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مقدمه
با افزايش روزافزون جمعيت و نياز به مواد غذايي بيشتر و همچنين توسعه علم و 
فن آوري، رويكرد بشر به نهاده هاي غيرطبيعي و اغلب شيميايي براي افزايش توليد 
محصوالت كشاورزي تغيير فراواني كرده است به گونه اي كه امروزه كمتر محصولي را 

مي توان يافت كه به صورت طبيعي به دست مصرف كننده برسد.
از سوي ديگر يكي از مشكالتي كه امروز گريبان جوامع بشري را گرفته، افزايش 
سرطان، بيماريهاي مزمن، اختالالت كبدي و بيماري هاي تنفسي مي  باشد كه در نتيجه 
ورود سموم دفع آفات نباتي و ديگر آلودگي هاي شيميايي است كه از خاك وارد مواد 

غذايي و در  نهايت بدن انسان مي  شود و باعث بيماريهاي فوق مي  گردد.
با بروز انواع و اقسام بيماريها و مشكالت زيست محيطي كه ناشي از بكارگيري 
پيش  از  بيش  ارگانيك  كشاورزي  ارزش  است،  كشاورزي  در  شيميايي  نهاده هاي 

مشخص شده است.
كشاورزي ارگانيك يا كشاورزي غير شيميايي و يا كشاورزي بومي قصد دارد ضمن 
حفاظت از حاصلخيزي خاك و افزايش توليد محصول، كمترين  اتكاء به استفاده از 

مواد شيميايي را نيز داشته باشد.
با مصرف هزاران تن انواع سموم و مواد شيميايي در حوزه هاي كشاورزي و ايجاد 
شرايط مخاطره آميز كه شديدًا سالمت جامعه را تهديد مي كند ضرورت پرداختن به 

ترويج و توليد محصوالت ارگانيك در كشور بيشتر احساس مي  شود.
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محصول ارگانيك )آلي( چيست؟

طبق تعريف كشاورزي كردن بدون استفاده از كود و سموم شيميايي در كليه 

مراحل كاشت، قبل و بعد از آن، با هدف حفظ كشاورزي پايدار و منابع توليد، منجر 

به توليد محصول ارگانيك يا آلي مي شود.

كشت ارگانيك قديمي ترين نوع كشاورزي در روي كره زمين است و نگرش 

علمي و جديد به آن چيزي است كه اجداد ما به آن عمل مي كردند اين نوع كشاورزي 

براساس مديريت صحيح خاك و محيط رشد گياه استوار است در اين نوع كشت 

به گونه اي عمل مي  شود كه در تغذيه گياه و درخت تعادل بين عناصر مورد نياز در 

خاك به هم نخورد و هنگام رشد نيز نياز به استفاده از سموم و آفت كش ها نباشد.

وضعيت كشت محصوالت ارگانيك در جهان

قاره اقيانوسيه، استراليا، آمريكاي التين و شمالي، آسيا و كشورهاي آفريقايي، 

بخشي از اراضي خود را به كشت محصوالت ارگانيك اختصاص داده اند. در آسيا 

ميان كشورهايي  مقايسه اي كوچك است و در  به طور  ارگانيك  سطح زير كشت 

و  چين  اكراين،  هند،  به  مي توان  مي دهند  اهميت  محصوالت  توليد  به  بيشتر  كه 

اندونزي اشاره كرد. در اين ميان كشور ژاپن مهمترين بازار محصوالت ارگانيك 

منطقه آسيا است. در چين ابتدا بازار محصوالت ارگانيك خوب نبوده اما به تدريج 

آينده  در چند سال  نظر مي رسد  به  است  كرده  پيدا  را  بازار طرفداران خود  اين 

بيافتد. طبق اطالعات فدراسيون بين المللي  تحوالت عظيمي در اين بخش اتفاق 

جنبش محصوالت ارگانيك چين 23 ميليون هكتار زمين گواهي شده ارگانيك دارد 

كه حدود 10% درصد از كل زمين هاي كشت شده چين است. فروش محصوالت 

ارگانيك در چين بيش از 50 درصد رشد داشته است.
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و  مي  شود  توليد  اوگاندا  توسط  ارگانيك  محصوالت  درصد   38 آفريقا  قاره  در 

بيشترين سود را  بيش از 50 هزار مزرعه گواهي شده ارگانيك دارد. امروز اوگاندا 

از صادرات محصوالت ارگانيك در قاره آفريقا مي برد و بدليل داشتن قيمت باالتر 

بيشتري را بدست مي آورند لذا مي توان در  براي محصول ارگانيك كشاورزان سود 

كشور عزيزمان ايران با برنامه ريزي و مديريت صحيح از امكانات و پتانسيل خدادادي 

كشاورزي ارگانيك را كه همانا كشاورزي آبا و اجدادي و سنتي خودمان است ترويج 

نماييم.

وضعيت كشت محصوالت ارگانيك ايران

طبق اطالعات كميته محصوالت ارگانيك، كل سطح كشت محصوالتي كه در كشور 

توليد شده اند حدود 239هزار و  از سموم و كودهاي شيميايي  استفاده  بدون  ايران 

462 هكتار كه شامل 125 هزار و 802 هكتار محصوالت باغي و 113هزار و 659 

و  است  زراعي  محصوالت  هكتار 

زير كشت  سطح  ميزان  كلي  طور  به 

محصوالت زراعي و باغي كه توليد 

آنها بدون استفاده از كود و سم انجام 

مي گيرد به ترتيب 1% و 7/2 % از كل 

سطوح زير كشت محصوالت زراعي 

و باغي كشور را تشكيل مي دهد.
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ويژگيهاي كشاورزي ارگانيك

مهمترين ويژگيهاي كشاورزي ارگانيك بدليل الگو برداري آن از طبيعت مي توان 

به صورت زير برشمرد:

ë حفظ حاصلخيزي خاك در دراز مدت از طريق نگهداري مقدار مواد آلي آن 

در حد مطلوب.

ë بهبود فعاليت موجودات مفيد زنده خاك

ë استفاده از روش هايي چون تناوب زراعي، بكارگيري دشمنان طبيعي، ارقام مقاوم 

و زود رس براي مقابله با آفات، بيماريها و علفهاي هرز به جاي مصرف سموم هاي 

شيميايي

ë استفاده از كودهاي آلي به جاي كودهاي شيميايي 

گياهان توليد شده به روش ارگانيك سالم تر بوده و بعنوان غذاهاي خوشمزه تر براي 

بيماريها  ابتال به  تغذيه انسان و حيوانات مي توانند بكار رود. اين محصوالت خطر 

بويژه انواع سرطانها را كم مي كند، خاك را سالم نگه مي دارد و به حفظ سالمت جوامع 

روستايي كمك مي كند.

فوايد كشاورزي ارگانيك

كشاورزي ارگانيك و محيط زيست

كشاورزي ارگانيك باعث بهبود محيط زيست، حفظ خاك وحذف كودهاي شيميايي 

مي  گردد در كشاورزي ارگانيك عالوه بر اينكه باعث بهبود سالمت انسانها مي  گردد 

باعث بهبود جمعيت جانوري و گياهي خاك نيز مي  گردد. در روش هاي كشت ارگانيك 

نهاده هاي خارجي بسيار كم مورد استفاده قرار مي گيرد. آلودگي هاي كشاورزي از قبيل 

آلودگي هاي آبهاي زيرزميني و خاك با كودهاي شيميايي، آفت كش و علف كش ها به 
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مشكل بزرگي براي دنيا تبديل شده  و باعث انواع سرطان ها و بيماريها گرديده است 

در كشاورزي ارگانيك به دليل عدم استفاده از آفت كش ها وعلف كش ها اين سموم 

از زنجيره غذاهاي ارگانيك حذف مي گردند روش هاي ارگانيك تنها بر پايه احترام به 

طبيعت ومسالمت با محيط زيست و استفاده پايدار از آن بنا نهاده شده است.

ساير فوايد

كودهاي  مانند  كننده  آلوده  شيميايي  مواد  توسط  آب  ارگانيك  كشاورزي  در   -1

مصنوعي آلوده نمي گردد.

2- در كشاورزي ارگانيك فرسايش خاك تا 50 درصد كاهش مي يابد و حاصلخيزي 

خاك حفظ مي  گردد.

3- در كشاورزي ارگانيك به علت عدم استفاده از سموم آفت كش و علف كش 

تنوع زيستي 57 درصد بيشتر است.

4- كشاورزان در معرض سموم و مواد آلوده كننده كمتري قرار مي گيرد.

فوايد مصرف مواد غذايي ارگانيك 

بسيار  دستورالعمل هاي  و  استانداردها  از  ارگانيك  محصوالت  كنندگان  توليد 

سخت گيرانه تبعيت مي كنند به هميل دليل احتمال آلوده شدن اين گونه محصوالت به 

هرگونه مواد شيميايي و سمي منتفي مي  باشد. لذا:

ë ارزش غذايي باالتري دارند، ميزان ويتامين C، كلسيم، منيزيم، آهن و فسفر در 

مواد غذايي ارگانيك بيشتر است.

ë مواد غذايي ارگانيك از تجمع و تشكيل مواد مضر بيماري زا در بدن جلوگيري 

مي كند.

ë محصوالت ارگانيك فراوري شده سالم تر بوده و فاقد افزودنيهاي غذايي مي باشند.

ë خوشمزه و خوش طعم تر هستند.
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پيامدهاي كشاورزي غير ارگانيك ومصرف محصوالت آن

در كشاورزي غيرارگانيك بيش از 300 تركيب شيميايي خطرناك و مصنوعي نظير 

و  و حشرات  آفات  كنترل  منظور  به  شيميايي  كودهاي  و  آفت كش ها، علف كش ها 

حاصلخيري خاك استفاده مي  گردد كه بقاياي اين مواد پس از ورود به بدن مي تواند 

موجب مشكالت عديده اي گردد. از آن جمله بروز نقص هاي مادرزادي، تولد نوزاد با 

وزن كم، سقط جنين، بلوغ زود رس و يا دير رس، تغيير در رفتار جنسي، كاهش تعداد 

اسپرم مردان، كاهش باروري، ضعف عضالني، كاهش حافظه، آسيب به سيستم عصبي  

و مغز، كاهش كار آيي سيستم ايمني بدن و سرطانزايي. يافته ها حاكي از آن است كه 

60 درصد سموم دفع آفات، 90 درصد قارچ كش ها و 30 درصد حشره كش ها سرطان زا 

مي باشند. )استفاده بي رويه از كودهاي شيميايي و آفت كش ها موجب مي  شود تا آفات 

نسبت به سموم مقاوم گرديده و آفت هاي جديد ظاهر گردند(

به روش سنتي عرضه  كه  مواد غذايي  ميان  از  كه  آن است  از  آزمايش ها حاكي 

مي  گردد سيب، هلو، گالبي، سيب زميني، زردآلو، اسفناج، توت فرنگي، شليل، انگور، 
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انبه، موز، پياز، آناناس، گل كلم، ذرت،  كرفس، تمشك و گيالس بيشترين و كيوي، 

آفت كش ها  باقيمانده  به  را  آلودگي  كمترين  بادمجان  و  آلو  هندوانه،  نخودفرنگي، 

دارند.

راهكارهاي توليد محصول سالم ارگانيك

محصول  توليد  مي نمايند  استفاده  توليد  معمول  روش هاي  از  كه  زارعيني  براي 

ارگانيك در يك سال به سادگي امكان پذير نمي باشد و چندين سال بايد از زراعت 

آن بگذرد تا كشاورزان ياد بگيرند كه چگونه حاصلخيزي خاك را حفظ و يا با آفات 

و بيماريها مباره كنند. ابتدا جلوگيري از زيان مالي امكان پذير نمي باشد ولي مي توان 

آن را به حداقل رساند زارع بايد اكوسيستم محيطي كه در آن زراعت مي كند به خوبي 

بشناسد و روش هاي جديد كشت و مديريت خاك را كه داراي اهميت زيادي مي  باشد 

بياموزد.

بدون شك عدم استفاده از كود شيميايي، علف كش و سم منجر به كاهش راندمان 

توليد مي گردد. مقدار كاهش عملكرد به ميزان قابل توجهي بستگي به سطح حاصلخيزي 

خاك، جمعيت علف هاي هرز و شيوع آفات و بيماريها دارد. در يك زراعت به روش 

معمول اگر خاك از نظر مواد آلي غني باشد به تقويت كننده ديگري به غير از ازت 

نياز نيست در اين حال چنانچه زراعت قبلي حبوبات بوده كاهش راندمان به حداقل 

خواهد رسيد. از نقطه نظر بيماريها و آفات اگر چه ميزان كاهش توليد به ميزان زيادي 

بستگي به شدت آلودگي دارد. اما مبارزه به روش غير شيميايي بطوري كه مورد تاييد 

كارشناسان فني باشد مي تواند از شدت آلودگي و كاهش راندمان بكاهد.

انتخاب واريته مناسب

بدون شك از نظر عدم استفاده از مواد شيميايي نوع رقم بسيار مهم است و بايد 

واريته هايي تهيه گردد كه ضمن مقاوم بودن به آفات و بيماريها قادر به ارائه راندمان 
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براساس  نژاد  اهداف اصالح  كه  دارد  لذا ضرورت  باشند  معمولي  در خاكهاي  باال 

شرايط ويژه مورد تجديد نظر قرار گيرد و آزمايشات بررسي راندمان تحت شرايط 

ارگانيك باشد يعني از كود، علف كش، آفت كش غيرارگانيك استفاده نشود.

انتخاب محل كشت

انتخاب جاي كشت مهمترين مسئله در توليد محصوالت ارگانيگ مي باشد انتخاب 

باشد سبب  هرز  علف هاي  دائمي  مشكل  داراي  و   تهي  غذايي  از مواد  كه  مزرعه اي 

كاهش ميزان توليد خواهد شد. چنين زميني نبايد براي توليد محصول ارگانيك انتخاب 

شود. از آنجا كه زراعت ارگانيك با آگاهي صورت مي گيرد قبل از انتخاب زمين هاي 

كم بازده براي زراعت ارگانيك حاصلخيزي آن بايد از طريق اضافه نمودن مواد آلي 

به خاك بهبود يابد. نداشتن سابقه استفاده از كودهاي شيميايي، سم و ديگر نهاده هاي 

ممنوع شده الزامي مي  باشد.

كنترل علف هاي هرز:   

ارگانيك  زراعت  در  است.  ممنوع  ارگانيك  زراعت  در  علف كش  از  استفاده 

علف هاي هرز بايد از طريق مكانيكي، دستي، آفتاب دهي از بين بروند در اين حالت 

استفاده از كولتيواتور بسيار ايده آل مي  باشد. داشتن برنامه ريزي مناسب براي آبياري 

قبل از كشت و شخم به موقع مي تواند باعث كاهش تراكم علف هاي هرز شود. همچنين 

تناوب مناسب نقش مهمي در كاهش علف هاي هرز خواهدداشت.

حاصلخيزي خاك

به منظور دستيابي به يك برداشت اقتصادي حاصلخيزي خاك بايد همواره حفظ شود. 

اين امر مي تواند با استفاده از كودهاي پوسيده حيواني صورت پذيرد. همچنين كودهاي سبز 

باعث افزايش مواد آلي خاك مي شوند. و اثر مثبتي بر روي ساختمان خاك به جا مي گذارد.
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1- كودهاي حيواني:

كودهاي حيواني كه از مخلوطي از سرگين )مدفوع( و كاه و كلش مي  باشد مقدار 

زيادي ازت و پتاسيم و فسفر را شامل مي  باشد. كودهاي حيواني از نظر تركيب عناصر 

پرمصرف با هم تفاوت هايي دارند.

كودهاي  است.  آنها  بودن  پوسيده  حيواني  كودهاي  مصرف  در  مهم  بسيار  نكته 

حيواني نپوسيده حاوي بذر علف هاي هرز و برخي عوامل بيماريزا مي  باشد.

2- كودسبز : 

گياهاني كه در مزرعه كاشته مي شوند  و پس از تكميل رشد رويشي يا شخم به 

مي  باشد.  آلي خاك  مواد  افزايش  كود سبز  تاثير  مهمترين  برگردانده مي شوند.  زمين 

باقال و غيره(، گياهان تيره غالت  گياهان تيره بقوالت )شبدر، ماشك گل خوشه اي، 

)جو و ارزن( و گياهان ساير تيره ها از قبيل )منداب و خردل( از جمله گياهاني هستند 

كه به عنوان كود سبز مورد استفاده قرار مي گيرند.

3- كمپوست:

بقاياي گياهي و جانوري كه تخمير شده باشد به عنوان مواد حاصلخيز كننده خاك 

 جدول زير مقادير متوسط عناصر غذايي فوق الذكر
 را در كودهاي ياد شده نشان مي دهد.

درصد پتاسيم درصد فسفر  درصد ازت  نوع كود 

%55  %25  0/7 كود اسبي 

%45  %15  0/6 كودگاوي 

1  %35  %95 كود گوسفندي 

0/4  0/8  1 كود مرغي 
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اختيار  در  عناصر غذايي  قابل مالحظه اي  مقادير  مواد  اين  به خاك اضافه مي  شود. 

واحدهاي  ضايعات  زراعي،  محصوالت  بقاياي  از  كمپوست  مواد  مي گذارد.  خاك 

صنايع غذايي، پس مانده هاي واحدهاي توليدي قارچ به دست مي آيد.

4- كودهاي بيولوژيك:

كودهاي بيولوژيك در حقيقت عناصر غذايي مورد مصرف گياهان هستند كه در اثر 

فعاليت گروه هاي خاصي از ميكروارگانيزم ها توليد، تثبيت و يا آزاد مي شوند.

5- باكتري هاي تثبيت كننده ازت:

اين باكتري ها به صورت همزيست يا بسياري از گياهان زراعي، ازت مولكولي هوا 

را كه براي گياهان قابل جذب نيست به ازت قابل جذب تبديل مي نمايند.

استفاده از كودهاي آلي و غيرشيميايي

كودهاي شيميايي باعث افزايش شيره نباتي و به دنبال آن افزايش خسارت آفات 

مكنده و بيماريهاي قارچي مي  شود و استفاده از كودهاي آلي باعث كاهش جمعيت 

آفت خواهدشد.

سريع  كشيده شدن  سبب  چه  اگر  شيميايي  كودهاي  طريق  از  ازت  زياد  استفاده 

سلولها مي شود ولي ساختمان سلول را ضعيف مي كند و باعث كاهش مقاومت گياه در 

مقابل نفوذ حشرات مي  شود.

مديريت آفات 

متاسفانه در ايران آمار مصرف سموم شيميايي در كشاورزي باال است و از آنجايي 

كه كشور ايران يكي از 10 كشور اول دنيا در توليد محصوالت كشاورزي است و از 

سال 2008 صادرات محصوالت كشاورزي ايران به كشورهاي خليج فارس از نظر 

مانده هاي شيميايي مورد آزمايش قرار خواهند گرفت، لذا به منظور دستيابي به يك 

توليد اقتصادي و كاهش استفاده از سموم شيميايي در توليد يك محصول مي بايد از 
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با تاكيد بر مبارزه بيولوژيك و غير شيميايي استفاده  روش هاي علمي و مورد تاييد 

كرد مانند:

- استفاده از آفت كش هايي كه منشاء گياهي دارد.

- استفاده از تكنيك هاي هورموني

- استفاده از حشرات شكاري و پارازيت كننده ها.

- استفاده از حشره كش هاي جديد مانند صابون و روغن كه استفاده از آنها مجاز مي  باشد.

- استفاده ارقام مقاوم و متحمل به آفات و بيماريها.

- باال بودن توان رقابتي گياه جهت غلبه بر علف هرز

در  قارچ كش  و  علف كش  حشره كش،  از  اعم  مصنوعي  نباتي  آفات  دفع  سموم 

كشاورزي ارگانيك جايگاهي ندارند و صرفًا استفاده از تركيبات معدني و يا تركيبات 

اصلي كه منشاء طبيعي داشته باشند مجاز است. اين دسته از تركيبات حداقِل خطر 

را براي جانوران، بخصوص پستانداران و حشرات مفيد دارند و كمترين آسيب را به 
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محيط زيست وارد مي نمايند. ضمن اينكه سريعَا تجزيه شده و در طبيعت تجمع پيدا 

نمي كنند. 

به منظور اطالع خوانندگان آفت كش هايي كه پايه مواد معدني، مواد آلي طبيعي و 

يا فرآورده هاي بيولوژيكي داشته باشند بطور مختصر ذكر مي  گردند.

1- پودر سيليسي:

از اين پودر مي توان براي كنترل آفات انباري و نگهداري دانه هايي نظير غالت 

استفاده نمود. بديهي است محصوالتي كه اين پودر به آن ها افزوده شده است. قبل از 

مصرف بايد الك شوند.

2- گوگرد معدني)سولفور(:

به  و  آب  در  تعليق  قابل  پودرهاي  شكل  به  نيز  و  )گردپاشي(  پودر  صورت  به 

صورت گردپاشي براي كنترل سفيدك هاي حقيقي، و برخي ديگر از بيماريهاي قارچي 

و كنترل كنه هاي گياهي استفاده مي  شود.
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3- محلول بوردو :

محلولي است كه از تركيب سولفات مس و آب آهك تشكيل مي  شود و براي كنترل 

بيماريهايي مثل سفيدك هاي داخلي به كار مي رود.)به ويژه سفيدك داخلي مو(

4- چريش:

اين مواد از درخت نيم يا چريش استخراج مي  شود و خاصيت حشره كش دارد. اين 

عصاره مانع تكميل چرخه زندگي حشرات مي  شود. اين گياه به فراواني در هرمزگان 

و بلوچستان يافت مي  شود.

5- پيرترين:

و  استخراج  كاسني  گياهان خانواده  از  بعضي  و  پيرتروم  گياه  از  آفت كش  اين   

معمواَل به صورت پودر )گردپاشي( ارائه مي  شود.

6- نيكوتين:

نيكوتين از حشره  كش هاي مؤثر و قديمي است اين ماده در برگهاي توتون و تنباكو 

و  شته ها  به خصوص  مكنده  آفات  كنترل  براي  عمدتَا  كه  مي  شود  يافت  فراواني  به 

زنجرك مناسب است.

آفت كش هاي بيولوژيك :

امروزه براي كنترل آفات مختلف استفاده مي  شود به عنوان نمونه مثل Bt كه براي 

كنترل آفات مختلف استفاده مي  گردد.
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چند پيشنهاد
براي توسعه هر چه بيشتر كشاورزي ارگانيك و جايگزيني آن به جاي 

كشاورزي معمولي چند پيشنهاد ارائه مي شود:

«آموزش علمي و كاربردي در زمينه توليد  محصوالت ارگانيك
«حمايت مالي دولت از كشاورزان توليد كننده ارگانيك

«ترويج فرهنگ مصرف محصوالت ارگانيك و فوايد آن و اطالع 
رساني به مردم.

«اطالع رساني در جهت فوايد استفاده از محصوالت كشاورزي 
طبقه ارگانيك به عموم مصرف كنندگان
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چند نكته

از  حفاظت  ضمن  دارد  قصد  شيميايي  غير  كشاورزي  يا  ارگانيك  كشاورزي   -

حاصلخيزي خاك، عدم آلودگي آب و افزايش توليد محصول كمترين اتكاء به استفاده 

از مواد شيميايي را داشته باشد.

- كشاورزي ارگانيك عالوه بر بهبود محيط زيست، حفظ خاك و حذف كودها و 

سموم  شيميايي باعث بهبود سالمت انسانها خواهد بود.

- بعضي از سموم و مواد شيميايي مصرفي در كشاورزي غير ارگانيك به شدت 

سالمت انسان را به خطر انداخته حتي موجب سرطان و مرگ انسان مي  شود.

- ميزان موادي از قبيل ويتامين ث، كلسيم، منيزيم، آهن و فسفر در مواد غذايي 

ارگانيك بيشتر است و همچنين خوشمزه و خوش طعم تر مي  باشد

- استفاده از كودهاي پوسيده حيواني و سبز باعث افزايش مواد آلي خاك و ذخيره 

بيشتر آب در خاك مي  شود.

حشره   كننده ها،  پارازيت  و  شكاري  حشرات  هورموني،  روش هاي  از  استفاده 

كش هاي مجاز مثل صابون و روغن و آفت كش هاي كه منشاء گياهي دارند در كشاورزي 

ارگانيك رايج مي  باشد.

- جهان امروز محصوالت ارگانيك را خريداري مي نمايد و به تدريج محصوالت 

غيرارگانيك از چرخه توليد و بازار مصرف خارج مي  شود.

به سموم شيميايي خارجي كم  را  ارگانيك وابستگي كشاورزان  - در كشاورزي 

كرده و از نظر اقتصادي هزينه ها كمتر مي  شود.



�0

كشاورزي ارگانيك )آلي( و فوايد آن

منابع و ماخذ
1- اثرات بهداشتي آفت كش هاي مورد استفاده سازمان بهداشت جهاني با همكاري برنامه 
علوم  دانشگاه  انتشارات  يغمائيان،  كاميار  معينيان،  خليل  ترجمه  ملل،  سازمان  زيست  محيط 

پزشكي سمنان )1378(
2- سايت هاي كشاورزي

3 - عطاءا.. ناظري، توليد محصوالت ارگانيك، موسسه تحقيقات پنبه كشور)1380(
4- مجله برزگر شماره 977

5- بهداد ابراهيم، 1375، دايره المعارف گياه پزشكي ايران، نشر يادبود، اصفهان.
6- فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران،1385.

7-آشنايي با اصول كشاورزي ارگانيك، سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان.


