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  چكيده
شود كه سطح زير كشت و ميزان توليد ساليانه آن،  مركبات، يكي از مهمترين محصوالت باغي كشور ايران محسوب مي

باالترين سطح زير ها، استان مازندران  از ميان همه استان. كشور اول جهان قرار داده است 10كشورمان را در زمره 
از جمله مديريت تغذيه،  ها بنابراين بهبود شرايط مديريتي باغ. كشت و توليد ساليانه را به خود اختصاص داده است

تشخيص . باشد ميوري از منابع طبيعي  در جهت افزايش عملكرد كمي و كيفي محصول و نيز افزايش بهره بزرگ گامي
هاي درختان در اعماق  به جهت گسترش ريشهاز جمله مركبات، درختان ميوه مناسب توصيه كودي اي و  وضعيت تغذيه

ها و ارقام مختلف مركبات در جذب  تفاوت پايهو نيز  عدم واكنش سريع آنها به مصرف عناصر غذاييمختلف خاك و 
لذا براي . تمواجه بوده اس  از نتايج آزمون خاك، همواره با چالش با استفاده، مختلفهاي  خاك درعناصر غذايي 

در اين  .اي درختان ميوه، استفاده از آزمون برگ با كمك آزمون خاك توصيه شده است تشخيص صحيح وضعيت تغذيه
اي درختان مركبات مورد بررسي قرار گرفت  عصاره ميوه براي تشخيص وضعيت تغذيه آزمونآزمايش امكان استفاده از 

داد كه براي بيشتر عناصر غذايي همبستگي بين غلظت عناصر غذايي در نتايج نشان . و با نتايج آزمون برگ مقايسه شد
دار بود و براي برخي عناصر غذايي همبستگي بين غلظت  عصاره ميوه با عملكرد، قطر و وزن ميوه از نظر آماري معني

. ميوه بود عناصر در عصاره ميوه با عملكرد ميوه، بيشتر از همبستگي بين غلظت عناصر غذايي در برگ با عملكرد
 تواند بسيار با ، اين روش ميسازي عصاره علت عدم مصرف مواد شيميايي براي آماده همچنين از نظر زيست محيطي به

، خشك كردن، پودر كردن، سوزانيدن و حل كردن در اسيد نمونه برگ مراحل آزمون برگ شامل تهيه. اهميت باشد
گيري خواهد  و اندازهكردن عصاره صاف ل آماده كردن عصاره، مراحل آزمون شامكه در آزمون عصاره،  است درحالي

  .خواهد بود تر صرفه بنابراين از نظر اقتصادي نيز به. شد
  .مركبات، توصيه كودي، عصاره ميوه، برگ: واژگان كليدي

  مقدمه

و توليد مركبات  هاي زيادي در امر پرورش كشور ايران از مناطق مستعد كشت مركبات است كه در چهار دهه اخير پيشرفت
). 6(كه از نظر سطح زير كشت، مقام هفتم و از نظر توليد، مقام ششم را در جهان به دست آورده است  داشته است به طوري

باغباني مازندران ارتباط تنگاتنگي  از سوي ديگر، .بيشترين توليد باغي كشور را به خود اختصاص داده است همچنين مركبات
 كه مقام اول سطح زير كشت و توليد مركبات را در بين ديگر استان ها، داراست  طوري با صنعت مركبات اين استان دارد به

. هاي رشد كشاورزي در هر كشور، مصرف متعادل كودهاي شيميايي است از شاخص يكي ).1384آمارنامه كشاورزي، (
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هايي هستند كه استفاده زياد و نادرست از آنها در درازمدت سبب تخريب خواص فيزيكوشيميايي  نمك كودهاي شيميايي،

پي خواهد  ها و در نهايت، موجب كاهش عملكرد كمي و كيفي محصول شده و نيز مشكالت زيست محيطي را در خاك
 .باشد مي مركباتدرختان اي كودي تعيين نيازهو اي  براي تشخيص وضعيت تغذيهآناليز برگ يك روش كاربردي . داشت

خيزي خاك، ارتباط پايدار ولي  داري دارد و با حاصل ارتباط معني ،غلظت باالي عناصر غذايي در برگ با رشد و عملكرد
و  3، 2( در تعيين نياز كودي مورد استفاده قرار گرفته استروشي  استفاده از آناليز عصاره هم به عنوان). 1(تري دارد  ضعيف

. ه استدست آمد زيادي از ارقام مركبات به تعداددر  برگ غلظت برخي عناصر غذاييهمبستگي بااليي بين عصاره و .  )5
عناصر به شوري و اثر عمليات زراعي بر جذب مركبات هاي مختلف  روشي مناسب براي تشخيص پاسخ پايه ،عصاره آزمون
آن كمتر احتمال آلودگي كند و  توليد مي يتر بيشتر و يكنواخت ي عصاره نسبت به برگ، نمونه. باشد ميتوسط درختان  غذايي
اي، توسط برخي از محققين مورد بررسي قرار  عصاره در ارزيابي مشكالت تغذيه زمونمزايا و معايب استفاده از آ. است

و  اي، ارتباط بهتر با پارامترهاي كيفي ميوه به وضعيت تغذيه تر سريع يابي عصاره، دست زموناز مزاياي آ). 4(گرفته است 
آزمون عصاره، . باشد مي) شود ويژه وقتي براي تعيين كيفيت ميوه از آن استفاده مي به(هاي ميوه  تر نمونه آوري آسان جمع

هرحال اين روش معايبي نيز دارد از ب. نداردگيري نيازي به استاندارد كردن  كمتري نياز دارد و در فرايند نمونههمچنين به زمان 
همانند ( عصاره زمونعالوه بر اين، استانداردهاي آ. هاي برگ خشك است تر از نمونه كه انبار و انتقال ميوه، مشكل جمله اين

مكان از اين رو در تحقيق حاضر، ا. )5و  3، 2( وجود ندارد، براي همه ارقام )برگ وجود دارند آزموناستانداردهايي كه براي 
ه و با نتايج آزمون برگ اي درختان مركبات مورد بررسي قرار گرفت عصاره ميوه براي تشخيص وضعيت تغذيه زموناستفاده از آ

  .مقايسه گرديد
  ها مواد و روش

درخت  28و  درخت پرتقال ايتاليايي 28عصاره با عملكرد و نيز وزن و قطر متوسط ميوه،  زمونبه منظور بررسي ارتباط آ
هاي برگ از درختان آزمايش تهيه شد  در تابستان نمونه. حومه شهرستان ساري انتخاب شدند هاي پرتقال تامسون ناول در باغ

ميوه از هر درخت به طور  30در زمان برداشت، عملكرد اين درختان ثبت و . گيري عناصر غذايي استفاده شد و براي اندازه
ها  گيري شد و عصاره ميوه هاي هر درخت اندازه در آزمايشگاه وزن و قطر متوسط ميوه. دگرديتصادفي به آزمايشگاه منتقل 

هاي به دست آمده با استفاده از  سپس ماتريس همبستگي بين داده. گيري شد استخراج و ميزان عناصر غذايي آنها اندازه
  .به دست آمد SPSSافزار  نرم

  نتايج و بحث
عصاره و برگ در جدول يك نشان عناصر غذايي غلظت نتايج همبستگي پيرسون بين عملكرد، وزن و قطر متوسط ميوه با 

داري  ، همبستگي معنيزمونم، منگنز و مس در هر دو آنيتروژن، منيزيشود عناصر  همان طور كه مالحظه مي. داده شده است
كلسيم عصاره با عملكرد و آهن عصاره با هر سه فاكتور در سطح . داشتندبا سه فاكتور عملكرد، وزن و قطر ميوه % 1در سطح 

همچنين . دار نشد اند در حاليكه همبستگي اين عناصر در برگ با فاكتورهاي مورد مطالعه معني داري داشته همبستگي معني% 5
كه تنها عملكرد با عنصر روي دار بود درحالي معني% 1همبستگي عنصر روي در عصاره با فاكتورهاي مورد بررسي در سطح 
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برگ با فاكتورهاي مورد بررسي در مورد عناصر  زموندرمقابل، همبستگي آ. داري نشان داد همبستگي معني% 5برگ در سطح 

  .عصاره بيشتر بود آزمونپتاسيم و فسفر نسبت به 
  كلي گيري نتيجه

برگ  زمونتراز آ هم اي درخت در مواردي عصاره براي تشخيص وضعيت تغذيه آزمونتوان ديد كه استفاده از  طور كلي مي به
سازي نمونه  توان با توجه به مزاياي كه در مراحل آماده بنابراين مي. برگ پاسخ داده است زمونو در مواردي نيز، بهتر از آ

  .  اي درخت استفاده كرد عصاره وجود دارد براي تشخيص وضعيت تغذيه
  

  يس همبستگي بين عملكرد، وزن و قطر متوسط ميوه با عناصر عصاره و برگ در ارقام مختلف مركباتماتر  - 1جدول 
  قطر ميوه ميوهوزن عملكرد 

      عملكرد
    -942/0**  ميوهوزن

   998/0** -951/0**  قطر ميوه
N972/0** 976/0** -924/0**  عصاره  
N968/0** 964/0** -963/0**  برگ  

Mg957/0** 965/0** -880/0**  عصاره  
Mg970/0** -962/0** -944/0**  برگ-  
Ca529/0 -518/0 627/0*  عصاره  
Ca085/0 108/0 -076/0  برگ  
K529/0 568/0* -367/0  عصاره  
K736/0** 725/0** -658/0*  برگ  
P126/0 -110/0 353/0  عصاره-  
P836/0** 817/0** -887/0** برگ  

Fe656/0* -658/0* 652/0*  عصاره-  
Fe263/0 257/0 -224/0  برگ  

Mn980/0** 986/0** -934/0**  عصاره  
Mn926/0** -919/0** 901/0**  برگ -  
Zn816/0** -794/0** 863/0**  عصاره -  
Zn524/0 524/0 -559/0*  برگ  
Cu837/0** -826/0** 901/0** عصاره-  
Cu851/0** -849/0** 736/0**  برگ -  
 

 

  منابع
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Abstract 
Citrus is one important horticultural crop in Iran that planting land and annual product of it 
placed Iran among 10 first countries of the world. Mazandaran, has the highest planting land 
and product between other provinces. Therefore improving of gardens condition include 
nutrition management, is an important step to increasing crop quality and quantity also can 
increase efficiency from natural resources. Diagnosis of nutritional status and suitable 
fertilizer recommendation for fruit trees like citrus, because extending of roots in different 
deeps of soil and lack of their rapid reaction to using of nutrient elements and also difference 
of various rootstocks and scions of citrus in uptake of nutrient elements in different soils, by 
soil analysis always face to challenge. So to suitable diagnosis of nutrient status of fruit trees, 
leaf analysis had been recommended with the help of soil analysis. In this experiment, 
possibility of using fruit juice analysis was evaluated to diagnose of nutritional status of citrus 
trees and compare with leaf analysis. Results showed that for major of nutrient elements, 
correlation between their concentration in juice with yield, fruit diameter and weight was 
significant and for some elements, correlation between their concentrations in juice with yield 
was higher than leaf analysis. Also because absence of chemical using to preparing juice 
sample, this method can be so important in environmental factors. Stages of leaf analysis 
include leaf sample preparing, drying, powdering, deflagrating, and dissolving in acid, but 
stages of juice analysis include juice preparing, filtering and measuring. Therefore it is more 
economical. 
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