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  در میوه ریزش و تشکیل اکسین، میزان بر روی و بور نیتروژن، پاشی محلول اثر

 (Citrus sinensis cv. Thomson navel) ناول تامسون پرتقال
 

 3مرادی حسین و 2صادقی حسین ،*1سیدکالیی فاطمه

 ساری یطبیع منابع و کشاورزی علوم دانشگاه ،استادیاران و ارشد کارشناسی سابق دانشجوی .3 و 2 ،1

 (11/1/1333 تصویب: تاریخ - 3/12/1332 دریافت: )تاریخ

 

 چکیده

 پرتقال در میوه تشکیل و اکسین میزان بر روی و بور نیتروژن، غذایی عناصر اثر بررسی منظور به

 3 و تیمار 12 با تصادفی کامل های بلوک طرح ۀپای بر فاکتوریل صورت به آزمایشی ناول، تامسون

 در یکبور اسید ،(هزار در 1 و 3 ،0) سطح سه در اوره شامل آزمایش تیمارهای .شد انجام تکرار

 میوۀ گل، تعداد .بودند (هزار در 3 و 0) سطح دو در روی سولفات و (هزار در 5/0 و 0) سطح دو

 اکسین میزان میوه، قطر و طول شد. شمارش نهایی میوۀ و خرداد ریزش از بعد چه میوه اولیه،

 ،گل تعداد افزایش در معناداری اثر غذایی عناصر مصرف شد. گیری اندازه لکردعم و ریزش منطقۀ

 تیمار در نهایی و اولیه ۀمیو ریزش میزان کمترین .تندداش عملکرد و اولیه ۀمیو تشکیل درصد

 .آمد دست به هزار در 3 غلظت با روی سولفات و هزار در 1 غلظت با اوره زمان هم مصرف

 با روی سولفات متقابل اثر تیمار در ،اکسین و خرداد ریزش از بعد یوهم تشکیل درصد باالترین

  .شد حاصل هزار در 5/0 غلظت با بوریک اسید و هزار در 3 غلظت

 

 .  مرکبات غذایی، عناصر خرداد، ریزش نهایی، میوۀ تشکیل :کلیدی هایواژه

 

  مقدمه

 Citrus sinensis cv علمی نام با ناول تامسون پرتقال

Thomson navel است. مرکبات ةخانواد به متعلق 

 مناطق در جهان کشور 63 در تجاری طور به مرکبات

 نیز ایران یابد. یم پرورش گرمسیری نیمه و گرمسیری

 ۀده پنج در که است مرکبات کشت مستعد مناطق از

 تولید و پرورش زمینۀ در زیادی های پیشرفت اخیر

 مقام تولید، نظر از که طوری هب ،است داشته مرکبات

 Statistics) است آورده دست به جهان در را دوازدهم

food and agriculture organization of the united. 

nations, 2011) باغی تولید بیشترین پرتقال میوة 

 Statistics and) است داده اختصاص خود به را کشور

Information Office of Agricultural Ministry,. 

 و دانه بی های پرتقال نوع از ها ناول اغلب (.2006

 تامسون رقم ها آن میان در که هستند سرما به متحمل

 آور سال همه و سرما به مقاوم نسبتاً پاکوتاه، رقمی ناول،

 Fotouhi Ghazvini & Fattahi) است پرمحصول و

Moghaddam, 2006.) دارد ریزش  ناحیۀ دو  پرتقال 

 ناحیه دومین و میوه دم و شاخه بین ناحیه اولین که

 میوه( دم به میوه اتصال )ناحیۀ کالیکس قسمت در

 از ریزش میوه، نمو اول هفتۀ 3 طی است. شده واقع

 ناحیۀ زمان، این از بعد افتد. می اتفاق اول ریزش  ناحیۀ

 و دهد می دست از ریزش برای را خود توانایی اول

 ,Burns) کنند می ریزش کالیکس قسمت از ها میوه

 تغییرات تحت ریزش منطقۀ های سلول (.1997

 میوه ریزش سبب که گیرند می قرار مختلفی آناتومیکی

 و لیگنین سوبرین، ریزش، شروع از قبل شود. می

 یابد می افزایش ها سلول این در نشاسته های دانه
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(Goren, 1993.) افزایش قسمت این در سلولی تقسیم 

 تر ضخیم شریز منطقۀ سلولی دیوارة و یابد می

 شکستن اثر بر سلول دیوارة شدن ضخیم شود. می

 سلولی دیوارة اجزای هیدراسیون دنبال به میانی دیوارة

 سلول اولیۀ دیوارة ریزش، فرایند پیشرفت با است.

 منطقۀ بین در گسست یک نهایت در و شود می تخریب

 دم از میوه شدن جدا سبب که یابد می توسعه ریزش

 شده انجام های پژوهش (.Burns, 1998) شود می میوه

 در گیاهی های هورمون که است کرده اثبات گذشته در

 از یکی اکسین دارند. دخالت میوه ریزش فرایند

 در که است گیاهی رشد مهم های کننده تنظیم 

 Akhlaghi) است شده استفاده آن از ریزش مدیریت

Amiri et al., 2008). ریزش اکسین طبیعی طور به 

 تأخیر به ایتالیایی پرتقال مانند مرکباتی در ار میوه

 دهد می نشان  ها پژوهش (.Burns, 1997) اندازد می

 ریزش فرایند بر متفاوتی آثارIAA  طبیعی اکسین

 به قادر هنوز اتیلن که ای مرحله در که طوری به دارد،

 ریزش تأخیر سبب اکسین نیست، ریزش تحریک

 فعالیت افزایش اکسین حال، این در زیرا شود؛ می

 ,Goren) اندازد می تأخیر به را هیدرولیتیک های آنزیم

 به گیاهان غذایی نیاز تأمین های روش از یکی (.1993

 عناصر روش، این در است. برگی تغذیۀ معدنی، عناصر

 در زیادی نسبت به کارایی با و سرعت به گیاه نیاز مورد

 کودهای مصرف کاهش گیرند. می قرار گیاه اختیار

 نظیر آن از ناشی محیطی زیست پیامدهای و شیمیایی

 از خاک ساختمان تخریب و زیرزمینی های آب آلودگی

 پاشی، محلول است. کوددهی روش این های ویژگی

 Dadrasnia et) است خاکی روش جایگزین یا مکمل

al., 2010.) که شد داده نشان پژوهشی در 

 در آن استفادة از مؤثرتر بهار در ازت پاشی محلول

 و میوه دانه، تشکیل افزایش سبب و است خاک

 رقم پرتقال جمله از چندساله میوة درختان عملکرد

 طی ازت به نیاز (.Andrews, 2002) شود می والنسیا

 رسد، می حد بیشترین به میوه تشکیل و دهی گل دورة

 در گیاه تغذیۀ بر ازت پاشی محلول تأثیر بنابراین

 اغلب در است. بیشتر خاک هب کردن اضافه با مقایسه

 در مواردی در و بهار در ای تغذیه پاشی محلول موارد

 نتایج (.Cheng et al., 2004) شود می انجام تابستان

 پاشی محلول که است داده نشان متعدد های پژوهش

 نیتروژن تأمین برای کارآمدی بسیار راه تواند می اوره

 های نامهبر در باید و باشد خاص های زمان در گیاه

 از قسمتی حداقل ذخیرة برای ای تغذیه مدیریت

  شود گرفته نظر در درخت نیاز مورد نیتروژن

(El-Otmani et al., 2002.) در ازت برگی پاشی محلول 

 تعداد میوه، تشکیل درصد افزایش عامل فروت گریپ

 ,.Bondada et al) شود می میوه اندازة و وزن گل،

2006.) Porlingis (1974) این به خود های پژوهش در 

 گل، های جوانه ریزش دورة طول در که رسید نتیجه

 شده دیده گل های جوانه در نیتروژن مقدار کاهش

 است. نشده مشاهده ریزش از قبل کاهش این که است

 افزایش سبب گل های جوانه در ازت میزان شدن زیاد

 سطح و تلقیح و افشانی گرده زمان تخمک، عمر طول

 ها میوه تعداد نتیجه در شود می فروت گریپ در برگ

 عملکرد بنابراین، شده تر درشت اندازه نظر از نیز و بیشتر

 در بور (.Albrigo & Syvertsen, 2001) شود می بیشتر

 مواد انتقال و میوه تشکیل گرده، دانه زنی جوانه

 کند می ایفا اساسی نقش مصرف محل به فتوسنتزی

(Nyomora et al., 1997.) ها گل بور، کمبود صورت در 

 های میوه یا کرده ریزش لقاح در اختالل دلیل به

 ,Castr & Sotomayor) کنند می تولید تری کوچک

 سلولی، ةدیوار پکتین گیری شکل سبب بور (.1997

 انتقال سلولی، تقسیم مالیک، اسید سنتز

 ,Salisbury & Ross) شود می ها آنزیم و ها کربوهیدرات

 در قندها آسان انتقال موجب همچنین بور (.1992

 که است بور با قند ترکیب آن علت که شود می گیاهان

 سلول تراوای غشای از ساده قند از تر سریع تواند می

 غذایی عناصر از دیگر یکی .(Burns, 1998) کند عبور

 از بعد روی کمبود .است روی مصرف کم و پراهمیت

 مرکبات در ای هتغذی ناهنجاری ترین گسترده نیتروژن

 های نشانه از (.Asadi Kngrshahi et al., 2012) است

 به توان می گیاهان در عنصر این کمبود به مربوط

 رشد ها، برگ ریزش انتهایی، های برگ شدن کوچک

 و انتهایی چیرگی رفتن بین از اثر رب جانبی های جوانه

 ساخت کمبود دلیل به میوه اندازة و تعداد کاهش نیز

 اشاره روی عنصر کمبود شرایط در اکسین نهورمو

 دلیل به .Malakouti & Homai, 1995)) کرد
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 343 ... پاشی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین، تشکیل و اثر محلول و همکاران: سید کالیی 

 نامتعادل مصرف کشور، شمال در ها خاک بودن آهکی

 کودهای رویۀ بی مصرف همچنین شیمیایی کودهای

 مصرف کم عناصر حاوی کودهای مصرف عدم و فسفر

 بسیار مناطق این های خاک در روی کمبود گذشته، در

 از روی کمبود که داشت انتظار توان می و است ودمشه

 این در آن مصرف و باشد تولید محدودکنندة عوامل

 محصول کیفیت بهبود و عملکرد افزایش برای منطقه

 در (.Asadi Kngrshahi et al., 2012) است ضروری

 میزان بر روی و بور ازت، پاشی محلول اثر پژوهش این

 میوة تشکیل درصد ها، میوه کالیکس منطقۀ در اکسین

 فیزیولوژیک ریزش از بعد میوه تشکیل درصد اولیه،

 و ها میوه قطر و طول نهایی، میوة تشکیل درصد تابستانه،

 است. شده بررسی ناول تامسون پرتقال در عملکرد

 

 ها روش و مواد

 باغ یک در 4330 دی تا 4334 بهمن از پژوهش این

 ییجغرافیا ضعر و طول با بابل شهرستان در مرکبات

 تکرار سه و تیمار 40 با 33º 34 و º30 60 ترتیب به

 کامل های بلوک طرح ۀپای بر فاکتوریل صورت  به

 با ناول تامسون پرتقال ساله 3 درخت 34 با تصادفی

 یکنواخت زراعی شرایط نظر از که معمولی نارنج ۀپای

 و برداری نمونه ،آزمایش اجرای از قبل .شد انجام بودند

 (.4)جدول گرفت صورت درختان های برگ ۀتجزی

 سطح سه در (N) نیتروژن شامل آزمایش تیمارهای

 دو در (B) بور اوره، کود منبع از هزار( در 4 و 3 ،2)

 و بوریک اسید کود منبع از هزار( در 3/2 و 2) سطح

 کود منبع از درهزار(3 و 2) سطح دو در (Zn) روی

 شامل حلهمر دو در پاشی محلول بود. روی سولفات

 ماه خرداد و گل های جوانه شدن باز از قبل ماه اسفند

 گرفت. صورت میوه شدن فندقی با زمان هم

 انجام درخت هر روی بر پاش مه صورت به پاشی محلول

 به درصد 23/2 4سیتوویت از بهتر جذب برای و گرفت

 ضروری عناصر سایر مصرف شد. استفاده مویان عنوان

 شد. انجام برگی تجزیۀ از لحاص کودی توصیه براساس

 و آفات با مبارزه آبیاری، شامل داشت عملیات

 برای پژوهش مدت طول در هرز های علف و ها بیماری

                                                                               
1. Citoweet  

 از بعد پذیرفت. انجام یکسان طور هب تیمارها تمامی

 تقریبی قطر با شاخه 6 درخت هر در ،پاشی محلول

 در تاج میانی ارتفاع در متر سانتی 32 طول با و یکسان

 .شد انتخاب جغرافیایی جهت 6

 از بعد میوه تعداد اولیه، میوة تعداد گل، تعداد 

 ها آن در نهایی میوة تعداد و فیزیولوژیک ریزش

 زیر فرمول از استفاده با میوه تشکیل درصد و  شمارش

 ;Bybordi & Malakouti, 2005) شد محاسبه

Akhlaghi Amiri et al., 2008): 

422× 
 شده ششمار میوه تعداد

 میوه تشکیل%  =
 شده شمارش گل تعداد

 

 از استفاده با برداشت هنگام ها میوه قطر و طول

 پایان در همچنین شد گیری اندازه دیجیتالی کولیس

 شد. تعیین درخت هر عملکرد میزان رشد فصل

 بافت گرم یک اکسین، میزان گیری اندازه منظور به

 لیتر میلی 42 رد تیمار هر دمگل به میوه اتصال منطقۀ

 از ساییدن از پس و شد جوشانده درصد 32 اتانول

 یک مقدار سپس و شد داده عبور صافی کاغذ روی

 لوله درون آمده دست به های عصاره از لیتر میلی

 معرف لیتر میلی 0 و ریخته جداگانه های آزمایش

 تهیۀ برای شد. اضافه آزمایش لوله هر به 0سالکوفسکی

 دش تهیه موالر 3/2 فریک کلرید محلول ابتدا معرف

 لیتر میلی 32 با محلول این از لیتر میلی یک سپس

 زدن هم از پس و مخلوط درصد 33 اسید پرکلریک

 ها لوله سپس شد. آماده سالکوفسکی معرف مخلوط،

 F.A.G F.A.G مدل ماری بن در دقیقه 43 مدت به

INDUSTRIAL GROUP FAN AZMA GOSTAR .

 قرار گراد سانتی ۀدرج 32 تا 62 دمای در ایران ساخت

 با عصاره در اکسین حضور و کامل واکنش تا گرفت

 (.Zamanzadeh et al., 2011) شد آشکار صورتی رنگ

 332 موج طول در ها نمونه نوری جذب میزان پایان در

 -pc4322 مدل اسپکتروفتومتر دستگاه توسط نانومتر

UV مقدار شد. گیری اندازه  IAA با ها ونهنم در موجود 

 62 تا صفر ةمحدود در داستاندار منحنی از استفاده

 رسم برای .(4)شکل شد محاسبه لیتر در گرم میلی

 سیگما شرکت ساخت خالص IAA از استاندارد منحنی

                                                                               
2. Slkufeski  
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 هایافزار نرم کمک با داده ۀکلی د.ش استفاده آلدریچ -

 آماری تحلیل و تجزیه  MSTATC و SAS آماری

 در LSD آزمون از ها داده انگینمی ۀمقایس برای .ندشد

 د.ش استفاده درصد 3 احتمال سطح

 
 شده آزمایش درختان برگ تجزیۀ نتایج .4جدول 

 گرم در کیلوگرم میلی  درصد

 بر  مس  منگنز  روی  آهن  منیزیم  کلسیم  پتاسیم  سفرف ازت 

3/0 43/2 3/4 7/4 24/2 026 4/03 0/04 3/46 4/32 

 

 
 IAA ستانداردا منحنی .4 شکل

 

 بحث و نتایج
 گل تعداد

 همۀ پژوهش، این از حاصل واریانس تجزیۀ نتایج براساس

 و نیتروژن سادة آثار و روی و بور نیتروژن، متقابل آثار

 معناداری اثر درصد 4 احتمال سطح در گل تعداد بر روی

 تعداد بر روی×بور متقابل اثر و بور سادة اثر ولی داشتند،

 متقابل آثار میانگین مقایسۀ (.0)جدول شدندن معنادار گل

 و هزار در 3 غلظت با اوره زمان هم مصرف که داد نشان

 در را تأثیر بیشترین هزار، در 3 غلظت با روی سولفات

 گل تعداد کمترین مقابل در و داشت گل تعداد افزایش

 اثر بیانگر که (.4ـ 3 های )جدول بود شاهد تیمار  به مربوط

 در نیتروژن خصوص به فوق غذایی عناصر پاشی محلول

 نتایج است. آن ریزش از جلوگیری و گل تعداد افزایش

 شده انجام های پژوهش با آزمایش این در آمده دست به

 زیادی فاکتورهای دارند. مطابقت زیر پژوهشگران توسط

 غذایی مواد و آب دما، ها، هورمون ها، کربوهیدرات مانند

 عوامل همچنین دهند. می ارقر تأثیر تحت را دهی گل

 تأثیر میوه و گل تشکیل در مدیریتی و محیطی

 عناصری با تغذیه نقش میان این در که گذارند می

 است. مهم بسیار روی و بور نیتروژن، نظیر

 لیتر در گرم میلی 032 حاوی کامل کود با پاشی محلول

 گرم میلی 6/67 و روی لیتر در گرم میلی 423 نیتروژن،

 آذین گل در گل تعداد افزایش موجب بور لیتر در

 ,.Talaei et al) شد رودبار محلی روغنی رقم زیتون

 اثر بر گل تشکیل افزایش رسد می نظر به(. 2002

 به روی و بور نیتروژن، غذایی عناصر با پاشی محلول

 غذایی عناصر دهی گل هنگام  که است دلیل این

 و شود می منتقل رشد حال در های آذین گل به ها برگ

 مانند کنندگانی مصرف بین رقابت آهنگ تغییر موجب

 درنتیجه که شود می ها گل نفع به ها گل و ها برگ

 افزایش نهایت در و گل تشکیل میزان افزایش موجب

 فرانتیو رقم زیتون درختان در میوه تشکیل درصد

 مهم نقش دلیل به (.(Cimato et al., 1990 شود می

 تشکیل روند در بور و یرو زت،ا مانند غذایی عناصر

 این کمبود ۀنتیج در سیب در ها گل ةعمد ریزش گل،

 مرکبات نیاز تأمین (.Faust, 1989) است غذایی عناصر

 مانند غذایی عناصر نظر از ایتالیایی پرتقال رقم مانند

 نیاز گیاه که بحرانی های زمان در روی و نیتروژن
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 یکی دارد. خاصی اهمیت دارد عناصر این به بیشتری

 دهی گل و ها جوانه شدن متورم مرحلۀ مراحل، این از

 در اوره کاربرد (.(Akhlaghi Amiri et al., 2008 است

 و آمونیوم تولید افزایش سبب ناول واشنگتن پرتقال

 ها آمین پلی از بیشتری انواع و آرژنین اسیدآمینه سنتز

 افزایش و اولیه دهی گل توسعۀ سبب که است شده

 تقسیم افزایش آن دنبال به و تخمدان رشد سرعت

 ودش می میوه تشکیل درصد افزایش نتیجه در و سلولی

(Cheng et al., 2004; El-Otmani et al., 2002 .)در 

 قبل ناول واشنگتن رقم پرتقال درختان دیگر آزمایشی

 پاشی محلول هزار در 4 روی سولفات با گل تشکیل از

 روی، سولفات پاشی محلول با که داد نشان نتایج شدند.

 کاهش شاهد به نسبت گل ریزش و افزایش گل تعداد

  (.Qin, 1996) یافت افزایش میوه تشکیل و

 
 شده گیری اندازه صفات بر روی و بور نیتروژن، مختلف مقادیر اثر واریانس تجزیۀ نتایج .0 جدول

  منابع
 تغییرات

  درجۀ
 آزادی

  تعداد
 گل

  تشکیل
  میوة
 اولیه

  میوه لتشکی
 ریزش از بعد

 فیزیولوژیک

  تشکیل
  میوة
 نهایی

 اکسین میزان
 اتصال منطقۀ

 دمگل به میوه

  طول
 میوه

  قطر
 میوه

 عملکرد

 ns43/2 ns03/2 ns30/2 **40/0 **44/6 *47/430 37/4603** 23/7336** 0 نیتروژن
 ns03/60 **24/444 *43/2 ns47/2 **37/6 **40/6 **46/3 **36/432 4 بور

 432** 74/4** 3/2** 44/43** 03/4* 42/4** 70/4042** 03/44220** 4 روی
 ns64/2 ns40/2 *33/4 ns23/2 ns43/2 *32 76/434** 33/0344** 0 بور × نیتروژن
 ns33/32 *73/2 **73/4 **67/3 *33/2 *33/2 **643 33/0344** 0 روی × نیتروژن

 ns43/336 ns34/00 **74/4 ns03/2 **40/0 *60/2 **23/4 **34/030 4 روی × بور
 ns46/2 ns34/2 **03/6 **74/2 **32/2 *23/74 34/46 * 34/4743** 0 روی × بور × نیتروژن

 36/4 23/2 27/2 03/2 03/2 02/2 40/43 23/077 00 خطا
 43/6 63/6 73/3 40/7 26/47 34/43 02/7 33/4  تغییرات ضریب

 اسید: B1 صفر،: B0 هزار، در 4 اوره :N2 هزار، در 3 اوره :N1 صفر، :N0) * دار. امعن اختالف نبود و درصد 3 و 4 سطوح در ارد امعن اختالف ترتیب به ns و * ،**
  هزار( در 3 روی سولفات :Zn1 صفر، :Zn0 هزار، در 3/2 بوریک

 
 شده گیری اندازه صفات بر بور و نیتروژن مختلف مقادیر متقابل اثر .3  جدول

 تیمارها
  ادتعد
 گل

 تشکیل میزان
 اولیه میوة

 )درصد(

 تشکیل میزان
 ریزش از بعد میوه

 )درصد( فیزیولوژیک

 تشکیل میزان
 نهایی میوة

 )درصد(

  اکسین میزان
  اتصال منطقۀ

 دمگل به میوه
 گرم/گرم( )میلی

  طول
 میوه
 متر( )سانتی

  قطر
 میوه
 متر( )سانتی

 عملکرد
  )کیلوگرم

 درخت( در

N0B0 d472 d42/33 b33/0 b04/0 c02/6 a03/3 a24/3 d32/62 

N0B1 bc44/024 bc70/34 ab07/3 ab23/3 a30/7 ab73/7 b34/7 c44/36 

N1B0 cd44/432 c43/67 ab34/3 ab73/0 b33/3 b42/7 bc03/7 b33/33 

N1B1 bc33/002 bc33/34 a30/3 a 34/3 a43/7 c02/4 d74/3 a33/43 

N2B0 a44/077 a00/43 b60/0 b43/0 b46/4 b33/7 c7 d33/63 

N2B1 b44/034 b33/33 a43/3 a34/3 a33/7 c63/4 d23/4 b42 
: B1: صفر، B0در هزار،  4: اوره N2در هزار،  3: اوره N1: صفر، N0*) .دنداری ندار اهایی که در هر ستون یک حرف مشترک دارند با هم اختالف معن میانگین *

  در هزار( 3: سولفات روی Zn1 : صفر،Zn0در هزار،  3/2اسید بوریک 

 

  هاولی ۀمیو تشکیل

 بور × نیتروژن و بور × ننیتروژ متقابل آثار داد نشان نتایج

 ولی شدند، معنادار اولیه میوة تشکیل درصد بر روی ×

 بر معناداری اثر روی × بور و روی × نیتروژن متقابل آثار

 بیشترین (.0)جدول نداشتند اولیه میوة تشکیل درصد

 با اوره متقابل اثر تیمار به مربوط اولیه میوة تشکیل درصد

 به هزار در 3 غلظت با یرو سولفات و هزار در 4 غلظت

 زمان هم مصرف تیمار آن از بعد و درصد 23/73 میزان

 در 3/2 غلظت با بوریک اسید هزار، در 4 غلظت با اوره

 میزان به و هزار در 3 غلظت با روی سولفات و هزار
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 میوة تشکیل درصد کمترین همچنین بود؛ درصد 07/73

 بود رصدد 42/33 میزان با شاهد تیمار به مربوط اولیه

 میوة تشکیل درصد افزایش دالیل از (.4 ـ 3 های ول )جد

 روی و بور نیتروژن، غذایی عناصر پاشی محلول اثر بر اولیه

 مقابل در محصول حفاظت در عناصر این نقش به توان می

 افزایش طریق از لقاح و افشانی گرده هنگام زیاد دمای

 تنسب ها گل ریزش از ممانعت نیز و تخمک عمر طول

 برای روی و بور نیتروژن، پاشی محلول از استفاده داد.

 این نقش بیانگر مختلف، درختان در میوه تشکیل بهبود

 دارد ریزش کاهش و میوه تشکیل روند در عناصر

(Jackson & Sweet, 1972). غذایی عناصر با برگی تغذیۀ 

 و ها آذین گل به ها برگ از نیتروژن انتقال اوره، مانند

 درنتیجه انگیزد، برمی را رشد حال در های میوه و ها گل

 رقم نارنگی در ها میوه بقای و تشکیل افزایش موجب

 همچنین .(El-Otmani et al., 2002) شد کلمانتین

 فاکتورهای برخی سنتز بر تأثیر با اوره پاشی محلول

 و ریزش کاهش در تواند می ها آمین پلی مثل رشد

 مؤثر شیرین پرتقال رقم مرکبات میوة تشکیل افزایش

  3 غلظت با بور پاشی محلول (.Huchche, 2001) باشد

 که سرد بهارهای اول در کیلوگرم در گرم میلی هزار

 آلوی در میوه تشکیل است پایین نسبت به دما

 ,.Nancy et al) داد افزایش درصد30 را ایتالیایی

 این که است نقشی علت به نیز روی اهمیت (.1978

 این تولید دارد. اکسین هورمون یدتول در عنصر

 در میوه تعداد افزایش و ریزش کاهش موجب هورمون

 (.Malakouti & Homai, 1995) ودش  می درخت

(2009) Taheri اسید اوره، کودهای پاشی محلول اثر 

 بر را هزار در 3 غلظت با یک هر روی سولفات و بوریک

 با یبترک در و تنهایی به زرد رقم زیتون درختان روی

 این پاشی محلول داد نشان نتایج کرد بررسی یکدیگر

 اولیه میوة تشکیل افزایش در معناداری تأثیر عناصر

 هزار در 3 غلظت با اوره پاشی محلول ولی داشتند،

 به اولیه میوة تشکیل افزایش در را تأثیر بیشترین

  داشت. شاهد به نسبت درصد 40 میزان

 
 شده  گیری اندازه مختلف نیتروژن و روی بر صفات اثر متقابل مقادیر  .6 جدول

 تیمارها
 تعداد
 گل

 میزان 
 تشکیل 
 میوة اولیه
 )درصد(

 میزان تشکیل 
 میوه بعد از 

 ریزش فیزیولوژیک
 )درصد(

 میزان 
 تشکیل 

 میوة نهایی
 )درصد(

 میزان اکسین 
 منطقۀ اتصال 
 میوه به دمگل

 گرم/گرم( )میلی

 طول 
 میوه
 متر( )سانتی

 قطر 
 میوه
 متر( )سانتی

 عملکرد
 )کیلوگرم 
 در درخت(

N0Zn0 c472 d42/33 cd33/0 b04/0 c02/6 a03/3 a24/3 d32/62 
N0Zn1 b44/044 c40/33 a 70/3 a3/3 a26/3 b74/7 b34/7 a33/40 
N1Zn0 bc44/432 c43/67 bcd26/3 b33/0 b33/3 bc42/7 b03/7 ab33/33 
N1Zn1 a033 c67/34 ab34/3 a32/3 a32/7 e33/4 d23/4 c30 
N2Zn0 a44/077 b00/43 d60/0 b43/0 b04/4 cd33/7 bc7 d33/63 
N2Zn1 a070 a23/73 abc47/3 ab24/3 a24/7 de34/4 cd34/4 b37 

: B1: صفر، B0در هزار،  4ه : اورN2در هزار،  3: اوره N1: صفر، N0*) .دنداری ندار اهایی که در هر ستون یک حرف مشترک دارند با هم اختالف معن میانگین *
  در هزار( 3: سولفات روی Zn1 : صفر،Zn0در هزار،  3/2اسید بوریک 

 

 گیری شده اثر متقابل مقادیر مختلف بور و روی بر صفات اندازه .3  جدول

 تیمارها
 تعداد 

 گل

 میزان 
 تشکیل 

 میوة اولیه 
 )درصد(

 میزان تشکیل 
 میوه بعد از 

 ریزش فیزیولوژیک
 )درصد(

 میزان 
 تشکیل 

 میوة نهایی
 )درصد(

 میزان اکسین 
 منطقۀ اتصال 
 میوه به دمگل

 گرم/گرم( )میلی

 طول
 میوه
 متر( )سانتی

 قطر 
 میوه
 متر( )سانتی

 عملکرد
 )کیلوگرم 
 در درخت(

B0Zn0 c472 c42/33 b33/0 b04/0 c0/6 a03/3 a24/3 c32/62 
B0Zn1 b44/044 ab40/33 a70/3 a32/3 a32/7 b74/7 b34/7 a33/40 
B1Zn0 b44/024 b70/34 ab24/3 ab33/0 b46/4 b73/7 b34/7 b44/36 
B1Zn1 a032 a43/44 ab07/3 a23/3 a43/3 c32/4 c43/4 b44/33 

: B1: صفر، B0هزار،  در 4: اوره N2در هزار،  3: اوره N1: صفر، N0*) .دنداری ندار اهایی که در هر ستون یک حرف مشترک دارند با هم اختالف معن میانگین *
  در هزار( 3: سولفات روی Zn1 : صفر،Zn0در هزار،  3/2اسید بوریک 
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 گیری شده اثر متقابل مقادیر مختلف نیتروژن، بور و روی بر صفات اندازه .4 جدول

 تیمارها
 تعداد

 گل

 میزان تشکیل 

 میوة اولیه 

 )درصد(

 میزان تشکیل 

 از  میوه بعد

 فیزیولوژیک ریزش

 )درصد(

 یزان م

 تشکیل 

 میوة نهایی

 )درصد(

 میزان اکسین 

 منطقۀ اتصال 

 میوه به دمگل 

 گرم/گرم( )میلی

 طول 

 میوه

 متر( )سانتی

 قطر 

 میوه

 متر( )سانتی

 عملکرد

 )کیلوگرم 

 در درخت(

N0B0ZN0 g472 g42/33 d60/0 d43/0 d0/6 a03/3 a24/3 f32/62 

N0B0ZN1 def44/044 de40/33 ab44/3 ab33/3 a3/7 b74/7 bc34/7 b33/40 

N0B1ZN0 ef44/024 ef70/34 abc07/3 abcd33/0 c46/4 b73/7 ab34/7 de44/36 

N0B1ZN1 bc032 cd43/44 a32/3 ab34/3 a43/3 def32/4 de43/4 cde44/33 

N1B0ZN0 fg44/432 f43/67 abcd47/3 bcd73/0 c33/3 b42/7 bc03/7 bc33/33 

N1B0ZN1 a033 ef67/34 bcd26/3 abc23/3 ab33/7 de33/4 gh23/4 e30 

N1B1ZN0 de33/002 ef33/34 bcd24/3 abc26/3 ab30/7 g02/4 h74/3 a33/43 

N1B1ZN1 bc44/033 bc33/46 abc04/3 abc43/3 ab73/7 cd32/4 efg34/4 bcd33 

N2B0ZN0 ab44/077 b00/43 cd33/0 cd33/0 b24/7 bc33/7 cd7 f33/63 

N2B0ZN1 ab070 a23/73 ab34/3 a43/3 a24/3 cd34/4 def34/4 cd37 

N2B1ZN0 cd44/034 cd33/33 ab43/3 abc20/3 ab43/7 efg63/4 gh23/4 bc42 

N2B1ZN1 bc44/044 a 07/73 ab34/3 ab3/3 ab73/7 fg34/4 fgh42/4 a43 
: B1: صفر، B0در هزار،  4: اوره N2در هزار،  3: اوره N1: صفر، N0*) .دنداری ندار اهایی که در هر ستون یک حرف مشترک دارند با هم اختالف معن میانگین *

 در هزار( 3: سولفات روی Zn1 : صفر،Zn0در هزار،  3/2اسید بوریک 
 

  خرداد( )ریزش فیزیولوژیک ریزش از بعد میوه تشکیل
 متقابل آثار داد نشان آزمایش این آماری تجزیۀ نتایج

 بعد میوه تشکیل درصد بر روی × بور و روی × نیتروژن

 شدند معنادار فیزیولوژیک( )ریزش خرداد ریزش از

 غذایی، عناصر دوگانۀ متقابل آثار بررسی در (.0)جدول

 اسید و هزار در 3 غلظت با اوره زمان هم مصرف تیمار

 تشکیل درصد بیشترین هزار در 3/2 غلظت با بوریک

 به و فیزیولوژیک( )ریزش خرداد ریزش از بعد میوه

 نتایج (.3 ـ 3 های ول )جد دارد را درصد 30/3 میزان

 × نیتروژن برهمکنش از حاصل های میانگین مقایسۀ

 اسید زمان هم مصرف که است آن بیانگر روی × بور

 اوره و هزار در 3 روی سولفات هزار، در 3/2 بوریک

 خرداد ریزش از بعد میوه تشکیل درصد بیشترین  صفر

 درصد کمترین است. داشته را درصد 32/3 میزان به

 تیمار به مربوط نیز خرداد ریزش از بعد میوه تشکیل

 مرحلۀ (.4)جدول است درصد 60/0 میزان به و شاهد

 نیز فیزیولوژیک ریزش آن به که ها میوه ریزش دوم

 اتفاق غذایی مواد سر بر رقابت دلیل به شود می گفته

 و هورمونی تعادل نبود نظیر عواملی و افتد می

 درصد افزایش موجب غذایی مواد و عناصر دنبو محدود

 این در میوه تشکیل کاهش نتیجه در و ریزش این

 نتایج (.Agens et al., 1997) شود می مرحله

 پژوهشگران های یافته با پژوهش این در آمده دست به

 در آن نقش که است عنصری بور است. همسو زیر

 ها هورمون و ها کربوهیدرات انتقال و متابولیسم

 داشتن برای بور با تغذیه و است شده شناخته

 است. نیاز مورد میوه بقای و تشکیل میزان بیشترین

 و است آنهیداز کربونیک آنزیم از بخشی نیز روی عنصر

 وجود نتیجه در دارد نقش فتوسنتزی های بافت تمام در

 ضروری و الزم ها میوه بقای و تشکیل در نیز عنصر این

 اسید زمان هم پاشی محلول .(Marschner, 1995) است

 در 3 و 0 های غلظت با ترتیب به روی سولفات و بوریک

 شاهرودی رقم بادام در را میوه تشکیل درصد هزار،

 Vezvai et) است داده افزایش شاهد تیمار به نسبت

al., 2002). همچنین Qin (1996) بیان پژوهشی طی 

 رقم پرتقال در روی و بور پاشی محلول که کرد

 میزان و میوه تشکیل گرده، لوله رشد ناول واشنگتن

 & Castr داد. افزایش توجهی قابل میزان به را محصول

Sotomayor (1997) روی و بور ترکیب کردند گزارش 
 موجب درختی، بادام در پاشی محلول صورت به هم با

 & Bybordi ود.ش می میوه تشکیل میزان افزایش

Malakouti (2006) بور ازت، پاشی محلول کردند بیان 
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 موجب هزار در 6 و 0 ،3 های غلظت با ترتیب به روی و

 شد. آذر رقم بادام در میوه تشکیل افزایش

 با ها آن مخلوط و بور و روی عناصر با پاشی محلول

 افزایش و ریزش کاهش موجب هزار در 3 غلظت

 شد آسیایی گالبی در شاهد به نسبت میوه تشکیل

(Khoshghalb et al., 2012). 

 

  نهایی ۀمیو تشکیل

 تشکیل درصد که داد نشان ها داده واریانس تجزیۀ

 متقابل اثر و روی ساده اثر سطوح در نهایی میوة

 معنادار دیگر سطوح در ولی معنادار روی × نیتروژن

 دوگانه متقابل آثار میانگین مقایسۀ (.0)جدول نشد

 اسید و هزار در 3 غلظت با اوره تیمار که دهد می نشان

 تشکیل درصد باالترین هزار در 3/2 غلظت با بوریک

 و است داشته را درصد 34/3 میزان با نهایی میوة

 با اوره برهمکنش تیمار به مربوط میزان کمترین

 43/0 میزان با صفر بوریک اسید و هزار در 4 غلظت

 تشکیل درصد باالترین (.3 ـ 3 های )جدول است درصد

 نیز روی × بور × نیتروژن ابلمتق اثر بر نهایی میوة

 در 4 غلظت با اوره زمان هم کاربرد تیمار به مربوط

 در 3 غلظت با روی سولفات و صفر بوریک اسید هزار،

 نظر به (.4)جدول است درصد 43/3 میزان با هزار

 غذایی عناصر پاشی محلول پژوهش این در رسد می

 و سنتزفتو فرایند بر مثبت تأثیر با روی و بور نیتروژن،

 و بقا افزایش موجب درختان در هورمونی تعادل

 پژوهش این نتایج است. شده نهایی میوة تشکیل

 & Ahmad) است زیر پژوهشگران های یافته با مطابق

Abbdel, 1995) عناصر پاشی محلول که کردند گزارش 

 ناول، واشنگتن پرتقال در روی و بور نیتروژن، غذایی

 Salem شد. هایین میوة تشکیل افزایش موجب

 اوره زمان هم کاربرد با کرد اعالم پژوهشی طی (1996)

 طور به نهایی میوة تشکیل درصد روی سولفات و

 Andrews یافت. افزایش انشو رقم نارنگی در معناداری

 نیتروژن زمان هم پاشی محلول کرد گزارش نیز (2002)

 هر روی و بور مغذی ریز عناصر و هزار در 3 غلظت با

 واشنگتن پرتقال درختان در هزار در 4 غلظت با کدام

 شده ریزش کاهش و میوه تشکیل افزایش موجب ناول

 در خود مطالعات در Taheri (2009) همچنین است.

 رقم زیتون بر روی و بور نیتروژن، پاشی محلول با رابطه

 غذایی عناصر با پاشی محلول که کرد اعالم محلی زرد

 تشکیل درصد فزایشا موجب دهی گل از قبل فوق

 برگی تغذیۀ کاربرد Talaie et al. (2002) شد. میوه

 درصد 3/2 غلظت با روی سولفات و بوریک اسید ،اوره

 ربارود محلی غنیرو قمر زیتون درختان روی بر

 از قبل هفته یک را یکدیگر با ترکیب در و تنهایی به

 این پاشی محلول شد مشخص و کردند مطالعه دهی گل

 و نهایی میوة تشکیل معنادار افزایش جبمو عناصر

 بادام درختان پاشی محلول همچنین شد. ریزش کاهش

 در گرم میلی 73 غلظت با روی سولفات با مونو رقم

 کیفیت بهبود و میوه ریزش کاهش موجب روی لیتر

 Nyomora & Brown, 1997).) Morshedi شد میوه

 و ریکبو اسید اوره، کاربرد با که کرد گزارش (2001)

 میزان هزار، در 3 غلظت با یک هر روی سولفات

 و  یافت افزایش سیاه رقم انگور در میوه تشکیل

 حاوی تیمارهای با مقایسه در روی حاوی تیمارهای

 شدند. موجب را میوه تشکیل درصد بیشترین بور

 گزارش Dolatibaneh & Taheri (2009) همچنین

 سفید دانۀ بی رقم انگور درختان پاشی محلول که کردند

 درصد بر مثبتی تأثیر روی و بور نیتروژن، عناصر با

 نقش بین این در که است داشته نهایی ةمیو تشکیل

 است. بوده عناصر  قیاب از بیشتر روی عنصر

 

  اکسین میزان
 سادة اثر جز به واریانس تجزیۀ جدول به توجه با

 نمیزا بر متقابل و ساده آثار موارد  باقی در نیتروژن،

 شدند معنادار دمگل به میوه اتصال منطقۀ در اکسین

 و دوگانه متقابل آثار میانگین مقایسۀ (.0)جدول

 تیمارهای که داد نشان روی و بور نیتروژن، گانۀ سه

 و هزار در 3/2 غلظت با بوریک اسید زمان هم مصرف

 43/3 میزان به هزار در 3 غلظت با روی سولفات

 4 غلظت با نیتروژن زمان هم کاربرد و گرم بر گرم میلی

 میزان با هزار در 3 غلظت با روی سولفات و هزار در

 در اکسین میزان بیشترین گرم بر گرم میلی 24/3

 ـ 3 های ول )جد دارند را دمگل به میوه اتصال منطقۀ

 این در شده استفاده غذایی عناصر تأثیر بیانگر که (4

 یکدیگر با مخلوط کاربرد صورت به و تنهایی به آزمایش

Archive of SID

www.SID.ir



 373 ... پاشی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین، تشکیل و اثر محلول و همکاران: سید کالیی 

 و ریزش کاهش نتیجه در و اکسین میزان افزایش در

 پژوهش این در است. میوه تشکیل درصد افزایش

 اتصال منطقۀ در اکسین میزان باالترین که تیمارهایی

 تشکیل میزان بیشترین دارای دارند را دمگل به میوه

 با پژوهش این در آمده دست به نتایج هستند. میوه

 از برخی دارد. مطابقت زیر رانپژوهشگ های یافته

 با دارند درختان تغذیۀ در که نقشی بر عالوه عناصر

 در ها میوه ریزش از اکسین، تولید چرخۀ بر تأثیر

 قابل طور به محلی زرد رقم زیتون مانند درختانی

 توان می عناصر این میان از کنند. می جلوگیری توجهی

 (.Taheri , 2009) کرد اشاره روی و بور نیتروژن، به

 میوة ریزش منطقۀ در باید اکسین غلظت کلی، طور به

 اتیلن تا بیاید تر پایین مشخص آستانۀ یک از مرکبات

 عناصر (.Burns, 1998) کند تسریع را ریزش بتواند

 مادة پیش که تریپتوفان سنتز در روی مانند غذایی

 عنصر این نقش دلیل به و دارد نقش است اکسین سنتز

 مؤثر بسیار ریزش کاهش در اکسین، ولیدت افزایش در

 بردن باال برای روی عنصر با مناسب تغذیۀ و است

 است حیاتی ریزش کاهش و گیاه در اکسین میزان

 درصد تواند می روی عنصر فوق دالیل به بنابراین،

 ,Caster & Sotomayor) دهد افزایش را میوه تشکیل

1997.) Akhlaghi Amiri et al.  (2008) ژوهشیپ در 

 بر را D-2.4 با همراه کودی مختلف تیمارهای تأثیر

 گرفتند نتیجه و کردند بررسی ایتالیایی پرتقال روی

 تأثیر D-2.4 همراه به روی سولفات کودی ترکیب که

 ریزش منطقۀ در اکسین میزان افزایش در معناداری

 این در ریزش کاهش موجب و است داشته ها میوه

 در مشارکت طریق از بور عنصر است. شده ها میوه

 نوکلئیک اسیدهای سنتز سلولی، دیوارة پکتین تشکیل

 کمپلکس تشکیل طریق از ها کربوهیدرات انتقال و

 اکسیداز IAA آنزیم فعالیت از جلوگیری نیز و بور ـ قند

 مختلف، گیاهان در اکسین میزان بقای درنتیجه و

 افزایش را میوه تشکیل و  کاهش را ریزش میزان

  .(Marschner, 1995) هدد می

 

 میوه قطر و طول

 سطوح تمامی اثر که داد نشان ها داده واریانس تجزیۀ

 طول بر بور، × نیتروژن متقابل اثر جز به متقابل و ساده

 داد نشان نتایج (.0)جدول شدند معنادار ها میوه قطر و

 ها میوه قطر و طول غذایی، عناصر غلظت افزایش با

 آثار میانگین مقایسۀ یافت. هشکا معناداری طور به

 تیمار داد نشان روی و بور نیتروژن، سطوح متقابل

 به نسبت قطر و طول میزان بیشترین دارای شاهد

 24/3و 03/3 میزان با ترتیب به دیگر تیمارهای

 در 3 غلظت با اوره زمان هم مصرف تیمار و متر سانتی

 دارای هزار در 3/2 غلظت با بوریک اسید و هزار

 میزان به ترتیب به ها میوه قطر و طول میزان ترینکم

 (.4 ـ 3 های )جدول اند بوده متر سانتی 74/3 و 02/4

 کاربرد که است آن بیانگر پژوهش این از حاصل نتایج

 بر که اثری با روی و بور نیتروژن، غذایی عناصر

 موجب داشتند ریزش کاهش و میوه تشکیل افزایش

 در آمده دست به نتایج شدند. ها میوه اندازة کاهش

 & Bybordi های یافته با صفات این با رابطه

Malakouti (2006) ها آن دارد. مطابقت بادام میوة در 

 پاشی محلول که کردند بیان خود های پژوهش در

 3 غلظت با یک هر بوریک اسید و اوره غذایی عناصر

 تأثیر آذر رقم بادام در میوه قطر و طول بر هزار در

 است. داشته درصد 4 احتمال سطح در را ریمعنادا

 تولید و تشکیل برای که است مغذی ریز عناصر از روی

 است موردنیاز آن مطلوب اندازة با مناسب میوة

(Caster et al.,1997.) Ahmad & Abbdel ((1995 

 3/2 غلظت با اوره زمان هم پاشی محلول کردند گزارش

 پرتقال در درصد 6/2 غلظت با روی سولفات و درصد

 معناداری اثر ها میوه قطر و طول بر ناول واشنگتن

 های یافته با آزمایش این نتایج همچنین است. داشته

 Vezvai et al. (2002) دارد. مغایرت زیر پژوهشگران

 اسید زمان هم پاشی محلول کردند بیان پژوهشی طی

 3 غلظت با روی سولفات و هزار در 4 غلظت با بوریک

 بیشترین شاهرودی، رقم بادام درختان روی بر هزار در

 همچنین است. داشته ها میوه طول افزایش در را تأثیر

 غلظت با روی سولفات تیمار کرد گزارش پژوهشگر این

 که است داشته را میوه قطر میزان بیشترین هزار در 3

 است. میوه اندازة افزایش در عنصر دو این اثر بیانگر

Qin (1996) در بور پاشی محلول که کرد گزارش 

 قطر در افزایش سبب ناول واشنگتن رقم پرتقال

 پاشی محلول با است. شده شاهد به نسبت ها میوه
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 سانگین، پرتقال روی بر هزار در 0 غلظت با روی سولفات

 متر میلی 3/30 میزان به و میوه متوسط قطر بیشترین

 (.Asadi Kngrshahi et al., 2012) شد حاصل

 

  عملکرد

 آثار همۀ پژوهش این در آمده دست به نتایج ساسبرا

 بر روی و بور نیتروژن، غذایی عناصر متقابل و ساده

 مقایسۀ در (.0)جدول شد معنادار میوه عملکرد

 غذایی عناصر مختلف های غلظت متقابل آثار میانگین

 اوره زمان هم مصرف تیمار پژوهش، این در شده مصرف

 در 3/2 غلظت با یکبور اسید و هزار در 3 غلظت با

 بیشترین درخت، در کیلوگرم 33/43 میزان به و هزار

 مصرف تیمار آن از پس و کرد ایجاد را عملکرد میزان

 با بوریک اسید هزار، در 4 غلظت با اوره زمان هم

 هزار در 3 غلظت با روی سولفات و هزار در 3/2 غلظت

 گرفت قرار درخت، در گرم کیلو 43 عملکرد میزان با و

 که داد نشان پژوهش این نتایج (.4ـ 3 های )جدول

 با روی و بور نیتروژن، غذایی عناصر با پاشی محلول

 افزایش و ریزش از جلوگیری در که مثبتی تأثیر

 فنولوژیکی مختلف مراحل در ها میوه تشکیل

 موجب داشتند نهایی میوة تشکیل مرحلۀ خصوص به

 درصد شافزای با که طوری به شدند عملکرد افزایش

 محسوسی طور به نیز عملکرد درختان، در میوه تشکیل

 با مطابق آمده دست به نتیجۀ این یافت. افزایش

 Ranjbar & Eshghi است. زیر پژوهشگران های یافته

 نیتروژن، کودی ترکیب کاربرد اثر پژوهشی در (2013)

 رقم انگور میوة عملکرد و میوه تشکیل بر را بور و روی

 که داد نشان نتایج کردند. بررسی سمرقندی سیاه

 اوره، کودی ترکیب پاشی محلول با عملکرد بیشترین

 6،3 های غلظت با ترتیب به اسیدبوریک و روی سولفات

 پاشی محلول همچنین آمد. دست به لیتر در گرم 4 و

 اوره و درصد 3/2 غلظت با روی سولفات کودی ترکیب

 ختاندر روی بر D-2.4 همراه به درصد 4 غلظت با

 ریزش درصدی 42 کاهش موجب ایتالیایی رقم پرتقال

 در عملکرد افزایش درنتیجه و شاهد به نسبت ها میوه

 (.Akhlaghi Amiri et al., 2008) شدند درختان این

 با پاشی محلول صورت به روی سولفات مصرف

 افزایش در معناداری تأثیر هزار در 3 و 0 های غلظت

 سانگین رقم پرتقال در شاهد به نسبت میوه عملکرد

(. Asadi Kngrshahi et al., 2012) است داشته

 غذایی عناصر کاربرد Salem (1996) گزارش براساس

 افزایش میوه، تعداد افزایش موجب نیتروژن و روی

 شده توسرخ رقم نارنگی در عملکرد و محصول میزان

 است.

 

 کلی گیری نتیجه

 عناصر پاشی محلول پژوهش این نتایج به توجه با

 بر تأثیر با روی خصوص هب و بور نیتروژن، غذایی

 ها میوه کالیکس منطقه در اکسین میزان افزایش

 میوه تشکیل افزایش نتیجه در و ریزش کاهش موجب

 بعد میوة تشکیل اولیه، میوة تشکیل ۀمرحل سه هر رد

 نتیجه در و نهایی میوة تشکیل و خرداد ریزش از

 .نددش ناول امسونت پرتقال در عملکرد افزایش

 ریزش از بعد ةمیو اولیه، ةمیو تشکیل درصد بیشترین

 که بوده تیمارهایی به مربوط نهایی ةمیو و خرداد

 عناصر پاشی محلول ند.شتدا را اکسین میزان بیشترین

 قطر و طول میزان بر روی و بور نیتروژن، غذایی

  داشتند. معناداری اثر نیز ها میوه
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ABSTRACT 
In order to investigate the effect of nitrogen, boron and zinc on auxin content and fruit set in Thompson 

navel orange, a factorial experiment based on complete randomized block design with 12 treatments and 

3 replications was conducted. Experimental treatments included: urea at three levels (0, 3 and 6 gr/L), 

boric acid at two levels (0 and 0.5 gr/L) and zinc sulfate at two levels (0 and 3 gr/L). The number of 

flower, initial fruit set, fruit-set after the June drop and the final fruit set were measured. The length and 

diameter of fruit and the auxin content in the abscission zone were measured. Nutrient application had a 

significant effect on increasing the number of flowers, percentage of initial fruit set and yield. The lowest 

rate of initial and final fruit drop was obtained in combined treatments, using of urea at concentration of 6 

gr/L and zinc sulfate with concentration of 3 gr/L. The highest percentage of fruit set after the June drop 

and amount of auxin were obtained in the combined treatments of zinc sulfate (3 gr/L) plus boric acid at 

0.5 gr/L which had significant positive effect on yield increment. 
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