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تفاده از روش انحـراف از  با اسـ   زیتون   هاي  باغاي    تغذیه تعادل بررسی   منظور به پژوهشاین  . اي است  عدم تعادل تغذیه  
 1392 و 1391 درمنطقـه طـارم اسـتان زنجـان     در زیتـون   بـاغ  79 بـرگ از  هاي خاك و   نمونه . انجام شد  درصد بهینه 

هـر عنـصر    انحراف از درصد بهینه براي مقدار. هاي مناسب آزمایشگاهی تجزیه شدند با استفاده از روش   آوري و    جمع
، نیتروژن، براي عناصر زیادهاي با عملکرد نسبی  در برگ باغ) اعداد مرجع(یی غلظت عناصر غذا  میانگین  . شدمحاسبه  

ي عناصر منگنز، روي، مـس و بـور   درصد و برا   275/0و   1 ،2/1،  1/0،  8/1ترتیب   به منیزیمکلسیم و    و   فسفر، پتاسیم 
اسـاس  بر غذاییبه عناصر یاز نتایج نشان داد که متوسط ن  . دست آمد  هبگرم در کیلوگرم       میلی 30  و 4،  25،  20ترتیب   به

 B>Mg>K>N>Zn>Mn>P>Ca>Cu ترتیـب  بـه مطالعـه شـده    زیتـون  هاي در باغشاخص انحراف از درصد بهینه،   
عناصر غذایی قرار داشته و کمبود نظر  هاي با عملکرد نسبی پایین، در وضعیت نامتعادلی از            همه باغ  از طرفی . باشد می

  هـا،  این باغ درصد 95ر در وب و درصد 35، روي در    درصد 93 در   منیزیم،  صددر 84، پتاسیم در     درصد 36نیتروژن در   
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 1مقدمه

ترین محصوالت باغی کشور و      زیتون یکی از مهم   
 لیمـسا  اسـت کـه   اسـتان زنجـان     منطقه طارم   ویژه   به

، کیفیت و تداوم باردهی منظم     عملکردر مورد   زیادي د 
همانند سـایر محـصوالت کـشاورزي،       . وجود دارد آن  

در واحـد سـطح در صـورتی        زیتـون    افزایش عملکرد 

                                                
  nouri.omid@gmail.com:  مسئول مکاتبه*

 تولیـد محـصول در حـد      عوامـل پذیر است کـه      امکان
یکی از علل عمده پایین بودن عملکـرد     . مطلوب باشد 

 کـشور، عـدم مـصرف متعـادل کـود و      هـاي میـوه    باغ
عبارت دیگر تغذیه نامطلوب درختان میوه، تشخیص     به

ایـن امـر هـم در       ). 2001ملکوتی و طباطبایی،    (است  
 و هم در زمـان و       ،نوع و مقدار کودهاي مورد مصرف     

 ضروري است   ها وجود دارد، که    هاي مصرف آن   روش
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بنـابراین، بایـد وضـعیت و       . روند موجود اصالح شود   
ثر در جذب   ؤامل م ها و عو   اي باغ  هاي تغذیه  ناهنجاري

و مصرف مفید عناصـر غـذایی، شناسـایی شـده و بـا        
توجه به نتایج حاصله نسبت به توصیه مقادیر و منـابع       

هـا اقـدام    مناسب کودهاي شیمیایی و زمان مصرف آن      
شناسـایی مـوارد ذکـر شـده در مـدیریت مـواد         . نمود

منظور افزایش رشد درختان، تولیـد و بهبـود          غذایی به 
طـاهري  (ناپذیر است  روري و اجتنابکیفیت زیتون ض 

  ).2001؛ ملکوتی و طباطبایی، 2000و ملکوتی، 
 عناصـر  بـین  ناسـب ت رعایت و کود بهینه مصرف

 کیفـی  و کمـی  افـزایش  در گیـاه  و خـاك  در غـذایی 
 متعـادل،  کـوددهی  در. دارد زیـادي  اهمیـت  محـصول 

 در گیـاه  اسـتفاده  قابـل  غـذایی  عناصر میزان از اطالع
 است ضروري خاك حاصلخیزي زیابیار یعنی ،خاك

ــابی. )2009طــاهري، (  را خــاك حاصــلخیزي ارزی
 غـذایی  عناصر عرضه در خاك قدرت تخمین توان می
 مطلـوب  رشـد  براي بهینه نسبت و کافی مقدار به گیاه
 نیـاز  تعیین براي ).1987مفتون،  و کریمیان (نمود بیان
 جملـه  از مختلفـی  هاي روش از  به عناصر غذاییگیاه

 گیـاه،  تجزیـه خـاك و   آزمـون  کمبود، عالیم شاهدهم
 از ).2008ملکوتی و همکـاران،  (  کرداستفاده توان می
ترین محل سوخت و     مترین و مه   جا که برگ اصلی    آن

غلظـت عنـصر غـذایی در بـرگ در          ساز گیاه است و     
مراحل خاصی از رشد و تکامل گیاه، همبستگی خوبی 

ــاه دارد   ــا عملکــرد گی ــاهري، (ب ــاهري و ؛2009ط  ط
 تجزیه برگ و تفـسیر نتـایج   ، بنابراین )2000ملکوتی،  

هـاي اسـتاندارد     اسـاس روش  حاصله، به شرطی که بر    
تواند اطالعات خوبی از وضعیت تغذیه   ، می شودانجام  
 کـودي مناسـب مـورد     توصیهبراي و  فراهم کرده گیاه  

از طرفی وجود تعادل بـین عناصـر        . ردرار گی استفاده ق 
ي میـوه، عامـل مهمـی در افـزایش          هـا  غذایی در بـاغ   

   .باشد هاي تولیدي می عملکرد و بهبود کیفی میوه

روابط بین عناصر غذایی در برگ و عملکرد کمی         
و کیفی درختان میوه، در تغذیه متعادل، عامـل مهمـی           

. )2000حبیـب،   (باشـد    در عملکرد و کیفیت میوه می     
در ) 1995( و همکـاران     الویـک  هـاي   نتایج پـژوهش  

انگور نشان داد که با مصرف متعادل و صـحیح          تغذیه  
ـ        تـوان عملکـرد    کود مـی   طـور   ه و کیفیـت انگـور را ب

  .دادافزایش  داري معنی
ــاي پـــژوهش ــوتی هـ ــی و ملکـ  در) 2000 (غیبـ

 کـه تغذیـه      نـشان داد   آذربایجـان و زنجـان     هاي استان
ترین عوامل پایین بودن عملکـرد       نامتعادل یکی از مهم   

نیـز بـا    ) 1986( و همکاران    رماهوکا .استها   تاکستان
گور، عملکرد را بـه مقـدار       هاي ان  تغذیه متعادل در باغ   

  . هر بوته افزایش دادنديازا گرم به کیلو10
 وضـعیت  ارزیابی براي مناسبی روش برگ تجزیه

 خاك آزمون نتایج با همراه و باشد می گیاهان اي تغذیه
 هبازد ارزیابی و متعادل کوددهی هاي برنامه طراحی در

 اسـتفاده  مورد تواند می گیاهان، وسیله به غذایی عناصر
 بـر  عالوه گیاه تجزیه کارآیی. )1966بولد،  (گیرد قرار

 بـودن  اسـتاندارد بـرداري و   نمونـه  زمـان  دقیق رعایت
 از آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  تفـسیر  به تجزیه، هاي روش

). 1993مونتــاس و همکــاران،  (دارد بـستگی  تجزیـه 
 هـاي  روشاز  3دریس و 2فایتک حد ،1بحرانی غلظت
 گیـاه  تجزیـه  از آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  تفـسیر  عمـده 

ــسدال،  (دنباشــ مــی ؛ 1997 ،غیبی و ملکوتی ؛1990تی
 اي محدوده بحرانی غلظت). 2008 و همکاران، ملکوتی

 آن، از تـر  کـم  در کـه  اسـت  غـذایی  عنـصر  غلظت از
 سـطح  کـه  گیاهـانی  بـا  مقایـسه  در محصول عملکرد
 در .کنـد  مـی   کـاهش بـه  شـروع  دارند باالتري غلظت

 بـراي  غـذایی  عناصر نسبت از استفاده با دریس شرو
 بـه  کـه  شـود  مـی  محاسبه شاخصی غذایی، عنصر هر

                                                
1- Critical Nutrient Concentration (CNC) 
2- Sufficiency Range 
3- Diagnosis and Recommendation Integrated 
System (DRIS) 



 همکاران  وامید نوري
 

 81

 و غـذایی  عناصـر  نـسبی  تعـادل  تـوان  مـی  آن کمـک 
 داد نشان کمی صورت به را غذایی نیاز ترتیب همچنین

 کفایـت،  حـد  و بحرانـی  غلظـت  روش خـالف  بـر  و
 پـذیر  گیـاه امکـان   رشـد  از حلـه مر هـر  در تـشخیص 

ــی ــد م ــوتی (باش ــاران، ملک ــه زا). 2008 و همک  جمل
 نبـودن  اختیـار  در دریـس  روش مـشکالت کـاربردي  

 از زیـادي  تعـداد  براي اطمینان قابل 1مرجع هايمعیار
استفاده از  وسیع، کاربرد خالف بر که باشد گیاهان می

 دیگر مسأله. کند محدود می گیاهان را براي روش این
 اعـداد  و هـا  شـاخص  دریـس  روش در کـه  ین استا

 گـاه  هـیچ  موجـود،  هـاي معیار براسـاس  شده محاسبه
 را خاصـی  عنـصر  زیـادبود  یـا  کمبـود  طـور مطلـق   به

 هـستند  آن کننده مشخص تنها بلکه کنند، نمی مشخص
 حـد  زیـر  عناصـر  سـایر  بـه  نـسبت  عنصر مربوطه که

 مقابـل،  در. قـرار دارد  بـسندگی  از فراتـر  یـا  بسندگی
  همانند2کاربردي انحرف از درصد بهینه و ساده وشر

 را شاخـصی  غـذایی  عنـصر  هـر  بـراي  دریس، روش
 صفر یا منفی مثبت، اعداد صورت به را ها آن محاسبه و
یا  کمبود زیادي، بیانگر ترتیب به که ،نماید می مشخص

 ایـن  در .باشد می گیاه در غذایی عنصر مناسب غلظت
  در،محدودکننـده  مـل عا شاخص، ترین منفی نیز روش
 بـه  منفـی  شاخص از نیاز ترتیب و باشد می گیاه تغذیه
 شـود،  تـر  بـزرگ  عـدد  هرچـه  .بـود  خواهـد  مثبـت 
باشـد   مـی  تعـادل  حالت از تر بیش انحراف دهنده نشان

 همچنین). 2008 و همکاران، ملکوتی؛ 1993مونتانس، (
 هاي شاخص قدرمطلق مجموع محاسبه با روش این در

 از خـروج  شـدت  بـه  تـوان  بهینه، می ددرص از انحراف
 دلیـل  بـه بهینـه   درصد از انحراف .برد پی تعادل حالت

 قـرار  زیـادي  اسـتقبال  محاسبه، مورد آسانی و سادگی
در ) 1995 و 1993(مونتاس و همکـاران  . است گرفته

 مطالعـه  و بررسی مورد را ، این روشپژوهشچندین 

                                                
1- Norms 
2- Deviation from Optimum Percentage (DOP) 

 اسـتفاده  هاي قابلیت هایی، آزمایش انجام با و داده قرار
نیز ) 1995(یوانمائو و همکاران . یادآور شدند را آن از

اي در   هـاي تغذیـه    با استفاده از این روش، ناهنجـاري      
هـاي سـیب را مـورد بررسـی قـرار داده و کمبـود           باغ

 جیمنز و همکاران  . عناصري غذایی را شناسایی کردند    
 از شاخص انحراف از درصد بهینـه       با استفاده ) 2007(

صـالیح و    .ددناي را در گیالس بررسی کر      تغذیهادل  تع
شـاخص  ) 2002 (براك و صالیح  و  ) 1999 (اندرسون

. انحراف از درصد بهینه را براي کـاج محاسـبه کردنـد    
شاخص انحراف از درصد    ) 2011(صمدي و مجیدي    

. نمودنـد  تعیـین  بیدانـه  سـفید  انگـور  بـراي  رابهینـه  
درصد  از انحراف شاخص ،پژوهشاین  نتایج براساس

 خیلـی  کـم،  عملکـرد  بـا  هـاي  تاکـستان  همه  دربهینه
 عناصـر  تعـادل عـدم   بیـانگر  کـه  بود صفر از تر بزرگ
. مورد مطالعه بود انگور هاي باغ در شده جذب غذایی

را بهینـه   درصـد  از انحراف شاخص) 2005 (گودرزي
 نتـایج . کـرد  محاسـبه  کم عملکرد با انگور هاي باغدر 

وضعیت  در کم، نسبی عملکرد با هاي باغ که داد نشان
ی کـه  پژوهشدر . دارند قرار غذایی عناصر از نامتعادلی

انحـراف از درصـد بهینـه و        هـاي    روشبا اسـتفاده از     
 هلـو  درختـان  اي تغذیـه  وضعیت ارزیابی برايدریس 

   از عناصـر  بنـدي  گـروه  برايمشابهی  نتایجانجام شد، 
 .)1995مونگ و همکاران،     (دست آمد  هب روش دو هر

در ارزیــابی وضــعیت ) 2012(پــور و همکــاران  دردي
هلو بـا اسـتفاده از روش انحـراف از     هاي باغ اي تغذیه

 غذایی عناصر وضعیت درصد بهینه، گزارش کردند که
ــاغ ــادل   در ب ــده متع ــه ش ــاي مطالع ــست ه ــا آن. نی  ه

  درتغذیه تعیین وضعیت کارگیري این روش را براي هب
 همکـاران  و گینسـویر . توصـیه کردنـد   هلـو  هاي باغ

 وضـعیت  بررسـی  با ترکیه مارماراي ناحیه در )2002(
در  بـرگ  عناصـر  مقـادیر  و خـاك  و شیمیایی فیزیکی

  نـشان ،بحرانـی  حـد  روش تعیـین  بـا  هاي زیتـون  باغ
 از حـد  تـر  ینیپـا  هـا  باغ غذایی عناصر تعادل دادندکه
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 بور و روي منیزیم، پتاسیم، کمبود و باشد استاندارد می
ش زارگـ  )2005( گلمحمـدي  .شـود  می دهدی وفور به

 و بـور ، روي منیـزیم،  عناصـر پتاسـیم،   کمبودکرد که 
. شـود  تـر دیـده مـی    بـیش  زیتـون  هاي باغ در نیتروژن

صوصیات بـا بررسـی خـ     ) 2007(ران  اطاهري و همک  
هاي طارم گزارش کردند     فیزیکی و شیمیایی خاك باغ    

. تر از سایر عناصر وجـود دارد       که کمبود پتاسیم، بیش   
 وضـعیت تعـادل بـین    بررسـی  ،پژوهش  ایناز هدف

 هـاي  بـاغ  درجذب شده توسط زیتـون   غذایی عناصر
صـر  اعن  کمبـود  تـشخیص ،زنجـان  استانمنطقه طارم 

 از اسـتفاده  بـا  هـا  بـه آن  نیـاز  ترتیـب   و تعیـین ذاییغ
  . بود بهینه درصد از انحراف شاخص

  
 ها روش و مواد

ي ارکـه دا   بـاغ 79 در مجمـوع  ،پـژوهش  ایـن  در
ــا ســن  ــانی ب ــا 10درخت ــاردهی ( ســال 15 ت ــان ب زم

مختلـف منطقـه طـارم     هاي بخش از  بودند،)اقتصادي
 فاصله کشت درختـان در  .شدند انتخاب زنجان استان

 متـر بـود و      7 در   7 طور عمده   هاي مورد مطالعه به     باغ
 اصـله درخـت وجـود       200طور میانگین در هر باغ       هب

تان و خاك، از یـک      برداري از درخ    براي نمونه  .داشت
پـس از  .  متـر اسـتفاده شـد     49 در   49طرح شطرنجی   
 در نقاط تالقی خطـوط      باغ،در هر    برده  اجراي طرح نا  

هـاي شـبکه     شبکه شطرنجی، پـس از حـذف حاشـیه        
 .گیـاه و خـاك انجـام شـد        از  برداري   شطرنجی، نمونه 

 و 0-30هاي  صورت مرکب از عمق خاك به هاي نمونه
انداز درختـان    نیمه بیرونی سایه  متر و از       سانتی 60-30

هـاي   نمونـه شیمیایی   وی  زیکهاي فی متغیر. تهیه شدند 
، pHهدایت الکتریکی، شن، سیلت، رس، : خاك شامل

 جذب، جذب، پتاسیم قابل    آهک، کربن آلی، فسفر قابل    
 تهیه عصاره گل پس از به روش هیدرومتري، ،ترتیب به

ـ     س از تهیـه  اشباع با استفاده از دسـتگاه کانـدکتیمتر، پ

، بـا   تیترومتري،  متر pH عصاره گل اشباع با استفاده از     
فتـومتر و اولـسن      ، فلیم استفاده از روش واکی و بالك     

  .)1997احیایی،  علی(شدند گیري  اندازه
هـاي فـصل    از قسمت وسط شاخه هاي برگ نمونه
 بـه . شدند آوري جمع 1392 و 1391 تیرماه جاري در

درخت واقع در محـل      ها از یک   صورت که نمونه   این
تالقی خطـوط شـبکه شـطرنجی و از چهـار درخـت             

سپس پـنج نمونـه بهـم آمیختـه         . اطراف آن گرفته شد   
ي بـرگ در    ها  نمونه شده و یک نمونه مرکب تهیه شد      

آزمایشگاه ابتدا با آب معمولی و سـپس بـا آب مقطـر        
 درجـه  60 تا  55 در دماي    ها  نمونه سپس   .دشسته شدن 

مجهز به فن، قرار داده شـدند   در داخل آون    لسیوس  س
ي خشک شده کامالً پـودر و       ها  نمونه. دتا خشک شون  

ي هـا   نمونـه  .دمتري عبـور داده شـدن       میلی 5/0از الک   
ریختـــه و دار تمیــز   آمــاده شــده در ظـــروف درب  

.  شدند نگهداريبراي تجزیه شیمیایی    و   گذاري  شماره
مصرف با استفاده    سپس غلظت عناصر پرمصرف و کم     

. گیـري شـد   ي استاندارد آزمایشگاهی اندازه  اه  روشاز  
گیري غلظـت عناصـر     منظور اندازه  براي تهیه عصاره به   

 از  ن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیـزیم      پرمصرف نیتروژ 
 منگنز، مس، روي    مصرف  عناصر کم  روش هضم تر و   

 پس از تهیـه   .دز روش هضم خشک استفاده ش      ا رو بو 
ر بـا روش    ، فـسف  1عصاره، نیتروژن بـا روش کجلـدال      

ــا روش نورســنجی 2ســنجی رنــگ ، غلظــت پتاســیم ب
دسـتگاه   مـصرف بـا اسـتفاده از       عناصر کم و   3اي شعله

  ).1982، امامی( دگیري شدن  اندازه4جذب اتمی
ها  تک باغ  در زمان برداشت محصول، عملکرد تک     

مـورد مطالعـه بـا      يها باغ. گیري و یادداشت شد    اندازه
ــه دو ) 2005 (اســتفاده از روش شــارما و همکــاران ب

                                                
1- Kjeldahl 
2- Colorimetric Methods 
3- Flame Photometry 
4- Atomic Absorption Spectroscopy 
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بندي  تقسیمگروه با عملکرد نسبی زیاد و عملکرد کم         
در گـروه  ،  1ه  تر از رابطـ     کمهاي با عملکرد     باغ .شدند

هـاي   هاي باغ   و باغ  ا عملکرد کم قرار گرفتند    هاي ب  باغ
هـاي بـا    در گـروه بـاغ   ،  2 هتر از رابطـ    با عملکرد بیش  

   .عملکرد نسبی زیاد قرار گرفتند
  

   انحراف معیار- عملکرد≤هاي با عملکرد کم باغ      )1(
  

  انحراف معیار+  عملکرد≥هاي با عملکرد نسبی زیاد  باغ )2(
  

 عنصر هر بهینه درصد از انحراف شاخص تعیین براي

 شـد  اسـتفاده  3 معادلـه  از کـم،  عملکرد با هاي باغ در
  ):1993مونتانس و همکاران، (
  

)3                            (100100















refc
cDOP *  

  

 مـورد  نمونـه  در غـذایی  عنـصر  غلظت: C که در آن،
عـدد   (غـذایی  عنـصر  بهینـه  غلظـت  Cref: و بررسـی 

  . )مرجع
هـاي   نمونـه  در غـذایی  عنـصر  هر غلظت میانگین

 براي عدد مرجع عنوان به زیادنسبی عملکرد  با هاي باغ
. شـد  استفادهانحراف از درصد بهینه     شاخص   محاسبه

 نیـاز  ترتیـب  شـده،  محاسبه هاي شاخص از استفاده با
 عناصر و تعیین مختلف غذایی عناصر به ها باغ غذایی
 عملکـرد،  )شـاخص  تـرین  منفی (محدودکننده غذایی

  . شدند مشخص
 درصـد  از انحـراف  هـاي  شـاخص  قدرمطلق جمع

 محاسـبه  کـم  عملکرد با هاي باغ براي )4 هرابط( بهینه
  دراي تغذیـه  تعـادل  حالـت  از انحـراف  مقدار تا ،دش

  . شود مشخص ها آن
  

  =A  ∑DOPشاخص   +  Bشاخص   ...+  )4(
  

 هـاي  شـاخص  قـدرمطلق  جمـع : DOP∑ کـه در آن، 
 شاخص .... و A  ،Bشاخص  و    بهینه درصد از انحراف

 محاسبه مقـدار  حراف از درصد بهینه براي هر عنصر        ان
   .افزار اکسل انجام شد ه از نرمها با استفاد هرابط

  
  و بحثنتایج

 کـه   هاي خـاك   دست آمده از تجزیه نمونه     هبیج  نتا
ـ  بیشنشان داد که در  آورده شده است، 1در جدول    رت

  شـوري خـاك بـاال بـوده        ،  هـاي بـا عملکـرد کـم        باغ
مقـدار  ، مقدار کربن آلی کم و       ) بر متر  زیمنس  دسی 9(

اسـبیتري و    (باشـد   درصد می  35خاك بیش از    سیلت  
ـ  ،الي افزایش  با).2007سرافین،  ذیري و تهویـه  نفوذپ

 بـا مـشکل   ها ریشه نفوذ و تهویه و یافته خاك کاهش
 به دنبـال آن  و رشد کاهش نتیجه در و شود می مواجه
 بـر  خـاك  بافت تأثیر. شود می مشاهده عملکرد کاهش

 از شور اراضی در یا غیرمستقیم، و مستقیم طور به گیاه
؛ 1996نقـوي،  (برخـوردار اسـت    تـري  بـیش  اهمیـت 
واکــنش ). 1999لیح و اندرســون، ؛ صــا2012نــوري، 

.  تا حدودي قلیـایی اسـت    ها   در این گروه از باغ     خاك
کـافی  هاي مطالعه شـده      در باغ جذب خاك    فسفر قابل 
هـا زیـر    بـاغ این  پتاسیم در بسیاري از      مقداربوده ولی   

 پتاسیم در شرایط شور کارایی. اشتحد بحرانی قرار د 
بـر  ) 1کل  شـ (اثر رقابت یونی سدیم و کلسیم       دلیل   به

 افـزایش  بـا . یابد ، کاهش میجذب پتاسیم توسط گیاه
 عناصـر  جـذب  و یافتـه  اسمزي افزایش فشار شوري،

 نتیجه در و شود مواجه می مشکل با گیاه غذایی توسط
 ایـن، در  بـر  عـالوه . یابـد  مـی  کـاهش  رشد و عملکرد

ماننـد   هـا  یـون  برخـی  سمیت مشکل شور، هاي خاك
 شـود  می عملکرد و رشد کاهش باعث یدسدیم و کلر

   ).2007، اسبیتري و سرافین(
نتایج تجزیه واریانس و محاسبات آماري عناصر 

  هـاي بـا عملکـرد زیـاد و         موجود در بـرگ در بـاغ      
 شـده  داده  نشان3 و 2هاي  ترتیب در جدول کم به

  . است



 1394) 1(، شماره )5( جلد یدارمدیریت خاك و تولید پانشریه 
  

 84

  



 همکاران  وامید نوري
 

 85

   .زیادنسبی ملکرد هاي با ع  نتایج تجزیه واریانس و محاسبات آماري عناصر موجود در برگ باغ-2جدول 
  نیتروژن

N 

  فسفر
P 

  پتاسیم
K 

  کلسیم
Ca  

  منیزیوم
Mg  

  منگنز
Mn  

  روي
Zn  

  مس
Cu  

  بور
B    

  )گرم در کیلوگرم میلی(  )درصد(
  70/22  50/3  10/20  60/15  20/0  60/1  95/0  09/0  75/1  حداقل
  20/28  60/4  10/30  00/25  40/0  00/2  50/1  11/0  86/1  حداکثر
  10/25  05/4  23/25  15/20  28/0  70/1  20/1  10/0  80/1  میانگین

  75/24  05/4  35/25  00/20  25/0  95/1  18/1  09/0  79/1  میانه
  57/2  45/0  09/4  84/3  09/0  14/0  29/0  01/0  05/0  انحراف معیار

  61/6  20/0  73/16  76/14  01/0  02/0  09/0  00/0  00/0  واریانس
  45/0  00/0  -18/0  23/0  54/1  -41/1  10/0  00/2  74/0  چولگی

  -00/3  26/1  44/1  53/1  89/2  50/1  -42/5  00/4  -61/1  کشیدگی
  13/11  13/11  21/16  06/19  49/31  44/7  30/24  53/10  82/2  ضریب تغییرات

  
   .هاي با عملکرد کم  نتایج تجزیه واریانس و محاسبات آماري عناصر موجود در برگ باغ-3جدول 

  نیتروژن
N 

  فسفر
P 

  پتاسیم
K 

  کلسیم
Ca  

  ممنیزیو
Mg  

  منگنز
Mn  

  روي
Zn  

  مس
Cu  

  بور
B    

  )گرم در کیلوگرم میلی(  )درصد(
  10/8  00/2  60/3  40/26  04/0  50/1  39/0  06/0  26/1  حداقل
  10/27  20/33  10/9  90/57  09/0  02/4  50/0  20/0  4/1  حداکثر
  33/16  06/8  72/7  54/39  08/0  37/2  7/0  08/0  3/1  میانگین

  30/16  40/7  20/23  25/39  13/0  27/2  09/1  12/0  60/1  میانه
  63/2  31/4  36/7  68/6  10/0  55/0  21/0  02/2  14/0  انحراف معیار

  93/6  54/18  15/54  61/44  01/0  30/0  04/0  00/0  02/0  واریانس
  40/0  90/2  -35/1  07/0  74/4  69/0  -05/1  -05/0  -18/0  چولگی

  68/3  13/15  75/0  -48/0  02/30  22/0  78/0  81/0  46/0  کشیدگی
  13/16  44/53  51/35  89/16  80/63  26/23  40/20  73/20  58/8  یب تغییراتضر

  
 باغ در گروه با عملکـرد  4 باغ مورد مطالعه،   79از  

 کـم قـرار    د باغ در گـروه بـا عملکـر        75نسبی زیاد و    
یاد هاي با عملکرد نسبی ز باغعملکرد میانگین  . گرفتند
 تـن در   2/3 و   12ترتیـب    بـه   کم هاي با عملکرد   و باغ 

  .هکتار بود
 فسفر بـیش از  ،5/1-2عنصر نیتروژن  بهینه حدود

، 1بــیش از  ، کلــسیم2/1پتاســیم بــیش از  ،2/0-1/0

، روي  30 درصد و منگنز بـیش از        3/0منیزیم بیش از    
 درگـرم   میلـی  30 و بـور  10، مس بیش از 25بیش از 

شـده   گـزارش  زیتـون  کیلوگرم ماده خشک در بـرگ 
   ).1996تامبسی و همکاران، (است 

 مقایـسه میـانگین مقـدار عناصـر     2 و  1 هاي  شکل
هاي زیتون با عملکرد کم با حد بهینه عناصـر    برگ باغ 

   .دهد در برگ را نشان می
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   .هاي زیتون با عملکرد کم با حد بهینه هاي غلظت عناصر پر مصرف برگ باغ  مقایسه میانگین-1شکل 

  

  
   .هاي زیتون با عملکرد کم با حد بهینه مصرف برگ باغ عناصر کم هاي غلظت  مقایسه میانگین-2شکل 

  
کلـسیم و  فـسفر، پتاسـیم،     نیتروژن،سطح بحرانی

، >1،  >08/0،  >5/1 ترتیـب  بـه در برگ زیتون    منیزیم  
و منگنــز، روي، مــس و بــور درصــد  >10/0  و>3/0
 کیلوگرم گرم در میلی >17  و>5، >20، >25 ترتیب به

   ).1996تامبسی و همکاران، ( است

 مقایـسه میـانگین مقـدار عناصـر     4 و  3 هاي  شکل
 با حد بهینه عناصـر  هاي زیتون با عملکرد کم  برگ باغ 
  .دهد را نشان میدر برگ 
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  .سطح بحرانیهاي زیتون با عملکرد کم با  هاي غلظت عناصر پر مصرف برگ باغ  مقایسه میانگین-3شکل 

  

  
  .سطح بحرانیهاي زیتون با عملکرد کم با  مصرف برگ باغ عناصر کم هاي غلظت گین مقایسه میان-4شکل 

  
پتاسـیم، منیـزیم،    نیتـروژن،  عناصر غلظت میانگین
هماننـد   (سطح بحرانـی از  پژوهش این در روي و بور

 تامبـسی و همکـاران  توسط  شده بیان )نتایج حد بهینه
  .کمتر است) 1996(

 بهینه درصد از انحراف هاي شاخص 4 جدول در
آمـده   زیتـون  درختـان  غـذایی  نیـاز  ترتیب و محاسبه

 هـا  شـاخص  ،شـود  مـی  مـشاهده  طورکـه  همـان . است
 عـدد . هـستند  صـفر  یا و منفی مثبت، اعداد صورت به

 منفـی  عـدد  و بود بیش مثبت عدد، بهینه صفر وضعیت
   .دهد می نشان را عنصر کمبود

هـاي محاسـبه شـده     براساس تفسیر نتایج شاخص   
اف از درصد بهینه، در بین عناصر پرنیاز، منیزیـوم      انحر

هـا و در     ترین شاخص  عنوان منفی  ترتیب به  و پتاسیم به  
ــم ــین عناصــر ک ــی ب ــور و روي منف ــصرف، ب ــرین  م ت

  .ها را داشتند شاخص
  



 1394) 1(، شماره )5( جلد یدارمدیریت خاك و تولید پانشریه 
  

 88

صـورت   بندي عناصر پر مصرف بـه      لویتوترتیب ا 
Mg>K>N>P>Ca ها   باغ  درصد 67منیزیوم در   . بود

ها در رتبـه دوم    باغ درصد13در و شاخص ترین   منفی
تـرین   هـا منفـی    بـاغ  درصـد 4پتاسـیم در   . قرار داشت 
هــا در رتبــه دوم قــرار   بــاغ درصــد28و در شــاخص 

ــت. داشــت مــصرف  بنــدي عناصــر کــم ترتیــب اولوی
  درصـد  13بـور در    .  بود B>Zn>Mn>Cuصورت   به

هـا در    بـاغ  درصـد 47و در شـاخص   ترین   ها منفی  باغ
ــرار داشــ ــاغ درصــد15روي در . ترتبــه دوم ق هــا   ب

   .ترین شاخص را داشت منفی
 بـراي  هاي انحراف از درصد بهینه شاخص متوسط

 نیتـروژن  :صـورت  بـه  کـم  عملکـرد  با جامعه هاي باغ
، منیـــزیم -03/27، پتاســـیم 48/19فـــسفر  ،-53/10
، -11/17، روي -16/1منگنـز  ، 91/2کلسیم  ،  -60/45

براسـاس   .آمـد  دسـت  به -69/34 و بور 42/101مس 
 زیتون در غذایی نیاز ترتیب متوسط آمده دست به نتایج

 صـورت   بـه خص انحراف از درصد بهینـه شا براساس
B>Mg>K>N>Zn>Mn>P>Ca>Cu باشد می.  

شـاخص انحـراف از درصـد بهینـه،      نتایج به توجه با
 عملکـرد  با هاي باغ در  و رويپتاسیم ،بور م،زیمنی کمبود

 مـصرف  که این به وجهت با. )4جدول  (تر است جديکم 
باغـداران منطقـه    توسط مصرف کم عناصر شامل کودهاي

نتـایج  . رسـد  می نظر  بهنتیجه منطقی این تر رایج است، کم
 همکـاران  و هاي سویرگین  با نتایج پژوهشپژوهشاین 

   .، مطابقت دارد)2005(و گلمحمدي  )2002(
منیــزیم قــسمتی از مولکــول کلروفیــل بــوده و در 

هـا و   ب آب توسط گیـاه، سـنتز پـروتئین   فتوسنتز، جذ 
م کمبود منیزیم   یعال. استقرار گیاه در خاك مؤثر است     

هـاي پیـر مـشاهده و سـپس           با کلروز برگی در بـرگ     
یابد و امکان  ها توسعه می  ین برگ یتدریج به طرف پا    به

هاي درختان مبتال    شاخساره. ریزي نیز وجود دارد    برگ
هـا داراي ظـاهري       وهبه کمبود منیزیم دراز هستند و می      

ــروزه شــده و مــی  ــوده و کل ــد  زرد ب مارســلو و (ریزن
   ).2002همکاران، 

و مبود عنصر بور    هاي با عملکرد کم، ک     تر باغ  در بیش 
 با توجه به نقش ایـن عناصـر      بنابراین. شود دیده می روي  

 هـا  میوه باید به مـصرف آن     دهی و تشکیل و بقاي       در گل 
ملکـوتی و   (اقـدام شـود     هاي ریتون با عمکرد کم       در باغ 

نیاز به ایـن    ). 1999؛ صالیح و اندرسون،     2001طباطبایی،  
 یابـد  مـی  افـزایش  وقع تشکیل گل و میـوه    دو عنصر در م   

  ).2000طاهري و ملکوتی، ؛ 1999طاهري، (
 در اي تغذیـه  مـشکل  تـرین  اصـلی  پتاسـیم،  تامین

زیتون ). 2004اسکوبار،  -فرناندز(است  زیتون ايه باغ
 کـه بـه پتاسـیم زیـاد نیـاز دارد، زیـرا در       گیاهی است 

تـري توسـط     بـیش پتاسیم   ،مقایسه با نیتروژن و فسفر    
همچنین مقـدار زیـادي از ایـن     . شود ها جذب می   میوه

. شـود  گیـاه خـارج مـی    هـاي    اندام هرس   در اثر عنصر  
 نـسبت بـه    بـرگ زیتـون  تجمع این عنصر در خاکستر   

ب سایر تر است و نیز با مصرف آن جذ سایر مواد بیش
همبـستگی  . یابـد  ویژه نیتروژن افـزایش مـی      عناصر به 

داري بین مقدار پتاسیم در برگ زیتون و         مثبت و معنی  
طول و عرض میوه و عملکرد درخـت مـشاهده شـده      

کمبــود ایــن عنــصر موجــب ). 2012نــوري، (اســت 
ها و کارآیی  شود و رشد شاخه ها می  دهیدراسیون بافت 

طـرف دیگـر تـنش      از  . دهد مصرف آب را کاهش می    
یون پتاسیم را در محلول     پخشیدگی  رطوبتی در خاك    
کند و مـانع جـذب آن توسـط گیـاه            خاك محدود می  

ــی ــود  م ــون،  (ش ــالیح و اندرس ــوتی و 1999ص ؛ ملک
مین پتاسیم توسـط خـاك      أقدرت ت ). 2001طباطبایی،  

بستگی به نوع خاك، مواد آلی، درصد رس و نوع رس 
). 2005ملکـوتی،    (و تخلیه نسبی پتاسـیم خـاك دارد       

عدم مصرف کودهاي پتاسیمی، باال بودن آهک خـاك،     
 ی و شوري آب و خاك، تخلیـه پتاسـیم         کمبود مواد آل  

 مـصرف   دلیـل نیـاز و     هاي تحت کشت زیتون به     خاك
اصولی کودهـاي  غیر مصرف  گیاه و زیاد پتاسیم توسط    

موجـب کمبـود   عواملی هستند کـه    همگی  دار   نیتروژن
طاهري و ملکـوتی،  (شود  یتون میهاي ز   پتاسیم در باغ  

  ).2010؛ طاهري و همکاران، 2000
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 قـدرمطلق  جمـع  بـین  معکـوس  رابطـه  همچنـین 
 محصول عملکرد وهاي انحراف از درصد بهینه  شاخص

 با شود می مشاهده که گونه همان). 5شکل (دارد  وجود
انحراف از درصد هاي  شاخص قدرمطلق جمع افزایش

 بـا  معکـوس،  رابطه این. یابد می بهینه عملکرد کاهش
 گرفته انجام مورد این در که مشابهی هاي پژوهش نتایج

؛ 1993مونتــانس و همکــاران، (مطابقــت دارد  اســت،
   ).2005، گودرزي؛ 1995مونتانس و همکاران، 

  

  
  

   .هاي انحراف از درصد بهینه و عملکرد درخت مطلق شاخص رابطه بین جمع قدر-5شکل 
  

 قـدرمطلق  جمع که است این دیگر توجه قابل نکته
بـا   هـاي  باغ هاي انحراف از درصد بهینه براي شاخص

 از بـسیاري  در و صفر از تر بزرگ همگی ،عملکرد کم
  نبـود داللـت بـر   که بوده صفر از تر بزرگ خیلی موارد
  دربین عناصر غذایی جذب شده توسط زیتـون  تعادل

 از اشـد گیـاه  ب تر بزرگ عدد این  هرچه.دارد ها این باغ
 تعـادل  هرچـه  تـري دارد و  بیش فاصله اي تغذیه تعادل
 تـر  بـیش  بخورد، عملکرد هم به تر بیش گیاه در غذایی
   ).2008 و همکاران، ملکوتی(یابد  می کاهش

  
  کلیگیري نتیجه

روش انحـراف از درصـد      دسـت آمـده از       هنتایج ب 
 عناصـر   وضـعیت کـه  داد نشان، پژوهش ندر ایبهینه 

 کـه  ،نیـست  متعـادل  منطقـه  هاي باغر ت بیشغذایی در 
 هـا  بـاغ  این در  تغذیهصحیح مدیریت عدم دهنده نشان

 . باال است  منطقههاي   باغ در    شوري خاك  مقدار .است
اثر رقابت یونی سدیم و کلسیم   دلیل   در شرایط شور به   

 با. یابد ، کاهش می  جذب پتاسیم توسط گیاه   با پتاسیم،   
 جـذب  و یافتـه  زایشاسمزي اف فشار شوري، افزایش
 و شـود  مواجه مـی  مشکل با گیاه غذایی توسط عناصر

این،  بر عالوه. یابد می کاهش رشد و عملکرد نتیجه در
ماننـد   ها یون برخی سمیت مشکل شور، هاي خاك در

. شـود  می عملکرد و رشد کاهش باعث سدیم و کلرید
بنـابراین الزم اســت کــه قبـل از اســتفاده از کودهــاي   

راي کاهش و مدیریت شوري خـاك اقـدام      پتاسیمی، ب 
 ،هـاي خـاك     نمونـه  در نتایج تجزیه   . شود معملی انجا 

شود کـه دالیـل آن    کمبود مواد آلی به وضوح دیده می     
توان عدم مصرف مواد آلی و تجزیه سـریع ایـن          را می 

 .مواد در شـرایط گـرم و خـشک منطقـه عنـوان کـرد              
بر   عالوهاستفاده از مواد آلی به همراه کودهاي شیمیایی
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ویـژه   بـه (بهبود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی خـاك           
عنوان یک  ، به)افزایش وضعیت زهکشی و تهویه خاك  

توانـد در    عامل مهم در رشد و نمو درختان زیتون، می        
   .ثر باشدؤجذب بهتر عناصر م

  

  سپاسگزاري
ات پژوهـش مرکز  تجزیه خاك و آب     ز آزمایشگاه   ا

ــان    ــی زنج ــابع طبیع ــشاورزي و من ــراي ک ــهب  تجزی
   .منمائی ، سپاسگزاري می و خاكهاي برگ نمونه
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Abstract1 

There are many problems in yield, quality and persistence regular bearing in olive trees, one 
of these problems is nutritional imbalances. This study was carried out in order to evaluate 
nutritional status of olive orchards in Tarom region of Zanjan province. Samples of soil and leaf 
were taken from 79 olive orchards in June 2012 and 2013 and analyzed by using appropriate 
laboratory methods. Deviation from optimum percentage (DOP) for each nutrient was 
calculated. The optimum concentration of nutrients in leaves of orchards with high yield for 
nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca) and magnesium (Mg) were 1.8, 0.1, 
1.2, 1 and 0.275%, respectively and for manganese (Mn), zinc (Zn), copper (Cu) and boron (B) 
were 20, 25, 4 and 30 mg/kg, respectively. The results showed that the average order of 
nutrients requirement according to DOP in the orchards is B>Mg>K>N>Zn>Mn>P>Ca>Cu. On 
the other hand all orchards with low yield, in terms of nutrient is in unbalanced status and 
nitrogen deficiency in 36%, potassium in 84%, magnesium in 93%, zinc in 35% and boron in 
95% is predictable.  
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