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مروري برنقش کودهاي بیولوژیک در کشاورزي ارگانیک

*فرنوش جعفري

دانشجوي دکتري سبزیکاري دانشگاه تبریز
F.Jafari@areo.ir:*نویسنده مسئول

چکیده
درکهطوريبهاست،یافتهشدتشاورزيکمحصوالتتولیدمنظوربهخاكکیفیتوسالمتبهتوجهرونداخیر،سالهايدر

استگرفتهقرارتوجهموردشیمیاییغیروايمزرعهدرونطبیعی،هاينهادهازاستفادهسالم،غذايتولیدبرايتیعصنکشورهاي
زندگیوحیاتبمخرکامالکهدیگريهايشیوهباهمراهخاكحیاتحفظوحمایتعدمنتیجهدروشیمیاییکودهايازمکرراستفاده

آنهاتولیددرموجوداتاینکهمیشوندگیاهاندرمفیدترکیباتدیگروویتامینهاکاهشبهمنجرنهایتدرهستند،خاکزيموجودات
بهگیاهنیازکهصورتیدردارد،تمرکزپرمصرفعناصرازدوديحمتعدادتامینبرمرسومکوددهیسیستماینکهضمن.دارندموثرينقش

موادوعناصرتعادلعدمموجبشیمیاییکودهايرویهبیمصرفهمچنیناست،شدهشناختهعلمینظرازخاكمعدنیماده13داقلح
علتهمینبه.شدخواهدزندهموجوداتدیگروانسانهاسالمتافتادنخطربهوکشاورزيمحصوالتبازدهکاهشخاك،درموجودغذایی
خاكدرگیاهغذائیعناصرجذبقابلیتآنهاعملمکانیسمکهاستگرفتهقرارتوجهموردبیولوژیکوزیستیيکودهاازاستفادهامروزه

پایداريحفظوایجادبرعالوهبلکه،هستندفراوانیمحیطیزیستواقتصاديمزایايدارايتنهانهبیولوژیککودهاي.میدهدافزایشرا
توسعهبهدستیابیبراي.میدهندکاهشرامحیطیزیستآلودگیهايودادهافزایشرامدتبلنددرتولیدتوانخاك،درموجودمنابع
بهگیاهغذائینیازهايتامینبرايمناسبراهکاريازاستفادهراستا،ایندرشدهبینیپیشسیاستهايواهدافتحققوکشاورزيپایدار
. باشدکاراینبرايموثرهايراهکاریکی ازبیولوژیکوزیستیکودهايازهاستفادکهبودخواهدضروريخاكزندهموجوداتکمک

، کودکشاورزيبیولوژیک، پایدار، :کلیديواژگان

مقدمه
مشکالتبروزبهمنجرامراینکهبودهشیمیاییهاينهادهمصرفبرمتکیعمدتاکشاورزيمحصوالتتولیداخیر،هايدههدر
دراکولوژیککشاورزيمدتدرازاصولازاستفادهبرمبتنیراهکارهائیاعمالمشکل،اینرفعراههايازیکی.استهشدمحیطیزیست

نهادهازاستفادهجايبهنظامایندر.میباشداکولوژیکاصولبرمبتنیتلفیقینظامیکاکولوژیک،کشاورزي.میباشدزراعینظامهايبوم
میشود،استفادهبیولوژیکوآلیدامی،کودهايانواعگیاهی،بقایايزراعی،تناوبازکشهاآفتوشیمیائیهايکودانواعنظیرخارجیهاي

پایهبرپایدارکشاورزي. )3(یابدافزایشمزارعدرزیستیتنوعوشدهکنترلآفات،وهرزعلفهايخاك،درغذائیموادذخیرهضمن
بهمشکالتاینبرغلبهبرايمطلوبحلراهیکشیمیایی،هاينهادهمصرفدرچشمگیرقلیلتیاحذفهدفبازیستیکودهايمصرف
فرآوردهصورتبهیاوخاکزيمفیدارگانیسمنوعچندیایکمتراکمجمعیتبااينگهدارندهموادحاويزیستیکودهاي.میآیدشمار

کشاورزيسیستمیکدرنیازموردغذائیعناصرمناسبعرضهوخاكحاصلخیزيبهبودمنظوربهکهمیباشندموجوداتاینمتابولیک
.میکنندتبدیلگیاهبراياستفادهقابلموادبهراغذائیناصرعزیستیکودهايدرموجودمیکروارگانیسمهاي) 2(میروندکاربهپایدار

بلندمحیطیتنشهاياگرچه.میشودانجامیکروارگانیسمهاماینتوسطکهاستبیولوژیکیفرایندگیاهنیازموردموادبهعناصراینتبدیل
عدموشیمیاییسمومازرویهبیاستفادههمچنینوطوالنیمدتبرايزمینبودنغرقابویخبنداندما،افزایشخشکی،همچونمدت

شرایطمیتوانامامیشود،طقهمنآنخاكدرمفیدمیکرواگانیسمهايجمعیتکاهشسببطوالنیمدتبهمناسبانبمیزگیاهانحضور
کودهايتولیدبرايآنهاازبتوانویافتهافزایشخاكدرمیکروارگانیسمهاازگروهاینجمعیتکهدادقرارکنترلتحتايگونهبهرا
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تشدیدزیستی،عتنوبهکمکگیاهان،طبیعیتغذیهبامتناسبکامالبصورتغذائیعناصرتامینعالوههب). 1(کرداستفادهزیستی
ازشامل آب و خاكملیهايسرمایهازحمایتوحفظمجموعدروزیستمحیطبهداشتحفظوکیفیتبهبودحیاتی،فعالیتهاي
تدریجیتخریبسببشیمیاییکودهايمدتبلندواصولیغیرمصرف.میباشدبیولوژیککودهايازاستفادهضرورتدالیلمهمترین

کوهااینمصرفاگرچه.میگرددمحیطیهايآلودگیگسترشواکوسیستمطبیعیتعادلزدنهمبرمحصول،یکیفارزشکاهشخاك،
واستفادهموردبیولوژیککودهايمکملحددرکهاستبهترصورتهربهولیدارد،ضرورتعناصرازبرخیکمبودکاملرفعبراي

و زراعیمحصوالتدرباالعملکردبهدستیابیبرايشیمیائیموادحدازبیشمصرفامکشورجملهازدنیانقاطاکثردر.گردندجایگزین
کاربرداثردرزیستمحیطتخریببودنجدي.استشدهزیستیوآبیخاکی،منابعتخریبباهمراهتولیدهايهزینهافزایشباعثباغی

کهطوريبهاست؛گردیدهاکولوژیکینظرازدوامباوسالمزراعینظامبهمتخصصانمنديعالقهوتوجهجلبموجبغلطروشهاي
).3(استکشاورزيپایدارهايسامانهتوسعهازصحبتعلمیمحافلاکثردرامروزه

تقسیم بندي کودهاي بیولوژیک
.هواازتکنندهتثبیت-1

.کندمیایجادمفیدياثراتوکردههمزیستیایجادگیاهانازبعضیریشهباکهمیکوریزا،هايقارچ-2

.کنندمیتبدیلگیاهجذبقابلومحلولفسفربهراخاكمحلولنافسفاتکهفسفات،کنندهحلهايارگانیسممیکرو-3

.شودمیگوگردبیولوژیکیاکسایشباعثوبودهباسیلوستیوباکتريدارايکهکودي،)باسیلوستیو(گوگردکنندهاکسید-4

کنندمیتولیدکمپوستورمینامبهکمپوستکودنوعیوگیرندمیقراراستفادهموردهوموستولیددر،خاکیهايکرم-5
مولکولیازتهايکنندهتثبیت

افزایشبهتوجهبااخیردههچنددر. استازتهايکنندهتثبیتبهمربوطزیستیکودهايانواعترینرایجحاضرحالدروترینسابقهبا
بیاستفادهسطحواحددرتولیدحداکثربهنیلبرايابزاريعنوانبهشیمیاییکودهايازغذاییموادبرايافزونروزتقاضايوجمعیت

خوردنهمبهخاك،وآبیمنابعآلودگیشاملمالی،خسارتوسرمایهاتالفبرعالوهآنپیامدهايوهازیانجملهازکهشدهرویه
در)نیتراتنظیر(آالیندهموادتجمععناصر،بودنسمییاکمبوداثردرکشاورزيمحصوالتبازدهکاهش،خاكغذاییعناصرتعادل
رایجامروزه.استبودهزندهموجوداتسایروانسانهاسالمتیوحیاتافتادنخطربهکلیبطورباغیوزراعیمحصوالتمصرفیهاياندام
برايتوجهموردآنهامهمترینوازتکنندهتثبیتهايباکتريبهمربوطتجارتیوسیعحسطدرشدهعرضهمیکروبیکودهايترین

غالتبرايآزوسپریلیوملگومینوز،غیرچوبیگیاهانازانواعیبافرانکیالگومینوزها،باهمزیستیدرهاریزوبیومشاملعلمیهاياستفاده
.شالیزارهاستبرايالآزوباهمزیستیاوآزادحالتبهباکترهاسیانوو

میکوریزاقارچهاي
ریشهمعنیبه( Rhiza )وقارچمعنیبه( Myco )کلمهدوازمیکوریزا.شدارائه1885سالدرفرانکسويازباراولینمیکوریزاواژه

پوششقارچسیستمایندر.باشدمیمیزبانگیاهریشهوقارچبینهمزیستیدرمشارکتدهندهنشانمیکوریزا.استشدهتشکیل
قارچهمزیستیایندردهدمیتشکیلمیزبانگیاهریشهاطرافدررامیسیلیومنامبهتابیدههمبهمانندنخهايرشتهازايگسترده

خاكرافاتفسموادسایرازبیشترومعدنیمقابلدرودریافتمیزبانازرادیگرآلیموادبرخیوهاویتامینآمینه،هاياسیدقند،
درصد79وایهادولپهازدرصد83کلیبطورهستندمیکوریزاییسیستمتشکیلبهقادرگیاهاناکثر.میدهدقرارگیاهاختیاردروجذب

ونیستندمیکوریزاییسیستمتشکیلبهقادرزراعیگیاهانازمحدوديتعداد.هستندمیکوریزاییسیستمتشکیلبهقادرایهالپهتکاز
خانوادهوBetaجنسChenopodiaceaeخانوادهوSinpsisو BrassicaهايجنسنظیرCruciferaeهايخانوادهازگیاهاناینبیشتر

PolygonaceaeجنسFagopyrum3(میباشند.(
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تیوباسیلوس
رشدبرايمناسبیمحیطکههنگامیکهباشدمیگوگردیاوآهنکنندهاکسیداسیدوفیلاتوتروفهايباکتريازجنسیتیوباسیلوس

تاکنونکهتیوباسیلوسجنسهايباکتري.آورندمیدستبهآهنوگوگرداکسیداسیونازراخودغذايونیازموردانرژيباشند،داشته
ضمنگوگردکردناکسیدباهاباکترياین.باشندمیهاخاكدرگوگرداکسیدکنندگانمهمترینکهاندشدهشناساییآنهاازگونه20

).7(شوندمیخاكدرمغذيریزعناصرحاللیتافزایشباعث،هاریشهاطرافدرخاكاسیدیتهکاهشباگیاه،نیازموردسولفاتتامین
نامحلولفسفاتهايکنندهحلهايمیکروارگانیسم

قابلمحلولفرمبهراخاكدررانامحلولفسفرقادرندکهمیگیرندبردررامیکرو ارگانیسمهاازگروهیفسفاتکنندهحلباکتریهاي
باونمودهفعالیت)ریزوسفر(ریشهمنطقهدرساپروفیتبصورتفسفاتکنندهحلهايارگانیسممیکرو.کنندتبدیلگیاهدسترس
این.میآورنددریاهگجذبقابلمحلولبصورترا)فسفاتکلسیمتريمانند(فسفاتنامحلولترکیباتریشهترشحاتمصرف

حاللیتدرکتوگلونیکوسیتریکالکتیک،پیروپیونیک،سوکسینیک،مالیک،ازاعمآلیهاياسیدترشحوتولیدباهامیکروارگانیسم
رافردارفسآلیترکیباتازفسفرشدنآزادفسفاتازآنزیمتولیدباآنهاازبسیاريبعالوهومیباشندموثرمحلولکمومعدنیفسفاتهاي

Pseudomonasجنس گونه هاي. کرداشارهPseudomonasوBacillusبه میتوانخانوادهاینجنسهايمهمتریناز.  میشوندموجب

سنتزسیدروفورها،تولیدجملهازمختلفیکارهايوسازطریقاز Pseudomonas fluorescensبوده وموثرزابیماريياهقارچدرکنترل
راگیاهدراتیلنمقدارکهآنزیمهاییسنتزونیتروژنتثبیتگیاه،توسطفسفرجذبافزایشگیاهی،هورمونهايتولیدا،بیوتیکهآنتی

).4(میگرددگیاهرشدتحریکسببمیکنند،تنظیم
خاکیکرمهاي
ورمیتولیدفرایندیباشند،متواناهامیکروارگانیسمفعالیتوتنوعافزایشوساختنجذبقابلوکردنمعدنیدرخاکیکرمهاي

ورمی.میکندایجادآلیمواددرخاکیکرمهايتوسطراتغییراتیکهمیباشدبیولوژیکیوشیمیاییفیزیکی،واکنشهايمجموعهکمپوست،
ازراخاكتوضعیوکردهتسهیلگیاهبرايراآلیبقایايازغذائیعناصرجذبوتغذیهکهبودهگرماگرائیغیرفرایندشدن،کمپوست

) هوموس(پایدارترکیباتوتجزیهافزایشباآلیموادخاکی،کرمهايحضوربافرایند،ایندربخشد،میبهبودبیوشیمیاییوفیزیکینظر
ومهمترینازEisenia fetidaگونه. میشودجذبقابلفسفروهوموسازسرشار) کمپوستورمی(نهائیمحصولومیشوندتبدیل
حاويآلیکوداین).6(میشوداستفادهورمیکمپوستتولیددرکهمیباشدزيسطحیخاکیکرمهايهايگونهترینفراوان

خللوجود.میباشدپاتوژنمیکروارگانیسمهايوقارچهاهوازي،غیرباکتریهايازعاريواکترهابازتومانندمفیدهوازيمیکروارگانیسمهاي
کمپوستورمیهوماتها ماده همچنین.استکردهتقویتآندرراآبنگهداريوزهکشیتهویه،فیتظرکمپوست،ایندرفراوانفرجو

کمپوست،ورمیدرآلیموادباهمراهآنانوجودوهستندگیاهیرشدهايکنندهتنظیموهورمونهامشابهاثراتدارايکهمیباشندداري
درکلسیموپتاسیمفسفر،نیتروژن،مثلغذائیعناصرمیزانبودنباال.میکندتحریکمعدنیکودهايباگیاهتغذیهازبهترراگیاهرشد

).5(میباشدکمپوستورمیمزایايدیگرازمنگنزومسروي،آهن،مانند،میکروعناصربودنداراعالوهبهوآلیکودهايسایربامقایسه
محصوالتتولیدکنندگانگذشتهدر.داردطوالنیقدمتیکشاورزيدربیولوژیککودهايمصرفمیدهدنشانشدهانجاممطالعات

میزانگیاهاینکشتباکهبودندباوراینبرومیکردندکشترالگومینوزتیرهازگیاهیکشاورزي،زمینهايتقویتبرايکشاورزي
در.باشدداشتههمراهبهخاكوگیاهبرايمطلوبیاثراتزیستیکودهايازاستفادهتردیدبدون.میکندپیداافزایشخاكحاصلخیزي

حقیقتدر.استگرفتهقرارتائیدموردخاكکنندهتقویتعنوانبهمصريباقالينظیرگیاهانیکاشتتاریخیهاينوشتهازبسیاري
شدهکشتمحیطیکدردزیابسیارتعدادبهومتراکمصورتبهکهاستخاكمفیدمیکروارگانیسمهاينگهدارندهمادهبیولوژیک،کود

ازاصلیهدفاگرچه.میگیردقراراستفادهموردکشاورزياراضیدرشدهبنديبستهصورتبهمعموالکودنوعاین.استشدهتولید
دمیتوانکودنوعاینازاستفادهتردیدبدونامااست،گیاهغذایینیازهايتامینوخاكحاصلخیزيتقویت،بیولوژیک،کودهايمصرف
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بنابراینمیشوند،تهیهخاكازمعموالودارندطبیعیمنشابیولوژیککودهاي.باشدداشتهههمرابهخاكوگیاهبرايمطلوبیاثرات
خواهندبیماریهاکاهشنتیجهدروشیمیاییکودهايمصرفازناشیآلودگیهايکاهشومحصولافزایشخاك،ساختمانبهبودسبب

ازکهبومیغیرباکتریهايازبیولوژیککودتولیدآنها،اصلیزیستگاهاقلیمیومحیطشرایطبامیکروارگانیسمهازگاريسابهتوجهبا.شد
بنابراین.بودنخواهندبرخوردارمطلوبیکارائیازکهاندآمدهدستبهکشورداخلیشرایطبهنسبتمتفاوتاقلیمیویژگیهايبامناطقی
محصوالتتولید.بودخواهدمناسبتربیولوژیککودهايتولیددرهستندسازگارکشورزیستیشرایطباکهبومیباکتریهايازاستفاده
نیزراآنهاسالمتبلکهشد،خواهدکنندگانمصرفخاطررضایتسببتنهانهاستبیولوژیککودهايمحصولکهکیفیتباغذائی

تامینخوبیبهراگیاهنیازهايتنهانهبیولوژیککودهايمصرفگرفتنتیجهتوانمیشدگفتهآنچهبهتوجهبا.کردخواهدتضمین
.شدخواهدکنندگانمصرفسالمتنتیجهدروکشاورزيمحصوالتکیفیتبهبودسبببلکهکرد،خواهد

گیرينتیجه
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