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 اجتماعی پایدار توسعه و طبیعی کشاورزي آموزشی کارگاه ،یادداشتی از سفر کره جنوبی

 حمید رضا زرنگار:گارش ن

 مقدمه

آموزشی کارگاهی ) 2007پنجم تا نهم نوامبر (  1386در فاصله زمانی چهاردهم تا هجدهم آبان ماه 
جزیـره   در 1"وري سـبز و توسـعه اجتمـاعی محلـی، مـورد کشـاورزي طبیعـی        کارگـاه بهـره   "تحت عنوان

هاي بخش  پروژه هاي ساالنۀ مرتبط با کارگاه مذکور از جمله کارگاه. کشور کره جنوبی برگزار گردید"ججو"
ي شرکت در کارگاه معرفـی و  کشور آسیایی برا 14نفر از  32تعداد . آسیایی بود وري بهرهکشاورزي سازمان 

براي شرکت در کارگـاه پذیرفتـه   ) اینجانبسرکارخانم مهتاب صابري و (نفر 2از سوي ایران . انتخاب شدند
. مکـه در کارگـاه حضـور یـاب     متوانست اینجانبهاي اداري تنها  اي هماهنگی به دلیل تأخیر در پاره ، امایمشد

 .این کارگاه است من درگزارش حاضر حاصل مشاهدات و تجربه 

 برنامه کارگاه و اهداف دوره 

ها، بازدیدهاي آموزشی و میدانی و جلسات بحث گروهـی را   اي از سخنرانی برنامه کارگاه مجموعه
 :اهداف اصلی دوره مشتمل بر موارد زیر بود.شد شامل می

وسـعه پایـدار جامعـه    ، عملکرد زیست محیطی و ت وري بهرهفراگیري کاربرد کشاورزي طبیعی در ارتقاي ) 1
 .ییروستا

 .در مسیر توسعه پایدار اجتماعی مدار زیست محیطشناسائی مسائل و معضالت اشاعۀ کشاورزي طبیعی ) 2
در کشـورهاي شـرکت    مـدار  زیسـت محـیط  تشریح اقدامات انجام شده در مسیر اشاعۀ کشاورزي طبیعی ) 3

 .هکنند

 سوابق موضوع 

سبز را در ارتباط تنگاتنگ با حفاظـت   وري بهرهآسیایی چند سالی است که مفهوم  وري بهرهسازمان 
سـبز در پیونـد ذاتـی بـا موضـوع       وري بهـره مفهـوم  . کند میاز محیط زیست منطقه آسیا و اقیانوسیه ترویج 

بخـش   وري سـبز در  وجهـی بهـره   این موضوع بـا منـافع چنـد   .حفاظت سودمند و زیست محیط مدار است
 .مشاغل مرتبط با آن نیز مرتبط است کشاورزي و

۱APO workshop on Green Productivity and Sustainable Community Development: Case of 
Natural Farming. 
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هاي مصرف کنندگان در مـورد سـالمت غـذایی و زنـدگی سـالم تـر        از سوي دیگر رشد حساسیت
بـه ایـن ترتیـب کشـاورزي     . عموم افراد را نسبت به دانستن چگونگی تولید مواد غذایی عالقمنـد سـاخت   

در تولیـد  . اسـت بـدل شـد    تـر  بیشاي زیست محیط مدار به یک حوزه مهم رو به رشد که ناشی از تقاضاه
محصوالت غذایی و کشاورزي رهیافتی براي کاهش آثار منفی کشاورزي جدید بر محیط زیست و سـالمتی  

در این رهیافت بـه تقاضـاهاي مصـرف    . انسان و در عین حال ایجاد درآمد کافی براي کشاورزان وجود دارد
ارگاه مذکور از الگوهاي موفق کشاورزي طبیعـی در کشـور   به این ترتیب ک. شود میکننده نیز احترام گذارده 

 .الهام می گیرد مدار زیست محیط میزبان براي ترویج توسعه اجتماعی پایدار از طریق کشاورزي
در مقام پیشگامی فعالیت پژوهش و ترویج منابع تجدیدشـونده   2موسسه کشاورزي طبیعی جانونگ

در منطقه آسیا و اقیانوسیه ظاهر گردیده و در توسعه و مـدیریت تعـدادي از الگوهـاي     3و مدیریت ضایعات
بـه ایـن ترتیـب موسسـه مزبـور در جریـان کارگـاه        . در بخش کشاورزي موفق بوده است 4تجاري -زیست

کشـاورزي طبیعـی بـر مـواد ارگانیـک بـه جـاي        . تجارب خویش را دو موضوع کشاورزي طبیعی ارائـه داد 
مواد ارگانیک به شکل بـومی، در دسـترس و ارزان اسـت ؛بسـیاري از ایـن      . شیمیایی متکی است هاي  نهاده

هـا   هزینـه آن . د در حالت عادي توسط کشاورزان به کار گرفته شـود  نتوان نهاده ها به جاي خرید از بازار می
شاورزي طبیعی به جـاي  به دیگر سخن ک. نمایند پایین بوده و پس ماندها را به منابع تجدید شونده تبدیل می

هـم  . کنـد  مـی گیري از دخالت انسان از توان طبیعت براي رسیدن به حداکثر عملکرد کشاورزي استفاده  بهره
اکنون از این پروژه در جمهوري کره براي آگاهی از تجربه کشور در کشاورزي طبیعی و نیز اشاعه یک الگو 

 .شود میرداري ب براي موفقیت در حفاظت سودآور و زیست محیطی بهره

 اصول کشاورزي طبیعی 

بنیانگذار موسسه کشاورزي طبیعی جانونگ معتقد است که کشاورزي طبیعـی در   5آقاي دکتر چوي
به عنوان سـه روح   او از سه عامل مهم آب ، گرما و هوا. پی هماهنگی با طبیعت بر پایه قانون طبیعت است

و هوا، نیز سه جزء مهم در ایـن سـبک از کشـاورزي بـه      آسمان،زمین .کند میدر کالبد کشاورزي طبیعی یاد 
کشاورزان طبیعی به آسانی منابع پایه و مواد کار خود را با کمک منابع طبیعی تجدید شـونده  . روند شمار می

کشاورزي طبیعی معیشت ترکیبی کشاورزي و دامپـروري  . کنند دامی تولید می -و محصوالت جانبی زراعی 
 .کند میرا براي بهره گیري توامان از محصوالت جانبی به منظور تولید غذاي دام و کودهاي طبیعی تشویق 

۲Janong  Natural  Farming  Institute  
۳ Waste Management 
٤ Eco- business 
٥ Dr. Choi  
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عملـی مـی    6در کشاورزي طبیعی کاربرد کودهاي طبیعی وغذاي دام بر اساس نظریه چرخه غـذایی 
اصول کشاورزي طبیعی شـامل  .و سوددهی است وري بهرهامل پایداري ، سه جزء کشاورزي طبیعی ش. گردد

 :موارد زیر است 

 .یدعلف کش به کار نبر •
 .از سموم شیمیایی استفاده نکنید •
 .هاي ذاتی جانداران را به حداکثر برسانید قابلیت •
 .هاي جامد را به صفر برسانید هاي زاید، انتشار گازها و زباله هاي تخلیه آب جریان •
 .نزنید شخم •
 .گرمازایی مصنوعی نکنید •
 .کشاورزي بهره گیرید -از منابع تجدیدشونده طبیعی  •
 .مواد غذایی درون پوسته بذرها را به کار گیرید· •

 :شامل موارد زیر است هاي کشاورزي طبیعی مزیت

 .گرایش نسبت به محیط زیست •
 .هزینه پایین تولید •
 .برداشت بیشتر •
 .کیفیت باالتر •
 .کاربرد نامحدود •
 .کشاورز گرایی •
 .احترام به زندگی •
 .تر کم نیاز به نیروي کار •
 .تر وجود حیوانات سالم تر و راضی •
 .افتد بیماري و کسالت به ندرت اتفاق می •
 .اي کشاورزي چرخه •

 

 

٦ Nutritive Cycle Theory 
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 روش شناسی  محتوا و

سبز، ابزارها، اقـدامات و فنـون،    وري بهرهمحتواي اصلی مباحث کارگاه شامل بحث در مورد مفهوم 
در خـالل  . هاي موردي در خصوص کشاورزي طبیعی و توسعه محصول و مباحثی از این قبیـل بـود   بررسی

اي کارگاهی به  هاي ارائه کارگاهی و تجارب کشوري، جلسات عملی، بازدیدهاي محلی و فعالیته دوره روش
کره و بـا حمایـت    وري بهرهآسیایی، مرکز ملی  وري بهرهکارگاه به طور مشترك توسط سازمان . کار برده شد

کشـور عضـو    14شرکت کننده از  29همزمان با کارگاه . موسسه کشاورزي طبیعی جانونگ سازمان داده شد
در جشنواره دهکده جهانی کشاورزي طبیعی حضور یافتند و توانستند با تعـداد زیـادي از بازدیـد کننـدگان     

 7ن از نمایشـگاه کشـاورزي سـیوویپو   عین حال شرکت کنندگا در. و کشاورزان محلی دیدار نمایند خارجی
 .که تولیدات محلی کشاورزي را به نمایش گذارده بود بازدید به عمل آوردند

هاي کشاورزي طبیعـی در مرکـز فـن آوري کشـاورزي سـیوویپو       در روز دوم کار عملی تولید نهاده
ی را همچـون  شرکت کنندگان در این جلسه مواد اصلی مـورد اسـتفاده در کشـاورزي طبیعـ    . صورت گرفت

، الکل گیاهی، اسیدآمینه مـاهی ، کلسـیم فسـفات     9، مواد گیاهی دارویی آسیایی 8بومی هاي میکرو ارگانیسم
 .هاي اسیدالکتیک تهیه کردند  قابل حل و باکتري

در روز آخـر  . بازدیدهاي میدانی از مزارع محلی به گونه اي مؤثر کاربرد عملی این مواد را نشان داد
. بـه عمـل آمـد    مـدار  زیسـت محـیط  سه مباحثه فشرده در مورد چگونگی تـرویج کشـاورزي   کارگاه یک جل

هـاي پـروژه    هاي کشاورزي طبیعـی مفیـد در کشـورهاي عضـو و نتـایج و کاسـتی       راهبردهاي انطباق روش
 .کشاورزي طبیعی از جمله مباحث مطرح شده در جلسه بود 

متخصص در کشاورزي طبیعی نتـایج یافتـه هـاي    در جریان کارگاه سه تن از کارشناسان و خبرگان 
شرکت کنندگان کشورهاي عضو نیز مقـاالتی را تـدوین   .بررسی و اقدامات خود را در این زمینه ارائه کردند

مقاالت 10 صاحبنظران کلیدي. ها فرصت ارائه نیافتند  ؛ اما به دلیل فشردگی برنامه هیچ یک از آنه بودندنمود
 .زیر را ارائه نمودند

رئـیس موسسـه   (مولـف دکترهـاي کیـو، چـوي      .کارگیري منابع محلی در کشـاورزي طبیعـی   به •
 هـا ،نتـایج و   اي از اصـول ، ضـرورت   آقاي چوي در این مقاله تالش نمود کـه مجموعـه  ) کشاورزي طبیعی 

بومی را از خالل تجربیات طوالنی خود در جمهوري کره و برخـی از   هاي ارگانیسمدستاوردهاي استفاده از 
 .شورهاي آسیایی عرضه دارد ک

۷ Seowipo 
۸Indigenous Microorganisms     
۹ Oriental Herbal   Nutrients 
۱۰ Resource Persons 
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مـدیر اجرایـی    11مولف خـانم رومینـی ردي   .اشاعۀ کشاورزي طبیعی براي کشاورزان حاشیه اي •
ي هـا  سـازمان در هندوستان طی پـنج دهـه گذشـته     . 12انجمن بازسازي روستایی جنوب آسیا در هندوستان

در حـالی کـه   . انـد   انجـام داده دولتی در ترویج کشاورزي مبتنی بـر نهـاده هـاي شـیمیائی فعالیـت زیـادي       
از مـدار  محـیط  ریست ي مدنی و بخش غیردولتی براي گسترش کشاورزيها سازمانهاي کشاورزان ،  تشکل

هـاي کشـاورزي    دولت به دنبال آگـاهی از محـدودیت   ،اند طریق تلفیق دانش و نگرش کشاورزان عمل کرده
ي جایگزین که در عین حال سـاده ، اقتصـادي ،   هاي کشاورز مبتنی بر نهادهاي شیمیائی مجاري ترویج نظام

ترین حمایت از کشـاورزي ارگانیـک تلقـی مـی      این اقدام بزرگ. عملی و قابل باز تولید باشند را باز گشود 
در حال حاضر هندوستان شاهد همبستگی دانشمندان ، کشاورزان و فعـاالن توسـعه کشـاورزي پایـدار     . شد

 .گیرد می تاثیرگذاري دائمی بر دولت صورت این اقدامات از طریق. زیستی است 
 13راونـرا . آر. مولـف آقـاي روئـل    .در کشـاورزي   وري بهـره عوامل کلیدي نیل به پایـداري و   •

این مقاله نگاهی به ظرفیت . کشاورزي پایدار به عنوان واکنشی در برابر تخریب زیست محیطی ظهور یافت 
رابر مسائل تخریب زیست محیطی منابع کشـاورزي و فقـر   کشاورزي پایدار و به ویژه کشاورزي طبیعی در ب

ها و تجـاربی را بـراي    ها ،پروژه ي غیر دولتی فعالیتها سازمانجوامع محلی و . اندازد در مناطق روستایی می
هاي کوچک با وجود محلی بودن ، جدایی و عـدم انسـجام، در    این فعالیت. اند  کاهش این مسائل آغاز کرده

کشاورزي پایدار مبتنی  هاي آوري فن. اند  گمنام فعاالن خود به ثمر رسیده و پیشرفت کردههاي  قالب حرکت
این کشاورزان در همـان حـال کـه میـزان     . دهد  طبیعی نیاز این گروه از کشاورزان را پاسخ می کشاورزيبر 

کشـاورزي   وري بهـره هـا و افـزایش    دارند؛ در تولیـد محلـی آن   هاي کشاورزي را پایین نگه می مصرف نهاده
فرهنگی  نقطه نظر زیست محیطی مناسب، از نقطه نظر کشاورزي طبیعی از هاي آوري فنوانگهی ،اند نیزموفق

 .ستا هزینه کارآ اقتصادي مناسب و از حیث

 :طبیعی عبارتند از  کشاورزيعوامل کلیدي پایداري 

 هاي تولید در عین افزایش باروري خاك کاهش هزینه )1
 .ایجاد اشتغال محلی )2
 .تر هاي تولیدکشاورزي با ثبات توسعه نظام )3
 .)ها و تولیدات نهاده(ها  توانایی درکنترل قیمت )4
 .ارتقاي شرایط زندگی کشاورزان و توانمندسازي جوامع روستایی )5

۱۱ Rohini  Reddy 
۱۲ South  Asia Rural  Reconstruction  Association  . India 
۱۳ Roel  R. Ravanera 
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ي تر بیشهاي کشاورزان نیازمند زمان  کشاورزي طبیعی براي افزایش توانمندي ،با وجود چنین مزایایی
عالوه بر آن الزم است که در . رزي باید به نیازهاي کشاورزان فقیر پاسخ گویداین شکل از کشاو. است

 .ي به عمل آیدتر بیشهاي  آموزش کشاورزي طبیعی سرمایه گذاري

هاي ترویج مدیریت تلفیقی سـموم در مسـیر کشـاورزي     فعالیت "مقاله اي تحت عنوان مناز سوي 
 .مقاله به شرح ذیل استس مباحث مطرح شده در ورئو. تدوین شد "14سالم

با ایـن  . در ایران به عنوان تعابیري جدید انگاشته می شوند  کشاورزي طبیعی برخی مفاهیم همچون
اي فزاینـده   در ایران بـه گونـه  15همچون مدیریت تلفیقی سموم مدار زیست محیطهاي  وجود برخی برداشت

دو استراتژي کنترل سـم را   16و سموم وري هبهراین مفهوم در کنار مفهوم مدیریت تلفیقی . گردند معرفی می
هاي مقـاوم در   ها و شکارگران طبیعی ، گونه هاي تکمیلی نظیر انگل اي از روش تشکیل می دهند که مجموعه

در . برنـد  هاي بیولوژیک و فنون متعدد غیرشیمیایی را به کار مـی  هاي ترویجی ، مراقبت برابر سموم ، فعالیت
 .حل است سموم آخرین راهگیري از  این رهیافت بهره

ایـن  . مدیریت تلفیقی سموم یک رهیافت مشارکتی بـراي تولیـد و حفاظـت از محصـوالت اسـت      
بـه ایـن   . گیـري مـی نمایـد    در جهت بقاي موازنه طبیعی سوي رهیافت مبتنی بر مدیریت اکوسیستم است و

فیقی سموم به کشـاورزان  مدیریت تل. دهد سارت توسط سموم را کاهش میخترتیب رهیافت مزبور مخاطره 
هـاي اطالعـاتی خـود و تـوان      که درك خود را نسبت به اکوسیسـتم ارتقـا بخشـند و ظرفیـت     کند میکمک 
مدرسـه در  . گیري مستقل خود را در مورد مدیریت کاراي تولیدات به روشی پایـدار توسـعه بخشـند    تصمیم
یک رهیافت منسجم براي تربیـت   نیزاین رهیافت . روشی براي ترویج مدیریت تلفیقی سموم است 17مزرعه

 .هاي ضروري یک اقتصاد جدید و بازارگرا است کشاورزان با مهارت
هـا و   در مـورد موفقیـت  . در ایران مـوارد متعـددي از بـه کـارگیري ایـن دو رهیافـت وجـود دارد        

مربـوط بـه   نمونه معرفـی شـده در ایـن گـزارش     . هایی به عمل آمده است  ها تجزیه و تحلیل هاي آن چالش
آغـاز   1385یکی از نواحی روستائی استان یزد اسـت کـه تقریبـاً از سـال      پایلوت مدیریت تلفیقی سموم در

اي در این نمونه توسط یک گـروه فنـی و    خیار گلخانه.اي بود این پروژه مختص پسته و خیار گلخانه. گردید
ایـن کـار در طـول چرخـۀ     . نتخاب شد با در نظر گرفتن الگوي موجود کشت و نیاز به تولید عاري از سم ا

 . گران متخصص انجام شد تحت نظارت پژوهش) از مرحله بذر پاشی تا مرحلۀ بذرگیري از محصول(رشد 
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 نکات و دستاوردهاي حاصل از کارگاه 

امـا   ؛توان به نکات بسیاري پی برد هاي ارائه شده در کارگاه، می از مشاهدات ، مقاالت و سحنرانی 
تواند براي پیشبرد کشاورزي طبیعی در کشور راهگشا باشـد در اینجـا ارائـه     کات اجراي که میترین ن عمده

 .گردد می
و منطبق با نیازهاي بیولوژیـک انسـان و طبیعـت جانـدار      مدار زیست محیطکشاورزي طبیعی یک مفهوم  )1

مـورد توجـه قـرار    گرا باید به عنوان یک ضرورت حیاتی  است که صرفنظر از مالحظات اقتصادي و منفعت
 . .گیرد

ي غیـر دولتـی در زمینـه اشـاعه     هـا  سـازمان در صورت فعال شدن بخـش خصوصـی، جوامـع محلـی و      )2
وري  سـازمان بهـره  . گردد ها به این پدیده فراهم می هایی براي توجه دولت کشاورزي طبیعی خودبخود زمینه

هـاي تـوجیهی و بازدیـد از     هـا و نشسـت   هتواند با انجام خدمات کارشناسی، برگزاري کارگـا  آسیایی نیز می
 .هاي ملی مساعدت نماید براي اجراي پروژه،ها فعالیتهاي موفق این  نمونه

توانـد مـورد    چند محور عمده در سازمان کار غیر دولتی میان ارکان اشاعه دهنده کشـاورزي طبیعـی مـی    )3
 هـاي تولیـد   به ویـژه تعـاونی  (کشاورزي هاي  ي غیر دولتی ، تشکلها سازمانبه این ترتیب . توجه قرار گیرد

ها و واحدهاي  اي ازکارگاه توانند در ایجاد شبکه گذاران بخش خصوصی می و سرمایه) کشاورزي روستایی و
بومی در سطح نواحی روسـتایی و در مجـاورت مـزارع و     میکرو ارگانیسمهاي  تولید ، توزیع و عرضه نهاده
 .اراضی زراعی مبادرت ورزند

ي مسئول در بخش کشاورزي الزم است که با توجه به منافع ملـی و  ها سازمانهاي دولتی به ویژه  دستگاه )4
زیست محیطی کشاورزي طبیعی، در زمینه اشاعه،آموزش و تبیـین ابعـاد و جوانـب آن در میـان کشـاورزان      

هـاي   روشو  هـا  حمایت مالی و اعتبـاري بـراي تاسـیس واحـدهاي تولیـد و توزیـع نهـاده       . فعالیت نمایند
 .تواند از جمله دیگر مصادیق فعالیت دولتی در این عرصه دانسته شود نیز می کشاورزي طبیعی

هاي کشاورزي طبیعی از طریق تـدوین و اجـراي قـوانین و ضـوابط تشـویقی ،       توجه عملی به ضرورت )5
ه ملـی و  کمک به ایجاد بازارهاي عرضه و فروش داخلی محصوالت ارگانیک در سطح جوامع مصرف کننـد 

تـر   هـا بـه بازارهـاي بـین المللـی کامـل       باالخره تسهیل عرضه و صدور خارجی این محصوالت و ورود آن
 .گردد می

. ي حمایتی فعال شوندها فعالیتهاي متعددي از  توانند در زمینه ها و مراکز تحقیقاتی می دانشگاه )6
هاي کوچک و میان مقیاس  و کارگاه هاي فنی تولید براي واحدها نامه سازي و صدور گواهی استاندارد

هاي مناسب تولید و به کار گیري این مواد ، بررسی و عرضه نتایج  ها و فرمول ، ابداع روش کودهاي طبیعی
گذاري در  یافتن توجیهات اقتصادي و سرمایه تحقیقات به عمل آمده در زمینه کاربرد کشاورزي طبیعی و نیز

۷ 
 



به جاي مواد شیمیایی از  مواد طبیعی مولد کودبیعی و به کار گیري کنار بیان مزایاي زیستی کشاورزي ط
  . روند ها به شمار می جمله این زمینه
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