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  ایران ات کاربرد کودهاي دامی دراراضی کشاورزيمروري بر تحقیق
  1حامد رضایی
  hRezaei@swri.ir،استادیار موسسه تحقیقات خاك و آب

  

  1392بهمن، :پذیرش و1392آبان،: دریافت

  چکیده
وخت و انرژي، غذاي دام و س رگیري آنها یعنوان بکاجنبه  اول جنبه بهداشتی آن براي دام و انسان و. دارند کودهاي دامی از دو جنبه اهمیت

در گذشته به دالیل مختلف از جمله مدیریت توام کشت و کار با دامداري، محدود بودن تعداد دام در دامداریها و . می باشد کود حائز اهمیت
به عبارت دیگر بین ورود و خروج عناصر در حوزه مورد عمل تعادل وجود . امی استفاده بهینه می گردیدنبود کودهاي شیمیایی از کودهاي د

-با بروز محدودیت. تر گردیدبه تدریج با رواج کودهاي شیمیایی، سهولت مصرف و تاثیرات سریع آنها، مصرف کودهاي دامی کمرنگ. داشت
باشد، مجددا مصرف ست اثرات ویژه کودهاي دامی که فراتر از کودهاي شیمیایی میهاي کود شیمیایی از لحاظ قیمت، تامین و درك در

ام شده داخلی در ارتباط با اثرات کودهاي دامی در حاصلخیزي پژوهش مطالعات انجدر این . ورد توجه قرار گرفتکودهاي دامی و طیور م
اثرات کودهاي دامی بر عملکرد محصوالت مختلف و اثرات آن بر بخش عمده اي از تحقیقات گذشته بر روي . خاك مورد بررسی قرار گرفت

سهم قابل  ، زمان و نحوه مصرف آنهادر این مطالعات تعیین مقدار مورد نیاز.داده اندرا مورد بررسی قرار  ویژگیهاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی
اگرچه . ستی استفاده از کودهاي دامی براي تامین عناصرغذایی ایکی از چالشها براي تحقیقات در آینده، افزایش کارائ .توجهی را در بر دارد

تعیین مقدار تامین عناصر غذایی از منبع کود دامی در مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك از اولویت خاصی برخوردار است، اما بخشی که غالبا 
افزایش کارائی و حفظ عناصر غذایی قابل استفاده گیاه می آوري، انتقال و تاحدودي فرآوري تا مصرف آنها با هدف ماند بخش جمعمغفول می

هاي کارشناسی محققان علوم خاك و علوم دامی براي انتخاب بهترین گزینه هاي مدیریتی این موضوع، لزوم انجام تحقیقات و بررسی .باشد
تلف، به دلیل کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي، این امر عالوه بر لحاظ نمودن منافع ذي نفعان در سطوح مخ. دهدکودهاي دامی را نشان می

 .کنترل آلودگی آب و خاك، رضایت عالقمندان به محیط زیست را نیز به همراه خواهد داشت

 عناصر غذایی، کود دامی، مدیریت تلفیقی، فرآوري :واژه هاي کلیدي

  مقدمه
هاي جوامع سنتی آن است که هیچ چیز دور از ویژگی

جوامع بر خالف جوامع صنعتی این . شودریخته نمی
چرخه مواد در چنین . ساز نیستندداري زبالهسرمایه
شود و هر زباله و هایی در طبیعت گسسته نمیفرهنگ

گردد و به عبارت اي سودمند میفایدهنخاله و تفاله بی
یکی از ). 1382فرهادي،(شود دیگر به کود تبدیل می

مار مرکز بر اساس آ. این موارد فضوالت دامی است
فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد 

میلیون تن کود  20ساالنه بیش از ) 1391(کشاورزي
  )1جدول (گردد دامی تولید می

    
استفاده از فضوالت دامی براي تولید انرژي از طریق گاز 

؛ علی قارداشی و 1367دهقان، ؛ 2010یوهانس، (زیستی 
؛ 1365مهردادفر، (، استفاده در تغذیه دام )1380عدل،

و ) 1382استکی، (، آبزي پروري )1375هاشمی، 
در این . مرسوم است) 1385محبوب خمامی، (بسترکشت 

مقاله استفاده از فضوالت دامی به عنوان کود دامی مورد 
اثرات کودهاي حیوانی . بحث و بررسی قرار گرفته است

تاثیر کودهاي دامی بر عملکرد  بر عملکرد محصوالت
ت در آزمایشهاي مختلفی مورد بررسی قرار محصوال

  .گرفته است
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هاي انجام گرفته بر روي گندم از جمله می توان به بررسی
کاظمینی و همکاران،  ؛1386شهبازیان و همکاران، (

، ذرت )1387؛ سدري، 1367؛ سیاحی و همکاران، 1387
؛ 1383؛ پرویزي و نباتی، 1387مجیدیان و همکاران، (

؛ پرویزي و محمدي 1389زمانی باب گهري و همکاران، 
؛ هوشیار فرد و 1385؛ میرزاشاهی، 1384محمودي، 
جواهري و همکاران، (؛ چغندر قند )1384قرنجیکی، 

؛ 1384؛ طالقانی، 1379روحی و همکاران، ؛ 1384
پوزش (کلزا  ؛)1383قرنجیکی، (پنبه  ؛)1379حسینی، 

؛ 1377خوگر، (؛ گوجه فرنگی )1390شیرازي و همکاران، 
علی احمدي و اعتصام، (اي خیارگلخانه، )1384زلفی 
، )1384؛ سیسلسپور، 1383عرب سلمانی، (؛ طالبی )1382
بوردي و نجف زاده نوبر، ؛ باي 1384باي بوردي، (پیاز 

؛ )1389؛ محمد زاده، 1388رضائیان، (، زعفران )1385
ظریفی نیا، (مارچوبه ، )1387خلج، (گیاه زینتی لیلیوم 

، زنیان و شنبلیله )1389جهان و همکاران، (، کدو )1389
؛ میرهاشمی و همکاران، 1383کبري نیا و همکاران، اا(

؛ درختان سیب )1389آملی و چراتی، (، اسفناج )1388
آن چه در . اشاره نمود... و، )1378؛ دانشی، 1374رکنی، (

توان گفت آن است که در اغلب موارد افزایش مجموع می
عملکرد محصول گزارش شده است هرچند در برخی 
موارد عدم تغییر عملکرد ارائه شده است اما تقریبا گزارش 

بخش قابل توجهی از . کاهش عملکرد ذکر نشده است
قیقات مذکور، براي تعیین بهترین مقدار کود دامی براي تح

عالوه بر مبانی علمی . حصول حداکثر عملکرد بوده است
در تعیین میزان توصیه کود دامی، موضوع اقتصادي بودن 
هم از جایگاه خاصی برخوردار می باشد که این امر با 
توجه به تخصیص یارانه ها، سهولت انتقال و کاربرد و 

سریع کودهاي شیمیایی توجه جدي را طلب اثربخشی 
به عنوان مثال به دلیل دشواري مصرف کودهاي . کندمی

دامی، در بسیاري مناطق کودهاي دامی صرفا از جنبه 
فضوالت نگریسته می شود و این گونه است که در مزارع 

دامپروري معموال میزان  - کوچک و معیشتی کشاورزي
در بررسی عوامل ) 1384(حسن پور . مصرف باالتر است

تولید برنج و کارائی شالی کاران در استان کهگیلویه و 
بویر احمد اعالم نمودند که مقدار مصرف کود حیوانی در 

کیلوگرم، در  3250)هکتار 5/0کمتر از (اراضی کوچک 
کیلوگرم  3140حدود ) تا یک هکتار 5/0(اراضی متوسط 

د این شای. کیلوگرم بوده است 1410و در اراضی بزرگ 
امر نمودي از مباحث دقیق تر اقتصادي در اراضی بزرگ 

  . نسبت به کشاورزي معیشتی باشد
 هاي فیزیکی خاكاثرات کودهاي حیوانی بر ویژگی

مروري بر منابع علمی در چند دهه گذشته نشان 
داده که مصرف کود دامی باعث افزایش مقدار مواد آلی 

فی و ؛ یوس1384نقوي و همکاران، (خاك گردید 
و ) 1389؛ زمانی باب گهري و همکاران، 1386همکاران، 

هاي پلی ساکارید و هومیک مواد آلی به عنوان ملکول
عامل پیوندي عمل نموده و یا به عنوان مواد غذایی 

. براي فعالیت موجودات زنده عمل می نماید) سوخت(
کاهش وزن مخصوص ظاهري در خاکهایی که کود دامی 

؛ زمانی 1384طالقانی، ، 1390ی، نظم(مصرف شده است 
؛ پوزش شیرازي و 1389باب گهري و همکاران، 

، صفا دوست و 1384؛ نقوي و همکاران، 1390همکاران، 
می تواند ناشی از رقیق شدن ذرات ) 1386همکاران، 

البته افزایش خاکدانه . خاك به دلیل افزایش مواد آلی باشد
قوي و ن(سازي و تخلخل حاصل از مصرف کود دامی 

تاثیر ) 1390؛ پوزش شیرازي و همکاران، 1384همکاران، 
کاربرد . بیشتري در کاهش وزن مخصوص ظاهري دارد

 30با قطر کمتر از (کود دامی تعداد خلل و فرج کوچک 
را به ویژه در خاکهاي درشت بافت افزایش می ) میکرومتر

دهد که عامل افزایش سرعت نفوذ آب، هدایت 
نگهداري آب خاك می گردد  هیدرولیکی و ظرفیت

گزارش هاي متنوعی در ). 2006فراسر و همکاران، (
خصوص استفاده از مواد آلی به ویژه کودهاي دامی در 

حامدي، (کاهش تنش وارد شده به خاك در اثر تردد 
، افزایش دامنه )1384؛ ابراهیمی و همکاران، 1383

و ) 1378مصدقی و همکاران، (رطوبتی ترددپذیر خاك 
ابراهیمی و همکاران، (هش فرسایش پذیري خاك کا



 57/  1392/  1شماره / 1جلد /مدیریت اراضی نشریه  

 
 

نیز وجود دارد که به بهبود ساختمان خاك نسبت ) 1381
  . داده می شود

 اثرات کودهاي دامی بر ویژگیهاي زیستی خاك

مطالعات و بررسیهاي انجام گرفته نشان داده که 
افزایش مواد آلی همانند کودهاي دامی باعث افزایش 

و فعالیت میکروبی ) و باکتریها قارچها(جمعیت میکروبی 
). 1384ابراهیمی و همکاران، و  1389سماوات، (گردد می

کربن و دیگر عناصر غذایی موجود در کود دامی می تواند 
زیست توده میکروبی و تنفس خاك را دو تا سه برابر 

مقداري از افزایش فعالیت میکروبی به خاطر . افزایش دهد
زایش کربن آلی خاك در اثر اف. افزایش جمعیت آنها است

افزایش کود دامی نه تنها باعث افزایش زیست توده 
میکروبی، بلکه سبب تغییر در ساختار جامعه میکروبی و 

افزایش زیست توده و تنوع . می گردد 1تنوع عملکردي
میکروبی در خاك، با تخریب مواد آلی و معدنی کردن 

دیل آنها به نیتروژن آلی و فسفر موجود در مواد آلی و تب
، نقش کلیدي را در چرخش ... شکل قابل استفاده گیاه و 

  . نمایدعناصرغذایی ایفا می
هاي برون سلولی تولید هاي خاك، آنزیمبخش عمده آنزیم

هاي خاکزي هستند که به کودهاي شده توسط میکروب
را ) دو تا چهار برابر در برخی موارد(دامی واکنش باالیی 

ربرد کودهاي دامی بر روي دیگر کا. دهندنشان می
موجودات زنده خاك همانند پروتوزاها و بی مهرگان 

اثرگذار بوده و ) نماتدها، عنکبوتیان، کرمهاي خاکی(
فعالیت و جمعیت آنها با افزایش مواد آلی خاك بیشتر می 

  . گردد
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور در 

یستی خاك هاي زخصوص اثرات کودهاي دامی بر ویژگی
گروهی اثرات . را می توان به دوگروه اصلی تقسیم نمود

کاربرد کود دامی بر پارامترهاي زیستی خاك را بررسی 
گروه دوم ). 1388فریدونی ناغانی و همکاران، (اند نموده

اثرات مصرف کود دامی بر کارائی استفاده از کودهاي 
ثیر که عدم تا)1378(جز نتایج سدريبه . زیستی بوده است

                                                
١ Functional diversity  

بر کارائی و اثر بخشی مایه ) تن 15(مصرف کود دامی
تلقیح ازتوباکتر گزارش نموده است در دیگر گزارشها 

مایه تلقیح ازتوباکتر در ) 1382خسروي و محمودي،(
تریکودرما و ) 1389شاهسواري و همکاران، (،  گندم دیم

در ) 1389جهان و همکاران، (سودوموناس در گندم و 
  . گزارش شده است کدو اثرات مثبتی

مصرف کودهاي آلی عالوه بر افزایش تعداد 
جانداران مفید، معموال باعث کاهش جانداران مضر همانند 

براي مثال کاهش . گردندها و آفات گیاهی نیز میپاتوژن
با تصعید ) پاتوژن معروف عامل پوسیدگی ریشه( 2تیومپی

در  3آمونیاك از کود دامی، کاهش پژمردگی و اسکب
مزرعه سیب زمینی و نیز کاهش نماتدهاي پارازیت گیاهی 
براي مدت سه سال پس از مصرف کود دامی گزارش 

چندین سازوکار براي تفسیر و توجیه . گردیده است
یک نظریه آن . زا ارائه گردیده استکاهش عوامل بیماري

است که مواد آلی افزوده شده با ارتقاء فعالیت میکروبی، 
وده کلی را تقویت نموده که در نتیجه رقابت و زیت

در . ریزجانداران رقیب می توانند پاتوژن را تضعیف کنند
بر . میکروب اتفاق می افتد -حقیقت یک رقابت میکروب

طبق نظریه دیگر کاربرد کودهاي آلی غنی از نیتروژن با 
آزاد سازي ترکیبات شیمیایی خاص، بیماریهاي خاکزاد را 

گر ارائه شده براي کاهش پتانسیل علت دی. دهدکاهش می
ها بیماري زایی، تغییر شرایط محیطی در ناحیه ریشه

همانند واکنش شیمیایی، هدایت الکتریکی، تخلخل، 
ظرفیت نگهداري آب خاك و غلظت عناصر غذایی به 

 ).2009گراهام، (باشد طور مستقیم یا غیرمستقیم می

البته گاهی نیز آماده سازي نامناسب کودهاي 
هوشیارفرد . دامی شیوع بیماري و آفات را سبب می شود

مشاهده نمودند که کودهاي حیوانی ) 1384(و قرنجیکی
. تاثیر معنی داري بر شیوع و شدت بیماریهاي پنبه داشتند

در بین کودها کود مرغی کمترین و کودهاي گاوي و 
براي کاهش . گوسفندي بیشترین بیماري را در پنبه داشتند

                                                
٢ Pythium spp.  
3 SCAB 
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ی فرآوري و چگونگی مصرف اثرات قابل چنین اثرات
  .توجهی دارد

هاي شیمیایی خاك و اثرات کودهاي حیوانی بر ویژگی
 مدیریت عناصر غذایی

در بخشی از این مجموعه تحقیقات اثرات یک 
عنصر غذایی در ارتباط با کود دامی مورد توجه قرار 
گرفته است علی رغم اهمیت بسیار زیاد نیتروژن در 

آملی و . توجه کمی به این عنصر شده است کودهاي دامی
اثرات کود ) 1390(و صادقی پور مروي) 1389(چراتی

کود مرغی ) 1389(دامی و نیتروژن را در اسفناج و منتظري
سودایی . و نیتروژن در گوجه فرنگی را بررسی کردند

سرعت معدنی شدن ازت را ) 1386(مشاعی و همکاران 
ت و کود دامی در در چند کود کمپوست، ورمی کمپوس

روز در آزمایش گلخانه اي بررسی نمودند و  90مدت 
 8/87مقدار نیتروژن معدنی شده از کوددامی را معادل 

درصد کل  5/14میلی گرم نیتروژن در کیلوگرم کود معادل 
  .درجه سانتی گراد تعیین نمودند 25نیتروژن در دماي 

ست که فسفر به عنوان یکی ازعناصر مهم در تغذیه گیاه ا
در . مقدار آن در کودهاي دامی قابل توجه می باشد

آزمایش گلدانی با اختالط نسبتهاي مختلف کود دامی با 
سوپر فسفات تریبل نشان داد که مصرف کود دامی قابلیت 
استفاده فسفر خاك را در زمانهاي مختلف باالتر نگه می 

، )1385(حالج نیا و همکاران ). تامحمد زاده، بی(دارد 
اثیر مواد آلی بر فراهمی فسفر و اجزاي آن در طی زمان ت

 150نتایج آن در زمانهاي مختلف تا . را بررسی نمودند
درصد  17روز نشان داد که در پایان دوره آزمایش تنها 

فسفر افزوده شده قابل دسترس بوده در حالی که در این 
. درصد بوده است 34زمان در تیمار کود دامی این مقدار 

اثرات کود دامی، پتاسیم و ) 1384(ري و همکارانجواه
  . بور را بر چغندر قند بررسی نمودند

مصرف گوگرد عنصري در بهبود شرایط 
ها در صورت انجام اکسیداسیون می تواند در ریزجایگاه

استفاده از کودهاي . جذب عناصر غذایی موثر واقع شود
 دامی براي افزایش آهنگ اکسیداسیون گوگرد و ایجاد

شرایط اسیدي از جمله مواردي است که در تحقیقات 
  . مورد توجه قرار گرفته است

اثرات مصرف کود دامی همراه با گوگرد براي 
دیالمی (بهبود اکسیداسیون گوگرد عنصري بر روي خرما 

، )1378نایب دانشی، (، سیب در زنجان )1389و محبی، 
ز و نی) 1390؛ شریفی و همکاران،1386گودرزي،(انگور 

  . افزایش قابلیت استفاده برخی عناصر گزارش شده است
. یکی از اثرات استفاده از کودهاي دامی ایجاد شوري است

کودهاي مرغی نسبت به کودهاي گاوي شوري بیشتري 
  ).1384سعادت، (دارند 

استفاده از کودهاي دامی در بهسازي خاکهاي    
ب شور و سدیمی به دلیل ایجاد شرایط فیزیکی بهتر سب

هاي شور و بهسازي افزایش کارایی آبشویی در خاك
از تحقیقات مختلفی که در . خاکهاي قلیا می گردد

خصوص استفاده از کود دامی در بهبود عملیات بهسازي 
) 1378(توان به سرحدي و احیا خاك انجام گرفته می

اشاره نمود که تاثیر خاصی را در اثرات مستقل مصرف 
بل آن با گوگرد عنصري گزارش کود دامی و اثرات متقا

توان به بررسی آزمایشگاهی اثر همچنین می. نکرده است
افزودن کود دامی بر افزایش معنی دار میانگین وزنی قطر 

) 1389روستا و همکاران، (خاکدانه در خاك شور سدیمی 
  . اشاره نمود

ضرورت مصرف کود دامی و مدیریت تلفیقی 
  حاصلخیزي خاك 

مجموعه اي  1اصلخیزي خاكمدیریت تلفیقی ح
از عملیات مدیریت حاصلخیزي خاك است که الزاما 
شامل استفاده از کودها، نهاده هاي آلی و ژرم پالسم 
اصالح شده همراه با دانش چگونگی سازگار نمودن آنها 
در شرایط محلی با هدف حداکثر نمودن کارایی استفاده از 

اصالح شده عناصر غذایی مصرفی و بهبود باروري ارقام 
به عبارت دیگر ). 2010و همکاران،  2ونالنائو( می باشد 

در ابتدا باید در پی تامین عناصر غذایی از منابع محلی 

                                                
1 Integrated Soil Fertility Management (ISFM) 
2 Vanlanauwe 
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طبیعی همانند ضایعات کشاورزي، دامی، و شهري مناسب 
و نیز ارقام کارآمد در جذب عناصر از خاك بوده و مابقی 

اگرچه . نمودآن را از طریق منابع شیمیایی و معدنی تامین 
در سالیان دور عمال این نوع مدیریت رایج و جاري بود 
اما با ورود کودهاي شیمیایی به فراموشی سپرده شد که 
مجددا با بروز مسائل زیست محیطی و جایگاه ویژه 
پایداري تولید، مدیریت تلفیقی مورد توجه قرار گرفته 

تعیین مقدار تامین شده عناصر غذایی توسط . است
ي حیوانی و کسر نمودن آن از توصیه کودهاي کودها

به عنوان . گیردشیمیایی به شیوه هاي مختلفی صورت می
هاي مختلف آمریکا از فرمول زیر براي مثال در ایالت

 .تعیین نیتروژن قابل استفاده گیاه استفاده می شود

PAN=[Km(N0)+ef(NH4-N+NO3-N)] 
درصد ازت آلی : Kmنیتروژن قابل استفاده گیاه، : 1PANکه 

مقدار ازت آلی در کود دامی، و : N0معدنی شده در خاك، 
ef : نیترات و آمونیوم(کارائی گیاه در بازیابی ازت معدنی (

در این معادله سه پارامتر ازت کل، ازت نیتراتی  کود دامی
و ازت آمونیاکی مورد نیاز می باشد که اندازه گیري آن در 

که باید  km و efریب کود دامی هزینه بر است و دو ض
در بسیاري ). 2005پیرسینسکی و همکاران، ( برآورد شود 

ها ارقام و اعداد تخمینی از این مقادیر براي از ایالت
شرایط مختلف وجود دارد که الزم است براي ایران نیز آن 

  . را تهیه نمود
در سالیان اخیر تعداد محدودي پژوهش در 

که عمدتا به دلیل  خصوص چنین مدیریتی انجام گرفته
عدم انسجام الزم تاکنون نتوانسته به توصیه خاصی منتج 

، تلفیق کود شیمیایی و )1386(فالح و همکاران . گردد
دامی را در ذرت دانه اي مورد توجه قرار دادند و مقادیر 
مختلف کود مرغی و کود شیمیایی را بررسی نمودند و 

هکتار همرا ه  تن کود مرغی در 16ذکر نمودند که اختالط 
کیلوگرم ازت، فسفر و پتاسیم در هکتار  20و  20، 40با 

  .مناسب می باشد

                                                
1 Plant Available Nitrogen 

مقادیر مختلف کود دامی و سطوح ) 1385(میرزا شاهی 
مختلف کود شیمیایی بر اساس آزمون خاك را بررسی 

 100نمود و دریافت که مصرف کود شیمیایی تا سطح 
ن ت 20درصد توصیه بر حسب آزمون خاك و مصرف 

مجیدیان و . کود حیوانی بهترین تیمارها بوده است
با انجام آزمایش بر روي ذرت اعالم ) 1378(همکاران 

نمودند که مصرف کود نیتروژنی به صورت تلفیقی 
عملکرد دانه را تحت شرایط تنش ) شیمیایی و کود دامی(

  .آبی افزایش می دهد
به هر حال در مدیریت تلفیقی حاصلخیزي 

رگیري کودهاي دامی مهمترین مسائل و خاك براي بکا
  .مشکالت را می توان به صورت زیر خالصه نمود

سهولت کاربرد، مسائل اقتصادي و حمایت یارانه اي از  -1
کودهاي شیمیایی سبب گردیده است تا کشاورزان علیرغم 
آگاهی از اثرات مفید کودهاي دامی هنوز تالش اصلی خود 

 . وف نمایندرا بر کاربرد کودهاي شیمیایی معط

کودهاي دامی عالوه بر آثار مثبت عمومی، حاوي   -2
عناصر غذایی نیز هستند که معموال به صورت شفاف در 

شاید یکی از . محاسبات کود شیمیایی محسوب نمی گردند
 . هاستدالیل این امر استفاده محدود از آنها در برخی سال

هاي مختلفی تحقیقات در کودهاي دامی توسط بخش -3
این امر گاهی به دلیل انجام تحقیق . جام رسیده استبه ان

بدون مشارکت مستقیم متخصصان مربوطه به اصل آنها 
عدم ارائه نتایج تجزیه کودهاي . لطمه زده و خواهد زد

دامی و یا گزارش ناقص آن و حتی عدم ذکر نوع کود 
حیوانی از جمله مواردي است که جمع بندي و تحلیل 

  .می سازد داده ها را دچار مشکل
تجزیه کودهاي دامی در آزمایشگاه ها هنوز از شیوه  -4

نامه منسجم و مناسبی برخوردار نیست تا بتوان بر اساس 
 .آن توصیه هاي کودي را بهینه سازي نمود

  جمع آوري، آماده سازي، و مصرف کود دامی
جمع آوري، فرآوري، و مصرف کودهاي دامی 
از جمله مسائل بسیار مهم است که براي پاسخ به این نیاز، 

احیا . تاکنون نشریات متنوعی تهیه و تنظیم گردیده است
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 "کودهاي آلی و شیمیایی "در کتابی تحت عنوان) 1351(
استفاده از فضوالت دامی به عنوان کود را در قالب نسبتا 

موده است که هنوز هم پس از گذشت چهار کاملی بیان ن
ها دهه از انتشار آن شاید به عنوان یکی از بهترین نوشته

- از دیگر نشریات می توان به دستورالعمل. به شمار آید

- بی(، بادام )1364(فرگینی  هاي تهیه شده توسط صالحی

، شاهرخ نیا )1386(، محمودي میمند )1369(، منیري )تا
اما این . اشاره نمود) 1389(مکاران ، احمدي و ه)1375(

نشریات غالبا به صورت محلی و موردي بوده و از 
البته تالشهایی هم براي . جامعیت کامل برخوردار نیست

بهبود کیفیت و غنی سازي کودهاي دامی، استفاده از 
پرورش و شاه (فضوالت دامی براي تولید ورمی کمپوست 

، )1385ه نوبر، ؛ باي بوردي و نجف زاد1373منصوري، 
و ) 1389دهقانی تفتی و همکاران، (پلت و گرانوله نمودن 

مللی و (اختالط با کودها و یا مواد بهساز و شیمیایی 
صورت گرفته که برخی از آنها ) 1386شریعتمداري، 

  . گرددعرضه نیز می
از مهمترین نگرانی هاي کشاورزان در مصرف 

هاي یماريهاي هرز و بکودهاي حیوانی، گسترش علف
زیستایی بذور ) 1378(سلیمی و همکاران . گیاهی است

علفهاي هرز را در الیه هاي متفاوت کود دامی انبار شده 
بررسی کردند و توصیه نمودند انبارکردن کود دامی بدون 

ماه براي بذر سس، سلمک، تاج  20هیچ پوششی به مدت 
خروس، ناخنک، و به مدت سه ماه براي ازبین بردن 

نصر . متري ضروري است 5/0ایی بذور در عمق زیست
- دهی زمیننحوه استفاده از روش آفتاب) 1379(اصفهانی

هاي آلوده با پوشش پالستیک و کود حیوانی نپوسیده را 
بیات و . در مبارزه با عوامل بیماریزاي خاکزاد ارائه نمود

دهی با انجام مطالعه اي بر روي آفتاب) 1387(بنی جمالی 
می آن را بر جمعیت فوزاریوم بررسی نموده و با کود دا

  .کاهش چشمگیري بیماري را مشاهده نمود
در خصوص چگونگی مصرف کود دامی در 

) 1362(شناسی و حاصلخیزي خاك مزرعه، موسسه خاك
در خصوص میزان مصرف کود دامی براي محصوالت 

تن در هکتار کود دامی پوسیده و براي  4-5باغی، 
تن در هکتار را براي برخی  10-20محصوالت زراعی 

توصیه نموده و در برخی دیگر ) مانند استان تهران(استانها 
توصیه . از استانها و مناطق توصیه خاصی را نداشته است

هاي مختلف مصرف کود دامی در سیب زمینی به میزان 
کیلوگرم  30- 50، )1374ملکوتی، (تن در هکتار  40-20

یکبار در خاك هر درخت  کود حیوانی پوسیده هر دو سال
 2تن در هکتار کودآلی  30-40؛ )1375شاهرخ نیا، (خرما 

تن در  5-8، )1375خادمی، (سال یکبار براي گندم  3تا 
و توصیه ) 1351احیا، (هکتار کود دامی براي استان فارس 

مصرف مواد آلی با توجه به میزان کربن آلی خاك براي 
میالنی و (و و ج) 1379باللی و همکاران، (گندم 

  .باشدها میاز جمله دیگر توصیه) 1379همکاران، 
  جمع بندي

در گذشته هاي نه چندان دور، کشاورزان وجود 
رابطه و یکپارچگی دامپروري و کشت و کار را براي حفظ 

اما با ظهور . دانستندو بهبود کیفیت خاك ضروري می
نگرش صنعتی در کشاورزي این باور رفته رفته سست شد 

هر روز به بهانه تخصصی شدن دامپروري، ارتباط بین و 
از جمله نتایج این . کشت و کار و دامپروري تضعیف شد

رفتار آن بود که مدیریت فضوالت دامی در بسیاري مناطق 
. به یک معضل اجتماعی و زیست محیطی تبدیل گردید

زمین را سفت می (کودهاي شیمایی "جمالتی همانند 
از زبان  "... رده، قوه زمین را گرفته، وکند، زمین را مرده ک

کشاورزان، شاهدي بر درك درست آنها از پیامدهاي منفی 
  .مصرف نادرست کودهاي شیمیایی به شمار می رود

براي پشت سرگذاشتن این مسائل و گام 
برداشتن در راستاي پایداري تولیدات کشاورزي، 

هاي ممکن براي وضعیت چارچوب مفهومی از راه حل
، پنج )1(شکل . نشان داده می شود) 1(ی در شکل فعل

. رویکرد ممکن را براي مدیریت کود دامی نشان می دهد
بازچرخانی مستقیم کود دامی به عنوان یکی از اجزاي ) 1

خارج از ) 3بازچرخانی در مزرعه و یا ) 2خوراك دام، 
مزرعه براي استفاده از عناصر غذایی آن در تولیدات 
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نمودن براي کاربردهاي غیرکشاورزي، خارج ) 4زراعی، 
چنانچه خود بخش کشاورزي بخواهد . تخلیه در محیط) 5

به توازن و تعادل عناصر غذایی برسد باید مقادیر بیشتري 
از کود دامی از آن چه اکنون تولید می شود استفاده نماید 

در . تا مقادیر کود شیمیایی و علوفه وارداتی کاهش یابد
ان انرژي و عناصر غذایی حاصل از چنین حالتی می تو

افزایش کارایی را با ایجاد افزایش ارزش افزوده به فروش 
در حالی که سه انتخاب نخست که استفاده در . رساند

گروه چهارم . کشاورزي است حلقه هاي کوچکی را دارند
با در نظر گرفتن کل ) استفاده غیر کشاورزي از کود دامی(

ش بازچرخانی کارا براي عناصر جامعه انسانی به عنوان رو
اگر چه در بعضی محصوالت . غذایی و انرژي می باشد

زراعی و باغی استفاده از کودهاي دامی در کشور توجیه 
اقتصادي داشته است، اما در بعضی از موارد براي 
کشاورزان ارسال کود دامی به مبادي فروش به عنوان منبع 

جیح می دهند که عناصر غذایی و انرژي مطرح نبوده و تر
ریچارد و (آن را به عنوان زباله به محیط زیست بریزند 

 ). 1999چوي، 

استفاده از کود دامی در مزرعه نیز در بسیاري از 
مناطق به ویژه در اراضی کوچک و معیشتی رایج می 

در برخی مناطق که تمرکز درآمد بر دامداري است . باشد
و استفاده مناسب  به دالیل مختلف این کودها انباشته شده

گردد و حتی گاهی مشکالت بهداشتی را ایجاد می نمی
اما در مورد دامداریهاي بزرگ و بدون مزرعه به . نماید

دلیل حجم زیاد کودها و مسائل اقتصادي مساله انتقال، 
  .فرآوري و فروش کود دامی مطرح می باشد

  نتیجه گیري و پیشنهادات
طوالنی در  استفاده از کودهاي دامی سابقه اي

فرهنگ کشاورزان داشته است که با ارائه کودهاي شیمیایی 
خوشبختانه کشاورزان از . این فرهنگ کم رنگ شده است

آثار مثبت کودهاي دامی آگاه بوده و تنها باید شرایط الزم 

لذا پیشنهادات .  را براي کاربرد کودهاي دامی تسهیل نمود
  .ه می گرددزیر براي استفاده کاراتر از آنها ارائ

در بخش قابل توجهی از کشور کودهاي دامی در  -1
اراضی کشاورزي مصرف گردیده و خرید و فروش آن نیز 
رایج است تا آن جا که در برخی موارد از استانی به استان 

اما در برخی . دیگر علیرغم بعد مسافت جابجا می گردد
مناطق که تمرکز اصلی بر دامداري است به دالیل مختلف 

جتماعی و اقتصادي انباشته شدن کودها را در اطراف ا
در این موارد نیاز . محیط شهري و روستایی می توان دید

است تا کارشناسان محلی ضمن شناسایی مسائل و 
مشکالت موجود در استفاده از آنها، راهکارهاي عملیاتی 

در بسیاري از موارد می . و اقتصادي را به اجرا بگذارند
ي مناسب، ارزش افزوده قابل توجهی را توان با فرآور

  .ایجاد نمود
حاوي مقادیر قابل ) ادرار و مدفوع(فضوالت دامی -2

توجهی عناصر غذایی است که حفظ این عناصر غذایی از 
، هم از جهت بهداشتی  هنگام تولید تا زیر خاك بردن آنها

اي آلودگی منابع، ایجاد گازهاي گلخانه(و زیست محیطی 
مهم است و هم از جهت ) 1391مینیان، مرادي و ا(

این امر مستلزم تغییر نگرش . اقتصادي بدلیل مقدار عناصر
به فضوالت دامی از یک زباله به یک کاالي اقتصادي 

همکاري و مشارکت متخصصان علوم دامی، علوم . است
  . در ارتقاء این کارایی بسیار مهم است.... خاك، و 

عنوان کود در اراضی استفاده از فضوالت دامی به -3
هاي اطالعاتی از کشاورزي نیازمند بومی سازي بانک

کیفیت و محتویات عناصر غذایی کودهاي دامی هر منطقه 
دسترسی به چنین بانک اطالعاتی می تواند در . است

تخمین تامین عناصر غذایی از طریق کود دامی کمک 
اگرچه تجزیه کودهاي دامی در کمترین . بسیاري نماید

فاصله زمانی از هنگام مصرف دقیق ترین و بهترین شیوه 
  .است
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  )1391فناوري اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزي،  کزمر(1390و  1389هاي میزان تولید کود دامی کشور در سال - 1جدول 

  1390  1389 سال/ شرح
      

 )تن(کود حیوانی 
 7086125 7121725 دام سبک

 12920534 12484680  دام سنگین

 20006659 19606405  )تن (جمع کل 

  
  
  

  
  ) 1999ریچارد و چوي، (  مدیریت کود دامی گزینه هاي - 1شکل 

  
  فهرست منابع
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نشریه . اثر ماده آلی در کاهش فرسایش پذیري خاك. 1381. ابراهیمی، سهیال، بهرامی، حسین علی و محمد جعفر ملکوتی .6
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 .آموزشی هاي رسانه اداره کشاورزي ترویج هماهنگی ریتمدی. ایالم استان کشاورزي جهاد سازمان. دامی
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 . 11- 19، ص62پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 

. اثر تعداد برداشت، نیتروژن و کود دامی بر عملکرد اسفناج در شالیزارهاي مازندران. 1389. علی چراتی آملی، ناهید و .14
 . مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی مازندران. گزارش نهایی

ویج ، اداره تر38نشریه شماره ) کودهاي گیاهی(کودهاي حیوانی و طرق پوساندن آنها و کامپوست. بی تا. بادام، هادي .15
 .کشاورزي مازندران

اثرات کمپوست بر رشد گیاه در خاك و محیطهاي کشت گلخانه اي و . 1385. باي بوردي، احمد و زیبا نجف زاده نوبر .16
 . شرکت تولیدي کود آلی شهرداري تبریز. تاثیر آن بر کمیت و کیفیت پیاز قرمز آذر شهر

بر کمیت و ) کود دامی، کمپوست و ورمی کمپوست(آلی بررسی تاثیر منابع مختلف کود . 1384. باي بوردي، احمد .17
، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 727/84گزارش نهایی شماره . کیفیت پیاز قرمز آذر شهر در دو منطقه بناب و خسروشهر

 .طبیعی استان آذربایجان شرقی

ی، حمید حسین و محمد جعفر درودي، محمد سعید، مشایخ. باللی، محمد رضا، مهاجر میالنی، پرویز، خادمی، زهرا .18
موسسه تحقیقات . مدل جامع کامپیوتري توصیه کودهاي شیمیایی در راستاي تولیدات کشاورزي پایدار گندم. 1379. ملکوتی

  . خاك و آب، نشر آموزش کشاورزي
کود دامی  کنترل پژمردگی فوزاریومی میخک با آفتابدهی خاك در ترکیب با. 1387. بیات، حسن و سید محمد بنی جمالی .19

 . 40- 46، ص 81شماره . پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. یا متام سدیم

دفع بهداشتی و بازیابی مواد زائد (تهیه کود آلی کمپوست . 1373. پرورش، عبدالرحیم و محمد رضا شاه منصوري .20
  . نشر پرسش). ترجمه(آلی
ح آبیاري ذرت دانه اي و تاثیر  کاربرد کود حیوانی مدیریت صحی. 1384. پرویزي، یحیی و صفدر علی محمدي محمودي .21

 .گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی لرستان. بر آن
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تاثیر دور آبیاري و کود دامی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی . 1383. پرویزي، یحیی و عزت اله نباتی- .22
  .21-29، ص63شماره . بانیپژوهش و سازندگی در زراعت و باغ. ذرت دانه اي

بررسی تاثیر مواد . 1390. پوزش شیرازي، مرتضی، سماوات، سعید، زلفی باوریانی، مختار، فخري، فرهاد، و قاسم مرادي .23
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  .285- 293، ص4شماره 
تاثیر کود دامی، پتاسیم و بور بر روي عملکرد کمی و کیفی . 1384. اهري، محمد علی، رشیدي، ناصر و امین باقی زادهجو .24

  .43-56، ص1، شماره 21جلد . چغندر قند. چغندر قند در منطقه بردسیر
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، 4، شماره 8جلد . نشریه پژوهشهاي زراعی ایران. کاربرد انواع کودهاي زیستی بر ویژگیهاي کمی و کیفی کدو پوست کاغذي
 . 726-727ص 
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. کهگیلویه و بویر احمدبررسی بهره وري عوامل تولید برنج و کارآیی شالیکاران در استان . 1384. حسن پور، علی .27
  .، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد422/84گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ، شماره 

شوراي پژوهشهاي . بررسی اثر کود دامی و کمپوست اصفهان بر عملکرد و درصد قند چغندرقند. 1379. حسینی، ماشا اله .28
  .، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي1653شماره . علمی کشور، کمیسیون کشاورزي

نشریه فنی شماره . چگونگی استفاده از کودهاي شیمیایی و آلی در افزایش تولید گندم آبی در ایران. 1375. خادمی، زهرا .29
 . ، موسسه تحقیقات خاك و آب، نشر آموزش کشاورزي8

یک ازتوباکتر در بستر جامد و مایع بر عملکرد گندم بررسی اثر کود بیولوژ. 1382. خسروي، هوشنگ و حمید محمودي .30
 .موسسه تحقیقات خاك و آب. دیم

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و کود دامی بر رشد و عملکرد . 1387. خلج، محمد علی .31
 .کرج. خمینی جهاد کشاورزيایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محالت و مجتمع آموزشی امام . دو رقم لیلیوم

مرکز . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی اثرات ازت و کود دامی بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی. 1377خوگر، زهرا،  .32
 .، موسسه تحقیقات خاك و آب518/77شماره . تحقیقات کشاورزي هرمزگان

مرکز . اصر کم مصرف با و بدون کود دامیگزارش نهایی بررسی اثرات گوگرد در قابلیت جذب عن. 1378دانشی، نایب،  .33
 .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. تحقیقات کشاورزي استان زنجان
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 .کشاورزي، مرکز تحقیقات روستائی و اقتصاد کشاورزي
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 . انتشارات سنا. اسفند 10-12. نیم قرن مصرف کود

اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیو باسیلوس و کود دامی بر میزان . 1389. یالمی، حجت و عبدالحمید محبید .36
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 . 189- 194، ص 2، شماره 24
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ارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر کودهاي شیمیایی محتوي عناصر آهن، روي و کود گز. 1388. رضائیان، سعید .37
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گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی اثرات کود دامی و سولفات آهن در بهبود تغذیه آهن . 1384. زلفی باوریانی، مختار .40
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سنتیک معدنی شدن نیتروژن در یک خاك تیمار . 1386. سودایی مشاعی، صاحب، علی اصغر زاده، ناصر و شاهین اوستان .47
  . 405-414، ص 42، شماره 11علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، سال . شده با کمپوست، ورمی کمپوست و کود دامی

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی . 1367. دهقان، علیرضا، خزائلی، محمود رضا و رضا رضایی سیاحی، ایرج، .48
  .، مرکز اسناد و مدارك علمی و تحقیقاتی وزارت کشاورزي271/67نشریه شماره . حاصلخیزي کود بیوگاز
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