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  براي درختان انار در استان یزد 1هاي استاندارد دریس تعیین نُرم

  
   2عبدالمحمد دریاشناس و فرهاد دهقانی

  
 چکیده

تجزیه گیاه روش عملی مفیدي است که براي نمایش وضعیت تغذیه درختان میوه، توصیه کود و افـزایش کـارآیی   
روش تلفیقی تشخیص و . ی به روش مناسبی تفسیر گرددشود مشروط بر اینکه نتایج تجزیه شیمیای کودها استفاده می

حد بحرانی و   هاي روش توصیه، دریس یک سیستم جامع تفسیر نتایج تجزیه گیاه است که تا حدود زیادي نارسائی
یکی از محصوالت اقتصادي سـردرختی کشـور    (.Punica granatuom L)انار . دامنه کفایت را مرتفع ساخته است

در تحقیق حاضر از . طالعات و تحقیقات کافی براي تهیه و تنظیم برنامه کودي آن انجام نشده استایران است ولی ا
بـرداري گیـاه انجـام شـد و یـک بانـک        نمونه) 1377-79(باغ انار پراکنده در استان یزد طی مدت دو سال  151

بـر اسـاس روش دریـس     سـپس . اطالعاتی حاوي صفات عملکرد و غلظت عناصر غذایی در برگ انار ایجاد گردید
هـاي   متعاقب آن کلیه فرم. تن در هکتار به دو جامعه با عملکرد زیاد و کم تقسیم شد 14باغهاي مذکور بر مبناي 

بعـد از محاسـبه   . بیان متشکل از نسبت و حاصلضرب دو عنصري غلظت عناصر در دو جامعه مذکور تعیین گردیـد 
هاي بیان جامعه عملکرد کم به زیـاد تعیـین گردیـد     ت واریانس فرمهاي بیان در دو جامعه، نسب واریانس کلیه فرم

(SB/SA)    و با در نظر گرفتن دو پارامتر یکی  بزرگترین نسبت واریانس و دیگري روند تغییرات غلظـت عناصـر در
رنامه همچنین با استفاده از ب. هاي استاندارد دریس گزینش گردید فرم بیان به عنوان مناسبترین نرم 45دوره رشد 
محاسـبه   Cuو  N ،P ،K ،Ca ،Mg ،Fe ،Mn ،Znعنصـر غـذایی    9هاي دریس بـراي   شاخص Q-Basicکامپیوتري 

 .ها براي ارزیابی و تشخیص اختالالت تغذیه درختان انار کاربرد فراوان خواهد داشت ها و شاخص این نرم. گردید

  درختان، کود انار، دریس، نرمهاي استاندارد، وضعیت تغذیه :کلیدي ه هايواژ
  

                                                        
1- Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS). 

  محقق مؤسسه تحقيقات خاك و آب، عضو هيأت علمي مركز تحقيقات كشاورزي يزد  -٢
 22/10/84: و تصویب 21/6/83: وصول  

  مقدمه
انتخاب میزان صحیح عناصر غذایی مورد نیاز 
گیاه تحت تأثیر آگاهی از نیاز گیاه به عنصر غذایی و 

هنگامی که خاك . قدرت تأمین خاك براي این عناصر است
مقدار کافی از عناصر ضروري براي رشد عادي گیاه را 

رضه کند، ضروري است مقدار مورد نیاز به آن ع تأمین نمی
گیري است که میزان  این امر مستلزم روش اندازه. شود

در نتیجه معیارهایی . کمبود عناصر غذایی را مشخص سازد
هم . براي تشخیص مقدار عناصر مورد نیاز گیاه الزم است

اکنون روشهاي مختلفی نظیر استفاده از آزمون خاك، تجزیه 
ها گیاه و تشخیص ظاهري عالیم کمبود و یا تلفیقی از آن

هر کدام از این روشها داراي معایب و محاسنی . بکار میرود

روش تجزیه گیاه بر پایه این منطق استوار است که . است
ایی از تأمین آن عنصر  مقدار یک عنصر معین در گیاه نشانه

  ). 1991و همکاران،  Fageria(از خاك است 
یکی از اهداف اصلی و سودمند روش تجزیه   

میتوان مقدار کم تا متوسطی از کودهاي  گیاه این است که
مورد نیاز گیاه را در مرحله کاشت از طریق خاك مصرف 

سپس مابقی کود را در مراحل بعدي رشد با استفاده از . کرد
نتایج تجزیه گیاه بصورت سرك در خاك و یا محلولپاشی 
مصرف کرد و بدین ترتیب عالوه بر افزایش کارآیی 

هاي کودي  از آلودگی مصرف کود، محیط زیست را
روشهاي مختلف تجزیه گیاه به منظور . حفاظت نمود

ارزیابی وضعیت تغذیه گیاهان زراعی و باغی استفاده 
ها براي ارزیابی وضعیت تغذیه  شود، همه این روش می
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گیاهان مفید هستند مشروط بر اینکه از روش مناسبی براي 
جادي، س(تشخیص و تفسیر نتایج تجزیه بهره گرفته شود 

1375.(  
در حال حاضر روشهاي غلظت بحرانی و دامنه   

کفایت بطور گستردهاي براي محصوالت مختلف زراعی و 
باغی استفاده میشوند و غلظت بحرانی عناصر غذایی در 

؛ 1991و همکاران،  Jones(این گیاهان تعیین شده است 
Wayne  ،؛ 1991و همکارانWestfall  ،؛ 1991و همکاران

Timothy ؛ 1991همکاران  وKelling  ؛ 1991و همکاران
Ulrich  ،ولی داراي معایبی نظیر ) 1991و همکاران

محدودیت زمان و محل نمونه برداري گیاه و عدم توجه به 
سایر شرایط محیطی مؤثر در رشد و یا نادیده گرفتن اثرات 
. زودرسی و دیررسی ارقام و اثرات متقابل عناصر میباشند

و  (DRIS)ن نارساییها از روش دریس به منظور رفع ای
هاي هشتاد و نود  در دهه (M-DRIS) 1دریس اصالح شده

  .میالدي بطور موفقیت آمیزي استفاده شده است
روش دریس، سیستم جامعی است که کلیه   

اي محدودکننده تولید را شناسایی کرده و  عوامل تغذیه
هاي کودي براي حصول حداکثر عملکرد را بهبود  توصیه

اگرچه بعضی از محققین معتقدند که روش . بخشد می
سلطانپور و (هایی است  دریس نیز داراي محدودیت

ولی براي کشورهایی نظیر ایران که ) 1995ملکوتی، 
مصرف کود در آنها نامتعادل میباشد و نیز براي ارزیابی 
وضعیت تغذیه گیاهان باغی نسبت به گیاهان زراعی داراي 

زیرا میتوان پس از تشخیص  اعتبار بیشتري است،
ها، برنامه کودي را براي فصل بعد درختان اصالح  نارسایی

  .و طراحی نمود
در دهه هشتاد میالدي از روش دریس براي   

ارزیابی وضعیت تغذیه گیاهان زراعی و باغی استفاده شد و 
نرمهاي اولیه دریس براي گیاهانی نظیر گندم، سویا، یونجه، 

آناناس و درختان غیرمثمر تعیین شد ذرت، مرکبات، سیب، 
)Letzch  وSumner ،1983 ؛Walworth  ،و همکاران

، Kallayو  Szucs؛ Angels ،1990و  Sumner؛ 1986
سپس در دهه نود میالدي تعدادي از نرمهاي ). 1990

و کارآیی آن با روشهاي غلظت  (M-DRIS)مذکور اصالح 
اکثر موارد بحرانی و دامنه کفایت مقایسه شدند، که در 
و  Parent(نرمهاي دریس ارزشمندي بیشتري را نشان دادند 

و  Moreno؛ 1995و همکاران،  Schaller؛ 1994همکاران، 
در ). Raghupathi ،1997و  Bhargava؛ 1996همکاران، 

ایران نیز نرمهاي استاندارد دریس براي گیاهان زراعی نظیر 
ستان چغندرقند ا) 1379ملکوتی، (زمینی  ذرت، سیب

، چغندرقند پاییزه )1375سجادي و همکاران، (مرکزي 
                                                        

1- Modified DRIS 

و گیاهان ) 1379و  1376دریاشناس، (استان خوزستان 
دریاشناس و رستگار، (باغی نظیر مرکبات استان فارس 

، درختان توت )1379اسماعیلی و همکاران، (، سیب )1381
و انگور استان کهکیلویه و ) 1375پورغالمرضا و ملکوتی، (

  .تعیین شده است) 1381گودرزي و همکاران، (مد بویراح
) Raghupathi )1997و  Bhargavaدر هندوستان   

با استفاده از روش دریس حدود غلظت بهینه عناصر 
منیزیم، کلسیم و روي در دمبرگ انگور را براي مراحل 

-43/0و  24/0- 58/0به ترتیب » گلدهی«و » ظهور شکوفه«
براي کلسیم و  3/0-07/2و  3/1-7/2براي منیزیم،  17/0
گرم در کیلوگرم براي روي تعیین  میلی 42-58و  94-25

در این آزمایش غلظت بهینه منیزیم قابل جذب . نمودند
سول،  سول، اینسپتی خاك نیز براي انگور در خاکهاي ورتی

  . سول تعیین شد سول و انتی التی
وضعیت ) 1995(و همکاران  Schallerدر آلمان 

هاي دریس از  باغ انگور را با اصالح شاخص 50تغذیه گیاه 
تشخیص ترکیبی «طریق کاربرد یک مدل جدید ریاضی بنام 

با لحاظ نمودن میزان ماده خشک  2(CND)» عناصر غذایی
نمونه گیاهی در معادالت ارزیابی نمودند و ضمن مقایسه با 
روش حد بحرانی نتیجه گرفتند، روش دریس اصالح شده 

 CNDاستفاده از تکنیک . سبتر استدر همه موارد منا
براي تفسیر نتایج تجزیه ) 1994(و همکاران  Parentتوسط 

نامبردگان . زمینی نیز استفاده گردید گیاه و عملکرد سیب
 CNDهمبستگی بسیار خوبی بین دو روش دریس و 

و اظهار داشتند تفسیر و ) r=95/0تا  98/0(بدست آوردند 
درصد  7/66نی در توصیه کودي با روش غلظت بحرا

درصد موارد صحیح  5/87در  CNDموارد و با روش 
  . ارزیابی شده است

با استفاده ) 1996(و همکاران  Morenoدر اسپانیا 
هاي مقاوم به کلروز آهن نظیر پایه  از روش دریس پایه

ماکروفیال براي رقم ورنا در لمون و پایه ولک امریانا براي 
عنوان جایگزین پایه قدیمی  پرتقال دیررس والنسیا را به

در ونزوئال . حساس به کلروز بنام کلئوپاترا پیشنهاد نمودند
Rodriguez  هاي دریس را براي  نرم) 1996(و همکاران

پرتقال والنسیا در چهار استان تعیین نمودند و ضمن مقایسه 
هاي روش حد بحرانی و دامنه کفایت نتیجه گرفتند  با نرم

، نسبتاً سریع و قابل اعتمادتر نرمهاي دریس اقتصادي
  . هستند

یکی از  (.Punica granatum L)انار 
ترین محصوالت سردرختی کشور است که در  اقتصادي

محدوده کویر مرکزي ایران با داشتن شرایط آب و هوایی 
گرمسیري که کاشت اکثر محصوالت باغی  خشک و نیمه

                                                        
2-CND = Composition Nutrient Diagnosis 



  3 / 1385/  1شماره /  20جلد / مجله علوم خاك و آب 

ناطق به مقرون به صرفه نبوده رونق دارد و کشاورزان این م
گذاري در  سبب صرفه اقتصادي خوب راغب به سرمایه

  . زمینه احداث باغهاي انار هستند
هزار هکتار از اراضی  50در حال حاضر حدود 

هزار تن در سال زیر پوشش  560کشور با تولید بیش از 
 4500ارقام متنوعی از انار میباشد و استان یزد با اختصاص 

در هکتار مقام پنجم را تن  11هکتار و متوسط عملکرد 
داشته و تولیدات این استان به سبب کیفیت خوب به خارج 

اطالعات ) 1377بهزادي شهربابکی، (از کشور صادر میشود 
و تحقیقات بسیار کمی در مورد وضعیت تغذیه، توصیه و 

و  Raghupathi. مصرف کود در انار گزارش شده است
Bhargava ) a,b1998 (لظت بهینه اطالعاتی در مورد غ

نامبردگان طی . عناصر غذایی در برگ انار گزارش نمودند
را براي ارزیابی  CNDو  DIRSاین تحقیقات دو روش 

وضعیت باغهاي انار مناطق بیچاپور و پون هندوستان مورد 
داري بین  مقایسه قرار داده و نتیجه گرفتند همبستگی معنی

گی دو روش مذکور وجود دارد به طور که ضریب همبست
براي عناصر  CNDبا شاخص  DIRSبین شاخصهاي 

نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، منگنز و روي 
، 988/0، 941/0، 868/0، 837/0، 927/0، 953/0به ترتیب 

گزارش نمودند ولی اظهار داشتند براي  950/0و  541/0
تناسب خوبی بین  038/0عنصر کلسیم با ضریب همبستگی 

  . وجود ندارد CNDو  DIRSدو روش 
تحقیق حاضر براي اولین بار اطالعات زیادي در 
مورد غلظت عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف انار که 
از مناطق مختلف استان یزد در مدت دو سال جمع آوري 

هاي استاندارد دریس را براي ارزیابی  شده ارائه نموده و نرم
درختان انار وضعیت تغذیه گیاه و تدوین برنامه کودپاشی 

معرفی نموده و میتواند راهنماي مناسبی براي سایر مناطق 
  .انارکاري کشور به حساب آید

  ها مواد و روش
  برداري گیاه  نمونه

باغ انار پراكنـده در   ١٥١نمونه گياه از  ١٥١تعداد 
به منظـور ايجـاد   ) ١٣٧٧-٧٩(استان يزد طي مدت دو سال 

هاي گياه بـه تعـداد    نمونه. يك بانك اطالعاتي تهيه گرديد
هـاي يكسـاله    برگ از هـر بـاغ در تيرمـاه و از شـاخه     ١٠٠

ــاع  ــع در ارتف ــارده واق ــه صــورت مركــب   ٢غيرب ــري ب مت
  . آوري گرديد جمع

  تجزیه آزمایشگاهی
هاي گیاه پس از خشـک شـدن بـا آسـیاب      نمونه

. هاي آزمایشـگاهی آمـاده گردیـد    برقی خرد و براي تجزیه
ال و بــا دســتگاه اتوآنــالیزر ازت کــل بــه روش میکروکلــد

ــالري ــه روش ک متــري توســط دســتگاه  کجلتــک، فســفر ب

اسپکتروفتومتر، پتاسیم به روش فلـیم فتـومتري، کلسـیم و    
+ کلریــدریک (منیـزیم بـه روش هضــم تـر بـا ســه اسـید      

گیري  و دستگاه جذب اتمی اندازه) سولفوریک+ پرکلریک 
بتـدا  براي تعیین عناصـر روي، منگنـز، آهـن و مـس ا    . شد

هاي گیاهی در کوره سوزانده شـد و پـس از عصـاره     نمونه
گیـري   توسط دستگاه جذب اتمی اندازه D.T.P.Aگیري با 

  ).1375امامی، (شدند 
  بندي باغها  تعیین عملکرد و گروه

تن در هكتار به دو  ١٤باغها با در نظر گرفتن حد 
باغهـاي بـا   . گروه عملكرد زياد و عملكرد كم تقسيم شدند

 ١١٣و باغهاي با عملكـرد كـم   %) ٢٥(باغ  ٣٨رد زياد عملك
ميانگين عملكرد در . را به خود اختصاص دادند%) ٧٥(باغ 

   و در جامعه بـا عملكـرد كـم    ٩٢/٢٣جامعه با عملكرد باال 
  . تن در هكتار بود ٨٥/٦

  تعیین نرمهاي دریس 
از نتایج تجزیه گیاه کلیه فرمهاي بیان متشـکل از  

، نسـبت و  N ،P ،K ،Ca ،Mg ،Fe ،Mn ،Cuغلظت عناصر 
سـپس پارامترهـاي   . حاصلضرب دو عنصري تعیین گردیـد 

آماري شامل میانگین، ضریب تغییـرات و واریـانس بـراي    
کلیه فرمهاي بیان عناصر در دو گروه عملکـرد زیـاد و کـم    

سپس نسبت واریانس هر فرم بیان از تقسیم . محاسبه گردید
لکرد کم بر عملکرد زیـاد  واریانس آن فرم بیان در گروه عم

سپس فرم بیان با بزرگترین نسبت . (SB/SA)محاسبه گردید 
واریانس به عنوان نرم مناسـب بـراي محاسـبه شاخصـهاي     
دریس عناصر ازت، فسـفر، پتاسـیم، آهـن، منگنـز، روي و     
. مس و ارزیابی وضعیت تغذیه درختان انار گزینش شـدند 

بـراي عناصـر   هاي دریـس   ها و شاخص اما در انتخاب نرم
کلسیم و منیزیم، پارامتر غلظت عناصر در طول دوره رشـد  

بزرگتر بودن نسـبت واریانسـها تـا حـد     . مالك قرار گرفت
هـاي بیـان    قابل اعتمادي بیانگر آن است که کدامیک از فرم

دو عنصري در برگ اثرات فیزیولوژیکی قابـل تـوجهی در   
  ). 1980و همکاران،  Meldal(گیاه موردنظر را دارند 

  هاي دریس محاسبه شاخص
هاي دریس بیانگر انحراف نسبی  شاخص

ترکیبات شیمیائی گیاه مورد مطالعه از حد بهینه یا نرم 
مربوطه هستند شاخص هاي دریس با استفاده از روابط 

عنصر نیتروژن، فسفر،  9پیشنهادي روش دریس براي 
پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، روي و مس تعیین 

).  Sumner ،1983و  Letzche؛ Beaufils ،1973(ید گرد
هاي دریس با استفاده از برنامه کامپیوتري  ها و شاخص نرم

Q-Basic  و نرم افزارExcel تهیه و محاسبه گردید .  
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  نتایج و بحث
باغ انار  151نمونه گیاهی تهیه شده از  151با 

پراکنده در اقصی نقاط استان یزد یک بانک اطالعاتی 
داده آزمایشگاهی و صحرائی متشکل از  1822 حاوي

صفات عملکرد محصول انار و غلظت عناصر ازت، فسفر، 
پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روي، منگنز و مس گیاه ایجاد 

سپس کلیه فرمهاي بیان با استفاده از متدولوژي تشریح . شد
  . شده در سیستم دریس مندرج در روش تحقیق تعیین شد

 ي استاندارد دریس براي درختان انار استان یزدها تعیین نرم
، Nفرم بیان متشکل از غلظت عناصر  117ابتدا 

P ،K  وCa ،Mg ،Fe ،Mn ،Zn ،Cu نسبت دو عنصري و ،
حاصلضرب آنها و کلیه پارامترهاي آماري شامل میانگین، 

در مرحله بعد با مبنا . واریانس، ضریب تغییرات تعیین شد
و تغییرات  (SB/SA)ها  نسبت واریانس ترین قرار دادن بزرگ

فرم بیان به عنوان  45غلظت عناصر در طول فصل، تعداد 
هاي استاندارد براي ارزیابی وضعیت تغذیه  ترین نرم مناسب

  ). 1جدول (گیاه درختان انار منطقه یزد انتخاب شد 
در طول دوره رشد  Mgو  Caغلظت عناصر 

در این . گردید افزایشی ولی سایر عناصر کاهشی منظور
ارتباط پیشنهاد میشود به منظور افزایش دقت، صحت و 

هاي استاندارد حاصله، مطالعاتی در مورد  بهینه کردن نرم
تغییرات غلظت عناصر در طول فصل رشد براي درختان 

اطالعات بسیار کمی در مورد روند . انار منطقه انجام شود
انار در  غلظت عناصر غذایی  در طول دروره رشد درختان

  ).Raghupathiو  b1998Bhargava. (شده است دنیا گزارش
هاي استاندارد حاصله از این تحقیق براي  نرم

آوري شده است که میتوان از این  نخستین بار تهیه و جمع
اي درختان  ها براي ارزیابی و تشخیص اختالالت تغذیه داده

د بیانگر توان هاي حاصله از تحقیق می نرم. انار استفاده نمود
غلظت بهینه عناصر غذایی گیاه براي تولید با عملکرد زیاد 

  . باغهـاي انـار محسـوب شـونـد
تحقیقات در مورد تعیین ارقام مرجع و غلظت 

هاي انجام  عناصر برگ انار بسیار اندك است اما بررسی
 (Pune)و پون  (Bijapur)شده در مناطق بیجاپور 

) Bhargava )b1998و  Raghupathiهندوستان توسط 
اطالعات ارزشمندي را ارائه نموده است که تحلیل و 

هاي به دست آمده از تحقیق ما در  مقایسه این نتایج با داده
: دهد ارائه شده است این نتایج نشان می 3و  2جداول 

متوسط غلظت نیتروژن برگ انار در گروه عملکرد زیاد در 
مقدار آن در  درصد در حالی که 19/2) استان یزد(ایران 

مقایسه مقادیر . درصد گزارش شده است 59/1هندوستان 
دهد بطور کلی  حداکثر و حداقل دو منطقه نیز نشان می

غلظت عنصر نیتروژن در برگ انار منطقه یزد بیشتر از 

توان استنباط نمود  مناطق انار کاري هندوستان است که می
کود خاکهاي تحت کشت انار در ایران حاصلخیزتر و یا 

  . دهی نیتروژنی بیشتري در آنها صورت میگیرد
همچنین مقایسه غلظت فسفر برگ انار در 
هندوستان و ایران نشان میدهد که اوالً متوسط غلظت 
فسفر برگ در گروه عملکرد زیاد در هندوستان و ایران به 

باشد و تفاوت زیادي را  درصد می 18/0و  17/0ترتیب 
وستان تفاوتی بین غلظت فسفر دهد ثانیاً در هند نشان نمی

برگ در گروه عملکرد زیاد و کم وجود ندارد و در هر دو 
درصد میباشد ولی در ایران غلظت فسفر  17/0گروه حدود 

 15/0و گروه عملکرد کم  18/0در گروه عملکرد زیاد 
درصد است که تفاوت بیشتر است و میتوان استنباط نمود 

ان عملکرد انار همبستگی بین غلظت فسفر برگ و میز
  . وجود دارد

متوسط مقدار پتاسیم برگ انار در هندوستان و 
درصد  25/1و  16/1ایران در گروه عملکرد زیاد به ترتیب 

درصد است  22/1و  25/1و در گروه عملکرد کم بترتیب 
مقایسه حدود غلظتهاي پتاسیم در دو گروه عملکردي نشان 

وستان از حدود میدهد که بطور کلی غلظت پتاسیم در هند
درصد در  55/0درصد در گروه عملکرد زیاد و  2/0پایین 

گروه عملکرد کم شروع شده ولی در ایران از حدود پایین 
درصد در گروه  73/0درصد در گروه عملکرد زیاد و  81/0

عملکرد کم شروع شده است و بیانگر این موضوع است که 
ستان کم بطور کلی میزان جذب پتاسیم در برگ انار هندو

باشد اگر چه متوسط مقدار پتاسیم قابل جذب خاکهاي  می
گرم در کیلوگرم گزارش شده  میلی 264آزمایش هندوستان 

ولی چون حدود پتاسیم خاك نقاط نمونه برداري شده 
بنابراین . گرم در کیلوگرم اعالم شده است میلی 62- 364

با هاي گیاهی از خاکهاي  احتمال دارد تعداد بیشتري نمونه
  .پتاسیم کم برداشت شده باشد

مقایسه متوسط غلظت کلسیم برگ در هندوستان 
نشان میدهد غلظت کلسیم  3و  2و ایران مندرج در جداول 

برگ انار در ایران در هر دو گروه عملکرد زیاد و کم بیشتر 
از هندوستان است که میتوان استنباط نمود به علت آهکی 

سیم بیشتري در محلول بودن خاکهاي ایران غلظت یون کل
خاکهاي آهکی ایران وجود دارد و در نتیجه موجب جذب 

  . بیشتر کلسیم توسط گیاه انار شده است
همچنین مقایسه نتایج در جداول مذکور نشان 
میدهد درهمه حاالت متوسط غلظت منیزیم برگ انار در 
. هندوستان کمتر از غلظت منیزیم برگ انار ایران میباشد

شان میدهد که متوسط غلظت منیزیم برگ بین این نتایج ن
دو جامعه عملکرد کم و زیاد در هر دو کشور تفاوت 

 63/0تا  6/0زیادي ندارند بطوریکه در ایران در محدود 
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درصد  37/0تا  33/0درصد و در هندوستان در محدودة 
ارقام مرجع تهیه شده توسط محققین هندوستان . باشد می

Raghupathi  وBhargava )a1998 ( غلظت بهینه منیزیم
اند که مقایسه  درصد پیشنهاد نموده 1/0-4/0برگ انار را 
دهد مقدار غلظت بدست آمده در ایران یعنی  آنها نشان می

درصد در همه حاالت از مقادیر حد بهینه مذکور  63/0
  . باشد بیشتر می

غلظت عناصر آهن و منگنز برگ در دو منطقه در 
با این ) 3و  2جداول (تر وجود دارد محدودة با تغییرات کم

تفاوت که در هندوستان محدودة حداقل براي این دو 
بطور کلی پیشنهاد شده است مناسبترین . عنصر کمتر است

گرم  میلی 100غلظت براي آهن در درختان سالم بایستی از 
) 1378دورودي و میالنی، . (در کیلوگرم بیشتر باشد

جه داشت اینکه در خاکهاي ائی که بایستی به آن تو نکته
آهکی در بسیاري از موارد دیده شده است که غلظت آهن 
در بافتهاي گیاهان مبتال به کمبود آهن بسیار بیشتر از 

که باعث اشتباه در تشخیص و توصیه . گیاهان سالم است
کربنات در  در واقع زیادي غلظت یون بی. کود آهن میشود

هیدروژنی در  شیره سلولی موجب کاهش فعالیت پمپ
گردد و در نتیجه آهن سه ظرفیتی در خارج  سیتوپالسم می

غشاء سیتوپالسمی سلول تجمع نموده و وارد سیتوپالسم 
گردد و به تبع آن آهن در گیاه بصورت غیرفعال باقی  نمی
ماند و علیرغم باال بودن غلظت آهن کل در گیاه، عالئم  می

  ). Chaney ،1984. (شود کمبود آهن در برگها مشاهده می
از مقایسه غلظتهاي روي برگ انار در دو کشور 

بطوریکه ) 3و  2جداول (نتایج قابل توجهی بدست آمد 
متوسط غلظت عنصر روي در هندوستان در گروه عملکرد 

گرم در کیلوگرم و در  میلی 37و  35کم و زیاد به ترتیب 
 15ایران در دو گروه عملکردي مقدار آن بسیار کمتر و 

گرم در کیلوگرم بدست آمد این نتایج با تحقیقات  یمیل
در سالهاي ) 1380(دار ملکوتی و همکاران  جامع و دامنه

اخیر که کمبود عنصر روي را در اکثر خاکهاي ایران براي 
اند  گیاهان زراعی و باغی یک عارضه عمومی بیان داشته

نتایج و تجزیه تحلیل انجام شده توسط . مطابقت دارد
Raghupathi  وBhargava )b1998 ( نشان میدهد که از

باغ داراي کمبود روي  24باغ انار مورد بررسی  36میان 

است بطوریکه شاخص عنصر روي منفی بوده است و 
کمبود  CNDو  DRISنتیجه گرفتند که با استفاده از روش 

ترین عناصر در باغهاي مذکور  روي و نیتروژن محدود کنند
حالی است که در همین باغها  اند این در شناخته شده

گرم در کیلوگرم و  میلی 35متوسط غلظت روي برگ 
گرم در کیلوگرم  میلی 15-97حدود غلظت روي برگ بین 

از طرف دیگر متوسط غلظت روي در . گزارش شده است
گرم در  میلی 3/0-3/5و محدوده آن  9/1خاك این باغها 

نتایج با مقایسه و تحلیل این . کیلوگرم اعالم شده است
وضعیت غلظت روي در برگهاي انار ایران که متوسط 

گرم در کیلوگرم و محدودة  میلی 15غلظت روي در برگ 
گرم در کیلوگرم گزارش شده است، بیانگر  میلی 10-25آن 

این موضوع است که احتمال کمبود روي در خاکهاي تحت 
شود به  پیشنهاد می. باغهاي انار در منطقه یزد بیشتر باشد

هاي  ها و شاخص منظور آزمون و تعیین کارآمدي نرم
دریس حاصل از تحقیق ما آزمایش کودي فاکتوریل متشکل 

همچنین . از سطوح مختلف عناصر غذایی انجام شود
ضروري است به توجه به میزان کم عنصر روي در نمونه 

تري در زمینه تشخیص و  گیاهی منطقه یزد، تحقیقات دقیق
  .باغهاي انار به عمل آید تعیین کمبود روي در

 تعیین شاخص دریس براي درختان انار استان یزد
، Ca ،Mgو  N ،P ،Kاستفاده از غلظت عناصر  با

Fe ،Mn ،Zn  وCu  باغ انار و بـا در نظـر    151تهیه شده از
هــا و  تــرین فــرم بیــان متشــکل از نســبت گــرفتن مناســب

حاصلضــرب دو عنصــري عناصــر مــذکور و بــا احتســاب 
هاي شاخص دریس تشریح شده در روش تحقیـق و   فرمول

هـاي   شاخص Q-Basicبا کمک گرفتن از برنامه کامپیوتري 
محاسـبه   4عنصر غذایی بـه شـرح جـدول     9دریس براي 

  .گردید
توانند بيانگر انحراف نسبي  اين شاخصها مي

تركيبات شيميايي برگ درختان انار مورد مطالعه از حد 
اي  و تشخيص اختالالت تغذيه بهينه باشند و براي ارزيابي

بندي كمبودها و زيادبودهاي درختان انار استان  و اولويت
  .يزد و ساير مناطق استفاده شوند
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  هاي استاندارد دریس براي ارزیابی وضعیت تغذیه درختان انار منطقه یزد ـ نرم1جدول 
نسبت 

  واریانس 
(SB/SA)   

C.V   فرمهاي   میانگین
  بیان 

نسبت 
  واریانس 
(SB/SA)  

C.V   فرمهاي   میانگین
  بیان 

نسبت 
  واریانس 
(SB/SA)  

C.V   1(فرمهاي بیان  میانگین(   

660/2  0/22  330/0  Mg/Ca  242/1  5/31  385/7  Zn/N  870/0  1/24  195/2  N)2(  
028/1  5/34  6/223  Ca.Fe  061/1  1/32  230/0  N/Cu  698/0  4/47  183/0  P  
520/0  7/49  5/88  Ca. Mn  052/1  2/47  112/8  K/P  975/0  9/30  248/1  K  
039/1  0/31  7/30  Ca.Zn  405/0  6/59  372/0  P.Ca  809/0  3/26  011/2  Ca  
740/0  2/41  6/20  Ca.Cu  710/0  0/55  118/0  P.Mg  101/1  6/14  632/0  Mg  
840/1  4/21  4/69  Mg.Fe  052/1  2/47  112/8  Fe/P  034/2  3/17  3/110  Fe  
794/0  6/37  1/27  Mg.Mn  692/0  2/57  9/277  Mn/P  622/0  9/37  03/43  Mn  
051/1  6/24  7/9  Mg.Zn  222/1  1/35  071/96  Zn/P  121/1  8/19  38/15  Zn  
882/0  1/31  408/6  Mg.Cu  500/1  6/40  018/0  P/Cu  150/1  6/21  02/10  Cu  
265/1  8/34  863/2  Fe/Mn  003/1  3/28  427/2  K.Ca  798/0  8/36  74/13  N/P  
429/1  1/29  145/0  Zn/Fe  073/1  0/28  777/0  K.Mg  551/1  1/32  873/1  N/K  
697/2  8/25  093/0  Cu/Fe  431/1  5/30  012/0  K/Fe  212/1  9/29  320/4  N.Ca  
852/0  8/37  403/0  Zn/Mn  910/0  6/48  033/0  K/Mn  287/1  7/25  377/1  N.Mg  
112/1  7/33  259/0  Cu/Mn  274/1  2/33  320/13  Zn/K  401/1  0/29  020/0  N/Fe  
364/1  5/26  594/1  Zn/Cu  429/1  1/41  132/0  K/Cu  916/0  7/46  122/21  Mn/N  

  تن در هکتار  14در جامعه با عملکرد بیش از  (SB/SA)و نسبت واریانس عملکرد کم به عملکرد زیاد  (C.V)فرم بیان میانگین، ضریب تغییرات ). 1(
 بر حسب میلی گرم در کیلوگرم Fe ،Mn ،Zn ،Cuبر حسب درصد و براي عناصر  N ،P ،K ،Ca ،Mgغلظت عناصر برابر ): 2(

  
  
 

  )استان یزد(ود غلظت عناصر غذائی در برگ انار کشور ایران ـ میانگین و حد2جدول 
  عناصر غذائی  واحد  عملکرد کم  عملکرد زیاد

  میانگین  حدود  میانگین  حدود
5/3-4/1  19/2  3/3-1/1  08/2  %  N  
4/0-1/0  18/0  5/0-09/0  15/0  %  P  
5/2-81/0  25/1  6/2-73/0  22/1  %  K  

3 -14/1  01/2  2/3-67/0  89/1  %  Ca  
81/0 -48/0  63/0  08/1 -42/0  61/0  %  Mg  
6/15 -3/6  10  6/16 -2/6  5/9  mg kg-1  Cu  

149-76  110  189-42  109  mg kg-1  Fe  
94-24  43  74-21  43  mg kg-1  Mn  
24-11  15  25-10  15  mg kg-1  Zn  

  923/23    851/6  T ha-1  عملکرد  
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  *)مناطق بیجاپور و پون(تان ـ میانگین و حدود غلظت عناصر غذائی در برگ انار کشور هندوس3جدول 

  

  عملکرد کم  عملکرد زیاد
  عناصر غذائی  واحد

  میانگین  حدود  میانگین  حدود
54/2 -4/0  59/1  34/2 -54/0  28/1  %  N  
26/0 -1/0  17/0  33/0 -08/0  17/0  %  P  
37/2 -2/0  16/1  27/2 -55/0  25/1  %  K  
02/3 -6/0  65/1  77/2 -87/0  46/1  %  Ca  
71/0 -16/0  37/0  68/0 -18/0  33/0  %  Mg  
70/0 -04/0  15/0  37/0 -07/0  15/0  %  S  

198-12  97  172-25  103  mg kg-1  Fe  
84-12  47  99-12  53  mg kg-1  Mn  
32-15  37  97-15  35  mg kg-1  Zn  
32-15  23  9/14 -5/3  6/10  T ha-1  عملکرد  

  24منبع  شماره  *     
 

  در انار استان یزد Cuو  N ،P ،K ،Ca ،Mg ،Fe ،Mn ،Znـ روابط شاخصهاي دریس براي عناصر 4جدول 

8

F(N/Cu)F(Zn/N)F(Mn/N)F(N/Fe)Mg)F(NCa)F(NF(N/K)F(N/P)

NI 
  

8

F(P/Cu)F(Zn/P)F(Mn/P)F(Fe/P)Mg)F(PCa)F(PF(K/P)F(N/P)-

PI 
  

8

F(K/Cu)F(Zn/K)F(K/Mn)F(K/Fe)Mg)F(KCa)F(KF(K/P)F(N/K)-

KI 
  

8

Cu)F(CaZn)F(CaMn)F(CaFe)F(CaCa)F(MgCa)F(KF(P/Ca)Ca)F(N-

CaI 
  

8

Cu)F(MgZn)F(MgMn)F(MgFe)F(MgCa)/F(MgMg)F(KMg)F(PMg)F(N-

MgI 
  

8

Fe)/F(CuFe)/F(ZnMn)/F(FeFe)F(MgFe)/F(CaFe)F(KP)F(FeFe)/F(N-

FeI 
  

8

Mn)/F(CuMn)/F(ZnMn)/F(FeMn)F(MgMn)F(CaMn)/F(KP)/F(MnN)/F(Mn

MnI 
  

8

Cu)/F(ZnMn)/F(ZnFe)/F(ZnZn)F(MgZn)F(CaK)/F(ZnP)/F(ZnN)/F(Zn

ZnI 
  

8

Cu)/F(ZnMn)/F(CuFe)/F(CuCu)F(MgCu)F(CaCu)/F(KCu)/F(PCu)/F(N

CuI 
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