
 نشريه توليد و فرآوري محصوالت زراعي و باغي

 ۱۳۹۸ تابستان/  دوم/ شماره  همنسال 

  

157  

 
 
  

  خاك و غلظت عناصر برگ  يهایژگیروابط و یبررس

 پرتقال واشنگتن ناول در منطقه داراب، استان فارس وهیم یفیک يهایژگیبا و

  

  2يریق ینجف يمهد و 1نیام نیحس، *1یمانیرسلیعباس م

  

  )28/8/1397 رش:یخ پذی؛ تار 24/4/1395 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

پرتقـال   وهیم تیفیو ک تیبر کم ياریو آب اهیگ هیتغذ ،یشناسنیخاك، عوامل زم طیشرا ه،ینوع پا ،ییهواوآب طیشامل شرا یعوامل مختلف

ـ فیبـا ک  پرتقالبرگ عناصر منطقه داراب و خاك و  يهاباغ یژگیارتباط و قیتحق نی. در اگذارندیاثر م ـ م تی  پرتقـال واشـنگتن نـاول     وهی

)Citrus sinensis L. Osbeckخـاك،   يبرداراز شش منطقه در شهرستان داراب نمونه یکامل تصادف طرح بلوك کیقالب شد. در  ی) بررس

ـ زیف تیمانند وضع یاراض يهایژگیاز خاك، و يبردارصورت گرفت. پس از نمونه یتصادف صورتبهو برگ  وهیم ـ  ،یوگرافی ـ  بیش  ن،یزم

 یکیالکتر تیهدا تیهاش و قابلپ م،یکربنات کلس ،یماده آل و رس، درصد لتیشن، س صددر ا،یارتفاع محل از سطح در زه،یمقدار سنگر

 یمختلف کمّ يهایژگیو زیشده ن يبردارنمونه يهاوهیشد. در م نییخاك تع يآهن و رو م،یفسفر، پتاس تروژن،یاستفاده ن تیقابل نیو همچن

شاخص طعم، درصـد قنـد و    ها،وهیله شدن مگرانو زانیقطر و م ول،وزن پوست، وزن گوشت، ضخامت پوست، ط وه،یشامل وزن م یفیو ک

صـورت  پـژوهش بـه   نیشد. ا يریگاندازه يآهن و رو م،یفسفر، پتاس تروژن،یمقدار ن زیبرگ ن يهاشد. در نمونه يریگاندازه وهیآب م دیاس

ـ نشان داد کـه وزن م  قیتحق نیا جیشد. نتا جاماصله درخت ان کیهر باغ و هر تکرار شامل  يبا سه تکرار برا یتصادف يبردارنمونه در  وهی

بـرگ   میخاك و پتاس میفسفر و پتاس تروژن،ین ،یمقدار ماده آل ،یکیالکتر تیهدا تیهاش، قابلپ ن،یزم بیمناطق مورد مطالعه با درصد ش

رس  لت،یس ،یده آلمقدار ما ،یکیالکتر تیهدا تیقابل ن،یزم بیبا ش يداریارتباط مثبت و معن وهیدارد. ضخامت پوست م يداریارتباط معن

گرانوله شدن  نیو شن نشان داد. ارتباط ب زهیبا مقدار سنگر يداریمعن یبرگ و ارتباط منف میو پتاس تروژنیخاك و ن يفسفر و رو تروژن،یو ن

ـ  با درصد یارتباط منف وهیآب م دیبود. نسبت قند به اس داریخاك معن میو پتاس یماده آل زه،یسنگر م،یبا کربنات کلس وهیم کربنـات   لت،یس

نقـش بافـت،    رسدینظر مداشته و به وهیم یفیک يهایژگیبر و یخاك اثرات مهم يهایژگیو یطورکلبرگ داشت. به میخاك و پتاس میکلس

  باشد. هایژگیو ریاز سا شتریب میفسفر و پتاس ،هاشپ ،یماده آل

  

  

 میدن، فسفر، پتاسگرانوله ش وه،یم تیفیخاك، بافت خاك، ک یماده آل :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

 انهیسـال  دیـ هکتار باغ پرتقـال و تول  19810استان فارس با داشتن 

ـ ا دیـ درصـد تول  20تن انواع پرتقال حدود  380408 در  وهیـ م نی

منطقـه داراب   انیـ م نیکشور را به خود اختصاص داده است. در ا

از مراکـز مهـم    یکـ ی عنـوان بـه مناسب،  ییهواوآب طیشرا لیدلبه

استان فارس و کشور مطرح است  درپرتقال  ژهیومرکبات به دیتول

در منطقـه داراب پـرورش   از پرتقـال   ی). اگرچه ارقـام مختلفـ  1(

) از Citrus sinensis L. Osbeckاما رقم واشـنگتن نـاول (   ابدییم

ارقـام   ریآن نسـبت بـه سـا    دیبرخوردار بوده و تول ياژهیو تیاهم

  .  است شتریب

ـ نوع پا ،ییهواوآب طیشامل شرا يمتعدد عوامل  طیشـرا  ه،ی

ـ آب تیوضـع  ،یشناسنیخاك، عوامل زم بـر   اهیـ گ هیـ و تغذ ياری

). زانــگ و 7( گذارنــدیپرتقــال اثــر مــ وهیــم تیــفیو ک تیــمک

 نیتـام یماننـد و  وهیم یدرون تیفیکردند که ک انی) ب41همکاران (

 ریتـأث  حتت یآهک يهاث و کل مواد جامد محلول آن در خاك

. افـزودن  ابـد ییقرار گرفته و بهبود م يکاربرد آهن، منگنز و رو

ـ م وه،یـ قطـر م  شیسبب افـزا  تواندیم زیبه خاك ن میپتاس  نیانگی

مواد جامد محلـول و   ته،یدیاس وه،یضخامت پوست م وه،یوزن م

ـ ). آب22شـود (  وهیـ نسبت ضخامت پوست به قطر م  یکـاف  ياری

مرکبـات، ارتفـاع    يهـا نهال طرق شیسبب افزا تواندیدرختان م

 وهیم آب دیو نسبت مواد جامد محلول به اس وهیدرخت، تعداد م

  ).22شود (

رطوبـت   زانیـ ) گـزارش کردنـد کـه م   29اران (و همک ایپاو

 نیرشـد درختـان پرتقـال رقـم هـامل      بـراي  شـه یخاك و نفوذ ر

)Hamlinکـه  یحـال در اسـت خاك  ياهیتغذ تیتر از وضع) مهم

تـر  خاك را مهم یکیزیف يهایژگی) و9و همکاران ( یدالوسکیف

کـه   سـتند ه یخاك از عوامل مهم يهایژگیهرحال ودانستند. به

کشت مرکبات مـورد اسـتفاده    يبرا یاراض یابیدر ارز نندتوایم

 ریتحت تـأث  نمانیزم کیخاك در  يهایژگیو ریی. تغرندیقرار گ

 نیو بنــابرا ردیــگیقــرار مـ  بیاز جملـه شــ  یعوامـل توپــوگراف 

ـ   ییهایژگیو عمـق خـاك و    ،یمانند بافت خاك، مقدار مـاده آل

ـ ار گقـر  نیزمـ  بیش ریتحت تأث تواندیم زهیمقدار سنگر ، 2( ردی

ـ بـر اهم  زی) ن34و همکاران ( کوورای). س25و  16، 11  ریتـأث  تی

ـ فیبـر ک  بیش تیو وضع یشکل اراض ـ تأک وهیـ م تی کردنـد.   دی

ـ    انی) ب36( نگیو س واستاوایسر ذرات خـاك،   نیکردنـد کـه از ب

ـ را بـا عملکـرد م   یهمبسـتگ  نیشتریرس ب پرتقـال داشـته و    وهی

تـن در   17تـا   11 وهیم درصد رس، عملکرد 10 شیافزا يازابه

  .ابدییهکتار کاهش م

از  یپرورش پرتقال ناول در منـاطق مختلفـ   نکهیتوجه به ا با

از نظـر   یاراضـ  نیـ و از آنجا کـه ا  افتهیشهرستان داراب توسعه 

متفـاوت   یتوپـوگراف  اتیمختلف خـاك و خصوصـ   يهایژگیو

 وهیـ م یفـ یک يهـا یژگـ یو سهیپژوهش مقا نیهدف از ا ،دهستن

و  ابواشـنگتن نـاول در منـاطق مختلـف شهرسـتان دار     پرتقال 

 اتیخصوصـ  یبـا برخـ   وهیم یفیک يهایژگیو نیارتباط ب افتنی

ـ  زه،یخاك مانند بافت، سنگر و  نیزمـ  بیشـ  تیوضـع  ،یماده آل

مصـرف خـاك و   پرمصـرف و کـم   یعناصر معـدن  یغلظت برخ

در اصـالح   توانـد یپـژوهش مـ   نیحاصل از ا جی. نتااستبرگ 

داراب  تلـف منـاطق مخ  يهادر باغ وهیم تیفیبود کو به تیریمد

 مؤثر باشد.

  

  هامواد و روش

پژوهش حاضـر در شهرسـتان داراب، واقـع در جنـوب شـرق      

پرتقال در کشور  دیتول يهااز قطب یکیعنوان استان فارس، به

ـ . رقم مورد مطالعـه در ا دشانجام  1394در سال  پـژوهش   نی

  مــوترشیل هیــاپ يپرتقــال واشــنگتن نــاول بــود کــه رو    

).Citrus aurantifolia Lشیوند شـده اسـت. طـرح آزمـا    ی) پ 

بود. ابتدا بـر اسـاس مطالعـات    کامل تصادفی  صورت بلوكبه

 يهـا و نقشـه  يامـاهواره  ریتصـاو  ،ییهـوا  يهاعکس ،یدانیم

پرتقـال در آنهـا    يهـا شش منطقه مختلف که بـاغ  ،یتوپوگراف

. مختصـات  ندشـد ب و انتخـا  ییشناسا ،داشتند يشتریتراکم ب

منـاطق مـورد    گـر ید يهـا یژگـ یو یارتفاع و برخ ،ییایجغراف

نشــان داده شــده اســت. از هــر منطقــه   1جــدول مطالعــه در 

 یکموجود تعداد  يهاو بسته به وسعت باغ یصورت تصادفبه

ها . در همه باغندشدانتخاب  ،بودند وهیم يباغ که دارا ششتا 
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  درختان مورد مطالعه هاي مناطق وبرخی ویژگی .1جدول 

  منطقه
طول 

  جغرافیایی

عرض 

  جغرفیایی

  از سطح دریا ارتفاع

  (متر)

تعداد 

  نمونه

میانگین سن 

  درختان (سال)

میانگین 

  دماي سالیانه

)C°(  

  بارندگی سالیانه

  متر)(میلی
  مواد مادري خاك

  نمکی- گچی- آبرفتی آهکی  250-300  22-24  8/13  15  1050- 1200  28 ͦ 3/47ʹ  54 ͦ 9/18ʹ  فسارود

  آبرفتی آهکی  250-300  22-24  8/16  18  1100- 1200  28 ͦ 6/40ʹ  54 ͦ 6/39ʹ  شهرجنت

  آبرفتی آهکی  250-300  21-23  23  3  1100- 1400  28 ͦ 2/46ʹ  54 ͦ 2/35ʹ  کتویهتنگ

  آبرفتی آهکی  250-300  21-23  6/16  12  1100- 1300  28 ͦ 0/48ʹ  54 ͦ 3/29ʹ  رودبال

  گچی-آبرفتی آهکی  200-250  23-25  7/14  9  850-1000  28 ͦ 9/19ʹ  55 ͦ 3/10ʹ  فورگ

  آبرفتی آهکی  300-400  18-20  12  6  1400- 1600  28 ͦ 9/32ʹ  54 ͦ 7/49ʹ  الیزنگان

  

ـ . سپس در هر بـاغ از م شدیاجرا م ياقطره ياریآب درختـان   انی

)، سه ییکمبود عناصر غذا دیعالئم شد ایو  يماریسالم (بدون ب

و از  شـد انتخـاب   یتصـادف  صورتبهت درخ 63و در مجموع 

 متـر یسـانت  30هـا تـا عمـق    چکانقطره ریچهار سمت درخت ز

 یاراضـ  يهـا یژگیمرکب انجام شد. و يبردارخاك با مته، نمونه

 زه،یسنگر یممقدار حج ن،یزم بیش ،یوگرافیزیف تیمانند وضع

خـاك بـه    يهـا . نمونـه ندشـد  ادداشتی زین ایارتفاع از سطح در

منتقل و پس از هوا خشک شدن و عبـور از الـک دو    هشگایآزما

ـ   33و رس ( لتیدرصد شن، سـ  ،يمتریلیم  ی)، درصـد مـاده آل

. سـپس  شـد  يریـ گ) انـدازه 32معـادل (  می) و کربنات کلسـ 26(

خـاك   یکیالکتر تیهدا تیاشباع و قابل ریهاش خاك در خمپ

ـ گانـدازه  زیـ در عصاره اشـباع ن   تـروژن ی). مقـدار ن 32شـد (  يری

)، 28روش اولسن و همکـاران ( )، فسفر بهکروکلدالیروش م(به

مصـرف  ) و عناصـر کـم  13روش هلمک و همکـاران ( به میپتاس

 يهـا ) در نمونـه 19و نرول ( یندسیروش لبه يشامل آهن و رو

صـورت  بـه  وهیـ عـدد م  10 رختشد. از هر د گیريدازهخاك ان

و برداشـت   نیاز سـطح زمـ   يمتر 5/1از ارتفاع حدود  یتصادف

ـ   يهـا یژگیو يریگاندازه براي بـه   وهیـ م یفـ یو ک یمختلـف کمّ

وزن  وه،یــوزن پوســت م وه،یــمنتقــل شــدند. وزن م شــگاهیآزما

 سی)، ضخامت پوست (بـا کـول  تالیجید ي(با ترازو وهیگوشت م

گرانولـه   زانیـ کـش) و م (با خـط  وهیم قطر وه،ی)، طول متالیجید

ــدن ( ــخت، بــی  )Granulationش ــی (س ــگ و ب  شــدن آبرن

 ياسـه یصـورت مقا بـه  هـا وهیـ م ینسـب  هاي انتهاي میوه)آبدانک

 یـک از عـدد   هـا وهیـ م سـه یبا مقا ی. گرانوله شدن نسبشد نییتع

. شـد مشـخص  ) ادیـ (گرانوله شـدن ز  پنج(گرانوله شدن کم) تا 

 يریـ گنیانگیآنها توسط چهار نفر و م دنیبا چش زین هاوهیطعم م

. شـد  نیـی طعـم) تع  نیتـر (به 10) تـا  مـزه ی(ب 1بر اساس اعداد 

با استفاده از دسـتگاه   وهی) آب مTSSدرصد مواد جامد محلول (

قابــل  کــل دیو اســ Buffalo NY14215 مــدل یقندســنج دســت

نرمـال   3/0با سود  ونیتراسیروش ت به وهیم ) آبTA( تیتراسیون

عـدد بـرگ بـالغ     100شـد. از هـر درخـت حـدود      يریگاندازه

برداشت شـد.   زی) نسالهکی يهاخهچهارم تا پنجم شا يها(برگ

درجـه   65ها ابتدا با آب مقطر شسته شده سـپس در دمـاي   برگ

سلسیوس تا رسیدن به وزن ثابت خشک شدند و پس از توزین 

درجـه سلسـیوس در کـوره الکتریکـی      550و آسیاب، در دماي 

 زصورت خاکستر درآمدند. خاکستر گیاهی حاصل با اسـتفاده ا به

گیري و از کاغذ صـافی عبـور   و موالر عصارهاسید کلریدریک د

ــدازه ي). بــرا3داده شــد (  م،یفســفر و پتاســ تــروژن،ین يریــگان

ــه ــترتب )، Kjelflex-K360( کروکلجــدالیم يهــااز دســتگاه بی

 يریگاندازه ي) و براCorning 410( فتومترمیاسپکتروفتومتر و فل

  شد. هاستفاد یاز روش جذب اتم يآهن و رو

افـزار  با استفاده از نـرم  انسیوار هیها و تجزداده يآمار زیآنال

SPSS V20 بـا آزمـون    زیها ننمونه نیانگیم سهیو مقاT-test  در

  .شددرصد انجام  پنج يداریسطح معن
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  و بحثنتایج 

 يپرتقـال مـورد مطالعـه در واحـدها     يهانشان داد که باغ جینتا

و  يادامنـه  يهـا دشـت  ،یآبرفتـ  يهـا افکنهمخروط یوگرافیزیف

 70تـا   زهیدرصد، مقـدار سـنگر   12حداکثر  بیپست، ش یاراض

توســعه  ایــمتــر بــاالتر از ســطح در 927-1494اع درصــد، ارتفــ

و در  یآهکـ  یآبرفتـ مورد مطالعه از مواد  یاراض ی. تماماندافتهی

ـ . مانـد افتـه یتکامل  یگچ ایو  یمناطق نمک یبعض دمـا و   نیانگی

درجـه   25تـا   18 ترتیـب بهمناطق مورد مطالعه  انهیسال یبارندگ

  ).1(جدول  است متریلیم 400تا  200و  وسیسلس

مختلـف خـاك،    يهایژگیو انسیوار هیتجز جینتا 2 جدول

پرتقـال را در   وهیـ م یفـ یک يهایژگیو نیو برگ و همچن یاراض

طـور کـه مشـاهده    . هماندهدیشش منطقه مورد مطالعه نشان م

 یکـ یزیمختلف ف يهایژگیمناطق مورد مطالعه از نظر و شودیم

 يو رو میهاش) و پتاسجز مقدار رس و پخاك (به ییایمیو ش

ــتفاده دارا  ــل اس ــتالف معنــ  يقاب ــتند داریاخ ــدول  .هس  3ج

درختـان برداشـته    ریـ مورد مطالعه که از ز يهاخاك يهایژگیو

ـ   لت،ی. مقـدار رس، شـن، سـ   دهـد یشده را نشان م و  یمـاده آل

در منـاطق مـورد مطالعـه     نیزمـ  بیخاك و درصد شـ  زهیسنگر

مقدار شن،  نیگانیم یطورکلاست. به یعیوس اریدامنه بس يدارا

 12و  32، 56 ترتیــببــهخــاك  يهــاو رس در نمونــه لتیســ

اسـت. مقـدار    یشنها لوم باغ شتریو بافت خاك ب استدرصد 

بـود کـه    ریـ درصـد متغ  86تـا   18از  زیمعادل ن میکربنات کلس

باالتر مربوط به  ریکمتر مربوط به منطقه فسارود و مقاد ریمقاد

درصد  12تا  5/0از  نیزم بی. شودشهر و فورگ بمناطق جنت

 ياریـ تحت فشار (آب ياریآب طیمتفاوت بود که با توجه به شرا

  نشود. جادیا ياریآب براي یمشکل رسدینظر م) بهياقطره

تـر از  (ذرات با قطر بـزرگ  زهینکته قابل توجه، مقدار سنگر

مقدار  يها دارالب خاكخاك بود. اغ يها) در نمونهمتریلیم دو

 فیدرصد). با توجه به ضـع  19 نیانگیبودند (م زهینگرس يادیز

کـه   رسـد ینظر مـ به زه،یشن و سنگر يزیبودن خواص حاصلخ

 یکـ یزیاجزا در خاك به سبب بهبود خـواص ف  نیا يباال ریمقاد

. مقدار ماده هستند تیاهم يدارا يریو نفوذپذ هیخاك مانند تهو

 نیانگیـ م يخوب و دارا اریبس زیرد مطالعه نمو يهادر خاك یآل

 یشده توسـط نجفـ   انیاز مقدار ب شتریب اریدرصد بود که بس 8/5

. علـت  استاستان فارس  يهاخاك ي) برا25و همکاران ( يریق

 يهـا در باغ یدام يکودها ادیکاربرد ز ،یباال بودن مقدار ماده آل

کم رس در  مرکبات در مناطق مورد مطالعه است. در واقع مقدار

 ياهیـ و خواص تغذ يزیکه از نظر حاصلخ یجزئ عنوانبهخاك 

ـ ) اهميو درصـد اشـباع بـاز    یونیتبـادل کـات   تی(مانند ظرف  تی

. شـود یدر خاك جبران مـ  یماده آل يباال ریبا مقاد ،دارد یفراوان

 ینییپـا  یکـ یالکتر تیهـدا  تیقابل يمورد مطالعه دارا يهاخاك

 تیت هـدا یقابل يشهر داراقه جنتاز منط ییهابوده و فقط خاك

 یطـور کلـ  بر متر) بودنـد. بـه   منسیزیدس پنجباال (تا  یکیالکتر

ـ قابل نیانگیم بـر متـر    مـنس یزیدسـ  1/1 یکـ یالکتر تیهـدا  تی

هـاش  پ يمـورد مطالعـه دارا   يهـا شد. همه خـاك  يریگاندازه

ــقل ــع ییای ــد و از ا7-8( فیض ــ) بودن ــل   نی ــاوت قاب ــر تف نظ

  . نشدمناطق مختلف مشاهده  يهاخاك نیب يامالحظه

عناصر مهم کـه در پـرورش مرکبـات     یاستفاده برخ تیقابل

در  يآهـن و رو  م،یفسـفر، پتاسـ   تـروژن، یشـامل ن  هسـتند مهم 

و آهن در  میپتاس تروژن،ینشان داده شده است. مقدار ن 3جدول 

 کـه  یحـال در ،مناطق بود ریاز سا شتریمنطقه فسارود ب يهاخاك

در  يرو دارشـهر و مقـ  منطقـه جنـت   يهادر خاكمقدار فسفر 

  مناطق بود. ریاز سا شتریب زنگانیمنطقه ال يهاخاك

  

و  یاراض اتیو ارتباط آنها با خصوص وهیم یفیک يهایژگیو

  خاك

 اتی) نشان داد کـه خصوصـ  2(جدول  انسیوار هیتجز جینتا

 داریتفاوت معن يدر مناطق مختلف مورد مطالعه دارا وهیم یفیک

در شش منطقـه   وهیمختلف م يهایژگیو نیانگیم سهیند. مقابود

تـا   125از  وهیـ وزن م یطـورکل آورده شده است. به 4جدول در 

ـ    ریگرم متغ 295 ـ  يداریبود امـا تفـاوت معن ن منـاطق مـورد   یب

ـ . وزن مشـد نظـر مشـاهده ن   نیمطالعه از ا در منـاطق مـورد    وهی

ـ ، قابل)-47/0**هـاش ( )، پ36/0**( نیزمـ  بیمطالعه با شـ   تی

  ، )1شکل ( )47/0**خاك ( ی)، ماده آل31/0**( یکیالکتر تیهدا
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  اول با مقدار ماده آلی خاك در مناطق مختلف مورد مطالعه. ارتباط بین وزن میوه پرتقال واشنگتن ن1شکل 

 
  غلظت برخی عناصر غذایی برگ درختان مورد مطالعه .5جدول 

  منطقه
 تعداد

  نمونه

 روي آهن    پتاسیم فسفر نیتروژن

  گرم بر کیلوگرم)(میلی    )درصد(

  b5/2  b14/0  b85/0  b69  a18  15  فسارود

  a7/2 ab15/0  b88/0  b56  a18  18  شهرجنت

  c0/2 a17/0  c74/0  a93  a17  3  کتویهتنگ

  b5/2 b13/0  bc80/0  b73  a16  12  رودبال

  a8/2 b13/0  bc79/0  b62  a16  9  فورگ

  ab6/2 b13/0  a01/1  b65  a17  6  الیزنگان

  17 66    84/0 14/0  6/2  63  کل

 .است درصد) پنج(سطح  t-test ا آزمونها بنیانگیم نیدار بیدهنده عدم تفاوت معنحروف مشابه نشاندر هر ستون 

  
  

خـاك   می)، پتاسـ 55/0**)، فسـفر خـاك (  26/0*خـاك (  تروژنین

نشـان داد   يداری) ارتباط معنـ 37/0**برگ ( می) و پتاس32/0**(

 يبـاال  ریدر خاك با توجه بـه مقـاد   ی. وجود ماده آل)5(جدول 

 يعنصر بـرا  نیا نیرا در تأم یموجود در آن نقش مهم تروژنین

ـ بـر اثـر تجز   یآل تروژنی. در واقع نکندیم فایا اهیگ ـ یم هی  یکروب

. بـا  شـود یجـذب مـ   شهیشده و توسط ر یبه شکل معدن لیتبد

 وه،یـ م لیدرصد تشک ،ییهوا يهادر اندام تروژنین زانیم شیافزا

  ).6( ابدییم شیافزا وهیتعداد گل، وزن و اندازه م

 يخـاك دارا  یو ماده آل تروژنیمقدار ن زین در مطالعه حاضر

) ارتبـاط  5). چنگ و همکاران (66/0**بودند ( يداریارتباط معن

نـاول بـا مقـدار مـاده      رتقالعملکرد پ نیرا ب يداریمثبت و معن

 نیدست آوردند. همچنو درصد شن خاك به لتیدرصد س ،یآل

 تایمحـل بـاغ و خصوصـ    ریتأث ی) با بررس15خان و همکاران (

کـه ارتبـاط مثبـت و     افتنـد یدر نویک ینارنگ وهیم تیفیخاك بر ک

وجـود   وهیـ خاك با وزن و قطـر م  یمقدار ماده آل نیب يداریمعن

عنصر بـر   نیا ریتأث لیدلبه وهیبر اندازه م میمثبت پتاس ریدارد. تأث

ماننـد سـنتز قنـد، نشاسـته و      یکیولـوژ یزیمختلـف ف  يهافرایند

و انـدازه، طعـم و    وهیـ م لیتشک ،یلو رشد سلو میتقس ن،یپروتئ

ـ   نیا ؛استرنگ آن  نـامطلوب   طیشـرا  ریتـأث  نیعنصـر همچن

مرکبات را کاهش  يهاتیو سرما بر فعال یمانند خشک یطیمح

ـ تغ ی) بـا بررسـ  34و همکـاران (  کورای). س27( دهدیم  راتیی

گرفتنـد کـه    جـه یدر مناطق مختلف نت وهیم يهایژگیخاك و و
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 يطورقرار گرفت به بیشکل ش ریحت تأثپرتقال ت وهیاندازه م

صاف بـود.   يهابیمقعر کمتر از ش يهابیکه مقدار آن در ش

کاشت  يبرا اسبمناطق من ی) در بررس38و همکاران ( یحیذب

 نیزمـ  بیشـ  کردنـد کـه   انیدرختان مرکبات در شمال کشور ب

باشد کـه در   يااندازهبه دیندارد و فقط نبا وهیم تیفیبر ک يریتأث

ـ    جـاد یامر برداشـت اخـتالل ا   و  نیشـکل زمـ   نیکنـد. ارتبـاط ب

) گزارش 40و  31، 20، 10( يادیز ژوهشگرانپعملکرد توسط 

کاشـت   يبـرا  یو رسـ  نیگسـن  يهاخاك یطورکلشده است. به

ـ   ییهاو در خاك ستندیمرکبات مناسب ن درصـد   50از  شیکـه ب

و درخت محـدود شـده و کـاهش     شهیرس داشته باشند رشد ر

). درختـان  7دنبـال خواهـد داشـت (   و عملکرد را به وهیاندازه م

دارنـد کـه    ییهـا رشـد و عملکـرد را در خـاك    نیمرکبات بهتر

اسـت کـه در    نیآن هم ا لیدل وباشد  7تا  5/5 نیهاش آنها بپ

در دسترس و قابل اسـتفاده   ،ر عناصر مهم خاكبیشت طیشرا نیا

ـ نشانگر ا 3جدول  يهاموضوع داده نیا دیی). در تأ7هستند (  نی

هاش از عملکرد و پ یعنوان شاخصبه وهیاندازه م نیاست که ب

  وجود دارد.  يداریو معن یخاك رابطه منف

 نیکرد و ب رییتغ گرم 190تا  92از  وهیچه وزن گوشت ماگر

ـ نظر وجود نداشت اما درصد گوشت م نیاز ا یمناطق تفاوت  وهی

درصـد   نیشـتر یمتفاوت بود. ب اریمناطق مختلف بس هايباغ نیب

ــگوشــت م ــال ( وهی ــکتودرصــد) و تنــگ 72در منطقــه رودب    هی

ــر  73( ــد) و کمت ــت   نیدرص ــه جن ــه منطق ــوط ب ــهر آن مرب   ش

ارتباط مثبت و  وه،یمدرصد گوشت  یطورکلدرصد) بود. به 64(

 )،33/0**( )، سـن درخـت  27/0*( زهیبا مقدار سـنگر  يداریمعن

ـ بـا طـول م   يداریو معنـ  ی) و ارتباط منف48/0**درصد شن (  وهی

)، - 40/0**( لتی)، درصد سـ - 30/0**( ی)، درصد ماده آل- 25/0*(

)، مقــدار - 26/0*خــاك ( می)، مقــدار پتاســ- 34/0**درصــد رس (

 ) داشـت - 35/0**بـرگ (  تـروژن ی) و مقدار ن- 26/0*خاك ( يرو

  . )6جدول (

در منـاطق مختلـف متفـاوت بـود و      وهیـ پوسـت م  ضخامت

 هیـ کتودر تنگ بیترتبه متریلیم 48/4و  47/4از  نیانگیطور مبه

کـرد. ضـخامت    رییـ شـهر تغ در جنت متریلیم 21/6بال تا و رود

)، 29/0*( نیزمـ  بیبا شـ  يداریارتباط مثبت و معن وهیپوست م

ـ )، وزن م31/0*( یکـ یالکتر تیهـدا  تیقابل )، قطـر  46/0**( وهی

ـ  46/0**( وهی)، طول م50/0**( وهیم )، 43/0**( ی)، مقدار مـاده آل

)، فسـفر  27/0*(خـاك   تروژنی)، ن29/0*)، رس (42/0**( لتیس

) و 36/0**بـرگ (  تـروژن ی)، ن30/0*خاك ( ي)، رو27/0*خاك (

بـا مقـدار    يداریو معنـ  ی) و ارتبـاط منفـ  31/0*بـرگ (  میپتاس

ــنگر ــت ( -31/0*( زهیس ــن درخ ــن  -31/0*)، س ــدار ش ) و مق

. مونتـانو و همکـاران   )6(جدول  نشان داد )2(شکل ) -49/0**(

 وهیـ و درصـد پوسـت م   میاسمقدار پت نیب یارتباط مثبت زی) ن21(

) بـا  23گـزارش کردنـد. مورگـان و همکـاران (     ایپرتقال والنسـ 

پرتقال گزارش کردنـد   وهیم یخوردگمطالعه عوامل مؤثر بر ترك

ـ    یستگب وهیم یخوردگکه شدت ترك  نیبه منطقـه داشـته و از ب

بـا   اهیـ گ میمقـدار فسـفر و کلسـ    نیب یارتباط زین یعناصر معدن

 ریتـأث  میکه کمبود پتاسیحالدر ردوجود ندا یخوردگمقدار ترك

آن  یخـوردگ و مقـدار تـرك   وهیبر ضخامت پوست م يداریمعن

و ضخامت  وهیبر اندازه م میمثبت پتاس راتیدارد. به هر حال تأث

ـ ) ب39و همکـاران (  ي). ذکر39آن اثبات شده است ( تپوس  انی

امـا   وهیـ سبب کاهش اندازه و وزن م تواندیم تروژنیکردند که ن

  ضخامت پوست آن در زمان برداشت شود. شیافزا

 20/0تــا  11/0از  وهیــضــخامت پوســت بــه قطــر م نســبت

ــ(م ــ) تغ15/0 نیانگی ــرد، ب ریی ــتریک ــه   نیش ــدار آن در منطق مق

و رودبـال مشـاهده    هیکتوآن در مناطق تنگ نیشهر و کمترجنت

 لتیارتباط مثبت بـا سـ   وهیشد. نسبت ضخامت پوست به قطر م

 و) 26/0*خـاك (  تـروژن ی)، ن34/0**خـاك (  ی)، ماده آل41/0**(

ــاك ( يرو ــ 34/0**خ ــاط منف ــن (  ی) و ارتب ــا ش )، - 47/0**ب

(جـدول   ) داشـت - 25/0*) و سن درخـت ( - 30/0*( زهیسنگر

مرکبات توسـط   وهیم تیفیخاك بر ک طیشرا ریتأث ی. بررس)6

ـ    شیپژوهشگران مختلف نشان داد که افزا  ،یدرصـد مـاده آل

) 15( یکیالکتر تیهدا تی) و قابل18( یونیکات تبادل تیظرف

 جی. نتـا شـود یم وهیضخامت پوست م داریمعن شیباعث افزا

 تـروژن یغلظـت ن  شینشان داده کـه افـزا   زین قاتیتحق یبرخ

ضخامت پوست  شیباعث افزا تواندیبرگ درختان مرکبات م
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  . ارتباط بین ضخامت پوست میوه پرتقال واشنگتن ناول با درصد شن خاك در مناطق مختلف مورد مطالعه2شکل 

 
  

در  یتبادل يهاگاهیجا جادیخاك با ا ی). ماده آل39شود ( وهیم

و فسفر در  تروژنین ژهیوبه يعناصر ضرور يو آزادسازخاك 

 ).37( شـود یخـاك مـ   يزیحاصـلخ  شیباعث افزا هیزاثر تج

ـ (م متـر یسـانت  1/8تـا   3/6از  وهیـ قطر م راتییتغ دامنه  3/7 نیانگی

ـ (م متـر یسـانت  8/8تـا   3/6از  وهیـ ) و طول ممتریسانت  7/7 نیانگی

در منطقـه   وهیـ قطـر و طـول م   ،یطـورکل کرد. بـه  ریی) تغرمتیسانت

از منطقـه فـورگ بـود. نسـبت      شتریب يداریطور معنشهر بهجنت

شـمار  بـه  یفیک یابیفاکتور مهم ارز کیعنوان به وهیطول به قطر م

طـور  بـه  زنگـان یال يهـا بـاغ  يهاوهینسبت در م نی). ا17( رودیم

 ن،یانگیـ طـور م فسارود بود. بهمنطقه  يهاوهیاز م شتریب يداریمعن

 هیکتوجز منطقه تنگدر همه مناطق مورد مطالعه به وهیم يهانمونه

 دسـت به. البته نسبت ندبود کینسبت طول به قطر باالتر از  يدارا

 ریاز مقـاد  شـتر ی) ب023/1تـا   94/0پژوهش (نسـبت   نیآمده در ا

 يهـا وهیـ م ي) بـرا 6و همکـاران (  ایآمده توسط دادرس ن دستبه

بـا   وهیپرتقال تامسون ناول منطقه رامسر بود. نسبت طول به قطر م

) نشـان داد. قطـر   - 29/0*( يداریو معن یارتباط منف یاراض بیش

ــا کربنــات کلســ يداریمعنــ تبــاطار وهیــم )، - 30/0*معــادل ( میب

ـ )، قابل- 43/0**هاش (پ )، فسـفر  29/0*( یکـ یالکتر تیهـدا  تی

) 39/0**بـرگ (  می) و پتاسـ 82/0*خـاك (  می)، پتاس34/0**خاك (

) ارتبـاط مثبـت و   36( نگیو سـ  سـتاوا یوی. سر)6(جـدول   داشت

خـاك   میعملکرد درخت و درصد کربنات کلسـ  نیرا ب يداریمعن

درصـد در مقـدار    کی شیکردند که با افزا انیآوردند و ب دستبه

تـن در هکتـار    چهـار تـا   سـه  وهیخاك، عملکرد م میکربنات کلس

نشـان داد کـه    زیـ خان و همکـاران ن  قیتحق جهی. نتابدییم شیافزا

با درصد ماده  يداریمثبت و معن یهمبستگ نویک ینارنگ وهیقطر م

و  ي). ذکـر 15( دآن دار یکـ یالکتر تیهـدا  تیـ خـاك و قابل  یآل

 شیکردند کـه افـزا   انی) ب30و همکاران ( وی) و کواگ39همکاران (

ــو فســفر در گ میپتاســ ــزا اهی ــدازه و  شیســبب اف ــوزن مان و  وهی

  .  دشویم وهیضخامت پوست م نیهمچن

در منطقــه رودبــال و  وهیــگرانولــه شــدن م زانیــم نیشــتریب

. گرانولـه  شدآن در منطقه فسارود مشاهده  نیو کمتر هیکتوتنگ

 جـه ینتدر مرکبات است که در کیولوژیزیف ینابسامان یشدن نوع

 یاخلـ د وارهیـ در د دهایساکاریپل گریو د نیگنیل ن،یرسوب پکت

درصد آب، وزن، مواد  هشو کا دیآیوجود مبه وهیم يهاآبدانک

دنبال خواهد داشـت.  را به وهیآب م دیجامد محلول و غلظت اس

 یطـ یمح يماننـد فاکتورهـا   یگرانوله شـدن بـه عوامـل مختلفـ    

و  می(فسفر، پتاسـ  هیتغذ طی)، شرای(نوسانات دما و رطوبت نسب

طور معمول درختان رشد بهدارد.  یبور باال) و بافت خاك بستگ

 یشـدگ بـا گرانولـه   يهـا وهیم يدارا زبافتیر يهادر خاك افتهی

). در 17و  8درشت بافـت هسـتند (   يهانسبت به خاك يباالتر

کـاهش وزن   وه،یـ نسبت گوشت م شیمناطق مورد مطالعه با افزا

و نسبت ضخامت پوست بـه   وهیپوست، ضخامت پوست، قطر م

). 3(جــدول  افــتی شیه شــدن افــزامقــدار گرانولــ وه،یــقطــر م

ـ  ریبر مقدار گرانولـه شـدن تـأث    زین كخا يهایژگیو  يداریمعن

ی
میل

) 
وه

 می
ت

س
پو

ت 
ام

خ
ض

ر)
مت
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بـا   وهیـ مقـدار گرانولـه شـدن م    نیکه ارتباط ب ياگونهداشتند به

ـ  -35/0**( زهی)، سنگر62/0**معادل ( میکربنات کلس  ی)، مـاده آل

. )6(جـدول   بـود  داری) معن-46/0**خاك ( می) و پتاس-26/0*(

 کـه ) نشان دادنـد  24و همکاران ( یموضوع، مونش نیا دییتأدر 

ـ بـاال م  میبا کربنات کلسـ  یلوم یرس يهادر خاك گرانولـه   زانی

  .افتی شیپرتقال افزا يهاوهیشدن م

منـاطق مـورد    يهـا وهیم نیب يدارینظر طعم، تفاوت معن از

 يفاکتورهـا  نیتـر از مهـم  یکـ یعنـوان  . بـه شدمطالعه مشاهده ن

بــا شــن  يداریارتبــاط مثبــت و معنــ وهیــطعــم م ،يبازارپســند

ــ) و درصــد گوشــت م23/0*( ــ35/0**( وهی ــاط منف و  ی) و ارتب

ــا طــول م يداریمعنــ ــب ) -27/0*) و رس خــاك (-32/0**( وهی

مرکبات حاصل سطوح  وهیم ی. طعم و دلچسب)6(جدول  داشت

عـدم   ایـ و حضـور   وهیـ آب م دیمواد جامـد محلـول، اسـ    ینسب

اسـت.   وهیتلخ در آب م ایو  کیلف آروماتمخت باتیحضور ترک

در مرکبـات بـر اسـاس نسـبت مـواد       وهیاساس بلوغ م نیبر هم

نسـبت را   نیـ و ا شـود یمـ  نیـی تع وهیـ کـل آب م  دیجامد به اس

ـ Maturity Index( غشاخص بلـو  ). در پـژوهش  17( نامنـد ی) م

ارتبـاط   وهیـ کـل آب م  دیحاضر نسبت مواد جامد محلول به اسـ 

)، -31/0**( لتی)، سـ -26/0*با ارتفاع محل ( يردایو معن یمنف

ــ ــات کلس ــادل ( میکربن ــت م-37/0**مع ــخامت پوس ــ)، ض  وهی

 ي. ذکـر )6(جدول  داشت) -36/0**برگ ( می) و پتاس-37/0**(

سبب کاهش درصد مواد  میکردند که پتاس انی) ب39و همکاران (

 نی. همچنـ شـود یکل در مرکبات م دیاس شیجامد محلول و افزا

بـا   وهیـ نشان داد که رابطه درصد مواد جامد محلـول آب م  جینتا

 می) و پتاسـ -25/0*) و بـا رس خـاك (  28/0*شن خاك مثبـت ( 

معادل  میکربنات کلس زانیم یبود. از طرف ی) منف-34/0**برگ (

(جـدول   داشت وهیکل آب م دیاس زانی) بر م31/0**( یمثبت ریتأث

 ی) بـا بررسـ  35( نگیو سـ  واستاوایسر ها،افتهی نیا دیی. در تأ)6

ـ م ییایمیوشیب اتیباغ بر خصوص 38خاك  اتیخصوص ریتأث  وهی

رس خـاك   زانیکه م افتندی) درNagpurناگپور ( یدرختان نارنگ

 یحـال وه داشـت در یم مواد جامد محلول آب زانیبر م یمنف ریتأث

ـ    وهیـ آب م دیبر درصد اس که داشـت و   يداریاثـر مثبـت و معن

مـواد   شیخاك سبب افـزا  میبنات کلسکر زانیم شیبرعکس افزا

  شد. وهیم آب دیاس داریو کاهش معن وهیجامد محلول آب م

)، وزن پوسـت  - 31/0**( وهیـ سـن درختـان، وزن م   شیافزا با

ـ )، قطـر م - 31/0**( وهیـ )، ضـخامت پوسـت م  - 45/0**( وهیم  وهی

ــرگ ( تــروژنی)، ن- 28/0*( ــرگ ( می) و پتاســ- 29/0*ب ) - 45/0**ب

 وهیــکــه نســبت گوشــت بــه وزن کــل م یلحــادر ،افــتیکـاهش  

ســن  داری. روابــط معنــ)6(جــدول  نشــان داد شی) افــزا33/0**(

ـ ا يایگو وهیم یفیصفات ک یخدرخت با بر مطلـب اسـت کـه     نی

  ).12در درختان جوان و مسن متفاوت است ( وهیم تیفیک

) نشان دادنـد کـه   14و همکاران ( دیمطلب، خل نیا دییتأ در

ـ  و،نیک یدر درختان نارنگ ـ فیبـر ک  يداریسن درخت اثر معن  تی

 یفیساله از نظر صفات کدرختان سه وهیکه م ياگونهدارد به وهیم

 وهیآب م تیفیهمچون ضخامت پوست، صاف بودن پوست و ک

     درختان مسن بودند. وهیاز م ترنییپا

  

  گیرينتیجه

ـ   زانیحاضر نشان داد که م قیتحق جینتا  ریخـاك تـأث   یمـاده آل

داشت.  وهیو ضخامت پوست م وهیبر وزن م يدارینمثبت و مع

ـ فیبـا ک  يهـا خـاك  يضرور ياز اجزا یکیخاك  یماده آل  تی

سـبب اصـالح و    تواندیم يمتعدد لیو به دال است يکشاورز

 جهیتنخاك و در یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف اتیبهبود خصوص

ـ      يزیحاصلخ شیافزا در خـاك   یخـاك شـود. وجـود مـاده آل

سـبب   توانـد یمـ  تروژنیدادن ن در دسترس قرار لیدلبه ژهیوبه

 وهیـ ضـخامت پوسـت م   نیعملکرد و همچن وه،یوزن م شیافزا

هاش خاك بر وزن و قطـر  پ شینشان داد که افزا جیشود. نتا

ـ مرکبـات   يهاش مناسب خاك بـرا دارد. پ یاثر منف وهیم  نیب

 نیـ هـاش خـاك از ا  پ شیافـزا  ایاست و کاهش  5/7تا  5/5

خاك و ممانعـت   ییبب برهم زدن تعادل عناصر غذادامنه به س

بر  یمنف ریمصرف، تأثعناصر کم ژهیوعناصر به یاز تحرك برخ

 زانیـ م شیمرکبات خواهـد داشـت. افـزا    وهیم تیفیو ک تیکم

و  یکـ یزیف طیبافـت و شـرا   رییـ ذرات شن خاك بـه سـبب تغ  

 یفـ یو ک یباعث بهبود صفات کمّ تواندیخاك م هیتهو شیافزا



  ...يهایژگیعناصر برگ با و خاك و غلظت يهایژگیروابط و یبررس

  

169  

پژوهش نشان داد که  نیا جیموضوع نتا نیا دییود. در تأش وهیم

مـورد مطالعـه    يهادر خاك باغ زهیدرصد شن و سنگر شیافزا

مــواد جامــد محلــول و کــاهش  شیباعــث بهبــود طعــم، افــزا

 نیپرتقـال واشـنگتن نـاول شـد. در همـ      وهیضخامت پوست م

مورد مطالعـه   يهاو رس در خاك لتیدرصد س شیراستا، افزا

 شیش طعــم، درصــد مـواد جامــد محلــول و افــزا سـبب کــاه 

رشـد درختـان    ییابتـدا  يهاشد. در سال وهیضخامت پوست م

 ییکـاربرد آب و مـواد غـذا    لیدلآنها به یشیمرکبات، رشد رو

ـ تول يهـا وهیم جهینتباال است و در اد،یز  نیـ شـده توسـط ا   دی

مشـاهده شـد کـه     قیـ تحق نیدارند. در ا ینییپا تیفیدرختان ک

مواد جامد محلـول   زانیبر م يداریاثر مثبت و معنسن درخت 

و درصـد گوشـت    دینسبت مواد جامد محلول به اس وه،یآب م

ـ بر ضخامت پوسـت م  يداریو معن یو اثر منف وهیم و وزن  وهی

خـاك و   ییمقدار عناصـر غـذا   نیارتباط ب یداشت. بررس وهیم

پرتقـال نشـان داد کـه عناصـر      وهیـ م یفیک يهایژگیبرگ با و

 ياقابل مالحظه ریتأث میفسفر و پتاس تروژن،یصرف شامل نپرم

وزن و  شیسبب افـزا  میپتاس که يطورهدارند ب وهیم تیفیبر ک

شـده امـا مقـدار     وهیـ ضخامت پوست م نیو همچن وهیاندازه م

کـل را   دیبه اسـ  لمواد جامد محلول و نسبت مواد جامد محلو

هش و را کـا  وهیـ درصـد گوشـت م   تروژنیکاهش داده است. ن

ـ داده است. فسفر خـاك ن  شیدرصد پوست آن را افزا  ریتـأث  زی

ـ  یداشـت. ارتبـاط   وهیبر اندازه و وزن م يداریمعن مقـدار   نیب

خـاك   يامـا مقـدار رو   شـد مشاهده ن یفیک يهایژگیآهن و و

  .شد وهیضخامت پوست م شیتنها سبب افزا
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Abstract 

Many factors including climate, type of rootstock, soil properties, geological factors, plant nutrition and irrigation affect 
the quantity and quality of orange fruit. In this study, the relations between citrus orchards conditions, their soil 
properties and leaf elements concentration and fruit quality were evaluated. The experiment was conducted as a 
randomized complete block design and soil, fruit and leaf samples were collected from six different regions of Darab, 
Fars, Iran. After fruit sampling, land properties such as physiographic features, slope, gravel, altitude and soil physical 
and chemical properties such as percent of sand, silt, clay, organic matter, calcium carbonate, pH and electrical 
conductivity and also N, P, K, Fe and Zn availability were determined. Several morphological and qualitative 
characteristics of fruit including, rind and flesh weight, rind thickness, length, diameter, fruit granulation, flavor, sugar 
and fruit juice acidity were determined. The contents of N, P, K, Fe and Zn in the collected leaves were determined. 
Three random samples were taken for each orchard and each replicate consisted of one tree. Results showed that fruit 
weight was correlated with the land slope, soil pH, electrical conductivity, soil organic matter content, soil N, P and K 
and leaf K content. Rind thickness showed a significant positive correlation with parameters such as land slope, 
electrical conductivity, organic matter, silt, clay and soil N, P and Zn and leaf N and K content. However, there was a 
significant negative correlation between rind thickness and soil gravel and sand contents. The relations between fruit 
granulation and soils calcium carbonate, gravel, organic matter content and soil K concentration were significant. TSS 
to TA ratio in fruit juices had significant negative correlation with land altitude, soils silt, calcium carbonate contents 
and leaf K content. Generally, many soil properties had significant effects on fruit quality but it seems that soil texture, 
organic matter, pH, P and K were more effective on fruit quality. 
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