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چکیده
میانگین عملکرد لیموترش در باغهای کشور ،در مقایسه با میانگین جهانی ،کمتر است .شاخص انحراف از درصد
بهینه )DOP( 1روشی ساده است که میتوان برای طراحی برنامههای کوددهی متعادل استفاده کرد .این شاخص نشاندهنده
وضعیت تغذیهای گیاه و کمبود و یا زیادی عناصر غذایی در گیاه بوده و میتواند برای اولویتبندی نیاز گیاه به عناصر
غذایی استفاده شود .برای انجام این تحقیق ،سه منطقه مهم استان شامل هشتبندی ،میناب مرکزی و رودان انتخاب و در
هر منطقه  20باغ لیموترش در نظر گرفته شد (جمعاً  60باغ) .نمونهبرداریهای مربوط به برگ و همچنین اندازهگیری
عملکرد انجام شد .متوسط شاخص انحراف از درصد بهینه برای عناصر غذایی محاسبه شد .بر این اساس ترتیب نیاز به
عناصر غذایی در باغهای لیموترش استان هرمزگان بهصورت  Mn> Fe> Zn> N> K> Cu> Cl> B> Pتعیین گردید .ارقام
مرجع بهدست آمده در این تحقیق را میتوان در هر باغ لیموترش استان هرمزگان برای ارزیابی تعادل تغذیهای با روش
 DOPاستفاده کرد و تصمیمگیری مناسب را انجام داد .همچنین توصیه میشود با توجه به نتایج این تحقیق ،مصرف عناصر
کممصرف منگنز ،آهن و روی در این باغها در اولویت قرار گیرد.
واژههای کلیدی :تعادل تغذیهای ،روش انحراف از درصد بهینه ( ،)DOPلیموترش
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Abstract
The average yield of sour lemon orchards in the country is lower as compared to the global
average. Deviation from optimum percentage (DOP) is a simple method that can be used to design a
balanced fertilization program.The index indicates the nutritional status and nutrient deficiency or
excess, and can be used to prioritizes the plants nutrients need. For this study, three important areas
of Hashtbandi, central Minab and Roodan in the province were selected, and 20 gardens of sour lemon
were considered in each area (total 60 gardens). The sampling of the leaves as well as yield
measurement were done. The average of DOP was calculated for the nutrients. According to this,
nutritional priorities were determined as Mn> Fe> Zn> N> K> Cu> Cl> B> P for sour lemon gardens
in Hormozgan province. The reference values that was obtained in this study, could be used in
Hormozgan gardens sour lemon to evaluate the nutritional balance with DOP method and to make as
appropriate decision. Consumption ofthe micronutrients manganese, iron and zinc in these gardens
was a priority based on the results of this study.
Keywords: Deviation from optimum percentage (DOP), Nutritional balance, Sour lemon

عناصر غذایی و بهعبارت دیگر تغذیه نامتعادل میتواند

مقدمه

 مصرف بهینه کود، بهطور کلی.یکی از این عوامل باشد

-مقدار میانگین عملکرد در هکتار لیموترش در باغ

و رعایت نسبت مناسب بین عناصر غذایی در خاک و گیاه

 فاصله قابل، در مقایسه با میانگین جهانی،های کشور

در افزایش کمّی و کیفی در محصوالت کشاورزی اهمیت

 بدیهی است تحت شرایط کامالً مساعد.مالحظهای دارد

 اطالع از مقدار، در کوددهی متعادل.فوقالعادهای دارد

 میتواند در حد، مانند هر گیاه دیگر،مقدار تولید این گیاه

عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاک یعنی ارزیابی

 بنابراین.پتانسیل ژنتیکی و یا در حدی نزدیک به آن باشد

ارزیابی

حاصلخیزی

، مدیریت،هر اندازه عوامل مؤثر در تولید (شرایط محیطی

حاصلخیزی خاک را میتوان تخمین قدرت خاک در

 عملکرد لیموترش هم به،) مطلوبتر باشند...نهادهها و

 در شکل مناسب،عرضه عناصر غذایی گیاه بهمقدار کافی

 بر اساس آنچه.پتانسیل ژنتیکی خود نزدیکترمیگردد

و نسبت بهینه برای رشد بیان نمود (ثواقبی و همکاران

گفته شد عواملی در کمتر بودن میانگین عملکرد در هکتار

،ً معموال، بهمنظور تعیین مقدار کود مورد نیاز گیاه.)1378

نسبت به میانگین عملکرد جهانی نقش دارند که با توجه

 آزمایشهای، تجزیه گیاه،از روشهای آزمون خاک

به وضعیت حاصلخیزی خاک باغها و همچنین آهکی

کودی در گلخانه و مزرعه و حتی عالئم کمبود عناصر

 کمبود و یا بیشبود برخی از، باالی آنهاpH بودن و

.میباشد

ضروری

خاک
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غذایی در گیاه استفاده میشود؛ عالوه بر این ،از تجزیه

عناصر غذایی ،کمتر (منفیتر) باشد نشاندهنده اولویت

گیاه (که میتواند بههمراه استفاده از نتایج تجزیه خاک

داشتن تأمین این عنصر برای گیاه نسبت به سایر عناصر

باشد) میتوان در طراحی برنامههای کوددهی متعادل و

غذایی خواهد بود (صمدی و مجیدی  .)1389در آزمایشی

ارزیابی بازده عناصر غذایی بهوسیله گیاه استفاده نمود.

(سانز  )1999بر روی هلو ،ترتیب نیاز به عناصر غذایی

آزمون خاک روشی است که برای تعیین فرموالسیون

بر اساس روش انحراف از درصد بهینه بهصورت

کودهای پایه بهکار میرود و تجزیه گیاه ابزاری است که

 Mg> Ca> P> Nبهدست آمد .در آزمایش دیگر (ثواقبی و

نقش پراهمیتی در بهینه کردن توصیههای کودی از طریق

همکاران  )1378بر روی گندم ،غلظت مرجع عناصر غذایی

نمایش میزان جذب و صحت آزمون خاک دارد

در برگ پرچم گندم برای عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،

(دریاشناس و ثقفی  .)1389در سنجش وضعیت تغذیهای

کلسیم و منیزیم بهترتیب برابر 0/44 ،2/50 ،0/30 ،3/02

گیاه ،تجزیه شیمیایی بافتهای گیاه میتواند مفید باشد؛

و  0/33درصد و برای آهن ،منگنز ،روی و مس بهترتیب

مشروط بهاینکه روش مناسبی برای تجزیه و تحلیل

 42 ،57 ،67و  10میلی گرم در کیلوگرم تعیین گردید .در

نتایج و تشخیص نارساییهای غذایی (به استناد مقایسه

این بررسی شاخص پتاسیم کمترین مقدار ( )-17/09و

با نرمهای تعیین شده) بهکار گرفته شود (سجادی

عنصر نیتروژن باالترین شاخص ( )+5/19انحراف از

 .)1375بهعبارت دیگر ،هنگام استفاده از نتایج تجزیه

درصد بهینه را بهخود اختصاص دادند .در پژوهش دیگر

گیاه ،چگونگی تفسیر نتایج حاصل از این تجزیه اهمیت

(تدیننژاد  )1384بهمنظور ارزیابی وضعیت تغذیهای بر

زیادی دارد .بنابراین در صورتی تجزیه گیاه مفید است

اساس روش  ،DOPدر گلخانههای تولید خیار در

که عالوه بر رعایت شدن زمان نمونهبرداری و برداشت

اصفهان ،مالحظه شد که تفاوتهای زیادی در گلخانههای

عضو مناسب نمونهبرداری ،از روشهای صحیح و

مورد نظر از نظر وضعیت تغذیهای وجود داشت که علت

استاندارد تفسیر نتایج تجزیه گیاه نیز استفاده گردد

آن تفاوت در دانش گلخانهداران و مقدار اطالعات آنها از

(مونتانس و همکاران  .)1993در روشهای متداول تجزیه

کشت محصول خیار در گلخانه ذکر گردید .در تحقیق

و تحلیل نتایج تجزیه گیاه یعنی روشهای نقطه بحرانی و

گودرزی ( )1386نشان داده شد که عدم تعادل عناصر

دامنه کفایت صرفا حد کمبود یا سمیّت برای هر عنصر

غذایی بین عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم،

بهطور جداگانه تعیین شده ،لیکن تعادل بین عناصر غذایی

منیزیم ،آهن ،منگنز ،مس ،روی و بور در باغهای انگور از

که اهمیت آن در تغذیه گیاهان به اثبات رسیده است

عوامل مهم کاهش عملکرد و کیفیت این محصول در منطقه

(سامنر  ،)1990با این روشها ارزیابی نمیشوند

کهگیلویه وبویراحمد میباشد .در پژوهش دیگری بر روی

(سجادی  .)1375در روش شاخص انحراف از درصد

درختان هلو (دردیپور وهمکاران  )1391متوسط

بهینه ( )DOPبهجای استفاده از غلظت مطلق عناصر غذایی

شاخص انحراف از درصد بهینه ( )DOPبرای نیتروژن

از روابط میان غلظت آن عنصر و مقدار استاندارد (مقدار

 ، 27/8برای فسفر  ، -535/7برای پتاسیم  ، -371/1برای

مرجع) آن استفاده میشود .در این روش ،از شاخصی

کلسیم  ، -505/3برای منیزیم  ، -22برای مس ، -168/7

بهنام شاخص  DOPاستفاده میشود که نشاندهنده

برای روی  ، -103/6برای آهن  ، -225/3و برای منگنز

وضعیت تغذیهای درخت و کمبود و یا زیادی عناصر

 -481/2بهدست آمد .بنابراین بر اساس این شاخصها

غذایی در گیاه است و بر اساس این شاخص نیاز به

ترتیب نیاز غذایی در هلو بهصورت

عناصر غذایی برای گیاه اولویتبندی میشود .هر چه این

 Fe> Cu> Zn> Mg> Nتعیین گردید .در پژوهشی دیگر

شاخص برای یک عنصر غذایی ،در مقایسه با سایر

(میران و صمدی  )1391بر روی چغندرقند ،میانگین مقدار

>K

>P> Ca> Mn> K
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عناصر غذایی در جامعه با عملکرد باال برای عناصر

 70درجه سدلسدیوس در آون نگهداری و خشدک شددند.

پرمصرف نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم

پس از آن نمونهها آسددیاب و برای اندازهگیری عناصددر

بهترتیب  0/27 ، 1/1 ،2/7 ،0/34 ،4/2درصد و برای

غدذایی مورد نظر مهیدا شددددندد .عنداصدددری کده در برگ

عناصر غذایی کممصرف بور ،مس ،منگنز ،روی و آهن

اندازهگیری شددند شدامل نیتروژن ،فسدفر ،پتاسدیم ،منگنز،

بهترتیب  15 ،90 ،12 ،15و  96میلیگرم بر کیلوگرم

آهن ،روی ،مس ،کلر و بوربودند (امامی .)1375بر اساس

بودند .بر اساس شاخصهای درصد از انحراف بهینه ،در

عملکرد ،بداغهدای لیموترش بده دو گروه بدا عملکرد بداال و

بین عناصر پرمصرف فسفر و نیتروژن بهعنوان منفی-

پایین تقسددیم گردیدند .از باغهای با عملکرد باال بهعنوان

ترین شاخص و در بین عناصر کممصرف مس و روی

مرجع برای تشخیص تعادل عناصر غذایی در باغهای با

دارای منفیترین شاخص بودند .در آزمایشی دیگر

عملکرد پایین اسددتفاده شددد .معیار مورد اسددتفاده برای

(حسینی و همکاران  )2014ترتیب نیاز غذایی برای درخت

تقسددیم باغها به دو گروه با عملکرد باال و پایین ،میانگین

>P> B> Zn> Ca> Fe> Mg

عملکرد و انحراف معیار به شدددری زیر بود ( شدددارما و

نخل رقم پیارم بهصورت

 Mn> N> Cl> Na> Cu> Kبهدست آمد و محدودکننده-

همکاران  ،2005میران و صمدی :)1391
( - SDمیانگین عملکرد) ≥ باغهای با عملکرد پایین

ترین عنصر غذایی برای تولید  50کیلوگرم خرما بهازاء
هر درخت عنصر فسفر تعیین شد.
مواد و روشها

( + SDمیانگین عملکرد) تا ( - SDمیانگین عملکرد)
≥ باغهای با عملکرد متوسط
( + SDمیانگین عملکرد) < باغهای با عملکرد باال

ابتددا سددده منطقده مهم اسدددتدان هرمزگدان (از نظر
بداغهدای لیموترش) یعنی هشدددتبنددی ،مینداب مرکزی و
رودان انتخداب و در هر منطقده  20بداغ لیموترش در نظر
گرفته شددد .انتخاب باغها بهگونهای بود که در هر منطقه،
باغهای گزینش شدده نماینده باغهای منطقه باشدد .سد س
در هر بداغ از  5اصدددلده درخدت بداغ کده نمدایندده کدل بداغ بود
ندمدونددهبدرداریهددای مدربدوط بدده بدرگ اندجددام گدرفددت.
بدهاینترتیدب کده یدک نمونده شدددامدل  50عددد برگ بود و از
هر یدک از  5درخدت یدک بداغ  10عددد برگ چهدار تدا هفدت
ماهه نمونهبرداری شدد .برگها از وسدط شاخه غیربارور
مربوط به فصل رشد جاری برداشت شدند .از هر شاخه
فقط دو عددد برگ چیدده شدددد .نموندهبرداری از برگهدایی
کده در ارتفداع  1/5-2متری از سدددطح زمین و دورتدادور
درخدت قرار داشدددتندد انجدام گرفدت (ملکوتی و طبداطبدایی
 .)1378عملکرد هر  5درخت انتخابی هر باغ تعیین شدد و
متوسدددط آنهدا بدهعنوان عملکرد یدک درخدت از آن بداغ در
نظر گرفتدده شددددد .نموندههدای برگ پس از انتقددال بده
آزمایشدگاه و شستشو ،بهمدت  48ساعت در دمای  65تا

 SDنشدداندهنده انحراف معیار اسددت .بر اسدداس
این تقسددیمبندی باغهای با عملکرد متوسددط هم در گروه
بداغهدای بدا عمکرد پدایین قرار داده شددددندد (شدددارمدا و
همکاران  ،2005میران و صددمدی  .)1391میانگین غلظت
هر عنصددر غذایی در نمونهی برگ درختهایی که دارای
عملکرد نسدددبی بداال (بداالتر از  175کیلوگرم بر درخدت)
بودند ،بهعنوان مقادیر اسدتاندارد فر

شددند و بهعنوان

ارقام مرجع برای محاسدبه شداخصهای درصدد انحراف
از بهینه ( )DOPاسدتفاده شددند .برای تعیین شداخصهای
انحراف از درصدددد بهینده ( )DOPهر عنصدددر غدذایی در
باغهای با عملکرد نسدددبی کم (عملکرد کمتر از  175کیلو
گرم بر درخت) از رابطه زیر اسدتفاده گردید (مونتانس و
همکاران .)1993
][

DOP = [(C × 100/Cref )] – 100
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در این معدادلده C :غلظدت عنصدددر غدذایی در نمونده

غذایی در برگ درختان لیموترش با عملکرد نسبی باال در

جامعه با عملکرد کم Cref ،غلظت بهینه عنصدر غذایی اسدت

جدول  1آورده شده است .از میانگین غلظت عناصر

که همانگونه که گفته شدد برای هر عنصدر از غلظت آن

غذایی در این جدول به عنوان ارقام مرجع (استاندارد)

عنصدددر در نمونده برگهدای گرفتده شدددده از بداغهدای بدا

استفاده گردید و برای تعیین شاخص درصد انحراف از

عملکرد نسدددبی باال بهدسدددت آمد (دردیپور و همکاران

بهینه ( )DOPمورد استفاده قرار گرفت (دردیپور و

.)1391

همکاران  ،1391صمدی و مجیدی  .)1389میانگین غلظت
با استفاده از شاخص محاسبه شده برای هر کدام

برخی از عناصر گفته شده ،مانند روی و منگنز از مقادیر

از عناصر اندازهگیری شده ،ترتیب نیاز به هرکدام از

بهینه پیشنهاد شده برای مرکبات (ارنر  )1999کمتر و

عناصر غذایی برای باغهای مورد مطالعه مشخص گردید

برخی دیگر مانند آهن و بور بیشتر است که احتماال به

و در نهایت هم از متوسط شاخصهای  DOPبرای هر

سبب تفاوت در کوددهی و حاصلخیزی متفاوت خاک در

کدام از عناصر غذایی در باغهای با عملکرد کم ،ترتیب

دو منطقه آزمایش شده میباشد (دردیپور و همکاران

نیاز غذایی برای باغهای لیموترش استان محاسبه گردید

 .)1391بیشتر بودن غلظت بور در گیاه ،ناشی از زیادی

(دردیپور و همکاران .)1391

مقدار بور در آب و خاک منطقه است که سبب جذب و باال
رفتن غلظت این عنصر در برگ گیاه لیموترش شده است
(حسینی  .)1385باال بودن میانگین غلظت آهن در برگ

نتایج و بحث
با در نظر گرفتن  175کیلوگرم و بیشتر از آن میوه
لیموترش برای هر درخت بهعنوان عملکرد مطلوب و باال،
حدود  11درصد از باغات مورد بررسی در جامعه باغ-
های با عملکرد باال قرار گرفتند .میانگین ،انحراف معیار،
ضریب تغییرات ،مقدار بیشینه و کمینه غلظت عناصر

درختان لیموترش با عملکرد باال نسبت به مقادیر بهینه
توصیه شده ،احتماالً به روش اندازهگیری آهن در برگ
مربوط میشود که عالوه بر آهن دو ظرفیتی ،گونه سه
ظرفیتی هم که نقشی در فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه
ندارد ،نیز اندازهگیری میشود (سریواستاوا .)2012

جدول  -1میانگین ،انحراف معیار ،ضریب تغییرات ،بیشینه و کمینه غلظت عناصر غذایی در برگ درختان لیموترش با
عملکرد نسبی باال.
عناصر غذایی

میانگین

ضریب تغییرات ()%

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

)N (%

2/87

10/50

3/16

2/47

0/30

)P (%

0/24

76/54

0/51

0/02

0/18

)K (%

1/27

47/87

2/68

0/62

0/73

)Cl (%

0/29

57/59

0/41

0/20

0/09

)Zn (mg kg -1

4/72

14/78

5/63

3/77

0/70

)Mn (mg kg -1

11/60

40/07

20/25

7/79

4/65

)Fe (mg kg -1

218/71

16/86

249/52

149/40

36/87

)Cu (mg kg -1

6/20

20/60

8/24

4/54

1/28

)B (mg kg -1

230/88

58/41

487/30

15/77

146/80

حسینی
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در جدول  2ترتیب نیاز غذایی باغهای با عملکردکم

در عمق  30-60سددددانتیمتری این مقدادیر تدا حددودی

با استفاده از شاخص انحراف از درصد بهینه نشان داده

کاهش پیدا کردند .این مقدار از پتاسدیم در این مناطق در

شده است .شاخصهای مثبت مربوط به یک عنصر غذایی

دامنده پدایین تدا متوسدددط قرار میگیرندد (عالئی یزدی و

در یک باغ ،زیادی آن را در باغ نشان میدهد درحالیکه

برزگری فیروزآبدادی  .)1380ترتیدب نیداز تغدذیدهای برای

در صورت منفی بودن شاخص محاسبه شده برای یک

عناصدر کم مصرف بهصورت

عنصر غذایی کمبود آن عنصر را در باغ نشان میدهد.

بهدسددت آمد .همانگونه که مشدداهده میشددود عناصددر

مقدار صفر برای شاخص انحراف از درصد بهینه (،)DOP

منگنز ،آهن و روی در اولویت اول کمبود در بین عناصدر

وضعیت بهینه غلظت آن عنصر در باغ مورد نظر را نشان

کممصدددرف و حتی در بین کلیده عنداصدددر (عنداصدددر

میدهد.

پرمصدرف و کممصدرف) قرار دارند (شدکل  )1که با توجه

Mn> Fe> Zn> Cu> Cl> B

متوسط شاخص انحراف از درصد بهینه برای

به عدم رواج مصدرف این عناصدر در بین کشداورزان و

عناصر پرمصرف شامل نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم بهترتیب

همچنین آهکی بودن و  pHبداالی خداک بداغهدای مورد

برابر با  18/87 ،3/20و  3/68بهدست آمد که بر این

بررسددی این امر دور از انتظار نیسددت .بنابراین ،بهطور

اساس ،ترتیب نیاز غذایی عناصر پرمصرف باغهای

کلی ،نیاز به مصرف این عناصر در باغهای منطقه وجود

لیموترش استان هرمزگان بهصورت  N> K > Pمیباشد.

دارد کده رابطده افزایش عملکرد بدا کداربرد این عنداصدددر

از آنجا که اغلب خاکهای استان شنی و یا لوم شنی

(برای مثال منگنز) در شکل  2نشان داده شده است. .نیاز

میباشند (حسینی  )1389بهنظر میرسد این ترتیب

به عناصدر بور ،کلر و مس کمتر از عناصدر آهن ،منگنز و

منطقی باشد .زیرا در خاکهای سبک معموال ماندگاری

روی میباشددد و حتی ممکن اسددت گیاه با غلظت بیش از

مواد آلی خاک بهسبب تجزیه سریع کمتر میباشد و چون

انددازه این عنداصدددر مواجده بداشدددد؛ زیرا بین غلظدت این

بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق مواد آلی خاک

عناصدددر و عملکرد درخت یک رابطه معکوس مشددداهده

تأمین میشود ،ممکن است نیتروژن برای مدت زمان

گردید (شددکلهای  3و .)4علت زیادی غلظت این عناصددر

کمتری دردسترس درخت باشد .از طرف دیگر ،سبک

(کلر و بور) در درخدت لیموترش ،اغلدب ،بده کیفیدت پدایین

بودن بافت خاک سبب میشود بخش قابل توجهی از

آبهدای آبیداری منطقده برمیگردد کده دارای درجدات

کودهای نیتروژنی مورداستفاده در باغها ،آبشویی شده

مختلف شدوری هسدتند و عناصدر بور و کلر از عناصدر

و از دسترس گیاه خارج شوند؛ بهویژه اینکه در اغلب

تشدددکیدلدهندده شدددوری این آبها هسدددتندد .برای مثدال،

باغهای مورد بررسی از سیستم آبیاری غرقابی استفاده

میانگین غلظت بددددددور در آب آبیاری برای سددده منطقه

میشد؛ در حالی که کودهای فسفری اغلب در آب

مینداب ،رودان و هشدددتبنددی بدهترتیدب  0/507 ،0/827و

بهراحتی حل نمیشوند .همچنین شنی بودن بافت خاک

 0/746میلیگرم در لیتر آب آبیداری بود .بدا توجده بده

سبب شده است تا مقدار قابلیت استفاده پتاسیم در این

آسدددتدانده تحمدل بور برای لیموترش کده  0/3میلیگرم بر

خاکها کم باشد ،زیرا چنین خاکهایی بهطور ذاتی از نظر

لیتر میباشد (ابطحی  ،)1371مقادیر بددور در آب آبیاری

مقدار پتاسیم وضعیت رضایت بخشی ندارند (تروئه و

خیلی بیشدتر از آسدتانه تحمل لیموترش میباشدد و تأثیر

تامسون .)2005

منفی بر عملکرد میگذارد .سطح بحرانی بددور در محلول

میانگین پتاسددیم خاک باغهای لیموترش در سدده

خداک  0/5میلیگرم در لیتر برای لیموترش تعیین شدددده

منطقده مینداب ،رودان و هشدددتبنددی بدهترتیدب برابر بدا

اسددت(ابطحی  ،)1371در حالیکه میانگین غلظت بدددددور

 110 ،144/2و  196/4میلیگرم در کیلوگرم خاک بود که

خاک برای سده منطقه میناب ،رودان و هشتبندی بهترتیب
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 1/44 ،1/44و  1/41بود کده تقریبداً نزدیدک بده سددده برابر

180

سدددطح بحرانی میبداشددددد و تقریبداً در همده بداغهدای
r= 0.26ns

140

بحرانی بود .میدانگین غلظدت کلر در محلول خداک برای

120

سددده منطقده مینداب ،رودان و هشدددتبنددی بهترتیدب ،5/72

100

 6/55و  6/35اکیواالن در لیتر بهدست آمد که با افزایش

80
60

عمق هم تغییر چنددانی ندداشدددت .بداتوجده بده تدأثیر منفی

40

(معنیدار) یون کلر بر عملکرد (شدکل  )3پیشنهاد میشود

20

در سدددطح بحرانی یون کلرید که در حال حاضدددر جهت

0

لیموترش اسدتفاده میشدود و مقدار آن  15میلیاکیواالن

20

15

در لیتر در عصداره اشدباع خاک در نظر گرفته شدده اسدت

0

غلظت منگنز برگ ()mg kg-1

(ابطحی  )1371بازنگری صددورت گیرد .عنصددر مس از
نظر ترتیب نیاز به عناصدر غذایی برای باغهای لیموترش

10

5

عملکرد بر درخت ()kg

نمونهبرداری شددده مقدار بددددددور خاک بیش از سددطح

160

شکل  -2تأثیر غلظت منگنز برگ بر عملکرد لیموترش.

بعد از عناصدر منگنز ،آهن و روی قرار گرفته اسدت که با
توجده بده نیداز کم درخدت بده این عنصدددر غدذایی ،احتمدال
R² = 0/1665

مقدابلده بدا عوامدل بیمداریزا کم و بیش در این بداغهدا

150

استفاده میشود ،باشد.

100

( )DOPدر باغ های لیموترش

20
15
10
5
0

N

K

Fe

Zn

B

-5

-10
-15
عناصر غذایی مورد برررسی در برگ لیمو -20
ترش
شکل  -1متوسط شاخص انحراف از درصد بهینه
( )DOPبرای عناصر غذایی در باغهای لیموترش.

میانگین شاخص انحراف از درصد بهینه

25

50

عملکرد بر درخت ()kg

دارد به سدبب مصدرف سدموم حاوی این عنصدر که برای

200

0
0/8

0/6

0/4

0/2

0

غلظت کلرید برگ ()%
شکل  -3تأثیر منفی غلظت کلرید برگ بر عملکرد
لیموترش.

250

حسینی

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  26شماره  / 3/2سال 1395

کاربرد روش انحراف از درصد بهینه برای تعیین تعادل تغذیهای باغهای لیموترش ...

251

252

حسینی

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  26شماره  / 3/2سال 1395

کاربرد روش انحراف از درصد بهینه برای تعیین تعادل تغذیهای باغهای لیموترش ...

253

254

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  26شماره  / 3/2سال 1395

حسینی

٭r = - 0.35

600

800

400

200

عملکرد بر درخت ()kg

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

حتی مس از نظر نیاز باغها به آنها در اولویت آخر هستند

0

غلظت بور برگ ()mg kg-1

و حتی در بسیاری از باغها زیادی و بهنوعی سمیّت آنها
وجود دارد و بین غلظت آنها در برگ و عملکرد درخت
همبستگی منفی وجود دارد .با توجه به ارقام مرجع که
در این تحقیق بهدست آمده است میتوان در هر باغ
لیموترش استان هرمزگان تعادل تغذیهای را با روش
 DOPارزیابی و تصمیمگیری مناسب را انجام داد.
همچنین پیشنهاد میشود با توجه به نتایج این تحقیق،
عناصر کممصرف منگنز وآهن و روی در اولویت
مصرف در این باغها قرار گیرد.

شکل  -4تأثیر منفی بور برگ بر عملکرد لیموترش.

سپاسگزاری
نتیجهگیری کلی

از مساعدت همکاران محترم در ایستگاه تحقیقات

با کمک شاخص  DOPترتیب نیاز به عناصر

کشاورزی میناب آقایان مهندس هوشیار ،مهنس سعیدی

غذایی در باغهای لیموترش استان هرمزگان بهصورت

و مهندس شاکردرگاه و همکاران آزمایشگاه بخش

 Mn> Fe> Zn> N> K> Cu> Cl> B> Pتعیین گردید .بر

تحقیقات خاک و آب هرمزگان خانمها مهندس قریشی،

این اساس باغهای لیموترش در استان هرمزگان از تعادل

آرمات و غنیزاده و همچنین از مرکز تحقیقات و آموزش

تغذیهای مطلوبی برخوردار نیستند؛ درحالیکه بسیاری

کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان برای حمایت مالی از

از این باغها از کمبود عناصر کممصرف همچون منگنز و

این پروژه تشکر و قدردانی میشود.

آهن رنج میبرند برخی از عناصر دیگر مانند بور ،کلر و
منابع مورد استفاده
ابطحی ع .1371 ،حد تحمل گیاهان به شوری .نشریه فنی شماره  .16بخش خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز،
ایران.
امامی ع .1375 ،شری روش های تجزیه گیاه (جلد اول) .نشریه شماره  ،982موسسه تحقیقات خاک وآب ،سازمان تحقیقات و آموزش
کشاورزی ،وزارت کشاورزی ،تهران ،ایران 128 .صفحه.
تدیننژاد م .1384 ،تعیین وضعیت تغذیهای خیارسبز گلخانهای توسط روش انحراف از درصد بهینه ( )DOPدر برخی از گلخانههای
اصفهان .گزارش نهایی طری تحقیقاتی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،تهران ،ایران 30 .صفحه.
ثواقبی غر ،ملکوتی مج و اردالن م .1378 ،کاربرد روش انحراف از درصد بهینه ( )DOPدر تعیین تعادل تغذیهای گندم .نشریه ،1091
مؤسسه تحقیقات خاک و آب ،تهران ،ایران 9 .صفحه.
دردیپور ا ،امامی پ و دریاشناس عم .1391 ،ارزیابی تعادل تغذیهای در باغهای هلو با روش انحراف از درصد بهینه ( .)DOPمجله
مدیریت خاک و تولید پایدار ،جلد  ،2شماره ،1صفحههای  79تا .94
دریاشناس عم و ثقفی ک .1389 ،تعیین و ارزیابی نرمهای استاندارد عناصر غذایی بهروش  CNDبرای بهینهسازی توصیههای کودی
در چغندرقند .اولین کنگره چالشهای کود در ایران :نیم قرن مصرف کود 10- 12 .اسفند ،هتل الم یک ،تهران ،ایران.
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 نیم قرن مصدرف: اولین کنگره چالشهای کود در ایران. بررسدی مصدرف کود در اراضدی زراعی اسدتان هرمزگان.1389 ،حسدینی ی
. ایران، تهران، هتل الم یک، اسفند10-12 .کود
 بررسی وضعیت تغذیهای لیموترش در باغهای میناب و رودان برای تعیین مناسبترین رابطه بین تغذیه و عملکرد.1385، حسینی ی
 آموزش و ترویج، سازمان تحقیقات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان،گزارش نهایی طری تحقیقاتی.آن
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