
مقدمه

سال در ميليون تن 120حد تاكشورتوليدات كشاورزي توسعه كشور، افزايش برنامه هاي اهداف ازيكي 

بي كربناته وكشور، آهكي بودن خاكهاي زراعي  پي درپيخشكسالي هاي به توجهفعلي بامقطع در. مي باشد

تغييروكودبهينه مصرف طريق ازهدف فوق كه دستيابي به است كارشناسان براين نظر، آبياريبودن  آبهاي 

رشد،درمؤثرعوامل تغذيه اي ارتباطمي توان را علم تغذيه گياهي .گياهي امكانپذير مي باشدتغذيه درنگرش 

با كمك فرايندهاي متعدد حيوان وانسان سالم براي تغذيه توليدات گياهي دانست كه در راستاي وتركيب 

محصوالت سالم توأم بابه دستيابي گياهي تغذيه هدف ديگربه عبارت . هماهنگ به كار گرفته  مي شوند

،  ،  چربي پروتئين( باالي تركيبات با ارزشمقاديربااقتصادي توجيه قابل هزينه هاي همراه عملكرد باال به 

داشته زيست روي محيطبر اثر مخرب هيچگونه آنكه بدون مي باشد،)  معدنيموادكربوهيدراتها، ويتامينها و

 ميليون 34/12، از مجموع 1380طبق آمارهاي اعالم شده از طرف وزارت جهاد كشاورزي در سال . باشد

 ميليون هكتار زير كشت محصوالت دائمي قرار دارد كه 07/2هكتار از اراضي كشت شدة كشور، در حدود 

مي باشد و بقيه متعلق به ) باغهاي ميوة كشور( ميليون هكتار سهم درختان ميوه 96/1از اين مقدار حدود 

.است) درختان غير مثمر(درختان صنعتي 

اهميت عناصر غذايي براي رشد درختان ميوه

درختان بايد . مواد غذايي دارنددرختان ميوه مانند ساير موجودات زنده براي رشد و ادامة حيات نياز به 

ود در طبيعت استفاده مي نمايند، غذاي مورد نياز خود را بسازند و براي اين منظور از عناصر شيميايي موج

عناصر غذايي بصورت تركيبات . در علم تغذية گياه اين عناصر به عنوان عناصر غذايي شناخته مي شوند

وجود دارند و گياهان بوسيله برگها و ) هوا و خاك(گوناگون در طبيعت و در محيط زيست گياهان 

.خود تركيبات قابل جذب اين عناصر را دريافت مي كنندريشه هاي



آنها بسيار مدرن با جذب عناصر غذايي از محيط و طي فرآيند هاي بيوشيميايي، گياهان مانند كارخانه هاي

اين . استفاده قرار مي گيرندرا به تركيبات مختلف تبديل مي كنند كه براي رشد و نمو و باردهي مورد 

و هورمونها به منظور تركيبات براي ساخت پروتئين و رشد رويشي همچنين ساخت تركيبات شيميايي 

بنابراين چنانچه اين عناصر به اندازة مورد نياز . استفاده مي شوند. …متابوليسمي گياهي و اجراي فعاليت هاي

اين اختالالت باعث كاهش رشد . يددرختان در اختيار آنها نباشد اختالالتي در اين چرخة طبيعي بوجود مي آ

براي جلوگيري از ابزاريعنوان به كودهاازامروزه . رويشي و متعاقب آن كاهش باردهي محصول مي شود

برعالوه كودها بايد بتواننداما اين . مي شودسطح  استفاده واحددر  توليدحداكثربه رسيدن اين اختالالت و

به خصوص آبهاي كشاورزي را نيز ارتقا داده ضمن آلوده نكردن محيط زيست كيفيت محصوالت توليد،افزايش 

تنزل ممكن مقدارحداقل به رامصرفي محصوالت اندامهاي درنيترات نظيرآالينده هاتجمع ،  زيرزميني

 سال در محل باغ رشدو نمو و توليد محصول مي كنند، 50 الي 15درختان ميوه معموالً براي مدت . دهند

مقداري از اين عناصر . وسيعي داشته و مي توانند عناصر را از خاك جذب نمايندبنابر اين سيستم ريشه اي

برداشت ميوه از خاك خارج شده در پايان فصل رويش مجدداً به خاك بر مي گردد و مقداري ديگر به همراه 

به موقع عناصر در خاك اقدام و ديگر به خاك باز نمي گردد به همين علت بايد هر ساله نسبت به تأمين 

در تغذيه درختان ميوه نه تنها توجه به تغذيه . شود تا در دراز مدت از ضعيف شدن خاك جلوگيري شود

بطور مثال براي طوالني تر شدن . كل درخت الزم است بلكه بايد به تغذية اندامهاي ذيربط نيز توجه نمود

.مدت انبارداري، ميوه درخت بايد داراي مواد غذايي خاصي باشد

سلولهاي گياهي است كه به منظور رشد و تأمين جذب مواد از محيط يكي از اساسي ترين فعاليت هاي

» جذب غيرفعال«و » جذب فعال«جذب مواد غذايي از محيط ريشه به دو صورت . انرژي صورت مي گيرد

تند به فعاليت گياه وابسته بوده و در صورت كاهش و يا افزايش آن كند و يا » جذب فعال«. انجام مي شود



نبي نيز تحت تأثير عوامل فيزيكوشيميايي مي باشد و عوامل محيطي و شرايط جا» جذب غير فعال«مي شود و 

.در آن تأثير دارند

عناصر غذايي مورد نياز درختان ميوه

كربن،  عنصر بعنوان عناصر غذايي الزم براي گياهان ذكر شده است، از اين عده 16بطور معمول نام 

شش عنصر به مقدار زياد مورد نياز گياهان هستند كه . اكسيژن و هيدروژن معموالً از هوا تأمين مي شوند

از اين عناصر به . (S) و گوگرد (Mg)، منيزيم (Ca)، كلسيم (K)، پتاسيم (P)، فسفر (N)ازت : عبارتند از

گاهي بعضي از محققان، . (ياد مي شود» عناصر اصلي«و يا » عناصر ماكرو« و يا » عناصر پر مصرف«عنوان 

هفت عنصر ديگر براي رشد درختان ). كلسيم، منيزيم و گوگرد را به عنوان عناصر ميان مصرف ذكر مي كنند

، روي (Fe)آهن : ت كه عبارتند ازميوه و گياهان ضرورت كامل دارند ولي مقدار نياز گياه به آنها كمتر اس

(Zn) بـُر ،(B) منگنر ،(Mn) مس ،(Cu) موليبدن ،(Mo) و كلر (Cl) . عناصر كم « اين عناصر به عنوان

درختان ميوه مورد نيازعناصر غذاييمقدار. شناخته مي شوند» ريزمغذيها« و يا » عناصر ميكرو«و يا » مصرف

غذايي موادبراي تامين به موقع خاك پتانسيل ومحصول جذب عناصر غذايي توسطمقداردو عامل براساس 

عناصرنقش ازاست الزم كود مورد نياز گياهان باغي مقدارتعيين براي . مي شودمحاسبه وتعيين گياه براي 

.باشيم گياهان شناخت كاملي داشته كم مصرف درپرمصرف و

داليل كمبود يا بيش بود عناصر غذايي

شد درختان ميوه قرار بطور طبيعي و تحت تأثير شرايط محيطي مقادير مشخصي از عناصر در محيط ر

ت به اشكال قابل ، اما همه آنها قابل جذب براي درختان نمي باشند بلكه بايد اين تركيبا)خاك و هوا(دارند 

غلظت عناصر موجود درخاك تحت تأثير . جذب براي درختان در آيند تا بوسيله ريشه ها جذب شوند



ت و نور و اثر متقابل عوامل مختلف محيطي از جمله خصوصيات خاك، شرايط محيطي مانند دما، رطوب

.داين غلظت در داخل درختان نيز متأثر از شرايط ژنتيكي و محيطي خواهد بو. عناصر با هم قرار دارد

اثر فاكتورهاي ژنتيكي -1

يكي درختان شده و جذب فاكتورهاي ژنتيكي متفاوت در درختان ميوه باعث تفاوت در فعاليت متابول

ب براي باغهاي ميوه بايد مد نظر عناصر را تحت تأثير قرار مي دهد و اين موضوع در هنگام تهيه بستر مناس

روه بندي گياهان بعضي از درختان ميوه تمايل شديدي به جذب عناصر خاص را دارند و باعث گ. قرار گيرد

.در اين زمينه مي شوند

برخي از آنها بصورت جذب فعال بوسيله . جذب بعضي از عناصر بصورتهاي خاصي انجام مي پذيرد

ه و آنها را از محيط جذب درختان دريافت مي شوند يعني براي جذب اين عناصر، درخت انرژي مصرف كرد

خصوصيت .  داردشدت و ميزان جذب اين عناصر بستگي زيادي به شدت فعاليت متابوليكي درخت. مي كند

ي شود كه در اين صورت سطح ژنتيكي بعضي از درختان باعث ايجاد ريشه هاي افشان و پراكنده در خاك م

كه تبخير و تعرق بيشتري نسبت به در درختان ميوه اي. وسيعي ازمحيط را براي جذب عناصر در بر مي گيرد

ا، نوع تاج درخت، شكل برگها و سايرين دارند جذب عناصر سهل تر خواهد بود كه مي تواند به اندازة برگه

. بستگي داشته باشد…ارتفاع درخت و 

اثر فاكتورهاي محيطي -2

از عوامل محيطي مؤثر بر جذب . جذب عناصر غذايي توسط درختان ميوه تابع شرايط محيطي مي باشد

. مي توان ميزان رطوبت، دما، طول روز، خصوصيات خاك و غيره را نام برد

بت دارد، اين عامل از آنجايي كه حركت و انتقال مواد در خاك ارتباط مستقيمي با ميزان رطو: رطوبت



گاهي كمبود آب باعث كاهش جذب عناصر بوسيله . مي تواند در فراهمي عناصر قابل جذب مؤثر باشد

و ميزان حالليت عناصر غذايي در آب، درجات مختلفي دارد و بسته به ميزان رطوبت . درختان مي شود

گاهي نيز آب زيادي باعث شسته شدن و خارج شدن عناصر . عناصر در دسترس گياهان متفاوت مي باشد

.غذايي از دسترس گياه مي شود

ق و جذب عناصر غذايي افزايش دما در اكثر موارد باعث افزايش فعاليت متابوليكي، تبخير و تعر :دما

 دليل در زمستان كه دماي در اين حالت فعاليت ريشه ها ارتباط مستقيمي با دماي خاك دارد به همين. مي شود

لي قطع نمي شود يعني گاهي در خاك كاهش مي يابد فعاليت ريشه ها نيز به شدت كاهش مي يابد ولي بطور ك

ارند و مواد غذايي را جذب زمستان بعضي از درختان ميوه مانند سيب فعاليت ناچيزي در منطقه ريشه د

 ميوه نيز باعث همچنين دماي زياد محيط در هنگام محلول پاشي مواد غذايي بر روي درختان. مي نمايند

.ي سازدتبخير بخش مايع مواد غذايي شده و جذب عناصر غذايي را با مشكل مواجه م

وجود نور باعث بروز فعاليت . جذب مواد غذايي در طول روز بسيار بيشتر از زمان تاريكي است :نور

همچنين نور به . ايش مي يابدكلروفيل سازي در درختان مي گردد و متعاقب آن جذب عناصر غذايي نيز افز

ده و جذب و انتقال مواد عنوان يك محرك رشد باعث افزايش فعاليت هاي فيزيكوشيميايي در درختان ش

. غذايي در آنها را افزايش مي دهد

، شرايط و شايد بتوان گفت كه مهمترين عامل در جذب عناصر غذايي توسط درختان ميوه: خاك

 pHعواملي از قبيل بافت خاك، غلظت عناصر موجود در خاك، رطوبت خاك، . خصوصيات خاك مي باشد

امل فيزيكي موجود نظير محيط خاك، ميزان مواد آلي خاك، نوع و ميزان رس موجود در خاك و حتي عو

در خاكهاي اصوالً وضعيت تغذيه اي. در تغذيه درختان ميوه مؤثر مي باشند. …شيب زمين، ارتفاع محل و 

بهترين . مناسب نمي باشد و درختان با مشكل مواجه مي شوند) شني(و بسيار سبك ) رسي(بسيار سنگين 



حضور مادة آلي مي تواند بافت خاك را مطلوب كرده و شرايط . مي باشد» لومي«نوع بافت خاك حالت 

بجز نوار (از آنجايي كه اكثر خاكهاي كشور آهكي بوده، . مناسب تغذيه اي را براي درختان ميوه فراهم آورد

جذب مطلوب عناصر غذايي در خاك در .  باال مي باشندpHداراي ) شمالي كشور در حاشية درياي خزر

pH7(  خنثي = pH ( هنگام و يا كمي اسيدي صورت مي پذيرد بنابراين اصالح خاكها در طول زمان و در 

استفاده از كودهاي آلي و كودهاي شيميايي با بنيانهاي مناسب مي تواند . احداث باغها بايد مد نظر قرار گيرد

.در اين راه ما را كمك كند

مقدار زياد يك عنصر غذايي در درخت ممكن است بر روي جذب ديگر عناصر : اثر متقابل بين عناصر

» سينرژيست«اگر عنصري باعث افزايش جذب عنصر ديگر توسط درختان شود اين اثر را . غذايي اثر بگذارد

يك عنصر ديگر شود آن گويند و برعكس اگر غلظتي از عنصر باعث جلوگيري از جذب و يا كاهش جذب 

اين اثرات در نسبت عناصر در درختان به وضوح نقش خود را بر روي . گويند» آنتاگونيست«را اثر متقابل يا 

 در درختان ميوه باعث كاهش رشد درختان و محصوالت آنها نشان مي دهد بطور مثال افزايش غلظت پتاسيم

همچنين نسبت . ي مي گذاردغلظت كلسيم در ميوه مي شود و بر روي كيفيت و عمر انباري ميوه اثر منف

 و غيره اثر رقابت بين عناصر را بر (Ca/B) و كلسيم به بـر (N/Ca)عناصر مانند نسبت ازت به كلسيم 

به همين دليل كارشناسان تأكيد فراواني بر مصرف كودهاي شيميايي . روي محصوالت باغي نشان مي دهد

تغذيه اي، امروزه با مصرف بهينة كود مي توان عالوه بر فراهم آوردن شرايط مطلوب . بصورت متعادل دارند

همچنين كيفيت و سالمت توليدات باغي ارتباط . باعث افزايش عملكرد محصوالت به ميزان چشمگيري شد

.تنگاتنگي با مصرف متعادل و بهينة كود در باغها دارد

)ماكروالمنت ها(عناصر غذايي پر مصرف 



و گوگرد مي باشند كه به مقدار همانطور كه ذكر شد اين عناصر شامل ازت، فسفر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم 

ن از نظر نقش عناصر پر مصرف در درختان ميوه و گياهان بطور عمومي مي توا. زياد مورد نياز گياه هستند

ميزان برداشت اين . ر مي گيرندگفت كه در ساختمان سلولي و اندامها و بافتهاي گياهي مورد استفاده قرا

. كيلوگرم در هر هكتار مي باشد400 الي 100عناصر از خاك بستگي به نوع گياه دارد و بطور متوسط حدود 

(N)ازت  -1

 N2اده قرار مي دهند گاز ازت كم و بيش در هر خاكي وجود دارد منبع اصلي آن كه گياهان مورد استف

.ازت عنصري پويا است كه بين هواي خاك و موجودات زنده در گردش است. موجود در جو است

ر مناطق مرطوب بيشتر از مقدار آن در خاكهايي كه حاوي مادة آلي زياد هستند بيشتر است همچنين د 

اين عنصر غذايي . ازت در خاكهاي سنگين تر بيشتر از خاكهاي سبكتر و شني مي باشد. مناطق خشك است

NH4به دو شكل 
NO3 و +

  ،N2 قابل جذب براي گياهان و درختان ميوه مي باشد و اشكال ديگر آن نظير-

NO2 و N2O 5 تا 02/0مقدار متوسط آن در خاك بين .  براي درختان ميوه غير قابل جذب مي باشد… و/

 كيلوگرم ازت 400 تا 50درختان ميوه بطور متوسط .  درصد مي باشد3 تا 5/0 درصد است و در گياه بين 0

ازت همچنين . ختيار آنها قرار گيرددر هكتار در سال برداشت مي كنند و بايد در هر سال اين مقدار ازت در ا

 مي شود كه از آتش زدن فعاليت باكتريهاي ازت ساز در خاك تجمع مي يابد بنابراين اكيداً توصيهدر اثر 

ين رفتن اين موجودات مفيد علفهاي هرز در مزارع و سطح باغها جداً خوداري شود زيرا آتش باعث از ب

ازت از طريق . بود مي سازدخاك مي شود و همچنين مواد آلي را كه باعث بهبود وضعيت خاك مي گردد نا

از آنجايي كه حالليت . ار گيردمصرف خاكي و هم از طريق محلولپاشي مي تواند در اختيار درختان ميوه قر

در اختيار درختان ميوه ) پخش سطحي(بااليي در آب دارد ميتواند در دو يا سه قسط بصورت مصرف خاكي 



. مي باشد8 تا 6 براي جذب ازت بوسيله درختان ميوه pHبهترين . قرار گيرد

نقش ازت در درختان ميوه - 1 - 1

.  رشد رويشي درختان استازت مهمترين عنصر غذايي در تغذيه درختان ميوه مي باشد كه تعيين كنندة

و مسائل فيزيولوژي پس از ازت در رشد رويشي، گلدهي، تشكيل ميوه، عملكرد محصول، رسيدگي ميوه ها 

ازت در ساخت تركيبات پروتئين و اسيدهاي آمينه و . برداشت در اكثر محصوالت باغباني دخالت دارد

. همچنين ميزان ازت در رنگ بندي ميوه ها مؤثر است. كربوهيدراتها نقش فعال دارد

 اين عنصر دارند، ازت در گياه از آنجايي كه اندامهاي جوان و در حال رويش درختان ميوه نياز زيادي به

ازت در گلدهي بسيار مؤثر بوده و . به شدت متحرك بوده و به قسمت هاي در حال رويش منتقل مي شود

ازت . لكرد را نيز افزايش مي دهدباعث افزايش گلدهي در درختان ميوه مي شود و بنابراين تشكيل ميوه و عم

اشد باعث رسيدگي بيش از در رسيدگي ميوه مؤثر است و چنانچه غلظت آن در گياه بيش از حد مطلوب ب

دادن كود حيواني كه با ازت غني شده باشد باعث افزايش . شده و از عمر انباري آنها مي كاهد هاحد ميوه

ازت بيش از حد باعث اختالل در . مي شود و ازت اثر غير مستقيم بر حجم ميوه خواهد داشت اندازة ميوه ها

همچنين ازت بيش از حد . و اثر منفي در اين امر دارد) خصوصاً در درختان سيب(مي شود  هارنگبندي ميوه

مي شود باعث كاهش مقاومت درختان ميوه  عالوه بر اينكه باعث افزايش رشد علفهاي هرز در باغهاي ميوه

.در مقابل آفات و بيماريها مي گردد

عالئم كمبود و بيش بود ازت -2-1

همانطور كه بيان .  باشداولين عالمتي كه از كمبود ازت مشاهده مي شود، كاهش رشد رويشي درخت مي

پير به زردي مي گرايند در حالي كه شد ازت در گياه كامالً متحرك مي باشد و در اثر كمبود معموالً برگهاي 



اين عالمت در هنگام كمبود (بنابراين منظرة عمومي باغ به زردي مي گرايد . برگهاي جوان سبز باقي مي مانند

سر در درختان ميوه در اين حالت برگهاي قسمت پايين تاج زرد شده و برگهاي ). آهن نيز مشاهده مي شود

ازت كوچك بودن ميوه ها و كاهش عملكرد محصول نيز از نشانه هاي ديگر كمبود . سبز مي باشد هاشاخه

در باغ از عالئم كمبود ازت در باغ است همچنين افزايش بيش  هاريزش بيش از حد گلها و ميوه. مي باشد

افزايش رشد علفهاي هرز، بد رنگ شدن ميوه ها يا آلوده . از حد مطلوب ازت نيز باعث ريزش گل مي گردد

) بيش بود(واند ناشي از زيادي ازت شدن درختان ميوه به آفات و بيماريها و رنگ سبز بسيار تيرة برگها مي ت

 بستگي دارد به همين C/Nو نسبت ) كربن(جذب و مصرف ازت بوسيله گياهان به ميزان مواد آلي . باشد

ي حيواني نيز در باغ خود استفاده جهت باغداران عزيز همراه با كودهاي شيميايي ازته از مواد آلي و كودها

دار فسفر باعث كاهش ازت اثرات رقابتي با ساير عناصر نشان مي دهد بطور نمونه باال بودن مق. مي نمايند

تر باعث تشديد كمبود بور غلظت ازت شده و برعكس اگر ميزان بـور در خاك كم باشد، افزايش ازت بيش

همچنين اگر مقدار منگنز در خاك خيلي . مي شود و اين عمل از طريق كاهش جذب بور صورت مي پذيرد

اثر ازت بر روي رفتار دو عنصر يا بيشتر نيز نمود پيدا . زياد باشد جذب ازت با اختالل روبرو مي شود

در حالي . منيزيم در گياه مي شودمي كند بطور مثال در مقادير زياد ازت، افزايش پتاسيم باعث كاهش غلظت 

). به جداول پيوست مراجعه شود(كه در مقادير كم ازت اين اتفاق نمي افتد 

راههاي پيشگيري از كمبود و بيش بود ازت -3-1

ره، نيترات آمونيوم و سولفات مهمترين كودهاي ازتة موجود براي استفاده باغداران و كشاورزان عزيز او

ازت بوده و حالليت بسيار بااليي در بين كودهاي ازته دارد و بيش از % 46اوره داراي . آمونيوم مي باشند

از آنجايي كه شكل دانه هاي آن بصورت سفيد و شكري است به آن كود . ساير كودها مصرف مي شود



ي كه اوره اوره به راحتي با كودهاي فسفاته و پتاسيم قابل اختالط است و از آنجاي. شكري نيز مي گويند

توصيه شده به صورت محلول حالليت بااليي در آب دارد مي توان آن را با سموم مخلوط و در غلظتهاي 

زينه ها نيز اين كار عالوه بر اينكه حجم عمليات كشاورزي را كاهش مي دهد در كاهش ه. پاشي استفاده كرد

مناسب براي مصرف كودهاي مؤثر است اما زمانهاي مصرف بايد رعايت شود بطوري كه اگر زمان سمپاشي 

هر گاه اوره در سطح خاك پخش شود . ازته نباشد نبايد اين كودها را به همراه سمپاشي مصرف كرد

. مقداري از ازت آن به شكل آمونياك در آمده و به هوا تصعيد مي شود

 ليتر آب حل نموده و براي محلول پاشي از آن استفاده 300 كيلوگرم در هر 2اوره را مي توان به ميزان 

 عكس العمل خوبي اگر محلول پاشي در اوايل بهار و پس از شروع رشد صورت گيرد درختان سيب. كرد

نجام شود زيرا باعث جلوگيري نشان مي دهند ولي نبايد بعد از ارديبهشت محلول پاشي روي درختان سيب ا

اورة محلول پاشي  هابعضي از درختان ميوه مثل هلو، گالبي و تعدادي از ميوه. از توسعه رنگ ميوه مي شود

ازت است و به شكل % 33نيترات آمونيوم محتوي . شده روي شاخ و برگ را مورد استفاده قرار نمي دهند

ي شود و مصرف آن را با مشكل دانه اي بوده و جاذب الرطوبه است و به همين دليل خيلي زود كلوخه اي م

ازت و % 21سولفات آمونيوم داراي . خطر ديگر نيترات آمونيوم، خاصيت انفجاري آن است. مواجه مي سازد

اين كود كمتر با آب شسته شده و از دسترس . گوگرد است و مناسب براي خاكهاي آهكي مي باشد% 24

ي مناطق سولفات آمونيوم خاصيت اسيدزايي دارد و بنابراين مصرف آن درخاكهاي آهك. خارج مي شود

اين .  خاك را بصورت موضعي بهبود مي بخشدpHخشك و نيمه خشك توصيه مي شود و در اين حالت 

اين كودها را مي توان بصورت چالكود در . كود حاوي دانه هاي درشت است و حمل و نقل آن آسان مي باشد

سطحي خصوصاً براي درختان حاوي ريشه هاي(پخش سطحي . اواخر زمستان در اختيار درختان قرار داد

و محلول پاشي نيز روشهاي ديگر مصرف اين كودها براي رفع كمبود ازت ) مانند انگور و گياهان گلخانه اي



ين كنندة ازت استفاده از مواد آلي، كود سبز، كود حيواني و كمپوست نيز مي تواند تأم. در باغهاي كشور است

كودهاي شيميايي ازتي چون در آب محلول مي باشند، مي توانند از . باغها باشد اما به تنهايي كافي نيست

اين روش خصوصاً به شكل . گيرندطريق سيستم آبياري و مخلوط با آب آبياري در اختيار درختان ميوه قرار 

آبياري بيشترمي تواند باعث شسته شدن . مي شودپخش سطحي باعث افزايش رشد علفهاي هرز در باغها 

.ازت از خاك شده و اثر زياد بود آن را تعديل كند

:ازته به شرح ذيل مي باشدكودهاي ازبرخي فني مشخصات 

كود اوره 

 حداقلدرصد، اندازه دانه هايك بيوره حداكثردرصد،5/0حداكثر )  رطوبت(نم درصد،46 حداقلازت :  پريل

2/0زير درصد5/0ازكمترميليمتر، حداكثريك ازكمتردرصد5حداكثر ميليمتر،3 الي1 بيندرصد92

.ميليمتر4از بيش درصدصفر  ميلي متر،

درصد، اندازه  دانه هايك حداكثربيوره درصد،5/0حداكثر )  رطوبت (نم درصد،46 حداقلازت :  گرانول

2/0زير  درصد5/0حداكثر ميليمتر،يك ازكمتردرصد5حداكثر ميليمتر،4تا 2 بيندرصد92 حداقل

.ميليمتر7/4از بيش درصدصفرميليمتر،

مرواريدي سفيد رنگ وجود داشته كه در اصطالح به آن كود شكري كود اوره اغلب به صورت دانه هاي

 100 گرم كود در 100 درجه سانتيگراد حدود 20اين كود بسيار در آب محلول بوده و در . نيز مي گويند

ن ابتدا  اوره در خاك هيدروليز شده و توليد كربنات آمونيوم مي نمايد،  بنابراي. ميلي ليتر آب حل مي شود

 شدن به نيترات تبديل  آن باال مي رود ولي بعد از چند روز كه آمونيوم آن طي فرآيند نيتراتهpHاندكي 

. مي شود خاصيت اسيدزايي دارد



آمونيوم سولفات كود

5/0 حداكثر ) رطوبت(نم درصد،03/0حداكثر   (H2SO4)آزاداسيددرصد،3/20 حداقلآمونياكي ازت 

 -2; ميليمتريك از درصدكمتر2حداكثر ميليمتر،3-1 بيندرصد90 حداقل: درشت -1 ذراتاندازه درصد،

2/0زير درصد2حداكثر  ميليمتر،2/0-1درصد بين 20حداكثر ميليمتر،1-3 بيندرصد80 حداقل:متوسط

درصد2 حداقلميليمتر،2/0 -1 بيندرصد40حداكثر ميليمتر،1-3 بيندرصد60 حداقل:ريز -3; ميليمتر

. ميليمتر2/0از  كمتر

.  ميليمتر1-2درصد 8حداكثر ميليمتر،4از بيش درصد2حداكثر ميليمتر،2-4درصد 90حداكثر : گرانول

. ت مي باشد درصد گوگرد بوده و بهترين كود براي درختان ميوه بويژه انگور و مركبا24اين كود حاوي 

است،  آمونيوم آن يا جذب گياه از آن جايي كه ازت اين كود به شكل آمونيوم و گوگرد آن به شكل سولفات 

هم چنين ممكن است قسمتي از شده و يا به صورت نيترات در مي آيد كه اين خود يك فرايند اسيدزاست،  

. زته تلفات شستشو داشته باشدآمونيوم به صورت تبادلي به ذرات رس متصل شده و كمتر از ساير كودهاي ا

.  شودسولفات هم عالوه بر خاصيت اصالح كنندگي،  مستقيماً توسط گـياه جذب مي

آمونيوم نيترات كود

.4/ ، حداقل)محلول درصد(pHدرصد،25/0حداكثر )  رطوبت(نم درصد،34تا 33 كلازت 

.ميليمتر1از كمتردرصد1حداكثر ميليمتر،5/2 تا6/1درصد 95 حداقل:پريل 

. ميليمتر1از كمتردرصد1حداكثر  ميلي متر،2-4درصد95 حداقل : گرانول

جاذب كود بسياراين . گيردانجام بيشتري تقسيط  بامي بايستي آن مصرف ، بسيارمحلولاست كودي 

 آمونيوم اين كود به  اين كود داراي مقدار مساوي ازت آمونياكي و نيتراتي است، مقدار تلفات.است  الرطوبه 



به علت جاذب الرطوبه بودن آن ممكن است در انبار به . صورت تصعيد به مراتب كمتر از اوره است

باغهاي ميوه و اين كود در . بنابراين بهتر است كه در جاي خشك نگهداري شود.  صورت كلوخه درآيد

 .ديمزارهاي مناطق سردسير و همچنين براي مصرف سرك بهتر از اوره است

آمونيوم نيترات سولفات 

.درصد12گوگرد ،)  آمونيوم%50و  نيترات %50(درصد 28 ازت

(P)فسفر  -2

H2PO4به اشكال .  مي باشدفسفر يكي ديگر از عناصري است كه به مقدار زياد مورد نياز درختان ميوه
- 

-HPOو 
4

فسفر در خاك بصورت سنگ فسفات، خاك فسفات و . بيشتر از اشكال ديگر جذب مي شود -

ميزان فسفر بخصوص به . دتركيبات آلي فسفات وجود دارد و شكل معدني آن بيشتر از شكل آلي مي باش

 1 تا 22/0مقدار متوسط آن در خاك . شكل آلي در افقهاي سطحي بيشتر از افقهاي زيرين خاك مي باشد

يكي از نامحلول ترين و سخت .  درصد مي باشد5/0 تا 1/0درصد مي باشد و متوسط غلظت آن در گياه 

 براي pHمناسبترين .  خاك در جذب آن بسيار مؤثر استpHمتحرك ترين عناصر در خاك مي باشد و 

فسفر اثر رقابتي با ساير عناصر دارد بطور مثال .  مي باشد7 تا 5/6جذب فسفر از خاك توسط درختان ميوه 

. ا بروز عالئم كمبود آن شودمحققين معتقدند كه افزايش بيش از حد فسفر باعث اختالل در جذب آهن و ي

درختان ميوه باعث كاهش فسفر قابل دسترس براي ) خاكهاي  آهكي (همچنين كلسيم زياد در خاك  

.شودمي شود و يا ازت بطور غير مستقيم باعث افزايش جذب فسفر توسط گياه مي 



 نقش فسفر در درختان ميوه- 2 - 1

ناقل اين اسيد هافسفر به عنوان يك عنصر ساختماني در ساخت اسيدهاي نوكلئيك نقش دارد و 

است كه سبب خاصيت اسيدي اسيدنوكلئيك فسفر عمده ترين ماده اي. اطالعات ژنتيكي در گياه مي باشند

تابوليكي گياه نقش داشته و فسفر در انتقال انرژي در درختان ميوه نقش دارد بنابر اين در فعاليت م. مي شود

فسفر بصورت تركيبات آلي فيتات در . بطور غير مستقيم بر عملكرد محصوالت از اين طريق تأثير مي گذارد

اين عنصر در تشكيل بذر . داردگياه ذخيره مي شود و به همراه ساير عناصر در ساختمان دانة گرده شركت 

افزايش بيش از حد اين ماده در . نقشي اساسي داشته و به مقدار زياد در بذر و ميوه يافت مي شود

كه مربوط به نسبت اسيد فيتيك به روي (احتماال باعث كاهش كيفيت غذايي آن  مي شود محصوالت باغي 

).مي باشد

عالئم كمبود و بيش بود فسفر -2-2

در كمبود فسفر رشد بخش هوايي و ريشه هر دو كند و يا . گاهي عالئم كمبود فسفر شبيه ازت مي باشد

ي را با شاخه برگها كوتاه، باريك و نازك مي شوند و در اين حالت دمبرگها زاوية كوچك. متوقف مي شود

تعداد برگها كاهش . جانبي كمتر رشد مي يابندرشد طولي گياه عمودي بوده و شاخه هاي. تشكيل مي دهند

برگها . كاهش مي يابد بنابراين از محصول ميوه نيز كاسته مي شودمي ميرند و تعداد شكوفه هايافته وجوانه ها

و يا نوارهايي به همين رنگ بر روي به رنگ سبز تيره مايل به آبي يا ارغواني در مي آيند و گاهي لكه ها

 كمبود رنگ ارغواني كه مربوط به مادة آنتوسيانين مي باشد از مشخص ترين عالئم. پهنك برگ ظاهر مي شود

كمبود فسفر فعل و انفعاالت سوخت و ساز نظير تبديل قند به نشاسته را . فسفر در درختان ميوه مي باشد

عالئم كمبود در برگهاي پير مشاهده . متوقف مي سازد و در نهايت آنتوسيانين در برگ تشكيل مي شود



در هنگام كمبود فسفر در بعضي از . به رنگ سبز طبيعي باقي مي مانندمي شود و برگهاي جوان سرشاخه ها

به جداول پيوست ( مي يابدميوه ها، گوشت ميوه نرم و شيرة ميوه خيلي ترش و خاصيت انباري آن كاهش

). مراجعه شود

راههاي جلوگيري از كمبود و بيش بود فسفر -3-2

وپر فسفات تريپل، فسفات كودهاي رايج براي مصرف در باغهاي ميوه عبارتند از سوپر فسفات ساده، س

 و كود فسفاته ميكروبي آمونيوم و دو كود جديد كه اخيراً به مصرف مي رسد يعني بيوفسفات طاليي

.  هستند P2O5% 46وسوپر فسفات تريپل حاوي  P2O5% 20سوپر فسفات ساده حاوي . مي باشد

فسفاتهاي آمونيوم به دليل داشتن عيار باالي مواد . است P2O5% 48ازت و % 11مونوفسفات آمونيوم داراي 

% 20بيوفسفات طاليي با داشتن . مصرف بيشتري دارندغذايي و تمايل كم به جذب رطوبت و كلوخه شدن، 

P2O5 ،  20گوگرد و روي و كود فسفاتة ميكروبي پودري با داشتن حدود %P2O5  گوگرد و روي به عنوان

از آنجايي كه حركت فسفر در . كودهاي مناسب فسفر دار براي مصرف در باغهاي ميوه شناخته شده اند

 كاشت نهالها حتماً در بستر خاك به سختي صورت مي گيرد توصيه مي شود در هنگام احداث باغهاي ميوه و

همچنين در باغهاي احداث شده و بارور . استفاده شود) در صورت نياز خاك(كاشت از كودهاي فسفاته 

مصرف كودهاي فسفاته تأثيري بر . بصورت چالكود و يا كانال كود مي توان از كودهاي فسفاته استفاده نمود

.ر عناصر غذايي مؤثر خواهد بودآفات و بيماريهاي درختان ميوه نداشته ولي بعلت اثر رقابت، در جذب ساي

: فسفاته چنين مي باشدكودهاي ازبرخي فني مشخصات 

DAPفسفات آمونيوم دي كود



محلول ، فسفاتهاي P2O5برحسب درصد46 حداقلاستفاده قابل فسفاتهاي درصد،18 حداقلكل ازت 

داراي دانه هادرصد95 حداقل. يك درصدحداكثر) رطوبت(نم ،P2O5برحسب درصد41 حداقلآب در

 .باشند  ميليمتر4تا 2قطر 

خاصيت اسيدزايي .  تريپل استاثر فسفر موجود در اين كود بر روي درختان ميوه مشابه تأثير سوپرفسفات

. اين كود به علت يون آمونيوم موجود در آن بيشتر از سوپر فسفات مي باشد

بيوفسفات طاليي

هر .  كيلوگرمي عرضه مي شود50اين كود يكي از توليدات كودي داخل كشور مي باشد كه در كيسه هاي 

كيلوگرم كود آلي و دو  8 كيلوگرم گوگرد پودري، 10 كيلوگرم خاك فسفات غليظ شده ، 30كيسه حاوي 

. مي باشدكيلوگرم سولفات روي به همراه يك كيسه نيم كيلوگرمي باكتري تيوباسيلوس

)غليظ(تريپل سوپرفسفات كود

برحسب درصددر آب حداقل محلول فسفاتهاي ،P2O5 درصد برحسب 46 حداقلاستفاده قابل فسفاتهاي 

P2O5،درصد95 حداقلدانه بندي حداكثر يك  درصد، ) رطوبت(نم  درصد،5/1حداكثر آزادفسفريك اسيد

بر .  خاك نداردpHاين كود اندكي اسيدزا بوده ولي در خاكهاي آهكي تأثيري بر روي . ميليمتر2-4قطر 

 .خالف سوپرفسفات ساده، گچ به صورت ناخالص در اين كود وجود ندارد

(MAP)آمونيوم منوفسفات كود

آبياري است محلول و درسيستم بوده و كودي (P2O5)فسفردرصد60،  ازتدرصد12 محتويكوداين 



.كرداستفاده سهولت به از آن فشار مي توان  تحت آبياري روشهاي سايرو قطره اي

2Ca, CaSO4, 2H2O(PO4H2)ساده سوپرفسفات كود

4فسفريك آزاد حداكثر اسيددرصد،12حداكثر رطوبت درصد،14 حداقلآب درمحلول فسفاتهاي 

.درصد

n(Po3NH4)آمونيوم فسفات پلي كود

اين يك درصد،حداكثرغيرمحلول مواددرصددرصد،60  حداقل  (P2O5)فسفردرصد،14 (N)ازت 

شود و تنها در سيستم آبياري تحت فشار تهيه محلول صورت به و بايد است جاذب الرطوبه شدت به كود

. قابل مصرف مي باشد

(H3PO4)خالص فسفريك اسيد

54 كود محتوياين . كرداستفاده فشارتحت آبياري روشهاي دركودصورت به مي توان نيزاسيداين از

. مي باشد(P2O5)فسفردرصد

فسفاته ميكربي كود

كادميم ، به رنگ خاكستري تيره ميليمتر،2- بيندرصد90 ذراتاندازه درصد،23 حداقل    (P2O5)فسفر

 عدد،100000)105(گرم كودهرفسفات در باكتري حل كننده تعدادحداقل ، كيلوگرمدرميليگرم 25از كمتر

.درصد5 رطوبت  حداكثر



) ( kپتاسيم -3

پتاسيم به . اهميت استپتاسيم از عناصر غذايي پر مصرفي است كه بخصوص براي درختان ميوه حائز 

نياز درختان ميوه به پتاسيم تقريباً معادل احتياج آنها به . توسط درختان ميوه جذب مي شود +Kشكل يون 

 5/1 درصد بوده و غلظت آن در گياه 1-3بطور متوسط ميزان پتاسيم درخاك در حدود . ازت و كلسيم است

.پتاسيم در خاكهاي مرطوب نسبت به خاكهاي خشك كمتر است.  درصد مي باشد2تا 

 پتاسيم توسط رسها در اين پتاسيم در خاكهاي سنگين بيشتر از خاكهاي سبك وجود دارد اما خطر تثبيت

رس محبوس مي شود و از دسترس ريشه هايخاكها وجود دارد، در اين حالت پتاسيم در بين اليه هاي

پتاسيم در خاكهاي حاوي هوموس زياد حالليت بيشتر داشته و . گياهان خارج گشته و قابل استفاده نمي باشد

قسمت عمدة پتاسيم موجود در خاكها بصورت سنگها و كاني ها. در اثر آبشويي از خاك خارج مي شود

عوامل مختلف در . ازخاك خارج مي شود) آبي و بادي(بيشترين ميزان پتاسيم در اثر فرسايش . مي باشد

وجود در خاك، ميزان رطوبت جذب پتاسيم بوسيله درختان ميوه دخالت دارند از جمله نوع و مقدار رس م

 5/7 تا 6  براي جذب پتاسيم بوسيله درختان ميوه pHمناسبترين .  خاك، ساختمان و تهويه خاكpHخاك، 

.مي باشد و در خارج از اين محدوده جذب پتاسيم كاهش مي يابد

لسيم و منيزيم  مي كاهد و برعكس پتاسيم اثر رقابتي با ساير عناصر نيز دارد بطور مثال پتاسيم از جذب ك

همچنين پتاسيم و ازت . ي شودغلظتهاي باالي كلسيم و منيزيم نيز باعث ايجاد اختالل در جذب پتاسيم م

.اثرات مثبت متقابل دارند

 نقش پتاسيم در درختان ميوه - 1-3

. كه شناخته شده استاثرات مفيد پتاسيم در عملكرد و كيفيت محصوالت باغي ساليان درازي است 



پتاسيم در متابوليسم عمومي سلولهاي . را ايفا مي كندگياهي نقش عمده ايپتاسيم در فعال سازي آنزيم هاي

پتاسيم در تنفس گياه دخالت داشته و . گياهي و همچنين حمل و انتقال آنيونها در داخل گياه فعاليت دارد

بطور . ي را افزايش مي دهدهمچنين مقاومت گياه در مقابل تنشهاي خشكي، آفات و بيماريها و سرمازدگ

بعلت رقابت . انكر مؤثر استمثال در بهبود وضعيت درختان گالبي در برابر آتشك و مركبات در برابر ش

در اين مورد نسبت پتاسيم به . تحت تأثير آن قرار مي گيردپتاسيم با كلسيم، كيفيت و خاصيت انباري ميوه ها

 عنصر باشد بطور  در برگ و ميوه مي تواند راهنماي مناسبي براي ايجاد تعادل بين اين دو(K/Ca)كلسيم

 مي باشد و افزايش اين  نسبت دليل بر زيادي پتاسيم نيست 30مثال ميزان مطلوب اين نسبت در ميوه سيب 

در مورد گلهاي .ت متعادل شودبلكه نشان كمبود كلسيم است و بايد با محلول پاشي كلرور كلسيم اين نسب

را از نظر طول عمر انباري آنها و كيفيت ميوه هابريده، طول عمر آنها افزايش مي يابد و در مورد ميوه ها 

. رنگ و مزه بهبود مي بخشد

ه مهمتر است و اين موضوع تمامي عناصر بر روي سالمت گياه نقش دارند اما نقش ازت و پتاسيم از هم

دارد بطور مثال مقاومت درختان ميوه در  در گياه و ميوه ها(N/K)ارتباط زيادي با نسبت ازت به پتاسيم 

پتاسيم در سنتز پروتئين و عمليات فتوسنتز در . برابر بيماريهاي قارچي و باكتريايي به اين نسبت بستگي دارد

و بازار پتاسيم باعث افزايش رشد و عملكرد و همچنين افزايش اندازة ميوه ها. درختان ميوه نيز دخالت دارد

براي جذب و نگهداري پتاسيم بيشتر از برگها است در درختان ميوه تمايل ميوه ها. پسندي آنها مي شود

.كه بار زياد مي دهند مشاهده مي شودبنابراين گاهي كمبود پتاسيم در درختان ميوه اي

عالئم كمبود و بيش بود پتاسيم  -2-3

متوقف رشد ساقه اصلي و شاخه ها. گياهان مبتال به كمبود پتاسيم معموالً ضعيف، كوتاه و كوچك هستند



 كوتاه مي شود و در صورت شدت كمبود، شاخه ها از انتها شروع به خشك شدنگشته و فاصله ميان گره ها

پير در پايين ساقه درخت به پتاسيم در گياه كامالً متحرك بوده و در شرايط كمبود از برگ هاي. مي كنند

هاي جوان منتقل مي شود و بنابراين عالئم برگي كمبود پتاسيم عموماً در برگو برگ هايسمت نوك شاخه ها

برگ و سپس لبه هاي) نوك سوختگي(شده در اين حالت نوك برگ قهوه اي. پير و مسن مشاهده مي شود

در اين حالت ابتدا يك نوار ارغواني رنگ در ) لب سوختگي(نيز حالت سوختگي و نكروز پيدا مي كنند 

در سيب، گالبي و گيالس رشد و نمو ). سوختگي(حاشية برگ ظاهر شده، و به تدريج نكروزه مي شود 

به رنگ سبز خاكستري در مي آيند و زردي تشديد مي شود، برگ هاكاهش يافته و سر خشكيدگي شاخه ها

كم و گل و شكوفة فراوان دارد اما ميوه هادرخت جوانه هاي. و لب سوختگي ظاهر مي شودبين رگبرگ ها

در گالبي . نديا بسيار قرمز مي شوند و يا اصالً رنگ نمي بندند و نارس به نظر مي رسميوه ها. نامرغوب هستند

در هلو، آلو و زردآلو پهنك برگ در طول رگبرگ مياني . ممكن است لب سوختگي به رنگ سياه ظاهر شود

در مركبات نقاط كوچك صمغي روي برگ پديدار . چروك مي خورد و برگ ها ترك خورده و پاره مي شوند

.مي شوند كه به تدريج بزرگ شده و به رنگ تيره در مي آيند

راههاي جلوگيري از كمبود و بيش بود پتاسيم  -3-3

حسوب مي شود عموماً از آنجايي كه پتاسيم يك عنصر پر مصرف مطلوب براي كيفيت درختان ميوه م

 درختان ميوه جنبه لوكس براي آن لفظ زياد بود تلقي نمي شود بلكه جذب بيش از حد اين عنصر توسط

اما از اين نظر كه اثر رقابتي خود را با عناصر . داشته و براي فصل بعدي رشد در درختان ذخيره مي شود

اير عناصر اقدام صحيح صورت ديگري مانند كلسيم نشان مي دهد بايد نسبت به ايجاد تعادل بين آن با س

لفات پتاسيم و كلريد مهمترين كودهاي پتاسيمي مصرفي براي جبران كمبود آن در درختان ميوه سو. گيرد



گوگرد مي باشد و كودي مناسب براي خاكهاي % 17 و  K2O% 50سولفات پتاسيم حاوي .پتاسيم مي باشند

كلريد .  درصد است12 قليايي مي باشد وحالليت آن در آب در دماي معمولي حدود pHآهكي و داراي 

اين كود به علت درصد باالي .  درصد است35 مي باشد و حالليت آن در آب حدود K2O% 60پتاسيم داراي

از نظر . اسب مي باشدپتاسيم وحالليت خوب در آب براي باغهايي كه مشكل شوري ندارند بسيار من

از كودهاي ديگر پتاسيمي نيترات پتاسيم است كه . اقتصادي كلريد پتاسيم ارزانتر از سولفات پتاسيم مي باشد

اين كود به علت داشتن عيار باالي مواد غذايي، مناسب به نظر . ازت است% 14پتاسيم و % 38حاوي 

. غهاي ميوه كمتر مصرف شودمي رسد اما قيمت گران آن در مقايسه با دو كود ديگر باعث شده كه در با

كودهاي پتاسيم قابليت .ي باشدنيترات پتاسيم براي كشتهاي گلخانه اي و گياهان و گلهاي زينتي مناسب م

.ود در باغهاي ميوه مصرف شونداختالط با ساير كودها را دارند و بهتر است بصورت چالكود و يا كانال ك

:پتاسيمي به شرح ذيل مي باشدكودهاي ازبرخي فني مشخصات 

پتاسيم سولفات كود

5/2، كلسيم حداكثر MgOبرحسب درصد2حداكثر منيزيم ،K2Oبرحسب درصد48 حداقلپتاسيم 

برحسب سديم  درصد،5/1رطوبت حداكثر ،NaClبرحسب درصد5/2حداكثر كلر،CaOبرحسب درصد

درصد2حداكثر كلرورسديم 

ميليمتر4- بيندرصد8حداكثر ميليمتر،1از كمتردرصد2حداكثر ميليمتر،1-3درصد 90 حداقل:گرانول

1-2 بين درصد8حداكثر ،ميليمتر2/0از كمتردرصد2حداكثر ،ميليمتر2/0-1درصد 90 حداقل:كريستال

ميليمتر

ستفاده مي باشد،  امروزه به سولفات پتاسيم در گذشته به صورت پودري عرضه مي شد كه در باغها قابل ا



 به مقدار خيلي كم رطوبت صورت گرانول و به رنگ شيري توليد مي شود، اين كود در آب محلول بوده و

. جذب مي نمايد از نظر تأثير آن در خاك خنثي مي باشد

كلرور پتاسيم كود

حداكثر NaClبرحسب سديم درصد،5/0حداكثر )رطوبت(نم ،K2Oبرحسب درصد60 حداقلپتاسيم 

درصديك  حداكثر  MgCl2برحسب منيزيم درصد،5/3

ميليمتر3تا 1 بينذرات درصد95:  گرانول

ميليمتر2تا 24/0 بينذرات درصد95:  كريستال

لرور پتاسيم بسيار خوب اين كود در بازار به صورت گرانولهاي صورتي وشيري وجود دارد، حالليت ك

كلرور پتاسيم حاوي مقداري كلر مي باشد، احتياج گياهان به .  درصد حالليت دارد35بوده و در آب سرد 

غذايي مصرف نمي شود، لذا كلر به عنوان يك عنصر غذايي بسيار ناچيز است و در عمل به عنوان ماده 

ري كلر در آنها يا در آب افزودن كلر به خاك به خصوص در خاكهايي كه در مرز شوري بوده و يا مقدا

ولي مقدار كلري كه . سوختگي مي شودآبياري بيشتر از سه ميلي اكيواالنت در ليتر مي باشد باعث بروز عاليم 

نيست هيچگونه تغييري در تعادل همراه با كود كلرور پتاسيم وارد خاك مي شود آنقدر ناچيز است كه قادر 

د نسبت به سولفات پتاسيم مصرف اين يون در خاكهاي معمولي ايجاد كند، بنابراين به دليل ارزاني اين كو

گلستان، آذربايجان شرقي،  زندران،آن در استانهائي كه خطر مسموميت كلر در آنها كم است، نظير گيالن،  ما

اين كود را مي توان در آب . مي باشدآذربايجان غربي، زنجان،  اردبيل، كردستان، كرمانشاه و همدان بالمانع 

. آبياري حل و مصرف كرد



) پتاسيمكلريددرصد20و پتاسيم نيترات درصد80( پتاسيمنيترات كود

)1:5 محلول (PHدرصد، يك حداكثرغيرمحلول مواددرصد،10 حداقلازت درصد،45 حداقلپتاسيم 

 اين كود نيز مانند . ميليمتر2 تا25/0 بينذرات درصد95درصد، 5/0حداكثر ) رطوبت(نم ،5از بيش 

. ر طريق مي توان از آن استفاده نمودكودهاي ازته از پويائي بسيار بااليي برخوردار بوده و مشابه آنها به ه

. آبياري تحت فشار و همراه با آب آبياري توصيه مي شودو سيستم هايمصرف آن در گلخانه ها 

منيزيم پتاسيم سولفات كود

درصد،10 حداقل(MgO)منيزيم درصد،57 حداقل  (SO4)سولفات درصد،24 حداقل  (K2O)پتاسيم 

ذرات درصد95:  درصد، دانه بندي درشت5/1حداكثر رطوبت درصد،5/1حداكثر   NaClبرحسب سديم 

درميلي گرم 25حداكثر سرب وميلي متر،كادميم 1-2/0 بينذرات درصد95: ميلي  متر، دانه هاي ريز1-3 بين

. كيلوگرم

كلسيم -4

 درصد 6/3مقدار آن در پوسته زمين در حدود . كلسيم فراوان ترين عنصر پر مصرف درخاك مي باشد

مقدار آن در . ود داردبوده و بخصوص در خاكهاي آهكي كه غالب خاكهاي كشور را تشكيل مي دهد وج

 درصد در خاكهاي كامالً آهكي وجود دارد، مقدار 20 درصد در خاكهاي اسيدي تا 1/0خاك متغير بوده و از 

. درصد وزن خشك مي باشد8/1 تا 2/1متوسط كلسيم در برگ درختان ميوه 

كلسيم در . قدار را داردكلسيم در خاكهاي سبك و شني كمترين مقدار و در خاكهاي سنگين بيشترين م

 خاك داشته pHكلسيم ارتباط مستقيمي با . خاك شستشوي كمي داشته و به ميزان كم از خاك خارج مي شود



شكل جذب آن در درختان ميوه بصورت يون .  باالتر استpHو هر چه مقدار آن در خاك بيشتر باشد 

Ca++  بوده و بهترينpH با آنكه كلسيم يك عنصر بسيار مفيد در تغذيه .  مي باشد5/8 تا 7 براي جذب آن

. اير عناصر بوجود مي آورددرختان ميوه مي باشد اما مقدار زياد آن درخاك مشكالت فراوان در جذب س

وب فسفر بصورت فسفاتهاي كلسيم بطور مثال از اثرات متقابل كلسيم با فسفر مي توان نام برد كه باعث رس

كلسيم همچنين جذب آهن را نيز از . در خاك مي شود كه هر دو عنصر از دسترس گياه خارج مي شوند

رقابت كلسيم و پتاسيم نيز مطرح است كه در بخش قبل متذكر . طريق اثر كربنات كلسيم بر آن مختل مي كند

حركت كلسيم در . انتقال مي يابدجذب مي شود و به برگ هاكلسيم عمدتاً توسط انتهاي ريشه ها. شديم

.داخل گياه بسيار كند است

 

نقش كلسيم در درختان ميوه -1-4

كلسيم مهمترين عنصر شركت كننده در . كلسيم را در درختان ميوه بعنوان يك عنصر كيفي مي شناسند

ر استحكام ديوارة سلولي نقش ديوارة سلولي سلولهاي گياهي بوده كه به صورت پكتات كلسيم مي باشد و د

 بنابراين كلسيم عموماً دراندامهاي رويشي جوان بسيار كمتر از انساج پير مي باشد.  را بعهده داردعمده اي

پوست تنة درختان حاوي مقدار زيادي كلسيم است . مقدار آن در برگهاي پير بيشتر از برگهاي جوان است

كربنات كلسيم در تنه هستند مانند % 95بعضي از درختان حاوي . كه نشان از تجمع آن در اين قسمت دارد

ميزان كلسيم در درختان .  درصد مي باشد8/51 و در سيب 9/33بلوط، در صورتي كه اين مقدار در گالبي 

تجزيه پوست درخت گردو نشان . ميوه در بهار كمترين و پس از فصل رشد در پاييز بيشترين مقدار را دارد

كلسيم .  درصد بوده است70آخر شهريور  درصد و در 4/8داده است كه مقدار كلسيم در اواخر ارديبهشت 

اخل گياه، تشكيل و افزايش نقشهاي ديگري نيز در گياه دارد، از جمله متعادل كردن ساير عناصر در د



 درختان ميوه، خنثي سازي پروتئين، تقسيم سلولي و طويل شدن سلولها و رشد نقاط رويشي ريشه و تاج

.اسيدهاي شيرة سلولي و فعال كردن آنزيم ها

ومقاومت آنها در مقابل هادر درختان ميوه كلسيم بعلت نقش ساختماني كه دارد در عمر انباري ميوه 

ردن سموم طبيعي توليد شده ضربات مكانيكي و كاهش اثرات باقي ماندة سموم در ميوه و همچنين خنثي ك

از نظر بهداشتي و بازار پسندي بستگي به بنابراين كيفيت ميوه ها. در داخل درختان ميوه اهميت فراواني دارد

 K/Ca و پتاسيم به كلسيم N/Caدارد، در اين خصوص نسبت ازت به كلسيم غلظت كلسيم در ميوه ها

. يكي از معيارهاي بررسي مي باشد
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 خاك مي باشد كه از جذب بطور عمومي عالئم بيش بود براي كلسيم غالباً مربوط به زيادي كلسيم در

اه سميت اين عنصر در گياه را ساير عناصر جلوگيري مي كند و تاكنون گزارش نشده كه زيادي كلسيم در گي

ر عناصر مانند آهن در داخل گياه نيز گاهي زيادي كلسيم باعث رسوب كربنات آن به همراه ساي. نشان دهد

اما با وجود كلسيم فراوان در اكثر خاكهاي كشور، درختان ميوه و بخصوص . و فسفر در تنة درختان مي شود

خود ميوه ها، كمبود كلسيم 

در موقع . مي باشداخل ميوه هارا نشان مي دهند و اين به علت سخت بودن حركت كلسيم از طرف برگها به د

كل، چروكيده و كج و معوج بروز كمبود كلسيم در درختان ميوه، برگهاي جوان نزديك انتهاي شاخه بدش

حاشية برگ نامنظم و پاره .  شودشده و نوك برگ به طرف باال و حاشيه آنها به طرف باال و پايين لوله مي

يا قهوه اي همچنين انشعابات ريشه كم شده و روي آن لكه هاي  . نيز كاهش مي يابدپاره شده، رشد ريشه ها

سفتي مناسب ندارند و پس از جدا شدن پوست از ميوه در مدت ميوه ها. نيز مشاهده مي شودمرده اي



مانند سيب و گالبي حالت پوك پيدا كرده و عوارضي مانند بعضي از ميوه ها. كوتاهي رنگ ميوه تيره مي شود

.لكه تلخي، آبگزيدگي و اسكالد در آنها ظاهر مي شود

و خاكهاي ) پايين( اسيدي pHكمبود كلسيم در خاكهاي شني و بسيار سبك و همچنين در خاكهايي با 

اين موضوع شايد در باغهاي ميوه شمال كشور در استانهاي . حاوي پتاسيم فراوان احتمال بروز بيشتري دارد

به جداول پيوست ) ( پايين خاك در بعضي مناطقpHبه علت . (مازندران، گيالن و گلستان مشاهده شود

).مراجعه شود
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گياه و آسانترين، ارزانترين و همانطور كه بيان شد، بيش بود كلسيم در خاك بيشتر مطرح مي باشد تا در 

امي در باغها مي باشد كه در دراز مؤثرترين راه بهبود اين شرايط در خاك استفاده از مواد آلي و كودهاي د

خاك نيز براي اين گاهي استفاده از اصالح كننده هاي. مدت شرايط را به نفع درختان ميوه مناسب مي گرداند

 برگها به از آنجايي كه كلسيم در خاكها به وفور وجود داشته و حركت آن از شاخه و. منظور توصيه مي شود

 مورد نياز بخصوص ميوه هاسمت ميوه  به سختي صورت مي گيرد، رساندن كلسيم بطور مستقيم به محلهاي

بدين منظور محلول پاشي كلسيم توصيه . راه حل مناسب براي تأمين كلسيم مورد نياز درختان ميوه مي باشد

 آن در آب، براي كلرور كلسيم مناسبترين و ارزان ترين تركيبي است كه به علت حالليت خوب. مي شود

غلظت محلول پاشي بسته به نتايج تجزيه خاك و برگ درختان و . محلول پاشي درختان ميوه استفاده مي شود

بايد از هنگام فندقي شدن ميوه بخصوص محلول پاشي ها.  در هزار تغيير كند6 تا 2شدت كمبود مي تواند از 

قبل از برداشت محصول صورت براي باغهاي سيب و گالبي شروع شود و به فاصله هر دو هفته تا دو هفته 

براي ساخت محلول مورد نياز پس از حل .  بار محلول پاشي را در بر مي گيرد11 تا 6گيرد كه بطور معمول 



 محلول pH براي اصالح مقدار مناسب كلرور كلسيم در مقدار آب مورد نظر از اسيد يا سولفات روي

 ود تا اجرام و ناخالصي هايساخته شده استفاده مي شود و سپس محلول تهيه شده از صافي گذرانده مي ش

شده براي محلول پاشي استفاده آن گرفته شود و مشكلي براي نازلهاي دستگاه پيش نيايد و از محلول صاف 

، )صبح زود يا عصر(د محلول پاشي بايد در شرايطي صورت گيرد كه دور از نور مستقيم آفتاب باش. مي شود

محلول پاشي بايد بر روي تمام تاج . همچنين وزيدن باد و دماي زياد براي محلول پاشي مناسب نمي باشند

در مورد خصوصيات فني بيشتر به نشريات فني (درخت و بطور مستقيم و در حد آبچك صورت گيرد 

).عه كردموسسه تحقيقات خاك و آب در مورد محلول پاشي كلرور كلسيم مي توان مراج

:كلسيم  به شرح ذيل مي باشدمحتوي كودهاي ازبرخي فني مشخصات 

كلسيم كلريد

صفر درصد، مقدار آب درغيرمحلول مواددرصد،يك حداكثرسديم درصد،25 حداقلكلسيم 

از كوچكتر، قطر ذرات 6-8 بين)هزاردرمحلول پنج (pHصفر،كل حداكثرسرب مقداركادميم صفر،

..باشديك ميليمتر

نمي باشد و فقط   آهك مرسوماستفاده خاكي از كودهاي كلسيمي مانند كلرور كلسيم، نيترات كلسيم و يا

.دشايد در بعضي محصوالت گلخانه اي، گياهان زينتي و باغات چاي به كار رو

:مهمنكات 

.كردمحلولپاشي راكوداين نبايدميوه تشكيل دوره اوايل وگل هنگام ظهور

كارايي محلو ل پاشي موجب افزايش هنگام كلسيم كلريدمحلول به هزاردرپنج تادوغلظت باافزودن اوره 

.كود مي شود



منيزيم - 5

د، مقدار آن در پوستة زمين و منيزيم نيز مانند كلسيم مي باشد و به مقدار فراوان در خاكها وجود دار

مقدار آن در خاكها بسته به نوع اقليم و سنگ مادر متغير است و مانند .  درصد است1/2خاكها در حدود 

رفتار منيزيم در خاك كامالً شبيه . كلسيم درخاكهاي شني و سبك كمتر و در خاكهاي سنگين بيشتر است

جذب آن توسط درختان . كلسيم است و فرق آن در مقدارش است كه كمتر از كلسيم در خاك وجود دارد

ك، است و مانند كلسيم بستگي به ظرفيت تبادلي خاك، درجة اشباع آن، نوع خا ++Mgميوه به صورت يون 

 بيشتر از كلسيم است و باعث افزايش آن pHگاهي تأثير منيزيم در . رس محل و ساير عناصر همراه آن دارد

. ر وجود دارد نيز مي شود كه در اين حالت براي درختان ميوه احتمال مسموميت اين عنص5/8تا بيش از 

منيزيم نيز مانند .  درصد وزن خشك مي باشد5/0 تا 3/0مقدار متوسط منيزيم در برگ درختان ميوه درحدود

اثرات منفي پتاسيم در جذب منيزيم بوسيله . كلسيم اثرات رقابتي با ساير عناصر نظير پتاسيم و ازت دارد

يم به همراه پتاسيم زياد خاك درختان ميوه بسيار حائز اهميت است و در باغهايي كه كوددهي سنگين پتاس

.وجود داشته باشد كمبود منيزيم در درختان مشاهده مي شود

.  در درختان ميوه مي شودهمانطور كه بيان شد پتاسيم در حضور ازت فراوان باعث كاهش غلظت منيزيم

وقتي منيزيم در خاك افزايش مي يابد جذب مس . اثرات رقابتي منيزيم و كلسيم با مس نيز قابل اشاره است

كرد تا اثر از اين اثر مي توان در هنگام مسموميت باغ در اثر فراواني مس استفاده . را با اختالل روبرو مي سازد

الزم . مبود مس را تشديد مي كندمسموميت را تقليل داد و برعكس در مناطق با كمبود مس، افزايش منيزيم ك

. مي باشد5/8 الي 7 براي جذب منيزيم بين pHاست ياد آوري شود كه بهترين 
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زي سازندة كلروفيل معرفي منيزيم تنها عنصر فلزي موجود در كلروفيل مي باشد و به عنوان هسته مرك

منيزيم همچنين .  نقش داردبنابراين منيزيم بطور غير مستقيم در متابوليسم و فتوسنتز درختان ميوه. مي شود

فسفري را كه در جذب ساير عناصر مؤثر مي باشند در گياهان نقش داشته و حامل هايدر فعاليت آنزيم ها

گياه، در تنفس منيزيم با شركت در چرخة اسيد سيتريك به عنوان يك چرخة متابوليسمي در . فعال مي كند

افزايش روغن منيزيم در درختاني كه توليد روغن مي كنند مانند زيتون، نقش مثبتي در . گياهان دخالت دارد

اين عنصر در سنتز پروتئين در گياهان نيز . توليدي دارد، اين موضوع در مورد گردو و بادام نيز صادق است

ت هسته نقش فعالي در درختان ميوة هسته دار مانند هلو، گوجه سبز و مركبات منيزيم در ساخ. دخالت دارد

هايي كه داراي ارقام بي هسته براي مثال باغهاي مركباتي كه داراي ارقام هسته دار هستند نسبت به باغ. دارد

.هستند عالئم كمبود منيزيم را زودتر نشان مي دهند
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دارد اولين عالمت ) سبزينه(همانطور كه توضيح داده شد، چون منيزيم نقش اساسي در تركيب كلروفيل 

از . رگ به رنگ زرد در مي آيدناشي از كمبود آن زردي برگها مي باشد بطوري كه بين رگبرگها در پهنك ب

مسن تر به قسمتهاي در هنگام بروز كمبود از قسمت هاي) متحرك(آنجايي كه منيزيم در گياه پوياست 

چون كمبود منيزيم باعث . اهر مي شودجوانتر منتقل مي شود، بنابراين عالئم كمبود آن ابتدا در برگهاي پير ظ

فعاليت متابوليكي گياه، رشد كاهش ميزان كلروفيل مي شود عمليات فتوسنتز كاهش يافته و در اثر كاهش 

در بين رگبرگها كه به تدريج ) آنتوسيانين(ارغواني ظهور لكه هاي. رويشي و عملكرد نيز كاهش مي يابد

از آنجايي كه در درختان ميوه . نكروزه شده و متعاقب آن ريزش برگها نيز حاصل كمبود منيزيم مي باشد

ر برگهاي بيشتر از برگها است درختاني كه باردهي زيادي دارند كمبود منيزيم را دتجمع منيزيم در ميوه ها



 بطور عوامل ژنتيكي نسبت به جذب منيزيم در درختان ميوه بسيار مهم مي باشند،. خود زودتر نشان مي دهند

 داراي جذب باالي منيزيم مثال درختان سيبي كه به عارضة لكه تلخي حساس مي باشند مانند رد دليشز

كه كمبود درختان ميوه اي. ميوه هايي كه از لحاظ منيزيم غني هستند ميزان كلسيم كمتري دارند. هستند

سميت ناشي از منيزيم در درختان ميوه تاكنون گزارش . كوچكتري نيز توليد مي كنندمنيزيم دارند، ميوه هاي

ارض ناشي از كمبود كلسيم نشده اما زيادي آن باعث تشديد عوارضي در درختان مي شود، بطور مثال عو

).به جداول پيوست مراجعه شود(مي تواند با زيادي منيزيم تشديد شود 
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 اما در صورت كمبود و نياز به با توجه به اينكه ميزان منيزيم موجود در خاكها به ميزان كافي مي باشد

اين كود .  درصد منيزيم مي باشد استفاده كرد15-17مصرف منيزيم مي توان از كود سولفات منيزيم كه حاوي 

. ختيار درختان ميوه قرار مي گيردبه صورت چالكود و يا كانال كود به همراه ساير كودها مخلوط شده و در ا

 درصد منيزيم مي باشد سولفات پتاسيم منيزيم است كه به همراه دو عنصر 5كود ديگري كه حاوي حدود 

.تغذيه اي ديگر يعني پتاسيم و گوگرد در اختيار درختان قرار مي گيرد

:مشخصات فني برخي از كودهاي محتوي منيزيم به شرح ذيل مي باشد

(MgSO4, 7H2O)صنعتي منيزيم سولفات كود

مواد درصد،39  حداقلSO4) درصدMgO 18برحسب (منيزيم درصد6/9 حداقلمحتوي كوداين 

5-8) 1:5 محلول (pH،  كيلوگرمدرميليگرم 25حداكثر كل سرب درصد،يك حداكثرآب درغيرمحلول 

.مي باشد



معدني منيزيم سولفات 

درصد، مواد36 حداقلSO4،) درصدMgO  5/11برحسب (درصد منيزيم 8/6 حداقلمحتوي كوداين 

.  در كيلوگرمميليگرم 25حداكثر سرب ،8-5) 1:5 محلول(pHدرصد،5حداكثر آب درغيرمحلول 

گوگرد -6

گوگرد . اسيم و كلسيم قرار داردگوگرد از نظر مقدار مورد نياز گياه در رديف پنجم پس از ازت، فسفر، پت

د  درصد قشر زمين را تشكيل مي دهد و به دو شكل آلي و معدني در زمين وجو06/0بطور طبيعي در حدود 

منابع اصلي هاخاك، گازهاي گوگردي در هوا و آب آبياري، گوگرد آلي، كودها و انگل كش كاني هاي. دارد

SO4گوگرد به شكل آنيون . گوگرد مي باشند
گوگرد اثرات جانبي بسيار . جذب مي شود توسط ريشه ها--

گوگرد به عنوان يك مادة اصالح مفيدي درخاك دارد از جمله در خاكهاي كشور ما كه غالباً آهكي مي باشد 

همچنين بصورت سولفات و به همراه گچ در بهبود ساختمان خاكها استفاده .  به شمار مي رودpHكنندة 

.  بيشتر استميزان گوگرد خصوصاً به شكل آلي در خاكهاي سبك كمتر و در خاكهاي سنگين. فراواني دارد

جذب گوگرد در درختان ميوه تقريباً .  درصد مي باشد2 تا 1ميزان متوسط گوگرد در برگهاي گياهان حدود 

فراهمي گوگرد بستگي به ميزان مادة آلي و نسبت كربن به گوگرد دارد . به همان ميزان جذب فسفر مي باشد

افزايش يابد گوگرد به شكل آلي در آمده و از دسترس درختان ) 900(و چنانچه اين نسبت از حد معيني 

يل آن به موجودات ذره بيني خاك، بخصوص تيوباسيلوسها در اكسيد كردن گوگرد و تبد. خارج مي گردد

 براي 10 الي pH 6گوگرد در محدودة . بسيار مؤثر مي باشند) كه مورد استفاده درختان ميوه است(سولفات 

. درختان ميوه قابل جذب مي باشد
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رشد و يم كننده هايگوگرد در ساختمان اسيدهاي آمينة موجود در گياه وجود دارد، همچنين تنظ

گوگرد در تركيبات فرار كه باعث ايجاد بو و عطر گياهان .  حاوي گوگرد مي باشندBنظير ويتامين ويتامين ها

گوگرد در . تركيبات حاوي گوگرد مقاومت گياهان را در مقابل سرما افزايش مي دهند. مي شود شركت دارد

گوگرد به همراه منيزيم باعث افزايش . تنظيم و ساخت قند، نشاسته و همي سلولز در گياهان دخالت دارد

 pHگوگرد به شكل سولفات در درختان ميوه باعث تعديل . توليد روغن در زيتون، گردو و بادام مي شود

ي كند، براي نمونه، از اين طريق شده و شرايط را براي حالليت و حركت ساير عناصر در درختان ميوه مهيا م

گوگرد همچنين به . شروع به فعاليت مي كنندفراهم شده و جوانه هاشكسته شدن دورة خواب جوانه ها

گوگرد باعث افزايش رشد تاج شده و نسبت تاج به . ديده مي شوداشكال مختلف در ساختمان پروتئين ها

.ريشه را افزايش مي دهد

عالئم كمبود و بيش بود گوگرد -2-6

 كاهش تعداد برگ و از مهمترين عالئم كمبود گوگرد در درختان ميوه، رنگ پريدگي، كاهش رشد،

از آنجايي كه گوگرد در داخل گياه غير متحرك . كوچكي برگها و كاهش تعداد و وزن ميوه ها مي باشد

بين عالئم كمبود ازت و گوگرد اين نكته تفاوت (مي باشد، زردي برگها ابتدا در برگهاي جوان ديده مي شود 

رشد . بوجود نمي آيد) رنگ ارغواني و نكروزه شدن(برخالف ازت، در كمبود گوگرد آنتوسيانين ). مي باشد

كمبود گوگرد باعث تجمع ازت غير پروتئين . جوانه هاي انتهايي و شاخه هاي جانبي با اختالل مواجه مي شود

).به جداول پيوست مراجعه شود(در گياه مي شود 
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بر سميت يا بيش بود گوگرد به علت اينكه اكثر خاكهاي كشور ما آهكي مي باشند تاكنون گزارشي مبني 

غالب كودهاي شيميايي مصرفي . بدست نيامده و لزوم مصرف گوگرد در باغها به وضوح ديده مي شود

 pH كمبود گوگرد و تأمين داراي بنيانهاي سولفات به همراه خود مي باشند و از اين طريق تا حدودي

ها در باغها بصورت چالكود و يا مناسب مهيا مي شود اما كودهاي گوگردي نيز به تنهايي و همراه ساير كود

 از بين اين كودها، گوگرد كشاورزي، ساري كود و بيوگوگرد از كودهاي مهم. كانال كود مصرف مي شود

 مصرف مي شود اين كود حاوي مورد استفاده مي باشند همچنين گوگرد به همراه كود بيوفسفات طاليي نيز

.وه را نيز مهيا كندتيوباسيلوس نيز مي باشد تا عالوه بر فسفر، گوگرد مورد نياز درختان مي

:گوگرد به شرح ذيل مي باشدمحتوي كودهاي ازبرخي فني مشخصات 

)گوگرد كشاورزي گرانوله(ساري كود 

حداقل  كيلوگرمي عرضه ميگردد كه 50اين كود يكي از توليدات كودي داخل كشور بوده و در كيسه هاي

  .در خاكهاي گچي، مصرف آن توصيه نمي شود.  درصد بنتونيت است15 درصد گوگرد و 85محتوي 

پودري گوگرد

درسطح اين كود مي توان ازميليمتر و2از كمتردرصد90 حداقلدانه بندي درصد،95 حداقلگوگرد

. كرداستفاده  )چالكود(باغهادروسيعي 

)گوگرد محتوي تيوباسيلوس(بيوگوگرد طاليي محتوي روي 



خاك باهفته تماس يك ازپس دانه هادرصد،15 بنتونيتدرصد،85گوگرد  ميليمتر، 2-4دانه ها اندازه 

دركوداين  عدد و10000 گرم گرانول حداقلهرازاي به باكتري تعداد. مي شودپاشيده هم ازمرطوب 

مصرف وحمل ، نگهداريكيلوگرم تيوباسيلوس نيم وگرانول كشاورزي كيلوگرمي گوگرد50بسته بنديهاي 

.مي شود

كودهاي مختلط و تركيب پذيري كودها

چون . ناصر غذايي فرق مي كندقدرت خاكها در تأمين عناصر غذايي متفاوت و نياز گياهان نيز نسبت به ع

ن اكثر اوقات مجبور به مصرف بيش در بيشتر شرايط گياه به بيش از يك عنصر غذايي نيازمند بوده و باغدارا

توزيع و كودي و كاهش هزينه هاياز يك نوع كود در باغهاي خود مي باشند، بنابراين، براي افزايش بازدة 

بديهي است اختالط كليه كودها با يكديگر با توجه به . پخش، استفاده از كودهاي مختلط منطقي خواهد بود

مثالً كودهاي . روري صورت گيردوقوع فعل و انفعاالت شيميايي امكان پذير نبوده و الزم است احتياطات ض

صعيد گاز آمونياك خواهد آمونيوم را با كودهاي داراي واكنش قليايي نبايد مخلوط كرد زيرا سبب تمحتوي 

.ج شده استنحوة اختالط تعدادي از كودهاي شيميايي رايج با يكديگر در جدول زير در. شد

روشهاي تشخيص كمبود عناصر غذايي 

درتغذيه گياه نه .  مي آيدتغذية صحيح گياه يكي از عوامل مهم در بهبود كمي و كيفي محصول به شمار

 تعادل و رعايت نسبت ميان همه تنها بايد هر عنصر به اندازة كافي در دسترس آن قرار گيرد، بلكه ايجاد

ذيه اي، با افزودن مقداري از عناصر غذايي از اهميتي زياد برخوردار است، زيرا در حالت عدم تعادل تغ

در رشد گياه ايجاد شده، و نهايتاً عناصر غذايي نه تنها افزايش عملكردي رخ نمي دهد، بلكه اختالالتي نيز 



عملكرد نقش دارند، گمان افت محصول رخ مي دهد، با آگاهي به اين موضوع كه عوامل متعددي در افت 

در اين ميان، .  تنگناها باشدمي رود تعيين نياز كودي محصوالت كشاورزي پس از رفع كمبود آب، سرمنشاء

كه نياز آبي و غذايي گياه، نه تنها آگاهي از وضعيت مواد غذايي و سطح حاصلخيزي خاك ضروري است، بل

.حائز اهميت مي باشدشرايط آب و هوايي، ميزان عملكرد مورد انتظار، و نحوة مديريت باغ نيز 

ستفاده گياه در خاك، وجود راههاي مختلفي براي تشخيص كمبودها، و تعيين ميزان عناصر غذايي قابل ا

اي، و آزمايشهاي تطبيقي در باغ دارد كه متداولترين آنها روشهاي تجزية خاك و بافت گياهي، كشت گلخانه 

. است

عاليم كمبود ظاهري - 1

است، دگرگوني در كمبودهاي شديد عناصر غذايي در گياه به صورت عاليمي مختلف قابل تشخيص 

انتهايي، تغيير شكل ميوه ها، تفاوت در عملكرد، زودرسي، رنگ برگها، سوختگي، توقف رشد در جوانه هاي

ه افت خاصيت انباري ميوه ديررسي، يا كوچك شدن ميوه ها، نارسايي در رشد و گسترش ريشه، و باالخر

مشخص، و زماني به صورت مشابه، در كمبود عناصر غذايي است، كه گاهي به گونه ايها، از نشانه هاي

ي در تشخيص كمبودها به كار اهان ظاهر شده و به وسيله برخي از كارشناسان با تجربه به عنوان ابزارگي

فاصله نسبت به در زراعتهاي معمول نبايست عاليم كمبود در باغ پديدار شود، حتي اگر بال. گرفته مي شوند

كمبود گاهي مشابه نشانه هاي.  درصد خواهد بود20رفع كمبود اقدام شود، افت محصول حداقل بيش از 

 استفاده از سموم، حشرات، باد بوده، هنچنين به جز كمبود عناصر غذايي، عوامل ديگري چون تغييرات دما،

ن دليل، تشخيص و معالجة كمبود و ديگر عوامل طبيعي نشانه هايي را از خود به جاي مي گذارند، و به همي

. عناصر غذايي از روي عاليم ظاهري بايستي با احتياط انجام گيرد
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طريق اين مي گيرد و ازانجام خاك درگياه استفاده قابل غذايي عناصرمقدارتعيين منظوربه خاك آزمون 

خرج كم   ، روشي سريعآزمون خاك . مناسب را انجام دادكودي مي توان توصيه آمده دست به نتايج براساس و

اين روش يكي از ساده ترين .كردرا ارائه  اجرا و توصيه كودي صحيح راآن مي توان بموقع كه بوده دقيق و

رايج ه كارگيري شيوه هايو رايجترين راههاي ارزيابي باروري خاك است، بدين منظور، مي توان با ب

شايان ذكر است كه .  گرفتآزمايشگاهي، در كوتاهترين مدت، غلظت عناصر مورد نظر را در خاك اندازه

ة نظر توليد محصول داراي اهميت غلظتهاي اندازه گيري شده در آزمايشگاه همان مقاديري نيستند كه از نقط

بع خصوصيات خاك بوده، چه، ميزان عناصر غذايي قابل استفاده گياه در طول دورة رشد نه تنها تا. مي باشند

. ريت مزرعه در آن اثر مي گذارندبلكه عواملي ديگر مانند نوع گياه، توسعة ريشه ها، شرايط محيطي، و مدي

تي است كه در نمونه برداري، و از دشواريهاي ديگر تعيين نياز غذايي گياهان با كاربرد اين روش، مشكال

تواند در امر تعيين نياز غذايي گياه تجزيه و تفسير نتايج حاصله به وجود مي آيد، تجزية خاك به تنهايي نمي 

علي رغم اين مشكالت، مي توان با ايجاد ارتباط ميان نتايج . خاك چندان مفيد باشدو ارزيابي حاصلخيزي 

ممكن است كشت متمركز، همراه با . آزمايشگاهي و بررسيهاي مزرعه اي، نياز تقريبي كودي را برآورد نمود

در اين شرايط، نقش . ودافزايش سطوح مصرف كود بطور مداوم، موجب باال رفتن ذخيرة عناصر كودي ش

جلوگيري از ة سطوح آنها، و تجزية خاك از رفع كمبود عناصر غذايي ضروري، به هدايت در نگهداري بهين

در اين شرايط، تجزية خاك به عنوان يك ابزار . آثار سوء مسموميت ناشي از زيادي آن عناصر، تغيير مي يابد

.مراقبتي در تعيين كفايت برنامه هاي كود پاشي به كار گرفته مي شود

بسته به . نداز درخت مي باشد محل نمونه برداري خاك در باغهاي ميوه از بين رديفها و در قسمت سايه ا

اشكال زير بطور شماتيك محل نمونه برداري مركب . شكل هندسي باغ محلهاي نمونه برداري فرق مي كند



 60 تا 31 سانتيمتري و 30 تا 0از دو عمق نمونه برداري براي باغها و خزانه ها. را در باغها نشان مي دهد

.جذب كننده مواد در اين اعماق قرار دارندسانتيمتري صورت مي گيرد، زيرا بيشترين محل تجمع ريشه هاي

به نتايج درجه دقت و صحت كننده تعيين كه ، بودهحساس ومهم بس كاري ، خاكازصحيح نمونه برداري 

كيلوگرم ميليون سه ازسانتيمتر بيش 25 عمقبه خاك هكتاريك وزن آنجا  كه از.بودخواهدآمده دست 

كل نماينده راآن بتوان تاباشد، بايستي به گونه اي  هكتارييك زمين قطعه يك ازشده برداشت نمونه ، است

. بايد احتمال خطا را در نظر گرفتبازشود، ولي انجام دقت بانمونه  برداري هرچند.  دانستباغ آن خاك 

.مي كنندرا بعنوان نمونه برداشت خاك كيلوگرم  يك معموال حدودخاك تجزيه آزمايشهاي انجام براي 

يك ازاست كه ترتيب اين به آ نهاازيكي . داردوجودنمونه برداري بهترانجام براي متداول روش چند

، سپس اين نمونه ها را )بطور يكنواخت از تمام سطح باغ( شود نمونة خاك برداشت 15، حداقل  زمينقطعه 

.منتقل نمودبه آزمايشگاه مركب راازنمونه كيلوگرم يك حدودنهايت درومخلوطهم با 

طي مسير حداقل درمي گيرند ونظردرباغ را درمارپيچ مسيريك كه است ترتيب اين به ديگرروش 

داشت نظردربايد. به آزمايشگاه مي فرستندراشده آماده خاك ازكيلوگرم يك و برداشت  مي شود  نمونه 15

كلي طور به .متغير مي باشد)خاكگياه ريشه عمق منطقه گسترش غالبا(شرايطبرحسب نمونه برداري كه عمق 

قبل  بايد باشدنشده احداث باغ چنانچه ميوه مورد باغهاي درخاك ازنمونه برداري موقع بهترين 

 .مي گيرددرخت انجام اندازسايه ازنمونه برداري داير،باغهاي ولي در. شودتهيه خاك نمونه ازدرختكاري 

.مي باشدخاك ازموقع نمونه برداري بهترين بهاراوايل وزمستان باشد اواخردايرباغ كه صورتي در

تجزيه گياه -3

براين مي توان بين مواد چون گياهان عمده عناصر غذايي مورد نياز خود را از خاك جذب مي كند بنا



براي عناصر مختلف در گياهان . غذايي جذب شده توسط گياه و ميزان آنها در خاك يك ارتباط پيدا كرد

حال بعمل آمده است ولي بهترين حدود بحرانهائي پيشنهاد شده است، براي اين حد تعريف هاي متفاوتي تا ب

ه ميزاني از آن عنصر است كه در آن را مي توان به شرح زير تعريف كرد، حد بحراني هر عنصر غذايي در گيا

مقدار عناصر غذايي كه در اختيار گياهان قرار مي گيرد، در غلظت . كمتر از آن كاهش عملكرد داشته باشيم

افزون بر آن، چنين تلقي مي شود كه اگر غلظت از حدي معين پايين تر . آنها در اندامهاي گياهي اثر مي گذارد

 حد بحراني، يا غلظت رود، عملكرد محصوالت باغي محدود مي شود، اين سطح مشخص در عناصر غذايي

.بحراني ناميده مي شود

ممكن است . ده استغلظت بحراني عناصر غذايي براي بعضي از گياهان در جداول پيوست آورده ش

از ديدگاه نياز كودي، سطح بحراني عنصر . غلظت بحراني در رابطه با كيفيت، و مقدار عملكرد، به كار رود

ش كود شيميايي موجب فزوني غذايي در گياهي معين به حدي اطالق مي شود كه، در باالتر از آن، افزاي

 كودي كه بايد تعيين غلظت بحراني عناصر غذايي در اندامهاي گياهي، در رابطه با مقدار. عملكرد نمي شود

ين عوامل تعيين كنندة رشد وجود داده شود، كاري ساده نيست زيرا تعدادي عوامل مزاحم، و اثرات متقابل ب

.دارند

ه، و بنابراين، رعايت معياري غلظت عناصر غذايي در اندامهاي گياه با سن فيزيولوژيكي گياه تغيير كرد

راه معمول نمونه گيري، برداشتن آخرين برگ كامل است، در حالي كه . دقيق براي نمونه گيري الزم است

غلظت عناصر غذايي را . ي روندروشهاي ديگر نمونه برداري، بطور اختصاصي، براي گياهان مختلف به كار م

ممكن است مقدار كل، و يا محلول يك . تيغة برگ اندازه گرفتنيز مي توان با تجزية تمام برگ، دمبرگ و يا 

رطوبت نسبي، دما و مقدار : بطور كلي، شرايط محيطي مانند. عنصر غذايي در اندام گياهي، اندازه گيري شود

اطميناني از تجزية گياهان دستاوردهاي غير قابل . عناصر غذايي محلول مؤثرندرطوبت خاك نيز در غلظت 



 رشد فعال حاصل شده  كم آبي به دست آمده است اما بهترين نتايج از تجزية گياهان، در شرايطدر شرايط

.است

د از شروع زمان گلدهي آنها بهترين زمان نمونه برداري از برگهاي درختان ميوه معموالً چهار ماه بع

هي تغيير كرده، و ميزان اين مي باشد، به عبارت ديگر، چون شدت دگرگوني مواد غذايي در اندامهاي گيا

بسيار زياد است، لذا ) زمان ميوه دهي(دگرگونيها در اوايل ظهور اندامهاي رويشي و اواخر فصل رشد 

در اين مرحله، غلظت .  استمناسبترين زمان براي نمونه برداري برگي از درختان ميوه مرحله سوم رشد

رشد يافته سال جديد و از برگ بايد از شاخه هاينمونه هاي. عناصر غذايي در برگها تقريباً تثبيت شده است

. وسط تهيه شودبرگ هاي

كودي توصيه وآزمايشگاهي نتايج تفسير

. ارائه كردرا كودي  مناسب توصيه محصول هربراي مي توان آمده به دست آزمايشگاهي نتايج براساس 

بحراني والزم مقدارگياه بايدهربراي . درخت استهربراي عناصراين  بحراني حدودتعيين كاراين الزمه 

توصيه انجام براي . گيردانجام صحيح براساس آن توصيه كودي تاشودخاك تعيين درغذايي عنصرهرغلظت 

كه همانطور.مي باشدخاك آلي موادگرفتن  درصدنظردرآن واست اهميت حائز بسيار نكته يك كودي 

موادافزايش بامصرفي كودمقدار. مي كندتغييرنيزكودي خاك  توصيه آلي موادميزان تغييرباشدذكرقبال

از جلوگيري وزيست محيطحفظنظرازواقتصادي لحاظازكه مي يابدكاهش حد يك سوم تاخاك آلي 

غذايي تعدادنيازآلي  مي توان كودهاي ازاستفاده باكلي طوربه .  استاهميت حائز زيرزميني آلودگي آبهاي 

بحراني حدآنكه تعيين  با .بخشيدنيز بهبود راخاك فيزيكي شرايطهمزمان وتأمين راعناصراززيادي 

علمي نداشته مفهوم چندان عمق خاك درآنها ريشه گستردگي دليل غالباً به ميوه درختان براي غذايي عناصر 



معرف مي تواند پاي درختان درغذايي مشخصي از عناصرمقداروجودوليندارد،موفقيت آميزي كاربردو

،  زراعيخاك عمق درميوه درختان درريشه نظر به گستردگي .باشدخاك درعناصراين زيادي ياكمي و

تجزيه برمبناي كودي توصيه است بهتروكاربرد كمي داشته كودي براي توصيه خاك آزمون انجام معموالً

ازباشددرصديك ازبيشترباغ خاكهاي آلي درصدكربن صورتيكه در. انجام گيردجوان شاخه هاي برگ 

جداول پيوست در بخش ضميمه، حدود بحراني .شدكاسته خواهددرصد10توصيه شده حدود مقادير

.عناصر را در برگ درختان ميوه نشان ميدهد

 شرح عالئم ظاهري كمبود عناصر ماكرو در درختان ميوه -ب 

راهنماي تشخيص كمبود ازت در درختان ميوه و گلهاي زينتي 

ـ سيب، گالبي، آلو، گيالس، انگور1 برگهاكوچك و به رنگ سبز روشن ميباشند ، برگهاي پير رنگ نارنجي - ) ارغواني(قرمز و يا بنفش
ه شاخه اصلي مي ايستند، شاخه هاداشته و قبل از رشد كامل خزان مي كنند ، برگها با زاويه كوچكي نسبت ب برنگ قهوه اي يا قرمز در آمده و 

ميوه هانازك و كوتاه مي شوند،  .يگرايندكوچك و به رنگ سبز و روشن بوده و به هنگام رسيدگي به رنگ قرمز شديد م   
ـ هلو2 عالئم ميوه هاي سيب بعالوه برگهاي پير نقاط سوخته اي با هاله قرمز رنگ خواهند داشت و شاخه ها راست و ميوه ها غير 

.طبيعي مي باشند
ـ پرتقال و مركبات3  برگها سپس به رنگ زرد روشن درآمده و برگها به رنگ سبز روشن و رگبرگها روشن تر از پهنك برگها خواهند بود ،

مي ريزند ، شاخه ها كوتاه شده و ممكن است كه از نوك آنها شروع به مردن كنند، ميوه ها كوچك و به رنگ روشن بوده و خارج از فصل 
.ميرسند 

ادامه جدول
4 - گل سرخ برگها سبز روشن و سپس زرد مي شوند، غنچه ها .خيلي كوچك و كمرنگ مي باشند

بگونيا - 5 .ي يابدبرگها به رنگ قرمز آجري در مي آيند، گياه كوتاه و تعداد گل آن كاهش م
6 - ميخك عداد غنچه و گل محدود برگها كوچك شده و ساقه ها كوتاه و ميان گره ها نيز كوتاه مي باشند، ت

.مي گردد
7 - مينا ه و ميان گره ها كوتاه برگها به رنگ زرد درآمده و برگهاي پير خشك مي شوند ، ساقه ها چوبي شد

.مي شوند
8 - سينرر مچنان روي ساقه باقي برگها زرد و ظاهر آنها زنگ زده به نظر ميرسد ، برگها پس از خشك شدن ه

مي مانند ، غنچه ها .كوچك بوده و رشد آنها كاهش مي يابد 



9 - شمعداني  پير با برنگ قرمز برگها سبز روشن با حلقه مشخص قرمز مايل به برنزي در وسط برگ ، برگهاي
دن مدتي روي ساقه باقي مي مانند ، خوشرنگ با حلقه قرمز مايل به زرد در نزديك دمبرگ ، برگها پس از خشك ش

.گياه گل نمي دهد
10 - ميمون  به رنگ زرد مايل به آجري برگها به رنگ سبز روشن در مي آيد ، بين رگبرگها زرد شده و برگهاي پير

.در آمده و سپس خشك ميشود

راهنماي تشخيص كمبود فسـفر در درختان ميوه و گلهاي زينتي

1 - ش در آمده ، دمبرگها زاويه كوچكي را با شاخه تشكيل سيب، گالبي       گيالسبرگها كوچك شده و به رنگ سبز تيره مايل به بنف
مي دهند ، شاخه ها وي برگها ظاهر شده و بشكل ابلق در مي آيند باريك و به رنگ بنفش در مي آيند ، نقاط كوچك سبز رنگ تيره و زرد بر ر

، ميوه ها .كوچك و با رنگ متغير مي باشند، تحمل به سرما در گياه كم مي شود   
2 - هلو سرد شود لكه هايبرگها سبز تيره و سپس سطح باالي برگ بنفش يا برنزي مي شود ، اگر هوا  بنفش و قرمز در تمام برگ 

.ر برگها بطرف پايين برگشته است ، برگهاي پير لكه لكه دار هستندديده مي شود ، برگها در سرشاخه مستقيم ايستاده اند ولي لبه و نوك ساي

3 - پرتقال و مركبات برگها برنگ سبز تيره، برگهاي پير 
خزان مي كنند و گياه لخت ميشود، بعضي از سرشاخه هابرگها سبزروشن و بعضي از برگها داراي نقاط سوخته هستند،  خشك شده و گلها 

.و ميوه كاهش مي يابد
4 - گلسرخ برگها قبل از زرد شدن خزان مي كنند، ساقه ها .ضعيف شده و رشد ريشه كاهش يافته و تشكيل غنچه كند مي شود

ادامه جدول
بگونيا - 5 .محدود مي شود  گياه كوچك و تعداد انشعاب شاخه ها

6 - ميخك برگهاي پاييني به رنگ قهوه اي د، ميان گره هادرآمده و مي ميرند ، ساقه ضعيف و باريك و نرم شده انعطاف پذير مي شون
.كوتاه و گلها و قسمت جوان تنك مي شود

7 - مينا اف برگ زردتر است ، برگهاي پايين خزان برگها به رنگ خاكستري مايل به سبز و نزديك دمبرگ تيره و در نوك و اطر
.مي كنند 

سينرر - 8 .ي ريزندبرگها سبز تيره شده و برگهاي رسيده كمي زرد شده و قبل از زردي كامل م
شمعداني - 9 برگهاي جوان سبز تيره با حلقه قهوه اي  در نزديك مركز ، برگهاي پير از حاشيه بطرف دمبرگ به رنگ قرمز تيره در

.مي آيند
10 - ميمون  به رنگ بنفش در مي آيد ، برگها خشك شده و برگها سبز تيره و برگهاي پير سبز تيره مايل به برنزي هستند ، زير برگ

.مي ريزد



راهنماي تشخيص كمبود پتاسيـم در درختان ميوه و گلهاي زينتي

1 - سيب، گالبي،      گيالس برگهاي قسمت وسط شاخه سبز 
ي و پس از مدت كوتاهي نكروزه شده و مي ميرند، برگهاي مرده تيره شده و بين رگبرگها حالت كلروز ايجاد ميشود ، حاشيه برگها ارغوان

مدت زيادي روي شاخه ها بز تيره مايل به آبي و حاشيه آنها سياه باقي مي مانند ، برگها چين و چروك دار مي شوند، در گالبي رنگ برگها س
.مي شود    

2 - هلو، آلو، زردآلو برگها در طول رگبرگ مياني 
ي شود ، برگها تركخورده و پاره پاره مي شوند ، لكه هايچروك مي خورندكه در طي آن حالت نكروزه در حاشيه و بين رگبرگها ظاهر م

. بر روي شاخه مي مانندبرگها پديدار مي شوند ، برگهاي مرده گاهي خزان كرده و گاهي بدون خزانبنفش و ارغواني بر روي 
3 - پرتقال و مركبات پهنك برگ در طول رگبرگ اصلي 
ده و به مرور بزرگ مي شوند و كه رگبرگ مياني كوتاه به نظر ميرسد، نقاط كوچك صمغي روي برگ پديدار ش  چروك مي خورد بگونه اي

به تدريج قهوهاي يا سياه رنگ مي شوند، ميوه ها .داراي پوست كلفت بوده و خشن، كم آب و بد رنگ هستند    
4 - گل سرخ حاشيه برگهاي پاييني قهوه اي مي شود و گاهي به ندرت برگها ارغواني مي شوند، ساقه ها .الغر و رنگ گلها كدر مي شود    



ادامه جدول
بگونيا - 5 حاشيه برگهاي پاييني داراي نقاط نكروزه ميباشد سپس قهوه اي .رنگ شده و مي ريزد 

6 - ميخك برگهاي پاييني بوته قهوه اي شده و مي ميرند ، ساقه ها .سست و نبات نسبت به آفات و بيماريها حساس مي شود
7 - مينا سوختگي وجود داشته و در حالت كمبود برگها برنگ سبز خاكستري بوده و به حالت ابلق خفيف ديده مي شوند ، لب 

.شديد خزان برگها ديده مي شود
سينرر - 8 برگهاي پير در بين رگبرگها و حاشيه داراي لكه هاي زرد مايل به سفيد بوده و به حالت ابلق در مي آيند ، حاشيه برگ 

.نكروزه شده و خزان مي كند
شمعداني - 9 ره مي باشند، برگهاي پير بخصوص در بين برگهاي جوان رنگ پريده و به رنگ سبز مايل به زرد بوده رگبرگها سبز تي

حالت ابلقي قهوه اي. رگبرگها و حاشيه برگها زرد مايل به خاكستري مي باشند و زرد بين رگبرگها و حلقه مشخص قرمز آجري يا بنفش   
.دورتادور برگ ديده مي شود    

ميمون - 10 ا به رنگ بنفش يا ارغواني ديده مي شود، در برگهاي جوان سبز مايل به زرد با رگبرگهاي سبز تيره بوده و حاشيه برگه
زي در حاشيه و نقاط قهوه ايبرگهاي پير پهنك برگ به رنگ سبز مايل به بنفش ديده مي شود، نقاط نكرو .رنگ در تمام گياه ديده مي شود 

راهنماي تشخيص كمبود گوگرد در درختان ميوه و گلهاي زينتي

1 - هلو كم مي شود، د انتهايي متوقف و رشد جانبي برگهاي جوان سبز مايل به زرد بوده برگهاي پير كج و معوج مي شوند ، رش
.به قهوه اي مي گرايدبرگهاي جانبي كمي متمايل به قرمز هستند و خزان مي كنند، رنگ ريشه ها 

2 - گالبي .طيف مي شوند ولي سوختگي وجود نداردبرگهاي جوان سبز مايل به زرد و نهايتاً زرد مي شوند ، برگها نازك و ل
3 - پرتقال و مركبات برگهاي جوان در ابتدا زردتر بوده 

و گاهي سرشاخه ها ي باشد ، پوست ميوه ضخيم و ميوه كم خشك مي شوند، رنگ ميوة نارس سبز مايل به زرد بوده و ميوة رسيده زرد م
.آب مي باشد

4 - مينا ه و بنفش مي شوند، ريشه هابرگهاي جوان سبز روشن و رگبرگها روشن تر بوده و در انتهاي برگ خشك شد فراوان و 
.منشعب هستند

5 - سينرر، شمعداني رنگ برگها سبز روشن بوده گياه 
.كوتاه است و رشد متوقف ميشود

6 - بگونيا . تشكيل نمي شودكاهش يافته و گلبرگها سبز روشن و كدر مي باشند، سپس خاكستري و زرد مي شوند، رشد 

راهنماي تشخيص كمبود منيزيم در درختان ميوه و گلهاي زينتي

1 - پرتقال و مركبات الف ـ برگها كلروفيل خود را بصورت لكه هاي:  ا نواع كلروز در برگها ديده مي شود كوچك اطراف وسط برگ از 
ب.  رد شود دست مي دهند، زردي به تدريج به طرف حاشيه برگ پيش ميرود و تمام برگ ز - كلروز از نوك برگ شروع مي شود و برگ 



.كوچك و كم رنگ باقي مي مانند خزان كرده و ميوه هاحالت ابلقي به خود مي گيرد و در برگهاي پير بيشتر ديده مي شود، برگها     
2 - گلسرخ گها لكه هايبرگهاي پير در فاصله بين رگبرگها زرد ميشوند ، روي برگ و در بين رگبر .كوچك نكروزه ديده مي شود   

3 - بگونيا  نكروزي پس از مدتي بزرك شده و با برگهاي پير در فاصله بين رگبرگها زرد شده و سپس نكروزه مي شوند، نقاط
رنگ قهوه اي .روشن يا تيره خشك مي شوند، بعضي از برگها مي ريزند

4 - مينا  كمي پيچ خورده و بطرف باال لوله مي شوند، برگهاي پير در فاصله بين رگبرگها زرد مي شوند ، برگها از نوك و حاشيه
در حالت كمبود شديد دمبرگ چروك خورده برگها آويزان شده و لكه هاي .ارغواني بين رگبرگها ظاهر مي شود

سينرر -5 كروز تمام برگ را مي گيرد ، برگها برگها در بين رگبرگها و حاشيه زرد شده و سپس نكروزه مي شوند ، حالت ن
.ي ماندچروكيده و حاشيه آنها به طرف باال لوله مي شود ، گياه كوتاه و كوچك م

6 - عه مي يابد و فقط قسمتي از انتهاي برگ و برگهاي پير از حاشيه شروع به زرد شدن مي كنند و زردي بين رگبرگها توس  شمعداني
ه ايدو طرف رگبرگهاي اصلي را سبز باقي مي گذارد، اين قسمت سبز به شكل پنج به نظر مي آيد ، برگها از پايين بوته به طرف باال زرد 

مي شوند، گياه كوتاه با دمبرگهاي كوچك و ريشه هاي .كم 


