
  

                   

 

 تاثیر مدیریت اندازه درخت مرکبات بر تولیدات میوه                                                                 

  2محمد رضا اسدی ،  1*مژده حجتی طباطبایی                                                     

ػضَ ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ثَئیي  -2، ظضاػت زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ٍضاهیي زاًطدَی کبضضٌبسی اضضس  -1    

  ظّطا 

              mojdehhojatitabatabaee@yahoo.com هػزُ حدتی عجبعجبیی: ًَیسٌسُ هسئَل *                       

 چکیده 

ػٌَاى اقساهب ت هسیطیتی اًساظُ ی زضذت زض ظهبًی کِ ثب زست ٍ ضٍضْبی  تبثیطات ثطزاضت، پیًَس زضذت ٍ ّطؼ زضذتبى ثِ       

زض کل ، زض هقبیسِ ثب ضزیف ثَتِ ّبی پطچیي، ثطزاضت زضذتی تَلیسات هیَُ ضا فقظ . هکبًیکی ثطزاضت ضس، هَضز تحقیق قطاض گطفت

ّوچٌیي ّطؼ سبلیبًِ ی .توبم سبل  کبّص زاز زضصس ثیص اظ 7تب  14زض حبلی کِ پیًَس زضذت تَلیسات هیَُ ضا . یک سبل کبّص زاز

زضصس است  90ثبظزّی ثطزاضت هیَُ ثطای ضیکطّبی تٌس زضذت هیبًگیي . زضصس کبّص زاز 20زضذت، تَلیسات هیَُ ضا ثِ هیبًگیي 

 .زضصس کبّص زاز 15ٍ  8زض هقبیسِ ثب ثطزاضت زستی هیَُ ضیکطّبی َّا ٍ تٌِ ی زضذت تَلیسات هیَُ ضا ثِ تطتیت .

  ّطؼ -ضیکط –ثطزاضت  –اسپطی پػهطزُ کٌٌسُ :  واژگان کلیدی 

 مقدمه 

اگط چِ زض سِ زِّ ی اذیط ثسیبضی . یب ثیطتط فضب اضغبل هی کٌٌس m 6/7×m6/7سب ل سي  30ثیطتط زضذتبى پطتقبل ثب ثیص اظ        

 .لیسات هیَُ ی ػبلی زض ّکتبض قطاض زازاُ ضسُ اًسزض ضزیفی زض کبضتي اًجَُ هبلی ثطای ثسست آٍضزى تَ m6/7اظ زضذتبى ًعزیک تط اظ 

سَاالت ثؼسی ضاخغ ثِ هسیطیت ایي کبضت زض ظهبًی کِ سبیجبى ّبی زضذتی، ضطٍع ثِ ضقبثت ثطای فضبی زض زستطؼ زض ضزیف 

 .زاذلی هی کٌٌس هغطح هی ضَز

ثؼضی اظ آًْب ( ة.)سظ ّطؼ حفظ هی ضًَساحتوبالً زضذتبى هَخَز زض زضیف زاذلی ثِ ػٌَاى اصلِ ّبی فطزی یب هضبػف  تَ(الف

احتوبالً آًْب اخبظُ ی ضضس ثب ّوسیگط زض یک ضزیف ثَتِ ّبی زضچیي ضا هی زٌّسٍ آیب احتوبالً اضتفبع ( ج)احتوبالً ثبیسثطزاضتِ ضًَس یب 

ظیبز ضزیف زاذلی ثطای ثب ثطزاضت زستی سٌتی، زضذتبى کَتبُ تطخیح زازُ هی ضًَس ٍ فضبّبی . زضذت ثب ّطؼ کطزى کٌتطل هی ضَز

کبضآیی سیستوْبی ثطزاضت هکبًیکی . هکبى خؼجِ ّبی هیَُ ٍ حطکت ضطثسض ًطزثبى، ظطٍف ٍ زستگبُ ّبی هیَُ چیٌی ًیبظ است

اّساف هغبلؼِ ی گعاضش ضسُ زض ایي هقبلِ تبثیط چٌسیي .هوکي است ثب اقساهبت هسیطیتی اضتفبع زضذت ٍ فضبی زاذلی  هتفبٍت ثبضس

 ( . 1380حسیٌپَض ، )  ساهبت هسیطیتی ٍ ضٍضْبی ثطزاضت ٍ تَلیسات هیَُ  ٍ کبضآیی ثطزاضت هکبًیکی ضا تؼییي هی کٌسهَضز اظ اق

 مواد و روشها

پیًَس زضذت، ّطؼ ٍ ثطزاضت زضذت،ٍ زٍ ضٍش ثطزاضت ، زٍاظزُ هغبلؼِ ضبهل تطکیجبت اقساهبت هسیطیتی اًساظُ ی سِ زضذت    

 ضطٍع ضسًس، هی ثبضس زضذتبى زض چْبض هکبى زضذت ظاض ثطای ایي( ضا ثجیٌیس 1خسٍل) 1979-80بى کِ زض ظه( هکبًیکی ٍ زستی)



  

 

 4سبل است اًتربة ضسًس ٍ هکبى ّب زض سطاسط هحَعِ هحصَل هطکجبت ثب زٍضتطیي هکبى ّب  7تب  28هغبلؼبت کِ گستطُ ی سٌی اظ 

هتط ثَز ٍ زض فضبی ثیي زضذتبى یب ٍسظ آى ثطای 6/7ف زض ّوِ ی هکبًْب فضبی ثیي ضزی. کیلَهتط خسا ضسُ قطاض زاضًس 260کِ تب   1ٍ 

 1380حسیٌپَض ، )  هتط است 7/2تب  35حطکت تدْیعات زض یک ػطض زٍ هتطی ازاهِ پیسا کٌس فضبی زضذت ثیي ضزیفی گستطُ ای اظ 

هتط زض کبضتي  3/0اصل آى . گطفتِ ضسًس تکثیط ٍ تَلیسات اظ سِ زضذت زض ّط ظهیي 5زضذت زض  90( 1خسٍل( )1)زض هغبلؼِ ی  ( .

ٍ ( T/ha214اصلِ زضذت،   1) ثَز ٍ ثب اًتقبل ّط زضذت زیگطی( T/ha)زضذت  429ضزیف زاذلی یک ضزیف ثَتِ ّبی پطچیي 

هتط زض کبضتي ضزیف زاذلی  7/2، اصل 10زض هغبلؼِ ی .هقبیسِ ضسًس ( اصلِ زضذت T/ha322  ٍ3)اًتقبل زضذت چْبضم 

(T/ha476 ) ثب اًتقبل ّط زضذت پٌدن( چْبض اصلِ زضذتT/ha381 ) 6زضذتی زض  2زضذت هقبیسِ ٍ هیَُ اظ ظهیٌْبی  24ثط ضٍی 

 ( . 1380حسیٌپَض ، )  تکثیط  زستی ثطزاضت ضس

 زضذتپیًَس 

زض سغح هتط  2/1ضبهل اًتقبل یک پَضص صبف اظ ثطگْبی زضذت کِ ( ّطؼ ثیي زضذتبى ّودَاض زض ضزیف)پیًَس زضذتی        

ٍ  11، 12زض هغبلؼبت . زضخِ زض ضٍی ّط عطف پَضص، هی ثبضس 10ظهیي ػطض زاضت ٍ افعایص زض ػطض ثب اضتفبع زض یک ظاٍیِ 

حفظ اصلِ ّبی تک زضذت ثب پیًَس زضذتی عطف ّبی هتضبز ( 1)یک سیستن ضزیف ثَتِ ّبی پطچیي پیَستِ ثب زٍ اقسام  3، 4، 5، 7

. حفظ اصلِ ّبی زضذتبى خفت تَسظ پیًَس زضذتی زٍ سبلِ زض عطف ّبی هربلف هقبیسِ ضسًس ( 2)زضذت زض ضزیف زٍ سبلِ ٍ 

هقبیسِ ضسًس کِ زض آى فقظ ثطزاضت زستی استفبزُ ضس ٍ ّوِ ی  3ثطزاضت زستی ٍ هکبًیکی زض ّوِ ی هغبلؼبت ثدع هغبلؼِ ی 

 (.1378،  هَضگبى) زضذتِ ثب پٌح تب ّطت تکثی،ض اًدبم ضسًس 2اقساهبت زض ظهیٌْبی 

 ّطؼ زضذت

ثؼضی اظ زضذتبى سط پْي ثَزًس زض حبلی کِ زیگط ثِ ػٌَاى یک ًوبی .  زضذتبى ّط سبلِ ثطای کٌتطل اضتفبع زضذت ّطؼ ضسًس       

کبضتي ضزیف ثَتِ ّبی . زض هَضز ثؼسی، اضتفبع هطخغ زض ًقغِ ی اٍج ثَز. زضخِ ای ز ّط عطف ّطؼ ضسًس 15ضیطزاًی ثب یک ضیت 

هتطی زض هغبلؼبت  2/5هتطی ٍ  3/4اضتفبػبت زضذتبى . هقبیسِ ضس، ازاهِ پیسا کطز 6، 8، 9ض اضتفبػبت هرتلف کِ زض هغبلؼبت پطچیي ز

، ضیکط َّا ٍ 9زض هغبلؼِ ی . ّوِ ی ثطزاضتْب ثب ضیکط َّا ثَزًس. زضذتِ ضا زاضتٌس، هقبیسِ ضسًس 2تکثیط ظهیٌْبی  7کِ ّط کسام  6، 8

 2هتطی هقبیسِ ضسًس ٍ اظ ضص تکثیط ظهیٌْبی  5/5هتطی ٍ  6/4هتطی،  7/3زضذتبى زیَاض کٌبضی زض اضتفبع  ثطزاضت زستی زض هیبى

 ( . 1380حسیٌپَض ، )  زضذتِ استفبزُ ضس

 ّطؼ کطزى زضذت ٍ پیًَس زضذت

زض اصلِ ّبی تک زضذت هتط ثلٌسی، ضزیف ذبضثي زض هقبثل پیًَس زضذت  5/5هتطی زض ثطاثط  6/4،کن اضتفبػی زضذت زض  2هغبلؼِ ی 

پیًَس زضذت زض اصلِ ّبی تک زضذت زض ایي هغبلؼِ تَسظ ّطؼ کطزى ّط . ٍ ثطزاضت زستی زض هقبثل ضیکط َّا ضا زض ًظط هی گیطز

 (.1378هَضگبى ، ) زضذتِ ٍخَز زاضتٌس 3فضبی زضذتی زازُ ضسُ زض سبل سَم ثسست هی آیس کِ سِ تکثیط اظ ظهیي ّبی 

 ضٍضْبی ثطزاضت

هیَُ ثِ . کِ زض آى فقظ یکی اظ ضٍضْب استفبزُ ضس هقبیسِ ضسًس 6ٍ  8، 10ی ثطزاضت هکبًیکی ٍ زستی زض ّوِ، ثدع هغبلؼبت ضٍضْب

  927هسل اف ام سی ثب ّس ضیکط 4000یب ثب ضیکط ّطؼ ( 1978ٍ قیوتی )عَض هکبًیکی ثب یک ضیکط َّا ثب ٍضقِ ّبی اصلی هطکع 



  

 

ثب ضیکط َّایی ٍاثستِ ثِ زضخِ لق کطزى  10تب  s 40ثب ضیکط تٌِ ی زضذت ٍ اظ  3تب  s 7ضذت اظظهبى تحطک ٍاقؼی زض ز.ثطزاضت ضس

هَاز ضیویبیی ضیعش ثطای اسپطی ّبی پػهطزُ کٌٌسُ ی َّایی استبًساضز پیص اظ ثطزاضت . هیَُ ٍ تطریص اپطاتَض هتفبٍت است

. آسیت ثِ زضذتبى ضسیس تطریص زازُ هی ضَز، ثِ کبض هی ضٍز زضذتبًی کِ ثطای ثطزاضت هکبًیکی اًتربة هی ضًَس ثدع خبیی کِ 

هؼوَالً ثطای پطتقبل ّبی ًَثط ٍ هیبى فصل ( سیلکَ ّگعی هبیس)ٍ اکتی ایس ( پیطاظٍل-ًیتطٍ-4-هتیل-3-کلطٍ-5)تطکیجبت آظاز کطزى 

تکبى زازُ ٍ خوغ آٍضی ضسًس ٍ زض یک زض ظهبى ثطزاضت، هیَُ ثط ضٍی زضذتبى ثطزاضت ضسُ ثِ عَض هکبًیکی ثِ ظهیي . ثکبض هی ضفت

ثبقی هبًسُ ی هیَُ زض زضذت ثؼساً خوغ آٍضی  ٍ ٍظى ضسًس تب تَلیس کل هیَُ  ٍ زضصس ثطزاضت . ظطف ثطای ٍظى کطزى قطاض گطفتٌس

ظهبى زض تَلیس هیَُ ٍ ًتبیح کبضآیی ثطزاضت ضیکط هیَُ ثطای سِ (.1378هَضگبى ، ) هیَُ تَسظ ضٍش ثطزاضت هکبًیکی تؼییي ضَز

ّوچٌیي تَلیس هیَُ ثِ ػٌَاى ػولکطز اقساهبت هسیطیتی زضذتی  ٍ ثِ ػٌَاى ػولکطز . ضکل ًوَزاضّبی هیلِ ای ًطبى زازُ هی ضَز 

ًطبى زازُ هی ضًَس ٍ اظ ( تي ٍ ّکتبض) T/haضٍضْبی ثطزاضت ثِ زلیل تبثیط هتقبثل کِ هؼوَالً چطوگیط ًیست ٍ تَلیس هیَُ زض 

زض حبلی کِ اقساهبت هسیط یتی هی تَاًس ثط ًتبیح تَلیس هیَُ ثطای ّوِ فصَل . ساز ظهیٌْب زض ّکتبض هحبسجِ ضسًستَلیسات ظهیي ٍ تؼ

ثی اًساظُ سطز کطزى ضسیس زض غاًَیِ . تبثیط ثگصاضز، ضٍضْبی ثطزاضت ثبیس فقظ ثط ًتبیح تَلیس هیَُ ثطای زٍ فصل آذط تبثیط ثگصاضز

ّوِ ی اعالػبت ثِ عَض آهبضی تحلیل ضسًس گعاضش .ّط زٍ ًتبیح تَلیس ٍ ثطزاضت زاضتِ است، تبثیط قبثل تَخْی ثط 1982-1981

                                                                                                                         .(  1380حسیٌپَض ، ) ثط هی گطزز 05/0آهبضی زض سغح  Fسبذتِ ضسُ ضاخغ ثِ اذتالفبت هْن ثِ تست 
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ضوبض زضذتبى زضّکتبض  T/haتبثیط ثطزاضت زضذت ٍ ضٍضْبی ثطزاضت هحصَالت هیَُ ٍ ثبظزُ ثطزاضت، پطتقبل ضقن اٍل .1ضکل 

 .است
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تؼساز زضذتبى زض ّکتبض   ضقن زٍم T/ha، پطتقبل 10زاضت زضذتی ثط ضٍی هحصَالت هیَُ هغبلؼِ ی چپ تبثیطات ثطسوت .2ضکل

 .هی ثبضس

 ثطزاضت زضذتی    

، ثطزاضت زضذت ثِ عَض هْوی تَلیسات هیَُ ضا زض هقبیسِ ثب ضزیف ثَتِ ّبی پطچیي اصل کِ ثطای فصل اٍل 1زض هغبلؼِ ی       

زضذتبى زض ّکتبض هغبثق ثب اقساهبت هتفبٍت  2ٍ  1زض ضکل( ضا ثجیٌیس 1ت زضذت زض ضکل هحصَال.)کبضتِ هی ضَز، کبّص زاز

ذالصِ هی ضًَس اگط چِ تب زٍ فصل آذط تَلیسات ّوِ ی اقساهبت هسیطیتی زضذت هتفبٍت ًجَز  T/haهسیطیتی زضذت ثِ ػٌَاى 

 1981-82ٍ  1980-81آضکبضا تَلیسات ضا ثطای ظهبًْبی ، ثسیبضی اظ زضذتبى ضا زض هغبلؼِ ثی ثطگ هی کٌس ٍ 1981سطز ضسى غاًَیِ 

تَلیس زضذتبى کِ ثب ضیکط َّایی ثطزاضت ضس،  ثِ عَض چطوگیطی کوتط اظ آى زضذتبى  زست چیي ضسُ ثطای فصَل . کبّص هی زّس

کوتط است زضصس ثطای ظهیي ّبی ضیکط َّایی  11،  1979-80اگط چِ تَلیس ثطای فصل (  1ضکل )ثَز  82-1981ٍ  81-1980

 ( . 1380حسیٌپَض ، )  هَثط ًجَز 980 1-81یب ثطزاضت زضذت، ثدع ثطای ظهبى ( 1ضکل)ثطزاضت هیَُ تَسظ ضیکط َّا 

ثطزاضت ّبی ػبلی تط ثطای ضزیف . ّیچ هبزُ ی ضیویبیی ضیعش ثطای آى ظهبى ثربعط آسیت تثجیت ضسُ ثِ زضذتبى ثکبض ًطفت      

ثِ ایي ذبعط کِ ایي زضذتبى ثِ عَض کلی ثطگْبی ثیطتطی زاضًس ٍ . ذتِ احتوبالً ًتیدِ هی زٌّسزض 3ثَتِ ّبی پطچیي ٍ اصلِ ّبی 

، ثطزاضت ّط 10زض هغبلؼِ ی . اًجَّی کوتطی اظ هیَُ زض ٍاحس حدن سبیجبى اظ آًچِ کِ اصلِ ّبی تک زضذتِ زاضًس، ضا زاضا ّستٌس

اعالػبت ثطای فصل زٍم . زیف ثَتِ ّبی پطچیي اصلی زض ًظط هی گیطززضذت پٌدن زض تَلیسات هیَُ ضا قبثل  هقبیسِ ثب کبضتي ض

الجتِ ّوِ ی زضذتبى زست چیي . اظ زست ًطفت، اهب تَلیس کلی هیَُ ثِ ًظط کوتط اظ ٍ یک اظ زٍ ظهبى زیگط هی ضسس( 81-1980)

 .(1378هَضگبى ، ) ثَزًس

 پیًَس زضذتی 

-پطتقبل ّبی ًَثط ٍ هیبى فصل.صل اظ پطتقبل ّبی زض ایي ثرص خسا ذَاّس ضسثطای هالحظبت ثحث، پطتقبل ّبی ًَثط ٍ هیبى ف    

، تَلیسات هیَُ ثِ عطظ چطوگیطی تَسظ ّط زٍ عطظ ػول  پیًَس زضذتی زض ظهبًی کِ ثب ضزیف ثَتِ ّبی پطچیي هقبیسِ 3زض هغبلؼِ 

 . ًطسًس، هَثط ًجَز
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 ، زضذتبى آًبًبؼ5پیًَس زضذتی ٍ  ضٍضْبی ثطزاضت ثط ضٍی تَلیسات هیَُ ٍ ثبظزُ ثطزاضت هغبلؼِ تبثیطات  .3ضکل 

ٍ  1979-80، پیًَس زضذتی زاذل اصلِ ّبی تک زضذتِ ٍ زٍ زضذتِ تَلیسات هیَُ ضا ثِ عَض چطوگیطی ضا زض فصل 5زض هغبلؼِ ی 

اضت زٍ فصل آذط ضخ زاز، اهب هحصَالت ضا ثِ عَض اسبسی کبّص ترطیت اصَلی، پیص اظ ثطز(.4ضکل)کبّص زاز  82-1981

هَاز . چطوگیط ثَز 1980-81زضصس ٍ فقظ ثطای فصل  10تقطیجبً ( زض هقبیسِ ثب زست چیي)کبّص تَلیسات تَسظ ضیکط َّا .ًساز

ظ ضیکط َّایی ثِ عَض ّط چٌس ثطزاضت هیَُ تَس.  ضیویبیی ضیعش ثب ضیکط زض عَل زٍ فصل اذیط ثربعط ترطیت، استفبزُ ًطس

ثسلیل ایٌکِ . زضصس هیبًگیي زاضت 78فقظ  1981-82ثبظزُ ثطزاضت زض فصل . چطوگیطی ثب عطظ ػول پیًَس زضذتی تحت تبثیط ًجَز

زضذتبى ثِ سرتی ثی ثطگ هی ضًَس، ثسیبضی اظ هیَُ ّب استحکبم ضویوِ ای ثبال زاضًس ٍ ّیچ هبزُ ی ضیویبیی ضیعش ثکبض ًطفت 

 . (1378هَضگبى ، )

، پیًَس زضذتی زض اصلِ ّبی تک زضذتی ثِ عَض چطوگیطی تَلیسات هیَُ ضا ثطای ّط سِ فصل کبّص زاز ٍ 11زض هغبلؼِ ی      

زض کل، عطظ ػول پیًَس  زضذتی، هحصَل (. 4ضکل)کبّص تَسظ اصلِ ّبی هضبػف زضذت زض فصَل اٍل ٍ سَم چطوگیط ثَز 

هْن ثَز، زض حبلی کِ ضیکط تٌِ ی  1980-81حصَل هیَُ تَسظ ضیکط َّا فقظ ثطای فصل کبّص ه. زضصس کبّص زاز 15هیَُ ضا تب 

ثطزاضت . ّیچ تَضیح آضکبضی ثطای پبسد هتفبٍت ثِ زٍ ضیکط هطرص ًجَز. زضذت تَلیسات ضا زض ّط زٍ فصل آذط کبّص ًساز

ضت هیَُ ثبالتط ضا ثْجَز هی ثرطیس، قبثل هیَُ ثطای زٍ ضٍش ضیکط ثدع ثطای فصل  آذط ٍقتی ضیکط َّا ثِ عَض چطوگیطی ثطزا

، کبّص هْن زض تَلیسات ثب اصلِ ی تک زضذت ثطای ّوِ ی فصَل ٍ ثطای اصلِ ی زٍ زضذتِ زض 4پطتقبل ، زض هغبلؼِ ی .هقبیسِ ثَز

زضصس  30ثب تطتیت  1981-82ٍ   1980-81ضیکط َّا ثِ عَض چطوگیطی تَلیسات هیَُ ضا ثطای فصَل . هطتجظ است 1980-81فصل 

سبًتی هتط قغط  1تب  2تقطیجبً  1980-81ٍ  1979-80اًساظُ ی هیَُ ی تبظُ زض ظهبى ثطزاضت ّبی . زضصس کبّص هی زّس 15ٍ 

، تَلیسات هیَُ ثِ عَض چطوگیطی تَسظ اصلِ تک زضذتِ ثطای فصل اٍل ٍ زٍم ٍ ثطای اصلِ زٍ زضذتِ 7زض هغبلؼِ ی (. 2)زاضت

زض . زضصس ثطای ضٍضْبی پیًَس ظزى زضذت کبّص زاز 25کط َّا ًیع ، تَلیسات ضا تب حسٍز ضی(. 6ضکل)فصل اٍل کبّص یبفت 

ثَزًس، ضزیف ضلَغی ًساضتٌس ٍ کوی ثب فصل اٍل ثربعط ایٌکِ زضذتبى خَاى  2، تَلیسات هیَُ تَسظ پیًَس زضذتی زض 12هغبلؼِ ی 

ثب ایي ٍخَز، زض فصل سَم پیًَس زضذتی زض کبّص تَلیسات ( 7ضکل)ضٍضْبی پیًَس زضذتی ّطؼ ضسًس، تحت تبثیط ًجَزًس 

زضصس ثِ  15زضصس ٍ  29ضٍضْبی ثطزاضت ضیکط َّا ٍ تٌِ ی زضذت ثِ عَض چطوگیطی، تَلیسات هیبًگیٌی اظ . چطوگیط، ًتیدِ زاز

ٍقتی ّیچ ضٍش ثطزاضت هَثط ًجَزُ است، هحصَالت ضیکط َّا ثب  1979-80زض فصل . ت ثطای زٍ فصل آذط ضا کبّص زازًستطتی

زالیل، ثطای کبّص ثیطتط ثب ضیکط َّا . زضصس کوتط اظ آًْبیی ثَزًس کِ ثطضسی زست چیي ٍ ضیکط تٌِ ی زضذت زاضتٌس 9هیبًگیي  

 . آضکبض ًجَزًس
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 .، زضذت پطتقبل11پیًَس زضذت ٍ ضٍضْبی ثطزاضت ثط ضٍی هحصَالت هیَُ ٍ ثبظزُ ثطزاضت، هغبلؼِ ی تبثیطات . 4ضکل 

 

سبًتی  1، 1980-81ٍ زضست زض هطاحل اٍلیِ اًدبم اظ  زٍضُ ی ضکَفِ ظزى زض ثطزاضت  1979-80ُ تقطیجبً زض ثطزاضت قغط هیَُ تبظ

ثطزاضت هیَُ ثطای ّط زٍ ضٍش ثطزاضت ضیکط ثدع ثطای فصل آذط زض ظهبًی کِ ثطزاضت هیَُ ثب ضیکط َّا ثِ . هتط  ثَز

  .(1378هَضگبى ، ) ثَزًس عَضچطوگیطی ثبالتط اظ ضیکط تٌِ ی زضذت است، هطبثِ

 ّطؼ کطزى زضذت

هتطی  زض  2/5ثطگ ثسیبض کوتطی ضا زض اضتفبع  1979زض سبل ( 6هغبلؼِ ی )اٍلیي ّطؼ زض پطتقبل ّبی ًَثط ٍ هیبى فصل      

اضتفبع زض  هتطی ثطزاضت ضسًس یک اذتالف هْوی زض تَلیس هیَُ ثیي زٍ 3/4ثطزاضت، زض حبلی کِ ثطگ اظ ّوِ ی زضذتبى زض اضتفبع 

ثطزاضت هیَُ . صسهِ ثِ زضذتبى  قجل اظ ثطزاضتْبی زٍ فصل اذیط کبهالً ضسیس ثَز(. 8ضکل)ٍخَز زاضت  1981-82ٍ  1979-80سبل 

زض . تَسظ ضیکط َّا ثب اضتفبع ّطؼ تحت تبثیط ًجَز هَاز ضیویبیی ضیعش ثربعط صسهِ تثجیت  ضسُ زض زٍ فصل آذط ثکبض ًطفت

، کبّص ّب زض تَلیس هیَُ 1979-80زض فصل .ّطؼ ضسًس اضتفبع زاضتٌس 1979قطیجبً ٍقتی آًْب زض اثتسا زض سبل ، زضذتبى ت9هغبلؼِ ی 

هتطی کبّص زض هحصَل ثطای  5/5زض هقبیسِ ثب اضتفبع ّطؼ (. 9ضکل)ثِ هقساض ثطگ ثطزاضتِ ضسُ اظ ثبالتطیي زضذتبى هطتجظ  ثَز 

 .(1378هَضگبى ، ) زضصس قبثل تَخِ ثَز 64ٍ  زضصس 30هتط اضتفبع، ثِ تطتیت  7/3هتط ٍ  6/4
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 ، زضذتبى پطتقبل 4ت پیًَس زضذتی ٍ ضٍضْبی ثطزاضت ثط ضٍی تَلیسات هیَُ  ٍ ثبظزّی ثطزاضت هغبلؼِ ی تبثیطا.5ضکل 
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 پطتقبل 7ًس زضذتی ٍ ضٍضْبی ثطزاضت ثط ضٍی تَلیسات هیَُ ٍ ثبظزُ ثطزاضت، هغبلؼِ ی پیَ تبثیطات. 6ضکل 
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 پطتقبل 12تبثیطات پیًَس زضذتی ٍ ضٍضْبی ثطزاضت ثط ضٍی هحصَالت هیَُ ٍثبظزّی ثطزاضت، هغبلؼِ ی . 7ضکل

ثَز تب  1979-80ضفت، اهب تَلیس هیَُ ثِ عَض قبثل تَخْی کوتط اظ تَلیس هیَُ زض فصل اظ زست  1980-81اعالػبت ثطای فصل      

هتط ٌَّظ ثِ عَض چطوگیطی تَلیس  6/4هتطی ٍ  7/3زضذتبى تب حسٍزی ثِ اضتفبع ّطؼ سبظگبض ضسُ اًس، اهب ّطؼ زض  1981-82فصل 

اگط چِ، . کبّص زاز 1981-82زضصس زض فصل  23هیَُ ضا تب  هتطی ٍ ضیکط َّا ثِ عَض چطوگیطی تَلیس 5/5ضا زض هقبیسِ ثب اضتفبع 

زضصس ثطای ضیکط َّایی کوتط ثَزًس هوکي است کِ اذتالف اٍلیِ زض  14ثِ عَض چطوگیطی تب ( 1979-80)زٍثبضُ تَلیسات اٍلیِ 

زض یک ضزیف ثَتِ ّبی زضذتِ  2تَلیس احتوبالً سرتی هَاخِ ضسُ زض کَضص زض ثسست آٍضزى اعالػبت زقیق تَلیس ضٍی ظهیٌْبی 

تحت تبثیط  1979-80زضصس ثطزاضتْبی هیَُ  اظ ضیکط َّایی ثب اضتفبع زضذت زض سبل . هتطی ضا اضائِ زّس 3پطچیي ثب فضبی ضزیف 

  .(1378هَضگبى ، )هتط ثَز 6/4هتطی ثِ عَض چطوگیطی کوتط اظ زض اضتفبع  5/5، ثطزاضت زض اضتفبع 1981-82ًجَزًس اگط چِ، زض فصل 
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 ، پطتقبل ّبی پبیي اپل 6ظزّی ثطزاضتی، هغبلؼِ ی ثط ضٍی ّطؼ ثط ضٍی هحصَالت هیَُ ٍ ثب تبثیطات.8ضکل
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 .9تبثیطات ّطؼ زض ضٍضْبی ثطزاضت ثط ضٍی تَلیسات هیَُ ٍ کبضآیی ثطزاضت ، هغبلؼِ ی .9 ضکل               

زض ثبال ثَز یک اذتالف چطوگیطی زض  6تقطیجبً ّوبى اضتفبع ثطای هغبلؼِ ی ( 8هغبلؼِ ی )اضتفبع اٍلیِ زضذت قجل اظ ّطؼ زض پطتقبل 

تَلیس (. 10ضکل)صل اٍل ٍخَز زاضتٌس، اهب زض فصل زٍم ٍخَز ًساضت هتطی ثطای ف 2/5هتطی ٍ  3/4تَلیس هیَُ  ثیي اضتفبع ّطؼ 

ثطزاضت . هیبًگیي ثِ عَض اسبسی ثطای فصل زٍم ثِ ػلت صسهِ ی ضسیس کبّص یبفت ٍ ّیچ اعالػبتی ثطای فصل سَم ثسست ًیبهس

ثربعط ایٌکِ لق . تط اظ فصل اٍل ثَزًسثطزاضت ّبی هیَُ زض فصل زٍم ثسیبض ثْ. هیَُ تَسظ ضیکط َّا ثب اضتفبع زضذت تحت تبثیط ًجَز

 .(1378هَضگبى ، )کطزى هیَُ ثب هبزُ ی ضیویبیی ضیعش ثسیبض ثْتط ثَز

 ّطؼ زضذت ٍ پیًَس زضذت

ثِ عَض کلی تَلیس هیَُ زضذتبى .  هتط هتفبٍت است 4تب  6، اضتفبع اٍلیِ زضذت قجل اظ ّطؼ کطزى زض ایي آظهبیص اظ 2هغبلؼِ ی      

پیًَس زضذتی ثِ عَض چطوگیطی  ٍقتی ثب ضزیف (. 11ضکل) هتطی ثِ عَض چطوگیطی هتفبٍت ًجَزًس  5/5هتطی ٍ  6/4ّطؼ ضسُ زض 

 تَلیسات ضیکط َّا ثِ عَض چطوگیطی کوتط اظ آًْبیی کِ فقظ ثطای. ثَتِ ّبی پطچیي ثطای فصَل اٍل ٍ زٍم هقبیسِ ضس، کبّص یبفت



  

 

ثطزاضت ّبی هیَُ تَسظ ضیکط َّایی ثِ عَض چطوگیطی . زاضتِ ثبضٌس، ثطضسی ضس ٍقتی ضٍش ثطزاضت ًجبیس تبثیط 1979-80فصل  

                             .(1378هَضگبى ، ) ثب اضتفبع ّطؼ یب پیًَس زضذتی تحت تبثیط ًجَز
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 ، زضذتبى پطتقبل 8هیَُ ٍ ثبظزُ ثطزاضت، هغبلؼِ ی  تبثیطات ثط ضٍی ّطؼ زض تَلیسات. 10ضکل                
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 ، پطتقبل 2تبثیطات ّطؼ، پیًَس زضذتی زض ضٍضْبی ثطزاضت ثط ضٍی تَلیسات هیَُ ٍ ثبظزُ ثطزاضت ، هغبلؼِ ی .11ضکل

 بحث نتایج و 

 ضیَُ ی کبض هسیطیت زضذت ٍ تَلیسات

هتطی زض کبضت ضزیف زاذلی، هحصَالت ثطزاضت اٍلیِ ضا ثؼس اظ ایٌکِ زضذتبى ثطزاضت ضسًس  3هتطی ٍ  7/2زضذت زض  ثطزاضت     

تب فصل زٍم، اگط چِ زضذتبًی کِ هدبٍض زضذتبى ثطزاضت ضسُ ثَزًس ثِ عَض کبفی ثْجَز یبفتِ اًس، تب ایٌکِ تَلیسات ثب . ضا کبّص زاز

 1981ثب آسیت سطهبی غاًَیِ 1981-82ٍ  1980-81، تَلیسات هیَُ 1قبیسِ ثَزًس، زض هغبلؼِ ی ضزیف ثَتِ ّبی پطچیي اصلی قبثل ه

هتطی ایدبز ضسُ ثب زضذت  7/2، آسیت سطهب ثِ عَض ذبصی یک فبکتَض ًجَزُ است ٍ فضبی 10زض هغبلؼِ ی . ثِ ضست کبّص یبفت

 پیًَس زضذتی ثِ عَض کلی تَلیس هیَُ ضا زض. (1378ضگبى ، هَ) سبل پط ضس 3ثطزاضت ضسُ ثِ عَض ٍسیؼی ثب زضذتبى هدبٍض ثؼس اظ 



  

 

هتط هتفبٍت ثَز کبّص زاز پیًَس  3/5هتط تب  3ظهبًی کِ ثب ضزیف ثَتِ ّبی پطچیي هقبیسِ ضس، زض حبلی کِ فضبی زاذلی زضذت اظ  

ضصس زض پطتقبل ّبی ًَثط ٍ هیبى ز 7زضصس ٍ  14زضذتِ هحصَل ضا ثِ تطتیت هیبًگیي  2زضذتبى ثِ ػٌَاى اصلِ ّبی تک زضذتِ ٍ 

، زضذتبى خَاى ٍ کَچکی ثَزًسکِ  ثب پیًَس 12فصل ٍ فصل اذیط کبّص زاز آى ثبیس زض ًظط گطفتِ ضَز کِ ضبهل زض هغبلؼِ ی 

زض هقبیسِ ثب ثعضگتطیي . ثِ ػالٍُ، ّطؼ سبالًِ هحصَل هیَُ ضا کبّص زاز. زضذتی هحصَل اضظضوٌس تَلیس ضسُ ثسٍى تبثیط ثَزًس

کبّص ّبی هحصَل ة فصل . زضصس کبّص زاز 38هتطی اظ ضاؼ زضذت هحصَل ضا تب   9/0اضتفبع ّطؼ ثط کل سِ فصل، ثطزاضت 

 .(1378هَضگبى ، ) اٍل ثبکبّص ّبی زٍ فصل ثؼسی هتؼبزل ضسًس

زضصس  9)الت هیَُ ضا زضصس، هحصَ 35هتطی اظ ضاؼ ٍ پیًَس زضذتی  9/0، تبثیط هیبًگیي فعایٌسُ ی ثطزاضت 2زض هغبلؼِ ی       

ایي کبضتي یک فضبی . زض هقبیسِ ثب آًْبیی کِ ّیچ ّطؼ  ٍ پیًَس زضذتی ًساضتٌس، کبّص زاز( زضصس پیًَس زضذتی 26ّطؼ، 

 هتطی زاضت، اهب ثِ ػٌَاى استقطاض ثطًبهِ ای کِ ثب پطٍضش زٌّسُ زض ظهبى آغبظ هغبلؼِ استفبزُ ضس ضّجطی ضس 3زضذتی ضزیف زاذلی 

 .(1378، هَضگبى )

 تَلیسات ضیکط ٍ ثطزاضت هیَُ 

هیَُ ّبی هیبًگیي پطتقبل ّبی ًَثط ٍ هیبى فصل ًطبى هی زّس کِ هحصَالت هیَُ ضیکط َّا،  1981-82ٍ  1980-81ثطای     

ایي کبّص ثیص اظ هقساض گعاضش ضسُ زض هقبلِ . زضصس کوتط اظ زضذت ّبی زست چیي ثَزًس، ضا ثطزاضت هی کٌس 15زضذتبًی کِ 

ٍقتی تبثیطات  1979-80اگط چِ تَلیسات هیبًگیي ثطای فصل . قجلی ثط ضٍی ثطزاضت ضیکط َّای پطتقبل ّبی ًَثط ٍ هیبى فصل است

زض یک هغبلؼِ ثب ضیکط تٌِ . زضصس ثطای زضذتبى ضیکط َّا ًسجت ثِ زضذتبى زست چیي ثَز 7ضٍش ثطزاضت ٍخَز زاضت، کوتط اظ 

َُ هتَسظ ثب ضیکط َّا ثطای ّوِ ی هغبلؼبت زض پطتقبل ّبی ًَثط ٍ هیبى فصل ثِ عَض هحصَالت هی( 11هغبلؼِ ی )ی زضذت 

زض ( 1، 2، 5هغبلؼبت )زضصس ثطزاضت هیَُ کِ پبییي ثَزى ثِ آسیت سطهب، زضذتبى ثی ثطگ  هطثَط هی ضس . زضصس است 5/89هیبًگیي 

ؼی هطتجظ ثب زضذتبى آسیت زیسُ ّستٌس ثسیبضی اظ پطتقبل ّب اگطچِ ضیعش هٌَط ثِ عَض عجی. حبلی کِ هَاز ضیویبیی ضیعش ثکبض ًطفت

، ثطزاضت هیَُ تَسظ ضیکط تٌِ ی زضذت 11زض هغبلؼِ ی . ثب ضیطِ ّبی هتصل ضّبیی یبفتٌس ٍ قسضتْبی ضویوِ ثبال ضا ًطبى هی زٌّس

 1979-80کط َّا ٍ زست چیي زض فصل تَلیسات هیبًگیي هیَُ اظ زضذتبى ضی (.  1380حسیٌپَض ، )  زض هقبیسِ ثب آى اظ ضیکط َّاست

زضصس  14زضصس ٍ  34ًطبى زاز کِ هحصَالت ضیکط َّا  1981-82ٍ  1980-81هیبًگیي ّوِ ی هحصَالت زض . قبثل هقبیسِ ثَزًس

 2تب  5/0ضبیبى شکط است کِ هیَُ ًَثط . ّستٌس   1981-82ٍ  1980-81کوتط اظ آى هحصَالت اظ ثطضسی زست چیي زض سبل ّبی 

ٍ  1980-81هحصَالت هیَُ ثب ضیکط تٌِ ی زضذت ثط فصَل .( 1380حسیٌپَض ، ) هتط زض ظهبى ثیطتطیي ثطزاضت ّب، قغط زاضز سبًتی

هطتجظ ثَزًس ٍ کبّص هطبثِ ثب گعاضش ّبی قجلی هطتجظ  12زضصس کوتط اظ آًْب ثب زست چیي زض هغبلؼِ ی  15ثب هیبًگیي  82-1981

ثؼضی اظ . ترطیت هیکٌس 1979-80ِ ی زضذت ضا تقطیجبً ثط ضٍی ًیوی اظ زضذتبى زض ثطزاضت ثِ ػالٍُ گیطُ ضیکط، پَست تٌ. است

ثسیبضی اظ . ضخ زاز 1981-82ٍ  1980-81پَست ّبی زضذت ترطیت هی ضَز اهب ثِ یک حس ثسیبض پبییٌتط، زض عَل ثطزاضت ّبی 

کط کَتبُ ثَزًس ٍ ضکل ثسیبضی اظ تٌِ ّبی زضذت ترطیت پَست زضذت ثربعط ایٌست کِ تٌِ ّبی زضذت ثطای اًساظُ ی پسّبی ضی

لق ضسى هیَُ تَسظ هَاز . زضصس ثطای ّط سِ فصل ثَز 93ثبظزّی ثطزاضت هیَُ اظ ضیکط َّا زض پطتقبل هیبًگیي (.  1)ًبهٌظن ثَز

ثدع  12هغبلؼِ ی کبضآیی ثطزاضت هیَُ اظ ضیکط تٌِ ی زضذت ثب ضیکط َّا زض . ضیویبیی ضیعش، گستطُ ای اظ ضؼیف ثِ ذَة زاضز

ثِ عَض کلی، اقساهبت . ٍقتی هیَُ ثب هَاز ضیویبیی ضیعش کِ ذیلی ضؼیف ثَز، ضل ضس، قبثل هقبیسِ ثَز 1981-82ثطای فصل 

 ثطای هثبل. هسیطیتی اًساظُ ی زضذت ّیچ تبثیط ثبثتی ثط ضٍی زضصس ثطزاضت ّبی هیَُ ثب ضٍضْبی ثطزاضت هکبًیکی ًطبى ًسازُ است



  

 

ّبی پطچیي هوکي است زضصس کوتطی اظ ثطزاضت ّبی هیَُ زض هقبیسِ ثب زضذتبى تک ثربعط ایٌکِ ضبذِ ّب گْگبّی ضزیف ثَتِ  

زضخبیی کِ زضذتبى ثب ّن زض ضزیف ثَتِ ّبی پطچیي ضضس کطزًس  ٍ هی تَاًٌس حطکت ضبذِ ٍ ثِ ایي تطتیت ثطزاضت هیَُ ی ضیکطّب 

سبلِ ضا ًطبى هی زّس  5بل کبض ضا ثط ضٍی هغبلؼبت ثطًبهِ ضیعی ضسُ ثطای زٍضُ ی س 3ایي اعالػبت . ضا صسهِ ثعًٌس، گطُ ذَضزًس

اعالػبت ثیطتط ثطای  تحقیق ضاُ ّبی کبّص زازى هطکل ترطیت . سبل پیَستِ ثِ ّن پیچیسُ است 2تفسیط ًتبیح ثب تثجیت ضسیس ثطای 

زضذت ٍ سبقِ ی ظیطظهیٌی ثط تَلیس هیَُ ٍ ضٍضْبی پَست زضذت ثب ضیکط تٌِ زضذت زض ٍالٌسیب ٍ تبثیط فضبی زضذت، اضتفبع 

 (.1378هَضگبى ، )ثطزاضت ضا آغبظ ضسُ است
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Abstract  
      Effects of harvest, pruning trees to trees and tree size as Aqdama information management in the 

hand and mechanical harvesting methods will be investigated. In total, compared with the hedgerow, 

tree fruit harvest decreased only a year.Average yield of fruit trees for Shaker steep 90 percent. 

Compared to hand harvested fruit production, fruit tree trunks Shaker air, respectively, 8 and 15 

percent,decrease.  
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