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 راهکار مناسب در کاهش اثرات شوری و سمیت بور آب  و همکاران، سرحدی
 

 

 چکیده

 ها،یون از برخی سمی اثرات آب، به دسترسی عدم از ناشی اسمزی استرس جمله از دالیلی به شوری تنش شرایط در گیاهان رشد

 آب شوری اثر کاهش بر بهینه تغذیه و سوپرجاذب آلی، ماده اثر بررسی منظور به. یابدمی کاهش غذایی عناصر جذب در تعادل عدم

 با پوسیده( گاوی )کود آلی ماده آزمایش این در. گرفت انجام نارنج پایه مرکبات نهال حاوی هایگلدان در آزمایشی نارنج، پایه بر آبیاری

 و کوددهی کود سطح )بدون سه با بهینه تغذیه درصد وزنی( و 22/0، 1/0، 0سطح ) سه سوپرجاذب با وزنی(، درصد 2 و 0) سطح دو

 (میکلس تراتیاز منبع ن میبا عناصر پرمصرف و کم مصرف به همراه کلس یسطح سوم کوددهمصرف و کم عناصر و پرمصرف عناصر بهینه

 درصد سال، هر در آزمایش پایان پس از. گرفت صورت یكسان آبیاری دور با ایروش قطره به آبیاری .بود خاک آزمایش اساس بر

 گیریاندازه برگها در منیزیم و کلسیم پتاسیم، فسفر، آهن، بور، روی، عناصر غلظت و سمیت بور و شوری خسارت عالئم دارای برگهای

سمیت بور و  و شوری اثر بیشترین دارای های بدون ماده آلی، سوپرجاذب و تغذیه بهینهگلدان که داد نشان آزمایش دو ساله نتایج .شدند

غذایی  عناصر مصرف بهینه و درصد سوپرجاذب 22/0آلی،  ماده درصد 2 هایی که مصرف توأمبود و گلدان غذایی عناصر غلظت کمترین

دارای  های برگ درصد و بور سدیم، غلظت کمترین که )مصرف عناصر پرمصرف و کم مصرف( را داشتند، بهترین گلدان بودند، بطوری

 .مشاهده شد ماریت نیمربوط به ا هاینهال برگ در غذایی عناصر دیگر غلظت بیشترین و شوری خسارت عالئم

 

 گاوی کود آب، نگهداری بور، ظرفیت شوری، سوپرجاذب، :کلیدی کلمات

 

 بیان مسئله

از اهمیت باالیی  خشک نیمه و خشک مناطق در آب محدود منابع از کارآمد استفاده کشاورزی، سریع توسعه به توجه با

شوری آب اثرات منفی زیادی بر عملكرد بسیاری از محصوالت باغی داشته  حال در بیشتر این مناطق، این با. استبرخوردار 

و سمیت بور  شوری به آنها پاسخ شود وبندی می. مرکبات جزء درختان میوه حساس به شوری و سمیت بور تقسیم(4) است

جمله ترکیب پایه و پیوندک، سیستم آبیاری، نوع خاک و وضعیت اقلیمی بستگی دارد. عوامل مختلفی از  در آب آبیاری به

تواند نتایج کامال متفاوتی در رشد و عملكرد تغییر در ترکیب هر یک از این عوامل حتی با یكسان بودن بقیه شرایط، می
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های اخیر توجه بسیاری از باشند که در دههمی هاییکنندهها و مواد آلی از جمله اصالح. سوپرجاذب(3) مرکبات به بار آورد

های ممكن برای اصالح خاک و تواند یكی از روشمیاستفاده از آنها اند و پژوهشگران و کشاورزان را به خود معطوف داشته

 .(2) آب شور یا سدیمی و ایجاد یک اکوسیتم پایدار باشد

هزار تن رتبه سوم  200دود منطقه جیرفت و کهنوج با داشتن بیش از چهل هزار هكتار باغ مرکبات و تولیدی در ح

. یكی از عوامل محدود کننده تولید مرکبات در این منطقه از نظر کمی و کیفی غلظت بعضی از عناصر ویژه (1) کشور را دارد

که خاک اکثر  نیا رغمی. علباشدیم یحساس به شور اهانیاز گ یكیمرکبات  نیهمچننظیر بور و سدیم در آب آبیاری است. 

از باغات از نظر پارامتر مذکور  یاریبس یاریآب آب یندارند ول یچندان تیو بور محدود یباغات مرکبات منطقه از نظر شور

 زین ی و غلظت بورمنطقه شور یشدت خشكسال شیو با افزا دینمایم جادیا تیمحصول مرکبات محدود دیرشد و تول یبرا

درصد باغات شهرهای  00تا  00درصد باغات مرکبات جنوب استان کرمان و به طور خاص  40است. تقریبا کرده  دایپ شیافزا

از (. 2)عنبرآباد، کهنوج، رودبار و منوجان به نوعی با مشكل شوری یا سمیت بور و یا هر دو در آب آبیاری مواجه هستند 

باشد که در حاشیه برگ درختان می مهمترین عالئم مسمومیت بور و شوری در مرکبات، خشكیدگی و سوختگی در نوک و

تواند آسیب و ریزش برگ، کاهش فتوسنتز، کاهش در رشد گیاه و در نهایت کاهش عملكرد محصول صورت تداوم می

 كهیمحصول مرکبات شده است، بطور دیتول دیسبب کاهش شد یباغدارا فیضع تیریمشكل به همراه مد نیا مرکبات شود.

از باغات به خاطر عوارض  یارینه چندان دور بس ندهیدر آ ردیتوسعه، اقدامات مناسب صورت نگ معضل روبه نیاگر در برابر ا

مقاومت درختان مرکبات  كهیاز آنجائ .(2) گردندیرها م تیو در نها یراقتصادیغ وفرسوده  ی و مسمویت بوراز شور یناش

و کهنوج بخش اعظم  رفتیدر منطقه ج ژهیدارد و در جنوب کشور بو یبستگ آنها هیو... به نوع پا میبور،کلر، سد ،یبه شور

ی گواه یدارا یهاو با نهال یسازمان جهاد کشاورز یبخصوص باغات جوان که تحت نظارت علم و ایباغات مرکبات والنس

 یبرا مناسب هیپا به عنوان هیپا نینارنج بوده و ا هیپا یاند دارابذر و نهال احداث شده یاز موسسه ثبت و گواه اصالت

تحمل  شیدر جهت افزا یماریت بیترک ای یهر روش علم یریشده است، لذا بكارگ یمنطقه معرف یریدشت و گرمس یبخشها

 ریدر برابر عوامل نامساعد نظ هیتحمل پا شیافزا موجبی ماریباشد. چرا که اگر تیبرخوردار م تینارنج از اهم یهانهال

. مدیریت تغذیه بهینه، ماده خواهد شد زین هیپا نیدرختان دربردارنده ا مقاومت شیبور و ..... گردد، بالطبع موجب افزا ،یشور

تواند از طریق تقویت گیاه و افزایش رشد اندام هوایی و ریشه و نیز افزایش ظرفیت نگهداری آلی و مواد جاذب الرطوبه می

 محدوده ریشه به مقاومت گیاه در برابر شوری و سمیت بور کمک کند. آب در خاک و قدرت جذب بخشی از امالح

 

 معرفی دستاورد

 سطح )صفر دو در پوسیده کودگاوی شامل آلی (. ماده1آزمایش به صورت گلدانی روی نهال نارنج انجام گرفت )شكل 

، 1/0، 0سطح ) سه گستران سبز آتیه بااز شرکت دیم  اکریالمید( اسید اکریلیک جاذب )کوپلیمر سوپر درصد وزنی(، ماده دو و

 نیتروژن، پرمصرف عناصر با کوددهی کوددهی، عناصر )بدون سطح سه با کود شیمیایی شامل درصد وزنی( و تغذیه 22/0

منگنز و سطح سوم کوددهی با عناصر پرمصرف و کم مصرف به همراه کلسیم  و روی کم مصرف آهن، عناصر و فسفر پتاسیم،

 طبق که غلظتی با آنها بردارنده در هایمحلول تهیه از طریق فوق بودند. عناصر کلسیم بر اساس آزمون خاک( از منبع نیترات

 حدود. قرارگرفتند استفاده مورد هاگلدان در خاک باشد، الزم منطقه بهینه مرکبات حد به رسیدن برای خاک آزمایش نتایج

 و خاک برکیلوگرم گرممیلی 220، 12، 2، 3، 2 ترتیب به پتاسیم فسفر، منگنز، روی، آهن، عناصر برای مختلف عناصر بهینه

شد  گرفته نظر درصد در 2/0 میزان به نیتروژن عنصر برای و خاک محلول لیتر در گرممیلی 40 هرکدام کلسیم و منیزیم برای
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 منگنز، سولفات روی، سولفات ،(EEDHAآهن ) کالت منابع از ترتیب به هر عنصر از الزم مقادیر خاک، آزمون انجام که با

 .گرفت قرار تیمار هر اختیار در اوره و نیترات کلسیم منیزیم، سولفات پتاسیم، سولفات فسفات، هیدروژن دی پتاسیم

 آبیاری دور مطابق و کشت نهال یک هرگلدان داخل های سالم و تقریبا مشابه نارنج انتخاب وماه، نهال اسفند اواخر در

 در تا شدند آبیاری خاک اشباع حد از بیش کمی گلدانها همه بطوریكه شد، آبیاری ،(باغدار عرف) فوق پروژه اجرای محل باغ

 مشخصات آب آبیاری مورد استفاده بیان شده است. 1در جدول  .باشد داشته وجود آبشویی و ثقلی آب حرکت آبیاری هر

 گیری اندازه به نسبت و قطع خاک سطح روی از نهالها ،)آذرماه پایان) هرسال پایان در و اجرا سال دو مدت به فوق پروژه

 تیپیک عالمت درصد 30 از بیش که برگهایی درصد و برگ در روی و آهن پتاسیم، فسفر، سدیم، بور، منیزیم، کلسیم، غلظت

 و نهایتأ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. گشت اقدام داشتند، شوری خسارت

 یاریآب یآب مورد استفاده برا هیتجز جینتا -1جدول 

pH  شوری SAR سدیم مجموع کلسیم و منیزیم بور 

 ds/m  ppm 

1/0 02/1 4/6 2/1 1/4 2/9 

 
 نمایی کلی از کشت و آبیاری نهال نارنج در گلخانه و تفاوت تیمار برتر و تیمار شاهد -1شکل 

 

های دارای عالئم مسمومیت و دامی، شیمیایی به همراه ماده اصالحی سوپرجاذب در درصد برگ کود تلفیقی کاربرد

درصد، کود  2نشان داده شده است. تیمار مرکب از کود گاوی به میزان  3و  2 ،1 هایغلظت عناصر بور و سدیم در شكل

دار غلظت موجب کاهش معنی (c2d3e2) درصد وزنی 22/0شیمیایی )مصرف عناصر ماکرو و میكرو( و سوپرجاذب به میزان 

د از تیمار فوق، تیمار های دارای عالئم مسمومیت نسبت به تیمار شاهد شده است. بعبور و سدیم در برگ و درصد برگ

درصد، کود شیمیایی )مصرف عناصر ماکرو و میكرو به همراه کلسیم( و سوپرجاذب  2مرکب مصرف توام کود گاوی یه میزان 

، بهترین اثر را بر کاهش مسمویت گیاه و کاهش غلظت بور و سدیم در گیاه داشته (c2d3e3) درصد وزنی 22/0به میزان 

 و روی پتاسیم، فسفر، کلسیم، عناصر غلظت افزایش موجب غذایی عناصر تغذیه و جاذب رسوپ آلی، ماده مصرف است.

 تغذیه شرایط بهبود موجب تغذیه و جاذب سوپر آلی، ماده فاکتور که دهد می نشان موضوع این و است شده گیاه در منیزیم

 .است شده سدیم و بور عناصر غلظت و برگ در شوری عالئم کاهش و غذایی عناصر لظتغ افزایش و گیاه
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 نیز کود شیمیایی غذایی، جذب عناصر جهت مناسب شرایط ایجاد و شیمیایی خاک و فیزیكی خواص بهبود با دامی کود

 و تجمع بور و سوپرجاذب با بهبود فعالیت کاهش و جذب پتاسیم، فسفر، کلسیم و عناصر کم مصرف بر مثبت اثرگذاری با

 آبی کم تنش اثر کاهش نیز و های عاملیبور در گروه یهاجذب آنیون آب، نگهداری ظرفیت افزایش خاک، فیزیكی شرایط

 منطقه pH کاهش موجب باال، نقش بر عالوه آلی ماده همچنین .کاهش عالئم تنش شوری و سمیت بور در گیاه شد سبب

 مختلف تنشهای برابر در آن تقویت و گیاه برای غذایی عناصر مستقیم تأمین نیز و غذایی عناصر جذب قابلیت افزایش و ریشه

رسد با توجه به فقر خاک از نظر عناصر غذایی و ماده آلی و نیز به نظر می. گردد می آبی کم و شوری های تنش جمله از

پایین بودن ظرفیت نگهداری آب خاک به دلیل بافت سبک، مصرف کود شیمیایی ماکرو و میكرو به همراه ماده آلی و 

د موجب بهبود وضعیت عناصر غذایی، خواص بیولوژیكی و ظرفیت نگهداری آب خاک شوند که با توجه توانسوپرجاذب می

تواند موجب کاهش به اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر سه فاکتور یاد شده بر بور و سدیم محلول خاک و آب آبیاری، می

 و جنوب مناطق در مرکبات باغات در آبیاری آب شوری اثرات کاهش جهت بنابراین مسمومیت بور و سدیم در گیاه شوند.

 جاذب سوپر و بهینه تغذیه آلی، ماده توأم کاربرد مفید اثر از توان می هستند سبک بافت دارای و فقیر خاکها که شرق جنوب

 .کاست درختان بر شوری خسارت از و شد مندبهره

 
= سطوح d= سطوح کود گاوی، c) عالمتدار یدرصد برگهااثر متقابل ماده آلی، سوپرجاذب و تغذیه بر  -2شکل 

 =سطوح تغذیه با کود شیمیایی(eسوپرجاذب، 

 
= سطوح d ،ی= سطوح کود گاوc)غلظت الف(بور ب(سدیم  بر هیسوپرجاذب و تغذ ،یاثر متقابل ماده آل -3شکل 

 (ییایمیبا کود ش هی=سطوح تغذeسوپرجاذب، 
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 توصیه ترویجی

 نگهداری دارای ظرفیت و فقیر آلی مادهو  غذایی عناصر نظر از ،سبک منطقه مرکبات باغات اکثر خاک بطور کلی بافت

باشند و هر ساله این باشند. آب آبیاری بخشی از باغات دارای شوری و بور بیش از آستانه تحمل مرکبات می می کمی آب

بوده که قابلیت استفاده بعضی از عناصر  0باال و بیش از  pHمشكل در حال افزایش است. همینطور خاک باغات منطقه دارای 

شیمیایی و  و آلی کودهای تلفیق به خصوص کودی های سیستم دهد.غذایی از جمله فسفر و عناصر ریزمغذی را کاهش می

داشت. ماده آلی عالوه بر نقش مستقیم در تامین  مطالعه مورد صفات مثبتی در اثرات د سوپرجاذبکاربرد مواد اصالحی مانن

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، همانند سوپر جاذب باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک شد. بنابراین با توجه به نكات 

که با آب با شوری  های منطقهپایه نارنج در نهالستان توان جهت کاهش اثر غلظت بور و سدیم آب آبیاری بر نهالذکر شده می

درصد  2) از تیمار مرکب مصرف توام کود گاوی شوند،گرم بر لیتر آبیاری میمیلی 1زیمنس بر متر و بور بیش دسی 2حدود 

صد در 22/0) و سوپرجاذب )مصرف بهینه کود عناصر پرمصرف و کم مصرف بر طبق آزمون خاک( ، کود شیمیاییوزنی(

 مند شد. بهره وزنی(
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