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ش یندوامزرعه شرکت نموردی:  )مطالعه گیاه جهت احداث چراگاه بررسی حاصلخیزی خاک و تغذیه
 ، استان قزوین(دانسفهانرویش نو، 

 2، زهرا منصوری1حسین ارزانی

 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران -1

 دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه تهران -2

 چکیده 

ز اجتناب ا در جهت های مختلف تغذیه گیاهان در دستیابی به عملکرد و کیفیت مطلوبمبا توجه به اهمیت ارزیابی سیست

ید رسید. ین میزان تولترتوان به بهینهزیست میمحیط وضمن حفظ منابع  مین نیازهای گیاه،ل عدم تأرویه و یا در مقابدهی بیکود

تان لعه در اسرد مطامو ه بررسی و تعیین شده است. منطقهتحقیق میزان مواد مغذی مورد نیاز خاک جهت احداث چراگادر این 

 استفادهه کن شده است واقع شده است. در این راستا بیااندیشان رویش نو اراضی متعلق به شرکتدر شهر دانسفهان قزوین و 

د نبال خواهدبه  یزنمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه حفظ و بهبود خواص خاک را توأم از کودهای شیمیایی و آلی ضمن تأ

 وژنی موردن کود نیترخاک )درصد کربن آلی خاک( در قطعات مختلف چراگاه میزانتایج آزمون  بر اساس در این تحقیق داشت. 

حقیق تر هکتار خواهد بود که البته در توصیه کودی انجام شده در این دکیلوگرم  250-300نیاز در صورت استفاده از اوره  بین 

طعات بین اک در قخو ترکیب کشت نیز لحاظ شده است. میزان مصرف فسفر بر اساس فسفر قابل استفاده در اثر کودهای آلی 

برگشت  ز حد بحرانیا. در مقادیر پتاسیم خاک باالتر شد در نظر گرفته کیلوگرم در هکتار دی آمونیوم فسفات  110تا  75

-افه میی خاک، اضمیزان کود آلی بر اساس درصد کربن آل .کندشود، کفایت میپتاسیمی که توسط محصول از خاک خارج می

 شود.

 واژگان کلیدی: کودهای شیمیایی، احداث چراگاه، تغذیه گیاه، کودهای آلی

 مقدمه -1

و تکثیر  راستا کشت اقدامی الزم بوده؛ در ایناز آن های اجتماعی و اقتصادی ناشی مراتع و بحران تخریبجلوگیری از 

د )حنطه مشکل باشاین  رفعبرای های اصولی راه حل  یکی از، به مراتعوابستگی ر تولید علوفه و کاهش منظوه ب گیاهان مرتعی

  (.1391و زارع چاهوکی، 
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 ده لگوم وهان خانواهای چراگاهی گیاشود. در سیستمعلوفه مورد نیاز دام در طول یا بخشی از سال کشت می چراگاهدر 

رآمد ث افزایش دتواند باعهای چراگاهی میاستفاده از سیستم دهند.اهان غالب را تشکیل توانند گیمیگراس نقش مهمی داشته و 

 ونه چوپان ه، حذف هزیکشی قطعات چراگااز طریق کشت مستقیم علوفه شده ضمن اینکه امکان حصارداران یا مزرعهمرتعداران 

-می ی جلوگیریالیانه اراضسو آماده کردن زدن و از شخم پذیر در مدیریت چراگاه را فراهم های تجدیدامکان استفاده از انرژی

شت کتی و نیز ی و صنعمنظوره از قطعات چراگاه )کشت و پرورش گیاهان دارویکند. کشت انتخابی گیاهان زمینه استفاده چند

خاب گونه نتر اد، بدیهی است گیاهان مناسب برای پرورش زنبور عسل( را مهیا کرده و باعث گسترش کارآفرینی خواهد شد

)ارزانی،  ددوجه می گرگاه تاربی یا دیم بودن چآگاه، به اقلیم منطقه، نوع دام استفاده کننده از علوفه حاصله، ابرای احداث چر

1395.)  

دهی باید مورد توجه قرار گیرد. برای تعیین میزان کود مورد نیاز باید مین نیازهای گیاه به عناصر غذایی مورد نیاز و کودتأ

خاک( و همچنین حد بحرانی گیاه به عنصر خاص تعیین شده و میزان کود مورد نیاز  آزمونان عنصر مورد نظر در خاک )میز

توانند عملکرد و محتوای در مطالعات متعددی گزارش شده است که کودهای آلی می(. 1393توصیه گردد )خاوازی و همکاران، 

( و گل 2005 (، ریحان )انوار و همکاران،2008نه )عزیزی و همکاران، اسانس را در بعضی محصوالت دارویی مانند بابو

( کاربرد نیتروژن از طریق ضایعات ارگانیک و یا 1998) 2دی و همکاران د.ن( افزایش ده2007، 1شمعدانی )چاند و همکاران

 های تنظیمی دری مختلفی از محدودیتهادار را مورد بررسی قرار داده، در این تحقیق به نیاز به ایجاد مجموعهکودهای آمونیوم

 کید شده است. استفاده از ضایعات ارگانیک تأ

کی جهانی حا طالعاتباشد. مدو هدف مهم تغذیه خاک و حاصلخیزی گیاه پایداری تولید و حفاظت از منابع اراضی و آب می

کرد در فزایش عملام افزایش ها نیمی از سهکودباشد. در این میان استفاده از از جایگاه ویژه افزایش عملکرد در واحد سطح می

ام د اما انجومی داربای دیرینه و ریشه در دانش قرن اخیر را به عهده داشته است. اگر چه مدیریت حاصلخیزی خاک پیشینه

از این هدف  لذا (.1389)داودی و همکاران،  ه استتحقیقات در این عرصه با ورود کودهای شیمیایی شکلی جدید به خود گرفت

 200 هی سازگار بهاونهبا گتحقیق بررسی میزان کود شیمیایی و آلی مورد نیاز گیاهان در نظر گرفته شده جهت احداث چراگاه 

 . باشدمی متر بارندگی و با توجه به آزمایشات خاکشناسی منطقهمیلی

 

                                                           
1 - Chand et al 
2 - Di et al 
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 هامواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1

و  383048تا  383947 جغرافیایی طولکه شامل  واقع شده است دانسفهان و در حومه ن،تان قزویمنطقه مورد مطالعه در اس

 دهد. را نشان می چراگاهو موقعیت استان قزوین  1 تصویرشود. می 3963330تا  3964634عرض 

 

 ل خاک در قطعاتپروفیو نقشه  استان قزوین در کشور و قطعات در نظر گرفته شده جهت احداث چراگاه: 1تصویر شماره 

 روش بررسی -2-2

های خاک به آزمایشگاه انتقال ، نمونه(1)تصویر شماره  در این تحقیق اقدام به حفر پروفیل خاک در قطعات چراگاه شده

روژن، زیم، کلسیم، نیتی، اسیدیته، بافت خاک و میزان عناصری مانند سدیم، منقابلیت هدایت الکتریکییافته و مواردی مانند میزان 

مرتعی با توجه به عدم وجود اطالعات و جداول تعیین میزان کود مورد نیاز گیاهان فسفر و پتاسیم خاک اندازه گیری شد. 

خانواده و نزدیک به این گیاهان اقدام جهت کشت در منطقه، با توجه به گیاهان زراعی هم)انتخاب بر اساس اقلیم، خاک( انتخابی 

بر این اساس گیاهان به سه شد.  دست آمدهه براساس نتایج ب (1378)ملکوتی و طهرانی،  نیاز گیاهانبه تعیین میزان کود مورد 

های کودی گندمیان با توجه به نیازها و خصوصیات گیاه های گیاهی تقسیم شده؛ توصیهها و سایر خانوادهدسته گندمیان، لگوم

های گیاهی نین از چغندر قند جهت بررسی نیازهای کودی سایر خانوادهو همچبه دست آمده ها با استفاده از حبوبات گندم، لگوم

  .استفاده شده است
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 نتایج  -3

 تعیین شده است. ( 1)جدول های مختلف های خاک در افقخصوصیات مربوط به هر یک از نمونه
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 خاکشناسی قطعات چراگاه: مشخصات 1جدول شماره 

 1پروفیل 

 
 

و  384098تا طول  3964634و عرض  383947این قطعه شامل طول  محدوده و موقعیت جغرافیایی
 هکتار است. 5/5باشد. مساحت قطعه می WGS1984و مبنای  UTMسیستم تصویر  در 3964328عرض 

 3پروفیل 

 

 

 

و عرض  384023تا طول  3965560و عرض  384428محدوده و موقعیت جغرافیایی این قطعه شامل طول 
 هکتار است. 8/9باشد. مساحت قطعه می WGS1984و مبنای  UTMسیستم تصویر  در  3964761

 A B C A B C افق

 25-0 47-25 77-47 0-25 25-50 50-75 (cm)عمق 

EC  (dS/m) 6/0 7/0 6/0 6/0 7/0 6/0 

pH  )8/7 5/7 6/7 8 1/7 8/7 )گل اشباع 

 02/0 36/0 14/0 1/0 2/0 3/0 )%( آلیکربن 

 03/0 62/0 24/0 )فقیر( 2/0 )فقیر( 3/0 )فقیر( 5/0 مواد آلی )%(

 Sandy Clay Loam Sandy Clay Loam Sandy Loam Sandy Clay Loam Sandy Clay Loam Sandy Loam کالس بافت خاک

CaCO3 8/8 )هکی()آ 13 )کمی آهکی( 5/7 )کمی آهکی( 3/8 )آهکی( 4/10 )آهکی( 4/10 )کمی آهکی 

 )فقیر( 04/0 )فقیر( 06/0 )فقیر( 05/0 )فقیر( 02/0 )فقیر( 03/0 )فقیر( 05/0 کل )%( نیتروژن

 )کم( 9/0 )زیاد( 5/14 )متوسط( 3/5 )کم( 4/1 )کم( 7/1 )کم( 5/2 (mg/kgجذب ) فسفر قابل

پتاسیم قابل جذب 
mg/kg) 

 )کم( 120 )زیاد( 260 ()متوسط 220 )کم( 60 )کم( 140 )متوسط( 180

Ca 2/1 4/0 4/0 2/1 2/1 8/0 

Mg 4/0 6/3 2/1 5/1 8/0 8/0 

Na 42 52 45 38 31 44 

(%) FC 7/14 4/16 5/12 13 8/12 9/10 

(%) PWP 9/6 6/5 - 5/7 1/7 8/5 

 2پروفیل 

 

 

و  384368تا طول  3965500و عرض  384504محدوده و موقعیت جغرافیایی این قطعه شامل طول 
 هکتار است. 6باشد. مساحت قطعه می WGS1984و مبنای  UTMسیستم تصویر  در 3965135عرض 

 4پروفیل 

 

و عرض  384046تا طول  3964968و عرض  384197محدوده و موقعیت جغرافیایی این قطعه شامل طول 
 هکتار است. 8/6باشد. مساحت قطعه باشد. میمی WGS1984و مبنای  UTMسیستم تصویر  در  3964574

 25-0 55-25 55-75 30-0 50-30 50-75 (cm)عمق 

EC  (ds/m) 5/0 6/0 6/0 5/0 7/0 8/0 

pH  )2/7 8/7 8 9/7 2/7 1/7 )گل اشباع 

 02/0 2/0 2 1/0 5/0 5/0 کربن آلی )%(

 )فقیر( 03/0 )فقیر( 4/0 )متوسط( 5/3 3/0 8/0 8/0 مواد آلی )%(

 Sandy Clay Loam Sandy Clay Loam Sandy Clay Loam Sandy Clay Loam Sandy Clay Loam Sandy Loam خاککالس بافت 

Caco3 8/10 )کمی آهکی( 3/8 )آهکی( 3/11 )کمی آهکی( 6/9 )کمی آهکی( 3/8 )آهکی( 7/16 )آهکی( 

 )فقیر( 02/0 )فقیر( 03/0 )فقیر( 04/0 )فقیر( 02/0 )فقیر( 02/0 )فقیر( 05/0 %(ازت کل )

 )کم( 9/0 )متوسط( 7/8 )کم( 5/1 )متوسط( 6/6 )متوسط( 2/8 )کم( 2 (ppmفسفر قابل جذب )

 )خیلی کم( 40 )کم( 100 )کم( 140 )کم( 60 )کم( 60 )متوسط( 160 (ppm)پتاسیم قابل جذب 

Ca 8/0 8/0 4/0 4/0 2/1 2/1 

Mg 8/0 2/1 2/1 2/3 8/0 8/2 

Na 39 41 43 47 62 74 

(%) FC 6/15 2/15 1/13 3/14 3/15 2/7 

(%) PWP 2/8 6/6 4/6 9/7 - 4/4 

 5پروفیل 

 
 

و  383223تا طول  3963831و عرض  383486محدوده و موقعیت جغرافیایی این قطعه شامل طول 
 هکتار است. 9/8باشد. مساحت قطعه می WGS1984و مبنای  UTMسیستم تصویر  در 3963211عرض 

 6پروفیل 

 

و عرض  382901تا طول  3963330و عرض  383048محدوده و موقعیت جغرافیایی این قطعه شامل طول 
 هکتار است. 2/10باشد. مساحت قطعه می WGS1984و مبنای  UTMسیستم تصویر در  3962797

  40-0 100-40  40-0 65-40 (cm)عمق 

EC  (ds/m) 5/0 5/0  5/0 5/0  

pH  )9/7 8/7  8/7 8/7 )گل اشباع  

  06/0 3/0  1/0 4/0 کربن آلی )%(

  )فقیر( 1/0 قیر()ف 6/0  )فقیر( 02/0 )فقیر( 06/0 مواد آلی )%(

  Sandy Loam Sandy Clay Loam  Sandy Clay Loam Sandy Clay Loam کالس بافت خاک

Caco3 9/10 )کمی آهکی( 8/8 )کمی آهکی( 1/7  )آهکی( 4/10 )آهکی(  

  )فقیر( 02/0 )فقیر( 05/0  )فقیر( 03/0 )فقیر( 05/0 ازت کل )%(

  )کم( 7/1 )متوسط( 8/10  )کم( 7/1 )کم( 6/2 (ppmفسفر قابل جذب )

  )خیلی کم( 80 )کم( 200  )خیلی کم( 80 )کم( 200 (ppm)پتاسیم قابل جذب 

Ca 2/1 4/0  4/0 8/0  

Mg 8/0 6/1  6/1 2/1  

Na 11 13  14 13  

(%) FC 1/15 1/15  2/13 5/12  

(%) PWP 9/7 6/6  9/6 -  

 سیستم تصویر در  3962602و عرض  383140تا طول  3963207و عرض  383211شامل طول  7یی قطعه محدوده و موقعیت جغرافیاUTM  و مبنایWGS1984 هکتار بوده، این قطعه در مجاورت  5/14باشد. مساحت قطعه می
 رجوع شود.  6ره حفر شد؛ جهت شناخت خصوصیات این قطعه به پروفیل شما 7در نزدیک ترین موقعیت ممکن به قطعه شماره  6پروفیل شماره  7و  6و با توجه به همگنی خاک در دو قطعه واقع شده  6قطعه شماره 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLLL2ObMAhUBwBQKHWwnCcUQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fgis98.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-utm-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C-wgs1984%2F&usg=AFQjCNFXzRzlSLtJzCkw2Aj0LKwAN18nNA&sig2=-tWGL5iDUot8pPgimc9rOQ&bvm=bv.122448493,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLLL2ObMAhUBwBQKHWwnCcUQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fgis98.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-utm-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C-wgs1984%2F&usg=AFQjCNFXzRzlSLtJzCkw2Aj0LKwAN18nNA&sig2=-tWGL5iDUot8pPgimc9rOQ&bvm=bv.122448493,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLLL2ObMAhUBwBQKHWwnCcUQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fgis98.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-utm-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C-wgs1984%2F&usg=AFQjCNFXzRzlSLtJzCkw2Aj0LKwAN18nNA&sig2=-tWGL5iDUot8pPgimc9rOQ&bvm=bv.122448493,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLLL2ObMAhUBwBQKHWwnCcUQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fgis98.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-utm-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C-wgs1984%2F&usg=AFQjCNFXzRzlSLtJzCkw2Aj0LKwAN18nNA&sig2=-tWGL5iDUot8pPgimc9rOQ&bvm=bv.122448493,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLLL2ObMAhUBwBQKHWwnCcUQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fgis98.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-utm-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C-wgs1984%2F&usg=AFQjCNFXzRzlSLtJzCkw2Aj0LKwAN18nNA&sig2=-tWGL5iDUot8pPgimc9rOQ&bvm=bv.122448493,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLLL2ObMAhUBwBQKHWwnCcUQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fgis98.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-utm-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C-wgs1984%2F&usg=AFQjCNFXzRzlSLtJzCkw2Aj0LKwAN18nNA&sig2=-tWGL5iDUot8pPgimc9rOQ&bvm=bv.122448493,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLLL2ObMAhUBwBQKHWwnCcUQFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fgis98.ir%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25DB%258C-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-utm-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25DB%258C-wgs1984%2F&usg=AFQjCNFXzRzlSLtJzCkw2Aj0LKwAN18nNA&sig2=-tWGL5iDUot8pPgimc9rOQ&bvm=bv.122448493,d.bGs
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 توصیه کوددهی  -3-1

 کود شیمیایی -3-1-1

که اوره گرانول کود در تحقیق حاضر نیتروژن یک عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب در غالت است. : گندمیان

ودپاشی نیز دیسک زده سانتریفیوژ به قطعات اضافه شده و بعد از ککودپاش است با استفاده از دستگاه  نیتروژندرصد  46حاوی 

گرم در کیلوگرم تعیین شده است میلی 9در زراعت گندم دیم حد بحرانی فسفر . شده است. سپس کشت بذر انجام شده است

به صورت  P2O5درصد  46در چراگاه کود سوپر فسفات تریپل با (. 1393؛ خاوازی و همکاران، 1390)خادمی و اسدی، 

برای اقالیم گرم و از دیسک به اراضی اضافه شده است. میزان کود نیتروژن، فسفر و پتاسیمی قبل  سانتریفیوژ بعد از کولتیواتور و

 نشان داده شده است.  2در جدول شماره خشک 

 برای گیاهان خانواده گندمیانتوصیه شده در قطعات چراگاه  ژنی، فسفری و پتاسیمی: کود نیترو2جدول 

شماره 
 قطعه

درصد 
 کربن آلی

میزان کود 
اوره 

توصیه 
 شده 

نیترات 
آمونیوم 
توصیه 
 شده 

اوره 
*5/1 

فسفر قابل 
استفاده در 

خاک 
(mg/kg) 

دی 
آمونیوم 

فسفات یا 
سوپر 

فسفات 
 تریپل

دی آمونیوم 
فسفات یا 

سوپر 
فسفات 
تریپل 

 توصیه شده 

دی آمونیوم 
فسفات یا سوپر 
فسفات تریپل 
)کشت دیم( 
 توصیه شده 

پتاسیم قابل 
جذب در 
 خاک منطقه

(mg/kg) 

سولفات 
پتاسیم 

 توصیه شده 

(Kg/ha) 

 5/2 450 300 3/0 1قطعه 
330-
220 

280 110 180 100 

 2 375 250 5/0 2قطعه 
330-
220 

280 115 160 100 

 3/5 450 300 1/0 3قطعه 
290-
180 

240 80 220 100 

 5/1 300 200 2 4قطعه 
330-
220 

280 120 140 200 

 6/2 450 300 4/0 5قطعه 
330-
220 

280 110 200 100 

 100 200 - 150 90-200 8/10 450 300 3/0 6قطعه 

 100 200 - 150 90-200 8/10 450 300 3/0 7قطعه 
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شود، بنابراین مقدار کمی به اعتقاد برخی محققان تثبیت همزیستی نیتروژن از حدود یک ماه پس از کشت شروع می: لگوم ها

مین نیتروژن مورد نیاز گیاه کیلوگرم اوره در هکتار(، جهت تأ 50تا  30کیلوگرم نیتروژن یا  15-25نیتروژن به عنوان آغازگر )

های پاییزه چنانچه میزان فسفر قابل ر مناطق گرم و در کشت(. د1393 شود )خاوازی و همکاران،یبرای رشد اولیه، توصیه م

گرم در کیلوگرم باشد، نیازی به مصرف کود فسفری میلی 12جذب در عمق صفر تا سی سانتی متری خاک قبل از کشت حدود 

گرم در میلی 90شبدر قرمز ساالنه  (.1370باشد )گوهری و همکاران، گرم میمیلی 20نیست. این مقدار در اقلیم های سرد 

تاسیم خاک های پگرم در کیلوگرم در غلظتمیلی 200کند، با توجه به حد بحرانی پتاسیم کیلوگرم پتاسیم از خاک خارج می

جدول  .(1391)همتی،  شودگرم، به میزان برداشت این عنصر از خاک توسط گیاه کود پتاسیمی اضافه میمیلی 200بیشتر از 

 دهد. در قطعات چراگاه نشان میبرای اقالیم گرم و خشک میزان کود شیمیایی مورد نیاز را  3شماره 

 

 هارای لگوم: کود فسفری و پتاسیمی توصیه شده ب3جدول شماره 

 شماره قطعه

فسفر قابل استفاده 
 در خاک

)میلی گرم در 
 کیلوگرم(

دی آمونیوم 
فسفات یا 

سوپر فسفات 
 تریپل

)کیلوگرم در 
 هکتار(

دی آمونیوم فسفات یا 
سوپر فسفات تریپل 

)کیلوگرم در  )توصیه شده(
 هکتار(

پتاسیم قابل 
جذب )میلی 

گرم در 
 کیلوگرم(

سولفات 
پتاسیم 
ر )کیلوگرم د
 هکتار(

سولفات 
پتاسیم 

)کیلوگرم در 
 هکتار(

درصد 
 رس

سولفات 
پتاسیم 

)کیلوگرم 
در 

 هکتار(

 130 45-180 180 115 55-170 5/2 1قطعه 

کمتر از 
30 

 درصد

100 

 100 140 50-190 160 115 55-170 2 2قطعه 

 50 80 0-130 220 100 40-140 3/5 3قطعه 

 150 150 60-200 140 120 60-180 5/1 4قطعه 

 50 100 0-150 200 115 55-170 6/2 5قطعه 

 50 100 0-150 200 75 25-105 8/10 6قطعه 

 50 100 0-150 200 75 25-105 8/10 7قطعه 

 

در در شرایط آبی مورد نیاز و پتاسیمی کود فسفری  نیتروژنی،کودهای  میزان: های گیاهیتعیین نیازهای کودی سایر خانواده

بایست قبل از کشت با خاک به طور یکنواخت مخلوط گردد می ت.  مقدار توصیه شده کود پتاسیمیآمده اس 4 جدول شماره

  (.1370)سیفی و نیک مرام، 
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 های گیاهیبرای سایر خانوادهو پتاسیم : توصیه کود فسفر 4جدول 

سولفات 
پتاسیم 

 توصیه شده

)کیلوگرم در 
 هکتار(

 درصد رس

پتاسیم قابل 
جذب 
ر موجود د
 خاک

)میلی گرم 
 در کیلوگرم(

دی آمونیوم 
فسفات یا سوپر 

 فسفات تریپل

)کیلوگرم در 
 هکتار(

فسفر قابل 
استفاده در 

 خاک

)میلی گرم 
 در کیلوگرم(

نیترات آمونیوم 
 توصیه شده 

 5/1اوره *

 میزان کود اوره 

 توصیه شده 

 درصد

 کربن آلی 

شماره 
 قطعه

100 

 30کمتر از 

 درصد 

 1قطعه  3/0 300 450 5/2 300 180

 2قطعه  5/0 250 375 2 300 160 100

 3قطعه  1/0 300 450 3/5 300-250 220 75

 4قطعه  2 200 300 5/1 300 140 150

 5قطعه  4/0 300 450 6/2 300 200 100

 6قطعه  3/0 300 450 8/10 250-200 200 100

 7قطعه  3/0 300 450 8/10 250-200 200 100
 

 کود آلی  -3-1-2

ثر ؤتوان همزمان با کشت آن را مصرف نمود. بهتر است کود آلی در عمق ماگر کود آلی درجه رسیدگی کافی داشته باشد می

تن در هکتار با  20الی  2مصرف کود آلی به طور کلی بین (. 1393)خاوازی و همکاران، . ریشه با خاک کامال مخلوط شود

توان از میزان توصیه کودهای لی افزایش یابد میآاگر مصرف کود  شود. طبیعتاًتوصیه می توجه به توانایی مالی مصرف کننده

 باشد. 25شیمیایی کاست. کود دامی باید کامال پوسیده باشد و نسبت کربن به نیتروژن آن زیر 

 

 بحث  -4

برداری صحیح و اقتصادی از رههای دامی، بر اهمیت بهافزایش جمعیت و بیشتر شدن تقاضا برای گوشت و سایر فراورده با

ها ها یا در نتیجه تثبیت توسط لگومعناصر غذایی توسط الشبرگشود. در صورتی که نیز افزوده میو افزایش تولید علوفه مرتع 

پس از گذشت چند سال حاصلخیزی خود را از دست داده و پتانسیل پایینی برای رشد چراگاه به خاک برنگردد، اراضی  مجدداً

 (.1388)جنگجو،  ان خواهد داشتگیاه
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های گیاهی این ها و سایر خانوادهشود. در مورد گندمیان، لگوممیزان کود آلی بر اساس درصد کربن آلی خاک، اضافه می

باشد. تن می 5-10تن کود گاوی پوسیده و در صورت استفاده از کود مرغی  10-15تن کود گاوی تازه،  15-20میزان شامل 

  (1393)خاوازی و همکاران،  دهدن نکته که استفاده از کودهای مرغی خطر بروز نماتد را افزایش میضمن بیان ای

خشک بسیاری از متخصصان تغذیه گیاهی بر این باورند که در مقدار مصرف کودهای حیوانی در مناطق خشک و نیمه

در مقابل در تحقیقات دی و همکاران  .(1393ران، و همکا خاوازی)ها در شرایط آبی است و این توصیه محدودیتی وجود ندارد

کید شده است. در این در استفاده از ضایعات ارگانیک تأ های تنظیمیهای مختلفی از محدودیت( به نیاز به ایجاد مجموعه1998)

-برگشت دفع دام ( در بررسی برگشت عناصر به خاک از طریق دام گزارش دادند فواید بیشتر از2000راستا پیترسن و همکاران )

تر زمان چرا حاصل دامگذاری باالتر و دوره طوالنی میزانرسد که در شامل عناصری مثل فسفرو پتاسیم به نظر می اراضیها به 

 شود.    می

 35تا  25میزان جایگزینی کودهای شیمیایی در اثر مصرف کودهای آلی بسته به نوع عنصر غذایی و میزان مصرف آن بین 

 100توان تا در کشت مخلوط همراه با بقوالت به دلیل تثبیت زیستی نیتروژن توسط این گیاهان می .شده است درصد گزارش

 (. 1379کیلوگرم در هکتار از میزان کود نیتروژنی مصرفی کاست )ملکوتی، 

ت مطلوب ارزیابی به منظور حصول عملکرد باال و با کیفی احداث چراگاهریزی در مجموع یکی از نیازهای مهم در برنامه

توان ضمن حفظ محیط زیست، افزایش . با روش صحیح حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه میهای مختلف تغذیه گیاه استسیستم

استفاده توام از کودهای شیمیایی و کودهای آلی  کیفیت آب، کاهش فرسایش و حفظ تنوع زیستی کارایی نهاده ها را افزایش داد.

هزینه توان میرویه عناصر غذایی همچنین با اجتناب از کاربرد غیر ضروری و بیشود ت محصول میباعث بهبود کمیت و کیفی

 تولید را به حداقل رساند.

دیم به میزان  صدر هر صورت ضمن توجه به استفاده از کودهای آلی و شیمیائی باید به آبی یا دیم بودن کشت و در خصو

توجه به نتایج آزمون ها احتیاط بیشتری نمود. کودشتر توجه نمود و در مصرف یببارندگی و نیاز گیاهان و خصوصیات گیاه 

توان باال را پس از کشت می قابلیت انحاللفقط کودهای با همچنین شود. سال توصیه می 5الی  3خاک و پایش عرصه مراتع هر 

ل از کشت و همزمان با آماده کردن زمین در باید قب سایر کودهای احتمالی مورد نیاز نظیر فسفاتی و پتاسیمیاضافه کرد و 

 ه قرار داد. ااختیار گی
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The evaluation of different plant nutrition in order to achieve proper function and quality is important. The 

cause of this importance is avoiding of un-controlled fertilization or in contrast, failure to supply the plant 

needs, with this perspective while resources and environment will be preserved, the optimum range of 

production can be achievable. In this study the amount of nutritive elements of soil in order to pasture 

establishment were evaluated and determined. The case study is located in Qazvin Province and that is in 

ownership of Royesh Noandishan company. In this regard expressed that complexity of chemical and 

organic fertilizer support the plant nutrition needs and its cause to preserve and improvement of soil. In this 

study determined amount of required N fertilizer (Urea) based on soil analysis (soil organic carbon 

percentage) is 250-300 kilograms in hectare. The amount of estimated phosphorous fertilizer (diammonium 

phosphate) is between 75-110 kilograms in hectare. In the case of potassium the return of exited 

soil potassium is adequate. The amount of organic matter based on soil organic matter percentage is 5 tones 

in hectare.  

Keywords: Chemical fertilizers, Pasture establishment, Plant nutrition, Organic fertilizers.  
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