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 کاربرد سولفات روي بر غلظت عناصرغذايي در برگ و عملکرد پرتقال رقم تامسون

1لوالييابوالفضل 
 9، سودابه جرجاني2محمدكاظم سوری  ،*

 چکیده

ال رقم تامسون در با  تحیییاتی در گرگان انجام گرفله روي پرتی 1709در اين تحییق محفولپاشی با سولفاد روي در بهار 

و  7، 1)هاي كامل تصادفی اجرا شد كه در آن از سه سطح سولفاد روي آزماي  به اورد فاكلوريل در قالب طرن بفو .است

نشان میدهد كاه  نلايج . هاي گل انجام گرفت پاشی در بهار قبل از باز شدن جوانه محفول. و شاهد اسلفاده شد( گرم در لیلر 1

گرم در لیلر سولفاد روي بیشلرين میزان وزن میوه و تعداد میاوه در درخات و بیشالرين تاأثیر را بار       میفی 7تیمار با یفظت 

همچنین  همبسالگی مثبات و معنای داري    . افزاي  یفظت نیلروژن، فسفر و پلاسیم دربر  در میايسه با شاهد داشله است

اخالال  معنای داري باین میادار یفظات ماوثره       . پاشی سولفاد روي به دست آماده اسات  بین میزان روي و آهن با محفول 

 .در نهايت تیمارهاي سولفاد روي موجب افزاي  عمفكرد شد. سولفاد روي در تمامی تیمارها مشاهده گرديد

 سولفاد روي، تامسون، وزن میوه، تعداد میوه :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه
و زياار خااانواده  ((Rutaceaeمركباااد از خااانواده 

(Aurantioideae )می اااااام عفااااان. شااندبا ماای

Citrus sinensis فلوحی قزوينی )رقام زياد داراي ا

رقام تامساون يكای از ارقاام     (. 1704 میدم، و فلاحی

اي رقام واشانگلون نااول     پرتیال كه از جه  شااخه 

درخلااانی پاكوتاااه، بساایار  . اسااتدساات آمااده  هباا

اي باا بافات لطیا ، پوسات      محصول و داراي میوه پر

و داراي نااا  كوچااك تاار از واشاانگلون ناااول  اااا 

میاوم به سرما و گرماا   جزء ارقام ديررس و. باشند می

(. 1707، عدولی و همكااران  ؛1717 ابراهیمی،)است 

مركبااد، جناوب    نظر بسیاري از پژوهشگران منشأ به

اي مااالزي، ااااال كشورهااااااماااآساایا ش شاارقی

رق چین اسات  اااال شاااايد شمااااندونزي و نیز ش

(Davies & Albrigo, 1994) .   ورود مركبااد باه

به اسلناد باه اساناد و   . ساله دارد 733اي  ايران سابیه

مدار ، ايران دروازه خروج مركباد از آسیا باه سااير   

، میادم  فلاوحی قزوينای و فلااحی   )مناطق دنیاا باود   

سااطح زياار  FAO (2005) اساااس آماااربر(. 1704

هكلاار باا میازان     171433كشت مركباد در ايران، 

تن  74/11تن و با ملوسی عمفكرد  7014333تولید 

كشات  در كشور ايران ساطح زير . بوده استدر هكلار 

ركباد كشاور  تولید م. هزار هكلار است 113مركباد 

ی و سااا ردين)باشااد  هاازار تاان ماای  7003حاادود 

زناادران بااا بیشاالرين اساالان ما(.  1714 مجلهاادي،

كشاات بااارور مركباااد میااام اول و میاازان سااطح زير

ان، شاهرهاي جیرفات و   هااي فاارس، هرمزگا    اسلان

 91بای  از  . باشاند  هااي بعادي مای    كهنوج در میام

ط باه دو كاود   دراد كودهاي مصرفی در ايران مرباو 

سات و  دلیل مصر  نادر به. باشد نیلروژه و فسفاته می

مركبااد   هااي  ناملعاادل كودهااي شایمیايی در باا     

مفكوتی و )شود  تغذيه و عمفكرد می  موجب ناهنجاري

 (. 1707همكاران، 

روي يكی از عنااار بسایار مهام در رشاد گیااه و      

یفظت . (Xiao., 2010)تشكیل ساخلمان گیاه است 

گارم در   میفای   733روي در داخل گیاهاان كملار از   

روي از . (Marschner, 1995)باشاد   گارم مای   كیفاو 

 باشاد  مااای عناار ريز مغاذي بسایار مهام در گیااه     

(Hao et al., 2007) براي تشكیل و تولید میاوه   هك

روي در . مناسب با انادازه مطفاوب ماورد نیااز اسات     

رد كاه باراي بیوسانلز    هاي فلوسنلزي وجاود دا  بافت

عنوان پی   عنصر روي به. باشد كفروفیل موردنیاز می

باشاد كاه    سازنده اساید آمیناه تريپلوفاان مای     ماده

 ) سااازنده اكسااین اسااتااااانه د آمیااااان اسیاااا اي
Castr, & Soto mayor, 1997; Hewitt, 1993; 

Marschener, 1995) .شده باا   پاشی درخلان محفول

سبب افازاي     يبهشتهاي فروردين و ارد روي در ماه

ان اندازه میوه، مواد جامد محفاول و آب میاوه درخلا   

. (Dixi & Gamdagin, 1978)شاود   پرتیاال مای  

پاشی روي در سیب اثار مشتصای    هرچند كه محفول

بر میزان محصول، وزن میوه و قندهاي محفول نادارد  

(Johans, 1981 .) روي در تولید پروت ین و كفروفیل

 ،ساا ردينی و مجلهادي  )گیاهی نیا  مهمای دارد   

كملار   عالئم كمبود روي در بر  پرتیاال در (. 1714

 ،مفكاوتی )گرم در كیفاو گارم مای باشاد      میفی 11از 

محفول روي سبب افزاي  اسید اساكوربیك  (. 1707

ارد ن و ثاواقبی  )شاود   و دراد آب میوه پرتیال مای 

فیل در نواحی شدن كفرو كمرنگ(. 1741 ،فیروزآبادي

مزوفیفااای باااین رگبرگااای كاااه درنهايااات سااابب 

شاادن كفروفیاال در ناحیااه بااین رگبرگاای    كمرنااگ

هااي مركبااد    شود، اولین اثر كمبود روي در بر  می

كاه  طاول سااقه و فااافه    (. 1707 مفكوتی،)است 

نهايت سبب كاه  رشد ساقه و ايجااد  كه در  میانگره
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شاود، از ديگار    اخسااره مای  شادن ش  وضعیت جارويی

 .عالئم كمبود روي در مركباد است

شای ساولفاد   پا هد  از انجام اين پژوه  محفاول 

د جهت افزاي  وزن و تعادا خت پرتیال درروي در در

ثیر آن طور تأ میوه و درنهايت عمفكرد درخت و همین

 .باشد یزان عناار موجود در بر  درخت میبر روي م

 

 ها  مواد و روش
كیفوملري  17اين تحییق در با  شتصی در فاافه 

خلاان از  انلتااب در . شهرسلان گرگان انجاام گرفات  

بر روي پايه نارنج كاه   شدهساله پیوند 4رقم تامسون 

اين . بودند انجام گرفتملر كشت شده  4×4با فاافه 

كامل   اورد فاكلوريل در قالب طرن بفو  آزماي  به

تكارار و درمجماو  بار روي     7تیمار در  7تصادفی با 

رقم تامسون پرتیال جازء  . درخت اجرا شده است 71

در ابلداي فصل . شود ارقام با اندازه كوتاه محسوب می

پاشی میاداري خاا  باا  جهات      بهار قبل از محفول

تجزيه و تعیین میدار عناار در خا  باه آزمايشاگاه   

نلاايج آزمايشاگاه   (. 1جادول  )شناسی برده شد  خا 

اسالان   هاي نشان از كمبود عناار آهن و روي در با 

 14ار در سه نوبت و به فااافه  در به  محفول. دهد می

شده و عاري از سام   پاش شسله با اسلفاده از سمروز 

فاروردين و دو نوبات    14ساري اول در  . انجام گرفت

ديگر يكای در اواخار فاروردين و ديگاري در اواسای      

  زمان انجاام محفاول  . انجام گرفت 09ارديبهشت ماه 

 73براي هر درخات میادار محفاول روي     ودر یروب 

 در. لیلري تهیه و بسله به یفظت تیمار پاشایده شاد  

بارده ییر  برگی از وسی شاخه  مونهن 09مرداد ماه  14

گیاري میازان یفظات     هر درخت تهیه و باراي انادازه  

 ؛1744 ،امااامی) عناااار بااه آزمايشااگاه باارده شااد  

Nyomora & Brown, 1997) .   در هر باار چیادن

ر درخات  محصول وزن میوه به همراه تعداد میاوه ها  

نهايااات باااراي  محاسااابه و يادداشااات شاااد و در 

درخت، تعداد میاوه و وزن   آوردن عمفكرد كل دست هب

 .دسات آماد   هدر هم ضرب و عمفكرد درخات با    میوه

 ها با اسلفاده از آزماون دانكان   روش تجزيه تحفیل داده

انجاام   Mstatc ،Excelافازار   نرم و% 1درسطح احلمال 

 .گرفت

  

 نتايج

 تأثیر پاشیدن روي بر وزن میوه

% 1داري در ساطح   اخلال  معنی 1 با توجه به نمودار

. شاود  كار برده شاده دياده مای    هن یفظت متلف  ببی

تارين میازان وزن میاوه مرباوط باه       كه بی  طوري  به

باوده   (گارم وزن میاوه   111)گرم در لیلر با  7تیمار 

گرم در لیلار نسابت    1تیمار شده با   وزن میوه. است

 . گرم در لیلر بیشلر است 1به تیمار 

 

 تعداد میوه تأثیر پاشیدن روي بر

داري بااین  اخاالال  معناای 1بااه نمااودار بااا توجااه 

گارم در لیلار    7تیماار  . تیمارهاي متلف  وجود دارد

تارين میازان    میوه در روي درخت بی  139با تعداد 

گاارم در لیلاار هاام افاازاي    1در تیمااار . باشااد ماای

 .چشمگیري نسبت به تیمار شاهد داشله است

 

 تأثیر پاشیدن روي بر عملکرد درخت

ضارب تعاداد میاوه در     شاخص عمفكرد باا حااال  

. دست آمده اسات  هيك درخت ب  درخت در وزن میوه

با ترين میزان عمفكرد مربوط به  7با توجه به نمودار 

گرم در لیلر سولفاد روي با میادار عمفكارد    7تیمار 

باین سااير تیمارهااي    . كیفو در يك درخت است 90

داري در  نسبت به تیمار شاهد اخلال  معنی ديگر نیز

 .شود مشاهده می %1سطح 
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 دن روي بر میزانتأثیر پاشی

 غلظت ساير عناصر

یفظات نیلاروژن موجاود در     1با توجه باه جادول  

گرم در لیلر سولفاد روي نسبت به  7بر ، در تیمار 

در لیلار   گرم 1كه با تیمار رهاي ديگر بیشلر بود تیما

نادارد  % 1داري در سطح  سولفاد روي اخلال  معنی

اخاالال  % 1اهد در سااطح یمااار شااو نساابت بااه ت

یفظاات فساافر موجااود در . داري داشااله اساات معناای

هاایچ اخاالال    هااا بااین سااه تیمااار محفااول  باار 

كاار رفلاه    هداري وجود ندارد ولی همه تیماار با   معنی

. داري دارناد  نسبت باه تیماار شااهد اخالال  معنای     

گاارم در لیلاار  7یفظاات پلاساایم موجااود در تیمااار  

ر در بر  باوده و باین   سولفاد روي به بیشلرين میدا

گرم در لیلر با شاهد در یفظت فسفر موجاود   1تیمار 

بیشالرين  . داري وجاود نادارد   در بر  اخلال  معنی

گرم در لیلر  1ها در تیمار  میزان یفظت روي در بر 

كه با افزاي  میدار مصر  سولفاد  طوري به .می باشد

هاا افازاي  يافلاه     روي، میدار یفظات روي در بار   

فظت آهن موجود در بر  با افازاي  مصار    ی. است

 1كه تیمار  طوري  سولفاد روي افزاي  يافله است به

را   گرم در لیلر با ترين میدار یفظات آهان در بار    

اخاالال  % 1داشااله و بااین تیمااار هاام در سااطح   

 . شود داري ديده می معنی

 

 گیري بحث و نتیجه
دهد كه میادار یفظات    پاشی بهاره نشان می محفول

ها نسابت باه هار زماان ديگار افازاي         ي در بر رو

نلايج ما (. 1701قادري و همكاران، )يابد  بیشلري می

دهد كه كاربرد روي در بهار  در اين آزماي  نشان می

هولت توسی درخت جذب شاده و باه سااير    ااااس به

ت منلیال خواهاد   ااار درخاااااهاي ديگ تااااقسم

وساای ت آمااده تااااادس هج بااااااا نلايااااشااد كااه ب

(Ahmad & Abdel (1995  براي پرتیال و سایدي 

باا افازاي  میادار    . براي پسله مطابیت دارد( 1744(

داري بین طول و اندازه  مصر  روي همبسلگی معنی

ارد ن و )میاااوه باااا روي موجاااود در میاااوه دارد   

 ؛1701؛ قااادري و همكاااران، 1741فاارد،  یاااااثواقب
Dixi Gamdagin, 1978 ؛Castr & 

Sotomayor, 1997 ؛Yasmin et al., 1998) .

پاشی پرتیاال در   هاي ما نیز نشان داد كه محفول يافله

روي . شاود  بهار سبب افزاي  اندازه و تعداد میوه مای 

، سااااخت (Janik,. 1984)در سااانلز اكساااین  

و ( 1707 ،مفكااوتی)هااا  هااا و پااروت ین كربوهیاادراد

 & Dixi)همچنین در افزاي  ماواد جاماد محفاول    

Gamdarin, 1976 )نلیجه افزاي  اندازه میاوه  و در

در آزمايشی كه اثر محفول سولفاد روي  .كاربرد دارد

 ت عناار روي و آهن در بار  مركبااد  بر میدار یفظ

شمال خوزسلان انجام شد كه با افزاي  یفظات روي  

پاشای، میادار روي و آهان در بار       اورد محفول هب

باا   كاه ( 1707 مفكاوتی و همكااران،  )افزاي  يافات  

مطابیات  ه دسات آماد   هآزماي  بنلايجی با توجه اين 

، اثار  (1701)در آزمايشی كه قادري و همكاران . دارد

محفول سولفاد روي بر میدار وزن و اندازه میوه بادام 

در  4انجام دادند به اين نلیجه رسیدند كاه در تیماار   

در  7هزار سولفاد روي با ترين اندازه میاوه و تیماار   

. رين وزن میاوه را باه دنباال داشاله اسات     هزار با ت

پاشاای سااولفاد روي در  در محفااول( 1749)اساادي 

پرتیال سانگین به اين نلیجاه رساید كاه باا مصار       

در هازار وزن و قطار میاوه     7سولفاد روي با یفظت 

كاه باا نلاايج     بت به شااهد افازاي  يافلاه اسات    نس

دست آمده در اين آزماي  كه بیشلرين وزن میاوه   هب

گرم در لیلار باوده تطاابق نسابی      7به تیمار  مربوط

 .دارد
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فازاي  میادار   ن ااااا ه مسالییمی بی اااا يك رابط

ود اااا اه وجاااا س در گیاااا عكنیلروژن باا روي و بر 

دست آماده   هكه با نلايج ب (Hao et al., 2007) دارد

در اين آزماي  افزاي  مصر  ساولفاد روي، میادار   

از طرفی گزارش  البله. افزاي  يافت نیلروژن در بر 

شده كه با افزاي  زياد از حده كودهاي ازته، پلاسه و 

فسفره میادار یفظات روي در محفاول گیااه كااه       

كمبود روي در تاود فرنگای سابب كااه      . يابد می

. سدري و  قاادري )عمفكرد و كیفیت میوه شده است 

1707 .)( Mass (1984     گزارش داد كاه باا افازاي

تود فرنگای كاامال  افازاي     كاربرد روي، اندازه میوه 

دست آمده در اين آزمااي    هكه با نلايج ب. يافله است

با توجه به كاربرد روي عمفكرد میاوه افازاي  يافلاه    

با اسلفاده از تغذيه درخت باا ساولفاد   . مطابیت دارد

روي سبب افازاي  یفظات روي در بار  باه میادار      

 (.1704بابا ر و پیرمراديان، )چشمگیري شد 

كاربرد سولفاد روي میدار وزن میوه و تعداد در اثر 

بیشالرين میازان   . میوه در روي درخت افزاي  يافت

میفای گارم در    7وزن و تعداد میوه مربوط به تیماار  

 البله رابطه خطی بین افزاي  یفظات . لیلر بوده است

نهاياات عمفكاارد سااولفاد روي بااا وزن و تعااداد و در

ساولفاد   در اثار كااربرد  . درخت وجود نداشله اسات 

روي میدار یفظت عناار ازد، فسفر و پلاس در بر  

عنااار  و اين عناار هماراه باا   .ها افزاي  يافله است

رم در لیلار بیشالرين   گا  میفی 7روي و آهن در تیمار 

 ها بوده است میزان در بر 

 

 سپاسگزاري
یدر دانشاگاه  از جناب اقاي دكلر مفكوتی اسلاد گران

راردادن منباع عفمای   تربیت مدرس كه با دراخلیار قا 

نظر و همكاااري بتاا  بایبااانی و خاكشناساای مااورد

جهاد كشاورزي و مركز تحیییااد كشااورزي گرگاان    

 . در اجراي اين پژوه  سپاسگزارم
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  های پرتقال میوه( گرم)پاشی سولفات روی بر وزن  اثر محلول -1 نمودار

 .آزمون دانكن ندارند% 1در سطح داري  اي حرو  مشابه هسلند، تفاود معنیهايی كه دار سلون
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 پاشی سولفات روی بر تعداد میوه در درخت اثر محلول -2نمودار

 .آزمون دانكن ندارند% 1داري در سطح  اي حرو  مشابه هسلند، تفاود معنیهايی كه دار سلون

 

 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

م(
گر

لو
کی
( 

ت
خ
در

د 
کر

مل
ع

شاهد 2 4 6

اثر محلول پاشی سولفات روی

d

a
b

c

 
 

 (گرمکیلو)روی بر میزان عملکرد درخت  پاشی سولفات اثر محلول -3 نمودار

 .آزمون دانكن ندارند% 1داري در سطح  ، تفاود معنیيی كه داراي حرو  مشابه هسلندها سلون
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 پاشی سولفات روی بر میزان عناصر در برگ تأثیر محلول -1جدول 

روي  )%(پلاسیم  )%(فسفر  )%(نیلروژن  تیمار
(mg/kg) 

 آهن
(mg/kg) 

 b41/1 b311/3 c14/1 d71 d131 شاهد

 b41/1 a347/3 c 14/1 c71 c111 گرم در لیلر 1 

 a1/1 a344/3 a17/1 b11 b114 گرم در لیلر 7  

 ab40/1 a347/3 b19/1 a40 a177 گرم در لیلر 1

 .آزمون دانكن ندارند% 1داري در سطح  هايی كه داراي حرو  مشابه هسلند، تفاود معنی سلون          
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و میاوه و برخای   پاشی بر و روي و یفظت اين عنااار در بار     اثر محفول1701 .باباالر.طاليی، و م.ر.، ع،وزوايی، ع.قادري،ن
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