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 تقویت گیاهان زراعی

 

 

 

این انقالب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین ملت شریف ما اگر در 
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و 

 ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.باغستان
 امام خمینی )قدّس ِسرّه الّشریف(
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 گیاهان زراعی تقویت

 

 9پودمان 

 

 کود شود،به گیاه داده میمحصول  تکیفبهبود  و افزایش عملکردبه منظور که  ایادههر نوع م
 بهدر کشاورزی انقالبی را  ،تولید محصوالت زراعی فزایشا باع کودها، انواتولید  .شودگفته می

با این که کودها  برخی از است.گذاشته  افزایشمرور زمان تولید این کودها رو به  بهوجود آورد. 
صدمات زیادی را به خاك، موجودات  ، گاهیدنگردمیو بازار پسندی آن باعث ازدیاد محصول 

 فیتیبر این اساس در کاربرد کودها، افزون بر عملکرد و حتی ک .نمایندزنده و اکوسیستم وارد می
 ستی به نقش آنها در خواص فیزیکو شیمیایی و به ویژه بیولوژیکی توجه ویژه نمود.محصول، بای
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 9واحد یادگیری 

 تقویت گیاهان زراعی
 
 

  که دانیدمی آیا

 است؟ متفاوت مختلف گیاهان در نمو و رشد برای الزم شرایط 
 دارند؟ غذایی عناصر به نسبت متفاوتی نیاز مختلف گیاهان 
 ؟ هستند متفاوت بسیار عنصر، یک حاوی مختلف کودهای خلوص درصد و شیمیایی ترکیب 
 

 ازنی مورد عناصر که باشد ایگونه به باید کوددهی دارد. زیادی اهمیت گیاهان تغذیه تیمدیر در کوددهی روش
حل ، مراکود نوع نظیر مختلفی عوامل گیرد. قرار گیاه اختیار در مناسب زمان در و جذب قابل شکلتأمین و به 

 بسیار مختلف کودهای خلوص درصد و شیمیایی ترکیب .است ثیرگذارأت کوددهی روی بر گیاه گونه و رشد گیاه
 ند.دار مهمی بسیار ثیرأت کودها بخشی اثر و کوددهی زمان پخش، نحوه مصرف، مورد بر هاتفاوت این متفاوتند.
 .دارد ضرورت آنها مصرف یا و انتخاب از قبل کودها انواع از کافی شناخت بنابراین

 

 

 عملکرد استاندارد

 یکودده مختلف هایروش به و کرده تعیین کارشناسان با مشاوره ضمن را گیاهان غذایی نیاز داشت مرحله طی
 دهد. انجام کارشناسان توصیه با متناسب را گیاهان تغذیه و
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 زراعی گیاهان بهینه رشد در مؤثر عوامل

 این، بر عالوه (.3 )شکل دارد بستگی )محیطی( بیرونی عوامل و ()ژنتیکی درونی عوامل به گیاهان نمو و رشد
 اساس این بر .است گیاهان رشد بر مؤثر بیرونی و درونی عوامل نتیجه نیز گیاهی محصوالت عملکرد و کیفیت

  بشناسد. خوبی به را عوامل این ،گیاهی محصوالت کننده تولید هر یا گیاه دهنده پرورش هر که است الزم
 

 
 1شکل 

 

 واملع از تعدادی ها،برگ رنگ گیاه، روی در هابرگ گرفتن قرار نحوه ها،برگ شکل و اندازه گیاه، شکل گیاه، نوع
 حرارت، ،نور اکسید، دی کربن اکسیژن، آب، باشند.می گیاهان رشد کیفیت و سرعت بر مؤثر ژنتیکی یا درونی
 هر ودبیشب یا کمبود هستند. گیاهان نمو و رشد بر مؤثر محیطی یا بیرونی عوامل از برخی عناصرغذایی، و خاك
 ونگیچگ فصل این در سازد.می رو روبه مشکل با را گیاهان عملکرد نتیجه در و گیاه نمو و رشد عوامل، این از یک

 گیرد.می قرار بررسی مورد گیاهان، نمو و رشد بر فتوسنتز مؤثر بیرونی عوامل از برخی تأثیر

 آب

 افیک مقدار به باید آب گیاه، رشد محیط در .دارند آب به نیاز رشد برای زنده، موجودات سایر مانند نیز گیاهان
 واملع از کدام هر چنانچه است. آب تأثیر تحت شدت به گیاهان رشد زیرا باشد داشته وجود مناسب کیفیت با و
 اسیتحس که است ذکر به الزم بود. خواهد مؤثر گیاهان رشد بر باشد مشکل یا نقص دچار آب( کیفیت و کمیت )

 ارد.د بستگی عوامل سایر و گیاه رشدی مرحله مانند عواملی به و بوده متفاوت عامل دو این به نسبت گیاهان
 

 دهد؟می تشکیل آب را درختان و علفی گیاهان وزن درصد چند   پژوهش
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 سایر و ریشه اندازه ارتفاع، نظر از را گلدان هر کرده رشد گیاهان برگی(، 1 یا 1 )مرحله آزمایش اتمام از پس -4
 کنید. مقایسه یکدیگر با خصوصیات

  کنید. وگوگفت خود دوستان با آمده بدست نتایج درباره و نموده یادداشت را آزمایش نتایج -1
 

 

 

 نور

 دی کربن و آب کمک با و کرده جذب را خورشیدی انرژی توانند می)کلروفیل(  سبزینه داشتن بدلیل گیاهان
 گیاه نمو و رشد فعالیت صرف شده ساخته غذای از بخشی .(4)شکل نمایند غذاسازی فرایندی طی اکسید

  شود.می ذخیره گیاهی هایاندام در آن دیگر بخش وگردد می
 وکم  نور شدت دهد.می قرار استفاده مورد و کرده برداشت محصول عنوانه ب را اندوخته این از مقداری انسان
 .(5 نیست)شکل مناسب رشد برایزیاد 

 

 
 4شکل 

 زیاد بر گیاه را در کالس ارائه دهید. نورهای وکم  نورهای شدتبا مراجعه به منابع معتبر و تهیه عکس گزارشی از اثرات 
 

 توسط کالس در را گروهی بحث نتایج سپس کنید، بحث گروهی صورت به گیاهان نمو و رشد در آب نقش درباره  پژوهش 
 دهید. پاسخ هاگروه سایر هایپرسش به و ارائه گروه نماینده

 
 

 

 چرا؟ باشد. یکسان شرایط تمامی و هامراقبت سایر 
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 گیاهان رشد بر زیاد و کم نور شدت اثرات -5 شکل

 
 

 گیاه رشد بر نور اثرات بررسی   فعالیت
 مشکی، تلق،برچسب ،لیتری 3 ظرف زراعی، گیاه بذر چه،بیل گلدان، عدددو نیاز: مورد مواد و وسایل ابزار،
 افزار نوشت

 شوید. تقسیم کاری نفره 5 تا 1 گروه به -3

 کنید. پر زراعی خاك با را آنها و کرده تهیه گلدان دو -0

  کنید. نامگذاری زیر شکل همانند را هاگلدان -1

  کنید. کشت و...( لوبیا ذرت، )گندم، زراعی گیاه بذر عدد 5 گلدان هر درون در -4

 بپوشانید. مشکی تلق با را 0 شماره گلدان -5

 برسند(. برگی 1 یا 1 مرحله به )نمایند رشد گیاهان تا کنید مراقبت و کنید آبیاری مساوی نسبت به را هاگلدان -1
 

 
 6شکل 
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 سایر و ریشه اندازهرنگ برگ،  ارتفاع، نظر از را گلدان هر کرده رشد گیاهانبرگی(،  1یا  1) مرحله آزمایش اتمام از پس
 کنید. مقایسه یکدیگر با خصوصیات

 کنید. گووگفت خود دوستان با آمده بدست نتایج درباره و نموده یادداشت را آزمایش نتایج 

  دما
 مستقیم غیر و)دمای محیط(  مستقیم طور به دما

 محصول رسیدن تا زدن جوانه مرحله از)دمای خاك( 
 دمای است. مؤثر آن حیاتی اعمال و گیاه رشد در

مراحل مختلف،  در گوناگون، گیاهان برای مناسب
 محدودة از ترپایین یا باال دمای (.3متفاوت است)نمودار

 آن شدت اگر و داده کاهش را آن رشد گیاه، تحمل
 ار آن باشد، گیاه تحمل محدودةاز  ترکم یازیاد  خیلی

  (.4 برد)شکلمی بین از

 

 

 

 
 

  

 چپ( سمت ذرت) در باال دمای و راست( کدو)سمت در پایین دمای اثر -7شکل

 

 
 

 

 

 باشد. یکسان نور( شرایط)بجز سایر و هوا جریان دما، 

 

 دماهای مختلفسرعت رشد گیاه در  -1 نمودار







 11 

 کنید. آبیاری را آنها مساوی میزان به و داده قرار مناسب جای در را هاگلدان -5  
 نمایند. رشد و زده جوانه بذرها تا نمایید مراقبت هاگلدان از -1
را، از نظر ارتفاع، طول ریشه و سایر  هاگلدان در یافته رشد گیاهان (برگی 1تا  1 آزمایش)زمان  اتمام از پس -4

 کنید. مقایسه یکدیگر باخصوصیات 
 دهید. ارائه کالس در و نموده یادداشت را آمده بدست نتایج -1

 

 

 

 گیاهان رشد ضروری غذایی عناصر
 وانندتنمی آنها بدون گیاهان و باشدمی الزم گیاهان رشد برای تعدادی طبیعت در موجود شیمیایی عناصر میان از

 .گویندمی ضروری غذایی عناصر آنها به که کنند رشد
 عناصر مقدار زراعی، هایخاك اغلب در نیست. یکسان شرایط، ةهم در و گیاهان همه برای غذایی عناصر مقدار
 تبدس برای بنابراین دارد. وجود خاك در جذب قابل غیر شکل به کهاین یا و بوده گیاهان نیاز از کمتر غذایی
 محصول، عملکرد بر افزون کرد. فراهم را گیاه هر نیاز مورد غذایی عناصر که است الزم مناسب، محصول آوردن

  دارد. بستگی کافی(، مقداربه غذایی) عناصر بودن فراهم به نیز محصول کیفیت
 و رشد روی که آوردمی بوجود گیاه در را اختالالتی گیاه، هایاندام و خاك در غذایی عناصر بیشبود یا کمبود

 (.33)شکل گذاشت خواهد نامطلوبی تأثیر محصول کیفیت و کّمیت روی نهایت در و گیاه نمو
 

   

 منگنز عنصر به چپ( بیشبود)سمت دچار و )وسط( کمبود دچار راست(، سمت کافی) تغذیه با لوبیا گیاه -11 شکل

 
 غنی و فقیر هایخاک در گیاه رشد مقایسه  فعالیت

 برچسب. دامی، و شیمایی کود زراعی، خاك زراعی، گیاه بذر بیلچه، گلدان، عدد دو نیاز: مورد مواد و وسایل ابزار،
 کنید. مشخص برچسب با را وآنها کرده تهیه گلدان دو -3
 .(30)شکل کنید پر ضعیف خاك یا ماسه با را هاگلدان از یکی درون -0
 .(30)شکل پرکنید شیمیایی، کود و شده آوری عمل دامی کود مقداری با همراه حاصلخیز خاك از را دومی گلدان -1
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  فعالیت

 

 نمایید. کشت زراعی گیاه بذر عدد 5 گلدان هر داخل در -4
 دهید. قرار مناسبی مکان در و کرده آبیاری مساوی میزان به را هاگلدان -5
 کنند. رشد و بزنند جوانه بذرها تا کنید مراقبت یکسان بطور هاگلدان از -1
  نمایید. مقایسه یکدیگر با و.... خشک و تر وزن ارتفاع، نظر از را گلدان دو گیاهان آزمایش،زمان  اتمام از پس -4
 دهید. ارائه خود هنرآموز به کار گزارش قالب در و کرده یادداشت را نتایج -1

 

 
 12شکل 

 

 
 

 چرا؟ کنند؟می محدود را شما منطقه زراعی هانگیا نمو و رشد عواملی چه   پژوهش

 

 

 ضروری عناصرغذایی

 ضروری عنصری ها،معیار این اساس بر اند.نموده عنوان عنصر یک بودن ضروری برای را معیار سه پژوهشگران
 :که است
  نباشد. رشد به قادر عنصر آن بدون گیاهالف(

  باشد. داشته نقش گیاه تغذیه و متابولیسم در مستقیماً عنصر ب(
  .نباشد جایگزینی قابل دیگری عنصر توسط عنصر آن (پ
 (،Oاکسیژن) (،Cکربن) است. گردیده مشخص گیاهان نمو و رشد برای عنصر 31 تاکنون باال، معیارهای اساس بر

 (،Mn)منگنز (،Feآهن) (،Sگوگرد) (،Mgمنیزیم) (،Ca)کلسیم (،K)پتاسیم (،P)فسفر (،N)نیتروژن (،H)هیدروژن
 .هستند گیاهان نیاز مورد ضروری عناصر (Clکلر) و (Mo) مولیبدن (،Bر)بُ (،Cuمس) (،Znروی)

  .دهندمی تشکیل را انگیاه خشک وزن درصد 92 تا 12 هیدروژن و اکسیژن کربن، یعنی اول عنصر سه

 

 کنید. مشورت خود هنرآموز با خاک، بودن فقیر یا غنی مورد در 
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 مصرف میزان اساس بر غذایی عناصر بندی تقسیم

 مورد بیشتر که وگوگرد منیزیم کلسیم، پتاسیم، فسفر، نیتروژن، عناصر (:Macro Elements) مصرف پر عناصر
  گویند.می پرمصرف عناصر را باشندمی گیاه نیاز

 بسیار مقدار به که کلر و مولیبدن بُر، مس، روی، منگنز، آهن، عناصر (:Micro Elements) مصرف کم عناصر
 .گویندمی ریزمغذی یا مصرف کم عناصر را باشندمی گیاه نیاز مورد کم

 آب و هوا در فراوانی به عناصر این چون اما هستند گیاه نیاز مورد عناصر از ،هیدروژن و اکسیژن کربن، عناصر
  شوند.نمی محسوب خاك غذایی عناصر عنوان به شوند،می یافت

 

 زراعی گیاهان تقویت در آنها نقش و کودها

 شود.یم گفته کود نماید، تأمین را گیاه نیاز مورد غذایی عنصر چندیک یا  بتواند که ایماده هربه  کلی طور به
 تولید عوامل روی (،34شکل و 31د)شکلسازمی ممکن را گیاهان مناسب نمو و رشد کهاین بر عالوه کود

 هب گیاهان تحمل ،هابیماری و آفات به نسبت گیاهان مقاومت محصول، کیفیت عملکرد، مقدار :مانند محصول،
 است. مؤثر نیز خشکی( و شوری سرما، )گرما، محیطی نامساعد شرایط

 

  
 گندم در نیتروژن مصرف اثر -13 شکل ذرتدر  غذایی مواد کمبود -14 شکل

 نیتروژن( مصرف بدون چپ سمت نیتروژن، مصرف راست )سمت

 
 

 نتایج گیاه، رشدی مرحله و کود مصرف مقدار مصرفی، کود نوع ،خاك نوع ،گیاه نوع به بسته ییغذا عناصر
  .(0 )نمودار گذاردمی گیاه بر متفاوتی
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 گیاهان هایاندام از گیرینمونه  فعالیت
 خودکار برچسب، پاکت، قیچی، نیاز: مورد مواد و وسایل ،ابزار

 شوید. وارد زراعی گیاهان مختلف مزارع به خود هنرآموز همراه -3
 اردچ گیاهان هنرآموز، راهنمایی با حوصله، و صبر و ایمنی نکات رعایت با -0

 کنید. شناسایی را کمبود
 کنید. جدا دمبرگ ناحیه از آرامی به را کمبود دچار هایبرگ -1

 هایاندام در است ممکن غذایی عناصر کمبود هاینشانه چند هر کنید: دقت
 صورت هابرگ از برداری نمونه معمول، طور به اما ؛شود ظاهر گیاه یک مختلف

 گیرد.می

  (.31دهید)شکل قرار پاکت درون را شده جدا اندام -4

 نام برداری، نمونه زمان به مربوط اطالعات آن روی و بسته را پاکت در -5
  نمایید. یادداشت را برداری نمونه مکان و محصول

 نمونه ارسال و نگهداری پاکت -16 شکل

  گردد. مشخص آن عناصر تا کرده ارسال آزمایشگاه به را هانمونه -1
 دهید. ارائه منطقه کشاورزی کارشناس به کودی، توصیه اخذ برای را آزمایش نتیجه -4

 

 

 مصرف پر عناصر

  گیاه در نیتروژن کمبود هاینشانه

 یتروژنن کمبود های نشانه اولین باشد.می گیاهان رشد محدودکننده عناصر ترین رایج و اولین از یکی نیتروژن
 هب مایل سبز رنگ به هابرگ نیتروژن، کمبود اثر در .شودمی ظاهر مسن( هایبرگ پایینی) هایبرگ در ابتدا

 ها،برگ شدن کوچک به توانمی نیتروژن کمبود هاینشانه دیگر از .(34شکل) آیندمی در کمرنگ( زرد)سبز
 نیتروژن با گیاه تغذیه برای کرد. اشاره جانبی هایشاخه تشکیل عدم همچنین و ساقه شدن طویل و باریک

 طابقم ،دار نیتروژن کودهای سایر و نیترات پتاسیم سولفات، آمونیوم ،نیترات آمونیوم اوره، کودهای از توانمی
 نمود. استفاده کارشناسان، توصیه

 

  

 ذرت در نیتروژن کمبود عالئم -17شکل
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  گیاه در فسفر کمبود هاینشانه

 دانه(، و گل )تشکیل زایشی هایاندام تولید که در بوده گیاهان غذایی عنصر رینترایج نیتروژن از بعد فسفر
 در تدااب کمبود هاینشانه .سزایی دارندنقش به گیاهان یزودرس و میوه اندازه افزایش میوه، تشکیل ،یزایریشه
 وانیارغ یا آبی به مایل تیره سبز رنگ به هابرگ فسفر، کمبود اثر در شود.می مشاهده پیر)پایینی( هایبرگ

 بارزترین از شود.می ظاهر برگ پهنک روی بر رنگ همین به نوارهایی یا و هالکه گاهی و آیندمی در )بنفش(
 کودهای ترینرایج از .(31)شکلباشدمی گیاه کوتولگی و هابرگ در ارغوانی رنگ ایجاد فسفر، کمبود هاینشانه

 .کرد اشاره فسفات آمونیوم و تریپل فسفات سوپر ،)معمولی(ساده فسفات سوپر به توانمی فسفره
 

  

 چپ( )سمت فرنگی توت و راست( )سمت ذرت در فسفر کمبود -18 شکل

  گیاه در پتاسیم کمبود هاینشانه

 افزایش و هابیماری آفات، سرمازدگی، برابر در گیاهان مقاومت افزایش به توانمی گیاه در یمپتاس هاینقش از
 اثر رد که گرددمی مشاهده گیاه پایینی هایبرگ در ابتدا پتاس کمبود های نشانه نمود. اشاره محصول کیفیت
 ستا ممکن و شودمی یدهخم پایین طرف به و شده هنکروز پایینی هایبرگ لبه و شده کند گیاه رشد کمبود،

 مسن هایبرگ حاشیه شدن خشک و شدن برنزه ،ساقه استحکام کاهش .(39)شکلکند پیدا برگ ریزش گیاه
 یاهگ در پتاس کمبود هاینشانه دیگر از هابیماری و آفات به حساسیت و ریز هایدانه و میوه تولید )پایینی(،

برطرف  برای گیاهان تغذیه برای مصرفی کودهای از کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم است.
 باشد.می کردن کمبود پتاسیم

 

  

  چپ( )سمت ذرت و راست( )سمت سویا در پتاسیم کمبود -19 شکل
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 کم سبز رنگ به هابرگ دلیل همین بهکند.نمی تولید کافی کلروفیل برگ، آن در که است وضعیتی کلروز کلروز:  یدبدان بیشتر
 .آیندمیدر زرد( به متمایل رنگ)سبز

 ظاهر خشک یلکه یا مرده بافت صورت به که آیدمی بوجود گیاه هایسلول مرگ اثر در برگ شدن هنکروز نکروز:
 .شودمی

 

 

  گیاه در کلسیم کمبود های نشانه

 و ریشه توسعه در . همچنین کلسیمدکنمی ایفا گیاهی هایسلول دیواره استحکام در را مهمی نقش کلسیم
 کمبود های نشانه دارد. نقش سرمازدگی و گرما خشکی، مثل محیطی نامساعد شرایط از ناشی خسارت کاهش

 در بیشتر عنصر این کمبود های نشانه .آیدمی بوجود هامیوه و ایذخیره هایاندام و باالیی هایبرگ در آن
 بیماری ایجاد .(02 )شکل شودمی دیده پائین به رو فنجانی شکل به برگ نتیجه در شود،می دیده هابرگ حاشیة

 دیگر از (03 )شکلفرنگی گوجه در (Blossom- End rot) گلگاه پوسیدگی و سیب در (Bitter Pit) «تلخ لکه»
 کالت ،اتنیتر کلسیم از توانمی گیاه در کلسیم کمبود کردن برطرف برای است. گیاه در کلسیم کمبود اثرات

 نمود. استفاده دارکلسیم کودهای سایر و کلسیم

  
 چپ( )سمت خیار و راست( )سمت ذرت در کلسیم کمبود -21شکل

  
  کلسیم کمبود اثر بر چپ( سمت سیب) تلخ لکه بیماریو  راست( )سمتفرنگی گوجه گلگاه پوسیدگیبیماری  -21شکل 



 تقویت گیاهان زراعی

 17 

  گیاه در گوگرد کمبود هاینشانه

 نای فوظای از هابیماری به گیاهان مقاومت افزایش .باشدمی گیاهان برای ضروری صراعن از دیگر یکی گوگرد
 سبز رنگ ایجاد و رشد کاهش گیاه در عنصر این کمبود عالمت ترینمهم رود.می شمار به گیاهان در عنصر

 توانمی گوگردی کودهای ترینمهم از .(00 )شکلباشدمی جوان هایبرگ در رنگ(کم زرد)سبز به متمایل
 برد. نام را سولفات روی و سولفات منیزیم سولفات، پتاسیم

 

  

 (چپ ذرت)سمت و راست( فرنگی)سمت گوجه در گوگرد کمبود -22 شکل

  گیاه در منیزیم کمبود هاینشانه

 در و ندآیمی در زرد رنگ به هارگبرگ بین منیزیم، کمبود اثر در کند.می شرکت فیلوکلر ساختمان در منیزیم
 هاینشانه .(01)شکلکنندمی ریزش به شروع نهایت در و آمده در ارغوانی رنگ به هابرگ شدید، کمبود صورت
 شود.یم شسته خاك از راحتی به عنصر این شود.می مشاهده گیاه پیر)پایینی( هایبرگ در ابتدا منیزیم کمبود

 .شودمی استفاده سولفات منیزیم و کلرید منیزیم از ،عنصر این کمبود رفع برای
 

  

  چپ( )سمت ذرت و راست( )سمت سیب زمینی در منیزیم کمبود -23شکل 
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  کمبود عالئم دارای گیاهی نمونه تهیه  فعالیت 
 دهید. تشکیل نفره 1 هایگروه -3
 کنید. انتخاب را منطقه در غالب گیاه 1 حداقل هنرآموز تأیید با -0
 د.نکن تهیه عکس شده انتخاب گیاهان کمبود هاینشانه از هنرآموز تأیید با گروه هر -1
 سؤاالت به و نماید تشریح را عنصر یک کمبود هاینشانه ها،عکس نمایش ضمن مناسب، محل و زمان در گروه هر -4

 دهد. پاسخ هاگروه سایر
 

 

 مصرف کم عناصر

  گیاه در آهن کمبود های نشانه

 به جوان هایبرگ کمبودآهن، صورت در باشد.می فیلوکلر ساختمان دهندةتشکیل مهم عناصر از یکی آهن
 انتهایی جوانه و هاهشاخسار رشد توقف گیاه، عمومی ضعف .مانندمی باقی سبز هارگبرگ اما آمده در زرد رنگ

 بروز از پیشگیری منظور به .(04)شکلباشدمی عنصر این کمبود هاینشانه دیگر از میوه و برگ شدید ریزش و
 داد: انجام توانمی را زیر اقدامات آهن کمبود

 کود و حیوانی کود متعادل مصرف ،یاریآب مناسب آب ،خاك به آلی مواد کردن اضافه ،اندرخت پای در زدن بیل
 آهن کمبود از پیشگیری در آب زیاد مصرف از خودداری و آهن کمبود به مقاوم هایگونه و ارقام کاشت ه،فسفر

 هستند. مناسب کمبود رفع برای سولفات آهن ،آهن کالت دهایکو هستند. ثرؤم
 

  
 چپ( )سمت سویا و راست( )سمت خیار در آهن کمبود -24شکل

 

  گیاه در روی کمبود هاینشانه

 برنج، ذرت، مانند گیاهانی دارد. هابیماری برخی برابر در گیاه مقاومت افزایش در اساسی نقش روی عنصر
 شانن خود از روی کمبود به نسبت را العملعکس بیشترین انگور خصوصهب میوه درختان و مرکبات وبات،حب
 .هستند روی کمبود برابر در گیاهان ترینمقاوم جو و ایعلوفه گیاهان هویچ، مانند گیاهان برخی دهند.می

 ،هامیوه بدشکلی ،رسیدن از قبل (ریزندمی هامیوه درصد 12 تا گاهی) هامیوه و هاگل ،جوان هایبرگ ریزش
 هایبرگ در هارگبرگ بین شدن کمرنگ ،هامیانگره فاصله شدن کم ،هاساقه شدن شکننده و نازك ،رشد توقف
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 باالی هایشاخه (کچلی حالتپشتی) کم ایجاد همچنین و برگ انتهای نشد دارموج ،ایلکهصورت به جوان
 روی سولفات، روی به توانمی روی حاوی کودهای از .(05)شکلباشدمی عنصر این کمبود های نشانه از گیاه

 .داد انجام را پاشی محلول توانمی روی کمبود رفع برای کرد. اشاره روی هایکالت و فسفات
 

  
 چپ( )سمت ذرت و راست( )سمت فرنگی گوجه در روی کمبود -25 شکل

  گیاه در منگنز کمبود هاینشانه

 رد ابتدا آن کمبود هاینشانه باشد.می گیاه در منگنز هاینقش از بذر تشکیل و میوه رسیدگی در تسریع
 الًمعمو که باشدمی هارگبرگ بین کلروز منگنز، کمبود نشانه ترینمهم شود.می ظاهر جوان)باالیی( هایبرگ
 رب منگنز کمبود در ولی ؛باشندمی هم شبیه منگنز و آهن کمبود گیرد.می فرا را گیاه باالی هایقسمت تمام

 غالت گیاهان، بین در .(01)شکل ماندمی باقی سبز صورت به هابرگ حاشیه و نوك قسمت آهن، کمبود خالف
 از نزمنگ کمبود به بیشتری حساسیت میوه درختان و انگور زمینی، سیب چغندرقند، یوالف(، و جو مخصوصاً )

 به هم که نمود اشاره منگنز کالت و سولفات منگنز به توانمی منگنز مهم کودهای از دهند.می نشان خود
  رود.می کار به پاشی محلول هم و خاکی صورت

 

  

 چپ( )سمت ذرت و راست( )سمت خیار در منگنز کمبود -26 شکل
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  گیاه در مس کمبود های نشانه

 هایبرگ در آن کمبود های نشانه اولین .کرد اشاره گیاه در دانه تولید به توانمی گیاه در مس عنصر وظایف از
 بین شدن زرد ،رشد توقف ،غالت هایبرگ بخصوص هابرگ شدن پیچیده شود.می مشاهده جوان( باالیی)
 حالت ایجاد و دانه تعداد کاهش هستند، سبز هابرگ لبه که حالی در هابرگ نوك شدن رنگ بی ها،رگبرگ

 04های)شکلباشدمی گیاهان در مس کمبود های نشانه دیگر از گیاه (broom witch’sشدن) 0ییروجا و 3زترُ
 مس مهم کودهای از هستند. حساس مس کمبود به ذرت و برنج جو، گندم، مانند غالت خانواده گیاهان .(01 و

 نمود. مصرف توانمی خاکی و پاشی محلول صورت به که نمود اشاره کبود( )کات سولفات مس به توانمی
 

  
 چپ( )سمت زمینی سیب و راست( )سمت جو در مس کمبود -27 شکل

  

 گندم در مس کمبود -28 شکل

  گیاه در ربُ کمبود هاینشانه

 ریشه حتی و میوه شاخه، برگ، در ربُ کمبود هاینشانه .دارد گل و برگ تشکیل در ایعمده نقش ربُ عنصر
 هایبرگ صورت این در نماید.می بروز هاسرشاخه و جوان هایبرگ در ابتدا آن کمبود کند.می بروز گیاهان

                                                      
 شوند.دیده می ایصورت کپهها بهکم شده و برگ هامیان گره فاصلهحالتی است که در آن رزت:  - 3

 .گیرندم رشد کرده، شکل جارو به خود میه ها از فواصل نزدیک بهشاخهدر این حالت جارویی شدن:  - 0
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 هابرگ نوك از بیشتر دمبرگ( )سمت هابرگ قاعده در پریدگی رنگ این و شده کمرنگ سبز گیاه باالیی
 هامیوه شکلی بد باالیی، هایبرگ شدن کوچک گیاه، کوتولگی انتهایی، جوانه شدن سیاه و رشد توقف باشد.می

 گیاهان در ربُ کمبود اثرات از نیز دانه شدن پوك و مزه بد و تلخ میوه، روی ایپنبه چوب بافت ایجاد و
 چغندرقند، انگور، زمینی، بادام خردل، کرفس، شبدر، کلم، انواع سیب، یونجه، گیاهان .(09های)شکلاست

 و سیدا بوریک توانمی ربُ حاوی کودهای از دارند. بیشتری حساسیت ربُ کمبود به نسبت شلغم و آفتابگردان
 برد. نام را بوراکس

  

 ذرتبُر  کمبود گندم دربُر  کمبود

  

 یونجه دربُر  کمبود

 بُر کمبود-29 شکل

  گیاه در مولیبدن کمبود هاینشانه

 شپی میانی رگبرگ طرف به تدریج به و شده ایجاد برگ حاشیه در رنگ زرد هایلکه مولیبدن کمبود اثر در
 کمبود هاینشانه دیگر از برگ سطح کاهش و گیاه رشد کاهش شوند.می خشک هالکه مرور به و رود می

 :از عبارتند دارند بیشتری حساسیت مولیبدن کمبود به که محصوالتی .(12 )شکلاست گیاهان در مولیبدن
 و داتمولیب سدیم کودهای از توانمی مولیبدن کمبود رفع برای کلم. ،کلمگل کلزا، ،یونجه سویا، لوبیا، نخود،

 کرد. استفاده مولیبدات آمونیوم
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 چپ( )سمت خیار و راست( )سمت لوبیا در دنبمولی کمبود عالئم -31 شکل

 
  گردد؟می مشاهده پیر هایبرگ در دیگر برخی و جوان هایبرگ در غذایی عناصر از برخی کمبود هاینشانه چرا  پژوهش

 

 
 منطقه در کود مصرف وضعیت بررسی  فعالیت

 کنید. بازدید خود منطقه مزارع از -3
 کنید. شناسایی را شوندمی کشت منطقه در که زراعی گیاهان -0
 کنید. مصاحبه مختلف، زراعی گیاهان کنندگان تولید با -1
 جووپرس مختلف محصوالت در را آن مصرف دالیل و مصرفی کودهای مقدار کود، نوع مورد در خود مصاحبه در -4

 کنید.
 کنید. تنظیم جدولی در را شده آوریجمع اطالعات -5
 کشاورزان عملکرد مورد در را منطقه کشاورزی جهاد خدمات مرکز یا کشاورزی جهاد مدیریت کارشناسان نظر -1

 شوید. جویا منطقه،
 دهید. ارائه کالس به کند،می تعیین هنرآموز که زمانی در را خود بررسی نتایج -4

 

 

 

 کودها کاربرد و تغذیه قوانین

 تولید ؛نشوند رعایت اصول این چنانچه که است هاییمحدودیت و قوانین دارای کودها، توسط گیاهان تغذیه
 شده یاهگ رشد کاهش سبب غذایی عناصر بیشبود یا کمبود بود. نخواهد ممکن باال، کمیت و کیفیت با محصولی

 1 نمودار صورت به کود مصرف مقدار با عملکرد افزایش رابطه هند.دمی کاهش را اقتصادی عملکرد نهایت در و
  باشد.می
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سه محدوه مصرف عناصر غذایی قابل  1 در نمودار
 توجه است.

در این محدوده گیاه دچار  کمبود: محدوده
 افزایش کود، عملکرد کمبود عنصر غذایی بوده و با

ز عملکرد اقتصادی نییابد. حداکثر افزایش می نیز
گردد)تا منطقه در انتهای این محدوده حاصل می

A .)یا سطح بحرانی 
در این محدوده با  لوکس: یا تجملی محدوده
کود، عملکرد ثابت مانده و تغییری بیشتر مصرف 

 (. Bتا  Aنخواهد کرد) محدوده 
 

 عملکرد یا نمو و رشد باغلظت عنصر  مقدار روابط -3 نمودار

 گیاهان محصول

 افزایش عملکرد تنها نه و شده مسمومیت دچار گیاه غذایی، عنصر حد از بیش افزایش با سمیت: محدوده
 داشت. خواهیم نیز را عملکرد کاهش بلکه یابدنمی

 سمیت اردچ گیاه و آمده بدست اقتصادی عملکرد حداکثر که باشد ایگونه به باید غذایی عناصر مصرف بنابراین
 انیاهگ تغذیه در اصل چهار رعایت شیمیایی کودهای کارایی حداکثر به دستیابی منظور به نشود. غذایی عناصر

 است: ضروری
  (Right Amount) ؟گردد مصرف کود مقدار چه اول: اصل
 (Right Kind) ؟شود استفاده یکود نوع چه دوم: اصل
 (Right Time) کنیم؟ استفاده را کود زمانی چه سوم: اصل
  (.Right Application) ؟کنیم استفاده را کود )چگونه( چطور چهارم: اصل

 به بسته قوانین و اصول این بکارگیری .نامندمی R4 اصل ،را اصل چهار این اصطالحاً ،گیاهان هتغذی علم در
 موجود، ادوات و امکانات آبی(، یا کشت)دیم نوع ،شده کشت محصول نوع کود، قیمت خاك، نوع نندما عواملی
 سیارب کودها متعادل مصرف شد، گفته قبالً که طور همان دارد. بستگی هوایی و آب شرایط و گیاه رشدی مرحله
  شود. استفاده زیاد( نه و کم )نه کافی مقدار به کود هر از تا گردد سعی باید و دارد اهمیت
 رینکمت مقدارش که عاملی یا عنصر را گیاه یک عملکرد و نمو و رشد :(حداقل قانون) بشکه یا کمینه قانون

 راهمف مقداری به هرکدام عملکرد و رشد بر موثر عوامل اگر دیگر، بعبارت کند.می نیتعی است، کننده( )محدود
 قانون، این بهتر درك برای گردد. می تلقی کننده محدود عامل است، کمترین حد در که عاملی آن باشند،
 یا نصرع یک نماینده آن تخته هر و باشد شده ساخته چوبی های تخته از آن بدنه که بگیرید نظر در را ایبشکه

 رد،دا را ارتفاع کمترین که ایتخته از آب کنیم، پر آب با را بشکه این بخواهیم چنانچه باشد. رشد عامل یک
 کم گیاه در نیتروژن عنصر مقدار ولی دارند وجود کافی اندازه به عوامل همه 13شکل در ریخت. خواهد بیرون
 آزمون انجام اساس بر یافت. نخواهد افزایش عملکرد نشود تأمین گیاه نیتروژن که زمانی تا دلیل همین به است
 گردد.می تعیین کود انواع مصرف میزان خاك آزمون و گیاه بافت
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 رب عالوه بشکه قانون که است ذکر به الزم
 مؤثر عوامل سایر با رابطه در غذایی عناصر

 عنوان به است صادق نیز گیاهان رشد در
 نور، رشدی) فاکتورهای تمام چنانچه مثال
 موجود کافی اندازه به و..( غذایی عناصر دما،

 اهگی دسترس در رطوبت مقدار ولی باشند
 مکانا گیاه بهینه رشد نباشد، کافی اندازه به

 ترطوب مقدار کهزمانی تا و بود نخواهد پذیر
 وبمطل عملکرد نشود تأمین گیاه نیاز مورد

 (.13 شود)شکلنمی حاصل
  

  غذایی عناصر با رابطه در بشکه قانون -31شکل

 
 .(10)شکل  کنید ترجمه را زیر بشکه روی بر شده درج عوامل از یک هر معتبر منابع و خود هنرآموز راهنمایی اب  کنید ترجمه

 

 

 کشاورزی در مصرفی کود میزان محاسبه

 دارد. زیادی اهمیت هکتار در کود مصرف مقدار محاسبه
 کرد. مصرف شده توصیه مقدار به باید را کود که چرا

 ،نیتروژن عناصر کاربرد گیاه، ایتغذیه برنامه در معموالً
 اراید که کودهایی دارند. بیشتری رواج پتاسیم و فسفر

 د.شومی نامیده مرکب کودهای ،باشند NPK عنصر سه هر
 روی رقمی سه عدد صورت به عناصر این از هریک مقدار
 گردد.می مشخص کود بندیبسته
از چپ به راست  ترتیب به ،35-5-12 اعداد نمونه برای
 است.( K( و پتاسیم)P(، فسفر)Nنیتروژن) دهندهنشان

 و فسفر و نیتروژن مقدار دهنده نشان اعداد، که تصور این
 کود، ترکیب واقع در است. غلط تصور یک باشدمی پتاسیم
 و (5O2Pاکسید) پنتافسفر  ،(Nنیتروژن) وزنی درصد

  دهد.می نشان را کیسه در موجود (O2K) اکسیدپتاسیم 

 
 

 قانون بشکه در مورد عوامل رشد گیاهان -32شکل 

 پنتا فسفر وزنی درصد 5 نیتروژن، یا کیسه بسته آن وزنی درصد 35، 35-5-12 کامل کود بسته یک در یعنی
 .(11)شکل است اکسید پتاسیم حاوی یا کیسه بسته آن وزنی درصد 12 و اکسید
 کشاورزی کارشناس توصیه و خاك و گیاه در موجود عناصر آزمون اساس بر است بهتر کودها نوع این مصرف
 باشد. داشته را کارایی باالترین کود تا گیرد صورت
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 مختلف هاینسبت با مرکب کود بندی بسته از اینمونه -33 شکل

 

 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

3 

تعیین نیاز 

گیاه به مواد 

 غذایی

 مزرعه در مرحله داشت -

 دستورالعمل نمونه برداری -

آزمایشگاه و تجهیزات  -

 مرتبط

 باالتر از

 حد انتظار

 رشد در مؤثر عوامل تأثیر برای آزمایش طراحی

 که گیاهانی از و دهد انجام خاك(را دما، نور، گیاهان)آب،

 به و کرده گیری نمونه دهدمی نشان را کمبود عالئم

 لحداق در عناصر کمبود عالئم از نماید. ارسال آزمایشگاه

 دهد. ارائه و گرفته عکس خود منطقه زراعی گیاه سه

 کند. تحلیل را کود کیسه برچسب

1 

در سطح 

 انتظار

 ریگی نمونه دهدمی نشان را کمبود عالئم که گیاهانی از

 اصرعن کمبود عالئم از نماید. ارسال آزمایشگاه به و کرده

 و گرفته عکس خود منطقه زراعی گیاه سه حداقل در

 کند. تحلیل را کود کیسه برچسب دهد. ارائه

0 

ز اتر پایین

 حد انتظار
 3 است. نشده داده تشخیص درستی به گیاهان نیاز
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 کشاورزی در کود مصرف زمان

 به باید کود مصرف زمان باشد.می کود مصرف زمان گیاهان، تقویت بر گذار تأثیر عوامل تریناساسی از یکی
 آید. دستبه کارایی بیشترین که باشد ایگونه

 
 )مانند ردیگ برخی ولی ؛کنندمی استفاده گیاه شدن سبز و زنی جوانه از پس را نیتروژن( کود کودها)مانند از بعضی چرا  بیندیشید

 نمایند؟می اضافه زمین به کاشت از قبل را فسفر( کود
 

 

 نوع ،خاك دهی کود سابقه ،خاك نوع کود، نوع مانند: عواملی دارد. بستگی متعددی عوامل به کود مصرف زمان
 تعیین در عوامل سایر و زایشی( یا رویشی گیاه)رشد رشدی دوره آبی(، یا )دیم کشت نوع کشت، مورد گیاه
  هستند. گذار اثر دهی کود میزان و زمان

 شود:می میتقس اصلی زمان سه به زراعی، خاك تقویت منظور به کشاورزی در کودها مصرف کلی طور به
 معدنی و (14)شکلآلی کودهای مانند کاشت از قبل الف(

 نیتروژن مقداری و پتاسه و فسفره کودهای مانند کاشت با همزمان ب(
 هایذریزمغ و (15نیتروژنه)شکل کودهای مانند گیاه رویش از پس (پ

 

  

 گیاه رشد ضمن درکاشت کود -35شکل  کاشت از قبل دامی کود پخش -34شکل 

 

 هب همچنین نماند.می هم کاشتی پیش کود کنند،می اضافه خاك به ،کاشت اب همزمان یا قبل که یکودهای به
  .گویند سرك کود گیاه، رویش از پس مصرفی هایکود

 
 مصرف دالیل شود؟می مصرف سرك و رویشی پس کاشت(، حین پایه)در صورت به کودهایی نوع چه شما منطقه در  پژوهش

 کنید. گردآوری را آنها از کدام هر
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 گیاهان در دهی کود مناسب هایزمان تعیین   فعالیت
  رایانهو  افزار نوشت نیاز: مورد مواد و وسایل ابزار،

 کار: انجام مراحل
 دهید. تشکیل کاری گروه یک ،نفر 5 تا 1 هر -3
 گندم( در رایج کودهای مثالً کنید) انتخاب هنرآموز نظر با را مصرفی کودهای نوع و گیاه نوع -0
 کنید. بازدید را نزدیک زراعی واحدهای و آموزشی واحد مزارع -1
 کنید. آوریجمع را کاشت زمان و روش ...(، و گلدهی زمان رشد، دوره )طول بررسی مورد گیاه به مربوط اطالعات -4
 رطوبتی)دوره و ..(. و یخبندان روزهای تعداد منطقه، دمای حداکثر و حداقل رشد، مناسب دمایی)دمای شرایط -5

 دهید. قرار بررسی مورد را خود منطقه ..(. و بارندگی فصول خشکی،
  دهید. مطابقت منطقه شرایط با را نظر مورد ...( و زنی پنجه زنی، )جوانه گیاه نمو و رشد مراحل -1
 کنید. مصاحبه بررسی، مورد گیاه در کودها مصرف زمان مورد در منطقه خبره کشاورزان با -4
 نظر، مورد گیاه در کود مصرف مناسب زمان مورد در منطقه کشاورزی جهاد شناسیخاك یا زراعت کارشناسان با -1

  کنید. مصاحبه
 بگذارید. مشورت به خود هنرآموز با را آمده بدست اطالعات -9

 باشید. گوپاسخ و داده ارائه کالس در قبلی، وقت تعیین با را آمده بدست نتایج -32
 منطقه کاشت مورد محصوالت در رایج کودهای انواع مصرف جدول ها،گروه سایر مختلف هایبررسی به توجه با -33
 نمایید. تدوین را

 

 

 

 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

0 

تعیین زمان 

مناسب تقویت 

 گیاهان زراعی

 منابع علمی معتبر -

 بررسی های بالینی -

باالتر از حد 

 انتظار

اطالعات مربوط به حداقل یک گیاه زراعی در 

منطقه مانند طول دوره رشد، زمان گلدهی، تاریخ 

کاشت، مراحل رشد و نمو، شرایط دمایی، رطوبتی 

آوری کرده و در مشورت با و روش کاشت را جمع

خبرگان محلی زمان مصرف کود را کارشناسان و 

 تعیین کند.

1 

 انتظار حددر 
در مشورت با کارشناسان و خبرگان محلی زمان 

 مصرف کود را تعیین کند.
0 

تر از پایین

 حد انتظار
 3 باشد.زمان تعیین شده با شرایط همخوان نمی
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  مصرفی کودهای انواع

 :کنندمی تقسیم دسته سه به تولید، منشأ اساس رب را کودها
 ند.هست دو هر از مخلوطی یا و گیاهی منشأ یا دارند حیوانی منشأ یا آلی کودهای طبیعی(: )آلی کودهای الف(
 خاکبرگ. و کمپوست ورمی و کمپوست ،سبز کود مرغ(، ،گوسفند دامی)گاو، کودهای مانند
 ؛شوندمی استخراج معدن از که صورت همان به چنانچه دارند. معدنی منشأ :معدنی یا مصنوعی کودهای ب(

 د،باشن گردیده راتییتغی دچار استخراج فرایند در چنانچه آهک. مانند گویند.می معدنی را آنها شوند، مصرف
 پتاسه. و فسفره نیتروژنه، کود مانند نامند. می یشیمیای کود را آنها
 ندقادر که بوده مفید میکروارگانیسم چند یا یک فعالیت حاصل اهکود این )زیستی(:بیولوژیک هایکود (پ
 وبیوم،ریز هایباکتری مانند دنکن تأمین را عنصر( چند یا و )یک گیاه غذایی نیازهای از بخشی خود، فعالیت با

 است(. موجود بازار در آنها تجاری اشکال بارور)که فسفات و مایکوریزا هایقارچ
 دهبو کودی شکل ترینمصرف پر و ترینرایج جامد کودهای شوند.می تولید گاز و مایع جامد، اشکال به کودها

 ابلیتق و سریع جذب بدلیل امروزه .شوندمی عرضه بازار به شده پلیت و پودری ای)گرانوله(،دانه هایشکل به که
 رعنص چند از مخلوطی اغلب مایع کودهای است. یافته افزایش نیز مایع کودهای مصرف گیاه، روی پاشیمحلول
 (.11)شکلباشندمی مشخص هاینسبت به غذایی

 

   

 شده پلیت کود و ای)وسط(دانه جامد هایکود راست(، مایع)سمت کود گیاهان، در مصرفی کودهای مختلف اشکال -36 شکل

 چپ( )سمت

 
 و نداشته رواج گازی کودهای تولید دلیل همین به .دارد مخصوصی هایدستگاه به نیاز گازی، کودهای مصرف

 است. مطرح آمونیاك کود مورد در بیشتر کودی شکل این
 

 کودهای انواع و نموده بازدید کشاورزی، خدمات یا کود عرضه فروشگاه یک از خود هنرآموز همراه قبلی، وقت تعیین با  بازدید
 و عکس تهیه ضمن دهید. قرار بررسی مورد ... و بازار در عرضه قابل هایبسته شکل، نظر از را معدنی و شیمیایی
 دهید. ارائه کالس در بازدید از گزارشی بروشور،
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 نندکمی استفاده خود محصوالت در کشاورزان که خود منطقه زیستی( و شیمیایی )آلی، رایج کودهای انواع از لیستی  پژوهش
 همقایس یکدیگر با خصوصیات، سایر و دانه اندازه آب، در پذیری انحالل میزان رنگ، نظر از را آنها و کرده آوریجمع را

 دهید. ارائه کالس در و کرده
 

 

 

 زراعت در یکودده هایروش انواع

 ازنی مورد عناصر که باشد ایگونه به باید کوددهی دارد. زیادی اهمیت گیاهان تغذیه مدیریت در کوددهی روش
 وعن نظیر مختلفی عوامل به کوددهی روش گیرد. قرار گیاه اختیار در نظر مورد زمان در و مناسب شکل به گیاه

 فبرطر یا گیاه دهی)تقویت کود از هدف گیاه، نوع گاز(، مایع، کود)جامد، حالت زیستی(، شیمیایی، کود)آلی،
  دارد. بستگی رویش( از پس کاشت، درحین کاشت، از کوددهی)قبل زمان و کمبود( کردن

 نواری، روش سطحی، پخش روش از: عبارتند که شودمی انجام مختلفی هایروش به زراعت در کودها مصرف
  .آبیاری کود و کود اشیپمحلول

 :سطحی پخش روش به کوددهی-1

 حال در که است کود مصرف روش ارزانترین و ترینساده ترین،قدیمی مزرعه، یا خاك سطح در کود پاشیدن
 دالیل به شیمیایی کودهای مورد در روش این کنند.می استفاده روش این از کشاورزان از برخی هم حاضر

 پخش عمل .شودمی خشپ خاك سطح در کود روش، این در باشد.نمی کشاورزی کارشناسان تأیید مورد مختلف
 با کاشت از قبل شده پاشیده کود گیرد.انجام (11)شکل تشاک از بعد یا (14)شکل قبل تواندمی کود کردن

 .کنندمی خاك زیر گاوآهن با یا مخلوط خاك با کولتیواتور یا ،دیسک
  .رسانندمی ریشه ناحیه به را آن ،آبیاری انجام بابالفاصله  گیاه شدن سبز از پس کود پراکندن صورت در
 

  
 چپ( )سمت شیمیایی راست(، )سمت کاشت از قبلدامی  کود سطحی پخش شکل -37شکل
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 چپ( )سمت دستی راست(، ماشین)سمتبا  محصول رویش از پس پاشی کود–38شکل

 
 

و گو گفت
  کنید

  
 .کنید گووگفت کالس در سطحی پخش روش به دهیکود در شیمیایی کودهای کارایی بودن پایین دالیل درباره

 

 
 دستی روش به کوددهی  فعالیت

 ینک.ع دستکش، کاله، مانند: فردی ایمنی تجهیزات، شیمیایی کود کار، لباس بند،پیش:نیاز مورد مواد و وسایل ابزار،
 کار: انجام مراحل

 بپوشید. کار مناسب لباس -3
 بپرسید. خود هنرآموز از را کودپاشی وسعت و مکان -0
 ببندید. خود کمر به محکم را بند پیش سر دو -1
 بریزید. بند پیش داخل را شده تعیین کود -4

 کند. سریز بند پیش لبه از عالوه بر سنگین شدن وزن، که نباشد حدی به کود مقدار کنید: دقت
 کنید. تعیین هنرآموز، راهنمایی با را خود برگشت و رفت هایحرکت مسیر و شده مزرعه وارد مناسبی محل از -5
 .کودکنید پخش به اقدام و کرده حرکت مشخص مسیرهای در یکنواخت سرعت با -1

 

 

 دهید. کار ادامه هنرآموز، دستورات یا تایید برحسب و کرده ارزیابی را خود پاشش کیفیت چندگاهی از هر -4
 .باشیددر کالس  ارایه آماده ،کرده تهیه گزارش خود تجربیات و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -1

 
 

 

  

 

 در هنگام کار با کودهای شیمیایی از دست زدن به آن خودداری کنید. 

 

 

 در و...، مشت در کود حجم پرتاب، شعاع پرتاب، شتاب و سرعت روی، پیش سرعت 

 باشد. یکنواخت و منظم حال همه
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 دورانی)سانتریفیوژ( کودپاش هایماشین با کودپاشی

 دهاستفا دورانی پاش کود همان یا پاش بذر از شکل( ای)دانهگرانوله شیمیایی کودهای و بذر پخش برای زهوامر
  است. شده آورده زراعی گیاهان کاشت کتاب اول پودمان در هاکودپاش این شود.می

 

 سانتریفیوژ کودپاش با کار  فعالیت
 و.چاق دستکش،، فردی ایمنی تجهیزات کار، لباس، شیمیایی کودکودپاش،  ،تراکتور:نیاز مورد مواد و وسایل ابزار،

 بروید. هانگار به خود هنرآموز همراه و پوشیده را خود ماسک و عینک ،مناسب کفش لباس، -3
 کنید. حاصل اطمینان کودپاش هایقسمت و قطعات سالمت از -0
 .کنید متصل آن به را سانتریفیوژ کودپاش و کرده روشن را تراکتور -1
 .ببرید مزرعه به را کودپاش ایمنی نکات رعایت با -4
 بریزید. کودپاش مخزن داخل در و کرده باز را کود کیسه -5
 کنید. تنظیم را کود پخش تنظیم های دریچه -1
 .دهید انجام را کودپاشی و کرده مزرعه داخل در حرکت به شروع آرامی به -4

 1 اشیپدکو حین در سرعت حداکثر باشند. نگرفته قرار دستگاه عقب قسمت در افراد کودپاشی حین در کنید: دقت
 نباشد. بیشتر ساعت در کیلومتر 32 تا
 .نمایید بررسیرا  ... و یکنواختی میزان کودکار، پاشش کار عرض خاك، سطح روی کود پاشیدن از پس -1
 گردد. خشک تا دهید قرار آفتاب زیر در و داده شستشو را کودپاش دستگاه -9

 دهید. قرار خود جای در و برده هانگار به را کودپاش دستگاه شدن، خشک از پس -32
 دهید. ارائه خود موزآهنر به کار گزارش یک قالب در را خود مشاهدات نتایج -33

 

 
 نکات ایمنی در هنگام کار باکودپاش سانتریفیوژ  نکات ایمنی

 ظیم آن دستگاه را به دقت مطالعه فرمائیدنقبل از انجام هر عملی الزم است دفترچه راهنمای کاربرد و ت. 
  تراکتور اکیداً خودداری نمائیدقبل از اتصال کامل سه نقطه از بلندکردن کودپاش توسط سیستم هیدرولیک. 
 دار استفاده کنیدهمیشه از گاردان محفاظ. 
  باشدمیگراد سانتیدرجه  12حداکثر زاویه مجاز قرارگرفتن گاردان نسبت به تراکتور وکودپاش. 
 باشددور در دقیقه می 3522ترین دور موتور تراکتور هنگام کودپاشی مناسب. 
 های داخلی از ریختن میائی را با آب تمیز کردید، قبل ازخشک شدن قسمتاگر به دلیلی داخل مخزن کودشی

 .مجدد کود شیمیائی به داخل مخزن کودپاش خودداری کنید
 دهیدا به حالت خالص قراردستگاه باید محور تواندهی تراکتور ر تنظیم یا قبل از انجام هر نوع سرویس و. 
 فراموش نکنید های کودپاش را هرگزبررسی و کنترل مداوم تنظیم. 
  استفاده کنید 1یا  0هنگام کودپاشی برای حرکت تراکتور فقط از دنده. 
 یا شیئی میله مانند به داخل مخزن خودداری  بردن دست و هنگامی که کودپاش در حال کار می باشد از فرو

 .نمائید
 باالی مخزن خودداری نمائید های اضافی کود و یا بذر درقراردادن کیسه از. 
 حفظ جان خود هرگز با لباس گشاد و یا آویزدار به گاردان نزدیک نشوید. برای 
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 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

1 

کود دهی به 

روش پخش 

 سطحی

 ،همزرع ،پاش سانتریفیوژکود

 شرایط مناسب آب و هوایی

باالتر از حد 

 انتظار

 را بازار در موجود هایکود نمونه و اشکال از گزارشی

 ار کودپاشی کند. ارائه کود عرضه مراکز از بازدید طی

 تورتراک به را سانتریفیوژ کودپاش دهد. انجام دست با

 صورت به را پاشی کود و نماید تنظیم کرده متصل

 دهد. انجام یکنواخت

1 

 انتظار حددر 
 سانتریفیوژ کودپاش دهد. انجام دست با را کودپاشی

 را شیپا کود و نماید تنظیم کرده متصل تراکتور به را

 دهد. انجام یکنواخت صورت به
0 

تر از پایین

 حد انتظار
 جامد کود و شیمیایی جامد کود یکنواخت پخش عدم

 دامی
3 

 

 آبیاری( )کودآبیاری آب با همراه دهیکود -2

 نیاز مورد غذایی عناصر و آب همزمان تأمین منظور به آبیاری آب به کود افزودن از است عبارت آبیاری کود
 در زمان بهترین و تلفات کمترین با کود نیاز مورد مقدار کارگیریهب امکان به توانمی آبیاری کود فواید از گیاه.
 شپخ هاریشه پراکنش منطقه در یکنواخت صورت به غذایی عناصر روش، این در کرد. اشاره گیاه رشد دوره طی
 آبشویی کاهش تولید، ایهزینه کاهش شود.می کود مصرف کاهش و کارایی افزایش سبب امر این که گرددمی
 ایهقطر آبیاری سیستم با کود مصرف محاسن دیگر از زمینی زیر هایآب آلودگی کاهش و ریشه منطقه از کود

 (.19است)شکل
 

  

 چپ( )سمت ساده روش و راست( مجهز)سمت هایدستگاه توسط آبیاری کود -39شکل 
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 مایع کوددهی روش

 زراعت به آبیاری آب مراهه به و آورده در محلول بصورت را کود بایستمی ابتدا مزرعه در اوره کود توزیع برای
 و کودپاشی هایماشین به نیاز عدم و مزرعه سطح در کود یکنواخت توزیع روش، این مزایای از که بدهیم

 باشد.می مزرعه در هادستگاه رویه بی تردد از جلوگیری همچنین
 

 

 توزیع شده مشخص مزارع بین سپس و کرده محلول به تبدیل را زیادی کود محل یک در توانمی هم ،کار این برای 

 نمود. مصرف را کود و گرفته نظر در لیتری 211 درام یک مزرعه هر برای توانمی هم و کنیم

 

 درام( نیم و )درام بشکه نیم و بشکه از استفاده با مایع کوددهی  فعالیت
 آن داخل در همزن یک و آن پایین در شیر یک که لیتری 022 )بشکه( درام عدد یک نیاز: مورد تجهیزات و وسایل

 جهت ایهپ چهار عدد یک ،است شده تعبیه آن پایین در شیر یک که بشکه( )نیم درام نیم عدد یک ،باشد شده تعبیه
 تنظیم جهت درام نیم و درام روی بر نصب جهت اینچ، چهارم سه شیر عدد دو ،لیتری 022 بشکه زیر در گرفتن قرار
 اوره. کود و آب از درام کردن پر جهت فلزی سطل عدد یک ،مایع کود

 کار: انجام مراحل
 کنار را مزرعه یک مصرفی کود کل مقدار هکتار، هر برای مصرفی کود مقدار و مزرعه هر مساحت به توجه با ابتدا -3

 شود. کاسته اشتباه احتمال از تا هیدد قرار آن
 نمایید. آبیاری آماده را قسمت آن و کرده مشخص را بدهیم کود و آب دخواهیمی که فاروهائی تعداد -0
 هید.قرارد آن روی بر را درام و دکنی مستقر مزرعه باالی در پایه چهار یک -1
 سقوط بصورت مایع کود )تا .باشد مسلط درام نیم به کامالً درام خروجی شیر که نحویهب درام جلوی را درام نیم -4

 دهیم.قرار می (شود ریخته آزاد
 زدن بهم ضمن و ریخته آن درون را کیلوگرم( 52) اوره کود کیسه یک و کرده پر نیمه تا آب از سطل توسط را درام -5

 .دکنی درام پرکردن به اقدام کود و آب
 )الزم گردد حل آب در کامالً کود تا دخانیبچر آنقدر را درام همزن -1
 و چهارم سه شیر و دستی همزن یک دارای درام که است توضیح به

 .باشد( می چهارم سه شیر یک دارای فقط درام نیم
 توسط ادامه در .شود پر درام نیم تا کرده باز رادرام  شیر سپس -4

 تنظیم را درام و درام نیم خروجی لیتری یک مدرج ظرف یک
 رسیدن تا کوددهی طول کل در درامنیم محلول کودی سطحد)نمائی

 دیباش داشته توجه باید ضمن در .(باشد ثابت بایستمی فاروها، به
این عمل تا پایان  و بسته درام خروجی شیر مایع کود اتمام با که

 مرحله کوددهی ادامه یابد.
 
 
 

t 
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 )سمت کارخطی یا خطی ریز بذر و کود مرکب ماشین و راست( )سمت کارردیف یا ردیفی بذرکار و کود مرکب ماشین –41 شکل

 چپ(

 

 ها،دستگاه این اند.شده طراحی شکل یگاز یا مایع کودهای برای که دارند وجود کوددهی های ماشین از دیگری نوع  یدبدان بیشتر
 کنند.می تزریق خاك درون به کشت از بعد یا و قبل را کود

 
 

  کارکود و کودپاش هایماشین

 هاییماشین به و است رشد دوره طول در گیاه نیاز مورد غذایی عناصر دادن قرار دسترس در دهی، کود از منظور
 به کودها گویند.می کودکار هایماشین ؛دهندمی قرار گیاه برای جذب قابل و مناسب موقعیت در را کود که

 از مختلفی انواع کود، شکل و گیاه نوع حسب بر منظور، همین به ؛شوندمی تولید گاز و مایع جامد، اشکال
 :دهندپخش و یا در خاك قرار می زیر هایروش به را کود هاماشین این اند.شده ساخته دهی کود هایماشین

 با نیاز صورت در و کرده پخش خاك سطح روی را مایع یا جامد هایکود ها،ماشین این :کردن پخش (الف
  کنند.می خاك زیر را کود دیسک( یا پنجه ادوات)مانند سایر

 ؛دندهمی قرار خاك داخل در نیز را کود بذر، کاشت با زمان هم ،هادستگاه برخی )جایگذاری(: دادن قرار (ب
  گیرد.می قرار بذر زیر یا کنار در متریسانتی چند فاصلة با کود حالت این در

 پاشدکو هایدستگاه از شیمیایی کودهای برای و پاش مایع و کودپاش دستگاه از دامی کودهای برای معموالً
 شود.می داده توضیح ادامه در که شود.می استفاده فاروئر -کودکار بذرکار، -کودکار دورانی)سانتریفیوژ(،

  کودکار( کولتیواتورهای داشت) مرحله هایکودکار

 با هاینک ضمن ؛دارد کاربرد بوته پای دهی خاك کودکاری، شکنی، سله عملیات همزمان انجام برای دستگاه این
 نغلطا ای پنجه نوع از ویژه به ،مرکب ماشین این شوند. می کنترل هرز های علف از بزرگی بخش عملیات این
 ذرت، مانند ردیفی کاشت با های زراعت اغلب در داشت هایماشین کارآمدترین و ترینمهم از یکی آن

 عمق ،کود مصرف مقدار باشد. می غیره و زمینی سیب نیشکر، ،پنبه حبوبات، آفتابگردان، سویا، چغندرقند،
 که شده ساخته ردیفه 1 تا 4 صورت به دستگاه این د.باشمی تنظیم قابلدر این دستگاه  کاشت فواصل کاشت،

 (.43شود)شکل می استفادهآن  ردیفه 4 نوع از اغلب ما کشور در
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 کودکار با مرکب و یا دستگاه کولتیواتور ان(ت)غل ایپنجه رتوتیوالکو -41شکل

 
 کودکار دستگاه با کار  فعالیت

 شوید. وارد کشاورزی هایماشین نگهداری واحد به خود هنرآموز همراه و پوشیده کار مناسب لباس -3
 شوید. مطمئن اجزا،ء جز به ءجز بررسی با کولتیواتور، و تراکتور بودن بکار آماده و سالم از -0
 کنید. متصل تراکتور به را کودکار صرفا یا مرکب کولتیواتور -1
 کولتیواتور، عامل واحدهای فواصل و هاپنجه زاویه همچنین دهید. را انجام تعادلی( عرضی، ،)طولی اولیه تنظیمات -4

 را تنظیم کنید.
 کنید. تنظیم شده، کاشت گیاهان مطابق را کاشت فواصل با تراکتور هایچرخ -5
 کنید. پر شده، تعیین کود با را کود مخزن -1
 دهید. انجام را کاشت( عمق ریزش، )مقدار کودکار دستگاه به مربوط تنظیمات -4
 کنید. حرکت به شروع دو دنده با کامل، احتیاط و ایمنی اصول رعایت با -1
 شوید. مستقر هاردیف با مناسبی همخوانی با و کرده مزرعه وارد مناسبی محل از را کودکار حامل تراکتور -9

 را انجام دهید. کودکاریعملیات  بوته، پای خاکدهی شکنی، سله ضمن و کرده حرکت به شروع -32
 

 
 دهید. انجام را الزم اقدامات موقع به و کرده رصد را مخزن موجودی و تنظیمات همواره :کنید دقت

 .دهید تحویل آموزشی واحد کشاورزی هایماشین مسئول به را آنها کرده، تمیز و سرویس را هاماشین ،کار پایان در
 نمایید. مزرعه آبیاری به اقدام بایستی کودکاری از پس بدانید:

 نمایید. ارائه خود هنرآموز به کار گزارش قالب در را خود فعالیت نتایج
 

 

 
 
 
 

 

 مراقب بزنید. دور سپس آورده باال را دستگاه آزمایش، مورد زمین انتهای و ابتدا در 

 .نبینند ای صدمه گیاهان و کاشت هایردیف که باشید
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 کوددهی هایدستگاه نگهداری و سرویس  فعالیت
 کنید. تمیز و تخلیه را کود مخزن دهی کود عملیات انجام از پس

 ایکلوخه باعث ماشین داخل در ها آن ماندن باقی لذا ؛هستند الرطوبه جاذب اغلب شیمیایی کودهای کنید: دقت
 و ستنش به اقدام دستگاه، کامل تخلیه از پس بنابراین شود.می دستگاه فرسودگی و زدگیزنگ مجاری، انسداد شدن،
 نمایید. آفتاب زیر آن کردن خشک

 نمایید. مطالعه را دستگاه هر راهنمای دفترچه مفید، و جامع اطالعات به دستیابی منظور به
 سانیر اطالع تعمیر، یا تعویض به نیاز صورت در نمایید. آچارکشی و بررسی را اتصاالت و کاریگریس را خور گریس
 نمایید.
 ستگاه راد موقع به لذا باشد. محفوظ ... و باران برف، خورشید، نور تابش از تا گیرد قرار هانگار داخل در بایستی دستگاه
 دهید. کشاورزی هایماشین واحد تحویل

 نمایید. ارایه آماده و تنظیم کار گزارش در را خود های یافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات
 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،
 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

5 
کود دهی 

 نواری

مزرعه، کودکار فاروئر، 
شرایط مناسب آب و 

 هوایی

باالتر از حد 

 انتظار

فاروئر را انجام داده و به  بررسی سالمت کود کار

تراکتور متصل کند. سپس تنظیمات اولیه مانند تراز 

ها را تنظیم تعدلی و فواصل کارنده عرضی، طولی،

کند. در محل مناسب وارد مزرعه شده و تنظیمات 

را انجام دهد  مربوط به مقدار ریزش و عمق کارنده

و کود کاری را بدون آسیب رساندن به گیاه زراعی 

 انجام دهد.

1 

 انتظار حددر 

 تعدلی و عرضی، تنظیمات اولیه مانند تراز طولی،

ها را تنظیم کند. در محل مناسب وارد فواصل کارنده

مزرعه شده و تنظیمات مربوط به مقدار ریزش و 

کاری را بدون آسیب عمق کارنده را انجام دهد و کود 

 رساندن به گیاه زراعی انجام دهد.

0 

تر از پایین

 حد انتظار
 3 عدم تنظیم مقدار ریزش بذر و عمق کاشت کود
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 برگی( تغذیه) یپاشمحلول روش به کودهی -4

 ربهت خاك در کود مصرف از موارد برخی در ،شودمی نامیده برگی تغذیه اصطالحاً که گیاهان روی پاشی محلول
 کردن برطرف منظور به همچنین و باشد نامناسب خاك شرایط که زمانی در عمدتاً  پاشی محلول .است مفیدتر و

 نای به .دارد کاربرد مصرف کم کودهای مورد در بیشتر روش این شود.می انجام گیاه روی کمبود، عالیم سریع
 یعناصر .(40)شکلپاشندمی هابرگ روی ها()سمپاشهاپاش محلول با سپس نموده، حل آب در را کود منظور
 شوند.می جذب راحتی به برگ طریق از مس و روی منگنز، آهن، نیتروژن، مانند

 

  

 (چپ دار)سمتبوم تراکتوری سمپاش و (راست پشتی)سمت سمپاش توسط گیاه روی غذایی عناصر پاشیمحلول –42 شکل

 

 غذایی عناصر پاشی محلول روش معایب

 گیرد. انجام باید ...( و دما باران، مناسب)باد، محیطی شرایط در 
 کرد تأمین پاشی محلول طریق از تواننمی را گیاه نیاز تمام.  
 آمد. خواهد پیش سوزیگیاه باشد باال غذایی عنصر غلظت اگر 

  ها()سمپاش هاپاشمحلول

 رفتهپیش یا ساده به بسته هاسمپاش ساختمان شود.می استفاده هاسمپاش از عمومی طور به پاشی محلول برای
 لزیف هایلوله ،هاصافی ،پمپ ،سنج فشار ،اطمینان سوپاپ یا فشار تنظیم شیر ،همزن ،محزن یک شامل بودن،

ها دازهان در هاسمپاش باشد.می النس و هاافشانک یا هانازل محلول، جریان کنترل شیرهای یا سوپاپ ،الستیکی و
 غیرموتوری( و )موتوری پشتی و دستی هایسمپاس از کوچک سطوح در شوند.می ساخته مختلف هایابعاد و

 استفاده تراکتوری هایسمپاش و دارچرخ هایسمپاش انواع از وسیع هایزراعت در .(41)شکلشودمی استفاده
 .آموخت( خواهید بعدی پودمان در را تراکتوری پشت هایسمپاش با کارگردد)می
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 پاشی محلول عملیات انجام برای سمپاش واسنجی  فعالیت
 مدرج، یا مشخص حجم با ظرف تنظیف، پارچه معمولی، آب متر، سمپاش، دستگاه نیاز: مورد مواد و وسایل
 کار: انجام مراحل

 بگیرید. تحویل انبار از را سمپاش دستگاه -3
 نمایید. تمیز و شسته کامالرا  دستگاه -0
 شوید. مطمئن آن، عملکرد درستی و اجزا سالمتی از و کرده بازشناسی را ماشین اجزای خود، هنرآموز راهنمایی با -1
  نمایید. تامین نیاز درصورت و بررسی را سوخت و روغن بودن مناسب و کافی -4
 بریزید. آب معینی مقدار ،سمپاش داخل -5
 نمایید. پخش زمین روی یکنواخت حرکت و ثابت فشار با را آب مقدار این -1
 نمایید. محاسبه را شده پاشیآب زمین مساحت -4
 کنید. محاسبه باال، فرمول با را هکتار در مصرفی آب میزان معین، سطح در شده مصرف آب مقدار روی از -1
 نمایید. ارایه آماده و تنظیم کار گزارش در را خود های یافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات -9

 

 

 

  پاشیمحلول در ایمنی و فنی نکات و کودی محلول تهیه نحوه

 پاشی محلول در باال pH و شور آب از .است اهمیت حائز بسیار مصرفی آب کیفیت پاشی محلول زمان در -3
 نکنید. استفاده

 محلول از تلقیح، زمان و گلدهی اوج مرحله در است. مهم بسیار پاشی محلول زمان در گیاه رشدی مرحله -0
 بپرهیزید. پاشی

 آن هایناخالصی تا دهید عبور صافی از سمپاش، مخزن به کردن اضافه از قبل را شده آماده محلول حتماً  -1
 گردد. جدا

 را سمپاش مخزن سپس کرده، درست جداگانه ظرفی در را محلول ابتدا کودی، محلول سازی آماده جهت -4
 دهباقیمان آب آخر در بزنید. هم یکنواخت صورت به و ریخته مخزن داخل را محلول بعد کنید، پر آب با نصف تا
 (.44 بزنید)شکل هم را محلول دوباره و نمایید اضافه مخزن به را
 

   

 برنج مزرعه در پاشی محلول منظور به کود سازی آماده - 44شکل
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 عهمطال بر افزون پاشی، محلول روش و زمان مورد در است. کارشناس کود وظیفه مصرف دز یا غلظت کود، نوعتشخیث   بدانید بیشتر
  بگیرید. کمک کارشناس از توانید می برچسب، یا بروشور

  
 

 زیرا ؛کنید استفاده هزار در 5/2 رفشوییظ مایع یا مویان)سورفکتانت( از پاشی،محلول بهتر کارایی منظور به -5
 افزایش برگی جذب میزان و شده بیشتر برگ با کود ذرات چسبندگی و تماس سطح شودمی باعث مواد این

  یابد.

 
 چپ( مویان)سمت مصرف بدون و راست( مویان)سمت صرفم با برگ روی بر آب قطره گیری قرار وضعیت -45 شکل

 

 .بود خواهد ترآسان آن جذب باشد، ترکوچک برگ، روی گرفته قرار محلول قطرات هرچقدر -1
 یردگانجام ؛است کم خورشید نور تابش شدت و پایین هوا دمای که غروب هنگام یا زود صبح در پاشیمحلول -4
 42 نسبی رطوبت و سانتیگراد درجه 02 حدود باشد)دمای داشته جذب فرصت محلول و کاهش آب تبخیر تا

 است(. مناسب درصد
 .هددمی افزایش را کود رفتن هدر باد زیاد سرعت ازیر ؛باشد حداقل باید باد وزش سرعت پاشیمحلول هنگام -1
 خودداری برگ سطح شستشوی از پاشیمحلول از پس .پذیرد صورت آبیاری از پس روز چند باید پاشیمحلول -9

 کرد(. خواهد خنثی یا کم را پاشیلمحلو اثر بارندگیآبیاری یا کنید)
 .شود انجام پرمصرف عناصر بکارگیری از پس مصرف کم عناصر پاشیمحلول -32
  .است مؤثرتر برگ پهن گیاهان در پاشیمحلول -33
 گردد. گیاه تاج با برگ حداکثری سازی آغشته در سعی باید پاشیمحلول در -30
 یکدیگر با کودها اختالط از قبل هستید، همزمان صورت به کود نوع چند پاشیمحلول به مجبور چنانچه -31
 بگیرید. مشورت کارشناسان از
 

 هاسمپاش با کار ایمنی نکات  ایمنی نکات
 دنب با کودی محلول تماس از تا کنید استفاده بلند آستین لباس و عینک ماسک، از پاشی محلول هنگام در 

 شود. جلوگیری
 کنید پرهیز آشامیدن و خوردن از پاشی محلول هنگام در.  
 نزنید هم به دست با را آن هرگز ،کود محلول تهیه برای. 
 شودمی هگیا سوختگی باعث چون ،نشود تشکیل گیاه روی درشت قطرات که کنید تنظیم طوری را سمپاش فشار. 
 کنید. پرهیز آب ذخیره و حیوانات آبشخور محل جاری، هایآب در کودی محلول ریختن از 
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 پشتی سمپاش با کود پاشی محلول  فعالیت
 )بعنوان چوب قطعه یک پیمانه، سطل، عدد 0 آهن(، کود)مانندکود پشتی، سمپاش نیاز: مورد مواد و وسایل ابزار،

 تمیز آب صافی، همزن(،
 مپاشس نگهداری محل به مناسب کار لباس پوشیدن از پس و شده تقسیم نفره دو هایگروه به هنرآموز، راهنمایی با -3

 بروید.
 با نید.ک بررسی بودن سالم نظر از را آن قطعات و اتصاالت و شسته را آن آب با بگیرید. راتحویل پشتی سمپاش -0

 شوید. مطمئن آن درست کارکرد از و کرده روشن را آن هنرآموز تایید
 نمایید. مطالعه دقت به را آن برچسب و گرفته را شده توصیه کود -1
 بپرسید. خود هنرآموز از را مصرفی کود مقدار -4
 کنید. آماده مناسبی ظرف درون را کودی محلول -5
 شود. حل آب در کامالً تا زده هم خوب چوب( تکه یک مثال همزن) با را کودی محلول -1
 کنید. جدا صافی از گذراندن با را کودی محلول هایناخالصی -4
ضافه اسمپاش را تا نصف از آب پر کنید. محلول کودی را به آن اضافه نمایید. کامالً به هم زده و دوباره به قدری آب  -1

 نمایید تا مخزن پر شود. سپس دوباره به هم بزنید.
روع ش فشار و نازل سمپاش را تنظیم نموده و با رعایت اصول ایمنی به همان سرعت و دقتی که واسنجی کرده اید، -9

 به محلول پاشی کنید.
یید تا تمام قطعه تعین شده، پاشی نما لبا تمام شدن محلول، دوباره مخزن را از محلول تهیه شده پر کرده و محلو -32

 محلول پاشی گردد.
 در پایان کار سمپاش را شسته و قطعات مورد نیاز را سرویس کنید. -33
 توضیحات هنرآموز، مشاهدات و یافته های خود را در گزارش کار تنظیم و آماده ارایه نمایید.  -31

 هاپاش سم نگهداری و سرویس
 نمایید. تخلیه مخزن از را محلول مانده باقی پاشی،کار محلول اتمام از بعد  
 پمپ، محلول داخل تا بیاندازید کار به تمیز آب با را پمپ یا تلمبه بار چند و بشویید تمیز آب با بار چند را مخزن 

 .گردد تخلیه هم افشانک و هاشیلنگ
 نمایید و خشک کرده باز امکان حد تا را اجزاء کلیه ؛شودنمی استفاده پاش سم از طوالنی مدت برای اگر. 
 نمایید برطرف را اتصاالت نشتی. 
 نازل را باز کرده و آن را تمیز نمایید. 
 نشکند و نشده سمپاش خم شیلنگ مواظب باشید تا. 
 گردد. کاریگریس همیشه دستی تلمبه در متحرك هایقسمت 
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 ایمرحله ارزشیابی

 

 کار حلمرا ردیف

 عملکرد شرایط

 تجهیزات، )ابزار،مواد،

 ...( و مکان زمان،

 نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد ممکن نتایج

1 

کود دهی به 
روش محلول 

 پاشی

 زراعی مزرعه یا زمین -
 دکو –سمپاش پشتی  -
 و آب مناسب شرایط -

 هوایی

باالتر از حد 

 انتظار

اجزاء سمپاش را معرفی کند. واسنجی سمپاش را 

ند و عملیات محلول کرا آماده  لانجام داده و محلو

پاشی را انجام دهد. مزیت این روش را با سایر 

 ها مقایسه و تحلیل نماید.روش

1 

 انتظار حددر 
مپاش را ساجزاء سمپاش را معرفی کند. واسنجی 

ند و عملیات محلول کرا آماده  لانجام داده و محلو

 پاشی را انجام دهد.
0 

تر از پایین

 حد انتظار
عدم واسنجی سمپاش و عدم محلول پاشی 

 یکنواخت محلول کود
3 
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 زراعی گیاهان تقویت شایستگی ارزشیابی

 کار: شرح

 شیمیایی جامد کود پخش روش به دهی کود -1 زراعی گیاهان تقویت مناسب زمان تعیین -0 غذایی مواد به گیاه نیاز تعیین -3

 پاشی محلول روش به دهی کود -1 نواری دهی کود -5 مایع کود دهی کود -4

 غذیهت و کوددهی مختلف هایروش به و کرده تعیین کارشناسان هرمشاو با را گیاهان غذایی نیاز ،داشت مرحله طی عملکرد: استاندارد

 دهد. انجام کارشناسان توصیه با متناسب را گیاهان

 گیری نمونهها از خاك و برگ – دهد. انجام نور،دما،خاك(را گیاهان)آب، رشد در مؤثر عوامل تأثیر برای آزمایش طراحی -3 ها: شاخص

 - دهد. ارائه و گرفته عکس خود منطقه زراعی گیاه سه حداقل در عناصر کمبود عالئم از - نماید. ارسال آزمایشگاه بهها را نمونه و کرده

 تاریخ گلدهی، زمان رشد، دوره طول مانند منطقه در زراعی گیاه یک حداقل به مربوط اطالعات -0 کند. تحلیل را کود کیسه برچسب

 مشاوره محلی خبرگان و کارشناسان با - دهد. ارائه و کرده آوریجمع را کاشت روش و رطوبتی دمایی، شرایط نمو، و رشد مراحل کاشت،

 پخش – سانتریفیوژ پاش کود تنظیم و اتصال – دستی روش به جامد کود یکنواخت پخش -1 کند. تعیین را کود مصرف زمان و کرده

 یدب تعیین – مایع کود تهیه – بشکه نیم و بشکه کردن مستقر و تنظیم -4 را انجام دهد. سانتریفیوژ پاش کود با شیمیایی جامد کود

 ماتتنظی کند.متصل تراکتور به را کارفاروئر کود -دهد. انجام را فاروئر کارکود سالمت بررسی -5 را انجام دهد. بشکه نیم و بشکه خروجی

 به مربوط تنظیمات - شود. مزرعه وارد مناسب محل در کند. تنظیم را هاکارنده فواصل - دهد. انجام را طولی،عرضی،تعادلی تراز اولیه

 کند. معرفی را سمپاش اجزاء -1 دهد. انجام زراعی گیاه به رساندن آسیب بدون را کاری کود -دهد. انجام را کارنده عمق و ریزش مقدار

 با را روش این مزیت -دهد. انجام یکنواخت صورت به را پاشی محلول عملیات نماید. آماده را محلول دهد. انجام را مپاشس واسنجی -

 نماید. تحلیل و مقایسه هاروش سایر

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

 مزرعه آماده برای کود دهی –شرایط جوی بدون نزوالت و بدون وزش باد  شرایط:

نیم بشکه  –لیتری  022بشکه  –سمپاش پشتی  -کودکار فاروئر  –کودپاش کود دامی  –کودپاش سانتریفیوژ  -ابزار و تجهیزات: تراکتور

 قیچی  –سطل مدرج  –زمان سنج  –

  شایستگی: معیار
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  3 گیاه به مواد غذاییتعیین نیاز  3

  3 تعیین زمان مناسب تقویت گیاهان زراعی 0

  0 پخش کود جامد شیمیایی  1

  0 کود دهی همراه با آب آبیاری 4

  0 کود دهی نواری 5

  0 کود دهی به روش محلول پاشی 1
 یطیمح زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غیرفنی، های شایستگی

 زیست محیط حفظ - فردی بهداشت رعایت نگرش: و
0 

 

 * نمرات میانگین

 می باشد. 0* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
 




