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 مقدمه     

 تالش ها و اقداماتبیشتر  .کره زمین بسیار اساسی استو آینده  انسانها اطمینان خاطر تنوع زیستی برای    

عناصر غذایی موجود در کودهای معدنی  .آن بوده است روند نزولیکاهش در جهت  صورت گرفته تاکنون

اکوسیستم ها به و پایداری  حفظ بهضروری  حیاتی و نقش حیوانات ان وگیاهزندگی  خاک، و آلی برای

ناکافی از  یااستفاده زیاد و .کنند کمک می برای جمعیت در حال رشد جهانتغذیه ای سالم تولید مواد 

، تأمین ناکافی در عین حال .طبیعی تأثیر منفی بگذارد ایمی تواند بر اکوسیستم و تعادل زیستگاه هاکود

، ، تخریب زمینامواد مغذی نیز با ایجاد توسعه کشاورزی کم بازده می تواند منجر به از بین رفتن زیستگاه

بنابراین چگونه . بر تنوع زیستی تأثیر بگذارد و نهایتاشده ، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای فرسایش خاک

جمعیت کنونی  مناسب می توانیم اطمینان حاصل کنیم که کشاورزان می توانند مواد غذایی کافی برای تغذیه

 .و از تنوع زیستی آن محافظت کنندتولید  دنیا

 پایدار محصوالت تولید های سیستم

 ضروری معدنی مواد و چرب اسیدهای آمینه، اسیدهای ضروری، های ویتامین از متنوعی مجموعه گیاهان

 که غذایی عناصر از متنوعی مجموعه دارای همچنین گیاهان. کنند می فراهم را انسان غذایی رژیم در

 این (.Martin and Li., 2017)تامین می کنند  دارند نقش انسان سالمت افزایش در اما نیستند ضروری

محیطی و گیاه  اثرات متقابل، به رفتارهای سنتزو  یگیاه یژفرآیند های فیزیولو دربرای نقش آفرینی  عناصر

 غیرقابل شرایط و غذا تولید برای گیاهی محصوالت تولید های سیستم وابسته هستند. بعضا بدلیل تغییرات

 استفاده چالش برانگیز شده است و حتی غذایی عناصر این جذب و تأثیر،سنتز ،این زمینه در محیطی کنترل

 Roberts and)کرده است دشوار تر زراعی معمول های سیستم در (باکتری های مفید) بیولوژیکی مواد از

Kobayashi,2011   .)تازه زراعی ارقام کامل آزمایش برای جدی نیاز پایدار های سیستم تولیددر بنابراین 

بدست آمده ضروری می  غذایی مواد کیفیت نظر تأثیر آن بر و زراعی مختلف های سیستم در شده تولید

مختلفی  صفات مداوم طور به که است نیاز مقاوم و متحمل یک محصول  ارقام برای بدست آوردن  باشد.

 (. D'Espito et al.,2017مورد ارزیابی قرار گیرد ) محیطی و زراعی های سیستم دراز گیاه 



  کودیماهیت مواد 

 ، نیتروژن مانند) خاک در و بوده ضروری گیاهان مثل تولید و رشد برای که هستند عناصریمواد کودی  

 موجود غذایی عناصر وقتی. هستند دسترس در( اکسیژن ، هیدروژن کربن،) آب یا هوا از یا( پتاسیم و فسفر

 طریق از کودی حاضر مواد. شود اضافه کودی مواد باید کنند، تولید خوبی محصول نتوانند خاک در

 .شوند می اضافه خاک به بیوسیدها یا کمپوست کود مانند آلی منابع از یا تجاری کودهای

 

 

 

 کودی مواد مدیریت

 وری بهره و بهبود در راستای گیاهانرشد و نمو برای  مغذی مواد از استفاده شامل کودی مواد مدیریت

 متعادل کودی مواد مدیریت در مهم اصل. است زیست محیط از محافظت از محصوالت در کنار مطلوب

 باعث کم استفاده. است در زمان مناسب گیاهان نیاز با متناسب خاک کودی به مواد ورودی سازی

کودی مواد. برساند آسیب زیست محیط به تواند می و ندارد اقتصادی توجیه زیاد استفاده و تولید محدودیت

 بالقوه طور به توانند می قرار نمی گیرد  استفاده زراعی جذب و مورد محصوالت موثر توسط  طور به که

 یا نیتروژن استفاده زیاد مثال عنوان به. شوند مجاور سطحی آب های وارد و یا زیرزمینی نفوذ های آب به

 نماید. دچار مشکل را آب کیفیت تواند می فسفر

 کودی مواد مدیریت ریزی برنامه

 از محافظت برای آن از حد از بیش استفاده از جلوگیری کودی مواد مدیریت ریزی برنامه در اصلی تمرکز

 برای محصوالت کشاورزی مطلوب عملکرد رسیدن بهات منفی و تأثیر رساندن حداقل به و آب کیفیت

 ریزی برنامه و نیاز مورد کودی مواد میزان ثبت ومحاسبه  شامل موضوع این. نماید فراهمرا  اقتصادی منافع



 شامل ابتدا موضوع این. است زراعی های زمین در آنها از استفاده مکان و زمان ، مقدار ،استفاده نحوه برای

 ایننیاز دارد می باشد.  رشد حال در محصول یک که آنچه و خاک آزمایش کودی از طریق مواد تعیین

 ، رشد حال در کشاورزی محصوالت زمین، خاکشناسی های ویژگی به توجه با کودیمواد مدیریت نحوه

 . حائز اهمیت است  بسیار دیگر کاربردی های روش و آب با مجاورت ،کودی ماده نوع

 کودی مواد مدیریتضرورت  

 کودی مواد مناسب، مدیریت بدون. کند می کمک هاآب آلودگی کاهش به کودیمواد مدیریت ریزی برنامه

نفوذ و آلوده  زیرزمینی یا سطحی آبهای به رواناب یا شستشو طریق از و شده حل خاک آب در توانند می

از دهد.  قرار خودتأثیر تحترا  آشامیدنی آب منابع سایر و های چاه ، مزرعه در مورد استفاده آب ونمایند 

 صرف یا محصول عملکردکاهش  باعثآن  نتیجهشود که  ارزش با کودی مواداز بین رفتن  طرفی با عث

 .شود می تجاری کودهای استفاده برای اضافی های هزینه

 

 

 

 کنترل شده  ودهایک

 می شوند، کودهای کنترل شده آهستهکودهای کنترل شده به طور فیزیکی در یک پوشش پلیمری محصور 

گیاه را آزاد می کنند، در حالی که در کودهای  برای کودی مورد نیازبه تدریج تجزیه می شوند و مواد و 

از این محصوالت .تثبیت شده از بازدارنده هایی استفاده می شود که چرخه نیتروژن را در خاک کند می کنند

و مطابقت بهتر با نیازهای محصوالت استفاده کرد، در نتیجه باعث  کودیمواد  انتشارمی توان برای افزایش 

 .شود می آنو از بین رفتن  کودیبهبود جذب مواد 

کودی در گیاهان می مدیریت مواد ستفاده از ابزارهای و تکنیک های و ا بهبود بهترین راه حل  به طور کلی

 ار به برخی از آنها اشاره می شود:باشد که به اختص



 استفاده منابع کودی اصول چهار گانه 

 از زمین های کشاورزی موجودکاهش تلفات مواد مغذی به محیط زیست و بهبود بهره وری در  برای

 .استفاده می شود  انگیاهدر  یابی به تغذیه پایدار برای دست کودیمواد  استفاده از برای نظارت بر R4مدل

مکان مناسب ، در زمان مناسب و در منبع غذایی مناسب با سرعت مناسب شامل استفاده از R4 چارچوب

برای مدیریت اهداف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی تعیین شده  ی مصرفیها  است تا بتوان از کود

می توان  کود یمدیریت و استفاده از مدل کشاورزان به دانش زراعی انتقالبا .توسط ذینفعان استفاده کرد

 اقدام نمود. خاک ، بهداشت و محافظت بهبودنسبت  و درآمدعملکرد ضمن افزایش 
 

  کشاورزی دقیق

ینده ای از فن آوری های دیجیتالی است تا ضمن افزایش عملکرد و کیفیت آشامل طیف فزکشاورزی دقیق  

ق و تأمین انواع ابزار دقیق با کمک به کشاورزان برای نظارت دقی .آمدتر کند محصول ، کشاورزی را کار

خاک ، نرم افزار پشتیبانی  حسگر های، مانند: کنند پشتیبانی می R4 مدل ، ازنیازهای غذایی محصوالت

 کشاورزی دقیق می توان استفاده از با استفاده از و... تصمیم ، نقشه برداری خاک ، تصویربرداری چند طیفی

  مدیریت کرد . محصوالت کشاورزی در مزارع  به روش دقیق تر ، برای رشد بیشتر را کودها

 

 

 

 ی محصوالت کشاورزیپایدار

می توان برای بهبود عملکرد محصوالت  مواد کودیاز مدیریت تغذیه همان طوری که در قبل اشاره شد  

از تلفات بالقوه تنوع زیستی ناشی از  و شدهکشاورزی ی محصوالت باعث پایداراین موضوع  استفاده کرد و

راسر جهان به طور کشاورزان در س.نمودتبدیل اکوسیستم های طبیعی به سیستم های کشاورزی جلوگیری 

مطالعات صورت گرفته  . توجه دارند ی محصوالت کشاورزیپایدار در زمینه ستمرم به اقدامات ینده ایآفز



محصوالت زراعی در  و استفاده مناسب برای تولید یکود موادبهینه سازی ورودی  اکه ب نشان می دهد

  در حفاظت از خاک و سایر منابع تولید محصوالت  کشاورزی کمک کرد . ، می توانسراسر جهان

 

 

 

 مدیریت حفاظت از خاک

 بذورشامل ترکیب کودهای معدنی ، نهاده های آلی موجود و  (ISFM) خاکغنی سازی  مدیریت یکپارچه

حداکثر رساندن ، به برای بهبود سالمت خاک محیطیاصالح شده با دانش چگونگی انطباق آنها با شرایط 

با توجه به پیش بینی  طور مثال به. است کشاورزی محصوالت برای افزایش تولید کودیبهره وری از مواد

میلیارد برای جلو گیری از تبدیل اکوسیستم در کشورهای جنوب  7/0به  0202رشد جمعیتی آفریقا در سال 

مدیریت حفاظت از اثر گذاشته است آفریقا که حاصلخیزی پایین خاک بر تولید کشاورزان خرده مالک 

 ، کاهش خاک مخلوط از طریق کشت زراعیمحصوالت تولید هایی مانند  خاک شامل استفاده از روش

و  یستیبهبود کیفیت آب می توانند از تنوع ز ،، کاهش فرسایش و روانابافزایش مقاومت خاک ،ورزی

 د .حافظت کنمواد جلوگیری از هدر رفتن 

 

 وریراندمان و بهره 

 نیازهای تأمین برای آبیاری های سیستم طریق از آب در محلول کودهای از استفاده فرآیند به کوددهی

کشاورزان می .شود می گفته مناسب مکان و زمان میزان، صورت به و گیاهان مغذی مواد و آب روزانه

خود را برای تولید محصوالت با کیفیت باال و در  مرزعهتوانند مقادیر دقیق کودهای مناسب برای شرایط 

کوددهی می .استفاده کنند کودیعین حال افزایش کارایی استفاده از آب و به حداقل رساندن اتالف مواد 

 نتیجه در کند، کمک زیستی تنوع از محافظت به ،کودی مواد از استفاده راندمان درصد 02تواند تا 

 .کمک می کند باال محصول بازده به یابی دست برای کشاورزان به و رفته بین از کمی بسیارکودی مواد
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