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  سخت استان کهگیلویه و بویراحمد اي در تاکستانهاي منطقه سی ارزیابی تعادل تغذیه
 با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه

  
  1اله گودرزي کرم

  چکیده 
هاي تولیدي  وجود تعادل بین عناصر غذایی در باغهاي میوه، عامل مهمی در افزایش عملکرد و بهبود کیفی میوه

روش انحراف از درصد . باشد اي در باغها می گ، روش مناسبی براي ارزیابی وضعیت تعادل تغذیهتجزیه بر. باشد می
در این روش، . ، مدلی جدید و آسان در مقایسه با روشهاي قبلی در تفسیر نتایج تجزیه برگی استDOP) (2بهینه 

. اي بسیار مهم است یریت تغذیهگردد که از جنبه مد شاخصی با استفاده از فرمول زیر براي هر عنصر محاسبه می
100)/Cref ]-100× DOP= [(Cدر این فرمول : DOP  ،انحراف از درصد بهینهC  غلظت عنصر غذایی در نمونه برگ

در این تحقیق، به منظور . باشد غلظت عنصر غذایی در نمونه برگ باغهاي با عملکرد باال می Crefباغ مورد بررسی و 
باغ، نمونه  40سخت استان کهگیلویه و بویراحمد، از تعداد  اي تاکستانهاي منطقه سی ارزیابی وضعیت تعادل تغذیه

غلظت بهینه . هاي الزم قرار گرفتند برگ و خاك تهیه و با استفاده از روشهاي متداول آزمایشگاهی، مورد تجزیه
 کلسیم و منیزیم به ترتیبعناصر غذایی در برگ باغهاي با عملکرد نسبی باال، براي عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، 

 ، 3/110، 5/206درصد و براي عناصر آهن، منگنز، روي، مس و بور به ترتیب  4/0و  7/1، 42/1، 7/0، 05/5
) (DOP شاخص انحراف از درصد بهینهبدین ترتیب  .گرم در کیلوگرم تعیین گردید میلی 9/33و  6/14، 5/61

ج نشان داد که همه باغهاي با عملکرد نسبی پایین، در وضعیت نتای. براي باغهاي با عملکرد پایین محاسبه شد
 ، پتاسیم در %82، منگنز و مس هر یک در %91نامتعادلی از عناصر غذایی قرار داشته و کمبود آهن در 

 . قابل پیش بینی است  از این باغها،% 5/54و بور در % 59، روي در 67%
  )(DOPروش انحراف ازدرصد بهینه  -اي  تعادل تغذیه -انگور  :هاي کلیدي واژه

  

                                                
  کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد -  1
 - 24/10/84: و تصویب 20/2/81:وصول  

Deviation from Optimum Percentage-2   

  مقدمه 
تـرین و مهمتـرین محـل     از آنجا که برگ اصـلی 

متابولیسم گیاه است و غلظت عناصـر غـذایی در بـرگ در    
 همبستگی خوبی بـا مراحل خاصی از رشد و تکامل نبات، 

و  بـرگ تجزیـه  لذا ، )Bould ،1966(گیاه دارد عملکرد آن 
ـ  هـاي   ر اسـاس روشـی  تفسیر نتایج حاصله، به شرطی که ب

تواند اطالعات خوبی از وضعیت  انجام گیرد، می استاندارد
هـاي کـودي    تغذیه گیاه بدست داده و متعاقـب آن توصـیه  

از طرفـی وجـود تعـادل بـین عناصـر      . مناسب انجام پذیرد
غذایی در باغهاي میوه، عامل مهمی در افزایش عملکـرد و  

، )Sumner )1986. باشـد  هاي تولیدي مـی  بهبود کیفی میوه
معتقد است که عدم تعادل عناصر غذایی در درختـان میـوه   

. دهـد  میزان عملکرد و کیفیت میوه را تحت تأثیر قـرار مـی  

ــین عناصــر )Habib )2000تحقیقــات  ، در مــورد روابــط ب
غذایی در بـرگ و عملکـرد کمـی و کیفـی باغهـاي میـوه       

نشان داده است که تغذیه متعادل، عامل مهمـی در  همچنین 
یکی از علل عمـده پـایین   . باشد ملکرد و کیفیت میوه میع

باغهاي میوه کشور، عـدم مصـرف   در بودن عملکرد هکتار 
متعادل کود و به عبـارت دیگـر تغذیـه نـامطلوب درختـان      

  ). 1378 طباطبایی، ملکوتی و(میوه، تشخیص داده شده است 
هاي جدید  اي با ابداع سیستم مبحث تعادل تغذیه

  . ه اسـت آمـد  گیاهان، بـه صـورت کمـی در    ارزیابی تغذیه
)Beaufils ،1973 .(  ــع ــها و در واقـ ــن روشـ ــی از ایـ یکـ

جدیدترین آنها، که در دهه اخیر ابـداع شـده اسـت، روش    
انحـراف از درصـد بهینـه      در عین حـال کـاربردي   ساده و
(DOP) باشـد  می )Montanes   ،درایـن  ). 1993و همکـاران
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رتبه داده شـده و یـک   روش به عدم تعادل عناصر در گیاه 
آید کـه   ترتیب عدم تعادل، براي عناصر مختلف بدست می

و  Montanes( اي بسـیارمهم اسـت   از جنبه مدیریت تغذیه
ترتیـب عـدم تعـادل    ). 1379و ملکـوتی،   1993همکـاران،  

بـراي هـر عنصـر     DOPبا محاسبه شـاخص   عناصر غذایی
و شـاخص  شـاخص منفـی کمبـود عنصـر،     . گردد میسر می

که   و در صورتیمورد نظر را می رساند عنصر  يزیادمثبت 
معلوم مـی شـود غلظـت مـاده غـذایی      صفر باشد شاخص 

). 1993و همکـاران،   Montanes( دارداندازه تعـال وجـود   
همچنـین در ایــن روش بــا محاســبه مجمــوع قــدر مطلــق  

تـوان بـه شـدت     شاخصهاي انحراف از درصـد بهینـه، مـی   
گونـه کـه عـدد صـفر      دینب. خروج از حالت تعادل پی برد

چه عدد بزرگتر شود نشان دهنده  بیانگر حالت تعادل و هر
و  Montanes(باشـد   انحراف بیشـتر از حالـت تعـادل مـی    

  ).1379و ملکوتی،  1993همکاران، 
این روش به دلیل جدیـد بـودن هنـوز بـه طـور      

ــه اســت  ــورد اســتفاده قــرار نگرفت و  Montanes. وســیع م
ایــن روش را مــورد بررســی و ) 1995و  1993(همکــاران 

مطالعه قرار داده و با انجام آزمایشاتی، قابلیتهاي استفاده از 
با نیز ، )1995(و همکاران  Yuanmao .اند آن را یادآور شده

اي در باغهـاي   استفاده از ایـن روش، ناهنجاریهـاي تغذیـه   
 غذایی راسیب را مورد بررسی قرار داده و کمبود عناصري 

، وضـعیت  )1379( ملکـوتی و همکـاران   .شناسایی کردنـد 
تغذیه باغهاي انگور را در مناطقی از کشور مـورد بررسـی   

نتیجه گرفتند که پایین بودن عملکرد در باغها به  قرار داده و
و  بـاال  pHدلیل مصرف نامتعادل کود، آهکی بودن خاك و 

 Ambergerمطالعات . باشد بیکربناته بودن آبهاي آبیاري می
ــاران ــه   ) 1988( و همکـ ــعیت تغذیـ ــوص وضـ در خصـ

تاکستانهاي مصر نشان داد که وقتی مصـرف کـود متعـادل    
نیست، یعنـی وقتـی از کودهـاي اصـلی بـدون توجـه بـه        

شـود، هـیچ    مصرف استفاده مـی   کودهاي حاوي عناصر کم
نتـایج تحقیقـات   . شـود  افزایشی در عملکرد حاصـل نمـی  

Lovic د که بـا  در تغذیه انگور نشان دا) 1995( و همکاران
تـوان عملکـرد و کیفیـت     مصرف متعادل و صحیح کود می

از آنجا که انگـور  . انگور را به نحو چشمگیري افزایش داد
مهمترین محصول باغی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده و 
در سالهاي اخیر حدود نیمی از این باغها دچار افت شـدید  

ر ها د محصول گردیده و عوارضی چون کوچک ماندن حبه
هـا، دیررسـی و بـاقی     خوشه، تنک و نامرتب بودن خوشـه 

ها، شـیوع دارد کـه    ماندن مزه ترش و سبز ماندن رنگ حبه
شود منشاء آنها، عدم تعادل عناصر غـذایی   احتمال داده می

در باغها باشد، با هدف بررسی وضعیت عناصر غـذایی در  
سخت استان کهگیلویـه و بویراحمـد    تاکستانهاي منطقه سی

سمت اعظم باغهاي انگور در آن واقـع شـده اسـت و    که ق
شناسایی عناصر محدودکننده عملکـرد و تعیـین تعـادل یـا     

اي در باغها و همچنـین کسـب اطـالع از     عدم تعادل تغذیه
اي، ایـن تحقیـق بـا     شدت انحراف از حالت تعادل تغذیـه 

در  (DOP)اســتفاده از روش انحــراف از درصــد بهینــه    
  .آمده است شده به مرحله اجرا درتاکستانهاي منطقه یاد 

  مواد و روشها 
سـخت اسـتان    از بین باغهاي انگـور منطقـه سـی   

بــاغ را کــه داراي    40کهگیلویــه و بویراحمــد، تعــداد    
عملکردهاي متفاوت از کمترین مقدار تـا بـاالترین مقـدار    

انتخـاب نمـوده و در اواسـط زمـان       دهـی بودنـد،   محصول
 شدجمع آوري ه با دمبرگ گلدهی از آنها نمونه برگ همرا

هاي برگ بالفاصله بـه   نمونه). 1378ملکوتی و طباطبایی، (
آزمایشگاه منتقل و توسط آب مقطر شسته شده و در دمـاي  

درجه سانتیگراد آون خشک و به وسیله آسـیاب برقـی    65
ــد ــودر گردیدن ــایی، ( پ ــوتی و طباطب ــن ). 1378ملک در ای

کلسـیم، منیـزیم،    ها غلظت ازت کل، فسـفر، پتاسـیم،   نمونه
آهن، منگنز، روي، مس و بور، بر اساس روشـهاي متـداول   

امـامی،  ( گیـري شـد   موسسه تحقیقات خـاك و آب انـدازه  
ــد    ). 1375 ــر واح ــتر، ازه ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه
از اعماق صفر تـا سـی سـانتیمتر و سـی تـا        برداري، نمونه

شصت سانتیمتر، نمونه مرکب خاك تهیه شـد کـه پـس از    
در هواي آزاد، کوبیدن و عبـور دادن از الـک    خشک کردن

، آهک، کربن آلی، فسـفر و پتاسـیم   pHدو میلیمتري، میزان 
قابل جذب و درصد شن، سیلت و رس آنها، با اسـتفاده از  

احیـایی،  ( گیـري شـد   روشهاي متداول آزمایشگاهی انـدازه 
پس از برداشت محصول، عملکرد انگـور در تمـام   ). 1373

انگین غلظـت عناصـر غـذایی و ضـریب     باغها تعیین و میـ 
هاي برگ باغهایی که داراي عملکرد  تغییرات آنها در نمونه

تن در هکتار و باالتر بودند، به عنوان مقادیر اسـتاندارد   20
سپس براي باغهایی که داراي عملکـرد پـایین   . محاسبه شد

بودند، با استفاده از این مقادیر استاندارد، شاخص انحراف 
بـراي عناصـر غـذایی مختلـف بـا       (DOP)ینه از درصد به

محاسـبه   =Cref] -100× [(C DOP/(100استفاده از فرمـول 
: Cدر ایــن فرمــول ). 1993و همکــاران،  Montanes( شــد

غلظت عنصر غذایی در نمونـه گیـاهی کـه در نظـر اسـت      
گیاهـان بـا   معمـوالً  (تغذیه آن مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد     

سـتاندارد عنصـر غـذایی    غلظـت ا : Crefو ) عملکرد پایین
بـا  . باشـند  ، می)بدست آمده از باغهاي داراي عملکرد باال(

استفاده از شاخصهاي محاسبه شده، ترتیب نیاز غذایی باغها 
ــذایی     ــر غ ــین و عناص ــف، تعی ــذایی مختل ــر غ ــه عناص ب

در پایـان، جمـع   . محدودکننده عملکرد، مشخص گردیدنـد 
، )(DOPقدر مطلق شاخصـهاي انحـراف از درصـد بهینـه     
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انحراف براي باغهاي با عملکرد پایین محاسبه شد تا میزان 
  .اي آنها مشخص شود از حالت تعادل تغذیه

  نتایج و بحث 
 -دامنه تغییرات و میـانگین خصوصـیات فیزیکـو   

نشـان داده  1 شیمیایی خاك باغهاي مورد مطالعه در جـدول 
شـیمیایی خـاك    -مقایسه خصوصیات فیزیکـو  . شده است
اي عملکرد پایین با خاك باغهاي داراي عملکرد باغهاي دار

رسد تفاوت  دهد که به نظر نمی باال، در نگاه کلی، نشان می
فاحشی که منشاء اختالف عملکرد باغها باشد، بین این دو 

هـر دو خـاك در کـالس بـافتی     . دسته وجود داشته باشـد 
نسـبتا بـاال    pH آهکی شـدید بـا  شدیداً سنگین قرار گرفته، 

ملکوتی و ( باشد یانگین فسفر و پتاسیم آنها باال میبوده و م
امـا بـا نگـاه دقیقتـر بـه نتـایج متوجـه        ). 1378طباطبـایی،  

شویم که میزان آهک خاك باغهاي با عملکرد پـایین در   می
و در %) 52/36در مقابـل  % 42/45%( 9افق سطحی، حـدود  

بیشـتر،  %) 4/40در مقابـل  % 20/48(  %8افق زیرین حدود 
pH واحد  09/0واحد و در افق زیرین  1/0فق سطحی در ا

  % 52/0بیشتر و میـزان کـربن آلـی خـاك در افـق سـطحی       
% 7/1( %24/0و در افـق زیـرین   %) 46/2در مقابل % 94/1(

  .باشد کمتر از باغهاي با عملکرد باال می%) 94/1در مقابل 
فعـال   غیـر  درکربنات کلسـیم  میزان بدیهی است   

). 1376ملکوتی و غیبی، ( داردت غذایی دخالعناصر کردن 
باشد، اما با اسـتناد بـه    واحد می 1/0نیز اگرچه  pHتفاوت 

ــه  ــک واحــد)Lindsay )1978ایــن یافت ــه تغییــر ی  pH ، ک
برابر  100تواند حاللیت عناصري چون روي را به میزان  می

توان گفت که تفاوت  افزایش و یا برعکس کاهش دهد، می
میزان کربن . د نادیده گرفته شودتوان نیز نمی pHواحد  1/0

اختالف این آلی نیز باید گفت، قضیه کمی متفاوت بوده و 
باشد و از آنجا که وجود مواد آلی در  زیاد میها در مواردي 

شیمیایی خـاك،  -خاکها عالوه بر بهبود خصوصیات فیزیکو
ملکـوتی،  ( دهـد  مصرف را افزایش مـی   حاللیت عناصر کم

این به باغهاي با عملکرد باال به اي تغذوضعیت لذا ، )1378
  .بهتر استدلیل نیز 

توان اظهار نظر کـرد کـه ایـن     پس درمجموع می  
تفاوتها در خاك اگر چه نه به عنوان عامل اصلی، بلکه بـه  

تواند در اختالف عملکرد باغهـا مـؤثر    عنوان یک عامل می
ــد ــاران  . باش ــوتی و همک ــاي  )1379(ملک ــه ناهنجاریه ، ک
گور را در مناطقی از کشور مـورد بررسـی قـرار    اي ان تغذیه

اند، همین عوامل را بـه عنـوان یکـی از دالیـل کمبـود       داده
 .اند عناصر ریزمغذي و کاهش عملکرد باغها عنوان کرده

غلظـت عناصــر غــذایی در بـرگ گیاهــان بــا عملکردبــاال،   
از . آمده اسـت  2میانگین و ضریب تغییرات آنها در جدول 

صر غذایی این باغها مطابق آنچه کـه در  میانگین غلظت عنا

روش انحراف از درصد بهینه آمده است، بـه عنـوان ارقـام    
استاندارد، جهت محاسـبه شاخصـهاي انحـراف از درصـد     

ــه  ــد)(DOPبهین ــتفاده گردی ــاران،  Montanes( ، اس و همک
1993.(  

گـردد، شاخصـها بـه     همانگونه کـه مالحظـه مـی   
اند کـه   شان داده شدهصورت اعداد مثبت، منفی و یا صفر ن

تعـادل  یـا غلظـت   کمبـود و  ي به ترتیب نشان دهنده زیـاد 
بررسی دقیق شاخصها حکایت از آن  .عناصر غذایی هستند

دارد که جز در موارد بسیار معدودي کـه عنصـر در حالـت    
تعادل قرار دارد، در سایر موارد عناصر یا در حالت کمبـود  

ایـن شاخصـها   . باشـند  بـود مـی   هستند و یا در حالت زیاد
اي وسیع از کمبـود عناصـر    دهند که دامنه همچنین نشان می

بود آنها در بعضی دیگر از  غذایی در بعضی از باغها تا زیاد
، 26تا  29/3به عنوان مثال غلظت مس از . باغها وجود دارد
 4/67تـا   3/18و غلظت بور از  173تا  26غلظت منگنز از 

غهاي مختلـف، متغیـر   گرم در کیلوگرم برگ خشک با میلی
همین امر باعث گردیده است تا شاخص انحراف از . است

ترین  براي یک عنصر در یک باغ منفی )(DOPدرصد بهینه 
بـه  . تـرین شـاخص باشـد    شاخص و در باغی دیگر مثبـت 

و یـا بـور در    16و  19عنوان مثال مس در باغهاي شـماره  
ــماره  ــاي ش ــتند  9و  18باغه ــعیتی هس ــین وض . داراي چن

نابراین ممکن است یک عنصر در یـک بـاغ بـیش از هـر     ب
عنصر دیگري مورد نیاز باشد، در حالی که در بـاغی دیگـر   

ساز باشد و همه اینهـا حکایـت از آن دارد    آن مسئله يزیاد
که مصرف کودهاي شیمیایی در این باغها بسـیار نامتعـادل   

. کـرده اسـت   بوده و از هیچ قاعده و قـانونی پیـروي نمـی   
اي نیز حکایـت از آن داشـت کـه باغـدار      ي منطقهبررسیها
نظر از نیاز یا عدم نیاز باغ، به هر کودي که دسترسی  صرف

و ایـن مصـرف   . کـرده اسـت   نمـوده، اسـتفاده مـی    پیدا می
نامتعادل کود، عامل اصلی بهم خوردن تعادل عناصر غذایی 

  . باشد و پایین بودن عملکرد در این باغها می
در مناطقی ) 1379(مکاران تحقیقات ملکوتی و ه

نشان داده است که تغذیه نامتعادل یکـی  همچنین از کشور 
. از مهمترین عوامل پایین بودن عملکرد تاکستانها بوده است

، بـا مصــرف متعـادل کــود،   )Agaeue )1984در تحقیقـات  
ــت  ــزایش یاف ــت انگــور اف و  Mahorkar. عملکــرد و کیفی

در باغهـاي انگـور،    ، نیز با تغذیه متعـادل )1986( همکاران
افـزایش  به ازاء هـر بوتـه   کیلوگرم  10عملکرد را به میزان 

  .دادند
نکته قابل توجه این است که جمـع قـدر مطلـق    

براي باغهاي مختلـف، همگـی   ) DOP)DOP Σشاخصهاي 
بزرگتر از صفر و در بسیاري از موارد خیلی بزرگتر از صفر 

هـاي انگـور   اي در باغ بوده که حکایت از عدم تعادل تغذیه



  با استفاده از روش سخت استان کهگیلویه و بویراحمد اي در تاکستانهاي منطقه سی تغذیه ارزیابی تعادل/  30

لذا با توجه به اینکه هرچه ایـن عـدد بزرگتـر باشـد     . دارد
و گیـاه از  ) 1379ملکـوتی،  (تر بـوده   مصرف کود نامتعادل

گیرد و هرچه تعادل غذایی  اي بیشتر فاصله می تعادل تغذیه
یابـد،   در گیاه بیشتر به هم بخورد عملکرد بیشتر کاهش می

شاخصـهاي   اي معکوس بین جمـع قـدر مطلـق    باید رابطه
DOP)DOP Σ (   و عملکـرد محصــول وجـود داشــته باشــد

این رابطه در شکل یک نشان داده شده و ). 1379ملکوتی، (
شود با افزایش جمـع قـدر مطلـق     همانگونه که مشاهده می

این . کاهش یافته استعملکرد ) DOP)DOP Σشاخصهاي 
دار بوده و با نتایج  معنی% 1رابطه معکوس در سطح احتمال 

که در این مـورد انجـام گرفتـه مطابقـت     مشابهی قات تحقی
  ).1995 و1993و همکاران، Montanes( دارد

دهـد کـه کمبـود     نشان میهاي این آزمایش  یافته
درصـد،   82 درصد، منگنز و مـس هـر یـک در    91آهن در

 5/54درصـد و بـور در    59درصـد، روي در   67پتاسیم در 
شـک   بـی بینی  قابل پیشدرصد از باغهاي با عملکرد پایین 

که اي الزم است  جهت رساندن باغها به حالت تعادل تغذیه

در هر باغ با توجه به شاخصهاي محاسبه شده و ترتیب نیاز 
بـه مصـرف کودهـاي    مبـادرت  به عناصر غذایی مختلـف،  

حاوي عناصري که در کمبود هستند، مبادرت و از مصـرف  
ي بود هستند، خـوددار  کودهاي حاوي عناصري که در زیاد

  .شود
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  هاي خاك باغها هاي فیزیکوشیمیایی انجام یافته بر روي نمونه خالصه نتایج تجزیه - 1جدول 

اغ
ع ب

نو
مق  

ع
  cm  

دامنه 
  کربن آلی  %آهک  pH  تغییرات

%  
فسفر قابل 

  جذب
mg/kg  

  پتاسیم قابل
  جذب

mg/kg  

  شن
%  

  سیلت
%  

  رس
%  

اال
د ب

کر
عمل

 با 
اي

غه
با

  

30-0  

  20  6/27  4/19  280  2/15  4/1  15  2/7  حداقل
  41  7/44  4/51  1000  40  9/3  50  7/7  حداکثر

  06/30  62/35  31/34  637  2/33  5/2  37  5/7  میانگین

60-
31  

  21  7/25  3/20  254  8/10  1  19  3/7  حداقل 
  43  6/51  3/52  1000  40  9/2  59  7/7  حداکثر

  11/31  64/32  25/36  523  29  9/1  40  5/7  میانگین

رد 
ملک

ا ع
ي ب

غها
با

ین
پای

  

30-0  

  13  6/13  3/23  176  11  1  25  2/7  حداقل
  42  7/44  4/73  1680  40  9/2  60  9/7  حداکثر

  91/26  76/29  33/43  538  28  9/1  45  6/7  میانگین

60-
31  

  8  7/13  3/24  132  4/6  9/0  23  4/7  حداقل 
  39  6/43  3/78  1440  40  3  61  8/7  حداکثر

  05/27  6/29  35/43  471  3/23  7/1  48  6/7  میانگین
  
  

  )اعداد استاندارد(غلظت عناصر غذایی در برگ انگور باغهاي با عملکرد نسبی باال و میانگین آنها  - 2جدول 
  شماره
  نمونه
  

  گرم در کیلوگرم میلی  درصد

  ازت
N  

  فسفر
P  

  پتاس
K  

  کلسیم
Ca  

  منیزیم
Mg  

  آهن
Fe  

  منگنز
Mn  

  روي
Zn  

  مس
Cu  

  بور
B  

1  13/4  76/0  60/1  52/1  34/0  185  3/91  1/85  8/13  7/34  
2  92/3  60/0  42/1  83/1  41/0  183  4/57  8/46  7/11  6/34  
3  24/3  87/0  53/1  88/1  45/0  139  8/97  1/35  5/8  1/26  
4  92/4  1  87/1  61/1  42/0  200  112  4/90  6/10  6/27  
5  99/4  72/0  37/1  62/1  44/0  185  8/97  9/81  8/14  4/31  
6  83/4  62/0  25/1  60/1  40/0  206  9/131  4/73  5/25  1/24  
7  01/5  62/0  37/1  89/1  39/0  200  104  2/53  3/17  5/34  
8  89/4  60/0  29/1  54/1  39/0  262  200  2/60  7/10  8/35  
9  75/5  60/0  39/1  53/1  42/0  220  112  1/68  2/14  7/35  
10  97/4  54/0  46/1  50/1  38/0  257  111  6/56  8/20  6/31  
11  71/4  62/0  22/1  59/1  39/0  235  158  9/61  8/10  33  
12  50/4  58/0  24/1  37/2  48/0  273  174  4/49  4/20  3/43  
13  70/4  48/0  16/1  49/1  39/0  196  148  8/69  2/18  8/31  
14  95/4  53/0  27/1  60/1  34/0  202  8/126  72  1/16  1/42  
15  76/5  95/0  58/1  08/2  43/0  188  4/68  7/34  2/15  7/39  
16  93/6  87/0  57/1  90/1  45/0  195  72  7/38  8/11  9/31  
17  64/6  83/0  53/1  61/1  37/0  182  9/58  7/55  5/11  7/39  
18  02/6  89/0  44/1  48/1  38/0  209  4/63  5/65  7/10  9/39  

  9/33  6/14  5/61  3/110  5/206  40/0  70/1  42/1  7/0  05/5  میانگین
  

براي تمام عناصر و ) DOP(پایین، شاخص انحراف از درصد بهینه غلظت عناصر غذایی در برگ باغهاي با عملکرد 
  . آوري شده است جمع 3در جدول ) DOP)DOP Σترتیب نیاز غذایی و همچنین جمع قدر مطلق شاخصهاي
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  ا عملکرد پاییناي باغهاي ب ،  ترتیب نیاز غذایی و میزان انحراف از حالت تعادل تغذیهDOPغلظت عناصر غذایی در برگ،  شاخصهاي  - 3جدول 

∑
D
O
P 

  ترتیب نیازغذایی
عملکر

  د
  انگور

  ترکیب شیمیایی برگ  ( DOP )انحراف از درصد بهینه 

باغ
ره 

شما
  

B  Cu  Zn  Mn  Fe  
  

Mg  Ca  K  P  N  B 
ppm  

Cu 
ppm  

Zn 
ppm  

Mn 
ppm  

Fe  
ppm  

Mg 
%  

Ca 
%  

K 
%  

P 
%  

N 
%  

201  Mn>N>Cu>Fe>K>Z
n 
>Ca>B>P>Mg  

14  5  34-  0  76-  21-  13  2  1-  9  40-  7/35  68/9  2/61  26  163  45/0  73/1  41/1  76/0  01/3  1  

208  Cu>Fe>N>B>Mn>K
> Zn>Ca=Mg>P            

5/12  31-  57-  6-  17-  38-  3-  3-  6-  14  33-  5/23  31/6  8/57  5/91  129  39/0  65/1  33/1  8/0  34/3  2  

159  B>Mn>Fe>N>Zn>C
a>          
Mg=Cu>P>K  

15  30-  10  0  12-  8-  10  5  46  36  2-  9/23  1/16  2/61  7/96  189  44/0  79/1  07/2  95/0  95/4  3  

264  Cu>B>Fe>Mn>Ca>
Mg>Zn>K>P>N  

13  34-  47-  14  15-  28-  5  3-  30  41  47  3/22  77/7  70  94  148  42/0  65/1  85/1  99/0  43/7  4  

107  Cu>K>Ca>Mg>B>F
e>N>Mn>P>Zn  

18  4-  57-  6  1  3-  8-  9-  16-  1  2-  7/32  31/6  2/65  111  201  37/0  54/1  19/1  71/0  96/4  5  

157  B>Mn>Ca>P=Cu>K
> 
Mg>N>Fe>Zn  

12  22-  11-  40  21-  13  3-  18-  9-  11-  9  5/26  13  8/85  9/86  233  39/0  39/1  29/1  62/0  49/5  6  

163  Mn>B>Fe>Mg>Ca>
N>K=Zn>P>Cu  

13  14-  45  12  16-  10-  8-  6  12  31  9  1/29  2/21  1/69  5/92  186  37/0  8/1  59/1  92/0  5/5  7  

132  Cu>Zn=Fe)Mg>N>K
> 
Ca>B>Mn>P  

13  6  63-  9-  7  9-  5-  5  0  24  4-  9/35  37/5  9/55  118  188  38/0  79/1  42/1  87/0  86/4  8  

220  Cu>Mn>Ca>K>Mg>
N=Fe>P>Zn>B  

12  99  64-  4  24-  2  0  12-  10-  3  2  4/67  31/5  8/63  84  211  4/0  5/1  28/1  72/0  14/5  9  

118  Mn>K>Fe>B>Zn>C
u>N>Ca>P>Mg  

15  6-  3-  4-  37-  7-  20  10  8-  16  7  9/31  2/14  3/59  2/69  193  48/0  87/1  31/1  81/0  4/5  10  

170  Cu>Mn>B>Zn>K>F
e>P>Ca>N>Mg  

13  17-  54-  13-  45-  6-  18  6  8-  3-  10  28  66/6  3/53  61  194  47/0  80/1  31/1  68/0  53/5  11  

216  Cu>Zn>Mn>Mg>Ca
> 
Fe>K>N>P>B  

13  31  71-  41-  27-  2-  13-  12-  0  17  2  3/44  3/4  5/36  6/80  202  35/0  49/1  42/1  82/0  11/5  12  

217  Cu>Mn>Ca=K=P>M
g 
  >Fe>N>Zn  

5/11  71  71-  6  27-  5-  8-  9-  9-  9-  2-  58  21/4  2/65  80  196  37/0  54/1  29/1  64/0  95/4  13  

285   
P>Zn>Fe>Mg>Mn=

K>N>B>Ca>Cu  

12  14-  26  44-  27-  38-  35-  5-  27-  47-  22-  29  4/18  7/34  4/80  129  26/0  61/1  04/1  37/0  96/3  14  

256   P>Zn>N>Cu>K>Fe> 
Mg>Mn>B>Ca  

11  13  32-  39-  12  22-  3-  21  26-  53-  35-  3/38  10  7/37  123  162  39/0  05/2  05/1  33/0  26/3  15  
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341   
P>N>Fe>K>B>Mg>
Zn>Ca>Mn>Cu  

5/10  14-  78  2  57  31-  8-  39  25-  51-  36-  2/29  26  63  173  143  37/0  36/2  06/1  34/0  22/3  16  

275  Mg>Mn>K=Zn>N>P
> 
Cu>Fe>B  

15  47  13-  27-  45-  11-  48-  19-  27-  16-  22-  4/49  7/12  6/44  6/60  184  21/0  37/1  04/1  59/0  93/3  17  

  
 
 
 
 
 
 
  

  3ادامه جدول        

∑
D
O
P 

  ترتیب نیازغذایی
  عملکرد
  انگور

  ترکیب شیمیایی برگ  ( DOP )انحراف از درصد بهینه 

اغ
ره ب

شما
  

B  Cu  Zn  Mn  Fe  
  

M
g  

Ca  K  P  N  B 
ppm  

Cu 
ppm  

Zn 
ppm  

Mn 
ppm  

Fe  
pp
m  

Mg 
%  

Ca 
%  

K 
%  

P 
%  

N 
%  

171  B>Mn>Cu>Ca>F
e=Zn>Mg>K>P>
N  

19  46-  20-  10-  31-  10-  5-  15-  6  13  15  3/18  7/11  3/55  5/76  185  38/0  44/1  5/1  79/0  81/5  18  

228  Cu>Zn>Mn>Fe>
Ca>P=K>B>Mg>
N  

5/16  13  77-  47-  22-  18-  15  6-  4-  4-  26  3/38  29/3  9/32  86  170  46/0  59/1  37/1  67/0  35/6  19  

123  Cu>P>Zn>Mn>K
=Fe> 
Ca>Mg>N>B  

5/19  17  26-  17-  13-  4-  8  2  4-  19-  13  6/39  8/10  51  6/95  199  43/0  74/1  36/1  57/0  69/5  20  

267  Cu>Mn>Zn>Fe>
B>Mg>K>Ca>P>
N  

15  2  69-  21-  42-  20-  8  16  13  34  42  5/34  49/4  3/48  64  165  43/0  65/1  61/1  94/0  18/7  21  

192  Cu>Zn>Fe>Mn>
Ca>B>K>Mg>P>
N  

13  6-  70-  50-  10-  17-  8  7-  1  11  12  8/31  39/4  31  99  172  43/0  58/1  44/1  87/0  65/5  22  

 

 



  با استفاده از روش سخت استان کهگیلویه و بویراحمد اي در تاکستانهاي منطقه سی تغذیه ارزیابی تعادل / 34

  :نابعفهرست م
  ، موسسه تحقیقات خاك و آب، تهران982ماره ، نشریه فنی ش)جلد اول(روشهاي تجزیه برگ . 1375. امامی، ع .1
  ، موسسه تحقیقات خاك و آب، تهران893نشریه فنی شماره   شرح روشهاي تجزیه شیمیایی خاك،. 1373. احیایی، م علی .2
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