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مقدمه
محصول انار یکی از ارزشمندترین محصوالت باغبانی کشور است. توصیه ی میزان، 
زمان و نوع کود شیمیایی مصرف شده در باغات انار وابسته به عوامل مختلفی است، 
اما منبع اطالعاتی کشاورزان ایران به طور مرسوم تجارب سایرین است. در نتیجه در 
مورد میزان کود نیز به تجارب سایر کشاورزان اکتفا می کنند. این در حالی است که 
میزان جذب مواد غذایی از یک باغ تا باغ دیگر و حتی از درختی تا درخت دیگر 
می تواند کاماًل متفاوت باشد. از دیگر سو در انجام توصیه برای کشاورزان بایستی از 
پیچیدگی های فنی تا حّد ممکن اجتناب کرد تا حداقل کشاورزان پیشرو بتوانند با 
استفاده از خطوط راهنمای کلی در مورد مصرف کود در باغ خود تصمیم بگیرند. 
هرچند روش های مختلفی برای توصیه کودی استفاده می شود که شامل آزمون خاک، 
تجزیه برگ و عالئم ظاهری است ولی در مورد باغ های مثمر استفاده از پتانسیل 
عملکرد ساده ترین روشی است که می توان با کمترین اطالعات از آن استفاده کرد. 



محاسبه نیاز کود پایه )ازت، فسفر و پتاسیم( باغ های انار بارور بر مبنای عملکرد
8

انار و تغذیه آن
انتخاب ارقام مناسب  انار در واحد سطح،  جهت تولید بیشترین میزان عملکرد 
و سازگار با شرایط اقلیمی، فراهم نمودن آب و همچنین مواد غذایی برای درخت 
ضروری است. اثر موارد مذکور در میزان عملکرد باغ انار هر منطقه، تجلی می یابد. با 
توجه به اینکه خاک نمی تواند کلیۀ عناصر غذایی موردنیاز گیاه را در اختیار آن قرار 
دهد، بنابراین آگاهی از میزان برداشت عناصر از خاک توسط میوه کمک بسزایی در 
تأمین عناصر برداشت شده دارد. مصرف کودهای دامی و به ندرت کودهای شیمیایی 
بتوانیم  اینکه  برای  نیاز غذایی در هر فصل الزم است.  این  تأمین  به  جهت کمک 
بیشترین بهره برداری را با کمترین هزینه داشته باشیم باید عناصر مصرف شده را به 

مقدار کافی و به موقع و قبل از کاهش عملکرد در اختیار درخت قرار داد. 
درخت انار ظرفیت آن را دارد که ریشه ها را در خاک گسترش داده و ظرفیت 
تغذیه درخت را افزایش دهد. محلول پاشی و دریافت مواد غذایي از طریق برگ جزء 
عملکرد ذاتي درخت نبوده و بر پتانسیل طبیعي درخت و توان رویشی و گسترش 
ریشه ها اثر منفي مي گذارد. از این رو تمرکز خود را بر افزایش طبیعي قابلیت هاي 
درخت انار معطوف کنید. کودهاي آلي یا بیولوژیک  مانند کودهای دامی و یا ورمی 
را  خاک  سالمت  حفظ  با  درخت  تغذیه اي  نیازهاي  کلیه  تأمین  امکان  کمپوست 
و  نموی  و  رشد  مرحلۀ  فصل،  سن،  به  گیاه  هر  غذایی  مواد  مصرف  میزان  دارند. 
شرایط محیطی نظیر دما بستگی دارد که همۀ این موارد در تولید میوه و عملکرد 
تأثیر داشته و تولید میوه تابعی از آن ها است. نکته ای که از نظر باغبانی بسیار حائز 
اهمیت بوده و کمتر در موضوع تغذیه به آن اشاره می شود، تشکیل جوانه های گل در 
فصل رشد برای سال آتی است. درختانی که از محصول زیادی برخوردار هستند به 
دلیل اینکه میوه ها به عنوان یک منبع ذخیرۀ قوی عمل می نمایند، تمام توان گیاه و 
ترکیبات ذخیره شده صرف رشد میوه هایی  که در رقابت برای مصرف هستند، می شود. 
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درحالی که جوانه هایی که برای گلدهی سال بعد در حال شکل گرفتن هستند، مورد 
توجه قرار نگرفته و سهمی را در تغذیه گیاه برای تشکیل و تمایز یابی آن ها در نظر 
گرفته نمی شوند. اما در انار زمان تشکیل جوانه های گل در اردیبهشت ماه و توسعۀ 
آن ها قبل از آغاز فعالیت درخت یعنی اواخر زمستان انجام می گیرد. بنابراین رشد 

میوه اثر رقابتی زیادی بر تشکیل جوانه های گل ندارد.  
بکار بردن بیش از حد کود باعث رشد زیاد درخت و تولید گل های علفی خواهد 

شد. بنابراین زمان و مقدار مصرف کود خیلی مهم است. 

روش های مختلف توصیۀ کودی
انار، روش های مختلفی جهت  تعیین میزان مواد غذایی موردنیاز درخت  برای 

توصیۀ کودی وجود دارد که برخی از آن ها عبارت اند از:
توصیه کودی بر اساس تجزیه خاک: �

قبل از احداث باغ یا در فصل زمستان، باید در چند نقطه از باغ و از عمق های 
30-0، 60-30 و 90-60 سانتی متری نمونۀ خاک گرفته و تجزیۀ شیمیایی انجام 
نمود. نتایج آزمایش، میزان PH، درصد گچ و آهک، عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم 
موجود در خاک را تعین می کند. با توجه مقادیر عناصر موجود در خاک اگر کمبودی 
وجود داشت، میزان کمبود این عناصر تا حد مطلوب را باید با استفاده از کودهای 
دامی یا شیمیایی جبران کرد. نوع کود مورداستفاده با توجه به PH و درصد گچ و 

آهک خاک تعیین می شود.
توصیۀ کودی بر اساس میزان عملکرد: �

از  یکی  بنابراین  میوه می کند.  و  برگ، شاخه  تولید  غذایی  مواد  با جذب  گیاه 
راه های محاسبۀ میزان کمبود عناصر، محاسبۀ میزان برداشت این عناصر توسط گیاه 
است که از طریق تعیین مقدار این عناصر در میوه، برگ و شاخه است. آنچه که از 



محاسبه نیاز کود پایه )ازت، فسفر و پتاسیم( باغ های انار بارور بر مبنای عملکرد
10

باغ خارج می شود میوه است، برگ در فصل خزان به خاک برمی گردد. در حقیقت 
در زمان باردهی درخت معموالً رشد رویشی کاهش می یابد و بیشترین جذب عناصر 
توسط درخت به تولید میوه اختصاص می یابد. لذا با تعیین میزان عملکرد می توان 

تا حد زیادی میزان برداشت این عناصر از خاک را تخمین زد.
توصیۀ کودی بر اساس عالئم ظاهری گیاه: �

در این روش بر اساس عالئم ظاهری درخت مثل زردی برگ های پایین، پررنگ تر 
بودن رگبرگ ها، خشکیدگی سرشاخه ها و غیره نوع عنصر مورد نیاز تعیین و سپس 

توصیۀ کودی انجام می شود. البته این روش معایبی هم دارد، از جمله موارد زیر: 
تاثیر کمبود عناصر بر عملکرد )بدلیل ظهور عالئم، کمبود عناصر اثرش را بر عملکرد گذاشته است.(  3

دخالت عوامل دیگر در ظهور عالئم مثل PH خاک  3

شرایط آب و هوایی   3

نوع رقم   3

توصیۀ کودی بر اساس آزمون برگی: �
این توصیه معموالً زمانی که عالئم کمبود مواد غذایی در برگ ظاهر می شود، 
انجام می گیرد. با نمونه گیری از برگ درختان و تجزیۀ آن مقدار عنصر موردنیاز 
محاسبه و یا در خاک و یا به صورت محلول پاشی روی درخت استفاده می شود. 
البته در این روش باید تجزیۀ خاک نیز انجام شود تا علت کمبود عنصر در برگ 
مشخص شود. ممکن است عنصر موردنظر در خاک به مقدار کافی وجود داشته 
دارای  نیز  روش  این  نشود.  گیاه  جذب  خاک   PH بودن  باال  دلیل  به  اما  باشد 

معایب روش پیشین است.
با مشاهدۀ عالئم کمبود، درصد قابل توجهی از کاهش عملکرد برای همان سال 
برنامه ریزی،  و  مدیریت  با  کمبود،  عالئم  ظهور  از  قبل  باید  بنابراین  است.  قطعی 
نیازهای غذایی انار تأمین شود. بر این اساس از بین روش های فوق جهت تعیین 
میزان  اساس  بر  کودی  توصیۀ  روش  در  انار،  درخت  موردنیاز  غذایی  مواد  میزان 
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عملکرد، عالوه بر کم هزینه تر بودن )به دلیل عدم آزمایش های برگی(، مواد غذایی 
قبل از بروز عالئم کمبود و اثر آن بر عملکرد، در اختیار گیاه قرار می گیرد. 

عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بیشترین نقش را در تولید محصول 
دارند و همچنین شرایط هر درخت و باغ اثر مستقیم بر تولید عملکرد دارد.

میزان برداشت عناصر پرمصرف از خاک به منظور تولید میوه
محققان در پژوهشی میزان غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر را در میوۀ 
انار رقم ملس یزدی، از 10 روز پس از اینکه تمام گل ها باز شدند  تا زمان برداشت 
میوه، اندازه گیری نمودند که در ذیل نکاتی در مورد این پژوهش بیان شده )شکل 1(.

با نمادهای مختلف در شکل  زیر غلظت عناصر مختلف در دانه و پوست میوه انار را نشان   3
می دهند )جدول1(.

جدول 1- معرفی عناصر موجود در دانه و پوست انار

عناصر موجود در پوست انارعناصر موجود در دانه انار
نوع عنصرنمادنوع عنصرنماد
aنیتروژنdفسفر
bپتاسیمeپتاسیم
cفسفرfنیتروژن

برای محاسبۀ میزان کل غلظت این عناصر در میوۀ انار، مجموع غلظت های هر یک از عناصر   3
مذکور در پوست و دانۀ آخرین نمونۀ برداشت شده از میوه )آخرین نقطه از هریک از نمودارها(، در 

زمان برداشت )140 روز پس از تمام گل( در نظر گرفته شد. 

به عنوان مثال جهت تعیین میزان پتاسیم موجود در میوه، غلظت این عنصر در آخرین نقطه   3

از نمودار b با غلظت این عنصر در آخرین نقطه از نمودار e جمع زده  شد.
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شکل1- غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر در دانه )b، a و c( و پوست )e، d و f(  انار در طول فصل رشد

انار رقم ملس یزدی در یک باغ، به ازای تولید  با توجه به شکل فوق درختان 
هر1000کیلوگرم )1 تن( میوۀ انار و  همچنین 10 تن عملکرد در یک باغ به شرح 
جدول )2( عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر از خاک برداشت نموده اند )نمودار 1 و 2(.

جدول2- مقدار عناصر پرمصرف موجود در 1 و 10 تن میوه انار

مقدار عناصر موجود در 10 تنمقدار عناصر موجود در 1 تن
مقدار بر حسب کیلوگرمنوع عنصرمقدار بر حسب کیلوگرمنوع عنصر

32نیتروژن3/2نیتروژن
83پتاسیم8/31پتاسیم
5فسفر0/5فسفر
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نمودار1- میزان برداشت ازت و پتاسیم از خاک بر مبنای عملکرد

نمودار2- میزان برداشت فسفر از خاک بر مبنای عملکرد
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 راهنمــای نمــودار 2: بــا توجــه بــه اینکــه مقادیــر برداشــت فســفر نســبت 
بــه نیتــروژن و پتاســیم خیلــی کمتــر اندازه گیــری شــده اســت، بنابرایــن نمــودار 

فســفر از نیتــروژن و پتاســیم جــدا شــده اســت.

ــد آن  ــرای تولی ــود شــیمیایی ب ــل ک ــالم اســت و از حداق ــوۀ س ــک می ــار ی ان
ــرای جبــران ایــن میــزان عناصــر برداشت شــده از  اســتفاده می شــود. بنابرایــن ب
خــاک جهــت تولیــد محصــول، بایــد از کودهــای دامــی اســتفاده نمــود. امــا ســؤال 
اینجاســت کــه چــه مقــدار از انــواع کودهــای دامــی بــرای تأمیــن ایــن مقــدار از 
ــدار کــود دامــی کــه  ــا آن مق ــاز اســت؟ و آی ــورد نی ــدای فصــل م عناصــر در ابت
مصــرف می شــود تمــام نیــاز خــاک بــه ســه عنصــر نیتــروژن، پتاســیم و فســفر 
ــا برخــی  ــوه را فراهــم می کنــد ی ــرای تولیــد می برداشت شــده توســط درخــت ب
ــن  ــک از ای ــرای هری ــه ب ــران نمــود؟ در ادام ــد توســط کــود شــیمیایی جب را بای

ــن ســؤال ها پاســخ داده خواهــد شــد. ــه ای عناصــر ب

تأمین نیتروژن خاک  بر مبنای عملکرد
جهت تأمین نیاز درخت انار به عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر در ابتدای فصل از 
کودهای دامی در باغات استفاده می-شود. بنابراین باید پس از تعیین میزان عناصر 
مورد نیاز برای جبران مقادیر برداشت شده از خاک بر اساس عملکرد، با استفاده از 
نمودار )3( و با توجه به نیاز عنصری باید نوع و مقدار کود دامی مورد نیاز را تعیین 
کرد. اگر تأمین تمامی این عناصر با کود دامی مقدور نبود و قصد داشتید از کودهای 
شیمیایی به  عنوان تأمین کنندۀ کمکی عناصر استفاده کنید ضمن اینکه ممکن است 
کود دامی که برای باغ مصرف می شود نیاز سه عنصر مذکور را به طور کامل برطرف 
نکند )در مثال1، کود دامی مصرف شده نیاز نیتروژنی را تأمین می کند اما میزان 
پتاسیم مورد نیاز را برطرف نمی کند(، در این صورت ابتدا باید نوع و مقدار کود دامی 
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مورد استفاده را انتخاب و مشخص کرد که این مقدار کود چه مقدار از نیاز عناصر 
مذکور را تأمین می کند. سپس در صورت لزوم بقیۀ مقادیر کمبود این عناصر در 

خاک از حد مطلوب را، به وسیلۀ کودهای شیمیایی جبران نمود.

 

نمودار 3- میزان کود دامی الزم جهت تأمین مقدار نیتروژن مورد نیاز

 راهنمــای نمــودار 3: نمــودار 3 نشــان می دهــد کــه هریــک از کودهــای گاوی، 
گوســفندی و مرغــی چنــد کیلوگــرم نیتــروژن بــه خــاک اضافــه می کنند.

باغــدار می توانــد بــا اســتفاده از ایــن نمــودار مشــخص کنــد کــه بــرای تأمیــن 
نیتــروژن موردنیــاز بــه چــه مقــدار از هــر نــوع کــود دامــی نیــاز دارد. در نمــودار )4( 
نیــز میــزان نیتــروژن در هــر یــک از انــواع کودهــای شــیمیایی را مشــخص می شــود.
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نمودار4- نیتروژن موجود در هریک از انواع کودهای شیمیایی

ــی  ــه مثــال )1( توجــه نماییــد و خودآزمای ــوق ب ــب ف ــرای درک بهتــر مطال ب
ــد )1( را پاســخ دهی

مثال 1

این صورت 32 کیلوگرم  در  است  تن در هکتار  باغی 10  فرض کنید عملکرد 
نیتروژن، 83/1 کیلوگرم پتاسیم و 5 کیلوگرم فسفر از خاک برای تولید میوه برداشت 
شده است. اگر بخواهیم مقدار نیتروژن برداشت شده را با کود گاوی جبران کنیم با 
توجه به نمودار 3 به 2/5 تن کود نیاز داریم. اما اگر بخواهیم بخشی از آن را با کود 
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شیمیایی تأمین کنیم باید با مشخص کردن وزن کود دامی افزوده شده به خاک در 
نیتروژن  افقی مقدار  از روی محور  نمودار کود گاوی،  به  با توجه  و  محور عمودی 
اضافه شده به خاک را مشخص و آن مقدار که از کل نیتروژن مورد نیاز کم دارد، با 
توجه به نمودار 4 توسط کود شیمیایی تأمین کنیم. مثاًل اگر 1 تن کود گاوی به 
خاک افزوده شد 13/3 کیلوگرم از نیتروژن را تأمین می کند بنابراین برای تأمین 
18/7 )18/7=32-13/3( کیلوگرم باقیمانده نیتروژن، با توجه به نمودار 4 و بر اساس 

نمودار کود اوره حدود 41 کیلوگرم کود اوره مورد نیاز است.

خود آزمایی 1

تأمین پتاسیم خاک بر مبنای عملکرد
به دلیل نقش مهم پتاسیم در فعالیت آنزیم ها، حفظ شادابی و انتقال مواد داخل 
گیاه، این عنصر بیشترین سهم را در سبد عناصر غذایی موردنیاز گیاه دارد. هرچند 
بخشی از پتاسیم توسط خاک تأمین می شود اما اضافه کردن آن به خاک به صورت 
تأمین  برای  که  می دهد  نشان  نمودار5  دارد.  ضرورت  شیمیایی  و  دامی  کودهای 
پتاسیم برداشت شده از خاک به چه مقدار از انواع کود دامی نیاز داریم و همچنین 

نمودار 6 نیز میزان پتاسیم موجود در انواع کودهای شیمیایی را نشان می دهد.

اگر عملکرد باغ 7 تن در هکتار باشد برای جبران نیتروژن برداشت 
شده به چه مقدار کود گوسفندی نیاز است؟
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نمودار 5- نیاز کود دامی برای تأمین مقدار پتاسیم موردنیاز

نمودار6- مقدار پتاسیم موجود در انواع کودهای شیمیایی
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برای درک بهتر مطالب ذکر شده در خصوص تامین پتاسیم خاک به مثال )2( 
توجه نمایید و خودآزمایی )2( را پاسخ دهید.

مثال 2

در مثال 1 با اضافه کردن 2/5 تن کود گاوی 28 کیلوگرم پتاسیم به خاک افزوده 
می شود، اما نیاز پتاسیمی خاک 83/1 کیلوگرم برای 10 تن انار برداشت شده، است. 
بنابراین 55 کیلوگرم باقیمانده باید از طریق کود شیمیایی جبران شود. با استفاده از 
نمودار 6، عدد 55 را از روی محور عمودی مشخص نموده و با توجه به نوع کود مورد 
استفاده، مثاًل برای سولفات پتاسیم، میزان کود مورد نیاز را از محور افقی )حدود 125 

کیلوگرم( تعیین می کنیم.

خود آزمایی 2

تأمین فسفر خاک  بر مبنای عملکرد

عنصر فسفر نیز یکی از عناصر ضروری پرمصرف در گیاه است. حرکت این عنصر 
است  پایین  آن،  کم  و حاللیت  باال   PH دلیل  به  آهکی  در خاک های  به خصوص 
بنابراین کودهای فسفری را باید در نزدیکی و در محل دسترسی ریشۀ درخت دفن کرد. 

آیا مقدار کود گوسفندی که در خودآزمایی قبل برای جبران نیتروژن خاک 
مصرف شد، پتاسیم موردنیاز را هم تأمین می کند یا خیر؟ و اگرنه چه مقدار کود 

سولفات پتاسیم مورد نیاز است؟
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برای تأمین فسفر نیز همانند دو عنصر دیگر و با استفاده از نمودارهای 7 و 8 
عمل می کنیم. به این صورت که ابتدا میزان فسفری که توسط کود گاوی به خاک 
افزوده شده  را محاسبه کرده و سپس در صورت نیاز باقیماندۀ آن را از طریق کود 

شیمیایی جبران می کنیم.

نمودار 7- نیاز کود دامی برای تأمین مقدار فسفر موردنیاز
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نمودار 8- کود شیمیایی موردنیاز جهت تأمین فسفر بر اساس عملکرد باغ انار

برای درک بهتر مطالب بیان شده در مورد تامین فسفر خاک مثال )3( را در نظر 
بگیرید و خودآزمایی )3( را پاسخ دهید.

مثال 3

در مثال 1 به ازای 2/5 تن کود گاوی حدود 30 کیلوگرم فسفر به خاک اضافه 
می شود که با توجه به میزان فسفر مورد نیاز)5 کیلوگرم( این میزان کود، تمامی 

فسفر برداشت شده را تأمین کرده و نیازی به کود شیمیایی فسفر نیست.
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را  فسفر خاک  از  مقدار  2 چه  در خودآزمایی  محاسبه  شده  دامی  کود 
تأمین می کند؟

خود آزمایی 3

زمان کود دهی در باغ
جذب عناصر غذایی توسط ریشه از آغاز فعالیت آن ها شروع شده و در اواسط 
مرداد به اوج خود رسیده و تا اواسط پاییز کاهش می یابد. بنابراین میزان و زمان در 
دسترس بودن مواد غذایی در این مراحل رشدی برای تولید حداکثر عملکرد خیلی 
مهم است. بهترین زمان براي چال کود کردن در اواخر پائیز همراه با بخواب رفتن 
درخت است. کاهش دما منجر به کاهش فعالیت ریشه در خاک شده و عناصر به 
میزان حداقل طي دوره زمستان از خاک جذب شده و در بافت هاي درخت ذخیره 
مي شود و در اوایل اسفند هم زمان با افزایش دما، درخت با آمادگي کامل و استفاده 
از ذخیره مناسب فرآیندهاي الزم جهت گل انگیزي و باروري را تکمیل مي نماید. 
آغاز  از  قبل  ماه  یک  را  کار  این  می توان  نشد  انجام  کود  پاییز چال  اواخر  در  اگر 
افزایش می یابد  اواخر زمستان زمانیکه دمای خاک  انجام داد. در  فعالیت ریشه ها 
فعالیت ریشه ها نیز آغاز می شود که این امر معموالً یک ماه قبل از فعالیت شاخه ها 
و متورم شدن جوانه ها اتفاق می افتد. بنابراین تشخیص زمان شروع فعالیت ریشه ها 
به طور تجربی برای باغبان آسان است. برخی مواقع برای جبران عناصر برداشت شده 
از خاک نیاز به کود شیمیایی است، مانند مثال 2، که بخشی از پتاسیم موردنیاز 
توسط کود دامی جبران می شود و بقیه را باید از کود شیمیایی استفاده نمود. در 
این صورت مصرف تقسیطی و تدریجی کود باعث می شود که در طول رشد میوه، 
مواد غذایی جهت رشد و تولید و همچنین تشکیل جوانه های گل سال بعد به مقدار 
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کافی در اختیار درخت باشد. با توجه به اینکه پتاسیم در رشد و کیفیت میوه مؤثر 
است بنابراین بیشترین نیاز درخت به کود پتاس زمان بزرگ شدن میوه است. بهتر 
است کود پتاس موردنیاز را چند قسط کرده و از زمانی که میوه گردویی شد تا قبل 
از برداشت به همراه آب آبیاری مصرف نمود. درصورتی که به کود شیمیایی ازت نیاز 
باشد یک سوم آن را با شخم یا چال کود و قسط دوم پس از ریزش کامل گلبرگ ها 
و تشکیل میوه و یک سوم باقیمانده به فاصله دو ماه پس از تقسیط دوم هم زمان با 

آبیاری مصرف شود.

روش کود دهی در باغ

پس از محاسبۀ میزان کود می توان آن را در سطح باغ پهن و با یک شخم 30 تا 
40 سانتی کودها را با خاک مخلوط کرد. اما در خاک های آهکی به دلیل باال بودن 
مناسبی جهت  تا یک محل  استفاده شود  از چال کود  توصیه می شود  PH خاک 

فعالیت و جذب مواد غذایی برای ریشه فراهم شود. روش کود دهی در باغ دارای 
مراحل زیر است:

1. ابتدا باید میزان کود محاسبه شده برای مساحت باغ را بر تعداد درخت موجود 
تقسیم کرده و سهم کودی برای هر درخت را در گودال دفن کرد. 

2. گودال را باید حداقل به عمق 50 سانتی متر حفر و حجم آن را به گونه اي در 
نظر بگیرید که کود دامی در سطح 20 سانتی متری خاک و بیشتر مدفون شود تا 
ضمن برخورداري از رطوبت الزم امکان سبز شدن بذرهاي باقیمانده در کود میّسر 

نباشد. گودال ها باید در یک سوم بیرونی سایه انداز درخت حفر شوند. 
3. ناحیۀ ریشه را به 4 قسمت تقسیم و هر سال در یک قسمت آن، گودال کود 
حفر کنید تا از تداخل نواحی که در نوبت های قبل کود دهی شده  و خارج کردن 

کودهای قبلی جلوگیری شود. 
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4. درصورتی که آبیاری به وسیلۀ سیستم تحت  فشار انجام شود، چال کودها را 
باید در زیر قطره چکان ها ایجاد کرد تا رطوبت کافی به چال کود رسیده و جذب مواد 

غذایی توسط ریشه امکان پذیر باشد )شکل 2(. 
5. در زمان حفر گودال مقداري از ریشه ها نیز از دست مي رود. این موضوع اگر 
در زمان خواب درخت باشد امر مقبولي است، انتخاب یک ماه آخر پائیز براي این 
کار زمان بسیار مناسبي از این جهت است. کاهش حجم ریشه یا به تعبیري هرس 
ریشه از عوامل مؤثر در گل انگیزي )تولید گل( از طریق کاهش رشد رویشی درخت 

انار است. 
6. با توجه به اینکه کود اوره به سرعت در آب حل شده و جذب گیاه مي شود، 
استفاده از تمام نیاز کودی ازت به همراه کودهای پتاس و فسفر در اوایل دوره رشد 

در پایان زمستان مي تواند تولید شاخ و برگ )رشد رویشی( را افزایش دهد. 
7. افزایش رشد رویشی در انار باعث تولید گل های غیر ثمری بر روی شاخه های 
فصل جاری شده که این امر عالوه بر به هدر دادن انرژی درخت، عملکرد را  نیز 
کاهش می دهد. از این رو توصیه شده است جهت جلوگیری از جذب بیش از حد ازت 
توسط گیاه یا شسته شدن آن با آبیاری، همان طور که قباًل ذکر شد، پس از محاسبه 
کود حیـوانی موردنیاز، درصـورتی که به کود تکمیلی ازت نیـاز باشد، کود ازت در 3 
نوبت استفاده شود. یک سوم کود ازت به همراه کودهای دیگر زمان شخم یا چال کود 

و قسط های بعدی همراه با آبیاری استفاده می شود.
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شکل 2- کود دهی)مخلوط کود دامی و شیمیایی( به روش چال کو



محاسبه نیاز کود پایه )ازت، فسفر و پتاسیم( باغ های انار بارور بر مبنای عملکرد
26

یادداشت






