
 در خاک کود معدنیاستفاده از 

تدساابرااار رررco2ورماادشمرمناا هررمشنهاا رناا رنااراجرش ر ر اا ر اا  رررر co2گیاهااابرااارشدرنیاا رهیااا رااا رر

ش ررعناصاارراااا ش رراخاااارلااااهرتااد  ررش ررررر،اااارارمشیااصرمت ااد  ررردم.ریاااااارشدرگیاااارماارشه رمااررررر

مت اادورورسااا رررماادشمرمیاا درنشرمااررتاادشبرش ر ر اا را ا ااادررررش رش ااجرارخااررر،یااده خااانمرمااررر ماایج

دشهاا رناادمرا یناا ررتهمااروراااارگ یااصر مااابررااا رتن ااا ررش ااجرنو ررشمااارارگرمشهاا ،رماادشمری ااررااا ر ماایجر

شسااادهامارش رندمهاااادرمنااا هرراااارشدر اااا    نررعناصاااررش رش نااارو،رمااارشه رننااا .ررورااااا مارمت ااادورنشر

ااا ش ررم اارهریاا ارتدساابرگیاااارا اایانروااروندرشسااص.رناادمرمناا هررعناصااررااا ش ررماادنمرهیااا رررررررررررر

یاارش برر،مااررتدشهاا رتنااامورماادشمرمیاا درا یناا رنشرمدناساااراااارهیااا رگیاهااابرررررراارنشرماارشه رناارماروررگیاا

عم کااارمرورنیهیاااصرمت ااادورورمنرعااایجر ااااوراااا ر ااا شلهرنسااااه بررررررشمااا ش ارخاااا رورشل ااای ر،رر

    صرمتیطررمرشه رنن .هادریسیا
وررمشمامنرخاااا رنااااهارنشرشسااادهامارگیاهاااابرش رعخاااا ررعناصااارراااا ش ررخاااا را  اااصرش اااجرعناصاااررر

می ااارمم،رش رش نااارورشسااادهامارش رندمهاااادرمنااا هرروریااایمیا ررررمد اااارنااااهار اصااا خی درخاااا رر

شساادهامارهم مااابرش رندمهااادرمناا هرروری ااررمنرننااانررررررر  ااصر ااارشبرش ااجرنمااادمروااروندرشسااص.ررررر

نااااهارناااانارمرندمهاااادریااایمیا ر،راااا رشمااا ش ارعخیااارارشهااارخدرورا اااادمریااارش برمی  کاااررخاااا رر

 ناااا ر  اااامدرهداااابرمشمارشساااصرنااا ررشسااادهامارش رترنیاااارنااادمرررنماااورخدشهااا رنااارم.رهداااا  رمطار

منااا هرروری اااررمد اااارشمااا ش ارعم کااارمرمت ااادورورشمااا ش ارخ دصااایا رمی  کدیااایمیا ررخاااا رررر

تاااریررناادمرمناا هرراااررعم کاارمرگیاااارااا رعدشمااهر  ااامدرا ااد ررمشنمرناا رش رش ااجر م اا رررررررررگاارمم.رماار

هاااادرخاااا رورم ااا شنر ژگااارتااادشبراااا  رنمیاااصرورنیهیاااصرنااادم،ر ماااابرشسااادهاما،رن دااااصرورورمااار

شیاااانارنااارم.رمطا ناااا ر  اااامدرااااررگیاهاااابرمخد ااا رش ره اااررسی اااد رتی  ااا ،ررررررنااادمدرشسااادهاما

رو ژگی ادرخانررورا  صرعناصرر  اررتدسبرگیاارشهجامرگرمد رشسص.ر

هاااادرسااااورش دمااااورررمنرخاااا ر اااا رهداااا  ریااار هررورم کااادتررناااانارمرندمهاااادریااایمیا ررررر

ا  ااصرهیدااروخبرمد اادمرمنرخااا ر اارررررر.ااارمناادمدرنشراااا رمااررهااادرهیداارش رش رمنااا رریادااد رر اادبر

ناا رع ااصریبرشهد اااورهیدااروخبرااا رشعمااا رخااا ررررشسااصریاایمیا رراااا تررتی  اا رتی  اا ری اارره اااصرااا رر

را  یهرهیدرش رسا درهیدروخبرمن هررمد دمرمنرندمهادرییمیا ررشسص.ر



هاااادروشنگاهی ااا ورااااارنااااهارمیکررمااا ش ارهماااورخاااا ااااارششسااادهامار  اااامرش رندمهاااادریااایمیا رر

رمه .مدشمری ررخا رنشرناهارمررمهی رخا 

نااادمرتتاااصرتااااریرررو برمخ ااادقر  ی اااررخاااا رر،ش رارخاااررمطا ناااا هداااا  را ساااصریمااا ار اااا ر

اطاادندرناا ررر،درناادمدرشسااصرتیمانهاااتتااصرتاااریرررشمااااارو برمخ اااادقرياااهردرررگیاارمرلاارشنرهماارر

.رمهنااا هداااابرماااررایدااادر جرو برمخ ااادقريااااهردرنشرررر)ع مرشسااادهامارش رنااادم رتیماااانریااااااه ر

ندمهاااادریااایمیا ررااااارشمااا ش ارخ اااهرورمااارمرخاااا رااعااا رنااااهاررااااامنرم ا  ااا ررندمهاااادری ااار

ریده .و برمخ دقرياهردرخا رمر

ندمهاااادرر اااا رگ شنیاااا رصااادن رگرمدااا رتدسااابرم کااادتررورشنااااردرهیاااارشسااادهامار اااا یجرش ررررررر

نااادمری اااررمنر اااورمااا ومبرم ااا .رااااارشتدسااااابرگیااااارگررم اااهریااایمیا ررااعااا رنااااهار ااا  رر

نشر دیااااه ارورش رتتایاااصرم اااهرررررسی اااد رنداااص،رهدمااادررمد ااادمرمنرخاااا رساااط رعنش رنرررررر

رنن .  دگیردرمر

تاادشبراااارناادمرمناا هرر اااری ااررتی  اا رناارمرورمنرهااررمورماادنمرمت اادورش ررررررررمت ااد  ر نشعااررنشرمااررر

ر،اا اا رعخااا ررخااا ررنناا .ر ااورارهاماا رنامااهرماادشمرمیاا درررهااادرمناا هررشساادهامارماارررهمااابرمد کاادور

رشسدهامارش رندمرور ورمکمهرملی رندمرمن هررنشرمنره ررا یرم.

ننناا رورمنرعاایجر اااورش رمیکاارورم اادنرررررندمهااادری ااررمنرتدااکیهرمتداادشدری ااررخااا رنمااورماارررررررر

ننناا .رنااانی رررهااادرگیاااار داادیااهررماارررهااا رااارشدرنیاا رمنرن داا ررمهیاا ر)ااا رعناادشبرمتاااورااااندردررر

هااارماادشمری ااررمد اادمرمنرناادمررر اادمرمنرخااا را ااد ررمشنم.رااااندردررناادمری ااررااا رمیاا شبرااااندردرمدرر

ننناا رورماادشمرمناا هررنشرااا رعناادشبرماادشمرمیاا درااارشدرنیاا رگیاهااابرتاا میجرماارررررررررررررنشرتج  اا رماارر

یااادمرنننااا .رنیهیاااصرورنمیاااصرمااادشمرمیااا درنااا رش ر ر ااا رش اااجرمری نااا راااا رگیاهاااابرعروااا رمااار

رورا رعدشمهری رورهدش ررا یانروشا د رشسص.رردهاو م

ر

ر

ر

ر



ر

ر

 مشخصات کود معدنی

م اااهررور داسااای رش رنساااداا رورر،رهیداااروخبرش رهااادش

ریده تامیجرمررمدشمرمن هر

رمنا را ش ر

رشن  را ش ررمشنه رشن  را ش رراا روره  ن ر ا یج

رمسدرسررا رعناصررا ش رر هگیراالماص  رمنرمسدرررگیاارلرشنرمر

 ه دن لااهرنم ااررورسا گانر

ر

رنیهیص

رندمرمن هرهادرو ژگر


