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چکیده
 اندازه، عملکرد،تحقیق حاضر با هدف تعیین مناسبترین زمان محلولپاشی اوره جهت بهبود کمیت و کیفیت میوه (درصد تشکیل میوه
) طی دوCitrus sinensis L. Osbeck.( ‘ اسید قابلتیتراسیون و مواد جامد محلول) پرتقال ’تامسونناول، ضخامت پوست میوه،میوه
 اسفند و تیر محلولپاشی، ساله در سه زمان جداگانه شامل دی21  درصد بر تاج درختان1/5  بدین منظور اوره با غلظت.سال اجرا شد
 نتایج نشان داد درختان محلولپاشی شده با. یک تیمار محلولپاشی با آب نیز بهعنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد، عالوه براین.شد
، عالوه براین. غلظت نیتروژن برگ و درصد تشکیل میوه بیشتری نسبت به تیمار شاهد داشتند، صرفنظر از زمان کاربرد،اوره
 اثر زمان محلولپاشی اوره بر تغییرات.) داشته استP<1/15( محلولپاشی اوره بر عملکرد و شاخصهای کیفی میوه تأثیر معنیدار
 کامالً وابسته به سال مورد مطالعه،نسبت مواد جامد محلول کل به اسید قابلتیتراسیون میوه (شاخص بلوغ برای برداشت) و عملکرد
 بیشترین عملکرد در زمان محلولپاشی دی و تیرماه و بیشترین مقدار شاخص،)بود؛ بهطوریکه در سال اول آزمایش (سال کممحصول
 در سال دوم (سال پرمحصول) بیشترین مقدار عملکرد و شاخص بلوغ در زمانهای، به هرحال.بلوغ در تیمار شاهد مشاهده گردید
 برای تحریک فرایند فیریولوژیکی خاصی، تعیین سطح و زمان کاربرد عناصر غذایی، بنابراین.محلولپاشی تیر و اسفندماه مشاهده شد
.در مرکبات حائز اهمیت میباشد و به سال مورد مطالعه (پرمحصول یا کممحصول) بستگی دارد
. نیتروژن برگ، شاخص بلوغ، درصد تشکیل میوه:واژههای كلیدی
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ABSTRACT
The current study was aimed at determining the optimum time of urea foliar spray to improve fruit quantity and
quality (fruit set%, yield, size, peel thickness of fruits, titrable acidity (TA), total soluble solid (TSS)) of ‘Thomson
Navel’ orange trees (Citrus sinensis L. Osbeck.) for 2 consecutive years. Thus, a 0.5% solution of urea was sprayed
on to 20 years old orange trees during January (T1), March (T2) and June (T3). There was a set of control trees that
only sprayed with simple water (T0). The results showed that the trees receiving foliar applied urea, independent of
application time, had significantly greater leaf nitrogen content and fruit set % than the control trees. In addition, the
impact of the urea foliar application on the yield and quality properties of fruits was significant (P<0.05). The effect
of urea spray time on TSS/TA (maturity index) and yield depended on studied year. In first year (low yield), the
highest level of yield observed in T1 and T3 treatments and the highest level of TSS/TA observed in T0 treatment. In
second year (high yield), the highest level of yield and TSS/TA observed in T2 and T3 treatments. Therefore, it is
important to determine the optimal level and time of application of nutrients to stimulate a specific physiological
process in citrus, depending on the studied year (high yield or low yield).
Keywords: Fruit set percent, leaf nitrogen, maturity index.
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مقدمه
مركبات ،یکی از محصوالت باغی استراتژیك ایران
است كه مقام اول در بین تولیدات باغی كشور ( Iran's
 )Ministry of Agriculture, 2016و مقام هفتم تولید
سالیانه مركبات را در جهان به خود اختصاص داده
است ( .)FAO, 2014باغبانی استانهای شمالی كشور
ارتباط تنگاتنگی با صنعت مركبات دارد ،بهطوریكه
استانهای شمالی كشور ،مقام اول سطح زیر كشت و
تولید مركبات را در بین سایر استانها ،دارا میباشند
( .)Iran's Ministry of Agriculture, 2016یکی از
مهمترین فاكتورهای مؤثر بر رشد و نمو درختان
مركبات ،تغذیه اصولی و متعادل است .گیاهان قادرند
عناصر را هم از طریق ریشه و هم برگ جذب كنند.
وقتی این عناصر روی برگ گیاه محلولپاشی شوند،
اصطالح محلولپاشی برای این روش كوددهی بهكار
برده میشود ( .)McCal, 1980محلولپاشی روشی
متداول برای تأمین عناصر غذایی در مركبات است .در
این روش ،عناصر مورد نیاز گیاه بهسرعت و با كارایی
نسبتاً باالیی در اختیار گیاه قرار میگیرند .كاهش
مصرف كودهای شیمیایی و پیامدهای زیستمحیطی
ناشی از استفادهی بیرویه از این قبیل كودها ،از
ویژگیهای این روش كوددهی است ( & Fernandez
 .)Brown, 2013در واقع ،خطر از دست رفتن عناصر
غذایی در محلولپاشی نسبت به كاربرد خاكی كمتر
است ( .)Lovatt, 2013محلولپاشی در كوتاهترین
زمان ممکن ،میتواند اثر خود را نشان دهد ،زیرا
عناصر غذایی در مجاورت سطحی قرار میگیرند كه
بهطور مستقیم وارد گیاه میشوند ( & Swietlik
 .)Faust, 1984در زمانهایی كه تأمین سریع عناصر
غذایی برای گیاه ضروری است و یا تولیدكننده بهدنبال
افزایش عملکرد و كیفیت میوه میباشد ،محلولپاشی
راهکاری مناسب است (.)Zekri, 2014
نیتروژن نقش مهمی در تغذیه درختان ایفا
میكند .مقادیر پایین نیتروژن در درختان مركبات
یکی از فاكتورهای اصلی است كه كمیت و كیفیت
تولید میوه را تحتتأثیر قرار میدهد .در باغهای
مركبات مشابه سایر درختان میوه ،معموالً نیتروژن
بهصورت خاكی استفاده میشود .به هرحال ،در كاربرد

خاكی نیتروژن ،همیشه خطرات زیستمحیطی وجود
دارد ( Tagliavini et al., 1996; Martinez-Alcantara
 .)et al., 2012بنابراین ،نیتروژن بهصورت محلولپاشی
نیز استفاده میشود .كارایی و سودمندی كاربرد
نیتروژن از طریق محلولپاشی درختان میوه ،بهویژه در
مورد مركبات ،توسط بسیاری از محققین دنیا گزارش
شـده است ( ;Lovatt, 1999a; Lovatt, 1999b
;.Bondada et al., 2001; Dadrasnia et al., 2008
 .)Khan et al., 2009شکلهای تجاری اوره ،بهراحتی
توسط برگ مركبات جذب میشوند .ارتباط نزدیکی
بین آمونیوم ،ساخت آرژنین و در نهایت ساخت
پلیآمینها و بهدنبال آن گلدهی مركبات و نمو میوه
در این درختان مشاهده شده است ( Sagee & Lovatt,
 .)1991كاربرد برگی اوره ،پتانسیل آن را دارد كه یکی
از اجزای مهم برنامههای كوددهی مركبات در مناطق
مركباتخیز دنیا گردد و شستوشوی نیترات به آب
زیرزمینی را كاهش دهد ) .(Bondada et al., 2001در
تحقیق انجامشده در مصر ،مشاهده شد كه
محلولپاشی درختان پرتقال ’واشنگتنناول‘ با محلول
 0در هزار اوره در بهار ،مؤثرتر از كاربرد نیتروژن در
خاك بود و باعث افزایش تشکیل میوه و عملکرد و نیز
اندازه میوه این درختان گردید ( .)Akl et al., 1995به
هرحال ،برای مدیریت صحیح محلولپاشی ،باید از
نقش عناصر غذایی در فرایندهای فیزیولوژی گیاه
مطلع بود؛ سپس عنصر غذایی بهصورت برگی در
مرحله خاصی از فنولوژی درخت ،با هدف تحریك
فرایند فیزیولوژیکی خاصی بهكاربرده شود .در دوران
تشکیل گل و میوه و زمان ریزش گل و میوه ،میتوان
با تمهیداتی ،مقدار تشکیل میوه و عملکرد را افزایش
داد ( .)Lovatt, 1999زمانی كه دمای خاك پایین
است ،فعالیت ریشه محدود میباشد ( & Bevington
 )Castle, 1985; Pregitzer et al., 2000و جذب
عناصر غذایی از خاك توسط ریشه كمتر خواهد بود.
محلولپاشی كودهای حاوی نیتروژن قبل و بعد از
شکوفهدهی ،میتواند بر مشکالت ناشی از فعالیت
پایین ریشه در این زمان غلبه كند (.)Lovatt, 1999
در پژوهشی مشاهده شد كه محلولپاشی درختان
نارنگی با محلول  0در هزار اوره منجر به افزایش
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عملکرد ،وزن و اندازه میوه این درختان شد ،اما این
محلولپاشی اثر معنیداری بر مواد جامد محلول كل
نداشت ( .)Ram & Bose, 1994در مطالعهای كه برای
تعیین زمان مناسب كاربرد برگی اوره انجام شد،
مشاهده شد كه محلولپاشی در اواسط زمستان بهطور
معنیداری عملکرد و تعداد میوه در هر درخت مركبات
را نسبت به درختان شاهد (كاربرد اوره در زمستان در
خاك بدون محلولپاشی عناصر غذایی) افزایش داده
است ( .)Ali & Lovatt, 1994دو مرتبه كاربرد برگی
اوره با بیورت كم در فواصل  95-94روزه ،طی بازه
زمانی  6-8هفته قبل از مرحله شکوفهدهی ،باعث
افزایش چشمگیری در عملکرد پرتقال شده است
(.)Rabe & Walt, 1993
با توجه به مصرف زیاد كودهای نیتروژنه در
باغهای مركبات در شمال كشور و از سوی دیگر رخداد
بارندگیهای فراوان و نیز نامناسببودن اغلب
خاكهای این مناطق ،خطر هدر رفت و شستوشوی
نیتروژن از خاكهای شمال كشور زیاد است؛ لذا با
تامین بخشی از نیاز نیتروژن درختان از طریق
محلولپاشی ،میتوان كارایی مصرف نیتروژن را
افزایش داد و خطر آلودگی آبهای زیرزمینی را
كاهش داد .انتخاب زمان مناسب برای محلولپاشی
نیتروژن در مركبات بسیار حایز اهمیت میباشد .از
سوی دیگر ،اطالعات كمی در مورد مناسبترین زمان
محلولپاشی اوره با هدف افزایش عملکرد و بهبود
ویژگیهای كیفی میوه پرتقال در غرب مازندران وجود
دارد .بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر زمان
محلولپاشی اوره بر عملکرد و ویژگیهای كیفی
پرتقال تامسون در ایستگاه تحقیقات مركبات كترا
وابسته به پژوهشکده مركبات و میوههای
نیمهگرمسیری در تنکابن اجرا شد.
مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه تحقیقات مركبات كترا وابسته
به پژوهشکده مركبات و میوههای نیمهگرمسیری-
رامسر واقع در دامنههای شمالی رشته كوه البرز و در
طول جغرافیایی  05درجه شرقی و عرض جغرافیایی
 36درجه شمالی كه حدود  65متر از سطح دریا ارتفاع
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دارد ،انجام شد .متوسط درازمدت بارندگی این منطقه
 9255میلیمتر در سال كه عمدتاً از شهریور تا
اردیبهشت ماه میباشد درحالیكه در ماههای خرداد،
تیر و مرداد نیاز آبی مركبات بیشتر از مقدار بارندگی
منطقه است.
بهمنظور تعیین بهترین زمان محلولپاشی اوره در
تولید پرتقال ،این پژوهش در قالب طرح بلوكهای
كامل تصادفی در سه زمان محلولپاشی و چهار تکرار
در ایستگاه تحقیقات مركبات كترا در یك قطعه باغ
پرتقال ’تامسونناول‘  25ساله نوسالر روی پایه
پونسیروس بهمدت سه سال ( )9382-9380اجرا و
اندازهگیریها در دو سال آخر آزمایش انجام شد.
حداقل و حداكثر دمای ماهیانه در سال اول آزمایش
حاضر بهترتیب ( 0/2دی ماه) و ( 35/8مرداد ماه)
درجه سلسیوس و در سال دوم بهترتیب ( 3/6دی ماه)
و ( 35/0مرداد ماه) درجه سلسیوس بود .مجموع
بارندگی سالیانه در سال اول و دوم گزارش حاضر
بهترتیب  826و  9334میلیمتر بود .قبل از اجرای
آزمایش نمونههای مركب خاك از عمق  5-35و 35-65
سانتیمتری جمعآوری و برخی از ویژگیهای فیزیکی
و شیمیایی اولیه خاك محل آزمایش تعیین گردید.
اسیدیته نمونههای خاك در عصاره  2به  9محلول به
خاك ( ،)Thomas, 1986قابلیت هدایت الکتریکی در
عصارههای صافشده با نسبت  0به  9محلول به خاك
( ،)Rhoades, 1996كربناتكلسیم معادل خاك
بهروش تیتراسیون برگشتی با اسید كلریدریك یك
نرمال ( ،)Loeppert & Sparks, 1986درصد كربن آلی
خاك بهروش اكسیداسیون تر ( Nelson & Sommers,
 )1986و بافت خاك بهروش هیدرومتر ( & Gee
 )Bauder, 1986تعیین شد .همچنین مقدار نیتروژن
كل ( ،)Bremner, 1996فسفر قابل استفاده ( & Olsen
 )Sommers, 1982و پتاسیم قابل استفاده ( Helmke
 )& Sparks, 1996اندازهگیری شد.
در تحقیق حاضر اوره با غلظت  0در هزار یكمرتبه
در سه زمان مجزا :اواخر دی (پس از برداشت میوه)،
اواخر اسفند (در زمان تورم جوانهها) و اوایل تیر (بعد
از ریزش فیزیولوژیك در مرحله نمو سلولی) بر تاج
درختان محلولپاشی شد .در هر سال برای هر تیمار
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برداشت و مقدار عملکرد هر درخت اندارهگیری شد.
سپس ،در پنج میوه یکنواخت و بدون آسیب از هر
تکرار ،مواد جامد محلول ،اسید قابلتیتراسیون،
ضخامت پوست ،قطر و طول میوه اندازهگیری شدند.
مواد جامد محلول بهروش رفراكتومتری چشمی اندازه-
گیری شد .میزان اسید قابل تیتراسیون با سود 5/9
نرمال اندازهگیری شد .ضخامت پوست و قطر میوه با
استفاده از كولیس اندازهگیری شدند.
در نهایت اثر سال و زمان محلولپاشی نیتروژن بر
عملکرد ،مواد جامد محلول ،اسید قابل تیتراسیون،
طول و قطر میوه ،ضخامت پوست میوه توسط تجزیه
واریانس مركب مورد سنجش قرار گرفت .عالوه بر این،
در سال آخر پژوهش ،اثر زمان محلولپاشی بر درصد
تشکیل میوه و مقدار نیتروژن در برگ پرتقال نیز
توسط تجزیه واریانس یكطرفه بررسی شد .معنیدار
بودن تفاوتها توسط آزمون دانکن و در سطح احتمال
 0درصد بررسی شد .رابطه بین غلظت نیتروژن در
برگ با عملکرد و درصد تشکیل میوه در سال آخر
پژوهش ،با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
بررسی شد .كلیه آنالیزهای آماری با استفاده از نرمافزار
 SASنسخه  1/2انجام شد.

مقدار بیست و پنج لیتر آب برای هر درخت در نظر
گرفته شد .بنابراین 05 ،گرم نیتروژن برای هر درخت
بهصورت محلولپاشی بهكار برده شد .عالوه براین ،در
تیمار شاهد نیز  20لیتر آب بر تاج درخت اسپری شد.
الزم به ذكر است كه كودهای اوره ( 9955گرم)،
دیآمونیوم فسفات (055گرم) ،سولفاتپتاسیم (9555
گرم) ،سولفاتمنیزیم ( 305گرم) و سولفاتروی (955
گرم) بر اساس برداشت میوه و آزمون خاك و برگ در
فروردین ماه بهصورت پخش سطحی به همه درختان
بهمقدار مساوی داده شد .الزم به ذكر است كه كود
اوره در چند تقسیط به درختان داده شد .كلیه عملیات
باغداری شامل كوددهی (بهجز محلولپاشی نیتروژن)،
هرس ،كنترل علفهای هرز و مبارزه با آفات و
بیماریها ،طی مدت اجرای آزمایش برای همه درختان
بهطور یکسان انجام گردید .نمونهبرداری از برگهای
درختان مورد نظر در مرداد ماه از شاخههای بهاره
بدون بار انجام گرفت و سپس برگها به آزمایشگاه
منتقل و بعد از شستوشو با آب و مایع ظرفشویی با
آب مقطر شسته و پس از خشكشدن در دمای 60
درجه سلسیوس آسیابشده و از الك نیم میلیمتری
عبور داده شدند .غلظت نیتروژن در نمونههای برگ با
روش كجلدال اندازهگیری شد (.)Bremner, 1996
جهت بررسی میزان تشکیل میوه ،از هر درخت بهدقت
در اوایل شکوفهدهی چهار شاخه از چهار جهت اصلی
درخت انتخاب و عالمتگذاری گردید .در اردیبهشت
ماه تعداد گل هر شاخه جداگانه بهدقت شمرده و ثبت
شد .در مرداد ماه بعد از ریزش فیزیولوژیك ،روی
همان شاخهها تعداد میوههای موجود شمارش گردید
و درصد تشکیل میوه با تقسیم تعداد میوه تشکیلشده
بر تعداد گلهای شمارششده ضرب در صد محاسبه
گردید .در دی ماه پس از رسیدن نسبت میزان مواد
جامد محلول كل ( )TSSبه اسید قابلتیتراسیون میوه
به  ،)Fattahi Moghadam et al., 2012( 6-5میوهها

نتایج و بحث
نتایج بررسی ویژگیهای اولیه خاك مورد مطالعه
(جدول  )9نشان داد كه خاك مورد بررسی خاكی
اسیدی غیر شور و دارای بافت رسیسیلتی میباشد.
مقدار نیتروژن كل ،فسفر و پتاسیم قابلاستفاده در
خاك مورد مطالعه بهترتیب  24 ،5/92و 369
میلیگرم بر كیلوگرم بود.
نتایج مقایسه میانگین اثر زمان محلولپاشی بر مقدار
نیتروژن در برگ پرتقال و درصد تشکیل میوه در سال
آخر (سال پرمحصول) پژوهش در شکل  9آورده شده
است.

جدول  .9ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك باغ مورد مطالعه
Table 1. Physicochemical soil properties of studied orchard
pH
5.5
5.1

Electrical conductivity
)(dS/m
0.68
0.19

Organic carbon
)(%
1.23
0.33

Clay
)(%
31
35

Silt
)(%
43
43

Nitrogen
)(mg/kg
0.12
0.07

Phosphorus
)(mg/kg
24
10

Potassium
)(mg/kg
361
100

Soil depth
)(cm
30-0
60-30
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دامنه تغییرات درصد تشکیل میوه از  5/68درصد
تا  2/94درصد متغیر بود .بیشترین و كمترین درصد
تشکیل میوه بهترتیب در تیمارهای محلولپاشی در
تیرماه و تیمار شاهد مشاهده شد (شکل  .)9نتیجه
فوق حاكی از اثرات مثبت محلولپاشی اوره در تیرماه
(سال اول گزارش) بر درصد تشکیل میوه در سال بعد
(سال دوم) میباشد .عالوه بر این ،بررسی نتایج نشان
داد با انجام محلولپاشی اوره در هر سه زمان مورد
بررسی ،درصد تشکیل میوه افزایش یافته است،
هرچند این افزایش در تیمار محلولپاشی در دی ماه
نسبت به تیمار شاهد معنیدار نبود .بیشترین و
كمترین درصد نیتروژن برگ بهترتیب در تیمار
محلولپاشی در تیرماه ( 2/81درصد) و تیمار شاهد
( 2/04درصد) مشاهده شد .بررسی نتایج نشان داد با
انجام محلولپاشی اوره ،مقدار نیتروژن در برگ پرتقال
افزایش یافته ،هرچند این افزایش فقط در تیمار
محلولپاشی در تیرماه و اواخر اسفند ماه معنیدار بود.
عالوه براین ،در سال آخر پژوهش حاضر ،بین غلظت
نیتروژن در برگ و درصد تشکیل میوه ( )r=5/12و نیز
بین غلظت نیتروژن در برگ و عملکرد ()r=5/16
همبستگی معنیداری مشاهده شد .در بسیاری از
مطالعات ،ارتباط نزدیکی بین كاربرد برگی اوره،
افزایش مقدار آمونیوم در برگ و بهدنبال آن ساخت
آرژنین و در نهایت ساخت پلیآمینها و بهدنبال آن
گلدهی مركبات و نمو میوه در این درختان مشاهده
شده است ( .)Sagee & Lovatt, 1991بنابراین میتوان
گفت یکی از دالیل احتمالی افزایش درصد تشکیل
میوه و عملکرد ،بهدنبال محلولپاشی تکمیلی اوره،
بهبود غلظت نیتروژن در برگ بوده است .در دیگر
مطالعات نیز به وجود رابطه مثبت بین غلظت نیتروژن
در برگ و عملکرد مركبات اشاره شده است
( .)Duplessis & Koen, 1988در تحقیقی كه در
آفریقایجنوبی انجام شده است مشاهده شد كه
محلولپاشی نارنگی ’انشو‘ با اوره ،باعث افزایش
نیتروژن برگ در شاخههای بارده شده كه در نتیجه آن
رنگ پوست ،اندازه میوه ،كیفیت داخلی میوه و عملکرد
تحت تأثیر قرار گرفته است (.)Mudau et al., 2004
در مقابل ،در مطالعهای دیگر مشاهده شد كه علیرغم

303

كاربرد برگی اوره طی سه سال متوالی ،غلظت نیتروژن
در برگ درختان پرتقال نسبت به تیمار شاهد افزایش
معنیداری نداشته است (.)Ali & Lovat, 1994

شکل  .9اثر زمان محلولپاشی برگی اوره بر مقدار نیتروژن
در برگ و درصد تشکیل میوه
Figure 1. Effects of urea foliar spray time on leaf
)nitrogen and fruit set contents (%

نتایج تجزیه واریانس مركب اثر سال و زمان
محلولپاشی اوره بر عملکرد ،طول ،قطر و ضخامت
پوست میوه تحت تیمارهای مطالعهشده در جدول 2
آمده است .نتایج تجزیه واریانس مركب نشان داد كه
مقدار عملکرد ،ضخامت پوست میوه و نسبت ضخامت
پوست میوه به قطر میوه در دو سال مورد مطالعه
متفاوت بود ( .)p>5/59بررسی اثرات اصلی سال نشان
داد كه در سال اول ،مقدار عملکرد كمتر و ضخامت
پوست و نسبت ضخامت پوست به قطر میوه بیشتر از
سال دوم بود .همچنین ،اثر زمان محلولپاشی و اثر
متقابل سال × زمان محلولپاشی اوره بر عملکرد و
ضخامت پوست میوه معنیدار بود (جدول  .)2بنابراین
با توجه به معنیدار بودن اثر متقابل سال× زمان
محلولپاشی بر عملکرد میتوان گفت اثر زمان
محلولپاشی بر عملکرد به سال مورد مطالعه بستگی
داشت .در سال اول مطالعه حاضر ،بیشترین و كمترین
عملکرد بهترتیب در تیمارهای محلولپاشی در دی ماه
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و تیمار شاهد (بدون محلولپاشی اوره) مشاهده شد.
نتایج نشان داد در سال كممحصول ،مقدار عملکرد
درختان در همه تیمارها بیشتر از تیمار شاهد بود،
هرچند این افزایش عملکرد فقط در تیمارهای
محلولپاشی در دی ماه و تیرماه معنیدار بود .در سال
دوم بررسی حاضر ،مقدار عملکرد درختان پرتقال تحت
تیمارهای اعمالشده از ( 65شاهد) تا 905
(محلولپاشی اوره در تیر) كیلوگرم در هر درخت
متغیر بود (جدول  .)2نتایج نشان داد در سال
پرمحصول ،مقدار عملکرد درختان در همه تیمارها
بیشتر از تیمار شاهد بود .عالوه بر این ،با توجه به این
نتیجه كه قطر و طول میوه با انجام محلولپاشی تغییر
معنیداری نکرده است ،میتوان گفت در هر دو سال
مورد بررسی ،افزایش عملکرد ناشی از انجام
محلولپاشی تکمیلی با كاهش اندازه میوه همراه نبوده
است؛ بنابراین ،با انجام محلولپاشی اوره میتوان
عملکرد درختان پرتقال را بهطور معنیداری افزایش
داد و با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،بهترین زمان
محلولپاشی اوره با غلظت  0در هزار در سال
پرمحصول ،تیر و یا اواخر اسفند و در سال كممحصول
اواخر دی میباشد .نتایج تحقیق حاضر ،با نتایج برخی
دیگر از پژوهشهای انجامشده در مورد اثر
محلولپاشی اوره بر عملکرد و درصد تشکیل میوه
مركبات مطابقت دارد .در مطالعهای مشاهده شد كه
كاربرد برگی اوره با بیورت پایین در غلظت  9/3درصد
( 5/96كیلوگرم نیتروژن بهازای هر درخت) در زمان
شکوفهدهی كامل بهطورمعنیداری عملکرد و تعداد میوه
در هر درخت پرتقال ’واشنگتن‘ در سال پرمحصول را
افزایش داد ،ولی تأثیری بر این شاخصها در سال
كممحصول نداشت ( .)Lovatt et al., 1992عملکرد،
تعداد گل ،تعداد میوهچه و درصد گل تبدیل شده به
میوهچه پرتقال ’والنسیا‘ با كاربرد برگی زمستانه اوره
بهمقدار  39كیلوگرم بر هکتار نیتروژن افزایش یافته است

( .)Albrigo, 1999همچنین ،در پژوهشی دیگر مشاهده
شد كه محلولپاشی اوره با بیورت پایین در غلظت 5/3
درصد قبل از شکوفهدهی؛ بعد از تشکیل میوه و بهصورت
تركیب دو تیمار فوق (قبل از شکوفهدهی و بعد از تشکیل
میوه) عملکرد هر درخت و اندازه میوه را افزایش داده

است .هر چند مقدار افزایش عملکرد و اندازه میوه در
تیمار تركیبی محلولپاشی اوره قبل از شکوفهدهی و نیز
بعد از تشکیل میوه بیشتر از دو تیمار دیگر بود ( Khan et
 .)al., 2009با انجام محلولپاشی تکمیلی اوره در زمان
مناسب ،مقدار عملکرد درختان پرتقال ’والنسیا‘ را بدون
كاهش تعداد میوههای بزرگ میتوان افزایش داد ( & Ali
.)Lovatt, 1994
گلدهی یکی از مهمترین مراحل فیزیولوژیکی
درختان میوه میباشد .عملکرد درختان مركبات به
تعداد گل در فصل بهار ارتباط دارد ،هرچند بسیاری از
این گلها به میوههایی كه تا زمان برداشت بر درخت
ماندگار باشند ،تبدیل نمیگردند .نیتروژن بر تعداد گل
و درصد تشکیل میوه تأثیرگذار است ( Albrigo,
 .)1999بیش از  85درصد نیتروژن استفادهشده در
مراحل رشد جستهای بهاره و تشکیل میوه از
نیتروژن ذخیرهای درخت تامین میگردد ( Kato,
 .)1986همانطور كه قبالً نیز ذكر گردید مرحله
گلدهی در مركبات ،مرحلهای است كه نیاز غذایی
مركبات در این دوره باال و دمای خاك در این زمان
پایین میباشد .رشد ریشه مركبات در بهار زمانی
شروع میشود كه درجه حرارت خاك منطقه ریشه به
باالی صفر بیولوژیکی ( 93درجه سلسیوس) برسد
(.)Asadi Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2015
دمای خاك در مناطق شمال كشور عموماً از آذر تا
اردیبهشت كمتر از  93درجه سلسیوس است
( .)Sabziparvar et al., 2010در دمای پایین خاك،
فعالیت متابولیکی ریشه ،حاللیت عناصر غذایی در
محلول خاك و انتقال عناصر از طریق جریان تعرق
كمتر است .از سوی دیگر زمان كاربرد نیتروژن در
خاك در شمال كشور اواخر اسفند و یا اوایل فروردین
میباشد كه احتماالً این كوددهی در تامین نیاز
شکوفهها و جستهای رویشی جدید تأثیری ندارد؛
بنابراین ،قبل و در دوران شکوفهدهی ،بهویژه در زمان
آغاز تمایز جوانههای گل ،درختان نمیتوانند عناصر
غذایی كافی برای تامین نیاز  05تا  955هزار گل در
هر درخت را فراهم نمایند ( & Erickson
)Brannaman, 1960؛ بنابراین با راهکارهایی باید
ذخایر نیتروژن در درخت را افزایش داد.
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برگهای مركبات جایگاه اصلی ذخیره نیتروژن در
این درختان میباشند ( .)Mattos et al., 2003طبق
تحقیقات انجامشده ،غلظت نیتروژن در برگهای مسن
در زمان شروع جستهای بهاره كاهش یافته و در
زمان باز شدن شکوفهها به حداقل مقدار خود میرسد
كه این زمان مصادف با حداكثر ریزش شکوفهها
میباشد (.)Sanz et al., 1987; Akbari et al., 2010
امر فوق حاكی از این موضوع است كه محدودیت
عناصر غذایی میتواند دلیل اصلی ریزش گلها در این
مرحله از رشد درختان مركبات باشد .همچنین ،طبق
مطالعه انجامشده در جنوب كشور محلولپاشی اوره 1
هفته (در مرحله گل القایی) و  6هفته (مرحله تمایز
گل) قبل از شکوفهدهی كامل ،بیشترین تأثیر را بهترتیب
بر گلدهی و تشکیل میوه دارند (.)Akbari et al., 2010
عالوه بر این ،بررسی نتایج تحقیقات نشان میدهد كه
محلولپاشی اوره پس از تنش خشکی و یا تنش سرما ،از
طریق باالبردن سطح آمونیوم و بهدنبال آن افزایش
تركیبات پلیآمین ،باعث افزایش گلدهی (گل آغازی)
درختان مركبات میشود ( .)Lovatt et al., 1988بررسی
نتایج پژوهش انجامشده در فلوریدا نیز نشان داد كه با
انجام محلولپاشی اوره در زمستان میتوان تعداد
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جوانههای گل و عملکرد پرتقال را افزایش داد ( Lovatt et

.)al., 1988; Ali & Lovatt, 1994
بهطور كلی ،در سال اول گزارش حاضر نیز كه سالی
كممحصول بوده است ،با انجام محلولپاشی در اواخر دی
تعدادگلها افزایش یافته و همین امر منجر به افزایش
عملکرد شده است .اما در سال دوم كه سالی پرمحصول
بوده ،با انجام محلولپاشی در اواخر اسفند و یا در تیرماه،
بهترتیب نگهداشت شکوفهها و میوهچهها بهدلیل تأمین
نیتروژن مورد نیاز این بافتها افزایش یافته و در نهایت
عملکرد بیشتر شده است .در واقع با انجام محلولپاشی
نیتروژن در اواخر اسفند در سال پرمحصول ،غلظت این
عنصر در برگ افزایش یافته و این عنصر به شکل
اسیدهای آمینه و یا پروتئین در زمان شکوفهدهی از
برگهای مسن به سمت شکوفهها ،برگهای جوان و
جستهای بهاره حركت كرده و نیاز به نیتروژن این
بافتها تامین كرده و در محلولپاشی در تیرماه با توجه
به افزایش عملکرد و عدم مشاهده تغییر در اندازه میوه در
زمان برداشت میتوان گفت انجام محلولپاشی در این
زمان باعثشده كه شمار كمی از میوهها پس از ریزش
تابستانه حذف و بیشتر میوهها روی درخت تا هنگام
برداشت حفظ شدهاند.

جدول  .2اثر زمان محلولپاشی اوره بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیکی میوه پرتقال
Table 2. Effects of urea spray time on yield and some physical properties of orange fruit
Yield
)(Kg/tree

Fruit length
)(mm

Fruit diameter
)(mm

Peel
)Thickness (mm

Peel thickness to fruit diameter
)(%

34b
60a
38b
51a
46B

72
71
71
72
72A

75
72
74
76
74A

4.7b
5.0ab
5.3a
5.4a
5.1A

6.4b
7.3a
7.1ab
7.2a
7.0A

67d
100c
130b
150a
112A
F
**470
1.5 n.s
**63
**57

73
75
74
74
74A
F
2.5 n.s
2.1 n.s
0.08 n.s
0.97 n.s

74
72
72
71
72A
F
3.5 n.s
*3.0
2.3 n.s
2.2 n.s

4.0b
4.8a
4.5a
4.3ab
4.4B
F
**148
0.23 n.s
*4.7
*1.8

5.4b
6.1ab
6.5a
6.0ab
6.0B
F
*32
0.64 n.s
*5.2
0.79 n.s

Spray time
Year 1
Control
January
March
June
)Mean (year effect
Year 2
Control
January
March
June
)Mean (year effect
Year
)Year (replicate
Spray time
Year × Spray time

** :ns ،* ،بهترتیب معنیدار در سطح احتمال  9و 0درصد و نبود اختالف معنیدار.
**, *, ns: Significant at 1 and 5% of probability levels, and non- signifant, respectively.
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مورد مطالعه بستگی داشت .در سال اول بررسی
حاضر ،محلولپاشی اوره تأثیر معنیداری بر مواد جامد
محلول نداشت ،این درحالی بود كه با انجام
محلولپاشی (صرفنظر از زمان محلولپاشی) مقدار
اسید قابل تیتراسیون افزایش و نسبت مواد جامد
محلول به اسید قابل تیتراسیون كاهش یافت.
بررسی نتایج در سال دوم پژوهش حاضر ،نشان
داد كه دامنه مقدار مواد جامد محلول در میوه پرتقال
تحت تیمارهای مورد بررسی از ( 95/2شاهد و
محلولپاشی در تیرماه) تا ( 99/9محلولپاشی در
اسفندماه) متغیر بود .با انجام محلولپاشی چه در
اسفندماه (در زمان تورم جوانهها) و چه در دیماه (بعد
از برداشت میوه) مقدار مواد جامد محلول بهطور
معنیداری افزایش یافت .كمترین اسید قابل تیتراسیون

در تیمارهای محلولپاشی در اسفند و تیرماه و بیشترین
اسید قابل تیتراسیون در تیمارهای شاهد و محلولپاشی
در دیماه مشاهده شد .بنابراین اسید قابل تیتراسیون
میوه پرتقال با انجام محلولپاشی در اسفند و تیر بهطور
معنیداری كاهش یافته است .همچنین ،بررسی نتایج
نشان داد بیشترین نسبت مواد جامد محلول به اسید قابل
تیتراسیون در تیمارهای محلولپاشی در اسفندماه و در
تیرماه مشاهده شد ،این درحالی بود كه كمترین این
شاخص در تیمار شاهد یافت شد.

عالوه بر این ،بررسی اثرات متقابل سال× زمان
محلولپاشی اوره بر ضخامت پوست نشان داد كه در
هر دو سال مورد مطالعه ،با انجام محلولپاشی،
ضخامت پوست میوه افزایش یافته ،اما این افزایش در
سال اول فقط در تیمار محلولپاشی در اسفند و تیر و
در سال دوم در تیمار محلولپاشی در دی و اسفندماه
معنیدار بود (جدول .)2
در جدول  3نتایج اثر سال و زمان محلولپاشی بر
مواد جامد محلول ،اسید قابل تیتراسیون و نسبت بین
این دو شاخص آورده شده است .نتایج تجزیه واریانس
مركب نشان داد كه اثرات اصلی سال بر مواد جامد
محلول ،اسید قابل تیتراسیون و نسبت بین این دو
شاخص معنیدار بود ( .)P>5/59بررسی اثرات اصلی
سال نشان داد كه در سال اول ،مقدار مواد جامد
محلول و اسید قابل تیتراسیون كمتر و نسبت بین این
دو شاخص بیشتر از سال دوم بود .همانطوركه در
جدول  3مشاهده میشود اثر متقابل سال و زمان
محلولپاشی اوره بر مواد جامد محلول ،اسید قابل
تیتراسیون و نسبت بین این دو شاخص معنیدار بود.
بنابراین با توجه به معنیدار بودن اثر متقابل سال×
زمان محلولپاشی بر شاخصهای ذكر شده میتوان
گفت اثر زمان محلولپاشی بر مواد جامد محلول ،اسید
قابل تیتراسیون و نسبت بین این دو شاخص به سال

جدول  .3اثر زمان محلولپاشی اوره بر برخی خصوصیات كیفی میوه پرتقال
Table 3. Effects of urea spray time on some quality properties of orange fruit
Total soluble solid
)(%

Titrable
acidity

Total soluble solid
to titrable acidity

9.7a
10.0a
9.5a
10.0a
9.8B

1.3b
1.5a
1.4ab
1.5a
1.4B

7.5a
6.8b
7.0ab
6.9b
7.1A

10.2b
10.8a
11.1a
10.2b
10.6A
F
**61
0.5 n.s
1.8 n.s
*3.9

1.8a
1.8a
1.6b
1.5b
1.7A
F
**103
0.71 n.s
**5.2
**9.1

5.6b
5.9b
6.9a
6.8a
6.3B
F
**51
0.6 n.s
*4.0
**10

Year 1
control
January
March
June
)mean (year effect
Year 2
control
January
March
June
)mean (year effect
year
)Year (replicate
Spray time
year× Spray time

** :ns ،* ،به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  9و 0درصد و نبود اختالف معنیدار.
**, *, ns: Significant at 1 and 5% of probability levels, and non- signifant, respectively.
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كاربرد كود نیتروژن و بهویژه محلولپاشی نیتروژن
بر كیفیت میوه مركبات مؤثر میباشد .برای مثال با
كاربرد نیتروژن اندازه میوه ،ضخامت پوست ،مقدار
عصاره و عملکرد برخی از ارقام مركبات افزایش یافته
است ( ;Rabe & Walt, 1993; Agabbio et al., 1999
 .)El-Otmani et al., 2002عالوه بر این ،مقدار اسید و
مواد جامد محلول كل میوه پرتقال ’والنسیا‘ با
محلولپاشی این درختان با محلول  %9نیتراتپتاسیم
افزایش یافته است (.)Singh & Singh, 1981
طبق تحقیقات انجامشده در گذشته ،میتوان گفت
محلولپاشی نیتروژن و عناصر ریز مغذی در درختان
پرتقال ’واشنگتن ناول‘ موجب افزایش تشکیل میوه،
مواد جامد محلول ،ویتامین ث و حجم میوه شده و
تأثیر معنیداری در كاهـش ریزش میوه داشته است
( .)Akl et al., 1995در تحقیقی دیگر گزارش شده
است كه محلولپاشی اوره در زمان شکوفهدهی كامل
نیز میتواند منجر به افزایش مواد جامد محلول كل
شود ( .)Albrigo, 1999عالوه بر این ،در پژوهشی
دیگر مشاهده شد كه محلولپاشی درختان نارنگی با
محلول  0در هزار اوره منجر به كاهش اسید قابل
تیتراسیون شد ،اما این محلولپاشی اثر معنیداری بر
مواد جامد محلول كل نداشت (.)Ram & Bose, 1994
محلولپاشی درختان نارنگی در آفریقا با اوره ،تأثیری
بر مواد جامد محلول كل و اسید قابل تیتراسیون
عصاره میوه این درختان نداشت ( Mudau et al.,
 .)2004در مطالعهای دیگر گزارش شده است با
محلولپاشی اوره ،رشد رویشی درخت سیب افزایش
یافته و میوهها كمتر در معرض نور خورشید قرار گرفته
و بنابراین مواد جامد محلول كل میوه كاهش یافته
است (.)Nava et al., 2008
بهطور كلی ،یکی از ویژگیهای كیفی مهم
مركبات ،نسبت اسید به قند میوه این درختان
میباشد .بررسی منابع حاكی از نتایج و گزارشهای
ضد و نقیضی در مورد تأثیر محلولپاشی اوره بر این
ویژگی میوه مركبات میباشد .به هر حال در مطالعه
حاضر اثرات القاشده توسط محلولپاشی اوره بر
شاخصهای كیفی میوه پرتقال در مقایسه با اختالف
مشاهدهشده بین این ویژگیها در سالهای مختلف
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كمتر میباشد كه این موضوع ،با نتایج دیگر محققان نیز
همخوانی دارد ( .)Mudau et al., 2004بنابراین بهنظر
میرسد زمان انجام محلولپاشی ،غلظت محلول مورد
استفاده و دیگر شرایط از جمله شرایط اقلیمی و وضعیت
تغذیهای درختان میتوانند بر تأثیر محلولپاشی اوره بر
ویژگیهای كیفی میوه مؤثر باشند.
نتیجهگیری

طی تشکیل گل ،تورم جوانهها و نیز در مراحل ریزش
میوهچه و نمو سلولی میوهها در مركبات ،میتوان با
تمهیداتی مقدار تشکیل میوه و عملکرد را افزایش داد.
در تحقیق حاضر اثر سه زمان محلولپاشی اوره (اواخر
دی ،اواخر اسفند و اوایل تیر) با غلظت  0در هزار در
مقایسه با تیمار شاهد (محلولپاشی با آب) بر
شاخصهای كمی و كیفی پرتقال بررسی شده است.
نتایج نشان داد كه با انجام محلولپاشی مقدار نیتروژن
برگ و نیز درصد تشکیل میوه و عملکرد افزایش یافت.
عالوه بر این ،اثر زمان محلولپاشی بر عملکرد به سال
مورد مطالعه بستگی داشت ،بهطوریكه بهترین زمان
محلولپاشی در سال كممحصول دی ماه و در سال
پرمحصول اوایل تیرماه و یا اواخر اسفندماه بود.
همچنین ،میتوان گفت اثر محلولپاشی اوره بر مواد
جامد محلول ،اسید قابل تیتراسیون و نسبت بین این
دو شاخص كامالً به سال مورد مطالعه (پرمحصول و
كممحصول) بستگی داشت؛ بهطوریكه در سال
پرمحصول با انجام محلولپاشی در اسفند و یا تیرماه،
نسبت بین مواد جامد محلول به اسید قابل تیتراسیون
افزایش یافت ،این در حالی بود كه در سال كممحصول ،با
انجام محلولپاشی ،این نسبت كاهش یافت .بنابراین ،با
انجام محلولپاشی اوره میتوان عملکرد درختان پرتقال را
بهطور معنیداری افزایش داد و با توجه به نتایج مطالعه
حاضر ،بهترین زمان محلولپاشی اوره با غلظت  0در هزار
در سال پرمحصول ،تیرماه و یا اواخر اسفندماه و در سال
كممحصول اواخر دیماه میباشد .بهطوركلی ،تعیین
سطح و زمان كاربرد عناصر غذایی برای تحریك فرایند
فیریولوژیکی خاصی در ارقام مختلف مركبات حائز
اهمیت میباشد و به سال مورد بررسی (پرمحصول یا
كممحصول) بستگی دارد.

...  اثر زمان محلولپاشی اوره بر عملکرد و كیفیت میوه درختان:رئیسی و مرادی
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