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  مقدمه

افزايش شناخت و آگاهي استفاده علمي و اصولي از منابع آب و خاك، مستلزم 

 يهاتيترين اهداف فعالكه از مهم نيا از طرفي با توجه به. آنهاست به نسبت

باشد، استفاده صحيح د حداكثر محصول در واحد سطح مييكشاورزي دستيابي به تول

-و اصولي از كودهاي شيميايي در جهت نيل به اين هدف امري ضروري به نظر مي

اي شيميايي مورد نياز ميسر نخواهد بود مگر با شناخت توصيه اصولي كوده. رسد

داران بايد اطالعات باغكشاورزان و بنابراين در اولين گام . اه، خاك و آبيوضعيت گ

كاملي از كيفيت آب و خاك و نيز وضعيت سبز گياه از نظر ميزان عناصر غذايي 

فاده اصولي از اين جهت است مناسبي را  يموجود داشته باشند تا بتوانند برنامه كود

برداري از برگ، خاك و آب و تجزيه آزمايشگاهي آنها انجام نمونه. نديمنابع اجرا نما

ن مسئله حائز يهمچن. داران قرار خواهد داداطالعات الزم را در اختيار كشاورزان و باغ

هاي برداري در نتايج حاصله جهت ارائه توصيه است كه نحوه نمونهت اينياهم

  .باشدي اثرگذار ميكارشناس

  

  ت آزمون خاكي اهم-1

، استفاده از ياري، اصالح روش آبي اراضيسازكپارچهير ي نظيعوامل متعدد 

  ك سهمي  هر يون كشاورزيزاسيمكان و يماريب  اصالح شده، كنترل آفات،يبذرها

ن مجموعه از ينه كود در ايباشد مصرف بهيد دارا ميش تولي در افزايقابل توجه

و ارتقاء سطح سالمت جامعه است و آزمون خاك   ش عملكردين عوامل افزايمهمتر

  .باشدي خاك ميزي حاصلخيابي ارزيهان راهيتر از سادهيكي

  

  اهداف آزمون خاك  -2

 الزم براساس يه كوديو توص هاخاك در ييص كمبود عناصر غذايتشخ •

  ) مصرف كود با آزمون خاك( آزمون خاك
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  يكاربررييتغ و يتناسب اراض •

رات حاصله يي تغيريگي افزوده شده به خاك و پين سرنوشت كودهاييتع •

  ن كودهايا  درييت استفاده عناصر غذايدر قابل

و  فاضالب  ،ييايميش ه كوديروي كه در اثر مصرف بين نقاطييتع •

به وجود  ا انسانيو  وانيح اهيگ در ت عناصريمسموم  فضوالت در خاك

  .آورديم

ده يت رسيعناصر به حد سم يآنها از نظر برخ كه خاك ين نقاطييتع •

 . شوديشتر عناصر در آنها خودداريد از مصرف بيباشند و با

  

  ل مصرف كود با آزمون خاكيدال -3

د ينه توليشود هزيكود بدون آزمون خاك  باعث م ش از حديمصرف ب •

ال دنب اه و خاك را بهيمانده آن در گيافته و اثرات سوء باقيش يافزا

 . خواهد داشت

اه بوده و ياز گي بدون آزمون خاك كمتر از حد نيممكن است كود مصرف •

 .موجب افت عملكرد خواهد شد ن حالت يدر ا

-نيدر ا. اشتباه در انتخاب نوع كود، سبب افت محصول خواهد شد •

 .ديان خواهد ديصورت هم زارع و هم اقتصاد مملكت ز

 يصورت انتظار ني، در اي نحوه كودپاشموقع كود و اشتباه در مصرف به •

 با يستين اصل زارع حتماً باي ايرو. م بدست نخواهد آمديكه از كود دار

 . مربوطه عمل كنديهاهيه خاك و توصيج تجزياستفاده از نتا

  

 برداري از خاكنمونه -4

ترين عواملي است كه ما را در رسيدن به هدف شناخت همه جانبه خاك از مهم

جهت آگاهي از وضعيت خاك از نظر . كندعملكرد در واحد سطح ياري ميافزايش 
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، روش مناسب آبياري )نياز كودي(خيزي، ميزان عناصر غذايي مورد نياز بافت، حاصل

برداري، خاك را در آزمايشگاه تجزيه نموده و با استفاده از و غيره، بايد با انجام نمونه

-نتايج تجزيه خاك مي. راي آن در نظر گرفتنتايج آن برنامه مديريتي مناسبي را ب

توانايي خاك در (، ظرفيت تبادل كاتيوني pHتواند در زمينه شرايط خاك از نظر 

و شوري كه ممكن است جهت ) ها در محلول خاكحفظ و آزادسازي مجدد كاتيون

طرز . تعيين علت كمبود عناصر غذايي مفيد باشد، اطالعاتي در اختيار ما قرار دهد

تواند به عنوان پايه شناخت وضعيت خاك مزرعه و برداري از خاك ميح نمونهصحي

توان برداري دقت نشود نميچه به طرز صحيح نمونهچنان. باغ مورد توجه قرار گيرد

  .به نتايج  واقعي در خصوص خاك مورد نظر رسيد

  

  يبردارت نمونهياهم -5

 از خاك است يبردار نمونهيه كوديه توصي خاك و ارايزيخن گام در حاصلياول

 به .باشدين مباحث آزمون خاك ميترين و اصلي از مهمتريبرداردقت در نمونه

 مطلوب ارائه ياهي گرفت تا بتوان توصي خوب و واقعيا نمونهيستيگر بايعبارت د

گونه جلوه داده شده است كه ن مرحله آزمون خاك آنيت اي اهميكرد در منابع علم

صورت  دانند چون دريم ريگه خاك و انتخاب عصارهيج تجزيتر از نتا آن را مهميحت

 يت مبانين رعايهوده است بنابراي بيه مراحل كاري نامناسب انجام بقيهاه نمونهيته

  . استي ضروريبردارنمونه

  

 برداريطرز نمونه -6

برداري به قطعات يكنواخت از لحاظ بافت، رنگ،  زمين مورد نظر براي نمونه-

-هاي قبل، تناوب، نوع محصول و غيره تقسيميب، ميزان فرسايش، كشت سالش

  .شودبندي مي
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 هر نمونه آزمايشگاهي با توجه به وضعيت زمين و تناوب زراعي حداكثر از يك -

بت هاي بيشتر به همان نسشود و براي مساحت هكتاري تهيه مي10 -15 مساحت

  .گردندها بيشتر ميتعداد نمونه

برداري بستگي به نوع محصول، ميزان رشد و عمق ريشه محصول  عمق نمونه-

وه از ي و در باغات ميمتري سانت0-30از عمق  يو شتو يفيدر محصوالت ص. دارد

در موارد . گرددي ميريگ نمونهيمتري سانت60-90  و 30-60، 0- 30 يهاعمق

 متر مطالعه و برحسب طبقات خاك 5/1ل خاك را تا عمق يوفتوان پري ميضرور

 . نمودبرداينمونه

هاي زيگزاگ نقاطي را انتخاب و از توان به حالتبرداري مي در قطعه مورد نمونه-

  .برداري نمود نمونهنهاآ

ر يشكل زتوان طبق باشد مي در برداشت نمونه براساس عمقي كه مورد نظر مي-

  .نمونه گرفت
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 :برداري از خاك مزرعه رعايت شودموقع نمونه نكاتي كه بايد در

برداري بايد عاري از خرده سنگ، جه بهتر سطح نمونهي به منظور حصول نت-

 .هاي هرز و يا ريشه محصوالت مختلف در زمين باشدهاي چوب، علفآشغال، تكه

  .ته به كودهاي آلي و شيميايي باشندبرداري نبايد آغش وسايل نمونه-

برداري بايد كامالً اطمينان حاصل شود كه سطح خاك آغشته به  قبل از نمونه-

 .كودهاي حيواني و يا شيميايي و يا بقاياي گياهي نباشد

 و قديمي هايتوده آبها،راه نظير قطعاتي از نمونه برداشت از بايد االمكان حتي-

  .شود خودداري هاپرچين يا ار وديو كناره كاه، پوسيده

 .كرد اجتناب بردارينمونه از بايد است مرطوب خيلي زمين كه موقعي در- 

 .باشد گاورو زمين كه است برداري وقتينمونه موقع بهترين

 از قبل زراعي، نباتات مورد در خاك از بردارينمونه موقع بهترين  طور كلي به-

 .است نبات كشت

 يك كيسه داخل در آزمايشگاه به انتقال از قبل بايستمي خاك مركب  نمونه-

و  شده ريخته سرگشاد بطري يا و مقوايي قوطي، جعبه كاغذي، پالستيكي،

 قرار ظرف در داخل اتيكت يك .شود نوشته اتيكت دو روي آن مشخصات

 برداري،نمونه زمان اتيكت روي بر .شودمي چسبانده ظرف روي ديگري گرفته  

- مي نوشته قبلي كشت و بردارينمونه عمق بردار،نمونه نام برداري،محل نمونه

  .شود

  

   خاكيبرداراز نمونهيل مورد نيوسا -7

حاً يلچه ترجيا بيل و يدر صورت در دسترس نبودن ب (ي چرخشيبردار مته نمونه-

  )از جنس ضدزنگ

   بزرگيكي سطل پالست-
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  يبردار نمونهيكي پاكت پالست-

   برچسب بزرگ-

  

   نحوه آماده نمودن خاك جهت ارسال به آزمايشگاه-8

لوگرم از نمونه خاك مركب انتخاب و در ي ك1 -5/1 حدود يريگپس از نمونه -

د از حرارت يدر خشك كردن نمونه نبا(ز خشك گردد ي سطح تمي آزاد بر رويهوا

  .)استفاده نمود

شك و يا  پس از خشك نمودن، خاك در داخل يك كيسه پالستيكي تميز و خ-

جعبه مقوايي و يا در يك شيشه سرگشاده ريخته و با نصب بر چسبي بر روي آن 

 .كه مشخصات نمونه را نشان دهد به آزمايشگاه ارسال گردد

 همراه نمونه خاك مشخصات كامل آن كه شامل عمق، تاريخ، محل، شماره، نام -

  .باشد مشخص شودمي...  صاحب نمونه، كشت سال قبل و

ترين آزمايشگاه و يا با راهنمايي مراكز ا يك برگ درخواست به نزديك نمونه ب-

  .خدمات كشاورزي به آزمايشگاه مورد نظر ارسال گردد

  

   از خاك باغيبردارروش نمونه -9

ج بدست يكننده درجه دقت و صحت نتانييار مهم و تعي بسي از باغ كاريبردارنمونه

 باشد تا بتوان يا به گونهيستي قطعه باغ باكيآمده خواهد بود نمونه برداشت شده از 

  .رديد انجام گير بايب مراحل زيكه به ترت. نده كل خاك آن باغ دانستيآن را نما

  

   باغ مورد مطالعهيبندقطعه - 9-1

باشد ابتدا باغ را به يكنواخت نميا خاك باغ ي هكتار و 2ش از ياگر مساحت باغ ب

 كه باعث عدم يعوامل. ديم كنيواخت تقسكني هكتار و قطعات 2قطعات كمتر از 

نوع درخت، ،  خاكيني و سنگيسبك، از رنگ خاك شود عبارتندي قطعات ميكنواختي
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 يبردارل نمونهيطور جداگانه به روش ذسپس از هر قطعه به... اد ويب زيسن درخت، ش

  .شوديم

  

  ي فرعيهان محل نمونهيي تع- 9-2

درختان . دييشش نقطه مختلف باغ انتخاب نما عدد درخت را در 6در هر قطعه حداقل

 درصد درختان 80ش ازينده بيد نماي بايط ظاهرير شرايانتخاب شده از نظر رشد و سا

د يي نماي خودداريرعادي غي رشد ظاهريا داراياز انتخاب درختان خشك شده . (باشد

-نيد در ا درختان باشيدگيل خشكيدا كردن دلي پيبرداركه منظور از نمونه نيمگر ا

  .) شوديبردار درختان خشك شده نمونهيصورت فقط از پا

  

   انتخاب شدهي از نقاط  فرعيبردار نمونه- 9-3

 90 به عمق ياانداز درختان انتخاب شده چالههي سايرونيه وسط نصف بيدر ناح

ل دسته يا بيانداز  مانند خاكيالهي خاك وسيبردار نمونهيبرا. كنده شود متريسانت

ه يك اليواره چاله يد سپس از ديمتر قرار دهي سانت30 خط نشانه ياه را در روكوت

شه يا تيلچه يله بيمتر به وسي سانت2-3متر و به ضخامت ي سانت8-10خاك به عرض 

انتقال  1 انداز را به سطل شمارهد و خاك داخل خاكيانداز بتراش به داخل خاكيبنائ

  .ديده

-نا طبق روش فوقيد و عيواره چاله قرار دهيمتر ديانت س60انداز را در عمق خاك -

ده و در سطل يانداز تراش داخل خاكمتر خاك را بهي سانت60 تا30ه ازيك اليالذكر 

  .ديزي بر2شماره 

نا طبق روش فوق يد و عيواره چاله قرار دهيمتر دي سانت90انداز را در عمق  خاك-

ده و در سطل يانداز تراشداخل خاكك را به متر خاي سانت60 تا90ه از يك اليالذكر 

  .ديزي بر3شماره 
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متر را در ي سانت30 تا0ه ينا مثل روش باال از اليگر عيشده د چاله كنده5 در - 

 و 2متر را در داخل سطل شماره ي سانت60 تا30ه ي و خاك ال1داخل سطل شماره 

  .ديزي بر3متر را در داخل سطل شماره ي سانت60 تا90ه يخاك ال

ك سطح ي يطور جداگانه در رو را به3 و2 و 1 شماره يهاخاك داخل سطل-

لوگرم در داخل ي ك2و از خاك هر عمق  خته و خاك را كامال مخلوط كردهير يزيتم

شماره   و نام باغدار و سپس مشخصات نمونه را كه شامل شهر و روستا ختهيسه ريك

  .ميدهيسه قرار ميه داخل ك كارت نوشتيباشد در رويقطعه و عمق نمونه م

  اهيه گيتجز-10

 محسوب ييه مصرف عناصر غذاي شناخت كمبود و توصيها از راهيكياه يه گيتجز

ص داده شود امكان اصالح ي رشد تشخي در ابتدايياگر كمبود عناصر غذا. شوديم

اه تنها يه گيتجز. ت محصوالت از دست نخواهد رفتيفيوجود داشته و عملكرد و ك

  .دهدي را نشان مييشبود عناصر غذايا بي و كمبود

هاي رفع هنگامي كه كمبود يك عنصر در تجزيه گياه مشخص شد اعمال روش

بنابراين اين  .تواند موثر واقع شودكمبود از جمله مصرف عنصر غذايي هميشه نمي

تواند اثرگذار گيري دركشت بعدي و يا براي سال بعد مينتايج بيشتر براي تصميم

تواند جانشين آزمون خاك شود ولي هنگامي كه در كنار آزمون  تجزيه گياه نمي.دباش

تجزيه گياه  .تواند در جهت تكميل توصيه كودي مؤثر واقع شودخاك انجام گيرد مي

تواند نشان دهدكه تا چه حد مصرف كود موثر واقع پس از توصيه و مصرف كود مي

   .شده است

  اهي گيداربراز نمونهيل مورد ني وسا-11

  يچي ق-

  يبردار نمونهيكيسه پالستي ك-

   برچسب بزرگ-
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  يبردار طرز  نمونه-11-1

 خاك يبردارر نمونهيهمانند مس(» w« ي به شكل فرضيبردارر نمونهيابتدا مس

ن برگ كه ي چنديبردار نمونهيدر هر نقطه انتخاب شده برا. شوديانتخاب م) مزارع

 كه ييهامعموالًبرگ. شودي انتخاب م،مشابه هستند يهم سن و از لحاظ مرحله رشد

 شوديح داده مياه باشند ترجي خود رشد كرده باشند و دور از نقطه رشد گيبه اندازه واقع

ا پاره شده، آلوده ي له و يهااز برگ). شهيتنها از برگ نمونه گرفته شود نه از ساقه و ر(

 يها از برگيبردار نمونهيبرا. نگرددر عوارض استفاده يا سايها و يماريبه آفات، ب

ها را كامالً با ها، برگپس از انتخاب نمونه .ا آغشته به خاك استفده نشوديآلوده و گل

 را پر كند انتخاب يكيك پاكت پالستي كه ياهم مخلوط نموده و از آنها به اندازه

. ديي خشك نماكنا آب خشكيك پارچه يس هستند آنها را با يها خاگر برگ .گردديم

ر اطالعات الزم را يخ  و سايد و مشخصات مزرعه، تاريكت بزنيسه اتي كيسپس رو

  .ديگر نگه داريكدي مختلف را جدا از يهانمونه. ديثبت كن

ه شده است مانند ياه توصي مختص آن گيهااه از اندامي هر گيمعموالً برا: نكته 

  .شودير برداشت نمي پيليا خي زده و  تازه جوانهيهاره و برگيبرگ، دمبرگ، ساقه و غ

ن ي و ده روز پس از دوميپاشن محلولي قبل از اوليستي از برگ بايبردار نمونه

  .رديمارها و شاهدها جداگانه صورت گيه تي از كليپاشمحلول
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  برداي از آبنمونه -12

رودخانه،  آب مانند سطحي هايآب دسته دو به توانمي را ريآبيا آب منابع

 نيمه و عميق هايچاه آب مانند زيرزميني هايآب و آب رواني هر يا و چشمه

 .كرد بنديتقسيم عميق

  روان سطحي هايآب -12-1

 تغييرات به توجه با سال مختلف فصول در بايد هاآب اين از يبردارنمونه در

 مشخصات برخي و عمق سرعت، گرفتن نظر در با و فصل هايبارندگي و فيزيكي

 .داد قرار آزمايش مورد گرفته و را مختلفي هاينمونه ديگر

 زميني زير هايآب -12-2

 پس توانمي گردندمي هدايت زمين سطح به پمپ از استفاده با كه هاآب اين در

 تازه هايچاه در .نمود يبردارنمونه  به موتور، اقدام كاركرد از يك ساعت گذشت از

  .نمود يبردارنمونه به اقدام  ساعت24از  پس بايد حداقل شده حفر

 را تميز بطري يك بايد ابتدا زيرزميني و سطحي هايآب از گيرينمونه براي

 .نمود گيرينمونه به اقدام مورد نظر، آب با شستن بار چند پس از و نموده انتخاب

صات مورد نظر از قبيل نام كشاورز، نام برچسب تمام مشخ يك نصب با سپس

  .را مشخص كرده و به آزمايشگاه ارسال نمود ... منطقه، تاريخ، نوع كشت و

  ي و باغياز محصوالت زراعي مورد نييعناصر غذا -13

 ييدار است و مواد غذاي پاي به كشاورزيابيه دستي از اصول اوليكيح يه صحيتغذ

اهان، ياز گيه نيبر پا. باشندياه ميخت و ساز گ در سويژه و ضروري ويها نقشيدارا

م و يم، گوگرد، كلسي، فسفر، پتاستروژنين( به دو گروه عناصر پرمصرف ييعناصر غذا

ن بدان يالبته ا. شونديم ميتقس) ، منگنز، مس و بوريآهن، رو(از ينو عناصر كم) ميمنز

كمتر از عناصر ) يز مغذيا ريكم مصرف و  (زايت عناصر كم نيست كه اهمي نيمعن

  . متفاوت استنها زان مصرف آيباشد، بلكه تنها مياز ميپرن
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  ي كشت محصوالت زراعي قابل استفاده برايي حد مطلوب عناصر غذا-1جدول 

  بور  مس  منگنز  يرو  آهن  ميپتاس  فسفر  يكربن آل

  )لوگرميگرم در كيليم(   درصد

00/2 >  15-10  300-250  10-7  1  8-5  1  1  

  

   يه كودي و توصيشگاهيج آزماي نتاري تفس-14

 يه كودي هر محصول توصيتوان براي بدست آمده ميشگاهيج آزمايبراساس نتا

-ياه مي هر گين عناصر براي اين حدود بحرانيين كار تعيالزمه ا. مناسب را ارائه نمود

  .باشد

   گندم -14-1

ر كشت ي زيها در خاكيي عناصر غذاير حد بحراني چند ساله اخيهاشي آزمايط

   گندم
  ر كشت گندم ي زيها در خاكيي عناصر غذاي حد بحران– 2جدول 

  بور  مس  منگنز  يرو  آهن  ميپتاس  فسفر  يكربن آل

  )لوگرميگرم در كيليم(   درصد

00/1 >  15-12  280-250  7 -5  1 -5/0  6 -5  1 -5/0  1  

  

  )لوگرم در هكتاريك ( ي آل درصد كربن5/0 كمتر از يها خاكيه مقدار مصرف كود اوره براي توص-3جدول 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس

3  4  5  6  7≥  

  420  380  340  290  240  گرم و مرطوب

  430  400  360  310  260  گرم و خشك 

  420  380  340  290  240  معتدل 

  390  350  310  260  210  سرد
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   ي درصد كربن آل5/0 – 75/0 ي حاويها خاكيه مقدار مصرف كود اوره براي توص-4جدول 

  )لوگرم در هكتاريك(

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس

3  4  5  6  7≥  

  390  350  310  260  210  گرم و مرطوب

  400  370  330  280  230  گرم و خشك 

  390  350  310  260  210  معتدل 

  360  320  280  230  180  سرد

  

  )لوگرم در هكتاريك (ي درصد كربن آل75/0 -1يو حاي خاكهايه مقدار مصرف كود اوره براي توص-5جدول 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس

3  4  5  6  7≥  

  360  320  280  230  180  گرم و مرطوب

  370  340  300  250  200  گرم و خشك 

  360  320  280  230  180  معتدل 

  330  290  250  200  150  سرد

  

 براساس يتروژن مصرفيد نزان كوين مييصورت عدم امكان آزمون خاك و تع در

زان آب قابل دسترس ي، سابقه كشت، ميميط اقليج آزمون خاك با توجه به شراينتا

 يتروژني نيزان مصرف كودهاي توان ميل عملكرد مورد انتظار ميتراكم كشت و پتانس

  .ن نمودييرا تع
  )هكتارلوگرم در يك (يد گندم آبي تولي مقدار مصرف كود اوره برايه عمومي توص-6جدول 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس

3  4  5  6  7≥  

  400  360  320  270  220  گرم و مرطوب

  410  380  340  290  240  گرم و خشك 

  400  360  320  270  220  معتدل 

  370  330  290  240  190  سرد
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   ي در سال زراعيم بر حسب بارندگي گندم ديتروژن براي مقدار مصرف نيه عمومي توص-7جدول 

  )لوگرم در هكتاريك(

  ي سال زراعيبارندگ

  )متريليم(

  از يتروژن مورد نين

  )لوگرم در هكتاريك(

  اوره 

  )لوگرم در هكتاريك(

275-250  40  87  

300-275  45  98  

325-300  50  109  

350-325  55  120  

375-350  60  130  

400-375  65  141  

  152  70  400ش از يب

  

  روژنتي نيزمان و نحوه مصرف كودها

براساس مراحل رشد گندم، ) يسرك ده(تروژن ي نيق برنامه كودپاشي و تطبميتنظ

 آغاز شده و در مرحله ييتروژن از مرحله نشايجذب ن.  دارديادي زي و عمليت علمياهم

، ي پنجه ده-1 در رشد گندم شامل يچهار مرحله اساس. رسدي  به حداكثر ميگلده

از يتروژن مورد نين نيباشد كه تأميشدن دانه مپر -4 و ي خوشه ده-3، ي ساقه ده-2

  .  برخواردار است ياژهيت وين مراحل از اهميدر ا

ك سوم ي) لوم(و متوسط ) ي رسي و لوميرس(ن يز و سنگي با بافت ريهادر خاك

 قبل از شروع يشروع پنجه زن(تروژن در مرحله آب دوم ي درصد ن40تا ) درصد30(

 ي و پس از گذراندن سرمايزنل پنجهي مرحله تكمك سوم دري، )ي زمستانيسرما

ل يا تشكيو ) ن گره در ساقهيظهور اول (يك سوم در مرحله ساقه دهي و يزمستان

 با بافت ييهادر خاك. شوديمصرف م) ا شكم خوشيمتورم شدن ساقه و (خوشه 

تروژن در چهار مرحله، همزمان با آب دوم و شروع يبهتر است ن) يشن(درشت و سبك 

در صورت امكان و به .  مصرف شودي و گلدهي، ساقه دهيل پنجه زني، تكميپنجه زن

تروژن كل در مرحله شكم ي درصد ن25 نسبتاً سبك بهتر آن است كه يهاژه در خاكيو

ها مصرف  و شروع پرشدن دانهي درصد بعد از گلده15و ) متورم شدن ساقه(خوش 
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ز ييست در پايبايه شده مي توصيتروژنيد نسوم مقدار كو م، دويدر زراعت گندم د. گردد

ر بستر بذر ي، زيگذاريهمزمان با كشت به صورت جا) وميترات آمونيحاً از منبع نيترج( 

ز در صورت وجود يمانده نيك سوم باقي.  بذر مصرف شوديمتري سانت9 تا 7در فاصله 

مه اول ي نمه دوم اسفند تاي ني بهاره به صورت سرك در فاصله زماني هايبارندگ

  .شوديه مين ماه به صورت سرك توصيفرورد

  
   كشت گندم ي فسفر قابل استفاده خاك برايبند گروه- 8جدول 

  )لوگرميگرم در كيليم( فسفر قابل استفاده خاك   

  5<  10-5  15-10  15>  

  اديز  متوسط   كم   كميليخ  عنوان گروه
  بدون پاسخ  درصد50كمتراز  50-75  75-100  )درصد(احتمال پاسخ به مصرف كود

  

 گرم يلي م5 كمتر   از يها خاكيپل برايا سوپر فسفات تريوم فسفات ي آمونيه دي توص- 9جدول 

  )لوگرم در هكتاريك( لوگرم فسفر قابل استفاده يدر ك

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  310  290  260  230  200  گرم و مرطوب
  395  275  245  215  185  گرم و خشك 

  310  290  260  230  200  معتدل 
  330  310  280  250  220  سرد

 5-10 كمتر   از يها خاكيپل برايا سوپر فسفات تريوم فسفات ي آمونيه دي توص-10جدول

  )لوگرم در هكتاريك( لوگرم فسفر قابل استفاده ي گرم در كيليم

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  270  250  220  190  160   و مرطوبگرم
  255  235  205  175  145  گرم و خشك 

  270  250  220  190  160  معتدل 



 21

  290  270  240  210  180  سرد
 10-12 كمتر   از يها خاكيپل برايا سوپر فسفات تريوم فسفات ي آمونيه دي توص-11جدول 

  ) لوگرم در هكتاريك( لوگرم فسفر قابل استفاده ي گرم در كيليم

  م يقلا  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  180  160  130  100  70  گرم و مرطوب
  165  145  115  85  55  گرم و خشك 

  180  160  130  100  70  معتدل 
  200  180  150  120  90  سرد

  

 12-15 كمتر   از يها خاكيپل برايا سوپر فسفات تريوم فسفات ي آمونيه دي توص-12جدول

  ) لوگرم در هكتاريك( لوگرم فسفر قابل استفاده ي گرم در كيليم

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  130  110  80  50  20  گرم و مرطوب
  120  100  70  40  20  گرم و خشك 

  130  110  80  50  20  معتدل 
  160  130  100  70  40  سرد

  

ن شده ييلوگرم تعيدر كگرم يلي م9 فسفر يم  متنوسط حد بحرانيدر زراعت گندم د

از به فسفر مزرعه را براساس آزمون ي توان متوسط نين اساس مياست كه بر ا

  .محاسبه نمود ) 13( ق جدول يخاك از طر
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  م براساس آزمون خاك ياز به مصرف فسفر در كشت گندم دي متوسط ن- 13جدول 

سفر مورد د فيزان پنتا اكسيم

 (P2O5)ازين

ا سوپر يوم فسفات ي آمونيد

  ازيپل مورد نيفسفات تر
  ه خاكيفسفر اول

  )لوگرمي گرم در كيليم(

  لوگرم در هكتاريك
9  7  15  
8  14  30  
7  21  45  
6  28  60  
5  35  75  
4  42  90  

ا همزمان با كاشت بذر مصرف ي قبل از كاشت گندم و ين است كه تمام كود فسفريه بر ايتوص*

  .گردد

  

   كشت گندم يقابل استفاده خاك برام  ي پتاسيبند گروه-14جدول 

  )لوگرميگرم در كيليم( م قابل استفاده خاك يپتاس  

  100<  150-100  200-150  200>  

  اديز  متوسط   كم   كميليخ  عنوان گروه
  بدون پاسخ  %50كمتراز  50-75  75-100  )درصد(احتمال پاسخ به مصرف كود

  

م قابل يلوگرم پتاسيگرم در كيلي م0-100 ي حاوي خاكهايم برايه سولفات پتاسي توص-15جدول

  ) لوگرم در هكتاريك( استفاده 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  300  280  260  240  220  گرم و مرطوب
  290  270  250  230  210  گرم و خشك 

  300  280  260  240  220  معتدل 
  310  290  270  250  230  سرد
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م يلوگرم پتاسيگرم در كيلي م100-150 ي حاوي خاكهايم براي پتاسه سولفاتي توص-16جدول

  )لوگرم در هكتاريك( قابل استفاده 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  230  210  190  170  150  گرم و مرطوب
  220  190  180  160  140  گرم و خشك 

  230  210  190  170  150  معتدل 
  240  220  200  180  160  سرد

  

م يلوگرم پتاسيگرم در كيلي م150-200ي حاوي خاكهايم برايه سولفات پتاسي توص-17جدول

  )لوگرم در هكتاريك( قابل استفاده 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  120  110  90  70  50  گرم و مرطوب
  110  100  80  60  40  گرم و خشك 

  120  110  90  70  50  معتدل 
  140  120  100  80  60  سرد

  

  .شودير خاك قرار داده ميا داندانه زيسك ي قبل از كاشت و با ديميتمام كود پتاس*

د مطلوب گندم آورده ي به توليابي دستي در خاك برايي غلظت عناصر غذايبندر دستهيدر جدول ز

د احتمال تر باشنيي در خاك پاييدهد كه هر چه غلظت عنصر غذاين جدول نشان ميا. شده است

  .شتر خواهد بوديابد بيش يكه با مصرف كود عملكرد گندم افزانيا

   كشت گندمي بر اساس آزمون خاك برايي  غلظت عناصر غذايبند دسته– 18جدول 

 با مصرف يعملكرد نسب  دسته   قابل استفادهييعنصر غذا

  *)درصد( ييعنصر غذا
  مس  منگنز  آهن  يرو

  -  >3  >5/2  >25/0  50كمتر از    كميليخ
  >25/0  3-6  5/2-5  25/0- 5/0  50-75  كم

  25/0- 5/0  6-10  5- 5/7  5/0- 0/1  75-100  متوسط
  5/0  <10  <5/7  0/1  بدون پاسخ  اديز
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ل عملكرد در نظر ي نسبت به پتانسييعملكرد گندم در اثر مصرف عنصر غذا*

  .گرفته شده است

  )كخا آزمون بدون(  توصيه عمومي مصرف كودهاي شيميايي-14-1-2

 مصرف كم و پرمصرف عناصر براي خاك آزمون امكان عدم صورت در
 .شودمي توصيه آبي گندم براي زير كودي مقادير
 صورت به آمونيوم نيترات آن معادل يا اوره هكتار در كيلوگرم 250- 300 -

 )سنبله تشكيل رفتن، ساقه زني، پنجه كشت، هنگام( تقسيط
 كشت هنگام پتاسيم كلرور يا پتاسيم سولفات هكتار در كيلوگرم 150-100-
 .شود استفاده ازت سرك كنار در پتاسيم كلرور كود از است بهتر
 .گيرد صورت خاك آزمون با فسفاته كودهاي مصرف -
 زير كودهاي از توانمي) هاريزمغذي( مصرف كم عناصر تأمين براي -

 سال سه تا حداقل مصرف بار يك ازاي به است ذكر به الزم .نمود استفاده
  .نشود استفاده

  هكتار در كيلوگرم 20روي سولفات  -

  هكتار در لوگرميك 10-15 زانيم به 138 آهن نيسكستر -

 هكتار در كيلوگرم 25 مس سولفات  -
 هكتار در كيلوگرم 20 اسيدبوريك  -
  هكتار در كيلوگرم 40 منگنز سولفات  -
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   جو-14-2

 5/0 كمتر از يها خاكي براي در كشت جو آبه مقدار مصرف كود اورهي توص- 19جدول 

  )لوگرم در هكتاريك ( يدرصد كربن آل

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس

3  4  5  6  7≥  

  390  350  310  260  210  گرم و مرطوب

  400  370  330  280  230  گرم و خشك 

  390  350  310  260  210  معتدل 

  360  320  280  230  180  سرد

 75/0 ي حاويها خاكي براي مقدار مصرف كود اوره در كشت جو آبهي توص- 20جدول 

  )لوگرم در هكتاريك ( ي درصد كربن آل5/0 –

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس

3  4  5  6  7≥  

  360  320  280  230  180  گرم و مرطوب

  370  340  300  250  200  گرم و خشك 

  360  320  280  230  180  معتدل 

  330  290  250  200  150  سرد

 - 1ي حاويها خاكي برايه مقدار مصرف كود اوره در كشت جو آبي توص- 21جدول 

  )لوگرم در هكتاريك ( ي درصد كربن آل75/0

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس

3  4  5  6  7≥  

  330  290  250  200  150  گرم و مرطوب

  340  310  270  220  170  گرم و خشك 

  330  290  250  200  150  معتدل 

  300  260  220  170  120  سرد
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ج ي بر اساس نتايتروژن مصرفيزان كود نين مييصورت عدم امكان آزمون خاك و تع در

زان آب قابل دسترس تراكم كشت ي، سابقه كشت، ميميط اقليآزمون خاك با توجه به شرا

  .دن نمويي را تعيتروژني نيزان مصرف كودهاي توان ميل عملكرد مورد انتظار ميو پتانس

  

  )لوگرم در هكتاريك ( يد جو آبي تولي مقدار مصرف كود اوره برايه عمومي توص- 22جدول 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس

3  4  5  6  7≥  

  400  360  320  270  220  گرم و مرطوب

  410  380  340  290  240  گرم و خشك 

  400  360  320  270  220  معتدل 

  370  330  290  240  190  سرد

  

 در سال يم بر حسب بارندگي جو ديتروژن براي مقدار مصرف نيه عمومي توص- 23 جدول

  )تارلوگرم در هكيك ( يزراع

  ي سال زراعيبارندگ

  )متريليم(

  از يتروژن مورد نين

  )لوگرم در هكتاريك(

  اوره 

  )لوگرم در هكتاريك(

275-250  40  87  

300-275  45  98  

325-300  50  109  

350-325  55  120  

375-350  60  130  

400-375  65  141  

  152  70  400ش از يب
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  تروژني  نيان و نحوه مصرف كودهازم

براساس مراحل رشد ) يسرك ده(تروژن ي نيق برنامه كودپاشي و تطبميتنظ

 آغاز شده و ييتروژن از مرحله نشايجذب ن.  دارديادي زي و عمليت علميگندم، اهم

 -1 در رشد گندم شامل يچهار مرحله اساس. درسي  به حداكثر ميدر مرحله گلده

ن يباشد كه تأمي پرشدن دانه م– 4 و ي خوشه ده-3، ي ساقه ده-2، يپنجه ده

  .  برخواردار استياژهيت وين مراحل از اهمياز در ايتروژن مورد نين

ك ي) لوم(و متوسط ) ي رسي و لوميرس(ن يز و سنگي با بافت ريهادر خاك

 قبل از يشروع پنجه زن(تروژن در مرحله آب دوم ي درصد ن40تا ) درصد30(سوم 

 و پس از گذراندن يزنل پنجهيك سوم در مرحله تكمي، )ي زمستانيشروع سرما

ا يو ) ن گره در ساقهيظهور اول (يك سوم در مرحله ساقه دهي و ي زمستانيسرما

 ييهادر خاك. شوديمصرف م) ا شكم خوشيمتورم شدن ساقه و (ل خوشه يتشك

تروژن در چهار مرحله، همزمان با آب يبهتر است ن) يشن(با بافت درشت و سبك 

در .  مصرف شودي و گلدهي، ساقه دهيل پنجه زني، تكميدوم و شروع پنجه زن

 درصد 25 نسبتاً سبك بهتر آن است كه يهاژه در خاكيصورت امكان و به و

 و يصد بعد از گلده در15و ) متورم شدن ساقه(تروژن كل در مرحله شكم خوش ين

 يتروژنيم، دوسوم مقدار كود نيدر زراعت جو د. ها مصرف گرددشروع پرشدن دانه

ر بستر بذر ي، زيگذاريز همزمان با كشت به صورت جاييست در پايبايه شده ميتوص

ز در صورت يمانده نيك سوم باقي.  بذر مصرف شود يمتري سانت9تا 7در فاصله 

مه يمه دوم اسفند تا ني ني به صورت سرك در فاصله زمان بهارهي هايوجود بارندگ

  .شوديه مين ماه به صورت سرك توصياول فرورد
   كشت جوي فسفر قابل استفاده خاك برايبند گروه- 24جدول 

  )لوگرميگرم در كيليم( فسفر قابل استفاده خاك   

  5<  10-5  15-10  15>  

  اديز  متوسط   كم   كميليخ  عنوان گروه
  بدون پاسخ  درصد50كمتراز  50-75  75-100  )درصد(پاسخ به مصرف كوداحتمال 
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 يها خاكي برايپل در كشت جو آبيا سوپر فسفات تريوم فسفات ي آمونيه دي توص-25جدول

  )لوگرم در هكتاريك(لوگرم فسفر قابل استفاده ي گرم در كيلي م5كمتر   از 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  280  260  230  200  170  گرم و مرطوب
  265  245  215  185  155  گرم و خشك 

  280  260  230  200  170  معتدل 
  300  280  250  220  190  سرد

  

 يها خاكي برايپل در كشت جو آبيا سوپر فسفات تريوم فسفات ي آمونيه دي توص-26جدول

  )م در هكتارلوگريك(لوگرم فسفر قابل استفاده ي گرم در كيلي م5-10كمتر از 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  240  220  190  160  130  گرم و مرطوب
  215  205  175  145  115  گرم و خشك 

  240  220  190  130  130  معتدل 
  260  240  210  180  150  سرد

  

 ياه خاكي برايپل در كشت جو آبيا سوپر فسفات تريوم فسفات ي آمونيه دي توص-27جدول

  ) لوگرم در هكتاريك(لوگرم فسفر قابل استفاده ي گرم در كيلي م10-12كمتر   از 

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  160  140  110  80  50  گرم و مرطوب
  145  125  95  65  35  گرم و خشك 

  160  140  110  80  50  معتدل 
  180  160  130  100  70  سرد
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-  خاكي براي در كشت جو آبيپل برايا سوپر فسفات تريوم فسفات يآمون يه دي توص-28جدول
  ) لوگرم در هكتاريك( لوگرم فسفر قابل استفاده ي گرم در كيلي م12-15 كمتر   از يها

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  110  90  60  40  20  گرم و مرطوب
  100  80  50  30  20  گرم و خشك 

  110  90  60  40  20  معتدل 
  140  110  80  60  40  سرد

ن ين شده است كه بر اييلوگرم تعيگرم در كيلي م9 فسفر يم  متنوسط حد بحرانيدر زراعت جو د

 محاسبه 29ق جدول ياز به فسفر مزرعه را بر اساس آزمون خاك از طري توان متوسط نياساس م

  .نمود

  م براساس آزمون خاكياز به مصرف فسفر در كشت جو دي متوسط ن-29جدول 

د فسفر مورد يزان پنتا اكسيم

 (P2O5)ازين

ا سوپر يوم فسفات ي آمونيد

  ازيپل مورد نيفسفات تر
 گرم يليم( ه خاكيفسفر اول

  )لوگرميدر ك

    لوگرم در هكتاريك

9  7  15  
8  14  30  
7  21  45  
6  28  60  
5  35  75  
4  42  90  

ا همزمان با كاشت بذر مصرف ياز كاشت جو و  قبل ين است كه تمام كود فسفريه بر ايتوص*

  .گردد

   كشت جويم  قابل استفاده خاك براي پتاسيبند گروه-  30جدول 

  )لوگرميگرم در كيليم( م قابل استفاده خاك يپتاس  

  100<  150-100  200-150  200>  

  اديز  متوسط   كم   كميليخ  عنوان گروه
  بدون پاسخ  %50كمتراز  50-75  75-100  )درصد(احتمال پاسخ به مصرف كود
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گرم در يلي م0-100 ي حاويها خاكي برايم در كشت جو آبيه سولفات پتاسي توص-31جدول

  ) لوگرم در هكتاريك( م قابل استفاده يلوگرم پتاسيك

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  270  250  230  210  190  گرم و مرطوب
  260  240  220  200  180  گرم و خشك 

  270  250  230  210  190  معتدل 
  280  260  240  220  200  سرد

  

گرم در يلي م100-150 ي حاويها خاكي برايم در كشت جو آبيه سولفات پتاسي توص-32جدول

  )لوگرم در هكتاريك( م قابل استفاده يلوگرم پتاسيك

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  200  180  160  140  120  گرم و مرطوب
  190  160  150  130  110  گرم و خشك 

  200  180  160  140  120  معتدل 
  210  190  170  150  130  سرد

  

گرم در يلي م150-200ي حاويها خاكي برايم در كشت جو آبيه سولفات پتاسي توص-33جدول

  )لوگرم در هكتاريك( م قابل استفاده يلوگرم پتاسيك

  م ياقل  )تن در هكتار( ليعملكرد پتانس
3  4  5  6  7≥  

  120  110  90  70  50  گرم و مرطوب
  110  100  80  60  40  گرم و خشك 

  120  110  90  70  50  معتدل 
  140  120  100  80  60  سرد

  .شودير خاك قرار داده ميسك زي قبل از كاشت و با ديميتمام كود پتاس*
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   ذرت-14-3

زان برداشت يم.  دارديي باالييغذااز يذرت از محصوالت پرتوقع بوده كه معموالً ن

م يزيم، مني ازت، فسفر، پتاسي در هكتار برايا تن ذرت دانه9د ي تولي براييعناصر غذا

  . باشديلوگرم مي ك25 و 20، 100، 30، 135ب يو گوگرد به ترت
  يام در ذرت دانهي فسفر و پتاسي حد بحران– 34جدول

گرم  يليم(فسفر قابل استفاده خاك   محصول

 )لوگرميدر ك

گرم  يليم(م قابل استفاده خاك يپتاس

  )لوگرميدر ك
  270  %)1>يمواد آل(17  ياذرت دانه
  270  %)1< يمواد آل( 15  ياذرت دانه

شنهاد ير پي زيه كودي، توصيا ذرت دانهيدست آمده برا بهيبراساس حدود بحران

  .شوديم
  )8(آزمون خاك براساس يا كشت ذرت دانهي برايه كودي توص- 35جدول

 (K)ميپتاس (P)فسفر (N)ازت 

اوره    درصديكربن آل

(kg/h) 
فسفر

(mg/kg)  

سوپرفسفات 

  (kg/h)پليتر

ميپتاس

(mg/kg)  

م يسولفات پتاس

(kg/h)  

5/0<  400  5<  200  150<  300  

5/0  350  10- 5  150  200-150  200  

5/1 – 1  250  17-15  50  300>  0  

5/1>  200  17>  0  300>  0  

ه را بر يل داده، بقيك چهارم تقليتوان به يزته قبل از كاشت را ممصرف كود ا*

  . بوته به صورت سرك مصرف نموديترات پاي مقدار نيمبنا

 يها سه نوبت و در خاكين طي سنگيهاوم در خاكيترات آمونيا نيمصرف اوره **

  .رديسبك در چهار نوبت انجام گ

م قبل از كاشت يكلرور پتاسم و يپل، سولفات پتاسي سوپرفسفات تريكودها***

  .مصرف و با خاك مخلوط شود

 250 و يد رويا اكسيلوگرم سولفات ي ك200 تن كمپوست 5مصرف حداقل ****

  .شوديه ميلوگرم گوگرد در هر هكتار قبل از كاشت توصيك
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   چغندرقند-14-4
  چغندرقند شه ي تن در هكتار ر80د يتروزن بر اساس آزمون خاك جهت توليه كود ني توص-36جدول

  )كشت بهاره(مناطق سرد   )زهييكشت پا(مناطق گرم 

گرم يليم( ترات خاكين

 )لوگرم خاكيدر ك

لوگرم در يك( كود اوره

  )هكتار

گرم يليم( ترات خاكين

  )لوگرم خاكيدر ك

لوگرم در يك( كود اوره

  )هكتار

5<  350-300  5<  400-300  

10-5  300-250  10-5  300-250  

15-10  250-150  15-10  250-150  

20-15  150-100  20-15  150-100  

  100  20-25  صفر  <20

  صفر  <25  -  -

  شه چغندرقند ي تن در هكتار ر80د ي بر اساس آزمون خاك جهت توليه كود فسفري توص-37جدول

  )كشت بهاره(مناطق سرد   )زهييكشت پا(مناطق گرم 

 فسفر قابل جذب

لوگرم يگرم در كيليم(

 )خاك

ا يوم فسفات ي آمونيد

 پليسوپرفسفات تر

  )لوگرم در هكتاريك(

 فسفر قابل جذب

لوگرم يگرم در كيليم(

  )خاك

ا يوم فسفات ي آمونيد

  پليسوپرفسفات تر

  )لوگرم در هكتاريك(

5<  200  5<  300  

10-5  200-150  10-5  300-250  

15-10  150-100  15-10  250-150  

  150-200  15-20  صفر  <15

-  -  25-20  150-100  

  صفر  <25  -  -

ش ي بpHك درصد و ي كمتر از ي، مواد آلي با بافت رسيها ه فوق در خاكيتوص*

ر بافت خاك يي و تغيش مواد آليا افزايو pH   معتبر است در صورت كاهش5/7از 

  .ابدييه فوق كاهش ميلوگرم از توصي ك100 و متوسط، حدود يبه لوم
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شه ي تن در هكتار ر 80د يحصول تول بر اساس آزمون خاك جهت يميه كود پتاسي توص-39جدول

  چغندرقند 

    درصد30شتر از يدرصد رس ب    درصد30درصد رس كمتر از 

گرم يليم( م قابل جذبيپتاس

 )لوگرم خاكيدر ك

 ميسولفات پتاس

  )لوگرم در هكتاريك(

گرم يليم(م قابل جذب يپتاس

  )لوگرم خاكيدر ك

  ميسولفات پتاس

  )لوگرم در هكتاريك(

100<  200  100<  250  

150-100  150  150-100  175  

200-150  100  200-150  125  

250-200  50  250-200  75  

250>  0  250>  0  

  

   محصول چغندر قندي بر اساس آزمون خاك برايز مغذي عناصر ريه كودي توص– 40جدول
  عناصر كم مصرف

آهن قابل 

جذب

(mg/kg) 

سولفات 

آهن

(kg/ha
)  

 قابل يرو

جذب

(mg/kg)  

سولفات 

يرو

(kg/ha
)  

منگنز قابل 

جذب

(mg/kg)  

سولفات 

منگنز

(kg/ha)  

مس قابل 

جذب

(mg/kg)  

سولفات 

مس 

(kg/
ha)  

 قابل يرو

جذب 

(mg/k
g)  

سولفات 

يرو

(kg/h
a)  

5<  15  1<  40  5<  20  1<  20  7/0<  20  

  

   ينيزمبي س-14-5
  

  ران ي اي آهكيها در خاكينيب زمي سيم براي فسفر و پتاسي حد بحران-41جدول

  سفرقابل استفادهف  محصول
 )لوگرميگرم  در كيليم ( 

  م قابل استفاده خاكيپتاس
  )لوگرميگرم  در كيليم( 

  300  ك درصد يش از ي بيمواد آل10  ينيزمبيس
  300  ك درصدي كمترر از ي مواد آل12  ينيزمبيس
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 تن 50 دي براساس آزمون خاك جهت حصول تولينيزمبي كشت سي برايه كودي توص-  42جدول 

   در هر هكتار ينيب زميس

 (K)ميپتاس (P)فسفر (N)ازت 
اوره    درصديكربن آل

(kg/h) 
فسفر

(mg/kg)  
سوپرفسفات 

  (kg/h)پليتر
م يسولفات پتاس  (mg/kg) ميپتاس

(kg/h)  

5/0<  400  5<  150  150<  200  
5/0  350  10- 5  100  200-151  150  

5/1 – 1  250  15-11  50  300-250  100  
5/1>  200  15>  0  300>  0  

  

   حبوبات-14-6

وم يزبي ريها با باكتر آنيستيت است امكان همزيز اهمي حايادر مورد حبوبات نكته

ح بذر ين با تلقيبنابرا. باشندي ازت ميكيولوژيت بيها قادر به تثبين باكترياست كه ا

ن در يابرابن.  كردييجو ازته آنها صرفهيوم در كوددهيزوبي ريهاياهان با باكترين گيا

 . گرددي توجه ميزمغذيم، گوگرد و عناصر ريشتر به فسفر و پتاسيبنها  آيه كوديتوص
   حبوباتيم براي فسفر و پتاسي بحران-43جدول 

  فسفرقابل استفاده   محصول
 )لوگرميگرم  در كيليم( 

  م قابل استفاده خاكيپتاس
  )لوگرميگرم  در كيليم( 

  230  صد ك دريش از ي بيمواد آل12  حبوبات
  230  ك درصدي كمترر از ي مواد آل14  حبوبات

  

  . نموديه كوديتوان توصي حبوبات مي بدست آمده براي جدول حد بحرانبراساس
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  )8( كشت حبوبات براساس آزمون خاكي برايه كودي توص- 44جدول 

 (K)ميپتاس (P)فسفر
  (kg/h)م يسولفات پتاس  (mg/kg)ميپتاس  (kg/h)پليسوپرفسفات تر  (mg/kg)فسفر

5<  150  150<  150  
10- 5  100  200-150  100  
15-11  50  250-201  50  

15>  0  250>  0  

  

  ي روغنيها دانه-14-7

  .ا، كنجد، آفتابگردان و پنبه هستندين آنها سوي كه مهمتري روغنيهادانه 

  ايسو-14-7-1

 ي كود ازتاز بهين نيت كند بنابرايتواند ازت را تثبيوم ميزوبي ريستيهمزا با يسو

  .  آمده است 45 آن در جدولي براي ندارد حد بحرانياديز
  

  اي سويم براي فسفر و پتاسي حد بحران-45جدول 

  (mg/kg)م يپتاس  (mg/kg)فسفر  محصول
  250  ك درصد ير ي زيمواد آل15  ايسو
  250  ك درصدي ي باالي مواد آل13  ايسو

  

  )8(خاكا براساس آزمون ي سوي برايه كودي توص- 46جدول 

 (K)ميپتاس (P)فسفر
پل يسوپرفسفات تر  (mg/kg)فسفر

(kg/h)  
  (kg/h)م يسولفات پتاس  (mg/kg)ميپتاس

5<  200  150<  150  
10- 5  150  200- 151  100  
15-11  50  250- 201  50  

15>  0  250>  0  
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   كنجد و پنبه-14-7-2
  )8( پنبه و كنجديم براي  فسفر و پتاسي حد بحران-47جدول 

  (mg/kg)م يپتاس (mg/kg)فر فس  محصول
  250  ك درصد ي كمتر از يمواد آل12  كنجد و پنبه
  250  ك درصديشتر ي بي مواد آل10  كنجد و پنبه

  

  ) 8( كشت پنبه و كنجد براساس آزمون خاكي برايه كودي توص-48جدول

 (K)ميپتاس (P)فسفر (N)ازت 
اوره    درصديكربن آل

(kg/h) 
فسفر

(mg/kg)  
سوپرفسفات 

  (kg/h)لپيتر
ميپتاس

(mg/kg)  
م يسولفات پتاس

(kg/h)  

5/0<  400  5<  200  150<  200  
5/0  350  10- 5  150  200- 151  150  

5/1 – 1  250  15-11  100  250- 201  100  
5/1>  200  15>  0  300- 251  50  

 سبك در چهار يها سه نوبت و در خاكين طي سنگيهاوم در خاكيترات آمونيا نيمصرف اوره *

  .رديام گنوبت انج

م قبل از كاشت مصرف و با خاك يم و كلرور پتاسيپل، سولفات پتاسي سوپرفسفات تريكودها**

  .مخلوط شود

لوگرم گوگرد در ي ك350 و يد رويا اكسيلوگرم سولفات ي ك40 تن كمپوست، 5مصرف حداقل ***

  .شوديه ميهر هكتار قبل از كاشت توص

  

   آفتابگردان -14-7-3
  )8(اه آفتابگرداني گيم براي  فسفر و پتاسي حد بحران-49جدول 

  (mg/kg)ميپتاس (mg/kg)فسفر  محصول

  300  ) ك درصدي كمتر از يمواد آل ( 12  آفتابگردان

  300  )ك درصديشتر ي بيمواد آل( 10  آفتابگردان
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  )8( كشت آفتابگردان براساس آزمون خاكي برايه كودي توص-  50جدول

 (K)ميپتاس (P)فسفر (N)ازت 
اوره    درصديبن آلكر

(kg/h)  
فسفر

(mg/kg)  
سوپرفسفات 

  (kg/h)پليتر
ميپتاس

(mg/kg)  
سولفات 

م يپتاس
(kg/h)  

5/0<  400  5<  150  150<  150  
5/0  350  10- 5  100  200-150  100  

5/1 – 1  250  15-11  50  250-201  50  
5/1>  200  15>  0  250>  0  

 سبك در چهار يهاسه نوبت و در خاك ين طي سنگيهاوم در خاكيترات آمونيا نيمصرف اوره *

  .ردينوبت انجام گ

م قبل از كاشت مصرف و با خاك يم و كلرور پتاسيپل، سولفات پتاسي سوپرفسفات تريكودها**

  .مخلوط شود

لوگرم گوگرد ي ك350 و يد رويا اكسيلوگرم سولفات ي ك40 تن كمپوست، 10مصرف حداقل ***

  .دشويه ميدر هر هكتار قبل از كاشت توص

  زيها و جالي سبز-14-8
  زيها و جالي سبزيم برايو پتاس  فسفر ي حد بحران-51جدول 

  (mg/kg)م يپتاس  (mg/kg)فسفر  محصول
  230  ) ك درصدي كمتر از يمواد آل(14  آفتابگردان
  230  )ك درصديشتر ي بيمواد آل (12  آفتابگردان
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  اكراساس آزمون خز بيها و جالي كشت سبزي برايه كودي توص- 52جدول

 (K)ميپتاس (P)فسفر (N)ازت 
اوره    درصديكربن آل

(kg/h) 
فسفر

(mg/kg)  
سوپرفسفات 

  (kg/h)پليتر
سولفات   (mg/kg)ميپتاس

م يپتاس
(kg/h)  

5/0<  500  5<  150  150<  200  
5/0  450  10- 5  100  200- 150  150  

5/1 – 1  350  15- 11  50  250- 201  100  
5/1>  250  15>  0  250>  0  

  

  ي و باغياهان زراعي از گي در برگ تعداديي متوسط غلظت عناصر غذا-53جدول

  (mg/kg)يزمغذي رييعناصرغذا  )درصد ( ي اصلييعناصر غذا  اهيگ

  بور  مس  يرو  منگنز  آهن  ميمنز  ميكلس  گوگرد  پتاس  فسفر  ازت   

  10  15  40  55  70  25/0  50/0  20/0  75/1  30/0  60/2  گندم

  12  15  50  70  120  35/0  60/0  30/0  75/2  30/0  20/3  ذرت

  12  15  40  100  70  20/0  50/0  25/0  25/2  25/0  90/2  برنج

  30  15  40  70  100  35/0  40/1  20/0  75/1  18/0  30/2  بيس

  35  12  30  50  90  40/0  2  20/0  40/1  15/0  50/2  پرتقال

  30  12  35  50  75  35/0  50/1  25/0  50/2  20/0  21/2  انگور

  40  15  40  70  125  35/0  50/1  25/0  50/2  25/0  50/4  ايسو

  30  15  45  100  100  50/0  20/1  30/0  30/2  30/0  30/4  چغندرقند

  50  15  50  70  100  50/0  20/1  25/0  10/2  25/0  30/3  پنبه

  35  18  50  100  130  35/0  50/1  25/0  50/2  30/0  50/3  ينيبزميس

  65  15  55  70  120  60/0  50/1  25/0  3  25/0  3  آفتابگردان

 و متوسط عملكرد محصوالت ييط آب و هواي بوده و با توجه به شراي جداول فوق كليه كوديتوص: نكته

  .كندير مييژه بافت خاك تغيات خاك به ويز خصوصي منطقه مورد نظر و نيزراع
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   استفاده مورد منابع

قـات خـاك و     يموسـسه تحق  . مي و د  يه گندم آب  يدستورالعمل تغذ . 1393.  نام يب -1

  .يا غالت، حبوبات و نباتات علوفهيالت اساسآب، دفتر محصو

ـ  خـاك و تغذ    يزي حاصـلخ  يقـ يت تلف يريدستورالعمل مد . 1393. ناميب -2 ـ ه گ ي ه اي

  .قات خاك و آبيگندم، موسسه تحق

اه جـو،   يه گ ي خاك و تغذ   يزي حاصلخ يقيت تلف يريدستورالعمل مد . 1393. ناميب -3

  .قات خاك و آبيموسسه تحق

ـ  خـاك و تغذ    يزي حاصـلخ  يقـ يت تلف يريورالعمل مد دست. 1393. ناميب -4 ـ ه گ ي اه ي

  .قات خاك و آبيندرقند، موسسه تحقچغ

 برگ، خاك و آب به زبـان   ينمونه بردار . 1391. يم آباد يحك. و ح . ن ،ي صداقت -5

  http// iranppistachio.org. رانيساده، انجمن پسته ا

ــ ف-6 ــردار . 1392. زادهيضيــ ــه بــ ــوه نمونــ ــاك، آب و گينحــ ــ خــ ، اهيــ
http//azarkhaklab.blogfa.com  

 ييحد مطلوب عناصـر غـذا     . 1384. يبي غ ينب. ، و م  يريمش . ف ،.ج.، م ي ملكوت -7

.  قـات خـاك و آب     ي، موسـسه تحق   ي و بـاغ   ي از محـصوالت زراعـ     يدر خاك و برخ   

  .405 شماره يه فنينشر

ــييــتع. 1376. يبــي غينبــ. و م. ج.، مي ملكــوت-8  يي عناصــر غــذاين حــد بحران

قات خـاك و  يموسسه تحق.  در كشور  يح كود يه صح يك و توص  يت استراتژ محصوال

  .آب
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