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براساس درصد کربي آلی خاک ٍ تَصیِ عوَهی (کیلَگرم در ّکتار)تَصیِ هقدار هصرف کَد اٍرُ برای تَلید گٌدم آبی 

توضیحات
ػولىشد هَسد اًتظبس 

(تي دس ّىتبس)
اللین

(ویلَگشم دس ّىتبس)تَكیِ همذاس هلشف 

سایح تشیي وَد ًیتشٍطًی . گٌذم دس دٍسُ سؿذ خَد احتیبج صیبدی ثِ ًیتشٍطى لبثل خزة داسد.  ًیتشٍطى یه ػبهل ولیذی دس دػتیبثی ثِ ػولىشد هطلَة دس غالت اػت

ثِ دلیل پَیبیی وَد اٍسُ هلشف یه ثبسُ آى لجل اص وـت دس ّیچ ؿشایطی .  دسكذ ًیتشٍطى خبلق هی ثبؿذ46اػت وِ حبٍی کود اوره هَخَد ثشای وـت گٌذم 

ثشاػبع هشاحل سؿذ گٌذم  (ػشن دّی)تٌظین ٍ تطجیك ثشًبهِ وَدپبؿی ًیتشٍطى . تَكیِ ًوی ؿَد ٍ هلشف چٌذ ثبسُ آى ثِ كَست پبیِ ٍ ػشن هَسد تبویذ اػت

 دسكذ 24 دسكذ ًیتشٍطى ٍ 21حبٍی ) سولفات آهونیوم .خزة ًیتشٍطى اص هشحلِ ًـبیی آغبص ؿذُ ٍ دس هشحلِ گلذّی ثِ حذاوثش هی سػذ. اّویت فشاٍاًی داسد

 34حبٍی ) اػت  نیتزات آهونیومیىی دیگش اص وَدّبی ًیتشطًی وَد. یىی دیگش اص وَدّبی حبٍی ًیتشٍطى اػت وِ دس خبوْبی آّىی وَد هٌبػجی اػت (ػَلفبت

ثِ ػٌَاى وَد ػشن (  دػی صیوٌغ ثش هتش9 تب 6ؿَسی خبن )وِ هی تَاى دس هٌبطك ػشد ٍ ثِ ٍیظُ دس دیوضاسّب ٍ ًیض دس ؿشایط ؿَسی ون تب هتَػط  (دسكذ ًیتشٍطى

.ساثطِ تجذیل وَد اٍسُ ثِ دیگش وَدّبی ًیتشٍطًی ثِ كَست صیش هی ثبؿذ. ثِ خبی وَد اٍسُ اػتفبدُ ًوَد

همذاس وَد اٍسُ 2/2= همذاس وَد ػَلفبت آهًَیَم 

همذاس وَد اٍسُ 1/5= همذاس وَد ًیتشات آهًَیَم 

دس خبوْبی ثب . ثِ هٌظَس افضایؾ ویفیت داًِ گٌذم ثِ ٍیظُ افضایؾ پشٍتئیي آى، هذیشیت هلشف ًیتشٍطى اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت: سهاى و نحوه هصزف

یه ػَم  (ؿشٍع پٌدِ صًی لجل اص ؿشٍع ػشهبی صهؼتبًی) دسكذ دس هشحلِ آة دٍم 40تب  ( دسكذ30)، یه ػَم  (لَم)ٍ هتَػط (سػی ٍ لَم سػی)ثبفت سیض ٍ ػٌگیي 

هتَسم ؿذى ػبلِ ٍ یب )ٍ یب تـىیل خَؿِ  (ظَْس اٍلیي گشُ دس ػبلِ)دس هشحلِ تىویل پٌدِ صًی ٍ پغ اص گزساًذى ػشهبی صهؼتبًی ٍ یه ػَم دس هشحلِ ػبلِ دّی 

ثْتش اػت ًیتشٍطى دس چْبس هشحلِ، ّوضهبى ثب آة دٍم ٍ ؿشٍع پٌدِ صًی، تىویل پٌدِ صًی، ( ؿٌی)دس خبوْبی ثب ثبفت دسؿت ٍ ػجه . هلشف هی ؿَد (ؿىن خَؽ

 15ٍ  (هتَسم ؿذى ػبلِ) دسكذ ًیتشٍطى ول دس هشحلِ ؿىن خَؽ 25دس كَست اهىبى دس خبن ّبی ًؼجتبً ػجه ثْتش اػت وِ . ػبلِ دّی ٍ گلذّی هلشف ؿَد

 :هحلول پاشی. خزة ًیتشٍطى دس اٍاخش فلل سؿذ هی تَاًذ ثِ افضایؾ پشٍتئیي داًِ گٌذم هٌدش ؿَد. دسكذ ثؼذ اص گلذّی ٍ ؿشٍع پشؿذى داًِ ّب هلشف گشدد

ثب ایي حبل ثْتشیي سٍؽ ثشای وبسثشد وَدّبی ًیتشٍطًی دس ایي صهبى هحلَل پبؿی . هلشف خبوی وَدّبی ًیتشٍطًی دس اٍاخش فلل سؿذ گٌذم ثب هـىالتی ّوشاُ اػت

 دسكذ 50 سٍص پغ اص 7ثذیي هٌظَس دس طَل . هحلَل پبؿی ًیتشٍطى دس هشاحل ظَْس خَؿِ ّب ٍ ؿیشی ؿذى داًِ ثِ افضایؾ پشٍتئیي داًِ هٌدش خَاّذ ؿذ. هی ثبؿذ

 ویلَگشم دس ّىتبس تَكیِ هی گشدد وِ هی تَاى تَأم ثب هلشف ػن ثشای هجبسصُ ثب ػي گٌذم 8 تب 4گلذّی گٌذم، هحلَل پبؿی وَد ػَلفبت آهًَیَم ٍ یب اٍسُ ثِ هیضاى 

. ّضاس ثیـتش ًـَد7ضوٌب غلظت هحلَل ًیتشٍطى ثشای هحلَل پبؿی اص . اًدبم داد
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کودهای فسفاته

(هیلیگشم دس ویلَگشم)فؼفش لبثل اػتفبدُ خبن 

 (هیلی گرم در کیلَگرم)برای گٌدم آبی براساس هیزاى فسفر قابل استفادُ خاک  (کیلَگرم در ّکتار)تَصیِ هقدار هصرف دی آهًَیَم فسفات یا سَپرفسفات تریپل 

توضیحات اللین
ػولىشد هَسد اًتظبس 

(تي دس ّىتبس)
(ویلَگشم دس ّىتبس)تَكیِ همذاس هلشف 

دس خبوْبی للیبیی ٍ ) ثبال pHٍ یب  (دس خبوْبی اػیذی) پبییي pH. ووجَد فؼفش دس گٌذم هی تَاًذ ثِ ػلت پبییي ثَدى فؼفش ثَهی خبن ٍ یب وَددّی ون فؼفش ثبؿذ

هشاحل اٍلیِ سؿذ . ووجَد فؼفش دس هشاحل اٍلیِ سؿذ گٌذم پتبًؼیل ػولىشد سا ثِ ؿذت ون هی وٌذ. آّىی، خبن ػشد ٍ خبن خـه خزة فؼفش سا وبّؾ هی دّذ

اص ول فؼفش خزة ؿذُ تَػط گٌذم دس دٍ% 15حذٍد .  ّفتِ اٍل هی ثبؿذ ٍ تَكیِ ثش ایي اػت وِ فؼفش وبفی دس ایي هشحلِ دس اختیبس سیـِ لشاس گیشد6 تب 5حذٍد 

فؼفش ًمؾ ثبسصی دس تَلیذ پٌدِ ّبی لَی ٍ ثبلطجغ دس افضایؾ . ووجَد فؼفش دس اًتْبی سؿذ تأثیش ووی سٍی تَلیذ هحلَل گٌذم داسد.ّفتِ اٍل سؿذ خزة هی ؿَد

وبسایی ًؼجی . حشوت فؼفش دس خبن وٌذ اػت ٍ لؼوت صیبدی اص وَد فؼفشی هلشفی دس ػطح خبن ثبلی هبًذُ ٍ هوىي اػت دس خبن تثجیت ؿَد. ػولىشد داسد

 دسكذ فؼفش هلشف 30 تب 10حذٍد .  خبن، همذاس ٍ ؿىل فؼفشدس خبن، همذاس، سٍؽ ٍ صهبى هلشف وَد ٍ ًیبص خبف اسلبم گٌذم داسدpHوَد فؼفشی ثؼتگی ثِ 

اص . ثٌبثشایي وَدّبی فؼفشی داسای اثشات ثبلیوبًذُ ثشای وـت هحلَل ثؼذی هی ثبؿذ. ؿذُ خزة گیبُ گٌذم ؿذُ ٍ ثبلیوبًذُ ثِ كَست غیشلبثل خزة دس هی آیذ

-20) سوپزفسفات ساده، (P2O5 دسكذ 46ثب )سوپزفسفات تزیپل ، (P2O5 دسكذ 46ثب ) دی آهونیوم فسفات هتذاٍل دس وـَس، انواع کودهای فسفزی

ٍخَد داسد وِ ثشای وبسثشد ثِ كَست وَد آثیبسی هٌبػت ثَدُ ٍ هی تَاى ثِ آػبًی دس کودهای فسفزی تا حاللیت تاال . سا هی تَاى ًبم ثشد (P2O5 دسكذ 16

 ثِ همذاس هؼبدل هیکزوتی فسفات گزانولهّوچٌیي ثدبی ػَپشفؼفبت تشیپل هی تَاى اص وَد . هشحلِ تـىیل پٌدِ وِ حذاوثش ًیبص گٌذم ثِ فؼفش اػت ثِ وبس ثشد

. هیلی گشم دس ویلَگشم دس ًظش گشفتِ هی ؿَد15حذ ثحشاًی فؼفش دس خبن . اػتفبدُ وشد

هلشف فؼفش دس . تَكیِ ثش ایي اػت وِ توبم وَد فؼفشی لجل اص وبؿت گٌذم ٍ یب ّوضهبى ثب وبؿت ثزس هلشف گشدد: سهاى و نحوه هصزف کودهای فسفزی

ثِ دلیل تثجیت فؼفش دس خبن ٍ ػذم تحشن آى دس همبیؼِ ثب وَدّبی ًیتشٍطًی ثْتش اػت وَد . ایي دٍسُ تأثیش صیبدی ثش سٍی تؼذاد پٌدِ ٍ تَػؼِ ػیؼتن سیـِ ای داسد

هلشف وَدّبی فؼفشی ثِ كَست ًَاسی ًؼجت ثِ سٍؽ دػت پبؽ ٍ یب پخؾ ػطحی اص اٍلَیت . وَدوبس دس سدیف وـت ثزس لشاس گیشد-فؼفشی ثب دػتگبُ ثزسوبس

ایي هیضاى ثؼتگی ثِ همذاس فؼفش .  دسكذ همذاس هحبػجِ ؿذُ ثشای پخؾ ػطحی وبّؾ هی یبثذ50 تب 75ضوي ایٌىِ همذاس وَد هلشف ؿذُ ثِ . ثیـتشی ثشخَسداس اػت 

چٌبًچِ سٍؽ وبسثشد ًَاسی ثِ دلیل ػذم ٍخَد تدْیضات وبفی ػولی ًجبؿذ هی تَاى وَد فؼفشی سا دس ػطح خبن پخؾ وشدُ ٍ ثب دیؼه یب . لبثل اػتفبدُ خبن داسد

در .   ویلَگشم دس ّىتبس ثیـتش ًجبؿذ60هی ثبیؼت دلت ؿَد وِ هیضاى هلشف اص  (سٍؽ خبیگزاسی)دس كَست وبسثشد ّوضهبى ثب ثزس . دًذاًِ دس ػوك خبن لشاس داد

ٍ یب هحلَل  (وَد آثیبسی)ایي هٌبثغ هی تَاًٌذ ّوشاُ ثب آة آثیبسی . هی تَاى اص هٌبثغ دیگشی اص وَدّبی فؼفشی هحلَل دس آة اػتفبدُ ًوَدسهاى داشت گندم 

دس ایي هشاحل دس .ٍ یب اٍاخش پٌدِ صًی ٍ اٍاػط ػبلِ دّی اػت (آة ػَم)ثْتشیي هشاحل وَد آثیبسی گٌذم دس دٍ هشحلِ اثتذای سؿذ سٍیـی گٌذم . پبؿی اػتفبدُ ؿًَذ

 ویلَگشم اص وَدّبی هحلَل دس آة حبٍی فؼفش صیبد ثِ كَست وَد آثیبسی ٍ ّوچٌیي دس ّویي هشاحل سؿذ اػتفبدُ اص هٌبثغ وَدی وِ حبٍی همبدیش 10 تب 5هدوَع 

. ویلَگشم دس ّىتبس تَكیِ هی ؿَد2/5-5صیبد فؼفش هی ثبؿٌذ ثِ كَست هحلَل پبؿی 
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اللین
ػولىشد هَسد اًتظبس 

(تي دس ّىتبس)
(ویلَگشم دس ّىتبس)تَكیِ همذاس هلشف 

توضیحات

. گیبُ گٌذم دس هشحلِ ػبلِ سفتي ثیـتش اص ػبیش هشاحل ثِ پتبػین احتیبج داسد. ثشای ثِ دػت آٍسدى یه ػولىشد هطلَة تبهیي ػٌلش پتبػین ثشای گٌذم ضشٍسی اػت

ثِ ػالٍُ وبُ گٌذم هٌجغ ثب اسصؿی . هلشف وَدّبی پتبػیوی ایي ًیبص سا خجشاى هی وٌذ. ویلَ گشم دس ّش ّىتبس پتبػین خزة هی ًوبیذ8 تب 3/5دس ایي هشحلِ سٍصاًِ 

پتبػین همبٍهت گیبُ سا دس ثشاثش آفبت ٍ ثیوبسیْب ٍ كذهبت ًبؿی اص تٌؾ ّبی .  دسكذ اص پتبػین خزة ؿذُ تَػط گیبُ دس تشویت آى لشاس هی گیشد85اػت وِ حذٍد 

 سولفات پتاسین هی تَاى ثِ کودهای پتاسیویاص اًَاع هتذاٍل . ایي ػٌلش ػجت افضایؾ ثبصدّی اػتفبدُ اص وَدّبی ًیتشٍطًی ًیض هی ؿَد. ػشهبیی افضایؾ هی دّذ

. دس ثؼیبسی اص هَاسد ثیي ایي دٍ وَد تفبٍتی اص لحبظ اثشثخـی ٍخَد ًذاسد. اؿبسُ ًوَد (K2O) دسكذ اوؼیذ پتبػین 60 ٍ 50 ثِ تشتیت ثب همبدیش کلزید پتاسینٍ 

 ًیض ٍخَد داسًذ وِ ثِ ساحتی دس کودهای پتاسیوی تا تنیاى سولفات.تٌْب دس ؿشایط وـت گٌذم دس خبن ّبی ؿَس وبسثشد وَد ولشیذ پتبػین تَكیِ ًوی ؿَد

کودهای پتاسیوی ثِ ػالٍُ . لبثل تَكیِ اػت. آة لبثل حل ثَدُ ٍ ثشای وبسثشد دس آة آثیبسی دس هشاحلی اص سؿذ گٌذم وِ ثِ ووجَد پتبػین حؼبع هی ثبؿذ

هجٌبی تَكیِ هلشف خبوی پتبػین، آصهَى خبن .  وِ حبٍی ػٌبكش دیگش اص خولِ ًیتشٍطى ٍ فؼفش هی ثبؿٌذ ًیض ثشای وبسثشد دس آة  آثیبسی تَكیِ هی گشددهزکة

دس هَاسدی وِ ایي اهىبى فشاّن ًجبؿذ ثشای تَكیِ همذاس وبسثشد وَدّبی پتبػیوی ثبتَخِ ثِ ػبثمِ وبؿت، ػولىشد هَسد اًتظبس، هیضاى ثشداؿت پتبػین تَػط . اػت

.گٌذم اص خبن هی ثبیؼت ثِ وبسؿٌبع تغزیِ گیبّی آؿٌب ثب ؿشایط خبوی هٌطمِ هشاخؼِ ؿَد

دس كَستی وِ پتبػین هَخَد دس خبن ثشای سفغ . توبم وَد پتبػیوی لجل اص وبؿت هلشف ٍ ثب دیؼه یب دًذاًِ صیش خبن لشاس دادُ هی ؿَد :سهاى و نحوه هصزف

ثشای . ًیبص گیبُ وبفی ًجبؿذ ٍ وَد پتبػیوی ًیض لجل اص وبؿت هلشف ًـذُ ثبؿذ، هلشف ػشن ولشیذ پتبػین دس یه ًَثت دس هشاحل اٍلیِ سؿذ گٌذم تَكیِ هی ؿَد

ثب ایي سٍؽ همذاس هلشف وَد پتبػیوی وبّؾ خَاّذ . وَدوبس دس سدیف وـت ثزس لشاس داد-افضایؾ وبسایی وَد پتبػیوی هی تَاى ایي وَد سا ثب دػتگبُ ثزسوبس

دس هشاحل اًتْبی پٌدِ صًی ٍ اٍاػط ػبلِ دّی اػتفبدُ اص وَدّبی .  ثشای اثشثخـی ثیـتش ثْتش اػت ّوشاُ ثب وَد پتبػیوی همذاسی وَد ًیتشٍطًی ًیض هلشف ًوَد. یبفت

ّوچٌیي هحلَل پبؿی وَدّبی حبٍی ایي ػٌلش دس ّویي هشاحل .  ویلَگشم دس ّىتبس تَكیِ هی ؿَد20 تب 10لبثل حل وِ حبٍی همبدیش هٌبػجی پتبػین ثبؿٌذ ثِ همذاس 

ثشای دػتیبثی ثِ ػولىشدّبی ثبال، هلشف ػشن وَدّبی حبٍی .  ویلَگشم دس ّىتبس ًمؾ هَثشی دس افضایؾ ػولىشد ووی ٍ ویفی گٌذم داسد3-2سؿذ ثِ همذاس 

ٍ ؿیشی ؿذى داًِ ووه ثِ ػضایی دس پشؿذى داًِ ّب ٍ افضایؾ ػولىشد گٌذم  (لجل اص ظَْس خَؿِ)پتبػین ثبال ثِ كَست آثیبسی ٍ یب هحلَل پبؿی دس هشاحل گلذّی 

.داسد

کودهای پتاسه

(هیلیگزم در کیلوگزم)پتاسین قاتل استفاده خاک 
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 (هیلی گرم در کیلَگرم)برای گٌدم آبی براساس هیزاى پتاسین قابل استفادُ خاک  (کیلَگرم در ّکتار)تَصیِ هقدار هصرف سَلفات پتاسین 
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ف
گشٍُ وَدیسدی

همذاس هلشف گَگشد 

ثؼتِ ثِ ًَع آى هتفبٍت 

گَگشد پَدسی ٍ . اػت

-500پبػتیلی ثِ هیضاى 

 ویلَگشم دس ّىتبس 1000

 300ٍ ثیَگَگشد آلی 

 ویلَگشم لجل اص 500الی 

.وبؿت تَكیِ هی ؿَد

گَگشد آلی گشاًَلِ

 هیلی گشم دس 12) دسكذ اص خبن ّبی تحت وـت گٌذم دس وـَس ووتش اص حذ ثحشاًی 37هطبلؼبت كَست گشفتِ ًـبى هی دّذ وِ هیضاى گَگشد لبثل اػتفبدُ 

 هیلی 13/7دس ثبفت گیبّی ثشای تـخیق ووجَد گَگشد ثؼیبس هْن اػت ٍ حذ ثحشاًی آى دس ثبفت گیبّی گٌذم ( N/S)ًؼجت ًیتشٍطى ثِ گَگشد . هی ثبؿذ (ویلَگشم

ایي . خبن ّب ثِ ٍیظُ دس ًبحیِ فؼبلیت سیـِ گٌذم هَثش هی ثبؿذpHػالٍُ ثش ًمؾ گَگشد دس تغزیِ گٌذم، وبسثشد آى دس وبّؾ . گشم دس ویلَگشم تؼییي گشدیذُ اػت

گَگشد ػالٍُ ثش ًمؾ تغزیِ ای ٍ ثْجَد خلَكیبت خبن، دس . اهش دس خبوْبی آّىی ایشاى ػجت افضایؾ فشاّوی ػٌبكشی چَى فؼفش، سٍی ٍ آّي هی گشدد

سوپزفسفات   ٍ سولفات آهونیوم ، سولفات پتاسینوبسثشد ػبیش وَدّبی داسای ثٌیبى ػَلفبت ًظیش . خلَكیبت ویفی داًِ گٌذم ٍ ًبى تَلیذی ًیض ًمؾ داسد

ثِ دلیل ایٌىِ گَگشد دس خبن اثتذا هی ثبیؼتی  ثِ ووه فشایٌذّبی  :سهاى و نحوه هصزف  .    ًیض هی تَاًذ دس سفغ ووجَد گَگشد دس گیبُ گٌذم هَثش ثبؿٌذساده

ثِ اصای )كَست گیشد  (تیَثبػیلَػْب)صیؼتی ثِ ػَلفبت تجذیل ٍ ػپغ تَػط گیبُ خزة گشدد وبسثشد هؼتمین آى هی ثبیؼت ّوشاُ ثب ثبوتشیْبی اوؼیذ وٌٌذُ گَگشد 

وـبٍسصاى ثبیذ دلت صیبدی ثِ ًیبص وَدی گیبّبى صهؼتبًِ داؿتِ ثبؿٌذ صیشا ٍلتی دسخِ حشاست پبییي ٍ .( ویلَگشم هبیِ تلمیح تیَثبػیلَع0/5-1 ویلَگشم گَگشد 50

صهبى هلشف گَگشد ثِ دلیل صهبًجش ثَدى فشایٌذ تجذیل آى ثِ . سطَثت خبن صیبد اػت ثبوتشی ّبیی وِ گَگشد طجیؼی سا ثِ ػَلفبت تجذیل هی وٌٌذ خیلی ون ّؼتٌذ

. هبُ لجل اص وـت اػت4 تب 2وبسثشد گَگشد دس خبن ثِ ّوشاُ ثبوتشی ّبی تیَثبػیلَع . ػَلفبت تَػط فشایٌذّبی صیؼتی دس اثشثخـی آى ثؼیبس هَثش اػت

سایز کودها

توضیحات(کیلوگزم در هکتار)هقدار هصزف نام کود

گَگشد ثٌتًَیتی پبػتیلی گَگشدی1

 (کیلَگرم در ّکتار)تَصیِ هقدار هصرف سایر کَدّا برای گٌدم آبی 

گَگشد )ثیَگَگشد آلی 

تیَثبػیلَع داس

والت آّي

40

2

ػَلفبت هغ

ػَلفبت هٌگٌض

اػیذثَسیه

 دس ّضاس5

سیضهغزی

ػَلفبت هٌیضین

 5 ویلَگشم دس ّىتبس ٍ یب ثلَست هحلَل پبؿی دس هشحلِ پٌدِ صًی ٍ ؿشٍع ػبلِ سفتي گٌذم ثب غلظت 40ػَلفبت سٍی سا هی تَاى لجل اص وبؿت ثِ هیضاى 

.دس ّضاس هلشف ًوَد

ایي وَد سا هی تَاى لجل اص وبؿت ثِ ّوشاُ ػبیش وَدّب ثِ خبن اضبفِ ًوَد ٍ یب هی تَاى ثِ ّوشاُ آة آثیبسی ثب وَد اٍسُ دس هشحلِ ػشن ؿشٍع ػبلِ 

.سفتي گٌذم هَسد اػتفبدُ لشاس داد

هحلَل پبؿی دس هشحلِ پٌدِ صًی ٍ ؿشٍع ػبلِ سفتي گٌذم

ػَلفبت سٍی

ػَلفبت آّي

30

ثلَست خبن دّی  ٍ ثِ ّوشاُ آة آثیبسی هی تَاى اػتفبدُ ًوَد

 ویلَگشم دس ّىتبس ٍ یب ثلَست هحلَل پبؿی دس هشحلِ پٌدِ صًی ٍ ؿشٍع ػبلِ سفتي گٌذم ثب 40-30ػَلفبت هٌگٌض سا هی تَاى لجل اص وبؿت ثِ هیضاى 

. دس ّضاس هلشف ًوَد5غلظت 

 5 ویلَگشم دس ّىتبس ٍ یب ثلَست هحلَل پبؿی دس هشحلِ پٌدِ صًی ٍ ؿشٍع ػبلِ سفتي گٌذم ثب غلظت 30ػَلفبت هغ سا هی تَاى لجل اص وبؿت ثِ هیضاى 

.دس ّضاس هلشف ًوَد

دس ساضی وِ هحذٍدیت اػتفبدُ اص ایي ػٌلش سا .هلشف ایي وَد دس اساضی ؿَس ٍ ّوچٌیي خبّبئیىِ اص آة ؿَس اػتفبدُ هی وٌٌذ تَكیِ ًوی گشدد

 ویلَگشم دس ّىتبس  لجل اص وبؿت ثِ كَست خبن دّی ٍ یب ثِ ّوشاُ آة آثیبسی دس هشحلِ پٌدِ صًی تب ؿشٍع 20-10ًذاسًذ ایي وَد سا هی تَاى ثِ هیضاى 

.ػبلِ سفتي اػتفبدُ ًوَد
2-3

30-40

50

10-20
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. هٌظَس اص وَد ػجض ثشگشداًذى ؿبخ ٍ ثشي گیبّبى ثِ خبن پغ اص سؿذ وبفی ٍ ثذٍى ثشداؿت هحلَل اػت. یىی اص ساّْبی افضایؾ هبدُ آلی خبن اػتفبدُ اص وَد ػجض دس تٌبٍة صساػی اػت

وَدّبی ػجض دس ثیـتش . اص طشفی وَد ػجض ثب خزة ٍ رخیشُ هَاد غزایی دس خَد اص ؿؼتِ ؿذى آًْب خلَگیشی هی وٌذ. اثش وَد ػجض ثش خلَكیبت فیضیىی خبن ّوبًٌذ وَد حیَاًی هی ثبؿذ

وَد ػجض سا . گیبّبًی اص خولِ خلش، لَثیب سٍغٌی، اًَاع لَثیب، چبٍداس، ؿجذس، خَ ٍ گٌذم ػیبُ ثِ ػٌَاى وَد ػجض دس وـت آثی هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ. هَالغ اص گیبّبى خبًَادُ ثمَالت ّؼتٌذ

ّشچِ دسكذ هَاد خـجی وَد ػجض ثیـتش ٍ ًیتشٍطى آى ووتش ثبؿذ، هی ثبیؼتی ثب فبكلِ صهبًی طَالًی تشی اص وبؿت گٌذم ثِ خبن . حذالل دٍ ّفتِ لجل اص وبؿت گٌذم ثِ خبن ثش هی گشداًٌذ

.ثشگشداًذُ ؿَد

وَد ػجض

ثِ ػالٍُ وبسثشد اػیذ ّیَهیه وبسایی اػتفبدُ اص ػٌبكش غزایی اص خولِ فؼفش . اػیذّبی ّیَهیه تبثیش ثؼضایی دس ثْجَد ؿشایط ؿیویبیی، فیضیىی ٍ ثیَلَطیىی خبن ثشای سؿذ گٌذم ایفب هی وٌٌذ

.وبسثشد هحلَلْبی اػیذ ّیَهیه اص طشیك ػیؼتن آثیبسی ٍ هحلَل پبؿی ٍ یب ثلَست ثزسهبل اهىبى پزیش اػت. سا افضایؾ هی دّذ

وبسثشد اػیذّبی آهیٌِ دس ؿشایط تٌؾ . دس ایي هیبى وبسثشد اػیذّبی آهیٌِ ٍ ػلبسُ خلجه ّبی دسیبیی تبثیش ثِ ػضایی دس سؿذ گیبُ گٌذم داسد. تبوٌَى هحشن ّبی سؿذ هختلفی هؼشفی ؿذُ اًذ

. لیتش دس ّىتبس ثِ كَست هحلَل پبؿی ثشای وبّؾ خؼبست ػشهب تَكیِ هی ؿَد2 تب 1ػشهبیی دس صهبى پٌدِ صًی ثِ هیضاى 

اػیذ ّیَهیه

3

وَد آلی

آلی

هحشن ّبی سؿذ

وَد آلی اگش پَػیذُ ًجبؿذ ثْتش اػت چٌذ هبُ لجل اص هلشف ثب خبن هخلَط ٍ ثب اػوبل سطَثت هٌبػت . هیضاى هلشف وَد آلی ثؼتگی ثِ دسخِ پَػیذگی، ًؼجت وشثي ثِ ًیتشٍطى ٍ ًَع آى داسد

هطبلؼبت هتؼذد . ثْتش اػت وَد آلی دس ػوك هَثش سیـِ ثب خبن وبهالً هخلَط ؿَد.. اگش وَد آلی دسخِ پَػیذگی وبفی داؿتِ ثبؿذ هی تَاى ّوضهبى ثب وـت آى سا هلشف ًوَد.پَػبًذُ ؿَد

.ًـبى هی دّذ وِ ثب هلشف وَدّبی آلی هی تَاى اص هیضاى هلشف وَدّبی ؿیویبیی وبػت

صیؼتی 4

 وَدّبی صیؼتی ثِ هَاد خبهذ، هبیغ ٍ یب دس ثشخی هَاسد طلِ هبًٌذ اطالق هی ؿَد وِ تشویجی اص یه هبدُ ًگْذاسًذُ وِ ثب خوؼیت اًجَُ اص یه یب چٌذ ًَع اسگبًیؼن هفیذ خبوضی ٍ یب فشآٍسدُ هتبثَلیه آًْب 

وَدّبی صیؼتی هحشن سؿذ گیبُ، ثؼتگی هقدار و نحوه هصزف . تشویت ٍ فشهَلِ ؿذُ اػت ٍ ثشای تبهیي ػٌبكش غزایی هَسد ًیبص گیبّبى ٍ یب افضایؾ سؿذ ٍ ػولىشد آًْب هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ

.ایي وَدّب ثِ ؿىل هبیغ ٍ یب پَدسی ٍ ثِ ًذست ثِ كَست گشاًَل تَلیذ هی ؿًَذ. صیبدی ثِ ًَع فشهَالػیَى آًْب داسد

 همذاس هؼیٌی اص ثزس سا دسٍى ظشف تویضی سیختِ ٍ هتٌبػت ثب ثزس وَد صیؼتی هبیغ سا ثِ آى اضبفِ هی وٌین ٍ روش تذر هالی-1 :  کودهای سیستی هحزک رشد گیاه تا فزهوالسیوى هایع (الف

ًگْذاسی گشدد  (دٍس اص ًَس هؼتمین خَسؿیذ ٍ دس َّای ػشد ٍ خـه)هحتَیبت ظشف حبهل ثزس سا خَة تىبى دادُ تب وبهال آغـتِ گشدد دس كَست آهبدُ ًجَدى ؿشایط وبؿت ثزسّب دس هىبى تویضی 

 هیلی لیتش اص هبیِ 30-20دس هَسد گٌذم ثِ اصای ّش ویلَگشم ثزس . همذاس وَد صیؼتی هبیغ هلشفی ثؼتگی ثِ هیضاى ٍ ًَع ثزس داسد. اص هشطَة وشدى ثیؾ اص حذ ثزس ثبیذ خَدداسی وشد. ( ػبػت24حذاوثش )

دس هحلَل پبؿی . ثبتَخِ ثِ ػطح ػجض هضسػِ ، همذاس وَد صیؼتی هلشفی هتفبٍت اػت. هؼوَالً دس دٍ تب ػِ هشحلِ دس دٍسُ سؿذ ػجضیٌِ ای تَكیِ هی ؿَد: هحلول پاشی- 2. تلمیح هبیغ تَكیِ هی ؿَد

.هحلَل پبؿی ثْتش اػت ٌّگبم غشٍة آفتبة كَست گیشد. وَد هَسد ًظش هی ثبیؼتی سلیك ؿَد وِ ثؼتِ ثِ خوؼیت سیضخبًذاساى هَخَد دس وَد سلیك ػبصی هوىي اػت تب كذثبس ّن هدبص ثبؿذ

هلشف وَد صیؼتی پَدسی ثؼتگی ثِ ًَع ٍ هیضاى ثزس داسد ّوچٌیي ایي وَدّب خْت اػتمشاس ثْتش ثش سٍی ثزس ًیبصهٌذ ثِ اػتفبدُ اص  :کودهای سیستی هحزک رشد گیاه تا فزهوالسیوى پودری (ب

دسكذ هتیل 4دسكذ ؿىش ٍ 20دسكذ كوغ ػشثی، 40هی تَاًذ هحلَل )اثتذا ثزس هَسد ًیبص سا دس ظشف تویضی سیختِ ػپغ هتٌبػت ثب ثزس همذاس هـخلی اص هحلَل هبدُ چؼجبًٌذُ .یه هبدُ چؼجٌذُ هی ثبؿٌذ

ٍ ( ػبیِ ٍ دس ػطح تویض)اضبفِ ًوَدُ  ٍ ثخَثی ّن صدُ ػپغ وَد صیؼتی پَدسی سا اضبفِ ًوَدُ ٍ هدذداً ثخَثی ّن هی صًین ثْتش اػت ثزسّب لجل اص وبؿت اًذوی دس َّا خـه ؿذُ  (اتیل ػلَلض ثبؿذ

. گشم هبیِ تلمیح پَدسی تَكیِ هی گشدد30 هیلی لیتش هحلَل چؼجبًٌذُ ٍ حذٍد 30-20دس هَسد گٌذم . ػپغ وـت ؿًَذ
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کودهای ازته

(هیلی لیتز)بارًذگی سال سراعی 
ًیتزٍصى هَرد ًیاس 

(کیلَگزم در ّکتار)

کیلَگزم در )اٍرُ 

(ّکتار
توضیحات

250-2754087

275-3004598

300-32550109

325-35055120

350-37560130

375-40065141

40070152بیص اس 

کودهای فسفاته

(هیلی گزم در کیلَگزم)فسفز اٍلیِ خاک 
هَرد ًیاس  (پٌتاکسیذ)هیشاى فسفز 

(ّکتار/کیلَگزم)

دی آهًَیَم فسفات یا 

سَپزفسفات تزیپل هَرد ًیاس 

(ّکتار/کیلَگزم)

توضیحات

9715

81430

72145

62860

53575

44290

.در سراعت دین بِ دلیل ایٌکِ اغلب هشارع دارای پتاسین باال هی باضٌذ هصزف خاکی پتاسین تَصیِ ًوی ضَد :کودهای پتاسه

در سراعت دین گٌذم دٍ سَم کَد ًیتزٍصًی تَصیِ ضذُ هی بایست در پاییش ّوشهاى با کاضت هصزف  :زمان و نحوه مصرف

یک سَم باقیواًذُ ًیش در صَرت ٍجَد بارًذگی ّای بْارُ بِ صَرت سزک در فاصلِ سهاًی ًیوِ دٍم اسفٌذ تا ًیوِ اٍل . ضَد

در هٌاطقی کِ دٍ سَم کَد ًیتزٍصًی در پاییش هصزف ضذُ است در صَرت عذم . فزٍردیي هاُ بِ صَرت سزک تَصیِ هی ضَد

.ٍجَد بارًذگی ّای بْارُ اس هصزف کَد سزک خَدداری ضَد

توصیه عمومی مصرف نیتروژن برای گندم دیم برحسب بارندگی در سال زراعی

متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت گندم دیم براساس آزمون خاک

. تَصیِ بزایي است کِ توام کَد فسفزی قبل اس کاضت گٌذم ٍ یا ّوشهاى با کاضت بذر هصزف ضَد :زمان و نحوه مصرف

رٍش هٌاسب بزای هصزف کَدّای فسفاتِ، استفادُ اس کَدکار است کِ غالباً بِ ّوزاُ بذرکار کَد را در ردیف کطت بذر قزار 

اس آًجایی کِ تعذاد کَدکار . کِ ّن خطز تثیبت فسفز را کاّص هی دّذ ٍ ّن قابلیت استفادُ اس کَد را افشایص هی دّذ. هی دّذ

در غالب هٌاطق کطاٍرسی هحذٍد است تَصیِ هی ضَد استفادُ اس کَدّای فسفاتِ قبل اس ضخن در سطح خاک اًجام ضَد تا با 

. ساًتی هتزی خاک بزدُ ضَد ٍ حذاقل قابلیت استفادُ اس کَد بیطتز گزدد20عولیات ضخن ، کَد تا عوق 

. کیلَگزم در ّکتار کوتز خَاّذ بَد20 الی 10گٌذم تغییز کٌذ، هصزف ًیتزٍصى بزای گٌذم بِ طَر هتَسط  - (لگَم)چٌاًچِ سیستن تٌاٍبی بِ علَفِ . گٌذم تَصیِ ضذُ است- ایي هقادیز بزای سیستن تٌاٍبی آیص ** 

۸



۹



0/5>0/5-0/750/75-1

3210180150220

4260230200270

5310280250320

6350320290360

≥7390360330400

3230200170240

4280250220290

5330300270340

6370340310380

≥7400370340410

3210180150220

4260230200270

5310280250320

6350320290360

≥7390360330400

3180150120190

4230200170240

5280250220290

6320290260330

≥7360330300370

ذل
هؼت

شد
ػ

همذاس وَد اٍسُ 2/2= همذاس وَد ػَلفات آهًَیَم 

همذاس وَد اٍسُ 1/5= همذاس وَد ًیتشات آهًَیَم 

خزب ًیتشٍطى اص هشحلِ ًـایی آغاص . تشاػاع هشاحل سؿذ خَ، اّویت ػلوی ٍ ػولی صیادی داسد (ػشن دّی)تٌظین ٍ تطثیك تشًاهِ وَدپاؿی  :سهان و نحوه هصزف

تاهیي ًیتشٍطى طی هشحلِ اػاع سؿذ ؿاهل پٌدِ صًی، ػالِ دّی، خَؿِ دّی ٍ پشؿذى داًِ اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداس . ؿذُ ٍ دس هشحلِ گلذّی تِ حذاوثش هی سػذ

تیـتشیي ًیاص ًیتشٍطًی خَ .  دسكذ ول وَد ًیتشٍطًی تشآٍسد ؿذُ تشای ول فلل سؿذ هَوَل ؿَد40اٍلیي ًَتت هلشف ًیتشٍطى تِ لثل اص آتیاسی دٍم ٍ تِ هیضاى . اػت

، یه ػَم  دس هشحلِ (لَم)ٍ هتَػط (سػی ٍ لَم سػی)دس خان ّای تا تافت سیض ٍ ػٌگیي . وِ حذٍد ًیوِ دٍم فشٍسدیي هاُ اتفاق هی افتذ. دس هشحلِ ػالِ دّی اػت

یه ػَم دس هشحلِ تىویل پٌدِ صًی ٍ پغ اص گزساًذى ػشهای صهؼتاًی ٍ یه ػَم دس هشحلِ ػالِ دّی  (ؿشٍع پٌدِ صًی لثل اص ؿشٍع ػشهای صهؼتاًی)آب دٍم 

تْتش اػت ًیتشٍطى دس  (ؿٌی)دس خاوْای تا تافت دسؿت ٍ ػثه . هلشف هی ؿَد (هتَسم ؿذى ػالِ ٍ یا ؿىن خَؽ)ٍ یا تـىیل خَؿِ  (ظَْس اٍلیي گشُ دس ػالِ)

 25دس كَست اهىاى دس خان ّای ًؼثتاً ػثه تْتش اػت وِ . چْاس هشحلِ، ّوضهاى تا آب دٍم ٍ ؿشٍع پٌدِ صًی، تىویل پٌدِ صًی، ػالِ دّی ٍ گلذّی هلشف ؿَد

. دسكذ تؼذ اص گلذّی ٍ ؿشٍع پشؿذى داًِ ّا هلشف گشدد15ٍ  (هتَسم ؿذى ػالِ)دسكذ ًیتشٍطى ول دس هشحلِ ؿىن خَؽ 

براساس درصد کربي آلی خاک و توصیه عووهی (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف کود اوره برای تولید جو آبی کودهای استه

تَكیِ دسكذ وشتي آلی

ػوَهی

ب
طَ

هش
 ٍ 

شم
گ

سایح تشیي وَد ًیتشٍطًی . خَ دس دٍسُ سؿذ خَد احتیاج صیادی تِ ًیتشٍطى لاتل خزب داسد.  ًیتشٍطى یه ػاهل ولیذی دس دػتیاتی تِ ػولىشد هطلَب دس غالت اػت

تِ دلیل پَیایی وَد اٍسُ هلشف یه تاسُ آى لثل اص وـت دس ّیچ ؿشایطی .  دسكذ ًیتشٍطى خالق هی تاؿذ46 هی تاؿذ وِ حاٍی  اورههَخَد تشای وـت خَ وَد

تشاػاع هشاحل سؿذ خَ اّویت  (ػشن دّی)تٌظین ٍ تطثیك تشًاهِ وَدپاؿی ًیتشٍطى . تَكیِ ًوی ؿَد ٍ هلشف چٌذ تاسُ آى تِ كَست پایِ ٍ ػشن هَسد تاویذ اػت

 ( دسكذ ػَلفات24 دسكذ ًیتشٍطى ٍ 21حاٍی ) سولفات آهونیوم. خزب ًیتشٍطى اص هشحلِ ًـایی آغاص ؿذُ ٍ دس هشحلِ گلذّی تِ حذاوثش هی سػذ. فشاٍاًی داسد

یىی دیگش اص وَدّای حاٍی ًیتشٍطى اػت وِ دس خاوْای آّىی وَد هٌاػثی اػت ٍ تِ ٍیظُ دس هٌاطك ػشد دس تْاس هی تَاًذ تِ ػٌَاى وَد ػشن تشای خَ اػتفادُ 

 اػت  نیتزات آهونیومیىی دیگش اص وَدّای ًیتشطًی وَد.. ایي وَد ّوچٌیي هی تَاًذ تِ دلیل داؿتي ػَلفات  تخؾ اص ًیاص خَ تِ گَگشد سا تشطشف ًوایذ. ؿَد

تِ ػٌَاى  ( دػی صیوٌغ تش هتش9 تا 6ؿَسی خان )وِ هی تَاى دس هٌاطك ػشد ٍ تِ ٍیظُ دس دیوضاسّا ٍ ًیض دس ؿشایط ؿَسی ون تا هتَػط  ( دسكذ ًیتشٍطى34حاٍی )

وَدّای هحلَل حاٍی ػٌاكشغزایی پشهلشف اص خولِ ًیتشٍطى تشای . ًیتشٍطى دس اًَاع وَدّای هشوة ًیض ٍخَد داسد. وَد ػشن تِ خای وَد اٍسُ اػتفادُ ًوَد

ساتطِ تثذیل وَد اٍسُ تِ دیگش وَدّای ًیتشٍطًی تِ كَست صیش هی . دس ؿشایط آتیاسی تحت فـاس ٍ تاساًی لاتل تَكیِ ّؼتٌذ.. هلشف دس آب آتیاسی طشاحی ؿذُ اًذ

.تاؿذ

اللین
ػولىشد هَسد اًتظاس 

(تي دس ّىتاس)
توضیحات

(ویلَگشم دس ّىتاس)تَكیِ همذاس هلشف 

ه
خـ

 ٍ 
شم

گ

۱۰



0/5>5-1010-1212-15

31701305020

42001608040

523019011060

626022014090

≥7280240160110

31551153520

41851456530

52151759550

624520512580

≥7265215145100

31701305020

42001608040

523019011060

626022014090

≥7280240160110

31901507040

422018010060

525021013080

6280240160110

≥7300260180140

اللین
ػولىشد هَسد اًتظاس 

(تي دس ّىتاس)
توضیحات

(ویلَگشم دس ّىتاس)تَكیِ همذاس هلشف 

 (هیلی گرم در کیلوگرم)برای تولید جو آبی براساس هیزاى فسفر قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف دی آهوًیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل کودهای فسفاته

(هیلیگشم دس ویلَگشم)فؼفش لاتل اػتفادُ خان 

ب
طَ

هش
 ٍ 

شم
دس خاوْای للیایی ٍ) تاال pHٍ یا  (دس خاوْای اػیذی) پاییي pH. ووثَد فؼفش دس خَ هی تَاًذ تِ ػلت پاییي تَدى فؼفش تَهی خان ٍ یا وَددّی ون فؼفش تاؿذگ

هشاحل اٍلیِ سؿذ . ووثَد فؼفش دس هشاحل اٍلیِ سؿذ خَ پتاًؼیل ػولىشد سا تِ ؿذت ون هی وٌذ. آّىی، خان ػشد ٍ خان خـه خزب فؼفش سا واّؾ هی دّذ

اص ول فؼفش خزب ؿذُ تَػط خَ دس دٍ ّفتِ% 15حذٍد .  ّفتِ اٍل هی تاؿذ ٍ تَكیِ تش ایي اػت وِ فؼفش وافی دس ایي هشحلِ دس اختیاس سیـِ لشاس گیشد6 تا 5حذٍد 

فؼفش ًمؾ تاسصی دس تَلیذ پٌدِ ّای لَی ٍ تالطثغ دس افضایؾ ػولىشد . ووثَد فؼفش دس اًتْای سؿذ تأثیش ووی سٍی تَلیذ هحلَل خَ داسد.اٍل سؿذ خزب هی ؿَد

واسایی ًؼثی وَد فؼفشی . حشوت فؼفش دس خان وٌذ اػت ٍ لؼوت صیادی اص وَد فؼفشی هلشفی دس ػطح خان تالی هاًذُ ٍ هوىي اػت دس خان تثثیت ؿَد. داسد

 دسكذ فؼفش هلشف ؿذُ خزب گیا30ُ تا 10حذٍد .  خان، همذاس ٍ ؿىل فؼفشدس خان، همذاس، سٍؽ ٍ صهاى هلشف وَد ٍ ًیاص خاف اسلام خَ داسدpHتؼتگی تِ 

اص اًَاع وَدّای فؼفشی . تٌاتشایي وَدّای فؼفشی داسای اثشات تالیواًذُ تشای وـت هحلَل تؼذی هی تاؿذ.خَ ؿذُ ٍ تالیواًذُ تِ كَست غیشلاتل خزب دس هی آیذ

سا هی تَاى  (P2O5 دسكذ 16-20) سوپزفسفات ساده، (P2O5 دسكذ 46تا ) سوپزفسفات تزیپل، (P2O5 دسكذ 46تا ) دی آهونیوم فسفاتهتذاٍل دس وـَس، 

وَدّای فؼفشی تا حاللیت تاال ٍخَد داسد وِ تشای واستشد تِ كَست وَد آتیاسی هٌاػة تَدُ ٍهی تَاى تِ آػاًی دس هشحلِ تـىیل پٌدِ وِ حذاوثش ًیاص خَ تِ. ًام تشد

. تِ همذاس هؼادل اػتفادُ وشدهیکزوبی فسفات گزانولهّوچٌیي تدای ػَپشفؼفات تشیپل هی تَاى اص وَد . فؼفش اػت تِ واس تشد

ه
خـ

 ٍ 
شم

گ
ذل

هؼت

هلشف فؼفش دس ایي . تَكیِ تش ایي اػت وِ توام وَد فؼفشی لثل اص واؿت خَ ٍ یا ّوضهاى تا واؿت تزس هلشف گشدد :سهان و نحوه هصزف کودهای فسفزی

تِ دلیل تثثیت فؼفش دس خان ٍ ػذم تحشن آى دس همایؼِ تا وَدّای ًیتشٍطًی تْتش اػت وَد . دٍسُ تأثیش صیادی تش سٍی تؼذاد پٌدِ ٍ تَػؼِ ػیؼتن سیـِ ای داسد

هلشف وَدّای فؼفشی تِ كَست ًَاسی ًؼثت تِ سٍؽ دػت پاؽ ٍ یا پخؾ ػطحی اص اٍلَیت . وَدواس دس سدیف وـت تزس لشاس گیشد-فؼفشی تا دػتگاُ تزسواس

ایي هیضاى تؼتگی تِ همذاس فؼفش .  دسكذ همذاس هحاػثِ ؿذُ تشای پخؾ ػطحی واّؾ هی یاتذ50 تا 75ضوي ایٌىِ همذاس وَد هلشف ؿذُ تِ . تیـتشی تشخَسداس اػت 

چٌاًچِ سٍؽ واستشد ًَاسی تِ دلیل ػذم ٍخَد تدْیضات وافی ػولی ًثاؿذ هی تَاى وَد فؼفشی سا دس ػطح خان پخؾ وشدُ ٍ تا دیؼه یا . لاتل اػتفادُ خان داسد

دس .   ویلَگشم دس ّىتاس تیـتش ًثاؿذ60هی تایؼت دلت ؿَد وِ هیضاى هلشف اص  (سٍؽ خایگزاسی)دس كَست واستشد ّوضهاى تا تزس . دًذاًِ دس ػوك خان لشاس داد

ٍ یا هحلَل پاؿی  (وَد آتیاسی)ایي هٌاتغ هی تَاًٌذ ّوشاُ تا آب آتیاسی .  خَ هی تَاى اص هٌاتغ دیگشی اص وَدّای فؼفشی هحلَل دس آب اػتفادُ ًوَدداشتصهاى 

 5دس ایي هشاحل دس هدوَع .ٍ یا اٍاخش پٌدِ صًی ٍ اٍاػط ػالِ دّی اػت (آب ػَم)تْتشیي هشاحل وَد آتیاسی خَ دس دٍ هشحلِ اتتذای سؿذ سٍیـی خَ . اػتفادُ ؿًَذ

 ویلَگشم اص وَدّای هحلَل دس آب حاٍی فؼفش صیاد تِ كَست وَد آتیاسی ٍ ّوچٌیي دس ّویي هشاحل سؿذ اػتفادُ اص هٌاتغ وَدی وِ حاٍی همادیش صیاد فؼفش 10تا 

. ویلَگشم دس ّىتاس تَكیِ هی ؿَد2/5-5هی تاؿٌذ تِ كَست هحلَل پاؿی 

شد
ػ
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0-100100-150150-200

319012050

421014070

523016090

6250180110

≥7270200120

318011040

420013060

522015080

6240160100

≥7260190110

319012050

421014070

523016090

6250180110

≥7270200120

320013060

422015080

5240170100

6260190120

≥7280210140

کودهای پتاسه

(هیلیگزم در کیلوگزم)پتاسین قابل استفاده خاک 

 (هیلی گرم در کیلوگرم)برای تولید جو آبی براساس هیزاى پتاسین قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف سولفات پتاسین 

اللین
ػولىشد هَسد اًتظاس 

(تي دس ّىتاس)
توضیحات

(ویلَگشم دس ّىتاس)تَكیِ همذاس هلشف 

ب
طَ

هش
 ٍ 

شم
گ

دس . گیاُ خَ دس هشحلِ ػالِ سفتي تیـتش اص ػایش هشاحل تِ پتاػین احتیاج داسد. تشای تِ دػت آٍسدى یه ػولىشد هطلَب تاهیي ػٌلش پتاػین تشای خَ ضشٍسی اػت

تِ ػالٍُ واُ خَ هٌثغ تا اسصؿی اػت وِ .هلشف وَدّای پتاػیوی ایي ًیاص سا خثشاى هی وٌذ. ویلَگشم دس ّش ّىتاس پتاػین خزب هی ًوایذ8 تا 3/5ایي هشحلِ سٍصاًِ 

پتاػین هماٍهت گیاُ سا دس تشاتش آفات ٍ تیواسیْا ٍ كذهات ًاؿی اص تٌؾ ّای ػشهایی .  دسكذ اص پتاػین خزب ؿذُ تَػط گیاُ دس تشویة آى لشاس هی گیشد85حذٍد 

 کلزید  ٍ سولفات پتاسیناص اًَاع هتذاٍل وَدّای پتاػیوی هی تَاى تِ. ایي ػٌلش ػثة افضایؾ تاصدّی اػتفادُ اص وَدّای ًیتشٍطًی ًیض هی ؿَد. افضایؾ هی دّذ

تٌْا دس . دس تؼیاسی اص هَاسد تیي ایي دٍ وَد تفاٍتی اص لحاظ اثشتخـی ٍخَد ًذاسد. اؿاسُ ًوَد (K2O) دسكذ اوؼیذ پتاػین 60 ٍ 50 تِ تشتیة تا همادیش پتاسین

وَدّای پتاػیوی تا تٌیاى ػَلفات ًیض ٍخَد داسًذ وِ تِ ساحتی دس آب لاتل حل تَدُ.ؿشایط وـت خَ دس خان ّای ؿَس واستشد وَد ولشیذ پتاػین تَكیِ ًوی ؿَد

تِ ػالٍُ وَدّای پتاػیوی هشوة وِ حاٍی ػٌاكش . لاتل تَكیِ اػت. ٍ تشای واستشد دس آب آتیاسی دس هشاحلی اص سؿذ خَ وِ تِ ووثَد پتاػین حؼاع هی تاؿذ

دس هَاسدی وِ ایي . هثٌای تَكیِ هلشف خاوی پتاػین، آصهَى خان اػت. دیگش اص خولِ ًیتشٍطى ٍ فؼفش هی تاؿٌذ ًیض تشای واستشد دس آب  آتیاسی تَكیِ هی گشدد

اهىاى فشاّن ًثاؿذ تشای تَكیِ همذاس واستشد وَدّای پتاػیوی تاتَخِ تِ ػاتمِ واؿت، ػولىشد هَسد اًتظاس، هیضاى تشداؿت پتاػین تَػط خَ اص خان هی تایؼت تِ

.واسؿٌاع تغزیِ گیاّی آؿٌا تا ؿشایط خاوی هٌطمِ هشاخؼِ ؿَد

ه
خـ

 ٍ 
شم

گ
ذل

هؼت

دس كَستی وِ پتاػین هَخَد دس خان تشای سفغ . توام وَد پتاػیوی لثل اص واؿت هلشف ٍ تا دیؼه یا دًذاًِ صیش خان لشاس دادُ هی ؿَد :سهان و نحوه هصزف

تشای . ًیاص گیاُ وافی ًثاؿذ ٍ وَد پتاػیوی ًیض لثل اص واؿت هلشف ًـذُ تاؿذ، هلشف ػشن ولشیذ پتاػین دس یه ًَتت دس هشاحل اٍلیِ سؿذ خَ تَكیِ هی ؿَد

تا ایي سٍؽ همذاس هلشف وَد پتاػیوی واّؾ خَاّذ . وَدواس دس سدیف وـت تزس لشاس داد-افضایؾ واسایی وَد پتاػیوی هی تَاى ایي وَد سا تا دػتگاُ تزسواس

دس هشاحل اًتْای پٌدِ صًی ٍ اٍاػط ػالِ دّی اػتفادُ اص .  تشای اثشتخـی تیـتش تْتش اػت ّوشاُ تا وَد پتاػیوی همذاسی وَد ًیتشٍطًی ًیض هلشف ًوَد. یافت

ّوچٌیي هحلَل پاؿی وَدّای حاٍی ایي ػٌلش دس .  ویلَگشم دس ّىتاس تَكیِ هی ؿَد20 تا 10وَدّای لاتل حل وِ حاٍی همادیش هٌاػثی پتاػین تاؿٌذ تِ همذاس 

تشای دػتیاتی تِ ػولىشدّای تاال، هلشف ػشن وَدّای .  ویلَگشم دس ّىتاس ًمؾ هَثشی دس افضایؾ ػولىشد ووی ٍ ویفی خَ داسد3-2ّویي هشاحل سؿذ تِ همذاس 

ٍ ؿیشی ؿذى داًِ ووه تِ ػضایی دس پشؿذى داًِ ّا ٍ افضایؾ ػولىشد  (لثل اص ظَْس خَؿِ)حاٍی پتاػین تاال تِ كَست آتیاسی ٍ یا هحلَل پاؿی دس هشاحل گلذّی 

.خَ داسد

شد
ػ
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ف
گشٍُ وَدیسدی

500-300گَگشد تٌتًَیتی پاػتیلی

گَگشد )تیَگَگشد آلی 

تیَتاػیلَع داس

تلَست خان دّی  ٍ تِ ّوشاُ آب آتیاسی هی تَاى اػتفادُ ًوَد

20-10اػیذتَسیه

40-25ػَلفات سٍی

30ػَلفات هغ
 5 ویلَگشم دس ّىتاس ٍ یا تلَست هحلَل پاؿی دس هشحلِ پٌدِ صًی ٍ ؿشٍع ػالِ سفتي خَ تا غلظت 30ػَلفات هغ سا هی تَاى لثل اص واؿت تِ هیضاى 

.دس ّضاس هلشف ًوَد

-7 ویلَگشم دس ّىتاس ٍ یا تلَست هحلَل پاؿی دس هشحلِ پٌدِ صًی ٍ ؿشٍع ػالِ سفتي خَ تا غلظت 40ػَلفات سٍی سا هی تَاى لثل اص واؿت تِ هیضاى 

. دس ّضاس هلشف ًوَد5

دس ساضی وِ هحذٍدیت اػتفادُ اص ایي ػٌلش سا .هلشف ایي وَد دس اساضی ؿَس ٍ ّوچٌیي خاّائیىِ اص آب ؿَس اػتفادُ هی وٌٌذ تَكیِ ًوی گشدد

 ویلَگشم دس ّىتاس  لثل اص واؿت تِ كَست خان دّی ٍ یا تِ ّوشاُ آب آتیاسی دس هشحلِ پٌدِ صًی تا ؿشٍع 20-10ًذاسًذ ایي وَد سا هی تَاى تِ هیضاى 

.ػالِ سفتي اػتفادُ ًوَد
 ویلَگشم3-2والت آّي

 (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف سایر کودها برای تولید جو آبی سایز کودها

توضیحات(کیلوگزم در هکتار)هقدار هصزف نام کود

گَگشدی1

 هیلی گشم دس ویلَگشم 13/7ًؼثت ًیتشٍطى تِ گَگشد دس تافت گیاّی تشای تـخیق ووثَد گَگشد تؼیاس هْن اػت ٍ حذ تحشاًی آى دس تافت گیاّی خَ 

ایي اهش دس . خان ّا تِ ٍیظُ دس ًاحیِ فؼالیت سیـِ خَ هَثش هی تاؿذpHػالٍُ تش ًمؾ گَگشد دس تغزیِ خَ، واستشد آى دس واّؾ . تؼییي گشدیذُ اػت

گَگشد ػالٍُ تش ًمؾ تغزیِ ای ٍ تْثَد خلَكیات خان، دس . خاوْای آّىی ایشاى ػثة افضایؾ فشاّوی ػٌاكشی چَى فؼفش، سٍی ٍ آّي هی گشدد

سوپزفسفات  ٍ  سولفات آهونیوم  ،سولفات پتاسین ًظیش سایز کودهای دارای بنیان سولفاتواستشد . خلَكیات ویفی داًِ خَ ًیض ًمؾ داسد

تِ دلیل ایٌىِ گَگشد دس خان اتتذا هی تایؼتی  تِ ووه  :سهان و نحوه هصزف . ًیض هی تَاًذ دس سفغ ووثَد گَگشد دس گیاُ خَ هَثش تاؿٌذساده

 (تیَتاػیلَػْا)فشایٌذّای صیؼتی تِ ػَلفات تثذیل ٍ ػپغ تَػط گیاُ خزب گشدد واستشد هؼتمین آى هی تایؼت ّوشاُ تا تاوتشیْای اوؼیذ وٌٌذُ گَگشد 

وـاٍسصاى تایذ دلت صیادی تِ ًیاص وَدی گیاّاى صهؼتاًِ داؿتِ تاؿٌذ .( ویلَگشم هایِ تلمیح تیَتاػیلَع0/5-1 ویلَگشم گَگشد 50تِ اصای )هلشف گشدد 

صهاى هلشف . صیشا ٍلتی دسخِ حشاست پاییي ٍ سطَتت خان صیاد اػت تاوتشی ّایی وِ گَگشد طثیؼی سا تِ ػَلفات تثذیل هی وٌٌذ خیلی ون ّؼتٌذ

واستشد گَگشد دس خان تِ ّوشاُ . گَگشد تِ دلیل صهاًثش تَدى فشایٌذ تثذیل آى تِ ػَلفات تَػط فشایٌذّای صیؼتی دس اثشتخـی آى تؼیاس هَثش اػت

. هاُ لثل اص وـت اػت4 تا 2تاوتشی ّای تیَتاػیلَع 

سیضهغزی2

گَگشد آلی گشاًَلِ

40-25ػَلفات هٌگٌض
 ویلَگشم دس ّىتاس ٍ یا تلَست هحلَل پاؿی دس هشحلِ پٌدِ صًی ٍ ؿشٍع ػالِ سفتي خَ تا 40-30ػَلفات هٌگٌض سا هی تَاى لثل اص واؿت تِ هیضاى 

. دس ّضاس هلشف ًوَد5غلظت 

50ػَلفات هٌیضین
ایي وَد سا هی تَاى لثل اص واؿت تِ ّوشاُ ػایش وَدّا تِ خان اضافِ ًوَد ٍ یا هی تَاى تِ ّوشاُ آب آتیاسی تا وَد اٍسُ دس هشحلِ ػشن ؿشٍع ػالِ

.سفتي خَ هَسد اػتفادُ لشاس داد

دس هشحلِ پٌدِ صًی ٍ ؿشٍع ػالِ سفتي خَ دس ّضاس7-5ػَلفات آّي

۱۳



آلی3

وَد آلی اگش پَػیذُ ًثاؿذ تْتش اػت چٌذ هاُ لثل اص هلشف تا خان هخلَط ٍ تا اػوال . هیضاى هلشف وَد آلی تؼتگی تِ دسخِ پَػیذگی، ًؼثت وشتي تِ ًیتشٍطى ٍ ًَع آى داسد

تْتش اػت وَد آلی دس ػوك هَثش سیـِ تا خان واهالً .. اگش وَد آلی دسخِ پَػیذگی وافی داؿتِ تاؿذ هی تَاى ّوضهاى تا وـت آى سا هلشف ًوَد.سطَتت هٌاػة پَػاًذُ ؿَد

.هطالؼات هتؼذد ًـاى هی دّذ وِ تا هلشف وَدّای آلی هی تَاى اص هیضاى وَدّای ؿیویایی واػت.هخلَط ؿَد
هٌظَس اص وَد ػثض تشگشداًذى ؿاخ ٍ تشي گیاّاى تِ خان پغ اص سؿذ وافی ٍ تذٍى تشداؿت . یىی اص ساّْای افضایؾ هادُ آلی خان اػتفادُ اص وَد ػثض دس تٌاٍب صساػی اػت

اص طشفی وَد ػثض تا خزب ٍ رخیشُ هَاد غزایی دس خَد اص ؿؼتِ ؿذى آًْا خلَگیشی هی . اثش وَد ػثض تش خلَكیات فیضیىی خان ّواًٌذ وَد حیَاًی هی تاؿذ. هحلَل اػت

گیاّاًی اص خولِ خلش، لَتیا سٍغٌی، اًَاع لَتیا، چاٍداس، ؿثذس، خَ ٍ گٌذم ػیاُ تِ ػٌَاى وَد ػثض دس وـت . وَدّای ػثض دس تیـتش هَالغ اص گیاّاى خاًَادُ تمَالت ّؼتٌذ. وٌذ

ّشچِ دسكذ هَاد خـثی وَد ػثض تیـتش ٍ ًیتشٍطى آى ووتش تاؿذ، هی . وَد ػثض سا حذالل دٍ ّفتِ لثل اص واؿت خَ تِ خان تش هی گشداًٌذ. آتی هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشًذ

.تایؼتی تا فاكلِ صهاًی طَالًی تشی اص واؿت خَ تِ خان تشگشداًذُ ؿَد
واستشد اػیذّای آهیٌِ دس ؿشایط تٌؾ . دس ایي هیاى واستشد اػیذّای آهیٌِ ٍ ػلاسُ خلثه ّای دسیایی تاثیش تِ ػضایی دس سؿذ گیاُ گٌذم داسد. تاوٌَى هحشن ّای سؿذ هختلفی هؼشفی ؿذُ اًذ

. لیتش دس ّىتاس تِ كَست هحلَل پاؿی تشای واّؾ خؼاست ػشها تَكیِ هی ؿَد2 تا 1ػشهایی دس صهاى پٌدِ صًی تِ هیضاى 

هحشن ّای سؿذ
واستشد اػیذّای آهیٌِ دس ؿشایط تٌؾ . دس ایي هیاى واستشد اػیذّای آهیٌِ ٍ ػلاسُ خلثه ّای دسیایی تاثیش تِ ػضایی دس سؿذ گیاُ گٌذم داسد. تاوٌَى هحشن ّای سؿذ هختلفی هؼشفی ؿذُ اًذ

. لیتش دس ّىتاس تِ كَست هحلَل پاؿی تشای واّؾ خؼاست ػشها تَكیِ هی ؿَد2 تا 1ػشهایی دس صهاى پٌدِ صًی تِ هیضاى 

وَد ػثض

اػیذ ّیَهیه

وَد آلی

صیؼتی4

 وَدّای صیؼتی تِ هَاد خاهذ، هایغ ٍ یا دس تشخی هَاسد طلِ هاًٌذ اطالق هی ؿَد وِ تشویثی اص یه هادُ ًگْذاسًذُ وِ تا خوؼیت اًثَُ اص یه یا چٌذ ًَع اسگاًیؼن هفیذ خاوضی ٍ یا فشآٍسدُ هتاتَلیه 

وَدّای صیؼتی هحشن سؿذ گیاُ، هقدار و نحوه هصزف . آًْا تشویة ٍ فشهَلِ ؿذُ اػت ٍ تشای تاهیي ػٌاكش غزایی هَسد ًیاص گیاّاى ٍ یا افضایؾ سؿذ ٍ ػولىشد آًْا هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشًذ

.ایي وَدّا تِ ؿىل هایغ ٍ یا پَدسی ٍ تِ ًذست تِ كَست گشاًَل تَلیذ هی ؿًَذ. تؼتگی صیادی تِ ًَع فشهَالػیَى آًْا داسد

 همذاس هؼیٌی اص تزس سا دسٍى ظشف تویضی سیختِ ٍ هتٌاػة تا تزس وَد صیؼتی هایغ سا تِ آى اضافِ هی وٌین ٍروش بذر هالی-1 :  کودهای سیستی هحزک رشد گیاه با فزهوالسیون هایع (الف

ًگْذاسی گشدد  (دٍس اص ًَس هؼتمین خَسؿیذ ٍ دس َّای ػشد ٍ خـه)هحتَیات ظشف حاهل تزس سا خَب تىاى دادُ تا واهال آغـتِ گشدد دس كَست آهادُ ًثَدى ؿشایط واؿت تزسّا دس هىاى تویضی 

 هیلی لیتش اص هایِ تلمیح 30دس هَسد خَ تِ اصای ّش ویلَگشم تزس . همذاس وَد صیؼتی هایغ هلشفی تؼتگی تِ هیضاى ٍ ًَع تزس داسد. اص هشطَب وشدى تیؾ اص حذ تزس تایذ خَدداسی وشد. ( ػاػت24حذاوثش )

دس هحلَل پاؿی وَد . تاتَخِ تِ ػطح ػثض هضسػِ ، همذاس وَد صیؼتی هلشفی هتفاٍت اػت. هؼوَالً دس دٍ تا ػِ هشحلِ دس دٍسُ سؿذ ػثضیٌِ ای تَكیِ هی ؿَد: هحلول پاشی- 2. هایغ تَكیِ هی ؿَد

.هحلَل پاؿی تْتش اػت ٌّگام غشٍب آفتاب كَست گیشد. هَسد ًظش هی تایؼتی سلیك ؿَد وِ تؼتِ تِ خوؼیت سیضخاًذاساى هَخَد دس وَد سلیك ػاصی هوىي اػت تا كذتاس ّن هداص تاؿذ

هلشف وَد صیؼتی پَدسی تؼتگی تِ ًَع ٍ هیضاى تزس داسد ّوچٌیي ایي وَدّا خْت اػتمشاس تْتش تش سٍی تزس ًیاصهٌذ تِ اػتفادُ اص  :کودهای سیستی هحزک رشد گیاه با فزهوالسیون پودری (ب

دسكذ هتیل 4دسكذ ؿىش ٍ 20دسكذ كوغ ػشتی، 40هی تَاًذ هحلَل )اتتذا تزس هَسد ًیاص سا دس ظشف تویضی سیختِ ػپغ هتٌاػة تا تزس همذاس هـخلی اص هحلَل هادُ چؼثاًٌذُ .یه هادُ چؼثٌذُ هی تاؿٌذ

ٍ ( ػایِ ٍ دس ػطح تویض)اضافِ ًوَدُ  ٍ تخَتی ّن صدُ ػپغ وَد صیؼتی پَدسی سا اضافِ ًوَدُ ٍ هدذداً تخَتی ّن هی صًین تْتش اػت تزسّا لثل اص واؿت اًذوی دس َّا خـه ؿذُ  (اتیل ػلَلض تاؿذ

. گشم هایِ تلمیح پَدسی تَكیِ هی گشدد30 هیلی لیتش هحلَل چؼثاًٌذُ ٍ حذٍد 30-20دس هَسد خَ . ػپغ وـت ؿًَذ
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کودهای ازته

هیلی )بارًذگی سال سراعی 

(لیتز

ًیتزٍصى هَرد ًیاس 

(کیلَگزم در ّکتار)

کیلَگزم در )اٍرُ 

(ّکتار
توضیحات

250-2754087

275-3004598

300-32550109

325-35055120

350-37560130

375-40065141

40070152بیص اس 

کودهای فسفاته

هیلی گزم )فسفز اٍلیِ خاک 

(در کیلَگزم

هَرد ًیاس  (پٌتاکسیذ)هیشاى فسفز 

(ّکتار/کیلَگزم)

دی آهًَیَم فسفات یا 

سَپزفسفات تزیپل هَرد ًیاس 

(ّکتار/کیلَگزم)

توضیحات

9715

81430

72145

62860

53575

44290

.در سراعت دین بِ دلیل ایٌکِ اغلب هشارع دارای پتاسین باال هی باضٌذ هصزف خاکی پتاسین تَصیِ ًوی ضَد :کودهای پتاسه

توصیه عمومی مصرف نیتروژن برای جو دیم برحسب بارندگی در سال زراعی

در سراعت دین جَ دٍ سَم کَد ًیتزٍصًی تَصیِ ضذُ هی بایست در پاییش ّوشهاى با کطت بِ صَرت  :زمان و نحوه مصرف

یک سَم باقیواًذُ ًیش در صَرت ٍجَد بارًذگی ّای بْارُ بِ صَرت سزک در فاصلِ. جایگذاری ٍ در ردیف کطت بذر هصزف ضَد

در هٌاطقی کِ دٍ سَم کَد ًیتزٍصًی در پاییش هصزف . سهاًی ًیوِ دٍم اسفٌذ تا ًیوِ اٍل فزٍردیي هاُ بِ صَرت سزک تَصیِ هی ضَد

.ضذُ در صَرت عذم ٍجَد بارًذگی ّای بْارُ اس هصزف کَد سزک خَدداری ضَد

متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت جو دیم براساس آزمون خاک

رٍش هٌاسب . تَصیِ بزایي است کِ توام کَد فسفزی قبل اس کاضت جَ ٍ یا ّوشهاى با کاضت بذر هصزف ضَد: زمان و نحوه مصرف

کِ ّن خطز . بزای هصزف کَدّای فسفاتِ، استفادُ اس کَدکار است کِ غالباً بِ ّوزاُ بذرکار کَد را در ردیف کطت بذر قزار هی دّذ

اس آًجایی کِ تعذاد کَدکار در غالب هٌاطق کطاٍرسی . تثیبت فسفز را کاّص هی دّذ ٍ ّن قابلیت استفادُ اس کَد را افشایص هی دّذ

 20هحذٍد است تَصیِ هی ضَد استفادُ اس کَدّای فسفاتِ قبل اس ضخن در سطح خاک اًجام ضَد تا با عولیات ضخن ، کَد تا عوق 

.ساًتی هتزی خاک بزدُ ضَد ٍ حذاقل قابلیت استفادُ اس کَد بیطتز گزدد

. کیلَگزم در ّکتار کوتز خَاّذ بَد20 الی 10جَ تغییز کٌذ، هصزف ًیتزٍصى بزای گٌذم بِ طَر هتَسط  - (لگَم)چٌاًچِ سیستن تٌاٍبی بِ علَفِ . جَ تَصیِ ضذُ است- ایي هقادیز بزای سیستن تٌاٍبی آیص ** 

۱۶
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600-575220-550195-525170-500150-475150-450150-425150-400150-375150-350150-325150-300150-150هؼتذل ػشد1

570-525190-520165-495150-470150-445150-420150-395150-370150-345150-320150-295150-270150-150ػشد2

630-605250-580225-555200-530175-505150-480150-455150-430150-405150-380150-355150-330150-150گشم3

600-575220-550195-525170-500150-475150-450150-425150-400150-375150-350150-325150-300150-150دسیبی خضس4

(0/2 ≤الی   ≤0/01اش )تسآوزد  کود اوزه هوزد نیاش ذزت دانه ای  تسحسة کیلوگسم دز هکتازتساساس دزصد نیتسوضن کل خاک (اوره)کودهای استه 

ف
سدی

(تي در هکتار)ػولکزد هورد اًتظار 

اللین

همذاس ًیتشٍطى هؼذًي ؿذُ دس . ًیتشٍطى ػٌلشی اػت وِ ثِ هیضاى ًبهحذٍد دس اتوؼفش ٍخَد داسد وِ ثغَس ٍػیغ تَػظ گیبّبى هَسد اػتفبدُ لشاس هي گیشد ٍ ثغَس هذاٍم ثیي گیبُ، خبن ٍ آة ٍ َّا دس گشدؽ اػت  :توضیحات

اوره، ًیتزات آهوًیوم، سولفات آهوًیوم وَدّبی : ًوع کود استه. ایي ػٌلش یه ػبهل ولیذی دس دػتیبثي ثِ ػولىشد هغلَة دس غالت اػت. خبوْبی هٌبعك هختلف وـَس ثب تَخِ ثِ همذاس هبدُ آلي خبن هتفبٍت اػت

ساثغِ تجذیل وَد اٍسُ ثِ دیگش وَدّبی .   دسكذ ًیتشٍطى ، ثبالتشیي همذاس ًیتشٍطى سا دس هیبى وَدّبی ًیتشٍطًي داسد 46اٍسُ ثب حذٍد .   ثِ ػٌَاى وَدّبی ًیتشٍطًي هَسد اػتفبدُ لشاس هي گیشًذو اوره با پوضص گوگزدی

.ًیتشٍطًي ثِ كَست صیش هي ثبؿذ

(کیلوگزم در هکتار)توصیه کودی 

همذاس وَد اٍسُ 2/2= همذاس وَد ػَلفبت آهًَیَم 

همذاس وَد اٍسُ 1/5= همذاس وَد ًیتشات آهًَیَم 

ویلَگشم 10 دسكذ ًیتشٍطى ول ، همذاس 0/005ثبػٌبیت ثِ خذٍل فَق هیضاى تَكیِ وَدی ساثغِ ػىغ ثب دسكذ ًیتشٍطى ول داسد یؼٌي ثِ اصای افضایؾ ّش . (0/2 ≤الي   ≤0/01اص )تَكیِ وَدی كَست گشفتِ ثشاػبع دسكذ ًیتشٍطى ول هي ثبؿذ **  

. وتبة ثشًبهِ خبهغ حبكلخیضی خبن ٍ تغزیِ گیبُ هشاخؼِ ؿَد156تب149ثشای وؼت اعالػبت ثیـتش ثِ خلذ دٍم كفحِ . اص هیضاى وَد اٍسُ هلشفي ون هي ؿَد

اص دػتشع  "حاللیت ثبالی وَدّبی ًیتشٍطًي ثبػث هي ؿَد وَد ثْوشاُ  آثْبی اٍل ٍ دٍم وبهال. ثب تَخِ ثِ هبّیت ٍ خلَكیبت وَدّبی ًیتشٍطًي ، هلشف وَد ثِ ٌّگبم وبؿت رست تَكیِ ًوي ؿَد :سهاى و ًحوه هصزف 

هلشف وَدّبی ًیتشٍطًي ثِ كَست تمؼیظ ٍ دس . ًیبص رست ثِ ًیتشٍطى دس اٍاػظ سؿذ ثِ حذاوثش هي سػذ. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ گیبّچِ رست ػیؼتن سیـِ ای تَػؼِ یبفتِ ًذاسد چیضی اص وَد ػبیذ گیبُ ًوي ؿَد. سیـِ خبسج ؿَد 

 6اص ول ًیتشٍطى هَسد ًیبص خَدسا ثشداؿت هي وٌذ ٍ تب هشحلِ % 8رست اص ؿشٍع هبّْبی دٍم ٍ دس هبُ ػَم سؿذ ثِ ًیتشٍطى ثیـتشی ًیبص داسد ثغَسی وِ دس هبُ اٍل ثؼلت ػیؼتن سیـِ دّي ضؼیف، تٌْب . چٌذ ًَثت تَكیِ هي ؿَد

دس صهبى ؿشٍع سؿذ سٍیـي هلشف . پغ اص آى سًٍذ تدوغ ًیتشٍطى آّؼتِ ؿذُ ٍ ػشاًدبم هتَلف هي ؿَد. ول ًیتشٍطى گیبُ هي سػذ% 60-50ٍ ػپغ دس هشحلِ ثِ وبول سفتي افضایؾ لبثل هالحظِ ای یبفتِ ٍ ثِ % 20ثشگي تٌْب 

 ویلَگشم اٍسُ دس ّىتبس 400دس ؿشایغي وِ . دس ایي ؿشایظ ػیؼتن سیـِ ای ًیض ایدبد ؿذُ اػت، ثٌبثشایي هي تَاى دس آة ػَم اٍلیي وَد ًیتشٍطًي سا ثب تَخِ ثِ ًیبص گیبُ تَكیِ وشد. اٍلیي تمؼیظ وَد ًیتشٍطًي الصم هي ثبؿذ

 ثشگي ٍ لجل اص ظَْس گل ّبی ًش 10 ثشگي، 6تمؼیظ ّبی ثؼذی وَدّبی ًیتشٍطًي هي ثبیؼت دس هشاحل .  ویلَگشم دس ّىتبس وَد اٍسُ ًیبص اٍلیِ گیبُ رست سا تبهیي هي وٌذ50تَكیِ ؿذُ ثبؿذ دس صهبى ػَهیي آثیبسی هلشف 

ّوچٌیي ثشای خلَگیشی اص . هؼئلِ هْن دس دادى وَد ػشن، آثیبسی ثالفبكلِ ثؼذ اص وَدپبؿي اػت.  ویلَگشم اٍسُ تَكیِ هي ؿَد50آخشیي تمؼیظ دس هشحلِ تـىیل داًِ ثِ هیضاى . ( ویلَگشم اٍس100ُدس ّش هشحلِ )كَست گیشد 

تَكیِ ولي ثشای هلشف ولیِ . لیتش دس ّىتبس ثِ ّوشاُ ػوَم ػلف وؾ اػتفبدُ ًوَد1اص اػیذّبی آهیٌِ اػتبًذاسد ثِ هیضاى  ( ثشگي رست6هشحلِ )هلشف اًشطی ٍ سؿذ سٍیـي گیبُ هي تَاى دس صهبى اػتفبدُ اص ػلف وـْب 

هلشف ًَاسی وَدّبی ًیتشٍطًي ّوضهبى ثب ػولیبت هجبسصُ ثب ػلف ّبی ّشص ٍ خبن دّي ثَتِ ّبی رست .  (وَد آثیبسی اػت)وَدّبیي وِ دس خبن هلشف هي ؿًَذ اص خولِ وَدّبی ًیتشٍطًي، سٍؽ وَددّي ثْوشاُ آثیبسی 

.دس هشاحل اثتذای سؿذ ثِ ووه وَلتیَاتَس وَد وبس ًیض اهىبى پزیش اػت

۱۸
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283-2800-2780-2750-2800-2700-2600-2500-2400-2300-2200-2100-2000-0هؼتذل ػشد1

300-3000-3000-3000-2950-2850-2750-2650-2550-2450-2350-2250-2150-0ػشد2

283-2800-2780-2750-2650-2550-2450-2350-2250-2150-2050-1950-1850-0گشم3

283-2800-2780-2750-2800-2700-2600-2500-2400-2300-2200-2100-2000-0دسیبی خضس4

( هیلی گسم تس کیلوگسم16 ≤الی  ≤1اش )تسآوزد دی آهونیوم فسفات یا سوپسفسفات تسیپل هوزد نیاش ذزت دانه ای تس حسة کیلوگسم دز هکتاز تساساس فسفس قاتل جرب خاک کودهای فسفاته 

ف
اللینسدی

(تي در هکتار)ػولکزد هورد اًتظار 

(کیلوگزم در هکتار)توصیه کودی 

- H2PO4ٍ -2هْوتشیي ًمؾ فؼفش دس رست هشثَط ثِ هشحلِ سؿذ سٍیـي ٍ تبهیي ػبختبس ػلَلي ٍ اًشطی هَسد ًیبص فشایٌذّبی فیضیَلَطی هَسد ًیبص گیبُ هي ثبؿذ ٍ ثلَست آًیًَْبی  :توضیحات
HPO4 تَػظ  سیـِ خزة هي 

تبثیش فؼفش دس گیبُ ؿبهل هَاسدی چَى همبٍهت گیبُ ثِ ٍسع، صٍدسع وشدى . ثذلیل ػذم گؼتشدگي سیـِ دس اثتذای سؿذ گیبُ همذاس فؼفش لبثل خزة اٍلیِ خبن ٍ ّوچٌیي همذاس وَد فؼفشی هلشفي ثؼیبس هْن هي ثبؿذ. ؿَد

ثشای هحبػجِ فؼفش هَسد ًیبص رست پغ اص ثشآٍسد پتبًؼیل تَلیذ دس هضسػِ ٍ ثب داؿتي هیضاى فؼفش لبثل خزة دس خبن ثب اػتفبدُ اص خذاٍل . هحلَل، هحلَل ثبویفیت ثشتش، سؿذ ؿبخِ ّبی خبًجي ٍ ًْبیتبً افضایؾ ػولىشد هي ثبؿذ

 % 18فؼفش ٍ حذٍد  % 46داسای ): دی  آهوًیوم فسفات، (گَگشد % 4-3ولؼین ٍ %14-12فؼفش ، % 46داسای ) سوپزفسفات تزيپلؿبهل وَدّبی : ًوع کود فسفزی .فَق ، هیضاى فؼفش هَسد ًیبص رست ثشآٍسد هي گشدد

ًظش ثِ ایٌىِ وَد دی آهًَیَم  :تذکز  . ضشة هي وٌین2/88 همذاس هلشف وَد ػَپشفؼفبت تشیپل سا دس ػذد سوپزفسفات ساده،ثشای هحبػجِ همذاس هلشف وَد (.  دسكذ فؼفش16-20)ٍ ػَپشفؼفبت ػبدُ  (ًیتشٍطى خبلق

: دسكذ ًیتشٍطى خبلق اػت دس كَستي وِ اص ایي وَد اػتفبدُ ؿَد عجك فشهَل صیش همذاس وَد اٍسُ هلشفي تؼذیل هي ؿَد18فؼفبت حبٍی 
همذاس اٍسُ- (همذاس دی آهًَیَم فؼفبت هلشفي × 0/39)= تَكیِ ًْبیي اٍسُ

رست دس هشاحل اٍلیِ سؿذ ثیـتشیي .  ثذلیل تثجیت فؼفش دس خبن ٍ ػذم تحشن آى دس همبیؼِ ثب وَدّبی ًیتشٍطًي ثْتش اػت وَدّبی فؼفشی ّوضهبى ثب وبؿت، ثب ثزسوبس دس سدیف وـت ثزسلشاس گیشد: سهاى و ًحوه هصزف

هلشف وَدّبی فؼفشی ثلَست ًَاسی . لزا تَخِ ثِ وَددّي فؼفش، سٍؽ هٌبػت وَددّي ٍ هٌجغ وَدی دس اٍایل فلل سؿذ ثؼیبس اّویت داسد. همذاس فؼفش سا خزة ٍ دس اًذاهْبی خَد ثِ ٍیظُ ثشي ّب ٍ سیـِ ّب رخیشُ هي وٌذ

ًىتِ ثؼیبس هْن ایي اػت وِ ثذلیل ایٌىِ حشوت  ػٌلش فؼفش دس افك خبن ثؼیبس هحذٍد  اػت ٍ تحشن هٌبػجي ًذاسد ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ سٍؽ سایح وَد دّي فؼفش ثیي . ًؼجت ثِ سٍؽ دػتپبؽ، اص اٍلَیت ثیـتشی ثشخَسداس اػت

ػبًتیوتشی خبن لشاسداسد وِ ایي سٍؽ 20-10وـبٍسصاى ، پخؾ دس ػغح صهیي اػت لزا دس ایي حبلت غلظت فؼفش دس ػغح خبن هتوشوض گشدیذُ دس حبلیىِ سیـِ گیبُ ثخلَف دس هشاحل لجل اص هشحلِ صایـي دس ػوك 

ثبتَخِ ثِ ًیبص ؿذیذ فؼفشی گیبُ دس هشاحل اٍلیِ . خزة وَدّبی سایح فؼفشی تَػظ سیـِ ثب سٍؽ پخـیذگي یب حشوت سیـِ ثِ ػَی وَد اتفبق هي افتذ. ًبدسػتي اػت  ٍگیبُ ػلي سغن وَد دّي اص ووجَد ایي ػٌلش سًح هي ثشد

 ثشگي ٍ 8 ٍ 4هحلَل پبؿي فؼفش دس هشاحل .  ویلَگشم دس ّىتبس اػتفبدُ گشدد7سؿذ ٍ ػذم تَػؼِ وبفي سیـِ ثشای خزة ایي ػٌلش، تَكیِ هي ؿَد دس آة ػَم وبؿت اص وَدّبی هحلَل دس آة ثب دسكذ ثبالی فؼفش ثِ هیضاى 

.گل دّي هي تَاًذ وبسایي هلشف فؼفش سا افضایؾ دّذ

 7 دسكذفؼفش لبثل خزة  ، همذاس 0/5ثبػٌبیت ثِ خذٍل فَق هیضاى تَكیِ وَدی ساثغِ ػىغ ثب دسكذ فؼفش لبثل خزة داسد یؼٌي ثِ اصای افضایؾ ّش . (1-16)تَكیِ وَدی كَست گشفتِ ثشاػبع دسكذ فؼفش لبثل خزة  هي ثبؿذ : تَضیح ایٌىِ 

. وتبة ثشًبهِ خبهغ حبكلخیضی خبن ٍ تغزیِ گیبُ هشاخؼِ ؿَد164تب 156ثشای وؼت اعالػبت ثیـتش ثِ خلذ دٍم كفحِ .  ویلَگشم اص هیضاى وَد دی آهًَیَم فؼفبت ٍ یب ػَپشفؼفبت تشیپل  هلشفي ون هي ؿَد 

۱۹
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350-3350-3200-3050-2900-2750-2600-2450-2300-2150-2000-1850-1700-0هؼتذل ػشد1

365-3500-3350-3200-3050-2900-2750-2600-2450-2300-2150-2000-1850-0ػشد2

335-3200-3050-2900-2750-2600-2450-2300-2150-2000-1850-1700-1550-0گشم3

350-3350-3200-3050-2900-2750-2600-2450-2300-2150-2000-1850-1700-0دسیبی خضس4

ثبػٌبیت ثِ خذٍل فَق هیضاى تَكیِ وَدی ساثغِ ػىغ  ثب دسكذپتبػین لبثل خزة داسد یؼٌي ثِ . (هیلي گشم ثش ویلَگشم400 ≤الي   ≤100اص )تَكیِ وَدی كَست گشفتِ ثشاػبع دسكذپتبػین لبثل خزة خبن  هي ثبؿذ ** 

ثشای وؼت اعالػبت ثیـتش ثِ وتبة ثشًبهِ خبهغ حبكلخیضی خبن ٍ تغزیِ گیبُ خلذ دٍم كفحِ . ویلَگشم اص هیضاى وَد ػَلفبت پتبػین هلشفي ون هي ؿَد10 دسكذ پتبػین لبثل خزة خبن  ، همذاس 10اصای افضایؾ ّش 

. هشاخؼِ ؿَد170تب164

هلشف وبفي ایي ػٌلش ثشای اعویٌبى اص پبیذاسی گیبُ دس . پتبػین ثشخالف ًیتشٍطى ٍ فؼفش وِ ًمؾ ػبختوبًي دس گیبُ داسًذ ایي ًمؾ سا ًذاؿتِ ٍلي ثب ًمؾ آًضیوي ٍ وَاًضیوي ًمؾ حؼبػي سا دس گیبُ ایفب هي وٌذ: توضیحات

+پتبػین ثِ كَست یَى .ثشاثش ثبدصدگي، ثیوبسی ٍ خـىؼبلي ضشٍسی اػت
kدس خبوْبی ثب : ًوع کود پتاسیوی. اًتمبل هَاد تحلیل یبفتِ ٍ فتَػٌتضی دس حضَس پتبػین اًدبم هي گشدد.  اص عشیك سیـِ گیبّبى خزة هي گشدد

ثبتَخِ ثِ ًمؾ فیضیَلَطیه پتبػین دس سفغ تٌؾ ّبی هحیغي .  تَكیِ هي ؿَدسولفات پتاسین دػي صیوٌغ ثشهتش 1/7 ٍ دس خبوْبی ثب ؿَسی ثیؾ اص سولفات پتاسین یب کلزيد پتاسین دػي صیوٌغ ثشهتش 1/7ؿَسی ووتش اص 

 7اص وَدّبی هحلَل دس آة ثب دسكذ ثبالی پتبػین ثِ هیضاى  (لمبح ٍ پشؿذى داًِ ّب)ثشای گیبُ تَكیِ هي ؿَد دس هٌبعمي وِ ثب ایي تٌؾ ّب سٍثشٍ ّؼتٌذ ٍ ّوچٌیي دس هشاحل حؼبع سؿذ، وِ گیبُ ًیبص پتبػیوي ثبالیي داسد 

.ویلَگشم دس ّىتبس اػتفبدُ گشدد

پتبػین دس هشاحل اٍلیِ سؿذ ثِ ػشػت اص خبن خزة ؿذُ ٍ همذاس آى دس گیبُ رست دس عَل دٍسُ گلذّي ثِ ثیـتشیي  .توبم وَد پتبػیوي لجل اص وبؿت هلشف ٍ ثب دیؼه صیش خبن لشاس دادُ هي ؿَد: سهاى و ًحوه هصزف

دس كَستي وِ پتبػین هَخَد دس خبن ثشای سفغ . ثشخالف سًٍذ خزة فؼفش ٍ ًیتشٍطى دس ثشي، دس هَسد پتبػین وبّؾ چـوگیش هیضاى خزة پغ اص هشحلِ ثِ وبول سفتي تب سػیذى دیذُ ًوي ؿَد. همذاس دس ٍاحذ ػغح هي سػذ

ثذلیل تحشن اًذن پتبػین دس خبن . ًیبص گیبُ وبفي ًجبؿذ ٍ وَد پتبػیوي ًیض لجل اص وبؿت هلشف ًـذُ ثبؿذ، هلشف ػشن ولشیذ پتبػین ثِ ؿشط ؿَس ًجَدى خبن دس یه ًَثت دس هشاحل اٍلیِ سؿذ رست تَكیِ هي ؿَد

.هلشف وَد پتبػیوي ّوشاُ ثب ثزس ٍ هخلَط ثب آى ، خَاًِ صًي ٍ خشٍج گیبّچِ اص خبن سا وبّؾ هي دّذ . هلشف آى ثِ سٍؽ ًَاسی ًضدیه ثِ ثزس ثؼیبس هفیذ اػت

اللین

(تي در هکتار)ػولکزد هورد اًتظار 

(کیلوگزم در هکتار)توصیه کودی 

کودهای پتاسه 

ف
سدی

(هیلی گسم تس کیلوگسم400 ≤الی   ≤100اش )تسآوزد سولفات پتاسین هوزد نیاش ذزت دانه ای تس حسة کیلوگسم دز هکتاز تساساس هیصان پتاسین قاتل جرب خاک 
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ف
هیضاى هلشفًام کودگشٍُ وَدیسدی

 ویلَگشم200ثیَگَگشد آليگَگشدی1

50-25ػَلفبت سٍی

یه لیتشثزس هبل سٍی

 دس ّضاس5-3ػَلفبت آّي

 دس ّضاس2-1ػَلفبت هغ

 دس ّضاس5-3ػَلفبت هٌگٌض

 ویلَگشم100ػَلفبت هٌیضین

 ویلَگشم15اػیذ ثَسیه

ویلَ/ لیتش1اػیذ ّیَهیهآلي3

توضیحات

دس ؿشایظ ووجَد سٍی، ػَلفبت سٍی سا هي تَاى .   تي هحلَل اػت9/5دس ّىتبس ثشای (ولؾ190 داًِ ٍ 190) گشم 380 هیضاى ثشداؿت سٍی تَػظ گیبُ رست حذٍد 

. ثشگي  هلشف ًوَد7-6 دس ّضاس دس هشحلِ 5-3ّوچٌیي  ثلَست هحلَل پبؿي ثب غلظت . ّوضهبى ثبوبؿت ٍ ثلَست ًَاسی دس خبن هلشف ًوَد 

سايز کودها

2

 همذاس هؼیٌي اص ثزس سا دسٍى ظشف تویضی سیختِ ٍ هتٌبػت ثب ثزس وَد صیؼتي هبیغ سا ثِ آى اضبفِ هي وٌین ٍ هحتَیبت ظشف روش بذر هالی-1 :  کودهای سيستی هحزک رضد گیاه با فزهوالسیوى هايغ (الف

اص هشعَة وشدى . ( ػبػت24حذاوثش )ًگْذاسی گشدد  (دٍس اص ًَس هؼتمین خَسؿیذ ٍ دس َّای ػشد ٍ خـه)حبهل ثزس سا خَة تىبى دادُ تب وبهال آغـتِ گشدد دس كَست آهبدُ ًجَدى ؿشایظ وبؿت ثزسّب دس هىبى تویضی 

هؼوَالً دس : هحلول پاضی- 2.  هیلي لیتش اص هبیِ تلمیح هبیغ تَكیِ هي ؿَد30-20دس هَسد رست ثِ اصای ّش ویلَگشم ثزس . همذاس وَد صیؼتي هبیغ هلشفي ثؼتگي ثِ هیضاى ٍ ًَع ثزس داسد. ثیؾ اص حذ ثزس ثبیذ خَدداسی وشد

دس هحلَل پبؿي وَد هَسد ًظش هي ثبیؼتي سلیك ؿَد وِ ثؼتِ ثِ خوؼیت سیضخبًذاساى هَخَد دس . ثبتَخِ ثِ ػغح ػجض هضسػِ ، همذاس وَد صیؼتي هلشفي هتفبٍت اػت. دٍ تب ػِ هشحلِ دس دٍسُ سؿذ ػجضیٌِ ای تَكیِ هي ؿَد

.هحلَل پبؿي ثْتش اػت ٌّگبم غشٍة آفتبة كَست گیشد. وَد سلیك ػبصی هوىي اػت تب كذثبس ّن هدبص ثبؿذ

سیضهغزی

صیؼتي4

 وَدّبی صیؼتي ثِ هَاد خبهذ، هبیغ ٍ یب دس ثشخي هَاسد طلِ هبًٌذ اعالق هي ؿَد وِ تشویجي اص یه هبدُ ًگْذاسًذُ وِ ثب خوؼیت اًجَُ اص یه یب چٌذ ًَع اسگبًیؼن هفیذ خبوضی ٍ یب فشآٍسدُ هتبثَلیه آًْب تشویت ٍ فشهَلِ 

. وَدّبی صیؼتي هحشن سؿذ گیبُ، ثؼتگي صیبدی ثِ ًَع فشهَالػیَى آًْب داسدهقدار و ًحوه هصزف . ؿذُ اػت ٍ ثشای تبهیي ػٌبكش غزایي هَسد ًیبص گیبّبى ٍ یب افضایؾ سؿذ ٍ ػولىشد آًْب هَسد اػتفبدُ لشاس هي گیشًذ

.ایي وَدّب ثِ ؿىل هبیغ ٍ یب پَدسی ٍ ثِ ًذست ثِ كَست گشاًَل تَلیذ هي ؿًَذ

هلشف وَد صیؼتي پَدسی ثؼتگي ثِ ًَع ٍ هیضاى ثزس داسد ّوچٌیي ایي وَدّب خْت اػتمشاس ثْتش ثش سٍی ثزس ًیبصهٌذ ثِ اػتفبدُ اص یه هبدُ چؼجٌذُ  :کودهای سيستی هحزک رضد گیاه با فزهوالسیوى پودری (ب

اضبفِ ًوَدُ  ٍ  (دسكذ هتیل اتیل ػلَلض ثبؿذ4دسكذ ؿىش ٍ 20دسكذ كوغ ػشثي، 40هي تَاًذ هحلَل )اثتذا ثزس هَسد ًیبص سا دس ظشف تویضی سیختِ ػپغ هتٌبػت ثب ثزس همذاس هـخلي اص هحلَل هبدُ چؼجبًٌذُ .هي ثبؿٌذ

 هیلي لیتش هحلَل 20دس هَسد رست . ٍ ػپغ وـت ؿًَذ (ػبیِ ٍ دس ػغح تویض)ثخَثي ّن صدُ ػپغ وَد صیؼتي پَدسی سا اضبفِ ًوَدُ ٍ هدذداً ثخَثي ّن هي صًین ثْتش اػت ثزسّب لجل اص وبؿت اًذوي دس َّا خـه ؿذُ 

. گشم هبیِ تلمیح پَدسی تَكیِ هي گشدد25چؼجبًٌذُ ٍ حذٍد 

.الصم ثِ روش اػت همذاس هبدُ آلي ثِ كَست تىویلي ّوشاُ ثب وَدّبی ؿیویبیي هحبػجِ ٍ هلشف هي گشدد. ثشای هحبػجِ هبدُ آلي هَسد ًیبص اص دسكذ وشثي آلي خبن اػتفبدُ هي ؿَد

 هیىشٍگشم7-3 تي هحلَل اػت  حذ وفبیت هغ دس ثشگْبی گیبُ 9/5دس ّىتبس ثشای ( گشم ولؾ90 گشم داًِ ٍ 20)گشم 110هیضاى ثشداؿت هغ تَػظ گیبُ رست حذٍد 

ػَلفبت هغ سا لجل اص وبؿت ثب دیؼه صیش خبن ًوَدُ ٍ .    هیىشٍگشم دس گشم هبدُ خـه گضاسؽ ؿذُ اػت30تب 20هغ   (ػویت)دس ّىتبس هبدُ خـه ٍ حذ ثحشاًي 

 ثشگي ، هحلَل پبؿي ًوَد7-6 دس ّضاس دس هشحلِ 2-1دس كَست ًیبص ثب غلظت 
ٍ 60)گشم 340هیضاى ثشداؿت هٌگٌض  تَػظ گیبُ رست حذٍد  DTPA تي هحلَل اػت  حذ ثحشاًي هٌگٌض دس خبن ثب سٍؽ 9/5دس ّىتبس ثشای (گشم ولؾ280 گشم داًِ

. ثشگي  اػتفبدُ ًوَد7-6 دس ّضاس دس هشحلِ 3-5 هیلي گشم دس ویلَگشم ثَدُ ٍ ثشای سفغ ووجَد هي تَاى اص هحلَل پبؿي ػَلفبت هٌگٌض ثب غلظت 4/5حذٍد 

لجل اص وبؿت

ّوشاُ ثب وبؿت
دس خبن ثب سٍؽ 25 تي هحلَل اػت   حذ ثحشاًي آّي 9/5دس ّىتبس ثشای (گشم ولؾ2020 گشم داًِ ٍ 110)گشم 2130 هیضاى ثشداؿت آّي  تَػظ گیبُ رست حذٍد 

DTPA ثشگي  هلشف ًوَد7-6 دس ّضاس دس هشحلِ 5-3 هیلي گشم دس ویلَگشم ثَدُ  آّي سا هي تَاى اص هحلَل پبؿي ػَلفبت آّي ثب غلظت 4/5  حذٍد .

دس دٍ تمؼیظ  (ػشن)دس هضاسع ؿوبل ٍ غشة 
دس . (دس دٍ تمؼیظ) تي هحلَل اػت  وَد اػیذ ثَسیه هَسد ًیبص رست سا هي تَاى ثب دیؼه صیش خبن ًوَد 9/5گشم دس ّىتبس ثشای 190هیضاى ثشداؿت ثَس   تَػظ گیبُ رست حذٍد 

. ثشگي اًدبم هي گشدد7-6 دس ّضاس اػیذثَسیه دس هشحلِ 1-2كَست ًیبص ، هحلَل پبؿي ثب غلظت 
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:کَدّای استِ

0/1>0/20/40/60/81 1/2 1/4 1/6 1/82>2

3300270240250240220200180160140120100

4350330320300280260240220200180160140

5400380360340320300280260240220200180

6--400360340320300280260240220200

7---380360340320300280260240220

8---390380360340320300280260240

9-0-400380360340320300280260260

ًحَُ هصشف کَد ًيتشٍطًی تستگی تِ هيضاى آصادساصی .  صَست هى گيشدبِ صَرت تقسیط حداقل دٍبار یعٌی در دٍ هزحلِ قبل ٍ بعد اس ًطاءکارىهصشف  کَدّاى ًيتشٍطى داس دس صساػت تشًح :  سهاى ٍ ًحَُ هصزف

ِ دّى ًطاءّا یا آغاص هشحلِ تطکيل گل آریي)دس سٍش ًطاءکاسی، کَد سشک سا هؼوَالً یک هاُ تؼذ اص ًطاءکاسى . ًيتشٍطى، ٍاسیتِ ٍ سٍش استقشاس گياُ داسد ِ هضسػِ هى دٌّذ (ّن صهاى تا خاتوِ پٌد دس سٍش تزسکاسى هستقين آى سا . ت

ِ تأخيش هى افتذ یا آب ٍ َّا سشد ٍ تاساًى است، کَد سشک هؼوَالً استفادُ ًوى ضَد. یک هاُ ٍ ًين تؼذ اص سثض کشدى هضسػِ هصشف هى کٌٌذ ِ ّاى صٍدسس استفادُ هى ضَد یا ًطاءکاسى ت اها تشػکس، دس . دس هَاقؼى کِ اص ٍاسیت

ِ کاس تشدى کَد سشک هى تَاًذ هؤثش تاضذ ِ ّاى دیشسس استفادُ هى ضَد ت ِ خَتى تقَیت ًطذُ اًذ، ٍ ٌّگاهى کِ اص ٍاسیت اص هصشف هستقين کَد ًيتشٍطًی دس آب غشقاتی دس ٌّگام . خاک ّاى فقيش، دس خاک ّایى کِ قثل اص ًطاءکاسى ت

دس ضشایظ تاسًذگی سٌگيي، ضشایظ تادی ٍ دسخِ . دس هضسػِ ٌّگام هصشف سشک ًيتشٍطى سغح آب کن یا تشداضت ضذُ ٍ سپس تِ سغح ثاتت تشای افضایص تحشک ًيتشٍطى دس خاک سساًذُ ضَد. سشک ًيتشٍطى خَدداسی ضَد

هقادیشتاالی ًيتشٍطى ّوشاُ تا )ًيتشٍطى اضافی یاػذم تاالًس کَدی  .کيلَگشم ًيتشٍطى خالص تشای تَليذ ّشتي ػولکشد داًِ تَصيِ هی ضَد15-20 هصشف بِ طَرعوَهی . حشاست تاالی آب اص هصشف کَد اٍسُ خَدداسی ضَد

، اٍاسظ (اص خَاًِ صًی تا هشحلِ حذاکثش پٌدِ صًی ٍ تطکيل خَضِ اٍليِ)اص ًظش هذیشیتی دٍسُ سضذ تشًح تِ سِ دٍسُ هدضا ضاهل اٍایل دٍسُ سضذ. هوکي است ػولکشد ساکاّص دّذ (هقادیش کن فسفش، پتاسين یا دیگش ػٌاصش غزایی

تؼذ اص کاستشد . تِ عَس خالصِ هشحلِ اٍاخش توایض خَضچِ ًقغِ ػغف ٍ هشحلِ هْن دس فيضیَلَطی ٍ چشخِ حيات گياُ تشًح است. تقسين هی گشدد (دٍسُ پش ضذى داًِ )ٍ اٍاخش دٍسُ سضذ  (اص ضشٍع سضذ صایطی تا گلذّی)دٍسُ سضذ 

.دس اسقام دیشسس ٍ پشهحصَل دس صهاى خَضِ دّی کاهل هی تاضذ)کَد سشک دس اٍاخش توایض خَضچِ، هشحلِ تؼذی سشک پاضی 

براساس درصد کربن آلی خاک (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف کود اوره برای تولید برنج 

(دسصذ)دسصذ کشتي آلی خاک 

ِ اصاء خزب  (سثضضذى ٍتْثَد سضذ گياُ) سٍصػالین خَد سا ًطاى هيذّذ3 تا 2پاسخ گياُ تشًح  تِ کَدّای ًيتشٍطًی سشیغ تَدُ ٍتؼذ اص .دس تَليذ تشًح، کَدّای ًيتشٍطًی هْن تشیي ٍ ضشٍسی تشیي ًقص سا تشػْذُ داسًذ  ۱۰ٍ هى تَاًذ ت

سایش کَدّای .  دسصذ ًيتشٍطى خالص هی تاضذ46 هی تاضذ کِ حاٍی  اٍرُسایح تشیي کَدّای ًيتشٍطًی هَخَد تشای کطت  تشًح کَد.  ، یک کيلَگشم ضلتَک تَليذ کٌذK2O گشم ۴ تا P2O5 ٍ ۲ گشم ۸ تا ۴ گشم ًيتشٍطى، ۱۵تا 

دی  -( دسصذ فسفات 61 دسصذ ًيتشٍطى ٍ 11حاٍی ) هًََآهًَیَم فسفات ( دسصذ ًيتشٍطى33-34حاٍی ) است ًیتزات آهًَیَم-( دسصذ سَلفات 24 دسصذ ًيتشٍطى ٍ 21حاٍی ) سَلفات آهًَیَم :داسای ًيتشٍطى ضاهل 

اٍرُ با پَضص گَگزدیٍ  ( دسصذ فسفات 46 دسصذ ًيتشٍطى ٍ 18-21حاٍی ) آهًَیَم فسفات

تي دس )ػولکشد هَسد اًتظاس 

(کيلَگشم دس ّکتاس)تَصيِ کَدی (ّکتاس

تَضیحات
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:کَدّای فسفزُ

1≥2468101214161820≤

320017015010075505050000

42502001751501301201005050500

52502402302001751501005050500

6--2702202001501005050500

7--2502302001501005050500

8---30025020015010050500

9---350300250200150100500

(هيلی گشم دس کيلَگشم ) فسفش قاتل خزب خاک 

 (هیلی گرم در کیلوگرم)براساس هیزان فسفر قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه کودی هقدار هصرف دی آهونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل 

تَصيِ کَدی فسفشی هی تایستی تشاساس آصهَى خاک ، ًَع خاک . کوثَد فسفش دس ّوِ سيستوْای کطت تشًح تِ ػٌَاى یک ػاهل هحذٍد کٌٌذُ سضذ دس خاکْای تا قذست تثثيت فسفش تاال هؼوَل هی تاضذ

تا ) هًََآهًَیَم فسفات، (P2O5 دسصذ 46تا ) سَپزفسفات تزیپل، (P2O5 دسصذ 16-20تا) سَپزفسفات سادُاص هٌاتغ کَدی فسفشداس  هتذاٍل تشای تشًح دس کطَس، .ٍتاسیخچِ پاسخ تِ هصشف فسفش تاضذ

، هقذاس ػٌاصش غزایی دیگش ، حالليت ٍ ٍاکٌص کَد فسفشی تا خاک (P2O5)هٌثغ کَد فسفشی تشاساس  قيوت ّشکيلَگشم . سا هی تَاى ًام تشد( P2O5 دسصذ 46تا ) دی آهًَیَم فسفات، (P2O5 دسصذ 61

دس تغييش هٌثغ کَد فسفشُ ػاسی اص گَگشد هثل سَپشفسفات تشیپل تِ هٌثغ داسای گَگشد هثل سَپشفسفات سادُ تَخِ ضَدکِ رخيشُ . کَدّای فسفشی هقذاسی اص گَگشد هَسد ًياص سا تأهيي هی ًوایٌذ. اًتخاب هی ضَد 

 7/5 دس حذٍد pHصهاًی کِ هٌثغ کَدی فسفات آهًَيَم تاضذ هحلَل حاصل  .  خَاّذ داضت 3 تا1 دس حذٍد pHهحلَل کَدی حاصل اص حل ضذى سَپشفسفات .کافی دس خاک یا ٍسٍدی تِ آى ٍخَد داضتِ تاضذ

. خَاّذ داضت 8تا

دس ضشایظ اساضی غشقاتی،کَدّای فسفشی قثل اص کطت ٍدس ضوي ػوليات  ٍ آهادُ ساصی صهيي . کاستشد ایي کَدّا هی تایست دس صهاى کاضت ٍ یک تاسُ اًدام ضَد  :سهاى ٍ ًحَُ هصزف کَدّای فسفزی

اگشکاُ ٍکلص دس هضسػِ تاقی هی هاًذ ٍ هقذاس فسفش ٍاسدضذُ اص عشیق :  - تشای استفادُ کَدّای فسفشی تِ ضشح صیشاستتَصیِ ّای عوَهی.. دس سغح خاک پخص ضذُ ٍ تا ضخن یا دیسک صیش خاک هی ضًَذ

. - تشای خلَگيشی اصتخليِ فسفشخاک ضشٍسی است( تي دسّکتاس5کيلَگشم فسفشتشای ػولکشد 10تغَسهثال) کيلَگشم فسفش دس ّکتاس تِ اصای ّشتي داًِ تشداضتِ ضذُ 2کَد داهی پایيي است،هصشف حذاقل 

کيلَگشم 15تغَسهثال ) کيلَگشم فسفشدسّکتاستِ اصای ّشتي داًِ 3خيلی کن هصشف است،هصشف حذاقل  (کَدداهی،آتياسی ٍ سسَتات)اگشتيطتشکاُ ٍکلص اصهضسػِ خاسج ضذُ ٍفسفش ٍسٍدی اصهٌاتغ دیگش

دس عی دٍّفتِ تؼذ اص تشداضت ( ساًتيوتش 10) تشًح ، اًدام ضخن خطک کن ػوق- دس سيستن کطت تشًح :هدیزیت خاک. تشای خلَگيشی اصتخليِ فسفشخاک ضشٍسی است( تي دسّکتاس5فسفشتشای ػولکشد 

استفادُ : هدیزیت گیاُ . ضخن اٍليِ هَخة افضایص اکسيذاسيَى خاک ٍتدضیِ تاقيواًذُ ّای گياّی دس عی دٍسُ تؼذ کطت ضذُ ٍ تاػث افضایص قاتليت استفادُ فسفش دس کطت تؼذی تشًح هی ضَد.تَصيِ هی ضَد

یک )اگشچِ کل هقذاس تشگطتی فسفشاص ایي عشیق کن هی تاضذ. هخلَط کشدى کاُ ٍکلص تاخاک: هدیزیت کاُ ٍکلص. اص تزس سالن، اسقام تاػولکشد تاال، تشاکن هٌاسة ٍ هذیشیت هٌاسة آتياسی ٍ هثاسصُ تا آفات

.، دس عَالًی هذت تشای تاالًس خاک هفيذ خَاّذتَد (کيلَگشم فسفشدس ّشتي کاُ ٍکلص

(کيلَگشم دس ّکتاس)تَصيِ کَدی 

تي دس )ػولکشد هَسد اًتظاس 

(ّکتاس
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کَدّای پتاسِ

300تيطتش اص100120140160180200220240260280300کوتش اص

3300270240250240220200180160140120100

4350330320300280260240220200180160140

5400380360340320300280260240220200180

6--400360340320300280260240220200

7---380360340320300280260240220

8---390380360340320300280260240

9---400380360340320300280260260

.توام کَد پتاسيوی قثل اص کاضت هصشف ٍ تا دیسک یا دًذاًِ صیش خاک قشاس دادُ هی ضَد: سهاى ٍ ًحَُ هصزف

(کيلَگشم دس ّکتاس)تَصيِ کَدی 

تي دس )ػولکشد هَسد اًتظاس 

(ّکتاس

هقذاس پتاسيوی کِ خزب گياُ هی ضَد تا هقذاس ًيتشٍطى هَسد استفادُ گياُ دس اکثش هَاقغ تشاتشی هی .  دسصذ آى هشتَط تِ کاُ ٍکلص هی تاضذ80کيلَگشم پتاسين اص صهيي تشداضت هی ضَد کِ 100 تشای تَليذ ضص تي ضلتَک حذٍد

دس خذٍل تاال تَصيِ هصشف پتاسين تشاساس  ).حذ تحشاًی پتاسين دسخاک تاسٍش استات آهًَيَم یک ًشهال تشای خاکْای ضاليضاسی تسياسهتغيشهی تاضذ. تَصيِ هصشف پتاسين هی تایست تشاساس آصهَى خاک صَست پزیشد.  کٌذ

 دسصذ ظشفيت تثادل کاتيًَی 2/5اگشهقذاس پتاسين قاتل استفادُ خاک کوتشاص . هٌاسة تشیي سٍش تشای تؼييي پتاسين هَسدًياص، تؼييي پتاسين قاتل استفادُ خاک تشاساس ظشفيت تثادل کاتيًَی خاک است. (آصهَى خاک اسائِ ضذُ است

.کاستشد کَدّای پتاسيوی هحلَل دس هشاحل خَضِ دّی ٍ پش ضذى داًِ، تِ تَليذ داًِ ّای تا ٍصى تاال کوک هی ًوایذ.خاک تاضذ، ػکس الؼول تشًح ًسثت تِ هصشف کَدّای پتاسيوی هثثت است

:توضیحات

(هیلی گرم در کیلوگرم)توصیه  هصرف سولفات پتاسین برحسب کیلوگرم در هکتاردر کشت برنج براساس هیزان پتاسین قابل استفاده خاک 

(هيلی گشم دس کيلَگشم)پتاسين قاتل استفادُ 
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سایر کودها
(کَد)ًام 

سیلیسین

کلسین

رٍی

آّي

هٌگٌش

هس

بَر

اها ایي سٍش اغلة تِ دليل اثشات هفيذ غشقاب کشدى عَالًی هذت تشای کطت تشًح . سادُ تشیي سٍش تشای تشعشف کشدى کوثَد سٍی، صّکطی کشدى هضسػِ ٍ دس ًتيدِ افضایص حالليت سٍی هی تاضذ

  کيلَ گشم دس ّکتاس25تِ ػالٍُ هقذاس .  دس آب هی تَاى تشعشف ًوَد درصد اکسید رٍی2سَسپاًسیَى کوثَد سٍی سا تَسيلِ غَعِ ٍس کشدى ًطاّای تشًح دس . غيشهوکي یا ًاهغلَب است

 تا کَد داهی پَسيذُ هخلَط کشدُ ٍ تا سعَتت هٌاسة تِ هذت 1:10ایي هقذاس سا ًيض هی تَاى تِ ًسثت .  کيلَگشم ضي خطک هخلَط کشدُ ٍ دس یک ّکتاس تِ کاس تشد50 سا هی تَاى تا سَلفات رٍی

دس صَست هطاّذُ کوثَد سٍی، .  کيلَگشم دس ّکتاس سَلفات سٍی کافی است12/5هقذاس  ( تي دس ّکتاس6/5)دس صَست کاستشد کَد سثض . ایي هخلَط قثل اص کطت هصشف هی ضَد.  سٍص سّا ًوَد30

.هحلَل پاضی دس صهاى پٌدِ صًی تا گلذّی هی تَاًذ هَثش تاضذ.  سٍص یک تاس تا صهاى سفغ کوثَد، هحلَل پاضی هی گشدد15 دسصذ سَلفات سٍی ٍ یک دسصذ اٍسُ تا فاصلِ 0/5تشًح تا هحلَل حاٍی 

.دس هقغغ فؼلی کوثَد آّي دس هضاسع تشًح دس ضوال کطَس ًِ تٌْا هغشح ًيست تلکِ هسوَهيت آى تحت ضشایغی هسألِ ساص ضذُ است

.دس هقغغ فؼلی کوثَد هس دس هضاسع تشًح دس ضوال کطَس چٌذاى هحذٍد کٌٌذُ ًيست
.دس هقغغ فؼلی کوثَدهٌگٌض دس هضاسع تشًح دس ضوال کطَس ًِ تٌْا هغشح ًيست تلکِ هسوَهيت آى تحت ضشایغی هسالِ ساص ضذُ است

.دس هقغغ فؼلی کوثَد تَس دس هضاسع تشًح دس ضوال کطَس چٌذاى هحذٍد کٌٌذُ ًيست.کوثَد تَس دس تشًح خيلی ًادس است

خاکْایی . سيليسين ػٌصشی حساس تِ آتطَیی هی تاضذ. گشم سيليسين ػٌصشی سا اص یک ّکتاس صهيي تشحسة ًَع خاک ٍ سقن خزب هی ًوایذ230-2470 تي دس ّکتاس داًِ حذٍد 5گياُ تشًدی تا تَليذ 

دس ضشایظ کوثَد . ٍضؼيت سيليسين دس گياُ تشًح ضاخص ػوَهی ٍضؼيت تغزیِ ای هحسَب هی ضَد. کِ اص لحاػ هقذاس سيليسين پایيي ّستٌذ تِ عَس هؼوَل اص ًظش ػٌاصش دیگش ًيض فقيش هی تاضٌذ

. اهکاى پزیش است اسید سیلیسیک ٍ سیلیکات کلسینسفغ کوثَد سيليسين تا کاستشد. سيليسين اص کاستشد هقادیش اضافی کَدّای ًيتشٍطًی خَدداسی ضَد

کاستشد کَد داهی ٍ تاصگشداًذى تقایای گياُ تشًح . چًَکِ هقادیش کافی کلسين دس خاک، کَدّای هصشفی ٍ آب آتياسی ٍخَد داسد. کوثَد کلسين دس ساضی ضاليضاسّای پایيي دست غيشهؼوَل هی تاضذ

.تِ ػٌَاى هٌثغ کلسيوی ًيض هی تَاى استفاد کشد ( دسصذ9-14) سَپزفسفات تزیپلٍ یا  ( دسصذ کلسين20-13)سَپزفسفات سادُ اص  .تشای خثشاى کلسين تشداضت ضذُ اص خاک هفيذ است

:توضیحات
دالیل کوثَد گَگشد ضاهل هقذاس قاتل استفادُ کن گَگشد دس خاک، تخليِ گَگشد خاک دسًتيدِ . ػالین آى تؼضی اٍقات تا کوثَدًيتشٍطى اضتثاُ هی ضَد. تطخيص ػالهت کوثَدگَگشد هطکل است

آصهَى . هی تاضذ (هثل استفادُ اص اٍسُ تدای سَلفات آهًَيَم ، سَپشفسفات تشیپل تدای سَپشفسفات سادُ ٍ کلشٍس پتاسين تدای سَلفات پتاسين )کطت هتشاکن ٍ استفادُ اص هٌاتغ کَدی ػاسی اص گَگشد 

سفغ کوثَد گَگشد ًياص تِ تاالًس تيي هٌاتغ کَدی گَگشد ٍ ٍسٍدی گَگشد اص . کوثَد گَگشد تِ ساحتی تِ ٍسيلِ استفادُ اص کَدّای گَگشدی تشعشف هی ضَد. خاک تشای گَگشد قاتل اػتواد ًيست

 سٍص اص کاستشد کَد گَگشدی 5اگش کوثَد گَگشد دس هشحلِ اٍل سضذ تاضذ پاسخ تِ کَد گَگشدی سشیغ تَدُ ٍ تاصگطت ػالین دس عی . هٌاتغ دیگش هثل اتوسفش، آتياسی ٍ هقذاس هَخَد دس خاک داسد

.هی تَاًذ سفغ ضَد

دس خایی کِ کوثَد گَگشد ًسثتاً هطاّذُ .  دس هٌاعقی کِ ٍضؼيت حاصلخيضی خاک اص ًظش گَگشد خَب است ٍ آب داسای هقادیش تاالی گَگشد هی تاضذ کَد گَگشدی استفادُ ًطَد  :هقدار هصزف

.داسای اثشات تاقيواًذُ تشای دٍسُ تؼذی کطت تشًح هی تاضذ کیلَگزم گَگزد در ّکتار 20-40کاربزد  کيلَگشم گَگشد دس ّکتاس ، دس خاکْای تا کوثَد ضذیذ گَگشد 10هی ضَد 

گَگزد
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کَدّای سیستی

 هقذاس هؼيٌی اص تزس سا دسٍى ظشف تويضی سیختِ ٍ هتٌاسة تا تزس کَد صیستی هایغ سا تِ آى اضافِ هی کٌين رٍش بذر هالی-1 :  کَدّای سیستی هحزک رضد گیاُ با فزهَالسیَى هایع (الف

ًگْذاسی  (دٍس اص ًَس هستقين خَسضيذ ٍ دس َّای سشد ٍ خطک)ٍ هحتَیات ظشف حاهل تزس سا خَب تکاى دادُ تا کاهال آغطتِ گشدد دس صَست آهادُ ًثَدى ضشایظ کاضت تزسّا دس هکاى تويضی 

هيلی ليتش اص 100دس هَسد تشًح تِ اصای ّش کيلَگشم تزس . هقذاس کَد صیستی هایغ هصشفی تستگی تِ هيضاى ٍ ًَع تزس داسد. اص هشعَب کشدى تيص اص حذ تزس تایذ خَدداسی کشد. ( ساػت24حذاکثش )گشدد 

- 1تلقيح تشًح دس سِ صهاى اهکاى پزیش است.  پيطٌْاد هی ضَد تا سٍش تزسهالی تلقيح ضَد ٍ سپس دس صهاى اًتقال تِ صهيي اصلی ًيض تلقيح ضَد :ر رٍش خشاًِ ای- 2. هایِ تلقيح هایغ تَصيِ هی ضَد

صهاى اًتقال گياُ تِ هضسػِ  دس صَستی کِ اص ًظش اقتصادی اهکاى تلقيح دس ّش سِ هشحلِ ٍخَد داضتِ تاضذ تْتشیي ًتيدِ حاصل خَاّذ  - 3صهاى ًگْذاسی گياُ دس خضاًِ ٍ - 2صهاى کاضت تزس دس خضاًِ 

هحلَل پاضی تْتش است ٌّگام . هؼوَالً دس دٍ تا سِ هشحلِ دس دٍسُ سضذ سثضیٌِ ای تَصيِ هی ضَد: هحلَل پاضی- 3.     د  غيش ایٌصَست تلقيح تدوؼی هشاحل اٍل ٍ سَم تيطتشیي تاثيش سا داسًذ. ضذ

هصشف کَد صیستی پَدسی تستگی تِ ًَع ٍ هيضاى تزس داسد ّوچٌيي ایي کَدّا خْت استقشاس تْتش : کَدّای سیستی هحزک رضد گیاُ با فزهَالسیَى پَدری (ب. غشٍب آفتاب صَست گيشد

دسصذ صوغ 40هی تَاًذ هحلَل )اتتذا تزس هَسد ًياص سا دس ظشف تويضی سیختِ سپس هتٌاسة تا تزس هقذاس هطخصی اص هحلَل هادُ چسثاًٌذُ .تش سٍی تزس ًياصهٌذ تِ استفادُ اص یک هادُ چسثٌذُ هی تاضٌذ

اضافِ ًوَدُ  ٍ تخَتی ّن صدُ سپس کَد صیستی پَدسی سا اضافِ ًوَدُ ٍ هدذداً تخَتی ّن هی صًين تْتش است تزسّا قثل اص کاضت اًذکی دس َّا  (دسصذ هتيل اتيل سلَلض تاضذ4دسصذ ضکش ٍ 20ػشتی، 

. گشم هایِ تلقيح پَدسی تَصيِ هی گشدد50 هيلی ليتش هحلَل چسثاًٌذُ ٍ حذٍد 40دس هَسد تشًح . ٍ سپس کطت ضًَذ (سایِ ٍ دس سغح تويض)خطک ضذُ 
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0/1-0/30/3-0/60/6-0/90/9-1/21/2-1/51/5-1/8

1000230-240215-230200-215185-200170-185155-170
1400240-280230-240215-225200-210185-200170-180
1800280-320240-280225-235210-220200-205180-190
2200320-360280-310235-260220-230205-215190-200
2600360-400310-360260-300230-240215-225200-210
3000400-420360-400300-340240-280225-235210-220

>3400420-480400-440340-380280-320235-260220-230
1000200-210185-200160-175155-170145-155145
1400210-250200-210185-195170-175155-165145-155
1800250-290210-250195-205175-195165-175155-165
2200290-330250-270205-230195-205175-185165-175
2600330-370270-310230-270205-215185-195175-185
3000370-410310-350270-310215-255195-205185-195

>3400410-450350-390310-350255-285205-230195-210
1000170-180155-175140-155140135135
1400180-220175-210155-175140-150140135
1800220-260210-220175-185150-160140-155135
2200260-300220-260185-220160-180155-170135
2600300-340260-300220-235180-195170-180135-150
3000340-380300-340235-250195-210180-190155-165

>3400380-420340-380250-300210-230190-210165-180
1000200-210185-200170-185155-170145-155145
1400210-250200-210185-205170-180155-165145-150
1800250-290210-250205-215180-190165-175150-160
2200290-330250-290215-230190-200175-185160-170
2600330-370290-330230-270200-210185-200170-180
3000370-410330-370270-310210-250200-205180-190

>3400410-450370-410310-350250-290205-230190-215

 دسصذ ًوجَد ًیتشٍطى ٍ ػطَح 2دسصذ اػت هوبدیش پبییي تش اص 4 تب 2/5ؿلظت ًیتشٍطى دس ًل گیبُ ًلضا دس هشحلِ گل دّی حذٍد 

گیبّبى ػبلن ًلضا ثب ًیتشٍطى ًبكی داسای ثشٍ ػجض تیشُ هی ثبؿٌذ اص آًدبیی ًِ ایي ػٌصش . دسصذ ثیؾ ثَد ایي ػٌصش هی ثبؿذ 5ثبالتش اص 

دس گیبُ هتحشى هی ثبؿذ دس صهبى ًوجَد، ثشٍ ّبی پیشتش ٍ ػبهِ ّب ػالین ًوجَد سا ًـبى هی دٌّذ دس هوبیؼِ ثب ثؼیبسی اص گیبّبى داًِ 

 دسصذ ًیتشٍطى، كؼلش ٍ 25ای،ًلضا ًیبص ثیـتشی ثِ هَاد ؿزایی ثشای دػتیبثی ثِ ػولٌشدّبی ثبال داسًذ ثِ ًحَی ًِ دس هوبیؼِ ثب گٌذم 

هصشف ًیتشٍطى دس اؿلت هَاسد ػجت ًبّؾ دسصذ سٍؿي هی گشدد ثِ ػجبست دیگش . ثشاثش گٌذم گَگشد ًیبص داسد2پتبػین ثیـتش ٍ ثیؾ اص 

دس حویوت ّوجؼتگی هٌلی ثیي هیضاى پشٍتئیي ٍ سٍؿي داًِ .ػولی ًِ ػجت اكضایؾ پشٍتئیي ثزس ؿَد ػجت ًبّؾ هوذاس سٍؿي هی گشدد 

 :ًَع کَد اشتی .  ٍخَد داسد ٍ  اص آًدبیی ًِ اسصؽ سٍؿي چٌذ ثشاثش پشٍتئیي ًٌدبلِ اػت ثٌبثشایي هصشف ًیتشٍطى ثِ صشكِ ًیؼت

 ًیض هبثل اػتلبدُ ًیتسات آهًَیَمٍ  (تبهیي اصت ٍ گَگشد )   سَلفات آهًَیَمهْوتشیي هٌجغ آى اٍسُ هی ثبؿذ اهب هٌبثغ دیگشی هثل 

.اػت

دس هَسد صهبى ٍ چگًَگی هصشف ًَدّبی ًیتشٍطًی دس صساػت ًلضا ثبیذ گلت ًِ توؼیط ًَدّبی ًیتشٍطًی  :شهاى ٍ ًحَُ هصسف 

ٍ هصشف ًَدّب هطبثن ثب ًیبص حذاًثشی گیبُ ٍ تَخِ ثِ هشحلِ سؿذی آى هی تَاًذ سٍؽ خَثی ثشای ًبّؾ ّذس سكت ًیتشٍطى ٍ اكضایؾ 

 هصشف پایِ، ابتدای ساقِ زفتي ٍ  قبل اش گل دّی سِ ًَبتًبسآیی آى ثبؿذ ثطَس ًلی ًیتشٍطى هَسد ًیبص ًلضا ثْتش اػت دس 

ثب . الجتِ ایي ًحَُ توؼیط یي تَصیِ ػوَهی اػت ٍ ثبتَخِ ثِ هَهؼیت اهلیوی ًوبط، هی تَاى اص دیگش كشهَلْبی توؼیط اػتلبدُ ًشد. ؿَد

تَخِ ثِ ًوجَد هَاد آلی دس خبًْبی ایشاى، ػذم ًَددّی ًیتشٍطى دس هشاحل اٍلیِ سؿذ ثخصَف دس هٌبطن ػشد ٍ یب دس ًـتْبی تبخیشی 

خْت ًبّؾ ّذس سٍی ًَد هی تَاى . ثبػث ًبّؾ سؿذ گیبّچِ ًلضا ؿذُ ٍ ثذًجبل آى اكضایؾ خؼبست ًبؿی اص تٌؾ ػشهب خَاّذ ؿذ

ًَد ًیتشٍطى سا پغ اص آثیبسی اٍل ٍ ّوشاُ ثب آثیبسی دٍم یب ػَم هصشف ًوَد

بر اساس کربن آلی(کیلوگرم بر هکتار)توصیه مقدار مصرف کود اوره برای کلزا کَدّای اشتِ

اهلین

ػولٌشد هَسد 

ًیلَگشم دس )اًتظبس

(ًیلَگشم دس ٌّتبس)تَصیِ ًَدی (ٌّتبس
تَضیحات

دسصذ ًشثي آلی خبى
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1-33-77-1111-15

100090-11050-90500-50
1400110-14070-11050-700-50
1800140-17090-14050-900-50
2200170-200110-17070-11050-70
2600200-220140-20090-14050-90
3000220-240170-220110-17070-110

>3400240-260200-240140-20090-140
1000100-13050-100500-50
1400130-16070-13050-700-50
1800160-190100-16050-10050
2200190-210130-19070-13050-70
2600210-230160-210100-16050-100
3000230-240190-230130-19070-130

>3400240-250210-240160-210100-160
1000120-15060-1200-600
1400150-18090-15030-900-30
1800180-210120-18060-1200-60
2200210-235150-21090-15030-90
2600235-250180-235120-18060-120
3000250-260210-250150-21090-150

>3400260-270235-260180-235120-180
1000100-13050-100500-50
1400130-16070-13050-700-50
1800160-190100-16050-10050
2200190-210130-19070-13050-70
2600210-230160-210100-16050-100
3000230-240190-230130-19070-130

>3400240-250210-240160-210100-160

(ًیلَگشم دس ٌّتبس)تَصیِ ًَدی 

اهلین
ػولٌشد هَسد 

ًیلَگشم دس )اًتظبس

(ٌّتبس

: تَضیحات

:کَدّای فسفسُ (کیلَگسم دی آهًَیَم فسفات یا سَپسفسفات تسیپل دز ّکتاز)تَصیِ کَد فسفسی هَزد ًیاش کلصا 

دس خبًْبی آٌّی كؼلش ثب آّي تـٌیل تشًیجبت . اص آًدبیی ًِ ًلضا ًیبص ؿذیذی ثِ كؼلش داسد سؿذ گیبُ دس خبًْبیی ثب كؼلش ًن ضؼیق اػت

 دسصذ هوذاس هصشكی 5-20ًبهحلَلی ثب ًلؼین ٍ هٌیضین هی دّذ ًِ ثشای گیبُ هبثل اػتلبدُ ًیؼت ثٌبثشایي هوذاس ًَد كؼلشی ًِ گیبُ خزة هی ًوبیذ ثیي 

هی ثبؿذ ثشای تَصیِ ًَدی كؼلش اص آصهَى خبى اػتلبدُ هی ؿَد هتذاٍلتشیي ٍ ثْتشیي ػصبسُ گیش ثشای خبًْبی آٌّی هـبثِ ًـَس ایشاى سٍؽ اٍلؼي 

ًلضا داسای اًـؼبثبت سیـِ صیبد ثب تبسّبی ًـٌذُ كشاٍاى هی ثبؿذ ًِ ایي ثبػث اكضایؾ ػطح سیـِ ّب ثشای خزة  كؼلشاص .هی ثبؿذ  (ثی ًشثٌبت ػذین )

اص آًدب ًِ . سیضٍػلش سا دس ؿشایط ًوجَد كؼلش ًبّؾ هی دٌّذ ٍ دس ًتیدِ حاللیت كؼلش اكضایؾ هی یبثذpHخبى هی ؿَد  ثؼالٍُ سیـِ ّبی ًلضا 

ًلضا دس هشاحل .ًَدّبی كؼلشی ثیـتشیي هبثلیت اػتلبدُ سا ثالكبصلِ ثؼذ اص ًبسثشد داسًذ. كؼلش دس خبى تحشى ًذاسد دس هؼشض آثـَیی هشاس ًوی گیشد

 هًََ آهًَیَم فسفات ،سَپس فسفات تسیپل: ًَع ًَد كؼلشی. اٍلیِ ی سؿذ ثِ ػشػت ایي ػٌصش سا خزة ًشدُ ٍ ایي خزة تب ّـت ّلتِ اداهِ داسد

، ثِ ٍیظُ دس خبًْبی هلیبیی ثب ظشكیت ثبكشی ثبال هَسد اسید فسفسیک یب آهًَیَم پلی فسفات هی ثبؿٌذ هٌبثغ هبیغ كؼلش هثل دی آهًَیَم فسفاتٍ 

تـزیِ ضؼیق كؼلش تَاًبیی هحصَل سا دس پبػخگَیی ثِ هَاد ؿزایی دیگش . ًوجَد كؼلش دس ًلضا تَػؼِ ٍ ثلَؽ سیـِ سا ثِ تبخیش هی اًذاصد.تَخِ هی ثبؿٌذ

 کَد هیکسٍبی فسفاتِ با هقداز  اص سَپس فسفات تسیپلثشای تبهیي كؼلش هَسد ًیبص ًلضا هی تَاى ثدبی.ًظیش ًیتشٍصى ٍ گَگشد ًبّؾ هی دّذ 

اػتلبدُ ًوَدهعادل 

شد
ػ

ضس
 خ

ی
سیب

ل د
اح

ػَ

هیلی گشم دس ًیلَگشم خبى ًیض هی تَاًذ صَست گیشد چشا ًِ ایي 17دس هٌبطن ػشد ًـَس ًبسثشد كؼلش هجل اص ًـت تب ػطح :ًحَُ ٍ شهاى هصسف 

 ثشگی هجل اص كشا سػیذى صهؼتبى هی تَاًذ هَثش ثبؿذ یٌی اص ساٌّبسّبی هٌبػت ثشای ًبّؾ 8 تب 6ػٌصش ثشای سؿذ اٍلیِ ػشیغ ٍ سػیذى ثِ هشحلِ سؿذ 

.هصشف ًَد كؼلشی ػالٍُ ثش سٍؽ خبیگزاسی ًَد اػتلبدُ اص اسهبم كؼلش ًبسا هی ثبؿذ ًِ تحویوبت دس ایي صهیٌِ دس ًـَس دس حبل اخشا هی ثبؿذ

هیلی گشم )كؼلش هبثل اػتلبدُ خبى ثِ سٍؽ اٍلؼي 

(دس ًیلَگشم 
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<4040-8080-120120-160160-200>200

100012090-12060-9020-6010-400
1500145115-14585-11540-7520-500
2000170140-170110-14060-9530-600
2500195165-195135-16580-11540-700
3000220190-220160-190100-13550-800
3500245215-235180-205120-15560-900
≥40002702402101601000
100012595-12570-10025-6510-400
1500150120-15090-12045-8020-500
2000175145-175115-14565-10030-600
2500200170-200140-17085-12040-7030
3000225196-225160-190105-14050-8050
3500250215-240180-210125-16060-9060
≥400027524521516510565
1000140100-14075-11030-7015-450
1500170125-16095-13050-8525-550
2000195150-180120-15070-10535-6520
2500215175-205145-18090-12545-7535
3000235200/230165-200110-14555-8555
3500260220-250185-220130-16565-9565
≥400028025022017011070
100012595-12570-10025-6510-400
1500150120-15090-12045-8020-500
2000175145-175115-14565-10030-600
2500200170-200140-17085-12040-7025
3000225195-225160-190105-14050-8035
3500250215-240180-210125-16060-9045
≥400027524521516510555

. ّشچٌذ هوذاس ایي ػٌصش دس داًِ ًن هی ثبؿذ. ًلضا ثشای حذاًثش سؿذ ٍ ػولٌشد هطلَة ًیبص ثبالیی ثِ هوذاس ًبكی پتبػین داسد

پتبػین دس هشاحل اٍلیِ سؿذ ثِ . ًیبص ًلضا ثِ ایي ػٌصش دس هوبیؼِ ثب ؿالت  ثیـتش اػت. هوذاس خزة آى اص ًیتشٍطى ًیض ثیـتش اػت

پتبػین تحول .  ًیبص ثِ آى دس طَل دٍسُ گلزّی ثِ ثیـتشیي هوذاس دس ٍاحذ ػطح هی سػذ. ػشػت اص خبى خزة هی ؿَد

گیبُ سا ًؼجت ثِ اهشاض ػشهب ٍ خـٌی ثیـتش ٍ تَلیذ ًـبػتِ ٍ ًشثَّیذساتْب سا اكضایؾ هی دّذ

ثِ دلیل تحشى ًن پتبػین دس خبى ثْتشاػت هصشف آى هجل اص ًبؿت ٍ ثِ سٍؽ ًَاسی ثَدُ ٍ دس : ًحَُ ٍ شهاى هصسف 

سدیق ًـت ثزس هشاس گیشد

(کیلَگسم سَلفات پتاسین دز ّکتاز)تَصیِ کَد پتاسیوی هَزد ًیاش کلصا 

(ًیلَگشم دس ٌّتبس)تَصیِ ًَدی 
تَضیحات 

(هیلی گشم دس ًیلَگشم)پتبػین هبثل اػتخشاج تَػط سٍؽ اػتبت آهًَیَم 
:کَدّای پتاسِ

اهلین 

ػولٌشد هَسد 

ًیلَگشم )اًتظبس 

(دس ٌّتبس

.دسصذ ثِ اسهبم كَم اضبكِ هی گشدد 10هوذاس  (دسصذ30هوذاس سع ثیؾ اص )اػذاد خذاٍل ثبال دس خصَف ًَدّبی پتبػِ ثشای خبًْبیی ثب ثبكت ػجي تب هتَػط هی ثبؿذ دس خبًْبیی ثب ثبكت ػٌگیي : ترکس
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ق
گشٍُ ًَدیسدی

هوذاس هصشف 

kg/hq

250-500

250-500

250-500

30

 دس ّضاس4

 دس ّضاس3-5

10-15

ًبم ًَد 

سایس کَدّا

تَضیحات 

ػَللبت آّي

 ثشاثش گٌذم گَگشد اص خبى خبسج هی ًٌذ هوذاس ًبكی گَگشد ثِ ؿٌل ػَللبت دس خبى ثِ صَست هبثل تَخْی سؿذ سٍیـی ٍ تَلیذ هبدُ خـي 5 تب 4ّش تي ًلضا 

تبهیي گَگشد ًبكی ثشای . تـزیِ گَگشد ثؼتگی صیبدی ثِ هؼذًی ؿذى هَاد آلی خبى داسد.ًیبص ًلضا دس هشاحل ؿٌچِ دّی ٍ گلذّی ثبال هی ثبؿذ. سا اكضایؾ هی دّذ

صساػت ثؼتگی ثِ ثشخی ػَاهل هبًٌذ هوذاس گَگشد خزة ؿذُ اص اتوؼلش ٍ هوذاس ػَللبت هَخَد دس آة آثیبسی داسد هؼوَالً ثیـتش گَگشد هَخَد دس خبى ثِ ؿٌل 

تشًیجبت گَگشدی سا هی ثبیؼتی ثِ ؿٌل ػَللبتی اػتلبدُ ًشد اهب ؿٌل ػٌصشی گَگشد  :ًحَُ ٍ شهاى هصسف .   آلی ثَدُ ٍ هبثل خزة ػشیغ ثشای گیبُ ًوی ثبؿذ

ثبیؼتی تَػط سیض خبًذاساى دس خبى ثِ ؿٌل ػَللبت دس آیٌذ تب هبثل اػتلذُ گیبُ گشدد گَگشد آلی، پَدسی ٍ گشاًَلِ سا پیؾ اص ًـت (گَگشد پَدسی ٍ پبػتیلی)

. ًیلَگشم دس ٌّتبس ثِ ّوشاُ تیَثبػیلَع ثبػث ٍاًٌؾ هثجت گیبُ ٍ اكضایؾ هؼٌی داس ػولٌشد ًلضا ؿذُ اػت1000دس هٌطوِ ای هثل هن ًبسثشد . هی تَاى هصشف ًوَد

گَگشد آلی گشاًَلِ

گَگشد ثٌتًَیتی پبػتیلی

گَگشد )ثیَگَگشدآلی

(تیَثبػیلَع داس 

هحلَل پبؿی ثبؿلظت ػِ تب پٌح دس ّضاس دس دٍ هشحلِ خشٍج . دس هَاسدی ًِ ًوجَد ؿذیذ سٍی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ هصشف خبًی ٍ هحلَل پبؿی ّش دٍ ثبیذ اًدبم گیشد

. ًیلَگشم دس ٌّتبس هی ثبؿذ30اص سٍصت ٍ هجل اص گل دّی  اًدبم گیشد ٍ هصشف خبًی آى 

  ًَثت ثب كبصلِ 3 تب 2 دس خبًْبی آٌّی كبهذ ًبسایی ثَدُ ٍ هصشف آى تَصیِ ًوی گشدد دس هَاسد ًلشٍص ؿذیذ گیبُ هحلَل پبؿی آّي دس سَلفات آّي ًَد 

اكضٍدى ػَاهل هشطَة ًٌٌذُ تدبسی یب چٌذ هطشُ هبیغ ظشكـَیی پیؾ اص هحلَل . اػتلبدُ اص ؿلظت ّبی ثبال اؿلت ػجت ػَختگی ثشٍ ّب هی ؿَد. سٍص هَثش اػت 15

.پبؿی الضاهی اػت

 (کیلوگرم در هکتار)توصیه مقدار مصرف سایر کودها 

 دسصذ صهیي سا پَؿبًذُ اًذ ًبكی اػت اهب دس هَاسد ًوجَد ؿذیذ هٌگٌض دس صساػتْبی پبییضُ ، 30 دس ّضاس ػَللبت هٌگٌض دس صهبًی ًِ ثَتِ ّب3-5هؼوَالً هحلَل پبؿی 

..هحلَل پبؿی دس اٍایل ثْبس هوٌي اػت ضشٍسی ثبؿذ

سیض هـزیْب

اػیذ ثَسیي

1

2

.عٌاصس کن هصسف بطَز کلی اش طسیق خاک یا هحلَل پاشی هَزد استفادُ قساز هی گیسًد اها تصوین گیسی دز خصَص عٌاصس کن هصسف بِ دٍ زٍش ذکس شدُ هٌَط بِ سَْلت کازبسد ٍ هسائل اقتصادی هی باشد

ًالت آّي

ثَس ّشگض . ًیلَ گشم دس ٌّتبس ثصَست پخؾ یٌٌَاخت تَصیِ هی ؿَد15-10 هیلی گشم دس ًیلَگشم ثَس داسًذ هوذاس 0/8دس خبًْبی داسای ًوجَد ثَس ًِ ًوتشاص 

.  هصشف ًشد اسید بَزیکتبًیذ هی ؿَد دس صَست ًوجَد ثَس دس خبى هی تَاى. ثصَست ًَاسی اػتلبدُ ًگشدد هصشف صیبد ثَس ثبػث ػویت ثشای گیبُ هی گشدد

ثبیذ هوذاس آى دس آة آثیبسی ًیض هذ ًظش هشاس گیشد چشا ًِ هوٌي اػت هوذاس آى دس  (ثِ خصَف دس خبًْبی ؿَس) دس تَصیِ ًَدی ثَس ػالٍُ ثش هوذاس آى دس خبى 

.آة آثیبسی ًوجَد آى سا خجشاى ًوبیذ

.ثصَست خبى دّی  ٍ ثِ ّوشاُ آة آثیبسی هی تَاى اػتلبدُ ًوَد

ػَللبت هٌگٌض

گَگشدی 

ػَللبت سٍی

۳۲



ًَد صیؼتی هحشى سؿذ 

گیبُ پَدسی

هصشف ًَد صیؼتی پَدسی ثؼتگی ثِ ًَع ٍ هیضاى ثزس داسد ّوچٌیي ایي ًَدّب خْت اػتوشاس ثْتش ثش سٍی ثزس ًیبصهٌذ ثِ اػتلبدُ اص یي هبدُ چؼجٌذُ هی  :هیصاى ٍ ًحَُ هصسف

دسصذ 4دسصذ ؿٌش، ٍ 20دسصذ صوؾ ػشثی، 40هی تَاًذ هحلَل )اثتذا ثزس هَسد ًیبص سا دس ظشف تویضی سیختِ ػپغ هتٌبػت ثب ثزس هوذاس هـخصی اص هحلَل هبدُ چؼجبًٌذُ .ثبؿٌذ

اضبكِ ًوَدُ  ٍ ثخَثی ّن صدُ ػپغ ًَد صیؼتی پَدسی سا اضبكِ ًوَدُ ٍ هدذداً ثخَثی ّن هی صًین ثْتش اػت ثزسّب هجل اص ًبؿت اًذًی دس َّا خـي ؿذُ  (هتیل اتیل ػلَلض ثبؿذ

. گشم هبیِ تلویح پَدسی تَصیِ هی گشدد50 هیلی لیتش هحلَل چؼجبًٌذُ ٍ حذٍد 40دس هَسد ًلضا . ٍ ػپغ ًـت ؿًَذ (ػبیِ ٍ دس ػطح تویض)

4

اػیذ ّیَهیي

آلی

ًَد آلی اگش پَػیذُ ًجبؿذ ثْتش اػت چٌذ هبُ هجل اص هصشف ثب خبى هخلَط ٍ ثب اػوبل . هیضاى هصشف ًَد آلی ثؼتگی ثِ دسخِ پَػیذگی، ًؼجت ًشثي ثِ ًیتشٍطى ٍ ًَع آى داسد

ثْتش اػت ًَد آلی دس ػون هَثش سیـِ ثب خبى ًبهالً . اگش ًَد آلی دسخِ پَػیذگی ًبكی داؿتِ ثبؿذ هی تَاى ّوضهبى ثب ًـت آى سا هصشف ًوَد.سطَثت هٌبػت پَػبًذُ ؿَد

.هطبلؼبت هتؼذد ًـبى هی دّذ ًِ ثب هصشف ًَدّبی آلی هی تَاى اص هیضاى ًَدّبی ؿیویبیی ًبػت.هخلَط ؿَد
هٌظَس اس ًَد ػجض ثشگشداًذى ؿبخ ٍ ثشٍ گیبّبى ثِ خبى پغ اص سؿذ ًبكی ٍ ثذٍى ثشداؿت . یٌی اص ساّْبی اكضایؾ هبدُ آلی خبى اػتلبدُ اص ًَد ػجض دس تٌبٍة صساػی اػت

اص طشكی ًَد ػجض ثب خزة ٍ رخیشُ هَاد ؿزایی دس خَد اص ؿؼتِ ؿذى آًْب خلَگیشی هی ..اثش ًَد ػجض ثش خصَصیبت كیضیٌی خبى ّوبًٌذ ًَد حیَاًی هی ثبؿذ. هحصَل اػت

.ًٌذ
ثِ ػالٍُ ًبسثشد اػیذ ّیَهیي ًبسایی اػتلبدُ اص ػٌبصش ؿزایی اص . اػیذّبی ّیَهیي تبثیش ثؼضایی دس ثْجَد ؿشایط ؿیویبیی، كیضیٌی ٍ ثیَلَطیٌی خبى ثشای سؿذ گیبُ ایلب هی ًٌٌذ

.ًبسثشد هحلَلْبی اػیذ ّیَهیي اص طشین ػیؼتن آثیبسی ٍ هحلَل پبؿی ٍ یب ثصَست ثزسهبل اهٌبى پزیش اػت. خولِ كؼلش سا اكضایؾ هی دّذ

ًَد آلی

ًَد ػجض

ًَد صیؼتی

3

ًَد صیؼتی هحشى سؿذ 

(هبیغ )گیبُ 

دس سٍؽ ثزس هبلی هوذاس هؼیٌی اص ثزس سا دسٍى ظشف تویضی سیختِ ٍ هتٌبػت ثب ثزس ًَد صیؼتی هبیغ سا ثِ آى اضبكِ هی ًٌین ٍ هحتَیبت ظشف حبهل ثزس : هیصاى ٍ ًحَُ هصسف

ًگْذاسی گشدد  (دٍس اص ًَس هؼتوین خَسؿیذ ٍ دس َّای خٌي ٍ خـي)سا خَة تٌبى دادُ تب ًبهال آؿـتِ گشدد دس صَست آهبدُ ًجَدى ؿشایط ًبؿت ثزسّب دس هٌبى تویضی 

دس سٍؽ ًـبیی دس صهبى .  هیلی لیتش اص هبیِ تلویح ثبیذ هصشف ًشد100اص هشطَة ًشدى ثیؾ اص حذ ثزس ثبیذ خَدداسی ًشد خْت  ًلضا دس اصای ّش ًیلَ ثزس . ( ػبػت24حذاًثش )

دهیوِ دس هبیِ تلویح هشاسدادُ ٍ ثؼذ ثَتِ ّب سا 20اًتوبل ًـب ثِ هضسػِ هدوَػِ ای اص چٌذیي ثَتِ سا خذا ًشدُ ٍ سیـِ ّب ًبهالً ؿؼتِ ؿَد تب اثشی اص خبى ًجبؿذ ػپغ سیـِ سا ثِ هذت 

.هی ًبسین هوذاس ًَد هصشكی ثؼتگی صیبدی ثِ حدن سیـِ داسد

۳۳
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 (هیلی گرم در کیلوگرم)براساس هیسان فسفر قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف دی آهونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل کودهای فسفاته

1≥2345678910111213141516≤

1605550454035302525252500000

1/58075706560555045403530250000

2100959085807570656055503525000

2/512011511010510095908580757055352500

31401351301251201151101051009590756050400

3/517016015014013012011511010510095806555450

4180170160150140125120115110105100857060500

توصیه هصرف نیتروشن هورد نیاز سویا کودهای استه

توضیحات

لزا هؼوَالً ًیتشٍطى ثِ ػٌَاى . ؿشٍع هی ؿَد ( سٍص پغ اص وبؿت50-40)تثجیت ّوضیؼتی ًیتشٍطى اص هشحلِ ظَْس اٍلیي غٌچِ گل . گیبُ ػَیب اص گشٍُ لگَم ّب ثَدُ لزا ػوذُ ًیبص ًیتشٍطًی خَد سا اص عشیك ّوضیؼتی ثب ثبوتشیْبی سیضٍثیَم تأهیي هی ًوبیذ

، سولفات آهونیومثب ایي حبل وَدّبی دیگشی ّوبًٌذ .  ویلَگشم اٍسُ دس ّىتبس ثشای اساضی ثب ثبفت ػجه تأهیي هی گشدد50 ویلَگشم دس ّىتبس دس اساضی ثب ثبفت ػٌگیي ٍ 30 ثِ هیضاى اورهًیتشٍطى اص هٌجغ . :تَصیِ هی ؿَد (اػتبستش)آغبصگش 

دس صَستی وِ ثِ ّش دلیل گشُ ثٌذی هٌبػت سٍی سیـِ ّبی ػَیب حبصل ًـَد وَددّی ثِ صَست ػشن ثب تَجِ ثِ همذاس وشثي آلی خبن .  ًیض حبٍی ًیتشٍطى هی ثبؿٌذ وِ هی تَاًٌذ هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد فسفات آهونیوم ٍنیتزات آهونیوم

هحلَل پبؿی اٍسُ یب ًیتشات آهًَیَم ثش سٍی ثَتِ . دس ایي حبل وبسثشد وَد ًیتشٍطًی پشٍتئیي داًِ سا افضایؾ دادُ ٍ هیضاى سٍغي آى سا وبّؾ هی دّذ وِ ایي وبّؾ هیضاى سٍغي ثب افضایؾ ػولىشد ثِ همذاس لبثل تَجْی ججشاى هی ؿَد. تَصیِ هی ؿَد

.ّبی ػَیب ٌّگبهی وِ غالف ّب پش ؿذُ اًذ هیضاى سؿذ ٍ ثبسدّی داًِ سا افضایؾ هی دّذ

(هیلی گشم دس ویلَگشم)فؼفش لبثل جزة خبن ثِ سٍؽ اٍلؼي 
توضیحات

ػولىشد هَسد 

تي دس )اًتظبسداًِ 

(ویلَگشم دس ّىتبس)تَصیِ وَدی (ّىتبس

فؼفش ثشای اًتمبل اًشطی ٍهَاد ػبختِ ؿذُ دس گیبُ ضشٍسی هی 

ثشای سؿذ ًٍوَ سیـِ؛گلذّی ٍافضایؾ ػولىشد؛ ًمؾ . ثبؿذ

وِ دس .هٌجغ فؼفش لبثل اػتفبدُ گیبُ خبن هی ثبؿذ.هْوی داسد

سهان و نحوه  . صَست ووجَد اص عشیك وَدّی ججشاى هی گشدد

تَصیِ ثش ایي اػت وِ توبم وَد فؼفشی لجل اص وبؿت   :هصزف 

. ٍ یب ّوضهبى ثب وبؿت ثزس تشجیحبً ثِ صَست ًَاسی هصشف گشدد

هصشف فؼفش دس ایي دٍسُ تأثیش صیبدی ثش سٍی تؼذاد پٌجِ ٍ 

.تَػؼِ ػیؼتن سیـِ ای داسد

۳۵



100≥120120130140150160170180190200210
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3/5210205200195190185180175170160140120

4220215210205200195190185180170150130

سایز کودها

گزوه کودی

ایي ػٌصشدس ٍاوٌؾ ّبی . ػَیب ًیبص ثبالیی ثِ پتبػین داسد ٍ فشاٍاى تشیي وبتیَى دس گیبُ هی ثبؿذ

پتبػین دس اًتمبل تشویجبت ػبختِ .  فیضیَلَطیىی گیبُ ثؼیبس هْن ثَدُ ٍ دس دسٍى گیبُ هتحشن اػت

پتبػین تـىیل . ؿذُ دس گیبُ، فؼبل ػبصی ثؼیبسی اص آًضین ّب،  تَاصى آة دس گیبُ ٍفتَػٌتض ؛ ًمؾ داسد

حضَس ایي ػٌصش ّوچٌیي اثش صیبدی ثش . غذُ دس گیبُ ػَیب ٍ دس ًتیجِ تثجیت ًیتشٍطى سا افضایؾ هی دّذ

کلزید ثشای سفغ ووجَد پتبػین هی تَاى اصوَدّبی . سٍی ػولىشد ٍ افضایؾ ٍصى ّضاس داًِ داسد

توبم وَد پتبػیوی لجل اص وبؿت  :سهان و نحوه هصزف.    اػتفبدُ وشدسولفات پتاسین ٍ پتاسین

.هصشف ٍ ثب دیؼه یب دًذاًِ صیش خبن لشاس دادُ هی ؿَد

 (کیلو گرم در هکتار)براساس هیسان پتاسین قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف سولفات پتاسین : کودهای پتاسه

میزان و نحوه مصرف

 ویلَگشم دس 35 ثِ هیضاى سولفات رویدس ؿشایظ ووجَد ، وبسثشد خبوی .  هیلی گشم دس ویلَگشم هی سػذ20 هیلی گشم دس ویلَگشم هی ثبؿذ وِ دس حبلت ووجَد ثِ 30هیضاى عجیؼی آى دس ثشي 

. دس ّضاس لجل اص گلذّی تَصیِ هی ؿَد3-5 سٍص ثب غلظت 15 ثِ فبصلِ سولفات روی ًَثت هحلَل پبؿی 2-3ّىتبس ٍ 
 دس ّضاس 4سٍص ثب هحلَل 15  ًَثت ثب فبصلِ 3 تب 2 دس خبوْبی آّىی فبلذ وبسایی ثَدُ ٍ هصشف آى تَصیِ ًوی گشدد دس هَاسد ولشٍص ؿذیذ گیبُ هحلَل پبؿی آّي دس سولفات آهن وَد 

افضٍدى ػَاهل هشعَة وٌٌذُ تجبسی یب چٌذ لغشُ هبیغ ظشفـَیی پیؾ اص هحلَل پبؿی الضاهی . اػتفبدُ اص غلظت ّبی ثبال اغلت ػجت ػَختگی ثشي ّب هی ؿَد. ػَلفبت آّي ثؼیبسهَثش اػت 

.اػت

 (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف سایر کودها 

ثصَست خبن دّی  ٍ ثِ ّوشاُ آة آثیبسی هی تَاى اػتفبدُ ًوَد

ثب هبدُ آلی ون  (ثِ ٍیظُ دس هٌبعمی وِ ثبسًذگی ّن صیبد اػت) ثبال ٍ خبن ّبی حبٍی همبدیش ثبالی وشثٌبت ولؼین یب دس خبن ّبی ػجه pHًیبص ػَیب ثِ ایي ػٌصش صیبد ًجَدُ ٍ ووجَد آى دس 

 ًَثت 2 دس ّضاس دس 2ووجَد ایي ػٌصش اص عشیك هحلَل پبؿی ثب اػیذ ثَسیه ثِ غلظت. ػَیب ثِ ػویت ثَس حؼبع اػت لزا هحلَل پبؿی ثَس لجل اص ظَْس آثبس ووجَد ًجبیذ اًجبم ؿَد. اتفبق هی افتذ

. سٍص تب هشحلِ ؿشٍع گل دّی ثشعشف هی گشدد15ثِ فبصلِ 

 سٍص تب لجل 15 ًَثت ثِ فبصلِ 3-2 دس ّضاس 4-2 ثب غلظت سولفات هسدس صَست ووجَد ایي ػٌصش، هحلَل پبؿی . ووجَد هغ دس گیبُ هَجت وبّؾ فتَػٌتض ٍ دس ًتیجِ وبّؾ ػولىشد هی ؿَد

.اص گلذّی دس صجح یب غشٍة تَصیِ هی ؿَد

. دس ّضاس لجل اص گذّی دس سفغ ووجَد هٌگٌض تَصیِ هی ؿَد3-5 ًَثت ثب غلظت 2-3 سولفات هنگنش هحلَل پبؿی ثب 

نام کود

اػیذ ثَسیه

ػَلفبت هٌگٌض

ػَلفبت هغ

سیض هغزیْب

ػَلفبت سٍی

ػَلفبت آّي

والت آّي

(هیلی گشم دس ویلَگشم)پتبػین لبثل جزة خبن 

توضیحات

ػولىشد هَسد 

تي دس )اًتظبسداًِ 

(ویلَگشم دس ّىتبس)تَصیِ وَدی (ّىتبس

۳۶



وَد صیؼتی

هَسد اػتفبدُ ّوشاُ ٍ یب ثذٍى  (پَدسی ) هبیِ تلمیح سیضٍثیَهی روش هحلول آبکیدس  . هبیِ تلمیح سیضٍثیَهی دس دٍ فشهَالػیَى پَدسی ٍ هبیغ تَلیذ ٍ ػشضِ هی ؿَد :هیشان و نحوه هصزف

دس صَستی وِ اص آة ثِ تٌْبیی اػتفبدُ ؿَد . ػپغ ثزسّب دس ػبیِ پْي ؿذُ ٍ پغ اص خـه ؿذى الذام ثِ وـت هی ؿَد. هبدُ چؼجبًٌذُ ثِ ثزس اضبفِ هی ؿَد ٍ ثِ خَثی ثِ ّن  صدُ هی ؿَد

روش دو دس .  اگش هبیِ تلمیح اص ًَع هبیغ ثبؿذ هی تَاى آى سا هؼتمیوبً ثش سٍی ثزس ٍ ثشاػبع همبدیش تَصیِ ؿذُ اص ػَی ؿشوت ػبصًذُ هَسد اػتفبدُ لشاس داد.  ویفیت هبیِ تلمیح پبییي هی آیذ

هحلَل  )اثتذا ثزس هَسد ًیبص سا دسٍى ظشف هٌبػت ٍ یب ویؼِ پالػتیىی تویضی سیختِ ػپغ هتٌبػت ثب ثزس همذاس هـخصی اص هحلَل هبدُ چؼجبًٌذُ . وِ هتذاٍلتشیي سٍؽ تلمیح اػت هزحله ای

ثِ ثزسّب ( ثیـتش اص ًَع پَدسی)دس هشحلِ دٍم هبیِ تلمیح . اضبفِ ًوَدُ  ٍ ثِ خَثی ّن صدُ هی ؿَد تب ثزسّب چؼجٌبن ؿًَذ (دسصذ صوغ ػشثی ثبؿذ40دسصذ هتیل اتیل ػلَلض ٍ یب 4دسصذ ؿىش، 20

ٍ ػپغ وـت هی  (ػبیِ ٍ دس ػغح تویض)ػپغ ثزسّب لجل اص وبؿت اًذوی دس َّا خـه ؿذُ . اضبفِ ًوَدُ ٍ هجذداً ثِ خَثی ّن هی صًین  تب هبیِ تلمیح ثِ عَس یىٌَاخت ثِ ثزسّب ثچؼجذ

ثبیذ تَجِ داؿت ثزس فمظ ثبیذ هشعَة ؿَد صیشا ثب خیغ .  آى ثب اػتفبدُ اص ػَد یه ًشهبل سٍی ّفت تٌظین ؿَدpHدس صَست اػتفبدُ اص صوغ ػشثی ثِ ػٌَاى هبدُ چؼجبًٌذُ الصم اػت .ؿًَذ

  .هبیِ تلمیح ّبی سیضٍثیَهی هبیؼی وِ داسای هبدُ چؼجبًٌذُ دس فشهَالػیَى خَد هی ثبؿٌذ  ًیبص ثِ اػتفبدُ اص هبدُ چؼجبًٌذُ ًوی ثبؿٌذ. ؿذى ثزس پَػت آًْب وٌذُ ؿذُ ٍ لَُ ًبهیِ آى وبّؾ هی یبثذ

ثذیي هٌظَس ثیـتش اص هَادی هبًٌذ آّه، سع یب خبن فؼفبت . گبُ الصم اػت ثِ هٌظَس حفظ جوؼیت سیضٍثیَم ّب ثش سٍی ثزس، آى سا ثب یه الیِ هحبفظ پَؿؾ داد :روش پلت کزدن بذرها

ػپغ ثالفبصلِ ٍ دس حبلی وِ ٌَّص ثزسّب هشعَة ّؼتٌذ آّه یب خبن فؼفبت پَدسی . دس هشحلِ اٍل هبیِ تلمیح ثِ یىی اص سٍؿْبی گفتِ ؿذُ لجلی ثِ ثزسّب افضٍدُ هی ؿَد. اػتفبدُ هی ؿَد

ایي سٍؽ صهبًی اػتفبدُ هی ؿَد وِ اهىبى وبؿت ػشیغ ثزسّب سا . ػپغ ثزسّب دس ػبیِ پْي هی ؿًَذ تب وبهالً خـه ؿًَذ. افضٍدُ ؿذُ ٍ ثْن صدُ هی ؿَد تب ایي هَاد وبهالً ػغح ثزس سا ثپَؿبًذ

دس ایي سٍؽ الصم اػت هبیِ تلمیح هَسد اػتفبدُ ثِ ؿىل گشاًَل ثبؿذ تب ثِ ساحتی ثب  :روش تلقیح خاک . ًذّذ ٍ یب خبن خیلی خـه ٍ گشم ٍ یب خیلی اػیذی ثَدُ ٍ یب آفبت صیبد ثبؿٌذ

ایي سٍؽ ثذلیل ًجَد هبیِ تلمیح گشاًَلِ  دس ایشاى وبسثشد )دس ایي سٍؽ هبیِ تلمیح ثِ صَست سدیفی دس صیش ثزس ٍ یب دس وٌبس آى سیختِ هی ؿَد . دػت ٍ یب ثِ صَست هىبًیضُ لبثل هصشف ثبؿذ

.هصشف هبیِ تلمیح سیضٍثیَهی ّشػبلِ ثشای ثزسّبی ػَیب تَصیِ هی ؿَد. ًذاسد

وَد آلی

وَد ػجض

اػیذ ّیَهیه
ثِ ػالٍُ وبسثشد اػیذ ّیَهیه وبسایی اػتفبدُ اص ػٌبصش غزایی اص جولِ فؼفش سا . اػیذّبی ّیَهیه تبثیش ثؼضایی دس ثْجَد ؿشایظ ؿیویبیی، فیضیىی ٍ ثیَلَطیىی خبن ثشای سؿذ گیبُ ایفب هی وٌٌذ

.وبسثشد هحلَلْبی اػیذ ّیَهیه اص عشیك ػیؼتن آثیبسی ٍ هحلَل پبؿی ٍ یب ثصَست ثزسهبل اهىبى پزیش اػت. افضایؾ هی دّذ

وَد آلی اگش پَػیذُ ًجبؿذ ثْتش اػت چٌذ هبُ لجل اص هصشف ثب خبن هخلَط ٍ ثب اػوبل سعَثت هٌبػت . هیضاى هصشف وَد آلی ثؼتگی ثِ دسجِ پَػیذگی، ًؼجت وشثي ثِ ًیتشٍطى ٍ ًَع آى داسد

هغبلؼبت هتؼذد . ثْتش اػت وَد آلی دس ػوك هَثش سیـِ ثب خبن وبهالً هخلَط ؿَد.. اگش وَد آلی دسجِ پَػیذگی وبفی داؿتِ ثبؿذ هی تَاى ّوضهبى ثب وـت آى سا هصشف ًوَد.پَػبًذُ ؿَد

.ًـبى هی دّذ وِ ثب هصشف وَدّبی آلی هی تَاى اص هیضاى وَدّبی ؿیویبیی وبػت

. هٌظَس اس وَد ػجض ثشگشداًذى ؿبخ ٍ ثشي گیبّبى ثِ خبن پغ اص سؿذ وبفی ٍ ثذٍى ثشداؿت هحصَل اػت. یىی اص ساّْبی افضایؾ هبدُ آلی خبن اػتفبدُ اص وَد ػجض دس تٌبٍة صساػی اػت

.اص عشفی وَد ػجض ثب جزة ٍ رخیشُ هَاد غزایی دس خَد اص ؿؼتِ ؿذى آًْب جلَگیشی هی وٌذ..اثش وَد ػجض ثش خصَصیبت فیضیىی خبن ّوبًٌذ وَد حیَاًی هی ثبؿذ

هبیِ تلمیح 

سیضٍثیَهی

آلی

۳۷
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کودهای ازته

درصذ کزثي آلی
هقذار هصزف 

(کیلَگزم در ّکتبر)
0/5>400

0/5350
1-1/5250

1/5<200

:کودهای فسفری

هیلیگزم )فسفزقبثل استفبدُ خبک 

(در کیلَگزم

هقذار هصزف 

(کیلَگزم در ّکتبر)
0/5>150

5-10100
11-1550

15<0

کودهای پتاسه

پتبسین قبثل استفبدُ خبک 

(هیلیگزم در کیلَگزم)

هقذار هصزف 

(کیلَگزم در ّکتبر)
150>150

150-200100
200-25050

250<0

 (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف سایر کودها سایر کودها

نام کود
هقذار هصزف 

(کیلَگزم در ّکتبر)
350گَگزد

40سَلفبت رٍی
اسیذثَریک

براساس درصد کربن آلی خاک (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف کود اوره برای تولید آفتابگردان 

نحوه  . در ثبرٍر شذى ًجبت ٍتشکیل غٌچِ گل ٍداًِ هَثز است ٍکوجَد آى هَجت پَکی ٍیب الغزی سیبد داًِ ّب هی گزدد ٍ تشکیل گل ٍ داًِ هختل هی گزددفسفر

هصزف فسفز در ایي دٍرُ تأثیز . تَصیِ ثز ایي است کِ توبم کَد فسفزی قجل اس کبشت  ٍ یب ّوشهبى ثب کبشت ثذر تزجیحبً ثِ صَرت ًَاری هصزف گزدد :مصرف 

.سیبدی ثز رٍی تؼذاد پٌجِ ٍ تَسؼِ سیستن ریشِ ای دارد

.آفتبثگزداى ثِ کوجَد ثز ثسیبر حسبس است ٍ ثزخی اٍقبت اثزات کوجَد ایي ػٌصز دیذُ هی شَد

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

اهب ایي کبّش ًبچیش درصذ رٍغي ثب افشایشی کِ در . ثزخی ثزرسی ّب ًشبى دادُ است کِ کَد استِ ثبػث افشایش درصذ پزٍتئیي داًِ ٍ کبّش درصذ رٍغي آى هی شَد

سولفات  ٍ نیترات آمونیوم،  اورههصزف :روش مصرف.  ػولکزد داًِ ثَجَد هی آیذ خیلی سٍد ججزاى شذُ ٍ در ٍاقغ ػولکزد رٍغي افشایش پیذا هی کٌذ

. ًَثت تقسیط شذُ ٍ هصزف هی شَد4 ًَثت ٍ در خبکْبی سجک طی 3در خبک ّبی سٌگیي در  (درصَرت ًیبس ثِ گَگزد) آمونیوم

: زمان و نحوه مصرف . ثبػث تقَیت سبقِ ٍ دیگز اًذام ّبی آفتبثگزداى هی شَد، ثٌبثزایي در ٌّگبم اًتخبة ًَع کَد ایي ًیبس پتبسین را ثبیذ هذ ًظز قزار دادپتاسیم

.توبم کَد پتبسیوی قجل اس کبشت هصزف ٍ ثب دیسک یب دًذاًِ سیز خبک قزار دادُ هی شَد

.رٍی، ثِ ػلت دخبلت در جذة ًیتزٍصى تَسط آفتبثگزداى ثزای آى ضزٍری ّستٌذ

 (هیلی گرم در کیلوگرم)براساس هیزان فسفر قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف دی آهونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل 

 (هیلی گرم در کیلوگرم)براساس هیزان پتاسین قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقدار هصرف سولفات پتاسین 

۳۹



۴۰



11/522/533/54

1≥6080100120140170180
2557595115135160170
3507090110130150160
4456585105125140150
5406080100120130140
635557595115120125
730507090110115120
825456585105110115
925406080100105110

102535557595100105
11253050709095100
120253555758085
13002535606570
1400025505560
150000404550

16 <0000000

(کیلَگزم در ّکتار)هقذار تَصیِ 

(کیلوگرم در هکتار)توصیه هقذار هصرف کود اوره برای تولیذ نخود 

تا ایي حال هقذاری ًیتزٍصى . حثَتات تخص ػوذُ ًیاس ًیتزٍصًی خَد را اس طزیق ّوشیستی تا ریشٍتیَم ّا ٍ اس طزیق تثثیت ًیتزٍصى تاهیي هی ًوایٌذ

.  هصزف ضًَذ اوره ًیش هی تَاًٌذ تجاینیترات آمونیوم، سولفات آمونیومکَدّای دیگز استِ ّواًٌذ . تِ ػٌَاى آغاسگز تَصیِ هی ضَد

در صَرتیکِ تِ ّز دلیلی گزُ تٌذی .  درصذ گَگزد هی تَاًذ کَد هٌاسثی در صَرت ًیاس تِ گَگزد تاضذ24 تذلیل دارا تَدى سولفات آمونیوم

هحلَل پاضی اٍرُ یا ًیتزات . هٌاسة رٍی ریطِ ّا حاصل ًطَد کَددّی تصَرت سزک تا تَجِ تِ هقذار کزتي آلی خاک تَصیِ هی ضَد

.آهًَیَم تزرٍی تَتِ ّا ٌّگاهیکِ غالفْا  پز ضذُ اًذ هیشاى رضذ ٍ تاردّی داًِ را افشایص هی دّذ

 کیلَ تزای اراضی 50ٍ  (ریشتافت) کیلَ اٍرُ تزای اراضی تا تافت سٌگیي 30

(درضت تافت)تا تافت سثک 

توضیحات

کودهای ازته

هقذار کَد اٍرُ 2/2= هقذار کَد سَلفات آهًَیَم 
هقذار کَد اٍرُ 1/5= هقذار کَد ًیتزات آهًَیَم 

کودهای فسفاته

فسفزقاتل استفادُ 

هیلیگزم )خاک 

(کیلَگزم در ّکتار)تَصیِ کَدی (در کیلَگزم

(تي در ّکتار)ػولکزد داًِ 
 (هیلی گرم در کیلوگرم)براساس هیزان فسفر قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقذار هصرف دی آهونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل 

توضیحات

ًخَد کارایی . در تغذیِ هؼذًی حثَتات، فسفز هْوتزیي ػٌصز هحسَب هی ضَد سیزا در فؼالیتْای هتاتَلیکی ضزکت دارد

فسفات -تیطتزی اس سایز حثَتات در جذب فسفز اس خاک دارد ٍ تزاٍضات ریطِ ایي گیاُ تِ حاللیت تیطتز تزکیثات کلسین

.    هیلی گزم در کیلَگزم تاضذ کَد فسفزی تَصیِ هی گزدد15در صَرتیکِ هقذار فسفز خاک کوتز اس . کوک هی کٌذ

.کارتزد کَدّای فسفزی در سهاى کاضت تصَرت ًَاری در ردیف کطت تذر تَصیِ هی ضَد:  زمان و نحوه مصرف

۴۱



 (هیلی گرم در کیلوگرم)براساس هیزان پتاسین قابل استفاده خاک  (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقذار هصرف سولفات پتاسین 
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100 >80110140170190210220
12075105135165185205215
1306595125155175195205
1406090120150170190200
1505585115145165185195
1605080110140160180190
1704575105135155175185
180456595130150170180
19005585120145160170
20004565100120140150
210004580100120130

 (کیلوگرم در هکتار)توصیه هقذار هصرف سایر کودها 

گزٍُ کَدیردیف

هقذار هصزف 

کیلَگزم در )

(ّکتار

50

40

30-40

20

0/5-1

                                                    .                                  هصزف پتاسین تایذ تزاساس آسهایص خاک صَرت گیزد

تْتزیي هحل قزار گزفتي کَد پتاسین در لَتیا . کَد پتاسین تایذ در سهاى کاضت هصزف گزدد :زمان و نحوه مصرف 

 ساًتیوتز سیز تذر هی تاضذ لذا استفادُ اس کَدکارّای ردیفی کِ کَد را در ردیف کطت تذر قزار هی دٌّذ 10-7حذٍد 

در صَرتیکِ تا دست یا کَدپاش ساًتزیفَص اقذام تِ پخص سطحی کَد گزدد، کَد تایذ . تْتزیي ًتیجِ را ػایذ هی ساسد

در صَرت ًیاس تیطتز، در طَل دٍرُ رضذ هی تَاى اس هحلَل پاضی کَدّای . حتوا تا دیسک تِ سیز خاک تزدُ ضَد

.پتاسیوی ٍ هصزف کَدّای هحلَل در آب آتیاری استفادُ ًوَد

(تي در ّکتار)ػولکزد داًِ 

کودهای پتاسه
پتاسین قاتل 

هیلیگزم )استفادُ 

(در کیلَگزم

توضیحات

سایر کودها

توضیحاتًام کَد

 هاُ پس اس سثش ضذى گیاُ تاػث افشایص 2 ٍ 1 در ّشار در دٍ ًَتت 2 کیلَگزم در ّکتار در سهاى کاضت ٍ یا هحلَل پاضی آى تا غلظت 20هصزف خاکی 

.ػولکزد قاتل هالحظِ ای در حثَتات هی گزدد

. کیلَگزم در ّکتار تصَرت هصزف خاکی ٍ یا هحلَل پاضی استفادُ کزد1 تا 0/5 تِ هیشاى آمونیوم مولیبداتدر صَرت لشٍم هی تَاى اس تزکیة هَلیثذى

سَلفات آّي
تا ایي حال هصزف خاکی .  ًَتت در هزحلِ ساقِ دّی، قثل اس گلذّی ٍ پز ضذى غالفْا ًتیجِ تْتزی دارد3 الی 2 در ّشار طی 5 تا 2هحلَل پاضی تا غلظت 

.اس کالتْای آّي ًیش هی تَاى تِ رٍش هصزف خاکی ٍ یا هحلَل پاضی استفادُ ًوَد.  کیلَگزم کَد در ّکتار ًیش قاتل تَصیِ هی تاضذ50

سَلفات رٍی

ریشهغذی1

 در ّشار قثل ٍ تؼذ اس گلذّی تاػث افشایص قاتل هالحظِ ای در 3 تا 2 کیلَگزم در ّکتار در سهاى کاضت ٍ یا هحلَل پاضی آى تا غلظت 40هصزف خاکی 

.ػولکزد حثَتات هی گزدد

سَلفات هٌگٌش
 کیلَگزم 20 در ّشار قثل ٍ تؼذ اس گلذّی ٍ یا هصزف 5 تا 3 کیلَگزم در ّکتار در سهاى کاضت ٍ یا هحلَل پاضی آى تا غلظت 40 تا 30هصزف خاکی 

.ّوزاُ تا آب آتیاری تصَرت سزک تَصیِ هی گزدد

اسیذتَریک

۴۲



 7/5  تا 2/5

لیتز

سیستی2

هحزک رضذ گیاُ تا 

فزهَالسیَى هایغ

 تا 0/5حذٍد 

1

 .را تطَر هستقین تز رٍی تذر ٍ تزاساس هقادیزی کِ ضزکت ساسًذُ تَصیِ هی ًوایذ استفادُ هی کٌٌذ (هایغ)در ایي رٍش هایِ تلقیح ریشٍتیَهی  :روش اول

اهزٍسُ تزخی اس ضزکتْا در اغلة هَارد هادُ چسثاًٌذُ را در فزهَالسیَى آى لحاظ هی ًوایٌذ کِ ایي ًَع هایِ تلقیح ّا تطَر هستقین قاتل  :روش دوم

.کَدّای سیستی حاٍی هحزک رضذ گیاّی در تْثَد گزُ تٌذی حثَتات ٍ افشایص رضذ ٍ ػولکزد هَثز هی تاضٌذ. استفادُ تز رٍی تذر هی تاضٌذ

هحزک رضذ گیاُ تا 

فزهَالسیَى پَدری

را ّوزاُ ٍ یا تذٍى هادُ چسثاًٌذُ تا آب هخلَط هی کٌٌذ تا سَسپاًسیًَی سیال ساختِ ضَد، سپس  (پَدری)در ایي رٍش هایِ تلقیح ریشٍتیَهی  :روش اول

هتذاٍلتزیي رٍش  :روش دوم. سپس تذرّا در سایِ پْي ضذُ ٍ پس اس خطک ضذى اقذام تِ کطت هی کٌٌذ. آى را تِ تذر اضافِ کزدُ تخَتی ّن هی سًٌذ

 درصذ هتیل 4 درصذ ضکز، 20هحلَل )تلقیح هی تاضذ کِ در هزحلِ اٍل تذرّا درٍى ظزف هٌاسة یا کیسِ پالستیکی ریختِ ضذُ ٍ تِ آى هحلَل چسثاًٌذُ 

اضافِ ضذُ ٍ تخَتی ّن هی سًٌذ تا تذرّا چسثٌاک ضًَذ ٍ در هزحلِ تؼذ هایِ تلقیح را تِ تذرّا اضافِ کزدُ تخَتی ّن  ( درصذ صوغ ػزتی40اتیل سلَلش ٍ یا 

 تٌظین 7 آى تَسط سَد یک ًزهال رٍی pHدر صَرت استفادُ اس صوغ ػزتی تایستی )هی سًٌذ سپس تذٍر را در سایِ خطک کزدُ ٍ کطت هی ًوایٌذ 

.کَدّای سیستی حاٍی هحزک رضذ گیاّی در تْثَد گزُ تٌذی حثَتات ٍ افشایص رضذ ٍ ػولکزد هَثز هی تاضٌذ. (گزدد

آلی3

حیَاًی یا گیاّی

تِ ّزحال ایي کَدّا تخطی اس . کَدّای آلی ػالٍُ تز تاهیي ػٌاصز غذایی تِ تْثَد ساختواى خاک ٍ افشایص هقذار َّهَس خاک ًیش کوک هی ًوایٌذ

ّوچٌیي . اها ًوی تَاًٌذ ّوِ ّذر رفت ٍ خزٍج ػٌاصز غذایی اس هشرػِ را جثزاى ًوایٌذ. ػٌاصز غذایی تزداضت ضذُ اس خاک را تِ خاک تزهی گزداًٌذ

.در چٌیي حالتی ًیاس گیاُ هی تایستی تا استفادُ اس کَدّای ضیویایی تاهیي ضَد. ًسثت ػٌاصز غذایی اس کَد داهی هوکي است هطاتق تا ًیاس گیاُ ًثاضذ

کَد سثش، تقایای 

گیاّی ٍ کوپَست

هیشاى هصزف کَد آلی تِ درجِ . ایي هَاد قاتلیت السم تزای تاهیي تخطی اس ػٌاصز غذایی هَرد ًیاس گیاُ ٍ ّوچٌیي تؼٌَاى یک تْساس خاک را دارا هی تاضٌذ

اگز کَد آلی درجِ رسیذگی کافی داضتِ تاضذ هی تَاى ّوشهاى تا کاضت آى را . پَسیذگی، هیشاى ػٌاصز غذایی، ًسثت کزتي تِ ًیتزٍصى ٍ ًَع آى دارد

.هصزف ًوَد ٍ تْتز است در ػوق هَثز ریطِ تا خاک کاهال هخلَط ضَد

اسیذ ّیَهیک

ساسگاری تا هحیط سیست، صزفِ جَیی در هصزف کَدّای ضیویایی، افشایص تَلیذ هحصَالت کطاٍرسی، افشایص جوؼیت ریش جاًذاراى خاک، تْثَد 

 لیتز اسیذ ّیَهیک 2/5هقذار . ضزایط ضیویایی ٍ فیشیکی خاک، افشایص ریطِ سایی ٍ رضذ ریطِ گیاّاى اس جولِ هشایای کارتزد اسیذ ّیَهیک هی تاضٌذ

. تزگی حثَتات تَصیِ هی ضَد8 تا 4 لیتز در ّکتار تصَرت سزک در سهاى 7/5تصَرت تذرهال قثل اس کاضت ٍ هقذار 

۴۳
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ًبم مَدگزٍُ مَدیرديف
هقدار هَرد ًيبس 

در ّنتبر
توضيحاتسهبى هصزف

اٍرُاست1ِ
ميلَگزم در50  

يل ًَبت

بؼٌَاى استبرتز 

ّوزاُ ببمبشت

 50 درصد ببشد 2/5سهبًي مِ درصد هَاد آلي خبك موتز اس .  هيشاى مَد هَرد ًيبس در سراػت يًَجِ بزاسبس آسهَى خبك تؼييي  هي گزدد

مَدّبی استِ هي تَاًٌد اس طزيق .  ميلَگزم مَدّبی پتبسِ هَرد ًيبس است300 ميلَگزم مَدّبی فسفبتِ ٍ 100ميلَگزم در ّنتبر اٍرُ بِ ّوزاُ 

السم است قبل اس ايٌنِ ريشٍبيَهْب شزٍع بِ رسبًدى است بِ گيبُ جَاى مٌٌد در ايي هدت . ببمتزی ّبی هَجَد در ريشِ اس است َّا استفبدُ ًوبيٌد

بِ سهيي دادُ شَد  ٍ در صَرت ػدم هصزف بوَقغ ايي هقدار مَد اثزات ًبهطلَبي  ( ميلَگزم است خبلص25حدٍد )بؼٌَاى استبرتز هقداری است 

.در پي خَاّد داشت بطَرينِ فؼبليتْبی ببمتزيْب مبّش خَاّد يبفت ٍ بز رشد گيبُ ًيش تبثيز ًبهطلَة خَاّد گذاشت 

قبل اس مبشت ميلَگزم250مَد هينزٍبي فسفبتِفسفبت2ِ
بِ دليل اًببشتگي فسفز در خبمْبی مشَر السم است بيي هقدار فسفز مل خبك ٍ ًيبس فسفزی گيبُ را بب هصزف ريشجبًداراى حل مٌٌدُ فسفبت 

.هديزيت ًوَد ٍ اس ايي طزيق هصزف مَدّبی فسفبتي مبّش ٍ در هقببل بِ هصزف مَدّبی گَگزدی افشٍدُ شَد

قبل اس مبشت ميلَگزم100سَلفبت پتبسين
مَد شيويبيي  پتبسيوي ٍ  بزخي  اس مَدّبی ريشهغذی قبل اس مشت . هيشاى مَد هَرد ًيبس در سراػت يًَجِ بزاسبس آسهَى خبك تؼييي  هي گزدد

.هصزف گزدًد

ملزٍر پتبسين
 ميلَ گزم در 200

دٍ تقسيط
در سهبى رشد

 100مَد ملزٍر پتبسين حداقل در دٍتقسيط ٍ در ّزًَبت حدٍد . هيشاى مَد هَرد ًيبس در سراػت يًَجِ بزاسبس آسهَى خبك تؼييي  هي گزدد

.ميلَگزم در ّنتبر هطببق ػزف مشبٍرساى پيشزٍ اًجبم شَد

قبل اس مبشت ميلَگزم300بيَگَگزد آليگَگزدی4
در تثبيت است ًيش بِ ّويي طزيق اثز دارد اصَالً ريشٍبيَم بزای تنثيز ٍ تبهيي پزٍتئيي خَد بِ.  گَگزد در گيبّبى بزای سٌتش پزٍتئيي السم است

.گَگزد ًيبس دارد 

قبل اس مبشت ميلَگزم30سَلفبت رٍی گزاًَلِ

ّوزاُ ببمبشتدٍليتزبذر هبل رٍی
بب موبَد مزبي آلي ٍ رٍی هَاجِ هي ببشٌد لذا در شزايط هديزيتي مبشت ٍ داشت هشببِ ، بب هصزف  "ًظز بِ ايٌنِ خبمْبی سراػي ايزاى ػوَهب

ّوشهبى بب مبشت ػولنزد ّنتبری بطَر هؼٌي داری افشايش هي يببد (بذر هبل رٍی )مَدّبی سيستي هحزك رشد گيبُ 

اسيد بَريل
ميلَ گزم در30

دٍ تقسيط
در سهبى رشد

ّوزاُ ببمبشتيل ميلَ گزماسيد ّيَهيلآلي6
بب موبَد مزبي آلي ٍ رٍی هَاجِ هي ببشٌد لذا در شزايط هديزيتي مبشت ٍ داشت هشببِ، بب هصزف  "ًظز بِ ايٌنِ خبمْبی سراػي ايزاى ػوَهب

ّوشهبى بب مبشت ػولنزد ّنتبری بطَر هؼٌي داری افشايش هي يببد (اسيد ّيَهيل)مَدّبی سيستي هحزك رشد گيبُ، 

ّوزاُ ببمبشتسِ بستِهبيِ تلقيح استَ ببمتزسيستي7

توصيه كودي براي گياه یونجه

متبة تَصيِ بْيٌِ هصزف مَد بزای هحصَالت مشبٍرسی در ايزاى هَلف دمتز هلنَتي162صفحِ -1:هبخذ 

پتبسِ 3

ريش هغذی 5
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ًبم مَدگزٍُ مَدیرديف
هقدار هَرد ًيبس 

در ّنتبر
توضيحاتسهبى هصزف

اٍرُاست1ِ
 ميلَگزم در 50

يل ًَبت

بؼٌَاى استبرتز 

ّوزاُ ببمبشت

 50 درصد ببشد 2/5سهبًي مِ درصد هَاد آلي خبك موتز اس .  هيشاى مَد هَرد ًيبس در سراػت شبدر بزاسبس آسهَى خبك تؼييي  هي گزدد

مَدّبی استِ هي تَاًٌد اس .  ميلَگزم مَدّبی پتبسِ هَرد ًيبس است300 ميلَگزم مَدّبی فسفبتِ ٍ 100ميلَگزم در ّنتبر اٍرُ بِ ّوزاُ 

طزيق ببمتزی ّبی هَجَد در ريشِ اس است َّا استفبدُ ًوبيٌد السم است قبل اس ايٌنِ ريشٍبيَهْب شزٍع بِ رسبًدى است بِ گيبُ جَاى مٌٌد در 

بِ سهيي دادُ شَد  ٍ در صَرت ػدم هصزف بوَقغ ايي هقدار مَد  ( ميلَگزم است خبلص25حدٍد )ايي هدت بؼٌَاى استبرتز هقداری است 

.اثزات ًبهطلَبي در پي خَاّد داشت بطَرينِ فؼبليتْبی ببمتزيْب مبّش خَاّد يبفت ٍ بز رشد گيبُ ًيش تبثيز ًبهطلَة خَاّد گذاشت 

قبل اس مبشت ميلَگزم250مَد هينزٍبي فسفبتِفسفبت2ِ
بِ دليل اًببشتگي فسفز در خبمْبی مشَر السم است بيي هقدار فسفز مل خبك ٍ ًيبس فسفزی گيبُ را بب هصزف ريشجبًداراى حل مٌٌدُ فسفبت 

.هديزيت ًوَد ٍ اس ايي طزيق هصزف مَدّبی فسفبتي را مبّش ٍ در هقببل بِ هصزف مَدّبی گَگزدی افشٍدُ شَد

قبل اس مبشت ميلَگزم100سَلفبت پتبسين
مَد شيويبيي  پتبسيوي ٍ  بزخي  اس مَدّبی ريشهغذی قبل اس . هيشاى مَد هَرد ًيبس در سراػت شبدر بزاسبس آسهَى خبك تؼييي  هي گزدد

.مشت هصزف گزدًد

ملزٍر پتبسين
 ميلَ گزم در 200

دٍ تقسيط
در سهبى رشد

 100مَد ملزٍر پتبسين حداقل در دٍتقسيط ٍ در ّزتَبت حدٍد . هيشاى مَد هَرد ًيبس در سراػت شبدر بزاسبس آسهَى خبك تؼييي  هي گزدد

.ميلَگزم در ّنتبر هطببق ػزف مشبٍرساى پيشزٍ اًجبم شَد

قبل اس مبشت ميلَگزم300بيَگَگزد آليگَگزدی4
در تثبيت است ًيش بِ ّويي طزيق اثز دارد اصَالً ريشٍبيَم بزای تنثيز ٍ تبهيي پزٍتئيي خَد بِ .  گَگزد در گيبّبى بزای سٌتش پزٍتئيي السم است

.گَگزد ًيبس دارد 
قبل اس مبشت ميلَگزم30سَلفبت رٍی گزاًَلِ

ّوزاُ ببمبشتدٍليتزبذر هبل رٍی
بب موبَد مزبي آلي ٍ رٍی هَاجِ هي ببشٌد لذا در شزايط هديزيتي مبشت ٍ داشت هشببِ ، بب  "ًظز بِ ايٌنِ خبمْبی سراػي ايزاى ػوَهب

ّوشهبى بب مبشت ػولنزد ّنتبری بطَر هؼٌي داری افشايش هي يببد (بذر هبل رٍی )هصزف مَدّبی سيستي هحزك رشد گيبُ ، 

اسيد بَريل
ميلَ گزم در30  

دٍ تقسيط
در سهبى رشد

ّوزاُ ببمبشتيل ميلَ گزماسيد ّيَهيلآلي7
بب موبَد مزبي آلي ٍ رٍی هَاجِ هي ببشٌد لذا در شزايط هديزيتي مبشت ٍ داشت هشببِ، بب  "ًظز بِ ايٌنِ خبمْبی سراػي ايزاى ػوَهب

ّوشهبى بب مبشت ػولنزد ّنتبری بطَر هؼٌي داری افشايش هي يببد (اسيد ّيَهيل)هصزف مَدّبی سيستي هحزك رشد گيبُ، 

ّوزاُ ببمبشتسِ بستِهبيِ تلقيح استَ ببمتزسيستي9

متبة تَصيِ بْيٌِ هصزف مَد بزای هحصَالت مشبٍرسی در ايزاى هَلف دمتز هلنَتي162صفحِ -1:هبخذ 

توصيه كودي براي گياه شبدر

پتبس3ِ

ريش هغذی6
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ٌشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذَ

1180210170200150180130160110140100130100130100130100130100130100130
1/5210240200230180210160190140170120150100130100130100130100130100130
2240270230260210240190220170200150180130160110140100130100130100130

2/5--270300250280230260210240190220170200150180130160110140100130
2/75----270300250280230260210240190220170200150180130160110140

3----290320270300250280230260210240190220170200150180130160
3/25----315345295325275305255285235265215245195225175205155185
3/5----340370320350300330280310260290240270220250200230180210

3/75------345375325355305335285315265295245275225255205335
4------370400350380330360310340290320270300250280230260

4/25------395425375405355385335365315345295325275305255285
4/5------400430380410360390340370320350300330280310260290

تزآٍرد اٍرُ هَرد ًیاس پٌثِ تزحسة کیلَگزم در ّکتار تزاساس ًیتزٍژى کل خاک ٍ عولکزد هَرد اًتظار در اقلین ّای هعتدل ٍ گزمکَدّای استِ

عولکزد 

تي )ٍش 

(در ّکتار

(%)ًیتزٍژى کل خاک 

0/010/020/040/160/180/2 0/10/120/14

(کیلَگزم در ّکتار)تَصیِ کَدی 

ٔمبدیش ثبالی ٘یتشٚطٖ ٔٛجت سؿذ سٚیـی . ٔمذاس ٔٙبػت ٘یتشٚطٖ ثغٛس عجیؼی خصٛصیبت ویفی اِیبف ٚ ثزٚس پٙجٝ سا ثبال ٔی ثشد.  ٘یتشٚطٖ ثیؾ اص ٞش ػٙصش غزایی ٔی تٛا٘ذ ثبػث افضایؾ ٔحصَٛ پٙجٝ ؿٛد: تَضیحات

ٕٞچٙیٗ . ثی سٚیٝ ٚ دس ٘تیجٝ ٔٛجت وٓ ؿذٖ ٘فٛر ٘ٛس ٚ ٞٛا ثٝ لؼٕت ٞبی پبییٗ ٚ داخّی ٌیبٜ ٔی ؿٛد وٝ دس ٟ٘بیت ٔیضاٖ فتٛػٙتض سا وبٞؾ ٚ ػجت ایجبد ٔحیغی ٔٙبػت ثشای ؿیٛع آفبت ٚ ثیٕبسیٟبی پٙجٝ ٔی ٌشدد

.ٔصشف ثیؾ اص حذ ٘یتشٚطٖ ػالٜٚ ثش سؿذ سٚیـی ثی سٚیٝ ثبػث وبٞؾ عَٛ اِیبف، افضایؾ دسصذ پشٚتئیٗ دا٘ٝ ٚ وبٞؾ دسصذ سٚغٗ اػتحصبِی ٔی ٌشدد

0/060/08

 سٚص پغ اص جٛا٘ٝ ص٘ی ، جزة 45 "ثشخالف ٔحصٛالتی چٖٛ رست ٚ تٙجبوٛ ٌیبٜ پٙجٝ تٟٙب ثخؾ وٛچىی اص ٘یتشٚطٖ وُ ٔٛسد ٘یبص خٛد سا لجُ اص تـىیُ جٛا٘ٝ ٞبی ٌُ جزة ٔی وٙذ تمشیجب: سهاى ٍ ًحَُ هصزف 

ثذِیُ حالِیت ثبالی .  ٌیبٜ پٙجٝ اص ؿشٚع ٔبٜ دْٚ ٚ دس ٔبٜ ػْٛ دٚسٜ سؿذ ثٝ ٘یتشٚطٖ ثیـتشی ٘یبص داسد. ٞفتٝ اص ظٟٛس اِٚیٗ ٌُ ثٝ حذ اوثش ٔمذاس خٛد ٔی سػذ 2٘یتشٚطٖ ثغٛس ػشیغ افضایؾ ٔی یبثذ ٚ پغ اص ٌزؿت 

-80ثبیذ لؼٕتی اص وٛد ٘یتشٚط٘ی ٔٛسد ٘یبص پٙجٝ سا دس آغبص ٔصشف ٕ٘ٛد وٝ ایٗ ٔمذاس ٔی تٛا٘ذ تب. وٛدٞبی ٘یتشٚط٘ی ، ٔصشف ایٗ وٛدٞب ثٝ صٛست تمؼیظ ٚ دس چٙذ ٘ٛثت ٚ ٔتٙبػت ثب ٘یبص ٌیبٜ تٛصیٝ ٔی ؿٛد

دس ؿشایظ آثیبسی ػٍٙیٗ ثشای جٛا٘ٝ صدٖ ثزس ثٟتش اػت اِٚیٗ لؼظ ٔصشف ٘یتشٚطٖ ثؼذ اص آثیبسی اِٚیٝ ٚدس صٔبٖ اِٚیٗ ٚ . ویٌّٛشْ ٘یتشٚطٖ دس ٞىتبس ثبؿذ وٝ ثصٛست ٘ٛاسی ٚ دسسدیف وـت ثزس لشاس دادٜ ٔی ؿٛد 60

ثبلیٕب٘ذٜ وٛد ثصٛست ػشن ٔصشف ٔی % 50دس صٔبٖ اِٚیٗ ٌُ . اص وٛد ثبیذ ٔصشف ؿٛد % 30اص وٛد ٘یتشٚط٘ی ٔٛسد ٘یبص ثبیذ ٔصشف ؿٛد ٚ ثؼذ اص تٙه وشدٖ ٚ ٚجیٗ % 20یب ػٛٔیٗ آثیبسی ثبؿذ دس ایٗ صٔبٖ تٟٙب 

وٛد سا ٔی تٛاٖ تٛػظ وٛد وبس .  ثبال ٔصشف وٛدٞبی اػیذ صا ٔب٘ٙذ ػِٛفبت آٔٛ٘یْٛ ٔٙبػت ٔی ثبؿذ  PHدس خبوٟبی ایشاٖ ثؼّت .   تمؼیظ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد 4تب 3دس صٛست آثیبسی ثبسا٘ی یب لغشٜ ای ٔی تٛاٖ . ؿٛد 

ثذِیُ وبٞؾ فؼبِیت ثبوتشی ٞبی ٘یتشٚصٚٔٛ٘بع وٝ ػُٕ تجذیُ ٘یتشیت ثٝ ٘یتشات سا ثشػٟذٜ داسد  ( دػی صیٕٙغ ثشٔتش8ثیؾ اص )دس ؿشایظ ؿٛسی صیبد .  ثزس وبسٞبی ٔٙبػت دس ػٕك ٚ دس سدیف وـت ثزس لشاسداد-

.ثٟتشاػت اص ٔٙبثغ وٛدی ٘یتشٚط٘ی آٔٛ٘یٛٔی ٔب٘ٙذ اٚسٜ اػتفبدٜ وشد

ٔمذاس وٛد اٚسٜ* 2/2= ٔمذاس وٛد ػِٛفبت آٔٛ٘یْٛ  
ٔمذاس وٛد اٚسٜ* 1/5= ٔمذاس وٛد ٘یتشات آٔٛ٘یْٛ 

۴۸



ٌشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذَ

1160145165150170155180165190175200185210195220205----------
2150135155140160145170155180165190175200185210195220205--------
3140125145130150135160145170155180165190175200185210195220205------
4130115135120140125150135160145170155180165190175200185210195220205----
5120105125110130115140125150135160145170155180165190175200185210195220205--
611095115100120105130115140125150135160145170155180165190175200185210195220205
7100851059011095120105130115140125150135160145170155180165190175200185210195
8907595801008511095120105130115140125150135160145170155180165190175200185
98070857590801008511095120105130115140125150135160145170155180165190175

1070657570807590801008511095120105130115140125150135160145170155180165
11606065657070807590801008511095120105130115140125150135160145170155
125555556060657070807590801008511095120105130115140125150135160145
1350505055556060657070807590801008511095120105130115140125150135
14000505055556060657070807590801008511095120105130115140125
1500000505055556060657070807590801008511095120105130115
160000000505055556060657070807590801008511095115105
17000000000505055506060657070807590801008510095
1800000000000000000000000000

1/7522/252/52/7533/25

(کیلَگزم در ّکتار)تَصیِ کَدی 

خبوٟبیی وٝ داسای . دس خبوٟبیی وٝ داسای فؼفش وٓ ٚ لذست تثجیت ثبال ٞؼتٙذ، ٔصشف وٛد فؼفشی ثٝ سٚؽ ٘ٛاسی دس سدیف وـت ثزس ٔفیذ خٛاٞذ ثٛد . صٔبٖ ٔصشف وٛدٞبی فؼفشی لجُ یب ٕٞضٔبٖ ثب وـت خٛاٞذ ثٛد : سهاى ٍ ًحَُ هصزف

دسصٛستی وٝ اص وٛد دی آٔٛ٘یْٛ فؼفبت اػتفبدٜ ؿٛد عجك فشَٔٛ صیش ٔمذاس . ٚاوٙؾ خٙثی ٞؼتٙذ ٚ ٔمذاس فؼفش لبثُ جزة دس آٟ٘ب دس حذ وٓ ٕ٘ی ثبؿذ ٔی تٛاٖ وٛد فؼفشی سا ثشٚؽ پخؾ ػغحی اػتفبدٜ ٚ ػپغ ثب خبن ٔخّٛط ٚ صیش خبن ٕ٘ٛد

.وٛد ٘یتشٚط٘ی ٔٛسد ٘یبص تؼذیُ ٔی ؿٛد
ٔمذاسوٛد ػٛپشفؼفبت تشیپُ=  ٔمذاس دی آٔٛ٘یْٛ فؼفبت 

ٔمذاسوٛد دی آٔٛ٘یْٛ فؼفبت × 0/39=تٛصیٝ ٟ٘بیی اٚسٜ -ٔمذاس وٛد اٚسٜ
 ٔمذاسوٛد ػٛپشفؼفبت تشیپx2/3ُ=  ٔمذاس وٛد ػٛپشفؼفبت ػبدٜ 

ٍ عولکزد هَرد اًتظار در اقلین ّای هعتدل ٍ گزم (هیلی گزم در کیلَگزم)تزآٍرد دی آهًَیَم فسفات یا سَپزفسفات تزیپل هَرد ًیاس پٌثِ تزحسة کیلَگزم در ّکتار تزاساس فسفز قاتل جذب خاک کَدّای فسفاتِ

3/53/7544/254/5

. ٕٞب٘ٙذ ػبثش ػٙبصش ضشٚسی ، فؼفش ٘یض ثشای سؿذ ٌیبٜ ضشٚسی اػت دس ػبختبس اػیذ ٘ٛوّئیه دس ػِّٟٛب ٚجٛد داسد ٕٞچٙیٗ دس ػبختبس غـبی ػِّٛی ٚ دس ٚاوٙؾ ٞبی اوؼیذاػیٖٛ ٚ احیب ٚ ا٘تمبَ ا٘شطی دس ٔتبثِٛیؼٓ ٌیبٜ دخبِت داسد  :تَضیحات

ٌیبٜ پٙجٝ دس یىؼبَ صساػی جٟت تِٛیذ . وٛددٞی فؼفش ثبػث جّٛا٘ذاختٗ ٌّزٞی دس ٌیبٜ ٚ صٚدسػی ٔحصَٛ ٔی ؿٛد.  ثب ٚاوٙؾ ٞبی فؼفش دس ٌیبٜ استجبط داس٘ذ Co2ػٙتض پشٚتئیٗ، تـىیُ ٔتبثِٛیت ٞبی ٌیبٞی وٝ ثٝ ا٘تمبَ ا٘شطی ٘یبص داس٘ذ ٚ تثجیت 

.وٕجٛد فؼفش دس ٌیبٜ پٙجٝ ثب سؿذ وٙذ ٚ ظٟٛس سً٘ ػجض تیشٜ ٔـخص ٔی ؿٛد  ٕٞچٙیٗ تٛلف سؿذ ؿبخ ٚ ثشي ٚ تبخیش دس ٔیٜٛ دٞی اص دیٍش ػالئٓ وٕجٛد فؼفش اػت.اص خبن جزة ٔی وٙذ  (P2O5) ویٌّٛشْ فؼفش26/5 ویٌّٛشْ اِیبف ، 1000

فسفز قاتل 

جذب خاک 

هیلی گزم در )

(کیلَگزم

(تي در ّکتار)عولکزد ٍش 
1/5
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ٌشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذٌَشْٔؼتذَ

100>150130175150200170225190250210275230300250-270----------

100140110165130190150215170240190265210290230300250-270--------

1201208014590170110195130220150245170270190280210290230300250-270----

14010060125701508017590200110225130250150260170270190280210290230300250-270

16080501055013060155701808020590230110240130250150260170270190280210290230

1806008550110501355016060185702008021590230110240130250150260170270190

20050065090011550140501555017060185702008021590230110240130250150

220500500700900110012550140501555017060185702008021590230110

24000005006008009501100125501405015550170601857020080

25000000050065080095011001255014050155501706018570

26000000000500650800950110012550140501555017060

27000000000005006508009501100125501405015550

28000000000000050065080095011001255014050

29000000000000000500650800950110012550

30000000000000000000000000000
ٌیبٜ ثب پتبػیٓ وبفی دس ٔمبیؼٝ ثب ٌیبٞبٖ ٔجتال ثٝ وٕجٛد پتبػیٓ داسای ثبفتٟبی لٛی تشی ثٛدٜ ٚ وٕتش دچبس ثیٕبسیٟبی لشاچی . پتبػیٓ دس ثؼیبسی اص آ٘ضیٕٟبی ٌیبٞی وٝ فتٛػٙتض ، تٙفغ ٚ ٔتبثِٛیؼٓ وشثٛٞیذساتٟب سا وٙتشَ ٔی وٙٙذ، حضٛس داسد : تَضیحات

ٌیبٜ پٙجٝ ثٝ اصای .پتبػیٓ ٔٛجت افضایؾ ٔیضاٖ سٚغٗ دس پٙجٝ دا٘ٝ ٔی ؿٛد. اص ػٛیی پتبػیٓ وبفی ٔٛجت وبٞؾ ػشػت تؼشق ٌیبٜ ؿذٜ ٚ ٔیضاٖ سعٛثت دس ػغح ثشي ٔحذٚد ٔی ؿٛد ٚ ٌیبٜ وٕتش دس ٔؼشض ثیٕبسیٟبی لبسچی لشاس ٔی ٌیشد. خٛاٞذ ؿذ

ثش٘ضٜ ؿذٖ حبؿیٝ پبییٗ تشیٗ ثشٌٟبی ٌیبٜ اػت دس ادأٝ، ِت ػٛختٍی ثشي ٚ خـىیذٌی آٖ تٛػؼٝ ٔی یبثذ ٚ . ػالیٓ وٕجٛد پتبػیٓ  اص ثشٌٟبی پیش  ؿشٚع ٔی ؿٛد.  ویٌّٛشْ دس ٞىتبس پتبػیٓ جزة ٔی ٕ٘بیذ185ویٌّٛشْ دس ٞىتبس اِیبف ، 1700تِٛیذ 

.خـه ٔی ؿٛد ٚ ٔی افتذ  "ثتذسیج ثٝ تٕبْ پٟٙه ثشي ػشایت ٔی وٙذ تب ایٙىٝ وبٔال

وّشیذ پتبػیٓ دس . وبسثشد وّشیذ پتبػیٓ، ثجض دس خبوٟبیی وٝ اص ِحبػ ٌٌٛشد فمیش ٞؼتٙذ اص ِحبػ التصبدی ٔمشٖٚ ثٝ صشفٝ تش اػت. پتبػیٓ ٔٛسد ٘یبص ٔی تٛاٖ اص دٚ ٔٙجغ ػِٛفبت پتبػیٓ ٚ وّشیذ پتبػیٓ اػتفبدٜ وشد ثشای تبٔیٗ :سهاى ٍ ًحَُ هصزف

ایٗ دٚ وٛد سا ٔی ثبیؼتی لجُ اص وـت ٚ ثب دػه صیشخبن لشاس ٌشفتٝ ٚ وبٔالً ثب ٔخّٛط ؿذٜ ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ٔمذاس وبفی .  دػی صیٕٙغ ثشٔتش ٚ یب دس ٔضاسػی وٝ ثب آثٟبی ؿٛس حبٚی وّش آثیبسی ٔی ؿٛد تٛصیٝ ٕ٘ی ؿٛد6خبوٟبی ؿٛسی وٝ ثیؾ اص 

ٔیضاٖ جزة پتبػیٓ دس صٔبٖ ٌّذٞی ٌیبٜ پٙجٝ ثٝ عٛس ٘بٌٟب٘ی افضایؾ ٔی یبثذ ثٙبثشایٗ تبٔیٗ ٔمذاس وبفی پتبػیٓ دس . ثٝ ػّت تحشن وٓ پتبػیٓ دس خبن ٔصشف ٘ٛاسی ایٗ وٛد تٛصیٝ ٔی ٌشدد. ثبساٖ ٚ یب آة آثیبسی ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ تب ٔٛثش ٚالغ ؿٛد

. وبسثشد سٚؽ ٞبی ٔحَّٛ پبؿی پتبػیٓ ٍٞٙبٜ لٛصٜ دٞی یىی اص ساٞىبسٞبی ٔجٛد جٟت سفغ ایٗ ٔـىُ ٔی تٛا٘ذ ثبؿذ. ثیـتشیٗ ٘یبص ٌیبٜ پٙجٝ ثٝ پتبػیٓ صٔب٘ی اػت وٝ لٛصٜ ٞب دس حبَ سؿذ ٞؼتٙذ. ایٗ دٚسٜ جٟت سػیذٖ ثٝ ػّٕىشدٞبی ثبال ضشٚسی اػت

.ثٟتشیٗ صٔبٖ ثشای ٔحَّٛ پبؿی صجح صٚد ٚ یب ثؼذاِظٟش ٔی ثبؿذ. ثشای ٔحَّٛ پبؿی ٔی تٛاٖ اص وّشیذ وّؼیٓ ٚ وٛدٞبی لبثُ حُ ثب پتبػیٓ ثبال اػتفبدٜ وشد

44/254/5

(کیلَگزم در ّکتار)تَصیِ کَدی 

پتاسین قاتل 

جذب خاک 

هیلی گزم در )

(کیلَگزم

(تي در ّکتار)عولکزد ٍش 

ٍ عولکزد هَرد اًتظار در اقلین ّای هعتدل ٍ گزم (هیلی گزم در کیلَگزم)تزآٍرد سَلفات پتاسین هَرد ًیاس پٌثِ تزحسة کیلَگزم در ّکتار تزاساس پتاسین قاتل جذب خاک 
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کَدّای پتاسِ
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 جزة ٔی ٌشددEDTA  ٚیب ثـىُ وٕپّىغ آِی ٔب٘ٙذ Cu+2ٔغ ثصٛست یٖٛ 

  ثٛػیّٝ سیـٝ ٌیبٜ جزة ٔی ٌشدد ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ اػت ثٝ ؿىُ تشویجبت ِٔٛىِٛی وٕپّىغ وٙٙذٜ ٔٛاد آِی ٔب٘ٙذ Zn2+سٚی ثصٛست یٖٛ

EDTA دس ایشاٖ ثذِیُ ؿشایظ آٞىی ثؼیبسی اص خبوٟب دچبس وٕجٛد سٚی ٞؼتٙذ.  ٌیبٜ پٙجٝ ٘ؼجت ثٝ وٕجٛد سٚی ثؼیبس حؼبع اػت . جزة ؿٛد.
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.

ػِٛفبت سٚیسٚی

 ویٌّٛشْ 4 تب 3دٚ ثبس ٔحَّٛ پبؿی 

دس ٞىتبس ٚ یب اػتفبدٜ اص والت 

 دس ٞضاس3سٚی ثب غّظت 

ػِٛفبت ٔغٔغ

 10 دس ٞضاس ٚ یب 2-1ٔحَّٛ پبؿی 

 ویٌّٛشْ دس ٞىتبس ثٝ صٛست 15تب 

خبن ٔصشف

آٞٗ

 دس ٞضاس5-3ٔحَّٛ پبؿی ػِٛفبت ٍٔٙٙضٍٔٙٙض

 دس ٞضاس5-3ٔحَّٛ پبؿی ثب غّظت اػیذ ثٛسیهثٛس

ٌیبٜ پٙجٝ ٘ؼجت ثٝ ػبیش ٌیبٞبٖ ٘یبص ثیـتشی ثٝ ٌٌٛشد داؿتٝ ٚ ثٝ ٕٞیٗ خبعش ثشخالف ػبیش ٌیبٞبٖ ٔمذاس وُ ٌٌٛشد دس پٙجٝ ثیـتش اص ٔمذاس فؼفش 

 ٔیّی ٌشْ دس ویٌّٛشْ 14خبوٟبیی وٝ وٕتش اص .  لؼٕت ٘یتشٚطٖ دس ٌیبٜ، یه لؼٕت ٌٌٛشد ٔی ثبیؼت ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ15 تب 12ثٝ اصای ٞش .اػت

 ٞفتٝ لجُ اص وبؿت ٌیبٜ 4 تب 3صٔبٖ ٔصشف ٌٌٛشد ػٙصشی ٔی ثبیؼت . . ٌٌٛشد لبثُ جزة داس٘ذ ٘یبصٔٙذ اػتفبدٜ اص وٛدٞبی ٌٌٛشدی ٔی ثبؿٙذ

ػبیش ٔٙبثغ تبٔیٗ وٙٙذٜ ٌٌٛشد ػجبستٙذ اص . ٔصشف ؿٛد تب دس ایٗ ٔذت تٛػظ ثبوتشیٟبی خبن ٔثُ تیٛثبػیّٛع اوؼیذٜ ؿذٜ ٚ ثٝ ػِٛفبت تجذیُ ؿٛد

ػٛپشفؼفبت ػبدٜ، ػِٛفبت آٔٛ٘یْٛ، ػِٛفبت پتبػیٓ، ٌٌٛشد پٛدسی

ٌٌٛشد ثٙتٛ٘یتی 

پبػتیّی

 دسصذ ثبوتشی 2یه تٗ ثٝ ٕٞشاٜ 

تیٛثبػیّٛع

ػِٛفبت آٞٗ یب 

والت آٞٗ

 دس ٞضاس ػِٛفبت 5-3ٔحَّٛ پبؿی 

 ویٌّٛشْ ددس 10آٞٗ یب ٔصشف 

ٞىتبس ػىٛػتشٖ آٞٗ

چشاوٝ دس ثیـتش ٔٛاسد .  ٔٙجش ثٝ وٕجٛد آٞٗ ٔی ؿٛدPHؿشایظ آٞىی خبوٟبی وـٛس، ثی وشثٙبتٝ ثٛدٖ آثٟبی آثیبسی ٚ ثبال ثٛدٖ 

.آٞٗ وبفی دس خبن ٔٛجٛد اػت ِٚی ثذالیُ روش ؿذٜ لبثُ جزة ثشای ٌیبٜ ٘یؼت

Mnٍٔٙٙض ثٝ صٛست . ػِٛفبت ٍٔٙٙض سا ٔی تٛاٖ ثصٛست ٔصشف خبوی ٘یض ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس داد
ٚ یب ثٝ صٛست تشویجبت ِٔٛىِٛی   2+

.ثب ثؼضی ػبّٟٔبی وٕپّىغ وٙٙذٜ آِی اص عشیك سیـٝ ٚ یب ثشي تٛػظ ٌیبٜ جزة ٔی ؿٛد

 ٌشْ دس ٞش 100ثٝ اصای دٚ ػذَ ٔحصَٛ تمشیجبً  )پٙجٝ ثیؾ اص ػبیش ٌیبٞبٖ ثٝ ثٛس ٘یبص داسد . ثٛس ثٝ ٔمذاس وٓ ٔٛسد ٘یبص ٌیبٞبٖ ٔی ثبؿذ

خـىی خبن ٔی تٛا٘ذ ثبػث وٕجٛد ثٛس . ٚ تبٔیٗ آٖ دس عَٛ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ ثٝ ٚیظٜ دس صٔبٖ ٌّذٞی ٚ لٛصٜ دٞی ضشٚسی اػت (ٞىتبس

.ؿٛد

تَضیحات
 ویٌّٛشْ دس ٞىتبس 1000 ویٌّٛشْ ثٝ اصای 13/1 تب 6/2ٔیضاٖ جزة وّؼیٓ . وّؼیٓ جضٚ الیٙفه دیٛاسٜ ػِّٛی ثٛدٜ ٚ دس فؼبِیت ٔشیؼتٓ ٚ سؿذ سیـٝ ضشٚسی اػت

وٕجٛد وّؼیٓ دس پٙجٝ ػجت ؿىؼتٍی دٔجشي ٞب ٚ سیضؽ ثشي ٞب، لشٔض ٘ـذٖ ثشي ٞبی ثبلیٕب٘ذٜ ٚ دس ٟ٘بیت تٛلف سؿذ ٌیبٜ ٚ ٔحذٚد ؿذٖ سؿذ . اِیبف ٔی ثبؿذ

.ثشای تبٔیٗ وّؼیٓ ٔی تٛاٖ اص ٔحَّٛ پبؿی وٛدٞبی وّؼیٕی ٚ یب اص وٛد ٘یتشات وّؼیٓ ثٝ صٛست وٛد آثیبسی اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٚ تٛػؼٝ سیـٝ ٔی ؿٛد

دس خبوٟبی ؿٙی ٚ . دس فشایٙذ فؼفشیالػیٖٛ ٚ دس ٔتبثِٛیؼٓ پشٚتئیٗ ٘مؾ داسد. ٟٕٔتشیٗ ٘مؾ ٔٙیضیٓ ؿشوت دس ػبختٕبٖ وّشٚفیُ اػت ٚ ثشای فتٛػٙتض ضشٚسی اػت

وبتیٟٛ٘ب وّؼیٓ، پتبػیٓ ٚ . دسؿت ثبفت، ٔخصٛصبً خبوٟبیی وٝ عغ ػبِٟبی ٔتٛاِی اص وٛدٞبی آٔٛ٘یٛٔی اػتفبدٜ ؿذٜ اػت ػالئٓ وٕجٛد ٔٙیضیٓ ٔـٟٛد اػت

.آٔٛ٘یْٛ ٕٔىٗ اػت ثبػث ؿؼتـٛی ٔٙیضیٓ ؿذٜ ٚ یب داسای سٚاثظ آ٘تبٌٛ٘یؼتی ثب ایٗ ػٙصش ؿٛد

 ویٌّٛش100ْ

ٌٌٛشد

(ویٌّٛشْ دس ٞىتبس)ٔیضاٖ تٛصیٝ

ػِٛفبت ٔٙیضیٓ

وٛد تبٔیٗ وٙٙذٜ

٘یتشات وّؼیٓوّؼیٓ

٘بْ ػٙصش

ٔٙیضیٓ

۵۱سایز کَدّا
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وٛدٞبی صیؼتی ثٝ ٔٛاد جبٔذ، ٔبیغ ٚ یب دس ثشخی ٔٛاسد طِٝ ٔب٘ٙذ اعالق ٔی ؿٛد وٝ تشویجی اص یه ٔبدٜ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ وٝ ثب جٕؼیت ا٘جٜٛ اص یه یب چٙذ ٘ٛع اسٌب٘یؼٓ ٔفیذ خبوضی ٚ یب فشآٚسدٜ 

ٔمذاس ٚ ٘حٜٛ ٔصشف وٛدٞبی صیؼتی . ٔتبثِٛیه آٟ٘ب تشویت ٚ فشِٔٛٝ ؿذٜ اػت ٚ ثشای تبٔیٗ ػٙبصش غزایی ٔٛسد ٘یبص ٌیبٞبٖ ٚ یب افضایؾ سؿذ ٚ ػّٕىشد آٟ٘ب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ

.ایٗ وٛدٞب ثٝ ؿىُ ٔبیغ ٚ یب پٛدسی ٚ ثٝ ٘ذست ثٝ صٛست ٌشاَ٘ٛ تِٛیذ ٔی ؿٛ٘ذ. ٔحشن سؿذ ٌیبٜ، ثؼتٍی صیبدی ثٝ ٘ٛع فشٔٛالػیٖٛ آٟ٘ب داسد

کَدّای سیستی

تزاٍرد حداقل هادُ آلی هَرد ًیاس پٌثِ تزاساس درصد کزتي آلی خاک

.ٔمذاس ٔبدٜ آِی ثٝ صٛست تىٕیّی ٕٞشاٜ ثب وٛدٞبی ؿیٕیبیی ٔحبػجٝ ؿذٜ ٔصشف ٔی ؿٛد. وٛدٞبی آِی ثشای پٙجٝ ثؼیبس ٔفیذ ٞؼتٙذ ٚ ٔی ثبیؼتی لجُ اص وبؿت وبٔالً ثب خبن ٔخّٛط ؿٛ٘ذ

دسصذ وشثٗ آِی

ٔبدٜ آِی ٔٛسد ٘یبص 

(تٗ دس ٞىتبس)

کَدّای آلی

1<

.ثشای ٔصشف خبوی ػِٛفبت سٚی ٔی تٛاٖ ثشاػبع جذَٚ ثـشح ریُ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد

سٚی لبثُ جزة 

ٔیّی ٌشْ دس )خبن 

(ویٌّٛشْ

(تي در ّکتار)عولکزد ٍش 

(کیلَگزم در ّکتار)تَصیِ کَدی 

(کیلَگزم در ّکتار)تزآٍرد سَلفات رٍی هَرد ًیاس پٌثِ 

0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
1
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 ٔمذاس ٔؼیٙی اص ثزس سا دسٖٚ ظشف تٕیضی سیختٝ ٚ ٔتٙبػت ثب ثزس وٛد صیؼتی ٔبیغ سا ثٝ آٖ رٍش تذر هالی-1 :  کَدّای سیستی هحزک رشد گیاُ تا فزهَالسیَى هایع (الف

دٚس اص ٘ٛس ٔؼتمیٓ خٛسؿیذ ٚ دس ٞٛای )اضبفٝ ٔی وٙیٓ ٚ ٔحتٛیبت ظشف حبُٔ ثزس سا خٛة تىبٖ دادٜ تب وبٔال آغـتٝ ٌشدد دس صٛست آٔبدٜ ٘جٛدٖ ؿشایظ وبؿت ثزسٞب دس ٔىبٖ تٕیضی 

دس ٔٛسد پٙجٝ ثٝ . ٔمذاس وٛد صیؼتی ٔبیغ ٔصشفی ثؼتٍی ثٝ ٔیضاٖ ٚ ٘ٛع ثزس داسد. اص ٔشعٛة وشدٖ ثیؾ اص حذ ثزس ثبیذ خٛدداسی وشد(.  ػبػت24حذاوثش )ٍٟ٘ذاسی ٌشدد  (ػشد ٚ خـه

ثبتٛجٝ ثٝ ػغح ػجض ٔضسػٝ ، . ٔؼٕٛالً دس دٚ تب ػٝ ٔشحّٝ دس دٚسٜ سؿذ ػجضیٙٝ ای تٛصیٝ ٔی ؿٛد: هحلَل پاشی- 2. ٔیّی ِیتش اص ٔبیٝ تّمیح ٔبیغ تٛصیٝ ٔی ؿٛد150اصای ٞش ویٌّٛشْ ثزس 

دس ٔحَّٛ پبؿی وٛد ٔٛسد ٘ظش ٔی ثبیؼتی سلیك ؿٛد وٝ ثؼتٝ ثٝ جٕؼیت سیضجب٘ذاساٖ ٔٛجٛد دس وٛد سلیك ػبصی ٕٔىٗ اػت تب صذثبس ٞٓ ٔجبص . ٔمذاس وٛد صیؼتی ٔصشفی ٔتفبٚت اػت

.ٔحَّٛ پبؿی ثٟتش اػت ٍٞٙبْ غشٚة آفتبة صٛست ٌیشد. ثبؿذ

ٔصشف وٛد صیؼتی پٛدسی ثؼتٍی ثٝ ٘ٛع ٚ ٔیضاٖ ثزس داسد ٕٞچٙیٗ ایٗ وٛدٞب جٟت اػتمشاس ثٟتش ثش سٚی ثزس  :کَدّای سیستی هحزک رشد گیاُ تا فزهَالسیَى پَدری (ب

دسصذ صٕغ 40ٔی تٛا٘ذ ٔحَّٛ )اثتذا ثزس ٔٛسد ٘یبص سا دس ظشف تٕیضی سیختٝ ػپغ ٔتٙبػت ثب ثزس ٔمذاس ٔـخصی اص ٔحَّٛ ٔبدٜ چؼجب٘ٙذٜ .٘یبصٔٙذ ثٝ اػتفبدٜ اص یه ٔبدٜ چؼجٙذٜ ٔی ثبؿٙذ

اضبفٝ ٕ٘ٛدٜ  ٚ ثخٛثی ٞٓ صدٜ ػپغ وٛد صیؼتی پٛدسی سا اضبفٝ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔجذداً ثخٛثی ٞٓ ٔی ص٘یٓ ثٟتش اػت ثزسٞب لجُ اص وبؿت  (دسصذ ٔتیُ اتیُ ػِّٛض ثبؿذ4دسصذ ؿىش ٚ 20ػشثی، 

. ٌشْ ٔبیٝ تّمیح پٛدسی تٛصیٝ ٔی ٌشدد50 ٔیّی ِیتش ٔحَّٛ چؼجب٘ٙذٜ ٚ حذٚد 100دس ٔٛسد پٙجٝ . ٚ ػپغ وـت ؿٛ٘ذ (ػبیٝ ٚ دس ػغح تٕیض)ا٘ذوی دس ٞٛا خـه ؿذٜ 
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کًدَای استٍ

هيلي )ًيتزات خان 

گزم در ويلَگزم 

(خان

ويلَگزم در )وَد اٍرُ 

(ّىتار

هيلي )ًيتزات خان

گزم در ويلَ گزم 

(خان

ويلَگزم در )وَد اٍرُ

(ّىتار

5>300-3505>300-400

5-10250-3005-10250-300

10-15150-25010-15150-250

15-20100-15015-20100-150

25100-20صفز>20

صفز>25--

کًدَای فسفزٌ

هيلي )فسفز لاتل جذب

گزم در ويلَ گزم 

(خان

دي آهًَيَم فسفات يا 

ويلَگزم در )تزيپل

(ّىتار

هيلي )فسفز لاتل جذب

گزم در ويلَ گزم 

(خان

دي آهًَيَم فسفات يا 

ويلَگزم در )تزيپل

(ّىتار

5>2005>300/00
5-10150-2005-10250-300

10-15100-15010-15200-250
200-20150-15صفز>15
--20-25100-150
صفز>25--

تِ هٌػَر تزآٍرد ًيتزٍصى هَرد ًياس چغٌذرلٌذ، غلػت ًيتزات . هذيزيت ًيتزٍصى يىي اس ؾوليات هْن ٍ حياتي تزاي وسة ؾولىزد تْيٌِ هحصَل چغٌذرلٌذ است

در ضزايط الليوي ايزاى، هيشاى وَد ًيتزٍصًي هَرد ًياس جْت تَليذ ّزتي .  تزگي اًذاسُ گيزي هي ضَد4-6 ساًتيوتز در هزحلِ رضذ 30خان را در ؾوك صفز تا 

. ويلَگزم ًيتزٍصى خالص است5-7ريطِ چغٌذرلٌذ، حذٍد 

در ايي رٍش راًذهاى هصزف وَد ٍ خصَصيات ووي ٍ ويفي ريطِ . هٌاسة تزيي رٍش هصزف وَد تصَرت ًَاري هي تاضذ: سمان ي وحًٌ مصزف کًد

هصزف وَدّاي ًيتزٍصًي لثل اس واضت ؾالٍُ تزضستِ ضذى ٍ خارج ضذى اس دستزس ريطِ ٍ آلَدگي هحيط سيست ، تاثيز ًاهطلَتي تز جَاًِ . افشايص هي ياتذ

در صَرت فميز تَدى خان ٍ ًياس تِ هصزف وَد ًيتزٍصى، در سهاى اتتذاي فصل رضذ، هصزف وَد هي تايستي پس اس آتياري سٌگيي اٍل ٍ . سدى تذر هي گذارد

 تزگي ٍ پس اس اًذاسُ گيزي ًيتزات خان ٍتؿذ اس تٌه ٍ ٍجيي 6-4دٍهيي سهاى هصزف .  (ويلَگزم اٍرُ در ّىتار هصزف ضَد50در ايي سهاى تا ).دٍم تاضذ

 تزگي هصزف هي 10 تا 8تاليواًذُ وَد ًيتزٍصًي تِ طَر هساٍي در هزاحل .  درصذ وَد ًيتزٍصًي هصزف هي گزدد40 الي 30وزدى هي تاضذ وِ در ايي هزحلِ 

تِ دليل افشايص در ؾيار چغٌذرلٌذ . (در تافت سثه دٍ تار ٍ در تافت سٌگيي يه يار)تؿذاد دفؿات هصزف در ايي هزحلِ تستِ تِ تافت خان هتفاٍت است .ضَد

هيلي 1000  ّفتِ لثل اس تزداضت هيشاى ًيتزات در دهثزي ًثايذ تيص اس 8 تا 6.   ّفتِ فثل اس تزداضت هي تايست خَدداري ضَد6تَليذي اس هصزف وَد ًيتزٍصًي 

.گزم در ويلَگزم تاضذ

تزاي تَليذ ّزتي ريطِ چغٌذر لٌذ يه ويلَ گزم فسفز خالص ًياس . ٍجَد فسفز وافي در خان، ًمص هْوي در استمزار گياُ در هزاحل اٍليِ رضذ چغٌذرلٌذ دارد

.است 

در صَرت . وَد فسفزُ تزآٍرد ضذُ هي تايست لثل اس واضت ّوشهاى تا ؾوليات آهادُ ساسي سهيي تا خان هخلَط هي ضَد :سمان ي وحًٌ مصزف کًد

در ايي صَرت هيشاى . استفادُ اس وَدوار تذروار هصزف وَد فسفزي ّوشهاى تا واضت يذر ٍ تصَرت جايگذاري ًَاري در رديف وطت تذر خَاّذ تَد

.در خاوْاي سٌگيي تاويذ تز رٍش ًَاري هي تاضذ. هصزف وَد تِ دٍ سَم تا يه دٍم همذار وَد فسفزي تَصيِ ضذُ واّص هي ياتذ

بزاساس درصد کزبه آلی خاك (ته در َکتار80 )تًصیٍ مقدار مصزف کًد ايرٌ بزاساس آسمًن خاك جُت  تًلیدچغىدر قىد 

تًضیحات(کشت بُارٌ)مىاطق سزد(کشت پايیشٌ)مىاطق گزم 

تًضیحات(وطت تْارُ)هٌاطك سزد(وطت پاييشُ)هٌاطك گزم 

. ويلَگزم اس تَصيِ ّاي فَق واّص هي ياتذ100 ٍ يا افشايص هَاد آلي ٍ تغييز تافت خان تِ لَهي ٍ هتَسط، حذٍد PHدر صَرت واّص .  هؿتثز است7/5 تيص اس PHتَصيِ ّاي فَق در خاوْايي تا تافت رسي، هَاد آلي ووتز اس يه درصذ ٍ : تَضيح
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کًدَای پتاسٍ

پتاسين لاتل جذب 

هيلي گزم در )خان 

(ويلَ گزم خان

سَلفات پتاسين 

(ويلَگزم در ّىتار)

پتاسين لاتل جذب 

هيلي گزم در )خان

(ويلَ گزم خان

سَلفات 

ويلَگزم در )پتاسين

(ّىتار

100>200100>250

100-150150100-150175

150-200100150-200125

200-25050200-25075

250<0250<0

سايز کًدَا
رديف

3

4

5

6

8

تًضیحاتوَد تاهيي وٌٌذًُام ؾٌصز

 ويلَگزم والت آّي در ّىتار تزاي هصزف خاوي5-10

تًضیحاتدرصذ30درصذ رس تيص اس درصذ30درصذ رس ووتز اس 

تِ دليل ًياس تاالي چغٌذرلٌذ تِ . همذار تَصيِ ضذُ وَد پتاسيوي هي تايستي لثل اس وطت تا خان تِ طَر يىٌَاخت هخلَط گزدد: سمان ي وحًٌ مصزف کًد

 تزگي تا سِ هزحلِ تَصيِ هي ضَد18 تا 6پتاسين، هحلَل پاضي وَدّاي لاتل حل تا پتاسين تاال در هزاحل 

 هيلي گزم در ويلَگزم خان تاتَجِ تِ 200-150تَصيِ وَدي پتاسين در هحذٍدُ .  ويلَگزم پتاسين خالص ًياس است7تزاي ّزتي ريطِ چغٌذر لٌذ حذٍد 

در رٍضْاي جذيذ هحاسثِ پتاسين .  هيلي گزم در ويلَگزم خان ًگِ داضتِ ضَد250ضزايط تَليذ تايذ هَرد تَجِ لزار گيزد ٍ حذ هيشاى پتاسين در خان حذٍد 

رس لاتليت تثثيت پتاسين لاتل )هَرد ًياس گياّاى ، هيشاى رس هَجَد در خان را تِ ؾٌَاى فاوتَري هَثز در تاهيي پتاسين هَرد ًياس گياُ در ًػز گزفتِ هي ضَد 

 هيلي گزم در ويلَگزم پتاسين لاتل جذب در خان در ًػز 10در ايي رٍش صزف ًع ر اس ًَؼ رس، تِ اساي ّزيه درصذ رس تايذ  (جذب در خان را دارد

.گزفت

 ته در َکتار محصًل ريشٍ چغىدرقىد80تًصیٍ کًد پتاسیمی بزاساس آسمًن خاك جُت تًيد 

 تِ يه 17اس طزفي ًسثت ًيتزٍصى تِ گَگزد در چغٌذرلٌذ حذٍد . ًياس چغٌذرلٌذ تِ فسفز ٍ گَگزد جْت تَليذ يه تي ريطِ تمزيثاً تزاتز يه ويلَگزم است

ًسثت هتؿادل گَگزد تِ ًيتزٍصى .است ٍ اگز تِ ّزدليل تؿادل ٍ تَاسى دٍ ؾٌصز ًيتزٍصى ٍ گَگزد در گياُ تِ ّن سدُ ضَد تاؾث ايجاد اختالل در تغذيِ خَاّذ ضذ

در هصزف ًيتزٍصى در خان ّاي فميز اس هَاد آلي ٍ يا تا هَاد آلي ًپَسيذُ، تِ ٍضؿيت گَگزد خان هي تايستي تَجِ . در هَاد آلي خان يه تِ ّطت است

در هصزف وَدّاي گَگزدي تَجِ تِ ايي ًىتِ ضزٍري است وِ خان اس لحاظ سيستي فؿال تَدُ ٍ .وافي ضَد تا هحصَل تؿذي دچار ووثَد ًيتزٍصى ًطَد

گَگزد اس طزيك تارًذگي، آب آتياري، آفت وطْا، هَاد آلي، وَدّاي گَگزدي ٍ يا تِ ؾٌَاى ؾٌصز فزؾي ّوزاُ تا . هيشاى هَاد آلي خان هٌاسة تاضذ

.ؾٌصزاصلي تِ خان اضافِ هي ضَد
 هيلي گزم در ويلَگزم تاضذ، چغٌذرلٌذ 6در راضي وِ آّي لاتل جذب در خان تيص اس 

تزي  (EDTA)تْتزيي رٍش هصزف تزويثات والت آّي . ؾولىزد تااليي خَاّذ داضت

.ّوزاُ تا آب آتياري است (EDDHA)پاضي ٍ والت آّي 

گَگزد
لِ ٍ  وَدّاي گَگزدي پَدري ٍ گزاًَ

پاستيلي

سَلفات آّي يا والتْاي  آّيآّي

 ويلَگزم در ّىتار20در ضزايط ووثَد هصزف خاوي تِ هيشاى 
وارتزد هٌگٌش تِ صَرت تزي پاضي ٍ هصزف ًَاري راًذهاى تيطتزي دارد ٍ پخص سطحي 

.آى لاتل تَصيِ ًيست

. تزگي چغٌذرلٌذ هي تاضذ18 تا 16 تزگي ٍ 12 تا 10تْتزيي سهاى هحلَل پاضي ؾٌاصز ون هصزف در هزحلِ 

سَلفات رٍي ٍ يا والتْاي رٍيرٍي
 ويلَگزم در ّىتار سَلفات رٍي تِ 40در ضزايط ووثَد ضذيذ 

صَرت خان هصزف
. رٍش هصزف تِ سِ صَرت پخص سطحي، ًَاري ٍ تزي پاضي هصزف هي ضَد

در اراضي وِ . اسيذ تَريه تِ دٍ صَرت ّوزاُ تا آتياري ٍ تزي پاضي هصزف هي ضَد

 دسي سيوٌس تز هتز تاضذ اس هصزف اسيذ تَريه هي تايستي 2هيشاى ضَري خان تيص اس 

.اجتٌاب وزد

 ويلَگزم در ّىتار20هصزف خاوي تِ هيشاى اسيذ تَريهتَر

سَلفات هٌگٌش ٍ يا والتْاي هٌگٌشهٌگٌش
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اٍرًَُؼ اللين
دي آهًَيَم فسفات يا 

سَپزفسفات تزيپل
لِسَلفات رٍيسَلفات پتاسين اسيذ تَريهگَگزد گزاًَ

2009013525150-

300150215403005-10

4002203255030010-15

2007512025150-

250135200402505-10

3502003005025010-15

2505010025150-

300100150402505-10

4001502505025010-15

وَدّاي آلي

کًدَای سيستی

اللين هؿتذل سزد

  (کیلًگزم در َکتار)تًصیٍ کًدی عمًمی بزای چغىدرقىد 

30-50

50<

اللين سزد

تي در )ؾولىزد 

(ّىتار

30>

30-50

50<

30>

وَدّاي سيستي تِ هَاد جاهذ، هايؽ ٍ يا در تزخي هَارد صلِ هاًٌذ اطالق هي ضَد وِ تزويثي اس يه هادُ ًگْذارًذُ وِ تا جوؿيت اًثَُ اس يه يا چٌذ ًَؼ ارگاًيسن هفيذ خاوشي ٍ يا فزآٍردُ هتاتَليه آًْا تزوية ٍ فزهَلِ ضذُ 

ايي وَدّا تِ . همذار ٍ ًحَُ هصزف وَدّاي سيستي هحزن رضذ گياُ، تستگي سيادي تِ ًَؼ فزهَالسيَى آًْا دارد. است ٍ تزاي تاهيي ؾٌاصز غذايي هَرد ًياس گياّاى ٍ يا افشايص رضذ ٍ ؾولىزد آًْا هَرد استفادُ لزار هي گيزًذ

.وَدّاي سيستيي حاٍي تاوتزيْاي هحزن رضذ گياُ اس هْوتزيي اًَاؼ وَدّاي سيستي لاتل استفادُ در وطت چغٌذرلٌذ هي تاضٌذ. ضىل هايؽ ٍ يا پَدري ٍ تِ ًذرت تِ صَرت گزاًَل تَليذ هي ضًَذ

در صَرتي وِ تماياي گياّي هزتَط تِ وطت غالتي هاًٌذ گٌذم ٍ جَ تاضذ السم . افشايص همذار هادُ آلي اس الذاهات هْن تَدُ ٍ تا رٍضْاي تزگزداًذى تماياي گياّي، وطت وَدّاي سثش ٍ يا اضافِ وزدى وَدّاي حيَاًي تِ خاوْاي سراؾي اًجام هي ضَد

تزگزداًذى تيزُ .  ساًتيوتز هي رسذ تا ضخن تِ خان تزگزداًذُ ضَد35در دادى وَد سثش تايستي تَجِ داضت ٍلتي ارتفاؼ اًذاهْاي گياّي تِ .  ويلَگزم اٍرُ تِ صَرت پخص هستمين در خان تالفاصلِ لثل اس ضخن هصزف ًوَد50است تِ طَر هتَسط 

.وَد حيَاًي تاسُ تذليل احتوال خسارت ًاضي اس ًواتذ ريطِ چغٌذرلٌذ تَصيِ ًوي ضَد. تمَالت هَجة افشايص لاتل تَجِ ًيتزٍصى لاتل جذب خان ضذُ ٍ اس ايي جْت تَصيِ هي گزدد وطت وَد سثش لثل اس تزداضت چغٌذرلٌذ صَرت گيزد

اللين گزم

30>

30-50

50<
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 همذار هؿيٌي اس تذر را درٍى غزف تويشي ريختِ ٍ هتٌاسة تا تذر وَد سيستي هايؽ را تِ آى اضافِ هي وٌين ٍ هحتَيات غزف حاهل تذر ريش بذر مالی-1 :  کًدَای سيستی محزك رشد گیاٌ با فزمًالسیًن مايع (الف

اس هزطَب وزدى تيص اس حذ تذر . ( ساؾت24حذاوثز )ًگْذاري گزدد  (دٍر اس ًَر هستمين خَرضيذ ٍ در َّاي سزد ٍ خطه)را خَب تىاى دادُ تا واهال آغطتِ گزدد در صَرت آهادُ ًثَدى ضزايط واضت تذرّا در هىاى تويشي 

هؿوَالً در دٍ تا سِ هزحلِ در : محلًل پاشی- 2.  هيلي ليتز اس هايِ تلميح هايؽ تَصيِ هي ضَد30در هَرد چغٌذرلٌذ تِ اساي ّز ويلَگزم تذر . همذار وَد سيستي هايؽ هصزفي تستگي تِ هيشاى ٍ ًَؼ تذر دارد. تايذ خَدداري وزد

در هحلَل پاضي وَد هَرد ًػز هي تايستي رليك ضَد وِ تستِ تِ جوؿيت ريشجاًذاراى هَجَد در وَد رليك ساسي هوىي . تاتَجِ تِ سطح سثش هشرؾِ ، همذار وَد سيستي هصزفي هتفاٍت است. دٍرُ رضذ سثشيٌِ اي تَصيِ هي ضَد

.هحلَل پاضي تْتز است ٌّگام غزٍب آفتاب صَرت گيزد. است تا صذتار ّن هجاس تاضذ
هصزف وَد سيستي پَدري تستگي تِ ًَؼ ٍ هيشاى تذر دارد ّوچٌيي ايي وَدّا جْت استمزار تْتز تز رٍي تذر ًياسهٌذ تِ استفادُ اس يه هادُ چسثٌذُ هي  :کًدَای سيستی محزك رشد گیاٌ با فزمًالسیًن پًدری (ب

اضافِ ًوَدُ  ٍ تخَتي ّن سدُ  (درصذ هتيل اتيل سلَلش تاضذ4درصذ ضىز ٍ 20درصذ صوغ ؾزتي، 40هي تَاًذ هحلَل )اتتذا تذر هَرد ًياس را در غزف تويشي ريختِ سپس هتٌاسة تا تذر همذار هطخصي اس هحلَل هادُ چسثاًٌذُ .تاضٌذ

 هيلي ليتز هحلَل چسثاًٌذُ ٍ حذٍد 20در هَرد چغٌذرلٌذ . ٍ سپس وطت ضًَذ (سايِ ٍ در سطح تويش)سپس وَد سيستي پَدري را اضافِ ًوَدُ ٍ هجذداً تخَتي ّن هي سًين تْتز است تذرّا لثل اس واضت اًذوي در َّا خطه ضذُ 

. گزم هايِ تلميح پَدري تَصيِ هي گزدد25
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