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تقدیم به 

کودکان آینده ساز ایران

همان ها که امیدواریم آینده سرزمین مادری مان را

 بهتر از ما بسازند

 و در حفاظت از طبیعتش بهتر بکوشند.





پیشگفتار مترجمان
خـاک به عنـوان منبـع طبیعـي، سـرمايه ملي و بسـتر حیات، نقش اساسـي در اسـتقرار 
و رشـد جوامـع بشـري و نیز سـاير مخلوقات دارد. خـاک، پیکره اي طبیعي و پوياسـت که 
بر اثر فرآيندها و عوامل خاکسـاز تشـکیل شـده و در برگیرنده مواد معدني و آلي اسـت 

کـه پوسـته خارجـي زمین را مي پوشـاند و گیاهـان قادر بـه رويیدن در آن مي باشـند.
بـا درک عمیـق جايـگاه منابـع خـاک کشـور و لـزوم حفـظ و حراسـت از ايـن سـرمايه 
خـدادادي بـرای بهره بـرداري پايـدار و حفـظ امانـت بـراي نسـل هاي آينـده و بـا توجـه 
بـه لـزوم فرهنگ سـازی و آشـنايی کـودکان و نوجوانـان به عنـوان آينده سـازان میهـن 
اسـامی، کتـاب خاک هـا و کودهـا، داسـتان واقعـی با محتـوای علمـی برای آشـنايی ذهن 
آن هـا بـا مسـائل کشـاورزی در زمینه حفاظت خـاک و لـزوم اهمیت دادن بـه مقوله خاک 

به عنـوان يـک منبـع بسـیار مهـم، بـرای ترجمـه مد نظـر قـرار گرفت. 
در ايـن راسـتا از کوشـش های اسـاتید بزرگـوار جنـاب آقـای دکتـر گرجـی و جنـاب 
آقـای دکتـر اسـدی کـه زمینه سـاز انگیـزه بـرای ترجمـه و نشـر کتـاب بودنـد، کمـال 
تشـکر و قدردانـی را داريـم و همچنیـن بـر خـود الزم می دانیـم از حمايت هـای انجمـن 
علـوم خـاک ايـران و دفتـر ترويـج سـازمان تحقیقـات آمـوزش و ترويـج کشـاورزی کـه 
در راسـتای فرهنگ سـازی بـرای نسـل آينده سـاز کشـور از نشـر کتـاب حاضـر حمايـت 
نمودنـد و همچنیـن از بنیـاد ملـی نخبـگان ايران بـرای حمايت های مادی و معنوی تشـکر 
نمايیم. چنانچه خوانندگان محترم نقـــد يـــا پیشنهـــادی داشتنـــد سپاسـگزار خواهیـم 
شــــد نظـــرات خــود را بـــه رايـانــامـــه m.kiani@modares.ac.ir ارسال فرمايند.

محبوبه کیانی هرچگانی )پژوهشگر پسادکتری علوم و مهندسی آبخیزداری(

سجاد کیانی هرچگانی )پژوهشگر مهندسی آب (
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قسمت 1: زمین ما

1- صبح قشنگی است و سارا حسابی هیجان زده است؛ چون توی تعطیات، عمو علی او را به خانه 
خودش در روستا می برد. عمو علی پسرش، سینا، را هم همراهش آورده. سارا خیلی وقت است 

که او را نديده.

2- مامان و بابا همیشه وقتی راجع به عمو علی حرف می زنند، می گويند که او 
يک کشاورز امروزی و از بزرگان روستاست. اين اولین بار است که به روستا 

می روم. برای همین، کلی ذوق وشوق دارم.

3- دينگ
دينگ!

4- نگاه کن! رسیدند.
5- سام سارا جان.

 از آخرين باری که ديدمت، 
چقدر بزرگ تر شده ای!

6- صبح بخیر عمو علی.
7- سام سارا.

8- صبح بخیر!
می خواستم از شما اجازه بگیرم که سارا را 

چند روز با خودم به مزرعه ببرم.

9- حتماً، علی آقا.
سارا اين چند روز آنقدر هیجان داشت 

که ديشب درست خوابش نبرد.

10- سارا، دختر خوبی باش.
شیطنت و بازيگوشی نکن.

11- چشم
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1. خیلی خب بچه ها. 
آماده ايد؟

2. آره عمو. آماده آماده ايم.

3. پس بیايید سوار شويم.
 خدا حافظ. 4. خدا حافظ.

5. سفر بخیر.

6. سارا،
7. چی شده؟ نگاه کن.

8. آنجا يکی دارد 
ماهیگیری می کند. 9. وای! چه قشنگ!

10. چه جالب! من تا حاال اين جور جاها 
نرفته ام. چه منظره های قشنگی! آبشار و کوه و 
دريا را فقط توی تلويزيون ديده بودم. اولین بار 
است که دارم اين چیزها را از نزديک می بینم.

11. سارا، میدانی؟ يک عالمه چیِز قشنگ 
توی دنیا هست! چیزهايی که خودشان از 
تصويری که توی تلويزيون هم می بینی، 

قشنگ ترند. می دانی زمین چطوری به وجود 
آمده؟

12. نه عمو. 
چطوری به وجود 

آمده؟
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1. زمین حدود 4600 میلیون سال پیش به وجود آمد. دانشمندها معتقد بودند که زمین بخشی از خورشید بوده 
که بعداً جدا شده و کم کم خنک شده است. سطح آن به سنگ های سخت تبديل شده؛ اما هسته داخلی اش داغ 
مانده؛ طوری که مثل مايع گداخته است. حدود 3500 میلیون سال پیش، موجودات تک سلولی، مثل جلبک های 
سبز و باکتری ها، در دريا شروع به رشد کردند. حدود 1150 میلیون سال پیش سخت پوست ها، مثل حلزون 
و مرجان و ستاره دريايی، به وجود آمدند. گیاهان وابسته به جلبک دريايی 590 میلیون سال پیش به وجود 
آمدند. موج دريا آن ها را به ساحل راند و به سنگ ها چسبیدند. بعد رشد کردند و زياد شدند و باعث شدند 

سنگ ها به خاک تجزيه شوند.

590 میلیون سال پیش 1150 میلیون سال 
3500 میلیون سال پیش

2. بعد سروکله گیاه ها و حیوان ها روی زمین پیدا شد و با زيادشدن دما و آب، خاک بیش تر 
تشکیل شد. با وجود خاک، گیاه ها و حیوان های متنوعی روی زمین پديدار شد. بعدش 
دايناسورها و بعدش انسان ها به وجود آمدند. اليه های خاک کم کم عمیق و ضخیم شد. 

خاک چهار نیاز اساسی انسان را تأمین می کند: غذا، لباس، خانه، دارو.

3. بچه ها، پیچ بعدی 
را که رد کنیم، به 
مقصد می رسیم.

قسمت ۲: خاک
4. من درخت کاشتن را دوست دارم. درخت 

باعث می شود هوا پاک و خنک شود.

5. وای! چقدر درخت داريد! 
چقدر قشنگ و سايه دار!
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1. اوف!
اوف!

2. اوه! يادم رفت معرفی کنم. اسم اين 
سگ کوچولو، »باوفا« است.

3. چقدر ناز!
سام باوفا!

4. باوفا را يک روز جلوی خانه ديدم و 
بغلش کردم و آوردمش داخل. ترسیدم 

با ماشین تصادف کند.
 سگ باهوشی است.

5. خب، بچه ها! از اين طرف. می خواهم به 
مزرعه های آن طرف ببرمتان.

6. اَ! چه باحال!

7. باوفا را نگاه کن. دارد به طرف 
مزرعه ها  راهنمايی مان می کند.

8. عجب سگ 
باهوشی!

9. عمو، آن ها آنجا چه کار می کنند؟ به 
نظر خیلی جالب می آيد.

10. آه! دارند يک گودال جديد می َکنند. به خاکی که َکنده شده، نگاه 
کنید. خاک اليه های زيادی دارد که به ما می گويد احتماالً از آن چه 

استفاده هايی شده. بعضی وقت ها هم نشان می دهد چطور تشکیل شده.
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1. انگار اليه سطحی خاک از اليه های زيری تیره تر 
است. اين اليه بیش تِر وقت ها به دلیل تجزيه سنگ و 

همین طور پسمانده های گیاه ها و حیوان های دفن شده 
2. در اليه های زيرِی خاک، باالی که مدت ها در خاک مانده، به اين رنگ درمی آيد.

سنگ مادر، سنگ می پوسد و 
تجزيه می شود.

3. در اليه های خیلی پايین خاک، حتی 
پايین تر از سنگ مادر، معموالً سنگ بستر 
وجود دارد. اين اليه هنوز پوسیده و تجزيه 

نشده.

4. بیش تِر ريشه های گیاه ها فقط از مواد 
غذايی اليه سطحی خاک استفاده می کنند و 

رشد می کنند.

5. اليه های زيرِی خاک از ريشه 
گیاه مراقبت می کند و کمک می کند 

رطوبت خاک که گیاه می تواند از 
آن استفاده کند، حفظ شود.

6. عمق هر خاکی با خاک ديگر فرق می کند. در خاک های 
عمیق، جايی که اليه های سطحی ضخیم تر است، ريشه گیاه 

فضای بیش تری دارد تا مواد غذايی بیش تری به نسبت 
خاک های کم عمق که اليه سطحی نازکی دارند، جذب کند.

7. بچه ها، می دانید چرا خاک برای ما مهم 
است؟

8. چون سبزيجات و 
میوه در آن می کاريم.

9. فقط اين نیست. خاک منبعی است که چهار نیاز اساسی انسان را تأمین 
می کند: غذا، لباس، خانه، دارو. همین طور زندگی کشاورزها با خاک می چرخد. 

خاک کمی شبیه هوايی است که تنفس می کنیم. اگر از آن مراقبت کنیم و 
خرابش نکنیم، تا آخر عمر برايمان می ماند. همان طور که بايد ياد بگیريم هوا 

را تمیز نگه داريم، بايد ياد بگیريم که از خاک خوب مراقبت کنیم تا غذا و 
لباس و خانه و دارويمان را تأمین کند.

10. هوم!  متوجه شدم. خب، 
خاک چطور درست شده؟
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1. خاک از سنگ های قديمی و تجزيه شده با خرده های 
گیاهی و جانوری در طی میلیون ها سال به وجود آمده. 
خاک يک منبع طبیعی است که نمی توان آن را دوباره 
ساخت. برای همین، منبع با ارزشی است که بايد از آن 

نگهداری و حفاظت کنیم.

2. عجب! شما اين ها 
را از کجا می دانید؟ 
چقدر معلوماتتان 

زياد است!

3. معلممان به ما تکلیف کرده که 
در تعطیات، گزارشی درباره خاک 
تهیه کنیم. اين شد که من راجعبه 

اين موضوع اطاع پیدا کردم.

4. خیلی هم خوب! پس دوباره برايمان بگويید 
تا برايتان يادآوری شود. لطفاً برای من و سارا 

بگويید خاک چطور درست می شود.

5. خیلی آسان است.

6. خاک از مواد زير تشکیل شده که به رشد گیاه 
کمک می کند:

سنگ های نرم و قديمی 
تجزيه شده: 45 درصد

آب: 25 درصد

هوا: 25 درصد گیاه های مرده و قديمی 
تجزيه شده: 5 درصد

7. هرکدام از قسمت های خاک 
کار مهمی انجام می دهد:

8. سنگ های نرم و قديمی 
تجزيه شده، منبع تأمین 

غذای گیاه است.

9. آب، مواد غذايی را در خود حل می کند 
و به ريشه های گیاه می رساند و به رشد 

گیاه کمک می کند.

10. هوا، به ريشه 
اکسیژن می رساند تا گیاه 

تنفس کند.

11. گیاه های مرده و قديمی تجزيه شده کمک 
می کنند خاک نرم و مرطوب شود تا ريشه 

به آسانی رشد کند. اين بخش ها غذای گیاه ها و 
ريزموجودات خاک را هم تأمین می کند.
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1. خیلی خوب است.

2. اَ! سینا چقدر راجع به 
خاک اطاعات دارد!

3. اِ ! عمو، چطور خاک 
خوب را از خاک بد 

تشخیص بدهیم؟

4. سینا، تو می توانی 
جوابش را بدهی؟

5. آره. کاری ندارد که.

6. خاک خوب چهار ويژگی 
دارد. عمو، درست است؟

1. خاک خوب، مواد غذايی 
زيادی برای گیاه دارد!

2. خاِک خوب، اسیدی يا قلیايی يا شور 
نیست )مانع رشد گیاه نمی شود و خواص 

شیمیايی خوبی دارد(.

3. در خاک خوب، ريشه گیاه 
براحتی رشد می کند )خصوصیات 

فیزيکی خوبی دارد(.

4. خاک خوب، 
ريزموجوداتی دارد که به 
رشد گیاه کمک می کنند

)ريزموجودات مفیِد فراوان دارد و 
خواص زيست شناختی خوبی دارد(.

7. درست است، سینا جان. خاک خوب 
يا خاکی که گیاه بخوبی در آن رشد 

می کند، بايد اين جوری باشد.

8. يعنی ما برای اين به خاک کود اضافه می کنیم که مواد 
غذايی خاک بیش تر شود و گیاه بتواند بیش تر و قوی تر 
رشد کند. کود به خاک کمک می کند تا حاصلخیز شود. 

مگر نه؟

9. برای همین، اضافه کردن کود به رشد گیاه کمک می کند. اما خاک 
بايد باکیفیت باشد تا ريشه راحت رشد کند. همین طور نبايد چیزی 

در خاک باشد که مانع رشد گیاه شود. ريزموجودات مفید زيادی هم 
بايد در خاک باشد.

pH
 Fe  Ca

Mg N S
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1. پس منظورتان اين است که خاک حاصلخیز همیشه 
خاک خوبی نیست؛ اما خاک خوب همیشه حاصلخیز 

است. انگار کمی پیچیده شد.

2. عمو، چطوری می توانیم 
خاک ضعیف را اصاح 

کنیم؟

3. بايد اول بفهمیم از چهار عاملی که گفتیم، 
کدامش باعث ضعیف شدن خاک می شود تا 

اصاحش کنیم. بايد با سؤال کارمان را شروع کنیم؛ 
مثاً:

؟؟

خاک آهکیکود شیمیايی

آيا خاک مواد غذايی کافی دارد؟ بايد 
مشخص کنیم که در خاک، چقدر مواد 

غذايی هست. اگر کم است، بايد از کود 
شیمیايی استفاده کنیم.

آيا خاک بیش ازحد اسیدی يا قلیايی است؟ اگر 
اسیدی باشد، می توانیم به آن سنگ آهک اضافه کنیم. 
اگر بیش ازحد قلیايی باشد، بايد آن را با مواد اسیدی 
اصاح کنیم. اگر هم خاک خیلی شور باشد، بايد آب 

زياد بريزيم تا نمکش کم شود؛ طوری که آب به سمت 
پايین خاک حرکت کند.

کمپوست             کود

کود سبز

گیاه های مرده و قديمی 
تجزيه شده

آيا ريشه گیاه به آسانی در خاک رشد می کند؟ 
خاک هايی که خیلی سفت است و آب نمی تواند در 
آن نفوذ کند، نمی گذارد ريشه طبیعی رشد کند. به 
اين خاک ها بايد قسمت های مرده و تجزيه شده 
گیاه ها و جانورها و همین طور کمپوست و کود و 

کود سبز اضافه کنیم.

آيا در خاک به قدر کافی ريزموجود هست که به رشد گیاه 
کمک کند؟ در خاک معموالً مقدار زيادی گیاه و جانور 

کوچک هست. خیلی از آن ها به قدری کوچک اند که با چشم 
ديده نمی شوند. باکتری ها قبل از کاشت، با بذر ترکیب 

می شوند و به گیاه کمک می کنند تا از هوا غذا جذب کند. 
برای اينکه مواد غذايی باکتری ها را بیش تر کنیم، می توانیم 
تکه های بی مصرف گیاه ها و جانورهای مرده و قديمی را به 

خاک اضافه کنیم.
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1. عمو، چرا خاک جنگل برای 
رشد گیاه و تولید محصول، 

کیفیت خوبی دارد؟

2. معموالً خاک جنگل حاصلخیز است؛ چون ريشه درخت ها برای رشد برگ و میوه و ساقه و شاخه، مواد غذايی 
خاک را مصرف می کند و وقتی درخت ها می میرند، اين قسمت ها روی خاک می افتد و تجزيه می شود. بنابراين، 
مواد غذايی آزاد می شود و آماده استفاده گیاه های جديد می شود. وقتی باران می بارد، مقداری از مواد غذايی با 

جريان آب به اليه های زيرِی خاک حرکت می کند. ريشه های جديد گیاه ها برای رشد خود دوباره مواد غذايی را از 
آنجا جذب می کنند. اين چرخه همین طور ادامه پیدا می کند.

3. در خاک هايی که در آن کشاورزی می شود، مواد غذايی را گیاه ها مصرف می کنند و وقتی ما آن ها را برداشت 
می کنیم، مواد غذايی را از خاک جدا می کنیم. به اين ترتیب، خاک مواد غذايی اش را از دست می دهد؛ چون مواد 

غذايی جذب گیاه ها می شود. برای همین، وقتی مواد غذايی به خاک برنمی گردد، خاک خوبی که مناسب کشاورزی 
است، در آخر به خاک فقیری تبديل می شود.

4. عمو، مقدار مواد غذايی ای که 
گیاه های مختلف مصرف می کنند، با 

هم فرق می کند؟
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1. گیاه های مختلف به مواد غذايی متفاوت و همین طور مقدار متفاوتی از اين مواد نیاز دارند. مثاً هر تن برنج، 
12 کیلوگرم نیتروژن و 3 کیلوگرم فسفر و 3 کیلوگرم پتاسیم از خاک جذب می کند. بیش ترين مقدار مواد 

غذايی در پوشال و ساقه و ريشه برنج جذب می شود. برای همین، برگرداندن پوشال ها و ساقه ها و ريشه ها به 
خاک باعث حاصلخیزشدن خاک می شود.

2. سارا، اگر سؤالی داری، 
لطفاً بپرس.

3. چشم عمو.

4. )وااای!( 
5. ها! ها! سارا، از کرم کرم خاکی!

خاکی می ترسی؟

6. مراقب باشید! حواستان باشد روی کرم های خاکی پا نگذاريد. نترسید. 
می دانستید کرم خاکی که يکی از هزاران ريزجانورهاست، برای خاک چقدر 

مفید است؟ کرم خاکی خاک را سوراخ می کند و باعث پوکی و بهبود آن و رشد 
آسان ريشه ها می شود. کرم خاکی وقتی می میرد، تجزيه می شود و مواد غذايی 

الشه اش به خاک برمی گردد.

7. سینا، مواد غذايی خاک 
چیست و از کجا آمده؟

8. مواد غذايی خاک )غذای گیاه( از سنگ های فرسوده و نرم و کانی های خاک و پسمانده های گیاه ها و جانورها به 
وجود آمده. خاک جنگل های تازه کاشت معموالً خوب است و يک عالمه مواد غذايی گیاهی و آب و هوا دارد که باعث 

می شود گیاه خوب رشد کند.

مواد مغذیمواد مغذی
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1. وقتی از خاک جنگل برای کشاورزی استفاده می شود، برداشت و خوردن گیاه ها باعث ازبین رفتن مواد غذايی گیاهی 
می شود. همین طور وقتی باران به خاک نفوذ می کند يا موقعی که باران شديد می بارد و خاک را با خودش می شويد، 
مواد غذايی از دست می رود. ازدست رفتن مواد غذايی از سطح خاک باعث می شود گیاه ديگر نتواند بخوبی رشد کند.

2. عمو علی، غذای 
ضروری گیاه چیست؟

3. گیاه به 17 عنصر غذايی ضروری نیاز دارد:
کربن و هیدروژن و اکسیژن از راه هوا و آب تأمین می شود. 

نیتروژن و فسفر و پتاسیم و کلسیم و منیزيم و گوگرد و آهن و منگنز و 
روی و مس و بور و مولیبدن و کلر و نیکل هم از راه خاک تأمین می شود.

4. جالب است. خاک معموالً برای رشد خوِب 
گیاه، مواد غذايی کافی دارد. از بین اين همه 

عنصر، سه عنصر هست که گیاه به مقدار زياد 
به آن احتیاج دارد و معموالً در خاک به اندازه 

کافی نیست.

5. عمو، من اين را 
می دانم. در کاس 

کشاورزی ياد گرفته ام.

6. نیتروژن )که با N نشانش 
 P می دهند(، فسفر )که با
نشانش می دهند(، پتاسیم 
)که با K نشانش می دهند(. 

اين جوری خیلی راحت تر توی 
!NPK :ذهن می ماند

Mg Ca
K

P N
H

C
O

S

7. آفرين. اين عنصرهای غذايی همه به يک 
اندازه مهم است. حتی اگر يکی از اين ها نباشد، 

گیاه نمی تواند رشد کند. حتماً برايتان خیلی جالب 
است که بدانید هرکدام از اين عنصرها را گیاه 

به روش های مختلفی                
 مصرف می کند.

8. بچه ها، هنوز خسته نشده ايد؟ 
بیايید برويم آنجا استراحت کنیم. بعد 

راجع به نیتروژن و فسفر و پتاسیم 
و اينکه گیاه چطور اين ها را مصرف 

می کند، برايتان می گويم.
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1. نیتروژن به گیاه کمک 
می کند تا محکم باشد و 

محصول بیش تری بدهد. 
بدون نیتروژن، گیاه ساقه و 

برگ نمی دهد و اگر نیتروژن 
کم باشد، محصول گیاه کم 

می شود. ازطرف ديگر، 
نیتروژن بیش ازحد باعث 

می شود گیاه سريع رشد کند؛ 
ولی ضعیف شود و باالخره

 از بین برود.

2. پتاسیم به گیاه کمک می کند 
که ساقه هايش قوی شود و گیاه 
را در مقابل بیماری ها و حشرات 
مقاوم می کند. اگر پتاسیم کافی 
در خاک نباشد، خوشه های برنج 
توخالی می شود. اگر پتاسیم کافی 

در دسترس ذرت نباشد، دانه هايش 
کامل رشد نمی کند و بعضی جاهايش 

بدون دانه می ماند.

3. فسفر به رشد ريشه و گل و تشکیل دانه و میوه و قسمت های ديگر گیاه کمک می کند. اگر فسفِر خاک کافی نباشد، 
گیاه کوچک می شود و ساقه هايش نازک می ماند و دير گل می دهد و دانه و میوه سريع به رشد طبیعی نمی رسد.

4. بله!  خیلی خوب بود!  توضیحات عمو علی 
باعث شد بهتر از وقتی که خودم اين نکته ها 

را می خوانم، متوجه مطلب بشوم. ها! ها!
 من می خواهم توضیحات عمو علی

 را توی گزارشم بنويسم.

5. سینا، چرا خودت نرفتی 
بخوانی؟

6. عمو علی، چرا گیاه در خاک 
لومی بهتر از خاک رسی و

 شنی رشد می کند؟

7. خاک شنی و سیلتی و رسی با هم فرق دارد؛ چون اندازه و شکل قرارگرفتن ذره های خاک کنار هم و فضای 
خالی ای که بینشان ايجاد می شود، با هم متفاوت است.

سوراخ های کوچِک خاک با آب پر می شود. برای همین، آب در آن بیش تر می ماند و گیاه می تواند از آن 
استفاده کند.

سوراخ های بزرِگ خاک با هوا پر می شود. برای همین، نمی تواند آب را برای استفاده گیاه نگه دارد.

8. خاکی که ساختار خوب دارد )يا خاک لومی(، نزديک 50 درصد سوراخ دارد. نیمی از سوراخ ها کوچک و نیمی 
بزرگ است. حدود 45 درصد خاک از سنگ های قديمی و تجزيه شده و فرسوده و خردشده است. 5 درصد 

باقی مانده هم از پسمانده های گیاهی و جانوری تشکیل شده است.
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1. »بافت خاک« يک اصطاح علمی است که درباره اندازه ذره های خاک، اطاعاتی می دهد و به ما درباره اينکه گیاه 
چطور در خاک رشد می کند و بخصوص مواد غذايی و آبی که الزم دارد، کمک می کند. خاک معموالً ذره های شن و 

سیلت و رس دارد. ذره های شن بزرگ تر از سیلت است و ذره های سیلت کوچک تر از ماسه اما بزرگ تر از رس است. 
ذره هايی که اندازه رس است، از همه کوچک تر است.

خاک رس ممکن است 
تا 50 درصد رس و 30 

درصد سیلت و 20 درصد 
شن وماسه باشد.

در خاک رس معموالً ذره های رس بیش تر از ذره های 
ديگر است؛ يعنی خاک رس سوراخ های کوچک 

بیش تری دارد و به همین دلیل، به نسبت خاک شنی، 
می تواند آب و مواد غذايی بیش تری نگه دارد و در 
اختیار گیاه بگذارد. ازطرف ديگر، خاک رس معموالً 

سوراخ های درشِت کم تری دارد و اين باعث هوادهی 
بهتر اما آب دهی کم تر و زهکشی بیش تر می شود.

خاک سیلتی ممکن است 
تا 25 درصد رس و 35 

درصد سیلت و 40 درصد 
شنوماسه باشد.

پس خاک سیلتی هم به همان اندازه شن و سیلت 
و رس دارد. اين نوع خاک برای رشد گیاه، 
به مقدار کافی مواد غذايی و آب و هوا دارد.

خاک شنی ممکن است 
تا 10 درصد رس و 20 

درصد سیلت و 70 درصد 
شن وماسه باشد.

خاک ماسه ای ذره هايی که اندازه شن باشد، بیش تر 
دارد. برای همین، سوراخ های کوچک کم تری دارد 
و اين باعث می شود ظرفیت نگهداری آب و مواد 
غذايی اش کم شود. به همین دلیل، برای رشد گیاه 

مناسب نیست. اين نوع خاک سوراخ های خیلی درشت 
زيادی دارد که نمی تواند آب را برای گیاه نگه دارد و 

اين مسئله ممکن است باعث خشکی خاک شود.

ذره های با اندازه رس:اندازه های مختلِف ذره های خاک:
کوچکتر از 0/002 میلی متر

ذره های با اندازه سیلت:
0/002 تا 0/02 میلی متر

ذره های با اندازه شن:
0/02 تا 2 میلی متر

2. سؤال! عمو، چرا خاکی که در آن برنج 
می کارند، وقتی خشک می شود، ترک های 

بزرگ برمی دارد؟ توی تلويزيون ديده ام که 
مزرعه های برنج بعد از برداشت، وقتی خشک 

می شود، شکاف های بزرگی برمی دارد.

3. بیش تر خاک هايی که در آن برنج می کارند، رسی است. رسی 
که در آن ها هست، نوعی رس است که وقتی تر است، پف می کند و 

وقتی خشک می شود، جمع می شود. به همین دلیل، وقتی خاک خشک 
می شود، روی آن ترک می بینیم.
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قسمت ۳: کود

1. عمو علی، کود چیست؟
2. عمو، معموالً چند نوع غذای 
گیاهی يا کود به خاک اضافه 

می کنیم؟

3. کود بصورت پودری يا دانه ای به خاک 
اضافه می شود و مواد غذايی ضروری يا غذای 

گیاهی موردنیاز گیاه را در خودش دارد.

4. رايج ترين کودها کود شیمیايی و کود 
آلی و کود زيستی است. حاال شما را به 
انبار کود می برم تا انواع مختلف کود را 

ببینید.

5. کود آلی از موجودات زنده به دست می آيد؛ مثل کمپوست، کود 
حیوانی، کود سبز. کود آلی وقتی به خاک اضافه می شود، آرام آرام مواد 

غذايی را آزاد می کند و باعث اصاح ساختار خاک و تخلیه آب و هوادهی 
می شود. درنتیجه، ريشه گیاه می تواند براحتی در خاکی که با کود آلی 

حاصلخیز شده، رشد کند.
انبار کود

انبار کود

6. با وجود اين، کود آلی به نسبت کود شیمیايی مقدار کم تری مواد غذايی دارد. 
بعد از اينکه کود آلی ازطريق موجودات زنده خاک تجزيه يا مصرف می شود، مواد 
غذايی گیاهی به شکل کود شیمیايی آزاد می شود و بعد ريشه گیاه می تواند از آن 

استفاده کند.
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کود حیوانی

کود حیوانی نوعی کود آلی است که از مدفوع 
حیوان هايی مثل اردک و مرغ و گاو درست می شود. 

کود حیوانی معموالً 0/5 درصد نیتروژن و 0/25 
درصد فسفر و 0/5 درصد پتاسیم دارد.

بخشی از مواد غذايِی کود حیوانی بستگی دارد به نوع غذايی که 
حیوان ها می خورند. کود حیوانِی تازه معموالً از کودی که مدت 
طوالنی انبار شده، مواد غذايی بیش تری دارد. بايد توجه کرد 

که کودی که انبار می شود يا در فضای آزاد گذاشته می شود، در 
مقابل باران يا هوا، مواد غذايیاش را به شکل گاز از دست می دهد.

پس کود را بايد زير سقف بگذاريم تا از آفتاب و باران 
در امان باشد. کود تازه ممکن است برای گیاه ضرر داشته 
باشد؛ چون کامل تجزيه نمی شود. کود تازه را می توانیم با 
پسمانده های گیاه مخلوط کنیم )مثاً با کاه و کلش برنج، 
ساقه، خاکاره( يا اينکه قبل از استفاده، آن را زير آفتاب 

خشک کنیم.

کمپوست

کمپوست نوعی کود آلی است که بر اثر فرايند 
کمپوست شدن به وجود می آيد. کمپوست ممکن است 
از چمن خشک يا برگ يا ساقه برنج يا پسمانده های 

غذايی يا زباله يا مواد آلی ديگر تشکیل شود.

کشاورزها می توانند يک پشته   30 سانتی متری از پسمانده های گیاه 
يا مواد آلی ديگر تهیه کنند و آن را بکوبند و به اين ترتیب، کمپوست 

موردنیازشان را تهیه کنند. در اين روش، به ازای هر تن از پسمانده های 
گیاهی، از يک اليه نازک کود شیمیايی 15-15-15 به وزن 1/5 تا 2 

کیلوگرم استفاده می شود. سپس زمین را آبیاری می کنند و اليه دوم مواد 
گیاهی روی کود شمیايی و کود حیوانی در پشته اول گذاشته می شود.

اين کار تا زمانی که ارتفاع پشته به 1/5 تا 2 متر برسد، 
ادامه پیدا می کند. در اليه بااليی بعد از آبیاری، خاک 
می ريزند و سپس روی آن را با ساقه برنج و گندم 
می پوشانند. پشته را بايد گرم کرد تا باکتری ها و 

ريزموجودات مضر از بین بروند.
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کود سبز کودی است که از تکه های تازه گیاه، مانند برگ و ساقه و ريشه، درست می شود.

در کود سبز معموالً حبوباتی مثل ماش و لوبیا و نخود 
هست. اين گیاه ها تا مرحله گل دهی رشد می کنند و بعد به 
خاک اضافه می شوند. بعد از يک دوره کوتاه يک هفته ای 

يا بیش تر، می توان محصول اصلی را کاشت تا از مواد 
غذايی ای که کود سبز آزاد می کند، استفاده کند.

حبوبات را می توانیم در مزرعه ای يک هکتاری بکاريم و 
از آن ها 3/1 تن گیاه خشک تولید کنیم. اين مقدار گیاه 

حبوبات می تواند 75 تا 94 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به 
خاک اضافه کند.

بهترين کود سبز، حبوباتی است که سريع رشد می کند و 
برگ های متراکمی دارد و همین طور گونه هايی که می توانند 

با علف های هرز رقابت کنند. اين گیاه ها بايد ريشه قوی 
داشته باشند تا بتوانند در عمق خاک نفوذ کنند.

1. عمو، چقدر مواد 
غذايی توی کمپوست و 

کود حیوانی هست؟

2. معموالً کمپوست 1 درصد نیتروژن و 0/5 
درصد فسفر و 0/5 درصد پتاسیم دارد؛ يعنی در 
100 کیلوگرم کمپوست، 1 کیلوگرم نیتروژن و 

0/5 کیلوگرم فسفر و 0/5 کیلوگرم پتاسیم وجود 
دارد. کیفیت کمپوست به موادی که در فرايند 
کمپوست شدن به کار رفته، بستگی دارد؛ مثاً:

100 کیلوگرم کاه و کلش 
برنج، 0/6 کیلوگرم نیتروژن 
و 0/1 کیلوگرم فسفر و 1/7 

کیلوگرم پتاسیم دارد.

100 کیلوگرم شلتوک 
برنج، نیتروژنی ندارد؛ اما 

0/2 کیلوگرم فسفر و 0/8 
کیلوگرم پتاسیم دارد.

100 کیلوگرم کود مرغی، 
2/4 کیلوگرم نیتروژن و 

6/3 کیلوگرم فسفر و 2/1 
کیلوگرم پتاسیم دارد.
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1. پس برای جبران مواد غذايی ای که با برداشت محصول از خاک جدا 
می شود، معموالً به مقدار زيادی کود آلی احتیاج داريم که ممکن است 

کمپوست يا کود سبز يا کود حیوانی باشد. اين مقدار زياد کود آلی ممکن 
است به اين سادگی پیدا نشود يا نتوانیم آن را به مزرعه بیاوريم.

3. عمو، کود زيستی 
چیست؟

2. اوه! چقدر عددها زياد شد! من 
گیج شدم. برای کار کشاورزی بايد 

رياضی مان خوب باشد.

4. کود زيستی، کودی است که از ريزموجودات زنده تشکیل شده )گیاه ها و 
حیوان های خیلی کوچولويی هستند که نمی توانید آن ها را ببینید يا تشخیص 

بدهید(. اين ريزموجودات کارهای خاصی انجام می دهند؛ مثاً شکل مواد 
غذايی را تغییر می دهند تا گیاه بتواند از آن استفاده کند.

5. بعضی از اين ريزموجودات عبارت اند از: ريزوبیوم هايی که داخل گره های ريشه حبوبات اند، فرانکیا در 
گره های ريشه دولپه ای ها، جلبک های سبزآبی در برگ های کوچک سرخس آزوال که در آب رشد می کند. يکی 
از نمونه های ريزموجودات که می تواند مواد غذايی دور از دسترس را طوری تغییر شکل دهد که گیاه بتواند از آن 

استفاده کند، قارچ میکوريزا است. نوعی قارچ مفید است که می تواند فسفری را که گیاه نمی تواند به دلیل شکل 
شیمیايی اش از خاک جذب کند، برايش جذب پذير کند.

کود زيستی

 جلبک سبزآبی

 باکتری فرانکیا

 قارچ میکوريزا

 ريزوبیوم
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 1. پس ذخیره کود زيستی و نگهداری از آن به مراقبت 
بیش تری نیاز دارد. اگر ريزموجودات خاص قبل از مصرف 

بمیرند، کود زيستی برای گیاه سودی ندارد.

2. کود بعدی که می خواهیم 
دربارهاش صحبت کنیم، کود 

شیمیايی است.

3. کود شیمیايی از ساده ترين مواد غذايی )مواد شیمیايی معدنی( ساخته می شود و به همین دلیل، 
معموالً در کارخانه های بزرگ و به مقدار زياد تولید می شود. کود شیمیايی معموالً از کود آلی مواد 

غذايی بیش تری دارد. در اين نوع کود، عنصر غذايی خاصی وجود دارد و در کنارش، برای اينکه کار با 
کود و پخش کردنش آسان تر شود، مواد کمکی به کار می رود. مثاً کود اوره 46 درصد نیتروژن دارد؛ 

درحالی که کودهای معمولی فقط 0/5 تا 2 درصد نیتروژن دارد.

4. پس يکی از مزيت های استفاده از کود شیمیايی 
اين است که بردن يک کیلوگرم کود اوره به 

مزرعه در مقايسه با 23 کیلوگرم کود آلی، کار و 
زحمت کم تری می برد و پخش کردنش هم با دقت 

بیش تری انجام می شود.

5. کود شیمیايی معموالً در دو دسته 
»مواد کودی« و »کود مخلوط« قرار 

می گیرد.

کود شیمیايی 

کود کود شیمیايی 
مخلوط

مواد 
کودی
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1. »مواد کودی« شامل مواد شیمیايی است به اضافه حداقل يک ماده غذايی مهم. مواد کودی معموالً در آب 
حل می شود و گیاه آن را مصرف می کند. اين مواد را می توانیم مستقیم استفاده کنیم يا با بقیه مواد کودی 

مخلوط کنیم.

مواد کودی نیتروژن: 
اوره با فرمول (NH2)2CO )46-0-0( است.

يکی ديگر از مواد کودی نیتروژنی، کود سولفات آمونیوم 
با فرمول شیمیايی (NH4)2SO4 )21-0-0( است.

مواد کودی فسفاته، سوپرفسفات سه گانه با فرمول 
شیمیايی Ca )H2PO4)2 .2 H20 )0-46-0( است.
يکی ديگر از کودهای فسفاته، دی آمونیوم فسفات يا 

 )NH4)2HPO4 )18-46-0) با فرمول شیمیايی ،DAP
است.

مواد کود پتاسیم عبارت است از: کلريد پتاسیم با فرمول 
شیمیايی KCl )0-0-60( و پتاسیم سولفات با فرمول 

.)K2SO4 )0-0-50 شیمیايی

2. نوع دوم کود شیمیايی، کود مخلوط است. اين نوع کود از ترکیب 
حداقل دو نوع مواد کودی به دست می آيد. در اين کود، نیتروژن و 

فسفر و پتاسیم به مقدار الزم وجود دارد.
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1. می توانیم نشان بدهیم که کود مخلوط چطور تهیه می شود. کود مخلوط 8-17-17 را 
می توانیم با مخلوط کردن به ترتیب 22 و 37 و 14 کیلوگرم اوره و دی آمونیوم فسفات و 

کلريد پتاسیم درست کنیم.
کود مخلوط 17-17-8

14 کیلوگرم37 کیلوگرم22 کیلوگرم

اوره
)46-0-0(

دی آمونیوم فسفات
)18-46-0(

کلريد پتاسیم
)0-0-60(

2. از اين کود می توانیم به چندين روش استفاده کنیم. اين کودها به شکل دانه ای و پودری و مايع است. 
تازه، دو نوع کود مخلوط دانه ای هم وجود دارد.

نوع اول، کود ترکیبی است که در آن، مواد 
کودی مخلوط و آسیاب می شود. بعد به شکل 

دانه درمی آيد.

نوع دوم، کود فله ای جامد است. مواد 
کودی را که هم اندازه اند، با هم مخلوط 
می کنند و مستقیم از آن استفاده می کنند.

3. موقعی که داشتم درس کشاورزی مان را می خواندم، 
معلم مان به من گفت روی کیسه کود برچسبی هست که سه 

عدد رويش نوشته اند. عمو، اين عددها فرمول کود است؟

4. درست است. فرمول کود، عددی است که 
مقدار نیتروژن و فسفر و پتاسیم را با فرمول 
شیمیايی شان نشان می دهد و وزنشان را هم 
.K2O و P2O5 و N :ًمشخص می کند؛ مثا
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1. بگذاريد برايتان مثالی بزنم. فرمول کود 25-
5-15 به اين معنی است که 100 کیلوگرم از کود 
به ترتیب 15 درصد نیتروژن و 5 درصد فسفر و 

25 درصد پتاسیم دارد. پس وقتی کشاورز يک کود 
100کیلوگرمی میخرد، فقط 45 کیلوگرم مواد غذايی 

گیرش می آيد.

کود 100کیلوگرمی

15-5-25

N و K2O، P2O5
45 =15+5+25

پس کشاورز 45 کیلوگرم مواد غذايی 
گیرش می آيد.

2. عمو، »نسبت کود« هم 
به گوشم خورده. معنی اش 

چیست؟

3. آها. بله. »نسبت کود« به نسبت N )نیتروژن(- P )فسفر(– K )پتاسیم( 
در کود می گويند. با اينکه فرمول های مختلفی برای کود هست، اگر 

نسبت ها شبیه هم باشد، نوع کود يکسان در نظر گرفته می شود. تفاوتش 
فقط در غلظت مواد غذايی کل در هر فرمول کودی است.

 به همین دلیل، می شود از هر کودی به جای
 کود ديگر استفاده کنیم.

4. حاال يک سؤال! هرکس زودتر جواب بدهد، 
يک بستنی جايزه می گیرد.

5. قبول است، 
عمو.

6. جانمی جان! 
بستنی!
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1. کی می داند نسبت کود 
8-8-16 چیست؟

2. عمو، من می دانم. فرمول 8-8-16 يعنی 
مقدار نیتروژن و فسفر و پتاسیم در 100 
کیلوگرم کود، به ترتیب 1 و 1 و 2 است.

2 تقسیم بر...

3. اگر فرمول 10-10-
20 باشد، نسبت کود 

چی می شود؟

4. فهمیدم! نسبت فرمول 20-10-10 
شبیه کود 8-8-16 است؛ يعنی 1 :1 :2. 
ولی در 100 کیلوگرم کود 20-10-10 

مواد غذايی بیش تری نسبت به 100 
کیلوگرم کود 8-8-16 وجود دارد.

اوف!

5. من تسلیم!

7. من توی محاسبه شکست خوردم. 
اگر مسابقه غذاخوردن باشد، حتماً 

برنده می شوم!

6. هاهاها! سارا، خیلی خوب 
بود. سینا، چرا اينقدر ساکتی؟ 

ماشین حسابت کو؟
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1. عمو علی، کدام نسبت کود 
خوب است؟

2. نسبت کود به ما کمک می کند تا از بین فرمول های مختلف، 
مناسب ترين کود را انتخاب کنیم.

3. مثاً: به جای استفاده از 50 کیلوگرم کود در هر هکتار با فرمول 8-8-16 که 32 درصد مواد غذايی دارد، 
فقط می توان از 40 کیلوگرم کود در هر هکتار با فرمول 10-10-20 استفاده کرد که 40 درصد مواد غذايی 

دارد. هر دو ازنظر مقدار مواد غذايی شبیه اند.

نتیجه هر دو هم يکی است.

4. تازه، نسبت کود ممکن است به 
هدفی هم که از مصرف کود داريم، 

اشاره ای کند.

5. نسبت کودی که عدد اولش بزرگ است )مثل فرمول 
10-10-20 با نسبت 2:1:1( رشد گیاه را بیش تر می کند.

40 کیلوگرم
50 کیلوگرم

يک هکتار

16-8-8

20-10-10

6. نسبت کودی که عدد آخرش بزرگ است 
)مثل فرمول 20-10-10 با نسبت 1:1:2( 

کیفیت گیاه را بهتر می کند.

8. تا اينجا کلی چیز ياد گرفته ام. 
عمو، چطور می شود از مواد کودی، 

کود مخلوط فله ای تهیه کرد؟

7. نسبت کودی که عدد وسطش بزرگ تر است
 )مثل فرمول 10-20-10 با نسبت 1:2:1( به رشد 

میوه و ريشه کمک می کند.
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1. بچه ها، بیايید اينجا. 
می خواهم نشانتان بدهم که 
چطور مقدار کود مخلوط را 

حساب کنید.

2. بچه ها، آماده ايد؟

3. بله. آماده ايم.

4. از روی راهنمای کود و باتوجه به 
تحلیل خاک، از مواد کودی ای که 
در فروشگاه ها پیدا می شود )مثل 
 )46-0-0 ،0-0-60 ،18-46-0

استفاده می کنیم.

5. کودی که برای برنج توصیه شده، وزن مواد غذايی را در واحد سطح 
برحسب کیلوگرم بر هکتار نشان می دهد؛ مثاً: 50-25-50 که به ترتیب 
مقدار نیتروژن و فسفر و پتاسیم را نشان می دهد. بااين حال، توصیه شده 

که نیتروژن دو بار با وزن برابر استفاده شود: يک بار موقع کاشت و يک بار 
موقع سبزشدن و قبل از گل دهی که نیتروژن کم شده.

پتاسیم فسفر نیتروژنروش استفاده

کیلوگرم برهکتار252550 موقع کشت1

کیلوگرم برهکتار2500 موقع سبزشدن2

کیلوگرم برهکتار502550کل

6. اول با استفاده از مواد کودی دی آمونیوم فسفات )DAP( يا 0-46-18، نیاز گیاه به فسفر محاسبه 
می شود. مقدار آن 25 کیلوگرم بر هکتار است.

7. فرمول 0-46-18 نشان می دهد که 
در هر 100 کیلوگرم کود، 46 کیلوگرم 
فسفر وجود دارد. اگر 25 کیلوگرم کود 
فسفر از کود 0-46-18 نیاز باشد، 25 

را تقسیم بر 0/46 می کنیم و عدد 54/3 
کیلوگرم به دست می آيد؛ يعنی 54/3 
کیلوگرم از کود 0-46-18نیاز است.

54/3 کیلوگرم کود 0-46-18 نیتروژن هم 
دارد. 100 کیلوگرم از کود 18-46-0، 18 
کیلوگرم نیتروژن دارد. پس 54/3 کیلوگرم 
کود 0-46-18، 9/8 کیلوگرم نیتروژن دارد 

.)9/8 =54/3×0/18(
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1. بنابراين، 54/3 کیلوگرم از کود 18-46-0، 
9/8 کیلوگرم نیتروژن دارد. پس باتوجه به اينکه 
در اولین مصرف 25 کیلوگرم نیتروژن الزم است، 

چقدر نیتروژن ديگر نیاز داريم؟

25-9/8=15/2 .2
عمو، 15/2 کیلوگرم نیتروژن ديگر نیاز داريم.

3. بعدی هست 
46-0-0

4. سارا جان، درست 
است.

5. يادتان باشد 100 کیلوگرم کود با فرمول 0-0-46، 46 کیلوگرم 
نیتروژن دارد. اگر به 15/2 کیلوگرم نیتروژن از کود 0-0-46 نیاز 

داشته باشیم، بايد 33 کیلوگرم از آن کود تهیه کنیم.

15/2÷0/46=33
33 کیلوگرم

6. همین طور يادتان باشد 100 کیلوگرم کود با فرمول 0-0-60، 
60 کیلوگرم پتاسیم دارد. اگر 50 کیلوگرم پتاسیم نیاز داشته 

باشیم، 83/3 کیلوگرم از آن کود الزم است.

50÷0/60=83/3
83/3 کیلوگرم

7. چون کود نیتروژن در دو مرحله 
مصرف می شود )در هر مرحله 25 

کیلوگرم(، بايد محاسبه کنیم که چقدر از 
کود با فرمول 0-0-46 برای مصرف دوم 

الزم است.
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1. يادتان باشد که 46 کیلوگرم نیتروژن در 100 کیلوگرم کود 
با فرمول 0-0-46 وجود دارد. اگر به 25 کیلوگرم نیتروژن 
نیاز داشه باشیم، بايد 25 تقسیم بر 0/46 شود. پس 54/3 

کیلوگرم از آن کود الزم داريم.

2. با اين توضیحات، حاال کی می تواند بگويد که 
برای يک هکتار برنج، چقدر کود احتیاج داريم؟

3. عمو علی، من می توانم. در مصرف بار اول ما به ترتیب 54/3 و 83/3 و 33 کیلوگرم از کود 0-46-18 و 
60-0-0 و 0-0-46 احتیاج داريم که با هم مخلوط شان می کنیم تا 25 کیلوگرم نیتروژن و 25 کیلوگرم فسفر 
و 50 کیلوگرم پتاسیم در هکتار تأمین شود. برای مصرف بار دوم هم بهتر است54/3 کیلوگرم از کود 46-0-0 
استفاده شود تا مواد غذايی الزم برای برنج تأمین شود. بااين حساب، مقدار نیتروژن و فسفر و پتاسیم به ترتیب 

می شود 50 و 25 و 50 کیلوگرم در هکتار. عمو علی، درست است؟

4. درست است، سارا 
جان. آفرين.

خیلی 
خوب بود.

5. بچه ها، گذشته از چیزهايی که گفتم، بايد موقع خريد کود 
خیلی مراقب باشید. موقع خريد کود شیمیايی بايد قیمت هر واحد 

مواد غذايی دقیق محاسبه شود. يکی از روش های غلط محاسبه 
قیمت کود، محاسبه براساس قیمت هر کیسه است.

6. بیش تر کشاورزها به خاطر اينکه درست اطاع ندارند، کیسه های ارزان تر کود را می خرند. کار 
درست اين است که قیمت به ازای هر واحد مواد غذايی تعیین شود. ممکن است يک کیسه کود گران تر 

باشد؛ اما اگر درصد کود بیش تری داشته باشد، به ازای هر واحد مواد غذايی، ارزان تر درمی آيد. پس 
مراقب باشید و قیمت هر واحد مواد غذايی در کود را در نظر بگیريد. بگذاريد يک مثال بزنم:

گران ارزان
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1. مثال اول: قیمت دو کیسه کود نیتروژن را مقايسه کنید. روی دو کیسه برچسب های 0-0-46 و 
0-0-21 خورده. قیمت کیسه ها به ترتیب 476 و 250 دالر برای هر تن است.

2. برای محاسبه قیمت هر واحد مواد غذايی، اين طور بايد حساب کنیم:
کود 0-0-46 با قیمت 473 دالر برای هر تن به اين معنی است که 1000 کیلوگرم 
کود، 460 کیلوگرم نیتروژن دارد و قیمتش 473 دالر است. پس قیمت يک کیلوگرم 

نیتروژن می شود: 473 تقسیم بر 460: 1/02 دالر.

کود 0-0-46 با قیمت
 473 دالر برای هر تن

کود 0-0-21 با قیمت
250 دالر برای هر تن

3. کود ديگر با برچسب 0-0-21 و قیمت 250 دالر برای هر تن است؛ يعنی 
1000 کیلوگرم کود، 210 کیلوگرم نیتروژن دارد و قیمتش 250 دالر است. 
پس قیمت يک کیلوگرم نیتروژن می شود: 250 تقسیم بر 210: 1/19 دالر.

4. نتیجه اين است که کود 0-0-21 از کود 
0-0-46 گران تر است؛ با اينکه قیمت هر تن کود 

0-0-21 کم تر است.

5. اَ! اگر حساب وکتاب 
نکنیم، هیچوقت متوجه 

بله. بله.

6. بچه ها، بیايید مثال ديگری را بررسی 
کنیم. فرض کنید می خواهیم قیمت کود 
15-15-15 و 10-10-10 را مقايسه 
کنیم. در فروشگاه قیمت دو نوع کود 

15-15-15 و 10-10-10 به ترتیب 
673 و 460 دالر برای هر تن است.

7. اينطور حسابوکتاب می کنیم: قیمت کود 15-15-15 برای 
هر تن برابر است با 673 دالر؛ يعنی 1000 کیلوگرم کود، 450 
کیلوگرم مواد غذايی دارد که قیمتش 673 دالر است. پس قیمت 
يک کیلوگرم NPK می شود: 673 تقسیم بر 450: 1/49 دالر.
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1. قیمت کود ديگر که برچسب 10-10-10 روی آن خورده، 
برای هر تن 460 دالر است ؛ يعنی 1000 کیلوگرم کود، 300 
کیلوگرم NPK دارد و قیمتش 460 دالر است. پس قیمت يک 

کیلوگرم NPK می شود: 460 تقسیم بر 300 = 1/53 دالر.

2. محاسبه براساس قیمت کود، نتیجه 
شگفت انگیزی می دهد. نتیجه اين است که 

با اينکه کود 10-10-10 از کود
 15-15-15 ارزان تر است، هزينه های هر 

واحد مواد غذايی اش بیش تر است.

<
10-10-1015-15-15

3. آخرين مثال، محاسبه قیمت مواد غذايی گیاهی در کود آلی است. در اين مثال، 
يک کود آلی داريم با برچسب 1-1-2 و قیمت 233 دالر برای هر تن؛ يعنی در 
هر 1000 کیلوگرم کود آلی، 40 کیلوگرم مواد غذايی وجود دارد. پس قیمت 

هر کیلوگرم مواد غذايی می شود
 233 تقسیم بر 40 = 5/82 دالر.

4. مقايسه هزينه های مواد غذايی در اين مثال نشان می دهد که 
کود آلی گران تر از کود شیمیايی است.

کود شیمیايی کود آلی

5. يک نکته ديگر هم درباره کود آلی هست: همه 40 کیلوگرم مواد غذايی در هر تن کود آلی معموالً در دسترس 
گیاه ها قرار نمی گیرد؛ چون مواد غذايی بصورت ترکیب آلی است. کود آلی را قبل از اينکه گیاه بتواند از آن استفاده 
کند، بايد ريزموجودات تجزيه کنند و تبديل کنند به مواد معدنی ساده. کود آلی در سال اول فقط 10 تا 70 درصد از 

کل مواد غذايی گیاهی را آزاد می کند. اين به نوع کود آلی و وضعیت خاک بستگی دارد.

يک تن کود 
تجزيهآلی

ترکیب آلی به 
ترکیب غیرآلی
 تبديل می شود.

کود آلی در سال اول فقط 
10 تا 70 درصد از کل مواد 
غذايی گیاهی را آزاد می کند.
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1. بااين حساب، آيا کشاورزها بايد 
کودهای مخلوط يا مواد کودِی کودهای 

فله ای را خودشان تهیه کنند؟

2. درست کردن کود فله ای يکی از روش های کشاورزها 
برای افزايش کارايی کود است. عاوه براين، با اين روش 

هزينه ها کم تر می شود؛ چون کود ترکیبی هزينه بازاريابی و 
دانه بندی هم دارد.

بازاريابی

کود ترکیبی

3. پس کشاورزها بايد مواد کود را تهیه کنند تا بتوانند 
کود فله ای درست کنند. کشاورزها می توانند فرمول 
الزم برای گیاه و خاک را تهیه کنند و تازه، می توانند 

مشکل کیفیت پايین کودها را هم حل کنند.

4. بنابراين، دولت بايد فروش مواد کود را بیش تر 
تشويق کند تا کشاورزها بتوانند خودشان کودی را 

که احتیاج دارند، بصورت فله ای بسازند.

5. با چیزهايی که عمو علی يادم داده، هنوز نمی فهمم چرا 
بعضی ها از مصرف کود شیمیايی حمايت نمی کنند. دلیلش 

اين است که کود شیمیايی، مثل آفت کش، سمی است؟
6. سینا جان، جوابش 

را می دانی؟

37



خدايا!
2. سینا، خوابیده ای؟!

3. آی! سینا! بیدار شو!
4. چی؟

5. چی شد؟ نفهمیدم. خوابم برد. چی 
می گفتید عمو علی؟

6. خب، سینا، جواب سؤال سارا 
را می دانی؟ چرا بعضی از مردم 
از مصرف کود شیمیايی حمايت 

نمی کنند؟ کود شیمیايی مثل 
آفت کش ها سمی است؟

7. عمو، من می توانم 
جوابش را بدهم. توی کاس 

کشاورزی ياد گرفته ام.

8. کود کشاورزی سمی نیست. ساختارش با 
آفت کش ها فرق دارد. کود شیمیايی مواد غذايی گیاه 

را تأمین می کند.

9. آفت کش هم ماده شیمیايی است؛ اما از گیاه و دانه 
و مواد غذايی ديگر در مقابل بیماری و حشره و علف 

هرز حفاظت می کند.

آفت کش ها

کود شیمیايی

10. درست است. اکثر آفت کش ها ترکیبات شیمیايی 
است که اگر موقع مصرفشان دقت نکنیم، به سامتی 

کاربرها و مصرف کننده ها آسیب می زند و ممکن است 
باعث آلودگی محیط زيست شود. برای همین، موقع 

مصرفشان بايد خیلی مراقب باشیم.
11. عمو، من متوجه شدم.
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1. بله. آفت کش بايد برچسب هشداردهنده داشته باشد. محصوالت 
تازه رسیده حتماً بايد چند هفته بعد از پاشیدن آفت کش برداشت 
شود تا خطر پسماندهای سمی برای مصرف کنندگان و خطرهای 

اينجورِی ديگر کم شود.

2. بله. درست است.

3. بچه ها، بیايید برويم بیرون 
کمی پیاده روی کنیم تا خواب از 

چشمتان بپرد.

قسمت ۴: مصرف بهینه کود

4. چشم 
عمو.

5. چشم عمو.

6. اِ! عمو، آقای کريمی.

7. صبح بخیر علی آقا. 
صبح بخیر بچه ها.

8. صبح بخیر آقای 
کريمی.

8. صبح بخیر آقای 
8. صبح بخیر آقای کريمی.

کريمی.
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1. تو حتماً سارايی. عمو علی به من گفته بود که 
می خواهد شما را بیاورد به مزرعه. چطور بود؟ 

خوش گذشت؟
2. به من که خیلی خوش گذشت. امروز عمو 
علی به من و سینا راجعبه خاک و کود توضیح 

داد. چیزهای جديد و جالبی ياد گرفتم.

3. بچه ها را بردم دورواطراف را ببینند. دلت میخواهد 
با ما بیايی؟

4. با کمال میل. 
آب دادن به مزرعه 
سبزيجات تمام شد.

5. عمو علی، آقای کريمی، من تعجب 
می کنم که چرا وقتی کمپوست و کود 

حیوانی و کود زيستی داريم، از کود شیمیايی 
برای رشد محصول استفاده می کنیم.

6. علتش اين است که استفاده طوالنی مدت از خاک باعث می شود مواد 
غذايی خاک هدر برود و رشد گیاه کند شود. اين اتفاق ممکن است زمانی 
بیفتد که خاک برای رشد گیاه، به مواد غذايی احتیاج دارد. برای همین، 

استفاده از کود شیمیايی، مخصوصاً NPK، الزم است.
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1. تازه، کود شیمیايی معموالً ارزان تر 
است. مقدار مواد غذايی الزم را 
می توانیم با دقت محاسبه کنیم.

2. کود آلی مواد غذايی کم تری دارد و اگر بخواهیم فقط 
کود آلی مصرف کنیم، يک عالمه کود الزم است. يکی ديگر 
از دردسرها، هزينه های سنگیِن حمل ونقل کود آلی است. 

با اين حال، اگر همیشه از کود آلی استفاده کنیم، تهويه خاک 
بهتر می شود و ريشه گیاه بهتر می تواند در خاک رشد کند. 

درنتیجه، کارايی کود آلی بهتر از کود شیمیايی است.

3. خاصه اش اين است که استفاده همزمان از 
کود شیمیايی و کود آلی نتیجه بهتری می دهد.

5. کشاورزها از کجا تشخیص می دهند 
ِکی از کود شیمیايی بايد استفاده کنند؟ 
نوع و مقدار و روش کوددان را چطور 

تشخیص می دهند؟

6. هزينه استفاده از کود مشمول قانون حداقلی می شود. اين قانون می گويد 
عنصری که از همه کم تر است، همان است که کمبودش رشد گیاه را کم 

می کند. برای همین، مهم اين است که موقع کوددهی، عنصری را تأمین کنیم 
که کمبودش از همه بیش تر است. کشاورزها هم بايد راجعبه گیاه هايی که 

می خواهند بکارند و همین طور خاک زمین شان چیزهايی بدانند.

تعیین مواد غذايی محدوديت زا

4. بله. همین طور است.
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1. عمو، يک بار من درباره تشخیص رده خاک 
مطلبی خواندم. رده بندی خاک چیست؟ چطور 
می توان از آن استفاده کرد؟ براساس چیست؟

2. گیاه در بعضی از خاک ها بهتر از بقیه خاک ها رشد می کند. خاک ها را شناسايی و طبقه بندی و نامگذاری 
کرده اند تا شناسايی و بررسی خواص آن ها راحت تر باشد. »گروه توسعه زمین« 240 نوع خاک کشاورزی را 

شناسايی کرده است. نوِع خاک، »رده خاک« نامیده می شود. خصوصیات خاک )بافت، رنگ، عمق، pH و...( به اين 
راحتی تغییر نمی کند و برای شناسايی خاک از آن استفاده می کنند. اين خصوصیات معموالً تا چند سال يا چند 

دهه بی تغییر می ماند؛ اما مقدار مواد غذايی خاک، بسته به محصول کشت شده 
و مقدار کود، تغییر می کند.

بافت خاک                   رنگ خاک                 عمق خاک                          pH خاک

3. پس اگر میخواهیم از کود شیمیايی به شکل مؤثر 
استفاده کنیم، بايد به نوع خاک و بخصوص رده 

خاک توجه کنیم. هر رده خاک، اسمی دارد؛ درست 
مثل شما که اسمتان »سارا« و »سینا« است.

3. خب، بعد از اينکه اسم رده های 
خاک را ياد گرفتیم، چقدر کود بايد 

مصرف کنیم؟

4. کشاورزها می توانند با تحلیل نمونه های خاک متوجه شوند که قبل از کشت، چه نوع و چه مقدار مواد 
غذايی الزم است. آن ها بايد درباره گیاهی هم که می خواهند بکارند، اطاع داشته باشند؛ چون نیاز غذايی 

هر گیاه با گیاه ديگر فرق می کند. پژوهشگران خاک آزمايش هايی می کنند تا مشخص شود پس از تحلیل 
خاک، چقدر کود الزم است.

pH

Mg     K
Ca   N 
  P        S
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2. کشاورزها بايد کود را در زمان مناسب و به مقدار مناسب در خاک بريزند تا مواد 
غذايی الزم در اختیار گیاه قرار بگیرد. اين يعنی مهم اين است که بدانیم گیاه چطور 

رشد می کند و مواد غذايی را مصرف می کند. اين ها همه به دوره رشد گیاه بستگی دارد.

1. بعد از اينکه فهمیديم چقدر کود الزم 
داريم، چطور از کود استفاده کنیم؟

4. سارا، خیلی ساده است. يادتان باشد: استفاده 3. عمو، »استفاده بهینه از کود« يعنی چی؟
بهینه از کود يعنی: »نوع مناسب، مقدار مناسب، زمان 

مناسب، روش مناسب«.

5. با ديدن خاک و تشخیص نوع آن، 
نوع کود مناسب تعیین می شود. برای 

مثال، اگر خاک فشرده باشد، بايد 
فشردگی آن را از بین ببريم و احتماالً 

بايد از کود آلی استفاده کنیم. خاک اگر 
مواد غذايی کافی نداشته باشد، نیازمند 

کود شیمیايی است.

6. خیلی ساده بخواهم بگويم، مقدار مواد غذايی موردنیاز 
گیاه بايد با مقدار مواد غذايی ذخیره شده در خاک 

هم خوانی داشته باشد. مواد غذايی ای که در خاک نیست، 
بايد به شکل ديگری به خاک اضافه شود که احتماالً ترکیب 

کودهای شیمیايی و آلی است.
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1. بچه ها، به جز اين، بايد کود 
را در زمان مناسب و به روش 

مناسب استفاده کنیم.

2. نوع و مقدار و زمان و روش مناسب. عمو، 
يادمان می ماند.

3. راستی، پسمانده های گیاهی هم بايد به خاک اضافه کنیم. برای بهبود خاک، بايد کود حیوانی و کود سبز 
اضافه کنیم. کود زيستی مناسب باعث می شود کم تر به کود شیمیايی احتیاج پیدا کنیم.

4. کود شیمیايی خاک را آلوده 
می کند؟

5. نه سارا جان. خاک را آلوده نمی کند؛ اما مواد غذايِی بیش ازحد 
به گیاه آسیب می رساند. مثاً کود نیتروژِن بیش ازحد ممکن است 
گیاه را ضعیف کند و باعث شود گیاه زيادی برگ بدهد. درنتیجه، 
احتمال بیماری و حمله حشرات بیش تر می شود. وقتی بیش ازحد 

از کود نیتروژن استفاده  می شود، اين کود براحتی وارد آب 
زيرزمینی و کانال ها و رودخانه ها می شود

 و آب را آلوده می کند. 

6. نیتروژنی که از کود حیوانی و زباله و فاضاب روستاها تولید می شود، اگر خوب مديريت نشود، 
محیط را هم آلوده می کند.
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1. بگذاريد مثالی برايتان بزنم. اگر برنج کارها بیش ازحد از کود نیتروژن استفاده کنند، ممکن است گیاه آسیب 
ببیند؛ مثاً اينکه محصول قبل از برداشت بريزد. درنتیجه، محصول کم می شود. حشره ها و بیماری ممکن است 

باعث مصرف بیش تر آفت کش و زيادشدن هزينه تولید و ناسالم شدن دانه ها برای انسان شود.

2. زيادِی کود فسفر و پتاسیم باعث نمی شود خاک خوب به خاک بد تبديل شود. بااين حال، انباشته شدن اين 
کودها در خاک هیچ فايدهای ندارد و فقط تلف کردن پول است. استفاده درست از کود يعنی اينکه فقط مواد 

غذايی ای به خاک اضافه کنیم که در خاک کم است.

ما نمی توانیم اين همه 
را استفاده کنیم. 

3. کود شیمیايی باعث تخريب خاک نمی شود. بااين حال، 
استفاده نادرست از آن ممکن است باعث تخريب محیط 

زيست شود.
 سؤال: کود شیمیايی خاک را سفت می کند؟

خیلی زياد است. نه.
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1. کود شیمیايی خاک را سفت يا فشرده نمی کند. سفتی يا فشردگی خاک ممکن است 
به روش های مختلفی اتفاق بیفتد؛ مثل شخم زدن خاک با ماشین بزرگ يا شخم زدن دستی 

وقتی که وضعیت خاک مناسب نیست.

2. سفتی يا فشردگی خاک باعث ازبین رفتن خاک سطحی 
می شود. برای مثال، در جاهای شیب دار، موقع باران شديد 
يا در زمان آماده سازی خاک، خاک فرسايش پیدا می کند. 

اين طور وقت ها، خاک سطحی از بین می رود و خاک فشرده 
زيری ظاهر می شود.

3. بچه ها، کم شدن مواد آلی خاک هم 
باعث سفتی و فشردگی خاک می شود.

خاک سطحی

خاک زيری

4. مواد آلی خاک به مرور زمان تجزيه می شود. وقتی طوالنی مدت در خاک گیاه 
می کاريم، حتی در مزرعه ها، مقدار مواد آلی خاک کم می شود و خاک دانه ها 
کم کم فشرده می شود. برای همین، برای جلوگیری از فشردگی خاک بايد 

مرتب مواد آلی به خاک اضافه کنیم.

خاک فشرده
5. حاال فهمیدم.

6. سارا، جالب 
نبود؟
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1. چقدر امروز خوشحالم که با عمو علی و سینا به اين سفر آمدم. يک عالمه چیز 
راجع به خاک ياد گرفتم. اگر توی خانه می ماندم، هیچ وقت اين همه چیز جالب 

نمی ديدم. بايد از عمو علی و آقای کريمی و همین طور سینا تشکر کنم. اين تعطیات 
يکی از بهترين تعطیات عمرم بود.

2. تعطیات بعدی باز برمی گردم اينجا. 
می توانم دوستانم را با خود بیاورم؟

3. حتماً سارا. هر موقع بیايی، 
قدمت روی چشم.

4. می توانی همه 
دوست هايت را بیاوری اينجا. 
اين جوری من هم دوست های 

جديدی پیدا می کنم.

5. برای مامان و بابايتان چند تا هديه گرفته ام. میدانم که 
توی خانه تان فضای چندانی برای کاشت گیاه نداريد. برای 
همین، چند تا گیاه گلدانی برايتان گرفته ام. دوست داريد؟

6. وای خدا! عمو چقدر خوب است! 
ای کاش خانه ما مثل خانه شما وسط 

مزرعه و پر از سايه باشد. توی شهر ما 
خیلی درخت نیست و هوا هم گرم است.
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1. تازه، اين جا می توانم با باوفا بازی کنم. ما 
توی خانه فضای کافی برای نگهداری سگ 
نداريم. مجبورم با سگ کوچولوی همسايه 

بازی کنم.

2. پس بايد بیش تر از اين ها بیايید اين جا. ديگر 
بايد برويم. سینا و سارا حتماً گرسنه شان شده.

3. عمه خانم حتماً تا االن شام را 
آماده کرده.

4. من که خیلی 
گرسنه ام.

5. هاها!
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پرفسور تاسنه آتناندانا

استادتمام گروه علوم خاک، دانشگاه کاستسارت

دکتر پراتیپ وراپاتانانیروند

پژوهشگر دانشکده کشاورزی

پرفسور راسل يوست

استادتمام گروه علوم خاک و گیاهان گرمسیری، 
دانشگاه هاوايی مانوآ




