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 خالصه

صشف ثی سٍیِ کَدّبی ؿیویبیی ثِ هٌظَس افضایؾ هیضاى تَلیذات کـبٍسصی ثبػث ثشٍص هـکالت ه

صیؼت هحیغی ٍ کبّؾ ػالهت اًؼبًْب گشدیذُ اػت. سؿذ ػشیغ جوؼیت ثب افضایؾ تَلیذ هَاد صایذ جبهذ ٍ 

اّجشدی ایجبد هؼضالت ثْذاؿتی ٍ صیؼت هحیغی ّوشاُ ثَدُ اػت. تَلیذ کوپَػت یکی اص فٌبٍسی ّبی س

دس هذیشیت پؼوبًذ اػت. کوپَػت ػبصی یک فشایٌذ ثیَتکٌَلَطیکی اػت کِ پؼوبًذّبی جبهذ آلی تحت 

ؿًَذ. کوپَػت داسای ساًذهبى ثبالتشی ًؼجت ثِ ػبیش کَدّب ثَدُ اهب ػختی حول ؿشایظ َّاصی تجضیِ هی

ل هَاجِ کشدُ اػت. اػتفبدُ اص ٍ ًقل ثِ ػلت حجن صیبد، سعَثت، اًجبسداسی ٍ ... هصشف ایي کَد سا ثب هـک

سٍؽ فـشدُ ػبصی هَاد پَدسی ّوبًٌذ گشاًَلِ کشدى ٍ پلت دس جْت سفغ ایي هـکالت پیـٌْبد هی گشدد، 

ٍسی کوپَػت، ایي هحصَل ثِ صَست گشاًَلِ یب پلت آثش ّویي اػبع الصم اػت تب دس کبسخبًِ ّب پغ اص فش

 ػشضِ گشدد.
 

 لی، گشاًَلِ کشدىپلت، کوپَػت، کَد آ: کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه 

 صایذ هَاد تَلیذ ًتیجِ دس ٍ هصشف افضایؾ هَجت، صٌبیغ تَػؼِ ٍ اقتصبدی تَػؼِ ثب ّوشاُ ؿْشّب جوؼیت ػشیغ سؿذ

اػت  ؿذُ ؿْشّب کالى دس ٍیظُثِ ؿذیذی هحیغی صیؼت ٍ ثْذاؿتی هؼضالت آهذى پذیذ هَجت کِ اػت گشدیذُ جبهذی

یت دس دًیب، ًیبص ثِ افضایؾ تَلیذات غزایی اص جولِ تَلیذ ثیـتش هَاد غزایی ضشٍست داسد. ثب افضایؾ سٍصافضٍى جوؼ [.5]

الجتِ ایي افضایؾ تَلیذ ثِ ًَثِ خَد تجؼبت هٌفی ثش هحیظ صیؼت ًیض داسد. ثب افضایؾ تَلیذ هَاد غزایی، اًَاع هختلف هَاد 

تَاًذ دس ثبؿٌذ کِ هی، هَاد فشػی داهی، ثیَهبع ٍ ... هیگشدد کِ ؿبهل ثقبیبی تَلیذات گیبّیفشػی ٍ پؼوبًذّب ایجبد هی

 [.12]عی فشآیٌذی تجذیل ثِ کَد کوپَػت گشدد کِ ثِ ػٌَاى هَاد هغزی کَدی ثشای هضاسع اػتفبدُ ؿَد 

ٍیظُ دس ثخؾ صساػی هَجت ثشٍص هٌظَس افضایؾ هیضاى تَلیذات کـبٍسصی ثِسٍیِ کَدّبی ؿیویبیی ثِهصشف ثی

تشیي ًتبیج ایي اهش کبّؾ ثبسٍسی خبک ثِ ؿَد. یکی اص هْنحیغی ٍ اختالل دس حبصلخیضی خبک هیصذهبت صیؼت ه

ثبؿذ. اػتفبدُ اص کَدّبی آلی یکی اص دًجبل اص ثیي سفتي َّهَع، افضایؾ ًیتشات ٍ ًیتشیت، قلیبیی ٍ ػفت ؿذى خبک هی

ذاؿتي ػَاسض ًبهغلَة هَجت افضایؾ َّهَع ثبؿذ کِ ضوي ًّبی هَثش ثشای کبّؾ ایي هـکالت هیتشیي ساُهٌبػت

لی ّؼتٌذ کِ اهشٍصُ دس جَاهغ بلِ ّبی ؿْشی یکی اص هْوتشیي هؼبئصث [.3]ذ ؿًَخبک ٍ ًگْذاسی آى دس ػغح هٌبػت هی

 هَاد تَجِ قبثل قؼوت هذیشیت ثشای هؤثش ٍ ػبلن سٍؽ یک ػٌَاى ثِ ػبصی هختلف هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اًذ. کوپَػت

تبکٌَى ػولیبتی کِ ثش سٍی صثبلِ اًجبم گشفتِ اػت ػجبستٌذ اص: ػَصاًذى، دفي کشدى، [. 8] اػت هغشح ؿْشی صایذ جبهذ
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 آلی هَاد ثبصیبفت ثشای کِ اػت پؼوبًذ هذیشیت ساّجشد ّبیآٍسیفي اص یکی کوپَػت تجذیل ثِ کوپَػت، ثبصیبفت. تَلیذ

 ٍ حجن ثبالی کَد  کبس ًیشٍی ثِ احتیبج ٍ ًیبص هَسد فضبی ٍ صهبى ًظیش هؼبیجی چِ اگش ؿَد،هی اػتفبدُ هفیذ هحصَالت ثِ

 

ثب تَجِ ثِ آًچِ کِ رکش  اهب  ،[11] ثشد ًبم هحیظ ثب ّوبٌّگ آٍسیفي ایي هَاًغ اص تَاىهی سا کوپَػت ثِ دلیل ٍصى کن

کل اؿغبل فضب ٍ حول ٍ گشدیذ ثب تَجِ ثِ فَایذ کوپَػت ٍ هذیشیت پؼوبًذ تَلیذی ًیبص اػت تب تذاثیشی جْت حل هـ

بی اػتفبدُ ثْیٌِ ٍ اقتصبدی اص کوپَػت، فـشدُ کشدى ٍ پلت ّیکی اص ساُیذُ ؿَد کِ ًقل آى ثِ ػلت حجن صیبد اًذیـ

 گشدد.کشدى ٍ پلت کشدى کوپَػت تَلیذی اؿبسُ هیػبصی، گشاًَلِ. دس اداهِ ثِ فَایذ فـشدُثبؿذآى هی کشدى

 

 هامواد و روش

ّب دس هحیظ گشم ٍ ای تَػظ هیکشٍاسگبًیؼنیؼی هخلَط دسّن ثب هٌـبء آلی اػت کِ عی فشآیٌذ پیَػتِکوپَػت هَاد عج

ؿًَذ، ؿًَذ کِ َّهَع یب کوپَػت ًبهیذُ هیهَاد آلی ثِ هَاد پبیذاسی تجذیل هی ثٌبثشایي ؿَدهشعَة ٍ َّاداس اًجبم هی

 . [7] ثبؿذَدُ ضبیؼبت تحت ؿشایظ کٌتشل ؿذُ هیػجبست دیگش تَلیذ کوپَػت یک فشآیٌذ تجضیِ ثیَلَطیکی تثِ

 ؿًَذهی تجضیِ ؿشایظ َّاصی تحت آلی جبهذ پؼوبًذّبی کِ اػت ثیَتکٌَلَطیکی فشایٌذ یک ػبصیکوپَػت 

 .اػت فؼبل ثؼیبس دیٌبهیک هیکشٍثی ػیؼتن یک ٍ اکؼیظى کٌٌذُ هصشف ٍ هیکشٍثی گشهبصا فشایٌذ یک فشایٌذ ایي ،[4]

 دس ّشص ّبیػلف صًیثشد، جَاًِهی ثیي اص سا صا ثیوبسی ػَاهل دّذ،هی کبّؾ سا صثبلِ ؿْشی حجن ذاتصای ػبصی کوپَػت

 .گشددهی ؿْشی ّبیصثبلِ اص حبصل ثذثَی تشکیجبت کبّؾ هَجت تبحذی ٍ دّذهی کبّؾ سا کـبٍسصی

جبستٌذ اص: حول ٍ ًقل ثِ ػلت حجن تشیي آًْب ػاهب هـکالتی دس صهیٌِ اػتفبدُ اص کَدّب دس هضاسع ٍجَد داسد کِ هْن

ػبصی کَد کوپَػت ّذف اص ایي هغبلؼِ ثشسػی فـشدُ[. 2س هضسػِ، گشد ٍ غجبس ٍ اًجبسداسی ]صیبد، سعَثت، تَصیغ کَد د

 صشفِ اص ایي کَد اسگبًیک اػت.جْت اػتفبدُ ثْیٌِ ٍ ثِ

 

 نتایج و بحث 

ن دس کـبٍسصی، هٌبثغ عجیؼی، ثبغذاسی، کٌتشل فشػبیؾ ٍ ... ّبی هّْبی ؿْشی یکی اص افضٍدًیکوپَػت حبصل اص صثبلِ

َاًذ ثبػث اصالح ثبفت، تؿَد. کوپَػت هیکٌٌذُ خبک ثِ کبس ثشدُ هیدس ثؼیبسی هَاسد ثِ ػٌَاى اصالح ثبؿذ. کوپَػتهی

ي هٌبػت ثشای تَاًذ یک جبیگضیذاسی آة خبک ؿَد، هضبف ثش ایي هیهحتَای ًیتشٍطى ٍ قبثلیت ًگْافضایؾ حبصلخیضی، 

ؿَد. ثشای ؿذُ ٍ ثبػث آلَدگی هحیظ صیؼت هی آػبًی تَػظ ثبد پشاکٌذُ، اهب رسات کوپَػت ثِثبؿذکَدّبی ؿیویبیی 

ضایبی صیبدی اػت. اػتفبدُ اص ؿَد کِ داسای هّبی کوپَػت اػتفبدُ هیهـکل اص تجذیل کَد کوپَػت ثِ پلتحل ایي 

ؿَد، کِ ایي خبصیت ثبػث قبثلیت ًگْذاسی ؿذى آى هیشی ٍ دس ًتیجِ فـشدُیؾ چگبلی ظبّّبی کوپَػت ثبػث افضاپلت

ؿذ. ّوچٌیي ثشای ثبثِ جبی کوتشی ثشای ًگْذاسی آى ًیبص هی ؿَد ٍاقتصبدی آى ثِ ًقبط دٍس هیثلٌذ هذت یب اًتقبل 

ّبی هتذاٍل ٍ سایج جْت فـشدُ کشدى کشدى یکی اص سٍؽپلتخبعش ػذم تَلیذ آلَدگی هٌبػت اػت. هٌبعق هؼکًَی ثِ

ػبصی َلت حول ٍ ًقل ٍ رخیشُدّی ثِ هٌظَس کبّؾ حجن هَاد جْت ػْکلثبؿذ. اػبػب ایي ؿهَاد دس صٌؼت هی

 [.1]پزیشد هیای اٍلیِ صَست تش آى ًؼجت ثِ هَاد فلِ ساحت

قغش هغلَة اػت. هضایبی  ثبؿذى یک اصغالح ػوَهی ثشای اًذاصُ ثضسگ ؿذُ اص یک رسُ ثِ ؿکل کشُ گشاًَل

پزیشی، اختالط ثْتش هبدُ اٍلیِ ثب ػبیش هَاد هَسد ًظش کِ اص هَاد هختلف جشیبى کشدى ػجبست اػت اص ثْجَد هـکلگشاًَل

تـکیل ؿذُ، کبّؾ گشد ٍ خبک، سػیذى ثِ ؿکل ٍ اًذاصُ هَسد ًظش اص رسات، آصادػبصی کٌتشل ؿذُ هَاد هغزی هَسد ًیبص 

 [.9ٍ  11]پبؽ ٍ ثزسکبسّب دّبی کَکبى تَصیغ کَدّبی گشاًَلی تَػظ دػتگبُگیبُ ٍ ّوچٌیي اه
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ساُ تَاى ثِ ػٌَاى ّب دس صٌؼت کَدػبصی ؿیویبیی اػت، کِ اص ایي سٍؽ هیتشیي سٍؽگشاًَل کشدى یکی اص هْن

هَاد پَدسی ّوبًٌذ  ػبصیاػتفبدُ اص فـشدُ هـکالت رکشؿذُ دس تَلیذ کوپَػت اؿبسُ ًوَد، دس ًتیجِحلی کِ ثشای سفغ 

  [.6]ثبؿذ هی تشثبػث افضایؾ چگبلی ظبّشی ٍ حول ٍ ًقل ساحت پلت ٍ گشاًَل کشدى

 

 

ػبصی کَد حبصل ًیض اقذام ًوَد کِ اص دیگش تَاى ًؼجت ثِ غٌیدس سًٍذ فشآیٌذ گشاًَل کشدى کَد کوپَػت هی

دس هٌبعقی کِ ًیبصػٌجی ؿذُ ٍ دچبس کوجَد ّؼتٌذ  تَاى ػٌبصش هَسد ًیبص ساػبصی کَد کوپَػت اػت ٍ هیهضایبی فـشدُ

 سا هشتفغ ًوَد.
 

 گیرینتیجه

ًقل کَد هـکل ٍ پشّضیٌِ اػت، اص جولِ ساّْبیی کِ ػجت ٍحول ؼی ثِ ػلت پبییي ثَدى جشم هخصَف،دس حبلت عجی

کشدى اػت. چٌبًچِ ػبصی ٍ پلتؿَد، کبّؾ حجن ایي کَد اص عشیق هتشاکنّب هیًقل ٍ کبّؾ ّضیٌٍِػَْلت حول

تَاى هَاد ؿیویبیی هَسد ًیبص گیبُ سا ػبصی هیخبکْبی کـبٍسصی دچبس فقش هَاد هغزی ثبؿٌذ، دس ضوي فشآیٌذ هتشاکن

 یبثذ.ٍ ّن ّضیٌِ کَد دّی کبّؾ هیتشکیت کشدُ ٍ ثب ّن فـشدُ ًوَد، ثِ ایي عشیق ّن ًیبص کَدی گیبُ هشتفغ ؿذُ 

ف اص جولِ ثبؽ، گلخبًِ، کـبٍسصی، وبى صَست تَلیذی دس هَاسد ٍ جبّبی هختلکوپَػت تَلیذی سا هی تَاى ثِ ّ

 ،بع ًیبص هصشف کٌٌذُ ثِ صَست پَدس، گشاًَلِاػتفبدُ کشد، یب آى سا پغ اص تغییش ؿکل ٍ ثش اػهٌبصل، فضبی ػجض ؿْشداسی 

ّبی هَجَد خغَط فـشدُ ػبصی ؼتنتشیي ػیِ ثبصاس اسائِ ًوَد. یکی اص جذیذ، تجذیل ٍ پغ اص ثؼتِ ثٌذی ثپلت ٍ فـشدُ

 .کَد کوپَػت اػت کِ تَاًبیی فـشدُ ػبصی هَاد دس اثؼبد کًَبگَى ثب کوتشیي هصشف اًشطی ٍ ثذٍى ًیبص ثِ حشاست سا داسد

 NPKثبالتشی ًؼجت ثِ کَد هؼوَلی کوپَػت ثَدُ ٍ داسای  داسای ساًذهبى گشاًَلِ کَد آلی اسگبًیک کوپَػت

کَدّبی آلی ٍ ؿیویبیی ٍ داسای ظبّشی هتفبٍت ثِ صَست رسات دایشُ ؿکل ٍ گلَلِ هبًٌذ اػت کِ  ثبالتشی ًؼجت ثِ ػبیش

کبسثشد کَدّبی آلی کوپَػت ٍ ٍسهی  قبثلیت اػتفبدُ آى سا دس دػتگبّْبی کَدپبؽ ٍ ... اهکبى پزیش ػبختِ اػت.

ی اص فشآیٌذّبی کـبٍسصی هَاد ثبیذ فـشدُ دس ثؼیبسگشدد. کوپَػت ثبػث فشاّوی تغزیِ ػبلن ٍ افضایؾ ػالهت جبهؼِ هی

گشدد دس ثشای تؼْیل جبثجبیی ثِ خَد ثگیشد ثٌبثشایي پیـٌْبد هیؿًَذ تب حجن آًْب کبّؾ پیذا کٌذ ٍ یب ؿکل خبصی 

  ػبصی هحصَل حبصلِ اّتوبم ٍسصیذُ ؿَد.ـشدُػبصی ٍ فکبسخبًجبت تَلیذ کوپَػت ًؼجت ثِ غٌی
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