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چکیده

پیامدهاي ناگوار زیست محیطی که جهان کنونی با آن رو به روست ناشی از برخورد 

که به جاي از منافع پایه است به طوريغیرمعقول انسان با محیط زیست و استفاده 

وقفه و تاراج منابع، عواید اندیشی و در نظرگیري منافع درازمدت، با هجوم بیژرف

مسیر قهقرایی و زوال آن را براي خویش خط مشی،مدت را ترجیح داده و با تداوم این کوتاه
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و در نهایت استفاده از از سوي دیگر رشد فزاینده جمعیت مستلزم غذاي بیشتر . رقم زده است

).65: 1389رحمانی، (ناپذیر است کودهاي شیمیایی اجتناب

هاي شیمیایی، کودها و سموم که یکی از امروزه در کشور مادر مصرف نهاده

دستاوردهاي کشاورزي رایج است نوعی تجدیدنظر در حال جریان است، زیرا مشکالت 

ها و کاهش کیفیت و باالخره اثر سود ممحیطی، کاهش تنوع زیستی، سالمت بوم نظازیست

ها الزم است از بدون تردید براي جایگزین آن.ها بر سالمت انسان غیرقابل انکار استآن

البته به کارگیري این اصول نیاز . شناختی در قالب کشاورزي جایگزین استفاده کرداصول بوم

ها دارد استفاده از آنبه آگاهی دقیق از روابط بیولوژیکی موجود زنده و درك صحیح

).609و610: 1387کوچکی و دیگري، (

روش این تحقیق  توصیفی تحلیلی است واطالعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه اي 

هاي محیطی نهادهاز یک سو بررسی اثرات زیستمقاله  نیزهدف . واینترنتی تهیه شده است

محیطی این در جهت بهبود مشکالت زیستپربازه کشاورزي و از سوي دیگر ارائه راهکار 

توان از اثرات آیا میپاسخ داده شود که سؤال وسعس شده است به این . استها نهاده

هاي پربازه کشاورزي بر روي محیط زیست کاست؟مخرب نهاده
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مقدمه

هم و اوایل قرن بیستم تعدادي سم شیمیایی براي کاربرد در تا پیش از قرن نوزد

گوگرد، سولفات، مس و آهک، ارسنات سرب : کشاورزي تهیه شده بود که عبارت بودنداز

ها طی جنگ کشي اصلی براي پژوهش در مورد آفتو هیدروسیانیک اسید، اما انگیزه

اي کاربرد گسترده1950ي جهانی دوم ایجاد شد و در نتیجه تعدادي ترکیب مهم در دهه

,MCPAیافتند از جمله  2,4-D,BHC,DDT از آن زمان تاکنون انواع بسیاري

) هاکشکرم(هاي و کرم) هاکشقارچ(ها ، قارچ)هاکشعلف(، گیاهان هرز )هاکشحشره(

).189: 1382بریگز، (اند از آن جمله

محیطی نامطلوبی نظیر ي گذشته مصرف کودهاي شیمیایی، اثرات و پیامدهاي زیستدر دهه

ها و چنین بروز مشکالتی در خصوص وضعیت سالمت انسانآلودگی آب و خاك و هم

رسد براي دستیابی به بنابراین به نظر می. دیگر موجودات زنده را به همراه داشته است

بینی شده در راستاي هاي پیشتحقق اهداف و سیاستي پایدار در کشاورزي و توسعه

دستیابی به کشاورزي پایدار استفاده از راهکاري مناسب براي تأمین نیازهاي غذایی گیاه به 
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کمک موجودات زنده ساکن  خاك ضروري خواهد بود که استفاده از کودهاي بیولوژیک 

).93: 1389رحمانی، ((تواند راهکار مؤثري براي این کار باشد می

هاي پربازه بنابراین هدف این تحقیق از یک سو بررسی اثرات زیست محیطی نهاده

ها محیطی این نهادهکشاورزي و از سوي دیگر ارائه راهکار در جهت بهبود مشکالت زیست

.باشدمی

یافته هاي تحقیق

: هاي شیمیایینهادهتعریف -1

ها ها، قارچچنین از بین بردن آفتمعدنی خاك و همهاي شیمیایی به منظور تأمین مواد نهاده

ي پیش از جنگ جهانی دوم بخش عمده.شودهاي هرز در کشاورزي استفاده میو علف

شد، از آن زمان تا به حال، استفاده از ازت، پتاس و فسفر مورد نیاز از کودهاي دامی تأمین می

گزارش (چشمگیري داشته است کودهاي شیمیایی، عمدتاً به صورت ازت خالص، افزایش 

).271: 1389توسعه جهانی، 

هاي شیمیاییانواع نهاده-2
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قدر ارزان و گردد، اما بعد از جنگ جهانی دوم که تولید کودهاي شیمیایی آنمیالدي باز می

).59: 1382گریک، . (ها فراهم شدصرف گسترده از آنمقرون به صرفه شد که امکان م

کیلوگرم در 110(در حال حاضر مصرف کودهاي شیمیایی در ایران باالتر از مصرف جهانی 

اما ) کیلوگرم در هکتار116(و معادل میانگین مصرف در کشورهاي توسعه یافته است ) هکتار

، عدم شناخت نیاز کودي گیاهان تولید در واحد سطح عمدتاً به دلیل عدم آگاهی زارعین

زراعی، عدم عرضه کود به تناسب نیاز و عدم رعایت تعددل بین عناصر غذایی پر مصرف و 

).60: 1389رحمانی، (تر از عملکرد در کشورهاي توسعه یافته است کم مصرف خیلی پایین

سموم شیمیایی-2-2

هاي گیاهی و ريي خاك، سموم دفع آفات و بیمایکی دیگر از منابع آالینده

این سموم پس از ورود به خاك قادرند اثر سمیت خود را براي مدت زمان . هاستکشعلف

پسماندهاي سموم در خاك اثرات نامطلوب بر موجودات خاکزي داشته . طوالنی حفظ کنند

ي غذایی و منجر به ایجاد اثرات سوء و این مواد پس از جذب، توسط گیاهان وارد زنجیره

).71: 1389رحمانی، .  (ه و انسان شوندبراي گیا
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وري هایی صورت بپذیرد که تلفات کرد را به حداقل و بهرهمصر کود باید ترجیحاً با روش

رسانند، براي مثال باید از کاربرد سطحی کود اجتناب نمود، بهترین آن را به حداکثر می

ي کود قراردادن نواري یا نقطهمخلوط کردن کود با خاك،: ها در این رابطه عبارتند ازگزینه

).195ـ196: 1385گلرید و دیگران، (هاي گیاهان در نزدیکی ریشه

چالش ها-3

کش به مقدار زیاد که آفتهنگامی:  هاي شمیاییمشکل عمده استفاده از نهاده3-1

ها سازش یافته و جهشزا به آنروند، حشرات و موجودات بیماريبارها و بارها به کار می

پس باید مقدار . شوندتر میهاي بعدي آنان به مواد شیمیایی مقاومکنند تا حدي که نسلمی

ترتیب کار ما خالصه بیشتري از سم را به کار برد یا باید مواد شیمیایی دیگري پیدا نمود، بدین

شود به استفاده بیش از بیش مواد شیمیایی و تازه هدررفتگی محصول بیش از پیش خواهد می

).268: 1366میلر، (ود ب

ها گرایش به مقاوم شدن دارند ها وجود دارد آن است که قارچکشمشکلی که رابطه با قارچ

ها الزم است ها براي حفظ توانایی مقابله با آنرو، تحول پژوهش سریع در مورد آنو از این

).433: 1382برگیز، (
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کودهاي شیمیایی نه تنها به مصرف گیاهان :  ها بر خاكکشآفتاثر 3-2-1

توانند اثرات نامطلوبی را بر خاك و زندگی آن رسند، بلکه میها میزراعی و میکروب

اسیدي شدن . که بسیار غلیظ بوده و در آب حل بشوندبرجاي بگذارند، به ویژه هنگامی

اي وابسته هستند، خطرناك هاي ویژهیمتواند براي ریزجانداران خاك که به آنزخاك می

ي کنندعناصر کم مصرف، فعال. کننداي کار میویژهPHها در یک چرا که آنزیم. باشد

ي ضد زیستی بسیار نیرومندي است که موجب کاهش سولفات آمونیوم ماده. ها هستندآنزیم

یک اثر منفی بر سوپرفسفات، . هاي خاکی می شودتثبیت نیتروژن، کشتن نماتدها و کرم

بنابراین کارایی کودهاي شیمیایی با . ي نیتروژن داردکنندههاي آزادزي تثبیتباکتري

).47: 1389سیادت و دیگري، (یابد تضعیف زندگی خاك کاهش می

استفاده از کودهاي شیمیاي باعث افزایش : ها بر اکوسیستم آبیکشاثر آفت3-2-2

افزایش ازت آب، تبعاتی چون . زیرزمینی شده استهاي سطحی و نیترات موجود در آب

کنند و ازدیاد ها را مسدود میهاي مرز آبی مسیر رودخانهاوتروفیکا سیون، رشد سریع علف

ترتیب به طور شود، و بدینتر میها در سطح آب مانع رسیدن نور به عمق پایینجلبک

).272: 1382گریک، (شود میي اکسیژن مورد نیاز ماهیان غیرمستقیم موجب کاهش ذخیره
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گذاري و پرورش ماهیان و دیگر جانداران دریایی گیاهان دریایی، محیط مناسب براي تخم

بقا و رشد گیاهان دریایی به مقدار نوري بستگی . شوندهاي کم عمق محسوب میدر مصب

گیاه افزایش مصرف نیتروژن در آب، نفوذ نور به سطح برگ . کنددارد که در آن نفوذ می

گیاهان دریایی نه تنها به عنوان . دهدي نامطلوب، کاهش میدریایی را با تقویت رشد و گونه

در صورت نبود . بخشدبلکه رسوبات ته دریا را نیز ثبات می. گذاري اهمیت داردمحیط تخم

یابد و در نتیجه، شفافیت آب کاهش یافته، هاي معلق در آب افزایش میآن، رسوبات و الیه

اي براي محافظ از محیط زیست دریایی چاره. انجامدور میاز بین بردن گیاهان آبی غوطهبه 

).185ـ189: 1388آدیسکات، (ها نداریم جز کنترل ورود نیتروژن به آب

ها بر گیاهان و جانورانکشاثرات آفت-3-2-3

پرندگان. شوندها و سموم ضد عفونی کننده بذر باعث مرگ پرندگان میافشان

خوار بر اثر مصرف بذر و آغشته به سم و پرندگان گوشختخوار نیز با مصرف این دانه

. و کاهش تعداد تخم پرندگان نیز از تبعات دیگر مصرف سموم است. شوندپرندگان نابود می

ها در طی چهل سال گذشته کش متأثر شده و جمعیت پروانهپستانداران نیز از کاربرد آفت

).271: 1382یک، گر(کاهش یافته است 
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نیوتون معتقد است که بخصوص ترکیبات آلی کلردار به سه دلیل زیر، به حیات وحش 

ـ این ترکیبات در چربی بدن 2. ـ این ترکیبات از نظر شیمیایی بسیار پایدارند1. زنندآسیب می

ـ این ترکیبات با حضور در بدن جانوران مهاجر در نواحی وسیعی 3. شوندن حل میدارامهره

).433ـ442: 1382بریگز، (شوند پخش می

ها بر سالمت انسانتأثیر آفت کش-3-2-4

که به طور وري کشاورزي را افزایش دهند، ولی هنگامیتوانند بهرهها میکشآفت

هاي عالوه بر نگرانی. ها سمی هستندو سایر گونهنسانشوند براي انامناسبی به کار برده می

شود که مسمومیت غیرعمدي ناشی از قرارگرفتن در مربوط به ایمنی غذایی، برآورد می

2شود که نفر از مردم جهان می355000معرض سموم سبب مرگ ساالنه 
آنان در کشورهاي 3

ت پزشکی، تلفات نیروي کار و هاي مربوط به معالجاهزینه. در حال توسعه قرار دارند

ها دومین عامل کشمسمومیت ناشی از آفت. تواند باال باشدتر بلندمدت میوري پایینبهره

هاي هزینه. بوده است) ٪13(و چهارمین عامل مرگ و میر زنان ) ٪19(مرگ و میر مردان 

ها بود کشناشی از آفتهاي بهداشتی و زمان کار از دست رفته، بیشتر از منافع باالي مراقبت

).518: 1382گریک، (
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. ها براي انسان به طور مستقیم و غیرمستقیم استکشمشکالت ناشی از آفت

هایی هستند که در بخش کشاورزي و در زمان به کارگیري این مواد، در مستعدترین افراد آن

تی تولید سم و یا افرادي هستند که در محل واحدهاي صنع. باشندکش میمعرض سموم آفت

ها ناشی از مصرف غذاهایی است که سموم کشتماس غیرمستقیم با آفت. کنندکار می

تواند باعث افزایش مواد سمی در بدن انسان گردد اند و میکش در آن نفوذ کردهآفت

). 8: 1389سیادت و دیگري، (

راهکارها-4

کشاورزي ارگانیک-4-1

ها و کودهاي مصنوعی کشستفاده از آفتکشاورزان ارگانیک مدعی هستند که ا

تري را تولید تر و با کیفیتهاي کشاورزي سنتی غذاي سالمضروري نیست و اجراي روش

توان از موجودات در کشاورزي زیستی براي کنترل آفات می).274: 1382گریک، (کند می

استفاده .. هی و هایی با منشذ گیاکشها، آفتخطر، بقایاي دیاتومهاي بیسودمند، روغن

هاي اعمال شده است در نتیجه کرد، اما براي کاربرد همین ترکیبات مهم محدودیت
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152.(

دهند و کودهاي آلی مواد آلی خاك را افزایش می: استفاده از کودهاي آلی-4-1-1

این کودها ساختار فیزیک خاك را . دهندداري آب خاك را افزایش میتیجه ظرفیت نگهدر ن

که منابع آلی به هنگامی. گرددهاي گیاه میبخشد که موجب افزایش تهویه ریشهبهبود می

مواد غذایی .دهدها در خاك را افزایش میها و باکتريعنوان کود استفاده بشود، فعالیت قارچ

شوند و موجب اند، به کندي از خاك شسته میی در اختیار گیاه قرار گرفتهکه به صورت آل

).63: 1389سیادت و دیگري، (گردد کاهش آلودگی آب در مقایسه با کودهاي شیمیایی می

ي نخست به عنوان کود سبز گیاهی است که در وهله: استفاده از کود سبز4-1-2

برخالف . روداي گیاه زراعی بعدي به کار میکننده خاك و نیز منبع غذایی بریک اصالح

هاي به کار رفته به عنوان کود سبز منبعی تجدیدپذیر در دار شیمیایی گلومکودهاي نیتروژن

تواند مقادیر قابل آورد که نیتروژن را به صورت بیولوژیک تثبیت کرده و میمزرعه پدید می

تواند کودهاي سبز لگومینوزها میکاربرد. هاي کشت بیفزایدتوجهی کربن نیز به سیستم

چنین رویه نیتروژن در خاك گردد، همموجب جلوگیري از شور شدن خاك یا افزایش بی
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ي آلی خاك و بیوماس میکروبی خاك، و بهبود وضعیت خاك در موجب افزایش ماده

ت و سیاد(گردد و زیستگاه یا منابعی را نیز براي موجودات سودمند فراهم آورد درازمدت می

).67ـ68: 1389دیگري، 

: استفاده از روشمدیریت تلفیقی آفات4-1-3

مدیریت تلفیقی آفات یک رویکرد پایدار در مدیریت آفات با ترکیب ابزارهاي 

هاي اقتصادي و بیولوژیک، زراعی، فیزیکی و شیمیایی در راهی است که ریسک

د که شیوع آفات را به وسیله هاي مدیریت آفات هستنروش. دهدمحیطی را کاهش میزیست

چون تناوب کشت گیاهان زراعی، کشت ارقام مقاوم به بیماري و استفاده از هایی همروش

: 1389سیادت و دیگري، . (نمایندهاي مختلف حشرات شکارچی و نماتدها کنترل میگونه

107.(

لکه مجموعه آور، بگیري نه تنها موجودات زیانمدیریت تلفیقی آفات در هنگام تصمیم

به این ترتیب با اعمال یک نوع مدیریت، به علت تغییر . دهداکوسیستم را مدنظر قرار می

سیستم . توان دو مزرعه را همسان اداره نمودعوامل مختلف در اکوسیستم متفاوت، نمی

برداري و انجام برآوردهاي الزم در ارتباط با هر یک مدیریت تلفیقی آفات با بررسی، نمونه
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).223: 1387دیگري، 

گیرينتیجه

هاي پربازده توان گفت که امروزه استفاده از نهادهبا توجه به مطالب گفته شده می

ل صدمه زده کشاورزي به شکل نادرست، نامتعادل و بیش از اندازه نه تنها به سالمتی محصو

هاي آبی، گیاهی، جانوري و انسانی شده بار بر اکوسیستمبار و مرگبلکه باعث آثار زیان

بنابراین استفاده از کود و سم شیمیایی رو به روز بر روي محیط زیست باعث صدمات . است

هاي مبارزه با آفات در کشور نیازمند تغییرات اساسی بنابراین روش. شودناپذیر میجبران

هاي کنترل که روشاست و این تغییرات باید در اسرع وقت صورت گیرد ضمن این

هاي شیمیایی کنترل آفات جایگزین توانند بجاي روشبیولوژیک و میکروبیولوژیک می

ها باید در اسرع وقت تمهیدات الزم را جهت کاهش مصرف کود و سم دولت. مناسبی باشند

کاهش مصرف کود و سم . ها در کشور کاهش یابددهشیمیایی فراهم کند تا مصرف این نها

هاي دولتی کافی نیست و دولت باید به نقش خود در این شیمیایی در کشور بدون حمایت
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ها نیز جزئی از کن شوند بلکه آندر واقع آفات نباید به طور کلی ریشه. زمینه توجه کند

خوردن نظم اکوسیستم به دنبال اي جز برهم ها نتیجهکن کردن آناکوسیستم هستند و ریشه

اگر نظم اکوسیستم حفظ شود، موجودات زنده به خودي خود یکدیگر را به صورت . ندارد

هاي مختلف در جهت کنند و دیگر نیازي نیست که بشر با اتخاذ روشطبیعی کنترل می

رسد بشر هیچ راهی جز کاهش مصرف کود و سم شیمیایی به نظر می. ها برآیدکنترل آن

دارد زیرا در صورت عدم تحقق این امر در نهایت محیط زیست و سالمتی خود وي با تهدید ن

).84-85: 1389رحمانی، (شود مواجه می

ي زمین حکمرانی کند، بایستی چون پادشاهی بر روي سیارهاگر انسان بخواهد هم

طبیعت داشته هاي موجود در آمیز در به کارگیري انرژيرویکردي بسیار مقتصد یا حتی بخل

).219: 1389سیادت و دیگري، (باشد 
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