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 چکیده

بر های کامل تصادفی به مدت هفت سال  ، آزمایشی در قالب طرح بلوکساتسوماتناوب باردهی نارنگی کاهش افزایش عملکرد و منظور به 
پاشی اوره در زمان محلول ،های گل( جوانهپاشی زمستانی اوره )قبل از تمایز محلول ،شامل شاهد تیمارهاانجام شد.  ساتسومانارنگی  اندرخت

 تفاوتنتایج نشان داد  ها( بودند. چه پاشی تابستانی اوره )پس از ریزش تابستانه میوهمحلول و ها( درصد گل 50گلدهی )باز شدن حداقل 
کیلوگرم به  19/94ی که عملکرد از طور به ،های اول و دوم آزمایش بسیار زیاد بودمحصول در سال پرمحصول و کم میانگین عملکرد بین سال

عملکرد بین  تفاوتداشتند. اما  تفاوتکیلوگرم  80کیلوگرم در کم محصول رسید که حدود  69/13ازای هر درخت در سال پرمحصول به 
عملکرد در  تفاوتنصف  تقریباًکیلوگرم رسید که  40های سوم و چهارم آزمایش( به حدود بعدی )سال محصول های پرمحصول و کمسال

های آزمایش شده پاشی اوره به تدریج موجب تعدیل تناوب باردهی در سال. بنابراین، محلولبودهای اول و دوم آزمایش( تناوب اول )سال
 طوری که بیشترین عملکرد تجمعی از به ،ی وجود داشتدار معنی تفاوتپاشی اوره از نظر عملکرد تجمعی، است. بین تیمارهای مختلف محلول

پاشی اوره بر شاخص تناوب باردهی از نظر تیمارهای مختلف محلول تأثیرپاشی در زمان گلدهی حاصل شد. همچنین  تیمارهای شاهد و محلول
پاشی در  زمستانی و محلولپاشی محلولدار بود. درختان در تیمار شاهد، بیشترین شاخص تناوب باردهی را داشتند و تیمارهای آماری معنی
ها را نسبت به شاهد افزایش پاشی اوره وزن متوسط میوهباردهی برخوردار بودند. همه تیمارهای محلولی از کمترین شاخص تناوبزمان گلده

 شود. پاشی زمستانه و بهاری اوره توصیه می دادند. بنابراین براساس نتایج این آزمایش جهت تعدیل تناوب باردهی، محلول
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ABSTRACT 

To increase yield and reduce alternate bearing of satsuma mandarin trees, an experiment was performed in 
randomized complete block design during seven years. Treatments include: control; winter urea spraying (before 
flower bud differentiation); urea spraying at full bloom (at the opening of at least 50% of flowers) and summer urea 
spraying (after summer physiological abscission of fruitlets). Results showed that yield difference between “on” and 
“off” years in the first and second years was very high as from 94.19 kg for each tree in the first (on) year reached to 
13.69 kg in the second (off) year which had about 80 kg difference. But yield difference in following “on” and “off” 
years (third and fourth years of experiment) reach to about 40 kg that was about half of previous alternate bearing 
cycle. Therefore, urea spraying adjusts alternate bearing during years of experiment, gradually. Treatments of urea 
spraying had significant difference on cumulative yield at 5% as the highest obtained from control and at flowering 
spray treatments. Also, effect of different urea treatments on alternate bearing index was significant. Control trees, 
had the most alternate bearing index and winter and spring spray treatments had the least alternate bearing index. All 
urea spray treatments increased fruit average weight compare to control. Therefore, based on the results of this 
project to modulate alternate bearing, winter and spring spraying of urea recommended. 
 
Keywords: Alternate bearing index, citrus, growth stage, nitrogen. 
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 مقدمه

تیره اورانتیوئیده هستند.  مرکباتاز تیره روتاسه و زیر

ولی فقط جنس  ،استسه جنس مهم  شاملمرکبات 

عنوان  میوه آن بهسیتروس جنبه اقتصادی دارد و 

جنس های مهم این  شود. گونه استفاده میخوری  تازه

 است و فروت، لیمو و الیم پرتقال، نارنگی، گریپشامل 

مهم و  چندین رقمدارای ها  از این جنسهر کدام 

سطح زیر کشت مرکبات در جهان باشند.  اقتصادی می

هزار  290حدود  ایران و در هکتار میلیون  5/8حدود 

از این نظر، کشور ایران در رتبه هشتم در  .هکتار است

درصد اراضی  6/34جهان قرار دارد. استان مازندران با 

بارور مرکبات کشور، بیشترین سطح زیر کشت 

 Asadi) اختصاص داده استمرکبات را به خود 

Kangarshahi et al., 2017). 

وارد شمال ایران  1309سال  در انشو هاینارنگی

شوند.  کشت میگردید و فقط در نوار ساحلی دریای خزر 

اما  ،هستندقابل برداشت   ماه از شهریور هااین نارنگی

 15تا  ماهمهر 15زمان رسیدن آن درشمال ایران 

اواری و وازه  انشو به دوگروه هاینارنگی .است ماه آبان

تر زودرساواری  وهنسبت به گروازه  گروهشوند میتقسیم 

کاوا، میاگاوا، ایشیتوان به وازه می از گروه .هستند

و از اشاره کرد یاما، هاشیموتو، اوکیتسو سوجی

 .دنوجود دار و فراست اوواری ارقام سیلورهیل اواری گروه

کوچک،  دارای درختان کند رشد، اندازه تاج نسبتاً میاگاوا

اندازه میوه متوسط است. های درختان باز  تاج و سرشاخه

تا درشت، پخ، پوست نازک و صاف، بدون بذر، شیرین، 

 همچنین این رقم .باشدمی زودرس و معطر، قند متوسط

به دیگر انشوها دارد  نسبتقابلیت انبارداری مناسبی 

(Anonymous, 2015.) 

تناوب باردهی یک پدیده معمول در بیشتر 

مرکبات تولید درختان میوه تجاری است. در صنعت 

  بهترین مشکالت، تناوب باردهی است  یکی از معمول

ی که در همه مناطق جهان، مشکل تناوب باردهی طور

ها،  در بیشتر ارقام تجاری مرکبات مانند نارنگی

ها و لیموها وجود دارد. تناوب  فروت ها، گریپ پرتقال

باردهی موجب نوسان زیادی در تولید مرکبات در 

تواند  که می  طوری  است بههای متوالی شده  سال

 تأثیرتجارت و اقتصاد کشورهای تولید کننده را تحت 

قرار دهد. بنابراین درک مشکل تناوب باردهی، دالیل 

 نیز بررسی اثرات عملیاتو  رخداد این پدیده اصلی

تواند در حل این مشکل بسیار  می متفاوت مدیریتی

 Arzani & Akhlaghi Amiri, 2000; Asadi) مفید باشد

Kangarshahi et al., 2011 تناوب باردهی نه تنها .)

بلکه بر درآمد  ،شود موجب کاهش درآمد باغدران می

بندی و صنایع تبدیلی،  های بسته ها و کارخانه کارگاه

منفی دارد. تناوب  تأثیربازاریابی و پایداری صنایع وابسته 

با یک رخداد اقلیمی نامناسب شروع  معموالًباردهی 

شود و در سال آور، تعداد زیاد میوه درختان با  می

ها در  های مانند کاهش رشد رویشی سرشاخه مکانیسم

های گل، ممانعت از شکفتن  تابستان، ریزش جوانه

های کلیدی  ها در بهار و کاهش یا عدم بیان ژن جوانه

تشکیل گل ها موجب کاهش  مورد نیاز برای توسعه گل

 (.Fichtner et al., 2017شوند ) در سال بعد می

تناوب باردهی درختان میوه به صورت محصول 

سنگین در سال پرمحصول و به دنبال آن یک محصول 

شود. تناوب محصول تعریف می سبک در سال کم

دار و همیشه سبز باردهی در بیشتر درختان میوه خزان

 & Monselise) دهدمانند مرکبات رخ می

Goldschmidt, 1982) مشکل اصلی تناوب باردهی در .

مرکبات، عملکرد نامنظم است که درختان تعداد 

زیادی میوه کوچک در یک سال و مقدار کمی میوه 

 ,.Monseliseet al) کنند درشت در سال بعد تولید می

پرمحصول و نتیجه در هر دو سال متوالی ) ، در(1981

طور نسبی باغداران به( درآمد خالص محصول کم

طورکلی، تناوب باردهی یک فرایند یابد. بهکاهش می

حفظ و پایداری است که بقای درختان میوه بارده را 

وحش(   های طبیعی )حیات رویشگاهدر در شرایط و 

. تناوب (Goldschmidt, 2005) کندپذیر می امکان

طور کامل در یک منطقه، در چند تواند بهباردهی می

های یا یک باغ، در یک درخت یا حتی بین شاخه باغ

 ,Monselise & Goldschmidt) یک درخت رخ دهد

. بیشتر ارقام نارنگی انشو و هیبریدهای آن (1982

 ,.Monselise et al) مستعد تناوب باردهی هستند

 هایرقم، شدت تناوب باردهی در برخی (1981

ای است که امکان دارد این درختان  مرکبات به اندازه

در سال پرمحصول دچار زوال شده و یا حتی از بین 
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های بروند. این زوال همراه با تخلیه کامل کربوهیدرات

 & Monselise) باشدذخیره در درختان می

Goldschmidt, 1982). اند  تحقیقات متعدد نشان داده

که درسال پرمحصول وجود تعداد زیادی میوه روی 

باشند،  ( میSinkمصرف کننده ) یدرخت که اعضا

های  ها در اندام ت اعظم کربوهیدراتمسبب مصرف قس

هوایی شده و درنتیجه انتقال مواد غذایی و 

یابد. دراین حال  ها به ریشه کاهش می کربوهیدرات

ریشه دچار گرسنگی شدید شده و توان ریشه برای 

 صر. کمبود عناشود کاسته می جذب عناصر غذایی

شود و  موجب اختالل در توازن هورمونی می نیز غذایی

مجموع این عوامل سبب جلوگیری از تشکیل جوانه 

محصول گردد. در سال کم  گل درسال کم محصول می

توانایی خود را برای سال آینده افزایش  اًدرخت مجدد

 ;Asadi Kangarshahi et al., 2011) دهد می

Goldschmidt, 2005.).  از نقطه نظر مدیریت باغ، در

که آیا یک محصول سبک یا گویی اینحال حاضر پیش

محصول در فصل  یا کم پرمحصول سنگین موجب سال

غیر ممکن است. تاکنون، بهترین  تقریباًآتی شود 

گویی تناوب باردهی مشخص نشده  شاخص برای پیش

گویی برای هر  است و به احتمال زیاد شاخص پیش

 باشد. رقم می رقم، خاص آن

دهی در  پاشی زمستانه نیتروژن قبل از گل محلول

عملکرد و  (Flower initiation)انگیزی  طول دوره گل

های درختان پرتقال واشنگتن ناول را افزایش  تعداد میوه

. دوره تشکیل میوه )ریزش اولیه (Lovatt, 1999)داد 

میوه از ترین مرحله توسعه  ترین و حیاتیها( مهم چه میوه

ها در طول  چه داران است. نگهداری بیشتر میوه دیدگاه باغ

این دوره با عملکرد نهایی درختان ارتباط مستقیم دارد. 

در طول دوره گلدهی و تشکیل میوه، تقاضای زیادی 

برای عناصر غذایی وجود دارد. در مقابل، درجه حرارت 

اد گر درجه سانتی 15کمتر از  معموالًخاک در این زمان 

طور معمول، درختان  . به(Hamid et al., 1988)است 

مرکبات در اوایل فصل رشد، به علت فعالیت متابولیک 

پایین ریشه، حاللیت کم عناصر غذایی در محلول خاک، 

تعرق کم و انتقال پایین عناصر غذایی در مسیر تعرق، از 

 Asadi)راندمان جذب بسیار پایینی برخوردار هستند 

Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2014).  لذا توانایی

 قابل استفاده  موجودعناصر غذایی  جذبدرختان برای 

به عوامل زیادی  معموالًدر خاک کم است و این توانایی 

غیر از تقاضای عناصر غذایی درختان بستگی دارد. 

های مختلف نشان داده است که حدود پنجاه  گزارش

ها هستند برگدرصد نیتروژن درختان مرکبات در 

ها، در همچنین حدود پنجاه درصد از این نیتروژن برگ

فسفات کربوکسیالز وجود دارد که آنزیم ریبولوزبی

مهمترین آنزیم فتوسنتزی است و در راندمان فتوسنتز 

ها در تولید و نقش اساسی دارد لذا نیتروژن بهینه در برگ

 ,.Lovatt et alاست ) مؤثرها بسیار تجمع کربوهیدرات

1988a, 1992; Mozhar et al., 2007)همچنین . 

پاشی اوره در  دهد که محلول تحقیقات متعدد نشان می

دهی  طول یا پس از دوره تنش سرمایی، میزان گل

مرکبات را با افزایش غلظت آمونیم در درختان افزایش 

 160پاشی اوره در درختان پرتقال ناول ) دهد. محلول می

هر درخت( موجب افزایش آمونیم،  گرم نیتروژن به ازای

های زایشی و همچنین افزایش تعداد  افزایش تعداد شاخه

، (Lovatt et al., 1988) شودمیگل در هر شاخه زایشی 

و  (Arginine) در این درختان، آمونیم به آرجینین

ها  شود که با توسعه میوه تبدیل می  آمین آرجینین به پلی

پاشی  . محلول(Sagee & Lovatt, 1991) در ارتباط است

اوره )با غلظت پایین بیورت( در زمان گلدهی کامل، 

ها و سرعت رشد و  آمین غلظت آمونیم، آرجینین و پلی

ی دار معنیطور   های برگی را به آذین ها و گل اندازه میوه

مطالعات های  . براساس یافته(Corona, 1994) افزایش داد

ها را تحریک  آمین بیوسنتز پلیپاشی اوره،  ، محلولپیشین

پاشی اوره با بیورت پایین در انتهای  کند و محلول می

مرحله تقسیم سلولی )فاز اول رشد میوه( سرعت تقسیم 

دهد  سلولی و نیز طول دوره تقسیم سلولی را افزایش می

ی بر دار معنی تأثیرطورکلی، اندازه میوه را بدون   و به

ها،  آمین افزایش مقدار پلیدهد.  تشکیل میوه افزایش می

عالوه   های در حال توسعه به سرعت رشد و اندازه میوه

 دهد ها را برای تشکیل میوه افزایش می پتانسیل گل

(Corona, 1994; Lovatt, 1999; Lovatt et al., 1992) .

در  5دهی )با غلظت  پاشی زمستانه اوره قبل از گل محلول

هزار نیتروژن(، موجب افزایش تشکیل میوه و عملکرد 

درختان پرتقال ناول نسبت به شاهد در سه سال متوالی 

نشان  چندین تحقیق . نتایج(Ali & Lovatt, 1994)شد 
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پاشی زمستانه  داد که افزایش عملکرد ناشی از محلول

 .اوره، ناشی از بهبود وضعیت نیتروژن درختان نیست

که غلظت نیتروژن برگ در همه درختان قبل از  طوری به

ی بین دار معنیانجام آزمایش در حد بهینه بود و ارتباط 

 وضعیت نیتروژن درختان و عملکرد وجود نداشت

(Corona, 1994; Lovatt, 1999; Ali & Lovatt, 1994) .

ی بر دار معنیطور   پاشی زمستانه اوره به زمان محلول

دارد.  تأثیرتجمعی درختان مرکبات  افزایش عملکرد

پاشی سه سال متوالی در بهمن ماه )در زمان گل  محلول

های گل(  انگیزی( و در اسفند ماه )قبل از تمایز جوانه

تن در هکتار  16و  21موجب افزایش تجمعی حدود 

پاشی  . محلول(Ali & Lovatt, 1994)نسبت به شاهد شد 

 20درصد و نیتروژن  1/0اوره با بیورت پایین )بیورت 

درصد( به شکل پوشش کامل، عملکرد کل و تعداد میوه 

ی افزایش داد. همه دار معنیطور   به ازای هر درخت را به

ای از نیتروژن و دیگر عناصر غذایی  درختان غلظت بهینه

)مطابق آزمون برگ در شهریور سال قبل( داشتند و 

تن در  11تا  7مقدار افزایش عملکرد نسبت به شاهد از 

 .(Ali & Lovatt, 1994) هکتار بود

پاشی  نتایج پژوهش دیگری نشان داد که محلول   

تواند عملکرد یا اندازه میوه  ی میدار معنیطور  اوره به

پاشی اوره از  طورکلی، محلول مرکبات را افزایش دهد. به

انگیزی تا تشکیل میوه، عملکرد درختان را   شروع گل

 ی افزایش داد. دردار معنیطور  میوه بهبدون کاهش اندازه 

پاشی در انتهای مرحله تقسیم سلولی  که، محلول  حالی

طور  )زمان حداکثر ضخامت پوست(، اندازه میوه را به

ی بر دار معنیتأثیرکه  ی افزایش داد بدون ایندار معنی

پاشی اوره،  محلول. (Lovatt, 1999)عملکرد داشته باشد 

افزایش تشکیل میوه  سبب شکوفاییهفته قبل از  8-6

درختان والنسیای پاشی اوره  محلول. (Rabe, 1994)گردید

ژانویه،  11دسامبر تا  25بالغ در فاصله زمانی بین 

دهی را افزایش داد، با ادامه تیمار طی چهار سال،  گل

پاشی اوره در زمستان و  عملکرد تیمارهای محلول

 ,Albrigo) دهی، افزایش یافت همچنین قبل از گل

برداشت میوه  پاشی اوره قبل و بعد از نتایج محلول .(1999

رشد درخت، گلدهی و  بردرصد(  5/0 -3)با غلظت 

پاشی اوره  تشکیل میوه در نارنگی نشان داد که محلول

ها را افزایش داد  برای درختان با محصول زیاد، شمار گل

هش ها را کا و مصرف اوره در درختان با بارکم شمار گل

پاشی اوره  محلول .(Young & Kwangchool, 1997)داد 

 6با بیورت کم )با غلظت یک درصد( یک یا دو بار حدود 

باعث افزایش عملکرد شد و  شکوفاییهفته قبل از  8الی 

 6/2ها کمتر از  آن  برگ نیتروژن ی که میزانیها در باغ

 .بود دار معنی آماری نظر درصد بود افزایش عملکرد از

روز بعد از  25الی  14میزان آمونیم برگ حدود 

افزایش گلدهی و  سببپاشی افزایش یافت که  محلول

 .(Reuther & Smith, 1954) تشکیل میوه شد

اکتبر، نوامبر و  15% در پرتقال در 2پاشی اوره  محلول

دسامبر در پاکستان سبب افزایش عملکرد، افزایش 

به شاهدگردید های درجه یک و با کیفیت نسبت  میوه

(Saleem et al., 2008) .پاشی  همچنین نتایج محلول

های مختلف بر تشکیل میوه  زمستانه اوره در زمان

درختان پرتقال واشنگتن ناول نشان داد که درختانی که 

پاشی شده بودند تشکیل میوه در  در ژانویه و فوریه محلول

 ی افزایش یافتدار معنی طور  بهها نسبت به شاهد  آن

 ی در غلظت نیتروژن برگ نداشتدار معنی تأثیر ولی

(Ali & Lovatt, 1992; 1994; Lovatt et al., 1992). 

میزان دهد که  ها نشان می نتایج برخی پژوهش

ی با دار معنیها در ارقام مختلف مرکبات تفاوت  آمین پلی

های  آذین ها در گل آمین هم ندارند همچنین  غلظت پلی

ی دار معنیهای بدون برگ تفاوت  آذین یا گل برگی

عنوان یک منبع نیتروژن و نه به   ها به آمین نداشت و پلی

 عنوان تنظیم کننده تشکیل میوه در گیاه عمل کردند

(Arias et al., 2005). پاشی اوره سبب افزایش  محلول

عملکرد به علت افزایش تعداد میوه شد زیرا  دار معنی

ی نکرده بود، همچنین تعداد دار معنی اندازه میوه تغییر

 El-Otmani et) های درجه یک افزایش یافت کل میوه

al., 2002). 

های اخیر کشت نارنگی انشوی میاگاوا در در سال

شمال ایران، به سرعت در حال گسترش است. این 

های ناول نارنگی دارای ارزش اقتصادی بیشتری از پرتقال

 ,Asadi Kangarshahi & Akhlaghi Amiri)است 

رسی، قند های بارز این نارنگی، پیش. از ویژگی(2014

باشد. باال، اسید مناسب و سهولت پوست شدن آن می

بنابراین این رقم، بخش مهمی از صنعت مرکبات شرق 

حال، تناوب باردهی و عملکرد با اینمازندران شده است. 
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باشد. تناوب باردهی بر  پایین از مشکالت این رقم می

عملکرد، اندازه و کیفیت میوه و در نهایت سود خالص 

زیادی دارد. این مطالعه بر نارنگی  تأثیرتولیدکنندگان 

تعیین  آنانشوی میاگاوا متمرکز شده است و هدف اصلی 

عملیات مدیریتی است که بتواند تناوب باردهی را کاهش 

مانند مدیریت  هاییداده یا حذف کند. بنابراین، روش

پاشی اوره و تنک زمان هرس، مصرف نیتروژن، محلول

 میوه مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 ها مواد و روش

حومه  طی مطالعات اولیه یک قطعه باغ نارنگی انشو در

که درختان این باغ  طوری هب ،شدساری انتخاب  شهرستان

. بودندمشابه  تقریباًاز نظر سن، اندازه و از لحاظ مدیریتی 

همچنین از قطعه مورد نظر، درختانی برای آزمایش 

انتخاب شدند که از نظر زمانی، چرخه تناوب باردهی 

که در شروع آزمایش همه درختان  یطور بهمشابه داشتند 

های خاک  قبل از اجرای آزمایش نمونهدر سال آور بودند. 

سایه انداز از متری  سانتی 30–60و  0-30عمق  دواز 

 ها تهیه و پس از انتقال و آماده سازی نمونهدرختان 

(Asadi Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2014a) ،

)بافت،  ها و شیمیایی آنی خصوصیات فیزیکبرخی 

شوری، آهک، ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی و 

همچنین قابلیت استفاده عناصر غذایی فسفر، پتاسیم، 

 گیری شد هانداز منیزیم، آهن، منگنز، روی و مس(

(Ahyaee & Behbahanizadeh, 1998 .) همچنین

 نظر تهیه ماه از درختان مورد مردادهای برگ در  نمونه

(Asadi Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2014a ) و

ها از قبیل نیتروژن، فسفر،  میزان عناصر غذایی آن

گیری  اندازهر ومنگنز، روی، مس و ب پتاسیم،منیزیم، آهن،

های  آزمایش در قالب طرح بلوک .(Emami, 1996) شد

کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت هفت سال در 

سن و اندازه  )بااصله درخت نارنگی انشو  32مجموع با 

 :T2شاهد؛  :T1 شامل . تیمارهاانجام شد (یکسان تقریباً

های گل(؛  پاشی زمستانی اوره )قبل از تمایز جوانهمحلول

T3: پاشی اوره در زمان گلدهی )باز شدن حداقل محلول

پاشی تابستانی اوره )پس از محلول :T4ها(؛  درصد گل 50

 ,Asadi Kangarshahi) ها( بودند چه ریزش تابستانه میوه

2019.) 

با در کلیه تیمارها  کودهای شیمیاییمصرف مقدار 

خاک و برگ در  عناصر غذاییمیانگین مقدار توجه به 

 بهدرختان انجام شد عملکرد میانگین و همچنین 

کیلوگرم  100کیلوگرم نیتروژن،  160ی که طور 

 50(، P2O5کیلوگرم فسفر ) 60(، K2Oپتاسیم )

 Asadi) کیلوگرم سولفات منیزیم در هکتار مصرف شد

Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2014b .) نیتروژن

در سه تقسیط، تقسیط اول صورت سولفات آمونیم  هب

اردیبهشت در اواخر دوم اواخر اسفندماه، تقسیط  در

یک ماه بعد از        وم، ستشکیل میوه و تقسیط پس از ماه 

 و سولفات پتاسیم شکل  ه، پتاسیم بدومتقسیط 

درصد پس از  20)سولفات منیزیم  شکل ه منیزیم ب

درصد در مرحله ریزش فیزیولوژی و  35تشکیل میوه، 

 و کود فسفریها(   میوه درصد پس از شروع توسعه 45

 Asadi) شدتأمین  از منبع اسید فسفریک 

Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2014b.)  تقسیط

های  صورت خاکی، سایر تقسیط اول نیتروژن به

نیتروژن و همچنین مصرف پتاسیم، منیزیم و فسفر 

)اسید فسفریک( به شکل کودآبیاری مصرف شد. 

به آزمون خاک، برگ و میزان مصرف نیتروژن با توجه 

 عملکرد درختان برای تمام تیمارها یکسان بود.

تورم قبل از اوره، در اسفندماه  زمستانه پاشی محلول

ی اوره در زمان پاش محلول، درهزار 7با غلظت ها  جوانه

ی تابستانه پاش محلولدر هزار و  3تمام گل با غلظت 

میوه در هزار پس از ریزش فیزیولوژی  5اوره با غلظت 

 ,Asadi Kangarshahi) در سال پرمحصول انجام شد

در طول فصل رشد عملیات زراعی مانند سم (. 2019

طور  ههای هرز و غیره بپاشی، آبیاری، دفع علف

. درپایان فصل رشد میزان عملکرد شدیکسان اعمال 

از و  های هر درخت برداشت و توزین شد()میوه تعیین

و  انتخاب تصادفی طور بهه عدد میو 25تعداد هر تیمار 

 گیری خصوصیات کیفی به آزمایشگاه جهت اندازه

شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاه بخش تحقیقات 

عملکرد درختان، د. یمنتقل گردخاک و آب مازندران 

عنوان ه ب میوه و شاخص تناوب باردهی وزنقطر میوه، 

 .های گیاهی در نظر گرفته شدپاسخ

باردهی، ابتدا نسبت برای تعیین شاخص تناوب 

های متوالی به مجموع عملکرد  تفاضل عملکرد در سال
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ها  همان دو سال محاسبه گردید و سپس از مجموع آن

 Asadi Kangarshahi) ( گرفته شد1میانگین )معادله 

et al., 2011) روش محاسبه شاخص تناوب باردهی .

 به بیان ریاضی به صورت زیر است: 

I                              (             1رابطه  =
1

n−1
 

(
a2− a1

a2+ a1
+

a3− a2

a3+ a2
 +

a4− a3

a4+ a3
+ ⋯ +  

an− an−1

an+ an−1
). 

 

Iشاخص تناوب باردهی : 

a1 …anهای متوالی  : عملکرد در سال 

nهای آزمایش.  : تعداد سال 

های حاصل با استفاده از  کلیه دادهدر پایان، 

 مورد تجزیه واریانس Fو آزمون  SPSSآماری افزار نرم

قرار گرفت و مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه با 

 .دانکن انجام شدای  چند دامنهاستفاده از آزمون 

 

 ج و بحثنتای

نتایج تجزیه خاک و برگ قبل از اجرای آزمایش به 

آورده شده است. همچنین  2و  1های  ترتیب در جدول

نارنگی  تقویم زمانی برخی از مراحل کلیدی فنولوژی

و نتایج تجزیه  انشوی میاگاوا در منطقه آزمایشی

نشان  4و  3های ها به ترتیب در جدولواریانس داده

 .داده شده است

 
 .ساتسومای اوره بر نارنگی پاش محلولباغ محل آزمایش تاثیر نتایج تجزیه خاک . 1دول ج

Table 1. Results of orchard soil analysis of the effect of urea foliar application on satsuma mandarin. 
Cu Mn Zn Fe Mg  K P O.M T.N.V. CEC 

pH EC Depth 
(mg/kg soil) (%) (%) (cmol/kg) (dS/m) (cm) 

1.01 3.7 1.5 4.6 545  447 21 1.98 25 23.5 7.7 0.97 0-30 
0.98 3.6 1.4 5.2 489  248 12 1.30 28 25 7.9 1.24 31-60 

Soil texture: Clay loam 
 

 مورد مطالعه پیش از شروع آزمایش.ساتسوما نارنگی درختان نتایج تجزیه برگ  .2 جدول

Table 2. The leaf analysis results of the satsuma mandarin trees studied before the start of the experiment. 
B Cu Mn Zn Fe Ca Mg K P N 

Concentration in leaf 
g/g leaf dry weightµ % based on leaf dry weight 

54 15.30 22.12 18.20 195 4.30 0.27 0.94 0.16 2.10 Sample 
 

 (Asadi Kangarshahi, 2019در شرق مازندران)ساتسوما مراحل فنولوژی رشد نارنگی . 3جدول 
Table 3. Phenological growth stages of satsuma mandarin in Southeast of the Caspian Sea 

(Asadi Kangarshahi, 2019)   
Miyagawa Satsuma andarin Phonological growth Fruit development 

30 March – 9 April Spring shoot - 
25 – 30 April Hollow ball 

Phase I 5 – 15 May Beginning of fruit set 
5 – 10 June Beginning of physiological fruit drop 
15 – 20 June End of physiological fruit drop 
15 – 20 June Beginning of cell enlargement 

Phase II 1 – 6 September Beginning of autumn shoot 
6 – 11 September Beginning of fruit colouring (colour – break) 

16 – 21 September Fruit ripe for picking 
20 September – 20 October Fruit ripe for consumption Phase III 

1 – 11 November End of autumn shoot - 
 

 .ساتسومابر شاخص تناوب باردهی و برخی صفات میوه نارنگی  اوره پاشی محلول اثر . نتایج تجزیه واریانس مرکب4جدول 

Table 4. Results of composite variance analysis effect of urea spraying in alternate bearing index and some properties 
of satsuma mandarin fruit. 

Mean of squares   

Fruit yield Fruit diameter Fruit weight Alternate bearing index df Source of variation  
5012** 

608* 
1262* 

0.367** 
3 Urea spraying 

14976** 
1771* 

11978* 
0.159* 

6 Year 
897** 

73* 
2097* 

0.101* 
18 Year× Urea spraying 

25.98 13.19 13.57 16.86 - C.V. 

ns :** درصد. 1و  5دار در سطح احتمال  معنی تفاوتدار و  معنی تفاوتبدون به ترتیب ، * و 
ns, *, **:Non-significant and significantly different at 5 and 1% of probability levels, respectively. 
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( 1های مختلف )شکلنتایج عملکرد درختان در سال

پرمحصول و  سالعملکرد بین  تفاوتنشان داد که 

های اول و دوم آزمایش بسیار زیاد محصول در سال کم

کیلوگرم به ازای هر  19/94ی که عملکرد از طور  به ،بود

کیلوگرم در  69/13درخت در سال اول )پرمحصول( به 

کیلوگرم  80رسید که حدود محصول(  سال دوم )کم

های دهد. اما اختالف عملکرد بین سالاختالف نشان می

های سوم و چهارم محصول بعدی )سال پرمحصول و کم

نصف  تقریباًکیلوگرم رسید که  40آزمایش( به حدود 

و دوم  های اولعملکرد در تناوب اول )سالتفاوت 

(. همچنین نتایج نشان 1باشد )شکل آزمایش( می

(، درختان 1دهد که مطابق روند تناوب باردهی )شکل  می

گرفتند و عملکرد  در سال هفتم باید در سال آور قرار می

داشتند اما به علت تنش سرما  بیشتری از سال ششم می

ماه ان در اواخر سال ششم )اواسط بهمنو یخبند

( در استان مازندران، خسارت شدیدی به 1392سال

شد و کاهش عملکرد درختان  های درختان وارد سرشاخه

در سال هفتم ناشی از خسارت این تنش سرما و 

 Asadi Kangarshahi & Akhlaghiیخبندان بود )

Amiri, 2014b .)ها نشان داده است  نتایج بیشتر پژوهش

در طول دوره گلدهی و تشکیل میوه، نیاز و تقاضای 

زیادی برای عناصر غذایی از جمله نیتروژن وجود دارد و 

طور   دهد که به ز طرف دیگر این دوره، زمانی رخ میا

طورکلی درجه   خاک پایین است و به دمایمعمول 

گراد است.  درجه سانتی 15حرارت خاک کمتر از 

های متابولیک ریشه، حاللیت عناصر غذایی در  فعالیت

محلول خاک و انتقال عناصر غذایی در مسیر تعرق با 

 Hamid et) یابد کاهش درجه حرارت خاک کاهش می

al., 1988).  بنابراین توانایی درختان برای استفاده از

عناصر غذایی مصرفی در خاک به عوامل زیادی غیر از 

نیاز و تقاضای درختان برای این عناصر بستگی دارد. اما 

پاشی برخی عناصر غذایی از جمله نیتروژن در  محلول

ها در  امها یا دیگر اند تواند توسط برگ زمان مناسب می

مراحل خاص فنولوژی جذب شوند و در افزایش عملکرد 

(. Lovatt, 1999درختان مرکبات مؤثر باشند )

انگیزی تا قبل از  پاشی اوره در طول دوره گل محلول

های گل موجب افزایش غلظت آمونیم،  تمایز جوانه

ها در  های زایشی و همچنین تعداد گل تعداد سرشاخه

 ,Lovatt et al., 1988aود )ش زایشی می هر سرشاخه

1988b.) پاشی زمستانه اوره موجب افزایش  محلول

شود آمونیم به آرجنین  غلظت آمونیم در بافت برگ می

 & Sageeشود ) آمین تبدیل می و آرجنین به پلی

Lovatt, 1991ها و گلدهی  ها در ایجاد گل آمین ( و پلی

پاشی  (. محلولAli & Lovatt, 1995نقش ویژه دارند )

اوره در زمان گلدهی، غلظت آمونیم، آرجنین و 

ها  چه ها و همچنین سرعت رشد و اندازه میوه آمین پلی

داری افزایش  طورمعنی های برگ را به آذین در گل

های متعدد  (. نتایج پژوهشCorona, 1994دهد ) می

پاشی اوره بیوسنتز  دهد که محلول نشان می

ها در تقسیم  آمین پلیکند و  ها را تحریک می آمین پلی

ها نقش دارند و تقسیم سلولی را تشدید  سلول

  کنند. می
 

 
سال سوم،  =3= سال دوم، 2= سال اول، 1) پاشی اوره آزمایش محلولدر ساتسوما نارنگی سال در عملکرد درختان  تأثیر. 1 شکل

 هفتم(= سال 6= سال ششم و 5= سال چهارم، 4
Figure 1. Effect of year on yield of trees satsuma mandarin in urea spraying experiment (1 = first year, 2 = second 

year, 3 = third year, 4 = fourth year, 5 = sixth year and 6 = seventh year) 
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یل میوه محدودیت فراهمی در زمان گلدهی و تشک
نیتروژن وجود دارد و این محدودیت به علت کاهش 

ها  تعرق و کاهش جذب عناصر غذایی توسط ریشه
ناشی از درجه حرارت پایین خاک و هوای محیط است 

(Hamid et al., 1988; Raiesi & Moradi, 2018.) 
آغازی در  پاشی زمستانه اوره در زمان گل محلول

کالیفرنیا، عملکرد درختان مرکبات را های جنوب  باغ
داری افزایش داد. اما  طورمعنی در سه سال متوالی به

آغازی، عملکرد درختان را در  پاشی قبل از گل محلول
دو سال از سه سال افزایش داد و این افزایش عملکرد 
همراه با کاهش اندازه میوه نبود. نتایج نشان داد که 

افزایش غلظت نیتروژن این افزایش عملکرد ناشی از 
برگ نبود و نتایج آزمون برگ نشان داد که غلظت 

 ,Lovattنیتروژن برگ درختان در حد بهینه بود )

پاشی اوره با غلظت پنج در هزار در دی،  (. محلول1999
اسفند و تیرماه موجب افزایش غلظت نیتروژن برگ و 

 & Raiesiتشکیل میوه در درختان تامسون ناول شد )

Moradi, 2018پاشی اوره در  (. گزارش شده که محلول
در هزار(، عملکرد درختان  6زمان تمام گل )با غلظت 

با  ها را به ازای هر درخت افزایش داد و تعداد میوه
که نتایج آزمون برگ درختان در شهریور ماه  وجود این

سال گذشته نشان داد که غلظت نیتروژن برگ در حد 
ی عملکرد درختان را حدود پاش بهینه بود، این محلول

(. Ali & Lovatt, 1994تن درهکتار افزایش داد ) 7
همچنین تحقیقات متعدد نشان داده است که 

پاشی اوره در طول یا پس از دوره تنش سرما،  محلول
دهد  ها را در درختان مرکبات افزایش می تعداد گل

(Lovatt et al., 1988a, 1988bمحلول .)  پاشی اوره در
مان موجب افزایش غلظت آمونیم در برگ و این ز
ها، پتانسیل  آمین های گل شده و افزایش پلی جوانه

ها برای تشکیل  ها و همچنین پتانسیل گل تشکیل گل
 ,Schalk, 2012; Coronaدهد ) میوه را افزایش می

1994; Lovatt et al., 1992.) 
تأثیر تیمارهای مختلف اوره بر عملکرد درختان در 

تیمارهای  آمده است. 2آزمایش در شکل  هایسال
T2 ،T1 ،T1 ،T3 ،T4 ،T3  وT2  به ترتیب بیشترین و

- به T1و  T4 ،T3 ،T1و  T3 ،T2 ،T4 ،T2تیمارهای 
های اول تا هفتم ترتیب کمترین عملکرد را در سال

آزمایش داشتند. نتایج عملکرد تجمعی آزمایش 
است. نشان داده شده  3پاشی اوره در شکل محلول

اوره از نظر عملکرد پاشی بین تیمارهای مختلف محلول
درصد وجود  5داری در سطح  تجمعی، اختالف معنی

که بیشترین عملکرد تجمعی از تیمارهای  طوری داشت، به
T1  وT3  حاصل شد و در مقابل، تیمارهایT2  وT4  از

عملکرد تجمعی کمتری برخوردار بودند. همچنین تأثیر 
پاشی اوره بر شاخص تناوب ف محلولتیمارهای مختل

دار بود درصد معنی 5باردهی از نظر آماری در سطح 
، بیشترین شاخص تناوب T2(. درختان در تیمار 4)شکل 

از کمترین  T3و  T1باردهی را داشتند و تیمارهای 
شاخص تناوب باردهی برخوردار بودند. شاخص تناوب 

آزمایش  T4و  T1 ،T2 ،T3باردهی در تیمارهای 
 46/0و  38/0، 49/0، 38/0پاشی اوره به ترتیب  محلول

 تفاوتدرصد با هم  5بود که از نظر آماری در سطح 
 داری داشتند.معنی

 

 
= سال 88، 1387= سال87) متوالی  پاشی اوره بر عملکرد درختان نارنگی ساتسوما در هفت سال . مقایسه میانگین اثرمحلول2شکل 

 (.1393= سال 93و  1392= سال 92، 1391= سال 91، 1390= سال 90، 1389= سال 89، 1388
Figure 2. Mean comparison effect of urea spraying on yield of trees satsuma mandarin in seven consecutive years 

(87 = 2008, 88 = 2009, 89 = 2010, 90 = 2011, 91 = 2012, 92 = 2013 and 93 = 2014). 
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به ترتیب نتایج تأثیر سال و  10تا  5های در شکل

ی اوره و برهمکنش آنها بر پاش محلولتیمارهای مختلف 

میانگین وزن و قطر متوسط میوه نشان داده شده است. 

ها را میوه پاشی اوره وزن متوسطهمه تیمارهای محلول

اما بین  ،( افزایش دادندT1نسبت به شاهد )تیمار 

پاشی اوره تفاوت محلول T4و  T2 ،T3تیمارهای 

داری وجود نداشت. همچنین بین تیمارهای مختلف معنی

 تفاوتپاشی اوره از نظر تأثیرشان بر قطر میوه، محلول

پاشی اوره سبب افزایش  داری وجود نداشت. محلولمعنی

ر عملکرد گردید. افزایش عملکرد به علت افزایش دا معنی

داری نکرد.  تعداد میوه بود زیرا اندازه میوه تغییر معنی

یک افزایش یافت  های درجه همچنین تعداد کل میوه

(El-Otmani et al., 2002.)  نتایج تأثیر تیمارهای مختلف

پاشی اوره در مراحل مختلف رشد نشان داد که  محلول

 های گل تأثیراوره قبل از تمایز جوانهپاشی  محلول

داری در غلظت نیتروژن برگ نداشت اما  معنی

پاشی اوره در زمان گلدهی و پس از ریزش  محلول

فیزیولوژی )ریزش تابستانه(، غلظت نیتروژن برگ را 

( 5)جدول  داری افزایش داد معنی طور  نسبت به شاهد به

بقت دارد که که با نتایج تحقیقات دیگر پژوهشگران مطا

راندمان نفوذ اوره به بافت برگ درختان  گزارش کردند

پاشی اوره زمستانه بسیار کم است و  مرکبات در محلول

داری در غلظت نیتروژن برگ ندارد اما همین  معنی تأثیر

ها را تحریک کرده و  آمین تواند بیوسنتز پلیجذب کم می

 Bondada et al., 2001; Aliؤثر باشد در تشکیل میوه م

& Lovatt, 1994.) 

 

 
 =T2 ،شاهد =T1) طی هفت سالمیاگاوا  ساتسومانارنگی عملکرد تجمعی درختان پاشی اوره بر  مقایسه میانگین اثر محلول. 3شکل

 اوره( تابستانی پاشیمحلول =T4 ،گلدهی زمان در اوره پاشیمحلول =T3 ،اوره زمستانی پاشیمحلول
Figure 3. Mean comparison effect of urea spraying on cumulative yield of trees satsuma mandarin during seven years 
(T1= control, T2= winter urea foliar application, T3= foliar application of urea at flowering time, T4= summer foliar 

application of urea) 
 

 
-محلول =T2 شاهد، =T1) طی هفت سالساتسوما  پاشی اوره بر شاخص تناوب باردهی نارنگی محلول مقایسه میانگین اثر. 4شکل

 اوره(. تابستانی پاشیمحلول =T4 گلدهی، زمان در اوره پاشیمحلول =T3 اوره، زمستانی پاشی

Figure 4. Mean comparison effect of urea spraying on alternate bearing index of satsuma mandarin during seven 
years (T1= control, T2= winter urea foliar application, T3= foliar application of urea at flowering time, T4= summer 

foliar application of urea). 
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= 88، 1387= سال87)متوالی   در هفت سالساتسوما نارنگی میانگین وزن میوه بر   پاشی اوره مقایسه میانگین اثر محلول. 5شکل

 (1393= سال 93و  1392= سال 92، 1391= سال 91، 1390= سال 90، 1389= سال 89، 1388سال 
Figure 5. Mean comparison effect of urea spraying on average fruit weight of satsuma mandarin in seven consecutive 

years (87 = 2008, 88 = 2009, 89 = 2010, 90 = 2011, 91 = 2012, 92 = 2013 and 93 = 2014) 

 

 
 =T2 شاهد، =T1) طی مدت هفت سالساتسوما نارنگی پاشی اوره بر میانگین وزن میوه  محلول مقایسه میانگین اثر . 6شکل

 اوره( تابستانی پاشیمحلول =T4 گلدهی، زمان در اوره پاشیمحلول =T3 اوره، زمستانی پاشیمحلول
Figure 6. Mean comparison effect of urea spraying on fruit average weight of satsuma mandarin during seven years 
(T1= control, T2= winter urea foliar application, T3= foliar application of urea at flowering time, T4= summer foliar 

application of urea) 
 

 
، دوم= سال Y2، اول = سالY1)ساتسوما نارنگی  پاشی اوره بر میانگین وزن میوه اثر متقابل سال و محلولمقایسه میانگین . 7شکل

Y3 سوم= سال ،Y4 چهارم= سال ،Y5 پنجم= سال ،Y6 و  ششم= سالY7 هفتم و = سالT1= ،شاهد T2= اوره، زمستانی پاشیمحلول 
T3= گلدهی، زمان در اوره پاشیمحلول T4= اوره( تابستانی پاشیمحلول 

Figure 7. Mean comparison interaction effect of year and urea spraying on fruit average weight of satsuma mandarin 
(Y1 = first year, Y2 = second year, Y3 = third year, Y4 = fourth year, Y5 = sixth year and Y6 = seventh year and T1= 

control, T2= winter urea foliar application, T3= foliar application of urea at flowering time, T4= summer foliar 
application of urea) 
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= سال 90، 1389= سال 89، 1388= سال 88، 1387= سال87) متوالی  در هفت سالساتسوما نارنگی . میانگین قطر میوه 8شکل

 (1393= سال 93و  1392= سال 92، 1391= سال 91، 1390
Figure 8. Fruit mean diameter of satsuma mandarin in seven consecutive years (T1= control, T2= winter urea foliar 

application, T3= foliar application of urea at flowering time, T4= summer foliar application of urea) 
 

 
 پاشیمحلول =T2 شاهد، =T1) طی هفت سالساتسوما نارنگی پاشی اوره بر میانگین قطر میوه  محلولمقایسه میانگین اثر . 9شکل

 اوره( تابستانی پاشیمحلول =T4 گلدهی، زمان در اوره پاشیمحلول =T3 اوره، زمستانی
Figure 9. Mean comparison effect of urea spraying on fruit mean diameter of satsuma mandarin during seven years 
(T1= control, T2= winter urea foliar application, T3= foliar application of urea at flowering time, T4= summer foliar 

application of urea) 
 

 
= سال سوم، Y3= سال دوم، Y2= سال اول، Y1)ساتسوما نارنگی  قطرمیوه پاشی اوره بر میانگین محلول . اثر متقابل سال و10شکل

Y4 ،سال چهارم =Y5 ،سال پنجم =Y6 سال ششم و =Y7 سال هفتم و =T1= ،شاهد T2= اوره، زمستانی پاشیمحلول T3= 
 اوره( تابستانی پاشیمحلول =T4 گلدهی، زمان در اوره پاشی محلول

Figure 10. Mean comparison interaction effect of year and urea spraying on fruit mean diamete of satsuma mandarin 
(Y1 = first year, Y2 = second year, Y3 = third year, Y4 = fourth year, Y5 = sixth year and Y6 = seventh year and T1= 

control, T2= winter urea foliar application, T3= foliar application of urea at flowering time, T4= summer foliar 
application of urea) 
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 .ساتسومانارنگی  غلظت نیتروژن برگ ی اوره برپاش محلولمقایسه میانگین اثر  .5جدول 

Table 5. Mean comparison effect of urea spraying on leaf nitrogen concentration of satsuma mandarin. 
Nitrogen concentration of leaves Treatments 

2.51 c Control 
2.54 bc  Winter urea spraying (before flower bud differentiation) 
2.59 b Urea spraying at full bloom (at the opening of at least 50% of flowers) 
2.68 a Summer urea spraying (after summer physiological abscission of fruitlets) 

 درصد ندارند. 5در سطح احتمال در هر ستون میانگین هایی با حداقل یک حرف مشترک، تفاوت معنی داری 
In each column means followed by at least a common letter, are not significantly difference at 5% probability level. 

 

 گیری کلی  نتیجه

نشان داد که بیشترین عملکرد تجمعی این پژوهش نتایج 

پاشی در زمان گلدهی حاصل  از تیمارهای شاهد و محلول

پاشی زمستانه و  مقابل، تیمارهای محلول شد و در

پاشی تابستانه از عملکرد تجمعی کمتری برخوردار  محلول

پاشی اوره بر تیمارهای مختلف محلول تأثیربودند. 

درصد  5شاخص تناوب باردهی از نظر آماری در سطح 

پاشی زمستانه  دار بود و درختان در تیمار محلولمعنی

باردهی را داشتند و اوره، بیشترین شاخص تناوب 

پاشی در زمان گلدهی از  تیمارهای شاهد و محلول

 کمترین شاخص تناوب باردهی برخوردار بودند. 

پاشی اوره قبل نتایج نشان داد که محلولهمچنین 

 تأثیرهای گل و در زمان گلدهی  از تمایز جوانه

اما تشکیل  ،ی بر غلظت نیتروژن برگ نداشتدار معنی

پاشی ا افزایش داد. در مقابل محلولمیوه و عملکرد ر

غلظت  دار معنیپس از ریزش تابستانه موجب افزایش 

نیتروژن برگ، تشکیل میوه و عملکرد نسبت به شاهد 

پاشی زمستانه و بهاره )در زمان گلدهی(  شد. محلول

نیتروژن، تشکیل میوه و عملکرد درختان را افزایش 

پاشی اوره، وزن همه تیمارهای محلول کلی طور  داد. به

نتایج ها را نسبت به شاهد افزایش دادند. متوسط میوه

های مختلف نشان داد که عملکرد درختان در سال

محصول در   و کم محصول پر عملکرد بین سال تفاوت

 تفاوتاما این  ،های شروع آزمایش بسیار زیاد بودسال

های بعدی کاهش یافت. عملکرد به تدریج در سال

پاشی اوره به تدریج موجب تعدیل محلول بنابراین،

 های آزمایش شده است.تناوب باردهی در سال
 

 سپاسگزاری

از مدیریت محترم وقت و کارشناسان شرکت باغداری 

شرکت دشت ناز ساری و همچنین همکاران  فجر،

بخش تحقیقات خاک و آب مازندران که نهایت 

 در اجرای میدانی این پروژه تحقیقاتی راهمکاری 

 .گردد میتشکر و قدردانی  ،داشتند
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