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  چکیده
محصول رتبه دوم کشور را ن و این استان در تولید ای استان قزوین است ترین محصوالت کشاورزي زیتون یکی از مهم

هاي  باغ در عملکرد بودن کم و غذایی عناصر تعادل خوردن هم به اصلی کودها عامل نامتعادل با این وجود مصرف. دارد
وجود داشته ر گیاه است که تعادل بین عناصر غذایی د پذیر امکاندر صورتی  افزایش عملکرد .باشد می زیتون این منطقه

اي ضروري به نظر  منظور بهینه کردن مصرف کودها و تشخیص اختالالت تغذیه اي بهتغذیه هاي استفاده از شاخص. باشد
 برداري خاك و نمونه. در شهرستان طارم استان قزوین به مدت سه سال اجرا شد باغ زیتون 80 در این پژوهش. رسد می

 سپس گیري شد عملکرد اندازه محصول انجام و در مهرماه برداشت .تجزیه شد نمونه ها و انجام استاندارد به روش برگ
ها تعیین  غذایی در باغ عناصر چندگانه تشخیص روش غذایی با روش انحراف از درصد بهینه و عناصر هاي شاخص
هاي با عملکرد  گروه باغهاي مطالعه شده به دو  باغ ،شده در هردو روش  عملکردهاي محاسبه میانگین اساس بر .گردید

 پتاسیم، نیتروژن، فسفر، عناصر براي) مرجع اعداد(غذایی  عناصر غلظت مطلوب میانگین. بندي گردید زیاد و کم دسته
با  CND و DOP هاي شاخص از یک هر نتایج دست آمد و به هر دو روش به بور و مس روي، منیزیم، منگنز، و کلسیم

 نشان را میکلسمنیزیوم، نیتروژن و هاي مورد مطالعه کمبود عنصر  در اکثر باغ CNDو  DOP شاخص. شد مقایسه هم

 عناصر نظر از نامتعادلی وضعیت در کم، عملکرد با هاي باغ هاي مورد مطالعه تمامی همچنین، با توجه به شاخص .داد

  .داشتند قرار غذایی
  

 غذایی، شهرستان طارم   عناصر چندگانه خیصروش انحراف از درصد بهینه، تش ،عناصر تعادل :هاي کلیديواژه

                                                        
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین ،شهید بهشتی بلوار ،نیقزو :آدرس ،لنویسنده مسئو .1
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  مقدمه
هاي کودي گیاهان دائمی نیازمند پایش برنامه

روش تجزیه گیاه و پایش وضعیت عناصر غذائی . هستند
 .خواهد داشت مدیریت تغذیه گیاهنقش اساسی در 

هاي مبناي اصلی براي روش تجزیه گیاه وشراز  استفاده
ي محصوالت کشاورزي اتشخیص و تفسیر وضعیت تغذیه

از  انحراف روش به توان میها از جمله این روش. دباش می
ونتانس و همکاران م توسطارائه شده  (DOP)درصد بهینه 

توسط ) CND( عناصر ش تشخیص چندگانهور، )1993(
و همکاران  ياریخ و )1994( و همکاران پرنت

)a,b,c2001( و دریاشناس و ثقفی )اشاره در ایران  )1390
 يا هیتغذ تیوضـع یـابیارز در )1395( ینیحس .کرد
 درصد از انحـراف روش از اسـتفاده بـا موترشیل يها باغ
 يها باغ در ییغذا عناصر تیوضع که دادند نشان نه،یبه

 همکاران و یجفن. باشد ینم متعــادل شــده مطالعــه
 پسته يرو بر نشان ماه شهرستان در یپژوهش در )1394(

به  پسته يها باغ ییغذا عناصر بیترت که ندداد نشان
استفاده  .باشد یم K>P>Zn>B>Mn>Cu>N کمبود ترتیب

براي محصوالت دیگر نظیر پیاز توسط  CND شاخصاز 
) 1396(پرتقال  در بصیرت و همکاران ،)2003(پرنت 

و  پرنتتکنیک توسط این ستفاده از ا .است شده نییتع
زمینی استفاده  یببراي تفسیر نتایج س) 1994(همکاران 

و  خیاري .و ترتیب نیاز غذایی آن مشخص گردید گردید
همبستگی بسیار خوبی بین دو روش  )b2001(همکاران 

DRIS  وCND  به دستبر روي محصول سیب زمینی 
آوردند و اظهار داشتند تفسیر و توصیه کودي با روش 

در  CNDدرصد موارد و با روش  7/66غلظت بحرانی در 
مستشاري و  .است شده یابیارزموارد صحیح  درصد 5/87

استان قزوین  يها تاکستان یابیدر ارز )2018(همکاران 
و  DOP هر دو روش که عنصر منگنز درنشان دادند 

CND باشد یمعنصر  نیتر محدودکننده.   
 بر روي پژوهشی در )2016(و همکاران  نیمارت

فاده از با است ها باغ يا هیتغذمنابع  یابیارز جهت ،انگور
 نیب یمهم يها تفاوت ندنشان داد DOPو  DRISروش 
DOP  وDRIS  معادالت ها تفاوت این رغم بهوجود دارد ،

رگرسیونی نشان داد که سازگاري قابل قبولی بین دو 
 در هر )K(و پتاسیم ) Mg( منیزیمو ) P(روش براي فسفر 

) 1395( چاکرالحسینی و همکاران .وجود دارد دو روش
رتقال با استفاده از روش تشخیص چندگانه پ يبر رو

عناصر غذایی  يها تیمحدوداعداد مرجع و  عناصر غذایی
در  )1394(بصیرت و همکاران  .ندرا در پرتقال تعیین کرد

پژوهشی که بر روي انگور رقم شاهرودي به روش 
که کمبود کلسیم  ندنشان داد شد تشخیص چندگانه انجام

در  .ر عناصر بیشتر بوده استو نیتروژن در مقایسه با سای
 بر روي نیشکر) 2016(پرزمیسالو  توسطتحقیقی که 

 يها با شاخص CND نشان داد که شاخص شدانجام 
DRIS در  )2015(اکسو و همکاران  .داشته است مطابقت

سیب به روش  يا هیتغذتحقیقی که بر روي وضعیت 
CND،DRIS ،DOP   انجام دادند توانستند شاخص عناصر

 ،Nعناصر استاندارد را براي  يها نرم ی وغذای
P،K،Ca،Mg دست به يا هیتغذ وضعیت ارزیابی جهت 

بر که  يا مطالعهدر ) 2010(بالنکو و همکاران  .آورند
نرم  گرفتانجیر هندي انجام  يا هیتغذوضعیت  يرو

و همچنین  ندآورد به دسترا  استاندارهاي عناصر غذایی
را براي این  کمبود حددامنه حد مطلوب حد کفایت و 

در  )1390(دریا شناس و ثقفی . تعیین کردندمیوه 
 چغندرقند مزرعه 400 در CNDپژوهشی که با روش 

را براي این  "بحرانی "و "کفایت" محدوده ندانجام داد
هدف از این بررسی، مطالعه  .محصول برآورد کردند

قزوین  در استان زیتونوضعیت عناصر غذایی در درختان 
انحـراف از درصـد بهینـه  هاي شاخصتفاده از با اس

DOP)(، غذایی عناصر چندگانه تشخیص (CND)  و
به و ترتیب نیاز غذایی امـل محدودکننده وتـشخیص ع
 توان می ها آن کمک به که ؛باشد می ها شاخصکمک این 

 بلکه باغ یک سطح در تنها نهرا  کود بهینه مصرف سیاست
 کالن سطوح در و اعمال تري بیشدقت  با منطقه یک در

 و خاك حاصلخیزي ضمن حفظ و بخشیده تحقق
 با کمیت و کیفیت عملکرد سبب حصول ،زیست محیط

  .شد مناسب
  ها روش مواد

 بااستان قزوین طارم  شهرستان دراین پژوهش 
دقیقه درازاي خاوري  30و  درجه 49جغرافیایی  مختصات

 يوهوا آب ودقیقه پهناي شمالی  37 درجه و 36و 
هاي اجراي طرح مکان. به اجرا درآمدمعتدل  خشک نیمه

یکسان  زرد باردهی و رقم ،سن ازنظرکه  باغ 80به تعداد 
کردن نقاط با دستگاه دار  مکاننسبت به  و بودند انتخاب

GPS  مرکب از  صورت بهخاك  هاي نمونه. گردیداقدام
و از نصف بیرونی  متري سانتی 30-60 و 0 -30اعماق 

 شیمیایی وو خصوصیات فیزیکی  درختان تهیه دازان سایه
قابلیت ، سنج pHگل اشباع توسط  در pHها نظیر خاك

، سنج هدایتهدایت الکتریکی در عصاره اشباع توسط 
آهک از طریق تیتراسیون با سود، مواد آلی روش والکلی 

فلیم  باروشروش اولسون، پتاسیم  به فسفربالك، 
با ) هن، روي، مس، منگنزآ( مصرف کم عناصر وفتومتري 

با دستگاه جذب  قرائت و  DTPAگیري با روش عصاره
علی (گیري شد اتمی و بور به روش آزومتین اچ اندازه
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نمونه  عنوان بهدرخت  15در هر باغ  ).1375احیایی، 
فصل  يشاخسارهااز وسط برگ  برداري نمونهانتخاب و 

. )1387ملکوتی و همکاران، ( انجام شدماه تیردر  جاري
هاي برگ پس از برداشت ابتدا در محلول آب و مواد نمونه

 و گردجهت دفع مواد چرب، سموم و  درصد نیم شوینده
 از پس ،با آب مقطر آبکشی شدند مرتبه دوشسته و  خاك

و با کمک  شده خشکسلسیوس درجه  65در دماي  آن
 نظر موردگیري عناصر آسیاب برقی پودر و جهت اندازه

گیري انجام و سپس ها عصارهدر این نمونه .دگردیآماده 
سنجی  رنگنیتروژن به روش کجلدال، فسفر به روش 

-آمونیوم مولیبدات و وانادات، پتاسیم به روش فلیم
، منیزیم، آهن، منگنز، روي و مس با کلسیم فتومتري،

آزومتین و بور به روش  2200Aمدل  اتمیدستگاه جذب 
نتایج  ).1376امامی، ی وعلی احیای( شد گیرياچ اندازه

 عنوان به شده تهیه برگ هاي نمونه غذایی عنصرهاي تجزیۀ
 محیط در ایجادشده اطالعاتی بانک در پایه هاي داده
 و بندي دستهبعدي  برداري بهرهبراي  SPSS افزاري نرم

 Excelبرنامۀ  با CND هاي شاخص نویسی برنامه همچنین
 افزار نرمو در عملکرد هر باغ تعیین  و صورت پذیرفت

 و CND هاي روش که ازآنجایی .مذکور اضافه گردید
DOP  در ذیل به  ،گرفت قرار مورداستفادهدر این تحقیق
  .گردد میاشاره  ها روشاز اصول آن  اي خالصه

روش تشخیص چندگانه اولین بار توسط  :CND وش 
در این روش کل غلظت . ارائه شد) 1992(و دافیر پرنت 

 عالوه به Sd) 1 (یک متغیر عنوان بهر گیاه د ییعناصر غذا
که در آن  شود یمدر نظر گرفته ) Rd(یک بخش باقیمانده 

d  نماینده تعداد عناصر غذایی داخل شده در معادله وRd 
مقدار کلی       ًمعموال  ؛ کهباشد یمبیانگر مقدار باقیمانده 

سایر عناصر . گردد یمدرصد بیان  برحسبو  100آن
) 2( که از رابطه نشده است يریگ اندازهو  باقیماندهغذایی 

 ).1987آتچیسون، ( شود یممحاسبه 
)1(  

100 Sd = [(N, P, K, …,Rd): N > 0, P> 0, K> 0,… 
Rd>0  N + P+ K+ …+ Rd =    

)2( 
)N + P + K…  (-100 Rd =  

نشان داده  3میانگین هندسی عناصر غذایی با رابطه  -2
  .شود یم
)3(  

  1
1

....,,  ddRKPNG 3-  نسبت لگاریتم طبیعی عناصر از طریق روابط ذیل
  .شود یممحاسبه 
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 xبیانگر نسبت لگاریتمی عناصر براي  Vx جهینت در
بر . کند یمدرستی محاسبات را تأیید  5رابطه . عنصر است

یف، مجموع ترکیبات گیاهی بر مبناي عدد این تعر اساس
است و مجموع نسبت لگاریتمی عناصر با احتساب  100

 VX .برابر صفر خواهد بود) Rd(مقدار باقیمانده ترکیبات 
فرم بیانی از  N ،P ،K ،…Rdبراي عناصري مانند 

وضعیت و نسبت عناصر غذائی در گیاه است که مقادیر 
انگر غلظت مطلوب است آن در جامعه با عملکرد زیاد بی

 CNDاستاندارد  يها نرمارقام مرجع یا  عنوان بهو 
و  V*N ،V*P ،V*K        ً    که معموال  با  شوند یممحسوب 

…V*Rd  اگر غلظت هر  جهیدرنت. شود یمنشان داده
یا همان آل هایدرا با غلظت  موردمطالعهعنصر غذایی گیاه 

استاندارد شود شاخص عناصر غذایی  CND يها نرم
CND خواهد آمد و براي عناصر  به دستN ،P ،K و ،

…Rd شود یمذیل محاسبه  به شرح.  
)6( 
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 ،V*N ،V*P ،V*K ،V*Rd ،SD*V ر این روابطد     
SD*P ،SD*K ،SD*Rd  به ترتیب میانگین و انحراف

 عنوان بهمعیار نسبت لگاریتمی عناصر غذایی هستند که 
. شوند یم محسوب CNDنرم استاندارد و یا ارقام مرجع 

VN ،VP ،VK  وVRd  نسبت لگاریتمی مربوط به نمونه
به ترتیب شاخص  IRdو  IN ،IP ،IK .مطالعاتی است

عناصر باقیمانده عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و 
غلظت یک عنصر نسبت به  CND درروش. هستند

 میانگین هندسی کل عناصر و ترکیبات با استفاده از 
 

رابطه  ziiizi SzZI /  پرنت و( شود یممحاسبه 
  .)1994همکاران، 

از  CNDشاخص تعادل عناصر غذایی با روش 
مجموع  r2در آن  که است محاسبه قابلطریق رابطه ذیل 
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هاي عناصر غذایی است و همیشه عات شاخصمرب
. اعداد صفر و بیشتر را به خود اختصاص دهد تواند یم

شود تعادل  تر کینزدبه عدد صفر  r2 هراندازهتئوري  ازنظر
پرنت ( خواهد شد تر مطلوبعناصر غذایی 

  )1987رز، 1390،دریاشناس،1992
)7(  

  r2 = I2N + I2P + I2K + … + I2Rd 
مطلوب  عه عملکرد به دو گروهبراي تمایز جام

بر اساس ترسیم تابع تجمعی بین  توان یمو نامطلوب 
عناصر غذایی  يها شاخصعملکرد و نسبت واریانس 

عنصر غذایی را ترسیم  -ابتدا تابع عملکرد. عمل نمود
 Inflection(نموده و براي تعیین نقاط عطف منحنی 

point (اضی لکردي را با دقت ریعم يها گروه توان یم
 -1 .شود یم نییتع ریز قیبه طرمراحل  ).9( تفکیک نمود

نسبت  -2.شوند یمعملکردها از زیاد به کم ردیف 
 -Vx 3)( شود یملگاریتمی عناصر غذایی محاسبه 

براي اولین عملکرد و براي سایر  VXواریانس مقادیر 
رابطه  بر اساس ها آنعملکردها محاسبه و نسبت واریانس 

 یالاین عمل براي دومین عملکرد و  .ودش یمزیر محاسبه 
  .شود یمانجام  آخر 

)8(  

   
رابطه ذیل  بر اساستابع تجمعی نسبت واریانس نیز -4

  .شود یممحاسبه 
)9(  

 )9(100
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1

1
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با ) Y(مرتبط با عملکرد  Fic (VX)تابع تجمعی  -5

  است شینما قابل 3الگوي درجه 
)10(  

dcyBYaYVF x
C

i   از طریق محاسبه مشتق دوم ها یمنحننقاط عطف  -6  )(23
  .معادالت محاسبه شد
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بیانگر عملکرد  –b/3aمقدار ) 12(از حل معادله 

برآورد  .است ادیز و  کمحد واسط بین گروه عملکرد 
واریانس روش توابع تجمعی  بر اساسعملکرد حد واسط 

 مورددر معادله  شده  دادهنسبت لگاریتمی عناصر شرکت 
 يها نرمگام بعدي براي تعیین  در. ردیگ یمقرار  محاسبه

CND  عنوان بهغلظت عناصر در جامعه با عملکرد زیاد 
 واقع درکه  رندیگ یمنرم و حد بهینه عناصر غذایی قرار 

در نقطه عطف منحنی تابع تجمعی  واسطحد عملکرد 
  .باشد یمریانس نسبت لگاریتمی عنصر غذایی مربوطه وا

 شارما روش از با استفاده موردمطالعه هاي باغ :DOPروش 
 کم و زیاد عملکرد با دو گروه به )2005( همکاران و

 در ،1 رابطه از کمتر عملکرد با هاي باغ .شدند بندي تقسیم
 با هاي باغ و گرفتند قرار کم عملکرد با هاي باغگروه 

 زیاد با عملکرد هاي باغ گروه در ،2 رابطه از بیشتر کردعمل
  )1993مونتانس و همکاران، ( گرفتند قرار

 انحراف -+ عملکردمیانگین   ≤کم عملکرد با هاي باغ )1 
  معیار

 انحراف + عملکرد میانگین ≥ زیاد عملکرد با هاي باغ) 2
  معیار

در زمان برداشت محصول با بازدید از هر باغ، عملکرد 
  گیري و یادداشت شدمحصول اندازه
  محاسبه  زیر با استفاده از فرمول DOPسپس شاخص 

  .گردید
)13(  
  
 
  
C : غلظت عنصر غذایی در نمونه گیاهی با عملکرد

 یموردبررسپائین که در نظر است وضعیت غذایی آن 
  .قرار گیرد

Cref : غلظت عنصر غذایی در گیاهی است که داراي
بوده و از این نظر در شرایط مطلوب عملکرد و کیفیت باال 

سایر شرایط مشابه شرایط گیاهان  لحاظ ازقرار داشته ولی 
 DOPمقدار قدر مطلق شاخص  .باشد یم عملکرد کمبا 

، دهد یماهمیت و یا شدت خروج از حالت تعادل را نشان 
زیرا عدد صفر بیانگر حالت تعادل و مقادیر باالي قدر 

انحراف زیاد از حالت  دهنده نشان DOPمطلق شاخص 
براي  DOP يها شاخصجمع قدر مطلق . باشند یمتعادل 

. خروج از حالت تعادل است دهنده نشانعناصر مختلف 

100)100(












 


refC
CDOP
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 DOPانحراف از مقدار بهینه هر چه قدر مطلق  روش در
این موضوع  دهنده نشان باشد مشابه روش دریس تر بزرگ

عناصر غذایی نامتعادل  و غلظتمصرف کود  است که
  .خواهد بود

  بحث و نتایج
 56در  منطقه در موردمطالعه يها خاكکربن آلی 

ولی  بود درصد یک بیشتر از 0-30در عمق  ها باغدرصد 
 یآلکمبود کربن  ها باغدرصد  92 در 30-60در عمق 

-60و  0-30کمبود فسفر در هر دو عمق  .شدخاك دیده 
، درصد موارد 55در       ًحدودا ها نیز خاكمتري سانتی 30

در بیش از . شدمشاهده  لوگرمیک برگرم میلی 10کمتر از 
بیش  در و 0-30در عمق  هادرصد موارد، پتاسیم خاك 81
-میلی 250التر از با 30-60 در عمق موارد درصد 41از 

کمبود عنصر غذایی آهن در  .بدست آمد لوگرمیک برگرم 
 0- 30 در عمقدرصد موارد،  26در  طارمهاي منطقه خاك

-میلی 8باالتر از  30-60 عمق در درصد موارد 78 درو 
 10 عنصر غذایی روي در. مشاهده شد لوگرمیک برگرم 

 متريیسانت 30- 60و  0- 30عمق در دو  ها باغدرصد 
 فقط در. دادکمبود نشان  لوگرمیک برگرم میلی 10کمتر از 

 درکمبود عنصر غذایی منگنز ها درصد موارد در خاك 4
مبود ک. متري مشاهده شدیسانت 30-60 و 0 -30عمق 

 در نشد و دیده منطقههاي در خاك عنصر غذایی مس
 گرمیلیم 5/0 از باالترها موارد، مقدار مس خاك 100%

 بیشتر از ها باغدرصد  100بور در  عنصر. بود لوگرمیک بر
 ها باغکمبود این عنصر در خاك این  و بدست آمدیک 

 ها نمونه درصد 91 درخاك نیز شوري  .دیده نشده است
 منسیز یدس 6کمتر از  ها خاكهر دو عمق در نمونه در 
کاهش عملکرد زیتون باشد که براي کشت می متر بر

  ).1388، نام یب(تواند داشته باشد محسوسی نمی
 :)CND( به روش تشخیص چندگانه تایجن تفسیر

 ها باغعملکرد و غلظت عناصر غذایی  يها داده
سپس  .گردید مرتبرد از زیاد به کم میزان عملک بر اساس

عنصر  9و نسبت لگاریتمی ) G( مقادیر میانگین هندسی
در ادامه  .محاسبه گردید 4 و 3غذایی، بر اساس معادالت 

مقادیر تابع نسبت واریانس عناصر  8معادله  بر اساس

متعاقب . راي کلیه عناصر محاسبه شدب]  Fi (VX)[غذایی 
 بت لگاریتمی عناصر غذاییآن تابع تجمعی واریانس نس

])( X
c

i VF  [برآورد  عنصر 10براي  11معادله  بر اساس
 و کمگروه  زیمتمابراي تعیین عملکرد حد واسط  .گردید

و مقادیر تجمعی نسبت  زیتون ارتباط بین عملکرد ادیز
)( یعنیواریانس هر عنصر غذایی  N

c
i VF ،)( P

c
i VF ،

)( K
c

i VF ،)( CaVF c
i ،)( Mg

c
i VF ،)( Mn

c
i VF ،

)( Zn
c

i VF ، ،)( Cu
c

i VF ،)( B
c

i VF )( ClVF c
i و

)( R
c

i VFادله مع10 صورت بهکه حاسبه و ترسیم گردید م
) Rd(عنصر و یک قسمت باقیمانده  9براي 3درجه 

نقاط  .است شده ارائه یکبرازش داده شد که در جدول 
 عادالتماز طریق محاسبه مشتق دوم  ها یمنحنعطف 
غذایی و ترکیبات  عنصر 10 يبرا )b/3a-( شده محاسبه

)(=22/9 ترتیب باقیمانده به N
c

i VF ،6/9=)( P
c

i VF ،
27/10=)( K

c
i VF ،84/3=)( CaVF c

i ،
54/9=)( Mg

c
i VF ،04/8=)( Mn

c
i VF ،

59/9=)( Zn
c

i VF ،14/5=)( Cu
c

i VF،22/8 =
)( B

c
i VF 88/9و=)( d

c
i RF  دست بهتن در هکتار 

 بود دار یمعنبراي کلیه عناصر  3مدل درجه  .آمد
)99/0 -94/0= R2.( در  تن 55/8به مقدار  عملکرد

عملکرد حد واسط براي تفکیک دو  عنوان  بههکتار 
 ،مالك قرار گرفت ادیز و  کمعملکرد  با يها باغ گروه
 55 لادباغ مع 55 باغ تعداد 80 از مجموع جهیدرنت

 درصد 45 معادلباغ  45 اددرصد در گروه عملکرد زی
 .در گروه عملکرد کم قرار گرفتند

  CNDغذایی  استاندارد عناصري ها نرمتعیین 
با توجه به اینکه غلظت عناصر در جامعه با 

نرم و حد بهینه عناصر غذایی قرار  عنوان بهعملکرد زیاد 
تن در  55/8عملکرد حد  نظر گرفتن    ً       یجتا  با در نتگیرند  یم

، V*N، V*P ،V*K،V*Mn ،V*Zn ،V*Feهکتار مقدار 
V*Cu ،V*B ،V*S ،V*Rd 2در جدول  شده منعکس 

ین اساس ا بر. برآورد گردید CNDي ها نرم عنوان به
  .آمد به دستي بهینه این عناصر نیز ها غلظت
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  روش توابع تجمعی واریانس نسبت لگاریتمی عناصر غذایی اساس بر برآورد عملکرد حد واسط - 1 جدول

])( X
c

i VF [  موردمطالعه باغ 80از  
(-b/3a) 
ton.ha-1 

R2 dcYbYaYVF X
c

i  23)(  عناصر غذایی 

22/9  98/0  0002/0 x3- 0369/0 x2+ 2054/0 x+ 36/105  نیتروژن 
6/9  99/0  0003/0 x3 0576/0- x2+ 5858/1 x+ 865/86  فسفر 
92/10  97/0  0005/0 x3- 1093/0 x2+ 446/5 x+ 129/21  پتاسیم 
84/3  98/0  0002/0 x3- 0154/0 x2- 6262/1 x+ 53/125  کلسیم 
54/9  99/0  0002/0 x3- 0382/0 x2+ 0806/1 x+ 731/91  منیزیم 
04/8  98/0  - 0003/0 x3+ 0483/0 x2- 0444/4 x+ 15/153  منگنز 
59/9  94/0  0006/0 x3- 1151/0 x2+ 7701/5 x+ 291/8  روي 
14/5  94/0  1E-04x3- 0103/0 x2- 0688/1 x+ 47/114  مس 
22/8  98/0  0002/0 x3- 0329/0 x2+ 8652/1 x- 126/14  بور 
88/9  98/0  0007/0 x3- 1384/0 x2+ 6163/6 x+ 0169/9  جز باقیمانده 

 
 
 
  

  هاي باغ چندگانهمطلوب عناصر غذایی مربوط به میانگین عملکردهاي مطلوب و اعداد مرجع تشخیص  هاي نرم - 2جدول 
  قزوین استان زیتون

 
براي  زیتوندر این تحلیل عملکرد مطلوب 

. آمد به دستدر هکتار  تن 55/8 به میزانطارم منطقه 
بر عناصر غذایی براي این عملکرد  آمده دست به يها نرم

غذایی ماکرو و میکرو حد بحرانی عناصر  يها داده اساس
 16/0 ±02/0، فسفردرصد 36/1 ±16/0براي نیتروژن 

 67/1±34/0درصد، کلسیم  02/2±28/0، پتاسیم درصد
-میلی 58±16درصد، منگنز  13/0 ± 03/0، منیزیم درصد
، لوگرمیک برگرم میلی 32±21 يرو، لوگرمیک برگرم 

  بود کیلوگرم برگرم میلی 28±3/5 بور و 9/6±8/1سم

 

  غلظت مطلوب انحراف معیار عناصر
 برحسب درصد

مرجع تشخیص اعداد 
 چندگانه

 میانگین انحراف معیار

16/0 نیتروژن  36/1  V*N 16/0  55/3 -  
02/0 فسفر  16/0  V*P 2/0  99/4 -  
28/0 پتاسیم  02/2  V*K 42/0  5/3-  
34/0 کلسیم  67/1  V*Ca 23/0  85/2 -  
03/0 منیزیم  13/0  V*Mg 1/0  61/0 -  
0016/0 منگنز  0058/0  V*Mn 247/0  8/2  
0021/0 روي  0032/0  V*Zn 64/0  024/0  
00018/0 مس  00069/0  V*Cu 142/0  01/3  
00053/0 بور  0028/0  V*B 14/0  6/2  
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  )CND(چندگانه صیتشخ روش از استفاده با زیتون باغات از يتعداد یابیزار - 3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ترین محدودیت در باغ ها مواجه می باشیمکه در خصوص عناصر فسفر و منیزیم با بیش.باشد مربوط به عناصر فسفر ،منیزیم ، نیتروژن و کلسیم می زیتونبیشترین عامل کاهش عملکرد ) 3(با توجه به جدول 

 بور مس روي منگنز منیزیوم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن عملکرد

    درصد    تن در هکتار
 برگرم میلی
لوگرمیک  

  

 18/1  111/0  82/1  06/2  06/0  54 5/18  6 31 
14/3   متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  کمبود  زیاد  متعادل -کافی  کمبود متعادل -کافی 

           

 07/1  080/0  87/1  9/1  12/0  59 16 5/7  25 
85/3   متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  کمبود کمبود 

           

 13/1  1096/0  2/2  19/1  16/0  62 20 5/7  42 
1/5   زیاد  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  کمبود  متعادل -کافی  کمبود کمبود 

           

 28/1  08150/0  13/2  52/1  09/0  5/77  18 5/8  37 
1/6   زیاد  متعادل -کافی  متعادل -کافی  زیاد  کمبود  متعادل -کافی  متعادل -کافی  کمبود متعادل -کافی 

           

 38/1  057/0  89/1  86/1  09/0  60 23 5/5  31 
  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  کمبود  متعادل -کافی  متعادل -کافی  کمبود متعادل -کافی 7

           

 38/1  106/0  53/2  07/1  08/0  63 52 9 37 
1/9   زیاد  زیاد  متعادل -کافی  ادزی  کمبود  کمبود  زیاد  کمبود متعادل -کافی 

           

 43/1  082/0  23/2  85/1  1/0  42 28 8 5/30  
8/9   متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  کمبود متعادل -کافی 

           

 07/1  058/0  95/1  18/1  13/0  51 15 5/4  20 
9/10   کمبود  کمبود  متعادل -کافی  متعادل -کافی  متعادل -کافی  کمبود  متعادل -کافی  کمبود کمبود 
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پس از برداشت محصول و  )DOP( روش در
 وجامعه با عملکرد باال  به دو هاتعیین عملکرد، نمونه

میانگین غلظت هر عنصر  .شدند تفکیک کم عملکرد
غلظت  عنوان  به با عملکرد باال هاي نمونهغذایی در 

 و ادیزعملکرد  اب گروه در باغ 11و استاندارد محاسبه شد 
 نیانگیم. قرار گرفتند کمعملکرد انگور با گروه در باغ 69

 نتایج. بدست آمدهکتار  در تن 55/9 نهیبه عملکرد
 با هاي باغ در برگ در موجود عناصر آماري محاسبات

از  .است شده داده نشانسه  جدول زیاد در عملکرد
 امارق عنوان به ها باغ نیا ییغذا عناصر غلظت نیانگیم

 از انحراف يها شاخص محاسبه يبرا شده نییتع استاندارد
 .)1995مونگ و همکاران، ( دیگرد استفاده نهیبه درصد

 میکلس ،069/0 فسفر ،38/1 تروژنین عنصر نهیبه حد
 ،5/52 منگنزو  درصد 69/1 میپتاس ،13/0 میزیمن ،82/1

به  لوگرمیک بر گرم یلیم 4/24 بورو  5 مس ،5/17 روي
 برگ در موجود عناصر آماري محاسبات نتایج .آمد دست

. است شده داده نشان 5در جدول  کم عملکرد با هاي باغ در
 یا و منفی مثبت، اعداد صورت ها به شاخص در محاسبات

 بود بیش مثبت عدد بهینه، وضعیت صفر عدد. هستند صفر
 متوسط .دهد می نشان را عنصر منفی کمبود عدد و

 با جامعه يها باغبراي  بهینه صددر از انحراف يها شاخص
 ،86/21 میپتاس ،24/2 تروژنین :صورت به کم عملکرد

 ،28/63 روي ،-54/6میکلس ،-53/6 میزیمن ،28/24 فسفر
 کمبود. آمد دست به 7/26 بور و 43 مس ،61/15 منگنز

 در میزیمن کمبود و دیگرد مشاهده ها باغ از %43 در میکلس
 مشاهده ها باغ از %40 در تروژنین کمبود و ها باغ% 42

 شده  محاسبه يها شاخص نتایج تفسیر اساسبر  .دیگرد
 کلسیم، از،پرنی عناصر بین در بهینه، درصد از انحراف
 و ها شاخص نیتر یمنف عنوان به ترتیب به نیتروژنو منیزیم 

 .است شاخص نیتر یمنف منگنز ،مصرف کم عناصر نیدر ب
بر اساس زیتون در  اییغذ نیاز ترتیب آمده دست به نتایج

با  يها باغدر نشان داد که  بهینه درصد از انحراف شاخص
 صورت به ترتیب نیاز غذایی کمعملکرد 

Ca>Mg>N>Mn>K>P>B>Cu>Zn نکته .باشد یم 
 يها شاخص قدر مطلق جمع که است این دیگر توجه قابل

 همگی کم، با عملکرد يها باغ براي بهینه درصد از انحراف
 از تر بزرگ خیلی از موارد بسیاري در و صفر از تر بزرگ
 غذایی عناصر بین نبود تعادل بر داللت که بوده صفر

 عدد این هرچه. دارد ها باغ در این زیتونتوسط  شده جذب
 داشته يتر شیب فاصله يا هیتغذ از تعادل گیاه باشد تر بزرگ

 بخورد، هم به تر شیب گیاه در تعادل غذایی هرچه و
 ،گلمحمدي مستشاري و( ابدی یم کاهش رشتیب عملکرد

توان گفت که با توجه به خصوص کلسیم می در .)1389
ي منطقه و رقابت بین پتاسیم و ها خاكباال بودن پتاسیم 

ي جذب بر روي غشاي ریشه جذب کلسیم براکلسیم 
زاد صالحی و ( کند یمکاهش پیدا  ها ونیکاتاین  لهیوس به

  ). 2011همکاران 

  
  
  

  باالبا عملکرد  هاي باغنتایج محاسبات آماري عناصر موجود در برگ  –4جدول 

  
  
  

 

 بور روي منگنز مس   منیزیم کلسیم پتاسیم فسفر نیتروژن عنصر
یلوگرمبر کگرم  یلیم  درصد  

  حداقل
  07/1 09/0  87/1  53/1  08/0      5/6  59  16  6/25  

  حداکثر
  43/1  1/0  42/1  90/1  16/0      5/7  77  5/59  3/35  

  58/30  83/38  5/67  16/7      12/0  76/1  07/2  095/0  27/1  نمیانگی
  82/4  83/21  04/9  577/0      04/0  20/0  29/0  005/0  18/0  انحراف معیار

- 18/1  چولگی  196/0  62/1  61/1 -  2/1    73/1 -  49/0  442/0-  20/0 -  
 51/2 618/2 006/0 -308/0    057/0 05/1 -936/0 224/0 -646/0  کشیدگی

1/14  ضریب تغییرات  2/5  14 3/11  3/33    8 4/13  56 7/15  
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  با عملکرد کم هاي باغمحاسبات آماري عناصر موجود در برگ نتایج  –5جدول 

  
   گیري نتیجه

استان  ي زیتونها باغغذایی  عناصر وضعیت
 و صحیح مدیریت نبود بیانگر خود نوبه به مطلوب نبوده که

 نتایج یبررس .باشد یم ها باغ این در نامتعادل یده کود
 اختالل تعیین در آمده دست به يا هیذتغ يها شاخص

 درروش نشان داد که کمبودها، يبند تیاولو و يا هیتغذ
CND کلسیم و و، نیتروژن منیزیوم ،فسفرر صاکمبود عن   

  

  
 تروژنین صر کلسیم، منیزیم واعنکمبود  DOP روش در

 DOP شاخصدو هر  .در مقایسه با سایر عناصر بیشتر بود
را در  ، منیزیوم و نیتروژنمیکلس عنصرکمبود  CND و
با توجه به نتایج  بنابراین، .داد نشان ي زیتونها باغ شتریب

 يها باغ عملکرد بهبود براي شود یم توصیه آمده دست به
 از کودهاي حاوي منیزیم، کود مصرف تیریمد در زیتون

  .استفاده گرددو فسفر کلسیم  ،نیتروژن
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  20  15  5/42  5/4      06/0  03/1  57/1  06/0  07/1  حداقل
  حداکثر

  59/1  11/0  56/2  25/2  18/0      10  5/94  52  42  

  31  76/26  5/59  14/7      12/0  69/1  08/2  085/0  34/1  میانگین
  91/5  1/12  86/13  69/1      031/0  382/0  26/0  016/0  16/0  انحراف معیار

 -244/0 29/1 08/1 -002/0    218/0 -601/0 205/0 - 53/0  -366/0  چولگی
 - 16/0 45/0 26/1 - 16/1    - 77/0 - 99/0 37/0 - 76/0  0-/89  کشیدگی

 19 2/45 68/1 6/23    8/25 6/22 5/12 18 9/11  ضریب تغییرات
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Abstract 
Olive is one of the most important agricultural products in Qazvin Province, 
which has the second highest production in Iran. However, unbalanced 
fertilization is the main reason for disruption and disturbance in the nutritional 
balance and low yield in olive orchards. Increasing the yield is possible if there 
is a balance between the nutrients in the plant. In order to optimize the use of 
fertilizers and to diagnose nutritional disorders, the use of nutritional indices 
seems to be necessary. This study was conducted in 80 olive orchards in Tarom 
city in Qazvin province (Iran) for three years. Soil and leaf samples were taken 
and analyzed as the standard method. In September, harvesting was performed 
and yield was measured. Then, the nutrient indices for the orchards were 
determined by Compositional Nutrient Diagnosis (CND) and Deviation from 
Optimum Percentage (DOP) diagnosis methods. Based on the average 
calculated yields by both methods, the studied orchards were classified into two 
groups of high and low yields. The average optimum concentration of nutrients 
(reference numbers) for nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, 
manganese, zinc, copper, and boron was obtained by both methods and the 
results of the DOP and CND indices were compared. The DOP and CND 
indices showed a deficiency of Mg, N, and Ca in most of the studied orchards. 
Generally, according to the studied indices, all orchards with low relative yield 
were in unbalanced conditions in terms of nutritional elements. 

 
Keywords: Elemental Balance, Deviation from Optimum Percentage, Compositional 

Nutrient Diagnosis, Tarom County 
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