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  تار 

مغذي به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد جامعه در  و سالم کافی، ی به غذايدستیاب
در این راستا . مورد تأکید قرار گرفته است 1404انداز بیست ساله کشور در افق  سند چشم

در برقراري امنیت غذایی و  بخش کشاورزي خود را موظف به دستیابی به توانمندي الزم
با تلقی امانتمدارانه، خاك امانتی است در اختیار ما . داندیم خوداتکایی در محصوالت اساسی

اي که امنیت که به عنوان منبع پایه و بستر تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه
به عنوان سال جهانی  2015غذا در گرو امنیت خاك دانسته شده و براي تنویر افکار، سال 

استا حاصلخیزي خاك نقشی محوري را در امنیت در این ر. گذاري گردیده استخاك نام
مانده تا هاي باقی لذا در ابتداي برنامه ششم و سال. دار استخاك و پشتیبانی تولید عهده

کارگیري کلیه ذینفعان دخیل در حوزه  وزارت جهاد کشاورزي مصمم گردیده تا با به 1404
عی شامل گندم، جو، ی محصوالت زرایحاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه ضریب خوداتکا

به این منظور، معاونت زراعت . کلزا، پنبه، حبوبات، چغندرقند، ذرت و برنج را ارتقاء دهد
وزارت جهاد کشاورزي تدوین برنامه جامع حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه را با هدف 

به موسسه تحقیقات  1393افزایش ضریب خوداتکایی هشت محصول زراعی در خرداد ماه 
اندیشی  در این راستا موسسه تحقیقات خاك و آب با برگزاري هم. محول نمودخاك و آب 

 گیري از نتایجبا متخصصان این حوزه از جمله پیشکسوتان و محققان ستادي و استانی و بهره
المللی، راهنماي مدیریت هاي قبلی و اخیر موسسه و منابع بینو دستورالعمل هاپژوهش

در این . ه گیاه براي هشت محصول یاد شده را تدوین نمودتلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذی
توأمان به کارگیري که عبارت از  پنبه مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاهجلد 

ارتقاء حاصلخیزي خاك است به صورت ویژه مورد از منابع شیمیایی، آلی و زیستی براي 
اساس مراحل رشد  مدیریت تغذیه بر این دستورالعمل با تاکید بر. توجه قرار گرفته است

هاي رشد گیاهی، رعایت تناوب زراعی و استفاده گیاه، استفاده از کودهاي نوین و محرك
هاي بیولوژیک جنبه دي، تولید محصول مغذي و با کیفیت واز کود سبز در توصیه کو

ه براي اي تنظیم شده است کبه گونه این دستورالعمل. تهیه گردیده استحاصلخیزي خاك 
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به عالوه قابلیت تبدیل سریع به . باشدهاي عملکردي مختلف مورد استفاده میگروه
  .باشدهاي تلویزیونی را دارا میهاي ترویجی و پیاماي، بولتنهاي منطقهدستورالعمل

اندرکاران در اجراي  امید است با اتکال به خداوند منان و عزم ملی کلیه دست
راهنما و نهادینه نمودن اصول ارتقاء حاصلخیزي خاك اعم از هاي مندرج در این  توصیه

در اراضی کشاورزي زمینه تحقق اهداف ... مصرف بهینه کود، افزایش مواد آلی خاك و 
هاي خوداتکایی، دستیابی به امنیت غذا، سالمت جامعه و حفظ محیط پیش بینی شده در برنامه

    .یمداري مسئول باش زیست را فراهم نموده و امانت
  

  کامبیز بازرگان
  رئیس مؤسسه تحقیقات خاك و آب

 1394مردادماه 





  کلیات-1
پنبه از محصوالت گرانبها و پرارزشی است که از نظر اقتصادي موقعیت خاصی در 

ایران از . اند نام نهاده» طالي سفید«دست آورده است تا جایی که به آن ه جهان امروزي ب
  از این گیاه  .رین مناطق براي کشت و تولید پنبه استنظر شرایط اقلیمی یکی از مساعدت

ترین گیاهان تولیدکننده الیاف طبیعی است که در صنایع متنوع و ترین و اصلیمهم
درصد روغن وجود  20هاي این محصول حدود در دانه. )1 جدول( گوناگون مصرف دارد

کنجاله پنبه دانه که . گرددیترین دانه روغنی محسوب مبعد از سویا مهمکه از این نظر دارد 
درصد پروتئین یکی از  36-48گردد با داشتن هاي آن حاصل میپس از روغن کشی از دانه

زراعت پنبه عالوه بر ایجاد اشتغال در کشاورزي و صنایع . ترکیبات اصلی خوراك دام است
  حرکت درآورده و صدها فرآورده غذایی،ه کشی را بنساجی، چرخ کارخانجات روغن

به   باشند،میدارویی، نظامی، بهداشتی و صنعتی را که تنها با مشتقات نفت خام قابل مقایسه 
  .داردجامعه عرضه می

  
  )1384، همکارانضیائیان و ( مواد تولیدي از یک هکتار پنبه کاري - 1 جدول

  عملکرد محصول
  ورده هاآفر  فراورده هاي خام  )کیلوگرم در هکتار(

  وردهآعملکرد فر
  )و در هکتارکیل (

  2500وش   

  800    %)32حدود ( الیاف
  200  روغن  %)55حدود (پنبه دانه 

  756  کنجاله
  22  لینتر جین

  90  لینتر روغنکشی

  
ن پنبه وجود دارد در بی يهافرآوردهاي که در تولید و عرضه تنوع و ارزش افزوده 

در کشور  متعدد جدیدي هايشغلتوان و از این طریق می محصوالت کشاورزي استثنایی است
 ویژهه ب صادرات پنبه خام و .ایجاد و از مزایاي اقتصادي و اجتماعی آنها نیز بهره مند گردید

است و میزان ارزآوري آن نسبت به  ااز راههاي تحصیل ارز کشوره ،هاي آنفرآورده
ر محصوالت مقایسه ارزش مواد تولیدي از یک هکتا. کاالهاي دیگر کشاورزي برتري دارد

ارزش مواد تولیدي از یک هکتار پنبه کاري در  که مختلف گویاي این مطلب است
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در ایران  .باشدمیدیگر  بسیاري از محصوالتبازارهاي جهانی بیش از گندم، ذرت، برنج و 

شود و پس از نفت یکی از بزرگترین ارقام صادراتی  پنبه از تولیدات مهم ملی محسوب می
عالوه بر ارزش صادراتی، چون صنایع نساجی، صنایع روغن نباتی و . شود کشور را شامل می

صنایع فرش کشور نیاز به این محصول دارند، زراعت و تولید آن از اهمیت خاصی 
  .برخوردار است

شرایط اقلیمی و خاك  با این گیاه ، قابلیت انطباقپنبه با توجه به مشخصات گیاهی
. باشدمی و کار کشور قابل کشت مناطقدیت در اغلب بدون محدوبسیار زیاد بوده و کشور 

بودن ریشه  دلیل داراه این گیاه ب. باشدبوده و گرما دوست می تحملپنبه به شوري خاك م
اي در تناوب زراعی داشته و ضمن بهبود عمیق و وجینی بودن زراعت آن، جایگاه ارزنده

 ،اثرات مثبت تناوبی دلیله ب .دهدوضعیت خاك، عملکرد محصول بعدي را نیز افزایش می
) شمالی(ویژه بیماریهاي گندم در استانهاي مرطوب ه موجب کاهش بیماریها بکشت آن 

را  گندم پایداري تولید ر،وجود پنبه در برنامه تناوب بسیاري از استانهاي کشو. گرددمی
مورد هاي این محصول، الزم است توسعه کشت آن در کشور نظر به مزیت .گرددموجب می

توزیع استانی سطح زیرکشت و میزان ) 1(در شکل . ریزان کشور قرار گیرداهتمام برنامه
  . تولید پنبه نشان داده شده است

 سمنا ن   
4.0%

 ا ردبیل   
2.7%

سایر استان ها
7.8%

 خرا سا  ن شما  لى   
6.1%

 خرا سا  ن جنوبى   
9.3%  فا رس   

11.6%
 گلستا ن   

15.2%

 خرا سا  ن رضوى    
38.7%

 قم   
4.7%

  

 کرما ن   
1.8%

 ا لبرز 
2.1%

 ا ردبیل   
3.1%

 قم   
4.1%

 سمنا ن   
5.0%

 آذربا یجا  ن شرقى   
1.8%

سایر استان ها
3.2%

 خرا سا  ن شما  لى   
5.9%

 گلستا ن   
8.8%

 خرا سا  ن جنوبى   
9.9%

 فا رس   
16.9%

 خرا سا  ن رضوى    
37.5%

  
  سطح زیر کشت  میزان تولید محصول

  1389 - 90سال زراعی در  کشور ي هااستان در پنبه و میزان تولید محصول توزیع سطحدرصد  - 1 شکل
  

کلسیم،  و ه اولدر درج یم، فسفر، پتاسنیتروژن ایر گیاهان بهپنبه مانند س: پنبه غذایینیاز 
دوم از نظر دسته ایی ذعناصر غ .و روي در درجه دوم احتیاج دارد گوگرد، منیزیم، بور، آهن
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ذکر شده  عناصررسند ولی تمام  دسته اول به مصرف گیاه می عناصر غذاییمقدار کمتر از 
موجب ) دانه همراه با الیاف(تولید هر تن وش . اهمیت خاصی دارنددر رشد و نمو بوته پنبه 

 8کیلوگرم پتاسیم و  43تا  32کیلوگرم فسفر،  15تا  12، نیتروژنکیلوگرم  46تا  32خروج 
منظور ه و ب عناصر غذایی خارج شدهبراي جبران . گرددکیلوگرم منیزیم از خاك می 10تا 

 .باشیمکودهاي شیمیائی و آلی می رشد و نمو بهینه نیازمند استفاده از
 

   )1384 ،همکارانضیائیان و ( پنبه )الیاف( تن وش یکغذایی توسط  عناصر تقریبی برداشت   - 2  جدول
N  P  K Mg  S Fe Zn B Cu Mn Mo 

  در هکتار گرم  در هکتار کیلوگرم
55  13  17  5  6  814  645-430  260-165  121-48  408-313  4-2  
  

غذایی از مرحله جوانه زنی  عناصراز  درصد 12دهد که  نشان میتحقیقات انجام شده 
 عناصردیگر از  درصد 30برگی تا تشکیل شکوفه و  4از مرحله  درصد 58برگی شدن،  4تا 

فته گر خاكغذایی که از  عناصر یک هشتم. گردند جذب میرشد حل بعدي اغذایی در مر
   .دباشن ها می ها و ساقهبرگنیاز  دغذایی مور عناصر باقیماندهشود در وش و  می
  
 هاي تشخیص کمبود عناصر غذایی روش -2

   آزمون خاك - 1- 2
سریع به منظور ارزیابی قابلیت استفاده عناصر ی یاهاي شیمیآزمایشآزمون خاك به صورت 

 :شود که داراي اهداف زیر استتعریف می غذایی گیاهی در خاك و تعیین مقدار کود الزم

 راي کمبود قبل از کاشت هاي داتشخیص خاك  
  تغییرات حاصله در قابلیت  پایشتعیین سرنوشت کودهاي افزوده شده به خاك و

  استفاده عناصر غذایی 
 حیوان و انسان وجود دارد  باره مناطقی که امکان سمیت عناصر براي گیاه،آگاهی دادن درپیش .  
 تعیین نقاطی که حد عناصر در خاك به حد مسمومیت رسیده باشد.  

گیري عصاره گیري و اندازه، نمونه برداري از خاكآزمون خاك شامل پنج مرحله 
توصیه و تفسیر نتایج ، همبستگی و کالیبراسیون نتایج آزمون خاك، در آن غذاییعناصر 
 هاي داراي کمبود قبل از کاشتتشخیص خاكیکی از نتایج آزمون خاك . استکودي 
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حدود بحرانی عناصر غذایی  )3(گیرد جدول می است که با توجه به حدود بحرانی صورت

  .دهددر خاك براي پنبه را نشان می
  

  )1384ضیائیان و همکاران، (حدود بحرانی عناصر غذایی در خاك براي پنبه  - 3 جدول

روب مس منگنز آهن روي پتاسیم فسفر  آلی کربن عناصر  

  میلی گرم در کیلوگرم  (%)
0/1   حد بحرانی  0/15  250 0/1  0/5  0/5  0/1  8/0  

  
  تجزیه گیاه - 2- 2

  هاي شناحت کمبود و توصیه مصرف عناصر غذایی محسوب تجزیه گیاه یکی از راه
اگر کمبود عناصر غذایی در ابتداي رشد تشخیص داده شود امکان اصالح وجود . شودمی

تجزیه گیاه تنها کمبود و یا . داشته و عملکرد و کیفیت محصول از دست نخواهد رفت
هنگامی که کمبود یک عنصر در تجزیه گیاه . دهدبود عناصر غذایی را نشان میشبی

تواند  هاي رفع کمبود از جمله مصرف عنصر غذایی همیشه نمی مشخص شد اعمال روش
راعی زمان قبل از گرده هاي گیاهان زبهترین زمان نمونه برداري از برگ. ثر واقع شودؤم

زیادي تجزیه بافتهاي ر غذایی برمبناي مشاهدات و تعداد دود کفایت عناصح. باشدافشانی می
هاي رشد یافته برداري از دمبرگ از جدیدترین برگ نمونه. دست آمده استه سالم ب گیاهی

برداري  نمونه. یابد هفته پس از گلدهی ادامه می 8از یک هفته قبل از گلدهی شروع شده و تا 
بایست براي نیتروژن  تجزیه دمبرگ می. م شودبایست انجا به فواصل هر یک هفته یکبار می

حدود کفایت عناصر غذایی در  )5(و ) 4(جداول  .نیتراتی، فسفر و پتاسیم صورت گیرد
  .دهندرا نشان می بافتهاي گیاهی پنبه
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  )1384ضیائیان و همکاران، (حدود کفایت نیتروژن نیتراتی و فسفر در دمبرگ پنبه  - 4 جدول

  برداري زمان نمونه
  پتاسیم  فسفر  )گرم در کیلوگرممیلی(تروژن نیتراتی نی

  خاك هاي
  ریزبافت

  خاك هاي
  درشت بافت

  میلی گرم(
  )درصد(  )در کیلوگرم

  4-5/5 <800  4500-12500  10000-35000  ظهور اولین گل
    -  3500-11000  9000-30000  یک هفته پس از ظهور اولین گل
    -  2500-9500  7000-25000  دو هفته پس از ظهور اولین گل
    -  1500-7500  50000-20000  سه هفته پس از ظهور اولین گل
  3-4  -  1000-7000  3000-13000  چهار هفته پس از ظهور اولین گل
    -  1000-6000  2000-8000  پنج هفته پس از ظهور اولین گل
  5/1-5/2  -  500-4000  1000-5000  شش هفته پس از ظهور اولین گل

    -  500-4000  0-5000  اولین گل هفت هفته پس از ظهور
  1-2  -  500-4000  0-5000  هشت هفته پس از ظهور اولین گل

  
   برگ حدود کفایت عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در پهنک - 5 جدول

  )1384ضیائیان و همکاران، (
 (%)عناصر غذایی پرمصرف   برداري زمان نمونه

N  P  K  Ca  Mg  S  
  2/0-8/0  3/0-9/0  2-5/3  5/1-3  2/0-6/0  3-5/4  ابتداي گلدهی
  3/0-9/0  3/0-9/0  2-4  7/0-5/2  1/0-6/0  3-5/4  رسیدن محصول

 

 )گرم در کیلوگرممیلی(عناصر غذایی کم مصرف   برداري زمان نمونه
Cu Zn  Fe  Mn  B  

  20-80  25-350  50-250  20-200  5-25  ابتداي گلدهی
  15-200  10-400  50-300  50-300  -  رسیدن محصول

  

  کمبود عناصر غذایی ظاهري م عالی - 3- 2
  پرمصرف غذاییعناصر کمبود عالیم -2-3-1

گیاهان  در غذایی عناصر کمبود ترینگسترده و ترینمعمول نیتروژن کمبود :نیتروژن کمبود
 اختصاصی عالیم. )2 شکل( هستند زرد و پریده رنگ نیتروژن کمبود به مبتال گیاهان. است

 نسبتاً جوان برگهاي که حالی در شود،می ظاهر هابرگ ترینمسن در ابتدا کمبود نیتروژن

 زرد( کلروز و شده تر رنگ کم ترجوان برگهاي به نسبت ترمسن برگهاي. مانندباقی می سبز
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 روشن سبز رنگ به برگ قاعده دربه تدریج  کلروز این که گردد،می دایجا) هابرگ شدن

 ظاهر زرد یا روشن سبز رنگ به قطعاتی صورت هببیشتر  عالیم ،مزرعه در .شد خواهد تبدیل

گیاهان  .شوند می نازك ها ساقه و یافته کاهش گیاه رشدکمبود نیتروژن  ادامه در .گردندمی
  .نها سرعت کمی دارددچار کمبود نیتروژن، رشد کمی داشته و تشکیل اندامهاي زایشی در آ

  

    
 م کمبود نیتروژن در پنبهیعال -2 شکل

  

 شود کمبود فسفر در گیاه پنبه با رشد کند و ظهور رنگ سبز تیره مشخص می: رسفف کمبود
 .کمبود فسفر است عالیمدهی نیز از  خیر در میوهأت و توقف رشد شاخ و برگ. )3شکل (

کمبود  عالیمها نیز از دیگر  هاي جانبی و در نتیجه کاهش تعداد قوزه کاهش تعداد شاخه
نی که به شدت مبتال به کمبود فسفر هستند ممکن است اولین گل در گیاها. فسفر است

پی بردن . شود هاي کامالً رسیده و باز شده در گیاه سالم رویت می زمانی دیده شود که قوزه
توصیه از این رو . دهند دشوار است ها نشان می ی که بوتهعالیمبه کمبود فسفر از روي 

 به مبتال گیاهان .مایشگاه استفاده شوددر آزو گیاه اك خشود براي اطمینان از تجزیه  می

 به مایل ارغوانی به رنگ لبه ها و نوك در مسن برگهاي و تیره سبز رنگ به فسفر کمبود

 برگ طرف قاعده به و شده شروع پیر برگ نوك از کلروز .یابندمی رنگ تغییر قرمز

  .ماندمی یباق تیره سبز گیاه هاي قسمت سایر مانند برگ قاعده ولی یابد،می گسترش

    
 کمبود فسفر در پنبه عالیم -3 شکل
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هاي پیر کمبود آن از برگ عالیمز آنجایی که پتاسیم عنصر پویایی است، ا: مپتاسی کمبود
ترین  ینیبرنزه شدن حاشیه پا هاي کمبود پتاسیم در گیاه، تشخیص نشانه. شود شروع می

   یابد دگی آن توسعه میلب سوختگی برگ و خشکی در ادامه، .هاي گیاه استبرگ
کند تا اینکه برگ کامالً  سرایت می برگ این سوختگی به تدریج به تمام پهنک. )4 شکل(

 مشابه ظاهري شوند،می پتاسیمشدید   کمبود به مبتال که گیاهانی. افتد شود و می خشک می

   .کنندمی پیدا را خشکی تنش دچار گیاهان

 عالیم کمبود پتاسیم -4شکل 

  
ها در حالیکه دمبرگ قرمز شدن رنگ برگدر پنبه با  یمیزکمبود من عالیم :منیزیم مبودک

. گیرند هاي پیرتر، زودتر تحت تاثیر قرار میبرگ. )5 شکل(کند بروز می ماند سبز باقی می
افتد و در نتیجه کاهش تعداد برگ محصول نیز کاهش  شود و می برگ خشک میدر نهایت 

دهد که عدم تعادل بین مقدار کلسیم و منیزیم در خاك،  یقات نشان مینتایج تحق .یابد می
همچنین مصرف زیادي پتاسیم یا آمونیوم به کمبود . شود کمبود منیزیم می عالیمباعث بروز 

  .پنبه از گیاهانی است که نیاز باالیی به منیزیم دارد .منیزیم خواهد انجامید

 
  کمبود منیزیم در پنبه عالیم -5شکل 
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) سبز روشن(کمبود گوگرد ظهور برگهاي رنگ پریده  عالیمترین مشخص :دگوگر کمبود

رشد زایشی بوته متوقف  تحت شرایط کمبود شدید گوگرد، .ی بوته استیهاي باالقسمت در
با  به طور معمولکمبود گوگرد  عالیم .یابدهاي جانبی به شدت کاهش میو شاخهمی شود 

بایست جهت مشخص شدن  لذا .شونددر پنبه اشتباه می ذاییغکمبود سایر عناصر  عالیم
نتایج تجزیه گیاه نیز از روشهاي مهم جهت . استفاده نمود نیز هادیگر روشاز  کمبود

حد بحرانی گوگرد در برگ  عالوه بر این .اي گوگرد در گیاه استتشخیص وضعیت تغذیه
شده ظهور غنچه هاي گل گزارش  گرم در کیلوگرم در مرحله ابتدايمیلی 2000براي پنبه 

 در آن کمبود عالیم لذا دارد، دخالت نیز کلروفیل تشکیل در گوگرد که آنجایی از .است
 خالف بر گوگرد کمبودنیترون است با این تفاوت که  کمبود از ناشی کلروز شبیه پنبه

  ).6 شکل( شودمی دیده جوان هايبرگ در بیشتر نیتروژن کمبود
  

 
 یم کمبود گوگردعال -6 شکل

  

 مصرفکم غذاییعناصر کمبود عالیم -2-3-2

با کلروز بین  عالیم. گردد تر ظاهر میکمبود روي در پنبه ابتدا در برگ هاي جوان :روي کمبود
کمبود . )7 شکل( یابد هاي جوان به شدت کاهش می ها شروع و به دنبال آن رشد شاخهرگبرگ

کمبود روي بیشتر در  .شود شود که ریزي برگ نامیده می روي در پنبه سبب پیدایش عالمتی می
   .شود هایی که مقدار فسفر آنها خیلی زیاد است دیده میهاي آهکی و خاكخاك
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  عالیم کمبود روي -7 شکل

  
 در که حالی هستند در ایستاده به طور کامل گیاهان آهن، کمبود شرایط در :نآه کمبود

هاي جوان گیاه کمبود آهن ابتدا در برگ .دارند تاخورده و هافتاد حالت گیاهان منگنز کمبود
یابد و در نتیجه  آهن از بافتهاي پیرتر گیاه به مریستم نوك گیاه انتقال نمی. شود مشاهده می

در . شود در صورت کمبود بین رگبرگ هاي جوان کلروز ایجاد می. شود رشد متوقف می
کمبود آهن به تولید کلروفیل . )8 شکل( شوند سفید می به طور کاملها برگ ،کمبود شدید

  .شود زند و سبب زرد شدن بوته پنبه می آسیب می

  
  عالیم کمبود آهن -8 شکل

  
   و پریده رنگ ظاهري منگنز کمبود به مبتال پنبه سالم، سرسبزي پنبه با مقایسه در :زمنگن کمبود
ها سبز قرمز خاکستري شده و رگبرگ هاي پنبهشود که برگ سبب می منگنزفقدان  .دارد ترافتاده

 هاي آهکی، محلولدر خاكبه ویژه در مواردي که گیاه دچار کمبود این عنصر باشد، . ی بمانندقبا
  . شود منگنز توصیه مییا کالت پاشی با منابع سولفات 



 برنامه جامع حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه  / 10

 

 عالیم کمبود منگنز -9 شکل

  
صورت کمبود شدید بافت  ها و دررنگ شدن برگ زرد مسکمبود  عالیمز ا: سم کمبود

  . شود ها ظاهر میمردگی در نوك و کنار برگ
ترین  عمومی. شود یا بیشتر تشدید می pH 5/6هایی با کمبود بور در خاك عالیم :روب کمبود
هاي جوان پنبه، ظهور  ریزش غیرطبیعی گل و قوزه: کمبود بور در پنبه عبارتند از عالیم
س أهاي کوتاه در ر گ جوانه انتهایی و ظهور میانگرههاي سبز تیره در دمبرگ، مر حلقه

  .ها گیاه، بدشکل شدن و تغییرشکل قوزه
    

  مدیریت تلفیقی تغذیه پنبه -3
تولید غذا براي جمعیت در حال رشد مستلزم مدیریت تلفیقی میزان عناصر غذایی و 

ت استفاده مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه، به صور. حاصلخیزي خاك توسط کشاورزان می باشد
هوشمندانه از ترکیب بهینه منابع آلی، معدنی و بیولوژیکی عناصر غذایی در یک تناوب 
زراعی براي دستیابی به عملکرد و تولید بهینه بدون آسیب رساندن به اکوسیستم خاك 

به عبارت دیگر مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه با حفظ حاصلخیزي خاك و . شودتعریف می
نیاز گیاه در سطح بهینه، منجر به تولید پایدار محصول به میزان مورد  فراهمی عناصر مورد

استفاده مداوم از مقادیر باالي کودهاي شیمیایی اثرات منفی بر تولید پایدار . گرددانتظار می
. محصول داشته و استفاده نابجاي آنها می تواند به آلودگی محیط زیست منجر شود

ماده آلی خاك و استفاده نسبی از کودهاي آلی و  کشاورزي پایدار چیزي جز مدیریت
از آنجایی که، کودهاي آلی . ، کود سبز، بقایاي گیاهی و انواع کمپوست نخواهد بودزیستی

به تنهایی قادر به تأمین نیازهاي غذایی محصوالت کشاورزي پربازده در کشاورزي امروزي 
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ی راه حل مناسبی در توصیه کود می نیست، استفاده تلفیقی از کودهاي شیمیایی، آلی و زیست
تواند به بهبود شرایط فیزیکی،  از طرف دیگر، استفاده توأم کودهاي شیمیایی و آلی می. باشد

شیمیایی و بیولوژیکی خاك کمک کرده و به دنبال آن سبب افزایش میزان کربن آلی و 
  . عناصر غذایی خاك گردد

  
  مصرف بهینه کودهاي شیمیایی - 1- 3
  نیتروژن صیه مصرفتو -3-1-1

نتایج تحقیق در . تواند باعث افزایش محصول پنبه شود می  بیش از هر عنصر غذایینیتروژن 
دهد که گیاه پنبه جهت تولید هر عدل محصول، نیاز  توسط پنبه نشان می نیتروژنخصوص جذب 

به مقادیر  ،نیتروژنالبته هنگام توصیه کودي . خالص در هر هکتار دارد نیتروژنکیلوگرم  60به 
   .بایست دقت الزم مبذول شود قابل جذب از مواد آلی، ذخیره عمقی و بارندگی نیز می نیتروژن
ین ی، ظرافت الیاف، مقدار روغن و میزان پروتطول الیاف، استحکام الیاف :کیفیت و نیتروژن

 اییغذمتعدد از جمله عناصر  يمهمترین خصوصیات کیفی هستند که تابع فاکتورها پنبه دانه
چون وش را بر  .در خصوص کیفیت الیاف پنبه ذکر یک نکته ضروري است. باشدمی

بنابراین تولید پنبه با کیفیت باال . کنندگذاري میاساس کیفیت آن درجه بندي و قیمت
به طور طبیعی خصوصیات کیفی  نیتروژنمقدار مناسب . براي تولید کننده بسیار مهم است

تواند مقادیر کیفیت الیاف  همچنین مصرف نامناسب آن می.  می بردالیاف و بذور پنبه را باال
بنابراین براي دستیابی به عملکرد مطلوب و تولید الیافی با . را تا حد بسیار زیادي کاهش دهد

این عمل از طریق آزمون خاك . مصرف بهینه کود را رعایت نمودکیفیت باال الزم است 
مقادیر . کود مناسب را توصیه نمود ،لکرد مورد انتظارگیرد تا بتوان بر اساس عمصورت می

موجب رشد رویشی بی رویه و در نتیجه موجب کم شدن نفوذ نور و هوا به  نیتروژنباالي 
میزان فتوسنتز را کاهش و سبب ایجاد در نهایت شود که هاي پائین و داخلی گیاه میقسمت

عالوه  نیتروژنمصرف بیش از حد . گرددهاي پنبه میمحیطی مناسب براي شیوع آفات و بیماري
کاهش درصد ین دانه و یرویه، باعث کاهش طول الیاف، افزایش درصد پروتبر رشد رویشی بی

   .گرددروغن استحصالی می
مقدار نیتروژن مورد نیاز با توجه به مقدار کربن آلی خاك و میزان  :مقدار نیتروژن مورد نیاز پنبه

توصیه کود اوره بر اساس  )6(جدول . گرددظار عملکرد تعیین مینیتروژن خاك و همچنین انت
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  .دهدرا در مزارع پنبه نشان میو میزان کربن آلی خاك آزمون خاك 

  
  پنبه محصولبراساس میزان کربن آلی خاك در  اورهتوصیه کود  - 6 جدول

)درصد(کربن آلی در  خاك  )کیلوگرم در هکتار( توصیه کود اوره   
< 5 /0  400 

1  - 5/0  350 
5 /1 – 1  250 

> 5 /1  200 
  

در نیتروژن کل خاك و عملکرد مورد انتظار براساس مقدار نیتروژن مورد نیاز پنبه 
  .نشان داده شده است )8(و ) 7(هاي معتدل و گرم در جداول اقلیم

 
  برآورد اوره مورد نیاز پنبه بر حسب کیلوگرم در هکتار در مناطق معتدل - 7 جدول

  ل ک نیتروژن
 (%)خاك

)تن در هکتار( عملکرد وش  
00/1  50/1  00/2  50/2  75/2  00/3 25/3  50/3  75/3  00/4  25/4  50/4  

010/0  180 210 240 - - - - - - - - - 

020/0  170 200 230 270 - - - - - - - - 

040/0  150 180 210 250 270 290 315 340 - - - - 

060/0  130 160 190 230 250 270 295 320 345 370 395 400 

080/0  110 140 170 210 230 250 275 300 325 350 375 380 

100/0  100 120 150 190 210 230 255 280 305 330 355 360 

120/0  100 100 130 170 190 210 235 260 285 310 335 340 

140/0  100 100 110 150 170 190 215 240 265 290 315 320 

160/0  100 100 100 130 150 170 195 220 245 270 295 300 

180/0  100 100 100 110 130 150 175 200 225 250 275 280 

200/0  100 100 100 100 110 130 155 180 205 230 255 260 
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 گرمبرآورد اوره مورد نیاز پنبه بر حسب کیلوگرم در هکتار در مناطق  - 8 جدول
کل  نیتروژن

 (%)خاك 
)تن در هکتار( عملکرد وش  

00/1  50/1  00/2  50/2  75/2  00/3 25/3  50/3  75/3  00/4  25/4  50/4  

010/0  210 240 270 - - - - - - - - - 

020/0  200 230 260 300 - - - - - - - - 

040/0  180 210 240 280 300 320 345 370 - - - - 

060/0  160 190 220 260 280 300 325 350 375 400 425 430 

080/0  140 170 200 240 260 280 305 330 355 380 405 410 

100/0  130 150 180 220 240 260 285 310 335 360 385 390 

120/0  130 130 160 200 220 240 265 290 315 340 365 370 

140/0  130 130 140 180 200 220 245 270 295 320 345 350 

160/0  130 130 130 160 180 200 225 250 275 300 325 330 

180/0  130 130 130 140 160 180 205 230 255 280 305 310 

200/0  130 130 130 130 140 160 185 210 235 260 285 290 

  
  جاي اوره از سولفات آمونیوم یا نیترات آمونیوم استفاده شود، ه در صورتی که ب

  : توان با استفاده از روابط زیر مقادیر مورد نیاز این دو کود را نیز محاسبه نمودمی
  مقدار کود اوره ×  2/2= مقدار کود بر حسب سولفات آمونیوم 
  ر کود اوره مقدا×  5/1= مقدار کود بر حسب نیترات آمونیوم  

  
   در پنبه ینیتروژن زمان مصرف کودهاي

چون ذرت و برخالف محصوالتی . مان کوددهی نیتروژن در پنبه بسیار مهم استز
هاي  تنباکو، گیاه پنبه تنها بخشی کوچکی از نیتروژن کل مورد نیاز خود را قبل از تشکیل جوانه

یابد  افزایش می طور سریعه نیتروژن بزنی، جذب  وانهروز پس از ج 45تقریباً . کند گل جذب می
مین أبنابراین ت. رسد ظهور اولین گل به حداکثر مقدار خود میاز هفته  2گذشت تا اینکه پس از 

       .مقدار مناسب نیتروژن براي گیاه در این مرحله حائز اهمیت است
ز مرحله کاشت تا مورد نیاز پنبه ا غذایی درصد از مواد 12انجام شده، تحقیقات اساس نتایج بر

درصد دیگر از مواد  30برگی شدن تا تشکیل گل و  4درصد از مرحله  58برگی شدن،  4مرحله 
بنابراین پنبه از شروع ماه دوم و در ماه سوم دورة  .گردددر مرحله بعدي جذب می غذایی
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دهی علت سیستم ریشهه اول، ب رشد به نیتروژن بیشتري نیاز دارد به طوري که در ماه

به دلیل اینکه  .کنددرصد از کل نیتروژن مورد نیاز خود را برداشت می 12تنها ، عیفض
بایست مقدار مصرف را هنگام مصرف در مزارع میبه زیاد است  حاللیت کودهاي نیتروژن

در بایست مینیتروژن را . نگردد ی زیاد کودیآبشوموجب اي که کرد به گونه رعایت
به عبارت دیگر مصرف این کودها به . گیاه مصرف نمودیاز زمان نهاي مناسب و در زمان

مهم در دادن کود سرك آبیاري مسأله . شودصورت تقسیط و در چند نوبت توصیه می
مورد نیاز پنبه را در آغاز  ینیتروژنباید فقط قسمتی از کود . مزرعه بعد از کودپاشی است

در هکتار نیز باشد که به  نیتروژنم کیلوگر 60  -80تواند تا  مصرف نمود که این مقدار می
در شرایطی که آبیاري سنگین براي . شود صورت نواري و در زیر و کنار بذر قرار داده می

بعد از آبیاري اولیه و در مصرف نیتروژن  شود بهتر است اولین قسطجوانه زدن بذر انجام می
-از کود نیتروژنی مورد نیاز میدرصد  20در این زمان تنها . ین آبیاري باشدمزمان اولین یا سو

. گردددرصد از کود نیتروژنی مصرف می 30وجین و تنک کردن بعد از . بایست مصرف شود
چنانچه از . شودمیدرصد باقیمانده کود به صورت سرك مصرف  50گل اولین در زمان ظهور 

مورد  ینیتروژن دکومقدار توان  می )ايآبیاري بارانی یا قطره( استفاده شود آبیاري تحت فشار
تقسیط نیتروژن در  4تا  3در این شرایط . کاشت استفاده نمودس از پبیشتري مراحل را در  نیاز

   .شود و در هر مرحله مقدار نیتروژن کمتري مصرف خواهد شدنظر گرفته می
 

  در زراعت پنبه ینیتروژننوع کود 
ت زراعی، موجود بودن انتخاب منبع کودي مورد استفاده بستگی به مدیریبه طور کلی 

تحقیقات انجام شده نشان داده است که کودهاي حاوي . کود در بازار و همچنین قیمت آن دارد
پنبه از گیاهانی است که نیتروژن نیتراتی را به  .مخلوطی از نیترات و آمونیوم بهتر هستند

خاك به کمک از آنجا که تبدیل آمونیاك به نیترات در . دهدنیتروژن آمونیومی ترجیح می
در اوایل فصل رشد پنبه به ویژه گیرد، بنابراین در مناطق سرد انجام می ریزجانداران خاك

مشکل دیگر . در اوایل فصل رشد به گیاه داده شود یباید سعی شود مقداري نیتروژن نیترات
اوره تلفات از طریق تصعید به صورت آمونیاك از به ویژه در مورد کودهاي آمونیاکی 

حرارت زیاد، رطوبت نسبتاً کم و باد   باال، pHاین نوع تلفات در شرایط . اك استسطح خ
 شدید زیادتر است و الزم است در اینگونه شرایط زمین بالفاصله بعد از پخش کود آبیاري
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موضوع با اهمیت دیگر در . تر مانند نیترات آمونیوم استفاده شودشود و از کودهاي مناسب
باال، مصرف  pHهاي ایران به علت در خاك. خاك است pH آن بر انتخاب نوع کود، اثر

مطالعات نشان داده است که براي . باشدمناسب میکودهاي اسیدزا مانند سولفات آمونیوم 
تري کنند و یا محصوالتی که دورة رشد طوالنیصوالتی که نیتروژن زیادي مصرف میمح

اما از لحاظ ارجحیت دارد  SCUدرها مانند کن ینیتروژندارند، مانند پنبه،  مصرف کودهاي 
استفاده نمود که  SCUتوان در زمان کاشت از کود می. قیمت است واحد نیتروژن گران

درصد نیتروژن و نیترات  46اوره با . دهداحتمال آبشویی و هدر رفت نیتروژن را کاهش می
  . درصد نیتروژن در ایران استفاده بیشتري دارند 33آمونیوم با 
  

  در پنبه یهاي کاربرد کودهاي نیتروژنروش
وجب و حضور در سطح خاك براي مدت طوالنی مپخش نیتروژن در سطح خاك 

توصیه کلی براي . تصعید و در نتیجه اتالف بخش قابل توجهی از نیتروژن مصرفی می گردد
مصرف آنها به   ،یشوند، از جمله کودهاي نیتروژنی که در خاك مصرف مییمصرف کودها

  با این روش عالوه بر این که مقدار کمتري کود مصرف . صورت نواري است
بذرکارهاي –توان توسط کودکارکودها را می. گرددشود، از تصعید آن نیز جلوگیري میمی

 5سانتیمتر کنار و  5فاصله تقریبی کودها . قرار داد مناسب در عمق و فاصلۀ مناسبی از بذر
توان آن را همزمان با  سله شکنی ورد سرك نیتروژن نیز میدر م. متر زیر بذر استسانتی

ست که اوال ا دلیل آن این .مصرف نمود کودکار-با دستگاه کولتیوار) کولتیواتور زدن(
دهند جهت گیاهان از جمله پنبه فرم نیتراتی نیتروژن را به فرم آمونیومی آن ترجیح می

شکنی راهی مفید براي سله. سیژن الزم استتبدیل نیتروژن آمونیومی به نیتروژن نیتراتی اک
در نتیجه  با انجام این عمل کودها در کنار ریشه ها قرار گرفته و ثانیاً.  تأمین اکسیژن است

  .نیز در زراعت پنبه توصیه شده استنیتروژن پاشی محلول .رودقابلیت استفاده آن ها باال می
  

  فسفر توصیه مصرف -3-1-2
فسفر در . وري، فسفر نیز براي رشد گیاه ضروري استهمانند سایر عناصر ضر

همچنین در ساختار غشاي سلولی و در . ها وجود داردساختار اسید نوکلئیک در سلول
سنتز . هاي اکسیداسیون و احیا و انتقال انرژي در متابولیسم گیاه دخالت داردواکنش



 برنامه جامع حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه  / 16

 
از جمله  CO2ز دارند و تثبیت هاي گیاهی که به انتقال انرژي نیاپروتئین، تشکیل متابولیت

 . هاي فسفر در گیاه ارتباط دارند فرایندهاي گیاهی هستند که با واکنش

ها در  شود درصد بیشتري از شکوفه خص شده است که کوددهی فسفر باعث میمش
و انداختن گلدهی در گیاه  لوجله باعث أاین مس. دهی تشکیل شوندطول دو هفته اول گل

ثیري روي أت يهمچنین مشخص شده است که کوددهی فسفر .شد خواهدمحلول زودرسی 
تایج تحقیقات ن .ردخصوصیات کیفی الیاف از جمله درصد الیاف، ظرافت، ضریب پرسلی ندا

 5/26کیلوگرم الیاف،  1000دهد که گیاه پنبه در یکسال زراعی جهت تولید  نشان می
  .کند از خاك جذب می (P2O5)کیلوگرم فسفر 
بایست از تماس خاك با ذرات  تا حد امکان می جذب فسفر یتابلق افزایشجهت 

نتایج . تواند یکی از راهکارهاي عملی باشد می يمصرف نواري کودهاي فسفر. کود کاست
فسفر اضافه  درصد 80دهد که  ساله در مورد تغییرات فسفر در خاك نشان می 28تحقیقات 

هاي  ماند و میزان کمی از فسفر به الیه ی میقمتري خاك بایسانت 30شده به خاك در الیه 
   .شود ین منتقل مییپا
  

   مقدار فسفر مورد نیاز پنبه
قابل ) 10(و ) 9(مورد نیاز براساس آزمون خاك و عملکرد مورد انتظار از جداول  فسفر

  .  استخراج است
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لوگرم در سوپر فسفات تریپل مورد نیاز پنبه بر حسب کیدي آمونیوم فسفات یا  برآورد -9 جدول
  هکتار در مناطق معتدل

  جذب خاك فسفر قابل
 )گرم در کیلوگرممیلی(

)تن در هکتار(عملکرد وش   

50/1  75/1  00/2  25/2  50/2  75/2  00/3 25/3  50/3  75/3  00/4  25/4  50/4  

1 160 165 170 180 190 200 210 220 - - - - - 

2 150 155 160 170 180 190 200 210 220 - - - - 

3 140 145 150 160 170 180 190 200 210 220 - - - 

4 130 135 140 150 160 170 180 190 200 210 220 - - 

5 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 - 

6 110 115 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 

7 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 

8 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 

9 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

10 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

11 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

12 55 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

13 50 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

14 0 0 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

15 0 0 0 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 

16 0 0 0 0 50 55 60 70 80 90 100 110 115 

17 0 0 0 0 0 50 50 60 70 80 90 100 100 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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سوپر فسفات تریپل مورد نیاز پنبه بر حسب کیلوگرم در دي آمونیوم فسفات یا برآورد  –10 جدول

  هکتار در مناطق گرم
 جذب خاك فسفر قابل

 )گرم در کیلوگرممیلی(

)تن در هکتار(عملکرد وش   

50/1  75/1  00/2  25/2  50/2  75/2  00/3 25/3  50/3  75/3  00/4  25/4  50/4  

1 145 150 155 165 175 185 195 205 - - - - - 
2 135 140 145 155 165 175 185 195 205 - - - - 
3 125 130 135 145 155 165 175 185 195 205 - - - 
4 115 120 125 135 145 155 165 175 185 195 205 - - 
5 105 110 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 - 
6 95 100 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 

7 85 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 

8 75 80 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 

9 70 75 80 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 

10 65 70 75 80 85 95 105 115 125 135 145 155 165 

11 60 65 70 75 80 85 95 105 115 125 135 145 155 

12 55 60 65 70 75 80 85 95 105 115 125 135 145 

13 50 55 60 65 70 75 80 85 95 105 115 125 135 

14 0 50 55 60 65 70 75 80 85 95 105 115 125 

15 0 0 50 55 60 65 70 75 80 85 95 105 115 

16 0 0 0 50 55 60 65 70 75 80 85 95 105 

17 0 0 0 0 50 55 60 65 70 75 80 85 95 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

   در پنبه يفسفرمصرف کودهاي و روش زمان نوع، 
اي بین  تفاوت عمده .قبل یا هم زمان با کشت خواهد بود يزمان مصرف کودهاي فسفر

. آمونیوم فسفات است وجود ندارددي متداول در کشور که سوپر فسفات تریپل و  يکودهاي فسفر
سوپر فسفات  .خالص است ننیتروژدرصد  18درصد فسفر و حدود  46دي آمونیوم فسفات حاوي 

میزان فسفر موجود . باشددرصد گوگرد می 3- 4درصد کلسیم و  12- 14درصد فسفر،  46تریپل داراي 
در صورتی که از کود دي آمونیوم  .باشددرصد و بقیه عمدتاً گچ می 16در کود سوپر فسفات ساده 

  : شود تعدیل می مورد نیاز یفسفات استفاده شود طبق فرمول زیر مقدار کود نیتروژن
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   سوپر فسفات تریپلمقدار کود = دي آمونیوم فسفات مقدار کود 
   سوپر فسفات تریپلمقدار کود ×  3/2= سوپر فسفات ساده مقدار کود 

) مقدار دي آمونیوم فسفات مصرفی×  39/0= (توصیه نهایی اوره  – مقدار کود اوره   
باال هستند، مصرف کود  هایی که داراي مقدار فسفر کم و قدرت تثبیتدر خاك

در . سانتیمتر کنار بذر مفید خواهد بود 5سانتیمتر زیر بذر و  5به روش نواري حدود  يفسفر
خاکهایی که داراي واکنش خنثی هستند و مقدار فسفر قابل جذب در آنها در حد کم 

را به روش پخش سطحی استفاده و سپس با خاك مخلوط و  يتوان کود فسفر باشد می نمی
توان از کودهاي قابل حل با فسفر باال به ها میپس از تنک کردن بوته .ر خاك نمودزی

  . صورت کود آبیاري و یا محلول پاشی استفاده نمود
  
  پتاسیمتوصیه مصرف  -3-1-3

متابولیسم کربوهیدارتها  و هاي گیاهی که فتوسنتز، تنفسبسیاري از آنزیمدر پتاسیم 
بدین ترتیب گیاه با پتاسیم کافی در مقایسه با گیاهان مبتال  .کنند، حضور دارد را کنترل می

در اثر وجود بافتهاي  .تري خواهد بود به کمبود پتاسیم، داراي بافت نگهدارنده قوي
کاهش امراض قارچی نه تنها . یابد نگهدارنده قوي، آلودگی به امراض قارچی کاهش می

باشد بلکه از طریق کاهش  کم میهاي خارجی مح معلول وجود کوتیکول ضخیم و دیواره
سرعت تعرق، میزان رطوبت در سطح برگ محدود شده و شرایط جهت فعالیت عوامل 

سمتهاي مختلف گیاه مورد قحرکت قند بین  برايپتاسیم . یابد بیماریزاي قارچی کاهش می
ي تولید گیاه پنبه به ازا .شود پتاسیم باعث افزایش میزان روغن در پنبه دانه می. احتیاج است

 .کند جذب می (K2O) کیلوگرم در هکتار پتاسیم 185کیلوگرم در هکتار الیاف،  1700
  

  مقدار پتاسیم مورد نیاز پنبه 
انتظار و میزان توصیه مصرف پتاسیم براساس میزان پتاسیم قابل استفاده در خاك، عملکرد مورد 

کننده ظرفیت تبادل عیینتأثیر میزان رس خاك که ت) 11(در جدول . گیردرس خاك صورت می
برآورد ) 13(و ) 12(در جداول . باشد و میزان پتاسیم توصیه شده نشان داده شده استکاتیونی خاك می

  . کود مورد نیاز زراعت پنبه براي عملکردهاي مورد انتظار آورده شده است
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  بهبراساس نتایج آزمون خاك براي پنتوصیه کود سولفات پتاسیم  -11 جدول

درصد رس دارند 30ی که کمتر از ایخاکه درصد رس دارند 30ی که بیش از یخاکها   
میزان پتاسیم   قابل استفاده 

(mg/kg) 
  سولفات پتاسیم مصرفی

 (kg/ha)  
  پتاسیم قابل استفاده

 (mg/kg)  
  سولفات پتاسیم مصرفی

 (kg/ha)  
150کمتر از  150کمتر از  200   250 

200-150  100 200-150  175 
250-200  - 250-200  100 

 
  برآورد سولفات پتاسیم مورد نیاز پنبه بر حسب کیلوگرم در هکتار در اقلیم معتدل -12 جدول

جذب   سیم قابلتاپ
 )گرم در کیلوگرممیلی( خاك

)تن در هکتار(عملکرد وش   

50/1  75/1  00/2  25/2  50/2  75/2  00/3 25/3  50/3  75/3  00/4  25/4  50/4  

100< 150 175 200 225 250 275 300 - - - - - - 

100 140 165 190 215 240 265 290 300 - - - - - 

120 120 145 170 195 220 245 270 280 290 300 - - - 

140 100 125 150 175 200 225 250 260 270 280 290 300 - 

160 80 105 130 155 180 205 230 240 250 260 270 280 290 

180 60 85 110 135 160 185 200 215 230 240 250 260 270 

200 50 65 90 115 140 155 170 185 200 215 230 240 250 

220 50 50 70 90 110 125 140 155 170 185 200 215 230 

240 0 0 50 60 80 95 110 125 140 155 170 185 200 

250 0 0 0 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 

260 0 0 0 0 50 65 80 95 110 125 140 155 170 

270 0 0 0 0 0 50 65 80 95 110 125 140 155 

280 0 0 0 0 0 0 50 65 80 95 110 125 140 

290 0 0 0 0 0 0 0 50 65 80 95 110 125 

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  م گرمبرآورد سولفات پتاسیم مورد نیاز پنبه بر حسب کیلوگرم در هکتار در اقلی -13 جدول
جذب   پتاسیم قابل

 )گرم در کیلوگرممیلی( خاك

)تن در هکتار(عملکرد وش   

50/1  75/1  00/2  25/2  50/2  75/2  00/3 25/3  50/3  75/3  00/4  25/4  50/4  

<100 130 150 170 190 210 230 250 270 - - - - - 

100 110 130 150 170 190 210 230 250 270 - - - - 

120 80 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 - - 

140 60 70 80 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 

160 50 50 60 70 80 90 110 130 150 170 190 210 230 

180 0 50 50 50 60 70 80 90 110 130 150 170 190 

200 0 0 0 50 50 50 60 70 80 90 110 130 150 

220 0 0 0 0 0 50 50 50 60 70 80 90 110 

240 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 60 70 80 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 60 70 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 60 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 

290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     
توان مقادیر سولفات پتاسیم محاسبه شده در جداول فوق را با استفاده از فرمول زیر  یم

  :به کلرید پتاسیم تبدیل نمود
  مقدار کود سولفات پتاسیم ÷  2/1= مقدار کود بر حسب کلرید پتاسیم 

  

   نوع، زمان و روش مصرف کود پتاسیمی
قابلیت پتاسیم مصرف نمود توان از دو منبع سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم را می

درصد  50سولفات پتاسیم حاوي  .استفاده پتاسیم موجود در هر دو نوع کود یکسان است
، کلرید پتاسیمکاربرد . است )(K2O درصد پتاسیم 60و کلرید پتاسیم حاوي  (K2O)پتاسیم 

تر فقیر هستند، از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه  گوگردی که  از لحاظ یهابجز در خاك
دسی زیمنس  6هاي با شوري بیش از خاك(هاي شور ف کلرید پتاسیم در خاكمصر. است
در شرایط نامساعد  و شوندهاي شور حاوي کلر آبیاري میو یا در مزارعی که با آب) برمتر
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این دو کود را باید قبل از کشت مصرف و با دیسک زیر خاك . شودزهکشی توصیه نمی

. گرددم پتاسیم در خاك مصرف نواري این کود توصیه میبه علت تحرك ک. قرار داد
پتاسیم مصرف شده در شرایط خشک بعد از کاشت بذر براي گیاه چندان قابل استفاده 

بایستی کامالً با خاك مخلوط شده و به دنبال آن مقدار کافی باران و یا کود پتاسیم . نیست
  .آب آبیاري وجود داشته باشد تا مؤثر واقع گردد

طور ناگهانی ه د جذب پتاسیم در ابتداي دوره رشد کند است و در زمان گلدهی برون
روز پس از کاشت  84تا  72کیلوگرم در هکتار در روز بین  6/4یابد و به مقدار  افزایش می

بنابراین تامین مقدار کافی پتاسیم در این دوره براي گیاه جهت نیل به عملکردهاي . رسد می
  . باال ضروري است

دهی، یکی از راهکارهاي موجود  پاشی پتاسیم هنگام قوزههاي محلولربرد روشکا
بیشترین نیاز به پتاسیم در گیاه پنبه زمانی . تواند باشد مشکل میاین جهت فائق آمدن بر 

کل موجودي پتاسیم گیاه در  درصد 50در این زمان . ها در حال رشد هستند است که قوزه
ها، قسمت اعظم پتاسیم جذب شده توسط  قبل از تشکیل قوزه .ها وجود دارد دیواره قوزه

ها هر دو منبع برگ و  اما هنگام تشکیل قوزه. شود گیاه، صرف ساختن برگ و شاخه می
شوند و سرعت این تخلیه بیشتر از سرعت جذب پتاسیم  ساقه به سرعت از پتاسیم تخلیه می

این نقطه زمان بحران . شود ظاهر میکمبود در این زمان  عالیمبنابراین . توسط ریشه است
کمبود جلوگیري  عالیمپاشی از بروز بایست با روشهاي محلول نیاز گیاه به پتاسیم است و می

و را براي توسعه شرایط پاشی باید زمانی شروع شود که پتاسیم کافی و اضافی محلول .نمود
پتاسیم در دمبرگ شروع به این مرحله زمانی است که غلظت . ها فراهم کند نمو قوزه و رشد

پاشی را با مشکل درجه حرارت باال و رطوبت نسبی کم عملیات محلول. کاهش نکرده باشد
پاشی براي محلول .باشد پاشی صبح زود با بعدازظهر میبهترین زمان محلول. کند مواجه می

  . پتاسیم و کودهاي قابل حل با پتاسیم باال استفاده کرد ریدلتوان از کمی
 

  کلسیمتوصیه مصرف  - 3-1-4
رشد ریشه ضروري و الینفک دیواره سلولی بوده و در فعالیت مریستم جزو کلسیم 

کیلوگرم در هکتار الیاف  1000کیلوگرم به ازاي  1/13تا  2/6میزان جذب کلسیم . است
رنگ نشدن قرمز ،هاریزش برگو ها شکستگی دمبرگسبب کمبود کلسیم در پنبه . باشد می
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. شود رشد و توسعه ریشه میباقیمانده و در نهایت توقف رشد گیاه و محدود شدن هاي برگ
اشی کودهاي کلسیمی و یا استفاده از پتوان از محلول در صورت نیاز گیاه به کلسیم می

  . کودهایی مانند نیترات کلسیم به صورت کود آبیاري استفاده نمود
  
  منیزیمتوصیه مصرف  -3-1-5

براي بنابراین . نیزیم، شرکت در ساختمان ملکول کلروفیل استمهمترین نقش عنصر م
و در متابولیسم عنوان کوفاکتور در فرایند فسفریالسیون ه همچنین ب. فتوسنتز ضروري است

الخصوص آنهایی که براي  ، علیبافت هاي شنی و درشتدر خاك. نقش داردین یپروت
نسبت . گردد آشکار می آن کمبود یمعالسالهاي متوالی کودهاي آمونیومی داده شده است 

این کاتیونها ممکن . بین منیزیم و سایر کاتیونها مثل کلسیم، پتاسیم و آمونیوم بسیار مهم است
براي رفع . است باعث شستشوي منیزیم شوند یا داراي روابط آنتاگونیستی با منیزیم باشند

استفاده  کیلوگرم در هکتار 100توان از سولفات منیزیم حداقل به میزان  می منیزیمکمبود 
باعث کاهش توان پاشی سولفات منیزیم با غلظت یک درصد میمحلولبا استفاده از  .نمود

  .ها و عملکرد کمک نمود ثر رنگ قرمزي برگ پنبه شده و در نتیجه به باز شدن قوزهؤم
  
  گوگردتوصیه مصرف  -3-1-6

هاي بیوتین و تیامین ویتامین ونین و سیستئین متیوگوگرد در ساختار آمینواسیدهاي 
نقش مثبت کلزا پنبه و  گوگرد در افزایش درصد روغن گیاهانی چون سویا،. وجود دارد

و به همین خاطر شته نسبت به سایر گیاهان نیاز بیشتري به گوگرد دا پنبهگیاه  .رددا
کل از . برخالف سایر گیاهان مقدار کل گوگرد در پنبه بیشتر از کل مقدار فسفر است

قسمت  15تا  12به ازاي هر . گوگرد جذب شده توسط پنبه نصف آن در بذر وجود دارد
حد بحرانی گوگرد در  .یک قسمت گوگرد می بایست وجود داشته باشد نیتروژن در گیاه،

به عبارت دیگر  .باشدمی گرم در کیلوگرممیلی 14گیري با استات خاك با روش عصاره
مند کاربرد لوگرم گوگرد قابل جذب دارند نیازگرم در کیمیلی 14ی که کمتر از یخاکها

حد بحرانی گوگرد در برگ توسط محققان عالوه بر این . باشندکودهاي گوگردي می
براي تعیین  )14( جدول .گرم گزارش شده است میکروگرم در 1500-2000مختلف 

   .شوداي گوگرد پیشنهاد میوضعیت تغذیه
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  ه خشک براي تعیین وضعیت تغذیه اي گوگردگوگرد در ماد صددر - 14 جدول

  حدود کمبود  حدود طبیعی  نوع برگ
  17/0  5/1  جوان
  34/0  75/0  پیر

  
در منطقه  به ویژه كثیر بسیار مطلوبی بر اسیدیته خاأاي، تگوگرد عالوه بر نقش تغذیه

و  ریزوسفر خاك داشته و از این طریق می تواند کارایی مصرف دیگر عناصر از جمله فسفر
   .عناصر کم مصرف را باال ببرد

سایر منابع کودي . شود کمبود گوگرد به راحتی با مصرف گچ یا گوگرد پودري مرتفع می
گوگرد عنصري نیز از . سوپرفسفات ساده، سولفات آمونیوم یا سولفات پتاسیم: گوگرد عبارتند از

وسط گیاه قابل جذب باشد، تگوگرد عنصري براي اینکه . باشدمین گوگرد براي گیاه میأمنابع ت
هاي خاك مثل این اکسیداسیون توسط باکتري .و به سولفات تبدیل شودشده بایستی اکسید 

 4تا  3بایست زمان مصرف گوگرد عنصري بسیار مهم بوده و می. پذیردتیوباسیلوس صورت می
پاستیلی به کاربرد یک تن در هکتار از گوگرد بنتونیتی  .هفته قبل از کاشت گیاه مصرف شود

  .گردد تواند سبب افزایش قابل توجه عملکرد پنبهدرصد باکتري تیوباسیلوس می 2همراه 
  
  توصیه کاربرد عناصر کم مصرف -3-1-7

ترین آنها عبارتند از مهم. نیاز پنبه هستند به مقدار بسیار کمی مورد مصرفکمعناصر 
ست اما تاکنون ابراي رشد ضروري  چه کلر نیز اگر. ر، منگنز، مس و مولیبدنوآهن، روي، ب

هایی در بسیاري از آنزیم عناصر کم مصرف. کمبود این عنصر در مورد پنبه گزارش نشده است
مقدار به این عناصر با توجه به اینکه  .شوند کنند یافت می یندهاي گیاهی را کنترل میآکه فر

و فقدان آنها باعث ایجاد بوده باشند ولی براي رشد آن ضروري  ناچیز مورد نیاز گیاه پنبه می
حدود زیادي وابسته  این عناصر تا یقابلیت دسترس. داثرات نامطلوبی بر رشد بوته پنبه خواهد ش

ها عوامل مختلفی از جمله مصرف زیاد کودهاي فسفري، آهکی بودن خاك. خاك است pHبه 
  . گرددو عدم مصرف کودهاي آلی موجب بروز کمبود این عناصر غذایی می

هاي آبیاري و باال کربناته بودن آب هاي کشور، بیحاکمیت شرایط آهکی در خاك: آهن
شاید بهتر باشد در مواردي این . انجامند از عواملی هستند که به کمبود آهن می pHبودن 
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فی آهن در اچرا که در بسیاري موارد مقدار ک. عارضه را زردبرگی ناشی از آهک نامید
هاي آبیاري. دالیل ذکر شده در باال قابل جذب براي گیاه نیست خاك موجود است ولی به

 .شوند آهن منجر می کمبود عالیمسنگین و تراکم خاك نیز از عواملی هستند که به ظهور 
  شود و با مصرف  هاي شدیداً آهکی دچار کمبود آهن میپنبه کشت شده در خاك

توان در خاك مصرف نمود و ا میهاي آهن رکالت .شود رفع می عالیمآهن این هاي کالت
  . پاشی برگی به کار بردیا به صورت محلول

همچنین ممکن است به . گردد بوسیله ریشه گیاه جذب می +Zn2صورت یون ه روي ب: روي
گیاه پنبه نسبت به . جذب شود EDTAشکل ترکیبات مولکولی کمپلکس کنندة مواد آلی مانند 

ها و تنظیم روابط آلی ها، هورمونفعالیت بسیاري از آنزیم روي در. کمبود روي بسیار حساس است
. باشد می کم مصرفترین کمبودهاي عناصر کمبود روي در پنبه یکی از شایع .گیاه دخالت دارد

کمبود روي هستند و نتایج ها دچار علت حاکمیت شرایط آهکی بسیاري از خاكه در ایران ب
 .دهد پنبه نسبت به مصرف روي واکنش مثبت نشان می دهد که گیاه مختلف نشان می هايآزمایش

و یا استفاده از کالت روي با غلظت  کیلوگرم در هکتار سولفات روي  4تا  3اشی پدو بار محلول 
براي مصرف خاکی سولفات  .نبه گرددپدر هزار می تواند موجب رفع کمبود روي در محصول  3

  . استفاده کرد) 15(توصیه جدول از توان روي می
  )کیلوگرم در هکتار(برآورد سولفات روي مورد نیاز پنبه  -15 لجدو

)تن در هکتار(عملکرد وش    خاك روي قابل جذب 
0/5  )گرم در کیلوگرممیلی(  5/4  0/4  5/3  0/3  5/2  0/2  5/1  

60 55 50 45 40 35 30 25 1/0  
55 50 45 40 35 30 25 20 2/0  
50 45 40 35 30 25 20 15 3/0  
45 40 35 30 25 20 15 10 4/0  
40 35 30 25 20 15 10 0 5/0  
35 30 25 20 15 10 0 0 6/0  
30 25 20 15 10 0 0 0 7/0  
25 20 15 10 0 0 0 0 8/0  
20 15 10 0 0 0 0 0 9/0  
15 10 0 0 0 0 0 0 0/1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0/1>  
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با بعضی عاملهاي  صورت ترکیبات مولکولیه و یا ب +Mn2منگنز به صورت یون : منگنز

را به هر  این عنصرتواند  همچنین گیاه می. شود وسیله گیاه جذب میه کمپلکس کننده آلی ب
توان از براي رفع کمبود منگنز می .یک از دو صورت فوق مستقیماً از برگ جذب نماید

  . پاشی بهره جستسولفات منگنز به صورت مصرف خاکی و یا محلول

به یک یا چند هاي یونی به مقدار کمتر به شکل گونهو  H3BO3 بیشتر به صورتبور : بور
B4O7شکل یونی مانند 

2- ،H2BO3
- ،HBO3

BO3و  -2
مقدار کم  بور به. شود جذب گیاه می -3

پنبه . شود هاي پیر به بافتهاي مریستمی منتقل نمیبه راحتی از اندام. ز گیاهان استنیا مورد
کمبود بور  .باشد رد و اثر آن تقریباً شبیه به اثر کلسیم میبیش از سایر گیاهان به بور نیاز دا

. است الزمنمو پنبه  و بور در طول رشد. افتد بافت سبک اتفاق میبا هاي در خاكبیشتر نیز 
خشکی خاك . دهی ضروري است هنگام گلدهی و قوزه به ویژهمین مقدار کافی آن أاما ت
 100عدل محصول، تقریباً  دوگیاه پنبه به ازاي . کمبود بور شود عالیمتواند باعث بروز  می

  . گرم بور در هر هکتار نیاز دارد
از . گردد جذب می EDTAو یا به شکل کمپلکس آلی مانند  +Cu2صورت یون ه مس ب: مس

ها و در صورت کمبود شدید بافت مردگی در نوك رنگ شدن برگ زرد مسکمبود  عالیم
   .شوند از طریق برگ گیاهان نیز جذب مینمکهاي مس . باشدمیها و کنار برگ

   کمبود، حد بحرانی در برگ و توصیه کودي عناصر کم مصرف در پنبه عالیم -16 جدول
حد بحرانی در برگ   کمبود عالیم  عنصر

  توصیه کودي  )گرم در کیلوگرم میلی(

  کلروز بین رگبرگی در برگ هاي جوان  آهن
  .مانند رگبرگ ها سبز باقی می

یا کالت  سولفات آهن در هزار 3- 5پاشی  محلول  30- 50
کیلوگرم در هکتار  10مصرف  آهن یا

  سکوسترین آهن
  برگ هاي کوچک با کلروز بین رگبرگی  روي

  .شوند نقاط کلروز شده برنزه و نهایتاً خشک می
  سولفات روي یا در هزار 3- 5پاشی  بار محلولدو   10- 15

  کیلوگرم در هکتار سولفات روي 20تا  10مصرف 
  شوند دمبرگ هاي جوان شکننده می  بور

  دهند برگ ها تغییر شکل می
  در هزار 3- 5اسید بوریک با غلظت  پاشی محلول  10- 15

برگ هاي جوان ابتدا تحت تاثیر قرار   منگنز
  .گیرند می

  .کند کلروز بین رگبرگی بروز می
  .جوانه انتهایی ممکن است بمیرد

یا کالت سولفات   در هزار 3- 5پاشی  محلول  10- 14
  منگنز
  

  کلروز بین رگبرگی  مس
  تاخیر رشد و نمو

  سولفات مس یادر هزار  1- 2پاشی  محلول  6
  کیلوگرم در هکتار سولفات مس 15تا  10مصرف 
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. ثر استؤپاشی عناصر کم مصرف در اثربخشی کاربرد آنها بسیار مزمان محلول
هفته پس از گلدهی  3و تا پاشی از شروع اولین گلدهی آغاز شده و بهترین زمان محلول

 ).10شکل(یابد ادامه می

  

  
  پاشی عناصر کم مصرف در پنبهمنحنی راهنما براي محلول - 10 شکل

  
   کاربرد ماده آلی در تولید پنبه - 2- 3

کودهاي آلی براي پنبه بسیار مفید هستند و باید آنها را قبل از کاشت کامالً با خاك 
ر غذایی موجود در کودهاي آلی قبل از مصرف کودهاي الزم است مقدار عناص. مخلوط نمود

که بر مبناي  )18(براي محاسبه ماده آلی مورد نیاز پنبه از جدول . معدنی مورد توجه قرار گیرند
الزم به ذکر است مقدار ماده آلی به صورت . باشد استفاده می گرددلی خاك میدرصد کربن آ

  .شودمیشده، مصرف تکمیلی همراه با کودهاي شیمیایی محاسبه 
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  برآورد حداقل ماده آلی مورد نیاز پنبه -18 جدول

  ماده آلی 
 )تن در هکتار(

کربن آلی 
(%) 

  ماده آلی
 )تن در هکتار( 

  کربن آلی
(%) 

5 1/1 20 1/0 

4 2/1 18 2/0 

4 3/1 16 3/0 

3 4/1 14 4/0 

3 5/1 12 5/0 

2 6/1 10 6/0 

2 7/1 9 7/0 

1 8/1 8 8/0 

1 9/1 7 9/0 

0 0/2 6 0/1 

 
  کاربرد کودهاي زیستی در زراعت پنبه  - 3-3

   اطالق مانند ژله موارد برخی در یا و مایع ،)پودري( جامد مواد به زیستی کودهاي
 فرآورده یا و خاکزي مفید ارگانیسم نوع چند یا یک از انبوه جمعیت ندقادر که شودمی

یا حامل از زمان تولید تا زمان مصرف نگهداري را روي یک ماده نگاهدارنده  آنها متابولیک
 رشد افزایش یا و گیاهان نیاز مورد غذایی عناصر تأمین منظور به این دسته از کودها . نماید

 شده معرفی دنیا در امروزه زیستی کودهاي از متفاوتی انواع .شوندمی استفاده، آنها وعملکرد

  .گیردمی قرار فادهاست مورد پنبه کشت براي زارعین توسط که است
کودهاي زیستی حاوي باکتریهاي محرك رشد گیاه از مهمترین انواع کودهاي 

باکتریهایی مانند سودوموناس، فالوباکتریوم، . زیستی قابل استفاده در کشت پنبه می باشند
  هاي محرك رشد گیاه باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتري

طور مستقیم و یا ه هاي مختلف، بوسیله مکانیسمه هاي محرك رشد گیاه ب باکتري .باشندمی
  .دهند غیر مستقیم رشد گیاهان را افزایش می

هاي نامحلول، نیتروژن، حاللیت فسفاتزیستی هاي مستقیم شامل تثبیت مکانیسم
شد گیاه سبب باشند که با اثرات مستقیم بر رها میرشد و ویتامینهاي کنندهتولید تنظیم
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توان به خصوصیاتی مانند هاي غیر مستقیم میاز مکانیسم. ندوشافزایش عملکرد گیاهان می
هاي غیر مستقیم با مکانیسم. و سیدروفورها اشاره کردها بیوتیکتولید سیانید هیدروژن، آنتی

  .شوندهاي زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیاهان میتعدیل اثرات منفی تنش
  

  محرك رشد گیاه در پنبه زیستیهاي کود
محرك رشد گیاه  بستگی زیادي به نوع  زیستیمقدار و نحوه مصرف کودهاي 

به شکل مایع و یا پودري و به ندرت به صورت گرانول بیشتر این کودها . فرموالسیون آنها دارد
  .دباشنوع فرموالسیون هر کود نحوه مصرف آن به شرح زیر میبرحسب . شوندتولید می

  
  محرك رشد گیاه با فرموالسیون مایع زیستی کودهاي -الف

سپس متناسب . شودمی ریخته ابتدا مقدار معینی از بذر داخل ظرف مناسب تمیزي :بذر مال - 1
مایع به آن اضافه شده و براي چند دقیقه محتویات ظرف  زیستیبا مقدار بذر مصرفی، کود 

اطمینان حاصل  زیستیدن کلیه بذور به کود شود تا از آغشته شبه خوبی تکان داده می
در صورت آماده نبودن شرایط کاشت، بذرها . سپس بذرها براي کاشت آماده هستند. گردد

) هواي سرد و خشکدر  دور از نور مسقیم خورشید و ترجیحاً(مکان مناسب تمیزي  در
  . شودیساعت توصیه نم 24نگهداري بذور در این شرایط بیش از . شوندنگهداري می

درمورد پنبه به ازاي . مایع مصرفی بستگی به میزان و نوع بذر دارد زیستیمقدار کود 
  .گرددلیتر از مایه تلقیح مایع توصیه میمیلی 150هر یک کیلوگرم بذر کاربرد 

ي محرك هایباکتر کاربرد است داده نشان ریاخ يهاسال هايشیآزما جینتا :پاشیمحلول - 2
پاشی داراي اثرات مثبتی در رشد و عملکرد گیاهان زراعی از محلول صورته رشد گیاه ب

کار ابتدا با استفاده از یک سمپاش مقدار آب مصرفی براي  براي این. جمله پنبه است
در دو تا سه مرحله توصیه  به طور معمولپاشی محلول. شودپاشی مزرعه کالیبره میمحلول

در . مصرفی متفاوت خواهد بود زیستیدار کود با توجه به سطح سبز مزرعه، مق. شودمی
بر اساس جمعیت . بایستی کود مورد نظر رقیق گرددپاشی، به لحاظ اقتصادي میروش محلول
بهتر است از . باشدسازي تا صد بار نیز مجاز میرقیق ،ثر موجود در کودؤم ریزجانداران

اه از تاریخ تولید آنها گذشته و انواعی که بیش از دو م 107با جمعیت پایه  زیستیکودهاي 
پاشی بهتر است در هنگام غروب آفتاب صورت گیرد تا ضمن محلول. باشد استفاده نشود
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جلوگیري از اثرات منفی امواج ماوراء بنفش نور خورشید، از فرصت کافی براي نفوذ به 

  . برخوردار باشد بافت گیاهیفیلوسفر 
میزان مصرف کودهاي زیستی  :سیون پودريمحرك رشد گیاه با فرموال زیستیکودهاي  - ب

همچنین این کودها براي استقرار بهتر بر روي . پودري نیز بستگی به میزان و نوع بذر دارد
هاي معتبر در شرکتبعضی از . باشندبذر نیازمند استفاده از یک ماده چسباننده می

در خصوص این کودها نیازي اند و در نتیجه فرموالسیون خود از مواد چسباننده استفاده کرده
ها یا در کنار کود خود این ماده تولیدکنندهبیشتر ولی  .به ماده چسباننده وجود ندارد

  .کنندچسباننده را قرارداده و یا مصرف کننده را به استفاده از ماده چسباننده راهنمایی می
ف مناسب به منظور تلقیح بذر با کودهاي پودري ابتدا بذر مورد نیاز به داخل ظر

سپس متناسب با مقدار بذر درون ظرف، مقدار مشخصی از محلول ماده . شودتمیزي منتقل می
پس از اطمینان کافی از چسبناك . شودمی زدهچسباننده به آن اضافه شده و به خوبی بهم

در صورت . شودبه خوبی بهم زده می بودن کلیه بذور، کود زیستی اضافه شده و مجدداً
و ) در سایه و در سطح تمیز( بذرها اندکی هوا خشک شده ،است قبل از کشتامکان بهتر 

  .سپس کشت شوند
درصد صمغ  40محلول . شودبراي چسبناك کردن بذور از مواد متعددي استفاده می

مقدار مواد . باشنددرصد متیل اتیل سلولز نمونه اي از این مواد می 4درصد شکر،  20عربی، 
نیاز اضافه گردد مهم می باشد چرا که اگر ماده چسباننده بیش از ار یچسباننده مصرفی بس
ها به یکدیگر شده و در حالتی که کمتر از نیاز اضافه گردد مقدار کود موجب چسبیدن بذر

میلی لیتر محلول چسباننده  100در مورد پنبه کاربرد . اندکی را بر روي خود جاي خواهد داد
  .گرددوصیه میگرم مایه تلقیح پودري ت 50و حدود 

  

  هاي شورخاكمدیریت تغذیه پنبه در شرایط  - 4

خشک ر مناطق خشک و نیمهترین عوامل محدودکننده عملکرد دشوري یکی از مهم
 ،اثرات شوري بر کاهش عملکرد به دلیل برهم زدن ترکیب شیمیایی محلول خاك. باشدمی

اختالل در باال، ل اسمزي ، پتانسیعناصر غذایی در سطوح پایین شوري کاهش امکان جذب
باال رفتن میزان سدیم . باشدجذب آب و همچنین جذب عناصر سمی بور، کلر و سدیم می

ه کیفیت فیزیکی خاك را ب ،ها شدهخاك نیز باعث دیسپرس شدن رس خاك تبادلی در
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  .دهدشدت کاهش می
ي خاك مصرف کودهاي نیتروژنی در شرایط شور تا حد زیادي به میزان شور: نیتروژن

زیمنس بر متر عامل مهم دسی 7متوسط خاك تا حدود در شرایط شوري . بستگی دارد
در این شرایط باید با  .باشدجمله نیتروژن میاز محدودکننده کاهش جذب عناصر غذایی 

در . وسیله گیاه کمک کرده اضافه نمودن کودهاي نیتروژنی به جذب بهتر این عنصر ب
در شرایط متوسط شوري . ان نیتروژن مصرفی اضافه نمودشرایط شوري کم باید به میز

با افزایش شوري . شودمیدرصد به توصیه کودي نسبت به شرایط غیر شور اضافه  15متوسط 
به مقادیر باالتر از این حد الزم است از مقدار کود نیتروژنی کاسته شود و کودهاي مصرفی 

پتانسیل اسمزي و کاهش عملکرد نیز به صورت تقسیط به مصرف برسند تا از افزایش 
اده است که در شرایط شوري زیاد نتایج تحقیقات انجام شده همچنین نشان د. جلوگیري شود

به دلیل کاهش فعالیت باکتري هاي نیتروزوموناس که )  دسی زیمنس بر متر 8بیش از (
ژنی آمونیومی عمل تبدیل نیتریت به نیترات را بر عهده دارند بهتر است از منابع کودي نیترو

  .دگردو از منابع حاوي نیترات  استفاده  مانند اوره استفاده نشود
خاك تعیین  کیلوگرم در گرممیلی 11در شرایط شور در کشت پنبه حد بحرانی فسفر  :فسفر

 .ندارد شور غیر شرایط با تفاوتی شور شرایط در فسفر بحرانی حد اساس این شده است و بر
به فاکتورهاي دیگر نیز که در مدیریت تعذیه در شرایط شور باید  استالبته الزم به ذکر 

 فسفر بر عالوه بایست،می گیاه عملکرد صحیح بینی پیش براي شور شرایط در. وجه نمودت

سدیم ،کیفیت آب آبیاري و  جذب نسبت و خاك الکتریکی هدایت خاك به جذب قابل
  .نمود توجه نیز بافت خاك

زیمنس دسی 6هاي با شوري بیش از خاك(هاي شور یم در خاكمصرف کلرید پتاس :پتاسیم
در شرایط یا  و شوندهاي شور حاوي کلر آبیاري میو یا در مزارعی که با آب) برمتر

  .شودتوصیه نمیقرار دارند، نامساعد زهکشی 
شود با توجه به شرایط نامساعد محلول خاك در شرایط شور توصیه می: کودهاي حاوي عناصر کم مصرف

. در هزار  مصرف شوند 5تا  3پاشی و با غلظت به صورت محلول حاوي عناصر کم مصرفکودهاي 
  .کندتر این عناصر کمک میدر هزار اوره به جذب به 2محلول استفاده از  همزمان

ویژه ه ثر بر عملکرد  بؤیکی از مهمترین فاکتورهاي ممیزان مواد آلی خاك : هاي آلیکود
شود در شرایط شور از کودهاي آلی کمپوست شده به لذا توصیه می .اشدبدر شرایط شور می
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. تن در هکتار همزمان با آماده سازي زمین براي کشت پنبه استفاده شود 15تا  10میزان 

مین قسمتی از نیازهاي غذایی گیاه باعث بهبود شرایط فیزیکی أکودهاي آلی عالوه بر ت
بهتر است در شرایط شور از . نمایندي کمک میبه کاهش اثرات نامطلوب شور خاك شده و

  . توان استفاده نموددر این شرایط میاز کودهاي گاوي  .کودهاي مرغی استفاده نشود
  
  تقویم کوددهی پنبه مطابق مراحل فنولوژیک - 5

گردد تنظیم ندمان مصرف کود میهاي کودي که باعث افزایش راترین برنامهیکی از مهم
کود دهی در پنبه چنانچه مطابق مراحل رشد باشد . باشدبا مراحل فنولوژیکی رشد مینیاز غذایی گیاه 

مراحل کوددهی در پنبه شامل مراحل قبل از کاشت، . خواهد بودکننده عملکرد و کیفیت تضمین
مراحل  )1(جدول پیوست . باشدمرحله تنک، مرحله ظهور اولین گل و مرحله کامل شدن غوزه می

  .دهده را نشان میمهم کوددهی پنب
  
 راهکارهاي عملی براي افزایش تولید و بهبود کیفیت پنبه  -6
با توجه به ) ، زمان، روش و نوع کود مصرفیمقدار(مدیرت مصرف کودهاي مختلف  -1

ه شده در یتوصیه هاي اراهر منطقه و هاي تحقیقاتی عملکردهاي مورد نظر و براساس یافته
 . این دستورالعمل باشد

، بجز در مواردي که پنبه در تناوب یایش راندمان مصرف کودهاي نیتروژنبراي افز -2
کاه و کلش نپوسیده قابل توجهی در مزرعه باشد، نیازي به مصرف نیتروژن  و یاقرار دارد 

 . باشدقبل از کشت نمی

یک ماه بعد از کشت، همزمان با  ، حدوداًنیاولین زمان مصرف کودهاي نیتروژ -3
حل نمودن کود در (صورت کود آبیاري ه هاي هرز و یا بمبارزه با علفکولتیواتور زدن جهت 
در هر صورت از رها کردن کود در سطح خاك . صورت گیرد) آب ورودي به کرت

 . خودداري شود

در کود آبیاري، دقت شود کود زمانی به  نیمنظور افزایش راندمان کودهاي نیتروژه ب -4
عبارت دیگر مدت زمان ه ب. اري گذشته باشدزمان آبی یک سومآب اضافه شود که حداقل 

میانی مصرف  یک سومکود در  .آبیاري هر قطعه تحت آبیاري به سه قسمت تقسیم شود
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 .ابتدایی و انتهایی فقط آب وارد قطعه گرددیک سوم گردد و در 

ه و پتاسیمی رایج، قبل و یا همزمان با کشت ب ريبهترین زمان مصرف کودهاي فسف -5
در مناطق غیرشور . باشدمیسانتیمتر کنار بذر  5سانتیمتر زیر بذر و  5ود حد صورت نواري،

صورت سرك و همزمان با اولین کوددهی ه توان پتاسیم را از منبع کلرور پتاسیم بمی
 .ی مصرف نمودنیتروژن

توان از با توجه به وجود کودهاي محلول در آب با خلوص باالي فسفر و پتاسیم، می -6
مدت زمان بایستی نیز ت کود آبیاري استفاده نمود در این صورت صوره این کودها ب

میانی مصرف  یک سومکود در  .آبیاري هر قطعه تحت آبیاري به سه قسمت تقسیم شود
 .ابتدایی و انتهایی فقط آب وارد قطعه گردد یک سومگردد و در 

پاشی و صورت محلوله مصرف ببهترین روش مصرف کودهاي حاوي عناصر کم -7
هاي توصیه پاشی بایستی با غلظتمحلول. روزه می باشد 15- 20ل در دو نوبت با فاصله حداق

 .عصر انجام گیرد شده و در هواي خنک، صبح زود و ترجیحاً

ها، افزودن هر نوع کود آلی در مزارع ین بودن میزان مواد آلی خاكیبا توجه به پا -8
 .گرددوصیه میتپنبه کاري 

هاي زراعی کشور، کاربرد گوگرد یا آهکی بودن خاكه و نیاز گیاه پنببا توجه به  - 9
به ویژه اي و بهبود شرایط جذب سایر عناصر ترکیبات گوگردي، به لحاظ خواص تغذیه

   .فسفر و عناصر کم مصرف، در مزارع پنبه کاري توصیه می گردد
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   تقویم کوددهی پنبه منطبق بر مراحل فنولوژیکی                    : پیوست

  )روز پس از کاشت(مراحل رشد فنولوژیکی  نوع کود
  88  64  40  30  16    قبل از کاشت

ژنیکود نیترو     درصد توصیه 50    درصد توصیه 30  درصد توصیه20     
              درصد توصیه 100 کود فسفري
              درصد توصیه 100 کود پتاسیمی

  پاشیمحلول  پاشیمحلول    پاشیمحلول       کودهاي حاوي عناصر ریزمغذي
  پاشیمحلول             کودهاي قابل حل با پتاسیم باال
        پاشیمحلول       کودهاي قابل حل با فسفر باال

توسط دیسک با  کودهاي آلی
       خاك مخلوط شود

    کودآبیاري  پاشیمحلول    کودآبیاري     اسیدهاي هیومیک
هاي رشد گیاهی محرك       پاشیمحلول         

  
  


