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 تجارب کشور ژاپن گیري از  در باب اصول، اهمیت و ضرورت بهره

 در ایران  کشاورزي طبیعی توسعهبراي   
 

 حمیدرضا زرنگار : نگارش

 
 مقدمه و طرح موضوع

ا طـرح آن بـه شـکل      طبیعی سنتی دیرپا در تولیـد  با اسلوب  اگرچه کشاورزي اسـت؛ امـ
 2یا کشاورزي طبیعی 1با عناوینی نظیر کشاورزي طبیعتمحیط محور  مدون و زیست هایی رهیافت

ژاپن  و بدون تردید کشور  هاي اخیرکشاورزان و فیلسوفان معاصر شرق دور است محصول تالش
 .رهیـافتی اسـت  گرا خاستگاهی شایسته براي رشد چنـین   هاي کهن طبیعت با برخورداري از سنت

کشـاورزي   ،هـایی نظیـر کشـاورزي ارگانیـک     ها در کنار رهیافت الزم به ذکر است که این رهیافت
هـاي منتسـب بـه     هـایی از رهیافـت   آورنـده مجموعـه   پدیـد  و یا کشاورزي بیودینامیک بیولوژیک

ن روابـط بـی   همطالعـ و  استفاده از اصول اکولوژي مبتنی بر کشاورزي پایدار. 3 ندا کشاورزي پایدار
افزایش ،تـامین نیازهـاي غـذایی   کشاورزي پایـدار در پـی    .باشد ها می و محیط آن موجودات زنده

و منابع کشـاورزي   شوندهکارآمدترین روش استفاده از منابع تجدید، منابع طبیعیکیفیت محیطی و 
 رزيپایداري حیات اقتصادي عملکردهاي کشاو،هاي طبیعی بیولوژیکی ها و کنترل و ترکیب چرخه

  .است براي کشاورزان و جامعه کیفیت زندگیافزایش  و سرانجام
 1936در سـال   ا4مـوکیچی اوکـاد  فیلسوف و راهـب ژاپنـی    شود در عصر حاضر گفته می

را  "کشاورزي طبیعـت "و  "کشاورزي بدون کود"نظامی را از کشاورزي بنیاد نهاد که خود عنوان 
بـه  . ها به طور کلی در کشـور ژاپـن طرفـداران بسـیاري دارد     این مجموعه نگرش.براي آن برگزید

ر گیـري  عملـی بـه کـا    نیـز از پیشـگامان  زاده ژاپنـی    کشـاورز  5یوشیکازو کاواگوچی عنوان مثال 
گذار مکتب کشاورزي طبیعی آکامه است کـه هـم اکنـون     وي پایه.باورهاي کشاورزي طبیعی است

سـایت آمـوزش    44در سراسر ژاپن موفـق بـه تاسـیس    او  پیروان .سایت آموزشی است 10داراي 
در اسـاس بسـیاري از رهنمودهـاي     کاواگوچیالزم به یادآوري است که . کشاورزي طبیعی شدند

ایـن  هـاي   در سـایه تـالش  . به کار بسـت  را 6ماسانوبو فوکواوکالسوف معاصر ژاپنی و فی کشاورز
بسـیاري از  هاي کشـاورزي طبیعـی عـالوه بـر ژاپـن در       شیوههم اینک و پیروان آنان  ها شخصیت
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دل شــمالی بــه کــار گرفتــه تــآســیاي جنــوب و جنــوب شــرقی تــا آفریقــا و نیمکــره مع  ممالـک 
بـر پایـه    هـا در کشـور ژاپـن    ایـن شـیوه   مسـتقل و مردمـی،   آموزشیهاي  عالوه بر سایت.شود می

بـین المللـی    مرکـز پـژوهش  ؛ به مدد پژوهش و تحقیـق توسـط   موکیچی اوکادا هاي اولیه برداشت
مرکز  .یابد اشاعه می) ژاپن داري و شیالت ، جنگلوابسته به وزارت کشاورزي( 7کشاورزي طبیعت

هدف خود را ارتقاي ثبات اقتصادي کشاورزان و تولید غذاي مقوي و با کیفیـت خـوب از    مذکور
تـوان از همکـاري و    هـاي مـذکور مـی    براي اشـاعه روش . پژوهش و ترویج قرار داده استطریق 

 . تجربه آن مرکز بهره جست
 

 مفهوم و اصول کشاورزي طبیعی 

هـا و مـواد فعـال کننـده      میکرو ارگانیسمکشاورزي طبیعی به جاي نهاده هاي شیمیایی بر 
بسیاري از این نهاده هـا بـه جـاي     ؛ندبه شکل بومی، در دسترس و ارزان ا ها آن. متکی است ها آن

هـا پـایین بـوده و     هزینه آن ؛دنشو تولیدد در حالت عادي توسط کشاورزان نمی توان خرید از بازار
به دیگر سخن کشاورزي طبیعـی بـه جـاي    . ایندپس ماندها را به منابع تجدید شونده تبدیل می نم

از دخالت انسان از توان طبیعت براي رسیدن بـه حـداکثر عملکـرد کشـاورزي اسـتفاده       گیري بهره
 . کند می

در پی هماهنگی با طبیعت ، رهیافت مذکور بر اساس یک باور غالب در کشاورزي طبیعی
سه عامل مهـم آب ، گرمـا و هـوا بـه عنـوان سـه روح در کالبـد         بر و بر پایه قانون طبیعت است

آسمان،زمین و هوا، نیز سه جزء مهم در این سبک از کشـاورزي بـه   .متکی استکشاورزي طبیعی 
کشاورزان طبیعی به آسانی منابع پایه و مواد کـار خـود را بـا کمـک منـابع طبیعـی       . روند شمار می

 ی،معیشـت کشـاورزي طبیعـی   . کننـد  مـی دامی تولیـد   -تجدید شونده و محصوالت جانبی زراعی 
مان از محصـوالت جـانبی بـه منظـور تولیـد      اتو گیري بهرهترکیب کشاورزي و دامپروري را براي 

 .کند میغذاي دام و کودهاي طبیعی تشویق 
 غذاي دام بر اساس نظریه چرخـه غـذایی   و کاربرد کودهاي طبیعی ،یدر کشاورزي طبیع

اصـول  .هسـتند کشـاورزي طبیعـی    اصلی سه جزءپایداري، بهره وري و سوددهی  .انجام می شود
 :کشاورزي طبیعی شامل موارد زیر است 

 .علف کش به کار نبرید •
 .از سموم شیمیایی استفاده نکنید •
 .هاي ذاتی جانداران را به حداکثر برسانید قابلیت •
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 .ه صفر برسانید، انتشار گازها و زباله هاي جامد را بپساب هاي آلوده  جریان •
 .شخم نزنید •
 .گرمازایی مصنوعی نکنید •
 .دگیری بهرهکشاورزي  -از منابع تجدیدشونده طبیعی  •
 .مواد غذایی درون پوسته بذرها را به کار گیرید •

جدیـد انگاشـته    کامالً در ایران برخی مفاهیم همچون کشاورزي طبیعی به عنوان تعابیري
مـدیریت  ،هاي زیست محیط گرا همچون مدیریت تلفیقی سـموم   برخی برداشتاگرچه . شوند می

و به کار گرفتـه   معرفی کمابیشدر ایران و سرانجام کشاورزي ارگانیک  تلفیقی بهره وري و سموم
اسـتراتژي کنتـرل سـم     بـر بهـره وري و سـموم    مدیریت تلفیقیو مدیریت تلفیقی سموم .شود می

       هـا و شـکارگران طبیعـی،     انگـل اسـتفاده از هاي تکمیلی نظیـر   مجموعه اي از روش استوار بوده و
هـاي   هـاي ترویجـی، مراقبـت    گونه هاي مقـاوم در برابـر سـموم، فعالیـت     کارگیري هشناسایی و ب

مدیریت تلفیقـی بهـره وري و    در رهیافت. بیولوژیک و فنون متعدد غیرشیمیایی را به کار می برند
نظـام مـدیریت    نوعی از کشاورزي ارگانیک نیز .راه حل است بهره گیري از سموم آخرین ،سموم

هـاي   هـاي بیولـوژیکی و فعالیـت    اکولوژیکی است که به تقویت و گسترش تنوع زیستی و چرخه
هـاي خـارج از    از نهـاده  يبردار بر پایه حداقل بهره کشاورزي ارگانیک.پردازد بیولوژیکی خاك می

تقویـت تـوان اکولـوژیکی بنـا      نیز لزومازي ،نگهداري و مزرعه و نیز اقدامات مدیریتی براي بازس
 ها و دیگر رهیافت مفهوم کشاورزي طبیعی مرز میان با این حال در مقام تشخیص دقیق.شده است

و سه رهیافت مـورد   رهیافت مزبور میان  که) ئیزگاه عمده و گاه ج(اي تمایزات فنی  نباید از پاره
 هـا  و آن هاي چندي بین ایـن رهیافـت کشـاورزي طبیعـی     تفاوت. غفلت ورزید وجود دارد اشاره

 . وجود دارد
هـاي   رهـایی از کـاربرد نهـاده   محـیط محـور و    زیسـت  هـاي  جنبه هچاگر به عبارت دیگر
ها مورد تاکید است؛  یا دخالت محدود در بافت خاك در تمام این رهیافت  شیمیایی و عدم دخالت

هاي بومی و اصیل طبیعی و اجتنـاب از کـاربرد    به چارچوباما تعهد و وفاداري کشاورزي طبیعی 
تـر و   به هر روي بیش در این رهیافت )حتی مواد آلی مبتنی بر فرآوري صنعتی( هاي خارجی نهاده
رشد گیاهان و جانـداران   شود تا حد امکان شرایط در کشاورزي طبیعی تالش می.گیرتر است چشم

هـاي متـداول    این رهیافت در اکثر مـوارد در مقایسـه بـا برداشـت    . تولید گردد طبیعی باز در محیط
هایی محلـی هـر    بدون شک ویژگی.نماید کشاورزي تجاري حتی بسیار انقالبی و ساختار شکن می

 نظـرات  ژاپن بر خالف بسیاري به طور مثال در.موثر است این رهیافتناحیه در چگونگی کاربرد 
در زیـر  )دوسـت اسـت   که گیـاهی کـم رشـد و سـایه    (وجود شبدر سفید  مرسوم در زراعت برنج
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           بسـیار مـوثر و مفیـد   را گـردد   مـی  مـورد نیـاز   موجـب تولیـد ازت   کـه   هاي محصول بـرنج  بوته
و ترب ژاپنی به عنوان جزئـی از اکوسیسـتم انگاشـته     هرز عالوه بر آن از آنجا که علوفه.می دانند

شوند تا مـواد مغـذي    و در سطح مزرعه پخش  برداشتزمانی  در فواصل معینتوانند  میشوند  می
 سطحی عنوان پوششه ب نظیر شبدر و علوفهدر این روش  از گیاهانی  .خود را به خاك بازگردانند

 بـه  چ در سطح مزرعهلما عنوان ه ب ،و کاه به جا مانده از کشت پبشین استفاده می شودروي زمین 
آالت    و حتـی ماشـین   طبیعـی فعالیـت نیـروي انسـانی    در اسـاس در کشـاورزي   .می شود هبرد کار

رسد و کاشت گیاهانی همچون برنج،جو ،ترب و مرکبات تـا حـد امکـان     به حداقل می  کشاورزي
 .گیرد هاي کشاورزي تنوع یافته زیستی صورت می نزدیک به شرایط طبیعی و در اکوسیستم

هـاي   در سـال  .قـرار دارنـد  کشاورزي طبیعی   هاي بومی در قلب رهیافت میکرو ارگانیسم
هـا بـا اسـتفاده از     فعال کردن میکرو ارگانیسم هاي فراوانی براي کوشش کشاورزي طبیعی دراخیر 

مواد گیاهی دارویی، الکل گیاهی،  موادي همچون.غیر صنعتی بومی به عمل آمده استمواد  کاربرد
  .اند از آن جملههاي اسیدالکتیک  اسیدآمینه ماهی، کلسیم فسفات قابل حل و باکتري

   

 هاي همکاري و کسب تجارب زمینه و اهمیت و ضرورت موضوع

 :شامل موارد زیر است هاي کشاورزي طبیعی مزیت
 . گرایش نسبت به محیط زیست •
 .هزینه پایین تولید •
 . تر بیشبرداشت  •
 .کیفیت باالتر •
 .کاربرد نامحدود •
 . کشاورز گرایی •
 . احترام به زندگی •
 .تر کم نیاز به نیروي کار •
 .تر راضیوجود حیوانات سالم تر و  •
 .افتد میبیماري و کسالت به ندرت اتفاق  •
 . اي کشاورزي چرخه •

هم به نیازهاي غذایی مصـرف   این شکل از کشاورزي براي آن که، با وجود چنین مزایایی
اشـاعه آن   پاسـخ گویـد الزم اسـت در   خرد مقیـاس  کشاورزان  کنندگان و هم به نیازهاي معیشتی

 .تري به عمل آید بیش اهتمام
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در آن پیشـبرد   و کشاورزي طبیعـی  رویکرد نسبت به براي به طور کلی توجیهاتی اساسی
 :راهگشا باشدتواند  هاي توجه به آن می وجود دارد که در درك بهتر ضرورت کشور 

انسـان و   زیسـتی محیط گرا و منطبق بـا نیازهـاي    کشاورزي طبیعی یک مفهوم زیست) 1
اقتصـادي بایـد بـه     یانـه و منفعت گرا کوتاه مدت نظر از مالحظات طبیعت جاندار است که صرف

  .عنوان یک ضرورت حیاتی مورد توجه قرار گیرد
هاي انبوهی و چند میلیونی کشورها و از  اگرچه در شرایط نیاز مبرم غذایی در جمعیت )2
دشـوار و   تـا حـدودي   محـور  خت زیست محیطسفت و س، تولید مبتنی بر ضوابط ایرانآن جمله 

در  رود ؛ با این حال تصور مـی رسد به نظر میمدت اقتصادي و درآمدي  اغلب فاقد توجیهات کوتاه
در زمینـه اشـاعه کشـاورزي طبیعـی خودبخـود       هاي تولیدي کشاورزان تشکلصورت فعال شدن 

بـه مزایـاي   کننـدگان   کنندگان محلی و نیبز مصـرف  اعم از تولید جلب توجه عمومهایی براي  زمینه
نباید از نظر دور داشت که به هر روي .گردد فراهم می هاي کشاورزي طبیعی محصوالت و فرآورده

محـیط محـور در کشـاورزي پایـدار همـواره بـا ابهامـات و         هـاي زیسـت   ترویج و اشاعه رهیافت
مواجـه   هـا  بـازار پسـند بـودن تولیـدات آن    زایـی و   هایی عمومی و کلی در خصوص درآمد چالش

و کشـاورزي  )الذکر در مفهوم فوق(از این حیث هیچ تفاوتی میان کشاورزي طبیعی اندو تقریباً  بوده
توانـد   نیز می )جایکا(المللی ژاپن  هاي بین آژانس همکاري .وجود ندارد) در مفهوم رایج(ارگانیک 

و سـایر  مرکز پژوهش بین المللی کشاورزي طبیعت اي نظیر  هاي الزم با موسسه ایجاد هماهنگیبا 
هـاي تحقیـق و    ها و ایستگاه ایجاد پایلوتخدمات کارشناسی،  موسسات و متخصصان امر به ارائه

هـاي   ی زراعـی و حتـی عرصـه   مهـاي سـها   هاي تعاونی تولید روستایی، شـرکت  توسعه در شرکت
هاي توجیهی  ها و نشست برگزاري کارگاه بپردازد و با حمایت از  کشاورزي خانوادگی و معیشتی

  .زمینه توسعه این رویکرد را در ایران فراهم کند، ها هاي موفق این فعالیت و بازدید از نمونه
چند محور عمده در سازمان کار غیر دولتی میان ارکان اشاعه دهنده کشاورزي طبیعـی  ) 3

بـه  (هـاي کشـاورزي    ي غیر دولتی، تشکلها سازمانبه این ترتیب . تواند مورد توجه قرار گیرد می
 اي از توانند در ایجاد شبکه گذاران بخش خصوصی می و سرمایه) هاي تولید کشاورزي ویژه تعاونی

هاي بومی در  ها و واحدهاي تولید، توزیع و عرضه نهاده کارگاهمحصوالت کشاورزي طبیعی و نیز 
 . رت مزارع و اراضی زراعی مبادرت ورزندسطح نواحی روستایی و در مجاو

ي مسئول در بخش کشاورزي الزم اسـت کـه بـا    ها سازمانهاي دولتی به ویژه  دستگاه )4
توجه به منافع ملی و زیست محیطی کشاورزي طبیعی، در زمینـه اشـاعه،آموزش و تبیـین ابعـاد و     

حمایت مـالی و اعتبـاري بـراي تاسـیس واحـدهاي      . جوانب آن در میان کشاورزان فعالیت نمایند
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صادیق فعالیت دولتی در این عرصه دانسـته  تواند از جمله دیگر م نیز می ها تولید و توزیع این نهاده
 . شود

از طریـق تـدوین و اجـراي قـوانین و      هاي کشاورزي طبیعی توجه عملی به ضرورت )5
در سـطح جوامـع   طبیعـی  ضوابط تشویقی، به ایجاد بازارهاي عرضه و فروش داخلی محصـوالت  

حصـوالت و  عرضه و صدور خـارجی ایـن م  در تسهیل موجب و  نموده کمکمصرف کننده ملی 
 . گردد ها به بازارهاي بین المللی ر می ورود آن

هاي حمـایتی   هاي متعددي از فعالیت توانند در زمینه ها و مراکز تحقیقاتی می دانشگاه) 6
هـاي کوچـک    هاي فنی براي واحـدها و کارگـاه   نامه استاندارد سازي و صدور گواهی. فعال شوند

ها و فرمول هاي مناسب تولید  ، ابداع روشها میکرو ارگانیسمفعال کننده مواد تولید  محلی مقیاس
گیري این مواد، بررسی و عرضه نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه کـاربرد کشـاورزي    و به کار

گذاري در کنـار بیـان مزایـاي زیسـتی کشـاورزي       یافتن توجیهات اقتصادي و سرمایه طبیعی و نیز
  . روند ها به شمار می به جاي مواد شیمیایی از جمله این زمینه طبیعی و به کار گیري مواد بومی

 

 هاي همکاري  مقصود و هدف
 مقصود کلی 

انتقال دانش و تجربه عملی کشور ژاپن در زمینه کشاورزي طبیعی و  دریافت ،طرحمقصود کلی از 
 .برداران کشاورزي است آن به بهره

 
  اهداف اجرایی و عملی

سازي آن در کشور از طریق اجراي  هاي عملی کشاورزي طبیعی و بومی اصول و روش اشاعه .1
االمکان  و حتیو  تعاونی تولید و سهامی زراعی هاي شرکتدر سطح  8اقدام پژوهی هاي طرح
 .کوچک مقیاس و خانوادگیبرداران  بهره

 .برداران کشاورزي هاي کشاورزي طبیعی در میان بهره اشاعه دانش و مهارت .2
هاي تعاونی تولید و سهامی  شرکت(برداري  هاي آموزشی در سطح موسسات بهره ایجاد پایگاه .3

 ).زراعی

به تولید و فرآوري ) هاي تعاونی تولید و سهامی زراعی شرکت(برداري  ترغیب موسسات بهره .4
 . هاي بومی مسهاي بومی طبیعی قابل استفاده براي باروري خاك و میکرو ارگانی مواد و نهاده

و پژوهش و ارزیابی فعالیت گسترش و  ها از طریق و انتشار مواد آموزشی ستندسازي یافتهم .5
   .هاي ادواري هاي تحقیقی و نیز گزارش اشاعه کشاورزي طبیعی و تهیه گزارش
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 ذیربطان / هاي هدف گروه

  .هاي تعاونی تولید و سهامی زراعی اعضا و سهامداران شرکت .1
 .خانوادگیداران کوچک مقیاس و  بهره .2
 اتحادیـه  مرکـزي و  اتحادیـه  با محوریـت (کشاورزان هاي حمایتی و صنفی  ها و تشکل اتحادیه .3
  .9در مقام هماهنگ کننده و پشتبیان) هاي تولید روستایی تعاونی استانی هاي 

 شـتبیان پهاي استانی آن در مقام هماهنگ کننده  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران و مدیریت .4
 .طرح

مجـري آمـوزش و    مرکز پژوهش بین المللی کشاورزي طبیعـت در مقـام   موسسه همکار ژاپنی .5
 .پژوهش

 .در مقام همکار و هماهنگ کننده) جایکا(المللی ژاپن  هاي بین آژانس همکاري .6
ریـزي و تخصـیص اعتبـارات و نیـز      ، برنامههاي فی مابین ها و همکاري براي تسهیل در هماهنگی

مرکـزي تعـاون    کـارگروهی ملـی مرکـب از رئـیس سـازمان      یشرفت طـرح ارزیابی و نظارت بر پ
بـرداري و   هـاي بهـره   مـدیر کـل دفتـر نظـام    ، در ایران جایکا گینمایندرئیس دفتر،  روستایی ایران

نماینـده موسسـه پژوهشـی ژاپنـی     انـد،   هاي استانی سازمان که در طرح دخیـل  شماري از مدیریت
سـازمان   رئـیس به ریاسـت   در تهران ،و مدیر عامل اتحادیه مرکزي تعاونی تولید روستایی همکار

هـاي مشـابهی بـا     هاي محل اجراي طرح نیـز کـارگروه   در استان. گردد تشکیل می تعاون روستایی
 .گردد ئه گزارش کار تشکیل میاوظایف اجرایی و ار
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