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 فسفر

 Pعالمت شیمیایی: 

–های اورتوفسفات )فسفر بفرم یون
4PO2H, – 2

4HPO .برای گیاهان قابل جذب است ) 

 وظایف

  فسفر در فرآیندهای تنفش و فتوسنتز مهمترین نقش را در زمینه ذخیره انرژی و انتقالADP  ،ATP 

)دی و تری فسفوپریدین نوکلئوتید( ایفا  TPNو  DPN)آدنوزین تری فسفات و آدنوزین تری فسفات( و 

 کند.می

  فسفر بخشی از ساختمانRNA  وDNA باشند.باشد که ترکیبات اصلی در وراثت ژنتیکی میمی 

 ها های جوان مانند شاخهدر سلول ها باالترین غلظت فسفر را در گیاهان عالی دارد و فسفر به مقادیر زیاددانه

 باشد.که متابولیسم باال بوده و تقسیم سلولی سریع است، مورد نیاز می و نوک ریشه

 .فسفر در تکامل ریشه، تشکیل گل و دانه و تکامل میوه مؤثر است 

 بخشد.دهد و کیفیت محصول را بهبود میفسفر انتشار بیماری را در برخی گیاهان کاهش می 

 کمبودعالیم 

  به دلیل آنکه فسفر به میزان زیاد در طول مراحل ابتدایی تقسیم سلولی برای گیاه نیاز است، عالیم کمبود آن

 شود.ند، ضعیف و حتی توقف رشد ظاهر میدر ابتدا بصورت رشد کُ

 تا ره های جوان منتقل شود، عالیم بصورت رنگ تیتواند به مکانفسفر در گیاهان نسبتاً متحرک است و می

ها و ساقه برگ ،شود. در شرایط کمبود شدیدبرخی گیاهان مشاهده می رهای قدیمی دسبزآبی در برگ

 شوند.بنفش می

 های ضعیف گردد.تواند منجر به تأخیر در بلوغ، تکامل و تشکیل دانهکمبود فسفر در گیاه می 

 

 



 

        و آزمایشگاه تجزیه آب، خاک، گیاه و کودمجهز به کلینیک گیاهپزشکی شرکت حیات سبز سبحان تولید کننده کود، 
  http://www.hayatsabz.com: آدرس سایت       https://t.me/HayateSabzCo:کانال تلگرامی      

 عالیم کمبود  فسفر در گیاهان

 

 رشد در چغندر قند به دلیل کمبود فسفر های قدیمی و توقفسبز تیره شدن برگ

 

 های قدیمی به دلیل کمبود فسفر در گل کلمظهور رنگ ارغوانی در برگ
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 فرنگی )سمت راست( به دلیل کمبود فسفرکندی رشد در گوجه

 

 عدم تشکیل میوه در انگور به دلیل کمبود فسفر
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 کاهش عملکرد محصول به دلیل کمبود فسفر در ذرت )سمت راست( 

 

 از عالیم کمبود فسفر ذرت یهای قدیمولگی و ارغوانی شدن برگکوت
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 دالیل کمبود

  های منطقه مرکزی ایران  و تشکیل فسفات کلسیم نامحلولبودن خاکآهکی 

  کمبود مواد آلی خاک 

  سردی هوا 

 جذب آسیب ریشه و ناکارآمدی ریشه در 

 تحرک کم فسفر در خاک 

 های پیشگیری و درمانروش

  استفاده از ترکیبات آلی 

  کودهای با بنیان اسیدی استفاده از 

 تأمین فسفر مورد نیاز گیاه از طریق محلولپاشی ترکیبات حاوی فسفر در دمای پایین 
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