
تو موررا  سمینار آلبر

سازمان کشاورزی هرمزگان



NPKفرموالسیون مایع 

برای قرار کوددیه در گلخانه ها از طریق سیستم های آبیاری قطره ای کارآمدترین راه•
س ریشه گیاهان است .دادن مواد مغذی در دستر

.    ی کنددر هر مرحله از رشد، نیاز گیاهان به عنارص ماکرو تغیت  باز این توضیح که •

ی اسخاکهای شور، معموال این روش کود دیه در •  و دارای کارایی بیشتر
.تآسانتر



شوری خاک

 های •
ی

ق در مناطمناطق خشک و نیمه خشک است ، اما خاکهای وجود نمک ها از ویژگ
ز ، با مدیریت نامناسب، ممکن است اثرات شوری بروز کند .دیگر نت 

درجات سازی، با آیی در جهان تحت تأثت  فرآیندهای شور مزارع حارصز نییم از در حال •
.داردقرار مختلف 

ل به دلیهکتار از اراضز کشاورزی، میلیون 10طبق داده های فائو و یونسکو ، هر ساله •
.به زمینهای بایر تبدیل  ی شوندشدن، شور 



شوری خاک

ز موارد زیر تمایز قائل ش• :دبسته به کاتیونهای جمع شده در خاک  ی توان بی 

یومشور کردن • ز (K ،Mg)خاک با پتاسیم و منت 

((Naکردن خاک با سدیمقلیایی  •

ز میتوان خاکها را با شور و قلیا، شور گچی و شور سو • لفایر تقسیم بر اساس منشاء نمک نت 
.بندی کرد 



دالیل شوری در خاک های زیر کشت 

:آب آبیاری  ی تواند توسط عوامل مختلفز ایجاد شودو شوری خاک •

.سنگ مادریشیمیایی به خاطر خصوصیات •

نزدیک به دریا و یا استفاده از آب دریا در آب آبیاری•

کیفیت آب د یا  هستننامناسب استفاده نادرست از آبیاری ، به ویژه در خاکهایی که دارای زهکشی •
ز است .آبیاری پایی 

یی رویه از کودهای شیمیایی و حیوایز استفاده •



عوارض شوری

کاهش تولید 

ه و کاهش رشد گیا
کاهش عملکرد

ز ساختمان خاک ز رفیر از بی 

س کاهش عنارص قابل دستر

تجمع یونهای سیم

س برای گی اهکاهش آب قابل دستر

افزایش مرصف کودها 
یدو افزایش هزینه تول



تجمع نمک در خاکپیامدهای 

ذرات رس و اسیدهای هیومیک بار منفز دارند و در آب حل•
بهدر خاک ( بار مثبتبا ( )Ca)که کلسیمهنگا ی  .  نیم شوند 

 وجود 
ز
ان کاف ز تشکیل ( هحالت لخت)دارد ، نویع توده ژالتینز مت 
. ی دهد

همانطور که )ذرات رس در  Naدر صورت غلظت زیاد یونهای •
سدیم ، قطر زیاد مولکولهای( در خاکهای شور اتفاق  ی افتد

 
ی

.  شودذرات  یباعث جدا شدن ذرات رس و در نتیجه پراکندگ
، پودری شدن خاکدر نتیجه خاکدانه ها ضعیف شده و با 

و هوا منافذ خاک بسته شده و نفوذپذیری آن نسبت به آب
.کاهش  ی یابد



خاک پیامدهای تجمع نمک در 

عناصر غذایی قابل دسترس در خاک کاهش 

ز  pHدر خاکهایی با مقدار •  )و غنز از آلومینیوم و آهن ، فسفاتها پایی 
ا
در آب که معمول

قابل که شود   یترکیبایر ترکیب شده و منجر به تولید با این عنارص ( محلول هستند
.نیستندجذب برای گیاهان 

سایر عنارص موجود در ذرات رس  ی شود و  Ca ،Mgجایگزین  Naدر خاکهای قلیایی ، •
س گیاهان خارج  ی شونداز این طریق و  .این عنارص از دستر

: نوان مثالشود به ع ی خاک در شوری باعث کاهش قابل توجه فرآیندهای بیولوژییک •
ه  وژن سازی و غت 

کایز سازی ، نیتر

.دهدمستقیم عنارص موجود در گیاهان را کاهش  یصورت غت  نتیجه شوری به در •



پیامدهای تجمع نمک در خاک 

یونهای سمیتجمع 

به دارای اثر سیم است و بنابراین رشد گیاهان را  Bو  Cl ،Naتجمع یونها به عنوان مثال •
.خطر  ی اندازد

وری در رقابت بوده بطوریکه بعالوه این یونها با • :سایر عنارص رصز

•Cl  باآنتاگونیست  به عنوانP2O5    فسفر  ی شودکمبود کرده و باعث  رفتار.

•K2O وNa  آنتاگونیست با  عنوان بهMgOیم  ی شود ز .عمل کرده و باعث کمبود منت 



پیامدهای تجمع نمک در خاک
آب قابل دسترس برای گیاهانکاهش 

ل آب فشار اسمزی زیاد خاک و افزایش پتانسی•
شه ریبه سمت کاهش حرکت آب خاک باعث  
ژسانس شده و با کاهش تور گیاه و بافت های   

.گیاه کاهش  ی یابدشادایی  سلول،  

ایط گیاه مجبور به جذب فعا• ل شده در این شی
باعثو انتقال آب جذب و افزایش هزینه 

ر اختالل در سایایجاد کاهش انرژی گیاه و 
. ی شودمتابولییک آن فرآیندهای 



ی نتایج کلی اثرات شوری رو
گیاهان



اثرات شوری بر متابولیسم  گیاه

ز  فعالیت کاهش • (IIکاهش فعالیت فتوسیستم و  کلروفیل  کاهش غلظت  )فتوسنتر

(  انرژی)ATPافزایش مرصف •

ز فعالیت فسفوریالسیون و در کاهش •  ATPنتیجه کاهش سنتر

ز • ان پروتئی  ز در میوه محلول کاهش مت 

افزایش اسیدیته میوه•

کاهش اندازه  گلها•

• 
ی

 متحمل به شوری تلفر  ی شود) در گوجه فرنیک
ً
داشته باشد ، ds/m 2بیش از  ECوقنر آب ( که به عنوان یک گیاه نسبتا

.٪ بهره وری محصول را کاهش دهد10 ی تواند ds/m1.5هرافزایش



واکنش گیاهان به شوری

حمل به داده و با راهکارهایی تگیاهان سیع  ی کنند خسارات ناشی از شوری را کاهش •
:شوری را افزایش دهند، از طریق

ه و برگها ساقانتقال انتخایی عنارص در انتخایی یونها از طریق ریشه و افزایش جذب •

ار اسمزی فشو افزایش ایجاد تعادل برای ( مانند پتاسیم)در سلول یونهای خاص افزایش •

ز : های اسمزی مانندکننده افزایش تنظیم  • ز ، گلیسی  ز ، فر -پرولی  وکتوز ، گلوکز و بتائی 
ه .غت 



: مدیریت خاکهای شور
آبیاری

:ارددر خاک تأثت  بگذنمک سیستم آبیاری  ی تواند بر پتانسیل آب و غلظت •

ان و دفعات • ز جمع نمک تخاک ، باعث کاهش حفظ رطوبت عالوه بر  آبیاری، افزایش مت 
.در خاک  ی شود

ط اینکه شستشوی نمک ها استفاده کرد ، بهتوان فقط برای غرقایی  ی از آبیاری • شی
ات شوری  ی گایه باعث افزایش نوسانآزاد باشند،  البته این روش آبیاری  نمکها در خاک 

.شود



:  مدیریت خاکهای شور

کود دهی

یی انجام در خاکهای شور باید کوددیه بصورت موضیع و انتخا•
: شود

انکودهایی با مقدار یون  از  • ز شوری کم استفاده کنید که مت 
.  ندهدافزایش خاک را 

.اده کنید از کودهای با قابلیت افزایش تبادل کاتیویز استف•

ب در را کاهش دهید تا پتانسیل آمقدار غلظت کود در خاک •
.به سطح خطرنایک نرسدخاک تنظیم شود و 



:مدیریت خاکهای شور

مواد آلی–استفاده از ترکیبات اصالح کننده 

اک کمک ها و بهبود ساختار خخاکدانه مواد آیل به تشکیل •
. ی کنند

.خاک دارند pHمواد آیل اثر بافر بر •

 سترمیم کننده ها  این نوع •
ز
دیم یا  ی تواند مقدار اضاف

به عنوان مثال )سایر یون های سیم را کاهش دهد 
ATPase  باعث خروج فعال یونها از غشای سلویل در
(. ی شودگیاه سلول  

.بهبود  ی بخشدفعالیت  میکرویی در خاک را •

یولوژییک مواد آیل به • ز ان   فعالیت فت  ز کسیلیک و پیل کربو مت 
 دمولکویل آن کربوکسیلیک در ساختار 

ی
این .  ارد بستیک

ز بار منفز ترکیبات قادر  .ها هستندسطح خاکدانهبه تأمی 



:مدیریت خاکهای شور

ترکیبات کلسیمی–اصالح کننده استفاده از ترکیبات 
یوم د• ز ر روی ذرات مرصف کلسیم زیاد در خاک باعث جایکزینز آن با یونهای سدیم و منت 

.رس  ی شود

خاک به این جایگزینز باعث کاهش خسارت سدیم ، ترمیم خاکدانه ها و چسبیدن ذرات•
. یکدیگر  ی شود



: مدیریت خاکهای شور
دوره ای شوری خاک کنترل 

ی• ان شوری خاک اندازه گت  ز شده و از توصیه  ی شود که بصورت دوره ای مت 
ی شود  .شور شدن بیش از حد خاک جلوگت 

ییک خاک • شود، خاک شور بیشتر ds/m4ازدر صوریر که هدایت الکتر
. محسوب  ی شود 

اییط که • ، تولید اکتر محصوالت برسد ds/m16ازخاک به بیشتر ECدر شی
.نخواهد بودبه رصفه کشاورزی 



:شورمدیریت خاکهای 

:  گیاه از طریقکاهش میزان مصرف انرژی 

ز بصورت که )مرصف ترکیبات اسمزی• ، جهت افزایش ( گیاه تولید  ی شونددر  طبییع نت 
ایط شوری سازگاری گیاه  با شی

ز در  • گیاهافزایش مرصف اسید های آمینه ، درجهت افزایش تولید پروتئی 

ان جذب آب و مریشه و رشد مرصف محرک های رشد ، در جهت افزایش • ز واد افزایش مت 
غذایی و کاهش تنش شوری





جاتبرنامه های پیشنهادی برای برخی از صیفی 

گوجه فرنگی

کاشت در مزرعه یا گلخانه•

قطره ای: آبیاریسیستم •

بوته در هکتار25000: تراکم کاشت•

تن در هکتار160: تولید متوسط•

روز200: دوره رشد•



گوجه فرنگی

کوددیه مداوم 
(g/m3)

Lit/Ha/d Kg/Ha/d فرمول روز مرحله رشد

1.5 20.5 25 T1 50 نشاء تا گلدیه

1.8 25.7 35 T2 25 گلدیه تا میوه نشینز 

2.5 41.6 50 T3 30 ز بر  داشتمیوه نشینز تا اولی 

3 40 50 T4 >110 ز برداشت تا پایان دو  رهاولی 

.هرهفته یکبار  ی باید ازکود دارای افزودیز های خاص استفاده شود



گوجه فرنگی

ان مرصف اورکال• ز مب 

-فواصل مرصف
روز

ان مرصف  ز –مب 
ارلیبر در هکت

مرحله رشد

15 4 یک ماه اول

7 4 ماه دوم و سوم

15 4 بعد از ماه سوم



جاتبرنامه های پیشنهادی برای برخی از صیفی 
فلفل دلمه ای-

کاشت در مزرعه یا گلخانه•

سیستم آبیاری قطره ای•

بوته در هکتار50000: تراکم کاشت•

تن در هکتار120: تولید متوسط•

روز200: دوره رشد•



فلفل دلمه ای

کوددیه مداوم 
(g/m3)

Lit/Ha/d Kg/Ha/d فرمول روز مرحله رشد

1.6 25.5 25 P1 40 رشد رویشی 

1.8 28.7 35 P2 25 گلدیه 

2 21.4 26 P3 20 نشینز میوه 

3 40 50 P4 >110 برداشت دوره

.هرهفته یکبار  ی باید ازکود دارای افزودیز های خاص استفاده شود



فلفل دلمه ای

ان مرصف اورکال• ز مت 

روز-فواصل مرصف
ان مرصف  ز لیبر –مب 
در هکتار

مرحله رشد

15 4 یک ماه اول

7 4 ماه دوم و سوم

15 4 بعد از ماه سوم



جاتبرنامه های پیشنهادی برای برخی از صیفی 
بادمجان-

کاشت در مزرعه یا گلخانه•

سیستم آبیاری قطره ای•

بوته در هکتار10000: تراکم کاشت•

تن در هکتار65: تولید متوسط•

روز200: دوره رشد•



بادمجان
کوددیه
مداوم 

(g/m3)

Lit/Ha/
d

Kg/Ha/
d

فرم
ول

روز مرحله رشد

1.6 25.5 26 E1 20 رشد رویشی 

2.2 42.7 52 E2 25 گلدیه 

2.6 48 60 E3 20 نشینز میوه 

2.5 42.8 52 E4 >120 برداشت دوره

.اده شودهرهفته یکبار  ی باید ازکود دارای افزودیز های خاص استف



بادمجان

ان مرصف اورکال• ز مت 

-فواصل مرصف
روز

ان مرصف  ز –مب 
ارلیبر در هکت

مرحله رشد

15 4 یک ماه اول

7 4 ماه دوم و سوم

15 4 بعد از ماه سوم



جاتبرنامه های پیشنهادی برای برخی از صیفی 
کاهو-

مزرعهکاشت در •

سیستم آبیاری قطره ای•

بوته در هکتار60000: تراکم کاشت•

تن در هکتار33: تولید متوسط•

روز65: دوره رشد•



کاهو
کوددیه
مداوم 

(g/m3)

Lit/Ha/
d

Kg/Ha/
d

فرم
ول

روز مرحله رشد

2 8.3 10 L1 15 روز0-15

2 20.3 25 L2 15 16-30

2.3 27.8 35 L3 15 31-45

2.3 7.9 10 L3 15 45-65

.اده شودهرهفته یکبار  ی باید ازکود دارای افزودیز های خاص استف



کاهو

ان مرصف اورکال• ز مت 

-فواصل مرصف
روز

ان مرصف  ز –مب 
ارلیبر در هکت

مرحله رشد

7 4 دکلیه مراحل رش



جاتبرنامه های پیشنهادی برای برخی از صیفی 
خربزه-

در گلخانه و مزرعهکاشت •

سیستم آبیاری قطره ای•

بوته در هکتار10000: تراکم کاشت•

تن در هکتار45: تولید متوسط•

روز120: دوره رشد•



خربزه
کوددیه
مداوم 

(g/m3)

Lit/Ha/
d

Kg/Ha/
d

فرمول روز مرحله رشد

2 12.8 15 M1 7 ریشه دیه

2.2 25 30 M2 25 رویشی رشد 

3 48 60 M3 20 نز نشیمیوه

2.8 49.4 60 M4 25 رشد میوه

2.5 25 30 M2 40  
ی

رسیدگ

.اده شودهرهفته یکبار  ی باید ازکود دارای افزودیز های خاص استف



خربزه

ان مرصف اورکال• ز مت 

-فواصل مرصف
روز

ان مرصف  ز –مب 
ارلیبر در هکت

مرحله رشد

7 4 ماه اول3

15 4 روز90بعد از




