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  پیشگفتار
کهن داشته و باغداري محصوالتی نظیر پسته، انار، خرما، زیتون و انگور  یباغبانی در ایران تاریخ

تنوع ارقام و سازگاري ایجاد شده طی این زمان طوالنی موید . می گرددباز به هزاران سال پیش 
لذا بکارگیري این ظرفیت به لحاظ ارزش اقتصادي . پتانسیل کشور در تولید محصوالت باغی است

د ارزش افزوده با فرآوري محصول، امکان صادرات و ضریب  اشتغالزایی آن یک راهبرد باالتر، قابلیت ایجا
در میان عوامل متعددي که تحول در . ضروري بوده و نقش کلیدي در تغذیه سالم جامعه ایفا می نماید

باغداري کشور را موجب گردیده و دستیابی به اهداف فوق را تسهیل می نماید حاصلخیزي خاك و تغذیه 
خاك حاصلخیز تضمین کننده کمیت و . گیاه به عنوان بستر اصلی تولید از اهمیت ویژه اي برخوردار است

از اینرو تغذیه نوین و ترویج آن به شکلی که بهره . کیفیت در تولید محصول به شکل مناسب می باشد
ین منظور معاونت امور بد. برداران با اصول آن آشنا گردند از وظایف اصلی وزرات جهاد کشاورزي می باشد

خاك و تغذیه محصوالت مهم باغی و  باغبانی وزارت جهاد کشاورزي تدوین برنامه جامع حاصلخیزي
 .راهنماهاي الزم براي هر محصول را به موسسه تحقیقات خاك و آب سپرد

در این راستا موسسه تحقیقات خاك وآب با برگزاري هم اندیشی با متخصصان این حوزه و با بهره 
تهیه گیري از نتایج تحقیقات گذشته و دانش به روز جهانی مجموعه اي کاربردي براي این منظور 

رشد و نیاز نموده تا مدیریت تغذیه نه تنها بر اساس شیوه درست آزمون خاك و گیاه بلکه بر اساس مراحل 
عالوه بر این مطالبی در خصوص برخورد با عوامل . فیزیولوژیکی گیاه و افزایش کارایی آب و کود تهیه شد

خاکی در مناطق مهم تولید کشور و ناهنجاري هاي فیزیولوژیک شایع در منطقه  –مهم مسئله ساز آبی 
فراتر از تولید کمی است و اگرچه از آنجاکه توجه به کیفیت در باغبانی . نیز به آن افزوده شده است

پتانسیل ژنتیکی و روش هاي پس از برداشت در آن نقش ایفا می کنند اما تحقیقات و تجربیات بسیاري 
نشان از علل تغذیه اي در این مسئله داشته و براي تولید محصول با کیفیت و رقابت پذیر می بایست به 

یز در این تالیفات تاکید بر ویژگی هاي کیفی و بازار لذا بخش قابل تما. تغذیه نوین توجه خاص داشت
پسندي محصوالت اعم از ماندگاري، طعم، رنگ، اندازه و حداقل آالینده ها به عنوان شاخص بسیار مهم در 
باغداري نوین است که موفقیت صادراتی و جهانی و سرمایه گذاري سنگین کشور را در این زمینه تضمین 

عه اهم عملیات تغذیه اي که بایستی به طور عمومی انجام شود براي تهیه برنامه در این مجمو. می نماید
هاي ترویجی نیز در نظر گرفته شده تا برنامه ریزان ترویج در بخش هاي مختلف کشاورزي کشور آنرا به 

  شکل ساده و عملیاتی براي کاربرد در سطح باغات کشور بکار گرفته و اجرایی نمایند
ا به عزم ملی کلیه دست اندرکاران در اجراي توصیه هاي مندرج در این مجموعه امید است با اتک

گردآوري شده که همانا ارتقاء کمی و کیفی تولید، حفظ حاصلخیزي خاك، مصرف بهینه کود، افزایش 
  .ماده آلی خاك، حفظ سالمت جامعه و محیط زیست می باشد، بیش از پیش تحقق یابد
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 مقدمه - 1
پـس از  نیز در مقیاس جهانی . باشددر کشور ما، سیب مقام اول را در میان محصوالت باغی دارا می

 جهـان، بـین   در سـیب کشـت   عمـده  طقمنا. موز و انگور، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است

کشور، به صورت تجـاري تولیـد    80در و هم اکنون  دارد قرار درجه 60تا 30 جنوبی و شمالی عرضهاي
در سراسر باغهاي این درخت از میلیون هکتار  5از میلیون تن سیب  80 حدود، 1392در سال . شودمی

 به دلیل ایران. )10( تولید کرده استرا آن نیمی از به تنهایی  ،چینکشور . جهان به دست آمده است

ممتـازي بـراي تولیـد     سردسیري، از جایگـاه  محصوالت کشت براي هوایی مناسب و آب شرایط داشتن
 ،)نهال و بـارور (بوده هزار هکتار  230حدود  ،ایرانسیب هاي سطح زیر کشت باغ. سیب برخوردار است

اسـتانهاي آذربایجـان غربـی،    . )9( اسـت  بـه دسـت آمـده   سـیب  میلیون تن  3حدود  که از این سطح
 باغـات سـیب  باردهی  میانگین. اندآذربایجان شرقی و تهران، مهمترین تولیدکنندگان سیب کشور بوده

استان تهران، با تولیـد   باغداران ).1جدول ( در هکتار بوده استتن  15حدود  ،در این سالکشور  بارور
  . اندرا داشتهمقدار تولید در واحد سطح تن در هکتار، بیشترین  33

و داراي پی اچ خنثی، مناسبترین خاکها براي ) لومی(حاصلخیز و عمیق، با بافت متوسط خاکهاي 
سال بهره وري اقتصادي خواهد  40در چنین خاکی، درخت سیب تا ). 6(باشد کشت این درخت می

قرار داراي خاك کم عمق و آهکی  در مناطقالبته بسیاري از باغهاي سیب کشور در ارتفاعات . داشت
در این حالت اگر کوددهی به خوبی انجام نشود، درخت دچار کمبود عناصر غذایی شده و . دانگرفته

در نتیجه عمر اقتصادي باغ . دهدضعف عمومی، آنها را در معرض انواع آفات و بیماریهاي گیاهی قرار می
در  سیب پرورش یافته. باشد، یک مزیت نیز میالبته مرتفع بودن مناطق کشت سیب. یابدکاهش می

شب و روز در تابستان، همچنین میان مناطق مرتفع، به علت تفاوت زیاد دما میان زمستان و تابستان و 
درجه سانتیگراد  35ق بیشینه دما در تابستان کمتر  از طهمچنین در این منا. مرغوب و با دوام است

  . باشدباشد که این نیز عامل موثري در تولید میوه مرغوب میمی
  )86-92( در ایرانسیب تولید : 1جدول 

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  عنوان
 3040 3110 2905 2904 3209 2719 2978  )هزار تن(میزان تولید 

 230 231 250 246 243 228 224  )هزار هکتار(سطح زیر کشت 
 15349 15783 14202 14694 16854 15638 17116  )کیلوگرم در هکتار(متوسط عملکرد 

 ؟ 390 226 268 356 342 246  )هزار تن(میزان صادرات 
 ؟ 300 191 238 277 176 92  )میلیون دالر(ارزش صادرات 

  )9( وزارت جهاد کشاورزيآمار : منبع
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، بـا قیمـت   بـه کشـورهاي مختلـف   از ایـران   هزار تن سیب 390 حدود ،1391 سالدر 
بازارهاي صادرات سیب ایران کشـورهاي   مهمترین. صادر شده است، دالر در هر کیلو8/0 میانگین

   .اندبوده بحرینو  عراق، امارات متحده عربی، ترکمنستان، افغانستان
  : که اهم آن عبارتند از استدر کشور با چالشهایی نیز مواجه سیب  البته تولید

 در واحد سطح زیاد هزینهعملکرد کم و  - 
 سال آوري  - 
 ریزش بیش از حد گل و میوه - 
   )فاسد شدن و یا پودري شدن میوه در انبار(ضعیف  انبارمانی - 

در یک ...) تنشهاي گرمایی و سرمایی، شوري آب و (هر چند تشدید شرایط نامساعد محیطی 
برخی باغداران، با دهه اخیر، تولیدکنندگان این میوه را در تنگنا قرار داده است، با این حال 

- کتار، از مرغوبتربن انواع سیب را تولید میدر ه تن 80بیش از  گیري از اصول علمی و فنی،بهره
  .  کنند که مشتریان فراوانی در بازارهاي جهانی دارد

) داراي کربنات کلسیم آزاد(باغهاي سیب را خاکهاي آهکی  بیشترسطح در کشور ما، 
قرار درختان سیب را از نظر جذب عناصر غذایی در شرایط دشواري  ،این ویژگی. پوشانده است

کمبود کار آسانی نبوده و موارد متعددي از باغهاي دچار در چنین باغهایی بهینه  کوددهی. دهدمی
نزول  ،نادرستآبیاري این عامل در کنار . گزارش شده استیک و یا چند عنصر غذایی در کشور 

 ابیماریه ،مبارزه غیر اصولی با آفاتناسب و هرس نام ،)و کاهش ماده آلی شوري( و خاك هاکیفیت آب
   .کشور، کم باشد سیبباغهاي رد کملسبب گردیده تا میانگین ع ،و علفهاي هرز

درصد از سیب تولیدي کشور،  10شود، تنها حدود مشاهده می 1همانگونه که در جدول 
ب، افزایش عملکرد در واحد سطح باغهاي سیجهت به عبارت دیگر هر اقدامی در . شودصادر می

باغهاي به عنوان مثال اگر میانگین عملکرد . آوردي کشور به ارمغان میبرا آوري قابل توجهی ارز
میلیون تن سیب، دومین تولید  4تن در هکتار افزایش یابد، ایران با تولید بیش از  20به  کشور

این در حالی است که باغداران نمونه، به راحتی چند . کننده این محصول در جهان خواهد شد
   . در اختیار دارندبرابر این عملکرد را 

منطبق جهت، کوددهی این در  اقدامات اثربخشتریندر عین حال  و یکی از کم هزینه ترین
مقدار بتوانند درختان سیب، براي رشد و باردهی خوب، بایستی . باشدمیبر اصول علمی و فنی 

را  روبو  کافی از عناصرنیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، منگنز، مس، روي
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این عناصر به مقدار کافی در صورتی که خاك قادر به تامین هر یک از . از خاك جذب نمایند
درخت در غیر این صورت، از رشد . صر خواهیم بوداعنهاي داراي این نباشد، ناچار از مصرف کود

البته  .ها نیز کوچک و نامرغوب خواهند بودمیوه. شودکاسته شده، تعداد میوه کمتري تشکیل می
همواره بایستی در  .مضر استبه همان اندازه نیز  کودهاي شیمیاییو غیر ضروري  نابجاکاربرد 

همچنین . ، ضررهاي فراوانی داردکود، مانند مصرف نکردن آن نابجاينظر داشت که مصرف 
تا  را )مانند خشکی، شوري و گرما( کوددهی مناسب، اثرات تنشهاي زنده و غیر زنده محیطی

   .مهار کرده و نقش موثري در افزایش مقاومت درختان دارد حدي
  
 درخت سیب گیاهشناسی -2

گونـه و نیـز    30، از خانواده گلسـرخیان و داراي حـدود   (.Malus domestica Borkh)  سیب
نهال سـیب از دو قسـمت پیونـدك و پایـه      . تعدادي زیرگونه از انواع درختان زینتی پاکوتاه است

بیشـتر  کـه   اسـت ) خـزان کننـده  (برگریـز  دار و دانـه  هـاي گروه میوه ازسیب . تشکیل شده است
منشـاء اصـلی سـیب، آسـیاي مرکـزي       .شودمعتدل کشت میداراي آب و هواي سرد و درمناطق 

 ،انـدازه درخـت  هـا در  این واریته. واریته سیب در جهان به ثبت رسیده است 7500بیش از . است
بهترین اقلیم بـراي درخـت سـیب، منـاطق داراي     . باشندمزه متفاوت می و اندازه، رنگ و باردهی
ارقام تجاري ارتفاعشـان  . یابدمی سرد است که به دنبال آن در بهار درجه حرارت افزایش زمستان

برگهـا  . رسـند مـی متـر نیـز    12بـه بلنـدي    درختهاي خودرو، اما است متر 5/4تا  8/1 در حدود
دار کرکـ  ینسـطح زیـر  اي و در هـاي دندانـه   حاشـیه شـکل، بـا    بیضی، رنگ سبز تیرهه ب، متناوب
آذیـن   گـل  .)8( آینـد پدید مـی  ،جوانه برگپیدایش  ها در بهار و تقریبا همزمان با شکوفه. هستند

پوست میوه رسیده بـه رنگهـاي قرمـز،     .)2 شکل( چهار تا شش گل است با ،اي خوشهدرخت این 
پوسـت بیرونـی   . شوندهاي دو یا چند رنگ هم یافت می زرد، سبز، صورتی، یا حنائی است و گونه

گوشت میوه معموالً سفید متمایل بـه  . میوه با الیه محافظی از ترشحات مومی پوشانده شده است
هـاي بـازار هدفشـان،     ن در باغهاي تجاري، با توجه بـه اولویـت  پرورش دهندگا. زرد کمرنگ است

سانتیمتر معمـوالً   5سیبهایی با قطر کمتر از . پسندندسانتیمتر را می 8تا  7تولید سیبی به قطر 
  .براي صنایع تبدیلی کاربرد دارند
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 هـاي پایـه ( ك، به عوامل مختلفی چون نوع پایـه درخت درخااین اندازه و نحوه پراکنش ریشه 
وجـود احتمـالی   هـاي خـاك،   الیهفشردگی ماهیت و ، درخت، سن )هاي کوتاه کنندهبذري و پایه

  . توزیع رطوبت در خاك بستگی داردچگونگی الیه نفوذناپذیر و از همه مهمتر، به 
زرد لبنـانی، قرمـز    : از شـوند عبارتنـد  خارجی که هم اکنـون در ایـران کشـت مـی     مهمترین ارقام

 و متنـوع  شـده، بسـیار  مـی  ایـران کشـت   دیرباز در از رقمهایی از سیب که. گاال و فوجی لبنانی، رویال
 یرپـاق،  قـره  گـالب،  سیب (تابستانه  دسته دو در زمان رسیدن، به توجه با محلی را  ارقام. است فراوان

 ،مشهد،گلشـاهی  عباسـی  سـیب (  پائیزه و) قندك قارپوزآلما، آبادي، شفیع آلماسی، اهریاشکی، مراغه،
  ). 6(گیرند می قرار ) سلطانی و خلخال شمیرانی، زنوز، دریان، اخلمد، روئین، شیروان، اوغاز

اما بسیاري نیز خواهان آبمیوه، کنسـانتره، کمپـوت،   . میوه سیب بیشتر براي تازه خوري است
میوه سیب سرشـاراز ویتامینهـا، آنتـی اکسـیدانهاي و     . باشندسرکه، نوشابه و میوه خشک آن می

  . پکتین موجود در پوست سیب، در دفع موادسمی از بدن موثر است. باشدمواد معدنی مغذي می
) براي تولیـد بـرگ و شـاخه   (هاي رویشی درخت سیب در سالهاي اول عمر خود، فقط داراي جوانه

هاي  هاي اصلی، شاخه هاي پائینی شاخه ، در قسمتبه بعد سالگیچهار  از سن ،بذريدر ارقام پایه  .است
هاي بیشتر جوانه. آیدپدید می) اسپور( میخچهبه نام ) سانتی مترسه تا هفت به طول (عمودي کوتاهی 

  . )1شکل ( شودتشکیل  می هامیخچه، بر روي این )براي تولید میوه(گل 

  
  جوانه برگ بر روي شاخه: سمت چپ . میخچهجوانه گل بر روي : سمت راست -1شکل 
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از . آورنـد هاي گل را پدید مـی هاي رویشی، تعداد کمی تمایز یافته و جوانهاز میان انبوه جوانه
در منـاطق  . شـوند تبـدیل مـی   هاي گل نیز تعداد اندکی تلقیح و در نهایـت بـه میـوه   میان جوانه

. کشـد گل، از خرداد ماه آغاز و تا بهـار سـال آینـده بـه درازا مـی     متعدله سردسیري، تمایز جوانه 
هـا بـه   که چه تعـداد از جوانـه  شرایط محیطی و چگونگی نگهداري از باغ، تعیین کننده آن است 

  جوانـه تشویق درخت به تشـکیل  از مهمترین عوامل . جوانه گل، و در نهایت به میوه، تبدیل شوند
این مـواد  . باشدهورمون اکسین در جوانه میآلی و  نیتروژنمواد قندي، مقدار افزایش ، بیشتر گل

مقدار تولید این مواد در برگها و . شودها توزیع میتولید و میان جوانه  برگدر طول فصل رشد در 
ها متاثر از ویژگیهاي ژنتیکی رقم سیب، شرایط محیطی و عملیات داشت مانند انتقال آن به جوانه

در این نوشتار با راهکارهایی براي کوددهی بهینه باغهاي سیب، . باشدهرس، آبیاري و کوددهی می
  .اوان، سالم و بازارپسند آشنا خواهیم شدبه منظور تغذیه مناسب درختان و تولید میوه فر

  
 آلی کودمصرف  -3

دانه بندي، نفوذپذیري بـه آب،  (روش براي بهبود خصوصیات فیزیکی  بهترین آلی کودافزودن 
و زیسـتی  ...) عناصر غذایی، کاهش قلیا ئیـت و شـوري و   تمام انواع تامین (، شیمیایی ...)تهویه و 

این اقدام سازگار با محیط زیسـت بـوده   . باشدمی...) مفید، کرمهاي خاکی و  جاندارانفراوانی ریز(
با حضور بیشـتر مـواد آلـی    ریشه درختان سیب . شودو باعث بهبود باردهی و کیفیت محصول می

آلی در خاك میتوان به ماده  مهمترین منابعاز . دندهانجام می بهترتقویت شده و وظایف خود را 
کشـت گونـه   همچنین . اشاره کرد کود دامی پوسیدهو  پوست با منشا گیاهیانواع کم، خاك برگ

یونجه در بین ردیف ها و زیر خاك کردن آن ها به عنوان کـود  و  مانند انواع شبدروز هاي لگومین
توسط دستگاه (خرد کردن بقایاي هرس زمستانه . نیز در افزایش مواد آلی خاك نقش دارند ،سبز

موجـب  ر خاك کردن آن ها توسط روتیواتور، زین در سطح باغ، و یا و پخش آ) سرشاخه خردکن
قـبال بـه بیـرون بـاغ     ه این که شاخه هاي آلوده و بیمار، افزایش حاصلخیزي خاك می شود، مشروط ب

همه منابع مواد آلی در نهایت به مواد هوموسی نسبتا پایدار تبدیل شده  .شده باشندسوزانده یا منتقل و 
نکته مهم آن است که در صورتی که این مـواد  . کنندخود را براي سالیان درازي حفظ میو اثرات مفید 

ماننـد  (به عبارت دیگر اگر مواد آلـی نپوسـیده   . شودتازه باشند، بایستی کود نیتروژنی بیشتري مصرف 
ار تن در هکتار مصرف شوند، بایستی مقد 10در مقادیر بیش از  )علفهاي هرز تازه و سرشاخه خرد شده

    . درصد افزایش داد 10را حدود ) مانند اوره(مصرف کودهاي نیتروژنی 
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  )ازت( نیتروژنهاي داراي مصرف کود -4
انـدکی  . نیست یآسان، کار آهکیداراي خاك سیب باغهاي مصرف نیتروژن در بهینه مدیریت 

 کـاهش محصـول، سـال   ، )هـا رشد کم سرشاخه( کوچک ماندن درختغفلت در این مورد موجب 
  . و انبارمانی ضعیف میوه می شود ، افت کیفیت)ول کم و یک سال بیشترسال محصیک (آوري  

باتوجـه  ). 3 شکل(شود ، سبز کمرنگ میهادر صورتی که کمبود خیلی شدید باشد، رنگ برگ
به این که نیتروژن گلوگاه رشد و تولید محصول مـی باشـد، مـدیریت صـحیح مصـرف کودهـاي       

در ابتداي فصـل رشـد    .در باغ سیب، بایستی بیش از هر نوع کود دیگر مورد توجه باشد ینیتروژن
درختان سیب براي رشد سریع برگها، شاخه ها، تمایز جوانـه میـوه سـال     ،)بهار و اوایل تابستان(

ولی مصرف زیاد کودهـاي نیتروژنـی   . آینده و تولید میوه در سال جاري، به نیتروژن بیشتري نیاز دارند
همچنـین در ایـن   . گـردد ر اواخر فصل رشد، موجب کاهش کیفیت رنگ، طعم و انبارمانی میـوه مـی  د

   .شودحالت، برگها دیرتر خزان کرده و سرشاخه ها به سرمازدگی زمستانی، حساس می
ها فعالیت چندانی ندارند، درخت سیب در روزهاي اول فصل رشد که خاك سرد است و ریشه

به همـین علـت مصـرف    . باشدژن سال گذشته موجود در اندامهاي خود میوابسته به ذخایر نیترو
بـه  . ، زیرا کارآیی مصرف کود کـم اسـت  شودخاکی کودهاي نیتروژنی در فروردین ماه توصیه نمی

عالوه با گرم شدن هوا و در نتیجه خاك، سرعت تجزیه مواد آلی موجود در خاك افزایش یافتـه و  
در صورتی که باغدار کود دامی به خـاك  . شودریشه قابل جذب می مقادیري از نیتروژن آن، براي

  . شودنیتروژنی درخت تامین مینیاز  و یا تمامی بخشیبسته به مقدار کود، افزوده باشد، 

    
  ب      الف                                                             

و برگ ) سمت چپ-ب(درخت سیب دچار کمبود شدید نیتروژن  )ب( برگو ) الف(شاخه : 3 شکل
  )سمت راست- ب(معمولی 
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در این شرایط نهال وابسته به ذخایر . هنگام کشت نهال سیب نیازي به مصرف کود نیتروژنی نیست
، تـا مـدتی قـادر بـه     نهـال  به عالوه سیستم ریشه آسیب دیده. نیتروژنی موجود در اندامهاي خود است

اند به ریشـه هـا   سایر کودهاي شیمیایی نیز می تو نیتروژن و فراوانمصرف . نیستعناصر غذایی جذب 
، تجزیـه  بـه نیتـروژن   در دوران باردهی، بهترین روش براي تعیین نیاز کودي درخت. آسیب وارد نماید

  :عبارتند از عوامل موثر بر مقدار نیاز درختان سیب به کود نیتروژنیمهمترین  .برگ می باشد
 هر چه تاج درخت بزرگتر باشد، نیـاز بـه کـود نیتروژنـی بیشـتر اسـت      : اندازه تاج درخت .

 . اندازه تاج با سن درخت مرتبط است
 هر چه هرس شدیدتر باشد، نیاز به کود نیتروژنی کمتر است: هرس. 
 نیاز به کود نیتروژنی بیشتر می شودهر چه عملکرد میوه بیشتر باشد، : باردهی. 
  تعداد درختان بیشتر در هکتار، نیاز باغ به کـود نیتروژنـی را   : در واحد سطحتعداد درخت

 . این مطلب براي درختان پایه کوتاه بسیار مهم است. دهدافزایش می
 از نیاز به کود نیتروژنی کاسته می شودمرغوب با مصرف کود آلی : مصرف سالیانه کود آلی ،. 
 هرز بیشتر باشد، نیاز به کود نیتروژنی بیشتر می شودهر چه تراکم علفهاي : تراکم علفهاي هرز. 
 بـه کـود نیتروژنـی کمتـري در     ) قطره اي(در سیستم آبیاري تحت فشار : مدیریت آبیاري
 .سه با آبیاري سطحی نیاز می باشد، زیرا در حالت اخیر آبشویی بیشتر استمقای

شـده و   میـوه بزرگتـر  ، مـی شـود  شدت رنگ قرمز و یا زرد میوه کاسته کود نیتروژنی، از مصرف با 
- میدرخت بیشتر رشد رویشی و شده از شدت سال آوري کاسته همچنین . سفتی آن کاهش می یابد

در غیاب تجزیه برگ، که بهترین روش براي تشخیص تغذیه نیتروژنی درختان سیب است، عالیم  .شود
همچنین  .باشددرختان سیب می، معیار مناسبی براي تشخیص وضعیت تغذیه نیتروژنی )2جدول (زیر 

تجزیه برگ (اگر اطالعات دقیقی در خصوص مقدار مناسب مصرف کود نیتروژنی در باغ در دست نباشد 
  : )3( شود، استفاده از فرمول تجربی زیر پیشنهاد می)و تجارب سالهاي گذشته

  رخت به سانتیمترمحیط طوقه د×  14= اوره ساالنه مورد نیاز یک اصله درخت سیب بارور به گرم  
این مقدار کود . باشدمنظور از محیط طوقه، قطر تنه درخت در نزدیک سطح خاك می

دو چهارم یک ماه بعد و یک . یک چهارم پس از ریزش گلبرگها. بایستی در سه نوبت مصرف شود
 پس از مصرف کود اوره، با تجزیه برگ در نیمه تابستان،. چهارم نیز بعد از گذشت یک ماه دیگر

غلظت مناسب نیتروژن در برگ . مقدار کود براي سال آینده را با دقت بیشتري تنظیم کنید
 . )13( درصد است 2/2 درختان سیب حدود
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  نماي درختر اساس ب ارزیابی تغذیه نیتروژنی درخت سیب: 2جدول 
  زیادي نیتروژن  نیتروژنکفایت   کمبود نیتروژن  شاخص

رشد ساالنه 
  سرشاخه

  

  سانتیمتر 50تا  30  سانتیمتر 30تا  10  سانتیمتر 10کمتر از   بارده

  سانتیمتر 90تا  60  سانتیمتر 60تا  25  سانتیمتر 25کمتر از   غیر بارده

بزرگ و ضخیم، اغلب با   متوسط  کوچک و نازك  اندازه برگ
  چین خوردگی نوك برگ

  سبز تیره  سبز  رنگ پریده، سبز مایل به زرد  رنگ برگ

رگبرگها متمایل زودهنگام،   زمان خزان
  به قرمز

به هنگام، برگها سبز یا سبز 
  روشن

دیر هنگام، تا زمان 
یخبندان برگها به رنگ 

  سبز تیره هستند

قهوه اي روشن تا قهوه اي   رنگ پوست ساقه
  مایل به قرمز

خاکستري تا خاکستري 
  قهوه اي -تیره

خاکستري متمایل به سبز 
  تا خاکستري

میوه در کم، ریزش شدید   تشکیل میوه
  اواسط خرداد

میوه در هر  3تا  1متوسط، 
  بدون تاثیر  سیخک

  بزرگبیشتر   متوسطبیشتر   کوچکبیشتر   اندازه میوه

حتی قبل از زمان برداشت   رنگ میوه
حتی تا زمان برداشت کم   متوسط  پر رنگ

  رنگ
  روز دیرتر 10تا  5  به هنگام  زودهنگام  زمان رسیدن

 
تابستان مقدار بیشتري را نشان داد، از مصرف کود براي سـال آینـده   اگر تجزیه برگ در نیمه 

درصـد   1/0درصد تغییر در مقدار مصرف کود نیتروژنـی،   10به طور کلی، هر . بکاهید و بالعکس
غلظت نیتروژن در برگ بیش از حد باشـد،  در صورتی که . گذاردبر غلظت نیتروژن برگ تاثیر می

هـاي   روي قسمتهاي داخلی درخت، از تشکیل جوانـه ها تشدید شده که با ایجاد سایه بر  رشد شاخه
هر چند برخی باغداران در اواخر زمستان و یـا اویـل بهـار، در هنگـام      .شود کاسته میو تولید میوه  گل

می کنند، ولی باید دانست که کارآئی مصرف کود در این مقداري کود نیترونی مصرف و یا آبیاري، پابیل 
ـ . بنابراین بهتر است کود نیتروژنی در این زمان مصـرف نکنـیم  . زمان کم است ه در چنـین زمـانی   البت

  .باشد، به عنوان منبعی از کود نیتروژنی قابل قبول میمصرف کودهاي آلی
هـم  . علت مصرف آن توصیه شده استباشد و به همین اوره ارزانترین منبع کود نیتروژنی می

وده و مقادیري از این کود به خـارج از کشـور نیـز صـادر     کشور در تولید کود اوره خودکفا باکنون 
 .سولفات آمونیوم و نیترات آمونیـوم ند از انواع کودهاي نیتروژنی در کشور ما، عبارتدیگر . شودمی

 و نیتـرات آمونیـوم بـه ترتیـب داراي    آمونیـوم  ن و کودهاي سـولفات  درصد نیتروژ 46اوره داراي 



  ١٠/ سیب درخت تغذیه و خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت دستورالعمل 
 

بایسـتی مـورد توجـه     اعـداد در هنگـام کـودهی   ایـن  . باشـند درصد نیتروژن می 32و  23 حدود
 تمامی نیتروژن کودهاي اوره و سـولفات آمونیـوم و نیـز بخشـی از نیتـروژن کـود      . باغداران باشد

یکروبـی نیتراتـی شـدن، آمونیـوم، بـه      براثر فرآینـد م . نیترات آمونیوم، به شکل آمونیوم می باشد
باالي موجود در خاکهاي آهکی، فرآیند نیتراتـی شـدن سـریع    پی اچ  در. نیترات تبدیل می شود

 .نیترات تولید شده، برخالف آمونیوم، به راحتی با آب آبیاري از خاك شسته مـی شـود  . می باشد
ز کـود  نیتـروژن مصـرفی، از    در صورتی که آبیاري سـنگین باشـد، مقـدار زیـادي ا    به این ترتیب 

خـروج گـاز آمونیـاك از    دیگر، اما مسئله مهم . محیط ریشه درختان خارج شده و به هدر می رود
این حالت به ویـژه هنگـامی کـه    . می باشد در حضور آهک و اتالف نیتروژن) تصعید(خاك سطح 

سـطحی  چـون الیـه   . شـود آب خاك تبخیر شود و خاك به سوي خشکی پیش برود، تشدید می
که کود نیتروژنی در سطح خاك قرار گیرد، امکان تصعید  خاك زودتر خشک می شود، درصورتی

حفظ آب موجود در خاك، به  افـزایش  هاي زیرین و به الیهکود نیتروژنی رساندن . شودبیشتر می
داراي بهترین راه کاهش تصاعد آمونیاك در باغهـاي  . کمک می کندنیتروژنی کارآیی مصرف کود 

این است که بالفاصله پس از مصرف کود، با انجام یک آبیاري، کود را از سطح خاك  ،خاك آهکی
حـل کـردن کـود در آب    (مناسب دیگـر، کودآبیـاري   روش  .دور و به الیه هاي زیرین منتقل کرد

   . باشدمی) آبیاري
برخی باغداران براي به دست آوردن و حفظ بازارهـاي فـروش مطمـئن سـعی مـی کننـد بـا        

میوه هاي مرغـوبتري بـه دسـت آورنـد     از عملکرد کاسته و در عوض  مصرف کود نیتروژنی کمتر،
بـرگ  در غلظـت نیتـروژن   هدف، این براي ). ترانبارمانی طوالنی، سفتی بیشتر و رنگ درخشانتر(

و آن دارد این عمـل گـاهی یـک ایـراد     البته  ).درصد 2تا  8/1 ( باشددرصد  2/2کمتر از بایستی 
در توجیه این پدیـده برخـی پژوهشـگران معتقدنـد هرچنـد کـه       . استسال آوري تشدید بروز یا 

در ، امـا غلظـت نیتـروژن    به بهبود کیفیت میوه منجـر شـده   غلظت کمتر نیتروژن برگ در نهایت
در اوایـل فصـل    .در چنین شـرایطی کـافی نیسـت    ،)اوایل بهار(در آغاز فصل رشد  ي گلها جوانه
به دلیل عدم فعالیت کافی ریشه ها، جوانه هـاي گـل از نظـر تغذیـه نیتروژنـی متکـی بـه         ،رشد

ناشی (درصورت ناکافی بودن این منابع . نیتروژن ذخیره شده در پوست و ریشه درخت می باشند
سـال آوري  و کاهش یافته جوانه هاي گل تشکیل ) در سال گذشته یمصرف کمتر کود نیتروژناز 

به عبارت دیگر بـا  . راي رفع این نقیصه، محلول پاشی کود نیتروژنی کارساز استب. شودمیتشدید 
مصرف کمتر کود نیتروژنی از طریق خاك، کیفیت میوه بهتر می شود و براي جلـوگیري از سـال   
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نیـز  به این طریق در مقـدار مصـرف کـود نیتروژنـی     البته . آوري، کود نیتروژنی محلول پاشی می شود
باغـداران باتوجـه بـه    . اسـت صرفه جویی می شود، زیرا مقدار مصرف کود در محلول پاشی بسـیار کـم   

و یـا بالفاصـله   ) قبل از باز شدن شـکوفه (امکانات و ویژگی هاي اقلیمی می توانند بعد از تورم جوانه ها 
ایـن   .ینـد اقـدام بـه محلـول پاشـی نما    ) هفته قبل از خـزان برگهـا   3حداقل (بعد از برداشت محصول 

در مقاومت شکوفه ها بـه سـرماي بهـاره نیـز     ) به ویژه هنگامی که با روي و بر همراه باشد(محلولپاشی 
   .)باشد نیز البته در صورتی که نتایج تجزیه برگ، موید نیاز به محلولپاشی این عناصر( باشندموثر می

این نیتـروژن   .ا می شودنیتروژن جذب برگهشی بعد از برداشت میوه انجام شود، اگر محلول پا
ها و تا حد کمتري به ریشه منتقل و ذخیره می شـود و   ها، پوست شاخه در هنگام خزان، به جوانه

. جوانه هاي گل در آغاز فصل رشد آینده مـی باشـد   یمنبع خوبی براي اطمینان از تغذیه نیتروژن
 در هنگـام تـورم جوانـه   امـا   .هزار باشد غلظت چنین محلول پاشی با کود اوره، باید کمتر از ده در

در  5نبایسـتی بـیش از   ، ایـن غلظـت   )که زمان مناسب دیگري براي محلولپاشی نیتروژن اسـت (
 اي براي محلولپاشی استفاده شود کـه مقـدار بیـورت آن کمتـر از    اورهکود همچنین از  .هزار باشد

  . ستدور از انتظار نی برگ و میوه در غیر این صورت سوختگی. درصد باشد 25/0
یابـد و همچنـین   در بهارهاي سرد که تلقیح گل و تشکیل میوه کاهش مـی  این محلولپاشیها،

مشروط بـر  همان گونه که ذکر گردید، . باشدمفید مینیز  سال آوریک پس از باردهی سنگین در 
هـا   ایـن محلـول پاشـی   . درصـد باشـد   2/2 آن که غلظت نیتروژن برگ در سال گذشته کمتـر از 

فصل رشد، هنگامی که براي مصرف خـاکی  میانه براي جبران سریع کمبود نیتروژن در همچنین 
       .باشندمفید مینیز  ،محدودیتهایی باشد

هر چند ) ندازه گیري ماده آلی، نیتروژن کل و نیتروژن نیتراتیا(خاك نیتروژن طالع از نتایج تجزیه ا
به  جهت توصیه کودي ،ولی به دلیل ماهیت متغیري که دارد ،استبراي برنامه ریزي مدیریت باغ مفید 

در صورتی که باغداران بتوانند عملیات کوددهی را بـر مبنـاي تجزیـه     .قابل استفاده نمی باشندتنهایی 
  :شودبرگ با دقت بیشتري انجام دهند، استفاده از جدول زیر توصیه می

   ) درصد(باردهیوضعیت ـ غلظت بهینه نیتروژن در برگ ارقام سیب براساس  3جدول 
  بالغ بارده  باردهی اوایل  غیربارده  رقم 

  8/1- 10/2  0/2-4/2  4/2-6/2  ، جونا گلد، موتسازرد لبنانیاینتاش، امپایر،  پوالرد، مک
  2/2- 25/2  2/2-4/2  4/2-6/2  ، فوجی، برابرنقرمز لبنانی

  2/2-4/2  2/2-6/2  4/2-6/2  بیوتی، استیمنیورك امپایر، رم 
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  فسفاتهاي داراي مصرف کود -5
در کمبود شدید . شودعالیم ظاهري کمبود فسفر به ندرت در باغهاي بارده سیب دیده می

پس از افزودن کود . )4 شکل( شودهاي آن برنزي میفسفر، برگها متمایل به ارغوانی شده و لبه
 ،دهد که در نهایت پس از مدتیدرخاك رخ میاي از واکنش ها  ، مجموعهخاكفسفاتی به 

ها، فرآیند تثبیت فسفات  به مجموعه این واکنش. یابدغلظت فسفر در محلول خاك کاهش می
جذب سطحی فسفات بر روي سطوح رس و کربنات کلسیم و رسوب فسفات . گفته می شود

 ، تا حديزمانامکان برگشت واکنش هاي فوق در طول . کلسیم از اجزاء این فرآیند می باشد
باتوجه به . کی پیچیده می باشدبه همین علت شیمی فسفر در خاك، به ویژه خاك آه. وجود دارد

موارد فوق بهتر آن است که زمان و نحوه جایگذاري کود فسفاتی در باغ به گونه اي باشد که مقدار 
. است کمکافی از کود در مناطقی که فعالیت ریشه بیشتر است قرار گیرد، زیرا تحرك فسفر درخاك 

ت نهال مفید است، زیرا باعث گسترش در صورت ناکافی بودن فسفر خاك، کاربرد آن در زمان کاش
   .گرددمی، در سالهاي اول احداث باغ ریشه بهتر

  
  فسفر بسیار شدید برگ درخت سیب دچار کمبود: 4شکل 

  
اي مناسـبتر از انـواع ریزدانـه اسـت، زیـرا بـه       براي مصرف کود فسفاتی در این زمان، انواع دانه

است مقـدار  گاهی ممکن  .بیشتري خواهد داشتعلت تماس کمتر با خاك، در دراز مدت، کارآیی 
ولی غلظت در برگ کمتـر از  ) میلی گرم در کیلوگرم 20تا  10( فسفر قابل جذب در خاك کافی باشد

مثال ممکـن  . باید مشکل یابی کردابتدا حالت در این ). 13( باشد )درصد 30/0 تا 11/0( مقدار مناسب
الیـه هـاي    بهخاك،  درکم آن تنها با خاك سطحی مخلوط شده و به علت تحرك  فسفاتیاست کود 
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تـر   هر چه بافت خاك سـنگین . منتقل نشده باشد ،زیرین که ریشه هاي درخت فعالیت بیشتري دارند
کـود فسـفاتی را   شـرایط بایـد   این  در. شود ، تحرك کود فسفاتی در خاك کمتر می)رس بیشتر(باشد 

علت احتمالی دیگر عدم فعالیت کافی ریشه ها، علیـرغم بـاال بـودن    . تر جایگذاري کرد در اعماق پایین
این امر نیـز ممکـن اسـت ناشـی از بیمـاري، تهویـه ناکـافی ناشـی از         . غلظت فسفر در خاك می باشد

  .بیاري سنگین و یا موارد دیگر باشدآ
، سودده چند سالهتحقیقات نشان می دهد که افزودن کود فسفاته به باغهاي  از بسیاري

ذخیره ) ریشه و ساقه(زیرا درختان بزرگ، مقادیر زیادي از فسفر را در اندامهاي خود . نیست
کود دامی دریافت می کنند، معموال نیازي  مقادیر زیادي باغهایی که هر سالهمچنین . اندنموده

درصد پنتا  3/0 حدود(البته غلظت فسفر در کود دامی زیاد نیست  .ندارند یبه مصرف کود فسفات
کود افزودن . نیز کم است خروج فسفات از باغ از طریق میوهاز طرف دیگر، ، ولی )اکسید فسفر

  .موثر استنیز در خاك سازي فسفر تثبیت شده  در آزاد ،به خاكدامی 
سوپر فسفات و  )قابل جذب فسفرپنتا اکسید درصد  16داراي حدود ( سوپر فسفات ساده

براي فسفاتی مناسب  ودهايک ارزانترین، )فسفر قابل جذبپنتا اکسید درصد  46داراي ( تریپل
مقدار مصرف بسته به نتایج تجزیه  ،در صورت نیاز به مصرف کود فسفاتی. باشندمی سیبباغهاي 

-درخت می یکبراي فسفر گرم  1000تا  200خاك و برگ و سایر شرایط متفاوت و معموالً بین 
نیز اثربخش هستند ولی معموال هزینه بیشتري را  "با حاللیت باال"کودهاي فسفاتی موسوم به  .باشد

  . کاهدمصرف این کودهاي به همراه آب آبیاري نیز از اثربخشی آنها می. نمایندبه باغدار تحمیل می
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پوشانند، معموالً مقدار  در اقلیم خشک و نیمه خشک که خاکهاي آهکی سطح زمین را می
اگر مقدار پتاسیم خاك جوابگوي با این حال  .باشد کافی میگیاهان پتاسیم قابل جذب خاك براي 

 درصد 2تا  2/1 پتاسیم در محدودهغلظت  .نباشد، باید براي رفع آن اقدام نمود درختان سیبنیاز 
 باشد میبیانگر تغذیه پتاسیمی مطلوب درختان سیب گ درختان سیب در میانه تابستان، در بر

افزودن کود پتاسیمی به خاك در مواقع غیر ضروري، به کاهش خاصیت انبارمانی میوه و  .)13(
مقدار پتاسیم قابل جذب خاك کافی باشد اگر  .شود تشدید بیماریهاي فیزیولوژیک منجر می

درصد  2/1 ولی غلظت پتاسیم در برگ کمتر از ،))13( گرم در کیلوگرم میلی 200تا  120(
اي  ضعف سیستم ریشه. توسط ریشه را شناسایی کرد پتاسیمکم ذب علت جبایستی باشد، 
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هاي   ریشهمحل فعالیت ( در سالهاي گذشته هاي زیرین خاك  الیهدر کود جایگذاري عدم ، درخت
   . باشداین حالت میو خشکی خاك، از علل بروز  )درخت

به عبارت . ضروري استنیز  5/1 تا 1در برگ، در محدوده  ه پتاسیمنیتروژن بنسبت تنظیم 
بیشتر باشد  5/1 دیگر اگر غلظت هر یک از این دو عنصر به تنهایی کافی باشد ولی نسبت از

در صورتی . بر کیفیت میوه اثر منفی میگذارد، )بیش از حد کود نیتروژنی مثال به علت مصرف(
که درختان سیب از تغذیه پتاسیمی خوبی برخودار نباشند، اندازة تاج درخت کوچکتر از حالت 

در صورتی که . شود تر از حالت عادي می کوچکتر و پوست آن کم رنگنیز میوه . شود معمول می
در کمبود شدید، . شود یز مختل میکمبود پتاسیم خیلی شدید باشد، گلدهی و تشکیل میوه ن

با . شودبرگهاي پیر به رنگ سبز متمایل به آبی شده و به تدریج لبه برگ دچار سوختگی می
  .کندسوختگی به سمت داخل برگ پیشرفت میادامه کمبود، 

    
  درخت سیب دچار کمبود پتاسیم شاخه سرو برگ : 5شکل 

  
 .باشـد  محتمل مـی  کاهش عملکرد، )بدون عالئم ظاهري(البته در صورت وجود کمبود پنهان 

جهت اطمینان از تغذیه پتاسـیمی   یغلظت پتاسیم در برگ، روش مناسبگیري  اندازهبه هر حال 
و همچنـین   ،در خـاك کم کودهاي پتاسـیمی  تحرك با توجه به  .باشد مطلوب درختان سیب می

بـه صـورت خـاکی     پتاسیمی کوددر اواخر اسفند، بهتر آن است که ها در خاك، امکان تثبیت آن
مناسـب بـراي   هـاي  ، کودو سولفات پتاسیم پتاسیمکلرید  .مصرف شود) چالکود و یا اختالط با خاك(

در صورت نیاز به مصرف کود پتاسیمی، مقدار مصـرف بسـته بـه شـرایط     . باشدسیب می مصرف در باغ
اقـدامات  بـه هـر دلیـل    در صورتی که  .باشدگرم براي هر درخت می 350تا  50بین متفاوت و معموالً 

تـوان پـس از برداشـت میـوه، کـود       انجام شده در طول فصل براي رفع کمبود پتاسیم انجام نشود، می
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پتاسـیم، کـود مناسـبی    اکسید درصد  50سولفات پتاسیم، داراي  .حاوي این عنصر را محلولپاشی کرد
  .کاهدمصرف این کود به صورت کودآبیاري از اثربخشی آن می. باشدمیبراي باغ سیب 
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در بسـیاري مـوارد تجزیـه بـرگ     به همـین علـت   . زیاد است ایرانغلظت کلسیم در خاکهاي 
مشـاهده  با ایـن حـال    .باشددهنده غلظت قابل قبولی از کلسیم در برگ می نشاندرختان سیب 

، سـرعت تـنفس بـاالتري    کـم میوه هاي داراي کلسیم . ناکافی است در میوهغلظت کلسیم گردیده که 
در این حالت هنگام نگهداري در انبار و یـا از زمـان بسـته بنـدي تـا فـروش،       . رسندداشته و زودتر می

   .شوندو اسکالد می چوب پنبه ايی، لکه لکه تلخ چونناهنجاریهایی بافت میوه نرم شده و دچار 
  

    
  بیماري اسکالد سیب: 7شکل  بیماري لکه تلخی سیب: 6شکل 

  
بـراي  . درصـد گـزارش شـده اسـت     2تا  5/1 غلظت مناسب کلسیم در برگ درختان سیب، از

گـاهی ممکـن   . درصد باشد 5/1 استحکام بافت و انبارمانی خوب، بهتر است تا این غلظت بیش از
هفتـه   6تا  4. است غلظت کلسیم در برگ زیاد باشد، ولی مقدار کافی از آن به میوه منتقل نشود

هـاي تـازه   پس از پایان گلدهی و تشکیل میوه، کلسیم تنها از طریـق آونـدهاي چـوب بـه میـوه     
ي در این مرحله از رشد میوه، سلولها به سـرعت تکثیـر شـده و بـرا    . شودتشکیل شده منتقل می

براي این منظور بایسـتی در  . دارندتشکیل دیواره هاي سلولی جدید، به مقادیر زیادي کلسیم نیاز 
ها با بافت محکم و مناسـب بـراي   کلسیم قابل جذب وجود داشته باشد تا میوه کافیخاك مقدار 

رشد طولی سلول در مقابل کند شده و آن، تقسیم سلولی در میوه س از پ .انبارمانی تشکیل شود
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شیره پرورده از بـرگ بـه   ، با انتقال آوندهاي آبکشمرحله در این . هاي گوشت میوه آغاز می شود
مشکل عمده تامین کلسیم از طریق آونـدهاي آبکـش،   . نمایندتامین مینیز میوه را  ، کلسیممیوه

و نیـز   هـر چـه غلظـت کلسـیم در شـیره پـرورده       .کند بودن حرکت کلسیم در این آوند ها است
-سرعت انتقال آن به میوه کمتر باشد، احتمال بروز ناهنجاریهاي فوق الذکر در میوه بیشـتر مـی  

  :باشدکمک موثري براي افزایش غلظت کلسیم در میوه میرعایت موارد زیر . شود
رشد رویشی درخت با مصرف بیش از حد کود نیتروژنی،  :نیتروژنی کودمصرف به اندازه  .1

ها انتقال یافته و سهم کمی کلسیم جذب شده از خاك، به برگها و شاخه تشدید شده و بیشتر
 40رشد سرشاخه ها در سال بیش از به طور کلی، در صورتی که  .ماندها باقی میبراي میوه

 . سانتیمتر باشد، احتمال کمبود کلسیم در میوه وجود دارد
این کودها، هم جذب  مصرف بیش از حد :کودهاي پتاسیمی و منیزیمیمصرف به اندازه  .2

تابستانهایی که هوا این مطلب به ویژه در  .دکنمیرا مختل  کلسیم از خاك و هم انتقال کلسیم به میوه
 1393الی  1391در سالهاي گرماي بیش از حد به عنوان مثال  .گرمتر از میانگین باشد، مهم است

  .گردید) بویژه منطقه پادنا(در بسیاري از باغات سیب سمیرم  میوه سیب بیماري لکه تلخیباعث شیوع 
اندامهاي شود تا از تحرك کلسیم در کمبود بور باعث می :به تغذیه عنصر بورتوجه   .3

 . درخت کاسته شده و مقدار کمتري از آن به میوه انتقال یابد
. کندمی آینده تشدیدهرس بیش از حد درختان، رشد رویشی را در سال  :هرس زمستانه مناسب .4

 . ماندها باقی میسهم کمتري براي میوهها هدایت شده و به این ترتیب کلسیم بیشتر به برگها و شاخه
در شرایط یکسان، هر چه انـدازه میـوه بزرگتـر باشـد،      :اندازه متوسطسیب با  تولید میوه .5

شوند کـه بـار درخـت    میهنگامی دیده هاي بزرگتر معموال میوه. شودغلظت کلسیم آن کمتر می
کـاهش بیشـتر    ،نماید که به نوبـه خـود  تشدید مینیز کم باري درخت، رشد رویشی را . کم باشد

کاهش عملکرد در سال نیاور، ریزش زیاد به دلیـل عـدم گـرده     .میوه را به دنبال دارد غلظت کلسیم در
- مله عواملی به شـمار مـی  ا میوه، از جافشانی مطلوب، وقوع تگرگ، وزش تندباد، خشکی و تنک گل ی

 .هاي باقی مانده روي درخت می شوندروند که موجب افزایش بیش از اندازه میوه
هـا مقـداري از آب و کلسـیم    خشکی محیط ریشه باعث خواهد شد تا بـرگ  :آبیاري مناسب .6

در  .یابـد مقدار کلسیم میـوه کـاهش مـی    به این ترتیب. بکشانندموجود در میوه را به سوي خود 
از نوع مرغـوب و  (کلرید کلسیم با میوه صورتی که غلظت کلسیم در حد الزم نباشد، محلولپاشی 

اولـین  تـوان  مـی  ده روز پـس از ریـزش گلبرگهـا،   . شـود توصیه می ،)درصد 78خلوص بیش از با 
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سـه تـا چهـار    تکرار آن پس از دو هفتـه و در کـل   . اددر هزار انجام د 2محلول پاشی را با غلظت 
بـراي جلـوگیري از سـوختگی    . کندتکرار آن تا حد زیادي از بروز ناهنجاریها جلوگیري می همرتب

از جمله، هنگـامی کـه هـوا سـرد و مرطـوب      . شودمیوه، احتیاطهاي مربوط به محلولپاشی رعایت 
و یـا  ) شود ،شودتري باقی مانده و دیرتر جذب میمدت طوالنیمحلول بر روي برگ و میوه ( بوده

 .انجـام شـود  محلولپاشـی  نبایـد  ، )درجه سانتیگراد 25بیش از (هنگامی که هوا خیلی گرم باشد 
تواند مخـاطراتی  لرید کلسیم میهمچنین در صورت شوري باالي آب و یا خاك، محلولپاشی با ک

  .  مشورت نماییدبا متخصصان  ،بهتر است در این شرایط. ي درخت به همراه داشته باشدبرا
 
 منیزیم کودهاي دارايمصرف  -8

غلظت مناسـب منیـزیم در بـرگ    . باشد کافی میکشور ما غلظت منیزیم معموالً در خاکهاي 
درختان سیب دچار کمبـود منیـزیم،    .)13( درصد گزارش شده است 2/0 ش ازدرختان سیب بی

از عوارض مهم کمبود منیـزیم،  . شوند نازك، ضعیف و شکننده می هامیخچه. تاج کوچکتري دارند
ها دچـار زردي و سـوختگی   در کمبود شدید، برگ. باشد خزان و ریزش زود هنگام برگ درخت می

 ):9و  8 هايشکل(شوند می بین رگبرگ
 

    
برگ درخت سیب دچار کمبود منیزیم : 8شکل 

  شدید
برگهاي درخت سیب دچار کمبود : 9شکل 

  منیزیم
  

گـاهی نیـز   . یابـد  در صورتی که این عارضه شدت داشته باشد، گلدهی درخت نیز کاهش مـی 
یعنی تعداد گل کـاهش نیافتـه، امـا تعـداد     . شود متأثر می مناسب منیزیمتشکیل میوه از تغذیه نا

در صورتی که غلظت منیزیم در برگ درخـت   .یابد شود، کاهش می میوه تبدیل میگلهایی که به 
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بـه منیـزیم در    نسبت غلظت پتاسـیم  .باشد پاشی، راه حل مناسبی می باشد، محلولناکافی  سیب
اگر نسبت فـوق بـیش   . باشددار می مبرگ نیز عامل مهمی در تشخیص نیاز درخت به کود منیزی

باشد، مصرف کود منیزیمی مفید خواهد بود، حتی اگر غلظت آن در برگ کـافی بـه نظـر     5/1 از
افزایش این نسبت، مصرف بیش از حد کودهاي پتاسیمی در باغها است کـه بایسـتی از   از دالیل . برسد

از ارزانتـرین کودهـاي مـوثر    . باشـد کودهاي منیزیم دار متنوعی در بـازار موجـود مـی   . آن اجتناب کرد
در هـزار محلولپاشـی    5تـوان بـا غلظـت    این کود را می. توان نام بردمنیزیم دار، سولفات منیزیم را می

   .استروز پس از تشکیل میوه، مناسبترین زمان براي این محلولپاشی  20تا . کرد
  
 گوگردکودهاي داراي مصرف  -9

اگر تجزیه برگ کمبود . کمبود گوگرد تا کنون در باغهاي میوه کشور گزارش نگردیده است
کیلوگرم گچ به خاك در هر هکتار،  200افزودن ، )رصدد 1/0 کمتر از( این عنصر را نشان دهد

پس از گذشت (استفاده از گوگرد کشاورزي نیز . باشداین مشکل میبراي  سریع و ارزان یراه حل
البته انواعی از کود گوگردي به  .باشدموثر می )الزم براي اکسید شدن و تولید سولفاتزمان 

 گاهیکه  نیز در بازار موجود است) گوگرد باکتري اختصاصی اکسید کننده(همراه تیوباسیلوس 
سولفات عتاصر غذایی  محلولپاشی با کودهاي. استدر تامین سریعتر سولفات براي درخت موثر 

  .نیز در رفع کمبود احتمالی بسیار موثر است...) روي و منگنز و (فلزي 
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است کـه قابـل    اياما بیشتر آن به گونه کم نیست،کشور ما  يهابا این که مقدار آهن در خاک

در . خـورد به همین علت در برخی باغهاي سیب کمبود آهن به چشـم مـی  . جذب گیاه نمی باشد
ایـن زردي از بـین   . شاخه هاي درخت سیب به زردي می گرایـد  چنین شرایطی ابتدا برگهاي سر

کمبـود، سـوختگی   ادامـه  با  .)رگبرگهاي سبز در میان پهنک زرد یا سفید(شود می رگبرگها آغاز
ایـن حالـت، ممکـن     نکته جالب توجه آن است که حتـی در ). 10شکل ( شودپدیدار میبرگ نیز 

است غلظت آهن در برگهاي زرد، بیش از برگهاي سبز باشد، اما با این حال با مصرف کـود آهـن،   
ار کلروفیـل  تـر مقـد  به همین علت، شدت سبزي برگ و  یا به عبارت دقیـق . برطرف شود دکمبو

تـوان   باشد و نمـی موجود در واحد سطح برگ، بهترین معیار جهت ارزیابی شدت کمبود آهن می
کربنـات موجـود در محلـول خـاك، مـانع       در خاکهاي آهکی، بـی . به تجزیه برگ اعتماد کردتنها 
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نیـز  هر چه رطوبت خاك بیشتر باشد، غلظت بیکربنـات  . عمده جذب آهن توسط ریشه می باشد
-به همین علت کلید مبارزه با کمبود آهن در باغهاي سیب، آبیاري به انـدازه مـی  . میشود بیشتر
شـدت کمبـود آهـن در یـک بـاغ در      . آبیاري سنگین، عامل اصلی بروز کمبود آهـن اسـت  . باشد

به عبارت دیگر آب و هـوا بـر ایـن پدیـده تـاثیر گـذار       . باشدسالهاي مختلف ممکن است متفاوت 
همچنـین قطعـات   . بیشـتر اسـت  کمبـود آهـن   احتمال بـروز   سرد و پر بارش،در بهارهاي . است

  . مختلف یک باغ ممکن است این عارضه را با شدتهاي متفاوتی نشان دهند

  
  برگ درخت سیببر آهن  اثر کود: 10شکل 

  
این حالت ناشی از تفاوتهاي موجود در خاك، غیـر یکنـواختی آبیـاري و تفاوتهـاي ژنتیکـی      

-عالیم ظاهري کمبود آهن معموال در اوایل بهار مشاهده مـی  .باشدمی) هاي بذريپایه(درختان 
جـذب  گردد و در  نتیجـه نیـاز بـه    ها آغاز میبا پایان یافتن سرماي زمستان، رشد سرشاخه. شود

بارنـدگی فـراوان باعـث    ، در این زمان. شودآهن افزایش یافته و شرایط براي بروز کمبود آماده می
بـه دشـواري    ها بایستیشود و ریشهکربنات در محلول خاك میو افزایش غلظت بیکاهش تهویه 

در برخـی از باغهـا، پدیـده    . از خاکی آهن جذب نمایند که هنوز به قدر کافی گـرم نشـده اسـت   
اي آهکی در زیر الیه سـطحی  وجود الیه. شودکمبود آهن چند سال پس از کاشت نهالها آغاز می

در جـدول زیـر،   . باشـد ي در حال رشد با آن، علت بروز چنین حالتی میهاو برخورد ریشهخاك 
  ).7(علل بروز کمبود آهن در باغهاي گیاهان به تفکیک ذکر شده است 
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 در گیاهان) کمبود آهن(عوامل مختلف ایجاد زرد برگی  - 4جدول 

 نام عارضه عامل ایجاد زرد برگی
  عوامل آب و هوایی

 بد ناشی از آب و هوايزرد برگی  بارندگی زیاد
  مقادیر زیاد آب خاك

  درجه حرارت پایین خاك
  عوامل خاکی
 زرد برگی ناشی از آهک آهک زیاد  

 زرد برگی ناشی از بیکربنات غلظت باالي بیکربنات
  اکسیژنکم غلظت 

 زرد برگی ناشی از اتیلن غلظت باالي اتیلن
  فشردگی خاك

  مقدار زیاد فلزات سنگین
  عوامل مدیریتی

  خاكفشرده شدن 
 زرد برگی ناشی از فسفر مصرف زیاد کود فسفر
 زرد برگی مس هاي حاوي مسمصرف زیاد قارچ کش

، زرد برگی 1زرد برگی ضعف تأمین ناکافی مواد فتوسنتزي و برداشت دیر هنگام
  عوامل گیاهی

  و پایین بودن کارایی آهن رشد کم ریشه
  نسبت ماده خشک بخش هوایی به ریشهباال بودن 

 
با ستی بایآ هستند ولی ارقام تجاري درختان سیب، در مقابله با کمبود آهن کارهر چند 

افزودن کودهاي آهن دار معدنی، مانند سولفات آهن به . مدیریت مناسب باغدار حمایت شوند
 البته .باشد فراوانی ماده آلیمقادیر به همراه که  مگر آن ،خاك چندان اثر بخش نخواهد بود

بدون مصرف سولفات آهن نیز زردي برگ  ،با افزودن مقادیر زیاد ماده آلی به خاكممکن است 
از . چند اثر مفید دارددراین حالت ماده آلی . ، مشروط بر آن که آبیاري سنگین نباشدشودمداوا 

                                                        
1 Weakness chlorosis 
2 Stress chlorosis 
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حاللیت و قابلیت که ترکیبات پیچیده اي پدید آورده  ،آهن موجود در خاكرسوبات با جمله 
عالوه بر آن با بهبود شرایط فیزیکی خاك، بر توان ریشه  .دهدجذب آن براي ریشه را افزایش می

صورت به شیمیایی به همراه سایر کودهاي  آلیکود  مصرف. افزایدخاك میاز براي جذب آهن 
سانتی متر در انتهاي سایه انداز درخت و  40عمق و  30هایی به قطر حدود حفر چاله( چالکود

افزودن گوگرد عنصري  .باشدموثر تواند مینیز  )پرکردن آن با کودهاي آلی و شیمیایی مورد نیاز
 مدیریت باغدر این حالت  .ها ممکن است منجر به مداواي بهتر زردي برگ شوددر این چاله

بی در منطقه چالکود رشد و گسترش داشته باشد اي باشد که ریشه درخت به خو بایستی به گونه
حدود (مهم چالکود، کاهش مقدار کودهاي مصرفی است  از مزایاي .نمایان شود آنتا اثرات مفید 

  . ها را در برداردکه کاهش هزینه ،)اندازروش اختالط با تمام خاك سایهیک سوم 
 جذب شده درخت به نیتروژناگر قسمت عمده نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد که 

دراین صورت بهتر است مدیریت باغ . شودمیآهن باشد، گیاه مستعد بروز کمبود  شکل نیترات
شده از  آمونیوم آزاد. اي باشد که نیتروژن بیشتري در شکل آمونیوم، جذب ریشه شود به گونه

روز به نیترات  کودهاي نیتروژنی مثل اوره یا سولفات آمونیوم، در خاکهاي آهکی ظرف چند
درچند مرحله به خاك به صورت کودآبیاري،  کودهااین بنابراین اضافه کردن . تبدیل می شوند

 باغداران، همانگونه که قبال ذکر شد به دالیل متعدد. باشدمفیدتر از مصرف یکباره آن می
سیب با محلول پاشی درختان . حتما رعایت کنندرا تقسیط کود نیتروژنی در باغ سیب بایستی 

نیز می تواند بسته به کیفیت کود و شرایط محیطی و مدیریتی، به  )سولفات آهن(امالح معدنی 
در هر حال هنگام محلول . درجات مختلفی در مداواي زردي برگ درختان سیب موثر باشد

استفاده از کودهاي مرغوب و رعایت مسائل . پاشی بایستی مراقب سوختگی برگ و میوه بود
قبل از محلول پاشی تمام باغ، ابتدا چند بهتر است . ط به محلولپاشی مهم می باشدعمومی مربو

درصورتی که پس از گذشت دو روز، عالیم گرد و درخت به صورت آزمایشی محلول پاشی 
  .شودسوختگی روي برگ و میوه دیده نشد، اقدام به محلول پاشی تمامی باغ 

آهن، تهاي الاز میان ک. باشندبا کمبود آهن میدها براي مقابله کالتهاي آهن، موثرترین کو
- بیاچ"و    "اياساچديديئی"، "اياماچديديئی"،  "اياچديديئی"با بنیان  هايتنها کالت

 "ايتیديئی" و "ايپیتیدي"با بنیان التهاي ک. باشندبراي مصرف خاکی مناسب می "ديئی
اثربخشی . بوده و هنگام مصرف خاکی، کارآیی کمی دارندبیشتر براي محلول پاشی مناسب 

آن موجود در ارتو -تا حد زیادي به درصد ایزومرهاي ارتو"اياچديديئی"کالت آهن با بنیان 
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پس از افزودن به خاك، . ددرصد از این ایزومر باش 8/4 رايبهتر است حداقل دا. وابسته است
سط ریشه جذب، به اندامهاي هوایی و برگ منتقل و به راحتی تو، آهن موجود در ترکیب کالت

در اوایل فصل رشد مصرف  در صورتکالتهاي آهن  .شودوارد چرخه سوخت و ساز گیاه می
، کارآیی کمتري دارند و بهتر است در ابتداي مرحله رشد سریع )خاك سرد و یا خیلی مرطوب(

مندرج (راهنماي مصرف این کودها  همواره بایستی به. ها به همراه آبیاري مصرف شوندسرشاخه
به خاطر داشته باشید که  .توجه کرد و از کمترین مقدار الزم استفاده کرد) بر روي بسته بندي

ممکن است به ویژه در صورتی که بیش از مقدار الزم مصرف شوند، پس از مصرف کالتهاي آهن، 
و در صورت ا تحت نظر داشته بنابراین از طریق آزمون برگ این مورد ر. شودجذب منگنز مختل 

همچنین در صورت استفاده گسترده از سموم مسی، مصرف . کنیدمحلولپاشی را لزوم کود منگنز 
در این حالت زردي . خاکی کالتهاي آهن، میتواند منجر به بروز مسمومیت مس درختان شود

جه به قیمت با تو. ، با مصرف کالت آهن، به خوبی برطرف نمیشود)کمبود آهن(برگ درختان 
اشاره  ا، که در باال به آنهمقابله با کمبود آهنی براي روشهاي بهینه مدیریتکالتهاي آهن،  باالي
که  دفراموش نکنی. باشد آخرین راهکارمصرف کالت آهن بایستی . باشندهمواره ارجح می شد،

پس . است اساسیمدیریت عمومی باغ، داراي اشکاالت نیاز به کالت آهن، به معناي آن است که 
  .نباشد و وارداتی چه بهتر که با اصالح آن، نیازي به کالتهاي گران قیمت
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گلدهی و میوه ، در صورتی که درختان سیب از نظر تغذیه روي وضع خوبی نداشته باشند
همچنین رشد کلی درخت نیز کاهش یافته و درختان . دهی درختان به شدت مختل می شود

شود،  که عالیم ظاهري کمبود نمایان می در کمبود شدید. شوندکوچک تر از اندازه معمول می
برگها ریزتر  ،اما در وسط شاخه. در انتهاي سرشاخه ها برگها درشت تر و به هم نزدیکتر می باشد

در باغ  .آینددر این حالت سرشاخه جارویی شکل به نظر می. و فاصله آنها از هم بیشتر می شود
درغیر این صورت کمبود روي . سیب حتما باید از مصرف بی مورد کود فسفاتی اجتناب کرد

میلی  1درصورتیکه مقدار روي قابل استفاده خاك کمتر از . بیندشدت یافته و باغدار زیان می
 20تا  15محدوده مناسب (کمبود باشد دهنده  گرم در کیلوگرم باشد و تجزیه برگ نیز نشان

  ) .13(شود ، مصرف خاکی کود سولفات روي توصیه می)است کیلوگرمگرم در  میلی
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  درخت سیب دچار کمبود رويهاي شاخهسر: 11شکل 

  
گرم سولفات روي براي هر درخت بالغ توصیه  500تا حالت بسته به شدت کمبود، در این 

در صورتی . شودوط لاین کود بایستی در سایه انداز درخت پخش و سپس با خاك مخ. شودمی
که باغدار بخواهد کود را به همراه آب آبیاري مصرف نماید، بایستی از کالتهاي داراي روي 

- این کودها گرانتر بوده ولی به خوبی در آب حل شده و به اعماق خاك نفوذ می .استفاده نماید
زمان مناسب این . سولفات روي نیز در درمان کمبود موثر استبا محلول پاشی . کند

پس از ریزش گلبرگها و یا یا ، )هاقبل از باز شدن شکوفه(ها محلولپاشی، در هنگام تورم جوانه
این  هر یک از .)16( باشدمی در هزار 5، با غلظت )تا دو هفته قبل از خزان(پس از برداشت میوه 

رختان به ویژه در صورتی که باغدار در طول فصل رشد موفق به رفع کمبود روي د ها،محلولپاشی
  . موثر استنیز ، براي افزایش محصول در سال آینده )بر اساس نتایج تجزیه برگ( نشده باشد
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گـرم در   میلـی  5/1 در خـاك، و  150تـا   25از  سـیب  غلظت مناسب منگنز در بـرگ درخـت  
 محیطـی، شـرایط  بـه  ك خا قابل جذبمنگنز  با توجه به وابستگی شدید. )14(باشد میکیلوگرم 



  ٢٤/ سیب درخت تغذیه و خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت دستورالعمل 
 

برگ درخت دچـار کمبـود    .بر اساس غلظت منگنز در برگ باشد ،کوددهی آنمدیریت  بهتر است
مصرف سولفات منگنز بـراي رفـع    .)12شکل ( دهدمنگنز زردي خاصی در بین رگبرگها نشان می

با توجه به تثبیت شدید منگنز در خـاك، محلولپاشـی سـولفات منگنـز،     . کمبود توصیه می شود
زمان مناسب این محلولپاشی، پس از ریزش گلبرگهـا و یـا پـس از    . باشدنتر از سایر روشها میارزا

سمپاشی بـا قارچکشـهاي    .باشددر هزار، می 5، با غلظت )تا دو هفته قبل از خزان(برداشت میوه 
در صـورتی کـه   همچنـین  . داشـت  خواهـد نیـز  تأمین منگنز جهت ، اثرات مفیدي از داراي منگنز

در ، شاهد کمبـود منگنـز   وجود داشته باشد...) کود دامی و (منظمی براي افزودن کود آلی برنامه 
  . نخواهیم بوددرختان سیب 

  

  
  اي از درخت سیب دچار کمبود منگنزشاخه: 12شکل 

  
گرم سولفات منگنز بـراي هـر درخـت     100تا  50معموال  در صورت ضروري بودن مصرف خاکی،

   . باشد) به همراه مواد آلی(، که بهتر است به صورت چالکود شودتوصیه میبالغ 
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دهد، امـا  مس براي درختان سیب رخ نمی یههاي آهکی کشورمان معموالً مشکل تغذدر خاك

مناسـب  غلظـت  . مواجه خواهیم شـد  آنهاحتی مرگ یا ها و   رشد شاخهدر صورت بروز، با کاهش 
بسـیاري از  . )13( میلی گرم در کیلوگرم گزارش شده است 20تا  5، سیبمس در برگ درختان 
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بـرگ   باشند و سم پاشی با این سموم به افزایش غلظت مـس در  سموم قارچ کش حاوي مس می
میلـی گـرم در کیلـوگرم     6/0 ،حد مناسب غلظت مس قابل جـذب در خـاك  . انجامد درختان می

در صـورتی کـه   . کود بهتر است بر مبناي تجزیه بـرگ باشـد  این البته مصرف . گزارش شده است
بـا سـولفات    پاشـی  محلولناکافی باشد، بهترین راه براي جبران آن غلظت مس در برگ درختان 

   .نشوندزنگار دچار  ها  میوهتا  از برداشت انجام شود بعدبهتر است محلول پاشی این . مس است
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درختـان   بـراي ر واز قابلیت جذب بــ خاکهاي آهکی، تا حدي حضور مقادیر فراوان کلسیم در 

بور مواجـه  سمیت در بسیاري از باغها، به علت شوري خاك و آب آبیاري، با البته . کاهد میسیب 
به عبارت دیگر اگـر در بـاغ دچـار    . است کمفاصله بین کمبود و سمیت این عنصر بسیار  .هستیم

در صـورت افـزودن سـاالنه    . شـوند یش از حد الزم کود مصرف شود، درختان مسموم میکمبود، ب
  .به خاك، معموال کمبودي از نظر این عنصر وجود نخواهد داشت دامیکود 

گـزارش   گـرم در کیلـوگرم   میلی 50تا  20بین  ر در برگ درختان سیبوحد مناسب غلظت ب
در البتـه  . باشـد کمبود بور، کاهش تشکیل میوه مـی در باغهاي تجاري بارزترین نشانه . است شده

، رشـد  هشـد  از میران تشکیل میوه کاسته باز هم ر، وصورت مصرف غیر ضروري کودهاي حاوي بـ
ـ   . یابد افتد و تعداد شکوفه کاهش می ها و گلدهی به تأخیر می نمو جوانهو  ر در وغلظـت مناسـب ب

 .راهنماي خوبی براي نیاز به کوددهی بور است که باشدمیگرم در کیلوگرم  میلی 2تا  5/0 ،خاك
زمـان  . در هـزار روش مناسـبی اسـت    5بـا غلظـت   اسید بوریـک   پاشی محلول، در صورت کمبود

، پـس از ریـزش   )هـا قبـل از بـاز شـدن شـکوفه    (ها مناسب این محلولپاشی، در هنگام تورم جوانه
بسته به شدت کمبود، یـک   .باشدمی )تا دو هفته قبل از خزان(گلبرگها و یا پس از برداشت میوه 

 100تـا   25در صورت ضروري بودن مصـرف خـاکی،   . شودمحلولپاشی توصیه میبار و یا هر سه 
  .شودتوصیه میبالغ گرم اسید بوریک براي هر درخت 
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، دریـایی مینـه، عصـاره جلبـک    آاسـید هیومیـک، اسـید فولویـک، اسـیدهاي       تحت عنـاوین 
عنـوان  گاهی از ایـن مـواد بـا    . عرضه شده استترکیبات متنوعی در بازار  ،...و ضدیخهاي گیاهی 

همچنـین کودهـاي متعـدد زیسـتی بـا عنـاوین مختلـف         .شودیاد مینیز  "محرکهاي رشد"کلی 
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وابسـته بـه   اثربخشـی ایـن مـواد،    . توزیع گردیده اسـت در بازار ) ...و  ازتوباکتر، تیوباسیلوسمیکروبی، (
. باشـد مـی ...) و  کـوددهی، آبیـاري  (و مـدیریتی  ) و خـاك  ییشرایط آب و هوا(عوامل متعدد محیطی 

به این ترتیـب اثـر   . باشندکیفیتهاي بسیار متفاوتی میداراي همچنین انواع داراي مجوز توزیع در بازار، 
ابتـدا   باغـدار بهتر است  .شود، بسیار متفاوت میباغو شرایط کود  بسته به کیفیت ،آنها اقتصادي بخشی
و صـرفه   و پـس از اطمینـان از اثربخشـی   صـورت آزمایشـی مصـرف    چنـد درخـت بـه    بر روي آنها را 

مقدار و نحوه مصرف این مواد بسیار اختصاصـی بـوده   . نمایندباغ لحاظ جامع در مدیریت ، آن اقتصادي
    .بندي به کار برده شوندو بایستی دقیقا مطابق با راهنماي مصرف درج شده بر روي بسته 
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 :)1( رودمیانتظار محلول پاشی بیشتري از بخشی اثر، شرایط زیردر 
  .پائین بودن سطح حاصلخیزي خاك و عدم مصرف خاکی کود در زمان مناسب  -الف
. )میکودهاي فسفاتی و پتاسیمانند (ودهاي غیر متحرك کبا خاك پخش سطحی و عدم اختالط   - ب

   .نبوده و درخت دچار کمبود استریشه دسترس در در این حالت علیرغم مصرف کود، عناصر غذایی 
  :هنگامی که از جمله. به عنصر غذایی بیش از توان جذب ریشه باشده گیاز نیا -پ
ود محدرا یشه ر سويبه غذایی  عناصرل نتقااباشد که حاللیت یا اي به گونهك یط خااشر - 1

، هاي رقیبباالي یونغلظت آهک زیاد و پی اچ باال، رسوب کردن عناصر غذایی در خاك، ( کند
  ).در خاك ناکافیو یا تهویه زیاد ، رطوبت خیلی کم ، رطوبتضعیف یشهر
باعث عدم  ،خاك در اوایل بهاربیش از حد  سرديمثال . هگیافیزیولوژي اختالل در بروز  - 2

شود و این در حالی است که قسمت توانایی ریشه براي جذب عناصر غذایی به مقدار کافی می
 .باشندها نیازمند دریافت عناصر غذایی میهوایی درخت فعال و جوانه

و بسیار پر  به ویژه در یک سال آور هاو سرشاخه هشد سریع میور( غذاییعناصر ز به نیااوج  در دوره - 3
  .، ریشه نتواند نیاز درخت را تامین کندداده شده دکو کهايخاممکن است حتی در در این حالت . )محصول

، )پتاسیموژن و نیترص بخصو(به عنصر غذایی ) در یک قسمت از درخت( موضعیز قتی نیاو - 4
فقط به همین علت گاهی  .سایر قسمتهاي درخت باشدخاك و یا از  انتقال آن عنصر ظرفیتاز بیشتر 

ك کم تحرهمچنین . شود، عالیم کمبود عنصر غذایی دیده میرگبزي هاهمیودر برگهاي نزدیک 
  .شده و محلولپاشی ضروري شودانتقال آن به میوه  کاهشباعث ممکن است ، در آوند آبکشکلسیم 
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 چوبی در آوند قتعرو تبخیر ن جریاباعث کندي  ،دیازطوبت رخشکی یا طوالنی ي هادورهبروز   - 5
 .نمایدمیود محدرا ) مانند کلسیم و منگنز(در آوند آبکش  کم تحركیی اعناصر غذل نتقاو اشده 

با توجه به هزینه بر بودن عملیات محلولپاشی و نیز امکان آسیب رسانیدن بـه پوسـت میـوه    
اي باشـد کـه تـا حـد امکـان نیـازي بـه        ، بهتر است مدیریت بـاغ بـه گونـه   )کاهش بازارپسندي(

ها، ادغام عملیات سمپاشـی و محلولپاشـی عناصـر غـذایی     براي کاهش هزینه. دمحلولپاشی نباش
. بسیار موثر است، مشروط بر آنکه قابلیت اختالط بر اساس جداول مربوطـه وجـود داشـته باشـد    

  .  براي اطمینان بایستی به جداول مربوطه مراجعه نمود
  

  هنماي نمونه برداري از خاك و برگرا -17
اگـر  . باشـد  برداري صحیح از خاك باغ، کاري مهم و نه چندان ساده می نمونه: خاك از بردارينمونه - الف 

نمونه خاك به گونه مناسبی تهیه نشود، نتایج بدست آمده از آزمایشگاه از صـحت کـافی برخـوردار نبـوده و     
ـام مـی    ـاك انج ـ    ،)ماننـد کـوددهی  (شـود،   اقدامات بعدي که براساس نتایج آزمون خ ـام  ه نیـز ب  درسـتی انج

ـا عمـق   بـاغ  که وزن یک هکتار خـاك   با توجه به این. )2( شود نمی ـانتیمتري، حـدود    90ت میلیـون   15س
ـار      دواي  شود که تهیه نمونه باشد، مالحظه می کیلوگرم می ـاك باشـد، ک کیلوگرمی که نمایندة این مقـدار خ

  . تهیه کردتوان نمونۀ قابل قبولی  با این حال با رعایت موارد ذیل می. چندان آسانی نیست
قطعات کاغذ یا مقـوا و   ،شامل بیل، بیلچه، کیسه( پس از تهیه وسایل الزم براي نمونه برداري

می توان بـا انـدازه گیـري    ، دم دسترسی به نقشهدر صورت ع. ، نقشه باغ را بررسی کنید)خودکار
بـر روي  . کـرد را رسـم  ) کروکـی (مختلف آن، نقشه تقریبی باغ قسمتهاي از  باغ و بازدید پیرامون
از هر قطعه جدا شـده بـر روي نقشـه،     ، به طوري کهکنیدباغ را به قطعات مختلف تقسیم نقشه، 

. باشد، تا حد ممکن یکنواخت کودها نظر شیب، رنگ خاك، بافت خاك، تاریخچه کشت و مصرف
. ، متفـاوت باشـد  و بـا قطعـات دیگـر    بودهداراي شرایط یکسان از نظر موارد فوق  ،یعنی هر قطعه

مـارپیچ  تصادفی و به شـکل  در سطح هر قطعه به صورت . سپس به داخل هر یک از قطعات بروید
 کیلـوگرمی  حدود یـک  )قطعه مساحتبسته به (نمونه خاك  20تا  5تعداد در آن حرکت کرده و 
قبـل از  . با کمک بیل و بیلچه برداشته و درون یک کیسـه بریزیـد  سانتیمتري  30از عمق صفر تا 

برداشت هر نمونه نیز بقایاي گیاهی و مواد خارجی موجود بر سطح خاك را به آرامی کنار زده و سپس 
و  60تا  30همین کار را براي اعماق در کیسه هاي جداگانه اي . خاك را برداشته و درون کیسه بریزید

مراقب باشید تا نمونه خاك یک عمق، با نمونه خاك اعماق دیگر . سانتیمتري نیز انجام دهید 90تا  60
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قلـوه سـنگهاي   . خاك جمع شده در داخل کیسه را به خوبی مخلوط کنیـد . )13شکل ( آمیخته نشود
بـر روي  . گرم از این خـاك را بریزیـد  دو کیلوسپس در کیسه دیگري مقدار . را از آن خارج کنیدبزرگ 
محل و قطعه نمونـه  ، تاریخ نمونه برداري، مشخصات نمونه از قبیل عمق نمونه بردارياي از کاغذ، قطعه

در . کیسـه بیندازیـد   دروننوشته و با خودکار را الزم اطالعات دیگر و ، مالک باغ نام نمونه بردار، برداري
ایـن کیسـه را مجـددا در     .که خاك رطوبت خود را از دست ندهداي ه گونهبکیسه را به خوبی ببندید، 

کیسه دیگري گذاشته و مشخصات را مجددا بر روي کاغذ دیگري نوشته و در کیسه دوم بیندازیـد و در  
   :در نظر داشته باشیدنکات زیر را . آن را ببندید

  .داري نباید بیش از یک هکتار باشدمونه برمساحت قطعات ن - 1
آبیاري نشده (تهیه نمونه باید زمانی صورت گیرد که خاك در حالت رطوبت طبیعی بوده  - 2

  . و همچنین خاك یخ نزده باشد) باشد و یا گاورو باشد
  . شودنکوددهی و یا سمپاشی شده تهیه ی که اخیرا از محل های خاك، نمونه - 3
   .بیرونی سایه انداز درخت تهیه شوندقسمت نمونه ها بهتر است از  - 4
  . سانتی متري زمانی صورت گیرد که ریشه ها هنوز بیدار نشده باشند 30بهتر است نمونه برداري از اعماق بیش از  - 5
نباید  ، کیسه نمونه خاكدستکش و هیچیک از ادوات نمونه برداري از قبیل بیل، بیلچه - 6

 .شودنحاوي آلودگی هاي شیمیائی باشند و از ادوات گالوانیزه براي نمونه برداري استفاده 
 .هاي خاك بیش از یک هفته منتظر آزمایشگاه باشند، هواخشک شونداگر قرار است نمونه - 7
از قسمتهایی از خاك باغ که در گذشته کودهاي شیمیایی و آلی را به صورت موضعی دریافت  - 8

  .، نمونه برداشته نشود، مگر آن که هدف خاصی در نظر باشد)کود یا چالکود کانال( اندکرده
اي تا عمق مورد نظر براي این کار ابتدا چاله. داریدنمونه خاك را از تمام عمق مورد نظر بر - 9

 ).13 شکل( سپس از کنار آن نمونه بردارید. کنده، خاك آن را به کناري بریزید

  
  خاك از تمام الیه مورد نظر با بیلچه و یا بیل برداشت نمونه: 13شکل 
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بر اساس نتایج تجزیـه  سیب، بایستی وصیه مصرف کود در باغهاي ت :برگاز نمونه برداري  -ب
بـه  . باشد و از تجزیه خاك در هنگام احداث باغ، و یا براي تفسیر نتایج تجزیه برگ استفاده شـود برگ 
بـا   درختـان سـیب،   برگهـاي فیزیولوژیکی درختان میـوه، غلظـت عناصـر غـذایی در     خصوصیات علت 

تغییرات در زمان خاصـی از دوره رشـد بـه حـداقل رسـیده و تقریبـاً       این . گذشت زمان تغییر می کند
تـا   110سـیب،  بـاغ   در .باشـد بـرگ مـی  برداري از مناسب براي نمونه زمان هنگام این . ثابت می ماند

بـرداري  زمان مناسب براي نمونه ، )گلدهیآغاز یا چهار ماه بعد از ( آغاز ریزش گلبرگهاروز بعد از  125
، رقـم، انـدازه   نـوع ، سـن (ابتدا باغ را از نظر شرایط درختان برگ، برداري از  ونهنمبراي . باشدمیاز برگ 

شـیب،  ، جهت آبیاري، روش شیب زمین( باغو همچنین از نظر شرایط ) …رشد، شکل ظاهري برگ و 
و  هدرخت را انتخاب کـرد  10تا  8 قطعهسپس از هر . کنیدمختلف تقسیم  قطعاتبه ) …و  رنگ خاك

تمیـز  پالسـتیکی  ، آنها را در یـک پاکـت کاغـذي و یـا کیسـه      درختبرگ از هر نمونه پس از برداشت 
صـاحب  و  رخـت دو رقـم   نوع، زمان و نام نمونه بردار، محل، تمامی اطالعات الزم از قبیل تاریخ. بریزید
اي بـه گونـه  (کیسه ها را در یخدان . اي از کاغذ نوشته و درون آن بیندازیدبا خودکار بر روي قطهباغ را 

در صـورت نـرم و لهیـده شـدن     . ببریـد  به سرعت به آزمایشگاهدهید و قرار ) که در معرض آب نباشند
  .باشد ها، نتایج حاصل از تجزیۀ برگ فاقد ارزش می نمونه

  
  
  
  
  
  

  برگ از محل نمونه برداري - 14شکل 
  

  : توجه کنیدنکات به این 
 .واریته هاي مختلف را با یکدیگر مخلوط نکنیدیا نمونه هاي پایه ها و  - 1
سرمازدگی و ، آسیب جوندگاناز معدود درختانی که داراي ویژگیهایی مانند ضربه خوردگی از ادوات کشاورزي،  - 2

 شد، یک نمونه درختان باغ مشکل خاصی دیده البته اگر بخشی از . هستند، نمونه برداشته نشود گاهریشه یا آبگرفتگی
  .دنشوآزمایش از درختان سالم تهیه تا جداگانه  برگ دار و یک نمونه از درختان مشکل برگ

برگ مناسب 
نمونه برای 
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گ باید از قسمتهاي مختلف تاج درخت نمونه هاي بر .برگ باشد 50-70 دارايهر نمونه  - 3
بیش از سرشاخه از هر . برداري نشود جوشهاي نمونه از پاجوشها یا تنه. تهیه شود) چهار طرف(

 . برگ برداشته نشود 10از یک درخت نیز بیش از . برداشته نشوددو برگ 
برگهاي نزدیک به انتها و . )شکل باال( در سال جاري نمونه برداریدشاخه هاي رشد یافته میانی از برگهاي  - 4

  .برداري مناسب نیستند جهت نمونههاي بارده، ها و شاخه، همچنین برگ سیخکها یا پائین این شاخه
گونه اي که نماینده واقعی از ه ب ،و یا بیماري باشندآسیب دیدگی برگها سالم و بدون  - 5

  . برگهاي تاج درخت باشند
 . ي فلزي استفاده نکنیداز تیغه هاجدا کردن برگ از شاخه، براي  - 6
 10، در غیر این صورت، نمونه برداري باید قبل از محلول پاشی و یا سمپاشی صورت گیرد - 7

 .بردارید نمونه از آن روز بعد
 

 تفسیر نتایج آزمون خاك و برگ -18
 6و  5پس از آن که آزمایشگاه نتایج آزمون خاك و یا برگ را ارائه نمود، با استفاده از جـداول  

و مصـرف کودهـاي    اي از چگونگی تامین عناصر غذایی براي درختـان سـیب   درك اولیه توانمی
  .تر نتایج، با کارشناسان نیز مشورت نماییدبراي تفسیر دقیق. داشتضروري 

  
  )غلظت بر حسب میلیگرم بر کیلوگرم(تفسیر نتایج آزمون خاك براي باغ سیب  -5جدول 

  

  زیاد  مناسب  کم  ريعنصر غذایی و روش آزمایشگاهی اندازه گی
  فاقد معیار مناسب  فاقد معیار مناسب  فاقد معیار مناسب  نیتروژن

  20بیش از   10 – 20  10کمتر از   )اولسن(فسفر 
  200بیش از   120 -  200  120کمتر از   )استات آمونیوم(پتاسیم 

  فاقد معیار مناسب  فاقد معیار مناسب  فاقد معیار مناسب  کلسیم
 فاقد معیار مناسب  60 -  480  60کمتر از   )آمونیوماستات (منیزیوم 
 فاقد معیار مناسب  6 - 20  6کمتر از   )استات آمونیوم(سولفات 
 فاقد معیار مناسب  فاقد معیار مناسب  فاقد معیار مناسب  دي تی پی اي(آهن 
 فاقد معیار مناسب  5/1بیش از   5/1کمتر از   )دي تی پی اي(  منگنز
 فاقد معیار مناسب  1بیش از   1کمتر از   )دي تی پی اي(  روي
 فاقد معیار مناسب  6/0بیش از   3/0کمتر از   )دي تی پی اي(  مس

  2بیش از   5/0– 2  5/0کمتر از   )آب داغ( بور
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  تفسیر نتایج آزمون برگ براي درخت سیب بارده: 6جدول 

 
 آبیاري -19

از نظـر اقلیمـی نیـز جـزو      و در حدود یک سوم میانگین جهانی بـوده  ایرانمیانگین بارندگی 
توجه بیشتر به مـدیریت و   در چنین شرایطی. شودمناطق خشک و نیمه خشک دنیا محسوب می

در این میان، روشهاي مبتنی بر کم آبیاري در سالهاي اخیر مـورد  . روشهاي آبیاري ضروري است
فاصله دو آبیـاري   تا حد امکان( کاهش عمق آب آبیاري، افزایش دور آبیاري. توجه قرار گرفته اند

، از جملـه  )آبیـاري قسـمتی از سـایه انـداز درخـت     (موضـعی  و همچنـین آبیـاري    )بیشتر باشـد 
در مدیریت کم آبیاري، هدف مصرف آب کمتـر اسـت، بـدون آن    . باشدمدیریتهاي کم آبیاري می

در چنین حالتی مصرف کمتـر آب، باعـث افـزایش    . که کاهش عملکرد چندانی وجود داشته باشد
 .گرددمی) ازاء آب مصرفیه بمیوه عملکرد (ایی مصرف آب کار

عملکـرد درخـت، انـدازه میـوه،      .عملکرد درختان سیب دارد برنقش تعیین کننده و موثري  آبیاري
بـر خـالف تصـور، آبیـاري     . در باغ دارد یاريوابستگی زیادي به مدیریت آب ،آنمیوه و دوام عطر و طعم 

  . دهددرختان را کاهش میدهی آبیاري ناکافی، رشد و باربیش از اندازه نیز به اندازه 
 شـرایط اقلیمـی و آب و هـوایی    ،در باغـات سـیب   آبیـاري یکی از عوامل تاثیرگذار بر دفعـات  

در منـاطق معتـدل بـا تابسـتانهاي     . از مناطق معتدل است ترو در آب و هواي خشک بیش است منطقه

 غلظت بر حسب درصد
 زیاد مناسب کم عنصر

2/2کمتر از  نیتروژن  4/2 -2/2 4/2بیش از    
11/0کمتر از  فسفر  3/0 -11/0 3/0بیش از    

2/1کمتر از  پتاسیم  2 -2/1 2بیش از   
5/1- 2  5/1کمتر از  کلسیم 2بیش از   
2/0- 5/3  2/0کمتر از  منیزیم 5/3بیش از    
1/0کمتر از  سولفور 1/0بیش از    فاقد معیار مناسب 

گرم در کیلوگرم غلظت بر حسب میلی  

مناسبفاقد معیار  آهن  فاقد معیار مناسب فاقد معیار مناسب 
25کمتر از  منگنز  150 -25 150بیش از    
5کمتر از  مس  20-5 20بیش از    
15کمتر از  روي  200 -15 200بیش از    
20کمتر از  بور  50-20 50بیش از    
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بدون آن که بـر   رشددر اوایل فصل  مالیم تنش آبی .شوددیم نیز دیده می سیبباغهاي گاهی مالیم، 
تـازه   در این زمان سـلولهاي . دهدرا کاهش می سیب وزن میوه، اندازه و تعداد میوه درخت اثري بگذارد

 ، مانعکمبود آب و ن هستندهاي تازه تشکیل شده، در حال رشد و بزرگ شدکوچک میوهو  تکثیر یافته
درصد آب به همراه  درختعملکرد و  ماندهباقی  ها کوچکمیوهدر این حالت  .شودمیآنها بزرگ شدن 

بایستی بنابراین هر چند که در اوایل فصل هوا نسبتا خنک است، باز هم باغداران . یابدکاهش می ،میوه
تنش آبی مالیم در فاصله زمانی پایان . داشته باشند آبیاريآب از نظر دور و عمق  یبرنامه آبیاري مناسب

). 15(  ي نـدارد تـاثیر که پس از آن  درحالی کاسته،درخت تاج رشد از ، آنروز پس از  100تا گلدهی 
تنش البته . پذیردپایان می، سه ماه پس از گلدهی، درخت رویشی که رشد است ناشی از آنمطلب  این

همچنـین  . کاهدمی نیز درختآینده سال از باردهی  يودتا حد پایانی فصل رشد،در مراحل  آب شدید
ایـن ویژگـی در ارقـام    . دهـد را کاهش میهاي سال بعد تعداد میوهآبیاري ناکافی در اوایل تابستان نیز 

   .استسیب بهاره آشکارتر 
سیب را نیز تحت تاثیر قـرار   آبیاري ناکافی در طول فصل رشد عالوه بر عملکرد، کیفیت میوه

 پـر و ، سـفتی گوشـت   )قنـد و امـالح  (مواد جامد محلول ايموجب افزایش محتواز جمله  .دهدمی
سـیب  میـوه  غلظت هورمون اتـیلن را در   ،آبیاريتنش آبی و کم. شودمیوه میپوست رنگ شدن 

  .گردد می زودرس شدن آنو موجب افزایش 
درخت یک نیاز تعیین کننده مهم دو عامل ، قدرت تبخیرکنندگی اتمسفر و اندازه تاج درخت

نیاز آبـی درخـت    ،تاج درخت بزرگتر باشداندازه  هر چه منطقه گرم و خشکتر و. باشندمی به آب
بـا ورود بـه گرمتـرین    و ها با باز شدن جوانه ها و افزایش تعداد و اندازه برگهمگام . شودبیشتر می
 درخـت سـیب در  آبی عموما بیشترین نیاز . یابد، همواره نیاز آبی درخت افزایش میسالماههاي 

، نیـاز آبـی بـه    ارقام سیب پاییزه میوهپس از برداشت . افتداتفاق میروز پس از گلدهی  60حدود 
سـوخت  ضمن کـاهش  هوا رو به خنکی گذاشته و با برداشت میوه،  در این زمان. یابدشدت کاهش می

بـیش از   پربار،درختان نیاز آبی . یابدکاهش مینیز بسته شدن نسبی روزنه ها، تعرق  وو ساز در برگها 
. دارنـد بـی کمتـري   آشود، نیاز درختانی که بر اثر هرس تاجشان کوچک می .باشد می کم باردرختان 

تا از آسیب بـه درختـان    گرددخاصی اعمال آبیاري اگر آب کافی در اختیار نباشد، بایستی مدیریتهاي 
   :در این ارتباط راهکارهاي ذیل پیشنهاد می گردد .شودجلوگیري  تا حد امکان و کاهش محصول

  منظـور  ه امکـان ذخیـره آب بـ   میوه و پـس از آن،   برداشت نزدیکی زمانحذف آبیاري در با
 این مـدیریت بـراي ارقـام    البته .فراهم گرددسال آینده در تابستان افزایش تعداد نوبتهاي آبیاري 
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خر بهار و یا اوایـل تابسـتان   در اوامحصول براي ارقام بهاره که برداشت  .استمناسب پائیزه  سیب
 . این مدیریت مناسب نمی باشداست، 

 میسـر نمـی   به روش معمـول  سطح باغ  کل امکان آبیاري ،محدودیت آبی که به علت هنگام
کـه  تنظیم شـود  اي ونهروش آبیاري به گ .انجام پذیرد درختان به صورت یک طرفهآبیاري ، باشد

درختـان  ، سمت دیگر بعدينوبت در . گرددیک سمت از درختان آبیاري  تنهاوبت آبیاري، ن هر در
- نامیـده مـی   "خشکی موضعی ریشـه  شیوهکم آبیاري به مدیریت "مدیریت آبیاري، این . یاري شودآب

ک در زیبسـی اسـید آ تولیـد و ترشـح   گیرنـد،  هایی که در معرض خشکی خاك قرار مـی ریشهدر . شود
 کاهش تعـرق  یتاهابرگها  و ن سبب بسته شدن نسبی روزنهدر نتیجه و یافته افزایش جریان شیره خام 

همچنین در قسمتی که آبیاري نشده، تبخیر از سطح خاك کـاهش یافتـه و بـه ایـن شـکل      . گرددمی
بـه  یسـتند،  ندر خشـکی  هـا  از آنجا که در این روش، نیمی از ریشه. یابدکارآیی مصرف آب افزایش می

  .شودنمیآسیب جدي وارد  سیب اندرخت رشد و باردهی
  ،مثال با استفاده (اي نازك از خاك با الیهآن اختالط و علفها ریشه کنی با در طول فصل رشد

از سـطح  تبخیـر  بـه ایـن ترتیـب    تـا  شود تشکیل  خاكبر سطح از مواد آلی اي الیه، )از روتیواتور
  .)مالچ طبیعی( کاهش یابدخاك 

 

 
  آبیاري یکطرفه(خشکی موضعی ریشه شیوه آبیاري به  - 15شکل( 
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 :کوددهی بر اساس مراحل رشد درختان سیب -20
نتایج آزمون خاك و  و  مراحل رشد بر اساس )بالغ( 1راهنماي کوددهی باغهاي سیب بارده: 7جدول 

  .میباشدمتن نشریه اي از این جدول چکیده. رگب

  
  

                                                        
کودهاي اثربخش موجود در  انواع این راهنما براي شرایط معمول یک باغ سیب و بر مبناي استفاده از ارزانترین- 1

  . براي شرایط خاص، با کارشناسان مشورت نمایید. ، تدوین گردیده است)براي باغدار کسب بیشترین سود(بازار 

 روش مصرف  توضیحات
مقدار 
 مصرف

  مرحله رشد نوع کود

عمق (در صورتی که نتایج تجزیه خاك 
، میزان ماده آلی )سانتی متر 30صفر تا 

  .درصد نشان دهد 3خاك را کمتر از 

اختالط با خاکی که 
آبیاري  در هنگام

 خیس میشود

تن  25تا 
در هکتار، 
بر حسب 
توان مالی 

 باغدار

انواع کود آلی 
دامی، کمپوست (

مرغوب و ...) و
 ارزان

  )هاقبل از تورم جوانه(خواب زمستانی  - 1

 
در صورتی که نتایج تجزیه برگ در 

تابستان سال گذشته، نیاز به هر یک از 
فسفر کمتر از : این کودها را تایید نماید

درصد،  2/1درصد، پتاسیم کمتر از  11/0
. میلی گرم در کیلوگرم 15روي کمتر از 

، به همراه آن 1ردیف  در صورت اعمال
  .باشد

اختالط با خاکی که 
آبیاري خیس  هنگام

 میشود

 3تا 
کیلوگرم 
براي هر 

در (درخت 
  )مجموع

کودهاي سوپر 
فسفات تریپل و  
سولفات پتاسیم 
  و سولفات روي

  )هاقبل از تورم جوانه(خواب زمستانی - 2

 

 2و  1در صورت عدم اجراي ردیفهاي 
همچنین نتایج تجزیه . شود،اعمال 

برگ در تابستان سال گذشته نیز 
بایستی نیاز به مصرف هر یک از این 

فسفر کمتر از : کودها را تایید نماید
درصد،  2/1درصد، پتاسیم کمتر از  11/0

غلظت آهن در برگ مالك نیست و در 
صورت زردي برگهاي انتهاي شاخه در 
سال گذشته مصرف شود، روي کمتر از 

  .میلی گرم در کیلوگرم   15

چالکود یا کانالکود، 
به همراه کود آلی 

در سایه انداز  فراوان
درخت در جایی که 

با آبیاري خیس 
  میشود

 5/1تا 
کیلوگرم 
براي هر 

در (درخت 
  )مجموع

کودهاي  سوپر 
فسفات تریپل و 

سولفات پتاسیم  
و سولفاتهاي 
  آهن و روي

  )هاقبل از تورم جوانه(خواب زمستانی - 3

  
 

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در 
تابستان سال گذشته، نیاز به هر یک از 

نیتروژن برگ : این کودها را تایید نماید
و  15درصد، روي کمتر از  2/2کمتر از 

 .میلی گرم در کیلوگرم 20بور کمتر از 

محلول با  محلولپاشی
در  5غلظت 
در (هزار 

 )مجموع

اوره، سولفات 
روي و اسید 

 بوریک

  )قبل از باز شدن جوانه(تورم جوانه ها - 4
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 -ادامه جدول

                                                        
درخـت در نقـاط مختلـف بـاغ      5در تمام توصیه هاي محلولپاشی، ابتدا به صورت آزمایشـی بـر روي    - ١

، بر روي تمامی درختان برگ و میوه ساعت و اطمینان از عدم سوختگی 48پس از گذشت و محلولپاشی 
  .کودها بایستی از انواع مرغوب باشند. باغ محلولپاشی شود

  

روش   توضیحات
 مصرف

مقدار 
 مصرف

  مرحله رشد نوع کود

مقدار اوره مصرفی در این محدوده، بر اساس 
نتایج تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال 

دقیقتر جاري انجام خواهد شد، براي سال آینده، 
به این صورت که اگر غلظت نیتروژن در . شود

 10درصد بشود، در سال آینده  2/2برگ، کمتر از 
 .درصد بیشتر اوره مصرف شود و بالعکس

کودآبیاري، 
یا پخش بر 
روي خاك 
سایه انداز و 

بالفاصله 
 آبیاري

تا  50
150 
گرم 

براي هر 
 درخت

بال فاصله پس از ریزش گلبرگها  -5 اوره
  )یوهتشکیل م(

  
در صورتی که نتایج تجزیه برگ در تابستان سال 
گذشته، نیاز به محلولپاشی هر یک از این کودها 

درصد،    2/1پتاسیم کمتر از : را تایید نماید
درصد، غلظت آهن در برگ  2/0منیزیم کمتر از 

مالك نیست و در صورت زردي برگهاي سرشاخه 
مصرف شود، ) جاريدر سال گذشته یا سال (

پی  25پی پی ام، منگنز کمتر از   15روي کمتر از 
  .پی پی ام 20پی ام و بور کمتر از 

محلولپاشی محلول 
با 

غلظت 
در  5

هزار 
در (

  )مجموع

سولفاتهاي 
پتاسیم، 
منیزیم، 
آهن، 
روي، 

منگنز و 
اسید 
  بوریک

تا بیست روز پس از ریزش گلبرگها -6
  و تشکیل میوه

مصرفی در این محدوده، بر اساس مقدار اوره 
نتایج تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال 

جاري انجام خواهد شد، براي سال آینده دقیقتر 
به این صورت که اگر غلظت نیتروژن در . شود

درصد گزارش شود، در سال  2/2برگ، کمتر از 
درصد بیشتر اوره مصرف شود و  10آینده 

 .بالعکس

کودآبیاري 
یا پخش بر 
روي خاك 
سایه انداز و 

بالفاصله 
 آبیاري

تا  150
450 
گرم 

براي هر 
 درخت

حدود یک ماه پس از ریزش -7 اوره
  گلبرگها

  )میوه در حدود اندازه فندق(

مقدار اوره مصرفی در این محدوده، بر اساس نتایج 
تجزیه برگ که در اواسط تابستان سال جاري انجام 

به این . شودخواهد شد، براي سال آینده دقیقتر 
 2/2صورت که اگر غلظت نیتروژن در برگ، کمتر از 

درصد بیشتر  10درصد گزارش شود، در سال آینده 
  .اوره مصرف شود و بالعکس

کودآبیاري و 
یا پخش بر 
روي خاك 
سایه انداز و 

بالفاصله 
 آبیاري

تا  100
300 
گرم 

براي هر 
 درخت

  حدود دو ماه پس از ریزش گلبرگها-8 اوره
  )ر حدود اندازه گردومیوه د(
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 -ادامه جدول

  
  مورد استفادهمنابع . 20
 .ص 147. در دست انتشار. تغذیه برگی. ریاحی. و ا. س .م تدین، .1
بهینـه  . 1382. ج .م ،و ملکـوتی  .س .م ،درودي. ر .م ، باللـی، ، پ، مهـاجر میالنـی  .ز ،خادمی .2

سـیب،  (حصوالت استراتژیک با اسـتفاده از مـدل کـامپیوتري    مسازي توصیه کود براي تعدادي از 
  .موسسه تحقیقات خاك و آب.1259گزارش طرح شماره  ).هلو و مرکبات

خالصـۀ نتـایج تحقیقـات    . 1367. خواجــه نــوري  . میالنـی و ع مهـاجـر. س، پ. درودي، م .3
، مؤسسـۀ تحقیقـات   751نشریۀ فنی شـمارة  . خاك و آب بر روي درختان سیب در استان تهران

 .خاك وآب، تهران، ایران
 500نشریه شماره . سیب باغ در کود بهینه مصرف راهنماي. 1388. امداد. ر. مو . م .س، سمر .4

 .ایران. کرج، نشر آموزش کشاورزي. موسسه تحقیقات خاك و آب
 . انتشارات نقش جهان. تغذیه صحیح درختان سیب. 1383. حاج هاشمی .ع .و م. ا .ع شهابی، .5
انتشارات سازمان تحقیقات، آمـوزش  . سیب، برنامه ریزي کشت و مراقبت. 1381. د. شرافتیان .6

 . و ترویج کشاورزي، تهران، ایران
  . راهنماي تغذیه گیاه. 1394. صالح، جهانشاه .7

 روش مصرف  توضیحات
مقدار 
 مصرف

  مرحله رشد نوع کود

در صورتی مصرف شود که نتایج تجزیه برگ سال گذشته و یا سال 
 .درصد باشد 5/1 نشاندهنده غلظت کلسیم کمتر ازجاري، 

 5محلولپاشی
هر دو هفته 

 یک بار

محلول 
با غلظت 

در  2
  هزار

 کلرید کلسیم

دو هفته از -9
پس از ریزش 
گلبرگها تا دو 
هفته قبل از 

  میوه برداشت

در صورتی که نتایج تجزیه برگ در نیمه تابستان سال جاري، نیاز به 
 2/2 نیتروژن کمتر از: محلولپاشی هر یک از این کودها را تایید نماید

درصد،  غلظت آهن در برگ مالك  2/1 پتاسیم کمتر ازدرصد، 
زردي برگهاي سرشاخه در سال گذشته مصرف نیست و در صورت 
پی پی ام ، مس  25پی پی ام، منگنز کمتر از  15شود، روي کمتر از 
 .پی پی ام 20پی پی ام و بور کمتر از  5کمتر از 

 محلولپاشی

محلول 
با غلظت 

در  10
در (هزار 

 )مجموع

اوره و 
سولفاتهاي 
پتاسیم، 

آهن، روي، 
منگنز، مس 

و اسید 
 بوربک

 پس از-10
  میوه برداشت
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