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  چکیده

نماید به عنوان یکی از  هاي برگی کلروزه در برگهاي جوان بروز می به صورت لکه  أکمبود روي که عمدت
ثیر أتحت ت باشد و به شدت عملکرد و کیفیت محصول آنها را اي در درختان مرکبات می هاي مهم تغذیه نارسایی
به منظور بررسی ) شهرستان تنکابن ایستگاه تحقیقات باغبانی کترا(این آزمایش در استان مازنـــدران .دهد قرار می

اثر مقدار و روش مصرف سولفات روي در رفع کمبود روي ، عملکرد ، برخی خصوصیات کیفی میوه و غلظت عناصر 
تیمار 10هاي کامل تصادفی با طرح آزمایشی بصورت بلوك. گرفت غذایی موجود در برگ و میوه نارنگی انشو  انجام

تیمارهاي این تحقیق . اصله بود 40هر درخت بعنوان یک تیمار آزمایشی و تعداد کل درختان . و چهار تکرار بود
گرم روي خالص به ازاي هر درخت بصورت  T - 50 1) بــــدون کود دهی سولفات روي ( ـ شاهد  0T  :شامل 

گرم روي خالص به   200ـ T 3گرم روي خالص به ازاي هر درخت بصورت پخش سطحی  100ـ T 2ی پخش سطح
ـ   5T  لص به ازاي هر درخت بصورت نواريگرم روي خا T - 50  4ازاي هر درخت بصورت پخش سطحی 

گرم روي خالص به ازاي هر درخت بصورت  200ـ T  6گرم روي خالص به ازاي هر درخت بصورت نواري 100
در هزار سولفات روي  3ـ محلول پاشی با غلظت T  8در هزار سولفات روي   2ـ محلول پاشی با غلظت   7Tنواري 

9T   ها با آزمون  تجزیه واریانس داده. در هزار سولفات روي بود 4ـ محلول پاشی با غلظتF   و میانگین صفات با
انشو نشان داد که مصرف سولفات روي در کلیه  نتایج آزمایش با درختان نارنگی. آزمون دانکن مقایسه شدند

را بطور معنی داري نسبت به شاهد ) a =01/0( و همچنین غلظت روي برگ ) a =05/0( تیمارها عملکرد میوه 
مصرف   همچنین اثر مقدار و روش. حاصل گردید T 9افزایش داد و بیشترین عملکرد و غلظت روي برگ از تیمار 

معنی دار بود و بیشترین وزن متوسط میوه از تیمار محلول پاشی با )  a = 05/0( ط میوه سولفات روي بر وزن متوس
مصرف تیمارهاي مختلف . درصد بیشتر از شاهد بود 23در هزار سولفات روي بدست آمد که تقریباً  4غلظت 

اثر . اره میوه نداشتسولفات روي تأثیر معنی داري بر میزان عصاره میوه، میزان مواد جامد محلول و اسیدیته عص
تیمارهاي مختلف مصرف سولفات روي بر قطر پوست، وزن تازه پوست و نسبت وزن تازه پوست به قطر پوست نشان 

درصد نسبت به شاهد افزایش داشت، بیشترین  17بدست آمد که تقریباً   T  5داد که بیشترین قطر پوست از تیمار 
اثر روش مصرف روي . بدست آمد  9Tپوست به قطر پوست از تیمار   وزن تازه و همچنین بیشترین نسبت وزن تازه

معنی دار بود و بیشرین عملکرد و غلظت ) a =01/0( و همچنین غلظت روي برگ ) a = 01/0( بر عملکرد میوه 
نتایج اثر سولفات روي بر خاصیت انبارداري نارنگی انشو  نشان داد کمترین . پاشی حاصل شد روي از روش محلول

بود و بیشترین درصد کاهش وزن به ترتیب از  9Tرصد کاهش وزن در طول دورة انبارداري مربوط به تیمار د
  .بدست آمد) شاهد(  0Tو T 5تیمارهاي 
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  مقدمه
مرکبات یکی از محصوالت حساس به کمبود 

یرکشت آن در استان مازندران روي می باشد که سطح ز
کمبود روي بعد از . هزار هکتار می باشد 90بالغ بر 

  ناهنجا ري تغذیه اي در مرکبات   نیتروژن، گسترده ترین
کمبود روي .شود می باشد که در بیشتر خاك ها دیده می

  ابتدا در برگ هاي جوانتر و با کلروز بین رگبرگ ها شروع
خه هاي جوان بشدت می شود و به دنبال آن رشد شا

کاهش می یابد و در بیشتر درختان میوه کمبود روي با 
کنگرشاهی و اسدي (عالمتی به نام کچلی مشهود است 

،  Goldschmittو  Spiegel  ;1381و  1380همکاران، 
درختان مرکباتی که مبتال به کمبود روي هستند ). 1996

داراي میوه هاي صاف، رنگ روشن و همچنین مغز میوه 
مصرف روي در این درختان باعث  هاي خشک هستند و

  افزایش مقدار اسید و ویتامین ث در واحد وزن میوه
و  Langthasa ; 1995 ,و همکاران  Langthasa(می شود 

Bhattacharyya , 1991  ،و اسدي کنگرشاهی و همکاران
لکه هاي برگی نامنظم کلروزه شده روي سطح ). 1380

بیشتر در محل هاي آفتابی برگ ناشی از کمبود روي 
از دیگر ویژگی برگ هاي داراي . درخت ظاهر می شود

کمبود روي، فراوانی نقاط سبز رنگ کوچک در زمینه زرد 
شده برگ است که این برگهاي کوچک باریک حاوي نقاط 
  سبز رنگ اغلب به حالت راست روي شاخه قرار 
می گیرندو زاویه بین برگ و ساقه نسبت به برگ هاي 

اسدي (اراي کمبود آهن و منگنز کوچکتر است د
و  Nair  ; 1375ؤ ملکوتی  1380کنگرشاهی و همکاران، 

شواهد مختلف نشان می دهد که مصرف ). 1968همکاران 
روي بصورت پخش سطحی در خاك هاي قلیائی و آهکی 
معموالً جذب سطوح ذرات رس، ماده آلی و کربناتها 

به منطقه ریشه حرکت خواهد شد و به آسانی نمی تواند 
بنابراین مصرف روي بصورت کپه اي یا نواري در . کند

نسبت به روش پخش سطحی مؤثرتر  1اطراف هر درخت
و  Sekhon ،1997 ; Nijjar ,1990و  Trchan(است 

Lindsay , 1991 .( گرچه نیجر و برار اثر سه روش مصرف
 30قرار دادن در نوارهایی به عمق : سولفات روي شامل 

نتی متر در فاصله یک متري از تنه درخت، پخش سا
 سطحی و مخلوط کردن با خاك و قراردادن در
سوراخ هاي بصورت کپه اي در فاصله یک متري از تنه 

گزارش کردند که بـراي  درخت مورد مطالعه قرار دادند و
، پخش سطحی مؤثرترین Ludhianaخاك هاي منطقه 

  Nijjar(روش براي مصرف سولفات روي می باشد 

                                                        
2-Dripline 

محلول پاشی درختان پرتقال واشنگتن ناول با ). 1990,
، )میلی گرم در لیتر روي 75غلظت (سولفات روي 
و سولفات ) میلی گرم در لیترمنگنز 50(سولفات منگنز 

به تنهایی و همچنین ) میلی گرم در لیتر آهن 75(آهن 
ترکیب این سه کود نشان داد که همه تیمارها بجز تیمار 

میلی گرم در لیتر منگنز عملکرد محلول را  50مصرف 
نسبت به شاهد افزایش داد و همچنین موجب کاهش 

). Hassan , 1995(ریزش میوه و بهبود کیفیت میوه شدند 
غلظت (در آزمایشی دیگر درختان پرتقال با سولفات روي 

قبل از تشکیل گل، در مرحله گل دهی کامل ) یک در هزار
اي جوان محلول پاشی شدند و در مرحله توسعه میوه ه

نتایج نشان داد که با محلول پاشی سولفات روي رشد لوله 
درصد بیشتر از شاهد بود و در نتیجه تشکیل  85/7گرده 

همچنین میزان قند میوه و رنگ پوست . میوه افزایش یافت
  , Hassa(آن بهبود و چین و چروك آن کاهش یافت 

اثر سه روش ) 1382(  گندمکار). Qin , 1996و  1995
پخش سطحی، چالکود و : مصرف سولفات روي شامل

صفی  پاشی بر عملکرد و کیفیت میوه مرکبات در محلول
گزارش کرد که  دزفول مورد مطالعه قرار داد و - آباد

  چالکود مؤثرترین روش براي مصرف سولفات روي 
قطعه باغ مرکبات در  150مطالعات انجام شده در . می باشد

 35 نشان داد که میزان روي قابل استفاده خاكشرق استان 
گرم در کیلوگرم بود و  درصد این باغها کمتر از یک میلی

نتایج تجزیه برگی همین باغها نشان داد که غلظت روي 
میکروگرم در گرم  30درصد باغها کمتر از  57برگ حدود 

بنابر این به دلیل آهکی ). 2002و همکاران  Asadi( بود
مصرف نامتعادل کودهاي شیمیایی، همچنین  بودن خاك ها،

مصــرف بی رویه کودهاي فسفر و عدم مصرف کودهاي 
 حاوي عناصر کم مصرف در گذشته کمبود روي در 

می باشد و می توان  خاك هاي این مناطق بسیار مشهود
 اظهار داشت که روي از عوامل محدود کننده تولید 

فزایش عملکرد می باشد و مصرف آن در این منطقه براي ا
اسدي و (و بهبود کیفیت محصول ضروري می باشد 

با توجه به مطالب ذکر شده در ). 1381و  1380همکاران، 
این تحقیق اثر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر 
عملکرد، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ و میوه 

  . نارنگی انشو در شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت
  ها روشمواد و 

طی مطالعات اولیه یک قطعه نارنگی انشو با پایه 
) غرب مازندران( پونسیروس از ایستگاه تحقیقات کترا 

ساله و از نظر اندازه و  25درختان باغ . انتخاب شد
این آزمایش . همچنین از لحاظ مدیریتی تقریباً مشابه بودند

تیمار و چهار  10در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با
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ـ  81(سال  4کرار بر روي درختان مورد نظر به مدت ت
 هر درخت بعنوان یک تیمار آزمایشی در. انجام شد) 1378

  :تیمارهاي این تحقیق شامل. هر بلوك در نظر گرفته شد
0T  1) بدون کود دهی سولفات روي( ـ شاهد T - 50  گرم

 2روي خالص به ازاي هر درخت بصورت پخش سطحی 
T الص به ازاي هر درخت بصورت گرم روي خ 100ـ

گرم روي خالص به ازاي هر  200ـ T 3پخش سطحی 
لص گرم روي خا T - 50 4درخت بصورت پخش سطحی 

گرم روي 100ـ  5T  به ازاي هر درخت بصورت نواري
گرم  200ـ T  6خالص به ازاي هر درخت بصورت نواري 

ـ  7Tروي خالص به ازاي هر درخت بصورت نواري 
ـ T 8در هزار سولفات روي  2ا غلظت محلول پاشی ب

ـ  9Tدر هزار سولفات روي  3محلول پاشی با غلظت 
قبل . در هزار سولفات روي بود 4محلول پاشی با غلظت 

ـ  60و  0ـ  30از اجراي آزمایش نمونه هاي خاك از عمق 
سانتی متري سایه اندازه درختان تهیه و پس از انتقال و  31

وصیات فیزیکو شیمیایی آنها آماده سازي نمونه ها، خص
مطابق روش هاي معمول در مؤسسه تحقیقات خاك و آب 

تا  4همچنین نمونه هاي برگ ). 1376احیایی (تعیین گردید
هاي بدون میوه میانی  ماهه در تابستان هر سال از برگ 7

شاخه هاي انتهاي فصل جاري در پیرامون هر درخت تهیه 
 , Daviesو  Marchal , 1984 ; Braddock , 1999(شد 

و میزان عناصر غذایی آنها از قبیل ازت، فسفر، ) 1994
آهن، منگنز، روي، مس و بور مطابق روش . پتاسیم، منیزیم

امامی .(هاي معمول در موسسه خاك و آب تعیین شد
عناصري که به نظر می رسید محدودیت براي رشد ) 1375

. ال شدایجاد کنند بطور یکنواخت براي کلیه تیمارها اعم
میزان این کودها شامل دو کیلوگرم سولفات پتاسیم، یک 

کیلوگرم سولفات آمونیم و  3کیلوگرم سولفات منیزیم، 
کودهاي . گرم سولفات منگنز به ازاي هر درخت بود 300

سولفات پتاسیم، سولفات منیزیم و سولفات منگنز در اسفند 
ایش براي تمام درختان آزم) بصورت کود پایه(ماه هر سال 

کود سولفات آمونیم با دو . بصورت یکنواخت مصرف شد
روز قبل از شروع گلدهی و  15نویت اول (بار تقسیط 
در . اعمال گردید) روز بعد از تشکیل میوه 15نوبت دوم 

روش پخش سطحی سولفات روي در سایه اندازه درختان 
پخش و سپس با خاك سطحی مخلوط گردید و در روش 

سانتی  20سانتی متر و عرض  20عمق نواري، نوارهاي به 
متر در سایه انداز درختان ایجاد کرده و کود سولفات روي 
. در این نوارها قرار داده و سپس با خاك سطحی پر گردید

که قطر  محلول پاشی دو نوبت در سال، بار اول، زمانی
 20سانتیمتر رسید و بار دوم به فاصله  3تا 2چه ها به  میوه

لیتر  10رفت و مقدار محلول مصرفی روز بعد صورت گ

در طول فصل رشد عملیات زراعی . براي هر درخت بود
دفع علف هاي هرز بطور یکنواخت  مانند هرس، آبیاري،

در پایان فصل رشد میزان عملکرد تعیین و تعداد . انجام شد
عدد میوه بطور تصادفی از هر تیمار نمونه برداري و  25

یفی به آزمایشگاه منتقل گیري خصوصیات ک جهت اندازه
غلظت عناصر غذایی در برگ و میوه، وزن و قطر . گردید

آب میوه،  pHمیوه، درصد آب میوه، درصد ماده خشک، 
اسیدیته قابل تیتراسیون و درصد مواد جامد محلول بعنوان 
پاسخ هاي گیاهی در نظر گرفته شد که مطابق روش زیر 

  . انجام گرفت
تهویه دار، بریکس یا کل  رطوبت با استفاده از آون

) pH(با دستگاه رفراکتومتر، اسیدیته ) TSS(امالح محلول 
با ) TA(متر، اسیدیته کل  pHدر عصاره میوه با دستگاه 

اندازه . تیتراسیون با سود یکدهم نرمال اندازه گیري شد
گیري ازت برگ و میوه به روش کجلدال و براي اندازه 

یزیم، روي، منگنز و آهن، گیري فسفر، پتاسیم، کلسیم، من
ظروف  ابتدا نمونه هاي برگ و میوه خشک شده را در

درجه سانتی گراد در کورة الکتریکی  450سیلیسی در 
و سپس میزان غلظت ) Dry  Ashingروش (سوزانده 

عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف مطابق روش هاي 
معمول در مؤسسه تحقیقات خاك و آب اندازه گیري شد 

و  MSTATCداده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار  کلیه.
مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و میانگین  Fآزمون 

صفات مورد مطالعه با استفاده از آزمون دانکن مقایسه 
  .شدند 

  نتایج و بحث
باغ   نتایج تجزیه خاك و برگ 2و  1در جداول 

قبل از شروع  مرکبات ایستگاه تحقیقات باغبانی کترا
 . مایش گنجانده شده استآز
  نتایج سال اول آزمایش  –1
اثر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر  – 1 – 1

برگ  خواص کیفی و غلظت عناصر غذایی عملکرد،
  نارنگی 

اثر تیمارهاي سوافات روي بر غلظت عناصر 
نتایج نشان . آمده است 4و  3غذایی برگ در جدول هاي 

  ها تحت تأثیر  داد که مقدار روي موجود در برگ
روش هاي مصرف روي قرار گرفت و از نظر آماري در 
سطح یک درصد معنی دار بود و تیمار هاي محلول پاشی 

دوبار . سولفات روي باالترین غلظت روي در برگ داشتند
محلول پاشی سولفات روي در طول فصل رشد غلظت 
روي برگ ها را بطور معنی داري نسبت به شاهد افزایش 

ایج تحقیقات متعدد نشان داده است که درصد باالیی نت. داد
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 از روي بصورت غیر فعال در برگ ها تجمع می یابد که در
اپیدرم برگ هاي محلول پاشی شده و همچنین فضاي مرده 

). Brown , 1995و  Qinglong(آپوپالستی باقی می ماند 
همچنین اثر تیمارهاي مختلف سولفات روي بر غلظت 

از نظر اماري معنی دار و لیکن بر غلظت  منگنز و مس برگ
. ازت، فسفر، پتاسیم و منیزیم از نظر آماري معنی دار نبود

عملکرد نارنگی انشو در سال اول آزمایش تحت تأثیر 
نظر  تیمارهاي مختلف سولفات روي قرار نگرفت و از

نتایج تحقیقات متعدد ). 4جدول(آماري معنی دار نبود 
رایط کمبود روي به دلیل کاهش نشان داده است که در ش

سطح موثر برگ ها، اندازه میوه ها کاهش یافته و حتی 
ریزش آنها در طول دوره رشد اتفاق می افتد و نهایتاً 
مجموع عوامل فوق باعث شد که میزان عملکرد محصول 

افزایش رشد سر شاخه ها، . در واحد سطح کاهش یابد
ن افزایش گسترش سطح برگ هاي مرکبات و به دنبال آ

اندازه میوه و عدم ریزش میوه ها از فاکتورهاي مهمی 
  هستند که میزان محصول درختان را تحت تأثیر قرار 
می دهند زیرا بین سطح برگ ها و اندازه میوه ها همبستگی 
مثبت معنی داري وجود دارد اثر تیمارهاي مختلف آزمایش 
بر قطر و وزن متوسط میوه نارنگی انشو در سال اول 

  . آزمایش از نظر اماري معنی دار نبود
نتایج اثر تیمارهاي مختلف بر درصد مواد جامد 

عصاره نارنگی انشو نشان داد درصد مواد  (TSS)محلول 
جامد محلول تحت تأثیر تیمارهاي مختلف آزمایش قرار 

عصاره میوه نارنگی  pHاسیدیته قابل تیتراسیون و . نگرفت
اثر . لف قرار نگرفتانشو تحت تأثیر تیمارهاي مخت

عصاره میوه نارنگی انشو  pHتیمارهاي مختلف کودي بر 
 pHهمچنین اثر تیمارهاي مختلف بر . معنی دار نبود

معنی دار نشد ولیکن مقایسه  Fعصاره میوه از نظر آزمون 
اي دانکن نشان داد  ها با استفاده از آزمون چند دامنه میانگین

معنی دار وجود دارد و  تیمارها اختالف  که بین میانگین
گرم روي خالص  200عصاره میوه از تیمار  pHبیشترین 

  . به ازاي هر درخت بصورت نواري بدست آمد
  نتایج سال دوم آزمایش  – 2
 اثر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر – 1 – 2
 عملکرد، خواص کیفی  و غلظت عناصر غذایی برگ  

  نارنگی 
بر عملکرد   روي تأثیر تیمارهاي مصرف سولفات

تأثیر . آمده است 5  و خواص کیفی نارنگی انشو در جدول
تیمارهاي سولفات روي بر قطر متوسط میوه نارنگی انشو 
معنی دار بود بطوریکه بیشترین قطر متوسط میوه از تیمار 

گرم روي خالص به ازاي هر درخت بصورت  100مصرف 
 5/48واري حاصل شد بطوریکه قطر متوسط میوه از ت

تأثیر سولفات . متر رسید میلی 4/60متر در شاهد به  میلی
سایر  روي بر وزن متوسط میوه نارنگی انشو معنی دار و بر

صفات کیفی میوه از جمله میزان متوسط عصاره، مواد 
عصاره میوه از نظر  pHجامد محلول، اسیدیته عصاره و 

ر آزمون دانکن اختالف معنی داري د. آماري معنی دار نبود
عصاره میوه  pHوزن متوسط میوه، مواد جامد محلول و 

بیشترین میزان مواد جامد محلول از تیمار . نشان داد
گرم روي خالص به ازاي هر درخت بصورت  200مصرف 

 pHنواري حاصل شد و بیشترین وزن متوسط میوه و 
گرم روي خالص  200عصاره میوه از تیمار مصرف 

در هزار  4با غلظت  بصورت پخش سطحی و محلول پاشی
  . سولفات روي  به ترتیب حاصل شد

  نتایج سال سوم آزمایش  – 3
اثر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر  - 1 – 3

عملکرد ،خواص کیفی و غلظت عناصر غذایی برگ  
  نارنگی

اثر تیمارهاي مختلف مصرف سولفات روي بر 
آمده  6   عملکرد و خواص کیفی نارنگی انشو در جدول

اثر تیمارهاي مختلف مصرف سولفات روي بر وزن . تاس
متوسط میوه و میزان مواد جامد محلول نارنگی انشو از نظر 
آماري معنی دار و بر سایر خواص کیفی اندازه گیري شده 

بیشترین وزن متوسط میوه از تیمار محلول . معنی دار نبود
در هزار سولفات روي حاصل شد  4پاشی با غلظت 

گرم در تیمار شاهد به  5/71متوسط میوه از  بطوریکه وزن
گرم به ازاي هر میوه در تیمار محلول پاشی با غلظت  5/99
در هزار سولفات روي افزایش یافت و بیشترین میزان  4

مواد جامد محلول و غلظت روي در عصاره از تیمار 
گرم روي خالص به ازاي هر درخت بصورت  200مصرف 

زمایش اثر مقدار آن نتایج همچنی. پخش سطحی بدست آمد
و روش مصرف سولفات روي بر غلظت عناصر غذایی 

نتایج نشان . آمده است 7درختان نارنگی انشو در جدول 
می دهد که کلیه تیمارهاي مصرف سولفات روي موجب 
افزایش غلظت روي برگ نسبت به شاهد شد و بیشترین 

در  4غلظت روي برگ از تیمار محلول پاشی با غلظت 
غلظت روي برگ . ار سولفات روي حاصل گردیدهز

لوگرم در شاهد به میلی گرم در کی 9/29نارنگی انشو از 
میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب در  233و  6/75، 3/72

روش هاي پخش سطحی، مصرف نواري و محلول پاشی 
اثر تیمارهاي مختلف مصرف سولفات . سولفات روي رسید

ت نارنگی انشو مورد روي بر غلظت عناصر غذایی پوس
نتایج نشان داد مصرف ). 8جدول (بررسی قرار گرفت 

روي در تمام روش هاي مصرف سولفات روي غلظت 
روي پوست نارنگی انشو را افزایش داد و بیشترین غلظت 
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 2روي پوست بترتیب از تیمارهاي محلول پاشی با غلظت 
گرم  200در هزار سولفات روي و مصرف  3در هزار ، 

الص به ازاي هر درخت بصورت نواري بدست روي خ
  . آمد
  نتایج سال چهارم آزمایش  – 4
اثر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر  – 1 – 4

برگ   خواص کیفی و غلظت عناصر غذایی عملکرد،
  نارنگی 

اثر مقدار و روش مصرف سولفات روي در سال 
چهارم آزمایش بر عملکرد و خواص کیفی نارنگی انشو در 

آمده است نتایج نشان داد که اثر تیمار  10و  9 ل هايجدو
سولفات روي بر عملکرد کل میوه در سطح یک درصد 
معنی دار بود و بیشترین عملکرد میوه از تیمار محلول 

در هزار سولفات روي حاصل شد،  2پاشی با غلظت 
بیشترین وزن متوسط میوه از تیمار محلول پاشی با غلظت 

وي و بیشترین قطر متوسط میوه از در هزار سولفات ر 4
گرم روي خالص به ازاي هر درخت  100تیمار مصرف 

اثر مصرف سولفات روي بر . بصورت نواري بدست آمد
وزن خشک میوه، وزن خشک پوست میوه و وزن خشک 
گوشت میوه در سطح پنج درصد معنی دار بود و مصرف 

روش ها موجب افزایش وزن  روي در تمام مقادیر و
میوه، وزن خشک گوشت میوه و وزن خشک خشک 

پوست میوه شد و بیشترین وزن خشک پوست، وزن 
خشک گوشت و وزن خشک میوه از تیمار محلول پاشی با 

ثیر أت. در هزار سولفات روي حاصل شد 4غلظت 
تیمارهاي مختلف به خاصیت انبارداري نارنگی انشو نیز 

مدت یک مورد مطالعه قرار گرفت و نگهداري میوه ها به 
ماه در انبار معمولی نشان داد که کمترین درصد کاهش 

در هزار  4وزن میوه از تیمار محلول پاشی با غلظت 
  .سولفات روي حاصل شد

  ـ نتایج  چهار سال  5ـ3
ـ اثر مقدار و روش مصرف سولفات روي  1ـ  5ـ  3

 خواص کیفی و غلظت عناصر غذایی بر عملکرد،
   برگ نارنگی

تیمارهاي مصرف سولفات  سال 4اثر مصرف 
روي بر عملکرد ،خواص کیفی و غلظت عناصر غذایی 

آمده است  12و11برگ نارنگی در جدول هاي 
همانطوریکه نتایج نشان می دهد تأثیر تیمارهاي کودي بر 

همچنین اختالف . عملکرد میوه مرکبات معنی دار بود
روش هاي مصرف سولفات روي در عملکرد نارنگی انشو 

درصد معنی دار شد و باالترین عملکرد نارنگی  5در سطح 
 4از تیمار محلول پاشی با غلظت ) در غرب مازندران(انشو 

در هزار سولفات روي بدست آمد که نسبت به شاهد به 
درصد افزایش عملکرد نشان دادند و در  54ترتیب تقریباً 

همراه با تغذیه (تمامی روش هاي مصرف سولفات روي 
عملکرد نسبت به شاهد ) اصر غذاییمتعادل سایر عن

افزایش معنی داري داشت براساس مطالعات انجام شده در 
شرایط کمبود روي بدلیل کاهش سطح مؤثر برگ ها، اندازه 
میوه ها ریز شده و حتی ریزش آنها در طول دوره رشد 
اتفاق می افتد که در کل میزان محصول در واحد سطح 

خه ها، گسترش سطح افزایش رشد سرشا. کاهش می یابد
برگ هاي مرکبات و بدنبال آن افزایش اندازه میوه و کاهش 
ریزش میوه ها از فاکتورهاي مهمی هستند که میزان 
  محصول درختان مرکبات را بشدت تحت تأثیر قرار 
می دهند زیرا که ارتباطی مستقیم بین سطح برگ ها و 

ادیر و نتایج چهار ساله آزمایش مق. اندازه میوه وجود دارد
روش هاي مصرف سولفات روي بر عملکرد کمی وکیفی 
و غلظت عناصر غذایی برگ درختان نارنگی انشو نشان داد 
که در کلیه تیمارها مصرف سولفات روي موجب افزایش 
غلظت روي برگ نسبت به شاهد شد و بیشترین غلظت 

در هزار  4روي برگ از تیمار محلول پاشی با غلظت 
در تمامی روش هاي مصرف . ردیدسولفات روي حاصل گ

سولفات روي غلظت روي برگ نسبت به شاهد افزایش 
 5/25معنی داري داشت بطوریکه غلظت روي برگ از 

 160و  9/50،  3/49میلی گرم در کیلوگرم در شاهد به 
میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب در روش هاي پخش 
سطحی، مصرف باندي و محلول پاشی سولفات روي 

همچنین اثر مصرف سولفات روي بر وزن متوسط . رسید
میوه ها معنی دار بود و بیشترین وزن متوسط میوه ها نیز از 

در هزار سولفات روي  4تیمار محلول پاشی با غلظت 
با . درصد بیشتر از شاهد بود 23بدست آمد که تقریباً 

مصرف سولفات روي قطر متوسط میوه کلیه تیمارها نسبت 
یافت اما این افزایش از نظر آماري معنی به شاهد افزایش 

دار نبود و همچنین مصرف تیمارهاي مختلف سولفات 
روي تأثیر معنی داري بر میزان عصاره، میزان مواد جامد 

اثر تیمارهاي مصرف . محلول و اسیدیته عصاره نداشت
سولفات روي بر قطر پوست، وزن تازه و خشک پوست و 

قطر پوست مورد نسبت وزن تازه و خشک پوست به 
بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بیشترین قطر 

گرم روي خالص بصورت  100پوست از تیمار مصرف 
درصد نسبت به شاهد  17نواري بدست آمد که تقریباً 

بیشترین وزن تازه و خشک پوست و . افزایش داشت
همچنین بیشترین نسبت وزن تازه و خشک پوست به قطر 

در هزار سولفات  4حلول پاشی با غلظت پوست از تیمار م
روي بدست آمد که اثر مصرف سولفات روي بر وزن 



  ثیر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر عملکرد و کیفیت نارنگی انشوأت/  6

درصد معنی دار  5خشک پوست از نظر آماري در سطح 
بود ولیکن اثر آن بر وزن تازه و خشک پوست از نظر 

همچنین اثر سولفات روي بر وزن . آماري معنی دار نبود
مورد مطالعه قرار گرفت  (Pulp)تازه و خشک گوشت میوه 

و نتایج نشان داد که بیشترین وزن تازه گوشت میوه از 
در هزار سولفات روي بصورت  4و  3تیمارهاي مصرف 

محلول پاشی و بیشترین وزن خشک گوشت میوه از تیمار 
در هزار سولفات روي بصورت محلول پاشی حاصل  4

اثر مصرف سولفات روي بر خاصیت انبارداري . گردید
ارنگی انشو نشان داد که کمترین درصد کاهش وزن در ن

در هزار سولفات روي  4طول دوره انبارداري از تیمار 
بصورت محلول پاشی حاصل شد و بیشترین درصد کاهش 

گرم روي  50وزن میوه به ترتیب از تیمارهاي مصرف 
  .خالص بصورت نواري و شاهد بدست آمد

ي تأثیر روش هاي مختلف مصرف سولفات رو  
هاي  جدول( بر خواص کمی و کیفی نارنگی انشو نشان داد

  که بیشترین عملکرد ، وزن و قطر متوسط ) 14 و 13
میوه ها از روش محلول پاشی سولفات روي حاصل شد 

کیلوگرم به  124بطوریکه عملکرد متوسط میوه درختان از 
کیلوگرم به ازاي هر درخت به  7/157و  152،  7/181

ي مصرف سولفات روي بصورت ترتیب در روش ها
وزن و . محلول پاشی، نواري و پخش سطحی افزایش یافت

 4/17قطر متوسط میوه ها در روش محلول پاشی به ترتیب 
و در روش   5/8و  6/11، در روش نواري به ترتیب 9و 

درصد بیشتر از شاهد  3/7و  7/11پخش سطحی به ترتیب 
اله میوه نیز همچنین بیشترین غلظت روي پوست و تف. بود

از روش محلول پاشی سولفات روي حاصل گردید که 
  بنابراین. درصد بیشتر از شاهد بود 14تقریباً 

بی کربنات زیاد آب آبیاري، کربنات کلسیم فراوان، مصرف 
زیاد کودهاي فسفاته توسط باغداران، روابط آنتاگونیسمی 
 بین فسفر و روي در خاك و گیاه، مقدار روي قابل استفاده

پایین در خاك هاي زراعی و باغی این مناطق در مجموع 
باعث کاهش قابلیت استفاده این عنصر شده است بطوریکه 
  کمبود آشکار و پنهان آن در بیشتر باغهاي مرکبات دیده

می شود و مصرف سولفات روي در خاك هاي این منطقه 

  براي افزایش تولید و بهبود وضعیت کیفی میوه توصیه 
  . می گردد

  نتیجه گیري و پیشنهادها
افزایش  ولفات روي عملکرد نارنگی انشو رامصرف س -1

  درصد معنی دار بود 5داد و این افزایش در سطح 
از ) در غرب مازندران(بیشترین عملکرد نارنگی انشو  -2

در هزار سولفات روي  4تیمار محلول پاشی با غلظت 
عملکرد افزایش  54که نسبت به شاهد  تقریباً  بدست آمد
  .نشان دادند

تمامی روش هاي مصرف سولفات روي، غلظت روي  -3
برگ نارنگی انشو را نسبت به شاهد افزایش داد و این 

هاي محلول پاشی، مصرف  افزایش به ترتیب از روش
  .نواري و پخش سطحی سولفات روي حاصل شد

مصرف سولفات روي موجب افزایش غلظت روي  -4
ازي مرکبات و در نتیجه گوشت میوه شد که در غنی س

  .بهبود سالمت غذایی جامعه می تواند موثر باشد
مصرف سولفات روي غلظت روي در پوست میوه را  -5

افزایش داد و همچنین موجب افزایش خاصیت انبارداري 
  . نارنگی انشو نسبت به شاهد شد

با توجه به مطالعات انجام شده توسط نگارنده و  -6
درصد مرکبات شرق  57، تقریباً  همکاران میزان روي برگ

بنابراین مصرف سوافات .مازندران زیر حد مطاوب بود 
روي در این باغها بصورت محلول پاشی و نواري توصیه 

  .می گردد 
پاشی و   براي مقایسه اقتصادي روش مصرف محلول  -7

نواري پیشنهاد می گردد که امکان اختالت سولفات روي 
حلولپاشی و برهمکنش آنها در با سموم شیمیایی در روش م

جذب روي توسط برگ و همچنین اثر باقیمانده مصرف 
سوافات روي در خاك در روش نواري در باغهاي مرکبات 
منطقه مورد بررسی قرار گیرد و سپس با در نظرگرفتن 
موارد مذکور می توان مقایسه اقتصادي صحیحی بین دو 

  .روش انجام داد
روي در رشد لوله گرده و با توجه به اثر سولفات  -8

زمان محلولپاشی قبل از  زتشکیل میوه پیشنهاد می گردد ا
 Full)(و در مرحله گلدهی کامل ) Preanthesis(تشکیل گل

 bloom مورد مطالعه قرار گیرد.  
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  نتایج تجزیه خاك باغ مرکبات ایستگاه تحقیقات باغبانی کترا – 1جدول 

  )قبل از اجراي آزمایش ( 

  عمق  باغ
)c m  (  

EC  
( dS/m )  pH  T . N . V  

( % )  
O . M  
( % )  

P  K  Fe  Zn  Mn  Cu  
Clay  
 )میلی گرم در کیلوگرم خاك (   ( % )

  5/25  03/1  1/30  7/1  0/23  215  10  1/1  75/2  3/7  2/1  0-30  ایستگاه کترا
60-30  9/0  3/7  5/0  8/0  5/10  117  8/23  2/1  7/28  78/0  0/27  

  
  
  

  جزیه برگ باغ مرکبات ایستگاه تحقیقات باغبانی کترانتایج ت –2جدول
  )قبل از اجراي آزمایش ( 

  باغ
  مس  روي  منگنز  آهن  منیزیم  پتاسیم  فسفر  ازت

  میکروگرم بر گرم وزن خشک برگ  درصد براساس وزن خشک برگ
  14  20  21  94  20/0  96/0  16/0  2/2  ایستگاه کترا

  
  
  
  

  ي بر غلظت عناصر غذایی برگ نارنگی انشواثر تیمارهاي مصرف سولفات رو –3جدول 
  )سال اول آزمایش( 

Cu  Mn  Zn  Mg  K  P  N  تیمار  

   درصد میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک برگ
C 8/9  ABC 8/25  D 6/24  B 25/0  04/1  15/0  26/2  T1  
C 7/9  ABC 4/31  D 4/27  B 23/0  08/1  17/0  22/2  T2  
C 25/8  ABC 6/33  D 27  A 64/0  94/0  17/0  29/2   T3  

BC 2/12  AB 1/52  D 2/27  B 24/0  84/0  17/0  58/2  T4  
AB 57/16  ABC 6/38  D 26  B 24/0  92/0  17/0  34/2  T5  
AB 3/15  A 7/56  D 26  AB 32/0  95/0  17/0  31/2  T6  
A 8/18  AB 51  C 5/69  B 27/0  91/0  18/0  47/2  T7  

AB 6/14  ABC 29  B 6/88  B 23/0  97/0  19/0  51/2  T8  
A 17  C 6/14  A 7/102  B 21/0  87/0  18/0  29/2  T9  
AB 3/15  BC 23  D 2/21  B 24/0  04/1  18/0  41/2  T0 

**  *  **  ns  ns  ns  ns   نتیجه آزمونF 
ns-  عدم وجود اختالف معنی دار  
  درصد و یک درصد  5به ترتیب اختالف معنی دار در سطح  -** ، * 
نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه در یک کالس  حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن -

  قرار دارند 
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  اثر تیمارهاي  مصرف سولفات روي برعملکرد وخواص کیفی  نارنگی انشو – 4جدول 

  )سال اول آزمایش(
PH   

  عصاره 
  میزان عصاره 

 ( cm3/fruit )  
  اسیدیته کل

( % )  
( مواد جامد محلول 

( %  
  وه قطرمتوسط می

( mm )  
  وزن متوسط میوه

 ( gr/fruit )  
  عملکرد 

( kg/tree )   
  تیمار

42/3  C 19  12/1  15/9  8/60  15/79  118  T1  
48/3  BC 1/22  07/1  075/9  3/59  5/87  139  T2  
41/3  ABC 24  1/1  075/9  6/58  7/81  152   T3  
49/3  ABC 8/22  018/1  32/9  9/57  3/72  132  T4  
51/3  AB 3/25  96/0  2/9  4/56  3/76  126  T5  
26/3  AB 5/24  98/0  9  5/53  9/71  132  T6  
48/3  A 6/27  035/1  025/9  4/59  2/84  130  T7  
48/3  AB 05/25  998/0  05/9  4/58  9/76  138  T8  
48/3  ABC 2/23  028/1  125/9  9/58  6/82  135  T9  
43/3  AB 2/24  975/0  15/9  2/56  6/71  121  T0 

ns  *  ns  ns  ns  ns  ns  ن نتیجه آزموF 
ns-  عدم وجود اختالف معنی دار  
    درصد 5اختالف معنی دار در سطح : * 
حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه در یک کـالس   -

  قرار دارند  
  
  

  ی خصوصیات کیفیاثر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر عملکرد و برخ – 5جدول 
  )سال دوم آزمایش(نارنگی انشو  

PH   
  عصاره

  اسیدیته عصاره 
( % )  

  مواد جامد محلول 
( % )  

  میزان عصاره 
(cm3/fruit)  

  قطر متوسط میوه 
(mm)  

  وزن متوسط میوه 
( gr/fruit )  

عملکرد 
  متوسط

 ( kg/tree )  

  تیمار

AB67/3  05/1  BC 75/8  35/21  ABC9/54  AB 8/78  AB 158  T1  
AB67/3  125/1  ABC 9  52/29  BC78/52   AB5/81  C 132  T2  
A73/3  97/0  AB 5/9  1/28  AB65/58  AB 2/108  A 201   T3  

AB65/3  075/1  ABC 12/9  8/26  AB97/56  AB 3/95  AB 164  T4  
AB 61/3  175/1  ABC 9  1/24  A 4/60  AB 96/88  AB 159  T5  
B 67/2  2/1  A 83/9  9/25  AB 8/57  AB 2/101  A 205  T6  

AB 58/3  15/1  BC 62/8  4/25  AB 9/58  AB 6/85  AB 156  T7  
AB 69/3  875/0  BC 75/8  30  AB 52/57  AB 9/92  AB 163  T8  
A 71/3  925/0  ABC 12/9  35/27  AB 75/57  AB 6/99  A 210  T9  

AB 61/3  16/1  C 5/8  9/25  C 5/48  AB 4/86  B 145 T0 
ns  ns  ns  ns  ns  *  *  نتیجه آزمونF 

ns :م وجود اختالف معنی دار عد  
  )  F با آزمون( درصد  5اختالف معنی دار در سطح * : 

حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه در یک کـالس   -
  قرار دارند  
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  )سال سوم آزمایش(وخواص کیفی نارنگی انشو  تأثیر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر عملکرد – 6جدول 
  غلظت روي عصاره

( mg/li)  
  مواد جامد محلول 

( % )  
  اسیدیته عصاره

( % )  
  میزان عصاره میوه

( cm3/fruit )  
قطر متوسط 

  ( mm )میوه  
  وزن متوسط میوه

 ( gr/fruit )  
  عملکرد 

 (kg/tree )  
  تیمار

AB 1275/0  AB 9  A 16/1  A 8/38  A 816/5  AB 75/92  B 4/101  T1  
AB 1625/0  B  5/8  ABC 98/0  AB 7/35  A 99/5  AB 75/91  AB 120  T2  
A 227/0  A 10  BC 77/0  B 5/28  A 749/5  BC 85/79  AB 129   T3  

AB 20/0  B 25/8  ABC 93/0  AB 55/31  A 736/5  ABC 1/85  AB 125  T4  
AB 0967/0  B 33/8  ABC 98/0  AB 4/30  A 886/5  BC 12/80  B 107  T5  
AB 0925/0   B 125/8  C 76/0  AB 5/32  A 812/5  AB 13/90  A 137  T6  
AB 135/0  B 5/8  ABC 94/0  AB 4/29  A 844/5  AB 3/91  AB 123  T7  
AB 187/0  B 62/8  ABC 88/0  AB 9/33  A 045/6  AB 4/92  AB 124  T8  
AB 143/0  B 37/8  AB 1/1  AB 5/34  A 82/5  A  5/99  A 137  T9  
B 065/0  B5/8  ABC 95/0  AB 47/31  A 17/5  C 5/71  C 5/80 T0 

ns  * ns  ns  ns  * *  نتیجه آزمونF 

ns : عدم وجود اختالف معنی دار  
  )  F با آزمون( درصد  5اختالف معنی دار در سطح *  : 

در یک کـالس   حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه -
  قرار دارند  

  
  
  
  
  

  )سال سوم آزمایش(تأثیر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر غلظت عناصر غذایی برگ نارنگی انشو  – 7جدول 
Zn  Mn  Fe  Mg  K  P  N  درصد  میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک برگ  تیمار  

E 43  BCD 1/28  B 256  26/0  89/0  13/0  87/2  T1  
DE 88  D 7/22  AB  335  27/0  09/1  12/0  8/2  T2  
DE 8/85  D 4/20  AB 294  28/0  88/0  13/0  3   T3  
E 5/36  BCD1/28  AB 291  28/0  94/0  12/0  1/3  T4  
E 2/59  AB 2/36  A 387  28/0  93/0  125/0  97/2  T5  

CD 131  ABC 6/34  AB 296  29/0  84/0  12/0  95/2  T6  
BC 8/184  A 40  AB 324  29/0  73/0  13/0  95/2  T7  
B 9/204  CD 6/24  A 372  24/0  85/0  125/0  07/3  T8  
A 5/309  AB 9/36  AB 297  25/0  09/1  125/0  05/3  T9  
E 9/29  BCD 9/29  AB297  26/0  05/1  125/0  95/2  T0 

*  *  ns  ns  ns  ns  ns   نتیجه آزمونF 
ns  : عدم وجود اختالف معنی دار  

  )  F با آزمون( درصد   5اختالف معنی دار در سطح * : 
اند همه در یک کـالس   ف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشدهحرو -

  قرار دارند 
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  تأثیر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر غلظت عناصر غذایی پوست میوه نارنگی انشو – 8جدول 
  )سال سوم آزمایش( 

Zn  Mn  Mg  K  درصد  کیلوگرم وزن خشک برگ میلی گرم در  تیمار  
C 75/15  BC 75/3  40/0  AB 71/0  T1  
C 02/16  ABC 4  26/0  AB 64/0  T2  

ABC 77/17  ABC 4  29/0  A 84/0   T3  
BC 85/16  C 7/2  18/0  B 58/0  T4  
BC 3/17  BC 7/3  22/0  B 55/0  T5  
AB 5/19  BC 75/3  17/0  AB 62/0  T6  
A 4/20  A 2/5  28/0  B 58/0  T7  
AB 57/19  BC 75/3  24/0  AB  69/0  T8  

ABC 2/18  AB 25/4  18/0  AB74/0  T9  
C 15  AB 5/4  21/0  AB 63/0  T0 

*  *  ns  ns   نتیجه آزمونF 
  عدم وجود اختالف معنی دار:   
   درصد 5اختالف معنی دار در سطح * :   
که حروف گذاري نشده انـد همـه در    حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي -

  یک کالس قرار دارند  
  
  
  

  )سال چهارم آزمایش(تأثیر  مقدار و روش  مصرف سولفات روي بر عملکرد و خواص کیفی نارنگی انشو  – ٩
  مواد جامد محلول

( %   )  
  اسیدیته عصاره

( % )  
  میزان عصاره

 ( cm3/fruit )  
  قطر متوسط

(cm )  
 )وزن متوسط 
gr/fruit )  

  عملکرد کل
( kg/tree )  

  تیمار

A 8/11  AB34/1  B 31  AB 2/6  B 93  BC 188  T1  
A2/10  B 89/0  AB 35  B 1/6  B 98  BC 208  T2  
A 8/10  AB 2/1  AB 37  AB 5/6  AB 104  AB 247   T3  
A 14/11  AB 2/1  AB 41  AB 5/6  AB 103  BC 215  T4  
A 5/11  AB 3/1  AB 1/38  A 8/6  B 97  AB 171  T5  
A 9/9  B 03/1  A 46  AB 6/6  A 122  C 152  T6  
A 6/6  B 93/0  AB 8/39  AB 5/6  AB 108  A 325  T7  
A 62/10  AB 068/1  AB 41  AB 3/6  AB 110  AB259  T8  

A 11  AB 31/1  AB 1/40  AB 30/6  A 118  BC 281  T9  
A 8/11  A 53/1  AB 2/40  AB 4/6  B 94  C 149  T0 

ns  ns  ns  Ns  ns  **   نتیجه آزمونF 
ns  :دم وجود اختالف معنی دار ع  

    درصد یک سطح در دار معنی اختالف * * : 
حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه در یک کالس قـرار   -

  دارند  
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  نارنگی انشو تأثیر مقدار و روش  مصرف سولفات روي بر برخی خواص کیفی – 10جدول 

  )سال چهارم آزمایش(
 وزن خشک پوست 

gr / fruit ) (  
  وزن تازه پوست 

( gr / fruit )  
  آب میوه

  )درصد ( 
  میزان آب میوه
( cm3 / fruit )  

  وزن خشک میوه
( g r/ fruit)  

  وزن تازه میوه
 ( gr/ fruit )  

  تیمار

BC 4/7  BC 7/23  08/79  B 2/69  ABC3/18 B 51/87  T1  
ABC 9/7  ABC 98/26  3/81  AB 54/83  AB2/19 AB 74/102  T2  
BC 4/7  ABC 79/24  26/82  AB 4/84  ABC2/18 AB 6/102   T3  
ABC 91/7  ABC 8/27  7/81  AB 79/83  ABC 81/18 AB 6/102  T4  
ABC 83/7  ABC 91/27  01/83  AB 18/82  BC 82/16 AB 99  T5  
ABC04/8  ABC 8/26  12/82  AB 56/86  ABC84/18 AB 4/105  T6  
AB 65/8  ABC 1/29  87/81  AB 05/91  AB 15/20 AB 2/111  T7  

ABC 85/7  ABC 3/26  67/82  AB 15/91  AB 11/19 AB 26/110  T8  
A 2/9  A 9/29  58/82  A 61/102  A 65/21 A 26/124  T9  
C 1/7  C 4/34  27/85  AB 67/81  C 11/14 B 78/95  T0 

*  ns    ns  *  ns   نتیجه
 Fآزمون 

ns  :ختالف معنی دار عدم وجود ا  
   درصد 5 سطح در دار معنی اختالف* : 

حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه در یک کـالس   -
  قرار دارند  

  
  
  

  انشوـ تأثیر مقدار و روش مصرف سولفات روي بر غلظت عناصر غذایی برگ نارنگی  11جدول 
CU  Zn Mn Fe Mg  K P N تیمار  

    درصد   میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک برگ
 C8/9   D8/33   C9/26  256   B25/0  96/0  14/0  56/2  T1  
 C7/9   CD7/57   C27  335   B25/0  08/1  145/0  5/2  T2  
 C25/8   CD4/56   C27  294   A46/0  91/0  15/0  6/2   T3  

 BC2/12   D8/31   B1/40  291   B26/0  89/0  145/0  8/2  T4  
 AB57/16   CD6/42   BC4/37  387   B26/0  92/0  147/0  6/2  T5  
 AB3/15   C5/78   A6/45  296   AB30/0  89/0  145/0  6/2  T6  
 A8/18   B127   A5/45  324   B28/0  82/0  155/0  7/2  T7  

 AB6/14   B147   C8/26  372   B23/0  91/0  157/0  8/2  T8  
 A17   A206   C7/25  297   B23/0  98/0  15/0  67/2  T9  
 AB3/15   D5/25   C4/26  297   B25/0  04/1  15/0  68/2  T0 

ns  ns  **  *  ns  ns  ns  ns   نتیجه آزمونF 
ns ـ عدم وجود اختالف معنی دار  
  درصد 1درصد و  5به ترتیب اختالف معنی دار در سطح ** :  و * 
دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه در یک کـالس  حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می  -

  قرار دارند 
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  و برخی خواص کیفی نارنگی انشو ـ تأثیر  مقدار و روش مصرف سولفات روي بر عملکرد 12جدول 
اسیدیته عصاره 

)%(  
  مواد جامد محلول

)%(  
میزان عصاره میوه 

(cm3/fruit)  
  قطر متوسط میوه

 ( mm)  
ه وزن متوسط میو

(gr/fruit)  
  عملکرد

(Kg/tree)  
  تیمار

 A17/1  67/9   B54/27   AB96/58   BC17/88   B3/141  T1  
 AB016/1  19/9   AB58/30   AB24/58   BC7/89   B7/149  T2  
 AB01/1  84/9   AB4/29   AB93/59   AB4/93   A2/182   T3  
 AB056/1  46/9   AB54/30   AB31/59   BC9/88   AB159  T4  
 AB104/1  5/9   AB47/29   A9/60   BC6/85   B7/140  T5  
 B99/0  21/9   A2/32   AB8/58   A3/96   B5/156  T6  
 AB014/1  19/9   AB55/30   A43/60   AB17/92   A5/183  T7  
 B95/0  26/9   A49/32    AB8/59   AB93   AB171  T8  

 AB09/1  4/9   AB29/31   AB46/59   A9/99   A7/190  T9  
 A15/1  49/9   AB44/30   B1/55   C87/80   C9/123  T0 

ns  ns  ns  ns  *  *   نتیجه آزمونF 

ns ـ عدم وجود اختالف معنی دار  
   درصد 5اختالف معنی دار در سطح * : 

  حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه در یک کالس قرار دارند   -
  
  
  
  

  ثر روش مصرف سولفات روي بر غلظت عناصر غذایی برگ نارنگی انشوا - 13جدول 

  غلظت عناصر                        
  روش مصرف

N P K Mg Fe Zn Mn Cu 

  گمیلی گرم در کیلوگرم وزن خشک بر  درصـــد
  B25/0   B297   C5/25   B4/26   AB3/15   04/1  15/0  68/2  شاهد

  A32/0   B295   B3/49   B27   B25/9   98/0  14/0  5/2  پخش سطحی
  AB27/0   A324   B9/50   A41   AB7/14   9/0  146/0  67/2  نواري

  B25/0   A331   A160   AB7/32   A8/16   90/0  15/0  7/2  محلول پاشی 
 F ns ns ns ns * ** * nsنتیجه آزمون 

ns ـ عدم وجود اختالف معنی دار  
  درصد 1و درصد  5به ترتیب اختالف معنی دار در سطح ** :  و * 
  حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حروف گذاري نشده اند همه در یک کالس قرار دارند   -

  



 13/  1386/  1شماره /  21جلد / مجله علوم خاك و آب 

  برخی خواص کیفی نارنگی انشو اثر روش مصرف سولفات روي بر عملکرد و - 14جدول 
  خواص کمی و کیفی    
  

  روش مصرف
  عملکرد

(kg/tree)  
وزن متوسط میوه 

(gr/frait)  
قطر متوسط میوه 

(mm)  
  میزان عصاره میوه

(cm3/fruit)  
مواد جامد 

  (%)محلول 
  اسیدیته کل

 (%)  

  C9/123  C9/80   B55   AB4/30  49/9   A15/1  شاهد
  B7/157   B4/90   A59   B2/29  57/9   AB06/1   پخش سطحی

  B152   B3/90   A7/59   AB7/30  4/9   AB05/1   نواري
  A7/181   A95   A9/59   A4/31  3/9   AB02/1   لول پاشی مح

 F ** * ns ns ns nsنتیجه آزمون 

ns ـ عدم وجود اختالف معنی دار  
   درصد 1درصد و  5به ترتیب اختالف معنی دار در سطح ** :  و *

ف گـذاري نشـده انـد همـه در یـک      حروف یکسان عدم اختالف بین تیمارها با آزمون دانکن نشان می دهد و پارامترهاي که حرو -    
  کالس قرار دارند  
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