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 مقذمه

عَز ذاتی اش ًظس هیصاى هَاد آلی فقیس ثَدُ ٍ حبصللییصی ٍ ظسفیلت ًگْداؾلت     خؿک، ثِ ّبی هٌبعق خؿک ٍ ًیوِ خبک

تَاى خبکی ضعیف اش ًظلس حبصللییصی ثلِ ؾلوبز      آة پبییٌی دازًد. خبکی کِ کوتس اش دٍ دزصد هبدُ آلی داؾتِ ثبؾد، هی

پلریسی ٍ فساّولی    اش ًین دزصد هبدُ آلی دازًد. ّوچٌلیي، حل   ّبی ایساى کوتس  آٍزد ٍ ایي دز حبلی اغت کِ ثیؿتس خبک

ثبال ثػیبز کن ثَدُ ٍ ایلي هَضلَس غلجت کلبّؽ علرة عٌبصلس        pHدلی   ّبی آّکی ثِ  هصسف دز خبک عٌبصس غرایی کن

یلِ  اش عسفلی، تیل  (.2008یبثلد آآللٍَی،    عَز عجیعی ًیبش گیبّبى ثِ ایي عٌبصس افصایؽ هی غرایی تَغظ گیبّبى ؾدُ ٍ ثِ

عٌبصس غرایی ٍ اغتفبدُ داین گیبّبى اش ذخبیس غرایی خبک ثدٍى علبیگصیٌی هٌبغلت ٍ کلبفی ٍ ًیلص کلبّؽ تلَاى تَلیلد        

دز ؾلًَد.   ّبی اصلی کبّؽ عولکلسد گیبّلبى هوػلَة هلی     دلی  هدیسیت ًبدزغت ٍ کؿبٍزشی هتساکن اش عبه  ّب ثِ خبک

ّبی هودٍد کٌٌلدُ تَلیلد هوصلَل     فػفس ٍ گَگسد هْوتسیي عبه ًیتسٍضى، عٌبصس غرایی هبًٌد ّبیی، کوجَد   چٌیي خبک

تسیي زاُ ثسای عجساى کوجَد هَاد غلرایی   عٌَاى غسیع دز ایي هَزد اغتفبدُ اش کَدّبی ؾیویبیی ثِ (.2010آاٍالخ،  ّػتٌد

ش هصسف آًْلب،  ّبی شیبد کَدّبی ؾیویبیی ٍ آلَدگی خبک ٍ آة ًبؾی ا زغد ٍلی ّصیٌِ ًظس هی ٍ حبصلییصی خبک الشم ثِ

هلدیسیت تلفیقلی   ّوچٌلیي،  (. 1997غجت افصایؽ تقبضب ثسای هصسف کَدّبی آلی ؾلدُ اغلت آثسٍغلبزد ٍ فسزاغلٌبتَ،     

ای هوصَالت کؿبٍزشی، کبّؽ آلَدگی هویظ شیػت، ثْجَد  حبصلییصی خبک ثسای افصایؽ عولکسد، ثْجَد کیفیت تغریِ

  (.2009یؿٌْبد ؾدُ اغت آآلی ٍ ًٍلٍَ، ّبی فیصیکی، ؾیویبیی، شیػتی ٍ غالهت خبک پ ٍیطگی

 

 مزایا و معایب کودهای شیمیایی



عٌَاى علَفِ یب کلَد آللی(    دٌّد ثلکِ هقداز ثقبیبی گیبّی هفید آثِ تٌْب عولکسد گیبّبى زا افصایؽ هی کَدّبی ؾیویبیی ًِ

، زؾد گیبّبى لگَم زا افلصایؽ  1َاى آغبشگسعٌ دٌّد. ثسای هثبل، اغتفبدُ اش هقبدیس کوی اش کَد ًیتسٍضًی ثِ زا ًیص افصایؽ هی

ثلس ایلي، کَدّلبی ؾلیویبیی اش عوللِ هٌلبثعی        ؾَد. علالٍُ  غبشی ٍ افصایؽ ًیتسٍضى خبک هی دادُ ٍ هٌجس ثِ افصایؽ گسُ

حجلن ثلَدُ ٍ    تَاًٌد عٌبصس غرایی زا دز اختیبز گیبّبى قساز دٌّد. کَدّبی ؾیویبیی کلن  غَْلت ٍ غسیع هی ّػتٌد کِ ثِ

ّبی ثبال ٍ هؿیصی اش عٌبصس غرایی ًػجت ثِ غبیس هٌلبثع   تَاًٌد حو  ٍ ًق  ؾًَد. آًْب دازای هقبدیس ٍ غلظت آغبًی هی ثِ

 (.2009عَیی کسد آآلی ٍ ًٍلٍَ،  تَاى دز ّصیٌِ ًیسٍی کبز ٍ ّوچٌیي شهبى صسفِ ّػتٌد. ثب هصسف کَدّبی ؾیویبیی هی

اغتفبدُ ثیؽ اش اًداشُ اش کَدّبی ؾیویبیی غجت کبّؽ هَاد آللی خلبک آدز ًتیجلِ تجصیلِ غلسیع هلبدُ آللی(، کوجلَد         

چٌدگبًِ عٌبصس غرایی دز کؿبٍزشی هتساکن، کبّؽ غالهت خبک، ًبپبیدازی تَلیدات کؿبٍزشی، آلَدگی هولیظ شیػلت ٍ   

خبک ؾدُ ٍ ثػلتِ ثلِ    pHدّبی ؾیویبیی ثبعث تغییس ؾَد. هصسف شیبد کَ ثْجَد حبصلییصی خبک ثسای هدتی کَتبُ هی

ّلن خلَزدى تعلبدل زیصعبًلدازاى ٍ گیبّلبى       ثبعث ثِ pHتَاًد ثبعث اغیدی یب قلیبیی ؾدى خبک ؾَد. تغییس  ًَس کَد هی

(. ّوچٌلیي  2007، ٍ ّوکلبزاى  ؾلَد آپساّلبزا    ّبی کوجَد یب غویت عٌبصلس غلرایی ظلبّس هلی     ثَهی خبک ؾدُ ٍ ًؿبًِ

ّلبی هیتللف هثل  آثؿلَیی،      ٍغیلِ گیبُ هصسف ؾدُ ٍ ثقیلِ ثلِ ؾلیَُ    دزصد اش کَدّبی ؾیویبیی ثِ 40تب  30ًدزت  ثِ

زٍد. زعبیلت ًکلبت حفبظلت اش هولیظ      ّلدز هلی    شدایی، فسغبیؽ ٍ عرة غغوی ثِ غبشی، ًیتسات زٍاًبة، تصعید، ًیتسات

کؿلَزّبی پیؿلسفتِ دز ایلي شهیٌلِ هستکلت      شیػت دز هَزد هصسف کَدّبی ؾیویبیی، کؿَز زا اش تکساز اؾلتجبّبتی کلِ   

زٍیۀ کَدّبی ؾیویبیی دز ثسخی ًقبط کؿَز ثِ هسش ّؿلداز زغلیدُ    دازد. گسچِ آلَدگی ًبؾی اش هصسف ثی اًد، ثبش هی ؾدُ

پیؿلگیسی ثْتلس اش   »قجَل اغت؛ اهب عجق گفتِ هؿلَْز   اغت ٍلی خَؾجیتبًِ ٍضعیت عوَهی خبک کؿَز اش ایي ًظس قبث 

غبشی آة ٍ خبک زا اًجبم داد ٍ ثب ًظبزت دقیلق ثلس    اکٌَى اقداهبت اغبغی ثسای علَگیسی اش آلَدُ ید اش ّنثب« دزهبى اغت

 (.1390ّبی هسثَط اش دچبز ؾدى ثِ غسًَؾت ثسخی کؿَزّبی پیؿسفتِ دٍزی کسد آکسیویبى،  ًبهِ اعسای آییي

 

 مذیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک

                                                           
1
-Starter 



ٍ   ّلبی تلفیقلی کَدّلبی آللی     ( علس  تَغلعِ ًظلبم   1998  هتود آفلبوَ،  غبشهبى غرا ٍ کؿبٍزشی هل، 1998دز غبل 

اغبظ توقیقلبت اًجلبم ؾلدُ، تلفیلق کَدّلبی ؾلیویبیی ثلب         ؾیویبیی زا ثسای کؿَزّبی دز حبل تَغعِ پیؿٌْبد کسد. ثس

ِ  تَاًد ّبی کؿبٍزشی داؾتِ کِ خَد هی کَدّبی آلی ٍ شیػتی ًتبیج هغلَثی دز افصایؽ ثبشدُ تَلید فسآٍزدُ غلَی   زاّی ثل

ّبی فیصیکی ٍ ؾیویبیی خبک، افلصایؽ   ی غجت ثْجَد ٍیطگیٍ آل یویبییؾ یکَدّب یقیتلفهصسف  .کؿبٍزشی پبیداز ثبؾد

ّلب ٍ افلصایؽ کلبزایی کَدّلبی      ّبی هیکسٍثی خبک، ثْجَد چسخِ عٌبصس غرایی دز خلبک، کلبّؽ هصلسف ًْلبدُ     فعبلیت

 (.2009ؾَد آآلی ٍ ًٍلٍَ،  ؾیویبیی هی

ثس ثْجَد غبختوبى فیصیکی خلبک،   آلی دز هقبیػِ ثب کَدّبی ؾیویبیی هقبدیس شیبدی هَاد آلی دازًد کِ عالٍُ کَدّبی 

هَقع تأهیي کٌٌلد؛   تَاًٌد توبم ًیبش غرایی گیبّبى زا ثِ آٍزًد اهب ًوی اکثس عٌبصس غرایی الشم ثسای زؾد گیبّبى زا فساّن هی

کٌٌد کِ هوکي اغت دز هَاقع ضسٍزی پبغیگَی ًیبش گیلبُ ًجبؾلد. اش    شاد هیتدزیج آ چَى کَدّبی آلی عٌبصس غرایی زا ثِ

عَز چؿوگیسی افصایؽ  عسفی دیگس، کَدّبی ؾیویبیی اش عسیق تأهیي غسیع ًیبش غرایی گیبّبى، زؾد ٍ عولکسد آًْب زا ثِ

گْداؾلت آة خلبک زا   (. کَدّبی آلی حسکت آة دز خبک، تَْیِ ٍ ظسفیلت ً 2011دٌّد آهلکی فساّبًی ٍ ّوکبزاى،  هی

اغید ّیَهیک، ظسفیت عرة عٌبصس غلرایی تَغلظ خلبک ٍ    -ّوچٌیي، اش عسیق تؿکی  کوپلکع زظ. دٌّد افصایؽ هی

(. ثٌبثسایي، تلفیلق کَدّلبی   2003دٌّد آًی  ٍ ثسادی،  فعبلیت زیصعبًدازاى هؤثس دز فسایٌدّبی هعدًی ؾدى زا افصایؽ هی

ِ    ثسای کبّؽ هصسف کَدّبی ؾلیویبیی ٍ تیسیلت خلبک هلی     عٌَاى یک زٍؾی هؤثس  ؾیویبیی ٍ آلی ثِ تٌْلب   ثبؾلد کلِ ًل

، چیًَل  ٍ ّوکلبزاى  ؾلَد آ  کٌد ثلکِ غجت افصایؽ عولکلسد ٍ کیفیلت گیبّلبى هلی     خغسات آغیت ثِ هوصَل زا کن هی

دز تَاى اًتظبز داؾت کبّؽ چؿوگیسی   (. ثب اغتفبدُ اش زٍؼ هدیسیت تلفیقی حبصلییصی خبک دز غغح ٍغیع هی2011

هصسف کَدّبی ؾیویبیی دز کؿَز حبص  گسدد کلِ خلَد گلبهی ثلٌلد دز زاغلتبی حفل  هولیظ شیػلت ٍ زغلیدى ثلِ           

 ؾَد.   کؿبٍزشی ازگبًیک ٍ پبیداز هوػَة هی

 

 اجزای مذیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک

 ثلب حبصلییصی خبک تب غلغح ثْیٌلِ ثلسای تَلیلد هوصلَل      ٍ افصایؽ ؾبه  حف   هدیسیت تلفیقی حبصلییصی خبک

اعلصای هلدیسیت   کٌد.  آآلی ٍ غیسآلی( ثسای تغریِ گیبُ اغتفبدُ هیي ثبؾد کِ اش توبم هٌبثع هوک حداکثس غَد اقتصبدی هی



تلفیقی حبصلییصی خبک ؾبه  کَدّبی ؾلیویبیی، اًلَاس کَدّلبی آللی آثقبیلبی گیلبّی، کلَد غلجص، کَدّلبی داهلی،           

ّلبی زؾلد آللی     آتٌبٍة شزاعی ٍ کؿت هیللَط(، هولسک   کوپَغت(، اًَاس کَدّبی شیػتی، زٍؼ کؿت کوپَغت، ٍزهی

، عصلبزُ علجلک دزیلبیی، اکػلیي،     2ّلب  اغیدّبی َّهیک ٍ فَلَیلک، اغلیدّبی آهیٌلِ ٍ هوصلَالت آثکبفلت پلسٍتئیي      آ

 ثبؾد. غیتَکیٌیي، اغید غبلیػیلیک، اغید آثػیصیک ٍ غیسُ( ٍ اغتفبدُ اش هٌْدغی ضًتیک هی

 

 ف مذیریت تلفیقی حاصلخیزی خاکاهذا

اصلی هدیسیت تلفیقی حبصلییصی خبک، حف  ٍ افصایؽ حبصلییصی خبک ثسای تَلید پبیداز هوصَالت کؿلبٍزشی،   ّدف

ّب ًؿبى دادُ اغت کِ ثب افلصایؽ حبصللییصی    ثبؾد. ًتبیج پطٍّؽ ّبی تَلید هی  کبّؽ هصسف کَدّبی ؾیویبیی ٍ ّصیٌِ

تَاى تب ثیؽ اش پٌج ثساثس ًػلجت   یی، عولکسد گیبّبى زا هیخبک اش عسیق تغییس زٍؼ کؿت یب تلفیق کَدّبی آلی ٍ ؾیویب

(. هدیسیت تلفیقی حبصلییصی خبک توبم هٌبثع تغریِ گیبّلبى زا  2007ّبی غٌتی افصایؽ داد آآداهَ ٍ ّوکبزاى،  ثِ زٍؼ

ٍ افلصایؽ  دز ٍاقع ّدف هدیسیت تلفیقی حبصلییصی خبک، تغریِ هتعبدل گیبّلبى  . دّد ؾٌبغبیی ٍ هَزد اغتفبدُ قساز هی

اصلَل  . کِ ثلِ هولیظ شیػلت ًیلص آغلیت ٍازد ًؿلَد       عَزی ثبؾد؛ ثِ کویت ٍ کیفیت هوصَالت کؿبٍزشی تَلید ؾدُ هی

ثبؾد یعٌی اگس توبم عٌبصس غلرایی هلَزد ًیلبش زؾلد دز هقلبدیس کلبفی        کَددّی هتعبدل ثس اغبظ قبًَى حداق  لیجی  هی

ِ هَعَد ثبؾد ٍلی یک عٌصس غرایی دز حداق  هقداز ٍعَ ؾلَد.   ٍغلیلِ آى عٌصلس هولدٍد هلی     د داؾتِ ثبؾد، زؾد گیبُ ثل

هعٌی کَددّی یکػبى ًیػت ثلکِ افصٍدى عٌبصسی اغت کلِ دز خلبک کوجلَد آى ٍعلَد      تغریِ هتعبدل گیبّبى ّسگص ثِ 

ؾَد. هدیسیت تلفیقی حبصلییصی خلبک تلالؼ    ٍغیلِ گیبُ تعییي هی دازد ٍ ثس اغبظ ًتبیج آشهَى خبک ٍ هیصاى عرة ثِ

ّب زا علرة   کِ هقبدیس شیبدی اش آى کٌد تب گیبّبى هقبدیس کبفی ٍ ثْیٌِ اش عٌبصس غرایی زا دز اختیبز داؾتِ ثبؾٌد ًِ ایي هی

(. ایي دز حبلی اغت کِ اغتفبدُ ثیؽ اش حد اش کَدّبی ؾیویبیی غجت آلَدگی هولیظ شیػلت،   2009کٌٌد آآلی ٍ ًٍلٍَ، 

ی آًتبگًَیػتی ٍ ثسّن شدى تعبدل عٌبصس غلرایی هَعلَد دز خلبک ٍ غلساًجبم     ّبی ؾَزی، اثسّب ّب، آغیت افصایؽ ّصیٌِ

کٌلد   ؾَد. ثسای هثبل، هقبدیس ثبالی پتبغین دز خبک اش عرة هٌیصین عللَگیسی هلی   کبّؽ عولکسد ٍ کیفیت هوصَل هی

 (.2006کِ دز خبک هٌیصین کبفی ٍعَد داؾتِ ثبؾد آفبوَ،  حتی شهبًی
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 گیری نتیجه

ّلبی   کِ ثس اثس حداکثس عولکسد دز تَلید زایلج ؾلدُ اغلت آٍزٍد ًْلبدُ    « ّس چِ تَلید ثیؿتس، ثْتس»دلی  غیبغت غلظ  ثِ

ّبی شیبدی ثِ چسخِ شیػت هویغی کؿَز ٍازد ؾدُ ٍ کؿبٍزشاى ثلِ   ّب ٍ آغیت کیفیت ٍ غوَم هضس( ّصیٌِ کؿبٍزشی ثی

اغت کِ اش هدیسیت تلفیقلی حبصللییصی خلبک اغلتفبدُ      زاُ ایي   یکاًد. ثسای ح  ایي هؿک ّبی ًبپبیداز زٍی آٍزدُ ًظبم

ِ   عولکلسد  افلصایؽ هدیسیت تلفیقی حبصلییصی خبک دّد کِ  ؾَاّد ًؿبى هیؾَد.  ای هوصلَالت   ، ثْجلَد کیفیلت تغریل

 ثبؾلد.  ضلسٍزی هلی  ّبی فیصیکی ؾیویبیی شیػتی ٍ غالهت خلبک   ثْجَد ٍیطگی کؿبٍزشی، کبّؽ آلَدگی هویظ شیػت،

ِ     عالٍُ ای هلسدم اصلال  ٍ    ثس افصایؽ کوّی ٍ کیفی هوصَالت کؿبٍزشی، کوجَدّبی غراوی ثسعلسف ؾلدُ، ٍضلعیت تغریل

. ّوچٌلیي  یبثلد  عَز چؿوگیسی کبّؽ هی ّبی غرایی ٍ دازٍّب دز کؿَز ثِ دلی  افصایؽ ایوٌی ثدى، ًیبش ثِ اًَاس هکو  ثِ

تَاى اًتظبز داؾت کبّؽ چؿوگیسی دز هصلسف    یع هیثب اغتفبدُ اش زٍؼ هدیسیت تلفیقی حبصلییصی خبک دز غغح ٍغ

ثلٌد دز زاغتبی حف  هویظ شیػت ٍ زغیدى ثلِ کؿلبٍزشی   اغت کَدّبی ؾیویبیی دز کؿَز حبص  گسدد کِ خَد گبهی 

 ازگبًیک ٍ پبیداز.
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