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  مقدمه -1
دنیا براي  هايپهنهترین هاي گوناگون، یکی از مناسبایران با دارا بودن اقلیم

سبزي، صیفی . باشدها میکشت و پرورش انواع سبزي، صیفی و جالیز در تمام فصل
میلیون تن در  17هزار هکتار و تولید بیش از  700و جالیز با سطح زیر کشت حدود 

درصد از  29هاي زراعی و بالغ بر سال، شش درصد از سهم کل زیر کشت محصول
سیلسپور و مالحسینی، (اختصاص داده است  هاي زراعی را به خودتولید محصول

سزایی در افزایش با این وصف، تغذیه مناسب این محصوالت، سهم به). 1384
متاسفانه در اکثر موارد، خاك . عملکرد کمی و کیفی این محصوالت خواهد داشت

بایست از  ناچار می گیاه را ندارد و به مورد نیازتوانایی فراهمی تمام عناصر غذایی 
هایی نمککودهاي شیمیایی در واقع . ودهاي شیمیایی، آلی و یا زیستی بهره جستک

و  صورت یون و قابل جذب براي گیاه در آمدهبه هستند که پس از حل شدن در آب،
مصرف بهینه و متعادل کودهاي . روند کار میبراي جبران ضعف حاصلخیزي خاك به

ها به سبزي. زي پایدار برخوردار استشیمیایی از اهمیت به سزایی در راستاي کشاور
تر در دلیل سرعت رشد باال و نیاز فراوان به مواد غذایی قابل جذب در خاك، بیش

از دیگر سو، یکی از عواملی که روي بازارپسندي . معـرض کمبود مواد غذایی قرار دارند
ه، در صورت تغذیه نامناسب گیا. و کیفیت محصول تأثیـر مستقیم دارد، کود است

هاي اخیر، به دالیل متعددي،  سال در. محصول از کیفیت مطلوب برخوردار نخواهد بود
ویژه توجه ویژه مسئولین براي تولید محصول سالم، اهمیت مصرف بهینه کودهاي به

رسانی متخصصین این راستا، همگام با اطالعدر. شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است
کنندگان، یعنی عموم جامعه کشاورزي، مسئولین و مصرفکنندگان بخش امر به تولید

منطقی کودهاي شیمیایی، مشکالت ناشی از عدم درباره روند مصرف روز افزون و غیر
هاي همراه آن، توازن عناصر غذایی در گیاه، انسان و دام و لطمات ناشی از آالینده

ان گفت قابل اعتمادترین تو امروزه می .هایی را در سطح جامعه ایجاد کرده استنگرانی
. باشدراه براي رسیدن به محصول سالم عاري از بقایاي کودها، مصرف بهینه کودها می

باشد که در سایه توجه به در این راستا، آزمون خاك، اساس مدیریت مصرف کود می
عالوه بر این، راندمان مصرف . شودمفهوم آزمون مزبور، تولید محصول سالم محقق می
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سیلسپور و (باشد عامل بسیار مهمی در جهت بهینه شدن مصرف کود می کود نیز
عنوان مثال، مصرف کود دقیقاً زمانی که گیاه حداکثر جذب به ).1384مالحسینی، 

ماده غذایی را دارد، باالترین بازده را خواهد داشت و زمانی که کود مصرفی بیشتر از 
را دارد، خطر آالیندگی و انباشت آن  مقداري باشد که گیاه توانایی سوخت و ساز آن

در این راستا، توصیه کودي در گام اول از نظر میزان مصرف . آیددر گیاه به وجود می
براي کل دوره رشد معموالً بر اساس آزمایش خاك، نوع خاك، مدیریت کودي 

سازي سایر شرایط محصول سال گذشته و عملکرد مورد انتظار با توجه به امکان بهینه
در گام دوم و در . شود گذاري می ، پایه)مدیریت زراعی(عوامل مؤثر بر رشد گیاه  و

کودهاي بی (ترین کارآیی مصرف کود، توجه به زمان مصرف راستاي حصول بیش
براي (هاي مصرف و نیز مقدار مصرف در هر نوبت و یا زمان) تحرك و یا کم تحرك

سیلسپور و (برخوردار است از اهمیت ویژه ) کودهاي پرتحرك نظیر نیتروژن
به عنوان مثال انطباق زمانی مصرف کود با نیاز بحرانی و یا ). 1384مالحسینی، 

حداکثري گیاه به عنصر و یا عناصر مورد نظر، حداقل تلفات و در نتیجه باالترین بازده 
تر از مقداري باشد که گیاه و بدیهی است زمانی که کود مصرفی بیش. را خواهد داشت

مضافاً . شودآالیندگی محیط زیست را سبب میخطر  را دارد، توانایی جذب آن خاك
گیاه و در در ) مصرف لوکس(ضرور که قبل از آن سبب تجمع بیش از حد و غیراین

کنندگان محصول نتیجه ایجاد مخاطره بعضاً براي خود گیاه و عموماً براي مصرف
ها، مدیریت سالم در خانواده سبزيترین چالش در  تولید محصول مهم .گردد می

به دلیل پاسخ مناسب گیاه و نقش آن در تولید  .باشدمصرف نیتروژن در مزرعه می
تا  ،شودبیشتر، مصرف نیتروژن براي حصول به عملکرد باال افراط می 1تودهزیست

آنجا که اغلب، مصرف مقادیر بیشتر نیتروژن، موجب تجمع نیترات به عنوان یک 
، و رجایی 1390بازرگان و همکاران، (شوند کیفی در این محصوالت می شاخص مهم

امروزه تولید محصول سالم در عرصه انواع محصوالت سبزي و صیفی، یکی ). 1390
تر از آن بخش بهداشت و سالمت جامعه و هاي اصلی متولیان تولید و مهماز دغدغه

مصرف بهینه کودهاي شیمیایی  بایست بابنابراین می. رودمحیط زیست به شمار می

                                                
1- Biomass 
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و آلی، ضمن دستیابی به عملکرد مطلوب، خصوصیالت کیفی محصول، از جمله 
هاي کیفی محصوالت سبزي و ترین شاخصمانده نیترات را که یکی از مهمباقی

  .داشتصیفی است، در حد استانداردهاي ارایه شده، نگه
  

  و صیفیان یک محصول ارزشمند سبزي اهمیت سیر به عنو -2
قبال  این خانواده، باشد کهاز خانواده آلیاسه می (.Allium sativum L)1سیر

باشد گیاه سیر بومی جنوب اروپا و شرق آسیا می .آماریلیداسه نام داشته است
)Getaneh, 2011.( سال پیش، در  5000دهد از شواهد زیادي وجود دارد که نشان می

 . )Kamenetsky and Rabinowitch, 2001( شده استهند و چین از این گیاه استفاده می
گونه جنس آلیوم به هر دو صورت زینتی و خوراکی وجود دارد که  450تعداد 

وجود خواص متعدد داروئی و مزه خاص، . ها، بوي تندشان استویژگی شاخص آن
علت دارا بودن مواد داروئی و آروماتیک، سبب استفاده از آن در جوامع مختلف به

هکتار با متوسط تولید  1200000سطح زیر کشت گیاه سیر در دنیا،  . شده است
ترین سطح زیر کشت و تولید به بیش). Getaneh, 2011(میلیون تن می باشد  6/15

، فدراسیون ، آمریکا، کره جنوبیو پس از آن به ترتیب هند ردکشور چین اختصاص دا
کشت سیر در مناطق  در کشور ما،. ر دارندروسیه، اسپانیا، اوکراین و آرژانتین قرا

، ، مازندران، خوزستانزنجان، خراسانهاي همدان، مرکزي، مختلفی مانند استان
میلیون تن تولید، چهاردهمین محصول مهم  12سیر با  .رواج دارد. …آذربایجان و

و عالوه بر خواص دارویی در صنایع غذایی هم کاربرد ) FAO, 2011(زراعی دنیاست 
 5000سطح زیر کشت سیر در کشور حدود ). Ahmed et al., 2009(فراوان دارد 
سطح زیر کشت . کننده سیر در کشور همدان استترین استان تولیدمهم. هکتار است

هکتار است که متوسط عملکرد آن در این استان  1900سیر در استان همدان حدود 
- درصد سیر کشور، مهم 38حدود  استان همدان با تولید .باشدتن در هکتار می 18

گذشته ایران جزو در). 1391نام، بی(در کشور است تولید این محصول  ترین قطب
ولی امروزه سایر کشورهاي دنیا با تولید بیشتر و  ،صادرکنندگان عمده سیر در دنیا بود

                                                
1- Garlic 
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از دالیل  ).1384امیدبیگی، (اند موقع بازار صادراتی ایران را در اختیار گرفتهعرضه به
توان به افت کیفیت سیر اشاره کرد که دالیل زیادي از کاهش صادرات ایران می

  .باشدها میترین آناي و آبی از مهمجمله عدم آشنایی با نیازهاي تغذیه
وزن متوسـط هـر سـیرچه    . باشد، شامل چندین سیرچه می)سوخ( هر بوته سیر

درصـد وزن   90 .دارد کربوهیـدرات  سه تا شش گرم است و به طور میانگین یک گرم
-هـم . شوداي است که این ماده، سینیسترین نامیده میخشک سیر به شکل نشاسته

 01/0گـرم فیبـر،    05/0، گرم پروتئین 2/0گرم ماده خشک سیر،  100چنین در هر 
بـا مـاده   ) تیامین( B1ویتامین . وجود دارند  Aو C،B2 ، B1هاي گرم چربی و ویتامین

دهد که تیامین را تشکیل می، ترکیب جدید آلین موجود در سیر ترکیب شدهسیآلی
سیر نسبت به دیگر مواد غـذایی، از نظـر آدنـوزین    . گرددبه آسانی در روده جذب می

تـر اسـت و داراي مقـادیر زیـادي از عناصـر آهـن، روي، قلـع، کلسـیم، منگنـز،          غنی
ر سالمت داشته و کاهش یا عـدم  این عناصر نقش مهمی د. نیوم و سلنیوم استیآلوم

مصـرف  مقدار عناصر کـم . گرددها، منجر به مشکالتی در سالمتی انسان میتوازن آن
سیر . است دارد که گیاه در آن پرورش یافته ها در خاکیدر سیر بستگی به مقدار آن

داراي نه قسمت در میلیون سلنیوم است که مقدار آن بیش از مقدار سلنیوم موجود در 
در . کنـد کالري انرژي در بدن تولید می 9/146صد گرم سیر، . باشدیاهان دیگر میگ

منابع مختلف، استفاده از این گیاه دارویی براي کاهش کلسترول خون، تنظیم فشـار  
هاي قلبی و عروقی، سرماخورگی و آنفوالنزا توصیه شـده اسـت   خون، درمان ناراحتی

)Shaidul Haque et al., 2002; Mirzaei et al., 2007.( 
   

  عناصر غذایی مورد نیاز سیر -3
همه گیاهان از جمله گیاه سیر، براي رشد و نمو خود، غیر از اکسیژن، کربن و 

عنصر معدنی دیگر  نیاز  14شوند، حداقل به هیدروژن، که از آب یا هوا جذب می
عناصر پرمصرف این عناصر به دو گروه . دارند تا چرخه زندگی خود را کامل نمایند

مصرف شامل  شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر کم
 . شوندآهن، روي، مس، منگنز، بور، کلر، مولیبدن و نیکل تقسیم می
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  روند جذب عناصر غذایی توسط سیر -4
کند که تابع خصوصیات جذب عناصر غذایی در هر گیاه از روند خاصی پیروي می

براي مدیریت عناصر غذائی در تولید محصول، شناخت روند جذب . گیاه استژنتیکی 
یکی از عناصر غذایی مهم . عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از اهمیت خاصی برخوردار است

نیتروژن از جمله عناصر غذایی ضروري . در تولید و کیفیت محصول سیر، نیتروژن است
این عنصر در رشد . باشد ده ترکیبات آلی میدهن ترین جزء اولیه تشکیلچنین مهمو هم

). 1375فائزنیا، (باشد  اي و در نهایت در عملکرد و کیفیت محصول دخیل می سبزینه
نتایج . گرددبه شکل نیترات توسط سیر جذب می%) 75بیش از (نیتروژن عمدتاً 

 50تن در هکتار محصول، حدود  10ها نشان داده که گیاه سیر براي تولید پژوهش
 هاپژوهشنتایج ). Getaneh, 2011(کند از خاك جذب می) N(کیلوگرم نیتروژن 

کیلوگرم فسفر از  80تا  50دهد که گیاه سیر در هر هکتار بین چنین نشان میهم
حد کفایت فسفر نیز در ). Bertoni et al., 1988; Roiz, 1985(نماید خاك جذب می

روند برداشت فسفر در ). Jones et al., 1991(باشد می 6/0تا  3/0هاي سیر بین برگ
 50دهد که جذب فسفر در نشان می هاپژوهشنتایج . باشدمی 1سیر، مطابق شکل 

بنابراین وجود . گیردباشد و پس از آن، شدت میروز اول پس از کاشت، ناچیز می
هاي منحنی. غلظت مناسبی از این ماده در خاك در این مرحله از رشد، ضروري است

ی و آبیاري فاروی) 1998-1999(یاري جذب فسفر در سیر در دو سیستم کود آب
و  89دهد که جذب فسفر در این دو سیستم به ترتیب نشان می) 1998-1997(

حالی است که عملکرد سیر در این دو  این در. باشدیلوگرم در هکتار میک 64
دهد که ضوع نشان میاین مو. باشدتن در هکتار می 19و  29سیستم نیز به ترتیب 

باشد و به کارایی جذب فسفر در سیستم کود آبیاري بیشتر از سیستم فارویی می
کیلوگرم در هکتار فسفر از خاك خارج  6/3تا  1/3طور میانگین، هر تن سیر، بین 

  ).,.Castellanos  et al 2003(نماید می
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  در دو سیستم آبیاري فارویی و کودآبیاري) P2O5(منحنی جذب فسفر - 1 شکل

  
به طور معمول، . پتاسیم نیز یکی از عناصر مهم و کلیدي در تولید سیر است

. کنداز خاك جذب می) K2O(کیلوگرم در هکتار پتاسیم  150تا  60گیاه سیر از 
. رددا... این مقدار وابسته به نوع واریته، عملکرد، ذخیره پتاسیم خاك، نوع رس و 

کیلوگرم پتاسیم  290تن در هکتار،  29سیر در سیستم کودآبیاري با عملکرد 
)K2O (حالی که در سیستم آبیاري فارویی، گیاه سیر با کند، دراز خاك خارج می

از هر هکتار برداشت ) K2O(کیلوگرم پتاسیم  172تن در هکتار، تنها  19عملکرد 
این موضوع بیانگر این مطلب ). Bertoni and Morard, 1988( )2شکل(نماید می

درصد بیشتر از سیستم آبیاري  70است که در سیستم کودآبیاري، برداشت پتاسیم 
طور کلی، براي تولید هر ده تن سیر، گیاه دهد که بهنتایج نشان می. باشدفارویی می

حد کفایت . کند، از خاك جذب می)K2O(کیلوگرم در هکتار پتاسیم  90حدود
حد کفایت پتاسیم در . باشدهاي سیر بسته به مرحله رشد مینیز در برگپتاسیم 

ها، مرحله تشکیل یافته در مراحل قبل از تشکیل سیرچه هاي توسعهجدیدترین برگ
باشد درصد می 2و  3، 4ها به ترتیب ها و انتهاي مرحله تشکیل سیرچهسیرچه

)Tyler et al., 1988.( 
  

 کودآبیاري

 فارویی
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  در دو سیستم آبیاري فارویی و کودآبیاري) K2O(منحنی جذب پتاسیم  -2شکل

  
  در تولید محصول سالم 1نقش توصیه کودي -5

عنصر غذایی توسط گیاه چهارده . تمام غذاي حیوانات و انسان منشاء گیاهی دارد
شود که عناصر غذایی ضروري هستند و چهار یا پنج عنصر دیگر هم می از خاك جذب

متاسفانه در اکثر موارد، خاك . وجود دارند که براي برخی از گیاهان سودمند هستند
بایست از کودهاي توانایی ارایه این عناصر غذایی را به گیاه ندارد و به ناچار می

کودهاي شیمیایی در واقع ترکیبات معدنی هستند با حاللیت . شیمیایی بهره جست
 متاسفانه در گذشته مصرف. روندکار میخاك به باال که براي جبران ضعف حاصلخیزي

 کودهاي تنها به و در اکثر موارد کودهاي شیمیایی در ایران نامتعادل بوده است
- شیمیایی حاوي نیتروژن و فسفر اکتفا شده است و مصرف سایر عناصر غذائی با بی

، از این در حالی است که مصرف متعادل کودهاي شیمیایی. اندمهري مواجه بوده
. اهمیت به سزایی در راستاي کشاورزي پایدار و تولید محصول سالم برخوردار است

هاي محصولی که به لحاظ غنی بودن از ویتامین و فاکتورهاي رشد، نقش یکی از گروه
  . مسنقیم در سالمت انسان دارند، سیزیجات می باشد

ی قابـل جـذب در   سبزیجات به دلیل سرعت رشد باال و نیاز فراوان به مواد غذای
از دیگر سـو، یکـی از عـواملی    . خاك، بیشتر در معـرض کمبود مواد غذایی قرار دارند

                                                
1 - Fertilizer recommendation 

 کودآبیاري

 فارویی
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در . پسندي و کیفیت محصول تاثیـر مسـتقیم دارد، تغذیـه گیـاه اسـت    که روي بازار
در . مطلـوب برخـوردار نخواهـد بـود    صورت تغذیه نامناسب گیاه، محصول از کیفیت 

متعددي از جمله توجه ویژه مسئولین امر براي حفظ محیط  هاي اخیر، به دالیلسال
، مصـرف بهینـه کودهـاي شـیمیایی در     زیست، نیل به کشاورزي پایدار و خودکفـایی 

در این راستا، همگام بـا آگـاهی   . راستاي کشاورزي پایدار مورد توجه قرار گرفته است
، کودهاي شـیمیایی دادن به کشاورزان، مسئولین و مردم در مورد روند مصرف بهینه 

مصـرف  مشکالت ناشی از عدم توازن مواد غذایی در خاك و اهمیت و نقش عناصر کم
بنابراین با تکیه بـر  . ، در کشور فراهم شده استدر تغذیه و سالمتی گیاه، انسان و دام

موارد ذکر شده جهت حصول به حـداکثر عملکـرد و تولیـد محصـول سـالم، رعایـت       
  .ودهاي شیمیایی ضروري استمصرف بهینه و متعادل ک

هاي مختلفی براي تشخیص و تعیین میزان عناصر غذائی قابل استفاده در راه
، کشت  هاي تجزیه خاك و بافت گیاهیها روشترین آنخاك وجود دارد که متداول

توان گفت قابل اعتمادترین راه امروزه می. اي استهاي مزرعهاي و آزمایشگلخانه
هاي تعیین سطح مصرف کود در هر مزرعه و ، اجراي آزمایشکودهابراي توصیه 

 باشد، ولی از آنجایی که این اقدام با توجه به امکانات موجودبراي هر محصول می
ترین روش براي انتقال اطالعات و گفت که مناسب توانغیرممکن است، بنابراین می

در . باشدهاي آزمون خاك میه، استفاده از برنامتعمیم نتایج حاصله در سطح مناطق
، نوع خاك و مدیریت کودي این راستا، توصیه کودي معموال بر اساس آزمون خاك

در این راستا همواره بایستی به راندمان . شودگذاري میمحصول سال گذشته پایه
به عنوان مثال، مصرف کود دقیقا زمانی که گیاه حداکثر . مصرف کود توجه داشت

زمانی که کود مصرفی . ، باالترین بازده را خواهد داشتیی را داردجذب ماده غذا
بیشتر از مقداري باشد که گیاه و خاك توانایی جذب آنرا دارد، خطر آالیندگی کود و 

رویه به عنوان مثال، مصرف بی. گرددزمینی تشدید میهاي زیرپیوستن آن به آب
رك کمی در خاك دارند، همراه کودهاي شیمیایی از جمله کودهاي فسفره، چون تح

از طرف دیگر این عمل . شودها میدوي سطحی و فرسایش، باعث آلودگی آببا آب
لطمه اقتصادي  غذایی در خاك، رشد ناقص گیاهان وباعث از بین رفتن تعادل عناصر 
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توان ضمن رعایت بنابراین با اعمال مدیریت مصرف صحیح کود می. شودبه تولید  می
 .ست محیطی، به حداکثر محصول با تولید پایدار دست یافتمسائل زی

 
  مبناي آزمون خاكتوصیه کودي بر  -5-1

آزمون خاك یک روش ارزشمند و دقیق جهت توصیه صحیح کـودي در محصـوالت   
با نمونه برداري صحیح خـاك از مزرعـه    ،در واقع یک برنامه صحیح آزمون خاك. باشدمی

گر واقعـی  بایست نمونـه و بیـان  آزمایشگاه مینمونه ارسالی به  ،در این مرحله. شودآغاز می
تجزیـه صـحیح و دقیـق نمونـه خـاك در       ،مرحلـه بعـد  . خاك مزرعه مورد مطالعه باشـد 

. یک برنامـه آزمـون خـاك باشـد    ترین مرحله در شاید این مرحله مهم. باشدآزمایشگاه می
نمـائی خواهـد   مراحـل بعـدي بزرگ   در ،چه هر گونه خطائی در این مرحله انجام شودچنان

تفسـیر نتـایج و    ،مرحلـه بعـدي  . شد و برنامه آزمون خاك را با شکست مواجه خواهد کرد
ایجاد رابطه منطقی بین سطح حاصلخیزي خاك و محصول مـورد  . باشدتوصیه کودي می

صـیه  تو ،لـذا . باشدترین مسائل در این مرحله میانتظار و توصیه مقدار ماده کودي از مهم
دهـد و  مقدار بهینه عناصر غذائی را در اختیار گیاه قرار مـی   ،کودي بر مبناي آزمون خاك

 . کنداز مصرف لوکس عناصر غذایی توسط گیاه جلوگیري می
  

  )(Kamprath, 2000 1گیري از خاكنمونه -6
هاي گرفته شـده  نمونه. شودگیري از خاك شروع میبرنامه آزمون خاك با نمونه

در غیر این صورت، نتـایج  . گر وضعیت کل خاك مزرعه باشدبایست بیانمزرعه میاز 
سـاله مثـل   براي سـبزیجات یـک  . تجزیه خاك و توصیه کودي مفید واقع نخواهد شد

هر نمونه خـاك کـه بـراي    . بایست تجدید شودگیري از خاك هر سال مینمونه سیر،
پـنج  از یک مساحت یکنواخـت   شود، بایستی حداکثرتجزیه آزمایشگاهی انتخاب می

همان نسبت، تعداد زیادتري نمونـه   هاي بیشتر، بههکتاري تهیه شود و براي مساحت
بندي زمین، بر حسب عـواملی کـه   بدین ترتیب که اگر پس از قطعه. الزم خواهد بود

هکتار شد، بایـد آن قطعـه را    5قبال تذکر داده شد، مساحت قطعه یکنواخت بیش از 
                                                
1 - Soil sampling 
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دو قطعه و یا حتی در صورت لـزوم بـه    تمام عوامل در آن یکنواخت است، بهکه با آن
طـور جداگانـه اقـدام بـه     بندي نمود و سپس از هر قطعه بـه تري تقسیمقطعات بیش

 .باشدمتر میسانتی 30برداري براي سیر، بین صفر تا عمق نمونه. برداري نمودنمونه
 
  ود کفایت عناصر غذایی در برگ سیرحد -7

تجزیه . باشداي گیاه، روش تجزیه برگ میهاي ارزیابی وضعیت تغذیهیکی از روش
دهد که برنامه کوددهی محصول را پایش، ارزیابی و تنظیم نماییم برگ به ما اجازه می

)Menesatti et al., 2010; Tomio et al., 2015 .( روش تجزیه برگ براي ارزیابی
اي گیاه مبتنی بر رابطه بین محتواي عنصر غذایی در برگ، جذب عنصر وضعیت تغذیه

توان گفت که بنابراین می). Fageria et al., 2009( باشدعملکرد محصول میغذایی و 
روش مقایسه اعداد بدست آمده از تجزیه شیمیایی برگ با حدود کفایت عناصر 

 Wadt et(اي گیاه است کاربردي براي ارزیابی وضعیت تغذیهغذایی در برگ، روش 

al., 2013 .( در این روش اعداد بدست آمده از تجزیه شیمیایی با اعداد مرجع براي
یکی دیگر از روش ).Serra et al., 2010a(شوند یحد کفایت هر عنصر مقایسه م

یا  1اي گیاه بر اساس آنالیز شیمیایی برگ روش دریسهاي ارزیابی وضعیت تغذیه
در این روش، ). Beaufils, 1973(باشد روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودي می

بدیهی است که نسبت . شودنسبت غلظت عناصر غذایی در برگ به کار گرفته می
روش . ر بیشتري داردها، ارزش و اعتباتک آنغلظت دو عنصر غذایی از غلظت تک

هاي حد کفایت و روش دریس، روش ترکیبی تشخیص جایگزین دیگر براي روش
تعادل در این روش، ). Parent and Dafir, 1992(باشد می CND2اي یا وضعیت تغذیه

اي بر اساس در نظر گرفتن غلظت کلیه عناصر غذایی است، در حالی که در تغذیه
روش . شدروش دریس تنها نسبت غلظت دو عنصر غذایی سنجیده و محاسبه می

اي گیاه، کلیه اثرات متقابل ممکن بین عناصر غذایی ترکیبی تشخیص وضعیت تغذیه
ش، حذف شدن اثر رقت در ارزیابی غلظت هاي این رویکی از مزیت. گیردرا در نظر می

تر است ضمن آن که محاسبات آن از روش دریس ساده .عناصر غذایی برگ است

                                                
1- Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS)   
2- Compositional Nutrient Diagnosis - CND 
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)Wadt et al., 2013 .(برگ سیر را در مرحله  ، حدود کفایت عناصر غذایی در1جدول
  ). Mario Lucio Pereira Cunha, 2016( دهدها نشان میل از تشکیل سیرچهقب
 

  )Cunha et al, 2016( حدود کفایت عناصر غذایی در برگ سیر -1 جدول
 روش عنصر غذایی

  محدوده غلظت کفایت
  درصد در ماده خشک

N 
DRIS 9/4-9/3  
CND 7/4-2/4  

 5/3-0/5 سایر منابع

P 
DRIS 66/0-48/0 
CND 63/0 

 52/0 سایر منابع

K 
DRIS 8/3-8/2 
CND 6/3-9/2 

 5/3-5 سایر منابع

Ca 
DRIS 82/0 -60/0 
CND 77/0 -65/0 

 60/0-2/1 سایر منابع

Mg 
DRIS 25/0 -18/0 
CND 23/0 -20-0 

 20/0- 40/0 سایر منابع

S 
DRIS 99/0 -72/0 
CND 96/0-75/0 

 - سایر منابع
  mg kg-1 

B 
DRIS 45-34 
CND 43-36 

 30-60 سایر منابع

Cu 
DRIS 30-11 
CND 30-12 

 5-10 سایر منابع

Fe 
DRIS 175-110 
CND 170-115 

 50-100 سایر منابع

Mn 
DRIS 46-22 
CND 45-23 

 30-100 سایر منابع

Zn 
DRIS 66-43 
CND 64-45 

 30-100 سایر منابع
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  برنامه کودي سیر -8
اي سطحی در سیر، باعث شده است که این گیاه کارایی وجود سیستم ریشه

بنابراین براي رسیدن به عملکرد . پائینی در جذب عناصر غذایی از خاك داشته باشد
اي کارگیري یک برنامه منظم و منسجم کودي که متناسب با سیستم ریشهمطلوب، به

اي قرار دهد، الزامی تمام عناصر غذایی را در اختیار این سیستم ریشهگیاه سیر باشد و 
هاي تامین عناصر غذایی، مثل چنین، سایر روشبدیهی است در مواردي این. است

 .پاشی از اهمیت زیادي برخوردار استروش برگ
  
  نیتروژن -8-1

نیتـروژن  . ، کـانی و آلـی وجـود دارد   نیتروژن در خاك به سـه صـورت عنصـري   
به صورت گاز و جزء ترکیبات هواي خاك اسـت و از نظـر حاصـلخیزي    ) N2(عنصري 

، اکسـید نیتریـک   )N2O(نیتـرو   نیتروژن کانی خاك به صورت اکسید. اهمیتی ندارد
)NO( دي اکسید نیتروژن ،)NO2( آمونیاك ،)NH3(  یون آمونیـوم ،)NH4(  نیتریـت ،
)NO2 ( و نیترات)NO3 (ترکیب اول گازي شکل هستند و اهمیتـی  چهار . وجود دارد

از نظر تغذیـه  ) NO3(و ) NH3( ،)NO2(سه ترکیب بعدي یعنی. در تغذیه گیاه ندارند
صـورت ترکیبـات و فسـفات     نیتـروژن آلـی خـاك نیـز بـه     . گیاه اهمیت فراوان دارند

نیتروژن آلی خاك مستقیما مـورد  . باشداسیدهاي آمینه لیگنین و سایر ترکیبات می
هاي خاك معدنی شده و مورد گیرد، بلکه توسط میکروارگانیزمستفاده گیاه قرار نمیا

هاي آمونیوم و نیترات خیلی سریع جذب ریشه گیـاه   یون. گیرداستفاده گیاه قرار می
تواند اوره را با همان سرعت و یا سـرعتی بـیش از آمونیـوم و    ریشه سیر می. شوندمی

تواند جذب ریشه شود که بـراي  در شرایط قلیایی می آمونیاك نیز. نیترات جذب کند
طور که قادر است از راه ریشـه  نگیاه سیر هما. العاده سمی استهاي ریشه فوقسلول

تواند نیتـروژن را بـه صـورت    نیتروژن مورد نیاز خود را جذب کند، از راه برگ نیز می
ج درصد وزن خشک گیـاه  به طور معمول، دو تا پن. ، نیترات و اوره جذب کندآمونیوم

نیتروژن در قسمتی از تمام ترکیبات پروتئینی، تمام . دهدسیر را نیتروژن تشکیل می
ها، ترکیبات حد فاصل متابولیسـمی، ترکیبـاتی کـه در سـاخت مـواد و انتقـال       آنزیم
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بیشتر نیتروژن در گیاه سیر به صورت نیتروژن آلـی و  . انرژي موثر هستند وجود دارد
پروتئین گیاهی به صورت آنزیم، نوکلئـوپروتئین و کرومـوزوم   . ئین استبه شکل پروت

که به صورت پروتئین است، قسمتی از ترکیبـات سـبزینه   نیتروژن غیر از آن. باشدمی
نیتروژن موجود در گیاه عـالوه  . باشد و براي فتوسنتز ضرورت کامل داردگیاه هم می

یـک  . دهـد روفیل را نیز تشکیل مـی ها، قسمتی از کلبر شرکت در ساختمان پروتئین
انـد کـه از   هـاي درون کلروفیـل جـاي گرفتـه    اتم نیتروژن و چهار اتم کربن در حلقـه 

مشـترك دارنـد    از طـرف دیگـر بـا اتـم منیـزیم پیونـد      هـاي کـربن و   سویی بـا اتـم  
نیتروژن در گیاه متحرك بوده و هنگامی کـه میـزان آن از حـد    ). 1365ساالردینی، (

ها را تغذیه هاي جوان منتقل شده و آنهاي پیرتر به اندامشد، از برگمطلوب کمتر با
هـاي مسـن   همین جهت در گیاهان دچار کمبود، عالیم کمبود در بـرگ  نماید، بهمی

هاي حاصـل  کافت شده و اسید آمینههایی، پروتئین آبدر چنین برگ. شوددیده می
تجزیه پروتئین منجر بـه  . یابدمجدد میتر انتقال هاي انتهایی جوانها و جوانهبه برگ

نیتـروژن  . گـردد ها شده و بدین ترتیب باعث کاهش کلروفیل مـی تخریب کلروپالست
میزان نیتروژن مورد نیاز سیر . کندنقش مهمی در عملکرد و کیفیت محصول ایفا می

براي دستیابی به عملکرد مورد انتظار بـه خصوصـیات ژنتیکـی ارقـام، شـرایط آب و      
هـا نشـان داده اسـت کـه     طور کلی، نتایج پـژوهش  به. گرددی و نوع خاك بر میهوای

  . دهدعملکرد سیر به مصرف نیتروژن شدیدا پاسخ می
هاي سـیر  ها در خصوص منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ویژگینتایج پژوهش

یر ی سـ هاي کمروي عملکرد و سایر ویژگینشان داد که منابع مختلف نیتروژن تاثیر 
کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکـرد سـیر    200ولی مصرف نیتروژن تا . نداشتند

هـا در خصـوص   با این وصـف، نتـایج پـژوهش   ). Lipinski and Gaviola, 1995(شد 
 70داکثر عملکرد از مصـرف  تاثیرات مختلف نیتروژن بر عملکرد سیر نشان داد که ح

نتـایج سـایر    ).Carvalho et al., 1996(عایـد شـد    )N(در هکتار  نیتروژن  کیلوگرم
کیلـوگرم   100ها نیز نشان داد که عملکرد سیر تا مصرف نیتروژن به میـزان  پژوهش

هاي کیفی شامل مواد جامد محلول و در این آزمایش، ویژگی. در هکتار افزایش یافت
ــ  ــروژن اف ــزایش مصــرف نیت ــر اف   دار نشــان داد ایش معنــیزوزن خشــک ســیر در اث
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)Verma and Sharma, 1996.( 150تـا   0هـا در خصـوص مصـرف از    نتایج پژوهش 
روي عملکرد سیر نشان داد که حداکثر عملکرد سیر  (N)کیلوگرم در هکتار نیتروژن 

کیلـوگرم   7500بـه میـزان    هکتار در (N)کیلوگرم در هکتار نیتروژن  100از مصرف 
 حالی بود که نتـایج پـژوهش  این در ). Garcia et al. 1994(آید در هکتار بدست می

در خصوص مصرف مقادیر مختلف نیتروژن و پتاسیم روي عملکرد سیر نشان دیگري 
 90و  (N)کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن     100داد که حداکثر عملکرد سیر از مصرف 

ضمنا اثر متقابلی بین نیتروژن و پتاسـیم  . آیددست می هب (K2O)کیلوگرم در هکتار 
، تعـداد  ها که اثـر وزن سـیرچه  نتایج سایر پژوهش). Mohd et al., 1994(دیده نشد 

کردند، نشان داد که حـداکثر  آبیاري و میزان نیتروژن را روي عملکرد سیر بررسی می
آیــد دســت مــیه بــ (N)کیلــوگرم در هکتــار نیتــروژن  80عملکـرد ســیر از مصــرف  

)Lipinski and Gaviola, 1995.(  
  

  نیتروژن به منظور حداکثر عملکرد و تولید محصول سالمتوصیه کودي  -8-2
نیتروژن  ، منطقی و اقتصادي که قابلیت جذبکنون روش قابل قبولمتاسفانه تا

هاي جدیدي از جمله روش. مدت مشخص سازد، معرفی نشده استرا در طوالنی
- ي کلروفیلهامصرف نیتروژن بر اساس میزان نیترات پاي بوته یا استفاده از تکنیک

نیتروژن مورد . کنندتر میتر و منطقیسنجی وجود دارند که مصرف نیتروژن را علمی
. نیاز گیاه به عملکرد محصول مورد نظر و مصرف نیتروژن در کشت قبل وابسته است

، هاي قابل جذب نیتروژن براي سیرترین فرمنتایج مطالعات نشان داده است که مهم
، هاي سردالبته تحت شرایط خاص مثال در اقلیم. ات استدو فرم آمونیوم و نیتر

انتخاب منابع کودي نیتروژن توسط زارع، . شودمصرف کود نیتراته ترجیح داده می
ها، یعنی هزینه هر کیلوگرم نیتروژن به عالوه هزینه بستگی به قابلیت استفاده آن

سولفات آمونیوم از نظر اثرات سوء  ، فسفات آمونیوم ونیترات آمونیوم. ها داردکاربرد آن
اثر سوء . تر هستنددار و اوره، مناسب، آمونیوم آبباشند و از آمونیاكمشابه هم می

زیرا آمونیاك یا . بذور حساس مطرح است هاي شنی، بویژه برايیشتر در خاكب
وژن دار کودهاي نیتر. ، اثر منفی دارد)سیرچه(زنی بذر آمونیوم آبدار کودها، روي جوانه

لذا جایگذاري . گیرنددر آب خاك حل شده و به راحتی در اختیار ریشه گیاه قرار می
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مطالعات مختلفی . تري دارندکودهاي نیتروژنی نسبت به کودهاي فسفره اهمیت کم
-در مورد اثرات مصرف نیتروژن داخل کشور صورت گرفته است که مختصرا اشاره می

رسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و انواع بستر منظور بر طی آزمایشی به. شود
، آزمایشی )Alluim sativum L(کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی سیر 

کیلوگرم در  100و  50صفر، (کود نیتروژن در سه سطح . در تربت جام انجام شد
و  20تن کود حیوانی پوسیده در هکتار،  40و  20شامل (و هفت بستر کاشت ) هکتار

عنوان  به ترتیببه) تن کلش گندم در هکتار و شاهد 10تن شن در هکتار و پنج و  30
صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک برگ، . نظر قرار گرفتندفاکتور اصلی و فرعی مد

اثرات . تعداد حبه، عملکرد اقتصادي، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت سیر بودند
کاشت بر وزن خشک برگ، تعداد حبه، عملکرد  ساده کود نیتروژن و بسترهاي

و  50که مصرف  طوريدار بود، بهاقتصادي و بیولوژیکی و شاخص برداشت سیر معنی
درصدي عملکرد اقتصادي سیر  20و  15ترتیب باعث بهبود کیلوگرم نیتروژن به 100

و  1085 ترتیب باچنین باالترین عملکرد اقتصادي سیر بههم .در مقایسه با شاهد شد
تن کود دامی در هکتار و شاهد  40گرم در مترمربع، براي بستر کاشت  723

اثر متقابل سطوح نیتروژن و بسترهاي مختلف کاشت بر عملکرد و . مشاهده شد
منظور در پژوهش دیگري به). 1391مالفیالبی، (دار نبود اجزاي عملکرد سیر معنی

کمپوست بر عملکرد و اجزاي رمیبررسی تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و و
سطح  10تیمارهاي کودي در . کاووس انجام شد عملکرد سیر، آزمایشی در گنبد
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار  150و  100، 50شامل عدم مصرف کود، مصرف 

نتایج نشان داد که . کمپوست در هکتار بودتن ورمی 12و  10، 8، 6، 4، 2و مصرف 
ع بوته، وزن برگ در بوته، وزن ساقه در بوته، تعداد سیرچه در سوخ و اثر کود بر ارتفا

. دار شدوزن سوخ، در سطح پنج درصد و بر وزن بوته در سطح یک درصد معنی
کیلوگرم  100ترین ارتفاع بوته، وزن بوته و وزن سوخ مربوط به تیمار مصرف بیش

و ) گرم 62/73( بوته ، وزن ساقه)گرم 75/5( ترین وزن برگ بوتهنیتروژن و بیش
کیلوگرم نیتروژن  150مربوط به تیمار مصرف ) عدد 45/14( تعداد سیرچه در سوخ

. باعث افزایش اکثر صفات شد ،کمپوستمصرف باالي نیتروژن و ورمی. در هکتار بود
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کمپوست توانست اثر منفی عدم مصرف نیتروژن را تا حدودي مصرف باالي ورمی
منظور بررسی  طی آزمایش دیگري، به). 1393همکاران، نخ زري و ( جبران کند

تأثیر نیتروژن و آبیاري بر عملکرد و کیفیت محصول سیر، آزمایشی در همدان با دو 
متر بدون  3تا  0(فاصله از خط لوله اصلی آبیاري  فاکتور، آبیاري در چهار سطح

و  )تنش شدید متر، 12تا  9تنش متوسط و  9تا  متر 6تنش مالیم ،  6تا  3تنش، 
با استفاده از ) کیلوگرم در هکتار 150و  100، 50صفر، (نیتروژن در چهار سطح 
نتایج تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که . شاخه اجرا شد سیستم آبیاري بارانی تک

دار عملکرد و غلظت نیتروژن بخش هوایی و غده مصرف نیتروژن باعث افزایش معنی
افزایش فاصله از خط آبیاري باعث کاهش . ها شدچهدار وزن سیرو کاهش معنی

ها و غلظت نیتروژن بخش هوایی و افزایش تعداد پوشش روي عملکرد، وزن سیرچه
-اثر دوجانبه آبیاري و نیتروژن بر هیچ کدام از ویژگی. سیر و کارایی مصرف آب شد

 409ف حداکثر عملکرد سیر در شرایط مصر. دار نبودگیري شده معنیهاي اندازه
دست بکیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص  100متر آب آبیاري همراه با مصرف میلی
 75صفر، (طی پژوهشی دیگر، اثر سطوح مختلف نیتروژن ). 1394مطلبی فرد، (آمد 

و گوگرد همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس ) کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص 150و
مصرف گوگرد . سیر مورد ارزیابی قرار گرفت بر عملکرد) تن در هکتار 12و  6صفر، (

کیلوگرم در هکتار افزایش  9060به  8410همراه تیوباسیلوس، عملکرد سیر را از 
 75از مصرف  45/9دار سیر نیز به میزان بیشترین عملکرد معنی. دار دادمعنی

کاربرد نیتروژن باعث . کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در هکتار به دست آمد
دار شاخص کلروفیل برگ و غلظت عناصر منگنز، آهن و فسفر در سیر زایش معنیاف

ترین میزان دار بود و بیشاثر متقابل نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سیر معنی. گردید
کیلوگرم نیتروژن و شش تن گوگرد در هکتار بدست آمد  150عملکرد از مصرف 

نظور بررسی اثر مقادیر مختلف م در پژوهش دیگري به). 1385مشهدي جعفرلو، (
کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیر، آزمایشی در مشهد 

) تن در هکتار 15و  10،  5صفر، (تیمارها شامل چهار سطح کلش گندم . انجام شد
نتایج . بودند) کیلوگرم در هکتار 150و  50، 100صفر، (و چهار سطح کود نیتروژن 

ثرات ساده و متقابل مقدار کلش و کود نیتروژن بر وزن خشک برگ، نشان داد که ا
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. دار بوداجزاي عملکرد، عملکرد بیولوژیکی و اقتصادي و شاخص برداشت سیر معنی
تن در هکتار به خاك، خصوصیات رویشی،  10با افزایش مقدار کلش از صفر تا 

افزوده شدن بیش از  اجزاي عملکرد و به تبع آن عملکرد سیر افزایش و پس از آن با
این میزان کلش به خاك، به دلیل کاهش موقتی دسترسی به نیتروژن تحت تأثیر 
. افزایش جمعیت و فعالیت ریزجانداران خاکزي، میزان این صفات کاهش یافت

تن کلش در هکتار و  10ترین عملکرد اقتصادي به ترتیب براي تیمار ترین و کمبیش
تن در  15و مصرف ) گرم بر متر مربع 224(ر هکتار کیلوگرم نیتروژن د 150مصرف 

افزوده . حاصل شد) گرم بر متر مربع 112(هکتار کلش و بدون مصرف نیتروژن 
شدن کود نیتروژن به خاك با تحریک رشد، بهبود خصوصیات رشدي، عملکرد و 

طی پژوهشی ). 1392اسدي و همکاران، (اجزاي عملکرد سیر را به دنبال داشت 
کیلوگرم  300و  250، 200، 150، 100(ر مقادیر مختلف نیتروژن خالص دیگر، اث

به صورت کود اوره و سولفات آمونیوم بر تعداد، طول برگ و عملکرد و ) در هکتار
نتایج نشان داد که اثر نوع کود بر وزن . اجزاي عملکرد سیر توده همدان بررسی شد

ه، طول و قطر سیرچه و وزن بوته، طول و قطر سیر، میانگین تعداد سیرچسیر تک
با افزایش میزان کود . دار نبوددار و بر طول و تعداد برگ و عملکرد معنیسیرچه معنی

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، میزان عملکرد و سایر صفات کمی  200تا سطح 
هاي بر اساس پژوهش). 1394نوري و همکاران، (افزایش و پس از آن کاهش یافت 

ترین توصیه نیتروژن براي کشت سیر بر پایه آزمون خاك و بر مناسب انجام شده،
  ).3و  2جدول(اساس کربن آلی یا محتواي نیترات خاك استوار است 

  
  )Hochmuth and Cordasco, 1998( توصیه کودي نیتروژن بر مبناي آزمون خاك -2جدول 

  )N(توصیه نیتروژن   درصد کربن آلی در خاك
kg/ha  

5/0<  120  
1 -5/0  100  
5/1 -1  80  
5/1>  50  
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و در ) درصــد نیتــروژن 46(ســرك اول و دوم از کــود اوره (در مراحــل اولیــه رشــد 
) درصـد نیتـروژن  34(آمـونیم   هاي بعـدي در صـورت امکـان و ترجیحـاً از نیتـرات     سرك

  .استفاده شود
  

  )1384سیلسپور و مالحسینی، ( تفسیر آزمون نیترات خاك براي سیر - 3جدول 
  میزان نیترات خاك

  )گرم در کیلوگرممیلی(
  تفسیر و توصیه

  .شودخاك با کمبود نیتروژن مواجه است، مصرف نیتروژن توصیه می  ˂20
مصرف مقدار کمی نیتروژن براي اطمینان . محتواي نیتروژن خاك مطلوب است  24-20

  .شوداز وجود نیتروژن کافی توصیه می
  .شودمصرف نیتروژن توصیه نمی  ˃30
50˃ 

  
دهنده مصرف زیاد کود دامی، محتواي نیتروژن خاك بیش از اندازه است، نشان

  .کمپوست یا کود شیمیایی نیتروژن است

  
چه محتـواي کـربن آلـی    شود، چنانمالحظه می 3و  2گونه که از جداول همان

میلـی گـرم در    20تـر از  درصـد یـا محتـواي نیتـرات خـاك کـم       5/0خاك کم تر از 
کیلوگرم خاك باشد، در این صورت خاك به شدت با کمبود نیتروژن مواجـه اسـت و   

 .براي تولید پایدار، مصرف کودهاي حاوي نیتروژن ضروري است
  

  عالیم کمبود نیتروژن در سیر -8-3
طـور قابـل   اولین عالمت کمبود نیتروژن در اکثر سبزیجات و مشابه آن در سـیر، بـه  

هـا کوتـاه و   سـر شـاخه  . دشـو ها متوقف میها و شاخهریشهرشد . توجهی مشابه هم است
ها کوچک و معموال در اوایل فصل رشـد بـه   ماند و برگریشه گیاه ضعیف می ،باریک شده

از عالیم کمبود نیتـروژن در سـیر، ظهـور رنـگ     . آیندرنگ سبز روشن مایل به زرد در می
شـوند  ها خشک مـی ود، برگدر صورت ادامه کمب. باشدهاي مسن گیاه میروشن در برگ

  ).، حد مکفی کود نیتروژن مصرف شده است4، کمبود و شکل3شکل(ریزند و می
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  بوته بدون کمبود نیتروژن -4 شکل   کمبود نیتروژن -3 شکل 

  
  مانده نیترات محصول، تهدیدکننده سالمت جامعهباقی -8-4

ها بر روي سالمتی وجود نیتریت و نیترات در مواد غذایی و اثرات سوء آن
موضوعی است که امروزه همچنان بر روي آن جدال و مباحثه وجود دارد 

)Cammack et al., 1999(.  مقدار نیترات در گیاهان، به علت افزودن کودهاي
بعضی از سبزیجات مانند سیر و . تواند تا حد زیادي باال برودشیمیایی حاوي نیتروژن، می

توانند مقادیر زیادي نیترات را در کودهاي نیتروژنی داشته و میهاي مثبتی به پاسخ ،پیاز
میزان نیترات تابع عواملی مانند تکرار ). Merusiaet al., 2010(خود انباشته نمایند 

یی، نوع و مقدار کشت، وضعیت آب و هوایی، کیفیت خاك، فرآیندهاي تولید مواد غذا
در  ).Hsu et al., 2009( باشدکود شیمیایی مصرفی و وضعیت قوانین آن منطقه می

که ممکن است مربوط به مقدار کودهاي تجاري ( واقع مقدار نیترات موجود در خاك
عامل عمده تعیین میزان تجمع نیترات در سبزیجات است ) برده شده باشد کاربه
)Anamus, 1998 .( استانداردهاي مختلفی براي حداکثر غلظت مجاز نیترات در

: شماره(نامۀ کمیسیون اروپایی ها، آیینترین آنسبزیجات ارائه شده است که مهم
بر اساس این ). Anamus, 1997(تنظیم گردید  1997است که در سال ) 97/194

تر از شود کم ترین مقدار نیتراتی که روزانه بایستی به بدن واردنامه، بیشآئین
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بر این اساس، یک فرد با متوسط وزن . گرم بر کیلوگرم وزن بدن استمیلی 65/3
گرم نیترات را دریافت نماید میلی 5/255کیلوگرم، روزانه نباید بیش از  70

)Anamus, 1992 .( بنابراین باید تالش نمود که تا غلظت نیترات را مخصوصاً براي
ها سبزیجات زیاد مصرف می شود به حداقل مقدار افرادي که در رژیم غذایی آن

  .کاهش داده شود
  
  ترین شاخص سالمت محصول سالم  مهم ،غلظت نیترات در سوخ سیر - 1- 4- 8

اهمیت تغذیه نیتروژن در زراعت سیر، جداي از نقش حیاتی آن در متابولیسم 
رویه و بیشود که درصورت مصرف  گیاه و در نتیجه تولید محصول، از آنجا ناشی می

نابهنگام آن، عالوه بر دیررسی، قطور شدن طوقه، نرم شدن بافت، کاهش سفتی و 
- قابلیت نگهداري، موجبات افزایش تجمع نیترات در سوخ سیر به عنوان یکی از مهم

سازمان ملی استاندارد . آورد ها براي سنجش سالمت سوخ را فراهم میترین مشخصه
مانده در سیر مشخص نکرده است، اما نیترات باقی ایران، حد مشخصی را براي میزان

گرم در کیلوگرم بر مبناي وزن تازه اعالم کرده میلی 90در مورد پیاز این حد را 
با این ). 1392نام، بی(توان در مورد سیر نیز این عدد را قبول کرد است که می

مبناي وزن تازه گرم در کیلوگرم بر میلی 50، )1389( وصف این عدد توسط ملکوتی
اي طی مطالعه. باشدتر میگیرانهاعالم شده است که از استاندارد ملی ایران، سخت

بار اهواز، غلظت نیترات در سیر طی دو فصل زمستان و بهار در میادین میوه و تره
نتایج نشان داد که غلظت نیترات در سوخ تازه سیر در تابستان به طور . پایش شد
). Shahlaie, 2007(باشد گرم در وزن تازه میمیلی 227زمستان  و در 198میانگین 

اي دیگر در همدان، رابطه غلظت نیترات سیر و سطوح مختلف مصرف طی مطالعه
نتایج نشان داد که رابطه بین غلظت ). Noori et al., 2012(نیتروژن بررسی شد 

پیروي  1.014X + 297.4 Y =با معادله  نیترات و مصرف نیتروژن از رابطه خطی
گرم در متغیر وابسته غلظت نیترات بر حسب میلی Yکند که در این معادله، می

در ) N(متغیر مستقل مصرف نیتروژن بر حسب کیلوگرم  Xکیلوگرم وزن تازه و 
  ).5شکل(هکتار بود 
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  )Noori et al., 2012(سیر )-NO3(همبستگی نیتروژن مصرفی با غلظت نیترات  -5 شکل

  
اي دیگر در همدان، رابطه غلظت نیتروژن سیر و سطوح مختلف مصرف مطالعهطی 

نتایج نشان داد که رابطه بین غلظت نیتروژن و ). 1394مطلبی فر، (نیتروژن بررسی شد 
کند که در پیروي می 0.0013x + 1.442 Y =با معادله  مصرف نیتروژن از رابطه خطی

گرم در کیلوگرم وزن خشک بر حسب میلیژن نیترومتغیر وابسته غلظت  Yاین معادله، 
  ).6شکل( در هکتار بود) N(متغیر مستقل مصرف نیتروژن بر حسب کیلوگرم  Xو 

  

  
 )1394مطلبی فر، (سیر) N( همبستگی نیتروژن مصرفی با غلظت نیتروژن -6 شکل
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هـا توانـایی   هاي گیاهی، از جمله گیاه سیر، ریشه، سـاقه و بـرگ  در بیشتر گونه
میزان احیاي نیترات، بستگی به نوع گیاه، میزان نیترات، سن . نیترات را دارنداحیاي 

وقتی غلظت نیترات گیاه پایین باشـد، بخـش عمـده آن    . گیاه و شرایط محیطی دارد
با افزایش میـزان نیتـرات، ظرفیـت احیـاي نیتـرات در      . گردددر درون ریشه احیا می

هـا منتقـل   به صورت نیتـرات بـه سـاقه    ها کاهش یافته و بخشی از نیتروژن کلریشه
ها نیز ظرفیت احیاي نیترات محدود و مازاد نیترات به همین ترتیب در ساقه. شودمی

ها منتقل مخصوصاً تحت شرایطی که کود نیتروژنی زیادي مصرف شده باشد، به برگ
 کنـد، در عنـوان منبـع تولیدکننـده عمـل مـی     ها بـه که برگبا توجه به این. گرددمی

مرحله زایشی، رشد رویشی کاهش یافته و تولید مواد هیدروکربنه کـه بـراي احیـاي    
ها به هنگام بنابراین ظرفیت احیاي نیترات در برگ. یابدنیترات الزم است، کاهش می

به علت پرتحرك بودن نیترات، مخصوصاً هنگـامی کـه   . یابدمرحله زایشی کاهش می
، )فراتر از نیاز نبـات (رویه باشد زیاد و بی) اتبه شکل نیتر(مصرف کودهاي نیتروژنی 

تشـکیل  (در مرحله زایشی . را نخواهد داشت گیاه توانایی احیاي مقدار اضافی نیترات
-عمـل مـی  ) Sink(هـا  کننده مواد تولید شده در برگها به عنوان مصرف، میوه)میوه

را از منبـع  کنند و چون قدرت جذب باالیی دارنـد، مـواد مصـرفی از جملـه نیتـرات      
)Source (چه تحت این شرایط، نیترات احیـا  چنان. کشندبه طرف خود با سرعت می

از طرف دیگر کـربن  . یابدشده وجود داشته باشد، وارد میوه شده و در آنجا تجمع می
توانـد  موجود در میوه بیشتر صرف فرآیند تنفس شده و میوه براي احیاي نیترات نمی

استفاده نماید و کالً ظرفیت محدودي براي احیاي نیترات در  از این مواد هیدروکربنه
ممکـن اسـت در ایـن مرحلـه     (هـاي گیـاهی وجـود دارد    ها همانند سـایر انـدام  میوه

هاي کامالً بالغ، میـزان  از طرف دیگر در برگ). ها هم نقش مهم داشته باشندهورمون
هـا افـزایش   یترات در برگرداکتاز بسیار اندك است، در نتیجه میزان نفعالیت نیترات

هـاي در حـال رشـد    این در حالی است که فعالیت نیترات رداکتاز در سـلول . یابدمی
هـاي بـاالتر بـه سـرعت     نواحی انتهایی ریشه زیاد است و غلظت آن به سـوي بخـش  

توسط آنزیم نیترات (درصد نیتریفیکاسیون در سیتوپالسم  60حدود . یابدکاهش می
هـاي ریشـه نیتـرات احیـا     افتد و در کلروپالستاول اتفاق می ساعت 24در ) رداکتاز

  . گرددمی
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هـر عـاملی میـزان    . طور کلی تجمع نیترات با فتوسنتز رابطـه معکـوس دارد   به
بـا  . فتوسنتز در گیاه را کاهش دهد، سبب افزایش غلظت نیترات در گیاه خواهد شـد 

امـل آمینـی جهـت سـنتز     تبـدیل نیتـرات بـه ع   (سـازي  که فرآیند آمینتوجه به این
، بنابراین هر عاملی نظیـر  )احتیاج دارد ATPبه (در گیاه، انرژي خواه است ) پروتئین
در . کنـد هاي محیطی که باعث تضعیف گیاه شود، به تجمع نیترات کمک میاسترس

نیتـرات معمـوالً در   . هاي مختلف متفاوت اسـت یک گیاه، میزان نیترات در بین بافت
یکـی از اثـرات سـوء کمبـود     . شودترین مقدار دیده میساقه به بیش ها، ریشه وبرگ

آنزیم نیترات رداکتاز از دو بخش تشکیل شده (مولیبدن در گیاه، تجمع نیترات است 
را عنصـر   H+که عنصر مولیبدن در هر دو بخش وجود دارد و بـراي مولیبـدن پیونـد    

توانـد از تجمـع نیتـرات    مـی  پاشـی مولیبـدن  بنابراین، محلول). کندنیتروژن مهیا می
هاي مختلـف آن مثـل بـرگ، سـاقه و ریشـه      هاي گیاهی، اندامدر بیشتر گونه. بکاهد

توانایی احیاي نیترات را دارند، ولی وقتی کود نیتروژنی بیش از نیـاز مصـرف گـردد،    
یون نیترات کـه بسـیار پویاسـت، توسـط ریشـه      . شودامکان تجمع نیترات بیشتر می

هـا بـه همـراه مـواد     هـا هـدایت و از بـرگ   مسـتقیم بـه طـرف بـرگ    جذب و به طور 
ــه ســمت میــوه حرکــت مــی  ــادي از از آنجــایی. کنــدکربوهیــدراتی ب کــه مقــدار زی

شود، توانایی احیاي نیتـرات کـاهش یافتـه و    ها در میوه صرف تنفس میکربوهیدرات
یخبنـدان،  تنش خشکی، دمـاي بـاال،   . افتددر نتیجه تجمع نیترات در میوه اتفاق می

شدت نور کم و کلیه عواملی که محدودکننده فتوسنتز و رشـد در گیـاه هسـتند، در    
  .افزایش میزان نیترات موجود در گیاه سیر مؤثرند

 
  عوامل موثر در تجمع نیترات -8-4-2

نیترات . مین می شودانیترات دریافتی انسان از طریق سبزیجات ت%  80بیش از 
ها تبدیل و در صورت ترکیب ایـن  نیتریت و نیتروزآمینتجمع یافته در سبزیجات به 

شوند که مخاطرات بهداشتی ها تولید میهاي نوع اول و دوم، نیتروزآمینمواد با آمین
عوامـل مـوثر بـر میـزان     ). Thorup – Krisensen, 2001(ها به اثبات رسیده است آن

ع گیاه، نتیکی مانند نوعوامل ژ) الف: شوند تجمع نیترات به سه گروه اصلی تقسیم می
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.  هـاي رطـوبتی   عوامل محیطی مانند نور، دمـا و تـنش  ) ب .سن گیاه و عوامل وراثتی
علیـرغم  . عوامل مدیریتی مانند تاریخ کاشت، مـدیریت کـوددهی و بسـتر کشـت    ) ج

ناپذیري بـر کمیـت و کیفیـت محصـول دارد، امـا      که استفاده از کودها تاثیر انکاراین
ها در چرخه غذایی انسـان  تواند منجر به حضور انواع آالینده می هامصرف نادرست آن

، )هـا و ارقـام  گونـه (هاي ژنتیکی بین گیاهان شدت نور، فراهمی رطوبت، تفاوت. شود
ها، میزان فراهمی نیترات در محیط ریشه و  کشویژه علفکاربرد سموم شیمیایی و به

، پتاسـیم، آهـن، مولیبـدن،    میزان تأمین عناصر غذایی دیگـر شـامل فسـفر، گـوگرد    
تجمع نیترات در . کلسیم، منگنز و بور از عوامل متعدد موثر در تجمع نیترات هستند

گیاه هنگامی بیشتر است که گیاه قادر به تبدیل آن به سایر مـواد از جملـه پـروتئین    
نباشد و این اغلب با کمبود رطوبت، نیتروژن زیاد در خاك و زمـان برداشـت ارتبـاط    

مقدار کود، نوع کود، سرعت آزاد شدن و روش مصرف کود نیز بر تجمع . دارد نزدیکی
ترین عـاملی اسـت کـه    رویه کودهاي نیتروژنه اصلی مصرف بی. گذاردنیترات تاثیر می

 Pavlou and(شـود   ها و سایر گیاهان مـی موجب تجمع نیترات در تعدادي از سبزي

Ehaliotis, 2007 .(دار ندرها نظیر اوره پوششگاهی استفاده از کودهاي ک)SCU1 ( که
تواننـد موجـب کـاهش تجمـع     کنند، مـی مواد موجود در خود را به آهستگی آزاد می

نتـایج  ). Brojerdnia et al., 2007(نیتـرات در محصـوالت سـبزي و صـیفی گردنـد      
مطالعات نشان داده است که رعایت برنامه کودي مناسب و متعادل، نقش مهمـی در  

  .)Rahmani, 2006(کاهش میزان نیترات محصول خواهد داشت 
  
  اثر عوامل محیطی -8-4-2-1

عوامل محیطی زیادي بر غلظت نیترات سیر از طریق تاثیر بر فعالیت آنزیم 
عموماً نور کم، دماي . گذارندنیترات اثر میچنین جذب دهنده نیترات و همکاهش

-هاي رطوبتی، منجر به تقلیل فعالیت آنزیم کاهشخیلی زیاد و یا خیلی کم و تنش
موقعی که گیاه سیر در معرض . شونددهنده نیترات و افزایش تجمع نیترات می

د پژوهشگران مختلف دریافتن. یابدشدت نورکم قرار گیرد، غلظت نیترات افزایش می

                                                
1-Sulfur Coated Urea 
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از عوامل محیطی . ها متفاوت استکه غلظت نیترات در ساعات مختلف روز در سبزي
توان به دما اشاره کرد که اگر همراه با شدت نور کم باشد، منجر به تجمع دیگر می

چنین تجمعی از . تنش رطوبت نیز در تجمع نیترات موثر است. شودنیترات می
-ه موجب کاهش فعالیت آنزیم کاهشنیترات شاید در نتیجه تنش رطوبتی باشد ک

قبل از این که جذب نیترات . شوددهنده نیترات و قبل از آن سوخت و ساز نوري می
  .یابداز خاك کاهش یابد، جذب و تحلیل نیترات تقلیل یافته و نیترات تجمع می

  
  اثر نوع رقم -8-4-2-2

اه و سن آن هاي مختلف گیتجمع نیترات در گیاه بستگی به گونه، رقم و قسمت
طور کلی، ارقام گوناگون یک گیاه در جذب و تحلیل نیتروژن با هم متفاوت  به. دارد

  . هستند
  

  اثر کود - 8-4-2-3
مقدار کود، نوع کود، سرعت آزادشدن و روش مصرف کود بر تجمع نیترات تاثیر 

تقیم هاي گیاهی از جمله سیر، ارتباطی مسدر مورد تعداد زیادي از گونه. گذارندمی
-در حقیقت عمده). 5شکل(بین کود نیتروژنی و تجمع نیترات مشخص شده است 

شود کودهاي ترین عاملی که موجب تجمع نیترات در سیر و سایر گیاهان می
ها قبل از برداشت و در زمان برداشت به میزان نیترات در خاك. باشندنیتروژنه می

  .ه شده استعنوان عامل بحرانی در تعیین سطح نیترات شناخت
هایی که به صورت اند سبزيدر کشورهاي اروپایی به این نتیجه رسیده

نوع و مقدار کودهاي آلی . باشندتري میکنند، داراي نیترات کمارگانیگی رشد می
شدن شدت معـدنی. شوندها میبکار رفته نیز باعث تغییر غلظت نیترات در سبزي

. کندها تغییر میو میزان لیگنین آن C/Nطور وسیعی توسط نسبت کودهاي آلی به
کودهاي آلی سهل تجزیه شونده به همان ترتیب کودهاي نـیتروژنی معدنی، بر 

دهی بی رویه در عمل، کود. گذارندمیزان جذب نـیترات توسط گیاهان تاثیر می
اکثر پژوهشگران معتقدند . شودها مینیتروژن سبب افزایش میزان نیترات در سبزي
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گاهی استفاده از کودهاي . یابددهی، میزان نیترات کاهش میمدیریت بهینه کودبا 
توانند موجب کنند، میکندرها، که نیتروژن موجود در خود را به آهستگی آزاد می

و ) SCU(از جمله این کودها اوره با پوشش گوگردي . کاهش تجمع نیترات شوند
ده از پتاسیم و روي نیز به دلیل نقش استفا .باشندمی) UF ،IBDU(اوره فرمالدئید 

موثر در افزایش بازیافت نیتروژن، معموالً موجب تحرك و جذب بیشتر نیتروژن شده 
  .شودبنابراین به دلیل افزایش پروتئین، منجر به کاهش نیترات می

  
  در سیر نقش تغذیه متعادل در کاهش محتواي نیترات -8-4-3

روي در با مصرف نامتعادل کودها، به ویژه زیادهها نشان داده است که نتایج پژوهش
مصرف کودهاي نیتروژنی و فسفاتی در انواع سبزي و صیفی، عالوه بر افزایش نیترات، تا 

ي لیکن، با رعایت اصول مصرف بهینه. شودکاسته می Cحد زیادي از محتواي ویتامین 
بهبود کیفیت و خوش ه بر ولفات پتاسیم و سولفات روي، عالوکود به ویژه مصرف س

ملکوتی و همکاران، ( گردددرصد افزوده می 20تا حد   C خوراکی، به غلظت ویتامین
ها نشان داده است که کاربرد پتاسیم موجب انتقال نیترات به نتایج پژوهش). 1383
بخشد که در نهایت باعث شود و متابولیسم آن را شدت میهاي هوایی گیاه میبخش

 ,Ahmed et al., 2000; Ruiz and Romero(گردد رات گیاه میکاهش محتواي نیت

دهد که محتواي نیترات گیاه با استفاده از هاي دیگر نیز نشان مینتایج پژوهش). 2002
البته مقادیر مکفی فسفر ). Ahmed et al., 2000(مصرف فسفر کاهش داشته است 

ي باالي فسفر موجب غیرفعال هاغلظت متابولیسم نیترات ضروري است، اماغیرآلی براي 
گردد و موجب تجمع نیترات هاي آنزیمی موثر در متابولیسم نیترات میشدن واکنش

ها نشان داده است که کاهش از طرف دیگر، نتایج پژوهش. گرددهاي گیاه میدرون بافت
رشد در نتیجه کمبود فسفر، موجب افزایش نسبت ریشه به بخش هوایی، افزایش درصد 

 گرددشک گیاه، افزایش محتواي قند و اسیدهاي آلی و نیترات در گیاه میماده خ
)Buwalda and Warmenhoven, 1999( . تجمع نیترات در گیاه در ارتباط با سایر

به عنوان مثال، مطالعات نشان داده است که کاربرد برگی . باشدترکیبات نیز می
 Zhou et(اي حاوي مولیبدن ، مصرف کوده)Ahmed et al., 2000(اسید سالیسیلیک

al., 2000 ( و کلسیم)Tzung et al., 1995 ( محتواي نیترات محصوالت سبزي و صیفی
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ها نشان داده است که در شرایط نتایج پژوهش. گیري کاهش داده استرا به طرز چشم
رود و با نیترات غلظت باالي کلسیم گیاه، غلظت قند و آمینواسیدها در برگ باال می

نتایج مطالعات ). Ahmed, 1996(گردند هاي برگ جایگزین میشده در واکوئل ذخیره
چنین نشان داده است که محتواي نیترات اکثر محصوالت سبزي و صیفی مثل کلم، هم

اسید کاهش نشان فرنگی و پیاز در اثر کاربرد زئولیت و هیومیکهویج، چغندر، گوجه
مطالعات نشان داده است که بور نیز داراي   نتایج). Nazaryuk et al, 2002(داده است 

اي که حد کفایت آن موجب متابولیسم به گونه. نقش مهمی در متابولیسم نیترات است
کاهد، اما غلظت بیش از حد گردد و از تجمع آن در گیاه میطبیعی نیترات در گیاه می

- یمی کاهشهاي گیاهی، موجب مسمومیت گیاه شده و سیستم آنزکفایت بور در بافت
، بنابراین کشت و کار )Inal and Tarrakcioglu, 2001(کند دهنده نیترات را مختل می

هاي آلوده به لجن فاضالب که غلظت باالي بور دارند، موجب افزایش سیر در خاك
  ). Nazaryuk et al., 2002(گردد غلظت بور در سیر می

به طور کلی گوگرد . دارند گیاهان به گوگرد به عنوان یک ماده غذایی مهم نیاز
در تشکیل کلروفیل در گیاهان و تشکیل آنزیم نیتروژناز دخالت داشته و از تجمع 

-گوگرد در تشکیل پیش ماده). Haneklaus et al., 2007(کند نیترات جلوگیري می
ها دخالت داشته و در ویژگی بو و تندي در گیاهانی هاي سازنده طعم و بو در آلیوم

هاي آنزیمی مشخص و برخی سازي سیستم، پیاز و سیر و نیز فعالمانند خردل
ها نشان پژوهش). Brewster J.L. 1994(ها از جمله ویتامین آ نقش دارد ویتامین

داده است، زمانی که تغذیه گوگردي افزایش می یابد، مقدار گوگرد کل ذخیره شده 
وگرد کل گیاه شامل گ. رسددرصد می 50درصد به حدود  10به صورت سولفات از 

اکسایش گوگرد در خاك، ضمن تأمین . باشددار آلی میسولفات و ترکیبات گوگرد
 ,.Haneklaus et al(شود می pHسولفات، موجب آزاد شدن عناصر غذایی و کاهش 

ها نشان داده است که همبستگی منفی بین از طرف دیگر، نتایج پژوهش). 2007
 Blom-Zandstra and(ولفات برگ وجود دارد محتواي نیترات برگ و محتواي س

Lampe, 1983 .( به عبارت دیگر، گیاهانی که دچار کمبود گوگرد باشند، بالطبع از
پتاسیم ). Maynard et al., 1976(محتواي نیترات زیادي برخوردار خواهند بود 



 ردر زراعت سیتلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه مدیریت                                  28

  

آن موجود در کود نیز می تواند عملکرد و کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار داده و 
واکنش گیاهان نسبت به جذب پتاسیم تا حد زیادي بستگی به . را بهبود بخشد

در صورتی که گیاه از نیتروژن کافی برخوردار باشد، . سطح تغذیه نیتروژن دارد
نیتروژن در ). Schwartzkopf, 1972(افزایش عملکرد به علت پتاسیم بیشتر است 

. کنداي متعددي در گیاه ایفا میهتغذیه گیاه یک عنصر بسیار مهم بوده و نقش
ها هستند الزم اسیدها که اجزاي تشکیل دهنده پروتئیننیتروژن براي سنتز آمینو

کار ها نیز در تشکیل پروتوپالسم، تقسیم سلولی و رشد گیاه بهاست، این اسید آمینه
راي اگر نیتروژن در دسترس گیاه کم باشد، گیاه قادر به ساختن پروتئین ب. روندمی

فرآیندهاي متابولیسمی، ساختاري و نگهداري سطح مطلوب رشد نخواهد بود 
)Barker and Pilbeam , 2006 .( نیتروژن در اعمال حیاتی گیاه مانند فتوسنتز و

دهنده چندین هاي آنزیمی نقش محوري بازي کرده و از اجزاء تشکیلواکنش
هاي وفالوین و بخشی از اسیدویتامین ضروري مانند بیوتین، نیاسین، تیامین و ریب

 ).Barker and Pilbeam, 2006(نوکلئیک است 
  

  مدیریت مصرف منابع نیتروژن به منظور کاهش آالینده نیترات -8-5
هـا  ایـن روش . هاي گوناگونی براي تامین نیتروژن مـورد نیـاز وجـود دارد   روش

هـاي  نیتروژن، کودشامل تامین نیتروژن مورد نیاز از طریق کودهاي شیمیایی حاوي 
 .شودباشد که ذیال توضیح داده میآلی، کودهاي زیستی و کود سبز می

  
  )1365ساالردینی، (منابع شیمیایی حاوي نیتروژن  -8-5-1
     سولفات آمونیوم -8-5-1-1

براي تامین نیتروژن مورد نیاز محصوالت سبزي و صیفی کـه قـادر بـه انباشـت     
بهتر است از منابعی از نیتروژن اسـتفاده شـود کـه      نیترات هستند، مثل سیر و پیاز،

عالوه بر . یکی از این منابع، کود سولفات آمونیوم می باشد. حاوي یون نیترات نباشند
این که نیتروژن این کود به فرم آمونیومی است، ایـن کـود حـاوي گـوگرد بـه شـکل       

زا وم اسـید سولفات آمونی. سولفات است که نقش مهمی در کاهش جذب نیترات دارد
. بـرد خاك را بطرف اسیدي می ، واکنششودمی باشد، یعنی وقتی به خاك اضافه می
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هاي قلیائی و آهکی ایران شناخته این کود به عنوان بهترین کود نیتروژنی براي خاك
باشد و هم داراي مقداري گوگرد است که یـک عنصـر   شده است، زیرا هم اسیدزا می

  . باشدغذائی می
  

  اوره -8-5-1-2
تنها کود نیتروژنی آلی است کـه از ترکیـب    CO(NH2)2اوره با فرمول شیمیایی 

ایـن کـود نیـز فاقـد یـون      . شـود آمونیاك و گاز کربنیک در شرایط خاصی تولید مـی 
درصد و بیش از دو برابر نیتـروژن کـود سـولفات     46نیتروژن کود اوره . نیترات است
شود و به کربنات آمونیوم تبـدیل  می) بگیريآ(اوره در خاك هیدرولیز . آمونیوم است

تواند مستقیما مورد استفاده گیاه قرار گیـرد و یـا توسـط    آمونیوم حاصله می. شودمی
  . بینی خاك به نیترات تبدیل شود و سپس به مصرف گیاه برسدموجودات ذره

  
                نیترات آمونیوم -8-5-1-3

نیتروژن آمونیـاکی و نیتـروژن نیتراتـی اسـت و از     این کود داراي مقدار مساوي 
توان گفـت  از نظر اسیدزائی می. باشداین رو براي گیاهان زراعی متعددي مناسب می

در کشـت سـبزیجات در   . که این کود خنثی و اثر زیـادي در اسـیدیته خـاك نـدارد    
  . دباشارجح می) در صورت تقسیط(، مصرف منابع نیتراته بر اوره مناطق سردسیر

  
  کودهاي نیتروژنی دیرحل -8-5-1-4

از آنجا که کودهاي نیتروژنی بطورکلی به مقدار زیـاد و بـه سـرعت در آب حـل     
. باشـند شوند، بنابراین مستعد شستشو به وسـیله آب بـاران و یـا آب آبیـاري مـی     می

. ترین ترکیبات حاوي نیتروژن، دو ترکیب تجارتی به نام اوره فرم و فلورانید استمهم
 38اوره فرم از لحاظ شیمیایی ترکیب اوره و فرم آلدئیـد اسـت، ایـن ترکیـب داراي     

ن در مـدت دو مـاه و بقیـه آ    ،سـرعت که مقداري از آن نسبتا بهدرصد نیتروژن است 
درصد نیتروژن دارد که بـه   28این ماده، . بیش از دو ماه زمان الزم دارد که حل شود

  . باشدتدریج براي گیاه قابل جذب می
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 )1365ساالردینی، (هاي کودهاي نیتروژنه ویژگی -4جدول 

درصد   نام کود
  نیتروژن

درصد مواد 
  توضیحات  مهم دیگر

 24گوگرد   21  سولفات آمونیوم
  درصد

هاي آهکی، نسبتا گران، کمی مقاوم به ، مناسب خاكاسیدزا
  شستشو

کود نیتروژنی ترین ها، ارزان، رایجاسیدزا، مناسب بیشتر خاك  -  46  اوره
  .ایران

  .اسیدزا نیست، نسبتا گران، حساس به شستشو  -  26  نیترات آمونیوم
  نسبتا اسیدزا، قیمت، گران خیلی مقاوم به شستشو  -  36  اوره فرم

اوره با پوشش 
  هاي سبک، مناسب خاكاسیدزا، قیمت مناسب، مقاوم به شستشو  گوگرد  35  گوگردي

  
  نیتروژنهزمان مصرف کودهاي  -8-5-2

در گیاه سیر، برداشت . زمان جذب نیتروژن براي گیاهان گوناگون متفاوت است
دهی و نیتروژن از زمان جوانه زدن آغاز و در اوج مرحله رشد رویشی یعنی قبل از گل

رسد و از آن به بعد نیاز به نیتروژن به بیشترین مقدار خود می 1تولید سوخ یا شروع
گونه که قبالً نیز بدان اشاره شد، به دلیل حاللیت همان .یابدبطور نسبی کاهش می

فراوان کودهاي نیتروژنه، زمان مصرف براي محصوالت زراعی بسیار مهم بوده و یکی از 
. باشدها میدالیل پایین بودن راندمان کودهاي نیتروژنه، عدم دقت در زمان مصرف آن

سیر، در صورت مصرف مواد بهترین زمان شروع مصرف کودهاي نیتروژنه در زراعت 
تن در هکتار یک ماه بعد از کاشت، یعنی  50تا  30به میزان ) کودهاي حیوانی(آلی 

زمانی که گیاه مستقر گشته و ریشه دوانده، آن هم به صورت تقسیط، بسته به بافت 
- نوبت می) شنیهاي لومخاك(تا شش ) رسیهاي رسی و لومخاك(خاك طی سه 

درصد کل نیتروژن برآورد  20عدم مصرف کود دامی، مصرف  لکن در صورت. باشد
برگی درصد در شروع دو 10زمان با کشت و همدرصد  10ه در دو نوبت به میزان شد

. نوبت مصرف گردد 5تا  3و مابقی طی ) هاي سرد مثل همدانغیر از اقلیم(شدن 
در مناطق . بدیابدیهی است تحت شرایط تقسیط، کارآیی کودهاي نیتروژنه افزایش می

سردسیر مثل همدان که از مناطق مهم تولید سیر در کشور است، یک چهارم کل کود 

                                                
1-Bulbing  
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نیتروژن توصیه شده بر اساس آزمون خاك همزمان با کشت مصرف خواهد شد و 
نوبت اول همراه با اولین آب در بهار و نوبت دوم، بیست روز پس (مابقی طی دو نوبت 

اي مدیریت که مصرف نیتروژن به گونهته قابل ذکر ایننک. شودمصرف می) از نوبت اول
شود تا یک ماه قبل از رسیدگی فیزیولوژیک سوخ، تمامی نیتروژن توصیه شده مصرف 

بدیهی است مصرف دیرهنگام نیتروژن سبب تجمع غیرمعمول نیترات در . شده باشد
زمان  پژوهشگران زیادي طی تحقیقات خود در زمینه ارتباط. گرددسوخ سیر می

اند ضرور در سوخ سیر چنین گزارش نمودهمصرف نیتروژن و میزان تجمع نیترات غیر
توان ضمن نیتروژنی، می بق زمان نیاز و زمان مصرف کودهايکه با رعایت اصل تطا

  .حفظ عملکرد باال، محصول سیر با نیترات پایین تولید کرد
  
  در زراعت سیرودهاي حاوي نیتروژن هاي گوناگون مصرف کروش -8-5-3

هاي مصرف مناسبی براي مصرف کودهاي نیتروژنه وجود دارد که ذیال روش
  .شرح مختصري داده شده است

  
  مصرف به روش تقسیط -8-5-3-1

دهی آن است که نه تنها در طول فصل رویش، بلکـه هنگـامی   بهترین روش کود
تري از عنصـر  که گیاه در یک مرحله و یا مراحل خاصی از رشد نیازمنـد مقـدار بیشـ   

کـه کودهـاي   بدیهی است نظـر بـه ایـن   . مورد نظر است، بتوان نیاز آن را تأمین نمود
باشـند و در راسـتاي افـزایش    نیتروژنی کامالً در آب محلول و داراي تحرك زیاد مـی 

مجـاز نیتـرات در محصـول و حفـظ     و جلـوگیري از تجمـع غیـر    کارآیی این نوع کود
تروژن به صورت سرك و منطبق بـر مراحـل نیـاز    محیط زیست، الزم است مصرف نی

  .حداکثري گیاه صورت گیرد
  

  مصرف به روش نواري -8-5-3-2
در این . باشندمی وش نواري باالترین بازده را دارامصرف کودهاي نیتروژنی در ر

ها و در نتیجـه بـاالرفتن فشـار اسـمزي     روش براي جلوگیري از افزایش غلظت نمک
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متـري زیـر و کنـار    گذاري در فاصله حداقل پنج سانتیجايمحلول خاك، الزم است 
درصد از مقدار کـل توصـیه    30بدیهی است در صورت مصرف نواري، . بوته سیر باشد
  . گرددشده کسر می

  
  مصرف به روش کودآبیاري -8-5-3-3

هاي مناسب براي نیل به حداکثر کارایی کودهاي شـیمیایی، روش  یکی از روش
ر این روش در صورتی که از آبیاري تیپ اسـتفاده شـود، بـا حـل     د. کود آبیاري است

کردن مقدار کود مورد نیاز در مراحل خاص از طریق تانـک کـود، عمـل کـوددهی را     
که اضافه کردن کـود بـه   اي که در این روش به آن باید توجه شود ایننکته. انجام داد

. وژن به حداقل برسـد سیستم در مراحل پایانی آبیاري صورت گیرد تا شستشوي نیتر
در آبیاري سطحی، از طریـق حـل کـردن کـود در آب و قـراردادن آن در مسـیر آب       

بـدیهی اسـت در هـر دو روش الزم    . گیردورودي به نوارها، عمل کوددهی صورت می
اي تنظیم شود که یکنواختی توزیـع کـود در   است دبی خروجی کود از منبع به گونه

اسن این روش امکان مصرف با تقسیط بیشـتر و در  از مح. سطح و عمق حداکثر باشد
  . باشدنتیجه افزایش کارآیی کود می

  
  پاشیمصرف نیتروژن به روش برگ -3-4- 8-5

اگر چه در مورد . باشدپاشی مواد غذایی روش دیگري از مصرف کود میبرگ
هاي کند و مصرف به روشپاشی کفایت نیاز گیاه را نمیعناصر پرمصرف، محلول

توان به با این حال، اوره تنها کود نیتروژنی است که از آن می. نیز ضروري است دیگر
گرچه از میان کودهاي نیتروژنی معمولی، . پاشی استفاده نمودسهولت به صورت برگ

کند، با این وجود تنها مقدار کمی از ترین فشار اسمزي را تولید میمحلول اوره پایین
هاي غلیظ اوره و یا اوره با محلول. شی مصرف کردپاتوان به روش برگآن را می

- همان. شوندها میدرصد باال به دلیل وجود بیورت در اوره، باعث سوختگی در برگ
پاشی نیتروژن فقط بخشی از نیاز گیاه به این گونه که در باال بدان اشاره شد، برگ

امکان جبران آن  کند، اما مصرف آن در شرایط بروز کمبود و عدمعنصر را تأمین می
در این روش، سرعت انتقال . ها در کوتاه مدت، خالی از اهمیت نیستتوسط سایر روش
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در هر صورت . هاي مختلف گیاهی زیاد استها به اندامعناصر غذایی از سطوح برگ
، هوا ها حداکثر سطح را داشتهپاشی هنگامی است که برگترین زمان تأثیر برگبیش

 .نباشد و گیاه تحت تنش رطوبتی )گام غروبهن(خنک 
  

  جویی در مصرف کودهاي نیتروژنههاي صرفهروش -8-5-4
استفاده متعادل از کودهاي نیتروژنـه در تولیـد اقتصـادي محصـوالت زراعـی و      

استفاده ناکافی . هاي سطحی و زیرزمینی اهمیت زیادي داردجلوگیري از آلودگی آب
کرد و زیادي مصرف آن سبب تجمع نیتـرات  کودهاي نیتروژنه منجر به کاهش عمل از

هاي مختلفی براي کـاهش مصـرف کودهـاي نیتروژنـه وجـود      روش. شوددر سیر می
  : ها عبارتند ازاین روش. دارد
o  مصرف به هنگام و به موقع نیاز گیاه  
o گیري نیترات پاي بوته مصرف بر اساس اندازه 
o سنجاستفاده از کلروفیل 
o  صورت تقسیطمصرف کودهاي نیتروژنه به 
 

  PSNT(1(گیري نیترات پاي بوته اندازه -8-5-4-1
گیري نیترات پـاي بوتـه   هاي کاهش مصرف کودهاي نیتروژنه، اندازهراه یکی از 
بدین معنی که قبل ازکاشت، کود نیتروژنه مصرف ننموده و پس از حدود یـک  . است

ت بـه رفـع نیـاز کـود     گیري نیترات پاي بوته، نسـب ماه از زمان کاشت از طریق اندازه
هدف اصلی از اعمال ایـن  . شودنیتروژنه محصوالت زراعی به صورت تقسیط اقدام می

روش، کاهش مصرف کودهاي حاوي نیتروژن از طریق تعیین حد بحرانی نیتـرات در  
پاي بوته و افزایش راندمان کودهاي نیتروژنه از طریق تصحیح زمان مصرف کودهـاي  

. باشـد مـی ) اهشی در عملکرد و کیفیت محصول مطرح شـود بدون آن که ک( نیتروژنه
کودهاي نیتروژنه غالبا قبل از کاشت به خاك داده شده و بـه دلیـل پویـایی و رشـد     
خیلی محدود ریشه در اوایل رشد، گیاه قادر به استفاده از این مقدار نیتروژن نبـوده،  

                                                
1- Pre side dress Nitrogen Soil Test 
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وري مصـرف  ، بهـره نهایتاً عالوه بر هدررفت پول، تخریب محیط زیست و منـابع آبـی  
درحـال حاضـر   (وري مصرف کودهـاي نیتروژنـه   افزایش بهره. یابدکود نیز کاهش می

، حفـظ محـیط زیسـت    )درصـد اسـت   30وري مصرف کودهاي نیتروژنه حـدود  بهره
هـا و کـاهش   کاهش غلظت نیترات در آب و محصوالت زراعـی بـه خصـوص سـبزي    (

و افزایش عملکرد کیفـی و  ) 1متهموگلوبینمیاهاي ناشی از زیادي نیترات مثل بیماري
کمی محصوالت سبزي و صیفی در راستاي نیل به خود کفایی، ضـرورت اسـتفاده از   

، تفسیر آزمون نیترات خاك را براي سیر نشان 4جدول. نمایدروش فوق را توجیه می
  . دهدمی

  
  سنجاستفاده از دستگاه کلروفیل -2- 4- 8-5

نیز تشکیل  ن پروتئین، قسمتی از کلروفیل رادر ساختمانیتروژن عالوه بر شرکت 
اند هاي درون کلروفیل جاي گرفتهیک اتم نیتروژن و چهار اتم کربن در حلقه. دهدمی

. هاي کربن و از سویی دیگر با اتم منیزیم پیوند مشترك داردکه نیتروژن از سویی با اتم
یکی دیگر . شودمی) کاهش کلروفیل(هاي پیر لذا کمبود نیتروژن سبب زرد شدن برگ

سنج جویی در مصرف کودهاي نیتروژنه، استفاده از دستگاه کلروفیلهاي صرفهاز روش
هاي گیاه سیر را ، درجه سبزینگی برگاین دستگاه قادر است در شرایط مزرعه. باشدمی

کند کار بور میگیري مقدار نوري که از برگ عدستگاه بر اساس اندازه. گیري کنداندازه
میزان کلروفیل برگ سیر با میزان نیتروژن برگ واسنجی شده و به عنوان یک . کندمی

میزان کلروفیل . رود، ولی در برخی موارد، مشکالتی را نیز در پی داردشاخص به کار می
کند و ها تغییر می، مرحله رشد گیاه و آفات و بیماري، شرایط محیطیبرگ با نوع واریته

روش کار بدین ترتیب است که در قطعاتی از مزرعه که . سازدنتایج را با اشتباه مواجه می
ها با کمک مقادیر مختلف و مشخص کود نیتروژنه داده شده، درجه سبزینگی برگ

دقت هاي مورد آزمایش در آزمایشگاه بهسنج قرائت و همزمان نیتروژن کل برگکلروفیل
از . توان دستگاه را براي مزارع دیگر نیز کالیبره کردرتیب میبدین ت. شودگیري میاندازه

یعنی بیش از (باشد درصد می 90که معموال بیش از  r2طریق محاسبه درجه همبستگی 

                                                
1- Methemoglobinemia 
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توان مقدار به سهولت می) درصد سبزینگی برگ مربوط به مقدار نیتروژن آن است 90
دیهی است بر مبناي تفاوت نیتروژن ب. هاي مزارع دیگر را تعیین کرددقیق نیتروژن برگ

توان از طریق مصرف سرك کودهاي نیتروژنه، به رفع کل از حد بحرانی، به سهولت می
 . موقع کمبود نیتروژن اقدام کردبه

  
  فسفر -8-6

دهد که محتواي نیتـرات سـیر بـا اسـتفاده از مصـرف      ها نشان مینتایج پژوهش
مقادیر بهینه فسفر غیرآلـی بـراي   ). Ahmed et al., 2000(فسفر کاهش داشته است 

هاي باالي فسـفر موجـب غیرفعـال شـدن     متابولیسم نیترات ضروري است، اما غلظت
گـردد و موجـب انباشـت نیتـرات     هاي آنزیمی موثر در متابولیسم نیترات مـی واکنش

از طرف دیگر، کاهش رشـد در نتیجـه کمبـود فسـفر،     . گرددهاي گیاه میدرون بافت
افزایش نسبت ریشه به بخش هوایی، افزایش درصد ماده خشک گیاه، افزایش موجب 

ــی و نیتــرات در گیــاه مــی   Buwalda and)( گــرددمحتــواي قنــد، اســیدهاي آل

Warmenhoven, 1999 . فسفر در ترکیبات گوناگون انتقال انرژي در گیاهان استفاده
فسـفر بـه   . هاستئیکنقش بسیار مهم فسفر، نقش آن در ساختار اسید نوکل. شود می

H2Po4 شکل
HPo4 یا  -

ایـن  . شـود  و طی یک روند فعال نیازمند انـرژي، جـذب مـی   -2
تـر ظـاهر    هاي قـدیمی ماده، نخست در برگکمبود این . عنصر در گیاه متحرك است

هـاي تـازه رشـد یافتـه بـه آنجـا حرکـت        فسفر براي جبران نیاز قسمتشود، زیرا می
هـا منجـر   به توقف رشد و ایجـاد رنـگ قرمـز در بـرگ    فسفر کمبود ناشی از . کند می
در . باشـد  آنتوسـیانین مـی   هاي این تغییر رنگ به علت افزایش میزان رنگیزه. شود می

. درصد از ایـن عنصـر وجـود دارد    1/0هاي دچار کمبود فسفر، تنها ماده خشک برگ
مـاده بـر    درصـد از ایـن   6/0درصد تـا   25/0هاي بالغ شده اغلب گیاهان، داراي برگ

توانـد باعـث    وجود فسفر اضافی در ناحیه ریشه مـی . ها هستنداساس وزن خشک آن
، )Zn(، میـزان جـذب روي    کاهش رشد گیاه شود، زیرا وجود بیش از حد ایـن مـاده  

  .دهد را کاهش می) Cu(و مس ) Fe(آهن 
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گرم در کیلـوگرم فسـفر قابـل    میلی  15هایی که بیش از مصرف فسفر در خاك
کـه  دهـد بـراي آن  نتایج پژوهش نشان می. دارند، نتیجه خاصی نخواهد داشتجذب 

بایسـت پـنج تـا ده    فسفر قابل جذب خاك یک کیلوگرم در هکتار افزایش یابـد، مـی  
در حـالی  . هاي شنی لومی یا لومی شنی اضـافه شـود  به خاك (P2O5)کیلوگرم فسفر 

در هکتـار   (P2O5)کیلوگرم فسـفر  رسی، دوازده تا هجده هاي لوم و لومیکه در خاك
خـاك یـک کیلـوگرم در     بایست به خاك اضافه شود تا میزان قابـل جـذب فسـفر   می

شوند، زمانی که کودهاي فسفره محلول در آب به خاك اضافه می. هکتار افزایش یابد
تنهـا جـزء   . شوندمحلول تبدیل میهاي نادهند و به فرمبالفاصله با خاك واکنش می

بنابراین تنها راه ایـن اسـت کـه    . مانداز فسفر کود به صورت محلول باقی می کوچکی
فسـفات تریپـل،   مصرف کـود سـوپر  . کودهاي فسفره را به صورت نواري مصرف کنیم

اذب را با تاخیر مواجه کند، چرا که این کود جـ ) سیرچه(ممکن است جوانه زدن بذر 
کود، در اقالیم خشـک از اهمیـت   گذاري صحیح این بنابراین جای. رطوبت خاك است

کود فسفات آمونیوم تاثیر سوء زیادي روي جوانـه زنـی سـیر    . ایی برخوردار استبسز
البته زمانی که رطوبـت خـاك   . قرار داده شود) سیرچه(دارد و می بایست دور از بذر 

 ، احتمال ضرر و زیان ناشی از مصرف کود در جوانه زنـی کـاهش  به اندازه کافی باشد
 .توصیه مصرف فسفر بر اساس آزمون خاك در جدول پنج آورده شـده اسـت  . یابدیم

بهتر اسـت کـود فسـفره توصـیه شـده بـه        براي جلوگیري از تثبیت کودهاي فسفره، 
، 5 جـدول  .تن در هکتار کود دامی پوسیده مخلوط و مصرف شـود  20همراه حداقل 

  .دهدان میتوصیه کود فسفره را بر مبناي آزمون خاك براي سیر نش
  

  توصیه کود فسفره برمبناي آزمون خاك - 5جدول  
 (Hochmuth, and Cordasco, 1998)  

  آزمون خاك فسفر
  گرم در کیلوگرم میلی

  ) P2O5(توصیه کودي فسفر
kg/ha  

  توصیه کودي سوپرفسفات تریپل
kg/ha  

5 -0  200  400  
10- 5  150  300  
15-10  100  200  

15  0  0  
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هـاي مسـن،   در سیر به صورت ظهور رنگ ارغـوانی در بـرگ  عالیم کمبود فسفر 
  ).7شکل (باشد توقف رشد ریشه و توقف رشد گیاه می

  

    
  عالیم کمبود فسفر در سیر - 7 شکل

 
  کودهاي فسفره -8-6-1

، زیرا بخش مهمی از فسـفات  کودهاي فسفره معموال داراي سمیت کمی هستند
غلظت فسفات در محلول خـاك در هـر   . کندقبل از رسیدن به ریشه گیاه، رسوب می

باشـد و اگـر   براي رشد اولیه  گیاه می ترین عنصرفسفر مهم .باشدکم میزمان خیلی 
که فسفر  از آنجائی. به صورت نواري استفاده شود توصیه کودي کارایی بیشتري دارد

در خاك متحرك نیست، الزم است کودهـاي فسـفره بصـورت نـواري نزدیـک محـل       
ترین منابع شیمیایی فسفر، سوپرفسفات تریپل رایج .تجمع ریشه گیاه قرار داده شوند

 .دارند) P2O5(درصد فسفر  52تا  48باشند که بین و دي آمونیوم فسفات می
  

  پتاسیم -8-7
نتایج پژوهش نشان داده است که کاربرد پتاسیم موجب انتقال بهتر نیتـرات بـه   

بخشد که در نهایت باعث متابولیسم آن را شدت میشود و هاي هوایی گیاه میبخش
 Ahmed et al., 2000; Ruiz(گردد کاهش محتواي نیترات داخل بافت هاي گیاه می

and Romero, 2002 .( هـاي  سـاز در بسـیاري از واکـنش    پتاسیم به عنوان یک فعـال
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هـاي  سلولنقش دیگر پتاسیم در گیاهان در . گیرد آنزیمی گیاه مورد استفاده قرار می
. شـوند  دهد که در اطراف روزنه یافـت مـی   هاي نگهبان رخ میویژه برگ به نام سلول

کنـد و بنـابراین    منفذ روزنـه را کنتـرل مـی   درجه ) یا کمبود ورم(ورم سلول نگهبان 
تـر توسـط   ورم بـیش . نمایـد  سطح تبادل گاز و بخار آب را از میان روزنه کنتـرل مـی  

اغلـب مقـدار    .شـود  هاي نگهبان کنتـرل مـی  از سلول جابجایی پتاسیم درون و خارج
پتاسیم در گیاه بسیار متحرك  .شود زیادي پتاسیم طی فرآیند جذب فعال جذب می

  .شود هاي جدید منتقل میاست و به سرعت به بافت
ظرفیت نگهداري پتاسیم در خاك و میزان قابلیت جذب آن به نـوع خـاك و مقـدار    

، براي افزایش یک کیلوگرم در هکتار پتاسـیم  ه بافت خاكبسته ب. رس خاك بستگی دارد
(K) هکتار پتاسیم  رخاك، دو تا شش کیلوگرم د(K2O) هـایی کـه   خـاك . مورد نیاز است

کنـد و  کوالیت اسـت، کـود پتاسـیم را بـه شـدت تثبیـت مـی       رس غالب آن از نوع ورمی
کـه  هایی براي آنچنین خاك. پتاسیم تثبیت شده به راحتی قابل جذب براي گیاه نیست

. پتاسیم را به راحتی در اختیار گیاه قرار دهنـد، نیـاز بـه مقـادیر بـاالتري پتاسـیم دارنـد       
مصرف پتاسیم به صورت نواري در مقایسه با مصرف پتاسیم به صورت پخـش سـطحی از   

در مصرف نواري، پتاسیم بایسـتی سـعی شـود کـه کـود      . راندمان باالتري بر خوردار است
 .زنی را بـا مشـکل مواجـه خواهـد سـاخت     قرار نگیرد، چرا که جوانه) سیرچه(دیک بذر نز

  . آورده شده است  6توصیه پتاسیم بر اساس آزمون خاك در جدول 
 

  توصیه کودي پتاسیم بر مبناي آزمون خاك - 6جدول 
Hochmuth and Cordasco, 1998  

  آزمون خاك پتاسیم
  گرم در کیلوگرممیلی

K2O  
  در هکتارکیلوگرم 

  سولفات پتاسیم 
  *)کیلوگرم در هکتار(

100  200  400  
150 -100  150  300  
200 -150  100  200  
250 -200  50  100  

250  0  0  
  .تمام کود پتاسه مصرفی می بایست قبل از کاشت مصرف شود*   
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  عالیم کمبود پتاسیم - 1- 8-7
بروز هاي مسن عالیم کمبود پتاسیم در سیر به صورت نوك سوختگی برگ

گراید و نهایتا کند که در صورت ادامه کمبود، حاشیه برگ نیز به رنگ زرد میمی
  ).8شکل(خشک خواهد شد 

  

    
  عالیم کمبود پتاسیم در سیر - 8 شکل

 
  کودهاي پتاسه -8-7-2

باشـد و سـمیت   تـرین منبـع کـود پتاسـیمی مـی     عمومی (KCl) کلرور پتاسیم
درصـد   60کلرور پتاسیم کـه  . کمتري در واحد وزن نسبت به کودهاي نیتروژنی دارد

ایـن کـود بـراي     .نترین کود پتاسه در دنیا استدارد، رایج ترین و ارزا (K2O)پتاسیم 
منیـزیم و   -سـولفات پتاسـیم، سـولفات پتاسـیم    . اکثر سبزیجات، کود مـؤثري اسـت  

. شـوند تاسیم هستند که براي شرایط خاص توصـیه مـی  نیترات پتاسیم منابع دیگر پ
سـولفات منیـزیم   . سولفات پتاسیم سـمیت کمتـري نسـبت بـه کلـرور پتاسـیم دارد      

نیتـرات  . پتاسیم داراي سمیت مشابهی در واحد پتاسیم همچون کلرور پتاسیم اسـت 
کـاربرد خیلـی زیـاد پتاسـیم در     . باشـد پتاسیم نیز یکی از منابع مفیـد پتاسـیم مـی   

هاي جوان و کاهش عملکـرد و  تواند با عث آسیب رساندن به جوانهارهاي کشت مینو
هاي شنی و لوم شـنی نسـبت بـه    خطر آسیب کودي در خاك. کیفیت محصول شود

هاي با بافـت درشـت و لـوم    در خاك. سیلتی بیشتر استرسی و لومیي لومیهاخاك
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ت به صورت پخـش در سـطح   شنی، قسمتی از کود پتاسیم مورد نیاز باید قبل از کش
 .مصرف شود

  
  گوگرد -8-8

نتایج پژوهش نشان داده است که همبستگی منفی بین محتواي نیترات برگ و 
به عبارت ). Blom-Zandstra and Lampe, 1983(محتواي سولفات برگ وجود دارد 

دیگر گیاهانی که دچار کمبود گوگرد باشند، بالطبع از محتواي نیترات زیادي 
گیاهان به گوگرد به عنوان یک ماده ). Maynard et al., 1976(برخوردار خواهند بود 
به طور کلی گوگرد در تشکیل کلروفیل در گیاهان و تشکیل . غذایی مهم نیاز دارند

 Haneklaus et(کند آنزیم نیتروژناز دخالت داشته و از تجمع نیترات جلوگیري می

al., 2007 .(ها دخالت هاي سازنده طعم و بو در آلیومماده گوگرد در تشکیل پیش
سازي داشته و در ویژگی بو و تندي در گیاهانی مانند خردل، پیاز و سیر و نیز فعال

ها از جمله ویتامین آ نقش دارد هاي آنزیمی مشخص و برخی ویتامینسیستم
)Brewster J.L. 1994 .(ایش پژوهش نشان داده است، زمانی که تغذیه گوگردي افز

 50درصد به حدود  10می یابد، مقدار گوگرد کل ذخیره شده به صورت سولفات از 
. باشدگوگرد کل گیاه شامل سولفات و ترکیبات گوگرددار آلی می. رسددرصد می

. شودت و آزاد شدن عناصر غذایی میاکسایش گوگرد در خاك ضمن تأمین سولفا
pH  ،مورد نیاز گیاه باعث کاهش مقادیر عمده گوگرد که توسط گیاه جذب می شود

از کودهایی که عالوه بر مواد غذایی پرمصرف داراي گوگرد نیز هستند، مانند 
گوگرد از عناصر مهم ). Haneklaus et al., 2007(شود سولفات پتاسیم تأمین می

گوگرد در مقادیر مشابه فسفر و . نمایداي است که نقش مهمی در سیر ایفا میتغذیه
کمبود گوگرد در . شوددر برخی گیاهان در مقادیر بیشتر از فسفر در گیاه یافت می

مقدار گوگرد در . شود، نمایان میشودهایی که زمین پشت سر هم کشت میزراعت
گوگرد جزئی از . باشدمی) درصد 2/0(گیاه تقریبا برابر با فسفر و حتی بیشتر نیز 

در ) N/S(نسبت نیتروژن به گوگرد . هاستیدهاي آمینه و در نتیجه پروتئیناس
به عنوان یک شاخص  N/Sاگر چه نسبت . است 15:1هاي گیاهی تقریبا پروتئین

اما  ،گیردمتداول جهت مشخص شدن وضعیت گوگرد در گیاه مورد استفاده قرار می
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-تغییر می 4:1تا 33:1از  N/Sوقتی که  Protein-N/Protein-Sدیده شده که نسبت 
خواهد بود و شاخص مناسبی براي ارزیابی وضعیت  19:1، نسبتا ثابت و برابر کند

هاي آنزیمی گوگرد در بعضی از واکنش). Bertoni, 1996(گوگرد در گیاه است 
موادي است که در سیر ایجاد رایحه  ویژهبه، دخالت داشته و جزئی از ترکیبات فرار

، شواهدي مبنی بر واکنش مثبت توجه به اهمیت گوگرد در تغذیه گیاه با. نمایدمی
. گیاه به افزودن کودهاي حاوي گوگرد در مناطق خشک و نیمه خشک موجود است

اي بوده و جذب آن به وسیله گیاهان حرکت گوگرد در خاك، عمدتا به صورت توده
SO4به شکل آنیون 

ویا نیست و بنابراین، گوگرد در درون گیاه پ. یابدتحقق می) (=
از دارد، ) رنگ پریدگی(که شباهت زیادي با آثار کمبود نیتروژن  عالیم کمبود آن

، پس از جذب در درون گیاه احیا گوگرد شبیه نیتروژن. گرددهاي جوان آغاز میبرگ
براي قابل استفاده . آیدهاي دي سولفید و سولفیدریل در میشده و به شکل گروه

هاي تیوباسیلوس وسیله باکتريعنصري در خاك، الزم است گوگرد به شدن گوگرد
، شوندهاي زراعی با درصد مواد آلی و رطوبت مناسب یافت میکه در اکثر خاك

سیلوس نتایج بسیار مصرف گوگرد همراه با باکتري تیوبا. تبدیل به سولفات گردد
، قابلیت مصرف این کودبا . هاي آهکی و قلیایی بافت سنگین داردجالبی در خاك

یکی از مسائل مهم که . یابدویژه آهن، روي و فسفر افزایش میجذب عناصر دیگر، به
ویژه فسفر در هاي کشور بدان مبتال است، عدم قابلیت جذب عناصر غذائی بهخاك

، نه به عنوان یک کاربرد گوگرد در این اراضی. باشدنتیجه قلیایی بودن خاك می
، بلکه به علت اثرات جانبی و مفید آن در اسیدي کردن موضعی مورد نیاز عنصر غذائی

- طوريبه. باشدخاك و افزایش قابلیت انحالل برخی از عناصر غذائی، حائز اهمیت می
که وقتی این عنصر با خاك مخلوط گردد، مواضع کوچک و پراکنده اسیدي بوجود 

، از تر عناصر دیگرجذب بیشتر و سریع تواند محیط مناسبی براي انحالل وآید و میمی
گزارش شده است که گوگرد . ، مس و منگنز را فراهم نماید، آهن، رويجمله فسفر

نتایج پژوهش ). Aoyama et al, 2000(باعث افزایش ترکیبات فرار در سیر می شود 
، سیرچه، تعداد ، ارتفاع بوتهنشان داد که مصرف گوگرد از طریق تعداد برگ در بوته

باالترین عملکرد از . شودوزن تر و خشک سیرچه، باعث افزایش عملکرد سیر می
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نتایج ). Alam et al, 1999(کیلوگرم در هکتار گوگرد بدست آمده است  400مصرف 
پژوهش در خصوص مصرف منابع و مقادیر گوگرد در زاعت سیر نشان داد که عملکرد 

ها با افزایش مقدار سفر و گوگرد در سیرچهو مقدار جذب عناصر غذائی نیتروژن، ف
از میان منابع  .کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است 100تا  0مصرف گوگرد از 

ترین تاثیر در افزایش عملکرد و سایر ، گچ و سولفات پتاسیم بیشگوناگون گوگرد
نتایج پژوهش در خصوص مصرف تیمارهاي ). Vinay et al, 1995(صفات داشته است 

تن در  3ر هکتار نشان داد که عملکرد سیر در اثر مصرف تن د) 3و  0(مختلف گوگرد 
هم چنین نتایج پژوهش در ). Hilal, 1992(دار یافته است هکتار گوگرد افزایش معنی
 1000و 500و 0(و گوگرد ) مترمکعب در هکتار 40 و 0( خصوص مصرف مواد آلی

یفی سیر نشان داد که اثر مواد آلی و در خصوصیات کمی و ک) کیلوگرم در هکتار
نتایج پژوهش نشان داد . دار بوده استگوگرد بر عملکرد و سایر خصوصیات سیر معنی

. ، تاثیر زیادتري بر خصوصیات کمی و کیفی سیر داردکه مقادیر مصرف بیشتر گوگرد
 گوگرد در خصوص نتایج در خصوص اثر متقابل مواد آلی و گوگرد نشان داد که اثر

نتایج سایر پژوهش نیز نشان ). Khalaf and Taha, 1988(واد آلی بیشتر بوده است م
 117، (P)کیلوگرم در هکتار  28، (N)کیلوگرم نیتروژن  134تن سیر،  6داد که 

کیلوگرم در هکتار  85کیلوگرم در هکتار گوگرد،  46، کیلوگرم در هکتار پتاسیم
 ,.Bertoni et al(کند از خاك خارج می )Mg(کیلوگرم در هکتار  7و ) Ca(کلسیم 

دهد که تجمع در خصوص نقش گوگرد در تغذیه سیر نشان می پژوهشنتایج ). 1998
و جذب گوگرد در سیر دقیقا موازي تجمع ماده خشک است و در طول دوره رشد و 

 ).Bertoni et al., 1998(کند ها انتقال پیدا میها، گوگرد آلی به سیرچهتوسعه سیرچه
کیلوگرم در )100و 75، 50، 25، 0(چنین نتایج پژوهش در خصوص تاثیر مقادیر هم

نشان ) گچ، گوگرد، سولفات سدیم و سولفات پتاسیم(هکتار گوگرد و منابع مختلف آن 
داد که غلظت نیتروژن، فسفر و گوگرد و عملکرد با مصرف مقادیر گوگرد افزایش 

منابع مختلفی براي جبران کمبود ). Vinay et al, 1995(دار پیدا کرده است معنی
- ، بیشگچ و سولفات پتاسیم نیز از بین منابع مختلف گوگرد. گرددگوگرد استفاده می

عالیم کمبود گوگرد در سیر به صورت ظهور  .ترین تاثیر را در رفع کمبود گوگرد دارند
  ).9شکل(رنگ روشن در کل گیاه می باشد 
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  گوگرد در سیرعالیم کمبود  - 9 شکل

 
  عناصر کم مصرف -9

آهن و مولیبدن به مقـدار بسـیار کمـی     ، ، بر، منگنز، مسمصرف رويعناصر کم
این عناصر عالوه بر نقشی که در افـزایش عملکـرد گیـاه    . مورد نیاز گیاه سیر هستند

اما علیرغم مقدار جذب کم ایـن  . دارند، نقش مهمی در کاهش محتواي نیترات دارند
، فسـفر  تر از عناصر پرمصرف نظیر نیتـروژن ها در رشد و نمو گیاه کم، نقش آنعناصر

، میـزان محصـول سـیر و کیفیـت آن را     کمبود یکی از ایـن عناصـر  . و پتاسیم نیست
دهد و از طرف دیگر، وقتی مصرف تحت تاثیر قرار میهمانند کمبود یکی از عناصر پر

، باعـث مسـموم   از گیاه در خاك موجـود باشـند  این عناصر به مقدار زیادتر از مورد نی
از . ها بـا دقـت توصـیه شـود    بایست مقدار مصرف آنشوند، بنابراین میشدن گیاه می

، چرا کـه روش غلـط   طرف دیگر روش مصرف این عناصر نیز بسیار حائز اهمیت است
عالئـم  ، ظهـور  در بسـیاري از مـوارد  . تواند به گیاه صدمه بزنـد ، میمصرف این عناصر

، بلکـه  ، ارتباطی به مقدار کـل ایـن عناصـر در خـاك نـدارد     کمبود عناصر کم مصرف
عمومـا مشـاهده شـده    . زاستقابلیت جذب این عناصر است که در اکثر موارد مشکل

 عناصـر  ترین فاکتوري بوده است که قابلیت جذبخاك در اکثر موارد، مهم pHاست 
کمبـود    ،باشـد  8/6تا  6خاك بین  pHوقتی . کم مصرف را تحت تاثیر قرار داده است
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مصـرف بیشـتر در    طور عمومی کمبود عناصر کمبه. افتداتفاق نمی مصرف عناصر کم
 :دهدشرایط ذیل رخ می

  
 اند و خـاك زراعـی سـطح االرض از بـین     هائی که شدیدا فرسایش یافتهخاك

  . رفته است
 بافت  هاي درشتخاك  
 هایی که خاكpH قلیایی دارند.  
 هاي آلی نظیر پیت خاك  

 
  مصرف در خاك حد مطلوب غلظت عناصر غذایی کم -9-1

جهت نیل به حداکثر تولید با کیفیت مناسب، وجود غلظت مناسـبی از عناصـر   
چـه  بدیهی است چنان. مصرف در خاك الزامی است غذایی از جمله عناصر غذایی کم

مصرف در حد کم قرار داشـته باشـند، مصـرف آن     غلظت هریک از عناصر غذایی کم
 pH مصـرف بـر اسـاس آزمـون خـاك،      مصرف عناصر کم. باشدعنصر غذایی الزم می

بود عناصر کم مصـرف   بود و بیش حد مطلوب، کم. باشدالعمل گیاه میخاك و عکس
  . ارایه شده است 6 در جدول

 
  )Fe(آهن  -9-2

کـه  از آنجـایی . کنـد یترات شـرکت مـی  آهن به طور غیرمستقیم در متابولیسم ن
گـردد، بنـابراین   شود و باعث کاهش فتوسنتز میکمبود آهن به کلروز برگ منجر می

زرد برگـی  . گـردد با کاهش فتوسنتز موجب افزایش نیترات باقی مانـده در گیـاه مـی   
هـاي آهکـی کـامال    معـروف اسـت و در خـاك   ) Fe(ناشی از آهک که به کمبود آهن 

رویـه کودهـاي فسـفره در    خاك و از طرفی مصرف بـی  pHبودن  باال .چشمگیر است
طـور   بـه . کننـد سالیان گذشته از عوامل مهمی هستند که به این مسئله کمـک مـی  

، زیـادي  هاي فلزي نظیر مس و منگنـز کلی، کمبود آهن را در نتیجه عدم توازن یون
، دماي پـائین  رطوبت زیاد خاك، آهک زیاد  ،باال pH، ترکیبی از مقدار فسفر در خاك

هاي بـاالي فسـفر   غلظت. دانندو مقدار زیاد کربنات در محیط ریشه و آب آبیاري می
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-عالئم کمبود آهن ابتـدا از بـرگ  . شودباعث رسوب آهن در سطح یا درون ریشه می
ها ابتدا سـبز  ، پهنک حد فاصل رگبرگهادر این برگ. شودهاي جوان گیاه شروع می

 .دماننهاي گیاه سبز باقی میگبرگ، در صورتی که رشودشده و نهایتا زرد می روشن
پاشـی  صورت برگاز کودهایی است که براي مصرف به) FeSO4,7H2O(سولفات آهن 

پاشـی مناسـب   نیز براي برگ EDTAکالت آهن با بنیان . بسیار مناسب و موثر است
بـار در   ، دودر هزار سولفات آهـن  5 پاشی با غلظتدر صورت بروز کمبود، برگ. است

در صـورت لـزوم اسـتفاده از منـابع کـودي آهـن در       . شودطول دوره رشد توصیه می
، توصـیه  138، مثل سکوسـترین  EDDHAهاي آهن با بنیان خاك، استفاده از کالت

 .گرددمی
 

  )1378ملکوتی، ( هاي زراعیحد مطلوب عناصر غذایی کم نیاز در خاك -7جدول 

  موجود در خاكمقدار 
 )میلی گرم در کیلوگرم(

 عنصر اندازه

8/0 < 
0/1  
0/3> 

  کم
  حد مطلوب

 زیاد
 )روش آب داغ(بور 

8/0<  
1  
3>  

  کم
  حد مطلوب

  زیاد
  )DTPAروش (مس 

8<  
10  
20>  

  کم
  حد مطلوب

  زیاد
  )DTPAروش (آهن 

5/0<  
15-10  

30>  

  کم
  حد مطلوب

  زیاد
  )DTPAروش (منگنز 

0/1<  
0/2  
0/5>  

  کم
  مطلوبحد 

  زیاد
  )DTPAروش (روي 

 
  



 ردر زراعت سیتلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه مدیریت                                  46

  

  )Zn(روي  -9-3
روي در مصرف نتایج پژوهش نشان داد که با مصرف نامتعادل کودها به ویژه زیاده

کودهاي نیتروژنی و فسفاتی در انواع سبزي و صیفی، عالوه بر افزایش نیترات، تا حد 
ي مصرف بهینهلیکن، با رعایت اصول . شودکاسته می Cزیادي از محتواي ویتامین 

کود به ویژه مصرف سولفات روي، عالو ه بر بهبود کیفیت و خوش خوراکی، به غلظت 
روي از  ).1383ملکوتی و همکاران، (گردد درصد افزوده می 20تا حد  C ویتامین

اثر متقابل . کندهاي گیاهی را کنترل میجمله عناصري است که بسیاري از فعالیت
زیادي هریک از . ان مختلف، موضوعی شناخته شده استمنفی فسفر و روي در گیاه

کمبود روي معموال . دهدوسیله گیاه کاهش میجذب عنصر دیگر را به  ،این دو عنصر
نتایج مطالعات نشان داده است که روي جذب سطحی . هاي آهکی شایع استدرخاك
سولفات آبدار  .شودشود و از حاللیت آن کاسته میهاي کلسیم و منیزیم میکربنات
صورت توان هم بهاز منابع کودي است که می) ZnSO4.7H2O(درصد روي  24روي با 
چه میزان روي چنان. صورت مصرف در خاك استفاده نمودپاشی و هم بهمحلول

تیمار بذر . شود، مصرف روي توصیه میگرم در کیلوگرم باشدمیلی 1تر از درخاك کم
در . نیز جدیدا با موفقیت مورد پژوهش قرار گرفته استبا ترکیبات روي ) سیرچه(

کیلوگرم در هکتار سولفات روي قبل از کاشت یا  50صورت کمبود روي، مصرف 
عالمت . شوددرهزار توصیه می 5پاشی با سولفات روي به غلظت حداقل دو بار محلول
  .آورده شده است 10کمبود روي در شکل 

  

  
  در سیرعالیم کمبود روي  - 10 شکل
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  )B(بور  -9-4
نتایج مطالعات نشان داده است که بور نیز داراي نقش مهمی در متابولیسم 

اي که حد کفایت آن موجب متابولیسم طبیعی نیترات در به گونه. نیترات است
کاهد، اما غلظت بیش از حد کفایت بور در گردد و از تجمع آن در گیاه میگیاه می

دهنده ومیت گیاه شده و سیستم آنزیمی کاهشهاي گیاهی، موجب مسمبافت
بنابراین کشت و کار ). Inal and Tarrakcioglu, 2001(کند نیترات را مختل می

هاي آلوده به لجن فاضالب که غلظت باالي بور دارند، موجب افزایش سیر در خاك
بنابراین توجه به تغذیه ). Nazaryuk et al., 2002(غلظت بور در سیر می گردد 

بور . گیاه در مورد بور نقش مهمی در کاهش تجمع نیترات در محصول سیر دارد
هاي تواند از یک قسمت گیاه به قسمتازجمله عناصري است که به سهولت نمی

هاي ها و برگدیگر انتقال یابد و به این دلیل عالئم کمبود معموال ابتدا در ریشه
باعث قهوه اي شدن مغز ریشه  در مقطع ریشه، کمبود بور. شودجوان ظاهر می

متاسفانه . دار استهاي مبتال به کمبود چروکیده و تركسطح ریشه. شودمی
، خیلی به یکدیگر شودمقادیر الزم بور و میزانی که باعث سمیت براي گیاه می

بایست با احتیاط و دقت بیشتري نسبت به نزدیک هستند و کودهاي حاوي بور می
کمتر از (چنانچه بور درخاك به میزان کم موجود باشد . ودسایر کودها مصرف ش

پاشی با بار عملیات محلول 3یا  2بایست می) گرم در کیلوگرم خاكیک میلی
توان از اسیدبوریک به براي این منظور، می. منابع بور قابل حل در آب صورت گیرد

اسیدبوریک . است) B(درصد بور  17این کود داراي . درهزار استفاده نمود 5غلظت 
اسیدبوریک . شوددر خاك نیز به راحتی به صورت محلول در آمده و جذب گیاه می

عالیم کمبود بور در . توان از طریق آب آبیاري نیز در اختیار گیاه قرار دادرا می
  .آورده شده است 11شکل 
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  بوته سیر دچار کمبود بور -11 شکل

 
  )Mn(منگنز  -9-5

کاهش فتوسنتز در گیاه گردد به تجمع نیترات داخـل گیـاه    هر عاملی که باعث
منگنز جهـت فتوسـنتز، متابولیسـم    . منگنز نقش مهمی در فتوسنتز دارد. می انجامد

. نیتروژن و تشکیل سایر ترکیباتی که براي متابولیسم گیـاه الزم انـد، ضـروري اسـت    
. ر الزامـی اسـت  بنابراین حفظ غلظت مناسبی از منگنز در خاك براي رشد و نمو سـی 

در شـرایط کمبـود شـدید منگنـز،     . کلروز بین رگبرگی نشانه بارز کمبود منگنز است
شـود  هاي نـارس مـی  ها ظاهر شده و نهایتاً باعث افتادن برگاي روي برگنقاط قهوه

کوتاه شـدن  . در سایر موارد تأخیر در رسیدن، از دیگر عالئم کمبود است). 12 شکل(
هـایی  کمبود منگنز بیشتر در خاك. ز از دیگر عالئم کمبود استها نیفاصله میان گره

کمبـود منگنـز یکـی از    . شـود هاي شنی بـا دمـاي کـم دیـده مـی     باال و خاك pHبا 
، مقادیر توصـیه منگنـز   8جدول . باشد می سیرمصرف در ترین کمبود عناصر کم شایع

منابع رایج . دهد نشان می pHرا براي سیر، بر اساس میزان منگنز قابل جذب خاك و 
پخش سطحی . باشند منگنز شامل سولفات منگنز، ترکیبات کالته و اکسید منگنز می

شـود، چـرا کـه سـریعاً توسـط خـاك تثبیـت         کودهاي حاوي منگنز اصالً توصیه نمی
در هـزار، دو بـار در طـول     5پاشی با غلظت  مصرف منگنز، به صورت محلول. شود می

پخش سطحی کودهاي حاوي منگنـز اصـالً توصـیه     .دشو دوره رشد، اکیدا توصیه می
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، مقادیر توصیه منگنـز  8جدول . شود شود، چرا که سریعاً توسط خاك تثبیت می نمی
 .دهدبر اساس آزمون خاك را نشان می

 
بر اساس میزان منگنز قابل ) Kg/haخالص بر اساس  Mn(ـ مقادیر توصیه منگنز 8 جدول

  )1384ملکوتی، سیلسپور و (pH جذب خاك و 
  واکنش خاك  

  منگنز قابل جذب خاك 
) (mg/kg  

2/6  4/6  6/6  8/6  7  2/7  4/7  

2  2  3  4  5  7  8  9  
4  1  2  3  5  6  7  8  
8  0  1  2  3  5  6  7  
12  0  0  1  2  3  4  6  
16  0  0  0  1  2  3  4  
20  0  0  0  0  0  2  3  
24  0  0  0  0  0  0  1  

 

 
 عالیم کمبود منگنز در سیر - 12 شکل

  
  )Cu(مس  -9-6

به همین دلیل . ها و نیتروژن ضروري استمس براي متابولیسم کربوهیدرات
چنین جهت مس هم. شوداست که در اثر کمبود آن گیاه با کاهش رشد مواجه می

ساخت لیگنین که در استحکام دیواره سلولی مؤثر است و از پژمردگی جلوگیري 



 ردر زراعت سیتلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه مدیریت                                  50

  

برگ و توقف رشد  کمبود مس بصورت مرگ ساقه، زرد شدن. کند، دخالت داردمی
هاي شنی با ماده آلی کم اتفاق طور کلی در خاك کمبود مس به. شودمشاهده می

به شدت  pHقابلیت جذب مس، مشابه سایر عناصر کم نیاز با افزایش . افتدمی
افزایش قابلیت جذب آهن و فسفر در خاك با کاهش قابلیت جذب . یابدکاهش می

در . کندکمبود مس در انتهاي رشد رویشی بروز میعالیم . مس در خاك همراه است
دار، سولفات مس یا  ترین کود معدنی مسرایج. خورندها پیچ میکمبود مس، برگ

  . درصد گوگرد دارد 13درصد مس و  25است که حدود  (CuSO4.5H2O)کات کبود 
  

  )Mo(مولیبدن  -9-7
گیاهان شـناخته   به عنوان یک عنصر ضروري براي اکثر 1939مولیبدن از سال 

-کـم (گرم در کیلوگرم از این عنصر نیاز دارند  اغلب گیاهان به کمتر از یک میلی. شد
MoO4)مولیبدن بصورت آنیون مولیبدات ). ترین غلظت بین عناصر ضروري

جذب  (2-
ملکـوتی و همـایی،   (گیاه شده و وجود آن براي احیاء نیترات در گیاهان الزامی است 

که هم شود، به طوري مولیبدن به عنوان یک عنصر کامالً متحرك شناخته می). 1382
مولیبـدن جـزء آنـزیم    . شـود  در آوند چوبی و هم در آوند آبکش به آسانی منتقل مـی 

.  ن در جذب و انتقال آهن در گیاهان نقش اساسی داردمولیبد. باشد رداکتاز مینیترات
این عنصر همچنین براي تبدیل فسـفر  . سزایی در تشکیل گرده داردمولیبدن تأثیر به

متابولیسـم نیتـروژن، گـوگرد و سـنتز     . معدنی به فرم آلی در گیاهان ضـروري اسـت  
تشکیل میوه و  در شرایط کمبود مولیبدن. گیردپروتئین تحت تأثیر مولیبدن قرار می

ملکـوتی و  (افتـد  ها اتفاق مـی شود و تجمع نیترات در سبزي دانه با مشکل مواجه می
  ). 1383همکاران 

  
  مصرف در زراعت سیرمصرف عناصر کمتوصیه عمومی  -9-8

مصرف بر مبناي آزمون خاك و شرایط خـاك   مصرف کودهاي حاوي عناصر کم
تـر از حـدود   مصـرف، کـم  غلظت عناصـر کـم  چه با این حال، چنان. باشدمی pHمثل 

  .گرددپیشنهاد می) 9 جدول(بحرانی باشد، دستورالعمل عمومی ذیل 
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  )1384 ،ملکوتی سیلسپور و(مصرف در زراعت سیر ستورالعمل مصرف عناصر کمد -9 جدول

 توصیه کودي  عنصر
  شرایطی که کمبود در  

 آن رخ می دهد

روي 
(Zn) 

 1-2کیلوگرم در هکتار سولفات روي یا  40الی  20 مصرف خاکی -
  کیلوگرم در هکتار کالت روي

یک کیلوگرم روي خالص از منبـع سـولفات روي در    :پاشیبرگ -
 هکتار، دو بار محلول پاشی

  کمی مواد آلی -
- pH   5/7بیشتر از  
  فسفر خیلی زیاد -
  محدودیت رشد ریشه -
  هاي شنیخاك -
  زهکشی ضعیف -

منگنز 
(Mn)  

-1کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز یا  40الی  20 مصرف خاکی -
  کیلوگرم در هکتار کالت منگنز 5/0
منگنز   سولفات کیلوگرم منگنز خالص از منبع  3الی  1 :پاشیبرگ -

  در هکتار دوبار محلول پاشی

- pH  5/7بیشتر از  
  محدویت رشد ریشه -
  خاك هاي شنی -
  زهکشی ضعیف -

  بور 
 (B)  

  کیلوگرم در هکتار اسید بوریک 5الی  1: مصرف خاکی -
کیلوگرم در هکتار اسـید   5الی  1مصرف   :همراه با آب آبیاري -

 بوریک

  کمی مواد آلی -
- pH  4/7بیشتر از  
  استرس هاي خشکی -

مس 
(Cu)  

  کیلوگرم در هکتار سولفات مس 40الی  15 :مصرف خاکی -
  هکتار سولفات مس کیلوکرم در 10الی  4: مصرف نواري -
 سولفات مس در هکتار، دو بار محلول پاشی کیلوگرم  1: پاشیبرگ -

  هاي شنی خاك -
  هاي آلیخاك -
 pHهـاي آلـی بـا    خاك -

  اسیدي
  هاي آهکیخاك -

  آهن 
) (Fe  

 5/0کیلوگرم در هکتار سولفات آهن یا  40الی  10 :مصرف خاکی -
  کیلوگرم در هکتار کالت

  کیلوکرم در هکتار سولفات آهن 10الی  5: مصرف نواري -
 کیلوگرم سولفات آهن در هکتار، دو بار محلول پاشی 5 :پاشیبرگ -

- pH  4/7بیشتر از  
  زهکشی ضعیف -
  هاي آهکیخاك  -

 
  کودهاي بیولوژیک در زراعت سیر ضرورت استفاده از -10

عناصـر معـدنی از   توانند به راحتی بخشی از نیاز گیاه بـه  کودهاي بیولوژیک می
جمله نیتروژن را تامین نمایند و موجب کاهش مصرف کودهاي نیتروژنه و در نتیجـه  

هاي کاهش میزان نیتـرات  بنابراین، یکی از روش. کاهش محتواي نیترات سیر گردند
کودهـاي بیولوژیـک قادرنـد    . باشـد در سیر، استفاده از منابع بیولوژیک نیتروژن مـی 
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کودهـاي زیسـتی   . یـاه را از طریـق زیسـتی تـامین نماینـد     بخش از نیاز نیتـروژن گ 
شود که داراي تعـداد کـافی   اي گفته میبه مواد حاصلخیزکننده) کودهاي بیولوژیک(

دارنـده  گونه از ریزجانداران مفید خاکزي هسـتند کـه روي مـواد نگـه     از یک یا چند
عنـون  و بـه  کودهاي زیستی به صورت مایه تلقیح میکروبـی . شوندمناسبی عرضه می

هاي میکروبی موثر و با بازده باال براي تامین یـک یـا چنـد    یک ترکیب حاصل سوش
کودهـاي زیسـتی، در بـر دارنـده     . شـوند نیـاز گیـاه تعریـف مـی    عنصر غـذایی مـورد  

ریزجاندارانی هستند که قادرند یک یا چند عنصر غذایی را از شکل غیرقابل اسـتفاده  
. گیردد و این تبدیل در یک فرایند زیستی انجام میبه شکل قابل استفاده تبدیل کنن

هـاي زیسـت محیطـی و بهداشـتی کـه از مصـرف       امروزه با توجه بـه ایجـاد آلـودگی   
شود، متخصصین را بر آن داشـته کـه هرچـه بیشـتر از     کودهاي شیمیایی حاصل می

سـان  موجودات زنده خاك در جهت تأمین نیازهاي غذایی گیاه کمک بگیرند و بدین
لید و مصرف کودهاي زیستی به عنوان مهمتـرین تحـول در زمینـه کشـاورزي بـه      تو

گذاران بخش کشاورزي در سطح جهـان قـرار گرفتـه    شمار رفته و مورد توجه سرمایه
براي دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزي و تحقـق اهـداف و سیاسـت هـاي     . است
ناسب براي تأمین نیازهاي غذایی استفاده از راهکاري م ،بینی شده در این راستاپیش

گیاه به کمک موجودات زنده فضاي خاك ضروري خواهد بود که استفاده از کودهاي 
  .تواند راهکار موثري براي این کار باشدزیستی می

  
  قیح نیتروژنوباکتر در زراعت سیراستفاده از مایه تل -10-1

مفیـد و بسـیار کـارا از    هـاي   حاوي تعدادي از بـاکتري  مایه تلقیح نیتروژنوباکتر
مایه تلقـیح نیتروژنوبـاکتر بـه صـورت     . باشد می 2و ازوسپریلیوم 1جنس نیتروژنوباکتر

هـا، تولیـد و   از هریک از بـاکتري  107هاي یک کیلوگرمی با جمعیت  پودري در بسته
هاي محرك رشد  هاي مفید که از مشهورترین انواع باکتري این باکتري. گردد ارائه می
هاي گوناگونی چون تثبیت بیولوژیـک نیتـروژن،    اشند، با استفاده از سازوکارب گیاه می

قادر به افـزایش عملکـرد سـیر     اي گیاه، سین و توسعه سیستم ریشهتولید هورمون اک
                                                
1- Azotobacter 
2- Azosprillium 
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هـا، سـیانید ئیـدروژن،      بیوتیـک ها از طریق ترشـح انـواع آنتـی   این باکتري. باشند می
زا بـه ریشـه سـیر نیـز جلـوگیري       بیمارياز تهاجم بسیاري از عوامل  …سیدروفور و 

هاي مـذکور تـا بیسـت     این ریزجانداران مفید قادرند با استفاده از سازوکار. نمایند می
این مایه تلقیح سبب افشـان شـدن و افـزایش    . درصد افزایش عملکرد را باعث گردند

ل تواند در کشت سـیر، افـزایش عملکـرد قابـ    گردد و بنابراین می سطح ریشه گیاه می
  . گردد توجهی را باعث 

  
  نحوه مصرف -10-1-1

آنگاه با . مصرفی را در داخل یک محفظه گردان بریزید) سیرچه(ابتدا کل بذر 
مصرفی در هکتار، سطح بذر ) سیرچه(تقریباً یک لیتر براي کل بذر (استفاده از آب 

یح پس از آن همزمان با چرخاندن محفظه مایه تلق. را مرطوب نمایید) سیرچه(
دقیقه تکرار کنید تا  5این کار را به مدت . نیتروژنوباکتر را نیز به آن اضافه نمایید

بهتر است براي چسباندن . را پوشش دهد) سیرچه(مایه تلقیح به خوبی سطح بذر 
درصد سریش، صمغ عربی و یا  5به جاي آب، از محلول ) سیرچه(مایه تلقیح به بذر 

ها را روي به مدت ده دقیقه سیرچهپس از آن، . ییددرصد شکر استفاده نما 20محلول 
در . باشند حال بذور آماده کاشت می. یک سطح تمیز و در سایه، هوا خشک نمایید

هاي خیاري، این عملیات را با  توانید با استفاده از کیسه گردان میصورت نداشتن محفظه
  . و دفعات بیشتر انجام دهید) سیرچه(مقدار کمتر بذر 

  
  استفاده از مایه تلقیح تیوباسیلوس به همراه گوگرد آلی -10-2

باشد، که فرم قابل جذب گوگرد توسط گیاه به فرم آنیون سولفات میاز آنجایی
بنابراین ضروري است که فرم عنصري گوگرد در خاك طی فرایند اکسیداسیون 

ي مسئول هاباکتري. آید تا براي گیاه قابل جذب باشدم سولفات دربیولوژیک به فر
ها، جمعیت در بسیاري از خاك. اکسیدانس استتیو این فرایند، باکتري تیوباسیلوس

مایه . بایست این باکتري به خاك اضافه گرددناچار می این باکتري کم است و به
باشد که  هاي اکسیدکننده گوگرد میتلقیح تیوباسیلوس حاوي یک سري باکتري
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طوبت و درجه حرارت، گوگرد را اکسید کرده و در قادرند در شرایط مناسب از نظر ر
خاك و متعاقب آن افزایش قابلیت جذب  pHنتیجه به طور موضعی باعث کاهش 

مورد نیاز گیاه ) سولفات(عناصري نظیر فسفر، آهن، روي و همچنین تامین گوگرد 
هاي متعدد تحت نظارت مستقیم موسسه تحقیقات خاك نتایج آزمایش. سیر گردند

حاکی از آن است که بدون شک، مصرف صحیح مایه تلقیح تیوباسیلوس در و آب 
  .دنبال خواهد داشت هاي آهکی، افزایش عملکرد محصول را بهشرایط خاك

 
  ضرورت مصرف کودهاي آلی به منظور تولید سیر سالم -11

ها، بـراي  کودهاي آلی و شیمیایی الزم و ملزوم یکدیگر بوده و مصرف توامان آن
عـوارض نـامطلوب مصـرف درازمـدت و     . شرایط مناسب رشد گیاهان الزم استایجاد 

هـا، کـاهش بـاروري    تـرین آن یکی از مهم. رویه کودهاي شیمیایی ثابت شده استبی
شـماري کـه در ایـن    هـاي بـی  آزمایش. باشدخاك به دنبال از بین رفتن هوموس می

نداشـتن ایـن عـوارض     مورد انجام شده، نشان داده است که کودهاي آلی گذشـته از 
. گردندنامطلوب، موجب افزایش هوموس خاك و نگهداري آن در سطحی مناسب می

عـالوه بـر   . کننـد به عبارت دیگر، کودهاي آلی به طور غیرمستقیم هوموس تولید می
بـدین معنـی کـه    . گردداین، وجود مواد آلی در خاك موجب اصالح ساختمان آن می

باننده، ذرات خاك ر ا به هم پیونـد داده، زمـین را   مواد آلی به صورت یک عامل چس
دراین صورت، ریشـه گیاهـان   . سازندنرم و متخلخل کرده و براي کشاورزي آماده می

هـاي شـنی افـزایش یافتـه و     پراکنشی بیشتر یافته، قابلیـت نگهـداري آب در زمـین   
ب در در نتیجه، آب بیشتري بـراي جـذ  . گرددها اصالح میهاي فیزیکی خاكویژگی

افزون بر این، مـواد آلـی بـه سـبب بهبـود بخشـیدن       . گیرددسترس گیاهان قرار می
سزایی در تهویه خاك داشته و با حفظ رطوبت کافی، ازخشـکی  ساختار خاك تأثیر به

نکته جالب توجه دیگر آن است که نه تنهـا  . نمایدبیش از اندازه آن نیز جلوگیري می
نه سازش ناپذیري یا اثر منفی وجود ندارد، بلکـه  گوبین کودهاي آلی و شیمیایی هیچ

کودهاي آلی تـاثیر  . کنندهاي یکدیگر را رفع میاین دو مکمل یکدیگر بوده و کاستی
نموده و در مقابل، کودهاي شیمیایی با ازدیاد  ودهاي شیمیایی را در عمل مساعدترک

-می) کود آلی(وس ها را که در زمین تولید هومعملکرد فرآوردهاي زراعی بقایاي آن



 55                                 در زراعت سیرتلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه مدیریت 

 
 

شـوند  اي کـه بـه خـاك اضـافه مـی     کارآیی کودهاي نیتروژنه. دهندکند، افزایش می
معموالً تنها وابسته به منبع کودي نیست و مدیریت بهینه منجر به افـزایش کـارآیی   

جهت نیل به کارایی حداکثري کودهاي شـیمیایی،  . در هر سیستم کودي خواهد شد
  .شودکود دامی پوسیده، قبل از کشت، توصیه می تن در هکتار 40مصرف حداقل 

 
  ایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاكنقش مواد آلی در بهبود شر -11-1

-پایداري خاکدانه(هاي فیزیکی اي که بر ویژگیمواد آلی به علت اثرات سازنده
افزایش بیوماس (و بیولوژیکی ) افزایش ظرفیت نگهداري عناصرغذایی( ، شیمیایی)ها

طور خالصه  به. دارند، به عنوان رکن باروري خاك شناخته شده است) میکروبی
  : توان به شرح زیر بیان داشتنقش ماده آلی در تامین سالمت و کیفیت خاك را می

  
  منبع کربن و انرژي براي ریزجانداران خاك )1
   …منبع عناصر غذایی نظیر نیتروژن، گوگرد، فسفر و  )2
ذرات خـاك بـه عنـوان خاکدانـه و کـاهش خطـر        کمک به پایـداري و نگهـداري   )3

  فرسایش خاك
افزایش تخلخل خاك و افزایش ظرفیت نگهـداري هـوا و آب و تسـهیل توسـعه و      )4

  رشد ریشه
حفظ و ابقاي عناصـر غـذایی و جلـوگیري از هـدررفت آن هـا از طریـق افـزایش         )5

 ) CEC(ظرفیت تبادل کاتیونی 
  ن مخصوص ظاهري وز کاهشجلوگیري از فشردگی و تراکم خاك با  )6

 
  ايبرقراري توازن تغذیه -11-2

خاك، عالوه بر وابسته بودن به مقدار عناصر غذایی،  یکباروري و حاصلخیزي 
طوري که در حالت عدم توازن و به. وابسته است ه توازن و تعادل آن ها نیز شدیداب

موارد در  شود، بلکه در برخیاي، مصرف کودها نه تنها موثر واقع نمیتعادل تغذیه
. کنندجهت عکس عمل کرده و کشاورزان را متحمل زیان هاي اقتصادي فراوانی می

هاي بین اي گیاهان، نسبتکارشناسان تغذیه، بیشتر براي آگاهی از چندوچون تغذیه
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اي و دهند، اما از طرفی هم ایجاد توازن تغذیهها ترجیح میعناصر را به غلظت واحد آن
گیر است و نیازمند صدها شیمیایی، کاري بسیار دشوار و وقتمصرف متعادل کودهاي 

باشد که چه بسا به خاطر شرایط پیچیده خاك، آزمایش کودي در مناطق گوناگون می
نیاز و قدرت متفاوت گیاهان، رفتارهاي متفاوت عناصر در خاك، عوامل متغیر محیطی 

استفاده از کودهاي دامی  بنابراین. دهندو شرایط مدیریتی مزرعه نتایج مطلوبی نمی
کنند، به نسبتی که آن ها جذب می اصر مورد نیاز گیاهان را تقریباکه شمار بیشتر عن

چرا که در یک تن کود دامی خوب، . دهنددارا هستند، دامنه موفقیت را افزایش می
، پنج و نیم کیلوگرم پتاسیم )P2O5(چهار کیلوگرم نیتروژن، سه کیلوگرم فسفر 

)K2O( ، چهار کیلوگرم کلسیم)CaO( دو کیلوگرم منیزیم ،)MgO( نیم کیلوگرم ،
مصرف وجود دارد و خاك را در درازمدت در گوگرد و به مقداري کمتر عناصر کم

تن کود دامی مرغوب  30بنابراین با افزودن . اي پیش خواهد بردجهت تعادل تغذیه
 160کیلوگرم فسفر،  90کیلوگرم نیتروژن،  120به یک هکتار خاك زراعی، حدود 

شود که تقریباً با نیاز گیاهان مطابقت دارند و کیلوگرم پتاسیم به خاك افزوده می
ها را توسط کودهاي شیمیایی جبران البته بسته به نوع خاك و گیاه، بایستی کاستی

  . نمود
  

  ه آلی در خاكمیزان ماد کنندهعوامل کنترل -11-3
عادل بین اضافه شدن مواد آلی گیاهی و وسیله تمقدار ماده آلی خاك به

هاي اضافه شدن و مکانیسم. شودجانوري و مقدار هدررفت و تجزیه آن کنترل می
هاي مدیریتی به شدت تحت کنترل کاهش یافتن ماده آلی به وسیله عوامل و فعالیت

کننده مقدار آب قابل دسترس براي رشد گیاه، اولین فاکتور کنترل. گیرندقرار می
حاصلخیزي خاك و میزان دماي هوا، دو عامل عمده دیگر . ولید مواد گیاهی استت

سرعت تجزیه ماده آلی در دماي نزدیک به صفر درجه خیلی پائین . آیندبه شمار می
استرس و . یابداست، اما با افزایش دما سرعت تجزیه ماده آلی به شدت افزایش می

توانند از عوامل سمی در خاك میهاي اعمال شده و وجود مواد شیمیایی تنش
ماند مقدار ماده آلی که در خاك باقی می. محدودکننده تولید بیوماس گیاهی باشند

مجموعه عملیات مدیریتی که . کننده هتروتروف وابسته استبه جمعیت مصرف
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شود نیز شامل اقداماتی براي افزایش تولیدات موجب افزایش مقدار مواد آلی می
ي از هدررفت و اقداماتی براي جلوگیري از تجزیه و تخریب سریع گیاهی، جلوگیر

  . شودمواد آلی می
 

   مروري بر کودهاي آلی -11-4
تاکنون در مورد اهمیت ماده آلی در خاك بحث شد، در ایجاد مروري بر منـابع  

کودهـاي آلـی شـامل کودهـاي     . رسـد کودهاي آلی و انواع آن ضـروري بـه نظـر مـی    
  . شوندمی) کمپوست(ضایعات کشاورزي و زباله شهري فرآوري شده حیوانی، سبز، 

 
  کودهاي دامی -11-4-1

ها و کاه و کلشی که براي تهیه کودهاي دامی یا حیوانی را سرگین و گمیز دام
دهند، این کود شامل دو بخش مایع و جامد رود، تشکیل میها به کار میبستر آن

. کود اصطبلی جامد سه برابر مقدار مایع آن استباشد که از لحاظ وزنی، تولید می
حدود نیمی از نیتروژن و پتاسیم و تمام فسفر کود اصطبلی در قسمت جامد آن 

که فضوالت دامی داراي مقدار زیادي نیتروژن قابل متمرکز شده است، ولی از آنجا
ات ترکیب 10 جدول. باشندارزش می جذب است، این مواد داراي جنبه اقتصادي با

هاي مشابه، و ارزیابی 10با مالحظه جدول . دهدکودهاي مختلف دامی را نشان می
از سایر کودها  Sو  N ،P ،Ca ،Mg ،Naتوان گفت که کود مرغی از نظر عناصر می

کود گوسفندي هم از نظر نیتروژن مشابه کود مرغی، ولی از نظر . تر استغنی
ترین کودهاي دامی از نظر مصرف از متداولدر مجموع  . باشدتر از آن میپتاسیم غنی

  .کنندالگوي ذیل پیروي می
  

  کود گاوي <کود گوسفندي  <کود مرغی 
  : شونددر کودهاي دامی سه جزء مختلف نیتروژن تمیز داده می

 نیتروژنی که مستقیماً قابل جذب است مانند نیتروژن معدنی و اوره.  
 ها و اسیدهاي آمینهمانند پروتئینشود نیتروژنی که به آهستگی قابل جذب می  
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  نیتروژنی که عمالً غیر قابل جذب است مانند نیتروژنی که در ساختمان مواد آلی
   .اندسخت تجزیه شونده وارد شده

درصد و در  10جزء نیتروژنی که به آسانی قابل جذب است در کود دامی برابر 
ن تقریباً سریع و مشابه کودهاي درصد است و تاثیر آ 50کود دامی مایع تقریباً برابر 

اما نیتروژن آلی کودهاي دامی به سختی قابل جذب گیاه . باشدنیتروژنی معدنی می
. شوندها یافت میهستند و بیشتر در ساختمان اسیدهاي فولویک، هومیک و هیومین

توان در بیالن درصد نیتروژن موجود در کود دامی را می 50در حالت کلی، فقط 
در این رابطه باید زمان مصرف کود و سرعت به زیر خاك بردن . ور کردکودي منظ

که افت نیتروژن در صورت به زیر خاك بردن به طوري. آن نیز مورد توجه قرار گیرد
درصد  90تا  40که به زیر خاك برده نشوند، درصد و در صورتی 10کود دامی برابر 

. شودشدن آمونیاك حاصل مینیتروژن موجود است که این عمل از طریق متصاعد 
بنابراین در یک مدیریت کودي صحیح، باید تمام عوامل ذکر شده باال را در نظر داشت 

هاي کود دامی را از و با توجه به نوع گیاه، تجزیه خاك و نوع کود دامی، کم و کاستی
کودهاي شیمیایی جبران کرد، طوري که امروزه براي رسیدن به عملکردهاي باال، 

اي جز مصرف تلفیقی کودهاي آلی و شیمیایی چاره هاي پرمحصول،ه در واریتهبویژ
توانند تمام نیاز غذایی کودهاي آلی با توجه به سرعت کم معدنی شدن نمی. نیست

گیاهان پرمحصول را تامین نمایند و استفاده یکسره از کودهاي شیمیایی هم، خاك 
بهتر است در مزارع از . اهد دادرا در جهت تخریب و پسرفت حاصلخیزي سوق خو

کودهاي دامی پوسیده استفاده کرد چرا که استفاده از کودهاي دامی تازه عالوه بر 
زردي (ها، گیاهان را در اوایل رشد با کمبود نیتروژن هاي هرز و بیماريافزایش علف

االمکان در این حالت، شود حتیلذا توصیه می. سازندمواجه می) عمومی مزرعه
ها راه ماده آلی، از کودهاي نیتروژنی استفاده نمایند و براي رهایی از خطر بیماريهم

هاي هرز، بهتر است کودهاي دامی را به مدت سه تا شش ماه در شرایط و علف
  . مناسب نگه داشت تا در اثر تولید حرارت بیشتر این عوامل از بین بروند
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ترکیب متوسط کودهاي مختلف دامی -10 جدول  

 واحد عنصر غذایی
 کود کودگاوي   کودگاوي

 اسبی

 کود
 گوسفندي

 کود
 پرواري شیري مرغی

 61/3 62/3 09/3 23/2 26/2 درصد )N( نیتروژن

 99/1 68/0 54/0 54/0 64/0 درصد )P(فسفر 

 66/1 97/2 37/1 37/1 04/2 درصد )K(پتاسیم 

 09/7 81/1 32/0 32/0 42/1 درصد )Ca( کلسیم

 89/0 47/0 30/2 30/2 44/0 درصد )Mg( منیزیم

 31/0 21/0 11/0 11/0 15/0 درصد )Na(سدیم 

 61/0 49/0 33/0 33/0 40/0 درصد )S(گوگرد 

 31/468 00/148 91/154 91/154 85/209 درکیلوگرمگرممیلی )Zn(روي 

 92/124 03/27 67/61 67/61 78/54 درکیلوگرمگرممیلی )Cu(مس 

 39/528 78/352 94/402 94/402 18/238 درکیلوگرمگرممیلی )Mn(منگنز 

 22/1681 51/4368 10/6193 10/6193 13/1856 درکیلوگرمگرممیلی )Fe(آهن 

 63/73 30/77 85/79 85/79 19/85 درصد آلی ماده

 41/48 32/30 26/34 26/34 09/20 درصد خشکماده 

EC 00/46 33/25 80/15 80/15 74/19 برمترزیمنس دسی 

PH - 5/7 30/7 30/7 0/8 5/7 

  
  کود سبز  -12

ویژه از خانواده بقوالت و زیر اي با رشد سریع بهکود سبز از کشت گیاهان علوفه
به علت قابلیت زیاد تجزیه و تخریب این . آیدخاك کردن محصول سبز به دست می

- سایر محاسن قرار میالشعاع مواد، مقدار هوموس حاصله از کود سبز تا حدودي تحت
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ترین آنها اند که مهمفواید بسیاري براي دادن کودهاي سبز به خاك قایل شده. گیرد
هاي زیستی و باالخره نگهداري و قابل جذب افزایش مواد آلی، ازدیاد فعالیت
تن  50تا  25یک هکتار کود سبز معموالً بین . باشدنگهداشتن عناصر غذایی خاك می

تن کود  20تا  10کند که این خود برابر با تازه را وارد خاك می شاخ و برگ گیاهی
تواند بین یک تا دو تن هوموس به خاك بیفزاید که در صورت حیوانی بوده و می

هاي جبران تلفات مواد آلی خاك، دادن کود سبز کمبود کود دامی، یکی از بهترین راه
- ت به عنوان کود سبز استفاده میدر بیشتر مواقع، از گیاهان خانواده بقوال. باشدمی

کیلوگرم نیتروژن هوا در هر هکتار تثبیت  200شود که در این میان معموالً نزدیک به 
شبدر بین دو تا دو و نیم درصد نیتروژن در شاخ و برگ و غده خود دارد، . شودمی

تا  80بنابراین هنگامی که یک هکتار از این گیاه در خاك برگردانده شود، نزدیک به 
 پیامد افزایش کود سبز، تشدید فعالیت. شودکیلوگرم نیتروژن به خاك افزوده می 100

باشد که این خود تصعید گازکربنیک و آزاد شدن نیترات هاي مفید خاك میمیکروب
هایی مانند نیتروژنوباکتر که نیتروژن میکروب. شودو دیگر ترکیبات غذایی را باعث می

اندازه به مقدار کربن خاك دارد، هر چه مقدار این ساسیتی بیکند، حخاك را زیاد می
کودهاي سبز به خاطر دارا . تر خواهد بودتر باشد، فعالیت آنها نیز فراوانماده بیش

توانند مقدار زیادي از عناصر محلول را هاي قوي، میانگیز و ریشهبودن رویش شگفت
اند، جذب خود ن خاك حرکت دادهکه در شرایط عادي بر اثر شستشو به اعماق پایی

هاي سطحی در ها را در افقکنند و با تجزیه و تحلیل سریع خود در زیر خاك، آن
محلول، هاي غیرچنین، این گیاهان قادرند از فسفاتهم. اختیار زراعت بعدي قرار دهند

بنابراین، . مصرف، تا حد زیادي استفاده کنندپتاسیم تثبیت شده و عناصر کم
داندن این گیاهان به خاك عالوه بر بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و زیستی، سبب برگر

الزم به ذکر است در . شودمصرف میتسهیل آزاد شدن عناصر غذایی پرمصرف و کم
شود، همیشه مناطقی که براي افزایش مواد آلی خاك از کاه و کلش استفاده می

هایی که از نظر نیتروژن بویژه كمقداري نیتروژن اضافی به خاك داده شود و در خا
-کیلوگرم کلش، یک کیلوگرم نیتروژن توصیه می 100نیترات فقیر هستند، براي هر 

شود و چرا که کربن باالي کلش، موجب تثبیت شدید نیتروژن معدنی خاك می. شود
  . دهدقابلیت جذب نیتروژن در خاك را شدیداً کاهش می
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  سیرهاي عملی کاهش نیترات در روش - 13
گمـان بایسـتی تقسـیط شـود و بـر      مصرف کودهاي حاوي نیتروژن بـی  -13-1

 .اساس آزمون خاك مصرف گردد
حتی االمکان از کودهاي حاوي نیتروژن با بنیان آمونیوم مثـل سـولفات    -13-2

 .آمونیوم استفاده شود
براي کاهش غلظت نیترات، مصرف کودهـاي پتاسـیمی بـویژه سـولفات      -13-3

چـه بسـا بـا    . مصرف در برنامه کودي قرار گیـرد کودهاي محتوي عناصر کمپتاسیم و 
مصرف این کودها بویژه سولفات روي، مقدار چشمگیري از غلظت نیترات کاسته مـی 

  . شود
رویه کودهاي حاوي نیتروژن از کیفیـت محصـول    که مصرف بیدر حالی -13-4

ایـت اصـول مصـرف بهینـه     کاهـد، در مقابـل بـا رع    می Cسیر به ویژه مقدار ویتامین 
کودي، بویژه مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روي عالوه بر افزایش کمـی، کیفیـت   

 .یابد هاي نیترات کاهش می سیر نیز افزایش یافته و غلظت آالینده
به منظور تامین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیـاه، از کودهـاي زیسـتی     -13-5

  .استفاده شود
هـا را پـیش از   سازي نموده و آن ها را غنیماً سیرچهبه هنگام کاشت حت -14-6

و نیـز بـا مولیبـدات آمونیـوم و      (PGPR)هـاي محـرك رشـد گیـاه     کاشت با باکتري
  . سلنیات آمونیوم آغشته نمائید

هاي آهکی زیر کاشـت و افـزایش جـذب عناصـر     خاك pHبراي کاهش  -13-7
بـا  . یوباسـیلوس اسـتفاده شـود   مصرف، حتماً از گوگرد آلی به همراه مایه تلقـیح ت کم

هاي شیمیایی بویژه کودهـاي   توجه به مصرف تازه خوري سیر، مصرف نامناسب نهاده
محیطـی و ایجـاد آلـودگی در منـابع آب و      تواند عالوه بر مسائل زیسـت  شیمیایی می

کننـدگان بـه بـار آورد،     بـراي مصـرف    خاك کشور، مشکالت زیادي از نظـر سـالمتی  
  .عادل گیاه از اهمیت بسزایی برخوردار استبنابراین تغذیه مت

براي افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول، مصرف گوگرد به همـراه   -13-8
سـازي مصـرف    پـس از بهینـه  . مایه تلقیح تیوباسیلوس و سولفات منیزیم الزامی است
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مصـرف در افـزایش عملکـرد بسـیار     مصرف، مصرف عناصر کـم  کودهاي اصلی و میان
تـک ایـن عناصـر، عملکـرد افـزایش و کیفیـت        با افزایش مصـرف تـک  . دباش موثر می

 .یابد محصول ارتقاء می
توانند بخشی از نیتروژن مورد نیـاز گیـاه را تـامین    کودهاي آلی نیز می -13-9

  .لذا در برنامه کودي، حتما از این منابع کودي استفاده گردد. نمایند
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