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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 مقدمه

عنصدر نیداز    61گیاهان مختلف جهت تكمیل چرخه زندگی خود و همچنین رشد و نمو مناسب، به حدداقل  

، این عناصردر اثر كمبود هر یك از . شوند این عناصر به عنوان عناصر ضروری برای گیاهان شناخته می. دارند

 عنصدر  61از میدان ایدن   . یابدد  الل مواجه شده و كمیت و كیفیت محصول كاهش مدی ترشد و نمو گیاه با اخ

عنصر باقیمانده شامل ازت، 69 .گردد جذب می، اكسیژن، هیدروژن و كربن به طور عمده از طریق هوا حیاتی

 های روش و مختلف كودهای طریق از باید …فسفر، پتاسیم، گوگرد، آهن، روی، منگنز، مس، بر، مولیبدن و

ایدران   هدای  میزان عناصر كلسیم، منیزیم و گوگرد نیدز در خداک   .گیرند قرار گیاه اختیار در متنوع دهی كود

به همدراه   كمبود این عناصر در گیاه می توان صورت در اما. نسبتاً از مقدار فراوانی مناسبی برخوردار هستند

 .محلولپاشی كردگیاه  در دیگرعناصر 

 

 عناصر کانی مورد نیاز گیاه 

 .شامل دو گروه، پر مصرف و كم مصرف هستند

: از عبارتند عناصر این. باشند  می گیاهان نیاز مورد بیشتر كه عناصری (:ماکرو المان ها)عناصر پر مصرف 

 .فسفر، پتاسیم، كلسیم، منیزیم و گوگرد نیتروژن، اكسیژن، هیدروژن، كربن،

عناصری كه به مقدار بسیار كم مورد نیاز گیاه بوده و در صورتی كده   (:میکرو المان ها)عناصر کم مصرف 

ایدن عناصدر   . ت سوء و نامطلوبی بر روی گیاهان خواهند داشتمیزان آن ها از مقدار متداول بیشتر شود، اثرا

 .آهن، منگنز، روی، بور، مس، مولیبدن و كلر: عبارتند از

شود كه اوال گیاه بدون آن عنصر قادر به تكمیل چرخه زندگی خود  ضرورت یك عنصر بدین روش تعیین می

ثالثدا ایدن عنصدر بایدد در متابولیسدم گیداه        و تواند نقش آن را ایفا كند ثانیا هیچ عنصر دیگری نمی و نیست

و یدا در  ( ATPمانندد  )است ضروری  كه برای متابولیسم گیاه ای به عنوان مثال در ساختار ماده. دخالت كند

به طور  كمبود عناصر كم مصرف .ای از واكنش ها دخالت نماید، مثال واكنش یك آنزیم را تحریك كند مرحله

خداک و   pHمشاهده می شود كه به دلیل باال بودن  آهكی های شور و خاک های خاکگسترده ای در سطح 

در این حالت عناصر كم مصدرف در  . موجود در خاک از جمله آهك می باشد های واكنش این عناصر با نمك

در آمده و جذب آنها  نامحلول و غیر قابل دسترسخاک تثبیت شده و از فرم محلول و قابل دسترس، به فرم 

واكنش خاک، وضعیت اكسیداسیون و احیا خاک و مواد آلی خاک شدیداً بر  .هان ممكن نخواهد بودبرای گیا
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برخی از تركیبات در طبیعت وجود دارندد كده مدی توانندد بدا ای داد       . قابلیت جذب عناصر غذایی تأثیر دارند

ناصر را در دسدترس  مانع رسوب عناصر ریز مغذی گردند و با ای اد یك الیه محافظتی ع( كالت)لیگاندهایی 

است كه عالوه بر وجود عناصر كالت  کود دامی پوسیدهاز مهمترین نوع این تركیبات . ریشه قرار می دهند

 .می تواند عناصر موجود در بستر خاک را به صورت یك كمپلكس و كالت نگهداری كند  شده در خود 

 :به طور خالصه

 .جست و كنید اندام پیر گیاهرا در  ازت، فسفر، پتاسیم و منیزیومكمبود عناصر  -6

 .جست و كنیداندام جوان را در  مس، آهن، کلسیم، گوگرد، منگنز و بوركمبود عناصر  -2

 .جست و كنید اندام پیر و جوانرا در  روی و مولیبدن كمبود عناصر  -9

 

 زمان تشخیص کمبود عالئم 

. عناصر ریدز و درشدت مغدذی نیسدت    باید دانست كه هر زمانی مناسب تشخیص عالئم كمبود و یا بیش بود 

یا آخر دوره رشد گیاه اصال زمان مناسبی برای تشخیص نیست بنابراین در این دو زمان از ا اول فصل و عموم

 .تالش برای تشخیص عالئم پرهیز كنید

 خرداد مداه  اواسط اردیبهشت تا اواخر بنابراین حدوداً. گیاهان می باشد كمی بعد از شروع رشدبهترین زمان 

 .بهترین زمان تشخیص عالئم می باشد ( قبل از گرم شدن كامل و شدید هوا)

 

 نقش عناصر در گیاهان

 شركت در ساختار گیاه -

 افزایش سطح سبز گیاهان -

 تازه گیاهی های متابولیسم و ساخت بافت -

 در واحد سطحافزایش تولید  -

 و سبزینگی گیاهانبهبود كیفیت  -

 ترتولید بذر با قدرت جوانه زنی و رشد بیش -
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در زیر ابتدا نقش سه عنصر اصلی و عالئم کمبود آنها در ساختار گیاه تشریح خواهد شد و سپس 

 .توضیح داده خواهد شد مهم در فضای سبز (میکرو)صر ریزمغذی چند عن نقش و عالئم کمبود

 

 مهم عناصر ماکرو

 

 در گیاهان نقش نیتروژن -1

ازت  زیرا. میشود عامل رشد محسوب  همترینآمینه و پروتئین الزم است و م یهااین عنصر برای تولید اسید

 .می باشدكلروفیل  تشكیل دهنده های از مولكول میهم جزء

 :به طور كلی به شرح زیر است پیر دیده می شود و های در برگ :عالئم کمبود

 رنگ برگ -1 -1

رنگ سبز مایل بده   معموالً به هابرگ .میباشد و حتی ساقه هارنگ پریدگی برگكمبود ازت،  ورهاولین عالیم ظ

زودتر ( پایینی)پیر  یهازردی در برگ .زرد و زرد روشن در می آیند كه به علت عدم تشكیل كلروفیل میباشد

 .ر می شودهظا

 
 عالئم كمبود ازت به صورت كلروز در سطح برگ 
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 :برگ وضعیت فیزیکی -1-2

میشوند و معموالً با زاویده   الغر هاكوچك، ساقه و شاخه  هادر كمبود ازت برگ خسارت دوره زمانی در اواخر 

این ندوع كمبدود، بدرگ هدا غیدر قابدل انعطداف و         به طور كلی در. كوچكی نسبت به ساقه اصلی می ایستند

 .و به فرم عمودی در می آیند شكننده می شوند

  :وضعیت ریشه -1-3

ثانویه جهت افزایش جذب ریشده ای،  نسدبت ریشده بده انددام       های رشد بی رویه ریشه ودر اثر كمبود ازت 

 .هوایی افزایش می یابد

 

 در گیاهان فسفرش نق -2

 .دارد تنظیم خواص ژنتیكی گیاه نقش مچنینهرشد ریشه، انتقال انرژی و  ،هاگلاین عنصر در تلقیح 

 :به طور كلی به شرح زیر است و پیر دیده می شود های در برگ: عالئم کمبود

 : رنگ برگ -2-1

ه یوو رنگ م سبز تیره، كدر مایل به آبی با ته رنگ برنزی یا بنفش است ها برگ كمبود فسفر رنگ نگامهدر 

بده   هدا شدرایط حداد كمبدود، رگبرگ    پیرتر تحت یهادر برگ .است به شدت رنگی شده باشند ممكن سبز و ها

 .یدآ می ای رنگ پریده در وههشكل مشبك و ق

 
 عالئم كمبود فسفر در گیاه
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 : وضعیت فیزیکی برگ -2-2

دو كند یا متوقف میشود ر ه در وائیهرشد قسمت . دارند تهشبا مهفسفر با  كمبود ازت و تهار بعضی جد

جانبی بده نددرت    های عمودی بوده و ساقه و رشد طولی گیاه میشوند كوتاه، باریك و نازک هابرگ مچنینهو 

دیگدر،   مهد یدك عالمدت م   .دی در می آیندوبه طور كلی برگها سخت و منعطف و به فرم عم .می شود رهظا

جدوان   نهدا گیا دچار كمبود فسفر، اغلب بدا  نهاگیا است به این صورت كه نهاو كوتاه ماندن گیا کوتولگی

 .اشتباه گرفته میشوند

 :وضعیت ریشه -2-3

در نتی ه نسبت ح م ریشه به تاج كداهش مدی یابدد و    ریشه ای كند و متوقف می شود و  های رشد قسمت

 .تغییر می كنند ارغوانی همچنین ریشه ها از رنگ معمولی خود به رنگ

 

 در گیاهان نقش پتاسیم -3

بعضدی از عناصدر    این عنصر برای سنتز و انتقال مواد مغذی در گیاه الزم بوده و در رفع آثار سوء عدم تعادل

 پتاسیم در درختدان . در تنظیم فعالیت جذب آب موثر میباشد مچنینهكمك میكند و  غذایی گیاه در خاک

بیمداری  ) آتشك از جمله هادر برابر آفات و بیماری وسرمازدگی  را در برابر كم آبی و خطرات نهامقاومت گیا

رانددمان آب  و عمدل فتوسدنتز را تشددید میكندد و      شدت نور را كنتدرل  ،دهو شانكر افزایش مید( باكتریایی

 .دهآبیاری را افزایش مید

 :به طور كلی به شرح زیر است و پیر دیده می شود های در برگ :عالئم کمبود

 : رنگ برگ -3-1

م از ئد شود و در یك لپه ای هدا ایدن عال   ای می لبه برگ ها زرد و سپس قهوه ،كلی در دو لپه ای هابه طور 

این نوع . عالئم خسارت كمبود پتاسیم شبیه به عالئم خسارت شوری می باشد. شود نوک برگ ها شروع می

 .قابل شناسایی است تغییر رنگ در وسط برگ به شكل لباس كماندوئی و موزاییكی
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 فضای سبز قم نارون اندر درخت پتاسیمعالئم كمبود       

 
 لبه برگها زرد شده و سپس قهوه ای می شود: عالئم كمبود پتاسیم در برگ 

 :وضعیت فیزیکی برگ -3-2

آویختگدی در  برگها با زوایای متفاوت از شاخه ها و یكدیگر قرار می گیرند و به نوعی یدك ندوع شدلختگی و    

 .آیدبرگ ها بوجود می 

 :وضعیت ریشه -3-3

 .ریشه ها دچار نرم شدگی و لهیدگی می شود
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  :عناصر میکرو

 

 نقش آهن در گیاهان -4

 از یكدی  عنصدر  ایدن  تدامین . دارد عهدده  بدر  مهمدی  نقدش  گیاهان فتوسنتز و تنفس كلروفیل، تولید در آهن

 كداهش، -اكسایش بیوشیمیایی هایفرآیند در حیاتی ماده این كه چرا .است گیاهان اغلب در عمده ضروریات

 . باشد می الزم سلولی تنفس و كلروفیلساخت  ،فتوسنتز

 :به طور كلی به شرح زیر است و جوان دیده می شود های در برگ: کمبودعالئم 

 :رنگ برگ -4-1

م كمبدود ابتددا در   ئد ، عالدر گیاهدان  بودن آن غیر پویاكمبود آهن در گیاهان كامالً مشهود بوده و به دلیل  

مشاهده شده و با شدت یافتن این معضل، تمامی گیاه را در بدر   باالیی ساقههای  و در قسمتهای جوان  برگ

كمبود آهن موجب زرد شدن برگ ها در گیاه شده ولی رگبرگ ها تغییری نكرده و همچنان سدبز  . گیرد می

این عنصر اغلب به صورت  و تركیبات آن بستگی داشته و خاک pHجذب آهن توسط گیاه به  .مانند باقی می

زمانی كه گردد و تا  در مناطق سفید شده اغلب نقاط نكروتیك پدیدار می .شود به خاک اضافه می كالت آهن

  .اند، كاربرد دوبارة آهن می تواند موجب ترمیم گیاه شود ها كامالً سفید نشده برگ

 تفاوت اثر كمبود آهن در درخت اقاقیا
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 .برگ كه به رنگ سفید تغییر یافته و حاشیه برگ نكروز می شودعالئم كمبود شدید آهن در 

 :وضعیت فیزیکی برگ -4-2

هدا اسدت كده بده      های كمبود آهن، شروع كلروز بین رگبرگی از سمت خارج جوان ترین برگ از دیگر عالمت

ل كمبود شدید آهن باعث زرد شدن كام. شود سمت داخل پیش رفته و در نهایت تمام سطح برگ سفید می

  .می میردمی شود كه در آن حالت برگ  قهوه ایآن می شود و در پی آن برگ  سفید شدنبرگ یا تقریباً 

 :وضعیت ریشه -4-3

 .می شودریشه ها كوتاه شده و نوک ریشه ها حالت چماقی شكل 
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 نقش منگنز در گیاهان -5

ایدن عنصدر    .تولیدد كلروفیدل نیدز نقدش دارد    قال الكترون در گیاه دخیل بوده و در انت های واكنش در منگنز

همچنین در فعال كردن چندین آنزیم مختلف در گیاه كه افزایش دهنده فتوسنتز و هورمون اكسین هستند 

 . باشد موثر می

 :به طور كلی به شرح زیر است و جوان دیده می شود های در برگ :عالئم کمبود

 :رنگ برگ -5-1

اما این عالئم بدر خدالف   . دارد كه از اینرو عالئمی شبیه به كمبود پتاسیم داردكلروز و نكروز موزائیكی شكل 

 .جوان آغاز می شود های پتاسیم از برگ

 رختچه ختمی فضای سبز قمعالئم كمبود منگنز در د 

 

 :وضعیت فیزیکی برگ -5-2

 .باشدد  منگنز در گیاه مدی هایی بر روی آن از عالئم كمبود  باریك و ضعیف شدن برگ ها و گاها مشاهده لكه

قهدوه ای   های در مواقع كمبود شدید منگنز، نقطه. كلروز بین رگبرگی مهم ترین شاخصه كمبود منگنز است

به طور كلی جدوانترین بدرگ هدا سدبز      .سوخته در برگ ای اد می شوند كه باعث می شود برگ نابالغ بیافتد

 .زیتونی و با انحنا می شود
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 :وضعیت ریشه -5-3

 .ها پراكنده و خرمایی رنگ می شود ریشه

 

 

 

 نقش مس در گیاهان -6

هدا   این عنصر به عنوان فعدال كنندده آندزیم   . است كمك در سنتز كلروفیلان گیاه در مس فعالیت مهمترین

 .نماید عمل نموده و در فتوسنتز و تنفس گیاهان نقش یك كاتالیزور را ایفا می

 :به طور كلی به شرح زیر است جوان دیده می شود و های در برگ :عالئم کمبود

 :رنگ برگ -6-1

بدرگ هدا    پیچ خوردگی و بددفرمی  .برگ ها به رنگ سبز كم رنگ در می آیند و به راحتی پژمرده می شوند

 .كمبود این عنصر می باشدبرگ ها از عالئم مهم  شدن و براق سفیدهمراه با 
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 :وضعیت فیزیکی برگ -6-2

های كوچك، شداداب و   جوشتنه به طوری كه ابتدا . شود های انتهایی می كمبود این عنصر باعث مرگ جوانه

ها ظاهر شده كه پس از مدتی خشك گردیده و تعداد دیگری می  های درشت و شفاف از انتهای شاخه با برگ

 .می شودگل آذین مارپیچی . روید

 :وضعیت ریشه -6-3

در اثر این . كمبود این عنصر می باشد های آن در خاک  از ویژگی گستردگی عدمكاهش شدید رشد ریشه و 

 .عارضه گیاه در برابر باد افتادگی مقاومت نخواهد داشت
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 در گیاهان بُرنقش  -7

 .باشدد  های ایران رایج مدی  اصر كم مصرف مورد نیاز گیاه است كه كمبود و مسمومیت آن در خاکعن از بدور

های مریستمی، زنده ماندن دانه گرده و رشد لوله آن و همچنین در افزایش  فعالیت بافتاین عنصر در رشد و 

 .طول عمر باروری تخمك ها بسیار مؤثر است

 :به طور كلی به شرح زیر استو  دیده می شود جوان های در برگ :عالئم کمبود

 :رنگ برگ -7-1

بده رندگ سدبز     انتهدایی  هدای  برگ .باشد از عالئم كمبود بددور در گیاهان می ها ها و گل خشكی و زردی برگ

 . روشن در می آیند و در نهایت می افتند

 :وضعیت فیزیکی برگ -7-2

. انتهایی می گدردد  های كه من ر به ظاهر خشك جوانه سیاه شدن جوانه های روینده و بافت های مریستمی

 .باعث بدشكلی و بدفرمی برگ ها می شود به طوری كه در نهایت برگ ها به شكل گرز آویزان می شود

 :وضعیت ریشه -7-3

 .رنگ ریشه قهوه ای سوخته می شود. چماقی شكل می شودرشد ریشه ها كاهش می یابد و 
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 نقش روی در گیاهان -8

داشته و در ساخت  ل كننده و یا ساختمانیفعا كاتالیزوری نقش گیاه آنزیمی های سیستم از بسیاری در روی

 .ها در گیاه نیز دخیل است و ت زیه پروتئین

 :به طور كلی به شرح زیر است و دیده می شود پیر های جوان و  در برگ های برگدر  :عالئم کمبود

 :رنگ برگ -8-1

 .یعنی رگبرگ ها زرد شده و میان برگ ها سبز باقی می ماند. عالئم كمبود آهن است بر عكسعالئم آن 

 

 :وضعیت فیزیکی برگ -8-2

بلوغ است كه  حتی تا مدت یك ماه های رویشی و زایشی تاخیر در باز شدن جوانه از جمله عالئم كمبود روی

 .دیر رس را نشان می دهند

 :وضعیت ریشه -8-3

 ریشه وتوسعه یافتگی كاهش رشد
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 نقش مولیبدن در گیاهان -9

مربوط به تثبیدت نیتدروژن   رداكتاز است كه  نیترات سازنده ماده و داشته دخالت نیتروژن تغذیه در مولیبدن

 . می باشد توسط باكتریهای همزیست لگوم ها

 :به طور كلی به شرح زیر است و دیده می شود پیر های جوان و  در برگ های برگدر :عالئم کمبود

 :رنگ برگ -9-1

 .دیگر عناصر كم مصرف است پ هاش افزایش می یابد كه بر عكس جذب مولیبدن توسط گیاهان با افزایش

نشان داده می شدوند، چراكده وظیفده     شكل كمبود نیتروژنكمبود مولیبدن در گیاهان معموالً به  های نشانه

 . بنابراین عالئم كمبود این عنصر شبیه كمبود ازت است .اصلی مولیبدن در تثبیت نیتروژن است

  :وضعیت فیزیکی برگ -9-2

 .ریزی ای اد می شود های برگها مالقه ای شكل شده و سوراخ

 

 :وضعیت ریشه -9-3

 ریشه و توسعه یافتگی كاهش رشد
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 کود دهی 

پس از آنكه نیاز و كمبود عناصر غذایی خاک مشخص شد نیاز است كه عناصدر مدورد نیداز گیداه بده شدكل       

 .مناسب و در زمان مورد نظر در اختیار گیاه قرار گیرد

 تعریف کود

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیك كه دارای عناصر غذایی بوده و باعث باالبردن حاصلخیزی خداک و  

هر چند میزان مصرف كودها بده  . همچنین افزاش عملكرد كیفی و كمی محصول گردد، كود اطالق می شود

در . بسدتگی دارد ... عوامل مختلفی از جمله سن گیاه، نوع گیاه، وضعیت خاک، نوع آبیاری، زمدان مصدرف و   

 .این مبحث به تشریح انواع كودها و میزان تقریبی مصرف آنها می پردازیم

 :به چند دسته تقسیم می شوند كه عبارتند از كودها 

 ... (كود كمپوست،  كود ورمی كمپوست، كود حیوانی، كود سبز و) كودها با منشاء مواد آلی  .1

 كودهای بیولوژیك یا زیستی .2

 كودهای شیمیایی .3

 کودهای آلی

 کود کمپوست( الف

كمپوست نوعی كود . یزی خاک استهای موثر دراصالح و افزایش حاصلخ استفاده از كودهای آلی یكی از راه

در این فرایند زیستی زباله هدا بدا منشدا آلدی     . آلی مخلوط از مواد طبیعی حاصل از یك فرآیند زیستی است

این نوع كدود عدالوه   . مانند پسماندهای غذایی و بقایای گیاهی ت زیه می شوند و به حالت ثابتی در می آیند

گیاهان می تواند با جذب میزان قابل توجهی آب، در مواقع لدزوم آب  بر داشتن مواد غذایی، برای رشد و نمو 

 .مورد نیاز گیاه را تامین نماید

 : مزایای استفاده از کود کمپوست

  اصالح فیزیكی خاک و كاهش فشردگی و جلوگیری از فرسایش 

  تسهیل در توسعه ریشه 

 افزایش قابلیت نگهداری آب و مواد غذایی توسط خاک 

  كنترلpH خاک 

 های هرز عاری از بذر علف 

  اصالح خاكهای سنگین و رسی و كاهش وزن مخصوص ظاهری خاک 
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 مواد غذایی و خصوصیات شیمیایی كود كمپوست با توجه به مواد اولیه می تواند كمی متغیر باشد

 : میزان مصرف

می توان به  ولی بطورمیانگین مقادیر مصرف را. درمیزان مصرف كود كمپوست عوامل متعددی دخالت دارند

 : صورت زیر دسته بندی كرد

 سال یكبار 2-9تن در هكتار هر  655تا  05درختان غیر مثمر  .1

تدن   655در سالهای اول میزان مصرف كمتر و تدا  . تن در هكتار نیاز است 255تا 655جنگل كاری ها   .2

 .در هكتار باشد

 .یكبارسال  9-4تن در هكتار هر  655تا  05های زینتی  درختچه ها و گل .3

 .درصد ح م خاک 95های گل كاری و خاک گلدانها تا  خزانه .4

تن در   15الی  25تن در هكتار و در نگهداری چمن  655تا  05در بستر چمن كاری ها : چمن كاری ها .5

 .هكتارساالنه در بهار یا پائیز

 .كیلوگرم در متر مربع 60الی  65باغچه كاری حاشیه شوارع  .6

 

 ورمی کمپوست( ب

است كه از دستگاه گوارش كرمهای مخصوص عبور كرده و عالوه بر ت زیه، با مخاط دستگاه گوارش  مواد آلی

كرم مخلوط گشته و ویتامینها و آنزیم های آن افزایش یافته و به عنوان یك كدود غندی شدده و بسدیارمفید     

 .است و عالوه بر مواد آلی غنی شده، شامل الشه كرمها نیز می باشد

 : وست به شرح زیر استمزایای ورمی كمپ

 .سبك و فاقد هر گونه بو كه این موضوع در محیط شهری مزیت بسیار خوبی می باشد .6

 از علفهای  هرز عاری .2

 حاوی میكرو ارگانیسمهای هوازی مفید مانند ازتوباكترها .9

 باال بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه به سایر كودهای آلی  .4

 از جمله ازت، فسفر، پتاسیم، كلسیم، آهن، روی، مس و منگنز دارا بودن عناصر ضروری گیاه  .0

 قابلیت باالی نگهداری آب و مواد غذایی  .1

 اصالح كننده خاک .7

 :میزان مصرف
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های مخلوط با خاک سطحی و یا هنگام تعویض گلدان یا هنگام كاشت نهدال   كود ورمی كمپوست را بصورت

 :ن مصرف آن بصورت تقریبی بصورت زیر استمیزا. بصورت چاله ای در اطراف ریشه مصرف می شود

 كیلوگرم در متر مربع  6تا  2نهالستان                    -

 كیلو گرم در متر مربع  2تا  9های زینتی        درخچه -

 كیلوگرم در متر مربع  6تا  2انواع گلها                   -

 درصد ح م گلدان  65تا  25گیاهان گلدانی            -

 

 

 کود حیوانی ( ج

كود حیدوانی بده علدت    . كود حیوانی حاصل فضوالت حیوانات از جمله گوسفند، گاو، اسب و یا مرغ می باشد

دارا بودن ح م زیادی از مواد آلی و غذایی برای بهبود شرایط خاک و رشد گیداه مفیدد و تداثیر فراواندی در     

 . افزایش كیفیت فضای سبز خواهد داشت

حیوانی باید حتما مورد توجه قرارگیرد این است كده كدود دامدی حتمدا بایدد بصدورت        نكته ای  كه در كود

پوسیده مصرف شود چراكه وجود تركیبات آلی ازت دار در كود حیوانی تازه و ت زیه سریع این مدواد سدبب   

ازه عالوه بر این، كود حیوانی ت. آزاد شدن آمونیاک و ت مع آن در م اورت ریشه و مسمومیت گیاه می شود

با پوسدیدگی كدود حیدوانی عدالوه بدر رفدع       . می تواند باعث انتقال بذر علفای هرز، آفات و بیماریها می شود

مشكالت ذكر شده، بوی نا مطبوع آن كه می تواند در محیط شهری آزار دهنده و باعث نارضایتی مردم شود 

 .تا حدود زیادی كاهش می یابد

 : مزایای مصرف کود دامی

 

( ماكرو و میكرو)تاثیر مهم و قابل توجه مواد آلی بر عرضه و فراهمی عناصر پر مصرف و كم مصرف عالوه بر 

 :در خاک، مواد آلی تاثیرات مهم و بسیار خوب دیگری بر خاک دارند كه به چند مورد از آنها اشاره می كنیم

ی آب و وضدعیت  مواد آلی باعث می شوند خاک پوک و اسفن ی شده كه در نتی ه وضعیت نفدود پدذیر   -6

بهبود وضعیت تخلخل از بروز خطراتی همچون سمیت كربنات ها و . تهویه ای خاک بهبود پیدا می كند

 .جلوگیری به عمل می آورد( كه در خاک غرقاب و با تهویه كم اتفاق می افتد)سمیت آهن و منگنز 
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تر آبشویی ان ام دهیم  با بهبود تخلخل و پوک شدن خاک و بهبود شرایط نفوذپذیری، می توانیم راحت -2

 .و راحت تر نمك ها را از محیط ریشه خارج كنیم

های گیاهان بتوانند به راحتی در خاک  بهبود ساختمان سازی و پوک شدن خاک باعث می شود تا ریشه -9

 .گسترش پیدا كنند

 با بهبود شرایط ساختمان سازی در خاک و افزایش نفوذپذیری، فرسایش در سطح خاک كاهش یافتده و  -4

 .شاهد مشكالت كمتری در این زمینه خواهیم بود

مواد آلی ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش داده و آب به مدت طوالنی تری در دسترس گیاه خواهد  -0

 .بود

قدرت جذب عناصر كم مصرف از قبیل آهن و منگنز را افدزایش  ( Chelation)مواد آلی با كالت سازی  -1

 .می دهند

می باشدند كده در   ( ”Cation Exchange Capacity “CEC)ادل كاتیونی مواد آلی دارای ظرفیت تب -7

های با بافت سبك از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بستری برای نگهداری و عرضه مدواد غدذایی    خاک

 .می باشد

هاش و عرضه عناصر غذایی را كداهش مدی    مواد آلی دارای قدرت بافری می باشند و نوسانات زیاد در پ -0

 .دهند

مواد آلی با افزایش جامعه میكروبی در خاک باعث می شوند تا فعالیت میكروارگانیسم ها افدزایش پیددا    -3

 .كرده و با فعالیت بیشتر میكروارگانیسم ها، مواد غذایی به مقدار بیشتری در دسترس گیاه قرار بگیرند

 

 : مصرفمیزان و نحوه 

درصد  7تا  0حداقل به مقدار ( پوسیده یا كمپوست دامی كود دامی كامالً)كاربرد مقدار مناسبی از مواد آلی 

درصد ح مدی بدرای داشدتن شدرایط      65برای موثر واقع شدن و حداقل ( ح م خاک اطراف ریشه)ح می 

در فصدل زمسدتان باعدث ای داد     ( فعالیت میكروبی، بهبود ساختمان خاک و عرضده عناصدر مغدذی   )مطلوب 

عالوه بر آن باعث بهبود طیف وسیعی از خصوصیات فیزیكی و بستری برای عرضه عناصر مغذی می شود كه 

 .مواد آلی به كار برده شده باید با عمق مشخصی از خاک مخلوط شوند. شیمیایی در خاک می شود
 

 : کوددهی در درختان

البتده توصدیه مدی شدود     . سانتیمتر در زیر سایه انداز درخت می باشد 0حداقل مصرف مواد آلی در درختان 

سانتیمتر با خاک ایدن عمدق تركیدب     05تا  5مواد آلی برای درختان به صورت چالكود در عمق بین  كاربرد

 .گردد
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حهدود دو  )سهانتیمتر   55عمق پابیل برای درختان میوه و درختان موجود در فضای سبز شههری  

الزم بذکر است در درختانی که دارای الگوی رشهد ریشهه سه حی    . در نظر گرفته می شود( بیل

 .سانتی متر کفایت دارد تا از صدمات فیزیکی به ریشه ها جلوگیری گردد 35د، همان عمق هستن

های پتاسیم و  سوپرفسفات ها و سولفاتاین میزان كود را می توان همراه با برخی كودهای شیمیایی از قبیل 

 .تركیب كرد عناصر كم مصرف

 

 : های پرچینی کوددهی در گیاهان فصلی، بوته ای و درختچه

 9ارتفداع  ( گیاهان فصلی، گل ها و گیاهان بوتده ای )حداقل مصرف مواد آلی برای گیاهان با عمق ریشه كم 

عمهق   .سانتیمتر كمپوست دامی پوسیده روی سطح می باشد كه سپس اقدام به پابیل در عمق الزم گدردد 

سانتیمتر  35ای  پابیل کردن و اختالط کود دامی با خاک برای گیاهان فصلی، گل ها و گیاهان بوته 

 .می باشد( به ارتفاع حدود یک بیل)

 

 : کوددهی در گیاهان پوششی و چمن

سانتیمتر كمپوست دامی  9حداقل مصرف مواد آلی برای گیاهان پوششی با عمق ریشه كم به میزان حداقل 

ن تركیدب و  و شیری( میلیمتر 6تا 0/5)پوسیده روی سطح می باشد كه می توان آن را با شن دانه بندی ریز 

 .استفاده كرد

 

 :زمان مصرف

با توجه به توضیحات گفته شده و با در نظر گرفتن اهمیت مساله كشت و كدار ارگانیدك در جهدان امدروز و     

برای افراد در سطح شهر پیشنهاد      مدی شدود تدا بدا      خطرات ناشی از محلول پاشیهمچنین جلوگیری از 

در فصل زمستان، نیازهای تغذیده ای گیداه را تدا    ( كود دامی كامالً پوسیده)اعمال مقدار مناسبی از مواد آلی 

 .حد مطلوبی مرتفع كنیم

 

 کود سبز ( د

اری رشدد  كود سبز شامل گیاهی است كده آندرا قبدل از كاشدت محصدول اصدلی كشدت كدرده بعدد از مقدد          

ایدن گیداه    .سبزینه ای آنرا بده زمدین برمدی گردانندد بددون اینكده از ایدن گیداه محصدولی برداشدت كنندد           

می تواند شدامل هدر گیداهی باشدد غیدر از آنهدایی كده بخشدهای خشدبی دارندد یدا اثدر آللوپداتی بدر روی               



 

21 
 

ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

تثبیددت ازت امددا بهتددر اسددت كدده از گیاهددان خددانواده لگومینددوزه كدده خاصددیت   .گیدداه بعدددی مددی گذارنددد

در اصدل كدود سدبز یدك تنداوب اسدت كده محصدول نددارد و بدرای بهبدود بداروری و              .دارند استفاده شدود 

حاصلخیزی خاک و درصدورت لگدوم بدودن تدامین كدل یدا بخشدی از ازت مدورد اسدتفاده محصدول بعددی            

  .شود استفاده می

آنكده شداخ و    دوم. كندد  اول آنكده سدریع رشدد   : شدد كود سبز دلخدواه بایدد دارای چهدار خاصدیت اصدلی با     

و چهدارم  . فقیدر رشدد كندد    سدوم آنكده بتواندد بده راحتدی در خاكهدای      . برگ فراوان و پر آب داشته باشدد 

رشدد گیداهی سدریع باشدد، شدانس       هدر چده سدرعت   . آنكده انسداج آن از لحداو مدواد غدذایی غندی باشدد       

هتددرین زمددان بددرای  ب. بیشددتر مددی شددود د آنكدده ایددن گیدداه را بتددوان در داخددل تندداوب زراعددی قددرار دا   

برگرداندددن گیدداه بدده خدداک بعددد از بدده گددل رفددتن آن اسددت كدده رشددد رویشددی گیدداه تمددام شددده باشددد و 

 .برگرداندن آن به خاک حداكثر هدف را به دست دهد

 

 کود اگروبیوسول( ذ

كود آلی است با پایده گیداهی و بده شدكل پلدت خدرد شدده كده شدرایط فیزیكدی، شدیمیایی، بیولوژیدك و             

بهبود بخشدیده و ضدمن آزاد سدازی تددری ی و مدداوم مدواد غدذایی مدورد نیداز گیداه، مقددار             آلی خاک را

 .هوموس خاک را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد

 : خواص کود اگروبیوسول

 مقدار باالی هوموس  .6

 ( ازت آلی)آزاد سازی تدری ی مواد غذایی  .2

 ظرفیت تبادل كاتیونی باال و بهبود ظرفیت تبادل كاتیونی خاک با بافت سبك  .9

 ظرفیت نگهداری باالی آب  .4

 عاری از بذر علف هرز و عوامل بیماری زا .0

 های مفید  باعث فعال شدن میكروارگانیسم .1

 كاهش بیماریهای خاكزی .7

 عاری از عناصر سنگین و مضر .0

 میزان اسیدیته مناسب .3
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 :میزان مصرف 

 گرم به ازای هر نهال  655            درخت  .6

 گرم در متر مربع 605تا  655گیاهان زینتی     .2

 گرم در متر مربع 605تا  655چمن               .9

 کودهای بیولوژیک یا زیستی

های مفیدی هستند كه در  در حقیقت میكروارگانیسمو میباشند  در بازار های موجود نسل جدیدی از كود

 این كودها ممكن است .همزیستی داشته و به تثیبت و جذب بهتر عناصر كمك میكنند تغذیه گیاهان نقش

كه قادرند عناصر غذایی خاک را در  باشندهای سودمند خاكزی  دارای یك یا چند گونه از میكروارگانیسم

. زیستی تبدیل به مواد مغذی همچون ویتامینها و دیگر مواد معدنی كرده و به ریشه خاک برساند فرآیندیك 

 كودهای زیستی. آورد لودگی به وجود نمیآ اكوسیستممصرف كودهای زیستی كم هزینه تر هستند و در 

 .باشند سودمند خاک می های مسمیكروارگانیو دارنده   مواد نگه م موعه ای از

 :های مکمل شیمیایی کود

در . مورد استفاده قدرار مدی گیرندد    به عنوان مكمل جهت بهبود اثر بخشی كودهای دامیهای شیمیایی  كود

مواردی پیش می آید كه اثرات تغذیه ای كود دامی به زمان بیشتری احتیاج دارد و یا گیاه در وضعیت كامال 

در این مواقع در صورت مشداهده عالئدم   . مناسبی نبوده و نیاز است تا در اسرع وقت كار اورژانسی ان ام شود

نیز می توان با محلول پاشی كودهای كامل  (ماه تا اواخر اردیبهشت اواخر اسفند)در فصل بهار كمبود 

در صدورت افدزایش تعدداد    . ، نیازهای گیاه به این عناصر را مرتفع كدرد (حداكثر با غلظت دو در هزار)میكرو 

های اجرائی در فضدای سدبز بدا     دفعات محلولپاشی اثر بخشی بهتری وجود دارد اما معموال اینكار در عملیات

مقددار  . التی روبرو می شود كه به اجبار تعداد دفعات محلولپاشی به یك یا دو نوبدت كداهش مدی یابدد    مشك

 .غلظت مورد نیاز برای محلول پاشی با توجه به توصیه كارخانه سازنده كود مشخص می شود

در عناصددر مددورد نیدداز گیدداه، سدده عنصددر ازت، فسددفر، و پتدداس از اهمیددت بیشددتری برخددوردار بددوده و بددر  

بده همدین دلیدل بیشدترین اسدتفاده كودهدای شدیمیایی حداوی         . شد و باروری گیداه تداثیر زیدادی دارندد    ر

 . هر چند عناصر دیگر نیز ضروری بوده و بسته به نیاز باید مصرف شود. این سه عنصر میباشد

ایدن تفاوتهدا   . تركیب شیمیایی و درصدد خلدوص كودهدای مختلدف حداوی یدك عنصدر بسدیاری متفاوتندد         

بددرای اسددتفاده از كودهددای . ن، نددوع و نحددوه مصددرف و میددزان اثددر بخشددی آن مددوثر مددی باشددد  بددر زمددا

هدای شدیمیایی داشدته باشدیم و عدالوه بدر آن از كمبدود         شیمیایی قبل از هدر چیدز بایدد شدناختی از كدود     

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86
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چدرا كده در پداره ای از مدوارد بعضدی      . عناصر در خاک یقدین داشدته و نیداز گیداه مدورد نظدر را بشناسدیم       

. امدا قابلیدت جدذب بدرای آنهدا وجدود نددارد       . عناصر در خاک حتی بیشدتر از حدد معمدول وجدود دارندد     از 

پددس از شددناخت و آگدداهی نسددبت بدده مددوارد مددذكور مددی تددوانیم نسددبت بدده عملیددات كددود پاشددی اقدددام  

 . نمائید

 .های حاوی ازت، فسفر و پتاس می باشند كودهای شیمیایی پر مصرف شامل كود

 ازت دارکودهای شیمیایی  -1

. مدی باشدد  ... هدای ازتده شدامل سدولفات آلومنیدوم، اوره، نیتدرات آلونیدوم، فسدفات آلومنیدوم و           انواع كود 

از محلدول اوره در محلدول پاشدی بدرگ گیاهدان نیدز اسدتفاده        . اوره رایج تدرین كدود ازتده در ایدران اسدت     

ود، ایدن كدود معمدوال    از آن دا كده حاللیدت اوره باالسدت و بده راحتدی در خداک شسدته مدی شد          . می شود

بصورت سدرک و بعدد از كاشدت داده مدی شدود و بدرای جلدوگیری از هددر رفدتن ازت كدود، معمدوال كدود             

ایدن مقدادیر بدا توجده     . دهی در مقادیر كم و در چند تكدراردر طدول دوره رشدد بده خداک داده مدی شدود       

 .به خاک، مراحل رشد و نوع گیاه می تواند مساوی یا متغیر باشد

درماههدای گدرم   . چمنها با كود ازتده مدی بایسدت در فصدل رشدد و در چندد تكدرار ان دام شدود         كود پاشی 

میدزان مصدرف كدود ازتده در چمدن كاریهدا در كدل دوره        . تیر و مرداد ترجیحا از كود دهدی اجتنداب شدود   

 . كیلو گرم در هكتار بیشتر شود 255جمعا نباید از 

ه خدارج مدی شدوند، نبایدد بدا شدخم بده زیدر خداک          با توجه به اینكه كودهای ازته زود ازدسدترس گیدا   -

 . برده شوند

ترجیحددا در چمددن كاریهددا در ابتدددای فصددل رشددد كدده گیدداه رشددد مناسددبی دارد و از كددود دامددی       -

زمستانه اسدتفاده كدرده و حساسدیت زیدادی بده كمبدود ازت نددارد مدی تدوان از كدوددهی شدیمیایی            

 .اجتناب كرد

 

 های شیمیایی پتاسه کود  -2

ی پتاسیم در آب محلدول هسدتند و نحدوه اضدافه كدردن آنهدا بده خداک نقدش زیدادی در اثدر            اغلب كودها

سده كدود عمدده پتاسدیم     . كلرور پتاسدیم فراوانتدرین تركیدب پتاسدیم در طبیعدت اسدت      . بخشی كود ندارد

سدولفات پتاسدیم معمدول تدرین     . دار شامل كلرورپتاسدیم، سدولفات پتاسدیم و نیتدرات پتاسدیم مدی باشدد       

 . است كه مصرف می شود كود پتاسیم

بدده همددین دلیددل بایددد در گیاهددان زینتددی گلدددار بدده ایددن  . پتاسددیم در گلدددهی گیدداه نقددش زیددادی دارد

 . موضوع توجه و درفصل گلدهی نیاز گیاه تامین شود
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 کودهای فسفره  -3

معمددوال كودهددای فسددفره قبددل از . بددا توجدده بددا اینكدده انحددالل و حركددت كددود فسددفره بسددیار كنددد اسددت 

 . كاشت مصرف و با شخم در عمق مناسب قرار می گیرد تا به راحتی در دسترس گیاه باشند

درصورت نیاز به كود فسفره در چمدن كاریهدا بایدد در فصدل پدائیز و زمسدتان اسدتفاده شدود تدا بده مدرور            

در بقیدده مددوارد كدده امكددان شددخم خدداک در فصددل زمسددتان وجددود دارد همزمددان بددا    . خدداک شددودوارد 

 . عملیات شخم زمستانه كود فسفره نیز به خاک اضافه می شود

سدوپر فسدفات سداده، سدوپر فسدفات تریپدل، سدوپر فسدفات غندی شدده،           : هدای فسدفره شدامل     انواع كدود 

 .می باشد... آمونیوم فسفات و  سوپر فسفات آلومینیومی، مونو آمونیوم فسفات، دی

 

 

 

 

 

 

 (رز)و درختچه ( اقاقیا)دستورالعمل تغذیه در چمن، درختان 

 

همانطور كه پیش تر بحث شد، عناصر اشاره شده در باال از نیازهای ضروری گیاه هستند كه بدون آنها حیات 

 .گیاهان ممكن نیست

فصل زمستان به صورت اختالط با خاک سطحی  مواد آلی ای است كه دربهترین منبع عرضه عناصر مغذی، 

مواد آلی دارای درصدهای متفاوتی از عناصر پر مصرف و كم مصرف هستند كه با توجده بده    .اعمال می شود

بهترین ندوع مدواد   . مواد آلی، سرعت ت زیه آن و رهاسازی مواد مغذی در خاک متغیر است پوسیدگیدرجه 

آزاد  تدریج و با روند نیازهای گیداه است كه مواد مغذی را به  وست دامیآلی، كود دامی كامالً پوسیده یا كمپ

مرتفدع مدی    كدامالً پوسدیده  نیاز عمده گیاه به نیتروژن، فسفر و گوگرد از طریق كاربرد كود دامدی  . می كند

در . قم موجود هستند و كمبود پتاسیم فراگیدر نیسدت   های كلسیم و منیزیم به مقدار فراوان در خاک. گردد

گرم به ازای  655تا  05)ورت بروز كمبود پتاسیم می توان این نیاز را با مصرف مقادیر كم سولفات پتاسیم ص

فضای سبز قم به  های در خاک( به جز مولیبدن)از آن ایی كه تمام عناصر كم مصرف . مرتفع كرد( هر درخت

، (اسید فولویك)آلی  های وجود دارند، مواد آلی اضافه شده به خاک با تولید اسید نامحلول و رسوب شدهفرم 

تولید كرده كه عناصر كم مصرف از جمله آهن را از فدرم ندامحلول در آورده و بده فدرم      ( كالت) لیگاندهایی
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ی همچنین تولید اسیدهای آلی باعدث كداهش موضدع   . محلول تبدیل می كند كه برای گیاه قابل جذب است

pH  به فرم محلول ( از جمله آهن)در خاک شده كه این امر نیز باعث تبدیل فرم نامحلول عناصر ریز مغذی

از طرف دیگر با افزودن مقدر مناسبی از مواد آلی به خاک، جمعیت و فعالیت . و قابل دسترس گیاه می شود

نیسم ها، پ هاش خاک بده صدورت   در نتی ه فعالیت میكروارگا. میكروارگانیسم ها در خاک افزایش می یابد

 .عناصر ریز مغذی می شود بهبود جذبموضعی كاهش یافته كه این امر نیز باعث 

کهود دامهی کهامال     ،ریز مغذی و درشهت مغهذی   تامین عناصر ایبربنابراین بهترین منبع تغذیه 

 .پوسیده می باشد

 

لذا به نظهر   .هستند عناصركمبود ت تاثیر یشتر تحبمعموال  رزکاری هاو  درختان اقاقیا و چمن کاری ها

توان از کودهای شیمیایی در این گونه هها   میرسد جهت تکمیل اثر بخشی کود دامی پوسیده می

 .نیز بهره مند شد

 

 

 محلولپاشی در چمندستورالعمل  -1

 :بهترین روش استفاده از كودهای شیمیایی بعد از آنالیز خاک و برگ گیاه مورد نظر می باشد
 

 :دستورالعمل تغذیه چمن بر اساس آنالیز خاک( الف

یكدی از  كده  جدولی از سوی آزمایشگاه خاک شناسی ارائه می گدردد   ،معموال بعد از آنالیز كامل خاک چمن

 .به عنوان نمونه در زیر آورده شده استآنها 

 نمونه آنالیز خاک

نام 

 عرصه
pH 

EC 

(dS/m) 
 بافت

% ppm 

K N P MO Fe Zn Cu Mn 

- 
1/7  07/9  

نسبتا 

 سبك
262 50/5  79/0  70/5  0/2  06/5  41/5  3/2  
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 : توضیحات موارد موجود در آنالیز خاک چمن کاری ها

6- EC  زهكشدی  بایسدتی  جهت اصالح . شوری در خاک می باشد ت مع به منزله عدم زهكشی و 9باالتر از

 .چمن صورت گیرد

 .زهكشی اهمیت داردبافت خاک در توصیه دور آبیاری، مقدار آبیاری و  -2

 . مقدار عناصر پر مصرف با درصد بیان می شوند -9

 .مقدار عناصر كم مصرف بر حسب میلی گرم بر كیلو گرم بیان می شوند -4

 :عناصر ماکرو

 ( :N)وژننیتر -6

 تروژنین كمبودعالئم 

درصد باشد احتیاج به كودهای حداوی ازت یدا اوره جهدت     9/5تا  5اگر بعد از آزمایش خاک مقدار نتی ه از 

كه نقطه مرز نامیده می شدود احتیداجی بده نیتدروژن      9/5در مقدار . جبران كاهش نیتروژن خاک می باشد

 .نیست و مقادیر باالتر از این مقدار سمیت خاک را در وجود این عنصر نشان می دهد

 

 خاک( ازت)توصیه كودی اوره بر اساس آنالیز نیتروژن 

 خاک بر اساس درصدآنالیز موجود در Nمقدار  با واحد گرم بر مترمربع مصرفی مقدار اوره

25 - 35 65/5 - 5 

25 63/5 – 65/5 

15 - 15 21/5 – 63/5 

 27/5 < سمیت

 

گرم می  65تا  0قسمت باشد از مقدار اوره در هر  9آن باالی  ECو  0خاک باالی  PHدر صورتی كه  :نکته

بده همدین   . گرم قابل كاهش می باشد 65 – 0اگر از كودهای دامی استفاده شود نیز این مقدار . توان كاست

 .كود اوره توصیه شده است ی یك مقدار نیتروژن خاک، محدودهدلیل در جدول فوق گاهی برا
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 ( :P)فسفر  -2

پی پی ام باشد احتیداج بده كودهدای حداوی فسدفر جهدت        60تا  5اگر بعد از آزمایش خاک مقدار نتی ه از 

كه نقطه مرز نامیده می شود احتیداجی بده    ppm 60در مقدار . جبران كاهش این عنصر در خاک می باشد

كدود  . نشان می دهدد كودهای فسفاته نیست و مقادیر باالتر از این مقدار سمیت خاک را در وجود این عنصر 

ایدن  . حاوی این عنصر مهم را نباید در سطح خاک ریخت و یا با آب آبیاری به محل ریشه درختدان رسدانید  

عنصر بسیار كم محلول در آب است و چنانچه این عمل صورت گیرد، عمده فسفر داده شده در سطح خداک  

استفاده از نوع گرانوله آن   .ه می باشدبنابراین بهترین روش محلول پاشی در سطح سبز گیا. تثبیت می شود

 .نیز مرسوم می باشد

 خاک فسفر توصیه کودی فسفر بر اساس آنالیز

 ppmخاک بر اساس آنالیز موجود در Pمقدار  با واحد گرم بر مترمربع TSPمقدار 

30-28 3 

26 4 

23 5 

20 6 

19 7 

18 8 

15 9 

13 10 

10 11 

8 12 

5 13 

2 - 0 14 

نیز معروف است منحصراً بعندوان كدود   ( CSP) كه به سوپر فسفات تغلیظ شده( TSP) تریپل فسفات سوپر

ندوع  .گدردد  ب هت سهولت استفاده، تریپل سوپر فسفات عمدتاً بصدورت گراندول تولیدد مدی    .گردد استفاده می

منحصدراً بصدورت   شود كه بصورت مستقیم قابل استفاده نبدوده و   نیز تولید می( ROP) پودری فلة این ماده

 . رسد به مصرف می NPK و NP مخلوط با كودهای دیگر بشكل
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 :(K)پتاسیم  -9

پی پی ام باشد احتیاج به كودهدای حداوی پتداس جهدت      675تا  5اگر بعد از آزمایش خاک مقدار نتی ه از 

كه نقطه مرز نامیده می شود احتیاجی به  ppm 675در مقدار . جبران كاهش این عنصر در خاک می باشد

الزم به  .كودهای پتاسه نیست و مقادیر باالتر از این مقدار سمیت خاک را در وجود این عنصر نشان می دهد

مقدادیر   ،و همچنین وضدعیت گیداه   چمنتوضیح است كه با توجه به بافت خاک، نوع گیاه كاشته شده، سن 

قابل توجه اینكه پتاسیم محلول در آب بوده ولیكن در . غییر خواهد كردمورد استفاده نسبت به جداول ذیل ت

دیگر خاک تثبیت می شود، بنابراین در ایدن ندوع بافدت خداک از حدداكثر       های خاكهای رسی بیشتر از بافت

 .مقدار م از این كود استفاده شود

 آزمایش خاکبر اساس ( ، منگنزآهن، روی، مس)سبز  مصرف عناصر میکرو مهم در فضای

تغذیه بدا   نیاز به پی پی ام آهن را نشان می دهند، 0خاكهایی كه در آزمایش خاک كمتر از (: Fe)آهن  -6

 .كودهای حاوی این عنصر دارند

نیاز به تغذیده   پی پی ام روی را نشان می دهند، 7/6خاكهایی كه در آزمایش خاک كمتر از (: Zn)روی  -2

 .با كودهای حاوی این عنصر دارند

نیاز به تغذیه بدا  پی پی ام مس را نشان می دهند،  6خاكهایی كه در آزمایش خاک كمتر از (: Cu)مس  -9

 .كودهای حاوی این عنصر دارند

نیداز بده    پی پی ام منگنز را نشان مدی دهندد،   9خاكهایی كه در آزمایش خاک كمتر از (: Mn)منگنز   -4

 .تغذیه با كودهای حاوی این عنصر دارند

 

 :تغذیه چمن به صورت کلیدستورالعمل  -ب

 .تغذیه چمن با كودهای شیمیایی را به دو صورت سرک پاشی و محلولپاشی می توان ان ام داد

 

 :در صورت محلول پاشی نکات ذیل باید رعایت گردد

 . ان ام گیرد اواخر اسفندماه تا اواسط فروردینمرحله می باشد كه هر دو مرحله در  2محلول پاشی شامل  -6

 .استفاده می شود آهن نانو کالتگرم  6و کود اوره گرم  9ین دو مرحله به ازای هر متر مربع در ا -2

به ازای هدر   ان ام می گیرد، روز بعد 65 كه گرم كود اوره و مرحله دوم 2در مرحله اول به ازای هر مترمربع 

برای سهولت در مصرف می توان در مرحلده اول   .استفاده شود گرم كود كالت 6م كود اوره و گر 6مترمربع 



 

28 
 

ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

در هزار اوره و ا در هزار آهن را با یكدیگر تركیب كرده و  6در هزار اوره و برای مرحله دوم محلول  2محلول 

 .استفاده كنید

می باشد     زمانی این بازه  ی درفروردین بدلیل میانگین دمای 60اسفند تا  60بازه زمانی معرفی  (:1)نکته 

لذا در صورت بهدار زودرس تع یدل از زمدان مدذكور     . تعریف می شود سانتیگراد درجه 25-60كه در دمای 

 . الزامی میگردد

 . باید قبل از محلولپاشی آبیاری كامل ان ام شده باشد و یا بعد از یك بارندگی خوب اجرا گردد -9

هدا،  باشد تا محلول پخش شده بده بدرگ  ساعت بعد از محلولپاشی نباید بارندگی وجود داشته  24حداقل  -4

 .جذب گیاه شود

 :برای چمن نانوکالت آهن  کود مصرف

بهترین و موثرترین روش مصرف كودهدای محتدوی عناصدر    

مصرف آنها  از طریدق  .. .ریزمغذی مانند آهن، روی، منگنز و

مزیت ایدن روش اسدتفاده تددری ی و مدوثر     . خاک می باشد

ریشه بوده و بدین سدبب تداثیر   كلیه اندامهای گیاه از طریق 

. عناصر كود نانو كالت آهن در طی زمان بیشدتر مدی گدردد   

بده  )گدرم در مترمربدع    0-2مقدار كود مورد نیاز برای چمن 

به صدورت مصدرف   ( گرم در متر مربع 4طور میانگین مقدار 

اما با توجه به زمان تاثیر مورد نیداز،  . خاكی توصیه می گردد

فاصهله  بده   محلول یك در هدزار به صورت  دو مرحله محلول پاشیده از روش خاكی، توان به جای استفامی

 . از یكدیگر ان ام داد یک هفته

هدای بدرگ بداز     بهترین زمان محلولپاشی اوایل صبح و قبل از غروب است كه هوا خنك بدوده و روزنده  : نكته

 .ها موثر نیست لت بسته بودن روزنهمحلولپاشی به ع..( .وآبیگرما، كم)درصورت وجود تنش محیطی. باشد می

 :در صورت استفاده از کود سرک نکات ذیل باید رعایت گردد

 .برای كود پاشی چمن حتماً از وجود باغبانهای با ت ربه و آگاه استفاده شود -6

صورت پذیرد و از ان ام این كدار  ( اوایل صبح یا بعدازظهرو شب)المقدور در ساعات خنك  كودپاشی حتی -2

 .ساعات گرم روز حتما خودداری شود در
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 .نشودكود پاشی سرک هنگامی كه چمن خیس است ان ام  -9

فضای سبز با سدابقه ی   های با همین دستورالعمل و در عرصه فروردین و اردیبهشتدهی مربوط به  كود -4

قابل  (می شود ی كه نمونه برداری شده و توصیه كودی آنها جداگانه تهیههای به استثناء عرصه) چمن ضعیف

 .اجرا می باشد

 .حتما تا نیمه اردیبهشت ماه به اتمام برسدسرک  به شكلدهی ت كودعملیا -0

در حركدت  متر مربع را در ظرفی جددا مدی كنندد و نصدف ایدن مقددار را        655معموال میزان مصرف در  -1

 .داده شودعمودی پخش می كنند و نصف دیگر را در حركت افقی تا سطح چمن بصورت كامل پوشش 

 .مصرف می شود( كود سفید)گرم كود اوره  25به ازای هر متر مربع  -7

در كود پاشی سرک حتما پس از هر بار مصرف كود، ضروری است كه آبیاری به طور كامل ان ام شود تا  -0

در غیر این صورت كود . كود پخش شده در سطح چمن با آب حل شده و در دسترس ریشه چمن قرار گیرد

 .ایی پخش شده باعث ای اد سوختگی در چمن و از بین رفتن آن می گرددشیمی

 به طور خالصه

 ترتیب
نحوه 

 مصرف
 نوع کود

مقدار         

گرم )    

(درمترمربع  

اتتوضیح  

6 

 محلولپاشی

فاصله محلولپاشی در هر  .ان ام می شود مرحله2 6 نانو كالت

طبق روش ارائه شده  .روز است  0 –65مرحله 

.توضیحات ان ام شود در بخش  9 اوره 2 

.استفاده شود بصورت سرک كود 25 اوره سرک 6  
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یااقاقدرختان  دستورالعمل محلولپاشی  -2  

در فضای سبز قدم وجدود كلدروز و     یكی از مشكالت مهم 

مختلفی در بروز این  دالیل. ضعف درختان اقاقیا می باشد

صدولی، اثدرات   كلروز موثر است از جملده بسترسدازی غیرا  

بده  . نقدش دارد ... و تارتن، كمبدود آهدن   های خسارت كنه

اقاقیا كده در اثدر كمبدود     در درختان منظور كاهش كلروز

آهن ای اد شده است از یك سو و همچنین كاهش اثدرات  

افدزایش مقاومدت    بدا  در این درختدان  كنه تارتنخسارت 

از سوی دیگدر   درخت مذكور به شرایط نامطلوب محیطی

بدرای ایدن   . توصدیه مدی گدردد    درختدان این محلولپاشی 

 رد اردیبهشت ماهدر اقاقیدا   منظور محلولپاشی درختان

جهت اثر  .طبق جدول و دستورالعمل زیر از كود توصیه شده استفاده گردد می بایست نظر گرفته می شود و

در ایدن  . شدود  ان دام  اردیبهشدت مداه   95مرحله عملیدات محلولپاشدی حدداكثر تدا     2الزم است  بخشی بهتر

 . محلولپاشی درختان دارای عالئم كلروز و یا سابقه كلروز در سال گذشته در اولویت قرار دارد

 :فعالیت محلولپاشی درختان اقاقیا می بایست با توجه به موارد زیر اجرا گردد

نوكالت گدرم در مترمربدع ندا    0/6مربدع اوره و   گرم در متر 6مرحله اول در اوایل اردیبهشت ماه بصورت  .6

 .اجرا گردد

 0/6در ایدن مرحلده    . بخشی ان ام شدود  روز بعد از مرحله اول و بعد از بازدید اثر 60 - 65مرحله دوم  .2

 .گرم در مترمربع نانوكالت استفاده شود

 .متر مربع تاج پوشش در نظر گرفته شده است 65به ازاء هر درخت  .9

 

 زمان مصرف
نحوه 

 مصرف

 مقدار

 (گرم درلیتر)
 نوع کود

 اوره 6 محلولپاشی مرحله اول محلولپاشی بصورت تركیب با كود نانوكالت

مرحله دوم در صورت عدم ) استفاده شود مرحله 2 هر در

 (رفع مشكل كلروز و نرسیدن به رنگ مطلوب صورت گیرد
 9 محلولپاشی

نانوكالت 

 آهن
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 ها و درختچه پاشی رز دستورالعمل محلول -3

رز جزء گیاهان  های درختچهكه باتوجه به این 

برای افزایش تحمل و مقاومت چندساله هستند، 

ری ها و نیز این گیاه در مقابل آفات و بیما نسبی

همچنین بهبود شرایط نامطلوب محیطی و 

از یت و عمر گل در این گیاه می توان وضع

مانند مهم  ریزمغذیدرشت مغذی و عناصر 

جهت تقویت این  آهن فسفر و پتاسیم و

ه این منظور محلولپاشی ب. استفاده نمود گیاهان

. درنظر گرفته می شود رزكاری در اردیبهشت ماه

طبق . بیماری وجود دارد بسیار مهم است و ی كه سابقه آفتهای قابل ذكر است كه این محلولپاشی در محل

حداكثر تا  الزم است این عملیات محلولپاشی. جدول و دستورالعمل زیر از كود توصیه شده استفاده گردد

 .اواخر اردیبهشت ماه اعمال گردد

 

 

 :باید به نکات ذیل توجه داشت 

میدزان آن بدا توجده بده ضدریب      غلظدت محلدول و   . از اجرای كالیبراسیون محلولپاشی ان دام شدود   بعد .6

 .كالیبراسیون تعیین گردد

 .ضعیف شده در اولویت هستندلولپاشی می باشند اما رزكاریهای تمام رز و درختچه ها شامل این مح .2

 .محلولپاشی بهتر است قبل از باز شدن تمام گلها صورت گیرد .9

 

 

(لیترگرم در) غلظت نحوه مصرف زمان مصرف  نوع كود 

 نانو كالت آهن 2 محلولپاشی اردیبهشت

NPK 2 محلولپاشی فروردین و اردیبهشت كود    
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