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 :قدمهم
های زیتون در نقاط های اخیر در جهت گسترش باغهایی که در سالنظر به اهمیت گیاه زیتون و سرمایه گذاری

مختلف کشور صورت گرفته، وجود منبعی که بتواند امكان تشخیص و رفع کمبود عناصر غذایی در این گیاه استراتژیك 

های حاصل در علم تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاك، هنوز هم با توجه به پیشرفت. رسدمی ضروری بنظر ،را فراهم نماید

در نشریه حاضر عالئم کمبود . شودای، ابزاری مهم تلقی میتشخیص کمبود عناصر غذایی در گیاهان به صورت مشاهده

ع، روش و مقدار کود مورد نیاز جهت رفع کمبود عناصر غذایی در رابطه با وظایف این عناصر و اثرات متقابل عناصر، نو

 .مورد بحث قرار گرفته است

مان که در عرصه تولید حضور دائم امید است نشریه حاضر بتواند با ارتقاء سطح آگاهی زیتونكاران عزیز کشور اسالمی

 . دارند مفید واقع شود

 

 :هاي كشور وضعيت عناصر غذايی در برگ درختان زيتون باغ

باغ  عناصر غذایی در کلی ترتیب( نشان داده که 3197بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های زیتون کشور )طاهری،

بوده و با  Cu=-Zn>-P>-Mn>-B>- N>-K-صورت   به باال عملكرد با باغ های با مقایسه گیالن در استان زیتون های

تغییر می نماید و  Zn>-B>-N>-K>Cu>P>Mn-صورت  به باغ ها تغذیه ای اولویت جهانی مرجع بهینه استفاده از اعداد

 .است قابل مشاهده و پتاسیم در آنها نیتروژن بور، روی، عناصر کمبود اساس این بر

 صورت به باال عملكرد با باغ های اساس میانگین بر طارم زیتون های باغ تغذیه ای اولویت نهایی نتیجه زنجان در استان

-Mn>-N>-Cu>-P>K>B>Zn  .تغذیه ای اولویت نهایی نتیجه جهانی، بهینه مرجع اعداد اساس بر صورتی که دربود 

 پتاسیم، عناصر گسترده و شدید کمبود اساس ایننموده و بر تغییر K>-B>-Zn>-Cu>-N>P>Mn-صورت  به باغ ها

 مشاهده می شود. نیتروژن و مس روی، بور،

 روی منگنز، نیتروژن، فسفر، غلظت داد نشان جهانی مرجع بهینه حدود با برگ عناصر در نتایح مقایسه گلستان در استان

 برگ دربهینه  حد از شاخص انحراف کلی نتیجه است. مرجع برابر پتاسیم غلظت بوده و بهینه حدود از باالتر مس و

 صورت به باال عملكرد با باغ های میانگین از استفاده با درختان

 -Cu>-N>-P>K>Mn>Zn .حد بهینه از انحراف شاخص محاسبه در جهانی مرجع بهینه اعداد از صورتیكه در بود 

 مشاهده پتاسیم کمبود عنصر اساس این بر کرد. تغییر خواهد K >N>Zn>Cu>P>Mn-صورت  به نتیجه شود، استفاده

 .می شود

- صورت  به باال عملكرد با باغ های میانگین اساس بر زیتون های ای باغ تغذیه اولویت نهایی نتیجه فارس در استان

N>-Cu>-P>K>Zn>Mn  جهانی مرجع بهینه اعداد از برگ بهینه حد از انحراف شاخص محاسبه در است. اگر 

 پتاسیم، عناصر کمبود صورت این در آمد. خواهد بدست K>-Cu>-N>-P>Zn>Mn-صورت  به شود، نتیجه استفاده

 .دارد وجود فسفر و مس، نیتروژن
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 :هاي زيتونبرگی در باغها براساس تجزيه توصيه
های زیتون کشور بر اساس نتایج حاصل از بررسی وضعیت عناصر غذایی در برگ درختان زیتون باغ

شود و باید نسبت به مصرف کودهای شیمیایی و ای دیده میهای تغذیهای و ناهنجاری( عدم تعادل تغذیه3197)طاهری،

 اولویت دارد.آلی اقدام شود، در این راستا مصرف، بور و مس 

گیری از هردو روش کوددهی خاکی و محلول پاشی عناصر در باغ زیتون ضروری برای جبران کمبود عناصر غذایی بهره

 شود.است. لذا حداقل دو بار محلول پاشی عناصر غذایی قبل از گلدهی و در مراحل رشد و نمو میوه پیشنهاد می
   

   :ايف آنها در گياهعالئم كمبود عناصر غذايی در ارتباط با وظ
 :عناصر غذایی ضروری وظایف مهمی را در درختان به عهده دارند که عبارتند از

 نقش فیزیولوژیكی عنصر در گیاهان  -3

 نقش عنصر به عنوان فعال کننده یك آنزیم یا تنظیم کننده میزان یك آنزیم  -2

 .اجتماع ماکرو مولكولی ضروریعنوان ساختمان تشكیل دهنده یك متابولیت، کمپلكس یا نقش عنصر به -1

نیز در رشد گیاهان داشته باشد، برای  اختصاصیعناصر غذایی عالوه بر نقش اختصاصی ممكن است نقش غیر 

یك . های غذایی در گیاهان برای تولید پتانسیل اسمزی و حفظ محیط خنثی الكتریكی اهمیت دارندمثال، بسیاری از یون

مربوط به نقص در وظیفه  آنعالئم اختصاصی کمبود ، چندین نقش را در گیاه ایفا نمایدتواند با وجود اینكه میعنصر 

. کندمیها را در گیاه کوتاه اکسین فاصله بین میان گره سوخت و سازاختالل در  .عنصر در گیاه داردآن ای است که ویژه

چند عنصر یك وظیفه را در تشكیل یك جزء  ،بوجود می آید که در مراحل فیزیولوزیك گیاهدر تشخیص، زمانی اشتباه 

همچنین کمبود  و داشته باشند، به عنوان مثال نیتروژن و منیزیم جزء تشكیل دهنده کلروفیل هستند عهدهبهکلیدی 

 .شودمنجر به کاهش میزان کلروفیل در گیاه مینیز گوگرد، آهن و منگنز 

 

  :ر گياهعالئم كمبود عناصر غذايی در ارتباط با تحرك آنها د
های محل ظهور عالئم کمبود عناصر غذایی در گیاهان بستگی به وسعت و میزان انتقال عناصر غذایی از برگ

شود، تحرك عناصر غذایی در گیاهان بطور قابل مالحظه می 3همانطور که در جدول . های جوان گیاه داردپیر به قسمت

های جوان گیاه های مسن به قسمتراحتی از برگفسفر و پتاسیم بهعناصر غذایی مانند نیتروژن، . توجهی متفاوت است

در این خصوص میزان . شودهای مسن تر گیاه دیده میشوند و از اینرو عالئم کمبود این عنصر در قسمتجابجا می

نوان مثال، جابجایی بیشتر عناصر متغیربوده و بستگی به درجه کمبود، گونه گیاهی و وضعیت نیتروژن گیاه دارد، به ع

های پیر گیاهان مبتال به کمبود خیلی کم بوده و در واقع روی و یا مولیبدن از برگ میزان جابجایی عناصر غذایی مس،

محل ظهور عالئم . شودهای جوان گیاه دیده میاین عناصر بدون تحرك هستند و عالئم کمبود آنها عمدتاً در بخش

ممكن است با  های جوان گیاه موثر است،های پیر به بخشآنها از برگکمبود عناصر غذایی که نیتروژن در تحرك 

عالئم کمبود گوگرد به صورتی است بروز تاثیر نیتروژن در محل  برای مثال،. نوسان و تغییر میزان نیتروژن متفاوت باشد

که در گیاهان با در حالیشود، های جوان ظاهر میکه در گیاهانی با نیتروژن کافی، عالئم کمبود گوگرد ابتدا در برگ
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 ,.Ferguson et al)شودهای پیرتر گیاه همراه با رنگ پریدگی ظاهر مینیتروژن کم، عالئم کمبود گوگرد ابتدا در برگ

1994). 

 

 (Soil Improvement Committee, 1995 )تحرك عناصر غذايي در گياهان  -1جدول 

 ***بدون تحرك **تحرك متغیر *متحرك

 نیتروژن

 فسفر

 پتاسیم

 

 

 مس

 روی

 گوگرد

 بور

 منگنز

 کلسیم

 آهن

 منیزیم

 

 های جوان گیاه تحت هر شرایطیهای پیر به بخشانتقال از برگ *

 های جوان گیاه تحت برخی شرایطیهای پیر به بخشانتقال از برگ**

 های جوان گیاه تحت هر شرایطیهای پیر به بخشعدم انتقال از برگ ***

 

 :( N ) نيتروژنعالئم كمبود  

های ها، ظهور برگها همراه با کوتاه شدن فاصله میانگرهتوقف رشد شاخهدر زیتون با  عالئم کمبود نیتروژن

، کلروز پراکنده که ممكن است با هاله قرمز رنگ (3و  2های شكل) که ممكن است بدشكل شوند (3 شكل) کوچك

میوه بطور ناقص توسعه یافته و اندازه درخت کوچك شده و و درنتیجه کمبود ، (7 شكل) های پیر ظاهر شودروی برگ

 .شودتولید برگ کند می

 

  
برگ با عالئم کمبود نيتروژن  -2شکل  عالئم کمبود نيتروژن-1شکل 

 )راست و وسط(، برگ سالم)چپ(
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برگ با عالئم کمبود نيتروژن -3شکل 

 )راست و وسط(، برگ سالم )چپ(

 عالئم کمبود نيتروژن-4شکل 

 

، (تحت تاثیر آبشوئی)های شنی یا سبك کم یا زیاد، خاكpH های با در خاكممكن است کمبود این عنصر 

، آبیاری سنگین، وجود مواد آلی تجزیه (تحت تا ثیر آبشوئی) در نتیجه کمبود مواد آلی، شرایط خشكی، بارندگی زیاد

 .های زیتون بروز نمایدرشد سریع در باغ و یا وجود ارقام با( غیرهبطور مثال کاه، بقایای هرس و )نشده 

 ATPها، تشكیل اسید نوکلوئیك، سنتز کلروفیل و نزیمآنقش نیتروژن در زیتون سنتز اسیدآمینه، پروتئین، کو

گرم  211تا  331گرم نیتروژن در سال اول،  311تا  81توان برای هر نهال به مقدار های تازه احداث شده میاست، در باغ

با توجه به حدود بحرانی نیتروژن ، (Fontanazza, 1999) گرم در سال سوم بكار برد 111تا  231نیتروژن در سال دوم و

گرم نیتروژن در سال برای  911تا 731توان بطور معمول می ،درصد است 2 تا 3/3که مقدار آن در برگ درختان زیتون 

های تواند بطور متناوب در سالهای با نیتروژن کافی کاربرد کودهای نیتروژنه میخاكکه در  هر درخت بارور بكار برد،

د، در زیتون باید نیتروژن قبل از اسفند ماه توسط درخت جذب شود تا بر تشكیل میوه در بهار تاثیر شومختلف انجام 

جه به تحقیقات انجام شده کاربرد سطحی برند، لكن با توبگذارد، بعضی از باغداران نیتروژن را در طی زمستان بكار می

باید نیتروژن کود به اتمسفر به شكل آمونیاك اوره با تلفات آمونیاك به اتمسفر همراه است، از اینرو برای کاهش تلفات 

 ,.Ferguson et al) مبادرت به آبیاری نمودبعد از کاربرد  ونموده خاك سطحی مخلوط را بجای سطح پاشی با اوره کود 

1994). 
 

 (P):عالئم كمبود فسفر 
شود ولی بر خالف کمبود بعضی از عالئم کمبود فسفر شبیه کمبود نیتروژن است، اندازه برگ کوچك می

-می نكروزهیا زمستان ممكن است نقاط کلروز روی برگ ظاهر شود، نقاط  و شود، در پائیزها بدشكل نمینیتروژن برگ

(. 6 شكل) رنگ قرمز در آیندبه ها در کمبود شدید ممكن است برگ، (3 شكل) تواند در نوك و حاشیه مشاهده شود

سرد،  ، با ماده آلی کم، شرایط مرطوب یا(آهكی)های خیلی اسیدی یا قلیائی در خاكتواند فسفر میعالئم کمبود 

فسفر در . بوجود آیدهای با آهن باال خاك و یا در أی ضعیف، ذخیره فسفر کم، ظرفیت باالی تثبیت فسفرتوسعه ریشه

ها ، متابولیسم کربوهیدرات(فسفو لیپید)سلولی  سازنده غشاء انتقال انرژی، تشكیل اسید نوکلوئیك، سنتز پروتئین، جزء

سوپرفسفات با جاگذاری عمقی در خاك بر جذب فسفر توسط زیتون موثرتر از کاربرد سطحی آن  کاربرد .نقش دارد
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گرم برای  231های جوان و گرم برای نهال 211توان به مقدار جهت رفع کمبود می. (Hudson, et al., 1966) است

 .(Ferguson et al., 1994) درختان بارور مصرف نمود

 

  
عالئم کمبود شديد فسفر در برگ  -7شکل  برگ با عالئم کمبود فسفر -5 شکل

 درخت زيتون

 

 (K): عالئم كمبود پتاسيم

، همراه است هاها با توسعه ضعیف و فاصله کم میانگرهمجنون و افتاده، رشد شاخهتوسعه درخت با ظهور حالت 

های برگ شود، که شامل مناطق نكروزه در نوك برگ بوده و به گوشههای مسن ظاهر میعالئم برگی معموالً در برگ

 محل بروز) از مناطق سالم گیاه به مناطق ناسالم این عنصرگونه انتقال هیچ ،(33و  31، 9، 8های شكل)یابد توسعه می

عموماً اندازه برگ در مقایسه با  ،(32 شكل)کند های برگ پیچ خوردگی پیدا میگوشه گاهید، گیرصورت نمی( عالئم

های بافت سبك های شنی یا خاك، خاك(کم pHبا )های اسیدی تر است، کمبود در خاكهای طبیعی کوچكبرگ

، (ایلیت)های با رس سنگین یا آبیاری سنگین، وجود خاك( آبشوئی) شرایط خشكی، بارندگی باال ،(آبشوئیاز طریق )

فعال کردن آنزیم و وظایف  نقش پتاسیم در زیتون. آیدهای غنی از منیزیم بوجود میخاك با ذخیره پتاسیم کم و خاك

 .(Ferguson et al., 1994) تورمی در گیاه استها و پتانسیل کوآنزیمی، سنتز پروتئین و اثر بر اعمال روزنه

 

  
 برگ با عالئم کمبود پتاسيم -9شکل  برگ با عالئم کمبود پتاسيم -8شکل 
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 برگ با عالئم کمبود پتاسيم -11شکل  برگ با عالئم کمبود پتاسيم -11شکل 

 
 برگ با عالئم کمبود پتاسيم -12شکل 

 

کیلوگرم سولفات  2 -1گرم و برای درختان بارور  731توان در اواخر زمستان زیتون می هایبرای تغذیه پتاسیمی نهال

سیلتی آسانتر  های رسی یارفع کمبود پتاسیم در خاك شنی نسبت به خاك (Ferguson et al., 1994). پتاسیم بكار برد

کیلو  9تا  3/7به مقدار با توجه به نتایج آزمون خاك و برگ سولفات پتاسیم در اوایل زمستان  کاربرد در ضمن .است

های با بافت سنگین تر باید کود که در خاك ،(Ferguson, et al., 1994)گرم برای هر درخت برای چند سال موثر است

توان میهای بافت سبك در خاك .(Ferguson, et al., 1994) ها قرار دادرا در زیر سطح خاك در امتداد قطره چكان

-و با پتاسیم باال است که ممكن است در خاكکود را بطور سطحی بكار برد، کود کلرید پتاسیم یك کود ارزان قیمت 

 .(Ferguson, et al., 1994)های با کلر باال درنتیجه تجمع کلر در خاك باعث سمیت کلر در گیاه شود 

 

  (Ca): عالئم كمبود كلسيم

ها کاهش یافته و کلروز شدید در نوك برگ شاخه و هاریشه در بویژهدر نتیجه کمبود کلسیم رشد گیاه 

و میوه ( 33 شكل)های جوان بروز کرده د، فقدان کلسیم برخالف بور در شاخهکنبروز می( 37و  31، 32های شكل)

های ، خاك(از طریق آبشوئی)ا بافت سبك بهای شنی های اسیدی، خاكکمبود این عنصر در خاك .شودتشكیل می
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کلسیم در زیتون در تقسیم سلولی، طویل  .کندهای غنی از سدیم، آلومینیم و شرایط خشكی بروز میخاك پیت اسیدی،

 .سلولی موثر است سلولی و نفوذ پذیری غشاء شدن سلول، بهبود کار غشاء

 

  
 برگ با عالئم کمبود کلسيم -13شکل  برگ با عالئم کمبود کلسيم -12شکل 

  
های شاخه جوان با عالئم برگ -15شکل  برگ با عالئم کمبود کلسيم -14شکل 

 کمبود کلسيم
 

 :(Mg) عالئم كمبود منيزيم
های مسن همراه بوده و این عالئم ابتدا در نوك برگ ظاهر شده کمبود ابتدا با ظهور مناطق کلروزه روی برگ 

گیاه ضعیف بوده و ممكن  در شرایط کمبود توسعه عمومی .(9شكل) یابدمی توسعه دمبرگ سمت به جیتدربه و سپس 

های غنی از های اسیدی، خاكخاك های بافت شنی،تواند در خاكکمبود می .است با از بین رفتن برگ همراه باشد

های سرد و مرطوب دارند مناطقی که دورهود پتاسیم بكار رفته و در کهائی که به مقدار زیادی در آنها پتاسیم، خاك

نیتروژن، سنتز پروتئین، جذب آب بوسیله  و منیزیم بخشی از مولكول کلروفیل بوده و در متابولیسم فسفات. بروز نماید

های جوان با و در نهال( 7جدول )پاشی با سولفات منیزیم رفع کمبود از طریق محلول .گیاه و تشكیل محصول موثر است

 Ferguson et)پذیر استکیلوگرم از آن امكان 3-3/3گرم سولفات منیزیم در خاك و در درختان بارور با  311مصرف 

al., 1994). 
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 برگ با عالئم کمبود منيزيم -17شکل  برگ با عالئم کمبود منيزيم -11شکل 

 
 برگ با عالئم کمبود منيزيم -18شکل 

 

 :(Zn)عالئم كمبود روي 
های بالغ ظاهر شود، کمبود باعث کاهش رشد ممكن است به صورت نقاط زرد رنگ در برگروی کمبود 

باال،  pHهای با های آلی، خاك، کمبود در خاك(39 شكل) شاخه و ایجاد حالت جاروئی در سرشاخه درخت می شود

ح وظایف بعضی از نقش عنصر در گیاه اصال. آیدو مرطوب بوجود می های غنی از فسفر، شرایط اقلیمی سردخاك

پاشی تواند با محلولرفع کمبود می .است( هورمون گیاهی)های آنزیمی، سنتز اسید نوکلوئیك، متابولیسم اکسین سیستم

گرم برای درختان  231های جوان و در خاك برای نهال روی سولفات گرم 231و یا مصرف ( 7جدول )سولفات روی 

 .(Ferguson et al., 1994)بارور انجام شود
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 ها با عالئم کمبود رویسرشاخه -19شکل 

 : (B)عالئم كمبود بور
بین رفتن  شكل غیر طبیعی برگ و از (،22و  23، 21های شكل) شدن نوك برگ نكروزه کلروز و کمبود با

درصد تشكیل میوه شود، تولید میپاجوش و در پایه درخت  (21شكل)د ونشمیها کوتاه میانگره بوده وبرگ همراه 

که  در گیاه با بدشكلی میوه همراه استبور کند، کمبود ، شكل میوه غیر طبیعی و شكافدار شده و ریزش میکاهش یافته

شدت  بهمیوه درصد تشكیل در نتیجه کمبود بور  (.23و  27هایشكل)شود نامیده می "صورت میمونی شدن"اصطالحاً 

-کمبود در خاك (.Nijjar, 1990)رود های انتهایی درختان زیتون از بین میوانهدر کمبود شدید بور ج. کاهش می یابد

های خشكی بوجود های شنی، در نتیجه وجود مقادیر زیاد نیتروژن و مقادیر باالی کلسیم، هوای سرد و مرطوب ودوره

. سلولی نقش دارد پذیری غشاءسلولی، نفوذ  بور در گیاه در تقسیم سلولی، طویل شدن سلول، بهبود کار غشاء. آیدمی

که  مطالعات نشان داد. گرم بوراکس در خاك برای هر درخت بارور قابل رفع است 731عالئم کمبود بور با مصرف 

 دهدهای خود تجمع نمیگیاه زیتون نسبت به مقادیر زیاد بور موجود در خاك مقاوم است زیرا این گیاه بور را در برگ

(Hudson, et al., 1966)، گرم  231های جوان و گرم در خاك برای نهال 311بوریك به مقدار  مصرف اسید در ضمن

 ,Frega) درصد افزایش محصول در زیتون داشته است 71حدود ، محلول پاشی با بور. پذیراستبرای درختان بارور امكان

et al., 1995)، دکراستفاده ( 7جدول )محلول پاشی اسید بوریك  توان ازبه این منظور می. 

 

  
)چپ و وسط(، برگ با عالئم کمبود بور -21شکل  برگ با عالئم کمبود بور -21شکل 

 برگ سالم )راست(.
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 سرشاخه با عالئم کمبود بور -23شکل  برگ با عالئم کمبود بور -22شکل 

  
 ميوه با عالئم کمبود بور -25شکل  ميوه با عالئم کمبود بور -24شکل 

 

 :(S)عالئم كمبود گوگرد 
های کمبود گوگرد، رنگ زرد گیاه، بارزترین نشانه ،(Bruce, 1996) کلروز برگی، مشابه کمبود نیتروژن است

-کاهش یافته و در نتیجه میوه در این حالت سطح برگ کامالً. های کوتاه، نازك و چوبی استرشد همراه با شاخه توقف

که گوگرد در تشكیل پروتئین و کلروفیل شود، از آنجائیدر اندام تازه ظاهر می شود، عالئم کمبوددهی نیز کم می

های مسن ظاهر عالئم کمبود آن شبیه عالئم کمبود نیتروژن است، اما عالئم کمبود نیتروژن ابتدا در برگ ،شرکت دارد

مواد آلی کم، تهویه ضعیف با ، (در نتیجه آبشوئی)های اسیدی، شنی یا سبك کمبود در خاك (.Nijjar, 1990) می شود

بیوتین )، ویتامین A، کوآنزیم (تیامین)گوگرد در توسعه پروتئین، اسید آمینه  .آیدبوجود می( های غرقاب خاك)خاك 

توان برای هستند می در مناطقی که دچار کمبود. ، در سنتز روغن در محصوالتی که روغن تولید می کنند موثر است(

و برای درختان  )گوگرد خالص که به صورت پلیت و یا پودری در بازار موجود است( رم گوگردگ 311های جوان نهال

 .آن مصرف نمود زکیلوگرم ا یكبارور 
 

 :(Fe)عالئم كمبود آهن 
و در حالت کمبود شدید به ( 27و  26های )شكل های جوان بروز کردهکمبود آهن با کلروز برگی در برگ

ها کوچك شده و ممكن است در نهایت سفید برگ. (28)شكل  یابدبرگ توسعه می در حاشیه و نوك نكروزه شكل
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 ،های آهكیباال، خاك pHهای با کمبود در خاك .(29)شكل رنگ شوند، توسعه میوه با ظهور رنگ زرد همراه است

تز و سنتز تشكیل کلروفیل، فتوسن آهن در .آیدزهكشی ضعیف بوجود می های بامقادیر زیاد مس و خاك باخاك 

و مصرف سولفات آهن در خاك و یا  (7جدول ) رفع کمبود آن از طریق محلول پاشی .پروتئین در گیاه نقش دارد

 311تا  231 ن بارور ازختاگرم و برای در 331توان از های جوان میبرای نهال. پذیر استترکیبات کالتی آهن امكان

 .(Ferguson et al., 1994) گرم سولفات آهن استفاده کرد

 

  
برگ سالم )راست( و برگ با عالئم  -21شکل 

 کمبود آهن)چپ(

 های جوان با عالئم کمبود آهنبرگ -27شکل 

  
 ميوه با عالئم کمبود آهن -29شکل  برگ با عالئم شديد کمبود آهن -28شکل 

 

 : (Cu) عالئم كمبود مس

ها، جاروئی و غیر عادی شدن در شاخهگرهی عالئم کمبود مس در زیتون شامل کوتاه شدن فواصل میان 

های شنی و در نتیجه کاربرد زیاد نیتروژن بوجود های گچی، خاكهای آلی، خاكکمبود در خاك .دهی استشاخه

در شرایط  .و تولید دانه در غالت موثر است( دیواره سلولی)مس در فرآیندهای آنزیمی، فتوسنتز، ساخت لیگنین . آیدمی

و یا مصرف خاکی این عنصر نمود، در این جهت ( 7جدول )توان مبادرت به محلول پاشی با سولفات مس کمبود می
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 Ferguson et)گرم از آن برای درختان بارور استفاده نمود 311های جوان و گرم سولفات مس برای نهال 31توان از می

al., 1994). 

 

  (Mn): عالئم كمبود منگنز

)شكل  یابد توسعه می نكروزه گیاه عمومی بوده و با کلروز برگ همراه است که به شكلنتیجه کمبود منگنز در 

های سرد و باال و دورهpH های با بافت شنی، خاك های باهای آلی، خاكعالئم کمبود در خاك .(12و 13، 11های 

آنزیمی مختلف، نیترات نقش منگنز در زیتون فعال کردن فرآیندهای . دکنبروز می 3های پف کردهمرطوب و خاك

و ( 7جدول )توان مبادرت به محلول پاشی با سولفات منگنز در شرایط کمبود می .ریداکتاز، فتوسنتز و سنتز پروتئین است

 Ferguson)گرم برای درختان بارور نمود 311های جوان و گرم برای نهال 31 مقدار بهیا مصرف خاکی سولفات منگنز 

et al., 1994). 

 

  
 برگ با عالئم کمبود منگنز -31شکل  برگ با عالئم کمبود منگنز -31شکل 

 
 برگ با عالئم کمبود منگنز -32شکل 

                                                           
1 Fluffy 
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 :كليد تشخيص كمبود عناصر غذايی
 6و  3اساس شكل، محل ظهور و عالئم کمبود در جدول  کلید تشخیص کمبود عناصر غذایی در گیاه زیتون بر

، ضمناً در جهت رفع کمبود عناصر غذایی، شرایط خاکی موثر بر بروز کمبود، عناصر غذایی، نوع کود است آورده شده

 .ذکرشده است( 8)اثر سایر عناصر در جذب و انتقال عناصر غذایی در جدول  و( 7)و مقادیر کاربرد آنها در جدول 

 

 :وضعيت تغذيه گياه

وضعیت عناصر . شودوضعیت عناصر غذایی خاك استفاده میدر محصوالت باغی، از تجزیه خاك برای تعیین 

همبستگی خوبی با گیاه تجزیه برگ و بافت  شرایط،در اغلب . توان قبل از کشت تنظیم کرد غذایی در خاك را می

خاك و درخت تعیین کننده میزان سرعت  بردر درختان میوه در مجموع شرایط حاکم . دهدمی شرایط رشد گیاه نشان

بنابراین در درختان میوه، . تواند با آنچه که در خاك موجود است خیلی متفاوت باشد صر غذایی است که میجذب عنا

دامنه غلظت عناصر . أی این گیاهان دائمی است ترین راهنمای تعیین وضعیت تغذیه و دقیق ینتر تجزیه برگی مناسب

 .آورده شده است(  2)غذایی در برگ زیتون در جدول 

 
های سالم زيتون سطوح بحراني عناصر غذايي که از طريق تجزيه برگي )براساس وزن خشک( در برگ -2جدول 

 های فصل جديد فاقد ميوه نمونه برداری شده است.های مياني شاخهکه از قسمت

 عنصر غذایی کمبود کفایت سميت

> 2/33% 3/3 – 2/1% < 3/3% Nitrogen 

> 1/17% 1/3 – 1/1% < 1/13% Phosphorus 

> 3/63% 1/8 – 3/1% < 1/7% Potassium 

> 1/33% 3/1 – 3/71% < 1/6% Calcium 

> 1/69% 1/3 – 1/36% < 1/18% Magnesium 

> 1/12% 1/18 – 1/36% < 1/12% Sulfur 

> 761 ppm 91 - 327 ppm < 71 ppm Iron 

> 87 ppm 31 - 27 ppm < 8 ppm Zinc 

>383 ppm 39 - 331 ppm < 37 ppm Boron 

> 367 ppm 21 - 16 ppm < 3 ppm Manganese 

> 78 ppm 7 - 9 ppm < 3/3 ppm Copper 

> 1/21% - - Sodium 

> 1/31% 100 ppm - Chloride 

 

Connell and Vossen (2007); Kailis and Harris (2007) :منبع 
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 :اثر شوري بر زيتون
یا محتوای  های خاص ونامند، وجود یوندر محلول خاك را شوری می درصد امالح محلول اندازه گیری شده

هستند که محتوای باالی آنها  های خاص شامل سدیم، کلر و بورتواند به زیتون صدمه بزند، یونهای محلول میکل نمك

شوری زیاد باعث کاهش مقدار آب قابل استفاده از ریشه شده و برای . شوددر محلول خاك موجب صدمه به زیتون می

بهترین چاره  است. آورده شده 1گیاه مشكل آفرین است، سطوح شوری آب آبیاری و اثرات آن بر زیتون در جدول 

که شوری کمتر است وگرنه مصرف آن باعث افزایش شوری خاك شده و در شرایطی  برای آب شور، یافتن منابع آبی با

 Ferguson et) شودزیتون دچار مشكل می(  7جدول ) درصد برسد  71تا  21آن به  (ESP)درصد سدیم قابل تبادل 

al.,1994). 

 .راهنمای کيفيت آب آبياری برای زيتون - 3جدول 

مشكالت  بروز مشكل بدون مشكل مشكالت آبیاری

 شدید
ECw 

 (دسی زیمنس بر متر)
<3/2 3-1 >3/3 

    خاصسمیت یونهای 

 1/2< 1/1-3  23/1 سدیم)لیتر / گرم(

 1/8< 7/1-3/3 13/1 )لیتر / گرم(کلر

   2-3 (ppm) بور

Psarras et al., )2011) :منبع 
 

 

 .راهنمای شوری خاك برای زيتون - 4جدول 

آغاز  مشكالت خاك

 مشكل

افزایش 

 مشكل

مشكل 

 شدید

ECe(دسی زیمنس بر متر) 8 3 7 

 31% 23% 31% کاهش محصول زیتون

 - 71-21 - (ESP) درصد سدیم تبادلی

 - - 2 (ppm) بور

Ferguson et al., (1994):منبع  
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 کليد تشخيص کمبود عناصر غذايي در زيتون-5جدول

 کلسیم
(Ca) 

 بور 
( B ) 

 منیزیم 
( Mg ) 

 پتاسیم 
( K) 

 فسفر 
(P) 

 نیتروژن 

(N) 
کلروز نوك 

برگ در 

های شاخه

 جوان

در عالئم 

های  شاخه

مسن بروز 

 .کند می

بروز عالئم 

کلروز روی 

برگ های 

 مسن

بروز عالئم 

روی 

های برگ

 مسن

بروز عالئم 

 هایروی برگ

 مسن

بروز عالئم روی 

 های مسنبرگ

 

شدن  نكروزه  کاهش رشد

نوك برگ، 

شكل غیر 

طبیعی برگ 

و از بین 

 رفتن برگ

کلروزه شدن 

نوك برگ 

و حرکت آن 

بطرف 

 برگحاشیه 

نكروزه 

شدن نوك 

برگ و 

توسعه 

بطرف 

 حاشیه

کوچك شدن 

اندازه برگ 

بدون بد شكلی 

 برگ

کوچك شدن 

اندازه برگ 

همراه با بدشكلی 

 برگ

برخالف 

 کمبود بور

میوه تشكیل 

 .شودمی

ایجاد 

پاجوش در 

 پای درخت

 

های زرد میوه

و کلروزه 

ولی نه به 

شدت کمبود 

 آهن

کوتاه 

شدن 

فاصله بین 

ها میانگره

در شاخه 

درخت 

-تولید میوه

های بد 

شكل 

 اصطال حاً

صورت  "

 "میمونی

قرمز شدن 

برگ در 

 کمبود شدید

 توقف رشد

کوتاه شدن 

فاصله میانگره در 

شاخه درخت 

کوچك شدن 

 اندازه درخت

میوه پراکنده 

باشكل طبیعی 

 بدون کلروز

کوتاه شدن 

فاصله 

ها در میانگره

شاخه تولید 

های میوه

ضعیف غیر 

طبیعی و 

 دارشكاف

توسعه میوه بطور   

 ناقص
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 کليد تشخيص کمبود عناصر غذايي در زيتون- 5ادامه جدول 

 منگنز
(Mn) 

 گوگرد 
(S) 

 مس 
(Cu) 

 آهن 
(Fe) 

 روی 

(Zn) 
کلروز برگی 

دربرگ های 

 جوان

کلروز برگی 

مشابه کمبود 

 نیتروژن

جاروئی و غیر 

عادی شدن 

 شاخه

برگی کلروز 

در تمام برگ 

 های

-نقاط زرد روی برگ

 کاهش رشد های بالغ

توسعه به شكل 

 مناطق نكروزه

برخالف 

نیتروژن کمبود 

ابتدا در برگ 

های جوان 

 برور می کند

فاصله کم 

میانگره ها در 

 شاخه

نكروزه شدن 

نوك و حاشیه 

 برگ

جاروئی شدن 

 سرشاخه ها

 

  

 

توسعه میوه با  

کلروز مشخص 

وظهور زردی 

 .همراه است

شكل و مقدار میوه 

طبیعی ، ولی دیرتر 

 .می رسد

 

 های مختلف گياه زيتوناندام برعناصر غذايي  اثر کمبود -1جدول

 در بروز عالئم عنصر موثر نوع عالئم و اندام تحت تاثیر

 K ، Fe نكروزه شدن نوك برگ

 Ca کلروزه شدن نوك برگ

 K , N  ,B شاخههای فاصله کم بین میانگره

 B ایجاد پاجوش در پای درخت

 B عدم تشكیل میوه

 B دار شدن میوهشكاف

 Cu  ،Zn جاروئی شدن سر شاخه
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 شرايط خاك موثر بر بروز کمبود عناصر غذايي و نوع کود و مقادير کاربرد آنها در رفع کمبود - 7جدول 

 (.Brady, 1990و Bruce, 1996,  1371ملکوتي )

عنصر 

 غذایی

هایی که به احتمال زیاد  خاك

 کمبود بروز می کند در آنها

مقدارکاربرد  کودها برای اصالح کمبود

(Kg/h عنصر) 

 *غلظت برای محلول پاشی

 نیتروژن

(N) 

اوره ، ، نیترات آمونیم های مختلفدر خاك

سولفات ، فسفات آمونیم

 آمونیم

- - 

 فسفر

(P) 

دی آمونیم سوپرفسفات،  های مختلفدر خاك

 فسفات

- 4PO2)4%  (NH3 

 پتاسیم

(K) 

-های بافت درشت، خاكخاك

کاتیونی  های با ظرفیت تبادل

 با آبشوئی زیاد  هایپائین، خاك

کلرید پتاسیم، نیترات 

 سولفات پتاسیم ،پتاسیم

- 3%  KNO3 

 گوگرد

(S) 

های های اسیدی، خاكخاك

 شنی، تحت تاثیر آبشوئی

سولفات  ،سوپر فسفات

 پتاسیم

- - 

 منیزیم

(Mg) 

های های اسیدی، خاكخاك

 های شنیغنی از پتاسیم،خاك

 کربنات کلسیم منیزیم،

  سولفات منیزیم

- 4Mg SO  %3-3/1 

 کلسیم

(Ca) 

های های اسیدی، خاكخاك

 های پیت اسیدیشنی، خاك

کربنات کلسیم، سولفات 

 کلسیم

- 2CaCl % 1-3 

 مس
(Cu)  

های خاكهای آلی، خاك

کاربرد  ،های شنیگچی، خاك

 زیاد نیتروژن

 3/1-.9/1 % 3-21 سولفات مس، اکسید مس

O2.5H4CuSO 

 روی
(Zn) 

های با های آلی، خاكخاك

pH ،های غنی از خاك باال

 فسفر 

 1/1-3/1% 3/1-21 اکسید روی ،سولفات روی

.7 H2O4ZnSO 

 منگنز

(Mn) 

های آلی، خاك های با خاك

pH باال، خاك های شنی 

سولفات منگنز، اکسید 

 منگنز

11-3 % 3/1 

O2. H4Mn SO 

 آهن
(Fe) 

های باال، خاك pHهای با خاك

 وجود مقادیر زیاد مس آهكی،

 FeEDTA ،سولفات آهن

FeEDDHA 
31-3/1 %3/1 

4Fe SO 

 بور
(B) 

در نتیجه  های شنی،خاك

مصرف زیاد نیتروژن، مقادیر 

 باالی کلسیم

 ،سدیمبورات 

 اسید بوریك 

3-3/1 +O2,5H7O4B2Na% 3/1 

.O2, 10H7O4B2Na% 3 

پاشی در مرحله باز شدن محلول) دشوها قبل از باز شدن گل و یا بعد از ریزش گل انجام پاشی باید در مرحله تورم جوانهحلولم *

 .(شودها میگل باعت ریزش گل
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 گيري: نتيجه
نیاز اصر غذایی در خاك و گیاه بررسی وضعیت عنبه تدوین یك برنامه کودی مناسب و منطبق با نیاز گیاه 

دارد، که بخشی از این مهم در باغات زیتون می تواند از طریق مقایسه آن با مقادیر استااندارد و بهینه توصیه شده و زمان 

نصر غذایی و اطالعات تصویری که در این نشریه ارائه شده های نمونه برداری و عالئم ظاهری ناشی از کمبود هر ع

 محقق شود.
 

 :نشريه پيام مهمترين

عناصر غذایی از طریق آزمون روش های تلفیقی شناسایی و رفع کمبود از استفاده  نشریه پیام این مهمترین

 است.زیتون درختان مدیریت تلفیقی تغذیه  گیاه و خاك،

 

 :منابع

 شورای عالی سیاستگذاری کاهش مصرف سموم و تغذیه گیاهان از طریق محلول پاشی،. (3176) .ج.س ،طباطبائی ،.ج.ملكوتی، م .1

 .مصرف بهینه کودهای شیمیائی، نشر آموزش کشاورزی معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان تات

های زیتون کشور. کمی و کیفی میوه در باغ ای و ارتباط آن با صفات. گزارش نهایی بررسی وضعیت تغذیه(3197)طاهری، م. .2

 92321-77-31-71موسسه خاك و آب. 

3. Brady, N.C. 1990. The Nature and properties of soils. Macmillan. New York. Bruce, M. (1996). Phosyn 

computer program, A plant nutrition encyclopedia. Email-MkeBruce @ Aol.com. 

4. Connell, J.H. and Vossen, P.M. (2007). Organic Olive Orchard Nutrition. In: Vossen, P.M., Ed., 

Organic Olive Production Manual, Publication 3505, University of California, Oakland, California, 37-

43.  

5. Ferguson, L., Sibbett, G.S. and Martin, G.C. (1994). Olive production manual, University of California 

division of agriculture and natural resources publication. 3353. Pp156. 

6. Fontanazza, G. (1999). Olivicoltura intensiva e meccanizzata. Edagricole, Bologna, Italy. 

7. Frega, N., Grazi, R. Mancuso, S. and Rinaldlli. E. (1995). The effect of foliar nutrition on olive fruit – 

set and on the quality and yield of oil: further test in Advance. Hort. Science, 9:148-152. 

8. Hudson, T.H.U. and Lilleland, O. (1966).Olive Nutrition, In: Childer, N. F. (ed). Nutrition of fruit 

crops: Tropical, Subtropical, Temperate: tree and small fruit, horticultural Publications, Sorest Press 

United State of America, New Jersey. Pp.252-259. 

9. Kailis, S., John Harris, D. (2007). Producing Table Olives. Landlinks Press, - Science - 328 p.  

10. Nijjar, G. S. (1990). Nutrition of fruit trees, Kalyani Publishers, New Delhi, India. Pp.311.Soil 

Improvement Committee California Fertilizer Association. 1995. Western Fertilizer Handbook, 

Interstate Publication, Inc. New York. 

11. Psarras, G., Kasapakis, I., Stefanoudaki, E., Papadakis, I. and Chartzoulakis, K.S. (2011). Effect of 

different irrigation regimes on olive tree (Olea europaea l., 'koroneiki') physiology, yield and fruit 

quality. Acta Hortic. 888, 89-94 DOI: 10.17660/ActaHortic.2011.888.9.  

12. Tombesi, A., N. Michalakis and M. Pasteor. (1996). Recommendation of the working group on Olive 

farming production techniques and productivity. Olivae: (63).38-51. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MkeBruce@Aol.com
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+John+Harris%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Science%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


