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  چکیده
 %،17/0 ،صفر) اوره مختلف سطوح اثر بررسی منظوربه آزمایشی د.کن می ایفا مرکبات در درخت تغذیه مدیریت در مهمی نقش نیتروژن

 کامل های بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبه (،ماه دی 30 ،ماه دی 17 ،ماه دی )اول اوره پاشی محلول مختلف های زمان و (،7/1%

 گرفت. صورت کینو، رقم نارنگی گیاه عملکرد و گل خصوصیات و گره و برگ پتاسیم، فسفر، نیتروژن، میزان بر تکرار سه با تصادفی

 هفته سه که داد نشان پژوهش این نتایج شد. انجام برداری نمونه پاشی محلول از بعد هفته 7 و 3 ،1 در گره و برگ از آزمایش این در

 کهحالیدر بود اوره %7/1 غلظت با شدهپاشی محلول گیاهان به مربوط %(7/2) برگ نیتروژن مقدار بیشترین دی، 1 پاشی محلول از بعد

 فسفر و پتاسیم مقدار بیشترین آمد. دستبه اوره %7/1 غلظت با ماه دی 30 در شدهتیمار گیاهان در %(13/1) گره نیتروژن مقدار بیشترین

 گل، تعداد افزایش موجب اوره مختلف های غلظت همچنین شد. گزارش اوره %7/1 غلظت با ماه دی 30 در پاشیمحلول گیاهان برگ

  شد. گزارش %(7/1) اوره غلظت باالترین به مربوط تأثیر بیشترین و شد عملکرد افزایش و تخمدان رشد تحریک

 

 .نیتروژن ،اوره غلظت ،فسفر پتاسیم، کلیدی: هایواژه
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ABSTRACT 
Nitrogen plays an important role in managing the nutrition of the citrus. An experiment was set  as  factorial in a 

randomized complete block design with three replications to investigate the effect of different levels of urea (0, 

0.75%, 1.5%), and different times of urea foliar application (Dec 22, Jan 5, Jan 20) on nitrogen, phosphorus, 

potassium contents to evaluate flower characteristics and yield in Kinnow mandarin plant. Samples were taken from 

leaves and nodes at 1, 3 and 5 wks after spraying. Results showed that, 3 wks after foliar application, the plants which 

receiving 1.5% urea had the high leaves nitrogen content (2.5%) on Dec 22., whereas the highest nitrogen content 

(1.73%) of the nodes was obtained in plants treated with 1.5% urea concentration on Dec 22. The highest amounts of 

potassium and phosphorus of leaves were reported under 1.5% urea concentration on the 30th of January. It also 

indicated that different concentrations of urea are capable of enhancing the number of flowers, promoting ovarian 

growth and boosting yield of the crop. The most effective promotion on plant characters had been appeared on the 

rate of 1.5% urea concentrations. 
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 مقدمه

 شماربه مرکبات های گونه مهمترین از یکی نارنگی

 میزان و کشت زیر سطح نظر از دنیا در که آید می

 پرتقال از بعد مرکبات ارقام سایر با مقایسه در تولید

 تولید کننده محدود عمده عوامل از یکی دارد. قرار

 است آوری سال یا باردهی تناوب مسأله ،مرکبات

(Dennis & Neilsen, 1999). و ثابت باردهی برای 

 مدیریت در مهمی نقش نیتروژن کیفیت، با تولید

 ها بررسی نتایج کند. می ایفا مرکبات در درخت تغذیه

 مرکبات درختان در نیتروژن سطح که است داده نشان

 یک ،درختان در نیتروژن سطح کاهش است. پایین

 همچنین و میوه عملکرد بر مؤثر و کنندهمحدود عامل

 ،این بر عالوه .(Khan et al., 2009) است میوه کیفیت

 برای گیاه نیاز تأثیر تحت شدیدا باردهی تناوب

 این مقدار کهطوریبه گیرد، می قرار فسفر و نیتروژن

 دنبالبه و بالغ درختان ساله چند های بافت در عناصر

 Rosecrance et) یابد می کاهش سنگین باردهی تناوب

al., 1996). برگی کاربرد ترین مناسب عنوانبه اوره 

 فیزیکی خواص دلیلبه اوره است. شده توصیه نیتروژن

 کم، سمیت سریع، جذب بودن، قطبیغیر قبیل از

 مواد سایر جذب در تسریع همچنین و باال حاللیت

 بررسی یک در است. اهمیت دارای شدهپاشی محلول

 انتقال درصد 50 تا 81 حدود در که شد داده نشان

 برگی کاربرد با ،درخت های اندام تمام به اوره مؤثر

 پاشی محلول .(Khan et al., 2009) شود می تامین

 با درختان در جوانه، رشد شروع از قبل اوره برگی

 بهبود حدودی تا را گلدهی کم، نیتروژن مقدار

 کهطوریبه (.El-Otmani et al., 2004) بخشد می

 درختان در محصولکم سال در اوره برگی پاشی محلول

 گلدهی تمایز القا/ مرحله طی در ،کلمانتین نارنگی

 Benhamou) است شده باردهی تناوب کاهش سبب

2004 .,al et). .al et Chermahini Akbari (2011)، 

 پاشی محلول تأثیر بررسی منظوربه تحقیقی در

 درختان بندی میوه و گلدهی میزان بر اوره زمستانه

 اوره زمستانه پاشی محلول که، دریافتند والنسیا، پرتقال

 سطح افزایش موجب موقت، طوربه هفته، 1 مدتبه

 اوره مختلف های غلظت همچنین شد. ها برگ نیتروژن

 رشد تحریک گل، تعداد افزایش موجب %(1 و 0/5 ،5)

 بیشترین و گردید بندی میوه سطح افزایش و تخمدان

 تحقیق یک در بود. اوره غلظت باالترین به مربوط تأثیر

 درختان ای تغذیه وضعیت و عملکرد بین رابطه ،ساله 8

 که گردید گزارش و گرفت قرار بررسی مورد نارنگی

 عملکرد و ای تغذیه وضعیت بین خطی همبستگی یک

 این بر عالوه .(Haggag et al., 1995) دارد وجود

 سبب تواند می اوره پاشی محلول که است شده مشخص

 میوه تشکیل افزایش و درخت ای تغذیه وضعیت بهبود

 میان در ها نارنگی .(Kim & Ko, 1997) گردید

 میزان بیشترین از ،سیتروس جنس به مربوط های گونه

 از .(Moore, 2001) برخوردارند فنوتیپی غیریکنواختی

 گیری دورگ از که کینو نارنگی نارنگی، متنوع ارقام بین

 است آمده دستبه ویلولیف و کینگ نارنگی ارقام بین

 & Sharma) باشد می شدیدی باردهی تناوب دارای

Awasthi, 1990.) و کیفیت روی بر پدیده این همچنین 

 از یکی آن کنترل بنابراین گذارد؛ می اثر میوه مرغوبیت

 است جهان خیزمرکبات مناطق در باغداران های اولویت

(Freie, 1992). رویشی رشد در نیتروژن نقش به توجه با 

 بررسی پژوهش، این از هدف عملکرد، افزایش و زایشی و

 گره و برگ در پتاسیم و فسفر نیتروژن، عناصر تغییرات

 و بهینه مقدار تعیین همچنین و کینو نارنگی درخت

 عملکرد افزایش منظور به نیتروژن، کاربرد مناسب زمان

 بود. اوره زمستانه پاشی محلول تحت

 

 ها روش و مواد

 رقم نارنگی روی بر 1938 زمستان در تحقیق این

 شهرستان در واقع هکتار 81 مساحت به باغی در کینو،

 نظر از باغ این شد. انجام خوزستان استان در دزفول

 شمالی، درجه 18/91 عرض در جغرافیایی موقعیت

 ربع قلعه روستای در و شرقی درجه 19/81 طول

 12 از آزمایش این در دارد. قرار دزفول شهرستان

 پیوند و متر 5×5 فاصله با کینو نارنگی ساله 12 درخت

 و فیزیکی آنالیز شد. استفاده نارنج، پایه روی بر شده

 جدول در آن نتایج و گردید انجام باغ خاک شیمیایی

 است. شده نشان 1
 در نیتروژن( درصد 85) اوره از پژوهش این در

 شد. استفاده %0/1 و %20/5 ،صفر های غلظت

 95 و ماه دی 10 ماه، دی اول زمان، 9 در پاشی محلول
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 انجام محصول پر درختان روی بر 38 سال ماه دی

 درخت طرف چهار از شاخه های نمونه سپس و  گردید

 بعد هفته 0 و 9 ،1 از گره( و برگ جداسازی منظور)به

 آزمایشگاه به و آوری جمع پاشی، محلول زمان از

 دانشگاه کشاورزی دانشکده باغبانی گروه فیزیولوژی

 تعیین منظوربه شدند. منتقل اهواز چمران شهید

 در تخمدان قطر و طول گیری اندازه و گلدهی سطح

 متر(سانتی 95 طول به) شاخه 15 ،30 سال بهار

 سطح از متری 1 حداقل ارتفاع از تصادفی صورت به

 قطر و طول شد، انتخاب درخت هر اطراف از و زمین

 گیری اندازه دیجیتالی کولیس از استفاده با گل مادگی

 برداشت از بعد درختان، عملکرد تعیین جهت گردید.

 هر برای شدهبرداشت های میوه کل وزن ،محصول

 گزارش درخت کیلوگرم/ اساس بر و محاسبه درخت

 گره و برگ پتاسیم و فسفر گیری اندازه منظوربه شد.

 زرد )رنگ سنجی رنگ روش از ترتیببه

 روش و( Wallinga et al., 1989) وانادات( مولیبدات

 شد. استفاده( al et Chapman,. 1961) ای شعله نشر

 Wallinga ) کجلدال روشبه نیز نیتروژن گیری اندازه

et al., 1989)، اتوماتیک سیستم از استفاده با 

 این گرفت. انجام مرحله دو طی اتومایزر( )کجلدال

 پایه طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایش

 و درآمد اجرا به تکرار 9 با تصادفی کامل های بلوک

 های زمان طی در که هایی شاخص آنالیز منظور به

 پاشی( محلول از بعد هفته 0 و 9 ،1) مشخص

 گیری اندازه روش از بود گرفته صورت برداری نمونه

 و SAS افزارهای نرم با ها داده شد. استفاده تکراری

MSTATC عناصر میانگین مقایسه منظوربه و آنالیز 

 دهی برش روش از گره و برگ در موجود غذایی

 مقایسه جهت و درصد 1 و 0 سطح در میانگین

 از عملکرد و گل تعداد مادگی، طول و قطر میانگین

 درصد 1 و 0 سطح در دانکن دامنه چند آزمون

  گردید. استفاده
 

 بحث و نتایج

 برگ در موجود غذایی عناصر

 تغییرات بر تکراری گیری اندازه در واریانس آنالیز نتایج

 زمان اثر که داد نشان (1 )جدول معدنی عناصر

 ×برداری نمونه زمان متقابل، اثرات و برداری، نمونه

 زمان و پاشی، محلول زمان ×برداری نمونه زمان غلظت،

 میزان بر پاشی محلول زمان ×غلظت ×برداری نمونه

 دار معنی %1 سطح در فسفر و پتاسیم نیتروژن، عناصر

 جدول این گروهی بین اثرات نتایج همچنین بود.

 زمان و اوره مختلف های غلظت که داد نشان

 فسفر و پتاسیم نیتروژن، میزان نظر از پاشی محلول 

 اثر و داشت وجود داری معنی تفاوت %1 سطح در برگ

 نیتروژن، بر پاشی محلول زمان ×غلظت بین متقابل

 بود. مؤثر %1 سطح در برگ فسفر و پتاسیم

 
 خاک آنالیز نتایج .1 جدول

Table 1. Soil analysis results 
Soil depth (cm) N (%) P (ppm) K (%) Organic matter (%) EC (dS cm-1) pH 

0-30 0.52 8.7 0.043 2.33 0.95 8.01 
30-60 0.47 7.95 0.45 1.29 0.97 7.98 

 
 برگ در معدنی عناصر تغییرات بر تکراری گیری اندازه در واریانس آنالیز .1 جدول

Table 2. Analysis of variance in repeated measure on mineral elements changes in leaf 
MS 

df S.O.V 
P K N 

    Within-subjects effects 
0.0055** 

0.4925** 
0.523** 2 Sampling Time 

0.00005 ns 0.0093 ns 0.007 ns 4 Block × Sampling Time 
0.0048** 

0.0619** 
0.092** 

4 Spray Time × Sampling Time 
0.0019** 0.0457** 

0.018** 
4 Concentration × Sampling Time 

0.0005** 0.1079** 0.03** 
8 Sampling Time × Spray Time × Concentration 

0.00005 0.0065 0.004 32 Error (Time) 
    Between-subjects effects 

0.00005ns 0.005 ns 0.0005 ns 2 Block 
0.0076** 1.42** 0.569** 

2 Concentration 
0.029** 0.102** 0.084** 2 Spray Time 

0.0032** 0.062** 0.029** 4 Spray Time × Concentration 
0.00005 0.012 0.003 16 Error 

ns 1 احتمال سطح در دار معنی اختالف و دار معنی اختالف نبود **: و%.                    ns, **: Non-significant and significant at 1% of probability level, respectively. 
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 نیتروژن

 و پاشی محلول زمان اوره، برهمکنش میانگین مقایسه

 که داد نشان (9 )جدول برداری نمونه های هفته

 بعد هفته 9 در %(01/1) برگ نیتروژن مقدار بیشترین

 %0/1 غلظت با ماه دی 1 در درختان پاشی محلول از

 0 در %(39/1) برگ نیتروژن مقدار کمترین و اوره،

 صفر غلظت با ماه دی 95 در پاشی محلول از بعد هفته

 %91/1 کاهش مقدار، این که آمد دستبه اوره

 داشت. نیتروژن مقدار بیشترین با مقایسه در درصدی

 میزان باالترین %(0/1 و %20/5) اوره غلظت دو هر در

 درختان در پاشی محلول از بعد هفته 9 در نیتروژن

 به توجه با شد. مشاهده ماه دی 1 در شده پاشی محلول

 ماه دی 1 پاشی محلول در که گردید مشخص 1 جدول

 در پاشی، محلول از بعد هفته 9 تا ،ماه دی 10 و

 شاهد، و اوره %0/1 و %20/5 با شدهتیمار درختان

 9 از بعد و داشت افزایشی روند برگ نیتروژن میزان

 در اما شد. کاسته برگ نیتروژن میزان از هفته،

 بعد های هفته تعداد افزایش با ماه دی 95 پاشی محلول

 شدهتیمار درختان در برگ نیتروژن میزان از تیمار، از

 برگ نیتروژن میزان بین همچنین شد. کاسته شاهد و

 با ماه دی 10 در پاشی محلول از بعد هفته 0 و 9 ،1 در

 نداشت. وجود داری معنی تفاوت اوره 20/5%

 از بعد هفته 0 در برگ نیتروژن میزان که درحالی

 از بعد هفته 9 و 1 با ماه دی 95 در پاشی محلول

 0 و 9 ،1 بین همچنین داشت. اختالف پاشی محلول

 %0/1 با ماه دی 1 در درختان پاشی محلول از بعد هفته

 وجود معناداری اختالف نیتروژن میزان نظر از اوره،

 از بعد هفته 0 در نیتروژن میزان کهحالی در نداشت؛

 با %0/1 غلظت با ماه دی 95 و 10 در پاشی محلول

 داشت. اختالف پاشی محلول سوم و اول هفته

 

 فسفر

 واحد در برگ فسفر تغییرات روند ،9 جدول با مطابق

 در که داد نشان اوره مختلف تیمارهای تحت و زمان

 تا اوره غلظت دو هر در برگ فسفر مقدار آزمایش طی

 آن از پس و داشت افزایشی روند تیمار از بعد هفته 9

 در فسفر میزان اما شد. کاسته برگ فسفر مقدار از

 و 9 ،1 طی اوره %0/1 غلظت با ماه دی 95پاشی محلول

 میزان بیشترین همچنین داشت. افزایشی روند هفته 0

 پاشی محلول از بعد هفته پنج در %(19/5) برگ فسفر

 کهدرحالی آمد. دستبه اوره %0/1 غلظت با ماه دی 95

 %01/1 کاهش با %(513/5) برگ فسفر میزان کمترین

 صورت در برگ، در فسفر مقدار بیشترین به نسبت

 از بعد هفته یک در ،شاهد درختان در اوره کاربرد عدم

 تیمار دو هر در آمد. دستبه ماه دی 95 پاشی محلول

 برگ فسفر میزان بیشترین %(،0/1 و %20/5) اوره

 از بعد هفته 9 در %(19/5 و %15/5 ترتیب )به

 آمد. دست به ماه دی 95 پاشی محلول در پاشی، محلول

 از بعد هفته 0 و 9 ،1 در فسفر میزان بین همچنین

 وجود معناداری تفاوت تیمارها ههم در پاشی محلول

 داشت.

 

 پتاسیم

 زمان و غلظت برداری، نمونه زمان برهمکنش اثر

 تعداد افزایش با که (9 )جدول داد نشان پاشی، محلول

 میزان از اوره، غلظت کاهش با و تیمار از بعد های هفته

 در است. شده کاسته آزمایش طول در برگ پتاسیم

 گذشت از بعد برگ پتاسیم آزمایش، تیمارهای ههم

 این البته یافت، کاهش پاشی محلول زمان از هفته یک

 غلظت با ماهدی 95 و 1 پاشی محلول در کاهشی روند

 داشت. کندتری روند تیمارها دیگر به نسبت اوره 0/1%

 هفته یک در %(25/9) برگ پتاسیم میزان بیشترین

 غلظت با ماه دی 95 در درختان پاشی محلول از بعد

 مقدار کمترین کهحالیدر آمد دستبه اوره 0/1%

 درختانی در ،بعد هفته 0 به مربوط %(58/1) پتاسیم

 مشخص شد. گزارش بودند نشده پاشی محلول که

 های زمان بین در اوره %0/1 تیمار در که گردید

 بین در و ،ماه دی 95 پاشی محلول پاشی، محلول

 باالترین تیمار از بعد هفته یک برداری، نمونه های زمان

 غلظت در داشت. را %(25/9) برگ پتاسیم میزان

 پاشی، محلول های زمان بین در نیز اوره 20/5%

 های زمان بین در و ماهدی 10 پاشی محلول

 مقدار باالترین تیمار از بعد اول هفته برداری نمونه

 میزان بین همچنین آمد. دستبه %(08/9) پتاسیم

 همه در پاشی محلول از بعد هفته 0 و 9 ،1 در پتاسیم

 داشت. وجود دارییمعن تفاوت تیمارها
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 برگ در (N, P, K) معدنی عناصر بر برداری نمونه زمان و پاشی محلول زمان اوره، غلظت اثر برهمکنش .9 جدول
Table 3. Interaction effect of urea concentrations in spray time and time of sampling on mineral elements (N, P, K) in leaf 

K (%) P (%) N (%) Sampling time after spraying (week) Spray Time Concentration (%) 
3.32ghijkl(a) 0.103ijklm(a) 2.06ef(b) 1 

Dec 22 

0 

3.22ijklmn(b) 0.094lm(a) 2.22cd(a) 3 
2.64p(c) 0.101klm(a) 1.94g(c) 5 
2.96o(b) 0.116ghij(a) 2.23cd(a) 1 

Jan 5 3.06no(b) 0.091m(b) 2.25cd(a) 3 
3.30ghijklm(a) 0.101ijklm(b) 1.95fg(b) 5 
3.23hijklmn(a) 0.089m(c) 2.14de(a) 1 

Jan 20 3.34fghijk(a) 0.097klm(b) 2.11e(a) 3 
3.13ghijklm(a) 0.102klm(a) 1.93g(b) 5 
3.49cdef(a) 0.089m(b) 2.25cd(b) 1 

Dec 22 

0.75 

3.38efghi(a) 0.106ijklm(a) 2.46a(a) 3 
2.97o(b) 0.107ijklm(a) 2.4ab(a) 5 

3.54bcde(a) 0.104ijklm(b) 2.28c(a) 1 
Jan 5 3.35fghij(ab) 0.116ghi(a) 2.44a(a) 3 

3.17klmn(b) 0.110c(ab) 2.29bc(a) 5 
3.46defg(a) 0.132ef(b) 2.45a(a) 1 

Jan 20 3.39efgh(a) 0.203bc(a) 2.42a(a) 3 
3.16lmn(b) 0.196c(a) 1.95fg(b) 5 
3.69ab(a) 0.121fgh(ab) 2.45a(a) 1 

Dec 22 

1.5 

3.62abcd(b) 0.133ef(a) 2.52a(a) 3 
3.59abcd(b) 0.101jklm(b) 2.43a(a) 5 
3.67ab(a) 0.094lm(c) 2.46a(a) 1 

Jan 5 3.50cdef(b) 0.128efg(a) 2.51a(a) 3 
3.18jklmn(c) 0.111hijk(b) 2.08e(b) 5 

3.76a(a) 0.139e(b) 2.42a(a) 1 
Jan 20 3.66abc(b) 0.214b(a) 2.4ab(a) 3 

3.64abc(b) 0.227a(a) 1.94fg(b) 5 
 ندارند. داری معنی تفاوت درصد 0 سطح در دانکن آزمون در ها ستون در همسان حرف دارای های میانگین

 .دهد می نشان را دهیبرش روشبه میانگین مقایسه پرانتز درون حروف و کلی متقابل اثرات میانگین مقایسه پرانتز بیرون حروف

Means in each column followed by same letters don’t have any significant difference according to Duncan test (p˂0.05). 

Out parentheses letters means comparison overall effects and inside of parentheses letters means comparison of the cut-out method. 

 

 گره در موجود غذایی عناصر

 برداری نمونه زمان اثر که داد نشان 8 جدول نتایج

 %1 سطح در پتاسیم و فسفر عناصر برای تنهایی به

 زمان غلظت، ×برداری نمونه زمان اثر و بود دار معنی

 زمان متقابل اثر و پاشی، محلول زمان ×برداری نمونه

 میزان بر پاشی محلول زمان ×غلظت ×برداری نمونه

 اما بود، مؤثر %1 سطح در پتاسیم نیتروژن، عناصر

 ×برداری نمونه زمان متقابل اثر تنها فسفر، عنصر برای

 تشریح  جدول این نتایج همچنین بود. دار معنی غلظت

 از پاشی محلول زمان و غلظت تیمارهای بین که کرد

 در %1 سطح در فسفر و پتاسیم نیتروژن، میزان نظر

 بین متقابل اثر و داشت وجود معناداری اختالف گره

 مؤثر پتاسیم عنصر بر فقط پاشی محلول زمان × غلظت

  بود.

 

  گره نیتروژن

 و پاشی محلول زمان اوره، برهمکنش میانگین مقایسه

 که داد نشان (0 )جدول برداری نمونه های هفته

 پاشی محلول در %(،29/1) گره نیتروژن مقدار بیشترین

 زمان از بعد هفته 9 در اوره %0/1 غلظت با ماه دی 95

 مقدار کمترین همچنین آمد. دستبه پاشی محلول

 نسبت درصدی 51/1 کاهش با %(،59/1) گره نیتروژن

 کاربرد عدم صورت در گره، نیتروژن مقدار بیشترین به

 در ماه دی 10 پاشی محلول از بعد هفته یک در اوره

 است آن از حاکی نتایج  شد. مشاهده شاهد درختان

 در %(،0/1 و %20/5) اوره غلظت دو هر در که

 با شدهتیمار درختان در ،ماه دی 95 و 1 پاشی محلول

 نیتروژن میزان بر تیمار اعمال از بعد هفته 9 تا اوره

 خود از کاهشی روند هفته، 9 از پس و شد افزوده گره

 درختان در گره نیتروژن میزان دادند. نشان

 نسبت متفاوتی روند ،ماه دی 10 در شدهپاشی محلول

 دادند نشان خود از پاشی محلول دیگر های زمان به

 نیتروژن میزان از تیمار از بعد هفته 9 تا کهطوری به

 روند پنجم هفته تا آن از پس و شد کاسته گره

 داشتند. افزایشی

 در شدهپاشی محلول درختان در که داد نشان نتایج
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 باالترین اوره، %0/1 و %20/5 تیمار در ماه دی 95

 9 در %(29/1 و %51/1 ترتیب)به گره نیتروژن مقدار

 در کهحالیدر آمد. دستبه پاشی، محلول از بعد هفته

 غلظت با ،ماه دی 10 در شدهپاشی محلول درختان

 0 در %(02/1) گره نیتروژن میزان بیشترین %،20/5

 نشان نتایج همچنین شد. مشاهده تیمار از بعد هفته

 بعد هفته 0 و 9 ،1 در گره نیتروژن میزان بین که داد

 اوره، %0/1 غلظت با ماه دی 95 و 1 در پاشی محلول از

 و 9 ،1 بین همچنین نداشت. وجود دارییمعن تفاوت

 با ماه دی 95 در درختان پاشی محلول از بعد هفته 0

 دارییمعن اخالف نیتروژن میزان نظر از اوره، 0/1%

 نشد. مشاهده

 
 گره در معدنی عناصر تغییرات بر تکراری گیری اندازه در واریانس آنالیز .8 جدول

Table 4. Analysis of variance in repeated measure on mineral elements changes in node 

 MS  
df S.O.V 

P K N 

    Within-subjects effects 
0.0011** 0.111** 0.012 ns 2 Sampling Time 

0.00006 ns 0.002 ns 0.007 ns 4 Block × Sampling Time 
0.0003 ns 0.133** 0.136** 4 Spray Time × Sampling Time 
0.0005* 0.082** 0.066** 4 Concentration × Sampling Time 
0.0003 ns 0.023** 0.026** 8 Sampling Time × Spray Time × Concentration 
0.0001 0.0009 0.006 32 Error (Time) 

    Between-subjects effects 
0.0001ns 0.001 ns 0.0016 ns 2 Block 
0.0089** 0.194** 0.3315** 2 Concentration 
0.0017** 0.429** 0.1579** 2 Spray Time 
0.0001ns 0.023** 0.003 ns 4 Spray Time × Concentration 
0.00001 0.002 0.0179 16 Error 

ns، * درصد.1 و 0 سطح در دار معنی اختالف وجود و دار یمعن اختالف نبود **: و 

ns, * , **: Non-significant, and significant at 5 and 1% of probability levels, respectively. 

 
 گره در (N, K) معدنی عناصر بر برداری نمونه زمان و پاشی محلول زمان اوره، غلظت اثر برهمکنش .0 جدول

Table 5. Interaction effect of urea concentration in spray time and time of sampling on mineral elements (N, K) in node 
K (%) N (%) Sampling time after spraying (week) Spray Time Concentration (%) 

2.44gh(a) 1.27fghi(a) 1 
Dec 22 

0 

2.11m(c) 1.18ij(a) 3 
2.27l(b) 1.25ghi(a) 5 
2.31jkl(b) 1.03j(c) 1 

Jan 5 2.31jkl(b) 1.22hi(b) 3 
2.64e(a) 1.43bcefg(a) 5 
2.39hi(a) 1.26ghi(a) 1 

Jan 20 2.40hi(a) 1.48bcde(a) 3 
2.24lm(b) 1.40cdefg(a) 5 
2.47fg(a) 1.36efghi(a) 1 

Dec 22 

0.75 

2.34ijk(b) 1.45bcdef(a) 3 
2.37ij(b) 1.37defgh(a) 5 
2.49fg(a) 1.44bcdef(ab) 1 

Jan 5 2.29kl(c) 1.25ghi(b) 3 
2.39ih(b) 1.57abc(a) 5 
2.54f(b) 1.41cdefg(a) 1 

Jan 20 2.64e(a) 1.62ab(a) 3 
2.67de(a) 1.50bcde(a) 5 
2.72cd(a) 1.52bcde(a) 1 

Dec 22 

1.5 

2.47fg(b) 1.57abc(a) 3 
2.37ij(b) 1.20hi(b) 5 
2.62e(a) 1.58abc(a) 1 

Jan 5 2.34ab(c) 1.29fghi(b) 3 
2.49bc(b) 1.51bcde(a) 5 
2.62e(c) 1.55abcd(a) 1 

Jan 20 2.82abc(a) 1.73a(a) 3 
2.76abc(b) 1.48bcde(a) 5 

 ندارند. داری معنی تفاوت درصد 0 سطح در دانکن آزمون در ها ستون در همسان حرف دارای های میانگین

 .دهد می نشان را دهیبرش روشبه میانگین مقایسه پرانتز درون حروف و کلی متقابل اثرات میانگین مقایسه پرانتز بیرون حروف

Means in each column followed by same letters don’t have any significant difference according to Duncan test (p˂0.05). 

Out parentheses letters means comparison overall effects and inside of parentheses letters means comparison of the cut-out method 
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 پتاسیم

 تحت و زمان واحد در گره پتاسیم مقدار تغییرات روند

 که داد نشان (0 )جدول اوره پاشی محلول تیمارهای

 در آزمایش طول در %(11/1) گره پتاسیم مقدار بیشترین

 %0/1 غلظت با ماه دی 95 تاریخ در شدهتیمار درختان

 مقدار کمترین و تیمار، اعمال از بعد هفته 9 در اوره،

 از بعد هفته 9 در شاهد درختان در %(11/1) گره پتاسیم

 مشخص همچنین شد. مشاهده ماه دی 1 در پاشی محلول

 9 هر در اوره، با شدهپاشی محلول درختان که گردید

 به نسبت بیشتری پتاسیم میزان پاشی، محلول زمان

 در که است آن از حاکی 0 جدول نتایج داشتند. شاهد

 گره پتاسیم میزان باالترین اوره، %0/1 و %20/5 تیمار

 شدهپاشی محلول درختان در %11/1 و %52/1 ترتیب به

 در اوره، غلظت دو هر در آمد. دستبه ماه دی 95 در

 گره پتاسیم مقدار بیشترین ،ماه دی 10 و 1 پاشی محلول

 کهحالیدر شد، مشاهده پاشی محلول از بعد هفته یک در

 0 در اوره، %20/5غلظت با ماه دی 95 پاشی محلول در

 9 در اوره، %0/1 غلظت با و پاشی، محلول از بعد هفته

 گره پتاسیم مقدار بیشترین پاشی، محلول از بعد هفته

 میزان بین که داد نشان نتایج همچنین شد. مشاهده

 هر در پاشی محلول از بعد هفته 0 و 9 ،1 در گره پتاسیم

 داشت. وجود معناداری تفاوت اوره غلظت دو

 
 مادگی قطر و طول گل، تعداد عملکرد،

 مشخص (،5 )جدول واریانس تجزیه جدول به توجه با

 تعداد عملکرد، نظر از اوره مختلف های غلظت بین که شد

 داری معنی اختالف %1 سطح در مادگی قطر و طول گل،

 نیز پاشی محلول های زمان همچنین داشت. وجود

 فاکتورهای تمامی بر مادگی طول یاستثنا به

 زمان متقابل اثر بود. مؤثر %1 سطح در شده گیری اندازه

 گل تعداد و عملکرد بر فقط نیز اوره غلظت و پاشی محلول

 برهمکنش نتایج داد. نشان معناداری تفاوت %1 سطح در

 عملکرد میزان بر اوره غلظت در پاشی محلول زمان اثر

 عملکرد اوره غلظت افزایش با که (1 )شکل داد نشان

 11/35) عملکرد بیشترین کهطوریبه یافت. افزایش

 با شدهپاشی محلول درختان به مربوط درخت( کیلوگرم/

 در بود. ماه دی 1 پاشی محلول زمان در %،0/1 اوره غلظت

 شاهد تیمار به نسبت تیمار این در عملکرد میزان واقع

 و دیگر تیمارهای کهحالیدر داشت؛ افزایش برابر 58/2

 نداشتند. هم با داری معنی اختالف آماری نظر از شاهد

 درختان که شد مشخص ،1 شکل به توجه با

 و تیمارها دیگر به نسبت %0/1 اوره با شدهتیمار

 اند؛ داشته بیشتری گل تراکم نشده،تیمار درختان

 با ،ماه دی 10 در شدهپاشی محلول درختان کهطوری به

 به نسبت را %(20/89) گل تراکم بیشترین %0/1 اوره

 بر اوره غلظت اثر دادند. نشان خود از تیمارها سایر

 شده آورده (A, C) 9 شکل در مادگی طول و قطر

 اوره غلظت افزایش با که است آن از حاکی نتایج است.

 قطر هچنین و شد افزوده مادگی طول و قطر میزان بر

 در ماه دی 95 در شده پاشی محلول درختان در مادگی

 مقدار از ماه دی 1 در پاشی محلول درختان با مقایسه

 (.B-9 )شکل بود برخوردار کمتری

 پاشی محلول برای معمول طوربه اوره کاربرد

 عنوانبه جهان در بزرگ مقیاس در مرکبات درختان

 تبدیل فیتوتوکسیک اثرات بدون نیتروژن تأمین مکمل

 داده نشان مطالعات .(Alberigo, 2002) است شده

 پاشی محلول طریق از اوره انتقال کارایی که است

 در ها ریشه جمله از درخت های اندام سایر به نسبت

 است یافته افزایش درصد 50 تا 81 حدود

(Tagliavini et al., 1998.)  

 
 مادگی طول و مادگی قطر گل، تعداد عملکرد، بر پاشی محلول زمان و اوره غلظت اثر واریانس آنالیز .5 جدول

Table 6. Analysis of variance of the effect of urea concentration and spray time on yield, number of flowers, Pistil 
diameter and Pistil length 

MS 
df S.O.V 

Pistil  Length Pistil diameter Flower number Yield 
0.0921 ns 0.1027 ns 1.2 ns 10.856ns 2 Block 
2.5902** 1.04** 1099.9691** 2519.7** 

2 Concentration 
0.214 ns 0.2605** 67.5085** 1291.27** 

2 Spray Time 
0.0712 ns 0.0188 ns 62.9986** 1673.77** 

4 Spray Time × Concentration 
0.0753 0.0311 3.9194 6.611 16 Error 
3.37 6.27 8.5502 9.938  CV.(%) 

ns درصد.1 احتمال سطح در دار معنی اختالف و دار معنی اختالف وجود عدم **: و 
ns, **: Non-significant and significant at 1% of probability level, respectively. 
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 عملکرد میزان بر پاشی محلول زمان در اوره غلظت برهمکنش اثر .1 شکل

Figure 1. Interaction effect of urea concentrations in spray time on yield 
 

 
 گلدهی تراکم بر پاشی محلول زمان در اوره غلظت اثر برهمکنش .1 شکل

Figure 2. Interaction effect of urea concentrations in spray time on flowering density 
 

A)  
 

B)   
 

C)  
 مادگی طول بر اوره اثرغلظت (C مادگی. قطر بر پاشی محلول زمان اثر (B مادگی. قطر بر اوره غلظت اثر (A .9 شکل

Figure 3. A) Effect of urea concentrations on pistil diameter, B) effect of Spray Time on Pistil diameter,  
C) effect of urea concentration on pistil length 
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 اوره که است آن از حاکی آزمایش این نتایج

 و پتاسیم نیتروژن، عناصر مقدار افزایش سبب تواند می

 نشان متعدد های گزارش شود. گره و برگ در فسفر

 و داده افزایش را برگ نیتروژن محتوای اوره که اند داده

 است شده ساقه رشد و برگ رنگ بهبود باعث

(Johnson et al., 2001; Bondada et al., 2001; 

Rosecrance et al., 1998; Tagliavini et al., 1998.) 

 درختان در %(9/5) اوره کاربرد که گردید گزارش

 مالحظه قابل افزایش سبب گلدهی از قبل کینو، نارنگی

 در آن، کاربرد از پس روز 1 در برگ نیتروژن سریع و

 نیترژن کمبود محدوده در که شاهد درختان با مقایسه

 افزایش سبب تیمار این همچنین گردید. داشتند، قرار

N، P و K شد ها برگ در (Khan et al., 2009.) 

 سطح افزایش با مناسب زمان در اوره پاشی محلول

 موجب ها، آمین پلی ویژه به نیتروژن حاوی ترکیبات

 ها آمین پلی شود. می گیاه زایشی رشد تحریک

 عنوانبه اسپرمین( و اسپرمیدین )پوتریسین،

 است این بر اعتقاد باشند، می گیاهی های کننده تنظیم

 تقسیم مورفوژنز، جمله از فیزیولوژی فرآیندهای در که

 و آغازیگل شاخه، تشکیل آوندی، تمایز سلولی،

 (.Khezri et al., 2010) دارند نقش گل توسعه

 و آغازیگل و جوانه رشد در مهمی نقش ها آمین پلی

 نقش همچنین کنند. می ایفا جوانه خواب حذف در نیز

 یالقا طول در نیتروژن و کربن بازیافت در مهمی

 زایشی های اندام توسعه در ترکیبات این دارند. جوانه

 ,.Roussos et al) دارند عهده بر را مهمی وظیفه

 و نیتروژنی منابع عنوان به توانند می ها آمین پلی .(2004

 کننده تنظیم های مولکول برای سیگنالی عنوان به یا

 کاربه انگور در کوچک های میوه ریزش فرآیندهای

 مرحله طول در یافتهتجمع های آمین پلی روند. 

 نیتروژن انبار عنوان به فعالی تنظیمی نقش شکوفایی،

 زمان در اوره پاشی محلول .(Aziz, 2003) دارند

 نیتروژن حاوی ترکیبات سطح افزایش با مناسب

 گیاه زایشی رشد تحریک موجب ها، آمین پلی ویژه به

 اوره غلظت دو هر در که داد نشان نتایج شود. می

 پاشی، محلول های زمان بین در %(0/1 و 20/5%)

 به نسبت باالتری نیتروژن میزان ،ماه دی1 پاشی محلول

 داشتند. دیگر های زمان در شدهپاشی محلول درختان

 در نیتروژن سطح که داد نشان نتایج این همچنین

 پاشی محلول زمان اولین از پس هفته سه گره، و برگ

 نیتروژن که است آن از حاکی نتایج این یافت. افزایش

 که موقت افزایش همین است. یافته انتقال گره به برگ از

 و انگیزش شامل که گیاه فنولوژی از خاصی مرحله در

 داریمعنی طوربه باشد می گل های جوانه تمایزیابی

 رشد گل، تعداد افزایش زایشی، رشد تحریک موجب

 موجب اوره پاشی  محلول گردید. عملکرد و تخمدان

 آرژنین بیوسنتز در تسریع و برگ آمونیوم سطح افزایش

 که شده، ها آمین پلی افزایش به منجر خود که شود می

 رشد و گل آغازش و انگیزش ها، جوانه به انتقال از پس

 داشته نیز را عملکرد افزایش و نموده تحریک را تخمدان

 درختان که این به توجه با .(Roussos et al., 2004) است

 %0/1 اوره با ،ماه دی 10 تاریخ در شده پاشی محلول

 اما داشت بیشتری گل تراکم تیمارها سایر به نسبت

 ماه، خرداد در میوه ریزش همچنین و گل ریزش دلیل به

 در شده پاشی محلول درختان به نسبت کمتری عملکرد

 نشان پژوهش این نتایج داشتند. غلظت همان با ماه دی 1

 1 پاشی محلول در %(،0/1) اوره غلظت باالترین که داد

 خود از تیمارها دیگر به نسبت را عملکرد بیشترین ماه دی

 شرایط )در ماه بهمن در تمایزیابی کهآنجایی از داد. نشان

 که داشت انتظار توان می افتد می اتفاق دزفول(

 و شدهانجام تمایزیابی از قبل ،ماه دی 1 پاشی محلول

 با است. کرده دریافت را خود نیاز مورد نیتروژن درخت

 کنندهالقا طبیعی عامل دزفول شرایط در اینکه به توجه

 است، زمستان در پایین دمای مرکبات در گل

 سرما طبیعی عامل همراه به اوره زمستانه پاشی محلول

 از بیشتری تعداد در گل انگیزش تحریک موجب

 افزایش گلدهی سطح ترتیب بدین که شده، ها جوانه

 رشد افزایش باعث نیتروژن که ازآنجایی است. یافته

 میزان افزایش گفت توان می شود، می زایشی و رویشی

 تعداد افزایش باعث گره به آن انتقال و برگ نیتروژن

 که گردد می زایشی های جوانه خصوصبه ها جوانه

 پی در را عملکرد و گل تعداد افزایش آن دنبال به

 (2)جدول همبستگی جدول نتایج این، بر عالوه داشت.

52/5r) عملکرد با برگ نیتروژن که داد نشان
2
=،) 

21/5r) گل تراکم
2
30/5r) مادگی قطر و (=

2
=) 

  داشت. معناداری و مثبت همبستگی
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 گره و برگ در شدهگیری اندازه صفات همبستگی ضرایب .2 جدول
Table 7. Correlation coefficients of the measured traitsin leaf and node 

Pistil length Pistil diameter Flower density Yield K (node) P (node) N (node) K (leaf) P (leaf) N (leaf)  

-0.737* 0.945** 
0.672* 

0.672* 
0.172 0.609 0.517 0.747* 

0.06 1 N (leaf) 
-0.473 0.040 0.211 -0046 0.889** 

0.443 0.786* 
0.556 1  

P (leaf) 
-0.764 0.743* 

0.779* 
0.598 0.651 0.890** 

0.813** 
1   

K (leaf) 
-0.667* 0.742 0.637 0.180 0.824** 

0.613 1    N (node) 
-0.557 0.648 0.697* 

0.691* 
0.523 1     

P (node) 
-0.664 0.081 0.362 0.149 1      

K (node) 
-0.491 0.581 0.325 1       

Yield 
-0.557 0.693* 

1        

Flower density 
-0.630 1         

Pistil diameter  
1          

Pistil length  
 .Correlation is significant at the 0.05 and 0.01 levels, respectively :** ,*                                     .51/5 و 50/5 سطح در دار معنی همبستگی **: *و

 

 توسط آمده دستبه نتایج با پژوهش این نتایج

 مطالعات کهطوری به داشت؛ مطابقت محققین سایر

 پرتقال ساله 95 درختان در اوره کاربرد که داده نشان

 ژانویه، 10 در پاشی محلول صورتبه ناول، واشینگتن

 کالیفرنیا شرایط در انگیزی گل تقریبی زمان که

 از محصول عملکرد گل، تعداد افزایش سبب باشد می

 شده متوالی سال 9 در میوه تعداد و میوه کل وزن نظر

 پاشی محلول بار دو با همچنین (.Lovatt, 1999) است

 هفته 5-1 حدود در روز، 15-18 زمانی فواصل در اوره

 پرتقال عملکرد توجهیقابل طوربه گلدهی از قبل

 (.Rabe & Walt, 1993) یافت افزایش شاموتی

 از )قبل پاشی محلول بار 1 که شده گزارش همچنین

 در %(9/5) اوره با میوه( تشکیل از بعد و گلدهی

 به نیتروژن مقدار افزایش باعث کینو، نارنگی درختان

 دارای که شاهد درختان با مقایسه در بهینه دامنه

 درختان در کهطوری به گردید. بودند، نیتروژن کمبود

 با میوه، عملکرد افزایش باعث شده، پاشی محلول

 در میوه وزن متوسط و میوه تعداد میانگین افزایش

 بیشتر استفاده دلیلبه است ممکن که گردید. درخت

 باشد میوه تنظیم و گلدهی بحرانی دوره در نیتروژن از

(Khan et al., 2009.)  

 

 کلی گیری نتیجه

 روی اوره پاشی محلول که داد نشان آزمایش این نتایج

 بر داری معنی تأثیر تواند می کینو نارنگی درختان

 داشته گره و برگ فسفر و پتاسیم نیتروژن، میزان

 واحد در معدنی عناصر تغییرات روند به توجه با باشد.

 با شدهپاشی محلول درختان در که شد مشخص زمان

 از بیشتر فسفر و پتاسیم نیتروژن، عناصر مقادیر اوره

 که گردید مشخص پژوهش این در بود. شاهد درختان

 از بعد هفته 9 در ها، برگ در نیتروژن میزان بیشترین

 1 در شده پاشی محلول درختان در پاشی محلول

 و فسفر میزان بیشترین و اوره، %0/1 غلظت با ماه دی

 شده پاشی محلول درختان در و ماه دی 95 در پتاسیم

 بیشترین کهدرحالی آمد. دستبه اوره %0/1 غلظت با

 از بعد هفته 9 در گره در پتاسیم و نیتروژن میزان

 اوره %0/1 غلظت با ،ماه دی 95 در پاشی محلول

 به مربوط عملکرد بیشترین همچنین گردید. مشاهده

 اوره غلظت با ماه دی 1 در شده پاشی محلول درختان

 به مربوط نیز مادگی طول و قطر بیشترین و 0/1%

 با بود. %0/1 اوره غلظت با شده پاشی محلول درختان

 اوره پاشی محلول توان می پژوهش این نتایج به توجه

 عملکرد افزایش منظوربه را % 0/1 غلظت با ماه، دی در

 کرد. توصیه
 

 سپاسگزاری

 اسالمی مهندس آقای جناب دریغبی های همکاری از

 معاونت و ایشان باغ در پژوهش این انجام خاطربه

 بار مینأت خاطربه اهواز چمران شهید دانشگاه پژوهشی

 گردد. می قدردانی و تشکر ،تحقیق این مالی
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