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 سرآغاز
 

شرایط اقلیمی کشور ایران به گونه ای است که بخش کشاورزی آن به شدت به آب                   
این وابستگی به حدیست که با وجود       . برای تولید محصوالت کشاورزی وابسته است     

 درصد  90 حدود   ر،سطح نسبتاً یکسان اراضی ساالنه زیر کشت دیم و فاریاب کشو            
در چنین شرایطی تأثیرات     . فرآورده های کشاورزی از زراعت آبی حاصل می شود        

اقلیمی ناشی از پدیده خشکسالی و یا ترسالی می تواند اثرات منفی یا مثبت زیادی بر                 
 .ان داشته باشدتولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی ایر

 مدیران و مراکز      ، طلب می کند که محققان     ،شرایط متفاوت اقلیمی و منابع آب ایران        
علمی و پژوهشی کشورمان در بخش آبیاری و زهکشی نیز متفاوت تر از سایر                     

پژوهشگران و مراکز   . کشورهای جهان که شرایط طبیعی نسبتاً پایداری دارند باشند         
 نوآوری و پژوهش محوری ویژه ای         ، ابتکار ،ز پویایی تحقیقاتی ایران می بایست ا     

 . برخوردار باشند تا بتوانند کشور را در شرایط پایدار تولید حفظ نمایند

کلیه کارشناسان و مراکز علمی و آموزشی که در خانواده بزرگ آب و خاک                         
.  مسئولیت بزرگی در تأمین امنیت آبی و غذایی برعهده دارند           ،کشورمان فعال هستند  

 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران       ،یکی از مراکز علمی فعال در صنعت آب کشورمان        
 پس از یک وقفه طوالنی به طور رسمی آغاز به کار کرده                 1370است که در سال      

این کمیته ملی طی دهه اخیر نقش مؤثری در اشاعه علوم و فنون آبیاری و                    . است
 کتاب و گزارش    120رهنگی بیش از    اثربخشی علمی و ف   . زهکشی در ایران داشته است    

فنی این کمیته ملی به همراه برگزاری دهها سمینار و کارگاه های فنی در ادبیات                      
 .کارشناسان و مدیران صنعت آب کشور به خوبی آشکار می باشد

خودباوری کارشناسان ایرانی نه تنها تأثیر عمیقی بر توسعه و پیشرفت آبیاری و                  
بلکه از نگاه بیرونی و در سطح بین المللی نیز به               زهکشی کشورمان داشته است       
اگر بپذیریم که خودباوری و پویایی کارشناسان از         . توفیقات زیادی دست یافته است    

ارکان رشد و توسعه هستند توفیق کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در این زمینه                  
 .قابل ارزیابی است
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عالی که نقش سیاست گذاری کالن را        در اینجا جا دارد از کلیه همکارانم در شورای           
عهده دار می باشند و هیئت اجرایی که وظیفه نظارت و هدایت بدنه علمی کمیته ملی را                 
بدوش دارند و کادر علمی و فنی متخصص در گروه های کار و در نهایت کارکنان                    

 از خداوند . دبیرخانه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران قدردانی و سپاسگزاری نمایم           
منان پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان ایران را در کلیه امور، به ویژه اعتالی صنعت               

  . آب و کشاورزی مسئلت داریم

 
      

 

 رسول زرگر
 معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

 و رئیس شورایعالی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
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 پیشگفتار
 

متوسط بارندگی  . ک ترین مناطق جهان قرار دارد      کشور ایران در یکی از خش        
شرایط .  میلیمتر بوده که برابر یک سوم متوسط جهانی است            250کشورمان حدود   

خاص اقلیمی کشور که خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی واقعیت                
هر گونه تولید مواد غذایی و کشاورزی پایدار را منوط به                 ، گریزناپذیر آن است   

 . تفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور نموده استاس

کارآیی مصرف آب به مقدار محصولی گفته می شود که از هر واحد حجم آب                    
ولی بهره وری آب حتی از این مفهوم نیز فراتر رفته و عالوه بر مقدار                . بدست می آید 

 . ار می دهدمقدار درآمد حاصل از هر واحد آب را نیز مورد ارزیابی قر، تولید

با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور ایران و پائین بودن امکان افزایش منابع                  
جدید آب مورد استفاده در بخش کشاورزی و ضرورت افزایش تولیدات کشاورزی               

استفاده از روش های علمی و فنی مناسب جهت افزایش کارآیی            ، از منابع آب محدود   
 . اورزی استمصرف آب کشاورزی از ضروریات بخش کش

 میلیون هکتار از اراضی مستعد کشاورزی به دلیل محدودیت منابع             37از حدود   
 92 میلیون هکتار به صورت فاریاب کشت می شود و از طرف دیگر از                      1/8، آب

 میلیارد  84میلیارد متر مکعب آب استحصال شده از منابع سطحی و زیرزمینی حدود              
 .ی اختصاص می یابدآن به بخش کشاورز)  درصد93(متر مکعب 

 میلیون تن   67میزان کنونی تولیدات کشاورزی فاریاب در سطح کشور بالغ بر               
 میلیارد  84می باشد و با عنایت به این که از کل منابع آب قابل استفاده کشور حدود                   

بنابراین با صرف نظر از ترکیب        ، متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف می گردد        
متوسط کارآیی مصرف   ، یم در مناطق مختلف کشور     محصوالت زراعی و تفاوت اقل     

 کیلوگرم بر متر مکعب آب         8/0آب اراضی فاریاب کشور در حال حاضر حدود              
به عبارت دیگر در کشور برای تولید هر یک کیلوگرم                . مصرفی برآورد می گردد   
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 متر مکعب آب مصرف می شود و این در حالی است که برای                25/1محصول حدود   
 مقدار کارآیی مصرف آب     1400یت رو به رشد کشور باید تا سال          تأمین غذای جمع  

 .  کیلوگرم بر متر مکعب یعنی به بیش از دو برابر مقدار فعلی افزایش یابد6/1به 

اگر با این دیدگاه یعنی نقش مصرف هر واحد آب در تولید ملی نگاه شود کارآیی                 
اتب بیشتری از شرایط    مصرف آب و بهره وری از آن در ایران امکان افزایش به مر              

شهری و کشاورزی و شرایط خشکی      ، رقابت شدید میان بخش های صنعت    . فعلی دارد 
در کشور از نظر مصرف آب ایجاب می کند که از هر واحد آب مصرفی تولید بیشتری                

 . بدست آید

راهکارهای زیادی توسط محققین برای افزایش بهره وری آب کشاورزی توصیه             
یکی از  » کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه ای      « با عنوان     کتاب حاضر . شده است 

مراجع خوب و قابل اعتمادی است که توسط گروه کار استفاده پایدار از منابع آب                    
بی شک امکان  . برای تولید محصوالت کشاورزی این کمیته ملی تألیف شده است              

اتب بیشتر  افزایش کارآیی مصرف آب در محیط های کنترل شده نظیر گلخانه ها به مر            
 . از شرایط طبیعی می باشد

با توجه به اینکه کشت در محیط های کنترل شده در سال های اخیر مورد توجه                  
کتاب حاضر می تواند پاسخگوی بخش زیادی از سئواالت                ، خوبی قرار گرفته    
، ولی با این حال معتقد هستیم که می توان با کسب تجربه بیشتر              . کارشناسان باشد 

الت جدیدتری را برای مدیریت مصرف آب در محیط های کنترل شده              کتاب ها و مقا  
 . تولید کرد

اعضای گروه کار مربوطه تالش زیادی را صرف کردند         ، برای تألیف کتاب حاضر   
از این فرصت استفاده می کنم و      . که جا دارد از تک تک این عزیزان قدردانی بعمل آید           

مهندس ، مهندس عالیی  ، دریدکتر حی  ، دکتر فرشی  ، از آقایان دکتر خیرابی       
دکتر ، دکتر دهقانی سانیچ   ، مهندس سادات میرئی   ، مهندس انتصاری ، عزیزی زهان

 . میرلطیفی و خانم ها مهندس وزیری و کاظمی تشکر می نمایم
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مهندس عباس   و    دکتر محمد بای بوردی   همچنین از سروران عزیزم آقایان          
فتند و با توصیه های خود در بهبود        که داوری و بازبینی کتاب را بر عهده گر         کشاورز

 .کتاب اثرگذار بودند سپاسگزاری می گردد

اصالح و  ، در پایان از سرکار خانم ناهید آقابیک که با صبر و حوصله به تایپ                 
صفحه آرایی این اثر اقدام کردند قدردانی می نمایم و برای کلیه همکارانم در کمیته ملی              

ت و پیروزی در اعتالی اهداف عالیه این کمیته          آبیاری و زهکشی ایران آرزوی موفقی     
 . از خداوند متعال مسئلت می نمایم

 
 
 

 سیداسداهللا اسدالهی
 دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران



 



 فصل اول
 

 کلیات 
 
 
 ـ ضرورت توسعه کشت های گلخانه ای1ـ1

دوران کشاورزی  «گذار به   ، سرآمد» دوران شبانی «آنگاه که   ، در گذشته های دور  
آثار چنین تحولی همواره و       . آغاز شد و چهره زندگی بشر دگرگون گردید          » اولیه

همراه ، » باقیات آثار«مادام که بشر در روی زمین خاکی زندگی می کند جزو            ، جاودانه
 .همچنان باقی خواهد ماند و برقرار خواهد بود، با تکامل

از قوت  ، تولیدات کشاورزی اساسی ترین نیازهای انسان را در تمام عرصه ها             
حمل و  ، مسکن، فرآورده های صنایع چوب  ، پوشاک، الیموت گرفته تا انواع خوراکی ها    

  …و سالم سازی محیط زیست و     همراه با حسن منظر      ، دارو و درمان  ، انرژی، نقل
و بیش از همه    » آب و خاک  «این همه برکات و نعمات بر محور         . برآورده کرده است  

 .»همه چیز زنده به آبست«تا جائیکه گفته شده است ، و آبیاری استوار است» آب«

کشاورزی نوین و آبیاری با تکیه بر اصول علمی و معیارهای مهندسی از قرن                  
در کشورهای پیشرفته   ) ن پس از شکوفائی فن آوری و صنعت        حدود یک قر  (هیجده  

در جهان سوم   ) حدود یک قرن  (و نتایج و آثار آن با یک اختالف زمانی              ، آغاز شد 
بطوریکه . کشور ایران نیز از این فرآیند دور نبوده و متاثر از آن گردید            ، متجلی گردید 

شروع به  ) ری شمسی اوایل قرن چهارده هج    (از حدود هشتاد سال پیش به اینسو           
و اینک همچنان این راه را      ، پیاده کردن کشاورزی مدرن و کشت های آبی مکانیزه کرد        

 .ادامه می دهد

در بطن طبیعت صورت می گیرد و عرصه های        ، در همه نقاط دنیا   ، کشت و کارها  
 .را به خود اختصاص می دهد» آب و خاک«وسیعی از منابع 

مثل کشت های  ، ضاها و عرصه های کوچک    محیط های محدود و کنترل شده و ف        
بیشتر برای کارهای تحقیقاتی بکار برده         ، در آغاز ، و کشت زیر سرپوش    ، گلدانی
و ، سپس پای گلخانه ها به میان کشیده شد که از آنها برای ایجاد حسن منظر               . می شد
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برای پرورش گل و گیاه و سبزه           ، پاسخ به نیاز زیباسازی و زیباپسندی انسان          
و مطرح  ، پیشرفت فن آوری ها ، به موازات افزایش قیمت    ، به تدریج . ه می شد  استفاد

نیاز بیشتر به محصوالت کشاورزی همراه با کمبود         ، شدن امنیت غذایی و اهمیت آن      
که از آن جمله     ، آب و فرسایش خاک موجب گردید تا تمهیداتی به کار بسته شود                

ترل شده کوچک به گلخانه های     کشت محصوالت و تولید مواد غذایی در محیط های کن         
و به کشت های    ) به منظور کشت و پرورش صیفی جات و سبزیجات             (بزرگ تر  

کشیده ، با مقیاس وسیع تر  ، ...خزانه کاری ها و    ، کشت های زیر نایلون  ، هیدروپونیک
 .شد

پرورش و  ، تولید مواد غذایی با استفاده از ضایعات را نیز می توان در زمره کشت             
 محیط های کنترل شده به حساب آورد که یکی از نمونه های بارز آن                  تولید غذا در  

پرورش قارچ با استفاده از ضایعات کم ارزش کشاورزی و براساس فن آوری های                
 .می باشد، پیشرفته و آب مصرفی بسیار کم

در همۀ این محیط ها مصرف آب به حداقل می رسد و بهره وری آب به میزان قابل                
با غنای  (به عنوان مثال برای تولید یک کیلوگرم قارچ             . می یابدمالحظه ای افزایش    

در ،  لیتر آب مصرف می شود     10 تا   4در شرایط موجود حدود      ، )باالیی از پروتئین  
صورتیکه برای تولید یک کیلو گندم در فضای باز و در مزرعه در بهترین شرایط                    

 لیتر آب    2000ا   ت 1500 لیتر آب مورد نیاز است و در شرایط ایران                 500حدود  
 20حدود  ،  ماهه 5 تا   4یا عملکرد خیار گلخانه ای در یک دوره رشد          . مصرف می شود 

 برابر عملکرد در عرصه های آزاد       5 کیلوگرم در متر مربع می باشد که حدود           30تا  
 .افزایش می یابد، حتی خیلی بیشتر، و بهره وری آب نیز به همین نسبت، است

که روش پیشرفته تر کشت در محیط های کنترل        ، یکدر مورد کشت های هیدروپون   
این نوع کشت می تواند جوابگوی     ، نیز حذف می شود  » خاک«نیاز به   ، شده است حتی  

از بین رفتن و یا تخریب اراضی زراعی که          ، نگرانی های جهانی در رابطه با فرسایش      
 .باشد، به طور عمده ناشی از ازدیاد بی رویه جمعیت در دنیا است

خواه ناخواه با هدف ارتقاء بهره وری آب        ، آینده کشاورزی ، ه مالحظات فوق  بنا ب 
که ، پرورش و تولید مواد غذایی در محیط های کنترل شده پیش می رود          ، از جمله کشت  
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به کشت  ، با مقیاس میلیون هکتار   ، چه بسا در قرن آتی سطوح گسترده ای از عرصه ها        
چرا که این یک جبر      ، ده اختصاص یابد  و تولید مواد غذایی در محیط های کنترل ش         

 .تاریخی است

آینده جهان و ادامه حیات انسانی در روی زمین با عوامل و محدودیت های چندی               
مواجه می باشد که مهمترین آن رشد بی رویه جمعیت در جهان بخصوص در                      

امروزه تولید انواع مواد خام که در چرخه           . کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد      
، موجبات تخریب منابع نظیر کاهش سطح جنگل ها         ، ید جوامع بشری قرار دارند      تول

عدم تعادل منابع آب و به تبع آن محیط زیست را نیز به شدت در                      ، تخریب خاک 
 .معرض تهدید قرار داده است

به هر حال بشر امروزی با خالقیت های خود تالش دارد تا چهره جهان را عوض                 
استفاده از  ، ماتی در حیطه کشت در محیط های کنترل شده         به عنوان نمونه اقدا    . کند

همچنین استفاده از انرژی     ، تهیه مواد غذایی با استفاده از بیوتکنولوژی         ، ضایعات
همراه با سایر پیشرفت های محیرالعقول در کشور های مختلف جهان از                ، هسته ای

 .امیدوار کندجمله کشور ما ایران آغاز شده است که ما را می تواند به آینده 

در ایران بسیاری از تمهیدات جهت افزایش بهره وری آب از جمله کشت و تولید                  
مواد غذایی در محیط های کنترل شده باید جدی گرفته شده و در آینده ای نه چندان                   

در کشت  ، و نیز الزم است عالوه بر کشت در خاک        ، دور در سطح گسترده پیاده شود     
کشت های خزانه ای  ، کشت زیر نایلون  ،  ی هیدروپونیک کشت ها، محیط های کنترل شده  

توسعه تراکم  ، و سایر فن آوری ها جهت معرفی گیاهان با نیاز آبی کمتر و تولید بیشتر            
کم کردن دوره رشد گیاهان و استفاده از روش کم آبیاری برای تولید غذا                   ، کشت

 موضوع بحث نیست    این موارد ،  هر چند که در این مجموعه     . توجه و تعمیم داده شود    
 .ولی طرح آن در این مقام بسیار ضروری و هشدار دهنده است

صنعت کشاورزی در محیط های کنترل شده در ایران با              ، به دالیل گفته شده     
سرعت در حال توسعه است بطوریکه براساس آمار و اطالعات معاونت باغبانی                   

 تا سال   1380ال  وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای از س          
 1385براساس اطالعات این معاونت تا پایان سال         .  حدوداً دو برابر شده است      1385
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 3763از این سطح    .  هکتار بوده است   4/6431سطح زیر کشت های گلخانه ای در کشور       
به گل و گیاهان    )  درصد 7/40( هکتار   2618، به سبزی و صیفی   )  درصد 5/58(هکتار  
، به محصوالت باغبانی و بقیه به گیاهان دارویی            ) رصد د 5/0( هکتار    35، زمینی

بیشترین سطح گلخانه ها در کشور      . اختصاص داشته است  ... قارچ های خوراکی و     
فقط در  (کرمان  ، ) هکتار 1/2248(به ترتیب در استان های تهران       )  درصد 90حدود  (

مرکزی ، )تار هک 2/547(یزد  ، ) هکتار 7/940(اصفهان  ، ) هکتار 7/1054جیرفت و کهنوج    
از . قرار دارد )  هکتار 3/237(و مازندران   )  هکتار 1/325(خوزستان  ، ) هکتار 9/362(

دارای اسکلت فلزی   )  درصد 5/72( هکتار   4665 حدود   1385مجموع گلخانه ها در سال     
دارای اسکلت چوبی بوده و در اکثر موارد برای پوشش            )  درصد 17( هکتار   1093و  

 .   ه شده استگلخانه از پالستیک استفاد

اصطالح گلخانه به ظاهر محیط های بسته و کنترل شده را که تنها به پرورش گل                 
در صورتیکه امروزه در گلخانه ها به جز انواع گل ها و          ، تداعی می کند ،  اختصاص دارد 

سبزیجات و صیفی جات و پاره ای از دیگر محصوالت زراعی          ، گیاهان گلدانی و زینتی   
. بیشتر به همین معنا معطوف است      ، ث گلخانه در این مجموعه     کاشته می شود که بح   

اگرچه پرداختن به ساختار گلخانه هدف این کتاب نیست ولی بیان کلیاتی از ساختار                
 . گلخانه برای کاربردهای مختلف الزم می باشد که در ادامه به آن پرداخته شده است

 
 ـ ساختار گلخانه2ـ1

ک سازۀ حفاظتی برای پرورش و تولید گیاه با           گلخانه در مفهوم عام به عنوان ی       
بررسی و کیفیت و بهینه سازی عوامل          ، مجموعه بسیار پیچیده ای در زمینۀ تحلیل        

عملکرد یک گلخانه به عنوان یک واحد پرورشی به پارامترهای قابل                 . همراه است 
ی بستگ) مثل دریافت انرژی نوری وارده     (و غیرقابل کنترل     ) مثل دمای هوا  (کنترل  
بنابراین برخالف اغلب فرآیندهای صنعتی به منظور دستیابی به میزان یا                  . دارد

زمان بندی مشخص تولید محصول الزم است که پارامترهای غیرقابل کنترل را                   
ماهیت سه بعدی   . همواره تحت نظر قرار داد و امکان تغییرات آنها را پیش بینی نمود             

بطوریکه ارکان بروز تغییرات      ،  دهدگلخانه این موضوع را تحت الشعاع قرار می           
لذا . موضعی درون گلخانه و شکل فضایی آن بر عملکرد و تولید تأثیر زیادی دارد                 
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کنترل محیط گلخانه به عنوان یک کشت حفاظت شده با ایجاد شرایط مطلوب رشد                   
 . گیاه نیازمند یک سازۀ مناسب در هر منطقه است

محوطه های سایه بان دار در حد وسیعی در       تونل ها و   ، امروز گلخانه های نایلونی  
گلخانه های شیشه ای بیشتر در اروپا مورد استفاده قرار دارد           . دنیا استفاده می گردد  

 درصد آنها   30 هزار هکتار تخمین زده می شود و تقریباً         30که در حال حاضر بالغ بر       
طیف در گلخانه های مدرن      .  درصد در اروپای شرقی است        30در کشور هلند و       

وسیعی از تجهیزات قابل استفاده برای کنترل عوامل محیطی وجود دارد و برای                    
اندازه گیری عوامل داخل و خارج گلخانه نیز تجهیزاتی در جهت سنجش آنها بکار                      

 .می رود

 :بطور کلی انواع سازه های حفاظتی به سه دسته تقسیم می شوند
 
 ـ سایه بان ها 1ـ2ـ1

حشرات و باد بطور نسبی با استفاده       ، نور اضافی ، دگیحفاظت گیاه در مقابل بارن    
 3 ـ   4نصب آنها بسته به نوع گیاه و معموالً در ارتفاع           . از انواع سایه بان ها مقدور است    

امکان رشد کافی و انجام عملیات مکانیزه و           ، متر از سطح کاشت یا نگهداری گیاه        
 سانتیمتر کاربرد این محافظ ها     80در ارتفاعات کمتر تا مرز      . ماشینی را فراهم می کند   

 . در مواردی که صرفاً با دست صورت می گیرد مورد استفاده قرار دارد
 
 ـ تونل های کوتاه 2ـ2ـ1

بلکه ،  هدف اصلی از ساخت این تونل ها نه تنها باال بردن درجه حرارت خاک                   
 تونل ها  درجه حرارت روزانه زیر این    . افزایش درجه حرارت پیرامون گیاه نیز می باشد      

 . می تواند افزایش قابل مالحظه ای داشته باشد

تجمیع درجه حرارت روز را می توان با جمع کردن جانبی از طرفین تا بخش باالیی               
تونل بطور موقت و بسته به نیاز کنترل و تهویه نمود ولی باید دقت کرد که باز کردن                   

 . ی کندو بستن تونل ها از یک اصول کنترل میکروکلیمائی تبعیت م
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 ) قابل تردد(ـ تونل های بلند 3ـ2ـ1
بطوریکه ، این تونل ها نظیر تونل های کوتاه یا نایلون پوشیده می شوند ولی بلندترند             

گاه این گلخانه ها عیناً مثل گلخانه های        . می توان در آنها به راحتی آمد و رفت نمود           
ک و بدنه از چوب یا       شیشه ای ساخته می شود با این تفاوت که پوشش آنها پالستی            

در این گلخانه ها با ایجاد یک ارتباط نسبی می توان از بروز موارد زیر              . بامبو می باشد 
 :جلوگیری کرد

 تفاوت ها و تجمع و افزایش درجه حرارت -

 تلف شدن حرارت در روز و شب -

 اُفت رطوبت نسبی -

ای ویژه ای  برای کنترل عوامل محیطی در این گلخانه ها نیاز به تأسیسات و قسمت ه              
سیستم های ، توری حشرات ، سایه بان، تهویه داخلی و جابجائی هوا       ، نظیر تهویه 

بیشترین سطح گلخانه های موجود در کشور از این           . حرارتی و خنک کننده می باشد    
 . نوع می باشند

زاویه ها و نظایر آنها براساس مدل های       ، امروزه طراحی شکل گلخانه ها از نظر ابعاد       
 . بسته به شرایط آب و هوایی هر منطقه متفاوت می باشد،  و تعریف شدهمختلف فنی

 
 ـ قسمت های اصلی گلخانه3ـ1

راهروها و   ، سکوها، پوشش، چهارچوب: بخش های اصلی یک گلخانه شامل        
گاهی در جوار آنها اتاقی نیز به عنوان انباری جهت نگهداری            . سیستم تهویه می باشد  

 .قارچ کش ها و غیره ساخته می شود،  حشره کش ها ،ابزار و تجهیزات، کود، خاک

) حدود چند متر  (چهارچوب یا استخوان بندی گلخانه از پایه هایی با فواصل معین           •
 .تشکیل شده است.... فوالد و آلومینیوم و ، آهن، و تیرهای سقف از جنس چوب

 . می باشد) مانند پالستیک یا شیشه(پوشش که از جنس مواد شفاف  •

شتر به منظور کنترل شرایط محیطی ساخته شده و ارتفاع آنها بسته               سکوها بی  •
، آجر، و از جنس چوب   ،  سانتی متر 90به نوع گیاه متفاوت است و معموالً حدود          

 .در نظر گرفته می شود.... سیمان و 
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راهروها دارای اندازه های مناسبی است که رفت و آمد و حمل پاره ای تجهیزات                •
 تا  6لذا راهروها حدوداً    ،  گیرد در ضمن زیاد جاگیر نباشد      از آن به سهولت انجام    

 . متر در نظر گرفته می شود7

هواکش ها که به منظور تهویه در سقف و یا دیواره های جانبی گلخانه کار                      •
در رابطه با دما و بوسیله         (گذاشته می شود با دست و یا بصورت خودکار             

 .سته می شودباز و ب..... و با موتورهای برقی ) ترموستات
 

 ـ انواع گلخانه ها4ـ1
شرایط محیطی و بستر کشت به انواع مختلفی              ، گلخانه ها با توجه به شکل       

 .تقسیم بندی می شوند
 

 ـ گلخانه ها از نظر شکل و شمایل1ـ4ـ1
دو طرفه و چند طرفه     ، نیمه دو طرفه  ، یک طرفه : گلخانه ها از نظر شکل به گلخانه های      

 .تقسیم می شوند

دیوارۀ شمالی آن با      . های یک طرفه در جوار دیوار ساخته می شوند           گلخانه  •
با آجر  ) تماماً و یا نصف آن     ( مصالح ساختمانی و دیواره های شرقی و غربی          

ساخته  شده و برای اینکه سقف شیب دار باشد دیوارۀ جنوبی کوتاهتر در نظر                
 .گرفته می شود

 .بیه می شوددرب گلخانه ها معموالً در ضلع شرقی یا غربی تع

3از دیوار شمالی تا      ، سقف، در گلخانه های نیمه دو طرفه      •
،   عرض کل سقف    1

مرتفع ترین نقطه  (دارای شیب منفی و در بقیه قسمت ها دارای شیب مثبت است              

3سقف به اندازۀ 
 ). عرض گلخانه با دیواره شمالی فاصله دارد1

 جنوبی و ارتفاع دیواره های شرقی      - های دو طرفه طول گلخانه شمالی     در گلخانه  •
 .هم سطح است لذا شیب طرفین و اندازه آنها با هم برابر است، و غربی

در گلخانه های چند طرفه سقف به صورت مجموعۀ ناودانی شکل ساخته شده               •
 .یردبه خود می گ» جوی پشته«که بوسیله پشته ها از یکدیگر جدا شده و منظره 
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 ـ گلخانه ها از نظر درجه حرارت و رطوبت 2ـ4ـ1
معتدل و  ، گرم و مرطوب  ، گلخانه ها از نظر درجه حرارت و رطوبت به گلخانه های گرم         

 .خنک تقسیم می شوند

 25 تا    18گلخانه های گرم برای پرورش گیاهان گرمسیری با درجه حرارت                •
وبت داخل با خارج اندک     درجه سانتی گراد به کار گرفته می شوند و اختالف رط         

 .است

پیوند درختان  ، گلخانه های گرم و مرطوب برای ازدیاد بذور گیاهان گرمسیری           •
ریشه دار کردن انواع قلمه ها مورد استفاده قرار می گیرد و رطوبت           ،  در زمستان 

 .گلخانه نزدیک به اشباع است

ی در فصل    گلخانه های معتدل برای نگهداری گل ها و پاره ای گونه های گیاه              •
 . درجه سانتی گراد می باشد12زمستان به کار برده می شود و دمای آنها حدود 

نخل های ، گلخانه های خنک برای پرورش و نگهداری گیاهانی مانند مرکبات               •
در زمستان به   .... پاره ای گیاهان گوشتی و گل های زینتی و          ، کاکتوس، زینتی

 . درجه متغیر است10 تا 6ها بین دما در این نوع گلخانه . کار برده می شود
 
 ـ گلخانه از نظر بستر کشت3ـ4ـ1

هیدروپونیک و بینابین تقسیم     ، گلخانه ها از نظر بستر کشت به سه نوع خاک کشت            
 . می شوند

 
 ـ تجهیزات گلخانه ای5ـ1

 :وسایل و تجهیزات گلخانه ها عبارتند از

 وسایل گرمازا و اندازه گیری آن -1

 وسایل خنک کننده -2

 ل تهویهوسای -3

 وسایل تنظیم نور و اندازه گیری آن -4

 وسایل و تجهیزات آبیاری -5
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ولی در گلخانه های    ، وسایل گرم کننده ابتدایی بخاری های نفتی و گازی است           •
جدید و تجارتی محوطه گلخانه به وسیله سیستم حرارت مرکزی و لوله هایی که             

 .داخل آنها آب گرم یا بخار جریان دارد گرم می شود
. له ها اکثراً در کنار دیواره های جانبی و از زیر سکوهای گلخانه می گذرند            این لو 

در صورتی که گلخانه بزرگ باشد از بخار و در مورد گلخانه های کوچک از آب               
 .گرم استفاده می شود

برای کنترل دما بهتر است از دماسنج هایی استفاده شود که عالوه بر دمای                   
دماسنج های حداکثر و   . (مم را نیز نشان می دهد     دمای ماکزیمم و مینی   ، لحظه ای
. دماسنج در نقاط مختلف گلخانه در سطح پوشش گیاهی نصب می گردد           ) حداقل

حتی رطوبت نسبی به وسیله     ، در شرایطی که تجهیزات گلخانه کاملتر باشد دما        
که برای کنترل نوسانات دما      ، ثبت می شود ، دستگاه های مخصوص اندازه گیری  

 .حیط مناسبتر استو رطوبت م
و آب پاشی با    ، کولر آبی یا گازی   ، برای خنک کردن محیط گلخانه از سایه بان        •

 .استفاده می شود... و ) روی گیاهان و کف گلخانه(مه پاش ها از باال 
همانگونه که گفته شد از طریق باز کردن دریچه های سقف و دیواره های             ، تهویه •

 تعبیه شده است که هوای گرم از              دریچه ها طوری . جانبی انجام می شود   
دریچه های سقف خارج شده و هوای خنک از دریچه های کناری وارد می شود               
این کار موجب کاهش دما می گردد لذا الزم است تهویه همراه با کنترل دما                    

 .صورت گیرد
. در شرایط اقلیمی اکثر نقاط ایران مشکل خاصی ندارد        ، تأمین نور داخل گلخانه    •

تان الزم است با استفاده از المپ های مخصوص و پاک نگهداشتن            فقط در زمس  
شیشه های گلخانه و رنگ آمیزی گلدان ها و قسمت های داخلی گلخانه با رنگ                

در تابستان در صورتی که نور شدید باشد با           . سفید شدت نور را افزایش داد      
 در حد   استفاده از پارچه و پوشش های سیاه  رنگ می توان شدت آن را کنترل و             

 .متعادل نگاه داشت
در فصل آبیاری بحث     ، در مورد تجهیزات آبیاری و اندازه گیری رطوبت خاک          •

 .خواهد شد
 



 



 فصل دوم
 

 نیاز آبی محصوالت گلخانه ای
 
 
 ـ ضرورت برآورد دقیق نیاز آبی گیاهان گلخانه ای1ـ2

، عدم استفاده مطلوب و محدودیت منابع آب و نیاز فزاینده بشر به غذای بیشتر                 
متنوع و مطلوب تر ایجاب می نماید تا مهندسین آبیاری با اعمال شیوه های مدیریتی                 

یکی از این   . ی در مصرف آب و افزایش بهره وری آن نمایند         نوین اقدام به صرفه جوئ   
شیوه ها استفاده از محیط های کشت کنترل شده و گلخانه برای تولید انواع محصوالت             

اگرچه نیاز آبی و مصرف آب در گلخانه نسبت به محیط باز کم است ولی                  . می باشد
 گیاهان و شرایط رشد      برآورد دقیق آن و انطباق برنامه آبیاری براساس نیاز انواع           

 :به دالیل زیر دارای اهمیت ویژه است) آبیاری به موقع و به اندازه(آنها به آب 

با برآورد مقدار نیاز آبی گیاهان گلخانه ای در هر شرایطی می توان حد بهینه                   -
برای محصوالت مورد نظر فراهم کرد تا بتوان         ) نه زیاد و نه کم    (مصرف آن را    

د انجام شده و واحد آب مصرفی در گلخانه  حداکثر استفاده           از سرمایه گذاری زیا  
 .را نمود

طراحان و مدیران آبیاری باید در جهت افزایش بهره وری از آب مصرفی اهتمام               -
براساس ) دور و عمق آبیاری    (در این ارتباط باید برنامه ریزی آبیاری         . ورزند

ز گیاه باید دقیقاً برآورد     آب مورد نیا  لذا مقدار   . مقدار آب مصرفی گیاه تعیین شود     
 .شود تا مدیریت و برنامه ریزی صحیح آبیاری بر آن استوار گردد

در شرایطی که آب با کیفیت مطلوب وجود ندارد احداث گلخانه ها با تأمین آب با                 -
انتقال آب با کیفیت خوب و تلفیق با آب          ، کیفیت نظیر استفاده از آب شیرین کن ها     

در ، در این صورت برآورد دقیق میزان آب الزم        .  گیردبا کیفیت پایین انجام می     
 .سرمایه گذاری اولیه و بررسی اقتصادی طرح بسیار مؤثر است، برنامه ریزی

برای طراحی بهینه سیستم های تأمین آب و آبیاری داشتن نیاز آبی محصوالت               -
 .ضروری می باشد
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برآورد آن و عوامل    ، در این راستا فصل حاضر ابتدا به بیان مفهوم تبخیر ـ تعرق            
و گلخانه پرداخته و سپس قسمتی از تحقیقات و          ) باز(مؤثر بر آن در شرایط مزرعه        

کارهای علمی انجام شده برای محاسبه نیاز آبی گیاهان در شرایط گلخانه ای را                    
 .معرفی می کند

 
 )کشت باز(ـ تبخیر ـ تعرق و برآورد آن در شرایط مزرعه 2ـ2

 دو فرآیند تعرق آب از گیاه و تبخیر از سطوح گیاه و خاک               به تلفیق  1تبخیر ـ تعرق  
واحد تبخیر ـ تعرق گرمای نهان تبخیر در واحد         . و انتقال آن به اتمسفر اتالق می شود      

لیکن متخصصین آبیاری آن را حسب عمق آب در واحد زمان           . زمان و سطح می باشد   
خیر ـ تعرق گیاهان تحت      تب. ارائه می دهند زیرا جنبه کاربردی بیشتری خواهد داشت        

اهم عوامل اقلیمی شامل تشعشع       . تأثیر عوامل اقلیمی و گیاهی متعددی قرار دارد           
، در حالیکه نوع گیاه و واریته آن        . رطوبت هوا و سرعت باد می باشند       ، دما، خالص

ضریب انعکاس تاج    ، زبری آئرودینامیک ، ارتفاع گیاه ، مقاومت روزنه ، مرحله رشد 
تراکم گیاه و سطح سایه انداز از عواملی می باشند که مرتبط            ،  ریشه ویژگی های، گیاه

 . به گیاه بوده و بر مقدار آب مصرفی گیاهان تأثیر می گذارند

 و یا روش های مبتنی بر داده های        2تبخیر ـ تعرق را می توان با روش های مستقیم        
لف و در   در روش های مستقیم رطوبت خاک در عمق های مخت         .  بدست آورد  3اقلیمی

قسمت های متعددی از مزرعه کنترل و اندازه گیری شده و براساس کاهش رطوبت                
اندازه گیری دقیق تبخیر ـ تعرق      . تبخیر ـ تعرق برآورد می گردد     ، خاک در طول زمان   

. در ایستگاه های تحقیقاتی با استفاده از انواع الیسیمترهای وزنی صورت می گیرد               
ه های اقلیمی برآورد تبخیر ـ تعرق با استفاده از             لیکن در روش های مبتنی بر داد       

انجام ..... تشعشعات آفتاب و     ، سرعت باد ، داده های هواشناسی از قبیل رطوبت هوا      
 .می شود

                                                  
1- Evapotranspiration=ET 
2- Direct methods  
3- Agro-Climatologically methods  
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برآورد تبخیر ـ تعرق با استفاده از داده های اقلیمی برای سطح وسیعی از شرایط               
 بر اندازه گیری رطوبت     مشابه اقلیمی قابل تعمیم و توسعه است اما برآورد مبتنی             

خاک تنها بیانگر شرایط مزرعه در سطح بسیار محدود به محل های اندازه گیری                   
پیش بینی تبخیر ـ تعرق نیز با استفاده از روش های مبتنی بر             . رطوبت خاک می باشد  

اثرات استراتژی های مختلف مدیریت آبیاری در         . داده های اقلیمی عملی تر می باشد    
ستفاده از مدل های تبخیر ـ تعرق متعددی که براساس روش های مبتنی            دراز مدت با ا   

 .تحلیل می گردد، بر داده های اقلیمی و هواشناسی شبیه سازی شده اند

عدم استفاده  ، فقر خاک ، فاکتورهای مدیریتی و شرایط محیطی مانند شوری خاک        
 و عدم کنترل    مدیریت نامطلوب خاک  ، وجود افق های غیرقابل نفوذ   ، مطلوب از کودها  

امراض و بیماری ها می توانند رشد گیاهان را محدود نموده و مقدار تبخیر ـ تعرق را                 
تراکم کشت و رطوبت    ، )سطح سایه انداز (میزان پوشش گیاهی سطح زمین      . تغییر دهند 

 .خاک نیز بر میزان تبخیر ـ تعرق مؤثرند
 
 ـ تأثیر عوامل هواشناسی بر تبخیر ـ تعرق3ـ2

لذا . یر آب نیازمند مقدار انرژی برابر با گرمای نهان تبخیر آن است                فرایند تبخ 
شدت تشکیل بخار آب از سطح تبخیر شونده متأثر از مقدار انرژی آزاد و قابل                       

تابش خورشید منبع اصلی انرژی مورد        . استفاده در فرایند تبخیر آب خواهد بود         
ار تبخیر ـ تعرق متناسب با       استفاده در فرایند تبخیر ـ تعرق می باشد و همواره مقد            

معموالً شدت تشعشعات خالص نمادی از مقدار انرژی          . میزان تابش خورشید است    
است که در فرایند تبخیر از سطح زمین می تواند تبدیل به گرمای نهان تبخیر شود و                  

منابع دیگر انرژی مثل انتقال افقی       . حد باالی تبخیر ـ تعرق گیاهان را محدود نماید           
تغییرات شدت  .  شدت تبخیر ـ تعرق ناشی از تشعشعات خالص خواهد افزود           گرما به 

فصل و  ، فصلی و مکانی سبب تغییرات در تبخیر ـ تعرق در طول روز             ، تابش روزانه 
 .مکان های مختلف می شود

تشعشعات دریافتی در سطح زمین با طول موج کوتاه یا بلند سبب افزایش دمای                 
دمای هوا از   . ب افزایش دمای هوای اطراف می شود     سطح زمین شده و این افزایش سب      

دو طریق کاهش گرمای نهان تبخیر آب و افزایش توانایی جذب و نگهداشت بخار آب                 
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تبخیر ـ تعرق گیاهان را تحت تأثیر قرار          ) افزایش فشار بخار اشباع هوا     (توسط هوا   
وا بوده و    با توجه به اینکه فشار بخار واقعی نمادی از میزان رطوبت ه                 . می دهد

افزایش دمای هوا سبب افزایش کمبود فشار بخار هوا            ، ارتباطی با دمای هوا ندارد     
کمبود فشار بخار هوا بیانگر قدرت تبخیرکنندگی یا خشک کنندگی هوا              . خواهد شد 

مگر اینکه  ، میزان تبخیر ـ تعرق گیاهان متناسب با کمبود فشار بخار هواست          . می باشد
در این  .  جایی افزایش یابد که سبب بسته شدن روزنه ها شود         کمبود فشار بخار هوا تا    

 .صورت از شدت تبخیر ـ تعرق کاسته خواهد شد

شدت انتقال عمودی بخار آب در الیه هوای           ، براساس تئوری های آیرودینامیک   
روی گیاهان متناسب با تفاضل فشار بخار واقعی هوا در ارتفاع مورد نظر و سطح                   

ایش رطوبت هوا در ارتفاع مورد نظر سبب کاهش این تفاضل            افز. تبخیر شونده است  
شده و در نتیجه انتقال عمودی بخار از سطح تبخیر شونده به ارتفاع مورد نظر کاهش                

به عبارت بهتر افزایش رطوبت هوا از شدت تبخیر ـ تعرق می کاهد لذا در                   . می یابد
توجهی از شدت    اقالیم مرطوب ممکن است تبخیر ـ تعرق گیاهان در حد قابل                     

 .تشعشعات خالص کمتر باشد

بخار تشکیل شده بر روی سطح تبخیر شونده را به الیه های فوقانی                ، آشفتگی هوا 
این . منتقل نموده و هوای مرطوب روی سطح را با هوای خشک جایگزین می نماید                 

عامل (، فرایند از تجمع بخار آب روی سطح تبخیر شونده و کاهش تفاضل فشار بخار              
پایداری اتمسفر اثر قابل      . جلوگیری می نماید ) ال بخار آب به الیه های فوقانی        انتق

 .توجهی بر شدت آشفتگی هوا دارد و بدین لحاظ بر فرایند تبخیر ـ تعرق مؤثر است
 
 ـ شرایط گلخانه ای و عوامل مؤثر بر تبخیر ـ تعرق گیاهان4ـ2

این . متعددی قرار دارد  تبخیر ـ تعرق گیاهان تحت تأثیر عوامل اقلیمی و گیاهی              
بیان و اهمیت هر    ) کشت باز (عوامل در بندهای قبلی این فصل برای شرایط مزرعه            

برخالف شرایط کشت باز که کنترل شرایط اقلیمی         . یک به اختصار توضیح داده شد      
آن در اختیار طبیعت است و تغییر آن برای انسان میسر نیست یا به سختی ممکن                     

نیاز و هدف استفاده از     ، بسته به خصوصیات گیاه   ، بهره برداردر گلخانه مدیر    ، است
امکان کنترل شرایط محیطی حاکم بر       . این شرایط را تعریف و تأمین می کند       ، گلخانه
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گلخانه اهمیت هر یک از عوامل اقلیمی مؤثر بر تبخیر ـ تعرق در شرایط باز را تحت                    
 بر گلخانه بسته به خصوصیات      شرایط اقلیمی و آب و هوایی حاکم      . تأثیر قرار می دهد  

پیش ، دیر رس کردن  ، تولید در محیط کنترل شده     (گیاه و اهداف استفاده از گلخانه         
تغییر اقلیم و شرایط    . کنترل می شود .....) نگهداری در حالت رکود و      ، تکثیر، رس کردن 

آب و هوایی گلخانه نسبت به شرایط باز سبب ایجاد تفاوت در اهمیت عوامل مؤثر بر                 
 .نیاز آبی گیاهان برای شرایط گلخانه ای و باز خواهد شد

. به دنبال آن مقدار نیاز آبی گیاهان در شرایط باز و گلخانه متفاوت خواهد شد                  
برای برآورد نیاز آبی گیاهان در شرایط گلخانه باید روش های مورد استفاده در                   

 تعرق در شرایط     شرایط باز اصالح شده و یا با توجه به عوامل مؤثر بر تبخیر ـ                  
اصالح  روش های شرایط     (در این ارتباط     . گلخانه ای روش های جدیدی تعیین شوند     

تحقیقاتی در دنیا انجام شده است که در این فصل اهم             ) باز یا ابداع روش های جدید     
 . آنها ارائه خواهد شد

 :عوامل محیطی مهم و اثرگذار بر تبخیر ـ تعرق گیاهان گلخانه ای عبارتند از

 تهویه) 4    رطوبت نسبی هوا) 3    دما) 2   نور) 1
 
 ـ نور 1ـ4ـ2

زاویه تابش و کیفیت نور در فتوسنتز و رشد گیاه مؤثر            ، مدت تابش ، شدت تابش 
شدت نور الزم در گلخانه با نوع گیاه          . و اثر آنها برای گیاهان مختلف متفاوت است         

ن کمبود آن را با استفاده از        در زمستان که نور طبیعی کم است می توا        . فرق می کند 
ممکن است  ، در تابستان به عکس   . المپ های مخصوص و نور مصنوعی جبران نمود       

الزم باشد از شدت نور کاسته شود که این کار با پاشیدن مواد ویژه ای مثل دوغاب                   
آهک روی شیشه گلخانه و یا با استفاده از پوشش های حصیری و یا الیاف                          

مدت تابش نور وابسته به نیاز گیاهانی که در          . ام پذیر است  مخصوص سایه انداز انج  
کیفیت . است) روز کوتاه یا بی تفاوت به طول روز      ، روز بلند (گلخانه نگهداری می شوند    

نور مربوط به ترکیب طول موج های نور می باشد که باید با نیازهای گیاه برای                      
 ).فاده از نور مصنوعیبخصوص هنگام است(فتوسنتز و فتوپریودیسم متناسب باشد 
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 ـ دما  2ـ4ـ2
تشکیل ، تنفس، دما روی بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی گیاه مثل کربن گیری         

، طراوت رنگ برگ  ، گل دهی، رشد و نمو گیاه   ، تبخیر ـ تعرق  ، اسیدهای آمینه و پروتئین   
 آن در    لذا کنترل . اثرگذار است و با رشد گیاه رابطه مستقیم دارد            ، ....رنگ  ، میوه

بیشتر بستگی به نوع و سن گیاه        ، دمای مورد نیاز  . گلخانه بسیار حائز اهمیت است     
 درجه سانتی گراد بیشتر از     9 تا   6دارد ولی بطور کلی الزم است دمای روزانه حدود           

 .دمای شبانه باشد
 
 ـ رطوبت نسبی هوا3ـ4ـ2

ـ تعرق گیاه   رطوبت نسبی هوای گلخانه از عوامل مهم اثرگذار بر میزان تبخیر                
. مقدار رطوبت نسبی باید در روز باال نگهداشته شده و در شب کاهش یابد                   . است

ازدیاد رطوبت نسبی با استفاده از کولر و سیستم های مه پاش و کاهش آن با استفاده                
گرم کردن  ، بازکردن دریچه های مخصوص  ، از هواکش های برقی و دستگاه های تهویه     

بطور کلی افزایش رطوبت هوای محفظه گلخانه سبب          .  است انجام پذیر .... گلخانه و   
 .کاهش و کاهش آن سبب افزایش شدت تبخیر ـ تعرق گیاهان گلخانه ای می شود

 
 ـ تهویه4ـ4ـ2

تهویه گلخانه از جنبه های گوناگون حائز اهمیت بوده و شدت تبخیر ـ تعرق                     
تنفس و جلوگیری از     تأمین اکسیژن الزم برای      . گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهد       

با . تجمع گازهای سمی در گلخانه با انجام تهویه مناسب و بموقع امکان پذیر است                 
هوای مرطوب از محفظه گلخانه خارج و هوای خشک وارد آن                ، انجام عمل تهویه   

 تعرق  -لذا رطوبت هوای داخل گلخانه کاهش یافته و بر شدت تبخیر               . خواهد شد 
تبادل انرژی صورت   ، ام عمل تهویه عالوه بر رطوبت     در حین انج  . افزوده خواهد شد  

 تعرق  -گرفته و سبب تغییر در دمای گلخانه و به دنبال آن تغییر در شدت تبخیر                    
 .خواهد شد

 -روی مقدار تبخیر  ، عالوه بر موارد فوق عوامل متعدد دیگری به طور غیر مستقیم          
و شرایط محیطی مانند     فاکتورهای مدیریتی   . تعرق گیاهان در گلخانه اثر می گذارند       
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عدم ، مدیریت نامطلوب خاک  ، استفاده مطلوب از کودها   ، فقر غذایی خاک  ، شوری خاک 
 تعرق آن    -می توانند بر رشد گیاه و مقدار تبخیر         ... کنترل امراض و بیماری ها و        

 .اثرگذار باشند
 

 ـ روش های تعیین تبخیر ـ تعرق گیاهان گلخانه ای5ـ2
 گلخانه با روش کنترل رطوبت خاک و نصب                 نیاز آبی خالص گیاهان در        

دستگاه های اندازه گیری رطوبت مثل تانسیومتر و نوترون متر و با توجه به                        
 . خصوصیات فیزیکی خاک و عمق موثر توسعه ریشه ها معین می شود

برای تعیین آب مورد نیاز فصلی گیاهان گلخانه براساس پارامترهای اقلیمی مثل              
، (LAI)ما و پارامترهای گیاهی مثل شاخص سطح برگ            د، رطوبت نسبی ، تشعشع

... میزان سایه انداز و     ، شکل و رنگ و زاویه برگ ها       ، ارتفاع گیاه ، مقاومت روزنه ای 
بدیهی است به علت متفاوت بودن محیط       . مدل هایی توسط محققان پیشنهاد شده است     

نها بسیار متفاوت   نیاز آبی آ  ، رشد گیاه در شرایط کنترل شده گلخانه با فضای آزاد           
 .تحقیقات انجام شده در این زمینه نسبت به محیط های باز بسیار کمتر است. است

 
 ـ استفاده از مدل ها جهت برآورد تبخیر ـ تعرق گیاهان گلخانه ای1ـ5ـ2

شار انرژی گرمایی خورشید که به داخل          (استفاده از مدل ها براساس تشعشع        
آب موجود در فضای گلخانه و خصوصیات           کمبود فشار بخار      ، )گلخانه می رسد 

 ، مقاومت روزنه ای ، (LAI)شاخص سطح برگ    : گیاهان مورد کشت در گلخانه از قبیل      

در این رابطه مدل هایی توسط پاره ای از پژوهشگران از جمله           .کارآیی بیشتری دارد  ... و  
ای گیاهان  برای پاره   (3 و بای لی و همکاران      2بوالرد و ژما   ، 1استنقلینی و همکاران   

این مدل ها و   . پیشنهاد گردیده است  ) خیار و گل سرخ   ، گلخانه ای از جمله گوجه فرنگی   
استفاده از آنها نیز مشکالت کاربردی خاص خود را داشته و از طرفی همه گیاهان                   

 .گلخانه ای را شامل نمی شوند

                                                  
1- Stanghellini et al., 1987 
2- Boulard and Jema, 1993 
3- Baille et al., 1994  
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و  و یانگ     3اُکویا، 2دی گراف و دن اندی     ، 1مدل هایی توسط موریس و همکاران     
 ارایه شده است که در آنها رابطۀ تعرق گیاهان گلخانه ای با شرایط اقلیمی                 4همکاران

 در  5همانگونه که ژولیت   ، روابط مزبور . براساس روابط تجربی بیان گردیده است       
نشان می دهد که تعرق بطور عمده تحت تأثیر             ، گزارش خود توضیح داده است       

لذا مفاهیم  . درون گلخانه قرار دارد   تشعشع خورشید و کمبود فشار بخار آب هوای           
 :باال به صورت رابطۀ زیر نشان داده شد

 

)1(                ( )isiIt eeRE −+= βα 
 

 :که در آن
Et : تعرق گیاه در گلخانه 
RI : تشعشع خورشید 
esi :  فشار بخار آب اشباع در     ( درون گلخانه در حالت اشباع است         هوای فشار بخار آب

 ).لخانهدمای درون گ
ei : فشار بخار آب واقعی(فشار بخار آب هوای موجود در درون گلخانه است .( 
αوβ :ضرایب رابطه که مقدار آن به نوع گیاه، مرحله رشد و شرایط اقلیمی وابسته است. 

برای شرایط  ) β و   α(از نظر تعیین دقیق ضرائب       ، استفاده از رابطه تجربی باال    
لذا . و گیاهان مختلف دارای مشکالت کاربردی است         ،  مراحل رشد ، اقلیمی مختلف 

 مانتیث برای برآورد تعرق      -مدل های ساده تری مثل مدلی که از الگوی معادله پنمن          
 .ارایه گردید، استفاده می کند

 :الگو به قرار زیر نوشته می شودمعادله مربوط به این 
 

)2(                ( )isint eeRE −β+α= 
 

 :که در آن
Rn : و نزدیک به (انرژی رسیده به سطح کانوپی و پوشش گیاهیRI (است. 

                                                  
1- Moris et al., 1975  
2- De Graaf & Den Ende, 1981  
3- Okuya, 1988  
4- Yang et al., 1995  
5- Jolliet, 1991 
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هدایت ،  (LAI)ضرایب این رابطه بیشتر تابعی از شاخص سطح برگ                       
 . است(gc) و هدایت روزنه ای (ga)آئرودینامیک 

 دریـافتند که اسـتفاده از مدل هـا امـر سـاده ای نیسـت و            1بـاول و همـکاران  وان  
 شش مدل مختلف را با یکدیگر          2ژولیـت و بیلـی   . احتیاج به دقـت و کنتـرل دارد        

مقایسه کردند و نشان دادند که مدل استنقلینی یک تخمین مناسبی از تعرق                          
و نیز اثر فشار    ) شار گرمایی  (گوجه فرنگی بدست می دهد زیرا اثر تابش خورشیدی       

 به عکس مدل هایی که مقادیر هدایت       .بخار را روی هدایت روزنه ای به حساب می آورد       
روزنه ای شب و روز را ثابت در نظر می گیرند دقت کمتری دارند ولی محدودیت این                 

 .مدل این است که رطوبت درون گلخانه را به عنوان یک دادۀ ورودی به کار می برد
کارآیی بهتری دارد   ) 1977ارائه شده توسط فائو در سال        ( ساده شده پنمن     مدل

 .ولی در رابطه با کمبود فشار بخار هوا محاسبات دقت الزم را ندارد
 سعی کردند مدل هایی طراحی کنند تا تعرق را          4 بوت   و 3در سال های اخیر کیم بال   

ستفاده از مدل های دینامیکی    آنها با ا  . مستقیماً در رابطه با عوامل جوی محاسبه کند        
به این هدف دست یافتند ولی این مدل ها بسیار پیچیده است و حل معادالت مربوطه                  

پوشش گیاهی  ، هوا، گیاه، که تبادل حرارتی کلیه بخش های سیستم شامل خاک            (
همچنین این مدل ها رطوبت درونی را به       . دشوار است ) گلخانه و غیره را لحاظ می کند     

 . نمی تواند تخمین بزندطور مستقیم
ولی این مدل در شرایطی کاربرد دارد که تهویه         ،  یک مدل ساده ای را ارائه داد      5فوچس

 .گلخانه زیاد باشد و آب در مجاورت پوشش گلخانه  جمع نشود
 
 ـ مدل های کاربردی 1ـ1ـ5ـ2
 

  6 مدل هورتی تران-الف

 مدلی ساده و کاربردی با      برای برآورد آب مورد نیاز گیاه در گلخانه هورتی تران         
تعرق گیاه گلخانه به عنوان تابعی از پارامترهای        ، دقت الزم ارائه داده است که در آن       

                                                  
1- Van Bavel et al, 1985  
2- Jolliet & Bailey, 1991  
3- Kimball  
4- Bot  
5- Fuchs, 1990 
6- Hortitran  
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این مدل قادر است مقدار بخار آب و انرژیی را که با                  . جو بیرونی بدست می آید    
مقداری که از گلخانه گرفته می شود و یا به آن اضافه                   (سیستم تبادل می شود      

برای این کار بررسی فرآیندهای تقطیر آب در سطح داخلی              . تعیین کند ، .)می شود
فشار بخار اشباع در    ، فشار بخار آب در دمای درون و بیرون گلخانه        ، پوشش گلخانه 

و اثر آن روی تبادل     ، وجود و جنس پوشش گلخانه    ، اثر آب تقطیر شده   ، دمای درونی 
ست مورد بررسی قرار گرفته و      حرارتی و غیره که در بیالن انرژی سیستم اثرگذار ا          

این مدل فشار بخار درونی را مستقیماً به عنوان تابعی از              . در مدل وارد شده است     
در نظر  ) و با توجه به شکل و ساختار و مشخصات گلخانه             (شرایط جوی بیرون     

و شامل یک رابطه خطی با تعرق است که ساده بودن از محسنات آن به                    ، می گیرد
 .حساب می آید

در (ین مدل تقطیر در سطح پوشش گیاهی برای رطوبت نسبی در حالت اشباع              در ا 
و سپس با استفاده از ضرایب اصالحی اثر             ، محاسبه شده ) دمای درون گلخانه   

این مدل مقدار انرژی و رطوبتی را که برای            . رطوبت های کمتر تعیین گردیده است     
در (و یا از آن خارج شود        حفظ تعادل تعرق و موازنه با محیط باید به سیستم وارد              

نتایج استفاده از این مدل نشان می دهد که         . مشخص می کند ، )رابطه با آب مورد نیاز    
 .در گلخانه های یک طرفه نیاز کمتری به تخلیه رطوبت  وجود دارد

متعادل نگاهداشتن تعرق   ،  کنترل دقیق میکروکلیمای درون گلخانه    ، با تنظیم رطوبت  
کمیت و کیفیت محصول بهبود     ، ل و جلوگیری از نوسانات رطوبت     با استفاده از این مد    

می یابد و از اثر افزایش بی رویه رطوبت در تشدید بیماری های قارچی و افت عملکرد                
 . جلوگیری به عمل می آید)1بویژه در رابطه با محصول گوجه فرنگی(

بخار آب  (مدل هورتی تران بر پایه تبادل بخار آب درون گلخانه با فضای آزاد                  
 :در واحد زمان طراحی شده است و به شکل رابطه زیر است) ورودی و خروجی

 

 )3(              vcadtd Ε−Ε−Ε+Ε=Ε 
 

 :که در آن
Ed =       جمع جبری رطوبت ورودی و رطوبت خروجی در            (بیالن بخار آب سیستم

 . نشان می دهدکه مقدار بخار آب موجود در گلخانه در هر مقطع زمانی را، است) گلخانه

                                                  
1- Holder and Cooksholl and Bakker, 1990  
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Et =تعرق گیاهان در گلخانه. 

Ead = به داخل گلخانه) توسط مه پاش ها و یا وسایل دیگر(بخار آب اضافه شده. 

Ec = گلخانه) مجاورت پوشش(مقدار بخار آب تقطیر شده در سقف 

Ev =کاهش رطوبت به علت تهویه گلخانه و تخلیه بخار آب است. 

اس آن می توان بیالن بخار آب سیستم          این رابطه خطی و ساده است و براس           
پارامترهای مستقل این معادله خطی به شرح زیر         . گلخانه را به سهولت بدست آورد      

 :محاسبه می شود
 

 :(Ev)کاهش رطوبت درونی 

 Ev            تابعی از اختالف فشار بخار آب درون گلخانه (ei)       و فشار بخار آب فضای 
 .ید است و از رابطه زیر بدست می آ(eo)بیرونی 

 

)4(                ( )oi
v

v eeh
−=Ε

λδ
 

 

 :که در آن

λ = گرمای نهان تبخیر آب(MJ/kg) 

δ = ثابت سایکرومتری (pp/k) 

hv =             ضریب انتقال گرمای محسوس مربوط به تهویه و تجدید هوا)°KMW که ) /2
 :ر محاسبه می شوداز رابطه زی

)5(                AqCh aav /.. ρρ= 
 

 :که در آن

aρ = 3(چگالی هواm/kg( 

aCρ = ظرفیت حرارتی هوا(J/kgk) 

A = 2(مساحت گلخانهm( 

q =           نرخ تبادل هوای بین درون و بیرون گلخانه)s/3m (     دگی که تابعی از زاویه بازش
فشار هوا و اختالف دمای داخل و بیرون گلخانه            ، سرعت باد ، سیستم تهویه کننده  

 .است
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 :(Et)تعرق گیاهان در گلخانه 

برای محاسبه تعرق گیاهان در گلخانه در مدل هورتی تران از مدل استنقلینی با                  
برای این  . انجام بررسی هایی در جهت ساده و کاربردی کردن آن استفاده شده است            

 .ار طیف وسیع عوامل اصلی و مؤثر بر تعرق به قرار زیر در نظر گرفته شده استک

و ) با تصاعدی هندسی   (2m/W برحسب   800 تا   50برای تابش خورشید مقادیر      
 و برای   (ka) کیلو پاسکال    8/0 تا   1/0برای کمبود فشار بخار آب      ،  انرژی% 67عبور  

 نشان داد   1قیقات ژولیت و بالی   تح.  منظور گردید  5 تا   2/0 (LAI)شاخص سطح برگ    
 سانتی گراد ثابت بماند    18 پی پی ام و دما در حدود       1000که  اگر گاز کربنیک در حدود       

 . تأثیر عوامل اثرگذار دیگر روی تعرق اندک خواهد بود

 بوته در متر    6/2 است و با در نظر گرفتن تراکم          LAIارتفاع گیاه نیز در رابطه با       
اثر آن روی تعرق محدود     ) طبق نظر ژولیت  (ک متر برای گیاه     مربع و ارتفاع حدود ی    

 :با ساده سازی های فوق شدت تعرق در گلخانه از روابط زیر قابل محاسبه است. است
 

 )6(               ( )isi
t

it eehRE −
λδ

+
λ
α

= 
 

 )7(                 ( )3
21

C
n LAIC1LC +=α 

 

 )8(             ( )( )6
54

C/R
t

ieC1LAICh −−= 

 :که در آن

sie = برحسب پاسکال(فشار بخار اشباع در دمای داخل گلخانه ( 

1C    6 تاC              65/1، 13/1، 1/1، 154/0 ثابت های معادالتند که مقادیر آن به ترتیب ، 

)k2m/W . (56/0 13 و )2m/W ( است)بقیه پارامترها قبالً تعریف شده اند.( 
 
 

 :(Ec)قف گلخانه تقطیر بخار آب در س

مقدار آب تقطیر شده متناسب با اختالف فشار بین بخار آب درونی و فشار بخار                 
 :و با رابطه زیر بیان می شود،  است(esc)آب اشباع در دمای زیر پوشش 

 

                                                  
1- Jolliet and Bailey, 1991  
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 )9(               ( )scic eehcE −
λδ

= 
 

تأثیر ضریب انتقال حرارت در سطح درونی پوشش است و تحت             ، hcکه در آن    
این ضریب بسته به ابعاد گلخانه و درجه تهویه         . حرکت هوای درون گلخانه قرار دارد     

تغییر می یابد و از جنبه کاربردی از رابطه زیر تخمین زده             ) k2m/W( 6/4 تا   12بین  
 :می شود

)10(                  )5.3(
A
Ah c

c = 

hc حسب  )°KMW  .سبت سطح پوشش گیاهی به سطح خاک استن  A/Acو ) /2

در حالتی که رطوبت نسبی هوای        ، از روی این مدل می توان دمای پوشش را           
 .بدست آورد  (Tx)درونی صددرصد اشباع باشد 

 )11(             ( )isicixc eeCTT −−= 
 

 ) در ضمایم مرتبط با مدل داده شده استCci و ضریب Txپارامتر (

نزدیک می شود فشار بخار در حالت اشباع و در سطح داخلی              Tcه   ب Txهمچنانکه  
 .پوشش طبق رابطه زیر می تواند خطی باشد

 )12(                ( )isicisxsc ee.C.ee −∂−= 
 

 شیب منحنی تغییر     ∂ و   Tx فشار بخار اشباع سطح آب آزاد در دمای              esxکه  
 . می باشدفشار بخار اشباع نسبت به دما

 بدست می آید که در آن مقدار آب تقطیر شده به            13 معادله   12 تا   9از ادغام معادالت    
 .عنوان یک تابع تجربی خطی و ساده براساس فشار بخار آب درونی بدست می آید

 

        ( ) ( ) ( ) ( )δλ−−δλ−= ./eEh./eehE isicisxicc  
 

 :(Ead)بخار آب افزوده شده با وسایل مختلف به گلخانه 

ب هوای درون گلخانه توسط یک سیستم مه پاش یا وسایل مشابه به            کمبود بخار آ  
بخار آبی که به این صورت به فضای داخلی اضافه می شود                . آن اضافه می شود   
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(Ead)           مقدار آب ذخیره شده در      .  به عنوان یک متغیر ورودی در مدل وارد می گردد
ولی در شرایطی   . هوای گلخانه محدود است و معموالً می توان از آن صرف نظر کرد            

که رطوبت به سرعت تغییر پیدا می کند تغییرات آب ذخیره شده برای محاسبه تعرق                
 .در مقاطع زمانی کوتاه مدت باید لحاظ گردد

-tتغییرات حجم آب ذخیره شده در گلخانه بین زمان های               t      از رابطه زیر بدست 
 :می آید

 

 )14(              ( )t]-[t][ ∆−=Ε ii
d

d eteh

δλ
 

 

 : در آنکه

)15(                
A∆
VCh aad ρρ= 

 
 تخمین تعرق و رطوبت درونی

در مدل مزبور بخار آب خروجی از سیستم به عنوان تابعی از فشار بخار هوای                  
 3 در معادله    4 و   6، 13، 14درونی بیان شده است که با وارد کردن داده های معادالت           

 ).16معادله (می آید فشار بخار واقعی در گلخانه بدست 

 در معادله ها می توان    15با جایگزینی فشار بخار درونی محاسبه شده از معادله            
 .تعرق واقعی گیاهان را به عنوان تابعی از متغییرهای فوق الذکر تعیین کرد

 

)16(  ( )
dvccit

idovsxcsicitiad
i hhhhh

ttehehehehhREe
++++

∆+++++++
=

][δαλδ 

 
ا می توان  پس از اینکه فشار بخار واقعی تعیین شد نقاط مختلف رطوبتی الزم ر                

میزان آبی را   ، محاسبه و مشخص کرد و با تعیین میزان رطوبت دهی یا رطوبت کشی           
 .تعیین نمود، که باید به هوای گلخانه اضافه و یا از آن کم شود

 
 محاسبه گام به گام

 :محاسبات مربوط به تخمین تعرق را به قرار زیر می توان انجام داد
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ای درونی و داده های اقلیم بیرونی            ویژگی ه، داده های مربوط به گلخانه       -1
و ضرایب انتقال حرارتی و پارامترهای دیگر مدل براساس معادالت           ، جمع آوری

 . محاسبه می شود15 و 13، 9، 8، 7

دما و فشار بخار اشباع در مجاورت پوشش برای حالتی که فشار بخار آب                    -2
 .درونی به درجه اشباع برسد تعیین می گردد

 محاسبه و سپس برای بدست      16نی با استفاده از معادله      فشار بخار هوای درو    -3
 . قرار داده می شود6در معادله ) و یا جریان های رطوبتی دیگر(آوردن تعرق 

معادالتی در مدل   ، در آخر کار برای یک سری نقاط داده شده از فشار بخار                -4
ه ارائه شده است که براساس آنها می توان مقدار آبی را که به منظور رسیدن ب                

برای . یا از آن خارج شود محاسبه نمود       ، باید به هوای گلخانه اضافه    ، این نقاط 
اعمال و اجرای مقادیر محاسبه شده از طریق تهویه و حرارت دادن باید شدت                 

 . تهویه و زاویه باز شدن دریچه تهویه کننده ها را مشخص کرد
 
 مدل کیردا: ب

. پیشنهاد شده است   1کیردا و همکاران     یک روش تجربی کاربردی تر دیگر توسط آقای          
 :این روش مبتنی بر رابطۀ زیر است

 

)17(               R3a + t2a + 1a = Ep 

 

 :که در آن

Ep = کالس تبخیر  تشتک  از  اAتبخیر  ی یفرن ل کا   

t : متوسط دمای روزانه 

R : تشعشع داخل گلخانه 

1a 2 وa 3 وa ،رگرسیونی بدست می آیدضرایب معادله است که با استفاده از آنالیز . 

بخشی از تشعشع خورشیدی که در داخل گلخانه بصورت فعال عمل می کند و                  
و از رابطۀ زیر قابل محاسبه       ،  نشان داده می شود   fصرف تبخیر ـ تعرق می شود با        

 :است
                                                  
1- Kirda et al., 1994  
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)18(               
R

ETf a×= 58/5 

 :که در آن

ETa :  و  17که از ترکیب فرمول های     ، لیمتر است  تعرق واقعی گیاه برحسب می     -تبخیر 
 :می توان آنرا بدست آورد،  به قرار زیر18

 

)19(             ( )
3

21

58/5 a
taaEf

ET p
a

−−
=

.
 

 

،  اصوالً باید تابع کلیه خصوصیات گیاه از قبیل ارتفاع           fاز دیدگاه نظری ضریب      
درجه ، ارنگ و اندازه برگ ه    ، شکل، میزان سایه انداز ،  (LAI)شاخص سطح برگ     

پرزدار ، زاویه دار بودن ، زبری سطح برگ و خصوصیات آئرودینامیک آن        ، شفافیت
،  همچنین عمق و گسترش ریشه ها و سایر خصوصیات فیزیولوژیکی             ... بودن و    

از جنبۀ کاربردی تنها     ، ولی در داخل گلخانه    ، مورفولوژیکی و ژنیتیکی گیاه باشد      
 . است مدنظر آقای کیردا بوده(H)ارتفاع گیاه 

 را  f می توان    (H) با ارتفاع گیاه       ETa و رابطه     R و    ETaبا در دست داشتن       
 را  f متغیر است و می توان منحنی تغییرات          7/0 تا   1/0بدست آورد که معموالً بین       

 این  8/0 تا   6/0 معادل   fمعموالً در حوالی    .  برای هر نوع گیاه ترسیم کرد       Hبرحسب  
 2معموالً بیشتر از     ( پس از آن افزایش ارتفاع گیاه          و، پارامتر تقریباً تثبیت می شود    

 . کمتر اثر می گذاردfدر مقادیر ) متر

و با  ) آبیاری میکرو (خرد آبیاری    ، اکثراً با روش قطره ای    ، آبیاری در گلخانه ها   
و ، صورت می گیرد و رطوبت خاک به وسیلۀ تانسیومتر       ... روش مه پاش و گردپاش و    
تر که خاص گلخانه های بزرگتر و مجهزتر است اندازه گیری         ترجیحاً به وسیله نوترونم   

 .و برآورد می شود

عمق خالص آب مورد نیاز هر        «که از هر نظر تحت کنترل است            ، در گلخانه 
ضرائب فیزیکی آب   ، را می توان با استفاده از عمق مؤثر توسعه ریشه ها           » آبیاری
) صوص ظاهری خاک  رطوبت در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی و وزن مخ          (خاک  

آبیاری را باید به گونه ای انجام داد که تلفات           ، و ضریب تخلیه مجاز محاسبه کرد      
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  از   ETaدر این صورت    . عمقی وجود نداشته باشد و یا قابل صرف نظر کردن باشد         
 :رابطۀ زیر قابل محاسبه خواهد بود

)20(               SIETa ∆±= 

 :که در آن

I :میلیمتر(لص آبیاری در هر نوبت عمق خا( 
S∆ : میلیمتر(تغییرات رطوبت خاک در عمق توسعه ریشه ها( 

تبادل گرمای نهان مربوط به تعرق کانوپی براساس نسبت اختالف رطوبت هوا بین 
 :درون و بیرون با رابطۀ زیر بیان می گردد

 

)21(               eKE V∆=λ 
 

  Kv و   (pa)اختالف فشار بخار آب بین هوای درون و بیرون              ، ∆eکه در آن     

همچنین تبادل گرمای محسوس     .  می باشد (Wm-2pa-1)ضریب انتقال گرمای نهان       
توسط تهویه می تواند نسبت به اختالف دمای هوای درون و بیرون با رابطه زیر                    

 :محاسبه شود
 

) 22(                 H=KH T 
 

ضریب انتقال   KH و   K° اختالف دمای بین هوای درون و بیرون          ∆Tکه در آن    
−°−1گرمای محسوس    KWM تعرق گیاهان گلخانه ای را می توان از انرژی در         .  است 2
)دسترس گلخانه     )HE +λ    مبود فشار بخار اشباع هوای داخل           و از ک(Di, pa) 

 : مانتیث به دست آورد-توسط فرمول پنمن
 

)23(          
( )

( )as

aip
ta rr

rDCLHE
E

/1
/2

++

++
=

γδ
ρλδ

 

 

 و  (J/kgK)به ترتیب شیب گرمای ویژه هوا در فشار ثابت           ، ρ و   Cpکه در آن    
)ایکرومتری   ثابت س   γ، (kg/m3)چگالی هوا     )°Kpa / ،ra    و rs  مقاومت های

 شاخص سطح برگ برای کل مساحت         L و   (s/m)آئرودینامیک و روزنه ای برگ ها      
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 می تواند به عنوان یک     (Di)کمبود فشار بخار آب هوای درونی        . کف گلخانه می باشد  
 :سبه گردد محاTo و Doتابع خطی از کمبود فشار بخار آب و دمای هوای بیرون 

 

)24(            oOi De)T)(T(D +∆−∆δ= 
 

)(که   OTδ         شیب منحنی فشار بخار آب در TO   به pa/K سیستم فوق .  می باشد ،
),,,,( مجهول 5 معادله و    5متشکل از یک سیستم خطی شامل        eTDHE i ∆∆λ  است 

 می تواند نسبت به اقلیم       Eλ، در نتیجه . که می تواند به صورت تحلیلی حل گردد         
 .گیاه محاسبه گردد-بیرون و پارامترهای گلخانه

 :داریم) 22(و ) 20(از ترکیب معادالت 
 

 )25 (         ( )EGQR
KK

1T hg
SH

λ−−+π
+

=∆ 

 

 :داریم) 24(و ) 21(از معادالت 
 

)26(              o
v

i DTD +
Κ
Ελ

−∆δ= 

 
 

 :داریم) 23(و )  22(ت از ترکیب معادال
 

)27(         ( )
( )as

aiPH
ta rr

rDCLK
/1

/2
++
+∆Τ+Ε

=Ε
γδ

ρλδ 

، 25معادالت  ( معادله   3ساده سازی فوق به ما اجازه می دهد تا یک سیستم ساده با            
),D,( مجهول 3و ) 27 و 26 i ∆ΤΕλبه دست آوریم . 

   :می تواند بصورت زیر ساده شود) 27(معادله 
  

)28(               
K1

DKKK i2H1

−
+∆Τ

=Ελ 
 

 :که در آن
 



  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 
29 

)29(                  ( )as
1 /rr1γδ

δK
++

=

  

)30(              ( )as

ap

r/r1
r/CL2

2K
+γ+δ

ρ
= 

 

 : حذف می گرددDi، )28(و ) 26(از ترکیب معادالت 
 

)31(          ( )
( )v21

O22H1

K/KK1
DKTKKK

+−
+∆δ+

=Ελ 

 

 و در نهایت می توان تعرق        حذف می شود  T، )31(و  ) 25(از ترکیب معادالت     
 :گیاه را نسبت به پارامترهای اقلیمی بیرونی و ضرایب انتقال بیان کرد

 

)32(   
( )( ) ( )

( )( )( ) ( )δ
δπ

2121

212

//11
/

KKKKKKKK
KKKDKKKGQR

HvHS

HOHShg
ta ++−++

+++−+
=Ε  

 
 تخمین پارامترها

)راندمـان  اسـتفاده  از  گـرمای  خورشـیدی  در  گلخانـه                    )π       یک  فاکتور کلیدی  
 از تعادل انرژی گلخانه ای      1.شیدی  را  شدیداً  تعدیل  می کند         است  که  اثر  تابش  خور        

 : ساعتی می توان نتیجه گرفت که24 در یک دوره (1)
 

)33(     Σ∆Τ−Σ−Σ+Σπ=ΣΗ+ΕλΣ shg KGQR 
 

)با این فرض که مجموع ذخیره گرمایی خاک و بازیابی مجدد آن               )GΣ   تقریباً در 
 πمی توان یک معادله ساده برای تعیین       ،  اغماض است   ساعتی قابل  24طول یک دوره    
  :به دست آورد

 

)34(           
( )

∑
∑ ∆Τ+−+λ

=π
g

sh

R
KQHE

 

 

                                                  
1- Seginer and Albright, 1983; Boulard and Baille, 1993  
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روی هم رفته می تواند به عنوان تابعی از سرعت باد بیرونی             ، ضریب افت انرژی  
V(m/s)1 به شکل رابطه ساده زیر بیان گردد: 

 

 )35(               BVAK s += 
 

نسبت سطح خاک به پوشش گلخانه         ( به طراحی گلخانه        B و    Aپارامترهای  
(Ss/Sc)( ،     به نوع مواد پوشش)پلی اتیلن و   ، شیشهPVC (     و وجود پوشش یک طرفه

 .یا دو طرفه بستگی دارند

متناسب با  ، )KV و   KH(، ضرایب انتقال گرمای محسوس و نهان توسط تهویه          
شدت تهویه  ،  با نادیده گرفتن نیروهای شناور    . می باشند) s/3m(vΦ((، یهشدت تهو 

 :2می تواند به صورت معادله ای وابسته به سطح باز ورود هوا و سرعت باد بیان گردد
 

 )36(               VCC
2

S 5.0
d

o=v 
 

بی متوسط تهویه و    ضریب د  Cd،  ضریب راندمان مربوط به باد است      Cکه در آن    
SO مترمربع( مساحت باز تهویه کننده می باشد.( 

 :بنابراین داریم
 

 )37(              gvPH A/CK Φρ= 
 

 )38(               gvV A/K Φλξρ= 
 

خار  فاکتور تبدیل بین ظرفیت ب     ξ، )مترمربع( مساحت زمین گلخانه     Agکه در آن    
 و برابر ) پاسکال( در دمای استاندارد و فشار بخار آب در هوا                 (kgw/kga)آب  

pa/kga/kgw
 . می باشد25/6×6-10

 :3شیب منحنی اشباع بخار آب نسبت به دما از رابطه زیر بدست می آید
 

                                                  
1- Bailey and Cotton, 1980  
2- Boulard and Baille, 1995; Kittas et al., 1995  
3- Murray, 1967  
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 )39(         )86.35T/()16.273T(27.17
2 e

)86.35T(
2504000 −−

−
=δ 

 

، ته به میزان تابش     مقاومت روزنه ای را می توان به صورت تابع نمایی وابس              
اثرات ، برای گوجه فرنگی گلخانه ای  . 1رطوبت و دمای هوای درون گلخانه بیان کرد          

 :2تابش بر مقاومت روزنه ای شدیدتر است و از رابطه زیر پیروی می کند
 

 )40(          ( )( )








−τ
+=

50R05.0exp
11200r

g
s 

 

 .ه است قابلیت انتقال پوشش گلخانτ، که در آن

عمدتاً بستگی به رژیم آئرودینامیک غالب در گلخانه          ، (ra)، مقاومت آئرودینامیک 
 را می توان   ra، اگر فرض شود که نیروی شناور نسبت به نیروی باد ناچیز است           . دارد

 :مستقیماً نسبت به متوسط سرعت هوای درون بیان کرد
 

 )41(               8.0

2.0

220
i

a V
dr = 

 

میانگین سرعت هوای درون     ، Vi.  طول مشخصه برگ به واحد متر است         dتر  پارام
)(بوده که برابر با شدت تهویه        ) متر بر ثانیه  ( vΦ    تقسیم بر Ac)     متر مربع سطح مقطع

 :3است) که در این مورد محور گلخانه می باشد، عمود بر جهت میانگین توده هوای درونی
 

)42(                 cvi A/V Φ= 
 

آبیاری می شوند براساس   ، محاسبه نیاز آبی گیاهان گلخانه ای که به روش قطره ای        
ولی . فیزیولوژیکی و خصوصیات خاک انجام می گیرد        ، پارامترهای زیست محیطی 

اندازه گیری بیشتر شاخص های فیزیولوژیکی در رابطه با کمبود آب مورد نیاز گیاه و              
، 4که اندازه گیری آن طبق پیشنهاد اسکوداندر     (مثل پتانسیل آب برگ     ، اشی از آن  استرس ن 

                                                  
1- Avissar et al., 1985  
2- Boulard et al., 1991  
3- Wang et al., 1999  
4- Schodander et al.,  
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مقاومت در مقابل عامل    ، ظرفیت آب برگ  ، )با استفاده از محفظۀ فشار صورت می گیرد      
با استفاده از یک دستگاه      (و مقاومت روزنه ای شدت فتوسنتز       ) دیفیوژن(پخشیدگی  

ذا بدست آوردن برآیند عوامل اثر گذار در        ل، مشکل است ، )قابل حمل سنجش فتوسنتز   
و از طرفی   ، آب مورد نیاز گیاهان و اثر متقابل آنها بسیار دشوار و وقت گیر است                

 مانتیث و یا      -فرمول پنمن ، استفاده از داده های هواشناسی     . 1دقت الزم را ندارند     
 استفاده  .نیز مشکل و بسیار هزینه بر است      ) کانوپی(اندازه گیری دمای پوشش گیاهی     

، و ظرافت های نصب  ، به شرط آنکه به نکات ریز      ، ساده و عملی است   ، از تانسیومتر 
و از صحت ارقام بدست آمده        ، هواگیری و واسنجی کردن آن توجه شود         ، کنترل

 .اطمینان حاصل گردد
در صورتی که نتایج حاصل از تانسیومتر با نتایج بدست آمده از تشتک تبخیر                  

و ضریب همبستگی بین آندو با دقت الزم            ، تباط داده شود    کالیفرنیا ار   Aکالس  
 .باز هم آسانتر و دقیقتر خواهد شد، برآورد، مشخص شود

تحت پوشش  ، در مورد آب مورد نیاز بادمجان     ، مایر و همکاران در تحقیقات خود     
به منظور ارزیابی حساسیت محصول به کمبود         ، )2در جزیره کرت  (آبیاری قطره ای   

به ، 3  از رابطۀ پیشنهادی دورنبوس و کاسام       Kyعکس العمل محصول   تور  و فاک ، آب خاک 

عنوان رگرسیون کاهش نسبی محصول      







−

max

a

y
y1         روی کمبود نسبی تبخیر ـ تعرق 









−

max

a

ET
ET1     که در آن     ( استفاده کردندETa ،ETmax ،ya ،ymax ، تبخیر، به ترتیب- 

و ،  تعرق واقعی   -عملکرد محصول به ازای تبخیر      ،  پتانسیل  تعرق -تبخیر، تعرق واقعی 
در این  ). یا عملکرد ماگزیمم می باشد    ،  تعرق پتانسیل   -عملکرد محصول به ازای تبخیر      

 بدست آمده   9/0 معادل   (ky)آزمایش ضریب مربوط به حساسیت محصول به کم آبی            
 ).تاین بدان معنی است که حساسیت بادمجان به کم آبی کمتر اس(است 

سبزیجات با کنترل مؤثر     نشان داد که بادمجان در مقام مقایسه با           4تحقیقات بهبودیان 
.  آبی خود را حفظ کند     بهتر می تواند تعادل  ، روزنه ها روی تعرق و تنظیم بهتر فرایند اسمز        

                                                  
1- Meyer et al., 1985  
2- Crete  
3- Doorenbos and Kassam 1979  
4- Behboudian, 1977  
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لذا در مواردی که با تنش مواجه  شود سریعتر از سایر سبزیجات قادر به جبران کمبود                   
 در پژوهشی تبخیر ـ تعرق پتانسیل گوجه فرنگی را با                1د و اورفانوس   الیا. آب است 

الیسیمتر اندازه گیری کرده و مقدار آن را با آب مورد نیاز بدست آمده از فرمول بالنی و                   
و تبخیر از تشت     ) 1977توسط دورنبوس و پروت در سال         (پنمن اصالح شده     ، کریدل

ضریب .  مقایسه کردند   (Epan)ده بود     کالیفرنیا که خارج از گلخانه نصب ش           Aکالس  
با شرایط نسبتاً   (همبستگی قابل قبولی بین آنها وجود داشت و نتایج سال های مختلف                

، از نتایج این آزمایش و ضرائب بدست آمده        . اختالف قابل مالحظه ای نشان نداد    ) متفاوت
از طرف دیگر   . به صورت قابل قبولی استفاده شد     ، برای تعیین آب مورد نیاز بادمجان نیز      

 . یک رابطه خطی استETp با Epanرابطه 

به ویژه که در    ، به آب مورد نیاز گیاهان گلخانه ای باید آب شستشو نیز اضافه شود             
) پیاز رطوبتی (آبیاری قطره ای نفوذ عمقی وجود ندارد و نمک ها در حاشیۀ جبهۀ رطوبتی              

 .جمع می شود که الزم است آبشویی انجام بگیرد
 
 ی ساده و کاربردی برای تعیین نیاز آبی گیاه در گلخانهمدل: ج

تفاوت دمای لوله ها و هوا در گلخانه و تفاوت             ، در این روش نقش میزان تشعشع       
اثر هر  . رطوبت نسبی با مقدار مبنای انتخاب شده در تعرق داخل گلخانه منظور می شود              

 .  محاسبه می شود1ـ1یک از فاکتورهای فوق در تعرق داخل گلخانه براساس جدول 
 

 ـ عوامل و شاخص های مؤثر در تعرق گیاه در گلخانه1ـ1
 ملیمتر در متر مربع سطح گلخانه در روز 2=  ژول بر سانتیمتر مربع در روز 1
 )در گلخانه های خاک کشت و در مرحلۀ رشد کامل(

 تشعشع

لیمتر  م30=  درجه سانتیگراد تفاوت بین درجه حرارت لوله و هوا در طول روز 1
 در متر مربع

گرم شدن 
 لوله ها

  درصد آب مورد نیاز5/1افزایش =  درصد 50به ازای هر درصد کمتر از 

  درصد یا بیشتر تأثیری در تعرق گیاه ندارد50رطوبت 

 رطوبت تأثیری ندارد،  درجه سانتیگراد22در هوای با درجه حرارت، کمتر از 

رطوبت 
 نسبی

 
                                                  
1- Eliades and Orphanos, 1986  
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 ر برقرار است مطلوبست مدول آبیاری این گلخانهدر گلخانه ای شرایط زی: مثال

 )در مرحلۀ رشد کامل گیاه( ژول بر سانتیمتر مربع در روز 4300: تشعشع -

  درجه سانتیگراد40: درجه حرارت هوا در داخل گلخانه -

  درجه سانتیگراد 40: درجه حرارت لوله در داخل گلخانه -

  درصد35: رطوبت نسبی هوای داخل گلخانه -

  ساعت در طول روز7 : یزمان آبیار -

نیاز آبی در ارتباط با تشعشع  = 4300 × 2 = 8600  ml/m2/day = 6/8  lit/m2/day  

نیاز آبی در ارتباط با گرم شدن لوله ها = 40 - 40 = 0  

نیاز آبی در ارتباط با رطوبت نسبی =  )
100

3550( −  =6/8 × 5/1 × 1/9lit/m2/day  
گرم شدن لوله ها و رطوبت نسبی،  آبی در ارتباط با تشعشعنیاز= 9/1+0+6/8=5/10 Lit/m2/day 

دامنۀ تفاوت بین گیاهان و واحدهای مختلف گلخانه =  0/5lit/m2/day+10/5=lit/m2/day 

زهکشی=  100
30  = 11 × 3/3 lit/m2/day + 11 = 14/3 lit/m2/day 

)ساعت24ساعت در7(خانه مدول آبیاری در زمان آبیاری گل= 3/14÷7  (hr) 2= lit/m2/h 2= mm/h 
 
 ـ مدل هایی که در مرحله تحقیق قرار دارند2ـ1ـ5ـ2

در این قسمت روش های تعیین آب مورد نیاز گیاهان گلخانه ای با استفاده از                    
از جنبه های  ، )و کمتر جنبه کاربردی دارند      (مدل های که در مرحله تحقیق هستند          

چند روش نسبتاً ساده و     ، و در خاتمه فصل   ،  اده می شود به اختصار توضیح د   ، نظری
 .کاربردی تشریح خواهد شد

 شبیه سازی تعرق گیاهان گلخانه ای با شرایط اقلیمی فضای باز  

آزمایشگاه فیزیک خاک مرکز تحقیقات کشاورزی            (محققان فرانسوی      -
C.N.R.A مدلی را طراحی کردند تا با استفاده از شرایط فضای           )  آوینیون

در این مدل وقتی گلخانه     . زاد نتایج را به شرایط داخل گلخانه تعمیم دهند         آ
و در صورت بسته بودن شرایط        ، باز باشد شرایط اقلیمی فصل تابستان       

طراحی و محاسبات در مدل     ، و بر این مبنا   ، جوی فصل بهار حاکم می شود    
 .  انجام می گیرد
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 گیاهی و هوای داخلی       در یک مدل فیزیکی دیگر تبادل بخار آب  بین پوشش              
گلخانه مورد بررسی قرار می گیرد و تعرق در رابطه با تشعشع جذب شده                    

 .توسط گیاه و کمبود فشار بخار اشباع هوای درونی تعیین می شود

 روی گوجه فرنگی توسط ژولیت     1992مدل های تعرق در اروپا و آمریکا در سال          
 توسط  1999مکاران و در سال      و ه  1 روی خیار توسط یانگ    1990و بِلی و در سال       
ذیالً اصول نظری یک مدل که در آن تعرق          .  روی کاهو گسترش یافت    2پولِت و همکاران  

 .تشریح می گردد، با استفاده از پارامترهای اقلیمی فضای بیرون بدست می آید

ساختمان ( تعرق پتانسیل با استفاده از بیالن انرژی یک واحد گلخانه            -تعیین تبخیر 
می تواند به عنوان یک جزء از اجزاء سیستم به حساب             ) ه همراه گیاهان آن    گلخانه ب 

 و آقایان    1983 در سال     3آید، و مشابه معادله تبادل انرژی که البرایت و سگینر              
. عمل شود ،  پیشنهاد کردند   1993 در سال      6 و بِل   5 و همکاران و بوالرد       4اوکانو

)پارامترهای عمده این مدل راندمان تابش        )π  ،         و ضریب افت انرژی در یک متر مربع
 .از سطح گلخانه است

 :تعادل انرژی بین گلخانه و فضای باز به قرار زیر نوشته می شود
 

 )43 (       TKGORH Shg ∆−−+π=+Ελ              
 

 :که در آن

E = 2(تعرق پوشش گیاهی برحسب کیلوگرم بر متر مربعm/kg.( 

λ =  گرمای نهان تبخیر برحسب ژول بر کیلوگرم(J/kg). 

H = 2(تبادل گرمای محسوس مربوط به تهویهm/W .( 

Rg = 2(تابش خورشید در بیرون گلخانهm/W.( 

Oh = 2(چگالی توده گرما که توسط سیستم گرمازا ایجاد شده استm/W.( 

                                                  
1- Yang  
2- Pollet et al.,   
3- Albright, Seginer  
4- Okano 
5- Boulard  
6- Baille  
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G =2( گلخانه -ذخیره گرمایی یا سرعت بازیابی گرمای سیستم خاکm/W .( 

KS = ضریب انتقال حرارت بین بیرون و درون گلخانه(K). 

T∆ = اختالف دما بین هوای درون و بیرونKo . 
 
 ـ روش های متفرقه2ـ5ـ2

برای برنامه ریزی آبیاری و تنظیم تقویم آبیاری الزم است آب مورد نیاز نوبتی و               
 .با اندازه گیری یا محاسبه برآورد گردد) در مراحل مختلف رشد و کل فصل رشد       (فصلی  

 .آب مورد نیاز فصلی در گلخانه ها با روش های مختلفی برآورد و یا اندازه گیری می شود

استفاده از  ، 1توسط وان باول   ) جعبه های کشت (استفاده از روش الیسیمتر        -
از روش اطاقک های مخصوص و     استفاده  ، 2الیسیمترهای کوچک توسط بوست   

 دیگری توسط بلود    و روش اندازه گیری  ، 3توسط ری لوسکی و پیتر   قابل جابجایی   
این روش  ( بکار گرفته شده است        5 بنام روش جریان گرما      4وُرت و همکاران   

 ). بازبینی و مورد تأیید قرار گرفت6توسط کوهن و همکاران

 را دارند و در کارهای        هر یک از روش های مزبور پیچیدگی های خاص خود          
لذا بیشتر در مراکز      . عملیاتی کردن آنها به سادگی میسر نیست           ، اجرایی

 .تحقیقاتی قابل اجرا و قابل بهره گیری های تحقیقاتی است

روش موازنه انرژی نیز که پنمن آن را برای محصوالت عرصه های باز و                     -
 عمالً استفاده از    دشواری های زیادی دارد که    ،کشت های فضای آزاد بکار بست    

 .آن را در گلخانه مشکل یا غیر ممکن می سازد

روش دیگری که در مورد تعیین آب مورد نیاز فضاهای باز نیز از آن استفاده                  -
است که جنبه های عملی آن در گلخانه و         » روش کنترل رطوبت خاک   «می شود،  

 .محیط های کنترل شده بیشتر است
 

                                                  
1- Vanbavel, 1981  
2- Boast, 1986  
3- Reilosky and Peters, 1977  
4- Blood Worth et al., 1956  
5- Heat flow  
6- Cohen et al., 1981  
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 گلخانه های هیدروپونیک ـ آب مورد نیاز گیاهان در 3ـ5ـ2
در روش کشت گیاهان در گلخانه های هیدروپونیک بستر گیاه را خاک تشکیل                  

بلکه مواد غذایی و هوای الزم از طریق آبی که در یک مدار بسته و یا باز با                    ، نمی دهد
ممکن است برای پایداری و        . تأمین می شود ، مسیر غیر قابل نفوذ جریان دارد         

متشکل از مواد دانه بندی شده یا پشم سنگ و        ، ی گیاه از مواد ویژه    استواری اندام هوای  
منشاء مواد   یا، کالً محیط های کشت هیدروپونیک منشاء سنگی       . غیره استفاده شود  

 .مصنوعی و یا مواد آلی دارند

محلول غذایی پس از گردش در بستر کشت مجدداً بازیافت             ، در سیستم های باز  
پس از انجام    ،  آب های برگشتی در مخزن جمع شده       ،ولی درسیستم بسته   ، می شود

 .بررسی و اصالح کیفیت آن مجدداً در مدار وارد می شود، تیمارهای الزم

در این روش بهره وری آب بسیار باال است و استفاده از این روش در جهان و در                 
 ایران رو  به افزایش است و در آینده ای نه چندان دور توسعه هر چه بیشتر آن در                     

در حال حاضر رکورد دار استفاده از روش         . سطوح وسیع اجتناب ناپذیر خواهد بود     
 درصد تولیدات خود را با این روش انجام             50هیدروپونیک هلند است که بیش از          

 .می دهد

کشت متراکم و سایه انداز تقریباً        ، نظر به اینکه در گلخانه های هیدروپونیک هم        
به همین دلیل از طریق     .  تعرق وابستگی پیدا می کند    آب مورد نیاز بیشتر به    ، کامل است 

تخمین براساس داده های اقلیمی می توان آب مورد نیاز را در فواصل کوتاه تعیین                  
مدل هایی نیز برای برآورد تبخیر ـ تعرق به صورت تحلیلی برای گیاهان                     . کرد

 .د شده استپیشنها 4 و گیاهان زینتی3رز، 2خیار، 1گلخانه ای از جمله گوجه فرنگی

شار حرارتی خورشید و کمبود فشار         ، این مدل ها براساس پارامترهای اقلیمی      
 و مقاومت   (LAI)شاخص سطح برگ    (بخار آب و  پارامترهای گیاهی و فیزیولوژیکی        

 .و آب مورد نیاز گیاه را با دقت الزم برآورد می کند، طراحی گردیده) روزنه ای

                                                  
1- Stanghellini, 1987, Boulard Jemaa, 1993  
2- Yang et al., 1990  
3- Balle et al., 1994  
4- Bailee et al. 1994, Bailey et al., 1993  
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 1 مـانتیـث توسـط جما و بوالرد     –ـرمـول پنمـن   یک رابـطه رگـرسـیونـی بـراسـاس ف    
این معادله دارای دو جزء مربوط به تابش خورشیدی و کمبود فشار             . ارایه شده است  

این روش برای آب    . بخار آب است که هر دو جزء با شاخص سطح برگ ارتباط دارد             
 .مورد نیاز خیار مورد استفاده قرار گرفته است

 الکترونیکی وزنی واقع در وسط گلخانه استفاده شده           در این تحقیق از الیسیمتر     
و شار گرمایی به وسیله     . که تغییرات وزن مجموعه را هر ده دقیقه یکبار ثبت می کند           

عرض و سطح    ، با اندازه گیری طول   . یک دستگاه کوانتوم سنج اندازه گیری می شود      
 .بین آنها رابطۀ خطی زیر بدست می آید، برگ

 

)44 (                 (I- W) 88/0=S 
 

 :که در آن

I و W طول عرض برگ و Sسطح برگ است . 

 : از رابطۀ زیر بدست می آید) خیار(در شرایط آزمایش تبخیر ـ تعرق گیاه 
 

) 45(          E= A (1- exp (-KLAI) G+ B. D. LAI 
 

 :که در آن

E =  تبخیر ـ تعرق گیاه)S/2M/J.( 

G =ن گلخانه می رسد انرژی خورشیدی است که به دروS)/2M/(J 

K =برابری با اصل 

A = در شرایط آزمایش است،  227/0معادل. 

B = 1( است 7/55معادل-Kpa
1-S2-JM.( 

علت آن می تواند شکل برگ های     . ضرایب مزبور در طول فصل رشد تغییر می کند        
خیار باشد که به صورت یک مجموعه ناهمگن روی اندام عمودی گیاه قرار گرفته                   

تغییرات تدریجی را در فرایند      ، )پوشش گیاهی (گرادیان تابشی درون کانوپی      . است
سن شاخ و برگ نیز در عکس العمل های گیاه و در             . تبادل گازی به وجود می آورد     

                                                  
1- R. Jemaa, T. Boulard, 1993  
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این نکته به ویژه در مورد گیاهانی که چرخۀ  زندگی آنها            . تبخیر ـ تعرق اثر می گذارد    
،   نشان دادند که شدت تعرق     2 و لورنزو  1کینسوهوپ  . اهمیت بیشتری دارد  ، کوتاه است 

 .به صورت تصاعدی با سن گیاه و گستردگی شاخ و برگ افزایش می یابد

می تواند به صورت عملی آب مورد نیاز گلخانه را تحت کنترل               ،  مدل ارایه شده  
باید بسته به سن و گستردگی شاخ و برگ تجدید            ، ولی در مورد ضرایب   ، قرار دهد 

در ، بطور کلی عوامل زیر در مقدار آب مورد نیاز         .  آید و واسنجی شود     نظر به عمل  
 :کشت های هیدروپونیک اثر گذار است

 اندازه و ارتفاع گیاهان -

شاخص سطح  ،وضعیت آرایش ، زاویه، رنگ، ابعاد، وضعیت برگ ها از نظر شکل      -
 .مقاومت روزنه ای و درجه پوشش آنها، (LAI)برگ  

 .دما -

 ).مدار بسته و یا باز (نوع سیستم هیدروپونیک -

 .غیر قابل نفوذ بودن گلخانه به پارامترهای جوی فضای بیرونی -
 

در کشت های هیدروپونیک از    ، کنترل و تنظیم کیفیت آب    ، )کمیت(عالوه بر نیاز آبی     
 به ویژه که امروزه اکثر منابع آب در معرض آلودگی قرار          ، اهمیت زیادی برخوردار است   

 .ب نباشد باید نسبت به پاکسازی و سالم سازی آن اقدام شوداگر کیفیت آب خو. دارند

و هر  ،  پی پی ام برای کشت های هیدروپونیک قابل قبول است        2500آب با امالح تا     
برخی آب ها دارای مقادیر متناسبی مواد         . بهتر است ، چه این رقم کوچکتر باشد      

اخت کیفیت آب    لذا شن ،  شیمیایی هستند که روی رشد محصول اثر منفی می گذارد            
. تحت کنترل و آزمایش قرار گیرد     ،  و الزم است کیفیت آب    ، مصرفی بسیار اهمیت دارد   

جهت اطمینان از تناسب امالح آب برای همیشه           ، چرا که نتایج تجزیه آزمایشگاهی      
کافی نیست و آب در چرخه مدار باز و یا بسته،  به سرعت کیفیت خود را از دست                       

جیوه و یا کلر    ، سرب، روی، وجود عناصر آالینده مانند مس    آب های سنگین و    . می دهد
 .  ارزش کیفی آن را برای مصرف در سیستم هیدروپونیک پائین می آورد، آزاد در آب

                                                  
1- Hopkinso, 1964  
2- Lorenzo, 1994  



 



 فصل سوم
 

 آبیاری در گلخانه
 
 
 ـ روش های آبیاری در گلخانه ها1ـ3

همانند روش های آبیاری محصوالت در محیط های باز، روش های مختلفی نیز                
این روشها شامل دو دسته       . جهت آبیاری محصوالت در گلخانه استفاده می شود         

 های آبیاری   با توجه به مزایای سیستم    . اصلی آبیاری سطحی و تحت فشار می باشند      
به خصوص در شرایط گلخانه این        ) نظیر آبیاری های میکرو و بارانی       (تحت فشار   

. روشها بیشتر برای آبیاری در گلخانه های جهان و از جمله ایران استفاده می شوند               
 .در زیر به معرفی و تشریح بعضی از این روش ها پرداخته می شود

روش با هدف تنظیم رطوبت محیط       این  : 1روش آبیاری بارانی از نوع مه پاشی       -
 .متداول و معمول است

برای گیاهان کوچک و    (این روش برای آبیاری سکوهای گلدانی        : آبیاری بارانی  -
 .مورد استفاده قرار می گیرد) متوسط

 )آبیاری موضعی(آبیاری میکرو  -
 انواع روش های سطحی -
 روش تلفیقی -
 
 ـ روش های آبیاری بارانی1ـ1ـ3
 
 )روش آبیاری پودری(ها ـ مه پاش 2ـ1ـ1ـ3

روش مه پاش اساساً برای نگهداری رطوبت در حد پیش بینی شده در طراحی، در               
 .داخل گلخانه مورد استفاده قرار می گیرد

                                                  
1- Misting Irrigation system 
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بسیار خوب عمل    ، آویزان شده باشند   ، مه پاش  ها زمانی که از باال و از سقف           
 رح این سیستم در     ط. می نمایند و می توانند در فاصله کمی از سقف قرار بگیرند               

 .  نمایش داده شده است1ـ3شکل 
 
 

 
 

 ـ نمونه ای از یک سیستم مه پاش1ـ3شکل 
 

در این تصویر یک مه پاش دوبل که از دو طرف مه را درون گلخانه تزریق                        
زمانی که از مه پاش جهت آبیاری استفاده می شود          . می نماید نمایش داده شده است     

قطع و وصل سیستم     .  وصل سیستم زیاد باشد     الزم است که تعداد دفعات قطع و        
مه پاش توسط یک دستگاه الکترونیکی و یا الکتریکی ساده که به سنسورهای رطوبت              

زمانی که سیستم قطع می شود؛ ممکن است آب        . قابل اعمال می باشد  ، سنج وصل است  
ت در این صور  . درون لوله در پاره ای نقاط نشت و ریزش کرده و ایجاد اشکال نماید             

مسئله را  ، 1می توان با استفاده از ادوات خاصی تحت عنوان کنترل کننده نشتی آب               
 .کنترل نمود

 
  2ـ آبپاش آویزان3ـ1ـ1ـ3

به منظور ایجاد یکنواختی     . آبپاش آویزان امکان آبیاری کشت را فراهم می آورد         
 در  .توزیع رعایت هم پوشانی در آبپاش ها الزم است تا یکنواختی توزیع حاصل گردد             

                                                  
1- Anti-leak devices 
2- Hanging sprinkler  
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صورتیکه هم پوشانی و یکنواختی رعایت نگردد رشد غیرهماهنگ گیاه در درون                  
 . گلخانه مشاهده خواهد شد

 
 

 
 

 ـ نمونه ای از یک آبپاش آویزان2ـ3شکل 
 

 مالحظه می شود به صورت معکوس        2ـ3آبپاش آویزان همانگونه که در شکل          
 های ساخته شده برای    در این صورت الزم است که از آبپاش        . نصب و عمل می نماید   

آبپاش معکوس به آب فشانی       . این منظور جهت کارکرد مطلوب آن استفاده گردد           
در . اطالق می شود که در جهت خالف آبپاش های معمولی آب از آن خارج شود                   

. برخالف آبپاش های معمولی جهت حرکت از باال به پائین است           ، آبپاش های معکوس 
ق نموده و عمل آبیاری و کوددهی را به صورت کود           در این سیستم می توان کود تزری     

 .آبیاری توأماً انجام داد

در صورت استفاده از آبیاری بارانی آویزان باید دقت نمود که سقف گلخانه برای               
 . این منظور دارای استحکام کافی باشد و قبالً این نکات در طراحی رعایت شده باشد

 
 )یموضع(ـ روش های آبیاری قطره ای 2ـ1ـ3

روش آبیاری موضعی با مفهومی که در اراضی باز مورد استفاده قرار می گیرد                
در این روش محلول آب و کود توسط لوله          . در گلخانه نیز کارآیی بسیار باالیی دارد      
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  تخلیه می گردد    1)قطره چکان ها(به پای کشت منتقل شده و توسط گسیلنده ها                  

 ).3ـ3شکل (

له نصب شده و از لوله آبگیری نمایند که در این              قطره چکان ها می تواند روی لو    
 .مورد خاص از قطره چکان های دکمه ای استفاده می شود که مناسب و قابل توصیه است

 

 
 

 ـ نمونه ای از قطره چکان که محلول آب و کود را به پای گیاه می ریزد3ـ3شکل 
 
  2ـ قطره چکان با چند خروجی1ـ2ـ1ـ3

خروجی اصلی که چندین انشعاب از آن گرفته می شود          این نوع قطره چکان از یک      
تشکیل شده است که استفاده از این نوع قطره چکان  در گلخانه ها بسیار متداول                     

استفاده از این روش امکان می دهد      ، این قطره چکان روی لوله نصب گردیده     . می باشد
 ها صرفه جویی  و در هزینه لوله   . که بتوان توسط یک لوله چند ردیف را آبیاری کرد           

یک میله چوبی و یا      . ضمناً هزینه نصب قطره چکان ها نیز کاهش می یابد       . بعمل آورد 
 .پالستیکی نیز لوله های حامل قطره چکان را در محل خود محکم نگهداری می نماید

 
 )نوارهای آبیاری (3ـ لوله های تیپ2ـ2ـ1ـ3

 که بر روی آنها          این نوع لوله ها همانند لوله های آبیاری قطره ای است                  
از جنس  ) قطره چکان (خروجی آب   . قطره چکان هایی در مسیر لوله نصب گردیده است      

از مزایای این نوع لوله ها وزن و        ). 4ـ3شکل  (خود لوله و جزئی از بدنه آن می باشد          
                                                  

1- Dripper  
2- Multi-Outlet Drippers   
3- Tape  
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بهرحال دوام این لوله ها در بیشتر      . هزینه کم و قابلیت جمع آوری آسان آنها می باشد        
 .فصل زراعی تجاوز ننموده و باید مجدداً خریداری گردند 2موارد از 

 

 
 

 ـ نمونه ای از نوارهای آبیاری یا لوله های تیپ نصب شده در گلخانه4ـ3شکل 
 

 ـ روش های آبیاری سطحی3ـ1ـ3
انواع روش های آبیاری ثقلی مثل کرتی و نشتی در گلخانه ها مورد استفاده قرار                

یار زیادی تأسیس شده اند که در آنها آبیاری به روش          در یزد گلخانه های بس   . می گیرد
 .نشتی که از قدیم در آن استان رواج داشته انجام می شود

 
 ـ روش آبیاری تلفیقی4ـ1ـ3

معموالً از روش کرتی    . در گلخانه می توان از دو روش قطره ای و کرتی بهره گرفت          
شود و زمانیکه امکان    و یا غرقابی در ابتدای کشت جهت شستشوی امالح استفاده می           

 .کم است زارع از روش قطره ای استفاده می نماید، دسترسی به آب
در بررسی از گلخانه های کشور مشاهده شد زمانیکه کشاورزان از کشت سنتی               
به کشت گلخانه ای رو می آورند سعی می نمایند روش سنتی آبیاری خود را حفظ کنند              

در . به روش تلفیقی روی می آورند     ، درنو در صورت اجبار به کاربرد روش های م         
اگرچه . گلخانه های استان یزد به دلیل کیفیت پایین آب روش تلفیقی متداول است                 

استفاده از روش سنتی بسیار مشاهده می شود اما زارعین جدید که از کشت                        
گلخانه ای استفاده می نماید به استفاده از روش های سنتی آبیاری رغبت چندانی نشان             

 دهند و سعی در استفاده از سیستم های تحت فشار دارند که نحوه بارز آن                      نمی
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گلخانه های اطراف کرج می باشند که برخی از آنها تا استفاده از روش هیدروپونیک                
 . نیز جلو رفته اند

 
 ـ وسایل و تجهیزات آبیاری در گلخانه2ـ3

ری قطره ای و    در گلخانه ها و محیط های کنترل شده اکثراً از روش های آبیا                 
ولی بین تجهیزات و وسایل مربوطه با تجهیزاتی که در             . موضعی استفاده می شود  

مزرعه و فضاهای باز مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است تفاوت هایی وجود                 
، ویژۀ گلخانه ها و فضاهای کنترل شده     ، عالوه بر آن پاره ای وسایل دیگر     . داشته باشد 

مسئله ، در این رابطه    . ذیالً به آنها اشاره می گردد        به کار برده می شود که           
و استفاده از دستگاه ها و روش های       ، و خودکار کردن سیستم آبیاری     » اتوماسیون«

حائز اهمیت بسیاری است که در این مورد نیز           ، هوشمند در محیط های کنترل شده     
 .سخن به میان خواهد آمد

ز روش های آبیاری سطحی نیز        در برخی از مواقع در محیط های کنترل شده ا              
این روش ها موجب خیس شدن     . استفاده می شود که چندان رایج و قابل توصیه نیست        

و موجب رشد آفات و بیماری های ریشه و ساقه گیاه           ، برگ های تحتانی و طوقه گیاه    
 .می گردد

 از مه پاش ها و اسپریرها نیز استفاده می شود       ) به جز صیفی و سبزی     (در گلخانه ها   
 .تنظیم رطوبت و دمای محیط است، که هدف عمده از آن

 
 ـ لوله های آبیاری1ـ2ـ3

 و آهن گالوانیزه    (PVC)در گلخانه ها لوله های پلی اتیلن و در مواردی پی وی سی           
، در سال های اخیر به دالیل فنی و اقتصادی       . در خطوط آبرسانی به کار برده می شود      

ایین بودن افت فشار لوله های پلی اتیلن از کاربرد        از جمله سهولت اجرا و جابجائی و پ       
 .باالتری برخوردار می باشند

که قطره چکان ها روی   ، از لوله های پلی اتیلن به طور معمول برای لوله های فرعی          
استفاده به عمل می آید زیرا قابل انعطاف بوده و جابجایی آن آسان             ، آن قرار می گیرد  

 .است
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2 لوله پلی اتیلنی به قطر    
 اینچ بعنوان لوله فرعی آبیاری قطره ای برای توزیع             1

مشروط به اینکه سایر اجزای       ،  متر مناسب است    50 تا    30یکنواخت آب در طول       
 .سیستم به خوبی طراحی و انتخاب شده باشد

 میلیمتری به کار برده     16 یا   12بهتر است برای هر ردیف از گیاهان یک خط فرعی           
 ).گزینۀ دیگر مورد نظر باشد، به دالیلی، مگر اینکه (شود

خط لوله فرعی حامل قطره چکان ها در پای ردیف گیاهان و دور از مسیر تردد                   
زیرا خاک مسیر رفت و آمد در اثر تردد کوبیده می شود و اگر                 ، قرار داده می شود  
کاهش نفوذ پذیری  به علت   ، در این مسیر قرار بگیرند    ) قطره چکان ها(چنانکه خط لوله    

 .آب خروجی تمایل به جریان یافتن و سرریز شدن پیدا خواهد کرد، مسیر

 50در شرایطی که لوله های فرعی سیستم آبیاری قطره ای در گلخانه با فواصل                 
سانتیمتر یا نزدیک تر طراحی و نصب شده باشد یک لوله برای دو ردیف گیاه کفایت                 

صل ردیف گیاهان بیشتر باشد عملکرد بیشتر          وقتی فوا ، ولی به طور کلی    . می کند
بهتر ، لذا به این علت و همچنین در نظر گرفتن کشت گیاهان دیگر در آینده             ، خواهد بود 

 .است فواصل ردیف ها بیشتر منظور شود

برای خط لوله رابط سیستم در      ، از نظر ظرفیت  ،  میلیمتر 23 تا   20لوله های به قطر    
 مترمربع را   450 آب مورد نیاز سطح زیر کشت برابر          نظر گرفته می شود که می تواند    

بهتر است محل اتصال خط لوله اصلی به خط رابط در وسط لوله رابط                . تأمین نماید 
آب را  ،  در وسط خط لوله رابط     Tاز نوع   ، یک اتصال . قرار بگیرد ) و نه در انتهای آن    (

 . کندبه طور مساوی تقسیم می نماید و از افت فشار زیاد جلوگیری می 
 
 ـ گسیلنده ها2ـ2ـ3

سبزیجات و   ، در گلخانه ها به ویژه در گلخانه های مخصوص پرورش گل                 
،  بابلرها، مه پاش ها، میکروجت ها، قطره چکان ها، نشاء کاری ها از انواع گسیلنده ها مثل     
 .اسپاگتی ها و غیره استفاده می شود

، نظیم رطوبت هوای گلخانه   همانگونه که گفته شد کاربرد مه پاش ها بیشتر با هدف ت         
 .و شستشو و لطافت برگ ها صورت می گیرد
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و با  ... و  » در خط «، »روی خط «گسیلنده ها از نوع قطره چکان مانند قطره چکان های       
و ، دیافراگمی، خودشوینده، گردابی، ساختارهای مختلف مثل قطره چکان روزنه ای      

از دیگر  . استفاده قرار می گیرد  غیره در گلخانه های پرورش صیفی جات و نهال مورد          
 .  گسیلنده های خطی می باشد، گسیلنده های مورد استفاده در گلخانه ها

نوعی از این گسیلنده ها به صورت نوار با روزنه های کوچک و فواصل نزدیک به                
هم در ردیف گیاهان و یا در بین آنها قرار می گیرند و در مسیر خود نواری را خیس                    

لوله های تراوا نیز نوع دیگری از گسیلنده هاست       . بت مطلوب می رساند  کرده و به رطو   
بدین . که در آنها لوله و گسیلنده یک مجموعه واحد و غیر قابل تفکیک تشکیل می دهند               

معنی که لوله در تمام سطح دیواره های خود دارای منافذ ریز و موئین است که از                     
این لوله ها در کنار ردیف       .  می کند آب در تمام طول لوله به بیرون تراوش           ، آنها

 .درختان و در روی زمین قرار می گیرند و از جنس پلیمری ساخته می شوند

اگرچه ممکن است این لوله در زیر خاک و در ناحیۀ توسعه ریشه ها کار گذاشته                  
 .این کار در گلخانه ها و نیز در فضای باز توصیه نمی شود، اما به دالیل فنی، شود

از جنس پالستیک وجود دارد که روی آن در           ، ی از گسیلنده های خطی   نوع دیگر 
قطر . سوراخ های ریزی تعبیه شده است    )  سانتیمتر 60 و   50، 30حدود  (فواصل کوتاه   

این سوراخ ها به گونه ای محاسبه شده است که جریان آب از آنها به صورت قطره ای                
در ، ک بودن فواصل خروجی ها    به علت نزدی  ، در این نوع گسیلنده ها    . خارج می شود 

فشار کار در این سیستم یک       . نواری از خاک در اطراف لوله مرطوب می شود         ، عمل
 .اتمسفر است

در . الزم است طراحی با در دست داشتن کاتالوگ سازندگان معتبر صورت بگیرد            
کلیه مشخصات فنی آنها قید شده است که             ، کاتالوگ سازندگان انواع گسیلنده ها     

 .به آنها جهت طراحی ضروری استمراجعه 

موارد و نحوه    ، امکانات، اطالعات مندرج در کاتالوگ ها شامل مشخصات فنی          
احتیاطات الزم و   ، نگهداری صحیح تجهیزات  ، کاربرد و کارآیی قطره چکان ها و لوله ها     

و طول عمر آنها و سایر موارد        ، هر گونه مالحظات جهت باال بردن راندمان کارآیی         
 :موارد زیر قید شده است، در یک کاتالوگ از این نوع،  به عنوان نمونه.می باشد
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نوع ، )کم(ضخامت دیواره   ، تناسب قطره چکان و گسیلنده با انواع گیاهان گلخانه ای        -
، ) لیتر در ساعت    2حدود  (دبی قطره چکان    ، )بحرانی(جریان در درون قطره چکان       

جدول مربوط به   ، ) دیسکی یا توری    از نوع فیلترهای   150مش  (فیلتراسیون پیشنهادی   
بسته ، دبی مربوطه ،  اتمسفر 5/2 تا   5/0فشار  (رابطۀ فشار با دبی انواع قطره چکان ها        

و جدول مربوط به طول     ، ) لیتر در ساعت   7 تا   3 و حدود    4 تا   5/1به نوع قطره چکان    
 . لوله با توجه به فواصل قطره چکان ها و شیب زمین

وله های دو جداره ای هستند که روی دیواره آنها منافذی             ل، گسیلنده های دو جداره   
. مجموعۀ واحد و غیر قابل تفکیک را تشکیل می دهد        ، لوله و گسیلنده  ، و لذا ، تعبیه شده 

در ضمن قطر روزنه های لوله     ، تعداد منافذ در لوله داخلی کمتر از لوله خارجی است          
داره ها و دیواره هایی از هم     لوله خارجی و داخلی به وسیله ج      . خارجی کوچک تر است  

مثالً در یک نوع    (در فاصله دو دیواره چند روزنه در دیواره خارجی            . جدا می شوند 
. وجود دارد که از یک روزنۀ لوله داخلی تغذیه می شود          )  روزنه 6 تا   3لوله دو جداره    

 . متر آب است10فشار مورد نیاز این لوله ها حدود 

افت فشار  . انه ها به صورت وسیع استفاده می شود      از لوله های دو جداره در گلخ       
می توان آنها را در مسیرهای طوالنی        ، و بسته به شرایط    ، در این لوله ها کم است      

 .به کار برد)  متر150حدود (

تغییرات بده هر نوع گسیلنده و خروجی که در یک سیستم آبیاری قطره ای بکار                 
دن بده خروجی ها از اهمیت ویژه ای         ثابت بو . برده می شود باید قابل قبول باشد        

در ، بده گسیلنده ها . برخوردار است و روی راندمان یکنواختی توزیع اثر می گذارد            
در رابطه با ساختار و     ، بده قطره چکان ها . برحسب لیتر در ساعت بیان می شود     ، ایران

لف و گروه های مخت  ،  لیتر در ساعت می تواند تغییر کند        12 تا   2فشار سیستم بین     
قطره چکان ها تابع قوانین و قواعد هیدرولیکی بوده و موارد استفاده ویژه را به خود                

 .تخصیص می دهند

 لیتر در ساعت      2حدود  ، در گلخانه ها معموالً از قطره چکان هایی با بده کمتر            
 5/1استفاده می شود قطره چکان های کم فشار نیز وجود دارد که در گلخانه ها با فشار              

برای اینکه تغییر ارتفاع موجب تغییرات       .  آب از آنها استفاده به عمل می آید          متر 3تا  
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سبب تغییر آبدهی قطره چکان ها نشود بستر گلخانه را به خوبی             ، فشار و در نتیجه    
برای اطمینان از ثابت بودن فشار در لوله ها شیرهای            ، با اینحال . تسطیح می نمایند 

این شیرها برقی بوده و برای کنترل       . می شوددر محل های مناسب شبکه نصب      ، کنترل
ولی برای  . و اتوماسیون به کار می رود و تا حدی هم می تواند فشار را تنظیم نماید                

 .تنظیم فشار بهتر است از فشارشکن استفاده شود

قطره چکان های با فشار کاری باالتر نیز در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند             
 لیتر در   4این نوع قطره چکا ن ها برای آبدهی بیشتر از           . یشتر است اما هزینۀ آنها ب    

 اتمسفر و   2 لیتر در ساعت بکار برده می شوند و فشار مربوطه نیز تا               24تا  ، ساعت
 . تغییر می کند، گاه بیشتر

دارای امکانات و محدودیت های خاص خود هستند و          ، هر یک از انواع گسیلنده ها     
ی کار خود را بدرستی انجام  دهند و هر نوع وسیله یا روش              لذا مهندسان طراح بایست   

یکی از شرایط    . به بهترین و مناسب ترین وجه انتخاب  کنند         ، را متناسب با شرایط    
کلیه مشخصات و خصوصیات آنها و       ، شناخت وسایل و تجهیزات    ، انتخاب این مهم  

پاگتی اقتصادی تر  لوله های اس : به عنوان مثال  . امکانات و محدودیت های مربوطه است    
از قطره چکان هاست و کمتر مشکل انسداد پیدا می کنند ولی نیروی کارگری زیادتری              

یا گسیلنده از نوع لوله های مشبک به سهولت نصب          . برای نصب آنها مورد نیاز است     
 . می شوند ولی عمر مفید و دوام آنها کمتر است

 
 فواصل مناسب قطره چکان -3-2-3

 شرایطی که خاک بستر سبک باشد بهتر است فواصل                     در، در گلخانه ها  
در صورتیکه فاصله ردیف ها     .  سانتیمتر در نظر گرفته شود      75 تا   30قطره چکان ها  

و در صورتیکه فواصل    ،  سانتیمتر باشد یک خط لوله برای دو ردیف گیاه           50حدود  
خط  سانتیمتر و بیشتر باشد الزم است برای هر ردیف یک               80، 70بیشتر و حدود     

لوله آبده در طول ردیف و با یک فاصله مناسب طوری قرار داده                . لوله منظور شود  
و از مسیر تردد و محل انجام عملیات           ، می شود که مانع عملیات کشاورزی نشود       

 .داشت فاصله داشته باشد
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سهولت : در طراحی آرایش سیستم آبیاری، دو نکته مهم را بایستی مد نظر داشت             
 . وزیع بهینه آب در گلخانهنگهداری سیستم و ت

 : آب گلخانه بایستییکنواختبه منظور کاهش افت فشار و توزیع 

 . تعداد زانوئی، سه راهی، و سایر اتصاالت به حداقل رسانده شود-الف

لوله های آبده در    .  تا جائیکه ممکن است طول لوله های آبده را کوتاه انتخاب کرد             -ب
نتهای لوله های آبده به یکدیگر وصل شوند         ا. شوندطرفین لوله نیمه اصلی قرار داده       

 .و تشکیل یک حلقه بسته بدهند
  

 ـ سیستم پاالیش و فیلتراسیون در گلخانه ها4ـ2ـ3
در صورتیکه  ، همانند استفاده از روش آبیاری قطره ای در فضای باز        ، در گلخانه ها 

و مواد معلق به    آب شفاف و صاف نباشد جهت جلوگیری از ورود آالینده های فیزیکی            
فیلتر شن و توری استفاده       ، داخل خطوط لوله از سیستم پاالیش شامل سیکلون           

 ).5ـ3شکل (می شود 
 

 
 
 

 ـ نمایی از یک سیستم فیلتراسیون آبیاری در یک گلخانه5ـ3شکل 
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، غیر از سیستم کنترل مرکزی که در قسمت ورودی گلخانه قرار داده می شود                 
م باشد از توری هایی با مش های مختلف در قسمت               ممکن است در شرایطی الز       

 .ورودی خطوط اصلی و رابط و خطوط فرعی نیز استفاده به عمل آید

فیلترهای توری که در گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند اکثراً از جنس پلیمر               
یکی از محاسن    . از فیلترهای دیسکی نیز در گلخانه ها استفاده می شود           . می باشند

از طرفی بهره برداری و نگهداری ازاین نوع       ، لترهای دیسکی افت فشار پائین آنهاست     فی
 .فیلترها آسان است و از نظر وزن و اندازه نیز کوچک و سبک می باشند

 
 ـ تانک تزریق کود5ـ2ـ3

مداوم و  ، و قارچ کش ها به صورت منظم      ، سم، در گلخانه ها الزم است از کود        
لذا سیستم آبیاری   .  دوره های مختلف رشد استفاده شود      متناسب با نیاز گیاهان در     

گلخانه ها مجهز به تانک کود همراه با سیستم تزریق با استفاده از انژکتور می باشد                 
 .بطوریکه بتوان از کود و سمومی که حاللیت کمتری هم دارند استفاده کرد

 
 ـ شیرآالت و اتصاالت6ـ2ـ3

فشار ، فشار سنج ، شیرهای یکطرفه ، وصلدر گلخانه ها از انواع شیرهای قطع و          
جنس شیرآالت که در گلخانه ها به کار برده          . استفاده می شود ... دبی سنج و     ، شکن

از جنس پلیمر و برنز ساخته می شود و دارای          ، می شود با توجه به ابعاد کوچک آنها       
 .اشندشیرها نیز از نوع مکانیکی و یا برقی می ب. انواع رزوه ای و فلنجی می باشد

 
 ـ پمپ7ـ2ـ3

در گلخانه ها جهت تأمین فشار مورد نیاز سیستم و فشار مورد نیاز تزریق کود از               
پمپ مورد استفاده در سیستم آبیاری معموالً از نوع                  . پمپ استفاده می شود    

نسبتاً ) Q-H( ارتفاع   -دبیین نوع پمپ بایستی منحنی       ا. سانتریفوژ انتخاب می شود  
 . ر صورت نوسان دبی، فشار دچار تغییرات زیادی نشودمسطحی داشته باشد تا د
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 ـ تجهیزات و تمهیدات مدرن در گلخانه ها3ـ3
کشاورزی و غیره از      ، اتوماسیون در تمام رشته های مهندسی اعم از صنعت           

دستاوردهای کارآمد و کارساز نیم قرن اخیر است که روز به روز حیطۀ عملی                      
 .زمینه ها گسترش می یابدکاربرد و آثار ثمربخش آن در همه 

پیوند اتوماسیون با خدمات رایانه ای و توسعه ارتباطات ماهواره ای و                         
. برنامه ریزی های مربوطه اثربخشی و اهمیت آن را باز هم بیشتر به ظهور می رساند              

و تمهیدات پیشرفته در محیط های کنترل شده کشت نیز به            ، استفاده از این تجهیزات   
 :ه ذیالً به پاره ای از آنها اشاره می شودهمین منوال است ک

 

 امروزه زمان سنج ها جهت آبیاری به موقع و به اندازۀ گلخانه های مدرن              :1زمان سنج ها
این سیستم در ارتباط با برنامه آبیاری از        . به صورت منظم به خدمت گرفته می شوند      

 .ی کندپیش تنظیم شده کار می کند و جریان آب را به موقع قطع و وصل م

از ، به ویژه شب و روز     ، برای کنترل شرایط محیطی و جوی گلخانه و دمای آن           
و در  ، استفاده می شود که به صورت خودکار آب را می پاشند           ) اسپریر(افشانک ها  

گرمای ویژه باالی آب موجب می شود تا حرارت زیاد روزانه تخفیف یابد و به               ، نتیجه
ز این افشانک ها برای تنظیم رطوبت فضای          ا. عکس هنگام شب آن را افزایش دهد         

 .گلخانه نیز استفاده می شود

خاک گلخانه را نیز     ) EC(و شوری    ) pH(دستگاه های خودکار تغییرات اسیدیته    
جهت یکنواختی رطوبت نسبی و دمای فضای گلخانه              . تحت کنترل قرار می دهد     

 .دستگاه های چرخش هوا به کار گرفته می شود

ه ای در گلخانه ها به دلیل آرایش لوله ها و پائین بودن دبی جریان             سیستم آبیاری قطر  
کار آبیاری را ساده     ، اتوماتیک کردن سیستم   . به سهولت می تواند اتوماتیک گردد      

کرده و نیروی انسانی الزم را کاهش می دهد و امکان پایش رطوبت خاک را فراهم                   
در خاک  ) طبق برنامه آبیاری  (اه  آب در حد نیاز و در زمان های الزم و دلخو         . می آورد

 .توزیع می شود
 

                                                  
1- Timer  
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 ـ نمایی از یک تانسیومتر نصب شده در خاک6ـ3شکل 
 
 ـ تجهیزات مورد نیاز جهت تعیین زمان آبیاری4ـ3

یکی از مهمترین تجهیزات برای پایش رطوبت خاک و تعیین زمان آبیاری                       
رایی آبیاری و اتوماسیون    تانسیومتر در کارهای تحقیقاتی و اج      . تانسیومتر می باشد 

 محیط های کنترل شده جهت تخمین و تنظیم رطوبت خاک کاربرد وسیعی دارد                    

در قسمت های زیر نکات نظری و کاربردی آن مورد بحث قرار خواهد                ). 6ـ3شکل  (
 .گرفت

استفاده از دو تانسیومتر یکی در عمق مؤثر توسعه ریشه ها و دیگری در عمق                   
وبت پروفیل خاک به هنگام آبیاری و در فاصله دو آبیاری              پائین تر برای کنترل رط     

 نام برده شده    1روشی است که در پاره ای از متون از آن به نام روش آبیاری موتز                
 .است

                                                  
1- Mottes  
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از نظر فنی و      ، در این روش نظر به اینکه نصب تانسیومتر در تمام عرصه                 
)  وسعت گلخانه  بسته به (لذا تانسیومتر در یک و یا چند محل          ، اقتصادی عملی نیست  

این گیاه به گونه ای انتخاب      . در پای گیاهی به نام گیاه معرف کار گذاشته می شود            
. می شود که عمق توسعه ریشه ها و خاک آن معرف وضعیت عمومی گلخانه باشد                 

ریشه ها در آن   % 70 تا   60عمقی که   (تانسیومتر که در عمق مؤثر توسعه ریشه ها           
ه است، به هنگام آبیاری افزایش رطوبت خاک را در             کار گذاشته شد  ) فعالیت دارند 

اطراف ریشه ها نشان می دهد و آبیاری موقعی متوقف می شود که تانسیومتر دوم که              
نشانه هائی از افزایش رطوبت     ، در پائین تر از عمق مؤثر توسعه ریشه ها قرار دارد           

 .  خاک را از خود بروز دهد

متر می توان استفاده نمود که از میان آنها می           تجهیزات دیگری نیز عالوه بر تانسیو        
 .  اشاره نمودTDRنوترون متر و ، توان به بلوک های گچی

 
 گلخانهبرای آبیاری کیفیت آب  -3-5

 :کیفیت عناصر آب آبیاری گلخانه باید در دامنه مقادیر زیر باشد
Na :1/0  به میزان  نفلفل شیری مثالً  ( کثر گیاهان به مقدار خیلی کمی سدیم نیاز دارند        ا 

 . ) میلی مول در لیتر8/0میلی مول در لیتر، گوجه فرنگی 

Cl : میلی مول در لیتر1 تا 0/ 8بین . 

Mg   و Ca :    میلی  1/5 تا   3/0 میلی مول در لیتر و منیزیم        3 تا   7/0غلظت کلسیم بین 
  .مول در لیتر

SO4 : میلی مول در لیتر1/5 تا 5/0برای اکثر گیاهان . 

HCO3 : میلی مول در لیتر5/0غلظت  

Fe :  میکرو مول در لیتر، آبیاری بارانی        5ی در گلخانه کمتر از       ابرای آبیاری قطره 
 .تریمیکرو مول در ل100 میکرو مول در لیتر، در شرایط مزرعه تا 40 تا 25

به .  داشته باشد   ینییپا) EC( یکی الکتر تی هدا ای ی شوری ستی با یآب مصرف  -
 زی ن ی منبع آب  تیفی به ک  یستیانتخاب محل گلخانه با    خاطر در بدو امر جهت       نیهم

 )دسی زیمنس بر متر    (2 باالتر از    EC با   ی شود از منابع آب    یسع. توجه داشت 
 .ابدی ی محصول کاهش مزانی مEC شیاستفاده نشود چرا که با افزا
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 ریشرح ز ه  ببر سانتیمتر    موز   کروی براساس م  یاری در آب آب   EC دامنه تغییرات  -
  :ی شوددرجه بندی م

  خوباریبس 750 از کمتر 
 قابل استفاده 1500 تا 750 نیب 
 ادیز 2500 تا 1500 نیب 
 ادی زاریبس 2500 از شیب 

 
 ـ نکاتی چند در مورد آبیاری گلخانه6ـ3

 . درجه داشته باشد    20 تا   15 نی ب ی مطلوب ی دما یستی با یاریآب در هنگام آب     -
 ی بروز برخ  نی و همچن  اهی آب باعث وارد آمدن شوک به گ       نیی پا یچرا که دماها  

 است  ی خاطر توجه به امر فوق در زمستان ضرور         نی به هم  .شودی  م های ماریب
  هایآب.  شود تفاده دارد اس  ی مناسبتر یشود از آب چاه که دما      ی  م هیو توص 

مل أ با ت   یستی را خواهند داشت لذا با         طی مح ی شده در استخر دما       رهیذخ
 . از آنها استفاده شودیشتریب

 گلخانه داران صبح زود و      یبرخ.  در ساعات گرم روز انجام شود      دیبا ن یاریآب -
 . دهندی را انجام مآبیاری در غروب یا عده

 را عبور دهد     ی برخوردار باشد تا آب اضاف      ی مطلوب ی از زهکش  یستیخاک با  -
 . شودی مشهی ردنی دبی آب باعث آسیستابیچرا که ا

ارد خاک شود و از          و  یجی همواره و تدر      ازی به مقدار ن      یستیرطوبت با   -
 شود  ی خوددار ، دارد زیادی تفاوت   گریکدی گسسته که دوره آنها با        یهای اریآب
 . شودی محصول متیفی و کتی باعث خسارت به کمرایز

 : خواهد داشتی را در پری از حد در گلخانه عواقب زادیرطوبت ز -
 .ی قارچیهای ماریها و بروز ب  رشد اسپور قارچعیتسر) الف
 .شهی محلول توسط ریی کاهش جذب مواد غذاجهی برگ و در نتریکاهش تبخ) ب
 که مانع تابش کامل نور          کی پوشش پالست   ریجمع شدن قطرات آب ز       ) ج

 .شودی  مدیخورش
 و یا کمتر     نمودن دور  ی طوالن ابدی ی به آب کاهش م    اهی گ ازیدر فصول سرد که ن     -

 . استی ضرورکردن زمان آبیاری جهت مصرف کمتر آب آبیاری
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 دارد هر چه تابش       می مصرف آب با شدت تابش آفتاب نسبت مستق             نزایم -
 .باشدی  مازی نیشتریتر و درجه حرارت گلخانه باالتر رود آب بدیشد

 نی شده و از ا     اری برگ خ  ی رو ی رفتن پرزها  نی باعث از ب   ازی از ن  شی ب یاریآب -
 .گرددی  معی تسری قارچیهای ماری بروز ب،لحاظ با باال رفتن رطوبت

 کاهش جذب مواد    ،ها شهی ر آسیب دیدن  فصل باعث    لی اوا ی در پ  ی پ یهای اریآب -
 . شودی برگ می و کاهش رشد و زردشهی ری آلودگ،ییغذا

 رای ز دو نم یاری گلخانه را آب    نباید  در خاک وجود دارد    ی که رطوبت کاف   یتا زمان  -
 . شودی میری باعث بروز بوته میرطوبت اضاف

 ی گوجه فرنگ  اهیتواتر نامناسب آن در گ     و   یاری بموقع آب  تیدر صورت عدم رعا    -
 ی آن حتم  ی شدن انتها  یا  و قهوه  وهی خسارات، ترک خوردن م     ریعالوه بر سا  

 و ثابت   یاری در آب  یکنواختی تی رعا ، سرک یدر صورت مصرف کود ها    . است
 .د خواهد شیریها جلوگ وهی مینگهداشتن رطوبت خاک از کوچک

 وجود  هی است و امکان تهو    یمان ابر  آس ای که رطوبت گلخانه باال       ییر روزها د -
 . شودی خودداریاری االمکان از آبیندارد حت

 زانی منافذ م  ی درجه و باز نگهداشتن برخ      28در زمستان با باال بردن دما تا           -
 .دی را کاهش دهیرطوبت اضاف

 از حد باعث از دست       شی ب هی انجام عمل تهو   نی دما و همچن   شی افزا ،تابش نور  -
 .کندی  را طلب میاری خود، آبنیشود و ا یرفتن رطوبت محوطه م

 اری محصوالت مختلف از جمله خ        ی آل برا   دهی و ا   ازی مورد ن   یرطوبت نسب  -
 دما  شیدر اثر کاهش رطوبت و افزا      .  درصد است  70 دیباالخص در زمان تول    

 . خواهند نمودانی آفات از جمله کنه ها طغیبرخ

 نی دقت نمود ا    یستیبا نشاء   ای کشت و هنگام کشت بذر         یها  پشته یدر طراح  -
 ی ترازبند نی همچن . نرسد اهی که آب به طوقه گ        ردی صورت پذ   ینحوه  امر ب 
 منطقه  کی آب به    دنی با دقت انجام شود تا با عدم رس        یساز ها هنگام آماده   پشته

 .نشود گری دیا  و جمع شدن آب در منطقهی آب افتادگ موجبو بالعکس
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 انجام  ی اضاف  آبیاری   چنانچه .م است  ک ی تا قبل از بارده     ازی آب مورد ن   زانی م -
 شدن آنها و کاهش توسعه        زی ر ، جوان یها وهی برگ ها و م    ی باعث زرد   ردیگ
 و  ومیتی پ ری نظ ییها  باعث توسعه قارچ   ی اضاف یاری آب نیهمچن. گرددی ها م  شهیر
 .شودی  مایزوکتونیر

 نی هفته و همچن   3 تا   2 مدت   ی برا ی برگ 4 در زمان    اری دادن به بوته خ    یخشک -
 در  نی از سطح زم    ی متر ی سانت 30ها تا ارتفاع       و گل  ی فرع یها هرس شاخه 

 . داردیادی زریثأ و بوته تشهیرشد ر
 در   و بعضاً  ی سنت یها  در گلخانه  یا  و پشته  ی جو یاری آب ستمیستفاده از س  ا -

 طی باال بردن رطوبت مح    لی به دل  ستمی س نی ا .شودی م  مشاهده ی فلز یها گلخانه
 . امراض شودی برخوعیاعث شتواند بی گلخانه م

در گلخانه   یاری روش آب  نی بعنوان بهتر  ری ز یای با داشتن مزا    یا  قطره یاریآب -
 :شودی  مهیتوص
 .گرددی  میاری است مرطوب و آبازی از خاک که مورد نیفقط بخش) الف
 در حد کم و       یاری جهت آب   ازی فشار مورد ن    نی و همچن   یمقدار بده آب   ) ب

 .باشدی  میفیضع
 .ردیگی  قرار می سبک و در محل ثابتیلی خیاری شبکه آبساتیتاس) ج
 .شودی  نمیاهی شدن و مرطوب شدن برگ ها و پوشش گسیباعث خ) د
 . منتقل نمودشهی به منطقه ریاری آبقیتوان کودها و سموم محلول را از طری م) ه
 .ابدی ی مصرف آب کاهش مزانیم) و
 .ندینمای  بروز میسبت کمتر آفات و امراض به نطیبا کنترل رطوبت مح) ز
 زی ن تعدیل کننده شوری عنوان  ه   شور ب  ی کم یها نی در زم  یا  قطره یاریآب) ح

 .دیآی  به حساب می نکته مثبتدیکند که در امر تولی عمل م
 

 .شود مهندس با تجربه واگذار کی به یاری آبستمی سیطراح -

 
 



 فصل چهارم
 

 کارآیی مصرف آب در کشت های گلخانه ای
 
 
 ـ مقدمه1ـ4

توسعه کشاورزی و تولید پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک به افزایش کارآیی              
کارآیی مصرف آب نمایه ای برای بیان کمّی تولید محصول         .  بستگی دارد  1مصرف آب 

 آب مصرفی افزایش    به ازای واحد آب مصرفی است و با افزایش عملکرد و یا کاهش              
 .می یابد

با توجه به تنوع عوامل مدیریتی و        ، افزایش کارآیی مصرف آب در سطح مزرعه       
پیچیده و پر   ، محیطی مؤثر در عملکرد محصول که به سادگی قابل کنترل نمی باشند            

افزایش کارآیی مصرف آب محصوالت سبزی و صیفی که در                 . هزینه می باشد 
عادات تغذیه و نقش مؤثر در سالمتی جامعه مصرف           سال های اخیر براساس تغییر      

 . در شرایط مزرعه ای با محدودیت بیشتری مواجه است، آنها افزایش یافته است

کشت در انواع گلخانه ها و محیط های تحت کنترل که امکان               ، در دهه های اخیر   
، خاک و آب فراهم می آورد    ، افزایش تولید محصول را در شرایط متنوع آب و هوایی          

به عنوان راهکاری مؤثر در افزایش عملکرد و تولید برخی محصوالت کشاورزی                  
عملکرد باال و مصرف کم و      . مورد توجه بوده است   ، بویژه در کشورهای توسعه یافته    

استفاده از  ، کنترل شده آب از ویژگی های کشت گلخانه ای است که موجب می شود              
طق خشک و نیمه خشک نیز به عنوان        گلخانه ها و محیط های کشت تحت کنترل در منا        

، راهکاری اساسی در افزایش کارآیی مصرف آب مورد توجه متخصصان                       
 .کارشناسان جوان و کشاورزان واقع شود، سیاست گذاران

 
 
 

                                                  
1- Water Use Efficiency (WUE)  
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 ـ مفهوم کارآیی مصرف آب 2ـ4
امروزه جهان در تأمین امنیت غذایی با چالش تولید بیشتر به ازای مصرف آب                  

مدیریت و مصرف منابع آب راه حل      ، ک صحیح چگونگی توسعه   در. کمتر مواجه است  
افزایش تولید یا عملکرد     ، منطقی ترین راه حل . کلیدی برخورد با چالش فوق می باشد       

  1محصول به ازای واحد آب مصرفی می باشد که کارآیی مصرف آب یا بهره وری آب              
 .نامیده می شود

در .  نهاده به ستانده است      بطور کلی راندمان در مفهوم اقتصادی نسبت میان           
اراضی فاریاب مفاهیم متفاوتی برای راندمان های آبیاری ارایه شده که در مراجع                 

کارآیی مصرف آب   . علمی متعدد انواع روابط فیمابین آنها به تفصیل بیان شده است            
، زراعت، که نمایه ای از راندمان مصرف آب می باشد،  از دیدگاه متخصصان آبیاری             

 . دارای مفاهیم متفاوت است، اقتصادی و همچنین کاربرهای آب، فیزیولوژی

متخصصان پیشرو کارآیی مصرف آب را معادل آب مورد نیاز برای تولید یک                 
آب ، 1927 در سال     2در این راستا بریگز و شانتز       . واحد محصول تعریف نموده اند    

آب . محاسبه نمودند ) ناحیه ای در شرق کلرادو    (3 نوع گیاه را در اکران     150مورد نیاز   
 گرم برای   216مصرفی به ازای هر گرم ماده خشک تولید شده بسیار متغیر بود و از                

 گرم برای تولید یک گرم از نوعی علف بومی نوسان                121تولید یک گرم ارزن تا        
 ). 1379، به نقل از صادق زاده و کشاورز(داشت 

به عبارتی  .  گیاه دارد  عملکرد محصول رابطه نزدیک تری با آب تعرق یافته توسط         
در حالیکه با کاهش تبخیر از        . کاهش تعرق سبب کاهش عملکرد محصول می گردد        

کارآیی مصرف آب گاه بر      ، لذا. نمی یابدعملکرد محصول کاهش     ، سطح خاک و گیاه    
 . اساس مقدار عملکرد محصول به ازای آب تعرق یافته تعیین می شود

نظور بیان نسبت عملکرد محصول به آب        عبارت کارآیی مصرف آب را به م       4ویتز
متخصصان زراعت کارآیی مصرف آب را نسبت ماده          . مصرف شده استفاده نمود    

                                                  
1- Water Productivity (WP)  
2- Breigs and Shantz  
3- Akron  
4- Viets, 1962  
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از آنجا که اساس    . خشک تولید شده به ازای واحد آب مصرف شده تعریف می نمایند           
فیزیولوژیست های گیاهی  ، فتوسنتز و تعرق می باشد     ، تولید و مصرف در گیاهان      

به ازای واحد   » نسبت فتوسنتز به تعرق    «رف آب را به صورت        عبارت کارآیی مص  
 . سطح برگ یا واحد بوته گیاه در یک دوره زمانی معین تعریف می نمایند

بطور کلی کارآیی مصرف آب به مقدار ماده گیاهی تولید شده به ازای واحد آب                  
 . اشاره دارد و به صورت زیر بیان می شود، مصرف شده

 

                )1ـ2ـ4(
W
YWUE= 

 

و یا عملکرد   ) اندام هوایی ( کل ماده گیاهی تولید شده یا ماده خشک           Yکه در آن؛    
می باشد و بطور معمول برحسب واحد        ) برای مثال دانه یا کاه یا هر دو         (اقتصادی  

 آب تعرق شده بوسیله گیاه یا مجموع تبخیر از          W. بیان می شود ) کیلوگرم یا تن  (جرم  
بارندگی (و یا آب کاربردی در مزرعه       )  تعرق -تبخیر(طح خاک و گیاه و تعرق گیاه        س
مترمکعب یا میلیمتر   (را نشان می دهد و برحسب واحد حجم و یا عمق آب              ) آبیاری+ 

 . بیان می شود) یا هکتار ـ میلیمتر

کارآیی مصرف آب براساس نسبت عملکرد محصول به آب آبیاری مصرفی نیز               
 را به عنوان    2عبارت کارآیی مصرف آب آبیاری    ، 1بورمن و همکاران   . شودارزیابی می  

) ماده خشک و یا محصول قابل عرضه به بازار         (شاخصی برای بیان تولید محصول       
در مقابل افزایش آب مصرفی به صورت انجام آبیاری محصول در مقایسه با                      

 :پیشنهاد نمودند، شرایطی که آبیاری انجام نمی شود
 

ET(ET/)γ(γIWUE(         )2ـ2ـ4( niniET −−= 
 

برحسب واحد جرم در واحد      (کارآیی مصرف آب آبیاری      ، IWUEETکه در آن؛    
  آب مصرفی به صورت         ET، )برحسب واحد حجم   ( عملکرد محصول      γ) حجم

 به ترتیب شرایط آبیاری و عدم        n و   iو اندیس   ) برحسب واحد جرم  ( تعرق   -تبخیر
 . را نشان می دهندآبیاری

                                                  
1- Burman et al., 1981  
2- Irrigation Water Use Efficiency (IWUE)  
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از آنجا که کارآیی مصرف آب با سایر مفاهیم پایه ای مدیریت منابع تولید                       
گرچه . در بسیاری از موارد با آنها همپوشانی می یابد        ، محصول ارتباط نزدیکی دارد   

مهمترین زیربنای این مفاهیم حفاظت منابع آب است و علیرغم توافق همگانی بر                    
گاه مفاهیم متفاوت    ، ب در برنامه های توسعه پایدار      اهمیت نقش کارآیی مصرف آ      

لذا با عنایت به احتمال بروز اشتباه در           . مباحثی را ایجاد می نماید    » راندمان«مانند  
عبارت بهره وری آب   ، 1مولدن، در عبارت کارآیی مصرف آب    » راندمان«درک مفهوم   

در . تعریف نمود ، ترا در مفهوم چند دیسیپلینی که براساس هدف ارزیابی متفاوت اس          
، 2کای و رزگرانت   . بهره وری اقتصادی آب نیز قابل ارزیابی گردید           ، این مفهوم 

 کشور جهان برای تولید محصول برنج       36بهره وری آب براساس داده های موجود از       
را برحسب کیلوگرم   ) غیر مفید + مفید  (و غالت به ازای مصرف یک واحد آب مصرفی          

با ، در این بررسی کارآیی مصرف آب در اراضی دیم          . دبر مترمکعب محاسبه نمودن   
استفاده از میزان بارندگی و در اراضی فاریاب برحسب مجموع میزان بارندگی مؤثر              

آب غیرمفید برحسب میزان تلفات آب به صورت نفوذ            . و آب آبیاری محاسبه شد      
اه تعیین  کاربرد در مزرعه و تبخیر از سطح خاک و گی          ، توزیع، عمقی در ضمن انتقال   

 . شد که به لحاظ اقتصادی مفید نمی باشد

. کاربرد و مفهوم کارآیی مصرف آب و بهره وری آب همچنان بحث انگیز است                
کارآیی مصرف آب را به سطح کارآیی            ، سازمان خواربار و کشاورزی جهانی       

ارتباط داده و آن را برحسب نسبت میان        ) مصرف(سامانه های آبیاری از منبع تا گیاه       
). a2003، فائو(از آبی برآورده شده گیاه و آب استحصال از منبع بیان می نماید                 نی

آب استحصالی از     % 38حدود   ، )c2003، فائو(براساس برآورد این سازمان          
 به طور مؤثر در       1998دریاچه ها و آب های زیرزمینی جهان در سال           ، رودخانه ها

 تعرق علف های   -صرف تبخیر تولید محصول نقش داشته و بقیه به صورت غیر مفید            
 مقدار کارآیی مصرف    2030انتظار می رود که تا سال       . هرز و نفوذ عمقی شده است      

 1998در سال   % 40و در خاور نزدیک و شمال آفریقا از          % 42آب در سطح جهان به      
 .  افزایش یابد% 53به 

                                                  
1- Molden, 1997  
2- Cai, Rosegrant, 2003  
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در این کتاب کارآیی مصرف آب و یا کارآیی مصرف آب آبیاری به صورت                     
عملکرد محصول به آب مصرفی با آبیاری تعیین و برحسب کیلوگرم بر                    نسبت  

 .  مترمکعب بیان می شود

 
 وضعیت موجود، ـ کارآیی مصرف آب3ـ4

 میانگین کارآیی مصرف آب در کشت آبی براساس میزان تولیدات            1379در سال   
کشاورزی و کل آب مصرفی در بخش کشاورزی با صرف نظر از ترکیب محصوالت               

 کیلوگرم به    7/0 تفاوت ریزش های جوی در مناطق مختلف کشور حدود              زراعی و 
گرچه ). 1379، کشاورز و صادق زاده  (ازای یک مترمکعب آب آبیاری محاسبه شد           

کارآیی مصرف آب در سال های اخیر به دلیل افزایش عملکرد در واحد سطح برخی                 
وز بسیار کمتر   محصوالت و پیشرفت روش های آبیاری افزایش یافته است ولیکن هن           

مقادیر کارآیی مصرف آب       . از ارقام متناظر در کشورهای پیشرفته می باشد             
در یک مطالعه موردی فراهانی و دانایی         . محصوالت زراعی بسیار متغیر می باشند     

ارزش افزوده تولید محصوالت مختلف به ازای واحد آب مصرفی را در             ، )1382(فخر  
در این  . ن با دو اقلیم متفاوت بررسی نمودند       دو استان آذربایجان شرقی و خوزستا      

مطالعه بهره وری مصرف آب برحسب مقدار تولید محصول به ازای یک مترمکعب آب              
در استان آذربایجان   .  ارایه شده است    2ـ4 و   1ـ4محاسبه شد که نتایج در جداول         

 کیلوگرم برای ذرت علوفه ای       82/7شرقی مقدار بهره وری مصرف آب از حداکثر            
 کیلوگرم آفتابگردان با روش      1/0ت تابستانه با روش آبیاری قطره ای تا حداقل            کش

حداکثر و حداقل   . آبیاری سطحی به ازای مصرف یک مترمکعب آب متغیر می باشد            
با ) علوفه( کیلوگرم سودان گراس     91/6بهره وری آب در استان خوزستان به ترتیب         

کارآیی .  روش آبیاری سطحی می باشد     کیلوگرم لوبیا با   21/0روش آبیاری قطره ای و     
مصرف آب در دو استان فوق برای تولید محصول گوجه فرنگی و خیار با روش                    

 کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب آبیاری          85/3 تا   86/2آبیاری قطره ای از    
 . متغیر است
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 ) شرقی(ـ شاخص بهره وری آب محصوالت مختلف در استان آذربایجان 1ـ4جدول 
 *ر سه روش آبیارید

 )کیلوگرم بر مترمکعب(شاخص بهره وری آب 

روش آبیاری 
 قطره ای

روش آبیاری 
 بارانی

روش آبیاری 
 ثقلی

 حداکثر عملکرد

کیلوگرم در (
 )هکتار

 محصول

 گندم 5500 81/0 05/1 20/1

 جو 5000 85/0 11/1 25/1

 ) تابستانه(ذرت دانه ای  5000 37/0 48/0 54/0

) تابستانه(ذرت علوفه ای  45000 35/5 90/6 82/7
 لوبیا 1800 17/0 22/0 25/0

 یونجه 12000 68/0 87/0 99/0

 شبدر 20000 98/1 55/2 90/2

 گوجه فرنگی 30000 09/2 69/2 05/3

 سیب زمینی 30000 98/1 56/2 90/2

 چغندرقند 40000 47/2 18/3 60/3

 کلزا 2000 32/0 41/0 46/0

 آفتابگردان 1300 10/0 13/0 15/0

 انگور 15000 72/1 22/2 52/2

 سیب 40000 29/3 24/4 81/4

 زردآلو 12000 09/1 40/1 59/1

 فندق و زیتون 1500 21/0 27/0 30/0

 سویا 2500 22/0 29/0 33/0

 )1382(فراهانی و دانایی فخر  * 
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 *در سه روش آبیاریـ شاخص بهره وری آب محصوالت مختلف در استان خوزستان 2ـ4جدول 

 )کیلوگرم بر مترمکعب(شاخص بهره وری آب 

روش آبیاری 
 قطره ای

روش آبیاری 
 بارانی

روش آبیاری 
 ثقلی

 حداکثر عملکرد

کیلوگرم در (
 ) هکتار

 محصول

 گندم 6000 93/0 20/1 35/1

 جو 5000 03/1 33/1 51/1

 )تابستانه(ذرت دانه ای  6000 44/0 57/0 65/0

 باقال 2000 42/0 55/0 62/0

 لوبیا 1800 21/0 30/0 31/0

 خیار تابستانه 20000 95/1 52/2 86/2

 بادمجان 25000 96/1 53/2 86/2

 خیار 20000 64/2 40/3 85/3

 گوجه فرنگی 25000 47/2 19/3 61/3

 هندوانه 30000 04/3 93/3 45/4

 یونجه 20000 63/0 81/0 92/0

 گراسسودان  70000 73/4 10/6 91/6

 سبزیجات برگی 15000 59/3 62/4 26/5

 )1382(فراهانی و دانایی فخر * 
 

میانگین کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی و خیار در شرایط مزرعه در برخی                  
دفتر آمار و فناوری      (استان های کشور براساس سطح کشت و تولید محصول                

فرشی و   (و نیاز خالص آب آبیاری           ) 1383، اطالعات وزرات جهاد کشاورزی      
راندمان کاربرد آب در مزرعه بطور تقریبی محاسبه        % 60و احتساب   ) 1376، همکاران

 12/3کارآیی مصرف گوجه فرنگی از حداکثر      .  ارایه شده است   4ـ4 و   3ـ4و در جداول    
 کیلوگرم بر مترمکعب در کرمان و بم          32/1کیلوگرم بر مترمکعب در یزد تا حداقل          

.   کیلوگرم بر مترمکعب است       43/2 استان مذکور      متغیر و بطور میانگین در پنج         
 کیلوگرم بر    13/5میانگین کارآیی مصرف آب در تولید خیار در پنج استان فوق                  
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 کیلوگرم  21/7 کیلوگرم بر متر مکعب در تهران تا حداکثر           45/4مترمکعب و از حداقل     
میانگین کارآیی مصرف آب محصوالت       . بر مترمکعب در اصفهان متغیر می باشد        

 .     کیلوگرم بر مترمکعب است78/3گوجه فرنگی و خیار در شرایط مزرعه 
 

 ـ کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی در شرایط مزرعه در برخی استان های کشور3ـ4جدول 

کارآیی مصرف آب
کیلوگرم بر (

 )مترمکعب

 نیاز ناخالص 

 *آب آبیاری

)مترمکعب در هکتار(

 نیاز خالص آب آبیاری

 )رمترمکعب در هکتا(

 عملکرد

کیلوگرم در (
 )هکتار

 استان

 اصفهان 31731 8120 13530 34/2

 تهران 33776 7800 13000 60/2

 جیرفت و کهنوج 30491 5610 9350 26/2

 کرمان و بم 19752 8970 14950 32/1

 یزد 34690 6660 11100 12/3

 میانگین 30100 7430 12380 43/2

  در مزرعهراندمان کاربرد آب% 60با احتساب * 
 

 ـ کارآیی مصرف آب خیار در شرایط مزرعه در برخی استان های کشور4ـ4جدول 

کارآیی مصرف 
 آب

کیلوگرم بر (
 )مترمکعب

*نیاز ناخالص آب آبیاری

 )مترمکعب در هکتار(

 نیاز خالص آب آبیاری

 )مترمکعب در هکتار(

 عملکرد

کیلوگرم در (
 )هکتار

 

 اصفهان 32000 2660 4430 22/7

 تهران 27370 3690 6150 45/4

 کرمان و بم 31020 3970 6620 68/4

 یزد 31060 3740 6230 98/4

 میانگین 30102 3520 5870 13/5

 راندمان کاربرد آب در مزرعه% 60با احتساب * 
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اطالعات موجود در زمینه کارآیی مصرف آب در شرایط تولیدات محصوالت                 
وضع موجود برخی گلخانه های تولید سبزی      . گلخانه ای در کشور ایران محدود است      

یزد براساس  ، کرمان، جیرفت و کهنوج   ، تهران، و صیفی در استان های اصفهان       
جمع بندی اطالعات پرسشنامه های تهیه شده توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی                 

گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی نشان              ، ایران
به % 4به گوجه فرنگی و    % 8، به خیار % 99سطح کشت محصوالت گلخانه     ، د که می ده
 کارآیی مصرف آب در     ) وزنی(میانگین  . اختصاص دارد ) به عنوان کشت دوم    (فلفل  

 برابر شرایط   5که حدود   ،  کیلوگرم بر مترمکعب است     75/18گلخانه های کشور   % 57
الت گلخانه کشور به دلیل      کارآیی مصرف آب در تولید محصو       . مزرعه ای می باشد 

 کمتر از  . و مدیریتی کمتر از سطح مطلوب است           ، اجرایی، مشکالت عدیده فنی   

 30بهره برداران کارآیی مصرف آب در تولید محصوالت گلخانه ای را به بیش از             % 20
کارآیی ، گلخانه های موجود % 26کیلوگرم بر مترمکعب افزایش داده اند در حالیکه در           

 ).5ـ4جدول ( کیلوگرم بر مترمکعب است 10 از مصرف آب کمتر
 

 *ـ کارآیی مصرف آب در برخی گلخانه های کشور5ـ4جدول 
 )کیلوگرم بر مترمکعب(کارآیی مصرف آب 

 جمع کل
 10 10ـ  20 20ـ  30 < 30

 واحد

 تعداد کل پرسشنامه 11 15 9 7 42

 درصد از کل 2/26 7/35 4/21 7/16 100

 1 پیوست  *
 
 لکرد محصول در محیط های کشت تحت کنترل ـ عم4ـ4

کارآیی مصرف آب مقدار عملکرد محصول را به ازای واحد آب مصرفی بیان                   
مقادیر کارآیی مصرف آب را       ، افزایش عملکرد و یا کاهش آب مصرفی         . می نماید

عملکرد و آب مصرفی کشت های گلخانه ای در مقایسه با مزرعه                . افزایش می دهد 
عملکرد محصوالت گلخانه ای به دلیل کنترل عوامل مؤثر بر           .  باشدبسیار متفاوت می  

افزایش سطح کشت ناشی    ، برنامه آبیاری و تغذیه   ، تولید از جمله کنترل شرایط اقلیمی     
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از افزایش تراکم بوته و استفاده از حجم گلخانه به جای سطح در مقایسه با شرایط                   
کارآیی تولید  ، 1 و کانتلیف  ر کوپر اسمیت. مزرعه افزایش چشمگیری را نشان داده است      

هلند و فلوریدا بررسی و عملکرد سبزی و           ، چند محصول گلخانه ای را در اسپانیا       
. صیفی را در فلوریدا برای دو شرایط کشت گلخانه ای و مزرعه ای مقایسه نمودند                 

عملکرد محصوالت گلخانه ای   ،  ارائه شده  7ـ4 و   6ـ4براساس نتایج آنها که در جداول        
 .  برابر عملکرد محصول در مزرعه باشد9 تواند تا می

 5/2از کشت پاییزه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه         ، 2در آزمایش های لینک و رُس    
 .   کیلوگرم محصول از هر بوته بدست آمد0/9 ـ 5/4 کیلوگرم و در کشت بهاره 5/4تا 

رل شده  کشاورزی کنت ، در کشور یمن با توجه به آب و هوای نیمه خشک و خشک            
یکی از مهمترین روش های افزایش تولید به ویژه محصوالت سبزی           ) کشت گلخانه ای (

 گلخانه پالستیکی در این کشور       2000 حدود   1997تا پایان سال     . و صیفی می باشد  
 درصد محصوالت    50 و    90که خیار و گوجه فرنگی به ترتیب          . احداث شده است   

 همکاران میانگین عملکرد محصوالت خیار و        و 3ال کریشی. گلخانه ای را تشکیل می دهد   
نتایج نشان  ). 8ـ4جدول  (گوجه فرنگی را در شرایط گلخانه و مزرعه مقایسه نمودند            

 برابر عملکرد   12 برابر و گوجه فرنگی گلخانه ای        17داد که عملکرد خیار گلخانه ای        
 .محصول در مزرعه است

میزان ، در یک هکتار گلخانه    در بررسی عملکرد توت فرنگی      ، 4کنت لیف و پارانچ    
 تن در هکتار گزارش نمودند که چهار برابر تولید محصول در مزارع                 110تولید را   

در نتایج بررسی و مقایسه عملکرد گوجه فرنگی در دو شرایط              ، 5بایر. فلوریدا بود 
گلخانه ای و مزرعه در اکوادور گزارش نمود که افزایش عملکرد محصول در گلخانه                

 با عنوان چشم انداز کشت      6در گزارش باون  . برابر عملکرد مزرعه بود    بیش از سه     
 30 ـ    25تحت کنترل در مناطق مدیترانه ای عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای حدود                

                                                  
1- Smither_Kopper and Cantliffe, 2004   
2- Link and Ross, 1978  
3- Al-Kirshi  
4-  Paranjpe and Cantliffe, 2004  
5- Baier, 2004  
6- Baudoin, 1995  
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 65 تا   60 ماهه به     9هلند برای فصل کشت      کیلوگرم در متر مربع ذکر شده که در            
  .کیلوگرم در متر مربع نیز افزایش یافته است

 
 فلوریدا و تولید محصول ، هلند، ـ کارآیی تولید محصوالت گلخانه در اسپانیا6ـ4جدول 

 )برحسب کیلوگرم بر متر مربع(در کشت مزرعه ای در فلوریدا 

 **فلوریدا

 گلخانه مزرعه
 محصول اسپانیا *هلند

 خیار 9-8 58 28-7 0/3

 فلفل 7-6 26 14-7 3/3

 توت فرنگی ــ 10-8 11 2/3

 گوجه فرنگی 12-10 42 20-8 0/4
 

*  Values from trials at Proteted Agriculture Project, Produced without a  
      water and nutrient recycling System.  
**  Average over 10 years (Olson and Simonne, 2003) 

 
 *وریداـ مقایسه تولید فلفل و خیار در شرایط گلخانه و مزرعه در فل7ـ4جدول 

 عملکرد در مزرعه

 )تن در هکتار(

 عملکرد در گلخانه

 )تن در هکتار(
 محصول

 فلفل 100 32

 خیار 270 30
 

    **  Average over 10 years (Olson and Simonne, 2003) 

 
 ـ متوسط عملکرد محصوالت خیار و گوجه فرنگی در دو شرایط کشت گلخانه 8ـ4جدول 

 و مزرعه در عمان

 ر مزرعهعملکرد د *)تن در هکتار(عملکرد در گلخانه 

 متوسط عملکرد در هر فصل کل محصول در سال  *)تن در هکتار(
 محصول

 خیار 130 260 15

 گوجه فرنگی 185 370 30

 دو نوبت کشت در سال* 
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میانگین عملکرد محصوالت سبزی و صیفی در برخی گلخانه های کشور در جدول             
حداقل یک نوبت در سال       ، گلخانه های مورد بررسی   % 99در  .  ارایه شده است    9ـ4

گلخانه های مورد  % 66عملکرد محصول در      ) وزنی(میانگین  . خیار کشت می شود   
 20، گلخانه ها% 21میانگین تولید در      .  کیلوگرم در مترمربع است       8/20بررسی  

لکرد عم، گلخانه های مورد بررسی  % 13تنها در   . کیلوگرم در متر مربع یا بیشتر است       
 . کیلوگرم در متر مربع می باشد10محصول کمتر از 

 
 *ـ میانگین عملکرد محصول سبزی و صیفی در برخی گلخانه های کشور9ـ4جدول 

تعداد کل  )کیلوگرم در هر مترمربع(عملکرد 
 10کمتر از  10ـ  20 20ـ  30 < 30 بهره برداران

 واحد

 تعداد بهره برداران 10 21 29 16 76

 درصد 2/13 6/27 2/38 21 100

 1پیوست * 
 
 ـ عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب در شرایط محیط های کشت تحت کنترل  5ـ4

گیاهی و مدیریتی تقسیم    ، عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب به سه گروه محیطی         
، دما، ویژگی های آب و هوایی از قبیل تشعشع         ، در میان عوامل محیطی    . می شوند

 مهمترین عوامل مؤثر بر آب مورد نیاز آبیاری و در نتیجه                 رطوبت و سرعت باد    
عمده ترین عوامل گیاهی مؤثر بر کارآیی مصرف آب          . کارآیی مصرف آب می باشند   

آب و  ، مدیریت خاک . نوع و واریته محصول و تراکم کشت در واحد سطح می باشد             
ارند بر   تعرق و عملکرد محصول د       -گیاه به دلیل تأثیر عمیقی که بر شدت تبخیر            

در بخش های بعدی مهمترین عوامل مؤثر بر          . کارآیی مصرف آب مؤثر می باشند      
 .کارآیی مصرف آب در گلخانه ها و نحوه اثربخشی این عوامل بیان می شود

 
 ـ عوامل اقلیمی1ـ5ـ4

کمبود ، شدت زیاد تابش  ، باال بودن درجه حرارت   ، در مناطق خشک و نیمه خشک     
 تعرق  -ای گرم و خشک موجب افزایش میزان تبخیر        رطوبت نسبی هوا و وزش باده      
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در شرایط فوق تأمین آب برای گیاهان پر نیاز چون سبزی و صیفی              . گیاهان می شود 
مستلزم انجام آبیاری با تواتر کوتاه بوده و ممکن است علیرغم وجود رطوبت کافی                 

. ود تعرق به حدی باشد که ریشه قادر به جذب آب کافی نش               -شدت تبخیر ، در خاک 
در نتیجه عملکرد کمی و کیفی محصول به دلیل مواجه شدن گیاه با پژمردگی موقت                  

 .در بخشی از ساعات روز کاهش  یابد

رطوبت و باد مهمترین عوامل آب و هوایی مؤثر بر           ، )تشعشع(نور  ، درجه حرارت 
عملکرد محصول و آب مصرفی گیاهان می باشند که در سطح گلخانه  قابل کنترل                   

ثر باد در شرایط کشت گلخانه ای و محیط های تحت کنترل ناچیز است و                   ا. هستند
 .نور و رطوبت در گلخانه فراهم است، امکان تغییر درجه حرارت

نور عامل مهمی در تولید محصول می باشد و به لحاظ شدت و مقدار  تجمعی                     
رشد . در رشد و عملکرد محصول مؤثر است       ) مجموع نور تابیده در یک فصل رشد       (
 درصد کل تابش خورشیدی را       50 ـ   40یاه تابعی از مقدار نور مرئی می باشد که           گ

مقدار نور مؤثر بر رشد و عملکرد محصول را می توان براساس مقدار            . تشکیل می دهد 
بخشی از نور    (PAR1دخالت دارد با واحد     ) کربن گیری(نوری که در فعالیت فتوسنتز      

 اثر  10ـ4در جدول   . زه گیری و بررسی نمود    اندا) مرئی که در فتوسنتز دخالت دارد      
 بر رشد و تولید گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای ارایه شده               PARسطوح مختلف   

 6/4مقدار محصول   ،  واحد در روز   40 به   10  از    PARدر این بررسی با افزایش      . است
سطح افزایش شاخص   .  برابر گردید  1/2 و اندازه میوه ها     2/2تعداد میوه در متر مربع      

 . درصد می باشد37 2برگ

.  و کلر نیز بستگی دارد        CO2فرآیند فتوسنتز گیاهان عالوه بر نور به غلظت              
در آلمان نشان داد که در طی دو دهه اخیر           ، 3مطالعات مقدماتی ماندراسچید و ویگلی    

عملکرد ،  پی پی ام 370 پی پی ام به     340 از متوسط     CO2هم زمان با افزایش غلظت        
نتایج بررسی اثر تغییر    . رزی در واحد سطح نیز افزایش یافته است        محصوالت کشاو 

 بر افزایش عملکرد محصوالت در گلخانه نشان داد که رابطه افزایش                  CO2غلظت  

                                                  
1- Photosynthetic Active Ratio (PAR)  
2- Leaf area index (LAI)   
3- Manderscheid and Weigle, 1997   
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 CO2غلظت  . معنی دار است  CO2عملکرد محصوالت در واحد سطح و افزایش غلظت          

ر گلخانه ها باید     د CO2البته تنظیم غلظت      .  بر جوانه زنی گیاه نیز مؤثر می باشد        
.  هوای گلخانه صورت پذیرد    CO2براساس شناخت بیشتر از رابطه محصول و میزان         

تنها در گلخانه ها و محیط های کشت        CO2 لیکن بدیهی است که امکان تغییر میزان           
 . تحت کنترل فراهم است

درجه حرارت در شرایط کشت مزرعه ای بطور عمده توسط تشعشع کنترل                   
یط گلخانه و محیط های کنترل شده می توان با کنترل درجه حرارت             در شرا . می شود

، تشکیل و تعداد میوه    ، ظهور گل ، جوانه زنی و سطح ویژه برگ      ، به طور مصنوعی   
نتایج مقایسه شاخص سطح برگ     . رسیدگی میوه و مقدار ماده خشک را کنترل نمود         

 شاخص سطح برگ    گوجه فرنگی در دو شرایط کشت در مزرعه  و گلخانه نشان داد که           
در ) متر مربع سطح برگ در یک متر مربع سطح خاک           (8 ـ   7 متر در مزرعه به       5از  

 در صورت تأمین آب می تواند با          CO2گرما و افزایش     . گلخانه افزایش یافته است    
افزایش چشمگیر عملکرد محصول و کاهش آب مصرفی، مقدار کارآیی مصرف آب را             

 اثر تغییر درجه حرارت بر طول دوره         11ـ4جدول  در  . بطور معنی داری افزایش دهد   
 28 به   12با افزایش درجه حرارت از       . رسیدن میوه در گوجه فرنگی ارایه شده است       

 . روز کاهش یافته است31 روز به 187طول دوره رسیدگی میوه از ، درجه

 درجه  16 ـ    12اثر درجه حرارت بر طول دوره رسیدن میوه در محدودۀ                    
 روز در طول دوره رسیدگی گردیده       100 زیاد بوده و موجب کاهش       سانتیگراد بسیار 

بنابراین با کنترل ساعات روز و میزان دما می توان طول دوره رسیدن میوه را               . است
کنترل دما به ویژه در شرایطی که پیش بینی می شود با افزایش غلظت                  . تغییر داد 

 درجه  1ر سطح جهان تا      میانگین درجه حرارت د    ، 2030گازهای گلخانه ای تا سال      
، سانتیگراد افزایش یافته و موجب افزایش آب مورد نیاز محصوالت کشاورزی شود             

 . از جمله ویژگی های مهم کشت در محیط های تحت کنترل است

بطور کلی انعطاف در مدیریت عوامل آب و هوایی در محیط های کشت تحت کنترل              
نور مصنوعی و   ، تهویه، سرمایش، براساس امکان استفاده از سامانه های گرمایش       
) افزایش(و عملکرد محصول     ) کاهش(رطوبت نسبی با اثر بخشی بر آب مورد نیاز             



  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 
73

 .موجب افزایش چشمگیر کارآیی مصرف آب می شود
 

 و رشد و ) نور فعال در فتوسنتز (PARـ رابطه میان مقدار نور برحسب 10ـ4جدول 
 عملکرد محصول گوجه فرنگی گلخانه ای

 در متر مربع) ماده خشک(وه گرم می

میانگین یک میوه  کل

 تعداد میوه

 )در متر مربع(

شاخص سطح برگ 
)مترمربع در مترمربع(

تعداد گره 
 در ساقه

 

مقدار نور
(PAR 
 )در روز

45/1 113 78 93/5 54 10 

31/2 316 137 47/7 54 20 

73/2 432 158 84/7 54 30 

05/3 521 171 14/8 54 40 

 
 ـ اثر درجه حرارت بر طول دوره رسیدگی میوه گوجه فرنگی11ـ4 جدول

 طول دوره

 )روز(

 درجه حرارت

 )سلسیوس(
 طول دوره

 )روز(

 درجه حرارت

 )سلسیوس(
 10 ــ 20 54

 11 ــ 21 49

45 22 187 12 

42 23 143 13 

39 24 116 14 

37 25 97 15 

35 26 83 16 

33 27 73 17 

31 28 65 18 

31 35 59 19 
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  آبیاری1ـ برنامه ریزی به هنگام2ـ5ـ4
. برنامه ریزی آبیاری از جمله عوامل مهم مدیریتی مؤثر در مصرف بهینه آب است            

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی اثر برنامه آبیاری بر کارآیی مصرف آب               
 بر  نتایج بدست آمده   . و تعیین برنامه مناسب آبیاری گیاهان انجام شده است               

ضرورت توجه به برنامه ریزی آبیاری به عنوان استراتژی سودمند در شرایط                    
 .محدودیت منابع آب، تأکید دارد

برنامه ریزی آبیاری شامل تعیین مقدار آب مورد نیاز و زمان مناسب آبیاری                  
گرچه تاکنون مطالعات فراوانی در زمینه تعیین نیاز آبی گیاهان بطور مستقیم              . است

 یا غیر مستقیم بر اساس  استفاده از روابط تجربی و نظری مبتنی بر                   در مزرعه و  
لیکن به دلیل متغیر بودن شرایط واقعی          . داده های هواشناسی انجام پذیرفته است      

کشت به ویژه تغییر عوامل آب و هوایی و مدیریتی مؤثر در عملکرد و آب مصرفی                    
. ت کاملی برخوردار نمی باشد   استفاده این روابط در شرایط واقعی و بهنگام از قطعی           

در سطح مزارع به ویژه تحت شرایط آبیاری سطحی اندازه گیری رطوبت خاک برای               
به سادگی  ، تعیین زمان و مقدار آبیاری و همچنین اندازه گیری حجم آب آبیاری                 

عمق و دور آبیاری براساس پیش  فرض هایی تنظیم            ، در مزارع . امکان پذیر نیست 
ست در شرایط واقعی محقق نگردند و در نتیجه آب کمتر یا بیشتر             می گردد که ممکن ا   

بنابراین امکان اجرای برنامه آبیاری بهنگام مهمترین           . از نیاز گیاه مصرف گردد      
تفاوت کشت در محیط های تحت کنترل و مزارع بوده و از جمله عوامل مهم در                       

 .افزایش کارآیی مصرف آب در محیط های تحت کنترل است

طالعات متعدد مزرعه ای در زمینه تعیین رابطه آب ـ محصول برخی گیاهان            نتایج م 
نشان می دهد که گرچه آب یک نهاده بسیار مؤثر در افزایش عملکرد است                  ، زراعی
رابطه عملکرد با افزایش آب مصرفی مستقیم و خطی نمی باشد و حداکثر                    ، لیکن

ثر کارآیی مصرف آب      عملکرد همواره عملکرد اقتصادی نبوده و به معنای حداک             
موجب ، کوتاه بودن دور آبیاری نیز عالوه بر افزایش هزینه عملیات آبیاری             . نیست

آبشویی ، افزایش مقدار آب آبیاری و بروز مشکالتی از قبیل عدم تهویه مناسب خاک              

                                                  
1- real time 



  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 
75

عناصر غذایی و افزایش آفات و بیماری های گیاهی می شود و در نهایت عملکرد                    
 . محصول کاهش می یابد

از آنجا که   . تعیین نیاز آبی گیاهان در شرایط محیط های تحت کنترل آسان تر است          
عوامل مؤثر در نیاز آبی در محیط های فوق در حد مناسب و دلخواه قابل تنظیم                      

پیش بینی آب مورد نیاز گیاه و مصرف آب منطبق بر نیاز آبی امکان پذیر                ، می باشند
آبیاری کل سطح کشت هم زمان      ، دن سطح کشت  به عالوه به دلیل محدود بو     . می باشد

امکان انجام آبیاری با تناوب کوتاه و       ، مصرف به اندازه و به موقع آب      . انجام می شود 
کاهش آب مصرفی و افزایش کارآیی      ، استفاده مجدد از زه آب موجب افزایش عملکرد       
 .مصرف آب به مقدار قابل مالحظه ای می شود

تفاده از وسایل مناسب اندازه گیری رطوبت و          در محیط های تحت کنترل با اس        
. مصرف به موقع آب طبق برنامه پیش بینی شده به سادگی عملی می باشد            ، کنترل آب 

در ادامه به برخی نتایج بررسی اثر برنامه آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب                  
 . در تولید محصوالت سبزی و صیفی گلخانه ای اشاره می شود

، دانشگاه  1997در سال    . والت عمده ایالت فلوریدا می باشند      سبزیجات از محص   
فلوریدا با هدف ارایه یک راه حل منطقه ای برای حفاظت منابع محدود آب قابل استفاده               

کشاورزی «طرحی با عنوان    ، در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصوالت با ارزش        
مهمترین هدف آن اجرای     در این طرح چند ساله که         . 1را پیشنهاد نمود  » کنترل شده 

محققان تولید  ، برنامه های پایدار مدیریتی در زمینه مصرف آب کشاورزی بود               
، فلفل و طالبی را تحت شرایط متفاوت برنامه آبیاری          ، گوجه فرنگی،  محصوالت خیار 

کود آبیاری و استفاده از بذور        ، استفاده از سامانه های پیشرفته و خودکار آبیاری        
نتایج .  متر مربع بررسی و مطالعه نمودند      3000 گلخانه به وسعت     اصالح شده در یک   

نشان داد که کارآیی مصرف آب محصوالت گلخانه ای می تواند تا ده برابر شرایط                  
در ، 2به عنوان مثال نتایج بررسی های اسمیتر ـ کوپری و کنتلیف              . مزرعه ای  باشد 

انه و مزرعه نشان داد که      آب و کود مصرفی خیار در دو شرایط گلخ        ، عملکردمقایسه  
 تن در هکتار و       2/31 تن در هکتار و در مزرعه           270عملکرد محصول در گلخانه       

                                                  
1- Cantliffe et al., 1999  
2- Smither-Kopperi and Cantliffe, 2004  
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 مترمکعب  3215 مترمکعب در هکتار و در مزرعه        8190میزان آب مصرفی در گلخانه      
 کیلوگرم  7/9 و در مزرعه     33بنابراین کارآیی مصرف آب در گلخانه        . در هکتار بود  

 در طرح کشاورزی کنترل     .ترمکعب آب آبیاری محاسبه گردید    محصول به ازای هر م    
) استفاده از محلول غذایی   (شده در فلوریدا اثر پنج برنامه آبیاری در سه محیط کشت             

. بر روی عملکرد کمی و کیفی محصول فلفل گلخانه ای توسط کنتلیف بررسی شد                  
 62آبیاری از   نتایج نشان داد که آب مصرفی در هر سه محیط کشت با کاهش تعداد                 

 درصد  44 و   58بدون کاهش محصول به ترتیب       ،  نوبت 16 یا   12نوبت در روز به      
 2با تراکم   ( کیلوگرم فلفل در مترمربع      6/9 و   9در این آزمایش به ترتیب      . کاهش یافت 

،  در کالیفرنیا  1تاکل. تولید شد )  تن در هکتار    196 و   180بوته در متر مربع معادل        
 کیلوگرم در مترمربع و میانگین کارآیی           42/3فلفل را    میانگین عملکرد محصول      

و آبیاری بارانی در زمان     (مصرف آب با سامانه آبیاری قطره ای در یک فصل رشد             
 .  کیلوگرم بر مترمکعب گزارش نمود11/2را ) استقرار نشاء

 در زمینه بررسی اثر چهار سطح آبیاری به            2نتایج مطالعات سالوخ و همکاران     
 تعرق گوجه فرنگی بر عملکرد محصول         - درصد تبخیر   25 و    50، 75، 100میزان  

 تعرق گیاه   - تبخیر 75/0 در شرایط گلخانه نشان داد که آبیاری به میزان           3گوجه فرنگی
حداکثر بهره وری  ، ) لیتر برای هر بوته     4/0 ـ   3/0( میلیمتر در روز      6/5 تا   1/4معادل  

 آبیاری به روش قطره ای با دورهای        با توجه به انجام   . آب آبیاری را به همراه دارد      
 کیلوگرم در   88/0 و   95/0 به ترتیب    4میزان بهره وری آب آبیاری   ، روزانه و سه روزه   

 تعرق محاسبه شده    -مقایسه تبخیر . مترمکعب بود که تفاوت آنها معنی دار نمی باشد       
به روش پنمن ـ مانتیث براساس اندازه گیری عوامل آب و هوایی درون و بیرون                     

 - تبخیر 75/0 تعرق گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای         -که تبخیر ، خانه نشان داد   گل
آب ، بنابراین. حاره ای بود تعرق محاسبه شده در خارج گلخانه با شرایط آب و هوایی             

 . درصد کاهش یافت25 تا 20مورد نیاز در شرایط گلخانه ای 

                                                  
1- Takele, 2000 
2- Salokhe et al., 2005  
3- Cherry  
4- Irrigation Water Productivity (IWP)  
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یاز آبیاری   آب مورد ن    ،  یونان  2در جزیره کرت    ، 1چارتزوالکیس و دروسًس    
بادمجان و فلفل را در شرایط گلخانه بررسی و تعیین           ، گوجه فرنگی، محصوالت خیار 

 مستقر در خارج     Aبرنامه آبیاری براساس ضرایب تبخیر از تشت کالس            . نمودند
 تبخیر بود که در طول فصل رشد        2/0گلخانه تنظیم و حداقل آن در زمان کشت برابر          

برای آبیاری محصوالت از سامانه قطره ای         . افت تبخیر از تشت افزایش ی        1/1به  
 ماه برای   8حداکثر آب مصرفی در طی       . استفاده شد و بافت خاک شنی سیلتی بود         

فلفل و بادمجان با کشت یک نوبت در سال به ترتیب برابر               ، محصوالت گوجه فرنگی 
ر ماه براب  5/3 میلیمتر و برای خیار برای یک نوبت کشت به مدت               325 و   296، 260
 )کشت پاییزه  (خیار   ، 5/48کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی          .  میلیمتر بود    290

 کیلوگرم در مترمکعب     2/24، و فلفل     2/36بادمجان  ، 5/43) کشت بهاره (، خیار   1/33
نتایج مطالعات فوق نشان داد که در شرایط گلخانه ای ضمن تولید                 . محاسبه شد 

، 126 و کشت بهاره      96شت پاییزه   خیار ک ، 126گوجه فرنگی  (محصول به میزان باال      
همچنین آب  . آب مورد نیاز کاهش داشت    )  تن در هکتار   6/72 و فلفل    3/107بادمجان  

 .  میلیمتر در روز متغیر بود5/4 تا 5/0مورد نیاز محصوالت فوق از 

اثر مقادیر آبیاری به روش قطره ای را بر رشد و عملکرد                  ، 3یان و همکاران   
) ژاپن (4گلخانه پالستیکی واقع در دانشگاه یاماگوچی        محصول توت فرنگی در یک       

 تبخیر تجمعی از تشت     25/1، 0/1، 75/0آب آبیاری براساس ضرایب     . بررسی نمودند 
در چین و ژاپن از این تشت برای اندازه گیری            ( میلیمتر بود     200استاندارد به قطر     

سب ترین مقدار آب    براساس نتایج، تابع تولید تعیین و منا         ). تبخیر استفاده می شود   
 مترمکعب و کارآیی مصرف آب آبیاری          3800 برابر    1/1آبیاری براساس ضریب     

 . کیلوگرم بر هکتار محاسبه شد93/4برابر 

اثرات مالچ و سطوح آبیاری بر عملکرد محصول کاهو و میزان           ، 5عبداله و همکاران  
ثر عملکرد از   حداک.  را در شرایط گلخانه ای بررسی نمودند        (T) و تعرق     (E)تبخیر  

                                                  
1- Chartzoulakis and Drosos, 1995 & 1998  
2- Crete  
3- Yuan et al., 2001  
4- Yamaguchi  
5- Abdullah et al., 2004  
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 تن در   4/34 مترمکعب در هکتار برابر        2670تیمار بدون مالچ با آبیاری به میزان           
/4 مترمکعب در هکتار آب مصرف و        1650در شرایط مصرف مالچ     . هکتار بدست آمد  

کارآیی مصرف آب آبیاری برای     ). 12ـ4جدول  ( تن در هکتار محصول تولید شد         49
 کیلوگرم بر مترمکعب    3/16 و   9/29به ترتیب برابر    شرایط کاربرد مالچ و بدون مالچ       

 .محاسبه شد
اثر تیمارهای آبیاری براساس ضرایبی     ، 1در یک بررسی توسط کیردا و همکاران       

 بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی در         25/1 ـ   3/0از تشت تبخیر به میزان      
لخانه ای واقع در   شرایط کشت پاییزه و بهاره در بستر خاکی با بافت سنگین در گ                 

روش آبیاری  . مطالعه شد ) ترکیه (2ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه کوکوروا      
آبیاری قطره ای  .  روز بود  7 و   4، 3قطره ای و دور آبیاری در مراحل مختلف رشد           

در آبیاری یک طرفه در هر نوبت و          . شامل دو تیمار قطره ای کامل و یک طرفه بود          
. فی تیمار کامل یک سمت بوته ها آب مصرف می شد            آب مصر % 50بطور متناوب    

کارآیی مصرف آب در تیمارهای آبیاری یک طرفه بیش از آبیاری قطره ای کامل بود                
 کیلوگرم در   503 و برای کشت بهاره برابر        735و به ترتیب برای کشت پاییزه برابر         

کیلوگرم بر   3/50 و    5/73که به ترتیب معادل       ،  اندازه گیری شد   3هکتار ـ میلی متر   
 . مترمکعب می باشد

محققان ترکیه در پروژه ای نتایج آزمایشات اثر سامانه های مختلف آبیاری با                 
تعداد و مقدار آبیاری را بر محصوالت گلخانه ای                ، دور آبیاری  ، کاربرد مالچ  

در . جمع بندی و ارایه نمودند     ) بادمجان و گل رز     ، موز، خیار، فلفل، گوجه فرنگی(
 نتایج آزمایش های اثر دورهای متفاوت آبیاری بر عملکرد و              14ـ4و   13ـ4جداول  

. کیفیت محصول فلفل و بادمجان گلخانه ای تحت سامانه آبیاری قطره ای آمده است               
 مترمکعب برای فلفل     4330نتایج نشان می دهد که با مصرف آب آبیاری به میزان               

 50/5 ـ   27/2ه ترتیب   کارآیی مصرف آب ب   ،  مترمکعب برای بادمجان   6220شیرین و   
 کیلوگرم بر مترمکعب برای بادمجان       2/10 ـ   2/8کیلوگرم بر مترمکعب برای فلفل و        

 . محاسبه شد

                                                  
1- Kirda et al., 2004  
2- Cukurova  
3- Kg (ha mm)-1  
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و دورهای  ) مالچ(اثرات پوشش    ، 1اگزر و همکاران   ، 1989 ـ    88در سال های    
حداکثر . آبیاری متفاوت را بر عملکرد و کیفیت محصول فلفل سبز بررسی نمودند                

 35/7ب در تیمار پوشش دو الیه با آبیاری قطره ای روزانه به میزان             کارآیی مصرف آ  
کیلوگرم در هکتار و حداقل آن در تیمار با پوشش یک الیه و دور آبیاری سه روز                        

 . نیز حداکثر بودCمقدار ویتامین  ، در تیمار دارای حداکثر کارآیی مصرف آب. محاسبه شد
 

  (ET) تبخیر ـ تعرق تعرق، و، ـ نتایج تعیین تبخیر12ـ4جدول 
 2کاهو در شرایط کشت گلخانه ای

کارآیی مصرف 
 آب آبیاری

کارآیی 
مصرف آب

 کیلوگرم در میلی متـر هکتار

 عملکرد

 تن در(
 )هکتار

 تعرق-تبخیر
 )میلی متر(

آب آبیاری
 )میلی متر(

E/T 
(T)تعرق 

 )میلی متر(

(E)تبخیر 

)میلی متر(
 تیمار

بدون مالچ 113 172 66/0 267 285 4/43 152 163
 با مالچ ــ 180 ــ 165 180 4/49 274 299

 
 ـ اثر تناوب آبیاری بر عملکرد و کیفیت محصول فلفل شیرین 13ـ4جدول 

 3)آبیاری قطره ای(در کشت گلخانه ای 
 1986سال  1987سال 

دور آبیاری 
  روز3

دور آبیاری 
 روزانه

دور آبیاری 
  روز3

 دور آبیاری
 روزانه

 عوامل

 )مترمکعب در هکتار(آب آبیاری  4218 4330 3906 4033

 )تن در هکتار(عملکرد محصول  75/51 63/48 28/29 36/22

 )کیلوگرم در مترمکعب(کارآیی مصرف آب آبیاری  27/12 23/11 50/7 50/5

 )گرم(وزن هر فلفل  4/39 2/40 0/38 2/38

 )مترسانتی (حجم هر فلفل  8/85 2/84 4/80 7/81

 )سانتی متر(قطر هر فلفل  87/4 89/4 14/5 17/5

 )سانتی متر(ارتفاع هر فلفل  46/6 44/6 85/5 98/5

 ) گرم100میلی گرم در (ویتامین  8/62 3/59 8/91 3/88

 )سانتی متر(ضخامت پوست فلفل  28/0 27/0 31/0 30/0

                                                  
1- Oguzer et al., 1991  
2- Abdullah et al., 2004  
3- Topcu, 1988  
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 در کشت گلخانه ای ـ اثر تناوب آبیاری بر عملکرد کیفیت محصول بادمجان14ـ4جدول 
 1)آبیاری قطره ای(

1987 1986 

دور آبیاری 
  روز3

دور آبیاری 
 روزانه

دور آبیاری 
  روز3

دور آبیاری 
 روزانه

 عوامل

 )مترمکعب در هکتار(آب آبیاری  5088 5259 6018 6217

 )تن در هکتار(عملکرد  71/51 81/45 47/29 04/51

 )کیلوگرم در مترمکعب(کارآیی مصرف آب  2/10 7/8 9/9 2/8

 )گرم(وزن هر بادمجان  5/130 5/127 137 9/134

 )سانتی مترمکعب(حجم هر بادمجان  2/187 6/173 9/192 3/198

 )سانتی متر(ارتفاع بادمجان  4/18 4/18 3/20 2/20

 )سانتی متر(قطر بادمجان  15/4 07/4 41/4 23/4

 
طوح مختلف آبیاری و پوشش       در زمینه اثر س     2در مطالعات سویک و همکاران     

 -کیفیت و تبخیر  ، بر عملکرد ) پالستیک سیاه و شفاف و خاک بدون پوشش       ، کاه(مالچ  
 تعرق در شرایط کشت در محیط های تحت            -تعرق خیار گلخانه ای میانگین تبخیر      

حداکثر محصول از تیمار با پوشش        .  میلیمتر اندازه گیری گردید    253ـ   205کنترل  
اثر تیمارها بر   .  تن در هکتار بدست آمد      115برابر  ) شفاف و سیاه  (پالستیک  ) مالچ(

براساس نتایج کارآیی مصرف آب تولید خیار در            . کیفیت محصول معنی دار نبود    
 .  کیلوگرم در مترمکعب محاسبه شد26/54شرایط گلخانه ای برابر 

ی نیتروژن و پتاسیم بر رو    ، کارآیی مصرف آب  ،  و همکاران  3در مطالعات ژویسیچ  
کشت خیار در   . تولید خیار در شرایط کشت گلخانه و مزرعه بررسی و مقایسه شد              

بهاره و سیستم کشت گلخانه نیز از نوع تهویه دار و در بستر بدون خاک                    ، مزرعه
 نوبت برداشت   27میزان تولید خیار در شرایط گلخانه در           . بود) شاخ و برگ کاج    (

 تن در   2/31 نوبت برداشت برابر     13ه   تن در هکتار و در شرایط مزرعه ب         270برابر  

                                                  
1- Ercan, 1988  
2- Cevik  
3- Jovicich  
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در سیستم گلخانه با توجه به کشت در محیط بدون خاک از               . هکتار اندازه گیری شد  
محلول غذایی استفاده گردید و مقدار آب آبیاری مصرفی که محلول غذایی را نیز                    

 8190 درصد زه آب جمع آوری شده برابر             30 تا    20همراه داشت با توجه به          
 مترمکعب آب   1406، در مزرعه تحت سامانه آبیاری قطره ای     . هکتار بود مترمکعب در   

که .  برابر مزرعه بود    8/5کارآیی مصرف آب در گلخانه        . در هکتار مصرف گردید    
 7/128 کیلوگرم بر مترمکعب و برای گلخانه             2/22شرایط آزمایش برای مزرعه       

 .   کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه شد

دو و سه روزه و انواع       ،  آبیاری قطره ای با دور روزانه      نتایج بررسی اثر برنامه   
  و همکاران   Kereمالچ بر عملکرد و کیفیت محصول گوجه فرنگی گلخانه ای بوسیله             

نشان داد که حداکثر عملکرد محصول با دور آبیاری سه روز و مصرف کاه               ) 2003(
تیمار بیش از   کارآیی مصرف آب در این      .  تن در هکتار بدست آمد      25/100به میزان   

 . دو برابر سایر تیمارها بود
 
 ـ استفاده از سامانه های مدرن آبیاری3ـ5ـ4

استفاده از سامانه های پیشرفته و خودکار آبیاری از جمله راهکارهای مهم در                 
این سامانه ها ضمن کاهش تلفات آب به صورت        . افزایش کارآیی مصرف آب می باشد    

 آب را در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار               مقدار مناسب ، نفوذ عمقی و رواناب    
استفاده از روش های پیشرفته آبیاری در سطح واحدهای بزرگ کشاورزی            . می دهند

اجرایی و اقتصادی دارای مشکالت عدیده ای است که از راندمان آنها              ، به لحاظ فنی  
ه و  کارآیی سامانه های پیشرفت  ، در گلخانه و محیط های کشت تحت کنترل        . می کاهد

هم . خودکار آبیاری بدلیل باال بودن راندمان کاربرد و توزیع آب آبیاری باال می باشد             
اکنون در کلیه گلخانه های صنعتی از سامانه های آبیاری پیشرفته بویژه قطره ای                  

، نتایج اطالعات بررسی وضع موجود برخی گلخانه های کشور           . استفاده می نمایند 
انه های مورد بررسی از سامانه آبیاری قطره ای          گلخ% 94نشان می دهد که حدود       

 .  استفاده می نمایند

امکان مصرف کودها به همراه آب          ، در سامانه های آبیاری پیشرفته خودکار       
، و افزایش دفعات کاربرد ضمن افزایش راندمان مصرف کود           ) کود آبیاری (آبیاری  
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به عالوه  . یش می دهد عملکرد کمی و کیفی محصول را نیز افزا        ، کاهش هزینه کارگری  
گامی مهم در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار                ، کاهش آبشویی مواد غذایی     

استفاده از سامانه های آبیاری پیشرفته خودکار            . کشاورزی به شمار می رود      
درگلخانه ها و محیط های تحت کنترل ضمن افزایش عملکرد محصول با کاهش تلفات              

 . استراتژیک در حفظ منابع آب می باشدراهکاری، آب و مصرف مجدد از زه آب

سهولت در خودکار نمودن کامل سامانه های آبیاری در محیط های کشت تحت                
سامانه های مدرن و خودکار     . کنترل از جمله مزایای روش کشت گلخانه ای می باشد         

آب مورد نیاز کل سطح کشت را بطور همزمان و با راندمان کاربرد و توزیع                ، آبیاری
از جمله روش هایی که با راندمان توزیع باال در            .  اختیار گیاه قرار می دهند     باال در 

روش آبیاری زیرزمینی می باشد که        ، محیط های تحت کنترل قابل استفاده است         
این روش بطور    . براساس صعود مویینه ای آب در منطقه ریشه طراحی می گردد             

 . د غذایی را کاهش می دهدمؤثری کارآیی مصرف آب و کود را افزایش و آبشویی موا

کنترل منظم عملکرد اجزای مختلف سامانه آبیاری در گلخانه و محیط های کشت               
استفاده از  ، تحت کنترل و سهولت در بهره برداری و اجرای عملیات نگهداری سامانه            

 .  درصد امکان پذیر می نماید90روش آبیاری را با راندمان کاربرد بیش از 

تایج آزمایش هایی را که به صورت تحقیقات گلخانه ای در بخش          ن، 1تکنیل و کانبرگ  
جمع بندی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه کوکوروا ترکیه اجرا شد       ، مهندسی کشاورزی 

در این تحقیقات اثر سامانه های متفاوت آبیاری قطره ای بر عملکرد و            . و ارایه نمودند  
که نتایج در   ، بررسی شد کیفیت محصول گوجه فرنگی در دو کشت بهاره و پاییزه             

حداکثر کارآیی مصرف آب در این آزمایش از گوجه فرنگی           .  آمده است  15ـ4جدول  
 89/38 در خاک لوم سیلتی برابر        2کشت پاییزه با سامانه آبیاری لوله های سوراخ دار       

کیلوگرم در مترمکعب و حداقل آن در سامانه آبیاری بارانی و در خاک لوم رسی                    
حداکثر عملکرد محصول گوجه فرنگی    . گرم در مترمکعب بدست آمد     کیلو 21/17برابر  

 کیلوگرم در مترمکعب    6/25در کشت بهاره و خاک لوم رسی با آبیاری قطره ای برابر            
 کیلوگرم در مترمکعب بدست آمده      67/19و حداقل آن در سامانه آبیاری بارانی برابر         

                                                  
1- Tekinel and Kanberg, 1998  
2- T-tape  
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ره نشان داد که علیرغم      مقایسه کارآیی مصرف آب در دو کشت پاییزه و بها           . است
کارآیی مصرف آب به دلیل افزایش آب          ، افزایش عملکرد محصول در کشت بهاره       

 1987در سال   . آبیاری در اکثر تیمارها کمتر از تیمار مشابه در کشت پاییز می باشد             
 .  عملکرد محصول کاهش داشته است

 
 1 کشت گلخانه ایـ مقایسه سیستم های آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی در15ـ4جدول 

کارآیی 
 مصرف آب

کیلوگرم در (
 )مترمکعب

 Cویتامین 

100گرم در (
 )میلی لیتر

متوسط 
وزن میوه

 )گرم(

 عملکرد

تن در (
 )هکتار

 آب آبیاری

مترمکعب در (
 )هکتار

روش آبیاری بافت خاک
نوع 
 کشت

لوم سیلتی 800 5/29 47 4/5 88/36
 لوم رسی 800 00/30 46 1/8 50/37

 قطره ای

لوم سیلتی 1300 0/29 49 1/5 31/22
 لوم رسی 1700 25/29 46 3/6 21/17

 بارانی

لوم سیلتی 900 00/35 45 0/5 89/38
 لوم رسی 1400 00/30 45 0/5 43/21

لوله های 
 سوراخ دار

 پاییزه

لوم سیلتی 2500 00/55 74 6/15 00/22
 سیلوم ر 2500 00/64 72 7/14 6/25

 قطره ای

لوم سیلتی 3300 00/67 80 9/12 30/20
 لوم رسی 3000 00/59 67 7/13 67/19

 بارانی

لوم سیلتی 2700 50/63 81 1/15 52/23
 لوم رسی 2400 00/51 62 5/14 25/21

لوله های 
 سوراخ دار

 بهاره

 

 
 نتایج مطالعات محققان ترکیه در زمینه تعیین عملکرد برخی از               16ـ4در جدول   

ت سبزی و صیفی گلخانه ای تحت سامانه های مختلف آبیاری توسط تکنیل و            محصوال
حداکثر کارآیی مصرف آب گوجه فرنگی با      ، در این جدول  . ارایه شده است  ، 2همکاران

                                                  
1- Tekinel and Kanberg, 1988  
2- Tekinel et al., 2004  
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 کیلوگرم در مترمکعب بدست آمده و کارآیی            5/37 تا    6/25آبیاری قطره ای برابر     
 42/7ری قطره ای روزانه برابر     مصرف آب در تولید محصول فلفل و بادمجان با آبیا          

نشان ، 1بررسی های هاچموت ، در فلوریدا .  کیلوگرم در مترمکعب بوده است     32/17تا  
داد که استفاده از سامانه آبیاری خودکار در سطح مزرعه آب مورد نیاز توت فرنگی                

 . کاهش می دهد% 50را تا 
 

 2 گلخانه ایـ آب آبیاری مصرفی و عملکرد محصول سبزی و صیفی16ـ4جدول 

 کارآیی مصرف آب

)کیلوگرم در مترمکعب(
 عملکرد

 )تن در هکتار(

 آب آبیاری

مترمکعب در (
 )هکتار

 محصول سامانه آبیاری

 قطره ای 800 ـ 2500 30 ـ 64 6/25 ـ 5/37

 بارانی 1300 ـ 3300 29 ـ 67 3/20 ـ 31/22

 راخ دارلوله های سو 900 ـ 2700 30 ـ 64 70/23 ـ 33/33

گوجه فرنگی

 روزانه، قطره ای 3910 ـ 4220 29 ـ 52 32/12 ـ 42/7

  روز3با دور ، قطره ای 4030 ـ 4330 22 ـ 49 32/11 ـ 46/8
 فلفل

 روزانه،  قطره ای 5090 ـ 6020 52 ـ 59 80/9 ـ 22/10

  روز3با دور ، قطره ای 5260 ـ 6220 46 ـ 51 20/8 ـ 75/8
 بادمجان

 
 3دون استفاده از خاکـ امکان کشت ب4ـ5ـ4

در سال های اخیر استفاده از کشت های گلخانه ای بدون استفاده از خاک به عنوان              
کاربرد این فن به    . روش نوینی در کشاورزی پیشرفته و پایدار، گسترش یافته است           

پرهیز از عدم   ، عنوان راهکاری در ارتقاء کنترل عوامل محیطی مؤثر در رشد گیاه              
غلبه بر مسایل   ، بودن آب و مواد غذایی موجود در شرایط مزرعه ای        اطمینان در کافی    

تجمع آفات و بیماری ها و علف های هرز وابسته به خاک          ، ناشی از شوری خاک و آب     
 .مورد توجه بوده است

                                                  
1- Hochmuth, 1994  
2- Tekinel et al, 2004 
3- Soilles Culture   
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نهال و  ، گل و گیاه زینتی    ، این روش بطور عمده برای تولید سبزی و صیفی             
بدون استفاده از خاک با توجه به قابل           در کشت های    . نشاء کاری استفاده می شود   

امکان دستیابی به عملکرد باال به ازای آب         ، کنترل بودن عوامل اصلی مؤثر در تولید       
کارآیی مصرف نهاده های کشاورزی در این        . مصرفی و سایر نهاد ه ها وجود دارد       

از جمله عوامل مهم مؤثر در تولید که           . بسیار قابل مالحظه  می باشد    ، روش کشت 
امکان پذیر ، کنترل آن در شرایط کشت بدون خاک در مقایسه با کشت در مزرعه                  

تشخیص و تعیین به هنگام کمبود مواد غذایی و سهولت در مصرف کودها به                ، است
ریشه گیاه  ، از آنجا که در تکنیک کشت بدون خاک        . صورت ترکیبات مناسب می باشد   

 و امالح را با سهولت جذب         بطور مستقیم با آب و مواد غذایی در تماس است آب              
کاهش تلفات آب و مواد غذایی و استفاده        ، عرضه به موقع آب و مواد غذایی      . می نماید

از جمله مهمترین عوامل افزایش کارآیی مصرف آب در روش کشت             ، مجدد از زه آب  
آفات و بیماری ها و    ، به عالوه در این روش    . بدون خاک نسبت به کشت خاکی می باشد      

رز که با کاهش عملکرد و افزایش آب مورد نیاز در شرایط مزرعه سبب                 علف های ه 
 .قابل کنترل می باشند، کاهش کارآیی مصرف آب می شوند

کارآیی مصرف آب در روش های کشت هیدروپونیک که یکی از روش های کشت              
بدون استفاده از خاک است به میزان قابل مالحظه ای بیش از شرایط کشت در مزرعه                

در این نوع سامانه، برای تولید محصول آب کمتری نسبت به شرایط مشابه              . می باشد
برای تولید یک    ، 1در مطالعات گین کاملی و همکاران        . در مزرعه مصرف می گردد    

 مترمکعب آب و برای تولید این میزان        1/1کیلوگرم گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک      
کارآیی ، بنابراین. نیاز بود  مترمکعب آب مورد       4/6محصول در شرایط مزرعه ای       
 کیلوگرم در یک مترمکعب آب      07/0 و در مزرعه     42/0مصرف آب در شرایط گلخانه      

در آزمایش فوق   .  برابر مزرعه بود   8/5و به عبارتی کارآیی مصرف آب در گلخانه           
، )که در مزرعه عامل مهمی بود      (کاهش تبخیر ناشی از وزش باد         ، آبیاری به موقع  

افزایش فصل رشد و به ویژه افزایش طول دوره             ، ر واحد سطح   افزایش عملکرد د   
. باردهی محصول و استفاده مجدد از زه آب سبب افزایش کارآیی مصرف آب گردید              

                                                  
1- Giancomlli et al., 2005  
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آب . فن تولید بدون استفاده از خاک دارای دو نوع اصلی سامانه های باز و بسته است              
ورمی کولیت یا   ، شن، و مواد غذایی در سامانه های باز وارد بستر کشت مانند پرلیت           

مواد غذایی و آب در     .   شده و توسط این بسترهای کشت نگهداری می شود        1پشم سنگ 
در سامانه های  . سامانه های باز به تدریج و متناسب با نیاز گیاه مصرف می شود               

بسته، آب و مواد غذایی خروجی از محیط کشت در یک چرخه برگشتی قرار گرفته و                 
بیش از  % 25در سامانه های باز، آب و مواد غذایی به میزان           . ددوباره استفاده می شو  

 .سامانه های بسته مصرف و تلف می شود
 
 ـ کاربرد آب های با کیفیت نامطلوب5ـ5ـ4

کاربرد آب های  ، در مناطق خشک و نیمه خشک به علت کمبود آب های مطلوب               
عملکرد کیفی و   ، جهدر نتی . شور و با کیفیت نامطلوب در کشاورزی اجتناب ناپذیر است        

کمی گیاهان به خصوص محصوالت سبزی و صیفی به شدت تحت تأثیر امالح                     
کارآیی ، با کاهش عملکرد و افزایش آب آبیاری      . محلول آب واقع شده و کاهش می یابد      

مصرف آب و سایر نهاده های کشاورزی در شرایط کاربرد آب های نامتعارف کاهش             
های شور و پساب ها از جمله تمهیدات کاهش              رقیق سازی و تصفیه آب      . می یابد

انجام عملیات فوق در سطح مزارع با         . صدمات ناشی از زیادی امالح محلول است        
توجه به باال بودن مقدار آب مورد نیاز مستلزم صرف عملیات و هزینه زیاد است که                 

در گلخانه ها و محیط های کشت تحت کنترل امکان           . گاه مقرون به صرفه نمی باشد     
 .اجرایی و اقتصادی وجود دارد، تصفیه و تغییر کیفیت آب به لحاظ فنی

امکان کاربرد آب با کیفیت نامطلوب در کشت بدون خاک از جمله مزایای این                    
از آنجا که، مقدار آب و غلظت امالح در کشت بدون خاک در حد معینی                  . روش است 

 شدن تدریجی    تغییرات شوری محدوده توسعه ریشه با خشک         ، نگهداری می شود 
تأثیر شوری آب بر میزان عملکرد و کارآیی مصرف آب           . بستر خاک افزایش نمی یابد   

بسترهای خنثی چون پرلیت بر کیفیت شیمیایی           . به نوع بستر کشت بستگی دارد        
 .   در مواد آلی و پیت باال است2محلول خاک بی اثر می باشند و ظرفیت تبادل کاتیونی

                                                  
1- Rock Wool درجه سانتیگراد بدست می آید150ایر مواد معدنی در دمای پشم سنگ از ذوب کردن سنگ بازالت یا س  
2- Cation Exchange Capacity (CEC)  
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در زمینه بررسی اثر چهار سطح شوری آب          ، )1384(مطالعات کیخا و همکاران      
 دسی زیمنس بر متر بر عملکرد و آب آبیاری مورد نیاز             12، 8، 4، 2آبیاری به میزان    

گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای در زابل نشان داد که علیرغم مصرف آب آبیاری با               
 و حداکثر    تن در هکتار   4/80حداقل عملکرد محصول    ،  دسی زیمنس بر متر    2شوری  

جدول ( مترمکعب در هکتار بود      9481) به لحاظ آب مورد نیاز آبشویی     (آب مورد نیاز    
کارآیی مصرف آب با افزایش شوری به دلیل کاهش عملکرد و افزایش آب                 ). 17ـ4

 کاهش   کیلوگرم بر مترمکعب    48/8 به   06/18مورد نیاز آبیاری به صورت توام از           
های مختلف در مقایسه با شرایط مشابه مزرعه          لیکن کارآیی مصرف آب تیمار     . یافت

 . افزایش نشان می دهد
 

 ـ  اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب  17ـ4جدول 

 گوجه فرنگی در کشت گلخانه ای

 کارآیی مصرف آب

 )کیلوگرم در مترمکعب(
 آب آبیاری

 )مترمکعب در هکتار(
 *عملکرد

 )تن در هکتار(

 هدایت الکتریکی آب

 )دسی زیمنس بر متر(

06/18 5925 A 00/107 2 

85/14 7111 A 60/105 4 

30/10 8296 B 44/85 8 

48/8 9481 B 40/80 12 

 . حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی دار است   *
 
 ـ سایر موارد6ـ5ـ4

،   سال اخیر، عملکرد محصوالت گلخانه ای با بهبود تکنولوژی تولید             15 ـ   10در  
استفاده از واریته های پر محصول بطور قابل             ، وره بازدهی محصول    افزایش د  

 55 به   30در شمال اروپا عملکرد محصوالت گلخانه ای از         . مالحظه ای افزایش یافته اند  
 کیلوگرم در متر    30 ـ   20 به   12 ـ   8 کیلوگرم در متر مربع و در نواحی جنوبی از           60ـ  

 . قد سامانه گرمایش بوده اندگلخانه های فوق فا. مربع افزایش داشته است

سایر عوامل مؤثر در افزایش کارآیی مصرف آب در گلخانه ها و محیط های کشت              
 :تحت کنترل عبارتند از 
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 در حال حاضر تراکم کشت       :امکان افزایش تراکم کشت و استفاده از حجم گلخانه           -
بع  گیاه در متر مر      4 ـ    2برای گوجه فرنگی در گلخانه های کشور کانادا بین             

 . شوند  می باشد و بوته ها در ردیف های حداقل چهارتایی به داربست بسته می

امکان کشت مستقیم محصوالتی که در حال حاضر به روش نشاءکاری کشت                      -
  .می گردند

استفاده از بذور اصالح شده در        : امکان استفاده از بذور اصالح شده پر محصول           -
 .ه صرفه نمی باشدگاه مقرون ب، سطح مزرعه بدلیل هزینه باال

در گلخانه ها و محیط های کشت     : بیماری ها و علف های هرز   ، سهولت در کنترل آفات    -
با جایگزینی  . تحت کنترل امکان انجام مبارزه بیولوژیکی و فیزیکی وجود دارد            

روش های مبارزه بیولوژیکی و فیزیکی به جای روش مبارزه شیمیایی عالوه بر              
صدمات ناشی از کاربرد     ، ید محصوالت سالم  حفظ سالمت محیط زیست و تول       

 .مواد شیمیایی بر عملکرد حذف می شود

با استفاده از   ...) طالبی و ، بادمجان، گوجه فرنگی، خیار(تولید نشاءهای پیوندی      -
پایه های مقاوم به تنش های زنده و غیرزنده و تولید پیوندک های سالم ارقام                   

 پرمحصول

نظیر سرشاخه گوجه فرنگی و     ( منظوره    کشت نشاء پیوندی با محصوالت دو         -
 )ریشه سیب زمینی

کیفی و ارگانیک و تولید میوه در گلخانه ها            ، تولید محصوالت خارج از فصل       -
 )درختان پاکوتاه(

 
 
 
 



 فصل پنجم
 

 کود آبیاری محصوالت گلخانه ای و 

 محیط های کشت تحت کنترل
 
 
 ـ مقدمه1ـ5

ا کود آبیاری ب  . نامیده می شود » 1کود آبیاری «کاربرد کود به همراه آب آبیاری         
 یاری،با پیشرفت روش های آب      و     شد آغاز  بارانی  و  ی  ا قطرهآبیاری  ی   هاسامانه

 سال اخیر رونق    15کود آبیاری در    . شود می  استفاده در آبیاری سطحی نیز   امروزه  
تمام یا بخشی از    ای،   ی گلخانه  هابا توسعه کشت    و در حال حاضر،     یافته است  بیشتری
 محیط های  گلهای زینتی در   غذایی مورد نیاز محصوالت سبزی و صیفی و             عناصر

 قطره ای به این  به ویژه آبیاری     آبیاری  خُرد   ی توسط سامانه ها  ،کشت تحت کنترل  
در مصرف کودهای شیمیایی     تحولی   کود آبیاری هم چنین،    .شودمی مصرف  روش  

 اک ایجاد نموده و کارایی مصرف آب و کود          خ  محیط های کشت بدون    و  هاگلخانه در
 .  استداری افزایش داده معنی را به طور

 کود به روش کود آبیاری        کارایی مصرف  در   هدالیل عمده افزایش قابل مالحظ     
ربرد کاگیاه،  توسعه ریشه   محدوده  مصرف یکنواخت مواد غذایی در         امکان   شامل؛

به صورت آبشویی، استفاده    کود  دقیق مواد غذایی مطابق با نیاز گیاهان، کاهش تلفات          
 صرف، عناصر غذایی کم م     ی مخلوط و آماده شده حاوی      کودهای   محلول مناسب از 
 .دشبامی  کودهاتر مصرف  آسان 2 پایشتنظیم و

و  کشت     بودن سطح   عی کود آبیاری در سطح مزرعه به علت وس              استفاده از 
 و طراحی دقیق     سرمایه گذاری زیاد  ی آبیاری، مستلزم   های طراحی روش   هامحدودیت

ل تحت کنتر کشت  در محیط های   در حالی که    . دشبامی   یکنواخت آب و کود    برای پخش 
است  و اقتصادی فراهم      باال به لحاظ فنی    بازدهبا  های آبیاری   سامانه استفاده از   امکان  

                                                  
1- Fertigation   
2- Monitoring  
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مجهز  خودکار  که به سامانه های آبیاری      های مدرن  گلخانه اغلب هم اکنون در       و
 گیاهان به روش کود آبیاری      کودهای شیمیایی مورد نیاز       اغلب  تمام یا    ، می باشند

و توت فرنگی  ، گوجه فرنگی،  خیار مانند سبزی وصیفی محصوالت  . مصرف می شود 
 ، گلخانه کشت   ، در شرایط  وان و به موقع نیازمند هستند       کود فرا  که به آب و    فلفل  

 .دهندمی نشان کود آبیاری روش  نسبت بهرا عملکرد محصول بیشترین افزایش 

منابع ، مدیریت تغذیه محصوالت   به   ، به طور عمده،    کود آبیاری در گلخانه ها    کارایی
یت کودها در    حالل ،آبیاریی   اجزای سامانه ها  با شیمیایی   هایودکسازگاری  ی،  کود
. و کیفیت آب آبیاری بستگی دارد     در گلخانه    )ای بستر کشت   هویژگی( روش تولید  ،آب

سبزی و صیفی در     در این فصل برخی مالحظات مرتبط با کود آبیاری محصوالت              
 . می شودبیان لتحت کنترکشت محیط های  و گلخانه 

 
 ـ مدیریت تغذیه  محصوالت گلخانه ای در روش کود آبیاری2ـ5

برنامه ریزی کود آبیاری در گلخانه ها و محیط های کشت تحت کنترل براساس                
 اری نیاز آبی  آب مورد . شود مصرف آب و کود انجام می         ی هاتتلفیق مناسب مدیری  

 کود آبیاری است زیرا        ریزیمهمی در برنامه    بسیار  محصوالت گلخانه ای عامل      
 باید با روش    ،طراحی شده است  سامانه آبیاری که با هدف تأمین آب مورد نیاز گیاه            

به حداکثر بهره وری در کود آبیاری محصوالت        دستیابی  . عرضه کود هماهنگ شود   
گلخانه ای مستلزم شناخت نیاز غذایی و تنظیم برنامه کوددهی این محصوالت در                  

 روش های تولید   ،شرایط کشت در محیط های تحت کنترل می باشد و به نوع محصول           
 و    دانش فنی    شیمیایی، کودهایمنبع   ، کیفیت آب آبیاری،    )تبستر کش ای   هویژگی(

 پایش  ورد استفاده برای مصرف توأم آب و کود،           تجهیزات م   ، تزریق کود   فناوری
 . بستر کشت و آب آبیاری بستگی دارد، منظم گیاه
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 ـ نیاز غذایی محصوالت گلخانه ای1ـ2ـ5
محصول ناسب   تولید م  برای رشد و نمو و    ، گیاهان در هر محیطی که کشت شوند      

 ،(N)  نیتروژن ،(O)  اکسیژن ،(H)  هیدروژن ،(C)  کربن : عنصر غذایی شامل    16به  
 منگنز، (Fe)  آهن ،(S)  گوگرد ،(Mg)  منیزیم ،(Ca)  کلسیم ،(K) پتاسیم، (P)فسفر  
(Mn)، مس  (Cu) ،  روی(Zn)، مولیبدن  (Mo)، کلر  (Cl) بور  و  (B)  دنیاز دارن. 

کم مصرف یا     و    1گیاهان به دو گروه عمده پرمصرف        غذایی مورد نیاز      عناصر  
، کلسیم، پتاسیم، فسفر، عناصر پرمصرف  شامل نیتروژن   .  تقسیم می شوند   2ریزمغذی

 عنصر دیگر که در مقایسه با عناصر پرمصرف  به           هفتمنیزیم و گوگرد می باشند و      
یا مغذی   عناصر ریز ،  لیکن مصرف آنها ضروری است     مقدار کم مورد نیاز گیاه هستند     

 . نامیده می شوندکم مصرف

 درصد وزن خشک گیاه را تشکیل           90هیدروژن و اکسیژن که حدود         ، کربن
 درصد از وزن خشک گیاه از         10گرچه فقط   . از آب و هوا تأمین می شوند      ، می دهند

 لیکن،تشکیل شده است     ... کلسیم و ، گوگرد، پتاسیم، فسفر، عناصری چون نیتروژن  
 ضروریتولید و بهبود کیفیت محصول       ، ع مختلف برای رشد گیاه     تأمین آنها از مناب   

بخشی از عناصر معدنی مورد نیاز گیاه توسط بستر کشت یا آب آبیاری                 . می باشد
 برای  . کودهای شیمیایی تأمین می شوند      توسط عمدۀ آن      بخش کن،تأمین شده لی   

د و نمو    اطالعات بیشتر در باره نقش عناصر غذایی و اثرات کمبود آنان در رش                   
 . مراجعه شود2پیوست گیاهان به 

 
 کود آبیاریبرای ـ کودهای مناسب 2ـ2ـ5

نوع کود  . کود آبیاری به حاللیت کودها در آب آبیاری بستگی دارد          کارایی روش   
با سایر کودهای مورد نیاز،     ) یسازگار( قابلیت اختالط ، میزان حاللیت ، براساس هزینه 
کیفیت آب  ، یت تأمین چند عنصر غذایی      قابل، درصد و فرم عنصر     ، درجه خلوص 

 میزان حاللیت برخی    1 – 5در جدول    .آبیاری و سهولت مصرف کود انتخاب می شود      
ارائه شده  ، مواد شیمیایی جامد یا مایع که به عنوان منابع کودی استفاده می شوند               

                                                  
1- Macronutrient  
2- Micronutrient  
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 گرم  20 گرم نیترات آمونیم تا حداقل         1180حاللیت مواد شیمیایی از حداکثر       . است
 مورد نیاز     غذایی عناصر. وپر فسفات معمولی در یک لیتر آب متغیر می باشد              س

حاللیت کودها به دما نیز     . وندمحصوالت گلخانه ای از منابع مختلف کودی تأمین می ش       
.  زمان انحالل را کاهش می دهد     ، کردن کود   برای حل  بستگی دارد و استفاده از آب گرم      

 . ارائه شده است2ـ5 دما در جدول افزایشمیزان افزایش حاللیت برخی کودها با 

.  از مـنابع مختلف تأمین نمود مـی تـوان  را  گـیاهان مـورد نـیاز     کودهـای شـیمیایی     
نیتروژن و  % 21(سولفات آمونیم   ، )نیتروژن% 46( اوره    نیـتروژن مـورد نیاز از منابع      

 %12(مونــو فســفات آمونــیوم ، )نیــتروژن% 34(نیــترات آمونــیم  اوره ـ، )گوگــرد% 22
  %52(و پتاســیم مــورد نــیاز از مونوفســفات پتاســیم ) اکســید فســفر% 61نیــتروژن و 

شیمیایی متداول ترین مواد    . دنمی باش  تأمینقابل  ) اکسـید پتاسیم  % 34اکسـید فسـفر و      
استفاده می شوند و درصد عناصر غذایی         هـای گلخانـه  ای به عنوان کود         کشـت کـه در    

 اطالعات واقعی مندرج    البته توجه به  . ده است ارائه ش   3ـ5  در جدول  نموجـود در آنـا    
، دن برچسـب کودهـای مصـرفی کـه درصـد عناصر موجود در کود را نشان می ده                  در

 .دضروری می باش

 به عنوان مثال، اختالط سولفات         .دنمی باشهمه کودهای شیمایی قابل اختالط ن        
شکیل رسوب  آمونیم و کلرید پتاسیم در یک تانک کود، حاللیت مخلوط حاصل را با ت               

اغلب ترکیبات فسفره در حضور     . می دهدداری، کاهش   ی سولفات پتاسیم، به طور معن    
 سازگاری  .دنمی باشدار   کلسیم و منیزیم با غلظت باال، به لحاظ تشکیل رسوب، مسئله           

 .  ارائه شده است4ـ5اغلب کودهای شیمیایی رایج در جدول 

به روش کود آبیاری     های کامل   کود، امکان استفاده از      گلخانه  ایدر کشت های     
  و گوگرد، منیزیم، پتاسیم، فسفر،  شامل نیتروژن  ، اغلب ،کودهای کامل . دمی باشفراهم  

هستند که نوع و مقدار این عناصر، به طور معمول، بر روی                    عناصر ریزمغذی    
 ، با توجه به سهولت مصرف محلول کودهای کامل          .بندی آنان ارائه شده است      بسته

به همراه آب آبیاری در         این کودها      تمایل به مصرف   ه برداران  بسیاری از بهر   
 این نوع کودها در مقایسه با          . دارند محیط های تحت کنترل    و     های گلخانه  ای کشت

کودهای کامل  . تری دارند  هزینه مصرف پایین    لیکن، دنمی باشتر   ، گران کودهای ساده 
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مورد نیاز گیاهان   غذایی  اصر  عنباید از منابع قابل اطمینان خریداری شوند تا حاوی           
 . باال باشند)خلوص(با کیفیت 

 
 ـ برنامه کوددهی محصوالت گلخانه ای3ـ5

، طراحی زیادی که برای     گلخانه ها و محیط های کشت تحت کنترل با توجه به هزینه         
 به کشت     آنها مورد نیاز است، به طور معمول،            بهره برداری و نگهداری   ، احداث

 سبزی و صیفی و گل و گیاهان زینتی که              مانندده زیاد    محصوالت با ارزش افزو    
در عملکرد محصوالت   .   اختصاص می یابند  ، پرنیاز هستند  ، نیز، نسبت به آب و کود     

 کمبود عناصر غذایی    ،گلخانه  به میزان قابل مالحظه ای بیش از مزرعه است بنابراین           
عملکرد  ، در کانادا  .دهدمی داری، کاهش   ی عملکرد محصول را، به طور معن      ،مورد نیاز 

ر ب کیلوگرم   27 و   160، 73خیار و فلفل گلخانه ای به ترتیب        ، گوجه فرنگیمحصوالت  
گلخانه ها این   در   . ر مترمربع گزارش شده است        ب بوته     200مترمربع و کاهو       

 نوبت در سال کشت      10تا   8کاهو  ،  نوبت 3 تا   1خیار  ،  نوبت 1گوجه فرنگی و فلفل     
/2 تا    3/24 میانگین عملکرد محصوالت گلخانه ای        امریکا، حدهدر ایاالت مت  . می شوند

 کیلوگرم  5/1 ـ   75/0محصوالت در مزرعه    عملکرد  مترمربع و میانگین    بر   کیلوگرم   39
ر مترمربع   ب  کیلوگرم گوجه فرنگی  160تولید  ،  در فلسطین اشغالی  . مترمربع می باشد بر  
 .  نوبت کشت در سال گزارش شده است4با 

ی محصوالت گلخانه ای و محیط های تحت کنترل به نوع و           برا کودف  مدیریت مصر 
نوع و نسبت کودهای      ، شرایط آب و هوایی داخل گلخانه        ، مرحله رشد محصول   

نیاز غذایی گیاهانی چون        . بستگی دارد  ) بستر کشت  (روش تولید     ، مصرفی
زایش بادمجان و توت فرنگی در دوره گل دهی به برخی عناصر اف           ، فلفل، گوجه فرنگی

 میوه به پتاسیم بیش از نیتروژن که        ناین محصوالت در مرحله تولید و رسید      . می یابد
 فسفر که سبب سفت شدن و       بیش از   شده یا   در آنان  سبب افزایش طول دوره رویشی    

سبزیجات برگی در سراسر فصل رشد به           . نیاز دارند ، کاهش آب میوه می شود     
  که در نیمه اول فصل رشد کندتر       وسط آنها  ت  غذایی عناصرنیتروژن نیاز داشته و جذب      

نیتروژن مورد نیاز گل های زینتی متفاوت      . است در نیمه دوم فصل رشد افزایش می یابد       
 . ز و میخک دارای نیاز متوسط و داوودی پرنیاز استرُ،  آزالیا کم نیاز گل.می باشد
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 لیمعمو  دارای دمای میزان حاللیت برخی مواد شیمیایی در آبـ1ـ5جدول 
 1) معمولیلیتر آببر برحسب گرم (

 حاللیت

  در آب معمولی

  )گرم بر لیتر(

 ماده شیمیایی

 حاللیت 

 در آب معمولی

  )گرم بر لیتر(

 ماده شیمیایی

 نیترات آمونیوم 1180 اوره 780

 سولفات آمونیوم  710 کلرید پتاسیم 350

 نیترات کلسیم 1020 براکس 10

(MAP)ت آمونیوم منوفسفا 230 کلرید کلسیم 600

 (DAP)دی فسفات آمونیوم  430 )روسفِ(سولفات آهن  290

 نیترات پتاسیم 130 سولفات منیزیم 710

 سولفات پتاسیم 100 سولفات منگنز 1050

 نیترات سدیم 730 کلرید سدیم 360

 سوپر فسفات 20 مولیبدات سدیم 560

 سوپر فسفات تریپل 40 سولفات روی 750
 

 
 فزایش حاللیت برخی مواد شیمیایی با افزایش دما  اـ2ـ5جدول 

  2) گرم آب100  هردرماده گرم (

 ماده شیمیایی

 کلرید پتاسیم سولفات پتاسیم نیترات پتاسیم نیترات آمونیوم

 ماد

 )درجه سلسیوس(
158 21 9 31 10 

195 31 11 34 20 

242 46 13 37 30 
 

 
 
 
 

                                                  
1- Lorenzo and Maynard, 1980  
2- International Potash Institute (IPI)  
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 1تفاده در محیط های کشت تحت کنترل منابع عناصر غذایی مورد اسـ3ـ5جدول 

  غذاییعنصر منبع درصد عنصر در منبع

 نیترات آمونیم 5/33

 نیترات کلسیم 5/15

 **     نیترات کلسیم 7

 نیترات پتاسیم 13

 اسید نیتریک متغیر

 (N)نیتروژن 

 مونو فسفات پتاسیم 33

 اسید فسفریک متغیر
 (P)فسفر 

 کلرید پتاسیم 50

 نیترات پتاسیم 5/36

 سولفات منیزیم پتاسیم 3/18

 سولفات پتاسیم 43

 (K) پتاسیم

 نیترات کلسیم 19

 کلرید کلسیم 36

 **نیترات کلسیم 11

 (Ca)کلسیم 

 سولفات منیزیم 10

 سولفات منیزیم پتاسیم 11
 (Mg)منیزیم 

 سولفات منیزیم 14

 سولفات منیزیم پتاسیم 22

 سید سولفوریکا متغیر

 سولفات پتاسیم 18

 (S)گوگرد 

 برات سدیم 20

 اسید بوریک 17
 (B)بور 

 کلرید مس 17

 سولفات مس 25

 **نیترات مس 17

 (Cu)مس 

 سولفات روی 26

 نیترات روی 17
 (Zn)روی 

                                                  
1- Hochmuths ,1991  
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 3ـ5ادامه جدول 
  غذاییعنصر منبع درصد عنصر در منبع

 کالته آهن 5ـ12
 (EDTA, DTPA) 

 (Fe)آهن 

 کلرید منگنز 44
 سولفات منگنز 28

 **نیترات منگنز 15

 (Mn)منگنز 

 مولیبدات آمونیم 54
 مولبیدات سدیم 39

 (Mo)مولیبدن 

 کلرید پتاسیم 52
 کلرید کلسیم 64

 (Cl)کلرید 

 به صورت مایع** 
 

 1 اختالط  پذیری کودهای محلول رایجـ4ـ5جدول 

SOP N 
+ 

Mg

PN 
+ 
P 

PN 
+ 

Mg 

PN MKP MAP CN AS AN
 

U 
 کودهای محلول

 )U(اوره    ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

 )AN(نیترات آمونیم  ق  ق ق ق ق ق ق ق ق ق

 )AS(سولفات آمونیم  ق ق  ق.ک ق ق ق.ک ق.ک ق ق ق

 )CN(نیترات کلسیم  ق ق ق.ک  ق.غ ق.غ ق ق.غ ق.غ ق ق.ک

 )MAP(منوفسفات آمونیم  ق ق ق ق.غ  ق ق ق.ک ق ق.غ ق

 )MKP(منو فسفات پتاسیم  ق ق ق ق.غ ق  ق ق.ک ق ق.غ ق

) نیترات پتاسیم(مولتی پتاسیم  ق ق ق.ک ق ق ق  ق ق ق ق
)PN( 

   Mg+مولتی پتاسیم  ق ق ق.ک ق.غ ق.ک ق.ک ق  ق.غ ق ق

)PN+Mg( 

) 12ـ2ـNPK)44 مولتی ـ  ق ق ق ق.غ ق ق ق ق.غ  ق.غ ق
)PN+P( 

 ) Magnisal(مگنیزل  ق ق ق ق ق.غ ق.غ ق ق ق.غ  ق

)N+ Mg( 

 )SOP(سولفات پتاسیم   ق ق ق ق.ک ق ق ق ق ق ق 
 

 غیر قابل اختالط: ق.کم قابل اختالط،    غ: ق.قابل اختالط،   ک: ق:     اختالط پذیری کودهای محلول

                                                  
1- Fertigation Manual, Yara International, Norway, 2006  
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عمق و  ، گلخانه و محیط های تحت کنترل در مقایسه با مزرعه            در  بستر کشت    
در . غذایی و آب در آنها کم است      عناصرهداری  وسعت محدودتری داشته و ظرفیت نگ     

ویژگی  ،مواد خنثی بسترهای کشت شامل    و در   ) هیدروپونیک(کشت های بدون خاک    
لذا کودها باید در مقادیر کم و دفعات        . نگهداری عناصر توسط ذرات خاک وجود ندارد      

 . بیشتر مصرف شوند

به فرم نیتراته یا      عنصر غذایی نیتروژن را        هکودهای نیتروژن ، طور معمول ه  ب
، نیتروژن آمونیومی سبب افزایش رشد سبزینه گیاه          . آمونیومی عرضه می نمایند   

 لیکن،. برگ ها پهن تر و ساقه ها طویل تر می شوند      شده و     شدن گیاه   آبدار شادابی و 
 ،بنابراین. می شودبیشتر آنان    استحکام   ان و  شدن گیاه   تر نیتروژن نیتراته سبب سفت   

ی آمونیومی برای محصوالت گلخانه ای چون سبزیجات برگی             مصرف منابع کود   
 درجه  13نیتروژن آمونیومی در فصل سرد و دمای کمتر از              . مناسب تر می باشند 

در و  لذا توصیه می شود که در این شرایط          . می تواند سمیّت ایجاد نماید    لسیوس  س
رصد نیتروژن   د 50کمتر از   ،  افزایش دمای گلخانه   ات برای امکانفراهم نبودن   صورت  

 مصرف نیترات   ل، معمو  به طور  . به فرم آمونیوم یا اوره مصرف شود       ،مورد نیاز گیاه  
  .کندنیاز گیاه را تأمین می کلسیم مورد کلسیم بخشی یا تمام 

 از مونوفسفات   ،طور معمول ه  منابع کودی تأمین کننده فسفر محدودتر بوده و ب          
از اسید  ، نیز مورد نظر باشد   ) هاشپ ـ    (pH  میزان پتاسیم و در مواردی که کاهش      

 به دلیل دارا بودن      ، به طور معمول،   سایر کودهای فسفره  . فسفریک استفاده می شود  
 ی آبیاری سامانه هاا در     هچکان قطرهدرجه خلوص پایین ممکن است سبب گرفتگی           

لیکن . سولفات پتاسیم از کلرید پتاسیم گران تر و کم محلول تر است            . قطره ای شوند 
د پتاسیم ممکن است درجه خلوص کمتری داشته و یون کلرید آن نیز می تواند اثر               کلری

ولی گران بوده و کاربرد آن       ، تیوسولفات پتاسیم بسیار محلول   . سمیت داشته باشد  
برای تأمین عناصر غذایی گوگرد و پتاسیم مورد نیاز محصوالت باارزش گلخانه ای               

 تأمین  1نابع ترکیبات سولفات یا کالت ها    عناصر ریزمغذی نیز از م    . قابل توصیه است  

                                                  
1- Cheats  
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، و روی دارای حاللیت مناسب و کالت های آهن         منگنز، سولفات های منیزیم . می شوند
 . گران تر از کودهای معمولی می باشندلیکن،منگنز و روی نیز محلول هستند ، منیزیم

طور ه  ب. کود توجه به مصرف متعادل کودها ضروری است        مدیریت مصرف   در  
 عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم به مقدار مساوی مصرف می شوند نسبت               ،ولمعم

فرمول کودی  . متغیر است  1 به   4  یا   1 به   2 فسفر از به  مناسب برای مصرف نیتروژن     
 نسبت مناسب   5ـ5در جدول   . محصوالت گلخانه ای مناسب می باشد     برای اکثر  2:1:21

راهنما ارائه شده   ارقام  ای به عنوان     نیتروژن به پتاسیم برای برخی گیاهان گلخانه         
 .است

 
 2 گیاهان گلخانه ای برخیبرای )O2:K N(  نسبت مناسب نیتروژن به پتاسیمـ5ـ5جدول 

3:1 2:1 1:1 5/1:1 1:2 

 سیکالمن میخک بطور عمومی بگونیا آزالیا

 
 ـ روش های تولید محصوالت گلخانه ای4ـ5

یط های کشت تحت کنترل شامل دو      روش های تولید محصوالت در گلخانه ها و مح      
کود مورد نیاز در روش اول       .  و کشت بدون خاک می باشد      یگروه عمده کشت خاک   

 تهیه   کوددهی، به دلیل تفاوت مدیریت    . براساس نتایج آزمون خاک تعیین می شود       
لیکن با نمونه برداری صحیح از خاک در زمان های           . جداول استاندارد مشکل است    

 و مقادیر عناصر غذایی   ) EC،  هدایت الکتریکی (شوری  ، pH دقیق   اندازه گیری، معین
راهنما یا دستورالعمل های مندرج در        می توان از جداول    ، و تفسیر دقیق نتایج     خاک

ر دانشگاه  ، د 1980در سال   به عنوان مثال،    . برچسب کودهای تجارتی استفاده نمود     
تفسیر  ورالعمل عمومی  یک دست   ،مطالعات و تجارب    نتایج     براساس جمع بندی   ،یوتا

 ارائه  6ـ5دول  به صورت ج   و   تهیه محصوالت گلخانه ای     کشت نتایج آزمون خاک برای   
 در طول فصل رشد       جداول آزمون خاک به همراه کنترل وضعیت تغذیه ای گیاه           .شد

                                                  
1- N - P٢O۵ - K٢O  

، ترجمه طباطبایی و     »گلخانه ایتهیه بستر کشت، تغذیه و آبیاری در محصوالت            « برای اطالعات بیشتر به کتاب         -2
 . مراجعه شود) وزارت جهاد کشاورزی(ملکوتی 
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جداول استاندارد که   و کاربرد   تجزیه برگ یا سایر اندام های هوایی       از روی نتایج     گیاه
 عدیل ت برای ارزیابی و  ،  نشان می دهند   گیاه غلظت عناصر غذایی را در    محدوده مناسب   
 . می باشنداستفاده قابل براساس شرایط واقعی، برنامه کوددهی 

طور ه  ب،   پس از تعیین کود مورد نیاز محصوالت گلخانه ای          خاکی، در روش کشت  
یم مورد   درصد از نیتروژن و پتاس     40تا   20عناصر ریزمغذی و     و    تمام فسفر  ،معمول

نیاز گیاه قبل از کشت و بقیه عناصر غذایی  همراه آب آبیاری و به روش کود آبیاری                  
 برای تأمین پتاسیم از محلول نیتروژن ـ پتاسیم            ،طور معمول ه  ب. دنمصرف می شو 

مصرف .  پتاسیم به مقدار کم در هر نوبت آبیاری مصرف می شود             ،اغلبو  استفاده  
 محلول  ،معمولبه طور    . ه آبیاری مرسوم است     گوگرد بیش از پتاسیم در سامان        

، که تزریق آن آسان است      ) گوگرد% 36نیتروژن و    % 12با  (تیوسولفات آمونیوم    
 روش کود آبیاری به ویژه در بسترهای شنی و            ه پتاسیم ب  کاربرد. می شودمصرف  

روش مناسبی برای تأمین     ، خاک های با مواد آلی کم که کمبود پتاسیم وجود دارد             
                   . م مورد نیاز گیاه می باشدپتاسی

، 1 پیت   هایی چون   محصوالت گلخانه ای در بستر         ،در روش تولید آبکشت       
خاک اره و   ، پرلیت، شاخ و برگ کاج یا نارگیل     ، شن، )رس های پوکه ای  (2لیتکوورمی 

چنانچه کشت در بستری از مواد خنثی انجام           . یا مخلوطی از آنها کشت می شوند       
 تأمینآبیاری  آب   همراه    و  تمام عناصر غذایی مورد نیاز باید به صورت محلول         ،شود
 عناصر  ، محلول یکی از روش های کشت هیدروپونیک است     که   NFT3در روش   . شوند

 ان گیاه کند و می  حرکتگیاهان  غذایی مورد نیاز به صورت  آزادانه در اطراف ریشه            
 ،بنابراین. ول استوار نگهداشته می شوند   م در این محل   به شکل های متفاوت و با کمک قیّ      

بدون  کشت   روش در   ان مورد نیاز گیاه    غذایی عناصرتنها روش عرضه    کود آبیاری   
 نسبت های مختلفی برای تهیه محلول های غذایی قابل استفاده در کود             .باشدمی  خاک

این . سبزیجات برگی و فلفل توصیه شده است      ، خیار، آبیاری محصوالت گوجه فرنگی  

                                                  
1- Peat  
2- Vermiculite 
3- Nutrient film technique (NFT)  
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در صورت   و    ارزیابی  باید ،سبت ها جنبه راهنما دارد و برای شرایط واقعی کشت           ن
 .شوندلزوم تصحیح 

 
 1ـ دستورالعمل عمومی تفسیر نتایج آزمون خاک برای محصوالت گلخانه ای6ـ5جدول  

 ه بندی توصیفیگرو

 کم قابل قبول مناسب زیاد خیلی زیاد
 عامل واحد

0/5> 0/5-5/3 5/3-0/2 0/2-75/0 75/0-0 یمنس بر مترزدسی  امالح محلول

300> 299-200 199-100  نیتروژن نیتراته میلی گرم بر لیتر 39-0 99-40

 فسفر میلی گرم بر لیتر 2-0 5-3 9-6 18-11 <19

350> 249-250 249-150  پتاسیم میلی گرم بر لیتر 59-0 149-60

 کلسیم میلی گرم بر لیتر 79-0 199-80 <200  

 منیزیم میلی گرم بر لیتر 29-0 69-30 <70  

 
 ـ کود آبیاری در تولید سبزیجات گلخانه  ای5ـ5

محصوالت سبزی و صیفی گلخانه  ای بخش مهم و رو به رشدی             در حـال حاضـر،      
، ایاالت متحده ، در کشورهای کانادا  . فـرآورده هـای غذایی تشکیل می دهند        را در تولـید   

فلفل و پس از    ، خیار، خانه ای شامل گوجه فرنگی     محصوالت عمده گل   ،مکـزیک و اسپانیا   
 نتایج  .شوند می   ولیدکود آبیاری ت   که، به طور عمده، با روش        دنشباآن کـاهو و کلم می       

بررسی وضع موجود گلخانه های     «پرسش نامه های    بدست آمده از    جمـع بندی اطالعات     
گروه ،  رانیکه توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ا       » تولـید سبزی و صیفی در کشور      

با هدایت  (و  کـار اسـتفاده پـایدار از مـنابع آب برای تولید محصوالت کشاورزی تهیه                
 در حال  نشان می دهد کهبـرداران تکمـیل شـد،    توسـط تعـدادی از بهـره     ) کارشناسـان 

به % 8 ،خیار به کشت    پرسـش نامـه هـا     مـورد بررسـی ایـن       ای  هـ گلخانـه   % 99 حاضـر، 
این % 99 کشت در    .اختصاص دارد ن کشت دوم    فلفـل بـه عنوا    بـه   % 4گوجـه فرنگـی و      

بخشی از کودهای مورد    ،  گلخانه ها این  % 100در   و    خاکی انجام   به صورت  گلخانه های 
 نمونه هایی از     در اینجا،  .نـیاز بـه ویژه نیتروژن به روش کود آبیاری مصرف می شود            

                                                  
1- James and Topper, 1993 
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یاالت برنامه کود آبیاری برخی محصوالت سبزی و صیفی که در کشورهای کانادا و ا             
 . ارائه می شودد،نا   امریکا مورد استفاده واقع شدهمتحده

 
 ـ کود آبیاری گوجه فرنگی گلخانه ای1ـ5ـ5

در روش کشت   . گوجـه فرنگـی گلخانه ای نیاز غذایی زیادی به ویژه به پتاسیم دارد             
خاکـی قـبل از کشـت نمونـه خـاک تهـیه و نسبت های کودی مورد نیاز براساس نتایج                     

 کــل فســفر مــورد نــیاز در هــنگام ،معمــولبــه طــور . دنییــن مــی شــوتجــزیه خــاک تع
 30 تا   20با خاک سطحی الیه      بـه طـور کـامل      و   در خـاک پخـش    آمـاده سـازی بسـتر       

پتاسیم و کل عناصر ریز مغذی مورد       ، بخشی از نیتروژن  .  مخلوط می شود   مترسـانتی   
.  می شوند  مصرفگیاه   پتاسیم در طی فصل رشد        و نـیاز هنگام کشت و بقیه نیتروژن      

مـثال از الگوی مصرف نیترات آمونیم و سولفات پتاسیم مورد نیاز  گوجه فرنگی               یـک   
ارقام این  .  ارائـه شده است    7ـ5گلخانـه ای بـرای دو کشـت بهـاره و پایـیزه در جـدول               

شنی و برای     مورد نیاز در خاک      هایر کود یدامق. حداقل مقادیر توصیه شده می باشند     
در کشت خاکی ممکن است به . تـا دو برابـر افـزایش یابند    ،ممکـن اسـت   ،  عملکـرد بـاال   

گوگـرد برای افزایش آن      و از     بسـتر کشـت از آهـک بـرای کـاهش           pH  تنظـیم  مـنظور 
 خاک و آب تعیین     میزان پ ـ هاش    براساس   کننده  اسـتفاده شود که مقدار ماده اصالح        

 .و قبل از کشت مصرف می شود

  گیاه، رشدمتفاوت   فرنگی در مراحل     با توجه به متفاوت بودن نیاز غذایی گوجه         
برنامه کود آبیاری گوجه فرنگی    ، می توان براساس الگوی مصرف عناصر غذایی اصلی      
الگوی مصرف    8ـ5در جدول   . را متناسب با مراحل فیزیولوژیکی رشد تنظیم نمود         

 یک    برای  O2KوN ، 5O2 P نسبت هایکودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم به صورت         
 .د آبیاری گوجه فرنگی ارائه شده استبرنامه کو

کشت در  مثال از برنامه کود آبیاری گوجه فرنگی با روش قطره ای برای                 یک  
توجه شود که   .  ارائه شده است   9ـ5 بافت لوم تا شنی لوم در جدول          دارایخاک های  

برنامه تأمین نیاز غذایی گیاه نه بر پایه سطح کشت           ، کود آبیاری با روش قطره ای    در  
 کود در زمان    ،در این مثال  . ه با توجه به غلظت نهایی محلول کود تنظیم می شود           بلک
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 در صورت نیاز می توان از پیت یا آهک یا گوگرد برای             ،لیکن. کشت مصرف نمی شود  
عناصر غذایی  .  استفاده نمود   pHبهبود ویژگی های ساختمان خاک و یا تنظیم              

 5/0،  لیتر آب   1000لذا به هر     . د اضافه شو   کوددهیریزمغذی نیز باید به برنامه        
یک نوع کود تجارتی      (STEM کیلوگرم    7/0و  ) آهن% 13با  (کیلوگرم کالت آهن     
مولیبدن و  % 46، منگنز% 15/8، آهن% 5/7، مس% 2/3، بور% 45/1مصرفی در کانادا با     

تولید گوجه فرنگی در روش      برنامه کود آبیاری برای    . اضافه می شود ) روی% 5/4
 10ـ5 ولادر جد . براساس نوع بستر کشت تنظیم می شود     ، گلخانهدر  اک  کشت بدون خ  

 و  )آلی( پیتکشت  بسترهای   از برنامه کود آبیاری گوجه فرنگی در         هایی مثال  11ـ5و  
 فوق، همراه کودهای    اید به برای تأمین عناصر ریزمغذی ب    .  ارائه شده است   پشم سنگ 

ها،  در این مثال  . اضافه شود ) اری آبی  لیتر آب  1000به هر    (STEM کیلوگرم کود    5/0
 7/0و میزان   پاییزه از هفته چهارم کشت شروع        برنامه کود آبیاری برای گوجه فرنگی    

 لیتر آب   1000در) آهن% 13( کیلوگرم کالت آهن     5/0 و STEMکیلوگرم کود تجارتی    
در تهیه  . گوجه فرنگی توصیه شده است    مورد نیاز    برای تأمین عناصر ریزمغذی       

 رقیق  وترکیبات کلسیم    جداگانه برای رقیق کردن       د آبیاری از دو تانک        محلول کو 
قسمت از   یک    هنگامی که       .استفاده می شود   رکیبات سولفات و فسفات      کردن ت  

غلظت نهایی عناصر غذایی برابر     ،  قسمت آب مخلوط  شود    98 در   تانکمحلول های هر   
 .شدبا می 12ـ5مقادیر جدول 

 جنبه  ،رنگی گلخانه ای که در این بخش ارائه شده اند       برنامه های کود آبیاری گوجه ف   
راهنما داشته و الزم است که در طی فصل رشد با کنترل وضعیت تغذیه ای گیاه در                   

ی تعیین غلظت عناصر غذایی در اندام ها     . دنشرایط واقعی گلخانه ارزیابی و تعدیل شو      
شود که غلظت    وجه  ت. هوایی روش مناسبی در بررسی وضعیت تغذیه ای گیاه است          

 در برگ یا دمبرگ گوجه فرنگی فقط در صورت رعایت دستورالعمل های           ر غذایی عناص
اندازه گیری و سپس تفسیر دقیق نتایج می تواند مبنای مناسبی           ، صحیح نمونه برداری 

 سطوح توصیه شده    13ـ5در جدول   .  ارزیابی و تنظیم برنامه کود آبیاری باشد        برای
 و  رداین جدول نیز جنبه راهنما دا     .  فرنگی ارائه شده است   در برگ گوجه  غذایی  عناصر  
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این جدول توصیه    ارقام    استفاده از  برای.  و تعدیل شود   تصحیحباید با شرایط واقعی     
و   شده  و از هر کدام یک برگ تهیه و مخلوط             انتخاب  بوته 8 تا   6  ابتدا می شود که 

زمان مناسب  . ل شود  ارسا  به آزمایشگاه  سپس برای تجزیه و تعیین عناصر غذایی        
باید از   ه هانمونتر باشد و    م سانتی  5نمونه برداری هنگامی است که قطر میوه حدود          

 . دن شوتهیهبرگ باالیی میوه 
 

   1مصرفی برای گوجه فرنگی  ـ مقدار نیترات آمونیم و سولفات پتاسیم7ـ5جدول 

 بهاره ـ کشت الف

 ) متر مربع10  هرگرم در(مقدار مورد نیاز 

 N نیترات آمونیم O2K سولفات پتاسیم
 پس از کشت زمان

 )هفته(

230 112 73 25 3 

230 112 112 37 5 

230 112 112 37 7 

150 73 161 50 9 

150 73 161 50 11 

100 50 161 50 13 

100 50 161 50 15 

 .دی نیتروژن و پتاسیم نیز قابل استفاده می باشندکومنابع سایر 
 

 ب ـ کشت پاییزه

 5 ـ 4 40 122 26 54

 8 ـ 6 24 122 122 60

 10 ـ 8 ــ ــ 122 60
دفعات  رشد گیاه کندتر و مقادیر کود مورد نیاز و        ، بـا توجـه بـه تغیـیر طـول روز و شدت نور در پاییز               

 .کوددهی کاهش می یابد

 
 
 

                                                  
1- Marr, 1995  
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  1مراحل فیزیولوژیکی رشد گیاه گوجه فرنگیمبنای  برکودهای اصلی ـ نسبت مصرف8ـ5جدول 
 

 صلی انسبت عناصر غذایی
 مالحظات

O2K 5O2P N 
 رشد مرحله فیزیولوژیکی

توسعه ریشه و استقرار     ،  زیاد K و   Pمصرف  
 .گیاه را تسریع می نماید

 کشت تا استقرار گیاه 1 1 1

رشد گیاه و توسعه برگ     ،  زیاد K و   Nمصرف  
 .را سرعت می بخشد

 رشد رویشی 2 5/0 5/1

Kرنگ و ، اندازه(ت میوه  زیاد سبب بهبود کیفی
 .می شود) طعم

 تولید میوه تا رسیدن میوه 1 3/0 3

K             انباداری زیاد سبب افزایش خاصیت 
 .محصول می شود

رسیدن میوه تا برداشت محصول 1 1/0 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1- International Potash Institute (IPI)  
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 1ـ سطوح توصیه شده عناصر غذایی در برگ گوجه فرنگی13ـ5دول ج

 عنصر درصد عنصر )ام پی پی(  کیلوگرمربمیلی گرم 

250-100 Fe 5/5-0/4 N 
150-30 Zn 0/1-3/0 P 
300-40 Mn 0/7-0/4 K 
25-5 Cu 0/5-0/1 Ca 
100-35 B 5/1-4/0 Mg 

0/5-15/0 Mo   
 
 

 ـ کود آبیاری خیار گلخانه ای 2ـ5ـ5

 توصیه می شود که    . عملکرد محصول باال است    بوته  خیار در گلخانه سریع و     رشد  
برنامه کود  . روزانه محاسبه شود  غذایی   غذایی مورد نیاز خیار بر پایه نیاز           ناصرع

مصرف . آبیاری خیار باید تعادل میان مراحل رشد رویشی و زایشی را حفظ نماید               
د و سبب تأخیر در     نبیش از حد کودهای نیتروژن طول دوره رویشی را افزایش می ده          

 و  استشه خیار گلخانه ای به شوری حساس        ری به عالوه، . دنتولید گل و میوه می شو    
 .صدمه می بینددر آب آبیاری حلول  کودهای مزیادغلظت به سرعت از 

تحقیقات در زمینه رشد میوه و جذب عناصر غذایی در خیار گلخانه ای نشان             نتایج  
لذا توصیه می شود   . می دهد که اثر نیتروژن نیتراته بهتر از نیتروژن آمونیومی است           

عناصر % 80خیار حدود   . نیاز کودی خیار از منبع نیترات تأمین شود        % 50 که حداقل 
نیتروژن مورد نیاز   . غذایی مورد نیاز را از مرحله تشکیل میوه به بعد جذب می نماید             

 .کمتر از روش مصرف خاکی است درصد  40 تا 20خیار با روش کود آبیاری 

مصرف ، آبیاری قطره ای  و تحت در تولید خیار گلخانه ای به روش کشت خاکی            
مصرف آهک یا گوگرد و پیت      نیاز به   در صورت   . کود هنگام کشت توصیه نمی شود    

این ترکیبات هنگام آماده سازی بستر کشت         ، و بهبود ساختمان     pHبرای تنظیم 

                                                  
1- Snyder, 2005 
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مثال از برنامه کود آبیاری خیار گلخانه ای در          یک   14ـ5رجدول  د. می شود مصرف
أکید می شود که محلول های غلیظ حاوی کلسیم در           ت. کشت خاکی ارائه شده است      
مخلوط نمودن  در قبل بیان شد،       طور که     زیرا همان ، تانک جداگانه ای رقیق شود    

فسفات در یک تانک سبب رسوب       یا  ترکیبات غلیظ کلسیم با ترکیبات غلیظ سولفات          
های  عناصر ریزمغذی نیز همراه کود     باال،در مثال   . سولفات و فسفات کلسیم می شود    

% 7شامل  (با استفاده از یک کالت تجارتی حاوی ریزمغذی ها         . دناصلی مصرف می شو  
 1که به میزان    ) مولیبدن% 06/0بور و   % 3/1، مس% 1/0، روی% 4/0، منگنز% 2، آهن

یک لیتر محلول نهایی با نسبت         ،  لیتر آب مصرف می شود       1000 هر کیلوگرم در 
 میلی گرم  006/0 میلی گرم بور و     13/0، س میلی گرم م  7/0دارای   100 به   1رقیق سازی

 .مولیبدن است

مثال از برنامه کود آبیاری خیار گلخانه ای به روش کشت بدون خاک در                   یک  
به عنوان بستر کشت استفاده     1»پیت هارو « ارائه شده که در آن از روش          15ـ5جدول  
عنوان تحت  » هارو«  در ایستگاه تحقیقات    1980 این روش در اوایل سال         . است شده

 .شد برای تولید محصول خیار گلخانه ای تهیه و استفاده 2»پیت ـ بگ«روش 

 
 
 

                                                  
1- Harrow peat  
2- Peat – bag system 
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 نـیاز غذایی خیار به عناصر ریزمغذی با استفاده از            کـود آبـیاری،    در ایـن بـرنامه    
با . تأمین می شود  ، شدبیان  در قبل   کـالت تجارتـی مخلوط ریزمغذی ها که ترکیبات آن           

هـر لیتر محلول نهایی با نسبت  ،  لیـتر آب 1000کـیلوگرم از ایـن کـالت در        2مصـرف   
 08/0،  میلی گرم منگنز   4/0،   میلی گرم آهن   4/1ای  دار) 100 بـه    1 ( 1:100رقـیق سـازی     

 میلی گرم مولیبدن    012/0 میلی گرم بور و      26/0،  میلـی گرم مس    02/0، میلـی گـرم روی    
 .است

 غیر خاکی   برنامه کود آبیاری در تولید خیار گلخانه ای کشت شده در بسترهای             
را اری مواد غذایی     نگهد مشابه ذرات خاک نبوده و قابلیت      پرلیت و پشم سنگ که       مانند
یک . با روش های تولید کشت خاکی و یا کشت در مواد آلی متفاوت می باشد               ، ندارند

مثال از برنامه کود آبیاری برای تولید خیار گلخانه ای کشت شده در پشم سنگ در                   
مخلوط ریزمغذی ها با   حاوی  در این برنامه نیز از کالت       .  ارائه شده است   16ـ5جدول  
 100  هر رد به میزان یک کیلوگرم کالت       ،14ـ5  و 13ـ5ه برای جداول     شد ارائهترکیب  

 .لیتر آب استفاده می شود

که . مثال های ارائه شده تلفیق نتایج تحقیقات و تجربیات محققان کانادا می باشند             
. تعدیل شوند ارزیابی و در صورت لزوم      در شرایط واقعی    باید  جنبه راهنما داشته و     
 ضروری  انهای کود آبیاری بررسی وضعیت تغذیه ای گیاه          برای ارزیابی برنامه    

،  توصیفی کم   عناوینمقادیر عناصر غذایی برگ خیار تحت           17ـ5در جدول    . است
مس و منگنز   ، رویگیری شده عناصر     اندازه مقادیر   .ندطبیعی و زیاد گروه بندی شده ا    

ذی  های برگ که با قارچ کش یا محلول غذایی حاوی عناصر ریزمغ                     در نمونه  
با در رابطه    راهنمای مناسبی برای بررسی وضعیت تغذیه ای گیاه         وند،محلول پاشی ش 

 به دلیل آلودگی احتمالی سطح گیاه با خاک و           ،معمولبه طور   . این عناصر نمی باشند  
،  آهن تعیین نیاز گیاه به    بهتر است در مورد      ،آهن در گیاه  عنصر   عدم تحرک    ،چنین هم

 .با احتیاط استفاده شوداز تفسیر نتایج تجزیه برگ 
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 ـ سطوح عناصر غذایی در تجزیه برگ خیار با نمونه گیری از جوان ترین17ـ5جدول 
 1برگ بالغ همراه دمبرگ در اوایل مرحله گل دهی

  بندی توصیفیگروه

 واحد کمبود کم طبیعی زیاد خیلی زیاد

عناصر 
 غذایی

 N درصد >8/1 5/2-5/1 5/4-5/2 6-5/4 <6
 P درصد >2/0 3/0-2/0 7/0-3/0 0/1-7/0 <0/1
 K درصد >0/2 5/2-0/2 0/4-5/2 0/5-0/4 <0/5

 Ca درصد >0/1 5/2-0/1 0/5-5/2  
 Mg درصد >15/0 3/0-15/0 5/1-3/0 5/2-5/1 <5/2

 S درصد  >3/0 0/1-3/0  

 Na درصد   35/0-0 <35/0 
 Cl درصد   5/1-0 0/2-5/1 <0/2

 Cu ر کیلوگرمبمیلی گرم  >3 8-3 20-8 30-20 <30
 Zn ر کیلوگرمبمیلی گرم  >15 20-15 100-20 300-100 <300
 Mn ر کیلوگرمبمیلی گرم  >15 60-15 400-60 500-400 <500

 Fe ر کیلوگرمبمیلی گرم   >50 300-50  
 B ر کیلوگرمبمیلی گرم  >20 30-20 70-30 100-70 <100

 Mo کیلوگرمر بمیلی گرم  >2/0 5/0-2/0 0/2-5/0  

 
 ـ کود آبیاری فلفل گلخانه ای3ـ5ـ5

در گلخانـه می توان     . کـامالً بـا مـزرعه مـتفاوت مـی باشـد           ،  تولـید فلفـل در گلخانـه      
محصـول فلفـل را بـا کمیت و کیفیت باال در یک سطح کشت محدود و برای دوره های                    

، اداکان، هلند، هم اکنون کشورهای مکزیک   . تولـید نمـود   رشـد   زمانـی خـارج از فصـل        
با کیفیت  ) قرمز و نارنجی  ، زرد(فلسـطین اشغالی و اسپانیا صادرکننده فلفل های رنگی          

در فلوریدا تولید فلفل های رنگی در رتبه اول محصوالت گلخانه ای قرار             . بـاال می باشند   
ر متر مربع   ب کیلوگرم   20 و حداکثر    15تا   8دارد و عملکـرد محصـول در حـال حاضر           

شاخ و برگ   ، در بستر پرلیت  (غلب به صورت کشت بدون خاک       روش تولید ا  . مـی باشد  

                                                  
1- Cresswell and James, 2004 
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اسـت که در آن از محلول غذایی مشابه برنامه تغذیه گوجه فرنگی        ) مخلـوط پیـت   ، کـاج 
باید گیاه غلظـت محلـول غذایی با افزایش رشد   . بـرای تغذیـه فلفـل اسـتفاده مـی شـود           

از به بستر کشت    تقال  ها پس از ان   ء برای کود آبیاری نشا    ،طور معمول ه  ب. افـزایش یابد  
 :استفاده می شود) میلی گرم بر کیلوگرمبرحسب (محلول کودی با غلظت زیر 

 

55  S :  40  Mg :  ،110 Ca :، 119:   K  ،50 ,  P : 70 N : 
 
 

به صورت  ) میلی گرم بر کیلوگرم   برحسب  ( غلظت محلول کودی     ،هاءپس از رشد نشا   
 .زیر افزایش می یابد

 

65 S :  ،48 : Mg  ،110 : Ca ، 200 : K  ،50 : , P 160 :N   

 
 10 روزانه   ،ممکن است ،  فلفل  انتقال نشاء  پس از  محلول غذایی    استفاده از  روشدر  

مکعب محلول کود برای هر      متر سانتی  40نوبت آبیاری انجام و در هر نوبت حدود            
 70و مصرف    در روز     نوبت    40آبیاری به    ، با رشد گیاه   .  مصرف  شود   ءنشا

 . ترمکعب محلول کودی برای هر گیاه افزایش می یابدم سانتی

برنامه کود آبیاری فلفل را می توان بر مبنای مراحل فیزیولوژیکی رشد گیاه تنظیم              
مثال از برنامه کود آبیاری فلفل برای مصرف عناصر غذایی نیتروژن و                یک  . نمود

 در  ، معمول ه طور  ب . ارائه شده است   18ـ5 روش آبیاری قطره ای در جدول        باپتاسیم  
درصد از نیتروژن و پتاسیم مورد نیاز قبل از            20  تا   15  کشت خاکی کل فسفر و     
 . کشت مصرف می شود

برگ یا  (با توجه به ضرورت پایش منظم وضعیت عناصر غذایی در بافت گیاه                  
سطوح مناسب از غلظت نیتروژن و پتاسیم در شیره گیاهی نمونه دمبرگ                ، )دمبرگ

 آمده است که با استفاده از آن برنامه مصرف کودهای نیتروژن             19ـ5فلفل در جدول    
 .روش کود آبیاری کنترل و تعدیل می شوددر و پتاسیم 
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  1 آبیاری قطره ایبا روش K و Nـ برنامه کود آبیاری فلفل برای مصرف 18ـ5جدول 

 مراحل رشد گیاه )  متر مربع10هرروز در بر گرم (میزان تزریق 

 مرحله )هفته(طول مرحله  نیتروژن یماکسید پتاس

 )1(ظهور اولین غنچه ها  2 1/1 1/1

 )2(ظهور اولین گل ها  2 1/1 7/1

 )3(اواسط رشد میوه  7 8/2 8/2

 )4(اولین برداشت  1 1/1 1/1

 )5(دومین برداشت  1 1/1 1/1
  N  وO2K         سطح کشت    مترمربع 10  گرم برای هر200 و 180 مـورد نـیاز در کـل دوره رشـد فلفـل بـه ترتیب

  O2K و  Nد ـ درص20،در کشت خاکی. رشد نیز است) شروع کننده(این مقادیر شامل کودهای استارتر   .می باشد
 . مصرف نمی شودیقبل از کشت مصرف شده و در دو هفته اول پس از کشت محلول کود

 

 
 2 در شیره دمبرگ فلفلK و Nـ سطوح مناسب غلظت 19ـ5جدول 

 )میلی گرم بر کیلوگرم(اصر در شیره برگ غلظت عن 

 نیتروژن نیتراته پتاسیم

 *مراحل رشد گیاه

3500-3200 1600-1400 1 

3200-3000 1600-1400 2 

3200-3000 1400-1200 3 

3000-2400 1000-800 4 

2400-2000 800-500 5 

  است   ارائه شده18ـ5 در جدول  رشدشرح مراحل *
 

 ریـ کیفیت آب آبیا6ـ5
ــر مــی باشــد    ــا مؤث ــت و رســوب کوده ــیاری در حاللی ــت آب آب ــیزان. کیفی    pH م

معـیارهای اصـلی بـرای تفسیر و تعدیل کیفیت آب           ، مقـدار و نـوع امـالح      ، )پ ـ هـاش   (
آبـیاری بـوده و الزم اسـت قـبل از تنظیم برنامه تغذیه محصول به روش کود آبیاری                   

قابلیت جذب عناصر   . باشد می   8/5 تا   6/5پ ـ هـاش مناسب آب آبیاری         .تعییـن شـوند   

                                                  
1- Jovicich, 2005 
2- Hochmuth, 1994  
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 اثر سمیّت   6/5 کمتر از    pH در   یابد و  کاهش می    5/6 از   تر بیش pHغذایی ریزمغذی در    
منیزیم و بی کربنات    ، یون هایی چون کلسیم   . بعضی عناصر ریزمغذی مشاهده می شود     

قلیایـی با تشکیل رسوب سبب کاهش غلظت عناصر غذایی موجود در محلول               pHدر  
کلســیم و منــیزیم و گرفتگــی اجــزای ســامانه آبــیاری ،  خصــوص فســفرکــودی و بــه

را آن  با افزایش اسید می توان      ،  باشد 2/6 آب آبیاری بیش از      pHهنگامی که   . می شوند 
پ ـ   از اسیدهای مختلف براساس درجه خلوص و هزینه آنها برای کاهش          . کـاهش داد  

د نیتریک به دلیل داشتن     اسیدهایی چون اسید فسفریک و اسی     . هـاش استفاده می شوند    
 ،منبع غذایی نیز محسوب می شوند     بستر کشت،    pHنیتروژن و فسفر عالوه بر کاهش       

 .لیکن از اسید سولفوریک گران تر می باشند

به  ،  می توان ابتدا به یک حجم معین        pHبـرای تعییـن مقـدار اسـید مـورد نیاز کاهش             
 میلی لیتر اسید    یک متناوب مقادیر    طور تدریجی و  ه  ب،  لیتر از آب آبیاری    20طـور مثال    

با تعیین  .  مورد نظر به دست آید      مقدار تا  اندازه گیری نمود   pHاضـافه و در هـر نوبت        
میزان ،  لیتر 20مجمـوع حجـم اسـید مصرفی و مقایسه حجم تانک اصلی کود با حجم                

با منظور نمودن مقدار خروج محلول کود       . اسـید مـورد نـیاز تـانک کود بدست می آید           
فواصل زمانی و تعداد دفعات مصرف اسید       ، )مـدت تخلیه تانک   (سـط تـزریق کنـنده       تو

اسید (از بیوسولفات سدیم      pHتوصـیه مـی شـود کـه برای کاهش           . تعییـن مـی شـود     
 می توان   5/4 به   pH با مصرف اسید و کاهش    . و یا سرکه استفاده نشود    ) اسـتخر شـنا   

 .یط نباید گیاه در مسیر آبیاری باشددر این شرا. گرفتگی سامانه آبیاری را برطرف نمود

یدروکسید ه است از مواد قلیایی چون       5/5 آب آبیاری کمتر از      pHدر مواردی که    
روش تعیین حجم   .  استفاده می شود  pH =8 و یا کربنات پتاسیم با        (KOH)پتاسیم  

مشابه ، دنمصرف می شو  آب آبیاری    pH مورد نیاز ترکیبات قلیایی که برای افزایش       
 . استpH یین حجم اسید مورد نیاز برای کاهشروش تع

 و کل    )ECهدایت الکتریکی   (مقدار امالح محلول آب آبیاری که با دو معیار شوری         
 کودهای شیمیایی اثرات     ا ب ، اندازه گیری و بیان می شود     1(TDS)مواد جامد محلول     

                                                  
1- Total Dissolved Solids (TDS)   
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 آب  .دبه آن توجه کر     در برنامه ریزی کود آبیاری        باید و در نتیجه        داشته متقابل
 دسی  7/0 کمتر از     هدایت الکتریکی ر لیتر و  ب میلی گرم   450کمتر از    TDSآبیاری با   

قابل مصرف   بدون محدودیت    2 میکروموس بر سانتی متر   700 معادل   1زیمنس بر متر  
 دسی زیمنس بر متر برای اکثر           5/1ز  شوری بیش ا   می باشد و مصرف آب با         

 . محصوالت گلخانه ای توصیه نمی شود

و بور دارای اثرات سمیت        ، یدکلر، سدیم، کربنات، ی چون بی کربنات   یون های
لذا در کود   . ویژه برای محصوالت سبزی و گیاهان زینتی می باشند          ه  اختصاصی ب 

آب .  باید غلظت یون های فوق نیز بیش از حد مجاز نباشد              شوریآبیاری عالوه بر  
لیتر و سدیم با غلظت بیش      ر  ب ت میلی اکی واالن 4 با غلظت بیش از      یدآبیاری حاوی کلر  

همچنین مصرف آب حاوی    . ر لیتر دارای اثرات نامطلوب است      ب ت میلی اکی واالن 3از  
ر لیتر و بور بیش     ب میلی گرم   5/1بی کربنات بیش از    ، ر لیتر ب میلی گرم   5نیترات بیش از    

 در آب های حاوی کلسیم بیش    . ر لیتر برای گیاهان مناسب نمی باشد     ب میلی گرم   7/1از  
ر لیتر تشکیل رسوب یک مشکل جدی در سامانه آبیاری می باشد             ب میلی گرم   100از  

، معمولبه طور   . که با تزریق کودهای فسفات احتمال تشکیل رسوب افزایش می یابد           
برای اطالعات بیشتر در    . غلظت عناصر ریزمغذی در آب از حد مجاز بیشتر نمی باشد         

وصیفی آب به جداول راهنمای کیفیت آب         ه بندی ت گروزمینه مقدار مجاز عناصر و        
آبیاری و زهکشی سازمان و       29فنی  ه شده در نشریه      ئآبیاری برای کشاورزی ارا    

 .مراجعه شود) 1994با تجدید چاپ در سال (خواربار جهانی

میزان  و    pH در صورتی که آب آبیاری برای محصوالت گلخانه ای به لحاظ               
پیش از تزریق محلول کود به        باید   آب    کیفیت، شوری دارای کیفیت مناسب نباشد      

سامانه آبیاری با روش هایی چون رقیق نمودن با آب مناسب یا افزودن مواد                       
EC  و   pHکنترل منظم   . بهبود یافته و سپس برنامه کود آبیاری اجرا شود        ، اصالحی

 .   در روش کود آبیاری ضروری است
 

                                                  
1- Decisiemens per meter at 25 ºC (dS/m)    
2- Micromhos per centimeter (µmoth/cm)   
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 ـ اثرات متقابل آب آبیاری و کودهای شیمیایی 7ـ5
تهیه محلول های مناسب    ، ولیـن مـرحله از مصـرف کودهـا بـه روش کـود آبیاری              ا

، نیترات پتاسیم ، کلرید پتاسیم ، برخـی ترکیـبات از جملـه نیترات آمونیم        . کـودی اسـت   
کیفیت  .دنمنوفسـفات آمونـیم و منوفسـفات پتاسیم دارای حاللیت زیادی می باش            ، اوره

یون های کلسیم و منیزیم با ،  قلیاییpHآب از جملـه عوامل مؤثر در حاللیت کودها در     
ترکیـب شـدن بـا بـی کربنات رسوب نموده و غلظت عناصر غذایی کلسیم و منیزیم در            

ترکیـب کلسـیم و بی کربنات با کودهای سولفاته سبب           . محلـول کـود کـاهش مـی یـابد         
 با پایه کودی    مصرف محلول های  . می شود  CaSO)4(تشـکیل رسـوب سولفات کلسیم       

به طور  . دن آب را افزایش می ده     pHد زیرا که    نبب رسـوب  کلسـیم می شو       اوره نـیز سـ    
 . را کاهش و کودهای نیتراته آن را افزایش می دهند pH  کودهای آمونیومیکلی،

 و غلظت کلسیم و منیزیم با تشکیل        pHغلظت کودهای فسفره در شرایط باال بودن        
 در سامانه آبیاری    هابزگردش مجدد   . رسوب فسفات کلسیم و منیزیم کاهش می یابد      

میزان رسوب گذاری کودها را     ، و کاربرد آن در صورت باال بودن میزان بی کربنات           
مصرف ، در نتیجه در آب هایی که غلظت کلسیم و منیزیم زیاد است            . افزایش می دهد 

در شرایط فوق استفاده از اسید فسفریک و               . بیشتر فسفر ضروری می باشد      
 .ی شودمنوفسفات آمونیوم توصیه م

 (EC)  و موجب افزایش شوری      دنمی باش کودی ترکیبات شیمیایی       محلول های
 به عنوان مثال، تزریق کلرید پتاسیم، شوری آب آبیاری          .دنمی شود آبیاری    کو محلول

    . شدبامی دهد و مصرف آن برای گیاهان حساس به شوری مناسب نمی را افزایش 
 
 ـ بستر رشد گیاه8ـ5

که .  می باشد 8/5 تا   6/5ای قابل استفاده بودن عناصر غذایی       رب pH مقادیر مناسب 
توجه به آن در روش کود آبیاری به ویژه در بستر های کشت بدون خاک ضروری                  

محیط کشت ممکن است      pH وجود نداشته و     1یدر این بستر های ظرفیت بافر    . است
 . به شدت تغییر نماید

                                                  
1- Buffering capacity  
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 پ ـ هاش  ری از جمله عوامل موثر بر       نسبت یون آمونیم به یون نیترات در آب آبیا        
و بسترهای کشت بدون     ) سبکبافت  (به ویژه در خاک های شنی        گیاه  محیط ریشه   

 قابلیت حل فسفر و عناصر       ، باشد 7 بستر کشت بیش از       pHهنگامی که   . خاک است 
 خیلی اسیدی نیز با حضور یون های منگنز و               pHدر  . ریزمغذی کاهش می یابد   

به . حاللیت عناصر ریزمغذی تا حد سمّیت افزایش می یابد        ، شتآلومینیوم در بستر ک   
به .  در اثر جذب عناصر ریزمغذی با زمان تغییر می نماید             پ ـ هاش    طور معمول، 

دلیل .   بستر کشت شود     pHعنوان مثال جذب یون نیترات می تواند منجر به افزایش            
کی در طرفین غشای      فعالیت گیاه در جهت برقراری موازنه بار الکتری            این افزایش، 

 آزاد  (-OH) د که در آن گیاه با جذب یک یون نیترات یک یون هیدروکسی             استسلولی  
 اسیدی   است و موجب   جذب یون نیترات  اثر  جذب یون پتاسیم بر عکس       اثر  . می نماید

) آبکشت(تغییرات سریع اغلب در محیط های کشت  هیدروپونیک         . شدن محیط می شود  
. ه با کشت  در بستر خاکی بیشتر به چشم می خورد              و بسترهای خنثی در مقایس      

، طور متناوب با افزایش اسید یا باز        ه  بنابراین ضروری است در چنین بسترهایی ب        
pHمحیط کشت کنترل شود . 

جذب و دفع   ، بـا تأثیر بر نسبت رسوب و انحالل       گـیاهان   حـیط ریشـه     پ ـ هـاش م    
 بر قابلیت استفاده ـ هـاش هـم چنیـن،  پ    . فسـفر بـر قابلیـت اسـتفاده آن مؤثـر اسـت            

براساس .  نیز اثر دارد(Al, Mn) و سـمّیت آنها   (Mg, Zn, Fe)عناصـر ریـز مغـذی   
مصرف نیتروژن به صورت ترکیبی از منابع نیترات و آمونیوم          ، تحقـیقات انجـام شده    

 . مؤثر استpHدر تنظیم ،  درصد20 و 80به نسبت 
 
 هانتوسط گیاـ برهم کنش یون ها در فرایند جذب 9ـ5

به دلیل اختالط یون های متعدد در شرایط گلخانه و محیط کشت تحت کنترل باید                
آنتاگونیسم رقابت دو یون    .  آنها توجه شود   2ی و سینرژیسم  1یبه اثرات آنتاگونیسم  

 و نیترات   ید یون های کلر  ال،مث به طور    .می باشدگیاه  با یکدیگر در جذب توسط ریشه       
بنابراین در شرایط شور استفاده از نیترات می تواند        . هنددجذب یکدیگر را کاهش   می      

                                                  
1- Antagonism  
2- Synergism  
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میت آن بکاهد و یا افزایش غلظت          از صدمات ناشی از سّ      یدبا کاهش جذب یون کلر     
 5 یا   3  منیزیم بهنسبت مناسب برای کلسیم     . منیزیم سبب کاهش جذب کلسیم می شود     

 .ر می باشدسینرژیسم افزایش قابلیت جذب یک یون در حضور یون دیگاثر . است 1به 
 
 ـ گرفتگی اجزای سامانه های آبیاری10ـ5

 و به ویژه    آبیاریخُرد   سامانه های   ، توسط طور عمده ه   ب ،کود آبیاری در گلخانه ها   
پیامدهای  گرفتگی قطره چکان ها و فیلترها از جمله           . انجام می شود   1 قطره ای آبیاری
  کربنات در غلظت  بیش    بی.  بی کربنات ها در روش کود آبیاری است       توسط رسوبتشکیل  

 تشکیل رسوب کربنات    موجب را افزایش و     pHمقدار ،ر کیلوگرم ب میلی گرم   60 ـ   30از  
 pH برای مقابله با این مشکل توصیه می شود که         . کلسیم و کربنات منیزیم می شود     

 . تنظیم شود6 تا 6/5  حدودفسفریک یا سولفوریک در،  اسیدهای نیتریک مصرفآب با
 

  یاری در شرایط شورـ کود آب11ـ5

میزان مقاومت به شـوری گیـاهان و هـم چنین حسـاسیت آنها به یـون هـای مضر              
به عنوان  (  اسـت ئه شده ارا در منابع و مراجع معتبر جهانی        بور  ، یدکلر، چـون ســدیم   

 آبیاری و زهکشی سازمان خواربار و کشاورزی        29راهـنما بـه نشـریه فنـی شـماره           
ودهای شیمیایی شوری آب    ک). 1994تجدیـد چـاپ در سال       بـا    جهانـی مـراجعه شـود     

 دسی  2 آب آبیاری بیش از       هدایت الکتریکی  هنگامـی که  . آبـیاری را افـزایش مـی دهـند        
کاهش و  نوبت   باید مقادیر نیتروژن و پتاسیم مصرفی را در هر           باشد،زیمـنس بر متر     

 و  محصولنوع    در شرایط شور به     کود آبیاری    .یابدتعـداد دفعـات کود دهی افزایش        
  مصرف .بستگی دارد در محیط های کشت تحت کنترل        گیاه    ریشه وسعهحجـم مؤثـر ت    

 در شرایط شور PO2(NaH 4( و منوفسفات سدیم  NO)Na)3  نیـترات سدیم  ترکیـبات 
 که شامل اغلب محصوالت سبزی و ید گیاهان حساس به کلر ایرب. توصـیه نمـی شـود     

 . استاسیم به جای کلرید پتاسیم مناسب تر استفاده از نیترات پت ،دنصیفی می باش

                                                  
1- Micro irrigation system  
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برخی کودها را   .  توجه شود  حاصل به ترکیبات     باید  کودهـای شیمیایی   اخـتالط در  
 اختالط سولفات آمونیم و      در صورت  به عنوان مثال  . نمـی توان با یکدیگر مخلوط نمود      

لیل به مقدار قابل مالحظه ای به د      حاصل   حاللیت مخلوط    ، پتاسـیم در یـک تـانک       یدکلـر 
 مخلوط نمودن ترکیبات ،طور کلیه  ب.یابدکاهش می  )4SO2K (تشکیل سولفات پتاسیم
 :زیر توصیه نمی شود

 نیترات کلسیم با ترکیبات فسفات و سولفات -

 سولفات منیزیم با دی یا منوفسفات آمونیوم -

 مس و منگنز، روی، اسید فسفریک با سولفات های آهن -

 ی از دو تانک جداگانه برای اختالط کودها       در روش کود آبیار    که   توصیه می شود   
محلول کودهایی که با یکدیگر       جداگانه  در این دو تانک امکان تهیه          . ه شود استفاد

در یک تانک کلسیم و منیزیم و عناصر         .  به طوری که   می باشد فراهم، ندنکرسوب می  
 .دنغذایی ریز مغذی و در تانک دیگر فسفر و سولفات مخلوط می شو

 
 رل مدیریت روش کود آبیاری در محصوالت گلخانه ایـ کنت12ـ5

انجام کود آبیاری در شرایط گلخانه ای به ویژه در بسترهای شنی و مواد خنثی به               
 قابلیت نگهداری مواد    و 1ظرفیت تبادل کاتیونی  . مدیریت خاص و دقیق نیازمند است      

 مواد   تأمین  منبع  تنها  کود آبیاری  بنابراین. غذایی در این بسترها بسیار کم می باشد       
 هاب خروجی،  و مواد غذایی در ز       pH، EC  اندازه گیری .ان است غذایی برای گیاه   
 لذا می توان برنامه    .دهد می  ی با نیاز غذایی گیاهان را نشان        مصرف میزان تناسب کود  

در شرایطی که مقدار و     .  تعدیل و تنظیم نمود    ارزیابی و سپس  مناسب مصرف کود را     
 تنظیم  ایورد نیاز با استفاده از تجهیزات خودکار و رایانه            زمان مصرف کودهای م    

طرح یک   از    نموداری.  منظم تجهیزات ضروری می باشد       عملکردکنترل  ، می شود
برخی مالحضات در   در ادامه به    . ه شده است  ئرا ا 1ـ5مدیریت کود آبیاری در شکل       

 .  مدیریت کود آبیاری اشاره می شود
                                                  
1- Action Exchangeable Capacity (CEC) 
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 ید نهاده های تول1ـ پایش1ـ12ـ5
ـ آب ،  با توجه به سهولت اندازه گیری       آب (EC)و هدایت الکتریکی      pH مقدار  

 چنانچه، هدایت    .ساده ترین معیارهای بررسی و پایش کیفیت آب آبیاری می باشند            
 اندازه گیری   دسی زیمنس بر متر باشد،       2/0 آب آبیاری بیش از    ) شوری(الکتریکی

 .  و بور ضروری استیدکلر، سدیم، کربنات،  بی کربنات مانندیون هاسایر 

ـ گیاه روشی  ، تعیین مقدار عناصر غذایی و ماده خشک گیاه به روش آزمایشگاهی                
بنابراین با بررسی    . وقت گیر و پرهزینه بوده و به تجهیزات خاصی نیازمند است              

 مناسبی برای نشان دادن غلظت عناصر غذایی در کل          نمایهوضعیت یک عضو گیاه که      
گرچه استفاده از این روش مستلزم      . یت تغذیه ای گیاه پایش می شود    وضع، گیاه باشد 

 . واسنجی و ارزیابی آن براساس تجزیه بافت گیاه است

ـ خاک تهیه نمونه های خاک و تعیین غلظت عناصر غذایی در آنها روش مشکل و                     
 سرامیکی به   2لیکن محلول خاک را با استفاده از سرپوش های          . پرهزینه  ای می باشد 

با این روش نمونه هایی که به       . دگی می توان از عمق مورد نظر نمونه برداری نمود        سا
 تعیین غلظت عناصر غذایی به آزمایشگاه ارسال            ند، برای  متناوب تهیه شده  ا    طور

غلظت های تقریبی   و pH توان می  کیت های آزمون سریع در مزرعه        با    .می شود
در محل  را   گیاه    سلولی شیره و خاک در محلول     یدپتاسیم و کلر  ، ترکیبات نیترات 

 بطور ،کیت هااین   .نمودنمونه گیری و بدون نیاز به ارسال نمونه ها به آزمایشگاه تعیین            
 . به صورت نوارهایی هستند که در شرایط متفاوت شیمیایی تغییر رنگ می دهندمعمول،

 
  زهاب خروجی بررسی کیفیت شیمیاییـ 2ـ12ـ5

یا  نسبت به هدایت الکتریکی آب          زهابت الکتریکی     کاهش هدای   ،در کود آبیاری   
غذایی محلول در آب    عناصر   بخش زیادی از     انآبیاری نشان می دهد که گیاه    محلول  

گیاهان ریشه  توسعه   در محیط     های محلول  نمک و یا بخشی از        اندرا جذب نموده    
محلول  خروجی و     هاب میان هدایت الکتریکی ز      تفاوت  اگر نابراین،ب. انده است مباقی 

                                                  
1- Monitoring  
2- Cups  
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الزم است  ،  دسی زیمنس بر متر باشد        5/0تا   4/0آب آبیاری ورودی بیشتر از         
 .  بررسی شود گیاهانضرورت آبشویی محیط ریشه

 pH وبوده   6مناسب محلول کود در روش کود آبیاری باید در حدود             pHمیزان  
  بیش از   pH(ب خروجی اقلیایی بودن زه  . باشد  5/8 خروجی نیز نباید بیش از        هابز

قلیایی ، طور معمول ه  ب.  قلیایی بوده است   ، نیز  گیاه،  نشان می دهد که محیط ریشه     )5/8
قابلیت جذب فسفر و عناصر ریز مغذی را کاهش             بودن محیط توسعه ریشه گیاه        

نیتـرات با  یون   آمونیم به      یون  توصیه می شـود که نسـبت      ،حالتاین  در  . می دهد
کود آبیاری بیش     محلول pHاگر  .  تغییر یابد  افزایش یون آمونیم یا کاهش یون نیترات      

 . یابد کاهش اسید تدریجی تزریقشد، میزان آن باید با با6از 

چنانچه غلظت یون    .  شود ید تجمع یون های کلر    موجبکود آبیاری ممکن است       
در تواند  یون می  این  ، تجاوز کند  لیتر    بر میلی گرم    50 خروجی از     هاب در ز   یدکلر

توسط  اضافی    ید توصیه می شود که کلر      ، بنابراین مع  یابد  تج  گیاهان محیط ریشه 
  . آبشویی شود) کودحلولبدون م (آبیاری

 
 ـ کاربرد زهاب خروجی در کود آبیاری محصوالت گلخانه ای13ـ5

زهاب خروجی از محیط ریشه گیاهان گلخانه ای تحت کود آبیاری حاوی مقادیر               
صر در ذهاب به غلظت اولیه محلول         غلظت عنا . نسبتاً زیادی عناصر غذایی می باشد     

در . نوع بستر کشت و برنامه آبیاری بستگی دارد       ، میزان مصرف گیاهان  ، کود آبیاری 
که فاقد خاصیت نگهداری آب و      ، کشت های بدون خاک به ویژه بسترهای کشت خنثی       

تلفات و آبشویی عناصر غذایی       ، عناصر غذایی در محیط ریشه گیاهان می باشند          
 باال  EC و    pHو زهاب خروجی محلول غلیظ از عناصر غذایی با                بیشتر بوده    

استفاده مجدد از زهاب در گلخانه های بسته متداول بوده و موجب افزایش              . می باشد
در این گلخانه ها تجهیزات خاص برای جمع آوری و         . کارایی مصرف آب و کود است      

هزینه نصب  . شونداستفاده مجدد از زهاب حاصل از کود آبیاری طراحی و نصب می             
این تجهیزات در صورت اجرای مدیریت مناسب کاربرد مجدد زهاب با صرفه جویی               
. در مصرف آب و کود قابل جبران است و مشکل رفع زهاب را نیز کاهش می دهد                    

 :شش گام اساسی برای کاربرد مجدد از زهاب انجام می شود



  کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 
125

 جمع آوری زهاب غلیظ -1

 ...) جدا شده گیاهان و قطعات(فیلتراسیون مواد جامد معلق  -2
 ضدعفونی زهاب برای حذف پاتوژن ها -3
 و غلظت عناصر غذایی زهاب برای تعدیل آن بر پایه مقادیر و             pH ،ECتعیین   -4

 نسبت های مورد نیاز کود آبیاری
 رقیق نمودن و همچنین تزریق کودهای تکمیلی -5
 ذخیره محلول آماده شده برای مصرف مجدد در سامانه آبیاری -6

به اجرای دقیق و کامل گام های فوق        ، د آبیاری با استفاده مجدد از زهاب       موفقیت کو 
 . بستگی دارد

 
 ـ اختالط محلول های غذایی14ـ5

 و زمان   ات شیمیایی ی تحـت تأثـیر کیفیت اجزای ترکیب       ایـ اخـتالط محلـول هـای غذ      
کودهـا بـاید دارای کیفیـت بـاال باشـند و از منابع معتبر خریداری                . ترکیـب قـرار دارد    

 منابع  ،برچسب کود  قـبل از اسـتفاده از کودهـا بـاید بـه مشخصات مندرج در              . ندشـو 
 مراکز ذیصالح   توسطو نام شرکت سازنده توجه شود که        تهیه کودها   مـورد استفاده    

کود با اطالعات مندرج در نمونه بهتر است نمونه ای از نتایج تجزیه        . تأیـید شـده باشند    
 . مقایسه شود،برچسب مشخصات

یاری انجام محاسبات به روش حجمی توصیه نمی شود مگر اینکه مواد            در کود آب  
 هایکودبنابراین، بهتر است که     . زیرا چگالی مواد متفاوت است    ، واسنجی شده باشند  

برای توزین مواد الزم است از یک          . دن شو مورد نیاز براساس وزن کود محاسبه       
اری آب داخل تانک ذخیره      مقد، برای تهیه محلول غذایی   . دستگاه دقیق استفاده شود   

تانک ذخیره به حجم    از آن     پس  و کننداضافه می  آن   به    را کود محاسبه شده  ریخته و   
استفاده از   . طور کامل مخلوط می شود      ه    محلول ب    شده و  ده   یمورد نظر رسان    

 از  بیشتر برای مقادیر کم مناسب بوده و بهتر است برای مقادیر                دستیهمزن های  
محلول غذایی بعد از چند       . مپ های چرخشی استفاده شود      یا پ   خودکارهمزن های  

ساعت زالل شده و اغلب یک الیه رسوب از نیترات پتاسیم یا کلسیم در کف تانک                      
ی همراه برخی کودها  ی که   این الیه از واکنش های شیمیایی مواد       . مشاهده می شود 
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 محلول بوده و در کف تانک ته نشین            غیر   تشکیل می شود که        مصرفی هستند، 
این مشکل با    .  لجن تانک های ذخیره باید مرتب شستشو شوند           ،می شوند بنابراین 

استفاده از کودهای با درجه خلوص باال و محلول های کودی مناسب مانند نیترات                    
 . کاهش می یابد،کلسیم مایع

تهیه محلول  برای  مورد نیاز    یمقادیر کودها باید    مطلوب، کوددهی یک برنامه در  
   اندازه گیری دقیق  .شوددقیق محاسبه   به طور    هر عنصر    ورد نظر از  م غلظت   غذایی با 

pH و  EC    استفاده از  .  ضروری است   کودی نهایی  عناصر در محلول        غلظت و
اما کاربران با توجه به شرایط و نوع        . کودهای کامل برای شروع کار توصیه می شود      

طالعات بیشتر در    برای ا  .محصول می توانند نسبت کودی مناسب را محاسبه نمایند         
 ارائه شده    مثال های  به  مورد نیاز برنامه کود آبیاری      ه کود محاسبمورد روش های    

 .مراجعه شود 3در پیوست 
 

 ـ روش های اختالط کودها15ـ5 
در کود آبیاری از دو روش عمده برای اختالط آب و کود استفاده می شود که                    

هر دو روش برای کود     . اشند می ب 2و روش تزریق  ) استوک (1شامل روش تانک ذخیره   
 .آبیاری محصوالت گلخانه ای مناسب هستند

 
 ـ روش تانک ذخیره1ـ15ـ5

)  غیره  و پی وی سی   ، فلز ،از جنس پالستیک  (در این روش از یک تانک ذخیره           
به طور  .  متناسب با سطح گلخانه انتخاب  شود           باید حجم تانک . استفاده می شود 

و )  مترمربع 2000حدود  (ای گلخانه با یک سالن        لیتری بر  50تا 25 یک تانک    ،معمول
مناسب  مترمربع 2000 سالن   ین چند دارای لیتری برای گلخانه      5000 تا 2500تانک  

 در تانک های   پر شده و  از محلول کود    در دفعات بیشتری    تانک های کم حجم     .می باشد
ز است تا    مدت زمان طوالنی تر مورد نیا      ،محلول کود  برای تغییر غلظت      بزرگ تر نیز 

                                                  
1- Stock tank system 
2- Injection system  
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پر نمودن مجدد تانک های ذخیره به نوع         .  مصرف شود   در تانک  کل محلول موجود  
 .  بستگی داردان مرحله و سرعت رشد گیاه،محصول

 
 ـ روش تزریق2ـ15ـ5

 توسط نگهداری و    ،محلول غلیظ کود در تانک های ذخیره با حجم کم        ، در این روش  
 میزان تزریق باید متناسب با نیاز       .تجهیزات مناسب در سامانه آبیاری تزریق می شود      

موفقیت کود  . تزریق کننده نباید از نوع ساده و ارزان باشد         . غذایی گیاه تنظیم شود    
 ، معمول  به طور  . تزریق کننده  دارد  عملکرد به   زیادیآبیاری در روش تزریق بستگی       

ی  برا اولتانک  . کنندمحلول های غلیظ کودی را در دو تانک جداگانه نگهداری می               
زیرا .  برای سایر عناصر غذایی استفاده می شود         دوم محلول نیترات کلسیم و تانک     

 کرده و    کلسیم با فسفات و سولفات در شرایط زیاد بودن غلظت عناصر رسوب                 
 2 و   1 محلول های کودی در تانک      pH میزان. شوند آبیاری می   موجب گرفتگی سامانه  

زریق کننده های مورد نیاز برای خروج      عالوه بر ت  باشد بنابراین،    8/5باید در حدود     
 از یک تزریق کننده دیگر برای افزایش اسید به محلول های کودی              ،محلول های کودی 

مقدار کوددهی در روش تزریق بیش از روش تانک            .  استفاده می شود  2 و   1تانک  
 . ذخیره قابل کنترل و تنظیم می باشد

ری برای رقیق شدن محلول غلیظ        به عنوان معیا   1»نسبت تزریق «در روش تزریق از     
نیز نامیده  » نسبت رقیق سازی «نسبت تزریق تحت عنوان        . کود استفاده می شود   

 تزریق برابر نسبت حجمی محلول غلیظ تانک ذخیره به محلول رقیق              نسبت. می شود
، 16 به   1،  9 به   1  در کود آبیاری از نسبت های تزریق      ، معمول  به طور  .کودی می باشد 

نشان می دهد   100 به   1 به عنوان مثال نسبت   . استفاده می شود  200 به   1 و   100 به   1
 لیتر آب آبیاری یک لیتر محلول غلیظ کودی وارد سامانه                 100که به ازای عبور       

توصیه می شود با توجه به      .  برابر رقیق می شود    100شده و محلول نهایی      آبیاری  
 صات تزریق کننده ها ارزیابی   ارقام مندرج در مشخ   ، اهمیت میزان واقعی نسبت تزریق    

 اشاره دو روش ساده برای ارزیابی نسبت تزریق             در ادامه به   . واسنجی شوند و  
 ):  شودواسنجی قبل از وارد نمودن کود به سامانه آبیاریباید تزریق کننده (می شود 

                                                  
1- Injection rate 
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 :مراحل این روش به شرح زیر است روش اول ـ

اندازه گیری  ظرف مدرج    ابرا  میزان آب خروجی توسط تزریق کننده در هر دقیقه          -1
 .میانگین چندین نوبت اندازه گیری تعیین شود،  برای افزایش دقت.کنید

دقیقه را با ظروف    بر  ) د مور 10حداقل  (میزان آب خروجی چندین قطره چکان        -2
 .تعیین نماییدرا مدرج اندازه گیری و میانگین آب خروجی از یک قطره چکان 

دقیقه را در کل تعداد         بر   آب خروجی از یک قطره چکان           حجم   میانگین    -3
 .کنیدقطره چکان های موجود در سامانه آبیاری ضرب 

 آب خروجی در    به مقدار را  مقدار آب خروجی در دقیقه توسط کل قطره چکان ها          -4
 . بنامید xو حاصل را کنید دقیقه توسط تزریق کننده تقسیم 

 قسمت آب برای یک قسمت      x(نشان دهنده نسبت تزریق می باشد      x   به   1 نسبت -5
 ).محلول غلیظ کود

 

 :مراحل این روش عبارتند از روش دوم ـ

در مقدار آب ورودی به سامانه آبیاری        ، با استفاده از یک ظرف با حجم معین         -1
 .کنید اندازه گیری  رامدت زمان پرشدن ظرف

 تزریق کننده را در مدت زمان اندازه گیری شده در             توسطمقدار آب خروجی      -2
 در این مرحله استفاده از یک ظرف کوچک مدرج               .کنیدعیین   را ت    1مرحله  

 .توصیه می شود
بر مقدار آب خروجی بوسیله        را  کل حجم آب ورودی به سامانه آبیاری              -3

نسبت تزریق  بدست آمده   حاصل  . کنید تقسیم   ی،ننده در همان مدت زمان    تزریق ک
(x)را نشان می دهد . 

 

 سامانه  عملکرد توانمی   دو روش   هر با استفاده  از    . روش اول دقیق تر می باشد    
   .را ارزیابی کردآبیاری 

 هماهنگی با سامانه آبیاری و        یشترین ب ایدتزریق کود ب   مختلف برای     روش های
، مدت مصرف ،  تجهیزات کوددهی باید مقدار کود مصرفی        .ا داشته باشد  رمحصول  

انتخاب تجهیزات  . نسبت کودها و زمان شروع و خاتمه کوددهی را تنظیم نمایند                
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ند و بهره برداری   ننامناسب تزریق کود می تواند به اجزای سامانه آبیاری آسیب رسا           
هر تزریق کننده کود برای       .کاهش دهند کود را   مصرف  کارآمد از سامانه و کارایی       

امروزه اغلب از تزریق کننده های خودکار     . محدوده ای از فشار و بده طراحی شده است       
در این روش ها سیگنال های ارسالی مقدار کود از پیش تنظیم شده یا            . استفاده می شود 

 ،چنین  هم ،نسبت تزریق .  سامانه آبیاری را کنترل می کنند      بدهنسبت کود متناسب با      
شیرهای مقاوم به مواد شیمیایی یا توسط          ، بده جریان ی تواند با تنظیم کننده های     م

برای جلوگیری از   . واحدهای کنترل هیدرولیکی یا الکترونیکی و رایانه ها کنترل شود          
برگشت آب و محلول کود به تانک های کود باید شیرهای یک طرفه در سامانه آبیاری                

 .تزریق کود بیان می شودسه روش عمده در ادامه  .نصب شود
 

  1)تانک با معبر فرعی(الف ـ ایجاد اختالف فشار 
 توسط یک    است که  اساس کار یک تانک با معبر فرعی بر افت فشار در خط اصلی             

 اختالف فشار آب را توسط لوله فرعی به تانک          .شودشیر تنظیم کننده فشار ایجاد می      
ه همراه مقادیر متغیر محلول        سپس آب ب    ده و فشار دارای محلول کودی وارد کر       

 ).2ـ5شکل (کودی از تانک خارج می شود 

بنابراین .  دقیق مصرف نمود    به میزان نمی توان عناصر غذایی را      ، در این روش  
 )آبکشت(برای گیاهان با دوره رشد کوتاه و یا گیاهانی که در بسترهای کشت محدود              

 نصب و   ،هولت در بهره برداری  مزایای این روش؛ س   . مناسب نمی باشند ، رشد می نمایند 
مناسب برای مصرف کودهای جامد و عدم نیاز به          ، تغییر کودهای مصرفی  ، نگهداری

،  یا سایر منابع انرژی و معایب آن؛ کاهش غلظت محلول با زمان                  انرژی الکتریکی 
مصرف دقیق کود و نیاز به ایجاد افت فشار در خط اصلی یا نیاز به پمپ                محدودیت در   
 .بوستر است

 
 ب ـ پمپ تزریق

 از  ، به خط لوله    با نسبت معین   در این روش برای تزریق محلول کود از منبع تغذیه         
انرژی مورد نیاز برای تزریق توسط موتورهای الکتریکی یا            . پمپ استفاده می شود  

                                                  
1- By pass tank  
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 ؛مزایای این روش   ). 3ـ5شکل  (تأمین می شود    ) دیافراگمی یا پیستونی   (هیدرولیکی  
یاری بدون افت فشار در خط لوله اصلی و سهولت در خودکار             دقت باال برای کود آب    

نیاز به طراحی و تجهیزات پیچیده از       ، نمودن سامانه می باشد و معایب آن؛ گران بودن       
عدم امکان کوددهی   ، جمله قطعات متحرک با استهالک زیاد و با احتمال از کار افتادگی           

عدم قابلیت  ، کود قبل از تزریق   نیاز به تهیه محلول     ، ظرفیت محدود ، با مقدار مشخص  
 .خودکار شدن و نیاز به شیر ورودی است

 
 1)ونتوری(پ ـ تانک تزریق با خالء 

در لوله اصلی   ) ایجاد خالء (در این روش از یک ونتوری که باعث کاهش فشار              
مزایای ). 4ـ5شکل  (استفاده می شود   ، می شود و محلول کود را به داخل لوله  می مکد         

انک تزریق شامل؛ سهولت زیاد در بهره برداری و بدون وجود قطعات               استفاده از ت  
مناسب برای تزریق مقادیر کم کود امکان کنترل         ، سهولت نصب و نگهداری   ، متحرک

و عین  تزریق توسط یک شیر اندازه گیری و مناسب برای کوددهی با مقدار یا نسبت م              
عدم سهولت در    ، وستر نیاز به افت فشار در خط لوله اصلی یا پمپ ب                 ؛معایب آن 

  .خودکار نمودن سامانه و لزوم تهیه محلول کود قبل از ورود به تانک تزریق است
 

 ـ نکات مهم در اختالط کودها16ـ5
 :رعایت نکات زیر در کود آبیاری و به هنگام اختالط کودها توصیه می شود

ا  درصد آب مورد نیاز ر     75 تا 50در زمان مصرف کودهای جامد حدود         همیشه -1
 به حجم    کود، تانک  و پس از حل شدن    کنید  در تانک کود ریخته و کودها را اضافه         

 .مورد نظر رسانیده شود

حل شدن  . یدنک قبل از کودهای جامد به تانک کود اضافه            را  کودهای مایع  همیشه -2
 .کودهای مایع با تولید گرما در حل کودهای جامد اثر مثبت دارد

و با هم زدن آن مانع      کنید  به آب آبیاری اضافه     به آرامی   را   کودهای جامد    همیشه -3
 کم محلول و یا نامحلول      ، معمول ، به طور    تشکیل ذرات بزرگ به هم چسبیده که       

 .دیشو، هستند

                                                  
1- Ventura  
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 .  و هرگز آب به اسید اضافه نشودکنیدبه آب اضافه را  اسید همیشه -4
کلر به آب اضافه شود و هرگز        ،در صورت مصرف ترکیبات کلر به صورت گاز         -5

 .کنیدبه کلر اضافه نرا  آب

، مخلوط نشود ) به شکل گاز یا مایع     ( یک اسید یا ترکیب اسیدی زا با کلر            هرگز -6
 . اسید و کلر در یک اتاق نگهداری نشوندهرگز. زیرا گاز سمی تشکیل می شود

طور مستقیم با اسید مخلوط      ه   هیدروکسید آمونیم و یا آمونیم مایع را ب           هرگز -7
 .ن دو سریع بوده و خطرناک استفرایند ترکیب ای. کنیدن

 .کنیدبا هم مخلوط نرا ترکیبات کودهای غلیظ  -8
 زیرا رسوب غیرمحلول گچ      کنیدمخلوط ن را   ترکیبات کلسیم     و ترکیبات سولفات  -9

 .تشکیل می شود
 همیشه عدم حاللیت و ناسازگاری ترکیبات کودی را از طریق مشورت با                      -10

 . کنیدتهیه کنندگان آن کنترل
دن کودهای اوره و اسید سولفوریک با دیگر ترکیبات بسیار دقت             در مخلوط کر   -11

 .شود
 .  تدریجی آنها از بین می روداختالط بسیاری از مشکالت ناسازگاری کودها با  -12
ترکیبات کود های فسفره   ) یا حتی در یک کوزه    (بدون آزمون در یک تانک کوچک        -13

 .با ترکیبات کلسیم  مخلوط نشود
، ترکیبات فسفات ) وی مقادیر زیاد کلسیم و منیزیم      حا( در آب های خیلی سخت       -14

پلی فسفات یا سولفات با کلسیم و منیزیم آب آبیاری ترکیب شده و رسوب غیر                  
 .محلول تولید می نمایند

 
 ـ محاسبات مورد نیاز در کود آبیاری17ـ5

و یا کودهای   ) کودهای تجارتی (کودها به دو صورت از پیش مخلوط شده و آماده           
کشت های گلخانه ای  در   ، بهره برداران مخلوط و آماده می شوند       توسطه  جداگانه ک 

به (فسفر  ، کودهای تجارتی کامل شامل سه کود اصلی نیتروژن          . مصرف می شوند 
 به نسبت های   N-P2O5-K2O با فرمول ) O2K به صورت ( و پتاسیم     )5O2P صورت

تجارتی آماده با   کودهای  . می باشند) درصد وزنی  (20ـ10ـ20مختلف به عنوان مثال     
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سهولت بیشتر مصرف می شوند و لیکن گران تر بوده و نسبت های عناصر غذایی در               
بهره برداران ترجیح می دهند که کودهای مورد نیاز             . آنها قابل تغییر نمی باشد      

در .  مخلوط و آماده نمایند      در شرایط واقعی    محصوالت گلخانه ای را برحسب نیاز     
 گیاه نه براساس     مورد نیاز  غذاییتأمین عناصر   انه قطره ای   برنامه کود آبیاری با سام    

کود در آب آبیاری تنظیم می شود      ) عناصر غذایی (سطح کشت بلکه با توجه به غلظت        
طور معمول توصیه های کودی در روش کود آبیاری براساس غلظت در آب                 ه  و ب 

 کود برای    پیش از تهیه محلول    . ر لیتر بیان می شود    بآبیاری و برحسب میلی گرم       
 :دنزیر باید تعیین  شواطالعات مصرف در گلخانه 

 ر لیتر نیتروژنب میلی گرم 200:  به عنوان مثال،الف  ـ میزان کود مورد نیاز

 20ـ10ـ20:  به عنوان مثال،ب  ـ نسبت کودی مورد استفاده

  100 به 1  : به عنوان مثال،مورد نیاز) نسبت رقیق سازی(پ  ـ نسبت تزریق 

  لیتر50: به عنوان مثال،  تانک ذخیرهجمحج  ـ 
 

 . ه شده استئ ارا19ـ5برخی ضرایب تبدیل مورد نیاز در محاسبات کودی در جدول 
 

 
 

 )اختالط فشار(ـ روش اختالط با استفاده از تانک با معبر فرعی 2ـ5شکل 
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 ـ روش اختالط با استفاده از پمپ تزریق3ـ5شکل 

 
 

 
 

 )ونتوری(با استفاده از تانک تزریق با خالء ـ روش اختالط 4ـ5شکل 
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 کودیمورد نیاز در محاسبات واحدهای ـ برخی ضرایب تبدیل 20ـ5دول ج

 (1b) ندا پ1 = (g)  گرم454
 (kg)  کیلوگرم1 = (1b) ندا پ2/2

 (g)  گرم1 = (mg)  میلی گرم1000
 US (g)  گالن1 = (l)  لیتر78/3

 (l)  لیتر1 = (ml)  میلی لیتر1000
 (l)  لیتر1 = (cc)  سی سی1000

 (1b) ندا پ1 = (oz) نس ا16ُ
 (oz) نس مایع ا1ُ = (ml) ر میلی لیت28
 (oz) نس جامد ا1ُ = (g)  گرم28
 (kg)  کیلوگرم1 = (oz) نس ا2/35ُ

 (ft)  فوت1 = (in)  اینچ12
 (in)  اینچ1 = (cm)  سانتی متر5/2

 (ft)  فوت1 = (cm)  سانتی متر30
 (acre)  ایکر1 = (ha)  هکتار4/0

 (ft2)  فوت مربع1 = (m2)  مترمربع09/0
 (in2)  اینچ مترمربع1 = (cm2)  سانتی مترمربع5/6

 (mg/l) رر لیتب میلی گرم 1 = (ppm)  میلیون برقسمت
 (kg/m3)  کیلوگرم در مترمکعب1 = (ppm) ر میلیونبقسمت 

 (gal/acre)  گالن در ایکر1 = (l/ha) ر هکتارب  لیتر23/11
 (1b/ft2) ر فوت مربعبپوند  = (kg/m2) ر مترمربعب کیلوگرم 5

 (1b/acre) ر ایکربپوند  = (kg/ha) ر هکتارب کیلوگرم 12/1
 (plant/acre) ر ایکر ب بوته1 = (plant/ha)  هکتار بر بوته47/2
83/0×  O 2K ٪ =  K٪ 
2/1×  K ٪  = O        2K ٪ 

44/0×   5O2 P٪ =  P٪ 
29/2×   P ٪ =  5O2 P٪ 
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 1پیوست 
 

 وضع موجود بهره برداری از برخی گلخانه های تولید سبزی و صیفی در ایران
 
 

در یک بررسی اجمالی از وضع موجود گلخانه های تولید سبزی و صیفی کشور                
از طریق بررسی های میدانی و جمع بندی اطالعات حاصل از پرسشنامه مناطق عمده              

داده های قبلی موجود در آرشیو نگارنده      تجارب و   ، تولید و همچنین براساس اطالعات    
 .نتایج قابل مالحظه ای بدست آمد که تحلیل آنها به شرح ذیل قابل توجه می باشد

 
 ـ وضعیت بهره برداران1

نتایج بررسی ها نشان می دهد که عمده تولیدکنندگان در این زمینه در رده های                 
 . ددارای تحصیالت دیپلم به باال می باشن،  سال20ـ40سنی 

به (این نتایج حاکی از آن است با توجه به وجود بافت جوان و تحصیل کرده                      
زمینه اشتغال در این رشته بسیار فراهم بوده و          ) خصوص در رشته های کشاورزی   

به عنوان مهمترین عامل در بهره برداری و تولید در          ، نیروی انسانی جوان و با دانش     
بدیهی است که این مهم با        . ور قرار دارد   اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان کش      

جهت گیری در استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید نقش کلیدی داشته و مستلزم                   
حمایتی و نظارتی الزم از سوی دستگاه های مرتبط خواهد           ، برنامه ریزی های هدایتی 

 .بود

کمتر از  (از رشدی پایین    ، در اینجا باید اذعان داشت که وجود مشارکت و تعاون          
 .برخوردار است)  درصد10
 
 ـ سطح تولید2

منابع آب  ، دانش فنی و تجربه مکفی     ، با عنایت به امکانات مالی و سرمایه گذاری        
حدود ، توجیه اقتصادی تولید و سایر عوامل مؤثر      ، قدرت ریسک پذیری ، قابل دسترس 

شده اند و   مترمربع احداث    5000 درصد از گلخانه های موجود در سطحی باالتر از          40
 . از این رو از سطح قابل مالحظه ای برخوردارند
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توسعه شهرک های گلخانه ای و تعاونی های تولید در آینده منجر به ایجاد                      
واحدهای چند ده هکتاری خواهد شد که در حال حاضر نمونه  های آن در برخی از                   

 و افزایش   کاهش هزینه تولید  . مناطق نظیر استان های یزد و اصفهان دیده می شود          
امکان ، دستیابی به مصرف بهینه آب و انرژی         ، امکان مدیریت بهتر   ، سود خالص 

توسعه محصوالت متنوع بطور همزمان و کاهش تلفات و ضایعات تولید از مزایای                 
 .عمده سطوح باالی تولید به شمار می رود

ه مجموعه های یکپارچ ، امروزه در کشورهای مختلف پیشرو در تولیدات گلخانه ای        
ده و چند ده هکتاری را می توان دید که نشانه امکان موفقیت بیشتر در زمینه                    ، پنج

 .بهره برداری و تولید به این شیوه است
 
 ـ بستر کشت3

 درصد بستر کشت وضع موجود گلخانه های کشور خاک و تنها تعداد              99بالغ بر   
 (Semi Hydroponic)معدودی از آنها به روش هیدروپونیک یا نیمه هیدروپونیک             

 . کشت می شوند

از آنجا که میزان سرمایه گذاری مناسب و دانش فنی در زمینه کشت هیدروپونیک              
حدود . تمایل بهره برداران به سمت تولید از طریق خاک کشت بوده است          ، محدود است 

دو سوم بافت خاک گلخانه های موجود شنی و شنی لومی بوده و شوری عصاره                   
 میکروموس است که همواره مورد تأکید کارشناسان نیز            4000اشباع آن کمتر از      

 .می باشد

ساختمان خاک و وضعیت زهکشی     ،  سانتی متر 0ـ60اطالع از بافت خاک در عمق        
زمین و همچنین نتایج آزمایشات آن در مرحله احداث گلخانه ها ضروری و                        

حداث سازه غیر   زیرا انجام هر گونه تغییرات در این زمینه پس از ا          ، اجتناب ناپذیر است 
 .ممکن و یا با هزینه های باال همراه خواهد بود

 
 ـ آب آبیاری4

لذا . آب مهمترین و محدودکننده ترین نهاده در تولیدات کشاورزی کشور است              
توجه خاص به این مقوله از نظر تولیدکنندگان دور نمانده و نقش مهم و کلیدی وجود                 
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 مدیریت بهره برداری و تولید به یک باور        با کیفیت مناسب و مکفی در     ، منبع آب مطمئن  
 .تبدیل شده است

 درصد آب مصرفی گلخانه ها از چاه های            95بررسی ها نشان داد که حدود          
. کشاورزی و مابقی از قنوات تأمین می شود و سهم آب سطحی بسیار ناچیز است                 

 . میکروموس است2000 درصد موارد کمتر از 90شوری آب منابع مورد استفاده در 

بهره برداران از روش های    ، با توجه به وضعیت کشت و مدیریت مصرف آب             
به گونه ای که ضمن بهره گیری از       . آبیاری جوی پشته ای و قطره ای استفاده می کنند       

 دفعه در   2ـOn line ،3روش آبیاری قطره ای توسط نوارهای تیپ و قطره چکان های          
ه می کنند در ضمن پس از پایان دوره        طول دوره رشد از آبیاری جوی پشته ای استفاد       

 .بهره برداری به منظور آبشویی خاک مبادرت به انجام آبیاری نسبتاً سنگین می نمایند

 درصد بهره برداران از     95وضعیت موجود آبیاری نشانگر آن است که در حدود               
 مزایا و ، روش آبیاری قطره ای بهره می گیرند که در این راستا در بخشی به مشکالت             

 .نیازهای فنی این روش اشاره شده است

مهمترین مسئله در مدیریت آبیاری گلخانه ها تنظیم دور آبیاری و مقدار آب در هر              
است که قادر باشد نیاز آبی گیاه را با توجه به روش آبیاری                 ) عمق آبیاری (نوبت  

اخت به  متأسفانه در حال حاضر تمامی بهره برداران بسته به تجربه و شن          . تأمین نماید 
صورت مشاهده ای مبادرت به آبیاری گیاه نموده و از این رو جای انجام فعالیت های               

آموزشی و ترویجی از نظر برنامه آبیاری در محیط های کنترل شده بسیار             ، تحقیقاتی
 .زیاد و اقدامات انجام شده در این زمینه بسیار ناچیز است

کمیت مطلوب و دستیابی به      طبیعی است که برخورداری از محصول با کیفیت و            
حداکثر کارآیی آب مصرفی در گرو استفاده از برنامه ریزی و مدیریت صحیح آبیاری             

در حال حاضر به جهت گریز از شرایط کمبود آب قابل            . و مصرف بهینه آب می باشد    
، بهره برداران به مراتب بیش از مقدار واقعی و مورد نیاز گیاه                  ، دسترس ریشه 

 . دوران داشت آبیاری می نمایندخصوصاً در اوایل
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 ـ مصرف کود و کود آبیاری5
، نظر به اینکه حاصلخیزی خاک از عوامل مهم در تولید کمی و کیفی محصول است              

تمامی تولیدکنندگان قبل از کاشت بذر اقدام به دادن کودهای دامی و شیمیایی پایه                  
 های صحیح استفاده از     جا دارد آموزش و ترویج شیوه        . نظیر فسفات ها می نمایند   

منابع گیاهی و کود سبز در جهت بهبود حاصلخیزی و بهبود خصوصیات فیزیکی و                
 .شیمیایی بستر کشت گلخانه ای را برای بهره برداران فراهم کرد

تمامی تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای غذایی گیاه در مرحله رشد از روش کود              
اده می نمایند که اساساً روش مناسب و کارآیی         آبیاری از طریق آبیاری قطره ای استف     

توسط ، عالوه بر این محلول پاشی گیاه با استفاده از کودهای شیمیایی مناسب            . است
در این میان فقدان برخورداری        . اکثر قریب به اتفاق بهره برداران انجام می گیرد          

 مورد نیاز گیاه    مقدار و زمان عناصر غذایی    ،  تولیدکنندگان از دانش فنی الزم که نوع       
 .را تأمین نماید از مهمترین معضالت و نارسائی های موجود به شمار می رود

 
 ـ نوع محصول و تولید آن6

 درصد محصول تولیدی      99براساس اطالعات موجود حدود       ، در حال حاضر   
، فلفل، خیار است و مابقی شامل انواع گوجه فرنگی          ، گلخانه های سبزی و صیفی     

 . محصوالت می باشدتوت فرنگی و سایر

آموزش و ترویج امکان تولید اقتصادی و قابل توجه محصوالت مختلف سبزی و              
نقش مهمی در رعایت اصول فنی مناسب         ، عالوه بر تنوع بخشیدن به تولید       ، صیفی

رعایت این اصول به پایداری بهتر و بهره برداری بیشتر واحدهای          . کشت و تولید دارد   
 40 در حال حاضر از نظر فنی امکان تولید بالغ بر                   .گلخانه ای کمک خواهد کرد     

بازار ، با توجه به ذائقه   . محصول سبزی و صیفی و میوه در داخل گلخانه وجود دارد           
انواع ، گوجه فرنگی، و کشش مصرف در کشور تولید محصوالتی از قبیل توت فرنگی           

 .فلفل و طالبی به راحتی میسر و قابل انطباق با وضع موجود می باشد

آب مصرفی و تولید کمّی در واحد سطح برای شرایط موجود نشان می دهد که                  
در حال حاضر   . جای ارتقاء بهره وری از آب و زمین در حد قابل توجهی وجود دارد              
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 کیلوگرم در مترمربع دست     30 درصد تولیدکنندگان به عملکرد باالتر از        20تنها حدود   
 20ـ30 صیفی گلخانه ای عملکردی بین      یافته و عمده تولیدکنندگان محصوالت سبزی و      

بنابراین فاصله نسبتاً زیادی با تولید مطلوب و قابل              . کیلوگرم بر مترمربع دارند     
 .حصول وجود دارد

در حال حاضر کارآیی مصرف آب که عبارت از نسبت محصول تولیدی به واحد               
 مصرف  آب مصرفی است پایین می باشد و تنها حدود یک ششم تولیدکنندگان کارآیی           

 .بدست می آورند) عمدتاً خیار(آب بیش از سی کیلوگرم بر مترمکعب 

، برآوردها بر پایه وضع موجود سازه ها و مدیریت بهره برداری از گلخانه ها                 
 هزار مترمکعب آب در هکتار را ایجاب می نماید ولی تعدادی که            8ـ10متوسط استفاده   

بنابراین . معیت قابل مالحظه ای نیست   با این مصرف به تولید معقولی دست یافته اند ج         
برای حصول به وضعیت مطلوب و قابل قبول همانطور که در قسمت آب آبیاری ذکر                

در ... آموزش و ترویج برای بهبود مدیریت مصرف آب و               ، شده انجام تحقیقات   
 .گلخانه ها از اهمیت ویژه و باالیی برخوردار است

 
ای گلخانه ای و محیط های کنترل شده در        نیازها و مشکالت تولید و توسعه کشت ه       

 ایران
 .عدم دسترسی به منابع آب الزم با کیفیت مناسب در برخی مناطق -1

عدم وجود دانش فنی مکفی و لزوم ارتقاء آن در جهت بهبود مدیریت تولید از                     -2
 .طریق آموزش و ترویج

 .تولیدیعدم وجود زیر ساخت های الزم در امر توسعه بازرگانی و صادرات محصوالت  -3

 .قابل دسترس و کاربرد آسان و ارزان آنها، نبود مواد و لوازم و تجهیزات مناسب -4

عدم امکانات صنایع درجه بندی و بسته بندی انبوه برای مصارف داخلی و به                   -5
 .ویژه خارجی

 .پایین بودن نسبی کیفیت و کمیت محصول تولیدی در واحد سطح -6

 .و آب در واحد سطح) سوخت ـ برق(باال بودن نسبی مصرف انرژی  -7

 .باالخص در زمینه سبزی و صیفی، عدم وجود تنوع در انواع محصوالت تولیدی -8
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کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و جهت گیری به سمت مصرف                     -9
 .کودهای آلی و تولید محصوالت ارگانیک

 .ایجاد منابع مالی و تسهیالت بانکی کم بهرۀ بیشتر توسط دولت -10

 .ره گیری از منابع و عوامل تولید به صورت مجتمع های تولیدیمکان یابی مناسب در به -11

رعایت ضوابط فنی در مراحل تأسیس و بهره برداری و استانداردسازی و                    -12
 .نظارت بر آنها

ضرورت تعیین نیاز آبی محصوالت مهم و اساسی در محیط های کنترل شده در               -13
 .جهت ارتقاء بهره وری از آب مصرفی

رویج در زمینه تولیدات گلخانه ای و محیط های کنترل         آموزش و ت  ، کمبود تحقیق  -14
 .به ویژه کشت های هیدروپونیک، شده

حمایتی و نظارت توسط دولت در احداث و                 ، اتخاذ سیاست های هدایتی     -15
 .بهره برداری واحدهای تولیدی گلخانه ای

نتایج جمع بندی اطالعات وضع موجود برخی از گلخانه های ایران در جداول                  
 . و نیز در نمودارهای مندرج در انتهای پیوست ارائه شده است4ا  ت1شماره 

 
وضعیت تحصیلی تولیدکنندگان و مساحت واحدهای گلخانه ای تولید ، ـ پراکنش سنی1جدول 

 . واحد مورد مطالعه در ایران111سبزی و صیفی برای 
 

 )سال(سن  20ـ30 30-40 40-50  به باال50 تعاونی

 درصد 7/20 6/40 2/16 3/15 2/7

فوق  دیپلم لیسانس فوق  لیسانس  میزان تحصیالت بی سواد ابتدایی سیکل دیپلم

 درصد 3/6 10 3/24 7/29 5/4 5/22 7/2

باالتر از 
5000 

 1000کمتر از  2000-1000 3000-2000 5000-3000
مساحت بهره برداری 

 )مترمربع(

 درصد 9 7/20 18 5/14 8/37
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 ک مورد استفاده گلخانه های تولید سبزی و صیفی مورد ـ خصوصیات آب و خا2جدول 
 مطالعه در ایران

 

(ds/m)شوری عصاره اشباع خاک  (ds/m)شوری آب آبیاری   بافت خاک

 نوع بافت درصد دامنه تغییرات شوری  درصد دامنه تغییرات شوری درصد

 شنی 5/45 1-2 25 1کمتر از  8/30

 رسی 5/4 2ـ3 3/20 2-1 2/60

 شنی لومی 6/21 4-3 36 3-2 9

 شنی رسی 25 4باالتر از  7/18 3باالتر از  0

 لومی 4/3    

تعداد واحد مورد مطالعه 78 تعداد واحد مورد مطالعه 64 تعداد واحد مورد مطالعه  88
 

روش آبیاری و وضعیت انجام آبشویی در گلخانه های تولید ، ـ منبع آب مورد استفاده3جدول 
 رد مطالعه در ایرانسبزی و صیفی مو

 

 منبع آب سطحی قنات چاه تعداد واحد مورد مطالعه

 درصد 0 6 98 104

 روش آبیاری قطره ای جوی و پشته ای تعداد واحد مورد مطالعه

 درصد 1/94 9/6 103

 انجام آبشویی دارند ندارند تعداد واحد مورد مطالعه

 درصد 5/77 5/22 71

دور و عمق آبیاری به صورت ، اده شدهتقریباً در تمام موارد پاسخ د
 .مشاهده ای تنظیم می شود

 )دور و عمق(برنامه ریزی آبیاری 
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 کارآیی مصرف آب و نوع و نحوه مصرف کود در گلخانه های ، عملکرد، ـ نوع محصول4جدول 
 تولید سبزی و صیفی مورد مطالعه در ایران

 

کارایی مصرف آب  نوع و نحوه کوددهی
(kg/m3) 

  محصولنوع (kg/m2)عملکرد 

درصد 
استفاده کننده

درصد دامنه کارایی درصد کود دامنه عملکرد درصد  محصول

100 
شیمیایی و دامی 
 قبل از کشت

 خیار 99 10کمتر از  2/13 10کمتر از  2/26

 گوجه فرنگی 7/7 10-20 6/27 10-20 7/35 کمپوست قارچ 2

 فلفل 9/3 20-30 2/38 20-30 4/21 کود آبیاری 100

 توت فرنگی 09/0 30بیشتر از  21 30بیشتر از  7/16 محلول پاشی 96

-- -- 42 
 تعداد گلخانه

 مورد مطالعه
76 

 تعداد گلخانه

 مورد مطالعه
103 

تعداد گلخانه
 مورد مطالعه

 
 

 
 
 
 
 
 

حد
وا

بهره برداران
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حد
وا

حد
وا

بهره برداران
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حد
وا

حد
وا

تولیدی
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حد
وا

حد
وا



 2پیوست 
 

  در گیاهان و اثر کمبود آنهانقش عناصر غذایی
 
 

 ـ نقش عناصر غذایی در رشد و نمو گیاهان1
 
 هیدروژن و اکسیژن، ـ کربن1ـ1

پروتئین ها و اسیدهای آلی در       ، کربن یک جزء اصلی از ترکیبات آلی مانند قندها           
مقدار   .  می شود  گیاهان است که از گازکربنیک اتمسفر تحت فرایند فتوسنتز جذب آنان                   

نتایج تحقیقات نشان داده است که              .  می باشد  1 میلی گرم بر لیتر      350گازکربنیک اتمسفر       
 میلی گرم بر لیتر، رشد و عملکرد       1000 تا  800به   با افزایش مقدار گازکربنیک      

در محیط های کشت تحت کنترل امکان افزایش               . محصول اغلب گیاهان افزایش می یابد         
 .ق گازکربنیک و حفظ آن در سطح مطلوب فراهم می باشدغلظت کربن با تزری

. هیدروژن نیز همانند کربن یکی از اجزای اصلی ترکیبات آلی در گیاهان می باشد                      
این عنصر در واکنش های الکتروشیمیایی برای حفظ تعادل دو طرف غشاهای سلولی                     

قندهای   اکسیژن سومین عنصر موجود در مولکول های آلی مانند                 . شرکت می نماید    
وجود اکسیژن برای انجام اغلب واکنش های بیوشیمیایی در گیاهان مهم                     . ساده است 

 .می باشد
 

 (N)ـ نیتروژن 2ـ1
نیتروژن یک عنصر بسیار مهم برای رشد و نمو گیاهان است و در بسیاری از               

 و اسیدهای آلی     2اسیدهای نوکلئیک     ، پروتئین ها  ، آمینواسیدها    ، ترکیبات مانند کلروفیل     
 .د داردوجو
 

                                                  
1- Part per million (ppm) 
2- Nucleic acids  
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  (P) ـ فسفر3ـ1

فسفر در تحریک رشد و تکامل ریشه های گیاه نقش مهمی داشته و حضور آن در                  
، این عنصر در ترکیبات انتقال دهنده انرژی            . ساختمان غشایی سلولی ضروری است           

فسفر به همراه جذب      . اکسیداسیون و احیا در گیاه وجود دارد     ، واکنش های آنزیمی    
م و با جذب مولیبدن به طور غیر مستقیم، بر گل دهی و              نیتروژن به طور مستقی     

 .میوه دهی گیاهان مؤثر می باشد

 
 (K)ـ پتاسیم 4ـ1

پتاسیم فراوان ترین کاتیون در بافت  گیاهی است و از نظر نقش فیزیولوژیکی و                   
پتاسیم به عنوان یک فعال کننده در        . بیوشیمیایی نیز مهمترین کاتیون به شمار می رود          

 .ز واکنش های آنزیمی گیاهان شرکت می نمایدبسیاری ا

 روزنه های برگ که باز و بسته شدن روزنه ها و              1 این عنصر در سلول های محافظ      
در نتیجه میزان تبادالت گازها و بخار آب بین گیاهان و اتمسفر را کنترل می نمایند،                           

یم به داخل      تورم سلول های محافظ، به طور عمده، با حرکت یون های پتاس               . نقش دارد  
عالوه بر این پتاسیم مقاومت گیاهان را در برابر            . و خارج سلول ها کنترل می شود      

 .بیماری  و تنش آبی افزایش می دهد

 
 (S) ـ گوگرد5ـ1

سولفور یا گوگرد یکی از اجزای اسیدهای آمینه، برخی ویتامین ها و آنزیم ها در                  
روتئین سازی و توسعه ریشه         پ، گیاهان می باشد و نقش اساسی در فرایند فتوسنتز             

 .آنان دارد

 
 
 
 

                                                  
1-Guard cell  
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 (Ca) ـ کلسیم6ـ1

وجود   ،  که برای رشد دیواره  سلولی مورد نیاز است         1کلسیم در پکتات کلسیم        
رشد و توسعه ریشه  گیاهان نقش دارد و در          ، این عنصر در سنتز پروتئین ها       . دارد

 .تنظیم فرایندهای سلولی شرکت می نماید
 

 (Mg) ـ منیزیم7ـ1

زیم تنها عنصر معدنی تشکیل دهنده مولکول کلروفیل است و در فرایند فتوسنتز                          منی
این عنصر فعال کننده بیشتر واکنش های آنزیمی مؤثر در متابولیسم                . نقش مهمی دارد  

 نیتروژن و ساخت ترکیبات اسیدهای              2سوخت و ساز    ، انتقال قند    ، کربوهیدرات 
 .نوکلئیک و انتقال فسفر در گیاهان می باشد

 
 (Fe) ـ آهن8ـ1

آهن در واکنش های بیوشیمیایی سازنده کلروفیل شرکت داشته و بخشی از              
برخی ترکیبات      . ترکیب آنزیمِ احیاکننده  نیتروژن نیتراته به نیتروژن آمونیومی است                

عنصر آهن در تنفس و تولید کربوهیدرات ها در             ، آنزیمی دیگر نیز به آهن نیاز دارند         
 .گیاهان نقش حیاتی دارد

 
 (B) ـ بور9ـ1

ریشه ها       گیاهان مانند نوک      های جوان بخش  3مریستم   طبیعی    نموبور برای  عنصر 
 .باشدمهم می 

 
 (Mn) ـ منگنز10ـ1

منگنز در برخی واکنش های آنزیمی که ترکیبات انرژی مانند آدنوزین تری                       
، این عنصر در ساخت کلروفیل      . نقش مهمی دارد  ،  را تولید می نمایند   4فسفات  

                                                  
1- Pectate calcium   
2- Metabolism  
3- Meristem  
4- Adenosine Triphosphate (ATP)  
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واکنش های اکسیداسیون و احیا و نیز در             ، های انتقال الکترون در فتوسنتز         واکنش  
جذب و مصرف مولیبدن و هم چنین مصرف نیتروژن به عنوان فعال کننده واکنش ها                 

 .در گیاهان نقش دارد
 

 (Cu) ـ مس11ـ1

مس از ترکیبات چندین آنزیم موجود در گیاهان و بخشی از یک پروتئین سامانه                        
 .ون در فتوسنتز می باشدانتقال الکتر

 
 (Zn) ـ روی12ـ1

سبب فعال شدن بسیاری از آنزیم ها شده و برای سنتز اسیدهای                       ، عنصر روی  
 .تنظیم کننده رشد گیاهان مورد نیاز است

 
 (Mo) ـ مولیبدن13ـ1

. مولیبدن تشکیل دهندۀ دو آنزیم مؤثر در سوخت و ساز نیتروژن می باشد            
تبدیل نیتروژن نیتراته به نیتروژن آمونیومی               ، انمهمترین نقش این عنصر در گیاه        

 .است
 

 (CI) ـ کلرید14ـ1

 در فتوسنتز نقش داشته و کنترل کننده یون های پتاسیم ورودی و خروجی                یدکلر
نقش اصلی این عنصر برقراری توازن           .  گیاهان است    سلول های محافظ روزنه برگ      

 .کاتیونی و تنظیم فشار اسمزی می باشد
 

 بود عناصر غذایی در گیاهاناثرات کمـ 2
 

کمبود عناصرغذایی مختلف اثرات متفاوتی بر رشد و نمو گیاهان و عملکرد و                        
اثرات ظاهری کمبود عناصر در مقادیر کم به        . کیفیت محصول دارد به طور معمول     

شناخت تأثیر هر یک از عناصر به منظور تشخیص                ، سرعت نمایان نمی شود بنابراین         
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در اینجا به برخی عالئم کمبود عناصر غذایی در             . ضروری است   به موقع نوع کمبود      
 .بعضی محصوالت اشاره می شود

 
 ـ نیتروژن1ـ2

-2(می تواند به صورت نیترات       (N)نیتروژن   
2(NO   یا آمونیم )( +NH4   توسط گیاه 

به طور معمول، مصرف نیتروژن به صورت نیترات برای تأمین بخش               . جذب شود 
 نیاز گیاهان به نیتروژن در محیط های کشت تحت کنترل مناسب تر                 ازعمده ای
)  درجه سلسیوس   13کمتر از  (به نظر می رسد یون آمونیوم در دمای  پایین          . می باشد 

حدود خنثی بهتر  ) پ ـ هاش(pH هم چنین، جذب آمونیوم در    . آسان تر جذب می شود   
ذب نیترات در محیط های       ج.  جذب آن کاهش می یابد      pH صورت می گیرد و با کاهش       

اسیدی بهتر بوده و به طور معمول، بیشترین مقدار جذب نیتروژن توسط گیاه                 
هنگامی است که نیتروژن به هر دو صورت نیترات و آمونیوم در محیط وجود داشته                         

نیتروژن یک عنصر بسیار متحرک بوده و عالئم کمبود آن ابتدا در برگ های                      . باشد
د شدن دیده می شود و سپس رشد برگ های جوان متوقف            پیر پایینی به صورت زر     

عالوه بر ظاهر شدن عالیم فوق سبب کوچکی و               ، کمبود این عنصر در خیار      . می شود
در گوجه فرنگی ممکن       . باریکی میوه ها شده و میوه به رنگ سبز روشن در می آید        

ها  برگ  ، است دمبرگ ها و رگبرگ ها قرمز رنگ شوند و در صورت تداوم کمبود              
 .ریزش کنند

بیش از مکان های سایه دار         ، میزان مصرف نیتروژن در مناطق آفتابی و پر نور             
 درصد وزن خشک     5 تا 2به طور معمول، غلظت نیتروژن در برگ ها بین         . است

کمبود این عنصر اغلب در شرایطی که مدیریت تغذیه گیاه صحیح نبوده و                      . می باشد 
در برخی موارد   . مشاهده می شود ، گیاه نمی باشد   این عنصر به مقدار کافی در اختیار       

 که به طور     ،نیز کودهای نیتروژنه بیش از حد مورد نیاز در اختیار گیاه قرار می گیرد              
تردی و شکنندگی گیاه شده که در نتیجه         ، معمول، منجر به آبدار شدن پروتوپالسم       

مسمومیت نیتروژن در         از عالئم   . گیاه در برابر بیماری ها و آفات آسیب پذیرتر می شود             
ترد و شکننده شدن ساقه ها و      ، کوتاه شدن فاصله بین گره ها      ، خیار تیره شدن برگ ها   
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جذب نیتروژن اضافی در گوجه فرنگی سبب            . کوتاه شدن شاخه های فرعی می باشد       
 .ضخیم و چرمی شدن برگ ها و پیچیدگی و متراکم شدن بوته می شود

ژن، به طور معمول، از طریق محلول پاشی             در کشت خاکی برای رفع کمبود نیترو          
در کشت بدون خاک        .  گرم بر لیتر استفاده می شود         5 تا  2اوره روی برگ ها به غلظت        

 میلی گرم تا یک گرم بر لیتر        150مصرف نیتروژن در محلول غذایی ریشه گیاه از       
 .متغیر است

 
 ـ فسفر 2ـ2

یط کمبود از برگ های       این عنصر در شرا  . تحرک فسفر در گیاه بسیار زیاد است       
پیر به سمت برگ های جوان انتقال می یابد بنابراین، آثار کمبود آن در برگ های پیر                    

در اثر کمبود این عنصر، رشد برگ ها متوقف و برگ ها متمایل به          . مشاهده می شود 
در برگ هایی که با     . قرمز و شکننده شده و سرانجام چروکیده و خشک می شوند         

در    .  درصد وزن خشک است     1/0ه می باشند مقدار این عنصر حدود         کمبود فسفر مواج    
حالی که، به طور معمول، فسفر موجود در برگ های طبیعی اغلب محصوالت سبزی و                         

فسفر اضافی در بستر     .  درصد می باشد  6/0 تا 25/0صیفی در شرایط گلخانه حدود     
 بستر    pH چنانچه،  . و مس شود ، آهن ، کشت، ممکن است موجب کاهش جذب روی        

بستر کشت در    . جذب فسفر کاهش می یابد       ، کشت اسیدی بوده و یا دمای آن کم باشد          
یا فسفریک ممکن است اسیدی         ، نیتریک   ، اثر استفاده از اسیدهایی مثل سولفوریک        

هم چنین، در      .  تنظیم شود   6 تا  6/5 محلول های کشت  بدون خاک بین          pHلذا باید   . شود
زیرا  ، به مقادیر زیاد استفاده نمود     ) پیت (آلی   کشت های بدون خاک نباید از خاک       

 .موجب اسیدی شدن بستر کشت می شود

  17دمای محلول هیدروپونیک باید کنترل شود که مقدار آن به مدت طوالنی از            
فسفر در کشت بدون        . درجه سلسیوس کمتر نباشد زیرا جذب فسفر کاهش می یابد             

ت معمولی آن در محلول غذایی        خاک، به طور معمول، به صورت فسفات بوده و غلظ           
کمبود فسفر را می توان با         ، در کشت خاکی    .  میلی گرم بر لیتر است      100 الی  50بین  

 تا   20 گرم بر مترمربع به خاک یا        10اضافه نمودن کود سوپر فسفات تریبل به میزان        
 . میلی گرم مونوفسفات آمونیم در هر لیتر آب آبیاری جبران نمود30
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 ـ پتاسیم3ـ2
این عنصر در داخل گیاه بسیار        . یم به مقدار زیادی جذب گیاه می شود         پتاس 

عالئم ظاهری کمبود     . متحرک  بوده و به طور سریع به برگ های جوان منتقل می شود           
پتاسیم در انواع گیاهان متفاوت است لیکن، در عین حال عالئم مشترکی نیز بین                             

صورت لکه هایی در حاشیه برگ  به         آثار کمبود این عنصر ابتدا به          . گیاهان وجود دارد    
تداوم کمبود باعث از بین رفتن بافت های حاشیه برگ شده و گیاه به                . چشم می خورد  

کوتاه   ، گیاهان مبتال به کمبود پتاسیم، به طور معمول، ضعیف             . تدریج پژمرده می شود   
  رشد ساقه اصلی و شاخه ها متوقف شده و فاصله میان گره ها کوتاه                  . و کوچک هستند   

برگ ها به رنگ سبز تیره مایل به خاکستری درآمده و شادابی و شفافیت               . می شود
کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی عالوه بر موارد فوق  موجب            . خود را از دست می دهند   

ظهور لکه های سبز مایل به زرد در زمینه قرمز یا صورتی میوه می شود که به                      
 .بیماری لکه سبز معروف است

) هیدروپونیک  ( اضافی در بستر کشت به ویژه در روش آبکشت           وجود پتاسیم  
 مقدار  .می تواند مانع جذب کاتیون هایی مانند کلسیم و یا منیزیم توسط گیاه شود                  
 تا   100پتاسیم مورد نیاز گیاهان متفاوت است و غلظت آن در کشت بدون خاک از               

کشت خاکی کمبود این          در  .  میلی گرم بر لیتر محلول غذایی می تواند متغیر باشد               400
 گرم بر مترمربع از منبع کلرور یا           80عنصر را می توان با مصرف پتاسیم به میزان          

 میلی گرم نیترات پتاسیم بر لیتر با آب            500 تا  300نیترات پتاسیم درخاک یا مصرف         
 گرم بر لیتر نیترات پتاسیم به صورت محلول پاشی برطرف                20آبیاری یا مصرف     

نیاز به پتاسیم افزایش           ، ه شدت نور کم یا طول روز کوتاه باشد             در شرایطی ک   . نمود
بنابراین در زمستان، پتاسیم بیشتری در گلخانه ها و محیط های کشت تحت                        . می یابد 

 .کنترل مورد نیاز می باشد
 

 ـ گوگرد4ـ2
-2  گوگرد، به طور عمده، به فرم سولفات          

4SO         جذب می شود و در گیاه چندان 
ین کمبود آن، به طور معمول، در برگ های جوان مشاهده               متحرک نیست بنابرا      

عالئم کمبود     . عالئم کمبود این عنصر به صورت زردی عمومی برگ ها  است               . می شود
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گوگرد و نیتروژن مشابه می باشد لیکن، کمبود نیتروژن در برگ های پایین و کمبود                    
مول، مقدار گوگرد      به طور مع   . گوگرد در برگ های جوان باالیی گیاه مشاهده می شود           

.  درصد وزن خشک می باشد که مشابه میزان فسفر در برگ است                  5/0 تا   2/0در برگ    
گیاه، به طور معمول، در برابر غلظت زیاد این عنصر در بستر کشت مقاوم می باشد                        
بنابراین می توان از گوگرد حاوی عناصر غذایی دیگر مثل منیزیم به میزان زیاد                    

وگرد در گلخانه ها و محیط های کشت تحت کنترل کمتر مشاهده                     کمبود گ . استفاده کرد  
 میلی گرم بر      1000 تا  200مقدار گوگرد در محلول غذایی کشت  بدون خاک از          . می شود

در   . لیتر و به صورت یون سولفات همراه سایر یون های قابل مصرف می باشد             
ل از کشت در      صورت لزوم توصیه می شود گوگرد کشاورزی به مقدار مورد نیاز قب            

 .شرایط کشت خاکی استفاده شود
 
 ـ کلسیم5ـ2

فرایند فتوسنتز      . به صورت فعال جذب گیاه می شود     ، کلسیم برخالف اغلب عناصر      
این عنصر به سمت اندام های با تعرق بیشتر             . بزرگ ترین عامل جذب کلسیم می باشد        

رین میزان کلسیم     بیشت  . حرکت می نماید   ، همانند برگ هایی که دارای رشد سریع هستند      
جذب  ، در صورت آسیب به ریشه ها        . در قسمت قبل از نوک ریشه گیاه جذب می شود             

کلسیم تحرک پذیری زیادی در گیاه ندارد           . کلسیم توسط گیاه به شدت کاهش می یابد          
و از بافت های پیر به بافت های جوان منتقل نمی شود لذا عالئم کمبود آن ابتدا در                     

کمبود کلسیم موجب از بین رفتن بافت           . اه مشاهده می شود قسمت های جوان تر گی    
کمبود کلسیم در      .  یا پیچیدگی و لوله شدن برگ می شود      1)نکروز(برگ های جوان   

پوسیدگی گل گاه گوجه فرنگی نیز           . کاهو و کلم موجب سوختگی نوک برگ ها می شود              
عوامل   . ی شودناشی از کمبود کلسیم می باشد که در نهایت منجر به عقیم شدن گل م                       

جذب و انتقال کلسیم را با         ، محیطی کاهش دهندۀ تعرق مانند رطوبت زیاد و دمای کم            
 .مشکل مواجه می نمایند

                                                  
1- Necrosis  
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جذب یون    .  درصد می باشد 5 تا  1غلظت معمولی کلسیم در برگ های طبیعی و بالغ           
ها با     این کاتیون   . منیزیم و پتاسیم قرار دارد      ، کلسیم تحت تأثیر یون هایی چون آمونیم         

یون کلسیم در جذب توسط ریشه رقابت می نمایند و در این رقابت نباید یک عنصر                 
 .غذایی بیشتر از حد نیاز گیاه جذب شود

 
 ـ منیزیم 6ـ2

منیزیم در مقایسه با کلسیم به مقدار کمتری توسط گیاه جذب می شود و جذب آن               
یون منیزیم متحرک        . ردپتاسیم و کلسیم قرار می گی       ، تحت تأثیر یون هایی چون آمونیم     

است و عالئم کمبود آن در برگ های پیر قسمت های پایین گیاه دیده می شود که به                
 .صورت زردی بین رگبرگ ها ظاهر می شود

در صورتی که    .  درصد می باشد 8/0 تا  2/0غلظت منیزیم در برگ های عادی      
 با یون های     برنامه تغذیه صحیح نباشد و مقدار کمتری از این عنصر در مقایسه            

در  . پتاسیم و کلسیم مصرف شود گیاه با کمبود منیزیم مواجه خواهد شد                ، آمونیم 
 . میلی گرم بر لیتر باشد100 تا 50کشت بدون خاک بهتر است مقدار این عنصر بین 

 
 ـ آهن 7ـ2

جذب  .  یا به فرم کالت های آهن جذب گیاه می شود Fe + 2عنصر آهن به صورت       
  Fe + 2 وFe + 3به ترکیب آهن و توانایی ریشه گیاه در احیای  آهن به میزان زیادی    

کالت های آهن محلول بوده و به نگهداری آهن در محلول غذایی کمک          . بستگی دارد  
آهن در گیاه متحرک  نبوده و بنابراین عالئم کمبود آن ابتدا در برگ های           . می کنند 

وفیل در برگ منجر به      کمبود آن به صورت کاهش تولید کلر      . جوان مشاهده می شود  
سطح بین رگبرگ ها سبز روشن شده و با شدت                .  برگ های جوان می شود     1کلروز 

 .یافتن کمبود تمام سطح برگ به جز رگبرگ ها سبز روشن می شود

از شرایطی که باعث کمبود آهن می شوند می توان به غلظت کم این عنصر در                     
در کشت خاکی از طریق        . مودبستر کشت سرد و یا قلیایی اشاره ن         ، محلول غذایی  

 بر مترمربع      (Fe –EDTA) گرم 10مصرف کالت آهن یا سولفات آهن به میزان         
                                                  
1- Chlorosis  
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در کشت بدون خاک، به طور معمول، غلظت             . می توان کمبود این عنصر را جبران نمود         
 . میلی گرم بر لیتر باشد5آهن در محلول غذایی باید بیش از 

 
 ـ بور 8ـ2

نمی باشد و به نظر می رسد جذب و انتقال آن همانند              عنصر بور در گیاه متحرک        
کمبود این عنصر ابتدا قسمت رویشی جوان مثل جوانه ها و نوک و                  . کلسیم است   

حاشیه برگ های گیاه را تحت تأثیر قرار داده و موجب از بین رفتن بافت های گیاهی                  
ه شدن برگ  و   کمبود بور در گوجه فرنگی باعث ترد و شکنند           . در این قسمت ها می شود   

 میلی گرم بر     40 ـ  20غلظت بور در برگ ها تحت شرایط طبیعی              . ساقه  می شود  
در صورتی که غلظت این عنصر در محلول کود مصرفی زیاد باشد           . کیلوگرم می باشد   

 .منجر به مسمومیت می شود که این مسمومیت را می توان با آهک تقلیل داد
 

 ـ منگنز 9ـ2
گیاه می شود و جذب آن تحت تأثیر کاتیون های دیگر               جذب    Mn +2منگنز به فرم   

منگنز در گیاه نسبتاً متحرک  است و عالئم کمبود آن در                . مثل کلسیم و منیزیم می باشد        
غلظت این      . عالئم کمبود منگنز شبیه منیزیم است        . برگ های پایینی گیاه دیده می شود     

میلی گرم بر کیلوگرم       125 و 30عنصر در برگ های طبیعی برای اکثر گیاهان بین          
 .  بر هزار قابل توصیه است5محلول پاشی سولفات منگنز به مقدار . می باشد

 میلی گرم بر کیلوگرم سبب مسمومیت گیاه                1000 تا  800منگنز با غلظت های       
. می شود و این مسمومیت به از بین رفتن بافت های حاشیه برگ ها منجر می شود              

از عوامل    . یی باعث کاهش جذب یون آهن می شود          غلظت زیاد منیزیم در محلول غذا         
بروز کمبود منیزیم در گیاه می توان به ناکافی بودن این عنصر در محلول غذایی یا                

 اسیدی بیشتر است      pHحاللیت منیزیم در خاک های با        . رقابت با دیگر عناصر نام برد      
 .ز می شود محیط کشت سبب مسمومیت گیاه در خاک  دارای منگنpHلذا پایین بودن 
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 ـ مس10ـ2
به نظر می رسد جذب این        . مس به مقدار بسیار کمی توسط گیاه جذب می شود               

 محیط    pHعنصر یک فرایند فعال بوده و به میزان زیادی تحت تأثیر غلظت روی و                 
مس تحرک  زیادی ندارد اما مقداری از آن می تواند از برگ های پیر به                . قرار دارد 

 میلی گرم بر     20 ـ  5غلظت طبیعی این عنصر در گیاه           . شودبرگ های جوان تر منتقل        
در مراحل     . کمبود مس در برگ های جوان منجر به کلروز می شود             . کیلوگرم می باشد    

برنزه شدن برگ و سوختگی نوک          ، کوتاهی بوته   ، بعدی سبب محدود شدن رشد و نمو        
ی زایشی و      کمبود مس در خیار موجب کوتاهی بوته و کاهش جوانه ها               . برگ می شود  

 .تعداد گل در انتهای بوته می شود

. مس اضافی به ویژه در محیط های اسیدی می تواند موجب مسمومیت گیاه شود           
زیرا    . مفیدتر از تجزیه بافت گیاه است       ، همواره تجزیه خاک  ، در تشخیص کمبود مس   

در محیط های کشت تحت کنترل از سموم قارچ کش با ترکیبات مس استفاده می شود                           
در محیط های کشت تحت کنترل به             . سبب افزایش و تجمع مس در برگ  می شود            که  

دلیل مصرف بیش از حد سموم قارچ کش نه کمبود مس بلکه مسمومیت با مس                           
 .مشاهده می شود

 
 ـ روی 11ـ2

روی با یک فرایند فعال جذب گیاه می شود و جذب آن می تواند تحت تأثیر غلظت                          
کمبود این عنصر باعث کلروز       . چندان متحرک نیست      روی در گیاه   . فسفر قرار گیرد  

غلظت روی در برگ  طبیعی        . برگ  و کوتاه شدن فاصله میان گره های ساقه می شود          
غلظت زیاد این عنصر موجب مسمومیت شده و             .  میلی گرم بر کیلوگرم است       50 تا 25

، لیایی  قpH ،محیط سرد و مرطوب. در نتیجه رشد ریشه  و برگ  گیاه کاهش می یابد       
 .و فسفر زیاد کمبود روی را تشدید می نماید

 
 ـ مولیبدن 12ـ2

2مولیبدن به صورت     
4
-MoO     جذب مولیبدن در حضور      .  جذب گیاه می شود

غلظت مولیبدن در بافت های گیاهی، به طور معمول، کمتر از                     . سولفات کاهش می یابد      
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صر ابتدا در برگ های میانی و پیرتر           کمبود این عن   . یک میلی گرم بر کیلوگرم است        
. برگ  رنگ سبز خود را از دست داده و حاشیه آنها پیچیده می شود           . مشاهده می شود 

اغلب، کمبود مولیبدن برخالف دیگر ریز مغذی ها تحت شرایط اسیدی به وجود                
 .می آید

 
 ـ کلرید 13ـ2

 زیرا کلرید به       .کمبود کلرید، به طور معمول، به ندرت در گیاهان دیده می شود                
هوا و بستر کشت وجود    ، آب ، مقدار بسیار کمی مورد نیاز گیاه است و در کودها          

 .دارد
 
 



 3پیوست 
 

 روش محاسبه کودهای مورد نیاز کود آبیاری
 
 

 گرم   125 برای تهیه محلول کودی با غلظت نهایی              ، در یک برنامه کود آبیاری        ـ 1مثال     
  به چه مقدار کود باید      ،  30 به  1 با نسبت تزریق        20ـ 20ـ20 لیتر از منبع کودی       100ر ب

  لیتری اضافه شود؟50یک تانک ذخیره 
 

 :ود برای حجم تانک ذخیره با استفاده از رابطه زیر تعیین شودـ میزان ک1 مرحله
 

غلظت نهایی محلول کود÷ )  مقدار کود در تانک ذخیره=  100 حجم تانک ذخیره )  

125گرم  100لیتر  ر لیتر ببرحسب گرم)  لیتری50(ر لیتر مقدار کود در تانک ذخیره بگرم =  100لیتر   (÷  50لیتر 
5/62) = 

 
 : تعدیل می شود 30 به 1 ـ میزان کود براساس رابطه زیر برای نسبت تزریق2مرحله 

 

  30 به1 برای نسبت تزریق لیتری50 مقدار کود در تانک ذخیره=مقدار کود در تانک ذخیره×میزان تزریق
 
 گرم

 5/62)  30 به 1نسبت تزریق ا  ب لیتری 50 کود در تانک ذخیره گرم= 
لیتر

 30 × )
 
 

=1875گرم = 875/1 کیلوگرم
 

 
کود  یک  ر لیتر نیتروژن از      ب میلی گرم   150در یک کشت گلخانه ای مصرف         ـ2مثال     

 یک تانک ذخیره        بهچه مقدار کود     .  شده است  پیش بینی      20ـ10ـ20 نسبت  تجارتی با     
 غلظت     نهایی دارای   باید اضافه شود تا محلول        100 به   1  لیتری برای نسبت تزریق        25

ر  ب؟ غلظت نهایی فسفر و پتاسیم در تانک ذخیره کود چند میلی گرم               اشد ظر ب مورد ن
 لیتر است؟

 
ـ مقدار کود برای تهیه یک حجم تانک ذخیره با غلظت مورد نظر و برحسب                  1مرحله 

 :ر لیتر از رابطه زیر بدست می آیدبکیلوگرم 
 



 کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه ای 

 
178

 
 )ر لیتربمیلی گرم ( غلظت مورد نظر ×نسبت تزریق 

مقدار کود در یک واحد حجم= 
 درصد عنصر در کود× c )کیلوگرم بر لیتر   (

×حجم تانک ذخیره

 : ضریب ثابت تبدیل می باشد و عبارت است ازcکه در آن؛ 
 

 واحد (c)ضریب ثابت تبدیل 

 ر لیتربگرم  10

 (US)نس در گالن اُ 75

 (US)پوند در گالن  1200

 
 20×10  لیتری25مقدار کود در تانک ذخیره =  150×100

25×  =1875گرم   =  875/1   لیتر  25 بر کیلوگرم

 
 ـ2مرحله 

c ×  غلظت عنصر مورد نظر )ر لیترب میلی گرم (= مقدار کود در یک واحد حجم× درصد عنصر در کود 
 نسبت تزریق

 
10× 10× 75 

 5O2P 100 )ر لیتربمیلی گرم  (=
=75لیتر  بر میلی گرم 

 
   5O2P ٪   = P٪ 

3/2 

 

 

 5O2P 75 )ر لیتربمیلی گرم  (
 P )ر لیتربمیلی گرم  (=

3/2 
=

3/2 
 =33     ر لیتربمیلی گرم 

 
10×20×75 

 O2K 100   )ر لیتربمیلی گرم  (=
= 150ر            ر لیتبمیلی گرم 

 
 

 
 
 
 
 

   O2K ٪  = K٪ 
2/1 

 

 



  ی ایرانکمیته ملی آبیاری و زهکش

 
179

150 
 K 2/1 )ر لیتربمیلی گرم (= 

=125                       ر لیتربرم میلی گ
 

 
  K 125  به ترتیب      ر لیتر  ب برحسب میلی گرم       غذایی اصلی    غلظت نهایی عناصر       : نتیجه 

 .دشبامی  N 150  وP 33  و
 

 و نیترات کلسیم   ) 13 ـ   0 ـ   44(در یـک بـرنامه کـود آبیاری از نیترات پتاسیم             ـ3مـثال   

ر لیتر استفاده ب میلی گرم 200تروژن و پتاسیم با غلظت    بـرای تأمیـن نی    ) 5/15 ـ   0 ـ   0(
چند گرم از کودهای فوق برای تهیه       .  اسـت  100 بـه    1نسـبت رقـیق سـازی       . مـی شـود   

 مورد نیاز است؟) لیتر(محلول کودی در یک واحد حجمی 
 

 :ـ ابتدا درصد پتاسیم محاسبه می شود1مرحله 

   O2K٪  =K٪ 
2/1 

 

 
44 

 =K٪ 2/1 
 در نیترات پتاسیم Kدرصد  =7/36

 :ـ مقدار کود مورد نیاز برحسب گرم به صورت زیر محاسبه می شود2مرحله 
 

K200)ر لیتر  بمیلی گرم   ( ×100 
 کود مورد نیاز )ر لیتربگرم (=

10 ×) K٪ (7/36 
5/54 = ر لیتر نیترات پتاسیم بگرم 

 
غلظت نیتروژن در       ، ود بنابراین  ـ نیتروژن از دو منبع کودی تأمین می ش             2مرحله  

 نیترات پتاسیم به صورت زیر           از منبع   ر لیتر    بمحلول کودی برحسب میلی گرم         
تناسب زیر که در آن نسبت درصد عناصر برابر نسبت غلظت آنها                  (محاسبه می شود    

 ):ر لیتر است و برای کودهای دیگر نیز قابل استفاده می باشدببرحسب میلی گرم (
 

N)٪( 0/13 

 
 ) N  xر لیتربمیلی گرم (

K)٪( 7/36 
=

 K  200)ر لیتربمیلی گرم (
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 x =71  : نیترات پتاسیم تأمین می شوداز منبعر لیتر نیتروژن ب میلی گرم 71یعنی 
 

ر لیتر   ب میلی گرم   200در مثال فوق غلظت    (ـ با توجه به غلظت نهایی نیتروژن        3مرحله 
محاسبه    ، نیترات کلسیم تأمین شود     ار منبع     باید  غلظت مورد نیاز که    ) مورد نظر است  

 :می شود

 200 - 71 = 129     ر لیتربمیلی گرم 

 :ـ مقدار نیترات کلسیم مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود4مرحله 
 

  مقدار کود)ر لیتربگرم N  ( 129 =) ر لیتربمیلی گرم  (× 100
10× N)٪( 5/15 

ر لیتر نیترات کلسیمبگرم  =2/83

 
،  گرم نیترات کلسیم به یک لیتر آب             2/83 گرم نیترات پتاسیم و         5/54با افزودن    : نتیجه 

دست     ب100 به  1 برای نسبت تزریق     K  وN ر لیتر ب میلی گرم   200محلولی با غلظت     
 .می آید
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   20  تجارب جهاني مشاركت كشاورزان در مديريت آبياري
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   41  اي مديريت سيالب هاي غيرسازه مجموعه مقاالت كارگاه فني روش
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