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٭٭٭
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ:
از آنﺠاﺋﯽ ﮐه تنها هدﻑ ﮐشاورزان و باﻏداران افزايش ﮐمﯽ و ﮐيفﯽ

محصول مﯽباشد و همﭽنيﻦ تا حدودﯼ ،تﺄميﻦ احتياجات ﻏﺬايﯽ گياﻩ
تحت ﮐنترل زارﻉ يا باﻏدار است چه بسا ،شناﺧت عناصر مورد نياز

گياﻩ ،نقش ايﻦ عناصر در طول دورﻩ رشدﯼ گياﻩ و همﭽنيﻦ چگونگﯽ
تشخيﺺ ﮐمبود و بيشبود )مسموميت( در صورت بروز از روﯼ عﻼﺋم
ظاهرﯼ مﯽتواند ﮐشاورز را در رسيدن به هدﻑ ارزشمندﺵ يارﯼ ﮐند.

ﭘﺲ براﯼ روشﻦ شدن هر چه بيشتر ايﻦ مفاهيم و به علت ﭘيﭽيدگﯽ

عوامﻞ موﺛر بر توليد محصوﻻت ﮐشاورزﯼ ،در ايﻦ نشريه تنها به بررسﯽ
عﻼﺋم ﮐمبود عناصر ﻏﺬايﯽ در درﺧتان ميوﻩ مﯽﭘردازيم ،اميد است مورد

توجه ﮐشاورزان به ﺧصوﺹ باﻏداران ﻗرار بگيرد.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ:

تمامﯽ موجودات زندﻩ ايﻦ ﮐرﻩ ﺧاﮐﯽ از جمله گياهان براﯼ رشد و نمو و ادامه حيات

ﺧود ،نياز به مواد ﻏﺬايﯽ دارند ،البته مقدار آن عناصر براﯼ انواﻉ مختلﻒ گياهان متفاوت
است .در بيشتر ﺧاﮐها مقدار نسبﯽ ايﻦ عناصر ،برابر نيازهاﯼ طبيﻌﯽ گياﻩ نيست و از آن
گﺬشته زميﻦ نمﯽتواند ايﻦ گونه مواد را به اندازﻩ ﮐافﯽ توليد ﮐند و آن مقدارﯼ هم ﮐه
در ﺧاﮎ وجود دارد ،به مرور زمان به وسيله گياﻩ جﺬﺏ مﯽشود ،ﭘﺲ براﯼ بدست آوردن
محصول ﮐافﯽ ،ﻻزﻡ است همه ساله مواد مورد نياز را بسته به نوﻉ گياﻩ به ﺧاﮎ اضافه
نمود.
هر چند ﮐه عناصر مﻌدنﯽ مقدار ﮐمﯽ از وزن يﮏ گياﻩ را تشﮑيﻞ مﯽدهد ولﯽ هر ﮐداﻡ
از ايﻦ عناصر وظايفﯽ را در انﺠاﻡ فﻌاليتهاﯼ حياتﯽ گياﻩ و تﻌادل بيﻦ رشد رويشﯽ و
زايشﯽ بر عهدﻩ دارند و عدﻡ وجود و يا وجود بيش از حد ايﻦ عناصر در ﺧاﮎ ،اﺧتﻼﻻتﯽ
را در گياﻩ بوجود مﯽآورد ﮐه روﯼ رشد و نمو گياﻩ و در نهايت روﯼ ﮐ ّميت و ﮐيفيت محصول
تﺄﺛير ﺧواهدگﺬاشت.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﻴﺎﻩ:

بﻄور ﮐلﯽ تﻌداد عناصر مورد نياز گياﻩ ﮐه درمحلول ﺧاﮎ موجود مﯽباشند ،شامﻞ 13
عنصر است ﮐه بر اساس ميزان مصرﻑ گياﻩ به دو دسته زير تقسيم مﯽشوند:

 -1عناصر ﭘر مصرﻑ و يا بزرﮒ عناصر ):(Macroelements
عناصرﯼ از ﻗبيﻞ :نيتروﮊن ،فسفر ،ﭘتاسيم ،ﮐلسيم ،منيزيم وگوگرد ﮐه بيشتر مورد نياز
گياﻩ مﯽباشند را عناصر ﭘرمصرﻑ مﯽگويند.

 -2عناصر ﮐم مصرﻑ و يا ريز عناصر):(Microelements
عناصرﯼ چون آهﻦ ،منگنز ،روﯼ ،مﺲ ،بُر ،موليبدن و ﮐلر ﮐه به مقدار بسيار ﮐم مورد

٥
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نياز گياﻩ مﯽباشند را عناصر ﮐم مصرﻑ يا ريزمﻐﺬﯼ مﯽگويند.
البته سه عنصرﮐربﻦ ،اﮐسيﮋن و هيدروﮊن هم از عناصر مورد نياز گياهند ولﯽ چون ايﻦ
عناصر به فراوانﯽ در هوا و آﺏ يافت مﯽشوند ،به عنوان عناصر ﻏﺬايﯽ ﺧاﮎ محسوﺏ
نمﯽشوند.
ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱
ﻋﻼﺋﻢ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ
ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ

٦

عﻼﺋﻢ ﮐمﺒﻮد عناﺻر ﻏﺬايﯽ در درﺧﺘاﻥ مﻴﻮه
ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ:

ﮐمبودهاﯼ شديد عناصر ﻏﺬايﯽ در گياﻩ به صورت عﻼﺋمﯽ مختلﻒ ﻗابﻞ مشاهدﻩ است ﮐه

مﯽتوان به مواردﯼ چون تﻐيير رنﮓ ،سوﺧتگﯽ ،توﻗﻒ رشد جوانههاﯼ انتهايﯽ ،تﻐيير شﮑﻞ
ميوﻩ ها ،تفاوت در عملﮑرد ،زودرسﯽ ،ديررسﯽ ،ﮐوچﮏ شدن ميوﻩ ها ،نارسايﯽ در رشد،
ﮐاهش گسترﺵ ريشه و ﮐاهش ﺧاصيت انباردارﯼ ميوﻩها اشارﻩ نمود.
ﻻزﻡ به ﺫﮐر است ﮐه نشانههاﯼ ﮐمبود ،گاهﯽ مشابه هم بودﻩ و همﭽنيﻦ عوامﻞ ديگرﯼ
چون تﻐييرات دما ،استفادﻩ از سموﻡ ،حشرات ،باد و ديگر عوامﻞ طبيﻌﯽ نشانه هايﯽ را از
ﺧود به جاﯼ مﯽگﺬارند ﮐه مشابه عﻼﺋم ﮐمبود است .به هميﻦ دليﻞ ،تشخيﺺ و مﻌالﺠه ﮐمبود
عناصر ﻏﺬايﯽ از روﯼ عﻼﺋم ظاهرﯼ بايد با احتياﻁ و به وسيله ﮐارشناسان با تﺠربه انﺠاﻡ
گيرد.

مﻌموﻻً ﮐمبود عناصر ﻏﺬايﯽ در گياهان ناشﯽ از موارد زير است:
 (۱ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ :ﮐمبود عناصر ﻏﺬايﯽ در ﺧاﮎ و يا وجود ترﮐيﺐ شيميايﯽ ﻏير ﻗابﻞ

جﺬﺏ آن براﯼ گياﻩ.

 (۲ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ :ﮐمبود عناصر ﻏﺬايﯽ به علت ايﺠاد شرايﻂ ﺧاﺹ در محيﻂ ﮐشت.

در ايﻦ حالت ريشهها ﻗادر به جﺬﺏ عناصر موجود در ﺧاﮎ نميباشند مانند موارد زير:

الﻒ( سرد بودن ﺧاﮎ :در ايﻦ حالت ﭘتاسيم موجود در ﺧاﮎ جﺬﺏ ريشه نمﯽشود.

ﺏ( ﻏرﻗابﯽ بودن ﺧاﮎ :آهﻦ ،مﺲ و ﮐلسيم در ﺧاﮎ ﻏرﻗابﯽ جﺬﺏ نمﯽشوند .به
عنوان مﺜال آبيارﯼ ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﺧاﮎ ،شرايﻂ احياﺀ و اﮐسيداسيون در ﺧاﮎ را فﻌال نمودﻩ و
عناصرﯼ مﺜﻞ آهﻦ و منگنز به ﺧاطر اﮐسيدﻩ شدن ﻏير ﻗابﻞ جﺬﺏ مﯽگردند.

ﺝ( اسيديته ) (pHنامناسﺐ :در ﺧاﮐهاﯼ ﺧيلﯽ اسيدﯼ ،منگنز و روﯼ و در ﺧاﮐهاﯼ

ﻗليايﯽ آهﻦ ،منيزيم و بُر جﺬﺏ نمﯽشود.

د( اﺛر متقابﻞ و منفﯽ عناصر نسبت به يﮑديگر :در ايﻦ حالت حﻀور يﮏ عنصر

باعﺚ عدﻡ جﺬﺏ عنصر ديگر مﯽشود .مﺜ ً
ﻼ حﻀور ﭘتاسيم بيش از حد باعﺚ ﮐمبود منيزيم
مﯽشود و يا حﻀور بيش از حد ازت باعﺚ رشد سبزينه اﯼ گياﻩ شدﻩ و تﻌادل مصرﻑ برﺧﯽ
عناصر مورد نياز در گياﻩ را به هم مﯽزند.
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از ديگر دﻻيﻞ ظهور ﮐمبود عناصر در گياﻩ ،مﯽتوان به موارد زير اشارﻩ نمود:

 ïشستشوﯼ ﺧاﮎ بويﮋﻩ در ﺧاﮐهاﯼ سبﮏ ﮐه باعﺚ ﮐمبود عناصر محلول در ﺧاﮎ مﺜﻞ

ازت و منيزيم مﯽشود.

در شرايﻂ اسيدﯼ ﺧاﮎ ،ايﻦ حﻼليت براﯼ آهﻦ و ﮐلسيم بروز ﮐردﻩ و شسته مﯽشوند و
در شرايﻂ ﻗليايﯽ شستشوﯼ ﭘتاسيم اتفاﻕ مﯽافتد.

 ïبا فشردﻩ شدن ﺧاﮎ و عدﻡ تبادﻻت گازﯼ در ﺧاﮎ ،گاز دﯼ اﮐسيد ﮐربﻦ محبوس

شدﻩ و با ﮐربناتهاﯼ ﺧاﮎ تشﮑيﻞ بﯽ ﮐربنات دادﻩ و رسوﺏ ﮐلسيم مﯽدهد و شرايﻂ ﻗليايﯽ
ايﺠاد شدﻩ در ﺧاﮎ ،منﺠر به ﮐمبود برﺧﯽ عناصر مﯽشود.

ï

مصرﻑ ﮐود حيوانﯽ نﭙوسيدﻩ در ابتدا باعﺚ مﯽشود تا ازت موجود در ﺧاﮎ صرﻑ

ﭘوسيدن ﮐود شدﻩ و در نتيﺠه گياﻩ با ﮐمبود ازت مواجه شود و از طرفﯽ با مصرﻑ ﮐود حيوانﯽ،
ميزان بﻌﻀي از عناصر ،در ﺧاﮎ چنديﻦ برابر افزايش يافته و منﺠر به ﮐمبود جﺬﺏ ديگر
عناصر موجود در ﺧاﮎ مﯽشود.

 ïاستفادﻩ از ﮐودهاﯼ شيميايﯽ ﭘر مصرﻑ و عدﻡ ﮐاربرد ﮐودهاﯼ شيميايﯽ ﮐم مصرﻑ،

منﺠر به ﮐمبود آنها در ﺧاﮎ شدﻩ ﮐه لزوﻡ يﮏ مديريت صحيﺢ در مصرﻑ ﮐودهاﯼ ﭘر مصرﻑ
و ﮐم مصرﻑ در ﺧاﮎ ضرورﯼ به نﻈر مﯽرسد.

 ïدر زمان ﺧشﮑﯽ و تبخير بيش از حد ازسﻄﺢ ﺧاﮎ ،برﺧﯽ نمﮏهاﯼ محلول مﺜﻞ ﮐلرور

ﭘتاسيم و سديم و ﮐمﯽ هم ﮐلسيم و منيزيم و يا ترﮐيبات نيترات به سﻄﺢ ﺧاﮎ آمدﻩ و در
نتيﺠه جﺬﺏ ايﻦ عناصر براي ريشه امﮑان ﭘﺬير نمﯽباشد.

ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ:

براي تﻌييﻦ كمبود عناصر ﻏﺬايي در گياهان روشهايي وجود دارد كه در اينﺠا به صورت
اﺧتصار به مﻌرفي آنها ميﭘردازيم:
 (۱ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺎﻙ :ايﻦ آزمايش در آزمايشگاﻩ هاي تﺠزيه آﺏ و ﺧاﻙ بوسيله

كارشناسان مﺠرﺏ صورت ميگيرد .بديﻦ صورت كه از ﺧاﻙ مزرعه يا باﻍ نمونه گيري شدﻩ
و با مراجﻌه به آزمايشگاﻩ ،اسيديته ،شوري و امﻼح محلول در ﺧاﻙ ،ميزان عناصر موجود در
ﺧاﻙ تﻌييﻦ ميشود.
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 (۲ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ )ﺑﺮﮒ ﻭ ﺩﻣﺒﺮﮒ( :ايﻦ آزمايش وﻗتي

گياﻩ در حال رشد است انﺠاﻡ ميشود .كه ايﻦ آزمايش براي تﺄييد اﺧتﻼﻻت ظاهري مورد
استفادﻩ ﻗرار ميگيرد .با تﺠزيه برﮒ ،ميزان عناصر موجود درآن اندازﻩ گيري ميشود و با
ميزان طبيﻌي )مستلزﻡ وجود آزمايشگاﻩ هاي استاندارد( كه بايستي در برﮒ وجود داشته
باشد مقايسه ميشود.
 (۳ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻋﻼﺋﻢ :گياهان با ايﺠاد عﻼﺋم ﺧاصي بر روي

انداﻡهاي ﺧود به ﺧصوﺹ برﮒها به كمبود عناصر مختلﻒ عكﺲ الﻌمﻞ نشان ميدهند .ايﻦ
عﻼﺋم ميتواند به عنوان محكي براي تشخيﺺ استفادﻩ شوند اما نميتواند مﻌيار دﻗيقي براي
تشخيﺺ كمبود عناصر باشد ،به عبارتي ديگر بﻌﻀي از عناصر كم مصرﻑ عﻼﺋمي شبيه به
يكديگر دارند و در مواردي نيز كمبود يك عنصر به صورت ﭘنهان ميباشد و هيﭽگونه عﻼﺋم
ظاهري بوجود نميآورد ولي بر روي عملكرد نهايي گياﻩ تﺄﺛير ميگﺬارد .با توجه به اينكه
برگها كارﺧانه توليد مواد ﻏﺬايي براي ميوﻩها هستند كه اگر سالم نباشند عملكرد و كيفيت
ميوﻩ نيز كاهش مييابد ،لﺬا با بروز اوليﻦ عﻼﺋم بايد جهت رفﻊ ﺧسارت به درمان ﭘرداﺧت.

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﮎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻩ:

محﻞ ظهور عﻼﺋم ﮐمبود عناصر ﻏﺬايﯽ در گياهان ،به وسﻌت و ميزان انتقال عناصر

ﻏﺬايﯽ از برگهاﯼ ﭘير به ﻗسمتهاﯼ جوان گياﻩ بستگﯽ دارد كه ميتوان عناصر را بر اساس
جابه جايي در گياﻩ به دو دسته تقسيم نمود:

 (1عناصر متحرﻙ )ﭘويا يا موبايﻞ(:
عﻼﺋم كمبود ايﻦ عناصر ،ابتدا در برگهاي ﭘير )برگهاي ﭘاييني( اتفاﻕ ميافتد زيرا ايﻦ
عناصر ميتوانند از برگهاي ﭘير ﭘاييني به سوي برگهاي جوان باﻻيي حركت كنند ،كه ايﻦ
عناصر عبارتند از :ازت ) ،(Nفسفر) ،(Pﭘتاسيم) (Kو منيزيم )(Mg

 (2عناصر ﻏيرمتحرﻙ )ايستا يا ساكﻦ(:
عﻼﺋم كمبود ايﻦ عناصر ابتدا در برگهاي جوان )برگهاي باﻻيي( اتفاﻕ ميافتد زيرا ايﻦ عناصر
ميتوانند از برگهاي ﭘير ﭘاييني به سوي برگهاي جوان باﻻيي حركت كنند ،كه ايﻦ عناصر عبارتند
از :ﮐلسيم ) ،(Caآهﻦ ) ،(Feمﺲ) ،(Cuروﯼ ) ،(Znمنگنز ) ،(Mnموليبدن ) (Moو بُر )(B
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عدﻡ رسيدگي به وضﻌيت تﻐﺬيهاي گياﻩ ،سﻼمتي گياﻩ ،عملكرد و كيفيت محصول را به
ميزان ﻗابﻞ توجهي كاهش دادﻩ و در نتيﺠه توليدكنندﻩ متﻀرر ميگردد .فهم ﻗواعد تﻐﺬيه
گياهان و تشخيﺺ عﻼﺋم كمبود و بيشبود عناصر ﻏﺬايي و استفادﻩ از كودهاي مناسﺐ،
كليدهاي سﻼمت و سودآوري محصول ميباشند كه بايستي رعايت شوند.

ﻧﻘﺶ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻑ )(Macroelements
ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ:

همانﻄور ﮐه ﻗب ً
ﻼ اشارﻩ شد عناصرﯼ از ﻗبيﻞ :نيتروﮊن ،فسفر ،ﭘتاسيم ،ﮐلسيم ،منيزيم
وگوگرد ﮐه بيشتر مورد نياز گياﻩ مﯽباشند را عناصر ﭘرمصرﻑ ميگويند ﮐه ﮐمبودشان در گياﻩ
مﯽتواند باعﺚ اﺧتﻼﻻتﯽ در رشد و شﮑﻞ ظاهرﯼ گياﻩ شود كه به بررسي آنها ميﭘردازيم:

 -1نقش و عﻼﺋم ﮐمبود نيتروﮊن ):(N
ايﻦ عنصر براﯼ توليد اسيدهاﯼ آمينه و ﭘروتﺌيﻦ ﻻزﻡ است و مهمتريﻦ عامﻞ رشد
محسوﺏ مﯽشود .به عبارتي چون ازت جزﺀ مهمﯽ از ملﮑول ﮐلروفيﻞ را تشﮑيﻞ مﯽدهد،
بنابرايﻦ اوليﻦ عﻼيم ظهور ﮐمبود ازت ،رنﮓ ﭘريدگﯽ برگها ميباشد .برگها مﻌموﻻً به رنﮓ
سبز مايﻞ به زرد و زرد روشﻦ در ميآيند كه به علت عدﻡ تشﮑيﻞ ﮐلروفيﻞ ميباشد .در اواﺧر
رشد رنﮓ زرد ،ﻗرمز و بنفش مايﻞ به ﻗرمز مشاهدﻩ مﯽشود ﮐه در نتيﺠه ي تشﮑيﻞ رنﮓ
آنتوسيانيﻦ است .در ﮐمبود ازت برگها ﮐوچﮏ ،ساﻗه و شاﺧهها ﻻﻏر مﯽشوند و مﻌموﻻً با
زاويه ﮐوچﮑﯽ نسبت به ساﻗه اصلﯽ مﯽايستند و شاﺧههاﯼ جانبﯽ ﮐمﯽ تشﮑيﻞ مﯽشود،
زردﯼ در برﮒهاﯼ ﭘير )ﭘاييني( زودتر ظاهر مﯽشود.

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  -۱ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﺯﺕ ) (Nﺩﺭ ﭘﺴﺘﻪ
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ﻻزﻡ به ﺫكر است كه كودهاي ازته به دو صورت ميتواند به ﺧاﻙ اضافه شود:
 (۱ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻟﻲ :مﺜﻞ كودهاي دامي ،ﭘودر استخوان و ﺧون ﺧشك و برگهاي

ﭘوسيدﻩ

 (۲ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ :مﺜﻞ كودهاي شيميايي از ﻗبيﻞ نيترات آمونيوﻡ ،فسفات آمونيوﻡ،

اورﻩ.

 -2نقش و عﻼﺋم ﮐمبود فسفر ):(P
ايﻦ عنصر در تلقيﺢ گلها ،رشد ريشه ،انتقال انرﮊﯼ و همﭽنيﻦ تنﻈيم ﺧواﺹ ﮊنتيﮑﯽ گياﻩ
نقش دارد .در بﻌﻀﯽ جهات ﮐمبود ازت و فسفر با هم شباهت دارند .رشد ﻗسمت هواﺋﯽ و
ريشه در هر دو ﮐند يا متوﻗﻒ مﯽشود و همﭽنيﻦ برگها ﮐوتاﻩ ،باريﮏ و نازﮎ مﯽشوند و رشد
طولﯽ گياﻩ عمودﯼ بودﻩ و ساﻗههاﯼ جانبﯽ به ندرت ظاهر مﯽشود .تﻌداد برﮒ و شاﺧهها
محدود شدﻩ و ممﮑﻦ است جوانههاﯼ ﮐنارﯼ به ﺧواﺏ بروند يا بميرند .ظهور شﮑوفه و
جوانههاﯼ برگﯽ ﮐم شدﻩ و در نتيﺠه ميزان محصول )دانه و ميوﻩ( نيزﮐاهش مييابد ولﯽ در
هنگاﻡ ﮐمبود فسفر رنﮓ برگها سبز تيرﻩ ،ﮐدر مايﻞ به آبﯽ با ته رنﮓ برنزﯼ يا بنفش است
و رنﮓ ميوﻩها سبز و ممﮑﻦ است به شدت رنگﯽ شدﻩ باشند ،گوشت ميوﻩ نرﻡ و شيرﻩ ميوﻩ
ﺧيلﯽ ترﺵ و ﺧاصيت انبارﯼ آن نيز كم ميشود.
يﮏ عﻼمت مهم ديگر ،ﮐوتولگﯽ و ﮐوتاﻩ ماندن گياهان است به ايﻦ صورت كه گياهان
دچار ﮐمبود فسفر ،اﻏلﺐ با گياهان جوان اشتباﻩ گرفته مﯽشوند و در برﮒهاﯼ ﭘيرتر تحت
شرايﻂ حاد ﮐمبود ،رگبرﮒها به شكﻞ مشبﮏ و ﻗهوﻩاﯼ رنﮓ ﭘريدﻩ در ميآيد.

 -3نقش و عﻼﺋم ﮐمبود ﭘتاسيم ):(K
ايﻦ عنصر براﯼ سنتز و انتقال مواد مﻐﺬﯼ در گياﻩ ﻻزﻡ بودﻩ و در رفﻊ آﺛار سوﺀ عدﻡ
تﻌادل بﻌﻀﯽ از عناصر ﻏﺬايﯽ گياﻩ در ﺧاﮎ ﮐمﮏ مﯽﮐند و همﭽنيﻦ در تنﻈيم فﻌاليت جﺬﺏ
آﺏ موﺛر مﯽباشد.
نقش ﭘتاسيم در درﺧتان ميوﻩ به ﻗرار زير مﯽباشد:

 ïمقاومت گياهان را در برابر ﮐم آبﯽ و ﺧﻄرات سرمازدگﯽ افزايش مﯽدهد.

 ïمقاومت گياهان را در برابر آفات و بيماريها از جمله آتشﮏ گﻼبﯽ و شانﮑر مرﮐبات
افزايش مﯽدهد.
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 ïﮐيفيت و ﺧاصيت انباردارﯼ محصوﻻت باﻏﯽ را افزايش مﯽدهد.
 ïشدت نور را ﮐنترل و عمﻞ فتوسنتز را تشديد مﯽﮐند.
 ïراندمان آﺏ آبيارﯼ را افزايش مﯽدهد.
اهم ﮐودهاﯼ محتوﯼ ﭘتاسيم عبارتند از:
 (1سولفات ﭘتاسيم
 (2ﮐلريد ﭘتاسيم
مقدار ﭘتاسيم موجود در كلريد ﭘتاسيم  ۶0درصد بودﻩ و مصرﻑ ايﻦ ﮐود در ﺧاﮐهاﯼ شور
و يا آبهاﯼ آبيارﯼ ﮐه ميزان ﮐلر آنها از  3ميلﯽ اﮐﯽ واﻻنت در ليتر ) 100ميلﯽ گرﻡ در ليتر(
باﻻتر باشد و بﻌﻀﯽ از درﺧتان ميوﻩ ﯼ حساس به ﮐلر نﻈير مرﮐبات توصيه نمﯽگردد.
 (3نيترات ﭘتاسيم
 (۴سولفات ﭘتاسيم منيزيم
ايﻦ ﮐود به صورت مﻌدنﯽ بودﻩ و به دو صورت گرانوله و دانه ريز ﻗابﻞ توليد مﯽباشد.
مصرﻑ ايﻦ ﮐود عمدت ًا براﯼ باﻍهاﯼ مرﮐبات و انگور به ميزان  200الﯽ  ۵00ﮐيلوگرﻡ در
هﮑتار و به صورت سرﮎ و يا ﻗبﻞ از ﮐاشت ﻗابﻞ توصيه است .مصرﻑ ﮐودهاﯼ محتوﯼ ﭘتاسيم
در باﻍهاﯼ ميوﻩ ترجيح ًا به صورت چالﮑود ﭘيشنهاد مﯽشود.

 -۴نقش و عﻼﺋم ﮐمبود ﮐلسيم ):(Ca
ايﻦ عنصر در ﭘايدارﯼ ديوارﻩ سلولﯽ ،توسﻌه سلول و فرايندهاﯼ داﺧلﯽ ،ﭘايدارﯼ ﻏشاهاﯼ
سلولﯽ ،تﻌادل ﮐاتيون و آنيون ،فﻌال ﮐنندﻩ برﺧﯽ آنزيمها و همﭽنيﻦ تنﻈيم فشار اسمزﯼ
نقش دارد.
ﮐمبود آن باعﺚ تﺠزيه ديوار سلولﯽ و ﺧشكيدگي برگها ميشود .ﻻزﻡ به ﺫﮐر است ﮐه
ﮐلسيم در توسﻌه ريشه نقش داشته و از صدمات ناشﯽ از تنشهاﯼ سرمازدگﯽ جلوگيرﯼ
مﯽﮐند.
عﻼﺋم ﮐمبود در حاشيﺔ برﮒها بيشتر از نقاﻁ ديگر برﮒ ديدﻩ مﯽشود و در نتيﺠه باعﺚ
تﻐيير شﮑﻞ برﮒ به صورت فنﺠانﯽ رو به ﭘاﺋيﻦ مﯽشود ايﻦ عﻼمت تا نقاﻁ اتصال برﮒ به
دمبرﮒ گسترﺵ مﯽيابد ،اما برﮒها نمﯽافتند بلﮑه فقﻂ لﮑههاﯼ بافت نﮑروتيﮏ شدﻩ در نوﮎ
دمبرﮒ ايﺠاد مﯽشود و همﭽنيﻦ حاشيه برﮒ نامنﻈم و ﭘارﻩ ﭘارﻩ مﯽشود.
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ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ - ۲ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﭘﺴﺘﻪ

براﯼ افزايش ﮐيفيت ،افزايش مدت زمان انباردارﯼ محصوﻻت باﻏﯽ و ﮐاهش بيمارﯼهاﯼ
فيزيولوﮊيﮑﯽ محلول ﭘاشﯽ ﮐلسيم انﺠاﻡ مﯽشود ﮐه مﯽتوان از ﮐلرورﮐلسيم ) (Cacl2به
مقدار  10تا  30ﮐيلوگرﻡ در هزار ليتر آﺏ استفادﻩ ﮐرد.

 -۵نقش و عﻼﺋم ﮐمبود منيزيم ):(Mg
منيزيم تنها جزﺀ مﻌدنﯽ مولﮑول ﮐلروفيﻞ است .منيزيم در ساﺧته شدن روﻏﻦ در گياﻩ
دﺧالت داشته و باعﺚ تنﻈيم جﺬﺏ فسفر در گياﻩ مﯽشود و نيز در توليد هيدروﮐربنها و مواد
ﻗندﯼ موﺛر است .منيزيم انتقال دهندﻩ فسفر به دانه گياهان است و همﭽنيﻦ فﻌال ﮐنندﻩ
آنزيمهاﯼ دﯼهيدروﮊناز و دﯼﮐربوﮐسيﻼز است و در تنفﺲ سلولﯽ اهميت حياتﯽ دارد.
ايﻦ عنصر فﻌال ﮐنندﻩ آنزيمها و در اعمال اﮐسيداسيون و احياﺀ در گياﻩ نقش دارد و عامﻞ
جداسازﯼ مولﮑول اﮐسيﮋن در فتوسنتز است.
از نشانه هاي كمبود آن در گياﻩ ،زردي بيﻦ رگبرﮒها ميباشد و نشانه هاي كمبود ابتدا در
برگهاي ﭘير مشاهدﻩ ميشود و در صورت كمبود شديد ،برگها شروﻉ به ريزﺵ ميكنند.
ايﻦ عنصر در ﺧاﻙ سريﻊ شسته شدﻩ و از دسترس گياﻩ ﺧارﺝ ميشود كه براي رفﻊ ايﻦ
كمبود از كربنات و سولفات منيزيم استفادﻩ ميشود.

13

عﻼﺋﻢ ﮐمﺒﻮد عناﺻر ﻏﺬايﯽ در درﺧﺘاﻥ مﻴﻮه

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  - ۳ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ) (Mgﺩﺭ ﺍﻧﮕﻮﺭ

محلول ﭘاشﯽ سولفات منيزيم دو تا ﭘنج مرتبه براﯼ رفﻊ ﮐمبود در درﺧتان ميوﻩ ﻻزﻡ و
ضروري است .اوليﻦ محلول ﭘاشﯽ در اوايﻞ ﺧرداد و مراحﻞ بﻌدﯼ با دو هفته فاصله از هم
انﺠاﻡ ميگيرد ،ميزان مصرﻑ  2تا  ۵ﮐيلوگرﻡ در  1000ليتر آﺏ مﯽباشد .محلول ﭘاشﯽ منيزيم
در مرﮐبات ،انگور و سيﺐ براﯼ جلوگيرﯼ از ﮐلروز برﮒ موﺛر است.

 -۶ﻧﻘﺶ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﮔﻮﮔﺮﺩ ):(S

ايﻦ عنصر در توليد ﭘروتﺌيﻦ و بﻌﻀﯽ از اسيدهاﯼ آمينه موﺛر است .بو و مزﻩ برﺧي از

محصوﻻت باﻏي و زراعي )مﺜﻞ سير ،ﭘياز و ﺧردل( مربوﻁ به گوگرد است .مهمتريﻦ عﻼمت
كمبود ايﻦ عنصر در گياﻩ رشد ناﻗﺺ و رنﮓ ﭘريدگﯽ ميباشد .كمبود گوگرد در ﭘارﻩاي از گياهان
نشانه هايي شبيه به ﮐلروز ناشي ازﮐمبود نيتروﮊن ايﺠاد ميكند كه مربوﻁ به كمبود ﭘروتﺌيﻦ در
گياﻩ است ،با ايﻦ وجود در ﮐمبود گوگرد ،زرد شدن به صورت يﮑنواﺧت در سرتاسر گياﻩ حتﯽ
در برﮒهاﯼ جوان وجود دارد .اﻏلﺐ در اﺛر كمبود ايﻦ عنصر سﻄﺢ ﭘاﺋينﯽ برﮒها و دمبرﮒها
به رنﮓ ﻗرمز مايﻞ به صورتﯽ در ميآيد گاهي در اﺛر شدت ﮐمبود ،عﻼيم به صورت ﻗهوﻩاﯼ
يا لﮑههاﯼ نﮑروتيﮏ ظاهر ميشود و همﭽنيﻦ دمبرﮒها و برﮒها اﻏلﺐ عمودﯼ ،ﭘيﭻ ﺧوردﻩ و
شﮑنندﻩ مﯽشود .ساﻗههاﯼ گياهان مبتﻼ ﮐوتاهتر و نازﮐتر از مﻌمول و چوبﯽ ميشوند ،سﻄﺢ
برﮒ ﮐوچﮏ و تﻌداد برگها نيزﮐم ،تﻌداد و وزن ميوﻩها نيزﮐاهش مييابد.
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براي مﺜال در هلو برگهاﯼ جوان در اﺛر كمبود ايﻦ عنصر ،زرد و برگهاﯼ ﭘير بدشﮑﻞ و
ﮐج و مﻌوﺝ ميشوند ،جوانههاﯼ انتهاﺋﯽ رشد نﮑردﻩ و در نتيﺠه شاﺧههاﯼ جانبﯽ نيز رشد
نمﯽﮐنند و برگهاﯼ روﯼ ايﻦ شاﺧهها در اﺛر شدت ﮐمبود ،ﮐمﯽ ﻗرمز و ﭘﺲ از ايﻦ مرحله
ﺧزان مﯽﮐنند.
گوگرد را ميتوان به صورت سوﭘر فسفات مﻌمولي )نه سوﭘر فسفات تريﭙﻞ( ،سولفات
آمونيوﻡ و گﻞ گوگرد و يا سولفات كلسيم به ﺧاﻙ افزود.

ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ ﻣﺼﺮﻑ )(Microelements
ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻴﻮﻩ:
همانﻄور ﮐه ﻗب ً
ﻼ اشارﻩ شد عناصرﯼ چون آهﻦ ،منگنز ،روﯼ ،مﺲ ،بُر ،موليبدن و ﮐلر ﮐه
به مقدار بسيار ﮐم مورد نياز گياﻩ مﯽباشند را عناصر ﮐم مصرﻑ ميگويند ولﯽ با اينﮑه ايﻦ
عنصر به مقدار ﮐم براﯼ گياﻩ ﻻزﻡ است ولﯽ هميﻦ مقدار ﮐم براﯼ فﻌاليتهاﯼ گياهﯽ ﻻزﻡ و
ضرورﯼ است و ﮐمبود ايﻦ عناصر در گياﻩ مﯽتواند باعﺚ اﺧتﻼﻻتﯽ در رشد و شﮑﻞ ظاهرﯼ
گياﻩ شود.

 -1نقش و عﻼﺋم ﮐمبود آهﻦ ):(Fe
ايﻦ عنصر در توليد مولﮑول ﮐلروفيﻞ و همﭽنيﻦ در فﻌاليتهاﯼ انتقال انرﮊﯼ نقش دارد.
آهﻦ يﮑﯽ از عناصر ضرورﯼ براﯼ رشد نهايﯽ درﺧتان ميوﻩ ميباشد و در صورت ﮐمبود آن
در سلولهاﯼ برﮒ ،سبزينه )ﮐلروفيﻞ( به مقدار ﮐافﯽ توليد نمﯽشود و برگها رنﮓ ﭘريدﻩ به نﻈر
مﯽرسند .زردﯼ برﮒ شﮑﻞ ﺧاصﯽ از ﮐمبود آهﻦ است كه در ﮐشور ما به فراواني ديدﻩ ميشود.
به عبارتي ﮐمبود آهﻦ باعﺚ كاهش ﻏلﻈت ﮐلروفيﻞ و ديگر رنگريزﻩهاﯼ گياهﯽ نﻈير ﮐاروتﻦ و
گزانتوفيﻞ در سلول ميشود كه در نهايت فتوسنتز شديداً ﮐاهش يافته و بصورت ﮐلروز )زردﯼ(
ظاهر مﯽشود و چون آهﻦ ﻗابليت تحرﮎ ﮐمﯽ در گياﻩ دارد مﻌموﻻً عﻼﺋم ﮐمبود در برگهاﯼ
جوان )باﻻيﯽ( ديدﻩ مﯽشود و رنﮓ ﭘريدگﯽ مﻌموﻻً بيﻦ رگبرگها بودﻩ و ﺧود رگبرگها سبز باﻗﯽ
مﯽمانند و در برﺧﯽ موارد مﺜﻞ درﺧت گﻼبﯽ برگها سفيد رنﮓ مﯽشود.
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ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  - ۴ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ

براﯼ رفﻊ ﮐلروز محلول ﭘاشﯽ آهﻦ ﮐﻼته يا سولفات آهﻦ به تﻌداد دو يا چند بار در طول
فصﻞ رشد توصيه مﯽشود .در درﺧتان ميوﻩ اوليﻦ محلول ﭘاشﯽ چهار هفته ﭘﺲ از گﻞ دهﯽ
و سه هفته ﭘﺲ از اوليﻦ محلول ﭘاشﯽ مﯽباشد مقدار مصرﻑ بر اساس توصيه شرﮐتهاﯼ
سازندﻩ و دستورالﻌمﻞ الصاﻗﯽ روﯼ بسته محصول مﯽباشد.

 -۲ﻧﻘﺶ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﮕﻨﺰ ):(Mn

ايﻦ عنصر براﯼ توليد ﮐلروفيﻞ و در نتيﺠه فتوسنتز موﺛر مﯽباشد .نقش منگنز در گياﻩ
مشارﮐت آن در سيستمهاﯼ ترﮐيبﯽ است .منگنز در واﮐنشهاﯼ انتقال الﮑترون و در توليد
ﮐلروفيﻞ نقش دارد.
منگنز همانند آهﻦ عنصرﯼ ﻏير متحرﻙ در گياﻩ است و عﻼﺋم ﮐمبود آن ابتدا در برگهاﯼ
جوان درﺧت ظاهر مﯽشود .مهمتريﻦ نشانه ﮐمبود منگنز ،ﮐلروز بيﻦ برگها مﯽباشد ﮐه مﻌموﻻً
تماﻡ ﻗسمتهاﯼ باﻻﯼ درﺧت را فرا مﯽگيرد ،رشد درﺧت نيزﮐاهش يافته و در بﻌﻀﯽ مواﻗﻊ
درﺧتان به صورت ﮐوتاﻩ باﻗﯽ مﯽمانند .بر ﺧﻼﻑ ﮐمبود آهﻦ در ﮐمبود ايﻦ عنصر ،ﻗسمت نوﮎ
و حاشيه برگهاﯼ درﺧت به صورت سبز باﻗﯽ مﯽمانند.
از ﮐودهاﯼ مهم منگنز مﯽتوان به سولفات منگنز اشارﻩ نمود ﮐه هم به صورت ﺧاﮐﯽ و
هم محلول ﭘاشﯽ به ﮐار مﯽرود كه بهتر است ايﻦ كود به صورت ﺧاكي به ميزان  100گرﻡ
براي هر درﺧت در سايه انداز مصرﻑ گردد .همﭽنيﻦ براي رفﻊ ايﻦ كمبود به ازاي هر هكتار
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 ۵كيلوگرﻡ كﻼت منگنز در  1000ليتر آﺏ به صورت توﺃﻡ ﺧاكي و محلول ﭘاشي جهت رفﻊ
كامﻞ كمبود مصرﻑ گردد.

 -3نقش و عﻼﺋم ﮐمبود روﯼ ):(Zn
ايﻦ عنصر ،عنصر مهمﯽ در فﻌاليت بسيارﯼ از آنزيمها از جمله ايندول استيﮏ اسيد
)عامﻞ رشد( و تريﭙتوفان مﯽباشد.
روﯼ در بسيارﯼ از سيستمهاﯼ آنزيمﯽ گياﻩ نقش ﮐاتاليزورﯼ فﻌال ﮐنندﻩ و يا ساﺧتمانﯽ دارد
و در ساﺧته شدن و تﺠزيه ﭘروتﺌيﻦهاﯼ گياﻩ دﺧيﻞ است .ﮐمبود روﯼ در گياﻩ عمدتا از برﮒهاﯼ
جوان به صورت ريز برگﯽ ،ﮐﭽلي و ﮐوچﮏ شدن ميان گرﻩهاﯼ سرشاﺧه شروﻉ مﯽشود.
در اﺛر ﮐمبود ايﻦ عنصر عﻼوﻩ بر اينﮑه رشد برﮒ ﮐم مﯽشود ،برگها ﻗبﻞ از موﻗﻊ مﯽريزند،
تﻌداد جوانه ﮐمترﯼ تشﮑيﻞ شدﻩ و بيشتر آنها شﮑوفا نمﯽشود .همﭽنيﻦ مقدار اﮐسيﻦ در
دمگﻞها ﮐم شدﻩ ،ممﮑﻦ است گﻞها ﻗبﻞ از باز شدن بريزند ،ﭘوست درﺧتان دچار ﮐمبود،
سخت و شﮑنندﻩ مﯽشود .ﺧسارت عمدﻩ ﮐمبود ايﻦ عنصر عﻼوﻩ بر ريز شدن ميوﻩ ها ،ريزﺵ
ﻗبﻞ از رسيدن آنها است بﻄوريﮑه گاهﯽ تا  80درصد ميوﻩها مﯽريزند.
ﮐمبود ايﻦ عنصر بيشتر در ﺧاﮐهاﯼ شنﯽ ،آهﮑﯽ و ﻗليايﯽ به علت  pHباﻻﯼ ﺧاﮎ مشاهدﻩ
مﯽشود .در درﺧتان اوليﻦ عﻼﺋم ﮐمبود روﯼ در زمان گلدهﯽ ظاهر مﯽشود .شاﺧهها نرﻡ و نازﮎ
شدﻩ و فاصله ميانگرﻩها ﮐم مﯽشود ،برگها در انتها موﺝ دار شدﻩ و اندازﻩ آنها ﮐاهش مﯽيابد.
به طورﯼ ﮐه برگها ﯼ انتهايﯽ شاﺧه به صورت روشﻦ در مﯽآيد ،بديﻦ ترتيﺐ ﮐمبود ايﻦ عنصر
سبﺐ جارويﯽ شدن انتهاﯼ شاﺧه ها ،كﭽلﯽ و ايﺠاد ريز برگﯽ ) (Rosetمﯽشود.

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  - ۵ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﯼ ) (Znﺩﺭ ﺳﻴﺐ
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براﯼ جبران ﮐمبود روﯼ در درﺧتان ميوﻩ از سولفات روﯼ به صورت محلول ﭘاشﯽ در زمان
متورﻡ شدن جوانه يا ﭘﺲ از ريزﺵ گلبرﮒها به ميزان  2تا  3ﮐيلوگرﻡ در  1000ليتر آﺏ
استفادﻩ مﯽشود ،محلول ﭘاشﯽ سولفات روﯼ براﯼ درﺧتان هسته دار مﺜﻞ هلو ،زردآلو و گﻼبﯽ
در ﭘاﺋيز زمانﯽ ﮐه برﮒها سبز است نتيﺠه بهترﯼ دارد.

 -۴نقش و عﻼﺋم ﮐمبود مﺲ ):(Cu
ايﻦ عنصر در توليد ﮐلروﭘﻼست ،فﻌاليتهاﯼ آنزيمﯽ و همﭽنيﻦ در واﮐنشهاﯼ انتقال
الﮑترون سهيم مﯽباشد.
ﮐمبود مﺲ در درﺧتان ميوﻩ با ﭘﻼسيدگﯽ برﮒهاﯼ انتهايﯽ و ريزﺵ آنها مشخﺺ مﯽشود.
از ﮐودهاﯼ مهم مﺲ مﯽتوان به سولفات مﺲ )ﮐات ﮐبود( اشارﻩ نمود ﮐه به دو صورت ﺧاﮐﯽ
و محلول ﭘاشﯽ به ﮐار مﯽرود ﮐه بهتريﻦ زمان محلول ﭘاشﯽ مﺲ در درﺧتان ميوﻩ هنگاﻡ
متورﻡ شدن جوانهها در بهار است چون اگر روﯼ ميوﻩ سيﺐ و گﻼبﯽ ﭘاشيدﻩ شود باعﺚ زنگار
آن مﯽشود .سولفات مﺲ به روﺵ ﺧاكي هر  2الي  3سال يكبار به ميزان  ۵0-100گرﻡ در
 1000ليتر آﺏ براي هر درﺧت در سايه انداز در فصﻞ ﭘاﺋيز و زمستان مصرﻑ شود و همﭽنيﻦ
ايﻦ كود به صورت محلول ﭘاشي با ﻏلﻈت  0/۵درصد مورد استفادﻩ ﻗرار ميگيرد.

 -۵نقش و عﻼﺋم ﮐمبود بُر ):(B

ايﻦ عنصر براي رشد نوﮎ ساﻗه و ريشه )مريستم انتهايﯽ( ﻻزﻡ و ضروري است.
بُر نقش عمدﻩ اﯼ در فﻌاليتهاﯼ حياتﯽ گياﻩ دارد و در تقسيم سلولﯽ بافت ها ،تشﮑيﻞ

جوانههاﯼ برﮒ و گﻞ ،ترميم بافتهاﯼ آوندﯼ ،متابوليسم ﻗند و مواد هيدروﮐربﻦ دار و انتقال آنها،
تنﻈيم مقدار آﺏ و هدايت آن در سلول ،انتقال ﮐلسيم در گياﻩ و تنﻈيم نسبت ﮐلسيم به ﭘتاسيم در
بافتهاي گياهﯽ ،متابوليسم چربﯽ ،سنتز ﭘﮑتيﻦ و در تشﮑيﻞ ديوارﻩ سلولﯽ نقش دارد.
عﻼﺋم ﮐمبود بُر در برﮒ ،شاﺧه ،ميوﻩ و حتﯽ ريشه درﺧتان ديدﻩ ميشود .بﻌلت عدﻡ ﭘويايﯽ
و تحرﻙ بُر در گياﻩ ،ﮐمبود آن ابتدا در برگهاﯼ جوان و سرشاﺧهها بروز مﯽنمايد .اوليﻦ عﻼمت
ﻗابﻞ مشاهدﻩ توﻗﻒ رشد جوانه انتهايﯽ است ﮐه بﻼفاصله ﭘﺲ از آن برگهاﯼ جوان سبز
ﮐمرنﮓ شدﻩ و ايﻦ رنﮓ ﭘريدگﯽ در ﻗاعدﻩ برگها بيشتر از نوﮎ برگها مﯽباشد ،مرحله بﻌدﯼ
ﮐمبود بُر ،سياﻩ شدن جوانههاﯼ رويشﯽ و بافتهاﯼ مريستمﯽ ،ﮐاهش فاصله ميانگرﻩ ها ،ايﺠاد
حالت ﮐوتولگﯽ يا تراﮐم و ﮐوچﮏ شدن برگها در سرشاﺧه مﯽباشد .ميوﻩها به حد ﮐافﯽ رشد
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نﮑردﻩ ،بد شﮑﻞ و داراﯼ گرﻩهاﯼ متﻌدد شدﻩ ،زير ﭘوست ميوﻩ بافت چوﺏ ﭘنبه اﯼ ضخيمﯽ
تشﮑيﻞ شدﻩ و با توسﻌه از ﭘوست تا مﻐز ميوﻩ ادامه مﯽيابد .در برﺧﯽ از ارﻗاﻡ وﻗتﯽ ﮐمبود بُر
همراﻩ با ﮐمبود ﮐلسيم باشد ،ميوﻩ در بﻌﻀﯽ ﻗسمتها ترﮎ برمﯽ دارد .در ﮐمبودهاﯼ ﺧفيﻒ سﻄﺢ
ميوﻩ ﭘوشيدﻩ از شﮑاﻑ ريز شدﻩ ﮐه ظاهر ميوﻩ را به رنﮓ حنايﯽ در مﯽآورد.
به طور كلي به علت نقش ايﻦ عنصر در فرايند تشﮑيﻞ ميوﻩ ،ﮐمبود آن سبﺐ رشد و نمو
ضﻌيﻒ ﭘرچم ها ،ﮐاهش دورﻩ گردﻩ افشانﯽ موﺛر و در نتيﺠه ﮐاهش تشﮑيﻞ ميوﻩ مﯽشود.
ميوﻩها ﻗبﻞ از رسيدن مﯽريزند و در زير ﭘوست ميوﻩ لﮑههاﯼ آبگز ،ﻗهوﻩ اﯼ ،چوﺏ ﭘنبه اﯼ و
گوشت ميوﻩها تلﺦ ،بدمزﻩ و ﭘوﮎ مﯽشود.

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  - ۶ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ُﺑﺮ ﺩﺭ ﺳﻴﺐ

همانﻄور كه ﻗب ً
ﻼ هم اشارﻩ شد بُر يﮑﯽ از مهمتريﻦ عناصرﯼ است ﮐه در جوانه زدن دانه
گردﻩ تشﮑيﻞ ميوﻩ و انتقال مواد فتوسنتزﯼ به محﻞ مصرﻑ نقش دارد.
بر در درﺧتان ميوﻩهاﯼ ﺧزاندار و هسته دار براﯼ تشﮑيﻞ ميوﻩ ،افزايش عملﮑرد و
ﮐاهش بﻌﻀﯽ از بيمارﯼها مﺜﻞ آتشﮏ گﻼبﯽ موﺛر است .ﮐمبود بُر در درﺧتان ميوﻩ باعﺚ
باد زدگﯽ گلهاﯼ گﻼبﯽ ،ﮐاهش تشﮑيﻞ ميوﻩ ،نﮑروزﻩ شدن ﭘوست تنه درﺧت سيﺐ ،ايﺠاد
لﮑههاﯼ چوﺏ ﭘنبه اﯼ و ترﮐيدن ميوﻩها و تنه درﺧت مﯽشود.
بهتريﻦ زمان محلول ﭘاشﯽ بُر در درﺧتان ميوﻩ هنگاﻡ متورﻡ شدن جوانه در اوايﻞ بهار با
ﻏلﻈت  ۵ﮐيلوگرﻡ اسيد بوريﮏ در  1000ليتر آﺏ مﯽباشد.
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 -۶نقش و عﻼﺋم ﮐمبود موليبيدن ):(Mo
ايﻦ عنصر در توليد آنزيمهاﯼ مربوﻁ به مصرﻑ نيتروﮊن در گياﻩ و همﭽنيﻦ در تبديﻞ
نيتراتها به اسيد آمينه نقش دارد.
ايﻦ عنصر در افزايش عملكرد و كيفيت محصول و همﭽنيﻦ بر روي جﺬﺏ عناصر ديگر
توسﻂ گياﻩ نقش دارد .موليبيدن تنها عنصري است كه كمبود آن موﻗﻌي ديدﻩ ميشود كه
آهك در ﺧاﻙ كم و  pHزير  ۶باشد ،افزودن مقداري آهك ميتواند مشكﻞ را حﻞ كند .عﻼﺋم
كمبود ايﻦ عنصر كمتر در شكﻞ ظاهري گياﻩ ﻗابﻞ مشاهدﻩ ميباشد و تا حدودي مشابه عﻼﺋم
كمبود ازت ميباشد.
از ﮐودهاﯼ مهم موليبدن مﯽتوان به موليبدات آمونيوﻡ ،موليبدات ﭘتاسيم ،موليبدات سديم
و ترﯼ اﮐسيد موليبدن اشارﻩ نمود .موليبدات آمونيوﻡ ،موليبدات ﭘتاسيم به ميزان  ۵00گرﻡ
در هكتار به صورت ﺧاكي مصرﻑ ميگردد كه براي يكنواﺧتي در ﭘخش مﯽتوان با كودهاي
 NPKمخلوﻁ و مصرﻑ نمود.

ﮐﻮﺩﺩﻫﯽ:

ميزان عناصر ﻏﺬايﯽ موجود در ﺧاﮎ بستگﯽ به ساﺧتمان و بافت ﺧاﮎ ،سوابﻖ ﮐشت و
ﮐار و عمليات انﺠاﻡ شدﻩ بر روﯼ آن دارد .ﺧاﮐها در اﺛر تداوﻡ برداشت محصول ،از نﻈر مواد
مﻌدنﯽ و عناصر ﻏﺬايﯽ فقير مﯽشوند و نياز به ﮐود ﭘيدا مﯽﮐنند ﮐه براي جبران آن ،مﯽتوان
طﯽ يﮏ برنامه زمانبندﯼ مشخﺺ اﻗداﻡ به استفادﻩ از ﮐودهاﯼ مختلﻒ شيميايﯽ ،حيوانﯽ و
گياهﯽ نمود .هدﻑ از زمانبندﯼ مصرﻑ ﮐود ،به دست آوردن بهينه تريﻦ واﮐنش گياﻩ به ﮐود
مﯽباشد.
مقدار و زمان مصرﻑ ﮐود دو عامﻞ بنياديﻦ براﯼ ﮐاربرد بهينه ﮐودهاﯼ شيميايﯽ و
افزايش بازدﻩ مصرفﯽ آنها است .بديهﯽ است ﮐه مقدار ﮐود مصرفﯽ ،بر اساس مقدار عناصر
ﻏﺬايﯽ موجود در ﺧاﮎ ،ميزان جﺬﺏ عناصر توسﻂ گياﻩ و نياز گياﻩ در طول دورﻩ رشد تﻌييﻦ
مﯽگردد.
با ﮐاهش ﻏلﻈت عناصر ﻏﺬايﯽ در ﺧاﮎ ،مقدار ﮐود مصرفﯽ افزايش مﯽيابد ،ليﮑﻦ
دريافت عناصر ﻏﺬايﯽ به وسيله گياهان ،نمايانگر جﺬﺏ توسﻂ همه ريشه هايﯽ است ﮐه در
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ﻗسمتهاﯼ ﮐود دادﻩ شدﻩ و ﮐود دادﻩ نشدﻩ گسترﺵ يافته اند.
عناصر ﻏﺬايﯽ موجود در ﮐودها به روشهاﯼ مختلفي چون ﭘخش در ﺧاﮎ ،برﮒ ﭘاشﯽ
) (Foliar applicationو ﮐود آبيارﯼ ) (Fertigationدر اﺧتيار گياهان گﺬاشته مﯽشوند.
هر چند تﻼﺵ مﯽشود ﮐه عناصر ﻏﺬايﯽ در تودﻩ ﺧاﮎ روييﻦ يﮑنواﺧت توزيﻊ شود ولﯽ در
عمﻞ چنيﻦ نبودﻩ و ﻏلﻈت آنها مﯽتواند در هر نقﻄه از ﺧاﮎ متفاوت باشد.
بديﻦ ترتيﺐ ﭘخش صحيﺢ ﮐود ،براﯼ يﮑسان ﮐردن ﻏلﻈت عناصر ﻏﺬايﯽ در محلول ﺧاﮎ
به منﻈور دستيابﯽ به عملﮑرد بهينه و افزايش بازدﻩ آنها ضرورﯼ است.
با آنﮑه ﮐودهاﯼ شيميايﯽ مهمتريﻦ منبﻊ تاميﻦ عناصر ﻏﺬايﯽ گياﻩ هستند استفادﻩ بﺠا و
بهينه از آنها در حصول نتيﺠه مورد نﻈر ،حفﻆ نﻈاﻡ اﮐولوﮊﯼ محيﻂ و تﻀميﻦ سﻼمت مصرﻑ
ﮐنندگان توليدات ﮐشاورزﯼ نقش اساسﯽ دارند .بﯽ شﮏ تشخيﺺ ﮐمبود عناصر ﻏﺬايي
مورد نياز گياﻩ در مصرﻑ بهينه و به موﻗﻊ آن نقشﯽ دو چندان دارد.
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ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ:


 نشانههاﯼ ﮐمبود گاهﯽ مشابه بودﻩ و همﭽنيﻦ عوامﻞ ديگرﯼ چون
تﻐﺬيه بهينه گياﻩ ،شرﻁ اصلﯽ بهبود ﮐمﯽ وﮐيفﯽ محصول است.

تﻐييرات دما ،استفادﻩ از سموﻡ ،حشرات ،باد و ديگر عوامﻞ طبيﻌﯽ نشانه
هايﯽ را از ﺧود به جاﯼ مﯽگﺬارند ﮐه مشابه عﻼﺋم ﮐمبود است .به هميﻦ دليﻞ،
تشخيﺺ و مﻌالﺠه ﮐمبود عناصر ﻏﺬايﯽ از روﯼ عﻼﺋم ظاهرﯼ بايد با احتياﻁ
و به وسيله ﮐارشناسان با تﺠربه انﺠاﻡ گيرد.



در تﻐﺬيه گياﻩ نه تنها بايد هر عنصر به اندازﻩ ﮐافﯽ در دسترس آن

ﻗرار گيرد بلﮑه ايﺠاد تﻌادل و رعايت نسبت ميان همه عناصر ﻏﺬايﯽ از اهميت
بسزايﯽ برﺧوردار است .زيرا در حالت عدﻡ تﻌادل تﻐﺬيه اﯼ ،با افزودن مقدارﯼ
از عناصر ﻏﺬايﯽ نه تنها افزايش عملﮑردﯼ رﺥ نمﯽدهد بلﮑه اﺧتﻼﻻتﯽ در
رشد گياﻩ ايﺠاد مﯽﮐند ﮐه نهايت ًا منﺠر به افت محصول مﯽشود.



ﻗابليت استفادﻩ يا حﻼليت برﺧي از عناصر ﻏﺬايي نيز با افزايش pH

كاهش مييابد.



تﺄميﻦ احتياجات ﻏﺬايﯽ گياﻩ تحت ﮐنترل زارﻉ يا باﻍ دار است چه بسا

شناﺧت عناصر مورد نياز گياﻩ ،نقش ايﻦ عناصر در طول دورﻩ رشدﯼ گياﻩ و
همﭽنيﻦ چگونگﯽ تشخيﺺ ﮐمبود و بيشبود )مسموميت( در صورت بروز ،از
روﯼ عﻼﺋم ظاهرﯼ مﯽتواند ﮐشاورز را در رسيدن به هدﻑ ارزشمندﺵ يارﯼ
ﮐند.



ﺧاﮐها در اﺛر تداوﻡ برداشت محصول ،از نﻈر مواد مﻌدنﯽ و عناصر

ﻏﺬايﯽ فقير مﯽشوند و نياز به ﮐود ﭘيدا مﯽﮐنند ﮐه براي جبران آن ،مﯽتوان
طﯽ يﮏ برنامه زمانبندﯼ مشخﺺ اﻗداﻡ به استفادﻩ از ﮐودهاﯼ مختلﻒ
شيميايﯽ ،حيوانﯽ و گياهﯽ نمود.
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ﺧﻮﺩﺁﺯﻣﺎﻳﻲ:
 – 1عناصر ﻏﺬايي مورد نياز گياهان به چند دسته تقسيم ميشوند و اساس تقسيم
بندي آنها چيست ؟
 - 2كمبود كداﻡ عنصر باعﺚ جارويﯽ شدن انتهاﯼ شاﺧه ها ،كﭽلﯽ و ايﺠاد ريز برگﯽ
) (Rosetدر گياﻩ مﯽشود ؟
 -3ﮐمبودهاﯼ شديد عناصر ﻏﺬايﯽ در گياﻩ به صورت عﻼﺋمﯽ مختلﻒ ﻗابﻞ تشخيﺺ
است آن عﻼﺋم چيست ؟
 -۴چرا عﻼﺋم كمبود آهﻦ به صورت رنﮓ ﭘريدگي در برگها ظاهر ميشود ؟
 - ۵ﮐودهاﯼ موليبدات آمونيوﻡ ،موليبدات ﭘتاسيم بهتر است به چه صورت استفادﻩ
شود ؟
 -۶توﻗﻒ رشد جوانه انتهايﯽ ﮐه بﻼفاصله ﭘﺲ از آن برگهاﯼ جوان سبز ﮐمرنﮓ شدﻩ
و رنﮓ ﭘريدگﯽ در ﻗاعدﻩ برگها بيشتر از نوﮎ برگها باشد ،ناشي از كمبود كداﻡ عنصر
ﻏﺬايي است ؟
 - 7نقش عنصر ﭘتاسيم در درﺧتان ميوﻩ چيست ؟
 - 8فرﻡ ﻗابﻞ جﺬﺏ فسفر و ﭘتاسيم براي گياﻩ به چه صورت است ؟
 - ۹چرا ايﺠاد تﻌادل و رعايت نسبت ميان همه عناصر ﻏﺬايﯽ از اهميت بسزايﯽ
برﺧوردار است؟
 – 10چرا سه عنصرﮐربﻦ ،اﮐسيﮋن و هيدروﮊن كه از عناصر مورد نياز گياهند به عنوان
عناصر ﻏﺬايﯽ ﺧاﮎ محسوﺏ نمﯽشوند ؟
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ﻣﻨﺎﺑﻊ:

 -1جﻌفرنيا ،ساسان و همايي ،محسﻦ .راهنماي جامﻊ و مصور كشت گلخانهاي ﺧيار و گوجه

فرنگي .انتشارات سخﻦ گستر .چاپ سوﻡ .138۵
 – 2ﺧوشخوﯼ ،مرتﻀﯽ و روحانﯽ ،ايرﺝ و شيبانﯽ ،بيﮋن و تفﻀلﯽ ،عنايت اﷲ .اصول
باﻏبانﯽ .انتشارات دانشگاﻩ شيراز.1383 .
 -3ملﮑوتﯽ ،محمدجﻌفر و فروهﯽ ،آتوسا و همايﯽ ،مهدﯼ .حاصلخيزﯼ ﺧاﮐهاﯼ مناطﻖ
ﺧشﮏ و نيمه ﺧشﮏ مشﮑﻼت و راﻩ حﻞ ها .انتشارت دانشگاﻩ تربيت مدرس.1383 .
 -۴ملﮑوتﯽ ،محمدجﻌفر و كريميان ،نﺠﻒ علي .روﺵ جامﻊ تشخيﺺ و مصرﻑ بهينه
ﮐودهاﯼ شيميايﯽ .انتشارات دانشگاﻩ تربيت مدرس .چاپ سوﻡ.138۴ .
 -۵ملﮑوتﯽ ،محمدجﻌفر و تهراني ،محمد مهدي .نقش ريز مﻐﺬيها در افزايش عملﮑرد و
بهبود ﮐيفيت محصوﻻت ﮐشاورزﯼ .انتشارات دانشگاﻩ تربيت مدرس .چاپ سوﻡ.138۴ .
 - ۶ملﮑوتﯽ ،محمدجﻌفر و طباطبايﯽ ،جﻼل .مديريت تﻐﺬيه بهينه در باﻏهاﯼ ميوﻩ ﮐشور.
انتشارات سنا.1380 .

٢4

