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 زراعت پايدار

 
 

. براي مدت طوالني زمينزراعت پايدار عبارت است از انجام امور كشت وكار براي بهتر نمودن وضع صحي مردم و 
 در هاي پايدار استفاده مي نمايند تالش دارند تا غذاهاي مقوي را براي جامعگ و مردم خود تهيگ نموده، و روشكگ از  يزارعين

 . مفيد براي نسل هاي آينده شوندبذري هاي تخم ي زمين و حفظ حاصلخيزبي، بهبود عين زمان سبب حفظ منابع آ
اما اكثر مردم مقدار كافي زمين ندارند، يا حتي هيچ مزرعگ اي را صاحب . كگ مي بينيم از زمين بدست مي آينداياكثر غذاها 

كشت وكار پايدار، ماركيت هاي كوپراتيفي . نمايند زندگيصحتمند  نموده و خود تهيگ  ۀنيستند، تا مقدار كافي غذا براي خانواد
 . برطرف گردد، وتقسيم عادالنگ غذا مي تواند شرايطي را ايجاد نمايد تا مشكالت فوق (ببينيد 323بگ صفحگ )غذا 

ادرند زارعين ق.  زمين هستند، و  بصورت دقيقي مي دانند كگ با آن چگونگ رفتار نمايند مواظبت كنندگاندهقانان حافظان و 
را  مزاری كشت خود نيازمنديهاي جامعگ و بتوانندتا  كنند ا، انكشاف، تطابق و اجرايجادهاي مختلف كشت وكار پايدار را  روشتا 

يا جاهاييكگ براي نسل هاي متمادي در جهت زراعت مورد استفاده  پايدار در شهرها و دهات و زراعت بكارگيري. بر آورده سازند
ي زمينها، و آلوده گي هاي منابع حاصلخيزاز قبيل گرسنگي، مهاجرت، ازدست رفتن  مشكالتيميشود كگ  قرار گرفتگ است، سبب

 . آبي ازبين برود
كاركنان براي ، منازلهاي ها براي باغچگ  روشبلكگ اين . روش هاي زراعت پايدار تنها براي زارعين عادي مفيد نيست

بهبود تغذي، مصوونيت غذائي رض اساس باغ جامعگ يا مزرعۀ شهر را غاهند كگ ميخومفيد است  تمام كساني صحي و انكشافي و
 . بگذارندو صحت جامعگ 
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 بحري بنام ميچن، پدرو و طوفان آوج

 
در ايام   (Juan) نجوآدر هاندوراس، واقع امريكاي مركزي، پدركالن 

بعد ازآنكگ . توليد ميكرد گذشتگ محصوالت زيادي را در يك دره كشت و
شان در پايين دره توسط يك كمپني توليد ميوه خريده شد، پدر كالن  ۀعمزر

در آنجا پدر . نقل مكان نمودندتپگ بگ قسمت هاي بااليي  خانواده اشبهمراه 
آموخت كگ چطور درخت ها را براي ن، آوجو پدر يكالن براي پسر خود اوريل

بعد از . اندپاک كردن زمين براي كشت قطع نموده و ريشگ هاي آنها را بسوز
هر درو و رفع حاصل آنها همچنان كاه وساقگ هاي نباتات را ميسوختاندند تا 

 . خاكستر بيشتري براي قوي شدن زمين توليد كنند
وي  ن انتقال داد وجوآهمين سنت را براي پسرش   Aurelioوياوريل

فوق مؤثريت روش يك جوان تازه رس بود،  هنوزجوآن اما هنگاميكگ . كند حاصلخيزرا  فوق زمين هاي خودروش آموخت كگ بگ 
زمين جنگلي ديگري هم وجود نداشت كگ جوآن بتواند درخت ها . بودندو ضعيف شده زيرا زمين ها بسيار خستگ داد را از دست  خود
  . ده بودندصاف كرده و برايش زمين زراعتي بسازد، چون قبال زارعين ديگر، كمپني و مالداران زمين هاي اطراف را تصاحب نمورا 

. را تأمين كند تا مخارج خود كرد، لوبيا و سبزيجات كشت جواريتمامي درختان تپگ را قطع نمود و تا جاييكگ ميتوانست جوآن 
ن جوآهمانند ديگر همسايگان خود، . ام تنها يك جواري ضعيف داشتگ و لوبيا توسط آفات تخريب شددبتگ هاي  جواري هركولي 

وده و سمپاشي آفات نباتي را خريداري نمكشنده هاي وي خريده و بگ زمين براي رشد محصول خود بدهد و كود كيمياكگ شد مجبور 
پول خريد اين ادويگ بگ سختي تأمين ميگرديد، خصوصا اينكگ زمينش آنقدر محصول نمي داد كگ  .تا از شر آفات خالص گردد نمايد

 . حتي خرج ساده فاميلش ر ا تأمين كند
تپگ ها تبديل بگ جريان  ۀباد شديد را بهمراه خود داشت، دامن روز بارندگي و ن بسيار سخت كگ حدودا چهاربعد از يك طوفا

فقط  زمين وي شستگ شد و حاصلخيزخاک  ،دمحصوالت جوآن را همگ آب بر. را تخريب نمود الي شد كگ خانگ ها خروشان گل و
 . شد و وي مجبور گرديد كگ دوباره از اول شروی نمايد مزرعگ وي بكلي تخريب. مقداري سنگ ريزه در آن باقي ماند

) را  تمامي محصوالت خودجوآن پدرو برعكس . جان بسالمت بردبهتر ن بود، از طوفان جوآكگ همسايگ   ( Pedro ) پدرو
وي . م مينمودندبراي مواشي اش سايگ و برگ فراه كگ براي خودش ميوه و ه بوددربين درختاني كشت نمود( مانند سبزيجات و لوبيا

همچنان درخت كاكتوس را . روي زمين باقي ميگذاشت را درو نموده وبر زمين نمي سوختاند، بلكگ آنها دررا لوبيا  وبتگ هاي جواري 
را در هنگام  ي خودحاصلخيزكگ زمين ها سطح شده بود اينكارها باعث . غرس نمود تا مانع زنده اي در برابر جريانات سيالب باشد

فرسايش سطح زمين جلوگيري ميكرد، و  ريشگ هاي درختان كگ درزمين باقي مانده بود از كنده شدن و. از دست ندهند هجوم آب
 .را  جمع نمودندايجاد شده مقدار باقيمانده خاک  موانع

مي شما حتي ن "او همچنان گفت. " مي سازندنباتات مختلف النوی همديگر را كمك نموده و خاک را غني  " پدرو ميگفت
جذب زمين عمق آب در است بناءً  جنگالتزمين مانند من سطح زمين چون . توانيد تشخيص دهيد كگ اينجا طوفاني رخ داده است

 . "است  شده
اول از كشت وغرس لوبيا شروی كرد تا همانند كود . مجدد مزرعگ خويش اءشروی نمود بگ احيجوآن با كمك همسايگ اش پدرو، 

بهمين ترتيب همسايگان . سپس موانع زنده و درختان مختلف النوی را غرس نمود. ي زمين گردداصلخيزح ۀسبز سبب تقوي سالم و
 و زراعتهمسايگ ها اميدوارند كگ اين روش هاي نگهداري  ن وجوآ. هاي فوق الذكر را بكار برند روشديگر نيز تشويق شدند تا 

 . ت نموده بتوانندايشان در مقابل طوفان هاي آينده مقاومتا پايدار سبب شود 
همان كسانيكگ فردا ممكن است . ستاش هاين نيز بگ فكر اوالدجوآنباتات جوان در حال رشد هستند،  همانطوريكگ درختان و

 . زمين استفاده نموده و فاميلشان را براي سالهاي متمادي تأمين نمايند ۀ كوچكازين قطع

 

 

 



 زراعت پايدار 281

 

 براي صحت وحيات بهتر و زرعكشت 
ارزش  بابذري هاي تخم ي زمين كمك كرده، حاصلخيزی پايدار نگ تنها بگ مقدار كافي غذا تهيگ ميكند، بلكگ بگ هاي كشت وزرروش 

را نگهداري، سبب حفظ تنوی زيستي گرديده و از همگ مهمتر اينكگ زمين را قادر ميسازد تا بصورت متداوم براي نسل هاي آينده نيز نقش 
را بيشترين مقدار محصوالت در قطعات بسيار خورد زمين اين روشها دهقانان را توانمند ميسازد تا . خود را حفظ كندغذايي  ۀتأمين كنند

بهتر وبيشتري  ينتيجگ آنست كگ ما غذا. و كودهاي كيمياوي نيز استفاده نمي گردد نده هاي آفات زراعتيضمن از كش در توليد نموده، و
قيمت توليد اين مواد بگ مقدار قابل مالحظگ كاهش مي يابد و هوا، منابع آب، زمين و . داريم كگ ميتوانيم آنرا بفروشيم يا خود صرف كنيم

 :زری پايدار سبب بهبود صحت مردم ميگردد چراكگ هاي كشت و روش. بدن انسانها كمتر ملوث بگ آلوده گي ها ميگردد

 خشك سالي را كاهش ميدهد زيرا سبب حفظ منابع آب ميگردد خطر 

 اتكاء بگ نفس ميگرددسبب  و پول شما ضايع نميشوديمياوي را كم كرده، وابستگي بگ مواد ك . 

  دهقانان، اي جلوگيري مينمايد كگ از سبب استفاده از اين مواد متوجگ زراعت بدو ن استفاده از مواد كيمياوي از مشكالت صحي

 .بودمينوشند، خواهد كارگران مزاری، و تمام كسانيكگ غذاي توليد شده را مصرف ميكنند ويا از آب محلي 

  از كود هاي سبز، مقداركاريكگ براي بگ ثمر رساندن يك محصول استفاده ميشود، مثال كار گرفتگ هاي پايدار روش هنگاميكگ از

اين نكتگ خصوصا وقتي از اهميت حياتي برخوردار است كگ جامعگ با داشتن مشكالتي از قبيل مهاجرت، . الزم است بسيار كاهش مي يابد

 . وغيره، كمبود قواي كار داشتگ باشد (SDIA/VSH)مرض ايدز اد ابتأل بگ ازدي

پايدار سبب ميگردد كگ زمين بيشتر بازدهي داشتگ باشد، و درنتيجگ تعداد خيلي كمتري از مردم مجبور زراعت هاي  روشاستفاده از 
 تخم هاي بذريزمين، حفظ منابع آبي، و نگهداشت از  يحاصلخيزبهبود سطح . ميگردند تا براي تأمين معيشت خود بگ شهر مهاجرت كنند

 .پايداراستزراعت ارزش از جملگ اساسات  بسيار با
  

 پايدار زراعتاصول 
كار ميدهد و مؤثر  اين شكل از زراعت وقتي بهتر

كگ دهقانان بدانند چگونگ با شرايط محلي است 
معلومات بدست آمده را با  را تطابق دهند و خود

بعضي از اصول راهنما . اشتراک بگذارند ديگران بگ
 : براي انجام كشت وزری پايدار قرار زير است

  نباتات صحتمند به خاك سالم

براي كسب معلومات بيشتر . ضرورت دارند

 يكيفيت زمين هابهتر ساختن درمورد طرز 

زراعتي با استفاده از كود هاي طبيعي، بگ صفحات 

در بيشتر  اطالعات. مراجعگ نماييد 288تا  282

مورد جلوگيري از فرسايش زمين را مي توانيد از 

 . كسب كنيد 213تا  281و صفحات  22فصل 

  حفظ منابع آب و جلوگيري از

مراقبت از منابع  هاي حفظ وروش . ضياع آب

 . جستجو كنيد 215تا  214آب را در صفحات 

 

 

 

 

 

يكه ما ا كود هاي سبز

پارسال استفاده كرديم 

 .خيلي خوب جواب داد

جواري ها زياد كالن 

اي خوشه ه .شدند

شان نسبت به 

 !گذشته بزرگ بود

عالوتا زمين ها نيز 

كمتر به علف چيني 

ضرورت ( خيشاوه)

داشتند زيرا تمام  

سال زمين ها 

 .زيركشت بودند
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  معلومات مزيد . ودن در سال آيندهاز محصول امسال براي كشت نم يبذرتخم ذخيره كردن مقدار كافي

 .ببينيد 247تا  242، و صفحات 343درينمورد خاص را در صفحگ 

 طرز مديريت آفات وامراض  ۀمطالب زيادتر دربار. طبيعي مهار كنيد امراض نباتي را باروش هاي سنتي و آفات و

 . ببينيد 342تا  212نباتي را ميتوانيد بگ صفحات 

 نباتات مختلف را در يك فصل كشت نماييد و جاي كشت آنها را هر سال تغيير . راعات كنيدتنوع در كشت نباتات را م

همچنان اين عمل  .صحت مردم را با تهيگ انوای بيشتر غذا ها بهبود ميبخشدو بماند اين كار باعث ميشود مواد مغذي در زمين باقي .. دهيد

 (مراجعگ كنيد 344بگ صفحگ . )ندامراض نباتي نيز بهتر كنترول گردآفات و سبب ميشود كگ 

  در طي صدها بلكگ  بينيم،مي تعداد زيادي از محصوالت زراعتي را كگ امروز ما . كنيد تجربهاوال تغييرات خيلي كوچك را

اما هميشگ تجربۀ روش هاي جديد كامياب . است با تجربۀ روش هاي جديد، بهبود حاصل كردهزارعين نسل هاي قبلي  توسطهزاران سال 

تجربگ كنيد، تا اگر كار شما بگ ناكامي خورد يا قطعگ زمين  ۀسطح يك باغچ هاي نو را در روشبهمين خاطر بهتر آنست كگ  .نبوده است

انجاميد بازهم قسمت ديگري از زمين شما مقدار كافي غلگ داشتگ 

 . باشد تا مخارج شما را تأمين نمايد

 

  تر ساختن خاكبه
ي دهقانان اين موضوی را بخوب

 بر زياديتأثير  خاکميدانند كگ كيفيت 
زارعين براي  بيشتر. دارد حاصالتروي سطح 

از كودهاي طبيعي استفاده مي  غني ساختن خاک
 . حيواني، بقاياي نباتي و كود هاي مخلوط ۀنمايند، مثال شور

ي طبيعي نسبت بگ كود هاي كيمياوي براي خاک، كود ها

با اين نوی كود ها  .ر اندنباتات، آب، هوا و صحت مردم سالم ت
مورد مقدار كافي مواد مغذي مصرف ناچيز و يا حتي بدون مصرف 

 . ضرورت نباتات را برايشان فراهم مينمايد
 

 را بشناسيد خود خاك
(. مانند حشرات، باكتريها، برگ هاي سبز، نباتات پوسيده، و شوره حيواني)عضوي ، گل و مواد الي، ريگيك مخلوطيست از  خاک

سطح توليد ) يحاصلخيز، (خاکسختي يا نرمي ) روي شكل آن  برخورد شما با زمين، هركدام بر ار هر كدام از تركيبات فوق و طرزمقد
ي خوبي حاصلخيز شكل، ساختمان و اگر خاک. ثر گذار استا، (چگونگ با يكديگر تركيب شده اند)خاک ساختمان  ، و(محصول در يك زمين

مجموی عوامل فوق سبب ميگردد تا غلگ جات . نباتات اجازه ميدهد تا بگ منافذ آن داخل شوند ۀواد مغذي، و ريشداشتگ باشد، بگ هوا، آب، م
 . در برابر فرسايش مقاومت صورت بگيرد بيشتر رشد نموده و

ديگر حاليكگ بعضي در   (نيز ياد ميشود خاک شيرينيا   خاک قلويبنام ) عالوه از مطالب فوق، بعضي از خاک ها طبيعت القلي دارند 
را با انجام  خاک خود PHشما مي توانيد بگ ساده گي طبيعت (. نيز ياد ميگردندخاک تيزابي يا خاک ترش كگ ) طبيعت اسيدي دارند 

گ نگ بعضي از نباتات دوست دارند در خاكي پرورش يابند ك(. آنرا بچشيد)ترش تجارب بسيار ساده تعيين كنيد، يعني اينكگ آيا شيرين اند يا 
(. ببينيد 288بگ صفحگ )يك خاک بيافزايد  رشياضافگ نمودن كود هاي خاص ميتواند بگ  ميزان شيريني يا ت. رشد ونگ تنزياد شيرين باش

 . يا حياتي بصورت عموم كيفيت هر نوی خاک را بهتر ميكند عضويعالوه نمودن مواد 

 

 

 

 

محصول ميشود، بلكه  رشدهاي زرع پايدار نه تنها سبب  روش

مواد مغذي مورد نياز نباتات زمين را نيز بارور ميسازند كه تمام 

.باشددر آن موجود مي  
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يا ، كشت، درو و روگرداني زمين سبب ميشود  سطح بااليي  (تراكتورها) راستفاده از وسايل وماشين آالت سنگين مانند دستگاه شيا
نباتات مشكل  ۀريش براي آب و(. يعني طوري بگ پايين فشار داده ميشود كگ سخت شده و منافذ هوا بستگ ميشود)زمين فشرده شود قشر 

هاي فشرده شده بگ مواد غذايي  خاکيتوانند در يكگ كشت شده اند بگ سختي ما همچنان نباتات. است دربين زمين سخت نفوذ نمايند
 . دسترسي پيدا نمايند

يعني . براي جلوگيري از بروز مشكالت فوق، بهتر است زمين در زماني شيار و روگرداني شود كگ نگ خيلي تر باشد ونگ هم زياد خشك
حيواني وبقاياي نباتي  ه يا كودوگرداني ميكنند، از شورركمتر از دهقانان سطح زمين را تاحد ممكن  بسياري. حالتي مانند لباس نيمگ مرطوب

صفحگ ) وكارگيري از كود هاي سبز ( نگاه كنيد 215بگ صفحگ )كشت نباتات  چقري ها برايهاي مانند ايجاد  روشاستفاده نموده، و از 
  .استفاده كرده و زمين را بگ مقدار الزم نرم ميكنند تا نباتات اجازه رشد پيدا نمايند( 285

 

براي آينده كمك كنند، ولي  حاالكود هاي كيمياوي ممكن است 

 :مضر اند
تمام ميشود، زيرا سبب صدمگ ديدن زمين،  قيمت خاکكود كيمياوي هم براي زارعين وهم براي 

يا  اگر شما بگ پشت گوني.  آلوده گي آب و ايجاد ضرورت بيشتر براي استفاده از مواد كيمياوي ميگردد
گ باشيد، بگ سگ كلمگ بر خورد مي كنيد تكگ كود كيمياوي در آنها قرار دارند نظر انداخاي هابوجي 

(NPK . ) عنصر نايتروجن  بگاول آن مربوط(Nitrogen ) است، دومي مربوط بگ فاسفورس
(Phosphores  ) وسومي پتاشيم(Kalium or Potassium) اين سگ عنصر براي . است

اگر . تركيب كود وجود دارند ولي اين عناصر بگ غلظت بسيار زياد در. ندي زمين بسيار مهم احاصلخيز
نوشيدن ،  آب زير زميني و يا مجرا هاي آب نفوذ نمايند، گ اين عناصر از سطح مزاری شستگ شده و ب

 . يا حمام نمودن درين آب ملوث براي صحت بسيار مضر استشستن 
 
 

 
 

، مثل عضوييمياوي فوق بروز ميكند اينست كگ زارعين عموما اضافگ نمودن مواد بزرگترين مشكل كگ در هنگام استفاده از مواد ك
را از دست بدهد، بلكگ سطح  ي خودخيز حاصلبسرعت  خاکاين كار نگ تنها باعث ميشود كگ . را بگ زمين متوقف ميسازندشوره حيواني 

مي وابستگي زيادتري بگ مواد كيمياوي بوجود  ضايع شده و پايين آمده، منابع آبي حاصلزمين سخت شده، مقدار آفات زياد گرديده، سطح 
 . طبيعي نيز بگ آنها اضافگ شود تا خطرات فوق كاهش يابد كود هايمهم است كگ در وقت استعمال كود هاي كيمياوي، از . آيد

 
 

 

 كود كيمياوي

 ك   ط  عي
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 خاكمورد  آموزش در
 

تي اين فعاليت بگ شما كمك ميكند تا بدانيد كگ چگونگ فعاليت هاي زراع :هدف

 .تأثير ميگذاردخاک روي كيفيت 
 

 سگ ساعت :وقت

 

 پنسل يا ماركر وسايل حفاري، يك عدد تختگ يا كارتن، آب، كاغذ و :مواد

 
سگ قطعگ زمين را انتخاب كنيد كگ هركدام بگ شكل جداگانگ مورد  .2

خشك مثال يك مزرعگ كشت جواري يا زمين . قرار گرفتگ انداستفاده 
چراگاه شكل ، وزمين ديگري كگ بگ منزل باغچگ باغ يا  برنج، يككشت 

تا بتوانيم بگ همگ  باشند زيادي داشتگ ۀفارم هاي انتخاب شده نبايد از همديگر فاصل.  براي ساليان متمادي مورد استفاده قرار گرفتگ است
 .آنها دسترسي داشتگ باشيم

 
قطعگ زمين استفادۀ را كگ حاكي از طرز ايفارم قدم زده وتمامي نشانگ ها  در بين. بهمراه گروپي از زارعين راهي زمين هاي فوق شويد .2

كدام عالمگ بگ شما نشان ميدهد كگ زمين بگ چگ شكلي استفاده گرديده است؟ آيا عاليم فرسايش در زمين وجود . بوده است ياد داشت كنيد
پاييني زمين نسبت بگ  يين، موجوديت خاک غني در قسمت هايا سنگي در زم برهنگبراي مثال، كاريز خراب شده، ديده شدن نقاط )دارد 

 ؟ آيا نباتات  غرس شده سالم بنظر ميرسند يانگ؟ (جاهاي مرتفع تر وغيره
 
سال  24تا  5در زری  با هركدام از اشخاصيكگ زمين هاي فوق را ميكارند، صحبت نماييد تا بدانيد آنها از چگ روش هاي كشت و .3

 ببينيد صحبت هاي زارعين منطقگ با يافتگ هاي گروپ شما مطابقت دارد يانگ؟ .گذشتگ استفاده كرده اند
 
بايد طوري باشد كگ بصورت  چقرييكي از ديوار هاي . كنيدحفر  سانتي متر در هركدام از قطعات فوق  54 عمقبگ چقري يك  .4

اين . سانتي متر را جدا كنيد 3حفره قطعاتي بگ اندازه از يك بيل يا كلنگ استفاده نموده واز قسمت هموار . زمين كنده شده باشد مستقيم در
 . گ بگ كدام زمين تعلق داردعنمونگ هاي جمع شده ليبل گذاري گردد تا معلوم شود هرقط. قطعات جدا شده را برروي كارتن يا تختگ بگذاريد

 
آنها را امتحان د آورده تا نگروپ حضور دارم اعضاي تماكگ ايرا با خود بگ جلسگ   آنها. نمونگ ها را از هر سگ ساحگ جمع آوري كنيد بعداٌ .5

چگ تفاوت هاي بين نمونگ هاي جمع شده فوق وجود دارد؟ بگ نكاتي مانند ر نگ، ساختمان، بافت، بوي و موجوديت يا عدم . نمايند
ر ذايقگ نيز تجربگ كنيد تا ببينيد اگر امكان دارد هر نمونگ را از نظ. وحشرات در همگ نمونگ ها دقيق شويدعضوي موجوديت كرم ها و مواد 

اعضاي جلسگ توصيگ نماييد كگ هر كدام از نمونگ ها را بگ هريك از ؟ بگ رشيعني آيا شيرين است يا ت. تيزابياست يا قلوي پي اچ نمونگ 
كدام نمونگ لزوجي، بينيد روي نمونگ ها بريزيد تا ب مقدار كمي آب را بر. تجربگ اي در زمينگ داشتگ باشندخود شان دست خود بگيرند تا 

 . سخت، سست يا پارچگ پارچگ ميشوند
 يا اقليم بميان آمده باد ، عوامل طبيعي مانند بارانتوسط نمونگ هاي مختلف  اين تفاوت ها دركدام يك  از بحث كنيد و ببينيد كگ  .2

 .است بوجود آمدهايكگ براي استفاده از زمين بكار ميرود  روش ها كدام يك از اين تغييرات توسط است، و
 

ي حاصلخيز، طرقي را جستجو كنيد كگ استفاده از منابع ديگرين كتاب يا معلومات موجود در، يا دانش اعضاي گروهبا استفاده از 
تا  285صفحات) ي طبيعيي از قبيل اضافگ نمودن كود هائشامل كار هاها اين راه . بهبود يابد وكيفيت خاک بهتر حفاظت شده و

 347صفحات )تهيگ علوفگ براي حيوانات پايدار هاي روش استفاده از   ،(213تا  281صفحات )خاک از فرسايش  تمحافظ، ( 281
 . است ،ديگر روش هاي مفيدتجربگ نمودن و (  348تا 

1 

2 

3 

4 

3 

6 
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لوبياي 

 فاوا

 رشقه 

 كود هاي سبز و نباتات پوششي 
 

مل نموده و اين نباتات بشكل پوششي ع. شدن خاک كمك ميكنندبارور كود هاي سبز نباتاتي اند كگ بگ 
از . ميگردند هبين رفتن علف هاي هرز از و خفگ كردنسبب 

آنجاييكگ تعدادي از نباتات هر دو وظيفگ فوق را بصورت همزمان 
 .كود سبز و نباتات پوششي: نام ياد ميشوند انجام ميدهند، لذا بگ هر دو

نباتات خوراكي بنام زيادي ازين نباتات مربوط فاميل  تعداد
"Legume"  مانند غالف دار نباتات با دانگ هاي )ميباشند :

 نباتات فاميل ليگوم عنصر نايتروجن را. (وغيرهها ا بيلو ،ها نخود
اگر شما . بگ خاک عالوه مي نمايند

ريشگ گياه لوبيا را از زمين بيرون كشيد، 
غالبا مالحظگ خواهيد نمود كگ كلولگ ها 

اين ريشگ ها  ۀي در تنئپندک ها و
هاي كوچك نايتروجن را از هواي بيروني اخذ پندک اين . است بوجود آمده

اين موضوی سبب ميشود كگ زمين بصورت . نموده بگ زمين عالوه مي نمايند
 . گردد حاصلخيزطبيعي بيشتر 

 

 : كود هاي سبز فوايد بسيار زيادي دارند

  هداشت آب ميگردندسبب نگ پوشش الزم را مي دهند، يعني از فرسايش آن جلوگيري نموده وخاک بگ. 

  ي بيشتر ميگردندحاصلخيزسبب  كرده و را عالوه عضوي مواد خاک بگ. 

  ،ميگردد خاک نرم شده و كار در آن آسانبعد ازينكگ اين گياهان در سالهاي متمادي استعمال گردند. 

  شده و همانجا مورد استفاده قرار  چون در مزرعگ توليد، ندارندمخارج ترانسپورتي وكارگري كگ براي انتقال و جابجايي هيچ گونگ

 . ميگيرند

  را كنترول مينمايند هآفات و علف هاي هرزكودهاي سبز ، صورت زری محصوالت ديگردر. 

نخود ، ،  لوبيا جو، جودربعضي از آنها خود مواد غذايي اند، مثال . ، استفاده هاي ديگري نيز دارندخاکكود هاي سبز عالوه بر بهبود كيفيت 
است، شرشم يا خردل نباتاتي مانند علف سوداني كگ از خاندان . شبدر خوراک حيوانات را تشكيل ميدهندرشقگ و ده ديگر مانند ع. وغيره

 . مينمايندهيزم ، توليد استفاده ميشوند سبز درختانيكگ بگ صورت كود يا پوشش. سبب جلوگيري وكنترول امراض نباتي ميشوند

 

پندك هاي كوچكي كه در ساقه 

دارند،  نباتات لي وم وجود

نايتروجن را به زمين عالوه 

 .ميكنند

 لوبياي دونده
 لوبياي لب لب جواري خوشه اي

 لوبياي مخملي
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 بزسه شكل عام استفاده از كود هاي س

  گندم ، ارزن و غيرهمثال جواري،  با محصول اصلياين نباتات بصورت همزمان كشت. 

  يك سال  كشت نباتات .  (آيش يا باير گذاشتگ ميشوديعني ) اين نباتات در زماني كگ زمين در حالت استراحت بسر ميبرد كشت

كود بدون كشت زمين را باير گذاشتن  ميگردد، كگ پنج سالوآفات  هبين رفتن علف هاي هرز فوق بگ همان اندازه سبب تقويگ زمين و از

 . سبز

  خشك سال، يعني وقتيكگ محصول اصلي زمين درو شده باشدفصل اين گياهان در كشت . 

 
رشد نموده سريع بصورت محصوالتي كگ . كشت شوندهمزمان با محصوالت اصلي نست كگ آپوششي استفاده از نباتات بهترين شكل 

خاک ميدهند و در عين زمان  زمين نايتروجن  بگ و بتگ هاي مشابگ درحاليكگ لوبيا ها . عالوه ميكنندخاک را بگ  عضويد، مواد بلند دارنقد  و
  .نباتات در ساحۀ شما بهتر كار ميدهند و مؤثرتر اندكدام كگ  بياموزيدزارعين منطقگ خود صحبت نماييد تا با . را ميپوشانند

 

 

  Mulch كود گياهي يا
ملچ ميتواند هرچيزي باشد كگ بگ كود گياهي يا  .ترين حالت آنست كگ هميشگ، حتي در فصل كشت اصلي خاک را پوشيده نگهداريدبه

ضايعات گياهي . ميگردد خاکو جلوگيري از فرسايش  هسبب نگهداشت آب، كنترول علف هاي هرزكود گياهي . پوشش زمين كمك كند
را ميتوان بگ آساني در روي  كگ آنها را تشكيل ميدهند، زيراكود گياهي هاي مختلف النوی بهترين نوی جواري، لوبيا و علف  هاي مانند ساقگ

نيز مي توان بگ عين طريق استفاده نمود، بشرطيكگ قبل از تخم دادن قطع گردند تا  هاز علف هاي بيكار وهرز. زمين رها نمود تا خود بپوسند
 . برايشان چانس رشد دوباره باقي نماند

است رطوبت را نگهداشتگ  ضخامت بسيار زياد كود گياهي ممكن. نبايد ضخيم تر از ده سانتي متر باشدشده استفاده كودگياهي  
 . وسبب ايجاد امراض نباتي گردد

گياهان را تازمانيكه به درو ميرسند 

 انواع رادي ر  لوبيا و. پرورش دهيد

براي غذاي خود يا حيوانات ميتوانيد 

استفاده كنيد، سپس ساقه هايشانرا 

 . ميتوانيد قطع كنيد

 

دربين گياهان پوششي يك 

مقدار فضارا آزاد كنيد وپس از 

را در  آن محصول بعدي خود

كشت زمين  نزديك آنها در

 .نماييد

 چون اهان تماس نكند، به ساقۀ گي( ملچ)كود گياهي 

 .ممكن است سبب فاسد شدن آن گردد

را  (ملچ)كود گياهي كاه و علف هاي خشك بهترين نوع 

 ميسازند، زيرابه تدريج تجزيه ميشوند
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 خاك

 كمپوست

 حيواني  ۀشوركود يا 
 

ي حاصلخيزبهبود شكل، بافت و  حيواني حاوي تمام مواد ضروريست كگ گياهان براي رشد خود بگ آنها ضرورت دارند و بگ تدريج سبب كود
مغذي را بگ كشت ميدهند و كيفيت خاک را بهبود نمي نوی ماده  3 يا 2كود هاي كيمياوي تنها از جانب ديگر . هاي زراعتي ميگردندخاک 
 . بخشند

شود كگ مواد فراواني بگ حيواني باعث ميكود كاربرد بيش از حد . حيواني بايد بعضي اقدامات احتياطي اتخاذ گرددكود در وقت استعمال 
را حمل اي ميكروب هاتازه بگ همراه خود كود همچنان . بگ مجاري آب نفوذ كرده و آنها را ملوث سازدگردد كگ ممكن است ذخيره زمين 

ها و هميشگ دست . هاي تازه را در نزديك محل هاي ذخيره وتقسيم آب قرار ندهيدكود . گردد ي هاميكند كگ ممكن است سبب مريض
 . ها بصورت پاک بشوييد كار  با كودخود را بعد از باس هاي ل
 

 انساني مواد فاضلۀاستفاده از 
 مورد استفاده قرار گيردانساني نيز درصورتيكگ بصورت مناسبي  مواد غايطۀ برعالوه . ادرار انساني قابليت تبديل شدن بگ كود را دارد

ميكروب هاي مضر را نقل ميدهد و اگر بدرستي استفاده انساني  مواد غايطۀاما . كند ضروري را عالوهعضوي مي تواند بگ زمين بعضي مواد 
بهبود انساني غرض  مواد فاضلۀاز درست براي كسب معلومات بيشتر درمورد طرز استفاده ) نشود ميتواند سبب مريضي هاي مختلف گردد

 .(مراجعگ كنيد 7، بگ فصل حاصالت
 

 (كود مخلوط)   Compost كمپوست
يك نوی كود طبيعي بوده كگ از پس مانده غذايي،   Compostود مخلوط يا ك
اضافگ نمودن كمپوست . ساختگ ميشود حيوانيكود و  محصوالت، علف هاي هرزهبقاياي 

تهيگ . زراعتي استزمين ومغذي بگ  يضرور بگ زمين بگ معني عالوه نمودن مواد بسيار
روش لذا اين ر زيادي را ضرورت دارد كمپوست براي زمين هاي زراعتي وسيع كار بسيا
براي آموختن ميتود توليد . )معموال براي فارم هاي خورد تر استفاده ميگردد

 (.مراجعگ نماييد 434تا  444كمپوست، بگ صفحات 
 

 
 

 :هاي مختلفي استفاده ميشودطريقگ كود كمپوست بگ 

 غرس قبل از چقري را در قسمت تحتاني  كمپوست يك بيل پر از كود 

 .بريزيد نهال

  يك مشت كمپوست را با خاک مخلوط نموده و در حفره ايكگ براي كشت

  .تخم نهالي آماده نموده ايد، بريزيد

 روي سطح خاک بپاشيد وسپس آنرا رو گرداني  مقداري از كود كمپوست را بر

 . كنيد

  وقتيكگ نباتات در حال رشد هستند كود را بصورت يك دايره در اطراف

وسط روز سايگ درخت  براي تغذيگ درختان، در مرز ساحگ ايكگ در .شان بريزيد

مقداري خاک با بهتر است اين كود . بپاشانيد ويمي افتد كود را بصورت داير

درخت را تغذيگ مي  اين كود بتدريج جذب زمين شده و. مخلوط يا پوشانده شود

 . نمايد
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  Compost Teaچاي كمپوست 
آن محلولي بدست آورد كگ غرض  از توان بگ يك مايع عالوه نموده وكمپوست را ميكود مخلوط يا 

مقداري از كمپوست را داخل . امراض نباتي استفاده ميشود ي در زمين و كنترول آفات وحاصلخيزتقويگ 
روز  24تا  7اين تكگ بستگ شده را داخل يك ظرف آب بگ مدت . يك تكگ نموده وآنرا بستگ كنيد

، تكگ پيچيده شده چاي كمپوست تهيگ شده است ب رنگش بگ نصواري تغيير نمودهروقت آ. نگهداري كنيد
چاي كمپوست . كمپوست باقيمانده داخل تكگ را در مزرعگ استفاده كنيد. را از داخل ظرف آب بيرون كنيد

 چاي كمپوسترا بعد از كار نمودن با  حتما دست هاي خود. ديبپاشنباتات  يبگ روي برگها وشاخگ هارا 
 .ييدبشو

 

 دي ر اضافه نمودن مواد ضروري به خاك ه هايطريق
، وعالوتا مواد مغذي را نيز بگ زمين (282صفحگ ) د آن تغيير كن يا تيزابيت  PHعالوه كرد تا  نيز بگ ميتوان بگ خاکديگري را  مواد

آنرا تيزابيت كگ بگ خاک اضافگ شوند سنگ آهك، خاكستر چوب، استخوانهاي حيوانات خاكي و صدف جانوران دريايي اگر. نمايداضافگ 
پوتاشيم در تركيب خود زيادي استخوان حيوانات زميني سبب عالوه شدن فاسفورس ميشوند، درحاليكگ خاكستر چوب مقدار . كاهش ميدهند

راي مدت يك چوب باقيمانده نيشكر ب. شدن بيشتر زمين ميشوندتيزابي سبب سرو و ناژو برگ خشك درختان عادي و برگ سوزني . دارد
سال پوسيده شده باشد، و ساقگ قهوه كگ در زمين گذاشتگ شده وخشك شده است نيز ميتوانند نقش كود را بازي كنند، وبگ اينصورت از 

 . ي خاک ميتوان استفاده كردحاصلخيزبقاياي بيكاره گياهان براي افزايش 

 نيز كمك ميكند هبهبود كيفيت خاك به كنترول علف هاي هرز
استعمال ميشوند، مانند استفاده از يا عضوي در آن مواد اورگانيك  هاييكگ براي بهبود كيفيت خاک بكار گرفتگ شده ووش رتمامي 

اگر قسمت عمده محصوالت شما سالم . كمك ميكنند ههمگ بگ كنترول علف هاي هرز ، همگ وكود گياهيكود هاي سبز، كمپوست، و 
 . را بوجود نمي آورد اديزيباشند، مقدار كمي ازين علف كدام ضرر 

براي رشد  ئيمثال اگر شما نباتات را طوري نزديك هم كشت نماييد كگ اصوال فضا. اين گونگ علف ها بگ طرق ديگر نيز مهار ميشوند
باقي نماند، و يا بگ حيوانات اجازه دهيد كگ اين گياهان مزاحم را  هعلف هاي هرز

 تتانبا د آوري را دارد اينست كگ گياهان وكگ ارزش يااينكتگ . بين ببرند خورده واز
با گذشت . صدمگ مي بينندكمتر  هيك محل بومي اند، از علف هاي هرز يكگ درا

 ۀهوا، شرايط محيطي و علف هاي هرز بسيار طوالني، اين نباتات بگ آب وزمان 
بهمين خاطر است كگ آنها . را با آنها تطابق داده اند محلي عادت نموده وخود

بمراتب كمتري نسبت بگ نباتاتي مي بينند كگ كشت آنها اخيرا دريك صدمات 
 . ساحگ مروج شده است

 

 

خاكستر بجا مانده از چوب را ميتوان 

براي كود پاشي در باغچه ها استفاده 

كم خاك  تيزابيتخاكستر از شدت . كرد

.مايدمين  
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اصابت ميكند، سبب برهنه وقتي بارش به زمين 

 شسته شدن خاك مي ردد

3 

 حفاظت از خاك در برابر فرسايش
باد و آب ميوانند پوشش نازک ، خاک پوشش نداشتگ و محافظت نشوداگر 

سطحي خاک را كنده و تخريب نمايند و همچنان سبب خشك شدن آب اليگ 
مت از خاک كگ باقي مي ماند غالبا خيلي سخت آن قس. سطحي زمين گردند
. بوده و نباتات بسختي مي توانند روي آن رشد كنندمغذي وفشرده، فاقد مواد 

مهمترين اموريست كگ  ۀممانعت از فرسايش زمين و حفظ خاک و منابع آبي از جمل
تر درمورد جلوگيري از فرسايش  مطالب مفصل. )يك دهقان بايد بگ آن توجگ كند

 .(مالحظگ كنيد 22را ميتوانيد در فصل  زمين
 
 

 ميكند شسته و كلچ ونده زميدن را بارش 
 

 .آنرا بشويد حاصلخيززمين، تا اينكگ بارش نتواند سطح ه نگهداشتن دياهميت پوشاندادن  نشان :هدف

 دقيقگ 25 :زمان

كاغذ يا تكگ ، آب پاش يا وسيلگ مشابگ آن كگ قادر پاک دو قطعگ  :مواد

 . ب را بگ همان شكل بپاشاندباشد آ
 

يك ساحگ اي جمع كنيد كگ هيچگونگ گياهي در آن  گروپ را در
 . باشدبرهنگ  يعني اينكگ بصورت مطلق . يده باشدئنرو

 
سپس توسط ظرف . كاغذ يا تكگ را روي زمين هموار كنيديك تكگ 

 .آب پاش روي زمين مجاور آب بريزيد تا تر شود
 

چگ تعداد نقاط ي زمين پاشيده ميشود زمانيكگ آب روببينيد 
بارش بگ زمين عريان وسخت، خاک قادر بگ نگهداشت آب اصابت هنگام  آنست كگ در ۀدهندنشان  اين. گلي روي پارچگ ايجاد ميشود

  .از سطح زمين شستگ شده و دور ميگرددنبوده و 
 

و علف كود گياهي توسط گياهان پوششي، كگ ا انتخاب ميكنيم مرتبگ زميني ر درين. يمئحاالاين تجربگ را يكبار ديگر تكرار مي نما
تعداد با ريختاندن آب مالحظگ ميشود كگ . هموار نماييدرا بگ عين ترتيب روي زمين دومي كاغذ يا تكگ . هاي مختلف پوشيده شده باشد

  .در زمين جذب گردد كمتر نقاط گلي روي تكگ يا كاغذ ايجاد ميشود، چون نباتات آبرا گرفتگ و كمك مينمايند تا
 

در مورد اهميت غرس وكشت گياهان پوششي بگ ديگران . بعد از انجام تجارب فوق، مباحثات را بصورت گروپي پيگيري نماييد
 . معلومات دهيد تا اهميت موضوی برايشان واضح گردد

 
 
 

يد كگ چگونگ كود هاي گياهي ميتوانند خاک را بصورت  تجربوي در يك مزرعگ بكار ببريد تا ببينممكن شما بخواهيد اين فعاليت را 
باغچۀ ديگري را نيز با عين محصول كشت نموده . يك باغچۀ نمايشي بسازيد و بعد از كشت آنرا با كود گياهي بپوشانيد . محافظگ نمايند

 . صل باهم مقايسگ كنيدمي توانيد در آخر فمي آيد مزرعگ بدست  نتايجي را كگ از هر دو  . مگر آنرا با كود گياهي نپوشانيد
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 موانع كرانه اي تراز سازي و 
را مطابق شكل در ايها مسير اگر شما 

بسازيد كگ بتوانيد با استفاده از آن از شيب تپگ 
يك نهايت تا نهايت ديگر تپگ در عين ارتفای 

تپگ را ساختگ  تراز منحنيحركت نماييد، شما 
وط با ساختن موانع كرانگ اي در امتداد خط. ايد

فوق الذكر توسط اعمار تراز هاي كرانگ اي 
خطوط سبزيجات و بتگ ها كشت ديوار، حصار، 
ميتوانيد از انتقال خاک توسط آب و كندن جوي 

بگ آن فرصت كافي ميدهد تا در خاک  از سراشيبي تپگ روبگ پايين ميكاهد، وآب همچنان از سرعت سقوط  .و باد جلوگيري بعمل آوريد
شيار نمودن زمين در مسير موازي با موانع كرانگ اي فوق، بعوض آنكگ زمين بصورت باال . گ ماليمت جذب زمين گردداطراف پخش شده وب

 rame آلگ ايكگ بنام. شود، مسير خروجي آب را آهستگ كرده وسبب هدايت آب بگ سمت محصوالت كاشتگ شده ميشودشيار وپايين 

levelf-A     ي      لۀ    A  را پيدا نموده وها شيب موافق در انحناي تپگ يا يا ح وبگ شما كمك ميكند تا سط ياد ميگردد،شكل 
 . يجاد كنيداتراز هاي خود را براي زراعت مطابق بگ آن 

 

 را بسازيم شكل  A سازي تراز آلۀ چ ونه يك 
 

 : مك بگيريداز مواد ذيل ك. يافتن محل ايجاد مانعگ كرانگ اي كمك ميكند بگ وسشما در محابگ اين وسيلگ 

 2  متر ارتفای و دو سانتي متر ضخامت براي ساخت پايگ هاي آلگ، و يك چوب ديگر بگ  2چوب بسيار محكم بگ اندازه دانگ

 . اندازه يك متر ارتفای غرض ايجاد تيرک افقي

 3 دانگ ميخ بگ آن اندازه دراز كگ از ضخامت دو دانگ چوب عبور كرده ومقداري هم بيرون بماند . 

  (.بگ وزن نيم كيلوگرام يا يك پوند) پيچي يا كاک دار، يا يك سنگ كگ نقش وزنگ را بازي كند سرپوش يك بوتل با 

  آن گره داشتگ باشد سرمتر كگ يك  2دوتار نخ بگ اندازه . 

 (.فيتگ متر)اندازه گيري  ۀيك دانگ پنسل يا قلم، يك سنگ يا چكش، يك دانگ اره يا و فيت 

 
اگر از ميخ غرض وصل دوپايگ بگ هم . ويل را باهم محكم وبشكل مثلثي ببنديدط ۀدو پايسرهاي 

 . آن استفاده بعمل مي آيد را آزاد بگذاريد، زيرا بعدا ازسر ميخ استفاده كرده ايد، 
 

 .تيرک افقي را بگ دوپايگ قبل الذكر وصل كنيد
 

ازاد ميخ آويزان كنيد كگ سر طوري بگ وزنگ يا بوتل را بگ يك انجام نخ ببنديد، سپس انتهاي ديگر نخ را 

 ياگر بوتل پالستيك. افقي قرار گيردتيرک سانتي متر پايين تر از  2 ۀوزنگ يا بوتل بگ انداز
آنرا با كارک يا سر است، مي توانيد آنرا با آب، خاک يا شي ثقيل ديگري پر نموده و 

 . اول ياد ميكننداين نخ با وزن انتهاي آنرا بنام نخ ش. پيچي بستگ كنيدسرپوش 
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 دنمايي استفادهرا بعد از نشاني شدن مركزآن،  شكل Aسازي تراز چ ونه يك آله 
 

. سپس محل قرار گيري هركدام از پايگ هارا نشاني كنيد. هموار در زمين قرار دهيدتقريبا روي سطح  وسيلگ از قبل تهيگ شده را بر
قرار گرفت، همان نقطگ تماس را ثابت بعد ازآنكگ نخ شاول در يك نقطگ . شاول آزادانگ حركت كندآلگ بايد طوري عيار شده باشد كگ نخ 

 . بر روي ميلگ يا تيرک افقي نشاني كنيد
بعد از قرار . و دومي را بگ همين ترتيب بگ نقطگ اولي انتقال دهيد ومد يگپايگ اول را بگ جاي نشاني شده پا آلگ را دور بدهيد طوريكگ

بگ اين شكل ما دونقطگ نشاني شده روي تيره افقي بدست مي . خ شاول، نقطگ تماس آنرا با ميلگ افقي اينبار نيز نشاني كنيدگرفتن ن
 . يمرآو

نقطگ وسط بين دو نقطگ نشاني شده دو اليگ نماييد تا از نصف ا آنربعدا   و كش بگيريدبين دو نقطگ نشاني شده فوق  در يك تار را
 . بگ اين ترتيب نقطگ سومي بدست مي آيد. نشاني نماييدتعيين گردد و آنرا 

 
را عيار  وسطي در تيرک يا ميلگ افقي خود ۀروي نقطگ نشاني شد هموار بگذاريد تا نخ شاول بر طحروي يك س حاال آلگ را بر

طح كامال افقي است وبگ يعني س)آلگ در روي يك سطح قرار دارند  ۀاگراين حالت بوقوی پيوست، بدين معني است كگ هردوپاي. سازد
نخ . يعني پايگ اولي را بجاي دومي، و دومي را بگ جاي اول انتقال دهيد. انجام دهيدبا دور دادن وسيلگ در ادامگ اين عمل را (. ارتفای اند يك

ين كار را تازماني ا. شاول باز هم بايد نقطگ وسطي را نشان دهد، در غير صورت سطح زمين هموار نيست ويا آلگ صحيح تنظيم نشده است
 . تكرار كنيد كگ نخ شاول در جايگاه درست خود قرار گيرد

 

 :تصميم ب يريدتراز ها در مورد محل ساختن موانع كرانه اي 
نموديد، الزم است تا تصميم بگيريد كگ بگ چگ فاصلگ اي بايد موانع را يكي بعد از ديگري بوجود  آمادهبعد از اينكگ آلگ متذكره را 

اولين مانعگ كرانگ اي را بهتر است در نزديكي مرز بااليي زمين خود ايجاد كنيد تا از جريان تند آب كگ از ساحات مرتفع تر مي آيد . يدبياور
براي ساحاتيكگ شيب خيلي تند دارند، بهتر است فاصلگ . فاصلگ مانعگ بعدي را ميتوان نظر بگ ميزان شيب زمين تعيين نمود. جلوگيري نمايد

متر، و درحالتيكگ بسيار  25اگر شيب زاويگ ميالن متوسط داشت، اين مقدار را بگ حدود . متر باشد 24كدام از موانع كرانگ اي حدود بين هر
زميني كار ميكنيد كگ ميالن خيلي زياد دارد، بهتر است تا براي هر درخت، يا حتي هر  اگر شما در. متر افزايش دهيد 24ماليم است بگ 

اين ميتود نسبت بگ ايجاد موانع كرانگ اي كگ ساحگ بيشتري را احتوأ ميكند بهتر است، چون . اگانگ كٌرد بندي صورت گيردگياه، بصورت جد

 . در ميالن هاي شديد اين موانع از مؤثريت كافي برخوردار نيستند
كمتر امكان جذب آب را دارد،  (ديكگ براي كوزه گري استفاده ميشوا خاک)خاک رس . همچنان بگ نوعيت خاک نيز توجگ داشتگ باشيد

عضوي در عكس حالت، اگر زمين مواد . بهمين خاطر جاييكگ حاوي اين نوی خاک است بايد موانع كرانگ اي نزديك بهم داشتگ باشد
يا تعداد عد ازينكگ ب. موانع را ميتوان بگ فاصلگ بيشتري ترتيب دادا لذ. زار باشد آب بگ مقدار خيلي زيادتري جذب ميشودريگبيشتري داشتگ ويا 

 . نشاني نماييدبگ زمين ميخ هاي چوبي كوبيدن را با  قاطنآن را تخمين زديد، ميتوانيد موانع فاصلگ بين 
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 نشاني كنيم راتراز ها خطوط كرانه اي چ ونه 
 

را يافتگ ونشانگ  منحني ترازآنست كگ تراز ها مرحلگ بعدي در پروسگ ساخت موانع كرانگ اي 
  .گذاري كنيم

 
جاييكگ تصميم داريد اولين مانع كرانگ اي را ايجاد كنيد، درمرتفع ترين قسمت زمين 

در  عين سپس پايگ آلگ را . شودايجاد روي زمين گذاشتگ ونشاني كنيد تا اولين سطح  آلگ را بر
بهمين ترتيب مطابق شكل . بگ نقطگ ديگري انتقال دهيد (نگ باالتر و نگ پايين تر)سطح 
پايگ ها درهنگام انتقال بايد طوري تنظيم شوند كگ نخ شاول . گ پايگ را بصورت افقي انتقال ميدهيد، نشانگ گذاري ادامگ داده شودهربارك

 . پايگ ها در نقاطي قرار ميگيرند كگ بعدا خط كرانگ اي روي آن رسم خواهد شد. هميشگ نقطگ وسطي را روي ميلگ افقي نشان دهد
 

 .نقطگ نشاني شده بكوبيد تا نقطگ نشاني شده از نزد شما گم نگردد يك چوب يا ميلگ را در
 

با تكرار . در ادامگ پايگ آلگ را بگ نقطگ موازي ديگري انتقال داده وآنرا بگ همين شكل نشاني كنيد
فاصلگ بين هركدام . اين عمليگ تا آخر زمين، بصورت كامل خط كرانگ اي را نشاني كرده ايد

 . متر باشد 2شده بهتر است در حدود  از چوب هاي گذاشتگ
 

مطابق بگ )متر  24يا  24بگ خط بعدي منتقل شويد، يعني بگ اندازه 
 . بگ طرف پايين رفتگ وعين عمليگ را كگ ذكر شد تكرار نماييد( ميالن زمين

 
گذاري نموديد، در يك  گبعد ازينكگ از كار خويش فارغ شده وتمام خطوط كرانگ اي را نشان

يعني انحنأ تمام خطوط باهم برابر است ) كدام از خطوط ايستاده ومالحظگ كنيد كگ آيا بمقدار كافي هر خط انحنأ دارد يانگ انجام هر
 . دكي جابجا كنيد تا انحنأ بصورت مساويانگ اي رعايت شوددازۀ انان را بگ  شايد ضرورت باشد كگ بعضي از چوب ها(. يانگ
 

 

 تراز ها  يكرانه ابراي ساخت موانع  ودرهنم
 موانعي ايكگ را در مورد نوی  د و همچنان تصميم خوديبگ شده ونشانگ گذاري گردسمورد نظر  محاكرانگ اي بعد ازينكگ خطوط 
 : ، بعضي از اصول راهنماي ذيل را هميشگ مدنظر داشتگ باشيديدميخواهيد ايجاد كنيد گرفت

 اگر ميالن ساحگ بسيار زياد است،  .داري نماييدغرس نموده يا از درختان موجود در آن نقاط ن ه را نهال

درختان و علف هاييكگ . جلوگيري مي نمايندخاک يد از سقوط ئدرختانيكگ قبال در آن جا روييده اند، يا نهال هاييكگ شما جديدا غرس مينما

 . ريشگ قوي دارند سبب ذخيره ونگهداشت خاک وآب ميگردند

 الزم را داشتگ باشد، يا حركت خيلي مهم است كگ آب هميشگ  .گيري نكنيدآب را آهسته كنيد، ولي ازحركت آن جلو

آب ايستاده بگ . بصورت علمي ايجاد نشده باشند ممكن است سبب ايجاد آب ايستاده گردند موانعاگر . بسوي پايين تپگ يا بگ عمق خاک

 . انتشار مالريا وديگر امراض خطرناک كمك ميكند

  يك طوفان سنگين ممكن است كامال يا قسمتي از مانعگ يا ديوار را  .ترميم كنيد بعد از وقوعبسرعت مشكالت را

  . شكستگ گي ها را هر چگ عاجلتر ترميم كنيد وگرنگ منجر بگ فرسايش خاک خواهد شد. تخريب كند

 يد قسمت اگر بتوان. آب بصورت عادي از قسمت مرتفع تر بگ پايين جريان ميكند .ي و مرتفع شروع كنيدئاز قسمت باال

پايينتر را  موانعبهمين خاطر امكان پيدا ميشود كگ . پايينتر قرار دارند محافظگ ميشوند طكگ در نقاچيز ها ايباال را خوب كنترول كنيد، همگ 

 . خورد تر اعمار نمود

1 

2 

3 

4 

3 
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 تراز هاانواع مختلف موانع كرانه اي 
 

 .سبترين استنوعي را انتخاب كنيد كگ ساده تر ساختگ شده وبراي زمين شما منا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانند درختان، بتگ ها، علف  موانع زنده

روي خط كرانگ اي  ها و نباتاتيكگ بر
رشد نموده وسبب نگهداشت آب وخاک 

 .ميشوند

 

، سنگ يا بستگ هاي كه از قلمچه هاموانع اي

آبرو هاي تپگ در مسير  كاه ساختگ ميشوند و
جاييكگ آب بگ سرعت ميريزد و خاک را تخريب 

برا كاهش ميكند، ساختگ ميشود تا سرعت جريان آ
 .داده و از فرسايش خاک جلوگيري بعمل آورد

كگ  برروي زمينق يعمايجاد شيار 

جريان آب را بگ سمت خاصي هدايت 
نموده و كمك ميكند كگ آب در خاک 

در مسير اين شيار ها در هر . جذب گردد
 .ايجاد كنيد كوچكي مانعگمتر  24يا  8

 

تر سانتيم 25سانتي متر عرض و  34 ديوار هاييكه

ارتفای دارند واز جنس سنگ، خاک يا بستگ هاي كاه 
اند، از شدت جريان آب كاستگ وبگ آن فرصت ساختگ شده 

 .ميدهد تا در زمين جذب گردد

 

 هاي جالينوعي  (Gabion)گابيون 

در آّبراه ها يا دره هاي هستند كگ  سيمي
. ميشوند ه وبا سنگ پركوچك تپگ گذاشتگ 

آنرا  ي نموده واز ضيای خاک جلوگير اينها
 .حفظ نمايد

 

باالئي آن يك قسمت  دركگ مانع هاي گلي 

جوي كنده براي ايجاد آنها . جوي كشيده ميشود
شده و خاک آن در سطح پائيني در كنار جوي مانده 

آن سگ برابر عمق  جوي  بايدعرض  .ايجاد ميگردد
باشد تا از چپگ شدن ديوار هاي آن جلوگيري بعمل 

غرس  جويتگ ها را ميتوان دراين درختها وبو. آيد
اين . نمود تا از آب ذخيره شده استفاده اعظمي نمود

نيز  مانع هاي گلينباتات سبب نگهداشت اين 
 . ميگردند
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 جدارسوراخ هاي بسيار خورد موجود در 

پايپ ها سبب خروج تدريجي آب وجذب 

.آهسته آن توسط نباتات ميشود  

نباتات در يك خطكشت   

 استفاده معقوالنه از آب
 

خشك دارد، بهترين شكل حفاظت از آب آنست كگ محلي سكونت داريد كگ اقليم اگر شما در . هر دهقاني بگ آب نياز مبرم دارد
بگ  (ملچ)هي اكود گيكود هاي سبز و . ندرادآب   ضرورت بگاني گياهاني را پرورش دهيد كگ براي منطقگ شما بومي اند،  يا فقط در فصل بار

هاي ديگر روش . آب بگ خارج از مزرعگ جلوگيري ميكنند سريع جريان از فرار واي و موانع كرانگ  نمودهذخيره سازي آب در خاک كمك 
 : حفظ آب در زمين عبارتند از

  توسط پايپ آبياري قطره اي

 .يگيردكگ روي زمين يا در زير خاک قرار م

آب بسياري كمي را مصرف كرده  روشاين 

و خسارات وارده بگ محيط اطراف را بگ حد 

ميزان ضايع . اقل ممكن كاهش ميدهد

شدن آب بگ اين شكل بسيار كمتر است 

 .نسبت بگ آبياري از روي زمين

  كشت نمودن در

بگ شكلي كگ  سايه درختان،

نباتات  از خشك شدن زمين و

ري توسط شعای آفتاب جلوگي

درختان  بعضي از. ميشود

ميتوانند آب را از عمق زمين بگ باال بياورند 

تا نباتات داراي ريشگ كم عمق بتوانند از آن 

   .استفاده نمايند

 از خشك شدن آن ممانعت بعمل مي  طوريكگ سايگ آنها روي خاک را پوشانده و كشت وغرس نباتات نزديك بهمدي ر

اندازه اي  نيز تا تنباتاياهان ميوزد مقداري رطوبت را بين آنها جابجا ميكند و درنتيجگ از خشك شدن همچنان جريان هواييكگ بين گ. آيد

 .نوی نبات در زمين عملي نمود اين تدبير را ميتوان با اضافگ نمودن كود سبز وگياهان پوششي، و كشت همزمان چند. جلوگيري ميشود

 

 ي از نباتاتي يعني كشت انوای مختلف)  خط كشت نباتات در يك

گياهانيكگ . بگ تقسيم شدن رطوبت كمك مينمايد( مانعويخط روي يك  بر

زمين را كمتر يكگ اپوشش زياد دارند در قسمت مرتفع تر كشت ميشوند، وآنها 

بگ اين ترتيب آب در قسمت . درساحگ پايينتر پرورش مي يابندمي پوشانند 

اط كم ارتفای منتقل پوشش دار تجمع نموده وبگ آهستگي بگ نق بلندتر و

 . ميگردد

 

  استفاده شده شستشو ايكه براي استفاده دوباره از آب

 244بگ صفحگ )  ميتوان از آن استفاده كرد در باغچگ هايي خانگي است

 (.مراجعگ كنيد

 

 تا فرصت استفاده بيشتري براي مردم ومحصوالت زراعتي فراهم شود  داراي منابع آبي حفاظت از مناطق آب ير و

 (.1علومات بيشتر در فصل م)
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به  يئها ك سال چقريدر فصل خش

 .حفر كنيدسانتي متر  13 عمق حدود

فاصله بين دو چقري بايد 

يك ونيم برابر عرض هر 

.چقري باشد  

مقداري شوره طبيعي يا 

كمپوست را به چقري عالوه 

 .كنيد
خاك چقري را به طرف سطح 

پائيني بريزيد تا يك ديوار 

 كوچك را بسازد

 هاي پرورش نباتات  چقريحداث ا
 

ها آب باران را جمع چقري اين گونگ 
بگ پرورش گياهان حتي در فصول  نموده و

پروش  كشت و. خشك سال كمك مينمايد
بهترين شكل چقري دريك نبات چند نوی 

آنعده . خواهد بوداستفاده از آب 
د در محصوالتيكگ بگ آب زيادتري نياز دارن

حفره رشد چقري يا قسمت هاي پاييني 
ميكنند، درحاليكگ شمار ديگري از نباتات 
كمتر آب طلب اند لذا در حصگ بااليي 

 . بگ حيات خود ادامگ ميدهندچقري 
درسال دوم نيز گياهان را درعين 

دو چقري حفره كشت نماييد، ويا دربين 
جديدتري را دريك ساحگ بكنيد، بتدريج تمام زمين  ه هايا بصورت مداوم حفراگر شم. سومي را بصورت جديد احداث كنيدچقري ، قبلي

 . ميشود حاصلخيزبصورت اتومات 
 
 

 جلوگيري نموده و آب را حفظ ميكنندخاک ديوار هاي سنگي از فرسايش 
 

ميزان . ارتفای اند رتاز زمين هاي هموار و تپگ هاي هاي كممجموعگ اي ،  Burkena Faso بوركينا فاسومنطقۀ مناطق مركزي 
اين موضوی بگ مردم و زمين . است هنوز هم بيشتر كم شده، ولي در سالهاي اخير سطح آن استبصورت دايمي كم منطقگ بارش در اين 

ديوار هاي كوتاه سنگي را منطقگ ممانعت از فرسايش زمين دهقانان اين  جهت نگهداشت آب و. هردو خسارات شديد را متوجگ ساختگ است
 ها ديوار همچنان اين. اين ديوار از سرعت آب كاستگ وبگ آن اجازه ميدهد تا بتدريج در زمين جذب شود. مين هاي خود احداث كرده انددر ز

، حفظ بگ زمين هاي شان منتقل ميشود اترا كگ از ارتفاعاي ها و خاکنموده جلوگيري و آب خاک توسط باد و شستگ شدن از فرسايش 
 . ميكنند

گ اين زارعين انجام ميدهند آنست كگ ك ديگري كار
چقري اين . بوجود مي آورندنباتات را براي كشت ايها چقري 

ي حاصلخيز پر مينمايند، تا  كمپوست يا طبيعي را با كود ها
 . زمين افزايش يافتگ و آب در زمين ذخيره گردد

، مردم زمين شق يا زه كش پيدا ميكندهر جاييكگ يك 
 ندنتوان خيلي بزرگ باشد وزه كش اگر  .آنرا با سنگ پر ميكنند

مسير سنگي هاي ديوار با ، در آنصورت نمايندآنرا با سنگ پر 
مانند كاريكگ در زمين هاي آنرا در چند جاي قطع ميكنند، 

 زه كش يا آبرو رااين ديوار جريان آب از  .معمولي انجام ميدهند
 .جلوگيري ميشودبيشتر زمين از تخريب  را آهستگ نموده و

  .اينكار همچنان كمك ميكند تا شق زمين بمرور زمان پر گردد
، زارعين بوركينا فاسو مؤفق شده ين روش هابا استفاده از

حتي در موجوديت ميزان كم زمين را غني تر ساختگ و اند كگ 
 . جامعگ بهبود يافتگ استبا دسترسي بگ غذاي بيشتر صحتمند . حاصل بهتر داشتگ باشندبازهم بارندگي 
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 مديريت آفات وامراض نباتي 
 

كمپني هاي توليد كننده مواد كيمياوي ممكن . تهديدات جدي عليگ محصوالت زراعتي اند هآفات، امراض نباتي و علف هاي هرز
 ولي اين مواد كيمياوي. است بگ شما پيشنهاد كنند كگ غرض مبارزه با موجودات متذكره از ادويگ آفت كش بصورت منظم استفاده نماييد

ت كمك مينمايد پايدار بگ طبيع تعازر(. 24ببينيد بگ فصل )ممكن است بعوض اينكگ راه حل باشند، خود مشكالت زيادتري را خلق نمايند 
اين روش را بنام مديريت طبيعي آفات يا . گرددو كيفيت خاک حفظ  ه، آفات، امراض، علف هاي هرزتا يك تعادل در زندگي محصوالت

 .ياد مينمايند Integrated Pest Management (IPM)ات يا آف ۀمديريت همگ جانب
محيط زيست  عين حال مواد كيمياوي ضرر رسان را نيز از بدن ما و در مديريت طبيعي آفات از امراض نباتي جلوگيري نموده، وروش 

بگ )ل آفت كش ها جلوگيري ميكند اين روش از ايجاد مشكالتي مثل وابستگي بگ مواد كيمياوي و مقاومت در مقاب. بگ دور نگهميدارد
 (.مراجعگ كنيد 211و  218هاي فوري حل مشكل آفات، بگ صفحات روش در مورد معلومات براي گرفتن (. )نظر بياندازيد 273صفحگ 

كگ در صورت معروض شدن كشت بگ  بدانيدتا را مورد استفاده قرار دهيد، باز هم مهم است ها كگ آفت كش  بخواهيدحتي اگر شما 
از آن ميتوانيد تصميم بعد . يانگ هستند، و آيا جانوراني كگ ازين آفات تغذيگ ميكنند مؤفق بگ ممكن است وارد شودچگ مقدار ضرر آفت 

 . بگيريد كگ آيا آفت كش استفاده كنيد ياخير، چگ وقت استفاده كنيد و از كدام نوی آفت كش
 .درا سالم نگهدارينباتات گ آنست كو امراض آفات نمودن مهار  بهترين راه كنترول و

  بخود بصورت طبيعي  اگر وضعيت خاک خوب باشد، حشرات مفيد در زمين جايگرفتگ و آفات خود. را سالم بسازيدخاك

 .كنترول ميشوند

  از دهقانان ويا متخصصين امر پرسان نموده وهمان نوی بذرهايي را انتخاب كنيد كگ  .نباتات را كشت نماييدانواع مقاوم

 . طبيعي در مقابل امراض وآفات مقاوم اند بصورت

 نزديك بهم زری گردند، مقدار كافي نور آفتاب و خيلي اگر نباتات . رعايت كنيد دقيقبصورت  را نباتاتبين  فاصله

ر فاصلگ در حالت معكوس نيز، يعني اگ. امراض عرض اندام ميكنند نخواهد رسيد درنتيجگ آنها ضعيف شده و نباتات يهواي تازه بگ برگها

رشد نموده، خاک زودتر رطوبت را از دست ميدهد و حتي مقدار محصول نيز كم  هبين آنها بيش از اندازه ضرورت باشد، علف هاي هرز

  .وپيدا كنيد كگ بهترين فاصلگ براي محصوالت مختلف كدام استتجربگ كنيد . ميشود

 مل جوي عكس العمل نشان ميدهند، مثال بگ بارش ابتدايي امراض وآفات نباتي غالبا بگ عوا .زمان مناسب آن زرع كنيد در

صحبت با زارعين ديگر، كگ معلوماتي را راجع بگ  داشتن يك مشاهده يا تجربگ از طرز رشد گياهان و. يا بگ اولين روزيكگ هوا گرم ميشود

ميتواند اين را قبل از وقت معمول، بات زری يك ن. كشت تصميم بگيريدمناسب مسايل فوق دارند، بگ شما كمك ميكند تا در مورد زمان 

يا برعكس . مقابل آن مقاوم باشند دردانگ هاي آن بقدري كالن شده باشد كگ كگ در وقت فعال شدن موسمي آفت اطمينان را ايجاد كند

صول از گزند آنها ميتواند سبب گردد كگ آفات زمانيكگ فعال ميگردند بخاطر نبود مواد غذائي تلف گردند و مح تأخير در كشت محصول

  .محفوظ بماند

  درعين وقت گياهان مختلف النوع را كشت نموده و

زری يكنوی نبات در يك  .آنرا تغيير دهيد موقعيتفصل  در هر

ساحگ وسيع ميتواند بگ سهولت آفاتي را جلب نمايد كگ آن نبات را 

 (.نظر اندازيد 344بگ صفحگ . )خوش دارند

  باشد  باال آب اگر از جريان .آبياري كنيد پائيناز

چلپ آب روي ساقگ و برق ها  با ميتواند آفات موجود در خاک

برگها وساقگ هاي كگ مرطوب شده محل خوبي براي . انتقال كند

و آبياري از استفاده از سيستم آبياري قطره اي . رشد امراض اند

 بگ سالم ماندن ساقگ و( مراجعگ كنيد 214بگ صفحگ )جوي 

  .برگها كمك ميكند
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 جستجوي آفات
اين حشرات تا  .زراعت نورمال انداز نباتات بخشي حشرات خورنده 

زمانيكگ يك تعادل بين ايشان و ديگر انوای حشرات وجود داشتگ باشد 
ضرر كمي را متوجگ محصوالت ميكنند، خصوصا آنهاييكگ از حشرات 

 .متذكره تغذيگ مي نمايند
ار بگ شما ياد مي دهيد اينك. معاينگ كنيد خود را منظمكشت هاي 

كار خود را  انجام كگ چگ زماني بگ حشرات مفيد اجازه داده شود كگ 
هاي طبيعي يا كدام روش از حشره كش است چگ وقتي الزم  ودهند 

وقتيكگ شما درجستجوي آفات و  .ديگر كنترول حشرات استفاده نمائيد
 :امراض گياهي هستيد، شرايط ذيل را ببينيد

  ميشود؟ هاز گياه توسط حشره خوردآيا قسمت هايي 

  باعث خواهد شد كگ آيا ضرر در حال گسترس است؟ آيا

 ؟يابدكاهش  محصول

 بين بردن آفات كمك ميكنند؟ آيا حشرات مفيده بگ از 

 

 آيا اين حشره يك آفت است، بيضرر است يا مفيد ؟
 بعضا يا . ميشوند  نباتاتو سبب حفاظت را ميخورند آفات كگ  اند بعضي اوقات حشراتيكگ بگ آساني بگ چشم مي آيند، همان هايي

ميتوانند بعضي تخريبات توسط آفات را تحمل نموده و سالم نباتات خود بگ مرحلگ اي از رشد رسيده اند كگ بگ اندازه كافي قوي بوده و 
 . بمانند

مثال در بين ) شراتيكگ در آب زندگي مي كنند زنبورها، عنكبوتها، و بيشتر ح. كرم ها براي صحت خاک از اهميت بسيار برخوردار اند
بگ عين شكل زنبورها و حشراتيكگ داراي . دركنترول آفات سهم بسزايي دارند ، بصورت عموم براي صحت گياهان مفيد اند و(ها شاليزار

آفات بردن بين  از د بگذاريم تا دربهتر آنست اين نوی حشرات را بگ حال خو. مفيد اند حشراتدنبالگ طويل و تيوب مانند اند محتمال ازجملگ 
 . زراعتي بگ ما كمك نمايند

اگر شما . حشراتي را كگ در زمين مشاهده مينماييد بهتر است تحت تحقيق قرار دهيد، تا بفهميد آيا آفت اند، مفيد اند يا بيضرر ميباشند
براي چند روز تحت  ظرف بگيريد و آنراياهي در بين يك از آنها را با مقداري از بقاياي گي در مورد طبيعت آنها مطمٌن نيستيد، تعداد

، حشره احتماال يك نوی (كگ بنام الروا ياد ميگردد)از آن كرم هاي كوچكي توليد شد  اگر حيوان تخم گذاري نموده و. مشاهده قرار دهيد
 .يعني وقتي حشره بگ پرنده تحول نمود، ممكن است از حشرات مفيد باشد آندر غير . آفت است

 . ميباشدتوسط آفت نباتات مكيدن شيره نبات و يا خوردن نبات ترين راه هاي تخريب عمده 

 مانند شپشها، انوای ملخها، مگسهاي سفيد، كرم هاي كوچك، حشرات فلس مانند ونيماتودا وغيره مكنده آفات. 

 وار وغيرهو مگس ميوه خ( گوک بگ اصطالح افغاني) مثال كرم صد پا، حلزون  گياهان ۀحشرات خورند . 

 

 اگر حشره يك نوع آفت بود، چ ونه ميتوانيد از شر آن خالص شويد؟
از آفت كش طبيعي اي استفاده نماييد كگ براي همان نوی آفت  ميتوانيداگر شما ميدانيد چگونگ يك آفت بگ زراعت شما ضرر ميرساند، 

 (.بگ صفحگ بعدي نظر بياندازيد) تهيگ شده است
براي شما اين امكان پيدا ميشود كگ تا  چگ وقت يك حشره پيدا ميشود و با محيط اطرافش چگ ارتباطي دارد، وقتيكگ شما دانستيد كگ
آفات بدانيد چگونگ سواالت بگ شما كمك ميكند تا اين جواب بگ (. ببينيد 211بگ صفحگ ) فزيكي كنترول نماييدآنرا با استفاده از روش هاي 

بگ شكل ديگري ؟ آيا بگ يك شكل ظهور نموده وسپس رساندبگ محصوالت ضرر ميچگ وقت آمده است؟ اين آفت از كجا : كنترول نماييدرا 
؟ آيا آفت فوق غذاي (وبگ پروانگ تبديل ميگردند تغيير شكل نموده، بتدريج Caterpillarsصدپا يا بعنوان مثال كرم هاي ) تغيير مينمايد

 ميدهد؟ يا جانوران زميني را تشكيل  پرندگان، حشرات ديگر و

 

آيا به محصوالت ضرر : ميكنندكه حشرات چه ببينيد 

 ؟يا به آن كمك مينمايندميرسانند 
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 شي با استفاده از آفت كش هاي طبيعيپا محلول
بگ عوارض بسيار كمتري ميتوانند تخريب محصوالت را جلوگيري كنند در حاليكگ نسبت بگ انوای كيمياوي آفت كش هاي طبيعي 

 .يباشندمبسيار ارزانتر اينها نظر بگ مواد كيمياوي بگ آساني ساختگ شده ميتوانند و . مردم و محيط زيست دارند
. ازمقداريكگ مورد ضرورت است استفاده ننمايدبيشتر هرگز . حتي آفت كش هاي طبيعي بايد با دقت و احتياط استفاده گردنداما 

. محصوالتي را كگ بدست مي آيند قبل از خوردن يا حتي فروختن در بازارها بشوييد. را بعد از استعمال آنها بشوييد هميشگ دستهاي خود
اگر يك نوی آن مؤثريت . شرايط ديگري مؤثر نباشند در يعي ممكن است در بعضي از شرايط بسيار خوب جواب بدهند وآفت كشهاي طب

 . نداشتگ باشد، شكل ديگر آن را تجربگ كنيد
 

 حشرات خورنده آفت كش هاي طبيعي برضد 
كنترول ميشوند كگ بوي قوي  آفت كش هائياين گونگ آفات معموال توسط 

 .سنبل هندي، پياز، سير، جعفري، و برگ هاي (مرچ) فلفل: ند، مثالداشتگ باش
تفاده كنيد جمع آوري آفت كش اسگياهي را كگ ميخواهيد بعنوان  .2

 . سپس اجزاي خشك شده را بگ پودر تبديل نماييد. آنرا خشك نماييد نموده و

از پودر در بين  تيك مش)پودر را براي يك شب در بين آب تر كنيد  .2

 (.اب يك ليتر

تير كنيد تا ذرات جامد آن گرفتگ شود تكگ يك غربال يا  مخلوط را از .3

 .و مايع خالص بگ دست آيد

 . نباتات بچسپدمحلول بگ  د كگرا بگ آن عالوه كنيد تا سبب گرد( صابون جان شوئي) ماليممقداري صابون  .4

دو نبات روي يك يا محلول را ول بصورت تجربوي بهتر است ا. بپاشانيدمحلول پاش و يا جارو بگ روي نباتات محلول را توسط  .5

آب بگ آن عالوه بيشتري مقدار . اگر بنظر رسيد كگ گياه متأثر شده است در آن حالت ممكن است محلول بسيار قوي باشد. امتحان كنيد

 . بدست آيد مطلوبمحلول تا و باز امتحان نماييد كنيد 

 . مچنان بعد از هر بارشهتكرار نماييد، نظر بگ ضرورت   رامحلول پاشي  .2

 

 حشرات مكنده آفت كشهاي طبيعي برضد
. را بند مينمايد از بين ميروندآنها  ۀتنفس كنند اعضاي مكنده و كگصابون ماليم يا روغن با  با پوشش توسطاين نوی حشرات 

مثال پودر ) پاک كننده قوياز مواد . آفات گرددباالي نباتات ميتواند سبب كشتن اين روغن نباتي آب با يا محلول صابون آب پاشاندن 
 . و صابون قوي استفاده نكنيد زيرا سبب صدمگ زدن بگ گياهان، خاک وحشرات مفيده ميشوند( رختشويي

 

 دي ر انواع آفت كشهاي طبيعي

گيالس آب مخلوط يك گيالس از ادرار را با ده . با آب رقيق شده باشد باالي گياهان بپاشيد تا آفات را بكشدرا در حاليكگ  ادرار

 .نماييد فادهبعد از آن  محلول را است بگذاريد وسربستگ را براي ده روز دربين يك ظرف محلول اين . نماييد

آنرا  سگرت را با پنچ ليتر آب يكجا نموده وبيخ يك گيالس برگ تنباكو يا . قدرت كشتن تعداد زيادي از آفات را دارد تنباكو

نيز بگ آن عالوه كنيد، بعدا اين مايع را مي توانيد باالي نباتات ماليم بيرون نموده و مقداري آب صابون برگها را از محلول . وشانيدجب
زيرا بعوض اينكگ آفات را ازبين ببرد، . از تنباكو براي دوا پاشي باالي كچالو، بادنجان رومي، فلفل و بادنجان سياه استفاده نكنيد. بپاشيد

 .درنتيجگ آفات بيشتري فرصت مداخلگ را پيدا ميكنند .بخود گياهان فوق ضرر ميرساند
 

همچنان از تنفس بخارات آن در حين . شما تماس ننمايدلباس كوشش نمايد تا قطرات آن بگ پوست يا ! شربت تنباكو زهر است :  مهم

 . جوش دادن تنباكو پرهيز نماييد
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 تلك م س گير

سوراخ هاي خورد 

 روي بوتل

 روش هاي فزيكي كنترول آفت
شكارچيان وجود دارد و يا اينكگ ل آفات راه هاي مختلفي براي كنترو

حيات خويش عمل سيكل تشويق گردند كگ مطابق عادات و يا پرازيت ها 
كگ استفاده ميكنند اي هاروش مورد  با دهقانان صحبت نماييد تا در. نمايند

 .معلومات بدست آيد
 

 حيوانات وحشرات
ت را خورده و تعداد زيادي از پرندگان، خفاشها، مارها و حشرات ديگر آفا

و با يك پرنده  نوعيت منقار ديدن شما تنها با. بگ گرده افشاني كمك ميكنند
ميتوانيد تشخيص دهيد كگ خوراک آن مشاهده اينكگ در مزرعگ چگونگ عمل ميكند 

ميكنند، مثال بعضي يكگ محصوالت را ميخورند زارعين از روشهاي مختلفي استفاده ا نگهدارشتن پرندگان براي ترساندن ودور. ميباشدچي 
صيقلي و درخشان باشد وسايلي را ميگذارند كگ يك پيراهن را توسط يك چوب بگ زمين نصب ميكنند تا درهنگام وزش باد تكان بخورد، 

 . وغيره آويزان مينمايندهاي فلزات كهنگ را در محل پارچگ ، و يا تكگ مثل زرورق، فيتگ هاي كست هاي كهنگ را استفاده ميكنند
آنها در حالت خوردن،  ۀبا مشاهد. نول ميزنندتعدادي هم حيوانات را  بعضي ديگر از ميوه ها، و. از پشگ ها تغذيگ ميكنند پرندگان بيشتر

ميخوابند يا بود وباش دارند، شما گفتگ ميتوانيد كگ آيا آنها از ميوه درختان شما شب يا ديدن بازمانده هاي غذايي شان در جايي كگ آنها  و
 . حشرات گزنده را ميخورند و يا خوراک شان محصوالت شما استيكنند، يا تغذيگ م

 

 فزيكي كنترول آفات روش هايبعضي از 
چند ن و روي آرا در داخل يك بوتل پالستيكي گذاشتگ  در حال فاسد شدنبراي مهار نمودن مگس هاي ميوه خوار، مقداري ميوه 

اينكار را شش . همان درختيكگ ميخواهيد ازآن محافظت شود آويزان نماييددر بوتل را اين . سوراخ بگ اندازه جسامت مگس ايجاد نماييد
مگس ها جذب ميوه . انجام دهيد( در بين ميوه ها مينمايند ها شروی بگ تخمگذاريوقتيكگ مگس )برسد ميوه بگ پختگي اينكگ هفتگ قبل از 

 . ي توانندميگردند، ولي از آن بيرون آمده نم داخل بوتلو هاي فاسد شده 
ضمن بگ آفات حملگ مي  در استفاده نموده ونباتات تعداد از زنبور ها از پولن 

پرورش گل هاييكگ پولن زيادي توليد ميكنند سبب جذب اين نوی زنبورها . نمايند
 . از شر آفات مصؤن ميمانندحاصالت ميگردد، كگ در نتيجگ آن 

را توقف داده  ار دارند  ملخ هايكگ در اطراف زمين هاي زراعتي قرا درختان بلند
درختان همچنان پناه گاه . و يا سبب ميگردند كگ ملخ ها از باالي مزرعگ عبور نمايند

 . براي حشرات مفيده فراهم ميسازند مناسبي را
اگر محصوالت شما توسط كرم ها يا آفات . مورچگ ها شكارچيان قهاري اند
. آب شكر را بريزيدنباتات قگ ي ساور ديگر مورد هجوم قرار گرفتگ است، بر

 .مورچگ ها براي خوردن آب شكر آمده و آفات را نيز با خود خواهند برد
. ميگذارندنباتات را باالي  بسياري از حشرات پرنده تخم هاي خود

قرار دادن يك شي روشن يا چراغ باالي سر يك سطل يا حفره پر از آب، 
بعد از تماس با آب در آن غرق  سبب جذب اين نوی حشرات ميشود، كگ در نتيجگ

اينكار باعث ميشود تا مشكل تخمگذاري حشرات حل گردد، حتي قبل ازينكگ . ميشوند
 . آنها شروی بگ تخمگذاري نمايند

 

 

 

 

 

 

  
م فعاليت در مزرعه مشاهد حيوانات را درهن ا

آيا آفات را ازبين ميبرند يانه؟: كنيد  
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 تغيير دهيدرا  خود كشتنوع 
كچالو را در عين زمين براي  براي مثال، اگر شما. يك فاميل قرار دارند ميتوانند بگ عين آفات وامراض مبتأل شوند يكگ درا نباتات

ولي اگر شما در هر سگ . بگ توليد مثل ميپردازنددر آنجا  و داخل شدهغوزک هاي كچالو خور در همان زمين قانفصل هاي متمادي بكاريد، 
نوی گياهي را كگ . ها خورده نتوانند، آنها مزرعگ را يا ترک نموده ويا خواهند مردقانغوزک سال يكدفعگ محصول ديگري را كشت نماييد كگ 

در حقيقت نوی محصول بايد كامال متفاوت . مربوط بگ كچالو باشد، مثال بادنجان رومي يا فلفلفاميل نبايد از كشت مينماييد در سال سوم 
 جلوگيري از آفات وامراض نباتي آنست كگ طريقۀدو . محصوالت ميگويند دورانياين عمليگ را بنام كشت . باشد، بطور مثال جواري

 .محصول را كشت نمائيدچند نوی همزمان يا  محصوالت را بصورت دوره اي كشت نموده و
 

 محصوالتدوراني كشت 
بگ كنترول امراض كمك مينمايد، زيرا ( يك زمين خاص كشت ميشود يعني تغيير نوی محصولي كگ در) نمودن كشت گياهان  دوراني

همچنان كيفيت خاک نيز بهبود مي يابد چون گياهان جديد مواد مغذي . روم مي نمايدرا از غذايي كگ معموال از آن تغذيگ ميكنند مح آنها
. شدن خاک ميگردندتر سبب غني در يك فصل با كشت لوبيا در فصل ديگر غلگ جات طور مثال كشت دوراني . ديگري بگ آن مي افزايند

 . ميدهدلوبيا بگ زمين نايتروجن  يكگحال در را بگ خاک عالوه ميكنندعضوي مواد بلند داشتگ و غلگ جات قد 
 

 انواع مختلفي از نباتات را با يكدي ر كشت نماييد
مختلف النوی اين امكان را بوجود نباتات زری همزمان 

 براي آفات و مي آورد كگ حشرات مفيده جايگزين گرديده و
يافتن محصوالتي را كگ خوش دارند امراض نباتي 

همزمان چند  همچنان كشت. مشكلتر ميسازد
غذايي نيز كمك ميكند، مصوونيت نوی نبات بگ 

، گونگ هاي دليلي ناكام بودبگ  زيرا اگر يكي نظر
. حاصل داده و مورد استفاده قرار ميگيرند ديگر 

همديگر از بگ مختلف نزديك زری محصوالت 
 : جلوگيري مينمايدطرق ذيل آفات بگ 

 يكگ اداروئي  يهاگياه  سبزيجات و

اشتگ باشند سبب دور نگهداشتن بوي تند د

 .حشرات ميشوند

  بعضي از گلها سبب جذب شكارچياني

 .ميشوند كگ ازين حشرات تغذيگ ميكنند

 را گياهي اگر شما . ست كگ قبال ذكر آن رفتا اين فكر برخالف طرزالعملي. دمياندازنخود بگ دام را آفات از گياهان  يتعداد

كشت اصلي  مشغول شده واين دام گياهي درينصورت آفات بگ ، بيشتر خوش داشتگ باشنداصلي محصوالت  ازآنرا آفات كگ كشت نماييد 

 . مصوون ميماند

 342بگ صفحگ )  مفاد هر كدام را افزايش دهند، تا مي آميزندزارعين همچنان درختان، حيوانات ومحصوالت متفاوت را با يكديگر 
 (.مراجعگ كنيد

 

 

 

 

 

 

شير تيغك شپش ها را بخود 

.دجذب ميكنن  

گياهان غذايي از شر شپش 

.ها در آمان اند  

 .دام گياهي آفات را بخود جذب و آنها را از دي ر غله جات دور ميكنند
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 امراض نباتي
نباتات روي  كگ بر ا از روي تأثيريامراض نباتي ر

تغيير رنگ ميتوانند سبب  مثال ،ميگذارند ميتوان شناخت
 باعث چملك شدن برگ ها گرديده ، ياشدهبرگها 

بگ شكل نبات ويا سبب ميگردند تا قسمتي از 
يك مرض  يعامل اصل. رشد كندغير معمول 

يا هم  يك ويروس و، نباتي ممكن است باكتري
تمام موجودات فوق را . اشدب( پوپنك)فنگس 

 . هاي طبيعي كنترول نمودروش ميتوان با 
روش هاي امراض نباتي را ميتوان با استفاده از 

بگ  پايدار و صحتمند نگهداشتن خاک تعازر كشت و
 هر(. 282صفحگ ) بهترين شكلي جلوگيري نمود

شديد كگ يك مرض نباتي سبب متأثر  مطمئنوقت 
 يتوانيد از انتقال وشدن محصول شما شده است، م

 . ديگر جلوگيري نماييدنباتات انتشار آن بگ 

 اگر . شده اند يا داراي آفت اند توان انتقال آنرا بگ محصوالت آينده دارندعفوني نباتاتيكگ  .بين ببريد را از مريض نباتات

نباتات مصاب تمام مرضي شدن اولين عالمگ  بين ميبرد، بهتر است با پيدا محصوالت را از ۀطبيعت مرض طوريست كگ تمام يا قسمت عمد

استفاده نكنيد، زيرا بعضي از امراض ميتوانند در كود دوام  compostاز آن براي ساخت كود كمپٌوست . بسوزانيدبگ صورت كامل  را جمع و

 . مشكل را انتقال دهند نموده و

  يل، اگر وسا .تماس نموده اند پاك نماييد مريض كه با گياهان را وسايلي

سپس با همان تجهيزات آلوده با نباتات  مرضي تماس نمايد ونباتات بدن انسان و يا البسگ با 

قبل از آنكگ با را  بدن خود همگ وسايل متذكره و. ، مرض منتشر خواهد شدنمائيدسالم كار 

 . با آب گرم وصابون بشوييدنباتات سالم بگ تماس آيند 

 ض نباتي توسط حشرات مكنده بگ بسياري از امرا .كنترول حشرات مكنده

براي گرفتن معلومات در باره استفاده از آفت كشهاي . ديگر محصوالت انتقال مينمايد

 . مراجعگ كنيد 218 ۀطبيعي بمقابل حشرات مكنده، بگ صفح

 

  شير قابليت ازبين بردن امراض فن سي، تخم

يك ليتر شير را با پانزده ليتر  .كرم صدپا و عنكبوت هارا دارد

براي تداوي امراض . آب مخلوط نموده و باالي محصوالت بپاشيد

د ر مورد كرم صد پا، . تكرار نماييد ده روز بعدفنگسي، اينكار را 

 . تكرار كنيد سگ هفتگ بعدعمليگ را 

 

 كشت همزمان اين درخت با بذر هاي ديگر از رشد امراض فنگسي  .بين رفتن امراض فن سي ميشود سبب از خاكستر

 . روي آن ها بپاشيد بر با آب  استفاده نموده و خاكستردر بادنجان رومي وكچالو از مخلوط  پژمردن مؤخربراي تداوي . ي مينمايدجلوگير
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 كشت همزمان درختان و محصوالت دي ر
س همزمان درختان و اما غر. درختان را قطع مي نمايندبيشتر وقتيكگ زمين كمبود باشد، بعضي از دهقانان براي ايجاد مزاری زراعتي 

قوت خاک شده و بگ افزايش سطح محصول كمك  ي وحاصلخيزسبب افزايش ( ArgrfrgforgA) يكجابصورت ديگر محصوالت كشت 
 . مينمايد

داشتگ كگ بايد در جاي مناسب غرس گردند تا بهترين استفاده از آنها شده درختان دقيق انتخاب نمودن ضرورت بگ اگروفورستري 
 : اين رهنمود استفاده مينماينداز دهقانان از  بعضي. بتواند

  و يا فضا رقابت كنند بگرفتن آب، شعای آفتا ايديگر برمحصوالت درختان نبايد با. 

  كود، ادويگ، سايگ، هيزم، چوب نجاري وغيرهخوراک حيوانات، مثال غذا، . يك نيازمندي را رسيدگي نمايدهر درخت بايد بيش از . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوته ها در تپه غرس درختان و 

خاك و آب  موانع كرانه اي ها و

 .را حفظ ميكند
 

درختانيكه در اطراف مزارع و 

جدا از هم كشت شده اند به 

چوب نجاري، ميوه،  ۀتهي

غذاي حيوانات و دي ر 

 .محصوالت كمك مينمايند
 

درختانيكه در قطار هاي منظم در 

 يا چراگاه غرسمسير باد مزرعه 

را مانعه  شكن ياميشوند، باد 

 .ايجاد ميكنند
 

درختانيكه در چمن زار ها 

غرس مي ردند سايه، غذاي 

حيوانات و آشيانه را براي 

پرندگانيكه حشرات مضر را 

 . ميخورند، فراهم ميسازد
 

يكه ا مخلوط نمودن درختان

هركدام به ارتفاع مختلفي 

رشد ميكنند، مانند قهوه، 

كو، سبب اناريال، و ك

محصوالت انواع افزايش 

 مي ردد
 

كوتاه  قد درحالتيكه درختان هنوز خيلي جوان و

كشت كنيد كه به شعاع آفتاب زياد  را نباتاتياند، 

يك قسمت جديد زمين در  كشت. ضرورت دارند

درختها و هر سال اجازه ميدهد تا همه ساله از 

 .درو نماييدمحصوالت دي ر 
 



 زراعت پايدار 303

 

 تخم هاي بذرين هداري 
 

و دهند كگ خوب بزرگ شده ميبگ قسمتي از محصوالت اجازه تخم بذري خويش را توليد مينمايند طوريكگ  خود شاناز دهقانان بسياري 
ي از نباتات نسل گير. تا نباتات را با كيفيتي كگ ميخواهند كشت نمايندبگ زارعين اجازه ميدهد تخم هاي بذري نگهداري .  تخم بدهند

 .بسيار مهم است غذائيامنيت بهبود حفظ تنوی زيستي و محلي و نگهداري تخم هاي بذري براي 
 .(مراجعگ كنيد 22براي معلومات بيشتر در مورد نسل گيري، بگ فصل ) 
 

 يبذرتخم هاي انتخاب 
 : كنيد منابع ذيل جمع خوبي در ذخيره داريد، آنرا ازتخم هاي بذري شويد  مطمئنبراي اينكگ 

 امراض آفات و عاري ازقوي،  نباتات. 

 يك منطقگ اي  شما در براي مثال، اگر. نباتاتيكگ بگ محيط سازش داشتگ باشند

آن جا ميرويد و شما بگ  دراز نباتات نوی خاصي  است و زندگي ميكند كگ هوا بسيار سرد

در هواي ط فقهمان فاميل بوده ولي  را جمع آوري كنيد كگ ازتخم هاي بذري ايغلط 

 . دوام نخواهد آورد هواي سرد گرمتر رشد كرده ميتواند، در آنصورت در

  سايز كالن، طعم خوب، مقاومت در مقابل :  مثال. را داشتگ باشد بگيريد كگ كيفيت مطلوب شما يانواع را از يبذرتخم

 . خشكسالي و ديگر خصوصيات

  مخلوط انوای مختلف كگ ن گرديد ئتا اينكگ مطم روئيده باشدميل دور تر تخم بذري بگيريد كگ از ساير انوای عين فااز نباتاتي

 . نشده باشد و تخم گيري از انوای مختلف صورت نگرفتگ باشد

بعد از آن  را از تخم هاي ريختگ شده پاک نماييد، و نباتزير . از تخم هاي كگ بصورت بنفسهي بزمين ريختگ باشند بذر گيري ننماييد
تخم هاي ريختگ شده را هرچگ عاجلتر از . بات را تكان بدهيد تا تخم هاي آن بگ پايين بريزيد وبعد آنرا جمع آوري كنيددوباره درخت يا ن

كنيد تا فقط انوای خوب  شده يا وضعيت مطلوبي ندارند جداتخريب آنهايي را كگ . پاک نموده و سورت كنيدرا  آنها روي زمين جمع كنيد و
 . باقي بمانند

 

 يبذرتخم هاي دن ذخيره نمو
. مورد ضرورت براي رشد آنها فكر نماييدايط در مورد شر، مدت ميتواند ذخيره گرددچگ قضاوت اينكگ يكنوی تخم بذري براي براي 

خشك  براي مثال، بذرهاييكگ از مناطق سرد و
سالها  بدست مي آيند معموال براي ماهها و

نگهداري شده ميتوانند، زيرا آنها بگ شرايط 
بر . سبز گردند دارند تا جوانگ زده و وبي نيازمطل

عكس تخم هاييكگ از ساحات گرم و مرطوب 
ذخيره باقيمانده  حاصل مي شوند، زياد در

نمي توانند زيرا خيلي زود تحت اندک 

بذرهاييكگ پوست . شرايط مساعد سبز ميگردند
سخت داشتگ باشند نسبت بگ آنهاييكگ اين كيفيت را 

 . شده ميتوانندنگهداري تر  ندارند خيلي طوالني

 

 

 

 

تا . و خشك ذخيره شونداكثر تخم هاي بذري بايد در جاي سرد، تاريك 

 .اندازه اي هوا نيز جريان داشته باشد وگرنه فاسد خواهند شد

. يك ظرف آب قراردهيدبذر هارا داخل 

آنهاييكه باال مي آيند قابل سبز شدن 

نيستند، بلكه تخم هاي غرق شده را ميتوان 

.كشت نمود  



 زراعت پايدار 304

 

 سبز شدن بذرها
تخم هاي بذري اما همگ (. ببينيد 247بگ صفحگ )براي اينكگ سبز شوند تخم هاي بذري تعامالت خاصي ضرورت دارند  بعضي از 
 :نياز دارند بگبراي سبز شدن 

 اما نگ بگ سطح )از آب خيلي گرم  اگر شما. را يك شب قبل از كشت نمودن بگ زمين در آب تر كنيدتخم هاي بذري . آب

همچنان اين عمليگ شما . استفاده كنيد، اينكار باعث ازبين رفتن بسياري از امراض نباتي و آفاتي ميشود كگ با بذر ها انتقال ميكنند( جوشيدن

بعد زری و از جهاز هاضمگ حيوانات عبور نمايند  اگركمك ميكند بذري بگ سبز شدن تخم هاي 

تجربگ را با مقدار كم تخم بذري انجام دهيد تا مطمئن گرديد كگ  ابتدا. گردند

  .تخم ها سبز خواهند شد

 اگر زمين بيش از حد سخت بوده ويا زياد پر از . هوا

سبز نمي شوند زيرا مقدار كافي هوا  تخم هاي بذريآب باشد، 

 .برايشان نمي رسد

 ي بذريبعضي از تخم ها. روشنايي روز ،

جاييكگ در فصول ناطق شمالي ميرويند خصوصا آنهاييكگ در م

نور معين ، بگ مقدار مختلف سال آب و هواي بسيار متفاوت دارد

بهمين خاطر كشت اين نوی محصوالت . سبز شوندآفتاب احتياج دارند تا 

 . فقط در بعضي از اوقات سال صورت گرفتگ ميتواند

 تخم هاي بذري مختلف در درجگ حرات متفاوت و ، لذا داردمحصول فصل مربوط بگ خود را هر از آ نجاييكگ . حرارت متناسب

  .در فصل مختلف سال سبز ميگردند

 

 تخم هاي بذريكشت 
اينكگ شما از چگ روشي . بصورت مستقيم در زمينيا نباتات عبارت از كشت آنها در يك گلخانگ است و  كشت روش معمول دو 

 ظر شما، وضعيت جوي در هنگاميكگ زری صورت ميگيرد، ويا اينكگ آيا شما فضا ومورد نمحصول استفاده ميكنيد ارتباط ميگيرد بگ نوی 
 (.مراجعگ كنيد 241براي ساخت گلخانگ، بگ صفحگ )امكانات كافي براي ايجاد يك گلخانگ داريد؟ 

 

 مستقيم كشت
را بهتر است در زمين بصورت مستقيم زری نماييم،  بزرگتر تخم هاي بذري
رعت رشد نموده و اگر انتقال داده شوند بگ آساني صدمگ مي زيرا ريشگ هايشان بس

دو تاسگ برابر جسامت بذر  ۀبگ اندازكشت ميشود در آن  تخم بذريسوراخي را كگ . بينند
 . روي آنرا بپوشانيد را بياندازيد وتخم بذري در هر سوراخ يك، دو ويا سگ . حفر كنيد

كشت ميشوند بصورت سطحي  بسيار كوچك بايد بروي ساحگ ايكگ تخم هاي بذري
بعدا پاش داده شوند، اينكار  با مقداري خاک يكجا شوند و تخم هااگر . پاش داده شوند

روي دانگ ها خاک  سپس بر. باعث ميشود تا دانگ ها در هنگام كشت بگ يكديگر نچسپند
يف خف فشار دادنبراي ( مالگ)همچنان استفاده از يك رولر . را بگ شكل كم عمق بياندازيد

 . بگ خاک، سبز شدن آنها را كمك ميكند تخم هاي بذري

 

 در گلخانهزرع با كشت تخم هاي بذري  آغاز
انتقال نهالي ها و . در گلخانگ اين اجازه را ميدهد كگ درجگ حرارت، مقدار آب و آفات را خود كنترول نماييم آغاز زری با كشت تخم

 . اند بگ نباتات جوان كمك ميكند تا از خاک و آب بهتر استفاده نمايندپاک شده هرزه از علف هاي  گيتاز ا ايكگ بگزمين هآن در  غرس

 

اكثر نباتات را بعد از بيرون شدن برگهاي حقيقي شان 

.ميتوان در زمين بيرون از گلخانه كشت نمود  

 برگهاي حقيقي
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 غذا مطمئنذخيره گاه 
خراب وضعيت جوي، آفات و ديگر داليل  بيشتر مواد غذائي آنها بخاطرمواد غذايي آنست كگ  ۀجوامع توليد كنندمصيبت هاي يكي از 

 .توانائي رويانيدن ابتدائي مواد غذائي با اهميت است ئي بگ اندازۀغذامواد  ۀ مطمئنذخير. ميشوند
 

 حفاظت از غله جات ذخيره شده در مقابل آفات
براي حفاظت از غلگ جات  .فاسد شدن از بين ميرودآفات و موشها، از سبب از غلگ جات  زيادي، مقدار جمع آوري محصوالتبعد از 

 : موجود در انبار ها الزم است تا

 غلگ . درو نمودن هرچگ زودتر خشك نموده و در انبارها ذخيره كنيد تا مقدار ضايعات آنها در زمين كاهش يابد غلگ جات را بعد از

هاي خوب خشك شده ميتوانند توسط دندان شكستانده شوند مگر بگ اندازه اي سخت ميباشند كگ صداي شكستن آنها در زير دندان شنيده 

 . شده ميتواند

  ذخيره كنيدد نجاييكگ از رطوبت و آفات در امان باش و در و پاکبستگ ال ظرف كامغلگ جات خشك را در . 

  تا آفاتي كگ در داخل آنها قرار دارد كشتگ شوندغلگ جات را قبل از ذخيره نمودن دود بدهيد. 

  اگر . )ر دور نماييدوديگر گياهانيكگ بوي تند دارند از انباكافور را ميتوانيد توسط خاكستر چوب، فلفل سرخ ، ( ونگ موشها)حشرات

هاي فلفل  تخم، (اوكاليپتوس)كافور ابتدأ برگ هاي (. غلگ جات قبال توسط آفات مورد حملگ قرار گرفتگ باشند، اين تدبير مؤثر نخواهد بود

يا لوبيا ها يك مشت پودر را بهمراه يك كيلو از غلگ جات . بگ پودر تبديل كنيدآسياب نموده و وغيره نباتات را خشك نموده وسپس آنرا 

در وقت استفاده دوباره از غلگ جات . تا پودر مذكور را اشتباها تنفس نكنيدمتوجگ باشيد . مخلوط نماييد تا سبب دور شدن حشرات گردد

 . مذكور، كار اضافگ تري الزم است تا پودر شستگ شود، اما بزحمت خود ميارزد زيرا مقدار غلگ بيشتري در دست خواهيد داشت

 

 

 

 

ذخيره گاه غلگ جات را . ميتوانند خيز زدهجوندگان 

 . بلند تر از زمين اعمار نماييد
 

، لذا اين جوندگان از س ها وگربه ها ميترسند

حيوانات را در نزديكي محل هاي ذخيره غلگ جات مستقر 
 . كنيد

 

.موشها وجوندگان در فضاي باز وارد نمي شوند  
. فضاي اطراف ذخيره گاه را از علف وديگر اشيأ پوششي پاک كنيد

تاريك  جوندگان بگ بقاياي غذايي عالقگ نشان داده و در زواياي
.اين اشيأ ومحالت را ازبين ببريد. آشيانگ ميسازند  

 

جوندگان ميتوانند از سوراخهاي بسيار كوچك 

 .داخل شوند
تمامي منافذ ذخيرگاه را كامال ببنديد و هر نوی درز ايجاد  

 . شده را سريع ترميم كنيد
 

 .به كندو باال شوندجوندگان مي توانند 

آن جدا  است  از ره يا كندوذخيرا كگ متصل بگ ا ايهمگ اشي
 . در اطراف هركدام از پايگ ها يك طوق نصب كنيد. نماييد

 

 .اين ونه كندو ها جلو نفوذ موشها، جوندگان دي ر و حيوانات مضر را مي يرد
 

 طوقها
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ه كه وسيله از دو دانه كوزه ساخته شد

.يكي داخل دي ري قرار مي يرد  

مواد غذايي در كوزه 
 گذاشتگ ميشود و يداخل

 تكۀ مرطوببر سر آن 
.قرار ميگيرد  

  
فاصلگ بين هردو كوزه 
توسط ريگ مرطوب 

بهمين  بايد پرشده و
صورت دايم مرطوب 

.بماند  
خشك  اقليماين يخچال طبيعي در 

 و گرم خوب كار ميكند 

 ، گوشت و شيرها ، سبزيهاه نمودن ميوه ذخير
.  شير همگ بصورت كامل مرطوب اند ، محصوالت گوشتي وها ميوه ها، سبزي

فنگس هاييكگ سبب پوسيدگي غذاها ميشوند بگ رطوبت نياز دارند تا زنده  باكتريها و
حرات مواد متذكره بگ سطح خيلي پايين، وحتي انجماد،  ۀپايين آوردن درج. بمانند
غذا وجود امكان سرد نگهداشتن اگر . غذا را آهستگ ميكند ۀتجزي فاسد شدن و ۀپروس

 :نگهداري نمود نداشتگ باشد، بازهم ميتوان مواد فوق الذكر را تحت شرايط ذيل

 تنور يا داشغذا را ميتوان با گذاشتن در آفتاب، در داخل . ننمود خشك 

اگر از غذا هاي خشك شده  .خشك نمودنمك با گذاشتن آنها در با حرارت كم، يا 

نگهداري شده دسترس آفات و رطوبت بگ دور باشند، براي مدت مديدي ذخيره 

 .ميتوانند

 دود گرفتگ و خشك ميشود كگ قابليت  نگهداري را پيدا مينمايدبگذاريم،  يبراي مدتآتش روي دود  اگر غذا را بر. دود دادن .

 .ين صورت ذخيره ميشودگوشت از جملگ غذاهاي بسيار معمول است كگ بگ ا

 در داخل غذا فعاليت نموده و ها فنگس حالت باكتريها و دو يعني در هر. پروسگ همانند فاسد شدن غذاست. تخمير نمودن 

بعضي از  پنير و. رشد داده ميشود ۀفنگس هاي خاصي اجاز اما برعكس فاسد شدن، در تخمير فقط بگ باكتريها و. طبيعت آنرا تغيير ميدهند

غذا هاي تخمير شده ممكن است مغذي تر، خوشمزه تر و سهل الهضم تر . تركيباتي اند بگ اين صورت توليد ميگردند ۀي ترش ازجملنانها

 . ساختگ ميشونداز غذاهاي باشند كگ از آن 

 ميوه ها، سبزيجات و گوشت را ميتوان در داخل ظروف وكوزه هاي مخصوص انداختگ وسر آنرا . انداختن (سركه) شيتر

مزه ترش اين غذاها باعث ميشود تا از رشد . شي يا چكني بدست مي آيدبگ اين صورت تر. وا داخل آن نشودصورت محكم ببنديم تا هب

در داخل ظروف ويا كوزه هاي خاص  همچنان ميوه ها را ميتوان در داخل شربت شيرين پختگ نموده و. فنگس ها جلوگيري گردد باكتريها و

 (.كار مربا سازي ميگويندكگ بگ اين)ذخيره نمود 

 

 ذخيره نمودن محصوالت ريشه اي
 سرد، را مي توان براي مدت زمان دراز ذخيره نمود در صورتيكگ آنها در جاي تاريك، نسبتا خشك، (مثال كچالو)محصوالت ريشگ اي 

يعني دانگ دانگ جدا )گر تماس نداشتگ باشند با يكدي بوره اره تا پوشاندن اين محصوالت توسط كاه يا .  ه شوندشر آفات قرار داد و مصؤن از
 . را تازه نگهميدارد ، آنها(باشند

 

 چگونگ يك يخچال طبيعي بسازيم
 

يك معلم نايجرياي بنام محمد با أبا، يك ميتودي را انكشاف داده است كگ آنرا 
شده غرض نگهداري غذا در  ظرف ياد. نامگذاري نموده است "كوزهداخل  كوزه"بنام 
 .كگ برق وجود ندارد استفاده ميشودجايي

با وزيدن باد . باشد بگذاريدباز يكگ خشك و ا يك مكان را در( كوزهداخل كوزه )
آب سرد شدۀ بين ريگ . ميگرددسرد بگ جدار خارجي كوزه، آب موجود در بين ريگ ها 

ها بصورت دوامدار جدار كوزۀ داخلي و غذا هاي داخل آنرا سرد نموده ميكروب هاي 
تمام مخارجيكگ اين وسيلگ  .غذا نگهداري شده ميتواندر در اثر سردي از بين رفتگ و مض

دارد عبارت است از عوض نمودن ميده ريگ ها و شستن ظروف هرچند وقت  در بر
 . يكبار

 

تخم هاييكه برروي بام خانه قرار دارند توسط 

.حرارت و نور آفتاب خشك ميشوند  
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 تربيه مواشي
 

پهلوي اينكگ خود غذا توليد ميكنند، مفيديت زياد  مواشي در
نباتات، تربيگ مواشي مختلف النوی همانند . ديگري نيز بگ مزاری دارند

نسبت بگ پروش يكنوی براي خود زاری وكشت وكار خيلي بهتر 
 . است

 تهيگ مينمايند و عسل براي خوراک عسلزنبور 

 . همچنان بگ گرده افشاني گلها نيز كمك ميكند

و  هاز علف هاي هرز ، غازها، و مرغابيانمرغ ها

عوض فضلگ را  تخم هاي آنها، و آفات تغذيگ ميكنند ودر
از خود بگ جا ميگذارند كگ براي افزايش قوت خاک بسيار 

همچنان با كندن زمين براي پيدا كردن غذا، خاک . مهم است
فرصت دهيد تا مرغها در يك قسمت از . را زيرو رو مينمايند

بعد از آن همان ساحگ . زمين براي مدت يكماه بگ چرا مشغول شوند
سپس آن بخش را . رها كنيدقسمت ديگر را بگ  را بستگ نموده وآنها

 . قرار دهيد تحت كشت شيار نموده و
آنها را قفس هايي براي مرغ ها بسازيد تا بصورت منظم بتوانيد 

 . انتقال دهيدمزرعگ نقاط تمام بگ 
 

بخاطريكگ . خوردن نباتات مضر پاک ميكنند مزاری را با بزها

ساحاتيكگ ميخواهيد  را در چيزي را ميخورند، آنها بزها تقريبا هر
 . كنيد در آنجا باقي نماند، بستگ هعلف هرز پاک شود و

 

 حيوانات علف خوار
ميتوانند هم  مواشي علف خوار مانند گاو، گوسفند و بز

براي مزاری مفيد باشند و هم مضر و اين ارتباط بگ طرز 
اضافگ ميكنند كگ مفيد كود را كم نموده و بگ زمين  علف هاي هرزهاگر در علف چر هاي بسيار پربار بگ چرا مشغول شوند،  .مديريت آنها دارد

چون هيچ پوششي وجود  در وقت باران. خاک خشك گرديده و زمين سخت ميگردد، بخورندولي اگر تمام علوفگ موجود در زمين را . است
 زمينهيچ چيزي در ، سايش خاک بوجود آمدزمانيكگ از سبب چرانيدن بيش از اندازه فر. خاک را با خود ميبرد حاصلخيزندارد آب سطح 

  .نخواهد روئيد
اما متوجگ  .از كود آنها استفاده نماييدبتوانيد محافظت از آنها آسانتر باشد و در نزديك خانگ خود اسكان دهيد تا در آغل وحيوانات را 

شوره هاي آنها رشد ميكنند، سبب ميگردند تا حيوانات  مواشي بسيار خورد باشد، باكتريها و پارازيتها و امراضيكگ در بينآغل باشيد كگ اگر 
حيوانات  پاک كنيد، تا خود مواشي و انيلهذا آغل مواشي را هرچند وقت يكبار، خصوصا در فصول مرطوب وبار. شوندمريض خيلي زود 

 . استعمال كرد Compostآنها ميتوان بگ شكل كود  ۀاز شور. مريض نگردند
در فضاي باز چرا كنند ، بايد همان تعدادي از مواشي را نگهداري كنيد كگ را در آغل نگهميداريد و يا  اتبدون توجگ بگ اينكگ حيوان

 .را تأمين كرده ميتواند شما آنها زمينفكر ميكنيد 
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 منطقه چراگاه

 منطقه چراگاه

 سال كامل

بدون چرا   

     ك  علف        ش  ك  ل 

         چ          ش  ع       

 ست  چ             ي  

 انتقال دادن مواشي از يك چراگاه به چراگاه دي ر
بگ هرجاي كگ ميخواهند  دهيد تا سرخود دراجازه اگر شما حيوانات را 

در . را تا بگ ريشگ خواهند خوردعلف ها چرا مشغول شوند، آنها تمام 
 . داشتنخواهند رشد خوب دوباره آن نباتات سال آينده 

يك ساحگ خورده شده علف هاي بعد ازينكگ نصف برگهاي 
 . بگ چراگاه ديگري منتقل نماييدمواشي را باشد، 

هتر است ايجاد مانعگ را داريد، ب و يشما توان مرزبند اگر
علفچر را بگ قسمت هاي كوچكتري تقسيم نماييد، مطابق بگ 

اگر شما حيوانات . ايكگ در آنجا ميرويندعلف ها انوای مختلف 
گوسفند را ميچرانيد، حتي ديوار هاي بسيار كم  اهلي مثل گاو و

اگر شما حيوانات را بگ . ارتفای سنگي از عبور حيوانات جلوگيري ميكند
چون خود ميتوانيد )نيد، بگ ايجاد موانع احتياج نداريد شكل گلگ اي ميچرا

 (.را مطابق ميل انتقال دهيد آنها
متوجگ باشيد كگ مواشي در اطراف منابع آب مورد استفاده مردم بگ چرا 

يكگ مردم از آن براي آشاميدن، ا اگر فضلگ حيوانات داخل آب. مشغول نگردند

ستفاده ميكنند بيافتد، كردن، حمام كردن ويا ماهيگيري ا آب بازي
جدا گانگ دورتر از منبع آب گودال يك . امراض بگ سرعت انتشار ميكنند

 . دبنوشنتا مواشي از آنجا آب  حفر كنيد
 

 داده شوندانتقال هر چند وقت بايد حيوانات 
ايكگ  ف هاوكيفيت علاندازه ام ، از آن منتقل شوند، بستگي دارد بگ تعداد احش بعد اينكگ چگ مقدار وقت مواشي دريك چراگاه مانده و

همگ سالگ، يك ساحگ از علفچر را كامال بستگ كنيد تا بصورت كاملي استراحت نمايد، يعني هيچگونگ حيواني در آن . در علفچر وجود دارد
 .اينكار باعث ميشود كگ از سخت شدن زمين جلوگيري شده و علف ها دوباره شروی بگ رشد نمايند. نچرد

. يكي، بصورت متناوب انتقال دهيد بجزها بين تمامي بخش  حيوانات را در. تقسيم نماييديا بيشتر مين را بگ سگ علفچر ز: براي مثال
در سال بعدي، ساحگ ديگر را بگ عين ترتيب استراحت داده واز قسمت . يعني همان قسمت در آن سال كامال بگ حالت استراحت باقي بماند

علف ۀ ريش محصوالت، و ۀيا، بعد از هر درو، بگ مواشي اجازه دهيد كگ در زمين چرا نموده وساقگ هاي باقيماندو. قبلي شروی بگ استفاده كنيد
 . بگ اين شكل هم مزرعگ پاک ميشود وهم شوره بگ آن عالوه ميشود. را بخورند ههاي هرز

 

 به چه تعداد مواشي را زمين شما تأمين كرده ميتواند؟
شرايط  را ايجاد ميكند زيرا در مصوونيتمواشي يكنوی  ۀتربي

مالداري يك . ، مردم ميتوانند آنها را بفروشند يا خود بخورنددشوار
براي افراد اما اگر . بوجود مي آوردنيز نوی اعتبار وحيثيت اجتماعي را 

تالش و يا براي مصوونيت بيشتر خود بلند بردن سطح اعتبار خود 
نها تامين كرده ميتواند نمايند تا بيشتر از تعدادي را كگ زمين آ

حيوانات متضرر  سالمت زمين وهمسالمت ، هم مواشي نگهدارند 
مقدار زمين ايكگ براي نگهداري حيوانات ضرورت است . ميگردد

در  . اينكگ زمين تا چگ اندازه سبز و مرطوب استارتباط ميگيرد بگ 
نسبت بگ بسيار بيشتر زمين ضرور است  زمين هاي خشك اندازۀ

 . سبز است كگ بسيار ساحاتي 

 

 

در لب رودخانه آب بنوشند، براي بعوض اينكه حيوانات 

.شان آبخور جداگانه آماده كنيد  
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 ماهي ۀتربي
 .كوچك تربيۀ ماهي ميتواند مقدار زياد غذا را در يك ساحۀ كم توليد نموده و عالوتا آب را براي آبياري ذخيره مينمايد حوضيك 

 :شما مي توانيد در داخل يك حوض يا شاليزار برنج محصوالت ذيل را رشد دهيد

  و هاي خوراكي صدف  ها،ماهي

 .وانات آب زيساير  حي

  نيلوفر، برنجنباتات غذايي، مثل ،

 .وغيرهآبي بلوط شاه   ،تارو

  نباتاتيكگ كگ درساخت اشيأ استعمال

 .ميگردند، مانند ني

  الجي ها، براي تغذيگ مواشي و تهيگ

 . كود هاي زراعتي

  توليد خاک غني براي استفاده در

 .باغها

 
 

 چ ونه يك حوض تربيه ماهي بسازيم

 
 

ميزان آب بايد بگ اندازه باشد كگ . براي ايجاد يك فارم تربيگ ماهي مناسب است خود را مطمئن سازيد كگ زمين شما، رویش قبل از
 . پشگ هاي مضر ميگرددتوليد مثل  اگر آب ايستاده باشد موجب پيدايش و. آب در جريان باشدهميشگ يك مقدار 

. ازين لحاظ بهترين كيفيت را دارد (كوزه گري)رس خاک . خشك نكند راحوض همچنان كيفيت خاک بايد طوري باشد كگ آب داخل 
پالستيك استفاده  ياز كانكريت وآورده يا ااز جاي ديگر براي پالستر كاري داخل حوض خاک رس را ، ندارد رسخاک زمين شما اگر 

 . ديگري پوش نماييد صمغ نباتاتير يا ني فرش كنيد، و روي آنرا با قيا چوب  بافتهمچنان سطح داخلي را ميتوانيد با . نماييد
، وحد اقل ده متر بايد از نزديكترين منبع آب (براي اينكگ آب باران بگ آن سرازير گردد)بهترين مكان براي يك حوض پايين تپگ است 

 . ث وتكميل ميگردد ببنديداگر حوض يك منفذ دارد كگ آب را بداخل آن جريان ميدهد، مؤقتا آنرا تازمانيكگ حوض احدا. آشاميدني دور باشد
 

بسيار خورد بگ اندازه يك يا حوض حتي يك . را بگ اندازه يك متر عميق و بگ هر اندازه وسيع كگ ميخواهيد احداث نماييدچقري يك 
ا فضاي اگر شم. دومتر عرض، هم ميتواند مقدار زيادي الجي و ماهيان كوچك را پرورش دهد تا شما بگ غذاي مقوي دسترسي پيدا نماييد

زيرا اينكار باعث ميشود تا پاک كاري هركدام از حوض ها . اختيار داريد، چندين حوض را بگ اندازه هاي هركدام سگ متر ايجاد نمايد كافي در
 . وتربيگ ماهيان آسانتر گردد

 
شما بسيار بزرگ است از  اگر حوض. گلي را كگ در كف وديوار هاي حوض قرار گرفتگ بگ اندازه اي فشار دهيد كگ كامال سخت گردد

 . سرگين آنها بگ بستن منافذ زمين كمك ميكند شوره و. ديگر حيوانات كالن استفاده نماييد حتي از گاو و. همسايگان تان كمك بخواهيد
 

اشتگ شما از قبل وجود دمنطقگ حوض مشابگ در جوي يا اگر يك . همينكگ حوض از آب پر شد، الجي ها ونباتات شروی بگ رشد ميكنند
پرورش ماهي شما ممكن است ضرورت براي . نمايند شما توليد مثلتا در حوض جديد  بگيريد باشد، نمونگ هاي ماهي يا نباتات را از آنجا 

 .بگ خريد ماهي يا چوچگ هاي ماهي داشتگ باشيد تا در حوض خود آنها را پرورش داده و نسل گيري نماييد

 

در موجوديت ماهي و پرندگان از تكثير  پشه ها  ها حوض

جلوگيري ميكنند و در عين زمان غذا و آب براي آشاميدن و آبياري 

 .تهيه مينمايند

1 

2 

3 
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 زراعت پايدار در شهر ها
تا خود را تغذي نمايند، تا بگ شغلي  باغهاي جديد در شهر ها روي مي آورند داد بيشتري از مردم بگ ايجاد مزاری وهمگ روزه تع

هوا محصوالت زراعتي و درخت با  فضاهاي سبز  ايجاد. ي كار روي زمين را حفظ نمايندسنت ها مصروف گردند و يا براي اينكگ دانش و 
كگ اغلبا تبديل كردن ساحات خالي در شهرها  . ض ناشي از آلودگي هوا مانند آستما را كاهش ميدهدرا در شهر ها بهبود ميبخشد و امرا

  .اعث سالم تر شدن و زيبا تر شدن شهر ها ميگرددبها ميشوند بگ مزاری و باغ ها  زبالگمحالت تجمع 
 

 با فضاي خوردتر زراعتيهاي  روشتطابق 
 يگ بان ها پرورش دهيد، ديوار ها و ساهاستون باالي  نباتات را . 

 . ها و بغل هاي تعمير منازل محالت خوبي براي بلند شدن نباتات روي آنها استديوار 

 َاز . ، در سطل، خريطگ، داخل تاير ها، قطي هاي خالي و يا سبد هاي قديمي(بالكن)رنده ها تربيگ غلگ جات باالي بام ويا در ب

سوراخ بخاطري تعبيگ ميشود كگ آب از ظرف . خود يك سوراخ داشتگ باشد استفاده كنيددر قسمت انتهايي  محفظگ ايكگهرنوی ظرف يا 

و سبزيجاتي مثل بادنجان رومي، فلفل و بادنجان سياه در داخل ظرف ها   و كاهو  (پالك)نباتات برگ دار مانند اسفناج . عبور نموده بتواند

 بگ نيزمو درختان كوتاه قامت ا( نارنجمثل )الو، اناناس، ميوه جات سيتروس كيلگ، انجير، درخت هاي كوتاه قد خرم.  بخوبي رشد ميكنند

 . رشد نماينددر داخل كانتينر ها بخوبي  ميتوانند

 

  مثل پوست غلگ جات، عضوي ، آنرا با مواد (يعني بسيار كم عمق باشد)اگر بستر باغ بگ اندازه بيست سانتي متر عمق داشتگ باشد

فوق  عضويقلمچگ گياهان را با مقدار كمي خاک در ميان مواد . ها يا حتي ورق اخبار ريزه ريزه شده پر نماييدكو، برگ اسبوس برنج يا ك

 . خاک ميگردند بگبديل ت عضويبمرور زمان، مواد . ريشگ هاي آن بگ زودي پخش ميشوند. غرس نماييد

 

  بگ )بستر زمين را باال بياوريد، يا بوسيلگ كندن كاري دوبلگ

يك متر ارتفای خاک  ۀويا بگ انداز( ده نظر اندازيدصفحگ آين

يك با اطراف آنرا  را روي كانكريت انداختگ و

يعني داخل يك كانتينر )ظرف محصور كنيد 

 (.بسيار كالن خاک بياندازيد

  از  راتخم هاي بذري قلمچگ ها و

 نباتات. نزديكتر بهم بكاريدحالت معمول 

يكگ بگ اين طريق كشت شده باشند، ا

مرور زمان عادت خواهند كرد تا ب

 .درفضاي كمتر رشد كنند

  بيشتر از يكنوی گياه را دريك

 .محوطگ خورد با يكديگر بكاريد

 

  يك محصول نو را بالفاصلگ بعد

 .كشت نماييدقبلي محصول از درو نمودن 

 

 

 

 

 

امباغچه پشت ب  
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 چ ونه دربستر يك باغچه بصورت دوال كندن كاري كنيم
 

زمين دست ساحگ را در كمترين نباتات  ۀمكنم براي اينكگ بيشترين تعداد
زميني بگ زری بپردازيم كگ خيلي سخت بوده ويا مواد  در گ كشت نماييم وتداش

 .كاري دو ال بهترين راه است كندنروش كمي دارد،  (عضوي) اورگانيك
 

مرد بتوانند بدون تكليف  كناره هاي بستر كشت آنقدر بايد عريض باشد كگ دو
بستر را ميتوانيد طول . وسط آن بگ همديگر برسانند را در خودهاي  دست زانو زده و

 .كگ بخواهيد امتداد دهيداندازه هر بگ 
 

 . روي اين سطح بپاشانيد را بر يا كودو تهيگ شده كٌمپوست  ينرم كنيد و سپس  مقدار خاک را سست وباالئي سطح 
 

 . حفر كنيدسانتي متر  34عرض  وانتي متر س -3را بگ عمق چقري با شروی نمودن از يك انجام، يك 
 

 . با استفاده از يك بيلچگ سطح عميق گودال را نرم نماييد و بگ آن مقداري شوره يا كود كمپوست اضافگ كنيد
 

بگ . وداولي بريزيد تا خوب پر شچقري ين حفره بيرون مي آوريد بگ اخاكي را كگ از . بكنيداولي چقري را در پهلوي چقري ديگر يك 
 . كود كمپوست عالوه كنيديا عين شكل در سطح پاييني گودال دومي نيز با بيلچگ خاک را نرم كرده وبگ مقدار كافي شوره و 

 

قرار شده نسبت بگ خاک اطراف آن بلند تر  سطح  خاک نرم. اين عمليگ را تازماني ادامگ دهيد كگ تمام بستر كندن كاري شده باشد
يك . را طوري زاويگ بدهيد كگ آب و خاک بگ ساده گي از آن فرار نكندكنار هاي باغچگ هموار كرده و  را نرم و روي خاک. خواهد گرفت

 . زری است اكنون اين زمين آماده بگ كشت و. اليگ نرم و غربال شده از كود مخلوط را دست آخر بگ طبقگ سطحي بستر عالوه نماييد
 

اگر شما بگ اين . مرور شما باعث ميشود تا خاک دوباره سخت گردد رويد چونكگ عبور وروي آن راه ن بعد از آماده شدن زمين بر
نرم باقي  زمين را حفر نموده و بگ آن كود طبيعي را در هر فصل اضافگ نموديد، خاک روي زمين براي سالهاي متمادي باكيفيت وروش 

 . خواهد ماند

 

2 

1 

3 

4 

3 
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خاك 

 سطحي

 كود
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 خاكهاي آلوده شده
كيمياوي آلوده شده باشند، مثال آلوده گي با سرب موجود در تركيب رنگها و يا سمي ست با مواد زمين هاي واقع در شهر ها ممكن ا

براي دانستن اين موضوی كگ آيا (. نظر بياندازيد 22بگ فصل )جدي صحي گردند  مشكالتهمگ ميتوانند سبب ها  اين. باطري هاي قديمي
 :زمين اطراف شما آلوده شده است

  اگر زمين يك كارخانگ بوده، يك پمپ . قرار گرفتگ استاستفاده تگ اين ساحگ بگ چگ صورتي مورد گذش دركگ كنيد دريافت

 . در آنصورت ممكن است خاک آلوده شده باشدبوده باشد،  استيشن، پاركينگ وسايل نقليگ يا محل دفن ضايعات

 اگر خاک بوي مواد كيمياوي را بدهد، ممكن است آلوده شده باشد. 

 يوار هاي رنگ داده شده واقع ميگردند، خيلي احتمال دارد با سرب ملوث گرديده باشندساحاتيكگ تحت د . 

 

تست هاي . هنتون، مؤسسگ تحقيقي يا البراتور شخصي مورد امتحان قرار دادنمونگ هاي جمع شده از خاک را مي توان در يك پو
 . بوده وگاهي مشكل اند وده كننده پرخرج ترمربوط بگ سرب زياد گرانقيمت نيستند، اما آزمايش نمودن ديگر مواد آل

 

 زرع نمودن در زمين هاي آلوده
يك راه آنست كگ خاک را توسط يك اليگ از گل بسيار . پرورش دهيد مصؤنرا بصورت نباتات در خاک هاي آلوده حتي شما ميتوانيد 

 يا بستر ، گلدان هاهاظرف را در داخل  ا گياهان مورد نظر خودبعد. اينكار آلودگي ها را پوشانيده و بند مينمايد. سخت يا كانكريت بپوشانيد
مثال بادنجان رومي مقدار خيلي كمي . كشت نماييدهمچنان بهتر است در زمين هاي آلوده انوای خاصي از نباتات را . هاي كم عمق بكاريد

اندازه ( مثال زردک وكچالو) ج، ويا آنهاييكگ ريشگ دارند از زهريات زمين را بخود جذب مينمايد، درحاليكگ گياهان برگ دار مانند سبزي اسفنا
 . ميكنندجذب زيادتري را 

 

 ثمره زراعت شهري
 

كيوبا يك ممكت جزيره اي است كگ زماني يكي از بزرگترين صادر كنندگان 
 متكي بگماشيني بود و  گذشتگ  سيستم زراعتي آن ميكانيزه و در. شكر وتنباكو بود

بعد از سقوط اتحاد جماهير شوروي، كيوبا . وي مشتق از نفت داشتپترول و مواد كيميا
را از  بزرگترين تهيگ كننده نفت و همچنان بزرگترين خريدار شكر وتنباكوي خود

بخاطر عدم توافق سياسي كگ با اين كشور داشتند، از اكثر ممالك دنيا . دست داد
بگ . خود داري ميكردندخريد محصوالت كيوبا و فروش مواد كيمياوي الزم بگ آنها 

را براي پرورش محصوالت زراعتي  يهمين خاطر آنها مجبور شدند تا راه جديد
  . خود پيدا نمايند

زری را بعنوان پاليسي ملي خود در  كيوبا استفاده از روش هاي پايدار كشت و
ات و ايجاد ماركيت هاي محلي تشويق گ تعليمئ، ارااهداي زمين ۀكشت پايدار را بوسيلروش اين پاليسي . اين بخش معرفي كرد

 . همينكگ تدابير فوق در سرتاسر مملكت مورد استفاده قرار گرفتند، غذاي سالم بيشتري براي تمام مردم جزيره تهيگ گرديد. مينمود
ولت بهمين خاطر د. گزين ميشدندمسكن در شهر ها  همانند كشور هاي ديگر دنيا، مردم كيوبا نيز بگ مهاجرت روي آورده و

زراعت شهري نگ تنها . بپردازندزری پايدار را در شهر مورد حمايت قرار داد تا مردم درآنجاها نيز بگ پرورش نباتات  روش هاي كشت و
اكثر محصوالت تازه را كگ . سطح توليد غذاهاي مقوي را ترقي داد، بلكگ فرصت هاي كاري و تحصيالت را براي مردم مهيا ساخت

، اكثرا از مزارعي بدست مي آيند كگ (هاي گياهيدارو ، گلها و مرغمانند سبزيجات، گوشت )د يبين ركز كيوبا ميشما در شهر هاوانا م
دواخانگ "كگ در هاوانا توليد ميشوند ميتوان در دكان هاي خاصي كگ بنام را گياهي دارو هاي . در داخل يا نزديكي شهر قرار دارند

چگ بحران متذكره سبب خرابي اقتصاد آنها گرديد، وليكن كشت و زری پايدار يكبار ديگر گر. خريداري نمودياد ميشوند  "هاي سبز
 . سازداز قبل بهتر  توانست زندگي آنها را نجات داده و
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 يابي براي محصوالت زراعتيبازار
 

ي تا ماركيت، و قيمت هاي عادالنگ را فروختگ بتوانند، آنها بگ راه هاي قابل اعتماد، وسايل ترانسپورت براي اينكگ زارعين محصوالت خود
اما راه هاي ديگري نيز وجود . حمايگ از زارعين خورد پا شايد مدت زمان زياد را در بر بگيردبراي پاليسي هاي دولتي  دادن  تغيير. نيازدارند

 . حمايگ بيشتر از دولت  كار مينمايند گرفتني ارعين زمانيكگ ب، در نظيم گردندميتوانند تقيمت هاي بهتر  براي دسترسي بگدهقانان كگ   دارد
 

 ماركيت هاي بين المللي بازارهاي محلي و
دولت ها شايد از . را بگ خريداران متوسط ميفروشند بهمين خاطر اكثرا پول كمي دريافت ميكنند زارعين كم زمين معموال محصوالت خود

را كگ ارزش  تجارتي درعوض محصوالت ورا متوقف نمايد برنج  مثال جواري و ي حمايت كنند كگ كشت محصوالت سنتيئتالش ها
اما كسب در آمد از . كگ در بازار هاي بين المللي ماركيت خوبي دارندرا تشويق مينمايند كو وغيره اشكر، قهوه، ك ماننداقتصادي دارند 

در آنصورت شما ممكن است   ط نمايد،بطور مثال اگر قيمت هاي بين المللي اين توليدات سقو. محصوالت فوق بطور دايمي ميسر نيست
 . و براي خوردن نيز چيزي موجود نباشدهيچ پولي در كيسگ نداشتگ 

براي بسياري از دهقانان، توليد محصوالت غذايي كگ در ماركيت هاي 
محلي بفروش رسيده ميتوانند اين امكان را ايجاد ميكند كگ بگ 

  .يك منبع ثابت در آمد هميشگ دسترسي داشتگ باشند
 

 ماركيت هاي كوپراتيفي
يكگ ميتوان از موجوديت قيمت گ ها اقييكي از طر 

غذايي و مصوونيت هاي عادالنگ براي مواد غذايي 
شد آنست كگ بازار هاي كوپراتيفي  ئنمطم

را با شركت ديگر دهقانان ( همكاري -اشتراكي)
اگر دهقانان . در چوكات يك انجمن بوجود آورد

يكجا با يكديگر  دستجمعي ورا بصورت  محصوالت خود
بفروشند، نگ تنها بگ كنترول قيمت ها كمك ميشود بلكگ مخارج اضافي كگ 
از ناحيگ ترانسپورتيشن بر آنها تحميل ميگردد، نيز تا بگ حد امكان تقليل 

انجمن  بيشتر ممالك قوانيني را در مورد طرز تشكيل بازارها و. مي يابد
 . هاي كوپراتيفي دارند

همچنان اين . گ با مردم طرف اعتماد خود كار كنيد تا هركس، چگ زن باشد يا مرد، بگ مسؤليت خويش پي برده و آنرا بپذيردمهم است ك
در پروسگ همگ  اهميت خاص برخوردار است كگ بر روي يكتعداد قواعد توافق كنيد تا بگ همگان اجازه ابراز نظر داده شده و موضوی نيز از

 . عادالنگ برخوردار باشندهاي تصميم گيري از سهم 
 

 افزودهمحصوالت داراي ارزش 
. ميتواند بگ كيسگ دهقانان بروددست مياورند كگ پول زيادي ازين طريق بميپردازند محصوالت زراعتي  يكگ بگ پروسس غذا وا كمپني ها

خشك، گياهان دوايي بستگ بندي  يمثال ميوه هامحصول قابل فروش مينمايند هنگاميكگ دهقانان محصوالت بدست آمده را تبديل بگ 
افزوده ميگردد زيرا  بگ ارزش محصوالت داراي آنها مواد ديگري ازين قبيل كگ بگ  و ها شده، عسل، پنير، سبد هاي ني، فرنيچر، جيلي

  . ارزش محصوالتيكگ در مزرعگ توليد نموده اند مي افزايند
. ممكن است مشكل باشدافزوده يافتن بازارهاي خريد براي محصوالت ارزش خريداري تجهيزات الزم براي پروسس نمودن مواد غذايي و 

 . كوپراتيف هاي دهقاني اين امر را آسانتر ميكند

 

 

بازار هاي كوپراتيفي مصارف توليدوانتقال محصوالت 

را بين دهقانان تقسيم نموده و به نفع همه توليد 

.كننده گان ومصرف كننده گان است  



 زراعت پايدار 314

 

 محصوالت مخصوص و تصديقنامه
د، هنوز هم فايده نماين كمپني هاي كالن توليد كننده محصوالت زراعتي اغلبا ميتوانند مواد غذايي را بگ قيمت پايين عرضگ نموده و

 اما دهقانانيكگ بر.  بخاطريكگ آنها ميتوانند هر چيز را بگ مقياس زياد توليد نموده و درعين حال از حمايت هاي دولتي نيز بهره مند گردند
معين بهبود هاي با روش  محصوالت خود راهاي مستفيد شوند كگ برنامگ زری ميپردازند نيز ميتوانند از  روي زمين هاي خورد بگ كشت و

 .دبخشن
تصديقنامگ ها يكي از . حاصل نمايندبگ دهقانان كمك ميكند تا قيمت بهتري را براي محصوالت خود  كننده تصديقبرنامۀ چندين 
يك برنامگ ديگر  كگ محصوالت مورد نظر وي بدون استعمال هيچگونگ مواد كيمياوي پرورش يافتگ است، ونشان ميدهد براي خريدار 

دوپروگرام كگ در همين رابطگ در .  زارعين تا توليد كنندگان اين محصول قيمت عادالنگ را حاصل خواهند نمود تصديقنامگ تائيد مينمايد كگ

قبل از اينكگ بدست آوردن . تصديقنامه تجارت عادالنهو  تصديقنامه مواد ارگانيك: بازارهاي بين المللي اجرأ ميشوند عبارتند از

ماييد، بهتر است راجع بگ روشهاي كشت وزری خود فكر نموده وتغييرات الزم را در فارم خود تصديق نامگ را در اهداف كاري خود شامل ن
آيا بازاري براي محصوالت  .محاسبگ كنيد كگ چگ مقدار وقت و پول ضرور است تا بگ سطح استندرد مورد نظر برسيد. اعمال نماييد

، ويا اينكگ چگ مقدار وجوه مالي بيشتري ازينطريق نصيب (وی اهميت ميدهنديا اصال خريداران بگ اين موض) تصديقنامگ دار وجود دارد يانگ 
 . شما خواهد شد

 

 تصديقنامه ارگانيك
تغيير پايدار ، توليد شده اند، يعني بدون استعمال مواد كيمياوي ويا تخم هاي روش زراعت با استفاده از ارگانيك يا عضوي محصوالت 

، جدا از برداشتتصديقنامگ اورگانيك همچنان ملتزم اين كيفيت است كگ محصوالت فوق بعد از  (.را ببينيد 23فصل ) يجنيتيكيافتۀ 
. تصديقنامگ داشتگ باشداين هر مملكت ممكن است قوانين متفاوتي براي صدور . انواعي نگهداري شوند كگ با مواد كيمياوي رشد نموده اند

 .نگي پرورش گياهان خود داشتگ باشنداما اكثرا طوريست كگ دهقانان بايد يك ريكارد از چگو
 

 تصديقنامه تجارت عادالنه
براي اينكگ يك گروپ از . ويا آنانيكگ جزو اتحاديگ هاي دهقاني اند داده ميشودهاي زراعتي اين تصديقنامگ معموال براي كوپراتيف 

 كار اجباري)كار وكارگري پيروي نموده  زارعين مستحق اين تصديق نامگ شوند الزم است تا آنها نشان دهند از قوانين عادالنگ
و معاشات وامتيازات مناسب براي  منحيث كارگر استفاده نشده  از اطفال  ،وجود ندارد

ميكنند كگ موجب صدمگ بگ محيط زيست استفاده ، و روشهاي را (داده ميشود كارگران
وظ غرض اينكگ حق داشتن تصديقنامگ براي مدت زيادتري نزد شان محف. نمي شوند

مي محيط زيست بمرور زمان بهبود  كگ شرايط كاري ودهند بماند، آنها بايد نشان 
را اين تصديقنامگ ها حصول كگ مخارج  زارعينگروه هائي از براي . يابد

 . سكالرشيپ هاي وجود دارد پرداختگ نميتوانند،
قهوه، چاي،  كوچكاين تصديقنامگ ها امروز فقط براي توليد كننده گان 

شايد زمانيكگ شما اين  كيلگ و ديگر ميوه جات تازه صادر ميشود، وكو، اك
براي گرفتن .  كتاب را ميخوانيد اقالم ديگري نيز بگ آن عالوه گرديده باشد

منابع اطالعات بيشتر در مورد تصديقنامگ اورگانيك وتجارت عادالنگ، بگ 
 (. اندازيديمرتبط نظر ب

 

 

 

 

 

 

تصديقنامه اورگانيك و تجارت عادالنه به دهقانان 

.كمك ميكنند تا پول بيشتري بدست آورند  
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محصوالت خود  بصورت كوپراتيفيدهقانان     
 را بگ بازار ميبرند

 
زارعين ساكن منطقگ تاالمانكا، واقع در 

زير سايگ  كو را درامملكت كوستاريكا،  ك
درختان كيلگ و ديگر ميوه جات پرورش 

در سابق محصوالت خويش را در . ميدهند
بعد از . بازار هاي محلي بفروش ميرساندند

محصوالت شانرا در ميتوانند اطالی ازينكگ 
بسياري هاي بين المللي بفروش برسانند،  ازارب

دهقانان تصميم گرفتند تا باهم اينكار را انجام 
 .دهند

در  ابتدا آنها. بود( APPTA)توليد كننده گان كوچك تاالمانكا انجمن يك كوپراتيف را تشكيل دادند كگ اسمش  اآنها ابتد
كو ايشانرا خريدند كگ فقط مصارف توليد محصول را تأمين اريداران كشمار كمي از خ .داشتندمشكل كو خود ايافتن خريدار براي ك

نيازمند پول بود زيرا   APPTA نجمنا. تأمين شده نتوانستمخارج مربوط بگ پروسس وترانسپورتيشن محصوالت  اما كرد
 . نمايدايجاد كو را اپروسس ك كارخانۀميخواست كگ يك 

كو داشتند، آنها اطالی حاصل نمودند كگ تصديقنامگ هاي اورگانيك وتجارت اكبعد از بازديد هاي متعدد كگ با خريداران  
توليد كنندگان كوچك چون آنها در چوكات يك كوپراتيف . عادالنگ، قيمت هاي باالتري را براي محصوالتشان تضمين ميكند

ميتوانستند كگ تصديقنامگ اورگانيك را نيز اگر آنها . تصديقنامگ تجارت عادالنگ ميشدند آنها واجد شرايط دريافتفعاليت ميكردند، 
. كو بدست مي آمدادريافت كنند، بگ آساني قيمت محصوالتشان ترقي نموده و مقدار كافي پول براي احداث كارخانگ پروسس ك

نست گرچگ هيچكدام از آنها براي پرورش محصوالت زراعتي از مواد كيمياوي استفاده نكرده بودند، كسي ازميان آنها نمي توا
 .مصارف گرفتن تصديق آنرا در زمين خود بپردازد

بلكگ بتواند  متحده وارد مذاكرده گرديد كگ تاو اياالت اپتا با مؤسسات اعطأ كننده تصديقنامگ هاي اورگانيك در اروپا انجمن 
ه نشده است و اينكگ هركدام يقيني ساخت هيچگونگ مواد كيمياوي استفادكوپراتيف . امتيازي را براي تمام كوپراتيف خود اخذ نمايد

چند تن از اعضاي كوپراتيف آموزش ديدند تا . از اعضاء در مزرعگ خود ستندرد هاي مشابگ كيفيت و صحي بودن را تعقيب نموده اند
، و كوپراتيف تنها يك فيس را براي بدست آوردن تصديقنامگ پرداخت . هر يك از مزاری را ديده و ستندرد بودن آنها را گزارش دهند

 . تصديق نامگ ارسال نمود ۀكنند ارا پور واحد را براي تمامي مؤسسات اهديك ريكارد هركدام از زارعين را خود چك نموده و 
تجارت عادالنگ بدست آورند، موفق شدند تا قيمت هاي بهتري تصديقنامۀ بعد از آنكگ توانستند تصديقنامگ اورگانيك را يكجا با 

باپشتوانگ اعتباري كگ بگ اينصورت كسب گرديد قرضگ نيز برايشان ميسر شد تا كارخانگ . نمايندرا براي محصوالت خود وضع 
چاكليت هاي  كيلگ و. مردم محلي پروسس نمايندتوسط را  بزودي آنها توانستند محصوالت خود. را احداث كنند پروسس خود

 . پيدا نمود هاي محلي وهم در ماركيت بين المللي خريدار توليدي شان هم در بازار
شان نگ تنها بگ قيمتهاي بهتري براي محصوالت خود دست پيدا نمودند،   فاميلهاي باتشكيل كوپراتيف دهقاني، زارعين و 

بدينترتيب آنها اكنون زيادتر ميتوانند راجع بگ آينده خود . روي سرنوشت و شغل خود بدست آوردند بلكگ آنها كنترول زيادتري بر
 . تصميم بگيرند
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 دهقانان مزرعه ايمكاتب 
مكاتب مزرعگ اي دهقانان پروگرام هاي آموزشي اند 

را بصورت  كگ بگ زارعين كمك ميكند تامشكالت خود
راه حل هاي براي آنها جستجو  عام مطرح كرده و

يكجا با تعدادي از تسهيل دهنده گان تعليم . كنند
 ديده،  دهقانان بگ اموري از قبيل انجام تجارب،

درباره مسايل مختلفگ ،  طرح سواالت و بحث 
همچنان اين مكاتب بگ امور . تعليم ميپردازند

ديگري نيز درضمن مي پردازند، مانند انكشاف 
مهارتهاي دهقانان براي حل مشكالت آنها، 

هنگاميكگ آنها ترغيب . رهبري سازماندهي  و
هاي خود  مهارت ميگردند تا بگ معلومات و

روش روي  ميشوند تا بر ارزش بدهند، آنها قادر

هاي قديمي وكارآمد خود حساب كرده وبگ كشت وزری 
 . بصورت پايداري ادامگ بدهند

 
 
 
 

 ميگرددمهارتها و افزايش اعتماد بنفس آنها ۀ مكاتب مزرعگ اي دهقانان سبب تقوي
 

در ابتدا جهت آماده ساختن  شوهرانشان. ويتنام زندگي ميكنند ر قريگ دانگفي، واقع درد( (Hoa & Khanh خان هٌوا و 
 Hoa and)در باقي اوقات سال، هٌوا و خان . كننديجمع آوري م در آخر فصل محصوالت  را درو و و زمين بگ كشت كمك نموده 

Khanh )مزرعگ كار نمايند، زيرا شوهرانشان براي كسب پول بيشتر از ده خارج  مجبور اند تا براي تأمين خرج خانگ هاي خود در
متوجگ شد كگ براي چند سال پي در پي حاصل برنج از زمين شان كم شده ميرود، درينوقت هوا . در جاي ديگر كار ميكنند شده و

ميدانست كگ پول كافي براي هوا اما . دنخريداري كنبيشتري تا براي افزايش سطح محصول كود كيمياوي شوهرش پيشنها كرد 
خان  اعت دولت درباره مكتب مزرعگ اي دهقانان در قريگ برايشان صحبت كرد، هوا ووقتيكگ مأمور زر. وجود ندارد بيشتر خريد كود

 .مكتب شركت كنند تصميم گرفتند تا در
همينكگ آنها بگ مكتب حاضر گرديدند، بگ آنها خيلي زود معلوم گرديد كگ اين مكتب با هر نوی مكتبي كگ قبال ديده يا شنيده اند 

توليد غلگ، حشرات مضره، وضعيت جوي، آب : گر، آنها بگ بحث راجع بگ مسايل مختلفي پرداختندبهمراه دهقانان دي. تفاوت ميكند
. د كدام يكي براي منطقگ ايشان بهتر كار ميكندنزری را مورد تجربگ قرار دادند تا ببين هاي مختلف كشت وروش آنها . وخاک وغيره

د وجستجو كنند چگ چيزي باعث شده كگ وي همگ سالگ برنج كمتري را هٌوا از دهقانان ديگر دعوت نمود تا در مزرعگ وي حاضر شون
 . برداشت كند

 

 

 

 

 

اي يافتن راه حل براي مشكالت  شان، خود وارد عمل دهقانان بر

 .آموزنده ميپردازند شده ودر مزرعه به تجارب
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يكگ آنها در ا اما بعد از اولين فصل. هرگز در مقابل يك گروپ سخنراني ننموده بودقبال  وا خجالت ميكشيد،  Khanh خان
وقتيكگ خان راه حل هاي . اجراي تجارب رهبري كرد مكتب مزرعگ گذراندند، اعتماد بگ نفسش زياد شده و حتي يك دستگ را غرض

او بگ آنها توضيح داد كگ مشغول چگ . جديد را در مزرعگ خود تطبيق كرد، دهقانان ديگر براي ديدن نتيجگ كار بگ وي مراجعگ نمودند
 . يگر بگ اشتراک گذاشتنديكد را مطرح  و تجارب خويش را با زارعين ديگر بگ حرفهايش گوش دادند، سواالت خود. كاري است وچرا

را عوض نمودند، احساس كردندكگ آنچگ را ياد گرفتگ اند بايد بگ شوهرانشان  هاي كشت وكار خودروش بعد ازينكگ خان و هٌوا 
تا را اطمينان ميدادم،  من بايد شوهر خود " هوا گفت. نيز منتقل كنند

 من ديگر از آفت كشها استفاده نمي چراترس نداشتگ باشد كگ 
 او راوقتيكگ شوهرم از كار خارج ده آمد، من  ". "نمايم

بگ مزرعگ بردم تا برايش حشرات متفاوت را 
هاي طبيعي روش مورد  نشان بدهم ودر

بعد . "كنترول آفات صحبت نماييم
ازينكگ شوهر هٌوا ديد كگ عمال محصول 

عقل و دانش  برنج زياد شده است، وي 
انيكگ و زم. زنش را مورد سوال قرار نداد

پول ذخيره شده از ناحيگ عدم خريد آفت 
كش وكود كيمياوي را خانمش موتر 
سايكل خريد تا فاميل استفاده كنند، 

شد كگ مكتب مزرعگ اي متقاعد وي 
 . دهقانان واقعا كمك كننده است

اكنون هٌوا وخان شروی بگ تعليم دادن 
 "خان ميگويد .ديگر زنان منطقگ خود نموده اند

زنان بصورت جدا از  ماكگ  من فكر ميكنم
در داخل . مردان بهتر باهم كار كرده ميتوانيم

گروپ ما بگ همگ كس اجازه داده ميشود كگ 
بگويد  را آزادانگ تر مطرح نموده و نظريات خود

چيز را وي فكر ميكند بهتر است انجام  چگ كگ
، كودها و اينكگ چگونگ كيفيت غلگ جات را بلند ببريم بما آفات ۀداشتن معلومات كافي در بار. شود تا كيفيت محصوالت بهبود يابند

اگر اينكار  ". "اين حالت باعث ميشود كگ من آسوده تر بخوابم . روي اقتصاد خود داشتگ باشيم كمك ميكند تا كنترول بيشتري بر
 " .كمك مينمايدنم كگ بگ ديگران نيز مئبما كمك ميكند، من مط

 

 

 

 

 

 

 




