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نگیبا استفاده از هرس و گردلیمحلنارنگییباردهتنظیماحتمال یبررس
*1یاضیمسعود ف

.فارسیعیو منابع طبيو آموزش کشاورزقاتیمرکز تحقیعلماتیهعضو-1
Fayazi_masoud@yahoo.comنویسنده مسئول:*

چکیده 
یوه نارنگی محلی پیوند شده بر روي پایه بر روي خصوصیات کمی و کیفی مبرداريحلقهدر آزمایشی اثرات هرس و 

بررسی گردید. این طرح به صورت فاکتوریل در 1391تا 86هاي لیموترش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي جهرم در طی سال
رح تیمارهاي بکار رفته در این ط. تیمار و هر تیمار دو درخت است6هاي کامل آزمایشی با سه تکرار و در هر تکرار قالب بلوك

5برداري حلقهو ـ هرس تابستانه شدید 4برداريحلقهو مالیم تابستانه ـ هرس 3ـ هرس تابستانه شدید 2ـ هرس تابستانه مالیم 1شامل:
بیشترین آور بودند اجرا گردید. نتایج حاصل از انجام آزمایش نشان داد که بر روي درختانی که در سالکه شاهد -6برداري حلقهـ 

می برداريحلقهتیمار متعلق به تیمار هرس شدید تابستانه و کمترین عملکرد مربوط به میوه در هر درخت عملکردمتوسط میزان 
قطر، طول ،آوري،% آزمون دانکن در بین تیمارهاي انجام شده در مورد صفات شاخص سال5داري در سطح تفاوت معنیباشد.

ن پوست میوه و همچنین میزان اسید سیتریک(اسید غالب) و قند و نسبت قطر پوست و وزوزن حجمی،حجم،نسبت طول به قطر،
-حلقهقند به اسیدآبمیوه مشاهده نشد. در بین تیمارها هرس شدید تابستانه بیشترین و تیمارهاي هرس شدید و مالیم تابستانه همراه با 

و برداريحلقهشترین وزن تک میوه مربوط به تیمار به تنهایی داراي کمترین درصد عصاره بودند. همچنین بیبرداريحلقهو برداري
باشد.میبرداريحلقهکمترین مربوط به تیمار هرس شدید همراه با 

سال آوري،حلقه برداري، هرس،نارنگی محلیکلمات کلیدي:
مقدمه

اي را به جایگاه ویژهارقام محلی به دلیل سازگاري با منطقه .یکی از مهمترین گونه هاي جنس مرکبات، گونه نارنگی است
داراي صفات مطلوبی از قبیل مقاومت باالي درختان به گرما وسرما، شکل و رنگ جهرم نارنگی محلی . دهندخود اختصاص می

است. آوري شدید مشکل سالرپسند میوه، مزه و عطر عالی است اما متاسفانه مانند اکثرا ارقام نارنگی داراي بازا
هامواد و روش

به مرحله اجرا درآمدکه در 91تا 86در طی سال هاي طرحی در ایستگاه جهرم ع مشکل سال آوري نارنگی محلیدر جهت رف
بر روي درختان تحت آزمایش استفاده گردید. این طرح به صورت برداريحلقهآوري یعنی هرس و آن از دو روش تعدیل سال

اصله درخت) 36(جمعاً ر هر تکرار شش تیمار و هر تیمار دو درخت فاکتوریل در قالب بلوکهاي کامل آزمایشی با سه تکرار و د
ـ 4برداريحلقهو ـ هرس مالیم 3ـ هرس تابستانه شدید 2رس تابستانه مالیم هـ1است. تیمارهاي بکار رفته در این طرح شامل:  

بود.شاهد -6برداريحلقهـ 5برداريحلقهوهرس تابستانه شدید 
) مشخص و اتیکت گذاري شدند و Off) و یا نیا ور(Onآور(درختان از لحاظ قرار داشتن در سالدر سال اول اجراي طرح

برداري گیري شد. عملیات حلقهآور خود بودند پیعملیات هرس بر روي درختانی که در سالبا انجام87سال تابستان آزمایش از 
و در هر سال گیري شامل عملکرد درختان در هر تیمار وردرکدر زمستان همان سال بر روي درختان مذکور انجام پذیرفت.

آوري نیز اقدام به تقسیم نمودن مجموع براي تعیین مقدار شاخص سالمی شود.در سالهاي نیاور خصوصیات کمی و کیفی میوه 
. به این ترتیب ضرب گردید100آور و نیاور بر تفاضل عملکرد دو سال مذکور گردیده و حاصل در عدد ثابت عملکرد دو سال

آوري کمتر شده هاي آور و نیاور (مخرج کسر) کمتر باشد مقدار شاخص سالهرچه تفاضل مقدار محصول تولیدي درختان در سال
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انجام و میانگین تیمارهاي SASافزار آماري آوري شده با استفاده از نرمهاي جمعو به سمت صفر میل خواهد کرد. تجزیه داده
در سطح پنج درصد مقایسه شدند.  دانکنیش بر اساس آزمون مختلف در هر آزما

و بحث نتایج
ور که در شکل شماره یک گیري شد. همانطمیزان عملکرد بطور ساالنه اندازه91تا 86در طی زمان انجام آزمایش بین سالهاي 

عملکرد میانگینشیسبب افزا% آزمون دانکن 5در سطح داريیتابستانه توانسته به طور معندیهرس شدماریتنها تگردد مشاهده می
داري بعلت البته واضح است که تفاوت معنی.عملکرد نسبت به شاهد شدندداریهرس سبب کاهش معنيمارهایتریگردد و سا
یتانکه درختان مرکبات جزء درخییاز آنجاهاي آور و نیاور درکلیه تیمارها وجود داشت.سالعملکرد آوري در بین وجود سال

سبب کاهش عملکرد در گونه تواندی) لذا هرس مIwagaki et al., 1977و  1377،ییدارند(طالیبه هرس کمازیهستند که ذاتاً ن
,.Tucker,1994; Krajewski,1995; Fucik, 1977; Raciti et al., 1981; Zaragoza et alمختلف مرکبات گردد (يها

عملکرد نشان يرا بر رویمتفاوتراتیتاثتواندیزمان انجام هرس ماست که شدت، نوع ویدرحالنی).ا1981
تنها صفات وزن تک میوه و درصد عصاره ).Krajewski,1995; Tucker,1994; Yıldırım et al.,2010; Arbiza et al.,2000دهد(

برداريحلقهتیمار و %)22/20(ن در بین تیمارها هرس شدید تابستانه بیشتریبودند.% آزمون دانکن5در سطح داريیتفاوت معن
-حلقهبودند. همچنین بیشترین وزن تک میوه مربوط به تیمار %)94/18نسبت به شاهد(داراي کمترین درصد عصاره%)9/11(

نسبت به شاهدگرم)27/91(برداريحلقهمربوط به تیمار هرس شدید همراه با وزن تک میوهو کمترینگرم)47/124(برداري
.بودگرم) 20/103(

% آزمون دانکن در بین تیمارهاي انجام شده در مورد 5داري در سطح در مورد سایر صفات کمی و کیفی میوه تفاوت معنی
حجم،  وزن حجمی، قطر پوست و وزن پوست میوه و همچنین میزان اسید سیتریک(اسید نسبت طول به قطر، صفات طول، قطر، 

ه مشاهده نشد.غالب)، قند و نسبت قند به اسیدآبمیو
متفاوت نشان داد. با وجود شاتیرا بر اساس آزمایاثرات متفاوتمارهایداشت. بهرحال توهیدرصد آبميروداريیاثر معنهرس

Yıldırım etنبود( مارهایتنیدر بTss/Taدر نسبت داريیاختالف معنچیسالها هنیانگیمزیدر آنالانهیسالداریاختالف معن

al.,2010.(
گرفت جهینتتوانیدرصد عصاره بود که منیو کمتریو وزن حجموهیوزن منیشتریبيداراییبه تنهابرداريحلقهماریت

ابعاد و شی). در رابطه با افزا2و 1است (جداول شماره وهیمربوط به قسمت مجموع وزن پالپ و پوست مماریتنیوزن در اشیافزا
.دیلمون انجام گزارش گردسبونیو للدیفرچایدر نارنگ)Wright, 2000توسط  (یمشابهجینتابرداريتوسط حلقهوهیوزن م

Raciti etذکر شده است. همانندگزارش (يدر گزارشات متعددوهیمیفیو کیمختلف هرس بر صفات کميمارهایتریتاثعدم

al., 1981تیفیکیو هرس جانبتهیمون مشاهده کرد که نه وارو لیارقام مختلف پرتقال، نارنگيساله بر رو3یقی) که در تحق
,.Iwagaki et alساتسوما نداشت(یدر نارنگوهیمتیفیکيروياثرنیهمچنجانبیو هرسسربرداري. اندندادهرییرا تغهاوهیم

چوب و برگ) و لویک19گرفته شد که هرس متوسط(حذف جهینتگویساله تانگور اورتان9درختان يبر رویقی). در تحق1977
رییآنها در درخت نداشت لذا عملکرد بدون تغطوزن متوسزیو نوهیبر تعداد ميدر هر درخت) اثرلویک36(حذف نیهرس سنگ

).Arbiza et al.,2000ماند(یباق
% 5داري در سطح آوري اختالف معنیشود در مورد میزان درصد شاخص سالمشاهده می2همانطور که در شکل شماره 

برداري  وجود نداشت و این تیمارها عمالً نتوانستند جلو این پدیده را بگیرند زمون دانکن در بین تیمارهاي مختلف هرس و حلقهآ
هرچند که تفاوتهایی در بین تیمارها دیده می شود.

میهمراه با هرس مالبرداريحلقهمارتیاند) گزارش کرده1389همانطور که حسن زاده و همکاران(آوريساللیمورد تعددر
را در رابطه با کاهش داريیمعنریتاثمارهایتهیرا نسبت به شاهد کاهش دهد هر چند که کلآوريتوانسته درصد شاخص سال
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عملکرد و زانیميروبرداريحلقهریکه با وجود تاثگردیدمشاهده لدیفرچاینارنگيبر رویشیآزما. درنشان ندادندآوريسال
).Wright, 2000خود را همچنان حفظ کرده بودند (آوريسالکلیدرختان سمار،یتنیدر اوهیزه مانداشیافزا
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Investigation on crop regulation Probability in Mahalli Mandarin (citrus reticulate Blanco) by
pruning and girdling

Masoud fayazi1*
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Abstract

Pruning and girdling effects on fruit yield and quality of ‘Mahalli’ mandarin trees (Citrus reticulata
Blanco) on Lime rootstock [Citrus aurantifolia (L.) Osb.] were studied at the Agricultural research
station of Jahrom in 2007–12. This study was performed as RCBD with six treatments consist: 1) low
summer pruning, 2) severe summer pruning, 3) low summer pruning + girdling, 4) severe summer
pruning + girdling, 5) girdling, 6) control with three replications and two trees in per replication and
total 36 trees.The results of the test showed the highest average fruit yield per tree belonging to the
treatment of severe pruning in summer and lowest performance is obtained Girdling. No Significant
differences effects observed between treatments at the 5% level by Duncan test in alternative bearing,
fruit length, diameter, length to diameter ratio, volume, weight, volume to weight ratio , rind
thickness,rind weight and also the content of total soluble solid(T.S.S)juice, citric acid(TA) and
(TSS/TA) ratio.But severe summer pruning treatment had the highest juice percentage and low
summer pruning + girdling, severe summer pruning + girdling, girdling treatments had the lowest juice
percentage. Girdling treatment had the highest fruit weight and severe summer pruning + girdling had
the lowest fruit weight.

Key words: Mahalli mandarin, pruning, girdling, Alternative bearing
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