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مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک
عباس شهدیکومله

1

استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایرانShahdiabbas8@gmail.com.

دریافت :تیر  8937و پذیرش :تیر 8931
چکیده
برخی روشهای متداول کشاورزی ،موفقيت قابل قبولی در استفاده از منابع نداشته و با اتکاء به نهادههای مصنوعی موجب ایجاد
سيستمهای زراعی ناپایدار ،بروز بحرانهای زیست محيطی و اثرات منفی بر سالمت انسان و دام گردیده است .این در
حالیست که ایمنی غذایی و کيفيت محصوالت کشاورزی در بسياری از نقاط جهان ،دغدغه اصلی بسياری از مردم در طبقات
متوسط و پردرآمد جوامع بهشمار میرود .زراعت ارگانيک یکی از روشهای بهزراعی توليد محصوالت کشاورزی است که عدم
استفاده از نهادههای شيميایی یکی از پارامترهای اساسی آن است .بر طبق آمار فائو سطح زیر کشت برنج در ایران در سال
 882555 ،6102هکتار بود که بخش وسيعی از آن از پتانسيل و استعداد الزم بهمنظور ترویج روشهای کمنهاده و بدون نهاده
در توليد محصول سالم -ارگانيک برخوردار است .با توجه به بررسیهای صورت گرفته و در راستای کاهش و مصرف متعادل
کودهای شيميایی ،کاربرد  6/8تا  61تن در هکتار کود مرغی ،پنج تا  61تن در هکتار کود گاوی و  01تا  01تن در هکتار
کود گوسفندی 61 ،تن در هکتار کود سبز ،پنج تا  01تن در هکتار کمپوست آزوال ،پنج تن در هکتار کمپوست کاه و کلش
بهتنهایی و یا در تلفيق با کودهای شيميایی در مزارع برنج توصيه شده است و بهنظر میرسد که کاربرد کودهای آلی با بهبود
خصوصيات فيزیکوشيميایی خاک ،موجب کاهش چشمگير ( 51تا بيش از  01درصد) مصرف کودهای شيميایی شده و اثرات
مثبت فراوانی را در جهت پایداری توليد برنج بهدنبال داشته باشد.

واژههای کلیدی :ارگانیک ،برنج ،کمپوست ،کود سبز ،کودهای حیوانی

 -1آدرس نویسنده مسئول :مؤسسه تحقیقات برنج کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران

 / 811مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک
 .)6112اهداف مدیریت تلفیقی عناصر غذایی ( 6)INMاستفاده

مقدمه
امروزه پایداری سیستمهای کشاورزی بهعنوان
یک موضوع مهم در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته
است (لجماورک و همکاران .)1931 ،استفاده درازمدت از
کودهای شیمیایی منجر به کاهش حاصلخیزی و تخریب
خاک میگردد (والی و آداماسو .)6112 ،با توجه به روند رو
به افزایش قیمت کودهای شیمیایی و پایدار نبودن
حاصلخیزی خاک ،اختالل در فعالیت بیولوژیک ،همچنین
کاهش تثبیت بیولوژیک نیتروژن و دیگر عناصر غذایی بر
اثر کاربرد مکرر کودهای شیمیایی ،الزم است از مصرف این
کودها به تدریج کاسته شود و کودهای آلی بهطور نسبی
جایگزین آنها شوند (لجماورک و همکاران.)1931 ،
کاربرد کودهای آلی میتواند گام مؤثری در جهت کاهش
اثرات سوء استفاده از کودهای شیمیایی و بهبود ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی خاک و تأمین برخی عناصر کممصرف
باشد ،در حالیکه در نظامهای زراعی فشرده ،مواد آلی و
عناصر غذایی خاک بهسرعت تخلیه میشوند و استفاده

کارآمد و محسوس از منابع اصلی عناصر غذایی گیاه در تلفیق
با یکدیگر میباشد .اجزاء اصلی سیستم  :INMکودهای
شیمیایی ،کود بقایای دامی ( ،)Farmyard manureکمپوست،
کود سبز ،بقایای محصول ،زبالههای قابل بازیافت و کودهای
زیستی هستند (والی و آداماسو .)6112 ،گزارش شده است که
استفاده ترکیبی کودهای آلی و کودهای شیمیایی به حفظ
پایداری عملکرد از طریق اصالح کمبود عناصر کممصرف،
افزایش عناصر غذایی در دسترس گیاه ،افزایش کارآیی مصرف
کود و بهبود شرایط فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک و
کاهش آلودگی محیط زیست کمک میکند و میتواند یک
روش مناسب بهمنظور حفاظت از محیط زیست و افزایش
عملکرد برنج باشد (زو و همکاران .6113 ،گیل و والیا.6112 ،
ساناتیماپا و همکاران .)6112 ،بر طبق آمار سازمان خواروبار
جهانی ( ،)6112سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی
ارگانیک در ایران درسال  11721 ،6113هکتار بود که در سال
 6112به  3911هکتار رسید.

متوالی از کودهای شیمیایی عملکرد گیاهان زراعی را تقلیل
میدهد و این کاهش عملکرد میتواند ناشی از کاهش
فعالیت بیولوژیک و نامساعد شدن خصوصیات فیزیکی
خاک باشد (آدیدیران و همکاران.)6112 ،
کودهای آلی را میتوان به چهار گروه کودهای
حیوانی ،کود سبز ،کمپوست و کودهای زیستی یا بیولوژیک
تقسیم نمود .کودهای آلی عالوه بر اینکه حاوی مقادیر قابل
توجهی فسفر قابل جذب میباشند ،باعث افزایش حاللیت
کانیهای کممحلول و نامحلول فسفر موجود در خاک گردیده
و نیاز به مصرف کودهای شیمیایی فسفره را مرتفع ساخته و از
این طریق نه تنها باعث کاهش هزینه واردات این کودها می-
شوند ،بلکه باعث سوق دادن کشاورزی به سمت کشاورزی
پایدار نیز میگردند (حلوایی .)1933 ،کودهای شیمیایی و آلی
بهتنهایی نمیتوانند پایداری تولید را تضمین کنند ،بلکه استفاده
تلفیقی از آنها میتواند یک راه حل مناسب برای افزایش
پایداری تولید در نظامهای زراعی باشد (شارپلی و همکاران،
2- Integrated Nutrient Management

نشریه مدیریت اراضی /جلد  / 7شماره 811 / 8931 / 2

50
40

20

هزار هکتار

30

10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

شکل  -1سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ارگانیک در ایران

با توجه به مطالعات زیاد ولی پراکنده پیرامون

نیز ،بهدلیل پرورش دام و طیور در کنار زراعت برنج ،همواره

کودهای آلی درکشاورزی و خاصه زراعت برنج ،این

در سالیان دور از فضوالت حیوانی بهعنوان کود در

بررسی مروری با هدف تجمیع بررسیها و مطالعات انجام

شالیزارهای مناطق شمالی استفاده میشد ،بهطوریکه با

شده پیرامون اهمیت کودهای آلی و نیز امکان تلفیق با

رهاسازی دام و طیور پس از برداشت برنج و یا جمعآوری

کودهای شیمیایی در بهبود عملکرد کمی و کیفی برنج،

فضوالت دامی و پخش آنها در زمین در طی ماههای منتهی

خصوصیت فیزیکی و شیمیایی خاک شالیزار و نهایتاً معرفی

به بهار ،عناصر مورد نیاز گیاه برنج تأمین میشد ،اما امروزه

و رونق تولید برنج سالم و ارگانیک میباشد.

متأسفانه استفاده از کودهای آلی کمتر مورد توجه میباشد؛
چرا که عکسالعمل گیاه نسبت به کودهای شیمیایی سریعتر

کودهای حیوانی ()Manures

منظور از کود حیوانی مجموعهای از مواد بستری،

از کودهای آلی بوده و این مسئله منجر به استفاده بیشتر
کودهای شیمیایی توسط کشاورزان گردیده است.

ادرار و مدفوع گاو ،گوسفند ،مرغ و یا هر حیوان دیگری

اثرات مفید و مؤثر کاربرد کودهای آلی بر

است که از محل نگهداری آنها بهدست میآید .اگرچه

عملکرد برنج و باروری خاک توسط محققان بسیاری

اطالعاتی درمورد اثر کود حیوانی و دیگر کودهای آلی بر

گزارش شده است ،بهطوریکه نتایج بررسی اثر کود مرغی

عملکرد محصوالت زراعی در دسترس است ،اما کشاورزان

و کود گاوی بر شاخصهای فیزیکی و بیولوژیکی خاک

در ایران برای دستیابی به عملکرد باال منحصراً به مصرف

در سیستم کشت تناوبی برنج -گندم نشان داد که کودهای

کودهای شیمیایی تکیه کرده و از این رو تمایل کمی به حفظ

مزرعهای پوسیده برای بهبود شاخصهای فیزیکی و

محتوای ماده آلی خاک در ایران وجود دارد (شیرانی و

بیولوژیکی خاک میتوانند جایگزین اصلی کودهای

همکاران .)6116 ،استفاده از کودهای دامی در تولید گیاهان

شیمیایی باشند (لی و همکاران .)6111 ،تجزیه عناصر

زراعی از قدیم رایج بوده است و یکی از جنبههای مهم در

کودهای مرغی و بقایای دامی نشان میدهد که کود مرغی

چرخش عناصر غذایی محسوب میشود ،زیرا برخی عناصر

حاوی مقادیر بیشتر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم نسبت به کود

غذایی که به عنوان غذا وارد بدن دامها میشوند ،در کود آن-

بقایای دامی است (جدول ( )1عبدالحمید و همکاران،

ها جای میگیرند (کوچکی و همکاران ،)1972 ،در کشور ما

 .6112سوتار .)6113 ،شواهد دیگری از بررسی اثر

 / 811مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک
کودهای آلی و کودهای شیمیایی بر صفات کیفی برنج

با کودهای شیمیایی اثبات میکند (خان و همکاران،

نشان میدهد که بیشترین قوام ژل ،دمای ژالتینه شدن دانه

 .6117علی و همکاران .6113 ،هاسائن و همکاران،

و محتوای پروتئین برنج از کاربرد کود گاوی بهدست آمد

 .6111سیاوشی و همکاران .6111 ،اسالم و همکاران،

(نصرااهللزاده و همکاران .)6111 ،نتایج ارزیابی دیگری از

 .6119ایساکا و همکاران .6112 ،اموناهلل و همکاران،

بررسی اثر مقدار کاربرد کود گاوی بر رشد و عملکرد

 .)6112همچنین ،بر طبق نتایج گزارش شده ،اضافه کردن

برنج ارگانیک در اندونزی در طی سالهای  6119تا 6111

کود دامی بههمراه کود شیمیایی موجب افزایش غلظت

نشان میدهد که کاربرد کود گاوی ( 11تن در هکتار) یا

عناصر غذایی (نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و گوگرد) دانه و

زیستتوده ذرت بههمراه کود گاوی ( 7/2تن در هکتار)

کاه و متعاقباً افزایش سطوح ماده آلی و محتوای عناصر

بر عملکرد برنج دارای اثرات مثبتی بود (واهیو و

غذایی خاک پس از برداشت برنج میگردد (اسالم و

همکاران .)6112 ،نتایج گزارش شده توسط بسیاری از

همکاران .)6119 ،به خصوصیات شیمیایی برخی از انواع

محققان ،افرایش اجزاء عملکرد و عملکرد کاه و دانه برنج

کودهای حیوانی در جدول یک اشاره شده است.

را در اثر مصرف کودهای حیوانی بهتنهایی و یا در ترکیب
جدول  -1تجزیه عناصر کود مرغی و کود بقایای دامی (عبدالحمید و همکاران .4002 ،سوتار)4002 ،
نوع کود

کود مرغی
بقایای دامی

کربن

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

()٪

()٪

()g/kg

()mg/kg

53
61/15

4/53
1/44

5/1
1/3

1431
888

مدیریت تلفیقی و مصرف متعادل و متناسب کود

کربن/نیتروژن

8
18/3

کلسیم

منیزیم

سدیم

()mg/kg

()mg/kg

()mg/kg

641
138

655
632

666
385

کودهای سبز ()Green Manures

بهمنظور تأمین مناسب عناصر غذایی کممصرف و پرمصرف

کود سبز به اضافه کردن بافت سبز گیاه به خاک

گیاه و همچنین ،کاهش مصرف بیرویه کودهای شیمیایی و

گفته میشود .این کود ارزان و سازگار با محیط زیست

جلوگیری از آلودگی بیشتر آب و خاک بهشمار میرود .نتایج

است .کاشت گیاهان کود سبز و اختالط آنها با خاک در

بررسی اثر کودهای شیمیایی و بیولوژیکی بر افزایش توانایی

درازمدت میتواند ضمن تأمین عناصر پرمصرف و

خاک مزارع تحت کشت گیاه برنج نشان داد که باالترین

کممصرف مورد نیاز گیاه ،خصوصیات خاک را بهبود

عملکرد مربوط به تیمارهای مصرف کود شیمیایی بر اساس

بخشد و مقدار مصرف کودهای شیمیایی را بهطور قابل

نتایج تجزیه خاک و مصرف کود گوسفندی بهمیزان  11تن در

توجهی کاهش دهد (جدول  .)6استفاده از کود سبز به یک

هکتار بود (قلیزاده و همکاران .)1931 ،اثرات مثبت کاربرد

تکنولوژی مؤثر با صرفهجویی اقتصادی در سیستم تولید

انواع کودهای دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سایر غالت

محصوالت کشاورزی تبدیل شده است که ظرفیت تولید

نیز توسط محققان دیگری گزارش شده است (جعفریمقدم و

خاک را بدون ایجاد مشکل زیست محیطی تضمین میکند

همکاران .1933 ،قنبری و همکاران.)1936 ،

(سلوی و کالپانا.)6113 ،

نشریه مدیریت اراضی /جلد  / 7شماره 817 / 8931 / 2
جدول  -4تجزیه عناصر برخی از انواع کودهای سبز (آمبروسانو و همکاران)4012 ،
کود سبز

باقال مخملی
()Mucuna aterrima

نخود شنی
()Crotalaria juncea

لوبیای معمولی
()Phaseolus vulgaris

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

3

3

()g/dm3

( )g/dm

( )g/dm

کربن/نیتروژن

کلسیم

منیزیم

3

3

( )g/dm

( )g/dm

آهن
3

( )mg/dm

منگنز
3

( )mg/dm

68

51

156

13

138

55

628

1155

11

18

81

63

85

53

111

685

8

4

141

43

48

54

28

18

برای حفاظت خاک و محیط زیست بسیاری از
کشورها از قبیل آلمان ،اسپانیا و آمریکا از گیاهان پوششی در

خصوص اثر مثبت کشت انواع گیاهان پوششی بر
خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک وجود دارد.

سیستمهای کشاورزی استفاده میکنند (مولر و رینتز.6113 ،

بررسی اثر کشت لگوم بر ویژگیهای خاک نشان

گابریل و کومادا .)6111 ،کاشت این قبیل از گیاهان عالوه بر

داد که کودهای سبز باعث افزایش درصد مواد آلی و بیوماس

کاهش تلفات نیترات ،مزایای متعددی شامل بهبود وضعیت

ریزجانداران خاک میشوند و از این طریق باعث آزادسازی

سالمتی بومنظامهای کشاورزی ،توقف رشد و گسترش آفات

عناصر غذایی برای گیاهان میشوند (تجدا و همکاران،

و عوامل بیماریزا ،افزایش موجودات زنده و تعدیل درجه

 .6113تالگئر و همکاران .)6113 ،کاربرد این کودها ،یک

حرارت خاک ،بهرهبرداری از اضافات کودها و کاهش

مدیریت صحیح در هر سیستم تولید کشاورزی محسوب

رواناب ،کنترل علفهای هرز و کاهش فرسایش خاک ،بهبود

میشود زیرا میتواند پایداری سیستمهای تولید محصول را با

ساختمان و حاصلخیزی خاک (اسنپ و همکاران.6112 ،

کاهش فرسایش خاک و بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک

استینورس و بلینا )6113 ،به پایداری در سیستمهای تولید

افزایش دهد (محمودی و همکاران .)6112 ،در مطالعات

محصول کمک مینماید .اگرچه تقریباً هر گیاه زراعی

انجام شده توسط محققان در مورد اثر کشت انواع گیاهان

میتواند بهعنوان کود سبز مورد استفاده قرار گیرد ،اما لگومها

بهعنوان کود سبز نظیر شبدر قرمز ،یونجه معمولی ،ماشک و

مانند لوبیا ،شبدر برسیم و  ...بهدلیل توانایی باال در تثبیت

یوالف گزارش شد که میزان نیتروژن خاک در کشت یونجه

نیتروژن هوا برای این منظور ترجیح داده میشوند (تاجبخش

معمولی افزایش چشمگیری داشت و میزان پروتئین دانه گیاه

و همکاران .1932 ،کوچکی و همکاران .)1932 ،عوامل

بعدی (گندم) حداکثر مقدار بود (عبدی و همکاران.)1931 ،

محیطی از قبیل بارندگی ،درجه حرارت ،طول دوره رشد و

در بررسیهای دیگر ،اثر کاربرد کود سبز و کودهای شیمیایی بر

حاصلخیزی خاک میتواند بر مقدار نیتروژن تجمع یافته در

عملکرد برنج و وضعیت عناصر غذایی خاک پس از برداشت

این گیاهان و قابلیت دسترسی آن برای گیاه بعدی تأثیر

نشان داد که عملکرد برنج و وضعیت عناصر غذایی خاک

گذارد .عالوه بر فاکتورهای محیطی ،تصمیمات مدیریتی از

(نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و  )...میتواند از طریق ترکیب کود سبز

جمله عملیات خاکورزی و زمان برگرداندن گیاه پوششی به

و مدیریت مصرف کود بهبود یابد (مهدی و همکاران.6111 ،

خاک بر قابلیت دسترسی نیتروژن و مقدار کود نیتروژن مورد

اسالم و همکاران .6112 ،اسالم و همکاران .)6112 ،در

نیاز برای تولید حداکثر عملکرد اقتصادی گیاه بعدی تأثیر

بررسی دیگر گزارش شده است که استفاده از گیاهان لگوم

میگذارد (شمسالدینسعید و همکاران .)1932 ،گیاهان

در تناوب با گیاهان زراعی دیگر میتواند یکی از راهکارهای

پوششی غیرلگوم نیز بهعنوان گیاهان گیرنده نیتروژن برای

کاهش استفاده از کودهای شیمیایی بهویژه کودهای نیتروژنی

جلوگیری از آبشویی نیترات استفاده میشوند (کریستوفر و

باشد (پیتز.)6112 ،

لل .6117 ،هوکر و همکاران .)6113 ،گزارشات متعددی در
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مطالعه گیاهان خانوادههای گرامینه (سورگوم ،ارزن،

مدیریت این ضایعات میباشد .کمپوست یک کود آلی

یوالف) ،براسیکاسه (منداب) و لگومینوز (شبدر سفید ،شبدر

حاصل از تغییر و تبدیل انواع پسماندهای گیاهی و

قرمز ،شبدر برسیم ،اسپرس ،ماشک و گاودانه) نشان داد که

حیوانی در نتیجه فعالیت گروههای مختلف ریزجاندران

بیشترین میزان کربن آلی در اثر برگرداندن بقایای سورگوم

بوده و یک کود بیولوژیک محسوب میشود (جهانی و

علوفهای حاصل شد .بیشترین میزان نیتروژن کل در مورد

همکاران .)1931 ،کمپوست نمودن ،پایدارترین و

گیاه شبدر سفید و پنج ماه بعد از برگشت بقایای آن حاصل

اقتصادیترین گزینه برای مدیریت مواد زائد آلی میباشد.

شد (عبدی و همکاران .)1931 ،همچنین ،گزارش شده است

پروسه تبدیل زبالههای آلی به کود آلی ،تکنیکی در جهت

که کشت و بهکارگیری گیاهان خانواده براسیکاسه بهعنوان

کاهش مشکالت زیست محیطی ،افزایش حاصلخیزی

کود سبز ،غیر از حفظ زیستبوم ،دارای اثر سودمندی بر

خاکهای کشاورزی و کاهش توسعه مکانهای جدید

خصوصیات خاک است (ایویسفزای و همکاران.6113 ،

برای دفن میباشد (خرازی و همکاران.)1939 ،

عبدی و همکاران .)1931 ،کارآیی کود سبز در افزایش

کمپوستها بر اساس نوع و ماهیت تولید و فرآوری به

عناصر غذایی به عواملی نظیر نوع خاک ،دمای محیط،

انواع ورمیکمپوست ،کمپوست زباله شهری و لجن

اسیدیته و سیستم مدیریتی خاک وابسته است .همچنین،

فاضالب ،کمپوست کاه و کلش برنج و کمپوست آزوال

فرآیند معدنی شدن نیتروژن به نسبت کربن به نیتروژن

تقسیم میشوند.

( )C/Nکود سبز بهویژه در هفتههای اول تجزیه بستگی دارد
(عبدی و همکاران .)1931 ،اگرچه کودهای سبز در تأمین

ورمیکمپوست ()Vermicompost

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مؤثر هستند ،اما رهاسازی

ورمیکمپوست نوعی کمپوست تولید شده به

نیتروژن این کودها ممکن است با حداکثر نیاز گیاه زراعی

کمک کرمهای خاکی میباشد که در نتیجه هضم بقایای

همزمان نباشد .در چنین شرایطی ،استفاده از گیاه سبز مناسب،

آلی ضمن عبور از دستگاه گوارش کرمها بهوجود میآید

خاکورزی بیشتر ،تغییر تراکم گیاه سبز و از همه مهمتر

(لطیفا و همکاران .6113 ،جهانی و همکاران.)1931،

انتخاب تاریخ کاشت مناسب کود سبز ممکن است به افزایش

عناصر غذایی در ورمیکمپوست مانند نیترات ،فسفر

کارآیی استفاده از نیتروژن منجر شود (مدحج و محمدپور،

تبادلی ،پتاسیم و منیزیم محلول اغلب به شکلی هستند که

.)1936

برای گیاه کامالً قابل استفاده میباشند (جهانی و همکاران،
بر طبق بررسیهای صورت گرفته ،استفاده از

 .)1931خصوصیات شیمیایی ورمیکمپوست در جدول

کود سبز بهویژه لگومها در تناوب با برنج میتواند ضمن

سه ارائه شده است (جدول  .)9ویژگی مهم کود

افزایش عملکرد کمی و کیفی برنج در درازمدت،

ورمیکمپوست ،آزادسازی کند و تدریجی عناصر غذایی

معضالت ناشی از مصرف بیرویه کودهای شیمیایی در

است که جذب این مواد توسط گیاهان را بهبود داده ،در

زراعت برنج را کاهش دهد و از تجمع امالح معدنی و

نتیجه موجب بهبود بهرهوری و توان تولید اکوسیستم

شوری خاک جلوگیری نماید.

زراعی میشود .گزارش شده است که کاربرد  12تن
ورمیکمپوست در هکتار و  11تن ورمیکمپوست بههمراه

کمپوست ()Compost

مقدار کود شیمیایی توصیه شده ،موجب فراهمی بیشتر

امروزه مشکل تولید ضایعات از صنایع مختلف،

نیتروژن و فسفر در دسترس میگردد (شوئیتا و نارایانا،

از مسائل حاد در دنیا بهشمار میرود .جدا کردن ضایعات

 .)6112در حقیقت کود ورمیکمپوست بهواسطه فعالیت

آلی بهمنظور تولید محصوالت مفید ،روشی پایدار در

کرمها ،ماده آلی با کیفیتتری در مقایسه با کمپوست

نشریه مدیریت اراضی /جلد  / 7شماره 813 / 8931 / 2
(بدون فعالیت کرم) تولید میکند که این ماده نهایی بهدلیل

خصوصیاتی همچون جوانهزنی ،رشد و عملکرد گیاهان را

آزادسازی سریعتر عناصر نسبت به کمپوستهای سنتی و

بهبود میدهد (آرانکون و همکاران.)6113 ،

همچنین ،تولید برخی هورمونهای رشد گیاهی،
جدول  -2تجزیه عناصر ورمیکمپوست (سوتار)4002 ،
کربن

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

()g/kg

()g/kg

()g/kg

()g/kg

681/3

65/1

2/83

13/6

بهعالوه کاربرد کود ورمیکمپوست بهواسطه بهبود
ذخیره کربن و چرخه عناصر ،اثر مثبتی بر کمیت و کیفیت

کربن/نیتروژن

16/5

کلسیم

منیزیم

سدیم

()g/kg

()g/kg

()g/kg

65/8

1/84

1/55

خورشید و همکاران .6119 ،دخین و همکاران.6112 ،
کومار و همکاران.)6112 ،

ماده آلی خاک دارد (انجیئو و همکاران .)6116 ،گزارش شده
است که مواد هیومیکی موجود در ورمیکمپوست ،مواد

کمپوست زباله شهری و لجن فاضالب ( Municipal

سازگار با محیط زیست است که خواص فیزیکی و شیمیایی

)Solid Waste Compost and Sewage Sludge

خاک را اصالح میکنند و رشد گیاه را بهبود میبخشد .اسید

امروزه حجم زیاد انواع زبالههای شهری

هیومیک بهکار برده شده میتواند از گیاهان در مقابل کمبود

بهخصوص در مناطق پرجمعیت دستاندرکاران و

آب در خاکهای تخریب شده محافظت کند (گارسیا و

برنامهریزان مربوطه را ناگزیر به سمت مدیریت اصولی و

همکاران .)6116 ،گزارش شده است که کاربرد

صحیح دفع زباله سوق داده است .فرآیند تولید کمپوست

ورمیکمپوست بهویژه در شرایطی که نسبت ورمیکمپوست

زباله شهری از یک طرف به پاکسازی محیط از آالیندههای

به خاک  11درصد باشد ،سطح برگ و زیستتوده گیاه را

شهری کمک میکند .از طرف دیگر بهدلیل داشتن مقادیر

بهطور قابل مالحظهای در مقایسه با شاهد بهبود میبخشد

قابل توجهی از عناصر غذایی بهعنوان یک کود آلی در

(وارمن و آنگلوپز.)6111 ،

کشاورزی قابل استفاده است .کمپوست زباله شهری غنی

نتایج یک بررسی نشان داد که کاربرد مرحلهای

شده با کودهای شیمیایی در مزرعه قابلیت دسترسی عناصر

ورمیکمپوست موجب افزایش معنیدار تجمع باکتریهای

پرمصرف و کممصرف را برای گیاهان افزایش داده و موجب

تثبیتکننده نیتروژن و قارچ میکوریزا ،بهبود کارآیی

بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک میشود (رسولی

مصرف نیتروژن و اجزاء عملکرد و افزایش پایداری

و مفتون .1933 ،رنجبر و همکاران.)1932 ،

محصول برنج گردید (بجباروآ و همکاران .)6119 ،در

محققان با بررسی تأثیر کاربرد درازمدت مقادیر

نتایجی مشابه گزارش شده است که کاربرد مرحلهای

مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده با کود شیمیایی و

ورمیکمپوست دارای اثربخشی بیشتری بر عملکرد دانه

غنی نشده بر عملکرد دانه و تجمع برخی عناصر غذایی در

برنج نسبت به کاربرد یکباره آن بود (کومار و همکاران،

دو رقم برنج گزارش کردند که کمپوست زباله شهری ساده و

 .)6113همچنین ،بررسی اثر کود آلی و غیر آلی بر رشد و

غنی شده عالوه بر افزودن مقدار ماده آلی خاک سبب بهبود

عملکرد شلتوک نشان داد که ویژگیهای رشد باالتری

عملکرد و وضعیت تغذیه گیاه از نظر عناصر مس ،روی،

(نظیر ارتفاع بوته ،تعداد پنجه در بوته ،طول خوشه ،تعداد

آهن ،منگنز شده و بنابراین میتوان از آنها با در نظر گرفتن

دانه در خوشه ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه و کاه) از

احتیاطهای زیست محیطی در کشت برنج استفاده کرد

کاربرد تلفیقی کود شیمیایی توصیه شده بههمراه

(عزیززادفیروزی .)1931 ،نتایج بررسی دیگر نشان داد که

ورمیکمپوست ثبت شد (رانجیتا و همکاران.6119 ،

کاربرد توأم کمپوست زباله شهری و زغال زیستی در افزایش
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عناصر مغذی گیاه برنج در خاکهای آهکی شالیزارها تأثیر

توجه کافی نشده است (کرمی و همکاران.1932 ،

قابل توجهی دارد (فالحطولهکالیی و همکاران.)1932 ،

عسگریلجایر و همکاران .1932 ،مختاری و همکاران،

لجن فاضالب نوعی از پسماندهای آلی است که

 .)1932لجن فاضالب در محیط زیست بهدلیل مقادیر باالی

غنی از کربن و سرشار از عناصر غذایی مختلف مثل نیتروژن،

فلزات سنگین و وجود مواد فسادپذیر و میکروبهای

فسفر و پتاسیم ،آهن ،روی ،مس ،منگنز ،مولیبدن بوده و

بیماریزا موجود در آن به اشاعه بیماریهای عفونی و

میتواند عالوه بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک

تخریب محیط زیست میانجامد (مختاری و همکاران،

سبب افزایش غلظت عناصر غذایی ضروری پرمصرف و

 .)1932گزارش شده است که بر اثر افزودن لجن فاضالب به

کممصرف برای رشد گیاه شود (عسگریلجایر و همکاران،

خاک ،آالیندههای آلی ،معدنی و میکروبی موجود در آن

 .1932فتحالعلومی و همکاران .)1932 ،پژوهشهای مختلفی

جذب گیاه شده و وارد زنجیره غذایی انسان میشود

در زمینه اثر مصرف لجن فاضالب بر ویژگیهای خاک و

(عسگریلجایر و همکاران .)1932 ،التار و همکاران ()6112

شاخصهای رشد گیاهان زراعی انجام شده است .گزارش

با بررسی اثرات مستقیم و باقیمانده کاربرد لجن فاضالب در

شده است که لجن فاضالب پس از اضافه شدن به خاک

مقادیر  91 ،61 ،11و  21تن در هکتار بر عملکرد ،غلظت

میتواند در افزایش رشد و عملکرد گیاه نقش بهسزایی داشته

فلزات سنگین و حاصلخیزی خاک در سیستم کشت برنج-

باشد (کرمی و همکاران )1932 ،بهطوریکه افزایش غلظت

گندم گزارش کردند که مقادیر مصرفی لجن فاضالب باعث

عناصر کممصرف نظیر آهن ،منگنز ،روی و مس در خاک و

افزایش عملکرد دانه و کاه و کلش در هر دو گیاه گردید ،ولی

گیاه بهدنبال کاربرد فاضالب شهری در مطالعات زیادی به

غلظت کادمیوم دانه برنج در مقادیر  61تن در هکتار و باالتر،

اثبات رسیده است (مکبراید و اونز .6116 ،مکبراید.6119 ،

بیش از حد مجاز تعیین گردید .بر طبق یافتههای محققان

افیونی و همکاران .)6112 ،نتایج یک بررسی نشان داد که

گزارشهایی مبنی بر غلظت سمی عناصر سنگین و برخی

لجن فاضالب باعث افزایش ماده آلی ،ظرفیت نگهداری آب

عناصر کممصرف در خاک در اثر مصرف طوالنیمدت

و بهبود ساختمان خاک شده و دارای عناصر غذایی ضروری

کمپوست زباله شهری و لجن فاضالب وجود دارد که

گیاه مانند نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،آهن ،روی و منگنز

میتواند از دالیل محدودکننده استفاده از آنها در اراضی

میباشد (محمد و آتامنه .)6112 ،محققان با بررسی اثر

شالیزاری بهشمار رود (وی و لیو .)6112 ،مخاطرات زیست

شرایط آب خاک ،لجن فاضالب و کودهای شیمیایی بر

محیطی لجن فاضالب موجب شده که قبل از هر گونه

غلظت عناصر پرمصرف در گیاه برنج گزارش کردند که

استفاده ،مراحل مختلف پردازش آن انجام شده تا عاری از

مصرف  61و  21گرم لجن فاضالب بر کیلوگرم خاک باعث

مواد خطرناک برای محیط زیست شود .کمپوستسازی از

افزایش معنیدار غلظت عناصر پرمصرف (بهجز غلظت

لجن فاضالب موجب پایداری مواد آلی ،کاهش پاتوژنها و

نیتروژن و سدیم) در بخش هوایی و غلظت پتاسیم در ریشه

انگلها شده و کیفیت کود آلی نهایی بهعنوان سبککننده

نسبت به تیمارهای شاهد و مصرف کود شیمیایی گردید

خاک را افزایش میدهد (مختاری و همکاران .)1932 ،ممکن

(عباسی و همکاران .)1931 ،آنجین و یاقاناوقلو ( )6111با

است کمپوست تولید شده از لجن فاضالب و پسماند شهری

بررسی تأثیر لجن فاضالب گزارش کردند که کاربرد لجن

محتوی یک یا چند عنصر فلز سنگین (آرسنیک ،کادمیوم،

عالوه بر بهبود ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک ،عملکرد

نیکل ،آهن ،کروم ،جیوه ،روی ،مس ،سرب و  )...باشد و

جو را بهبود بخشید .در سالهای اخیر استفاده از لجن

مصرف طوالنیمدت این نوع کمپوست موجب تجمع این

فاضالب بهعنوان کود در اراضی کشاورزی بهدلیل ارزان

عناصر در خاک و گیاه و بروز سمیت در گیاهان گردد.

بودن رواج یافته است ،اما به جنبههای زیست محیطی آن

محققان رشته محیط زیست برای جلوگیری از هر گونه ضرر
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و زیان و خسارات ناشی از شوری یا آلودگی خاک و آب با

جمعیت افزایش یافته است که منجر به تولید حجم زیادی از

فلزات سنگین ،شرایط و استانداردهایی را برای حداکثر مقدار

بقایا ،شامل کاه و کلش برنج و پوسته برنج پس از برداشت

مجاز عناصر سنگین و همچنین حداکثر مجاز مصرف

شده است (شاک و همکاران.)6112 ،

کودهای کمپوست و لجن فاضالب در کشاورزی را تعیین

امروزه بهعلت ناآشنایی بسیاری از کشاورزان برای

نمودهاند (ززولی و همکاران )1932 ،که رعایت آنها

رها و آزاد کردن زمین بهمنظور کشت گیاه بعدی ،بقایای

میتواند به بهبود فرآیند کمپوستسازی از لجن فاضالب و

گیاهی را میسوزانند و یا دور میریزند (تولی.)1937 ،

زباله شهری و استفاده گستردهتر از آنها در زراعت

حذف بقایای گیاهی از سطح مزرعه دارای اثرات منفی بر

محصوالت استراتژیک بیانجامد و به پایداری در

باروری خاک ،تولید محصول و سالمت محیط زیست است

اکوسیستمهای کشاورزی کمک قابل توجهی نماید.

(صفیخانی و آذرنیا .1932 ،شهپری و همکاران)1932 ،

استفاده از پرتوهای یونیزان از روشهای دیگر

بهطوریکه گزارش شده است که سوزاندن پوشال در مزارع

گندزدایی لجن فاضالب بوده که جذب انرژی آن بهوسیله

برنج موجب افزایش دمای  2- 3سانتیمتری خاک و از بین

مولکولهای آب لجن باعث یونیزه شدن مولکول آب و

رفتن ریزجانداران مفید ،سرایت آتش به سایر نقاط مزرعه و

تشکیل رادیکالهای آزاد اکسنده و کاهنده میشود .گزارش

آلودگی محیط زیست میشود .محققان طی بررسی دیگر

جامعی در مورد اثر پرتوتابی یونیزان مانند پرتو گاما بر روند

عنوان کردند که در اثر سوزاندن بقایای گیاهی ،مواد آلی

تغییرات ویژگیهای شیمیایی لجن وجود ندارد؛ با این حال،

خاک سریعاً به خاکستر تبدیل شده و درنهایت عناصر غذایی

با پرتوتابی لجن فاضالب ،میتوان جانداران بیمارگر

نظیر فسفر در خاکستر بقایای گیاهی بهشکل محلول در آمده

خطرناک و مواد بازدارنده رشد گیاه در آنها را حذف کرده و

و به آسانی میتواند بهوسیله فرسایش بادی یا آبی از خاک

رشد و عملکرد گیاهان را افزایش داد (عسگریلجایر و

خارج گردد .از سوی دیگر حفظ بقایای گیاهی پس از

همکاران .)1932 ،تاکنون گزارشهای مختلفی در مورد

برداشت محصول معضل بزرگی برای کاشت محصوالت

ارزیابی خطر مصرف محصوالت کشاورزی تحت تأثیر

بعدی بهشمار میرود (تولی.)1937 ،

پساب فاضالب وجود دارد اما چنین گزارشی در مورد

مخلوط کردن بقایای گیاه با خاک سبب بهبود

محصوالت کشت شده در حضور لجن فاضالب پرتوتابی

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیکی خاک ،حفظ

شده وجود ندارد (سینگ و همکاران .6111 ،وانگ و

حاصلخیزی و رطوبت خاک ،کاهش فرسایش و تبخیر بیش

همکاران .6116 ،زو و همکاران.)6116 ،

از اندازه رطوبت میشود (کمیلی و همکاران .)1937 ،کاه و
کلش برنج بهعنوان ضایعات برنج بهتنهایی یا بهصورت

کمپوست کاه و کلش برنج ()Ricestraw Compost

ترکیب با کودهای معدنی و ریزجانداران احتمال آبشویی

بخش بزرگی از اندام گیاهان زراعی را ترکیبهای

نیتروژن از خاک را در مراحل اولیه رشد کاهش داده و در

لیگنوسلولزی تشکیل میدهند .این مواد خشبی در گیاهان

ادامه با آزاد کردن نیتروژن ،رشد رویشی و عملکرد برنج را

شامل  12- 21درصد سلولز 11- 91 ،درصد همیسلولز و

افزایش میدهد (وانگ و همکاران .)6111 ،نتایج یک بررسی

 11- 91درصد لیگنین میشوند .البته با زیاد شدن سن گیاه

نشان داد که بخش قابل مالحظهای از عناصر پرمصرف و

مقدار سلولز ،همیسلولز و لیگنین افزایش یافته و ترکیبهای

کممصرف در کاه و کلش برنج ذخیره میشود که برگرداندن

سادهتر کاهش مییابند (رضوی و همکاران .)1939 ،در طول

آنها به خاک منجر به باز چرخش و برگشت عناصر غذایی

دهه گذشته ،زراعت برنج در بسیاری از کشورهایی که در

به چرخه تولید و افزایش کیفیت و کمیت محصول میگردد

آنها برنج کشت میشود ،بهعلت افزایش صادرات و رشد

(چودوری و همکاران .)6111 ،با بهکارگیری تکنولوژیها و

 / 812مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک
روشهای فرآوری جدید میتوان استفادههای متعددی از

عناصر غذایی اصلی (نظیر نیتروژن و فسفر) کمتری میباشند،

بقایای گیاهی نمود (تولی .)1937 ،کمپوست کردن یکی از

اما از نظر پتاسیم ،عناصر غذایی کممصرف ،آنزیمها و

روشهای فرآوری بقایا است که موجب میشود بقایای آلی

ریزجانداران غنی بوده و از این لحاظ در رشد گیاه مؤثر

گیاهی و یا جانوری به کود آلی بهتری تبدیل شوند .اگرچه

میباشند (بل و همکاران .)6112 ،به خصوصیات شیمیایی

کودهای آلی مثل کمپوست حاصل از بقایای برنج ،اغلب دارای

کمپوست کاه و کلش در جدول چهار اشاره شده است.

جدول  -2تجزیه عناصر کمپوست کاه و کلش برنج (عبدالحمید و همکاران)4002 ،
کربن

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

()٪

()٪

()mg/kg

()mg/kg

52/6

5/14

1155

6168

کربن /نیتروژن

کلسیم

منیزیم

سدیم

()mg/kg

()mg/kg

()mg/kg

616

486

511

11/5

محققان با بررسی اثرات تلفیقی کودهای نیتروژن و

شاخص سطح برگ ،تولید وزن خشک باالتر و محتوای بیشتر

کمپوست مواد آلی بر عملکرد برنج در طی دو سال زراعی،

نیتروژن و فسفر گیاه تحت شرایط شوری خاک گردید (زاید و

اظهار نمودند که بیشترین تعداد خوشه در کپه در سال دوم از

همکاران.)6119 ،

مصرف پنج تن در هکتار کمپوست کاه برنج همراه با 111

خاک اره و پوسته شلتوک از سایر ضایعات

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن حاصل شد .این محققان عالوه

کشاورزی و صنعتی بهشمار میروند که میتوانند بهعنوان

بر این بیان داشتند که کاربرد تلفیقی کود نیتروژن و کمپوست

ماده آلی دارای اثر مثبت بر خصوصیات خاک و در نهایت

کاه برنج بهواسطه افزایش قابلیت دسترسی فسفر ،حفظ

عملکرد گیاه باشند .نتایج یک بررسی بر روی اثر خاک اره و

باروری و بهبود خصوصیات خاک سبب افزایش تعداد خوشه

پوسته شلتوک بر خصوصیات رس مقاوم بومی ایالت بورنو

در کپه گردید .همچنین ،بر طبق نتایج بهدست آمده ،کمترین

در نیجریه نشان داد که با اضافه کردن خاک اره و پوسته

درصد خوشه نابارور از مصرف پنج تن در هکتار کمپوست

شلتوک بهعنوان مواد افزودنی ،استحکام رس در برابر گرما،

کاه برنج همراه با  111کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن حاصل

تراکم ،نفوذپذیری و چگالی خاک کاهش یافت و مقاومت

شد (زاید و همکاران .)6119 ،محققان با بررسی اثر کاربرد

شوک گرمایی و تخلخل نمونهها افزایش پیدا کرد .همچنین،

مداوم کمپوست کاه و کلش بر عملکرد برنج در ویتنام گزارش

تجزیه شیمیایی خاک نشان داد که اضافه کردن خاک اره و

کردند که کاربرد مداوم کمپوست کاه و کلش دارای اثرات

پوسته شلتوک موجب افزایش محتوای آهن و کاهش

مثبتی بر عملکرد برنج و خصوصیات فیزیکی خاک بود

محتوای آلومینیوم و سیلیس خاک گردید (حسن و همکاران،

(تاکشی و همکاران .)6113 ،نتایج بررسی دیگر نشان داد که

.)6112

کاربرد پنج تن کمپوست کاه و کلش برنج همراه با نصف
مقدار توصیه شده کود شیمیایی ،موجب افزایش فعالیت

کمپوست آزوال ()Azocompost

دهیدوژناز ،آلکالین فسفات و درصد کربن آلی و نیتروژن خاک

آزوال ( )Azolla spیکی از مهمترین موجودات

(بهترتیب بهمیزان  1/17و  1/16درصد) و افزایش زیستتوده

زنده تأمینکننده نیتروژن مورد نیاز برنج میباشد که از

برنج میشود .همچنین ،بر طبق نتایج این پژوهش ،درصد

همزیستی جلبک سبز -آبی آنابنا آزولی برخوردار است و

کربن آلی و میزان معدنی شدن نیتروژن از تیمارهای شاهد و

بهواسطه همین همزیستی مشترک ،نیتروژن هوا را تثبیت

مصرف کودهای شیمیایی بیشتر بود (گویال و همکاران،

مینماید .این موجود زنده ،انرژی خود را برای تثبیت

 .)6113در مطالعهای دیگر کاربرد دو سوم نیتروژن توصیه شده

نیتروژن اتمسفر از طریق فتوسنتز بهدست میآورد .ورود

بههمراه پنج تن کمپوست کاه و کلش برنج موجب بهبود

آزوال به ایران برای تثبیت نیتروژن در شالیزارها صورت
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گرفت ،در حالیکه در کشورهای آسیای جنوب شرقی

مناسب سبب افزایش روزانه دو تا چهار کیلوگرم نیتروژن

سالهاست که این گیاه عالوه بر انتقال نیتروژن هوا به

در هر هکتار شود که معادل  11تا  61درصد سولفات

خاک ،سبب جلوگیری از رشد علفهای هرز ،جلوگیری

آمونیوم است (غرویبایگی و همکاران .)1939 ،به

از تبخیر آب شالیزار و صرفهجویی در مصرف آب

خصوصیات شیمیایی کمپوست آزوال در جدول پنج اشاره

میشود .آزوال میتواند در صورت فراهم بودن شرایط

شده است.

جدول  -5تجزیه عناصر کمپوست آزوال (یوسفزاده و همکاران)4012 ،
کربن

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

()٪

()٪

()٪

()٪

51/4

5

1/31

1/5

کربن /نیتروژن

15/41

منگنز

مس

روی

آهن

()mg/kg

()mg/kg

()mg/kg

()٪

226

45

116

5/3

کمپوست آزوال مخلوطی از موادآلی پوسیده

شیمیایی ،موجب کاهش قابل مالحظه آلودگی ناشی از

شده توسط ریزجانداران است که در یک محیط گرم،

مصرف آنها ،حفظ محیط زیست و نیل به اهداف

مرطوب و تحت شرایط هوازی ،مواد و عناصر غذایی

کشاورزی پایدار و ارگانیک میشود (رضویپور.)1937 ،

موجود در خود را بهصورت قابل استفاده در اختیار گیاه

نظر به اهمیت کمپوستسازی در کاهش ضایعات آلی

قرار میدهد (رضویپور .)1937 ،استفاده از کمپوست در

کشاورزی ،صنعتی و خانگی و تبدیل آن به محصوالت

مدیریت عناصر غذایی خاک بهعنوان یکی از ارکان رسیدن

سودمند قابل استفاده در کشاورزی ،میتوان از آن در سطح

به یک سیستم کشاورزی پایدار مفید میباشد

وسیع بهعنوان یک روش بیولوژیکی منطبق با محیط زیست

(یزدانیبیوکی و همکاران .)6112 ،مالجعفری و همکاران

جهت تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و بهبود

( )1932با بررسی اثر کمپوست آزوال بر جذب عناصر

خصوصیات فیزیکی و فعالیت ریزجانداران خاک استفاده

غذایی و عملکرد دانه برنج مایهزنی شده با باکتریهای

نمود.

محرک رشد گیاه دریافتند که حداکثر عملکرد شلتوک از
تیمار  11تن در هکتار کمپوست آزوال در ترکیب با

کودهای زیستی یا بیولوژیک ()Biofertilizers

آزوسپیریلوم بهدست آمد .همچنین ،بر طبق نتایج این

در چند دهه اخیر ،تالش برای افزایش تولید در واحد

پژوهش ،بیشترین مقدار فسفر و پتاسیم دانه بهترتیب از

سطح و مصرف زیاد و نامتعادل کودهای شیمیایی ،پیامدهای

سطح  11و پنج تن در هکتار کمپوست آزوال مشاهده شد.

منفی زیست محیطی و افزایش هزینه تولید را بههمراه داشته

آزوال بهدلیل اینکه در دوره رشد کوتاه حدود یک ماهه

است و این امر ضرورت تجدیدنظر در شیوههای جدید افزایش

خود اکثر عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف را جذب

تولید محصول را یادآوری مینماید (کاویانی .)1932 ،اصطالح

کرده و بهسرعت تجزیه شده و مواد و عناصر غذایی خود

کودهای زیستی منحصراً به مواد آلی حاصل از کودهای دامی،

را در اختیار خاک قرار میدهد ،میتواند نسبت به کودهای

گیاهی و کود سبز اطالق نمیگردد ،بلکه ریزجاندرانی مانند

آلی دیگری برتری داشته باشد .نتایج بررسی اثر کاربرد

باکتریها و قارچها بهویژه باکتریهای محرک رشد گیاه و مواد

آزوالی تازه و کمپوست شده بر عملکرد و جذب عناصر

حاصل از فعالیت آنها از جمله مهمترین کودهای زیستی

دانه و ساقه برنج نشان داد که استفاده توأم از پنج تن

محسوب میگردند (توحیدینیا و همکاران .)1936 ،استفاده از

کمپوست آزوال همراه با  161کیلوگرم در هکتار اوره

کودهای زیستی میتواند بهعنوان راهکار مؤثر بهمنظور کاهش

بیشترین مقدار عملکرد دانه را تولید نمود .همچنین ،نتایج

مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی ارائه گردد .در این راستا

این پژوهش نشان داد که این روش از مصرف کودهای

تلقیح بذر با باکتریهای افزاینده رشد گیاه بهصورت تلفیق با

 / 811مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک
کودهای شیمیایی ،راهبردی مهم برای مدیریت پایدار

قبلی و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج در

بومنظامهای کشاورزی و افزایش تولید در سیستمهای پایدار

تنکابن نشان داد که کاربرد باکتری سبب افزایش عملکرد

تولید محصول میباشد (ادیسموی و کلوئپر.6113 ،

شلتوک بهمیزان  12درصد در مقایسه با عدم کاربرد

حکمعلیپور و سیدشریفی .)1939 ،باکتریهای محرک رشد

آزوسپریلوم گردید (جوادی و امینپناه .)1932 ،گزارش شده

میتوانند با تثبیت نیتروژن و مکانیسمهایی مانند تولید و ترشح

است که بوتههای برنج تلقیح شده با سویههای باکتریایی

اسیدهای آلی موجب افزایش فسفات قابل جذب خاک شده و

( Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens,

با تولید هورمونهایی نظیر اکسین ،جیبرلین ،ویتامینها ،افزایش
فعالیت آنزیمی گیاه ،کمک به فعالیت میکروارگانیسمهای مفید
خاک و افزایش رشد و توسعه ریشه و جذب آب و مواد معدنی
موجب بهبود رشد و عملکرد گیاهان شوند (زهیر و همکاران،
 .6112پرزمونتانو و همکاران .6119 ،حسنزاده و همکاران،
 .1932امیندلدار و احتشامی .1931 ،اصغری و همکاران،
.)1936

 ،)Azospirillum lipoferumبهدلیل محتوای کلروفیل
بیشتر از رشد ،ظرفیت فتوسنتزی ،وزن خشک ریشه و اندام
هوایی ،محتوای آهن و روی باالتری برخوردار بودند (شارما
و همکاران .)6112 ،در ارزیابی دیگر گزارش شده است که
بیشترین میزان عملکرد دانه و نیتروژن ذخیره شده در دانه از
کاربرد ترکیبی کود نیتروژن ،کود دامی و باکتری آزوسپیریلوم
حاصل شد (مصلحی و همکاران .)1932 ،نتایج بررسی
3

نتایج یک بررسی نشان داد که کاربرد باکتریهای
ریزوبیوم ،ازتوباکتر و سودوموناس در سیستم کشت شبدر-
برنج با افزایش درصد کربن آلی ،نیتروژن و فسفر قابل جذب
خاک ،موجب افزایش تعداد دانه پر و درصد باروری خوشه و
عملکرد دانه برنج گردید و مصرف کودهای شیمیایی را کاهش
داد (شهدیکومله .)1937 ،همچنین ،بر طبق نتایج بررسی دیگر،
باکتری ( UPMB10)Bacillus sphaericusو سویههای
ریزوبیوم میتوانند با افزایش قدرت جوانهزنی و سایر
ویژگیهای گیاهچه برنج دارای اثر مثبت بر استقرار اولیه و رشد
و توسعه محصول باشند (باستمیا و همکاران .)6116 ،بر طبق
نتایج یافتههای یک تحقیق کاربرد ریزوبیوم موجب افزایش 27
درصدی عملکرد دانه برنج گردید و نیاز به مصرف کودهای
شیمیایی ازته را کاهش داد (فنگ و همکاران .6112 ،یانی و
داتسو .)6111 ،نتایج بررسی اثر باکتریهای محرک رشد بر
صفات مرفولوژیک و تثبیت نیتروژن برنج که در آن از
باکتریهای

بومی

(

شامل
(

Lysinibacillus

کارآیی باکتریهای محرک رشد ( )PGPRبر رشد برنج
نشان داد که اکثر جدایهها موجب افزایش معنیدار ارتفاع
گیاه ،طول ریشه ،تولید ماده خشک ساقه و ریشه نشاهای
برنج گردیدند .عالوه بر این ،بر طبق نتایج بهدست آمده
جدایههای  ،PGPRجوانهزنی بذر را بهطور قابل مالحظهای
افزایش دادند (اشرفزمان و همکاران .)6113 ،در ویتنام
کاربرد سویههای مختلف  PGPRموجب افزایش رشد و
عملکرد برنج گردید (نگوین .)6113 ،نتایج یک پژوهش بر
روی دو رقم باسماتی و سوپرباسماتی برنج در پاکستان که
در آن از جدایههای ( PGPRدو جدایه از Enterobacter

 sppو دو جدایه از  )Azosprillium spبهتنهایی و در
ترکیب با ریزوبیوم و آزوسپیریلیوم استفاده شده بود ،اثرات
مثبت تلقیح با باکتریهای افزاینده رشد را نشان داد (حسن و
همکاران .)6112 ،گزارش شده است که باکتریهای
سودوموناس پتانسیل قابل توجهی در بهبود کارآیی جذب
فسفر از خودشان نشان داده و بهعلت وسعت انتشار ،تنوع
گونهای و مقاوم بودن برخی از گونههای آن به تنشهای

،UPMB19)xylanilyticus
 UPMR30)japonicumاستفاده شده بود ،نشان داد که ترکیب

محیطی توانستهاند بهعنوان کود بیولوژیک مناسب از جایگاه

باکتریها بهطور معنیداری موجب افزایش تعداد پنجه ،وزن

و اهمیت ویژهای برخوردار گردند (حسنزاده و همکاران،

خشک ریشه و ذخیره عناصر غذایی نسبت به تیمار شاهد

 .)1932نتایج یک تحقیق بهمنظور شناسایی و انتخاب باکتری

گردید (تان و همکاران .)6112 ،نتایج پژوهش دیگر بهمنظور

محرک رشد مؤثر برای تولید برنج ،سویه BHYJY23

Bradyrhizobium

بررسی اثرات مصرف باکتری آزوسپریلوم لیپوفروم ،محصول

3- Plant Growth Promoting Rhizobacteria

نشریه مدیریت اراضی /جلد  / 7شماره 811 / 8931 / 2
سودوموناس پوتیدا و بعد از آن سویه  BHYJY16از

و همکاران .6111 ،سیاوشی و همکاران .6111 ،اسالم و

بیشترین میزان محلولسازی فسفر و تولید اکسین برخوردار

همکاران .6119 ،اموناهلل و همکاران .6112 ،اصغری و

بودند (الواکوش و همکاران .)6116 ،همچنین ،توانایی

همکاران .1936 ،مصلحی و همکاران .1932 ،شهدیکومله،

 Aspergillus spp. PS 104در محلولسازی سنگ فسفات

 )1937و معضالت ناشی از مصرف آنها را بر اکوسیستم و

در خاکهای اصالح شده ،توسط محققان نشان داده شده

سالمت انسانها بهطور قابل مالحظهای کاهش دهد.

است (کانگ و همکاران .)6113 ،باکتریهای افزاینده رشد
میتوانند نقش مهمی در مدیریت بیماریها ایفا کنند .بهعنوان
مثال پتانسیلهای باالیی از مدیریت بیماری سوختگی غالف
برگ برنج ( )Sheat blightتوسط Rhizoctonia solani

نتیجهگیری کلی
اتکاء بیش از حد کشاورزان به مصرف کودهای
شیمیایی بهدالیل مختلف از جمله عکسالعمل سریع گیاه و

 ،AG 1- 1Aبهویژه از طریق استفاده ترکیبی  PGPRو

سهلالوصول بودن و همچنین ،فراگیر نبودن روشهای کم یا

قارچکشهای شیمیایی در سیستمهای مدیریت تلفیقی

بدون نهاده در تولید محصوالت زراعی از جمله برنج موجب

بیماریها گزارش شده است (کومار و همکاران .)6111 ،با

شده است کاربرد کودهای آلی بسیار ناچیز باشد .این در حالی

توسعه باکتریهای افزاینده رشد تجاری در هند ،بیماری

است که استفاده از کودهای آلی میتواند عالوه بر حفظ ماده آلی

سوختگی غالف برگ برنج توسط Rhizoctonia solani

و عناصر غذایی خاک ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را

دارای کاهش  97درصدی بود و عملکرد دانه بهطور

بهبود بخشد و کیفیت محصول تولیدی را تضمین نماید .افزایش

معنیداری نسبت به شاهد افزایش یافت (کومار و همکاران،

میزان تولید در واحد سطح نباید هزینههای زیادی به اکوسیستم

 .)6113همچنین ،باکتریهای محرک رشد میتوانند با

تحمیل نماید ،همچنین ،با توجه به متفاوت بودن ریز اقلیم

افزایش مقاومت گیاه به تنشهای غیرزنده موجب افزایش

موجود در هر منطقه و همچنین ،اثر عوامل محیطی غیرقابل

رشد گیاه شوند (سعادت و همکاران .)1932 ،اثر باکتریهای

کنترل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ،تغذیه گیاه برنج

افزاینده رشد گیاه بر تحریک رشد دو ژنوتیپ برنج  IR50و

میبایست بر اساس نتایج آزمون خاک و بررسی مقادیر عناصر

 ADT43تحت استرس شوری نشان داد که ارتفاع بوته،

غذایی موجود در انواع کودها و همچنین ،آگاهی کامل از نیاز

طول ریشه و وزنخشک اندام هوایی و ریشه در بوتههایی که

گیاه برنج صورت پذیرد .با توجه به بررسیهای صورت گرفته و

با سویههای سودوموناس تلقیح شده بودند ،بهطور معنیداری

در راستای کاهش و مصرف متعادل کودهای شیمیایی کاربرد

افزایش پیدا کرد (سن و چاندراسخار.)6112 ،

 6/2تا  61تن در هکتار کود مرغی ،پنج تا  61تن در هکتار کود

اثر مثبت باکتریهای افزاینده رشد بر شاخصهای

گاوی کامالً پوسیده و  11تا  21تن در هکتار گوسفندی ،پنج تا

رشدی ،جذب عناصرغذایی و عملکرد برنج و سایر غالت

 11تن در هکتار کمپوست آزوال ،پنج تن در هکتار کمپوست

توسط محققان بسیاری گزارش شده است (شاهارونا و

کاه و کلش بهتنهایی و یا در تلفیق با کودهای شیمیایی در مزارع

همکاران .6117 ،رودریگز و همکاران .6113 ،نوید و

برنج توصیه میشود .مصرف انواع کودهای حیوانی (گاوی،

همکاران .6113 ،کومار و همکاران .6113 ،خورشیدی و

گوسفندی ،مرغی و غیره) ،ورمیکمپوست و کمپوستهای با

همکاران .6111 ،پناهی و همکاران .6112 ،حکمعلیپور و

منشاء گیاهی (کمپوست کاه و کلش برنج ،کمپوست آزوال)،

سیدشریفی .1939 ،کاویانی .1932 ،سعادت و همکاران،

کشت گیاهان با هدف کود سبز (شبدر ،ماش ،خلر و  )...و

 .)1932بر طبق بررسیهای صورت گرفته محققان ،کاربرد

استفاده از باکتریهای افزاینده رشد میتواند بهعنوان نقشه راه،

انواع کود آلی میتواند جایگزین مصرف  71تا بیش از 31

بهمنظور بهبود عناصر غذایی قابل دسترس مورد نیاز گیاه و

درصد کودهای شیمیایی شده (علی و همکاران .6113 ،مهدی

استانداردسازی مصرف کود در رأس برنامههای ترویجی قرار

 / 811مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک
گیرد و با تولید ،تجاریسازی و صادرات برنج سالم -ارگانیک،

زباله شهری و کمپوست لجن فاضالب از دیگر انواع کودهای

تحول بزرگی در اقتصاد تولیدکننده بهوجود آورد.

آلی بهشمار میروند که هر چند با توسعه زندگی شهری،
کاربرد آنها در حال گسترش است ولی کاربرد طوالنیمدت

پیشنهادهای ترویجی

آنها بهدالیلی نظیر عدم تفکیک صحیح از مبدأ (وجود خرده

اساساً کودهای آلی به جهت اثرات بسیار مفید بر

شیشه) و عناصر سنگین با محدودیت مواجه است و بهتر است

فعالیت بیولوژیکی و خواص فیزیکی و شیمیایی خاک برای

که قبل از استفاده ،مراحل مختلف پردازش بر روی آنها

گیاهان و خصوصاً گیاه برنج حائز اهمیت می باشند .با توجه

صورت پذیرد .لذا با توجه به اهمیت کودهای آلی در

بررسیهای صورت گرفته ،قبل از مصرف کودهای آلی

سیستمهای کشاورزی پایدار و تأمین عناصر غذایی مورد نیاز

ضروری است که تجزیه شیمیایی خاک و این کودها انجام

گیاه چنین استنباط میشود که ترویج و توصیه کاربرد این

شود .بهطور کلی ،کاربرد مقادیر کود مرغی فرآوری شده در

کودها در شالیزار میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر در جهت

اراضی با کمبود فسفر ،کودهای گاوی کامالً پوسیده و

کاهش معضالت ناشی از مصرف بیرویه کودهای شیمیایی و

گوسفندی در خاکهای با کمبود نیتروژن و درصورت فقر

حفظ منابع تجدیدناپذیر از آلودگی ،بهبود حاصلخیزی خاک و

شدید عناصر غذایی خاک ،کاربرد تلفیقی کودهای آلی و

افزایش فراهمی و جذب عناصر غذایی ،بهبود خصوصیات

شیمیایی توصیه میشود .کمپوست آزوال و کمپوست کاه و

کمی و کیفی برنج و در نتیجه دستیابی به محصول برنج سالم

کلش از دیگر منابع آلی است که کاربرد آنها در اراضی

و ارگانیک مورد توجه خاص قرار گرفته و به پایداری در

شالیزاری مناسب بهنظر میرسد ولی بهتر است درتلفیق با کود

زیستبومهای کشاورزی -برنج و سالمت مصرفکننده کمک

شیمیایی و قبل از کشت با خاک مخلوط گردند .کمپوست

قابل توجهی نماید.
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خوراسگان ،اصفهان ،ایران.
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جعفریمقدم ،م ،.رضاپور ،م ،.آروین ،پ .و خندان ،ت .1933 .مقایسه اثرات کودهای دامی و شیمیایی بر
عملکرد و اجزا عملکرد گندم .پنجمین همایش ملی ایدههای نو در کشاورزی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خوراسگان ،اصفهان.

.7

جهانی ،م ،.بشارتی ،ح .و گلچین ،ا .1931 .تأثیر کاربرد ورمیکمپوستهای غنی شده بر درصد ظهور گیاهچه و
وزن خشک بوته ذرت هیبرید سینگلکراس  .712مجله پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب).62)1(: 99- 93 .

.3

جوادی ،م .و امینپناه ،ه .1932 .اثرات مصرف باکتری آزوسپریلوم لیپوفروم (،)Azospirilim lipoferum

محصول قبلی و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج ( )Oryza sativa L.در تنکابن .نشریه
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.93)6(: 911- 962 .
.3

حسنزاده ،ا ،.مظاهری ،د ،.چاییچی ،م .ر .و خاوازی ،ک .1932 .کارآیی مصرف باکتریهای تسهیل کننده
جذب فسفر و کود شیمیایی فسفر برعملکرد و اجزا عملکرد جو .مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و
باغبانی.)77(: 111- 113 .

.11

حکمعلیپور ،س .و سیدشریفی ،ر .1939 .اثر تلقیح بذر با باکتریهای افزاینده رشد گیاه ( )PGRPو سطوح
مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزیولوژیک جو (.)Hordeum vulgare L.

نشریه پژوهشهای زراعی ایران.16)2(: 366- 399 .
.11

حلوایی ،م .1933 .اثر کمپوست زباله شهری و کود مرغی بر قابیلت استفاده و جزءبندی فسفر در تعدادی از
خاکهای استان چهارمحال و بختیاری ،پایاننامه کارشناسیارشد خاکشناسی گرایش شیمی و حاصلخیزی
خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد.

.16

خرازی ،س .م ،.یونسی ،ح .و عابدینیطرقبه ،ج .1939 .تأثیر ترکیب ضایعات ذرت با کود گاوی و کارتن بر کیفیت
ورمیکمپوست تولید شده با  .Eisenia fetidaنشریه زراعت (پژوهش و سازندگی).1)119(: 173- 133 .

.19

رسولی ،ف .و مفتون ،م .1933 .اثر باقیمانده دو ماده آلی با و یا بدون نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی گندم
و برخی خصوصیات شیمیایی خاک .نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).62)6(: 626- 679 .

.12

رضوی ،س .ا ،.کامکار ،ب .و صادقیپور ،ح .ر .1939 .تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی به کمک چهار گونه
قارچ گندروی خاکزی و چوبزی .نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار.2)2(: 991- 922 .

.12

رضویپور ،ت .1937 .اثر استفاده از آزوالی تازه و کمپوست شده بر عملکرد دانه و جذب عناصر در دانه و
ساقه برنج .سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدیدشونده در کشاورزی .دانشگاه آزاد اسالمی
واحد خوراسگان ،اصفهان ،ایران.

.12

رنجبر ،م ،.قربانی ،ه .و قاجارسپانلو ،م .1932 .تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر
پرمصرف در خاک و گیاه برنج .مجله بهزراعی کشاورزی.13)2(: 729- 722 .

.17

ززولی ،م .ع ،.اصغرنیا ،ح ،.یزدانی ،ج ،.ضیائیهزارجریبی ،ه .و احمدنژاد ،ع .1932 .بررسی تأثیر فضوالت
گاوی بهعنوان عامل حجیمکننده بر غلظت فلزات سنگین درطی فرآیند ورمیکمپوست لجن فاضالب شهری.
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.62)162(: 126- 123 .

.13

سعادت ،ف ،.احتشامی ،م ،ر ،اصغری ،ج .و ربیعی ،م .1932 .تأثیر پوششدار کردن بذر با باکتریهای محرک
رشد و عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای .مجله علوم گیاهان زراعی ایران232- 232 .
.22)9(:

 / 811مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک
.13

شهپری ،ز ،.فاتح ،ا .و آینهبند ،ا .1932 .بررسی تأثیر نوع بقایا ،مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد ،کیفیت
گندم دوروم ( )Triticum durum L.و عناصر غذایی پرمصرف خاک.3)9(: 37- 112 .

.61

شهدیکومله ،ع .1937 .بررسی تأثیر چند سویه باکتری همزیست و غیرهمزیست بر عملکرد شبدر و برنج
(رقم هاشمی) در سیستم کشت بر پایه برنج ،گزارش نهایی ،شماره  ،22912مؤسسه تحقیقات برنج کشور،
رشت ،ایران.

.61

شمسالدینسعید ،م ،.قنبری ،ا ،.رمرودی ،م .وخضری ،ا .1932 .تأثیر مدیریت کاربرد کود سبز و تیمارهای
کوددهی آن بر خصوصیات فیزیکی -شیمیایی و حاصلخیزی خاک .نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون
کشاورزی و منابع طبیعی).61)1(: 97- 23 .

.66

صفیخانی ،س .و آذرنیا ،م .1932 .تأثیر مقادیر مختلف کاه و کلش گندم و کود اوره بر عملکرد و اجزای
عملکرد ذرت هیبرید سینگلکراس  .712نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی.3)99- 1(: 193- 126 .

.69

عباسی ،م ،.نجفی ،ن ،.علی اصغرزاد ،ن .و اوستان ،ش .1931 .اثر شرایط آب خاک ،لجن فاضالب و کودهای شیمیایی
بر غلظتهای عناصر پرمصرف در برنج در یک خاک قلیایی .مجله مدیریت خاک و تولید پایدار.6)1(: 1- 62 .

.62

عبدی ،س ،.تاخبخش ،م ،.عبدالهیمندولکانی ،ب .و رسولیصدقیانی ،م .ح .1931 .بررسی اثر کود سبز بر
میزان ماده آلی و نیتروژن خاک .مجله دانش زراعت.2)7(: 21- 26 .

.62

عسگریلجایر ،ح ،.نجفی ،ن .و مقیسه ،ا .1932 .بررسی امکان استفاده از لجن فاضالب پرتوتابی شده با گاما
در تولید گیاهان مختلف .نشریه تابش و فناوری هستهای.6)9(: 67- 97 .

.62

عزیززادفیروزی ،ف .1931 .تأثیر کاربرد درازمدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی
نشده بر عملکرد دانه و تجمع برخی عناصر غذایی در دو رقم برنج .پایاننامه کارشناسی ارشد زراعت،
دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

.67

غرویبایگی ،م ،.پیردشتی ،ه ،.عباسیان ،ا .و آقاجانیمازندرانی ،ق .1939 .واکنش عملکرد و اجزای عملکرد
برنج ( )Oryza sativa L.رقم طارم هاشمی در کشت توأم برنج ،اردک و آزوال ( .)Azolla spنشریه
بومشناسی کشاورزی.2)9(: 277- 237 .

.63

فتحالعلومی ،س ،.اصغری ،ش .و گلیکالنپا ،ا .1932 .اثرات لجن فاضالب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف
در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی گندم .نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار.2)6(: 23- 71 .

.63

فالحطولهکالیی ،س ،.بهمنیار ،م .ع ،.صادقزاده ،ف .و عمادی ،س .م .1932 .اثرات کاربرد پوسال زباله شهری
و دو نوع زغال زیستی بر غلظت برخی عناصر غذایی در برنج ( .)Oryza sativa L.نشریه مدیریت خاک و
تولید پایدار.2)1(: 122- 123 .

.91

قلیزاده ،ح ،.تشکری ،ع .و قاسمپورعلمداری ،م .1931 .بررسی اثر کودهای شیمیایی و بیولوژیکی بر افزایش
توانایی خاک مزارع تحت کشت گیاه برنج .اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ،دانشگاه
زنجان ،زنجان .ایران.

.91

قنبری ،ا ،.اسماعیلیان ،ی .و بابائیان ،م .1936 .اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه ،دانه و غلظت
برخی از عناصر غذایی در دانه جو ( .)Hordeum vulgare L.نشریه پژوهشهای اکوفیزیولوژی گیاهی ایران.
.3)9(: 69- 92
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.96

کاویانی ،ب .1932 .اثر تلقیح سویههای باکتری محرک رشد تحت سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی
ویژگیهای فیزیولوژیکی گندم رقم مروارید .نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی.11)93(: 22- 73 .

.99

کرمی ،م ،.رضایینژاد ،ی ،.افیونی ،م .و شریعتمداری ،ح .1932 .اثرات تجمعی و باقیمانده لجن فاضالب شهری بر
غلظت عناصر سرب و کادمیم در خاک و گیاه گندم .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.11)1(: 73- 32 .

.92

کمیلی ،ح .ر ،.قدسی ،م ،.رضوانیمقدم ،پ ،.نصیریمحالتی ،م .و جاللکمالی ،م .ر .1937 .مطالعه خصوصیات
خاک ،عملکرد و اجزای عملکرد جو ( )Hordeum vulgare L.تحت تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و
میزان بقایای گیاهی .نشریه پژوهشهای زراعی ایران.12)9(: 221- 222 .

.92

کوچکی ،ع ،.حسینی ،م .و هاشمیدزفولی ،ا .1972 .کشاورزی پایدار (ترجمه) .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
 91صفحه.

.92

کوچکی ،ع ،.غالمی ،ع .مهدویدامغانی ،م .و تبریزی ،ل .1932 .اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) .انتشارات
دانشگاه فردوسی مشهد 932 .صفحه.

.97

لجماورک ،ش ،.فالح ،س و قربانیدشتکی ،ش .1931 .روند تولید  ،CO2پتانسیل معدنی شدن کربن خاک و
ماده خشک سورگوم تحت منابع مختلف نیتروژن .مجله مدیریت خاک و تولید پایدار.6)6(: 112- 161 .

.93

مختاری ،م ،.صالحیوزیری ،ا ،.زارعی ،ط .و جلیلی ،م .1932 .بررسی امکان تولید کمپوست از لجن آبگیری شده
تصفیهخانه فاضالب یزد به روش ویندرو با تیمارهای مختلف .مجله سالمت و محیط زیست.3)2(: 239- 216 .

.93

مدحج ،ع .و محمدپور ،ع .1936 .اثر کود سبز و مقادیر مختلف کود فسفر و نیتروژن بر عملکرد دانه گندم در
شرایط محیطی دزفول .فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی.2)13(: 79- 32 .

.21

مصلحی ،ن ،.نیکنژاد ،ی ،.فالحآملی ،ه .و خیری ،ن .1932 .اثر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی ،آلی و زیستی بر
برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی برنج ( )Oryza sativa L.رقم طارم هاشمی .فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی.
.3)91(: 37- 119

.21

مالجعفری ،ج ،.انصاری ،م .ح و اسدیرحمانی ،ه .1932 .اثر کمپوست آزوال بر جذب عناصر غذایی و
عملکرد دانه برنج مایهزنی شده با باکتریهای محرک رشد گیاه .تحقیقات کاربردی خاک.2)6(: 31-112 .
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Abstract
Rather than recording feats of success in using natural resources, some common
agricultural practices led to unsustainable agro-ecosystems and environmental
crises with negative impacts on both human and animal health as a result of
relying on artificial inputs as well as chemical fertilizers and pesticides. This is
while food safety and agricultural product quality are major concerns among
many middle class and high-income people in most parts of the world. Organic
farming is an improved agricultural production method basically founded on no
chemical input. According to the statistics released by FAO, the area under rice
cultivation in Iran amounted to 556,787 ha in 2016, a large part of which has the
potential to grow healthy and organic crops if low-input or non-input methods are
employed. Study has shown that the use of chemical fertilizers may be reduced or
balanced by applying to paddy fields any of the following either alone or in
combination with chemical fertilizers: 2.5 to 20 t/ha of poultry manure, 5 to 20
t/ha of bovine manure, 10 to 40 t/ha of sheep manure, 20 t/ha of green manure, 5
to 10 t/ha of Azolla compost, or 5 t/ha of Ricestraw compost. Application of
organic fertilizers seems not only to improve soil physicochemical properties but
also significantly reduce (by 70 to more than 90%) the amount of chemical
fertilizers used, thereby contributing positively to sustainable rice production.
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