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 مقدمه
ىيبٛي دٗػبٍٚ اػت مٚ اىش ثٚ ّٖظ٘ستٍ٘يذ سيـٚ  Beta vulgarisچغٖذس قٖذ ثب ٕبُ ػَْي

تٍ٘يذ ْٕينٖذ ٍٗي ٛشىبٙ ثشاي تٜيٚ ثزسمـت ؿ٘د دسػبً دُٗ ػبقٚ  ٗتٜيٚ قٖذ مبؿتٚ ؿ٘د

يـٚ ّخشٗعي ؿنٌ اػت مٚ عً٘ آٓ تحت تبثيش ستٍ٘يذ ػبقٚ ٗىٌ ّيْٖبيذائ ىيبٙ داساي 

 ػبٕتيْتش تغييش ّييبثذ 20-50يبت صساػتي ٗتيپٜبي ّختَف ىيبٙ اصػَْ،ػ٘اٌّ ّختَف ّحيظ

حبضش دسٕقبط ّختَف جٜبٓ دسحبً چغٖذسقٖذي مٚ  .ٗرخيشٙ قٖذ دس سيـٚ ص٘ست ّيييشد

 اص ٕظش ٗصٓ ٗإذاصٙ سيـٚ ٗدسصذ قٖذ ثٚ تيپٜبي صيش تقؼيِ ّيـ٘د: مـت ّيـ٘د

يبپشّحصً٘ مٚ ّقذاس قٖذ رخيشٙ ؿذٙ دسسيـٚ ائ تيپ مْتش اصػبيشتيپٜب  Eتيپ -1

 % اػت14-15ٗحذٗد

ش ثيـت ٍٗي دسصذ قٖذ آٓ E يبّؼٍْ٘ي مٚ ّحصً٘ سيـٚ آٓ مْتش اصتيپ Nتيپ -2

 % اػت16ٗحذٗد

ٗحذٗد  EٗNيبپشقٖذ مٚ ّقذاس قٖذ رخيشٙ ؿذٙ دس سيـٚ ائ تيپ ثيؾ اص دٗ تيپ Zتيپ -3

 % اػت18-17

ّٗقذاس دسصذ قٖذ آٓ  Zيب خيَي پشقٖذ مٚ إذاصٙ سيـٚ ائ تيپ م٘چنتش اصZZتيپ -4

 اػت Z ثيـتش اصتيپ 

 ثيـتشاػتٍٗي دسصذ قٖذ سيـٚ آٓ  Nمٚ داساي ّـخصبتي ؿجيٚ تيپ  RCتيپ -5

 

چغٖذسقٖذ داساي إ٘اع ثزٗس ّٖ٘طسُ ٗپَي طسُ ّيجبؿذ دسّٖبعقي مٚ ؿشايظ آة ٗٛ٘اٗخبك 

دسائ ص٘ست ػٌْ تٖل مشدٓ  د صيشا ّٖبػت ثبؿذ اػتفبدٙ اص ثزس ّٖ٘طسُ ت٘صيٚ ّيـ٘

 ػبدٙ تشؿذٙ ٗٛضيٖٚ ٛبي مبسىشي پبيئ ّي آيذ 

داسد ٗػ٘اَّي اصقجيٌ تغييشات  چغٖذسقٖذ دسثشاثش تغييشات ّحيظ ػبصىبسي ٕؼجتب صيبدي

 .عً٘ سٗصٗآة دسسؿذْٕٗ٘ ّٗقذاس ّحصً٘ سيـٚ ٗدسصذ قٖذ آٓ تبثيش ّييزاسد،ٕ٘س ،حشاست

دسجٚ ػبٕتي  4دسجٚ ٗحذاقٌ آٓ 8ّٖبػجتشئ دسجٚ حشاست ثشاي ج٘إٚ صدٓ ثزس چغٖذسقٖذ

 20-28ذْٕٗ٘چغٖذسقٖذ دسعً٘ دٗسٙ سؿذ ىشاد اػت.ّٖبػجتشئ دسجٚ حشاست ثشاي سؿ

.چغٖذسقٖذ دسجٚ ػبٕتييشاد اػت مٚ ٕؼجت ثٚ ٗاسيتٚ ٗػ٘اٌّ ّختَف ّحيظ تغييش ّييبثذ

سػي ثخ٘ثي  خبمٜبي سػي ؿٖي ٗؿٖي،خبمٜبي سػي آٛني ،دسخبمٜبي سػي ّٗٛ٘٘ػي 

ّٗحصً٘ تٍ٘يذ ّيْٖبيذٍٗي ثٜتشئ خبك ثشاي ائ ىيبٙ خبمٜبي ٍيْٕ٘ي  سؿذ ْٕ٘دٙ



قبثٌ .يـٚ ق٘ي ٗع٘يٌ احتيبج ثٚ خبك ػجل .ٕشُ ثٚ دٍيٌ داسا ث٘دٓ سائ ىيبٙ  .دؿتٜبػت

ٕف٘ر ٗغٖي اص ّ٘اد غزايي داسد تبثت٘إذ ثخ٘ثي سؿذ ْٕ٘دٙ ٗسيـٚ ثضسه تٍ٘يذ ْٕ٘دٙ ٗقٖذ 

ؿ٘دثبيؼتي ثب اػتفبدٙ اص  مبفي دسسيـٚ آٓ رخيشٙ ىشدد ٗچٖبٕچٚ دسخبمٜبي ػٖيئ مـت

ائ سٗؽ ّيضآ حبصَخيضي م٘دٛبي داّي ٗػجض خبك سا اصالح ٗقبثٌ ٕف٘ر مشد اٍجتٚ ثب 

 خبك ٕيض افضايؾ ّييبثذ

ٛنتبس ىضاسؽ ؿذٙ 3440، 84ػغح صيش مـت چغٖذسقٖذ دساػتبٓ ػْٖبٓ دسػبً صساػي 

 .صسقبٓ .سػً٘،التي تيب، سيضٗف٘ست،پن٘سا ،اسقبُ مـت ؿذٙ دس اػتبٓ ؿبٌّ دٗستي  0اػت

 ّيجبؿذ          7112BR1. ،7233،  IC، اٗسثيغ،ؿيشئ ،

فشاٗسي  چغٖذس قٖذ  ثشاي مـبٗسصآ   .بً ٛب  ثٜج٘د  ػشيغ دس صساػت  ٗ تنٍٖ٘٘طِي دس عً٘  ػ

ػيبػت    ٗ اقتصبد  َّي مـ٘س ٛب اسصؿْٖذ ث٘دٙ اػت  مـت چغٖذس قٖذ  ّي ت٘إذ

مـبٗسصي  ّٖبعق  سا تغييش دٛذ  ائ ىيبٙ  دس تٖبٗة  ثؼيبس ِّٜ  اػت  ثؼذ اص مـت  چغٖذس 

ذٙ ٗ ّي ت٘إذ ثشاي ّحصً٘  ثؼذي  ّفيذ  ثبؿذ  فشاٗسدٙ ٛبي  قٖذ  ؿشايظ  خبك ثٜتش  ؿ

فشػي تٍ٘يذ  چغٖذس قٖذ  ّثٌ تفبٍٚ ، ّالع ٗ آٛل  ّجذدا   ثٚ مـبٗسصي  ثشىـت  ّي يبثذ .  

 ٗ تٍ٘يذات  داّي  ٗ حبصَخيضي  خبك سا افضايؾ   ّي دٛذ . 

 

 اهمیت تغذیه

خ٘سداس  اػت  صيشا اٗال  ّصشف صحيح  ّ٘اد تغزيٚ ىيبٛي دس چغٖذس قٖذ  اص اْٛيت ثباليي ثش 

غزايي دس خبك  ثيـتشئ  تبثيش سا ثش ػَْنشد  داسد .  دُٗ ايٖنٚ  تبّئ ّ٘اد غزايي  يني اص  

ػ٘اٌّ  ػْذٙ ٛضيٖٚ  دس تٍ٘يذ چغٖذس قٖذ  ّي ثبؿذ   دٍيٌ ػُ٘  مٚ اّشٗصٙ  ت٘جٚ ثيـتشي  

زايي ثشاي  ميفيت سيـٚ حيبتي اػت ٚ ّ٘اد غيٖثٚ آٓ  ّي ؿ٘د ائ اػت   مٚ ّصشف  ثٜ

يتشات دس آثٜبي صيش صّيٖي  ٗ  ٕچٜبسُ  ت٘جٚ ثٚ حفظ  ّحيظ صيؼت ٗ جَ٘ىيشي اص ٕف٘ر   

 آٍ٘دىي   إٜٓبػت . 

ثشاي  ائ مٚ ّحصً٘  چغٖذس قٖذ  ػ٘د آٗس  ثبؿذ ثبيذ  ػالٗٙ ثش ػَْنشد  صيبد دسصذ ثبالي  

تي  ػ٘اٌّ  ّحذٗد مٖٖذٙ سؿذ اص قجيٌ  قٖذ ٕيض  داؿتٚ ثبؿذ . دس ائ ساػتب  ثبيؼ

 حبصَخيضي  خبك ّ٘سد  ت٘جٚ ثيـتشي   قشاس ىيشد . 

ثبالي قٖذ   قبثٌ    ّقذاسٛذف  اص ّصشف  م٘د دس چغٖذس قٖذ  افضايؾ  ػَْنشد ْٛشاٙ ثبپغ 

اػتخشاج  اػت . اٍجتٚ م٘د دٛي  يني اص فبمت٘س ٛبي  ثؼيبس ِّٜ  ّ٘ثش  ثش سؿذ  چغٖذس قٖذ  

تيپ خبك ،حشاست  ،فبمت٘س ٛبي  ػْذٙ  دييشي اص قجيٌ سع٘ثت   ثٚ ٍي  ّيضآ قٖذاػت ٗ

تشامِ  ىيبٛي ،   ّذيشيت  ّضسػٚ  ٗ رخيشٙ ػٖبصش غزايي  خبك ثؼتيي داسد . ، كثبفت خب،  

چغٖذس قٖذ  ّبٕٖذ  ػبيش  ّحص٘الت  مـبٗسصي  تٖٜب جضئي  اص ٕيبص ٛبي  خ٘د سا  اص خبك  

ي  ثشسٗي  سا  ثبيؼتي  اص م٘د ٛبي  حي٘إي ، ؿيْيبيي  ٗ يب ّحٍَ٘پبؿ يٚثقتبّئ  ّي ْٕبيذ  ٗ 

 ػغح ثشه  تبّئ ْٕ٘د



 

 

 ازت 
 

اصت اص ّْٜتشئ  ػٖبصشي  اػت مٚ ثبيؼتي  ٛش  مجب مٚ  چغٖذس قٖذ مـت ّي ؿ٘د  ثٚ 

مٚ مْتش خبمي  داساي ّقذاس مبفي اصت  ثشاي سػيذٓ  ثٚ  چشاص٘ست م٘د ثٚ صّئ دادٙ ؿ٘د

ذامثش  سؿذ ّي ثبؿذ جبيي مٚ ائ ػٖصش  ثٚ ّقذاس  مِ ّصشف  ؿ٘د  ّحصً٘ ثـذت  ح

 مبٛؾ  يبفتٚ  ٗ ّْنٔ اػت  حتي دس ثؼضي  خبمٜب  ثٚ ٕصف ثشػذ . 

الصُ اػت ثذإيذ  مٚ چغٖذس قٖذ  تقشيجب  فقظ  فشُ ٕيتشات اصت  سا ّ٘سد  اػتفبدٙ قشاس ّي 

اصتي  مٚ دس  عً٘   دٗسٙ سؿذ اص تجضيٚ   -1ؿ٘د   دٛذ .  ٗ ائ فشُ اص  ػٚ ّٖجغ  تبّئ ّي

 -3ثٚ صّبٓ مبؿت  لاتٚ  ّ٘ج٘د دس خبك ٕضيشاصت ٕيت -2ّ٘اد آٍي  خبك آصاد ّي ؿ٘د 

اصتي  مٚ ثٚ ص٘ست  م٘د ؿيْيبيي  اػتفبدٙ  ّي ؿ٘د  . آصّبيـبت  ثبثت  مشدٙ اػت  مٚ تْبُ  

ّقذاس اصت  ّ٘سد ٕيبص  ثشاي  اػتفبدٙ  ىيبٙ سا اؿنبً م٘دي  اصت ) اٗسٙ ، ٕيتشات إّٓ٘يِ  ٗ ... ( 

ػشيؼب  فشاِٛ  ّي اٗسد ثٚ ؿشط  ايٖنٚ آثيبسي يب ثبسٕذىي  ثؼذ اص ّصشف م٘د ،  م٘د ّصشفي  

  سا دس  ّحذٗدٙ سيـٚ ىيبٙ قشاس دٛذ .

 

 عالیم کمبود است 

ؼذا ثٚ صسد دس ىيبٛبٕي  مٚ دچبس  مْج٘د  اصت ٛؼتٖذ  ثشه ٛب  ثٚ سٕو ػجض سٗؿٔ ث٘دٙ ٗ ث

تجذيٌ ّي ؿٕ٘ذ مْج٘د  اصت ػشػت فت٘ػٖتض  ثشه ٛبي  ػٔ تش  سا مبٛؾ ّي دٛذ ائ 

ثشه ٛبي  ّؼٔ  اغَت  پيؾ اص ثَ٘ؽ ،  پظّشدٙ  ؿذٙ ٗ اص ثئ ّي سٕٗذ  ٗ ثشه ٛبي جذيذ  

 ىيبٙ ٕيض داساي  پٜٖل  ثبسيل  ٗ ثَٖذ  ٗ دّجشىٜبي ع٘يٌ ٛؼتٖذ 

       

 
 

 



 د ازته زمان  و روش مصرف کو

 

 م٘د دٛي  چغٖذس قٖذ  ّؼْ٘ال دس دٗ صّبٓ ص٘ست ّي ىيشد . 

 دسصذ  50قجٌ اص مبؿت  حذٗد  -1

 دسصذ ثقيٚ  ّصشف ّي ؿ٘د .  50ثشىي (    4-8دس صّبٓ تٖل مشدٓ ) ّشحَٚ   -2

ت٘جٚ  داؿتٚ ثبؿيذ  مٚ ّصشف تْبّي  م٘د اصتٚ  دس پبييض  ٗ صّؼتبٓ  قجٌ اص مبؿت  

٘يي ثٚ دٍيٌ ثبسٕذىي ٛبي ـا ّقذا س  صيبدي  اص اصت اص عشيق  آثت٘صيٚ ْٕي ؿ٘د  : صيش

 فصَي  ٛذس ّي سٗد . 

ت٘صيٚ ّي ؿ٘د  ّقذاس ػْذٙ اص م٘د اصتٚ  ثؼذ اص آثيبسي  اٍٗيٚ  مٚ ثشاي ج٘إٚ  صدٓ  ثزس  

ٖبٕچٚ آثيبسي ثب دقت  ٗ ّذيشيت  صحيح  اػْبً  ؿ٘د  چّ٘سد  ٕيبص اػت  اػتفبدٙ ؿ٘د .  

 ّي ت٘إذ م٘د اصتٚ ّصشفي  سا دس  دفؼبت ثٚ خ٘ثي جزة  ْٕبيذ .  غٖذس قٖذ چ

دسصذ اص إٓجب  مٚ ّحصً٘  تح٘يَي  ثش اػبع  ّقذاس چغٖذس قٖذ  ّ٘ج٘د دس غذٙ ٛب )

(  قيْت ىزاسي  ّي ؿ٘د  ّقذاس ّٖبػت  اصت  ثٚ ع٘س عجيؼي  ّقذاس  ػَْنشد سيـٚ  ػيبس

بّٖبػت  آٓ ّي ت٘إذ  ّقبديش  ٕبخبٍصي  ٖئ  ّصشف ٕچٗ قٖذ سا افضايؾ  ّي دٛذ  ٗ ْٛ

 سا افضايؾ دادٙ  ٗ ّقذاس  قٖذ سا دس سيـٚ  مبٛؾ دٛذ . 

الصُ اػت ّصشف م٘د اصتٚ  سا يل تب دٗ ّبٙ قجٌ اص ثشداؿت  قغغ مشد  صيشا ّيضآ  صيبد اصت 

 ٗ پشٗتئئ  اثش ّؼن٘ػي  ثش ّيضآ قٖذ قبثٌ  اػتخشاج  داسد . 

يبثي  ثٚ ػَْنشد  ّٖبػت سيـٚ  ٗ  دسصذ ثبالي قٖذ الصُ اػت  دس ػئ  حبً ثشاي  دػت

 تظبس  م٘د ّٖبػت سا ت٘صيٚ ْٕ٘د .آصّ٘ٓ خبك إجبُ  ؿ٘د تب ثت٘آ ثش اػبع  ػَْنشد ّ٘سد إ

 

 فسفر

 

چغٖذس قٖذ  ثٚ ع٘س ٕؼجي  ّقذاس صيبدي  فؼفش اص خبك ثشداؿت ْٕي مٖذ  ثٜتشئ  سٗؽ 

ثشاي  تؼيئ ّقذاس  فؼفش  ّ٘سد ٕيبص  ىيبٙ آصّ٘ٓ خبك  اػت  ٗ تفبٗت  ػْذٙ اي  ٕيض ثئ  

ّصشف  م٘د ٛبي  فؼفشٙ  ّتذاًٗ  دس مـ٘س  مٚ  ػ٘پش  فؼفبت تشيپٌ ٗ دي إّٓ٘يِ  فؼفبت 

 دٛي   ٗج٘د ٕذاسد. اػت اص ٕظش  ثبص

 

 

 عالیم کمبود فسفز

سٕو ػجض تيشٙ  دس قؼْت ػجض ىيبٙ تٖٜب ػالّت قبثٌ تـخيص  ثب چـِ اػت اٍجتٚ  

ؿشايظ  مْج٘د ؿذيذ  ثشه ٛب ثٚ سٕو اسغ٘إي  ّبيٌ  ثٚ قشّض  دس آّذٙ ٗ ّْنٔ اػت  دس



ٗ ّيـ٘د  فؼفش  مٖذاثش  مْج٘د  دسقٜ٘ٙ اي  ؿذٙ ٗ اص ثئ ثشٗد   سؿذ سيـٚ  ساػت ىيبٙ ٕيض

 اغَت سيـٚ ٛبي  اٍيبفي  ثبٕ٘يٚ  تٍ٘يذ ّيـ٘د .

 
 

 زمان و روش مصرف کود فسفره 

 

دس خبمٜبي  مٚ داساي ّقذاس مِ  ػٖصش  فؼفش ٛؼتٖذ ّصشف م٘د فؼفشٙ  ثٚ سٗؽ  ٕ٘اسي   

ػبٕتي ّتش  صيش ثزس  ّفيذ خ٘اٛذ  ث٘د ٗ دس خبمٜبي مٚ داساي  ٗامٖؾ  خٖثي  7حذٗد 

  ّخَ٘ط ّي ت٘آ م٘د فؼفشٙ  سا ثٚ سٗؽ  پخؾ  ػغحي اػتفبدٙ   ٗ ػپغ  ثب خبك  ٛؼتٖذ

 ٗ صيش خبك ْٕ٘د . 

 

 پتاسیم  

 

دس چغٖذس قٖذ  ثشاي إتقبً  ٗ ؿذٙ پتبػيِ ثشاي ػٌْ فت٘ػٖتض  ِّٜ ّي ثبؿذ ٗ قٖذ تٍ٘يذ 

ٚ ٛبيي مٚ رخيشٙ ؿذٓ  دس سيـٚ  ثٚ پتبػيِ  ّتني اػت  ثٚ ػجبست  دييش  دسصذ سيـٚ  ث٘ت

ٕٜبيي مٚ پتبػيِ دسيبفت ٕنشدٙ إذ ثيـتش اػت  آپتبػيِ  دسيبفت  مشدٙ إذ  ٕؼجت ثٚ 

چغٖذس قٖذ  دس ّقبثٌ  افضايؾ  پتبػيِ  ؿذيذا  ٗامٖؾ  ٕـبٓ ّي دٛذ ٗ ّصشف  پتبػيِ  

ثشاي دػتيبثي  ثٚ حذامثش  ّحصً٘  ّ٘سد ٕيبص اػت  اص آٓ جب مٚ مبسخبٕٚ ٛبي قٖذ دس 

ٚ ّحصً٘  چغٖذس قٖذ دسصذ ػيبس چغٖذس قٖذ  تح٘يَي  سا ّذ ٕظش قشاس ّي پشداخت  ٗج

دٖٛذ  ٍزا ّصشف م٘د پتبػيِ اثشات اقتصبدي  ّْٜي سا دسثش داسد  م٘د ٛبي پتبػيْي  دس 

ؿنٌ  مَشيذ پتبػيِ  ٗ ػٍ٘فبت پتبػيِ  ّصشف ّي ؿ٘د  ٗ ٛش دٗ ٕ٘ع  م٘د قبثَيت  جزة  

 .  ّـبثٚ اي  ثشاي چغٖذس قٖذ  داسٕذ

 

 عالیم کمبود پتاسیم 



آٓ  مَشٗص   ثٚ دٕجبًثٚ خ٘دّيييشد ٗ ٕٙي تيشصيت٘ –حبؿيٚ  ٛب ثشه ٛب ظبٛشي  ػجض  دس اثتذا

ٕو  ثٚ سٕو   تيشٙ  ٗ ثشٕضٙ  مٚ  داساي ٍنٚ ٛبي  م٘چل  صسد س سخ ّي دٛذ ػپغ مٌ ثشه

 .ظبٛشّييشدد قٜ٘ٙ ايٕ٘اسي  ٍنٚ ٛبي ٛب اػت دس ّي آيذ  ٗ سٗي دّجشه

  
 

  

 

 سمان و روش  مصزف کود پتاسیم 

 

پتبػيِ دس عي پبييض  يب صّؼتبٓ ٗ قجٌ  اص مبؿت  چغٖذس قٖذ  ثبيؼتي  ّصشف ؿ٘د  ت٘جٚ  

داؿتٚ ثبؿيذ  مٚ پتبػيِ  ّصشف ؿذٙ دس ؿشايظ  خـل ثؼذ اص  مبؿت  ثزس ثشاي ىيبٙ 

ثبػث ّخَ٘ط ؿذٓ   چٖذآ قبثٌ  اػتفبدٙ  ٕيؼت  ّصشف پتبػيِ  قجٌ اص مبؿت چغٖذس قٖذ

داؿتٚ  ثبؿذ   ٗج٘دثٜتش پتبػيِ  ثب خبك ؿذٙ ٗ چٖبٕچٚ  ّقذاس مبفي  ثبسآ  ٗ يب آة آثيبسي  

ّصشف  ٕ٘اسي  م٘د  .ثٜتش  جزة ىيبٙ  ٗ ّ٘ثش ٗاقغ  ّي ؿ٘د  دس خبك ٛبي  حبٗي پتبػيِ مِ

ّيضآ   پتبػيِ  ػٍ٘فبت پتبػيِ  ٗ يب مَشيذ پتبػيِ ت٘صيٚ  ّي ؿ٘د  دس خبك ٛبي  مٚ

ٕٜب  ثش اػبع آصّ٘ٓ خبك  دسحذ ّت٘ػظ  ٗ يب صيبد  اػت  سٗؽ  آپتبػيِ  قبثٌ  جزة 

ٗ   ػجل  ّؼْ٘ال مْج٘د پتبػيِ  داسٕذ  ّصشف  چٖذآ  تبثيشي ٕذاسد .  خبمٜبي  داساي  ثبفت

ـبٓ ّي دٛذ  ثٜتشئ  ٕتيجٚ اس مبؿت چغٖذس ٕٕؼجت ثٚ ّصشف   م٘د پتبػيِ  ػنغ اٍؼٌْ  

ظ ثٚ ػشػت ت٘ػخبمٜبي  مٚ ائ ػٖصش  تبّئ  ؿ٘د حبصٌ  خ٘اٛذ ؿذ  پتبػيِ قٖذ  دس 

چغٖذس قٖذ  جزة ّي ىشدد  ٗ ّقذاس آٓ دس سيـٚ  دس صّبٓ ثشداؿت  ثٚ حذامثش ّقذاس  خ٘د 

 ّي سػذ . 

 کلسیم 

مَؼيِ  دٗ ٕقؾ   ايفبد  ّي مٖذ اًٗ ايٖنٚ  يني اص  ،دس تٍ٘يذ ّ٘فقيت آّيض چغٖذس قٖذ 

ٗ ثيـتش  اص فؼفش يب ّٖيضيِ  اّب مْتش  اص اصت يب پتبػيِ   َٙي ِّٜ ثشاي ىيبٙ ث٘دػٖبصش  اص



جزة ّي ؿ٘د  دُٗ ايٖنٚ ٗج٘د ّقبديش صيبد آٓ  دس خبك ضشٗسي  اػت صيشا تٖظيِ  مٖٖذٙ  

  PHخبك ّي ثبؿذ . ْٛبٕٖذ ثؼيبسي  اص ّحص٘الت دييش چغٖذس قٖذ  فقظ ٗقتي  PHاصَي 

 ؿذ ّ٘فقيت آّيضي داسد . ٕضديل ثبؿذ  س7خبك ثٚ 

 

 

  
 

 ػاليِ مْج٘د مَؼيِ دسچغٖذسقٖذ

 

 گوگرد 

دس ثؼضي اص خبك ٛبي صيش مـت چغٖذس قٖذ  مْج٘د ى٘ىشد  ّـبٛذٙ ؿذٙ اػت  ثٜتشئ 

 سٗؽ  تـخيص مْج٘د ى٘ىشد اص عشيق تجضيٚ ثشه ّي ثبؿذ . 

 

 ػاليِ مْج٘د ى٘ىشد 

ْج٘د  ى٘ىشد  ؿذٙ  إذ اص اثتذا  صسد ّي ؿٕ٘ذ مٚ دچبس  م  ييثشه ٛبي  ّؼٔ ٗ ج٘آ ث٘تٚ ٛب

. ) ّقبيؼٚ  مٖيذ   ثب مْج٘د  اصت مٚ دس آٓ ثشه ٛبي  ّشمضي  ث٘تٚ ، ػجض ثبقي ّي ّبٕٖذ ( 

اىش مْج٘د ؿذيذ ثبؿذ  ّْنٔ اػت ٍنٚ ٛبي  قٜ٘ٙ اي  ٕب  ّٖظِ  سٗي پٜٖل ثشه   ٗ 

 ٘ىشد ٗاقغ  ّي ؿٕ٘ذ . تحت تبثيش مْج٘د  ى  مْتشدّجشىٜب  ظبٛش  ؿ٘د . سيـٚ ٛب

 ٕ٘ع ّصشف ى٘ىشد 

ميَ٘ ىشُ  ى٘ىشد  دس ٛنتبس  اص ّٖجغ  ػٍ٘فبت   60دس ص٘ست ٗج٘د مْج٘د ى٘ىشد ّي ت٘آ  

 پتبػيِ ٗ يب ّٖبثغ  دييش  ى٘ىشد اػتفبدٙ ْٕ٘د . 

 

 ػٖبصش مِ ّصشف  ّ٘سد ٕيبص  دس صساػت چغٖذس قٖذ  

 ش ِّٜ  چغٖذس قٖذ  ّي ثبؿٖذ . دس ثؼيبسي اص مـ٘س ٛب  ثشٗ ّٖيٖض  تٖٜب ػٖبص



ثش اص ّْٜتشئ  ػٖبصش  مِ ّصشف  ّ٘سد ٕيبص  چغٖذس قٖذ  اػت صيشا ثذٗٓ  ّقذاس مبفي  ثش 

 ّحصً٘ ٗ ميفيت سيـٚ  ثٚ ؿذت افت ّي مٖذ . 

 :  عالیم کمبود بز

ّي ؿ٘د  مْج٘د ثش  تػاليِ مْج٘د  ٕٚ تٖٜب  دس ثشه ٛب ثَنٚ دس دّجشه ، ع٘قٚ ٗ سيـٚ  سٗي 

خـل  تبپ٘ػيذىي  ّشمضي  ٗ ٕٜبيّ٘جت دس تْبّي ّٖبعق  چغٖذس مبسي  ؿبيغ ث٘دٙ  ٗ 

ؿذٓ ث٘تٚ ّي ؿ٘د  پ٘ػيذىي  ّشمضي  صّبٕي اػت  مٚ ٕقغٚ  سٗيؾ ػيبٙ  ؿذٙ  ٗ اص ثئ  

 سيـٚ  ظبٛش ّي ؿ٘د .س حبٍت خـل ؿذٓ  ػاليْي ٕيض  سٗي ّي سٗد  د

 

  
 

   

 

 یک ورسمان  و روش  مصزف اسید ب

 ميَ٘ ىشُ  دس ٛنتبس  ص٘ست ىيشد .  3ّصشف  خبمي  ثبيؼتي  قجٌ اص مبؿت  ثٚ ّيضآ 

دس غيش ايٖص٘ست  ّي ت٘آ ّحًَ٘ پبؿي  سا ثش سٗي  ثشىٜبي ىيبٙ  تب اٗاخش  خشداد إجبُ  داد 

 ميَ٘ ىشُ ثش دس ٛنتبس  ّي ثبؿذ .  2 حذٗدٗ ّيضآ ّصشف  دس ائ حبٍت 

 

 

 :عالیم  کمبود منگنش

مٚ دچبس  مْج٘د ٛؼتٖذ  ثشه ٛب  سؿذ ػْ٘دي  داؿتٚ  ٗ ثٚ داخٌ  چغٖذسقٖذي ث٘تٚ ٛبي س د

ٍٍ٘ٚ ّي ؿٕ٘ذ ّـخصٚ  ثٜتش ائ اػت  مٚ ثشه ٛب داساي ٍنٚ ٛبي  سٕيي  ى٘ؿٚ داس ّي 

ؿٕ٘ذ .  ػاليِ مْج٘د دس ٛش ّشحَٚ  اص سؿذ  ىيبٛچٚ  تب صّبٓ ثشداؿت ظبٛش ّي ؿ٘د  ٗ 

 ّي ثبؿٖذ ظبٛش ّي ىشدد .  5/6ثبالتش  اص  pHاساي ّؼْ٘ال  دس خبمٜبي مٚ د

 



  
 

 

 

 زمان و روش  مصرف منگنس  

ٓ ثش سٗي  ثشه ٛب ،  آدس ّقبيؼٚ  ّصشف ػٍ٘فبت ّٖيٖض  ثٚ ص٘ست  خبمي  ٗ ّحًَ٘ پبؿي   

ّحًَ٘ ػٍ٘فبت  ّٖيٖض  اسصآ تش  ٗ ّ٘ثش   تش ث٘دٙ  ٗ ّقبديش  ثيـتشي   ّٖيٖض  سا ثشاي  جزة  

ل دُٗ  ٗ يل ّبٙ  ثب غَظت دٗ دس ٛضاس ٖٛيبُ تٖ  ّؼْ٘ال قشاس   ّي دٛذ  ّحًَ٘ پبؿي   ىيبٙ

 د.ّ٘ثش  ٗاقغ  ّي ؿ٘  پغ اصآٓ

 

 
 دسؿنٌ ثبال ْٕبيؾ دادٙ ؿذٙ اػت. ث٘سّٖٗيٖض مْج٘د ت٘اُ دٗػٖصش.

 

 

دس ثؼضي  اص ّٖبعق  چغٖذس مبسي  ّْنٔ اػت  ػاليِ مْج٘د  آٛٔ . ّغ  يب سٗي  ديذٙ ؿ٘د 

. 



 

  
 

 عاليم کمبود آهه درچغندرقند

 

 کود های آلی 

دس خبتْٚ  ثبيؼتي ارػبٓ داؿت مٚ ّصشف م٘د ٛبي آٍي دس افضايؾ ػَْنشد ّحصً٘ چغٖذس 

قٖذ  ثؼيبس ّفيذ  ّي ثبؿذ  ٗ ّقذاس ػٖبصش غزايي  ّ٘ج٘د  دس م٘د ٛبي  آٍي قجٌ  اص ّصشف 

٘د آٍي  سا ٕيض ّي ت٘آ قجٌ اص  مبؿت م٘د ٛبي ؿيْيبيي  ثبيؼتي ّ٘سد ت٘جٚ قشاس ىيشد  م

 مبّال ثب خبك ّخَ٘ط ْٕ٘د . 

 

 

 

 

 

 :ّٖبثغ ّ٘سد اػتفبدٙ 
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 ذ  ٜدإـيبٛي  ّـ

  مشيِ .ّحْذ ػؼيذ  دسٗدي   .ّحْذ سضب ثالٍي.پشٗيض  ّٜبجش ّيالٕي .صٛشا  .خبدّي  -2

ّذً جبّغ مبّپي٘تشي  ت٘صيٚ م٘د ٛبي  ؿيْيبيي  ٗ  .1380ّحْذ جؼفش  َّن٘تي. .ؿٜجبصي 
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