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 چکیده

( ارزیابی وضعیت  DRIS( و روش تلفیقی تشخیص و توصیه ) DOP) های انحراف از درصد بهینهبرای تعیین شاخص

های عناصر  آوری و غلظتمزرعه جمع  50های برگ از  و مقایسه دو روش مذکور، نمونه  (.Allium cepa L)ای پیاز  تغذیه

مزارع با عملکرد    ، به دو گروهمزارع   ،عملکردبا توجه به مقدار  تعیین شدند.    Bو    N  ،P،K   ،Ca،Mg ،Fe ،Mn ، Zn ،Cuغذایی  

برای    DRIS های  شاخص های مختلف عناصر غذایی تعیین شدند.  برای نسبت  DRISهای  . نرم باال و پایین تقسیم شدند

عناصر غذایی حاصل از روابط   های بهینهغلظت از  DOPهای  ای عناصر غذایی محاسبه شدند. شاخصارزیابی تعادل تغذیه

غلظت  DRISهای  شاخصبین   بهینهتعیین گردید.  بین شاخص های  از روابط  غذایی حاصل  غلظت   DRISهای  عناصر  و 

مصرف  پر  غذایی  غلظت بهینه، برای عناصربرابر با صفر محاسبه گردید.    DRISعناصر غذایی با در نظر گرفتن شاخص  

N  ،P  ،K  ،Ca    وMg   مصرف  و برای عناصر غذایی کم  درصد0/  25و    82/1،  40/4،  27/0،  94/2ترتیب  بهFe  ،Mn  ،Zn  ،Cu   و

B   های  از لحاظ میانگین شاخص  گرم تعیین شدند.گرم بر کیلومیلی  26و    13،  19،  48،  107ترتیب  بهDRIS  ،    ترتیب نیاز

بهمصرف و پرغذایی برای عناصر کم پایین   Cu>Ca>K=Mn>P>B>Mg>Zn>N>Feصورت  مصرف  با عملکرد  در مزارع 

 صورت مصرف بهمصرف و کم، ترتیب نیاز غذایی برای عناصر پرDOPهای روش  ت آمد. از لحاظ میانگین شاخصدسبه

Ca>K>Cu>P>B>Mn>Mg>N>Fe>Znهای  مقایسه شاخص  دست آمد.برای مزارع با عملکرد پایین بهDRIS   عناصر غذایی

ترین پتاسیم و مس منفی ،نشان داد که در هر دو شاخص عناصر کلسیم  DOPهای  پر مصرف و کم مصرف با شاخص

درباره  باشد.شاخص در مزارع با عملکرد کم بودند که حاکی از تشابه زیاد بین دو روش در تفسیر نتایج تجزیه برگ می

-شده از طریق آزمایش  های تعیینتوان اظهار نمود که از درستی نرمن شده زمانی مییتعی   DOPو  DRIS   هایکارآیی نرم

 اطمینان حاصل شود.در مزارع پیاز با عملکرد کم   ای کودیه

 

 DOP  ،DRISپیاز، غلظت بهینه،: های کلیدیواژه
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Abstract  

Determining deviation from optimum percentage (DOP) index and diagnostic recommendation 

integrated system (DRIS) index for evaluation of nutritional status of onion (Allium cepa L.) and also 

for comparison of these two procedures, leaf samples were collected from 50 fields and N, P, K, Ca, 

Mg, Fe, Mn, Zn, Cu and B concentrations were determined. On the bases of crop yield, the fields 

were divided into two groups with low and high yielding populations. DRIS norms were determined 

for the different nutrients ratios. DRIS indices were calculated to evaluate nutrients balances. The 

optimum concentrations as reference values were used for the calculating of DRIS indices. The 

optimum nutrients concentrations in leaf were calculated from relationships between DRIS index and 

nutrient concentrations considering the fitted models show points where the DRIS indices are equal 

to zero. The optimum macro nutrient concentrations were, 2.94, 0.27, 4.40, 1.82, and 0.25 % N, P, N, 

Ca, Mg, and for micro nutrients 107, 50, 18, 13, 27 mg/kg for Fe, Mn, Zn, Cu, B, respectively.. On 

the bases of DRIS indexe means, the respective for requirement of micro nutrients and macro 

nutrients were Cu>Ca>K=Mn>P>B>Mg>Zn>N>Fe  in low yielding farms. On the bases Means of 

DOP indexes, the respective for requirement of micro nutrients and macro nutrients were 

Ca>K>Cu>P>B>Mn>Mg>N>Fe>Zn in low yielding farms. Comparison of the DRIS indices for 

macro and micro nutrients with the DOP indices revealed that Ca, K and Cu were the most deficient 

elements in all low-yielding fields showing that both methods provide similar information in the 

interpretation of results of leaf analysis. To validate DRIS norms and verify the efficiency of DRIS 

and DOP as methods for improving the interpretation of analysis results of leaf, the fertilizer 

experiments should be conducted on onions in a low-yielding field. 
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   مقدمه

تجزیه شیمیایی   معیارهای رایج برای تفسیر نتایج

غلظت مقایسه  گیاهان،  اعداد  برگ  با  غذایی  عناصر  های 

باشد. در  های کفایت میهای بحرانی یا دامنهمرجع غلظت

های بحرانی و دامنهناکافی بودن غلظت های گذشتهسال

دست آمده برای عناصر غذایی حاصل از  ای کفایت به ه

استتجزیه گرفته  قرار  بررسی  مورد  گیاهی،   های 

(. متأسفانه استانداردهایی نظیر  1988 )والورث و سامنر
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تحت   غالباً  غذایی  عناصر  کفایت  دامنه  یا  بحرانی  غلظت 

کنترل شده و حاصل آزمایشات تک فاکتوری میشرایط  

ای گیاهان، مقادیر حدود  اشند و در تعیین وضعیت تغذیهب

بحرانی و حدود کفایت حاصل شده تنها به غلظت تک تک  

پوشی  ای مورد چشمشود و تعادل تغذیهعناصر تأکید می

 ای در(. اهمیت تعادل تغذیه1994 )کالدول گیردقرار می

تنها   انگور  ابتدا  گیاه  در  منیزیم  و  کلسیم  عناصر  برای 

( پیشنهاد شد. محققان در  1924توسط الگوتو و ماوم )

طور مختصر بیان کردند که اگر تمامی فاکتورها ابتدا به

عنصر   مقدار  متغیر  دو  از  تابعی  گیاه  باشند رشد  ثابت 

غذایی و تعادل عناصر غذایی با یکدیگر خواهد بود. این  

ص زمانی  تا  تشخیص  موضوع  هنوز  که  بود  ادق 

توسعه پیدا   1975بیوفیلز در سال   وسیلهفیزیولوژیکی به 

ابداع   با ای(. مبحث تعادل تغذیه1994 نکرده بود )کالدول

صورت کمی  به  (DRISسیستم تلفیقی تشخیص و توصیه )

)بیوفیلز   است  آمده  به (.1973در  جای  در روش دریس 

از  استفاده غذایی  عناصر  مطلق  غلظت  میان    از  روابط 

می استفاده  غذایی  عناصر  دریس  غلظتهای  روش  شود. 

مزیت به سایر روشدارای  نسبت  معینی  رایج  هاهای  ی 

می گیاه  آزمون  نتایج  (.  1989)ماالولتا   باشدتفسیر 

همچنین دریس یک روش تشخیص عالی برای دستیابی  

 باشددامنه کفایت عناصر غذایی می بحرانی و به غلظت

(. نظر به  1984 گاسجو ، الوالی و1990 کاران)انگلز و هم

اینکه روش دریس برای تفسیر به اطالعات وسیعی نیاز  

جمع لذا  باالیی  دارد  هزینه  عمل  در  اطالعات  این  آوری 

 و روش ساده داشته و کار مشکلی است و به این دلیل

حال عین   بهینه درصد از انحراف روش  ،کاربردی در 

DOP   همکاران است شده پیشنهاد و  (.  1384 )ملکوتی 

برای تشخیص وضعیت  به  DOPروش   عنوان شاخصی 

ای گیاهان و تعیین کمبود و فزونی عناصر غذایی  تغذیه

است   گرفته  قرار  استفاده  همکاران  مونتانس)مورد  و 

بندی  اولویت  DOP(. وقتی عناصر بر اساس مقادیر 1993

با شاخص دهنده  منفی نشان   DOPشوند عناصر غذایی 

نشان مثبت  شاخص  و  عناصر  بیشکمبود  بود  دهنده 

در   و  بود  خواهد  غذایی  عناصر  سایر  به  نسبت  عنصر 

غلظت  تعادل  حالت  باشد  صفر  شاخص  که  صورتی 

 .(1993 رساند )مونتانس و همکارانعناصر غذایی را می

 کنندها اطالعات مشابه دریس را فراهم میاین شاخص

را     DOPروش(  1993(. مونتانس و همکاران )1999)سانز  

های  مورد مطالعه قرار داده و با انجام آزمایشاتی قابلیت

(  1995استفاده از آن را بررسی کردند. یانامو وهمکاران )

ناهنجاری این روش  از  استفاده  با  تغذیهنیز  در  های  ای 

و  باغ صمدی  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  سیب  های 

های انگور در استان  ای باع( وضعیت تغذیه1389ی )مجید

و دریس مورد    DOPآذربایجان غربی را با هر دو روش  

بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت قابل  

ای بین نتایج تفسیر دو روش وجود نداشته و تنها مالحظه

نظر  در صورتی می اظهار  تفسیر دو روش  نتایج  توان  

های تعریف شده با انجام میزان کارآیی نرم   نمود که از

آزمایشات کودی اطمینان حاصل نمود. نتایج مطالعات با 

روی دو رقم گیالس پیوند شده و   DOPاستفاده از روش  

   Zn،Fe ،Nنشان داد که غلظتهای   روی هفت پایه گیالس

غلظت  Pو به  نسبی  داشتند انحراف  بهینه  )جیمنزو   های 

عن2007همکاران   با  کودهای  (.  نوع  و  میزان  به  ایت 

های فیزیکی  ویژگی  ،اقلیم و شرایط آب و هوایی  ،مصرفی

و شیمیایی خاک اطالعات چندانی در مورد استفاده از این  

تغذیهروش وضعیت  ارزیابی  برای  ایران  ها  در  پیاز  ای 

نیست تغذیه  ;موجود  است وضعیت  با  لذا، ضروری  ای 

روش   دو  از  و    DOPاستفاده  بررسی  مورد  دریس  و 

 دریس های  مقایسه قرار گیرد. این تحقیق  تعیین شاخص

بندی عناصر  و مقایسه اولویت برای پیاز خوراکی  DOPو  

 باشد.غذایی دو روش با یکدیگرمی

 
 ها مواد و روش 

 از برگ و تجزیه برگ  

غده   تشکیل  از  پیش  برگ  برداری  نمونه 

صورت تصادفی از  ( و به1384 پیاز)ملکوتی و همکاران



 1395/ سال  2/3شماره  26نشریه دانش آب و خاک / جلد                            ...                                  صمدی و   زادهفیضی                         274
 

 

-شهرستان مزرعه پیاز در  50قسمت هوایی کل بوته از  

شاهینه گرفت.  ای  انجام  میاندوآب  و  مورد  دژ  مناطق 

  1410تا    1307مطالعه از نظر موقعیت جغرافیایی با ارتفاع  

در   دریا  از سطح  و    36جغرافیایی  عرضمتر    38درجه 

جغرافیایی    طول و    دقیقه شمالی  57ه و  درج  36تا  دقیقه  

قرار   دقیقه شرقی   35درجه و   46تا  دقیقه   15درجه و    46

منتقل های جمعنمونه  .داشتند آزمایشگاه  به  آوری شده 

روش طبق  بر  بر  شد.  شستشو  عملیات  استاندارد،  های 

انجام اندازه روی برگ  آماده  شد و جهت  گیری عناصر 

با   کل  نیتروژن  کجلدال  گردیدند.  دستگاه  از  استفاده 

شداندازه نمونه  (.1375 )امامی گیری  گیاهی  هضم  های 

انجام    اکسایشروش  به صاف  شدخشک  عصاره  در   ،

سنجی با مولیبدات وانادات روش رنگفسفر به  شده غلظت

( اسپکتروفتومتری  دستگاه   ,Unico 2100توسط 

USAبه پتاسیم  عنصر  فتومتر  (،  فلیم  دستگاه  وسیله 

(Jenway, PFP7, Englandعناصر غلظت  و   ،) Ca  ،

Mg  ،Fe  ،Zn  ،Mn  وCu    اتمی جذب  دستگاه  توسط 

(Shmadzu, AA- 6300, Japanاندازه شدند.  (  گیری 

با استفاده    Hسنجی با آزومتین  به روش رنگ  Bعنصر  

( مورد  Unico 2100  USA) از دستگاه اسپکتروفتومتر

 .(1375 )امامیسنجش قرار گرفت 

 بندی مزارعد و گروهتعیین عملکر

تا    آخر شهریور  )هفته  برداشت محصول  در زمان 

اواسط مهرماه( با بازدید از هر مزرعه، عملکرد با استفاده  

-( با تکرار پرتاب قاب1984از روش قادری و همکاران )

متره یک  ابعاد  به  کرتایی  مختلف  نقاط  در  های مربع 

توجه به عملکرد،  تک مزارع تعیین شد. با  مزرعه، در تک 

پایین تقسیم شدند.   باال و  مزارع به دو گروه با عملکرد 

نرم تعیین  جهت  باال  عملکرد  با  که  مزارع  حالی  در  ها، 

عنصر  شاخص تعادل  عدم  تشخیص  برای  دریس  های 

غذایی در مزارع با عملکرد پایین استفاده شد. معیار مورد  

باغ تقسیم  برای  عملک استفاده  با  گروه  دو  به  باال  ها  رد 

)مقدار عملکرد باال( و پایین )مقدار عملکرد کم(، میانگین  

شرح زیر بود )شارما و  به(SD) عملکرد و انحراف معیار 

 (. 2005همکاران 

 [1]  

مزارع با عملکرد پایین   ≤ ( عملکردمیانگین   – SD)  

متوسط  مزارع با عملکرد  میانگین  عملکرد) ≤ – SD) 

تا   ( میانگین عملکرد  + SD) 

مزارعی با عملکرد باال   ≥ ( میانگین عملکرد  + SD)  

 

 تعیین نرم عناصر غذایی 

ها یا نسبت عناصر غذایی مرجع برای انتخاب نرم

مقدار   معیار  )  Fاز  سامنر  و  لزسچ  توسط  (،  1984که 

  F( توصیف شده است، استفاده شد. مقدار  1986سامنر )

از محاسبه نسبت واریانس فرم بیان در مزارع با عملکرد  

با    )B2S(پایین   مزارع  در  بیان  فرم  همان  واریانس  به 

باال   نسبت   )A2S(عملکرد  واریانس  اگر  گردید.  محاسبه 

در گروه با عملکرد    Bو    Aغلظت دو عنصر غذایی مانند  

پایین  و در گروه با عملکرد    r(A/B)2S  باال )گروه مرجع( با

مقدار   ها بر اساسنشان داده شود، تعیین نرم   b(A/B)2S  با

F  :بشرح زیر خواهد بود 

باشد،    r]2(B/A)b/S2(A/B)r]>[S2(A/B)b/S2[S(B/A))اگر  

بیان   اگربه  A/Bفرم  و  بود  خواهد  نرم   عنوان 

((B/A)r]2(B/A)b/S2(A/B)r]<[S2(A/B)b/S2[S    فرم باشد، 

B/A  (. 2005و همکاران  )سیلوریا عنوان نرم بودبه 

  DRISهای شاخص

اندامشاخص غذایی  عناصر  نسبی  تعادل  های  ها 

نیازترین عنصر غذایی  گیاهی را مشخص می پر  کنند و 

منفیبه شاخصصورت  کم ترین  و  نیاز(     )بیشترین 

شود. هرچه  نیازترین آنها با مثبت ترین شاخص بیان می

عناصر غذایی بهتر  شاخص به صفر نزدیک شود تعادل  

شاخص توسط  است.  که  فرمولی  براساس  دریس  های 

به1973) بیوفیلز است،  شده  پیشنهاد  ذیل  (  صورت 

 محاسبه گردید. 

[2] =[f(A/B)+f(A/C)+f(A/D)….+f(A/N)]/ZindexA  

 

[3] f(A/B)+f(B/C)+f(B/D)….+f(B/N)] /Z-=[indexB 
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 بود  A/B>a/bکه در آن وقتی 

 [4]    
CV

1000
)1

a/b

A/B
(f(A/B) −=    

    ودب A/B<a/bوقتی 

 [5 ]     CV

1000
)

a/b

A/B
-(1f(A/B) =

 

 = f(A/B)       ،بود A/B = a/b وقتی     [6]
       

تعیین شده    a/bهای فوق  در فرمول نرم  میانگین (مقدار 

در    Bو    Aنسبت عنصر    A/Bمزارع پیاز با عملکرد باال( و  

به پایین  عملکرد  با  مزارع  برگ  آمد.    نمونه    CVدست 

زیاداست.   ضریب تغییرات نرم مربوط به مزارع باعملکرد

 شد.   سایر توابع نیز همانند توابع فوق محاسبه

 (DOP)های انحراف از درصد بهینه شاخص

تغذیه   DOPشاخص      وضعیت  تشخیص  از  برای  ای 

 محاسبه شد. ref100)/C×DOP = [(C[-100  رابطه ریاضی

پیاز  ایی در نمونه برگ  ذغلظت عنصر غ   Cدر این رابطه 

)ارقام    غلظت بهینه عنصر غذایی refC و با عملکرد پایین

 باشد.میپیاز در برگ  مرجع(

 (refC) تعیین غلظت بهینه

بین شاخص      غلظترابطه  و  دریس  عناصر  های  های 

کمپر و  به  مصرف  و  ایجاد  آماری  مدلمصرف  های 

های آماری که بیشترین  مختلف برازش داده شدند. مدل

داشتند به عنوان معادله مناسب جهت    ( 2R) ضریب تبیین  

غلظت آن  تعیین  دنبال  به  و  شدند.  انتخاب  بهینه  های 

های بهینه عناصر غذایی از روی معادله از طریق  غلظت

تعیین مقدار عناصر غذایی که شاخص دریس معادل با  

می تولید  را  گردید  صفر  تعیین  مونرات  (کند  و  رئیس 

2002( . 

 و بحث نتایج

 DRIS هایتعیین نرم

تغذیه  وضعیت  ارزیابی  روش  برای  به  پیاز  ای 

DOP  وDRIS    پیاز  برنامه مزارع  ابتدا  کودی،  های 

( همکاران  و  شارما  روش  گروه  2005براساس  دو  به   )

  50از تقسیم شدند.مزارع با عملکرد باال و عملکرد پایین  

مزرعه در گروه مزارع با عملکرد    10مزرعه مورد مطالعه  

و   قرار    40باال  پایین  عملکرد  با  مزارع  در گروه  مزرعه 

تن بر هکتار و    71گرفتند میانگین مزارع با عملکرد باال  

تن بر هکتار بود. این اختالف    38مزارع با عملکرد پایین  

تواند معیار  دار بود و می( معنی ≥0/  05از لحاظ آماری )

نرم برآورد  برای  اعتمادی  دریس قابل  این    های  در 

ها نتایج عناصر  سازی واحدپژوهش باشد. برای یکسان

-های نسبتصورت درصد تبدیل شد و تمام فرمغذایی به

های بیان  های عناصر غذایی ممکن محاسبه گردیدند. فرم

L)  واریانس مزارع با عملکرد پایین[و واریانس  
2S نسبت )

H) به واریانس مزارع با عملکرد باال
2S)[    در مزارع پیاز با

نشان داده شده است. دو شکل    1عملکرد پایین در جدول 

بیان برای هر جفت عنصر غذایی وجود دارد اگرچه در  

قرار   استفاده  مورد  آن  یک شکل  فقط  دریس  محاسبات 

م بیان،  ترین معیار، برای انتخاب بهترین فرگیرد. رایجمی

جامعه میان  واریانس  نسبت  بزرگترین  از  ی  استفاده 

گیاهی با عملکرد باال و پایین است، این معیار همان مقدار 

F-value  باشد براساس  میF، 45  های  عنوان نرمنسبت به

 .(1998)هارتز و همکاران  دریس استفاده شدند

  DRISهای تعیین شاخص

دست آمده از مزارع و با  استفاده از غلظت عناصر به  با

های ترین فرم بیان متشکل از نسبتدر نظر گرفتن مناسب

فرمول احتساب  با  و  غذایی  عناصر  عنصری  های دو 

تحقیق روش  در  شده  تشریح  دریس  )بیوفیلز   شاخص 

های شاخص  Excelو با کمک گرفتن از نرم افزار   (1973

برای   این    10دریس  و  گردید  تعیین  غذایی  عنصر 

-ای و اولویتها برای تشخیص اختالالت تغذیهشاخص

بیش و  کمبودها  قابل  بندی  پیاز  غذایی  عناصر  بودهای 

 (.  2استفاده است )جدول  
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( H2Sبا عملکرد باال ) یازمزارع پ یانسوار [ یانس(، نسبت وارCV) ییراتتغ یبضر یی،نسبت عناصر غذا یانگینم - 1جدول

 یاز.رنگ( مزارع پ یرهت های )نسبت DRIS های]و نرم (L2S) یینبا عملکرد پا یازمزارع پ  یانسوار

 

 

H
2/SL

2S CV % 
 فرم بیان  میانگین

H
2/SL

2S CV(%) 
فرم  میانگین

 بیان

1/45 26 0/04 Fe/P 40/1 26 12 N/p 

2/13 25 56 P/Mn 27/1 23 10/0 P/N 

2/60 22 0/01 Mn/P 04/2 33 70/0 N/k 

2/70 42 165 P/Zn 90/0 28 6/1 K/N 

5/60 40 0/007 Zn/P 26/3 20 7/1 N/Ca 

18/70 24 232 P/Cu 76/0 23 60/0 Ca/N 

4/48 29 0/004 Cu/P 10/1 20 12 N/Mg 

0/85 29 105 P/B 04/1 22 10/0 Mg/N 

0/73 35 0/01 B/P 03/2 20 284 N/Fe 

1/58 30 2/64 K/Ca 03/2 21 0032/0 Fe/N 

2/01 34 0/41 Ca/K 31/3 17 622 N/Mn 

1/36 19 18 K/Mg 60/1 21 0010/0 Mn/N 

4 21 0/57 Mg/K 50/3 45 188868 N/Zn 

0/83 30 439 K/Fe 50/5 43 0/0010 Zn/N 

2/83 39 0/002 Fe/K 20 20 2582 N/Cu 

1/80 23 946 K/Mn 4/71 21 0/0004 Cu/N 

3/74 31 0/001 Mn/K 1/74 21 1153 N/B 

1/70 34 2745 K/Zn 1/70 20 0/001 B/N 

3/50 44 0/0004 Zn/K 0/70 39 0/06 P/K 

60 20 2582 K/Cu 0/50 37 18 K/P 

0/93 25 98 Mg/B 4/50 28 0/50 Cu/B 

1/50 20 0/01 B/Mg 15/40 32 2/34 B/Cu 

6 42 0/0002 Cu/K 21 5/02 0/15 P/Ca 

1/82 19 1726 K/B 24 2/21 6/80 Ca/P 

4/13 20 0/001 B/K 31 0/53 10/1 P/Mg 

0/60 32 7/30 Ca/Mg 26 0/81 0/98 Mg/P 

2/03 29 0/14 Mg/Ca 24 1/10 26 P/Fe 

5/30 18 2/22 Fe/Mn 13 4/11 166 Ca/Fe 

1/80 18 0/50 Mn/Fe 12 19 0/10 Fe/Ca 

6/04 44 6/70 Fe/Zn 19 1/53 3368 Ca/Mn 

2/80 46 0/20 Zn/Fe 17 3/30 0/002 Mn/Ca 

18/50 27 9/34 Fe/Cu 38 2/70 1082 Ca/Zn 

3/90 24 0/11 Cu/Fe 34 14/92 0/001 Zn/Ca 

2 25 4/20 Fe/B 31 6/90 1566 Ca/Cu 

1 27 0/30 B/Fe 32 4/14 0/001 Cu/Ca 

2/80 43 3/10 Mn/Zn 26 1/34 693 Ca/B 

1/63 49 0/40 Zn/Mn 28 5/80 0/001 B/Ca 

6/21 31 4/32 Mn/Cu 30 0/70 25 Mg/Fe 

2/93 32 0/30 Cu/Mn 33 0/90 0/04 Fe/Mg 

1/80 23 1/90 Mn/B 17 3/51 53 Mg/M

n 

3/42 24 0/60 B/Mn 19 1/80 0/01 Mn/Mg 

16/63 41 1/60 Zn/Cu 41 3 158 Mg/Zn 

6/33 52 0/80 Cu/Zn 47 1/92 0/01 Zn/Mg 

3/80 43 0/70 Zn/B 32 8/02 226 Mg/Cu 

3/11 37 1/62 B/Zn 34 2/42 0/004 Cu/Mg 
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هایی با عالمت منفی، نشان دهنده کمبود،  شاخص

بود،  هایی با عالمت مثبت نشان دهنده حالت بیششاخص

شاخص نشانو  صفر  عدد  با  تعادل هایی  حالت  دهنده 

-عنصر غذایی مورد نظر در مزرعه با عملکرد پایین می

ها یا منفی باشد. در همه مزارع با عملکرد پایین شاخص

که   بودند،  صفر  مواردی  کمتر  در  و  بودند  مثبت  یا  و 

دهنده عدم تعادل عناصر غذایی در این مزارع است.  نشان

مصرف از روی میانگین  اصر پرطور کلی در میان عنبه

-دست آمده، ترتیب نیاز غذایی بههای دریس به شاخص

در مزارع پیاز با عملکرد پایین    N<Mg<P<K<Caصورت  

ترین شاخص دریس در بین  (. مثبت2به دست آمد )جدول  

-باشد. در بین عناصر پرعناصر پر نیاز عنصر ازت می 

پایین عنصر کلسین با عملکرد  ترین  م منفییاز در مزارع 

شاخص را دارا است. منفی بودن شاخص عنصر کلسیم 

در مزارع مذکور بسیار قابل مالحظه است. از عوامل موثر  

خاک و نسبت    pHدر تامین کلسیم گیاهان: ذخیره کلسیم،  

باشد. به طور کلی جذب کلسیم توسط ها میسایر کاتیون

د  گیاه وقتی مقادیر زیاد پتاسیم، سدیم و آمونیوم وجو 

 (. 1985یابد )هابی و همکاران، دارد، کاهش می

دارای    60در   ازت  آنها  در  که  مزارع  از  درصد 

بود( داشت شاخص کلسیم شاخص بزرگتر از صفر )بیش

های باالی ازت در  زیر صفر )کمبود( را نشان داد. غلظت

بی مصرف  شیوع  اثر  در  زیادی  تاثیر  ازت  کود  رویه 

در   کلسیم  کمبود  در  عوارض  محققان  دارد.  را  گیاهان 

تا    10مورد درخت سیب نیز نسبت ازت به کلسیم را بین  

است تقریبا    10اند و زمانی که این نسبت  گزارش کرده  30

نمی  دیده  سیب  درختان  در  کلسیم  کمبود  عارضه  هیچ 

باشد عوارض کمبود کلسیم    30ود ولی وقتی این نسبت  ش

ه عرف منطقه،  (. با توجه ب 1989شود )فاوست،  دیده می

از   نیتروژن محصول خود،  نیاز  تامین  پیاز کاران جهت 

رویه کود نیتروژن و تنها از منبع اوره  طریق مصرف بی

اقدام میبه ی  سمیآنتوگون  رابطه  کی  کنند. صورت سرک 

  گ یکر   و   ن یروتست)  دارد   وجود   م یکلس  و   وم یآمون  ن یبی  قو

 نتایج تحقیق حاضر نیز مؤید همین مطلب است.  (.2005

عنصر پتاسیم از نظر حاکمیت شرایط کمبود در  

رتبه دوم قرار داشت. پیاز یکی از گیاهان پر توقع نسبت  

آبی  تنش  به  مقاومت  آن  کمبود  اثر  در  بوده  پتاسیم  به 

یابد محققین نشان دادند که با افزایش مصرف  کاهش می

های پتاسیمی عملکرد غده و جذب پتاسیم کل و غلظت  کود

در   میغدهپتاسیم  افزایش  پیاز  مطالعات  های  نتایج  یابد 

متعدد نشان داده که مقدار پتاسیم قابل جذب اکثر خاکها  

با سرعت بیشتری رو به کاهش بوده و توازن پتاسیم در  

و   )ملکوتی  است  شده  گزارش  منفی  مزارع  از  بسیاری 

های مداوم، مصرف (. به علت انجام کشت1383همکاران،  

های  ازت، فسفات و مصرف ناچیز کودهای  رویه کودبی

پتاسیمی، مقدار برداشت پتاسیم از خاک بیشتر از سرعت  

است  قادر  پتاسیم  است.  بوده  عنصر  این  سازی  آزاد 

درصد از ازت نیتراتی اضافی گیاهان را تبدیل    40حدود  

به پروتئین نماید و از این طریق از تجمع نیترات در پیاز  

آور عمل  به  جلوگیری  همکاران  خوراکی  و  )ملکوتی  د 

در  1383 تقریباً  مقدار    38%(.  پایین  عملکرد  با  مزارع 

های نیتروژن، پتاسیم  شاخص پتاسیم با مقادیر شاخص

(  1998رابطه عکس داشتند که با نتایج پیرسون و گودین )

مطابقت داشت. یک عامل مهم دیگر در جذب پتاسیم آثار  

(. )وجود  1382بر همکنش سدیم برپتاسیم است )ملکوتی  

 های شور(.برخی خاک
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شاخص میانگین  لحاظ  بین  از  در  دریس،  های 

-بندی عناصر غذایی بهاولویت مصرف، ترتیبعناصر کم

مس از نظر کمبود در   Cu>Mn>B>Fe>Zn رتیب زیر بود:ت

از   با عمل   % 42بیش  پایین بهمزارع  منفیکرد  ترین  عنوان 

کم  عناصر  بین  در  مورد  شاخص  مزارع  در  مصرف 

و   پیاز  در  مس  کمبود  بود.  پایین،  عملکرد  با  مطالعه 

خاصیت  و  پیاز  رنگ  است.  شده  گزارش  میوه  درختان 

دارد   مزرعه  خاک  مس  مقدار  به  بستگی  آن  انباری 

(. مس از جمله عناصر ضروری برای رشد  1382)ملکوتی  

در  ن محسوب میگیاها شود که کمبود آن عمدتا عمدتاً 

افتد.  های شنی و آهکی و غنی از مواد آلی اتفاق میخاک

از   بیش  در  مطالعه  مورد  مزارع    62در خاکهای  درصد 

( معادل  کلسیم  کربنات  باالیCCEمیزان  درصد    10( 

قابلیت   و  حاللیت  بر  موثر  پارامترهای  از  داشتند. 

خاک و تهویه، مواد آلی  pH دسترسی مس می توان به  

ها در محلول خاک اشاره  خاک و بر همکنش با سایر یون

(. بعالوه شرایط آهکی خاکهای 2007کرد )بارکر و پیلبم  

منطقه قابلیت فراهمی عناصر غذایی آهن و مس و روی  

 از خاک به ریشه گیاهان با مشکل مواجه نموده است  را

بوردی   و  1377)بای  با روی حرکت  مقایسه  (. مس در 

در   خاک  به  شده  اضافه  مس  دارد.  محدودتری  فعالیت 

های آلی عمدتاً تبدیل به مس آلی و در صورت فقدان  خاک

در   کربنات و  به صورت  آهکی  های  آلی در خاک  مواد 

رکیب با اکسیدهای آهن و  صورت ت های اسیدی بهخاک

کند. با افزایش مواد آلی به خاک، بخشی  منگنز رسوب می

از مس معدنی غیر قابل استفاده تبدیل به مس قابل تبادل  

یابد   می  افزایش  نیز  محلول  مقدار مس  و همزمان  شده 

 ( 1378)ملکوتی و طهرانی 

از   این پژوهش که حاکی  از  آمده  نتایج به دست 

عن بین  اظهارات  کمبود مس در  با  بود  اصر کم مصرف 

( که اعالم کرده بود کمبود مس فقط در  1382ساالردینی )

است،   شده  دیده  شمال  مرکبات  در  اتفاقی  مورد  چند 

 مغایرت دارد. 

مصرف عنصر منگنز در رتبه  در بین عناصر کم

عملکرد   با  مزارع  در  که  داشت  قرار  کمبود  نظر  از  دوم 

م  %40پایین   نفی بود که نشان از مزارع دارای شاخص 

باشد. از عوامل موثرمؤثر بر  دهنده کمبود عنصر فوق می

خاک و تهویه، مواد آلی    pHتوان به  قابلیت جذب منگنز می

ها در محلول خاک اشاره  خاک و بر همکنش با سایر یون

 (.1381 کرد )معزاردالن و ثوابقی

باالی    8در   شوری  که  مزارع  از  میلی   2درصد 

ترین شاخص داشتند، بور دارای مثبت  متروس بر سانتیم

با   بود.  مذکور  مزارع  در  غذایی  عناصر  سایر  بین  در 

افزایش هدایت الکتریکی میزان بور محلول درآب زیاد می

)هادوینش می1989  ،ود  نشان  موضوع  این  که  (.  دهد 

شوری موجب حاللیت بور نامحلول خاک شده و احتماال  

در این شرایط  موجب مسمومیت بور در محصوالتی که  

در   (1382  ،)کشاورز و ملکوتی کنند خواهد شدرشد می

پایین   عملکرد  با  مطالعه  مورد  مزارع  حاضر  پژوهش 

مقادیر مختلفی از بور را دارا بودند که در بعضی از مزارع  

مثبتمنفی دیگر  مزارع  بعضی  در  و  ترین شاخص  ترین 

بودند که نشان دهنده توزیع غیر یکنواخت غلظت آن در  

خاکهای مورد مطالعه و یا کوددهی نامتعادل این عنصر  

درمزارع مختلف بود و با توجه به اینکه مرز بین کمبود  

و سمیت بور خیلی نزدیک است بایستی در کوددهی این  

عنصر در مزارع خیلی دقت کرد و با توجه به تجزیه خاک  

و برآورد نیاز گیاه اقدام به کوددهی کرد، زیرا سمیت این  

نیز، برای محصوالت مختلف مضر است )ملکوتی عنصر  

 (. 1378و طهرانی 

 DOP هایمحاسبه شاخص

شاخص محاسبه  غلظتDOP های  برای  های  از 

شاخص معادالت  از  حاصل  غلظت  بهینه  با  دریس  های 

عناصر غذایی با در نظر گرفتن شاخص دریس معادل با 

عنوان غلظت بهینه جهت صفر محاسبه و اعداد حاصل به

و مبنای مقایسه مورد استفاده   DOPهای تعیین شاخص

 . )2002)رئیس و مونرات  قرار گرفت
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اساس شاخص    های بهینه عناصر غذایی بر غلظت

 N،P ،K  مصرف برابر صفر، برای عناصر غذایی پر  دریس 

،Ca     وMg  25/0و   82/1 ،40/4 ،94/2،27/0ترتیب  به  

  Fe  ،Mn  ،Zn  ،Cuدرصد و برای عناصر غذایی کم مصرف  

گرم بر کیلوگرم  میلی  27و    13،  18،  50،  107ترتیب  به   Bو  

باشد.  . شکل نیز نشان دهنده این نمودارها میدست آمدهب

غلظت این  از  استفاده  شاخصبا  بهینه    DOPهای  های 

)جدول   شد  ش3محاسبه  صورت  بهDOP های  اخص(. 

ترتیب نشان مثبت و منفی و صفر نشان داده شدند که به

دهنده زیادی، کمبود و یا تعادل عناصر غذایی هستند. از  

، ترتیب نیاز غذایی  DOPهای روش  لحاظ میانگین شاخص

به پر مصرف  عناصر  و     Ca>K>P>Mg>Nصورتبرای 

کم با    Cu>Mn>B>Fe>Znمصرف  عناصر  مزارع  برای 

 دست آمد. عملکرد پایین به

های انحراف از درصد بهینه  بر اساس تفسیر شاخص     

و پتاسیم در   %5/72در بین عناصر پرمصرف، کلسیم در  

نیتروژن   5/47% عنصر  بودند.  منفی  شاخص  دارای 

مثبت می  % 90در دارای شاخص  از  از مزارع  باشد. یکی 

با   منطقه  کشاورزان  که  هستند  مشکالتی  برو  رو  آن 

کود مصرف  کودچگونگی  نوع  و  شیمیایی  های  های 

 مصرفی بخصوص کود نیتروژنی است.

-حاکمیت استداللی غیر علمی و پیروی از روش

همه ساله   باعث شده که کشاورزان  گذشته  های سنتی 

کود معتنابهی  وارد  مقادیر  را  فسفاتی  و  نیتروژنی  های 

این کاخاک کنند و  -ر مشکالت بیهای زیر کشت خود 

کشت  تحت  محصول  هم  و  خاک  برای  هم  را  شماری 

بوردی   )بای  است  آورده  کود  1377بوجود  کاربرد   .)

وقت   اتالف  سبب  آنکه  بر  عالوه  حد  از  بیش  نیتروژنی 

انرژی زارعین می  ای را  شود، مشکالت تغذیهسرمایه و 

-در مورد سایر عناصر غذایی در خاک و گیاه بوجود می

در    DOPهای  براساس شاخص (.1377  آورد )بای بوردی

  % 5/52و منگنز در    %5/47مصرف مس در  بین عناصر کم

منفی گیاهان پر  مزارع دارای  از  پیاز  ترین شاخص بود. 

می منگنز  به  بیشترین  توقع  سبزیجات  بین  در  و  باشد 

(. مصرف  1385حساسیت را به کمبود منگنز دارد )خارا  

کودبی نامتعادل  و  مصررویه  پر  هم  های  به  باعث  ف 

مغذی   ریز  عناصر  بویژه  غذایی  عناصر  تعادل  خوردن 

به است،  خاکگردیده  آهکی  شرایط  منطقه عالوه  های 

قابلیت فراهمی این عناصر را از خاک به ریشه گیاهان با 

(. بر اساس  1377مشکل مواجه نموده است )بای بوردی  

شاخص پرمصرف،   DOPهایتفسیر  عناصر  بین  در   ،

در   در   %5/72کلسیم  پتاسیم  شاخص    %5/47و  دارای 

از مزارع دارای شاخص   %90ازت در منفی بودند. عنصر

می آن  مثبت  با  منطقه  که کشاورزان  از مشکالتی  باشد. 

برو هستند نوع و مقدار کودهای شیمیایی مصرفی به   رو

بخصوص کود ازتی است. حاکمیت استداللی غیر علمی و  

روش از  گذشته  پیروی  سنتی  که  های  شده  باعث 

کود معتنابهی  مقادیر  ساله  همه  و  کشاورزان  ازتی  های 

فسفاتی را وارد خاکهای زیر کشت خود کنند و این کار  

شماری را هم برای خاک و هم محصول تحت مشکالت بی

است آورده  بوجود  همکاران   )ملکوتی کشت   (.1383و 

کاربرد کود ازتی بیش از حد عالوه بر آنکه سبب اتالف  

ای  شود، مشکالت تغذیهرمایه و انرژی زارعین میوقت س

را در مورد سایر عناصر غذایی در خاک و گیاه بوجود  

  (.1383و همکاران  )ملکوتی آوردمی

 تعیین مقدار بهینه غلظت عناصر غذایی در برگ 
های عناصر غذایی  های آماری بین تمام غلظتمدل

ده  نشان داده ش   1در شکل    DRISهای  در برگ و شاخص

شاخص تمام  غلظت    DRISهای  است.  نسبی  افزایش  با 

های برازش داده شده،  عناصر غذایی افزایش یافت. مدل

برابر صفر بودند    DRISهای  نقاطی را که در آن شاخص

دهد. غلظت عناصر غذایی در این نقاط احتماالً  را نشان می

نمی ایجاد محدودیت عملکرد  -شود، زیرا شاخصباعث 

میدرای  DRISهای   برابر صفر  نقاط  این روش  ن  باشد. 

غلظتمی تعیین  برای  عنوان روش جدیدی  به  های  تواند 

های باال مورد استفاده  عناصر غذایی جهت نیل به عملکرد

گیرد) مونرات   قرار  و  بهینه  غلظت.  )2002رئیس  های 

عبارتند از   پرمصرف  عناصر غذایی، برای عناصر غذایی

N  ،P  ،K  ،Ca    وMg    و    82/1،  40/4،  27/0،  94/2ترتیب  به

،  Fe  ،Mnو برای عناصر غذایی کم مصرف    درصد   25/0

Zn  ،Cu    وB    گرم بر  میلی   26و    13،  19،  48،  107به ترتیب

 (. 1)شکل  کیلوگرم تعیین شدند



 1395/ سال  2/3شماره  26نشریه دانش آب و خاک / جلد                            ...                                  صمدی و   زادهفیضی                         284
 

 

 
 های بهینه عناصر غذایی(. )عالمت ستاره غلظت DRISرابطه بین غلظت عناصر غذایی و شاخص  -1شکل 
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 DRISو DOPمقایسه نتایج روش 

  DOPو    های دریسدست آمده از مقایسه روش  از نتایج به 

شود که دو روش تشابه زیادی با هم  چنین استنباط می 

دهند. صمدی و مجیدی  نتایج مشابهی را ارائه میداشته و  

برای  1389) مذکور  مقایسه دو روش  با  رابطه  نیز در   )

نتیجه چنین  به  نهایت انگور  در  اما  بودند.  رسیده  ای 

دست آمده از هر    های بهبایستی درستی یا نادرستی نرم

های با استفاده از انجام آزمایش DOPدو روش دریس و  

 . کودی بررسی شوند 
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