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 کلیات-1

كنون برنامد  ادا    باشدد   تدا   اعي استراتژيك كشور ميگندم يكي از محصوالت زر

سیاسد   زارت  . متعدد  برا  نیل ب  خودكفايي تولید اين محصول ب  اجرا در آمده اسد  

سال  تا انتها  برنام  چشم انداز  12سال   با افق  5برا  مدت  1131جهادكشا رز  در سال 

بر خوداتكايي محصول گندم، افدااي  تولیدد در  ا دد     1121سال  توسع  ايران در سال  22

ب  عال ه كیفی  محصول تولید  . ح   در عین  ال كاا  تقاضا  مصرف آب مي باشدسط

در نگاه كلي بحد  امنید    . در جه   فظ   ارتقا  سطح سالم  جامع  مد نظر قرار گیرد

غذايي با  جود محد دي  در منابع آب در طرح خود اتكايي محصوالت كشا رز  مدال   

دسترسي كافي ب  غذا  سالم در نی  غذا عبارتس  از بنا ب  تعريف ام. عمل قرار گرفت  اس 

اين ب  معني آنس  ك  از منابع موجود . تمام طول عمر برا  داشتن يك زندگي سالم   فعال

ن  تنها بايستي بی  از گذشت  غذا تولید نمود بلك  بايستي غذا  تولید  سالم ام باشدد كد    

ي  داد   اين خود مديريتها  رايج را زير نیازمند مديري  جامعتريس  تا كارايي اا را افاا

 .سوال مي برد

در راستا  افااي  تولید در  ا د سطح   امچنین ارتقدا  كیفید  گنددم، در كندار     

زراعي ب   يژه مديري  بهین  مصرف كود  استفاده از ارقام پرمحصول، اعمال ساير عملیات ب 

اتكدايي محصدول گنددم دسد        آب از ضر ريات مي باشد تا بتوان ب  ااداف طرح خود 

بديهي اس  تولیدكنندگان موفق گندم بايسدتي مدديري  كودادا  مارعد  خدود را      . ياف 

طور  تنظیم نمايند تا گیاه دچار كمبود   يا سمی  عناصر غذايي نشدده   عدال ه بدر آن،    

 . درصد پر تئین   غلظ  عناصر ريامغذ  در دان  افااي  يابد

ر غذايي از جمل  الاامات موجود در يك برنام  عملیدات  مديري  بهین    متعادل عناص

اا  مارع  اس  ك  در  عملیات مناسب كشا رز ، مجموع  فعالی . مناسب كشا رز  اس 

عملیات . گیرد آن پايدار  تولید از لحاظ زيس  محیطي، اقتصاد    اجتماعي مدنظر قرار مي

نیني اسد  كد  ايمندي   كیفید      مناسب كشا رز ، شامل سلسل  كداا، استاندارداا   قدوا 
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بد   . نمايد محصول را در جیره غذايي جامع  از طريق استفاده بهین  از منابع طبیعي تظمین مي

عال ه اين عملیات شامل مجموع  قوانیني برا   فظ سدالم  كدارگران   شداغلین ب د      

 رز  كشا رز ، بهبود شرايط كار   ايجاد فرصتها  بازاريابي جديد برا  محصوالت كشدا 

 . باشد در كشوراا  در  ال توسع  نیا مي

گیاه عناصر غذايي از جمل  نیتر ژن، فسفر   پتاسیم را ب  كمك ندور خورشدید   آب   

بد ن مديري  مناسب تغذي     اصل یا  خا ، تولیدد  . در تولید محصول ب  كار مي گیرد

در نظدر   بايدد . مدا م يك محصول سبب كاا  مقدار عناصر غذايي در خا  مدي گدردد  

كیلدوگرم نیتدر ژن    2/51داش  ك  تولید ار تن دان  گندم در ار اكتار باعد  برداشد    

(N) ،1/25  كیلوگرم فسفر(P2O5 )  1/15  كیلوگرم پتاسیم(K2O )  تولید ار تن كل  

 1/22  ( P2O5)كیلدوگرم فسدفر    7/1، (N)كیلوگرم نیتدر ژن   2/15گندم سبب برداش  

كداا   در طول زمان، كاا  تجمعي اين عناصر سبب . گرددمي ( K2O)كیلوگرم پتاسیم 

مصدرف عناصدر   . كاا  تولید   عملكرد گندم   كیفی  آن مي شدود  اصل یا  خا ، 

از طدرف ديگدر   . غذايي از طريق كوداا  شیمیايي   آلي اين نقیص  را جبران مدي نمايدد  

اقتصاد  شده   مصرف بی  از  د برخي از عناصر موجب بر ز مشكالت زيس  محیطي   

از اين ر  برقرار  تعدادل در  . باع  ايجاد خسارت ب  گیاه، دام   در نهاي  انسان مي گردد

میاان مطلق   نسبي مصرف عناصر غذايي برا  پايدار  در تولید    فظ  اصل یا  خا  

تغذي   .  سالم  محیط زيس    در نهاي   رك  در راستا  كشا رز  پايدار الاامي اس 

شدرايط خشدكي     مقا م  گیاه نسب  ب  آفات   بیماريهدا،    گندم عال ه بر افااي متعادل

  عناصر مفید در دان  گنددم  ظب  دلیل افااي  غل نابهنگام،شور  خا    امچنین سرما  

سالم  جامع  خوااد سطح از بیمار  اا   نارسايیها  بهداشتي   ارتقا   بعضيسبب كاا  

 . شد

صرف كوداا، اقدامات متعدد  از قبیل ايجاد تعادل بین مقدادير  در برنام  بهین  ساز  م

 مصرف كوداا  نیتر ژند ،   زمان نحوه در نوع، از طريق تغییر  عناصر اصليمصرف انواع 
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شرايط  داكم بدر خاكهدا  كشدور     ضمناً با توج  ب   .فسفر    پتاسیمي صورت مي گیرد

اا   ا   عناصر كم مصرف مصرف كود( كمبود مواد آلي، خشك   آاكي بودن خاكها)

 نقد  مدویر  در    يا  تي عناصر مفید نظیدر سیلیسدیوم   ( آان، ر  ، منگنا، مس   بور)

برا  كاا  ایرات شرايط . ارتقا  عملكرد   افااي  كیفی  محصول تولید  بر عهده دارد

نامتعارف نظیر سرما  نابهنگام   يا شور    خشكي در تولید گندم در برنامد  ادا  تغذيد     

ب  امدراه    اسیداا  ایومیك متعادل مصرف محر  اا  رشد گیااي نظیر اسیداا  آمین  

 . اس شده عناصر غذايي معمول 

در برنام  پايدار  تولید محصول، پايدار   اصل یا  خا  از اركان اصلي بد  شدمار   

برا  پايدار  در  اصل یا  خا  عال ه بر مصرف كوداا  شدیمیايي   جبدران   . مي ر د

 فظ   افااي  كدربن آلدي   ب  منظور برداش  عناصر غذايي از خا  كاربرد كوداا  آلي 

شدیمیايي، فیايكدي       بدا بهبدود شدرايط    كربن آلدي خدا  افااي  . خا  ضر ر  اس 

مدديري  ادا  مناسدب در    . بیولوژيكي خا  منجر ب  افااي  توان تولید خا  مي گردد

 فظ   افااي  كربن آلي خا  شامل مديري  كشا رز   فداتتي، اسدتفاده از كودادا     

مي     كاربرد اسیداا  ایومیك( گیااي،  یواني   زبال  شهر )دامي   انواع كمپوس  اا 

 . باشد

شدناخ  كمبدود عناصدر     ،برا  تولید محصول گندم توصی  متعادل مصرف كوداادر 

جذب عناصر غذايي در مرا ل م تلف رشد گیداه   الگو غذايي در خا    گیاه، آگااي از 

از بد   يدژه   خا   توان تولیدآگااي از   شناخ  مرا ل  ساس ب  كمبود عناصر غذايي، 

در كشد   بد   يدژه   شور ،  ضعی  منابع آب در دسترس  كربن آلي   شرايطسطح لحاظ 

  بارندگي ب   يژه در كش  ادا  ديدم،    ييسابق  شرايط اقلیمي نظیر شرايط دمااا  آبي، 

آگااي از انواع كوداا  محتو  عناصر غذايي   محر  اا  رشد بدرا  مصدرف خداكي،    

   .ضر ر  اس محلولپاشي   كاربرد در آب آبیار    امچنین ارزيابي اا  اقتصاد  
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راانما   اضر برا  نیل ب  ااداف كمي طرح خوداتكايي گندم در كنار  فظ پايدار  

مطالب اين راانما بد  گوند  ا  تنظدیم    . لید   ارتقا  سطح سالم  جامع  تنظیم شده اس تو

شده اس  ك  طیف  سیعي از م اطبان از جمل  مديران، كارشناسان   كشدا رزان را در بدر   

، متوسدط  (تن دان  در اكتار 1كمتر از )اين راانما برا  س  گر ه عملكرد  كم . مي گیرد

امید اس  ك  . طرا ي شده اس ( تن در اكتار 7بی  از )  باال ( كتارتن دان  در ا 7تا  1)

 .  مطالب  اضر رااگشايي مناسب برا   ل مسائل مربوط ب  تغذي  بهین    متعادل گندم باشد
 

 کمبود عناصر غذایی روش های تشخیص-2

. شناخ  كمبود عناصر غذايي برا  كش  گندم از راه اا  م تلفي امكان پذير اسد  

برا  بدس  آ ردن مقادير صدحیح   مناسدب   ( گیاه)د  ر ش تجاي  خا    تجاي  برگ 

گندم نیا يكدي ديگدر از   شناخ  عاليم كمبود عناصر غذايي . قرار گیرندبايس  مدنظر  مي

يم خاصي از كمبود   يدا  عالگندم نیا امانند ساير محصوالت زراعي  .اين ر ش اا مي باشد

بعضاً ایرات سمي عناصر غذايي را از خود بر ز مي داد، ك  با شناخ  اين عاليم مي تدوان  

 .ب  رفع ار يك از كمبوداا   در نتیج  فراام نمودن شرايط رشد مطلوب گندم ام  گمارد

، فسدفر، پتاسدیم،   نیتدر ژن شامل اصر پرمصرف ي تح  عنوان عنگر اي از عناصر شیمیاي

اا مانند آان، ر  ، مس، منگنا،  ذ منیايم   گوگرد   عناصر كم مصرف يا ريامغ، كلسیم

ادا  غدذايي    اا  م تلدف گیاادان نیازمندد     گون . مولیبدن مورد نیاز گیاه مي باشندبر   

اا  م تلف يك گیاه نیدا    اريت امچنین قابلی  جذب عناصر غذايي در بین . متفا تي دارند

با اين  ال كمبود برخي از عناصر مانند پتاسیم در شرايطي بد ن بر ز عالئدم   .متفا ت اس 

سبب كاا  قابل توجهي در عملكرد   تولید محصول گردند كد  بد  ايدن پديدده      نداتو مي

مبود   يا مسمومی  بعضدي از عناصدر ادم ممكدن اسد       ك. شود گرسنگي پنهان گفت  مي

مشاب  عاليم تن  اا  ديگر در اندام اا  اوايي گیاه ايجاد نمايند ب  عنوان مثال در  عاليمي
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كمبود مس در مر ل  زايشي ممكن اس   ضع تاار  خوش  اا مشاب  خوش  ادايي باشدند   

 . اندتح  شرايط انجماد يا خشكي بوده( اارشد پرچم)ك  در مر ل  گلداي 

جاي  خا    برگ برا  تش یص اين تدن   اا  بعد    يا تب  طور  كلي آزماي  

اگر تش یص كمبود يا مسمومی  عنصر غذايي از طريق عاليم  .گر ضر ر  اس يكدياا از 

بد  منظدور آشدنايي     .تاار  صحیح صورت پذيرد، تجاي  برگ نیا آن را نشان خوااد داد

مي شدود   اشارهترين عاليم كمبود عناصر غذايي ب  طور خالص   ب  موارد  از شاخص ،بیشتر

تواند ب  عنوان يكي از ر ش اا  كلي تعیین عناصر مورد نظر در رفع كمبودادا بد     ك  مي

 .كار ر د

 

 آزمون خاک  -2-1

با آزمون خا  قبل از كش  مش ص خوااد شد ك  چ  عناصر  برا  رشد كدافي گنددم   

ظور تعیین مقددار  ب  عبارت ديگر، آزمون خا  ب  من. در طول فصل زراعي مورد نیاز خوااد بود

از اين طريق   بر اساس نتايج ب  دسد   . گیرد عناصر غذايي قابل استفاده گیاه در خا  انجام مي

آزمون خا  ر شي سريع، كدم خدرو   دقیدق    . توان توصی  كود  مناسب را انجام داد آمده مي

 :شاملبرنام  آزمون خا  . توان توصی  كود  صحیح را اري  كرد بوده ك  با انجام آن مي

  بردار  صحیح از خا  ك  بیشتر توسط زارعین انجام مي شود،  نمون 

     تجاي  صحیح خا  در آزمايشگاه تجاي  خا    گیاه ب  منظور تعیین دقیدق غلظد

 عنصر غذايي قابل استفاده گیاه در خا 

      تفسیر نتايج آزمايشگااي   انجام توصی  كود  ك  توسط كارشناسدان مسدائل تغذيد

 . گیرد گیااي صورت مي

ادا  برداشد     نموند  . نمون  بردار  صحیح از خا ، كار  بسیار مهم    ساس اس 

. ا  باشند تا بتوان آنها را نماينده كل خا  آن مارعد  دانسد    شده از مارع  بايد ب  گون 

اكتار مارع  با خا  يكنواخ ، يك نمون  مركب يك كیلوگرمي  15تا  12ار معموال از 
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در طدي مسدیر،   . گیرندد بدين منظور يك مسیر مارپیچ در مارع  در نظر مدي . كنند تهی  مي

كنند   پس از م لوط كردن، يك كیلدوگرم از آن را بد    نمون  برداش  مي 12الي  7 د د 

سانتیمتر  خا  سدطحي اسد  كد      12ار  در  د د بردعمق نمون . فرستند آزمايشگاه مي

نكاتي كد  بايدد در موقدع نموند       .باشد غالباً عمق منطق  گسترش ريش  گندم در خا  مي

 :بردار  از خا  مارع  رعاي  شود، عبارتند از

يعندي  . نمون  خاكي ك  ب  آزمايشگاه ارسال مي شود بايد نمودار  اقعي زمین زراعي باشدد  -

يد قبالً ب  قطعات يكنواخ  از نظر رنگ، شیب، تاري چ  كش ، تنا ب   نوع اينك  زمین با

 . بند  شودمحصول   غیره تقسیم

بردار  بايد كامالً اطمینان  اصل شود ك  سطح خا  آغشدت  بد  كودادا     قبل از نمون  -

 . یواني   يا شیمیايي   يا بقايا  گیااي نباشد

اا  قديمي   پوسیده كاه، آبها، تودهاز قطعاتي نظیر راه تي االمكان بايد از برداش  نمون   -

 . كناره ديوار   يا پرچینها خوددار  شود

بهتدرين موقدع   . در موقعي ك  زمین خیلي مرطوب اس  بايد از نمون  بردار  اجتناب كرد -

 .بردار   قتي اس  ك  زمین گا ر  باشدنمون 

 . خا  در مورد گیااان زراعي، قبل از كش  مي باشدبردار  از ب  طور كلي بهترين موقع نمون  -

بايس  قبل از انتقال ب  آزمايشگاه در داخل يك كیس  پالسدتیكي،   نمون  مركب خا  مي -

كاغذ ، قوطي، جعب  مقوايي   يا بطر  سرگشداد ري تد  شدده   مش صدات آن ر   د      

  تدرف چسدبانده   يك اتیك  در داخل ترف قرار گرفت    ديگر  ر . اتیك  نوشت  شود

بر ر   اتیك  زمان نمون  بردار ، محل نمون  بردار ، نام نمون  بردار، عمق نمون  . شود مي

 .  شود بردار    كش  قبلي نوشت  مي

 

 تجزیه گیاه -2-2

تجاي  گیاه يكي از راه اا  شنا   كمبود   توصی  مصرف عناصر غذايي محسدوب  
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اگر كمبود عناصر غذايي در ابتدا  رشد تش یص داده شود امكان اصدالح  جدود   . مي شود

تجاي  گیاه تنها كمبود   يا بی  . داشت    عملكرد   كیفی  محصول از دس  ن وااد رف 

انگامي ك  كمبود يك عنصر در تجاي  گیداه مشد ص   . بود عناصر غذايي را نشان مي داد

تواند مدویر  اقدع    از جمل  مصرف عنصر غذايي امیش  نمي اا  رفع كمبود شد اعمال ر ش

بنابراين اين نتايج بیشتر برا  تصمیم گیر  در كشد  بعدد    يدا بدرا  سدال بعدد       . شود

تواند جانشین آزمون خا  شود  لي انگامي كد  در   تجاي  گیاه نمي. تواند ایرگذار باشد مي

. توصی  كدود  مدریر  اقدع شدود     تواند در جه  تكمیل كنار آزمون خا  انجام گیرد مي

تواند نشان داد ك  تا چ   دد مصدرف كدود     تجاي  گیاه پس از توصی    مصرف كود مي

در . غلظ  عناصر غذايي درمرا ل م تلف رشد گندم متفدا ت اسد   . مویر  اقع شده اس 

 . ادام  محد ده مقدار مطلوب عناصر غذايي در اندام اا  م تلف گندم آ رده شده اس 

 

 حد بهینه نیتروژن در گیاه گندم -1 جدول
 در كل اندام اوايي

 (درصد)مقدار  مر ل  رشد 

 1-5 زني پنج 

 5/1-1 داي ساق 

 1-1 طويل شدن ساق  تا تهور برگ پرچم

 5/2-1 تهور كامل برگ پرچم

 

 حد بهینه فسفر در گیاه گندم -2جدول 

 در برگ پرچم در کل بخش هوایی

 (درصد)مقدار  مرحله رشد (درصد)مقدار  مرحله رشد

 %2-%3 تهور كامل برگ پرچم 1/2-7/2 دهی زنی تا شروع ساقه پنجه

   2/0-4/0 دهی تا ظهور کامل برگ پرچم ساقه
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 حد بهینه پتاسیم در گیاه گندم -3جدول 

 در برگ پرچم در کل بخش هوایی

 (درصد)مقدار  مرحله رشد (درصد)مقدار  مرحله رشد

 2-3 تهور كامل برگ پرچم 2/1-1 دهی تا شروع ساقهزنی  پنجه

   2-5/1 دهی تا ظهور برگ پرچم ساقه

   8/1-3 ظهور برگ پرچم تا کامل شدن آن

 

 حد بهینه کلسیم در گیاه گندم -4جدول 

 در برگ پرچم در کل بخش هوایی

 (درصد)مقدار  مرحله رشد (درصد)مقدار  مرحله رشد

 3/0-5/0 ظهور کامل برگ پرچم 2/0-5/0 برگ پرچمزنی تا ظهور کامل  پنجه

 

 حد بهینه منیزیم در گیاه گندم -5جدول 

 در برگ پرچم در کل بخش هوایی

 (درصد)مقدار  مرحله رشد (درصد)مقدار  مرحله رشد

 2/0-6/0 ظهور کامل برگ پرچم 15/0-5/0 ظهور کامل برگ پرچم

 

 حد بهینه گوگرد در گیاه گندم -6جدول 

 در برگ پرچم کل بخش هواییدر 

 (درصد)مقدار  مرحله رشد (درصد)مقدار  مرحله رشد

 15/0-4/0 تهور كامل برگ پرچم 22/2-55/2 زنی پنجه

   13/2-55/2 دهی  ساقه

   17/2-55/2 طویل شدن ساقه

   15/0-4/0 ظهور برگ پرچم تا کامل شدن آن
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 *گندمحد بهینه عناصر کم مصرف در گیاه  -7جدول 

 عنصر
 مقدار

 (گرم در کیلوگرم میلی)

 18-70 روی

 30-200 آهن

 25-150 منگنز

 5-20 مس

 3-20 بر

 .باشد زني تا تهور برگ پرچم مي مقدار عنصر در كل اندام اوايي در مرا ل پنج  *

 

 عالیم ظاهری کمبود عناصر غذایی -2-3

 عالیم کمبود عناصر غذایی پرمصرف -2-3-1

معمول ترين   گسترده ترين كمبدود عناصدر غدذايي در     نیتر ژنكمبود  :نیترروژن کمبود 

. رنگ پريده   زرد اسدتند  نیتر ژنگیااان مبتال ب  كمبود . (1شكل ) غالت دان  ريا اس 

د، در  دالي كد    شدو ابتدا در مسن ترين برگ اا تاار می نیتر ژنعاليم اختصاصي كمبود 

اا  جدوانتر كدم   تر نسب  ب  برگاا  مسنرگب. مانند اا  جوان نسبتاً سبا باقي مي برگ

اد مي گردد، ك  اين كلر ز تددريجاً در قاعدده   ايج( زرد شدن برگ)رنگ تر شده   كلر ز 

تقريبداً امیشد  بد  صدورت      ،در مارع  عاليم. برگ ب  رنگ سبا ر شن تبديل خوااد شد

رشد گیاه كداا  يافتد       در ادام قطعاتي ب  رنگ سبا ر شن يا زرد تاار مي گردند ك  

 .ساق  اا ناز  مي شوند
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 کمبود نیتروژن -1شکل 

 

ترين نشان  كمبود فسفر در مرا ل ا لی  رشد ر يشي گنددم، كداا     مش ص :کمبود فسفر

اا   برگ  مبتال ب  كمبود فسفر ب  رنگ سبا تیره  گیااان. اس    تعداد پنج  رشد توانايي 

كلر ز  .(2شكل ) رنگ مي يابندتغییر مايل ب  قرما ارغواني اا ب  رنگ  مسن در نو    لب 

يابد،  لدي قاعدده بدرگ    از نو  برگ پیر شر ع شده   ب  طرف قاعده برگ گسترش مي

 فسدفر  برگها  گندم مبتال بد  كمبدود   .مانند ساير قسم  اا  گیاه سبا تیره باقي مي ماند

. اا  پیر، ب  د ر برگ اا  جوانتر پیچ مي خورند دچار پیچیدگي شده   بعضي ا قات برگ

كمبود فسفر، سبب تأخیر   ندامنظمي   .اا كاا  مي يابند بوت ارتفاع گیااان كوتاه مانده   

  . شود مياا  كوچك  خوش تولید در رسیدگي دان    
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 کمبود فسفر -2شکل 

اختصاصي كمبود پتاسیم در گندم امیش  در بدرگ ادا  پیدر تداار     عاليم : کمبود پتاسیم

بدرگ ادا    نو     اشی  نكر زه شدن زرد شدن    ،تح  شرايط كمبود پتاسیم. گردد مي

در نتیج  گسترش اين باف  نكدر زه، بافد  سدبارنگي بد      . (1شكل ) مشااده مي شود پیر

ط كمبود شديد پتاسیم اين عالئم در شراي. شكل پیكان در قاعده تا مركا برگ باقي مي ماند

گیاااني ك  شديداً مبتال ب  كمبود پتاسیم مي شوند، . ب  برگ اا  جوان نیا منتقل مي گردد

 .پیدا مي كنندرا    مشاب  گیااان دچار تن  خشكيتاار

 
 کمبود پتاسیم -3 شکل
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از آنجايي ك  گوگرد در تشكیل كلر فیل گیااان نیدا دخالد  دارد، لدذا     :کمبود گروگرد 

 اسد  ( زرد  عمومي برگ) نیتر ژنعاليم كمبود آن در گندم شبی  كلر ز ناشي از كمبود 

بیشتر در برگ اا  جدوان   نیتر ژنبر خالف كمبود كمبود گوگرد با اين  ال . (1شكل )

 . گردد تشكیل خوش  ميكمبود شديد گوگرد موجب عدم . ديده مي شود

 
 کمبود گوگرد -4شکل 

 

عاليم كمبود منیايم در برخي موارد شبی  ب  كمبوداا  پتاسیم   آان اس ، : کمبود منیزیم

. (5شدكل  ) اما از نظر محل قرار گرفتن عاليم ا لی  اختالف فا شي با كمبدود پتاسدیم دارد  

برگ اا  جوان در مقايس  با بدرگ ادا  پیدر     ،در كمبود منیايم ،برخالف كمبود پتاسیم

در ابتدا لك  اا  رنگ پريده ب  . تر  دارند   اين  ال  شبی  كمبود آان اس  رنگ ر شن

در . اا   لك  اا  نكر زه در نو  برگ تاار مي شدود  شكل دان  اا  تسبیح بین رگبرگ

عمومی  نداشدت   ندم در مارع  گكمبود منیايم . اا زرد شده   كوچك مي شوند برگ ،ادام 

 .سبك شني مشااده شود اا  خا بیشتر در   
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 کمبود منیزیم -5شکل 

 

 عالیم کمبود عناصر غذایی کم مصرف -2-3-2

 مشدااده اا  میداني   ابتدا در برگ ب  طور معمولعاليم كمبود ر   در گندم  :کمبرود روی 

ادا  پیدر     امامان در برگاا عاليم ب  طور  بعضي از بوت گرچ  ممكن اس  در مي شود 

ا  برند تغییر رنگ از سبا طبیعي   سالم ب  سدبا   .عاليم ا لی . (2شكل ) میاني تاار گردند

اايي بد  صدورت   لك  ،در اين قسم  برگ. شونداا تاار مي عموماً در  سط برگبوده ك  كدر 

 وچدك نكدر زه سدريعاً گسدترش     سوختگي   عاليم تن  خشكي تاار شده ك  از يك نقط  ك

كمبود شديد ر   در مارعد  موجدب كوتداه    .   تدريجاً ب   اشی  برگ كشیده مي شوديابد مي

عالئدم   .اا ب  خاطر سوختگي در مركاشان چین خورده مي شوند  زرد  شده   برگگیاه ماندن 

  .شود آاكي مشااده مي اا  خا سبك   در  اا  خا كمبود ر   در 
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 کمبود روی -6شکل 

 

در كمبود منیايم . عاليم كمبود آان   منیايم در اكثر گیااان شبی  ام استند :کمبود آهن

در  .(7شدكل  ) كمبود قرار گرفت    زرد مي شدوند  اا  جوان ابتدا تح  تاییر   آان برگ

اا  جوان مشد ص تدر از    كمبود آان تفا ت بین رنگ سبا برگ اا  پیر   زرد  برگ

 ال  زرد  ناشي از كمبود آان ب  صدورت كلدر ز   . ساير عناصر نسبتاً غیرمتحر  اس 

ايدن  . شدود ايجاد مدي  اصليرگبرگ نواراا  سبا   زرد متنا ب در امتداد   مشااده نوار  

 ،در  الد  كمبدود شدديد آادن    . نواراا نسب  ب  كمبود منیايم   منگنا منظم تدر اسدتند  

در شدرايط كمبدود آادن، گیاادان كدامالً       .شوند مي سفیدزرد كم رنگ   جوان اا   برگ

در مارع  . ايستاده استند در  الي ك  در كمبود منگنا گیااان  ال  افتاده   تاخورده دارند

 . ودش اا  آاكي مشااده ميكمبود آان غالباً در خا 

 
 کمبود آهن -7شکل 
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اا  جوان آشكار مي شوند ك  در عاليم كمبود منگنا در گندم ابتدا در برگ :کمبود منگنز

سپس لك    نواراا  . (8شكل ) كنندمقايس  با برگ اا  پیر تاار  زرد   پژمرده پیدا مي

برنا  كم رنگي در قاعده جوان ترين برگي ك  كامالً باز شده اس  تاار مدي گدردد   در   

كمبود شديد در مارع  عال ه بر عاليدم مابدور، خشدكي    . دادام  تمام طول برگ را مي گیر

كمبود منگنا را مانند كمبود آان مي توان در خدا   . برگ اا  جوان را نیا نشان مي داد

در مقايس  با سرسبا  گندم سالم، گندم مبتال بد  كمبدود منگندا    . اا  آاكي مشااده نمود

 . تر دارد تاار  رنگ پريده   افتاده
 

 
 کمبود منگنز -8شکل 

 

 

ا لین نشان  تاار  كمبود مس در گندم پژمردگي گیاه اسد  كد  در ا ايدل     :کمبود مرس 

. (3شدكل  ) پی  مدي آيدد   ، تي اگر رطوب  خا  در  د ترفی  مارع  باشد ،دايپنج  

گیااان در ایدر  . اگر كمبود شديد باشد تاییر آن ر   میاان رشد پنج  اا تعیین كننده اس 

سوختگي نو  برگ اا  جوان ا لین نشدان  مشد ص   . تر  دارندر شنكمبود مس رنگ 

اين  ال  ب  طور ناگهاني باع  خشك شددن   پدیچ خدوردگي انتهدا      . كمبود مس اس 

گیرد،  لي قسم  پايین بدرگ  پهنك برگ شده   در مواقعي تا نصف طول برگ را فرا مي

 .ماندتا زمان پیر  طبیعي آن ب  رنگ سبا باقي مي
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 کمبود مس -9 شکل

 

اا  جوان ناديك رگبدرگ اصدلي   تر  خوردگي برگ ،ا لین نشان  كمبود بر :کمبود بر

اا  غیر طبیعي در  اشی  برگ امراه اس  ك  در طرف اين عالم  با تعداد  دندان . اس 

عقیم . (12شكل ) مقابل رگبرگ اصلي تا قسم  تر  خورده در طول برگ ايجاد مي شوند

شدود،  در موارد  كدل خوشد  عقدیم مدي    . از عاليم مش ص كمبود بر اس اا نیا شدن گل

ضمناً كمبود بدر بد  كداا   زن اداار داند         . اا باز شده   ت مدان رشد نمي كندپرچم

 . شوداا منجر ميچر كیدگي   خشك شدن  دان 

 
 کمبود بر -10شکل 
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 الگوی جذب عناصر غذایی -2-4

  دانستن عواملي ك  بر پتانسیل عملكرد دان  تدأییر  مطالع  دقیق رشد   توسع  گیاه  

تش یص صدحیح مرا دل رشدد    . اا  مديريتي گرددتواند باع  بهبود تصمیمگذارند، ميمي

از . گندم در ار منطق  برا  انجام اقدامات مهم مديريتي در ار مر ل  الزم   ضر ر  اسد  

مدورد اسدتفاده قدرار مدي      اا  عمده ك  برا  تش یص مرا ل توسع    رشد غدالت مقیاس

يكدي از ماايدا    (. 11شدكل  )اشاره نمود  2زادكس   1فیكساا  توان ب  مقیاسگیرند، مي

اا اين اس  ك  ارتباط بین تولید كنندگان، محققین   مر جین را عمده استفاده از اين مقیاس

مدديري    اا  دقیق   بد  انگدام در  اا امچنین منجر ب  توصی اين مقیاس. دادافااي  مي

افااي  دق  در شرح   تش یص مر ل  رشد گیاه منجدر بد  اصدالح      . گردندمحصول مي

تشد یص  . اا  مديريتي مانند مصرف كود   مبارزه با آفدات خواادد گرديدد   بهبود توصی 

مرا ل م تلف رشد گندم   تعیین الگو  جذب عناصر غذايي مطابق با مرا ل رشد، يكي از 

صحیح مصرف كوداا در گندم اسد  كد  در دسدتیابي بد  يدك      بهترين راه اا  مديري  

توج  ب  الگو  جذب عناصر غذايي بر اسداس  . مديري  صحیح بسیار  ايا اامی  مي باشد

مرا ل م تلف رشد ب  تعیین مقدار   زمان مصرف كود برا  جلوگیر  از بر ز ایر كمبدود  

ايي نیتدر ژن، فسدفر     میاان برداش  عناصدر غدذ  ( 12)در شكل . نمايدعناصر  كمك مي

 .پتاسیم از خا  طي يك د ره رشد توسط گیاه گندم نشان داده شده اس 

                                                 

- Feeks 

- Zadoks 
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 الگوی رشد گندم بر اساس مقیاس فیکس و زادکس -11شکل 

 

 
  مراحل مختلف رشد و نمو گندم طی عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیمجذب روند  -12شکل 

 

بر اساس الگو  جذب عناصر غذايي مطابق با مرا ل رشد گندم مش ص گرديده اس  

مدي  اتفدا    افشانيگرده   تهور سنبل تجمع نیتر ژن در برگ در مرا ل  اانیم نيباالترك  
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 از مر ل  شر ع پنج  زدن تا مر ل  غالف بستن، جدذب   تجمدع نیتدر ژن فدو       البت. افتد

بدا   چندداني كد  تفدا ت    يافشدان مرا ل تهور سنبل    گرده  اس    ب  استثنا عيالعاده سر

در مدورد تجمدع    اید ر ند ن نيا .اس  يشيندارند، ر ند جذب   تجمع نیتر ژن افاا گريامد

 (. 11شكل )  صاد  اسنیا نیتر ژن در سنبل  
 

 
 در برگ، ساقه و سنبله در مراحل مختلف رشد و نمو گندم نیتروژن الگوی جذب و تجمع -13 شکل

 

در برگ، از مر ل  شر ع پنج  زدن تا مر ل  غالف آن   تجمع  جذب ،فسفردر مورد 

شدر ع   -2شدر ع پنجد  زدن،   -1)چهار مر ل  ا ل رشد  نیاس    ب عيبستن فو  العاده سر

از  .نمي شدود مشااده قابل توجهي اختالف ( غالف بستن -1تهور برگ پرچم،  -1ساق  رفتن، 

  رید   در مرا دل خم  هجذب   تجمع فسفر یاب  بود ،يافشانمر ل  غالف بستن تا مر ل  گرده

-گدرده    مرا ل تهور سدنبل    استثنا ب  .ابدي كاا  مي دتآن ب  ش اانیدان  م دنی  رس شدن

 نيبداالتر  .مدي باشدد   يشير ند جذب   تجمع فسفر در برگ در مرا ل م تلف رشد افاا ،يافشان

   يافشدان گدرده  نیبد  ایمر ل  پنج  زدن   غالف بستن   ن نیب اهیسرع  جذب كل فسفر در گ

   (.11شكل ) اصل مي شود كامل  دنیرس
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سرع  جذب در برگ از مر ل  پنج  زدن تدا مر لد  غدالف     نيباالتر یم نیا،پتاسدر مورد 

  فقدط  %( 5/78)در ساق    برگ اند خت  شدده   یمپتاس میاان االترينب .مي افتدبستن اتفا  

 (.15شكل )مي گردد  رهیدر سنبل  ذخ دنیدر زمان رس% 5/21
 

 
 

 در برگ، ساقه و سنبله در مراحل مختلف رشد و نمو گندم فسفر  الگوی جذب و تجمع -14شکل 

  
 در برگ، ساقه و سنبله در مراحل مختلف رشد و نمو گندم پتاسیمالگوی جذب و تجمع  -15شکل 

 مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه گندم -3
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تولید غذا برا  جمعی  در  ال رشد مستلام مديري  تلفیقي میداان عناصدر غدذايي      

مديري  تلفیقي تغذي  گیاه، ب  صورت استفاده .  اصل یا  خا  توسط كشا رزان مي باشد

هین  منابع آلي، معدني   بیولوژيكي عناصر غدذايي در يدك تندا ب    اوشمندان  از تركیب ب

زراعي برا  دستیابي ب  عملكرد   تولید بهین  بد ن آسیب رسداندن بد  اكوسیسدتم خدا      

ب  عبارت ديگر مديري  تلفیقي تغذي  گیاه با  فظ  اصدل یا  خدا      . تعريف مي شود

ب  تولید پايدار محصول ب  میداان مدورد   فراامي عناصر مورد نیاز گیاه در سطح بهین ، منجر 

استفاده مدا م از مقادير باال  كوداا  شیمیايي ایدرات منفدي بدر تولیدد     .  انتظار مي گردد

. پايدار محصول داشت    استفاده نابجا  آنها مي تواند ب  آلودگي محیط زيس  منجدر شدود  

از كودادا  آلدي     كشا رز  پايدار چیا  جا مديري  ماده آلي خا    استفاده نسدبي  

از آنجايي ك ، كودادا   . بیولوژيك، كود سبا، بقايا  گیااي   انواع كمپوس  ن وااد بود

آلي ب  تنهايي قادر ب  تأمین نیازاا  غذايي محصوالت كشدا رز  پربدازده در كشدا رز     

امر ز  نیس ، استفاده تلفیقي از كوداا  شیمیايي، آلي   زيستي راه  ل مناسبي در توصی  

تواند ب  بهبود شرايط  از طرف ديگر، استفاده توأم كوداا  شیمیايي   آلي مي. ود مي باشدك

فیايكي، شیمیايي   بیولوژيكي خا  كمك كرده   ب  دنبال آن سبب افااي  میاان كربن 

 . آلي   عناصر غذايي خا  گردد

 

 مصرف بهینه کودهای شیمیایی -3-1

 نیتروژنتوصیه مصرف  -3-1-1

معمولترين كود نیتر ژني موجود برا  كشد  گنددم، كدود ا ره    : های نیتروژنری نوع کود 

ب  دلیل پويدايي كدود ا ره، مصدرف آن قبدل از     . باشددرصد نیتر ژن خالص مي 12 ا   

با توج  . گردد اا  رشد ب  صورت سر    يا در آب آبیار  توصی  ميكش    يا در زمان

 . ب  صورت تقسیط صورت گیرد ب   اللی  فرا ان ا ره بايستي مصرف آن
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نیا يكي ديگر ( درصد سولفات 21درصد نیتر ژن    22 ا   )كود سولفات آمونیوم 

از كوداا   ا   نیتر ژن مي باشد ك  ب   يژه در مناطق سرد در بهار مي تواند بد  عندوان   

نیاز  اين كود ب  دلیل داشتن سولفات مي تواند ب شي از. كود سر  برا  گندم استفاده شود

 .گیاه ب  گوگرد را نیا برطرف نمايد

بد  عندوان يكدي ديگدر از مندابع      ( درصد نیتر ژن 11 ا   )از كود نیترات آمونیوم 

بد  عندوان   ( زيمنس بر متدر  دسي 2شور  خا ، كمتر از )كود  نیتر ژني در شرايط شور 

 . توان استفاده كرد كود سر  ب  جا  ا ره مي

 :ب  ديگر كوداا  نیتر ژني ب  صورت زير مي باشدرابط  تبديل مقدار كود ا ره 

 مقدار كود ا ره×  2/2 =مقدار كود سولفات آمونیوم

 مقدار كود ا ره×  5/1 =مقدار كود نیترات آمونیوم

كوداايي محلول  دا   عناصدر   . نیتر ژن در انواع م تلف كوداا  مركب نیا  جود دارد

غذايي پر مصرف از جمل  نیتر ژن برا  مصرف در آب آبیار  طرا ي شده ك  در شدرايط  

در اين شرايط آبیار  امكان تقسیط بیشتر . آبیار  تح  فشار   باراني قابل توصی  مي باشد

 . رشد فراام مي باشدنیتر ژن در مرا ل م تلف 

 

 ینیتروژنکودهای مقدار مصرف 

گنددم در  . نیتر ژن يك عامل كلید  در دستیابي ب  عملكرد مطلوب در غدالت اسد   

انجدام آزمدون خدا  در تعیدین     . د ره رشد خود ا تیاو زياد  ب  نیتر ژن قابل جذب دارد

ین مقدار كربن آلدي،  بر اساس آزمون خا    تعی .نیاز توصی  مي شود مقدار نیتر ژن مورد

( تن 2تا  1)، متوسط (تن   كمتر 1) مقدار كود ا ره مورد نیاز در گر ه اا  عملكرد  كم

در خاكها  با مقدار كدربن   .آمده اس ( 12)تا ( 8) اا در جد ل ( تن   بیشتر7)   زياد 

 .آلي كمتر میاان نیاز ب  مصرف نیتر ژن افااي  مي يابد
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درصد کربن آلی  5/0اوره برای خاکهای کمتر از کود مصرف مقدار توصیه  -8جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)

 اقلیم
 (تن در هکتار)عملکرد پتانسیل 

1 1 5 2 7≤ 

 122 182 112 232 212 گرم و مرطوب

 112 122 122 112 222 گرم و خشک 

 122 182 112 232 212 معتدل

 132 152 112 222 212 سرد

 

درصد کربن آلی  5/0 -75/0اوره برای خاکهای بین کود مصرف مقدار توصیه  -9جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)

 اقلیم
 (تن در هکتار)عملکرد پتانسیل 

1 1 5 2 7≤ 

 132 152 112 222 212 گرم و مرطوب

 122 172 112 282 212 گرم و خشک

 132 152 112 222 212 معتدل

 122 122 282 212 182 سرد
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درصد کربن آلی  75/0 -1اوره برای خاکهای بین کود مصرف مقدار توصیه  -10جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)

 اقلیم
 (تن در هکتار)عملکرد پتانسیل 

1 1 5 2 7≤ 

 122 122 282 212 182 گرم و مرطوب

 172 112 122 252 222 گرم و خشک

 122 122 282 212 182 معتدل

 112 232 252 222 152 سرد

 

در صورت عدم امكان انجام آزمون خا    تعیین میاان كود نیتر ژندي مصدرفي بدر    

اساس نتايج آزمون خا  با توج  ب  شرايط اقلیمي، سابق  كشد  قبلدي، میداان آب قابدل     

پتانسیل عملكرد مورد انتظار مدي تدوان میداان مصدرف كودادا       تراكم كش    دسترس 

 كودادا ا ره بدرا   توصی  عمومي مقددار مصدرف   ( 11)در جد ل . نیتر ژني را تعیین نمود

بديهي اس  در موارد  . دستیابي ب  عملكرد مورد انتظار در اقلیمها  م تلف ارائ  شده اس 

دسترس بودن آب كدافي، بدرا  برداشد     ك  از ارقام پر محصول استفاده مي شود   با در 

 .  داكثر محصول بايد نیاز غذايي رقم بر محصول را با افااي  مقدار كود مصرفي تامین كرد

 

 (کیلوگرم در هکتار)برای تولید گندم آبی توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره  -11جدول 

 اقلیم
 (تن در هکتار)عملکرد پتانسیل 

1 1 5 2 7≤ 

 122 122 122 272 222 گرم و مرطوب

 112 182 112 232 212 گرم و خشک

 122 122 122 272 222 معتدل

 172 112 232 212 132 سرد
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در زراع  گندم ديم مقدار مصرف كود نیتر ژن بست  ب  میاان نیتر ژن ا لی  خا ، 

در اين بین . میاان رشد   عملكرد مورد انتظار   میاان   توزيع بارندگي پايیاه   بهاره دارد

میاان بارندگي اا  بهاره ك  بتواند رطوب  خا    نیاز رشد گیاه را تا پايان د ره رشد 

اگرچ  نیاز اقتصاد  مصرف نیتر ژن برا  . اامی  خاصي برخوردار اس  تامین نمايد از

باشد، اما  ارقام م تلف گندم ديم بر  سب میاان   توزيع بارندگي در سال زراعي متفا ت مي

 112الي  112ب  ترتیب معادل )كیلوگرم نیتر ژن در اكتار  22الي  52با متوسط مصرف 

 175الي  122اا   عملكرداا  مطلوب در بارندگي توان ب  مي( كیلوگرم ا ره در اكتار

جد ل )توان از جد ل  اا  خارو از اين محد ده نیا مي برا  بارندگي. متر دس  ياف  میلي

چنانچ  . گندم توصی  شده اس –اين مقادير برا  سیستم تنا بي آي . استفاده نمود (12

گندم تغییر كند، مصرف نیتر ژن برا  گندم ب  طور متوسط -(لگوم)سیستم تنا بي ب  علوف  

 .  كیلوگرم در اكتار كمتر خوااد بود 22الي  12

 

 توصیه عمومی مصرف نیتروژن برای گندم دیم بر حسب بارندگی در سال زراعی  -12جدول 

 ( كیلوگرم در اكتار)ا ره  (كیلوگرم در اكتار)نیتر ژن مورد نیاز  (متر میلي)بارندگي سال زراعي 

275-252 12 87 

122-275 15 38 

125-122 52 123 

152-125 55 122 

175-152 22 112 

122-175 25 111 

 152 72 122بی  از 
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 کودهای نیتروژنیزمان و نحوه مصرف 

براساس مرا دل رشدد گنددم،    ( سر  داي)نیتر ژن تنظیم   تطبیق برنام  كود پاشي 

جذب نیتر ژن از مر ل  نشايي آغاز شدده   در مرا لد     .اامی  علمي   عملي زياد  دارد

سداق    -2 ،پنج  داي -1 چهار مر ل  اساسي در رشد گندم شامل. رسدگلداي ب   داكثر مي

ك  تدأمین نیتدر ژن مدورد نیداز در ايدن       مي باشد پر شدن دان  -1   ،خوش  داي -1 ،داي

  .ا  برخوردار اس  مرا ل از اامی   يژه

ك  ب  مصرف پائیاه در مر ل  شر ع كاش  در مورد مصرف كود نیتر ژني مورد نیاز 

 .گیردمورد توج  قرار ميمي بايس  معر ف اس  نكات ذيل 

شود كد   ا  توسع  يافت  ميمقدار نیتر ژن ب  اندازه نیاز موجب تشكیل يك سیستم ريش  -1

ا   میاان رشدد سیسدتم ريشد    . گیاه را در مقابل مرگ   میر سرما  زمستان مقا م مي كند

نسب  ب  ب   اوائي بیشتر اس    گیاه را قادر مي سازد ك  آب   مدواد غدذايي بیشدتر     

 .جذب نمايد

خواب زمسدتان ،  گیاه گندم اگر در تاريخ كاش  مناسب كاشت  شود بطور معمول قبل از  -2

مقدار ماده خشك تولید شده كم بوده   نیداز نیتر ژند  آن   . جوان  زده   تولید پنج  مي كند

ادا  قدو    اما نیاز ب  مصرف نیتر ژن برا  استقرار خوب   تولیدد پنجد   . نیا كم مي باشد

ا  باشد ك  ا تمال نیاز ب  آبیار  نوب   در صورتي ك  تاريخ كاش  ب  گون . ضر ر  اس 

فدراام گدردد، ا لدین نوبد       كند  رشدد  دنبال آن توقف يا د م قبل از فصل ي بندان   ب 

درصد كل كود نیتر ژني برآ رد شده  12مصرف نیتر ژن ب  قبل از آبیار  د م   ب  میاان 

بديهي اس  در اين شرايط تا  د زياد  عمل پنجد  زندي   . برا  كل فصل رشد موكول شود

در شرايطي كد  امكدان آبیدار      .گیرد ا   ي بندان صورت ميگندم قبل از شر ع فصل سرم

مصرف كود نیتر ژني ب  ( دير كاش  يا كاش  كرپ )قبل از شر ع فصل سرما محیا نگردد 

 . بعد از فصل سرما   در زمان تكمیل پنج  زني موكول مي گردد
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دگي بايد از مصرف غیرضر ر  كود در مر ل  ا  از رشد ر يشي ك  منجدر بد  خوابید    -1

مصرف زياد نیتدر ژن در  .   در نتیج  كاا  عملكرد مي شود اجتناب  رزيد(  رس)گیاه 

اين مر ل  موجب ادر رف  نیتر ژن در ایر شستشو شده   گیاه را نسب  ب  شیوع بیماريهدا  

  آلدودگي آبهدا    بدرا  پیشدگیر  از آبشدويي    . كندد   مرگ   میر زمستان   ساس مي

  .مصرف نمود( تقسیط)ن را ب  دفعات بهتر اس  نیتر ژزيرزمیني، 

در اين د ره  .د ره رشد   فعالی  مجدد گندم زمستان  بعد از د ره سرما شر ع مي شود

 يابند   بست  ب  رشد ا لید  گنددم تدا ا اسدط    اا  قديم رشد مياا  جديد تاار   پنج پنج 

-س تهور ساق  آغاز مياز نیم  د م فر ردين مر ل  جديد   بسیار  سا. فر ردين ادام  دارد

بیشدترين  . شر ع ساق  با تهور ا لین گره در د  سانتیمتر  سطح خا  آشكار اسد  . شود

 .نیاز نیتر ژن  گندم در اين مر ل  اس 

در سداق    ادا نگرهدر مر ل  طويل شدن ساق  ك  د  تا س  افت  ب  طول مي انجامد، میا

 غالف ساق  پنهان شده اس  ك  بد  آن در انتها  اين مر ل  خوش  در  گندم تاار مي شوند

پیشنهاد شده اس  با توجد  بد  شدرايط    . مي گويندنیا  يا شكم خوشمر ل  خوش  در شكم 

از كود نیتر ژن مورد نیاز در اين مر ل  سوم  يكخا    مديري  آبیار    مارع   داقل 

 . مصرف شود

، يدك سدوم   (وملد )  متوسط ( رسي   لوم رسي)اا  با باف  ريا   سنگین  در خا 

، يك سدوم در  (شر ع پنج  زني قبل از شر ع سرما  زمستاني)نیتر ژن در مر ل  آب د م 

مر ل  تكمیل پنج  زني   پس از گذراندن سرما  زمستاني   يك سوم در مر ل  ساق  داي 

مصرف ( متورم شدن ساق    يا شكم خوش)  يا تشكیل خوش  ( تهور ا لین گره در ساق ) 

بهتر اس  نیتدر ژن در چهدار مر لد ،    ( شني)اكها  با باف  درش    سبك در خ. شود مي

. امامان با آب د م   شر ع پنج  زني، تكمیل پنج  زني، ساق  داي   گلداي مصرف شود

درصدد نیتدر ژن    25در صورت امكان   ب   يژه در خاكها  نسبتاً سبك بهتر آن اس  ك  
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درصد بعد از گلداي   شدر ع پرشددن    15  ( متورم شدن ساق ) كل در مر ل  شكم خوش

 .  دان  اا مصرف گردد

در زراع  گندم ديم، د  سوم مقدار كود نیتر زني توصی  شده مدي بايسد  در پدايیا    

سدانتي متدر  بدذر     3تدا   7در فاصدل   اماان با كش  ب  صورت جايگذار  زير بستر بذر 

اا  بهاره بصورت سر  در  در صورت  جود بارندگييك سوم باقیمانده نیا . مصرف شود

در . سر  توصدی  مدي شدود   بصورت  ماه فر ردين نیم  ا ل تااسفند د م  فاصل  زماني نیم 

مناطقي ك  د  سوم كود ازت  در پايیا مصرف شده، در صورت عدم  جود بارندگي بهاره از 

كیلدوگرم   12بی  از  ر ش جايگذار  ب  دلیل اينك  در .شود خوددار مصرف كود سر  

مانندد ا ره رشدد ريشد      نیتدر ژن  در اكتار نیتر ژن خالص در زير بذر از منبع آمونیدومي  

كیلو گرم نیتر ژن خالص مصدرف كدود    12شود برا  بی  از  توصی  مي محد د مي گردد

را بدا بدذر در ندوار     يعال ه ارگا نبايد كود نیتر ژني آمونیوم  ب. ر ش تقسیط انجام داد ب 

زني آن  چرا ك  اين عمل باع  سوزش بذر   عدم جوان  ش  با عمق يكسان مصرف كردك

كیلوگرم نیتدر ژن خدالص در اكتدار را بد       12توان بی  از  نمي بر اين اساس .خوااد شد

 .امراه بذر مصرف نمود

ب  منظور افااي  كیفی  دان  گندم ب   يژه افااي  پدر تئین آن، مدديري  مصدرف    

جذب نیتر ژن توسط گندم در ا اخر د ره رشدد  . ا  برخوردار اس  نیتر ژن از اامی   يژه

مصرف خاكي كوداا  نیتر ژني در ا اخر . تواند ب  افااي  پر تئین دان  گندم منجر شود مي

با اين  ال بهترين ر ش برا  كداربرد كودادا    . امراه اس فصل رشد گندم با مشكالتي 

محلولپاشي نیتر ژن در مرا ل تهور خوش  اا   . نیتر ژني در اين زمان محلولپاشي مي باشد

ر ز پس از  7بدين منظور در طول . شیر  شدن دان  ب  افااي  پر تئین دان  منجر خوااد شد

كیوگرم  8تا  1آمونیوم   يا ا ره ب  میاان  درصد گلداي گندم، محلولپاشي كود سولفات 52

تدوان بد  صدورت     محلولپاشي كود نیتر ژني در اين مر ل  را مي. گردد در اكتار توصی  مي

غلظد  محلدول نیتدر ژن بدرا      . توأم با مصرف سم برا  مبارزه با سدن گنددم انجدام داد   
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لحاظ پر تئین مي تدوان   برا  غني ساز  دان  گندم از. در ااار بیشتر نشود 7محلولپاشي از 

از كوداا  با محتوا  نیتر ژني باال در مر ل  شدیر  شددن داند  امدراه بدا آب آبیدار        

در زراع  گندم ديم ب  منظور افااي  پر تئین دان    عملكدرد  . استفاده نمود( كودآبیار )

ك  جه  كنترل علدف ادا  ادرز از     داي ب  امراه علف توان در ا ايل ساق  گندم ديم مي

 . درصد استفاده نمود 5الي  1پاشي ا ره ب  غلظ   محلول

 

 فسفرتوصیه مصرف  -3-1-2

فسفر بومي خا    يدا كدودداي    پايین بودنمي تواند ب  عل  در گندم كمبود فسفر 

در خاكهدا  قلیدائي     )بداال   pH  يدا  ( در خاكهدا  اسدید   )پائین  pH. كم فسفر باشد

كمبود فسفر در مرا دل  . دادرا كاا  ميجذب فسفر   خا  خشك خا  سرد  ،(آاكي

افت   2تا  5مرا ل ا لی  رشد  د د . كند م ميكب  شدت عملكرد را  نسیلا لی  رشد گندم پتا

باشد   توصی  بر اين اس  ك  فسفر كافي در اين مر ل  در اختیار ريش  گیداه قدرار   ا ل مي

جذب مدي  ا ل رشد گندم  از كل فسفر جذب شده توسط گندم در د  افت % 15 د د . گیرد

میاان فسدفر  . دارد مطلوبدستیابي ب  عملكرد  دراين مقدار كم اس   لي تاییر زياد  . شود

ذخیره شده در خا  بیشتر در مرا ل بعد  رشد گندم مدورد اسدتفاده قدرار مدي گیرندد        

ادا  كدافي     پنجد  . محصول گندم دارد تولید فسفر در انتها  رشد تاییر كمي ر   كمبود

اا  قدو   قو  نق  اساسي در افااي  تولید گندم دارند   فسفر نق  بارز  در تولید پنج 

 . باز  مي كند

قسم  زياد  از كود فسفردار مصرفي در سدطح  . باشد  رك  فسفر در خا  كند مي

را  دارفسدفر كدود  كدارائي   اين امدر، . شودخا  باقي مانده   ممكن اس  در خا  تثبی  

خا ، مقدار   شدكل فسدفر در خدا ،     pHي نسبي كود فسفردار ب  كارائ. ددا كاا  مي

خدا  از مهمتدرين    pH .مقدار، ر ش   زمان مصرف كود   نیاز خاص ارقام گنددم دارد 
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بدرا  افدااي  كدارايي مصدرف كدود       .باشدد عوامل  اللی    فراامي فسفر در خا  مي

 بايد مدنظر قرار گیرد فسفردار نكات زير مي

 فسفر  بصورت نوار  بويژه در خاكها  اسید    قلیاييمصرف كود : الف

 استفاده از ارقام كارآمد: ب

 مصرف ساير عناصر غذائي ب  مقدار كافي: و

 كنترل علف اا  ارز: د

 مصرف كافي آب: اد

 كنترل فرساي  داخل مارع  :  

  شود   باقیمانده آن بد جذب گیاه گندم مي ،درصد فسفر مصرف شده 12تا  12 د د 

بنابراين كوداا  فسفردار دارا  ایدرات باقیماندده بدرا     . آيد رت غیرقابل جذب در ميصو

گندم، در صورتي -ذرت-در سیستم اا  تنا ب زراعي گندم. كش  محصول بعد  مي باشند

ك  برا  كش  ا ل گندم   كش  د م ذرت كود فسفردار ب  مقدار كافي بر اساس آزمدون  

م ب  كود فسفردار كمتر  نیازمند بوده ب  عبدارت  كش  سوم گند ،خا  مصرف شده باشد

 . نمايد تأمین ميديگر كاربرد كود فسفردار در كش  اا  قبلي نیاز فسفر گندم را 

جذب بی  از  د ب  دنبال آن، در برخي موارد مصرف بی  از  د كوداا  فسفردار   

چنین ایراايي ممكن اس  . گردد موجب كاا  تولید ميگیااان توسط بعضي از نیاز فسفر 

دلیل باشد ك  فسفات سرع  جذب   انتقال بعضي از عناصر غذايي كم مصرف مانند اين ب  

 .ر  ، آان   مس را كاا  مي داد

از انواع مهم كوداا  فسفردار مصرفي متدا ل در كشور، د  آمونیوم : انواع کودهای فسرفری 

كود سوپر  .باشد مي( P2O5 درصد 12با )تريپل   سوپر فسفات ( P2O5 درصد 12با )فسفات 

نیا از جمل  كوداا  فسفر  اس  ك  ترفی  مناسدبي   (P2O5درصد  12-22)فسفات ساده 

كوداا  فسفر  با  اللی  باال  جود دارد كد  بدرا    . برا  تولید آن در كشور  جود دارد

ماي  استفاده از اين كوداا، كاربرد آسدان  . كاربرد ب  صورت كودآبیار  مناسب مي باشند
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كاربرد كودادا   . آنها در مر ل  تشكیل پنج  امامان با  داكثر نیاز گیاه ب  فسفر مي باشد

 .برا  زراع  گندم قابل توصی  اس میكر گرانول فسفر  نیا در  ال گسترش مي باشد   

امچنین بجا  سوپرفسفات تريپل برا  تامین فسفر مدورد نیداز گنددم مدي تدوان از كدود       

   .میكر بي فسفات  گرانول  ب  مقدار معادل استفاده كرد

كوداا  فسدفر  بسدت  بد  ندوع، زمدان   ر ش       كاربردمقدار : یمصرف کود فسرفر مقدار 

 .توصی  مي شدود   فسفر اا كودمصرف   برا  توصی  آزمون خا. مصرف متفا ت اس 

بد  عبدارت   . در كیلوگرم در نظر گرفت  مي شدود م ي گرلمی 15 د بحراني فسفر در خا  

ديگر ا تمال پاسخ گندم ب  مصرف كوداا  فسفر  انگامي ك  در خا  مقدار فسفر قابل 

فسدفر قابدل   مقددار  دست  بندد    (11)در جد ل . باشد افااي  مي يابد 15استفاده كمتر از 

  .استفاده خا  بر اساس آزمون خا  ارائ  شده اس 

 گروه بندی فسفر قابل استفاده خاک برای کشت گندم -13جدول 

 (میلی گرم در کیلوگرم)فسفر قابل استفاده خاک  

 5> 12-5 15-12 15< 

 زياد متوسط كم خیلي كم عنوان گروه

 بد ن پاسخ درصد 52كمتر از  52-75 75-122 (درصد)احتمال پاسخ به مصرف کود 

 

مقدار كود سوپر فسفات تريپل برا  دستیابي بد  عملكردادا    ( 17)تا ( 11)در جد ل اا  

مقدار كود توصی  شده برا  كاربرد ب  ر ش پ   سطحي مي . مورد انتظار آ رده شده اس 

بذركار   ب  صدورت ندوار  مصدرف گدردد     -در صورتي ك  كود با دستگاه كودكار. باشد

. كاا  مدي يابدد  در جد ل اا  زير شده   ارائمقدار توصی  ب  يك د م تا د  سوم مقادير 

درس  در كندار بدذر   مقدار مصرف كوداا  میكر گرانول فسفر  ك  امراه با كاش  بذر 

  .كیلوگرم در اكتار توصی  مي گردد 22تا  12مصرف مي شوند مقدار 
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در موارد  ك  اين امكان فدراام  . مبنا  توصی  مصرف خاكي فسفر، آزمون خا  مي باشد

  توصی  مقدار كاربرد كوداا  فسفر  با توج  ب  سابق  كاش ، عملكدرد مدورد   نباشد برا

انتظار، میاان برداش  فسفر توسط گندم از خا  مي بايس  ب  كارشناس تغذي  گیااي آشنا 

در جد ل اا  پیوس  نیا تقويم مصرف كود بر اساس . با شرايط خاكي منطق  مراجع  شود

مدي تدوان بد  آن      برا  توصی  مقدار مصرف فسدفر  مرا ل رشد گندم آ رده شده اس  ك

            .مراجع  نمود
 

میلی گرم در کیلوگرم  5توصیه مصرف سوپرفسفات تریپل برای خاکهای کمتر از  -14جدول 

 ( کیلوگرم در هکتار)فسفر قابل استفاده 

 (تن در هکتار)عملکرد پتانسیل  اقلیم

1 1 5 2 7≤ 

 112 232 222 212 222 گرم و مرطوب

 235 275 215 215 185 گرم و خشک

 112 232 222 212 222 معتدل

 112 112 282 252 222 سرد

میلی گرم در کیلوگرم فسفر  5-10 توصیه مصرف سوپرفسفات تریپل برای خاکهای -15جدول 

 ( کیلوگرم در هکتار)قابل استفاده 

 (تن در هکتار)عملکرد پتانسیل  اقلیم

3 4 5 6 7≤ 

 272 252 222 132 122 و مرطوب گرم

 255 215 225 175 115 گرم و خشک

 272 252 222 132 122 معتدل

 232 272 212 212 182 سرد
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میلی گرم در کیلوگرم  10-12 توصیه مصرف سوپرفسفات تریپل برای خاکهای -16جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)فسفر قابل استفاده 

 (هکتارتن در )عملکرد پتانسیل  اقلیم

3 4 5 6 7≤ 

 182 122 112 122 72 گرم و مرطوب

 125 115 115 85 55 گرم و خشک

 182 122 112 122 72 معتدل

 222 182 152 122 32 سرد

  

میلی گرم در کیلوگرم  12-15توصیه مصرف سوپرفسفات تریپل برای خاکهای  -17جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)فسفر قابل استفاده 

 (تن در هکتار)عملکرد پتانسیل  اقلیم

3 4 5 6 7≤ 

 112 112 82 52 22 گرم و مرطوب

 122 122 72 12 22 گرم و خشک

 112 112 82 52 22 معتدل

 122 112 122 72 12 سرد

 

گرم در كیلوگرم تعیین شده اس  ك  كشا رز  میلي 3زراع  گندم ديم  د بحراني فسفر  در

 (18)تواند متوسط نیاز فسفر  مارع  خود را بر اساس آزمون خدا  از طريدق جدد ل     مي

 . محاسب  نمايد
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 متوسط نیاز فسفری گندم دیم بر اساس آزمون خاک -18ل جدو

 (كیلوگرمگرم در  میلي)فسفر ا لی  خا  
 سوپرفسفات تريپل مورد نیاز د فسفر مورد نیازسیمیاان پنتااك

 (كیلوگرم در اكتار)

3 7 15 

8 11 12 

7 21 15 

2 28 22 

5 15 75 

1 12 32 

 

 زمان و نحوه مصرف کودهای فسفری

برا  كاربرد خاكي ب  ر ش پ   سطحي پیشدنهاد  ( 11-17)مقادير توصی  شده در جدا ل 

  يدا امامدان بدا    قبل از كاش  گندم   تمام كود فسفرتوصی  بر اين اس  ك  . شده اس 

مصرف فسفر در اين د ره تاییر زياد  بدر ر   تعدداد پنجد       . مصرف گرددكاش  بذر 

ب  دلیل تثبی  فسفر در خا    عدم تحر  آن در مقايس  بدا  . ايي داردتوسع  سیستم ريش 

 5زيربذر ب  فاصل  در كودكار، -با دستگاه بذركار  بهتر اس  كود فسفر يكوداا  نیتر ژن

ب  صورت ندوار  نسدب  بد       مصرف كوداا  فسفردر كل . سانتي متر قرار گیرد 12تا 

از ا لوي  بیشتر  برخوردار اس ، ضمن اينك  مقدار كود پ   سطحي   يا ر ش دستپاش 

ايدن  . يابدد  مي كاا  برا  پ   سطحي مقدار محاسب  شده درصد 52تا  75مصرف شده ب  

در مقادير خیلدي كدم تدا كدم فسدفر      . میاان بستگي ب  مقدار فسفر قابل استفاده خا  دارد

نسب  ب  پ   سطحي ارجحی  دارد   سدبب كداا    در خا  كاربرد نوار  ( 11جد ل )

در مقادير متوسط تا بداال   . درصد  مقدار توصی  كود ب  ر ش پ   سطحي مي گردد 52

. ت چنداني بین د  ر ش در كاربرد كود توصی  شدده  جدود نددارد   تفا ( 11جد ل )فسفر 

در را   چنانچ  اين ر ش ب  دلیل عدم  جود تجهیاات كافي عملي نباشد مي توان كود فسفر
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در صدورت كداربرد كدود    . با ديسك در عمق خدا  قدرار داد  سطح خا  پ   كرده   

 . لوگرم بیشتر نباشدكی 22امامان با بذر مي بايس  دق  شود ك  میاان مصرف از 

در زمان داش  گندم مي توان از منابع ديگر  از كوداا  فسفر  محلدول در آب اسدتفاده   

.   يا محلولپاشي استفاده شوند( كود آبیار )اين منابع مي توانند امراه با آب آبیار  . نمود

يدا    ( آب سدوم )بهترين مرا ل كودآبیار  گندم در د  مر ل  ابتدا  رشد ر يشي گنددم  

كیلدوگرم از   12تا  5در اين مرا ل در مجموع . ا اخر پنج  زني   ا اسط ساق  داي مي باشد

كوداا  محلول در آب  ا   فسفر زياد ب  صدورت كدود آبیدار    امچندین در امدین      

مرا ل رشد استفاده از منابع كود  ك   ا   مقادير زياد  فسفر مدي باشدند بد  صدورت     

 . ر اكتار توصی  مي گرددكیلوگرم د 5/2-5محلولپاشي 

ايدن ر ش  . از كوداا  میكر گرانول فسفر  مي توان در رديف كاش  بذر استفاده كدرد 

ب  اين صورت ك  دستگاه بذر كار امامان با كاش  . مشهور اس  1آپ-كاربرد ب  نام پاپ

ايدن  . بذر در رديف كش ، كود را نیا در امان رديف درس  كنار بذر جايگذار  مي كند

قرار مدي گیدرد   ( در زير   كنار بذر)كود با فاصل  از بذر ك  ر ش با ر ش كاربرد نوار  

ختكي بدرا  گیااچد    مقدار مصرف كود در اين ر ش ب  دلیل ا تمدال سدو  . متفا ت اس 

 . كمتر از ر ش اا  ديگر مصرف كوداا  فسفر  در خا  اس 

 

 پتاسیمتوصیه مصرف  3-1-3

بدا  . ضر ر  اس برا  گندم برا  بدس  آ ردن يك عملكرد مطلوب تأمین عنصر پتاسیم 

  فسفردار   مصرف اند  كوداا  پتاسدیمي،   ر ي  كوداا  نیتر ژنيب  مصرف بي توج 

مقدار برداش  پتاسیم از خا  بی  از سرع  آزادساز  اين عنصدر از  در بسیار  از موارد 

. اا  با باف  سبك   شني بیشدتر متددا ل اسد     كمبود پتاسیم در خا . مي باشدكاني اا 

                                                 

- pop-up 
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در ايدن مر لد    . گیاه گندم در مر ل  ساق  رفتن بیشتر از ساير مرا ل ب  پتاسیم ا تیاو دارد

مصرف كوداا  پتاسیمي اين . نمايدكیلوگرم در ار اكتار پتاسیم جذب مي 8تا  5/1ر زان  

درصد از پتاسیم  85كاه گندم منبع با ارزشي اس  ك   د د ب  عال ه، . كندنیاز را جبران مي

پتاسیم مقا م  گیاه را در برابر آفدات   .گیردجذب شده توسط گیاه در تركیب آن قرار مي

اين عنصر سبب افدااي   . داد مي از تن  اا  سرمايي افااي   صدمات ناشي اا   بیمار 

 . شودمينیا  يكوداا  نیتر ژناستفاده از بازداي 

 انواع کودهای پتاسیمی

سولفات پتاسیم   كلريد پتاسیم ب  ترتیدب بدا   مي توان ب  كوداا  پتاسیمي متدا ل از انواع 

كلريد  موارد بین سولفات پتاسیم  در بسیار  از  .اشاره نمود( K2O)درصد پتاسیم  22   52

تنها در شرايط كش  گندم در خاكها  شدور  . پتاسیم تفا تي از لحاظ ایر ب شي  جود ندارد

مال ضات مربوط ب  كاربرد كوداا  پتاسدیمي  . پتاسیم توصی  نمي شودكلريد كاربرد كود 

سیمي بدا بنیدان   كوداا  پتا. اين راانما ارائ  شده اس  مربوط  دردر شرايط شور در ب   

سولفات نیا  جود دارند ك  ب  را تي در آب قابل  ل بوده   برا  كاربرد در آب آبیدار   

بد  عدال ه   . ب  كمبود پتاسیم  ساس مي باشد قابل توصی  اس  ك  در مرا لي از رشد گندم

پتاسیمي مركب ك   ا   عناصر ديگر از جمل  نیتر ژن   فسفر مدي باشدند نیدا    كوداا  

  .برد در آب آبیار  توصی  مي گرددبرا  كار

 

 پتاسیمی هایمصرف کودمقدار 

 دد بحراندي   . توصی  مصرف كود پتاسیمي مي بايس  بر اساس آزمون خا  صورت گیرد

ب  عبارت ديگر . میلي گرم در كیلوگرم گاارش شده اس  222پتاسم قابل استفاده در خا  

میلي گرم در كیلوگرم خدا    222در صورتي ك  مقدار پتاسیم قابل استفاده خا  كمتر از 

میلدي گدرم در    222باشد ا تمال پاسخ ب  كاربرد كود افااي  مي يابد   در مقادير باالتر از 

با اين . مشااده نمي شوددر خا  رم ب  ا تمال زياد پاس ي از مصرف كود پتاسیمي كیلوگ
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 ال كاربرد پتاسیم ب  صورت كودآبیار  ب   يژه برا  دستیابي ب  عملكرداا  باال  تي در 

گدر ه  ( 13)در جد ل . شرايطي ك  پتاسیم در خا  كافي ب  نظر مي رسد توصی  مي گردد

 .م قابل استفاده آ رده شده اس بند  آزمون خا  برا  پتاس
  

 گروه بندی پتاسیم قابل استفاده خاک برای کشت گندم -19جدول 

 (میلی گرم در کیلوگرم)قابل استفاده خاک  پتاسیم 

122> 152-122 222-152 222< 

 زياد متوسط كم خیلي كم عنوان گروه

احتمال پاسخ به مصرف کود 

 (درصد)

 بد ن پاسخ درصد 52كمتر از  75-52 122-75

 

 

عال ه بر آن توج  ب  سیستم كش    تنا ب زراعي در توصی  كاربرد كود پتاسدیمي مدویر   

در موارد  مانند كش  متوالي گندم   ذرت ب  دلیل ت لی  شديد پتاسیم از خا  بهتر . اس 

در صدورتیك  میداان پتاسدیم قابدل     . اس  پس از آزمون خا ، كود پتاسیمي مصرف شود

 كار برا  كدودداي  راهمیلي گرم در كیلوگرم باشد د   222تا  152در محد ده  جذب خا 

  . جود دارد

 جود داشت    زارع عالقمند باشد میاان پتاسیم خا  از فشرده اگر سیستم زراعي : الف

پتاسیم خا  را در  ب  عبارتي .كمتر نشوددر كیلوگرم  میلي گرم 152كمترين  د يعني 

 از مارع  خارو گندم  گیاهارد بايد ب  اندازه پتاسیمي ك  توسط يك محد ده یاب  نگ  د

 گويند  كار، استراتژ  نگهداش  مي ب  اين راه. مصرف نمايد يشود ساالن  كود پتاسیممي

 152 محد ده توان از مي در صورتي ك  زارع از توان اقتصاد  خوبي برخوردار اس : ب

را تا   يكود پتاسیمخا ، كیلوگرم گرم پتاسیم قابل استفاده در ار  میلي 222میلي گرم تا 

در . مصرف كرد( كیلوگرم سولفات پتاسیم در اكتار 222)در اكتار  K2Oكیلو گرم  122
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كار ك  ب  استراتژ  ذخیره پتاسیم در خا  معر ف اس ، پتاسیم در خا  ذخیره  اين راه

 . باال باقي مي ماندمي شود   مقدار پتاسیم در خا  در  د 

در جدد ل ادا    . میاان كاربرد كوداا  پتاسیمي بست  ب  نوع   زمان مصرف متفا ت اس 

مقدار مصرف كود سولفات پتاسیم در خا  بد  ر ش پ د  سدطحي بدرا      ( 22)تا ( 22)

دستیابي ب  عملكرداا  مورد انتظار در سطوح م تلف پتاسیم قابل استفاده خا  آ رده شده 

توصی  شدده بد  نصدف     ورت كاربرد كود ب  صورت نوار  در كنار بذر مقاديردر ص. اس 

در زراع  ديم ب  دلیل اينك  اغلب مداارع دارا  پتاسدیم بداال مدي باشدند       .كاا  مي يابد

 . مصرف خاكي پتاسیم توصی  نمي شود

میلی گرم در کیلوگرم پتاسیم  0-100 توصیه مصرف سولفات پتاسیم برای خاکهای-20جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)قابل استفاده 

 (تن)عملکرد پتانسیل  اقلیم

3 4 5 6 7≤ 

 122 282 222 212 222 گرم و مرطوب

 232 272 252 212 212 گرم و خشک

 122 282 222 212 222 معتدل

 112 232 272 252 212 سرد

 

میلی گرم در کیلوگرم  100-150توصیه مصرف سولفات پتاسیم برای خاکهای -21جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)پتاسیم قابل استفاده  

 (تن)گروه های عملکرد پتانسیل  اقلیم

3 4 5 6 7≤ 

 212 212 132 172 152 گرم و مرطوب

 222 132 182 122 112 گرم و خشک

 212 212 132 172 152 معتدل

 212 222 222 182 122 سرد
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میلی گرم در کیلوگرم  150-200پتاسیم برای خاکهای توصیه مصرف سولفات -22جدول 

 (کیلوگرم در هکتار)پتاسیم قابل استفاده 

 (تن)گروه های عملکرد پتانسیل  اقلیم

3 4 5 6 7≤ 

 122 112 32 72 52 گرم و مرطوب

 112 122 82 22 12 گرم و خشک

 122 112 32 72 52 معتدل

 112 122 122 82 22 سرد

 

در موارد  ك  اين امكان فراام . مبنا  توصی  مصرف خاكي پتاسیم، آزمون خا  مي باشد

با توج  ب  سابق  كاش ، عملكرد مورد  پتاسیمينباشد برا  توصی  مقدار كاربرد كوداا  

توسط گندم از خا  مي بايس  ب  كارشناس تغذي  گیااي  پتاسیمانتظار، میاان برداش  

در جد ل اا  پیوس  نیا تقويم مصرف كود بر . آشنا با شرايط خاكي منطق  مراجع  شود

مي توان ب   پتاسیماساس مرا ل رشد گندم آ رده شده اس  ك  برا  توصی  مقدار مصرف 

 .مراجع  نمود اا آن

 

 زمان و نحوه مصرف کودهای پتاسیمی

در . شدود قبل از كاش  مصرف   با ديسك زير خدا  قدرار داده مدي    پتاسیميتمام كود 

نیا قبل  پتاسیميصورتي ك  پتاسیم موجود در خا  برا  رفع نیاز گیاه كافي نباشد   كود 

از كاش  مصرف نشده باشد، مصرف سر  كلريد پتاسیم در يك نوب  در مرا دل ا لید    

تدوان ايدن كدود را بدا      فااي  كارايي كود پتاسیمي مدي برا  ا .گرددرشد گندم توصی  مي

با ايدن ر ش مقددار مصدرف كدود     . كودكار در رديف كش  بذر قرار داد-دستگاه بذركار
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مي یكدود پتاسد  برا  ایرب شي بیشتر، بهتر اسد  امدراه بدا    . پتاسیمي كاا  خوااد ياف 

 .مصرف شودنیا تر ژني یمقدار  كود ن

در مرا ل اننها  پنج  زني   ا اسط ساق  داي استفاده از كودادا  قابدل  دل در آب كد      

. كیلوگرم در اكتار توصی  مدي شدود   22تا  12 ا   مقادير مناسبي پتاسیم باشند ب  مقدار 

 2-1امچنین محلول پاشي كوداا   ا   اين عنصدر در امدین مرا دل رشدد بد  مقددار       

برا  دستیابي . ر افااي  عملكرد كمي   كیفي گندم داردكیلوگرم در اكتار نق  مویر  د

يدا    كوداا   ا   پتاسیم باال ب  صورت كودآبیار  سر  مصرف ب  عملكرد اا  زياد 

  شیر  شدن دان  كمك ب  سداايي در  ( قبل از تهور خوش )گلداي محلولپاشي در مرا ل 

 .پر شدن دان  اا   افااي  عملكرد گندم دارد

    

  عناصر کم مصرفتوصیه کاربرد  -3-1-4

، (شدني )ادا  سدبك   درشد  بافد       كمبود عناصر غذايي كم مصرف معموالً در خدا  

مشد ص شدده اسد  كد  از     . اا  با ماده آلي كم اتفا  مي افتد اا  آاكي   خا  خا 

درصد دچار كمبود شدديد   12درصد دچار كمبود شديد آان،  17اراضي تح  كش  گندم 

در صدورتي   .باشند درصد نیا دچار كمبود مس مي 21ر كمبود منگنا   درصد دچا 25ر  ، 

ك  نتايج تجاي  نمون  خا ، غلظ  اين عناصر را پايین تر از  د بحراني نشان داد بايسدتي  

میاان مصرف اين كوداا كم اس  با اين  دال  . از كوداا  محتو  اين عناصر استفاده شود

كداربرد ايدن   . كیفی  گندم تولید  برجا  مي گذاردایرات فرا اني بر عملكرد ب   يژه بر 

عناصر ب   يژه ر     آان سبب افااي  غلظ  آنها در دان  شدده كد  بد  دنبدال آن آرد     

با مصرف بهین  كود ب   يژه سولفات . تولید  از ارزش غذايي باالتر  برخوردار خوااد بود

سب  مولي اسید فیتیك ب  ر  ، ضمن كاا  اسید فیتیك   افااي  غلظ  عناصر غذايي، ن

ر   ك  معیار  برا  قابلی  جذب عناصر غذايي مهم در بدن انسان مي باشد نیدا كداا    

 . يابد مي
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 انواع کودهای حاوی عناصر کم مصرف

كوداا  سولفات ر  ، سولفات آان، سولفات مس، سولفات منگنا، اسدیدبوريك   كدود   

   EDTAادا  آلدي از جملد      در اين كودادا از بنیدان  )میكر   كامل   كوداا  كالت  

EDDHA باشدند كد  ادر    از جمل  كوداا   ا   عناصر كم مصرف مي(  شود استفاده مي

 ندم دارنديك از آنها نق  خاص   بساايي در زراع  گ

 

 مقدار، زمان و نحوه کاربرد کودهای حاوی عناصر کم مصرف

يدابي بد     در خا  برا  دسد   كم مصرفبند  غلظ  عناصر غذايي  گر ه (21)در جد ل 

داد ك  ار چ  غلظ  عنصر غذايي  اين جد ل نشان مي.ولید مطلوب گندم آ رده شده اس ت

تر باشد ا تمال اينك  با مصرف كود عملكرد گندم افااي  يابد بیشتر خوااد  در خا  پايین

 .  بود

 

 گروه بندی غلظت عناصر غذایی بر اساس آزمون خاک برای کشت گندم –23جدول 

عملکرد نسبی با  گروه

مصرف عنصر غذایی 

 *(درصد)

 غذایی قابل استفادهعنصر 

 مس منگنا آان ر  

 - >1 >5/2 >25/2 52كمتر از  خیلی کم

 >25/0 1-2 5/2-5 25/2-5/2 52-75 کم

 25/0-5/0 2-12 5-5/7 5/2-2/1 75-122 متوسط

 <5/0 <10 <5/7 <0/1 بدون پاسخ زیاد

عملكرد گندم در ایر مصرف عنصر غذايي نسب  ب  پتانسیل عملكرد در نظر گرفتد  شدده    *

 .اس 
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بايسدتي قبدل از كاشد         ا   عناصر كم مصرف در صورت كاربرد در خدا  كوداا

در ااار در مرا ل پنجد  زندي،    1تا  1مصرف شده   با ش م زير خا  شوند   يا با غلظ  

مصدرف بدر در منداطقي كد      .    تي در مر ل  گلداي محلول پاشي شوند دايا ايل ساق  

محلول پاشدي ايدن عناصدر از مندابع كدود        .گردد ارا  خا  شور مي باشند توصی  نميد

ادا    در خا . ر امكان پذير اس در ااا 7-5سولفات  مانند سولفات آان   ر   با غلظ  

ين صورت از محلولپاشي سولفات آان آاكي، كارايي سولفات آان كاا  مي يابد ك  در ا

در  .استفاده مي شودكیلوگرم در اكتار  12-15ب  میران   يا مصرف خاكي سكسترين آان 

شرايط كمبود شديد اين عناصر در خا  مصرف خاكي كوداا   ا   عناصر كم مصرف 

 . كیلوگرم در اكتار توصی  مي شود 12-25منگنا ب  میاان   ب   يژه سولفات ر  

با ش م زير خدا    بايستي قبل از كاش  مصرف شده    ا   عناصر كم مصرفاا  كود

شوند يا آنك  با غلظ  س  در ااار در مرا ل پنج  داي كامل، ا ايل ساق  رفتن    تدي در  

 . مر ل  گلداي محلول پاشي شوند

 : زير ضر ر  اس پاشي رعاي  كلی  نكات فني برا  محلولپاشي يا برگ

 . محلول پاشي بايد صبح ز د يا عصر انگامي ك  اشع  آفتاب مايل اس  انجام گیرد -

 222)در اداار   2/2ب  محلول كود  تهی  شده ، ماده سیتو ت يا مايع ترفشوئي ب  غلظ   -

اين كار باع  كاا  نیر   كش  سدطحي آب  . اضاف  گردد( لیتر آب 1222لیتر در  میلي

ال  پ شیده ب  خود گرفت    سدطح تمداس بدرگ بدا ذرات     شده   در نتیج  قطرات آب  

 .يابدكود  افااي  يافت    در نتیج  میاان جذب برگي افااي  مي

 .انگام محلول پاشي سرع   زش باد بايد  داقل باشد -

 .پس از انجام محلول پاشي با  داقل فاصل  زماني آبیار  مارع  انجام گیرد -

گردد كود مورد نظر را بدا غلظد    ملیات فو  پیشنهاد ميبرا  اطمینان از صح  انجام ع -

در صورت عدم تهور عالئم . مربوط  تهی    در قطع  كوچكي از مارع  برگپاشي انجام گیرد

 . شودبرگ سوز  پس از س  ر ز در گیاه در تمام سطح مارع  برگپاشي انجام 
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 . در اراضي شور از كود میكر   كامل بد ن بر استفاده شود -

عناصر كم مصرف در مرا ل م تلف پنج  زني، ساق  كوداا   ا    غني ساز  بذربرا   -

 .را مي توان محلولپاشي نمود داي    تي شیر  شدن دان 

 

 ماده آلی در تولید گندمکاربرد  -3-2

 22بدی  از  میداان كدربن آلدي در    ايران در منطق  خشك   نیم  خشك  اقع شده اس    

 5/2درصد   درب   قابل توجهي از آن كمتدر از   يكدرصد از اراضي زير كش  كمتر از 

كشور بي ترديد توان تولید خاكهدا را محدد د    اا  خا چنین  ضعیتي در . درصد مي باشد

بررسي ادا نشدان    .نمايد كرده   دستیابي ب  ااداف افااي  تولید   پايدار  آن را دشوار مي

 1درصد يا  1/2معادل )داده اس  ك  ب  ازا  افااي  ار گرم كربن آلي در كیلوگرم خا  

. كیلوگرم در اكتار افااي  مي يابدد  282عملكرد دان  گندم ب  طور میانگین ( تن در اكتار

قابلی  اداي  الكتريكدي  )افا ن بر اين با افااي  كربن آلي از محد دي  خا  اا  شور 

بر عملكدرد  ( درصد 15میاان رس كمتر از )  سبك ( دسي زيمنس بر متر 5/12اكثر تا  د

 .   دان  گندم كاست  خوااد شد

، ريا جانداران   جدانوران در خدا     مواد آلي تركیبات كربني مي باشند ك  بوسیل  گیااان

اسد ،    جود مواد آلي عال ه بر اينك  نشان دانده سالم    كیفی  خدا  . تولید مي شوند

 اصدل بدر امكدن  فرايندد ادا       شاخص مناسبي برا  بار ر  آن ب  شمار مي آيد كد   

   ماده آلي با بهبدود شدرايط خاكداند  سداز     . شیمیائي   بیولوژيكي خا  اس ، فیايكي

قدرت نگهدار  آب را نیدا   ب شیده  بهبود  در خا  را آب نفوذ پذير   ، ضعی  ت ل ل

مقدار قابل توجهي از  ،ديگر مواد آلي در ایر معدني شدن ز طرفا. در خا  افااي  مي داد

عناصر غذائي پر مصرف   كم مصرف را در خا  آزاد نموده   بد  تغذيد  متعدادل گیداه     

   .نمايد كمك زياد  مي
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كودادا   یدواني، كمپوسد     اندواع  آلي دارا  تنوع زياد  اس    شامل  موادمنابع تامین 

شاخ    برگ گیااان، سدبوس بدرنج   كلد     محصوالت كشا رز  نظیر  اصل از بقايا  

كارخان  اا  قند، چا  خشك كني، چوب   كاغذ ضايعات ضايعات نیشكر   پست ،  گندم،

   فاضدالب  ادا  ، كمپوس   اصل از ت میر زبال خوراكي  اا  تولید قارچ   صنع  كش   

اس  ك  عال ه بدر اصدالح     یواني قابل تجاي  گیااي  شهر ، پودر است وان   ساير مواد 

در خدا   نسب  كربن ب  نیتر ژن، غلظ  عناصر غذايي مورد اسدتفاده گیاادان زراعدي را    

ب  عال ه مديري  صحیح زراعدي   اعمدال كشدا رز   فداتتي از جملد        .دندا افااي  مي

والت انت اب تنا ب زراعي مناسب، استفاده از كود سبا، استفاده از بقايا  كاه   كل  محص

در .   انجام خاكورز   فاتتي كمك شاياني در  فظ   ارتقا  كربن آلي خا  مي نمايدد 

 .اند آلي خا  قرار دارند تعريف شده زير  اژه اايي ك  در ارتباط با مواد

ایدر   C/N  در نسدب    بدوده  كربن آلي، كربني اس  ك  در مواد آلي موجود:  کربن آلری 

 . مستقیم دارد

ب  انواع م تلف تركیبات كربني موجود در باقي مانده گیااي   يا جانور  ك  در  :ماده آلی

  .مرا ل م تلف تجاي  قرار دارند ماده آلي گفت  مي شود

  يا تركیبدات فدرآ ر     زيستيتهی  شده از فرآ ر  تركیبات با منشاء  مواد: کودهای آلی

ر  صدنعتي كد  توسدط تجايد        يا پسمانداا  آلي  ا داا  فرآ  گیااي    یوانينشده 

از نظدر مدواد ا لید       كوداا  آلدي بايدد   . مي نامندكود آلي میكر بي يكنواخ  شده را 

درصد   ماده  12كربن آلي بی  از )محتوا  كربن آلي، خصوصی  آلي بودن را دارا باشند 

 ا   مقادير كافي عناصر غدذايي مدورد   كوداا  آلي مي بايس  . (درصد 25آلي بی  از 

بد    N ،P2O5   K2Oمیداان عناصدر غدذائي    )شناخت  شوند نیاز گیاه باشند تا ب  عنوان كود 

اين مواد ممكدن اسد  عناصدر    (. درصد در ماده خشك 5صورت مجموع يا منفرد بیشتر از 

 . مي شوند غذايي را فوراً در دسترس گیاه قرار نداند  لي موجب افااي   اصل یا  خا 
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اين تركیبات از اختالط كوداا  شیمیائي بدا مدواد آلدي مانندد پید ،      : معردنی  –کود آلی

كوداا  معدني ب  منظور افااي  سطح عناصدر  . لیگنین، لجن خشك   غیره ايجاد مي شوند

 .غذايي در اين كوداا ب  كار مي ر د

كمپوس  ب  تركیبي از ماده آلي ك   اصل تجاي  تددريجي بداقي ماندده ادا       :کمپوسرت 

گیااي يا  یواني، پسمانداا  فضوالت  یواني، ضايعات گیدااي، ضدايعات كشدتارگااي      

 .رسوبات لجن  ا داا  تصفی  فاضالب مي باشد گفت  مي شود

هدا  خداكي   كرم پوسال ب  كمپوس  تهی  شده توسط كرم :(ورمی کمپوست) کرم پوسال

. گفتد  مدي شدود    ك  از طريق اضم   دفع فضوالت   ديگر پسمانداا  آلي ايجاد مي شود

ادا  كوچدك  دا      دان  مواد آلي اضم شده با اختالط با  ذرات ريا خا  موجب ايجاد 

  .مقدار زياد  عناصر غذايي قابل دسترس گیاه مي شود

رقي غیر از تأمین عناصر غدذائي  ب  تركیباتي گفت  مي شود ك  از ط: محرک های رشد آلی

  يا كاا  آفات   عوامل بیمارياا موجب بهبود رشد گیاه مي گردند اين مواد مدي تواندد   

  مواد محر  است راو شده از بافتها   شامل اسیداا  ایومیك   فولويك، اسیداا  آمین 

 .م تلف گیااي   غیره باشد

بدا تركیدب    پايدار ب  تجاي  میكر بي"نسبتاماده سیاه رنگ، بي شكل، كلوئید ،  :هومروس 

ايدن  . پیچیده ا  اس  ك  محصول نهايي تجاي  میكر بي ماده آلي در خا  اس  مولكولي

gcm)مقا م بوده    زن م صوص تاار  كمي  "نسبتاماده نسب  ب  تجاي  میكر بي 
-1 2-

 .دارد( 15/2

 مانیك ك  از منشاء گیااان اسید ایومیك از تجاي  جايي تركیبات آلي آر :اسید هیومیک

خشكي ز  اس  تشكیل شده   از مواد تیره رنگ بي شكل كد  محصدول نهدايي فعالید      

اين اسید در محیطها  قلیايي محلول بوده   در . باكتريها   برخي آنايمهاس  بوجود مي آيد

  .محیطها  خیلي اسید  رسوب مي نمايد
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يك مولكولها  طبیعي استند ك  از فعالی  میكر بها  مفیدد بدر   واسید فول :یرک واسید فول

باز    ام در محیطها  محیطها  اسید  ام در اين اسید . ر   بقايا  گیااي ايجاد مي شود

 .محلول مي باشد    زن مولكولي آن كمتر از اسیداا  ایومیك اس 

عامدل  ادا   اسیداا  آمین  اسیداا  كربوكسیلي استند ك   ا   گدر ه   :اسیدهای آمینه

نوع اسیدآمین  ب  عنوان  ا داا  سازنده مولكدولي بسدیار  از    22 د د . باشدمينیا آمیني 

  .گیااان    یوانات تا كنون شناخت  شده اس 

 

 مصرف کودهای آلی در زراعت گندم -3-2-1

میاان مصرف كود آلي بستگي ب  درج  پوسیدگي ، نسب  كربن ب  نیتر ژن   نوع آن دارد 

با درج  رسیدگي باال در خاكي ك  میاان كربن آلدي  ( پوسیده)كود گا   كمپوس  شده . 

-15كود گا   تازه  . شود تن در اكتار توصی  مي 15-22آن كمتر از يك درصد مي باشد 

از كوداا  كمپوس  زبال  شدهر  نیدا   . تن در اكتار 5-12ي تن در اكتار   كود مرغ 12

مهمترين مسال  در انت اب نوع   مقدار كود آلي قیم  اين نهاده مدي  . مي توان استفاده كرد

 . باشد ك  در انگام مصرف مد نظر قرار مي گیرد

 اگر كود آلي نپوسیده باشد بهتر اس  چند ماه جلوتر با خا  م لوط   بدا اعمدال رطوبد    

تدوان امامدان بدا     اگر كود آلي درج  رسیدگي كافي داشت  باشد مي. مناسب  پوسانده شود

بهتر اس  كود آلي در عمق مویر ريش  با خا   كامال م لدوط  . كش  آن را مصرف نمود

 .شود 

كود اا  آلي گرانول  معموال ب  عل  داشتن عناصر غذايي بیشتر    ال  گرانول  بودن بد   

 .یلو گرم در اكتار مصرف مي شوندك 122-222میاان 

نشان داده شده اس  ك  با مصرف كوداا  آلي مي توان از میاان مصرف كوداا  شیمیايي 

میاان جايگايني كوداا  شیمیايي در ایر مصرف كوداا  آلي بست  ب  نوع عنصدر  . كاس 

 .درصد گاارش شده اس  15تا  25غذايي   میاان آن در خا  بین 
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 کود سبزراعی و تناوب ز -3-2-2

از آنجا ك  عملكرد گیااان زراعي ناشي از برآيند ایرات فیايكي، بیولدوژيكي   مدديريتي   

ادا   فاتد  محدیط     سیستمها  زراعي اس ، انت اب يك تنا ب مناسب با تأكید بر جنب 

 ،تندا ب .  ر  در دراز مددت خواادد بدود    زيس  برا  ار منطق  شرط اصلي افااي  بهره

در میان سیسدتمها    .باشد كش  گیااان م تلف با  يژگیها  متفا ت در توالي يكديگر مي

ب زراعدي   تناانت اب . كند نق  بسیار مهمي را در كشا رز  پايدار ايفا مي ،تنا ب ،زراعي

كداا    ،افدااي  مدواد آلدي خدا     بهبود  اصل یا    كیفی  خدا ،   دلیلب   صحیح، 

  .شود مي تولیدز   كاا  فرساي  باع  افااي  بیماريها، آفات   علفها  ار

. كود سبا در تندا ب زراعدي مدي باشدد     ز رااها  افااي  ماده آلي خا  استفاده ازايكي 

كدافي   بدد ن    خدا  پدس از رشدد      افا دن آن بد  ش م زدن گیاه  ،منظور از كود سبا

 یواني مدي  د بر خصوصیات فیايكي خا  امانند كوایر كود سبا . برداش  محصول اس 

 نیتدر ژن تمام  ،عنوان كود سبا استفاده شود  در صورتي ك  از گیااان تیره بقوالت ب. دباش

از طرف ديگر كود سبا با جذب   ذخیره مواد غذايي در . دشده ب  خا  بر مي گرد تثبی 

نشان داده شده اس  ك  كش  شبدر شیرين بد   . از شست  شدن آنها جلوگیر  مي نمايد خود

ود سبا ب  دلیل ريش  اا  توسع  يافت    عمیق خود سبب انتقدال فسدفر از اعمدا     عنوان ك

گیداه مدورد   . خا  ب  سطح خا  شده   در افااي   اصل یا  خا  سطحي مویر اسد  

بر رشد محصول بعد  نداشت  باشد، فصدل   منفيایرات  عنوان كود سبا مي بايستي  استفاده ب

ا  زياد  داشت  باشد تا عال ه بر اين ك     رشد سباين بوت  باال  رشد كوتااي داشت ، تراكم

. تدامین نمايدد  نیدا  زياد  ماده آلي ب  خا  اضاف  مي كند، پوش  كامل خدا  را   مقدار

رشدد علفهدا  ادرز    از لوگیر  از فرساي  خدا    بدازدار    برا  ج پوش  كامل خا 

ماده آلي خا ،  فظ مدواد  كود سبا را مي توان در افااي    بنابراين ااداف. ضر رت دارد

، (خدا   نیتدر ژن از گیاادان تیدره بقدوالت افدااي         در صورت استفاده)غذائي خا  
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ادرز خالصد        مبارزه با علفهدا  ازدياد فعالی  اا  زيستي ،جلوگیر  از فرساي  خا 

  .نمود

چنانچد  طدول آيد     . گرددلي تواند جايگاين آي  فص كود سبا در سیكل تنا بي فقط مي

كود سبا طي آن آيد    موجود برا  تولید يك محصول كفاي  مي نمايد، استفاده از فصلي

كش  آبدي توسدط    ك  در شرايط( زمستان  يا تابستان )نوع آي  فصلي . فصلي مجاز نیس 

ك  بدا زمسدتان    در نوا ي اقلیمي. كود سبا جايگاين مي شود ب  شرايط اقلیمي بستگي دارد

در بهدار  ( زمیني مانند چغندرقند، پنب ، ذرت   سیب)ني سرد مش ص مي شوند، گیااان  جی

در نوا ي اقلیمي بدا  . ددمي تواند توسط كود سبا اشغال گركاشت  مي شوند   آي  زمستان  

يدا در  ( زمیندي  مانند چغندر قند   سیب)پائیا  گیااان  جیني ممكن اس  در ،زمستان ماليم

شوند   كود سبا مي تواند محصولي تابستان  يدا  اشت  ك( انمانند ذرت، پنب    آفتابگرد)هار ب

 . باشد( اصلي عكس د ران رشد محصول)پائیاه 

خلر، لوبیدا  جمل  از گیاااني . كوداا  سبا در بیشتر مواقع از گیااان خانواده بقوالت استند

عنوان كود سبا در كش  آبي مدورد    بسیاه  ر غني، انواع لوبیا، چا دار، شبدر، جو   گندم

از س ك  پد شود، اما در صورتي  عنوان كود سبا كاشت  نمي  يونج  ب. گیرندمي قرار  دهاستفا

باين  ا  ب  خا  برگردانده شود، بعضي از ادفها  كود سبا را تدامین  س  صول رشد كافي

در خاكها  فقیر رشد مدي   يچا دار   شبدر ايراني ب  خوب ،مثل گندم سیاه گیاااني. مي كند

 . در    ساختمان خاكها مویر مي باشنبار  كنند   در بهبود

ارچ  درصد مدواد  . گردانند ب  خا  بر مي گندم سبا را  داقل د  افت  قبل از كاش  كود

تدر  از   باشد، مي بايستي با فاصل  زماني طوالني آن كمتر نیتر ژنخشبي كود سبا بیشتر   

ثل يونج  يا شبدر بعندوان  در صورتي ك  از گیاااني م. شود ب  خا  برگردانده گندمكاش  

بايستي ابتدا آنها را با ماشین آالتي مانند كولتیواتور پنج  غاز   كود سبا استفاده مي شود مي

 1خشك كدرد     مناسبنمود تا خشك گردند   يا آنها را با علف ك   از پائین طوق  قطع

غیر اين صورت ايدن گیاادان    در. ش م شوند ،افت  بعد در  ضعی  گا ر  بودن خا  1تا 
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  ایچگاه نبايستي كود سدبا را بد  . د  ب  صورت علف ارز در خوااند آم مجدداً رشد كرده

عمل باع  خدر و مدواد غدذائي از     اين. عنوان علوف  برداش    يا مورد چرا  دام قرار داد

چرا  دام يدا يدك   . دادكاا    ممكن اس  رشد   عملكرد محصول بعد  را  شدهخا  

شدیمیائي كدافي بد      اش  م تصر علوف  از كود سبا انگامي امكان پذير اس  ك  كدود برد

 . دسبا بدا خا  داده شود   آي  فصلي موجود اجازه رشد مجدد   كافي را ب  كود

  گرمسدیر    ،گیداه ايدن  . نیا مي تواند ب  عنوان كود سبا مورد استفاده قدرار گیدرد  ماش 

ماش پس از سبا شدن ب  خشكي مقا م بوده  .زياد  اس  ه   دارا  نیاز  رارتيتابستان  بود

  آنجايياز . بیشتر  دارد تولیدشني رسي  اا  خا   در اراضي سبك   غني از مواد آلي يا 

گنددم   بدا ا  در تنا ب زراعي  ب شد از جايگاه  يژه مي ك  ماش  اصل یا  خا  را بهبود 

 .برخوردار اس 

كود سبا استفاده شود ب  دلیل تثبید  زيسدتي نیتدر ژن    در موارد  ك  از بقوالت ب  عنوان 

 .كیلوگرم از میاان كود ازتي مصرفي كاس  122توسط اين گیااان مي توان تا 

  

  گیاهکاربرد اسید های هیومیک و محرک های رشد  -3-2-3

اسیداا  ایومیك تاییر بساايي در بهبود شرايط شیمیايي، فیايكي   بیولوژكي خا  بدرا   

ب  عال ه كاربرد اسید ایومیك كارايي استفاده از عناصر غدذايي از  . رشد گندم ايفا مي نمايد

اسید ایومیك را ب  صورت بذرمال در زمدان كشد  گنددم    . فسفر را افااي  مي دادجمل  

ب  عال ه اسید . اين عمل شرايط سبا شدن   جوان  زدن دان  را بهبود مي ب شد. مصرف نمود

وان در زمان پنج  زني، ساق  رفتن   يا قبل از تهور خوش  امراه با آبیار  ایومیك را مي ت

كاربرد محلول اا  اسید ایومیك از طريق سیستم آبیار    محلولپاشي   يدا  . مصرف نمود

 .مصرف بذر مال امكان پذير مي باشد

   در اين بدین كداربرد اسدیداا  آمیند     . تاكنون محر  اا  رشد م تلفي معرفي شده اند

كاربرد اسیداا  آمیند   . تاییر ب  ساايي در رشد گیاه گندم داردعصاره جلبك اا  دريايي 
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ايدن  . در شرايط تن  سرمايي در زمان پنج  زني برا  كاا  خسارت سرما توصی  مي شود

 . در مقابل  با شرايط تن  اا  خشكي   يا شور  نیا قابل مصرف مي باشند تركیبات

  

 در زراعت گندم زیستیکاربرد کودهای  -3-3

، مايع   يا در برخي موارد ژل  مانند اطال  مي (عمدتاً پودر )ب  مواد جامد  زيستي اا كود

يدك يدا چندد ندوع     از انبدوه   جمعید   باك    نگهدارنده ادهمشود ك  تركیبي اس  از يك 

منظدور  ب   آنها تركیب   فرمول  شده اس   ارگانیسم مفید خاكا    يا فرآ رده متابولیك 

. شدوند  اسدتفاده مدي    يا افااي  رشد   عملكرد آنها گیااان  مورد نیاز تأمین عناصر غذايي

امر زه در دنیا معرفي شده اس  ك  توسط زارعدین بدرا     زيستيانواع متفا تي از كوداا  

 .كش  غالت بويژه گندم مورد استفاده قرار مي گیرد

 

 حاوی باکتریهای  محرک رشد گیاه زیستیکودهای  -3-3-1

كوداا  زيستي  ا   باكتريها  محر  رشد گیاه از مهمترين انواع كوداا  زيستي قابل 

باكتريهايي مانند سود موناس، فال بداكتريوم، باسدیلوس،   . استفاده در كش  گندم مي باشند

. مدي باشدند   ازتوباكتر   آز سپیريلوم از انواع شناخت  شده باكتريها  محدر  رشدد گیداه   

اا  محر  رشد گیاه بوسیل  مكانیسم اا  م تلف، بطور مستقیم   يا غیدر مسدتقیم    باكتر 

 .داند رشد گیااان را افااي  مي

مكانیسم اا  مستقیم شامل تثبی  بیولوژيك نیتر ژن،  اللی  فسدفاتها  ندامحلول، تولیدد    

ستقیم بدر رشدد گیداه سدبب     تنظیم كننده اا  رشد    يتامین اا مي باشند ك  با تاییرات م

از مكانیسم اا  غیر مستقیم مي توان ب  خصوصیاتي مانند . افااي  عملكرد گیااان مي باشند

مكانیسم اا  غیر مستقیم . تولید سیانید ایدر ژن، آنتي بیوتیك اا   سیدر فوراا اشاره كرد

 .مي شوندبا تعديل تاییرات منفي تن  اا  زنده   غیر زنده سبب بهبود رشد گیااان 
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 گندممحرک رشد گیاه در  زیستینحوه مصرف کودهای 

محر  رشد گیاه  بستگي زياد   ب  نوع فرموالسیون  زيستيمقدار   نحوه مصرف كوداا  

اين كوداا عموما ب  شكل مايع   يا پودر    ب  ندرت ب  صورت گرانول تولیدد  . آنها دارد

 .ف آن ب  شرح زير مي باشد سب نوع فرموالسیون ار كود نحوه مصر. مي شوند

 :محرک رشد گیاه با فرموالسیون مایع زیستیکودهای  -الف

 :بذر مال -1

سپس متناسدب بدا مقددار بدذر     . ابتدا مقدار معیني از بذر داخل ترف مناسب تمیا  میشود 

مصرفي، كود بیولوژيك مايع ب  آن اضاف  شده   برا  چند دقیق  محتويات ترف ب  خدوبي  

. تكان داده میشود تا از آغشت  شدن كلی  بذ ر ب  كود بیولوژيدك اطمیندان  اصدل گدردد    

در صورت آماده نبودن شدرايط كاشد ، بدذر ادا     . اده استندسپس بذر اا برا  كاش  آم

( د ر از نور مسقیم خورشدید   ترجیحدا ادوا  سدرد   خشدك      ) درمكان مناسب تمیا  

 . ساع  توصی  نمي شود 21نگهدار  بذ ر در اين شرايط بی  از . نگهدار  میشوند

رمورد گنددم بد  ازا    د. مقدار كود بیولوژيك مايع مصرفي بستگي ب  میاان   نوع بذر دارد

نتدايج  . میلي لیتر از ماي  تلقیح مدايع توصدی  مدي گدردد     12ار يك كیلوگرم بذر كاربرد 

آزمايشات اخیر انجام شده در موسس  تحقیقات خا    آب نشان داده اس  كداربرد كدود   

ب  مقدار يك لیتر در اكتار مدي تواندد بطدور متوسدط سدبب      ( فال ي )زيستي  يژه گندم 

 . درصد گردد 12لكرد گندم تا افااي  عم

 :محلول پاشی -2

  محدر  رشدد گیداه    هدا يباكتر كداربرد  اسد   داده نشان ریاخ  سالها شاتيآزما جينتا  

بصورت محلولپاشي دارا  ایرات مثبتي در رشد   عملكرد گیااان زراعي   از جملد  گنددم   

بدرا  محلدول پاشدي    برا  اينكار ابتدا با استفاده از يك سمپاش مقدار آب مصدرفي  . اس 

بندابراين بدا   . محلول پاشي معموال در د  تا س  مر ل  توصی  مي شود. مارع  كالیبره میشود

در ر ش . توج  ب  سطح سبا مارع ، مقدار كود بیولوژيك مصدرفي متفدا ت خواادد بدود    
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بدر اسداس   . محلول پاشي، ب  لحاظ اقتصاد  قطعا مي بايستي كود مورد نظدر رقیدق گدردد   

بهتر . ر ارگانیسم مویر موجود در كود رقیق ساز  تا صد بار نیا مجاز مي باشدجمعی  میك

  انواعي ك  بی  از د  ماه از تاريخ تولیدد   127اس  از كوداا  بیولوژيك با جمعی  پاي  

محلول پاشي  بهتر اس  در انگام غدر ب آفتداب صدورت    . آنها گذشت  باشد استفاده نشود

یرات منفي امواو ما راء بنف  نور خورشید، از فرص  كدافي  گیرد تا ضمن جلوگیر  از تای

 . برا  نفوذ ب  فیلوسفر برخوردار باشد
 

 :محرک رشد گیاه با فرموالسیون پودری زیستیکودهای  -ب

امچندین ايدن   . میاان مصرف كوداا  زيستي پودر  نیا بستگي ب  میاان   نوع بدذر دارد 

. ازمند ب  استفاده از يك ماده چسباننده مدي باشدند  كود اا برا  استقرار بهتر بر ر   بذر نی

بعضي از كمپاني اا  معتبر در فرموالسیون خود از مواد چسباننده اسدتفاده كدرده اندد   در    

نتیج  در خصوص اين كوداا نیاز  ب  ماده چسباننده  جود ندارد؛  لي عموما تولیدكننده اا 

داده   يا مصرف كننده را ب  استفاده از مداده  يا در كنار كود خود اين ماده چسباننده را قرار

 .چسباننده راانمايي مي كنند

ب  منظور تلقیح بذر با كوداا  پودر  ابتدا بذر مورد نیاز ب  داخل تدرف مناسدب تمیدا     

سپس  متناسب با مقدار بذر در ن تدرف، مقددار مش صدي از محلدول مداده      . منتقل میشود

پس از اطمینان كافي از چسدبنا  بدودن   . ي بهم میشودچسباننده ب  آن اضاف  شده   ب  خوب

در صورت امكان بهتدر  . كلی  بذ ر، كود زيستي اضاف  شده   مجددا ب  خوبي بهم زده میشود

  سپس كشد   ( در ساي    در سطح تمیا)اس  قبل از كش  بذراا اندكي اوا خشك شده

 .شوند

 22درصد صمغ عربي،  12محلول . برا  چسبنا  كردن بذ ر از مواد متعدد  استفاده میشود

مقدار مواد چسدباننده  . درصد متیل اتیل سلولا نمون  ا  از اين مواد مي باشند 1درصد شكر، 

مصرفي بسار مهم مي باشد چرا ك  اگر ماده چسباننده بدی  از نیداز اضداف  گدردد موجدب      
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قدار كود انددكي  چسبیدن بذر اا ب  يكديگر شده   در  التي ك  كمتر از نیاز اضاف  گردد م

میلي لیتر محلول چسباننده    22-12در مورد گندم كاربرد . را بر ر   خود جا  خوااد داد

 . گرم ماي  تلقیح پودر  توصی  مي گردد 12 د د 

 

 حاوی باکتری های اکسید کننده گوگرد زیستیکودهای  -3-3-2

گوگرد از عناصر  اس  ك  در خا   جود داشدت   لدي فدرم قابدل جدذب آن بصدورت       

گوگرد در كمی    كیفی  محصدول ایدر داشدت    امچندین در اصدالح      .سولفات مي باشد

افا دن گوگرد ب  خاكها غالباً بدلیل اكسیداسیون كندد  . خاكها  شور   قلیايي كاربرد دارد

با كاربرد باكتريها  اكسید كنندده گدوگرد  بدويژه    اين عنصر چاره ساز نبوده   الزم اس  

اين باكتريها قادرند با اكسدید كدردن گدوگرد عنصدر      . تیوباسیلوس سرع  بیشتر  يابد

از طدرف ديگدر ايدن    . افا ده شده ب  خا ، سبب قابل جذب شدن آن بدرا  گیداه شدوند   

ند فسدفر،  اكسیداسیون سبب كاا  موضعي اسیديت  خا  شده   قابلی  جذب عناصر  مان

ماي  تلقیح باكتريها  تیوباسیلوس عمومداً بد  شدكل    . ر  ، آان   مس را افااي  مي داد

كیلدوگرم مايد  تلقدیح    sكیلوگرم گدوگرد بايدد يدك      52پودر  تهی  مي شود   ب  ازا  

اخیرا پااليشگاه گاز خانگیران اقددام بد  تولیدد    .  تیوباسیلوس   قبل از كش  مصرف نمود

پاستیلي ب  فرم عدس نموده اس  ك  ب  سرع  در خا  پ شیده میشدود    گوگرد بنتونیتي 

 .از كارايي باالتر  نسب  ب  ساير فرم اا  گوگرد برخوردار اس 
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 مدیریت تغذیه گیاه گندم در شرایط تنش های محیطی -4

 گندم در شرایط خاک های شورگیاه تغذیه مدیریت  -4-1

  فیتعار یبرخ -4-1-1

. ندد يگو خا   شور را خا  اشباع عصاره در محلول  اانمك مجموع: (ECe) خاک یشور

dS.m) بر متر  منسيزيدس خا   شور  ا د
-1

 مدوس  يلیم يعني آن يميقد  ا د معادل ك  اس (

 . باشد يم (mmhos/cm) متريسانت بر

ذرات  يتبدادل   محل اا در ك اس   يميخا  مقدار سد يتبادل ميسد: (ESP) خاک یتبادل میسد

 كيد  عندوان  ب  ميسد. باشديموجود در محلول خا  م ميخا  قرار گرفت    در تعادل با مقدار سد

عنصر در خا  باعد  پراكندده شددن ذرات     نيا  اديز زيرا شوديم قلمداد خا  در مضر عنصر

 يكیدر لید ا  يكاا  ادا بانفوذ آب در خا  را مسد د نموده     مجار  يخا  شده   در نها

-يمد  «درصدد » خا  يتبادل ميسد  ا د. شوديم ش ير ب  ييغذاآب    عناصر  دنیخا  مانع رس

 .باشد

 را خدا   بودن باز  اي  دیاس اانیك  م اس  شاخصي اكن  خا  : (pH) خاک واکنش

 بدد ن    شدود يمد   رید گاندازه( اشباعگل ) شده اشباع خا  در شاخص نيا. داديم نشان

 .باشد يم  ا د

آن  (ECe)گردد ك  میاان اداي  الكتريكي عصاره اشدباع   ب  خاكي اطال  مي: شرور  خاک

ب  عنوان قرارداد انگدامي  . ا  باشد ك  رشد   عملكرد گیاه را تح  تاییر قرار دادب  اندازه

 زيمنس بر متدر   بیشتر از چهار دسيعصاره اشباع خا   ECeك  شور  گفت  مي شود ك  

(dS.m
-1

. باشدد  15آن كمتدر از   (ESP)درصدد سدديم تبدادلي        ادسانتیگر درج  25 در(

 .كمتر اس  5/8اين قبیل خاكها معموالً از  (pH)اسیديت  يا  اكن  
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از چهدار  كمتدر   (ECe)خاكي اس  ك  در آن شور  عصاره اشباع خدا   : سردیمی  خاک

dS.m)زيمنس بر متر  دسي
-1

 اكن   اسیديت  يا. باشد 15بیشتر از   درصد سديم تبادلي آن  (

(pH)  اس بیشتر   5/8اين قبیل خاكها از . 

شود ك  در آن میاان ادداي  الكتريكدي عصداره     ب  خاكي گفت  مي: سدیمی و شور خاک

dS.m)بیشتر از چهاردسي زيمنس بر متر  (ECe)اشباع 
-1

آن  (ESP)درصد سديم تبادلي    (

 .ارائ  شده اس  (21)خالص  مطالب بیان شده در جد ل . باشد 15بیشتر از 

 
 شوری و سدیمی بودن در کشاورزی نظر از خاکها کیفی بندی طبقه  -24 جدول

 

 سدیمی سدیمی و شور شور غیرشور خاک اشباع عصاره ویژگیهای

ECe(dS.m شور 
-1

) 1< 1> 1> 1< 

 <ESP 15< 15< 15> 15سديم تبادلي  درصد

 <pH 5/8< 5/8< 5/8< 5/8   اكن  يا اسیديت 

 

 

 شور های خاک اصالح -4-1-2

 شدامل  سدديمي    شدور   محدد دي   بدا  اراضي   خا  بهساز    اصالحخالص   طور ب 

 كد   عملیداتي  انجام  (  ييآبشو) اا ريش  رشد منطق   اا نمك  شستشو اراضي، زاكشي

 .، اسد  باشدد  سدديم  يون از بی  خا  در موجود منیايم   كلسیم اا  يونمقدار  امواره

خدا     ادا   ادا   يژگدي  گیر اندازه قياز طر يستيابتدا بابرا  عملیات اصالح خا ، 

  سدپس   نیدی تعنوع خا    عملیات اصال ي را  (25)شاخص اا  مندرو در جد ل تعیین 

 . اصالح آن اقدام نمود  برا
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 زاكشي شرائط آنك  مگر اس ، پذير امكان اغلب معمولي شرايط در خاكها قبیل اين اصالح

 مدورد  میكلسد  مقاديربیشتر خاكها  شور  درب  طور طبیعي . باشد نامناسب خاكها( طبیعي)

برا  اصدالح خاكهدا،    ك باشد، لیكن الزم ب  ذكر اس  برا  جايگايني سديم كافي مي ازین

 كلسدیم  بد   سدديم  نسب  از   بوده محلول امالح كميدارا  مقدار  بايستينیا  آبشوئي آب

شور  كميدر  االتي ك  آب غیر شور در دسترس نباشد از آب . باشد اربرخورد نیا متناسبي

 عملدي  اا ر ش . توان برا  آبشويي خا  استفاده نمود نیا با رعاي  مديري  مربوط  مي

 :از عبارتند اختصار طور ب  شور اا  خا  اصالح

االمكان با آب مناسب ب  ر ش متنا ب  يخا   ت  شستشوبايستي  :خاک یشستشو( الف

برا  كشد   )بر متر  منسيز يدس 2خا  ب  كمتر از   شور ك تا  باشديم( در چند نوب )

  یخدا  بدا اددف  فدظ  ضدع      ييآبشوعملیات  يستيسو با گريد از. ابديكاا  ( گندم

آمدده   (25)ك  در جدد ل   ردیانجام گمدا ماً  يستيبا ایاز تجمع نمكها ن  ری  جلوگ  شور

 . اس 
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 ی برای کشت گندمشور به توجه با خاک یشستشو ازین مورد آب هیتوص -25 جدول

 خاک یشورمقدار 

 (متر بر منسیز یدس)

 خاک اصالح شرح

 .ندارد ییآبشو به ازین 6<

 .شود انجام نیسنگ اول یاریآب 0/6 – 5/7

 .شود انجام نیسنگ دوم و اول یاریآب 6/7 – 5/9

انجرام   *نیسرنگ  دوم و اول یاریر آب و کشرت  از قبل یاریآب نوبت کی 6/9 – 0/13

 .شود

 دوم و اول یاریر آب و کشرت  از قبرل  نیسرنگ  اریبسر  یاریآب نوبت کی 1/13 – 0/20

 .شود انجام نیسنگ

 مرذاکره  مربوطره  کارشرناس  برا  آب شیآزما جهینت داشتن دست در با > 20

 .دیینما

 .باشدیم هکتار در آب مترمکعب 1000 معادل نیسنگ یاریآب نوبت کی* 
 

 ييآبشدو  از پدس  ا ل سال در  داقل زراعي الگو  در  متحمل ب  شورگیااان كش   (ب

  آبیار  د  بین فواصل نمودن كوتاه   جو مانند خا 

 آبیار  زمستان ، (ج

 ار محل  می  اقل  از موعد مرسوم   استفاده از بذ ر ارقام متحمل ب  شور  یكش  پ (د

 . ييفار  اي يب  ر ش كرت  اریفار    آب بیش  بر ر  كش  (هر

 ادا   خدا   اصدالح    امالح آبشويي برا  سديمي   شور اا  خا  يژگیها  توج  ب   با

امالح موجود در عمق متعارف از نیمرخ خا  بحد  كاا  داده شدود   ابتدابهتر اس   شور،

 كد   زمداني  تدا  سدپس گیااان متحمل ب  شور  در آن فراام گدردد،   نموك  امكان رشد   

با آبیار   امامانادام  عملیات آبشوئي  برسدقابل تحمل گیاه مورد نظر   د ب  خا  شور 

 .شود انجام محصول
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اا  شور   سديمي   سديمي مبتني بدر اعمدال ر شدها  فیايكدي،        بهساز  خا  اصالح

 امكاندات  ب  بستگي ر ش چند از تلفیقي يا   ر ش نوع انت اب ك  اس  زيستيشیمیائي   

 خا  چنین بهساز    اصالح در شیوه مویرترين. دارد اجرا مورد منطق  تكنیكي   ت صصي

 . امر انجام شود نیبا مشورت مت صص يستيباشد ك  با اعمال ر ش تلفیقي مي اائي

 

 شور طیشرا در گندم یکود هیتوص -4-1-3

 قاتیتحق جيبراساس نتا. شور  متفا ت اس  ریشور با غ طيدر شرا  تر ژنین  كوداا مصرف

 مقداربر متر  منسيز يدس 7كمتر از  (ECe)يكيالكتر  يبا ادا  صورت گرفت  در خاكها

 يدسد  7-12 نیبد   با شور  در خاكها. باشديشور م ریغ طيمصرف در شرا معادلنیتر ژن 

 ريمقداد  براسداس  يمصدرف  يتر ژند یكود ن  یتوص اانیم  درصد ب 12مقدار  ،بر متر منسيز

بر متر خا   منسيز يدس 12خا  باالتر از   اا  در شور ي ل. شوديم افا ده يكربن آل

 . گرددمي كاست  درصد 12 يتر ژنین كود  یتوص مقدار از

  در د ره   رسدیدگي داند    ( پنجد  دادي  )ر يشي گیاه   د ره ا ايل در نیتر ژن مصرف

نیتدر ژن، سدبب    مصدرف  رايز. باشد مي برخوردار  ا ژهي   یاام ازشور  طيدر شرا گندم

 . گردد يمافااي  تعداد پنج     زن ااار دان    در نتیج ، افااي  عملكرد دان    كاه 

  ادا خدا   در   بدار  چهار اي س ( يشن) سبك  ااخا  در تر ژن ین  كوداا يكل بطور

  ید ا ل مرا دل  كامل، يزنپنج  از بعد كاش ، از قبل مرا ل در بار س  تا د ( يرس) نیسنگ

 از قبل نوب  كي نیسنگ   متوسط  ااخا  در. شوديم مصرف خوش  تهور   رفتن ساق 

در . شدود يمد  مصدرف  رفتن ساق  مر ل  در سوم نوب    يداپنج  مر ل  در سپس كش ،

 ر ش بد   گنددم   ادا بوت   بلند لیدل ب  آالتنیماش با يتر ژنینك  مصرف كود  يطيشرا

. بود خوااد مریر اریبس  اریآب آب قيطر از ا ره كود مصرف نباشد مقد ر مارع  در جامد

-يم  یتوص نيبنابرا شوديم انجام نیسنگ ا ل  اریآب شور طيشرا در معموالً نك يا ب  توج  با

نوب  د م باشد   اریقبل از آب يتر ژنیسبك باف ، شر ع مصرف كود ن  ااخا  در شود
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باف ،  نیمتوسط   سنگ  اا در خا . در مرا ل بعد مصرف شوند  كود بطور مسا   یبق  

در   بطدور مسدا     یقبل از كاش    بق يتر ژنیكود نگرم در اكتار لویك 72تا  52مصرف 

 . مرا ل بعد مصرف شوند

 پدل، يسوپرفسفات تر  كوداا نیب يگندم، تفا ت ازیفسفر مورد ن نیتام  برا ،شور طيشرا در

 ECe < 1 >8  شدور  طيشدرا در .  جود نددارد  ومی  فسفات سولفات آمون ومیسفات آمونف

مصدرف   اانیم شتریب  اا   در شوربیشتر درصد  22بر متر مصرف فسفر تا  منسيز يدس

 . شور خوااد بود ریغ طيدر شرا  یمطابق با توص

دار  يبا كاش    انگام ساق  رفدتن باعد  بهبدود معند     اماماندر د  قسط  میپتاس مصرف

مصدرف در    یبر متر برابر توصد  منسيز يدس 7  شورتا  میمصرف پتاس. شود يعملكرد م

بیشتر پتاسیم ب  مصرف  متر بر منسيز يدس ECe < 7 >11تا   شور   در شور ریغ طيشرا

 . شود يم  یتوص میپتاس شتریدرصد ب 12میاان 

شدور   ریغ طيامانند شرا يعناصر كم مصرف ب  صورت محلول پاش   ا   كوداا مصرف

در اكتدار   لدوگرم یك 12 اانیب  م  خاكي كود سولفات ر  مصرف  لي. گردد يم  یتوص

 . شور  بسیار مطلوب خوااد بود طيشرا  برا

 

 تغذیه گیاه گندم در شرایط تنش خشکیمدیریت  -4-2

بند  عوامدل مدریر    یاتي گیاه در انگام ا لوي ترين نیازاا  آب ب  عنوان يكي از اساسي

تن  . گیردبر رشد گیاه چ  از نظر كمی    چ  از نظر كیفی  در درج  ا ل اامی  قرار مي

اايي اس  ك  ممكن اس  گیاه در طول د ره رشد خدود بدا   ترين تن رطوبتي يكي از مهم

گیااان زراعي  فظ رطوب   ترين شرايط از نظر رطوبتي برا  اكثرآرماني. آن مواج  گردد

درصدد آب   52تا  د ت لی  رطوبتي خدا  يعندي   ( FC)خا  در دامن   د ترفی  مارع  

-گیاه گندم با فرار از خشكي   يا ايجاد مقا م  در برابر خشكي مدي . باشدالوصول ميسهل

در ايران ب   عمده رشد گیداه در طدول پدايیا   بعدد از     . تواند بر تن  رطوبتي فائق آيد
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گنددمي كد  قبدل از    . دادد سرما  زمستان ك  زمان نا ل بیشترين بارندگي اس ، رخ مدي 

با اين  دال،  . كندگردد، از اين طريق از خشكي فرار ميمااها  خشك   گرم برداش  مي

-رطوب  كم   درج   رارت باال، ب  عنوان عوامل محد د كننده تولید گندم محسدوب مدي  

سازد تا رطوب  مورد نیاز خود را از ، اين گیاه را قادر ميسیستم ريش  گسترده گندم. گردند

اگر نقط  رشد گیاه سالم مانده باشد، با بهبود شدرايط  . ب شها  م تلف خا  ب  دس  آ رد

رطوبتي خا ، گیاه مجدداً رشد خود را از سر خوااد گرف ، اما با كاا  عملكدرد مواجد    

سارت خشكي در مرا ل م تلدف رشدد در   عاليم   نشان  اا  خ( 22)در جد ل . خوااد شد

 . گیاه گندم نشان داده شده اس 

 

 اثرات تنش کم آبی در مراحل مختلف نمو گندم -26دول ج
 اثر تنش کم آبی مرحله نموی گندم

 تشکیل گیاهچه ضعیف جوانه زدن

گردنرد  های ثانویه یا دائمی تشکیل مری عالوه بر کاهش تعداد پنجه، در این مرحله ریشه پنجه زنی

 که نقش اصلی و حیاتی در تغذیه گیاه دارند که در اثر وقوع تنش ضعیف خواهند بود

 کاهش تعداد سنبله و سنبلچه ساقه رفتن

عالوه بر افزایش گلهای نازا که نتیجه آن کاهش تعداد دانه در سنبله است، چون در ایرن   سنبله رفتن

کاهش سرط  بررگ پررچم و در    در صورت بروز تنش، . کندمرحله برگ پرچم رشد می

 نهایت کاهش سط  فتوسنتز سبب کاهش وزن هزار دانه خواهد داشت

 عدم تلقی  گلها و کاهش تعداد دانه در سنبله گلدهی

 ها و کاهش وزن هزار دانهچروک و الغر بودن دانه شیری شدن دانه

 

برا  مقابل  با شرايط تن  خشكي از مديري  اا  م تلف ب  نژاد    ب  زراعي مدي تدوان   

استفاده از ارقام مقا م ب  شرايط تن  خشكي   كش  ب  موقدع بدرا  عبدور از    . بهره جس 

تن  خشكي آخر فصل از جمل  رااكاراا  عملي برا  مقابل  با اين شدرايط محسدوب مدي    

م نیا تاییر ب  ساايي در كاا  ایرات نامطلوب خشدكي مدي   مديري  تغذي  گیاه گند. شود
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يابدد كد  داليدل آن    در ایر تن  خشكي میاان فتوسنتا گیاه كاا  مدي . تواند داشت  باشد

آسیب ديدن كلر فیدل   سداير اجداا  دخیدل در     ( 2اا   بست  بودن ر زن ( 1: عبارتند از

 1(ROS)اا  اكسیژن فعال تولید گون  امچنین در ایر اين تن ، تعادل میان. فرايند فتوسنتا

در سدلولها     ROSر د ك  نتیجد  آن تجمدع     آنتي اكسیدانها  دفاعي در گیاه از بین مي

 . باشداا، چربیها  غشاء   ديگر اجاا  سلول ميآسیب ديدن پر تیین

غلظ  در اين بین، عناصر غذايي ضر ر  مانند نیتر ژن، پتاسیم   كلسیم، از طريق افااي  

  پراكسدیداز   1 (CAT)، كاتداالز  2 (SOD)آنتي اكسیدانهايي نظیر سوپراكسدید دسدموتاز   

(POD) 1 ایرات سمي ،ROS ايدن آنتدي اكسدیدانها،    . داندد را در سلولها  گیاه كاا  مي

ROS  ادا را  داندد، غشداء كلر پالسد    را كاا  مي 5را بیر ن رانده   اكسیداسیون نور

امچنین برخي عناصر غدذايي میكدر    . داندفتوسنتا را افااي  مي استحكام ب شیده   میاان

  منیايم نیا از طريق افااي  غلظ  آنتدي اكسدیدانها، مقا مد     ( Si)مانند ر     سیلسیم 

 . داندگیاه در برابر تن  خشكي را افااي  مي

ب شند ك  افا ن بر اين، عناصر  مانند فسفر، پتاسیم، منیايم   ر  ، رشد ريش  را بهبود مي

اا اين عامل ب  نوب  خود باع  افااي  جذب آب ب  داخل گیاه گشت    ب  تنظیم عمل ر زن 

عناصدر  مانندد پتاسدیم   كلسدیم در     . نمايدد   افااي  مقا م  گیاه ب  خشكي كمك مي

از . افااي  قدرت نگهدار  آب سلول تح  شرايط خشكي   تنظیم فشدار اسدما  مریرندد   

ترين كاتیون در سلولها  محافظ ر زن  بوده   عمالً بداز    عنوان فرا انطرف ديگر پتاسیم ب

در شدرايط  . گیرد  بست  شدن آنها از طريق  ر د   خر و پتاسیم ب  اين سلولها صورت مي

كم آبي، با  جود پتاسیم كافي در گیاه،  ساسی  ر زن  ب  بست  شدن   كاا  تلفدات آب  

اا از  ساسی  كافي برخدوردار  ايط كمبود پتاسیم، ر زن بديهي اس  در شر. يابدافااي  مي

                                                 
 -Reactive Oxygen Species  

  -Superoxide Dismutase 

  -Catalase 

  -Peroxidise 

  -Photo-oxidation 
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. طور كامدل بسدت  نشدوند   ترين شرايط از نظر كم آبي نیا ب نبوده   ممكن اس  در بحراني

كمبود پتاسیم در گیاه باع  كاا  فتوسنتا   مواجه  گیاه   سدلولها  ريشد  بدا كمبدود     

توان چندین نتیجد    لذا مي. يابدا  ميانرژ  گرديده   بنابراين مقا م  گیاه ب  كم آبي كا

گیر  نمود ك  مصرف تجملي پتاسیم   افااي  غلظ  پتاسیم قابل جذب در خا  تا  د  

برا  ساير عناصر غذايي نظیر كلسیم ( Antagonistic)ك  منجر ب  ايجاد ایرات متقابل منفي 

از طرف  .رسدظر مي  منیايم در خا  نگردد،  ضعیتي مفید برا  مقابل  با تن  خشكي ب  ن

سداز  فرايندداا    از طريدق فعدال  ( B)  بدور  ( Cu)ديگر، عناصر كم مصرف مانندد مدس   

فیايولوژيكي، بیولوژيكي   متابولیسمي در گیاه در كاا  ایرات مضر تدن  خشدكي مدریر    

 . باشندمي

، افااي  مدواد آلدي   1(AWC)از رااها  افااي  ترفی  آب قابل دسترس خا  ديگر يكي 

درصدد   1-1ك  میاان ماده آلي خا ، در ام  گر اها  باف  خا ، انگامي. باشدميخا  

كد  مقددار   شود   انگامييابد، ترفی  آب قابل دسترس خا  تقريباً د  برابر ميافااي  مي

درصد ترفی  نگهددار  آب خدا  را بد  خدود      22رسد، بی  از درصد مي 1افااي  آن ب  

ترفید  آب قابدل   ك  طور داد، ب خا  را نیا افااي  مي ماده آلي  جم. داداختصاص مي

امچنین افااي  ماده آلي، نفوذپذير ، زه . يابددر  ا د عمق خا  افااي  ميدسترس خا  

در منطق  ايدران مركدا     نشان داده شده اس  ك  .ب شدكشي   تهوي  خا  را نیا بهبود مي

تدن مداده    52-122باشد، افدا دن   مي خشك كشور ك  يكي از مناطق خشك   نیم ( اصفهان)

نفوذپدذير  آب     افااي  م صوص تاار   زنتواند در كاا   آلي ب  ار اكتار خا  مي

  .نمايدمي   خصوصیات فیايكي خا  را برا  تولید پايدار مهیا  بودهمریر در خا  

اسیداا  ایومیك از طريق اتصال بد  ذرات خدا    ايجداد خاكداند  بد  افدااي  ترفید         

نگهدار  رطوب  در خا    در نتیج  افااي  مقا م  گیاه در برابر تدن  خشدكي كمدك    

                                                 

- Available water Capacity  
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-يمهدم مد   عی س يزراع  اا نیمناطق نسبتاً خشك   زم  برا كیومیاد  داایاس. نمايندمي

 كر یم. كننديم  اديموجود در خا  كمك ز  اا سمیكر ارگانیفعال كردن م ب باشند چون 

كنندد تدا طدول د ران رشدد     يكمك م اهیادومات اا در مناطق كم آب   نسبتاً خشك ب  گ

 لیتشدك   وندیآب پ  اا با مولكول دیاس كیومیا  اا عال ه مولكول ب. را داشت  باشد تر اديز

 كيد فولو  ادا  گذشت  مولكدول  نهاياز ا. گردد يآب م ریاز تب  انعم  اديك  تا  د د ز داند يم

 وندد یبدا پ  ،كنندد  ينفوذ م ياایگ  اا ك  ب  در ن باف ( دیاس كیومیمولكول ا ايب   ر) دیاس

كمدك   اهیرا كاا  داده ب   فظ آب در در ن گ اهی  تعر  گ قيتعر ،آب  اا شدن ب  مولكول

 .كنند يم

ب  امان انددازه كد    باران را آب  ،خا الزم اس  تأییر خشكسالي،  برا  ب   داقل رساندن

اجازه  ريش  اا  گیاهتا  مورد نیاز باشد، جذب نمايدممكن اس  برا  استفاده گیاه در آينده 

رطوب  خا  ب  عنوان يكي از عوامل اصلي محد د كننده برا  رشد  لذا .يابندنفوذ   تكثیر 

ندد  مان طیف گسترده ا  از عوامدل ب  ترفی  خا  برا   فظ   انتشار آب . اس  محصول

مقدار ماده آلدي     ،(ساختار فیايكي از جمل  منافذ)باف  خا ، عمق خا ، معمار  خا  

تواندد ايدن   با اين  ال، مديري  مناسدب خدا  مدي   . بستگي دارد فعالی  اا  بیولوژيكي

توان در س  گر ه طبق  بندد   فااي  رطوب  خا  را مي  ااا شر .ترفی  را بهبود ب شد

مربدوط   اايي ك ر ش( 2)، دانددر خا  را افااي  ميفوذ آب ن اايي ك ر ش( 1: )كرد

 ترفی  ذخیره سداز  رطوبد    اايي ك ر ش( 1)   از سطح خا  اس تب یر ب  مديري  

ب  منظدور ايجداد    .شودمربوط ب  ماده آلي خا  مير ش ار س   .داندرا افااي  مي خا 

ریر بدر رطوبد  خدا     عوامدل مد   تدرين مهم يك خا  مقا م در برابر خشكسالي، در 

 .ضر رت دارد

بقايدا  گیدااي   . دادماده آلي شرايط فیايكي خا  را ب  طر  م تلف تح  تأییر قرار مي

پوشانند، از ايجاد سل    پوست  پوسدت  شددن خدا  در ایدر برخدورد      ك  سطح خا  را مي

ر انداب   نمايند، بنابراين نفوذ آب باران در خا  افدااي  يافتد     قطرات باران ممانع  مي
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يكي از رااكاراا  مديريتي برا  مقابل  با تن  خشدكي، اسدتفاده از مدالچ    . يابدكاا  مي

اا  ارز برا  بدسد  آ ردن  اا  آلي ب  منظور  فظ رطوب  خا    كاا  رقاب  علف

موجدب بداال رفدتن    ب  خا ، كاه   كل  گندم   جو  مانند يمواد آل  دنافا. باشدآب مي

ك   گرددمي  ادر رفتن آب   اریباع  كاا  دفعات آب  ير نهاراندمان مصرف آب   د

 .باشددر مقابل  با تن  خشكي مریر مي

ادا، افدااي    بند ، نحوه اتصال   یبدات خاكداند   نفوذ سطحي آب در خا  ب  عواملي مانند دان 

افااي  ماده آلي بد  افدااي  ت ل دل خدا      . منافذ   تركها   شرايط سطح خا  بستگي دارد

مواد آلي تازه فعالید  جدانوران خدا  مانندد كرمهدا  خداكي را       . نمايدك غیر مستقیم ميكم

نمايند ك  انباشت  از ترشحات چسدب  تحريك نموده   اين جانوران تونلهايي را در خا  ايجاد مي

تر   نگهدار  بهتدر  ايجاد اين منافذ بارگ ب  نفوذ آسان. باشدمانند   پوست  بدن اين جانوران مي

عال ه بر اين مداده آلدي خدا  تدأییر قابدل تدوجهي در       . نمايددر خا  كمك فرا ان مي آب

ب   يژه در سطح خا  ك  میاان مواد آلدي بیشدتر   . افااي  ترفی  نگهدار  آب در خا  دارد

ك  ار يدك درصدد افدااي      ه شده اس نشان داد .گردداس ، آب بیشتر  در خا  ذخیره مي

 .گردددرصد  ترفی  نگهدار  آب خا  مي 7/1ماده آلي خا ، منجر ب  افااي  

درصدد  آب   1 فظ پوش  گیااي آي  در سطح خا  منجر ب  كاا  تب یر   افدااي   

تواند اين مقدار آب اضافي مي. متر باران اس میلي 8اين مقدار معادل تقريباً . گرددخا  مي

جلوگیر  نموده   ( تن  خشكي طي فصل رشد)اا  خشك ي محصول در د رهاز پژمردگ

-32منجر ب  ذخیره ( تن در اكتار 8-12)سطوح باال  بقايا  گیااي . ب  بقا  گیاه بیانجامد

 . گرددمتر آب ذخیره بیشتر در خا  ميمیلي 82
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 مزرعه گندمخسارت خشکی در  -16شکل 

 

 مدیریت تغذیه گیاه در شرایط تنش سرما -4-3

شدت خسارت ي بندان يا سرما  زير صفر درج  در محصوالتي مانند گندم بد  فاكتورادا    

دما   طدول   كاا مر ل  رشد گیاه يا میاان رسیدگي محصول، میاان . متفا تي بستگي دارد

مقا مد  در  . باشدند زماني ك  گیاه در معرض اين خطر قرار گرفت  اس ، از عوامل مهم مي

 آسیب د  ز ست ن به دنب ل خشکس ل 
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بدا  . باشدبرابر خسارت ي بندان يكي از  يژگیها  گندم زمستان  در مااها  سرد زمستان مي

افااي  دما در بهار، گندم اين مقا م  را از دس  داده   با خر و از مر ل  زمستان گذراني 

، میاان (ب   يژه در مر ل  ب  گل رفتن)با پیشرف  مرا ل رشد گیاه . نمايدشر ع ب  رشد مي

بست  ب  شدت خسارت ي بندان   مرا ل م تلدف رشدد   . يابدآسیب پذير  گیاه افااي  مي

 . باشدگیاه، تأییر آن بر عملكرد محصول متفا ت مي

ا ل مهم رشد گندم زمسدتان  مشدااده   تواند در اغلب مراا  خسارت سرما ميعاليم   نشان 

تواتر شبها  بسیار سرد پس از ر زاا  گرم منجر ب  ايجاد يك ندوار رنگدي زرد تدا    . شود

ب  مر ر ك  گیداه بدا شدرايط    . گردداا  جوان   نوتهور ميسفید يا ارغواني بر ر   برگ

ایر كاا  دما در بعد از اينك  گیاه در . يابدگیرد، عاليم سرمازدگي كاا  ميسرما خو مي

پايیا ب  سرما عادت نمود، قادر اس  در برابر مااها  خیلي سرد نیا با  داقل ایرات زيانبدار  

ك  دما  خدا  بد    ار چند  تي گیااان مقا م شده در برابر سرما نیا انگامي. پايدار بماند

مستان  درج   رارت بسیار پايین منجر ب  مرگ ز. برسد، خسارت خوااند ديد -C ˚ 12 د د

اا  مرطوب بیشدتر در برابدر   اا  خشك نسب  ب  خا گندم در خا . گردددر گندم مي

تر در گیاه نفوذ نموده   آن را بیند، زيرا در اين شرايط، سرما سريعخسارت سرما آسیب مي

امچنین خسارت سرما در مناطق شیب دار   مرتفدع   شدیبها    . تح  تأییر قرار خوااد داد

تواندد بد  ب شدها     توان گف  دمااا  پايین ميدر مجموع مي. باشديدتر مير  ب  شمال شد

در ابتددا  خسدارت   . ادا   سداق  ادا صددم   ارد نمايدد     اا، گرهم تلف گیاه اعم از برگ

رسد ك  در ایر جذب آب خدیس شدده   شوند   ب  نظر مياا تیره رنگ ميسرمازدگي، برگ

ابتدا رنگ پريده، خیس   نرم شده   در نهايد   اا  خسارت ديده نیا ممكن اس  ساق . اند

-اين نوا ي خمیده   درام پیچیده شده   موجدب  اژگدوني سداق  مدي    . خشن   تیره شوند

ادا  سداق    اگر ساق  در ایر سرمازدگي كامالً  اژگون نگردد   فقط از نا ید  گدره  . گردند

 . ستادگي خود را بازيابدتواند بعد از گذر از سرما مجدداً رشد نموده   ايخمیده شود، مي
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گیاه   در ا اخر آن، منجر بد  عقدیم    1يخ زدن در ابتدا  بهار، موجب از بین رفتن نقط  رشد

طور  لقد   ار  اگر نقط  رشد از بین بر د، يك برگ رنگ پريده ب . گردداا ميشدن خوش 

سدد كد    رآب ب  نظدر مدي  خوش  سرمازده نیا سفید، خشك   بي. گرددد ر ساق  تاار مي

ا    تاار خوشد   دارا  كر  اا  ريا مي باشد   در نهاي  رنگ آن تبديل ب  سفید قهو

ك  يك خوش  سالم دارا  رنگ نسبتاً سفید تا متمايل ب  سدبا  در  الي. چر كیده خوااد شد

طدور  اصوالً گیااان سرما زده بر خالف گیااان سالم نمي توانند بد  . باشد  تاار شاداب مي

 .كنداا  آنها رنگ پريده شده   مارع  تاار زرد   خشبي پیدا مينمايند، برگ طبیعي رشد

ك  ي بندان در مر ل  ب  گل رفتن رخ داد، چند نوع خسارت ممكدن اسد  اتفدا     انگامي

تر از كاللد   دما  صفر درج  يا زير صفر درج  سانتیگراد ب  بساكها ك  بسیار  ساس. بیفتد

بساكها چر كیدده   در ادم   . گردداا مي  موجب عقیمي گلچ  نمايداستند، صدم   ارد مي

سداع  بعدد از    21. ك  رنگ آنها انوز زرد مايل بد  سدبا اسد    شوند، در  اليپیچیده مي

در چنین شدرايطي مقددار   . اا با يك ذره بین دستي قابل مشااده اس سرمازدگي، اين نشان 

عدال ه بدر ايدن    . باشند  پر تئین پايین مياا چر كیده، دارا   زن   ترفیاا كم، دان دان 

اا  اا  ا لی  گندم صدم   ارد نموده   موجب تحريك رشد پنج اا   ساق ي بندان ب  پنج 

 .انجامدشود ك  در نهاي  ب  تأخیر در برداش  ميد م   سوم در گیاه مي

معرض دما  ساع  در  2ك  گیاه بی  از میاان خسارت سرمازدگي را انگامي( 27)جد ل 

 .دادپايین قرار گرفت  اس  را نشان مي

 

                                                 

- Growing point  
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 مرحله رشد گندم و میزان خسارت سرمازدگی  -27جدول 
 دما  عالیم سرمازدگی تأثیر بر عملکرد

 (درجه سانتیگراد) 

 مرحله رشد

 پنجه زدن -11 اازرد شدن   سوختن برگ کم تا متوسط

 ساقه رفتن -1/1 رشداز بین رفتن نقط  / ااسوختن برگ متوسط تا زیاد

 آبستنی -2/2 اارنگ پريدگي خوش / ااعقیم شدن گلچ  عمدتاً زیاد

سفید   بي رنگ / اارنگ پريدگي خوش / ااعقیم شدن گلچ  زیاد 

 ااشدن خوش    برگ

 خوشه رفتن -1/1

سفید   بي رنگ / اارنگ پريدگي خوش / ااعقیم شدن گلچ  زیاد

 ااشدن خوش    برگ

 گل رفتن به -1/1

اا، كوچك، چر كیده، كم رنگ   بي رنگ شدن خوش  عمدتاً زیاد

 ااناصاف شدن دان 

 شیری شدن -2/2

 سفت شدن -2/2 رنگ و چروکیدهها بیدانه کم تا متوسط 

 

 

دو پنجه دیگر نیز رشد نکرده و زنده . ساقه اصلی گیاه گندم در اثر سرما از بین رفته است -17شکل 

 .ماندنخواهند 
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ها در یخبندان موجب رنگ زرد و ظاهر نمناک  پوسته دانه -خوشه سرمازده در گندم -18شکل 

 .خوشه شده است

 

ممکن است همه گلچه ها همزمان  -خسارت سرمازدگی در نواحی مختلف خوشه گندم -19شکل 

 .دچار سرمازدگی نشوند
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از طريق كاش  بذر در توج  ب  تاريخ كاش ، انت اب صحیح ارقام   تهی  بستر مناسب بذر 

اا  ناشي از تن  سدرما در گنددم   ز جمل  رااها  مديري  خسارتبستر  از كاه   كل  ا

 . باشندمي

. مديري  تغذي  نیا از جمل  عوامل مهم در كاا  خسارت ناشي از سرما محسوب مي شدود 

گیااداني  . مریر باشدمي تواند د نیتر ژن در جلوگیر  از خطر سرمازدگي مقدار مصرف كو

ك  دارا  كمبود نیتر ژن استند، اغلب از نظر تاريخ خوش  رفتن تفا تي بدا گیااداني كد     

تدر  تر   عملكدرد آن پدايین  نیتر ژن كافي درياف  داشت  اند، ندارند، اما تاار گیاه كوچك

ادا  افااي  رشد ر يشي   شادابي گیاه گرديده، ساق  مصرف كود نیتر ژن موجب. باشدمي

مصرف كود نیتر ژن بايد قبل از مر ل  ساق  رفدتن بد    . شوندآبدار   مستعد سرمازدگي مي

از مصرف بی  از د كود نیتر ژن در پايیا  .منظور دستیابي ب  عملكرد  داكثر انجام گردد

گیاااني كد    .شودقو  ريش  توصی  ميبايد اجتناب نمود، اما مقادير كافي فسفر جه  رشد 

تر استند كد  ايدن بد     اند، اغلب ب  سرمازدگي  ساسب  اندازه كافي پتاسیم درياف  نكرده

بنابراين، كافي نبودن میاان پتاسیم، عاملي اس  ك  بد   . شودكمبود آب در سلول مربوط مي

 .گرددافااي  خطر سرمازدگي منجر مي

 ،يزراع ااانیگ  سلولها ب اا  نیقنداا   پر تئ لیمحلول از قبي آلمواد   يبا افاااز طرفي 

استفاده از محلول اا  محر  . داد  يفااا يتوان مقا م  آنها را در برابر سرما زدگ يم

رشد گیاه  ا   اسیداا  آمین  آزاد   چپ گرا در مرا ل قبل از پنج  زني، مر ل  پنج  

زني   ساق  رفتن مي تواند كمك شاياني ب  افااي  مقا م  ب  شرايط تن  اا  سرمايي 

 . اسیداا  آمین  ك   ا   پتاسیم نیا باشند در اين بین مویرترند. بیانجامد

ن س   سمیمكان .شود يمانع سرمازدگ  تا  د د تواند يم ييبا ساز كاراانیا  دیاس كیمویا

خا  ك  خودب ود سبب گرم شدن   اا سمیكر ارگانیم  یفعال  يب  افاا شود يمربوط م

در در ن آ نداا در فصل  ياایگ رهیاگرچ  چرخ  ش. شود يم ش يخا  در اطراف ر

را ب   ش ير  گرما  تا  د د تواند يچرخ  كند ام م نیاما ام ،اس  يزمستان كند   بطئ
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رطوب  خا  ك   شتریب   فظ ب شود يساز كار مربوط م نید م .منتقل كند قسمتها  اوايي

در . شود يم رهیدر در ن خا  ذخ  شتریب  آب مقدار كالر ژهي   باال بودن گرما لیبدل

    در شب خا  خشك ب كند ي  آن را گرم م تابد يم نیطول ر ز آفتاب ب  سطح زم

كرده  رهیذخ  كالر  شتریاما خا  مرطوب ك  مقدار ب. داد يسرع  گرما را از دس  م

ساز   كار  نیسوم .ابدي يكاا  م يا تمال سرمازدگ ج یدر نت شود، يتر خنك م اس  آاست 

  در  داد يب  خا  م  ا رهیك  رنگ ت س ا نيا يمقابل  با سرمازدگ  برا دیاس كیومیا

   دیاس كیومیگذشت  ا نهاياز ام  ا. شود يب  خا  جذب م شتریب  دیخورش  انرژ ج ینت

ام ب  مقابل  با سرما  سمیمكان نيداده   با ا  يرا افاا يدر ن سلول سمیمتابول دیاس كیفول

 .دنكن يم كمك

 

 مدیریت زراعی در شرایط تنش گرما -4-4

در . تواند متفا ت باشدرشد گیاه گندم ميخسارت ناشي از درج   رارت باال بست  ب  مر ل  

شدود   در زمسدتان باعد  رشدد     طول پايیا، درج   رارت باال سبب كاا  تعداد پنج  مي

-ز دانگام گندم شده   در نتیج  منجر ب  صدم  زدن ب  گیاه در  رارت پدايین بعدد  مدي   

باال   تن  رطدوبتي  رسند، معموالً درج   رارت در ارقامي ك  ز د ب  مر ل  بلوغ مي. گردد

گندم گیااي اس  ك  ب  افااي  دما ب   يژه انگام كش ، در طدول د ره  . دادبا ام رخ مي

 ر د )امچنین با افااي  دما در ادام  مرا ل رشد . باشدجوان  زدن   تولید پنج   ساس مي

نیدا گنددم دچدار تدن    خسدارت      ( ب  مر ل  زايشي، ساق  رفتن، خوش  رفتن   گل داي

يابد، رشد گیاه گنددم متوقدف   درج  سانتیگراد افااي  مي 12-15ك  دما ب  انگامي. اادخو

 .تواند اتفا  افتدشده   كاا   زن مي

در شرايط  قوع تن  گرما، عملكرد دان  در ایر ار د  عامل تغییر تعداد   اندازه دان  اا تحد   

ر ز قبل از گلداي تا اندكي پدس   12تعداد دان  اا طي يك د ره زماني از . گیردتأییر قرار مي

ناديدك بد  انتهدا     . گردداز گل داي   اندازه دان  اا طي مدت زمان پر شدن آنها تعیین مي
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ك  عموماً شرايط گرما در اكثر مناطق  اكم اس ، بارزترين ایر گرما، كداا   فصل، انگامي

ع  پر شدن دان  را افدااي   تواند سردما  باال امچنین مي. باشدطول زمان پر شدن دان  اا مي

درج  سدانتیگراد بداالتر    22آيد ك  دما اندكي از داد، اما اين شرايط تنها انگامي ب   جود مي

باشدد   در نهايد    ار چند اين مسئل  برا  جبران مدت زمان كم پر شدن دان  كافي نمي. باشد

تواندد  نتیگراد، گرمدا مدي  درج  سدا  12در دمااا  بیشتر از . اندازه دان  اا كوچك خوااد ماند

ا  نقصدان سداز كار فتوسدنتا    سرع  پر شدن دان  اا را نیا كند نمايد ك  دلیل آن تا انددازه 

باشد ك  در نهاي  ب  افااي  سرع  ر ند پیدر  گیداه   اا  دمايي باال مياا در محد دهبرگ

باشدد كد  بد     اا مدي پیر  ز د رس گیاه يك محد دي  مهم در ر ند پرشدن دان  .انجامد مي

اا  گیااي، میاان كاا  عملكرد گیاه را برا  برخي كشدتها  مدل. انجامدكاا  عملكرد مي

 .نماينددرصد برآ رد مي 52درج  سانتیگراد افااي  دما، تا  2ب  ازا  ار 

 های خسارت گرما در مزرعه عالیم و نشانه

 .يابدساق  گیاه تاار فشرده   ناسالم مي -1

 .باشدا  يا سیاه رنگ مينوار سوختگي قهوه پهنك برگ دارا  يك -2

 .باشداا بسیار كوچك ميتر   اندازه خوش اا كوچكبرگ -1

 .افتنداا آ ياان شده   فر  ميبست  ب  درج  سوختگي، برگ -1

 ا  شدن سريع   ناگهاني برگ پرچم قهوه -5

ر ك  درج   درارت بداال د  انگامي)اا قبل از بلوغ چر كیدگي   پژمرده شدن دان  -2

 ( اا اتفا  افتدطول پر شدن دان 

 از بین رفتن گیاه در دما  بسیار باال  -7

 مدیریت مقابله با تنش گرما 

توان ايدن خسدارت را   با اقدمات مديريتي مانند  فظ رطوب  خا    آبیار  ب  موقع مي -1

 . كاا  داد
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اسد  از  در مناطقي ك  ا تمال بر ز تن  گرما   خشكي آخر فصل  جود دارد، بهتدر   -2

 .ر ندارقامي استفاده گردد ك  ز دتر ب  گل مي

 

 حفاظتی کشاورزیدر گندم مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه  -5

 بقايدا   كدافي  مقددار   فدظ (ب خاكورز ، مقدار كاا (الف بر مبتني  فاتتي كشا رز 

 اقتصاد  جوانب نمودن ملحوظ ضمن مناسب، تنا ب رعاي (و زمین، سطح ر   بر گیااي

 اسد  بدوده   خداكورز  ب   توج گذشت  بیشتر  سالیان در. باشد مي آن پذيرش در اجتماعي

 تدر جدد   تدوجهي  نیازمندنیا  اصول ديگرلیكن ب  منظور نهادين  شدن كشا رز   فاتتي، 

 گیاادان  برا  غذائي عناصر تامین ، فاتتي اا  سامان  در مسائل مهمترين از يكي. باشدمي

 . باشدميصحیح  جايگذار ب  مقدار الزم در زمان مناسب توام با 

 بدا كشدا رز   فداتتي    جايگايني موفقی برا   مارع  در زير شرايط  جود كلي طور ب 

 . باشدمي مریر...(    برگرداندار آان گا  با ش م) مرسوم خاكورز 

 باال خا  آلي مقدار مواد 

  رسي -لوم   رسي نظیر سنگین درخاكها  اس  بديهي سبك،   لومي خا  باف 

 خدا   نفوذپدذير     آن نوع   ساختمان  جود خا ، آلي مواد میاان ب  بست  امر موفقی 

 دارد،

 (رسوبي دشتها  معموالً)  خا  زياد عمق، 

 خا ، در الي  س    جود عدم 

 (مناسب نفوذپذير ) خا  طبیعي زاكشي  جود، 

 آب،   خا  شور  محد دي  عدم  

  قبلي محصول پوششي بقايا    كل    كاه درصد 12ماندن  داقل باقي  

 دد  از بی  تجمع صورت در اس  بديهي مارع ، سطح در كل  توزيع يكنواختي  

 كشد     يكندواختي  دستگاه، برا  ماا م  ايجاد با تنها ن  مارع  در نقاط برخي در كل 
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 مارعد   سدطح  در نیتر ژن كمبود از ناشي زرد اا  لك  ايجاد سبب شده   مشكل دچار بذر

 .شود مي گیاه رشد د ره طي

 

 نیتروژن کاربرد -5-1

 خاكورز  يا   خاكورز  بي صورت ب  كش  سیستم در گیاه رشد طول در نیتر ژن مصرف

 سطح در قبلي كش  گیااي بقايا  از( درصد 12 تا 12  د د) ب شي ك    التي در   داقل

 .گیرد مي صورت زير شرح ب  عمده ادف د  با اس ، مانده باقي مارع 

 سدبب  خدا   بد   آن برگردانددن    كل  كاربرد :گیااي بقايا  برا  نیتر ژن مصرف -1

 شدیمیايي،  كودادا   مصدرف  رانددمان  خدا ،  رياجانداران مفید خا ، آلي مواد افااي 

 در كلد   در  الي ك  سدوزاندن . گردد مي خا  رطوب    محصول كیفي   كمي عملكرد

 خدا ،  مفیدد   خدا    رياجاندداران    اصل یا  كاا  آلي، مواد كاا  موجب مارع 

 مددت  بلند در گندم محصول تولید نهاي  در   خا  تدريجي شدن شور خا ، شدن سف 

 نسدب   بقايا،(  C/N)  نیتر ژن ب  كربن نسب  ب  توج  با نیاز مورد نیتر ژن میاان. شود مي

 مشد ص  زمدان  مددت  در ك  بقايا از درصد  كننده، رياجانداران تجاي  نیتر ژن ب  كربن

 توسدط  كد   بقايدا  در موجدود  كدربن  از درصدد     شدوند  مدي  رياجانداران تجاي  توسط

 در نیتدر ژن  بد   كدربن  نسب  ك  آنجا از. گیرد مي صورت اس ، تجاي  رياجانداران قابل

 شدرايط  در   بدوده  122  دد د  كد   برنج كل  جا ب ) زراعي گیااان برخي كل  بقايا 

   نظیرگنددم ( اس  مقا متر میكر بي تجاي  ب  نسب  خود خاص تركیب دلیل ب    معمول

 مشدكل  بدر ز  از جلدوگیر     بقايا تجاي  برا  لذا باشد، مي  82 تا 22  د د ا  دان  ذرت

 15 مقدار جو، يا   گندم كل  تن ار ازا  ب  اس  الزم بقايا  جود دلیل ب  نیتر ژن كمبود

 بقايدا   ا ره، اكتدار  در كیلدوگرم  12 مقدار ذرت، بقايا  برا    ا ره، اكتار در كیلوگرم

 سدیب  نظیر صیفي   سبا  گیااي بقايا  برا    ا ره كیلوگرم 25 مقدار آفتابگردان   پنب 

 كیلوگرم 22 مقدار برگي عمدتاً   خشبي غیر گیااي بقايا  ساير   خیار پیاز،گوج ، زمیني،
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 تعیدین . گدردد  مصدرف  رشد، د ره طول در گیاه نیاز مورد نیتر ژن بر مازاد ا ره اكتار در

 د  تدا  يك سطح در كل  توزين   آ ر  جمع طريق از( كل    كاه) گیااي بقايا  میاان

 عندوان  بد  . گیدرد  مي صورت اكتار يك سطح ب  آن تبديل   تكرار س  يا د  در مربع متر

 از مربدع  متدر  يك سطح از شده آ ر  جمع كل    مقداركاه میانگین ك  صورتي در مثال

 يدك  سدطح  در موجدود  كلد     كاه میاان صورت اين در باشد، كیلوگرم 2/2 ا  مارع 

 جلوگیر    بقايا پوسیدن جه  نیاز مورد ا ره میاان شرايط اين در. بود خوااد تن 2 اكتار

 نحدوه . بدود  خوااد اكتار در كیلوگرم 72 نیتر ژن، تغذي  نظر از گیاه برا  مشكل بر ز از

 در كشد   با امامان شده محاسب  نیتر ژن درصد 52 تا 12 ك  اس  اينگون  ب  نیا مصرف

 سدر   مصرف امراه ب  نوب  د  در مابقي   گیرد مي صورت آبیار    توزيع مارع  سطح

 .شود مي اضاف  سر  نوب  ار در نیاز مورد كود سرجمع ب  نیتر ژن

 ادر  ازا  ب  اس  بهتر اس  زياد غالت كل  در نیتر ژن ب  كربن نسب  اينك  ب  توج  با 

. شدود  مصرف آن امراه ب  ا ره كود گرم كیلو 22-12 شودمي اضاف  خا  ب  ك  كل  تن

 32 معدادل  دد د  )اكتدار   در نیتر ژن كیلوگرم 12  از بی  نبايستي نیتر ژن اضافي مقدار

 صدورت  نیتر ژن بد   اگر. نمود اضاف  معمول شرايط در توصی  ب ( اكتار ا ره در كیلوگرم

 خاكها  در. افااي  يابد كمي مقدار نیتر ژن مصرف بايستي شود استفاده بذر زير در نوار 

اسدتفاده   معمول خاكورز  در مصرف مقدار نیتر ژن بايستي نوار  مصرف   سبك باف  با

 تدن  ش  مصرف. ياف  خوااد كاا  نیتر ژن مصرفي مقدار سال 12 تا 5 از بعد البت . شود

 .باشد مي  یواني كود تن 25 با مقايس  قابل كل 

 آن بدر  انتظار اينك  ب  توج  با: گیاه مطلوب رشد نمودن فراام منظور ب  نیتر ژن مصرف -2

 عملكرد اندازه ب  داقل  عملكرد میاان  داقل، خاكورز    خاكورز  بي سیستم در تا اس 

 ر ش ادر  درنیتدر ژن   مصدرف  میداان    نحدوه  باشد، مرسوم خاكورز  سیستم در  اصل

  .اس  زير شرح ب  خاكورز 
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  : (مستقیم کشت) خاکورزی بی -الف

 بدا  امامدان    پايد   صدورت  بد   رشد د ره طول برا  شده برآ ردنیتر ژن كل  درصد 22

 نیداز  مدورد  كودادا   سداير  بدا  امدراه  بدذر  كنار   زير در كارنده دستگاه توسط كاش 

 كیلوگرم 122 ا ره  سب بر شده برآ رد كلنیتر ژن  اگر مثال عنوان ب . گردد جايگذار 

 خواادد  اكتدار  در كیلوگرم 82 معادل مقدار، اين درصد 22 صورت اين در باشد اكتار در

 .گردد مصرف جايگذار  طريق ب  مر ل  اين در اس  الزم ك  بود

 درصدد  25 میداان  ب ( ا ل تقسیط)  سوم نوب  آبیار  از قبل يا   اماماننیتر ژن  مصرف

 كلنیتر ژن  ك  صورتي در مثال عنوان ب . رشد د ره برا  شده برآ رد كل ا ره يانیتر ژن 

 آن درصدد  25 صدورت  ايدن  در باشد، اكتار در كیلوگرم 122 ا ره  سب بر شده برآ رد

 .گردد مصرف مر ل  اين در اس  الزم ك  بود خوااد اكتار در كیلوگرم 122 معادل

 گندم زني پنج  زمان در رشد د ره برا  شده برآ رد كل ا ره يا نیتر ژن درصد 25 مصرف

 بد  (. برگدي  اشد   تا ش  مر ل  در ذرت برا  مثال طور ب ) گیاه ر يشي رشد مر ل  يا

 اكتار در كیلوگرم 122 ا ره  سب بر شده برآ رد كلنیتر ژن  ك  صورتي در مثال عنوان

 اس  الزم ك  بود خوااد اكتار در كیلوگرم 122 معادل آن درصد 25 صورت اين در باشد،

 .گردد مصرف مر ل  اين در

 گنددم  برا  مثال طور ب  گیاه گلداي از قبل مر ل  در(  درصد 12) نیتر ژن  مابقي مصرف

 (سوم تقسیط)  خوش  تهور با امامان يا   ساق  شدن متورم مر ل  در

 ب  آنها زياد  اللی  ب  توج  با ا ره جمل  از نیتر ژني كوداا  مصرف ر ش بهترين: نكت 

  ل آب بشك  در مصرف برا  نیاز مورد كود ك  ترتیب اين ب  باشد مي آبیار  آب امراه

 برا  الزم زمان اگر مثال طور ب . شود استفاده   م لوط آب با آبیار  د م زمان در   گردد

 بداقي  زمدان  در   شود انجام كود بد ن آبیار  ساع  2 باشد، ساع  1 زمیني قطع  آبیار 

 يكنواخد   طدور  ب  كود   آب م لوط تا شود باز آب مسیر در بشك  شیر( ساع  2) مانده

 .    گردد توزيع ريش  سطح در
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 :   خاکورزی کم -ب

نیتدر ژن   كدود  مصرف ، گردد استفاده كش  برا  خاكورز كم  سامان  از ك  شرايطي در

 اضداف  ( آب خا )  ا ل نوب  آبیار  از قبل يا( كش  با امامان)  پاي  صورت ب ( ا ره)

 از. شدود  نمي گرديد،توصی  اشاره آن ب ( باال در شده اشاره) بقايا پوسیدن جه  ك  آنچ  بر

 از   بدوده  درصدد  يدك  از كمتر زراعي خاكها  بیشتر در آلي مواد میاان معموالً ك  آنجا

-مي گندم داي پنج  مر ل  با مصادف  سوم   د م نوب  آبیار  بین زماني فاصل  د طرفي

 بد   د م نوبد   آبیار  با رشد د ره تمام برا  شده برآ ردنیتر ژن  كل درصد 15 لذا ،باشد

 . گردد مصرفنیتر ژن  سر  ا لین عنوان

 كد   شدرايطي  در( ماه فر ردين ا ايل  يا ماه اسفند در) ي بندان   سرما د ران از پس آبیار در 

 شدده  بدرآ رد ( ا ره)نیتدر ژن   درصد 12 اس ، آن تكمیل يا   زنيپنج  مر ل  ا اخر در گندم

 مثدال  عندوان  بد  . گردد مصرف  مر ل  اين در بايستي د م سر  عنوان ب  رشد د ره كل برا 

 عملكدرد    منطقد   شرايط ب  توج  با رشد فصل كل برا  نیاز مورد( خالص)نیتر ژن  مقدار اگر

 22 يعندي  مقددار  ايدن  درصدد  12  الد   اين در. باشد اكتار در كیلوگرم 222 انتظار مورد

 كدود  قالدب  در مقدار اين ك  گردد مصرف مر ل  اين در بايد نیتر ژن اكتار در كیلوگرم

 در كیلدوگرم  112 مقدار( درصد 12) ا ره كود در نیتر ژن خلوص درصد ب  توج  با   ا ره

 اساس بر د م سر  نوب  گیاه ر يشي رشد مر ل  در زراعتها ساير برا . بود خوااد اكتار

 .شود مي مصرف فو  درصد

 تهور با امامان يا   گندم ساق  شدن متورم مر ل  در(  درصد 15)  نیتر ژن مابقي مصرف

 .باشد مي گیاه گلداي مر ل  از قبل يا   خوش 

 بدا  كشد   شدرايط  در. اسد   آمونیم نیترات ديم مناطق برا  نیتر ژن  كود نوع مناسبترين

 دسترسدي  عدم صورت در يا آمونیم نیترات كیلوگرم 82 مقدار مصرف خاكورز ، بي سیستم

 بدا  امامان بذر كنار   زير در جايگذار  بصورت ا ره كیلوگرم 25 مقدار آمونیم نیترات ب 
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 نیتدرات  كیلدوگرم  82 مقددار  نیدا  بارنددگي  انتظار انگام   بهار در. شود مي توصی  كش 

 .گردد توزيع مارع  سطح در سر  بصورت ا ره كیلوگرم 25 يا   آمونیم

 اكتدار  در كیلدوگرم  12 مقدار  ال  اين در: كل    كاه پوسیدن برا  نیاز مورد نیتر ژن 

 52 ك  باشد مي نیاز مورد كل  تن ار ازا   ب آمونیم نیترات اكتار در كیلوگرم 12 يا ا ره

 تراكتدور ،  پش  سانتريفوژ دستگاه يا دستي بصورت بايستي كش  انجام از پس آن درصد

( بهار انگام) سر  مر ل  در استفاده مورد كود جمع سر ب  مابقي   توزيع مارع  سطح در

 .گردد مي توزيع مارع  سطح در يكنواخ  بطور   اضاف 

 

  فسفرکاربرد  -5-2

 15 از كمتدر  خا  جذب قابل فسفر ك  صورتي در (:خاکورزی بی)  مستقیم کشت  -الف

 گدرم  میلدي  يدك  ار ازا  ب ( لومي)متوسط باف  با خاكها  در. باشد كیلوگرم بر گرممیلي

 اكتار در كیلوگرم 15 مقدار( كیلوگرم بر گرم میلي 15) فو   د از كمتر جذب قابل فسفر

 فسدفات  يدا  تريپدل  فسفات سوپر اكتار در كیلوگرم 12 مقدار سبك باف با  درخاكها   

 در مثدال  عندوان  بد  . شدود  مدي  بذرجايگذار  كنار   زير در كارنده دستگاه توسط آمونیم

   باشدد  كیلدوگرم  بر گرم میلي 12 نظر، مورد مارع  در خا  جذب قابل فسفر ك  صورتي

 152 نیداز  مدورد  فسدفاتي  كدود  مقددار  صدورت  اين در باشد( لوم) متوسط نیا خا  باف 

 .بود خوااد اكتار در كیلوگرم

 بدر  گدرم   میلدي  15 از كمتدر  خدا   جدذب  قابل فسفر ك  صورتي در: خاکورزی کم -ب

  دد  از كمتدر  گرم میلي يك ار ازا  ب ( لومي) متوسط باف  با خاكها  در. باشد كیلوگرم

 سدبك  نسدبتاً  درخاكهدا     اكتار در كیلوگرم 12 مقدار( كیلوگرم بر گرم میلي 15) فو 

 ب . اس  نیاز مورد آمونیم فسفات يا تريپل فسفات سوپر اكتار در كیلوگرم 22 مقدار باف 

 بدر  گدرم  میلدي  12 نظر، مورد مارع  در خا  جذب قابل فسفر ك  صورتي در مثال عنوان

 مدورد  فسدفاتي  كود مقدار اينصورت در باشد( لوم) متوسط نیا خا  باف    باشد كیلوگرم
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 كودپداش  دسدتگاه  يدا    دستي ر ش ب  بايستي ك  بود خوااد اكتار در كیلوگرم 152 نیاز

 اد ات توسط سپس   توزيع مارع  سطح در خاكورز  عملیات گون  ار از قبل سانتريفوژ 

 .گردد م لوط خا  با خاكورز  خاص

 مكدانیاه  كش  امكان خاكورز  كم اد ت با زمین ساز  آماده از پس ك  صورتي در:نكت 

 كدود  میاان اس  بديهي. شود استفاده كود جايگذار  ر ش از نیا  ال  اين در دارد  جود

 بندد ) خاكورز  بي ر ش در شده اشاره مقادير امان فو  مقادير جا  ب  نیاز مورد فسفاتي

 .گردد مصرف( الف

 ازا  بد   ،(كیلوگرم بر گرممیلي 3  د د) ديم مناطق در خا  فسفر بحراني  د ب  توج  با

 اكتدار  در كیلدوگرم  22 میداان  فدو ،  مقددار  از كمتر جذب قابل فسفر گرممیلي يك ار

 كد   صدورتي  در .گردد مصرف جايگذار  ر ش ب  آمونیم فسفات يا   تريپل سوپرفسفات

 يدا    تريپدل  سوپرفسدفات  اكتدار  در  كیلدوگرم  52 مقدار باشد نشده انجام خا  آزماي 

 .گردد مصرف جايگذار  صورت ب  آمونیم فسفات

 

 پتاسیمکاربرد  -5-3

 282 از كمتر خا  جذب قابل پتاسیم ك  درصورتي(: خاکورزی بی) مستقیم کشت  -الف

 بافد   بدا  خاكهدا   در فدو   مقددار  از كمتر  ا د ار ازا   ب باشد، كیلوگرم بر گرم  میلي

 بد  . گدردد  مصدرف ( كلر ر پتاسیم) پتاسیم سولفات اكتار در كیلوگرم5/1 میاان متوسط،

 بدر  گدرم  میلي 222 نظر مورد مارع  در خا  جذب قابل پتاسیم ك  صورتي در مثال عنوان

 پتاسدیم  سدولفات  اكتدار  در كیلوگرم 122 مقدار اس  الزم صورت اين در باشد، كیلوگرم

 .گردد جايگذار  بذر كنار   زير كارنده، دستگاه توسط( كلر ر پتاسیم)

 بدر  گدرم   میلدي  282 از كمتدر  خا  جذب قابل پتاسیم ك  درصورتي :خراکورزی  کم -ب

 سد   میاان متوسط، باف  با خاكها  در فو  مقدار از كمتر  ا د ار ازا   ب باشد، كیلوگرم

 صورتي در مثال عنوان ب . گردد مصرف( كلر ر پتاسیم) پتاسیم سولفات اكتار در كیلوگرم
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 ايدن  در باشدد،  كیلوگرم بر گرم میلي 222 نظر مورد مارع  در خا  جذب قابل پتاسیم ك 

 ر ش بد  ( كلر ر پتاسیم) پتاسیم سولفات اكتار در كیلوگرم 212 مقدار اس  الزم صورت

 سطح در خاكورز  عملیات گون  ار از قبل سانتريفوژ  كودپاش دستگاه توسط يا   دستي

 .گردد توزيع مارع 

  جود مكانیاه كش  امكان خاكورز  كم اد ت با زمین ساز  آماده از پس ك  صورتي در

 كودپتاسد   میداان  اس  بديهي. شود استفاده كود جايگذار  ر ش از نیا  ال  اين در دارد

(  الدف  بندد )  خاكورز  بي ر ش در شده اشاره مقادير امان فو  مقادير جا  ب  نیاز مورد

 .گردد مصرف

 

 :مصرف کم عناصر کاربرد-5-4

در شدرايط   كدود   توصدی   جددا ل  بدا  مطدابق  خا  آزمون اساس بر مصرف كم عناصر

 گیداه  ا  ريشد   محد د سیستم توسع  ب  توج  با. شوند مصرف بايس مي خاكورز  مرسوم

  مشكالت جذب عناصر كم مصرف از خا  توسط گیاه، عناصدر كدم    خاكها از بعضي در

 بدین   دفاصل ديگر    زني پنج  د ران ا اسط در يكي نوب  د  در ا ره امراه مصرف ب 

 در ا ره ااار در 5 عناصر كم مصرف   ااار در 5 غلظ  با خوش  تهور   داي ساق  مر ل 

 عناصدر   ا   كوداا  مصرف. شود مي توصی ( درصد يك يا ااار در 12 مجموعاً) اكتار

 . باشد مي توصی  قابل شرايط اين در نیا مصرف ب  صورت بذر مال كم

 

 :بیولوژیک کودهای کاربرد -6-4

 آزادز  ادا   كنندده  تثبید  ) نیتر ژنوبداكتر   امدل  تركیبدات  با بذر تلقیح يا   مال بذر

 میداان  بد   فو  تركیبات با كش  انگام بذر كردن آغشت  رشد اا  محر  يا  ( نیتر ژن

 بدرا  )  كیلدوگرم  د  تدا  يدك    نیتر كسین نظیر(  مايع تركیبات برا )  لیتر د  تا يك

 .گذارد جا  بر گیاه رشد بر مثبتي ایرات تواند مي اكتار در( جامد تركیبات
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 :پیوست
 فنولوژیکیتقویم کوددهی گندم منطبق بر مراحل  -1جدول پیوست 

 

 مراحل فنولوژیکی

 

 نوع کود

 دومین آبیاری  قبل از کاشت
شروع پنجه 

 زنی

تکمیل پنجه 

 زنی 
 ساقه دهی

قبل از ظهور 

 خوشه
 دانه بندی

شیری یا خمیری 

 شدن دانه ها

 درصد توصی  شده 12  كودداي نیتر ژن
 

درصد  12

 توصی  شده

درصد توصی   12

  شده
 محلولپاشي محلولپاشي

 فسفرهكودداي 

درصد توصی   122

ترجیحا ب  صورت 

 نوار 

       

 كودداي پتاس 

درصد توصی   122

ترجیحا ب  صورت 

 نوار 

       

كوداا   ا   عناصر 

 ريامغذ 

بصورت تیمار بذر 

 مال
    محلول پاشي محلول پاشي  

22-22-22   
محلول 

 پاشي
 

 
   

  محلول پاشي   محلول پاشي    12-12-12

12-12-12 

12-1-11  

يا سولفات پتاسیم 

 كامال محلول در آب

    
 

   محلول پاشي

 امراه با آب آبیار   12-52-12
 

    محلول پاشي 

 كوداا  آلي
توسط ديسك با 

 خا  م لوط شود
       

 كوداا  زيستي
قبل از كش  با 

 بذر م لوط شود
       

 امراه با آب آبیار   اسید ایومیك
  

 محلول پاشي
با آب امراه 

 آبیار 
  

   اسید آمین 
محلول 

 پاشي
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 ضرایب تبدیل برای عناصر غذائی در کودهای مختلف -2 جدول پیوست
یا از / برای رسیدن به این فرم ضرب در این عدد از این فرم

 این فرم

 برای رسیدن به این فرم  ضرب در این عدد

NO1 22222 N 12127 NO1 

NH1 22822 N 12212 NH1 

NH1 22772 N 12288 NH1 

CO(NH2)2 -urea 22121 N 22122 CO(NH2)2 -urea 

(NH1)2SO1 22212 N 12712 (NH1)2SO1 

NH1NO1 22152 N 22857 NH1NO1 

P2O5 22112 P 22231 P2O5 

Ca1(PO1)2 22158 P2O5 22182 Ca1(PO1)2 

K2O 22812 K 12225 K2O 

KCl 22212 K2O 12582 KCl 

KCl 22525 K 12325 KCl 

ZnSO1 
.
 H2O 22122 Zn 22778 ZnSO1 

. H2O 

ZnSO1 
. 7 H2O 22212 Zn 12118 ZnSO1 

. 7 H2O 

SO2 22521 S 12337 SO2 

SO1 22111 S 22332 SO1 

MgSO1 22227 S 12752 MgSO1 

MgSO1 
. H2O 22212 S 12112 MgSO1 

. H2O 

MgSO1 
. 7 H2O 22112 S 72282 MgSO1 

. 7 H2O 

(NH1)2SO1 22252 S 12335 (NH1)2SO1 

SiO2 22128 Si 22113 SiO2 

CaSiO1 22212 Si 12115 CaSiO1 

MgSiO1 22282 Si 12571 MgSiO1 

MgO 22221 Mg 12258 MgO 

MgO 22382 MgSO1 22115 MgO 

MgO 12112 MgSO1 
.
 H2O 22232 MgO 

MgO 22252 MgSO1 
.
 7 H2O 22122 MgO 

MgO 22231 MgCO1 22178 MgO 

CaO 22715 Ca 12133 CaO 

CaCO1 22522 CaO 12782 CaCO1 

CaCl2 22158 Ca 22731 CaCl2 
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CaSO1 22231 Ca 12137 CaSO1 

Ca1(PO1)2 22188 Ca 22582 Ca1(PO1)2 

FeSO1 22128 Fe 22722 FeSO1 

MnSO1 22121 Mn 22718 MnSO1 

 

 


