
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشان سازان ماه شرکت آتیه

 

 

 باغات سیب نقش عناصر غذایی در تغذیه

 (Malus Spp) 

 تهیه و گردآورنده:

 )مسئول فنی( علی احمدی

 69اردیبهشت 
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 کلیات-1

به خانواده گلسرخیان کننده است که  از جمله درختان سردسیری معتدل و خران (Malus Spp) سیب

(Rosaceae .تعلق دارند )باشد که افزایش تولید کمی و کیفی آن  های استراتژیک کشور می ترین میوه یکی از مهم

میلیون  05نماید. تولید ساالنه سیب در جهان حدود  انگیزه نیرومندی را برای شکوفایی اقتصاد کشور ایجاد می

درصد از کل سطح  50باشد. درختان سیب  میلیون تن در سال می0/2ی درصد، یعن 0باشد که سهم ایران  تن می

شوند که در این میان استان آذربایجان غربی از نظر باغات سیب  زیر کشت درختان میوه کشور را شامل می

درصد از  22باشد. این استان با در اختیار داشتن  مرکزیت داشته و کانون اصلی پرورش سیب در کشور می

هزار تن مقام اول را به خود اختصاص داده  055هزار هکتار( و تولید متوسط ساالنه  50شت )سطح زیر ک

 است.

باشد. سن  سال می 05حدود طور متوسط  و بهسال  555طول عمر اقتصادی درختان سیب حداکثر حدود 

 باشد. سال متغییر می 50تا  5طور طبیعی از  باروری در ارقام مختلف متفاوت و به

تفکر کشاورزی پایدار  های سالم، ف میوهتقاضای مشتریان برای مصرشایان ذکر است با توجه به افزایش 

المللی برخوردار بوده و استفاده از  منطبق با مالحظات زیست محیطی در بین تولیدکنندگان از یک رشد بین

 .وند، در حال گسترش استش های سیب می های نوین مدیریتی که منجر به تولید محصول سالم در باغ روش

به باردهی متناوب تمایل دارد. باردهی زیاد در یک سال باعث درخت سیب بیشتر از سایر درختان میوه 

ایط باری در سال بعد خواهد شد. عالوه بر خاصیت ذاتی رقم، تعادل مواد غذایی و آب و شر باری یا کم بی

وری موثر هستند. اگر خاک باغ حاصلخیز و آب و کود کافی دهی سالیانه و سال آاقلیمی در تشدید یا تقلیل بار

ها  آوری بیشتر ارقام کاست و آن توان از سال های پر باری، می داشته باشد با هرس زمستانه و تنک میوه در سال

 متعادلی تولید کنند. ررا وادار کرد همه ساله با

 اکولوژی درختان سیب-2

را تحمل کند و کشت آن تنها در نقاطی اقتصادی نیست که یا  تواند گستره دمایی وسیعی درخت سیب می

ها گردد و نه آنقدر گرم  گراد( در نتیجه باعث خشک شدن شاخه درجه سانتی -55زمستان آنقدر سرد باشد )

 گراد( تامین نگردد. درجه سانتی 7ساعت دمای کمتر از  5255تا  555باشد که نیاز سرمایی درختان )
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 (Temperature) دما-1-2

باشند. دما بر فرآیندهایی از جمله تنفس، فتوسنتز،  ای دارای بهترین رشد می گیاهان در دامنه دمایی ویژه

رسیدن میوه و بلوغ اثر مستقیم دارد. برای دستیابی به بهترین رشد گیاه باید دمای روز باالتر از دمای شب باشد 

در بین عوامل متعدد محیط زیست، دما سب نیست. بعالوه و دمای یکنواخت شب و روز برای اکثر گیاهان منا

ترین فاکتور تعیین کننده است. چون کنترل انسان روی دمای محیط بسیار محدود است، بنابراین باغدار باید  مهم

با توجه به شرایط طبیعی منطقه، ارقامی را که به شرایط خاص طبیعی منطقه حداکثر سازگاری را دارند انتخاب 

های  دانه رنگ گیری میوه و فعال شدن در رنگ های خنک تاثیر زیادی وای خنک مخصوصا وجود شبکند. ه

گردد. بسیاری از  طور کامل خنثی می دمای باال باشد به ت دمای پایین چنانچه بعد از آن،قرمز دارد. اثر مثب

ل افزایش فعالیت آنزیم فنیل گیری در دمای پائین به دلی محققان معتقدند که یکی از دالیل اصلی افزایش رنگ

 باشد. در دمای پائین می (PAL)5لیاز ونیاآم آالنین

 (Moisture) رطوبت-2-2

تواند در  جایی که حرکت و انتقال مواد در خاک ارتباط مستقیمی با میزان رطوبت دارد، این عامل می از آن

شود.  جذب عناصر بوسیله درختان میفراهم کردن عناصر قابل جذب موثر باشد. گاهی کمبود آب باعث کاهش 

حاللیت عناصر غذایی در آب، درجات مختلفی دارد و بسته به میزان رطوبت و میزان عناصر در دسترس گیاهان 

 شود. باشد. گاهی نیز آب زیادی باعث شسته شدن و خارج شدن عناصر غذایی از دسترس گیاه می متفاوت می

 (Light) نور-3-2

گردد و متعاقب آن جذب عناصر غذایی نیز  سازی در درختان می فعالیت کلروفیلوجود نور باعث بروز 

های فیزیکوشیمیایی در درختان شده و  یابد. بعالوه نور بعنوان یک محرک رشد باعث افزایش فعالیت افزایش می

 دهد. ها را افزایش می جذب و انتقال مواد غذایی در آن

تولید آنتوسیانین را در گیاه  PALین و افزایش فعالیت آنزیم نور از طریق کاهش فعالیت هورمون جیبرل

 بخشد. بهبود می

                                                           
1 Phenylalanine ammonia-lyase 
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 (Soil) خاک-4-2

باشد با  خاک آن منطقه می pHیه باید رعایت شود توجه به نوع خاک و ترین فاکتورهایی که در تغذ ز مهما

باشد ولی متاسفانه اکثر  می pH، 8/0-0/2 توجه به اینکه حالت جذب عناصرغذایی در درخت سیب در محدوده

 8)مثال از  pHباال و حالت قلیایی دارد. با توجه به این مسئله که کاهش یک واحد  pHهای ایران دارای  خاک

محیط ریشه از اولین اقدامات موثر در عملیات  pHبرد، کنترل  ( هزار برابر جذب عناصر غذایی را باال می7به 

نتیجه آن حاللیت بیشتر مواد غذایی محیط ریشه و جذب بهتر عناصرغذایی توسط گیاه در باشد که  باغداری می

 ها را به دنبال خواهد داشت. زینهو کاهش ه

و  اسید یا فولیکاسید گردد از عناصری همچون گوگرد، مایع هیومیک  خاک توصیه می pHبرای کاهش 

محیط ریشه داشته باشد. گوگرد عنصری  pHآمدن تواند کمک حائز اهمیتی به پایین  غیره استفاده شود که می

باشد. تحقیقات نشان داده است که گوگرد به همراه  حیاتی برای تغذیه گیاهان است و نقش آن برتر از فسفر می

% عملکرد 22تواند تا حد  مواد آلی اگر به روش صحیحی جایگذاری شود و رطوبت در حد مطلوب باشد، می

 ش دهد.محصوالت کشاورزی را افزای

SO4گوگرد به صورت یون سولفات )
از طریق اتمسفر جذب  SO2( از طریق ریشه و مقدار کمی بصورت -2

چهار شرط رطوبت، مواد آلی، جایگذاری عمقی و گردد. بنابراین برای تبدیل گوگرد به سولفات  گیاهان می

با توجه به نیاز درخت به گوگرد که بیشتر از فسفر  های اکسید کننده گوگرد الزامی است. میکروارگانیسم

های آهکی، تامین  موضعی خاک pHباشد و قلیایی بودن خاک و با توجه به آثار مثبت گوگرد در کاهش  می

سولفات مورد نیاز گیاهان، افزایش حاللیت عناصر کم مصرف و پر مصرف به ویژه فسفر، آهن، روی و کنترل 

های قلیایی و خاصیت  ای قارچی نظیر سفیدک و نقش آن در اصالح خاکز بعضی از عوامل بیماری

ها، الزم است نسبت به تامین کودهای گوگردار مرغوب اقدام گردد. بعالوه استفاده از انواع  کنندگی آن اصالح

خاک و همچنین حل مواد غذایی باقیمانده در خاک و یکنواخت  pHتواند در کاهش  میاسیدهای هیومیک 

 مای محیط ریشه و در نتیجه فعالیت ریشه موجب افزایش کمی و کیفی محصول گردد.کردن د

ای مناسب نبوده و اکثرا درختان با  های بسیار سنگین )رسی( و بسیار سبک )شنی( وضعیت تغذیه در خاک

فت ای برای درختان فراهم و با تواند شرایط مناسب تغذیه شوند. وجود مواد آلی می مشکالت جدی مواجه می

خاک را مرغوب سازد. جذب مطلوب عناصرغذایی در خاک در شرایط خنثی و یا کمی اسیدی صورت 
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ها در طول زمان و در هنگام احداث باغ مهم است. استفاده از کودهای  پذیرد بنابراین توجه به اصالح خاک می

 .کندکمک  در این راه ما را تواند میهای مناسب  آلی و کودهای شیمیایی با بنیان

های نوین  آوری گیری از فن نشان )فلورا( توانسته با بهره ماهسازان  شرکت آتیهدر این راستا، خوشبختانه 

گامی موثر در تولید انواع کودهای آلی گوگردی و هیومیک اسید، قابل جذب برای گیاهان بر دارد که هم 

سالم، انقالبی در تغذیه مزارع و از نظر میزان مصرف برای گیاهان و هم از نظر سالمت و تولید محصول 

 آید. باغات به شمار می

 آب و هوای منطقه-5-2

باشد، که اگر این نکته رعایت نشود،  آب و هوای هر منطقه برای کاشت درختان به خصوص مناسب می

های تولیدی با کاهش کیفیت و کمیت مواجه خواهند شد. درختان سیب برای کاشت در مناطقی به ارتفاع  میوه

 یابد. تر شدن هوا، کیفیت میوه کاهش می اهش یابد به علت گرممتر مناسب بوده و هر چه ارتفاع ک 2555-5855

 های سیب ریزش میوهو مراحل فرایند -3

های مختلف  تواند در مراحل مختلف زندگی گیاه اتفاق بیافتد. ریزش به معنی جدا شدن قسمت ریزش می

با این تعاریف، ریزش میوه ممکن است از  و سایر اجزا از گیاه مادری است.گیاه از قبیل برگ، گل، دانه، ساقه 

 اند: ب سه مرحله ریزش شناسایی شدهافشانی تا مرحله رسیدن میوه اتفاق بیافتد. در درختان سی مرحله گرده

افشانی ناقص  هفته( که معموال در نتیجه گرده 5-2دهد ) بالفاصله بعد از گلدهی رخ می اولین مرحله

 باشد. می

ها تقریبا بالغ و به اندازه  هفته بعد از گلدهی )خرداد تا اوایل تیر ماه( در شرایطی که میوه 5-2که  مرحله دوم

شود. ریزش جودرو در اثر  ته می( گفJune Dropو اصطالحا به آن جودرو ) شود یک فندق هستند شروع می

های هدف و  افتد چون در این مرحله، محل ها اتفاق می ها برای جذب مواد غذایی و کربوهیدرات رقابت میوه

تر از  شوند و مهم هایی که سال آینده به میوه تبدیل می های جوان، جوانه ( متعددی از جمله برگSinkمصرف )

 ارند.های در حال رشد وجود د ها میوه آن
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دهد.  ها رخ می هوهفته و گاهی چند روز قبل از رسیدن کامل می 2-3ریزش قبل از برداشت که  مرحله سوم

ضربه خورده و قابلیت نگهداری در سردخانه را ر اصابت به زمین های ریخته شده در این مرحله در اث میوه

 باشند. بازارپسندی قابل فروش نمیاند به لحاظ  طور کامل نرسیده نخواهند داشت و از طرف دیگر چون به

. باشد می 5در ناحیه ریزش 3یا الیه ریزشی 2شرط اولیه برای ریزش میوه، برگ و غیره تشکیل الیه سواگر

رسد اتیلن در این ناحیه افزایش در  شود، به منظر می های گیاهی تنظیم می تشکیل ناحیه ریزش توسط هورمون

های جوان سیب به تغییرات  یابد. ریزش میوه در این ناحیه کاهش می( IAAکه ایندول استیک اسید ) حالی

 هورمونی در ناحیه ریزش ارتباط دارد.

 های دیگر به عوامل زیر بستگی دارد: میزان برتری یک میوه در مقایسه با میوه

  زمان تشکیل میوه )ساعت یا روز( (5

 ( تعداد بذر داخل میوه2

 انتهای شاخه( نزدیکی به 3

 اد میوه در خوشه( تعد5

 درختان سیب مدیریت تغذیه-4

( درختان سیب، بروز عوارض ناشی از تغذیه Fruit Setبا توجه به پایین بودن درصد تشکیل میوه )

نامناسب و ظهور برخی اختالالت فیزیولوژیک در میوه سیب، مصرف بهینه و متعادل عناصر غذایی در 

تغذیه راستای نیل به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت و کمیت سیب ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

بهبود کیفیت محصول تولیدی و عمر انباری  صحیح محصوالت باغی نقش مهمی در کاهش ضایعات و

طورکلی به سه دسته کودهای شیمیایی، کودهای آلی و کود  کودها به محصوالت برداشت شده دارد.

 شوند. بیولوژیک تقسیم می

                                                           
2 Separation layer 

3
 Abscission layer 

4
 Abscission Zone 
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شود،  ای و یا تولید مثلی گیاه کامل نمی ها دوره رشد سبزینه ( بدون آن5که ) شانزده عنصر غذایی به دلیل آن

( نقش مستقیم در متابولیسم گیاهی دارند، جزء عنصرهای ضروری 3ها اختصاصی است و ) یم کمبود آن( عال2)

کند به دو  شوند. از سوی دیگر، عنصرهای ضروری بر اساس میزانی که گیاه از خاک جذب می محسوب می

یم( و کم مصرف دسته پر مصرف )نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کربن، هیدروژن، اکسیژن، کلسیم و منیز

شوند. کمبود هر یک از این عنصرها، باعث کاهش  می بندی طبقه)آهن، روی، بور، منگنز، مس، مولیبدن و کلر( 

 شود. رشد گیاه و در نهایت، عملکرد کمی و کیفی گیاه می

 (N) ازت-1-4

ازت در  است.یه درختان است که تعیین کننده رشد رویشی درختان ترین عنصر غذایی در تغذ روژن مهمنیت

ها و حل مسائل فیزیولوژی پس از  رشد رویشی، گلدهی، تشکیل میوه، عملکرد محصول و رسیدگی میوه

 .ها از اهمیت خاصی برخوردار است برداشت در اکثر محصوالت باغبانی دخالت دارد. لذا مدیریت نیتروژن باغ

ها، تشکیل میوه و دوران  شدن شکوفهبهترین زمان مصرف ازت در درختان سیب در اوایل بهار هنگام باز 

های گل برای سال  هاست. با رعایت اصول صحیح کوددهی تعادل رشد، تولید جوانه رشد سریع میوه و شاخه

 هایی با کیفیت مطلوب و رسیدن میوه با موفقیت انجام خواهد شد. آینده، پرورش میوه

)خصوصا در درختان سیب( و اثر منفی در این باشد  ها می بندی میوه ازت بیش از حد باعث اختالل در رنگ

و همچنین ازت بیش از حد عالوه بر اینکه باعث افزایش )مخصوصا اگر دیر هنگام مصرف گردد( امر دارد 

ها  شود باعث کاهش مقاومت درختان میوه در مقابل آفات و بیماری های میوه می های هرز در باغ رشد علف

فندقی شدن پاشی از خرداد ماه به بعد ) د ازت چه از طریق خاک و یا محلولگردد. بر اساس تجربیات کاربر می

 اندازد. میوه سیب را به تاخیر می دهی میوه به بعد( رنگ

ها در صورت  ها، ریزش برگ توان به کاهش رشد رویشی درختان، زرد شدن برگ از عالیم کمبود ازت می

ها اشاره  ها و میوه سیانین( در بعضی گیاهان، ریزش گلکمبود شدید، ارغوانی رنگ شدن )به دلیل تجمع آنتو

گردد. کوچک  تر ظاهر می های مسن کرد. ازت در گیاهان کامال متحرک بوده در نتیجه عالیم کمبود در برگ

 باشد. های دیگر کمبود ازت می ها و کاهش عملکرد محصول نیز از نشانه بودن میوه
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شود و در اواخر فصل رشد، موجب  اخیر در ایجاد گل و میوه میدر درختان میوه نیتروژن زیادی باعث ت

ازت اثرات رقابتی با سایر عناصر  ت به سرمای زمستانه آسیب پذیرند.شود که نسب های جوان می رشد شاخه

طور مثال باال بودن مقدار ازت مانع جذب پتاسیم، مس و بور شده در حالی که با عناصر منیزیم  دهد به نشان می

  یبدن اثر هم افزایی دارد.و مول

 راه پیشگیری از کمبود ازت

برای  لیتر آب لیتر در هزار 0تا  5با میزان مصرف  22-52-52 ازت باالیخوشبختانه با در اختیار داشتن کود 

از  این مشکل مرتفع شده است. در هکتار از طریق آب آبیاریکیلوگرم  8-55پاشی و یا  باغات بصورت محلول

پاشی  اگر محلولبارزترین مزایای استفاده از این کود، تامین ازت الزم از سه منبع نیترات، اوره و آمونیوم است. 

 دهند. العمل خوبی نشان می عکس در ابتدای فصل رشد صورت گیرد درختان سیب

باشد  حصول میطور کلی بهترین زمان مصرف کود ازت در درخت سیب در آبیاری بعد از برداشت م نکته: به

ازت( در زمان دو هفته بعد از -بور-ست )روی پاشی، عناصری چون کالت مایع فروت و همچنین در محلول

دار مرحله بعد از تورم  دار و نوک قرمز در درختان هسته برداشت و زمان تورم جوانه )نوک سبز در درختان دانه

پاشی قبل از دیدن نوک سبز یا  ه است، بایستی محلولشود. پس وقتی منظورمان قبل از تورم جوان جوانه تلقی می

قرمز انجام گردد( در هر سال برای درختان سیب الزم و ضروری است چون میزان گلدهی باغات سیب در بهار 

 رابطه مستقیم با ذخیره ازت در پائیز سال گذشته دارد.
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 (K) پتاسیم-2-4

درخت سیب بعد از عنصر ازت به پتاسیم نیاز دارد. پتاسیم تقریبا در تمام فرآیندهای متابولیسمی گیاه نقش 

پتاسیم رابطه مستقیمی دارد و عمده نقش آن در فعل و انفعاالت گیاهی است. بین تولید نشاسته و قند و مقدار 

شوند.  به علت عدم تبدیل به قند انباشته میها  که در شرایط کمبود پتاسیم، کربوهیدرات طوری وجود دارد به

های گیاهی تا  زدن در داخل سلول پتاسیم فعالیت قندسازی را در گیاه افزایش داده و بدین ترتیب از عمل یخ

دهد و باعث  می افزایش و خشکی کاهد به همین دلیل پتاسیم مقاومت گیاهان را به سرما حدود زیادی می

. اکثر گیاهان موقع رشد و نمو به پتاسیم احتیاج دارند و این نیاز در گردد میر گیاه د مساعد شدن متابولیسم ازت

شود. پتاسیم در درختان میوه در عمل فتوسنتز، تشکیل هیدرات  را شامل میدرختان میوه تمام مدت فعالیت 

ای مهم در  م مادهکند. پتاسی کربن، تشکیل پروتئین و کنترل و جلوگیری از تبخیر و تعرق نقش مهمی ایفا می

شود. انبساط سلولی شامل  انبساط سلولی بوده و رشد سریع درخت در شرایط کمبود پتاسیم دچار مشکل می

% حجم سلول را اشغال نماید. 02تواند بیش از  تشکیل واکوئل بزرگ مرکزی است که باالخص در میوه می

 .توسط تحقیقات زیادی به اثبات رسیده استها  ها و واکوئل انبساط سلولی در نتیجه تراکم پتاسیم در سلول

 توان به موارد زیر اشاره کرد: طور خالصه می از دیگر وظایف پتاسیم به

از طریق ثابت )مختلف را نوع آنزیم  22فعال کردن بیش از ها نقش دارد؛  در متابولیسم ازت و سنتز پروتئین

ها و روابط  ؛ کار روزنه(هاست برای فعالیت آنزیم pHکه بهترین  8تا  7شیره سلولی در محدوده  pHنگهداشتن 

ها و عمل فتوسنتز نقش دارد؛ تسریع رشد در  دراتکند؛ در سوخت و ساز کربوهی آبی گیاه را تنظیم می

های زیستی و غیر زیستی؛ افزایش غلظت کلروفیل و  ؛ افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنشهای مریستمی سلول

کارایی تعرق گیاه را در شرایط تنش ها و افزایش خاصیت انبارداری؛  یش طول عمر گلگیری؛ افزا عمل کربن

دهد؛ برای بزرگ شدن اندازه میوه امری ضروری  های آوندی افزایش می آبی به دلیل افزایش تعداد و قطر دسته

 است.

 کنند، بهترین نسبت  جایی که عنصر پتاسیم و کلسیم درون درختان سیب با هم رقابت می از آن
  ⁄ 

باشد و اگر از این مقدار کمتر باشد جذب پتاسیم توسط  می 25های سیب در حدود  )پتاسیم بر کلسیم( در میوه

پتاسیم به کندی صورت  های سنگین با تهویه نامناسب، جذب شود. معموال در خاک درخت درخت مختل می
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خورد. عالوه براین در  که در این شرایط با وجود پتاسیم کافی در خاک، عالئم کمبود به چشم میگیرد  می

 گردد. (، پتاسیم تثبیت و از دسترس ریشه خارج میCa( و کلسیم )Mgهای زیاد منیزیم ) های دارای یون خاک

تر، حساسیت  های مسن ری، سوختگی در نوک و حاشیه برگتوان به زرد شدن نوا از عالیم کمبود پتاسیم می

آبشویی ها اشاره کرد. رسی بودن خاک،  باال به بیماری، تنش آبی، سرما و مشکالت شوری، قاشقی شدن برگ

 باشند. زیاد و عدم توازن در استفاده از سایر عناصر غذایی از عوامل موثر بر کمبود پتاسیم می

 

 5تا  4با میزان مصرف  12-12-33 با پتاس باالر درختان از کود کامل برای رفع کمبود پتاسیم د

و یا  کیلوگرم در هکتار از طریق آب آبیاری 11-8پاشی و یا  در هزار برای باغات بصورت محلول کیلوگرم

 د.استفاده گرد درصد گوگرد و یا کود فلورا مایع پتاس 18درصد پتاسیم و 51کود سولوپتاس حاوی 

 (P) فسفر-3-4

فسفر بعنوان یک عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهای نوکلئیک نقش دارد و این اسیدها ناقل اطالعات 

موثر و باشد. فسفر در انتقال انرژی در درختان نقش دارد بنابراین در فعالیت متابولیکی گیاه  ژنتیکی در گیاه می

سفر به همراه سایر عناصر در ساختمان . فدهد را تحت تاثیر قرار میعملکرد محصوالت  به طور غیر مستقیم 

دانه گرده شرکت دارد این عنصر در تشکیل بذر نقش اساسی داشته و به مقدار زیادی در بذر و میوه یافت 

که مربوط به  شود شود. افزایش بیش از حد این ماده در محصوالت باغی باعث کاهش کیفیت غذائی آن می می

 باشد. نسبت اسید فیتیک به روی می
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ی  در فتوسنتز و تنفس، ذخیره و انتقال انرژی، تقسیم، رشد و توسعه توان به نقش آن از وظایف فسفر می

سلول، تسریع در تشکیل و رشد ریشه، تولید انرژی، نقش اساسی در تشکیل دانه، انتقال صفات ارثی، جزئی از 

 غشای سلولی اشاره کرد.

یک دهم ازت است و درخت سیب بارور سالیانه حدود میزان فسفر مورد نیاز برای درختان سیب حدودا 

شود. در  کند. عالیم کمبود فسفر در باغات سیب به ندرت دیده می کیلوگرم فسفر را در هکتار جذب می 55-2

های  اکثر مناطق ایران فسفر در قشر فوقانی خاک در تماس با آهک موجود در خاک تثبیت شده است و خاک

 باشند. در کیلوگرم خاک را دارا میگرم  میلی 7ش از باغات سیب میزان فسفر بی

ها،  های مسن به صورت سبز تیره شدن برگ از آنجا که فسفر، عنصری متحرک است عالیم کمبود در برگ

های جانبی کمتر و کاهش قابلیت  ها، تولید شاخه ها )بعلت تولید آنتوسیانین(، سوختگی برگ ارغوانی شدن برگ

توان کمبود مواد آلی در خاک، اسیدی  شود. از عوامل موثر بر کمبود فسفر می اهر میانبارداری محصوالت ظ

 های سرد و مرطوب را نام برد. بودن خاک، اسیدی بودن خاک و اقلیم

 

 عالیم کمبود فسفر در درختان سیب

ال فسفر با گذارند بعنوان مث با توجه به اینکه مصرف کودهای فسفاته در جذب سایر عناصر غذایی تاثیر می

سیم، آهن، روی و مس اثر رقابتی ولی با منیزیم اثر هم افزایی دارد و از آنجا که حرکت فسفر در لپتاسیم و ک

درصد فسفر قابل  55)حاوی شرکت فلورا  گردد از کود فسفر باالی گیرد پیشنهاد می یخاک به سختی صورت م

 استفاده کرد.ام گیاه نقش بسزایی دارد جذب( که در توسعه سیستم ریشه و در نتیجه افزایش استحک
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 (F) آهن-4-4

 اند و عالوه بر مشارکت در ساختن کلروفیل به احتمال ها قرار گرفته ذرات عنصر آهن در داخل کلروپالست

 25تا  55ها نیز دخیل هستند. نیاز درخت سیب به آهن  ، در ترکیبات آنزیمکم مصرفقوی مثل سایر عناصر 

ها به روی و مس است. تاثیر عنصر آهن بعلت نقش آن در سنتز پروتئین و اثر مستقیم آن در  آنبرابر نیاز 

کند. از بارزترین  پذیری میوه سیب را تسهیل می افزایش کلروفیل برگ است که از این طریق در آخر فصل رنگ

مانند. قلیایی بودن  ز باقی میها سب ها اشاره کرد در حالیکه رگبرگ توان به زردی برگ های کمبود آهن می نشانه

ها، باال بودن میزان عناصر روی، منگنز و مس، زهکشی ضعیف خاک، سرد و مرطوب بودن طوالنی خاک،  خاک

 باشند. مصرف بی رویه فسفر و کلسیم، نور و تشعشع زیاد از عوامل موثر بر کمبود آهن می

 

 عالیم کمبود آهن

های خوشرنگتری را  های آهکی، میوه بخصوص آهن و روی در خاکافزودن عناصر میکرو به صورت کالت 

از اینرو استفاده از کود کالت آهن فلورا با خاصیت جذب سریع توسط ریشه و ماندگاری باال،  شود. موجب می

 گردد. برای رفع کمبود آهن در تمام شرایط اقلیمی پیشنهاد می

 (Mg) منیزیم-5-4

های  نقش  شود. توسط درختان میوه در مقادیر کمتر از کلسیم جذب میمنیزیم از عناصر ضروری است که 

سلول، ساختن پروتئین، فعال شدن آنزیم و  pHمنیزیم بطور خالصه عبارتند از ساختن کلروفیل و مهار 

تر به  های مسن تواند از بافت جابجایی انرژی، متابولیسم ازت و فسفر است. منیزیم عنصری پویا بوده و می
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ها بیشتر  های پیر شروع شده ولی در مراحل شدید کمبود، برگ ای جوان منتقل گردد. کمبود آن از برگه بافت

. از عوامل موثر بر کمبود افتد سوختگی اتفاق می ها برگرگ بینهای نواری ظاهر و در  ها لکه زرد شده و روی آن

کلسیم خاک و آب و هوای سرد و  توان اسیدی بودن خاک، شنی بودن خاک، باال بودن پتاسیم و منیزیم می

 مرطوب را نام برد.

 

 (Ca) کلسیم-6-4

این عنصر موجب افزایش  ترین عنصر معدنی باشد که در تعیین کیفیت میوه دخالت دارد. کلسیم شاید مهم

ها تجمع یافته و با افزایش سن برگ میزان  گردد. کلسیم در طول دوره رشد در برگ کیفیت و عمر انبارداری می

که عامل انتقال کلسیم در گیاه تعرق است به علت زیاد بودن سطح تعرق برگ  جایی یابد، از آن آن افزایش می

 گردد. ها مشاهده می ایش یافته و عالئم کمبود کلسیم بیشتر در میوهها افز نسبت به میوه تجمع کلسیم در برگ

باشد که اگر از این میزان تجاوز نماید  می 55نسبت مناسب ازت به کلسیم در میوه سیب در حدود 

از طرفی محل تجمع کلسیم و پتاسیم در میوه در ها و عوارض رشد میوه را به همراه خواهد داشت.  ناهنجاری

نسبت یابند،  باشد به طوریکه کلسیم در دم میوه و پتاسیم در بخش گلگاه تجمع می الف هم میدو نقطه مخ

و معموال افزایش این نسبت به معنای زیادی پتاسیم نیست بلکه به  است 25-20پتاسیم به کلسیم نیز حدود 

عالئم فیزیولوژیکی ناشی  پاشی باشد که بایستی با تامین کلسیم از طریق محلول معنای کمبود کلسیم در میوه می

 از کمبود کلسیم را جبران نمود.
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افزایش مقادیر بر خالف سایر عناصر غذایی قسمت اعظم کلسیم در دیواره سلولی )آپوپالست( قرار دارد. 

شود و به مقدار زیادی میوه را در مقابل  دیواره سلولی به وسیله عمل تراوش سبب سفتی میوه میکلسیم 

ترین اثر کلسیم  نمایند. مهم ها وارد میوه شوند محافظت می هایی که تالش دارند با شکستن پکتین میکروارگانیسم

در تنظیم فعالیت تنفسی گیاه است. میوه حاوی کلسیم کم، سرعت تنفس خیلی باالیی دارد. یعنی تنفس با 

فقط به میزان خیلی کلی  غلظت کلسیم نسبت عکس دارد. حرکت نزولی کلسیم خیلی آهسته است چرا که بطور

، فعالیت غشای کلسیم در تقسیم و رشد سلولی، تشکیل دیواره سلولی. یابد وند آبکش انتقال میکم توسط آ

ها به خصوص سیب  توان به لکه تلخ در میوه سلولی و تراوایی غشای سلولی نقش دارد. از عالیم کمبود آن می

فرنگی و کم شدن خاصیت  گلگاه در فلفل و گوجه بی، کم شدن استحکام برگ و میوه، سوختگیو گال

ای شدن میوه و ریزش زود هنگام میوه  انبارداری میوه اشاره کرد. بد مزه شدن میوه، تغییر شکل میوه، چوب پنبه

 باشد. از دیگر عالیم کمبود کلسیم در سیب می

توان چنین بیان نمود که چون کلسیم بوسیله آوندهای  ها را می رغم آهکی بودن خاک علت کمبود کلسیم به

کند ولی در آوندهای آبکش به دلیل تثبیت در واکوئل و درشتی یون و نداشتن حامل  چوبی حرکت می
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ی مبتال به کمبود کلسیم، ها شود. در بافت تواند حرکت کند، لذا کمبود کلسیم در گیاهان به وفور دیده می نمی

 های زایشی مطرح است. ای شدن اندام گاالکتروناز و پکتین محلول افزایش و در نهایت قهوه نزیم پلیفعالیت آ

پاشی  هائی با ماندگاری باال و با کیفیت، محلول بنابراین برای رفع کمبود کلسیم در باغات میوه و داشتن میوه

 3درصد نیترات با فرمت یون قابل جذب تا  7درصد کلسیم و  55سیم که شامل باغات با کود فلورای نیترات کل

  گردد. ها توصیه می مرحله در طول دوره رشد میوه

  (Z) روی-3-4

های رشد، تلقیح باروری و  ها و فرایندهای آنزیمی، متابولیسم هورمون عنصر روی برای تحریک آنزیم

ها، کچلی و  ها و گل کاهش سطح برگ، تاخیر در باز شدن برگ باشد. کمبود آن باعث تشکیل میوه ضروری می

گردد. استفاده بی رویه از کودهای  ها در درختان میوه می ها، رزت شدن برگ ای سر شاخه کوچک شدن میان گره

ناپذیری  ها قابلیت استفاده از این عنصر را برای گیاه محدود کرده و خسارت جبران فسفاته و آهکی بودن خاک

کند. روی جهت سنتز تریپتوفان که پیش ماده اصلی تولید اکسین  ر میزان تولید و کیفیت محصوالت وارد میرا ب

 باشد. است، ضروری می

 

 عالیم کمبود روی در درختان سیب

 (B) ورب-8-4

آید. اسید بوریک  ، بور به صورت اسید ضعیفی مثل اسید بوریک بوجود می8کمتر از  pHهای با  در خاک

شود. نقش عمده بور، در درختان میوه است.  ترین شکل بور است که توسط گیاهان جذب می همچنین محتمل
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در  ها بر این واقعیت استوار است که بور در تشکیل میوه موثر است. وظایف بور اهمیت مقدار بور در گل

تشکیل دانه  ،افشانی و لقاح، متابولیسم هورمون، مدیریت اکسین گیاهان عبارتند از: رشد مریستم، موثر در گرده

 .و لوله گرده

 

های بد شکل، دل سیاهی و  ها، تغییر بافت برگ، مرگ مریستم، ترکیدگی میوه، تشکیل میوه  پیچیدگی برگ

ای شدن داخل سیب نیز بعلت  کمبود بور هستند. علت چوب پنبه دار، از عالئم های دانه نقاط نکروزه در میوه

های  های انتهایی است و پس از آن برگ باشد. اولین عالیم کمبود در گیاه، توقف رشد جوانه کمبود بور می

 هاست. رنگ و رنگ پریدگی در قاعده بیشتر از نوک برگ ها سبز کم میرند، جوانترین برگ جوان می

 (Mn) منگنز-9-4

منگنز به میزان بسیار کمی مورد نیاز گیاه است و در صورت زیاد شدن میزان آن در خاک، اثر مسموم کننده 

گیاهی مانند فتوسنتز، تنفس و تهیه کلروفیل یندهای آروی گیاه خواهد داشت. وجود منگنز برای بسیاری از فر

ها و یا لکه  باشد. سوختگی کنار برگ یاهان مختلف متفاوت میهای کمبود آن در گ ضروریست. نشانه

های کمبود آن است، و چون درون  دهی گیاه از نشانه ها، همچنین کاهش رشد و گل های میان برگ سوختگی

دهند، عالئم کمبود منگنز در درخت  های کمبود را نشان می های جوان نشان گیاه غیرقابل انتقال است، ابتدا برگ

یابد. منگنز در  ورت کلروز از ناحیه نزدیک حاشیه برگ آغاز و به طرف رگبرگ اصلی توسعه میسیب بص

pH های قلیایی، در خاک تثبیت شده و با پایین آوردنpH های  گردد. در خاک خاک، بیشتر قابل استفاده می

.آن، در گیاه مسمومیت ایجاد شود خیلی اسیدی ممکن است به علت افزایش بیش از حد جذب
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پاشی قبل از برداشت باعث ایجاد  منگنز از جمله عناصری است که در طعم میوه نتیجه مثبت داشته و محلول

 شود. ها می تر میوه طعم مطبوع

 بهبود رنگ و کیفیت میوه-5

قرمز در پوست میوه سیب ی  های بازارپسندی است. تشکیل رنگدانه ترین شاخص رنگ پوست میوه از مهم

تاثیر قابل توجهی در افزایش بازار پسندی دارد. عوامل متعددی از قبیل واریته، رسیدگی میوه، عوامل درونی 

های موجود در گیاه و غیره(، عوامل بیرونی )شرایط محیطی رشد( مقدار رنگ قرمز را در  )ژنتیک، هورمون

 دهند. سیب تحت تاثیر قرار می

باشد. سنتز و تولید این  قرمز آنتوسیانین میهای  دانه ز در سیب در نتیجه تشکیل رنگتوسعه رنگ قرم

تواند به  گیرد. هرس تابستانه می کند، صورت می های نور مستقیم به میوه برخورد می ها زمانی که اشعه دانه رنگ

یرد و بنابراین سبب افزایش شکل بسیار مفید و موثری جهت افزایش نفوذ نور به درون تاج مورد استفاده قرار گ

های کم رنگ گردد. عالوه بر بهبود رنگ، هرس تابستانه سبب افزایش محتوای کلسیم میوه  رنگ قرمز در واریته

شدت ضعف رنگ  شود. هایی از قبیل لکه تلخ در سیب می گردد و بنابراین باعث کاهش وقوع ناهنجاری نیز می

شد، لذا در مواردی که بار درخت بیش از حد زیاد باشد به علت تقلیل با قرمز سیب در ارتباط با مقدار قند می

شود،  سهم هر میوه از قند، میوه رنگ خوبی نخواهد داشت. رنگ قرمز اساسا در حضور نور خورشید تشکیل می

نتوسیانین ماورابنفش که موجب تولید پیگمان آنور خورشید باید مستقیما به میوه بتابد چرا که نور آبی و 

به خوبی عبور کنند. از سوی دیگر فراوانی ازت در  وانعی مانند مه، گرد و غبار و غیرهتوانند از م شوند نمی یم

 

 عالیم کمبود منگنز
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شود چرا که ازت زیاد موجب افزایش  موقع رسیدن میوه موجب کدر شدن رنگ و نامرغوب شدن میوه می

ها در سایه قرار  ذا اکثریت میوهدهد و ل کلروفیل در میوه شده و از طرفی شاخ و برگ درختان را افزایش می

 کنند. گیرند و نور کافی دریافت نمی می

هایی با کیفیت مطلوب، باید در نقاطی کشت شود که هوا در یکی دو ماه آخر  درخت سیب برای تولید میوه

ها، طعم، مزه و قدرت انبارداری خود را تا حدود زیادی از  ها، خنک باشد و گرنه میوه فصل رشد، بویژه در شب

گیری میوه و فعال شدن  رنگهای خنک تاثیر زیادی در  دست خواهند داد. هوای خنک مخصوصا وجود شب

های سیب در دماهای پایین بعلت کاهش  گیری میوه های قرمز دارد. تحقیقات نشان داده است رنگ دانه رنگ

 باشد. می PALفعالیت هورمون جیبرلین در داخل گیاه و همچنین افزایش فعالیت آنزیم 

تواند خنثی  کودهای ازته را نیز میدار موجب افزایش آنتوسیانین شده و حتی اثرات منفی  کودهای پتاس

آنتوسیانین و در نتیجه بهبود   نماید. بر اساس مطالعات، پتاسیم از طریق افزایش نمو میوه باعث تجمع رنگدانه

  گردد. رنگ قرمز می

تواند  رسد، می های سیب که اندوخته داخل میوه به حداکثر می ای شدن دانه هاز نظر فیزیولوژیکی بعد از قهو

پاشی کلسیم برای سفتی و خوش  دهی سیب و حتی محلول پاشی جهت رنگ زمانی مناسب برای شروع محلول

 طعمی و افزایش انبارداری مد نظر قرار گیرد.

ترین روش  درصد پتاسیم با قابلیت جذب سریع، کاربردی 05استفاده از کود مایع پتاس باالی فلورا حاوی 

 باشد. میبرای بهبود کیفیت، رنگ و طعم سیب 
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