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  یی محصوالتغذا سالمت و داریپا يکشاورز در یستیز يها کودنقش 

  2، شیوا غزنوي1*اشکان جلیلیان

  دانشجوي کارشناسی اصالح نباتات و کارشناسی اقتصاد کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین اهواز 1و2 به ترتیب

Ashkan_jalilian@yahoo.com  

  :چکیده

 بیولوژیک تثبیت طریق از که ازتی مقدار مجموع جهانی، سطح در ده،ش انجام هاي بررسی اساس بر

 علت به اخیر دهه چند طی .است شده برآورد سال در تن میلیون 175حدود  شود افزوده می خاك به

 مقدار افزایش منظور به شیمیایی کودهاي مصرف غذایی، براي مواد روزافزون تقاضاي و جمعیت افزایش

 نامطلوبی پیامدهاي تولید، هاي افزایش هزینه بر عالوه که است، یافته افزایش شدتب سطح واحد در تولید

 شیمیایی رویه کودهاي بی مصرف همچنین . است داشته همراه به نیز خاك و آب منابع آلودگی افزایش در

دن افتا خطر به و کشاورزي محصوالت بازده کاهش خاك، در موجود غذایی مواد و عناصر تعادل عدم موجب
 با بیولوژیک کودهاي از استفاده امروزه علت همین به .شد خواهد زنده موجودات دیگر و ها انسان سالمت

 آنها عمل مکانیسم که است گرفته قرار توجه مورد خاکزي موجودات دیگر یا قارچ، جلبک باکتري، منشاء

کودهاي زیستی می توان شاهد با استفاده از  .دهد می را افزایش خاك در گیاه غذایی عناصر جذب قابلیت
افزایش خصوصیات کیفی و کمی محصوالت باشیم که در دراز مدت اثرات مثبتی بر سالمت موجودات و 

در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی این مقوله مهم در کشاورزي نوین در ایران و . محیط زیست دارد
د جایگزین مناسب و جوابگو رشد جامعه بشري و جهان به این پرسش پاسخ بدهد که آیا این روش می توان

  .در نتیجه ي آن نیاز غذایی آنها باشد یا خیر

  کود هاي زیستی، کود هاي شیمیاي،  سالمت غذایی: کلمات کلیدي
  

  :مقدمه
 از گونه چند یا یک از تعدادکافی شامل که شود می گفته اي حاصلخیزکننده مواد به زیستی کودهاي

 نوع این دیگر عبارت به .دارند قرار نگهدارنده مواد از بستري در که هستند خاکزي مفید هاي ارگانیسم
 در تولید بازده هستند، گیاه نیاز مورد غذایی عناصر تأمین براي مؤثر میکروبی هاي گونه حاوي که کودها
 حیطیم زیست پیامدهاي و اثرات شیمیایی، کودهاي مصرف گذشته دهه در. میدهند افزایش را سطح واحد

 دیگر و انسانها سالمت وضعیت خصوص در مشکالتی بروز همچنین و خاك و آب آلودگی نظیر نامطلوبی
  )1389رحمانی، (.است داشته همراه به را زنده موجودات
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 کشاورزي دستاوردهاي از یکی که سموم و کودها شیمیایی، هاي نهاده مصرف در ما کشور در امروزه
 سالمت زیستی، تنوع کاهش محیطی، زیست مشکالت زیرا است، جریان الح در تجدیدنظر نوعی است رایج
کوچکی و ( .است انکار غیرقابل انسان سالمت بر ها آن سود اثر باالخره و کیفیت کاهش و ها نظام بوم

 ضروري مصنوعی کودهاي و ها کش آفت از استفاده که هستند مدعی ارگانیک کشاورزان). 1387حسینی، 
گریک، ( کند می تولید را تري کیفیت  با و تر سالم غذاي سنتی کشاورزي هاي شرو اجراي و نیست
 و ها کمپوست از زیستی کشاورزي در  خصوص به و پایدار کشاورزي هاي نظام از بسیاري در). 1382
 و امراض کنترل و پیشگیري نیز و خاك حاصلخیزي و شرایط بهبود جهت آنها هاي عصاره و آلی کودهاي
 موجب تواند می لگومینوزها سبز کاربرد کودهاي). 2006بریکر و همکاران، (شود می استفاده یگیاه آفات

 ي ماده افزایش موجب چنین هم گردد، خاك در نیتروژن رویه افزایش بی یا خاك شدن شور از جلوگیري
 نیز را بعیمنا یا زیستگاه و گردد می درازمدت در خاك وضعیت بهبود و خاك، میکروبی و بیوماس خاك آلی
  1389). ومرادي تالوت، سیادت( آورد فراهم سودمند موجودات براي

  
  

  :زیستی کودهاي مورد در شده انجام تحقیقات و مطالعات به اشاراتی
 در آزمایشی گندم عملکرد بر شیمیایی کود مختلف مقادیر و بیولوژیک کود تاثیر مطالعه منظور به

 هاي بلوك طرح قالب در مشهد، فردوسی دانشگاه کشاورزي نشکدهدا تحقیقاتی در مزرعه 89-88زراعی سال
 در بیولوژیک هاي کود از استفاده که داد نشان نتایج. آمد در به اجرا یمارت 14 و تکرار سه با تصادفی کامل
 برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد :شامل عملکرد صفات روي بر شیمیایی کود مقادیر کنار
شیمیاي باعث افزایش  کود مختلف سطوح همراه ازتوباکتر با تلقیح که طوري به  (p≤0.01).بود دار معنی

 بیشترین نیتروکسین بیولوژیک کود با همراه هکتار در اوره کود کیلوگرم 160تیمار و گردید دانه عملکرد
  . )1389سارا بخشائی و همکاران، (دادند نشان را میزان کمترین شاهد تیمار و دانه عملکرد
 و فرنگی گوجه خیار، کمی صفات بر کمپوست انواع و شیمیایی دامی، کودهاي تاثیر بررسی منظور به
 صورت به د وش انجام حیدریه تربت مهندسی و فنی دانشکده در و گلخانهی در شرایط آزمایش  سیبزمینی

 عدم مصرف( شاهد شامل یشآزما تیمارهاي .شد انجام تکرار سه و تیمار شش با تصادفی کامل بلوکهاي طرح
 نتایج  .بودند کمپوست ورمی و گرانوله کمپوست شهري، زباله کمپوست دامی، کود شیمیایی، کود ،)کود

 قرار کود انواع مصرف تأثیر تحت داري معنی بطور گیاه سه هر عملکرد که داد نشان آماري هاي تجزیه
 کود تیمارهاي در ترتیب به فرنگی گوجه و خیار در بوته تر وزن باالترین و میوه تعداد بیشترین . گرفتند

 مصرف  .داشتند داري معنی اختالف شاهد تیمار با که شد مشاهده دامی کود و کمپوست ورمی شیمیایی،
 عملکرد بیشترین .شدند فرنگی گوجه و خیار عملکرد شدید افزایش باعث کمپوست ورمی و شیمیایی کود
 شاهد و شیمیایی کود تیمار حالیکه در شد مشاهده دامی کود و مپوستک انواع مصرف تیمار در زمینی سیب

  )1389،نجفی و همکاران(داشتند تري پایین زمینی سیب عملکرد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  چالش ها و راهکارها همایش ملی آالینده هاي کشاورزي و سالمت غذایی،          
  کشاورزي ارگانیک، پایداري محیط زیست و سالمت غذایی                                    

             
 

 در تکرار سه با و تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در 1387-1388 زراعی سال در آزمایشی         
                        : شامل آزمایش تیمارهاي .شد اجرا هدمش فردوسی دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتیمزرعه 

 ها بررسی نتایج  .شاهد بودند) 4 و کمپوست، ورمی) 3کننده فسفات،  حل یهاي باکتر )2نیتروکسین، )1
 عملکرد و دانه عملکرد عملکرد، دار اجزاي معنی افزایش به منجر آلی کودهاي از استفاده که بود آن از حاکی

 مورد صفات افزایش در را تأثیر بیشترین کمپوست ورمی تیمار میان این در و گردید کرچک بیولوژیکی
 در کیلوگرم 61/469 با کمپوست ورمی تیمار در ترتیب به دانه عملکرد کمترین و بیشترین .داشتند مطالعه
  ).1389غفوري و همکاران، ( .آمد بدست هکتار در کیلوگرم 09/165شاهد با  و هکتار

 کل عملکرد گیاه، سالمت بر آنها عصارة تأثیر نیز و معدنی و آلی مختلف کودهاي اثر بررسی منظور به
 تحقیقاتی مزرعۀ در آزمایشی انبار، در فرنگی گوجه نگهداري هفته شش از پس بازار به عرضه قابل عملکرد و

 عملکرد بر کود نوع اثر که داد شانن آزمایش نتایج  .گرفت انجام 1384سال  در شیروان کشاورزي آموزشکده
 کمپوست و گاوي مرغی، کودهاي . بود دار معنی انبار از خروج از پس بازار به عرضه قابل عملکرد نیز و

 به عرضه قابل عملکرد مرغی کود اما دادند، افزایش شیمیایی کود و شاهد با مقایسه در را عملکرد خانگی
  ).1387قربانی و همکاران ،( . داد کاهش ار آن شیمیایی کود و افزایش را بازار

 و رشد و خاك غذایی عناصر و خصوصیات بر شهري زباله کمپوست متفاوت مقادیر اثر بررسی براي 
 در تکرار سه در تصادفی در پنج تیمار و  کامل بلوکهاي طرح قالب در آزمایشی ذرت، اي علوفه عملکرد
، 30، 15تیمار هاي کودي شامل صفر،  آن در که شد انجام رانته دانشگاه ابوریحان پردیس تحقیقاتی مزرعه

 در کاربرد کمپوست افزایش با که داد نشان آزمایش نتایج. تن کمپوست زباله شهري در هکتار بود 60و  45
 این مقدار بیشترین که گونهاي به کرد پیدا افزایش گیاه علوفهاي عملکرد و خشک وزن بوته، ارتفاع خاك،
  ).1390دادي و همکاران، ( . تن کمپوست در هکتار به دست آمده است 60و  45کاربرد  اثر در صفات

 ، فتوسنتز میزان بر شوري تنش از ناشی منفی اثرات بهبود در کمپوست ورمی تأثیر بررسی منظور به
 با  یتصادف کامل هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایشی لوبیا، گیاه آب مصرف کارایی و تعرق
نتایج . انجام شد 1389 سال در مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی گلخانه در تکرار سه

درصد ورمی  25و  10نشان داد در محیط بدون تنش در هرد دو مرحله گیاهچه اي و گلدهی نسبت هاي 
گیاه از مرحله گیاهچه اي کمپوست به صورت معنی داري میزان فتوسنتز را بهبود بخشیدند و با افزایش سن 

  )١٣٩١،خورمیزي و همکاران(. تا گلدهی، میزان فتوسنتز افزایش یافت
  

  :بحث و نتیجه گیري
با بررسی به عمل آمده می توان به خوبی دید که تاثیر استفاده از کود هاي زیستی بر روي خصوصیات 

زایش راندمان مصرف آب، افزایش از جمله افزایش عملکرد، افزایش مدت نگهداري، اف کمی و کیفی آنها
و همچنین سالمت آنها تاثیر مثبتی حاصلخیزي خاك، افزایش قدرت تحمل نسبت به تنش هاي شوري 

 داشته و با توجه  به مقوله امنیت غذایی و سالمت غذایی که امرزوه به بحث جهانی تبدیل شده است
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در را و هم امنیت غذایی تولید کننده ه را د ها هم سالمت مصرف کنندمی توان با استفاده از این کو 

با توجه به آثار مخرب کود هاي شیمیاي و سموم کشاورزي، چه بر روي مصرف . تامین نمود دراز مدت
می توان با هزینه و حمایت از آثار مخرب و هزینه بر آن در آینده  کنندگان و چه خود محیط زیست اکنون
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