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 چکیده 

تا  خاک یکی از مهمترین مشکالت کشاورزی در ایران است. تغذیه صحیح در این شرایط اهمیت زیادی داشتهشوری منابع آب و          

بتوان ضمن کمك به حفظ تعادل عناصر غذایی، زمینه رشد مناسب و افزایش عملکرد گیاه را فراهم نمود. به منظور بررسی مصرف بهینه 

، تحقیقی روی محصول گندم در منطقه ارزوئیه کرمان انجام شد. در این عناصر کم مصرف آهن و روی در شرایط آب و خاک شور

آزمایش سطوح مختلف عناصر ریز مغذی روی و آهن بر روی گندم، مورد بررسی قرار گرفت. در مورد عنصر روی تیمارها شامل: تیمار 

درصد کمتر از  04روی در هکتار(، تیمار  کیلوگرم سولفات 04شاهد )بدون مصرف کود روی(، تیمارتوصیه شده بر اساس آزمون خاک )

کیلوگرم در هکتارسولفات روی(  04درصد بیشتر از میزان توصیه شده ) 04کیلوگرم در هکتار سولفات روی( و تیمار  04میزان توصیه)

 04خاک )مصرف  وهمچنین در مورد عنصر آهن تیمار ها شامل: تیمار شاهد )بدون مصرف کود آهن(، تیمار توصیه شده بر اساس آزمون

و  (031کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن  0درصد کمتر از مقدار توصیه )مصرف  04(، تیمار 031کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن 

)البته مقادیر توصیه شده عناصر کم مصرف  (،031کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن  00درصد بیشتر از میزان توصیه )مصرف  04تیمار 

وصیه عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب صورت گرفت(، آزمایش در شرایط آب شور انجام شد، شوری آب آبیاری در این بر اساس ت

کیلوگرم سولفات روی  04دسی زیمنس بر متر بود. نتایج نشان داد که مصرف کود سولفات روی بر اساس توصیه منطقه )مصرف  9منطقه

قیه شرایط در حد بهینه باشد، می تواند باعث افزایش کمی و کیفی گندم در شرایط شوری در هکتار( در شرایط آب شور، در صورتی که ب

 )آب و خاک شور( شود.
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یکی از مشکالت نواحی خشك و نیمه خشك محسوب شده و بخش وسیعی از خاکهای این مناطق  ،(. از طرفی شوری3) کند

ور باشد آب ش  نبوده و در اکثر جاهایی که خاک اری در این نواحی مناسب. عموما کیفیت آب آبی تحت تاثیر آن قرار دارد

ین د. برای موفقیت در بهره برداری از اراضی شور، عالوه بر رعایت موارد و مبانی مدیریتی، تامآبیاری نیز شور خواهدبو

 دارد.  ضرورتعناصر غذایی مورد نیاز گیاهان 

 

 
 مزرعه گندم درزمان داشت -1شکل

معنی که با عرضه منظم عناصر غذایی در مقدار و نسبت بهینه خود، وضعیت خاک بایستی به گونه ای تغییر داده بدین 

شود که رشد گیاه بهبود یافته تا محصول مناسبی به دست آید. بنابراین در شرایط فوق، تغذیه درست و مناسب نقش مهمی در 

 های اصلی کاهش اثرات سوءیکی از راه ، آنجایی که تغذیه بهینه گیاه (. از0) روند بهبود وضعیت خاک و گیاه ایفا می کند

دازه بتوان رشد گیاه و عملکرد محصول را تا ان ، شوری برای گیاه می باشد، به نظر می رسد که با مصرف  بهینه عناصر غذایی

کودهای حاوی این عناصر معموال  که در مزارع گندم مصرف عناصر پر مصرف امری بدیهی بوده وای بهبود بخشید. نظر به این

ر شرایط رشد گیاه دمورد نیاز گیاه )عناصر کم مصرف(،  مصرف می گردد، به نظر می رسد که با تامین سایر عناصر ضروری

با مصرف بهینه این عناصر افزایش یابد. از طرفی کمبود عناصر غذایی کم مصرف در شور، بهبود یافته و عملکرد محصول، 

درصد از مزارع گندم،  04ای دنیا و درصد خاکه 34والت زراعی گسترش جهانی دارد، به طوری که حدود گیاهان و محص

نقش غیر قابل مال مختلف شیمیایی سلولهای گیاهی، عناصر غذایی کم مصرف در اع مبتال به کمبود روی و آهن هستند.

یاه کاهش دهد، بر سالمت انسان و حیوان نیز تاثیر می انکاری دارند. هر عامل ثانویه ای که قابلیت جذب عناصر فوق را در گ

در شرایط شور بررسی کردند و به ، آهن، منگنز، روی و مس را بر کمیت و کیفیت گندم  تاثیربای بوردی و ملکوتی، گذارد. 

به سبت ن ،این نتیجه رسیدند که در شرایط شور برای به دست آوردن عملکرد مطلوب بایستی بیشتر از شرایط غیر شور

(. بنابراین هدف از مصرف عناصر غذایی از جمله عناصر کم مصرف در 0اقدام نمود )مصرف کود دارای عناصر کم مصرف، 

-عالوه بر افزایش تولید، بهبود کمیت و کیفیت محصول، غنی سازی، تولید بذرهای قوی و افزایش بهرهزراعی، محصوالت 

شرایط شور تحقیقات چندانی در کشور صورت نگرفته است و حتی  وری می باشد. در خصوص کاربرد عناصر فوق در

تواند موثر  تحقیقات جهانی در این مورد کم و اندک می باشد. لذا اجرای این آزمایش و آزمایشات مشابه در این خصوص می

،  ECیزی پارامتر های ابتدا از خاک نمونه برداری به صورت مرکب انجام شد و نمونه ها جهت اندازه گ، باشد. در تحقیق فوق

pH د. همچنین کیفیت آب آبیاری در آزمایش فوق نیز تعیین شد. ، آهن و روی به آزمایشگاه ارسال گردی، بافت، پتاسیم، فسفر
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آبیاری و غیره مطابق با عرف زارع انجام شد . در این ارع اجرا گردید، عملیات داشت نظیراز آنجایی که پروژه در مزرعه ز

 بر روی گندم مورد بررسی قرار گرفت.، مختلف عناصر ریز مغذی روی و آهن  سطوح ،آزمایش

 خصوصیات خاک مورد آزمایش -1جدول 

 عمق
EC 

(ds/m) 
pH cl

- Hco3
-

(meq/lit) 
OC% 

Na
+ 

(meq/lit) 
P(ppm) 

K 
(ppm 

Ca+mg %sand %silt %clay 

34-4 0/00 3/1 00 1 03/0 000 9 300 0/03 09 00 00 

 

 خصوصیات آب مورد آزمایش -2جدول 

EC 

(ds/m) 

pH cl
- 

Hco3
-

(meq/lit) 
co3

2-
 Na

+ 

(meq/lit) 

So4
2- 

K 
(ppm 

Ca+mg Sum 

anions 

Sum 

cations 
9 0/0 01 0/1 4 00 90 300 0/03 0/001 0/001 

 

  
 مزرعه گندم درزمان داشت -2شکل

 الف( عنصر روی:

 تیمار شاهد )بدون مصرف کود روی( -

 کیلوگرم سولفات روی در هکتار( 04شده بر اساس آزمون خاک )تیمارتوصیه  -

درصد بیشتر از میزان توصیه شده  04کیلوگرم در هکتار سولفات روی( و تیمار  04) درصد کمتر از میزان توصیه 04تیمار  -

 کیلوگرم در هکتارسولفات روی( 04)

 ب( عنصر آهن:

 تیمار شاهد )بدون مصرف کود آهن(، -

 (،031کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن  04ه شده بر اساس آزمون خاک )مصرف تیمار توصی -

 (،031کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن  0درصد کمتر از مقدار توصیه )مصرف  04تیمار  -

 (. 031کیلوگرم در هکتار سکوسترین آهن  00درصد بیشتر از میزان توصیه )مصرف  04تیمار  -
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مقادیر توصیه شده عناصر فوق، بر اساس توصیه عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب صورت گرفت. آزمایش در 

دسی زیمنس بر متر بود. تیمار های مورد نظر در مزرعه زارع  9آب آبیاری در این آزمایش  ECشرایط آب شور انجام شد، 

سرکشی های الزم در زمان اجرای پروژه انجام   شت انجام شد.اعمال شد. مصرف کود ها به صورت خاکی و هم زمان با کا
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 معرفی دستاورد

 04) درصد بیشتر از میزان توصیه 04نتایج تحقیق نشان داد در مورد عنصر روی از بین تیمارهای اعمال شده، تیمار 

% از نظر آماری معنی دار 0لفات روی در هکتار( موجب افزایش عملکرد کل نسبت به شاهد گردید که در سطح کیلوگرم سو

کیلوگرم در  04بود و تفاوت معنی داری با تیمار مصرف کود روی بر اساس توصیه ندارد. در سال دوم آزمایش نیز تیمار 

% معنی دار 0گردید که این افزایش از نظر آماری در سطح  هکتار سولفات روی، موجب افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد

گردید. همچنین بین دو سال آزمایش در رابطه با عملکرد کل و عملکرد دانه اختالف معنی داری مالحظه شد، به طوری که در 

افزایش عملکرد موجب  ،اجرای آزمایش بود.  در این پروژه مصرف کود روی عملکردها بیشتر از سال اول ،سال دوم آزمایش

کل و عملکرد دانه نسبت به شاهد گردید. باتوجه به این که مهمترین هدف استفاده از کودها در مرحله اول افزایش عملکرد 

محصول است، مصرف این کود در شرایط شور موثر بوده و باعث افزایش عملکرد شده است. بنابر این مصرف سولفات روی 

تواند منجر به افزایش عملکرد کل و عملکرد دانه گردد. از آنجایی که بین تیمار کرمان می در شرایط شور در منطقه ارزوئیه

درصد بیشتر از میزان توصیه کود، در عملکرد کل و عملکرد دانه تفاوت معنی  04مصرف کود بر اساس توصیه و نیز مصرف 

کیلوگرم سولفات روی در هکتار(  04)مصرف  بر اساس توصیه منطقه ،داری مشاهده نشد، بنابراین مصرف کود سولفات روی

تاثیر چندانی بر افزایش عملکرد  ،به عنوان تیمار مناسب در این تحقیق معرفی گردید. در مورد عنصر آهن، در شرایط شور

منبع ذکر . با توجه به این که این تحقیق و تحقیقی که به عنوان گرددتر میسر  مینداشت که البته نظر قطعی با آزمایشات کامل

 شده در مناطق مختلف از لحاظ شرایط آب و خاک اجرا شده اند ، در نتیجه نتایج یکسان نیست.

 

 
 مزرعه گندم درزمان برداشت -3شکل
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 توصیه ترویجی

وجود روی برای عملکرد صحیح  .فعالیت بیش از صد آنزیم مختلف در بدن انسان مورد نیاز است عنصر روی برای 

ترمیم زخم ها ، ایمنی در مبارزه با باکتریها و ویروس های مهاجم به بدن، ساخت پروتئین ها و ماده ژنتیکی در سلولها سیستم

لی ضروریست. با توجه به اهمیت مصرف روی در حفظ سالمت جامعه و بویژه افراد آسیب پذیر و جایگاه نان و تقسیم سلو

ایی مردم، مصرف کود روی عالوه بر افزایش عملکرد )تقریبا به میزان دوبرابر نسبت به شاهد( به حفظ سالمت در سبد غذ

جامعه نیز کمك می کند. با توجه به تحقیق انجام شده، به نظر می رسد مصرف کود حاوی عنصر روی )سولفات روی( به 

بقیه شرایط در حد بهینه باشد، می تواند باعث افزایش کیلوگرم در هکتار در شرایط آب شور، در صورتی که  04میزان 

شود کشاورزان عزیر قبل از کشت عملکرد کمی و کیفی گندم در شرایط شور )آب و خاک شور( شود. بنابراین توصیه می

پی پی گندم نسبت به نمونه برداری و انجام آزمون خاک اقدام نموده و در صورتی که مقدار روی قابل جذب در خاک کمتر ا 

 افزودن که کرد گیری نتیجه چنین توان می کلی طور بهمیلی گرم بر کیلوگرم( باشد، نسبت به مصرف کود روی اقدام گردد.  0ام )

 شوری اثرات کاهش و گیاه در غذایی عناصر وضعیت بهبود طریق از است ممکن گندم، در شور شرایط در روی عنصر حاوی کود

 گردد.  گندم عملکرد زایشاف حدودی تا و بیشتر رشد موجب
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