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چکیده 
های جوامع تبدیل امروزه، با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت، دستیابی به امنیت غذایی به یکی از مهمترین چالش

منظور افزایش عملکرد و بروز پیامدهای زیست محیطی های شیمیایی بهرویه از نهادهسبب استفاده بی این امر شده است.

لذا، در امر تولید محصوالت کشاورزی، در کنار کمیت، توجه به مبحث کیفیت و استفاده  و بهداشتی بسیاری شده است.

استفاده از  بایستی یدار،پا یکشاورز یکبه نظور دستیابی مبه .ناپذیر استهای شیمیایی نیز ضرورتی اجتنابکمتر از نهاده

توانند  یم یستیز یکودها یمیایی،ش یاز مصرف کودها یبا توجه به مشکالت ناشیابد و توسعه  یدپذیرتجد های نهاده

و  یرند. بهبود جذب عناصر غذایی، خصوصیات کیفیکودها مورد توجه قرار گ ینا یبرا یگزینیجا یاعنوان مکمل و  به

 کودهای زیستی مزایای  یط زیستی از جملهمح یکاهش قابل توجه آلودگو  خاک  یتبهبود وضعکمی محصوالت زراعی، 

ها و مشکالتی در ابعاد تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و در اما علیرغم مزایای فراوان این کودها، در کشور چالش هستند.

رو که مجموعه این عوامل سبب گردیده تا این کودها با اقبال مناسبی روبه برداران وجود دارد نهایت مصرف توسط بهره

نبوده و نتواند نقش خود را در تولید محصوالت سالم و حفاظت از محیط زیست ایفا نماید. لذا با توجه به ضرورت مصرف 

مشکالت، راهکارهایی در ها و  کودهای زیستی در کشور، در مقاله حاضر تالش شده است تا ضمن بررسی مهمترین چالش

 جهت ترویج کودهای زیستی ارائه گردد.
 

 . ، ترویجپایدار کشاورزیکود زیستی، محیط زیست، واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه  -1
نیاز به مواد غذایی همچنان افزایش خواهد میلیارد نفر،  9به  2232ان تا سال جمعیت جهبینی افزایش  با توجه به پیش

در  (.Gomiero et al., 2008) شوندتر و از نظر کیفیت فقیرتر میهای کشاورزی روز به روز کمیابمینز ،یافت. از سوی دیگر

 Godfrayخرید باالتر، افزایش تقاضا برای مواد غذایی را تشدید خواهد کرد ) کنار این افزایش جمعیت، افزایش ثروت و قدرت

et al., 2010 ر جهان دو برابر شوددر سراس 2202( و باید تولید غذا تا سال (Igiehon & Babalola, 2017) بنابراین تضمین .

های جهانی است که با وجود برخی عواملی مانند تغییر اقلیم دشوارتر نیز  امنیت غذایی برای چنین جمعیتی یکی از چالش

وارد خواهد آمد و تأمین امنیت ای بر نظام تولید غذای جهانی  رو، فشار فزاینده  های پیش (. در دههGrote, 2014خواهد شد )

همین  به. غذایی برای جمعیت رو به رشد جهان بدون تأثیر منفی بر امنیت زیست محیطی، کشاورزی را به چالش خواهد کشاند

ویژه غذا برای مصرف  تولید و تأمین نیازهای پایه به ،ترین چالش قرن بیست و یکم دلیل، در کشورهای در حال توسعه بزرگ

های کشاورزی است  اراضی کشاورزی محدود و در دسترس، بدون تخریب منابع آب و خاک و استفاده حداقلی از نهاده انسان از
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های تأمین غذا افزایش  ترین راه، یکی از مهمبنابراین رسد. نظر می که با توجه به شرایط موجود، امری بسیار مشکل و پیچیده به

رو  ییغذا یازهایبه ن ییجهت پاسخگو، استفاده از کودهای شیمیایی در این زمینه مهم از جمله راهکارهای که وری است بهره

 (.Adesemoye et al., 2009) است متعارف یدر کشاورز یشبه افزا

گران بودن  :چونهایی  دارای محدودیتکودها  ینااستفاده از  ی،در کشاورز یمیاییش یکودها یاتینقش ح با وجوداما 

(Bodake et al., 2009،) رجال یزیکاهش حاصلخ( ؛ 1393و همکاران،  یخاکJayasankar & Thyagarajan, 2010) ،یشافزا 

های  ید، مستعد شدن محصول برای ابتال به بیماریها و حشرات مف یسمارگانیکروم ینابود، خاک یاییقل یا یدیاس یتخاص

 یرزمینیز یهاخاک و آب یآلودگ ویژه یطی بهمح یستز یهاینگرانو  (Jayasankar & Thyagarajan, 2010)مختلف 

(Barragán-Ocaña & del Carmen del-Valle-Rivera, 2016) تنها  . بنابراین استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی نهاست

(، بلکه از نظر تولیدی نیز این کودها Adesemoye et al., 2009بینی نشده شود ) محیطی پیشتواند باعث تأثیر زیست می

 ین،عالوه بر ا. گذارد جای می های خاک بر  ویژگی باری بر ساختمان، ترکیب میکروبی و دیگرقیمت بوده و تأثیرات زیان انگر

 یناز ا یشتراستفاده ب یعنیاست،  یدهسطح خود رس ینبه باالتر نظریاکنون از لحاظ  هم یمیاییمصرف کودهای ش ییکارآ

رویه برخی  یمصرف ب ای از زمانبرههدر  ی(. حت1393و همکاران،  یرجال)دهد  شیعملکرد را افزا تواند یم یسخت به دهاکو

مصرف  (.1392 یمیان،باعث کاهش محصوالت شده است )کر ییبر هم زدن تعادل عناصر غذا یلدل به ی شیمیاییکودها انواع

( بنابراین Hasler et al., 2017وده است )برای نیتروژن هفت برابر ب وچهار برابر  کودها در خالل پنج دهه گذشته تقریباًجهانی 

 دهد. را بیش از پیش نشان میآن ینده خواهد بود و این مسأله ضرورت کاهش مصرفهای کودهای شیمایی فزا روند آسیب

صورت جدی  در کنار ضرورت افزایش کمی تولید مواد غذایی، مبحث کیفیت نیز بهالمللی از طرفی، امروزه در سطح بین

های  رویه نهاده (؛ زیرا عملیات کشاورزی کنونی عمدتاً بر مصرف بی1311زاده، قرار گرفته است )آجودانی و مهدی مورد توجه

(. در این راستا، بسیاری از تحقیقات نشان داده است که کشاورزی متداول با کاربرد Thakur, 2017شیمیایی وابسته است )

سترش گ(. 1311زاده،  سازند )آجودانی و مهدیها وارد میا بر سالمتی انسانناپذیری ر ها خسارات جبران رویه این نهاده بی

های شیمایی باعث اهمیت یافتن توجه به غذاهای سالم در بین  رویه نهاده های متعدد، در نتیجه مصرف بی بیماری

ری نسبت به سالمت، کنندگان نگرانی بیشت (. در شرایط حاضر، مصرف1392جو و همکاران،  حقکنندگان شده است ) مصرف

و بخش قابل توجهی از آنان از اثرات اجتماعی،  تولید و عرضه شده در جامعه دارندای مواد غذایی  کیفیت و ارزش تغذیه

 مصرفبه  یازن(. گرایش و Lee & Yun, 2015اند ) اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات خود در خرید مواد غذایی آگاهی یافته

 Bhardwaj et al., 2014; Bodakeمورد توجه مردم قرار گرفته است )یشتر از گذشته ب یکالت ارگانو محصو یی سالممواد غذا

et al., 2009)که در دهه حاضر تقاضا برای محصوالت ارگانیک افزایش یافته است. در حالی که پیش از این، تولید و  طوری . به

اکنون در کشورهای در  و محبوبیت الزم برخوردار بود، همایگاه یافته از ج مصرف محصوالت ارگانیک بیشتر در کشورهای توسعه

 (.Yadav & Pathak, 2016ای در حال گسترش است ) طور فزاینده حال توسعه نیز این محصوالت به

های کشاورزی به محیط نبی برخی از فعالیتهای جهانی در خصوص اثرات جاهای اخیر، نگرانیطور کلی، در سال به

های کشاورزی مدرن مورد انتقاد شدید قرار گیرد و یک اجماع جهانی در ( سبب شده تا نظام1311زیست و جامعه )سلیمانی، 

زمان حاصل شود  طور هموری و حفاظت از محیط زیست بهخصوص استقرار نوعی نظام کشاورزی در جهت افزایش بهره

(Thakur, 2017.) 1390آبادی و همکاران، این امر منجر به افزایش اهمیت مفهوم پایداری در بخش کشاورزی شده است )علی 

تواند در دستیابی به افزایش تولید و حفاظت محیط  طور کلی نوآوری در بخش کشاورزی می (. به1390بیگی،  و میرزایی و علی

سازی پایدار کشاورزی یعنی  دیگر، نوآوری مستمر برای دستیابی به فشردهعبارت زمان نقش داشته باشد. به طور هم زیست به

وری کشاورزی  ضروری است که بهره ،ارت دیگربع جایی که عملیات کشاورزی نوآورانه نقشی کلیدی دارد؛ ضروری است. به

ت محیطی و سالمت غذا نیز زمان مسائل زیس داری افزایش یابد و هم طور معنی منظور تامین نیاز غذایی جمعیت جهان به به
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زمان این دو هدف یعنی افزایش تولید و حفظ محیط زیست  مورد توجه قرار گیرد.  نوآوری کشاورزی می تواند در دستیابی هم

 . (Lapple, 2015)  موثر باشد

 راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیاییکودهای زیستی،  -2
از  های ملی، منجر به استفاده عنوان یکی از سرمایهنظر گرفتن آن به نگرش نسبت به مسایل محیط زیست و در بهبود

(. در این زمینه نیز با توجه به ضرورت توجه توأم 1391)نعیمی و همکاران،  فناوری زیستی در راستای توسعه پایدار شده است

کارگیری  ه کودهای شیمایی، بهمنظور کاهش وابستگی ب به افزایش عملکرد و حفظ پایداری، یکی از راهبردهای اساسی به

 ,Igiehon & Babalola)ها، استفاده از کودهای زیستی است ترین آنهای جایگزین و پایدارتر است که یکی از مهم فناوری

ها  نهاده ینکه ا یطور به یابد؛توسعه  یدپذیرتجد های استفاده از نهاده بایستمی یدار،پا یکشاورز یکبه  یدنرس یبرا(. 2017

از  ی(. با توجه به مشکالت ناشSavita, 2007را داشته باشند )محیط زیستی خطرات  ینتر و کم یشناخت بوم یایمزا ترینبیش

 یرندکودها مورد توجه قرار گ ینا یبرا یگزینیجا یاعنوان مکمل و  توانند به یم یستیز یکودها یمیایی،ش یمصرف کودها

(Barragán-Ocaña & del Carmen del-Valle-Rivera, 2016; Bhardwaj et al., 2014; Bodake et al., 2009.) عبارت  به

 یردد توجه قرار گرمو تواند می یعی،طب یها نهاده یگرکودها و د یناز ا یریگ با بهره یاهگ یهتغذ یقیتلف یریتکم، مددست یگر،د

(Jayasankar & Thyagarajan, 2010.) افزایش محصوالت باروری خاک ر بهبودسبب ظرفیت گسترده آنها د کوهای زیستی به ،

دار محیط زیست رود و رهیافتی دوست شمار می های کودهای شیمایی به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی از جمله جایگزین

 (.Vandana et al., 2017شوند ) برای کشاورزی پایدار تلقی می

 و مزایای آنکودهای زیستی  مفهوم -3
، شودصراً به مواد آلی حاصل از کودهای دامی، بقایای گیاهی، کود سبز و غیره اطالق نمیاصطالح کودهای زیستی منح

 است آنها فعالیت از حاصل مواد و زیست های آزادزی، همیار، هم ل انواع مختلف میکروارگانیسمدر حقیقت کودهای زیستی شام

شکل قابل دسترس دارند و منجر  الت غیرقابل دسترس بهکه طی فرایندهای بیولوژیک توانایی تبدیل عناصر غذایی اصلی را از ح

 (.Rajendran & Devaraj, 2004گردند ) ای می به توسعه بهتر سیستم ریشه

زا و کودهای زیستی عالوه بر افزایش فراهمی عناصر معدنی خاک، از طریق تثبیت زیستی نیتروژن، مهار عوامل بیماری

(. عالوه بر این، استفاده از Struz & Christie, 2003بخشند ) کرد گیاهان را بهبود میکننده رشد گیاه، عملتولید مواد تنظیم

کودهای زیستی باعث افزایش جذب عناصر غذایی مثل فسفر، ازت و برخی عناصر ریزمغذی، افزایش جذب آب، تولید 

بهبود  ،زیهای خاک رگانیسمهای محیطی، تاثیر مثبت بر روی برخی میکرواهای گیاهی، کاهش تأثیر منفی تنش هورمون

 & Barragán-Ocaña)ها  آفات و بیماریمبارزه با انواع ، (1391خصوصیات کیفی و کمی محصوالت زراعی )ناظری و همکاران، 

del Carmen del-Valle-Rivera, 2016) ،یکاهش قابل توجه آلودگآن، آب در  ینگهدار یتو ظرف خاک بافت و بهبود ساختار 

-Barragán)ها  ینهو محصول و کاهش هز یاه،بهبود رشد گ، (Talape et al., 2011)زراعی  هبود سالمت بومب یط زیستی،مح

Ocaña & del Carmen del-Valle-Rivera, 2016) ،ی،و نجار ئی )حمزه یستزیطمح یمنیو ا ییبهداشت مواد غذا یترعا 

 (Barragán-Ocaña & del Carmen del-Valle-Rivera, 2016; Abbasi & Yousra, 2012)یداری تولید و پا یوربهرهو  (1392

  . شودمی

 مصرف کودهای زیستی   پیش روی های چالش -4
نظر از اهمیت کودهای زیستی و نقش آنها در افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی، مقوله پذیرش و صرف

های مختلفی که با  طور کلی نوآوریدهد که بهشان میها نکارگیری این کودها در بخش کشاورزی حائز اهمیت است. بررسی به

اند و سهم باالیی  اند پذیرش موفقی در بازار نداشته های اخیر ارائه شده هدف کاهش اثرات زیست محیطی در بخش کود در دهه

ر تولید کودهای زیستی، های قابل توجه د رغم پیشرفت. در شرایط کشور نیز علی(Hasler et al., 2017)اند  در بازار پیدا نکرده
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 این بودن امر، ناشناخته این دلیل اند که مهمترین نیافته را خود جایگاه این کودها همچنان از اقبال عمومی برخوردار نیستند و

دلیل عدم ترویج مناسب مزایای استفاده از آنها در سطح مدیران، کارشناسان و  ایران به جامعه کشاورزی برای ها فرآورده

(. از سوی دیگر، انجام تحقیقات اجتماعی مرتبط با پذیرش کودهای زیستی 1391ان است )اسدی رحمانی و همکاران، کشاورز

کارگیری این  تر مورد توجه بوده است. باید در نظر داشت که پذیرش و به ها در بخش کشاورزی کمنسبت به دیگر نوآوری

 . (Sattler & Nagel, 2010)ری کشاورزان بستگی دارد  گی ها در کنار دیگر عوامل در نهایت به تصمیم نهاده

آموزش دانشگاهی در . در نظام ی نیز همراه استدیگر ها و مشکالت ، با چالشاین کودها، مصرف عالوه بر این موضوع

و عدم وجود نهادهای نظارت بر کیفیت سبب شده است تا مالکیت . است پرداخته شده کودهای زیستیکمتر به مقوله کشور 

های هنگفتی برای فراهم نمودن  هایی که یارانه های دیگر قرار گیرد. در طی سال الشعاع جنبه حقوق معنوی تولیدکنندگان تحت

وجود هشد، مجال رشد واقعی کودهای زیستی در کشور ب کودهای شیمیایی و عرضه آنها با قیمت اندک به کشاورزان صرف می

ها معرفی شدند با وجود گذراندن تمامی مراحل تحقیق، توسعه و  در طی این سالبسیاری از کودهای زیستی که و  نیامد

 در زیادی های پژوهش اگرچه (.1319ی و همکاران، رحمان یاسد) سازی سرانجامی جز شکست و فراموشی نداشتند تجاری

 هایی حیطه کماکان و ندارد وجود خصوص در این جانبه همه نگرش حال، این با شود می انجام کشور زیستی در کودهای مورد

از طرفی، ارتباط کافی بین مراکز علمی با  است. شده آنها انجام مورد در اندکی تحقیقات یا و شده واقع غفلت علم مورد این از

برداران وجود  واحدهای تولیدی در راستای تبادل اطالعات فنی و علمی و کمک به تولید محصوالت مناسب و مورد نیاز بهره

 به موجب همچنان کودهای شیمیایی تا است گردیده سبب سراسری توزیع از سیستم برخورداری و سریع اثربخشی .ندارد

 نیز کشورها سایر در بلکه ایران فقط در نه که است مواردی از زیستی نیز کودهای شوند. کیفیت کودهای زیستی راندن حاشیه

 و علمی توانمندی فاقد کننده تولید های برخی شرکت است بدیهی نچهآ دارد. مستقیمی تأثیر کودها مصرف این میزان روی بر

 (.1391ی و همکاران، رحمان یاسد) هستند مناسب کیفیت با زیستی کودهای تولید تکنیکی برای

 کودهای زیستی ترویج راهکارهای  -5
توان  ها، می نمودن این چالشبرطرف  بازیستی پرداخته شد، طبیعتاً روی مصرف کودهای های پیش در بند قبل، به چالش

، کارشناسان و محققان برداران های آموزشی برای بهره ها و دوره زمینه توسعه و ترویج این کودها را فراهم نمود. برگزاری کالس

و  های نوین در این خصوص؛ استفاده از روش های ترویجی و رسانه رسانی جمعی های ارتباطی و اطالع و افزایش استفاده از کانال

و طراحی  (1393مشارکتی و کشاورزمحور در زمینه ترویج و آموزش مباحث مربوط به کودهای زیستی )احمدپور و مرادیان، 

انواع کودهای زیستی و  با آشنایی جمله از فنی دانش موضوعی های زمینه از یک هر با متناسب ویژه آموزشی های برنامه

پسند،  و ... )شاه کودها مصرف از قبل مراحل مدیریتی کودها، شناخت امناسبن مصرف نتایج با آنها، آشنایی مدیریت مصرف

 منظور به بیولوژیک های فرآورده کننده تولید های شرکت از حمایت آلی؛ زیستی و کودهای انواع به تخصیص یارانه (؛1391

 وجود به؛ دیده آموزش و متخصص نیروهای با خصوصی های شرکت ایجاد و تقویت ؛آنها تولیدی های سیستم ارتقاء و اصالح

 تجهیز برای مالی منابع تامین؛ داخلی کننده تولید های شرکت با تحقیقاتی موسسات بیشتر تعامل برای قانونی راهکارهای آمدن

از جمله مهمترین راهکارها  آنها صحیح توزیع و انتقال و زیستی کودهای نگهداری استاندارد انبارهای ساخت و موجود انبارهای

 (.1393و همکاران،  رجالیشمار می رود ) در این زمینه به

 گیرینتیجه -6
صورت افزون در حال افزایش است که برخی از پیامدهای آن های بشری، بههای زیست محیطی حاصل از فعالیتچالش

های کشاورزی و یتای از دستکاری بشر در طبیعت و تخریب محیط زیست مربوط به فعالبخش عمده باشد.ناپذیر میجبران

ها، های شیمیایی است. فرسایش خاک، تخریب مراتع و جنگلرویه از منابع طبیعی و استفاده از نهادهبرداری بیویژه بهره به

باشد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش و آلودگی منابع آبی، از بین رفتن زیستگاه وحوش و ... از جمله پیامدهای این امر می
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را نادیده گرفت که این امر نیز توان آنجدی پیش روی جوامع است که نمی نیز چالشغذای کافی جمعیت، تامین  رشد فزاینده

طور های شیمیایی و فشار بیشتر بر محیط زیست شده است. بنابراین، بایستی دو رویکرد بهخود سبب استفاده بیشتر از نهاده

 ( حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار.2د غذایی سالم و ( امنیت غذایی و تولید موا1همزمان دنبال شود: 

تواند زمینه تحقق دو هدف یاد شده را فراهم نماید استفاده از کودهای زیستی است که پیشتر به یکی از عواملی که می

است و در بسیاری از کشورها از اهمیت و مزایای آن پرداخته شد. اما علیرغم اینکه تاثیرات مثبت این کودها به اثبات رسیده 

برداران مواجه نشده است. خصوص از سوی بهرهرواج مناسبی برخوردار است، در کشور ما این کودها با اقبال مناسبی به

تواند زمینه افزایش دانش و بهبود نگرش و های الگویی میهای ترویجی مشارکتی و اجرای سایتشک، انجام فعالیت بدون

هنوز آنگونه که باید و شاید، انواع کودهای زیستی و  زیراداران در زمینه استفاده از این کودها را فراهم نمایند برمهارت بهره

بین  ما تفاوت چندانی برداران و حتی کارشناسان و مروجان شناخته شده نیست. از سوی دیگر، در کشورمزایای آن برای بهره

شناخت  کنندگانمصرفشود وجود ندارد. های شیمیایی استفاده میآنها از نهاده تولید محصول سالم و محصوالتی که در تولید

و تولیدکنندگان نیز رغبت چندانی به تولید این محصوالت ندارند. از طرفی، از تولید و فروش کودهای محصوالت سالم  کافی از 

بخش کشاورزی و صنعت کشور دارد، صورت  های الزم در قیاس با کودهای شیمیایی که گردش مالی باالیی درزیستی حمایت

گیرد و عمالً کودهای زیستی توان رقابت با کودهای شیمیایی در بازار را ندارند. بنابراین، ضمن برقراری چرخه مناسب نمی

ر نیاز منظور تولید کودهای زیستی باکیفیت و مبتنی ببرداران و تولیدکنندگان بههای اجرا، تحقیقات، بهرهچندسویه بین بخش

االجرایی در ها و قوانین الزمای خود را از این بخش افزایش داده و سیاستهای یارانهبازار کشور، دولت نیز بایستی حمایت

برداران بخش خصوص استفاده از این کودها در کشور وضع کرده و بر اجرای آن نظارت نماید. در کنار همه این مسائل، بهره

نمایند که بایستی تحقیقات جامعی در خصوص ابعاد، ری در پذیرش و کاربرد این کودها ایفا میکشاورزی، نقش اساسی و محو

 عنوان یک نوآوری در بخش کشاورزی صورت پذیرد.ها و راهکارهای پذیرش این کودها بهها، چالشزمینه

 منابع مورد استفاده
پایدار از دیدگاه کلزاکاران استان گلستان، مجله دانش نوین کشاورزی  . عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی1393احمدپور، ا.، و مرادیان، م.  .1

 .12-1(: 2)12پایدار، 

کنگاره   نیاولا ، هاا  هاا و چاالش   : فرصات رانیا در ا یسات یز یکودهاا . 1319ی، ف. رجاال ، ا.، و اصغرزادهی، ک.، خاوازی، ه.، رحمان یاسد .2

 ، تهران.رانیکود در ا یها چالش

 هاا، مجلاه   چالش و ها فرصت ایران: در زیستی . کودهای1391افشاری، م.  و ک.، اصغرزاده، ا.، رجالی، ف.،رحمانی، ه.، خاوازی،  اسدی .3

 .11-11(: 1)22آب(،  و خاک خاک )علوم های پژوهش
ان یابی امکان توسعه و تارویج کشااورزی ارگانیاک در اساتان کرمانشااه از دیادگاه کارشناسا       . زمینه1311زاده، ح. آجودانی، ز. و مهدی .1

 .13-20(: 1)2های ترویج و آموزش کشاورزی، کشاورزی، پژوهش

 باالقوه  افازوده  پرداخات نار    باه  تمایال  بار  ماوثر  . عوامال 1392بهار، ا.و دشاتی، ق.   جو، م.، حیاتی، ب.، محمدرضایی، ر.، پیش حق .0

 دانش شرقی(، نشریه آذربایجان ناستا کشاورزی جهاد سازمان موردی: کارکنان غذایی سالم )مطالعه محصوالت برای کنندگان مصرف

 .111-120(: 3)21پایدار،  تولید و کشاورزی

 یاد تول در یتروکسیننیستی با استفاده از کود ز یمیایی نیتروژنهمصرف کود ش کاهش ی امکانبررس. 1392، س. و نجاری  ی، ج.وئ حمزه  .2

 . 12 -01(: 1)23یدار، پا یددانش کشاورزی و تول یهنشر، .(Pimpinella anisum L)یی انیسون دارو یاهگ

در  آنهاا  توساعه  ضارورت  و فسفره زیستی . کودهای1393زاد، ا.  اسمعیلی و رحمانی، ه.، خاوازی، ک.، اصغرزاده، ا.،  رجالی، ف.، اسدی .1

 .39-21(: 1)2اراضی،  مدیریت کشور، نشریه

ان تحت پوشش طرح محوری گندم )منطقاه مرودشات(،   کاروسیله گندم. عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار به1311سلیمانی، س.  .1

 .12-29(: 3)1مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی،



 دسي آبخيزداري ايرانسيزدهمين همايش ملي علوم و مهن

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01

 
 

6 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 بجساتان، مجلاه   شهرساتان  کشااورزان  باین  کود در مصرف سطح بر موثر شناختی و فردی عوامل نقش . تحلیل1391پسند، م.  شاه .9

 .123-119(: 1)12ایران، کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات

. نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر دانش کشاورزی پایدار گندمکار استان تهاران،  1390.، خیاطی، م.، و صدیقی، ح. آبادی، وعلی .12

 .121-112: 31پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 

، ب(هاای خااک )علاوم خااک و آ     مجله پاژوهش ، تحقیقات کود در ایران: نگاهی به گذشته، رهنمودی برای آینده. 1392، ن. کریمیان .11

20(1 :)220- 211 . 

های کشاورزی غرب کشور، پاژوهش  های دیدمانی کشاورزی اعضای هیات علمی دانشکده. پسنده1390بیگی، ا.ح. میرزایی، ن.، و علی .12

 .111-122: 32مدیریت آموزش کشاورزی، 

های فیزیولوژیکی رشد به کود زیستی ص. بررسی تأثیر شاخ1391ناظری، پ.، کاشانی، ع.، خاوازی، ک.، اردکانی، م.ر. و میرآخوری، م.  .13

 .122-111(: 3)1میکروبی فسفاته حاوی روی و کود شیمیایی فسفر در لوبیا، مجله زارعت و اصالح نباتات، 

رسانی در توسعه فنااوری زیساتی کشااورزی از دیادگاه     . نقش آموزش، ترویج و اطالع1391نعیمی، ا.، نجفلو، پ.، و سبحانی، س.م.ج.  .11
 .112-91(: 33)1ژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، متخصصان، پ

15. Abbasi, M.K. and Yousra, M. 2012. Synergistic effects of biofertilizer with organic and chemical N sources 

in improving soil nutrient status and increasing growth and yield of wheat grown under greenhouse conditions, 

Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 146: 181-189. 

16. Barragán-Ocaña, A. and Del Carmen del-Valle-Rivera, M. 2016. Rural development and environmental 

protection through the use of biofertilizers in agriculture: An alternative for underdeveloped 

countries?. Technology in Society, 46: 90-99. 

17. Bhardwaj, D., Ansari, M.W., Sahoo, R.K. and Tuteja, N. 2014. Biofertilizers function as key player in 

sustainable agriculture by improving soil fertility, plant tolerance and crop productivity. Microbial Cell 

Factories, 13(1): 66. 

18. Bodake, H.D., Gaikwad, S.P. and Kalantri, L.B. 2009. Study of adoption level of bio-fertilizers by the 

farmers. Agriculture Update, 4(1/2): 211-213. 

19. Godfray, H., Charles, J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J.F, . . . and Toulmin, 

C. 2010. Food security: the challenge of feeding 9 billion people, Science, 327(5967): 812-818  

20. Gomiero, T., Paoletti, M.G. and Pimentel, D. 2008. Energy and environmental issues in organic and 

conventional agriculture. Critical Reviews in Plant Sciences, 27(4): 239-254. 

21. Grote, U. 2014. Can we improve global food security? A socio-economic and political perspective, Food 

Security, 6(2): 187-200  

22. Hasler, K., Olfs, H., Omta, O. and Bröring, S. 2017. Drivers for the Adoption of Different Eco-Innovation 

Types in the Fertilizer Sector: A Review. Sustainability, 9(12): 2216  

23. Igiehon, N.O. and Babalola, O.O. 2017. Biofertilizers and sustainable agriculture: exploring arbuscular 

mycorrhizal fungi, Applied microbiology and biotechnology, 101(12): 4871-4881

24. Jayasankar, R. and Thyagarajan, S. 2010. Levels of adoption and encountered barriers of Thiruvarur district 

farmers of Tamil Nadu on implementation of recommended biofertilizer technologies. Agriculture Update, 

5(3/4): 502-506.  

25. Läpple, D., Renwick, A. and Thorne, F. 2015. Measuring and understanding the drivers of agricultural 

innovation: Evidence from Ireland, Food Policy, 51: 1-8. 

26. Lee, J. and Allaway, A. 2002. Effects of personal control on adoption of self-service technology innovations, 

The Journal of Service Marketing, 16(6): 553-572  

27. Rajendran, K. and Devaraj P. 2004. Biomass and nutrient distribution and their return of Casuarina 

equisetifolia inoculated with biofertilizers in farm land, Biomass and Bioenergy, 26: 235-249. 

28. Sattler, C. and Nagel, U.J. 2010. Factors affecting farmers’ acceptance of conservation measures—a case 

study from north-eastern Germany, Land Use Policy, 27(1): 70-77. 
29. Savita, V. 2007. Knowledge and adoption of bio-fertilizers in horticultural and other crops in rural 

communities of Haryana, Haryana Journal of Horticultural Sciences, 36(1/2): 86-88. 

30. Struz, A. and Christie, B. 2003. Beneficial microbial allelopathies in the root zone: the management of soil 

quality and plant disease with rhizobacteria, Soil and Tillage Research, 69: 353-364. 



 دسي آبخيزداري ايرانسيزدهمين همايش ملي علوم و مهن

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01

 
 

7 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

31. Talape, Y.L., Kale., S.M., Gawande, V.H. and Nagalwade, L.D. 2011. Adoption of farmers towards 

biofertilizers and its determinants in Nagpur district, Journal of Soils and Crops, 21(1): 113-115. 

32. Thakur, N. 2017. Organic Farming, Food Quality, and Human Health: A Trisection of Sustainability and a 

Move from Pesticides to Eco-friendly Biofertilizers Probiotics in Agroecosystem, 491-515. 

33. Vandana, U.K., Chopra, A., Bhattacharjee, S. and Mazumder, P.B. (2017). Microbial Biofertilizer: A 

Potential Tool for Sustainable Agriculture Microorganisms for Green Revolution (pp. 25-52): Springer. 

 
 

 

 

Extension of Bio-fertilizers for Environment Conservation: 

Challenges and Mechanisems 
 

Abstract 
Due to incresing growth of population, food security is one of the challneges of many counrties. 
Chemical fertilizers excessive consumption to overcom this challenge have been led to many 

enviromntal and health problems. Thus, in agricultual production, besids quantuty of crops, 

considering the qualty of crops and decraese in aplication of chemical inputs is critiacal. 
Utilization of renewable inputs is of the prerequsits of achiving sustainble agriculture. Rgarding 

the problems of chemical fertilizers, biofertilizers can be considerd as an alterbatve or 

complement of chemical fertilizers. Improvement in nutrition elements absorb, quantity and 
quality of crops, soli condition and decrease in environment plutions are among adavatages of 

biofertilizers. However, there some problems in research and development, production and 

finally consumption of biofertilizers by farmers. Tehse factors  have been led to low level of 

adoption of this fertilizers and weak influence of them in producing safe crops and conserving 
environment. Thus, in this paper challenges of biofertilizers consumption have reviewed and 

some mechanisms have been provied for extension of them.  

 

Keywords: Biofetilizer, Environment,Sustainble Agriculture, Extension.  
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