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  : چکیده  

ویتامین  و Cین ویتام ،Bویتامین های گروه  ، Aویتامین  ،پتاسیم  ،کلسیم  ،روی ،ید ،آهن . ریز مغذیی ها نقش مهمی در سالمت انسان دارند 
E   ضعف سیستم  ،پوکی استخوان . از جمله مهمترین این مواد هستند که کمبود هر کدام از آنها تاثیر خاص خود را در سال مت انسان دارد

 ،گوشه گیری و انزوا ،بی حو صلگی   ،کاهش بهره هوشی ،افت تحصیلی   ،کاهش توان یاد گیری،کاهش وزن   ،کاهش رشد  ،ایمنی بدن 
و افزایش مرگ و میر  از جمله عوارض کمبود آسیب پذ یری در برابر بیماریها   ،ضعف قوای جنسی  ،ستانه تحمل آکاهش   ،تغییرا ت رفتاری 
  .ریز مغذیها است 

تعادل مواد ایجاد ،در شرایطی که هر ساله جمعیت کشور بیش از یک میلیون نفر افزایش می یابد و تقاضا برای مواد غذایی رو به فزونی است
   .غذایی در خاک به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد

ولی اختال الت عمده ایی در در طول چهل سال گذشته با افزایش مصرف کودهای شیمیایی هر چند بر تولیدات کشاورزی افزوده شده است 
  .ده است حاصلخیزی خاک و فقر ریز مغذی ها ایجاد ش

افزایش سرعت فساد و کاهش مواد آ لی خاک را موجب می گردد و از  )کربن به ازت( C/Nکاهش نسبت ،مصرف بی رویه کود های شیمیایی
... روی  و ،آهن  ،ونا متعادل کود های ازتی و فسفاتی نیاز گیاه را به عناصری مانند پتاسیم نظر تعادل شیمیایی خاک نیز مصرف بی رویه 

ش می دهد که فقدان این عناصر در خاک باعث شکل نامتوازن میوه ها  و کاهش کیفیت آنها میگردد واز طرف دیگر سبب تجمع نیترات افزای
  .در میوه ها و سبزیجات می شود  Cوکاهش مقدار ویتامین 

د های شیمیایی و سموم طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی بابل به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کود آلی و عدم مصرف بی رویه کو
فضوال ت حیوانی و زبا له های خانگی با انتخاب نسبت  ،تهیه کود از مواد زائد روستایی اجرا گردید در این تحقیق از پسماند های کشاورزی

c/n فسفر  ،صلی گیاه شامل ازتمناسب کود آلی تهیه گردید که به استناد آزمایشات صورت گرفته کود آلی بدست آمده عالوه بر عناصر ا
  وپتاسیم دارای عناصر ریزمغذی نیز بوده است که استفاده از این کود در زمین های زراعی 

  .کیفیت محصوالت کشاورزی را نیز در پی داشته است  ،عالوه بر افزایش عملکرد وکاهش مصرف سموم 

 2زیر (مواد آلییران از نظر کمبود ا با توجه به شرایط خاص خاکهایو در خاکلذا به منظور کاهش بیماریهای مر تبط با کمبود ریزمغذی ها
  .کود آلی در زمین های زراعی پیشنهاد میگردد نوعناصر ریزمغذی ها استفاده از مواد زائد روستایی به عنوا) درصد

  :کلمات کلیدی 

 کود شیمیایی  ،محصوالت کشاورزی ،خاک ،ریز مغذی ها ،کود آلی،زائد روستایی  مواد

 



  :مقد مه  -1

سالمت هر انسان به تغذیه مناسب وابسته است تغذیه مناسب یعنی مصرف کافی کالری و درشت مغذ ی های مورد نیاز بدن که انرژی کافی را 
. ود و پروتئین های گیاهی و حیوانی تامین می ش. غالت نشاسته . برنج . برای زیستن تا مین کند عالوه بر این مواد که عموما با خوردن نان 

نیازمند گروه دیگری از مواد غذایی است که ویتامین ها و امالح هستند گروهی که به ریز مغذی ها بدن هر انسان برای این که سالم باشد 
  ) .1(معروف هستند 

 ، Eویتامین،Cتامین وی،Bویتامین های گروه ،Aویتامین . پتاسیم . کلسیم . روی . ید . آهن .ریز مغذی ها نقش مهمی در سال مت انسان دارند 
ضعف سیستم ایمنی ،پوکی استخوان،از جمله مهمترین این مواد هستند که کمبود هر کدام از آنها تاثیر خاص خود را در سالمت انسان دارند

گوشه گیری و ،بی حوصلگی،کاهش بهره هوشی،کاهش بازدهی کاری،افت تحصیلی،کاهش توان یادگیری،کاهش وزن،کاهش رشد،بدن 
ب پذیری در برابر بیماریها و افزایش میزان مرگ و میر از جمله عوارض کمبود آس،ضعف قوای جنسی،کاهش آستانه تحمل،ییرات رفتاریتغ،انزوا

  .ریز مغذ یها است 

گاهی عمومی از اهمیت تغذیه ، ناآگران بود ن آ نها،عرضه ناکافی و در دسترس نبو دن مواد غذایی که حاو ی ریز مغذ ی ها باشند
عفونت ناشی ،مواد،الکل،سوءتغذیه ناشی از مصرف دارو،موزش عمومیامه ریزی برای تامین همه ریز مغذی ها به علت ضعف آسختی برن،صحیح

  )7(از بیماری و ضعف حاصل از طی دوران بارداری یا بیماری از جمله عواملی است که بر کمبود ریز مغذی ها در جامعه تاثیر گذار است

هزار  800حدود 77از کمبود همه ریز مغذی ها وجود ندارد اما بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت بهداشت در سال  در ایران آ مار دقیقی
ء آن مصرف د که منشادارن  B6نفر کمبود ویتامین  6نفر  10میلیون نفر یعنی از هر  41. کودک به علت سو تغذیه دچار کوتاه قدی هستند 

  )1.(ت پایین سرانه لبنیات در کشور اس

لیل حاکمیت شرایط آهکی ،کاهش درصد مواد آلی خاکها د،منگنز و بر در مزارع وباغها به در ایران کمبود عناصر کم مصر ف به ویژه روی 
و مصرف باالی فسفر ،عمومیت   ،وجود یونهای کربنات وبیکربنات در آبهای آبیاری)به غیر از مولیبیدن(آهکی  ph،حاللیت کم این عناصر در 

  )2(رددا

،افزایش سرعت فساد وکاهش مواد آلی خاک را موجب میگردد واز )کربن به ازت( c/nازطرفی مصرف بی رویه کودهای شیمیایی کاهش نسبت 
افزایش می ...نظر تعادل شیمیایی خاک نیز مصزف بی رویه ونامتعادل کودهای ازتی وفسفاتی نیاز گیاه را به عناصری مانند پتاسیم،آهن،روی و

ه فقدان این عناصر در خاک باعث شکل نامتوازن میوه ها و کاهش کیفیت آنها می گردد واز طرف دیگر سبب تجمع نیترات و کاهش دهد ک
 )6.(در میوها و سبزیجات می شود cمقدار ویتامین 

میزان عناصر ریز مغذی  تن در هکتار کود آلی کمپوست 75، 50،   25، 10در بررسی انجام شده در هنگ کنگ مشاهده گردید با کاربرد  
،کود آلی با داشتن درصد باالیی از عناصر ریز مغذی می تواند نقش  شامل روی،مس،منگنز،در خاک زیاد شده و به حد سمیت نیز نرسیده است

ها توسط  موثری در افزایش این عناصر در خاک داشته باشد،وهمچنین استفاده هم زمان کود شیمیایی و کود آلی سبب جذب بهتر ریز مغذی
  )8.(ریشه گیاهان میگردد

  :روش کار -2

روشهای متعددی جهت تامین ریز مغذی ها اتخاذ نموده اند که از این جمله می توان به تولید وعرضه مکمل های غذایی در کشورهای مختلف 
 حاوی ویتامینها ،غنی سازی مواد غذایی در کارخانجات از جمله آرد ، تولید و عرضه کودهای ریز مغذی ، تقسیط کوهای ازته و فسفاته در طی

  )4.(ز کودهای آلی اشاره نموددوره رشد گیاه و استفاده ا

چنانچه مواد فساد ناپذیر رامانند .کود آلی کود حاصل از فرآیند تجزیه باقیمانده مواد زائد تحت تاثیر میکرو ارگانیسم ها است
  .می گرددبه کود آلی تبدیل  un aerobicو   airobicرا از زباله خارج نماییم باقی مانده مواد به دو روش ... آهن،پالستیک،شیشه و



می توان تودهای مجزا از  airobicولی در روش . به علت احتیاج به زمان ماند زیاد معموال کمتر پیشنهاد می گردد un aerobicدر روش 
الزم است که تودهای  c/nنسبت مناسب (فضوالت حیوانی،مواد زائد کشاورزی وزباله های خانگی ایجاد نمود ولی جهت کیفیت بهتر کود 

  )5.(مواد زائد تهیه شود مخلوط از

قبل آلی به آن احتیاج دارند که این میزان برای توده های و تجزیه مواد آلی  نسبتی است که میکرو ارگانیسمها جهت سنتز سلولی c/nنسبت 
  .کاهش می یابد 25در کود رسیده به حدود c/nاست،میزان برابر بیشتر از ازت  40از تجزیه حدود 

ی بابل به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کود آلی و تامین ریز مغذی های خاک و عدم مصرف بی رویه کود های در دانشگاه علوم پزشک
، فضوالت حیوانی و شیمیایی و سموم ، طرح تحقیقاتی تهیه کود آلی از مواد زائد روستایی اجرا گردید در این تحقیق پسماند ها ی کشاورزی 

  .مناسب کود الی تهیه گردید  c/nسبت زباله های فساد پذیر با انتخاب ن

  در خصوص نسبت اختالط فضوالت حیوانی ، مواد زائد کشاورزی و زباله های فساد پذیر با توجه به بررسی های صورت گرفته 

یلو گرم ک 50و   c/n  25کیلو گرم  زباله خانگی فساد پذیر با نسبت  50و   c/n 40کیلو گرم مواد زائد کشاورزی با نسبت  100حدود 
در توده های c/nنسبت  مخلوط گردد که بعد از عملیات کود سازی وبا توجه به محاسبات  بدست آمده   c/n  0.97فضوالت حیوانی با نسبت 

  .تعیین شده است که در عملیات کود سازی نسبت مطلو بی می باشد  23.28مخلوط 

  

   :یافته ها  - 3

  .خلوط پسماندها در روستاهای مورد مطالعه به شرح ذیل می باشدکیفیت شیمیایی کود حاصل از توده های مجزا وم

  

  کیفیت شیمیایی کود حاصل از فضوالت حیوانی در روستاهای مورد مطالعه-1جدول 

  
نام         

پارامتر          
  روستا

در صد 
  ماده آلی

درصد 
  کربن آلی

درصد   درصد فسفر  درصد ازت
  پتاسیم

c/n  میزان
 کادمیوم

mg/kg 

 سربمیزان 

mg/kg  
  میزان

 روی 

mg/kg  

  5/7  5/2  0  11  58/1  98/0  85/0  45/25  76  خراسان محله
  25/3  4  0  8  7/1  65/0  15/1  65/21  50/68  اله رودبار

  5/11  5/3  0  5/7  6/1  58/0  20/1  15/23  45/72  نقارچی محله
  

  

  

  

  



  کیفیت شیمیایی کود حاصل از زباله خانگی در روستاهای مورد مطالعه -2جدول 

  
نام         

پارامتر          
  روستا

در صد 
  ماده آلی

درصد 
  کربن آلی

درصد   درصد فسفر  درصد ازت
  پتاسیم

c/n  میزان
 کادمیوم

mg/kg  

 میزان سرب

mg/kg  
  میزان

 روی 

mg/kg  

  9  12  1/0  5/22  65/1  44/0  48/0  5/24  50/64  خراسان محله
  13  5/14  25/0  21  5/1  3/0  4/0  21  45/50  اله رودبار

  16  8  15/0  23  7/1  36/0  51/0  28  67  نقارچی محله
 

 

 

  کیفیت شیمیایی کود حاصل ازمخلوط فضوالت حیوانی و زباله خانگی ومواد زائد کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه -3جدول 

  
نام         

پارامتر          
  روستا

در صد 
  ماده آلی

درصد 
  کربن آلی

درصد   درصد فسفر  درصد ازت
  پتاسیم

c/n  میزان
 کادمیوم

mg/kg  

 میزان سرب

mg/kg  
  میزان

 روی 

mg/kg  

  5/1  9  15/0  5/18  75/0  35/0  25/1  5/29  5/68  خراسان محله
  75/11  11  01/0  75/20  8/0  8/0  05/10  5/26  67  اله رودبار

  23  5/6  2/0  5/16  65/0  16/0  35/1  5/24  5/64  نقارچی محله
 

 

 .  

  : بحث و نتیجه گیری - 4

. می باشد mg/kg 30و 50mg/kgکادمیوم در کود آلی که از طرف سازمان بهداشت جهانی توصیه گردیده است بترتیب  حد مجاز سرب و
  می باشد whoکه در کود تهیه شده از مواد زائد روستایی این میزان کمتر از حد مجاز 

  : د که ازنتایج آن می توان به خانه بهداشت، کشت محصوالت زراعی عاری از کود و سم انجام ش 70از کود حاصله درسطح 

قابلیت ماندگاری وکیفیت سبزیجات ومحصوالت زراعی پرورش یافته با کود آلی بیشتر از محصوالتی است که با کودشیمیایی تغذیه شده -1
  .بودند

  .شاره نمودقابلیت رشد سبزیجات وبرنج پرورش یافته با کود آلی بیشتر از محصوالت پرورش یافته با سایر کودها است ،ا-2



ایران از نظر کمبود مواد آلی و ریز مغذی ها وکاهش بیماریهای مرتبط با کمبود این مواد و همچنین به  لذا با عنایت به شرایط خاص خاکهای
تفاده در مزارع وباغات اسمنظور کاهش خطرات ناشی از مصرف بی رویه کود شیمیایی و نیترات حاصل از آن پیشنهاد می گردد از کودهای آلی 

  .شود

 :سپاسگزاری - 5

، فرمانداری بابل، سازمان جهاد کشاورزی )اداره کل امور روستایی(دراینجا الزم میدانیم از زحمات وهمکاریهای استانداری مازندران
اند  استان مازندران وشهرستان بابل ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل که دراجرا وانجام تحقیق مذکور مارایاری نموده 

  .صمیمانه تقدیر وتشکر نماییم

  :فهرست منابع

  ، ایرانwho، بیماریهای ناشی از غذا،انتشارات سازمان جهانی بهداشت1385محبوب ،سلطان علی،استاد رحیمی ،علیرضا،-1

  ، نگرشی به وضعیت مصرف انواع کودها در جهان وایران ، ایران1379ملکوتی ، محمد جعفر ،-2

  ، استفاده از کودهای آلی وشیمیایی برای افزایش تولید وکنترل غلظت نیترات ، ایران 1377ملکوتی ، محمد جعفر ، طباطبایی،سیدجالل ، -3

  ،ایمنی مواد غذایی برای کارشناسان،انتشارات سازمان جهانی بهداشت،ایران1384نوربخش،محمد رضا،داوری،آزاده،-4

  وست،انتشارات دانشگاه اصفهان،ایران،تهیه کود آلی کمپ1381گوتاس ،حلم سرشت ،شاهمنصوری،-5

  ،نقش ریز مغذی ها در افزایش تولیدات کشاورزی درایران،ایران1382ملکوتی،محمد جعفر ،-6

-7             WHO –FAO.inter national conference on nutrition.major issues for nutrition ,Rome, 

December  1992                                                                                                  

  -8         wong,j.w.c.,ma,k.k.,and cheung,c.1999.utilization of a manure compost organic  farming in hong 

kong.biores.tech.67 :43-46                                                                                      .    

   

 

 

 

 


