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   چكيده
تيمار  5هاي كامل تصادفي با  بلوك تصوره اين طرح ب، سياهو آوري نارنگي در تعديل سال و حلقه برداري اثرات هرسبه منظور بررسي 

سال  4طي  حلقه برداري+هرس بهاره شديدحلقه برداري و +ماليم بهاره هرساري، ، حلقه بردهرس بهاره شديد، هرس بهاره ماليم: شامل
مقدار : فاكتورهاي مورد ارزيابي شامل. وجود داشت درخت 30در هر تكرار دو درخت و جمعاً و  تكرار 3 به ازاي هر تيمار. اجرا شد
با . قادر است سال آوري را در اين گونه مركبات بهبود بخشدنتايج حاكي از آن بود هرس و حلقه برداري . بود وزن ميوهو متوسط  محصول

در مقابل . برداري به تنهايي و يا هرس كم تأثيري بر كاهش سال آوري ندارند توان نتيجه گرفت كه استفاده از حلقه توجه به جميع نتايج مي
  .آوري شودتواند باعث تعديل سال  هرس زياد، و يا هرس كم و زياد همراه با حلقه برداري مي

  حلقه برداري، نارنگي سياهو، هرس: كليديواژگان 
   مقدمه

محصول درخت زياد ولي ريز و با كيفيت  ي،در سال آور .يكي از موارد مورد بحث در بعضي از ارقام مركبات مسئله سال آوري است
وجود ميوه هاي زياد  ،عالوه بر اين .دار نمي كندنداشته و سود اقتصادي الزم را عايد باغ يو اين ميوه ها بازارپسندي مناسببوده پايين 

باعث ضعف شديد درخت شده و تخليه هيدروكربونها و مواد غذايي سريع صورت مي گيرد و در  ،بر روي درخت در سال پرمحصول
ال هاي هـاملين و  سال آوري در پرتق .ار نمي شودغدنتيجه در سال بعد ميوه كم تشكيل مي شود كه باز هم سود اقتصادي الزم عايد با

ويتـون،  (والنسيا كم اهميت، در پرتقال پاين اپل و برخي گريپ فروتها متوسط تا شديد و در ارقام نارنگي يـك مشـكل جـدي اسـت     
باعث افزيش شـاخ   ،شاخ و برگ درخت در آغاز ريزش خرداد ماه%  10تا  5با شدت هرس  ،روي درختان والنسيا آزمايش بر ).1996

تانه شده و هرس در انتهاي ريزش خرداد تعداد شاخه هاي هر درخت را تغيير نداد و هرس سنگين موجب كاهش و برگ و رشد تابس
در  .هرس باعث نفوذ نور بيشتر به تنـه درخـت شـد   . تعداد ميوه گرديد ولي وزن متوسط ميوه در هيچ تيماري تحت تاًثير قرار نگرفت

كه  اورتانيگوروي تانگور در همان تحقيق بر .داري با هرس دچار كاهش گرديد نيور معه طدرختان كلمانتين ميوه هاي برداشت شده ب
كيلو به ازاي هر  36حذف (و هرس سنگين ) برگ كيلو چوب و 19حذف (شد كه هرس متوسط  هساله بود نتيجه گرفت 9سن درختان 

آربيـزا و  ( بوده و لذا عملكرد بدون تغيير باقي مانـد ميوه بر درخت نداشته و نيز بر وزن متوسط آنها بي تاًثير  داثري روي تعدا) درخت
   ).2000همكاران، 

در . حلقه برداري به معني برداشتن يك حلقه كامل باريك از پوست از ناحيه طوقه درخت و يا شاخه هـا بـه صـورت انفـرادي اسـت     
افـزايش تشـكيل ميـوه در سـال      :ز جملـه مركبات عمل حلقه برداري تغيرات قابل توجهي را در كميت و كيفيت ميوه ها داشته است ا

، افزايش تعداد ميوه در درخت، افزايش ترك خوردگي ميوه، توسعه رنگ ميوه و نسبت قند به اسيد و نسبت كل مواد جامد قابـل  نياور
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د كـه ميـزان   سـاله دريافتنـ   8در حلقه برداري ساليانه اورالندوتانجلو طـي يـك دوره   ) 1968(كرزدورن و ويلتبنك  .حل به اسيد و قند
دهي و مجموع كل ميوه هاي توليد شده در درختان حلقه برداري شده بيشـتر و مـنظم تـر از درختـان حلقـه بـرداري نشـده بـود          ميوه

نارنگي فايرچيلد، حلقه برداري در ماههاي نوامبر، مارس و مي منجر به توليد بيشترين در حلقه برداري  ).1968كرزدورن و ويلتبنك، (
در حالي كه حلقه برداري در ماههاي مارس و مي منجر به توليـد بيشـترين محصـول در سـال دوم و سـوم      . اول شد محصول در سال

افزايش محصول در اثر حلقه برداري در ماه مارس به دليل افزايش تعداد ميوه و در مـاه مـي بـه دليـل افـزايش تعـداد ميـوه و        . گرديد
در . ه برداري نارنگي فايرچيلد در ماه هاي مارس يا مي سود بيشتري براي باغـدار داشـت  از نظر اقتصادي حلق. افزايش اندازه ميوه بود

رابطه با ليسبون لمون همانند نارنگي، حلقه برداري در ماههاي نوامبر يا نوامبر و مارس بعد از يك سال منجر به توليد محصول بيشـتر  
در اين رابطه برتري در لمون هاي حلقـه بـرداري شـده نسـبت بـه      . ندبا اين حال اين درختان سيكل سال آوري از خود نشان داد. شد

  ).  2000رايت، (درختان شاهد مشاهده نشد 
  ها مواد و روش 

تكرار و دو اصله نهال در هر تكرار بر روي درختان  3تيمار و  5هاي كامل تصادفي با  صورت طرح آماري بلوكه اين بررسي ب
باغي در يكصد كيلومتري حاجي  1385بدين منظور در سال . دآمبه اجرا درسال  4طي  ،ه اندكه دچار سال آوري شد سياهو نارنگي

بود، انتخاب شد و تمام درختان  (On)ساله و سال آور  15آباد در شهر فارغان كه داراي درختان يك دست با سن تقريبي درختان 
اين (شاخه و برگ درخت حذف شد % 10ماليم كه حدود  بهارههرس  - 1تيمارهاي در نظر گرفته شده شامل  .پالك گذاري گرديد

% 20شديد با حذف  بهارههرس  - 2). سانتي متر حذف شد 20تا 15از رشد بهاره با طول حدود  شاخساره ها در چهار جهت درخت
ي بازوها با شدن رشد گياه رو ماه قبل از كند در اواخر فصل رشد حدود يك(حلقه برداري در اواخر فصل رشد  - 3. شاخه و برگ

و حلقه اي از پوست  متر دو برش عمقي در آوند آبكش ايجاد ميلي 5 و نيز به فاصله حدود) ضدعفوني شده(استفاده از چاقوي سالم 
با هرس زمستانه در سال اول تمام شاخه هاي  .حلقه برداريهرس شديد همرا با  - 5. حلقه برداريهرس ماليم همراه با  -4. شد جدا

 ،در طول اجراي آزمايش تغذيه درختان براساس آزمايش برگ و خاك و مقدار محصول. زمايش درختان حذف شدخشك و مورد آ
درختان با انجام اين آزمايش . بودوزن ميوه  و متوسط پارامترهاي مورد ارزيابي شامل مقدار محصول .محاسبه و به درختان داده شد

در نهايت با استفاده از . مورد ارزيابي قرار گرفتطي دو سال آور و دو سال نياور  ،از نظر باردهي يكنواخت و كيفيت ميوه تيمار شده
  .تجزيه و تحليل انجام شد MSTATCنرم افزار در دست آمده ه داده هاي ب

  نتايج و بحث
و كمترين آن  )كيلوگرم در هر درخت 7/42(سال اجراي آزمايش از نظر عملكرد، بيشترين عملكرد در سال دوم  4در بررسي : عملكرد

تأثير انجام تيمارهاي هرس و حلقه برداري بر عملكرد درختان نارنگي در . مشاهده شد) كيلوگرم در هر درخت 5/27(در سال چهارم 
از سال دوم تا چهارم كاهش معني داري . سال آزمايش طوري بود كه در سال دوم افزايش معني داري در عملكرد مشاهده شد 4طول 

. درصدي عملكرد در سال دوم شد 23اعمال تيمارهاي هرس و حلقه برداري در سال اول منجر به افزايش . ده گرديددر عملكرد مشاه
درصد ادامه  25روند كاهش عملكرد در سال چهارم به ميزان . درصدي در عملكرد بود 14اين روند در سال سوم به صورت كاهش 

شان داد كه هرس و حلقه برداري قادر است سال آوري را در اين گونه مركبات روند كاهش عملكرد از سال دوم به بعد ن. پيدا كرد
 9/41و  46به ترتيب (در بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر ميزان عملكرد مشخص شد كه هرس كم و زياد  ).1جدول (بهبود بخشد 

كمترين عملكرد را در ) گرم در هر درختكيلو 3/22(بيشترين عملكرد و هرس زياد به همراه حلقه برداري ) كيلوگرم در هر درخت
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در بررسي برهمكنش سال و تيمار از نظر عملكرد، ارزيابيها نشان داد كه بيشترين  ).1جدول (سال به خود اختصاص دادند  4مجموع 
هرس زياد به  و كمترين آن در تيمار حلقه برداري به تنهايي و) كيلوگرم در هر درخت 69(عملكرد در تيمار هرس زياد در سال سوم 

 5/12(و نيز در تيمار هرس زياد در سال چهارم ) كيلوگرم در هر درخت 6/4و  1/3به ترتيب (همراه حلقه برداري در سال سوم 
به طوري كه در . سال آزمايش، روند سال آوري كامالً مشهود بود 4در تيمار هرس كم در طول . مشاهده شد) كيلوگرم در هر درخت
اين روند در سال سوم و چهارم به . درصد نسبت به سال اول مشاهده شد 13ردي غيرمعني دار به ميزان سال دوم كاهش عملك

در رابطه با تيمار هرس زياد روند تغييرات . درصد مشاهده گرديد 50و  34صورت افزايشي و سپس كاهشي به ترتيب به ميزان 
روند . درصد نسبت به سال اول داشت 21ش غيرمعني داري به ميزان سال نشان داد كه عملكرد در سال دوم افزاي 4عملكرد در طول 

بنابراين طي دو سال پياپي افزايش عملكرد . درصد به طور معني داري ادامه يافت 46افزايش عملكرد از سال دوم به سوم به ميزان 
رخت از مواد غذايي به دنبال دوسال درصد حاكي از تخليه شديد د 82كاهش عملكرد از سال سوم به چهارم به ميزان . مشاهده شد

در سال دوم افزايش . سال مشاهده شد 4در تيمار حلقه برداري به تنهايي سال آوري معني داري در طول  .متوالي عملكرد زياد بود
دوم به درصد از سال  95كاهش عملكرد معني داري به ميزان . درصد نسبت به سال اول مشاهده شد 91عملكرد معني داري به ميزان 

به طوري ميزان عملكرد سال چهارم و . درصد بود 868اين روند از سال سوم به چهارم افزايشي و معني دار به ميزان . سوم رخ داد
در رابطه ). 1جدول (تأثير مثبت حلقه برداري بر سال آوري در اين رابطه كامالً مشهود بود . سال اول تفاوت معني داري با هم نداشتند

درصد  36با تيمار هرس كم به همراه حلقه برداري، ميزان عملكرد در سال دوم به طور غيرمعني داري نسبت به سال اول به ميزان 
 20كاهش عملكرد غيرمعني دار به ميزان . روند تغييرات عملكرد از سال دوم به سوم به صورت افزايشي و معني دار بود. افزايش يافت
تعديل سال آوري با استفاده از تيمار هرس كم به همراه حلقه برداري كامالً مشهود بود . ل سوم به چهارم مشاهده گرديددرصد از سا

در رابطه با تيمار هرس شديد به همراه حلقه برداري، ميزان عملكرد در سال دوم نسبت به سال اول افزايش غيرمعني  ).1جدول (
افزايش معني . درصد بود 84ن روند در سال دوم به سوم به صورت كاهشي و معني دار به ميزان اي. درصد نشان داد 4داري به ميزان 

). 1جدول (تفاوت سه سال اول، دوم و چهارم در اين تيمار معني دار نبود . دار عملكرد از سال سوم به چهارم نيز كامًال مشهود بود
دهي و مجموع كل ميوه هاي  برداري ساليانه اورالندوتانجلو ميزان ميوه كه دريافتند حلقه) 1968(كرزدورن و ويلتبنك برخالف نظر 

حلقه برداري به تنهايي در اين پژوهش   توليد شده در درختان حلقه برداري شده بيشتر و منظم تر از درختان حلقه برداري نشده است،
    .نست باردهي را تعديل نمايدن با هرس تواآتأثيري بر تنظيم باردهي درختان نارنگي سياهو نشد ولي تركيب 

  برهمكنش آنها بر ميزان عملكرد در هر درختبررسي اثر سال، تيمار و  - 1جدول 
  تيمار

  سال
  حلقه برداري  هرس شديد  هرس ماليم

  + هرس ماليم
  حلقه برداري

  + هرس شديد
  حلقه برداري

  ميانگين

  bcd0/51 efg9/38 ghi2/30 i8/25  ghi2/28  B8/34  )85(اول 
  def3/44 cde2/47 bc6/57 fghi2/35  ghi3/29  A7/42  )86(دوم 
  ab2/59 a0/69 j1/3 cde0/48  j6/4  B8/36  )87(سوم 

  ghi5/29 j5/12 ghi0/30 efgh2/38  hi2/27  C5/27  )88(چهارم 

    A0/46  A9/41  C2/30  B8/36  D3/22  ميانگين
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ميانگين هاي داراي حروف كوچك  .داري با هم ندارند ون دانكن اختالف معنيآزم% 5كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، در سطح  ييها ميانگين
  .مربوط به اثرمتقابل و ميانگين هاي داراي حروف بزرگ مربوط به اثر فاكتورها است

و  )گرم 1/125(سال اجراي آزمايش از نظر متوسط وزن ميوه، بيشترين متوسط وزن ميوه در سال سوم  4در بررسي : متوسط وزن ميوه
تأثير انجام تيمارهاي هرس و حلقه . سال معني دار بود 4در اين رابطه اختالف بين . مشاهده شد) گرم 82(كمترين آن در سال دوم 

. مشاهده شد سال آزمايش طوري بود كه در سال دوم كاهش معني داري در متوسط وزن ميوه 4در طول  برداري بر متوسط وزن ميوه
روند تغييرات متوسط وزن ميوه . غييرات افزايشي معني دار و از سال سوم به چهارم كاهشي معني دار بوداز سال دوم به سوم روند ت

. به طوري كه با افزايش عملكرد متوسط وزن ميوه كاهش يافت. سال اجراي آزمايش دقيقاً برعكس تغييرات عملكرد بود 4در طول 
با كاهش عملكرد متوسط وزن ميوه افزايش نشان داد . منابع موجود است دليل اين امر افزايش مخازن مصرف مواد غذايي نسبت به

در تيمار هرس كم به همراه حلقه برداري  كمترين متوسط وزن ميوه، در بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر متوسط وزن ميوه ).2جدول (
در اين رابطه فقط اختالف تيمار حلقه برداري به . مشاهده شد) گرم 3/123(و بيشترين آن در تيمار حلقه برداري به تنهايي ) گرم 99(

در بررسي برهمكنش سال و تيمار از نظر  ).2جدول (تنهايي با بقيه تيمارها معني دار بود و بقيه با هم اختالف معني داري نداشتند 
و كمترين آن ) گرم 1/178(ال سوم متوسط وزن ميوه، ارزيابي ها نشان داد كه بيشترين وزن ميوه در تيمار حلقه برداري به تنهايي در س

همان گونه كه در بحث عملكرد اشاره شد اعمال تيمار حلقه برداري باعث . مشاهده شد) گرم 2/65(در همين تيمار در سال دوم 
سال به  4اين امر تأثير زيادي در متوسط وزن ميوه داشت و ريزي و درشتي ميوه را در طول . سال شد 4شدت سال آوري در طول 

  ).2جدول (ور متناوب به دنبال داشت ط
  )گرم( بررسي اثر سال، تيمار و برهمكنش آنها بر متوسط وزن ميوه - 2جدول 

  تيمار
  سال

  حلقه برداري  هرس شديد  هرس ماليم
  +هرس ماليم 
  حلقه برداري

  +هرس شديد 
  حلقه برداري

  ميانگين

  c111 cd104 b153 cde100  cd103  B114  )85(اول 
  ef77 cde96 f65 def84  def86  D82  )86(دوم 
  c111 cd106 a178 cd109  c121  A125  )87(سوم 

  cd103 cde99 cde96 cd101  cd104  C101  )88(چهارم 

    B101  B102  A123  B99  B104  ميانگين
گين هاي داراي حروف كوچك ميان. داري با هم ندارند آزمون دانكن اختالف معني% 5هايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، در سطح  ميانگين

  .مربوط به اثرمتقابل و ميانگين هاي داراي حروف بزرگ مربوط به اثر فاكتورها است
  نتيجه گيري كلي

سال آزمايش نشان داد كه هرس و حلقه برداري  4تأثير انجام تيمارهاي هرس و حلقه برداري بر عملكرد درختان نارنگي در طول 
سال آزمايش، روند سال آوري كامالً مشهود  4در تيمار هرس كم در طول . گونه مركبات بهبود بخشدقادر است سال آوري را در اين 

در تيمار حلقه برداري به تنهايي سال آوري . در رابطه با تيمار هرس زياد طي دو سال پياپي افزايش عملكرد مشاهده شد. بود
در رابطه با . ي بر افزايش سال آوري در اين رابطه كامالً مشهود بودتأثير مثبت حلقه بردار. سال مشاهده شد 4داري در طول  معني

در . تيمار هرس كم به همراه حلقه برداري، تعديل سال آوري با استفاده از تيمار هرس كم به همراه حلقه برداري كامالً مشهود بود
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فاوت سه سال اول، دوم و چهارم از نظر عملكرد رابطه با تيمار هرس شديد به همراه حلقه برداري، با توجه به معني دار نبودن ت
با توجه به جميع نتايج مي توان . توان چنين استنباط كرد كه مي تواند در دراز مدت تأثير زيادي بر كاهش سال آوري داشته باشد مي

مقابل هرس زياد، و يا هرس  در. نتيجه گرفت كه استفاده از حلقه برداري به تنهايي و يا هرس كم تأثيري بر كاهش سال آوري ندارند
   .كم و زياد همراه با حلقه برداري مي تواند باعث تعديل سال آوري شود

  منابع 
1- Arbiza, H., A. Ferenczi, G. Gambetta, F. Rivas and A. Granina. 2000. Physiologycal and yield 

responses to prunning three citrus cultivar. Proc. Intl. Soc. Citriculture. IXCongr. 475-478. 
2- Krezdorn, A.H. and W.J. Wiltbank. 1968. Annual girdling of ‘Orlando Tangelo’ over an eight-

year period. Department of Fruit Crops University of Florida Gainesville. 
3- Wheaton, T.A. 1996. Alternate bearing of citrus in Florida. University of Florida Citrus Research 

and Education Center, 700 Experiment Station Road Lake Alfred, FL 33850.  
4- Wright, G.C. 2000. Girdling ‘Fairchild’ mandarins and ‘Lisbon’ lemons to improve fruit size. 

Yuma Mesa Agric. Center, Univ. of Arizona. 
  
  

 

Examination the possibility of  bearing regulation of Siahoo mandarin (Citrus 
reticulata) by using prunning and girlding  
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Abstract 
In order to, evaluation of the effects of pruning and girlding on regulating of alternate bearing of 
Siahoo mandarin (C. reticulata), this study was performed as RCBD with five treatments consist: 1) 
low spring pruning, 2) severe spring pruning, 3) girdling, 4) low spring pruning + girdling, 5) 
severe spring pruning + girdling, and three replications and two trees in per replication and total 30 
trees during 4 years. Evaluated parameters were yield and fruit wieght. Results showed that pruning 
and girdling could by adjusted alternate bearing in this citrus cultivar. Generally, using of girdling 
or low pruning alone had no effects on decrease of alternate bearing. In contrast, severe pruning 
alone or low and severe pruning plus girdling could be led to regulating of alternate bearing in 
Siahoo mandarin.        
Keywords: Siahoo mandarin, pruning, girdling 

 


