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براســاس طــرح تحقیقاتــی مقایســه مصــرف کودهــای 
دامــی و غیردامــی در شــرایط مــزارع شــرکت ایزدیــاران 
می باشــد. بنابرایــن در صــورت اســتفاده از ایــن نتایــج 
ــورد  ــه م ــر مزرع ــاک ه ــی آب و خ ــرایط کل ــد ش بای
توجــه قرارگیــرد. شــرایط اصلــی مــزارع شــرکت 
ــیدیته  ــا اس ــیرین ب ــاک ش ــامل آب و خ ــاران، ش ایزدی
نســبتًا قلیایــی و بافــت خــاک ســنگین لومــی و سیســتم 

ــاری تحــت فشــار زیرســطحی اســت. آبی
ــابه،  ــاًل مش ــار کام ــق در ســطح 12 هکت ــد تحقی فراین
بــه صــورت 6 هکتــار مصــرف کودهــای دامــی شــامل 
کــود گاوی بــه ازای هــر هکتــار 70 تــن و مرغــی بــه 
ــر  ــود حف ــورت چالک ــه ص ــن ب ــار 20 ت ــر هکت ازای ه
شــده در کنــار نــوار آبیــاری در عمــق 50 ســانتی متری 
ــدون  ــاهد ب ــار ش ــوده و 6 هکت ــت ب ــایه انداز درخ س
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــود دام ــه ک ــچ گون ــرف هی مص
شده اســت. پــس از اجــرای طــرح تمامــی شــرایط 
تغذیــه بــرای 12 هکتــار یکســان بــوده و طــی بررســی 
ــرد  ــاداری در عملک ــر معن ــه تغیی ــچ گون ــاله هی ســه س
بــاغ، آزمایشــات بــرگ و شــرایط ظاهــری درختــان 12 

ــورد بررســی مشــاهده نشــد.  ــار م هکت
ــت  ــی جه ــای دام ــرف کوده ــاز مص ــه از دیرب  اگرچ
ــا پیشــرفت  تغذیــه درختــان بســیار رایــج اســت، امــا ب
ــد  ــر همانن ــت بش ــاخته دس ــای س ــم، جایگزین ه عل
کودهــای غیردامــی بــه عنــوان جانشــین های مناســبی 

معرفــی شــده اند. 
براســاس بررســی های دقیق تــر علمــی و آزمایشــگاهی 
نتیجــه بســیار مهمــی در مــورد اثــرات کودهــای دامــی 
ــر  ــه اث ــت ک ــی از آن اس ــج حاک ــد. نتای ــل ش حاص
کودهــای دامــی بیشــتر در زمینــه اصــالح بافــت خــاک 
ــی  ــوده و حت ــم ب ــه ای آن ک ــرات تغذی ــد و اث می باش
ــل  ــال عوام ــتی و انتق ــاظ بهداش ــت از لح ــن اس ممک

ــد.  ــان مشــکالتی ایجــاد کنن ــاری زا در گیاه بیم
ــی  ــی و غیردام ــای دام ــه کوده ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
هــر دو مزیــت و مشــکالت خــاص خــود را دارنــد، بایــد 
ــدام در  ــر ک ــکالت ه ــت و مش ــد مزی ــاس برآین براس

ــرد. ــری ک ــود تصمیم گی ــر ک ــرف ه ــورد مص م
کودهــای دامــی؛ در مزارعــی کــه کیفیــت خــاک 
نامناســب می باشــد و نیازمنــد اصــالح وضعیــت خــاک 
هســتند یکــی از گزینه هــای قابــل اســتفاده بــوده کــه 
ــا  بایــد براســاس هزینــه تمــام شــده آن )در مقایســه ب
ســایر گزینــه هــای اصــالح بافــت خــاک نظیــر ماســه، 
گــچ، کمپوســت و ســایر مــواد آلــی( مصــرف گــردد و 
همچنیــن قبــل از مصــرف بایــد بــه اصــول بهداشــتی 
ــود  ــدم وج ــان از ع ــودن آن و اطمین ــیده ب ــد پوس مانن
عوامــل خطرنــاک بیمــاری زا در محــل تأمیــن آن توجــه 
ــه ذکــر اســت کــه مصــرف کــود دامــی  شــود. الزم ب
ــان  ــه ای درخت ــای تغذی ــی پاســخگوی نیازه ــه تنهای ب
ــار مصــرف کــود دامــی از ســایر  ــد در کن نیســت و بای
ــز اســتفاده  ــی نی ــن نیازهــای غذای کودهــا جهــت تأمی

کــرد. موضــوع بســیار مهــم دیگــر در مــورد کودهــای 
ــر  ــدن عناص ــت آزاد ش ــاز جه ــورد نی ــان م ــی زم دام
ــر  ــذا در ه ــد. ل ــت می باش ــه درخ ــرای تغذی ــا ب از آنه
زمــان قابلیــت اســتفاده نخواهنــد داشــت و معمــواًل بــه 
صــورت یــک الــی دو بــار در ســال مصــرف می شــوند 
ــل  ــا قاب ــی ت ــدت زمان ــز م ــا نی ــرف آنه ــد از مص و بع
ــی  ــای دام ــود در کوده ــر موج ــدن عناص ــتفاده ش اس

ــد. ــول می کش ط
ــیمیایی  ــای ش ــامل کوده ــه ش ــی؛ ک ــای غیردام کوده
ــزان  ــودن می ــق ب ــت دقی ــه عل و زیســتی می باشــند، ب
ــک  ــرای ی ــود در آن ب ــواد موج ــام م ــر عنصــر و تم ه
ــیار  ــق بس ــاورزی دقی ــه کش ــق و در نتیج ــه دقی تغذی
ــتفاده  ــا اس ــتند. ب ــر هس ــای دیگ ــب تر از گزینه ه مناس
از کودهــای شــیمیایی می تــوان دقیقــًا بــه انــدازه 
مــورد نیــاز درخــت، در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و در 
بهتریــن محــل ممکــن عنصــر مــورد نیــاز را در اختیــار 
درخــت قــرار داد. لــذا، در هــر زمــان کــه شــما احســاس 
کنیــد درخــت بــه یــک عنصــر خــاص نیازمنــد اســت 
در  را  آن  ممکــن  زمــان  ســریع ترین  در  می توانیــد 
ــرف  ــاص مص ــه خ ــد. نکت ــرار دهی ــت ق ــار درخ اختی
کودهــای شــیمیایی، رابطــه آنهــا بــا روش هــای آبیــاری 
می باشــد کــه در سیســتم های قطــره ای می تــوان 
حداکثــر اســتفاده از قابلیــت سیســتم قطــره ای را 
ــا  ــه راحتــی کودهــای شــیمیای را همــراه ب نمــوده و ب
ــی در  ــچ مغایرت ــه هی ــرد. اگرچ ــاری مصــرف ک آب آبی
اســتفاده از کودهــای دامــی در سیســتم های قطــره ای 
و هم چنیــن اســتفاده از کودهــای شــیمیایی در سیســتم 
ــوع دیگــری  ــدارد. هم چنیــن ن ــی وجــود ن هــای غرقاب
هیومیــک  عنــوان  تحــت  غیردامــی  کودهــای  از 
اســید ها توانسته اســت بخشــی از نقــش کودهــای 
دامــی در اصــالح بافــت خــاک را نیــز برعهــده گیــرد. 
ــه  ــده و نتیج ــرف ش ــه ص ــوان هزین ــد بت ــر بای در آخ
ــت  ــا دق ــود را ب ــر ک ــورد مصــرف ه ــر در م ــورد نظ م
اندازه گیــری کــرد و براســاس آن تصمیــم گرفــت. 
نتایــج بررســی ها در شــرکت ایزدیــاران نشــان دهنــده 
ــرف  ــه مص ــه هزین ــد ب ــبت درآم ــه نس ــت ک آن اس
کودهــای غیردامــی بســیار بیشــتر از کــود هــای دامــی 

می باشــد.
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مسئول تحقیق و توسعه شرکت ایزدیاران سیرجان

ــی  ــر علم ــی های دقیق ت ــاس بررس براس
و آزمایشــگاهی نتیجــه بســیار مهمــی در 
ــل  ــی حاص ــای دام ــرات کوده ــورد اث م
ــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه  ش
ــه  ــتر در زمین ــی بیش ــای دام ــر کوده اث
ــرات  اصــالح بافــت خــاک می باشــد و اث
ــن  ــی ممک ــوده و حت ــم ب ــه ای آن ک تغذی
اســت از لحــاظ بهداشــتی و انتقــال 
ــل بیمــاری زا در گیاهــان مشــکالتی  عوام

ــد.  ــاد کنن ایج


