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 ای در منطقه جنوب استان کرمانبهترین میزان کودهای آهن، روی و منگنز در کشت خیار گلخانه

 

2پروین ساالری نژاد، 1*، صابر حیدری 1جواد سرحدی
 

 

کرمان، سازمان  استان بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استادیار پژوهشی-1

 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

آموزش و  قات،یکرمان، سازمان تحق استان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیخاک و آب، مرکز تحق قاتیبخش تحقمحقق -2

 . رانیا ،کرمان ،یکشاورز جیترو

 s.heydary@areeo.ac.ir*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 

 

  21/11/1411 تاریخ پذیرش:                                                   11/11/1411تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

کشور در جنوب استان کرمان است. نور، درجه حرارت  یمهم کشاورز هایاز قطب یکیو کهنوج  رفتیمنطقه ج

ی از جمله محصوالت از محصوالت مهم کشاورز یاریبس دیمنطقه در تول نیو خاک مناسب باعث شده است ا

عدم  لیحال به دلت این محصول در منطقه و در عین یمنظر به اه داشته باشد. ایژهیو گاهیجا ای مانند خیارگلخانه

لذا تدوین و  .ودشیداران وارد مبه گلخانه یهنگفت انیمنطقه، هر ساله ضرر و زاین در  یعلم ییبرنامه غذا کیوجود 

. برای ضروری استمنطقه این  یآهن و منگنز برا ،یرونظیر عناصر کم مصرف  یمناسب برا ییبرنامه غذا کی توصیه

ین آهن به مقدار سکوستر ترتیب به توصیه قابل منگنز و روی آهن، کودهای کرمان، استان جنوب منطقه هایخاک

در  لوگرمیک 11 زانیدر هکتار و سولفات منگنز به م لوگرمیک 11 زانیدر هکتار، سولفات روی به م لوگرمیک 11

 .ردیصورت گ انیاول به صورت دو هفته در م نیوق بعد از چف یکودها مصرفشود توصیه می هکتار است.

 

 ای، مصرف بهینه، عناصر کم مصرف، قابلیت جذبخیار گلخانه   واژگان کلیدی: 
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 اول / شماره پنجم/ جلد 1411مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

خیار مقام چهارم تولید در جهان در بین 

ترین باشد. خیار یکی از مغذیها را دارا میسبزی

و سرشار از ویتامین ث و مواد معدنی مانند  هاسبزی

کلسیم، پتاسیم، سیلسیم، فسفر، آهن و منیزیم است. 

روز  41تا  01این گیاه دوره رشد کوتاهی داشته و 

زنی آماده برداشت است. با توجه به پس از جوانه

خوری این گیاه در طول سال، تولید آن در مصرف تازه

اهمیت بسیار باالیی برخوردار ای از شرایط گلخانه

(. فرآیند 1031شده است )نعمتی و همکاران، 

کوددهی در اکثر گیاهان و محصوالت کشاورزی 

عموماً به استفاده از کودهای عناصر پرمصرف 

نیتروژن، فسفر و پتاسیم محدود شده که باعث 

شوند )مورنو و افزایش رشد گیاه و عملکرد می

ه عناصر آهن، روی و منگنز (. با اینک2110، 1همکاران

جزء عناصر غذایی کم مصرف در گیاهان محسوب 

شوند اما برای دسترسی به عملکرد و کیفیت می

باشند. بنابراین تامین مطلوب برای گیاه ضروری می

مناسب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به مقدار مناسب 

باید صورت گیرد تا هم پتانسیل تولید محصول 

هم از مصرف بیش از حد کودهای  افزایش یابد و

ی تواند مسائل متعدد زیست محیطشیمیایی که می

                                              
1
 Moreno et al. 

عالوه با تامین مناسب ایجاد کند، جلوگیری شود. ب

عناصر ریزمغذی، از اثرات مخربی مانند کاهش فعالیت 

فتوسنتزی و آنزیمی و آسیب به غشاء سلولی 

، 2سوسه و  همکاران-شود )آلویجلوگیری می

2114 .) 

های مهم ه جیرفت و کهنوج یکی از قطبمنطق

کشاورزی کشور در جنوب استان کرمان است. نور، 

درجه حرارت و خاک مناسب باعث شده است این 

منطقه در تولید بسیاری از محصوالت مهم کشاورزی 

ای داشته باشد. شرایط اقلیمی منطقه جایگاه ویژه

برای تولید محصوالت سبزی و صیفی بسیار مناسب 

و با توجه به توسعه روز افزون بخش کشاورزی  بوده

ای و نیز های گلخانهمنطقه بخصوص در زمینه کشت

وسعت چشمگیر سطح زیر کشت این محصوالت و 

بویژه خیار در منطقه که در حال حاضر با سطح زیر 

هزار  211هکتار و تولید بیش از  1111کشت حدود 

تصاص تن خیار درسال، مقام اول کشور را به خود اخ

( و در عین 1033داده است )احمدی و همکاران، 

حال به دلیل عدم وجود یک برنامه غذایی علمی در 

منطقه، هر ساله ضرر و زیان هنگفتی به گلخانه داران 

بنابراین الزم است یک برنامه غذایی  .شودوارد می

مناسب برای عناصر کم مصرف روی، آهن و منگنز 

 منطقه توصیه شود. این برای 

                                              
2
 Alaoui-Sossé et al. 
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 منگنز و بهترین میزان کودهای آهن، روی، سرحدی و همکاران

در منطقه جنوب استان  ایخیار گلخانه کشتدر 

 کرمان

 ها برگی گلخانه

 
 

 

 

 

 معرفی یافته:

 عنصر آهن به نیاز

سازی چند و فعال لیکلروف دیآهن برای تول

. است الزم ـاهیموثر در فتوسـنتز و تـنفس گ میآنز

 یو آهک ییایدر خاک های قل شتریکمبود آهن ب

 هیظهور اول. عالئم کمبود آهن شامل شودیمشاهده م

های جوان همراه با ظهور رنگ سبز روشن در برگ

است )شکل  هارگبرگ گسـترده سـبز رنـگشـبکه 

اال بودن غلظت آهن در خاک خود را به شکل (. ب1

  سـولفات آهـنکند. کاربرد می کمبود منگنز آشکار

مطلوبی در تامین نیاز آهن در  ممکـن اسـت دوام

شود از توصیه می گیاه نداشته باشد به همین دلیل

که  استفاده شود. باید دقت شود 1کود کالت آهن

موجـب بـروز  تواندمی کـالت آهـن ادیمصرف ز

گیاه شود )بصیرت و همکاران،  کمبـود منگنـز در

1031 .) 

 

ای )اقتباس عالئم ظاهری کمبود آهن در خیار گلخانه -1شکل 

 (1031از بصیرت و همکاران، 

 عنصر رویبه نیاز 

                                              
1
  EDDHA 

رشد  درمی در گیاه دارد. یروی نقش آنزعنصر 

ها( و مقاوت گل زشیکاهش ر لی)به دل یدهوهیو م

مثل  یقارچ یهایماریبل بادر مق ویژهبهبوته 

کمبود روی . دارد ینقش اساس نیدروغ دکیسف

 ـاریدر بوتـه خ یو گلـده شـهیموجب کاهش رشد ر

کمبود . کندیرا مختل م اهیگ ییانتها ستمیمرشـده و 

-شدن برگ یشدن و مثلث رزت سـبب اه،یروی در گ

سمیت  عالئم شاخص (.2)شکل  شودیم اریهای خ

 تـر وهای مسـنبرگ یدگیچیشامل پروی در خیار، 

روشن،  ایزقهوهینقاط ر و دهیرنگ سبز رنگ پر ظهور

 شیافـزا. های جوان استدر برگ هارگبرگ نیماب

 تواندیبستر کشت، م ایمحلول در خاک  روی غلظـت

 منجر به کمبود آهن و منگنز شود که با مصـرف

سمیت  توان از خسارت یآهن و منگنز، م متعادل

توان از کود ، میروی نیرای تـامروی کم کرد. ب

 نمودسولفات روی به صورت کود آبیاری استفاده 

 (. 1031)بصیرت و همکاران، 

 

ای )اقتباس خیار گلخانهعالئم ظاهری کمبود روی در  -2شکل 

 (1031از بصیرت و همکاران، 

 عنصر منگنزبه نیاز 
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بـه  ـادییبـه مقـدار ز ـاهینقـش منگنـز در گ

 زورییکاتال هـایمینقـش آهـن، مـس، روی و آنـز

. منگنز برای فتوسنتز، تنفس و جـذب شودیمربوط م

-در خاک شتریب منگنز . کمبـوداسـت ـازین تـراتین

عالئم شاخص کمبود . وجود دارد یو آهک ییایهای قل

ها و سبز ماندن رگبرگ ای شاملارگلخانهیدر خ منگنز

تـا زرد در  ـدهیرنـگ سـبز رنـگ پر کنواخـتیتوسعه 

 یسوختگ(. 0است )شکل  های برگقسمت ریسـا

از عالئم مسمومیت  رهیت یهابرگ یروها برگ هیحاش

از کود  یاز گیاهمنگنز مورد ن نیبرای تـام .منگنز است

شود میاستفاده  یاریبه صورت کود آب منگنزسولفات 

 (.1031)بصیرت و همکاران، 

 

ای عالئم ظاهری کمبود منگنز در خیار گلخانه -0شکل 

 (1031)اقتباس از بصیرت و همکاران، 

 دستورالعمل:

 کیشده در  مطالعات انجام جیبر اساس نتا

خیار در مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب  گلخانه

سازی بستر گلخانه و استان کرمان مراحل آماده

مصرف کودهای پرمصرف و نهایتاً روش و مقدار 

مصرف کودهای سولفات منگنز، سولفات روی و کالت 

  باشد:آهن به شرح زیر می

ای آماده کردن خاک برای کشت خیار گلخانه

شروع شود. به دلیل فقر باید از یک ماه قبل از کشت 

کودهای حیوانی های منطقه، مواد آلی در اکثر خاک

های منطقه، ترکیبی از قابل توصیه برای گلخانه

بطور کلی . باشندکودهای گاوی سالم و کود مرغ می

 011تا  211متری باید  11به ازای هر خط کاشت 

کود مرغ و گاو(،  کیلوگرم کود حیوانی )مخلوطی از

میزان  .(1031)سرحدی،  شت مصرف نمودقیل از کا

ازت خالص مورد نیاز یک هکتار گلخانه بسته به نوع 

)بصیرت  کیلوگرم است 111تا 011محصول و خاک، 

ترین کود (. سولفات آمونیوم مهم1031و همکاران، 

ای است که باید در ازته قابل توصیه برای خیار گلخانه

آبیاری طول فصل رشد به صورت سرک همراه با آب 

خالص مورد  بطور کلی میزان پتاسیممصرف شود. 

کیلوگرم در  111تا  211ای نیاز محصوالت گلخانه

که بخشی از (. 1031)بصیرت و همکاران، هکتار است 

مرحله داشت  در طولباید آن قبل از کاشت و مابقی 

 شود.روز یکبار مصرف  11تا  1با فاصله زمانی 

استان کرمان، های منطقه جنوب خاک برای

 کودهای آهن، روی و منگنز قابل توصیه به ترتیب

، کیلوگرم در هکتار 11به مقدار  سکوسترین آهن

 وکیلوگرم در هکتار  11به میزان سولفات روی 
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 منگنز و بهترین میزان کودهای آهن، روی، سرحدی و همکاران

در منطقه جنوب استان  ایخیار گلخانه کشتدر 

 کرمان

 ها برگی گلخانه

 
 

 

 

 

کیلوگرم در هکتار است.  11به میزان  سولفات منگنز

کودهای فوق باید بعد از چین اول به صورت تقسیط 

 هفته در میان(. صورت گیرد )به صورت دو 

 توصیه ترویجی:

با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک 

های شرایط گلخانه ها، خصوصیات اقلیمی وگلخانه

توان جهت بهبود میجنوب استان کرمان، منطقه 

 :کمی و کیفی محصول خیار نکات زیر را توصیه کرد

های منطقه شنی بوده و از نظر بافت خاک گلخانه

و خصوصا عناصر کم مصرف آهن، روی عناصر غذایی 

منطقه این های خاک 1اسیدیتهباشد. و منگنز فقیر می

بوده که قابلیت استفاده از عناصر کم  8بیش از 

 ها خاکاین یابد. همچنین مصرف در آن کاهش می

د که این مسئله نیز قابلیت نباشدچار فقر ماده آلی می

روی و  استفاده از عناصر کم مصرف به ویژه آهن،

دهد. توصیه اکید بر این منگنز را برای گیاه کاهش می

است که اگرچه مصرف آهن، روی و منگنز به تنهایی 

شود ولی بهترین سبب افزایش عملکرد محصول می

 11پاسخ بر محصول زمانی است که هر سه به میزان 

کیلوگرم در هکتار آهن به صورت سکوسترین آهن، 

کیلوگرم در  11کیلوگرم در هکتار سولفات روی و  11

هکتار سولفات منگنز در طول فصل رشد به روشی که 

 مصرف شود.  قببال ارائه شده است،

                                              
1
 pH 
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