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 مقدمه و کلیات

هاي زراعي دنيا را اشغال زمين %61ين است كه تقريباً سطحي حدود ترين گياهان روي زمگندم يكي از قديمي

م نان،  استگاه اجداد گندي بطوركلي اعتقاد براين است كه خنموده است. مبدأ گندم بستگي به گروه آن دارد ول

 گندم يكي از پر ارزش ترين گياهان روي باشد.اي بنام هالل حاصلخيز در غرب ايران و شرق عراق ميمنطقه

زمين است كه بيش از هر محصول ديگري دردنيا كشت مي شود وبيش از هر محصول ديگري تأمين كالري 

نموده وبيشترين پروتئين را در جيره ي غذايي انسان عرضه مي كند. گندم گياهي است كه در سراسر دنيا از 

ميليون تن  156بالغ بر  ۰۲6۲توليد جهاني گندم در  سال كرانه هاي قطبي تا حوالي استوا كشت مي شود ، 

 ميليون تن افزايش يافته است. 196به   ۰۲66كه اين رقم در سال   ه اشتبود

به  699۲جمعيت ايران بر اساس گزارش مركز آمار ايران در طي سر شماري جمعيت و نفوس در سال  

نفر مي رسد ميليون  6۲۲جمعيت كشور به  60۲۲نفر  بوده است. پيش بيني شده است در سال  0565۲۲۲۲

 ميليون تن گندم مي باشد.  61كيلو گرم  حدودا  نياز به  61۲كه با احتساب مصرف سرانه ساليانه

 6۲0۲۲۲۲۲. اين استان با مساحتي حدود  واقع شده است شهر اصفهانبا مركزيت  ايراناستان اصفهان، درميانه 

دقيقه تا  91درجه و  09دقيقه عرض شمالي خط استوا و  ۰0درجه و  90دقيقه تا  09درجه و  9۲هكتار بين 

 و يزدهاي قرار دارد. استان اصفهان از شرق به استان نصف النهار گرينويچطول شرقي  دقيقه 96درجه و 55

چهارمحال و و  لرستانهاي ، از غرب به استانمركزيو  قم، سمنانهاي ، از شمال به استانخراسان جنوبي

استان اصفهان بر اساس آمار نامه  .محدود است فارسو  كهگيلويه و بويراحمدهاي ، از جنوب به استانبختياري

هكتار    59999كشت گندم آبي برابر  سطح زير   9۰-99كشاورزي جلد اول محصوالت زراعي در سال زراعي 

تن  بوده است و  سطح زير كشت ديم  691996كيلوگرم در هكتار  توليدي معادل  966۲با عملكرد متوسط

 تن را داشته است. 609۲9كيلوگرم در هكتار توليدي برابر  190هكتار با عملكرد متوسط  ۰9۰09برابر  

ا دارد و از آن جا كه قوت غالب مردم را گندم  تشكيل مي دهد جمعيت رو به رشد  كشور و استان نياز به غذ

افزايش توليد گندم از اهميت ويژه اي برخوردار است . راه هاي افزايش توليد گندم را مي توان افزايش سطح 

جا كه كل كشور و به خصوص ن زير كشت، افزايش در واحد سطح و كاهش ضايعات گندم را ذكر نمود.  از آ
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ان كه در بخش مركزي وبر روي كمربند خشک كشور واقع گرديده به دليل محدوديت جدي آب، استان اصفه

افزايش سطح زير كشت امكان پذير نمي باشد. يكي از موثرترين راه هاي افزايش توليد در واحد سطح،  تغذيه 

زيست  مسائل صحيح و حاصلخيزي خاک است. در توصيه كودي تلفيقي  عالوه بر توليد محصول سالم و رعايت

محيطي كارايي مصرف آب نيز بايد لحاظ گردد. كارايي مصرف آب در كشور نيز خيلي كم است به طوري كه  

/. كيلوگرم گندم توليد مي شود. در حالي كه همين نسبت در كشور چين 5/. تا  0به ازاي هر متر مكعب آب 

 كيلو گرم است. 1/۰معادل 

 بيولوژيكي و آلي، معدني منابع بهينه تركيب از هوشمندانه استفاده تصور به گياه، تغذيه تلفيقي مديريت 

 بهينه توليد و عملكرد به دستيابي براي زراعي تناوب يک در خاک ذاتي منابع از استفاده هدف با غذايي عناصر

 حفظ با گياه تغذيه تلفيقي مديريت ديگر عبارت به .مي شود تعريف خاک اكوسيستم به رساندن آسيب بدون

 ميزان به محصول پايدار توليد به منجر بهينه، سطح در گياه نياز مورد عناصر وفراهم نمودن خاک حاصلخيزي

 پايدارمحصول توليد بر منفي اثرات شيميايي كودهاي باالي مقادير از مداوم استفاده د. مي گرد موردانتظار

 جز چيزي پايدار كشاورزي .شود جرمن زيست محيط آلودگي به مي تواند آن ها نابجاي استفاده و داشته

 كمپوست انواع و گياهي بقاياي سبز، بيولوژيک، كود آلي، كودهاي از نسبي استفاده و خاک آلي ماده مديريت

 پربازده كشاورزي محصوالت غذايي نيازهاي تأمين به قادر تنهايي به آلي كودهاي كه آن جايي از .بود نخواهد

 توصيه در مناسبي حل راه زيستي و آلي شيميايي، كودهاي از تلفيقي دهاستفا نيست، امروزي كشاورزي در

 شيميايي فيزيكي، شرايط بهبود به تواند مي آلي و شيميايي كودهاي توأم استفاده ديگر، طرف از .مي باشد كود

 .گردد خاک غذايي عناصر و آلي كربن ميزان افزايش سبب آن دنبال به و كرده كمک خاک بيولوژيكي و

 

 شیمیایی کودهاي بهینه رفمص

قبل از توصيه كودي، دانستن خصوصيات فيزيكي و شيميايي  خاک و آب مورد استفاده  ضروري مي باشد. لذا 

 در صورت امكان كشاورزان بايد نسبت به نمونه برداري از منابع خاک و آب خود اقدام نمايند.
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 خاك جهت توصیه بهینه کودينمونه برداري به منظور تعیین عناصر غذایی و حاصلخیزي 

در اين حالت زمين به قطعات يكنواخت از لحاظ بافت )ريز و درشتي ذرات تشكيل دهنده خاک ( رنگ،  شيب،  

اي ه تناوب و نوع محصول و ساير خواص موثر در ويژگي  تاريخچه كشت،  ميزان فرسايش،  پستي و بلندي،

  :ک نكات زير بايد رعايت شودخاک تقسيم بندي مي شود. در نمونه برداري از خا

 محل نمونه برداري  -1

 منطقه مورد نظر باشد اي از در انتخاب محل نمونه برداري ابتدا بايد مطمئن شد كه محل انتخاب شده نماينده

 دست آمده را به قطعه انتخاب شده نسبت داد.ه توان خصوصيات به كه ب طوريه ب

 روش نمونه برداري  -2

يكنواخت باشند يک نمونه  "هكتار باشند و كامال 5/۲تا  6/۲ "ک مثالچت تفكيک شده كوكه قطعا در صورتي

كه قطعه زمين منتخب بيش از يک هكتار باشد و به  در صورتي .ساده  از وسط مزرعه برداشت مي شود

وري طيكنواخت بودن قطعات اطمينان نباشد از چند نقطه مختلف نمونه هايي به فواصل مساوي يا غير مساوي 

هاي مختلف برداشت گردد. نمونه ها را مخلوط كرده و يک نمونه تركيبي بدست  برداشت نموده كه كليه خاک

ها انتخاب نمود يا  مي توان روي اقطار آن  آوريد. اگر زمين به شكل مربع يا مستطيل باشد محل نمونه ها را

ير مساوي نمونه ها را برداشت كرد تا به بطور مارپيچ از ابتداي زمين حركت كرده و با فواصل مساوي يا غ

كه زمين شكل هندسي خاصي دارد آدرس محل نمونه برداري با توجه به  در صورتي . انتهاي زمين برسيد

) بهتر است چنانچه دستگاه موقعيت ياب برحسب طول و عرض يادداشت گردد نقطهمزرهاي زمين و مختصات 

كه زمين شكل  . در صورتيفيايي تعيين و يادداشت گردد(جغرافيايي در دسترس باشد طول و عرض جغرا

يكي در جهت طوالني ترين ضلع وديگري در جهت  آن )منظم هندسي نداشته باشد مي توان برروي دو قطر

نمونه برداري را انجام داد. الزم به ذكر است در اراضي كه داراي شكل هندسي نامنظم باشند  ع(كوتاه ترين ضل

نقاط انتخابي را بطور تصادفي انتخاب نمود ولي در هر حال مالک انتخاب محل،   6 مطابق شكلمي توان 

محل  آدرس دقيق  برداشت نمونه از كليه فرم هاي خاک موجود در قطعه زمين منتخب مي باشد. يادداشت

خاک به نياز به نمونه برداري باشد و يا  "كه مجددا نقاط مورد نمونه برداري موجب مي شود كه در صورتي

 بيشتري مورد نياز باشد پيدا  نمودن نقطه مذكور به آساني امكان پذير باشد.
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 شكل هندسي منظم و يا نامنظم بااراضي روش نمونه برداري در -6شكل

 

 

 

 عمق نمونه برداري  -3

ت ريشه الياز محل فع مي بايسترق مي كند . بطور كلي نمونه خاک عمق نمونه برداري بسته به نوع محصول ف

تا  ۲تهيه شود در مورد گياهاني كه ريشه هاي سطحي دارند مثل گياهان زراعي و سبزي صيفي بايد از عمق 

متري باالي خاک نمونه برداري گردد. چنانچه خاک از اليه هاي مختلف تشكيل شده باشد از هر  سانتي  9۲

ي رسوبي عميق مناطق خشک و نيمه خاک ها اليه يک نمونه جداگانه برداشت مي گردد. گاهي اوقات در

گيرد. در مي  متري و غيره نمونه برداري صورت انتيس 65-9۲و  ۲-65ني مثل اعماق يفواصل مع خشک در

       نمونه برداري از اعماق مختلف بايد طوري اقدام به برداشت نمونه نمود كه از كليه بدنه حفره نمونه گيري 

 به صورت يكنواخت صورت گيرد. 

 

 پایان شروع
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 نمونه برداري  زمان -4

طوركلي بهترين موقع نمونه برداري وقتي است كه رطوبت خاک در حد ظرفيت زراعي يا گاورو شدن باشد. ه ب 

موقعي كه زمين خيلي مرطوب يا خيس باشد بايد از نمونه برداري اجتناب نمود و در مواقعي كه زمين خيلي 

با مشكل مواجه خواهد شد. در مورد نباتات زراعي  واسطه سفت بودن زمين كار نمونه برداريه خشک است ب

  صورت گيرد. بهتر است نمونه برداري قبل از كشت نبات

 

 وسایل نمونه برداري  -5

  :بیل

بيل راحت ترين وسيله نمونه برداري از خاک است . در مواقعي كه به مقدار زياد نمونه خاک احتياج است بيل 

مي شود. با توجه به اينكه بيل وسيله اي ارزان و در دسترس كليه بهترين وسيله نمونه برداري محسوب 

 منظور متري وسيله مناسبي است . براي اين سانتي 9۲كشاورزان قرار دارد براي برداشت نمونه هايي تا عمق 

پاک  شود و سپس با متر ايجاد مي سانتي 1۲ طولمترو  سانتي 9۲و عمق حفره اي به عرض  ۰مطابق شكل

 اک از سنگ و شاخ و برگ و بقاياي گياهي بطور يكنواخت اقدام به برداشت نمونه مي شود .كردن سطح خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه نمونه برداري خاک با استفاده از بيل-۰شكل
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 :آگر یا مته 

             6۲تا  0ها  تيزي است كه قطر آن "ساده ترين آن متشكل از يک لوله تو خالي كه داراي نوک نسبتا 

( و قابل افزايش ه استمتر عالمت گذاري شد سانتي 6۲متر )به فواصل  6/ 5 تا 6 ها غالباٌ متر و طول آن سانتي

را برروي خاک قرار داده بافشاري كه برروي دسته  تر نيز مي باشد . براي نمونه برداري آن براي اعماق بيش

خاک بيرون كشيده و خاكي را كه در  آن وارد مي شود تا در عمق مورد نظر در خاک فرو رود سپس مته را از

انواع  9مطابق شكل  عنوان نمونه خاک آن عمق جمع آوري مي گردد. امروزهه ب هقسمت توخالي جمع شد

ع نو با توان مطابق شني و غيره به بازار آمده است و مي ، هاي مرطوب ف مته براي نمونه برداري از خاکلمخت

 ،طوركلي يكي از محدوديت هاي اين وسيلهه نمونه انتخاب نمود . ب مناسب ترين مته را براي برداشت ، خاک

هاي  عالوه در زمينه نمونه دست خورده است و براي نمونه هاي دست نخورده كاربردي ندارد . ب برداشت

بسيار مشكل و در بسياري موارد غير ممكن است با اين  خيلي رسي و يا خيلي خشک و سفت استفاده از آگر

دادن  ،هزينه نمونه برداري كم ،نمونه برداري دارد مي توان به سرعت عمل زاتي كه اين وسيلهامتيا وجود

هاي زيرين  ها و آگاهي از مشخصات افق دو نوع خاک جهت تعيين مرز خاک بازنگري ، اطالعات در حد لزوم

  اشاره نمود.

 

 

  :لوله

تر مورد استفاده  برداشتن نمونه هاي كوچکمتر كه براي  سانتي ۰تشكيل شده از يک لوله تو خالي به قطر 

 قرار مي گيرد. 
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 لوله و مته يا آگر مختلف اشكال -9شكل                                           
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 کلنگ و چكش 

ورت در اين ص هاي خشک و سنگالخي استفاده از بيل و يا مته بسيار مشكل و حتي غير عملي است در خاک   

هاي كوچک دستي كه داراي  چكش زمين شناسي يا چكش .بهترين وسيله براي كندن خاک كلنگ مي باشد

 . مناسب استهاي سفت و سنگي  براي نمونه برداري از زمين كه يک لبه تيز و يک طرف چكش مانند دارند

 

 : نحوه آماده سازي نمونه ها براي تجزیه آزمایشگاهی

  

ها و ريشه هاي بزرگ را از نمونه خاک جدا كرده و روي سيني هاي آلومينيومي يا روي كاغذ يا  ابتدا سنگ   

هايي مخصوص يا در اتاقي كه داراي  را در اتاقک پالستيک پهن كرده كلوخه هاي بزرگ را خرد نموده و آن

ا گرم كردن دماي عمل خشک كردن نمونه را مي توان ب ،تهويه مناسب است قرار مي دهيم . در صورت تعجيل

در حين  ضمناٌ ،گراد تجاوز نكند درجه سانتي 0۲اتاق تسريع نمود ولي بايد توجه داشت كه دماي اتاق از 

م زده و كلوخه هاي بزرگ را با دست خرد نمود پس از خشک هخشک شدن مي توان نمونه را چندين بار ب

    متر عبور  ميلي ۰مي يا پالستيكي به ابعاد ها خاک را از الک هاي سي شدن نمونه ها با فشار ماليم انگشت

هاي  وبصورت كلوخه هاي سخت در آمده باشد از غلطک كه خاک خيلي رسي باشد مي دهيم . در صورتي

 استفاده نمود ولي كلوخههاي مخصوص مي توان براي خرد نمودن  چوبي يا بطري شيشه اي و يا حتي ماشين

هاي درشت موجود در  ها و كاني صورت گيرد تا از خردشدن سنگ ايست اين عمليات به آراميمي بهميشه 

هاي مخصوص ريخته و  متر را در ظرف لييم ۰تر از  بخش كوچک ،خاک جلوگيري شود پس از الک نمودن

تاريخ و نام  افق مربوطه، عمق، ، شماره پروفيل ، حل نمونه برداري،  ممشخصات خاک  از قبيل شماره نمونه

 قسمتي كه روي  مخصوص يا كاغذ مقوايي نوشته و داخل ظرف مي گذاريم. تيكتروي ا شخص مطالعه كننده

يادداشت كرده و در كيسه يا ظرف ديگري  كرده متر ( را نيز وزن ميلي ۰تر از  الک باقي مي ماند )ذرات بزرگ

 نگه مي داريم تا در صورت لزوم اطالعات مورد نياز قابل دسترس باشد. 
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  :آب آبیارينمونه برداري از 

هاي  با توجه به اينكه ايران در كمربند خشک و نيمه خشک جهان واقع گرديده است يكي از محدوديت   

اساسي براي توليد محصوالت زراعي و باغي كمبود آب آبياري است . از طرف ديگر استان اصفهان كه در بخش 

 طور حادتري خود را نمايانه سئله كم آبي بخصوص در لبه كوير مركزي ايران قرار گرفته مه مركزي ايران و ب

 .ندوش تغييراتي هستخي دستمحلكيفيت آب آبياري در مناطق مختلف كشور بسته به شرايط  .كرده است

درستي ه وجود گچ و آهک و ساير امالح موجب گرديده است كه از اين منبع محدود ب ، قليائيت ، شوري

ر اين گردد. د تجزيهطور دقيق ه آبي در سطح منطقه شناسايي و ب دارد كه منابع استفاده نشود بنابراين جا

طور موثرتري از منابع آب استفاده نمود. با توجه به اينكه نزوالت جوي ه صورت مي توان با اعمال تمهيداتي ب

 ،هم فقط در فصل زمستان متمركز مي باشد آن ، توزيع آن هم نامتعادل بوده و در استان بسيار محدود

به آب آبياري وابسته مي باشد . شناخت خصوصيات فيزيكي ، شيميائي و بيولوژيكي  اٌي منطقه شديدكشاورز

هاي مورد استفاده بخش  آب آبياري از مراحل اوليه بهره برداري از منابع خاک و آب محسوب مي شود. آب

، آب زهكش ها و قنوات ، چشمه ها ، هاي سطحي شامل رودخانه ها طور كلي به دو گروه آبه كشاورزي ب

 تقسيم بندي مي شوند.هاي كم عمق، نيمه عميق و عميق  هاي زير زميني شامل چاه آب وپساب فاضالب 

 

 :هاي سطحی  نمونه برداري از آب

هاي مختلف مسير متفاوت است لذا نمونه برداري از آب  كيفيت آب آبياري در طي فصول مختلف ودر مكان   

براي نمونه برداري از آب چشمه ها  .دشوهاي مختلف مسير انجام  در مكان آبياري بايد طي فصول مختلف و

،رودخانه ها ، قنوات و زهكش هاي سطحي در هر محل بايد عمق متوسط آب و قسمت وسط مسير جهت 

نمونه برداري انتخاب گردد. با توجه به اينكه آب سطحي مسافتي را طي مي كند تا به زمين كشاورزي برسد 

ونه برداري نيز اهميت دارد و بهتر است  در محل اولين ورودي هاي آب سطحي به سمت مزارع لذا محل نم

هاي  پساب ها و فعاليت ، د. به دليل تغيير شرايط آب و هوايي ، ورود آب زهكش هاشونمونه برداري انجام 

ي هرز در ها ک يا علفهاي جاري سطحي كه جلب بشر تركيب آب طي فصول مختلف تغيير مي كند. در آب

 .مكان خودداري شوداالهاي هرز حتي  ها و علف الي جلبکه مسير زياد است بهتر است از نمونه برداري از الب
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و آب گل آلودگي داشته باشد بهتر  بودها ركه در بخشي از كانال آبياري عمليات اليروبي در حال اج در صورتي

ه هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي زينياز براي تجب مورد آاست اقدام به نمونه برداري ننماييد . ميزان 

حدود يک تا دو ليتر مي باشد . براي نمونه برداري از بطري يا ظروف پالستيكي تميز و عاري از هرگونه مواد 

آبليمو و آبغوره و غيره استفاده شده   سركه،  بنزين، استفاده نمائيد . از ظروفي كه به منظور ذخيره روغن ،

 يد.بسته و به آزمايشگاه منتقل نمائ اري درب ظرف را كامالٌردنه برداري استفاده نكنيد . بعد از نمونه ببراي نمو

  

 :هاي زیر زمینی  بآنمونه برداري از 

 

ها توسط پمپاژ از  هاي كم عمق، نيمه عميق و عميق مي باشد كه آب آن منابع آب زير زميني شامل چاه   

موتور بايد يک ساعت كار كند وبعد  ،است و از آن استفاده مي شود كه چاه داير چاه خارج مي شود. در صورتي

داير بوده و در حال  كه چاه تازه داير شده يا چاه قبالٌ عمل نمونه برداري از آب انجام شود. در صورتي

به  كه چاه اقدام به نمونه گيري شود . در صورتي سپسساعت كار كند  ۰0 است، موتور بايدمتروكه حاضر

روغن و يا تركيبات ديگر آلوده شده باشد در اين صورت از نمونه گيري خودداري   داليلي مثل ريختن گازوئيل،

 به قدري كار كند تا از پاک شدن چاه اطمينان حاصل نمائيد. مي بايستكنيد و براي نمونه برداري موتور 

ه ريخت هاي تميز يک تا دو ليتريي در بطر ا، نمونه ها رهاي سطحي يا زير زميني پس از نمونه برداري از آب

درب آنرا محكم بسته و مشخصات به طوري كه ظرف لبريز و بطري حاوي آب فاقد هر گونه هوايي باشد و 

قنات يا رودخانه  و تاريخ نمونه برداري  ، آدرس دقيق چاه  نام مزرعه،  نام منطقه،  نمونه شامل نام كشاورز،

كه هدف اندازه گيري ازت نيتراته و آمونياكي  وي ظرف نمونه الصاق گردد. در صورتير هبرروي كاغذي نوشته و ب

ميلي ليتر اسيد سولفوريک غليظ اضافه شود و سپس در  9/۲به ازاء هر ليتر  هباشد بايد به نمونه تهيه شد

 داري شود. يخچال نگه
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 نیتروژن: مصرف توصیه

 

 انواع کود هاي نیتروژنه:

 اوره :

 در صد است كه بيشترين غلظت نيتروژن را در ميان كودهاي نيتروژنه جامد  0/01روژن  اين كود ميزان نيت

درجه سانتي گراد باالتر رود از  5۲۲داشته و حالليت آن در آب زياد است. در حين توليد كود اوره  اگر دما از 

ورت تشكيل مي گردد كه سمي تركيب دو مولكول اوره و آزاد سازي يک مولكول آمونياک ماده اي به نام بي

در صد و براي مصرف برگي ميزان آن بايد كمتر  ۰است و براي  مصرف خاكي ميزان آن در كود بايد كمتر از 

 و باالتر بودن در صد نيتروژن آن ارزان نسبيقيمت و  قابليت دسترسي آسان. اوره به دليل در صد باشد 5/6از

راضي ارايج ترين كود هاي نيتروژنه مصرفي در يكي از نه ديگرموجب شده است كه نسبت به كودهاي نيتروژ

 ايران باشد. كشاورزي

 

   سولفات آمونیم:

. براي خاک هاي قليايي و آهكي كود بسيار مناسبي است. درصد گوگرد دارد ۰0درصد نيتروژن و  ۰۲اين كود 

اک شده و در نتيجه در خاک، براي شاليزارها و درختان ميوه كود مناسبي مي باشد. اين كود جذب ذرات خ

پايداري بيشتري داشته و كم تر در معرض شستشو و تلفات قرار مي گيرد. عالوه بر نيتروژن گوگرد نيز دارد 

كه اصالح كننده خوبي براي خاک محسوب مي شود. خاصيت جذب كم آب و قدرت گرانوله شدن به صورت 

 عيب اين كود آن آسان تر  و بي خطرتر انجام شود.ذرات درشت  موجب شده است كه نگه داري و حمل ونقل 

 پايين بودن ميزان ازت آن مي باشد .
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 نیترات آمونیم: 

است. شديداٌ آب دوست بوده به طوري  نيمي آمونيومي و نيمي نيتراتي دارد كه در صد نيتروژن  90اين كود 

شد اين كود آب جذب كرده و به صورت در صد با 1۲درجه سانتي گراد فقط  9۲كه اگر رطوبت نسبي در دماي 

كلوخه در مي آيد و مصرف آن را مشكل مي سازد. در انبار بدون تهويه و دماي زياد و در كنار مواد نفتي و 

 .به دليل حالليت فوق العاده زياد مصرف آن در شاليزار توصيه نمي شود روغني خطر انفجار دارد و

 

 اوره با پوشش گوگردي: 

درصد گوگرد بوده و حاوي يک اليه مواد مومي براي پوشش دانه كود و پر  6۲درصد ازت و  0۲اين كود داراي

مي باشد. جهت به تعويق انداختن تخريب اليه مومي و  كردن درز و ترک هاي دانه كود و كاهش حالليت آن

ود. ميزان حالليت افزايش دوام اين اليه در اطراف دانه كود اغلب مواد ميكروب كش به مواد مومي اضافه مي ش

            در صد آن حل  ۰۲روز در محلول تنها  0آن به مراتب كم تر از اوره معمولي است به طوري كه پس از 

در صد در خاک هاي شمال گزارش شده است. ميزان تلفات گازي شكل  0۲مي شود. راندمان آن باالتر از 

ت آزاد سازي تدريجي نيتروژن و در نتيجه تامين )تصعيد( و تلفات آب شويي به شدت كاهش يافته وبه جه

ازت گياه در طول دوره رشد و جلوگيري از آلودگي نيترات در آب هاي سطحي و زير زميني مناسب ترين كود 

 ازته توصيه شده درشاليزارها محسوب مي گردد.

 

 هنیتروژن کودهاي مصرف مقدار

 احتياج خود رشد در دوره گندم است. غالت در مطلوب عملكرد به دستيابي در كليدي عامل يک نيتروژن

نياز گياه، استفاده ازآزمون خاک ، پتانسيل  مورد نيتروژن تعيين ميزان در دارد. جذب قابل نيتروژن به زيادي

    توليد )يا به عبارت ديگر ميزان برداشت نيتروژن توسط گندم(، اقليم منطقه،  شوري منابع خاک و آب و 

 بايست مد نظر قرار گيرند. مي سيستم هاي كشت
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توصيه كودي نيتروژن با توجه به درصد ماده آلي خاک در مناطق مختلف اقليمي استان اصفهان به شرح جداول 

 ذيل مي باشد:

در صد كربن آلي در استان  5/۲ از كمتر خاک هاي براي اوره كود مصرف مقدار توصيه -6جدول

 (هكتار در كيلوگرم)اصفهان

       هكتار( در تن)يلپتانس عملكرد

6۲< 9 9 0 1 5 0 9 
طبقه بندي آب و     هوايي 

 بر اساس روش يونسكو
  شهرستان

05۲ 0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰1۲ ۰۰۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

05۲ 0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰1۲ ۰۰۲ A-C-VW ۰ اردستان 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 9 اصفهان 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 0 بُرخوار 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ SH-K-M 1 چادگان 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 0 شهر خميني 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ SH-K-M 9 خوانسار 

05۲ 0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰1۲ ۰۰۲ A-C-VW 9 بيابانک و خور 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 69 شهرضا 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ SH-K-M 

فريدن، بوئين 

 ومياندشت
60 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 61 فالورجان 

05۲ 0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰1۲ ۰۰۲ A-C-VW 60 كاشان 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ SH-K-M 69 ايگانگلپ 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W 69 لنجان 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

00۲ 06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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در صد كربن آلي در استان اصفهان  5/۲-05/۲ خاک هاي بين براي اوره كود مصرف مقدار توصيه-۰جدول

 (هكتار در كيلوگرم)

 

       هكتار( در تن)پتانسيل    عملكرد

6۲< 9 9 0 1 5 0 9 
طبقه بندي آب و هوايي بر 

 اساس روش يونسكو
  شهرستان

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ A-C-VW ۰ اردستان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 9 اصفهان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 0 بُرخوار 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 1 چادگان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 0 شهر خميني 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 9 خوانسار 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ A-C-VW 9 نکبيابا و خور 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 69 شهرضا 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 60 ن، بوئين ومياندشتفريد 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 61 فالورجان 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ A-C-VW 60 كاشان 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 69 لنجان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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در صد كربن آلي در استان اصفهان  05/۲-۲۲/6 خاک هاي بين براي اوره كود مصرف مقدار توصيه-9جدول

 (هكتار در كيلوگرم)

       هكتار( در تن)پتانسيلئ  عملكرد

طبقه بندي آب و  9 0 5 1 0 9 9 >6۲

هوايي بر اساس روش 

 يونسكو

  شهرستان

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ A-C-VW ۰ اردستان 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 9 اصفهان 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 0 بُرخوار 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ SH-K-M 1 چادگان 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 0 شهر خميني 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ SH-K-M 9 خوانسار 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ A-C-VW 9 بيابانک و خور 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 69 شهرضا 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ SH-K-M 60 فريدن، بوئين ومياندشت 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 61 فالورجان 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ A-C-VW 60 كاشان 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W 69 لنجان 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰6۲ 60۲ A-C-W ۰9 نطنز 



 

06 
 

 

در صد كربن آلي در استان اصفهان  ۲۲/6-5۲/6 خاک هاي بين براي اوره كود مصرف مقدار توصيه-0جدول

 (هكتار در كيلوگرم)

       هكتار( در تن)پتانسيل  عملكرد

6۲< 9 9 0 1 5 0 9 
طبقه بندي آب و هوايي 

 بر اساس روش يونسكو
  شهرستان

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ A-C-VW ۰ اردستان 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 9 اصفهان 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 0 بُرخوار 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ SH-K-M 1 چادگان 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 0 شهر خميني 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ SH-K-M 9 خوانسار 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ A-C-VW 9 بيابانک و خور 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 69 شهرضا 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ SH-K-M 

فريدن، بوئين 

 ومياندشت
60 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 61 نفالورجا 

99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰۲۲ 61۲ A-C-VW 60 كاشان 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W 69 لنجان 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ 69۲ 65۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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در صد كربن آلي در استان اصفهان  5۲/6 خاک هاي بيشتر از براي اوره كود مصرف مقدار جدول توصيه -5

 (هكتار در كيلوگرم)

 

       هكتار( در تن)پتانسيل  عملكرد

6۲< 9 9 0 1 5 0 9 

طبقه بندي آب و 

هوايي بر اساس 

 روش يونسكو

  شهرستان

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ A-C-VW ۰ اردستان 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 9 اصفهان 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 0 بُرخوار 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ 61۲ 6۰۲ SH-K-M 1 چادگان 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 0 شهر خميني 

95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ 61۲ 6۰۲ SH-K-M 9 نسارخوا 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ A-C-VW 9 بيابانک و خور 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ 61۲ 6۰۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 69 شهرضا 

95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ 61۲ 6۰۲ SH-K-M 60 فريدن، بوئين ومياندشت 

95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ 61۲ 6۰۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 61 فالورجان 

90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 60۲ A-C-VW 60 كاشان 

95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ 61۲ 6۰۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W 69 لنجان 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰0۲ ۰6۲ 61۲ 69۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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 ي،اقليم شرايط به توجه با مصرفي، هنيتروژن كود ميزان تعيين جهت اکخ آزمون انجام امكان عدم صورت در

 مصرف يزانم توان مي انتظار، مورد عملكرد پتانسيل و كشت تراكم دسترس قابل آب ميزان قبلي، كشت سابقه

 به دستيابي براي اوره كود مصرف ميزان عمومي توصيه 1شماره  جدول در. نمود تعيين را هنيتروژن كودهاي

 محصول پر ارقام از كه مواردي در است بديهي. است شده ارائه مختلف هاي اقليم در انتظار مورد لكردعم

     قمر غذايي نياز بايد محصول حداكثر برداشت براي كافي، آب بودن دسترس در به مشروط مي شود استفاده

  كرد. تأمين مصرفي كود مقدار افزايش با را محصول پر
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 ر(هكتا در كيلوگرم) آبي در استان اصفهان گندم توليد براي اوره كود مصرف مقدار عمومي توصيه-1جدول

 

 

       هكتار( در تن)پتانسيل  عملكرد

طبقه بندي آب و  9 0 5 1 0 9 9 >6۲

هوايي بر اساس 

 روش يونسكو

  شهرستان

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ A-C-VW ۰ اردستان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 9 اصفهان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 0 بُرخوار 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 1 چادگان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 0 شهر خميني 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 9 خوانسار 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ A-C-VW 9 بيابانک و خور 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 69 شهرضا 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 60 فريدن، بوئين ومياندشت 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 61 ورجانفال 

09۲ 0۲۲ 90۲ 90۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰۲۲ A-C-VW 60 كاشان 

06۲ 99۲ 95۲ 9۰۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰۰۲ 69۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W 69 لنجان 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

0۰۲ 99۲ 91۲ 99۲ 9۲۲ ۰0۲ ۰9۲ 69۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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 مورد عملكرد و رشد خاک، ميزان اوليه نيتروژن ميزان به بسته هنيتروژن كود مصرف مقدار ديم گندم زراعت در

 طوبتر بتواند كه بهاره هاي بارندگي بين ميزان اين در . دارد بهاره و پاييزه بارندگي توزيع و ميزان و انتظار

 اقتصادي نياز اگرچه. است برخوردار خاصي اهميت از نمايد رشد تأمين دوره پايان تا را گياه رشد نياز و خاک

 باشد، مي متفاوت زراعي سال در بارندگي توزيع و ميزان حسب بر ديم گندم مختلف براي ارقام نيتروژن مصرف

 كيلوگرم 69۲الي 66۲ معادل ترتيب به) هكتار در نيتروژن خالص كيلوگرم 1۲ الي 5۲ مصرف متوسط اما با

 براي. دست يافت متر ميلي 905   الي 9۲۲ هاي بارندگي در مطلوب عملكردهاي به توان مي( هكتار در اوره

 تناوبي سيستم براي مقادير اين. نمود (  استفاده0) جدول از توان مي نيز محدوده اين از خارج هاي بارندگي

 نيتروژن مصرف يابد، تغيير گندم -(لگوم) علوفه به سيستم تناوبي نانچه)چ. است شده توصيه گندم -آيش 

 بود(. خواهد كمتر هكتار در كيلوگرم ۰۲الي  6۲ متوسط طور به گندم براي

 

 زراعي سال در بارندگي حسب بر ديم گندم براي نيتروژن مصرف عمومي توصيه-0جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيلوگرم) اوره

 هكتار( در

 نياز مورد نيتروژن

 (هكتار در مكيلوگر)

 زراعي سال بارندگي

 (متر ميلي)

90 0۲ ۰05-۰5۲ 

99 05 9۲۲-۰05 

6۲9 5۲ 9۰5-9۲۲ 

6۰۲ 55 95۲-9۰5 

69۲ 1۲ 905-۰5۲ 

606 15 0۲۲-905 

 0۲۲بيش از  0۲ 65۰
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 :هنیتروژن کودهاي مصرف نحوه و زمان

 

 يعمل و علمي اهميت رشد گندم، مراحل سبراسا(  دهي سرک) نيتروژن پاشي كود برنامه تطبيق و تنظيم

 مرحله چهار. مي رسد حداكثر به گل دهي در مرحله و شده آغاز نشايي مرحله از نيتروژن جذب. دارد زيادي

 كه مي باشد دانه شدن پر -0 و خوشه دهي -9 ساقه دهي،-۰،  زني پنجه -6 شامل گندم رشد در اساسي

 است. برخوردار اي ويژه اهميت از اين مراحل در نياز مورد نيتروژن تأمين

    جهپن توليد و زده زمستانه، جوانه خواب از قبل معمول به طور شود كاشته مناسب تاريخ در اگر گندم گياه

 اما د،باش مي كم نيز آن نيتروژنه نياز بوده و كم شده توليد خشک ماده مقدار شرايط اين در چه اگر. مي كند

 اشتك تاريخ كه صورتي در. است ضروري قوي توليد پنجه هاي و خوب استقرار براي نيتروژن مصرف به نياز

 آبياري انجام براي شرايط و باشد يافته استقرار و گرديده سبز گياه اول انجام آبياري با كه باشد اي گونه به

 9۲ يزانبه م و دوم آبياري از قبل نيتروژن مصرف نوبت اولين گردد، نيز فراهم يخبندان فصل از دوم قبل نوبت

 ياديز حد تا شرايط اين در بديهي است.  رشد مي باشد فصل كل براي شده برآورد هنيتروژن كود كل درصد

 وبتن آبياري امكان كه شرايطي در. مي گيرد يخبندان صورت و سرما فصل شروع از قبل گندم زني پنجه عمل

 از عدب به هنيتروژن كود مصرف( كرپه كاشت يا كاشت دير) باشد وجود نداشته سرما فصل شروع از قبل دوم

 .مي گردد موكول زني پنجه تكميل در زمان و سرما فصل

 در نيتروژن درصد 0۲ تا 9۲سوم  يک ،( لوم) متوسط و( رسي لوم و رسي) سنگين و ريز بافت با هاي خاک در

 نيز پنجه تكميل رحلهم در سوم يک ،(سرماي زمستاني شروع از قبل زني پنجه شروع) دوم قبل ازآب مرحله

 تشكيل يا و( ساقه در گره اولين ظهور) دهي ساقه مرحله در يک سوم و زمستاني سرماي گذراندن از پس و

(  شني) سبک و درشت بافت با خاک هاي در. شود مي مصرف( خوش شكم و يا ساقه شدن متورم) خوشه

    و ساقه دهي زني، پنجه تكميل زني، جهپن شروع و دوم آب با همزمان مرحله، چهار در است نيتروژن بهتر

 درصد ۰5 كه آن است بهتر سبک نسبتاً خاک هاي در ويژه به و امكان صورت در. شود مصرف گل دهي

 ها دانه پرشدن شروع و دهي گل بعد از درصد 65 و( ساقه شدن متورم) خوش شكم مرحله در كل نيتروژن

 .گردد مصرف
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 يوم() ترجيحاً كود نيترات آمونپاييز در بايست مي شده توصيه هنيتروژن كود مقدار سوم دو ديم، گندم زراعت در

 سوم يک. شود مصرف بذر متري سانتي 9 تا 0 در فاصله بذر بستر زير جاي گذاري صورت به كشت با زمان هم

 اول هنيم تا اسفند دوم نيمه زماني فاصله در سرک بصورت بهاره هاي وجود بارندگي صورت در نيز باقيمانده

ر د شده، مصرف پاييز در نيتروژنه كود سوم دو كه مناطقي در. شود مي توصيه سرک ماه بصورت فروردين

 جاي گذاري، در روش اينكه دليل به. شود خودداري سرک كود مصرف از بهاره بارندگي وجود عدم صورت

 ودش مي توصيه نمايد لذا يم محدود ريشه را بذر رشد زير در خالص نيتروژن هكتار در كيلوگرم 0۲ از بيش

يد نبا هرگز عالوه به. گيرد صورت تقسيط روش به كود مصرف خالص، نيتروژن گرم كيلو 0۲  از بيش براي

 و ذرب سوزش باعث اين عمل كه چرا كرد مصرف يكسان عمق با كشت نوار در بذر با را آمونيومي هنيتروژن كود

 به را هكتار در خالص نيتروژن كيلوگرم 6۲ از بيش توان ينم اساس اين بر ).شد خواهد آن زني جوانه عدم

 نمود(. مصرف بذر در يک عمق مساوي همراه

 

 فسفر: مصرف توصیه

 

 انواع کود هاي فسفره

 

 سوپر فسفات ساده یا سوپر فسفات معمولی یا مونو سوپر فسفات:

 

 9ي ت مي آيد. اين كود حاوسوپر فسفات ساده يا معمولي از تركيب اسيد سولفوريک بر سنگ فسفات به دس

است. مواد ناخالصي  آن درصد گچ و بقيه 5۲. در صد پنتا اكسيد فسفر ۰۲تا  61يا  خالص درصد فسفر 6۲تا 

 در بعضي موارد  در تركيب آنها كادميم جزو نا خالصي هاي خطرناک است. 
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 : سوپر فسفات تریپل یا سوپر فسفات غلیظ

 

بوده و ميزان گچ و ناخالصي آن از سوپر فسفات  در صد پنتا اكسيد فسفر 01ا در صد فسفر ي ۰9اين كود حاوي 

 .ساده كمتر و همچنين هزينه حمل و نقل آن كمتر و قيمت آن هم ارزانتر است

 

 فسفات هاي آمونیم:

 مونو آمونیم فسفات :

 سفر ( مي باشد.در صد پنتا اكسيد ف 09)معادل درصد فسفر  ۰6تا  ۰۲و  نيتروژندرصد  66اين كود حاوي 

 

 دي آمونیم فسفات:

است. ) فسفات  در صد پنتا اكسيد فسفر ( 09)معادل در صد فسفر  ۰۲و  نيتروژندرصد  61اين كود حاوي  

هاي آمونيم به دليل داشتن عيار نسبتا باالي مواد غذايي و تمايل كم به جذب رطوبت و كلوخه شدن، از جمله 

 كودهاي مرغوب به حساب مي آيند (. 

 فسفره : کود مصرف مقدار

 رفمص توصيه براي خاک است.  آزمون متفاوت مصرف روش و زمان نوع، به بسته هفسفر كودهاي كاربرد مقدار

. شود مي گرفته نظر در كيلوگرم در گرم ميلي 65 در خاک فسفر بحراني حد. شود مي توصيه هفسفر كودهاي

 تفاده،اس قابل فسفر مقدار خاک در كه هنگامي فسفري كودهاي مصرف گندم به پاسخ احتمال ديگر عبارت به

 .يابد مي باشد افزايش 65 از كمتر

 مقدار. است شده آورده انتظار در جداول زير مورد به عملكردهاي دستيابي براي تريپل فسفات سوپر كود مقدار

 و ذركارب -كودكار دستگاه با كود كه صورتي در. مي باشد سطحي روش پخش به كاربرد براي شده توصيه كود

 زير  كاهش هاي جدول در شده ارائه مقادير سوم دو تا دوم يک به توصيه مقدار گردد نواري  مصرف صورت به

           مصرف بذر كنار در بذر، درست كاشت با همراه كه هفسفر ميكروگرانول كودهاي مصرف مقدار ).مي يابد

 .گردد( مي توصيه هكتار در كيلوگرم 1۲ تا 0۲ مي شوند
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 كيلوگرم در گرم ميلي 5 از كمتر خاک هاي براي تريپل سوپرفسفات مصرف توصيه -9جدول

 هكتار( در كيلوگرم) استفاده قابل فسفر

       عملكرد پتانسيل  )تن در هكتار (

6۲< 9 9 0 1 5 0 9 
طبقه بندي آب و هوايي بر 

 اساس روش يونسكو
  شهرستان

995 965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰۰5 695 615 A-C-VW 6 بيدگل و آران 

995 965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰۰5 695 615 A-C-VW ۰ اردستان 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 9 اصفهان 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 0 بُرخوار 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 5 كرون و تيران 

90۲ 95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ SH-K-M 1 چادگان 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 0 شهر خميني 

90۲ 95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ SH-K-M 9 خوانسار 

995 965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰۰5 695 615 A-C-VW 9 بيابانک و خور 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 6۲ دهاقان 

90۲ 95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 69 شهرضا 

90۲ 95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ SH-K-M 60 فريدن ،بوئين ومياندشت 

90۲ 95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 61 فالورجان 

995 965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰۰5 695 615 A-C-VW 60 كاشان 

90۲ 95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰9۲ ۰۲۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W 69 لنجان 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W ۰۲ مباركه 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W ۰۰ آبادنجف 

955 995 965 ۰95 ۰05 ۰05 ۰65 695 A-C-W ۰9 نطنز 
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 كيلوگرم در گرم ميلي 5-6۲بين خاک هاي براي تريپل سوپرفسفات مصرف توصيه -9جدول

 هكتار( در كيلوگرم) استفاده قابل فسفر

       هكتار( در تن) پتانسيل عملكرد

6۲< 9 9 0 1 5 0 9 

دي آب و طبقه بن

هوايي بر اساس 

 روش يونسكو

  شهرستان

۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰65 695 655 6۰5 A-C-VW 6 بيدگل و آران 

۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰65 695 655 6۰5 A-C-VW ۰ اردستان 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 9 اصفهان 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 0 بُرخوار 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 5 كرون و تيران 

99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 61۲ SH-K-M 1 چادگان 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 0 شهر خميني 

99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 61۲ SH-K-M 9 خوانسار 

۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰65 695 655 6۰5 A-C-VW 9 بيابانک و خور 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 6۲ دهاقان 

99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 61۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 69 شهرضا 

99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 61۲ SH-K-M ،60 اندشتبوئين ومي، فريدن 

99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 61۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 61 فالورجان 

۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰65 695 655 6۰5 A-C-VW 60 كاشان 

99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰۰۲ 69۲ 61۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W 69 انلنج 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W ۰۲ مباركه 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W ۰۰ آبادنجف 

965 ۰95 ۰05 ۰55 ۰95 ۰۲5 605 605 A-C-W ۰9 نطنز 
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 كيلوگرم در گرم ميلي 6۲-6۰بين خاک هاي براي تريپل سوپرفسفات مصرف توصيه -6۲جدول

 هكتار( در گرمكيلو) استفاده قابل فسفر

       هكتار( در تن)پتانسيل  عملكرد

طبقه بندي آب  9 0 5 1 0 9 9 >6۲

و هوايي بر 

اساس روش 

 يونسكو

  شهرستان

965 695 605 655 695 6۲5 05 05 A-C-VW 6 بيدگل و آران 

965 695 605 655 695 6۲5 05 05 A-C-VW ۰ اردستان 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 9 صفهانا 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 0 بُرخوار 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 5 كرون و تيران 

۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ SH-K-M 1 چادگان 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 0 شهر خميني 

۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ SH-K-M 9 خوانسار 

965 695 605 655 695 6۲5 05 05 A-C-VW 9 بيابانک و خور 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 6۲ دهاقان 

۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 69 شهرضا 

۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ SH-K-M 60 فريدن، بوئين ومياندشت 

۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 61 فالورجان 

965 695 605 655 695 6۲5 05 05 A-C-VW 60 كاشان 

۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W 69 لنجان 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W ۰۲ مباركه 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W ۰۰ آبادنجف 

۰95 ۰۲5 695 615 605 665 95 55 A-C-W ۰9 نطنز 
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 كيلوگرم در گرم ميلي 6۰-65بين خاک هاي براي تريپل سوپرفسفات مصرف توصيه -66جدول

 هكتار( در كيلوگرم) استفاده قابل فسفر

          هكتار( در تن)  پتانسيل عملكرد

طبقه بندي آب و  9 0 5 1 0 9 9 >6۲

هوايي بر اساس 

 روش يونسكو

  شهرستان

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 5۲ ۰۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 5۲ ۰۲ A-C-VW ۰ اردستان 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 9 فهاناص 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 0 بُرخوار 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ 0۲ SH-K-M 1 چادگان 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 0 شهر خميني 

۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ 0۲ SH-K-M 9 خوانسار 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 5۲ ۰۲ A-C-VW 9 بيابانک و خور 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ 0۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 69 شهرضا 

۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ 0۲ SH-K-M 60 فريدن، بوئين ومياندشت 

۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ 0۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 61 فالورجان 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 5۲ ۰۲ A-C-VW 60 كاشان 

۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 6۲۲ 0۲ 0۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W 69 لنجان 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 9۲ 1۲ 9۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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 توان مي اساس بر اين كه است شده تعيين كيلوگرم در گرم ميلي 9 فسفر بحراني حد ديم گندم زراعت در

 جدول زير محاسبه نمود.    طريق از خاک آزمون اساس بر را مزرعه فسفر به نياز متوسط

 خاک آزمون اساس بر ديم گندم كشت در فسفر مصرف به نياز متوسط -6۰جدول 

 

 دمور تريپل سوپرفسفات

 نياز

 هكتار( در گرم )كيلو

 رففس پنتااكسيد ميزان

 نياز مورد

 )كيلو گرم در هكتار(

 خاک اوليه فسفر

 كيلوگرم( در گرم ميلي)

65 0 9 

9۲ 60 9 

05 ۰6 0 

1۲ ۰9 1 

05 95 5 

9۲ 0۰ 0 

 

 فسفره: کودهاي مصرف نحوه و زمان

 رب توصيه. است شده سطحي پيشنهاد پخش روش به خاكي كاربرد براي جداول فوق در شده توصيه مقادير

 در رفسف مصرف. گردد مصرف بذر كاشت با يا  هم زمان و گندم كاشت از قبل هفسفر كود تمام كه است اين

 عدم و خاک در فسفر تثبيت دليل به. دارد ريشه اي سيستم توسعه و تعداد پنجه روي بر زيادي تأثير دوره اين

 فاصله ر بهزيربذ در دكار،كو-بذركار دستگاه با هفسفر كود است بهتر نيتروژني كودهاي با در مقايسه آن تحرک

 يا و دست پاش روش به نواري نسبت صورت به هفسفر كودهاي مصرف كل در. گيرد قرار متر سانتي 6۲ تا 5

 درصد 05 تا 5۲ به شده مصرف كود اينكه مقدار ضمن است، برخوردار بيش تري اولويت از سطحي پخش

 خاک هاستفاد قابل فسفر مقدار به بستگي انميز اين. يابد كاهش مي سطحي پخش براي شده محاسبه مقدار

 .دارد
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 پتاسیم: مصرف توصیه

     رفمص به توجه با. ضروري است گندم براي پتاسيم عنصر تأمين مطلوب،  عملكرد يک آوردن بدست براي

 برداشت مقدار موارد از بسياري در كودهاي پتاسيمي، اندک مصرف و فسفري و نيتروژني كودهاي بي رويه

 افتب با هاي خاک در پتاسيم كمبود. مي باشد ها كاني از اين عنصر آزادسازي سرعت از بيش خاک از پتاسيم

 احتياج سيمپتا به مراحل ساير از بيشتر رفتن ساقه مرحله در گندم گياه. مشاهده مي شود بيشتر شني، و سبک

كودهاي  گردد بنابراين با مصرف مي جذب پتاسيم از خاک هكتار هر در كيلوگرم 9 تا 5  اين  مرحله در دارد،

 ميتوان اين كمبود را جبران نمود . پتاسيمي

. دارد قرار آن تركيب در گياه توسط شده جذب پتاسيم از درصد 95 حدود كه است ارزشي با منبع گندم كاه

ده و بر سرمايي وگرمايي را باال هاي تنش از ناشي صدمات و بيماري ها و آفات برابر گياه در مقاومت پتاسيم

  .مي شود نيز نيتروژني كودهاي از استفاده بازدهي افزايش همچنين سبب

 

 انواع کودهاي پتاسه :

 کلرور پتاسیم با نام تجارتی موریات پتاسیم:

است.اين كود براي زراعت برنج  K2Oدرصد  19تا  1۲درصد پتاسيم معادل  5۰تا  5۲اين تركيب حاوي 

 لر مثل تنباكو و سيب زميني ودر اراضي شور قابليت مصرف ندارد.توصيه شده و در گياهان حساس به ك

  

 پتاس: دو سولفات تجارتی نام با پتاسیم سولفات

 گوگرد درصد 69 پتاسيم و  اكسيد صد در 59 تا 5۲ معادل پتاسيم خالص درصد 00 تا 0۰حاوي  اين تركيب

 اصفهان مي باشد. استان اراضي كشاورزي بوده و مناسب

 

 اسیم با نام تجارتی کود شوره:نیترات پت

درصد پتاسيم بوده ودر كشت هاي با صرفه  مثل درختان ميوه،   90درصد نيتروژن و  69اين تركيب حاوي  

 توتون،  پنبه و سبزي ها توصيه مي گردد.
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 :پتاسه کودهاي مصرف مقدار

 

 در تفادهاس قابل پتاسيم حد بحراني.  گيرد صورت خاک آزمون اساس بر بايست مي پتاسه كود مصرف توصيه

 استفاده قابل پتاسيم مقدار كه صورتي در ديگر به عبارت.  است شده گزارش كيلوگرم در ميلي گرم ۰۲۲ خاک

 ردكارب مي يابد.ميزان افزايش كود كاربرد به پاسخ احتمال باشد دركيلوگرم گرم ميلي ۰۲۲ از كم تر خاک

 اسيمپت سولفات كود مصرف مقدار زير در جداول.  است اوتمتف مصرف زمان و نوع به بسته پتاسيمي كودهاي

 عملكردي محصول مختلف سطوح در انتظار مورد عملكردهاي به دستيابي سطحي براي پخش روش به خاک در

          كاهش به نصف شده توصيه مقادير بذر كنار در نواري صورت به كود كاربرد صورت در. است آورده شده

 وصيهت كود پتاسه خاكي باشند مصرف مي باال پتاسيم داراي مزارع اغلب اينكه دليل به ديم زراعت در. يابد مي

 .شود نمي
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 كيلوگرم در گرم ميلي ۲ -6۲۲ خاک هاي براي پتاسيم سولفات مصرف توصيه-69جدول 

 هكتار( در كيلوگرم) استفاده قابل پتاسيم

       هكتار( در تن)پتانسيل  عملكرد

طبقه بندي آب و  9 0 5 1 0 9 9 >6۲

هوايي بر اساس 

 روش يونسكو

  شهرستان

90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ A-C-VW ۰ اردستان 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 9 اصفهان 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 0 بُرخوار 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

91۲ 90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ SH-K-M 1 چادگان 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 0 شهر خميني 

91۲ 90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ SH-K-M 9 خوانسار 

90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ A-C-VW 9 بيابانک و ورخ 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

91۲ 90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 69 شهرضا 

91۲ 90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ SH-K-M 60 فريدن، بوئين ومياندشت 

91۲ 90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 61 فالورجان 

90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ A-C-VW 60 كاشان 

91۲ 90۲ 9۰۲ 9۲۲ ۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W 69 لنجان 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

95۲ 99۲ 96۲ ۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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 كيلوگرم در گرم ميلي 6۲۲ -65۲ خاک هاي براي پتاسيم سولفات مصرف توصيه -60جدول 

 هكتار( در كيلوگرم) استفاده قابل اسيمپت

          هكتار( در تن)  پتانسيل عملكرد

6۲< 9 9 0 1 5 0 9 

طبقه بندي آب و 

هوايي بر اساس روش 

 يونسكو

  شهرستان

۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ A-C-VW ۰ اردستان 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 9 اصفهان 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 0 بُرخوار 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ SH-K-M 1 چادگان 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 0 شهر خميني 

۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ SH-K-M 9 خوانسار 

۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ A-C-VW 9 بيابانک و خور 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 69 شهرضا 

۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ SH-K-M 60 فريدن، بوئين ومياندشت 

۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 61 فالورجان 

۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ 69۲ A-C-VW 60 شانكا 

۰9۲ ۰0۲ ۰5۲ ۰9۲ ۰6۲ 69۲ 60۲ 65۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W 69 لنجان 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

۰9۲ ۰1۲ ۰0۲ ۰۰۲ ۰۲۲ 69۲ 61۲ 60۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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 كيلوگرم در گرم ميلي 65۲ -۰۲۲ خاک هاي براي پتاسيم سولفات مصرف توصيه -65دول ج

 (هكتار در كيلوگرم) استفاده قابل پتاسيم

 

 

       هكتار( در تن)پتانسيل  عملكرد

طبقه بندي آب و هوايي بر  9 0 5 1 0 9 9 >6۲

 اساس روش يونسكو

  شهرستان

60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ 9۲ A-C-VW 6 بيدگل و آران 

60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ 9۲ A-C-VW ۰ اردستان 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 9 اصفهان 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 0 بُرخوار 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 5 كرون و تيران 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ SH-K-M 1 چادگان 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 0 شهر خميني 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ SH-K-M 9 خوانسار 

60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ 9۲ A-C-VW 9 بيابانک و خور 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 6۲ دهاقان 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ SH-K-M 66 سِميرُم 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 6۰ ميمه و شهر شاهين 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 69 شهرضا 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ SH-K-M 60 فريدن، بوئين ومياندشت 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ SH-K-M 65 فريدونشهر 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 61 فالورجان 

60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ 9۲ A-C-VW 60 كاشان 

69۲ 60۲ 65۲ 69۲ 66۲ 9۲ 0۲ 5۲ SH-K-M 69 گلپايگان 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W 69 لنجان 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W ۰۲ مباركه 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W ۰۰ آبادنجف 

69۲ 61۲ 60۲ 6۰۲ 6۲۲ 9۲ 1۲ 0۲ A-C-W ۰9 نطنز 
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 :پتاسه کودهاي مصرف نحوه و زمان

 اسيمپت كه صورتي در. داده مي شود قرار خاک زير دندانه يا ديسک با و مصرف كاشت از پتاسه قبل كود تمام

 مصرف ،باشد نشده مصرف كاشت از قبل نيز كود پتاسيمي و نباشد كافي گياه نياز رفع براي خاک در موجود

 ودهايك كارايي افزايش براي. مي گردد توصيه گندم رشد اوليه مراحل نوبت در يک در پتاسيم كلرور سرک

مصرف  نميزا روش اين با داد،  قرار بذر كشت رديف در كودكار، بذركار دستگاه با را اين كود توان مي پتاسيمي

  .يافت خواهد كاهش پتاسيمي كود

 

 مناسبي مقادير كه حاوي آب در حل ابلق كودهاي از استفاده دهي ساقه اواسط و زني پنجه انتهاي مراحل در

باالي  هاي به عملكرد دستيابي براي. شود مي  توصيه هكتار در كيلوگرم ۰۲ تا 6۲ مقدار به باشند پتاسيم

 گل دهي مراحل در يا محلول پاشي و كودآبياري ت صور به باال پتاسيم حاوي كودهاي سرک مصرف محصول،

را به  گندم عملكرد افزايش و ها دانه شدن در  پر سزايي به كمک دانه شدن شيري و( خوشه ظهور از قبل)

 .همراه خواهد داشت 

 

 گوگرد: کاربرد

 زهكشي با خاک هاي معدني در گوگرد كمبود. مي گردد گندم گياه جذب سولفات يون صورت به گوگرد

 گوگرد كه ميزان در بررسي هاي بعمل آمده مشخص گرديده. دارد وجود كم آلي ماده و درشت بافت مناسب،

 ميلي گرم در 6۰)  بحراني حد از كم تر دركشور گندم كشت تحت خاک هاي از درصد 90 قابل استفاده،

 نيازمندند.  گوگرد گندم به كاربرد كشت تحت اراضي درصد از 90 حدود ديگر عبارت به. باشد مي( كيلوگرم

رد مهم است و حد بحراني آن در بافت گوگ كمبود تشخيص براي گياهي بافت به گوگرد در نسبت نيتروژن

    ميلي گرم در كيلوگرم  6۰حد بحراني گوگرد) به صورت سولفات(  تعيين گرديده است. 0/69گياهي گندم

 مي باشد.

 گياه در وگردگ كمبود رفع در مي تواند پتاسيم سولفات و سولفات آمونيوم نظير سولفات، بنيان با كودها كاربرد

وله گران آلي كودهاي يا و پاستيل گوگرد پودري، صورت به گوگرد كاربرد حال اين ، باشود واقع مؤثر گندم
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 خاک در ردگوگ دليل اينكه به. اند شده شناخته گندم نياز مورد گوگرد تأمين مهم منابع عنوان به نيز گوگردي

 كاربرد د،گرد جذب گياه توسط و سپس تبديل سولفات به بيولوژيكي فرايندهاي كمک به بايستمي  ابتدا

 توصيه مي گردد.( تيوباسيلوس ها) گوگرد كننده باكتري هاي اكسيد با همراه آن الزاماٌ مستقيم

 در كيلوگرم 9۲۲ تا ۰5۲ميزان  به پاستيل و پودري گوگرد. است متفاوت آن نوع به بسته گوگرد مصرف مقدار

 ارجحيت پودري گوگرد به نسبت آن ردكارب گوگرد پاستيل مصرف در سهولت دليل به. مي شود توصيه هكتار

 كسيدا باكتري هاي از استفاده كه شرايطي در ويژه به. مي باشد مصرف نيز قابل آلي مواد با همراه گوگرد. دارد

. دتوصيه مي گرد حيواني كودهاي ويژه به آلي مواد همراه به گوگرد مصرف نيست، گوگرد امكان پذير كننده

 مي باشد. گوگرد حاوي كه است آلي كودهاي انواع يگرد از گرانوله نيز آلي گوگرد

 

 

 

 مصرف کم عناصر کاربرد توصیه

 

 مصرف: کم عناصر حاوي کودهاي انواع

  سولفات روي متبلور:

/. ميلي گرم بر كيلوگرم مي باشد . 0درصد روي بوده و حد بحراني مصرف آن درخاک  ۰6اين تركيب حاوي  

 مخلوط مزرعه خاک با زمين تهيه هنگام در هكتار در گرم كيلو 9۲ تا 1۲ حدود يكبار سال۰ هر خاكي مصرف

روز يک بار بوده  65 اقل هر حد فاصله با نوبت 9 تا ۰ در هزار در 5 تا 9 غلظت با محلول پاشي آن گردد.امي

 كه اولين نوبت مصرف آن از مرحله پنجه زني آغاز مي شود .
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 سولفات آهن متبلور:

 ميلي گرم بر كيلوگرم مي باشد. مصرف 1درصد آهن بوده و حد بحراني آن در خاک  ۰۲اين تركيب حاوي 

 65 اقل حد فاصله با نوبت 9 تا ۰ در هزار در 5 تا 9 غلظت با محلول پاشي آن توصيه نمي شود  ولي خاكي

 روز يک بارتوصيه مي شود.) اولين نوبت از مرحله پنجه زني آغاز مي گردد(

 

  ر:سولفات منگنز متبلو

ميلي گرم بر كيلوگرم مي  5/6۲درصد منگنز بوده و حد بحراني آن در خاک  9۰تا  ۰9اين تركيب حاوي  

 مزرعه خاک با زمين تهيه هنگام در هكتار در گرم كيلو 1۲ تا 0۲ حدود يكبار سال۰ هر خاكي آن باشد. مصرف

روز يک باربوده كه  65 هر فاصله با تنوب 9 تا ۰ در هزار در 5 تا 9 غلظت با )محلول پاشي، گردد.مي مخلوط

  اولين نوبت مصرف آن از مرحله پنجه زني آغاز مي گردد.(

 

 : سولفات منگنز مس

 /. ميلي گرم بر كيلو گرم مي باشد. مصرف۰درصد مس بوده و حد بحراني آن درخاک  ۰5اين تركيب حاوي  

 مخلوط مزرعه خاک با زمين تهيه هنگام در هكتار در گرم كيلو 9۲ تا ۰۲ حدود يكبار سال۰ هر خاكي آن

روز يک بار بوده كه اولين  65 هر فاصله با نوبت 9 تا ۰ در هزار در 5 تا 9 غلظت با محلول پاشي، گردد. )مي

 گردد(.نوبت مصرف آن از مرحله پنجه زني آغاز مي

 

 است: ضروري زیر فنی نكات کلیه رعایت برگ پاشی یا محلول پاشی براي

 اشي حتي االمكان با آب شيرين انجام گيرد.محلول پ -6

 شود. انجام است مايل آفتاب اشعه كه هنگامي عصر يا زود صبح بايد محلول پاشي -۰

 در ليتر ميلي۰۲۲در هزار) ۰/۲غلظت  به ظرفشوئي مايع يا سيتووت ماده ، شده تهيه كودي محلول به -9

 التح آب قطرات نتيجه در و آب شده سطحي كشش نيروي كاهش باعث كار اين. گردد اضافه( آب ليتر 6۲۲۲
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 فزايشا برگي جذب ميزان نتيجه در و يافته افزايش ذرات كودي با برگ تماس سطح و گرفته خود به گسترده

 مي يابد.

 باشد. حداقل بايد باد وزش سرعت محلول پاشي هنگام -0

 ررسي خودداري شود.  از اختالط كود هاي شيميايي با سموم شيميايي بدون مطالعه و ب  -5

 گيرد. انجام مزرعه آبياري زماني فاصله حداقل با محلول پاشي انجام از پس -1

 در و تهيه غلظت مربوطه با را نظر مورد كود مي گردد پيشنهاد فوق عمليات انجام صحت از اطمينان براي -0

 هگيا در روز سه از پس سوزي عالئم برگ ظهور عدم صورت در گيرد، انجام برگ پاشي مزرعه از كوچكي قطعه

 شود. انجام محلول پاشي مزرعه سطح تمام در

 شود. استفاده ربُ بدون كامل ميكروي كود از شور اراضي در -9

 نمود. محلول پاشي توان آن ها را روي بذر مي مصرف كم عناصر حاوي كودهاي بذربا سازي غني براي -9

 کاربرد مواد آلی در تولید گندم

 اراضي تحت از درصد 1۲ از بيش در آلي كربن ميزان و است شده واقع خشک نيمه و خشک نطقهم در ايران 

 نشان داده ها بررسي .باشد مي درصد 5/۲ از كم تر     آن از توجهي قابل دربخش و درصد يک از كم تر كشت

 عملكرد( هكتار در تن9در صد يا  6/۲ معادل) خاک كيلوگرم در آلي كربن گرم هر افزايش ازاي به كه است

 . يابد مي افزايش هكتار در كيلوگرم ۰91 ميانگين طور به گندم دانه

 بقاياي از كمپوست حاصل حيواني، كودهاي انواع شامل و است زيادي تنوع داراي آلي مواد تأمين منابع

 عاتايض پسته، و نيشكر ضايعات كلش گندم، و برنج سبوس گياهان، برگ و شاخه نظير كشاورزي محصوالت

 حاصل كمپوست خوراكي، قارچ توليد هاي صنعت و كشت كاغذ و و چوب كني، خشک چاي قند، كارخانه هاي

الح اص بر عالوه كه است حيواني و گياهي تجزيه قابل مواد ساير و استخوان پودر هاي شهري، زباله  تخمير از

 هب. دهند مي خاک افزايش در را زراعي گياهان استفاده مورد غذايي عناصر غلظت نيتروژن، به كربن نسبت

 دكو از استفاده مناسب، زراعي تناوب جمله انتخاب از حفاظتي كشاورزي اعمال و زراعي صحيح مديريت عالوه

 ارتقاي و حفظ در شاياني كمک حفاظتي خاک ورزي انجام محصوالت و كلش و كاه بقاياي از استفاده سبز،

 . نمايد مي خاک آلي كربن
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 گندم: زراعت در امید کودهاي مصرف

 مثال عنوان به. آن دارد نوع و نيتروژن به كربن نسبت ، پوسيدگي درجه به بستگي دامي كود مصرف ميزان

 كه يخاك در باال رسيدگي درجه با( شده )پوسيده كمپوست گاوي كود منابع از توصيه قابل دامي كود ميزان

     هكتار در تن 1 تا 5هكتاراست و كود مرغي  در تن ۰۲ - 65درصد باشد يک از كمتر آن آلي كربن ميزان

 باشد( شده فرآوري مرغي كودهاي ازنوع ،است بهتر مزارع در مرغي كودهاي از استفاده ) .مي باشد

 

 گندم: زراعت در کمپوست و ورمی کمپوست کودهاي مصرف 

تن در هكتار  ۰5تا  ۰۲توانشهري در صورتي كه ازكيفيت خوبي بر خوردار باشد مي زباله كودهاي كمپوست از

 درمصرف مساله تن در هكتار در زراعت گندم استفاده نمود. مهم ترين 6۲تا 5و از كود هاي ورمي كمپوست 

 .باشدباالي آن ها مي قيمت كودهاي كمپوست و ورمي كمپوست

 

  زراعی: تناوب

 هبودب دليل به زراعي صحيح، تناوب اجراي. كند مي ايفا پايدار كشاورزي در را مهمي بسيار نقش تناوب زراعي،

 فرسايش كاهش و هرز علف هاي و آفات كاهش بيماري ها، ، خاک آلي مواد افزايش خاک، كيفيت و حاصلخيزي

 .شود مي توليد محصول افزايش باعث

 سبز: کود

 سبز، كود از منظور.باشد مي زراعي تناوب در سبز كود از استفاده خاک آلي ماده افزايش راه هاي از يكي

 رشد از پس خاک به آن افزودن زدن و شخم به واسطه بقوالت تيره از عمدتاً گياهان برگ و شاخ برگرداندن

. باشد مي حيواني كود همانند خاک فيزيكي بر خصوصيات سبز كود اثر. است محصول برداشت بدون و كافي

 بر خاک هب شده تثبيت نيتروژن مامت شود، استفاده سبز كود عنوان به تيره بقوالت گياهان از كه صورتي در

 .گردد مي
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 لوبيا، انواع روغني، خلر، لوبيا جمله از گياهاني هستند، بقوالت خانواده گياهان از مواقع بيشتر در سبز كودهاي

 هاين گياهان ب. گيرند مي قرار استفاده آبي مورد كشت در سبز كود عنوان به سياه گندم و جو شبدر، چاودار،

 .مي باشند موثر خاک ها ساختمان و باروري بهبود در و كرده فقير رشد هاي خاک در خوبي

 بزس كود خشبي درصد مواد چنانچه گردانند، مي بر خاک به گندم كاشت از قبل هفته دو حداقل را سبز كود

 ندهردابرگ خاک به گندم كاشت تري از طوالني زماني فاصله با مي بايست باشد، كم آن نيتروژن و باال بوده

 آن ها تدااب بايست مي شود مي استفاده سبز كود عنوانشبدر به يا يونجه مثل گياهاني از كه صورتي در. شود

 علف با ار آن ها يا و گردند خشک تا نمود قطع طوقه پائين از غازي كولتيواتور و پنجه مانند آالتي ماشين با را

 اين صورت غير در. شوند زده شخم خاک، بودن روگاو وضعيت در بعد، هفته 0 تا 9 و نمود مناسب خشک كش

 كرد.هرز با محصول گندم رقابت پيدا خواهند  علف صورت به و كرده رشد مجدداً گياهان اين

 نياز داراي و بوده و تابستانه گرمسيري گياه، اين. گيرد قرار استفاده مورد سبز كود عنوان به تواند مي نيز ماش

 يا آلي مواد از غني و سبک اراضي در بوده و مقاوم خشكي به شدن سبز زا پس ماش. است زيادي حرارتي

 از بخشد مي بهبود را خاک حاصلخيزي ماش آن جايي كه از. دارد بيش تري توليد رسي شني هاي خاک

 استفاده سبز كود عنوان به بقوالت از كه مواردي در .است گندم برخوردار با زراعي تناوب در اي ويژه جايگاه

مصرف  ميزان از هكتار در كيلوگرم 6۲۲ تا توان مي گياهان، اين توسط زيستي نيتروژن تثبيت دليل به شود

 .ازته كاست كود

 

 گیاه: رشد هاي محرك و هیومیک هاي اسید کاربرد

         ايفا ندمگ رشد خاک براي بيولوژيكي و فيزيكي شيميايي، شرايط بهبود در سزاييه ب تأثير اسيدهيوميک

. هدمي د افزايش را فسفر جمله از عناصر غذايي از استفاده كارايي هيوميک اسيد كاربرد عالوه به. ايدمي نم

 بزس شرايط عمل اين. نمود مصرف گندم كشت زمان بذرمال در صورت به مي توان را هيوميک اسيد مايع نوع

 ساقه دهي زني، پنجه زمان در انمي تو را هيوميک اسيد عالوه به. بهبود  مي بخشد را دانه زدن جوانه و شدن

سيستم  طريق از هيوميک اسيد هاي محلول كاربرد. نمود مصرف آبياري با همراه ظهور خوشه از قبل يا و

 معرفي مختلفي رشد هاي محرک تاكنون .مي باشد امكان پذير مال بذر مصرف يا و محلول پاشي و آبياري
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 ندمگ گياه رشد در سزايي به تأثير دريايي جلبک هاي عصارهو  آمينه اسيدهاي كاربرد بين اين در. اند شده

 هكتار در ليتر ۰ تا 6 ميزان به زني پنجه زمان در هاي سرمايي تنش شرايط آمينه در اسيدهاي كاربرد. دارد

 با تنش هاي مقابله براي تركيبات اين. مي شود توصيه سرما خسارت كاهش براي صورت محلول پاشي به

 .گردندتوصيه مي نيز شوري يا و خشكي

 

  گندم: زراعت در زیستی کودهاي کاربرد

 تركيبي كه شود مي مانند اطالق ژله موارد برخي در يا و مايع ،(پودري عمدتاً) جامد مواد به زيستي كودهاي 

 ردهفرآو يا و خاک زي ميكروارگانيزم مفيد چند نوع يا يک از انبوه جمعيت با كه نگه دارنده ماده يک از است

 رشد شافزاي يا و گياهان نياز مورد غذايي عناصر تأمين به منظور و است شده فرموله و تركيب آن ها متابوليک

 وسطت كه است شده معرفي دنيا در امروزه زيستي كودهاي از متفاوتي انواع. شوند استفاده مي آن ها  عملكرد و

 .گيرد يم قرار استفاده مورد گندم ويژهبه غالت كشت كشاورزان براي

 

ريوم، فالوباكت سودوموناس، مانند باشند. باكتري هاييمي گياه رشد محرک باكتري هاي حاوي زيستي كودهاي

 هاي اكتريب. مي باشند گياه رشد محرک باكتري هاي شده شناخته انواع از آزوسپيريلوم و ازتوباكتر باسيلوس،

        شافزاي را گياهان رشد غير مستقيم يا و ممستقي بطور مختلف، مكانيسم هاي وسيلهبه گياه رشد محرک

 .دهند مي

 كودها اين. دارد آن ها نوع فرموالسيون به زيادي بستگي گندم رشد محرک زيستي كودهاي مصرف نحوه

 كود ره فرموالسيون نوع حسببر. مي شوند توليد صورت گرانول به ندرت به و پودري يا و مايع شكل به عموماً

 .مي باشد صفحه بعد  شرح هب آن مصرف نحوه
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 مایع: فرموالسیون با گیاه رشد محرك زیستی کودهاي

 

 :مال بذر-1

 يستيز كود مصرفي، مقدار بذر با متناسب سپس ريخته، تميزي مناسب ظرف داخل بذر از معيني مقدار ابتدا

 ليهك شدن آغشته از تا مي شود داده خوبي تكان به ظرف محتويات دقيقه چند براي و شده اضافه آن به مايع

 آماده صورت در. هستند آماده كاشت براي بذرها اين شرايط در. گردد حاصل اطمينان زيستي كود به رهابذ

 و سرد هواي ترجيحاً و خورشيد مستقيم نور از دور) تميزي مناسب در مكان ها بذر كاشت، شرايط نبودن

 كود مقدار .شود نمي توصيه ساعت ۰0 از بيش يطشرا اين در رهابذ نگه داري. نگه داري مي شوند( خشک

 9۲تا  ۰۲بذر  كيلوگرم يک ازاي هر به گندم درمورد. دارد بذر نوع و ميزان به بستگي مصرفي، مايع زيستي

آب  و اکخ تحقيقات موسسه در شده انجام اخير آزمايشات نتايج.  گردد مي توصيه   تلقيح مايه از ليتر ميلي

 طوربه واندت مي هكتار در ليتر يک مقدار به( فالويت) گندم ويژه كود زيستي كه كاربرد است داده نشان كشور

 .شود درصد 6۲ تا گندم عملكرد سبب افزايش متوسط

 

 :محلول پاشی-2

محلول  صورتگياه به رشد محرک باكتري هاي كه كاربرد است داده نشان اخير سال هاي آزمايشات نتايج

 با اابتد اين كار براي. است گندم داشته جمله از و زراعي گياهان عملكرد و رشد رد مثبتي اثرات داراي پاشي

 در معموالً محلول پاشي. شود مي كاليبره محلول پاشي مزرعه براي مصرفي آب مقدار سمپاش يک از استفاده

 فاوتمت مصرفي زيستي كود مقدار مزرعه، سبز سطح به با توجه بنابراين. شود مي توصيه مرحله سه تا دو

 اساس بر. گردد رقيق نظر مورد كود بايست مي قطعاً اقتصادي لحاظ به روش محلول پاشي، در.  بود خواهد

 اياز كوده است بهتر. باشد مي مجاز نيز بار صد تا سازي رقيق كود، در موجود موثر جمعيت ميكروارگانيسم

 .نشود استفاده باشد آن ها گذشته توليد ريختا از ماه دو از بيش كه انواعي و 6۲0 پايه جمعيت با بيولوژيک

 ماوراء امواج منفي اثرات از جلوگيري تا ضمن گيرد صورت آفتاب غروب هنگام در است بهتر محلول پاشي

 .باشد برخوردار فيلوسفر نفوذ به براي كافي فرصت از خورشيد، نور بنفش
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 پودري: فرموالسیون با گیاه رشد محرك زیستی کودهاي

 شكر، درصد ۰۲ صمغ عربي، درصد 0۲ محلول. شود مي استفاده متعددي مواد از رهابذ كردن اکچسبن براي

 اشدب مي مهم بسيار مصرفي مواد چسباننده مقدار. باشند مي مواد اين از اي نمونه سلولز اتيل متيل درصد 0

كم  هك حالتي در و دهش يكديگر به بذور چسبيدن گردد موجب اضافه نياز از بيش چسباننده ماده اگر كه چرا

      ۰۲- 9۲ كاربرد گندم مورد در. داد خواهد جاي خود روي بر را اندكي كود  مقدار گردد، اضافه نياز از تر

 .مي گردد توصيه پودري تلقيح مايه گرم 9۲ حدود و ميلي ليتر محلول چسباننده

 

 گوگرد: کننده اکسید هاي باکتري حاوي زیستی کودهاي

 بايد گوگرد كيلوگرم 5۲ ازاي به و شود مي تهيه شكل پودري به عموماً تيوباسيلوس ري هايباكت تلقيح مايه

توليد  به قداما خانگيران گاز پااليشگاه اخيراً. نمود مصرف كشت از قبل تلقيح  تيوباسيلوس مايه كيلوگرم يک

 االتريب كارايي و از شودپخش مي خاک در سرعت به كه است نموده عدس فرم به پاستيلي بنتونيتي گوگرد

 .است برخوردار گوگرد هاي فرم ساير به نسبت

 

 محیطی: هاي تنش شرایط در گندم گیاه تغذیه مدیریت

 شور هاي خاك شرایط در گندم گیاه تغذیه مدیریت

 شور: شرایط در گندم کودي توصیه

 در رفتهگ صورت حقيقاتيج ت نتا براساس.  است متفاوت شور غير با شور شرايط در نيتروژنه كودهاي مصرف

 شرايط در مصرف معادل نيتروژن مقدار بر متر، زيمنس دسي 1 از كمتر(ECe)الكتريكي  هدايت با خاک هايي

به ازاي هر واحد هدايت الكتريكي  متر، بر زيمنس دسي 0-9بين شوري با خاک هاي در. مي باشد شور غير

 در و. ودمي ش افزوده آلي كربن براساس مقادير مصرفي نيتروژني كود توصيه ميزان به كيلوگرم اوره ۰5 مقدار

        نيتروژن به ازاي افزايش هر واحد شوري  مقدار خاک، برمتر زيمنس دسي 6۲-6۰  بين خاک هاي شوري

 در و .كيلو گرم اوره از سقف قبلي كسر مي گردد ۰5دسي سيمنس بر متر(  9)  بر مبناي توصيه در شوري 

 شرايط درصد كمتر ازمقدارمصرف در 9۲نيتروژن مقدار خاک برمتر زيمنس دسي 6۰ر از باالت خاک هاي شوري
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 ندمگ رسيدگي دانه ي دوره در و(  زني پنجه) گياه رويشي ي دوره اوايل در نيتروژن مي باشد. مصرف شور غير

 وزن و پنجه تعداد سبب افزايش نيتروژن، مصرف زيرا. باشد مي برخوردار اي ويژه اهميت از شور شرايط در

 سبک خاک هاي در نيتروژنه كودهاي طوركليبه .مي گردد كاه و دانه عملكرد افزايش نتيجه، در و دانه هزار

 با هم زمان يا و زني پنجه شروع مراحل در بار سه تا دو( رسي) سنگين در خاک هاي و بار چهار يا سه( شني)

 خاک هاي متوسط در. مي شود مصرف خوشه ظهور و رفتن ساقه اوليه مراحل پنجه زني، تكميل آبياري دوم،

 و زني پنجه تكميل مرحله در سپس زني وهمزمان با آبياري دوم، پنجه شروع زمان در نوبت يک سنگين و

 دليل هب با ماشين آالت نيتروژني كود مصرف كه شرايطي در. مي شود مصرف رفتن ساقه مرحله در سوم نوبت

 رمؤث بسيار آبياري آب طريق از كود اوره مصرف نباشد مقدور مزرعه در امدج روش به گندم بوته هاي بلندي

 ي شودم توصيه بنابراين مي شود انجام سنگين اول شور، آبياري شرايط در معموالً اينكه به توجه با. بود خواهد

 طوربه كود بقيه و باشد دوم نوبت آبياري از قبل نيتروژني كود شروع مصرف با بافت سبک، خاک هاي در

 در كيلوگرم 0۲ تا 5۲ مصرف بافت سنگين، با و متوسط هاي خاک در. شوند بعد مصرف مراحل در مساوي

 شور، شرايط در .شوند مصرف بعد مراحل در مساوي بطور بقيه و زني پنجه شروع زمان در نيتروژني هكتار كود

 آمونيوم ولفاتس و آمونيوم فسفات يپل،سوپرفسفات تر ي كودها بين تفاوتي گندم، نياز مورد فسفر تأمين براي

شوري  در و بيش تر درصد ۰۲ تا فسفر مصرف متر، بر زيمنس دسي 9 تا 0 بين شوري شرايط در. ندارد وجود

 همزمان قسط دو در پتاسيم مصرف .بود خواهد شور غير شرايط در توصيه با مصرف مطابق ميزان بيش تر هاي

 زيمنس دسي 0 شوري تا پتاسيم مصرف. شود مي معني دار عملكرد بودبه باعث رفتن ساقه هنگام و كاشت با

 پتاسيم بيشتر مصرف متر، بر زيمنس دسي 69 تا 0 شوري در و شور غير در شرايط مصرف توصيه برابر متر، بر

 .شود مي توصيه درصد 9۲ ميزان به

 .گردد مي توصيه شورغير  ايط شر همانند محلول پاشي صورت به مصرف كم عناصر حاوي كودهاي مصرف 

           مطلوب بسيار شور شرايط براي درهكتار كيلوگرم 9۲ ميزان به روي سولفات كود خاكي مصرف ولي

 .بود خواهد
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 خشكی: تنش شرایط در گندم گیاه تغذیه مدیریت

 

 نظير اكسيدان هايي آنتي غلظت افزايش طريق از كلسيم، و پتاسيم نيتروژن، مانند ضروري غذايي عناصر

.  ندمي ده كاهش گياه سلول هاي در را سمي اكسيژن فعال دسموتاز، كاتاالز و پراكسبداز اثرات سوپراكسيد

كلروپالست  غشاء دهند، مي كاهش نوري را اكسيداسيون و رانده بيرون آنتي اكسيدان ها،  اكسيژن فعال را اين

رو و ماك  ميكرو غذايي عناصر برخي همچنين . دهند مي افزايش را فتوسنتز ميزان و بخشيده استحكام را ها

 تنش برابر در گياه مقاومت آنتي اكسيدان ها،  غلظت افزايش طريق از نيز منيزيم و سيميسيل روي  و مانند

هبود ب را ريشه رشد روي، و منيزيم پتاسيم، فسفر، مانند عناصري اين، بر افزون .مي دهند افزايش را خشكي

 و ها روزنه تنظيم عمل به و گشته گياه داخل به آب افزايش جذب باعث خود نوبه هب عامل اين كه مي بخشند

 ه دارينگ قدرت افزايش در وكلسيم پتاسيم مانند عناصري. مي نمايد كمک خشكي به گياه مقاومت افزايش

 تاسيمپ غلظت افزايش و پتاسيم تجملي مصرف .اسمزي مؤثرند فشار تنظيم و خشكي شرايط تحت سلول آب

براي ساير عناصر  (Antagonistic) منفي متقابل اثرات ايجاد به منجر كه  حدي تا خاک در جذب ابلق

 .ي رسدم نظر به خشكي تنش با مقابله براي مفيد وضعيتي نگردد، خاک در غذايي نظير كلسيم و منيزيم

گروه  همه در. باشدمي  خاک آلي خاک، افزايش  مواد دسترس قابل آب ظرفيت افزايش راه هاي از ديگر يكي

 دسترس قابل آب ظرفيت مي يابد، افزايش درصد6-9خاک،  آلي ماده ميزان هنگامي كه خاک، بافت هاي

 ظرفيت درصد 1۲ از بيش مي رسد، درصد 0 به آن افزايش مقدار و هنگامي كه شود مي برابر دو تقريباً خاک

گروه  سه در توان مي را خاک رطوبت افزايش هاي روش .مي دهد اختصاص خود به را آب خاک نگه داري

 مديريت به كه مربوط روش هايي -۰ مي دهند. افزايش را خاک در آب نفوذ كه روش هايي -6: كرد طبقه بندي

 سه هر. مي دهند افزايش را خاک سازي رطوبت ذخيره ظرفيت كه روش هايي -9 . است خاک سطح از تبخير

 درک خشكسالي، برابر در مقاوم خاک يک منظور ايجاد به. اشدبمي خاک آلي ماده به ياد شده مربوط روش

   .دارد خاک ضرورت رطوبت بر مؤثر عوامل مهم ترين

 اين. مي گردد خاک درصدي آب 0 افزايش و تبخير كاهش به منجر خاک سطح در آيش گياهي پوشش حفظ

 دوره هاي در محصول پژمردگي از داضافي مي توان آب مقدار اين. است باران ميلي متر 9 تقريباً معادل مقدار
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 ياهيگ بقاياي باالي سطوح. بيانجامد گياه بقاي به و جلوگيري نموده( رشد فصل طي خشكي تنش) خشک

 .مي گردد خاک در بيشتر ذخيره آب ميلي متر  9۲-9۲ ذخيره به منجر( هكتار در تن 9 -6۰)

 

 سرما: تنش شرایط در گندم گیاه تغذیه مدیریت

 

 كود مصرف مقدار. محسوب مي شود سرما از ناشي خسارت كاهش در مهم عوامل جمله از نيز هتغذي مديريت

 اغلب هستند، نيتروژن كمبود داراي كه گياهاني. باشد مؤثر تواند مي سرمازدگي خطر از جلوگيري در نيتروژن

كوچک  ياهگ ظاهر اما رند،ندا اند، داشته دريافت كافي نيتروژن گياهاني كه با تفاوتي رفتن خوشه تاريخ نظر از

 اهگي شادابي و رويشي رشد افزايش موجب نيتروژن كود مصرف زياد . پايين تر مي باشد آن عملكرد و تر

به  نرفت ساقه مرحله از قبل بايد نيتروژن كود مصرف. مي شوند سرمازدگي مستعد و ساقه ها آب دار گرديده،

نمود،  اباجتن پاييز بايد در نيتروژن كود ازحد بيش مصرف از. گردد انجام حداكثر عملكرد به دستيابي منظور

نكرده  افتدري پتاسيم كافي اندازه كه به اما مقادير كافي فسفر جهت رشد قوي ريشه توصيه مي شود. گياهاني

 يكاف بنابراين،. مي شود مربوط سلول در آب به كمبود اين كه هستند حساس تر سرمازدگي به اغلب اند،

 آلي مواد افزايش با طرفي از .مي گردد منجر سرمازدگي خطر به افزايش كه است عاملي پتاسيم، نميزا نبودن

 يزدگ سرما برابر در را آن ها مقاومت مي توان گياهان زراعي، سلول هاي به پروتئين ها و قندها قبيل از محلول

 از قبل مراحل در گرا چپ و زادآ آمينه اسيدهاي حاوي گياه رشد هاي محرک محلول از استفاده. داد افزايش

 تنش هاي شرايط به مقاومت افزايش به شاياني كمک مي تواند رفتن ساقه و مرحله پنجه زني زني، پنجه

 با نيز اسيد هيوميک .موثرترند بين اين در باشند نيز پتاسيم حاوي كه آمينه اسيدهاي. سرمايي بيانجامد

 تفعالي افزايش به شود مي مربوط مكانيسم نخست. شود دگيسرماز مانع حدودي تا تواند مي سازوكارهايي

 شيره چرخش اگرچه. شود مي ريشه اطراف در خاک گرم شدن سبب خودبخود كه خاک هاي ميكروارگانيسم

 حدودي تا تواند مي هم كند چرخش همين اما است، بطئي و كند فصل زمستان در آوندها درون در گياهي

 رطوبت بيش تر حفظ به شود مي مربوط سازوكار دومين. كند منتقل اييهو رابه قسمت هاي ريشه گرماي

 در طول. شود مي ذخيره خاک درون در بيش تري كالري مقدار آب ويژه گرماي بودن باال دليلكه به خاک
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      دست از را گرما به سرعت خشک خاک شب در و كند مي گرم را آن و تابد مي زمين سطح به آفتاب روز

 نتيجه در شود، مي خنک تر آهسته كرده است ذخيره كالري بيش تري مقدار كه مرطوب خاک ماا. دهد مي

 ستا اين سرمازدگي با مقابله براي اسيد به هيوميک كار  و ساز سومين. يابد مي كاهش سرمازدگي احتمال

اين  همه زا. شود مي جذب خاک به بيش تر خورشيدي انرژي در نتيجه و دهد مي خاک به اي تيره رنگ كه

 مقابله به مه مكانيسم اين با و داده افزايش را سلولي درون متابوليسم اسيد و فوليک اسيد هيوميک گذشته ها

 .كنند مي سرما كمک با

 

 گرما: تنش شرایط در زراعی مدیریت

 .داد كاهش را اين خسارت توان مي موقع به آبياري و خاک رطوبت حفظ مانند مديريتي اقدمات با -6

 گردد استفاده ارقامي است از بهتر دارد، وجود فصل آخر خشكي و گرما تنش بروز احتمال كه مناطقي در -۰

 مي روند. گل به زودتر كه

 شكاه به منجر نيز مي تواند دانه شدن شيري و ها خوشه ظهور مرحله در محلول پتاسيمي كودهاي كاربرد -9

 .گردد رشد فصل آخر ر گرمايد گندم دانه هزار وزن كاهش در گرمايي تنش اثرات
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 حفاظتی: کشاورزي در گندم گیاه تغذیه و خاك حاصلخیزي مدیریت

 مستقیم( کشت) خاکورزي بی

 مصرف نیتروژن:

 طتوس كاشت با همزمان پايه و صورت به رشد دوره طول براي شده برآورد نيتروژن كل درصد ۰۲ روش، اين در

 تروژنني اگر مثال عنوان به. گردد جاي گذاري مورد نياز كودهاي ساير با همراه ذرب كنار و زير در كارنده دستگاه

 9۲ معادل مقدار، اين درصد ۰۲ صورت اين در باشد هكتار در كيلوگرم 0۲۲ اوره حسب بر شده برآورد كل

 تروژنني مصرف .گردد مصرف جاي گذاري طريق به مرحله اين در است الزم كه بود هكتار خواهد در كيلوگرم

 براي شده برآورد كل اوره يا نيتروژن درصد ۰5 ميزان به( اول تقسيط)  سوم نوبت آبياري از قبل يا و همزمان

 در كيلوگرم 0۲۲ اوره حسب بر شده برآورد كل نيتروژن صورتي كه در مثال عنوان به. باشد مي رشد دوره

مرحله  اين در است الزم كه بود خواهد كتاره در كيلوگرم 6۲۲ معادل آن درصد ۰5صورت  اين در باشد، هكتار

 يا زني گندم پنجه زمان در رشد دوره براي شده برآورد كل اوره يا نيتروژن درصد ۰5 مصرف .گردد مصرف

 كيلوگرم 0۲۲ اوره بر حسب شده برآورد كل نيتروژن كه صورتي در مثال عنوان به. گياه رويشي رشد مرحله

 اين در است الزم كه بود خواهد هكتار در كيلوگرم 6۲۲ معادل آن درصد ۰5 صورت اين در باشد، هكتار در

براي  مثال طور به گياه گل دهي از قبل مرحله در( درصد 9۲)  نيتروژن مابقي مصرف .گردد مصرف مرحله

 .(سوم تقسيط) خوشه ظهور با همزمان يا و ساقه شدن متورم مرحله در گندم

 مصرف فسفر:

 جاي گذاري روش به مصرف كود و كيلوگرم بر ميلي گرم 65 از كمتر خاک جذب قابل فسفر كه صورتي در

 65)  فوق حد از كمتر جذب قابل گرم فسفر ميلي يک هر ازاي به( لومي)متوسط بافت با خاک هاي در باشد،

 ارهكت در كيلوگرم 6۲ مقدار سبک بافت با درخاک هاي هكتار و در كيلوگرم 65 مقدار( كيلوگرم بر گرم ميلي

 عنوان به .شود مي بذرجاي گذاري كنار و زير در كارنده دستگاه توسط فسفات آمونيم يا تريپل فسفات سوپر

 خاک و بافت باشد كيلوگرم بر گرم ميلي 6۲ نظر، مورد مزرعه در خاک جذب قابل فسفر كه در صورتي مثال

 .بود خواهد هكتار يلوگرم درك 05 نياز مورد فسفاتي كود مقدار صورت اين در باشد( لوم) متوسط نيز
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 مصرف پتاسیم:

 از كمتر واحد هر به ازاي باشد، كيلوگرم بر گرم ميلي ۰۲۲ از كمتر خاک جذب قابل پتاسيم كه درصورتي

 نعنوا به. گردد مصرف پتاسيم هكتار سولفات در كيلوگرم 5/6 ميزان متوسط، بافت با خاک هاي در فوق مقدار

 اين در باشد، كيلوگرم بر گرم ميلي ۰۲۲ نظر مورد مزرعه در خاک ابل جذبق پتاسيم كه صورتي در مثال

 شدستگاه كودپا توسط يا و دستي روش به پتاسيم سولفات هكتار در كيلوگرم 6۰۲ است مقدار الزم صورت

 .گردد. توزيع مزرعه سطح در خاک ورزي عمليات گونه هر از قبل سانتريفوژي

 کم خاك ورزي:

 مصرف نیتروژن:

 ايهپ صورت به( اوره) كود نيتروژن مصرف گردد، استفاده كشت براي خاک ورزي كم سامانه از كه شرايطي در

 ارهاش آن به  بقايا پوسيدن جهت كه آنچه بر آب ( اضافه اول )خاک نوبت آبياري از قبل يا( كشت با همزمان)

درصد  يک از كمتر زراعي خاک هاي ربيش ت در آلي مواد ميزان معموالً كه آن جا از. شود توصيه نمي گرديد،

 لذا مي باشد، زني گندم پنجه مرحله با مصادف سوم و دوم نوبت آبياري بين زماني فاصل حد طرفي از و بوده

 ننيتروژ سرک اولين عنوان به نوبت دوم آبياري با رشد دوره تمام براي شده برآورد نيتروژن كل درصد 95

  .گردد مصرف

 اواخر در گندم شرايطي كه در( ماه فروردين اوايل ويا ماه اسفند در) يخبندان و سرما ندورا از پس آبياري در

 عنوان به رشد دوره كل شده براي برآورد( اوره) نيتروژن درصد 9۲ است، آن تكميل يا و پنجه زني مرحله

 براي نياز وردم( خالص) نيتروژن مقدار مثال اگر عنوان به. گردد مصرف مرحله اين در مي بايست دوم سرک

 9۲ حالت اين در. باشد هكتار در كيلوگرم ۰۲۲ انتظار عملكرد مورد و منطقه شرايط به توجه با رشد فصل كل

 قالب در مقدار اين كه گردد مصرف مرحله اين در بايد نيتروژن هكتار در كيلوگرم 1۲ يعني مقدار اين درصد

 خواهد در هكتار كيلوگرم 69۲ مقدار( درصد 01)  ورها كود در نيتروژن خلوص درصد به توجه با و كود اوره

 .مي شود مصرف فوق اساس درصد بر دوم سرک نوبت گياه رويشي رشد مرحله در زراعت ها ساير براي. بود

 از قبل يا و خوشه با ظهور همزمان يا و گندم ساقه شدن متورم مرحله در( درصد 95)  نيتروژن مابقي مصرف

 .باشدمي  گياه گل دهي مرحله
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خاک  يب با سيستم كشت شرايط در. است آمونيم نيترات ديم مناطق براي نيتروژنه كود نوع مناسب ترين

 كيلوگرم 15 مقدار آمونيم نيترات دسترسي به عدم صورت در يا آمونيم نيترات كيلوگرم 9۲ مقدار مصرف ورزي،

 يزن بارندگي انتظار هنگام و بهار در. ودميش توصيه با كشت همزمان بذر كنار و زير در جايگذاري بصورت اوره

  .گردد توزيع مزرعه سطح در سرک بصورت اوره كيلوگرم 15 يا آمونيم و نيترات كيلوگرم 9۲ مقدار

 كيلوگرم 0۲ اوره يا هكتار در كيلوگرم 9۲ مقدار حالت اين در:  كلش و كاه پوسيدن براي نياز مورد نيتروژن

               كشت انجام از پس آن درصد 5۲ كه باشد نياز مي مورد كلش تن هر ازاي به آمونيم نيترات هكتار در

 جمع سر به مابقي و توزيع مزرعه سطح تراكتوري، در پشت سانتريفوژ دستگاه يا دستي بصورت مي بايست

 .گردد مي توزيع مزرعه سطح در يكنواخت طوربه و بهار( اضافه هنگام) سرک مرحله در استفاده مورد كود

 مصرف فسفر:

 متوسط بافت با در خاک هاي. باشد كيلوگرم بر گرم ميلي 65 از كمتر خاک جذب قابل فسفر كه صورتي در

 9۲ مقدار( بر كيلوگرم گرم ميلي 65)  فوق حد از فسفر قابل جذب كمتر گرم ميلي يک هر ازاي به( لومي)

 فسفات يا تريپل فسفات سوپر در هكتار كيلوگرم ۰۲ مقدار با بافت سبک درخاک هاي و هكتار در كيلوگرم

 گرم ميلي 6۲ نظر، مورد مزرعه در خاک جذب فسفر قابل كه صورتي در مثال عنوان به. است نياز مورد آمونيم

 كيلوگرم 65۲ نياز مورد فسفاتي كود مقدار اين صورت در باشد( متوسط )لوم نيز خاک بافت و باشد كيلوگرم بر

 ملياتع گونه هر از قبل سانتريفوژي كودپاش دستگاه يا و دستي روش به بايست كه مي بود خواهد هكتار در

  .گردد مخلوط خاک با خاک ورزي خاص ادوات توسط سپس و توزيع مزرعه در سطح خاک ورزي

 اين در دارد وجود كشت مكانيزه امكان خاک ورزي كم ادوات با زمين سازي آماده از پس كه صورتي در: نكته

 رمقادي جاي به نياز مورد فسفاتي كود است ميزان بديهي. شود استفاده كود جاي گذاري روش از نيز حالت

 .گردد مصرف( الف بند) فوق مقادير نصف معادل يعني روش بي خاک ورزي در شده اشاره مقادير همان فوق

 ميلي گرم يک هر به ازاي ،(كيلوگرم بر ميلي گرم 9 حدود) ديم مناطق در خاک فسفر بحراني حد به توجه با

 هب آمونيم فسفات يا و تريپل هكتار سوپرفسفات در كيلوگرم ۰۲ ميزان فوق، مقدار از كمتر جذب قابل فسفر

 هكتار در كيلوگرم 5۲ مقدار باشد نشده انجام خاک كه آزمايش صورتي در. گردد مصرف جاي گذاري روش

 .گردد فمصر جاي گذاري صورت به آمونيم يا فسفات و تريپل سوپرفسفات
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 مصرف پتاسیم:

 از كمتر واحد هر به ازاي باشد، كيلوگرم بر گرم ميلي ۰۲۲ از كمتر خاک جذب قابل پتاسيم كه درصورتي

 مصرف( پتاسيم كلرور) پتاسيم هكتار سولفات در كيلوگرم سه ميزان متوسط، بافت با خاک هاي در فوق مقدار

 كيلوگرم بر گرم ميلي ۰۲۲ نظر مورد مزرعه در خاک بقابل جذ پتاسيم كه صورتي در مثال عنوان به. گردد

 تيدس روش به( پتاسيم كلرور) پتاسيم سولفات هكتار در كيلوگرم ۰0۲ است مقدار الزم صورت اين در باشد،

 در .دگرد توزيع مزرعه سطح در خاک ورزي  عمليات گونه هر از قبل سانتريفوژي دستگاه كودپاش توسط يا و

 نيز حالت اين در دارد مكانيزه وجود كشت امكان خاک ورزي كم تاادو با زمين سازي دهآما از پس كه صورتي

 انهم فوق مقادير جاي به نياز مورد كود پتاسيمي ميزان است بديهي. شود استفاده كود جاي گذاري روش از

 .گردد مصرف( الف بند)ورزي  خاک بي روش در شده اشاره مقادير

 

 در سیستم هاي خاك ورزي حفاظتی:مصرف عناصر غذایی کم مصرف 

               مرسوم شرايط خاک ورزي در كودي توصيه جداول با مطابق خاک آزمون اساس بر مصرف كم عناصر

 التمشك و خاک ها از در بعضي گياه ريشه هاي سيستم محدود توسعه به توجه با. شوند مصرف مي بايستي

 مرحله      اواسط در يكي نوبت دو در اوره همراه به مصرف صر كمعنا گياه، توسط خاک از مصرف كم عناصر جذب

 5 و مصرف كم عناصر هزار در 5 غلظت با خوشه ظهور و ساقه دهي مرحله حدفاصل بين ديگري و زني پنجه

 كم ناصرعحاوي  كودهاي مصرف. شود مي توصيه( درصد يک يا هزار در 6۲ مجموعاً) هكتار در هزار اوره در

 .مي باشد توصيه قابل شرايط اين در نيز مال بذر تصور به مصرف

 

 حفاظتی: ورزي خاك هاي سیستم مصرف کود هاي بیولوژیک در

 هاي محرک اي و( آزادزي نيتروژن هاي كننده تثبيت) نيتروژنوباكتر حامل تركيبات با بذر تلقيح يا و مال بذر

 نظير (مايع تركيبات براي) ليتر دو تا ميزان يک به فوق تركيبات با كشت هنگام بذر كردن آغشته رشد

                   ياهگ رشد بر مثبتي اثرات تواند مي هكتار در( جامد براي تركيبات) كيلوگرم دو تا يک و نيتروكسين

 .گذارد جاي بر



 

51 

 

 چند توصیه ترویجی:

 هبود شرايط با توجه به كم بودن مواد الي خاک هاي استان، جهت افزايش ظرفيت ذخيره رطوبت خاک و ب

تي و كودهاي زيسفيزيكي و شيميايي و حاصلخيزي،  استفاده از كود هاي دامي، كمپوست، ورمي كمپوست، كود سبز

توصيه ميگردد



 .به منظور بهبود شرايط خاک و افزايش پتانسيل توليد رعايت آيش و تناوب زراعي توصيه مي گردد

 

  خاک،  پتانسيل توليد و شرايط آب و هوايي منطقه نيز لحاظ در مديريت تلفيقي عناصر غذايي، عالوه بر تجزيه

گردد، همچنين عالوه بر كود هاي شيميايي ازكود هاي آلي و زيستي نيز در  تامين عناصر غذايي مورد استفاده گياه 

نيز توصيه شود.

 

 نگام تهيه زمين كود هاي پتاسه، فسفره و گوگردي و ريز مغذي ها همراه با كود هاي پوسيده شده آلي بايد ه

با خاک مخلوط و مصرف گردد.

 

 هايي كه كود انبار  در محل، جاده ، نزديکنزديک جوي آب، هاي آلوده ز محلدر هنگام نمونه برداري از خاک ا

هرگز نمونه برداري ننماييد. هايي كه سم پاشي شده در محلو  شده

 

 ،امانج است مايل آفتاب ر ودر زماني كه اشعهعص يا موقع زود صبح بايد محلول پاشي عناصر غذايي در گندم 

د و از باش حداقل بايد باد وزش سرعت محلول پاشي گيرد  محلول پاشي حتي االمكان با آب شيرين انجام شود. هنگام

اختالط كود هاي شيميايي با سموم شيميايي بدون مطالعه  و بررسي پرهيز گردد. 

 

 انجام صحت از اطمينان گيرد. براي انجام مزرعه آبياري زماني هفاصل حداقل با محلول پاشي، انجام از پس 

 نجاما برگ پاشي مزرعه از كوچكي قطعه در و تهيه غلظت مربوطه با را نظر مورد كود مي گردد پيشنهاد فوق عمليات

شود. انجام محلول پاشي مزرعه سطح تمام در گياه در روز سه از پس سوزي عالئم برگ ظهور عدم صورت در گيرد،
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 درصد 0۲تا9۲سوم ) يک ،( لوم) متوسط و( رسي لوم و رسي) سنگين بافت با هاي خاک كود سرک نيتروژن در 

 و زني پنجه تكميل مرحله در سوم يک ،(سرماي زمستاني شروع از قبل زني پنجه شروع) دوم آب مرحله در نيتروژن(

 تورمم) خوشه تشكيل يا و( ساقه در گره اولين هورظ) دهي ساقه مرحله در يک سوم و زمستاني سرماي گذراندن از پس

.شود مي مصرف( خوش شكم و يا ساقه شدن

  

 هم زمان مرحله، چهار در است نيتروژن بهتر(  شني) سبک و درشت بافت با خاک هاي كود سرک نيتروژن در 

 خاک در ويژه به و امكان صورت در. شود مصرف گل دهي و ساقه دهي زني، پنجه تكميل زني، پنجه شروع و دوم آب با

بعد  درصد 65 و( ساقه شدن متورم) خوش  شكم مرحله در كل نيتروژن درصد ۰5 كه آن است بهتر سبک نسبتاً هاي

گردد. مصرف ها دانه پرشدن شروع و گل دهي از

 

 ذرب كاشت با يا هم زمان و گندم كاشت از قبل فسفره كود تمام كه توصيه مي شود در مصرف كود هاي فسفره 

 سفريف كود است بهتر نيتروژني كودهاي با در مقايسه آن تحرک عدم و خاک در فسفر تثبيت دليل به. گردد مصرف

گيرد. قرار متر سانتي 6۲ تا 5 فاصله زيربذر به در كودكار،-بذركار دستگاه با

 

 پتاسيم كه رتيصو در. داده شود قرار خاک زير دندانه يا ديسک با و مصرف كاشت از پتاسه قبل كود تمام 

 رکس مصرف باشد، نشده مصرف كاشت از قبل نيز كود پتاسيمي و نباشد كافي گياه نياز رفع براي خاک در موجود

            پتاسيمي كودهاي كارايي افزايش براي. مي گردد توصيه گندم رشد اوليه مراحل نوبت در يک در پتاسيم كلرور

داد. قرار بذر كشت رديف در كودكار-بذركار دستگاه با را اين كود توان مي

 

 

  در خاک هاي استان با توجه به ميزان باالي آهک و كم بودن مواد آلي خاک ها،  مصرف گوگرد بهتر است همراه

با مواد آلي و باكتري تلقيح شده تيوباسيلوس همراه باشد تا كارايي تبديل گوگرد به سولفات موثرتر و با راندمان باالتري 

د.انجام پذير
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