
 کودهای شیویائی طبقه بندی انواع  

 : حسیي صهبًیگشد آٍسی

  

ثغَس ولی ّش هبدُ ای وِ ثتَاًذ یه یب چٌذ فٌػش غزائی هَسد ًیبص گیبُ سا تبهیي ًوبیذ سا وَد  تعریف کود:

چٌذ گَیٌذ. وَدّب ثِ دٍ دستِ آلی ٍ ضیویبئی تمسین هی ضًَذ. ثٌب ثِ تقشیف ّش هبدُ ضیویبئی وِ ثتَاًذ یه یب 

فٌػش غزائی هَسد ًیبص گیبُ سا تبهیي ًوبئیذ وَد ضیویبئی ٍ ّش هبدُ آلی وِ ثتَاًذ فٌبغش غزائی هَسد ًیبص گیبُ سا 

 تبهیي ًوبئیذ وَد آلی هی گَیٌذ.

  

 طبقه بندی انواع کودهای شیویائی

ٌػش غزائی تطىیل تمسین ثٌذی ثش اسبس تقذاد فٌػش تطىیل دٌّذُ: وَدّبی ضیویبئی سا ثش حست تقذاد ف -الف

 دٌّذُ وَد ثِ پٌح گشٍُ تمسین ثٌذی هی وٌٌذ:

 ( : وَدّبئی وِ حبٍی ّش سِ فٌػش اغلی ّستٌذcomplete fertilizers وَدّبی وبهل ).1                      

 اغلی ثبضٌذ. ( : وَدّبئی وِ فبلذ یىی اص سِ فٌػش incomplete fertilizersوَدّبی غیش وبهل ).2                      

 ( : وَدّبی ضیویبئی وِ فمظ حبٍی یه فٌػش غزائی ّستٌذ. straight  fertilizerوَدّبی سبدُ ).3                      

 ( : وَدّبی ضیویبئی وِ حبٍی ثیص اص یه فٌػش ثبضٌذ. complex fertilizersوَدّبی هشوت ).4                      

 ( : تشویجی اص دٍ یب چٌذ وَد وِ ثػَست گشاًَلِ ، پَدس یب هبیـ ّستٌذ. mixed fertilizersّبی هخلَط )وَد.5                      

ة( تمسین ثٌذی ثش اسبس ًَؿ فٌػش تبهیي وٌٌذُ: وَدّبی ضیویبئی سا ثش حست ًَؿ فٌػش غزائی وِ ثشای گیبُ 

 تبهیي هی ًوبیذ ثِ پٌح گشٍُ تمسین ثٌذی هی وٌٌذ:

 وَدّبی ًیتشٍطًِ .1                      

 وَدّبی فسفشُ .2                      

 وَدّبی پتبستِ.3                      

 وَدّبی هیىشٍ .4                      

 وَدّبی هتفشلِ .5                      

  

         کودهای نیتروژنه 

وَدّبی ًیتشٍطًِ لبثل حل دس آة ّستٌذ اهب دس همبیسِ ثب وَدّبی ًیتشاتِ ثسشفت خزة گیبُ  ـ کودهای آهونیوهی:1

ًوی ضًَذ ٍ ثبیستی اثتذا ثِ ًیتشات تجیل ٍ سپس خزة گیبُ ضًَذ. استثٌب ثشًح، ًیطىشٍ سیت صهیٌی ًیتشٍطى 



بن ضذُ ٍ دسًتیدِ ًسجت آهًَیَهی خزة هی وٌٌذ. ًیتشٍطى آهًَیَم ثِ فلت داضتي ثبس هثجت خزة ولَئیذّبی خ

 ثِ آثطَئی همبٍهٌذ. توبم وَدّبی آهًَیَهی اسیذصا ّستٌذ. هثبل سَلفبت آهًَیَم، ولشیذ آهًَیَم، فسفبت آهًَیَم.

ایي وَدّب دس آة ثسیبس هحلَلٌذ. ثیطتش گیبّبى ثدض ثشًح دس اٍائل سضذ ًیتشٍطى سا ثػَست  کودهای نیتراتی:  ـ2

ًیتشاتی ّن ثػَست پبیِ ٍ ّن ثػَست سشن لبثل استفبدُ ّستٌذ. تحشن صیبر  ًیتشات خزة هی وٌٌذ. وَدّبی

وَدّبی ًیتشاتی دس خبن خغشًبن ثَدُ ٍ دس آثطَئی ضستِ هی ضًَذ. اهب حتی دس سٍش پخص سغح ثسضفت دس 

دّبی اختیبس سیطِ گیبُ لشاس هی گیشًذ. دس خبن ّبی خطه وَدّبی ًیتشاتی ثِ دیگش فشهْب تشخیح داسًذ. توبم وَ

ًیتشاتی للیبصا ّستٌذ ٍ هػشف هذاٍم آًْب اسیذیتِ خبن سا ثبال هی ثشد. هثبل ًیتشات سذین، ًیتشات ولسین ٍ 

 ًیتشٍفسفبت

ایي وَدّب داسای خػَغیبت حذ ٍاسظ وَدّبی آهًَیَهی ٍ وَدّبی ًیتشاتی ّستٌذ  نیتراتی: -ـ کودهای آهونیوهی3

ایي وَدّب داسای اثشات اسیذصائی دس خبن ّستٌذ. هثبل ًیتشات آهًَیَم،  ٍ داسای ّش دٍ فشم ًیتشٍطى ًیتشٍطى ّستٌذ.

 ًیتشات آهًَیَم ولسین ٍ ًیتشات سَلفبت آهًَیَم

وَدّبی آلی ّستٌذ وِ دس آة حل هی ضًَذ. ٍ ثسشفت تَسظ هیىشٍاٍسگبًیسوْب تدضیِ هی  ـ کودهای آهیدی:4

 ٍ سپس ثِ ًیتشٍطى ًیتشاتی تجذیل هی ضًَذ. هثبل اٍسُ. ضًَذ. دس اثش هػشف دس خبن اثتذا ثِ ًیتشٍطى آهًَیَهی

ایي گًَِ وَدّب ثش استفبدُ دس آة آثیبسی ثسیبس هفیذًذ ٍ داسای خبغیت اسیذ صائی  کودهای نیتروژنه هحلول:  ـ5

 ّستٌذ. هثبل اًْیذسٍس آهًَیَم ٍ آهًَیبن هبیـ.

َخَد دس خَد سا ثتذسیح ٍ دس عَل صهبى ًسجتب عَالًی ایي دستِ اص وَدّب ًیتشٍطى ه کودهای نیتروژنه کند رها:  ـ6

 ، اٍسُ فشهبلذئیذ.SCU اثطَئی ثسیبس همبٍهتش اص دیگش فشهْبی ًیتشٍطًِ هی ثبضٌذ هثبل  آصاد هی وٌٌذ. ایي وَدّب ثِ

  

 ساخت و خصوصیات کودهای نیتروژنه

 ضَد:اص دٍ عشیك تَلیذ هی   NH ضشٍؿ هی ضَد.  NH سبخت وَدّبی ًیتشٍطًِ ثب

 synthesis of ammonia)سبخت گبص آهًَیبن ) -1

حدوی تحت فطبس ٍ حشاست ثبال ٍ وبتبلیضٍس  3ثِ  1هخلَعی اص ًیتشٍطى ٍ ئیذسٍطى ثِ ًسجت 

 تجذیل ضَد.  NH وٌٌذُ ّب ثٍِ تسشیـ 

 

  

ى ٍ هتبى ٍ یب اص آة بًیتشٍطى ٍ ئیذسٍطى الصم است. ًیتشٍطى اص َّا ٍ ئیذسٍطى اص ّیذسٍوشثٌْب هبًٌذ ات  NH ثشای تَلیذ

تبهیي هی 

                              .ضًَذ

 

 ثخبس آة ٍ َّا ثِ آهًَیبن تجذیل هی ضَد:  دس ٍاوٌص تجذیل هتبى،



                                   CH +  H O+( N + O )                                                         

NH + CO                     

  

 destructive distillation of coal) تدضیِ سٌگْبی فسیلی هبًٌذ رغبل سٌگ ) -2

 صغبل سٌگ     

 :آهًَیبن خَد ثِ تٌْبیی ثِ فٌَاى وَد ًیتشٍطًِ لبثل هػشف است ٍ دس ثسیبسی اص وطَسّبی پیطشفتِ اص   آهونیاک هایع

آهًَیبن   %25ثخص فوذُ ای اص ًیبص ًیتشٍطى اص ساُ تضسیك گبص آهًَیبن ٍ یب هحلَل دس حذٍد   هتحذُخولِ ایبالت 

هتش هىقت ثِ  800ثِ خبن هشعَة تأهیي هی گشدد. هیضاى هػشف گبص عجیقی ثشای ّش تي آهًَیبن دس حذٍد 

شٍطًِ وِ اص آهًَیبن حبغل هی هتش هىقت ثشای تَلیذ ثخبس هی ثبضذ. سبیش وَدّبی فوذُ ًیت 400فٌَاى خَسان ٍ 

 گشدد ثِ لشاس صیش است:

  

  سولفات آهونیوم (NH ) SO  :  ایي وَداص تبثیش اسیذ سَلفَسیه ثب NH   ثػَست صیش تَلیذ هی ضَد 

 )  NH  + H SO                                  (NH ) SO  

  

 )  NH  + CO  + H O                                             (NH ) CO   

  

(NH ) CO  + CaSO . H O                      CaCO  + (NH ) SO +  H O 

  

سفیذ سًگ، گبّی رسات اثی، لَُْ ای. خبوستشی ٍ ًیض هوىي است ًبخبلػی دیذُ ضَد. لبثل حل دسآة،  خصوصیات:

دسغذ. وَدی اسیذصاست. وَدی است وشیستبلی )وِ اص ولَخِ ضذى  21تب  20  ًیتشٍطى آى                          تمشیجب  غیش آثگیش ٍ همذاس 

دسخِ سبًتیگشاد ٍ ثب داضتي خػَغیبت  20دسغذ دس  2/79آى خلَگیشی هی وٌذ(،پبیذاس ثب سعَثت ًسجی ثحشاًی 

، دسغذ ًیتشٍطى 14/132فیضیىی فبلی، ایي وَد هی تَاًذ ثب وَدّبی فسفبتِ ٍ پتبسِ هخلَط ضَد. ٍصى هَلىَلی 

 100، گشم هحلَل دس  6/70گشم آة دس غفش دسخِ سبًتی گشاد  100، گشم هحلَل دس 769/1ٍصى هخػَظ   ،2/21

 . 8/103دسخِ سبًتی گشاد  100گشم آة 

دسغذ است ٍ ایي همذاس دس همبیسِ ثب اٍسُ  20تٌْب هطىل ایي وَد ون ثَدى هیضاى ًیتشٍطى آى است وِ دس حذٍد     

دسغذ دس حذ لبثل تَخْی ووتش است. اص عشف دیگش غَست سَلفبت آهًَیَم ثب اٍسُ اص  33دسغذ ًٍیتشات آهًَیَم  46

 لحبػ هیضاى فٌبغش غزایی ًیض لبثل سلبثت است.

 .اگش وَد دس خبن ّبی آّىی هػشف ضَد. همذاسی اص ًیتشٍطى اص عشیك تػقیذ خبسج هی ضَد 

(NH ) SO  + CaCO                             CaSO  +  NH  + CO  + H  

 اگش وَد ثب سَپشفسفبت هخلَط ٍ ثشای هذت عَالًی ًگْذاسی ضَد هخلَط سخت هی ضَد.

    
 

Heated  to     
 
C 

  

  

  

 

   



(NH ) SO  + Ca(H PO ) .H O + H O                                    CaSO . H O+ NH H PO  

  

دسغذ گَگشد است ٍ اص ًؾش لیوت ٍاحذ ًیتشٍطى  24دسغذ ًیتشٍطى ٍ  21ًیض حبٍی  ایي وَد  اثشات سَلفبت آهًَیَم دس خبن:

یىی اصگشاى تشیي وَدّبی ًیتشٍطًِ است اهب ثْتشیي وَد ًیتشٍطًی ثشای خبن ّبی للیبئی ٍ آّىی ایشاى ضٌبختِ ضذُ 

آهًَیَم است، ووتش اص  است صیشا ّن اسیذصا است ٍ ّن داسای همذاسی گَگشد است. چَى ًیتشٍطى ایي وَد ثِ غَست

خبن تَسظ ایي وَد هَخت حاللیت ثسیبسی اص فٌبغش غزایی  pH سبیش وَدّبی ًیتشٍطًی ضستِ هی ضَد.وبّص

هَسد ًیبص گیبُ، وِ ثِ لذس وبفی دس خبن ٍخَد داسًذ ٍلی ثِ فلت ٍاوٌص للیبئی ثِ غَست سسَة ًبهحلَل دس آة ٍ 

سٍی ٍ فسفبت ّب هیجبضذ. تٌْب هطىل ایي   هٌگٌض، دد. اّن ایي فٌبغش آّي، غیش لبثل استفبدُ گیبُ دس آهذُ اًذ، هی گش

دسغذ ًٍیتشات  46دسغذ است ٍ ایي همذاس دس همبیسِ ثب اٍسُ  20وَد ون ثَدى هیضاى ًیتشٍطى آى است وِ دس حذٍد 

ي وَد ًیض دس دسغذ تب حذ لبثل تَخْی ووتش است. اص عشف دیگش چٌبًچِ همذاس گَگشد هَخَد دس ای 33آهًَیَم 

هحبسجِ دسغذ فٌبغش غزائی هٌؾَس ضَد، دس ایٌػَست سَلفبت آهًَیَم ثب اٍسُ اص لحبػ هیضاى فٌبغش غزایی ًیض لبثل 

سلبثت است. سَلفبت آهًَیَم ثخػَظ دس خبن ّبئی وِ ووجَد گَگشد داسًذ ٍ ثشای خبن ّبی ضَس هٌبست است. 

خبن ضذُ ٍ خبیگشیي ولسین هی ضَد ثٌبثشایي همبٍم ثِ وَدی است وِ سشیـ فول هی وٌذ ٍ خزة ولَئیذّبی 

ضستطَ است ٍ دس ًتیدِ ثشای هػشف دس صهبى وبضت هٌبست است. یىی اص وَدّبی ثسیبس هٌبست ثشای 

 ضبلیضاسّبست. خزة سغحی یَى آهًَیَم تَسظ خبن ثػَست صیش است:

Soil-ca + (NH ) SO                           Soil-NH  + CaSO  

  

سَلفبت ولسین حبغلِ ثخػَظ دس هٌبعك هشعَة ثب آة ضستِ هی ضَد ثِ ّویي دلیل دس اثش هػشف سَلفبت 

آهًَیَم، ولسین خبن اص دست هی سٍد، آهًَیَم خزة سغحی ضذُ ٍ ثِ آساهی آصاد ضذُ ٍ سشًَضت ّبی هختلفی 

 داسد:

سٍص صهبى ًیبص  10تب  7تجذیل هی ضَد. ایي فول تمشیجب دس اثش ًیتشات سبصی اثتذا ثِ ًیتشیت ٍ سپس ثِ ًیتشات      -1

 داسد.

 آهًَیَم آصاد ضذُ هستمیوب تَسظ گیبُ ) ثخػَظ ثشًح( خزة هی ضَد     -2

 آهًَیَم هَسد استفبدُ هَخَدات هیىشٍثی ّتشٍتشٍف خبن لشاس هی گیشد،     -3

 ستفبدُ دس هی آیذ.آهًَیَم دس ثیي الیِ ّبی داخلی سس حجس ٍ ثفشم غیش لبثل ا     -4

دس خبن ّبی آّىی اگش سَلفبت آهًَیَم صیبدی ثغَس یىجبسُ هػشف ضَد، فشغت تجذیل ًیتشیت ثِ ًیتشات ون است ٍ 

دس ًتیدِ یب همذاس صیبدی ًیتشیت دس خبن تدوـ هی یبثذ وِ ثش سٍی سضذ گیبُ اثش سَء داسد ٍ یب ایي وِ ًیتشٍطى 

بت هَخَد دس وَد ثب ولسین تشویت ٍ سَلفبت ولسین تَلیذ هی ضَد. ثػَست گبص ًیتشٍطى ثْذس هی سٍد. سَلف

سَلفبت ولسین یب تَسظ گیبُ خزة ٍ یب دس اثش ثبساى یب آثیبسی سٌگیي ضستِ هی ضَد. دس ًتیدِ ثْذس سفتي سَلفبت 

ص ّش ولسین هطبّذُ هی ضَد وِ وبسثشد وَد سَلفبت آهًَیَم هٌدش ثِ اسیذی ضذى خبن هی ضَد. اسیذیتِ حبغل ا

 ویلَگشم آّه خٌثی هی ضَد. 110ویلَگشم وَد تَسظ  100

  



 ثػَست صیش تَلیذ هی ضَد.   NH دسغذ ًیتشٍطى داسد ٍ اص تبثیش اسیذ ًیتشیه ثب 34تب  33ایي وَد  نیترات آهونیوم :

NH  + HNO                                 NH NO  +       Kcal/mol 

  

وبتبلیست پالتیي عی چٌذ هشحلِ تجذیل ثِ اسیذ ًیتشیه گشدیذُ ٍ اص تشویت هدذد آهًَیبن ثب آهًَیبن دس هدبٍست 

ًیتشات آهًَیَم حبغل هی گشدد. اص خولِ هضایبی فوذُ ایي وَد داضتي تَأم ًیتشٍطى آهًَیبوی ٍ  اسیذًیتشیه،

  ولىشد داسد. هقبیت فوذُ ایي وَد:ًیتشاتی است وِ ثشای ثقضی اص گیبّبى اص خولِ دسختبى هیَُ اثش لبثل تَخِ دس ف

( توبیل ضذیذ ثِ 3( خغش اًفدبس دس غَست آلَدُ ضذى ثِ هَاد ّیذسٍوشثَسی ٍ )2( خبغیت خزة سعَثت ضذیذ )1)

 دسخِ سبًتی گشاد دس ضجبًِ سٍص هی ثبضذ. 32ولَخِ ضذى دس حبلت ًَسبى دسخِ حشاست اًجبس دس اعشاف 

خبغیت ّیذسسىَثی ثبال. دس ًتیدِ سعَثت َّا سا خزة ٍ اًجبسداسی،  لبثل حل دس آة،  سفیذ سًگ، خصوصیات:

% ًیتشٍطى داسد. ًػف ًیتشٍطى ًیتشاتِ ٍ ًػف دیگش آهًَیَهی است. 33-34اًتمبل ٍ استفبدُ اص آى سا هطىل هی وٌذ. 

ٍصى  ستبلی.ویلَگشم آّه ثشای خٌثی سبصی داسد(، وشی 60ویلَگشم آى ًیبص ثِ  100وَدی است اسیذصا ) هػشف ّش 

گشم آة دس غفش دسخِ سبًتی  100، حاللیت گشم دس  C4/170 ، ًمغِ رٍة725/1، ٍصى هخػَظ 04/80هَلىَلی 

 100گشم آة دس  100ٍ حاللیت گشم دس  184دسخِ سبًتی گشاد  20گشم آة دس  100، حاللیت گشم دس 118گشاد 

 .842دسخِ سبًتی گشاد 

 یی داسد وِ ثشای وبّص آى هی تَاى الذاهبت صیش سا اًدبم داد:وَد ًیتشات آهًَیَم خبغیت اًفدبسی ثبال

 6( دس ّش سدیف ثیص اص 3( ویسِ ّب سا هحىن ثستِ ثٌذی ًوَد، 2( وَدّب سا ثشای هذت عَالًی ًگْذاسی ًٌوَد، 1

ن هخلَط ( ًجبیستی ثب وبُ ٍ ولص ٍ اهثبل5ٍْ   ّش ّفتِ تغییش داد  ( هَلقیت ویسِ ّب سا4  ویسِ سٍی ّن ًگزاضت،

  ًوَد چَى اهىبى آتص سَصی ٍخَد داسد ٍ ًجبیذ ًضدیه هذاسّبی الىتشیىی لشاس گیشًذ.

ثِ فلت خَاظ ًبهسبفذ سعَثت ٍ خغش اًفدبس تجبدل ایي وَد دس تدبست خْبًی سٍاج ًذاسد ٍ ثقالٍُ دس     

بسف فوذُ ایي وَد اضبفِ ًیض استفبدُ اص ایي وَد تَغیِ ًوی ضَد. هٌبسجتشیي هػ  فشهَالسیَى وَدّبی هخلَط

ًوَدًذ آى ثِ فٌَاى سشن ثِ صسافت ّبی دین ٍ ّوچیٌي ثِ فٌَاى وَد هٌبست ثشای ثبغبت هیَُ هی ثبضذ. افضایص 

ثقضی اص ایي هَاد وَدی هبًٌذ اًَاؿ فسفبتْبی آهًَیَم اص لبثلیت اًفدبسی وَد هی وبّذ. ایي وَد ثشای صسافت دین 

ثطَئی آى ثبالست. خبن ّبی سٌگیي ثشای هػشف ایي وَدّب هٌبسجتشًذ صیشا اص ثسیبس هٌبست است اهب لبثلیت آ

 آثطَئی ًیتشات خلَگیشی هی وٌٌذ.

  

 ثػَست صیش تَلیذ هی ضَد.   NH دسغذ ًیتشٍطى داسد ٍ اص تبثیش گبص وشثٌیه ثب 46ایي وَد  : CO(NH ) اوره

 NH  + CO                                  CO(NH )  + H O 

  

اگش دس عَل فول دسخِ حشاست سفبیت ًگشدد، دس ٌّگبم تجذیل وَد لض حبلت خبهذ ثِ هبیـ هبدُ ثسیبس خغشًبوی ثٌبم 

% ثبضذ ٍ دس  1-2ثیَست تَلیذ هی ضَد. هیضاى هدبص ثیَست دس وَد اگش ثشای هػشف خبوی ثبضذ ًجبیذ ثیص اص 

 % ثیطتش ثبضذ. 2/0 – 3/0ًجبیستی اص غَستی وِ ثػَست هحلَلپبضی هػشف ضَد غلؾت آى دس وَد 

g/cm ، داًسیتِ 6/60سفیذسًگ ، ٍصى هَلىَلی  خصوصیات:
، وَدی 44-46، هحلَل، آثگیش، دسغذ ًیتشٍطى  32/1 

دسخِ  20گشم آة  100، حاللیت گشم دس 7/66گشم آة غفش دسخِ سبًتیگشاد  100است اسیذصا، حاللیت گشم دس 



 20، حذ ثحشاًی سعَثت ًسجی دس  0/251دسخِ سبًتیگشاد  60گشم آة  100دس ، حاللیت گشم 0/180سبًتیگشاد 

. ثقالٍُ ثش اسبس استبًذاسد هلی ایشاى  %73دسخِ سبًتیگشاد  30% ،حذ ثحشاًی سعَثت ًسجی دس 81دسخِ سبًتی گشاد 

دسغذ  5/0ض حذاوثش هیلیوتش ٍ دسغذ سعَثت ًی 1تب  3/0% ثیي 92دسغذ ٍ اًذاصُ داًِ ّب  1حذ هدبص ثیَست حذاوثش 

هیلیوتش هَخت تسشیـ دس خزة ًیتشٍطى ٍ ولَخِ ضذى  2/0تقییي گشدیذُ است. ٍخَد خبوِ ٍ یب رسات وَچىتش اص 

 دسغذ هحذٍد گشدیذُ است. 5/0وَد گشدیذُ ٍ ثِ ّویي دلیل همذاس آى ثِ حذاوثش 

ًیبست، خغشات آتص سَصی ًذاسد، سعَثت هضایب ٍ هقبیت اٍسُ: اسصاًتشیي ٍ دس ًتیدِ پش هػشف تشیي وَد ًیتشٍطًِ د

%( ثبالتش است ٍ لزا ولَخِ ًوی ضَد، وَدی است اثتذا 4/59%( دس همبیسِ ثب ًیتشات آهًَیَم )1/75ًسجی ثحشاًی آى )

ثبصصا ٍ دس ول اسیذصا، ثشای هحلَلپبضی هٌبست است. هطىل اغلی دس هػشف ایي وَد دس ایشاى هیضاى ثبالی تلفبت آى 

دسخِ سبًتیگشاد( ایي  20گشم دس ّش لیتش آة دس  1080است. دس هشحلِ اٍل ثِ فلت حاللیت صیبد )پس اص هػشف 

ضستِ ضذُ ٍ دس صسافتْبیی هبًٌذ ثشًح ثخص لبثل تَخِ وَد ثِ سشفت اص دستشس گیبُ خبسج هی گشدد.             وَد سشیقب 

% گضاسش 40قضی دیگش اص صسافتْب تب ووتش اص ٍ دس ث  %20ساًذهبى خزة ًیتشٍطى اص اٍسُ تَسظ گیبُ دس ثشًح تب ووتش اص 

اص عشف دیگش چٌبًىِ ایي وَد دس سغح خبن پَضیذُ ضَد دس عَل هذت یه تب دٍ سٍص تَسظ  ضذُ است.

هی ضَد وِ ثسیبس ًبپبیذاس است ٍ دس ضشایظ للیبیی ثَدى   CO ( NH) تجذیل ثِ وشثٌبت آهًَیَم Urease آًضیوی ٍاوٌص

ثخص فوذُ ای اص ًیتشٍطى ثِ غَست اهًَیبن هتػبفذ هی گشدد. ثٌبثشایي ثب ّوِ هضایبی گشهی ٍ خطىی َّا  خبن ٍ

 دس خبن ّبی للیبئی تَغیِ ًوی ضَد.  ایي وَد هػشف آى دس ثشًدىبسی ٍ دس ضشایظ وطت دین ثخػَظ

ثیطتش ًجبتبت صسافی ایي وَد وبهال دس هحلَل خبن حل هی ضَد اهب ثفشم آهیذی لبثل استفبدُ  اثرات اوره در خاک:   

ًیست. دس اثش هػشف دس حضَس آًضین اٍسیبص ّیذسٍلیض ضذُ ٍ ثِ وشثٌبت آهًَیَم ٍ سپس آهًَیَم ٍ ًْبیتب ثِ ًیتشات 

 تجذیل هی ضَد:

       CO(NH  )   +  H O                                           (NH ) CO  

  

        (NH ) CO  +  O                                              HNO  + CO +  H O 

  

        HNO  + O                                                        HNO  

  

سٍص لجل اص وبضت هػشف وٌٌذ صیشا تجذیل اٍسُ ثِ وشثٌبت آهًَیَم یب ًیتشات  4یب  3تَغیِ ضذُ است وِ اٍسُ سا 

فتِ صهبى ًیبص داسد وِ ایي صهبى ثِ سعَثت، دهب، اسیذیتِ، هبدُ آلی، ًَؿ خبن ٍ همذاس هػشف ثستگی حذٍدا یه ّ

داسد. تلفبت اٍسُ دس خبن ّبی غیش غشلبة ٍ دس ضشایظ هقوَل اصعشیك آثطَئی ون است اهب دس ضشایظ غشلبة ًیتشات 

تجذیل ٍ ًْبیتب ثْذس هی سٍد. اٍسُ سا    NO   ٍ N ِحبغل اص آهًَیَم ثِ هٌغمِ پبئیي تش )احیب( ضستِ ٍ دس ایي هٌغمِ ث

دسغذ استفبدُ وشد. ثبیستی تَخِ ًوَد وِ همذاس ثیَست آى  6تب  3هی تَاى ثػَست هحلَلپبضی ثشگی ثب غلؾت ّبی 

 صیبد ًجبضذ.

  

(: ایي وَد اص پبضیذى گَگشد هزاة ثش سٍی داًِ ّبی اٍسُ ثِ دست هی آیذ. دس ایي فشایٌذ  SCU) کود اوره با پوشش گوگرد  

دسغذ  25تب  12دسخِ سبًتیگشاد ٍ هیضاى گَگشد ثش حست حاللیت هَسد ًؾش وَد ثیي  75ٍ اٍسُ  150حشاست گَگشد 

یب وٌذتش سّب هی گشدد. ساًذهبى است. ثِ فجبست دیگش ّش لذس ضخبهت الیِ گَگشدی ثیطتش ثبضذ اٍسُ دیشتش هحلَل ٍ 



خزة ًیتشٍطى ایي وَد تَسظ گیبُ ثسیبس ثبال ٍ ثِ فجبست دیگش تلفبت آى چِ اص ساُ آثطَیی ٍ یب تػقیذ اص سغح خبن 

 ثسیبس ًبچیض است.

  

بى عَالًی ثب فالٍُ ثش وَد اٍسُ ثب پَضص گَگشدی، یىی اص وَدّبئی وِ هذت صه کود اوره فرهالدئید) کود نیتروژنه کند رها:  

فٌَاى تدبستی اٍسُ فشم تْیِ ضذُ ٍ دس ثبصاس ثِ فشٍش هی سسذ، اٍسُ فشهبلذئیذ است. ایي وَد اص پلیوشیضاسیَى اٍسُ ٍ 

فشهبلذئیذ ثِ دست هی آیذ. تَلیذ ًْبئی هخلَعی اص پلیوشّبی هتیلي اٍسُ است وِ ثش اسبس عَل صًدیش ٍ ٍصى 

دّبی اٍسُ فشم ثِ ًسجت پلیوشّبی هختلف دس هخلَط ثستگی داسد. ّش چِ هَلىَلی عجمِ ثٌذی هی ضًَذ. فقبلیت وَ

صًدیشّبی هَلىَلی وَچىتش ثبضذ، ًیتشٍطى لبثل استفبدُ ثیطتشی ثشای گیبُ ٍخَد خَاّذ داضت. همذاس ًیتشٍطى ایي 

یب دسغذ  دسغذ است ٍ اثش آى هقوَال ثش اسبس ًسجت اخضای تطىیل دٌّذُ ٍ اص عشیك ضبخع فقبلیت 38وَد حذٍد 

ثشای هحػَالتی وِ ًیتشٍطى   هغبلقبت ًطبى دادُ است وِ  حاللیت ًیتشٍطى دس آة سشد ٍ گشم تقییي هی گشدد.

صیبدی هػشف هی وٌٌذ ) هبًٌذ رست( ٍ یب هحػَالتی وِ دٍسٓ سضذ عَالًی تشی داسًذ، هػشف وَدّبی وٌذ سّب 

ش ضذ اص لحبػ ٍاحذ ًیتشٍطى گشاًمیوت است. ثِ لحبػ فشاٍاًی یب اٍسُ فشم اٍلی تش است. اهب ّوبًگًَِ وِ رو  SCU ًؾیش

دس ایشاى، ایي وَدّب استفبدُ ثیطتشی داسًذ.   دسغذ ًیتشٍطى 33دسغذ ًیتشٍطى ٍ حتی ًیتشات آهًَیَم ثب  46اٍسُ ثب 

ثبیستی دلت ًوَد وِ ثِ لحبػ لبثلیت ایي وَدّب ثشای ضستطَ ٍ تػقیذ، ثخػَظ دس خبن ّبی سجه ٍ اًدبم 

 آثیبسی سٌگیي یب ثبسًذگی صیبد ، ایي وَدّب سا ثػَست تمسیظ هػشف ًوَد.

  

% ًیتشٍطى، وَدی 20-21                                              خبوستشی یب لَُْ ای سٍضي، ًسجتب  هحلَل دس آة ،  : CaCO , NH NO نیترات آهونیوم، کلسین

 است خٌثی، ثی ضىل ٍ خبغیت اًفبخبسی ون.

% ًیتشٍطى داسد، حبٍ 26                                        سًگ، هحلَل دس آة. ًسجتب  آثگیش، خبلع آى سفیذ  : SO .NH NO( NH) نیترات سولفات آهونیوم

 % سَلفَس. وَدی است اسیذصا.15

%، وَدی است اسیذصا ٍ 25% ٍ ًیتشٍطى هقوَلی 2/26سفیذسًگ، هحلَل دس آة، ًیتشٍطى خبلع :NH Cl کلرید آهونیوم

 وشیستبلی .

  

 سرنوشت کودهای نیتروژنه در خاک ها

آهًَیَم دس خبن، ایي وَد تدضیِ ضذُ ٍ ثِ وبتیَى آهًَیَم ٍ آًیَى ًیتشات ٍ سَلفبت تجذیل  دس اثش هػشف سَلفبت

 هی ضَد:

(NH ) SO                                NH  + SO 
 - 

  

( تَسظ هَخَدات هیىشٍثی خبن هػشف ٍ ثفشم آلی دس هی 2(خزة گیبُ هی گشدد 1 سرنوشت یوى آهونیوم : -الف

( دس اثش فول ًیتشات سبصی ثِ ًیتشیت ٍ 5تػقیذ هی ضَد ٍ   NH ( ثػَست گبص4سسْب تثجیت هی ضَد، ( تَسظ 3آیذ، 

 سپس ًیتشات تجذیل هی ضَد.



( 3( تَسظ هَخَدات هیىشٍثی خبن هػشف ٍ ثفشم آلی دس هی آیذ، 2(خزة گیبُ هی گشدد، 1 سرنوشت نیترات: -ب

( دس اثش 5تػقیذ هی ضَد ٍ   NH ( ثػَست گبص4ثْذس هی سٍد،    O Nیب  N دس اثش فول ًیتشات صدائی ثػَست گبص

 آثطَئی یب سٍاًبة سغحی ثْذس هی سٍد.

( 3( تَسظ هَخَدات هیىشٍثی خبن هػشف ٍ ثفشم آلی دس هی آیذ، 2(خزة گیبُ هی گشدد، 1 سشًَضت سَلفبت: -ج

 سٍاًبة سغحی ثْذس هی سٍد.دس اثش آثطَئی یب  5( دس خبن احیب هی ضَد ٍ 4تَسظ سسْب خزة سغحی هی ضَد، 

  

 تأثیش وَدّبی ًیتشٍطًِ ثش خػَغیبت خبن

 تبثیش ثش سبختوبى خبن -2                   تبثیش ثش اسیذیتِ خبن -1

% ثشای خٌثی سبصی 90ویلَگشم است چِ همذاس وشثٌبت ولسین  110هثبل: اسیذیتِ هقبدل وَد سَلفبت آهًَیَم  

 .الصم است  ویلَگشم ایي وَد 200

  

Kg 244 ;220  ×90/100   110 100 

      100% X=    kg 200 

  

         کودهای فسفاته 

هَاد اٍلیِ هَسد ًیبص دس تْیِ اًَاؿ وَدّبی فسفبتِ اثتذا سٌگ فسفبت )یب خبن فسفبت( ٍ اسیذ سَلفَسیه هی      

است ٍلی   Ca OF (PO ) غَست خلَظ فشهَل آًْبثبضذ. ثیطتش خبن ّبی فسفبت اص ًَؿ فلَس ٍ آپبتیت ّستٌذ وِ دس 

ٍ ثقضی ٍلتْب ثب هَا خغشًبوی هبًٌذ اٍساًیَم،  Mg، Sr، Na، Ca، OH، Cl ٍ As ّویطِ همذاس صیبدی ًبخبلػی اص فٌبغش

 ضًَذ.   تَسین ٍ وبدهیَم ًیض ّوشاُ است. وَدّبی فسفبتِ فوذُ ثِ لشاس صیش خالغِ هی 

 :اص اثش اسیذسَلفَسیه ثش سٍی خبن فسفبت ثذست هی آیذ ٍ هبدُ فسفبتِ آى ایي وَد  سوپر فسفات ساده

 هًََولسین فسفبت است.

Ca  F (PO ) + H SO + H O                 Ca(H PO ) .H O+ CaSO + HF 

% ٍ 93ویلَگشم اسیذ سَلفَسیه  390  ویلَگشم خبن فسفبت، 626ًیبص ثِ   P O %20ثشای تَلیذ یه تي وَد حبٍی 

التػبدی ثَدى تَلیذ اص   ویلَگشم آة است. هضایبی فوذُ دس تَلیذ ایي وَد فجبست است اص سشهبیِ گزاسی پبییي، 90

اثش اغالحی گچ ّوشاُ دس اغالح خبن  آى دس سفـ ًیبص وَدی ثِ فسفش، ؽشفیت پبئیي، حاللیت خَة ٍ ضذت اثش خَة

تأهیي ثقضی اص فٌبغش سیضهغزی یب ون هػشف وِ ثِ غَست ًبخبلػی ّوشاُ خبن فسفبت ّستٌذ. هطىل            ٍ ًْبیتب 

ى دس است ٍ ثِ ّویي دلیل حول آ  P O %20 ± 2                                                          اغلی دس ساثغِ ثب ایي وَد فیبس پبییي است وِ هقوَال  دس حذٍد 

 هسبفتْبی عَالًی همشٍى ثِ غشفِ ًوی ثبضذ.



 :همذاس دسغذ اسید فسفریک P O   است. حاللیت فسفش هَخَد دس خبن 37تب  30                     خبن فسفبت هقوَال  ثیي  دس %

فسفبت ثسیبس ًبچیض است ٍ ثب افضایص اسیذ خْت هحلَل ًوَدى فسفش فیبس هخلَط وبّص هی یبثذ. دس غٌقت تَلیذ 

فشهَل وَد ضیویبئی خْت تَلیذ وَدّبی فسفبتِ ثب فیبس ثبالتش الصم است اثتذا فسفش هَخَد دس خبن فسفبت عجك 

 صیش ٍ ثب اثش دادى اسیذ سَلفَسیه ثش سٍی خبن فسفبت خذا ضَد.

Ca  F (PO ) +  H SO +  nH O               CaSO  +nH O+ H PO + HF 

تىویل ٍاوٌص هخلَط اص غبفی فجَس دادُ هیطَد. گچ حبغلِ سا ثِ فٌَاى هحػَل خبًجی دٍس سیختِ ضذُ ٍ پس اص    

یب ثشای سبخت دیَاسّبی گچی ٍ وف پَضْبی هطبثِ ثب هَصائیه هػشف هی ضَد. اسیذفسفشیه حبغلِ وِ ثش حست 

  تَاى هی  وَد )اسیذ(  ایي است. : اص  P O دسغذ 40تب  27ًَؿ فشایٌذ حبٍی 

ایي اسیذ سا تغلیؼ ٍ ثشای سبخت اًَاؿ وَدّبی فسفبتِ هَسد  .ًوَد  استفبدُ فطبس  تحت  آثیبسی  ّبی سیستن دس هستمیوب

 گیشد. استفبدُ لشاس هی

 سوپر فسفات تریپل یا Triple super phosphate :  هػشف خْبًی وَدّبی فسفبتِ سَپش فسفبت 20دس حذٍد %

 فسفشیه ثش سٍی خبن فسفبت عجك ٍاوٌص صیش ثذست هی آیذ.تشیپل است وِ اص اثش اسیذ 

Ca  F (PO ) + H PO +  H O                     Ca(H PO ) .H O+ HF 

                                                                                خذیذ ایي وَد پس اص تَلیذ هستمیوب  داًِ ثٌذی هی ضَد. ایي وَد هقوَال  حبٍی دس حذٍد  ثش اسبس فشایٌذّبی     

46% P O   20یب دس حذٍد% P  آى اص اسیذفسفشیه تأهیي 70% فسفش اص خبن فسفبت ٍ 30هی ثبضذ وِ دس حذٍد %

 بثل حل دس آة هی ثبضذ.ل  %89% لبثل استفبدُ ٍ دس حذٍد 98هی گشدد. اص ول فسفش هَخَد دس ایي وَد دس حذٍد 

ایي وَد ثِ غَست داًِ ثٌذی ثشای هػشف هستمین ٍ ّوچٌیي پَدس ثشای سبخت وَدّبی وبهل تَلیذ هی گشدد.      

ولسین هَخَد دس ایي وَد داسای اثش اغالحی دس خبن ثَدُ ٍ سبیش ًبخبلػیْبی هَخَد ًیض دس سفـ ووجَد فٌبغش 

ي وَد ثِ خَثی لبثل داًِ ثٌذی هی ثبضذ ٍلی هػشف پَدس آى ًیض دس تَلیذ سیضهغزی هؤثش هی ثبضٌذ. دس حبلی وِ ای

هتذاٍل است. دس تدبست خْبًی غبدسات ایي هحػَل ثقذ اص دی فسفبت آهًَیَم    -  -   اًَاؿ وَدّبی هشوت هبًٌذ

ى ٍ دی فسفبت هیلیَ 40دس ستجِ دٍم لشاس داسد. دس سبل ّبی اخیش غبدسات سبالًِ ایي وَد ثغَس هتَسظ دس حذٍد 

هیلیَى تي گضاسش ضذُ است. وطَسّبی فوذُ غبدس وٌٌذُ ایبالت هتحذُ آهشیىب ٍ وطَسّبی  10آهًَیَم دس حذٍد 

 ضوبل آفشیمب هی ثبضٌذ.

 آهونیوم  فسفات  (DAP) (NH ) HPO   فسفر درصد 46  هحتوی (P O )  ایي وَد اص اثش   : نیتروژى درصد 11و

ٍ هًََ آهًَیَم  18-46-0  اسیذفسفشیه ثذست هی آیٌذ. فشهَل وَدی دی فسفبت آهًَیَمآهًَیبن ثش سٍی 

ثبضذ. دس حبلتی وِ ثِ فلت   هی  %60است ٍ ثٌبثشایي فیبس وَدی ّش دٍ وَد ثسیبس ثبالتش ٍ ثیص اص  11-51-0فسفبت 

دس ایي وَد   N/P O غزایی یقٌیفیبس وَدی ثبال ّضیٌِ حول ٍ ًمل فسفبتْبی آهًَیَم پبییي است ٍلی ًسجت فٌبغش 

ثسیبس ًبهتقبدل است ٍ ثب تَخِ ثِ ًیبص اغلت گیبّبى هػشف ایي وَد ثِ تٌْبیی لبثل تَغیِ ًیست ٍ الصهست ثب 

افضایص ًیتشٍطى ٍ پتبسین ًسجت فٌبغش غزایی آى هتقبدل گشدد. اص عشف دیگش ثِ فلت سعَثت ثحشاًی دس حذ 

ؿ فسفبت آهًَیَم استفبدُ اص آًْب دس سبخت اًَاؿ وَدّبی ضیویبئی وبهل چِ اص ثشای ّش دٍ ًَ  %80هغلَة ٍ ثبالی 

عشیك اهتضاج فیضیىی ٍ یب ضیویبئی هتذاٍل است ٍ هبًٌذ سَپش فسفبت تشیپل هیضاى حاللیت آًْب دس خبن ًیض دس حذ 

 هغلَة هی ثبضذ.

 غلیظ  سوپرفسفات  Ca(H PO )  CaSO   H O (TSP)هحتوی  

 .ثبضذ هی  فبلذًیتشٍطى  ٍلی ثبضذ هی  آهًَیَم  فسفبت  هطبثِ وَد  ایي : ( P O) فسفر درصد 46



 ساده  سوپرفسفات (SSP)  Ca(H PO ) .CaSO   H O)  حداقل  هحتوی  

 .ثبضذ هی  آهًَیَم  فسفبت  هطبثِ ًیض وَد  ایي :  ( P Oفسفر) درصد 16

 آهونیوم  هنوفسفات  NH H PO  (MAP) فسفر درصد 66  هحتوی (P O )  و

ًوَد   استفبدُ  سَْلت  ثِ  آى اص  تَاى فطبسهی  تحت  آثیبسی  سیستن دس ٍ  ثَدُ  هحلَل وَد  ایي  : نیتروژى درصد 12

 فسفبتِ(.  وَدّبی سبیش ثش وَد  ایي  )هضیت

 خالص  فسفریک اسید  H PO  فسفر درصد 54  هحتوی (P O ) : وَد )اسیذ(   ایي اص

 .ًوَد  استفبدُ فطبس  تحت  آثیبسی  ّبی سیستن دس  تَاى هی ًیض

  

اًَاؿ وَدّبی فسفشُ پس اص افضایص ثِ خبن ٍ ثخػَظ دس ضشایظ خبن ّبی آّىی ایشاى، دس وَتبُ هذت 

تجذیل ثِ فسفبت ولسین هی ضًَذ ٍ ّوشاُ ثب افضایص ًسجت ولسین دس هَلىَل استَفسفبت حاللیت فسفش 

 دس اًتخبة وَد فسفبتِ هٌبست تَخِ ثِ اغَل صیش تَغیِ هی گشدد.  ثب تَخِ ثِ ایي هَضَؿ  یبثذ.وبّص هی         ضذیذا 

ًبهتقبدل است ٍ هػشف هستوش ایي وَد هَخت تشاون ثیص اص حذ فسفش ٍ  MAP ٍ DAP دس وَدّبی  N/P O ًسجت -1

اضبفِ هحػَل حبغل اص هػشف  ثشٍص ووجَد فٌبغش ون هػشف هبًٌذ سٍی ٍ آّي هی ضَد. ثٌبثشایي دس ثقضی ضشایظ

ایي دٍ وَد ثِ فلت ًیتشٍطى ّوشاُ است ٍ ًِ فسفش ٍ ثبیذ دلت ضَد تقبدل ثیي هػشف وَد ٍ ًیبص وَدی خبن حفؼ 

 ضَد. دس هجحث وَدّبی وبهل ایي ًىتِ ثیطتش تطشیح خَاّذ گشدیذ.

آهًَیبن است اص دٍ ًمغِ ًؾش دس وطَسّبیی هثل ایشاى وِ غبحت هٌبثـ فؾین گبص عجیقی وِ خَسان ٍاحذّبی  -2

 ثیطتش ثِ غالح هی ثبضذ. DAP دس همبیسِ ثب TSP ٍاسدات وَد فسفبتِ ثِ غَست

 ثیطتش اص وَدّبی فسفبت آهًَیَم است. TSP هیضاى فٌبغش ون هػشف دس وَد -1

 .لیوت توبم ضذُ وَدّبی ًیتشٍطًِ ووتش اص هقبدل لیوت ًیتشٍطى ّوشاُ وَدّبی فسفبت آهًَیَم است -2

ثِ فلت اثش اغالحی گچ ٍ فٌبغش ون هػشف ّوشاُ ثب وَد سَپش فسفبت سبدُ ثبیذ تَلیذ داخلی آى هَسد تَخِ،  -3

تَغیِ ٍ پطتیجبًی هسئَلیي دس ثخص ٍصاستخبًِ ّبی ریشثظ ثبضذ. ثذیْی است ٍاسدات آى ثِ دلیل فیبس پبییي وَدی 

 تَغیِ ًوی ضَد.

                                                            لیت ٍ دس ًتیدِ ساًذهبى خزة وَدّبی فسفبتِ سا ضذیذا  ثْجَد هی خبن، حال pH افضایص هَاد آلی ٍ وبّص -4

 هی ثبضذ. 5/6تب  2/7اص ًمغِ ًؾش حاللیت اهالح فسفش دس خبن  pH ثخطذ. هٌبسجتشیي

 12تب  8ٍ دس عَل  Phosphate Calcium Acta یب OCP دس خبن ّبی آّىی وَدّبی فسفبتِ هحلَل دس عَل سِ هبُ ثِ  -5

تجذیل هی گشدًذ وِ ثِ تشتیت هَخت وبّص حاللیت فسفش دس خبن  Beta Calcium phosphate فسفبت هبُ ثِ ثتب ولسین

 هی ضًَذ. ثٌبثشایي هػشف عَالًی وَدّبی فسفبتِ لجل اص وطت ٍ یب ضشٍؿ ثشداضت هحػَل تَغیِ ًوی گشدد.

ل هتقذدی اص خولِ سضذ دس دسخبت حشاست پبییي خزة فسفش ثِ ٍسیلِ سیطِ گیبُ خَة اًدبم ًوی گیشد. فَاه -6

وٌذ ضذى فول هقذًی ضذى تشویجبت فسفشُ هی تَاًذ دس ایي پذیذُ هؤثش  ون سیطِ، حشوت هحذٍدتش هحلَل خبن،

                                                                                                     ثبضذ. ثٌبثشایي تأهیي فسفشدس ضشٍؿ فػل سضذ ًجبتبت وِ دسخِ حشاست پبییي است هَخت سضذ ثْتش سیطِ ٍ ًْبیتب  

 فولىشد ثیطتش خَاّذ ضذ.



بس ًگْذاسی آة دس خبن لذست )وبّص هیضاى سعَثت( خزة فسفش تَسظ گیبُ وبّص هی یبثذ. ثب افضایص فط -7

ثٌبثشایي تأهیي آة وبفی دس هَلـ هػشف وَدّبی فسفبتِ، ثخػَظ دس اٍایل فػل سضذ الصم ٍهلضٍم یىذیگش دس خزة 

 ثبضذ.                                                               همذاس وبفی فسفش ٍ سضذ ثْتش سیطِ ٍ ًتیدتب  فولىشد ثیطتش گیبُ هی

آّىی ثَدى اغلت خبن ّبی ایشاى ٍ خبغیت تثجیت صیبد ایي خبن ّب، فالٍُ ثش ثىبسگیشی توْیذات فَق  ثِ فلت -8

هػشف وَد ثِ غَست ضیبسی وِ توبس ثیي وَد ٍ خبن ووتش است ثْتش اص پخص وَد دس سغح خبن ٍ سپس صیش ٍ 

 سٍ وشدى تَسظ ضخن فویك است وِ سٍش هتذاٍل دس ایشاى هی ثبضذ.
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