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 مدیریت مصرف بهينه کود در محصوالت سبزی و صيفی
 

 حمید مالحسینی

هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاوریی ومناب  ط(یمی اصفهان وعض  

 

 مقدمه 

باید  د و به نااار گیاه را ندار اییدر اکثر موارد خاک توانایی فراهم کردن تمام عناصر غذایی مورد ن

هایی با حاللیت باال هس ند که  ای کودهای شیمیایی بهره جست. کودهای شیمیایی در واق  نمک 

 قرن مهیدر ن ییایمیش یروند. توسمه مصرف کودها برای ج(ران ضمف حاصلخیزی خاک بکار می

رف ن تواین  ایبین رینظ ی باعث برویمشکالت یعملکردمحصوالت کشاوری شیبر افزا س م عالوهیب

 یآلودگ  یو ییریمین یسطح یآبها یخاک  آلودگ یدر خاک وکاهش مواد آل یعناصر ضرور

 شده است.  یشیمیای یو مضرهمراه کودها یبه عناصر سم یمحصوالت غذای

با دارا بودن اقلیم های گوناگون یکی ای مناسب ترین نقا  دنیا برای کشت و پرورش انواع  ایران

با سطح ییر کشت  یام فصول می باشد.محصوالت س(زی و صیفی یراعس(زی و صیفی در تم

 هزار هک ار و تولید بیش 700حدود 

 29میلیون تن در سال  شش درصد ای سهم کل ییر کشت محصوالت یراعی و بالغ بر  17ای  

محصوالت را به خود اخ صاص داده است. در شهرس ان اصفهان سطح کشت  نیدرصد ای تولید ا

 1137 ینییم بی س 465 ی غده ا 1920 یبرگ یهای  س(ز 2430  یزیالت جالمحصو ییراع

باشد که  یهک ار م 6000کشور بیش ای  یسطح گلخانه ها نیباشد.همچن یهک ار م 1995 اییوپ

 باشد.  یم یفیو ص یدرصد آنها تحت  کشت محصوالت س(ز 60ای شیب
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سالیه دارد   60 یه اسابقی یدر اس ان به روش سن ی یمحصیوالت گلخانه ا تولید

در اس ان شروع شیده  1363مدرن با پوشش پالس یک ای سال  یفلز یاحیداث گلخانه ها یولییی

 درصد کشت  80ای  شیاست و در حال حاضرب

 باشد.  یم یفیو ص یمحصوالت س(ز آنها

 

 یفيو ص یمصرف کود درمحصوالت سبز مراحل

اصر غذایی ای دست رف ه خاک  بر اساس ق(ل ای کشت: در این مرحله به منظور ج(ران عن-1

شوند بطوری که نیمی ای  پایه ق(ل ای کشت مصرف می یو کودها یآیمون خاک کودهای دام

توصیه شده همراه با شخم عمیق و  مابقی با دیسک  یا شخم س(ک به خاک  ییایمیکودهای ش

 شوند.  اضافه می

ار گیاه همزمان با آبیاری نشاء   ای کودهای بمد ای ان قال نشاء: در این مرحله به منظور اس قر-2

محلول در آب خصوصاً کودهای فسفره ترکی(ی با سایر کودهای ماکرو  با توجه به آیمون خاک  

 شود.  اس فاده می

باشد و  در یمان گلدهی می یفیو ص یدهی: بیش رین نیای نی روژن محصوالت س(ز یمان گل -3

وره گلدهی باعث تأخیر در رسیدن  کاهش گلدهی و عملکرد اس فاده ییاد ای این عنصر ق(ل ای د

 شود.  گیاه می

 

 عناصر غذایی پرمصرف نيتام

 :تروژنين-1
ای نظر مدیریت مصرف ایت با هم م فاوت هس ند.اس فاده ای تکنیک  یفیس(زی و ص محصوالت

ایته را  ینماید که دقیقاً یمان مصرف کود ها مصرف ایت بر اساس نی رات پای بوته  کمک می

شود. یک ماه پس ای کاشت  نی رات  ای به گیاه داده نمی کنیم لذا ق(ل ای کاشت کود ایته نییتم

م ری در مزارع اندایه گیری و بر اساس حد بحرانی نی رات  سان ی 30ها تا عمق  خاک پای بوته

 ر می گیرد. برای هر گیاه خاص  کود ایته توصیه  ودر دو نوبت به صورت سرک در اخ یار گیاه قرا

ها  را در انواع س(زی C:مصرف ییادی ایت عالوه بر افزایش تجم  نی رات   مقدار وی امین تذکر

 زانیهایی که م دهد . مصرف ایت در خاک درصد کاهش می 26تا حد  000نظیر کاهو  کلم و

 ینم هیتوص یفیو ص یاکثر محصوالت س(ز یگرم درکیلوگرم باشد برا میلی 25-30خاک   راتین

 شود. 

 

 فسفر:-2
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باشد و اگر به صورت نواری اس فاده  ترین عنصر برای رشد اولیه  گیاه می مهم 

شود کارایی بیش ری دارد. برای محصوالت نشایی  اس فاده ای محلول کودی با فسفات ییاد در 

باشد. ای آنجایی که فسفر در خاک م حرک نیست   الیم است  کنار نشاء خیلی مناسب می

نزدیک محل تجم  ریشه گیاه مصرف شوند  توصیه مصرف  ریسفره به صورت نواکودهای ف

 باشد یبر اساس آیمون خاک م P2O5فسفر 

گرم درکیلوگرم باشد  میلی 15هایی که فسفر قابل جذب آنها بیش ای  :مصرف فسفر در خاکتذکر

 ای ندارد.  ن یجه یفیو ص یاکثر محصوالت س(ز یبرا

 

 : ميپتاس-3
 یدر مقایسه با فسفر  پ اسیم کم ر یفیو ص یاس قرار یاف ه محصوالت س(زتایه  نشاهای

یابد. در  نیایدارند. یمانی که گیاه به مرحله رشد سری  رسید نیای پ اسیم آن به شدت افزایش می

شود )کرفس  کلم و کاهو  برداشت پ اسیم  های آنها  برداشت می س(زیهایی که قسمت اعظم اندام

د مقدار پ اسیم بیش ری مصرف شود. مصرف پ اسیم به صورت نواری در است و بای ترشدید

مقایسه با مصرف پ اسیم  به صورت پخش سطحی ای راندمان باالتری بر خوردار است. در مصرف 

 ینی را با مشکل مواجه  جوانه راینواری پ اسیم با یس ی سمی شود که کود نزدیک بذر قرار نگیرد ی

 باشد. یبر اساس آیمون خاک م K2O میکند. توصیه مصرف پ اس یم

گرم درکیلوگرم  میلی 300قابل جذب آنها بیش ای   میهایی که پ اس در خاک می:مصرف پ استذکر

 ای ندارد.  ن یجه یفیو ص یمحصوالت س(ز یباشد برا

 

 :میزيمن-4

منیزیم در دو حالت پ اسیم ت(ادلی بیش ر ای منیزیم ت(ادلی )بر حسب درصد ای کل  مصرف

شودهر کدام ای این دو حالت  یم هیدرصد توص 3رفیت بایی  ودرصد منیزیم ت(ادلی کم ر ای ظ

در خاک وجود داش ه باشد  کم(ود منیزیم وجود خواهد داشت. ای دیگر سو  کم(ود منیزیم 

 شود.  جادیممکن است به دلیل ییادی مصرف پ اسیم ا

در هک ار به صورت پخش سطحی  یا کیلوگرم  100تا  70های غیراسیدی  مصرف  :در خاکتذکر

 شود  کیلوگرم در هک ار به صورت نواری توصیه می 20تا  10

 

 :ميکلس-5

عموما شای  است. سوخ گی گلگاه در فلفل  و گوجه  یفیو ص یکلسیم در محصوالت س(ز کم(ود

های باری آن  فرنگی  سیاه شدن ساقه در کرفس و سوخ گی نوک برگ  در کلم و کاهو ای مثال
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دهد  که دارای مقدار  هایی  رخ می ست. در برخی موارد  عالیم کم(ود در خاکا

موارد کم(ود کلسیم مربو  به عوامل اقلیمی است تا کم(ود واقمی  کثرباالیی کلسیم هس ند. در ا

های خشکی  این عنصر در خاک. ای دیگر سو ظهور عالیم کم(ودکلسیم  در اکثر موارد با اس رس

رف دیگر باال نگهداش ن  میزان قابل جذب پ اسیم خاک  نیز ای علل بروی این همراه  است. ای ط

 عارضه در گیاه است. 

 یکن رل م یمیکلس یکودها یبا محلول پاش یفیو ص یدر محصوالت س(ز می: کم(ود کلستذکر

 شود. 

 

 عناصر غذایی کم مصرف نيتام
 

 منگنز: -1
باشد. کاهو  پیای   می یفیو ص یحصوالت س(زدر م کرویترین کم(ود عناصر م منگنز شای  کم(ود

منگنز خیلی حساس هس ند و عالمت کم(ود  بچه  اسفناج و اغندرقند به کم(ودیمینی  تر سیب

 باشد.  یخاک م pHدهند. توصیه منگنز بر اساس میزان منگنز قابل جذب و  را سری  نشان می

 

 بور: -2

صوالت پرنیای مثل بروکلی  گل کلم  کرفس و   در هک ار برای محBکیلوگرم بور ) 4تا  3 مصرف

 2تا  1شود. س(زیهایی که نس(ت به کم(ود بور حساسیت م وس  دارند با مصرف  کلم توصیه می

 دهند. الممل خوبی نشان می کیلوگرم بور در هک ار عکس

  

 : یرو-3

د. آیمون دهن و ذرت شیرین ای محصوالتی هس ند که شدیداً نس(ت به روی واکنش نشان می پیای

را در خاک برای گیاه نشان  هایی هس ند  که قابلیت جذب روی صخاک  شاخ pHخاک همراه با 

وی مؤثرتر ای پخش  یابد. مصرف نواری ر کاهش می pHدهند.  قابلیت جذب روی با افزایش  می

برای پخش سطحی به مقادیر بیش ری روی نیای است. کم(ود روی ممموالً در  سطحی است  ولی

 اف د. هایی با فسفر قابل جذب باال اتفاق می های آهکی یا خاک خاک

 مس:  -4
دهند.  پیای  اسفناج و اغندر ساالدی ای س(زیهایی هس ند که به مس واکنش نشان می کاهو 

 20نیست و اف د. کم(ود مس دارای دامنه وسیمی  های آلی اتفاق می اصوالً کم(ود مس در خاک
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کیلوگرم در هک ار  40های با نیای کم تا م وس  و س(زی کیلوگرم مس برای 25تا 

 شود.  باال توصیه می یبرای س(زیهای با نیا

 موليبدن:  -5

دهد. کم(ود مولی(دن  مولی(دن ممموالً در گل کلم  کاهو  اسفناج  کلم و پیای روی می کم(ود

اال در خاک نیز بدهد. آهن قابل جذب  دارند رخ می 5/5ای  تر پایین pHهایی که  ممموالً در خاک

 اهپاشی مؤثرترین راه جلوگیری ای کم(ود مولی(دن در گی انجامد. محلول می به کم(ود مولی(دن

 شود.  پاشی هر دو هف ه یک(ار توصیه می است. در مورد گیاهان حساس به کم(ود  محلول

 

 عناصر غذایی کم مصرف نيوتام یپاش محلول
تواند گیاهان را در مقابل کم(ود این  است که می های مهمی ها یکی ای راه ریزمغذی برگپاشی

که به کم(ود منگنز و مولی(دن  حساس هس ند  روش  یعناصر بیمه کند. در مورد گیاهان

پاشی  ها برای محلول برگپاشی ای روش مصرف خاکی مؤثرتر است. ای مناب  مخ لف ریزمغذی

پاشی   ند  اما باید به غلظت محلول. ترکی(ات کالته ای ترکی(ات مؤثر  هسکردتوان اس فاده  می

توجه کافی م(ذول نمود  ارا که غلظت بیش ای حد توصیه شده باعث خسارت و صدمه دیدن 

ها دارای مقدار کافی روی  منگنز و مس هس ند که تماماً یا  کش شود. برخی ای قارچ برگ می

 نمایند.  می ینقسم ی ای نیای گیاه را تأم

 

 مورد استفاده منابع
. تولید پایدار  ارتقای عملکرد و به(ود کیفیت 1384محسن و مالحسینی  حمید. سپور سیل

 ان شارات  486بامدیریت مصرف بهینه کود در محصوالت س(زی و صیفی  نشریه فنی شماره 

 سنا  تهران  ایران .
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