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تغذیه برگی، اصول علمی و عملیات مزرعه ای

معرفی کتاب

ــدز،  ــا فرنان ــر ویکتوری ــف دکت ــه تألی ــه ای« ب ــات مزرع ــی و عملی ــول علم ــی، اص ــه برگ ــاب »تغذی کت
دکتــر تومــاس ســوتیروپولوس و دکتــر پاتریــک بــراون در ســال 2013 توســط انتشــارات معتبــر »آیفــا 
« منتشــر شــد و پــس از ترجمــه دکتــر بابــک متشــرع زاده )دانشــیار گــروه خاکشناســی پردیــس 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران(، مهنــدس مجیــد موســوی و مهنــدس جمــال 
شــیخی، در ســال 1394 در مؤسســه انتشــارات دانشــگاه تهــران بــه چــاپ رســید و در ســال 1397 
نیــز چــاپ ســوم ایــن کتــاب منتشــر شــد. ایــن کتــاب در 167 صفحــه و 7 فصــل تدویــن شــده اســت.

در پیشگفتار مترجمان می خوانیم:
مدیریت بهینه تغذیه، با در نظر گرفتن اصول علمی و محدودیت های اقلیمی، خاکی و گیاهی، بهترین روش  های 
مصرف کودها را ارائه می کند. در زمینه مصرف کودها، چهار اصل مهم و مکمل هم، مطرح می باشد . اصل نخست، 
از آنجایی که امکان تأمین هر یک از عناصر غذایی کودی توسط طیف  استفاده از منابع کودی صحیح و مناسب است. 
بر  باید  انتخاب  انتخاب آگاهانه و مناسب کودها بسیار حائز اهمیت است. این  بنابراین  از کودها وجود دارد،  وسیعی 
اساس مؤلفه هایی مانند قابلیت دسترسی به منبع کودی مناسب، سازگاری و خاصیت اصالح کنندگی کود در شرایط 
خاک های آهکی ایران و ارزانی منابع تهیه آن باشد. اصل دوم تغذیه کودی بیان کننده مصرف کود در مقدار مناسب، 
اصل سوم، مصرف کود در زمان مناسب و در نهایت اصل چهارم، مصرف کود در محل مناسب است. توجه به این چهار 
اصل کودی در همان گام نخست نشان می دهد که تغذیه برگی با تأثیر مثبت و سازگاری با چهار اصل مذکور، می تواند 
انواع محصوالت  نگهداشت  و دوره  افزایش ماندگاری  نیز  و  و غنی سازی محصوالت  بهبود کیفیت  افزایش عملکرد،  در 
زراعی، باغی و فضای سبز مؤثر باشد. از فواید دیگر تغذیه برگی، کاهش اثرات تنش های زنده و غیرزنده )محیطی( است. 
به عنوان مکمل مصرف  برگی  تقویت نقش تغذیه  به اهمیت و جایگاه تغذیه گیاه در کشور و ضرورت  با توجه 
خاکی کودها، انتشار این کتاب گام کوچکی برای آشنایی عالقمندان با محاسن تغذیه برگی و جنبه های علمی این حوزه 

به شمار می رود و امید است مورد استقبال عالقه مندان قرار گیرد.

در مقدمه این کتاب آمده است:
از عواملی که  این حال، درک فعلی  با  زراعی است.  پربازده گیاهان  و  پایدار  برای مدیریت  ابزاری مهم  برگی  تغذیه 
از هر دو  تلفیقی  این کتاب تجزیه و تحلیلی  قرار می دهند، کامل نشده است.  تأثیر  را تحت  نهایی محلول پاشی ها  اثر 
ارائه می دهد  بخش اصول فیزیکی، شیمیایی و زیستی شناخته شده برای تأثیر در جذب برگی و استفاده توسط گیاه 
اثر  کننده  تعیین  نهایت  در  که  عواملی  درباره  دیدگاه ها  ارائه  برای  موجود  مزرعه ای  و  آزمایشگاهی  تحقیقات  نتایج  و 
از اصول فیزیکی، شیمیایی،  به درک درست  زمینه  این  در  آورده است. پیشرفت ها  را فراهم  محلول پاشی ها می باشند 
کتاب،  این  از  هدف  دارد.  نیاز  شده،  محلول پاشی  غذایی  عناصر  از  استفاده  و  جذب  بر  حاکم  زیست محیطی  و  زیستی 
توصیف جزء به جزء و دقیق وضعیت دانش و سازوکارهای جذب واقعی توسط اندام های گیاهی )برگ ها و میوه ها( از 
محلول های عناصر غذایِی تغذیه برگی و توصیف عوامل محیطی و زیستی و برهم کنش هایی است که کلید درک این 
فرایندها می باشند. برای رسیدن به درک بیشتر این فناوری، ظرفیت، نقاط ضعف و عوامل ناشناختهء آن، اطالعات تجربی 
جمع آوری شده از آزمایش ها و عملیات مزرعه ای محلول پاشی عناصر غذایی با اصول فیزیکی، شیمیایی و زیستی ادغام 
برای  نیاز  این فناوری و تحقیق و توسعه مورد  روی  برای نشان دادن چالش های پیش  نویسندگان  شده اند. همچنین 

پیشرفت آن در تالش و تکاپو خواهند بود. هدف از این کتاب این است که خواننده را با این درک و بینش آشنا کند.

کتـــــــــاب 
حاضر در ســــال 

1396 در بیســــــــت و 
چهارمین دوره جشنواره 
کتاب سال دانشجویی، 

شایستـــــه تقدیر 
شناختـه شد.
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این کتاب به 7 فصل تقسیم می شود:
فصل اول، مقدمه و هدف: در این فصل تاریخچه ای مختصر از تغذیه برگی آمده است.

فصل دوم، سازوکارهای نفوذ به درون گیاه: در این فصل به نقش مورفولوژی برگ و ساختمان گیاه )انواع کوتیکول 
و ساختمان های اپیدرمی اختصاصی آنها، ساختمان میکرو و نانوی سطح گیاه(، مسیر و سازوکارهای نفوذ )نفوذپذیری 

کوتیکولی( اشاره شده است.
فصل سوم، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محلول های تغذیه برگی و تأثیر آنها روی نفوذ: در این فصل عوامل 
گیاه  پیرامون  محیط  برگی؛  نفوذ  مقدار  و  پخشیدگی  برگ،  خیسیدگی  برگی،  تغذیه  محلول  نگهداری  کننده  تعیین 

محلول پاشی شده و فرموالسیون ها و بهبوددهنده های جذب برگی مورد بررسی قرار گرفته است. 
فصل چهارم، عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و زیستی مؤثر بر پاسخ گیاه به تغذیه برگی: در این فصل سن برگ، 
بر  اثر محیط  ارقام گیاهی؛  و  تاج پوشش؛ گونه ها  توسعه  و  برگ  یکنواختی  برگ،  آنتوژنی  یا  رویش  و  رشد  برگ،  سطح 
کارایی عناصر غذایی محلول پاشی شده )نور، درجه حرارت و رطوبت(؛ خالصه اثرات محیطی بر پاسخ گیاه به تغذیه برگی و 

همچنین تحرک و انتقال عناصر غذایی پرداخته شده است.
فصل پنجم، سال های اجرا بر اساس آموخته های مزرعه ای: فناوری کاربرد محلول پاشی؛ فرموالسیون های برگی و 
فناوری مصرف؛ اصول زیستی برای استفاده از کودهای برگی؛ اثر وضعیت تغذیه ای گیاه بر کارایی کودهای برگی؛ منبع و 
فرموالسیون عناصر غذایی برای محلول پاشی برگی و همچنین وقوع سمیت عناصر در نتیجه محلول پاشی در این فصل 

بررسی شده است.
فصل ششم، مالحظات قانونی و زیست محیطی: در این فصل مقررات کودهای برگی و پتانسیل خطرات زیست 

محیطی و کیفیت مواد غذایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل هفتم، چشم اندازهای تغذیه برگی: در این فصل به تقاضا )نیاز گیاه به عناصر غذایی( و عرضه )عوامل مؤثر 

بر کارایی تغذیه برگی( و شرایط حاکم بر آن پرداخته شده است.
با توجه به مباحث مطرح شده، این کتاب می تواند به عنوان منبع کمک درسی در تدریس دروس مختلف این حوزه 
سایر  و  سبز  فضای  نباتات،  اصالح  و  زراعت  علوم  باغبانی،  علوم  خاک،  مهندسی  و  علوم  رشته های  دانشجویان  برای 

عالقه مندان این حوزه توصیه شود.
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