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چکیده
رشد سریع جمعیت ،نیاز به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی را افزایش داده و زمینه توسعه فعالیتهای کشاورزی را فرراه
کرده است .با توجه به محدود بودن زمین جهت کشت ،نیاز روز افزون به مواد غذایی تنها با دستیابی به حداکثر بهرهوری در
واحد سطح و افزایش کیفیت محصول امکانپذیر خواهد بود .کاربرد کودهای شیمیایی و آفتکشها و هر چنرین آبیراری از
جمله روشهای مؤثر در جهت افزایش تولید و بهرهوری محصولات کشاورزی هستند که در این میران ،اسرتفاده از کودهرای
شیمیایی همواره یکی از اولویتهای بسیار مه در بهبود فعالیتهای کشاورزی تولیدکنندگان ایرن محصرولات بروده اسرت.
کشاورزان کاربرد این نهادههای شیمیایی را عامل افزایش عملکرد محصول ،بهبود حاصلخیزی خاك و افرزایش درآمرد خرود
میدانند .مطالعات اخیر نشان دادهاند که مصرف بیش از اندازه و بیموقع کودها اثرات نامطلوب متعددی بر محری زیسرت و
سلامت انسان دارد .از جمله این اثرات میتوان به شستشو و جابهجایی ترکیبات لایرههای مختلر

خراك ،آلرودگی آبهرای

زیرزمینی و سطحی ،تجمع فلزات سنگین و نیترات ،افزایش خوراك تالابها ،آلودگی هوا و تجمع گازهای نیتروژن ،سولفور
و تولید گازهای گلخانهای ،گرم شدن زمین ،از بین رفتن لایه ازن و اسیدی شدن باران و تجمع مواد شریمیایی در بافتهرای
گیاهی ،جانوری و انسانی اشاره کرد .هدف از این بررسی مشخص نمودن اثرات محیطی و زیستی ناشی از کراربرد نادرسرت
کودهای شیمیایی و ارائه راهکار عملی در جهت کاهش مصرف و آلودگیهای محیطزیستی

است.

واژههای کلیدی :کود شیمیایی ،آلایندههای محیطی ،محی زیست ،کودهای زیستی
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مقدمه
کودهاي شيميايي ،پيدايش و عملکرد
براساس اصول و مبانی اقتصادی ،استفاده بهینه از نهادهها
از عوامل مؤثر در دستیابی تولیدکنندگان به تولید کارا باا
حااداک ر سااود اساامی از میااان مااواد مااورد اسااتفاده در
کشاورزی ،کودها بیشتارن مصارد دارناد ( Carvalho,
)2006ی با توجه به فرانند تولید میتوان کودهاا را در ساه
گروه تقسیمبندی کرد :شیمیانی ،آلی و زنستیی
کودهای شیمیانی در واقع عناصر غذانی مورد نیاز گیاهان
هستند کاه باه صاورص مصانوعی تولیاد و باعاد بهباود
عملکرد زراعی میشوندی ان کودها عمدتاً حاوی فسافاص،
نیتراص ،آمونیوم و نمکهای پتاسیم هساتند و باه میا ان
زنادی از فل اص سنگی مانند جیوه ،کاادمیوم ،آرسانیک،
ساار  ،ماان و نیکاال تشااکیل شاادهاند )(Fao, 2009ی
کودهااای شاایمیانی از اواسااب قاارن بیسااتم بااه صااورص
گسترده در تولید محصولاص کشاورزی مورد استفاده قارار
گرفتهاند و در اف انش عملکرد تولید محصاولاص زراعای و
باغی نقش به سا انی را انفاا نمودهانادی مصارد کودهاای
شاایمیانی در انااران از سااال  5261بااا وارد کااردن انااوا
کودهای شیمیانی آغاز شدی در انران نی همگاام باا دنگار
کشورهای جهاان ،مصارد انا نهادههاای شایمیانی باه
سرعم گسترش نافته اسم ،به گونهای که بر اساس نتانج
به دسم آمده ،می ان مصرد کود شایمیانی از  6/1باه 4
میلیون تا در  5۱ساال گذشاته افا انش داشاته اسام
()Statistical Center of Iran, 1386ی از انا میا ان کاود
مصرفی ،بیش از  %1۱آن غیرمتعادل بوده و مطابق با نیااز
گیاهان نبوده اسام و اغلاد در مصارد کودهاای ازتاه و
فسفاته زنادهروی میشودی مصرد بایش از حاد کودهاای
شیمیانی ،علاوه بر مشکلاص اقتصادی ،خسااراص زناادی را
به محیبزنسام و انسان وارد نماوده اسم ( Pimentel et
 )al., 2005که به تفکیک به آنها اشاره میشودی
اثرات ناامطلوب کودهااي شايميايي ار ان اا و
محيطزي ت
آلودگی آ های زنرزمینی
)5
مخلوط طبیعی کودهای شیمیانی و آفمکشها میتوانناد
26

اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

وارد آ های زنرزمی شده و طیف گستردهای از اثاراص را
روی ساالامم انسااان و جااانوران داشااته باشااندی نیتاارو ن
موجود در کود به نیتراص تج نه شده و میتواناد آ هاای
زنرزمینی را آلوده و با رنخت به درناچهها و رودخانههای
اطاراد ،خخیاارهی آ خااانگی را آلااوده سااازندی نیتاارو ن
موجود در بخش کشاورزی از سه طرنق وارد آ میشوند:
زهکشی ،اشبا و جرنانهای آبایی اساتفاده بایش از حاد
کود باه آ تبااهی ناا غنای شادن مناابع آ از عناصار
غذانی ) (eutrophicationمنجار میشاودی کودهاا حااوی
موادی از جمله نیتاراص و فسافر میباشاند کاه از طرناق
باران و فاضلا به درناچهها و اقیانوسهاا میرن نادی انا
مواد رشد ف انندهی جلباک در بدناههای آبای را افا انش
داده و در نتیجه سطح اکساینن را بارای زنادگی آب ناان
کاهش میدهندی ان فقدان اکسینن باه مارم ماهیهاا و
دنگر جانوران آب ی و گیاهاان منتهای میشاودی باه طاور
غیرمستقیم ،ان کار سبد عادم تعاادل در زنجیاره ماواد
غذانی میشاود )(Savci, 2012ی بررسایهای انجاام شاده
روی آلودگی ناشی از مصرد سموم و کودهاای شایمیانی
بر آ های زنرزمینی دشمهای قروه و دهگلان در اساتان
کردستان نشان میدهد که کودهای شیمیانی با نفاوخ در
منابع آ های زنرزمینی ،زمینه آلودگی منابع آبای جهام
مصارد آشامیدنی شهری و روساتانی را فاراهم نمودهاناد
(قوامی و همکاران)5231 ،ی
همچنی نک تحقیق بر روی سه ماده شیمیانی کشاورزی
متداول شامل :آلدنکار (نک ناو حشارهکش) ،آتارازن
(نک نو علفکش) و نیتراص (نک کود شایمیانی) انجاام
گرفته اسم ) .(Goss et al., 1998هر سه ان مواد به طور
گساترده در سراسار دنیااا مصارد میشاوند و بیشتاارن
غلظم مواد موجود در آ های زنرزمینی در انالاص متحده
را تشکیل میدهندی با انجام نک سلساله آزمانشهاا روی
موشها مشخص گردند که ترکید حشارهکش و نیتاراص
در آ نوشیدنی منجر به بروز تغییراتی در سیستم انمنی،
غدد درونرن و عملکارد سیساتم عصابی میگارددی انا
مسأله در مورد ترکید حشرهکش و علفکش نیا صااد
بوده و طبق نتانج تحقیاق فاو  ،علافکش نیا میتواناد
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روی سیسااتم عصاابی و هورمااونی و سیسااتم انمناای اثاار
داشته باشدی در واقع مخلوط مواد نااد شاده میتواناد بار
روی رشد مغ ی جنی  ،تواناانی ناادگیری اثار ناامطلو
داشته باشد و ساطح تحرنکپاذنری و سیساتم انمنای را
تحم تأثیر قرار دهدی
 )6آلودگی خاک
ساختار خاک در بهرهوری کشاورزی اهمیم فراوان داشته
و نکاای از شاااخصهای بساایار مهاام در ساانجش می ا ان
بهرهوری کشاورزی به شمار میآندی بر اسااس مطالعااص و
تحقیقاص انجام شده ،اثراص کودهای شیمیانی بر خاک ،به
علم بافم منسجم و مواد تشکیل دهندهی آن ،به سرعم
آشکار نمیشود اما با گذشم زمان به علم آلودگی ناشای
از مصرد ان نهادههاای شایمیانی ،واکنشهاای تخرناد
خاک رخ میدهد که منجر به از میان رفت عناصر موجود
در خاک و از بی رفت قابلیام بااروری خااک میگاردد
()Sönmez et al, 2007ی همچنی ان امر منجر به بر هم
خوردن تعادل میان عناصر موجود در خاک میگاردد کاه
با تجمع عناصر سمی در بافمهای گیاهی و سب نجاص ،در
نهانم سلامم انسان و حیواناص به شدص تهدناد میشاودی
از مضراص کودهای حاوی می ان بالانی از سدنم و پتاسایم
میتوان به اثراص منفی آنها روی  pHخاک و نی تخرند
ساختار خاک اشاره نمودی علاوه بر ان  ،استفاده بیروناه و
مااداوم از کودهااای نیتروننااه ساابد کاااهش  pHخاااک و
اف ا انش آهکسااازی میگااردد )(Savci, 2012ی از دنگاار
اثراص مخر استفاده از کودهاای شایمیانی در خااک ،از
بی رفت موجوداص و میکروارگانیسمهای مفیاد خااک ی
اسم که در ادامه به آن پرداخته خواهد شدی
 )2آلودگی هوا و گرم شدن کره زمی
در میان اثراص مخر کودهای شیمیانی بر محیبزنسام،
آلودگی هوا اهمیم فراوانای داردی اماروزه برخای گازهاای
موجود در جو عبارتند از :بخارآ  ،دیاکسید کرب  ،متان،
سولفید هیدرو ن ( )H2Sهمراه با هیدروکرب های کلارو و
فلوئورو مانند گازهای هاالو ن مارتبب باا انا ترکیبااصی
هاامچنااای برخاای گازهاااا در لانااههای پاااانی تر ازن
تروپوسافری وجاود دارناد کاه مارتبب باا اثار گلخاناهای

شماره  ،66زمستان 8931

هستندی کودها حاوی ترکیباص و مواد شایمیانی از جملاه
متااان ،دیاکساایدکاارب  ،آمونیاااک و نیتاارو ن هسااتندی
استعمال بیشتر از مقادار ماورد نیااز کودهاای شایمیانی
سبد آلودگی هوا توسب اکسیدهای نیترو ن (،NO2 ،NO
 )N2Oمیگرددی در واقاع ،اکساید نیتارو ن ،کاه نکای از
فراوردههای فرعی نیترو ن اسم ،بعد از دیاکسیدکارب و
متان ،سومی گاز گلخاناهای مهام باه شامار میآنادی در
جهان هرساله  N2Oجوی بی  ۱/6تا  ۱/2اف انش مینابد
که کودهای نیترو ندار نکی از عوامل ان افا انش اسام
که در نهانم سلامم بشر را تهدناد میکناد ( Atilgan et
)al., 2007ی همچنی اک ر کودها از کود گیاهی ناا هماان
خغاال سانن ناارس ( )peatباهعناوان مااده بسایار مهام
استفاده میکنندی مردا های خغال سنن نارس ،نسبم به
جنگلهای انبوه مناطق گرمسایری سرتاسار جهاان ،دی
اکسید کرب بیشتری در خود خخیره میکنندی برداشام و
بهرهباارداری از آنهااا میتوانااد غلظاام دیاکساایدکاارب
موجود در جو زمی را اف انش دهدی
 )4بروز بیماریهای مهلک
اسااتفاده از سااموم دفااع آفاااص و کودهااای شاایمیانی در
زمی های کشاورزی و باقیماندن ان ترکیبااص و عناصار
در میوهها و سب نجاص نگرانیهاانی در زمیناهی ابتلاا باه
انااواعی از بیماریهااا را بااه دنبااال داردی وجااود میوههااا و
سب نجاص درشاتی کاه فاقاد طعام و ما ه پیشای خاود
میباشند ،ناشی از استفاده بیرونه از کودهای شیمیانی و
سااموم دفااع آفاااص و باااقی ماناادن ترکیباااص آنهااا در
محصولاص اسامی انا عناصار و ترکیبااص بیشاتر جاذ
سب نجاص و به وننه سب نجاص غدهای همانند سیدزمینی
میشوندی باقیمانده کود و سم شایمیانی در گیااه پان از
خورده شدن گیاه توسب انسان وارد بدن شده و میتواناد
باعد بروز بیماری گرددی بهعنوان م اال کاود اوره کاه باه
علم ارزان بودن به مقدار زنادی مصرد میشاود ،بعاد از
استفاده در محصولاتی مانند پیاز و سیدزمینی به نیتاراص
تباادنل شااده و در آنهااا تجمااع مینابااد (پیرصاااحد و
همکاران)523۱ ،ی نیتراص نک ماده سرطانزا اسم و باعد
سرطان دستگاه گوارش ،ناهنجاریهای عصابی و اختلاال
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در سیستم غدد درونرن و سیستم انمنی بادن میشاودی
کودهای فسافاته نیا پان از مصارد در گیاهاانی مانناد
سیدزمینی سم کادمیوم تولید میکنند که کادمیوم علاوه
بر خاصیم سرطانزانی ،باعد کوتااهی قاد در کودکاان و
اختلال در کاارکرد کلیاهها میشاودی نیتاراص در سیساتم
گوارشی تبدنل به نیترنم شاده و نیترنام نیا در خاون
هموگلوبی را به متهموگلوبی تبدنل و انسان را به کمای
اکسینن (متهموگلوبینیمیا) مبتلا میساازدی علااوه بار آن
نیترنم از طرنق ترکید با نک نو اسیدآمینه در سیستم
گوارشاای ،تولیااد نیتااروزآمی میکنااد کااه بااه عقیااده
متخصصان ماده سرطانزانی اسمی کودهای شایمیانی باه
لحاظ مقدار ،نو و سرعم آزاد شدن و روش مصرد آنها
باار میاا ان تجمااع نیتااراص در گیاااه تااأثیر میگذارنااد
))Weitzberg & Lundberg, 2013ی
فقیاار بااودن خاااک در اک اار مناااطق انااران از نظاار مااواد
رن مغذی و عدم اساتفاده از کودهاای آلای طای ساالیان
طولانی باعد شده ساختمان خاک شرانب مناسابی بارای
رشد رنشه نداشته و افم عملکرد را به دنبال داشته باشدی
با ان حال همچنان کودهای شیمیانی بدون توجه به نو
خاک و محصول مورد پرورش ،هر سال بیشتر از سال قبل
مورد استفاده کشاورزان قرار میگیاردی طباق برآوردهاای
صورص گرفتاه ،مصارد کودهاای شایمیانی در  2۱ساال
آننده اف انش چشمگیری خواهد داشم (شیخ الاسالامی و
همکاران)5232 ،ی
 )1از بی رفت میکروارگانیسمها و حشراص مفید
بر اسااس پنوهشهاای انجاام شاده ،میکروارگانیسامها و
موجوداص خااکزی باه کودهاای شایمیانی حااوی ازص،
پتاساایم و فساافر بساایار حساااس هسااتند ( & Allison
)Martiny, 2008ی به عناوان م اال ،اساتفاده از کودهاای
دارای آمونیاااوم در طولانیمااادص  pHخااااک را کااااهش
میدهد که ان امر اثراص منفی بسیار زنادی بار جمیعام
میکروارگانیسمها و حشراص خاکزی داردی از آنجانی که
روابب بی ان موجوداص و فاکتورهاای موجاود در خااک
بسیار پیچیده اسم ،تحقیقاص در زمینهی اثاراص مخار
ناشی از مصرد کودهای شیمیانی بر میکروارگانیسامها و
24
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حشراص مفید همچنان اداماه دارد ( Geisseler & Scow,

)2014ی
 )2اف انش حساسیم گیاهان به آفاص و بیماری
کاربرد بیش از اندازه کودهای شیمیانی از جمله ازص )،(N
سبد نرم و خوشخوراک شدن بافمهای گیاهی میشودی
بدنهی اسم که ان امر گیاه را نسبم به آفاص و بیماریها
آسیدپذنرتر میکندی
راهکارها
 .1استفاده از کودهاي زي تي
اثراص زنساممحیطی متعادد ناشای از مصارد کودهاای
شیمیانی متخصصی را بر آن داشم که هرچاه بیشاتر از
موجوداص زنده خاک در جهم تأمی نیازهای غذانی گیاه
کمک بگیرد و بدن ترتید تولید کودهاای زنساتی آغااز
شدی
کودهای زنستی نا بیولو نک به مواد حاصلخی کنندهای
گفته میشود که دارای تعداد کافی از نک نا چند گونه از
میکروارگانیسمهای ساودمند خااک ی هساتندی کودهاای
زنستی ،میکروارگانیسمهانی هساتند کاه قادرناد عناصار
غذانی خاک را در ناک فرآنناد زنساتی تبادنل باه ماواد
مغذی همچون ونتامی ها و دنگر مواد معدنی کارده و باه
رنشه خاک برساندی نخستی کود زنساتی در اواخار قارن
نوزدهم مورد استفاده قارار گرفام و از آن زماان باه بعاد
سانر کودهای بیولو نک ساخته شدندی ارگانی مهاانی کاه
در تولید کودهای بیولو نک مورد استفاده قارار میگیرناد
عمدتاً از محیبزنسم جداسازی میشوندی انا کودهاا در
شرانب آزمانشگاه در محیبهای کشم مخصوص تک یار و
پاارورش پیاادا کاارده ،آماااده و مصاارد میشااوندی گرچااه
استفاده از کودهای زنساتی در کشااورزی قادمم زناادی
دارد ولی بهرهبارداری علمای از انا گوناه مناابع ساابقه
چندانی نداردی هرچند کااربرد انا کودهاا در چناد دهاه
اخیر کاهش نافته ولای اماروزه اساتفاده از آنهاا مجادداً
مطار شاده اساام و ساعی بار آن اساام تاا از پتانساایل
میکروارگانیسمهای خاک و مواد آلی باه منظاور حاداک ر
تولید در ضم توجه به کیفیم خاک و رعانم بهداشم و
انمنی محیبزنسم استفاده گاردد (آساتارانی و کاوچکی
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)5211ی کودهای زنستی جانگ ننی مناسد برای کودهای
شیمیانی با هدد اف انش باروری خاک و تولید محصولاص
کشاورزی پاندار محساو میشاوند )(Wu et al., 2005ی
مجموعهای از باکتریهاای موجاود در کودهاای زنساتی
نیترو نه علاوه بر ت بیم نیتارو ن ،تواناانی حالکننادگی
فساافر خاااک ،ترشااح انااوا هورمونهااای محاارک رشااد،
آن نمهای طبیعی ،انوا آنتی بیوتیکها و ترکیباتی مانناد
سیدروفورها و گازهای فرار را دارند که موجد رشد رنشه،
توسعه بخش هوانی گیاه ،مقاومم باه عوامال بیمااریزا و
حمله باه نماتادها میشاوند ( Spaepen & Dobbelaere,
)2008; Narula et al., 2000ی باکتریهااای زنسااتی
نیترو نه ،قادر به تولیاد ترکیبااص ضاد قاارچی بار علیاه
بیماریهای گیاهی بوده و باعد تقونم جواناهزنی و بنیاه
گیاهچه و بهبود رشد گیااه میشاوند )(Chen, 2006ی بار
اساس گ ارشهای صورص گرفته ،کاربرد کودهای زنساتی
نیترو نه توانسته اسم تغییراص معناداری در صفاص رشاد
گیاه مانند اف انش ارتفا بوته ،انادازه بارم ،وزن خشاک
گیاه و جذ عناصر غذانی در گیاهانی نظیار گنادم ،خرص
و جو انجاد کند )(Bashan et al., 2004ی همچنی  ،تلقیح
با باکتریهای زنستی نیترو نه موجد بهباود جواناهزنی و
گلدهی شده اسام و وزن خشاک انادام هاوانی و رنشاه
گندم را افا انش داده اسام ()Dobbelaere et al., 2001ی
در واقااع هاادد از مصاارد کودهااای زنسااتی ،تقوناام
حاصلخی ی و باروری خاک ،تأمی نیازهای غذانی ساالم
و غنیتااار ،برداشااام بیشتااار باااه دور از آلودهساااازی
محیبزنساام اساامی اسااتفاده از کودهااای بیولو نااک و
زنستی کمک میکند محصولاص کشااورزی ساالمتری باه
دسم مصرد کنندگان برسدی در واقع کودهای بیولو ناک
و زنستی بهتارن جاانگ ن کودهاای شایمیانی هساتند
(اسدی رحمانی و فلا )5213 ،ی
 .2آموزش کشاورزا و عاملا
بسیاری از کشاورزان به دلیال درک ناکاافی و نادرسام از
پیامدهای احتمالی ،مصرد انوا کودهای شایمیانی را باه
عنوان عاملی اساسی در اف انش تولیداص کشاورزی خونش
به حسا میآورند و بر کاربرد هر چاه بیشتار آن اصارار
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میورزناد ()Udoh & Umoh, 2011ی باا افا انش آگااهی
کشاورزان در زمینه شناخم انوا کودهاا و نحاوه صاحیح
مصرد کودهای شیمیانی و همچنای تشاونق و ترغیاد
آنها به استفاده از کودهای زنستی و بیولوننک ،میتاوان
گااامی مااؤثر در جهاام کاااهش آلااودگی محیبزنساام و
اف انش بهرهوری برداشامی طباق مطالعااص انجاام شاده،
هنگامی که کشاورزان دارای دانش فنی در زمینهی کودها
بودهاند ،فعالیم کشاورزی سطح بالاتری داشاته ،زمی هاا
ب رمتر و دورهی تولیاد طولاانیتری داشاتهاند و مصارد
کود کااهش نافتاه اسام ( Lu et al., 2000; Ji & Cari,
)2007ی ارائااه راهنمانیهااای بیشتاار از جانااد کارکنااان
ترونج کشاورزی ،فرصمهای بیشتری بارای اخاذ داناش
فنی برای کشاورزان مهیا میکندی
 .3آزمايش خاک
استفادهی بایش از انادازهی کودهاا میتواناد باا افا انش
سطو اسید در آن ،حاصلخی ی خاک را دستخوش تغییر
کندی در نتیجه خاک را حاداقل هار  2ساال نکباار ماورد
آزمانش قارار داده ،سااختار و محتاوای شایمیانی خااک
شناسااانی شااده و باار اساااس اطلاعاااص حاصاال از آن،
مناسدترن نو کود انتخا گرددی ساطو  pHخااک از
 ۱-54تفاوص میکند ،بهطوریکه صفر بیشتارن حالام
اسیدی و  54بیشترن حالم قلیانی به حسا میآننادی
 1نی خن ی در نظر گرفته میشودی  pHانده آل خااک از
گیاهی به گیاه دنگر تفاوص میکناد و میتواناد باا انجااد
برخی تغییراص در اصلا خاک تغییر نابدی در صاورتی کاه
می ان  pHتشخیص داده نشود ،احتمال زنادی وجود دارد
کااه نتااوان از آن خاااک باارای تولیااد گیاااه در بلندماادص
استفاده کردی زنرا همانطور که پیشتر به آن اشااره شاد،
تغییر می ان  pHدر درازمدص منجر باه کااهش جمعیام
میکروارگانیساامهای مفیااد موجااود در خاااک میگااردد
()Savci, 2012ی
بحث و نتیجهگیری
امااروزه اسااتفاده از نهادههااا در کشاااورزی و نهالسااتانها
اجتنا ناپذنر اسمی در واقاع رشاد کشااورزی باه میا ان
16
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زنادی به استفاده از کودها وابسته اسم ،زنرا بدون کاربرد
ان ماواد ،تواناانی طبیعای خااک پان از مادتی از بای
میرود و خاک عاری از مواد مغذی ضاروری جهام رشاد
گیاهان خواهد شدی باند در نظر داشم که کاربرد کودهای
شیمیانی اثراص مخر بسیاری بر محیبزنسام و انساان
داردی از جمله ان اثراص میتوان به موارد زنر اشااره کارد:
آلودگی آ های زنرزمینی ،آلودگی خااک ،آلاودگی هاوا،
بروز بیماریهای مهلک ،از بی رفت میکروارگانیسامها و
حشراص مفید خااکزی ،افا انش حساسایم گیاهاان باه
آفاص و بیماریهای
از جمله روشهای مؤثر در جهام کااهش اثاراص مخار
کودهای شایمیانی ،اساتفاده از کودهاای زنساتی اسامی
کودهای زنستی سبد تقونم حاصلخی ی و باروری خاک،
تأمی نیازهای غذانی سالم و غنیتر ،برداشم بیشتار باه
دور از آلودهسااازی محیبزنساام میگردناادی همچناای
استفاده از کودهای بیولو نک و زنساتی منجار باه تولیاد
محصولاص کشاورزی سالمتری میگرددی
هرچند باند در نظر داشم کاه پایش از افا ودن هرگوناه
ماده مغذی و شیمیانی به خاک باند آزمانشهای مرباوط
به تج نه خاک انجام شاود و سااختار و محتونااص آن باه
دقم مورد ارزنابی قرار گیاردی سا ن مناسادترن ماواد
انتخااا و روش مناسااد کاااربرد آن پااردازش گاارددی بااا
آموزش به کشاورزان در زمینهی شاناخم اناوا کودهاا و
نحوه صحیح مصرد کودهای شیمیانی و همچنی تشونق
و ترغید آنها به استفاده از کودهای زنستی و بیولوننک،
میتوان گامی مؤثر در جهم کاهش آلودگی محیبزنسم
و اف انش بهرهوری برداشمی
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Abstract
Rapid population growth has increased the need for agricultural and food products and
paved the way for the development of agricultural activities یDue to the limited land for
cultivation, the increasing need for food will be possible only by achieving maximum
productivity per unit area and increasing crop quality یThe use of chemical fertilizers and
pesticides as well as irrigation are among the effective methods to increase the productivity
of agricultural products, among which, the use of chemical fertilizers has always been one of
the most important priorities in improving the agricultural activities of producers یFarmers
consider the use of these chemical inputs to increase crop yield, improve soil fertility and
increase their income یRecent studies have shown that excessive and untimely use of
fertilizers has several adverse effects on the environment and human health یThese effects
include leaching and displacement of compounds in different soil layers, groundwater and
surface water pollution, accumulation of heavy metals and nitrates, increased wetland feed,
air pollution and accumulation of nitrogen gases, sulfur and greenhouse gas emissions,
global warming, and extinction. He noted the ozone layer and the acidification of rain and
the accumulation of chemicals in plant, animal and human tissues یThe purpose of this study
is to identify the environmental and biological effects of improper use of chemical fertilizers
and to provide a practical solution to reduce consumption and environmental pollutionی
Key words: Chemical Fertilizers, Environmental Pollutants, Environment, Biofertilizers.
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