
 

 اقلیم تغییر و شیمیایی کودهای

 2نژادمحمد رضا لطفی  ،1پیمان دوامی 

 .شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز -1

  .شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نهاده های کشاورزیمرکز تحقیقات مطالعات کاربردی  -2

 مقدمه

و مراتع و حفظ  ها جلوگیری از تخریب جنگلاینکه با  . اولدارند هوا و آب تغییرات در اساسی نقش دو شیمیایی کودهای

 زمینه دراین موضوع  که کنند می فراهم را هستند سرشار از کربن که زراعی های زمین در وری بهره افزایش امکانیکپارچگی 

 (SOM) خاک آلی مواد تشکیل به کود های شیمیایی کهنقش دوم این واست با اهمیت و مهم و اقلیم ها  هوایی و آب تغییرات

 جذب عث افزایش و تسهیلبا مواد آلی خاک. دهند می افزایش را کشاورزی های خاکدر   کربن ظرفیت آزادسازی کمک نموده و

 تا 05 حداکثر توانند می ها خاک .می گردند هوااز بیشتری CO2 جذب باعث زمان با رشد و هم شده گیاهان توسط مغذی مواد

 مغذی مواد افزودن با بیوماس تولید برای .است CO2 تن 185-1155 که این  مقدارمعادل کنند ذخیره را هکتار در کربن تن 055

 . داد افزایش خاک در را کربن جذب توان می زراعی، محصوالت از استفاده و خاک ورزیعملیات  کاهش توام با معدنی و آلی

 کود مصرف روش های و محیطی تغییرات

 ،کاهش دما افزایش ، هوا شدید تغییرات مانند) آن منفی اثرات و است آسیب پذیر یاقلیم تغییرات کشاورزی در برابر بخش

مدیریت صحیح استفاده از  است.اقتصاد و در آمدزایی تاثیر گذار  بر روی شدت به مناطق از بسیاری در( ... و آببه منابع  دسترسی

افزایش  تنش های محیطی،برابر در مقاومتاستقرار گیاه،  تقویت واز جمله  گیاهانو باروری در افزایش تولید امکان کودشیمیایی،

 محصول عملکرد که است مهمضروری و  بسیارو بهره برداران   کشاورزان برای این، بر عالوه. کند می کمکراندمان مصرف آب 

  مدیریت های شیوهبهره مند شوند. استفاده از  هوایی و آب شرایط مطلوب از تا برساند حداکثر به مناسب و زمان فصول در را خود

های کود مصرف ناشی از خسارات و اثرات منفی  رساندن حداقلبه ،تولیدی محصول سازی بهینه با عث شیمیایی کود های

در پی خواهد  درصد فسفر موجود در روخانه ها را 20درصد نیتروزن و  05د مغذی و دارای که منبع عمده موایمیایی و حیوانی ش

می  ، اما مقادیر بیش از اندازه آنهایاهان و جانوران مورد نیاز هستنداگرچه مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر برای رشد گ داشت .

 4RSاستفاده از روش .می شود محیط زیست  خفگی آبزیان و آندر پی تواند موجب ازدیاد جلبک ها در روخانه ها و دریاچه ها و

کشاورزی  بسیار کارآمد و تاثیر که می تواند در افزایش تولید محصوالت  است استفاده از مواد کودی مدیریتی های شیوه بهترین از

ل و روش مدیریتی صحیح اصچهار  مناسب مکان در و مناسب زمان ،میزان مناسب،  استانداردکود شیمیایی از گذارباشد . استفاده

 در جهان و سراسر این روش در. هستند محیطی و اجتماعی اقتصادی، اهدافهای شیمیایی برای رسیدن به کود استفاده از

 ، تناوب زراعی مانند) حفاظت های شیوه قرار می گیرد . استفاده مورد نوظهور و توسعه حال در و یا  یافته توسعه اقتصادهای



 افزایش را خاک پذیری مقاومت ، آب تبخیر و خاک فرسایش کاهش با دنتوان می( پوشش گیاهی وپاشی  مالچ ، خاک ورزی کاهش

 .دهد

 

 ای  گلخانه گازهای انتشار کاهشوکود  کاربرد

در هوا منتشر می کنند این عمل اثر منفی ناشی از اثرات   را فتوسنتز ، اکسیژن فرآیندگیاهان دی اکسید کربن را می گیرند و پس از 

را که موجب افزایش دما  می شود کاهش داده و باعث تصفیه هوا می شود. بنا  ( GHG  greenhouse gas) گلخانه ایگازهای 

و صورت گرفته  کمترین تغییرات آب و هواییدر کشورهایی که میزان سوددهی محصوالت کشاورزی بیشتر بوده  بر اعالم محققان

در مثال برعکس کشورهایی که در برداشت محصوالت بیشترین ضرر و زیان را داشته اند در معرض تغییرات اقلیمی قرار گرفته اند . 

با افزایش محصوالت در بعضی مناطق  اینمورد برداشت محصول برنج و سویا تاثیر تغییرات جوی کمتر و ناچیز تر بوده و افت 

محققان طی یک بررسی مطالعاتی پیش بینی کرده اند در دهه های آتی دمای هوا همچنان  آنها در مناطق دیگری برابری می کند .

و  ال کمبود مواد غذایی در این زمان بوجود می آیداحتم رای مواد غذایی افزایش می یابد وافزایش می یابد و به موازات آن تقاضا ب

 با منطقه ای) آفریقا صحرای جنوب کشورهای در ثال،به عنوان م .گردد تلقی میمحصوالت کشاورزی  تولید در به عنوان معضلی

میلیون  2 باعث صرفه جویی اراضی به میزان شیمیاییهای  کود از استفاده درصدی 25 افزایش ،(جهان در یمصرف کود کمترین

 (.IPNI ، 2018) کربن می شود تن میلیون 5.0ساطع شدنمنجر به  در مقابل آزاد و کربن تن میلیون 10، تجمیع هکتار
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