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 چکیده

 
د ایجا موجب های مصنوعیبه نهاده ءنداشته و با اتکا در استفاده از منابع قبولی موفقيت قابل، متداول کشاورزی یهاروش برخی

اثرات منفی بر سالمت انسان و دام گردیده است. این در  محيطی و های زیست، بروز بحرانزراعی ناپایدار هایسيستم

رزی در بسياری از نقاط جهان، دغدغه اصلی بسياری از مردم در طبقات ست که ایمنی غذایی و کيفيت محصوالت کشاوحالی

زراعی توليد محصوالت کشاورزی است که عدم به هاییکی از روشرود. زراعت ارگانيک شمار میمتوسط و پردرآمد جوامع به

یر کشت برنج در ایران در سال های شيميایی یکی از پارامترهای اساسی آن است. بر طبق آمار فائو سطح زاستفاده از نهاده

نهاده نهاده و بدون های کممنظور ترویج روشهکتار بود که بخش وسيعی از آن از پتانسيل و استعداد الزم به 882555، 6102

های صورت گرفته و در راستای کاهش و مصرف متعادل ارگانيک برخوردار است. با توجه به بررسی -در توليد محصول سالم

تن در هکتار  01تا  01تن در هکتار کود گاوی و  61تن در هکتار کود مرغی، پنج تا  61تا  8/6شيميایی، کاربرد کودهای 

تن در هکتار کمپوست آزوال، پنج تن در هکتار کمپوست کاه و کلش  01تن در هکتار کود سبز، پنج تا  61کود گوسفندی، 

رسد که کاربرد کودهای آلی با بهبود نظر میرع برنج توصيه شده است و بهتنهایی و یا در تلفيق با کودهای شيميایی در مزابه

اثرات درصد( مصرف کودهای شيميایی شده و  01تا بيش از  51خصوصيات فيزیکوشيميایی خاک، موجب کاهش چشمگير )

  داشته باشد. دنبالبهجهت پایداری توليد برنج  در را یمثبت فراوان

 

 برنج، کمپوست، کود سبز، کودهای حیوانی ارگانیک، های کلیدی:واژه
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 مقدمه
عنوان بهکشاورزی  هایامروزه پایداری سیستم

مورد توجه قرار گرفته موضوع مهم در سراسر جهان یک 

از درازمدت استفاده . (1931اورک و همکاران، )لجم است

تخریب خیزی و کاهش حاصلمنجر به  کودهای شیمیایی

روند رو  با توجه به. (6112، آداماسولی و ا)و گرددخاک می

افزایش قیمت کودهای شیمیایی و پایدار نبودن  به

حاصلخیزی خاک، اختالل در فعالیت بیولوژیک، همچنین 

کاهش تثبیت بیولوژیک نیتروژن و دیگر عناصر غذایی بر 

مصرف این از الزم است  ،شیمیایی اثر کاربرد مکرر کودهای

طور نسبی و کودهای آلی بهته شود ستدریج کا کودها به

 (.1931اورک و همکاران، )لجم ها شوندجایگزین آن

تواند گام مؤثری در جهت کاهش کاربرد کودهای آلی می

های سوء استفاده از کودهای شیمیایی و بهبود ویژگی اتاثر

مصرف برخی عناصر کم فیزیکی و شیمیایی خاک و تأمین

ای زراعی فشرده، مواد آلی و هکه در نظامدر حالی ،باشد

شوند و استفاده سرعت تخلیه میعناصر غذایی خاک به

از کودهای شیمیایی عملکرد گیاهان زراعی را تقلیل  والیمت

ناشی از کاهش  تواندمی دهد و این کاهش عملکردمی

بیولوژیک و نامساعد شدن خصوصیات فیزیکی  فعالیت

 (.6112و همکاران،  آدیدیران) باشدخاک 

گروه کودهای  چهارتوان به های آلی را میکود

کمپوست و کودهای زیستی یا بیولوژیک  حیوانی، کود سبز،

 کودهای آلی عالوه بر اینکه حاوی مقادیر قابلتقسیم نمود. 

باعث افزایش حاللیت  باشند،توجهی فسفر قابل جذب می

محلول و نامحلول فسفر موجود در خاک گردیده کم هایکانی

نیاز به مصرف کودهای شیمیایی فسفره را مرتفع ساخته و از  و

-تنها باعث کاهش هزینه واردات این کودها می این طریق نه

بلکه باعث سوق دادن کشاورزی به سمت کشاورزی  ،شوند

کودهای شیمیایی و آلی (. 1933)حلوایی،  گردندپایدار نیز می

ین کنند، بلکه استفاده توانند پایداری تولید را تضمتنهایی نمیبه

تواند یک راه حل مناسب برای افزایش ها میتلفیقی از آن

)شارپلی و همکاران،  های زراعی باشدپایداری تولید در نظام

استفاده  6(INM) اهداف مدیریت تلفیقی عناصر غذایی .(6112

منابع اصلی عناصر غذایی گیاه در تلفیق  کارآمد و محسوس از

ی کودها :INMاصلی سیستم  ءد. اجزاباشمیبا یکدیگر 

 کمپوست، ،(Farmyard manure) یدام یایبقاکود  ،شیمیایی

های قابل بازیافت و کودهای کود سبز، بقایای محصول، زباله

گزارش شده است که . (6112، آداماسولی و ا)وزیستی هستند 

استفاده ترکیبی کودهای آلی و کودهای شیمیایی به حفظ 

مصرف، از طریق اصالح کمبود عناصر کم پایداری عملکرد

گیاه، افزایش کارآیی مصرف در دسترس افزایش عناصر غذایی 

و بیولوژیکی خاک و  کود و بهبود شرایط فیزیکی، شیمیایی

تواند یک و می کندزیست کمک می کاهش آلودگی محیط

زیست و افزایش  منظور حفاظت از محیطروش مناسب به

 .6112گیل و والیا،  .6113و همکاران،  وز) عملکرد برنج باشد

 باروبر طبق آمار سازمان خوار .(6112ساناتیماپا و همکاران، 

 یکشت محصوالت کشاورز ریسطح ز، (6112) یجهان

هکتار بود که در سال  11721، 6113 درسال رانیدر ا کیارگان

 .هکتار رسید 3911به  6112

                                                           
2- Integrated Nutrient Management 
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  سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ارگانیک در ایران -1شکل 

 

پیرامون ولی پراکنده  زیاد مطالعاتبه  با توجه

این ، زراعت برنج کشاورزی و خاصهکودهای آلی در

ها و مطالعات انجام بررسی تجمیع با هدف مروری بررسی

تلفیق با  امکان نیز و کودهای آلیاهمیت  شده پیرامون

 ،برنج کمی و کیفیبهبود عملکرد  در شیمیاییکودهای 

معرفی  نهایتاً و شالیزار خصوصیت فیزیکی و شیمیایی خاک

 باشد.می ارگانیکسالم و  تولید برنج رونق و

 

 (Manures)کودهای حیوانی 

ای از مواد بستری، منظور از کود حیوانی مجموعه

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

اگرچه آید. دست میها بهاست که از محل نگهداری آن

درمورد اثر کود حیوانی و دیگر کودهای آلی بر  اطالعاتی

اما کشاورزان  ،عملکرد محصوالت زراعی در دسترس است

به مصرف  اًمنحصرعملکرد باال  بهی یابدر ایران برای دست

ظ کودهای شیمیایی تکیه کرده و از این رو تمایل کمی به حف

شیرانی و ) محتوای ماده آلی خاک در ایران وجود دارد

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

های مهم در زراعی از قدیم رایج بوده است و یکی از جنبه

عناصر برخی شود، زیرا چرخش عناصر غذایی محسوب می

-کود آن شوند، درها میعنوان غذا وارد بدن دام غذایی که به

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

دلیل پرورش دام و طیور در کنار زراعت برنج، همواره هنیز، ب

عنوان کود در فضوالت حیوانی به در سالیان دور از

که با طوریشد، بهشالیزارهای مناطق شمالی استفاده می

آوری ا جمعرهاسازی دام و طیور پس از برداشت برنج و ی

منتهی  هایها در زمین در طی ماهفضوالت دامی و پخش آن

اما امروزه  شد،می تأمینبه بهار، عناصر مورد نیاز گیاه برنج 

 ؛باشدمتأسفانه استفاده از کودهای آلی کمتر مورد توجه می

تر العمل گیاه نسبت به کودهای شیمیایی سریعچرا که عکس

استفاده بیشتر  منجر به مسئله از کودهای آلی بوده و این

 کودهای شیمیایی توسط کشاورزان گردیده است.

ثر کاربرد کودهای آلی بر ؤاثرات مفید و م

بسیاری  محققانخاک توسط  باروریعملکرد برنج و 

نتایج بررسی اثر کود مرغی  کهطوریبه، گزارش شده است

های فیزیکی و بیولوژیکی خاک و کود گاوی بر شاخص

گندم نشان داد که کودهای  -تناوبی برنج کشت ستمدر سی

های فیزیکی و شاخصبرای بهبود  ای پوسیدهمزرعه

جایگزین اصلی کودهای  توانندمیبیولوژیکی خاک 

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

دهد که کود مرغی کودهای مرغی و بقایای دامی نشان می

ن، فسفر و پتاسیم نسبت به کود حاوی مقادیر بیشتر نیتروژ

 ،( )عبدالحمید و همکاران1بقایای دامی است )جدول 

اثر  بررسی شواهد دیگری از. (6113، سوتار .6112
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بر صفات کیفی برنج کودهای آلی و کودهای شیمیایی 

 دانه ژالتینه شدندمای  ،که بیشترین قوام ژلدهد مینشان 

دست آمد به گاوی کودبرنج از کاربرد  ی پروتئینامحتوو 

از  یدیگر (. نتایج ارزیابی6111زاده و همکاران، نصرااهلل)

اثر مقدار کاربرد کود گاوی بر رشد و عملکرد  بررسی

 6111تا  6119های برنج ارگانیک در اندونزی در طی سال

تن در هکتار( یا  11گاوی ) که کاربرد کود دهدمینشان 

 تن در هکتار( 2/7همراه کود گاوی )توده ذرت بهزیست

یو و هوا) بود یبرنج دارای اثرات مثبت عملکردبر 

بسیاری از نتایج گزارش شده توسط  (.6112همکاران، 

 برنجعملکرد و عملکرد کاه و دانه  ءاجزا ، افرایشمحققان

تنهایی و یا در ترکیب به حیوانیمصرف کودهای  در اثر را

کاران، خان و هم) کنداثبات می با کودهای شیمیایی

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

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

اهلل و همکاران، مونا .6112ایساکا و همکاران،  .6119

اضافه کردن طبق نتایج گزارش شده،  ، برهمچنین. (6112

همراه کود شیمیایی موجب افزایش غلظت کود دامی به

دانه و ( گوگردو  میپتاس فسفر، تروژن،ین)یی عناصر غذا

عناصر  محتوای سطوح ماده آلی ومتعاقباً افزایش کاه و 

اسالم و ) گرددمیغذایی خاک پس از برداشت برنج 

به خصوصیات شیمیایی برخی از انواع  (.6119همکاران، 

 کودهای حیوانی در جدول یک اشاره شده است.

 

 (4002سوتار،  .4002)عبدالحمید و همکاران، ی و کود بقایای دامی تجزیه عناصر کود مرغ -1جدول 

 نوع کود
کربن 

(٪) 
 نیتروژن

 (٪) 
فسفر 

(g/kg) 
 پتاسیم

 (mg/kg) 
 نیتروژن/کربن

کلسیم 
(mg/kg) 

منیزیم 
(mg/kg) 

سدیم 
(mg/kg) 

 666 655 641 8 1431 1/5 53/4 53 کود مرغی
 385 632 138 3/18 888 3/1 44/1 15/61 بقایای دامی

 

و مصرف متعادل و متناسب کود  مدیریت تلفیقی

مصرف و پرمصرف عناصر غذایی کم مناسب منظور تأمینبه

رویه کودهای شیمیایی و کاهش مصرف بی ،و همچنینگیاه 

نتایج رود. میشمار بهخاک  و جلوگیری از آلودگی بیشتر آب

انایی بررسی اثر کودهای شیمیایی و بیولوژیکی بر افزایش تو

باالترین خاک مزارع تحت کشت گیاه برنج نشان داد که 

مصرف کود شیمیایی بر اساس  هایعملکرد مربوط به تیمار

تن در  11میزان نتایج تجزیه خاک و مصرف کود گوسفندی به

 کاربرد مثبت اتاثر(. 1931زاده و همکاران، هکتار بود )قلی

سایر غالت  و اجزاء عملکرد دامی بر عملکرد کودهایانواع 

مقدم و جعفری) گزارش شده است دیگری محققانتوسط  نیز

 .(1936قنبری و همکاران،  .1933همکاران، 

 (Green Manures) کودهای سبز

اضافه کردن بافت سبز گیاه به خاک  کود سبز به

زیست  شود. این کود ارزان و سازگار با محیطگفته می

ها با خاک در نکاشت گیاهان کود سبز و اختالط آ .است

و  پرمصرفتواند ضمن تأمین عناصر درازمدت می

مورد نیاز گیاه، خصوصیات خاک را بهبود  مصرفکم

طور قابل بخشد و مقدار مصرف کودهای شیمیایی را به

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

در سیستم تولید  اقتصادی جوییصرفهبا  مؤثر تکنولوژی

ت کشاورزی تبدیل شده است که ظرفیت تولید محصوال

 کندمحیطی تضمین می را بدون ایجاد مشکل زیست خاک

 (.6113)سلوی و کالپانا، 
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 (4012 همکاران، و آمبروسانو) سبز کودهای انواع از برخی عناصر تجزیه -4 جدول

 کود سبز
 نیتروژن

(3g/dm) 
 فسفر

(3g/dm) 
 پتاسیم

(3g/dm) 
 کربن/نیتروژن

 کلسیم
(3g/dm) 

 منیزیم
(3g/dm) 

 آهن
 (3mg/dm) 

 منگنز
(3mg/dm) 

 باقال مخملی
 (aterrima Mucuna) 

68 51 156 13 138 55 628 1155 

  نخود شنی
(juncea Crotalaria) 

11 18 81 63 85 53 111 685 

 لوبیای معمولی 
(vulgaris Phaseolus) 

8 4 141 43 48 54 28 18 

 

زیست بسیاری از  محیطبرای حفاظت خاک و 

کشورها از قبیل آلمان، اسپانیا و آمریکا از گیاهان پوششی در 

 .6113)مولر و رینتز،  کنندهای کشاورزی استفاده میسیستم

عالوه بر  گیاهان قبیل از اینکاشت (. 6111گابریل و کومادا، 

مزایای متعددی شامل بهبود وضعیت  ،کاهش تلفات نیترات

آفات  و گسترش های کشاورزی، توقف رشدنظامسالمتی بوم

تعدیل درجه  افزایش موجودات زنده و زا،و عوامل بیماری

کودها و کاهش  برداری از اضافاتحرارت خاک، بهره

های هرز و کاهش فرسایش خاک، بهبود رواناب، کنترل علف

 .6112اسنپ و همکاران، )حاصلخیزی خاک  و ساختمان

های تولید ه پایداری در سیستم( ب6113، بلینااستینورس و 

هر گیاه زراعی  اًبیاگرچه تقر نماید.محصول کمک می

 هاعنوان کود سبز مورد استفاده قرار گیرد، اما لگومتواند بهمی

دلیل توانایی باال در تثبیت به مانند لوبیا، شبدر برسیم و ...

شوند )تاجبخش برای این منظور ترجیح داده می هوانیتروژن 

عوامل (. 1932 ،کوچکی و همکاران .1932مکاران، و ه

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

یافته در  تواند بر مقدار نیتروژن تجمعحاصلخیزی خاک می

و قابلیت دسترسی آن برای گیاه بعدی تأثیر این گیاهان 

ای محیطی، تصمیمات مدیریتی از ر فاکتورهعالوه ب .گذارد

ان برگرداندن گیاه پوششی به مورزی و زملیات خاکجمله ع

خاک بر قابلیت دسترسی نیتروژن و مقدار کود نیتروژن مورد 

د اقتصادی گیاه بعدی تأثیر نیاز برای تولید حداکثر عملکر

گیاهان  .(1932سعید و همکاران، الدین)شمس گذاردمی

ی عنوان گیاهان گیرنده نیتروژن برابه نیز پوششی غیرلگوم

)کریستوفر و  شوندجلوگیری از آبشویی نیترات استفاده می

(. گزارشات متعددی در 6113هوکر و همکاران،  .6117، لل

خصوص اثر مثبت کشت انواع گیاهان پوششی بر 

 خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک وجود دارد.

نشان های خاک بر ویژگیلگوم کشت  بررسی اثر

بیوماس  و اد آلیدرصد مو کودهای سبز باعث افزایش کهداد 

و از این طریق باعث آزادسازی  شوندمی خاکریزجانداران 

)تجدا و همکاران،  شوندعناصر غذایی برای گیاهان می

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

مدیریت صحیح در هر سیستم تولید کشاورزی محسوب 

های تولید محصول را با پایداری سیستم تواندشود زیرا میمی

های فیزیکی خاک کاهش فرسایش خاک و بهبود ویژگی

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

انواع گیاهان کشت ن در مورد اثر انجام شده توسط محققا

یونجه معمولی، ماشک و  قرمز، شبدرنظیر  عنوان کود سبزبه

یونجه کشت در شد که میزان نیتروژن خاک  گزارشیوالف 

گیاه  دانهپروتئین  و میزان چشمگیری داشتمعمولی افزایش 

 .(1931عبدی و همکاران، )مقدار بود  حداکثربعدی )گندم( 

بر  های شیمیاییاثر کاربرد کود سبز و کود، دیگر هایبررسیدر 

عملکرد برنج و وضعیت عناصر غذایی خاک پس از برداشت 

 ت عناصر غذایی خاکنشان داد که عملکرد برنج و وضعی

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

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

در  (.6112اسالم و همکاران،  .6112اسالم و همکاران، 

وم گاستفاده از گیاهان لبررسی دیگر گزارش شده است که 

تواند یکی از راهکارهای ر میگدی گیاهان زراعی اب بدر تناو

ویژه کودهای نیتروژنی کاهش استفاده از کودهای شیمیایی به

 (.6112)پیتز،  باشد
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 ارزن، )سورگوم، گرامینه هایخانواده گیاهان مطالعه

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

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

 سورگوم بقایای برگرداندن اثر در آلی کربن میزان بیشترین

میزان نیتروژن کل در مورد  شد. بیشترین ای حاصلعلوفه

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

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

عنوان بهسه گیاهان خانواده براسیکا کارگیریهکشت و ب که

بوم، دارای اثر سودمندی بر سبز، غیر از حفظ زیست کود

 .6113زای و همکاران، )ایویسف استخاک خصوصیات 

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

نوع خاک، دمای محیط، عواملی نظیر  عناصر غذایی به

 ،. همچنینوابسته است اسیدیته و سیستم مدیریتی خاک

کربن به نیتروژن  معدنی شدن نیتروژن به نسبتد فرآین

(C/N) بستگی داردهای اول تجزیه ویژه در هفتهبه کود سبز 

 تأمیناگرچه کودهای سبز در . (1931عبدی و همکاران، )

مؤثر هستند، اما رهاسازی  مورد نیاز گیاه عناصر غذایی

ثر نیاز گیاه زراعی نیتروژن این کودها ممکن است با حداک

، استفاده از گیاه سبز مناسب، یشرایطچنین در  .مان نباشدهمز

تر ورزی بیشتر، تغییر تراکم گیاه سبز و از همه مهمخاک

انتخاب تاریخ کاشت مناسب کود سبز ممکن است به افزایش 

)مدحج و محمدپور،  کارآیی استفاده از نیتروژن منجر شود

1936.) 

 های صورت گرفته، استفاده ازبر طبق بررسی

تواند ضمن با برنج میدر تناوب  هالگومویژه به کود سبز

درازمدت،  افزایش عملکرد کمی و کیفی برنج در

در  های شیمیاییرویه کودمعضالت ناشی از مصرف بی

زراعت برنج را کاهش دهد و از تجمع امالح معدنی و 

 شوری خاک جلوگیری نماید.

 

 (Compost) کمپوست

از صنایع مختلف،  امروزه مشکل تولید ضایعات

ضایعات رود. جدا کردن شمار میاز مسائل حاد در دنیا به

منظور تولید محصوالت مفید، روشی پایدار در آلی به

باشد. کمپوست یک کود آلی مدیریت این ضایعات می

ماندهای گیاهی و تغییر و تبدیل انواع پس از حاصل

ران های مختلف ریزجاندحیوانی در نتیجه فعالیت گروه

شود )جهانی و یک کود بیولوژیک محسوب می بوده و

(. کمپوست نمودن، پایدارترین و 1931همکاران، 

باشد. ترین گزینه برای مدیریت مواد زائد آلی میاقتصادی

های آلی به کود آلی، تکنیکی در جهت پروسه تبدیل زباله

، افزایش حاصلخیزی زیست محیطیکاهش مشکالت 

های جدید کاهش توسعه مکانهای کشاورزی و خاک

(. 1939باشد )خرازی و همکاران، برای دفن می

به تولید و فرآوری ماهیت  نوع و ها بر اساسکمپوست

کمپوست، کمپوست زباله شهری و لجن انواع ورمی

، کمپوست کاه و کلش برنج و کمپوست آزوال فاضالب

 شوند.تقسیم می

 

 (Vermicompost) کمپوستورمی

ه ت نوعی کمپوست تولید شده بکمپوسورمی

باشد که در نتیجه هضم بقایای های خاکی میکمک کرم

آید وجود میهها بآلی ضمن عبور از دستگاه گوارش کرم

 (.1931جهانی و همکاران، .6113 یفا و همکاران،طل)

مانند نیترات، فسفر  کمپوستعناصر غذایی در ورمی

شکلی هستند که  تبادلی، پتاسیم و منیزیم محلول اغلب به

باشند )جهانی و همکاران، قابل استفاده می برای گیاه کامالً

کمپوست در جدول خصوصیات شیمیایی ورمی (.1931

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

کمپوست، آزادسازی کند و تدریجی عناصر غذایی ورمی

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

 وری و توان تولید اکوسیستمیجه موجب بهبود بهرهنت

تن  12. گزارش شده است که کاربرد شودزراعی می

همراه کمپوست بهتن ورمی 11کمپوست در هکتار و ورمی

بیشتر  فراهمیمقدار کود شیمیایی توصیه شده، موجب 

)شوئیتا و نارایانا، گردد نیتروژن و فسفر در دسترس می

واسطه فعالیت کمپوست بهود ورمیدر حقیقت ک(. 6112

تری در مقایسه با کمپوست ها، ماده آلی با کیفیتکرم
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دلیل که این ماده نهایی بهکند می)بدون فعالیت کرم( تولید 

های سنتی و تر عناصر نسبت به کمپوستآزادسازی سریع

 ،های رشد گیاهیتولید برخی هورمون، همچنین

شد و عملکرد گیاهان را زنی، رخصوصیاتی همچون جوانه

 (.6113، و همکاران )آرانکون دهدمیبهبود 

 

 (4002کمپوست )سوتار، تجزیه عناصر ورمی -2جدول 

 کربن
(g/kg) 

 نیتروژن
(g/kg) 

 فسفر
(g/kg) 

 پتاسیم
(g/kg) 

 کربن/نیتروژن
 کلسیم

(g/kg) 
 منیزیم

(g/kg) 
 سدیم

(g/kg) 

3/681 1/65 83/2 6/13 5/16 8/65 84/1 55/1 

 

واسطه بهبود کمپوست بهکاربرد کود ورمی عالوهبه

اثر مثبتی بر کمیت و کیفیت  ،ذخیره کربن و چرخه عناصر

گزارش شده  .(6116)انجیئو و همکاران، آلی خاک دارد  ماده

 مواد کمپوست،ورمی در موجود هیومیکی است که مواد

 شیمیایی و فیزیکی خواص که است زیست محیط با سازگار

اسید  بخشد.گیاه را بهبود می رشد کنند ورا اصالح می خاک

کمبود  تواند از گیاهان در مقابلکار برده شده میهیومیک به

)گارسیا و های تخریب شده محافظت کند آب در خاک

 کاربرد گزارش شده است که (.6116همکاران، 

کمپوست ویژه در شرایطی که نسبت ورمیکمپوست بهورمی

توده گیاه را ، سطح برگ و زیستاشدب رصدد 11به خاک 

 بخشدمیای در مقایسه با شاهد بهبود طور قابل مالحظهبه

 (.6111)وارمن و آنگلوپز، 

ای کاربرد مرحله نشان داد که ررسینتایج یک ب

های باکتری تجمعدار معنی موجب افزایشکمپوست ورمی

یی کارآهبود کننده نیتروژن و قارچ میکوریزا، بتثبیت

و افزایش پایداری  اجزاء عملکرد و مصرف نیتروژن

در  (.6119)بجباروآ و همکاران،  گردیدمحصول برنج 

ای که کاربرد مرحله ه استنتایجی مشابه گزارش شد

کمپوست دارای اثربخشی بیشتری بر عملکرد دانه ورمی

کومار و همکاران، باره آن بود )برنج نسبت به کاربرد یک

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

های رشد باالتری ویژگیکه  عملکرد شلتوک نشان داد

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

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

 همراهتوصیه شده به کود شیمیایی تلفیقیکاربرد 

 .6119رانجیتا و همکاران، ) شدکمپوست ثبت ورمی

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

 (.6112کومار و همکاران، 

 

 Municipal) مپوست زباله شهری و لجن فاضالبک

Solid Waste Compost and Sewage Sludge) 

های شهری واع زبالهنحجم زیاد اامروزه 

درکاران و نادر مناطق پرجمعیت دست صخصوبه

مدیریت اصولی و  سمت اگزیر بهنریزان مربوطه را امهنرب

فرآیند تولید کمپوست  است. هزباله سوق داد عصحیح دف

های هیندسازی محیط از آالبه پاک فشهری از یک طر زباله

داشتن مقادیر  دلیلدیگر به فکند. از طرشهری کمک می

عنوان یک کود آلی در قابل توجهی از عناصر غذایی به

 غنی شهری زباله کمپوست .است هشاورزی قابل استفادک

با کودهای شیمیایی در مزرعه قابلیت دسترسی عناصر  هشد

و موجب  هداد شرا برای گیاهان افزای مصرفو کم فپرمصر

رسولی د )شومی کخابهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

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

کاربرد درازمدت مقادیر  تأثیرن با بررسی محققا

و با کود شیمیایی  شده مختلف کمپوست زباله شهری غنی

نشده بر عملکرد دانه و تجمع برخی عناصر غذایی در  غنی

کمپوست زباله شهری ساده و  گزارش کردند که دو رقم برنج

افزودن مقدار ماده آلی خاک سبب بهبود غنی شده عالوه بر 

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

ها با در نظر گرفتن توان از آنآهن، منگنز شده و بنابراین می

 در کشت برنج استفاده کرد محیطی های زیستاحتیاط

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

زیستی در افزایش  زباله شهری و زغال پوستکمکاربرد توأم 

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/570207
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/570207
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/570207
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/570207
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 تأثیرهای آهکی شالیزارها عناصر مغذی گیاه برنج در خاک

 (.1932کالیی و همکاران، طوله)فالح توجهی دارد قابل

ه ت کن فاضالب نوعی از پسماندهای آلی اسلج

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

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

عالوه بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک  تواندمی

سبب افزایش غلظت عناصر غذایی ضروری پرمصرف و 

لجایر و همکاران، عسگری) مصرف برای رشد گیاه شودکم

های مختلفی وهشپژ .(1932العلومی و همکاران، فتح .1932

و  خاک هایویژگیب بر در زمینه اثر مصرف لجن فاضال

گزارش  انجام شده است. های رشد گیاهان زراعیشاخص

 خاکفاضالب پس از اضافه شدن به  لجنشده است که 

سزایی داشته هگیاه نقش ب تواند در افزایش رشد و عملکردمی

فزایش غلظت ا کهطوری( به1932باشد )کرمی و همکاران، 

در خاک و  و مسآهن، منگنز، روی  مصرف نظیرعناصر کم

شهری در مطالعات زیادی به  نبال کاربرد فاضالبدگیاه به

 .6119براید، مک .6116براید و اونز، )مک اثبات رسیده است

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

فاضالب باعث افزایش ماده آلی، ظرفیت نگهداری آب  لجن

رای عناصر غذایی ضروری و بهبود ساختمان خاک شده و دا

و منگنز  یآهن، رو م،یزیمن م،یفسفر، پتاس تروژن،ین گیاه مانند

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

شرایط آب خاک، لجن فاضالب و کودهای شیمیایی بر 

برنج گزارش کردند که  گیاه عناصر پرمصرف در غلظت

یلوگرم خاک باعث گرم لجن فاضالب بر ک 21و  61صرف م

 جز غلظتهب)دار غلظت عناصر پرمصرف افزایش معنی

ریشه  پتاسیم در بخش هوایی و غلظتدر  (سدیم ونیتروژن 

گردید  شیمیایی دکومصرف  شاهد و تیمارهای نسبت به

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

رد لجن تأثیر لجن فاضالب گزارش کردند که کارببررسی 

عملکرد فیزیکی و شیمیایی خاک،  هایویژگی عالوه بر بهبود

لجن استفاده از های اخیر در سال .را بهبود بخشیدجو 

دلیل ارزان به اراضی کشاورزیدر عنوان کود بهفاضالب 

 آن محیطی زیست هایجنبه به اما ،بودن رواج یافته است

 .1932 است )کرمی و همکاران، نشده کافی توجه

مختاری و همکاران،  .1932لجایر و همکاران، عسگری

مقادیر باالی  دلیلبه زیست محیط در لجن فاضالب (.1932

 هایفسادپذیر و میکروب مواد وجود و فلزات سنگین

 و عفونی هایبیماری اشاعه آن به در موجود زابیماری

)مختاری و همکاران،  انجامدمی زیست محیط تخریب

به  لجن فاضالببر اثر افزودن است که  گزارش شده .(1932

موجود در آن های آلی، معدنی و میکروبی خاک، آالینده

 شودو وارد زنجیره غذایی انسان می گیاه شدهجذب 

( 6112التار و همکاران ) (.1932لجایر و همکاران، )عسگری

کاربرد لجن فاضالب در  ماندهاثرات مستقیم و باقیبا بررسی 

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

 -فلزات سنگین و حاصلخیزی خاک در سیستم کشت برنج

مقادیر مصرفی لجن فاضالب باعث  گزارش کردند کهگندم 

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

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

های محققان . بر طبق یافتهمجاز تعیین گردیدبیش از حد 

هایی مبنی بر غلظت سمی عناصر سنگین و برخی گزارش

مدت مصرف در خاک در اثر مصرف طوالنیعناصر کم

فاضالب وجود دارد که شهری و لجن  کمپوست زباله

ها در اراضی تواند از دالیل محدودکننده استفاده از آنمی

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

موجب شده که قبل از هر گونه محیطی لجن فاضالب 

 از عاری تا آن انجام شده پردازش مختلف مراحلاستفاده، 

 سازی ازکمپوست .شود زیست محیط برای خطرناک مواد

 و هاپاتوژن آلی، کاهش مواد پایداری موجب فاضالب لجن

 کنندهسبک عنوانبه ییآلی نها کود کیفیت و شده هاانگل

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

است کمپوست تولید شده از لجن فاضالب و پسماند شهری 

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

 و باشد و ...( سربمس،  کروم، جیوه، روی، آهن، نیکل،

این ب تجمع وع کمپوست موجن نمدت ایمصرف طوالنی

 .گرددبروز سمیت در گیاهان  در خاک و گیاه و عناصر

ر ه ضرحیط زیست برای جلوگیری از هر گونن رشته مامحقق
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آب با  ودگی خاک ویا آل یو زیان و خسارات ناشی از شور

برای حداکثر مقدار  تانداردهایی رافلزات سنگین، شرایط و اس

رف صمجاز م داکثرحین مجاز عناصر سنگین و همچن

ی را تعیین اورزفاضالب در کشن لج ت وکودهای کمپوس

ها که رعایت آن (1932)ززولی و همکاران،  دانودهنم

سازی از لجن فاضالب و تواند به بهبود فرآیند کمپوستمی

ها در زراعت تر از آنزباله شهری و استفاده گسترده

و به پایداری در  یانجامدمحصوالت استراتژیک ب

 ی کشاورزی کمک قابل توجهی نماید.هااکوسیستم

 دیگر هایاستفاده از پرتوهای یونیزان از روش

وسیله گندزدایی لجن فاضالب بوده که جذب انرژی آن به

های آب لجن باعث یونیزه شدن مولکول آب و مولکول

شود. گزارش های آزاد اکسنده و کاهنده میتشکیل رادیکال

ان مانند پرتو گاما بر روند جامعی در مورد اثر پرتوتابی یونیز

های شیمیایی لجن وجود ندارد؛ با این حال، تغییرات ویژگی

توان جانداران بیمارگر با پرتوتابی لجن فاضالب، می

حذف کرده و را ها خطرناک و مواد بازدارنده رشد گیاه در آن

لجایر و )عسگری رشد و عملکرد گیاهان را افزایش داد

های مختلفی در مورد ن گزارشتاکنو (.1932همکاران، 

ارزیابی خطر مصرف محصوالت کشاورزی تحت تأثیر 

چنین گزارشی در مورد اما وجود دارد پساب فاضالب 

محصوالت کشت شده در حضور لجن فاضالب پرتوتابی 

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

 .(6116زو و همکاران،  .6116همکاران، 

 

 (Ricestraw Compost) لش برنجکمپوست کاه و ک

های بخش بزرگی از اندام گیاهان زراعی را ترکیب

دهند. این مواد خشبی در گیاهان لیگنوسلولزی تشکیل می

 وسلولز همی درصد 11- 91، سلولز درصد 12- 21شامل 

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

های ن افزایش یافته و ترکیبو لیگنیسلولز همی ،مقدار سلولز

(. در طول 1939)رضوی و همکاران،  یابندتر کاهش میساده

که در  ییدهه گذشته، زراعت برنج در بسیاری از کشورها

علت افزایش صادرات و رشد شود، بهها برنج کشت میآن

جمعیت افزایش یافته است که منجر به تولید حجم زیادی از 

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

 (.6112ک و همکاران، اششده است )

علت ناآشنایی بسیاری از کشاورزان برای امروزه به

بقایای  ،بعدی گیاه منظور کشترها و آزاد کردن زمین به

. (1937)تولی،  دریزنسوزانند و یا دور میگیاهی را می

بر فی اثرات من دارای از سطح مزرعه بقایای گیاهیذف ح

 استمحیط زیست  سالمتتولید محصول و  باروری خاک،

 (1932شهپری و همکاران،  .1932خانی و آذرنیا، صفی)

 مزارع در پوشال گزارش شده است که سوزاندنکه طوریبه

 بین از و متری خاکسانتی 2- 3 دمای افزایش برنج موجب

 و مزرعه نقاط سایر به آتش سرایت مفید، ریزجانداران رفتن

محققان طی بررسی دیگر . شودمی زیست محیط آلودگی

سوزاندن بقایای گیاهی، مواد آلی  اثردر عنوان کردند که 

خاک سریعاً به خاکستر تبدیل شده و درنهایت عناصر غذایی 

شکل محلول در آمده نظیر فسفر در خاکستر بقایای گیاهی به

ز خاک وسیله فرسایش بادی یا آبی اتواند بهو به آسانی می

پس از  ی گیاهیاز سوی دیگر حفظ بقایا .خارج گردد

ل بزرگی برای کاشت محصوالت ضبرداشت محصول مع

 .(1937)تولی،  رودشمار میبهبعدی 

سبب بهبود  با خاک گیاهبقایای  مخلوط کردن

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیکی خاک، حفظ 

بیش حاصلخیزی و رطوبت خاک، کاهش فرسایش و تبخیر 

کاه و  (.1937شود )کمیلی و همکاران، می رطوبت از اندازه

 صورتبهتنهایی یا عنوان ضایعات برنج بهکلش برنج به

احتمال آبشویی ترکیب با کودهای معدنی و ریزجانداران 

و در  دادهکاهش  رشد خاک را در مراحل اولیه از نیتروژن

را  برنج دو عملکر رشد رویشی ،با آزاد کردن نیتروژن ادامه

نتایج یک بررسی  .(6111)وانگ و همکاران، دهد میافزایش 

ای از عناصر پرمصرف و حظهالبخش قابل منشان داد که 

شود که برگرداندن در کاه و کلش برنج ذخیره میمصرف کم

عناصر غذایی چرخش و برگشت  ها به خاک منجر به بازآن

د گردمی به چرخه تولید و افزایش کیفیت و کمیت محصول

و  هاتکنولوژیکارگیری هبا ب (.6111)چودوری و همکاران، 
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های متعددی از استفادهتوان جدید میفرآوری  هایروش

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

شود بقایای آلی می موجب های فرآوری بقایا است کهروش

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

 دارای کودهای آلی مثل کمپوست حاصل از بقایای برنج، اغلب

، باشندمیکمتری  (و فسفر نیتروژن )نظیر عناصر غذایی اصلی

ها و مصرف، آنزیمعناصر غذایی کم پتاسیم، از نظر اما

مؤثر  غنی بوده و از این لحاظ در رشد گیاه ریزجانداران

ه خصوصیات شیمیایی ب (.6112بل و همکاران، ) باشندمی

 کمپوست کاه و کلش در جدول چهار اشاره شده است.
 

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

 کربن
(٪) 

 نیتروژن
(٪) 

 فسفر
(mg/kg) 

 پتاسیم
(mg/kg) 

 نیتروژن کربن/
 کلسیم

(mg/kg) 
 منیزیم

(mg/kg) 
 سدیم

(mg/kg) 

6/52 14/5 1155 6168 5/11 616 486 511 

 

با بررسی اثرات تلفیقی کودهای نیتروژن و ن محققا

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

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

 111 همراه با مصرف پنج تن در هکتار کمپوست کاه برنج

ه الواین محققان ع .حاصل شد کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن

بیان داشتند که کاربرد تلفیقی کود نیتروژن و کمپوست  بر این

واسطه افزایش قابلیت دسترسی فسفر، حفظ کاه برنج به

باروری و بهبود خصوصیات خاک سبب افزایش تعداد خوشه 

کمترین  دست آمده،بر طبق نتایج به ،. همچنیندر کپه گردید

پنج تن در هکتار کمپوست ز مصرف ا ناباروردرصد خوشه 

حاصل  کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 111 همراه با کاه برنج

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

مداوم کمپوست کاه و کلش بر عملکرد برنج در ویتنام گزارش 

اثرات  دارای کردند که کاربرد مداوم کمپوست کاه و کلش

 بودلکرد برنج و خصوصیات فیزیکی خاک مثبتی بر عم

که  دادنشان  دیگر بررسینتایج  (.6113)تاکشی و همکاران، 

تن کمپوست کاه و کلش برنج همراه با نصف  پنجکاربرد 

فعالیت  موجب افزایشمقدار توصیه شده کود شیمیایی، 

 کربن آلی و نیتروژن خاکدرصد و  آلکالین فسفات دهیدوژناز،

توده زیست افزایش و درصد( 16/1و  17/1 زانمیبه ترتیببه)

 درصد ،بر طبق نتایج این پژوهش ،. همچنینشودمی برنج

 شاهد و هایمعدنی شدن نیتروژن از تیمارمیزان و  آلی کربن

)گویال و همکاران،  شیمیایی بیشتر بود هایکودمصرف 

سوم نیتروژن توصیه شده  ای دیگر کاربرد دو. در مطالعه(6113

بهبود تن کمپوست کاه و کلش برنج موجب  پنجاه همربه

بیشتر ی او محتوتولید وزن خشک باالتر  ،برگ سطح شاخص

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

 (.6119همکاران، 

خاک اره و پوسته شلتوک از سایر ضایعات 

عنوان توانند بهروند که میشمار میکشاورزی و صنعتی به

اده آلی دارای اثر مثبت بر خصوصیات خاک و در نهایت م

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

بورنو  رس مقاوم بومی ایالت پوسته شلتوک بر خصوصیات

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

ما، عنوان مواد افزودنی، استحکام رس در برابر گرشلتوک به

مقاومت  و یافت تراکم، نفوذپذیری و چگالی خاک کاهش

 ،ها افزایش پیدا کرد. همچنینشوک گرمایی و تخلخل نمونه

تجزیه شیمیایی خاک نشان داد که اضافه کردن خاک اره و 

ی آهن و کاهش اموجب افزایش محتو پوسته شلتوک

حسن و همکاران، مینیوم و سیلیس خاک گردید )وآل محتوای

6112.) 

 

 (Azocompost)آزوال  کمپوست

 موجودات ترینمهم از یکی (Azolla sp)آزوال 

باشد که از کننده نیتروژن مورد نیاز برنج میتأمین زنده

آبی آنابنا آزولی برخوردار است و  -همزیستی جلبک سبز

مشترک، نیتروژن هوا را تثبیت زیستی هم همین واسطهبه

ود را برای تثبیت نماید. این موجود زنده، انرژی خمی

 آورد. وروددست مینیتروژن اتمسفر از طریق فتوسنتز به

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

 به هوا نیتروژن انتقال بر عالوه گیاه که این هاستسال

 لوگیریج هرز، هایرشد علف از جلوگیری سبب خاک،

 آب مصرف جویی درصرفه و شالیزار آب تبخیر از

تواند در صورت فراهم بودن شرایط آزوال می .شودمی

نه دو تا چهار کیلوگرم نیتروژن امناسب سبب افزایش روز

درصد سولفات  61تا  11در هر هکتار شود که معادل 

به (. 1939بایگی و همکاران، )غروی آمونیوم است

کمپوست آزوال در جدول پنج اشاره خصوصیات شیمیایی 

 شده است.
 

 (4012زاده و همکاران، تجزیه عناصر کمپوست آزوال )یوسف -5جدول 

 کربن
(٪) 

 نیتروژن
(٪) 

 فسفر
(٪) 

 پتاسیم
(٪) 

 نیتروژن کربن/
منگنز 

(mg/kg) 

 مس 
(mg/kg) 

 روی 
(mg/kg) 

 آهن
(٪) 

4/51 5 31/1 5/1 41/15 226 45 116 3/5 

 

مخلوطی از موادآلی پوسیده وال آزکمپوست 

در یک محیط گرم،  است که ریزجانداران توسطشده 

مواد و عناصر غذایی  مرطوب و تحت شرایط هوازی،

استفاده در اختیار گیاه  صورت قابلهموجود در خود را ب

کمپوست در  . استفاده از(1937پور، )رضوی دهدقرار می

رسیدن  از ارکانعنوان یکی به مدیریت عناصر غذایی خاک

 باشدمیمفید به یک سیستم کشاورزی پایدار 

مالجعفری و همکاران  (.6112بیوکی و همکاران، یزدانی)

( با بررسی اثر کمپوست آزوال بر جذب عناصر 1932)

های زنی شده با باکتریغذایی و عملکرد دانه برنج مایه

محرک رشد گیاه دریافتند که حداکثر عملکرد شلتوک از 

 در ترکیب با تن در هکتار کمپوست آزوال 11ار تیم

بر طبق نتایج این  ،دست آمد. همچنینآزوسپیریلوم به

ترتیب از پژوهش، بیشترین مقدار فسفر و پتاسیم دانه به

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

دلیل اینکه در دوره رشد کوتاه حدود یک ماهه آزوال به

را جذب  مصرفکمو  پرمصرفصر غذایی خود اکثر عنا

سرعت تجزیه شده و مواد و عناصر غذایی خود کرده و به

تواند نسبت به کودهای دهد، میرا در اختیار خاک قرار می

 کاربردنتایج بررسی اثر  .آلی دیگری برتری داشته باشد

آزوالی تازه و کمپوست شده بر عملکرد و جذب عناصر 

تن  پنجاز  که استفاده توأمداد  دانه و ساقه برنج نشان

اوره کیلوگرم در هکتار  161با کمپوست آزوال همراه 

همچنین، نتایج . بیشترین مقدار عملکرد دانه را تولید نمود

این روش از مصرف کودهای این پژوهش نشان داد که 

آلودگی ناشی از قابل مالحظه  موجب کاهش، شیمیایی

ل به اهداف نیزیست و  محیط حفظ ،هامصرف آن

 (.1937پور، )رضوی شودمیکشاورزی پایدار و ارگانیک 

ضایعات آلی  کاهشسازی در نظر به اهمیت کمپوست

کشاورزی، صنعتی و خانگی و تبدیل آن به محصوالت 

توان از آن در سطح سودمند قابل استفاده در کشاورزی، می

زیست  عنوان یک روش بیولوژیکی منطبق با محیطوسیع به

هت تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و بهبود ج

خاک استفاده  ریزجاندارانخصوصیات فیزیکی و فعالیت 

 نمود.

 

 (Biofertilizers)یا بیولوژیک  کودهای زیستی

در چند دهه اخیر، تالش برای افزایش تولید در واحد 

ی ادل کودهای شیمیایی، پیامدهاسطح و مصرف زیاد و نامتع

همراه داشته ی و افزایش هزینه تولید را بهمحیط منفی زیست

های جدید افزایش است و این امر ضرورت تجدیدنظر در شیوه

 اصطالح (.1932)کاویانی،  نمایدمی یادآوریتولید محصول را 

 دامی، کودهای از حاصل آلی مواد به اًمنحصر زیستی کودهای

 ندمان ریزجاندرانی بلکه گردد،نمی اطالق سبز کود و گیاهی

 مواد و گیاه رشد محرک ایهباکتری ویژهبه هاقارچ و هاباکتری

 زیستی کودهای ترینمهم جمله از هاآن فعالیت از حاصل

استفاده از  (.1936نیا و همکاران، توحیدی) گردندمی محسوب

کاهش منظور مؤثر بهعنوان راهکار بهتواند کودهای زیستی می

 راستا این . درارائه گردد مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی

 با تلفیق صورتگیاه به رشد افزاینده هایباکتری با بذر تلقیح
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 پایدار مدیریت برای ی مهمراهبرد شیمیایی، کودهای

 پایدار هایدر سیستم تولید افزایش و کشاورزی هاینظامبوم

 .6113ادیسموی و کلوئپر، باشد )میتولید محصول 

های محرک رشد باکتری .(1939 پور و سیدشریفی،علیحکم

هایی مانند تولید و ترشح مکانیسمو  تثبیت نیتروژنتوانند با می

شده و  فسفات قابل جذب خاکموجب افزایش  اسیدهای آلی

افزایش  ،هاویتامین ،یی نظیر اکسین، جیبرلینهاتولید هورمونبا 

های مفید کمک به فعالیت میکروارگانیسم ،فعالیت آنزیمی گیاه

افزایش رشد و توسعه ریشه و جذب آب و مواد معدنی  و خاک

)زهیر و همکاران،  موجب بهبود رشد و عملکرد گیاهان شوند

زاده و همکاران، حسن .6119پرزمونتانو و همکاران،  .6112

اصغری و همکاران،  .1931دلدار و احتشامی، امین .1932

1936.)  

 هایریباکت کاربرد که نشان دادیک بررسی  نتایج

 -در سیستم کشت شبدرریزوبیوم، ازتوباکتر و سودوموناس 

نیتروژن و فسفر قابل جذب  درصد کربن آلی، افزایش با برنج

تعداد دانه پر و درصد باروری خوشه و  افزایش موجب خاک،

گردید و مصرف کودهای شیمیایی را کاهش  برنج دانه عملکرد

نتایج بررسی دیگر، همچنین، بر طبق  .(1937کومله، )شهدی داد

های و سویه UPMB10(Bacillus sphaericus) باکتری

و سایر  زنیقدرت جوانهتوانند با افزایش ریزوبیوم می

های گیاهچه برنج دارای اثر مثبت بر استقرار اولیه و رشد ویژگی

بر طبق (. 6116میا و همکاران، و توسعه محصول باشند )باست

 27افزایش  موجباربرد ریزوبیوم ک های یک تحقیقنتایج یافته

گردید و نیاز به مصرف کودهای برنج عملکرد دانه درصدی 

یانی و  .6112فنگ و همکاران، ) شیمیایی ازته را کاهش داد

بر رشد های محرک بررسی اثر باکتری نتایج(. 6111داتسو، 

و تثبیت نیتروژن برنج که در آن از  صفات مرفولوژیک

 Lysinibacillus)ل های بومی شامباکتری

xylanilyticus)UPMB19، (Bradyrhizobium 

japonicum)UPMR30  استفاده شده بود، نشان داد که ترکیب

تعداد پنجه، وزن  موجب افزایش داریطور معنیها بهباکتری

شاهد  تیمار نسبت به خشک ریشه و ذخیره عناصر غذایی

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

حصول ، ملیپوفروم اثرات مصرف باکتری آزوسپریلومبررسی 

در  قبلی و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج

سبب افزایش عملکرد  کاربرد باکترینشان داد که  تنکابن

درصد در مقایسه با عدم کاربرد  12میزان شلتوک به

 شده ارشگز. (1932پناه، )جوادی و امین آزوسپریلوم گردید

 های باکتریاییتلقیح شده با سویههای برنج بوتهکه است 
(Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, 

Azospirillum lipoferum)، دلیل محتوای کلروفیل به

وزن خشک ریشه و اندام ، ظرفیت فتوسنتزی ،از رشدبیشتر 

رما شا) آهن و روی باالتری برخوردار بودند محتوای، هوایی

که گزارش شده است  دیگر ارزیابی در(. 6112و همکاران، 

از  دانه در شده ذخیره نیتروژن و دانه عملکرد میزان بیشترین

کاربرد ترکیبی کود نیتروژن، کود دامی و باکتری آزوسپیریلوم 

نتایج بررسی  (.1932و همکاران،  مصلحی)حاصل شد 

برنج بر رشد  3(PGPR)های محرک رشد کارآیی باکتری

دار ارتفاع ها موجب افزایش معنینشان داد که اکثر جدایه

گیاه، طول ریشه، تولید ماده خشک ساقه و ریشه نشاهای 

دست آمده بر طبق نتایج به ،برنج گردیدند. عالوه بر این

ای طور قابل مالحظهبذر را به زنیجوانه ،PGPR هایجدایه

در ویتنام  .(6113زمان و همکاران، )اشرف افزایش دادند

موجب افزایش رشد و  PGPRهای مختلف کاربرد سویه

نتایج یک پژوهش بر  .(6113)نگوین،  عملکرد برنج گردید

در پاکستان که  برنج روی دو رقم باسماتی و سوپرباسماتی

 Enterobacter)دو جدایه از  PGPRهای در آن از جدایه

spp  و دو جدایه ازAzosprillium spو در  تنهایی( به

ترکیب با ریزوبیوم و آزوسپیریلیوم استفاده شده بود، اثرات 

حسن و های افزاینده رشد را نشان داد )مثبت تلقیح با باکتری

های گزارش شده است که باکتری (.6112همکاران، 

جذب  ییآکار بهبود در توجهی قابل پتانسیل سودوموناس

 تنوع ر،انتشا وسعت علتبه و داده نشان خودشان از فسفر

های تنش به آن هایگونه از برخی بودن ای و مقاومگونه

 جایگاه از مناسب بیولوژیک کود عنواناند بهتوانسته محیطی

زاده و همکاران، برخوردار گردند )حسن ایویژه اهمیت و

 باکتری انتخاب و شناسایی منظور(. نتایج یک تحقیق به1932

 BHYJY23 یهسو برنج، تولید برای مؤثر رشد محرک

                                                           
3- Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
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 از BHYJY16 سویه آن از بعد و پوتیدا سودوموناس

 اکسین برخوردار فسفر و تولید سازیمحلول میزان بیشترین

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

Aspergillus spp. PS 104 فسفات سازی سنگ در محلول

 های اصالح شده، توسط محققان نشان داده شدهدر خاک

های افزاینده رشد باکتری (.6113است )کانگ و همکاران، 

عنوان ها ایفا کنند. بهتوانند نقش مهمی در مدیریت بیماریمی

های باالیی از مدیریت بیماری سوختگی غالف مثال پتانسیل

 Rhizoctonia solaniتوسط ( Sheat blight)برگ برنج 

AG 1- 1A، ویژه از طریق استفاده ترکیبی بهPGPR  و

های مدیریت تلفیقی های شیمیایی در سیستمکشقارچ

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

های افزاینده رشد تجاری در هند، بیماری توسعه باکتری

 Rhizoctonia solaniسوختگی غالف برگ برنج توسط 

طور عملکرد دانه به درصدی بود و 97دارای کاهش 

کومار و همکاران، ) سبت به شاهد افزایش یافتنداری معنی

توانند با های محرک رشد میهمچنین، باکتری (.6113

های غیرزنده موجب افزایش افزایش مقاومت گیاه به تنش

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

و  IR50افزاینده رشد گیاه بر تحریک رشد دو ژنوتیپ برنج 

ADT43 نشان داد که ارتفاع بوته،  شوریاسترس  تحت

هایی که خشک اندام هوایی و ریشه در بوتهوزن و طول ریشه

داری طور معنیهای سودوموناس تلقیح شده بودند، بهبا سویه

 (.6112افزایش پیدا کرد )سن و چاندراسخار، 

های های افزاینده رشد بر شاخصاثر مثبت باکتری

غالت  برنج و سایر عملکرد رشدی، جذب عناصرغذایی و

شاهارونا و ) گزارش شده است بسیاری محققانتوسط 

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

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

پور و علیحکم .6112پناهی و همکاران،  .6111همکاران، 

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

کاربرد  ،های صورت گرفته محققانبر طبق بررسی (.1932

 31تا بیش از  71تواند جایگزین مصرف انواع کود آلی می

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

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

ری و اصغ .6112اهلل و همکاران، . امون6119همکاران، 

کومله، . شهدی1932. مصلحی و همکاران، 1936همکاران، 

 واکوسیستم  را بر هاو معضالت ناشی از مصرف آن (1937

  ای کاهش دهد.طور قابل مالحظهبه هاسالمت انسان

 

 گیری کلیتیجهن

کودهای  مصرف کشاورزان به بیش از حد اتکاء             

سریع گیاه و  العملسدالیل مختلف از جمله عکبه شیمیایی

های کم یا روش فراگیر نبودن، همچنین والوصول بودن سهل

موجب زراعی از جمله برنج ت محصوالتولید نهاده در  بدون

 این در حالی. باشدبسیار ناچیز آلی کودهای  کاربردشده است 

تواند عالوه بر حفظ ماده آلی استفاده از کودهای آلی می ست کها

خاک، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را  و عناصر غذایی

بهبود بخشد و کیفیت محصول تولیدی را تضمین نماید. افزایش 

های زیادی به اکوسیستم میزان تولید در واحد سطح نباید هزینه

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

 اثر عوامل محیطی غیرقابل ،موجود در هر منطقه و همچنین

 تغذیه گیاه برنج، کنترل بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

عناصر  مقادیربر اساس نتایج آزمون خاک و بررسی  بایستمی

آگاهی کامل از نیاز  ،و همچنین انواع کودهاغذایی موجود در 

و  گرفته های صورتصورت پذیرد. با توجه به بررسیبرنج گیاه 

کاربرد ی شیمیایی در راستای کاهش و مصرف متعادل کودها

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

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

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

تنهایی و یا در تلفیق با کودهای شیمیایی در مزارع به کاه و کلش

انواع کودهای حیوانی )گاوی،  مصرف .شودمی برنج توصیه

های با کمپوست و کمپوستگوسفندی، مرغی و غیره(، ورمی

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

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

 ،عنوان نقشه راهتواند بههای افزاینده رشد میاستفاده از باکتری

مورد نیاز گیاه و  قابل دسترس منظور بهبود عناصر غذاییبه

های ترویجی قرار س برنامهأاستانداردسازی مصرف کود در ر
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 ،ارگانیک -سالمو صادرات برنج  سازیتجاریبا تولید، و  یردگ

 وجود آورد.به کنندهتولیدتحول بزرگی در اقتصاد 

 

 ترویجی ایهپیشنهاد

اثرات بسیار مفید بر  اساساً کودهای آلی به جهت

خاک برای  و شیمیایی خواص فیزیکی و فعالیت بیولوژیکی

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

های صورت گرفته، قبل از مصرف کودهای آلی بررسی

انجام  این کودهااست که تجزیه شیمیایی خاک و  ضروری

رغی فرآوری شده در کود م مقادیر طور کلی، کاربرد. بهشود

پوسیده و  اراضی با کمبود فسفر، کودهای گاوی کامالً

و درصورت فقر های با کمبود نیتروژن گوسفندی در خاک

کاربرد تلفیقی کودهای آلی و  ،شدید عناصر غذایی خاک

شود. کمپوست آزوال و کمپوست کاه و توصیه میشیمیایی 

در اراضی  هااز دیگر منابع آلی است که کاربرد آن کلش

بهتر است درتلفیق با کود  رسد ولینظر میشالیزاری مناسب به

با خاک مخلوط گردند. کمپوست  کشتقبل از  شیمیایی و

زباله شهری و کمپوست لجن فاضالب از دیگر انواع کودهای 

 روند که هر چند با توسعه زندگی شهری،شمار میآلی به

مدت رد طوالنیها در حال گسترش است ولی کاربآن کاربرد

دالیلی نظیر عدم تفکیک صحیح از مبدأ )وجود خرده ها بهآن

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

ها که قبل از استفاده، مراحل مختلف پردازش بر روی آن

لذا با توجه به اهمیت کودهای آلی در صورت پذیرد. 

ر غذایی مورد نیاز های کشاورزی پایدار و تأمین عناصسیستم

شود که ترویج و توصیه کاربرد این گیاه چنین استنباط می

عنوان یک راهکار مؤثر در جهت تواند بهمی شالیزارکودها در 

رویه کودهای شیمیایی و کاهش معضالت ناشی از مصرف بی

بهبود حاصلخیزی خاک و  حفظ منابع تجدیدناپذیر از آلودگی،

بهبود خصوصیات  ر غذایی،افزایش فراهمی و جذب عناص

 یابی به محصول برنج سالمدست کمی و کیفی برنج و در نتیجه

 در و به پایداری قرار گرفته و ارگانیک مورد توجه خاص

کننده کمک برنج و سالمت مصرف -های کشاورزیبومزیست

 قابل توجهی نماید.
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سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدیدشونده در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .خوراسگان، اصفهان، ایران
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. مقایسه اثرات کودهای دامی و شیمیایی بر 1933مقدم، م.، رضاپور، م.، آروین، پ. و خندان، ت. جعفری .2

های نو در کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه اجزا عملکرد گندم. پنجمین همایش ملی ایده عملکرد و

  .آزاد اسالمی واحد خوراسگان، اصفهان

های غنی شده بر درصد ظهور گیاهچه و کمپوستکاربرد ورمی تأثیر. 1931. انی، م.، بشارتی، ح. و گلچین، اجه .7

 .62(1:) 99- 93های خاک )علوم خاک و آب(. .  مجله پژوهش712کراس وزن خشک بوته ذرت هیبرید سینگل

، (Azospirilim lipoferum) لیپوفروم . اثرات مصرف باکتری آزوسپریلوم1932. ، هپناهجوادی، م. و امین .3

در تنکابن. نشریه  (.Oryza sativa L) محصول قبلی و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج

 .93(6:) 911- 962ان زراعی. اکوفیزیولوژی گیاه

 کننده تسهیل هایباکتری مصرف کارآیی. 1932. ک خاوازی، و. ر. م چی،چایی ،.د مظاهری، ،.ا زاده،حسن .3

 و زراعت در سازندگی و پژوهش مجله. جو عملکرد اجزا و برعملکرد فسفر شیمیایی کود و فسفر جذب

 (.77:) 111- 113. باغبانی

و سطوح  (PGRP) های افزاینده رشد گیاه. اثر تلقیح بذر با باکتری1939. ، رریفیپور، س. و سیدشعلیحکم .11

 .(.Hordeum vulgare L) های فیزیولوژیک جومختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص

 .16(2:) 366- 399های زراعی ایران. نشریه پژوهش

بندی فسفر در تعدادی از مرغی بر قابیلت استفاده و جزء شهری و کود . اثر کمپوست زباله1933حلوایی، م.  .11

شناسی گرایش شیمی و حاصلخیزی ارشد خاکنامه کارشناسیهای استان چهارمحال و بختیاری، پایانخاک

 .خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

ا کود گاوی و کارتن بر کیفیت ترکیب ضایعات ذرت ب تأثیر. 1939طرقبه، ج. خرازی، س. م.، یونسی، ح. و عابدینی .16

 .1(119:) 173- 133شریه زراعت )پژوهش و سازندگی(. ن. Eisenia fetida کمپوست تولید شده باورمی

دو ماده آلی با و یا بدون نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی گندم  باقیمانده. اثر 1933. ، مرسولی، ف. و مفتون .19

 .62(6:) 626- 679ب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(. و برخی خصوصیات شیمیایی خاک. نشریه آ

. تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی به کمک چهار گونه 1939پور، ح. ر. .، کامکار، ب. و صادقیرضوی، س. ا .12

 .2(2:) 991- 922زی. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. زی و چوبقارچ گندروی خاک

زوالی تازه و کمپوست شده بر عملکرد دانه و جذب عناصر در دانه و . اثر استفاده از آ1937پور، ت. رضوی .12

شونده در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسالمی ساقه برنج. سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید

 .واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

شهری بر غلظت عناصر  مدت کمپوست زبالهکاربرد دراز تأثیر. 1932رنجبر، م.، قربانی، ه. و قاجارسپانلو، م.  .12

 .13(2:) 729- 722زراعی کشاورزی. پرمصرف در خاک و گیاه برنج. مجله به

 بررسی تأثیر فضوالت. 1932هزارجریبی، ه. و احمدنژاد، ع. ززولی، م. ع.، اصغرنیا، ح.، یزدانی، ج.، ضیائی .17

. شهری لجن فاضالب کمپوستی فرآیند ورمیسنگین درط کننده بر غلظت فلزاتعنوان عامل حجیمگاوی به

 .62(162:) 126- 123مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 

های محرک دار کردن بذر با باکتریپوشش تأثیر. 1932سعادت، ف.، احتشامی، م، ر، اصغری، ج. و ربیعی، م.  .13

 232- 232هان زراعی ایران. ای. مجله علوم گیارشد و عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه

(:9)22. 
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بررسی تأثیر نوع بقایا، مدیریت بقایا و نیتروژن بر عملکرد، کیفیت  .1932بند، ا. شهپری، ز.، فاتح، ا. و آینه .13

 .3(9:) 37- 112. عناصر غذایی پرمصرف خاکو  (.Triticum durum L) گندم دوروم

 برنج و شبدر عملکرد بر غیرهمزیست و همزیست ریباکت سویه چند تأثیر . بررسی1937کومله، ع. شهدی .61

، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، 22912برنج، گزارش نهایی، شماره  پایه بر کشت سیستم در( هاشمی رقم)

 ، ایران.رشت

 تیمارهای و سبز کود کاربرد مدیریت . تأثیر1932سعید، م.، قنبری، ا.، رمرودی، م. وخضری، ا. الدینشمس .61

 فنون و علوم) خاک و آب علوم خاک. نشریه حاصلخیزی و شیمیایی -خصوصیات فیزیکی بر آن کوددهی

 .61(1:) 97- 23. (طبیعی منابع و کشاورزی

ثیر مقادیر مختلف کاه و کلش گندم و کود اوره بر عملکرد و اجزای أت. 1932خانی، س. و آذرنیا، م. صفی .66

 .3(99- 1:) 193- 126وژی گیاهان زراعی. . نشریه اکوفیزیول712کراس عملکرد ذرت هیبرید سینگل

فاضالب و کودهای شیمیایی  . اثر شرایط آب خاک، لجن1931عباسی، م.، نجفی، ن.، علی اصغرزاد، ن. و اوستان، ش.  .69

 .6(1:) 1- 62های عناصر پرمصرف در برنج در یک خاک قلیایی. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. بر غلظت

. بررسی اثر کود سبز بر 1931صدقیانی، م. ح. مندولکانی، ب. و رسولی.، عبدالهیعبدی، س.، تاخبخش، م .62

 .2(7:) 21- 26میزان ماده آلی و نیتروژن خاک. مجله دانش زراعت. 

بررسی امکان استفاده از لجن فاضالب پرتوتابی شده با گاما . 1932لجایر، ح.، نجفی، ن. و مقیسه، ا. عسگری .62

 .6(9:) 67- 97ای.  . نشریه تابش و فناوری هستهدر تولید گیاهان مختلف

ثیر کاربرد درازمدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی أ. ت1931 .عزیززادفیروزی، ف .62

نامه کارشناسی ارشد زراعت، نشده بر عملکرد دانه و تجمع برخی عناصر غذایی در دو رقم برنج. پایان

 .علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشکده علوم زراعی، دانشگاه 

. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد 1939مازندرانی، ق. . و آقاجانیم.، پیردشتی، ه.، عباسیان، ا بایگی،غروی .67

نشریه  (.Azolla sp) رقم طارم هاشمی در کشت توأم برنج، اردک و آزوال( .Oryza sativa L) برنج

 .2(9:) 277- 237شناسی کشاورزی. بوم

اثرات لجن فاضالب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف  .1932کالنپا، ا. العلومی، س.، اصغری، ش. و گلیتحف .63

 .2(6:) 23- 71. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار. در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی گندم

اربرد پوسال زباله شهری . اثرات ک1932زاده، ف. و عمادی، س. م. کالیی، س.، بهمنیار، م. ع.، صادقطولهفالح .63

نشریه مدیریت خاک و  (..Oryza sativa L) و دو نوع زغال زیستی بر غلظت برخی عناصر غذایی در برنج

 .2(1:) 122- 123تولید پایدار. 

. بررسی اثر کودهای شیمیایی و بیولوژیکی بر افزایش 1931. ، مپورعلمداریزاده، ح.، تشکری، ع. و قاسمقلی .91

های نوین کشاورزی، دانشگاه زارع تحت کشت گیاه برنج. اولین کنگره ملی علوم و فناوریتوانایی خاک م

 .زنجان، زنجان. ایران

. اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه، دانه و غلظت 1936.، اسماعیلیان، ی. و بابائیان، م. قنبری، ا .91

های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران. نشریه پژوهش (..Hordeum vulgare L) برخی از عناصر غذایی در دانه جو

92 -69 (:9)3. 
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های باکتری محرک رشد تحت سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی . اثر تلقیح سویه1932کاویانی، ب.  .96

 .11(93:) 22- 73های فیزیولوژیکی گندم رقم مروارید. نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی. ویژگی

فاضالب شهری بر  لجنمانده باقی. اثرات تجمعی و 1932فیونی، م. و شریعتمداری، ح. نژاد، ی.، اکرمی، م.، رضایی .99

 .11(1:) 73- 32غلظت عناصر سرب و کادمیم در خاک و گیاه گندم. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 

مطالعه خصوصیات . 1937کمالی، م. ر. محالتی، م. و جاللمقدم، پ.، نصیریکمیلی، ح. ر.، قدسی، م.، رضوانی .92

ورزی و های مختلف خاکتحت تأثیر روش (.Hordeum vulgare L) ای عملکرد جوزخاک، عملکرد و اج

 .12(9:) 221- 222. های زراعی ایراننشریه پژوهش. ان بقایای گیاهیزمی

. اهی مشهد. کشاورزی پایدار )ترجمه(. انتشارات جهاد دانشگ1972. دزفولی، ا.، حسینی، م. و هاشمیکوچکی، ع .92

 .صفحه 91

زیستی )ارگانیک(. انتشارات  . اصول کشاورزی1932دامغانی، م. و تبریزی، ل. کوچکی، ع.، غالمی، ع. مهدوی .92

 .صفحه 932گاه فردوسی مشهد. دانش

پتانسیل معدنی شدن کربن خاک و ، 2CO . روند تولید1931دشتکی، ش. اورک، ش.، فالح، س و قربانیلجم .97

 .6(6:) 112- 161حت منابع مختلف نیتروژن. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. ماده خشک سورگوم ت

 شده گیریآب لجن از کمپوست تولید امکان . بررسی1932وزیری، ا.، زارعی، ط. و جلیلی، م. مختاری، م.، صالحی .93

 .3(2:) 239- 216مختلف. مجله سالمت و محیط زیست.  تیمارهای با ویندرو به روش یزد فاضالب خانهتصفیه

. اثر کود سبز و مقادیر مختلف کود فسفر و نیتروژن بر عملکرد دانه گندم در 1936. ، عمدحج، ع. و محمدپور .93

 .2(13:) 79- 32شرایط محیطی دزفول. فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی. 

ی شیمیایی، آلی و زیستی بر . اثر کاربرد تلفیقی کودها1932. ، نآملی، ه. و خیرینژاد، ی.، فالحمصلحی، ن.، نیک .21

رقم طارم هاشمی. فصلنامه فیزیولوژی گیاهان زراعی.  (.Oryza sativa L) برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی برنج

119 -37 (:91)3. 

اثر کمپوست آزوال بر جذب عناصر غذایی و  .1932. ، هرحمانیاسدی مالجعفری، ج.، انصاری، م. ح و .21

 .2(6:) 31-112های محرک رشد گیاه. تحقیقات کاربردی خاک. ه با باکتریزنی شدعملکرد دانه برنج مایه

42. Abdelhamid, M. T., Horiuchi, T. and Oba, S. 2004. Composting of rice straw with oilseed rape 

cake and poultry manure and its effects on faba bean (Vicia faba L.) growth and soil 

properties. Bioresource technology. 93(2): 183- 189. 

43. Adediran, J. A., Taiwo L. B., Akande M. O., Sobulo R. A. and Idowu, O. J. 2005. Application 

of organic fertilizer for sustainable maize and cowpea yield in Nigeria. Journal of Plant 

Nutrition. 27(7): 1163- 1181. 

44. Adesemoye, A. O., and J. W. Kloepper. 2009. Plant- microbe's interactions in enhanced 

fertilizer use efficiency. Applied Microbiology Biotechnology. 85(1):1- 12. 

45. Afyuni, M., Schulin, R. and Rezaeinejad, Y. 2006. Extractability and plant uptake of Cu, Zn, 

Pb and Cd from a sludge- amended Haplargid in central Iran. Arid Land Research and 

Management. 20(1): 29- 41. 

46. Ali, M. E., Islam, M. R. and Jahiruddin, M. 2009. Effect of integrated use of organic manures 

with chemical fertilizers in the rice- rice cropping system and its impact on soil health. 

Bangladesh Journal of Agriculture Research. 34(1): 81- 90. 

47. Amanullah, A., Khan, Sh., Iqbal, A. and Fahad, Sh. 2016. Growth and productivity response 

of hybrid rice to application of animal manures, plant residues and phosphorus. Frontiers in 

Plant Science. 7: 1440. 

48. Ambrosano, E. J., Cantarella, H., Ambrosano, G. M. B., Dias, F. L. F., Rossi, F., Trivelin, P. 

C. O. and Muraoka, T. 2013. The role of green manure nitrogen use by corn and sugarcane 
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Influences of vermicompost, produced by earthworms and microorganisms from cattle 
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and Meon, S. 2009. Efficiency of plant growth- promoting rhizobacteria (PGPR) for the 
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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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