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  مقدمه

استفاده از ريز مغذي ها در تغذيه درختان ميـوه از جملـه روش هـائي اسـت كـه بـراي       

عناصـر ريـز مغـذي نقـش و     . رسيدن به توسعه پايـدار و امنيـت غـذائي ضـرورت دارد    

جايگاه ويژه اي در توليدات كشاورزي بر عهده دارند، هر چند ميزان نياز گياه به آنهـا  

ز، روي، مس، بور، موليبدن و كلر در گـروه  هفت عنصر آهن، منگن. اندك است

كمبـود برخـي از ايـن عناصـر از      .عناصر كم مصرف يا ريز مغذي جاي مي گيرنـد 

حـدود يـك سـوم خـاك هـاي كشـاورزي        .جمله آهن و روي گسترش جهـاني دارد 

جهان يا به دليل آهكي بودن و يا به دليل مصرف بي رويه كود هاي فسفاته بـا كمبـود   

در كشور ما نيز مقدار عناصر ريز مغذي در زمـين هـاي    .وبرو مي باشندريز مغذي ها ر

شني و آهكي و يا در زمين هاي زراعي كه در آنها بـه طـور دائـم ارقـام پـر محصـول       

به با اين وجود آمار نشان مي دهد كه در ايران،  .برداشت مي شوند، بسيار اندك است

  . ريز مغذي مصرف مي شودگرم كود  2ازاء هر يك تن كود مصرفي، فقط حدود 

در اين مجموعه سعي شده است تا ضمن معرفي مهـم تـرين عناصـر كـم مصـرفي كـه       

كمبود آنها در بروز بيماري هاي درختان ميوه هسته دار نقش دارد، به اهميت اسـتفاده  

  .از اين عناصر در افزايش عمر باغهاي ميوه هسته دار اشاره نمائيم
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 در كنترل بيمارگرهاي گياهياهميت عناصر غذائي كم مصرف  

عوامل غير زنده مثل كمبود هـاي تغذيـه اي سـبب ايجـاد اخـتالل در رونـد سـاخت و        

اين امر سرعت رشد و نمـو درختـان   . توليد قند، پروتئين و مواد آلي در گياه مي شوند

. را كاهش داده و در نهايت باعث كاهش محصول و ضعف شديد درختان مـي گـردد  

ن ترتيب ضعيف مي شوند در برابر حمله آفات و بيماري ها مقاومتي درختاني كه به اي

چنانچه درختان در حساس ترين مرحلـه رشـد مـثال    . نداشته و به راحتي بيمار مي شوند

در مرحله گلدهي يا تشكيل ميوه با كمبود عناصر غذائي مواجه شوند، خسـارت وارده  

م ناشي از كمبود هاي تغذيه اي از آن جائي كه در اغلب موارد عالئ. تشديد مي گردد

اعـم از ويروسـهاي گيـاهي، قارچهـا و     ( با عالئم حمله برخـي از بيمارگرهـاي گيـاهي   

مشابه مي باشد، باغداران عزيز راه حل مشكل را در كمك متخصصين گيـاه  ) باكتريها

اما نكته مهم آن است كه بسـياري از آفـات و بيمارگرهـاي    . پزشكي جستجو مي كنند

ني كه درختـان در موضـع قـدرت بـوده و از سـرعت رشـد و نمـو مطلـوبي         گياهي زما

اين موضوع اهميـت كـاربرد   . برخوردار باشند، فرصت حمله به گياه را نخواهند داشت

  .صحيح و اصولي عناصر غذائي را در باغهاي ميوه به روشني آشكار مي سازد
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ير مهمـي را در  روي، آهن، منگنز و بور از جمله عناصر ريز مغذي هستند كه تاث

هر يك از عناصـر كـم مصـرف     .كنترل بيماري هاي درختان ميوه بر عهده دارد

بنابراين وجود همگي آنها در حد كفايـت بـراي   . نقش خاصي را در گياه ايفا مي كنند

  . تكميل چرخه زندگي و رشد درختان الزم است

بـه  ( ا، كنـه هـا  كاربرد مناسب و بهينه كودهاي ريز مغذي مي توانـد در كنتـرل شـته هـ    

، انواع چوبخوارهاي درختـان ميـوه و   )خصوص كنه هاي تارتن در بادام و هسته داران

مـوثر  ) به خصـوص سـفيدك انگـور   ( همچنين بيماري هاي مختلف از جمله سفيدكها

  .باشد

  

يك كشاورز نمونه و موفق، پس از آزمايش خاك و تنها در صورت نياز 

 .غذي مي كندريز م كودهاي اقدام به استفاده از

  

  نقش تغذيه گياهي در افزايش عمر درختان ميوه هسته دار 

مرگ زودرس يا كوتاهي عمر درختان ميوه هسـته دار از جملـه مهـم تـرين مشـكالت      

وجـود خـاك هـاي آهكـي در كشـور مـا بـر ايـن         . باغهاي هسته دار در ايران مي باشد
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ــا، ضــعف عمــومي درخ . مشــكل دامــن زده اســت  ــروز برگه ــان، تــرك زردي و كل ت

خوردگي و بروز شانكر در ناحيه طوقه و تنه اصـلي درختـان و زوال تـدريجي آنهـا از     

هر چنـد بيمارگرهـاي   . جمله عالئمي است كه توجه باغداران را به خود جلب مي كند

يكي از عوامل مرگ زودرس هسته داران ) از جمله قارچها، نماتدها و باكتريها( گياهي

قات نشـان داده اسـت كـه تركيبـي از عوامـل مختلـف در       محسوب مي شوند، اما تحقي

كمبود عناصر غذائي از جملـه ايـن   . كوتاهي عمر درختان ميوه هسته دار دخالت دارند

در اكثر موارد مرگ سرشاخه ها و به دنبال آن زوال تدريجي درختان . عوامل مي باشد

  دارانـــ باغ ي است كـه سـبب نگرانـي شـديد    ــباغ در يك يا چند فصل زراعي، عالئم

يكـي از عالئـم مهـم كمبـود عنصـر روي در      اما خوبست بدانيد كـه  . مي شود

، كه گاه به صـورت بيمـاري خـود را نشـان مـي دهـد، كلـروز و        درختان هسته دار

ايـن  . است مرگ جوانه هاي انتهائي درختان ميوه يا خشكيدگي سرشاخه ها در تابستان

وامل قارچي بوده كـه در اغلـب مـوارد اشـتباه     عالئم غالبا مشابه عالئم ناشي از حمله ع

چنانچه باغداران به نشانه هاي كمبود عنصر روي توجه ننمايند ضـعف  . گرفته مي شود

همچنين كمبود روي مقاومـت دفـاعي   . درختان ادامه يافته و زوال آنها آغاز مي گردد

  .بيماريهاي مختلف مي نمايدآن را مستعد حمله آفات وگياه را به شدت كاهش داده و



 

۵  

باريك شدن برگها، ريزش آنها قبل از بلوغ، كاهش فاصـله ميـان گـره هـا و تجمـع      

برگها به صورت دسته اي در سرشاخه ها نيز از ديگر عالئم كمبود روي در باغهـاي  

  .ميوه هسته دار مي باشد
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شناسائي و مقايسه عالئم كمبود روي در اوائل بهار در  -1شكل 
  )چپ(و درختان سالم) راست(ختان هسته داردر

  

  

  مرحله سبز شدن نوك جوانه ها

  

  
  

  مرحله متورم شدن جوانه ها

  
  

  

  مرحله تمام گل

  

  

  مرحله ريزش گل
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  آهن

عمـده تـرين   . درختان ميوه هسته دار در برابر كمبود همـه ريـز مغـذي هـا حسـاس انـد      

نيـاز درختـان هسـته    . آهن است كمبود عناصر ريز مغذي در درختان هسته دار، كمبود

دار به آهن كم است، اما اگر همين مقدار اندك تامين نشود عالئم شديد بيماري بروز 

سبب بـروز بيمـاري   ) به خصوص در هلو( كمبود آهن در هسته داران .مي كند

  .اين بيماري بيشتر در خاك هاي آهكي ديده مي شود .به نام زردي مي شود
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  كمبود آهن در باغهاي هسته دار عالئم ناشي از

  

 :باغداران عزيز به ياد داشته باشيد كه

مصرف زياد از حد كود هاي آهن كيفيت و مرغوبيت ميوه را 

پس در مصرف كودهاي ريز مغذي حتما با . كاهش مي دهد

  .كارشناسان و متخصصان كشاورزي مشورت نمائيد

 

د عنصـر منگنـز نيـز    در باغات گيالس عالوه بر كمبـود آهـن و روي كمبـو   

در درختان هسـته دار  . كمبود منگنز به كمبود عنصر روي بستگي دارد .عموميت دارد

  .عالئم كمبود آهن شبيه كمبود منگنز است

 اهميت بور در درختان ميوه هسته دار

       يكي از اولين عالئـم كمبـود بـور در درختـان گـيالس كـه بـه شـكل بيمـاري پديـدار           

ايـن فراينـد،   . جوانه هاي انتهائي درخـت در تابسـتان مـي باشـد     مي گردد، توقف رشد

درختـاني كـه بـا    . رنگ پريدگي و مرگ برگهاي جوان را نيز به دنبال خواهـد داشـت  

كمبود بور روبرو هستند به دليل ريـزش شـكوفه هـا در بهـار از عملكـرد بسـيار پـائيني        

  .برخوردار مي باشند
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  :باغداران عزيز

 

 ريز مغذي به همراه  از مصرف كود هاي  

  .كنيد خودداريهاي زمستانه روغن 

  

  

 محلول پاشي درختان با ريز مغذي ها را  

  .انجام دهيد شبانه روز در ساعات خنك
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  خالصه مطالب

  :ديدان يا ميآ

 بدن و كلر در گروه عناصر كم يمولبور،  ، ، مسيرو ،منگنز ،هفت عنصر آهن

  .رنديگ يم يجا يزمغذيا ريمصرف 

 تواند در كنترل شته ها، كنه ها،  يم يز مغذير ينه كودهايناسب و بهكاربرد م

  .مختلف موثر باشد يها يماريوه و بيدرختان م يانواع چوبخوارها

 وه هسته دار استيعمر درختان م ياز عوامل كوتاه ييكمبود عناصر غذا.  

 شود يم يبه نام زرد يماريكمبود آهن در هسته داران سبب بروز ب.  

  

   ييخودآزما

  ست؟يچ ياهيگ يها يماريكم مصرف در كنترل ب ييت عناصر غذاياهم .1

 ست؟يوه هسته دار چيش عمر درختان ميافزادر  ياهيه گيتغذنقش  .2

 ست؟يدر درختان هسته دار چ يعالئم مهم كمبود عناصر رو .3

 د؟يح دهيوه هسته دار را توضيت بور در درختان مياهم .4
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  ميبسم اهللا الرحمن الرح
  

  

  

 يجيه تروينشر

  

  يزمغذيکمبود عناصر ر

  وهيدر درختان م يماريو بروز ب
  )ت آهن و بوريبا محور(

  

 

 

 

 :ناشر

  استان تهران يسازمان جهاد کشاورز

  شهرستان اسالمشهر يت جهاد کشاورزيريمد

 جياداره آموزش و ترو

  الف

  :مخاطبين و بهره برداران نشريه

 ين، عالقه مندان بخش باغبانيباغداران، مروج 
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اسالمشهر ـ ميدان نماز ـ خيابان شهيد صياد شيرازي ـ روبروي : آدرس

اداره آموزش  نشگاه آزاد اسالمي ـ مديريت جهاد کشاورزي اسالمشهر ـدا

  ٠٢٢٨-٢٣٤٨١٩١:تلفنـ  ترويج

 ب

  

  

o وه يدردرختان م يماريو بروز ب يز مغذيکمبود عناصر ر :ان نشريهعنو 

  )ت آهن و بوريبا محور(                      

o نگارندگان: 

  )بخش باغبانی ه نهال بذر کشوريقات اصالح و تهيموسسه تحق يئت علميعضو ه( يمهندس رعنا دستجرد

  )اسالمشهر يجهاد کشاورز کارشناس زراعت و اصالح نباتات(يرآباديد حامد اميمهندس س

o تكنولوژيست آموزشي: 

  مهندس علي محمد حسيني 

o ناشر:  

  شهرستان اسالمشهر يت جهاد کشاورزيريمد

  يج و مشارکت مردمياداره ترو
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 پ 
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