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  31-38/ ص 3400بهار و تابستان / 1/ شماره سال دوم ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 

 چکیده

 ی بر اساس آمار منتشر شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، میانگین نسبت یون
  

  
های مورد استفاده در ر آبد

  نیز دارای نسبتاین استان های آب درصد نمونه 27بوده و  96/0بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی 
  

  
-تر از یک می کم 

در  مقدار مطلق کلسیم در محلول خاکرغم این که در درازمدت سبب گردیده علیئی با این ویژگی، هاآب مصرفباشند. 

ناشی از های فیزیولوژیکی باشد لکن ناهنجاریکافی و حتی باالتر از حد مورد نیاز  بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک

ها، از جمله در باغات عناب مشاهده شود. در این راستا، هدف از مقاله کمبود کلسیم در گیاهان کشت شده در این خاک

ای مربوط به های تغذیهمنظور جلوگیری از بروز ناهنجاری کارهای عملی برای متعادل کردن میزان کلسیم، بهحاضر، ارائه راه

 برای اول انتخاب عنوان به این کانیمصرف منطقه خراسان جنوبی،   در فراوانی گچ به توجه باشد. بااین عنصر در گیاه می

 تعدیل نسبت یونی 
  

  
تواند در این خصوص نقش موثری ایفا نماید. میزان دقیق شود. عالوه بر گچ، گوگرد نیز میتوصیه می

خاک از جمله وزن مخصوص ظاهری خاک و گیری برخی خصوصیات در هر منطقه باید با اندازه مصرف گچ و گوگرد

بر بودن انجام این آزمایشات و یا عدم دسترسی به کاتیونی خاک مشخص گردد. با این وجود، به دلیل هزینه تبادل ظرفیت

ساله( یا  51کیلوگرم گچ برای هر درخت عناب )بالغ  51آزمایشگاه، در یک توصیه عمومی در استان خراسان جنوبی مصرف 

 شود.در زمستان، توصیه میصورت چالکود  کیلوگرم کود دامی پوسیده به 70تا  51رم کود گوگردی به همراه گدو کیلو

 عناب، کود گوگردی، کیفیت آب، گچ ی:دیکل واژگان

 بیان مسئله 

باشد.  هائی نظیر خراسان جنوبی با مشکالت جدی روبرو می ویژه در استان وضعیت کمی و کیفی منابع آب در ایران و به

زیمنس بر  دسی 1های عمیق و نیمه عمیق( حدود  عنوان مثال، در حال حاضر میانگین شوری منابع آبی این استان )شامل چاه به

رو، شوری و غلظت باالی برخی عناصر به یک چالش جدی در باغات این استان از جمله باغات  (. از این5باشد ) متر می

منیزیم نیز به عنوان یک شاخص مهم در بررسی و ارزیابی کیفی  به کلسیم ، نسبتعناب تبدیل شده است. عالوه بر شوری

مدیریت میزان کلسیم به منیزیم در آب آبیاری مورد استفاده 

 در باغات عناب
  عطاردیبصیر 

 

استادیار پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایرانجنوبی، 

Email:basir.atarodi@gmail.com 
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دهد عالوه بر شوری، که  ها نشان می گیرد. بررسی نتایج شیمیائی منابع آبی برخی استان های آبیاری مورد توجه قرار می آب

های یونی از جمله مشکالت اساسی  نسبت باشد عدم تعادل یونی یا به عبارتی میزان نامناسب نتیجه افزایش غلظت یونی می

  های انجام شده، نسبت باشد. بر اساس پژوهش ها می های کشاورزی این استان آب
  

  
تر از یک مناسب دانسته شده و  یشب 

باعث ایجاد برخی مشکالت فیزیکی از جمله کاهش  منیزیم تر از یک، برای آبیاری نامناسب بوده، چرا که زیادی مقادیر کم

( گزارش کرد 7002(. جاللی )1و  4گردد ) ای از جمله کمبود کلسیم در گیاه می های تغذیه نفوذپذیری خاک و بروز ناهنجاری

  های مورد آزمایش در استان همدان دارای نسبت درصد از آب 51که 
  

  
. در تحقیق مشابهی، (55) باشند کمتر از یک می

 مورد های آب از درصد 11 نمونه آب آبیاری در استان یزد گزارش کردند که حدود 9700( با آنالیز 5565دهقانی و همکاران )

  نسبت دارای مطالعه،
  

  
   نسبت ( نشان داد که5561گزارش مقیمی ) چنین، . هم(1) باشند تر از یک می کم

  
نمونه آب  47ر د 

( میانگین 5561حالی که اسدزاده و همکاران )در ( 6)باشد  تر از یک می مورد استفاده در بخش کشاورزی استان قزوین کم

  نسبت
  

  
 .(7) گزارش کردند 59/5اردبیل را  دشت چاه حلقه 95در 

  بر اساس آمار منتشر شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، میانگین نسبت یونی
  

  
های مورد استفاده در  در آب

  نیز دارای نسبت های مورد مطالعه در این استان های آب د نمونهدرص 27بوده و  96/0بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی 
  

  
جذب کلسیم  از مانع و نماید میهای جذب کلسیم بر روی سطح ریشه را اشغال  منیزیم محل. (5) باشند تر از یک می مک 

  ی یونهای با نسبت  رو، کاربرد آب گردد. از این میتوسط ریشه 

  
مقدار رغم این که  علیشده ر از یک، در درازمدت سبب ت کم 

باشد لکن کافی و حتی باالتر از حد مورد نیاز  در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک مطلق کلسیم در محلول خاک

 ها، از جمله در باغات عناب مشاهده های فیزیولوژیکی ناشی از کمبود کلسیم در گیاهان کشت شده در این خاک ناهنجاری

(. الزم به ذکر است در چنین شرایطی، مصرف زیاد کودهای نیتروژنی از نوع آمونیاکی، هرس شدید درختان، و 50و  2) گردد

گیری میوه، کمبود کلسیم و میزان چروکیدگی میوه عناب را  ویژه در زمان شکل آبیاری نامنظم )تنش خشکی یا آبیاری زیاد( به

کلسیمی در باغات عناب استان  ترکیبات پاشی ل داده محلو نشان ها آزمایش برخی ،از طرفی (.50و  2) نموده استتشدید 

 میزان و افزایش میوه انبارمانی که طوری بخشیده، به بهبود را عناب میوه کیفی خصوصیات برخی خراسان جنوبی توانسته

 ی یون عناب بوده، لزوم توجه به نسبت(. چنین نتایجی حاکی از کمبود کلسیم در باغات 2است ) یافته کاهش آن چروکیدگی

  

  
 نماید. ها را آشکار می های کشاورزی استان و مدیریت مصرف آن در آب

یونی کلسیم   به نسبت ،بردارن بخش کشاورزی کشاورزان و بهره در این راستا، هدف از مقاله حاضر، جلب توجه کارشناسان،

منظور  کارهای عملی برای متعادل کردن میزان کلسیم، به به منیزیم در آب آبیاری مورد استفاده در باغات عناب و ارائه راه

 باشد. می عنابای مربوط به این عنصر در  های تغذیه جلوگیری از بروز ناهنجاری

 

 معرفی دستاورد

 نی نامتعادل کلسیم به منیزیم در آب آبیاری(ای برای کاهش اثرات نسبت یو های تغذیه )توصیه

دلیل آهکی بودن، دارای مقدار مطلق کلسیم کافی یا حتی بیش از  نیاز  های استان خراسان جنوبی به که خاک رغم این علی

ه، های جذب کلسیم در سطح ریشه را اشغال کرد باشند ولی زیادی منیزیم باعث شده که این عنصر، مکان برای رشد گیاه می

میزان جذب کلسیم توسط ریشه کاهش یابد. عالوه بر این، زیادی منیزیم در خاک اثراتی مشابه یون سدیم داشته و باعث 

رو، برای کاهش اثرات نسبت یونی  (. از این9گردد ) تخریب ساختمان خاک، کاهش نفوذپذیری خاک و افزایش میزان سله می

  نامتعادل
  

  
 در آب آبیاری، بایستی کلسیم به محلول خاک اضافه شود. 
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های  یکی از کانی .است پذیر کلسیم به خاک امکان حاوی های کانی با استفاده از اضافه نمودن خاک محلول به کلسیم ورود

 به توجه اباشد. ب کلسیم، که در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله خراسان جنوبی به وفور وجود دارد گچ می مهم حاوی

  تعدیل نسبت یونی برای اول انتخاب عنوان به این مناطق، این کانی در فراوانی گچ
  

  
شود. عالوه بر گچ، که  توصیه می

تواند نقش  تواند باعث کاهش اثرات منفی آب آبیاری حاوی منیزیم و بهبود رشد گیاه گردد، گوگرد نیز می مصرف آن می

کار موثری برای جبران کمبود کلسیم در  پاشی نیز، راه رکیبات حاوی کلسیم به صورت محلول. استفاده از تموثری ایفا نماید

 باشد. گیاهان می

توان گفت  شاید این سوال مطرح باشد که گچ مورد استفاده در کشاورزی چه تفاوتی با گچ ساختمانی دارد. می :گچ( فال 

باشد با این تفاوت که گچ مورد استفاده در کشاورزی، گچ خام بوده که هنوز  هر دو گچ، سنگ گچ موجود در طبیعت میمنشا 

وارد فرایند فرآوری و کوره نشده ولی گچ ساختمانی مراحلی در کوره و یا کارخانه طی کرده و اصطالحاً تکلیس )حرارت 

تهیه کرد. البته، امروزه گچ کشاورزی به صورت  دن سنگ گچاز معمستقیم اتوان  داده( شده است. گچ کشاورزی را می

  .(5)شکل  رسد ها و کارخانجات به فروش می بندی شده نیز توسط برخی شرکت بسته

گیری : میزان دقیق مصرف گچ در هر منطقه باید بر اساس خصوصیات آب و خاک آن منطقه و با اندازهمیزان مصرف گچ -

ظرفیت کاتیونی خاک مشخص گردد. با این وجود، به دلیل  و مله وزن مخصوص ظاهری خاکبرخی خصوصیات خاک از ج

بر بودن انجام این آزمایشات و یا عدم دسترسی به آزمایشگاه، در یک توصیه عمومی در استان خراسان جنوبی مصرف هزینه

پیشنهاد یکبار سه سال هر اله( به فواصل س 51کیلوگرم برای هر درخت عناب )بالغ  51تن گچ برای هر هکتار و یا  50حدود 

 . (1و  9) شود می

شود گچ در  باشد. پیشنهاد می ترین زمان برای مصرف گچ، اواخر بهمن یا اوایل اسفند می : مناسبگچ مصرف نحوه و زمان -

توان در  عناب، میمتری با خاک مخلوط شود. در باغات  سانتی 50سطح خاک مزرعه پخش شده و با دیسک یا شخم، تا عمق 

نسبت به یک آبیاری  ،پس در صورت عدم بارندگی در منطقهدو طرف ردیف درختان، گچ را با خاک سطحی مخلوط کرده، س

 باشد. ثری میؤهمراه سایر کودها در زمستان نیز روش م غرقابی سنگین اقدام نمود. مصرف گچ به صورت چالکود به

 

 

 انواع گچ مورد استفاده در کشاورزی -5شکل 
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 :باغات در گچ مصرف مالحظات* 

 متر داشته باشند. میلی 4تا  7ذرات گچ، قطری بین  -

 منیزیم زیادی نداشته باشد )نسبت  -
  

  
 باشد(. 1آن بیشتر از 

 زیمنس بر متر نباشد. دسی 5تر از  حتی المقدور از گچی استفاده شود که شوری آن بیش -

 کیلو( و کود فسفاتی )نیم کیلو( نیز مصرف گردد. 1مقداری کود گاوی )زمان با مصرف گچ،  هم -

بروز و اطمینان از عدم  یک سالپس از گذشت  داده،درخت انجام  چند برای اطمینان بیشتر، ابتدا مصرف گچ را برای -

 دهید.باغ انجام  کلدر مصرف آن را  مشکل و مشاهده تاثیر مثبت،

شوند. در این شرایط میزان مطلق یون کلسیم  آهکی محسوب می ،خراسان جنوبی از نظر ماهیتهای استان  خاک ب( گوگرد:

باشد. اگر بتوان حاللیت آهک را به  تر می باشد لکن مشکل اساسی این است که حاللیت آهک نسبت به گچ بسیار کم زیاد می

بار زیادی منیزیم  د یافت که این امر، اثرات زیانغلظت یون کلسیم در محلول خاک افزایش خواه ،طریقی افزایش داد در نتیجه

 را کاهش خواهد داد. 

باشد. یکی از منابع مهم،  خاک می( PH) های افزایش حاللیت آهک، کاهش اسیدیته ترین روش ترین و اقتصادی یکی از مهم

مصرف کود گوگردی در  رو از این .تواند به کاهش اسیدیته خاک و افزایش حاللیت آهک کمک نماید گوگرد است که می

 تواند غلظت کلسیم خاک را افزایش و چروکیدگی میوه عناب را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد باغات عناب استان، می

که گوگرد بتواند حاللیت آهک را افزایش داده، و به افزایش کلسیم خاک و گیاه کمک نماید بایستی در خاک به  . برای این(1)

شود، اکسیداسیون این  ای که پس از مصرف کودهای گوگردی در خاک مطرح می یل گردد. مشکل عمدهیون سولفات تبد

شود ولی  های تیوباسیلوس انجام می که این تغییر و تبدیل توسط باکتری باشد. در حالی عنصر و تبدیل آن به یون سولفات می

ها قادر به  ی و نیز کمبود رطوبت خاک، این باکتریهای مناطق تحت کشت عناب، اغلب به دلیل کم بودن ماده آل در خاک

 . به کود گوگرد ضرورت دارد و کود آلی )دامی( رو، اضافه نمودن مایه تلقیح تیوباسیلوس باشند. از این فعالیت نمی

ساله، مصرف حدود دو کیلوگرم کود گوگردی )به  51برای هر درخت عناب بارده  میزان و نحوه مصرف گوگرد: -

کود و در زمستان، توصیه  به صورت چال کیلوگرم کود دامی پوسیده 70تا  51و گرم مایه تلقیح تیوباسیلوس(  700-500همراه 

با این  (.1رطوبت خاک تامین گردد ) یاری منظم،، تا حد امکان با انجام آبکود گوگردی ، پس از مصرفکه اینشود ضمن  می

 مصرف گچ در مزرعهمختلف  هایروش -7شکل 
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شود که در صورت عدم دسترسی به  میزان مصرف، نیاز درخت به گوگرد تا سه سال زراعی تامین خواهد شد. یادآوری می

تواند به اکسیداسیون گوگرد و تبدیل آن به یون  مایه تلقیح تیوباسیلوس، اختالط کود گوگردی با کود دامی تا حدودی می

 نماید. سولفات کمک

 ات مصرف کود گوگردی: مالحظ* 

 باغات در انجام آبیاری منظم -

 حفظ رطوبت کافی در منطقه توسعه ریشه -

 مصرف توام کود گوگردی با کود دامی -

 ترجیح مصرف کود گوگرد آلی گرانوله بر گوگرد پودری -

 بهبود به تواند یم میکلس یحاو باتیترک یپاش نشان داده که محلول ها شیآزما یبرخ :پاشی ترکیبات کلسیمی محلول( ج

 توان یم شود استفاده منظور نیا یبرا توانند یم که یمتفاوت باتیترک نیب در(. 1) دینما کمک عناب درختان در میکلس تیوضع

 یناخالص دیمذکور با باتیموجود در بازار اشاره کرد. ترک یتجار باتیاز ترک گرید یو برخ میکلس تراتین م،یکلس دیبه کلر

 از بعد و ها جوانه شن متورم)زمان  درختان رشد دوره یط در بار دو حداقلداشته و از نوع مرغوب انتخاب شوند و  یکم

 (.50 و 1شوند ) مصرف هزار در 7 نسبت با و( وهیم لیتشک
 

  یجیترو هیتوص

  لنامتعاد برای کاهش اثرات نسبت یونی 
  

  
 به کلسیم محلول خاک اضافه شود. ورودآب آبیاری، بایستی کلسیم به  در

استان  در فراوانی گچ به توجه با .است پذیر کلسیم به خاک امکان حاوی های کانی با استفاده از اضافه نمودن خاک محلول

  تعدیل نسبت یونی برای اول انتخاب عنوان به خراسان جنوبی، این کانی
  

  
ترین زمان برای مصرف  شود. مناسب توصیه می

باشد  ساله( به صورت چالکود می 51کیلوگرم گچ برای هر درخت عناب )بالغ  51اواخر بهمن یا اوایل اسفند و مصرف  ،گچ

زیمنس بر متر نبوده و همزمان  دسی 5تر از  المقدور از گچی استفاده شود که شوری آن بیش شود حتی که پیشنهاد می ضمن این

های آهکی  کود فسفاتی )نیم کیلو( نیز مصرف گردد. عالوه بر گچ، در خاککیلو( و  1با مصرف گچ، مقداری کود گاوی )

تواند غلظت کلسیم خاک را افزایش و چروکیدگی میوه عناب را نیز به میزان قابل توجهی  استان، مصرف کود گوگردی نیز، می

گرم مایه  500-700 مراه ساله، مصرف حدود دو کیلوگرم کود گوگردی )به ه 51کاهش دهد. برای هر درخت عناب بارده 

در هزار، در  7پاشی کلرید کلسیم با غلظت  محلول شود. توصیه می کیلو کود دامی پوسیده 70تا  51و  تلقیح تیوباسیلوس(

 باشد.  کار موثری می ها و بعد از تشکیل میوه نیز راه مراحل متورم شدن جوانه
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