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 در مقاله ارایه شده ما به مباحثی خواهیم پرداخت که تیتر های آن پیش روی شماست.
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 آشنایي با عوامل موثر بر رشد گیاه

 علم تغذیه گیاه

 علم تغذیه گیاه علمي است که به چگونگي تامین نیازهاي غذایي گیاه به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصول مي

  پردازد.

 آیا کیفیت محصول ژنتیکي است یا تحت تاثیر عوامل محیطي قرار دارد؟

ها و گیاهان زینتي مثل رنگ گل، بوي گل و خصوصیاتي مثل تعداد بطور کلي کیفیت محصول، بخصوص در مورد گل
جمله تغذیه گیاه تاثیر شوند؛ و عوامل محیطي از كاسبرگ و تعداد پرهاي گل در درجه اول بوسیله عامل ژنتیک کنترل مي

کند. پس کیفیت زیادي در آن دارند. از طریق تغذیه صحیح و متعادل گیاه، کمیت و کیفیت محصول افزایش پیدا مي
شود. به این مفهوم كه در درجه اول باید سعي کنیم گیاهي را محصول بوسیله دو عامل محیطي و ژنتیكي در گیاه کنترل مي

کي کیفیت خوبي داشته باشد و این کیفیت خوب باید در یک محیط خوب پرورش داده بشود و انتخاب کنیم که بطور ژنتی

  عوامل مورد نیاز آن نیز تأمین بشود تا این کیفیت خوب بروز كند.

 

 آیا علم تغذیه گیاه یک علم جدید است یا قدیم؟  

متوجه شدند که بعد از چند دوره کشت و کار، هاي قدیم گردد، انسانقدمت علم تغذیه گیاه به زمان شروع کشاورزي بر مي
خاک مورد استفاده فقیر شده و محصوالت بعدي مانند محصوالت اول رشد و تولید خوبي نخواهند داشت. چنانچه موادي 

هاي قدیم بدلیل آنکه تحقیقاتي بصورت شود. در زمانمانند کود حیواني و خاکستر به خاک اضافه شود خاک تقویت مي
هاي انسان حالت تجربي به خود گرفت. نظریه هوموس ارسطو در ارتباط با انسجام علم عملي وجود نداشت یافته تجربي یا

 کنند.هاي مطرح بود. بر طبق این نظریه، گیاهان بوسیله ریشه خود هوموس را از خاک جذب ميتغذیه گیاه یکي از نظریه

شود و تاثیر بسیار مثبتي در تجزیه ماده آلي در خاک ، حاصل مي ایست سیاه رنگ، مقاوم به تجزیه و در اثرهوموس ماده
خصوصیات خاک، رشد و تغذیه گیاه دارد. نظریه هوموس ارسطو سالیان سال مورد قبول واقع شد تا اینکه در قرن 
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اً از طریق خاک هایي كه انجام دادند، دریافتند که عناصر مختلف مورد نیاز گیاه عمدتي آزمایشنوزدهم دانشمندان بوسیله

  توان کمبود این عناصر غذایي را در گیاه جبران كرد.شوند و با اضافه كردن كود به خاک ميجذب گیاه مي

 تاریخچه مصرف کود 

مصرف موادي مانند خاکستر، کود حیواني و غیره بعنوان کود از قدیم رایج بوده است. اما تاریخچه کود شیمیایي به سال 
میالدي کود سوپر فسفات تولید شد، و در  ۱۸۴۳گردد. در این سال مصرف کود شروع شد. در سال میالدي بر مي ۱۸۳۰

هابر بوش مطرح شد. در این واکنش گاز آمونیاک تولید شده بعنوان ماده اولیه براي یک نظریه به نام واکنش  ۱۹۱۳سال 
کودهاي مختلفي بتدریج تولید شدند و مورد مصرف  گیرد و پس از آن نیزتولید انواع کودهاي ازتي مورد استفاده قرار مي

 قرار گرفتند.

متأسفانه امروزه یکي از مشکالتي که در ارتباط با مصرف زیاد این کودها مطرح شده، مسائل زیست محیطي است. 
در امر محققین سعي دارند تا مصرف كودهاي شیمیایي را پایین بیاورند و بجاي آن از مواد طبیعي مثل كودهاي حیواني 

  تغذیه گیاه استفاده کنند.

 آشنایي با عوامل موثر بر رشد گیاه

گویند. رشد را با معیارهاي مختلفي از جمله طول، ارتفاع، توسعه ممتد و فزاینده یک موجود زنده را اصطالحاً رشد مي   
ارت دیگر منحني رشد یک منحني کنند. رابطه رشد گیاه و عامل رشد یا به عبقطر و تولید ماده خشک ارزیابي و بیان مي

S .شکل است، منحني رشد داراي سه قسمت مختلف؛ مرحله رشد کند، مرحله رشد سریع و مرحله رشد ثابت است  

 عوامل مؤثر بر رشد گیاه  

  شوند.بطور کلي دو گروه از عوامل، بر رشد گیاه موثر هستند که بعنوان عوامل محیطي و عوامل ژنتیکي بیان مي

 ل ژنتیکي:عوام  

منظور از عامل ژنتیکي همان ساختار و تشکیالت ژنتیکي گیاه است. به عبارت دیگر با توجه به خصوصیت ژنتیکي، هر 
 گیاه توان و استعداد معیني براي تولید دارد.

 شود.عملكرد پتانسیل یا پتانسیل ژنتیكي به پتانسیل یا مقدار تولید گیاه در شرایط مناسب گفته مي

ها با حذف عوامل محدود کننده باشد. آندهندگان گیاهان ميعوامل محدود در محیط رشد یكي از اهداف پرورش شناسایي 
توان به سقف پتانسیل رسید سعي در افزایش تولید تا حد پتانسیل ژنتیکي را دارند.اما بدلیل وجود عوامل محدودکننده، نمي

  توان به آن نزدیك شد.ولي مي

 عوامل محیطي :  

توانند رشد گیاه را تحت اند، که ميعامل محیطي، تاكنون شناسایي شده ۵۲عوامل محیطي متعددي وجود دارند كه بیش از 

  تاثیر قرار بدهند.

 محیط :  

دهد، را محیط اي از شرایط خارجي که رشد و تکامل موجودات زنده از جمله گیاهان را تحت تاثیر قرار ميمجموعه
توان اشاره كرد. ولي تعدادي از عوامل كه در خارج از گیاه وجود دارند عوامل داخلي به ژنتیك گیاه ميگویند. از جمله مي

  اند.دهند را تحت عنوان محیط شناسایي كردهو رشد گیاه را تحت تاثیر قرار مي



 تقسیم بندي عوامل محیطي  

 شوند :عوامل محیطي به دو دسته تقسیم مي

اصطالحاً عوامل محیطي ضروري كه حتماً باید در محیط رشد گیاه وجود داشته باشند. مثل عوامل محیطي مفید یا ( ۱
 نور، دما و خاک مناسب و آب کافي؛

  عوامل محیطي که براي رشد گیاه زیانبار هستند.( ۲

 آیا عوامل محیطي موثر بر رشد گیاه قابل کنترل هستند؟  

دهند. ممکن است عوامل محیطي في، رشد گیاه را تحت تاثیر قرار ميعوامل محیطي متعدد مي باشند و بطور مثبت و من
در باغ و باغچه خیلي قابل کنترل نباشند مانند نور. اما بعضي از این عوامل با یک مدیریت صحیح قابل کنترل هستند مثالً 

د گیاه مناسب باشد توان رطوبت خاک را در یک حدي که براي رشرطوبت خاک، اگر آبیاري طبق اصول مناسب باشد مي
 کنترل كرد.

شوند، عوامل محیطي قابل کنترل هستند. ها و گیاهان زینتي تولید و تکثیر ميخانه و یا محیط بسته که گلاما در محیط گل
خانه یعني مي توانیم با روشن کردن المپ، مقدار نوري كه براي رشد گیاه مناسب است را افزایش دهیم. پس در محیط گل

 خیلي از عوامل محیطي را کنترل کرد ولي در فضاي بیرون بعضي از این عوامل از کنترل ما خارج هستند.توان مي

توان به گرماي زیاد، آور ميبخشي از عوامل محیطي مفید و بخش دیگر زیان آور هستند. از جمله عوامل محیطي زیان
 خشکي، سرما، شوري خاک و آلودگي هوا اشاره کرد.

باشد. براي این منظور گیاهان را در خاك ها از محیط رشد گیاه ميامل محیطي زیان آور و حذف آنهدف شناسایي عو
كنند به عبارت دیگر دهند. و با آبیاري به موقع از خشكي گیاه و كمي آب جلوگیري ميشور یا هواي آلوده پرورش نمي

 ند.كنآور را حذف و عوامل محیطي مفید را تقویت ميعوامل محیطي زیان

 آیا عامل ژنتیکي مهمتر است یا عامل محیطي ؟

زني و تکثیر آن باید سعي کنیم گیاهي انتخاب ي اول در زمان انتخاب بذر، قلمهباشند ولي در درجههر دو عامل مهم مي
ین کنیم که از نظر ژنتیکي، کمیت و کیفیت باالیي داشته باشد. سپس عوامل محیطي را براي رشد آن فراهم کنیم که ا

  پتانسیل ژنتیکي بتواند خود را ظاهر کند و در نهایت گیاهي با تولید باال و کیفیت خوب داشته باشیم.

 عوامل محیطي ضروري  

توان به عواملي مانند نور، دما، ها ميترین آنعوامل ضروري موثر بر رشد گیاه متنوع و متعدد هستند ولي از مهم

  شوند.کرد. هر كدام از این عوامل جداگانه توضیح داده ميرطوبت، تهویه و عناصر غذایي اشاره 

 عامل رطوبت )یا آب(:  

ي حیات تمام موجودات گیاه نیز مانند سایر موجودات زنده براي رشد مناسب نیاز به آب دارد، یا به عبارت دیگر آب مایه
یفیت مناسب وجود داشته باشد زیرا رشد گیاه را زنده از جمله گیاه است. در محیط رشد گیاه، آب باید به مقدار کافي و با ک

شود عناصر غذایي موجود در محیط رشد گیاه در آن حل شده و جذب عناصر غذایي دهد و باعث ميتحت تأثیر قرار مي
صورت بگیرد. نقش مهم دیگر آب شركت در عمل فتوسنتز است. فتوسنتز واکنشي است که اساس تولید گیاهي بر آن 

شود. نقش دیگر آب تنظیم دماي برگ و گیاه به عبارت دیگر فقدان فتوسنتز فقدان رشد در گیاه محسوب مياستوار است. 



رساند، و اگر عمل تعرق آورد و به مقدار قابل تحمل ميباشد. گیاه از طریق انجام عمل تعرق، دماي خودش را پائین ميمي
 سوخت.آب از گیاه نبود، گیاه بر اثر افزایش دما مي

اي رشد گیاه، رطوبت کم و یا زیاد زیان آور خواهد بود زیرا اگر رطوبت خاک زیاد باشد گیاه بدلیل کمبود اکسیژن و بر
شود و چنانچه رطوبت خاک کم باشد بدلیل کمبود آب، گیاه دچار خشکي و پژمردگي تهویه نامناسب دچار مشکل مي

 کنند.تعریف مي FCمعموالً رطوبت مناسب را رطوبت شود، بنابراین هدف، تأمین رطوبت در حد مناسب است. مي

، رطوبتي است که مقدار آب اضافي را بعد از انجام عمل آبیاري، از خاک خارج نموده و شرایطي را فراهم FCرطوبت 
 مند شود.كند تا گیاه بتواند از آب و اکسیژن کافي بهرهمي

 گیرد اینست که:اي که در بحث آب مدنظر قرار مينکته

کند. کیلوگرم آب را از خاک جذب مي ۵۰۰باشد و گیاه براي هر یك كیلوگرم تولید ماده خشك معموالً نیاز آبي گیاه زیاد مي
گیرد و از طریق عمل تعرق، آنرا وارد اتمسفر اي است که بطور مرتب آب را از خاک ميیا بعبارت دیگر گیاه مانند تلمبه

در ( ۱رسد و یک درصد از آن )% به مصرف تعرق مي ۹۹کند %ه گیاه جذب ميکند و از کل آبي کو هواي بیرون مي

  گیرد.ساختمان گیاه مورد استفاده قرار مي

 عامل نور :  

توانند انرژي خورشیدي را جذب بکنند و نور در عمل فتوسنتز نقش مهمي دارد. یعني گیاهان سبز بدلیل داشتن کلروفیل مي
ي اول نور باید مناسب باشد، نور مناسب سایر مواد مورد نیازشان را بسازند. در درجه در طي عمل فتوسنتز، گلوکز و

  نوري است که از لحاظ کیفیت و شدت و طول مدت خوب و مناسب باشد.

 کنیم:از نظر طول دوره نوري، گیاهان را به سه گروه تقسیم مي  

 گیاهان روز بلند( ۱

 گیاهان روز کوتاه( ۲

  تفاوتگیاهان بي ( ۳

 گیاهان روز بلند  

دهي خوبي توانند گلگیاهاني هستند که به طول روز باالیي نیاز دارند و چنانچه در شرایط طول روز کوتاه کشت شوند نمي

  داشته باشند.

 گیاهان روز کوتاه  

  رسند.گیاهان روز کوتاه چنانچه در شرایط روز بلند کشت شوند به مرحله گل دهي نمي

 : عامل دما  

شود به یک حداقل تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار بدهد. بذري که در خاک کشت ميدما مي
گویند. دما در جذب آب و عناصر غذایي توسط گیاه نقش دمایي نیاز دارد تا جوانه بزند و اصطالحاً آنرا صفر گیاه مي

مختلف رشد متفاوت است یعني در مرحله استقرار گیاهچه، رشد سریع و گل  مهمي دارد. همچنین دماي مناسب در مراحل

  باشد.دهي بهینه دما متفاوت مي



 عامل تهویه :  

اکسیژن کافي براي رشد بهتر گیاه باید در خاک وجود داشته باشد. معموالً در خاک بدلیل تنفس ریشه، و فعالیت موجودات 

تولید شده باید از خاک خارج شود و بجاي آن اکسیژن  CO2زیاد است پس این  CO2بیني و تجزیه مواد آلي تولید ذره
 وارد خاک بشود.

شوند؟ تهویه نامناسب در بعضي شرایط خاك داراي تهویه ضعیف است اما چه عواملي باعث تهویه نامناسب در خاک مي
 تواند دو عامل داشته باشد.مي

 ده جایي براي هوا و اکسیژن باقي نمانده است؛زیادي رطوبت خاک، یعني خاک از آب اشباع ش(۱

  شود.تراکم و فشردگي خاک، یعني اکسیژن کافي در خاک نگهداري نمي( ۲

 خاک محیطي طبیعي رشد و تغذیه گیاه

تواند محیط جامد یا مایع باشد. هر کدام از این دو محیط مشتمل بر دو محیط طبیعي و مصنوعي است. بستر کشت گیاه، مي
ها است که یکسري گیاهان آبزي بر ها و دریاچهمد طبیعي رشد گیاه خاک، و محیط مایع طبیعي بستر آب رودخانهمحیط جا

هاي مصنوعي هاي کشت از جمله محیط( یا محلولHydrophonicروي آن رشد و نمود دارند. کشت هایدروپونیک )

  باشند.مي

 خاک  

آید و اجزاء مختلفي دارد. یک هاي تشکیل دهنده پوسته زمین بوجود ميبطور کلي خاک از تجزیه و تخریب سنگها و کاني

  بخش جامد با فضایي که در بین ذرات خاک قرار گرفته است.

 نسبت تناسب اجزاي تشكیل دهنده خاك  

فضاي بین ذرات یا منافذ خاک را تشکیل  ۵۰بخش جامد و % ۵۰خاک مناسب از نظر رشد و نمو گیاه خاکي است که %
فضاي بین ذرات  ۵۰ماده آلي را تشکیل بدهند و % ۵باید مواد معدني و % ۴۵بخش جامد معموالً % ۵۰. لذا از %بدهد

 باید بطور مساوي بین آب و هوا تقسیم بشود.

خاک تامین کننده آب، اکسیژن و عناصر غذایي مورد نیاز گیاه است. گیاه از خاك بعنوان لنگرگاه محل استقرار خود 
ند. خاک باید از نظر خصوصیات فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیك محیط مناسبي براي رشد گیاه باشد. كاستفاده مي

خصوصیات فیزیکي خاک مانند بافت، ساختمان و منافذ، دما و تهویه خاک باید مناسب و خوب باشد. بعنوان مثال اگر بافت 
آید و یا چنانچه خاک شني یا سبک باشد بوجود مي ماند و بدي تهویهخاک سنگین باشد در هنگام آبیاري، آب در خاک مي

شود. بافت خوب، بافتي است متوسط باشد )نه دارد و کود اضافه شده به خاک، شسته ميهیچ آبي در خودش نگه نمي
سنگین و نه سبك( یعني آب و هواي مناسبي براي رشد گیاه داشته باشد. خاک از نظر خصوصیات شیمیایي نیز باید 

ي داشته باشد یعني خاک نباید شور یا داراي ترکیبات شیمیایي مسموم کننده براي رشد گیاه باشد. خاک باید وضعیت خوب

  کم و زیاد شود. PHمناسب باشد به عبارت دیگر نباید  PHداراي 

  PH چیست؟ 

  PH کند و این غلظت در محلول خاک بسیار کم بوده و معموالً غلظت یون هیدروژن در محلول خاک را مشخص مي
شود. لگاریتم منفي غلظت یون هیدروژن در محلول خاک را اصطالحاً بصورت اعداد اعشاري و مقیاس لگاریتمي بیان مي

PH گویند.مي 



 PH  که معموالً  اي بین صفر و چهارده در محلولها دارددامنهPH 7  راPHگویند و خنثي ميPH  ۷کوچکتر از ،PH 

  متغیر است. ۱۰تا  ۳معموالً در خاک بین  PHگویند. دامنه قلیایي مي PHرا،  ۷اسیدي و بزرگتر از 

 

 در تغذیه گیاهPHاهمیت   

۱ ) PH باعث اسیدي شدن خاک و حاللیت زیاد بعضي ازعناصر غذایي و در نتیجه مسمومیت گیاه  ۵/۵و  ۵کمتر از
 شود. عناصري مانند آهن، آلومینیوم و منگنز و ... ؛مي

۲ )PH شود؛خیلي زیاد خاك، باعث کمبود بعضي از عناصر خاك مي 

۳ )PH گذارد؛خاک بر رشد و فعالیت موجودات زنده تاثیر مي 

۴ )PH گذارد؛خاک بر حاللیت عناصر غذایي تاثیر مي 

۵ )PH دهد.خاک بطور مستقیم یا غیر مستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار مي 

ها و قارچها. انند باکتريبیني مفید باید به تعداد کافي در خاک وجود داشته باشند مخاک نباید شور باشد و موجودات ذره
عالوه بر آن بایستي به مقدار کافي عناصر غذایي داشته باشد، یعني از لحاظ بیولوژیكي متناسب باشد یا به عبارت دیگر 

 حاصلخیز باشد.

شود و نسبت مناسبي باید بین عناصر عناصر غذایي موجود در خاک معموالً بصورت کاتیون یا آنیون توسط گیاه جذب مي
 شود.یي وجود داشته باشد در غیر اینصورت گیاه دچار مشکل ميغذا

واقعاً اگر خاک خصوصیات مناسبي داشته باشد مي تواند بطور مستقیم یا غیرمستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار بدهد و 
 شوند.اگر عوامل مضر و زیان آور در خاک وجود داشته باشند باعث محدود شدن رشد گیاه مي

را بطور طبیعي در اختیار داریم و گاهي مجبوریم در بعضي شرایط، خاک را با اضافه یا کم کردن موادي  گاهي خاك
بطور مصنوعي حاصل خیز کنیم. بعنوان مثال در باغباني معموالً براي پرورش گل باید مواد آلي خاک زیاد باشد در غیر 

گر، ماده آلي خاك را افزایش بدهیم. اگر بافت خاک مناسب اینصورت بایستي از طریق اضافه کردن کود حیواني یا ماده دی
 توانیم مقداري ماسه یا خاک اضافه کنیم و خاکي که بافتش سنگین است تعدیل شود و بافتي مناسب بوجود آید.نباشد مي

  ها و تغذیه گیاهشوري و سدیمي بودن خاک  

شک و نیمه خشک است. در این مناطق بدلیل کمبود هاي مناطق خشوري و سدیمي بودن خاک یکي از مشکالت مهم خاک
شود. این خاك محیط کنند و در نتیجه خاکهاي شور حاصل ميبارندگي و اقلیم خشک، امالح در خاک تجمع پیدا مي

 دهد.آورد و هم کیفیت محصول را کاهش مينامناسبي براي رشد و تولید بوده که هم کمیت محصول را پائین مي

 باشند.برداري و آبیاري مياین خاکها قابل بهره ۵۰طح کل کشور ما را خاکهاي شور و چیزي حدود %س ۱۵طبق آمار %

هاي شور داراي مقدار زیادي امالح محلول هستند که این نمک زیاد مشکالتي را براي گیاه بوجود بطور کلي خاک

  آورد.مي

 شود؟شوري خاک چگونه تعیین مي  



سنج الکتریکي، دستگاهي کنند. هدایت، یا قابلیت هدایت الکتریکي مشخص ميECري بنام شوري خاک را براساس پارامت

باشد  ds/m 4ها بیشتر از ، آنECهایي که كند. خاکگیري مياست که قابلیت هدایت الکتریکي محلول خاک را اندازه

  شوند.بندي ميجزء خاکهاي شور طبقه

 حساسیت گیاهان به شوري خاک   

ها اصطالحاً گیاهان توانند شوري را تحمل کنند که به آننسبت به شوري خاک حساسیت متفاوتي دارند و بعضي ميگیاهان 
شوند. شود. بعضي دیگر نسبت به شوري خاک حساس هستند که جزء گیاهان حساس محسوب ميمتحمل به شوري گفته مي

  وند.شها و گیاهان زینتي جزء گیاهان حساس به شوري قلمداد ميگل

 طبقه بندی نسبی گیاهان خاص به خاک های شور          -

 حساس حساس متوسط مقاومت متوسط مقاوم



 جو )دانه ای(

 چمن برمودا )مرغ(

 گیالس سیاه

 بوگاین ویال

 سدر )قرمز(

 پنبه

 خرما

 نارون

 اقاقیا

 گوجه ناتال

 علف قلیایی نوتال

 بلوط )قرمز و سفید(

 زیتون

 کوخیای خوابیده

 رهاییعلف 

 رزماری

 رگوزا

 چمن شور

 گز

 علف گندمی تاج دار)صلیبی(

 علف کندمی فایروی

 علف گندمی بلند

 چاودار وحشی )التای(

 زبان گنجشک )سفید(

 صنوبر لرزان

 جو علوفه ای

 درخت غان )سیاه(

 چغندر معمولی

 کلم بروکسل

 چمن جارویی

 آکاسیا

 گاو دانه

 فستوکا بلند

 انجیر

 هاردینگعلف 

 هانی ساکل

 هیدرانجا

 ارس

 کال

 اقاقیا )سیاه(

 نارنگی

 چمن علف باغ

 یوالف

 انار

 پریوت

 چاودار )علوفه(

 اربورویت

 ارس

 افرای قرمز

 انگور

 بادام زمینی

 برنج

 ترب

 توت فرنگی

 تیموتی

 چمن داالس

 ماش-خلر

 خیار

 ذرت

 سیب زمینی شیرین

 شبدر السیک

 شبدر بریسم

 شبدر شیرین

 شلغم

 شمشاد

 کاهو

 کدو

 کرفس

 کلم گل

 بادام

 سیب

 زردآلو

 آزالیا

 راش

 لوبیا

 غان

 توت سیاه

 توت بویسن

 بور فورد هولی

 هویج

 کرفس

 درخت سگ

 تارون آمریکایی

 گریب فروت

 شوکران

 بامیه

 الرچ

 لیمو

 لیندن

 افرای شکری

 پیاز

 پرتقال



 چاودار روسی

 بید

  

 چمن چاودار )دایمی(

 گلرنگ

 ذرت خوشه ای )سورگوم(

 لوبیا روغنی

 کدو زوچینی

 علف سودان

 پنجه مرغی(-شبدر )سه پر

 کندم

 علف گندم غربی

  

  

 کلم معمولی

 گردوی آمریکایی

 الدینو قرمز

 لوبیا پهن

 نخود

 نیشکر

 ویبرنوم

 یونجه

 هلو

 گالبی

 سفید(-کاج )سرخ

 آناناس

 گوجه

 سیب زمینی

 تمشک سوهانی

 گل سرخ

 یاسمن ستاره ای

 توت فرنگی

 گوجه فرنگی

 اثرات شوري روي رشد گیاه  

 کند:شوري خاک از چند طریق رشد گیاه را دچار محدودیت مي

شوند که هاي شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگي ميدهد؛ به عبارت دیگر در خاکآب قابل استفاده گیاه را کاهش مي -1
توانند آب درون خاک را خاک، گیاهان نميگویند. زیرا بدلیل شور بودن این پدیده را اصطالحاً خشکي فیزیولوژیکي مي

 جذب کنند.

مسمومیت؛ بعضي از یونها به مقدار زیاد در خاکهاي شور وجود دارند و بر اثر جذب زیادشان توسط گیاه، براي آن  -2
 ها مي توان کلر،سدیم و بر را نام برد.کنند که از مهمترین آنایجاد مسمومیت مي



شود. بعنوان مثال اکهاي شور بدلیل وجود زیاد بعضي از یونها تغذیه گیاه، دچار مشکل مياي؛ در خعدم تعادل تغذیه -3
ي گیاه، جذب نیترات و سولفات توسط گیاه كم در یک خاک شور، بدلیل غلظت زیاد کلر در محلول خاک و جذب آن بوسیله

اه هستند. یا بعنوان مثال، جذب زیاد سدیم هاي بسیار ضروري در تغذیه گیشود. در صورتیكه نیترات و سولفات از یونمي
 شود.توسط گیاه، باعث کاهش جذب پتاسیم مي

هایي که درصد سدیم شوند یعني خاکهاي سدیمي گفته ميهاي داراي امالح زیاد اصطالحاً خاکنوع دیگري از خاک
 ها زیاد است.تبادلي آن

  کنیم.بندي ميو یا درصد سدیم تبادلي طبقه EC ،PH ،ESPبطور کلي، ما خاکها را بر اساس سه پارامتر 

 EC ،ESP ،PHهاي متاثر از امالح براساس بندي خاكطبقه  

 EC (ds/m) ESP PH نوع خاك

 <8/5 >15 >4 شور

 >8/5 >15 <4 سدیمي

 >8/5 <15 <4 شور و سدیمي

 <8/5 >15 >4 مصنوعي

  

کمتر از  PHو  ۱۵یا درصد سدیم تبادلي شان بیشتر از  ESPو  ۴ها بزرگتر از آن ECخاکهاي شور، خاکهایي هستند که 

 دارند. 8 /۵

  دارند. ۸/۵بیشتر از  PHو  ۱۵بیشتر از  ESPو  ۴کمتر از  ECخاکهاي سدیمي 

 هاي شوراصالح خاک  

 راههاي متفاوتي براي اصالح خاکهاي شور و سدیمي وجود دارد که به شرح ذیل است :

شویي است. یعني از طریق مصرف آب اضافي، نمکهاي محلول را از خاک شست و ر، آباساس اصالح خاکهاي شو -1
 دهیم؛شو مي

  

هاي دیگري هست که اثرات سوء شوري را کاهش مي دهند که مدیریت بهره برداري از خاکهاي شور گفته اما روش -2
به عبارت دیگر آبیاري زود به زود انجام شود شود. بعنوان مثال، در خاکهاي شور باید دور آبیاري را کوتاهتر بگیریم مي

 تا غلظت امالح در خاک افزایش پیدا نکند؛

تري داشته باشند یعني كود هاي شور، باید از کودهایي استفاده بکنیم که اصطالحاً ضریب شوري پائینهمچنین در خاک -3
 خاك را شورتر نكند؛

 استفاده از مواد آلي در خاکهاي شور؛ -4

 استفاده از سیستم مناسب کشت و کار كه اثرات شوري را كم كند؛ -5



 تغییر روش آبیاري. -6

هاي شور متفاوت است، در این خاک ها باید یکسري مواد باالیي دارند با اصالح خاکESPهاي سدیمي که اصالح خاک
هاي کشور ایران استفاده توان در خاکشیمیایي اصالح کننده به خاک اضافه بکنیم. مهمترین و بهترین موادي را که مي 

باشد. گچ همان سولفات کلسیم است. به عبارت دیگر داراي عنصر کلسیم است. این کلسیم روي سطح کرد گچ یا گوگرد مي
کند و بعداً از طریق شود و سدیم را از سطح ذرات خارج کرده و وارد محلول خاک ميذرات خاک، جانشین سدیم مي

 شود.ضافي خارج ميشویي، سدیم اآب

شود و کنیم گوگرد توسط یک باکتري بنام تیوباسیلوس دبو اکسیدانس در خاک اكسید مياما زماني که گوگرد استفاده مي
کند و گچي که بدین ترتیب کند. اسید سولفوریک بر روي آهک خاک اثر کرده و تولید گچ ميتولید اسید سولفوریک مي

  دهد.نجام ميشود کار اصالح را اتولید مي

 مقاومت گیاهان مختلف به درصد سدیم تبادلي خاك  

 مقاومت
مقدار 
Esp 

 10-2 بسیار حساس

 20-10 حساس

 40-20 نیمه مقاوم

 60-40 مقاوم

  

 کیفیت آب آبیاري و تغذیه گیاه

کیفیت آب، مطلوب بودن هاي آبیاري معموالً کیفیت نامطلوبي دارند. منظور از در مناطق خشک مثل شرایط کشور ما، آب
گیرد. لذا آن براي مصرف است. آب در مواردي از جمله كشاورزي، باغباني، آشامیدن و صنعت مورد استفاده قرار مي

  چنانچه آب براي باغباني و پرورش گیاهان زینتي مناسب و مطلوب باشد داراي کیفیت مناسب است.

 معیارهاي ارزیابي کیفیت آب  

 مالح؛شوري یا مقدار ا -

 میزان نسبي سدیم؛ -

 كربنات؛غلظت كربنات و بي -

 عناصر سمي؛ -

  گیرند.هاي آبیاري از چهار نقطه نظر مورد ارزیابي و بررسي قرار ميآب

 شوري یا مقدار امالح  



گویند. ميمقدار شوري و امالحي که در آب آبیاري وجود دارد اگر از یک حد مشخصي تجاوز بکند اصطالحاً آب را شور 

  شود.آب شور، باعث شورشدن خاک مي

 میزان نسبي سدیم  

باشد. چنانچه این نسبت ( آب ميMg( و منیزیم)Ca( به کلسیم)Naسدیمي بودن آب یا میزان نسبي سدیم آب یا نسبت سدیم )

  شود.گویند آب سدیمي موجب سدیمي شدن خاک ميباال باشد آب را سدیمي مي

 کهاي سدیميمشکالت ناشي از خا  

اي دارند. بنابراین مشکل تهویه ضعیف و تجمع آب در اثر خاکهاي سدیمي، معموالً ساختمان نامناسب و تخریب شونده
 کنند.ها وجود دارد و در نهایت محیط نامناسبي براي رشد گیاه ایجاد ميآبیاري در این خاک

  ها از نظر شوري به چهار گروه:آب

۱ .C1  

۲ .C2  

3 .C3  

4 .C4  

میکرو موس بر سانتیمتر شور هستند، یا هدایت  ۲۵۰هایي هستند که کمتر از ، آب C1شوند. کالس طبقه بندي مي

 750الی  250آب هایی هستند که شوری آنها بین  C2میکروموس بر سانتیمتر دارند. کالس  ۲۵۰الکتریکي کمتر از 

میکروموس بر سانتی  2250الی  750آنها بین  ECتند که آب هایی هس C3میکروموس بر سانتی متر می باشد. کالس 

 میکروموس بر سانتیمتر شور هستند. ۲۲۵۰هایي است که بیش از شامل آن دسته از آب C4متر می باشد. کالس 

 ها به چهار گروه:از نظر سدیمي بودن آب

1. S1  

2 .S2  

3 .S3  

4 .S4  

آب هایی که نسبت  S2است. گروه  ۱۰ها کمتر از نسبت جذب سدیم آن هایي هستند کهآب S1شوند. گروه طبقه بندي مي 

می باشد. هر گروه از این آب ها محدودیت هاي خاصی دارند و نیازمند  18الی  10در آنها بین  SARجذب سدیم یا همان 
 ت.هاسباشند. پس شوري و سدیمي بودن دو معیار براي ارزیابي کیفیت آبمدیریت خاصي براي آبیاري مي

جدول طبقه بندی و مدیریت آب برای مصرف ) این قیاس خیلی برای کشور ما لحاظ و استفاده نمی شود چون ما االن با 

EC  هم کشاورزی می کنیم( 8بیش از 

 کالس آب

EC 

ds/m 

 نمک محلول

p.p.m 

 جمع کاتیون ها

mg/lit 

B 

p.p.m 

Cl 

mg/lit 

 1.25 <  0.33 < 20 160 <0.25 خیلي خوب

 2.5-1.25 0.67-0.33 40-20 480 - 160 0.75- 0.25 خوب

 3.75-2.5 1-0.67 60-40 1280 – 480 2- 0.75 مي توان مصرف نمود

 5-3.75 1.25-1 80-60 1920 - 1280 3- 2 خیلي باال

 5<  >1.25 >80 >1920 >3.0 غیرقابل مصرف



كربناتغلظت كربنات و بي  

شود كه این دسته كربنات باعث ميآبهاي آبیاري است. غلظت زیاد كربنات و بيمعیار سوم، غلظت کربنات و بي کربنات 
 ها براي آبیاري نامناسب شوند و مشکالتي را ایجاد کنند.از آب

 کربنات فراوان آب در تغذیه گیاهمشکالت ناشي از بي

 بي کربنات زیاد در آب به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در تغذیه گیاه اثر دارد.

هاي شود و در نتیجه مشكالت خاكاثیر غیرمستقیم ؛ بي کربنات زیاد در آب باعث تسریع در سدیمي شدن خاک ميت 
کربنات زیاد تر است. بيکربنات زیاد در آب مهمسدیمی در تغذیه گیاه را نیز به همراه دارد. در تغذیه گیاه، اثر مستقیم بي

کربنات زیاد موجب تشدید کمبود شود. یعني آبهاي داراي بيوسط گیاه ميدر آب باعث ایجاد اشکال در جذب آهن و روي ت

شود.گیاهان زینتي به کمبود آهن حساس هستند و شرایط ( ، بر روي گیاه ميZn( و روي)Feعناصري مثل آهن )
 شود.تشدید مي کربنات آب زیاد باشد کمبود آهنشود لذا چنانچه بيهاي کشور ما بطوري است که کمبود آهن دیده ميخاک

ها از حالت سبز، متمایل به زرد شود و در بعضي از گیاهان ممکن است شود رنگ برگبعنوان مثال کمبود آهن باعث مي
 ها سبز و بقیه برگ حالت زردي داشته باشد.برگرنگ برگ کامالً سفید بوده یا اینکه رگ

 کربنات دارند احتیاط بعمل آورد.گرم در لیتر بيمیلي ۲۰۰باید در مصرف آبهایي که بیش از 

 عناصر سمي

هاي مناطق خشک، ممکن است عناصري مثل کلر و عامل مهم دیگر در ارزیابي کیفیت آب، عناصر سمي است. در آب
اند مثالً ههایي که بنحوي آلودسدیم و بُر به مقدار زیاد وجود داشته و باعث مسمومیت گیاه بشوند. عالوه بر آن، آب

باشند. ( ميNi( و نیکل )Pb(، سرب )Cdاند، داراي عناصر سمي مانند کادمیوم )آبهاي صنعتي آلوده شدهي پسبوسیله
 کند.بنحوي كه غلظت این عناصر در آب فراوان است و براي گیاه ایجاد مسمومست مي

( در آب بسیار کم است و چنانچه از این Niو نیکل)( Sc(، سلنیوم )Be(، بریلیوم )Alحد مجاز عناصري مانند آلومینیوم )
 کنند .حد مجاز مقدارشان زیاد بشود براي گیاه ایجاد مسمومیت مي

ها معموالً بصورت براي ارزیابي کیفیت آب اولین مرحله این است که از آب نمونه برداري صورت گیرد و نمونه
ها در آزمایشگاه تجزیه اه و آب قنات است. سپس نمونهشود که از آب رودخانه ، چبطریهاي یک لیتري انجام مي

  شوند.مي

PH خاک و تغذیه گیاه 

در زیر پیرامون یکي از عوامل محدود کننده دیگر که در خاک وجود دارد و رشد و تغذیه گیاه را دچار مشکل مي کند   

  دهیمتوضیحاتي را ارائه مي

 PHعامل   

خاک کم یا زیاد  PHکند اگر خاص و مناسبي را تحمل مي PHمناسب باشد. هر گیاهي یک محدوده  PHخاک باید داراي 

  تر هستند.خاک حساس PHها و گیاهان زینتي نسبت به شود. گلباشد رشد و تولید گیاه دچار مشکل مي

 



 PHترین نقش دهد. مهمخاک بطور مستقیم یا غیرمستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار ميPH  خاک کنترل حاللیت عناصر

خاک دارد. عناصر غذایي  PHباشد. به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذایي وابستگي زیادي به غذایي در خاک مي

حاللیت عناصر غذایي به جزء مولیبدن کاهش پیدا  PH با افزایش هاي متفاوتي دارند معموالً هاي مختلف، حاللیتPHدر 
 کند.مي

کمبود بارندگي در ایران و . ۷باالتر از  PHقلیایي است، یعني  PHهاي ایران وجود دارد یکي از مشکالتي که در خاک
 شود.قلیایي ميدارا بودن اقلیمي خشک باعث تجمع بازهاي تبادلي در خاك و در نتیجه پیشرفت بسوي خاك 

  شود.خاک مي PHمشکل دیگر، آهکي بودن خاک است که باعث افزایش 

 قلیایي در تغذیه گیاه PHمشکالت ناشي از   

PH شود که حاللیت عناصر غذایي ضروري براي گیاه کاهش پیدا بکند و کمبود عناصر غذایي مثل فسفر قلیایي باعث مي

(Pb(آهن ،)Fe( روي ، )Zn( منگنز ، )Mn.در گیاه مشاهده شود ) 

اي که در بروز این کمبودها موثر هستند آهک زیاد است و در بسیاري از منابع کمبود آهن را نیز زردی ناشي عامل عمده
 ، آهک زیاد در خاک است.نامند. لذا عامل بروز زردياز آهک مي

هاي اسیدي به خاك PHند. با توجه به مقدار دار ۷کمتر از  PHهاي اسیدي وجود دارند که هاي آهکي، خاکدر مقابل خاک
 شوند.بندي ميهاي اسیدي خفیف و اسیدي خیلي شدید تقسیمدو نوع خاک

( ، Feباشد، حاللیت عناصر غذایي مثل آهن ) ۵تا  ۴/۵ها کمتر از آن PHهایي که خیلي اسیدي باشند یعني در خاک

کند. پس حاللیت عناصر غذایي کند که براي گیاه ایجاد مسمومیت مي( بقدري افزایش پیدا ميMn( و منگنز )Alآلومینیوم )

 خاک دارد. PHوابستگي بسیار زیادي به 

خاک یک واحد  PHخاک بسیار زیاد است. اگر  PHآهن در تغذیه گیاه، نقش بسیار مهمي دارد و وابستگي آن هم به 

خاک را یک مرتبه تغییر بدهیم، حاللیت منگنز  PHیابد. یا اگر کاهش پیدا کند حاللیت آهن هزار مرتبه افزایش مي

(Mn( و روي)Znکه از عناصر ضروري در تغذیه گیاه هستند صد مرتبه دچار تغییر مي ).شوند  

 هاي آهکي و یا اسیديراهکارهاي اصالح خاک  

گیرند و خیلي خاک را بعنوان یک خصوصیت ثابت در نظر مي PHخاک، کار مشکلي است معموالً  PHاصوالً اصالح 

از خودش مقاومت نشان  PHدهند. زیرا خاک داراي خاصیت تامپوني یا واحدي است و در مقابل تغییرات تغییر نمي

 خاک، گیاه انتخاب و کشت شود. PHشود با توجه به دهد. لذا توصیه ميمي

کند، کاري که در خاک افزایش پیدا مي PHکنند و در نتیجه هاي اسیدي آهک اضافه ميخاک به خاک PHتغییر براي 
ها، اسیدي بودن است كه باید از طریق مصرف هاي آنگیرد و مشکل خاککشورهاي اروپایي و اقلیم مرطوب صورت مي

 را افزایش دهند. PHآهک، 

 قلیایي بودن آن است. خاک و PHمشکل خاک ایران، باال بودن 

استفاده بکنیم. یعني اینکه در بعضي جاها از  PHخاک باید از یکسري مواد اصالح کننده یا کاهش دهنده  PHبراي کاهش 
طریق آبیاري اسید سولفوریک و اسید کلریدریک به خاک اضافه کنیم. ولي مصرف اسید کاري مشکل و همراه با خطرات 

 خاک، از گوگرد استفاده بشود. PHبراي کاهش شود جانبي بوده و توصیه مي



شده و اسید سولفوریک ي باکتري تیوباسیلوس )كه در خاك موجود است( اکسید عنصر گوگرد اضافه شده به خاک بوسیله

تغییر داده  PHخاک زیاد نیست بلکه فقط در حد یک واحد  PHدهد، اما کاهش خاک را تغییر مي PHكند و تولید مي

دهند تا اثرات منفي آن را از بین ببرند. مثالً مقدار كمي از خاك خاك را موضعي كاهش مي PHر روش دیگر، شود. دمي

دهند، وقتي ریشه گیاه به آن قسمت خاك رسید آن را كاهش مي PHكل خاك گلدان( و  2/0گلدان را انتخاب كرده )حدود 
 كند.در محیط مناسب عناصر خود را دریافت مي

  خاک را کاهش بدهد. PHتواند روش دیگر، مصرف کودهاي اسیدزا است. مصرف کود سولفات آمونیوم بطور جزیي مي

 نقش مواد آلي خاک در تغذیه گیاه

مواد آلي خاک یکي از اجزاء بسیار مهم آن هستند. كه بطور مستقیم و غیر مستقیم تغذیه گیاه ، رشد و تولید محصول را 
 دهد.ميتحت تاثیر قرار 

متاسفانه یکي از مشکالتي که در خاکهاي ایران وجود دارد کمي مواد آلي در خاک است. چون اقلیم ایران خشک است، و 
باشد و پوشش گیاهي در اکثر نقاط ایران ضعیف است، در نتیجه خاک ایران عمدتاً میزان بارندگي سالیانه در آن ناچیز مي

( ماده آلي در خاک وجود دارد که این کمبود %1ر متوسط کمتر از یک درصد )دچار کمبود مواد آلي است. یعني بطو

  کند.مواد آلي، مشکالت متعددي را ایجاد مي

 هاي افزایش مواد آلي خاکراه  

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:هاي افزایش مواد آلي خاک مياز جمله راه

 زایش ماده آلي در خاک است؛هاي بسیار مهم افافزودن کود حیواني؛ یکي از راه -

تواند بعد از هرس کردن، مستقیماً مورد استفاده قرار دهد. یا افزودن بقایاي گیاهي؛ شاخ و برگ گیاهي را کشاورز مي -
 ها را انبار کرده و اصطالحاً به کود کمپوست تبدیل کند؛اینکه در جایي، آن

توان از طریق آن، ماده آلي خاک را افزایش یار مهم است که ميهاي بسافزودن کود کمپوست زباله شهري؛ یکي از راه -
 داد؛

ها را افزودن کود سبز؛ به عبارت دیگر کاشت گیاهاني در روي زمین. قبل از اینکه گیاه به مرحله رشد نهایي برسد آن -
 شخم زده و به خاک اضافه كرد؛

  پودر خون، پودر استخوان، شاخ، مو و استخوان اشاره کرد. توان به پودر ماهي،افزودن بقایاي حیواني؛ که از جمله مي -

 گیري ماده آلي خاكراه های براورد یا اندازه  

 آزمایشگاهي )دقیق(؛ -

 مشاهده رنگ خاك )نسبي(. -

گیري هاي اندازهكنیم كه به روشي آلي خاک از روشهاي آزمایشگاهي موجود، استفاده ميبراي پي بردن به مقدار ماده
 ه آلي خاک موسومند.ماد

هایي که داراي ماده آلي کم هستند رنگ روشني همچنین اگر خاکي داراي ماده آلي زیادي باشد رنگ آن تیره است و خاک

  دارند.



 اثرات مفید ماده آلي در خاک  

 ماده آلي باعث بهبود

  شود.يد( حاصلخیزي خاک م    ج( بیولوژیکي؛      ب( شیمیایي؛   الف( خصوصیات فیزیکي؛

 خصوصیات فیزیكي  

 بندي خاك؛بهبود دانه -

 افزایش تهویه؛ -

 افزایش ظرفیت نگهداري آب. -

هایي که شود. یعني خاکدر مورد خصوصیات فیزیکي خاک، ماده آلي باعث بهبود یافتن دانه بندي و ساختمان خاک مي
ها تهویه بخوبي و راحتي صورت ر این خاکداراي ماده آلي زیاد و کافي هستند از ساختمان خوبي برخوردارند، د

 گیرد.مي

خاکهایي که داراي ماده آلي زیادي هستند ظرفیت نگهداري آب باالیي دارند به عبارت دیگر توانایي نگهداري آب کافي و 

  باشد.مناسب را دارند. بطور کلي توانایي مواد آلي در نگهداري آب چند برابر مواد معدني مي

 ایيخصوصیات شیمی  

 ؛PHتنظیم  -

 خاك. CECافزایش  -

خاک اثر  PHمواد آلي توانایي بهبود خصوصیات شیمیایي خاک را دارند. بدین صورت که ماده آلي مي تواند در تنظیم 

 خاک را افزایش بدهد. CECداشته باشد و 

CEC  یا گنجایش تبادل کاتیوني، یک پارامتر بسیار مهم در تغذیه گیاه و حاصلخیزي خاک است. و هر چهCEC  بیشتر

  دهد.باشد خاک توانایي بیشتري در نگهداري مواد غذایي نشان مي

 حاصلخیزي خاك  

 ماده آلي منبع عناصر غذایي؛ -

 جذب براي گیاه. تبدیل عناصر موجود در خاك به شكل قابل استفاده و قابل -

  

شوند. همچنین ماده آلي ماده آلي در خودش عناصر غذایي مختلفي دارد و این عناصر از طریق ماده آلي به خاک اضافه مي
 شود.ي گیاه ميباعث جذب بیشتر عناصر موجود در خاک، بوسیله



شود که ( دارند. ماده آلي باعث ميPb( و فسفر )Zn(، روي )Feقبالً اشاره کردیم که خاکهاي ایران مشکل کمبود آهن )

  باشد.این مواد و عناصر بشکل قابل جذب و استفاده در خاک باقي بمانند. این نکته نیز در این بحث قابل توجه مي

 خصوصیات بیولوژیکي  

 بیني؛منبع غذایي براي موجودات ذره -

 بیني.فعالیت بیشتر موجودات ذره -

بیني خاک اک را اصالح مي کند و خود نیز یك منبع غذایي براي موجودات ذرهماده آلي خصوصیات بیولوژیکي خ

  رود.بیني افزایش پیدا كرده و بنابراین حاصلخیزي خاک نیز باال ميباشد. به همین دلیل تعداد و فعالیت موجودات ذرهمي

 آیا ماده آلي مستقیماً مورد استفاده گیاه قرار مي گیرد؟  

ر غذایي است، ولي شکل آلي عناصر مستقیماً براي گیاه قابل استفاده نیست. بلکه این شکل آلي باید ماده آلي منبع عناص
گیرد. بعد از معدني شدن شکل آلي عناصر غذایي آزاد شده، معدني شود که این بوسیله موجودات زنده خاک صورت مي

شود ( تبدیل ميNH4+( و آمونیوم )NO3-نیترات ) ( آلي در اثر معدني شدن بهNگیرد مثالً ازت )مورد استفاده قرار مي

  تواند آن را مورد استفاده قرار بدهد.که گیاه مي

 عناصر غذایي ضروري، مفید و سمي در تغذیه گیاه

 شوند که عبارتند از :از نقطه نظر رشد گیاه عناصر به چند دسته تقسیم مي  

 عناصر ضروري؛ -

 عناصر مفید؛ -

 غیر مفید؛ عناصر غیر ضروري و -

  عناصر سمي. -

  

 عناصر ضروري  

ها سه نظریه آرنون ، براي مشخص کردن عناصر ضروري، نظریات مختلفي تاکنون مطرح شده است که در بین آن

  نیکوالس و اپسایم از همه مهمتر است.

 نظریه اول:  

آرنون سه مشخصه براي یک عنصر ضروري بیان كرد و طبق این نظر، عنصر ضروري عنصري است  ۱۹۳۹در سال 
که اوالً : براي تکامل سیکل زندگي گیاه الزم و ضروري باشد به عبارت دیگر بدون وجود آن عنصر، چرخه زندگي گیاه 

 کامل نشود.

 دوماً : عنصر ضروري نقش مستقیم در تغذیه گیاه داشته باشد.



 ً    : نقش عنصر ضروري در تغذیه گیاه خاص و ویژه باشد و عنصر دیگري توانایي جایگزیني آن را نداشته باشد.سوما

 نظریه دوم:  

نیکوالس معتقد است که هر عنصري که در متابولیسم گیاه نقش داشته باشد عنصر ضروري است. و اصطالح عنصر 
دارد كه هر عنصري که توانایي ورود به متابولیسم گیاه را مي برد. و بیانمتابولیسمي را بجاي عنصر ضروري، بکار 

  داشته باشد علي رغم نقشش )اختصاصي یا غیر اختصاصي( عنصري ضروري است.

 نظریه سوم:  

اپسایم معتقد است كه هر عنصري که در ترکیبات ضروري گیاه وجود داشته باشد، عنصر ضروري است. مثال: اگر آب 

(H2Oبراي گیاه ال )( زم و ضروري است پس عناصر تشکیل دهنده آب یعني هیدروژنH( و اکسیژن )O نیز براي گیاه )

(، O(، اکسیژن )H(، هیدروژن )Cضروري هستند. همچنین اگر پروتئین براي گیاه ضروري است عناصري مثل کربن )

 باشد.ضروري مي (که تشکیل دهنده پروتئین هستند براي گیاه الزم وN( و ازت )S( و گوگرد )Pفسفر )

عنصر الزم و ضروري در تغذیه گیاه فقط سه عنصر کربن،  17از بین سه نظریه یاد شده، طبق نظر آرنون از بین 

  مي باشد. CO2و گاز  H2Oها آب دهند كه منبع تامین آنهیدروژن و اکسیژن اسکلت کلي گیاه را تشکیل مي

 عناصر كربن، هیدروژن و اكسیژن  

 ري بوده؛از عناصر ضرو -

 اسكلت كلي گیاه را تشكیل داده؛ -

 اكسید كربن.ها، آب و ديمنبع تامین آن -

عنصر بعدي بر اساس مقدار نیاز گیاه، به عناصر پر مصرف و کم مصرف یا به عبارت دیگر به عناصر ماکرو و  ۱5
 شوند.بندي ميمیکرو تقسیم

 عناصر براساس مصرف گیاه

 پُر مصرف )ماكرو( -

 مصرف )میكرو(كم  -

(، Nعنصر ازت ) 6باشند و شامل منظور از عناصر پر مصرف، عناصري هستند که به مقدار زیاد مورد نیاز گیاه مي

کیلوگرم در هکتار  ۴۰۰تا  ۱۰۰شوند و مجموعاً ( ميS( و گوگرد )Mn(، منیزیم )Ca(، کلسیم )K(، پتاسیم )Pفسفر )

  ند.شوتوسط گیاه در یك فصل رویشي برداشت مي

 باشد:عنصر مي 9اما عناصر کم مصرف به مقدار کم مورد نیاز گیاه بوده و شامل   

 (Feآهن ) -۱

 (Znروي ) -2



 (Mnمنگنز ) -3

 (Cuمس) –4

 (Clکلر ) -5

 (Mbمولیبدون ) -6

 (Bبر ) -7

 (Niنیکل ) -8

 کبالت -9

 شوند.برداشت ميباشند. عناصر کم مصرف مجموعاً دو کیلوگرم در هر هکتار توسط گیاه مي

ها نیست، بلکه آنچه مهم پس مبناي تقسیم بندي عناصر به عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف بسته به اهمیت آن
باشد. عناصر پر مصرف به مقدار زیاد و عناصر کم مصرف به مقدار کم توسط ها توسط گیاه مياست مقدار برداشت آن

  شوند.گیاه مصرف مي

 عناصر مفید  

مفید، عناصري هستند که براي گیاه ضروري نیستند ولي نقش محرک براي رشد و نمو گیاه دارند. شامل عنصر  عناصر

باشند. مثالً سدیم براي تیره اسفناج و كبالت براي ( ميV(، و وانادیم )Co(، کبالت )Si(، سلیسیم )Al(، آلومینیوم )Naسدیم)
دیگري هم بعداً به این لیست اضافه شوند. )در بعضی منابع، نیکل را  تیره حبوبات مفید هستند. البته ممكن است عناصر

 نیز جزء این دسته قرار می دهند(

 عناصر غیر ضروري و غیر مفید  

شوند و تاکنون نقش ضروري و نقش دسته بعدي عناصر اتفاقي هستند و بدلیل وجود در محیط رشد توسط گیاه جذب مي

  مفیدي برایشان شناخته نشده است.

 عناصر سمي  

شوند و غلظتشان از یک دسته چهارم عناصر سمي هستند، كه اگر در محیط رشد وجود داشته باشند و توسط گیاه جذب 
 کنند.مقدار مشخص در گیاه افزایش پیدا بکند گیاه را دچار مسمومیت مي

( بعنوان عناصر سمي Hgه )( و جیوSe(، سلنیوم )As(، آرسنیک )Ni(، نیکل)Cd(، کادمیوم )Pbعناصري مثل سرب )
 اند.معرفي شده

ها فرق ها نیز سمیتهاي گیاهي مختلف، متفاوت است و بین خود آنالبته ایجاد مسمومیت این دسته از عناصر براي گونه

( مسمومیت زیاد و بعضي دیگر ایجاد مسمومیت Cd( و کادمیوم )Hg(، جیوه )Pbها مثل سرب )کند. برخي از آنمي
 كنند.ميکمتري 



عناصر سمي از جنبه مسائل زیست محیطي مورد توجه هستند. در شهرهاي بزرگ و حوالي مناطق صنعتي مشکالتي در 

  این خصوص داریم.

 منابع عناصر غذایي در خاک

  دهیم.در زیر، پیرامون منابع عناصر غذایي در خاک ، توضیحاتي را ارائه مي

 

 

 

 

 منابع عناصر غذایي  

  ساز(.واد اصالح كننده خاك )یا بهم          -

 مواد آلي و كودهاي آلي؛          -

 ها؛ها و كانيسنگ          -

 كودهاي شیمیایي؛          -

 كودهاي بیولوژیك؛          -

 آب آبیاري؛          -

 بارندگي؛          -

 بطور کلي عناصر غذایي داراي منا بع مختلفي هستند.  

منابع سنگها و کانیهاي تشکیل دهنده پوسته جامد زمین هستند . که بعد از فرآیند هوا دیدگي و تشکیل خاک یکي از این 

 کنند. ( و غیره را در خاک آزاد مي k( ، پتاسیم )Mn( ، منیزیم )Caعناصري مثل كلسیم )

معدني شدن توسط موجودات ذره بیني شوند. این جزء آلي خاک بعد از عمل مواد آلي و کودهاي آلي که به خاک اضافه مي
 تواند ، عناصر را در خاک آزاد بکند و مورد استفاده گیاه قرار بگیرد. خاک مي 

 شوند.کودهاي شیمیایي از جمله کودهاي ازتي و پتاسیمي و فسفري ، که در مواقع لزوم به خاک اضافه مي

موجودات ذره بیني خاک برخي از عناصر به خاک اضافه  باشد. در اثر فعالیت منبع مهم دیگر، کودهاي بیولوژیک مي 

( یا ازت هستند که ازت هوا را به شکل قابل جذب و استفاده در Nهاي نیتروژن ) ها تثبیت کننده ترین آن شو ند. مهم مي
 کنند. خاک تثبیت و براي گیاه فراهم مي 



 گیرند. به خاک در اختیار گیاه قرار مي ها ي اضافه شده  آب آبیاري حاوي مقداري امالح است . یون 

شوند. لذا در این بارندگي یکي دیگر از منابع غذایي در خاک است. عناصر موجود در هوا توسط باران به خاک وارد مي
خصوص اضافه شدن گوگرد به خاک از طریق بارندگي در نواحي صنعتي از اهمیت فراواني برخوردار است. همچنین 

 شوند .اي ازت که در هوا وجود دارند در اثر بارندگي به خاک اضافه ميبعضي از اکسیده

 مواد اصالح کننده خاک مانند گچ و گوگرد .

 راههاي خروج عناصر غذایي در خاک

 جذب توسط گیاه؛          -

 شست و شو؛          -

 فرسایش؛          -

 هاي سطحي؛هرزآب          -

 تلفات گازي.          -

 شوند.صر غذایي بطر ق مختلف از خاك خارج ميعنا

باشد . هر گیاهي در طول فصل رشد و رویش خود، هاي خروج عناصر غذایي از خاك جذب توسط گیاه مياز جمله راه
شو ند مقداري عنصر از خاک خارج کند. لذا وقتي این محصوالت بردا شت مي  مقداري از عناصر غذایي را جذب مي 

 شوند.مي

و شو راه دیگر خروج عناصر غذایي از خاک است. معموالً بعد از آبیاري سنگین و یا بارندگي مقداري آب  شست
شوند. لذا هر چه مقدار آب زهکشي و یا حاللیت بصورت زهکشي و به همراه آن عناصر غذایي از خاک خارج مي

 بشویي نیترات مثال خوبي در این رابطه است.شود. معموالً آ عناصر غذایي بیشتر باشد عنصر بیشتري از خاک خارج مي

 فرسایش خاک یکي دیگر از راه هاي تلف شدن عناصر غذایي در خاک است.

 هرزآبهاي سطحي از دیگر راه هاي خروج عناصر غذایي در خاک است.

ز سطح شوند بر اثر حرارت زیاد و تابش آفتاب بصورت گاز آمونیاک اوقتي که کودهاي ازتي در سطح خاک پخش مي
 شود.خاک متصاعد شده و وارد اتمسفر و فضاي بیرون مي

 اشكال عناصر غذایي در خاك

عناصر غذایي به دو صورت الف( قابل جذب ؛ و ب( غیر قابل جذب ؛ در خاک وجود دارند. منظور از شکل قابل 
 استفاده، فرمي از عنصر ا ست که در محلول خاک یا بر روي سطح ذرات خاک وجود دارد.

 باشد.ها وجود دارد ، مي ا شکل غیر قابل استفاده، همان شکل عناصر بصورت آلي یا شکلي که در ساختمان کاني ام

 



 


