کود های آلی و خواص آنها
کود آلي چيست:
کمپوست یا کود آلي بقایاي تخمير شده ي زباله هاي شهري  ,یا ضایغات زراعي و کشاورزي و کود دامي است بي آنکه زیاني براي
خاک هاي کشاورزي داشته باشد ؛ باعث حاصلخيزي و توان بيشتر آن مي شود  .یکي از عوامل مهم استفاده مواد آلي جلوگيري از
آلودگي خاک و آب بوسيله ي مواد شيميایي بوده است .زیرا کود هاي آلي فرآورده هاي طبيعي اصيل و بدون خطر هستند که به
تنهایي مي توانند براي پایداري کشاورزي مناسب باشد  .استفاده از کود ها صرف نظر از آنکه زیان و خطرات سویي را در کشاورزي
و امور مرتبت بر آن ندارد ؛ از لحاظ اقتصادي هم مشکالتي را که هم اکنون کشور هاي در حال توسعه در زمينه ي واردات و
صادرات کود هاي شيميایي و معدني با آن روبرو هستند ؛مرتفع مي سازند.
کود هاي آلي:
با توجه به تنوع منابع کود هاي آلي مي توان این مواد را به شرح زیر طبفه بندي نمود:
1کودهاي حيواني.2کمپوست حاصل از ضایعات کشت وصنعت هاي توليد قارچ خوراکي.3کمپوست حاصل از ضایعات کارخانه هاي دخانيات.4کمپوست هاي حاصل از بقایاي شاخه و برگ درختان.5کمپوست هاي حاصل از تخمير سبوس برنج و کلش گندم.6کمپوست هاي حاصل از ضایعات کار خانه هاي قند.7کمپوست هاي حاصل از تخمير زباله هاي شهري.8کمپوستهاي حاصل از تخمير آزوال.9کمپوست هاي حاصل از تخمير فاضالب شهري.10کمپوست هاي حاصل از تخمير ضایعات نيشکر.11کود هاي آلي از پودر استخوان و ضایعات ایستگاه هاي پسته و به عبارت دیگر هر ماده آلي که بتواند نسبت کربن به ازتخاک را اصالح ؛ غلظت عناصر غذایي مورد استفاده گياهان زراعي را افزایش و PHخاکهاي آهکي را کاهش دهد.
در جدول زیر تعدادي از مواد آلي با درصد عناصر غذایي موجود در آنهاگنجانده شده است.
منبع کودآلي ازت فسفر پتاسيم کلسيم منيزیم گوگرد کلر
لجن فاضالب فعال ./6 2/2 - 5/2 5/1 4/0 5/.
خون خشک شده ./13 - - 5/0 - - 6/0
آرداستخوان خام 5/3 0/22 - 5/31 0/1 2/0 2/0
آرد استخوان بخار داده /02 /028 - /032 5/0 2/0 -
آرد پوسته کاکائو 5/2 0/1 0/3 5/1 5/0 - -
آرد سویا 0/7 2/1 5/1 5/0 5/0 2/0ـــ
کود مایع ،حيواني 0/7 0/10ـــ 5/15 5/0 4/0 7/0
ساقه توتون 5/1 5/0 0/5 0/5 5/0 4/0 2/1
پسمانده ماهي (خشک شده ) 5/9 0/6ـــ 5/8 5/0 2/0 5/1

بطور کلي به موادي که از الشه ؛پس مانده ها و فضوالت حيواني ؛ گياهي ؛ انساني و خاک روبه ها به وجود مي آید مواد آلي گفته
مي شود.
ماده آلي به عنوان تکميل کننده خاک ها به شمار مي رود و تاثيري در شرایط فيزیکي وشيميایي خاک دارد باتوجه به مقدار نسبي
آن به مراتب بيش از حد انتظار است از این رو درک کامل فيزیک خاک و آشنایي کافي با مطالب آن بدون توجه دقيق به ماده ي
آلي مسير نمي باشد .
مواد آلي خاک دایم در حال تغيير و تبدیل است به این معني که موجودات خاکزي ؛به ویژه باکتریها آنها را مي پوشانند و در نتيجه
ماده اي به نام هوموس به وجود مي آید.
مواد آلي عمدتا دو نقش اساسي را در خاک  ,بازي مي کنند:
1مقداري از عناصر غذایي مورد نياز گياهان و موجودات زنده خاک را فراهم مي آورد.2خواص فيزیکي و شيميایي و زیستي خاک را اصالح مي کنند.کود آلي از الشه گياهان و خاکروب ها را کمپوست و گياه تازه دفن شده درخاک را کود سبز مي نامند .الشه شاخ و خون حيوانات
نيز ميتوانند کودهاي مناسبي باشد ؛براي مثال ؛آرد ماهي در پسته کاري کر مان از بازده اي خوبي برخوردار است .کود اصطبلي یا
دامي از فضوالت دامها وطيور به دست مي آید .بنابراین ؛کود هاي آلي به چهار گروه حيواني ؛سبز ؛ضایعات کشاورزي وزباله هاي
شهري تقسيم مي شوند .
کودهاي دامي:
کودهاي دامي یا حيواني را سرگين و گميز دامها و کاه و کلشي که براي تهيه بستر آنها به کار ميرود ،تشکيل ميدهند ،این کود
شامل دو بخش مایع و جامد ميباشد که از لحاظ وزني ،توليد کود اصطبلي جامد سه برابر مقدار مایع آن است .حدود نيمي از ازت
و پتاسيم و تمام فسفر کود اصطبلي در قسمت جامد آن متمرکز شده است ،ولي از آنجا که فضوالت دامي داراي مقدار زیادي ازت
قابل جذب است ،این مواد داراي جنبه اقتصادي با ارزش ميباشند و به همين دليل کودهاي حيواني باید پيش از خشکيدن در
کشتزار پخش و در خاک دفن شوند تا ازت آنها به صورت آمونياک به هدر نرود.
این تجربه در هندوستان در زمينه افزایش توليد برنج نتایج خوبي را داده است  .به نحوي که کاربرد  5/6تن کود گاوي به تنهایي
سبب  450کيلوگرم افزایش توليد ( )٪47در هکتار شده.
در کودهاي دامي سه نوع مختلف ازت تميز داده ميشود :
ازتي که مستقيماً قابل جذب است مانند ازت معدني و اوره.ازتي که به آهستگي قابل جذب ميشود مانند پروتئينها و اسيدهاي
آمينه و ازتي که عمالً غير قابل جذب است مانند ازتي که در ساختمان مواد آلي سخت تجزیه شونده وارد شده اند .
کود هاي حاصل از ضایعات کشاورزي و زباله شهري:
این مواد شامل زباله ها ؛ فاضالب کشاورزي است  .مقدار عناصر مو جود در این مواد ؛و ارزش آنها براي گياهان کمتر از دو گروه فوق
الذکر است  .امروزه از خاکروبه هاو مواد زاید شهري در تهران و اصفهان و سایرشهر هاي بزرگ کمپوست تهيه شود  .مقدار غذاي
موجود در فاضالب تغيير ناپذیر است ؛ دگرگوني در ارزش غذایي این مواد بستگي به نحوه آماده کردن آنها براي زراعت دارد
.کمپوست در کليه محصوالت کشاورزي اعم از زراعت ؛ سبزیها ؛ صيفي ها ؛ درختان ؛ گل کاري و ..با اطمينان کامل قابل مصرف
است  .البته ترکيبات کمپوست به عواملي از قبيل نوع زباله ؛ مکان تهيه کمپوست ؛ مدت زمان تخمير و غيره بستگي دارد .تجزیه
هاي انجام شده در روي کمپوست هاي توليدي این کار خانه حاوي مقادیر زیادي ماده ي آلي ماکروالمنتها؛ ميکروالمنتها مورد نياز
گياهان مي باشد  .که از آن جمله مي توان روي ؛مس؛آهن و منگنز رانام برد  .مقدار این مواد در کود کمپوست  10بار بيشتر از
کودهاي آلي نظير ک ود هاي گاوي ؛گوسفندي یا کود مرغي است .کمبود عناصر غذایي کم مصرف و بویژه آهن و روي در درختان
مثمر و غير مثمر در کليه خاک هاي آهکي و از آن جمله استان اصفهان بسيار شدید و گسترده است.

کود سبز:
کشاورزان ساليان مدیدي است که با چگونگي تهيه کودهاي سبز آشنایي دارند و معموالً در سالهاي گذشته که کشاورزي به این
حد متمرکز نبود و بشر تا این مقدار خاک را تحت فشار قرار نداده بود با این مسئله و رعایت آیش ،انس بيشتري داشت .در هر حال
حاضر کود سبز از کشت گياهان علوفه اي با رشد سریع به ویژه از خانواده بقوالت و زیر خاک کردن محصول سبز به دست مي آید.
به علت قابليت زیاد تجزیه و تخریب این مواد ،مقدار هوموس حاصله از کود سبز تا حدودي تحت الشعاع سایر محاسن قرار مي-
گيرد .فواید بسياري براي دادن کودهاي سبز به خاک قایل شده اند که مهمترین آنها افزایش مواد آلي ،افزودن خاک ،ازدیاد
فعاليتها ي زیستي و باالخره نگهداري و قابل جذب نگهداشتن عناصر غذایي خاک ميباشد .یک هکتار کود سبز معموالً بين 25-50
تن شاخ و برگ و انساج گياهي تازه را وارد خاک ميکند که این خود برابر با  10-20تن کود حيواني بوده و ميتواند بين  1-2تن
هوموس به خاک بيفزاید که در صورت کمبود کود دامي یکي از بهترین راههاي جبران تلفات مواد آلي خاک دادن کود سبز
ميباشد .در بيشتر مواقع از گياهان خانواده بقوالت به عنوان کود سبز استفاده ميشود که در این ميان معموالً نزدیک به 200
کيلوگرم ازت هوا به وسيله غده ها در ریشه هاي یونجه 100-150 ،کيلوگرم در هکتار در ریشه هاي شبدر و نصف این مقدار در
سویا تثبيت ميشود .شبدر بين  2-2/5درصد ازت در شاخ و برگ و غده خود دارد بنابراین هنگامي که یک هکتار از این گياه در
خاک برگردانده شود نزدیک به 100-80کيلوگرم ازت به خاک افزوده ميشود .پيامد افزایش کود سبز تشدید فعاليت ميکروبهاي
مفيد خاک ميباشد که این خود تصعيد گازکربنيک و آزاد شدن نيترات و دیگر ترکيبات غذایي را باعث ميشود .ميکروبهایي مانند
ازتوباکتر که ازت خاک را زیاد ميکند حساسيتي فوق العاده به مقدار کربن خاک دارد ،هر چه مقدار این ماده بيشتر باشد فعاليت
آنها نيز فراوان تر خواهد بود .کودهاي سبز به خاطر دارا بودن رویش فوق العاده و ریشه هاي قوي ميتوانند مقدار زیادي از عناصر
محلول را که در شرایط عادي بر اثر شستشو به اعماق پایين خاک حرکت داده -اند جذب خود کنند و با تجزیه و تحليل سریع
خود در زیر خاک آنها را در افقهاي سطحي در اختيار زراعت بعدي قرار دهند .همچنين این گياهان قادرند از فسفاتهاي غير محلول
پتاسيم تثبيت شده و عناصر کم مصرف ،تا حدي زیاد استفاده کنند .بنابراین برگرداندن این گياهان به خاک عالوه بر بهبود خواص
فيزیکي وشيميایي و زیستي سبب تسهيل آزاد شدن عناصر غذایي پرمصرف و کم مصرف ميشود .الزم به ذکر است در مناطقي که
براي افزایش مواد آلي خاک از کاه و کلش استفاده ميشود کربن باالي کلش موجب تثبيت شدید ازت معدني ميشود و قابليت
جذب ازت در خاک را شدیداً کاهش ميدهد به همين دليل توصيه ميشود با استعمال کودهاي کلشي هميشه مقداري ازت اضافي
به خاک داده شود و در خاکهایي که از نظر ازت مخصوصاً نيترات فقير هستند براي هر  100کيلوگرم کلش یک کيلوگرم ازت
توصيه ميشود .تاثير مثبت کوددهي با کلش در مقدار کربن آلي خاک بستگي زیادي به قابليت ازت خاک دارد به طوریکه بوش و
گوستر ( )1985توانستند با آزمایشهاي دراز مدت خود نشان دهد که ازدیاد کربن آلي در خاک با استفاده از کودهاي ازتي همراه
کلش افزایش مييابد .بدینوسيله معلوم ميگردد که ایجاد مواد آلي در خاک نه فقط به کربن آلي بلکه به ازت نيز نيازمند است .اما
شدت تجزیه مواد آلي در خاک به مقدار ليگنين آنها بستگي دارد .به طوریکه  50درصد کود دامي 60 ،درصد کلش و  80درصد
مواد سبز گياهي.
کود آزوال:
آزوال که به عنوان یک سرخس شناور در آبهاي شيرین بوده و به طور گسترده در همه جا دیده مي شود مخصوصا در تاالب انزلي
در شمال کشور.
6گونه آزوال وجود دارد:
a.cardiniana “a.nilotica “a.filiculoides “a.mexicana “a.microp hyla “a.pinnata .
گونه متداول آخرین سرخس نام برده است ,محل رشد این سرخس به همراه سایر علوفه هاي آبي مثل لما و اسپيروالدر نهر ها و

آبهاي راکد است  .اهميت آزوال به عنوان کود آلي در کشتزار ها ي برنج شمال ویتنام در  1957کشف شد متعاقبا ؛در آمریکا
؛اندونزي ؛ژاپن ؛فيليپين و چين به رسميت شناخته شد .ونيز تحقيقات نشان داده است که استفاده آزوال به عنوان غذاي دامي به
علت باال بودن پروتئين بسيار مناسب و مقرون بصرفه است.

تاثير در خاک:
مواد آلي به علت تاثيرات مثبت که بر خصوصيات فيزیکي (پایداري خاکدانه ها و ساختمان خاک) ،شيميایي (افزایش ظرفيت
نگهداري عنصري) و بيولوژیکي دارد ،به عنوان یکي از عوامل مهم حاصلخيزي خاک شناخته شده است .
عوامل تاثير گذار را ميتوان به ترتيب ذیل نام برد :
1ـ منبع کربن و انرژي براي ميکروارگانيسمهاي خاک2 ،ـ منبع عناصر غذایي نظير نيتروژن ،گوگرد ،فسفر و … 3 ،ـ پایداري و
نگهداري ذرات خاک به عنوان خاک دانه یا خاک واحد و کاهش خطر فرسایش خاک4 ،ـ توسعه تخلخل خاک و افزایش ظرفيت
نگهداري هوا و آب و تسهيل توسعه و رشد ریشه اي5 ،ـ حفظ و ابقاي عناصر غذایي و جلوگيري از هدررفت آنها با افزایش ظرفيت
تبادل کاتيوني ) (CECو ظرفيت تبادل آنيوني)6 ، (AECـ جلوگيري از فشردگي و تراکم خاک با پائين نگهداشتن وزن
مخصوص ظاهري و ممانعت از ایجاد قشرها و پوسته هاي سخت ،ترک و گسل7 ،ـ افزایش قابليت خاکورزي و تغيير در خصوصيات
خاک مثل کاهش چسبندگي ،افزایش نفوذپذیري و نرمي خاک8 ،ـ ابقاي کربن از اتمسفر و دیگر منابع9 ،ـ کاهش اثرات محيطي
منفي مثل اثر حشره کشها ،فلزات سنگين و بسياري از آالیندههاي دیگر -10 ،افزایش قدرت بافري خاک و مقابله با تغييرات سریع
اسيدیته خاک  -11افزایش سرعت نفوذ آب در خاک و کاهش توليد رواناب .
ساختار خاک :آرایش ذرات خاک در تشکيل خاکدانه ها ،اندازه و پایداري خاکدانه ها ،بر روي تخلخل ،نفوذپذیري و مقاومت آنها
بسيار مؤثر است و ماده آلي به دليل ایجاد هسته مرکزي در تشکيل خاکدانه ها در پایداري و قوام آنها بسيار موثر است (رجوع به
نشریه فني شماره ). 297
ميزان ظرفيت نگهداري آب خاک متأثر از نوع بافت و ميزان مادة آلي ميباشد .در حالتهاي مختلف ميزان آب خاک متفاوت است.
در اثر اضافه شدن کمپوست به خاک قدرت نگهداري آب قشر زراعي *آن بيشتر ميشود  .زیرا مانند اسفنج آب را به خود جذب
کرده و براي ریشه ي گياه ذخيره مي گردد.
خاک یک محيط زنده است که بسته به نوع آن در هر سانتيمتر مکعب آن ميليونها موجود زنده از جمله قارچها ،باکتریها و …
زندگي ميکنند و مهمترین نقش را در تخریب و تحول مواد آلي در خاک بر عهده دارند و به مراحل هوموسي و معدني شدن مواد
آلي سرعت مي ب خشند .با مطالعه بيولوژي ارگانيسمهاي خاک ميتوان دریافت که با افزایش مواد آلي خاک ،محيط جهت رشد آنها
مساعدتر شده و بر جمعيت آنها افزوده ميشود ،طوري که هر چه مواد آلي خاک (تا حدي) افزایش یابد ارگانيسمهاي آن زیاد شده و
خاک شکل زنده تري به خود ميگيرد.
ميزان روا ناب تابعي از شيب خاک است ،زیرا ميزان فرسایش در آن باالتر است و براي کاهش فرسایش خاک ،عمليات مدیریتي
خاصي را طلب ميکند .ماده آلي با افزایش نفوذپذیري خاک باعث کاهش رواناب ایجاد شده و کاهش فرسایش ميشود.
اگر مواد غذایي اصلي و فرعي به خاک داده نشده باشد ؛ تمام مواد غذایي و هورمونهایي که براي نمو گياه کمال اهميت را دارد؛ به
مقدار کم وزیاد از کمپوست تامين مي شود.
خاک حجيم و پوک مي کند و در خاک ایجاد خلل و فرج هایي مي کند که باعث افزایش هوا درداخل هاک هاي رسي مي شود .

خاک هاي سنگين را به خاک هاي سبک تبدیل مي کند و در زمين هاي شني قدرت نگهداري آب را افزایش مي دهد .ذرات شني
با اندازه  mm2-05/0بر توزیع هوادهي و زهکشي خاک بسيار مؤثرند اما در حاصلخيزي خاک نقش کمتري دارند .رس که اندازه
ذرات آن کوچکتر از  mm002/0است واجد بار منفي ،سطح ویژة وسيع و خاصيت ابقاي عناصر غذایي ميباشد اما در کالس بندي
بافت خاک خواص فيزیکي کمرنگتري در نفوذپذیري و زهکشي دارد .مادة آلي داراي خاصيت اصالح کننده بافت در خاکهاي سبک
و سنگين است .
کمپوست باعث افزایش فعاليت ریزسازواه ها(ميکرووار گانيسمها )در خاک مي شود و شرایط مناسبي را براي زندگي ریز سازراره ها
ي خاک بوجود مي آورد.
رنگ خاک شاخص دقيقي براي تعيين حاصلخيزي نيست زیرا شاخصي کيفي به شمار ميرود .در برخي موارد رنگ تيرة خاک
ميتواند نشاندهندة ميزان مادة آلي مناسب و کافي باشد .هر چه رنگ خاک زراعي تيرهتر باشد به دليل گرمتر شدن زودتر سطح
خاک ،در بهار زمان کشت تسریع ميشود .
مواد اصلي غذایي گياه و عناصر کمياب (ميکروالمنتها)در خاک بهتر نگهداري مي شود.
توليد هوموس (هوموس به خاطر خواص کلوئيدي یکي از ارکان حاصلخيزي خاک است)،معدني شدن وگردش سریع عناصر
غذایي،افزایش جذب عناصر غذایي توسط گياهان به خصوص در مورد فسفر،افزایش تثبيت ازت (باکتریهاي آزاد-ریزوبيومها و …)و
اکسيداسيون گوگرد و تبدیل آن به شکل قابل جذب ) (SO2-4که این مسئله در خاکهاي آهکي کشور ما اهميت قابل مالحظهاي
دارد ،چون که در این نوع خاکها به علت باال بودن  pHتيوباسيلوسها جمعيت کمي داشته و افزایش عنصري به خاکها اغلب بيثمر
بوده و به شکل قابل جذب آن تبدیل نميشود ،لذا با وجود ماده آلي ميکروارگانيسمهاي دیگر وارد عمل شده و در نتيجه گوگرد را
به سولفات که قابل استفاده براي گياهان است تبدیل مي نمایند.
تحقيات نشان داده است که استفاده مواد آلي بسيار در زراعت تاثير بسزایي داشته و در حفاظت خاک در برابر عوامل تخریبي موثر
واقع مي شود .

