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  چکیده

از طرفی میانگین عملکرد در . ها به کوددهی متعادل درختان کمک شایانی خواهد کرداي باغآگاهی از وضعیت تغذیه
اي دارد که بخشی از آن به عدم ه با میانگین جهانی، فاصله قابل مالحظههاي کشور، در مقایسهکتار لیموترش در باغ

. باشدها روش دریس میاي باغهاي مورد استفاده براي اطالع از وضعیت تغذیهیکی از روش. گرددمیاي برتعادل تغذیه
یا زیادي عناصر غذایی در اي گیاه و کمبود و شود که نشان دهنده وضعیت تغذیهدر این روش، از شاخصی استفاده می

منطقه مهم  در این راستا تحقیق حاضر در سه. شودگیاه است و سپس نیاز به عناصر غذایی براي گیاه اولویت بندي می
و هاي مربوط به برگ  برداري نمونه. انجام شد یعنی هشتبندي، میناب مرکزي و رودان) هاي لیموترش از نظر باغ(استان 

هاي دریس بدست آمده در این تحقیق، با توجه به شاخص. باغ صورت پذیرفت 60از ملکرد عگیري همچنین اندازه
متوسط شاخص . هاي در مناطق اصلی تولید لیموترش استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفتاي باغوضعیت تغذیه

بدست آمد که بر  -68/2و  81/0،  -07/6دریس براي عناصر پرنیاز شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم به ترتیب برابر با  
. باشدمی N> K > Pاین اساس ترتیب نیاز غذایی عناصر پرمصرف در باغات لیموترش استان هرمزگان به صورت 

، - 10/6، - 79/8برابر  با  ترتیب به روي، مس و کلر بور، منگنز، آهن، شامل نیازکم عناصر براي دریس شاخص متوسط
 <Mnاي براي عناصر کم مصرف به صورت گردید و بنابراین ترتیب اولویت تغذیه محاسبه 21/8و  66/7، 89/4، 6/2

Fe> B> Zn> Cu> Cl  صورت ترتیب کلی نیاز به عناصر غذایی نیز به. تعیین گردیدMn> Fe> N> K > P B> Zn> 

Cu> Cl تعادل انجام هاي مناسبی در جهت کوددهی متوان  تصمیم گیريبر اساس نتایج بدست آمده می. بدست آمد
شود مصرف عناصر ریز مغذي همچون آهن، منگنز و عناصر پرمصرف نیتروژن و پتاسیم در اولویت پیشنهاد می. داد

  .ها قرار گیرندمصرف در این باغ
  

 اي، عناصر پرمصرف، عناصر کم مصرف، کمبود عناصر غذایی تعادل تغذیه :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
امل تأثیرگذار، تابعی از تغذیه گیاه به عنوان یک ع

در اثرات متقابل عناصر غذایی و شرایط محیطی است، 
تغذیه گیاه نه تنها هر عنصر باید به اندازه کافی در 
دسترس گیاه قرار بگیرد، بلکه تعادل و نسبت بین عناصر 

در وضعیت . غذایی نیز اهمیت ویژه اي برخوردار است
نه تنها بهبودي عدم تعادل و با وجود عامل محدود کننده 

در وضعیت رشد گیاه رخ نمی دهد بلکه ممکن است 
لکزیان و ( اختالالتی نیز در رشد گیاه بوجود آید

تعیین دقیق عناصر غذایی مورد نیاز گیاه  .)1391همکاران، 
گیري است تا بتوان نیازمند روش علمی مبتنی بر اندازه

تیسدل و ( مقدار کمبود عناصر غذایی را تعیین نمود
به منظور تعیین مقدار کود مورد نیاز ). 1993همکاران، 

هاي آزمون خاك، تجزیه گیاه، ، از روش           ًگیاه، معموال 
آزمایشهاي کودي در گلخانه و مزرعه و حتی عالئم کمبود 

شود؛ عالوه بر این، از عناصر غذایی در گیاه استفاده می
زیه تواند به همراه استفاده از نتایج تجکه می(تجزیه گیاه 
توان در طراحی برنامه هاي کوددهی می )خاك باشد

متعادل و ارزیابی بازده عناصر غذایی بوسیله گیاه استفاده 
آزمون خاك وسیله است که براي تعین فرموالسیون . نمود

کودهاي پایه بکار میرود و تجزیه گیاه ابزاري است که 
هاي کودي از طریق نقش پر اهمیتی در بهینه کردن توصیه

مایش میزان جذب و صحت آزمون خاك است ن
   .)1389 ،دریاشناس و ثقفی(

در سنجش وضعیت تغذیه گیاه، تجزیه شیمیایی 
تواند مفید باشد مشروط به اینکه روش بافتهاي گیاه می

- مناسبی براي تجزیه و تحلیل نتایج و تشخیص نارسایی
هاي تعیین شده از قبل هاي غذایی به استناد مقایسه با نرم

به عبارت دیگر، ). 1375 ،سجادي(ه کار گرفته شود ب
هنگام استفاده از نتایج تجزیه گیاه، چگونگی تفسیر نتایج 
حاصله از این تجزیه اهمیت زیادي دارد، به طوري که 

توان گفت در صورتی تجزیه گیاه مفید است که عالوه می
برداري و برداشت عضو بر رعایت شدن زمان نمونه

هاي صحیح و استاندارد داري، از روشمناسب نمونه بر
مونتانس و (تفسیر نتایج تجزیه گیاه نیز استفاده گردد 

توان گفت ارزش کاربردي تجزیه و می )1993 ،همکاران
اي گیاه بستگی به تفسیر  گیاه در شناخت وضعیت تغذیه

در  .)1391لکزیان و همکاران، (صحیح و دقیق آن دارد 
لیل نتایج تجزیه گیاه یعنی هاي متداول تجزیه و تحروش
حد کمبود یا                                    ًهاي نقطه بحرانی و دامنه کفایت صرفا روش

سمیت براي هر عنصر به طور جداگانه تعیین شده، لیکن 
تعادل بین عناصر غذایی که اهمیت آن در تغذیه گیاهان 

ها ، با این روش)1990 ،سامنر(به اثبات رسیده است 

تفسیر نتایج تجزیه  ).1375 ،سجادي( شوندارزیابی نمی
گیاه بدلیل اثر متقابل عناصر غذایی با یکدیگر مشکل است 
زیرا در موقعی که کمبود دو یا چند عنصر غذایی مطرح 
باشد افزایش غلظت یک عنصر باعث تغییر غلظت بحرانی 

به همین ).  1367ملکوتی و نفیسی، (شود عنصر دیگر می
ت داراي هاي غلظت بحرانی و دامنه کفایدلیل روش

هایی که تعادل عناصر بنابراین روش .محدودیت هستند
هاي بهتري هستند گیرند، روشغذایی را در نظر می

روش دریس، سامانه جامعی است که ). 1375سجادي، (
اي محدود کننده تولید را شناسایی نموده کلیه عوامل تغذیه

این روش از  .بخشدهاي کودي را بهبود میو توصیه
کند و اهمیت تعادل عناصر عناصر استفاده می نسبت بین

میران (گیرد غذایی را در روش تجزیه برگ را در نظر می
این روش در جاهایی که مصرف کود  ).1391و صمدي، 

دریاشناس ( به صورت نامتعادل است اهمیت بیشتري دارد
و با توجه به عدم تعادل مصرف مواد ) 1389و رضایی، 

شود، اغاهاي کشور مشاهده میکودي که کم و بیش در ب
توان براي اولویت بندي کمبود عناصر یماز این روش 

  .غذایی گیاه و همچنین توصیه کودي استفاده کرد
توان به تعین از جمله مزیتهاي روش دریس می

وضعیت تعادل عناصر غذایی، تعیین اولویت نیاز گیاه به 
یکی، ژعناصر غذایی، عدم حساسیت به سن فیزیولو

اسیت کمتر به واریته گیاه، پوشش بیشترتنوع شرایط حس
گیري و انتخاب  محیطی و حساسیت کمتر به نحوه نمونه

در ). 1375سجادي، (اندام مورد مطالعه اشاره کرد 
نشان ) 1391لکزیان و همکاران، (بر روي چنار  یآزمایش

داده شد که میانگین غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، سدیم، 
گنز و مس در گروه درختان سبز به ترتیب آهن، روي، من

و  5/96، 3/28، 8/243درصد،  029/0، 11/1، 12/0، 34/1
هاي  با استفاده از نرم. میلی گرم در کیلوگرم است 3/9

ترین ترتیب نیاز غذایی براي گروه درختان  دریس مناسب
 N> Fe=Zn=Mn> P=K>Cuدار به صورت  زرد یا مشکل

غندرقند در خوزستان در ازمایشی بر روي چ .بود
هاي دریس براي  شاخص) 1389شناس و رضایی،  دریا(

عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز، روي، آهن، 
بر اساس آن آزمایش مس، بور و گوگرد محاسبه گردید و 

هاي  ها و شاخص نرم نتایج نشان داد که. کودي انجام شد
 دریس داراي دقت کافی براي ارزیابی و تشخیص

 در آزمایش دیگري .اي چغندرقند هستند اختالالت تغذیه
با ) 1377حشمتی رفسنجانی و ملکوتی، ( در باغهاي پسته

عناصر کمبود کمک روش دریس مالحظه گردید که 
استان کرمان  نیتروژن، مس، آهن و کلسیم در باغات پسته

بر مالحظه کردند که ) 1391(میران و صمدي  .وجود دارد
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دریس و انحراف از درصد بهینه  هاياساس شاخص
بیشترین نیاز چغندر قند در آذربایجان غربی به عناصر 

هاي بدست امده فسفر و مس بود به عبارت دیگر شاخص
براي دو عنصر فسفر و سپس مس در بین عناصر غذایی 

در باغهاي هلو در استان گلستان ترتیب  .ترین بودند منفی
 دریس به صورت  نیاز به عناصر غذایی بر اساس روش

Ca> P> Mg=Mn> K> Fe> Cu=Zn>N بدست آمد 
در تاکستانهاي انگور بدانه . )1392امامی و همکاران، (

سفید بر اساس روش دریس منفی ترین شاخص در بین 
عناصر پرنیاز براي عنصر منیزیم و در بین عناصر کم نیاز 

 ).1389صمدي و مجیدي، (براي عنصر روي بدست آمد 
 به نیاز ترتیب ،)1378( فرهی سینیح و گودرزي

 با عملکرد انگور هايباغ در را مختلف غذایی عناصر
 بر. آوردند دست به دریس روش از استفاده با کم

 غذایی به  عناصر نیاز ترتیب متوسط آنان نتایج اساس
 به کم عملکرد با هاي باغ در مختلف

 به  Cu>Fe>P>Mn>Zn>N>Mg>K=B>Caشرح
  .آمد دست

انگین عملکرد در هکتار لیموترش در مقدار می
باغات کشور، در مقایسه با میانگین جهانی، فاصله قابل 

مساعد                          ًبدیهی است تحت شرایط کامال . اي داردمالحظه
تواند در حد مقدار تولید این گیاه، مانند هر گیاه دیگر، می

پتانسیل ژنتیکی و یا در حدي نزدیک به آن محصول تولید 
شرایط (هر اندازه عوامل مؤثر در تولید بنابرین . نماید

مطلوب تر باشند، عملکرد ...) محیطی، مدیریت، نهاده ها و
با . گرددلیموترش هم به پتانسیل زنتیکی خود نزدیکتر می

توچه به آنچه گفته شد عواملی در کمتر بودن میانگین 
عملکرد در هکتار نسبت به میانگین عملکرد جهانی نقش 

ه به وضعیت حاصلخیزي خاك باغات و دارند که با توج
باالي آنها، کمبود و یا بیش  pHهمچنین آهکی بودن و 

بود برخی از عناصر غذایی و به عبارت دیگر تغذیه 
اولین گام براي . تواند یکی از این عوامل باشدنامتعادل می

رفع عدم تعادل عناصر غذایی در این باغها، تشخیص 
هاي ست که با روشترتیب شدت کمبود این عناصر ا

صورت  ....مانند دریس، انحراف از درصد بهینه،  مختلفی
گیرد که در تحقیق حاضر از روش دریس، که نسبت می

 .باشد، استفاده شده استهاي دیگر کاملتر میبه روش
عیوبی را براي  )1375سجادي، ( اگرچه برخی از محققین
اشاره دو مورد  توان بهاند که میروش دریس ذکر کرده

بود یک عنصر ممکن است موجب  که زیادیکی این. کرد
سایر عناصر ) عدم تعادل(تشخیص کمبود نسبی 

که نسبت بهینه دو شود و دیگر این) تشخیص نادرست(

گردد که به تولید ماکزیمم میدر شرایطی منجر          ًعنصر صرفا 
  .غلظت دو عنصر نیز در حد دامه کفایت خود باشد

            روش تحقیق 
سـه منطقـه مهـم    براي انجام این تحقیـق،   ،ابتدا  

ــتان ــان اس ــاغ( هرمزگ ــر ب ــوترش از نظ ــاي لیم ــی ) ه یعن
در هر منطقـه  و انتخاب هشتبندي، میناب مرکزي و رودان 

ــاغ لیمــوترش 20 ــذري  ب ــم  )Citrus aurantifolia(ب رق
اي  هـا بگونـه   انتخاب باغ. در نظر گرفته شدمکزیکن الیم 

اي گـزینش شـده نماینـده    هـ  بود که در هر منطقه این بـاغ 
. بود سال 20 تا 15 و سن درختان بین هاي منطقه باشد باغ

اصله درخت باغ که نماینده کل بـاغ   5سپس در هر باغ از 
به این . هاي مربوط به برگ انجام گرفت برداري باشد نمونه

عدد برگ بود و از هر یک  50ترتیب که یک نمونه شامل 
چهـار تـا هفـت ماهـه     عدد برگ  10درخت یک باغ  5از 

ها از وسط شاخه غیربارور مربـوط   برگ. برداري شد نمونه
  .به فصل رشد جاري برداشت شدند

ــده شــد  ــرگ چی . از هــر شــاخه فقــط دو عــدد ب
متـري از   5/1-2هایی کـه در ارتفـاع    برداري از برگ نمونه

دور درخت قرار داشتند انجام گرفت  تا سطح زمین و دور
ــایی ( ــوتی و طباطب ــر ). 1378ملک ــرد ه درخــت  5عملک

گیري شد و متوسط آنهـا بـه عنـوان     انتخابی هر باغ اندازه
نمونـه   .عملکرد یک درخت از آن باغ در نظر گرفتـه شـد  

 48برگ پس از انتقال به آزمایشگاه و شستشو، بـه مـدت   
درجـه ســانتی گــراد در آون   70تــا  65سـاعت در دمــاي  

اب و هـا آسـی  پس از آن نمونـه . نگهداري و خشک شدند
 .گیري عناصر غـذایی مـورد نظـر مهیـا شـدند     براي اندازه

نیتـروژن،  گیـري شـدند شـامل     که در برگ اندازه عناصري
 بودنـد فسفر، پتاسیم، منگنز، آهن، روي، مـس، کلـر و بور  

باغهاي لیموترش مورد مطالعـه بـر    .)1376 ،علی احیایی(
اساس عملکرد محصول به دو گروه داراي عملکرد زیاد و 

به طور کلی در روش دریس حد انتخابی . سیم شدندکم تق
عملکرد براي تقسیم به دو گـروه بـا عملکـرد بـاال و کـم      

  . باشدچندان حساس نمی
در این پژوهش میانگین تولید کشوري لیمـوترش  

وزارت کشاورزي حدود  1394که بر اساس آمارنامه سال 
به ازاي هر درخت لیمـو  (تن در هکتار ذکر شده است  16

به عنوان مرز گـروه عملکـرد بـاال و    ) کیلو گرم 100 ترش
غلظت هر عنصر غـذایی  میانگین . پایین در نظر گرفته شد

داراي عملکرد نسبی باال  یی کههادرخت ي برگدر نمونه
ارقـام  بودند، به عنوان ) کیلو گرم بر درخت 100باالتر از (

 .اسـتفاده شـدند   دریـس  هايمرجع براي محاسبه شاخص
نصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنـز،  ع 9براي 

. هاي دریس تعیـین شـدند  روي، مس، کلر و بور شاخص
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هاي دریس به صـورت  ها با استفاده از فرمولاین شاخص
ترکیـب   ).1392امامی و همکـاران،  (ند دزیر محاسبه گردی

دو گانه عناصـر مـورد بررسـی بـه صـورت نسـبت و یـا        
در هـر دو  ) N×Pو  N/p ، P/Nبـراي مثـال   (حاصلضرب 

هـاي  گروه باغات داراي عملکرد کم و باال با عنـوان فـرم  
بیان محاسبه گردیدند و براي هر فرم بیان واریانس و پس 
از آن نسبت واریانس آنها از نسبت واریانس هر فرم بیـان  

واریانس همان فرم بیـان  در گروه باغات با عملکرد کم به 
ســپس  .بدســت آمــد در گــروه باغــات بــا عملکــرد بــاال

هـاي بیـان یـک    مربوط به فـرم  بزرگترین نسبت واریانس

به عنوان نرم متمایز کننده دو گروه  ترکیب دو گانه عناصر
علت انتخاب نسبت واریانس بزرگتر به سبب  .انتخاب شد

ـ  شود فرم بیان مربـوط این است که احتمال داده می ه آن ب
سـجادي،  (رد دااثرات فیزیولوژیکی قابل توجیهی در گیاه 

خاب نرم از ترکیب دو عنصر باید توجه البته در انت). 1375
داشت که نرم انتخاب شده باید با رونـد تغییـرات فصـلی    

در . باشــد تناســب داشــتهمقــدار آن در طــول دوره رشــد 
هاي دریس براي عناصر ي نشانهمرحله بعد فرمول محاسبه

امـامی و  ( مورد بررسی به صـورت زیـر محاسـبه گردیـد    
  )1392همکاران، 

 
و نسبت ) % CV(هاي گزینش شده دریس، به همراه میانگین، درصد ضریب تغییرات میانگین غلظت عناصر غذایی برگ و نرم - 1جدول 

S2(هاي با عملکرد باال هاي با عملکرد کم به باغواریانس باغ
L/S2

H(  

تعداد توابع یا  nهاي بیان گزینش شده و نسبت عناصر غذایی هستند و فرم...  ،)A/B( ،)A/C(عناصر غذایی هستند و  Cو  A ،Bدر معادالت باال 
  :شودعادالت زیر استفاده میاز م f(A/B)هاي عناصر یا براي محاسبه تابع نسبت. باشندهاي عناصر غذایی مورد بررسی مینسبت

 

(1) 

 
                                                                                                  (3) 

  

CV %  S2  میانگین  فرم بیان
L/S2

H میانگین  فرم بیان  CV %  S2
L/S2

H 
N ( %) 95/2  19/14 86/0 B/P 75/1824  02/158  16/0  
P ( %)   28/0  23/55 88/0 K/Fe 01/0  39/57  19/1  
K ( %) 31/1  20/41 7/0 K/Mn 13/0  27/48  98/0  

Mn (mg kg-

1) 99/9  70/24 51/0 Cl/K 26/0  56/52  81/0  
Fe (mg kg-1) 49/212  37/25 44/1 Zn/K 25/4  22/43  45/2  
Zn (mg kg-1) 31/5  78/82  42/118  Cu/K 32/6  64/51  87/14  
Cu (mg kg-1) 70/8  78/169  37/108  B/K 52/220  05/68  03/1  
B (mg kg-1) 25/238  38/53  22/1  Cl/Fe 001/0  44/48  49/2  

Cl ( %) 32/0  48/33  46/2  Cl/Mn 03/0  03/41  80/2  
N/K 76/2  77/46  04/1  Zn/Cl 27/18  53/28  96/6  

N/Mn 29/0  31/26  95/0  Cu/Cl 53/27  82/36  64/7  
P/N 09/0  77/66  92/0  B/Cl 33/888  60/72  38/0  
Cl/N 09/0  83/31  01/2  Fe/Mn 37/21  12/29  79/0  
Fe/N 22/75  08/23  24/1  Zn/Fe 02/0  10/39  74/10  
Zn/N 58/1  98/17  65/99  Cu/Fe 03/0  57/44  86/127  
Cu/N 37/2  63/26  01/115  B/Fe 07/1  11/72  14/2  
B/N 42/77  63/67  0/1  Zn/Mn 45/0  41/25  63/18  
P/K 19/0  35/36  41/1  Cu/Mn 67/0  85/36  47/168  
P/Cl 07/1  38/78  42/0  B/Mn 98/21  66/62  25/2  
P/Fe 001/0  73/71  42/1  Cu/Zn 52/1  32/27  60/141  
P/Mn 02/0  41/63  25/1  B/Zn 83/47  72/60  41/1  
P/Zn 06/0  92/67  85/0  B/Cu 48/34  63/66  32/1  
P/Cu 04/0  92/60  08/1         
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نسبت عناصر در ) A/B( :در این معادالت که

نسبت ) a/b(، )هاي با عملکرد کمباغ(نمونه مورد مطالعه 
هاي با عملکرد باغ(هاي مطلوب بهینه عناصر در نمونه

هاي با ضریب تغییرات در باغ CVو ) مطلوب یا باال
  .باشدعملکرد باال می

محاسبه شده براي هر  هايا استفاده از شاخصب
از گیري شده، اولویت نیاز به هرکدام کدام از عناصر اندازه

لیمو ترش استان محاسبه عناصر غذایی براي باغات 
ترتیب نیاز غذایی براي هر کدام از باغات با . گردید

محاسبات و نمودارها با  .عملکرد کم نیز مشخص گردیدند
   .انجام پذیرفتکسل اکمک نرم افزار 
  نتایج و بحث

کیلو  100بیشتر ازو  100عملکرد با در نظر گرفتن 
گرم میوه لیمو ترش براي هر درخت به عنوان عملکرد 

درصد از باغات مورد بررسی در  43مطلوب و باال، حدود 
کیلو  100مقدار (جامعه باغات با عملکرد باال قرار گرفتند 

ر اساس عملکرد میانگین گرم لیمو ترش براي هر درخت ب
وزارت جهاد کشاورزي  94کشوري در آمارنامه سال 

در استان  انتخاب شده است و عملکرد باغات لیموترش
کمتر از میانگین کشوري گزارش شده است هرمزگان 

از آنجا که هر فرم بیان شامل دو )). 94آمار نامه سال (
عنصر نیز در این بررسی مورد  9عنصر غذایی بود و 

فرم بیان به  108طالعه قرار گرفتند، بنابراین تعداد م
 36. ضرب دو عنصر تعیین شدندصورت نسبت و حاصل

به عنوان نرم دریس ) فرم بیان تعیین شده 108از (فرم بیان 
- همان. آورده شده است 1انتخاب گردیدند که در جدول 

 شود مقدار درصدگونه که در این جدول مشاهده می
 نظر به و باشندمی متفاوت مختلف هايانبی فرم تغییرات

هایی که یکی از اجزاء آن بیان فرم از دستهآن رسدمی
باشند مقدار درصد تغییرات آن عنصر فسفر و یا بور می

در مرحله بعد . ها بیشتر استنسبت به دیگر  فرم بیان
هاي دریس با در نظر گرفتن فرم بیان براي هر شاخص

  3تا  1و بر اساس معادالت کدام از عناصر غذایی 
هاي مورد استفاده براي محاسبه معادله. تعیین گردید

هاي دریس هر کدام از عناصر غذایی در شاخص
  .آورده شده است 2جدول 

هاي هاي با عملکرد کم بر مبناي نرمبراي باغ
، که براي 2و معادالت جدول  1تعیین شده در جدول 

د، شاخص دریس هاي دریس استفاده شمحاسبه شاخص
براي عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، مس، کلر 
و بور محاسبه گردید و ترتیب نیاز غذایی براي هر کدام از 

اورده  3که در جدول . هاي با عملکرد کم مشخص شدباغ
  شده است

متوسط شاخص دریس براي عناصر پرنیاز شامل 
 81/0،  - 07/6برابر با   نیتروژن، فسفر، پتاسیم به ترتیب

بدست آمد که بر این اساس ترتیب نیاز غذایی  -68/2و 
 N> K > Pباغات لیموترش استان هرمزگان به صورت 

هاي استان از آنجا که اغلب خاك). 1شکل (می باشد 
 به نظر ) 1389حسینی، (باشد شنی و یا لوم شنی می

بودن طرف دیگر، سبک . رسد این ترتیب منطقی باشدمی
شود بخش قابل توجهی از کودهاي بافت خاك سبب می

ها، آبشویی شده و از نیتروژنی مورد استفاده در باغ
یژه اینکه در اغلب باغات ؤدسترس گیاه خارج شوند؛ ب

مورد بررسی از سیستم آبیاري غرقابی استفاده میشد؛ در 
حالی که کودهاي فسفري اغلب در آب به راحتی حل 

             ً          هاي سبک معموال  ماندگاري ین در خاكهمچن. شوندنمی
باشد و چون مواد آلی خاك به سبب تجزیه سریع کمتر می

بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق مواد آلی خاك 
شود، ممکن است نیتروژن براي مدت زمان تأمین می

  .کمتري در دسترس درخت باشد
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  عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، روي، مس، بور و کلر  هاي دریس برايهاي شاخصمعادله –2جدول 
  هاي لیموترش استان هرمزگاندر باغ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

همچنین شنی بودن بافت خاك سبب شده است 
ها کم است تا مقدار قابلیت استفاده پتاسیم در این خاك

هایی به طور ذاتی از نظر مقدار باشد، زیرا چنین خاك
 تروئه و تامسون،(پتاسیم وضعیت رضایت بخشی ندارند 

در سه  هاي لیموترشباغ میانگین پتاسیم خاك). 2005
، 2/144برابر با  منطقه میناب، رودان و هشتبندي به ترتیب

که در عمق  بودگرم در کیلوگرم خاك  میلی 4/196و  110
پیدا تا حدودي کاهش  رمقادیمتري این  سانتی 60-30

پایین  در دامنهپتاسیم در این مناطق  این مقدار از. کردند
عالئی یزدي و برزگر ( گیرند تا متوسط قرار می

اي براي عناصر ترتیب اولویت تغذیه .)1380فیروزآبادي، 
  Mn> Fe> B> Zn> Cu> Clکم مصرف به صورت 

شود عناصر آهن همانگونه که مشاهده می. بدست آمد
و منگنز در اولویت اول کمبود در بین عناصر ریز 

عناصر کم نیاز و (مغذي و حتی در بین کلیه عناصر 
که با توجه به عدم رواج ) 1شکل (قرار دارند ) پر نیاز

مصرف این عناصر در بین کشاورزان و همچنین آهکی 
هاي باغات مورد بررسی این باالي خاك pHبودن و 

  .امر دور از انتظار نیست
بنابراین، به طور کلی، نیاز به مصرف این عناصر 
در باغات منطقه وجود دارد که رابطه مثبت افزایش 

در شکل ) براي مثال منگنز(عملکرد با کاربرد این عناصر 
بر اساس متوسط شاخص دریس، . نشان داده شده است 2

هاي لیموترش از نظر عنصر روي کمبودي ندارند باغ
ین روي قابل استفاده در خاك در میانگبررسی ). 1شکل (

 که باغات لیموترش سه منطقه میناب، رودان و هشتبندي
 گرم در کیلوگرم  میلی 5/ 86و  46/5، 10/4معادلبه ترتیب 

 
 

این  خاك روي در نیز نشان داد میانگین مقدارخاك بود 
یک (ها از حد بحرانی گزارش شده براي این عنصر باغ

عالئی یزدي و ( االتر استب) گرم در کیلوگرم خاك میلی
  1380برزگر فیروزآبادي، 
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  )کیلو گرم میوه بر درخت 100کمتر از  عملکرد(هاي لیمو ترش با عملکرد کم و اولویت نیاز غذایی در باغ دریسشاخص هاي  –3جدول  

ز غذاییترتیب نیا N P K Cl Fe Mn Zn Cu B ∑DI شماره باغ  )kg tree-1(عملکرد  
1  

 
37/89- 53/4 - 79/11 75/1 - 07/32- 43/28- 66/226 74/83- 58/13- 90/491 N> Cu> Fe> Mn> B> P> Cl> K> Zn 80 

2  
 

97/9 - 06/15- 05/9 - 35/18 60/1 - 19/9 - 07/6 40/10- 77/25 47/105 P> Cu> N> Mn> K> Fe> Zn> Cl> B 50 

3  
 

68/15- 99/8 82/8 - 13/9 55/2 57/0 - 05/14- 04/1 32/8 16/69 N> Zn> K> Mn> Cu> Fe> Cl> P> B 85 

4  
 

15/0 59/3 - 58/18- 54/3 08/7  02/1 82/1 30/0 - 35/4 44/40 K> P> Cu> N> Mn> Zn> Cl> B> Fe 85  
5  

 
06/3 - 70/8 86/6 99/1 - 11/5 - 72/11- 19/7 - 88/7 43/6 93/58 Mn> Zn> Fe> N> Cl> B> K> Cu> P 80  

6  
 

71/0 52/10- 30/11- 50/2  36/4 53/2 99/2 84/10 36/2 - 56/103 K> P> B> N> Cl> Mn> Zn> Fe> Cu 60  
7  

 
71/6 - 90/14  06/5 71/5 - 51/8 - 27/12- 75/3 - 32/15  58/2 81/74 Mn> Fe> N> Cl> Zn> B> K> P> Cu 70 

8  
 

30/6 41/0 - 19/19- 83/3  49/2 22/11- 90/15 84/6 39/1 - 56/67 K> Mn> P> Fe> B> Cl> N> Cu> Zn 80 

9  
 

15/10- 02/9 91/0 43/5 29/7 - 15/2 - 98/3 08/7 - 47/6 47/52 N> Fe> Cu> Mn> K> Zn> Cl> B> P 80 

10  
 

76/0 - 90/19 27/5 34/6 - 36/15-  23/2 99/12 46/4 - 13/3 - 45/72 Fe> Cu> Cl> B> N> Mn> K> Zn> P 35 

11  
 

92/80- 42/23- 69/24- 34/21 78/115- 54/120- 25/99-  22/436 42/14 57/936 Mn> Fe> Zn> N> K> P> B> Cl> Cu 40 

12  
 

81/6 - 01/14 33/4 74/19 37/14- 94/10- 38/5 - 04/2 - 09/5 53/83 Fe> Mn> N> Zn> Cu> K> B> P> Cl 50  
13  

 
59/6 - 45/23- 43/0 44/5 51/3 56/8 - 50/2  16/23 06/0 69/73 P> Mn> N> B> K> Zn> Fe> Cl> Cu 50 

   3ادامه جدول                     
14  

 
53/4 23/11 09/13 43/4 99/22- 56/10- 39/4 84/8 - 86/16  92/96  Fe> Mn> Cu> Zn> Cl> N> P> K> B  40 

15  
 

93/0 05/9 - 72/3 - 13/9 24/5 10/0 34/16 65/15- 97/3 -  14/64  Cu> P> B> K> Mn> N> Fe> Cl> Zn 80 

16  
 

26/2 - 17/5 72/3 52/0 - 87/0 - 40/9 - 93/7 57/1 - 75/1 - 19/33 Mn> N> B> Cu> Fe> Cl> K> P> Zn 80  
17  

 
23/0  57/3  12/0  61/1 -  62/4  58/8 -  57/0  37/13-  48/11  54/44  Cu> Mn> Cl> K> N> Zn> P> Fe> B 80 
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18  
 

72/4  32/5 -  33/24-  21/  90/4  91/2  96/8  50/0  70/6  55/59  K> P> Cu> Cl> Mn> N> Fe> B> Zn 70  
19  

 
65/2  04/4  87/2  11/13  02/2 -  37/12-  73/1 -  23/12-  96/6  97/57  Mn> Cu> Fe> Zn> N> K> P> B>Cl 80 

20  
 

78/6  19/11-  36/14-  09/7  61/0  92/0 -  78/8  14/4  40/3  27/57  K> P> Mn> Fe> B> Cu> N> Cl> Zn 50 

21  
 

85/0  75/5 -  49/7 -  80/10  24/7  12/1 -  21/0 -  51/8 -  56/1  53/43  Cu> K> P> Mn> Zn> N> B> Fe> Cl 10 

22  
 

20/5  73/0 -  76/22-  53/6 -  91/8  25/7  74/3  69/10-  85/0  67/66  K> Cu> P> B> Zn> N> Cl> Mn> Fe 12 

23  
 

22/5 -  91/5  21/0 -  90/14  82/11-  01/2  25/2 -  91/4 -  30/4  53/51  Fe> N> Cu> Zn> K> Mn> B> P> Cl 90  
24  

 
98/0  45/13-  56/4 -  63/31  68/0  04/13-  88/3 -  33/12-  81/12  32/93  P> Mn> Cu> K> Zn> Fe> N> B> Cl 25  

25  
 

52/1  68/19  62/2 -  42/36  12/13-  35/6 -  6021/14 -  72/9 -  56/4 -  00/108  Zn> Fe> Cu> Mn> B> K> N> P> Cl 50 

26  
 

86/6  10/16  48/1  58/7  90/1 -  45/7 -  90/8 -  03/1  76/9 -  08/61  B> Zn> Mn> Fe> Cu> K> N> Cl> P 85 

27  
 

62/0  48/24-  92/9  19/27  89/0 -  12/19-  04/2 -  99/6 -  77/14  02/106  P> Mn> Cu> Zn> Fe> N> K> B> Cl 20 

3ادامه جدول                         
28  

 
11/16-  54/12  89/0  48/3  65/3 -  00/1  23/2 -  28/1  26/1 -  45/42  N> Fe> Zn> B> K> Mn> Cu> Cl> P 80  

29  
 

32/0  86/21  13/11  41/5  52/0  52/12-  68/8 -  19/4 -  24/14-  87/78  B> Mn> Zn> Cu> N> Fe> Cl> K> P 75 

30  
 

65/9  78/8 -  12/14-  58/3  65/4  84/1 -  10/11  83/3 -  60/2  14/60  K> P> Cu> Mn> B> Cl> Fe> N> Zn 50  
31  

 
65/11-  58/27  11/18  95/1  77/5 -  86/5 -  30/15  99/0  67/36-  86/123  B> N> Mn> Fe> Cu> Cl> Zn> K> P 55  

32  
 

51/6  66/8 -  86/13-  19/7 -  65/8  37/3  41/5  53/3 -  74/10  91/67  K> P> Cl> Cu> Mn> Zn> N> Fe> B 50 

33  
 

19/4 -  01/2  10/13  26/16  93/11-  77/7  05/14-  28/17-  86/10  43/97  Cu> Zn> Fe> N> P> Mn> B> K> Cl 50  
34  

 
53/3  24/9 -  48/0 -  10/14  78/1  16/4 -  45/1 -  81/6 -  84/2  39/44  P> Cu> Mn> Zn> K> Fe> B> N>Cl  60 
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  لیموترش هايدر باغ عناصر غذاییبراي  )DRIS( دریسمتوسط شاخص  - 1شکل 

  

    
  تأثیر مثبت غلظت منگنز در برگ بر عملکرد لیموترش - 2شکل 

  
وجود اولویت نیاز به عناصر کلر و مس کمتر از 

باشد و حتی ممکن است عناصر آهن، منگنز و روي می
گیاه با غلظت بیش از اندازه این عناصر مواجه است؛ زیرا 

د درخت یک رابطه معکوس غلظت این عناصر و عملکر
علت زیادي غلظت این ). 3شکل (مشاهده گردید 

عنصرکلر در درخت  لیمو ترش، اغلب، به کیفیت پایین 
گردد که داراي درجات مختلف آبهاي آبیاري منطقه بر می

شوري هستند و عنصر کلر از عناصر تشکیل دهنده شور 

در  میانگین غلظت کلر براي مثال،. شدن این آبها هستند
محلول خاك براي سه منطقه میناب، رودان و هشتبندي به 

واالن در لیتر بدست آمد  اکی 35/6و  55/6، 72/5ترتیب 
به  با توجه. که با افزایش عمق هم تغییر چندانی نداشت

پیشنهاد  )3شکل ( ثیر منفی یون کلر بر روي عملکردأت
 که در حال حاضر یون کلرید حد بحرانیدر  شودمی

 15 شود و مقدار آنترش استفاده میموجهت لی
واالن در لیتر در عصاره اشباع خاك در نظر گرفته  اکی میلی
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. بازنگري صورت گیرد )1371 ،ابطحی( شده است
عنصر مس از نظر ترتیب نیاز به عناصر غذایی براي 
باغات لیموترش در بخش انتهایی قرار گرفت که با 

ذایی، احتمال توجه به نیاز کم درخت به این عنصر غ
دارد به سبب مصرف سموم حاوي این عنصر که براي 
مقابله با عوامل بیماري زا کم و بیش در این باغات 

  ..شود، باشداستفاده می

دهد که با افزایش مقدار مطلق نشان می 4شکل 
هاي با عملکرد نسبی کم، مقدار شاخص دریس براي باغ

رت دیگر، به عبا. عملکر روند نزولی پیدا کرده است
هاي مورد بررسی کمتر شود اي در باغهرچه تعادل تغذیه

افزایش مقدار (کاهش عملکرد نیز بیشتر خواهد شد  
نشان دهنده افزایش عدم تعادل  مطلق شاخص دریس

  .)اي استتغذیه
  

  
  
  

  
  تأثیر منفی غلظت کلر در برگ بر عملکرد لیموترش - 3شکل 

  
  

  
  هاي با عملکرد نسبی کمو عملکرد لیموترش در باغ )DRIS(شاخص دریس رابطه مجموع قدرمطلق  - 4 شکل

  



 389/  1395/  4شماره /  30جلد / الف ) / علوم خاك و آب(هاي خاك نشریه پژوهش

هاي لیموترش باغ فراگیري درصد 4جدول 
دچار کمبود هر یک از عناصر غذایی با توجه به رتبه 

براي شود که مالحظه میگونههمان. دهدکمبود نشان می
- پتاسیم می کمبودها اولویت اول درصد باغ 5/23حدود 

 7/14ن عناصر فسفر و منگنز هر کدام با آپس از باشد و 
عبارت به .اولویت اول کمبود را دارند فراگیري درصد

رفع به ترتیب ها، باغ درصد 7/14و  5/23دیگر براي 

در اولویت نخست قرار دارد؛  ، فسفر و منگنزکمبود پتاسیم
هاي انتهایی که رفع کمبود کلر و بور در اولویتدر حالی

اولویت دوم . د مطالعه در این آزمایش هستندعناصر مور
باشد ها رفع کمبود منگنز میدرصد باغ 5/23کمبود براي 

آهن براي درصد مس و کمبود عناصر فسفر،  از آن، و پس
   .قرار دارند دوم رفع در اولویت هاکمتري از باغ

  
  

رتبه کمبود 
  عنصر غذایی

  هر یک از عناصر غذایی در هرمزگانکمبود هاي لیموترش دچار باغ فراگیري درصد - 4جدول 
  عنصر غذایی

  بور  کلر  مس  روي  آهن  منگنز  پتاسیم  فسفر  نیتروژن
  8/8  0/0  8/11  9/2  8/11  7/14  5/23  7/14  8/11  اول
  0/0  0/0  6/17  8/11  7/14  5/23  9/2  6/20  8/8  دوم
  8/8  8/8  5/26  8/8  8/11  8/11  9/2  8/8  8/11  سوم
  8/11  9/5  8/8  6/17  8/11  6/20  8/8  0/0  7/14  چهارم
  7/14  8/8  8/11  8/11  9/5  8/11  6/20  9/2  8/11  پنجم
  9/5  8/11  9/2  7/14  7/14  7/14  8/11  9/5  6/17  ششم
  6/17  7/14  9/2  8/8  8/11  0/0  6/17  8/8  6/17  هفتم
  6/17  6/20  9/5  9/2  8/11  9/2  7/14  6/17  9/5  هشتم
  7/14  5/26  8/11  6/20  9/5  0/0  0/0  6/20  0/0  نهم

  
  گیرينتیجه

مشخص گردید که  دریسبا کمک شاخص 
اي هرمزگان از تعادل تغذیه نباغات لیمو ترش در استا

در حالی که بسیاري از این  مطلوبی بر خوردار نیستند،
 آهنو  منگنزمغذي همچون باغات از کمبود عناصر ریز

 بور از نظربرند برخی از عناصر دیگر مانند کلر و رنج می
در اولویت آخر هستند و حتی در  به آنها هاز باغنیا

زیادي و به نوعی سمیت آنها وجود دارد  هابسیاري از باغ
نها در برگ و عملکرد درخت همبستگی آو بین غلظت 

براي  که هاي دریسشاخصبا توجه به . منفی وجود دارد
 وضعیتتوان می ،بدست آمد باغ لیموترش استان هرمزگان

  گیري ارزیابی و تصمیم دریسرا با روش  آنها ايتغذیه

  
 شودد میپیشنها بر این اساس. مناسب را انجام داد

در  منگنز و آهنهمچون  مصرف عناصر ریز مغذي
  .قرار گیرد هااولویت مصرف در این باغ

  سپاسگزاري
از مساعدت همکاران محترم در ایستگاه تحقیقات 

س سعیدي دکشاورزي میناب آقایان مهندس هوشیار، مهن
و مهندس شاکر درگاه و همکاران آزمایشگاه بخش 
تحقیقات خاك و آب هرمزگان خانم ها مهندس قریشی، 
آرمات و غنی زاده و همچنین از مرکز تحقیقات کشاورزي 
و منابع طبیعی هرمزگان براي حمایت مالی از این پروژه 

  .شودتشکر و قدردانی می
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