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  چکیده

هاي طریق فعالیتاز خاك. استآلودگی کیفیت محصوالت زراعی و سالمت دام و انسان، در گرو وجود خاك سالم و بدون 
 .زندمیتعادل موجود را برهم  محیط تغییر دخالت انسان در طبیعت با. کند اي مدت طوالنی خود را حفظتواند برمی بیولوژیکی

 غذایی، محصوالت به نیاز و افزایش جمعیتاز طرفی با  .شودمیی زیست اکوسیستم و خاك آلودگی باعث شیمیایی کودهاي افزایش
افزایش  از نشان ،آن روزافزون به نیاز وکودها  مصرف و تولید آمار .شودمی بیشتر کودهاي شیمیایی از استفاده به انسان وابستگی

 از کودهاي استفاده افزایش میزان نصف کشاورزي تولیدات افزایش میزان .باشدمی انسانی بوم زیست در هاآالینده این پیش از بیش
 از آینده در کالن حد در مدیریت موضوع لذا .باشدمی آن توازن عدم دهنده نشان که ماست، کشور در بخش این در شمیایی

-می استفاده آنها تولید در که معدنی کودها، تاریخچه مصرف کود در ایران، منابع تولید مقاله این در .بود خواهد بزرگ هايچالش
 و مختلف کودهاي و خاك در مسئله فلزات مختلف صور دیگر طرف از. بود خواهد بحث مورد هرکدام آالیندگی میزان و شود

 و آالیندگی کاهش براي مدیریت کلی هايروش نهایت در .گیردمی قرار ارزیابی مورد انسان براي کدام هر از ناشی هايبیماري
  .گیردمی قرار بحث مورد کودها بیمارزائی کاهش

  
  آلودگی، خاك، کود شیمیایی: کلید واژه

  
  مقدمه
می بیشتر هرچه تولید براي نهاده هر گونه و تکنیک علم، از و استفاده تولیدات کشاورزي افزایش به وادار را انسان جمعیت، افزایش

 کشت زیر سطح افزایش کهدرحالی است شدید و هماهنگ دنیا در جمعیت افزایش با محصوالت کشاورزي تولید افزایش .نماید

 در بیشتر هرچه تولید و کشاورزان مدیریتی هايتوانائی افزایش گربیان خود که است نشده افزوده آنها شدت مختلف به محصوالت

 زیاد وسعت رغمعلی و کشت باالست قابل اراضی به نسبت ایران در جمعیت تراکم FAO سازمان دیدگاه از. می باشد سطح واحد

هاي مبتال به گچ، نمک و پاي کوهی،خاك اراضی کوهستان، قبیل از اصالح در اراضی قابل غیر هايمحدودیت وجود علت به کشور
   ).2(باشد  می محدود بسیار کشت قابل اراضی میزان غیره و آهک

 رآوردب درصد 8/1جهان  در فعلی جمعیت ساالنه رشد متوسط کهحالی ، در بوده سریع ما کشور در جمعیت رشد اخیر هايدر  سال

کارگیري هب ).6( است گزارش شده ها سال از بعضی در جهانی متوسط برابر دو به نزدیک جمعیت رشد سرعت ایران در است، شده
با وجودي که کود . حاصلخیزي خاك و افزایش بازده محصوالت کشاورزي امري شناخته شده استکودهاي شیمیایی در بهبود 

شیمیایی تنها منبع تامین کننده نیاز کشاوري به عناصر مغذي نیست و بخشی از این نیاز از طریق ذخایر خاك، مواد آلی حیوانی و 
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کود شیمیایی در زمره عواملی است که از ابتداي سیاست  گیاهی و تثبیت ازت اتمسفري تامین می شود، مصرف متعادل و موثر
  ).1(برنامه ریزي تامین و تدارك کود تا نقطه پایانی مصرف آن باید مورد توجه همه جانبه قرار داشته و مداوماً مد نظر باشد

 
  روند تولید و مصرف کودهاي شیمیایی در ایران

 با بعد سال ده کود واردات. شد شروع سال در تن 60نه ساال تولید با ايکارخانه ایجاد با 42سال  از ایران در آلیغیر کودهاي تولید

 برخی تولید هايکارخانه سپس با تأسیس .گردید آغاز خصوصی بخش از طریق تن 305 و دولت سوي از معدنی کود تن 175 حدود

 و عرضه همواره ایران در کود مصرف گسترش با. شدمی تولید ازته کود انواع تن هزار 2019 مجموعاً کشور در 1382در سال کودها 
  ).5(است شده رفع کود کردن وارد با که این کمبود بوده برابري عدم دچار آن تقاضاي

 ترویج اول مرحله در. را گذرانده است تکاملی مرحله سه کنون تا و یافت رواج شیمیایی کود از جهان استفاده در سبز انقالب شروع با

 محصوالت عملکرد رفتن باال با همراه کودها انواع از استفاده سریع رشد دوم مرحله در شد؛ انجام کود از گسترش استفاده و جهانی

 بدون و رویه بی استفاده که گردید معلوم مرحله این اواخر در .است بوده جهانی فزاینده جمعیت تغذیه براي ایجاد امیدواري و غذائی

 و اکوسیستم براي مدت طوالنی در تواند می میزانی چه به مدت کوتاه در زراعی محصوالت عملکرد افزودن بر کودها عالوه مدیریت
 عوارض و اکوسیستمی مسایل به خاص نگرشی با توام کود مصرف یا و کود مصرف کاهش سوم؛ مرحله .باشد بشري مضر زندگی

   . باشد می باشد داشته انسان زندگی براي تواند می کود بی رویه  که استفاده احتمالی
 در ایران منطبق با منحنیمی باشد، مصرف کودها در حالی که منحنی مصرف کود بر اساس تجربیات جهانی شامل سه بخش 

   .دارد ادامه افزایشی روند همان با و شده گرفته نادیده سیستمیک و مدبرانه استفاده مرحله آن ترویج از نبوده و بعدتکاملی در جهان 
  

 شیمیائی کودهاي انواع تجارت و تولید
 با سطح واحد در تولید افزایش و کشت سطح افزایش مدیریتی، سطح ارتقاء از استفاده با کشور در کشاورزي تولیدکنندگان

 تن میلیون 73 به 19 از را کشاورزي مختلف محصوالت تولید 1386 الی 1357 سالیان طی مختلف، کودهاي انواع بکارگیري
 نشان که است 5/3 به تن هزار 500 از زمانی همان فاصله طی کودها انواع از استفاده میزان افزایش مقابل در ).7(اند داده  افزایش

 بعد محصوالت کشاورزي تولید. باشد می درصد 24 حدود ايسالیانه افزایش نرخ موید که باشد می مصرف افزایش برابري هفت از
 زیست مسایل توجه به بدون کود رویه بی افزایش متأسفانه ولی است اي داشتهمالحظه قابل افزایش کودها انواع از استفاده شروع از

  ).3( است شده بشر زندگی محیط در زیادي منفی تأثیرات به منجر و بوده محیطی
 پیش کود، مصرف هايداده تحلیل و تجزیه به توجه و با بوده کشت زیر سطح افزایش با توأم ایران در کشاورزي تولیدات افزایش

  ).5( بود خواهد % 11 برابر میانگین بصورت کود مصرف رشد 2018 سال تا شده بینی
 کیفیت نهایی در اساسی نقش طبیعی گاز و معدنی مواد نفتی، مواد هوا، از مختلف اعم کودهاي تولید در شده استفاده اولیه مواد

محیط  روي را خود اثر کود در عیناً تولید فرآیند طی شدن فیلتر عدم صورت در اولیه منابع احتمالی آلودگی و داشته محصول
 بودن معلوم نا :1 نمود اشاره زیر موارد به توان می دارد وجود ایران در کود تولید مورد در که مهمی مسائل از. خواهد گذاشت

 هاي کودها روش فرآوري نحوه :3 تر؛ سالم منابع انتخاب عدم :2 سنگین؛ فلزات به اولیه مواد ذخایر و منابع ذاتی آلودگی میزان
 ارزیابی براي الزم استانداردهاي از استفاده عدم :4 ؛ باشد می نازل کودها اولیه مواد از آلودگی پاالیش میزان و ندارد مناسبی
  . )2(است  سوال مورد ها آن بودن االجرا الزم یا و قانون وجود عدم :5تولیدي؛  مواد کیفیت
 از متأثر ).9(باشند می متفاوت هم با ها آن در موجود سنگین فلزات میزان نظر از آذرینی هايالیه حتی و معدنی مختلف رسوبات

 ،)1389(مروت  مطالعات. باشندمی سنگین فلزات از متفاوتی مقادیر حاوي ذاتاً نیز تازه آبرفتی رسوبات و هاخاك ژئولوژیک، منابع
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 قابل میزان که دهدمی صنعتی نشان هايقطب همجوار اراضی در ،)2009(شاکري مطالعات و رود زاینده رودخانه هاي آبرفت در
  .  )8و  10( دارد وجود ها خاك در موجود هاي کانی سنگین در فلزات از ايمالحظه

 
  کود  و خاك آلودگی هايروش

. شود می نامیده خاك آلودگی شود، ناممکن خاك از استفاده که طوري به خاك دهنده تشکیل اجزاي ویژگی در تغییر هرگونه
 .می شود توجه آن به کمتر نیست ملموس آلودگی این که آنجایی از اما نیست هوا آلودگی خطر از کمتر خاك آلودگی خطر

 می زاییبیابان و خاك فرسایش منجربه نهایت در و گیاهان نمو و رشد کاهش و گیاهی پوشش رفتن بین از باعث خاك آلودگی
  .شود

، روباز معادن از پخش ،مادري مواد از پخش طریق از سنگین فلزات به خاك آالیش مختلف از جمله يهاروش به هاخاك آالیش
 با سطحی و االرض تحت هايآبهمچنین آلودگی . گیردانجام می غبار و گرد طریقو از  کود از استفاده، کود تولید هايکارخانه

 عناصر که ترعمقی آبده هايالیه از آب استحصال و زیرزمینی آب سطح رفتن پائین طریق ازو  فوق منابع از سنگین فلزات ورود
 عنوان به صنعتی بهداشتی و شهري، هاي فاضالب هايخانه تصفیه از حاصل جامد مواد استفاده طریق از دارند و بیشتري غیرمجاز

 .افتدمیاتفاق  شهري هاي زباله فرآوري از حاصل جامد مواد استفاده طریق از آالیشو کود

  
  آلوده هايخاك و کودهامشکالت  و مسایل

هستند که  بیشتر اهمیت مواردي دارايآورند می بوجود محیطانسان و  براي آلوده هاي خاك و کودها که مشکالتی مختلف صور از
 و سطحی هايآب و زیستمحیط آلودگی، گیاه و حیوان انسان، در غذایی عناصر کمبود یا بود اضافه اثر بر زاییبیماريتوان به می

 فلزات غلظت افزایش، زندگی محیط در رادیواکتیویته افزایش، کشاورزي محصوالت کیفیت کاهش، غذایی عناصر توسط زیرزمینی
-اکوسیستم در زیستی شرایط تغییر، انسان براي سنگین فلزات افزایش زاییبیماري، انسان زندگی محیط و گیاه خاك، در سنگین

 .اشاره کرد محیط در رادیواکتیو مواد افزایش، هاخاك سالمت و کیفیت کاهش، زیستی هايبوم انهدام و تخریب و طبیعی هاي
 و عرضه برابري عدم، موجود قوانین اجراي عدم و قانون نبودتوان به که میاست  مواجه مسائلی با ایران در کود مصرف و تولید

 نسبت از استفاده عدم، مکانی زمانی مناسب توزیع براي ریزي برنامه عدم، کود مناسب عرضه براي ریزي برنامه عدم، کود تقاضاي
 کدامهیچ کهحالی در زمان طول در کودي هاينسبت ثبات عدم، ترکیبی کودهاي از استفاده عدم، فرعی و اصلی کودهاي مناسب

 .اشاره نمود آلوده هاي کود از استفاده کاهش و محیطی زیست مباحث به توجه عدم، است نکرده تغییر تولید فاکتورهاي از
  

  کود و خاك در سنگین فلزات وجود عدم یا وجود ازناشی  هايبیماري
 از تواند می خاك آالینده مواد .باشد انسان تواند منشا بروز مشکالتی برايمی کود و خاك در سنگین فلزات وجود عدم یا وجود
 از حاصل هاي بیماري انواع تواند می ها آن بود اضافه و کمبود که گردد محسوب سنگین یا سبک فلزات غذایی، عناصر جمله

به برخی از این بیماري هاي اشاره ) 1(جدول ).9و  4(گردد  موجب انسان براي سنگین را فلزات و غذایی مواد بود اضافه یا کمبود
 .دارد
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  کودها براي انسانلیست بیماري هاي حاصل از  -1جدول

  بیماري منتج شده  زیاد بود عنصر  کمبود عنصر  گروه مواد

  عناصر پرمصرف
  سرطان هاي مختلف  ازت  _
  فشار خون، بیماري هاي کلیوي  پتاسیم  _
  بیماري هاي تنفسی  گوگرد  _

  فلزات سنگین

  کم خونی  _  آهن
  سرطان زا  کادمیوم _

  کاهش ایمنی بدن –کوتولگی   روي  روي
  اختالل کار قلب  مس _
  تخریب سیستم اعصاب  جیوه _
 مسمومیت  ، کرم، وانادیم، نیکل، بر، سربآنتیموان _

  سمیت -کاهش متابولیسم  منگنز _
  
  

  هاي بین مصرف کود و تولید مواد غذاییچالش
 از وراي که کودها انواع متناسب استفاده عدم و طرف یک از تولید افزایش با کود مصرف میزان افزایش هماهنگی عدم توجه به با

 استفاده شده کودهاي آلودگی و است هویدا کامالً المللی بین و علمی استانداردهاي با شده استفاده کودي هاي نسبت پیروي عدم
 به آن نپرداختن که است نموده رخ کشاورزي بخش گیرندگان تصمیم و کنندگان استفاده روي پیش بزرگی بسیار مدیریتی چالش

  .باشد می زیست محیط انهدام به منتهی مسیر قبول مصابه به
 استانداردهایی تدوین آالیندگی، هرگونه از عاري و سالم تولید کودهاي براي االجراء الزم و محکم قوانین ایجاد لزوم مسیر این در 

 موجود هاي خاك سري براي کودي متناسب هاينسبت از استفاده هاياستورالعمل تدوین و کودها در موجود سنگین فلزات براي
  .است مشهود کشور کشاورزي پهنه در
 کودي و تناسبی هیچ از کودها از استفاده که است مشهود کامالً ایران در گذشته سالیان طی شده استفاده هاي نسبت به نگاهی با 

 اراضی تغییر از منتج تواند می گاهی کودي هاي نسبت سالیانه تغییرات. باشند می تغییر حال در دائما و نکرده متابعت فرمولی
 و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات نظر از متفاوتی کامالً هاي خاك سري اگر که معنی این به. باشد کشاورزي براي استفاده مورد

 هايخاك سري کهحالی در. داشت خواهند متفاوتی کودي هاي نسبت به نیاز مطمئناً بگیرند قرار کار کشت مورد مینرالوژیکی
 داراي مناطق آن شود می حادث کشاورزي مناطق در تغییري هم اگر و نمایندنمی تغییري تقریباً کشاورزي براي شده استفاده

 موید شده استفاده کودي هاي نسبت در تغییر لذا نیستند، باشد کودي هاينسبت تغییر به نیاز که متفاوتی کامالً هايخاك سري
 آلی شیمیایی،( کودها انواع متناسب و صحیح مصرف. است ها آن از استفاده مدیریت یا و توزیع تولید، مسیر در اشکاالتی وجود

 تحقق براي. باشدمی اراضی سطح واحد در تولید افزایش راه تریناساسی و ترینمهم )غیره و سبز کود آلی کمپوست، آلی حیوانی،
  . داد افزایش را ها آن تولیدي توان ها، خاك حاصلخیزي شرایط اصالح و حفظ ضمن علمی کامالً اعمال مدیریت با باید هدف این
  
 

 

 



 

٥ 
 

  گیري کلینتیجه
 منابع تغییر، کودها تولید فرآیند تغییر، ارگانیک کشتمواردي همچون  به توانمی شیمیایی کودهاي آالیندگی کاهنده هايروش از

، بیولوژیکی و میکربی کودهاي مثل آلی کودهاي از استفاده، اولیه مواد خرید منبع تغییر، کودها تولید براي شده استفاده معدنی
 و آلی مواد و فلزات آالیش ستانهآ حد تعیین و استاندارد و خاك هايسري آالیندگی میزانکود، تخمین  مصرف میزان کاهش

 فلزات آالیش ستانهآ حدود و استانداردها و کود آالیندگی میزانو تعیین  خاك تاکسونومی در حد از بیش آالیش احتمال تاکید بر
  .اشاره نمود
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