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  مقدمه
مي  ZeraatYar.comكتاب الكترونيكي كه هم اكنون پيش روي خود داريد مطالب گردآوري شده سايت 

قالب فايل در اختيار دوستان و عالقه مندان قرار بگيرد تا از آن استفاده كنند.  باشد. بهتر بود مطالب سايت در
خواهشمند است نظرات و پيشنهادات خود درخصوص اين  اميد است مطالب اين كتاب براي شما مفيد باشد.

  با ما درميان بگذاريد.  admin@zeraatyar.comكتاب را از طريق ايميل 

 موفق و پاينده باشيد

 

 

 
    

 از فقط آن تهيه براي و كرده خودداري جداً  كتاب اين انتشار از

 يا و برداري كپي گونه هر.  فرماييد اقدام زراعت يار سايت طريق

 داشت. خواهد قانوني پيگرد كتاب، اين مطالب انتشار
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و عالئم كمبود عناصر در گياهنقش   
  بايستي قبل از هر چيزي عناصر مورد نياز گياه و فرم هاي قابل جذب را شناخته و به بررسي آن ها بپردازيم.

  گياه نياز مورد غذايي عناصر
عنصر،  ٩٠همه ي عناصر موجود در گياه، به گياه داده نمي شود. از اين عنصر در گياه ديده شده است.  ٩٠ا تجزيه بافت هاي گياهي، ب

  عنصر ضروري است و بايد در اختيار گياه قرار گيرد. ١٦تعداد 

  دسته تقسيم مي نمايند: ٣مواد مورد نياز گياه را به 

  دسته اول: عناصري كه گياه از طريق هوا و آب دريافت مي كند:

 )Oاكسيژن ( - 1

 )Hهيدروژن ( -2

  )C( كربن - ٣

گياه، عناصر اكسيژن، هيدروژن و كربن را از طريق هوا و آب آبياري جذب مي كند. در واقع عناصر اكسيژن و هيدروژن را از طريق آب 
)𝐻 𝑂) و كربن را از طريق دي اكسيدكربن (𝐶𝑂.موجود در هوا جذب مي كند (  

  )Macro Elementsعناصر پرمصرف (دسته دوم: 

ادي از عناصر به ميزان زياد مورد نياز گياه مي باشد. به اين عناصر، عناصر پرمصرف گفته مي شود كه شامل عنصر، تعد ١٦از اين  
  عناصر زير است:

 )Nنيتروژن يا ازت ( -١

 )Pفسفر ( -2

 )Kپتاسيم يا پتاس ( -٣

 )Mgمنيزيم ( -4

 )Caكلسيم ( -5

 )Sگوگرد ( - ٦

  )Micro Elementsدسته سوم: عناصر كم مصرف (

  كمتر مورد نياز گياه مي باشد كه به اين دسته، عناصر كم مصرف گفته مي شود:اين عناصر به ميزان 

 )Feآهن ( -١

 )Znروي ( -2

 )Cuمس ( -٣

 )Clكلر ( -4

 )Bبُر ( -5

 )Moموليبدن ( - ٦
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 )Mnمنگنز ( -7

  در تصوير زير ميانگين تركيب عنصري گياهان را مي توانيد مشاهده كنيد:

 

  نكته:

مفيد است، مثل سيليس و  انگياهبرخي از عنصر باال كه براي گياه ضروري مي باشند، يكسري از عناصر براي  ١٦عالوه بر  -١
 كوبالت همچنين يكسري از عناصر براي گياه مضر مي باشند، مثل سرب و جيوه

 كشت هيدروپونيك يون همراه عناصر ماكرو و ميكرو مهم است.در  -2

  استفاده نمي گردد. Clعنصر در سيستم هيدروپونيك از  -٣

 .از محلول خاك جذب مي كنند ،تغذيه اي خود را غير از كربن: گياهان همه عناصر توجه
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  كودهاي معدني يا شيميايي
هند، براي سبزيجات گلخانه ون كودهاي شيميايي مستقيماً مقادير نسبتاً زيادي از مواد غذايي را به سرعت در اختيار گياه قرار مي دچ

ي، عناصر مورد نياز ضمن اينكه كودهاي شيمياي ند.كه داراي ريشه ضعيف مي باشند و بايد رشد سريعي داشته باشند بسيار مفيداي 
  گياه را به قيمت ارزان در اختيار گياه قرار مي دهند.

 تقسيم بندي كودهاي شيمياي

  زير تقسيم مي شوند: هاي شيميايي به دو دستهكود

 هستند. (ماكرو المنت) عناصر پرمصرف گياه لكودهاي شيميايي كه شام -١

 هستند. عناصر كم مصرف گياه (ميكرو المنت)كودهاي شيميايي كه شامل  -2

  ند:كنتقسيم بندي مينيز بر اساس نوع عنصر را هاي شيميايي كودهمچنين 

 يهاي ازتكود - 1

 يفسفركودهاي  -2

 يپتاسيمكودهاي  - ٣

 يكودهاي گوگرد -4

 يو منيزيم يكودهاي كلسيم - 5

كود همه عناصر را با هم و به نسبت متناسب داشته باشد اصطالحاً شيميايي، اگر يك كود  :)NPK( كودهاي شيميايي كامل - ٦

  شود. ناميده مي كامل

  ضرورت شناخت كودهاي شيميايي

  مسئله مطرح مي باشد: 2در شيمِي كودها، 

 فرمول شيميايي اصلي بدون تركيبات اضافيفرمول شيميايي : 

 نمك هايي كه حاول عناصر پرمصرف و كم مصرف هستند را جهت ساخت محلول  ميزانو  نوعفرموالسيون : فرموالسيون
 غذايي را مشخص مي كند.

  خل كودها چه چيزي است.ابايستي بتوانيم فرموالسيون را تهيه كنيم و بدانيم دنكته: 

ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان اين تفاوت وت است،بسيار متفا، مختلفشيميايي هاي تركيب شيميايي و درصد خلوص كود
ها هاي شيميائي قبل از انتخاب و يا مصرف آنها تاثير بسيار مهمي دارند. بنابراين شناخت كافي از انواع كودكوددهي و اثر بخشي كود

  .ضرورت دارد

  محلول غذايي به دو صورت است:

آن عنصر رشد كرده و زنده مي ماند اما ممكن است توجيه اقتصادي نداشته باشد.  : گياهان با كمكمحلول غذايي عمومي -١

 معموًال براي تحقيقات و براي سبزيجاتي مانند كاهو و ريحان استفاده مي شود.

 : هر گياه مي تواند محلول غذايي خودش را داشته باشد.محلول غذايي اختصاصي -2
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  يون چيست؟

يون تنها فرم قابل جذب عناصر غذايي توسط ريشه ي گياهان است. اين ماهيت شيميايي تنها در محيط هاي آبي يعني همراه با آب 
  وجود دارد. در واقع يون در آب حل شده و سپس گياه آنرا جذب مي كند.

  ا از حل كردن نمك هاي جامد در آب بوجود مي آيند.يون ه

  يون، يكي با بار مثبت بنام كاتيون و ديگري با بار منفي به نام آنيون تقسيم مي شود. 2هر نمك كه داخل آب شود به 

  :در زير با نقش هاي سه عنصر اصلي آشنا مي شويد

سبزيجات برگي نياز بيشتري به ازت دارند زيرا ازت قسمت هاي سبزينه اي گياه را مي سازد و توليد برگ  كودهاي ازتي: -١

 هاي بزرگ و گوشتي مي نمايد. همچنين در رشد سبزيجات ميوه اي بسيار موثر است. 

يوه متوقف مي شود فسفر براي توليد بذر و ميوه از عناصر اصلي است و در صورت كمبود فسفر، تشكيل مكودهاي فسفري:  -2

 خصوصًا اگر ميزان ازت باال باشد. همچين فسفر گسترش ريشه را تقويت مي كند.

پتاسيم در تشكيل كربوهيدرات ها مهم بوده و بنابراين جهت محصوالت ريشه اي و غده اي و تشكيل كودهاي پتاسيمي:  -٣

سبزي ها كمتر در گلخانه كشت مي گردد.  ساقه ها و دمبرگ هاي سخت مانند كرفس و ريواس مهم مي باشد. البته اين
 همچنين پتاسيم در رنگ اندازي ميوه گوجه فرنگي مفيد است.

  

ساير عناصر نيز نقش هاي خاص خود را دارند كه در ادامه اين آموزش به آنها خواهيم پرداخت. اما قبل از بيان نقش هر كدام از عناصر 
  ويد.الزم است با عناصر متحرك و غيرمتحرك آشنا ش
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  عناصر متحرك و غيرمتحرك در گياه
ر شرايط كمبود از برگ دتقريبا تمام عناصر غذايي به راحتي درون آوندها در ريشه حركت مي نمايند و حتي بعضي از عناصر غذايي    

كه كمبود  مايداست كمك مي ن و كدام غيرمتحرك هاي پير به برگهاي جوان انتقال مي يابند. دانستن اينكه كدام عنصر متحرك
  عناصر غذايي بهتر تشخيص داده شود.

  شكل مي باشند: 2عناصر از نظر تحرك در گياه به 

 عناصر متحرك - 1

 عناصر نيمه متحرك -2

 عناصر غيرمتحرك - ٣

  عناصر متحرك -1

و كم كم اين عناصر، پس از جذب شدن توسط ريشه، سريعًا به برگ هاي بااليي منتقل مي شوند و شاخه و برگ ها از باال اشباع شده 
  وارد برگ هاي پايين تر مي شوند.

چنانچه گياهي دچار كمبود يكي از اين عناصر گردد، عالئم كمبود آن ابتدا در برگ هاي پاييني گياه مشاهده مي شود و اگر بيش از 
   حد تغذيه شوند عناصر بااليي تحت تأثير منفي قرار مي گيرند.

گياه قادر به جابجايي و انتقال از بافت يا اندام به بافت يا اندام ديگر در هر زمان مي  همچنين عناصر متحرك، پس از ورود به پيكره ي
  باشد.

از آنجايي كه عناصر متحرك از بافت هايي كه قبال در آن بوده اند جدا مي شوند يعني برگ هاي پيرتر و وارد بافت جديد و جوانتر مي 
يا پاييني گياه ديده مي شود. در واقع برگ ها يا سلول هاي پيرتر بخاطر سلول هاي گردند، بنابراين عالئم كمبود در برگ هاي پيرتر 

  جوان يا بااليي گياه از خودگذشتي مي كنند.

  عناصر متحرك شامل:

 )Nنيتروژن يا ازت ( -١

 )Pفسفر ( -2

 )Kپتاسيم يا پتاس ( -٣

  عناصر نيمه متحرك -2

نشان مي دهد، برخي اوقات خصوصيات عناصر متحرك و برخي خصوصيات گفته مي شود كه بر اساس عالئمي كه در گياه به عناصري 
  عناصر غير متحرك را دارند.

د نموده و شاخ و برگ ايجاد شد ديگر عناصر موجود در خاك شدر اوايل رشد گياه، عناصر موجود كافي مي باشد، اما زماني كه گياه ر
  وت خواهد بود.كافي نيست. حال نشانه هاي عناصر متحرك و غير متحرك متفا

  عناصر نيمه متحرك شامل:

 )Mgمنيزيم ( -١
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 )Moموليبدن ( -2

  )Znروي ( -٣

  عناصر غيرمتحرك -٣

عناصر غيرمتحرك پس از جذب توسط ريشه، ابتدا وارد برگ هاي پاييني گياه مي شود همچنين در شاخه هاي فرعي، ابتدا وارد برگ 
گياه مشاهده يا جوانتر هاي ابتدايي مي شود. بنابراين عالئم كمبود عناصر غيرمتحرك ابتدا در شاخه ها و برگ هاي انتهايي يا بااليي 

  مي گردد.

  صر غيرمتحرك پس از ورود به پيكره ي گياه، قادر به جابجايي از يك بافت يا اندام به بافت يا اندام ديگر نيست.همچنين عنا

  عناصر غيرمتحرك شامل:

 )Sگوگرد ( -١

 )Caكلسيم ( -2

 )Feآهن ( -٣

 )Cuمس ( -4

 )Clكلر ( -5

 )Bبُر ( - ٦

 )Mnمنگنز ( -7

  گياهاندر  آنها و عالئم كمبودعناصر  نقش
وضعيت بدن خود را  اندچكاب مي تواز انسان ها و تمام موجودات زنده نيازمند مواد غذايي هستند. انسان با استفاده  مانندياهان نيز گ

. كمبود دجذب شده و گياه كمبود پيدا مي كنمواد مغذي  ،. خاك گياهان نيز همين طور هست به مرور زمان توسط گياهچك كند
 برگ و ساقهمانند تغيير رنگ، تغيير شكل در  اندتواين عالئم مي ودئم در گياهان ميشبعضي از عناصر در خاك باعث بروز بعضي عال

ها كمبود عنصر مورد نظر را نيم بر اساس اين نشانهاكه مي تو ا دارد. كمبود هر عنصري عاليم خاص خودش ررا نمايان كندخودش 
خاك،  PHولي قابل جذب توسط گياه نيست. در اين مواقع عواملي مانند  دعضي مواقع عناصر در خاك وجود داريم. در بهتشخيص بد

   .دنور و حتي دما و رطوبت بايد مورد بررسي قرار بگير

 جذب نمي شوند. منگنز و رويپايين،  PHدر خاك با  -١

 وند.آهن و منيزيم و بُر جذب نمي ش باال، PHدر خاك با  -2

 پتاسيم جذب نمي شود.در خاك سرد،  -٣

 كه مدام بصورت قرقابي آبياري مي شوند، آهن و مس و كلسيم جذب نمي شوند. در خاك هايي -4

 در خاك هايي كه ميزان پتاسيم بيش از حد است، منيزيم جذب نمي شود. -5

 رطوبت بيش از حد، مانع توزيع مواد غذايي در سراسر گياه مي شود. - ٦

  و ... -7

مناسب، گرما و رطوبت مناسب و ... مورد استفاده قرار  PHبنابراين عالئمي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت در شرايط مساعد يعني 
  گيرد.
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  در تصوير زير، با برخي اصطالحات مربوط به عالئم كمبود، آشنا مي شويد:

 گيد: رنگ پريكلروز -١

  : خشك شدن و سوختگينكروز -2

  

 

در يك نگاه به عالئم كمبود مواد غذايي پرداخته ايم كه مي توانيد آنرا چاپ كرده و همراه خود داشته باشيد، اما در  در فلوچارت باال،
  ها و عالئم كمبود تك تك عناصر بپردازيم. شادامه اين آموزش قصد داريم بصورت كامل به نق

  گياهدر  (N) ازت نقش و عالئم كمبود . ١

  گياه در (P) فسفر نقش و عالئم كمبود . 2

  گياهدر  (K) پتاسيم نقش و عالئم كمبود . ٣

  گياهدر  (Fn) آهن نقش و عالئم كمبود . 4
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  گياهدر  (Mg) منيزيم نقش و عالئم كمبود . 5

  گياهدر  (B) بُر نقش و عالئم كمبود .٦

  گياهدر  (Ca) كلسيم نقش و عالئم كمبود . 7

  گياهدر  (S) گوگرد نقش و عالئم كمبود . 8

  گياهدر  (Zn) روي نقش و عالئم كمبود . ٩

  گياهدر  (Cu) مس نقش و عالئم كمبود . ١٠

   گياهدر  (Mn) منگنز نقش و عالئم كمبود . ١١

 گياه) در Nازت ( نقش و عالئم كمبود
درصد وزن خشك گياه را اين عنصر تشكيل مي دهد. بنابراين جهت  2-5پر مصرف ترين عنصر ضروري گياه بوده، بطوري كه  يتروژنن

ميزان نيتروژن ضعيف در خاك وجود داشته باشد. اما بهترين و غني ترين خاك ها از لحاظ  7٠٠-٦٠٠ PPMرشد مناسب گياه بايستي 
ياه، كود نيتروژن دارمصرف نمود و بهمين خاطر كودهاي نيتروژن دار، پرمصرف ترين كودهاي هستند بنابراين بايستي جهت رفع نياز گ

  كشاورزي هستند.

  فرم قابل جذب ازت

  فرم قابل جذب ازت به صورت آنيون: -١

  𝑁𝑂نيترات 

  فرم قابل جذب ازت به صورت كاتيون: -2

  𝑁𝐻آمونيوم 

توسط ريشه ي فرم متحرك نيتروژن است و   𝑁𝑂 و منفي) داشته باشد. فرم يوني (مثبت 2، يمعموًال كم پيش مي آيد كه عنصر
 اما د آمينه ي آسپارژين تبديل و وارد گياه مي گردد. يگياه جذب شده و توسط آنزيم ها، بر اساس نياز گياه بالفاصله همان جا به اس

𝑁𝐻  ون آنزيم ها فرصت ندارند كه آنرا بسرعت به اسيد آمينه به مقدار زياد در اختيار گياه قرار گيرد، چمتحرك نمي باشد و اگر
  تبديل كنند بنابراين باعث سميت براي گياه و انسان مي گردد.

جهت تأمين نيتروژن استفاده مي شود اما در كشت  گياهي و حيواني نيزاز كودهاي  عالوه بر كودهاي شيميايي در كشت خاكي
  ده مي شود.استفا كودهاي شيمياييهيدروپونيك فقط از 

در خاك، كودهاي شيميايي بيش تر بصورت كودهاي نيترات و سولفات آمونيوم بوده كه در آن جا خاك بالفاصله فرم ها را به نيترات  
درصد نيتروژن بصورت  ٩٠و باكتري وجود ندارد بايستي  متبديل و در اختيار گياه قرار مي دهد. اما در كشت هيدروپونيك چون آنزي

  ا در غيراينصورت سميت بوجود مي آيد.ردرصد بصورت آمونيوم باشد، زي ١٠نيترات و تنها 

  فرم جذب گياه مي شوند: 2عناصر غذايي به توجه: 

يون داراي بار الكتريكي مثبت برخي از عناصر غذايي به صورت كاتيون جذب گياه مي شوند. عناصر در فرم كاتفرم كاتيون:  - 1

 هستند.

  .برخي از عناصر غذايي به صورت آنيون جذب گياه مي گردند. اين عناصر داراي بار منفي مي باشندفرم آنيون:  -2
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  تثبيت ازت

غيرفعال بوده و در هيچ سيستم نامتعارفي وارد نمي  𝑁 مي باشد. 𝑁درصد از حجم هوايي كه ما تنفس مي كنيم حاوي  8٠حدود 
  به آن وارد مي كنند. 𝑁شود بهمين علت، جهت جلوگيري از فاسد شدن مواد غذايي، هوا را از ظرف خارج و 

𝑁  اتم  2توسط هيچ گياهي روي زمين قابل جذب نبوده، بنابراين بايستي پيوند سه گانه ي بينN  ز انيشكسته شده و به فرم مورد
  گياه تبديل گردد.

عده اي از ميكرو ارگانيسم هاي خاك، ازت هوا را گرفته و در خود ذخيره مي كنند و مقداري از آن را استفاده كرده و مقداري را به 
  صورت قابل جذب براي گياه در مي آورند.

  دو دسته ميكرو ارگانيسم براي تثبيت ازت وجود دارد:

  ير همزيست با گياهيا غميكرو ارگانيسم هاي آزاد  - 1

آبي و قارچ ها مي باشد. يكي از باكتري هايي كه در طبيعت وجود دارد و مي تواند تثبيت  -شامل باكتريها، جلبك هاي سبز 

 مي باشد. ازتوباكترازت را انجام دهد، 

  ميكرو ارگانيسم هاي همزيست با ريشه گياه -2

مي  ليگومينهاين ميكرو ارگانيسم ها در ريشه گياهان قادر به زندگي و رشد و تكثير مي باشند. مهمترين اين گياهان، خانواده 

  باشد. مثل: عدس، نخود، شبدر و يونجه
گياه ميكرو ارگانيسمي كه بر روي ريشه اين گياهان زندگي مي كند از جنس باكتري ريزوبيوم مي باشد. ريزوبيوم وارد ريشه 

شده، تكثير مي يابد، غده هايي را بر روي ريشه گياه ايجاد مي كند، اين غده ها ازت هوا را گرفته به مصرف باكتري و گياه مي 
 رساند.

  نيتروژنمنبع 

  منابع تأمين نيتروژن عبارتند از:

 در قسمت قبلي توضيح داده شد.(همزيستي) گياهان خانواده ي لگومينه و حضور ريبوزيوم ها : 

 در مناطق پرباران شمال و غرب كشور، كه ميزان رعد و برق زياد بوده، رعد و برق باعث مي رعد و برق در مناطق پرباران :

بيرون  𝐻𝑁𝑂شكسته و به شكل اتمي در مي آيند سپس با آب تركيب و به صورت  𝑁پيوند بين دو اتم نيتروژن در شود 
𝐻(در مناطق آلوده، باران اسيدي كه حاوي  آمده و به خاك اضافه شده و گياه دريافت كرده و رشد مي كند. 𝐶𝑂  است

 بوجود مي آيد كه مضر است.)

 وقتي موجود زنده اي از بين مي رود پيكره ي مرده آن به خاك : پيكره ي مرده ي موجودات زنده و فضوالت حيوانات

صورت باز اين طريق  Nبه خاك اضافه مي كنند. فرم اضافه شده ي  Nعالوه بر اين مورد فضوالت حيواني نيز اضافه مي شود. 
 معدني و قابل جذب گياه در مي آورند. Nآلي بوده كه باكتري ها و آنزيم ها آنرا بصورت 

 نيتروژن گياه را فراهم كنند.تمام عوامل گفته شده (با وجود كودهاي حيواني)، تنها مي توانند نيمي از نياز نكته: 

  صورت وجود دارد: 2ازت به 

 ازت به صورت آلي جذب گياه نمي شود.ازت آلي:  - 1
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 ازت به صورت معدني جذب گياه مي شود.ازت معدني:  -2

تبديل جهت تبديل ازت آلي به معدني، ميكرو ارگانيسم ها بايستي اين مواد آلي را تجزيه نمايند و به فرم معدني و قابل جذب گياه 
  مرحله انجام مي گيرد: 2كنند. اين عمليات در 

  مرحله اول: آمونيفيكاسيون

  در اين مرحله نيتروژن مواد آلي، تبديل به آمونياك مي گردد.

  مرحله دوم: نيتريفيكاسيون

  در اين مرحله، آمونياك تبديل به نيتريت و نيترات مي گردد.

 

  نقش ازت

  ودازت باعث ساخت پروتئين در گياه مي ش - 1

ازت باعث افزايش رشد رويشي گياه مي گردد. افزايش رشد رويشي باعث افزايش فتوسنتز شده و افزايش فتوسنتز نيز باعث 
  توليد مواد هيدروكربنه مي شود كه مواد هيدروكربنه در پروتئين سازي نقش دارد.

توسنتز و كربن گيري گياه مي شود و سپس پروتئين باعث افزايش رشد برگ و سبزينه گياه مي شود. بنابراين باعث افزايش ف
 توليد مواد هيدروكربنه افزايش خواهد يافت.

  ازت باعث افزايش رشد رويشي گياه مي شود -2

 كه نيتروژن باعث تحريك رشد رويشي گياه مي گردد. از آن طرف باعث تأخير در رشد زايشي نيز مي شود. همان قدر

  ازت باعث افزايش ميوه دهي مي شود - ٣

جوانه ي گل و تكامل ميوه، همزمان صورت مي گيرد نياز به ازت وجود دارد تا گياه دچار سال آوري نشود. اين مورد تشكيل 
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در ارتباط با درختان ميوه صورت مي گيرد. در صورتي كه ميزان مصرف ازت از حالت تعادل خارج شود و افزايش يابد، باعث 
 رشد رويشي بيش از حد گياه مي شود.

 تأثير در شادابي برگ و ميوه مي شودازت باعث  -4

 ازت باعث ُپر آب شدن و ُترد شدن سلول ها مي گردد - 5

  عالئم كمبود ازت

  زرد شدن كل پهنك و رگبرگ ها - 1

از آنجايي كه ازت عنصري متحرك در گياه مي باشد، عالئم كمبود ابتدا در برگ هاي پاييني گياه ديده مي شود و به اين 
 ه با رگبرگ به صورت يكنواخت زرد مي شود.صورت است كه كل پهنك همرا

  نازك و ظريف شدن برگ ها -2

 نازك و ظريف شدن برگ ها كه از برگ هاي پاييني گياه شروع مي شود. 

  باريك شدن انتهاي ميوه ي خيار - ٣

يده و تغيير در رابطه با خيار گلخانه اي، عالئم بارز بر روي ميوه مشاهده مي شود  به اين صورت كه انتهاي ميوه باريك، كش
 شكل داده شده مي گردد.
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  )canolaعالئئم كمبود نيتروژن در گياه كلزا (

  

  )Soybeanعالئئم كمبود نيتروژن در گياه سويا (

 

  )Wheatعالئئم كمبود نيتروژن در گندم (
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  كودهاي ازتي رايج در ايران

   كود شيميايي سولفات آمونيوم -١

  .درصد ازت دارد 2١تقريبا  -

  درصد گوگرد دارد. 24 -
  سولفات آمونيوم اسيدزا است و مناسب خاك هاي آهكي مي باشد. -
 در مقابل شستشو، مقداري مقاوم است. -

  د آمونيومكلرايكود شيميايي  -2

 درصد ازت دارد. 2٦تقريبا  -

  نيترات پتاسيم و نيترات كلسيمكودهاي شيميايي  -٣

  .د ازت در خاك مصرف مي شوندكمتر بعنوان منبع كوو  درصد ازت دارد ١4تقريبا  -

 .محلول هاي غذائي بعنوان منابع كلسيم يا پتاسيم مورد استفاده قرار مي گيرندكشت هيدروپونيك و اين كودها غالبًا در  -

  اورهكود شيميايي  -4

موجود  اوره كودي است كه از ضايعات پتروشيمي ساخته مي شود. هنگام كه اوره به خاك وارد مي شود توسط باكتري هاي -
  در خاك به نيترات تبديل و توسط گياه جذب مي گردد.

 4٦كيلوگرمي اوره بخريم،  ١٠٠بيشترين ازت در كود شيميايي اوره است. اگر يك كيسه  درصد ازت دارد. 4٦تقريبا  -

  كيلوگرم آن ازت است و مابقي مواد بي اثر است.
 ٣از دسترس ريشه ي گياه خارج مي شود، پيشنهاد مي شود كه در به دليل اينكه ازت، آب شويي بسيار زيادي دارد و سريع  -

  مرحله كود دهي را انجام دهيم.
  .شود از محلول اوره در محلول پاشي برگ گياهان نيز استفاده مي -
  كود شيميايي اوره، اسيدزا نيست و مناسب بيشتر خاك ها مي باشد. -
  تي ايران محسوب مي شود.كود شيميايي اوره ارزان است و رايج ترين كود از -
باكتريها فرصت نمي كنند آنرا بخوبي تجزيه كنند، مستقيم در اختيار هنگامي كه اوره بمقدار زياد به خاك اضافه شود، چون  -

  گياه قرار مي گيرد و براي گياه سمي بوده و آنرا مي خشكاند.
 ٩٩استفاده از كود اوره در كشت هيدروپونيك بدليل نبود باكتري ها و آنزيم هاي تجزيه كننده اوره ممنوع است. در خاك  -

مي  𝑁𝑂مي باشد و فرم ترجيحي گياه براي جذب  𝑁𝐻درصد نيتروژن بصورت  ١و تنها  𝑁𝑂درصد نيتروژن بصورت 
 اول اوره را مي پسندد به خاطر همين باعث سميت در كشت هيدروپونيك مي گردد. باشد. اگر اوره در محلول غذايي بود، گياه
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  سولفات نيترات آمونيوم -5

  درصد ازت دارد. ٣5تقريبا  -

) بايستي با احتياط مصرف شود. (ميزان نيتروژن بفرم آمونيومي نبايستي بيش 𝑁𝐻آمونيوم ( بخاطردر كشت هيدروپونيك  -
 باشد)درصد نيتروژن كل  ١٠از 

  فسفات آمونيوم - ٦

  ازت دارد. درصد ١7 -
  درصد ايدريد فسفريك دارد. 2٦ -
  كود شيميايي فسفات آمونيوم نسبتًا اسيدزا ا ست. -
  از نظر قيمت مناسب است. -
 كود شيميايي فسفات آمونيوم در مقابل شستشو كمي مقاوم است. -

  شيمي نمك هاي معدني

را در   ٦/٠2 x 10وچك هستند نمي توان وزن آنها را محاسبه نمود. بنابراين عدد ثابت بدليل اينكه اتم ها بسيار كمول چيست؟ 

  از هر چيزي (اتم، مولكول، كتاب و ...) مي باشد.  ٦/٠2 x 10مول برابر با  ١معرفي گرديد. درواقع  مولنظر گرفتند. اين عدد با نام 

وزن گرديد و در آن تعدد اتم ها را شمارش كردند كه برابر با عدد گفته شده  Hگرم  ١توضيح اينكه براي بدست آوردن اين عدد، ابتدا 
  بود.

  چيست؟ PPMواحد 

  ١ PPM=  ١ Mg/Lمايعات :     
  ١  PPM=  ١ Mg/Kgجامدات:   

 زير جرم اتمي عناصر، آورده شده است:در جدول  جرم اتمي:

 نماد نام اتم جرم اتمي ميانگين

 H هيدروژن 1

 K پتاسيم 39

 Mg منيزيم 24

 Ca كلسيم 40

 Mn منگنز  55

 Fe آهن 56

 Zn روي 65

 C كربن 12

 N نيتروژن 14

 P فسفر 31

 O اكسيژن 16
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 Cl كلر 35.5

است و اگر بخواهيم براي تأمين اين مقدار نيترات از كود   ٦5٠ PPM) مورد نياز گياه  𝑁𝑂 ( نيترات: با توجه به اينكه مقدار 1 مثال

𝑲𝑵𝑶𝟑  (نيترات پتاسيم)استفاده كنيم، چه مقدار از اين كود مورد نياز است؟  

  𝐾𝑁𝑂مرحله اول: محاسبه وزن مولكولي 

39 + 14 + 3(16) = 101 g  

  گرم است ١٠١مول از اين كود،  ١بنابراين 

  است ٦5٠ PPMبراي تأمين نيترات كه  𝐾𝑁𝑂مرحله دوم: محاسبه مقدار مورد نياز از كود 

    Mg/L ٦5٠  =PPM ٦5٠  
  g/L ٦/ ١٠٠٠5٠   = Mg/L ٦5٠  

  

X گرم  ١٠١𝐾𝑁𝑂  
  𝑁𝑂گرم  ٦2   0.65

X = (101 * 0.65)/62 = 1.05 g 

  𝐾𝑁𝑂) تأمين شده از كود Kمرحله سوم: محاسبه پتاسيم (

  𝐾𝑁𝑂گرم  ١٠١ 1.05
X گرم  ٣٩𝐾  

X = (39 * 1.05)/101 = 0.4 g = 400 mg/L = 400 PPM  

است و اگر بخواهيم براي تأمين اين مقدار نيترات از كود  ٦5٠ PPM) مورد نياز گياه  𝑁𝑂 ( نيترات: با توجه به اينكه مقدار 2 مثال

𝑪𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟐 . 𝟒(𝑯𝟐𝑶) (نيترات كلسيم) استفاده كنيم، چه مقدار از اين كود مورد نياز است؟  

. 𝑪𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟐مرحله اول: محاسبه وزن مولكولي  𝟒(𝑯𝟐𝑶)  

40 + 2[14+3(16)] + 4[2(1)+16] = 236 g  

  گرم است 2٣٦مول از اين كود،  ١بنابراين 

. 𝑪𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟐مرحله دوم: محاسبه مقدار مورد نياز از كود  𝟒(𝑯𝟐𝑶)  براي تأمين نيترات كهPPM ٦5است ٠  

    Mg/L ٦5٠  =PPM ٦5٠  
  g/L ٦/ ١٠٠٠5٠   = Mg/L ٦5٠  

  

X 2گرم  ٣٦𝑪𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟐 . 𝟒(𝑯𝟐𝑶)  
  𝑁𝑂گرم  ١24   0.65

X = (236 * 0.65)/124 = 1.23 g 

. 𝑪𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟐) تأمين شده از كود Caمرحله سوم: محاسبه كلسيم ( 𝟒(𝑯𝟐𝑶)  



١٨  
ZeraatYar.Com 

. 𝑪𝒂(𝑵𝑶𝟑)𝟐گرم  2٣٦  1.23 𝟒(𝑯𝟐𝑶)  
X 4گرم  ٠𝐶𝑎 

X = (40 * 1.23)/236 = 0.2 g = 200 mg/L = 200 PPM  


