
 تغذيه درختان ميوه 

 مقدمه و كليات

آشكار شدن ظرفيت هاي كشور از نظر توليد محصوالت باغباني در طي چند سال اخير و با هدف رقابت بين 

فيت مچنين افزايش كميت و كيالمللي با ديگر كشورهاي جهان براي صدور اين محصوالت و فراوردهاي آن و ه

جمعيت جهان در سال بيست . اين محصوالت نياز به پرداختن تغذيه درختان ميوه را امري اجتناب پذير مي نماييد

ميليارد نفر مي  8,2به حدود  2015ميليون نفر بوده و با توجه به نرخ رشد فعلي تا سال  4,74بالغ بر   سال گذشته 

درصد از مواد غذاي مورد  98بالغ بر . گردد مي   ر احساسبا توجه به رشد سريع جمعيت نياز به غذا بيشت. رسد

نياز بشر از توليدات و فراوردهاي كشاورزي تامين مي گردند با توجه به نقش فرآوردهاي كشاورزي در تامين غذا 

 .بشر همواره در جستجوي يافتن راههاي براي افزايش توليد و بهبود كيفيت محصوالت كشاورزي بوده است

 :ز دو را كلي امكان پذير استاين امر ا

 افزايش سطح زير كشت )الف

 . افزايش توليد در واحد سطح در واحد زمان )ب

ديوف مدير سازمان خوار بار جهاني در پيامي به مناسبت روز جهاني غذا بيان كرد كه ميزان خسارت كمبود عناصر 

و اگر نقش ريز مغزي ها در ارتقاي  .اشدميليارد دالر مي ب128ريز مغزي در كشورهاي در حال توسعه بيش از 

سطح سالمت جامعه نيز مطرح باشد در چنين شرايطي خسارت وارده به سالمت جامعه نيز بسيار نگران كننده 

عالوه بر اين حالليت . مقدار عناصر ريز مغذي در خاك هاي كشاورزي ايران بسيار اندك مي باشد. خواهد بود



حالليت پايين عناصر ريز مغذي به داليل آهكي بودن خاك، . ايران پايين ميباشد عناصر ريز مغذي نيز در خاكهاي

و تدام مصرف نامتعادل كودها  خاك، بيكربناته بودن آب آبياري، تنش خشكي و شوري، مواد آلي كمPHباال بودن 

. ر صدمه مي بينندبديهي است گياهان و درختاني كه در چنين خاك هاي رشد مي كنند از كمبود اين عناص. باشدمي

با مصرف عناصر كم مصرف عالوه بر افزايش عملكرد محصوالت كشاورزي كيفيت محصوالت توليدي ارتقا يافته 

چون اكثر محصوالت كشاورزي توليدي در شرايط اقليمي . و در نهايت ارتقاي سالمت جامعه نيز تحقق مي يابد

شوند كه اوال ميزان آهك آنها باال مي باشد و در  خشك و نيمه خشك و از خاك هاي كشاورزي ايران حاصل مي

چه در شرايط آهكي . بنابراين محصول به دست آمده از عناصر ريز مغذي فقير است. باالي هستندPHثاني داراي 

تواند اين عناصر را جذب كند و يا در صورت جذب، امكان استفاده از آنها را به دليل نمي      يا گياه يا درخت 

به اين ترتيب حركت اين مواد به برگ، دانه و ميوه بسيار كند بوده و به همين دليل . آوند ها ندارد رسوب در

غلظت آنها در اندم هاي مورد مصرف انسان و دام بسيار پايين است و در نتيجه گياه، دام و انسان با كمبود اين 

عاري از مواد معدني دچار عارضه كم خوني  همچنين بيشتر مردم ما به دليل مصرف نان. عناصر رو به رو مي باشد

 .ناشي از كمبود ريز مغذي ها هستند

 

 

 

 

 

 



 عناصر غذايي مورد نياز گياهان

در تغذيه گياه و درخت نه تنها بايد هر عنصر به . تغذيه بهينه گياه شرط اصلي بهبود كمي و كيفي محصوالت است

ميان همه عناصر غذايي از اهميت زيادي  ادل و رعايت تناسب اندازه كافي در دسترس آن قرار گيرد، بلكه ايجاد تع

 .شوندعناصر غذايي مورد نياز گياهان به سه دسته كلي تقسيم مي. برخوردار است

 عناصر غذايي مضر -الف

حتي در برخي موارد غلظت هايي كم اين عناصر مي . عناصري هستند كه براي رشد و نمو گياهان زيان آور هستند

از جمله اين عناصر مي توان به سرب، كادميوم، . موجب كاهش قابل توجهي در عملكرد و رشد گياه گرددتواند 

 جيوه و نيكل اشاره كرد

 عناصر غذايي مفيد -ب

براي مثال . عناصري هستند كه درصورت وجود در محيط سبب بهبود رشد گياه و يا گياهان خاصي مي شوند

برنج وجو و يا كبالت و موليبدن براي تثبيت بيولوژيكي نيتروژن مفيد مي سديم براي چغندر قند، سيليس براي 

 .باشند

 عناصر غذايي الزم يا ضروري -ج

 :سه معيار براي ضروري بودن وجود دارد كه عبارتند از

 . گياه بدون آن عنصر قادر به تكميل چرخه حيات خود نباشد - 1

 . گزيني نباشدوظيفه آن عنصر توسط عنصر ديگري قابل انجام و جاي - 2 - 2



 . عصر مستقيماً در متابوليسم و تغذيه گياه نقش داشته باشد -3 - 3

 عناصر الزم يا ضروري عبارتند از - 4

 عناصر پرمصرف  -1-ج

درصد ماده خشك گياهي را تشكيل مي دهند و جز در موارد كمبود  90تا  60: كربن اكسيژن و هيدروژن - 1

 . و عمدتا از طريق آب و هوا تامين مي شوند. آب كمبود آنها ديده نمي شود

 عناصر كودي شامل نيتروژن فسفر و پتاسيم  - 2

 كلسيم و منيزيم  عناصر آهكي شامل - 3

 گوگرد -4

 كم مصرف عناصر غذايي:  -2-ج

حيات نيستند بدون  همانطور يكه گياهان بدون عناصر غذايي پرمصرف قادر به ادامه الزم به ذكر است 

تفاوت عمده اي كه با عناصر پر مصرف دارند به . عناصركم مصرف نيز قادر به ادامه حيات نخواهند بود

در ميليون مي باشد در حالي كه  ميزان مصرف آنها بر حسب قسمت. مقدار بسيار كمتر مورد نياز مي باشند

اين عناصر عبارتند ازآهن ، روي، مس، بر، .ميزان مصرف عناصر غذاي پرمصرف بر اساس درصد مي باشد

 .، منگنز ، موليبدن و كلر مي باشند

 

 



 ارزيابي وضعيت تغذيه درختان ميوه

از  در گياهان وجود دارد راههاي مختلفي براي تشخيص كمبودها تعيين ميزان عناصر غذايي قابل استفاده

تشخيص  -3آناليز هاي بافت برگ درختان ميوه - 2آزمون خاك -1 متداولترين اين روشها مي توان به 

 .ظاهري عوارض تغذيه اي اشاره كرد

 آزمون خاك

آزمون خاك .شامل سه مرحله نمونه برداري صحيح، تجزيه دقيق عناصر و تفسير صحيح نتايج تجزيه خاك مي باشد
بين . واند در گياهان زراعي سبزي و صيفي جات يكساله كمك زيادي به تامين نيازهاي غذايي گياهان نماييدمي ت

تواند راهنماي خوبي براي تعيين يعني آزمون خاك نمي. آزمون خاك و تجزيه برگ در باغ ارتباط كمي وجود دارد
بهترين وسيله براي مشخص كردن بافت آزمون خاك قبل از احداث باغ . اي درختان ميوه باشدوضعيت تغذيه

در باغهاي احداث شده آزمون . خاك، مقدار آهك خاك و غلظت عناصر كلسيم، منيزيم، پتاسيم و فسفر خاك است
براي . خاك مكمل نتايج تجزيه برگي است و جهت مشخص نمودن تركيب كودي بايد مورد استفاده قرار گيرد

ايط و نوع خاك يكسان مرز بندي شده و خاكهاي متفاوت از نظر بافت نمونه برداري صحيح خاك نقاط داراي شر
به صورت جداگانه نمونه برداري  خاك، وضعيت زه كشي خاك، مقدار آهك خاك، عمق اليه سخت كفه زيرين

سانتي متر از خاك رويي كنار  2,5حدود . هكتار باشد 4به طور كلي قطعه هاي نمونه برداري نبايد بيش از . شودمي
از هر قطعه  . شودسانتي متر به صورت جداگانه برداشت مي 60-31و  30- 0از عمق  نمونه هاي ده مي شود وز
با هم به صورت جداگانه مخلوط مي  60- 31و  30- 0نمونه خاك برداشت شده و نمونه اي  10هكتاري  5- 4

 . شود

 تفسير نتايج آزمون خاك

PH  
مشكالتي  5هاي زير  PH در. عناصر غذايي در حد مطلوبي هستنددر پي اچ هاي محدود خنثي تا كمي اسيدي 

نظير مسموميت منگنز و آلومينيوم و كمبود كلسيم و پتاسيم كاهش جذب فسفر و كاهش كارايي ازت و پتاسيم 
يابد براي مقابله قابليت جذب عناصر ريز مغزي به استثناي موليبدن كاهش مي 7,5هاي باالي  PH در. وجود دارد

هاي باال بايد مقدار آهك خاك، بي كربنات آب PHشود و براي مقابله با هاي پايين از آهك استفاده ميPHبا 
براي احداث باغ در ايران . آبياري با استفاده از مواد آلي به همراه گوگرد و يا اسيد كردن آب آبياري را كاهش داد



دارند قابل  5,5پايينتري از PHدر خاك هاي كه  باشد كمبود اين عناصرنيازي به افزودن كلسيم و منيزيم نمي
  .گيردباالي خاك جذب ريز مغذي ها به سختي صورت ميPHدر بيشتر خاك هاي ايران به دليل . مشاهده است

  فسفر

تا  8در تجزيه خاك اگر مقدار فسفر قابل استفاده خاك بيشتر از . آزمون خاك معرف خيلي خوبي براي فسفر است

درصد باشد  0,1و يا غلظت فسفر در برگ درختان باالتر از ) ميلي گرم در كيلو گرم (ون باشد قسمت در ميلي 12

  .چون مصرف زياد كودهاي فسفره جذب عنصر روي را كاهش مي دهد. نياز به مصرف كود فسفره نيست

  بور

آزمون خاك و تجزيه برگ بعد از احداث باغ . آزمون خاك قبل از احداث باغ براي تعيين ميزان بر مورد نياز است 

 6,5باالي  PH عواملي مانند. قسمت در ميليو ن است 1ميزان بر مطلوب در خاك . به صورت توام انجام مي شود

پايين بودن دماي خاك، خاكهاي بسيار خشك و بسيار مرطوب، شتشوي زياد خاك باعث كاهش جذب بر مي 

  .شوند

 كلسيم و منيزيم

كمبود اين دو عنصر در خاك هاي كه . باشدن نيازي به افزودن اين دو عنصر نميبراي احداث باغ در كشور ايرا

PH همچنين وجود بيش از اندازه برخي . دارند و در نوار شمالي كشور بيشتر قابل مشاهد است 5,5پايين تر از

ليايي با براي مثال در خاك هاي ق. دهدعناصر غذايي در خاك جذب برخي ديگر از عناصر غذايي را كاهش مي

 .يابدتركيب كلسيم باال جذب منيزيم، روي، منگنز، آهن و بر كاهش مي 



توان توصيه در تفسير آزمون خاك استانداردهاي الزم براي عناصر مس، منگنز، روي و آهن تعيين نشده است و نمي

عناصر در خاك كاربرد چرا كه عليرغم كافي نشان دادن غلظت ابن . هاي كودي را بر اساس آزمون خاك انجام داد

 .آنها باعث افزايش عملكرد مي گردد

 تجزيه بافت گياه براي تشخيص كمبودعناصر غذاييدر درختان ميوه

تجزيه برگ نشان دهنده مقدار عناصري است كه توسط درخت جذب شده و به قسمت هاي هواي درخت منتقل 

نتايج تجزيه برگ تا . كنددرختان ميوه ترسيم مياي تجزيه برگ تصوير نسبتاً كاملي از وضعيت تغذيه. شده اند

تجزيه برگ براي باغ هاي داير مفيد است ولي براي . كندحدودي وضعيت عناصر غذايي درختان ميوه را ترسيم مي

 .احداث باغ ميوه ابتدا بايد خاك را تجزيه كرد

 زمان نمونه برداري برگ

لذا براي مقايسه صحيح . كند مي  شد و در طول شاخه تغييرمقدار عناصر غذايي با افزايش سن برگ در طي فصل ر

روز  75نمونه هاي برگي در مورد اكثر درختان ميوه . بايد سن فيزيولوژيكي و مرحله بلوغ آنها در نظر گرفته شود

اگر برگها زودتر برداشت . پس از ريزش گلبرگ ها كه مصادف با اواسط تا اواخر تير ماه مي باشد برداشت شوند

شوند مقدار پتاسيم، فسفر و ازت باالتر و كلسيم كمتري خواهند داشت و اگر ديرتر برداشت شوند مقدار 

 .كمتر و كلسيم و منيزيم بيشتري دارند فسفر و ازت پتاسيم، 

 

  



 روش نمونه برداري

تصادفي و يا با نمونه برگي كامال رشد كرده و تكامل يافته كه از چندين درخت به طور  50در هر هكتار باغ ميوه 

 2و از هر شاخه  برگ 10از هر درخت حداقل . شوند مي       استفاده از يك الگوي از بيش تعيين شده انتخاب

جوان، درختان بارور و غير بارور  برگ ارقام مختلف، درختان پير و . شاخه تهيه مي شوند 5يعني نمونه از  برگ

شاخه هاي غير بارده و از پيرامون تاج درخت انتخاب شوند از شاخه  نمونه ها بايد از . نبايد با هم مخلوط بشوند

نمونه برداري از شاخه هاي فصل جاري انجام شده و برگ . شودهاي درون تاج درخت نمونه برداري انجام نمي

مي     استفاده هاي مياني به همراه دم برگ جمع آوري مي شود در درخت انگور فقط از دم برگ ها براي آناليز

اند و دچار زخم و پارگي و صدمات معموال از برگ هاي سالم كه عالئم آفت و بيماري ها را نشان نداده . گردد

از درخت سيب براي آناليز عناصر غذايي از برگ هاي اسپري نمونه . مكانيكي نيستند نمونه برداري انجام مي گيرد

 .برداري انجام نميگيرد

صله به صورت ماليم با چند قطره مايع ظرف شويي و يا آب خالص و سپس با پس از نمونه گيري برگ ها را بالفا

بايد توجه داشت كه عمل شستن در مدت زمان كوتاهي انجام شود تا برگ ها آب . آب مقطر شستشو مي دهيم

شات پس از انجام آزماي .شودجهت انجام آزمايش هاي آناليز عناصر غذايي از اين برگ ها استفاده مي. جذب نكنند

جهت ارزيابي وضعيت تغذيه اي باغ مقايسه نتايج حاصل از تجزيه برگي با استانداردهاي مربوط و زير نظر 

 .كارشناسان مجرب و با تجربه صورت گيرد

 



  مهم ترين عالئم كمبود عناصر غذايي در درختان ميوه 

عنصر 
 غذايي

 عاليم كمبود

 نيتروژن

برگ هاي جوان منتقل شده و عاليم كمبود اكثر در در صورت كمبود ازت از برگ هاي پير به 
برگ هاي پير مشاهد مي شود توقف رشد و زردي برگ هاي پايين درخت از عاليم كمبود ازت 

 .است

 توقف رشد برگ ها، كوچك شدن برگ ها و ارغواني شدن برگ هاي پاييني فسفر

 پتاسيم
هاي پاييني در درخت انگور رنگ پريدگي سوختگي حاشيه برگ ها و زرد شدن حاشيه برگ 

 .سبب خشك شدن نوك خوشه هاي انگور مي گردد

 توقف رشد و زرد شدن برگ هاي پاييني گوگرد

 آهن

زرد شدن پهنك برگ هاي جوان و سبز باقي ماندن رگ برگ هاي آن، برگ هاي تازه روئيده 
انتهاي توسعه مي زردي بيشتري نشان مي دهند و در نهايت لكه هاي نارنجي بر روي برگ هاي 

 .يابند

 روي

-ريز شدن برگ ها و جارويي شدن برگ هاي جوان در سرشاخه  بارز ترين مشخصه كمبود روي

باشد وجود نقاط زرد كرمي در زمينه سبز تيره برگ هاي مياني كمبود روي سبب هاي درخت مي
 .غير همزمان رسيدن ميوهاي انگور مي شود

 منگنز
برگ ها زرد كمرنگ مي . يز مغذي ها در خاك هاي آهكي اتفاق مي افتدكمبود منگنز شبيه ساير ر

 .شوند و اين زردي از حواشي برگ شروع شده و به سمت رگ برگ مياني توسعه مي باد

 بر
كمبود بر در درختان ميوه سبب كاهش رشد و نمو پرچم ها، كاهش مدت گرده افشاني، سياه 

 .دشدن وسط ميوه سيب و بد شكلي ميوه مي شو

 مس

كمبود مس در درختان ميوه سبب ايجاد شاخه هاي پر رشد با برگ هاي درشت به رنگ سبز تيره 
هاي جوان خشكيده مي  در صورت تشديد كمبود تمام شاخه. شودو با لكه هاي زرد رنگ مي

 .شوند

 كلر
 در. خشكي برگ ها مخصوصا حواشي آنها از عالئم عمومي كمبود كلر در درختان ميوه است

 .مقايسه با كمبود كلر سميت آن گستردگي جهاني دارد



 درخت  رابطه عاليم كمبود عناصر غذايي با تحرك آنها در

محل ظهور عاليم كمبود عناصر غذايي در گياهان به ميزان انتقال عناصر غذايي از برگ هاي پير به قسمت هاي 

پتاسيم به راحتي از برگ هاي مسن به قسمت هاي عناصر غذايي مانند نيتروژن، فسفر و . جوان گياه بستگي دارد

در . از اين رو عاليم كمبود اين عناصر ابتدا در برگ هاي پيرتر گياه ديده مي شود. جوان گياه جابجا مي شوند

شرايطي از برگ هاي پير به قسمت هاي جوان منتقل نمي  تحت هيچ مقابل، عناصر غذايي مانند كلسيم و منگنز

 .الئم كمبود اين عناصر در قسمت هاي جوان گياه ديده مي شونددر نتيجه ع. شوند

  ميزان تحرك عناصر غذايي در داخل گياه 

 ميزان تحرك عناصر در گياهان عنصر

 متحرك ازت

 متحرك فسفر

 متحرك پتاسيم

 غير متحرك كلسيم

 نسبتاً غيرمتحرك منيزيم

 غير متحرك گوگرد

 نسبتاً غير متحرك آهن

 تحرك كم روي

 در شرايط كمبود نسبتاً غير كتحرك و در شرايط كفايت متحرك مس

 غير متحرك منگنز

 نسبتاً غير متحرك بور

 تحرك متوسط موليبدن

 متحرك كلر



تغيير رنگ برگ ها، سوختگي، . كمبود شديد عناصر غذايي در گياه به صورت عاليم مختلفي قابل تشخيص است

تغيير شكل ميوه ها، تفاوت در عملكرد، زودرسي، دير رسي، كوچك شدن ميوه ها، توقف رشد جوانه هاي انتهايي، 

نارسايي در رشد، كاهش گسترش ريشه و افت خاصيت انبار داري ميوه ها از نشانه هاي كمبود عناصر غذايي 

رخي اين نشانه ها گاه به گونه اي مشخص و زماني به صورت مشابه در گياهان ظاهر شده و به وسيله ب. است

الزم به ذكر است كه اين عاليم . كارشناسان با تجربه به عنوان ابزاري در تشخيص كمبودها به كار گرفته مي شوند

از مزاياي اين روش مي توان به سريع بودن، و عدم نياز به . در تمام گياهان به صورت يكسان نمايان نمي شوند

 .ن به موارد زير اشاره كردوسايل تخصصي اشاره كرد و از اشكاالت اين روش مي توا

 .عاليم كمبود در گياهان مختلف متفاوت است

 .احتمال شباهت عاليم كمبود يك عنصر با عنصر ديگر وجود دارد

 .در صورت وجود كمبود بيش از يك عنصر در گياه عالئم كمبود آنها با هم مخلوط مي شود

زياد ممكن است سبب بروز عاليمي گردد كه با اثر عوامل جوي، مثل سرما و گرمايي بي موقع، كم آبي و آب 

 .عاليم كمبود اشتباه گرفته مي شوند

 .عاليم كمبود آن عنصر مي باشد زيادي يك عنصر در گياه و درخت باعث مسموميت مي شود كه عاليم آن شبيه 

 .آفات و امراض عالئمي شبيه به كمبود عناصر غذايي ايجاد مي كنند

 .ظاهر مي شوند كه تاثير خود را بر روي رشد و عملكرد به جا گذاشته باشندمعموال عاليم كمبود وقتي 



گياه دچار كمبود يك عنصر مي باشد ولي عاليم . در برخي محصوالت امكان بروز گرسنگي پنهان وجود دارد

  . ظاهري ايجاد نميكند

 چالكود، طرحي نو در تغذيه درختان ميوه

در اين روش نزديك ريشه درخت چاله هايي . ي كودها مي باشدروش چالكود نوع خاصي از جايگزيني موضع

 :محاسن اين روش عبارتند از . حفر شده ، سپس با مخلوط كودهاي آلي و شيميايي پر مي شود

براي اكثر كودهاي شيميايي، بسيار كمتر از خاك . قدرت تثبيت كنندگي ماده آلي، كه چاله توسط آن پر مي شود♦

دربــرخي از بــاغ ها، نفــوذ .دهاي شيميايي اضافه شده، بيشتر براي گياه قابل جذب مي باشدبنابراين كو. مي باشد

چاله هاي پر شده با مواد آلي، نفوذآب به . پذيري خاك محدود مي باشد و آب بخوبي در خاك نفوذ نمي كند

 .داخل خاك را تشديد مي كنند

ه درختان و جذب برخي عناصر از جمله آهن مي آهك فراوان در خاك مشكل مهمي در رشد و فعاليت ريش♦

از آنجا كه عناصر . باشد چاله هاي پر شده با مواد آلي مكان هاي فاقد آهك و مكان مناسبي براي ريشه ها مي باشد

كم مصرف به مقدار كمي مورد نياز گياه مي باشد همين حجم محدود اما مناسب از نظر شرايط جذب عناصر كم 

 .ز موارد مي تواند مشكل يك درخت را حل كندمصرف در بسياري ا

سنگيني بافت خاك مشكل ديگري در برخي از باغ ها مي باشد چنين خاك هايي پس از آبياري مدت زمان ♦

كمي اكسيژن و زيادي دي اكسيد كربن . طوالني تهويه ضعيفي داشته و فاقد اكسيژن كافي براي ريشه ها مي باشند

 . ل مي نمايندو بي كربنات به شدت به ريشه ها صدمه رسانيده و جذب عناصر غذايي را مخت



كود دامي كه منبع عمده بذر . با استفاده از روش چالكود مشكل علف هاي هرز تا حد زيادي كاهش مي يابد♦

  .علف هاي هرز مي باشد به صورت توده در چاله قرار گرفته و بذر علف ها محل مناسبي براي رويش ندارند

چاله ها قرار گيرند به راحتي توسط جريان آب  كودهاي شيميايي غير متحرك در خاك نيز درصورتيكه بر سطح♦

  .به اعماق چاله منتقل شده و در دسترس ريشه درخت قرار مي گيرند

از آنجا كه درخت يك گياه دائمي بوده و ساليان دراز در باغ باقي مي ماند، به داليل مختلف، هرسال تراكم ريشه ♦

طح تماس ريشه با اين منطقه غني از كود افزايش مي بايد در حوالي منطقه چالكود بيش از پيش افزايش يافته و س

 .كه بدين ترتيب كارايي مصرف كود افزايش و مقدار مصرف كود در هكتار را مي توان كاهش داد

 چگونگي اجراي روش چالكود در باغ هاي با تراكم كم

 محل حفر چاله -الف

ر مي شود علت حفر چاله ها در قسمت انتهايي سـايه در ابتدا چاله هائي در قسمت انتهايي سايه انداز درختان حف

انداز درخت آن است كه بيــشتر ريشه هاي جوان و فعال در اين منطقه قرار مي گيرند و توانايي ريشه هاي جوان 

درضمن حفر چاله در چنين مناطقي به . و فعال در جذب آب و عناصر غذايي بيش از ريشه هاي پير مي باشد

محل چاله بايد در جايي باشد كه آب آبياري حتماً به طريقي . قطور درختان صدمه نمي رساند ريشه هاي اصلي و

 .آن را خيس كند

 

 

  



 بتعداد چاله-

در صورتي كه تعداد چاله كم باشد، تماس ريشه درختان با مناطق اصالح شده خاك كم بوده و اثر بخشي روش 

سال  10در مجموع براي درختان ميوه بيش از . خرج خواهد بودكامل نيست افزايش تعداد چاله نيز هزينه بر و پر 

  .چاله براي هر درخت توصيه مي شود در باغ هاي پرتراكم به جاي چالكود از كانال كود استفاده شود 2- 4

 قطر و عمق چاله-ج

 30-50ن در باغ ها حفر چاله با وسايل معمول چون بيل و كلنگ انجام مي شود در چنين حالتي قطر چاله ها بي

سانتي متر خواهد  35قطر چاله حدود . در صورتي كه از مته پشت تراكتوري استفاده شود. سانتي متر خواهد بود 

 .سانتي متري مناسب است 50 - 120بود و عمق 

  چگونگي پر كردن چاله ها-د

خاك خارج شده از چاله ها بصورت يكنواخت در فاصله بين رديف هاي درختان پخش و از بازگرداندن دوباره آن 

و كود ) كود دامي يا خاك برگ يا كمپوست زباله(چاله ها را به مخلوطي از ماده آلي . به داخل چاله خودداري كنيد

را پر مي كنيد بهتر است ابتدا كود دامي مورد نياز براي  هنگامي كه براي اولين بار چاله اي. شيميايي مناسب پر كنيد

با لگد كردن كود داخل . پر كردن چاله را با كودهاي شيميايي به خوبي مخلوط نموده و سپس درون چاله بريزيد

 . چاله تا حد زيادي آن را بفشاريد و در صورت نشست مجدداً كود دامي اضافه كنيد تا هم سطح خاك شود

 

 

 



 اجراي روش كانال كود در باغ هاي با تراكم زياد چگونگي 

در اين گونه باغات به لحاظ اينكه فواصل درختان در روي رديف بسيار نزديك به هم مي باشد به جاي چالكود از 

  : كانال كود استفاده مي نمائيم كهشرح عمليات به اين صورت خواهد بود

سانتي متر با طول  100الي  60سانتي متر و عرض  120الي  60عمق ابتدا بنابر اصول فني احداث باغ كانال هايي به 

  .دلخواه حفر مي شود

تا  3كف كانال ها شاخه هاي خشكيده درختان و ضايعات مزرعه ريخته شده روي آن در ازاء هر متر طول كانال از 

  .كيلوگرم كلش جو و گندم و يا علف هاي هرز مزرعه ريخته مي شود 5

كيلوگرم در هكتار اوره روي كلش ها پاشيده مي شود زيرا همان طور كه مي  300و ) وگردگ(يك تن ساري كود 

  .دانيم ميكرو ارگانيزم هاي خاك جهت تجزيه كاه و كلش و تبديل آن به مواد آلي به ازت نيازمند مي باشند

در هكتار داده مي شود، كه تن  120تا  40مقدار كود حيواني مصرفي با عنايت به ابعاد كانال و نوع درخت به ميزان 

كيلوگرم كود  300سپس مخلوطي از كودهاي ماكرو شامل . درصد ماده آلي خام را افزايش دهد 4الي  3مي تواند 

داده مي ) ساري كود(كيلوگرم در هكتار گوگرد كشاورزي  1000تا  400كود پتاسه همراه با  كيلوگرم 400فسفاته و 

  . ده نهر كم عمقي زده مي شود و آبياري ثقلي به صورت غرقابي انجام مي گيرددر نهايت بر روي كانال پر ش. شود

-در صورتيكه مشكل كمبود آهن خيلي شديد باشد افزودن محلول اسيد سولفوريك به داخل چاله ها نيز مفيد مي

داخل سطل (ليتر آب  20ميلي ليتر اسيد سولفوريك غليظ را به آرامي به  25-50دراين حالت . باشد



كار با اسيد غليظ بسيار خطرناك بوده و حتماً بايستي تحت نظر . (اضافه كرده و داخل چاله بريزيد)الستيكيپ

 ).متخصص و با احتياط كامل انجام شود

 هاي پسته استفاده از كود ميكرو و ماكرو در باغ پرنمودن كانال ها با

 منابع كودي مورد استفاده براي تغذيه درختان ميوه

  ازت-1

. مصرف بيش از اندازه نيتروژن در خاك بايد پرهيز كرد زيرا باعث تاثير منفي بر روي كيفيت ميوه مي شوداز 

كيلوگرم در هكتار ازت خالص و براي  120مصرف ساالنه ازت براي درختان بارور سيب بر روي پايه بذري 

اول پس از كاشت جهت جلوگيري  در سال. كيلوگرم در هكتار مي باشد 200-  150درختان هلو بسته به نوع خاك 

گرم ازت خالص در سال اول به  30-15از صدمه به نهاالي جوان از كود خشك كمتر استفاده شود در صورت نياز 

گرم ازت خالص با توجه به بافت خاك به  100-50در سال دوم در اوايل بهار مقدار . صورت خشك استفاده شود

و نيترات % 20سولفات آمونيوم  - %11فسفات آمونيوم  - % 46ل اوره منابع كودي ازت شام. درختان داده شود

در خاك هاي ايران معموال سولفات آمونيوم براي استفاده خاكي و اوره براي محلول پاشي . مي باشند% 33آمونيوم 

  .استفاده مي گردد

  فسفر-2

دوره انبارداري ميوه افزايش مي  و با مصرف متعادل فسفر طول. فسفر باعث افزايش اندازه و كيفيت ميوه مي شود

كليوگرم  50-20در كشور ما در مصرف كودهاي فسفره زياده روي مي شود نياز درختان بارور به فسفر . يابد



P2O5  كودهاي فسفاته توانايي حركت كمي در خاك دارند و براي استفاده از اين كود بايد . در هكتار مي باشد

منابع كودي فسفر شامل دي فسفات . در مجاورت ريشه قرار داده شوندسانتي متري و  50-40حتما در عمق 

 P2O5به شكل  فسفر 20فسفرو سوپرفسفات معمولي % 46سوپر فسفات تريبل  -ازت% 20فسفر و % 46آمونيوم 

 . مي باشد

  پتاسيم-3

مان مصرف بهترين ز. مي باشد K2Oكيلوگرم در هكتار  230- 170مقدار پتاسيم مورد نياز در درختان ميوه 

 50-40كودهاي پتاسيم اوايل بهار است و بهتر است به جاي پخش سطحي در باغ آن را در خاك در عمق 

سولفات پتاسيم منيزيم با   -براي تغذيه پتاسيم مي توان از كودهاي مثل سولفات پتاسيم. سانتيمتري جايگزاري كرد

22%  K2O ،18 % 44با نيترات پتاسيم  -گوگرد% 22اكسيد منيزيم و %K2O  نيتروژؤن استفاده كرد 135و. 

  كلسيم-4

محلول پاشي كلرور . استفاده از كلرور كلسيم در درختان سيب و گالبي به صورت محلول پاشي توصيه شده است

كلسيم سبب افزايش غلظت كلسيم ميوه و كاهش عوارض فيزيولوژيك لكه تلخ در سيب و لكه چوب پنبه اي در 

ن بهبود صفات كمي و كيفي ميوه سيب از قبيل بهبود رنگ، و جالي ميوه و رنگ قرمز گالبي مي شود و همچني

 .در خاكهاي كشور ما كاربرد كلسيم به شكل آهك بجز در مناطق شمالي كشور توصيه نشده است.پوست مي گردد

 

 

 



  گوگرد-5

كيلوگرم در هكتار مي باشد در صورت مشاهد عالئم كمبود گوگرد در خاك و يا  40-16مقدار گوگرد مورد نياز 

 -گوگرد% 17سولفات پتاسيم  -گوگرد% 18گچ  -گوگرد% 13روي درخت مي توان از سوپر فسفات معمولي 

 . گوگرد و گوگرد خالص پودري استفاده كرد% 13سولفات منيزيم 

  آهن-6

كه به صورت . مي باشد Fe-DTPA – Fe-EDDHAودهاي محتوي آهن تركيبات شيميايي با بنيان بهترين ك

  .چالكود در زير قطر چكانها استفاده مي شود

          .درصد آهن و به شكل محلول پاشي مصرف مي گردد 6محتوي  Fe-EDTA كالت هاي آهن -الف

  كود به شكل محلول پاشي استفاده كردآهن مي باشداز اين % 19محتوي   سولفات آهن آبدار -ب 

محلول پاشي . در خاك هاي آهكي ايران بهتر است به شكل محلول پاشي استفاده شودسولفات آهن خشك-ج

در هزار توصيه مي شود مي توان در فصل زمستان در نيمه خارجي سايه  10-2,5پس از رشد كامل برگها با غلظت 

گرم و براي درختان  250-70مقدار مصرف براي نهاالي جوان . ده كرد انداز درخت به صورت چالكود نيز استفا

  گرم براي هر درخت توصيه مي شود 250-50گرم و براي درخت انگور  1000-250بارور 

درصد آهن  6بهترين كود آهن در خاكهاي آهكي ايران مي باشد محتوي  Fe-EDDHAسكوسترين آهن -د

اين كود در . گرم براي هر درخت مي باشد 150-50و به ميزان است اين كود فقط به صورت مصرف خاك ي 



  .زمستان و در نيمه سايه انداز درخت در زير قطر چكانها و يا همراه آب ابياري در اختيار گياه قرار مي گيرد

 منگنز -7

. داردمنگنز است كه در خاك هاي اسيدي و قليايي كاربرد % 16رايج ترين كود حاوي منگنز سولفات منگنز با 

در هزار در درختان در فصل بهار پس از رشد كامل برگ ها در  3-2سولفات منگنز را به محلول پاشي با غلظت 

صورت كمبود مي توان محلول پاشي نمود و يا در در زمستان در نيمه خارجي سايه انداز درخت به شكل چالكو 

الليت كم تنها در خاك اسيدي مي توان از ان منگنز است كه به علت ح% 70كود اكسيد منگنز محتوي .مصرف نمود

منگنز مي باشد كه به علت قيمت باال فقط در شرايط حاد و به شكل محلول پاشي % 12كالت منگنز با . استفاده كرد

 .توصيه مي شود

 روي -8

روي، از منابع مهم كودي روي مي توان به سولفات . مقدار مناسب روي در گياه منجر به گلدهي مطلوب مي شود

كودهاي حاوي روي را مي توان به صورت مصرف خاكي، محلول . اكسيد روي و سكوسترين روي اشاره كرد

مقدار . باشددرصد روي خالص مي 23كود سولفات روي محتوي .پاشي و تزريق در تنه درختان مصرف نمود

براي هر درخت مي  گرم 200-100گرم و در درختان بارور  100-30مصرف سولفات روي در نهال هاي جوان 

سولفات روي را مي توان در زمستان در نيمه سايه انداز درخت و . گرم مي باشد 100-50باشد و در درخت انگور 

يا بشكل محلول پاشي بالفاصله پس از هرس زمستانه، و در فصل بهار بعد از ريزش گلبرگها و در صورت مشاهد 

سولفات روي .در هزار مصرف نمد 5-2و به ميزان . تكرار كرد روز يكبار 15محلول پاشي را هر   كمبود مي توان



روي است و به دليل حالليت باال در آب و سهولت مصرف و توليد تجاري بيشتر مورد % 34خشك محتوي 

گرم براي هر درخت مورد استفاده  150-80گرم و در درختان بارور  80-20در نهال هاي جوان . استفاده مي باشد

  .قرار مي گيرد

  مس-9
درصد   75اكسيد مس نيز محتوي . گوگرد است% 13مس و % 25رايج ترين تركيب حاوي مس سولفات مس با 

كالت مس از منابع بسيار موثر  . مس است كه به دليل حالليت پايين فقط در خاك هاي اسيدي استفاده مي گردد
گرم براي 60 - 20سولفات مس به مقدار . مس است كه به علت قيمت باال تنها در شرايط خاص مصرف مي گردد

در محلول پاشي بايستي . گرم براي هر درخت مصرف مي شود 100-40نهال هاي جوان و در درختان بارور 
در هنگام محلول پاشي به محلول آهك اضافه نمود . وگيري گردداحتياط الزم را به عمل آورد تا از گياه سوزي جل

تا خاصيت اسيد زايي كاهش يابد در صورت مشاهد كمبود مي توان سولفات مس را در فصل بهار پس از رشد 
 . روز يكبار تكرار نمود 15كامل برگها محلول پاشي و در صورت نياز هر 

  بر-10

انه گرده و در نتيجه بهبود لقاح مي شود رايج ترين منابع تامين بر عبارتند مقدار مناسب عنصر بر منجر به افزايش د

بر تترا برات سديم % 14بر تترا برات سديم با % 11بر برات هاي سديم شامل براكس با   % 17از اسيد بريك با 

وايل بهار پيش از بهترين زمان محلول پاشي بر براي درختان ميوه دو بار در سال يكي ا. مي باشند  بر% 20خشك با 

متورم شدن جوانه ها و ديگري در پاييز پس از برداشت ميوه و قبل از زرد شدن برگ ها است اسيد بريك را مي 

گرم  80-40گرم و در درختان بارور  40-20در نهال هاي جوان . كيلوگرم در هكتار مصرف نمود 20توان به ميزان 

 .ي سايه انداز درخت مصرف نمودبراي هر درخت در فصل زمستان و در نيمه خارج

 

  



  موليبدن-11

كمبود موليبدن در خاك هاي آهكي ايران به ندرت ديده مي شود و در صورت كمبود مي توان از موليبدات آمونيوم 

  .پتاسيم اشاره كرد% 8موليبدن و % 45در صد نيتروژن و موليبدات پتاسيم محتوي  6موليبدن و  %52محتوي 

  ا مصرف كودهاي حاوي عناصر كم مصرف نكات مهم در ارتباطب

براي افزايش تشكيل ميوه در محصوالت باغي نظير بادام، گردو، فندق، پسته، سيب و گالبي محلول پاشي  - 1

عناصر غذايي محتوي اوره روي و بر هريك با غلظت پنج در هزار در پايي پس از برداشت محصول و در بهار 

  .شدپيش از باز شدن غنچه ها مفيد مي با

افزودن اوره با غلظت دو تا پنج در هزار به محلول سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات روي، سولفات مس  - 2

  .و اسيد بوريك هنگام محلول پاشي موجب افزايش كارايي اين كودها مي شود

در . قف شودروز قبل از تورم جوانه ها بايد متو 20در محلول پاشي درختان ميوه در فصل خواب حداكثر تا  - 3

  .غير اين صورت محلول پاشي موجب سوختگي درخت مي شود

در مزارع و باغاتي كه غلظت بر در خاك و آب آبياري باال است به مصرف سولفات روي توجه بيشتري مبذول  - 4

  .شود تحت چنين شرايطي از شدت مسموميت بر كاسته مي شود

  .مخلوط كودي به صورت خمير در مي آيد. وط نكنيدهرگز كود سولفات روي آبدار را با كود اوره مخل - 5

  .به منظور تعيين مصرف دقيق اين كودها مراجعه به نتايج تجزيه خاك، آب و برگ درخت ضروري مي باشد - 6

  .مصرف كودهاي محتوي بر در مناطق با خاك هاي شور توصيه نمي شود - 7



  .پيش از مصرف كود مطالب برچسب كود را به دقت مطالعه فرماييد - 8

  .در هنگام ظهور گل و اوايل دوره تشكيل ميوه نبايد اين كودها را محلول پاشي كرد - 9

  .هنگام تهيه محلول كود را به آب اضافه كنيد-10

همچنين . اختيار گياه قرار مي دهدمحلول پاشي در فصل بهار مواد غذايي را مستقيماً و در زمان مناسب در  -11

  .محلول پاشي در فصل پاييز باعث ذخيره شدن مواد غذايي در گياه براي شروع فصل بعدي مي شود

  


