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راهنمای مدرییت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذهی وج
نويسندگان:
فراهد مشیری ،علی اصغر شهابی ،پیمان کشاورز ،زرها خوگر ،ولی محمد فیضی اصل ،محمد حسین سدری ،انصر رشیدی ،زرها
خادمی ،محمد نبی غیبی ،اهدی اسدی رحمانی ،سعید سعادت ،سعید سماوات
اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
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-1کلیات
جو يكي از محصوالت زراعي استراتژيك كشور ميباشد و تااكنون برناما ااا
متعدد برا نیل ب خودكفايي تولید اين محصول ب اجرا در آمده اسا  .سیاسا

وزارت

جهادكشاورز در سال  3131برا مدت  5سال و با افق  31سال تا انتها برنام چشم انداز
 12سال توسع ايران در سال  3121بر خوداتكايي محصول جو ،افزايش تولید در واحد سطح
و در عین حال كااش تقاضا مصرف آب مي باشد .ب عالوه كیفی
جه

حفظ و ارتقا سطح سالم

غذايي با وجود محدودي

محصول تولیاد در

جامع مد نظر قرار گیرد .در نگااه كیاي بحام امنیا

در منابع آب در طرح خود اتكايي محصوالت كشاورز ماال

عمل قرار گرفت اس  .بنا ب تعريف امنی

غذا عبارتس

از دسترسي كافي ب غذا سالم در

تمام طول عمر برا داشتن يك زندگي سالم و فعال .اين ب معني آنس

ك از منابع موجود

ن تنها بايستي بیش از گذشت غذا تولید نمود بیك بايستي غذا تولید سالم ام باشاد كا
نیازمند مديري

جامعتريس

تا كارايي اا را افزايش داد و اين خود مديريتها رايج را زير

سوال مي برد.
در راستا افزايش تولید در واحد سطح و امچنین ارتقا كیفیا
استفاده از ارقام پرمحصول ،اعمال ساير عمییات ب زراعي ب ويژه مديري

جاو ،در كناار
بهین مصرف كود

و آب از ضروريات مي باشد تا بتوان ب ااداف طرح خود اتكايي محصول جو دس
بديهي اس

تولیدكنندگان موفق جو بايستي مديري

نمايند تا گیاه دچار كمبود و يا سمی
غیظ

يافا .

كوداا مزرع خود را طور تنظایم

عناصر غذايي نشده و عالوه بر آن ،درصد پروتئین و

عناصر ريزمغذ در دان افزايش يابد.
مديري

بهین و متعادل عناصر غذايي از جمی الزاماات موجاود در ياك برناما

عمییات مناسب كشاورز اس  .عمییات مناسب كشاورز  ،مجموع فعالیا ااا مزرعا
اس

ك در آن پايدار تولید از لحاظ زيس

محیطي ،اقتصااد و اجتمااعي مادنظر قارار

ميگیرد .عمییات مناسب كشاورز  ،شامل سیسی كداا ،اساتاندارداا و قاوانیني اسا

كا
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ايمني و كیفی

محصول را در جیره غذايي جامع از طريق اساتفاده بهینا از مناابع طبیعاي

تظمین مينمايد .ب عالوه اين عمییات شامل مجموع قوانیني برا حفظ سالم

كاارگران و

شاغیین بخش كشاورز  ،بهبود شاراي كاار و ايجااد فرصاتها بازارياابي جدياد بارا
محصوالت كشاورز در كشوراا در حال توسع نیز ميباشد.
گیاه عناصر غذايي از جمی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم را ب كمك ناور خورشاید و
آب در تولید محصول ب كار مي گیرد .بدون مديري

مناسب تغذي و حاصایخیز خاا ،

تولید مداوم يك محصول سبب كااش مقدار عناصر غذايي در خا
داش

مي گردد .بايد در نظر

 15/2كییوگرم نیتاروژن (،)N

ك تولید ار تن دان جو در ار اكتار باعم برداش

 33/1كییوگرم فسفر ( )P1O5و  31/3كییوگرم پتاسیم ( )K1Oو اار تان كیاش جاو در
اكتار باعم برداش

 38/6كییوگرم نیتروژن ( 5/8 ،)Nكییاوگرم فسافر ( )P1O5و 11/8

كییوگرم پتاسیم ( )K1Oمي گردد .در طول زمان ،كااش تجمعي اين عناصر سبب كاااش
حاصیخیز خا  ،كااش تولید و عمیكرد جو و كیفی

آن مي شود .مصرف عناصر غذايي

از طريق كوداا شیمیايي و آلي اين نقیص را جبران مي نمايد .از طارف ديگار مصارف
بیش از حد برخي از عناصر موجب بروز مشكالت زيس
ايجاد خسارت ب گیاه ،دام و در نهاي

محیطي و اقتصاد شده و باعام

انسان مي گردد .از اين رو برقرار تعادل در میازان

مطیق و نسبي مصرف عناصر غذايي برا پايدار در تولید و حفاظ حاصایخیز خاا
سالم

محی زيس

و در نهاي

متعادل جو عالوه بر افزايش مقاوم
شور خا

حرك

و

در راستا كشاورز پايدار الزامي اسا  .تغذيا

گیاه نسب

ب آفاات و بیماريهاا ،شاراي خشاكي و

و امچنین سرما نابهنگام ،ب دلیل افزايش غیظ

عناصر مفید در دان جاو سابب

كااش بعضي از بیمار اا و نارسايیها بهداشتي و ارتقا سطح سالم

جامع خوااد شد.

در برنام بهین ساز مصرف كوداا ،اقدامات متعدد از قبیل ايجااد تعاادل باین
مقادير مصرف انواع عناصر اصیي از طريق تغییر در نوع ،نحوه و زماان مصارف كودااا
نیتروژن  ،فسفر و پتاسیمي صورت مي گیرد .ضمناً با توج ب شراي حاكم بار خاكهاا
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كشور (كمبود مواد آلي ،خشك و آاكي بودن خاكها) مصرف كوداا حاو عناصر كام
مصرف (آان ،رو  ،منگنز ،مس و بور) و يا حتي عناصر مفید نظیر سیییسیوم نقش ماورر
در ارتقا عمیكرد و افزايش كیفی

محصول تولید بر عهده دارد .بارا كاااش ارارات

شراي نامتعارف نظیر سرما نابهنگام و يا شور و خشكي در تولید جاو در برناما ااا
تغذي متعادل مصرف محر

اا رشد گیااي نظیر اسیداا آمین و اسیداا ایومیك با

امراه عناصر غذايي معمول شده اس .
در برنام پايدار تولید محصول ،پايدار حاصیخیز خا
شمار مي رود .برا پايدار در حاصیخیز خا
جبران برداش
آلي خا

عناصر غذايي از خا

از اركاان اصایي با

عالوه بر مصارف كودااا شایمیايي و

كاربرد كوداا آلي ب منظور حفظ و افزايش كربن

ضرور اس  .افزايش كربن آلي خا

با بهبود شاراي شایمیايي ،فیزيكاي و

منجر ب افزايش توان تولید خا

اا مناسب در حفظ

بیولوژيكي خا

و افزايش كربن آلي خا

شامل مديري

مي گردد .مديري

كشاورز حفاظتي ،استفاده از كودااا داماي و اناواع

كمپوس اا (گیااي ،حیواني و زبال شهر ) و كاربرد اسیداا ایومیك مي باشد.
در توصی متعادل مصرف كوداا برا تولید محصول جو ،شناخ
غذايي در خا
و شناخ

كمباود عناصار

و گیاه ،آگااي از الگو جذب عناصر غذايي در مراحل مختیف رشد گیااه

مراحل حساس ب كمبود عناصر غذايي ،آگااي از توان تولید خا

لحاظ سطح كربن آلي و شراي شور  ،وضعی

با وياژه از

منابع آب در دسترس با وياژه در كشا

اا آبي ،سابق شراي اقییمي نظیر شراي دمايي و بارندگي ب ويژه در كش
آگااي از انواع كوداا محتو عناصر غذايي و محر

ااا ديام،

اا رشد بارا مصارف خااكي،

محیولپاشي و كاربرد در آب آبیار و امچنین ارزيابي اا اقتصاد ضرور اس .
راانما حاضر برا نیل ب ااداف كمي طارح خوداتكاايي جاو در كناار حفاظ
پايدار تولید و ارتقا سطح سالم
تنظیم شده اس

جامع تنظیم شده اس  .مطالب اين راانما ب گونا ا

ك طیف وسیعي از مخاطبان از جمی مديران ،كارشناسان و كشاورزان را در
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بر مي گیرد .اين راانما برا س گروه عمیكرد كام (كمتار از  1تان دانا در اكتاار)،
متوس ( 1تا  8تن دان در اكتار) و باال (بیش از  8تن در اكتار) طراحي شده اسا  .امیاد
اس

ك مطالب حاضر رااگشايي مناسب برا حل مسائل مربوط ب تغذي بهینا و متعاادل

جو باشد.

-2روش های تشخیص کمبود عناصر غذایی
شناخ

كمبود عناصر غذايي برا كش

دو روش تجزي خا
مي بايس

جو از راه اا مختیفي امكان پذير اس .

و تجزي برگ (گیاه) برا بدس

مدنظر قرار گیرند .شناخ

آوردن مقادير صاحیح و مناساب

عاليم كمبود عناصر غذايي جو نیز يكي ديگر از اين

روش اا مي باشد .جو نیز امانند ساير محصوالت زراعي عاليم خاصي از كمبود و يا بعضااً
اررات سمي عناصر غذايي را از خود بروز مي داد ،ك با شناخ

اين عاليم مي توان ب رفع

ار يك از كمبوداا و در نتیج فراام نمودن شراي رشد مطیوب جو ام
گرواي از عناصر شیمیايي تح

گمارد.

عنوان عناصر پرمصرف شامل نیتاروژن ،فسافر،

پتاسیم ،كیسیم ،منیزيم و گوگرد و عناصر كم مصرف يا ريزمغذ اا مانند آان ،رو  ،مس،
منگنز ،بر و مولیبدن مورد نیاز گیاه مي باشند .گون اا مختیف گیااان نیازمند اا غذايي
متفاوتي دارند .امچنین قابیی

جذب عناصر غذايي در بین واريت اا مختیف يك گیاه نیاز

متفاوت اس  .با اين حال كمبود برخي از عناصر مانند پتاسیم در شرايطي بدون بروز عالئام
ميتواند سبب كااش قابل توجهي در عمیكرد و تولید محصول گردند كا با ايان پدياده
گرسنگي پنهان گفت ميشود .كمبود و يا مسمومی

بعضاي از عناصار اام ممكان اسا

عاليمي مشاب عاليم تنش اا ديگر در اندام اا اوايي گیاه ايجاد نمايند ب عنوان مثال در
كمبود مس در مرحی زايشي ممكن اس

وضع ظاار خوش اا مشاب خوش ااايي باشاند

ك در مرحی گیداي (رشد پرچماا) تح

شراي انجماد يا خشكي بودهاند.
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ب طور كیي آزمايشاا بعد و يا تجزي خا
تنش اا از يكديگر ضرور اس  .اگر تشخی

و برگ برا تشاخی

كمبود يا مسمومی

ايان

عنصر غذايي از طريق

عاليم ظاار صحیح صورت پذيرد ،تجزي برگ نیز آن را نشاان خواااد داد .با منظاور
آشنايي بیشتر ،ب موارد از شاخ

ترين عاليم كمبود عناصر غذايي ب طور خالص اشااره

مي شود ك ميتواند ب عنوان يكي از روش اا كیي تعیاین عناصار ماورد نظار در رفاع
كمبوداا ب كار رود.
 -1-2آزمون خاک
با آزمون خا

قبل از كش

مشخ

خوااد شد ك چ عناصر برا رشد كافي جو

در طول فصل زراعي مورد نیاز خوااد بود .ب عبارت ديگر ،آزمون خا
عناصر غذايي قابل استفاده گیاه در خا

ب منظور تعیین مقادار

انجام ميگیرد .از اين طريق و بر اساس نتايج ب دسا

آمده ميتوان توصی كود مناسب را انجام داد .آزمون خا

روشي سريع ،كام خارو و دقیاق

بوده ك با انجام آن ميتوان توصی كود صحیح را اري كرد .برنام آزمون خا



نمون بردار صحیح از خا
تجزي صحیح خا
غیظ



شامل:

ك بیشتر توس زارعین انجام مي شود،

در آزمايشگاه تجزي خا

و گیااه با منظاور تعیاین دقیاق

عنصر غذايي قابل استفاده گیاه در خا

تفسیر نتايج آزمايشگااي و انجام توصی كود ك توس كارشناسان مسائل تغذي
گیااي صورت ميگیرد.
نمون بردار صحیح از خا  ،كار بسیار مهم و حساس اس  .نمون اا برداش

شده از مزرع بايد ب گون ا باشند تا بتوان آنها را نماينده كل خا
معموال از ار  32تا  35اكتار مزرع با خا

آن مزرعا دانسا .

يكنواخ  ،يك نمون مركب يك كییوگرمي

تهی ميكنند .بدين منظور يك مسیر مارپیچ در مزرع در نظر مايگیرناد .در طاي مسایر،
حدود  8الي  32نمون برداش

ميكنند و پس از مخیوط كردن ،يك كییاوگرم از آن را با
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آزمايشگاه ميفرستند .عمق نمون بردار در حدود  12سانتیمتر خا
غالباً عمق منطق گسترش ريش جو در خا

ميباشد.

نكاتي ك بايد در موقع نمون بردار از خا

مزرع رعاي

ساطحي اسا

كا

شود ،عبارتند از:

 نمون خاكي ك ب آزمايشگاه ارسال مي شود بايد نمودار واقعي زمین زراعي باشاد .يعناياينك زمین بايد قبالً ب قطعات يكنواخ

از نظر رنگ ،شیب ،تاريخچ كش  ،تناوب و نوع

محصول و غیره تقسیمبند شود.
 -قبل از نمون بردار بايد كامالً اطمینان حاصل شود ك سطح خا

آغشات با كودااا

حیواني و يا شیمیايي و يا بقايا گیااي نباشد.
 -حتي االمكان بايد از برداش

نمون از قطعاتي نظیر راهآبها ،تودهاا قديمي و پوسیده كاه،

كناره ديوار و يا پرچینها خوددار شود.
 در موقعي ك زمین خییي مرطوب اسنمون بردار وقتي اس

بايد از نمون بردار اجتناب كرد .بهتارين موقاع

ك زمین گاورو باشد.

 ب طور كیي بهترين موقع نمون بردار از خا -نمون مركب خا

ميبايس

در مورد گیااان زراعي ،قبل از كش مي باشد.

قبل از انتقال ب آزمايشگاه در داخل يك كیس پالساتیكي،

كاغذ  ،قوطي ،جعب مقوايي و يا بطر سرگشااد ريختا شاده و مشخصاات آن رو دو
اتیك

نوشت شود .يك اتیك

ميشود .بر رو اتیك
بردار و كش

در داخل ظرف قرار گرفت و ديگر رو ظارف چسابانده

زمان نمون بردار  ،محل نمون بردار  ،نام نمون بردار ،عمق نمون

قبیي نوشت ميشود.

 -2-2تجزیه گیاه
تجزي گیاه يكي از راه اا شناخ

كمباود و توصای مصارف عناصار غاذايي

محسوب مي شود .اگر كمبود عناصر غذايي در ابتدا رشد تشخی
وجود داشت و عمیكرد و كیفی

محصول از دس

داده شود امكان اصالح

نخوااد رف  .تجزي گیاه تنها كمباود و

يا بیش بود عناصر غذايي را نشان مي داد .انگامي ك كمبود يك عنصر در تجزيا گیااه
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شد اعمال روشاا رفع كمبود از جمی مصرف عنصر غذايي امیشا نمايتواناد

مشخ

مورر واقع شود .بنابراين اين نتايج بیشتر برا تصمیم گیر در كش

بعد و يا برا ساال

بعد ميتواند اررگذار باشد .تجزي گیاه نميتواند جانشین آزمون خا

شود ولي انگامي ك

در كنار آزمون خا

تكمیل توصی كود مؤرر واقاع شاود.

انجام گیرد ميتواند در جه

تجزي گیاه پس از توصی و مصرف كود ميتواند نشان داد ك تا چ حاد مصارف كاود
مورر واقع شده اس  .در جدول ( )3و ( )1محدوده مقدار مطیوب عناصر غاذايي در جاو در
مراحل مختیف رشد آورده شده اس .
جدول  -1غلظت مناسب عناصر غذایی برگ در مراحل سبز شدن تا پنجه زدن و ساقه روی تا
*

ظهور پرچم
عناصرپرنیاز

ازت ()N

فسفر ()P

پتاسیم ()K

کلسیم ()Ca

منیزیم ()Mg

گوگرد ()S
0/2-0/5

(درصد)

4-5

0/4-0/5

2/5-5

0/2-1

0/14-1

عناصرکم نیاز

آهن ()Fe

منگنز ()Mn

روی ()Zn

مس ()Cu

بور ()B

**

سیلیسیم ()Si

100-150

00-100

20-50

5-10

10-20

1/2

(میلی گرم در
کیلوگرم)

* ارقام فوق با توج ب رقم ،شراي اقییمي ،نحوه مديري

زراعي ،عمییات ب زراعي و نحوه تغذي

متغیر مي باشد.
** مقدار سیییسیم بر حسب درصد مي باشد.
جدول  -2غلظت مناسب عناصر غذایی در برگ پرچم در جو با عملکرد  6تن به باال

*

عناصرپرنیاز

ازت ()N

فسفر ()P

پتاسیم ()K

کلسیم ()Ca

منیزیم ()Mg

گوگرد ()S

(درصد)

0/4-5

0/4-0/5

2/14-4

0/4-1

0/4-1

0/2-0/65

عناصرکم نیاز

آهن ()Fe

منگنز ()Mn

روی ()Zn

مس ()Cu

بور ()B

سیلیسیم**()Si

50-200

50-100

00-00

5-15

5-20

1/2

(میلی گرم در
کیلوگرم)

* ارقام فوق با توج ب رقم ،شراي اقییمي ،نحوه مديري
متغیر مي باشد.
** مقدار سیییسیم بر حسب درصد مي باشد.

زراعي ،عمییات ب زراعي و نحوه تغذي
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-0-2عالیم ظاهری کمبود عناصر غذایی
-1-0-2عالیم کمبود عناصر غذایی پرمصرف
کمبود نیتروژن :كمبود نیتروژن معمول ترين و گساترده تارين كمباود عناصار
غذايي در غالت دان ريز اس

(شكل  .)3گیااان مبتال ب كمبود نیتاروژن رناگ پرياده و

زرد استند .عاليم اختصاصي كمبود نیتروژن ابتدا در مسن ترين برگ اا ظاار میشاود ،در
حالي ك برگاا جوان نسبتاً سبز باقي مي مانند .برگاا مسنتر نسب

با بارگااا

جوانتر كم رنگ تر شده و كیروز (زرد شدن برگ) ايجاد مي گردد ،ك اين كیروز تدريجاً
در قاعده برگ ب رنگ سبز روشن تبديل خوااد شد .در مزرع عاليام ،تقريبااً امیشا با
صورت قطعاتي ب رنگ سبز روشن يا زرد ظاار مي گردند ك در ادام رشد گیااه كاااش
يافت و ساق اا ناز

مي شوند.

شکل  -1کمبود نیتروژن
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کمبود فسففر :مشخ

ترين نشان كمبود فسفر در مراحل اولی رشد رويشاي جاو ،كاااش

توانايي رشد و تعداد پنج اس  .گیااان مبتال ب كمبود فسفر ب رنگ سبز تیره و برگاا
مسن در نو
از نو

و لب اا ب رنگ ارغواني مايل ب قرمز تغییر رنگ مي يابند (شكل  .)1كیروز

برگ پیر شروع شده و ب طرف قاعده برگ گسترش مييابد ،ولاي قاعاده بارگ

مانند ساير قسم

اا گیاه سبز تیره باقي مي ماند .برگها جو مبتال ب كمبود فسفر دچاار

پیچیدگي شده و بعضي اوقات برگاا پیر ،ب دور برگ اا جاوانتر پایچ ماي خورناد.
گیااان كوتاه مانده و ارتفاع بوت اا كااش مي يابند .كمبود فسفر ،سبب تأخیر و ناامنظمي
در رسیدگي دان و تولید خوش اا كوچك ميشود.

شکل  -2کمبود فسفر

کمبود پتاسیم :عاليم اختصاصي كمبود پتاسیم در جو امیشا در بارگ ااا پیار ظااار
ميگردد .تح

شراي كمبود پتاسیم ،زرد شدن و نكروزه شدن نو

پیر مشااده مي شود (شكل  .)1در نتیج گسترش اين باف

و حاشی بارگ ااا

نكاروزه ،بافا

سابزرنگي با

شكل پیكان در قاعده تا مركز برگ باقي مي ماند .در شراي كمبود شديد پتاسیم اين عالئم
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ب برگ اا جوان نیز منتقل مي گردد .گیاااني ك شديداً مبتال ب كمبود پتاسیم مي شوند،
ظاار مشاب گیااان دچار تنش خشكي را پیدا مي كنند.

شکل  -0کمبود پتاسیم

کمبود گفوگرد :از آنجايي ك گوگرد در تشكیل كیروفیل گیااان نیاز دخالا

دارد ،لاذا

عاليم كمبود آن در جو شبی كیروز ناشي از كمبود نیتروژن (زرد عمومي بارگ) اسا
(شكل  .)1با اين حال كمبود گوگرد بر خالف كمبود نیتروژن بیشتر در برگ اا جاوان
ديده مي شود .كمبود شديد گوگرد موجب عدم تشكیل خوش ميگردد.

شکل  -4کمبود گوگرد
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کمبود منیزیم :عاليم كمبود منیزيم در برخي موارد شبی ب كمبوداا پتاسیم و آان اس  ،اما از نظار
محل قرار گرفتن عاليم اولی اختالف فاحشي با كمبود پتاسیم دارد (شكل .)5برخالف كمبود پتاسایم،
در كمبود منیزيم ،برگ اا جوان در مقايس با برگ اا پیر رنگ روشنتر دارند و ايان حالا
شبی كمبود آان اس  .در ابتدا لك اا رنگ پريده ب شكل دان اا تسبیح بین رگبرگااا و لكا
اا نكروزه در نو

برگ ظاار مي شود .در ادام  ،برگاا زرد شده و كوچك مي شاوند .كمباود

منیزيم در مزرع جو عمومی نداشت و بیشتر در خا اا سبك شني مشااده شود.

شکل  -5کمبود منیزیم

 -2-0-2عالیم کمبود عناصر غذایی کم مصرف
کمبود روی :عاليم كمبود رو در جو ب طور معمول ابتدا در برگاا میاني مشااده ماي
شود گرچ ممكن اس

در بعضي از بوت اا عاليم ب طور امزمان در برگاا پیر و میااني

ظاار گردند (شكل  .)8عاليم اولی  .تغییر رنگ از سبز طبیعي و سالم ب سابز برناز كادر
بوده ك عموماً در وس برگاا ظاار ميشوند .در اين قسم

برگ ،لك اايي با صاورت

سوختگي و عاليم تنش خشكي ظاار شده ك از يك نقط كوچك نكروزه سريعاً گساترش
مييابد ،و تدريجاً ب حاشی برگ كشیده مي شود .كمباود شاديد رو در مزرعا موجاب
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كوتاه ماندن گیاه و زرد شده و برگاا ب خاطر سوختگي در مركزشان چین خورده ماي
شوند .عالئم كمبود رو در خا اا سبك و در خا اا آاكي مشااده ميشود.

شکل  -6کمبود روی

کمبود آهن :عاليم كمبود آان و منیزيم در اكثر گیااان شبی ام استند .در كمبود منیزيم
و آان برگاا جوان ابتدا تح

تاریر كمبود قرار گرفت و زرد مي شاوند (شاكل  .)8در

كمبود آان تفاوت بین رنگ سبز برگ اا پیر و زرد برگاا جوان مشاخ
ساير عناصر نسبتاً غیرمتحر

اس  .حال

تار از

زرد ناشي از كمبود آان ب صاورت كیاروز

نوار و مشااده نواراا سبز و زرد متناوب در امتداد رگبرگ اصیي ايجاد مايشاود .ايان
نواراا نسب

ب كمبود منیزيم و منگنز منظم تار اساتند .در حالا

كمباود شاديد آاان،

برگاا جوان زرد كم رنگ و سفید ميشوند .در شاراي كمباود آاان ،گیاااان كاامالً
ايستاده استند در حالي ك در كمبود منگنز گیااان حال
كمبود آان غالباً در خا اا آاكي مشااده ميشود.

افتاده و تاخورده دارند .در مزرع
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شکل  -0کمبود آهن

کمبود منگنفز :عاليم كمبود منگنز در جو ابتدا در برگاا جوان آشكار مي شوند كا در
مقايس با برگ اا پیر ظاار زرد و پژمرده پیدا ميكنند (شكل  .)6سپس لك و نواراا
برنز كم رنگي در قاعده جوان ترين برگي ك كامالً باز شده اس

ظاار ماي گاردد و در

ادام تمام طول برگ را مي گیرد .كمبود شديد در مزرع عالوه بر عاليام مزباور ،خشاكي
برگ اا جوان را نیز نشان مي داد .كمبود منگنز را مانناد كمباود آاان ماي تاوان در
خا اا آاكي مشااده نمود .در مقايس با سرسبز جو سالم ،جو مبتال ب كمباود منگناز
ظاار رنگ پريده و افتادهتر دارد.

شکل  -8کمبود منگنز

 /322راهنمای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه جو

کمبود مس :اولین نشان ظاار كمبود مس در جو پژمردگي گیاه اس
داي ،حتي اگر رطوب

خا

در حد ظرفی

ك در اوايل پنجا

مزرع باشد ،پیش مي آياد (شاكل  .)3اگار

كمبود شديد باشد تاریر آن رو میزان رشد پنج اا تعیین كنناده اسا  .گیاااان در ارار
كمبود مس رنگ روشنتر دارند .سوختگي نو
كمبود مس اس  .اين حال

برگ اا جوان اولین نشاان مشاخ

ب طور ناگهاني باعم خشك شادن و پایچ خاوردگي انتهاا

پهنك برگ شده و در مواقعي تا نصف طول برگ را فرا ميگیرد ،ولي قسم

پايین بارگ

تا زمان پیر طبیعي آن ب رنگ سبز باقي ميماند.

شکل  -9کمبود مس

کمبود بر :اولین نشان كمبود بر ،تر
اس  .اين عالم

خوردگي برگاا جوان نزديك رگبارگ اصایي

با تعداد دندان اا غیر طبیعي در حاشی برگ امراه اس

مقابل رگبرگ اصیي تا قسم
شدن گلاا نیز از عاليم مشخ

تر

ك در طرف

خورده در طول برگ ايجاد مي شوند (شكل  .)32عقیم

كمبود بر اس  .در موارد كال خوشا عقایم مايشاود،

پرچماا باز شده و تخمدان رشد نمي كند .ضمناً كمبود بار با كاااش وزن اازار دانا و
چروكیدگي و خشك شدن دان اا منجر ميشود.
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شکل  -10کمبود بر

 -4-2الگوی جذب عناصر غذایی
مطالع دقیق رشد و توسع گیاه و دانستن عوامیي ك بر پتانسیل عمیكرد دان تأریر
ميگذارند ،ميتواند باعم بهبود تصمیماا مديريتي گردد .تشخی

صحیح مراحل رشاد

جو در ار منطق برا انجام اقدامات مهم مديريتي در ار مرحی الزم و ضرور اسا  .از
مقیاس اا عمده ك برا تشخی

مراحل توسع و رشد غالت مورد اساتفاده قارار ماي

گیرند ،ميتوان ب مقیاساا فیكس 3و زادكس 1اشاره نمود (شاكل  .)33در شاكل ()31
میزان برداش

عناصر غذايي نیتروژن ،فسفر و پتاسیم از خا

طي يك دوره رشد توسا

گیاه جو نشان داده شده اس .

- Feeks
- Zadoks
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شکل  -11الگوی رشد جو بر اساس مقیاس فیکس و زادکس
140

N

100

)( kg/ha

K2O

120
80
60

P2O5

40
20
0

شکل  -12روند جذب عناصر غذایی نیتروژن ،فسفر و پتاسیم طی مراحل مختلف رشد و نمو جو
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بر اساس الگو جذب عناصر غذايي مطابق با مراحل رشد جو مشخ

گرديده اس

ك

باالترين میزان تجمع نیتروژن در برگ در مراحل ظهور سنبی و گردهافشاني اتفاق مي افتاد.
البت از مرحی شروع پنج زدن تا مرحی غالف بستن ،جذب و تجمع نیتاروژن فاوق العااده
و ب استثنا مراحل ظهور سنبی و گردهافشاني ك تفاوت چناداني باا اماديگر

سريع اس

ندارند ،روند جذب و تجمع نیتروژن افزايشي اس  .اين روند نیز در مورد تجمع نیتاروژن در
سنبی نیز صادق اس .
در مورد فسفر ،جذب و تجمع آن در برگ ،از مرحی شروع پنج زدن تاا مرحیا
غالف بستن فوق العاده سريع اس

و بین چهار مرحی اول رشاد (-3شاروع پنجا زدن-1 ،

شروع ساق رفتن -1 ،ظهور برگ پرچم -1 ،غالف بستن) اختالف قابل توجهي مشااده نماي
شود .از مرحی غالف بستن تا مرحی گردهافشاني ،جذب و تجمع فسفر راب

باوده و در مراحال

خمیر شدن و رسیدن دان میزان آن ب شدت كااش مي يابد .ب استثنا مراحل ظهور سانبی و
گردهافشاني ،روند جذب و تجمع فسفر در برگ در مراحل مختیاف رشاد افزايشاي ماي باشاد.
جذب كل فسفر در گیاه بین مرحی پنج زدن و غالف بستن و نیز باین گارده-

باالترين سرع

افشاني و رسیدن كامل حاصل مي شود.
در مورد پتاسیم نیز ،باالترين سرع

جذب در برگ از مرحی پنج زدن تا مرحیا

غالف بستن اتفاق مي افتد .باالترين میزان پتاسیم در ساق و برگ اندوخت شاده ( )%86/5و
فق  %13/5در زمان رسیدن در سنبی ذخیره مي گردد.

 -0مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه جو
تولید غذا برا جمعی
حاصیخیز خا

در حال رشد مستیزم مديري

توس كشاورزان مي باشد .مديري

تیفیقي میزان عناصر غذايي و

تیفیقي تغذي گیاه ،ب صورت استفاده

اوشمندان از تركیب بهین منابع آلي ،معدني و بیولوژيكي عناصر غذايي در يك تناوب
زراعي برا

دستیابي ب عمیكرد و تولید بهین بدون آسیب رساندن ب اكوسیستم خا
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تعريف مي شود .ب عبارت ديگر مديري

تیفیقي تغذي گیاه با حفظ حاصیخیز خا

و

فراامي عناصر مورد نیاز گیاه در سطح بهین  ،منجر ب تولید پايدار محصول ب میزان مورد
انتظار ميگردد .استفاده مداوم از مقادير باال كوداا شیمیايي اررات منفي بر تولید پايدار
محصول داشت و استفاده نابجا

آنها مي تواند ب آلودگي محی

كشاورز پايدار چیز جز مديري

ماده آلي خا

بیولوژيك ،كود سبز ،بقايا گیااي و انواع كمپوس

زيس

منجر شود.

و استفاده نسبي از كوداا آلي و
نخوااد بود .از آنجايي ك  ،كوداا

آلي ب تنهايي قادر ب تأمین نیازاا غذايي محصوالت كشاورز پربازده در كشاورز
امروز نیس  ،استفاده تیفیقي از كوداا شیمیايي ،آلي و زيستي راه حل مناسبي در توصی
كود مي باشد .از طرف ديگر ،استفاده توأم كوداا شیمیايي و آلي ميتواند ب بهبود شراي
فیزيكي ،شیمیايي و بیولوژيكي خا
آلي و عناصر غذايي خا

كمك كرده و ب دنبال آن سبب افزايش میزان كربن

گردد.

 1-0مصرف بهینه کودهای شیمیایی
 -1-1-0توصیه مصرف نیتروژن
نوع کود های نیتروژنی
معمولترين كود نیتروژني موجود برا كش
نیتروژن خال

جاو ،كاود اوره حااو  18درصاد

ميباشد .ب دلیل پويايي كود اوره ،مصرف آن قبل از كش

اا رشد ب صورت سر

و يا در زماان-

و يا در آب آبیار توصی ميگردد .با توج ب حاللی

فاراوان

اوره بايستي مصرف آن ب صورت تقسی صورت گیرد.
كود سولفات آمونیوم (حاو  12درصد نیتروژن و  11درصد سولفات) نیاز يكاي
ديگر از كوداا حاو نیتروژن مي باشد ك ب ويژه در مناطق سرد در بهار مي تواناد با
عنوان كود سر

برا جو استفاده شود .اين كود ب دلیل داشتن سولفات مي تواند بخشي از

نیاز گیاه ب گوگرد را نیز برطرف نمايد.
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از كود نیترات آمونیوم (حاو  11درصد نیتروژن) ب عنوان يكي ديگار از مناابع
كود نیتروژني در شراي شور (شور خا  ،كمتر از  8دسيزيمنس بر متار) با عناوان
كود سر

ب جا اوره ميتوان استفاده كرد.

رابط تبديل مقدار كود اوره ب ديگر كوداا نیتروژني ب صورت زير مي باشد:
مقدار كود سولفات آمونیوم=  × 1/1مقدار كود اوره
مقدار كود نیترات آمونیوم=  × 3/5مقدار كود اوره
نیتروژن در انواع مختیف كوداا مركب نیز وجود دارد .كوداايي محیول حااو
عناصر غذايي پر مصرف از جمی نیتروژن برا مصرف در آب آبیار طراحي شده كا در
شراي آبیار تح

فشار و باراني قابل توصی مي باشد .در اين شراي آبیار امكان تقسی

بیشتر نیتروژن در مراحل مختیف رشد فراام مي باشد.
مقدار مصرف کودهای نیتروژنی
نیتروژن يك عامل كیید در دستیابي ب عمیكرد مطیوب در غالت اس  .جاو در
دوره رشد خود احتیاو زياد ب نیتروژن قابل جذب دارد .انجاام آزماون خاا
مقدار نیتروژن مورد نیاز توصی مي شود .بر اساس آزمون خا

در تعیاین

و تعیین مقدار كربن آلاي،

مقدار كود اوره مورد نیاز در گروه اا عمیكرد كم ( 1تن و كمتر) ،متوس ( 1تا  8تن)
و زياد ( 8تن و بیشتر) در جدول اا ( )1تا ( )5آمده اس  .در خاكها با مقادار كاربن
آلي كمتر میزان نیاز ب مصرف نیتروژن افزايش مي يابد.
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جدول  -0توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاکهای کمتر از  0/5درصد کربن آلی
(کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل (تن در هکتار)

اقلیم
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

132

182

132

152

132

گرم و خشک

112

162

112

182

122

معتدل

132

182

132

152

132

سرد

362

112

162

112

182

جدول  -4توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاکهای بین  0/5 -0/05درصد کربن آلی
(کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل (تن در هکتار)

اقلیم
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

362

112

162

112

182

گرم و خشک

122

152

122

112

182

معتدل

362

112

162

112

182

سرد

352

122

152

132

112

جدول  -5توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاکهای بین  0/05 -1درصد کربن آلی
(کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل (تن در هکتار)

اقلیم
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

352

122

152

132

112

گرم و خشک

382

112

182

132

112

معتدل

352

122

152

132

112

سرد

312

382

112

182

122
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در صورت عدم امكان انجام آزمون خا
اساس نتايج آزمون خا
دسترس تراكم كش

و تعیین میزان كود نیتروژني مصرفي بر

با توج ب شراي اقییمي ،سابق كشا

قبیاي ،میازان آب قابال

و پتانسیل عمیكرد مورد انتظار ماي تاوان میازان مصارف كودااا

نیتروژني را تعیین نمود .در جدول ( )8توصی عمومي مقدار مصرف كوداوره برا دساتیابي
ب عمیكرد مورد انتظار در اقییمها مختیف ارائ شده اس  .بديهي اس

در ماوارد كا از

ارقام پر محصول استفاده مي شود و با در دسترس بودن آب كافي ،برا برداشا

حاداكثر

محصول بايد نیاز غذايي رقم بر محصول را با افزايش مقدار كود مصرفي تامین كرد.
جدول  -6توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره برای تولید جو آبی (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل (تن در هکتار)

اقلیم
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

112

182

112

182

122

گرم و خشک

112

132

112

162

132

معتدل

112

182

112

182

122

سرد

332

112

132

112

182

در زراع

جو ديم مقدار مصرف كود نیتروژن بست ب میزان نیتروژن اولی خا ،

میزان رشد و عمیكرد مورد انتظار و میزان و توزيع بارندگي پايیزه و بهاره دارد .در اين بین
میزان بارندگي اا بهاره ك بتواند رطوب
تامین نمايد از اامی

خا

و نیاز رشد گیاه را تا پايان دوره رشد

خاصي برخوردار اس  .اگرچ نیاز اقتصاد مصرف نیتروژن برا

ارقام مختیف جو ديم بر حسب میزان و توزيع بارندگي در سال زراعي متفاوت ميباشد ،اما
با متوس مصرف  52الي  82كییوگرم نیتروژن در اكتار (ب ترتیب معادل  332الي 312
كییوگرم اوره در اكتار) ميتوان ب عمیكرداا

مطیوب در بارندگياا  122الي 185
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مییيمتر دس

ياف  .برا

بارندگياا خارو از اين محدوده نیز ميتوان از جدول ()8

استفاده نمود .اين مقادير برا سیستم تناوبي آيش–جو توصی شده اس  .چنانچ سیستم
تناوبي ب عیوف (لگوم)-جو تغییر كند ،مصرف نیتروژن برا جو ب طور متوس  32الي 12
كییوگرم در اكتار كمتر خوااد بود.
جدول  -0توصیه عمومی مصرف نیتروژن برای جو دیم بر حسب بارندگی در سال زراعی
بارندگي سال زراعي (مییيمتر)

نیتروژن مورد نیاز (كییوگرم در اكتار)

اوره (كییوگرم در اكتار)

152-185

12

68

185-122

15

36

122-115

52

323

115-152

55

312

152-185

82

312

185-122

85

313

بیش از 122

82

351

زمان و نحوه مصرف کودهای نیتروژنی
تنظیم و تطبیق برنام كود پاشي نیتروژن (سر
اامی

داي) براساس مراحل رشد جاو،

عیمي و عمیي زياد دارد .جذب نیتروژن از مرحی نشايي آغاز شاده و در مراحیا

گیداي ب حداكثر ميرسد .چهار مرحی اساسي در رشد جو شامل  -3پنجا دااي -1 ،سااق
داي -1 ،خوش داي ،و  -1پر شدن دان مي باشد ك تاأمین نیتاروژن ماورد نیااز در ايان
مراحل از اامی

ويژها برخوردار اس .

در مورد مصرف كود نیتروژني مورد نیاز در مرحی شروع كاش
پائیزه معروف اس

نكات ذيل مي بايس

مورد توج قرار ميگیرد.

ك با مصارف
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 -3مقدار نیتروژن ب اندازه نیاز موجب تشكیل يك سیستم ريشا ا توساع يافتا
مي شود ك گیاه را در مقابل مرگ و میر سرما زمستان مقاوم مي كند .میزان رشد سیساتم
ريش ا نسب

ب بخش اوائي بیشتر اس

و گیاه را قادر مي سازد كا آب و ماواد غاذايي

بیشتر جذب نمايد.
 -1گیاه جو اگر در تاريخ كاش

مناسب كاشت شود بطور معمول قبال از خاواب

زمستان  ،جوان زده و تولید پنج مي كند .مقدار ماده خشك تولیاد شاده كام باوده و نیااز
نیتروژن آن نیز كم مي باشد .اما نیاز ب مصرف نیتروژن برا استقرار خوب و تولید پنجا -
اا قو ضرور اس  .در صورتي ك تاريخ كاش

ب گون ا باشد ك احتمال نیااز با

آبیار نوب

دوم قبل از فصل يخبندان و ب دنبال آن توقف يا كناد رشاد فاراام گاردد،

اولین نوب

مصرف نیتروژن ب قبل از آبیار دوم و ب میزان  12درصد كل كود نیتروژناي

برآورد شده برا كل فصل رشد موكول شود .بديهي اس

در اين شراي تا حد زياد عمل

پنج زني جو قبل از شروع فصل سرما و يخبندان صورت ميگیرد .در شرايطي كا امكاان
آبیار قبل از شروع فصل سرما محیا نگردد (دير كاش

يا كاش

كرپا ) مصارف كاود

نیتروژني ب بعد از فصل سرما و در زمان تكمیل پنج زني موكول مي گردد.
 -1بايد از مصرف غیرضرور كود در مرحی ا از رشد رويشاي كا منجار با
خوابیدگي گیاه (ورس) و در نتیج كااش عمیكرد مي شود اجتناب ورزيد .مصارف زيااد
نیتروژن در اين مرحی موجب ادر رف

نیتروژن در ارر شستشو شده و گیااه را نساب

با

شیوع بیماريها و مرگ و میر زمستان حساس ميكند .برا پیشگیر از آبشويي و آلودگي
آبها زيرزمیني ،بهتر اس
دوره رشد و فعالی

نیتروژن را ب دفعات (تقسی ) مصرف نمود.
مجدد جو زمستان بعد از دوره سرما شروع مي شاود .در ايان

دوره پنج اا جديد ظاار و پنج اا قديم رشد مييابند و بست ب رشد اولی جو تا اواسا
فروردين ادام دارد .از نیم دوم فروردين مرحی جديد و بسیار حساس ظهور ساق آغاز مي-
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آشكار اسا  .بیشاترين

شود .شروع ساق با ظهور اولین گره در دو سانتیمتر سطح خا
نیاز نیتروژن جو در اين مرحی اس .

در مرحی طويل شدن ساق ك دو تا س افت ب طول مي انجامد ،میانگرهاا در ساق
جو ظاار مي شوند در انتها اين مرحی خوش در غالف ساق پنهان شده اسا
مرحی خوش در شكم يا شكم خوش نیز مي گويند .پیشنهاد شده اس
خا

و مديري

كا با آن

با توجا با شاراي

آبیار و مزرع حداقل يك سوم از كود نیتروژن مورد نیاز در اين مرحی

مصرف شود.
در خا اا با باف

ريز و سنگین (رسي و لوم رسي) و متوس (لوم) ،يك ساوم

نیتروژن در مرحی آب دوم ( شروع پنج زني قبل از شروع سرما زمستاني) ،يك ساوم در
مرحی تكمیل پنج زني و پس از گذراندن سرما زمستاني و يك سوم در مرحی ساق داي
( ظهور اولین گره در ساق ) و يا تشكیل خوش (متورم شدن ساق و يا شكم خوش) مصرف
ميشود .در خاكها با باف

درش

و سبك (شني) بهتر اس

نیتاروژن در چهاار مرحیا ،

امزمان با آب دوم و شروع پنج زني ،تكمیل پنج زني ،ساق داي و گیداي مصرف شود.
در صورت امكان و ب ويژه در خاكها نسبتاً سبك بهتر آن اس

ك  15درصاد نیتاروژن

كل در مرحی شكم خوش( متورم شدن ساق ) و  35درصد بعد از گیداي و شاروع پرشادن
دان اا مصرف گردد.
در زراع
امزان با كش

جو ديم ،دو سوم مقدار كود نیتروزني توصی شده مي بايس

در پاايیز

ب صورت جايگذار زير بستر بذر در فاصای  8تاا  3ساانتي متار باذر

مصرف شود .يك سوم باقیمانده نیز در صورت وجود بارندگي اا بهاره بصورت سر
فاصی زماني نیم دوم اسفند تا نیم اول فروردين ماه بصورت سر

در

توصای ماي شاود .در

مناطقي ك دو سوم كود ازت در پايیز مصرف شده ،در صورت عدم وجود بارندگي بهاره از
مصرف كود سر

خوددار شود .ب دلیل اينك در روش جايگذار بیش از  12كییاوگرم

در اكتار نیتروژن خال

در زير بذر از منبع آمونیاومي نیتاروژن مانناد اوره رشاد ريشا
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محدود مي گردد توصی مي شود برا بیش از  12كییو گرم نیتروژن خال

مصارف كاود

ب روش تقسی انجام داد .ب عالوه ارگز نبايد كود نیتروژني آمونیومي را باا باذر در ناوار
كش

با عمق يكسان مصرف كرد چرا ك اين عمل باعم سوزش بذر و عدم جوان زني آن

خوااد شد .بر اين اساس نميتوان بیش از  32كییوگرم نیتاروژن خاال

در اكتاار را با

امراه بذر مصرف نمود.
ب منظور افزايش كیفی
نیتروژن از اامی

دان جو ب ويژه افزايش پروتئین آن ،ماديري

مصارف

ويژها برخوردار اس  .جذب نیتروژن توس جو در اواخار دوره رشاد

ميتواند ب افزايش پروتئین دان جو منجر شود .مصرف خاكي كوداا نیتروژني در اواخار
فصل رشد جو با مشكالتي امراه اس  .با اين حال بهتارين روش بارا كااربرد كودااا
نیتروژني در اين زمان محیولپاشي مي باشد .محیولپاشي نیتروژن در مراحل ظهور خوش اا و
شیر شدن دان ب افزايش پروتئین دان منجر خوااد شد .بدين منظور در طول  8روز پس از
 52درصد گیداي جو ،محیولپاشي كود سولفات آمونیوم و يا اوره ب میزان  1تا  6كیاوگرم
در اكتار توصی ميگردد .محیولپاشي كود نیتروژني در اين مرحی را ميتاوان با صاورت
توأم با مصرف سم برا مبارزه با سن جو انجام داد .غیظ

محیول نیتروژن برا محیولپاشاي

از  8در ازار بیشتر نشود .برا غني ساز دان جو از لحاظ پروتئین مي توان از كوداا باا
محتوا نیتروژني باال در مرحی شیر شدن دان امراه با آب آبیار (كودآبیار ) اساتفاده
نمود .در زراع

جو ديم ب منظور افزايش پروتئین دان و عمیكرد جو ديم ميتوان در اوايل

ساق داي ب امراه عیفكش جه

كنترل عیف اا ارز از محیولپاشي اوره با غیظا

1

الي  5درصد استفاده نمود.
 2-1-0توصیه مصرف فسفر
كمبود فسفر در جو مي تواند ب عی

پايین بودن فسفر بومي خا

و يا كاودداي

كم فسفر باشد pH .پائین (در خاكها اسید ) و يا  pHباال (در خاكها قییائي و آاكي)،
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خا

سرد و خا

خشك جذب فسفر را كااش ميداد .كمبود فسفر در مراحل اولی رشد

جو پتانسیل عمیكرد را ب شدت كم ميكند .مراحل اولی رشد حدود  5تا  8افتا اول ماي-
باشد و توصی بر اين اس

ك فسفر كافي در اين مرحی در اختیار ريش گیاه قارار گیارد.

حدود  %35از كل فسفر جذب شده توس جو در دو افت اول رشد جو جذب مي شود .ايان
مقدار كم اس

ولي تاریر زياد در دستیابي ب عمیكرد مطیوب دارد .میازان فسافر ذخیاره

شده در خا

بیشتر در مراحل بعد رشد جو مورد استفاده قرار مي گیرند و كمباود فسافر

در انتها رشد تاریر كمي رو تولید محصول جو دارد .پنج اا كافي و قو نقش اساساي
در افزايش تولید جو دارند و فسفر نقش بارز در تولید پنج اا قو باز مي كند.
حرك
سطح خا

فسفر در خا

كند ميباشد .قسم

زياد از كود فسافردار مصارفي در

تثبی

شود .اين امر ،كارائي كود فسفردار را

در خا

باقي مانده و ممكن اس

كااش ميداد .كارائي نسبي كود فسفردار ب  pHخا  ،مقدار و شاكل فسافر در خاا ،
مقدار ،روش و زمان مصرف كود و نیاز خاص ارقام جو دارد pH .خا
حاللی

و فراامي فسفر در خا

از مهمترين عوامل

ميباشد .برا افزايش كاارايي مصارف كاود فسافردار

نكات زير ميبايد مدنظر قرار گیرد
الف :مصرف كود فسفر بصورت نوار بويژه در خاكها اسید و قییايي
ب :استفاده از ارقام كارآمد
و :مصرف ساير عناصر غذائي ب مقدار كافي
د :كنترل عیف اا ارز
اا :مصرف كافي آب
و :كنترل فرسايش داخل مزرع
حدود  32تا  12درصد فسفر مصرف شده ،جذب گیاه جو ميشود و باقیمانده آن ب
صورت غیرقابل جذب در ميآيد .بنابراين كوداا فسفردار دارا ارارات باقیماناده بارا
كش

محصول بعد مي باشند .در سیستم اا تناوب زراعي جو-ذرت-جو ،در صورتي ك
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اول جو و كش

برا كش

مصرف شده باشد ،كش

دوم ذرت كود فسفردار ب مقدار كافي بر اساس آزمون خا

سوم جو ب كود فسفردار كمتر نیازمند بوده با عباارت ديگار

كاربرد كود فسفردار در كش

اا قبیي نیاز فسفر جو را تأمین مينمايد.

در برخي موارد مصرف بیش از حد كوداا فسفردار و ب دنبال آن ،جذب بیش از
حد نیاز فسفر توس بعضي از گیااان موجب كااش تولید ميگردد .چنین اررااايي ممكان
اس

ب اين دلیل باشد ك فسفات سرع

جذب و انتقال بعضي از عناصر غذايي كم مصرف

مانند رو  ،آان و مس را كااش مي داد.
انواع کودهای فسفری

از انواع مهم كوداا فسفردار مصرفي متداول در كشور ،د آمونیوم فسفات (باا
 18درصد  )P1O5و سوپر فسفات تريپل (با  18درصد  )P1O5ميباشد .كود ساوپر فسافات
ساده ( 38-12درصد  )P1O5نیز از جمی كوداا فسفر اس
تولید آن در كشور وجود دارد .كوداا فسفر با حاللی
ب صورت كودآبیار مناسب مي باشند .مزي

ك ظرفیا

مناسابي بارا

باال وجود دارد ك برا كاربرد

استفاده از اين كوداا ،كاربرد آسان آنها در

مرحی تشكیل پنج امزمان با حداكثر نیاز گیاه با فسافر ماي باشاد .كااربرد كودااا
میكروگرانول فسفر نیز در حال گسترش مي باشد و برا زراع

جو قابل توصی اسا .

امچنین بجا سوپرفسفات تريپل برا تامین فسفر مورد نیاز جو مي توان از كود میكروبي
فسفات گرانول ب مقدار معادل استفاده كرد.
مقدار مصرف کود فسفری

مقدار كاربرد كوداا فسفر بست ب نوع ،زمان و روش مصرف متفااوت اسا .
آزمون خا
خا

برا توصی مصرف كوداا فسفر توصی مي شود .حد بحراناي فسافر در

 35مییي گرم در كییوگرم در نظر گرفت مي شود .ب عبارت ديگر احتمال پاسخ جاو

ب مصرف كوداا فسفر انگامي ك در خا

مقدار فسفر قابل استفاده كمتر از  35باشد
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افزايش مي يابد .در جدول ( )6دست بند مقدار فسفر قابل استفاده خا
خا

بر اساس آزماون

ارائ شده اس  .در جدول اا ( )3تا ( )31مقدار كود ساوپر فسافات تريپال بارا

دستیابي ب عمیكرداا مورد انتظار آورده شده اس  .مقدار كود توصی شده برا كاربرد ب
روش پخش سطحي مي باشد .در صورتي ك كود با دستگاه كودكار-بذركار و با صاورت
نوار مصرف گردد مقدار توصی ب يك دوم تا دو سوم مقادير ارائ شده در جادول ااا
زير كااش مي يابد .مقدار مصرف كوداا میكروگرانول فسفر ك امراه با كاش
درس

باذر

در كنار بذر مصرف مي شوند مقدار  12تا  82كییوگرم در اكتار توصی مي گردد.
مبنا توصی مصرف خاكي فسفر ،آزمون خا

مي باشاد .در ماوارد كا ايان

امكان فراام نباشد برا توصی مقدار كاربرد كوداا فسفر با توج با ساابق كاشا ،
عمیكرد مورد انتظار ،میزان برداش

فسفر توس جو از خا

مي بايس

گیااي آشنا با شراي خاكي منطق مراجع شود .در جدول اا پیوس
كود بر اساس مراحل رشد جو آورده شده اس

ب كارشناس تغذي
نیز تقاويم مصارف

ك برا توصی مقدار مصارف فسافر ماي

توان ب آن مراجع نمود.
جدول  -8گروه بندی فسفر قابل استفاده خاک برای کشت جو
فسفر قابل استفاده خاک (میلی گرم در کیلوگرم)
>5

5-32

عنوان گروه

خییي كم

كم

احتمال پاسخ به مصرف کود (درصد)

85-322

52-85

32-35

<35

متوس

زياد

كمتر از  52درصد

بدون پاسخ
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جدول  -9توصیه مصرف سوپرفسفات تریپل برای خاکهای کمتر از  5میلی گرم در کیلوگرم
فسفر قابل استفاده (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل (تن در هکتار)

اقلیم
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

382

122

112

182

162

گرم و خشک

355

365

135

115

185

معتدل

382

122

112

182

162

سرد

332

112

152

162

122

جدول  -10توصیه مصرف سوپرفسفات تریپل برای خاکهای  5-10میلی گرم در کیلوگرم فسفر
قابل استفاده (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل (تن در هکتار)

اقلیم
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

312

382

332

112

112

گرم و خشک

335

315

385

125

135

معتدل

312

312

332

112

112

سرد

352

362

132

112

182

جدول  -11توصیه مصرف سوپرفسفات تریپل برای خاکهای  10-12میلی گرم در کیلوگرم
فسفر قابل استفاده (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل (تن در هکتار)

اقلیم
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

52

62

332

312

382

گرم و خشک

15

85

35

315

315

معتدل

52

62

332

312

382

سرد

82

322

312

382

362
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جدول  -12توصیه مصرف سوپرفسفات تریپل برای خاکهای  12-15میلی گرم در کیلوگرم
فسفر قابل استفاده (کیلوگرم در هکتار)
عملکرد پتانسیل (تن در هکتار)

اقلیم
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

12

12

82

32

332

گرم و خشک

12

12

52

62

322

معتدل

12

12

82

32

332

سرد

12

82

62

332

312

در زراع

جو ديم حد بحراني فسفر  3مییي گرم در كییوگرم تعیین شده اس

كشاورز مي تواند متوس نیاز فسفر مزرع خود را بر اساس آزمون خا

كا

از طريق جادول

( )31محاسب نمايد.
جدول  -10متوسط نیاز فسفری جو دیم بر اساس آزمون خاک
(مییيگرم در

فسفر اولی خا

میزان پنتااكیسد فسفر مورد نیاز

كییوگرم)

سوپرفسفات تريپل مورد نیاز

(كییوگرم در اكتار)

3

8

35

6

31

12

8

13

15

8

16

82

5

15

85

1

11

32

زمان و نحوه مصرف کودهای فسفری

مقادير توصی شده در جداول ( )3-31برا كاربرد خاكي ب روش پخش ساطحي
پیشنهاد شده اس  .توصی بر اين اس

ك تمام كود فسفر قبل از كاش

جو و يا امزمان
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با كاش

بذر مصرف گردد .مصرف فسفر در اين دوره تاریر زياد بر رو تعاداد پنجا و

توسع سیستم ريش ايي دارد .ب دلیل تثبی
كوداا نیتروژني بهتر اس

فسفر در خا

آن در مقايس باا

و عدم تحر

كود فسفر با دستگاه بذركار-كودكار ،در زيربذر ب فاصی 5

تا  32سانتي متر قرار گیرد .در كل مصرف كوداا فسفر ب صورت ناوار نساب
روش دستپاش و يا پخش سطحي از اولوي

با

بیشتر برخوردار اس  ،ضمن اينك مقدار كود

مصرف شده ب  85تا  52درصد مقدار محاسب شده برا پخش سطحي كااش ميياباد .ايان
میزان بستگي ب مقدار فسفر قابل استفاده خا
(جدول )6در خا

كاربرد نوار نسب

دارد .در مقادير خییاي كام تاا كام فسافر

ب پخش سطحي ارجحی

دارد و سبب كاااش 52

درصد مقدار توصی كود ب روش پخش سطحي مي گردد .در مقادير متوس تا باال فسفر
(جدول )6تفاوت چنداني بین دو روش در كاربرد كود توصی شده وجود ندارد .چنانچ اين
روش ب دلیل عدم وجود تجهیزات كافي عمیي نباشد مي تاوان كاود فسافر را در ساطح
خا

پخش كرده و با ديسك در عمق خا

بذر مي بايس

دق

قرار داد .در صورت كاربرد كود امزمان باا

شود ك میزان مصرف از  82كییوگرم بیشتر نباشد.

در زمان داش

جو مي توان از منابع ديگر از كوداا فسافر محیاول در آب

استفاده نمود .اين منابع مي توانند امراه با آب آبیاار (كاود آبیاار ) و ياا محیولپاشاي
استفاده شوند .بهترين مراحل كودآبیار جو در دو مرحی ابتدا رشاد رويشاي جاو (آب
سوم) و يا اواخر پنج زني و اواس ساق داي مي باشد .در اين مراحل در مجماوع  5تاا 32
كییوگرم از كوداا محیول در آب حاو فسفر زياد ب صورت كود آبیار و امچنین در
امین مراحل رشد استفاده از منابع كود ك حاو مقادير زياد فسفر مي باشند ب صورت
محیولپاشي  1/5-5كییوگرم در اكتار توصی مي گردد.
از كوداا میكروگرانول فسفر مي توان در رديف كاش

بذر استفاده كرد .اين

روش كاربرد ب نام پاپ-آپ 3مشهور اس  .ب اين صورت ك دستگاه بذر كار امزمان باا
- pop-up
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كاش

كنار بذر جايگاذار ماي

بذر در رديف كش  ،كود را نیز در امان رديف درس

كند .اين روش با روش كاربرد نوار ك كود با فاصی از بذر (در زير و كنار باذر) قارار
مي گیرد متفاوت اس  .مقدار مصرف كود در اين روش ب دلیل احتماال ساوختكي بارا
گیااچ كمتر از روش اا ديگر مصرف كوداا فسفر در خا

اس .

 -0-1-0توصیه مصرف پتاسیم
برا بدس

آوردن يك عمیكرد مطیوب تأمین عنصر پتاسیم برا جاو ضارور

اس  .با توج ب مصرف بيروي كوداا نیتروژني و فسفردار و مصرف اناد
پتاسیمي ،در بسیار از موارد مقدار برداش

پتاسیم از خا

بیش از سرع

عنصر از كاني اا مي باشد .كمبود پتاسیم در خا اا با باف

كودااا

آزادساز ايان

سبك و شني بیشتر متاداول

اس  .گیاه جو در مرحی ساق رفتن بیشتر از ساير مراحل ب پتاسایم احتیااو دارد .در ايان
مرحی روزان  1/5تا  6كییوگرم در ار اكتار پتاسیم جذب ماينماياد .مصارف كودااا
پتاسیمي اين نیاز را جبران ميكند .ب عالوه ،كاه جو منبع با ارزشاي اسا

كا حادود 65

درصد از پتاسیم جذب شده توس گیاه در تركیب آن قرار ميگیرد .پتاسیم مقاوم

گیاه را

در برابر آفات و بیمار اا و صدمات ناشي از تنش اا سرمايي افزايش ميداد .اين عنصر
سبب افزايش بازداي استفاده از كوداا نیتروژني نیز ميشود.
انواع کودهای پتاسیمی
از انواع متداول كوداا پتاسیمي مي توان ب سولفات پتاسیم و كیريد پتاسایم با
ترتیب با  52و  82درصد پتاسیم ( )K1Oاشاره نمود .در بسیار از موارد بین سولفات پتاسیم
و كیريد پتاسیم تفاوتي از لحاظ ارر بخشي وجاود نادارد .تنهاا در شاراي كشا

جاو در

خاكها شور كاربرد كود كیريد پتاسیم توصی نمي شود .مالحضاات مرباوط با كااربرد
كوداا پتاسیمي در شراي شور در بخش مربوط در اين راانما ارائ شده اس  .كودااا
پتاسیمي با بنیان سولفات نیز وجود دارند ك ب راحتي در آب قابل حل بوده و برا كاربرد
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در آب آبیار در مراحیي از رشد جو ك ب كمبود پتاسیم حساس مي باشاد قابال توصای
اس  .ب عالوه كوداا پتاسیمي مركب ك حاو عناصر ديگر از جمی نیتاروژن و فسافر
مي باشند نیز برا كاربرد در آب آبیار توصی مي گردد.
مقدار مصرف کودهای پتاسیمی
توصی مصرف كود پتاسیمي مي بايس
بحراني پتاسم قابل استفاده در خا

بر اساس آزمون خا

 122مییي گرم در كییوگرم گازارش شاده اسا  .با

عبارت ديگر در صورتي ك مقدار پتاسیم قابل استفاده خا
كییوگرم خا

صورت گیرد .حد

كمتار از  122مییاي گارم در

باشد احتمال پاسخ ب كاربرد كود افزايش مي يابد و در مقادير باالتر از 122
مشاااده

مییي گرم در كییوگرم ب احتمال زياد پاسخي از مصرف كود پتاسایمي در خاا

نمي شود .با اين حال كاربرد پتاسیم ب صورت كودآبیاار با وياژه بارا دساتیابي با
عمیكرداا باال حتي در شرايطي ك پتاسیم در خا
گردد .در جدول ( )31گروه بند آزمون خا

كافي ب نظر ماي رساد توصای ماي

برا پتاسم قابل استفاده آورده شده اس .

جدول  -14گروه بندی پتاسیم قابل استفاده خاک برای کشت جو
پتاسیم قابل استفاده خاک (میلی گرم در کیلوگرم)
>322

322-352

352-122

<122

عنوان گروه

خییي كم

كم

متوس

زياد

احتمال پاسخ به مصرف کود (درصد)

85-322

52-85

كمتر از  52درصد

بدون پاسخ

عالوه بر آن توج ب سیستم كشا
پتاسیمي مورر اس  .در موارد مانند كش
خا

بهتر اس

و تنااوب زراعاي در توصای كااربرد كاود
متوالي جو و ذرت ب دلیل تخیی شديد پتاسیم از

پس از آزمون خا  ،كود پتاسیمي مصارف شاود .در صاورتیك میازان
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پتاسیم قابل جذب خا

در محدوده  352تا  122مییي گرم در كییاوگرم باشاد دو راهكاار

برا كودداي وجود دارد
الف :اگر سیستم زراعي فشرده وجود داشت و زارع عالقمناد باشاد میازان پتاسایم
خا

از كمترين حد يعني  352مییي گرم در كییوگرم كمتر نشود .ب عبارتي پتاسیم خا

را در يك محدوده راب

نگ دارد بايد ب اندازه پتاسیمي ك توس گیاه جو از مزرع خارو

ميشود ساالن كود پتاسیمي مصرف نمايد .ب اين راهكار ،استراتژ نگهداش
ب :در صورتي ك زارع از توان اقتصاد خوبي برخوردار اس

ميگويند

ميتوان از محدوده

 352مییي گرم تا  122مییيگرم پتاسیم قابل استفاده در ار كییوگرم خا  ،كود پتاسیمي را
تا  322كییو گرم  K1Oدر اكتار ( 122كییوگرم سولفات پتاسیم در اكتار) مصرف كرد.
در اين راهكار ك ب استراتژ ذخیره پتاسیم در خا
ذخیره مي شود و مقدار پتاسیم در خا

معاروف اسا  ،پتاسایم در خاا

در حد باال باقي مي ماند.

میزان كاربرد كوداا پتاسیمي بست ب نوع و زمان مصارف متفااوت اسا  .در
جدول اا ( )35تا ( )38مقدار مصرف كود ساولفات پتاسایم در خاا

با روش پخاش

سطحي برا دستیابي ب عمیكرداا مورد انتظار در سطوح مختیاف پتاسایم قابال اساتفاده
خا

آورده شده اس  .در صورت كاربرد كود ب صاورت ناوار در كناار باذر مقاادير

توصی شده ب نصف كااش مي يابد.
در زراع

ديم ب دلیل اينك اغیب مزارع دارا پتاسیم باال مي باشند مصرف خاكي پتاسایم

توصی نمي شود.
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جدول -15توصیه مصرف سولفات پتاسیم برای خاکهای کمتر از  0-100میلی گرم در کیلوگرم
پتاسیم قابل استفاده (کیلوگرم در هکتار)
اقلیم

عملکرد پتانسیل (تن)
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

332

132

112

152

182

گرم و خشک

362

122

112

112

182

معتدل

332

132

112

152

182

سرد

122

112

112

182

162

جدول -16توصیه مصرف سولفات پتاسیم برای خاکهای  100-150میلی گرم در کیلوگرم
پتاسیم قابل استفاده (کیلوگرم در هکتار)
اقلیم

گروه های عملکرد پتانسیل (تن)
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

312

312

382

362

122

گرم و خشک

332

312

352

382

332

معتدل

312

312

382

362

122

سرد

312

352

382

332

132

جدول -10توصیه مصرف سولفات پتاسیم برای خاکهای  150-200میلی گرم در کیلوگرم
پتاسیم قابل استفاده (کیلوگرم در هکتار)
اقلیم

گروه های عملکرد پتانسیل (تن)
1

1

5

8

≤8

گرم و مرطوب

52

82

32

332

312

گرم و خشک

12

82

62

322

332

معتدل

52

82

32

332

312

سرد

82

62

322

312

312
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مي باشد .در موارد ك اين

مبنا توصی مصرف خاكي پتاسیم ،آزمون خا

امكان فراام نباشد برا توصی مقدار كاربرد كوداا پتاسیمي با توج ب سابق كاش ،
پتاسیم توس جو از خا

عمیكرد مورد انتظار ،میزان برداش

مي بايس

تغذي گیااي آشنا با شراي خاكي منطق مراجع شود .در جدول اا پیوس
مصرف كود بر اساس مراحل رشد جو آورده شده اس

ك برا

ب كارشناس
نیز تقويم

توصی مقدار مصرف

پتاسیم مي توان ب آن اا مراجع نمود.
زمان و نحوه مصرف کودهای پتاسیمی
تمام كود پتاسیمي قبل از كاش
در صورتي ك پتاسیم موجود در خا
قبل از كاش

مصرف و با ديسك زير خا

قرار داده ميشود.

برا رفع نیاز گیاه كافي نباشد و كود پتاسیمي نیاز

مصرف نشده باشد ،مصرف سر

كیريد پتاسیم در ياك نوبا

در مراحال

اولی رشد جو توصی ميگردد .برا افزايش كارايي كود پتاسیمي ميتوان ايان كاود را باا
دستگاه بذركار-كودكار در رديف كش

بذر قرار داد .با ايان روش مقادار مصارف كاود

پتاسیمي كااش خوااد ياف  .برا ارربخشي بیشتر ،بهتر اسا

اماراه باا كاود پتاسایمي

مقدار كود نیتروژني نیز مصرف شود.
در مراحل اننها پنج زني و اواس ساق داي استفاده از كودااا قابال حال در
آب ك حاو مقادير مناسبي پتاسیم باشند ب مقدار  32تا  12كییوگرم در اكتار توصی مي
شود .امچنین محیول پاشي كوداا حاو اين عنصر در امین مراحل رشد با مقادار 1-1
كییوگرم در اكتار نقش مورر در افزايش عمیكرد كمي و كیفي جو دارد .برا دساتیابي
ب عمیكرد اا زياد مصرف سر

كوداا حاو پتاسیم باال ب صورت كودآبیار و ياا

محیولپاشي در مراحل گیداي (قبل از ظهور خوش ) و شیر شدن دان كمك ب سازايي در
پر شدن دان اا و افزايش عمیكرد جو دارد.
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 4-1-0توصیه کاربرد عناصر کم مصرف
كمبود عناصر غذايي كم مصرف معموالً در خاا ااا سابك و درشا
(شني) ،خا اا آاكي و خا اا با ماده آلي كم اتفاق مي افتد .مشخ
از اراضي تح

كش

بافا

شده اس

ك

جو  18درصد دچار كمبود شديد آان 12 ،درصد دچار كمبود شاديد

رو  15 ،درصد دچار كمبود منگنز و  11درصد نیز دچار كمبود مس ميباشند .در صاورتي
ك نتايج تجزي نمون خا  ،غیظ

اين عناصر را پايین تر از حد بحراني نشان داد بايساتي

از كوداا محتو اين عناصر استفاده شود .میزان مصرف اين كوداا كم اس
اررات فراواني بر عمیكرد ب ويژه بر كیفی

با اين حاال

جو تولید برجا ماي گاذارد .كااربرد ايان

عناصر ب ويژه رو و آان سبب افزايش غیظ

آنها در دان شاده كا با دنباال آن آرد

تولید از ارزش غذايي باالتر برخوردار خوااد بود .با مصرف بهین كود ب ويژه سولفات
رو  ،ضمن كااش اسید فیتیك و افزايش غیظ
رو ك معیار برا قابیی

عناصر غذايي ،نسب

مولي اسید فیتیك ب

جذب عناصر غذايي مهم در بدن انسان مي باشد نیاز كاااش

مييابد.
انواع کودهای حاوی عناصر کم مصرف
كوداا سولفات رو  ،سولفات آان ،سولفات مس ،سولفات منگنز ،اسایدبوريك
و كود میكرو كامل و كوداا كالت (در اين كوداا از بنیاناا آلي از جمی  EDTAو
 EDDHAاستفاده ميشود) از جمی كوداا حاو عناصر كم مصرف ميباشاند كا اار
يك از آنها نقش خاص و بسزايي در زراع

جو دارند

مقدار ،زمان و نحوه کاربرد کودهای حاوی عناصر کم مصرف
در جدول ( )36گروهبند غیظ

عناصر غذايي كم مصرفدر خا

برا دس يابي

ب تولید مطیوب جو آورده شده اس  .اين جدول نشان ميداد ك ار چا غیظا

عنصار
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پايینتر باشد احتمال اينك با مصرف كود عمیكرد جو افزايش ياباد بیشاتر

غذايي در خا
خوااد بود.

جدول  –18گروه بندی غلظت عناصر غذایی کم مصرف بر اساس آزمون خاک برای کشت جو
گروه

عملکرد نسبی با مصرف
عنصر غذایی (درصد)

عنصر غذایی قابل استفاده

*

روی

آهن

منگنز

مس

خیلی کم

كمتر از 52

<2/15

<1/5

<1

-

کم

52-85

2/15-2/5

1/5-5

1-8

<0/25

متوسط

85-322

2/5-3/2

5-8/5

8-32

0/25-0/5

زیاد

بدون پاسخ

>1/0

>0/5

>10

>0/5

* عمیكرد جو در ارر مصرف عنصر غذايي نسب

كوداا
كاش

ب پتانسیل عمیكرد در نظر گرفت شده اس .

حاو عناصر كم مصرف در صورت كاربرد در خا

مصرف شده و با شخم زير خا

شوند و يا با غیظ

بايستي قبل از

 1تا  1در ازار در مراحل پنج

زني ،اوايل ساق داي و حتي در مرحی گیداي محیول پاشي شوند .مصرف بر در مناطقي ك
دارا

خا

شور مي باشند توصی نميگردد .محیول پاشي اين عناصر از منابع كود

سولفات مانند سولفات آان و رو با غیظ

 8-5در ازار امكان پذير اس  .در خا اا

آاكي ،كارايي سولفات آان كااش مي يابد ك در اين صورت از محیولپاشي سولفات آان
و يا مصرف خاكي سكسترين آان ب میران  32-35كییوگرم در اكتار استفاده مي شود .در
شراي كمبود شديد اين عناصر در خا

مصرف خاكي كوداا حاو عناصر كم مصرف

ب ويژه سولفات رو ومنگنز ب میزان  12-15كییوگرم در اكتار توصی مي شود.
كوداا حاو عناصر كم مصرف بايستي قبل از كاش
زير خا

شوند يا آنك با غیظ

مصرف شده و با شخم

س در ازار در مراحل پنج داي كامل ،اوايل ساق رفتن

و حتي در مرحی گیداي محیول پاشي شوند.
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برا محیولپاشي يا برگپاشي رعاي

كیی نكات فني زير ضرور اس :

 محیول پاشي بايد صبح زود يا عصر انگامي ك اشع آفتاب مايل اس -ب محیول كود تهی شده  ،ماده سیتووت يا مايع ظرفشوئي ب غیظ

انجام گیرد.
 2/1در اازار (122

مییيلیتر در  3222لیتر آب) اضاف گردد .اين كار باعم كااش نیرو كشش ساطحي آب
شده و در نتیج قطرات آب حال

پخشیده ب خود گرفت و ساطح تمااس بارگ باا ذرات

كود افزايش يافت و در نتیج میزان جذب برگي افزايش مييابد.
وزش باد بايد حداقل باشد.

 -انگام محیول پاشي سرع

 پس از انجام محیول پاشي با حداقل فاصی زماني آبیار مزرع انجام گیرد. -برا اطمینان از صح

انجام عمییات فوق پیشنهاد ميگردد كود مورد نظر را باا غیظا

مربوط تهی و در قطع كوچكي از مزرع برگپاشي انجام گیرد .در صورت عدم ظهور عالئم
برگ سوز پس از س روز در گیاه در تمام سطح مزرع برگپاشي انجام شود.
 در اراضي شور از كود میكرو كامل بدون بر استفاده شود. برا غني ساز بذر كوداا حاو عناصر كم مصرف در مراحل مختیف پنج زني ،ساقداي و حتي شیر شدن دان را مي توان محیولپاشي نمود.
 -2-0کاربرد ماده آلی در تولید جو
ايران در منطق خشك و نیم خشك واقع شده اس
 82درصد از اراضي زير كش

و میزان كربن آلي در بیش از

كمتر از  3درصد و دربخش قابل توجهي از آن كمتر از 2/5

درصد مي باشد .چنین وضعیتي در خا اا كشور بي ترديد توان تولید خاكهاا را محادود
كرده و دستیابي ب ااداف افزايش تولید و پايدار آن را دشوار مينمايد .بررسي ااا نشاان
داده اس

ك ب ازا افزايش ار گرم كربن آلي در كییوگرم خا

(معادل  2/3درصد يا 1

تن در اكتار) عمیكرد دان جو ب طور میانگین  168كییوگرم در اكتار افزايش ماي ياباد.
افزون بر اين با افزايش كربن آلي از محدودي

خا

اا شور (قابیی

اداي

الكتريكاي
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حداكثر تا  32/5دسي زيمنس بر متر) و سبك (میزان رس كمتر از  35درصد) بر عمیكارد
دان جو كاست خوااد شد.
مواد آلي تركیبات كربني مي باشند ك بوسیی گیااان ،ريز جانداران و جانوران در
خا

تولید مي شوند .وجود مواد آلي عالوه بر اينك نشان دانده سالم

اس  ،شاخ

و كیفیا

خاا

مناسبي برا بارور آن ب شمار مي آيد ك حاصل بر امكنش فرايند ااا
اس  .ماده آلي با بهباود شاراي خاكدانا سااز و

فیزيكي ،شیمیائي و بیولوژيكي خا

بهبود بخشیده و قدرت نگهدار آب را نیاز

وضعی

تخیخل ،نفوذ پذير آب را در خا

در خا

افزايش مي داد .از طرف ديگر مواد آلي در ارر معدني شدن ،مقدار قابل توجهي از

عناصر غذائي پر مصرف و كم مصرف را در خا

آزاد نموده و با تغذيا متعاادل گیااه

كمك زياد مينمايد.
منابع تامین مواد آلي دارا تنوع زياد اس
كمپوس

و شاامل اناواع كودااا حیاواني،

حاصل از بقايا محصوالت كشاورز نظیر شاخ و برگ گیااان ،سبوس برنج و

كیش جو ،ضايعات نیشكر و پست  ،ضايعات كارخان اا قند ،چا خشك كناي ،چاوب و
كاغذ و كش

و صنع اا تولید قارچ خوراكي ،كمپوس

حاصال از تخمیار زبالا ااا و

فاضالب شهر  ،پودر استخوان و ساير مواد قابل تجزي گیااي و حیواني اس
اصالح نسب
خا

كربن ب نیتروژن ،غیظ

ك عالوه بار

عناصر غذايي مورد اساتفاده گیاااان زراعاي را در

افزايش ميداند .ب عالوه مديري

صحیح زراعي و اعمال كشاورز حفاظتي از جمی

انتخاب تناوب زراعي مناسب ،استفاده از كود سبز ،استفاده از بقايا كاه و كیش محصوالت
و انجام خاكورز حفاظتي كمك شاياني در حفظ و ارتقا كربن آلي خا
زير واژه اايي ك در ارتباط با مواد آلي خا
کربن آلفی  :كربن آلي ،كربني اس
مستقیم دارد.

مي نماياد .در

قرار دارند تعريف شدهاند.

ك در مواد آلي موجود باوده و در نساب

 C/Nارار
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ماده آلی :ب انواع مختیف تركیبات كربني موجود در باقي مانده گیااي و يا جانور ك در
مراحل مختیف تجزي قرار دارند ماده آلي گفت مي شود.
کودهای آلی :مواد تهی شده از فرآور تركیبات با منشاء زيستي و يا تركیباات فارآور
نشده گیااي و حیواني و يا پسمانداا آلي واحداا فرآور صانعتي كا توسا تجزيا
میكروبي يكنواخ

شده را كود آلي مي نامند .كوداا آلاي باياد از نظار ماواد اولیا و

محتوا كربن آلي ،خصوصی

آلي بودن را دارا باشند (كربن آلي بیش از  32درصد و ماده

آلي بیش از  15درصد) .كوداا آلي مي بايس

حاو مقادير كافي عناصر غاذايي ماورد

نیاز گیاه باشند تا ب عنوان كود شناخت شوند (میازان عناصار غاذائي  P1O5 ،Nو  K1Oبا
صورت مجموع يا منفرد بیشتر از  5درصد در ماده خشك) .اين مواد ممكان اسا
غذايي را فوراً در دسترس گیاه قرار نداند ولي موجب افزايش حاصیخیز خا

عناصار
مي شوند.

کود آلی– معفدنی :اين تركیبات از اختالط كوداا شیمیائي باا ماواد آلاي مانناد پیا ،
لیگنین ،لجن خشك و غیره ايجاد مي شوند .كوداا معدني ب منظور افزايش سطح عناصار
غذايي در اين كوداا ب كار مي رود.
کمپوسفت :كمپوس

ب تركیبي از ماده آلي ك حاصل تجزي تادريجي بااقي ماناده ااا

گیااي يا حیواني ،پسمانداا فضوالت حیواني ،ضايعات گیاااي ،ضاايعات كشاتارگااي و
رسوبات لجن واحداا تصفی فاضالب مي باشد گفت مي شود.
کرم پوسال (ورمی کمپوست) :كرم پوسال ب كمپوس

تهی شده توس كرمهاا خااكي

ك از طريق اضم و دفع فضوالت و ديگر پسمانداا آلي ايجاد مي شود گفتا ماي شاود.
مواد آلي اضم شده با اختالط با ذرات ريز خا

موجب ايجاد دان ااا كوچاك حااو

مقدار زياد عناصر غذايي قابل دسترس گیاه مي شود.
محرک های رشد آلی :ب تركیباتي گفت مي شود ك از طرقي غیر از تأمین عناصر غاذائي
و يا كااش آفات و عوامل بیماريزا موجب بهبود رشد گیاه مي گردند اين مواد ماي تواناد
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شامل اسیداا ایومیك و فولويك ،اسیداا آمین و مواد محر

استخراو شده از بافتها

مختیف گیااي و غیره باشد.
هومفوس :ماده سیاه رنگ ،بي شكل ،كیوئید  ،نسبتا"پايدار ب تجزي میكروبي باا تركیاب
مولكولي پیچیده ا اس
ماده نسب

ك محصول نهايي تجزي میكروبي ماده آلي در خا

اس  .ايان

ب تجزي میكروبي نسبتا" مقاوم بوده و وزن مخصوص ظاار كمي (-1 gcm-1

 )2/15دارد.
اسید هیومیک :اسید ایومیك از تجزي جزيي تركیبات آلي آرومانیك ك از منشاء گیااان
خشكي ز اس

تشكیل شده و از مواد تیره رنگ بي شكل كا محصاول نهاايي فعالیا

باكتريها و برخي آنزيمهاس

بوجود مي آيد .اين اسید در محیطها قییايي محیول بوده و در

محیطها خییي اسید رسوب مي نمايد.
اسید فولویفک :اسید فولويك مولكولها طبیعي استند ك از فعالی

میكروبها مفیاد بار

رو بقايا گیااي ايجاد مي شود .اين اسید ام در محیطها اسید و ام در محیطها باز
محیول مي باشد و وزن مولكولي آن كمتر از اسیداا ایومیك اس .
اسیدهای آمینه :اسیداا آمین اسیداا كربوكسییي استند ك حاو گاروه ااا عامال
آمیني نیز ميباشد .حدود  12نوع اسیدآمین ب عنوان واحداا سازنده مولكاولي بسایار از
گیااان و حیوانات تا كنون شناخت شده اس .
 -1-2-0مصرف کودهای آلی در زراعت جو
میزان مصرف كود آلي بستگي ب درج پوسیدگي ،نسب
آن دارد .كود گاو كمپوس

كربن ب نیتروژن و نوع

شده (پوسیده) با درج رسیدگي باال در خااكي كا میازان

كربن آلي آن كمتر از يك درصد مي باشد  35-12تن در اكتار توصای مايشاود .كاود
گاو تازه  32-35تن در اكتار و كود مرغي  5-32تن در اكتار .از كودااا كمپوسا
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زبال شهر نیز مي توان استفاده كرد .مهمترين مسال در انتخاب ناوع و مقادار كاود آلاي
قیم

اين نهاده مي باشد ك در انگام مصرف مد نظر قرار مي گیرد.
اگر كود آلي نپوسیده باشد بهتر اس

رطوب

چند ماه جیوتر با خا

مخیوط و باا اعماال

مناسب پوسانده شود .اگر كود آلي درج رسیدگي كاافي داشات باشاد مايتاوان

امزمان با كش

آن را مصرف نمود .بهتر اس

كود آلي در عمق مورر ريشا باا خاا

كامال مخیوط شود.
داشتن عناصر غذايي بیشتر و حال

كود اا آلي گرانول معموال ب عی

گرانول

بودن ب میزان  122-822كییو گرم در اكتار مصرف مي شوند.
نشان داده شده اس

ك با مصرف كودااا آلاي ماي تاوان از میازان مصارف

كوداا شیمیايي كاس  .میزان جايگزيني كوداا شیمیايي در ارر مصرف كوداا آلاي
بین  15تا  15درصد گزارش شده اس .

بست ب نوع عنصر غذايي و میزان آن در خا

 -2-2-0تناوب زراعی و کود سبز
از آنجا ك عمیكرد گیااان زراعي ناشي از برآيند اررات فیزيكاي ،بیولاوژيكي و
مديريتي سیستمها زراعي اس  ،انتخاب يك تناوب مناسب با تأكید بر جنب اا حفاظا
محی زيس
كش

برا ار منطق شرط اصیي افزايش بهرهور در دراز مدت خوااد بود .تناوب،

گیااان مختیف با ويژگیها متفاوت در توالي يكديگر ميباشد .در میان سیساتمها

زراعي ،تناوب ،نقش بسیار مهمي را در كشاورز پايدار ايفا ميكند .انتخاب تناوب زراعاي
صحیح ،ب دلیل بهبود حاصیخیز و كیفی

خاا  ،افازايش ماواد آلاي خاا  ،كاااش

بیماريها ،آفات و عیفها ارز و كااش فرسايش باعم افزايش تولید ميشود.
يكي از رااها افزايش ماده آلي خا

استفاده از كود سبز در تناوب زراعي ماي

باشد .منظور از كود سبز ،شخم زدن گیاه و افزودن آن ب خا
برداش

محصول اس  .ارر كود سبز بر خصوصیات فیزيكي خا

پس از رشد كاافي و بادون
امانند كود حیواني ماي
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باشد .در صورتي ك از گیااان تیره بقوالت ب عنوان كود سبز استفاده شود ،تمام نیتاروژن
تثبی

شده ب خا

بر مي گردد .از طرف ديگر كود سبز با جذب و ذخیره مواد غذايي در

خود از شست شدن آنها جیوگیر مي نمايد .نشان داده شده اس

ك كش

شبدر شیرين با

عنوان كود سبز ب دلیل ريش اا توسع يافت و عمیق خود سبب انتقاال فسافر از اعمااق
خا

ب سطح خا

شده و در افزايش حاصیخیز خا

سطحي مورر اسا  .گیااه ماورد

استفاده ب عنوان كود سبز مي بايستي اررات منفي بر رشد محصول بعد نداشت باشد ،فصال
رشد كوتااي داشت  ،تراكم بوت باال و رشد سبزين ا زياد داشت باشد تا عالوه بر اين ك
مقدار زياد ماده آلي ب خا
پوشش كامل خا

اضاف مي كند ،پوشش كامل خاا

برا جیوگیر از فرسايش خا

را نیاز تاامین نماياد.

و بازدار از رشد عیفها ارز ضارورت

دارد .بنابراين ااداف كود سبز را مي توان در افزايش ماده آلي خا  ،حفظ مواد غاذائي خاا
(و در صورت استفاده از گیااان تیره بقوالت افزايش نیتروژن خاا ) ،جیاوگیر از فرساايش
خا  ،ازدياد فعالی

اا زيستي و مبارزه با عیفها ارز خالص نمود.

كود سبز در سیكل تناوبي فق ميتواند جايگزين آيش فصیي گردد .چنانچ طاول
آيش فصیي موجود برا تولید يك محصول كفاي

مي نمايد ،استفاده از كود سبز طاي آن

آيش فصیي مجاز نیس  .نوع آيش فصیي (زمستان يا تابستان ) ك در شاراي كشا

آباي

توس كود سبز جايگزين مي شود ب شراي اقییمي بستگي دارد .در نواحي اقییماي كا باا
زمستان سرد مشخ

مي شوند ،گیااان وجیني (مانند چغندرقند ،پنب  ،ذرت و سیب زمیناي)

در بهار كاشت مي شوند و آيش زمستان مي تواند توس كود سبز اشغال گاردد .در ناواحي
اقییمي با زمستان ماليم ،گیااان وجیني ممكن اس

در پائیز (مانند چغندر قند و سیبزمیني)

يا در بهار (مانند ذرت ،پنب و آفتابگردان) كاشت شوند و كود سابز ماي تواناد محصاولي
تابستان يا پائیزه (عكس دوران رشد محصول اصیي) باشد.
كوداا سبز در بیشتر مواقع از گیااان خانواده بقوالت استند .گیااااني از جمیا
خیر ،لوبیا روغني ،انواع لوبیا ،چاودار ،شبدر ،جو و جو سیاه ب عنوان كاود سابز در كشا
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آبي مورد استفاده قرار مي گیرند .يونج ب عنوان كود سبز كاشت نميشود ،اما در صاورتي
ك پس از حصول رشد كافي سبزين ا ب خا

برگردانده شود ،بعضاي از اادفها كاود

سبز را تامین مي كند .گیاااني مثل جو سیاه ،چاودار و شبدر ايراني ب خاوبي در خاكهاا
فقیر رشد مي كنند و در بهبود بارور و ساختمان خاكها مورر مي باشند.
كود سبز را حداقل دو افت قبل از كاش

جو ب خا

بر ميگردانند .ارچ درصد

مواد خشبي كود سبز بیشتر و نیتروژن آن كمتر باشد ،مي بايستي با فاصی زماني طوالنيتر
از كاش

برگردانده شود .در صورتي ك از گیاااني مثل يونج يا شبدر بعنوان

جو ب خا

كود سبز استفاده مي شود مي بايستي ابتدا آنها را با ماشین آالتي مانند كولتیواتور پنج غاز
از پائین طوق قطع نمود تا خشك گردند و يا آنها را با عیف كش مناسب خشك كارد و 1
تا  1افت بعد در وضعی

گاورو بودن خا  ،شخم شوند .در غیر اين صورت ايان گیاااان

مجدداً رشد كرده و ب صورت عیف ارز در خوااند آمد .ایچگاه نبايستي كود سابز را با
عنوان عیوف برداش
خا
برداش
خا

و يا مورد چرا دام قرار داد .اين عمل باعم خاروو ماواد غاذائي از

شده و ممكن اس

رشد و عمیكرد محصول بعد را كااش داد .چرا دام ياا ياك

مختصر عیوف از كود سبز انگامي امكان پذير اس

ك كاود شایمیائي كاافي با

داده شود و آيش فصیي موجود اجازه رشد مجدد و كافي را ب كود سبز بداد.
ماش نیز مي تواند ب عنوان كود سبز مورد استفاده قرار گیرد .اين گیاه ،گرمسیر

و تابستان بوده و دارا نیاز حرارتي زياد اس  .ماش پس از سبز شدن ب خشاكي مقااوم
بوده و در اراضي سبك و غني از مواد آلي يا خا اا شني رسي تولیاد بیشاتر دارد .از
آنجايي ك ماش حاصیخیز خا

را بهبود ميبخشد از جايگاه ويژها در تناوب زراعي باا

جو برخوردار اس .
در موارد ك از بقوالت ب عنوان كود سبز استفاده شود ب دلیل تثبیا

زيساتي

نیتروژن توس اين گیااان مي توان تا  322كییوگرم از میزان كود ازتي مصرفي كاس .
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 -0-2-0کاربرد اسید های هیومیک و محرک های رشد گیاه
اسیداا ایومیك تاریر بسزايي در بهبود شراي شایمیايي ،فیزيكاي و بیولاوژكي
خا

برا رشد جو ايفا مي نمايد .ب عالوه كاربرد اسید ایومیك كارايي استفاده از عناصر

غذايي از جمی فسفر را افزايش مي داد .اسید ایومیك را ب صورت بذرمال در زمان كش
جو مصرف نمود .اين عمل شراي سبز شدن و جوان زدن دان را بهبود مي بخشد .ب عاالوه
اسید ایومیك را مي توان در زمان پنج زني ،ساق رفتن و يا قبل از ظهور خوش اماراه باا
آبیار مصرف نمود .كاربرد محیاول ااا اساید ایومیاك از طرياق سیساتم آبیاار و
محیولپاشي و يا مصرف بذر مال امكان پذير مي باشد.
تاكنون محر

اا رشد مختیفي معرفي شده اند .در اين باین كااربرد اسایداا

آمین و عصاره جیبك اا دريايي تاریر ب سزايي در رشد گیاه جو دارد .كاربرد اسایداا
آمین در شراي تنش سرمايي در زمان پنج زني برا كااش خسارت سرما توصی مي شود.
اين تركیبات در مقابی با شراي تنش اا خشكي و يا شور نیز قابل مصرف مي باشند.
 -0-0کاربرد کودهای زیستی در زراعت جو
كوداا زيستي ب مواد جامد (عمدتاً پودر ) ،مايع و يا در برخي موارد ژل مانناد
اطالق مي شود ك تركیبي اس

از يك ماده نگهدارنده ك با جمعی

انبوه از يك ياا چناد

نوع ارگانیسم مفید خاكز و يا فرآورده متابولیك آنها تركیب و فرمول شاده اسا

و با

منظور تأمین عناصر غذايي مورد نیاز گیااان و يا افازايش رشاد و عمیكارد آنهاا اساتفاده
ميشوند .انواع متفاوتي از كوداا زيستي امروزه در دنیا معرفي شده اس
برا كش

غالت بويژه جو مورد استفاده قرار مي گیرد.

ك توس زارعین
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 -1-0-0کودهای زیستی حاوی باکتریهای محرک رشد گیاه
كوداا زيستي حاو باكتريها محر
زيستي قابل استفاده در كش

رشد گیاه از مهمتارين اناواع كودااا

جو مي باشند .باكتريهايي مانند ساودوموناس ،فالوبااكتريوم،

باسییوس ،ازتو باكتر و آزوسپیريیوم از انواع شناخت شده باكتريها محر
باشند .باكتر اا محر

رشد گیااه ماي

رشد گیاه بوسیی مكانیسم اا مختیف ،بطور مستقیم و ياا غیار

مستقیم رشد گیااان را افزايش ميداند.
مكانیسم اا مستقیم شامل تثبی

بیولوژيك نیتروژن ،حاللی

فسفاتها نامحیول،

تولید تنظیم كننده اا رشد و ويتامین اا مي باشند ك با تاریرات مستقیم بر رشد گیاه سبب
افزايش عمیكرد گیااان مي باشند .از مكانیسم اا غیر مستقیم مي توان ب خصوصیاتي مانند
تولید سیانید ایدروژن ،آنتي بیوتیك اا و سیدروفوراا اشاره كرد .مكانیسم اا غیر مستقیم
با تعديل تاریرات منفي تنش اا زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیااان مي شوند.
نحوه مصرف کودهای زیستی محرک رشد گیاه در جو
مقدار و نحوه مصرف كوداا زيستي محر

رشد گیاه بستگي زيااد

با ناوع

فرموالسیون آنها دارد .اين كوداا عموما ب شكل مايع و يا پودر و ب ندرت ب صورت گرانول
تولید مي شوند .حسب نوع فرموالسیون ار كود نحوه مصرف آن ب شرح زير مي باشد.
الف -کودهای زیستی محرک رشد گیاه با فرموالسیون مایع:
 -1بذر مال:

ابتدا مقدار معیني از بذر داخل ظرف مناسب تمیز میشود .سپس متناسب با مقدار
بذر مصرفي ،كود زيستي مايع ب آن اضاف شده و برا چند دقیق محتويات ظرف ب خاوبي
تكان داده میشود تا از آغشت شدن كیی بذور ب كود بیولوژياك اطمیناان حاصال گاردد.
سپس بذر اا برا كاش

آماده استند .در صورت آماده نبودن شاراي كاشا  ،باذر ااا
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درمكان مناسب تمیز ( دور از نور مسقیم خورشاید و ترجیحاا ااوا سارد و خشاك )
نگهدار ميشوند .نگهدار بذور در اين شراي بیش از  11ساع

توصی نمي شود.

مقدار كود زيستي مايع مصرفي بستگي ب میزان و نوع بذر دارد .درماورد جاو با
ازا ار يك كییوگرم بذر كاربرد  12مییي لیتر از ماي تیقیح مايع توصی مي گردد .نتاايج
آزما يشات اخیر انجام شده در موسس تحقیقات خا

و آب نشان داده اس

كااربرد كاود

زيستي ويژه جو (فالوي ) ب مقدار يك لیتر در اكتار مي تواند بطور متوس سبب افزايش
عمیكرد جو تا  32درصد گردد.
 -2محلول پاشی:

نتايج آزمايشات سالها اخیر نشان داده اس

كاربرد باكتريهاا محار

رشاد

گیاه بصورت محیولپاشي دارا اررات مثبتي در رشد و عمیكرد گیااان زراعي و از جمی جو
اس  .برا اينكار ابتدا با استفاده از يك سمپاش مقدار آب مصارفي بارا محیاول پاشاي
مزرع كالیبره میشود .محیول پاشي معموال در دو تا س مرحی توصی مي شود .بناابراين باا
توج ب سطح سبز مزرع  ،مقدار كود بیولوژيك مصارفي متفااوت خواااد باود .در روش
محیول پاشي ،ب لحاظ اقتصاد قطعا مي بايستي كود مورد نظار رقیاق گاردد .بار اسااس
جمعی
اس

میكروارگانیسم مورر موجود در كود رقیق ساز تا صد بار نیز مجاز مي باشد .بهتر
از كوداا بیولوژيك با جمعی

پاي  328و انواعي ك بیش از دو ماه از تاريخ تولیاد

آنها گذشت باشد استفاده نشود .محیول پاشي بهتر اس

در انگام غاروب آفتااب صاورت

گیرد تا ضمن جیوگیر از تاریرات منفي امواو ماوراء بنفش نور خورشید ،از فرص

كاافي

برا نفوذ ب فییوسفر برخوردار باشد.
ب -کودهای زیستی محرک رشد گیاه با فرموالسیون پودری:

میزان مصرف كوداا زيستي پودر نیاز بساتگي با میازان و ناوع باذر دارد.
امچنین اين كود اا برا استقرار بهتر بر رو بذر نیازمند ب استفاده از يك ماده چساباننده
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مي باشند .بعضي از كمپاني اا معتبر در فرموالسیون خود از مواد چسباننده استفاده كارده
اند و در نتیج در خصوص اين كوداا نیاز ب ماده چسباننده وجاود نادارد ولاي عموماا
تولیدكننده اا يا در كنار كود خود اين ماده چسباننده را قرارداده و يا مصرف كنناده را با
استفاده از ماده چسباننده راانمايي مي كنند.
ب منظور تیقیح بذر با كوداا پودر ابتدا بذر مورد نیاز ب داخل ظارف مناساب
تمیز منتقل میشود .سپس متناسب با مقدار بذر درون ظرف ،مقدار مشخصي از محیول ماده
چسباننده ب آن اضاف شده و ب خوبي بهم میشود .پس از اطمینان كافي از چسبنا

باودن كییا

بذور ،كود زيستي اضاف شده و مجددا ب خوبي بهم زده میشود .در صورت امكان بهتر اس
از كش

بذراا اندكي اوا خشك شده(در ساي و در سطح تمیز) و سپس كش
برا چسبنا

قبال

شوند.

كردن بذور از مواد متعدد استفاده میشود .محیول  12درصد صام

عربي 12 ،درصد شكر 1 ،درصد متیل اتیل سیولز نمون ا از اين مواد مي باشند .مقدار ماواد
چسباننده مصرفي بسار مهم مي باشد چرا ك اگر ماده چسباننده بیش از نیااز اضااف گاردد
موجب چسبیدن بذر اا ب يكديگر شده و در حالتي ك كمتر از نیاز اضاف گردد مقدار كود
اندكي را بر رو خود جا خوااد داد .در مورد جاو كااربرد  12-12مییاي لیتار محیاول
چسباننده و حدود  12گرم ماي تیقیح پودر توصی مي گردد.
 -2-0-0کودهای زیستی حاوی باکتری های اکسید کننده گوگرد
گوگرد از عناصر اس

ك در خا

بصورت سولفات مي باشد.گوگرد در كمی

وجود داشات ولاي فارم قابال جاذب آن
و كیفی

محصول ارار داشات و امچناین در

اصالح خاكها شاور و قییاايي كااربرد دارد .افازودن گاوگرد با خاكهاا غالبااً بادلیل
اكسیداسیون كند اين عنصر چاره ساز نبوده و الزم اس
گوگرد بويژه تیوباسییوس سرع

با كاربرد باكتريها اكسید كنناده

بیشتر يابد .اين باكتريها قادرند با اكسید كردن گوگرد

عنصر افزوده شده ب خا  ،سبب قابل جذب شدن آن برا گیاه شوند .از طرف ديگر اين
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شده و قابیی

اكسیداسیون سبب كااش موضعي اسیديت خا

جذب عناصر مانند فسافر،

رو  ،آان و مس را افزايش مي داد .ماي تیقیح باكتريها تیوباسییوس عمومااً با شاكل
پودر تهی مي شود و ب ازا  52كییاوگرم گاوگرد باياد ياك كییاوگرم مايا تیقایح
تیوباسییوس و قبل از كش

مصرف نمود .اخیرا پااليشگاه گاز خانگیران اقادام با تولیاد

گوگرد بنتونیتي پاستییي ب فرم عدس نموده اس
از كارايي باالتر نسب

ك ب سرع

در خا

پخشیده میشاود و

ب ساير فرم اا گوگرد برخوردار اس .

 -4مدیریت تغذیه گیاه جو در شرایط تنش های محیطی
 -1-4مدیریت تغذیه گیاه جو در شرایط خاک های شور
 -1-1-4برخی تعاریف
شوری خاک ( :)ECeمجموع نمكاا محیول در عصاره اشباع خا
واحد شور خا

را شور خا

گويناد.

دسيزيمنس بر متر ) (dS.m-3اس ك معادل واحد قديمي آن يعني مییي ماوس

بر سانتيمتر ) (mmhos/cmميباشد.
سدیم تبادلی خاک ( :)ESPسديم تبادلي خا
خا

مقدار سديمي اس

ك در محل اا تباادلي ذرات

قرار گرفت و در تعادل با مقدار سديم موجود در محیول خا

ميباشد .سديم ب عناوان ياك

قیمداد ميشود زيرا زياد اين عنصر در خا

باعام پراكناده شادن ذرات

عنصر مضر در خا

مجار نفوذ آب در خا

را مسدود نموده و با كااش اداي ایادرولیكي

خا

شده و در نهاي

خا

مانع رسیدن آب و عناصر غذايي ب ريش ميشود .واحد سديم تبادلي خا

«درصاد» ماي-

باشد.
واکنش خاک ( :)pHواكنش خا
نشان ميداد .اين شاخ
واحد مي باشد.

در خا

شاخصي اس

ك میزان اسید يا باز بودن خاا

را

اشباع شده (گل اشباع) اندازهگیار مايشاود و بادون
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خاک شفور :ب خاكي اطالق ميگردد ك میزان اداي
ب اندازها باشد ك رشد و عمیكرد گیاه را تح

الكتريكي عصاره اشاباع ) (ECeآن

تاریر قرار داد .ب عنوان قرارداد انگاامي

ك شور گفت مي شود ك  ECeعصاره اشباع خا

بیشتر از چهار دسيزيمنس بر متار

)(dS.m-3در  15درج سانتیگراد و درصاد ساديم تباادلي ) (ESPآن كمتار از  35باشاد.
اسیديت يا واكنش ) (pHاين قبیل خاكها معموالً از  6/5كمتر اس .
خاک سفدیمی :خاكي اس

) (ECeكمتار از چهاار

ك در آن شور عصاره اشباع خاا

دسيزيمنس بر متر ) (dS.m-3و درصد سديم تبادلي آن بیشتر از  35باشد .اسیديت يا واكنش
) (pHاين قبیل خاكها از  6/5بیشتر اس .
خاک شور و سدیمی :ب خاكي گفت مي شود ك در آن میزان ااداي

الكتريكاي عصااره

اشباع ) (ECeبیشتر از چهاردسي زيمنس بر متر ) (dS.m-3و درصد سديم تبادلي ) (ESPآن
بیشتر از  35باشد .خالص مطالب بیان شده در جدول ( )33ارائ شده اس .
جدول  -19طبقهبندی کیفی خاکها از نظر شوری و سدیمی بودن در کشاورزی
ویژگیهای عصاره اشباع خاک
شور

-3

) ECe(dS.m

درصد سديم
اسیديت

تبادلي ESP

يا واكنشpH

غیرشور

شور

شور و سدیمی

سدیمی

<1

>1

>1

<1

<35

<35

>35

>35

<6/5

<6/5

<6/5

>6/5

 -2-1-4اصالح خاکهای شور
ب طور خالص اصالح و بهساز خا

و اراضي با محادودي

شاور و ساديمي

شامل زاكشي اراضي ،شستشو نمك اا منطق رشد ريش اا (آبشويي) و انجام عمییااتي
ك امواره مقدار يون اا كیسیم و منیزيم موجود در خا

بیش از يون سديم باشد ،اسا .

برا عمییات اصالح خا  ،ابتدا بايستي از طريق اندازهگیر ااا ويژگايااا خاا

و
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تعیین شاخ

اا مندرو در جدول ( )12نوع خا

و عمییات اصالحي را تعیاین و ساپس

برا اصالح آن اقدام نمود.
اصالح اين قبیل خاكها در شراي معمولي اغیب امكان پذير اس  ،مگر آنك شرائ
زاكشي (طبیعي) خاكها نامناسب باشد .ب طور طبیعي در بیشتر خاكها شور مقادير كیسیم
مورد نیاز برا جايگزيني سديم كافي ميباشد ،لیكن الزم ب ذكر اس

كا بارا اصاالح

خاكها ،آب آبشوئي نیز بايستي دارا مقدار كمي امالح محیول بوده و از نساب

ساديم با

كیسیم متناسبي نیز برخوردار باشد .در حاالتي ك آب غیر شور در دساترس نباشاد از آب
كمي شور نیز با رعاي

مديري

مربوط ميتوان برا آبشويي خا

اساتفاده نماود .روش

اا عمیي اصالح خا اا شور ب طور اختصار عبارتند از:
الف) شستشوی خاک :بايستي شستشو خا
(در چند نوب ) ميباشد تا ك شور خا

حتي االمكان با آب مناسب ب روش متناوب
ب كمتر از  8دسيزيمنس بر متر (برا كشا

جو) كااش يابد .از ديگر سو بايستي عمییات آبشويي خا

با ادف حفظ وضعی

شاور

و جیوگیر از تجمع نمكها نیز بايستي مداوماً انجام گیرد ك در جدول ( )12آمده اس .
جدول  -20توصیه آب مورد نیاز شستشوی خاک با توجه به شوری برای کشت جو
مقدار شوری خاک
(دسی زیمنس بر متر)
>6

شرح اصالح خاک
نیاز به آبشویی ندارد.

6/0 – 0/5

آبیاری اول سنگین انجام شود.

0/6 – 9/5

آبیاری اول و دوم سنگین انجام شود.

9/6 – 10/0

یک نوبت آبیاری قبل از کشت و آبیاری اول و دوم سنگین انجام شود.

10/1 – 20/0

یک نوبت آبیاری بسفیار سفنگین قبفل از کشفت و آبیفاری اول و دوم سفنگین

*

انجام شود.
< 20

با در دست داشتن نتیجه آزمایش آب با کارشناس مربوطه مذاکره نمایید.

*یک نوبت آبیاری سنگین معادل  1000مترمکعب آب در هکتار میباشد.
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ب) كش
خا

گیااان متحمل ب شور در الگو زراعي حداقل در سال اول پاس از آبشاويي

مانند جو و كوتاه نمودن فواصل بین دو آبیار

ج) آبیار زمستان ،
د) كش

پیش از موعد مرسوم و استفاده از بذور ارقام متحمل ب شور و اقییم ار محل

هف) كش

بر رو شیب فارو و آبیار ب روش كرتي يا فارويي.

با توج ب ويژگیها خا اا شور و سديمي برا آبشويي امالح و اصاالح خاا ااا
شور ،بهتر اس

ابتدا امالح موجود در عمق متعارف از نیمرخ خا

بحد كااش داده شاود

ك امكان رشد و نمو گیااان متحمل ب شور در آن فراام گاردد ،ساپس تاا زمااني كا
شور خا

ب حد قابل تحمل گیاه مورد نظر برسد ادام عمییات آبشوئي امزمان با آبیار

محصول انجام شود.
اصالح و بهساز خا اا شور و ساديمي و ساديمي مبتناي بار اعماال روشاها
فیزيكي ،شیمیائي و زيستي اس

ك انتخاب نوع روش و يا تیفیقي از چند روش بستگي با

امكانات تخصصي و تكنیكي منطق مورد اجرا دارد .موررترين شیوه در اصالح و بهسااز چناین
خا

اائي اعمال روش تیفیقي ميباشد ك بايستي با مشورت متخصصین امر انجام شود.

 -0-1-4توصیه کودی جو در شرایط شور
مصرف كوداا نیتروژن در شراي شور با غیر شور متفاوت اس  .براساس نتايج
تحقیقات صورت گرفت در خاكها با اداي

الكتريكي) (ECeكمتر از  8دسي زيمنس بار

متر مقدار نیتروژن معادل مصرف در شراي غیر شور ميباشد .در خاكها با شور بین -31
 8دسي زيمنس بر متر ،مقدار  12درصد ب میزان توصی كاود نیتروژناي مصارفي براسااس
مقادير كربن آلي افزوده ميشود .ولي در شور اا خا
متر خا

باالتر از  31دسي زيمانس بار

از مقدار توصی كود نیتروژني  12درصد كاست ميگردد.
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مصرف نیتروژن در اوايل دوره
دان جو در شراي شور از اامی

رسیدگي

رويشي گیاه(پنج داي) و در دوره

ويژه ا برخوردار مي باشد .زيرا مصرف نیتروژن ،سابب

افزايش تعداد پنج و وزن ازار دان و در نتیج  ،افزايش عمیكرد دان و كاه مي گردد.
بطور كیي كوداا نیتروژن در خا اا سبك (شني) سا ياا چهاار باار و در
خا اا سنگین (رسي) دو تا س بار در مراحل قبل از كاش  ،بعاد از پنجا زناي كامال،
مراحل اولی ساق رفتن و ظهور خوش مصرف ميشود .در خا اا متوس و سنگین ياك
نوب

قبل از كش  ،سپس در مرحی پنج داي و نوب

سوم در مرحی ساق رفاتن مصارف

ميشود .در شرايطي ك مصرف كود نیتروژني با ماشینآالت ب دلیل بیند بوت اا جو با
روش جامد در مزرع مقدور نباشد مصرف كود اوره از طرياق آب آبیاار بسایار ماؤرر
خوااد بود .با توج ب اينك معموالً در شراي شور آبیار اول سنگین انجام ميشود بنابراين
توصی ميشود در خا اا سبك باف  ،شروع مصرف كود نیتروژني قبل از آبیار نوب
دوم باشد و بقی كود بطور مساو در مراحل بعد مصرف شوند .در خاا ااا متوسا و
سنگین باف  ،مصرف  52تا  82كییوگرم در اكتار كود نیتروژني قبال از كاشا

و بقیا

بطور مساو در مراحل بعد مصرف شوند.
در شراي شور ،برا تامین فسفر مورد نیاز جو ،تفاوتي بین كوداا سوپرفسافات
تريپل ،فسفات آمونیوم و فسفات سولفات آمونیوم وجود ندارد .در شراي شور

< ECe <6

 1دسي زيمنس بر متر مصرف فسفر تا  12درصد بیشاتر و در شاور ااا بیشاتر میازان
مصرف مطابق با توصی در شراي غیر شور خوااد بود.
مصرف پتاسیم در دو قس امزمان با كاش

و انگام ساق رفتن باعم بهبود معني

دار عمیكرد مي شود .مصرف پتاسیم تا شور  8دسي زيمنس بر متر برابر توصای مصارف
در شراي غیر شور و در شور تا  8 < ECe <31دسي زيمنس بر متر مصرف بیشتر پتاسیم
ب میزان  12درصد بیشتر پتاسیم توصی مي شود.
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مصرف كوداا حاو عناصر كم مصرف ب صورت محیول پاشي امانند شاراي
غیر شور توصی مي گردد .ولي مصرف خاكي كود سولفات رو ب میزان  12كییوگرم در
اكتار برا شراي شور بسیار مطیوب خوااد بود.
 -2-4مدیریت تغذیه گیاه جو در شرایط تنش خشکی
آب ب عنوان يكي از اساسيترين نیازاا حیاتي گیااه در انگاام اولويا بناد
عوامل مؤرر بر رشد گیاه چ از نظر كمی

و چ از نظر كیفی

ميگیرد .تنش رطوبتي يكي از مهمترين تنشاايي اس

در درج اول اامی

ك ممكن اس

قارار

گیاه در طول دوره

رشد خود با آن مواج گردد .آرمانيترين شراي از نظر رطوبتي برا اكثر گیااان زراعاي
مزرع ( )FCتا حد تخیی رطوبتي خا

يعناي 52

حفظ رطوب

خا

در دامن حد ظرفی

درصد آب سهلالوصول ميباشد .گیاه جو با فرار از خشكي و يا ايجااد مقاوما

در برابار

خشكي ميتواند بر تنش رطوبتي فائق آيد .در ايران بخش عمده رشد گیاه در طول پاايیز و
بعد از سرما زمستان ك زمان نزول بیشترين بارندگي اس  ،رخ ميداد .جو ك قبال از
مااها خشك و گرم برداش
رطوب

ميگردد ،از اين طريق از خشكي فرار ميكند .با اين حاال،

كم و درج حرارت باال ،ب عنوان عوامل محدود كننده تولید جو محسوب ميگردند.

سیستم ريش گسترده جو ،اين گیاه را قادر ميسازد تا رطوب
مختیف خا

ب دس

مورد نیاز خود را از بخشاها

آورد .اگر نقط رشد گیاه سالم مانده باشد ،با بهبود شاراي رطاوبتي

خا  ،گیاه مجدداً رشد خود را از سر خوااد گرف  ،اما با كااش عمیكارد مواجا خواااد
شد .در جدول ( )13عاليم و نشان اا خسارت خشكي در مراحل مختیف رشد در گیاه جو
نشان داده شده اس .
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جدول  -21اثرات تنش کم آبی در مراحل مختلف نمو جو
مرحله نموی جو
جوان زدن

اثر تنش کم آبی
تشكیل گیااچ ضعیف
عالوه بر كااش تعداد پنج  ،در اين مرحی ريش اا رانوي يا دائمي

پنج زني

تشكیل ميگردند ك نقش اصیي و حیاتي در تغذي گیاه دارند ك در
ارر وقوع تنش ضعیف خوااند بود

ساق رفتن

كااش تعداد سنبی و سنبیچ
عالوه بر افزايش گیها نازا ك نتیج آن كااش تعداد دان در سنبی

سنبی رفتن

اس  ،چون در اين مرحی برگ پرچم رشد ميكند .در صورت بروز
تنش ،كااش سطح برگ پرچم و در نهاي

كااش ساطح فتوسانتز

سبب كااش وزن ازار دان خوااد داش
گیداي
شیر شدن دان

عدم تیقیح گیها و كااش تعداد دان در سنبی
چرو

و الغر بودن دان اا و كااش وزن ازار دان

برا مقابی با شراي تنش خشكي از مديري

اا مختیف ب نژاد و با زراعاي

مي توان بهره جس  .استفاده از ارقام مقاوم ب شراي تنش خشكي و كش

ب موقاع بارا

عبور از تنش خشكي آخر فصل از جمی رااكاراا عمیاي بارا مقابیا باا ايان شاراي
محسوب مي شود .مديري

تغذي گیاه جو نیز تاریر ب سزايي در كاااش ارارات ناامطیوب

خشكي مي تواند داشت باشد .عناصر مانند فسفر ،پتاسایم ،منیازيم و رو  ،رشاد ريشا را
بهبود مي بخشند ك اين عامل ب نوب خود باعم افزايش جذب آب ب داخل گیاه گشت و ب
تنظیم عمل روزن اا و افزايش مقاوم

گیاه ب خشكي كماك ماينماياد .عناصار مانناد

پتاسیم و كیسیم در افزايش قدرت نگهدار آب سیول تح

شراي خشكي و تنظایم فشاار

اسمز مؤررند .از طرف ديگر پتاسیم ب عنوان فراوانتارين كااتیون در سایولها محاافظ
روزن بوده و عمالً باز و بست شدن آنها از طريق ورود و خاروو پتاسایم با ايان سایولها
صورت ميگیرد .در شراي كم آبي ،با وجود پتاسیم كافي در گیاه ،حساسی

روزن ب بست
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شدن و كااش تیفات آب افزايش مييابد .بديهي اس
حساسی

در شراي كمبود پتاسیم ،روزن اا از

در بحرانيترين شراي از نظر كم آبي نیز ب -

كافي برخوردار نبوده و ممكن اس

طور كامل بست نشوند .كمبود پتاسیم در گیاه باعام كاااش فتوسانتز و مواجها گیااه و
سیولها ريش با كمبود انرژ گرديده و بنابراين مقاوم

گیاه ب كم آبي كااش ميياباد.

لذا مي توان چنین نتیج گیر نمود ك مصرف تجمیي پتاسیم و افزايش غیظ
جذب در خا

پتاسیم قابال

تا حد ك منجر ب ايجاد اررات متقابل منفي ( )Antagonisticبرا سااير
نگردد ،وضعیتي مفید بارا مقابیا باا تانش

عناصر غذايي نظیر كیسیم و منیزيم در خا

خشكي ب نظر ميرسد .از طرف ديگر ،عناصر كم مصرف مانناد ماس ( )Cuو باور ( )Bاز
طريق فعالساز فراينداا فیزيولوژيكي ،بیولوژيكي و متابولیسمي در گیاه در كااش ارارات
مضر تنش خشكي مؤرر ميباشند.
يكي ديگر از رااها افزايش ظرفی
مواد آلي خا

آب قابل دسترس خاا

ميباشد .در ام گرواها باف

 3درصد افزايش مييابد ،ظرفی

خا  ،انگاميك میزان ماده آلي خا -1 ،

آب قابل دسترس خا

تقريباً دو برابر ميشود و انگاميك

مقدار افزايش آن ب  1درصد ميرسد ،بیش از  82درصد ظرفی
خود اختصاص ميداد .ماده آلي حجم خا
قابل دسترس خا

در واحد عمق خاا

نفوذپذير  ،زه كشي و تهوي خا

( ،3)AWCافازايش

نگهادار آب خاا

را نیز افزايش ميداد ،ب طور كا ظرفیا

را با
آب

افازايش مايياباد .امچناین افازايش مااده آلاي،

را نیز بهبود ميبخشد .نشان داده شده اس

كا در منطقا

ايران مركز (اصفهان) ك يكي از مناطق خشك و نیم خشك كشور ميباشد ،افزودن -322
 52تن ماده آلي ب ار اكتار خا
نفوذپذير آب در خا

ميتواند در كاااش وزن مخصاوص ظااار و افازايش

مؤرر بوده و خصوصیات فیزيكي خا

را برا تولید پايدار مهیا مي

نمايد.
اسیداا ایومیك از طريق اتصال ب ذرات خاا

و ايجااد خاكدانا با افازايش
- Available water Capacity
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ظرفی

نگهدار رطوب

در خا

گیاه در برابار تانش خشاكي

و در نتیج افزايش مقاوم

كمك مينمايند .اسیداا اایومیك برا مناطق نسبتاً خشك و زمین اا زراعي وسیع مهام
ميباشند چون ب فعال كردن میكروارگانیسم اا موجود در خا

كمك زيااد مايكنناد.

میكرو ااومات اا در مناطق كم آب و نسبتاً خشك ب گیاه كمك ميكنند تاا طاول دوران
رشد زيادتر را داشت باشد .ب عالوه مولكولاا ایومیك اسید با مولكولااا آب پیوناد
تشكیل ميداند ك تا حدود زياد مانع از تبخیر آب ميگردد .از اينها گذشت مولكاولااا
فولويك اسید (بخش ريز مولكول ایومیك اسید) ك ب درون باف اا گیااي نفوذ ميكنند،
با پیوند شدن ب مولكولاا آب ،تعريق و تعرق گیاه را كااش داده با حفاظ آب در درون
گیاه كمك ميكنند.
برا ب حداقل رساندن تأریر خشكسالي ،الزم اس
اندازه ك ممكن اس

برا استفاده گیاه در آينده مورد نیاز باشد ،جذب نمايد تا ريش ااا

گیاه اجازه نفوذ و تكثیر يابند .لذا رطوب
برا رشد محصول اس  .ظرفی
عوامل مانند باف

خا

ب عنوان يكي از عوامل اصیي محدود كننده

خا

برا حفظ و انتشار آب با طیاف گساترده ا از

خا  ،عمق خا  ،معمار خا

ماده آلي و فعالی
اين ظرفی

اا بیولوژيكي بستگي دارد .با اين حال ،مديري

بند كرد )3( :روشاايي ك نفوذ آب در خا
رطوب

(ساختار فیزيكي از جمی منافذ) ،مقدار

را بهبود بخشد .روشاا افزايش رطوب

مربوط ب مديري
خا

ايجاد يك خا

خا  ،آب باران را با اماان

تبخیر از سطح خا

اس

خا

مناسب خا

را ميتوان در س گاروه طبقا

را افزايش ميداند )1( ،روشااايي كا

و ( )1روشاايي ك ظرفیا

را افزايش ميداند .ار س روش مربوط ب ماده آلي خا
مقاوم در برابر خشكسالي ،در

ميتواند

ذخیاره سااز
ميشود .ب منظاور

مهمترين عوامل مؤرر بر رطوبا

خاا

ضرورت دارد.
ماده آلي شراي فیزيكي خا
گیااي ك سطح خا

را ب طرق مختیف تح

تأریر قرار ميداد .بقاياا

را ميپوشانند ،از ايجاد سی و پوست پوست شدن خا

در ارر برخورد
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قطرات باران ممانع

مينمايند ،بنابراين نفوذ آب باران در خا

افازايش يافتا و روانااب

كااش مييابد .يكي از رااكاراا مديريتي برا مقابی با تنش خشاكي ،اساتفاده از ماالچ
اا آلي ب منظور حفظ رطوب

خا

و كااش رقاب

عیفاا ارز برا بدسا

آوردن

آب ميباشد .افزودن مواد آلي مانند كاه و كیش جو و جو با خاا  ،موجاب بااال رفاتن
راندمان مصرف آب و در نهاي

باعم كااش دفعات آبیار و ادر رفتن آب ميگردد ك

در مقابی با تنش خشكي مؤرر ميباشد.
 -0-4مدیریت تغذیه گیاه در شرایط تنش سرما
شدت خسارت يخبندان يا سرما زير صفر درجا در محصاوالتي مانناد جاو با
فاكتوراا متفاوتي بستگي دارد .مرحی رشد گیاه يا میزان رسیدگي محصول ،میزان كااش
دما و طول زماني ك گیاه در معرض اين خطر قرار گرفت اس  ،از عوامل مهام مايباشاند.
مقاوم

در برابر خسارت يخبندان يكي از ويژگیها جو زمستان در مااها سرد زمساتان

ميباشد .با افزايش دما در بهار ،جو اين مقاوما
زمستان گذراني شروع ب رشد مينمايد .با پیشرف

را از دسا

داده و باا خاروو از مرحیا

مراحل رشد گیاه (ب ويژه در مرحی با

گل رفتن) ،میزان آسیب پذير گیاه افزايش مييابد .بست با شادت خساارت يخبنادان و
مراحل مختیف رشد گیاه ،تأریر آن بر عمیكرد محصول متفاوت ميباشد.
عاليم و نشان اا خسارت سرما ميتواند در اغیب مراحل مهم رشاد جاو زمساتان
مشااده شود .تواتر شبها بسیار سرد پس از روزاا گرم منجر ب ايجاد يك ناوار رنگاي
زرد تا سفید يا ارغواني بر رو برگاا جوان و نوظهور ميگردد .ب مرور كا گیااه باا
شراي سرما خو ميگیرد ،عاليم سرمازدگي كااش مييابد .بعد از اينك گیاه در ارر كااش
دما در پايیز ب سرما عادت نمود ،قادر اس

در برابر مااها خییي سرد نیز با حداقل ارارات

زيانبار پايدار بماند .ار چند حتي گیااان مقاوم شده در برابر سرما نیاز انگااميكا دماا
خا

ب حدود  -31 ˚Cبرسد ،خسارت خوااند ديد .درج حرارت بسایار پاايین منجار با
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مرگ زمستان در جو ميگردد .جو در خا اا خشك نسب

ب خا اا مرطوب بیشتر

در برابر خسارت سرما آسیب ميبیند ،زيرا در اين شراي  ،سرما سريعتر در گیاه نفوذ نموده
و آن را تح

تأریر قرار خوااد داد .امچنین خسارت سرما در مناطق شیب دار و مرتفاع و

شیبها رو ب شمال شديدتر ميباشد .در مجموع ميتوان گف

دمااا پايین مايتواناد با

بخشها مختیف گیاه اعم از برگاا ،گرهاا و ساق اا صدم وارد نمايد .در ابتدا خسارت
سرمازدگي ،برگاا تیره رنگ ميشوند و ب نظر ميرسد ك در ارر جذب آب خایس شاده
اند .ساق اا خسارت ديده نیز ممكن اس

ابتدا رنگ پريده ،خیس و نرم شده و در نهايا

خشن و تیره شوند .اين نواحي خمیده و درام پیچیده شده و موجاب واژگاوني سااق ماي-
گردند .اگر ساق در ارر سرمازدگي كامالً واژگون نگردد و فق از ناحیا گارهااا سااق
خمیده شود ،ميتواند بعد از گذر از سرما مجدداً رشد نموده و ايستادگي خود را بازيابد.
يخ زدن در ابتدا بهار ،موجب از بین رفتن نقط رشد 3گیاه و در اواخر آن ،منجار
ب عقیم شدن خوش اا ميگردد .اگر نقط رشد از بین برود ،يك برگ رنگ پريده با طاور
حیق وار دور ساق ظاار ميگردد .خوش سرمازده نیز سفید ،خشك و بيآب ب نظر ميرسد
ك دارا كر

اا ريز مي باشد و در نهاي

رنگ آن تبديل ب سافید قهاوا و ظااار

خوش چروكیده خوااد شد .در حاليك يك خوش سالم دارا رنگ نسبتاً سفید تاا متمايال با
سبز و ظاار شاداب ميباشد .اصوالً گیااان سرما زده بر خالف گیااان سالم نمي توانناد با طاور
طبیعي رشد نمايند ،برگاا آنها رنگ پريده شده و مزرع ظاار زرد و خشبي پیدا ميكند.
انگاميك يخبندان در مرحی ب گل رفتن رخ داد ،چند نوع خسارت ممكن اسا
اتفاق بیفتد .دما صفر درج يا زير صفر درج سانتیگراد ب بساكها ك بسیار حساستار از
كالل استند ،صدم وارد مينمايد و موجب عقیمي گیچ اا ميگردد .بساكها چروكیده و در
ام پیچیده ميشوند ،در حاليك رنگ آنها انوز زرد مايل ب سبز اس  11 .سااع

بعاد از

سرمازدگي ،اين نشان اا با يك ذره بین دستي قابل مشااده اس  .در چنین شرايطي مقادار دانا ااا
- Growing point
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كم ،دان اا چروكیده ،دارا وزن و ظرفی

پروتئین پايین ميباشند .عالوه بر اين يخبندان ب پنجا -

اا و ساق اا اولی جو صدم وارد نموده و موجب تحريك رشد پنجا ااا دوم و ساوم در گیااه
ميشود ك در نهاي ب تأخیر در برداش ميانجامد .جدول ( )11میازان خساارت سارمازدگي را
انگاميك گیاه بیش از  1ساع در معرض دما پايین قرار گرفت اس را نشان ميداد.
جدول  -22مرحله رشد جو و میزان خسارت سرمازدگی
تأثیر بر عملکرد

عالیم سرمازدگی

دما

مرحله رشد

(درجه سانتیگراد)
کم تا متوسط

زرد شدن و سوختن برگاا

-33

پنجه زدن

متوسط تا زیاد

سوختن برگاا /از بین رفتن نقط رشد

-1/1

ساقه رفتن

عمدتاً زیاد

عقیم شدن گیچ اا /رنگ پريدگي خوش اا

-1/1

آبستنی

زیاد

عقیم شدن گیچ اا /رنگ پريدگي خوش اا/

-3/3

خوشه رفتن

سفید و بي رنگ شدن خوش و برگاا
زیاد

عقیم شدن گیچ اا /رنگ پريدگي خوش اا/

-3/3

به گل رفتن

سفید و بي رنگ شدن خوش و برگاا
عمدتاً زیاد

بي رنگ شدن خوش اا ،كوچك،

-1/1

شیری شدن

چروكیده ،كم رنگ و ناصاف شدن دان اا
کم تا متوسط

دانهها بیرنگ و چروکیده

-2/2

سفت شدن

شکل  -10خوشه سرمازده در جو -یخبندان موجب رنگ زرد و ظاهر نمناک پوسته دانهها در
خوشه شده است.
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شکل  -14خسارت سرمازدگی در نواحی مختلف خوشه جو -ممکن است همه گلچه ها همزمان
دچار سرمازدگی نشوند.

توج ب تاريخ كاش  ،انتخاب صحیح ارقام و تهی بساتر مناساب باذر از طرياق
كاش

بذر در بستر از كاه و كیش از جمی رااها مديري

خسارتاا ناشاي از تانش

سرما در جو ميباشند.
مديري

تغذي نیز از جمی عوامل مهم در كااش خسارت ناشي از سرما محساوب

مي شود .مقدار مصرف كود نیتروژن در جیوگیر از خطر سرمازدگي مي تواند مؤرر باشاد.
گیاااني ك دارا كمبود نیتروژن استند ،اغیب از نظر تاريخ خوش رفتن تفاوتي با گیاااني
ك نیتروژن كافي درياف

داشت اند ،ندارند ،اما ظاار گیاه كوچكتر و عمیكرد آن پايینتر

ميباشد .مصرف كود نیتروژن موجب افزايش رشد رويشي و شادابي گیاه گرديده ،ساق ااا
آبدار و مستعد سرمازدگي ميشوند .مصرف كود نیتروژن بايد قبل از مرحی ساق رفاتن با
منظور دستیابي ب عمیكرد حداكثر انجام گردد .از مصرف بیش ازحد كود نیتروژن در پايیز
بايد اجتناب نمود ،اما مقادير كافي فسفر جه
ب اندازه كافي پتاسیم درياف

رشد قو ريش توصی ميشود .گیاااني كا

نكردهاند ،اغیب ب سرمازدگي حساستر استند كا ايان با

كمبود آب در سیول مربوط ميشود .بنابراين ،كافي نبودن میزان پتاسیم ،عامیي اس
افزايش خطر سرمازدگي منجر ميگردد.

ك با
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از طرفي با افزايش مواد آلي محیول از قبیل قنداا و پروتئین اا ب سیولها گیااان
زراعي ،مي توان مقاوم
محر

آنها را در برابر سرما زدگي افزايش داد .استفاده از محیول اا

رشد گیاه حاو اسیداا آمین آزاد و چپ گرا در مراحل قبل از پنج زني ،مرحی

پنج زني و ساق رفتن مي تواند كمك شاياني ب افزايش مقاوم

ب شراي تنش اا

سرمايي بیانجامد .اسیداا آمین ك حاو پتاسیم نیز باشند در اين بین موررترند.
ایومیك اسید نیز با سازوكاراايي ميتواند تا حدود
مكانیسم نخس

مربوط ميشود ب افزايش فعالی

سبب گرم شدن خا

مانع سرمازدگي شود.

میكروارگانیسماا خا

ك خودبخود

در اطراف ريش ميشود .اگرچ چرخش شیره گیااي در درون

آونداا در فصل زمستان كند و بطئي اس  ،اما امین چرخش كند ام ميتواند تا حدود
ريش را ب قسمتها

گرما

بیشتر رطوب
خا

ك بدلیل باال بودن گرما ويژه آب مقدار كالر بیشتر در درون

ذخیره ميشود .در طول روز آفتاب ب سطح زمین ميتابد و آن را گرم ميكند و در

شب خا
كالر

خا

اوايي منتقل كند .دومین سازوكار مربوط ميشود ب حفظ

خشك ب سرع
ذخیره كرده اس

ميداد .اما خا

گرما را از دس

آاست تر خنك ميشود ،در نتیج احتمال سرمازدگي كااش

مييابد .سومین ساز و كار ایومیك اسید برا
تیرها ب خا

مرطوب ك مقدار بیشتر

مقابی با سرمازدگي اين اس

ميداد و در نتیج انرژ خورشید بیشتر ب خا

ك رنگ

جذب ميشود .از ام

اينها گذشت ایومیك اسید و فولیك اسید متابولیسم درون سیولي را افزايش داده و با اين
مكانیسم ام ب مقابی با سرما كمك ميكنند.

 -5مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه جو در کشاورزی حفاظتی
كشاورز حفاظتي مبتني بر الف)كااش مقدار خاكورز  ،ب)حفظ مقادار كاافي
بقايا گیااي بر رو سطح زمین ،و)رعاي

تناوب مناسب ،ضمن میحوظ نماودن جواناب

اقتصاد اجتماعي در پذيرش آن مي باشد .در سالیان گذشت بیشتر توج ب خاكورز باوده
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لیكن ب منظور نهادين شدن كشاورز حفاظتي ،ديگر اصول نیز نیازمند توجهي جد -

اس

تر ميباشد .يكي از مهمترين مسائل در سامان اا حفااظتي ،تاامین عناصار غاذائي بارا
گیااان ب مقدار الزم در زمان مناسب توام با جايگذار صحیح ميباشد.
ب طور كیي وجود شراي زير در مزرعا بارا موفقیا

جاايگزيني كشااورز

حفاظتي با خاكورز مرسوم (شخم با گاو آان برگرداندار و  )...مؤرر ميباشد.



موفقی

مقدار مواد آلي خا
باف

خا

باال

لومي و سبك ،بديهي اس

درخاكها سنگین نظیر رسي و لوم -رسي

امر بست ب میزان مواد آلي خا  ،وجود ساختمان و نوع آن و نفوذپاذير خاا

دارد،


عمق زياد خا

( معموالً دشتها رسوبي)،



عدم وجود سخ

الي در خا ،



وجود زاكشي طبیعي خا



عدم محدودي

شور خا



باقي ماندن حداقل  12درصد كاه و كیش و بقايا پوششي محصول قبیي



(نفوذپذير مناسب)،
و آب،

يكنواختي توزيع كیش در سطح مزرع  ،بديهي اس

كیش در برخي نقاط در مزرع ن تنها با ايجاد مزاحم

در صورت تجمع بیش از حاد

برا دستگاه ،يكناواختي و كشا

بذر دچار مشكل شده و سبب ايجاد لك اا زرد ناشي از كمبود نیتروژن در ساطح مزرعا
طي دوره رشد گیاه ميشود.
 -1-5کاربرد نیتروژن
مصرف نیتروژن در طول رشد گیاه در سیستم كش

ب صورت بي خاكورز و ياا

خاكورز حداقل در حالتي ك بخشي (حدود  12تا  12درصد) از بقايا گیاااي كشا
قبیي در سطح مزرع باقي مانده اس  ،با دو ادف عمده ب شرح زير صورت ميگیرد.
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 -3مصرف نیتروژن برا بقايا گیااي :كاربرد كیش و برگردانادن آن با خاا

سابب

افزايش مواد آلي خا  ،ريزجانداران مفید خاا  ،رانادمان مصارف كودااا شایمیايي،
عمیكرد كمي و كیفي محصول و رطوب

ميگردد .در حالي ك ساوزاندن كیاش در

خا

مزرع موجب كااش مواد آلي ،كااش حاصیخیز خاا
سف

شدن خا  ،شور شدن تدريجي خا

و در نهاي

ميشود .میزان نیتروژن مورد نیاز با توج ب نسب

و ريزجاناداران مفیاد خاا ،
تولید محصول جاو در بیناد مادت

كربن ب نیتروژن (  ) C/Nبقايا ،نساب

كربن ب نیتروژن ريزجانداران تجزي كننده ،درصد از بقايا ك در مادت زماان مشاخ
توس ريزجانداران تجزي ماي شاوند و درصاد از كاربن موجاود در بقاياا كا توسا
ريزجانداران قابل تجزي اس  ،صورت مي گیرد .از آنجا ك نسب

كاربن با نیتاروژن در

بقايا كیش برخي گیااان زراعي (ب جز كیش برنج كا حادود  312باوده و در شاراي
معمول و ب دلیل تركیب خاص خود نسب

ب تجزي میكروبي مقااومتر اسا ) نظیرجاو و

ذرت دان ا حدود  82تا  62مي باشد ،لذا برا تجزي بقايا و جیاوگیر از باروز مشاكل
كمبود نیتروژن ب دلیل وجود بقايا الزم اس

ب ازا ار تن كیش جو و يا جاو ،مقادار 15

كییوگرم در اكتار اوره ،و برا بقايا ذرت ،مقدار  12كییاوگرم در اكتاار اوره ،بقاياا
پنب و آفتابگردان مقدار  15كییوگرم اوره و برا بقايا گیااي سبز و صیفي نظیر سایب
زمیني ،پیاز،گوج  ،خیار و ساير بقايا گیااي غیر خشبي و عمدتاً برگي مقدار  12كییوگرم
در اكتار اوره مازاد بر نیتروژن مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد ،مصارف گاردد .تعیاین
میزان بقايا گیااي (كاه و كیش) از طريق جمع آور و توزين كیش در سطح يك تاا دو
متر مربع در دو يا س تكرار و تبديل آن ب سطح يك اكتار صورت مي گیارد .با عناوان
مثال در صورتي ك میانگین مقداركاه و كیش جمع آور شده از سطح يك متار مرباع از
مزرع ا  2/1كییوگرم باشد ،در اين صورت میزان كاه و كیاش موجاود در ساطح ياك
اكتار  1تن خوااد بود .در اين شراي میزان اوره مورد نیاز جه

پوسیدن بقايا و جیوگیر

از بروز مشكل برا گیاه از نظر تغذي نیتروژن 82 ،كییوگرم در اكتار خوااد باود .نحاوه
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مصرف نیز ب اينگون اس

ك  12تا  52درصد نیتروژن محاسب شده امزمان با كشا

سطح مزرع توزيع و آبیار صورت ميگیرد و مابقي در دو نوب
نیتروژن ب سرجمع كود مورد نیاز در ار نوب
با توج ب اينك نسب
ازا ار تن كیش ك ب خا

سر

در

ب امراه مصرف سار

اضاف مي شود.

كربن ب نیتروژن در كیش غالت زياد اس

بهتر اس

با

اضاف ميشود  12-12كییو گارم كاود اوره با اماراه آن

مصرف شود .مقدار نیتروژن اضافي نبايستي بیش از  12كییوگرم نیتروژن در اكتار (معادل
حدود  32كییوگرم در اكتار اوره) ب توصی در شراي معمول اضاف نمود .اگر نیتروژن با
صورت نوار در زير بذر استفاده شود بايستي مصرف نیتروژن مقدار كمي افزايش يابد .در
خاكها با باف

سبك و مصرف نوار نیتروژن بايستي مقدار مصرف در خاكورز معمول

استفاده شود .البت بعد از  5تا  32سال مقدار نیتروژن مصرفي كااش خوااد يافا  .مصارف
شش تن كیش قابل مقايس با  15تن كود حیواني مي باشد.
 -1مصرف نیتروژن ب منظور فراام نمودن رشد مطیوب گیاه :با توج ب اينك انتظار بار آن
اس

تا در سیستم بي خاكورز و خاكورز حداقل ،میزان عمیكرد حداقل ب اندازه عمیكرد

حاصل در سیستم خاكورز مرسوم باشد ،نحاوه و میازان مصارف نیتاروژن در اار روش
خاكورز ب شرح زير اس .
الف -بی خاکورزی (کشت مستقیم) :
 12درصد كل نیتروژن برآورد شده برا طول دوره رشد ب صورت پاي و امزمان
با كاش

توس دستگاه كارنده در زير و كنار بذر اماراه باا سااير كودااا ماورد نیااز

جايگذار گردد .ب عنوان مثال اگر نیتروژن كل برآورد شده بر حسب اوره  122كییوگرم
در اكتار باشد در اين صورت  12درصد اين مقدار ،معادل  62كییوگرم در اكتاار خواااد
بود ك الزم اس

در اين مرحی ب طريق جايگذار مصرف گردد.
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مصرف نیتروژن امزمان و يا قبل از آبیار نوب

سوم ( تقسی اول) ب میزان 15

درصد نیتروژن يا اوره كل برآورد شده برا دوره رشد .ب عنوان مثال در صورتي ك نیتاروژن
كل برآورد شده بر حسب اوره  122كییوگرم در اكتار باشاد ،در ايان صاورت  15درصاد آن
معادل  322كییوگرم در اكتار خوااد بود ك الزم اس

در اين مرحی مصرف گردد.

مصرف  15درصد نیتروژن يا اوره كل برآورد شده برا دوره رشد در زمان پنجا
زني جو يا مرحی رشد رويشي گیاه (ب طور مثال بارا ذرت در مرحیا شاش تاا اشا
برگي) .ب عنوان مثال در صورتي كا نیتاروژن كال بارآورد شاده بار حساب اوره 122
كییوگرم در اكتار باشد ،در اين صورت  15درصاد آن معاادل  322كییاوگرم در اكتاار
خوااد بود ك الزم اس

در اين مرحی مصرف گردد.

مصرف مابقي نیتروژن (  12درصد) در مرحی قبل از گیداي گیاه ب طاور مثاال
برا جو در مرحی متورم شدن ساق و يا امزمان با ظهور خوش ( تقسی سوم)
نكت  :بهترين روش مصرف كوداا نیتروژني از جمی اوره با توج ب حاللی

زياد آنها ب

امراه آب آبیار مي باشد ب اين ترتیب ك كود مورد نیاز برا مصرف در بشك آب حل
گردد و در زمان دوم آبیار با آب مخیوط و استفاده شود .ب طور مثال اگر زمان الزم برا
آبیار قطع زمیني  1ساع

باشد 1 ،ساع

آبیار بدون كود انجام شود و در زماان بااقي

مانده ( 1ساع ) شیر بشك در مسیر آب باز شود تا مخیوط آب و كود ب طاور يكنواخا
در سطح ريش توزيع گردد.
ب -کم خاکورزی:
در شرايطي ك از سامان كم خاكورز برا كش

استفاده گردد  ،مصرف كاود

نیتروژن (اوره) ب صورت پاي ( امزمان با كش ) يا قبل از آبیاار نوبا
آب) اضاف بر آنچ ك جه

اول ( خاا

پوسیدن بقايا (اشاره شده در باال) ب آن اشاره گرديد،توصای

نميشود .از آنجا ك معموالً میزان مواد آلي در بیشتر خاكها زراعي كمتر از ياك درصاد
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بوده و از طرفي حد فاصل زماني بین آبیار نوب

دوم و سوم مصادف با مرحی پنج داي

جو ميباشد ،لذا  15درصد كل نیتروژن برآورد شده برا تمام دوره رشد با آبیاار نوبا
دوم ب عنوان اولین سر

نیتروژن مصرف گردد.

در آبیار پس از دوران سرما و يخبندان (در اسفند ماه ويا اوايال فاروردين مااه) در
شرايطي ك جو در اواخر مرحی پنج زني و ياا تكمیال آن اسا  12 ،درصاد نیتاروژن (اوره)
برآورد شده برا كل دوره رشد ب عنوان سر

دوم بايستي در اين مرحی مصرف گاردد .با

عنوان مثال اگر مقدار نیتروژن (خال ) مورد نیاز برا كل فصل رشد با توج ب شراي منطق و
عمیكرد مورد انتظار  122كییوگرم در اكتار باشد .در اين حال

 12درصد اين مقدار يعناي

 82كییوگرم در اكتار نیتروژن بايد در اين مرحی مصرف گردد ك ايان مقادار در قالاب
كود اوره و با توج با درصاد خیاوص نیتاروژن در كاود اوره ( 18درصاد) مقادار 312
كییوگرم در اكتار خوااد بود .برا ساير زراعتها در مرحی رشد رويشي گیاه نوب

سار

دوم بر اساس درصد فوق مصرف مي شود.
مصرف مابقي نیتروژن (  15درصد) در مرحی متورم شدن ساق جو و يا امزمان باا ظهاور
خوش و يا قبل از مرحی گیداي گیاه مي باشد.
مناسبترين نوع كود نیتروژن برا مناطق ديم نیتارات آماونیم اسا  .در شاراي
كش

با سیستم بي خاكورز  ،مصرف مقدار  62كییوگرم نیترات آمونیم يا در صورت عادم

دسترسي ب نیترات آمونیم مقدار  85كییوگرم اوره بصورت جايگذار در زير و كناار باذر
امزمان با كش

توصی مي شود .در بهار و انگام انتظار بارندگي نیز مقادار  62كییاوگرم

نیترات آمونیم و يا  85كییوگرم اوره بصورت سر

در سطح مزرع توزيع گردد.

نیتروژن مورد نیاز برا پوسیدن كاه و كیش :در اين حال

مقدار  12كییاوگرم در اكتاار

اوره يا  12كییوگرم در اكتار نیترات آمونیم ب ازا ار تن كیش مورد نیاز مي باشد ك 52
درصد آن پس از انجام كش

بايستي بصورت دستي يا دستگاه سانتريفوژ پش

تراكتاور ،
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در سطح مزرع توزيع و مابقي ب سر جمع كود مورد استفاده در مرحی سر
اضاف و بطور يكنواخ

(انگام بهار)

در سطح مزرع توزيع ميگردد.

 -2-5کاربرد فسفر
الف -کشت مستقیم ( بی خاکورزی) :در صورتي ك فسفر قابل جذب خا
مییيگرم بر كییوگرم باشد .در خاكها با باف

كمتار از 35

متوس (لومي) ب ازا ار ياك مییاي گارم

فسفر قابل جذب كمتر از حد فوق ( 35مییي گرم بر كییوگرم) مقدار  35كییوگرم در اكتار
و درخاكها با باف

سبك مقدار  32كییوگرم در اكتار سوپر فسفات تريپال ياا فسافات

آمونیم توس دستگاه كارنده در زير و كنار بذرجايگذار ماي شاود .با عناوان مثاال در
صورتي ك فسفر قابل جذب خا
باف

خا

در مزرع مورد نظر 32 ،مییي گرم بر كییاوگرم باشاد و

نیز متوس (لوم) باشد در اين صاورت مقادار كاود فسافاتي ماورد نیااز 352

كییوگرم در اكتار خوااد بود.
ب -کم خاکورزی :در صورتي ك فسفر قابل جاذب خاا
كییوگرم باشد .در خاكها با باف

كمتار از  35مییاي گارم بار

متوس (لومي) ب ازا ار يك مییي گرم كمتار از حاد

فوق ( 35مییي گرم بر كییوگرم) مقدار  12كییوگرم در اكتار و درخاكهاا نسابتاً سابك
باف

مقدار  12كییوگرم در اكتار سوپر فسفات تريپل يا فسفات آمونیم مورد نیاز اس  .ب

عنوان مثال در صورتي ك فسفر قابل جذب خا
كییوگرم باشد و باف

خا

در مزرع مورد نظر 32 ،مییاي گارم بار

نیز متوس (لوم) باشد در اينصورت مقدار كود فسافاتي ماورد

نیاز  352كییوگرم در اكتار خوااد بود ك بايستي ب روش دستي و ياا دساتگاه كودپااش
سانتريفوژ قبل از ار گون عمییات خاكورز در سطح مزرع توزيع و سپس توس ادوات
خاص خاكورز با خا

مخیوط گردد.

نكت :در صورتي ك پس از آماده ساز زمین با ادوت كم خاكورز امكان كش
وجود دارد در اين حال

نیز از روش جايگذار كود استفاده شود .بديهي اس

مكاانیزه
میزان كاود
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فسفاتي مورد نیاز ب جا مقادير فوق امان مقادير اشاره شده در روش بي خاكورز (بناد
الف) مصرف گردد.
با توج ب حد بحراني فسفر خا

در مناطق ديم (حدود  3مییيگرم بر كییوگرم) ،با ازا

ار يك مییيگرم فسفر قابل جذب كمتر از مقادار فاوق ،میازان  12كییاوگرم در اكتاار
سوپرفسفات تريپل و يا فسفات آمونیم ب روش جايگذار مصرف گردد .در صاورتي كا
آزمايش خا

انجام نشده باشد مقدار  52كییاوگرم در اكتاار سوپرفسافات تريپال و ياا

فسفات آمونیم ب صورت جايگذار مصرف گردد.
 -0-5کاربرد پتاسیم
الف -کشت مستقیم( بی خاکورزی) :درصورتي ك پتاسیم قابل جذب خا

كمتر از 162

مییي گرم بر كییوگرم باشد ،ب ازا ار واحد كمتر از مقادار فاوق در خاكهاا باا بافا
متوس  ،میزان 3/5كییوگرم در اكتار سولفات پتاسیم (كیرور پتاسیم) مصارف گاردد .با
عنوان مثال در صورتي ك پتاسیم قابل جذب خا
كییوگرم باشد ،در اين صورت الزم اس

در مزرع مورد نظر  122مییي گارم بار

مقدار  312كییوگرم در اكتاار ساولفات پتاسایم

(كیرور پتاسیم) توس دستگاه كارنده ،زير و كنار بذر جايگذار گردد.
ب -کم خفاکورزی :درصورتي ك پتاسیم قابل جذب خا

كمتار از  162مییاي گارم بار

كییوگرم باشد ،ب ازا ار واحد كمتر از مقدار فوق در خاكها با باف

متوس  ،میزان سا

كییوگرم در اكتار سولفات پتاسیم (كیرور پتاسیم) مصرف گردد .ب عنوان مثال در صورتي
ك پتاسیم قابل جذب خا
صورت الزم اس

در مزرع مورد نظر  122مییي گرم بر كییوگرم باشاد ،در ايان

مقدار  112كییوگرم در اكتار سولفات پتاسیم (كیرور پتاسیم) با روش

دستي و يا توس دستگاه كودپاش سانتريفوژ قبل از ار گون عمییات خاكورز در سطح
مزرع توزيع گردد.
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در صورتي ك پس از آماده ساز زمین با ادوت كم خاكورز امكان كش
دارد در اين حال

نیز از روش جايگذار كود استفاده شود .بديهي اس

مكانیزه وجود

میازان كودپتاسا

مورد نیاز ب جا مقادير فوق امان مقادير اشاره شده در روش بي خاكورز ( بناد الاف )
مصرف گردد.
-4-5کاربرد عناصر کم مصرف:
عناصر كم مصرف بر اساس آزمون خا
شراي خاكورز

مرسوم ميبايس

مطاابق باا جاداول توصای كاود در

مصرف شوند .با توج ب توسع محدود سیستم ريش ا

گیاه در بعضي از خاكها و مشكالت جذب عناصر كم مصرف از خا
كم مصرف ب امراه اوره در دو نوب

توس گیاه ،عناصار

يكي در اواس دوران پنج زني و ديگر حدفاصال

بین مرحی ساق داي و ظهور خوش با غیظ

 5در ازار عناصر كم مصارف و  5در اازار

اوره در اكتار (مجموعاً  32در ازار يا يك درصد) توصی مي شود .مصرف كوداا حاو
عناصر كم مصرف ب صورت بذر مال نیز در اين شراي قابل توصی مي باشد.
 -4-6کاربرد کودهای بیولوژیک:
بذر مال و يا تیقیح بذر با تركیباات حامال نیتروژنوبااكتر( تثبیا
نیتروژن) و يا محر

اا رشد آغشت كردن بذر انگام كش

كنناده ااا آزادز

با تركیبات فوق با میازان

يك تا دو لیتر ( برا تركیبات مايع) نظیر نیتروكسین و ياك تاا دو كییاوگرم ( بارا
تركیبات جامد) در اكتار مي تواند اررات مثبتي بر رشد گیاه بر جا گذارد.

منابع:
 -3اسد  ،فاطم و زارا خادمي .3133 .تنش اا و رااكاراا مدريتي در جو .نشاري
فني شماره  .511موسس تحقیقات خا

و آب.
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 -1پیماني ،ناصر .3162 .راانما تشخی
گندم .معاون

عناصر غذايي در

عالئم كمبود و مسمومی

ترويج ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورز

 -1خادمي ،زارا و فاطم اسد  .3132 .مديري

عناصار غاذايي نیتاروژن ،فسافر و

پتاسیم در مراحل مختیف رشد گندم .نشري شماره  .521موسس تحقیقات خاا

و

آب
 -1خادمي ،زارا ،پرويز مهاجر میالني  ،محمد رضاا باللاي  ،محماد ساعید درود و
محمدجعفر میكوتي .3161.بهین ساز توصی كاود بارا تعاداد از محصاوالت
استراتژيك با استفاده از مدل كامپیوتر  -جو ،گندم ،ذرت ،چغندرقند ،سیبزمیني،
سويا ،كیزا ،پنب ،آفتابگردان ،ایو ،سیب و مركبات( -دو جید) .مؤسس تحقیقاات
خا

و آب 168 ،صفح  .شماره  . 61/3218تهران ،ايران.

 -5سم اوات ،سعید ،محمد مهد طهراني ،كاامبیز بازرگاان و مجیاد بصایرت.3131 .
دستورالعمل نحوه بررسي مواد آلي .موسس تحقیقات خا

و آب.

 -8شهابي ،عیاي اصاغر .3163 .دساتورالعمل كااربرد ماديري
سیستمها كش

تغذيا گنادم در

مستقیم (بي خاكورز ) و خاكورز حاداقل .مركاز تحقیقاات

كشاورز و منابع طبیعي اصفهان.
 -8شهابي ،عیي اصغر .3132 .دستورالعمل كاربرد چگونگي استفاده از كوداا پار
مصرف و كم مصرف در زراع

گندم .مركز تحقیقات كشاورز و منابع طبیعاي

اصفهان.
 -6فیضي محمد و پرويز مهاجر میالني .3161 .بهین ساز مصارف كودااا نیتروژنا ،
فسفاتي و پتاسیمي در شراي شور برا گندم .در :روشها نوين تغذي گندم (مجموعا
مقاالت) .ويراستار :محمدجعفر میكوتي ،زارا خادمي و زارا خوگر.صفح .185 -165
دفتر طرح خود كفايي گندم ،وزارت جهاد كشاورز  .تهران ،ايران.
 -3كشاورز ،پیمان .3186 .راانما مزرع ا برا تشخی

عالئام كمباود عناصار
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غذايي در گندم .نشري فني شماره  ،58موسس تحقیقات خا
 -32لطف الهي ،محمد .3183 .چگون كیفی

و آب

گنادم را بااال بباريم .معاونا

تارويج،

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورز  ،نشر آموزش كشاورز
 -33میكوتي ،محمد جعفر و محمد مهد طهراني .3161 .نقاش ريزمغاذيها در افازايش
عمیكرد و بهبود كیفی

محصوالت كشاورز  .چاپ سوم ،دانشگاه تربی

مدرس.

 -31میكوتي ،محمد جعفر .3183 .تغذي متعادل گندم .نشر آموزش كشاورز
 -31میكوتي ،محمد جعفر ،فرااد مشیر و محمد نبي غیبي .3161 .حد مطیوب عناصار
غذايي در خا

و برخي از محصوالت زراعاي و بااغي (بخاش اول :محصاوالت

زراعي) .نشري فني شماره  .125موسس تحقیقاات خاا

و آب .انشاارات سانا،

تهران ،ايران.
 -31مهاجر میالني پرويز ،و پراام جواار  .3183 .برآورد آب مورد نیاز خا ااا
شور ايران .نشر آموزش كشاورز  321 ،صفح .كرو ،ايران.
 -35مهاجر میالني  ،پرويز ،رضا وكیل و سعید سعادت .3186 .تغذي گنادم در شاراي شاور
استان قم .مؤسس تحقیقات خا

و آب .مجی عیوم خا

و آب  .ويژهنام گنادم ،جیاد

 31شماره  ، 8صفح  .368 – 338تهران ،ايران.
 -38مهاجر میالني ،پرويز .3165 .مديري

مصرف بهین كود در شراي شاور .نشاري

فني شماره  65/3168مؤسس تحقیقات خا

و آب .تهران ،ايران.
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پیوست:
جدول پیوس

 -3تقويم كودداي جو منطبق بر مراحل فنولوژيكي

مراحل فنولوژیکی
قبل از کاشت

دومین آبیاری

نوع کود

شروع پنجه

تکمیل پنجه

زنی

زنی

 12درصد توصی شده

کوددهی نیتروژن

 12درصد

ساقه دهی

قبل از ظهور
خوشه

 12درصد توصی شده

دانه بندی
محیولپاشي

توصی شده
کوددهی فسفره

 322درصد توصی
ترجیحا ب صورت
نوار

کوددهی پتاسه

 322درصد توصی
ترجیحا ب صورت
نوار
محیول پاشي

20-20-20

محیول پاشي

00-10-10

محیول پاشي
محیول پاشي

12-12-06
12-0-40
یا سولفات پتاسیم کامال
محلول در آب
امراه با آب آبیار

10-52-10
کودهای حاوی عناصر

محیول پاشي
محیول پاشي

بصورت تیمار بذر مال

محیول پاشي

ریزمغذی
کودهای آلی

توس ديسك با خا
مخیوط شود

کودهای زیستی

قبل از كش

با بذر

مخیوط شود
اسید هیومیک

محیول پاشي

امراه با آب آبیار

امراه با آب
آبیار

اسید آمینه
عصاره جلبکهای دریایی

محیول پاشي
محیول پاشي

شیری یا خمیری شدن
دانه ها
محیولپاشي
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 ضرایب تبدیل برای عناصر غذائی در کودهای مختلف-2جدول پیوست
از این فرم

ضرب در این عدد

/برای رسیدن به این فرم

ضرب در این عدد

برای رسیدن به این فرم

یا از این فرم
NO1

22118

N

12118

NO1

NH1

22612

N

32138

NH1

NH1

22888

N

32166

NH1

CO(NH1)1 -urea

22181

N

12382

CO(NH1)1 -urea

(NH1)1SO1

22131

N

12838

(NH1)1SO1

NH1NO1

22152

N

12658

NH1NO1

P1O5

22118

P

12133

P1O5

Ca1(PO1)1

22156

P1O5

12361

Ca1(PO1)1

K1O

22612

K

32125

K1O

KCl

22811

K1O

32562

KCl

KCl

22515

K

32325

KCl

ZnSO1 H1O

22182

Zn

12886

ZnSO1 . H1O

ZnSO1 . 8 H1O

22112

Zn

12116

ZnSO1 . 8 H1O

SO1

22523

S

32338

SO1

SO1

22111

S

12338

SO1

MgSO1

22188

S

12852

MgSO1

MgSO1 H1O

22112

S

12132

MgSO1 . H1O

MgSO1 . 8 H1O

22312

S

82862

MgSO1 . 8 H1O

(NH1)1SO1

22152

S

12335

(NH1)1SO1

SiO1

22186

Si

12313

SiO1

CaSiO1

22111

Si

12315

CaSiO1

MgSiO1

22162

Si

12581

MgSiO1

MgO

22821

Mg

32856

MgO

MgO

12368

MgSO1

22115

MgO

MgO

12111

MgSO1 . H1O

22132

MgO

.

.
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MgO

82152

MgSO1 . 8 H1O

22382

MgO

MgO

12233

MgCO1

22186

MgO

CaO

22835

Ca

32133

CaO

CaCO1

22582

CaO

32862

CaCO1

CaCl1

22156

Ca

12831

CaCl1

CaSO1

22131

Ca

12138

CaSO1

Ca1(PO1)1

22166

Ca

12562

Ca1(PO1)1

FeSO1

22186

Fe

12812

FeSO1

MnSO1

22181

Mn

12816

MnSO1

