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مقدمه
لــزوم بهره  بردارى بهينه از منابع خــاك و به خصوص آب طى 
سال  هاى اخير، توسعه كشت  هاى گلخانه  اى را در اولويت قرار داده 
است. با توجه به هزينه باالى احداث و نگهدارى گلخانه، توجه به 
مســايل تغذيه  اى گياهان كشت  شده در گلخانه كه نقش بسزايى 
در رســيدن به عملكرد و كيفيت بيشتر محصول دارند، از اهميت 
بااليى برخوردار است. گوجه فرنگى گياهى از خانواده بادمجانيان 
است كه قابليت توليد در سيستم  هاى كشت خاكى، بدون خاك، 

كشت گلخانه  اى و مزرعه  اى را دارد. 
تغذيه بهينه يعنى فراهم كــردن همه عناصر غذايى به ميزان 
مناسب و به نسبت  هاى متعادل كه با منحنى رشد گياه هم خوانى 
دارد و كيفيت توليد را به باالترين ميزان خود مى  رســاند. تعادل 
عناصر غذايى در بافت  هــاى مختلف گياهى طى مراحل مختلف 
رشد، عامل اساسى تأمين سالمت گياه است. در صورتى كه تغذيه 
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نامتعادل (كمبود يا بيش ــبود) باشد، افت كيفيت و كاهش رشد و 
عملكــرد به  وجود مى  آيد. تغذيه متعادل در گوجه فرنگى منجر به 
رسيدگى يكنواخت، خوش رنگى و هم  اندازه بودن ميوه  ها مى  شود. 
برداشت عناصر غذايى معدنى توسط گياه، آبشويى و ساير عوامل 
از خاك يا هر بســتر ديگرى بايد جبران شــود. بنابراين مديريت 
تغذيه شامل فراهم آوردن عناصر غذايى در نسبت هاى مناسب و 
زمان  هاى مقتضى است. برنامه كوددهى ايده  آل نيز بايد در زمان 
و به مقدار صحيح انجام شــود. اســتفاده از كود به  صورت تغذيه 
برگى يا مصرف خاكى، يكى از ابزارهاى تغذيه بهينه است. توليد 
گياه از دو جنبه عملكرد و كيفيت محصول قابل بررســى است؛ 
بنابراين توصيه  هاى تغذيه  اى بايد سبب توليد بيشترين عملكرد و 
كيفيت و كمترين هزينه شود. در اين دست  نامه سعى شده است 
تا به جنبه  هاى مختلف تغذيه  اى و راه  هاى رسيدن به تغذيه بهينه 

گياه گوجه فرنگى در گلخانه پرداخته شود.
معرفى محصول

گوجه فرنگــى از خانواده Solanaceae اســت. ميــوه اين گياه 
شكل ها و اندازه  هاى مختلفى دارد. حدود 75 درصد گوجه فرنگى 
توليدى، به صورت تازه مصرف مى شود. مهم ترين توليدكنندگان 
گوجه فرنگــى در جهان، چين، هند، تركيه، مصر و اياالت متحده 
هســتند. بعد از خيار، گوجه فرنگى مهم ترين محصول گلخانه  اى 
كشور است، اما در كشورهاى اروپايى مانند هلند و اسپانيا كه در 
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گلخانه  دارى پيش رو هســتند، اولين محصول گلخانه  اى محسوب 
مى شود(شــكل1). نياز غذايى گوجه فرنگى گلخانه  اى كه ميزان 
ذخيره توليد حدود 300 تن در هكتار را دارد، بســيار باالســت 
و مانند خيار محصولى پرتوقع محســوب مى  شود. بنابراين تأمين 
نياز غذايى آن، از عوامل مهم توليد اين محصول به شمار مى  رود. 
در ايران، ميزان توليد گوجه فرنگى گلخانه  اى كمتر از 300 تن در 
هكتار اســت، در حالى كه در گلخانه  هاى بسيار مجهز هلند، اين 

ميزان از 500 تن در هكتار نيز فراتر است.

شكل1- گلخانه گوجه
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مراحل رشد و نمو گوجه فرنگى
رشــد و نمو گوجه فرنگى در مزرعه، به شــش مرحله تقســيم 
مى شــود (شكل 2). در مرحله استقرار، ريشه  ها تكامل مى  يابند و 
بخش  هاى اوليه اندام هوايى به  وجود مى  آيد. مرحله رشد رويشى 
حدود 45-40 روز طول مى  كشــد. ســپس ميوه شروع به تكامل 
مى  كند. بعد از اين مرحله، يك دوره رشــد ســريع چهارهفته  اى 
وجود دارد كه در اين مرحله ميوه  ها در حال تكامل هســتند. بعد 
از حدود 70 روز، رشــد رويشــى متوقف مى   شود. مرحله گلدهى 
و تشــكيل ميوه بســته به نوع رقم، شــرايط محيطى و مديريت 
محصول،40-20 روز پس از مرحله استقرار شروع و تا پايان عمر 
گياه ادامه دارد. در مرحله نمو كه بعد از گلدهى و تشــكيل ميوه 
است، ميوه شروع به رشد مى  كند. با رسيدن به اين مرحله، تجمع 
اصلى وزن خشك در ميوه صورت مى  گيرد. به طور متوسط مرحله 
برداشت 80 روز پس از انتقال نشاء شروع مى  شود. برداشت به طور 
پيوســته ادامه دارد مگر اينكه توسط عوامل اقليمى يا اقتصادى 

متوقف شود.

شكل2 – شش مرحله رشد و نمو گياه گوجه فرنگى

استقرار نمو و رشد 
رويشى

گلدهى و 
تشكيل ميوه

نمو ميوه آغاز
 برداشت

اتمام
 برداشت
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شرايط اقليمى
گوجه فرنگى محصول فصل گرم اســت و دماى بهينه رشد آن 
بين 18 تا 27 درجه ســانتى  گراد است. به همين دليل، توليد آن 
در فضاى باز در مناطق معتدل هر دو نيم كره شــمالى و جنوبى 
انجام مى  شود. در دماى زير 10 درجه سانتى  گراد تشكيل گل، كم 
و يخ  زدگى در شــب به خسارت شديدى منجر مى  شود(شكل3). 
دماى باالى 35 درجه ســانتى  گراد همراه با رطوبت كم، منجر به 
تلفات گل مى  شــود و رشد گرده با خشك شدن هوا شديداً تحت 
تأثير قرار مى  گيرد. در شــرايط دماى بــاال، تغذيه بهينه مى تواند 
تلفات گل را كاهش دهد. رطوبت نســبى مناســب براى رشــد 

گوجه فرنگى 50 تا 70 درصد است.

مقدار تشعشــع، تعيين كننده ميزان قند توليد شده در برگ ها 
طى فرآيند فتوســنتز اســت. هرچه ميزان فتوســنتز در برگ  ها 
افزايش يابد، گياه قادر است ميوه بيشترى توليد كند. گوجه فرنگى 

شكل3- يخ زدگى گوجه فرنگى به علت دماى خيلى پايين
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به نور كم حســاس است و حدود شش ساعت به نور مستقيم در 
روز بــراى گلدهى نياز دارد. بنابراين بــا توجه به اينكه طول روز 
عامل اساســى در توليد گوجه فرنگى نيســت، گلخانه  هاى توليد 
گوجه فرنگى در عرض  هاى جغرافيايــى مختلف وجود دارند. اگر 
شدت نور زياد باشــد، در ميوه ها ترك خوردگى، آفتاب سوختگى 
و رنگ  گيرى غيريكنواخت ديده مى  شود(شــكل4). شاخ و برگ 
كافى، از آفتاب سوختگى جلوگيرى مى  كند. ميزان كافى كلسيم و 
پتاســيم سبب حفظ فشار تورمى سلول و پايدارى سلول مى شود 
و ســلول  هاى گياهى را در مقابل اســترس از دست دادن آب و 

درنتيجه آفتاب سوختگى حفظ مى  كند.

شكل4- آفتاب سوختگى و ترك خوردگى گوجه فرنگى بر اثر نور زياد
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شرايط خاك و آب
گوجه فرنگى را در بافت  هاى متنوع خاك، از خاك  هاى ســبك 
شــنى تا خاك  هاى سنگين رســى مى توان كشت كرد و معموالً 
خاك هاى شــنى اولويت دارند(شــكل5). زيرا ســبب زودرســى 
محصول مى  شوند. خاك مناســب كشت گوجه فرنگى بايد داراى 
خواص فيزيكى و ســاختمان مناسب و تهويه كافى باشد. ريشه  ها 
در 60 ســانتى  مترى باالى خاك قرار دارنــد و 70 درصد حجم 
ريشه، در 20 ســانتى  متر بااليى مستقر است. pH مناسب خاك 
6/5-6 است. در pHهاى بيشتر از 6/5، قابليت عناصر كم   نياز فلزى 
(آهن، منگنز، روى و مس)، بور و فســفر كم مى  شود. محيط  هاى 
جايگزين خاك براى كشت گوجه فرنگى شامل پشم سنگ، پرليت 

و كيسه  هاى پرشده با كوكوپيت هستند.

آب آبيارى با pH زياد، معموالً شــامل مقدار زيادى بى  كربنات 
و كربنات كلســيم و منيزيم است. اسيدى كردن آب براى كاهش 
pH به 6-5 توصيه مى  شود چراكه سبب افزايش قابليت استفاده 

شكل 5- خاك مناسب براى كشت گوجه فرنگى
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برخى عناصر غذايى مانند فســفر، آهن، روى، مس، منگنز و بور 
و نيز جلوگيرى از رســوب نمك  هايى مى  شود كه سبب گرفتگى 
قطره چكان  ها مى  شــوند. توصيه مى شــود كــه 90 تا 95 درصد 
كربنات و بى  كربنات موجود در آب، با يك اســيد خنثى شــود؛ 
در اين حالت، آب خاصيت تامپونى كمى پيدا مى كند كه ســبب 
جلوگيرى از افت بيشــتر pH آب مى شود. pH اسيدى شديد آب 
آبيارى غيرمطلوب اســت و ســبب حالليت عناصر سمى موجود 
در خاك مانند آلومينيوم مى  شــود. در pH كمتر از 5/5، قابليت 

استفاده فسفر و موليبدن كم مى  شود.
يكى از شاخص  هاى كيفيت آب، بى  كربنات است كه معموالً در 
گلخانه موجب زردبرگى و كمبود عناصر كم نياز به خصوص آهن و 
روى مى  شود. خنثى كردن بى  كربنات آب آبيارى از طريق اسيدى 
كردن آن، تأثير بســزايى در فعال شدن آهن غيرفعال در گياه و 
جذب عناصركم نياز دارد. اسيد نيتريك مناسب  ترين منبع براى 
اســيدى كردن آب آبيارى در نوارهاى آبيارى در گلخانه اســت؛ 
چرا كه تمام رسوبات كلسيمى را حل و از گرفتگى نيز جلوگيرى 

مى  كند (شكل6).

شكل 6- واكنش  هاى خنثى كردن بى  كربنات آب آبيارى
 از طريق اسيدى كردن
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نياز آبى و آبيارى
مديريت صحيح آبيارى، براى رسيدن به باالترين ميزان عملكرد 
و كيفيت، ضرورى است. به  طور متوســط يك گياه گوجه فرنگى 
بالــغ، به 1/5 تا 2 ليتر آب در روز نياز دارد. نياز آبى گوجه فرنگى 
در فضاى باز، به 6000 تا 7500 و در گلخانه تا 10000مترمكعب 
آب در هكتار مى رســد كه نســبت به فصل كاشت و طول دوره 
كشت، متغير است. مناسب  ترين سيستم آبيارى گوجه فرنگى در 
گلخانه، سيستم آبيارى قطره  اى است كه به ابزارهاى كودآبيارى 

مجهز باشد(شكل7).

كودآبيارى، روزانه با مقادير كم عناصر غذايى، سبب جلوگيرى 
از استرس نمكى در منطقه ريشه و تخليه زودهنگام عناصر غذايى 
در مقايسه با اســتفاده هفتگى از كود مى    شود. كمبود آب سبب 
كاهش رشــد، به خصوص كم شدن جذب كلســيم و كمبود آن 
در گياه مى   شــود و در نتيجه سوختگى گلگاه در ميوه   ها به وجود 

مى  آيد و گلدهى  نيز تحت تأثير قرار مى   گيرد(شكل8). 

شكل7- سيستم آبيارى قطره اى كردن
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از طــرف ديگر آب زياد ســبب مرگ ريشــه در اثر شــرايط
بى   هــوازى خاك و تأخيــر در گلدهى و نيز ســبب تلفات ميوه
مى شــود. نياز آبى گوجه فرنگى در مراحل مختلف رشد، متفاوت
اســت (جدول 1). نياز آبى از جوانه  زنى تا شــروع مرحله تشكيل
ميوه افزايش مى   يابد و در مرحله رشد ميوه   ها به باالترين حد خود
مى رســد. نياز آبى در مرحله رســيدن ميوه ها كم است. استرس
ماليم آبى در مرحله رشد و رسيدن ميوه، تأثير مثبتى بر كيفيت
ميوه، ســفتى بافت، مزه و خاصيت انباردارى آن دارد؛ اما ممكن
اســت منجر به توليد ميوه هاى كوچك  تر شود. آبيارى ديرهنگام
در زمان برداشت، سبب افت كيفيت و پوسيدگى ميوه مى شود.

جدول 1- نياز آبى گوجه فرنگى در مراحل مختلف رشد

شكل8- پوسيدگى گلگاه در گوجه فرنگى

مقدار آب مورد نيازمرحله رشد
در روز (مترمكعب 

در هكتار)

دوره 
آبيارى 

(روز)

آب مورد استفاده 
در هر دور آبيارى 

(مترمكعب در هكتار)
23/6371گلدهى

40/85204تشكيل ميوه

55/24222برداشت
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حساسيت گوجه فرنگى گلخانه اى به شرايط محيطى و شورى
دماى باال يا پايين، شدت كم تابش نور، زيادى نيتروژن و كمبود 
پتاسيم، سبب پوكى ميوه گوجه فرنگى مى شود(شكل9). رطوبت 
نســبى زياد در هواى گلخانه منجر به روزت شــدن گوجه فرنگى 
به صورت پيدايش لكه  هاى قهوه  اى روى پوســت ميوه مى شود و 
خاصيت انباردارى آن را كاهش مى  دهد. شــورى و تجمع امالح 
محلول در منطقه ريشــه، بايد به اندازه اى باشــد كه رشد گياه را 
دچار محدوديت نكند. مشــكالت ناشى از شورى مى تواند در اثر 
شورى ذاتى خاك، مديريت نامناسب كودى به  خصوص كود هاى 

آلى، كمبود آب و آبيارى با آب شور به وجود آيد.

در طول دوره رشد، ضريب هدايت الكتريكى محلول غذايى، از 
2/5 دسى  زيمنس بر متر نبايد باالتر رود. با افزايش شدت تشعشع 
نور خورشــيد، درجه حرارت و كاهش رطوبت نسبى در گلخانه، 
ضريــب هدايت الكتريكى محلول آب و كود بايد كاهش يابد. اين 
مســأله بســتگى زيادى به كيفيت آب آبيارى، شرايط محيطى و 

شكل 9- پوكى ميوه گوجه فرنگى بر اثر دماى باال يا پايين
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نوع بستر كشت دارد. شورى تجمع يافته در خاك، به  راحتى قابل 
شستشو نيست و مراقبت در اين خصوص الزم است.

گوجه فرنگى نســبتاً به شورى مقاوم است. شورى عصاره اشباع 
كمتر از 2/5 و آب آبيارى كمتر از 1/7دســى زيمنس بر متر براى 
توليد گوجه فرنگى ايده  آل اســت. افزايش شــورى خاك به 3/5 
دسى زيمنس بر متر، منجر به كاهش 10 درصدى عملكرد مى شود 
(جدول 2). اما در بعضــى حالت ها براى بهبود مزه گوجه فرنگى، 
عــدد بريكس و خاصيت انباردارى، شــورى باالتــر ترجيح داده 
مى شــود. گوجه فرنگى قادر به تحمل شورى آب آبيارى تا سطح 
2 تا 3 دســى زيمنس بر متر است. شــورى زياد، جوانه  زنى بذر و 
تعــداد ميوه گوجه فرنگى را كاهش و زمان الزم براى جوانه  زنى را 
افزايش مى  دهد. شــورى همچنين رشــد رويشى گوجه فرنگى را 

محدود مى  كند (شكل 10).

شكل10- عالئم شورى خاك در برگ گوجه فرنگى
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استفاده از كودهاى آلى در مناطقى كه مشكل شورى دارند، بايد 
محدود شــود. همچنين استفاده از كودهاى حاوى كلريد در اين 
شرايط توصيه نمى شود. ســاير روش  هاى مقابله با شورى، شامل 
آبشــويى با آب با كيفيت مناســب براى خروج امالح و كودهاى 
شيميايى اضافى و تنظيم برنامه كودى است؛ به نحوى كه بيش از 
نياز گياه، كود مصرف نشــود. استفاده نكردن از كودهاى گرانوله 
به صورت كود پايه يا ســرك، اســتفاده از مقدار زياد كود حاوى 
پتاســيم به جز كلريد پتاسيم (پتاســيم، توانايى گياه را در مقابل 
تنش شورى افزايش مى  دهد)، استفاده از نيترات، كلسيم و روى 
براى مقابله با اثرات شورى، مخلوط كردن آب با كيفيت مناسب 
و كيفيت نامناســب، استفاده از ارقام مقاوم به شورى، استفاده از 
دو نوار تيپ براى هر رديف كشت، استفاده از مالچ  هاى پالستيكى 
روى بســتر براى جلوگيرى از تبخير و آبيارى، بيش از نياز گياه 

است(شكل11).

شكل11- استفاده از مالچ پالستيكى در كشت گوجه فرنگى
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كشت گوجه فرنگى گلخانه اى در بستر خاك
آماده كردن خاك براى كشت گوجه فرنگى گلخانه اى بايد يك 
ماه قبل از كشــت شــروع شود. براى كشــت پاييزه، تهيه زمين 
مانند ديســك زدن، ضدعفونى كردن خــاك و كنترل علف هرز 
بايد در تابستان انجام شود تا گوجه فرنگى گلخانه اى عكس العمل 
خوبــى به ميزان مواد آلى خاك از خود نشــان دهد. به دليل فقر 
ماده آلى در بيشــتر خاك ها، استفاده از كود دامى پوسيده شده 
بــه ميزان يك تا دو تن به ازاى هر 1000 مترمربع خاك گلخانه 
و يا مصرف مطابق آزمون خاك تا سقف 2 درصد ماده آلى، براى 
كشــت گوجه فرنگى گلخانه اى توصيه مى شود. همچنين استفاده 
از ماســه نرم براى اصالح بافت خاك و افزايش نفوذپذيرى بستر 

كشت، ضرورى است(شكل12).
اگر خاك محل احداث گلخانه مناســب نباشــد، بر روى بستر 
اصلــى مى  تــوان اليه  اى از خاك مناســب قــرار داد. در منطقه 

جدول 2- كاهش عملكرد گوجه فرنگى در اثر افزايش ضريب 
هدايت الكتريكى خاك و آب

درصد كاهششورى عصاره اشباع خاكشورى آب آبيارى
0كمتر از 2/5كمتر از 1/7

2/33/510
3/4525
57/550
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جيرفت و كهنوج، استفاده از شــن شسته بستر رودخانه مرسوم 
اســت؛ اما اين شن بايد از نظر شــورى مورد آزمايش قرار گيرد. 
همچنين بايد دقت شــود كه خاك اصلى داراى نفوذ پذيرى قابل 
قبولى باشــد و هموارسازى بســتر گلخانه به بهترين وجه انجام 
شود. لوله اصلى تغذيه كننده آب بايد داراى شيب تقريباً ماليمى 
به طرف انتهاى لوله باشــد. بستر كشــت در بافت  هاى سنگين  تر 
از شــنى، بايد بين 10 تا 20 سانتى  متر باالتر از سطح زمين قرار 
گيرد. بستر كشت تقريباً تراز و با شيب ماليم به طرف انتهاى خط 
كاشــت باشد و سطح رويى بستر كاشت به صورت جوى درآورده 
شود. در گلخانه  هايى كه چند سال از احداث آنها مى  گذرد، قبل از 
شروع فصل كاشت، بايد اقدام به تهيه نمونه خاك و آزمايش آن از 
لحاظ شورى كرد تا اگر شورى در اثر مصرف بى  رويه كود باال رود، 
اقدام به آبشــويى خاك شــود. براى انجام آبشويى، بستر گلخانه 
كرت  بنــدى و آب به ارتفاع تقريباً 30 ســانتى  متر درون كرت  ها 
هدايت مى شــود. ميزان آب مصرفى بســتگى به ميزان شورى و 

شكل12- دادن كود به گوجه فرنگى
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بافت خاك دارد. آبيارى بايد تا رسيدن شورى خاك به كمتر از 4 
دسى زيمنس بر متر ادامه يابد. بعد از پايان مرحله آبشويى، خاك 
بايد از لحاظ عناصر غذايى مورد آزمايش قرار گيرد. كشــت لوبيا 

در فصل تابستان مى تواند شورى بستر را كم كند.
بستر كشت هيدروپونيك

كشــت هيدروپونيــك، بــه رشــد گيــاه در گراول، شــن يا 
محيط  هــاى مصنوعى بدون خــاك گفته مى شود(شــكل13). 
كشــت بدون خاك در مقايســه با كشــت خاكى، نيــاز غذايى 
بيشــتر و حساســيت بااليى به تنش عناصر غذايى دارد و تعادل 
بيــن عناصر غذايى در كشــت بدون خاك، بســيار مهم اســت.

زمانى  كه خاك مناســب كشــت محصول وجود نــدارد يا وقتى 
بيمارى يا ساير عوامل، كشت خاكى را غيرممكن مى  كند، از اين 
نوع كشــت استفاده مى شــود. پرورش گوجه فرنگى در بستر هاى 
غيرخاكى مانند كوكوپيت، پرليت، پشم سنگ، ورميكواليت، شن، 
خاك اره و پيت، نتايج خوبى دارند. مخلوط  هاى با ميزان ماده آلى 

باال نيز مى  توانند در اين مورد استفاده شوند.

شكل13- كشت هيدروپونيك گوجه فرنگى
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بسترهاى كشت مصرفى
بسترهاى طبيعى كشت

اين بســترها شــامل تركيبات معدنى بدون انجام تيمار خاص 
مانند شــن، گراول و پوكه معدنى و بسترهاى تيمارشده يا تغيير 
شــكل  داده فيزيكى يا شــيميايى مانند رس  هاى متورم، پرليت، 
ورمي كوليت، پشــم ســنگ، بقاياى كشــاورزى و صنعتى مانند
خرده  هاى سفال، انواع زغال و لئوناردايت و بيوچار است(شكل14).

بسترهاى كشت آلى
اين بسترها شامل: 1) منابع طبيعى آلى ازجمله انواع پيت، خزه 
(اســفاگنوم و ...)، جگن، سوزن كاج، خاك برگ، بقاياى چوبى و 
سلولزى درختان. 2) تركيبات مصنوعى آلى ازجمله پليمرهاى آلى 
تجزيه  ناپذير (پلي استرن، اوره فرمالدئيد و فوم  هاى پلي اورتان) كه از 
مكانيسم  هاى پليمزيراسيون توليد مى شوند. 3) بقايا و محصوالت 
فرعى توليدات صنعتى و كشاورزى آلى مانند پوست برنج، پوست 
چوب، كود حيوانى، خاك اره، فيبرهاى نارگيل، زباله شهرى و لجن 

فاضالب است كه بايد قبل از مصرف كمپوست شوند.

شكل14- تركيبات معدنى مناسب براى كشت گوجه فرنگى
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خصوصيات بستر كشت
خصوصيات فيزيكى بستر هاى بدون خاك

- قدرت نگهدارى مناسب آب به گونه  اى كه گياه بتواند به   راحتى از آن 
استفاده كند.

- ظرفيت نگهدارى باالى هوا در شرايط تنش غرقابى
- توزيع مناســب اندازه ذرات تشكيل دهنده، به گونه  اى كه دو مورد باال 

را به خوبى تأمين كند.
- بافت سبك با وزن مخصوص كم

- تخلخل باال براى تأمين تهويه مناسب
- ضريــب هدايــت هيدروليكى بــاال (نفوذپذيرى آب مناســب) براى 

زهكشى سريع
- از نظر فيزيكى به گونه  اى باشد كه بتواند گياه را بدون قيّم نگه  دارد.

- به مرور زمان دچار پوسيدگى، تجزيه سريع يا تراكم نشود.
خصوصيات شيميايى بستر هاى بدون خاك

- ظرفيت تبادل كاتيونى باال
- داشتن كمترين سطح از عناصر غذايى و توانايى تأمين آن براى گياه

- ظرفيت بافرى براى حفظ pH مناسب براى هر گياه
- شورى پايين (كمترين مقدار نمك)

- بسترهاى آلى بايد داراى نسبت C/N پايينى باشد و در مقابل فعاليت 
ميكروب  ها، مقاومت بااليى براى مقابله با پوسيدگى داشته باشند.

برخــى از اين خصوصيات براى تمام بســترها وجود ندارد؛ اما 
اين امــكان وجود دارد كه با آبيارى و كوددهى مناســب، برخى 
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از نقص  هــاى آنها را جبــران كرد. معموالً بســترهاى تجارى از 
مخلوط دو يا چند تركيب توليد مى  شوند تا براى صرفه جويى در 
هزينه هاى كود و آب به شــرايط مناســب  از لحاظ خصوصيات 

فيزيكى و شيميايى برسند.
نسبت C/N و غلظت نيتروژن

مواد آلى تازه توسط ريزجانداران تجزيه  مى  شوند. ريزجانداران 
بــراى عمــل تجزيه نياز بــه نيتــروژن دارند. نســبت C/N در 
 C/N ريزجانداران بين 5 تا 30 است. وقتى در بستر كشت نسبت
در اين محدوده باشد، عمل تجزيه ميكروبى به خودى  خود متوقف 
مى شــود. در نســبت C/N باال، تجزيه ميكروبــى موجب تثبيت 
نيتــروژن محيط توســط ريزجانداران مى شــود. بنابراين امكان 

كمبود نيتروژن براى گياه وجود دارد (جدول 3).

نسبت C/N            مواد بسترى
110-75پوست تازه چرب

40-30كمپوست پوست چوب سخت
40-30كمپوست پوست چوب نرم 

انواع پيت  50
بقاياى كاج  25

لجن فاضالب
كوكوپيت 

كمپوست پوست چوب 
كمپوست ضايعات سرشاخه خرما

 50-80
 72

            22
14

جدول 3- نسبت C/N در مواد بسترى مختلف 
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ظرفيت تبادل كاتيونى بسترهاى كشت
ظرفيــت تبــادل كاتيونــى(CEC۱) عبارتســت از مقدار كل 
كاتيون  هاى قابل تبادل كه خاك مى تواند در يك pH مشــخص 
آنها را جذب كنــد. اين خصوصيات نقش مهمى در فراهم كردن 
عناصر غذايى محيط ريشــه دارد. در اين صورت يون  هاى جذب 
 شــده روى ســطوح باردار منفى مى  توانند از شستشو حفظ و در 
زمان نياز، جذب گياه شــوند. ظرفيت تبادل كاتيونى برحســب 
ميلى  اكى  واالن در واحد وزن بيان مى شود. ظرفيت تبادل كاتيونى 
بسترهاى آلى وابســته به pH، بسيار متفاوت است. به  طور مثال: 
ظرفيــت تبادل كاتيونى مواد هيوميكى در بســترهاى آلى مانند 
پيت، بــه  ازاى افزايش هر واحد pH، تــا 0/3 ميلى  اكى  واالن در 
100 گرم افزايش مى يابد. در مقايسه ظرفيت تبادل كاتيونى رس 
با تغيير هر واحد pH، حدود 0/044 ميلى  اكى  واالن در 100 گرم 

تغيير مى  كند.
تحقيقات نشــان مى  دهد در شــرايط كود آبيارى متواتر۲ يعنى 
يك يا چند بار در روز، ظرفيت تبادل كاتيونى بســتر كشــت، تأثير 
معنى  دارى ندارد. بنابراين مواد بسترى خنثى يا بدون ظرفيت تبادل 
كاتيونى مى تواند اســتفاده شود؛ اما در كودآبيارى غيرمتواتر و بدون 
زمان  بندى مشخص بهتر است كه از بستر كشت با CEC متوسط يا 

باالتر از 0/2 ميلى  اكى  واالن در 100 گرم استفاده شود (جدول 4).
۱- Cation Exchange Capacity
۲-pulse
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بستر كشت
ظرفيت تبادل كاتيونى 

(ميلى  اكى  واالن در 100 گرم 
ماده خشك)

(fusum) 140پيت – اسفاگنوم

(papillosum) 110پيت – اسفاگنوم

(Cuspidatum) 90پيت- اسفاگنوم

(Sedge) 110پيت- اسفاگنوم

130پيت- اسفاگنوم

80پيت- خزه

160پيت سياه

150ورمى  كمپوست

100مونت  موريلوينت

50-40پوست درخت ( چوب تازه)

80-70كمپوست چوب

140-120ضايعات پوست كاج

80-70ضايعات نارگيل

107تازه

4120-3 ماهه 

4150-3 ساله

جدول 4- ظرفيت تبادل كاتيونى در بسترهاى مختلف كشت 
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pH محيط

pH محيــط، بر فراهم كــردن عناصر غذايــى، ظرفيت تبادل 

كاتيونى و فعاليت  هاى بيولوژيك تأثير بســزايى دارد. گياهان در 
محيط  هاى كشــت بدون خاك، در محدوده وسيعى از pH 4 تا 8 
مى  توانند رشــد كنند؛ اما در محيط هاى خيلى اســيدى و خيلى 
بازى، با مشــكالت و عوارض زيادى روبه رو مى  شوند(شــكل15). 
گياهان كشت شــده در بســترهاى بدون خاك، نياز به مديريت 
خاصى دارنــد؛ به گونه  اى كه pH آنها نيز تحت كنترل باشــد تا 
بيشــترين بهره  ورى به دست آيد. در pHهاى باال (يعنى بيشتر از 
7/5 تا 8)، تجمع آهن، فسفر، منگنز، بور، روى و مس براى گياهان 
كم مى شود. در مقابل، در pHهاى پايين  تر از 5، كمبود نيتروژن، 
پتاســيم، كلســيم و منيزيم در گياه بروز مى  كند. در اين حالت 
افزايش حالليت عناصر فلزى مانند منگنز، سبب مسموميت  هاى 
گياهى شديد مى شود. مقدار pH مختلف براى بسترهاى تجارى، 

در (جدول 5) آورده شده است.

شكل15- تعيين PH خاك
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توجه به برخى نكات در رابطه با مديريت pH بســتر، ضرورى 
اســت. pH پشم سنگ نو استفاده  نشــده ممكن است بين 7-8 
باشــد. اين pH بايد قبل از اســتفاده اصالح شود. اين مورد براى 
پرليت  هاى صنعتى و برخى شن و ماســه هاى كربناته نيز وجود 
دارد. براى اصالح مى  توان از اســيدى كردن يا اسيدشويى (آب با 
pH تقريباً 5 تا 5/5) اســتفاده كرد. پرليت  ها معموالً به تركيبات 

فلورايد آلودگى دارند كه براى كشــت گوجه فرنگى، مســموميت 
زيــادى ندارند؛ اما بــراى گياهان زينتى مانند ليليوم مشــكالت 

زيادى ايجاد مى  كنند.
بهترين جايگزين براى شــورى  زدايى بســترهاى با شورى باال 
ماننــد كوكوپيت، در صورتى  كه غلظت كلســيم و منيزيم در آب 
آبيارى مورد استفاده زياد باال نباشد، نمك  هاى محلول كلسيمى 
يا منيزيمى اســت. pH پايين در بســتر كشت خنثى مى تواند از 
طريق اســيدى كردن آب يا محلول غذايى به دســت آيد. ميزان 
اســيد تزريقى به محلول غذايى، بستگى به كيفيت آب يا ميزان 

كربنات و بى  كربنات آب آبيارى دارد.
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انواع سيستم  هاى كشت بدون خاك
در ســال  هاى اخير، آلودگى خاك گلخانه  ها بــه بيمارى  هاى 
مختلــف ازجمله نماتد و افزايش مســموميت خاك گلخانه  ها به 
عناصر غذايى به خصوص فســفر و پتاسيم و دماى كم بستر خاك 
در فصول ســرد، از مهم ترين انگيزه هاى گرايش به كشــت بدون 
خاك در گلخانه  ها اســت. در اين مورد، از انواع سيستم  ها ازجمله 
سيســتم گلدانى، كارتن پالست و استفاده از كيسه  هاى پر از مواد 
بســترى به نام گروبگ كه معموالً شامل مخلوطى از كوكوپيت و 

pH           بستر كشت

5/5-13/9- ضايعات كاج 
6/8-26- پوست چوب

7/2-36/5- پرليت
4- پشم سنگ  7/00
5- ورميكوليت  7/00

65/5- پوست چوب تازه 
76/5- كمپوست پوست چوب سخت

76/7- كمپوست پوست چوب نرم 
5/0-94/0- پيت 

7/6-107/3- ضايعات ميوه نارگيل 
115/8- تازه

126/0- 3 تا 4 ماهه
136/0- 3 تا 4 ساله 

جدولpH -5 بسترهاى كشت مختلف 
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پرليت اســت، استفاده مى شود (شــكل  هاى 16 و 17). از لحاظ 
اقتصادى، سيستم كارتن پالست به سبب سادگى، كم هزينه بودن 
و اســتفاده بيشتر از مواد بسترى در ايران موفق  تر است. سيستم 
كارتن پالســت بايد حاوى مواد مقاوم به نور UV باشد. انواع مواد 
بسترى ســبك يا مخلوط كوكوپيت، كمپوست چوب، كمپوست 
ضايعات نخل و ساير مواد سبك ديگر، مى تواند مورد استفاده قرار 
گيرد. اين مواد بســترى داراى pH خنثى نيستند و داراى مقادير 
متنابهى امالح هســتند كه قبل از اســتفاده بايد توسط شركت 
تأمين كننــده، مورد آناليز و تغييرات مناســب قرار گيرد. به طور 
مثال: بيشــتر كوكوپيت هاى وارداتى بايد قبل از مصرف در بستر، 
تيمار كلســيم شــوند. براى اين كار معموالً يك محلول رقيق از 
نيترات كلسيم تهيه و كوكوپيت را در آن خيس مى  كنند تا سديم 
آن خارج شــود؛ در غير اين صورت، سديم موجود در كوكوپيت 
اجازه رشــد مطلوب را به نشــاء نمى  دهد و موجب خرابى نشــاء 

مى شود.

شكل 16- كشت بدون خاك  
در كيسه

شكل 17- كشت بدون خاك 
در كارتن پالست
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نياز غذايى و روش  هاى تشــخيص اختالل هاى تغذيه  اى 
در كشت گوجه فرنگى گلخانه اى

نياز غذايى و مراحل حساس
بســته به نوع گوجه فرنگى، نياز غذايى آن متفاوت است. مثًال 
عملكرد گوجه فرنگى فضاى باز،  براى تازه خورى نســبت به ارقام 
صنعتى آن كه براى توليد رب كشــت مى  شــوند، پايين  تر و نياز 
غذايى آنها كمتر اســت. همين  طــور نياز غذايــى گوجه فرنگى 
گلخانه اى كه عملكرد آن 250 تا 300 تن در هكتار است، بسيار 
باالتر از ساير انواع است. (جدول 6) نياز غذايى تيپ  هاى مختلف 

گوجه فرنگى را نشان مى  دهد.

عملكرد
كيلوگرم 
در هكتار

نيتروژن

N

فسفر

P2O5

پتاسيم

K2O

كلسيم

CaO

منيزيم

MgO

فضاى باز
802406042023070
150400110700374110

توليد 
رب

601905033020050
1003008052030080

كشت 
تونلى

1002907550027080
200500140900450140

گلخانه  هاى

مرتفع

1203008560029085
2406001601000500150

جدول6- نياز غذايى تيپ  هاى مختلف گوجه فرنگى با عملكرد مختلفكارتن پالست
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گياه گوجه فرنگــى براى توليد هر تن ميــوه، تقريباً 2 تا 2/2 
كيلوگرم نيتروژن و 0/4 كيلوگرم فســفر نياز دارد. بيشــتر فسفر 
مورد نياز آن براى مراحل اوليه رشــد و توسعه ريشه و سپس در 
مرحله گلدهى اســت و پس از آن نياز چندانى به فســفر ندارد. 
پتاسيم بيشــترين مصرف را دارد و براى هر تن ميوه تقريباً 2/5 
تا 3/6 كيلوگرم پتاســيم مصرف مى شود؛ يعنى اگر 300 تن در 
هكتار محصول توليد شــود، چيزى بين 900 كيلوگرم پتاســيم 
(K۲O) و 1800 كيلوگرم كود سولفات پتاسيم نياز است كه البته 
مقدار بيشتر اين كود توسط خاك تأمين مى شود. جذب پتاسيم 
در گوجه فرنگى از مرحله گلدهى افزايش مى  يابد و در اوج تشكيل 
ميوه به باالترين مقدار مى رسد. حدود 60 درصد نيتروژن، فسفر 
و پتاســيم مصرفى و جذب شده توســط گياه، صرف توليد ميوه 
مى شــود. همزمان با بزرگ شدن ميوه ها، جذب منيزيم و كلسيم 
تا حدودى كاهش پيدا مى كند؛ اما جذب پتاسيم افزايش مى  يابد. 
زمانى كه تقريباً 10 خوشــه ميوه بر روى بوته تشكيل شود، رشد 
و نمو ريشــه به كمترين ميزان خود مى رســد كه معموالً سبب 
كمبود منيزيم و كلســيم نيز مى شود. ميزان نياز گوجه فرنگى به 
كلســيم، حدود 1/7 كيلوگرم به ازاى هر تن ميوه است و اين نياز 
در تمام مراحل رشــد گياه و باردهى وجود دارد. بيشــتر جذب 
منيزيم در مرحله گلدهى است(شكل18). در بين عناصر كم نياز، 

گوجه فرنگى، به روى و بور حساس است.
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از ديدگاه مراحل رشــد گياه، در مرحله اســتقرار پس از نشاء، 
اســتفاده از كودهاى فسفردار و حاوى روى (Zn) به صورت محلول 
در آب براى توسعه ريشه بسيار مفيد است. در مرحله رشد رويشى، 
اســتفاده از كودهاى نيتروژن دار مانند اوره و نيتــرات آمونيوم يا 
سولفات آمونيوم براى ايجاد رشد رويشى بسيار مناسب است. براى 
افزايش متناسب رشد بوته  هاى گوجه فرنگى، مصرف توأم نيتروژن 
و پتاســيم به صورت سرك مى تواند بسيار مؤثر باشد(شكل19). در 
مرحله گلدهى و تشــكيل ميوه، نياز به فسفر، روند افزايشى دارد. 
در مرحله تشــكيل تا رسيدگى و بزرگ شــدن ميوه، معموالً نياز 
به كودهاى پتاســيمى افزايش مى  يابد كه در مرحله رســيدگى و 
رنگ  گيرى ميوه، به باالترين ميزان خود مى رسد. پس در فاز رويشى، 
ميزان فســفر افزايش  داده مى شود تا ريشه  ها توسعه يابند. اين فاز 
تا تشــكيل دومين خوشــه ميوه ادامه مى  يابد. در اين فاز، نسبت 
نيتروژن به پتاســيم در برنامه غذايى بايد از حدود 1:1 شروع و در 

شكل18- بيشترين جذب منيزيم در زمان
 گلدهى گوجه فرنگىكارتن پالست
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انتها به نسبت 1:1/5 ختم شود. در فاز زايشى يا توليد ميوه، نسبت 
پتاســيم به نيتروژن زياد و از 1:1/5 شروع و به 2:1 ختم مى شود. 
نســبت بين پتاسيم، كلســيم و منيزيم در گياه 39:32:29 است.

يك نمونه از برنامه كودآبيارى كشت هيدروپونيك گوجه فرنگى در 
(جدول 7) آورده شده است.

عناصر
مرحله نشاء 

تا ظهور اولين 
خوشه گل

اولين گل 
تا سومين 
خوشه گل

سومين 
خوشه گل 
تا پنجمين 
خوشه گل

پنجمين 
تا انتهاى 

دوره

غلظت ميلى  گرم در ليتر
7080130140نيتروژن
50505050فسفر
120120170220پتاسيم
150150150150كلسيم*
40405050منيزيم

شكل 19- ميزان برداشت عناصر توسط ميوه گوجه فرنگى 
براساس عملكرد 400 تن در هكتارپالست

جدول 7- برنامه كودآبيارى در كشت هيدروپونيك گوجه فرنگى
 گلخانه اى در بستر پرليت و كوكوپيتپالست
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بهترين راه براى تشــخيص عوارض تغذيــه  اى، تجزيه خاك و 
گياه است؛ البته براى تشخيص  هاى دقيق  تر و فورى، تجزيه گياه 
مناسب  تر از تجزيه خاك است؛ اما براى توصيه كودى، بايد آزمون 

خاك انجام شود.
آزمون خاك در گوجه فرنگى گلخانه اى

در مورد گوجه فرنگى گلخانــه اى نمونه  گيري از خاك بايد هر 
ســال تكرار شــود. هر نمونه خاك كه براي تجزيه آزمايشگاهي 
انتخاب مي شود، بايد بيشتر از يك مساحت يكنواخت يك هكتاري 
ازنظر بافت، رنگ، شيب، ميزان فرسايش، تاريخچه كشت، تناوب، 
نوع محصول و غيره تهيه شــود. بهترين زمان نمونه برداري وقتي 
است كه زمين گاورو باشد. نمونه خاك بايد از محل فعاليت ريشه 
تهيه شــود. به طور كلي براي محصوالت سبزي و صيفي بايد عمق 
نمونه برداري بين 20 تا 30 سانتي متر باشد. ميزان فسفر خاك بايد 
حدود 25 تا 30 ميلى گرم در كيلوگرم و ميزان پتاسيم حدود 350 
تــا 400 ميلى گرم در كيلوگرم بايد حفظ شــود. براى افزايش هر
ميلى گرم فسفر خاك، حدود 12 تا 15 كيلوگرم در هكتاركود  فسفاته 
(P۲O۵) از طريق سيســتم قطره  اى اضافه شود. هر 12-10كيلوگرم 
در هكتار كود پتاســه (K۲O ) حدود 1 تا 2 ميلى گرم در كيلوگرم 
پتاســيم خاك را افزايش مى  دهد كه تحت شــرايط، متغير است. 
فســفر خاك در بيش از 70 ميلى  گرم در كيلوگرم و پتاسيم 800 
تــا 1000  گرم در كيلوگرم براى گوجه فرنگى و خيار ايجاد اختالل 
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تغذيه  اى مى  كنند(شكل20). كمبود آهن و روى مهم ترين اختالل 
بيش بود فسفر در خاك و كمبود كلسيم و منيزيم مهم ترين اختالل 

بيش بود پتاسيم در خاك است.

تجزيه برگ
مشــخصات ظاهرى اختالل هاى تغذيه اي ممكن است با عالئم 
ناشي از فاكتورهاي غيرتغذيه اي مانند بيماري  ها، آفات و تركيب هاى 
شيميايي، اشتباه شود. بنابراين براى تأييد تشخيص ظاهرى بايد 
از آناليز برگي اســتفاده  شود. در آناليز برگى، غلظت عناصر مورد 
نظر در برگ اندازه  گيرى و براســاس جداول اســتاندارد تفســير 
مى  شوند. در صورت نياز، مديريت تغذيه و كودهي اصالح مى شود. 
مشكل اين روش كند بودن است؛ زيرا اغلب آزمايشگاه  ها حداقل 
به يك هفته زمــان براي اندازه گيري و ارائه گــزارش نتايج نياز 
دارند. بــه  منظور اطمينان از تغذيه صحيــح عناصر معدنى طى 

شكل20- نمونه گيرى از خاك گوجه فرنگى پالست
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مراحل رشد گوجه فرنگى، بايد براى تجزيه، نمونه  بردارى از برگ 
با فاصله زمانى منظم انجام شود. اولين زمان نمونه بردارى از برگ، 
در مرحله تشكيل ميوه سومين خوشه شروع مى شود. تجزيه برگ 
بر پايه نمونه گيري از جوان تريــن برگ  هاي بالغ (با دمبرگ) كه 
در زير آخرين خوشه گل باز قرار دارد، انجام مى شود. (جدول 8) 
ليست اســتانداردهاي مورد استفاده در تفسير نتايج تجزيه برگ 

را نشان مي دهد.

نيتروژنعنصر
(درصد)

فسفر
(درصد)

پتاسيم
(درصد)

كلسيم
(درصد)

مينزيم
(درصد)

غلظت 
مطلوب

3/5-50/3 -0/653/5-4/51/0-3/00/4-1/0

غلظت 
بحرانى

2/20/182/50/90/17

بورعنصر
(ميلى  گرم 

در
 كيلوگرم)

آهن
(ميلى  گرم

 در
 كيلوگرم)

منگنز
(ميلى  گرم 

در
 كيلوگرم)

روى
(ميلى  گرم

 در
 كيلوگرم)

مس
(ميلى  گرم

 در
 كيلوگرم)

غلظت 
مطلوب

35-5250-160-130
50

18-8020-30

غلظت 
بحرانى

204040155

 تذكر: نمونه برگ مورد تجزيه بايد از آخرين برگ تشكيل شده كامل باشد.

جدول 8- استانداردهاي مورد استفاده در تفسير نتايج تجزيه
 برگ گوجه فرنگى
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عالئم كمبود عناصر غذايى
كمبود نيتروژن

گياهــان به مقدار زيــادى نيتروژن نياز دارنــد. اين عنصر در 
ســاخت كلروفيل (رنگدانه ســبز برگ  ها) يا تبديل نور خورشيد 
به انرژى مورد نياز گياه نقش دارد.كمبود نيتروژن ســبب كاهش 
عمل فتوســنتز و تحت تأثير قرار دادن رشــد رويشــى و توليد 

ميوه مى شود.
در شرايط كمبود نيتروژن در گوجه فرنگى(شكل21). رشد گياه 
كم، برگ  ها كوچك، ســاقه  ها و معموالً شــاخه هاى جانبى كمى 
تشكيل مى شود. رنگ سبز مايل به زرد در برگ  هاى پير و خشك 
شــدن برگ  ها قبل از بلوغ، كوچــك ماندن برگ  هاى جديد، زرد 
شــدن و ريزش جوانه  هاى گل، باردهى كــم، ميوه هاى كوچك، 
ســبز ماندن ميوه ها در زمان بلوغ و كاهش عملكرد از ساير عالئم 
كمبود نيتروژن اســت. مقادير زياد نيتروژن(شكل22). نيز عالوه 
 بر كاهش عملكرد و كيفيت محصول، سبب تشديد خسارت آفات 
و بيمارى  هاى گياهى مى شود. تجمع نيترات در ميوه از مهم ترين 

نتايج مصرف بيش از حد نيتروژن است.
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شكل 21- عالئم كمبود نيتروژن در گوجه فرنگى

شكل 22- مصرف زياد نيتروژن، موجب سبز ماندن و رنگ  نگرفتن كامل 
ميوه مى شود
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كمبود فسفر
گياهان در تمام مراحل رشد به فسفر نياز دارند؛ ولى بيشترين 
نياز آنها در زمان اســتقرار و اوايل رشد رويشى است. اگر تأمين 
فســفر با مشكل روبه رو شود، اين عنصر از قسمت  هاى مسن  تر به 
قســمت  هاى جوان  تر حركت مى  كند. ازجمله عالئم كمبود فسفر 
در گوجه فرنگى ســبز متمايل به آبى، تيره يا ارغوانى شدن برگ 
طوقه گياه، ارغوانى شدن ســطح زيرين برگ شامل رگبرگ  ها و 
مناطق بين رگبرگى، كوچك شــدن برگ  هاى بالغ، خم شــدن 
برگ ها به ســمت پايين و توقف رشــد آنها، نازك شدن ساقه  ها، 
قهوه  اى شدن ريشــه  ها و كم شدن ريشه  هاى فرعى است (شكل 
23). مصــرف اضافى اين عنصر غذايى در بروز و تشــديد كمبود 

برخى عناصر كم  نياز مانند روى و آهن مؤثر است.

شكل23- عالئم كمبود فسفر در گوجه فرنگى
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كمبود پتاسيم
گوجه فرنگى به دو عنصر پتاسيم و كلسيم حساسيت خاصى دارد. 
پتاســيم در كميت و كيفيت ميوه گوجه فرنگى نقش اساســى دارد. 
پتاسيم در ساخت پروتئين، فتوســنتز، انتقال قند از برگ به ميوه، 
حفظ انرژى اســمزى گياه، باز و بسته شــدن به موقع روزنه  ها و در 
نتيجه بهبود كارايى مصرف آب، بلوغ ميوه، بهبود ســفتى و شــكل 
ميــوه، بهبود كارايى مصرف كودهاى حاوى نيتروژن، افزايش ميزان 
اسيد و خوش طعم شدن ميوه گوجه فرنگى  نقش دارد. پتاسيم موجب 
رشد متوازن ميوه، كاهش ناهنجارى  هاى رسيدگى مانند بليچينگ، 
كاهش عارضه پوك شــدن و پفكى شدن ميوه گوجه فرنگى، سفتى، 
افزايش مواد جامد و ماده خشــك ميوه مى شــود. حدود 60 تا 66 
درصد پتاسيم جذب شده توسط گياه، در ميوه يافت مى شود. ازجمله 
عالئم كمبود پتاسيم، ســوختگى حاشيه برگ  ها و نقاط سوخته در 
فاصله بين رگبرگ  ها  اســت كه معموال در برگ  هاى پير مشــاهده 
مى شــود (شــكل 24). در گياهان جوان برگ  ها به رنگ سبز تيره 
درمى  آيند. ســاقه ها كوچك و فاصله ميان  گره  ها كم مى شــود. در 
مرحله رسيدن، ميوه ها به ســادگى ريزش مى  كنند. و بى  مزه و فاقد 
pH هستند. رسيدگى ميوه ها غيريكنواخت است و ميوه هاى رسيده، 

لكه  دار هســتند. ساير عالئم كمبود پتاســيم، كاهش ارتفاع گياه و 
ســطح برگ، كاهش تعداد ميوه در خوشــه، كاهش تشكيل ميوه و 
كاهش وزن ميوه اســت. مصرف بيش از حد پتاسيم در بروز كمبود 

برخى عناصر ازجمله منيزيم گزارش شده است.
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كمبود كلسيم
وجود كلســيم در ســاختمان ديواره ســلولى الزم است. 90 
درصد كلســيم گياه در ديواره ســلولى يافت مى شود و به عنوان 
عامــل متصل كننــده اجزاى ســلول به يكديگر عمــل مى  كند. 
در صورت بروز كمبود كلســيم، توســعه بافت  هاى جديد مختل 
مى شود و عملكرد به شدت كاهش مى  يابد. كلسيم عنصر كليدى 
در ســفتى بافت ميوه گوجه فرنگى است.كلسيم سبب جلوگيرى 
از پيرى زودهنگام برگ  ها مى شــود. اين عنصر مقاومت گياه در 
برابر استرس  هاى محيطى، آفات و بيمارى  ها را افزايش و خاصيت 
انباردارى آن را بهبود مى  بخشــد. كمبود كلسيم به طور كلى در 
ميوه اتفاق مى  افتد؛ زيرا انتقال كلسيم كامًال از طريق آوند چوب 
انجام مى شــود و ميوه ها چون تبخير كمــى دارند، دچار كمبود 
كلســيم مى شــوند. حدود 5 درصد كلســيم وارد ميوه مى شود.

بنابراين كمبود كلســيم به  خصوص در مرحله رشد، به  سرعت در 

شكل 24- عالئم كمبود پتاسيم در برگ و ميوه گوجه فرنگى
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ميوه ها رخ مى  دهد و ســبب نكروز انتهاى ميوه مى شــود كه به 
آن ســوختگى گلگاه مى  گويند (شكل 25). عالئم كمبود كلسيم 
شــامل چروكيدگى مناطق رشــد جديد، مرگ نقاط رشدى در 
ريشه و اندام هوايى  است. بدشكلى برگ  هاى گياهچه و سوختگى 
به رنگ زرد، قهوه  اى يا بنفش در حاشــيه برگ  ها شروع مى شود 
و به ســمت فضاى بين رگبرگى حركت مى كند. در گياهان بالغ 
حاشيه جوان  ترين برگ  ها و برخى فضاهاى بين رگبرگى، قهوه  اى 
مى  شوند. نقاط رشــدى مى ميرند و تكامل جوانه  هاى گل متوقف 
مى شود. هر چند كمبود كلسيم در خاك  هاى آهكى وجود ندارد؛ 
اما بروز ســوختگى گلــگاه در گوجه فرنگى كه ناشــى از كمبود 
كلســيم در ميوه اســت، در اين مناطق مشاهده مى شود. شورى 
خاك، شرايط اقليمى و نيز مديريت نامناسب آبيارى از مهم ترين 
عوامــل مؤثر در بــروز و تشــديد كمبود اين عنصــر غذايى در 
محصول گوجه فرنگى است. مصرف كودهاى كلسيم و به خصوص 
محلول  پاشــى آن در رفع اين نقيصه مؤثر است. استفاده از منگنز 

موجب كاهش سوختگى گلگاه در گوجه فرنگى مى شود.

شكل 25–عالئم كمبود كلسيم در ميوه و برگ گوجه فرنگى
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كلســيم نقش ويــژه  اى در كنترل شــورى و عــوارض آن در 
گوجه فرنگــى دارد، افزايــش شــورى موجب بــروز يك عارضه 
فيزيولوژيك به نام پوســيدگى گلگاه در گوجه فرنگى مى شود كه 
ناشــى از كاهش انتقال كلســيم به ميوه گوجه فرنگى اســت. در 
شــرايط مرطوب و ســرد، برگ گوجه فرنگى ابلق و جمع شده و 
با كمبود عناصر غذايى اشــتباه مى شود. در واقع افزايش رطوبت 
ســبب بروز پيچيدگى برگ، كلروز، پوســيدگى گلگاه در ميوه و 
كاهش انتقال كلســيم به برگ  ها و ميوه ها مى شــود (شكل 26). 
محلول  پاشــى كلســيم، تهويه ســريع گلخانه و تنظيم شرايط 

محيطى در اين خصوص بسيار مهم است (شكل 27).

شكل 26 - پايين بودن رطوبت نسبى موجب پيچيدگى
 برگ گوجه فرنگى مى شود

شكل 27 - استفاده از جريان هواى گرم در زمستان براى كاهش رطوبت 
كانوپى گياه و جلوگيرى از كمبود كلسيم فيزيولوژيك در ميوه ها
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كمبود منيزيم
به  طور كلي منيزيم در گياه نقش  هاي فيزيولوژيكي و مولكولي 
مهمى مانند شــركت در ســاختار كلروفيل دارد. تحقيقات نشان 
مى  دهــد كه بين 15 تا 30 درصد كل منيزيم گياه، در ســاختار 
كلروفيل اســت. بنابراين منيزيم يك عنصر مهم در فتوســنتز و 
ســاخت قندها است.كمبود منيزيم در كشــور شايع نيست؛ زيرا 
منابع آب و خاك در ايران، مقدار منيزيم مورد نياز گوجه فرنگى را 
تأمين مى  كند. با اين حال در كشت  هاى متراكم با عملكرد باالى 
80 تــن در هكتار، امكان بروز كمبود منيزيم وجود دارد. به  طور 
مثال: در كشــت  هاى گلخانه اى، مصرف كودهاى منيزيمى شايع 
اســت؛ چرا كه گوجه فرنگى، منيزيم  دوست و نياز به مصرف آن 
تقريباً باالســت. در اثركمبود منيزم بافت بين رگبرگى برگ  هاى 

پير زرد و دچار سوختگى مى شود (شكل28).

شكل 28–عالئم كمبود منيزيم در برگ گياه گوجه فرنگى
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كمبود عناصر كم  نياز
آهــن براى توليــد كلروفيل و فعال ســازى چنــد آنزيم مؤثر 
در فتوســنتز و تنفس گياه نياز اســت. كمبود آهن، بيشــتر در 
خاك  هاى قليايى و آهكى مشاهده مى شود و در شرايط آهك زياد، 
زهكشــى فقير و غلظت باالى يون هاى فلزى در خاك يا محلول 
 pH غذايى، كمبود آهن تشــديد مى شود. آهن قابل استفاده، در
باالى 7 كاهش مى  يابد. همچنين ســميت منگنز، كمبود آهن را 
تشــديد مى  كند و سبب توســعه يكنواخت رنگ پريدگى و ايجاد 
رنگ ســبز متمايل به زرد در جوان  ترين برگ  ها مى شود و ساير 
برگ  ها ســبز تيره باقى مى  مانند. در ابتدا رگبرگ  ها ســبز بوده و 
ايجاد يك فرم شبكه  مانند مى  كنند. اگر كمبود آهن تشديد شود، 
رگبرگ  هاى فرعى كم رنگ مى  شــوند و به خصوص اگر برگ  ها در 
معرض نور خورشيد باشند، سرانجام مى  ميرند (شكل 29). كمبود 
آهــن در گوجه فرنگى به خصوص در خاك هــاى آهكى مناطقى 

مانند بوشهر و مناطقى از خوزستان بسيار شايع است.

شكل 29- عالئم كمبود آهن
 در گوجه فرنگى
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عالئم كمبــود روى در بوته گوجه فرنگــي به صورت لكه  هايى 
در نواحى رگبرگى برگ  هاى جوان اســت. سپس برگچه  ها حالت 

فنجان برگشته را پيدا مى  كنند (شكل 30).

نقــش منگنز در گيــاه تا حد زيــادى به نقــش آهن، مس، 
روى و آنزيم  هــاى كاتاليزور مربوط مى شــود. وجود منگنز براى 
فتوســنتز، تنفس و جذب نيترات موردنياز اســت. كمبود منگنز 
بيشــتر در خاك  هاى قليايى و آهكى وجود دارد و در خاك  هاى 
اســيدى، قابليت جذب آن زياد اســت. در برگ  هاى جوان دچار 
كمبود منگنز، رگبرگ  هاى وســط و بااليى برگ  ها سبز تيره و در 
مقابل نقاط ســبز متمايل به زرد در پهنك برگ ظاهر مى  شــوند

(شكل 31).
بور، در تشكيل ديواره سلولى نقش دارد و جزء ساختمان ديواره 
سلولى اســت. اين عنصر در انتقال و متابوليسم كربوهيدرات  ها، 
گلدهى، تشــكيل ميوه و تكامل بذر، جوانه  زنى گرده و رشد لوله 

شكل30- عالئم كمبود روى در گوجه فرنگى
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گرده نقش دارد. در اثر كمبود بور، رشــد متوقف مى شود. تأمين 
بور مورد نياز گياهان، به توجه بيشــترى نياز دارد؛ زيرا محدوده 
بين كمبود و ســميت آن كم است. كمبود بور سبب ايجاد عالئم 
در بــرگ و ميوه مى شود(شــكل 32). عالئم اصلى كمبود بور در 

برگ شامل كج  شدگى برگ  هاى جديدتر (در كمبود شديد نقاط 
رشدى مى  ميرند) و ظهور زردى گسترده حاشيه  اى در كناره  هاى 
مسن  ترين برگ  ها است. كمبود بور در مناطق با خاك  هاى آهكى 
و آب با كيفيت مطلوب، بيشــتر شايع است؛ اما در مناطق شور، 
احتمال كمبود بور كمتر و حتى امكان سميت آن نيز وجود دارد.
مس، متابوليســم كربوهيدرات  ها و نيتروژن را تحت تأثير قرار 
مى  دهد. مس فعال كننده آنزيمى براى ســاخت ليگنين و مالنين 
اســت. كمبود مس به ندرت در گلخانه در كشت خاكى مشاهده 
مى شــود. اســتفاده از قارچ  كش  هاى داراى تركيبات مسى مانند 
اكســى كلرور مس كه براى مبارزه با بيمارى  هاى خاكزاد استفاده 

شكل 31-عالئم كمبود منگنز 
در گوجه فرنگى

شكل32–عالئم كمبود بور
در گوجه فرنگى
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مى شود، براى تأمين مس مورد نياز كفايت مى  كند؛ اما در كشت 
هيدروپونيك و خاك  هاى آلى، احتمال بروز كمبود مس بيشــتر 
اســت؛ چراكه معموالً بهم خوردن تعادل كاتيون  هاى فلزى مانند 
آهن و منگنز مى تواند منجر به كمبود مس شــود. در اثر كمبود 
مس، حاشيه برگ  هاى بالغ به سمت باال خم مى شود (شكل 33).

منابع تأمين عناصر غذايى
انــواع كودهــاى آلــى و ميــزان مــورد نيــاز در كشــت 

گوجه فرنگى گلخانه اى
كودهاي آلي به موادي مى  گويند كه از الشه و بقاياي حيواني، 
گياهي و فضوالت حيوانات و انســان و پسماندهاى آنها به وجود 
آمده باشد. ماده آلى و كود حيوانى براى افزايش ظرفيت نگهدارى 
آب در خاك، بهبود ســاختمان خاك و افزايــش دماى خاك و 
بهبود فعاليت بيولوژيك خاك اســتفاده مى  شــوند. به اين نكته 

شكل33-عالئم كمبود مس در گوجه فرنگى
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بايــد توجه كرد كه كود آلى حاوى مقــدار زيادى عناصر غذايى 
است(شكل34). 

بنابرايــن خطر به  وجود آمدن شــورى ثانويه، ســميت عناصر 
غذايى و تعادل نداشــتن آنها وجود دارد. مهم ترين منابع كودى 
مورد استفاده در كشت گوجه فرنگى،كودهاى گاوى و مرغى است. 
باتوجه به ميزان ماده آلى خاك و ســابقه استفاده، از كودهاى 
آلى بين 10 تا 20 تن در هكتار اســتفاده مى شود. منبع كود آلى 
در مناطق و فصول مختلف رشد، متفاوت است. به عنوان مثال در 
منطقه جيرفت و كهنوج، كود مرغى بر ساير منابع كود آلى برترى 
دارد. كود مرغى از كود گاوى خشك غنى  تر است. مصرف بيش از 
اندازه كود مرغى در ســال هاى متمادى مى تواند منجر به افزايش 
غلظت فســفر در خاك شود و كمبود روى و آهن را افزايش دهد. 
10 تن كود مرغى خشــك در هكتار، 134 كيلوگرم نيتروژن در 
هكتار به خاك اضافه مى  كند. همين  طور استفاده از 50 تن كود 
گاوى خشــك در هكتار منجر به افزودن 275 كيلوگرم نيتروژن 
به خاك مى شود(شــكل35). اغلب اين نيتروژن طى فصل رشد 

شكل34- كودهاى آلى مورد نياز براى كشت گوجه فرنگى
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به صورت معدنــى درآمده و منجر به افزايــش غلظت اين عنصر 
مى شــود. اگر اين حالت در فاز زايشــى گوجه فرنگى اتفاق افتد، 
عالئم سميت نيتروژن مانند رسيدگى غيريكنواخت، كاهش دوره 
انباردارى و كاهش كيفيت محصول ظاهر مى شــود. اين مســأله 
يكى از معضــالت گلخانه  داران توليدكننده گوجه فرنگى اســت. 
توصيه مى شــود كه در مصرف اين كودهــا احتياط الزم به عمل 
آيد؛ به  خصوص اگر چند ســال متوالى از ايــن كودها در گلخانه 
استفاده شده اســت. كودهاى حيوانى كمپوست  نشده مى توانند 
اشــاعه  دهنده بيمارى  هــاى قارچى خاكزاد در گلخانه باشــند. 

بنابراين استفاده از مواد كمپوست  شده، ضرورى است.

شكل35- كود مرغى مناسب براى كشت گوجه فرنگى
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كشــت در  نياز  مــورد  شــيميايى  كودهاى  انــواع 
گوجه فرنگى گلخانه اى

تركيباتى كه به عنوان مواد غذايي براي تغذيه گياهان استفاده
مي شوند، بايد از نظر ويژگي  هاى زير بررسي شوند:

- كمتريــن هزينه هر واحــد ماده غذايي همراه با بيشــترين
اثربخشى

- قابليت حل شدن در آب
- باالترين غلظت از آن عنصر يا عناصر

- توانايي تأمين حداقل بيش از يك ماده غذايي
عاري بودن از آالينده ها -

1- كودهاى نيتروژنى مورد استفاده در كودآبيارى
سه شــكل اصلى نيتروژن در كودهاى حاوى اين عنصر، اوره،
pH آمونيوم و نيترات هســتند. شــكل نيتروژن، بر رشد گياه و
محلول بستر تأثير دارد. اوره نمى تواند به طور مستقيم توسط گياه
مورد اســتفاده قرار گيرد و به  محــض ورود به خاك، به آمونيوم
تبديل مى شــود. از آنجايى كه اوره از نظر الكتريكى خنثى است
و توســط ذرات باردار خاك جذب نمى شود، درنتيجه به آسانى از
دســترس ريشه خارج مى شــود. اين كود به  دليل كارايى پايين،
معموالً در كود آبيارى اســتفاده نمى شــود. اوره و اوره فسفات از

انواع اين كودها هستند.
كودهاى حاوى آمونيوم به  سادگى توسط رس  هاى خاك تثبيت
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مى  شوند و كمتر در معرض شستشو قرار مى گيرند؛ اما اين تثبيت، 
آن را از دســترس ريشــه نيز خارج مى  كند. آمونيوم اغلب قبل از 
جذب توســط گياه، به نيترات تبديل مى شود. اين تبديل بسته به 
شــرايط مى تواند از يك تا چند هفته انجام شــود. در كشت هاى 
بدون خاك به  دليل واكنش نداشتن نيتريفيكاسيون، غلظت باالى 
آمونيوم موجب ســوختگى گياه مى شــود. مقدار قابل توجهى از 
آمونيوم هــم در خاك  هاى با pH زياد به صورت گاز آمونياك تلف 
مى شود. نيتروژن آمونيومي به رشد شاداب تر گياه، توليد برگ هاى 
توســعه يافته و ســاقه هاي طويل و بلند كمك مي كند. در شرايط 
ابري و ســرد خاك، مصرف نيتروژن به شــكل آمونيوم براى گياه 
راحت  تر اســت؛ چراكه حساسيت ريشه در دماى پايين نسبت به 
غلظت آمونيوم كمتر است. حال آنكه در درجه  حرارت باال، استفاده 
از تركيباتى با درصد آمونيوم باال مانند كودهاى مرغى تازه ممكن 
اســت سبب ريشه سوزى گياه شود. آمونيوم با ساير عناصر غذايى 
مانند پتاسيم، منيزيم و كلسيم در جذب رقابت مى  كند. سولفات 

آمونيوم، مونو و دى  آمونيوم   فسفات از انواع اين كودها هستند.
گياهان مى  توانند نيترات را به طور مستقيم جذب كنند و نيترات 
به دليل حالليت زياد و نياز نداشــتن به تغيير شــكل، به آسانى 
به سطح ريشــه مى رسد. نيترات توســط خاك جذب نمى شود. 
بنابراين در معرض شستشو قرار دارد و با مديريت صحيح آبيارى 
و تقســيط آن مى  توان احتمال تلفات را از طريق آبشويى كاهش 



57

و مديريت نيتروژن را به بهترين وجه انجام داد. نيتروژن نيتراتي، 
گياه را به حالت زايشــى مى برد. نيترات، جذب پتاسيم، كلسيم، 
منيزيم و آمونيوم را تســهيل مى  كند. تبديل نيترات به اسيدهاى 
آمينه در برگ و با اســتفاده از انرژى خورشــيدى انجام مى شود؛ 
اما تبديل آمونيوم به طور كلى در ريشه انجام مى شود و گياه بايد 
از منابع هيدروكربنى خود استفاده كند. نيترات آمونيوم، نيترات 
پتاســيم، نيترات كلسيم، نيترات منيزيم و اسيد نيتريك ازجمله 

كودهاى نيتراته هستند.
شــكل نيتروژن در رابطه با شكل ســاير عناصر غذايى اهميت 
زيادى دارد. در كشــت هاى هيدروپونيك، تغذيه با نيترات منجر 
به رشــد بيشتر خيار در مقايسه با آمونيوم يا اوره مى شود. جذب 
پتاســيم در گياهچه  هاى خيار تغذيه  شده با آمونيوم در مقايسه 
با نيترات كاهش مى  يابد. همچنين آمونيوم ســبب جذب بيشتر 
يون كلر در مقايسه با نيترات مى شود. نسبت نيترات به آمونيوم، 
غلظت پتاسيم در شــيره خيار را تحت تأثير قرار مى  دهد. هرچه 
اين نســبت بيشتر باشــد، غلظت پتاسيم در شــيره آوند چوبى 
افزايش پيدا مى كند. وقتى نيتروژن به شــكل آمونيوم اســتفاده 
مى شــود، وزن تر ريشــه و اندام هوايى، عملكرد و ميزان پتاسيم 
كاهــش مى  يابد كه ايــن امر احتماالً به  دليــل تأثير آمونيوم در 
تغيير مورفولوژى ريشــه  ها و درنتيجه اختــالل در جذب عناصر 

غذايى است.
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2- كودهاى فسفاته مورد استفاده در كودآبيارى
كودهاى فســفاته بايدكامالً محلول باشــند. نمك  هاى پتاسه 
و آمونيومــى اسيدفســفريك از انواع آن اســت. اوره فســفات، 
اسيدفسفريك صنعتى و تركيبات محلول پلى  فسفات نيز جزء اين 

گروه هستند (جدول 9).
3- كودهاى پتاسيمى مورد استفاده در كودآبيارى

چهار نوع كود پتاســيمى وجود دارد كه در كودآبيارى مصرف 
 ،(MOP) يا موريات پتاسيم (KCl) عمده دارند. كلريد پتاســيم
سولفات پتاســيم (SOP)، مونوپتاسيم   فسفات (MKP) و نيترات 
پتاســيم (NOP). اهميت اين كودها عالوه بر ميزان پتاســيم و 

ميزان حالليت آنها، مربوط به نوع آنيونى همراه آنها است.
كلرور پتاســيم يكى از فراوان ترين منابع پتاســيم اســت و به 
 راحتى با ســاير كودهاى نيتروژنه مخلوط مى شود. كلرور پتاسيم 
به دليل همراه بودن كلر، محدوديت مصرف در اراضى شور را دارد؛ 

همچنين براى برخى محصوالت گلخانه اى توصيه نمى شود.
سولفات پتاسيم (K۲SO۴)، در شرايط شور بسيار مورد استفاده 
SO۴- در آب  هايى كه ميزان 

قــرار مى  گيرد. به دليل حضور آنيون ۲
كلســيم آنها باالســت، در كودآبيارى توصيه نمى شــود؛ چرا كه 
موجب توليد گچ (CaSO4) و گرفتگى نازل  ها مى شــود. بنابراين 
در آب  هاى با كيفيت و درصد پايين كلسيم، كاربرد بهترى دارند. 
مونوپتاسيم   فسفات به عنوان يكى از منابع مغذى پتاسيم و فسفر 
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است و بيشــتر به عنوان كود فسفره شــناخته شده است تا كود 
پتاســه. ميزان فسفر مورد نياز گياه 0/1 ميزان پتاسيم مورد نياز 

آن است.
نيترات پتاســيم نيز كــود كامًال محلولى اســت كه حاوى دو 
 20˚C عنصر مغذى نيتروژن و پتاســيم اســت. در دمــاى باالى
كامًال درآب محلول اســت در هواى سرد شب، اين كود در مخزن 
رسوب مى كند. بنابراين بايد توجه داشت كه نگهدارى اين كود در 
مخازن كود كه در محيطى با درجه حرارت پايين هستند، موجب 

رسوب آن در كف مخزن مى شود.
4- كودهاى كلسيمى و منيزيمى مورد استفاده در كودآبيارى

يكى ازكودهاى محلول در آب، نيترات كلسيم است كه فراوان 
در توليد گوجه فرنگــى گلخانه اى مورد اســتفاده قرار مى  گيرد.

منابع كودهاى منيزيمى، ســولفات و نيترات منيزيم اســت كه 
كود ســولفات منيزيم به دليل ارزانى و فراوانى آن قابليت استفاده 
بيشــترى دارد و به ســه صــورت كودآبيارى، مصــرف خاكى و 

محلول  پاشى مورد استفاده قرار مى  گيرد.
اگرچه آب آبيارى و خاك داراى مقادير قابل توجهى از كلسيم 
و منيزيم است، اما به دليل نياز باالى گوجه فرنگى گلخانه اى، نياز 

به كوددهى كلسيم و منيزيم است.
5- كودهاى حاوى عناصر كم  نياز مورد استفاده در كودآبيارى

بــراى تأمين روى، منگنــز و مس مى  توان از منابع ســولفات 
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در كشــت خاكــى و هيدروپونيك با تنظيم pH اســتفاده كرد 
(شكل 36). 

مى  توان براى تأمين بور از اسيد بوريك و براى تأمين موليبدن 
از موليبدات سديم يا موليبدات آمونيوم استفاده كرد.

6- كودهاي با حالليت كم
كودهــاي كند-رها معموالً در كشــت گياهــان در هواي آزاد 
استفاده مي شوند. اين كودها به دليل آلودگي كمتر زيست محيطى 
مفيد هســتند. كودهاي كند-رها بر اساس زمان رها شدن عرضه 
مى شــوند؛ البته زمان رهاسازى واقعي كود ممكن است نسبت به 
زمان مشخص شده روي كود برحسب درجه  حرارت و ظرفيت آب 
خاك يا بستر تغيير كند.كودهاي كند-رها به بستر اوليه كشت يا 
بعد از كشــت در روي بستر اضافه مي شوند و اغلب در كشت هاى 

باغي مصرف مي شوند.

شكل36- تنظيم EC و pH در قبل و بعد از كودآبيارى به منظور جلوگيرى از 
خسارت نمك و گرفتگى قطره چكان  ها و فراهم كردن بهتر كودها در

 محيط خاك صورت مى  گيرد.
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7- برچسب هاى كود
اطالعات برچســب هاى كود در توســعه و تكميل برنامه تغذيه اي 
گياهان گلخانه اي مفيد اســت و براي توليدكنندگان داراي اطالعات 

خيلي مهمى به شرح زير است:
آناليز كود، درصد وزني عناصرغذايى كود را نشــان مي دهد. آناليز 
كود به طور مشــخص به درصد نيتروژن (N)، فسفر(P2O5) و پتاسيم 
(K2O) مربوط مي شود. معموالً در گلخانه، كودهاى با فسفر زياد در 
اوايل فصل براى ريشه  دهى بهتر بوته و در زمان گلدهى گياه استفاده 
مى شوند. كودهاى با درصد نيتروژن زياد براى رشد بوته و كودهاى با 
درصد پتاسيم باال در زمان باالترين رشد رويشى و در زمان پر شدن 

و درشت شدن ميوه بيشتر مورد نياز است.
براى مثال در كودي با برچسب 15-5-15 داريم:

درصد كل نيتروژن 15 درصد
درصد فسفر برحسبP2O5 معادل 5 درصد

درصد پتاسيم برحسبK2O معادل 15 درصد
(pH) 8- پتانسيل اسيدي يا بازي كود

پتانسيل اسيدي يا بازي كود، تأثير آن را روي pH بستر نشان 
مي دهد. كودهاى با آمونيوم باال سبب كاهش pH (اسيدي شدن) 
 pH مى  شــوند، در حالي كه كودهاى با نيترات باال ســبب افزايش
(قليايي يا بازي شــدن) مي شــوند. كودهاي حاوي مقادير باالي 
آمونيوم داراى مقادير خيلي كم يا بدون كلسيم و منيزيم هستند، 
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درحالى كه كودهاي با آمونيوم كم داراي ســطوح باالي كلسيم و 
منيزيم و اثر باقيمانده قليايي هستند.

روش  هاى مناسب مصرف كود در كشت گوجه فرنگى گلخانه اى
كودآبيارى

اين روش، عناصر غذايى را از طريق آب آبيارى در اختيار گياه 
قرار مى  دهد و ســبب فراهم كردن عناصر در منطقه  اى مى شود 
كه فعاليت ريشه بيشتر اســت. در اين روش، براى تأمين عناصر 
غذايى بايــد از منابع كودى محلول اســتفاده شــود. اين روش 
اصلى  ترين روش تأميــن عناصر غذايى در كشــت گوجه فرنگى 
گلخانه اى اســت. گلخانه  دار بايد از كيفيت آب مورد استفاده در 
كودآبيارى مطمئن شود. نمونه  اى از محلول غذايى مورد استفاده 
در كشت گوجه فرنگى گلخانه اى در (جدول 10) آورده شده است.

برنامه كوددهي بر پايه مقدار عناصر در آب آبيارى، بســتر و دوره 
رشد گياه تنظيم مي شود. معموالً كودهاى محلول در آب، قابليت 
محلول  پاشى نيز دارند و در گلخانه نيز محلول  پاشى مرسوم است.

شــكل 37 نحوه اختالط كودها را در تانك كود نشــان مى  دهد. 
همان طور كه مشــاهده مى شود تانك A فقط شامل نيترات كلسيم 
و نيترات پتاســيم و كالت آهن EDDHA است. در كشت خاكى و 
بدون خاك گوجه فرنگى، عمده آهن مصرفى به فرم كالت اســت؛ 
زيرا تنها شكلى كه كارايى بااليى دارد و زردبرگى را برطرف مى  كند، 
همين نوع آهن است. ساير منابع آهن مانند سولفات و نيترات آهن و 
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شكل37- نحوه اختالط كودها در تانك  هاى كود

كالت  هاى EDTA  وكمپلكس  هاى آلى ديگر كارايى چندانى ندارند و 
سبب زردبرگى زودهنگام مى شوند.
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تغذيه برگى
تغذيه برگى (برگ  پاشــي)عناصر غذايى يكي از راه هاي مهمي 
است كه مي تواند گياهان را در مقابل كمبود اين عناصر بيمه كند. 
اين روش ســبب فراهم آوردن ســريع عناصر غذايى (به خصوص 
عناصر كم  نياز) براى اطمينان از عملكرد و كيفيت باالى محصول 
مى شــود. تحت شــرايطى كه جذب عناصر غذايى از خاك براى 
رفع نياز گياه كافى نيســت، مى  تــوان از اين روش كمك گرفت. 
اگر كمبود عناصر كم  نياز طى دوره رشــد مشــاهده شود، بايد با 
محلول  پاشــى آن را برطرف كرد. در اين حالت محلولى با غلظت 
دو تــا پنج هزار از يك منبع محلول عنصر اســتفاده مى شــود. 
محلول  پاشــى بايد صبح زود يا عصر انجام شود. براى اطمينان از 
برطرف شــدن كمبود، مى  توان در دوره زمانى 10 روز تا دو هفته 
محلول  پاشى را تكرار كرد. بايد به غلظت محلول پاشي توجه كرد؛ 
چراكه غلظت بيش از حد توصيه  شــده، سبب خسارت و صدمه 

به برگ مي شود.
توصيه بهينه انواع كود در رفع كمبود عناصر غذايى

نيتروژن
مديريــت نيتروژن در مزرعه گوجه فرنگــى از مهم ترين عوامل 
مؤثر در توليد اســت. با توجــه به تغييرات ســريع نيتروژن در 
طبيعت، اين امر نســبتاً مشكل اســت. ميزان نيتروژن مصرفى، 
زمان مصرف، نحوه مصــرف و منابع نيتروژن ازجمله فاكتورهاى 
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مديريتى است كه بايد مّد نظر قرار گيرد.
نياز گوجه فرنگى به كود نيتروژنه بســتگى به رقم، خصوصيات 
خاك به خصوص ميزان مــاده آلى و امالح آن دارد. افزايش ماده 
آلى مى تواند مصرف نيتروژن را كاهش دهد. كارآيى كود نيتروژنه 
 pH نيز در ميزان مصرف آن مؤثر اســت. ميزان كربنات كلسيم و
خاك، شرايط اقليمى، زمان و روش مصرف كود و نيز ساير عوامل 
مؤثر در رشد و عملكرد ازجمله برنامه آبيارى و ميزان ساير عناصر 
غذايى مورد نياز گيــاه در كارآيى مصرف كود و در نهايت ميزان 

كود نيتروژنه مورد نياز مؤثر است. 
بهتريــن روش در تعيين ميزان كود نيتروژنه مورد نياز، اجراى 
تحقيقات منطقه اى اســت. اندازه گيرى نيترات پاى بوته، تعيين 
ميــزان ماده آلى خاك، اطالع از ســاير عوامل مديريتى مؤثر در 
توليد و نيــز اندازه گيــرى كلروفيل برگ نيــز در تعيين ميزان 
نيتروژن مورد نياز مؤثر اســت. مصرف اضافى نيتروژن به خصوص 
در شرايط كمبود ساير عناصر غذايى، در كاهش كيفيت محصول 
و حساســيت به آفات و بيمارى  ها مؤثر است. حدود 50 درصد از 
نيتروژن مصرفى به خصوص در فصول سرد و نيز در شرايط شور، 

بايد از منبع نيتراته آن تأمين شود.
نياز گوجه فرنگى به نيتروژن در اوايل دوره رشد شديدتر است. 
به  طورى  كه بخشــى از نيتروژن بايد در زمان قبل از انتقال نشاء 
به همراه ســاير كودها مصرف شــود. مصرف نيتروژن بايد پس از 
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اســتقرار نشــاء يعنى از زمان حدود دو هفته پس از انتقال نشاء 
شروع شود. تحقيقات انجام  شده در مناطق مختلف نشان مى  دهد 
كــه حدود 80 درصد نيتروژن مورد نياز گياه بايد تا زمان قبل از 
اولين برداشت محصول و مابقى نيز بايد تا چين دوم مصرف شود. 
مصــرف كود نيتروژنه در چند مرحله (حدود 10 مرحله) در طى 

دوره رشد گياه با رعايت نكته فوق، قابل توصيه است.
اولين مرحله مصرف نيتروژن در زمان قبل از كاشــت به  همراه 
ســاير كودها بايد در اليه اى از كود حيوانى مصرف و يا حداقل به 
زير خاك برده شــود. مصرف كود در طى دوره داشت با توجه به 
روش آبيارى، بافت خاك و غيره متفاوت اســت. در روش آبيارى 
سطحى، مصرف نيتروژن طى حداقل چهار مرحله توصيه مى شود؛ 
اما در سيســتم آبيارى تحت فشار امكان مصرف كود طى هر بار 
آبيــارى وجــود دارد. در اين روش مصرف كــود طى 10 مرحله 
نيز توصيه مى شود. در سيســتم هاى آبيارى تحت فشار باالترين 
مصرف 25 كيلوگرم نيتروژن در هكتار در هر مرحله آبيارى قابل 
توصيه اســت. بديهى است در صورت ســبك بودن بافت خاك، 
افزايــش تعداد دفعــات مصرف در افزايــش كارآيى مصرف كود

مؤثر است.
توصيه  هــاى متفاوتى براى گوجه فرنگى گلخانه اى در كشــت 
خاكى وجود دارد كه با توجه به عملكرد، رقم، سيســتم كشــت 

(طول دوره كشت و فصل آن) قدرى متفاوت است. 
(جدول 11) توصيه كودى نيتروژن براى متوسط توليد 25 كيلوگرم 
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جدول11- توصيه عنصر غذايى نيتروژن گوجه فرنگى گلخانه اى براساس آزمون 

خاك براى عملكرد 250 تن در هكتار

نيتروژن

كربن آلى 
خاك(٪)

نيتروژن مصرفى 
(1-kgha)

مالحظات

به  ازاى هر تن كود مرغي، 0/5500>
ميزان 20 – 25 كيلوگرم 
مصرف نيتروژن كاهش 
يابد. به  ازاى هر تن كود 

گوسفندي يا گاوي، ميزان 
10 – 12 كيلوگرم مصرف 

نيتروژن كاهش يابد.

 – 1
0/5

400
 1/5

1 -
350

>1/5300

ــد از  ــد، مى توان ــرى دارن ــى باالت ــه كارآي ــه ك ــاى نيتروژن ــتفاده از كوده اس
ــروژن بكاهــد.  مصــرف نيت
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در مترمربع گلخانه كه معادل 250 تن در هكتار اســت را نشان 
مى  دهد. اين مقادير بسته به مقدار ماده آلى خاك تغيير مى  كند. 
براساس بررسى  هاى انجام شــده، مقادير توصيه كود نيتروژنه در 

مزارع گوجه فرنگى به صورت ذيل است:
با توجه به پايين بودن مواد آلى در خاك  هاى كشور، در شرايطى 
كه ميزان كربن آلى خاك كمتر از 0/5 درصد باشــد، در شرايط 
مصرف كود مرغى به ميــزان 10 تن در هكتار، نيازى به مصرف 
كود نيتروژنه نيست؛ چون در اين شرايط نه  تنها عملكرد مطلوب 

حاصل مى شود، بلكه نيترات نيز در حد كمى تجمع مى  يابد.
در شــرايط مصرف 20 تن در هكتار كود گوسفندى يا گاوى، 

مصرف60 كيلوگرم نيتروژن در هكتار قابل توصيه است.
در شــرايط مصرف نكــردن مواد آلى، كاربــرد 180 كيلوگرم 
نيتروژن در هكتار توصيه مى شــود. عالوه  بر مقدار مصرف، زمان 
مصرف نيتروژن نيز از اهميت خاصى برخوردار اســت. برنامه كود 

آبيارى اين عنصر در (جدول 12) آمده است.
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جدول 12- برنامــه كود آبيارى گوجه فرنگى گلخانه اى(كيلوگرم در هكتار) 
براى سه عنصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم براى عملكرد حدود 250 تا 300 تن 
در هكتار در يك خاك نســبتًا سبك كه ميزان فسفر و پتاسيم آن به ترتيب 

زير 20 و 200 ميلى  گرم در كيلوگرم خاك باشد.

پس از استقرار 
نشاء

فسفرنيتروژن
( P2O5) 

پتاسيم 
( K2O)

1-1010/22/4
11-2010/24/8
21-3010/24/2
31-4020/44/2
41-502/50/96/6
51-602/51/36/6
70-612/50/67/2
71-802/50/64/82
81-901/50/67/2
91-1001/50/20/1
101-11010/20/1
111-1201/20/21/2
121-13010/21/2
131-1501/50/81/57
151-18041/14/5
181-22020/63/6
450145850جمع كل



72

فسفر
مناسب  ترين روش در تعيين ميزان فسفر مورد نياز گياه، آزمون 
خاك اســت. شــرايط اقليمى، پتانســيل توليد و نيز ساير عوامل 
مديريتى بر ميزان فسفر مصرفى براساس آزمون خاك مؤثر است. 
از مهمتريــن عوامل مديريتى در توصيه فســفر، ميزان و نوع كود 
دامى مصرفى اســت. مصرف برخى منابع ماده آلى به خصوص كود 
مرغى، در كاهش مصرف كود فســفره بسيار مؤثر است. حساسيت 
گوجه فرنگى به فســفر كم نيســت؛ اما در مراحــل باردهى، اين 
حساســيت كم مى  شود. بيشتر فسفر بايد قبل از كشت و در طول 
دوره رشد استفاده شود. مصرف فسفر طى يك مرحله در زمان قبل 
از كاشت، به صورت ساندويچى در اليه اى از كود دامى قابل توصيه 
اســت؛ اما مناســب  ترين روش مصرف آن، كودآبيارى در مراحلى 
است كه نياز به آن بيشتر است.حساس ترين مراحل مصرف فسفر 
ســرك براى گوجه فرنگى در مرحله پس از استقرار نشاء يا مرحله 
ريشــه  دوانى، مرحله گلدهى و مرحله تشــكيل بذر است؛ چرا كه 
در اين مراحل تأمين فســفر كافى براى گياه بســيار حياتى است. 
منابع كود فســفره شامل سوپرفسفات تريپل، دى آمونيوم  فسفات، 
اسيدفسفريك، مونو آمونيوم فســفات، مونو و دي پتاسيم  فسفات و 
اوره فســفات است كه چهار مورد آخر محلول و قابليت كودآبيارى 
را دارند. بنابراين توصيه كود فسفر براى متوسط توليد 25 كيلوگرم 
در مترمربع گلخانه معادل 250 تن در هكتار است (جدول 13) و 

در جدول 12 برنامه كود آبيارى اين عنصر آورده شده است.
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جدول 13- توصيه عنصر غذايى فسفر گوجه فرنگى گلخانه اى براساس آزمون 
خاك براى عملكرد 250 تن در هكتار

فسفر

فسفر خاك 
(ppm)

 (P2O5)فسفر
مصرفى
(kgha-1)

مالحظات

مصرف 10 تن در هكتار كود مرغى 5200>

يا 20 تن در هكتار كود گاوى يا 

گوسفندى، ميزان فسفر مصرفى را 

50 درصدكاهش مى دهد

5-10150
10-15120
17-2075

>200

پتاسيم
مناســب  ترين روش تعييــن ميزان پتاســيم مورد نيــاز مزرعه 
گوجه فرنگى، آزمون خاك اســت. از جملــه عوامل مهم در توصيه 
كودى، براساس آزمون خاك، بافت خاك، شورى منابع خاك و آب 
است. مصرف پتاسيم نيز عمدتاً در زمان قبل از كاشت صورت مى-

 گيرد. با توجه به نياز گوجه فرنگى به پتاســيم در زمان ميوه  دهى و 
تأثير اين عنصر غذايى بر عملكرد و كيفيت محصول، مصرف بخشى 
از پتاسيم از منابع مناسب اين عنصر غذايى ازجمله سولفات پتاسيم 
محلول در آب در اين مرحله از رشد گياه، قابل توصيه است. ميزان 
پتاسيم مورد نياز بر اساس مقادير پتاسيم خاك براى عملكرد حدود 
250 تــا 300 تن در هكتار را ارائه داده اســت (جدول14). برنامه 

كودآبيارى اين عنصر در جدول 12 آورده شده است.
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كلسيم
براى محصوالت كشــت  شده در بسترهاى خاكى، آسيب ناشى 
از كمبود كلسيم با برگ  پاشى منظم نيترات كلسيم با غلظت 500 
گرم نيترات كلسيم در 100 ليتر آب، كاهش استفاده از كودهايى 
با پايه  هاى آمونيومى و پتاســيمى و همچنيــن كاربرد آهك در 
خاك  هاى اسيدى كنترل مى شود. براى محصوالت كشت  شده در 
بسترهاى بدون خاك، كاربرد محلول غذايى با غلظت 150 تا200 
ميلى  گرم در ليتر، كلســيم كمبود را كنتــرل مى  كند. همچنين 
حفظ هدايت الكتريكى محلول در كمتر از 2 دسى  زيمنس بر متر، 

كمبود كلسيم را كاهش مى  دهد.

جدول 14- توصيه عنصر غذايى پتاسيم براساس آزمون خاك براى
 عملكرد 250 تن در هكتار

پتاسيم

پتاسيم 
(ppm) خاك

 (K2O) پتاسيم
(1-kgha) مصرفى

مالحظات

در صورت 100800>
سنگين بودن 

بافت خاك، مقدار 
پتاسيم مصرفى 
حدود 20 درصد 

افزايش يابد.

100 - 150600
150- 200500
200-250300
250-30075
300-40030

>4000
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منيزيم
براى محصوالت كشت  شــده در بسترهاى خاكى، مصرف 30 
تــا 40 كيلوگرم در هكتار ســولفات منيزيم قبل از كشــت در 
خاك  هــاى دچــار كمبــود، ســبب جبــران كمبود مى شــود. 
محلول  پاشى برگى سولفات منيزيم با غلظت 2 كيلوگرم در 1000 
ليتر، هر دو هفته يكبار كمبود منيزيم را در گوجه فرنگى گلخانه اى 
كنترل مى  كند. براى محصوالت كشــت  شده در بسترهاى بدون 
خــاك، كاربرد محلــول غذايى با غلظــت 30 ميلى گرم در ليتر، 

منيزيم كمبود را كنترل مى  كند.
عناصر كم  نياز

مصرف عناصر غذايى آهــن، روى، منگنز، مس و بور در مزارع 
گوجه فرنگى در مناطق مختلف به ميزان متفاوت، ضرورى است. 
مصرف اين عناصر براســاس آزمون خاك، بهترين روش مديريت 
آنها اســت. بسته به شــدت كمبود، مصرف اين عناصر در زمان 
قبل از كاشــت يا در طول دوره داشــت، به  صورت محلول  پاشى 
يا به   همراه آب آبيارى قابل توصيه اســت. مصرف منابع سولفات 
روى، مس و منگنز در زمان قبل از كاشــت قابل توصيه اســت؛ 
اما مهم ترين منبع آهن كالت آن اســت كه مصرف آن طى چند 
مرحله در طول دوره داشــت قابل توصيه اســت. در صورت لزوم 
محلول  پاشــى با غلظت 4-3 در1000 منابع ســولفاته يا كالت 
اين عناصر در زمان قبل از غروب خورشــيد توصيه مى شود. حد 
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بحرانى و ميزان مصرف عناصر مذكور در (جدول 15) آمده است.

مصــرف خاكى آهن با بنيان EDDHA يا اســيدى كردن آب 
آبيارى توأم با مصرف ســولفات آهن در آبيارى قطره  اى مى تواند 
كمبود آهــن را كنترل كند. محلول  پاشــى آهن با اســتفاده از 
ســولفات آهن، دوام زيادى ندارد؛ اما كمبود آن را به طور موقت 
رفع مى  كند. از اين  رو محلول  پاشى، بايد به  صورت مستمر انجام 
شود. ســاير عناصركم  نياز مانند مس، روى و منگنز نيز از طريق 
محلول  پاشى قابل تأمين هستند؛ اما تأمين عناصر كم  نياز با وجود 
اينكه به  صورت محلول پاشــى مؤثر است، بايد به  صورت مصرف 
در پاى ريشــه نيز استفاده شود؛ چراكه مثًال عنصر روى كه نقش 

جدول 15- توصيه عناصر غذايى آهن، روى، مس و منگنز
 براساس آزمون خاك

بورمنگنزمسروىآهن

820/561حد بحرانى

مقدار كود 

مصرفى 

در مصرف 

خاكى  

(كيلوگرم 

در هكتار)

سولفات 

آهن به 

همراه كود 

مرغى: 

150-75

كالت آهن:  

10-5

سولفات 

روى

20 - 0

سولفات 

مس

10- 0

سولفات 

منگنز

25-0

اسيد 

بوريك

10 -0

محلول

پاشى

غلظت 5-3  درهزار در حداقل سه 

نوبت با فاصله 15 روز از يكديگر
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جدول 16- نسبت كودى گوجه فرنگى گلخانه اى
 براساس مراحل فنولوژيكى رشد

S%MgO%CaO%K2O%P2O5%N%مرحله رشد

5555175انتقال نشاء
20201571712رشد رويشى

شروع گلدهى 
تا تشكيل ميوه

202020171720

شروع تشكيل 
ميوه تا پايان 

202020201620

تشكيل ميوه تا 
اولين برداشت

202020181717

اولين برداشت 
تا بيشترين 
برداشت

151515181617

نهايت برداشت 
تا انتهاى 
برداشت

0051509

مهمى در توســعه ريشه و توليد اكســين كه رابطه مستقيمى با 
افزايش ريشــه  هاى مويين دارد، بايد از طريق ريشــه نيز تأمين 
شــود؛ زيرا انتقال آن پس از جذب از طريق برگ به قسمت  هاى 
پايينى يعنى ريشه ناچيز است و ريشه  ها دچار فقر روى مى  شوند 

و اكسين كافى در ريشه  ها توليد نمى شود.
مصرف ســولفات روى، سولفات منگنز و سولفات مس به شكل 
كودآبيارى در صورت تنظيم pH آب آبيارى مى تواند اثر بخشــى 
 pH كافى داشــته باشد؛ ولى مصرف خاكى آن به  دليل باال بودن
خاك و آهكى بودن خاك  هاى كشــور، اثر بخشى چندانى  ندارد 

(جدول 16).
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توصيه  هاى منطقه  اى و خاص
مشــكل عمده در گلخانه  هاى منطقه جيرفت و كهنوج، مصرف 
بيش از حدكودهاى مرغى و شيميايى به  خصوص كودهاى حاوى 
پتاسيم است كه منجر به شورى ثانويه خاك و بروز عالئم سميت 
عناصر غذايى مى  شوند. اين مشــكل در فصل زمستان كه دماى 
خاك پايين است و ريشه فعاليت چندانى ندارد، تشديد مى شود. 
اگر در اين زمان اقدام به كودآبيارى شــود، مشكل حادتر خواهد 
شــد. توصيه مى شــود مصرف اين كودها براســاس توصيه هاى 
انجام  شــده در متن اين نشريه انجام و در فصل زمستان مصرف 
كود محدود شــود. همچنين بحث ســميت بــور در اين منطقه 
مشكل  ســاز اســت كه با مديريت صحيح آبيارى يعنى كم كردن 
فاصلــه زمانى آبيــارى و اجتناب از مصرف كودهــاى حاوى بور 
مى  تــوان از آن جلوگيرى كرد. بى  توجهى به تغذيه كلســيم در 
بوته  هاى گوجه فرنگى ســبب مى شود كه عمر انباردارى ميوه كم 
باشد و توصيه مى شود در برنامه  هاى تغذيه برگى، از محلول  هاى 

غذايى حاوى كلسيم استفاده شود.
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