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                  تاثیرات کود بر سالمت انسان

  2، یوسف پیشکار 1نسباکرم کاظمی  *

   1دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، دانشجوي کارشناسی ارشد زراعت                         
                                                                2کاربردي منطقه ویژه انرژي پارس –پاالیش گاز ، دانشگاه جامع علمی   -دانشجوي کاردانی صنایع شیمیایی              

  
  چکیده 

همگام با رشد فزاینده جمعیت، نیازهاي انسانی بویژه نیاز به مواد غذایی از جمله محصوالت  
ظورراه حلی براي به من به ناچاراستفاده بی رویه ازسموم وکودهاي شیمیایی را کشاورزي، بشر

استفاده ازاین نهاده ها که یکی ازدستاوردهاي کشاورزي رایج است . دسترسی به محصول بیشتربرگزید
مشکالت زیست محیطی، کاهش تنوع زیستی، سالمت بوم  نوعی تجدید نظردرحال جریان است، زیرا

بدون تردید براي . کاراستنظام ها وکاهش کیفیت و بالخره اثرات سود آنها برسالمتی انسان غیرقابل ان
البته به کار . جایگزینی آنها الزم است ازاصول بوم شناختی درقالب کشاورزي جایگزین استفاده کرد

  .گیري این اصول نیاز به آگاهی دقیق ازروابط بیولوژیکی موجود زنده ودرك صحیح ازآنها دارد
الینده محیط زیست به شمار می کودهاي شیمیایی ضمن اضافه کردن عناصرمغذي به خاك، ازمنابع ا

کودهاي نیتراته و. شود می بندي گروه زا سرطان مواد جزوکادمیم موجود در کودهاي فسفاته . آیند
سطوح باالي نیترات درآب شرب . مهم ترین منبع عمده آلودگی در آب هاي سطحی و زیرزمینی است
  .نین شودممکن است باعث بروزسرطان روده ومعده درانسان وهمچنین سقط ج

  
کادمیمهاي شیمیایی، نیترات، کود :کلمات کلیدي  

 
 

  مقدمه 
دستیابی به امنیت غذایی  و تامین غذا 1950درسال هاي اخیر با افزایش رشد جمعیت دنیا از دهه 

تامین  فعالیت مستمردولتها را براي رفع کمبودها و براي همه افراد جامعه مشهود گشته وتالش و
ح زیر کشت طباال بودن مقدار تولید موادغذایی با افزایش س .داشته است مایحتاج غذایی در پی

خاکی و امکانات اقتصادي و  محصوالت کشاورزي با توجه به محدودیت هایی که در منابع آبی،
روندي که تناسب بین افزایش  .همچنین روند تغییر کاربري اراضی وجود دارد بسیار دشوار می باشد

ر سالهاي اخیر به خصوص پس از انقالب را برقرار کرده افزایش تولید در واحد جمعیت و تقاضاي غذا د
  .سطح یا همان افزایش عملکرد بود که کاربرد سموم و انواع کودهاي شیمیایی را به دنبال داشته است

عم از انسانی وطبیعی در برابر االینده ها مستلزم شناسایی و شناخت آالینده ا حفاظت از محیط زیست،
  .وصنایع تولید، اثرات و راهکارهاي مهارآنها می باشد ها
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:الیندهآ  

هر ماده یا انرژي ناشناس براي طبیعت که مقدارش بیش ازحد ظرفیت طبیعی براي محیط باشد و 
پراکنده شدن آن در محیط به سالمتی انسان و دیگرجانداران اسیب برساند وبه تبع ان توازن درمحیط 

  .)یط زیستحسازمان حفاظت م(ده گویندبه هم بخورد را االین
 
 
:نهاده هاي شیمیایی   

قارچ ها وعلف  نهاده هاي شیمیایی به منظور تامین مواد معدنی خاك و همچنین از بین بردن افت،
  .ي هرز در کشاورزي استفاده می شودها

نندگان برسالمت مصرف ک) نیترات و کادمیم (کود  اتدراین مقاله مروري سعی براین است که اثر
  .مورد بررسی قرار گیرد

در طول . در کشورما درسالهاي گذشته مصرف کودهاي شیمیایی برپایه واساس علمی نبوده است
سالهاي متمادي بدون توجه به نیاز واقعی گیاهان زراعی به انواع عناصرغذایی، فقط از کودهاي ازته و 

از طرف دیگر به علت در نظر . ه شده استفسفاته آن هم فقط محدود به اوره و فسفات امونیوم استفاد
قیمت فروش داخلی انواع کودهاي شیمیایی بسیار پایین است که این امر موجب مصرف  گرفتن یارانه،

  . )1380ملکوتی، (بیش از حد و نامتعادل کود می شود
درآب بسیار آنها و حاللیت  هستند پرمصرف ترین کودهاي شیمیایی در سطح جهان ،کودهاي ازته

   .باالست
Fiezz )1994 ( وEldoway )1994( پدیده دارند که ابشویی نیترات باعث بوجود آمدن  اظهار می

Eutrification میشود و در نتیجه شرایط زیستی موجودات ابزي به خطر می اندازد. 
ایجاد بیماري متهموگلوبینمیا در . نقش نیترات بر سالمتی انسان از جهات مختلف قابل بررسی است

ردساالن و نیز سرطان زایی در بزرگساالن، با نیترات موجود درآب و مواد غذایی ارتباط مستقیم خ
 .دارد

Bijoy  )1995 (،بیان نمود بروزمتهموگلوبینمیا به این علت است که در معده نوزدان کمتراز یکسال 
وجود ندارد و یون  اسید کافی براي از بین بردن میکروبهاي که نیترات را به نیتریت تبدیل می کنند،

را  –که حاوي آهن فریک است  - کسی هموگلوبین نرمال ا نیتریت پس از وارد شدن به جریان خون،
شیمیایی  تبدیل می کند و در نتیجه نوزادها دچار خفگی –که داراي آهن فروست  –به متهموگلوبین 

 . می شود
Azin )1998 ( و غالمی)اظهار داشتند علت سراطانزایی نیترات، این است که در چرخه ) 1372

انسان با یک نوع اسیدهاي امینه ترکیب شده و تبدیل به نیتروزامین میشود که خود  )معده(گوارشی 
  .استزا یک ماده سرطان
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Porter  مصرف مواد االینده از جمله نیترات مردان نسل بیان داشتند که در اثر ) 1999(و همکاران
 .ینده با کاهش تعداد اسپرم مواجه خواهند شدآ

 محیطی زیست آلودگی .را دارا می باشند کادمیم مانند کودهاي شیمیایی فسفاته فلزات سنگینی
 و صنعتی هاي فعالیت ،دنماننداستخراج مع بشر هاي فعالیت شروع با پیش سال 100 از کادمیم
  .دش آغاز پسماندها نمودن وارد و ورزيکشا

تراکم این عنصردربدن انسان در درجه اول باعث آسیب به کلیه ها و کبد می شود و از نظر بیولوژیکی 
  . زیادي کادمیوم صدمه می بینند زا سایر اندام هاي بدن نیز. سال است 20نیمه عمر آن در بدن انسان 
، عوارض حاد ریه، )ایتاي  –ایتاي ( کنده در تمام بدندردهاي عصبی پرا، کم خونی، نکروز کبدي

دراثر تجمع کادمیم بیماریهایی هستند که برونشیت و احتمال بروز سرطان ریه و سرطان پروستات 
  .)1380ملکوتی،(بوجود می آیند

  
  :پیشنهادات و راهکارها

 یا کشاورزي پایدار )Organic agriculture(ارگانیک  کشاورزي :راه درمان   -

 .میباشدارگانیک و کمپوست راه حل رهایی از این بحران زیستی، استفاده از کودهاي آلی،   -

 . مصرف بهینه کود مطابق با آزمون خاك، تجزیه آب، برگ و میوه انجام شود -

 تامین و توزیع به موقع کود شیمیایی  -

 حمایت از تولید کود در داخل کشور -

 کشت مخلوط  افزایش کارایی مصرف کود با تناوب زراعی و -

 جلوگیري از تلفات عناصرغذایی  -

استفاده از کود اوره با  ،بهترین راه حل ،براي جلوگیري از مضرات فراوان استفاده از کود اوره -
 .است )کودهاي کند رها عناصر(پوشش گوگردي

نظربه تشابه شیمیایی موجود مابین کادمیم و روي با مصرف سولفات روي از تجمع و  -
 .تا حدودي کاسته می شود مسمومیت کادمیم

  
  
  
  

: نتیجه گیري  
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شود، مانع از پیدایی  اجتماعی می - ه منجربه سود بخشی اقتصاديکاجراي کشاورزي پایدارعالوه برآن
هاي آب و خاك شده و با حفاظت از محیط زیست از به خطر افتادن حیات گیاهان، حیوانات و  آلودگی
  .ها جلوگیري خواهد کرد انسان
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