
 

 

 عناصر موثر در رشد گیاهان آپارتمانی و عالئم کمبود آنها

 
  

 

 

 

عناصر ضروری در حفظ 

آپارتمانیسالمت و رشد گیاه

عناصر ضروری

پر مصرف 

م، نیتروژن، فسفر، پتاسی

کلسیم، منیزیم، گوگرد

عناصر ضروی

کم مصرف

آهن، مس، منگنز، روی، بر، 

مولبیدن، کلر



 عناصر در برگهای قدیمی تر گیاه )برگ های پیر(کمبود  و عالئم نشانه ها 

 

 

 (Nنیتروژن ) (Pفسفر ) (Kپتاسیم ) (Mg) منیزیوم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 نقش آن در گیاه:

 سنتز پروتئین 

  آنزیم هافعال سازی 

 جذب و انتقال فسفات 

 ساخت کلروفیل و فتوسنتر 

 نقش آن در گیاه:

  قال مواد سنننتز و همینین انت

 مغذی در گیاه

 تنظیم فعالیت جذب آب 

 نقش آن در گیاه:

 تحریک رشد ریشه 

 هاافزایش استحکام ساقه و شاخه 

 هبود تشکیل گل و تولید دانه ب 

  زابیماریدر مقابل عوامل گیاه افزایش مقاومت 

  به ترکیبات موثر بدیل انرژی خورشننیدی  در جذب و ت

 قابل استفاده گیاه

 نقش آن در گیاه:

 ساخت اسیدهای آمینه 

 ساخت پروتئین 

 ساخت کلرفیل 

  ساخت نوکلئیک اسیدها  

 ساخت کوآنزیم ها 

 عالئم کمبود:

  های زرد شنندن بین رگبرگ برگ 

 قدیمی

  سبز شدن لبه برگ های پیر و  زرد 

 ماندن قسمت داخلی برگ 

 عالئم کمبود:

  سوختگی شدن و  شک  زرد و خ

 نوک و امتداد حاشیه برگ،

 عالئم کمبود:

  ساقه و شدن برگ و  شدن رگبرگ گیاه و ارغوانی  تیره 

 ریزش برگها

 رشد گیاه محدود شده و گیاه بسیار الغر می شود 

 عالئم کمبود:

  زرد و پژمرده، برگ های جدید برگ های قدیمی

 سبز روشن

 رشد ریشه گیاه بسیار محدود می شود 

 از و باریک رشنند کرده و درار کلروز یا رگیاه د

همان زرد شنندن برگ ها می شننود به  وری که 

 رنگ گیاه به سبز روشن تغییر می کند



 عناصر در برگهای جدید )جوان(کمبود  و عالئم نشانه ها 

 

  

 

 (Caکلسیم ) (Sگوگرد ) (Feآهن ) (Znروی )
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نقش آن در گیاه:

 تولید هورمون های رشد 

  گیاهانتلقیح و باروری 

 جلوگیری از ریزش برگ ها 

 گل انگیزی گیاه 

 نقش آن در گیاه:

 تشکیل آنزیم ها 

 ساخت کلروفیل و فتوسنتر 

 تنفس سلولی 

 نقش آن در گیاه:

 ساخت پروتئین و فعالیت آنزیم ها 

 نقش آن در گیاه:

  دیواره سلولی، استحکام و انعطاف تشکیل 

 

 عالئم کمبود:

 ایجاد خطوط زرد در برگ ها 

  پر رنگ و سبز شدن رگبرگ ها 

  کاهش تراکم برگ ها 

  کاهش گلدهی و کوتاه قد شدن گیاه 

  رشد برگهای جدیدکاهش 

 عالئم کمبود:

  زرد شدن بین رگبرگ ها و

 نواری شدن برگهای جوان

 سبز  زرد شدن سطح برگ و

 ماندن رگبرگ ها

 عالئم کمبود:

 رگهای قدیمی تر به رنگ سبز ب

مایل به زرد در می آیند و ساقه ها 

 باریک، سخت و روبی می شوند. 

  در بعضی از گیاهان به جای زرد

شدن به رنگ قرمز و نارنجی در 

 .می آیند

 عالئم کمبود:

 خمیدگی برگ های جوان و فنجانی شدن آن ها 

  شدن برگها( خیلی کم تا قهوه ای یا کلروز)زرد 

 نوک برگهای جدید   سیاه شدن

  حال رشنند که در  هایی  نه  نابودی( جوا مرگ)

 هستند



 عناصر در برگهای جدید )جوان(کمبود  و عالئم نشانه ها 

 

 

 

 

 (Mn) منگنز  (Cu) مس (B) بور (Mo) مولیبدن
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 گیاه نقش آن در
 تبدیل نیتروژن به آمینو اسید 

  در گیاه نیتروژنتثبیت 

 گیاه نقش آن در
 تشکیل دیواره سلولی و ثبات آن 

 در گیاه حرکت قند یا انرژی 

 گیاهان افشانی و تنظیم دانهگرده 

 قش آن در گیاهن

 گیاه رویشی  ساخت قند کافی برای رشد 

 در گیاه تشکیل دانه و  گلدهی 

 های آنزیمیتشکیل کلروفیل و فعالیت 

  هاکربوهیدراتتنفس گیاه و متابولیسم 

 قش آن در گیاهن
 گیاه حفظ سالمتی و رشد خوب 

 ساخت کلروفیل 

 تنفس و فتوسنتز گیاهان 

 عالئم کمبود:
 ایجاد لکه های زرد رنگ در برگ ها 

 رسبناک شدن پشت برگ ها 

 رنگ گیاه سبز کم رنگ می گردد 

 برگ ها حالت تیز به خود می گیرند 

  افزایش  برگهای قدیمی ترضخامت

 .کندپیدا می 

 عالئم کمبود:
 توقف در رشد جوانه های انتهایی گیاه 

  ررمی و کلفت شدن برگها، کوتاه و کلفت

 شدن ریشه

 کاهش گل دهی 

 ن ساقه هار و ترک خوردبز ،خالی 

 های گرده خالی، گرده گل تولید دانه

 ضعیف و کاهش تعداد گل

 

 عالئم کمبود:
 جوان پیییده و خمیده شده و رگهای ب

 شوند.پژمرده می 

 عالئم کمبود:
 شطرنجی شدن برگ 

 کاهش سبزینگی در برگهای کورک و جدید 
 


