
 ثبعوِ تؼبلی

 ػٌَاى: ًقؼ پتبعین در تَلیذ هحصَالت کؾبٍرسی عبلن

ثغیبر هْوی کِ در  ذ اس است یکی اس هْوتزیي ػٌبصز غذایی در حیبت گیبّبى ثَدُ کِ ثز ٍظبیف فیشیَلَصیکیؼپتبعین ث     

گیبُ ثِ ػْذُ دارد، در ثْجَد کیفیت هحصَالت کؾبٍرسی ًیش خبیگبُ ٍیضُ ای را ثِ خَد اختصبؿ دادُ اعت. ثِ عَریکِ اس ایي 

 ػٌصز ثِ ًبم ػٌصز کیفیت ًبم ثزدُ هی ؽَد.

پبییي، عَء تغذیِ هی ثبؽذ.  اعت. هتأعفبًِ ػلت اصلی لیي رتجِ ثغیبر 234کؾَر،  293رتجِ ثْذاؽتی خبهؼِ هب اس هیبى     

دُ درعت ًغجت یکی اس دالیل هْن عَء تغذیِ، ػذم رػبیت اصَل هصزف ثْیٌِ کَد در هشارع، ثبؽ ّب ٍ ػذم تَخِ ثِ اعتفب

در ایزاى ایي ایي ًغجت  2493در عبل  { هی ثبؽذ. ثز اعبط آهبر211)است(  -48)فغفز(  -37تبعین( )پکَدی تب حذ خْبًی }

 { ثَدُ اعت.211)است(  -45)فغفز(  -8ن( پتبعی)ثزاثز }

کیفیت هحصَالت گیبّی را ًوی تَاى ثِ عَْلت ػولکزد، تؼییي ٍ یب اًذاسُ گیزی ًوَد. هؼیبر کیفیت ثغتگی ثِ اّذاف     

ب هصزف گیبُ دارد. هثالً کیفیت خَ اس ًظز تغذیِ دام، عیت سهیٌی اس ًظز ًؾبعتِ، هیَُ ّب اس ًظز عؼن ٍ خَػ خَراکی ٍ ی

آى ّب ًیش هؼوَالً هؾکل هی ثبؽذ، حبئش اّویت ّغتٌذ. کَدّبی پتبعیوی ٍ هخصَصبً عَلفبت پتبعین را  ػغز کِ اًذاسُ گیزی

در ػزصِ ثبغجبًی کَد کیفیت هی ًبهٌذ. چزا کِ پتبعین ثبػث ثْجَد رًگ پَعت هیَُ، خَػ خَراکی، افشایؼ قٌذ ٍ ٍیتبهیي 

C درؽتی هیَُ ّب ًیش تب حذٍدی ثغتگی ثِ پتبعین دارد. عجشی ّبیی ًظیز گَخِ فزًگی، در هزکجبت ٍ اکثز هیَُ ّب هی گزدد .

اعفٌبج، کبَّ ٍ کزفظ، ثِ هقذار سیبدی ثِ پتبعین ًیبس دارًذ. در صَرتی کِ پتبعین کبفی در اختیبر ایي هحصَالت قزار ًگیزد، 

ی ًؾبى دادُ ؽذُ کِ اگز پتبعین ثِ هقذار کبفی ػولکزد ٍ کیفیت آى ّب ثِ عَر ًبهغلَثی کبّؼ هی یبثذ. در عیت سهیٌ

غذُ عیت سهیٌی ثؼذ اس  هصزف گزدد ثِ دلیل افشایؼ هقذار ًغجی اعیذ عیتزیک در هقبیغِ ثب اعیذ کلزٍصًیک، عیبُ ؽذى

 پَعت گزفتٌت ثِ تأخیز هی افتذ.

اس خولِ دالیل دیگزی کِ پتبعین را ػٌصز کیفیت ًبهیذُ اًذ، آى اعت کِ پتبعین عجت افشایؼ هقبٍت گیبُ در ثزاثز تٌؼ     

ّبی هحیغی سًذُ ٍ غیزسًذُ ًظیز آفبت، ثیوبری ّب، عزهب، کن آثی ٍ ؽَری هی گزدد. گیبّبًی کِ اس کوجَد پتبعین رًح هی 

دار ثَدُ ٍ در ؽزایظ کن آثی ثِ ؽذت پضهزدُ هی ؽًَذ، لذا هقبٍهت ثِ خؾکی در آى ّب ثزًذ هؼوَالً اس ؽبداثی کوتزی ثزخَر

 کن هی ؽَد.

ػٌصز غذایی ضزٍری ٍ هْن ثؼذ اس ًیتزٍصى ثَدُ ٍ اس خولِ ػٌبصزی اعت کِ اگزچِ ثز خالف عبیز ػٌبصز  یيهپتبعین دٍ    

ر عبختوبى علَل هؾبّذُ ًوی ؽَد، لکي ٍظبیف غذایی ضزٍری ثِ صَرت تزکیجبت غیز یًَی ٍ یب کوپلکظ ّبی آلی د

َلیغن گیبُ حضَر هتبثَلیغوی سیبدی را در گیبُ ثِ ػْذُ دارد ٍ ؽبیذ کوتز ػٌصزی را ثتَاى ًبم ثزد کِ ثِ اًذاسُ پتبعین در هتبث

ٌذ کِ ػبهل تؼییي آًشین در گیبُ اعت کِ ایي آًشین ّب کبتبلیشٍر هَادی ّغت 61فؼبل داؽتِ ثبؽذ. پتبعین فؼبل کٌٌذُ حذٍد 

کٌٌذُ ػولکزد ٍ کیفیت هحصَالت کؾبٍرسی هی ثبؽٌذ. ًؾبعتِ ٍ پزٍتئیي اس خولِ ایي هَاد ّغتٌذ. پتبعین ّوچٌیي در 

، تٌظین اعوشی، رؽذ علَلی، تٌظین رٍسًِ ای ٍ ًظبم آثی گیبُ، ثبرگیزی ّیذرات ّبی کزثي عبختِ ؽذُ در ثزگ ثِ فتَعٌتش

کبتیَى ٍ ثِ ػٌَاى کبتیَى ّوزاُ در اًتقبل ًیتزات ًقؼ دارد. ثٌبثزایي  -در گیبُ، تؼبدل آًیَى آًٍذ آثکؾی ٍ اًتقبل آى ّب

ثِ تٌْب ثِ ػٌَاى یک ػٌصز کلیذی در افشایؼ ػولکزد ًقؼ دارد،  عجیؼی اعت چٌیي ػٌصزی ثب ایي ٍظبیف گغتزدُ ًِ تٌْب

 ت ًوبیبى تز اعت.ثلکِ اثز آى در ثْجَد کیفیت ٍ کبّؼ غلظت آالیٌذّبی ًظیز ًیتزا

 

 



 اس کَدّبی پتبعیوی هی تَاى ثِ عَلفبت پتبعین، کلزٍرپتبعین، عَلَپتبط )پتبعین هحلَل( ٍ ًیتزات پتبعین اؽبرُ ًوَد.

 

 

 

 کمبود پتاسیم در گیاهان مختلف:

ابتدافقط کاهشی در میزان رشد کمبود پتاسیم در گیاهان ابتدا منجر به بروز عالئم ظاهری و نشانه های قابل دیدن نمی شود، بلکه 

و عملکرد وجود دارد که به آن اصطالحاً گرسنگی پنهان گفته می شود و تا زمانی که کمبود پتاسیم شدید نباشد، حتی تا پایان 

رشد نیز عالئم ظاهری همچنان بروز نکرده اما کاهش عملکرد در این شرایط قطعی خواهد بود. در بعضی شرایط کمبود  فصل

به هر دلیلی شدت پیدا کرده و عالئم ظاهری نیز بر روی گیاه دیده می شود. شروع این عالئم به دلیل تحرک زیاد پتاسیم پتاسیم 

در برگ های جوان تر و نقاط مریستیمی گیاه ابتدا در برگ های پیر ظاهر شده و با شدیدتر شدن کمبود به برگ های جوان نیز 

پتاسیم ابتدا بر روی دومین و سومین برگ های پیرتر ظاهر می شود. در پیرترین  سرایت می کند. نشانه های ظاهری کمبود

ه سمت پهنک توسعه می یابد. گیاهانی که به کمبود برگ ها اغلب زردی و سوختگی از نوک و حاشیه یرگ ها شروع شده و ب

آبی به سهولت پژمرده می شوند. بنابراین  پتاسیم مبتال هستند معموالً از شادابی و طراوتکمتری برخوردار بوده و در شرایط کم

 مقاومت به خشکی و شوری در آن ها پایین و حساسیت نسبت به آسیب سرما، بیماری ها و آفات نیز بیشتر است.

 

 

 



 

کوجَد پتبعین در درختبى هیَُ فَق الؼبدُ اّویت دارد. در عیت، گالثی ٍ گیالط، ًوَ کٌذ هی ؽَد ٍ خؾکیذى عزؽبخِ ّب 

اعت. ثزگ ّب ثِ رًگ عجش خبکغتزی در هی آیٌذ ٍ سردی ثیي رگجزگ ّب ٍ لت عَختگی قَُْ ای یب خبکغتزی در آى ػبدی 

ّب ظبّز هی ؽَد. خَاًِ ّبی گل ٍ ؽکَفِ ّب فزاٍاًٌذ ٍلی ػولکزد هیَُ کن ٍ هیَُ ًبهزغَة هی ؽَد. رًگ هیَُ ّب یب ثغیبر 

رط هی رعذ ٍ هشُ ی آى ّب تزػ ٍ خٌظ گَؽت هیَُ خؾجی اعت. در گالثی ٍ یب اصَالً عجش هبًذُ ٍ ثِ ًظز ًب قزهش هی ؽَد

لت عَختگی ّبی هوکي اعت تقزیجبً ثِ رًگ عیبُ ظبّز ؽَد. در ّلَ، آلَ ٍ سردآلَ پٌِْ ثزگ در عَل رگجزگ ُ هیبًی چزٍک 

هی خَرًذ ٍ پبرُ هی  هی خَرد ٍ ثِ دًجبل آى سردی ٍ عَختگی ثیي حبؽیِ ٍ ثزگ ظبّز هی ؽَد. در ًتیدِ ثزگ ّب تزک

ؽًَذ. ًقبط یب لکِ ّبی صَرتی تب ثٌفؼ در ثزگ هؾبّذُ هی ؽَد. ثزگ ّبی هزدُ هوکي اعت هذت عَالًی رٍی ؽبخِ 

ر هزکجبت، پٌِْ ثزگ در عَل رگجزگ ّبی هیبًی چزٍک هی خَرد. ًقبط کَچک ثوبًٌذ ٍ یب در هذت کَتبّی خشاى کٌٌذ. د

ذریح ثشرگ هی ؽًَذ ٍ ثِ رًگ قَُْ ای یب عیبُ در هی آیٌذ. هیَُ ّب پَعت کلفت، صوغی رٍی ثزگ پیذا هی ؽَد کِ ثِ ت

 خؾي، ثذرًگ ٍ کن آة ّغتٌذ.

هَرد  ثب ّوگبًی کزدى تدشیِ خبک ٍ گیبُ، ثب هصزف ثْیٌِ کَد ٍ ثب ثزعزف کزدى کوجَد ػٌبصز غذایی در پبیبى اهیذ اعت    

 ثِ خَدکفبیی ًغجی ثزعین. هحصَالت کؾبٍرسی ثب کیفیت ثزتزتَلیذ ثب ، کؾَرهبى خبک ّبی کؾبٍرسی ًیبس

 

 هٌبثغ:

 پتبعین در کؾبٍرسی

 تبلیف: پزٍفغَر هحوذ خؼفز هلکَتی، اعتبد داًؾگبُ تزثیت هذرط

 دکتز ػلی اصغز ؽْبثی، اعتبدیبر ٍ رئیظ هزکش تحقیقبت کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی اعتبى اصفْبى        

 گبى، اعتبدیبر ٍ رئیظ هَعغِ تحقیقبت خبک ٍ آةدکتز کبهجیش ثبسر        

 پشؽکی ، کبرؽٌبط گیبُتْیِ کٌٌذُ: ػجبط ٍاحذی ًضاد گَگبًی



 


