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 هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش

  1392، دوم، شماره بیستمجلد 
http://jwsc.gau.ac.ir  

  

  هاي هلوي استان گلستان اي با روش دریس در باغ ارزیابی تعادل تغذیه
  

  3و عبدالمحمد دریاشناس 2پور اسماعیل دردي*، 1پروین امامی

  گروهاستادیار 2 شاورزي و منابع طبیعی گرگان،شناسی، دانشگاه علوم ک ارشد گروه خاك دانشجوي کارشناسی1
  عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاك و آب3 ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،شناسی خاك

  16/8/91: ؛ تاریخ پذیرش 23/5/90: تاریخ دریافت
  1چکیده

، ضروري است مقدار کند که خاك مقدار کافی از عناصر ضروري براي رشد گیاه را تأمین نمی هنگامی
 گیري مناسب است که میزان کمبود عناصر این امر مستلزم یافتن روش اندازه. مورد نیاز به آن عرضه شود

غذایی،  هاي حد بحرانی و حد کفایت غلظت عناصر با توجه به مشکالت روش. غذایی را مشخص سازد
برداري،  ستگی نتایج به زمان نمونهتغییرات این حدود در ارقام گیاهی و شرایط اقلیمی متفاوت و واب

سال  2مدت  ین منظور آزمایشی بهه اب. باشد تري میآروش کار )DRIS(روش تلفیقی تشخیص و توصیه 
ها به دو جامعه  باغاساس روش دریس بر. باغ هلوي استان گلستان به اجرا در آمد 61در ) 89-1388(

هاي  ه فرمسپس، هم. تفکیک شدند) اي هر درختاز کیلوگرم عملکرد به 30بر مبناي (عملکرد کم و زیاد 
تعیین ) SB/SA( هاي جامعه عملکرد کم به زیاد ها در دو جامعه و نسبت واریانس بیان، واریانس آن

هاي با عملکرد زیاد و با در نظر  به روش دریس از گروه باغدر برگ غذایی  حدود کفایت عناصر. گردید
ترتیب  ، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم بهنیتروژنرد کم به زیاد، براي گرفتن نسبت واریانس گروه با عملک

، 5/32، 7/132ترتیب  درصد و براي عناصر آهن، منگنز، مس و روي به 56/0و  03/2، 29/2، 24/0، 46/2
هاي کالیبراسیون دریس،  سپس با استفاده از فرمول. دست آمد هگرم بر کیلوگرم ب میلی 9/42و  5/14

هاي با عملکرد کم تعیین و شاخص تعادل غذایی  عنصر غذایی در باغ 9دریس براي  هاي شاخص
)NBI (نتایج نشان داد که ترتیب نیاز به عناصر غذایی مختلف . ها محاسبه شد براي هر کدام از این باغ
  .دبو Ca>P>Mg=Mn>K>Fe>Cu=Zn>Nهاي با عملکرد کم به شرح  باغ طور میانگین براي به

  

  اي، هلو دریس، تعادل تغذیه :یديهاي کل واژه
                                                

  e.dordipour@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
. غذایی و شرایط محیطی است متقابل عناصر ر، تابعی از اثریک عامل مؤث عنوان تغذیه گیاه به

یزان است تا بتوان معلمی گیري  نیازمند روش اندازه ،غذایی مورد نیاز گیاه تعیین دقیق عناصر بنابراین
ین منظور روش آزمون خاك، ه اب). 1990 ،و همکاران تیسدل( غذایی را تعیین نمود کمبود عناصر

شود که هر کدام داراي معایب و  ها استفاده می م ظاهري یا تلفیقی از آنیتجزیه گیاه، تشخیص عال
  ).1996، سجادي( محاسنی است

براي انجام این امر الزم است  .عوامل بسیاري در کمیت و کیفیت محصول تولید شده نقش دارند
غذایی در  تغذیه مناسب گیاه و فراهمی عناصر .ه گرددیهاي هلو ارا اخص مناسبی در باغش یامعیار 

باید ارزیابی  ردعناصر مورد نیاز گیاه را فراهم ک که بتوان رد و براي آنرشد بهینه هلو نقش مهمی دا
 جا که برگ، از آن ).1998 رفسنجانی و ملکوتی، حشمتی(قی از فراهمی عناصر داشت صحیح و دقی

غذایی در برگ در مراحل خاصی از  سم گیاه است و غلظت عناصرترین محل متابولی مهترین و م اصلی
، تجزیه آن و تفسیر )1966بولد، (تأثیر قرار دهد  رشد و تکامل گیاه، قادر است عملکرد آن را تحت

بی از تواند اطالعات خو اساس روشی درست انجام گیرد، میکه بر شرطی ، بهدست آمده نتایج به
  .درهاي کودي مناسب انجام پذی دنبال آن توصیه دست داده و به وضعیت تغذیه گیاه به

کرد و بهبود هاي میوه، عامل مهمی در افزایش عمل غذایی در باغ از طرفی وجود تعادل بین عناصر
رختان غذایی در د تعادل عناصر ، معتقد است که نداشتن)1986(سامنر . باشد ي میهاي تولید کیفی میوه

مورد  در )2000(هاي حبیب  پژوهش. دهد تأثیر قرار می ها را تحت میوه عملکرد و کیفیت میوه آن
هاي میوه نشان داده است که تغذیه  غذایی در برگ و عملکرد کمی و کیفی باغ بین عناصر هاي هابطر

بودن عملکرد عمده پایین یکی از دالیل . باشد عملکرد و کیفیت میوه میمتعادل، عامل مهمی در 
عبارت دیگر تغذیه نامطلوب درختان میوه،  متعادل کود و بهنکردن مصرف  هاي میوه کشور، باغ

  ).2000؛ ملکوتی و طباطبایی، 2000ملکوتی، (تشخیص داده شده است 
روش تلفیقی تشخیص  ،هاي حد بحرانی و حد کفایت عناصر غذایی کارگیري روش هب ،با توجه به

هاي دریس با استفاده از بانک  چه نرم عبارت دیگر چنان به .باشد تري میآش کاررو DRIS(1(و توصیه 
 هانسون، ؛1991سانچز، ( ه شرایط قابل استفاده هستنددست آمده باشند در هم هاطالعاتی وسیعی ب

 تعادل عناصرها مطرح است که  جاي غلظت عناصر نسبت آن بر آن در روش دریس به عالوه). 1981
                                                
1- Diagnosis and Recommendation Integrated System 
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جا که میزان عملکرد همیشه تابع  و از آن) 1971 بیوفیلز،( دهد د توجه و بررسی قرار میغذایی را مور
ها  غذایی و ترتیب آن دارد بنابراین تشخیص تعادل عناصرغلظت عنصري است که در محدودیت قرار 

  ).1995 ملکوتی و همایی،( باشد بسیار مهم می
یکی از . گیاه را تضمین کردمورد نیاز  غذایی توان تعادل بین تمامی عناصر س میدر روش دری

تغییر  است که بر خالف، این N/Kو  N/Pهاي بین عناصر غذایی مثل  استفاده از نسبت هاي برتري
ماند و  ها تقریباً ثابت می هاي گیاهی در سنین مختلف گیاه، نسبت بین آن غذایی در اندام غلظت عناصر

  ).2008 ،و همکاران ملکوتی( یابد غذایی کاهش می عناصر غلظتتخاب اثر سن گیاه بر تغییر با این ان
طور خالصه  ههاي توصیه کودي دارد که ب زیادي نسبت به سایر روش هاي برتريروش دریس 

تر این روش به نوع  وابستگی نتایج تجزیه گیاه به سن فیزیولوژیک، حساسیت کم توان به نبود می
اس اسغذایی مختلف بر تعیین اولویت نیاز گیاه به عناصربندي و  برداري، طبقه واریته و محل نمونه

 غذایی در گیاه اشاره نمود تعیین وضعیت تعادل عناصر شدت و ضعف کمبود عناصر و در واقع
چه کمبود بیش  هاي دیگر چنان که در روش در صورتی). 1992 ،سجادي ؛2000، اسماعیلی و همکاران(

ترین محدودیت را در تولید  یک از عناصر بیش بود کدامکه کم از یک عنصر مشخص گردد، تمایز این
  ).1992سجادي، (مشکل خواهد بود  ،کند محصول ایجاد می

آمیزي براي تشخیص نیاز غذایی بسیاري  طور موفقیت تشخیص و توصیه امروزه بهتلفیقی سیستم 
تعادل  یص نداشتنهمچنین به تشخاین سیستم . کار گرفته شده است ساله و چندساله به از گیاهان یک

کمک ) دهند ثیر قرار میأت که میزان عملکرد و کیفیت میوه را تحت( در درختان میوه یغذای عناصر
  ).1986 ،سامنر( اوانی کرده استفر

آمد و مورد توجه قرار گرفت صورت کمی در اي با ابداع روش دریس، به مبحث تعادل تغذیه
هاي دریس را براي  آمده، نشانه دست هاي به تفاده از نرمتوان با اس در این روش می ).1973بیوفیلز، (

یا کمبود عناصر پی برد و  بود وهاي با عملکرد کم تعیین و به حالت تعادل، زیاد ایی در باغغذ عناصر
همچنین در این روش با محاسبه شاخص . آورد دست را بهمختلف غذایی  ترتیب نیاز هر باغ به عناصر

اي را نیز  هاي تغذیه شدت خروج از حالت تعادل پی برد و ناهنجاري توان به ، میغذایی عناصرتعادل 
  .)2008فرهی،  حسینیگودرزي و ( شناسایی نمود

هاي  غذایی و شاخص ریس، حد بهینه عناصردش با استفاده از رو) 2000(اسماعیلی و همکاران 
از  دست آمده براساس نتایج به .هاي سیب زنجان تعیین کردند را براي عناصر غذایی مختلف در باغدریس 
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دست آمده، اولویت نیاز غذایی در  ههاي ب و همچنین نرم Znو  N ،Feآزمایش کودي بر روي سه عنصر 
غذایی توسط  اده از این روش، حد متعادل عناصرهمچنین با استف .دست آمد هب Fe>N>Znدرختان سیب 

هاي پسته  براي باغ) 1377(یزد، حشمتی و ملکوتی هاي انار استان  براي باغ) 2006(دریاشناس و دهقانی 
  .براي درختان توت گیالن، تعیین شده است) 1994(رفسنجان و پورغالمرضا و ملکوتی 

هاي انگور با  ، ترتیب نیاز به عناصر غذایی مختلف را در باغ)2008(فرهی  گودرزي و حسینی
س نتایج ایشان متوسط ترتیب نیاز به اسابر. دست آوردند هعملکرد کم با استفاده از روش دریس ب

 Cu>Fe>P>Mn>Zn>N>Mg>K=B>Caشرح  هاي با عملکرد کم به عناصر غذایی مختلف در باغ
  .آمد دست هب

غذایی را براي مرکبات استان فارس تعیین  حد متعادل عناصر) 2002(دریاشناس و رستگار 
هاي دوگانه  موشیرین و تعیین نسبتبراساس آزمایش انجام گرفته بر روي لی ایشان طرح در. نمودند
هاي کالیبراسیون محاسبه و  هاي دریس با استفاده از فرمول نشانه و آهن، نیتروژنفسفر، پتاسیم، عناصر 

غذایی  متوسط ترتیب نیاز به عناصر .غذایی تعیین گردید اولویت نیاز غذایی و شاخص تعادل عناصر
تواند  دست آمده لیموشیرین، می ههاي ب کارایی نرم .دست آمد هب N>K>Fe>Pصورت  بهدر لیموشیرین 

 .استان فارس در جهت تشخیص وضعیت غذایی و توصیه کودي مورد استفاده قرار گیرد هاي در باغ
ضعیت تغذیه گیاهان تواند در تفسیر و است که می گريید پارامترنیز  )NBI1( شاخص تعادل غذایی

تر باشد،  کوچک NBIهرچه ). 2006دهقانی، یاشناس و در(کار رود  هارزیابی شده با روش دریس ب
؛ سجادي، 1990 ؛ آنجلز و همکاران،1987 والورث و سامنر،(تر است  وضعیت تغذیه گیاه متعادل

 60در عمق سطحی حدود دهد که  هاي استان گلستان نشان می مطالعات انجام شده در خاك). 1992
درصد  30و در عمق زیرین حدود  درصد 65تر از  مشرکت ران، درصد اشباع کلسیم ک هاي درصد باغ

. نماید کم بودن کلسیم تبادلی می باشد که بیانگر می درصد 65تر از  ، درصد اشباع کلسیم کمها باغ
نژاد و  نصراهللا(شرکت ران مقدار منیزیم خاك زیاد بود  هاي درصد باغ 70از  برعکس در بیش

با  9/2-22/1متر بین  سانتی 0-30ه تغییرات آهن را در عمق نیز دامن) 2011(امامی ). 2009پور،  دردي
گرم بر کیلوگرم خاك  میلی 2/6با متوسط  4/3-9/9متر بین  سانتی 30-60و در عمق  1/7متوسط 

ایشان حد کفایت آهن در برگ هلو را با روش بازرسی چشمی، براي غلظت آهن کل . دست آورد هب
همچنین . دست آورد هگرم بر کیلوگرم ب میلی 30ت آهن فعال گرم بر کیلوگرم و براي غلظ میلی 100

                                                
1- Nutrient Balance Index 



 پروین امامی و همکاران

 165

استان باالي حد بحرانی گزارش شده است  هاي درصد باغ 75فاده در خاك بیش از میزان روي قابل است
از نظر فسفر نیز بیش ). 2011، لته کتی فالح(باالي حد کفایت قرار دارند  ها درصد این باغ 42 و حدود

در استان . )2010اصل،  زاده نقی(باشد  رود بیش از حد بحرانی می جنوب گرگانهاي  درصد خاك 75از 
بررسی و  و هدف از این پژوهش غذایی براي هلو تعیین نگردیده است گلستان تاکنون نرم عناصر

  .باشد هاي هلوي استان گلستان با روش دریس می تغذیه باغارزیابی وضعیت 
  

  ها مواد و روش
سال در  2مدت  غذایی در هلو به روش دریس آزمایشی به عناصر ت تعادلوضعیمنظور تعیین  به

هاي مناطق  طور تصادفی از باغ هاستان گلستان اجرا شد و یک بانک اطالعاتی با استفاده از این روش ب
انتخاب و  ،برداري بود شرایط نمونه باغ که داراي 61این مطالعه تعداد  در. مختلف استان تهیه گردید

ها از  این باغ. ها تهیه شد از آن 1389و  1388ماه ها تکمیل و نمونه برگ در تیر دریس براي آن هاي فرم
مناطق مختلف استان که از نظر خصوصیات خاك، مدیریت باغبانی، عملکرد محصول و سن متفاوت 

ا از ه  برگ. ندبودپایه و رقم درختان یکسان  ،برداري، سن در هر واحد نمونه. هستند انتخاب شدند
هاي  نمونه). 2000اسماعیلی و همکاران، (ند دبرگ تهیه ش بارده همان سال همراه با دمهاي غیر سرشاخه

 نیتروژن. ندهاي آزمایشگاهی آماده شد تجزیه گیاه پس از شستشو و خشک شدن با آسیاب خرد و براي
 Labor-Technik Behrمدل ها به روش میکروکلدال و با دستگاه اتوآنالیزر کجلتک  کل نمونه

به   HClگیري با براي تعیین عناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم پس از عصاره. گیري شد اندازه
مدل فتومتري  ، فلیمBRITEمدل  هاي اسپکتروفتومتر ترتیب از دستگاه خشک، به یشاروش اکس

JENWAY PFP7 مدل  و جذب اتمیUNICAM 919 AA Spectrometer همچنین . استفاده شد
خشک، از  شبه روش اکسای  HClگیري با راي تعیین عناصر روي، منگنز، آهن و مس، پس از عصارهب

  ).1996امامی، (استفاده شد  UNICAM 919 AA Spectrometerمدل  دستگاه جذب اتمی
گروه  2اساس وضعیت ظاهري رشد گیاه و عملکرد محصول، به هاي مورد مطالعه بر کل نمونه

ازاي هر  کیلوگرم عملکرد به 30هایی با بیش از  نمونه. عملکرد کم تقسیم گردیدداراي عملکرد زیاد و 
کیلوگرم در هر درخت داشتند،  30تر از  هایی که عملکردي کم درخت در گروه عملکرد زیاد و نمونه
  باغ داراي عملکرد زیاد و  61باغ از  29با این حساب تعداد . در گروه عملکرد کم قرار داده شدند

  .غ داراي عملکرد کم بودندبا 32
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ها  این شاخص. هاي گروه عملکرد کم محاسبه شد عنصر مختلف براي باغ 9هاي دریس  شاخص
که روندي از کمبود، زیاد بود و یا تعادل عناصر  اند صورت اعداد مثبت، منفی و یا صفر نشان داده شده به
هاي تعیین شده، ضریب تغییرات گروه  نرمگروه از  2با استفاده از نسبت واریانس  باشد و می  گیاه در

هاي  ها با استفاده از فرمول این شاخص .دست آمد هها ب عملکرد زیاد و ترکیب شیمیایی برگ این باغ
  :)1986؛ سامنر، 1983؛ لتزش و سامنر، 1973بیوفیلز، ( دست آمدند هکالیبراسیون دریس به شیوه زیر ب

  

)1           (                                                
Z

NAfCAfBAf )/(...)/()/(  = شاخصA 
  

)2                (                                         
Z

NBfCBfBAf )/(...)/()/(  = شاخصB 
  

)3               (                                           
Z

NMfNBfNAf )/(...)/()/(  = شاخصN 
  

نسبت دو عنصر  A/Bضریب تغییرات نرم مربوطه در گروه عملکرد زیاد،  با در نظر گرفتنباال  هاي رابطهدر 
A  وB مورد مطالعه،  در نمونهa/b  نظر و مورد گیاهنرم یا حد بهینه این دو عنصر برايZ  تعداد توابع یا

  :زیر محاسبه شدند هاي باال طبق مثال ، اجزاي فرمولها کار رفته در محاسبه شاخص ههاي عنصري ب نسبت
  :f(A/B)براي محاسبه تابع 

  

)(/(                باشد                               A/B>a/b اگر )4(
/
/()/( CV
ba
BABAf 10001  

  

)(/(                     باشد                           A/B<a/b اگر )5(
/
/()/( CV
BA
baBAf 10001  

  

)/(0                                                                   باشد          A/B=a/b اگر )6( BAf  
  

هاي دریس، ترتیب نیاز غذایی و  پس از تعیین شاخص .شوند تعیین می f(A/B)سایر توابع نیز مانند 
اي دریس ه هاي انتخاب شده از گروه با عملکرد کم از جمع شاخص شاخص تعادل غذایی براي باغ

رابطه بین شاخص ). 1986؛ سامنر، 1973بیوفیلز، (ها محاسبه شد  بدون در نظر گرفتن عالمت آن
عملکرد با هاي جامعه  براي باغ Excelافزار  نرمتعادل غذایی با عملکرد و نمودار مربوطه با استفاده از 

وقتی این . باشد ه باغ میتعادل تغذی تعادل غذایی نشانگر تعادل یا نداشتن شاخص. کم تعیین گردید
یابد گیاه نیز به همان  شاخص صفر باشد، تغذیه باغ متعادل و وقتی از صفر فاصله گرفته و افزایش می

  .گردد تعادل باعث کاهش عملکرد می گیرد و این نداشتن اي فاصله می نسبت از حالت تعادل تغذیه



 پروین امامی و همکاران

 167

  نتایج و بحث
هاي برگ مورد تجزیه قرار گرفت و براي هر دو  مونهغذایی در ن عنصر 9که تعداد  با توجه به این

ضرب دو  صورت نسبت و حاصل هفرم بیان ب 108شود، تعداد  عنصر نیز یک فرم بیان در نظر گرفته می
هاي  عنوان نرم فرم بیان دو عنصري به 36دست آمده،  هفرم بیان ب 108از . دست آمد هعنصري عناصر ب

در  ها این نرم که استخراج شدبراي درخت هلو بهینه عنصري  غلظت 9انتخاب و  دریساستاندارد 
  .آورده شده است 1جدول 

  
  .ترین نسبت واریانس اساس بیشبر هاي انتخاب شده دریس نرم -1جدول 

 ضریب تغییرات  میانگین  فرم بیان ضریب تغییرات  میانگین  فرم بیان
N )79/13  46/2  )درصد  P×Mg  14/0  68/27  
P )35/12  24/0  )درصد  K/Cu  19/0  21/52 
K )12/25  29/2 )درصد  Zn/K  09/20 62/28 
Ca )77/17 03/2  )درصد Fe/K  06/60 95/22  
Mg )95/24 56/0 )درصد Mn/K  58/14 20/24 

Cu )37/36 51/14  )گرم بر کیلوگرم میلی K×Ca  71/4 72/34 
Zn )65/7 85/42  )گرم بر کیلوگرم میلی K×Mg  30/1 78/38  
Fe )23/20 73/132  )ر کیلوگرمگرم ب میلی  Zn/Cu 48/3 25/48  
Mn )21/28 54/32  )گرم بر کیلوگرم میلی  Fe/Cu 88/10 63/49 

N/P  34/10 91/19  Mn/Cu 65/2 28/51 

N/K  16/1  84/33  Cu×Ca 66/28 65/33 

N/Cu  20/0  95/44  Cu×Mg 63/7 61/31 

N/Zn  06/0 47/15 Fe/Zn  11/3 02/21  
Fe/N  49/55  26/28  Zn/Mn  44/1 71/33 

N/Mn  08/0 87/39 Zn×Ca 78/86  87/17 

N×Ca  94/4  67/17  Zn×Mg 05/24  31/27  
N×Mg  37/1 78/28 Fe/Mn 35/4 32/35  

K/P  47/9 20/24 Fe×Ca 96/272 92/30 

Cu/P  04/62  70/44 Fe×Mg 02/74 05/32 

Zn/P  54/179 65/13  Mn×Ca  58/66 75/35 

Fe/P  25/556 79/24  Mn×Mg  47/18 39/38 

Mn/P  81/135  57/30  Mg/Ca  28/0 67/29 

P×Ca 49/0  37/23      
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دلیل شرایط نامساعد خاك و یا سایر  غذایی در اندام گیاه، چه به تعادل عناصر که نداشتن جایی از آن
، باعث ...یریت صحیح، آبیاري نامطلوب ومد جمله تأثیر فاکتورهاي اقلیمی، نداشتنشرایط نامساعد از 

، فسفر، پتاسیم، ننیتروژشود، بنابراین با استفاده از غلظت عناصر  کاهش عملکرد درختان هلو می
ترین فرم بیان متشکل  دست آمده و با در نظر گرفتن مناسب هکلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، مس و روي ب

، با محاسبه 1دست آمده از جدول  ههاي ب و نرم ضرب دو عنصري عناصر یاد شده ها و حاصل از نسبت
که این روابط یین گردید غذایی ذکر شده تع عنصر 9هاي دریس براي  شاخص هابطشاخص دریس، ر

  .اند گنجانده شده 2در جدول 
  

  .در هلو Mnو  N ،P ،K ،Ca ،Mg ،Cu ،Zn ،Fe هاي دریس براي عناصر روابط شاخص -2جدول 
[f(N/P)+f(N/K)+f(N/Cu)+f(N/Zn)-f(Fe/N)+f(N/Mn)+f(N×Ca)+f(N×Mg)] 8/1 =IN 

[-f(N/P)-f(K/P)-f(Cu/P)-f(Zn/P)-f(Fe/P)-f(Mn/P)+f(P×Ca)+f(P×Mg)] 8/1 =IP 

[-f(N/K)+f(K/P)+f(K/Cu)-f(Zn/K)-f(Fe/K)-f(Mn/K)+f(K×Ca)+f(K×Mg)] 8/1 =IK 

[-f(N/Cu)+f(Cu/P)-f(K/Cu)-f(Zn/Cu)-f(Fe/Cu)-f(Mn/Cu)+f(Cu×Ca)+f(Cu×Mg)] 8/1 =ICu 

[-f(N/Zn)+f(Zn/P)+f(Zn/K)+f(Zn/Cu)-f(Fe/Zn)+f(Zn/Mn)+f(Zn×Ca)+f(Zn×Mg)] 8/1 =IZn 

[f(Fe/N)+f(Fe/P)+f(Fe/K)+f(Fe/Cu)+f(Fe/Zn)+f(Fe/Mn)+f(Fe×Ca)+f(Fe×Mg)] 8/1 =IFe 

[-f(N/Mn)+f(Mn/P)+f(Mn/K)+f(Mn/Cu)-f(Zn/Mn)-f(Fe/Mn)+f(Mn×Ca)+f(Mn×Mg)] 8/1 =IMn 

[f(Ca×N)+f(Ca×P)+f(Ca×K)+f(Ca×Cu)+f(Ca×Zn)+f(Ca×Fe)+f(Ca×Mn)-f(Mg/Ca)] 8/1 =ICa 

[f(Mg×N)+f(Mg×P)+f(Mg×K)+f(Mg×Cu)+f(Mg×Zn)+f(Mg×Fe)+f(Mg×Mn)+f(Mg/Ca)] 8/1 =IMg 

  
از واکنش  دست آمده زمان براساس اطالعات به طور هم هسیستم تلفیقی تشخیص و توصیه دریس ب
هاي  اساس اولویتذایی گیاه و توصیه کودي مناسب برگیاه به تشخیص کمبود و وضعیت تعادل غ

  ).2002 دریاشناس و رستگار،(پردازد  ص تعادل غذایی میدست آمده و شاخ هب
، شاخص 2هاي دریس از جدول  شاخص هابطو ر 1دست آمده از جدول  ههاي ب با استفاده از نرم

عملکرد کم با هاي  ، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، مس و روي در نمونهنیتروژنعناصر 
غذایی،  غلظت عناصر. محاسبه شد و ترتیب نیاز غذایی و همچنین شاخص تعادل غذایی تعیین گردید

هاي با عملکرد  هاي دریس، ترتیب نیاز غذایی و همچنین شاخص تعادل غذایی در برگ باغ شاخص
  .ندا نمایش داده شده 3کم در جدول 



 پروین امامی و همکاران

 169

  



 1392) 2(، شماره )20(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش

 170

  



 پروین امامی و همکاران

 171

بیانگر آن است که جز در موارد  3به جدول  ها در جامعه عملکرد کم با توجه بررسی شاخص
معدودي که عنصر در حالت تعادل قرار دارد، در سایر موارد عناصر یا در حالت کمبود و یا در حالت 

ها  غذایی در بعضی باغ گردد، دامنه وسیعی از کمبود عناصر که مشاهده می چنان هم. باشند زیادبود می
درصد  71/1- 95/2از  نیتروژنعنوان مثال غلظت  به. دیگر وجود دارد هاي ها در باغ گرفته تا زیادبود آن
همین امر باعث . هاي مختلف متغیر است گرم در کیلوگرم در باغ میلی 69/13-42/42و غلظت منگنز از 

ترین  ترین شاخص و در باغی دیگر مثبت شد تا شاخص دریس براي یک عنصر در یک باغ، منفی
 29و  6هاي شماره  و یا منگنز در باغ 21و  16هاي شماره  در باغ روژننیتبراي مثال . شاخص باشد

ز هر عنصر دیگري بنابراین ممکن است یک عنصر در یک باغ بیش ا. داراي چنین وضعیتی هستند
ها بیانگر آن است که  ساز باشد و همه این لهأکه در باغی دیگر زیادبود آن مس در حالی مورد نیاز باشد،

ها نامتعادل بوده است و این مصرف نامتعادل، عامل اصلی به هم  یمیایی در این باغمصرف کودهاي ش
  .باشد ها می غذایی و پایین بودن عملکرد در این باغ خوردن تعادل عناصر

ترین اولویت را در  بیش نیزیمم فسفر و ،، کلسیم3ترتیب نیاز عناصر غذایی در جدول  با توجه به
یابی به وضعیت کلی  براي دست .گیرند تر قرار می هاي پایین ناصر در اولویتنیاز غذایی داشته و باقی ع

 نیتروژنعنصر محاسبه گردید که براي براي هر هاي دریس  ها، میانگین شاخص اي باغ از تعادل تغذیه
، -1، براي روي - 1، براي مس - 5، براي منیزیم -15، براي کلسیم - 4، براي پتاسیم -8، براي فسفر +2

دست آمد که بر این اساس، متوسط ترتیب نیاز غذایی عناصر در  هب -5و براي منگنز  -2آهن براي 
از بین این عناصر، . باشد می Ca>P>Mg=Mn>K>Fe>Cu=Zn>N صورت هاي با عملکرد کم، به باغ

ترتیب  مقایسه بین .باشد ترین شاخص بوده و نیاز به آن در اولویت اول می کلسیم و فسفر داراي منفی
) 2008فرهی،  گودرزي و حسینی(دست آمده از انگور  هو نتایج ب غذایی در این پژوهش یاز به عناصرن

 ، در)Cu>Fe>P>Mn>Zn>N>Mg>K=B>Ca(خالف متوسط نیاز غذایی انگور  دهد که بر نشان می
رین ت در انگور کمکلسیم که  حالی اولویت نیاز بوده در ، کلسیم درمتوسط نیاز غذایی هلوي این پژوهش

، سن درختانی که مورد هاي این پژوهش نیاز به کلسیم در اولویت قرار دارد زیرا در باغ .نیاز را داشت
که منطقه جذب کلسیم در ریشه بسیار محدود  دلیل آن به. باشد برداري قرار گرفتند، تقریباً باال می نمونه

 توانند جذب کنند یم را میهایی که هنوز چوبی نشده و بسیار جوان هستند کلس است و فقط ریشه
  گزارش کردند که کلسیم تبادلی ) 2009(پور  نژاد و دردي نصراهللا، عالوه هب. )2004تیلور و لوکاسیو، (

وقتی . باشد می تر کمهاي آهکی  از میزان معمول در خاك هلوي استان گلستان هاي ي باغها در خاك
  ر را کاهش داده و کمبود آن عنصر غذایی غلظت یک عنصر غذایی زیاد است، فعالیت بعضی از عناص
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ر اثر فرآیند تواند ب ترتیب نیاز غذایی می ه بهتر روي در گیاه با توج نیاز کم. آورد وجود می را به
  .ی روي با فسفر باشدتآنتاگونیس

). 1984نی، چ(آهن یک روش قابل اعتمادي نیست  گیري میزان هاي گیاهی براي اندازه تجزیه بافت
هاي گیاهی ممکن است به ظهور کمبود در گیاه ارتباطی داشته یا نداشته  موجود در بافت غلظت آهن

که  در حالی. ارزیابی شده است) برگ هلو(، مقدار آهن کل در بافت گیاهی در این پژوهش. باشد
ین تعی برايتواند  جاي آهن کل می گیري آهن فعال به اند که اندازه بعضی دانشمندان پیشنهاد کرده

غذایی  ، با توجه به متوسط ترتیب نیاز به عناصربنابراین در این پژوهش. ضعیت آهن گیاه بهتر باشدو
 .ود کمبود آهن در منطقه باشدتواند دلیلی بر نب تر بودن آهن کل نمی هاي با عملکرد کم، بیش در باغ
از  ها درصد باغ 17و از نظر آهن کل استان گلستان  هاي درصد باغ 62که نشان داد نیز ) 2011(امامی 

  .درننظر غلظت آهن فعال زیر حد کفایت قرار دا
 ؛2009پور،  نژاد و دردي نصراهللا(گلستان هاي استان  باال بودن میزان فسفر خاك در باغ بر خالف

 داران، نیاز به فسفر در این پژوهش روي مصرف کود فسفري در میان باغ و زیاده) 2010اصل،  زاده نقی
دلیل  ها باالست، این امر ممکن است به چه میزان فسفر در خاك این باغاگر. ار گرفتدر اولویت قر

دلیل آهکی  هاز طرف دیگر ب. ها میزان آن باالست ها باشد که در این باغ فسفر توسط رسزیاد تثبیت 
آپاتیت رسوب  صورت فلورآپاتیت و هیدروکسی هفسفر با کلسیم باحتماالً هاي منطقه،  بودن خاك

ون چ. کند آن براي گیاه اولویت پیدا میدر نتیجه فسفر قابل استفاده براي گیاه کم بوده و نیاز به . کند می
 بنابراین ،کند گردد و حرکت نمی شدت تثبیت می هکی بهاي آه ویژه در خاك فسفر در خاك به

  .رسد ینظر م باشد، ضروري به جا می کودها در عمق خاك که قسمت اعظم ریشه در آن گذاري جاي
، منگنز و منیزیم در درصد 72، فسفر در درصد 87ج، مشخص شد که کمبود کلسیم در با توجه به نتای

از  درصد 34در  نیتروژن، مس و درصد 47، روي در درصد 56، پتاسیم در درصد 62، آهن در درصد 69
پتاسیم، و  درصد 3، فسفر و مس هر یک در نیتروژندر این میان . هاي با عملکرد کم وجود دارد باغ

با تعیین  .هاي با عملکرد کم در حالت تعادل هستند از باغ درصد 6 منیزیم و منگنز هر یک در
هاي دریس و ترتیب نیاز غذایی عناصر جامعه عملکرد کم، شاخص تعادل غذایی براي هر باغ  شاخص

دست  ههاي ب نرم آزمایش کارآیی براي. گنجانده شده است 3محاسبه شد که این شاخص نیز در جدول 
شکل (، مورد بررسی قرار گرفت در جامعه عملکرد کم شاخص تعادل غذاییآمده، ارتباط بین عملکرد و 

این امر . باشد می 65 تر از شاخص تعادل غذایی کم هاي عملکرد کم، داراي درصد باغ 72بیش از ). 1
  .دارند) متوسط عملکرد منطقه(کتار تن بر ه 15 تر از کم عملکردي ها درصد این باغ 72دهد که  نشان می
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  .غذایی و عملکرد هلو در جامعه عملکرد کم رابطه بین شاخص تعادل عناصر -1شکل 
  

والورث و . رابطه معکوس بین شاخص تعادل غذایی و عملکرد هلو وجود دارد 1شکل با توجه به 
ي دریس عملکرد کاهش ها مطلق شاخصزایش مجموع قدرنیز گزارش کردند که با اف) 1987( سامنر

آنجلز و همکاران . و عملکرد رابطه معکوس وجود دارد شاخص تعادل غذایییعنی بین . کند پیدا می
. دست آوردند هبتعادل غذایی، عملکرد و شاخص بین  ینیز رابطه معکوس) 1992(و سجادي ) 1990(

 شاخص تعادل غذاییو  که رابطه بین عملکرد است کند این در ذهن تداعی می 1چه را که شکل  آن
مقدار عملکرد افزایش  شاخص تعادل غذایی،یک رابطه خطی معکوس است و همیشه با کاهش 

  .اما این مطلب فقط در حالتی صادق است که دیگر عوامل مؤثر بر عملکرد، ثابت باشند .خواهد یافت
  

  گیري نتیجه
 دهنده نداشتن ر بود که نشانتر از صف ها، همه بزرگ شاخص تعادل غذایی محاسبه شده براي باغ

متوسط ترتیب نیاز غذایی . باشد وسیله درختان هلو می تعادل نسبی بین عناصر غذایی جذب شده به
، منگنز درصد 72درصد، فسفر در  87هاي با عملکرد کم نشان داد که که کمبود کلسیم در  عناصر در باغ
 34، مس و ازت در درصد 47، روي در درصد 56، پتاسیم در درصد 62، آهن در درصد 69و منیزیم در 

هلوي  هاي اي در باغ این بررسی نشان داد که تعادل تغذیه. هاي با عملکرد کم وجود دارد از باغ درصد
  .است ها دهی نامتعادل در این باغمدیریت صحیح و کود بیانگر نداشتناستان وجود ندارد و 
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Abstract1 

The sufficient amounts of essential nutrients should be supplied for plants 
normal growth if the soil cannot provide them. For this purpose, it is necessary to 
find appropriate measurement method for determining the rate of nutrient 
deficiency. DRIS is an efficient method due to problems of nutrients concentration 
critical level and sufficiency limit methods, variations of these limits in different 
plant cultivars and climatic conditions, and dependence of results to sampling time. 
Thus, an experiment has been conducted in 61 peach orchards of Golestan province 
for two years (1388-1390). The orchards were divided into high and low yielding 
populations according to DRIS method (on the yield basis of 30 kg/tree); then, all 
expression forms, their variances in the two populations and variance ratios of the 
low (SB) to high (SA) yielding populations were determined. DRIS-derived 
sufficiency ranges originated from high yielding populations and taking into 
account variance ratios (SB/SA), which were 2.46, 0.24, 2.29, 2.03 and 0.56% for N, 
P, K, Ca and Mg and 132.7, 32.5, 14.5 and 42.9 mg/kg for Fe, Mn, Cu and Zn, 
respectively. The DRIS indices for the 9 nutrients were calculated in the low 
yielding populations using DRIS calibration formulas and Nutrient Balance Index 
(NBI) was determined for each of these orchards. Results indicated that the average 
order of nutrients requirement in the low yielding orchards is as following: 
Ca>P>Mg=Mn>K>Fe>Cu=Zn>N. 
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