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  1چکیده
. باشد  مرکبات از جمله نارنگی انشو میترین مشکالت در برخی ارقام تناوب باردهی یکی از مهم

کاهش کیفیت میوه در سال  .کند هاي متوالی محصول منظمی تولید نمی سال درآور،  درخت سال
. کند کننده وارد میمحصول، خسارت اقتصادي به تولید مپرمحصول و کاهش حجم تولید در سال ک

 تیمار 5هاي کامل تصادفی با  قالب طرح بلوكمنظور بررسی امکان کاهش این ناهنجاري، آزمایشی در  به
پاشی   مصرف بهینه کودهاي شیمیایی و محلول- 3؛ کودهاي شیمیاییمصرف بهینه  -2 اهد؛ ش-1: شامل

  استیک اسید و  کلروفنوکسی پاشی دي  مصرف بهینه کودهاي شیمیایی و محلول-4نفتالن استیک اسید؛ 
 سال متوالی با درختان 4 تکرار در 4با هر یک  پاشی ساکارز  مصرف بهینه کودهاي شیمیایی و محلول-5
باردهی را طی چهار سال نشان دادند   ترین رفتار تناوب درختان شاهد بیش. غ نارنگی انشو انجام شدبال
چهار تیمار  ،مقابل  درداشتندآور  سال و یک "نیاور"، دو سال متوالی "آور"ترتیب یک سال  بهکه  طوري به

ترین عملکرد   بیش2یمار  ت.محصول را طی چهار سال، به یک سال کاهش دادند هاي کم تعداد سال دیگر،
ترین  وزن کمترین و  کوچک .ترین عملکرد سال پرمحصول را به خود اختصاص داد و کم محصول کمسال 

 سال، 4 مجموع عملکرد درختان در مدت .هاي اول، دوم و چهارم متعلق به تیمار شاهد بود میوه در سال
محصول،  با کاهش عملکرد در سال پر 2مار کلی تیطور به.  تیمار، در تیمار شاهد حداقل بود5در بین 

  محصول نسبت به شاهد و تیمارهاي  هاي کم محصول و کاهش تعداد سال افزایش عملکرد در سال کم
                                                

  neginakhlaghi@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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هاي پرمحصول، سبب تعدیل  محصول و افزایش اندازه میوه در سال هاي کم  با کاهش تعداد سال5 و 4، 3
بهبود ی و ضایعاتهاي  میوه متوالی، کاهش هاي آوري، افزایش عملکرد کل طی سال سیکل سال
  .اند آور انشو گردیده نارنگی سالبازارپسندي 

  
  تغذیه، اکسین، ساکارز، باردهی   تناوبمرکبات،  :هاي کلیدي واژه

  
  قدمهم

گرمسیري پرورش   کشور جهان در مناطق گرمسیري و نیمه49طور تجاري در حدود   مرکبات به
هاي  ز مناطق مستعد کشت مرکبات است که در چهار دهه اخیر پیشرفتکشور ایران نیز ا. یابد می

که از نظر سطح زیر کشت، مقام هفتم و از  طوري زیادي در امر پرورش و تولید مرکبات داشته است به
همچنین  .)2002، ساین ناکوي و شیام ساین ( استدست آورده نظر تولید، مقام ششم را در جهان به

   ).2005آمارنامه کشاورزي، (ید باغی کشور را به خود اختصاص داده است ترین تول مرکبات بیش
درخت . است باردهی   تناوبل مورد بحث در بعضی از ارقام مرکبات، مشکل یکی از مسای
 معموالً عملکرد باال در .کند هاي متوالی محصول منظمی تولید نمی آور، درختی است که در سال سال

سال پرمحصول، درخت داراي  دردر واقع .  استآتیکم در سال  بسیاریک سال همراه با عملکرد 
 بازارپسندي مناسب، از سود اقتصادي کافی نبودعلت  هها ب این میوه تعداد زیادي میوه کوچک است و

محصول، تعداد میوه  سال کم طرف دیگر در  از).1982میت، اشمونسالیز و گلد (برخوردار نیستند
دار  محصول هم براي باغ  هاي کم دلیل کاهش عملکرد، سال بنابراین به. استتشکیل شده بسیار اندك 

  .صرفه اقتصادي الزم را ندارد
علت   راندمان مواد فتوسنتزي درختان به،سال پرمحصول درکه  داده استنشان   متعددهاي بررسی

ن رشد محدود شدسبب  کاهش شاخ و برگ درخت به نیزهاي زیاد و  استرس ناشی از وجود میوه
کاهش  موجبمحصول  یر درخت در سال پراکاهش ذخ. یابد محصول، کاهش می  در سال پررویشی

هاي  تغییر شکل سیستم ریشهگرسنگی ریشه سبب . گردد انتقال مواد کربوهیدراته به ریشه می
. شود ها می ، کاهش توان ریشه براي جذب عناصر غذایی و اختالل در توازن هورمونکننده تغذیه
یت و اشمگلد (گردد محصول می ع این عوامل موجب جلوگیري از تشکیل جوانه گل در سال کممجمو

  .)1982گلمب، 
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در این سال افزایش و را سال پرمحصول کاهش و اندازه میوه  ی که بتوانند رقابت را دریها روش
، باردهی   تناوب موجب تعدیل سیکل ،محصول افزایش دهند در مقابل تشکیل جوانه گل را در سال کم

؛ 2008امیري،  کنگرشاهی و اخالقی اسدي (گردند  و افزایش سود اقتصادي میکاهش ضایعات محصول
  .)1995؛ یامانیشی، 1995،  و همکارانهجاج

اي درخت مورد بررسی قرار   چهارساله ارتباط میان عملکرد و وضعیت تغذیهپژوهشدر یک 
 اي درخت و عملکرد موجود است یت تغذیهگرفت و گزارش گردید که یک همبستگی خطی بین وضع

 ذخیره در دو مرحله از چرخه رشد سالیانه هاي نیاز به کربوهیدرات ).1995هجاج و همکاران، (
گلداشمیت، ( زمان بزرگ شدن میوه -2 ، زمان فلش بهاره-1: رسد میدرختان بالغ مرکبات به حداکثر 

شود   می  ذخیره و از بین رفتن درختايه گاهی محصول سنگین سبب تخلیه کربوهیدرات). 1997
سبب افزایش مقادیر ساکارز  زنی درختان پوملو حلقه ).1982؛ گلداشمیت و گلمب، 1976اسمیت، (

 برابر 5/1عملکرد این درختان . درختان تحت تیمار گردید و در سال بعد تعداد میوه را افزایش داد
  ).1995یامانیشی،  (عملکرد درختان شاهد بود

تنک میوه طی سال پرمحصول . استفاده شده استباردهی    تناوببراي کاهش سیکل نیز میوه تنک 
 سبب افزایش اندازه میوه، بنابراین افزایش ارزش میوه و نیز القاي گلدهی در سال آینده شود تواند می

 ریزش  سبب افزایشتحریک سنتز اتیلنبا ي مصنوعی ها بعضی از اکسین). 2000گاردیوال و گارسیا، (
  اورتوال  (شود میتر   کوچکهاي چه میوهاین تنک انتخابی است و موجب ریزش . دنشو می چه میوه

 طی ریزش 2اسید   استیک   کلروفنوکسی  ديو 1اسید   استیک    نفتالنپاشی محلول ).1997و همکاران، 
). 1992گ و همکاران، بر گرین ( را افزایش دادفروت استار روبی پاندازه میوه گری فیزیولوژیک میوه،

 داري در ثیر معنیأپاشی بالفاصله بعد از ریزش فیزیولوژیک موجب افزایش عملکرد شد ولی ت محلول
   ).1991اورتوال و همکاران، ؛ 2000امیري،  ارزانی و اخالقی (تنک میوه نداشت
مشکل . تترین و بازارپسندترین ارقام مرکبات در شرق مازندران اس یکی از مهم 3نارنگی انشو

 ترین مشکلی است که این رقم با آن مواجه است خصوص در درختان بالغ، مهم باردهی به   تناوب
  .)2002اکودا و همکاران، (

                                                
1- Naphthalene Acetic Acid (NAA) 
2- Di-Chloro Phenoxy Acetic Acid (2,4-D) 
3- Citrus Unshiu 
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م ی تامین دابرايهاي متوالی  با استفاده از مصرف بهینه کودهاي شیمیایی در سال آزمایشاین 
منظور افزایش  هاي پرمحصول، به  سالي مصنوعی درها پاشی اکسین اي گیاه، محلول نیازهاي تغذیه

محصول براي کاهش رقابت  هاي پر پاشی ساکارز در سال قدرت سینک و افزایش اندازه میوه و محلول
 پژوهش .محصول انجام شد ها، افزایش ذخایر درخت و افزایش تشکیل جوانه گل در سال کم بین میوه
هاي پرمحصول  شو و افزایش اندازه میوه در سالنارنگی انباردهی    تناوببررسی امکان کاهش  با هدف

  .اجرا گردید
  

  ها مواد و روش
دار شامل  عرف باغ(  شاهد-1:  شامل تیمار5هاي کامل تصادفی با   در قالب طرح بلوكپژوهش

اساس  مصرف بهینه کودهاي شیمیایی بر-2؛ )سالیانه یک کیلوگرم فسفات آمونیوم و یک کیلوگرم اوره
فتالن  نپاشی محلولو  مصرف بهینه کودهاي شیمیایی -3؛ طور سالیانه  به عملکردانمیزآزمون برگ و 

  پرمحصول؛ هاي  ریزش فیزیولوژیک تابستانه در سالقبل از پایان )گرم در لیتر  میلی300(استیک اسید 
 )رگرم در لیت  میلی50(اسید   استیک  کلروفنوکسی  ديپاشی محلولمصرف بهینه کودهاي شیمیایی و  -4

مصرف بهینه کودهاي شیمیایی  -5و  پرمحصول هاي   ریزش فیزیولوژیک تابستانه در سالقبل از پایان
 4محصول با   پر هاي  دو هفته قبل و دو هفته بعد از برداشت در سال درصد1پاشی ساکارز   محلولو

که در شرایطی  رنجبا پایه نا نارنگی انشو  ساله25 درخت 20بر  1380از سال  سال متوالی 4تکرار در 
مقدار محلول . دشت ساري به اجرا درآمد در منطقه الكمشابه از نظر اندازه و باردهی قرار داشتند، 

هاي خاك و برگ از درختان مورد  قبل از اجراي آزمایش نمونه . لیتر براي هر درخت بود10مصرفی 
 عناصر غذایی با توجه به میزان مصرف و )2 و 1 هاي ولجد (نظر انجام شدهاي مورد نظر تهیه و تجزیه

کنگرشاهی و  اسدي ( همچنین عملکرد هر درخت صورت گرفتو عناصر غذایی خاك و برگ
  .)2007امیري،  کنگرشاهی و اخالقی ؛ اسدي2008امیري،  اخالقی

  
  .ساري -دشت  نتایج تجزیه خاك باغ مرکبات الك-1جدول 

P  K  Mg  Fe  Zn  Mn  Cu    عمق  
  )متر سانتی(

EC  
)ds/m(  pH  

CEC  
)cmol/kg(  

T.N.V 
  )درصد(

O.M  
  گرم در کیلوگرم در خاك میلی  )درصد(

  50/1  7/7  8/1  8/8  570  450  23  98/1  25  3/22  8/7  87/0  0-30  نمونه
  43/1  9/6  3/1  1/9  595  220  11  30/1  28  24  9/7  10/1  31-60  نمونه
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  .ساري -دشت نتایج تجزیه برگ باغ مرکبات الك -2جدول 
N  P  K  Mg  Ca  Fe  Zn  Mn  Cu  

  گرم در گرم وزن خشک برگمیکرو  اساس وزن خشک برگدرصد بر 
  80/15  40/23  70/19  295  20/3  39/0  92/0  16/0  48/2  نمونه

 
عنوان کود پایه در اواخر    بهدرخت ازاي هر   کیلوگرم بهیکصورت سولفات آمونیم به مقدار  هازت ب
 صورت سرك  بهدرخت ازاي هر  کیلوگرم به4/1مقدار   و اوره به روز قبل از شروع گلدهی 15اسفندماه، 

در هنگام فندقی شدن  روز بعد از تشکیل میوه 15ماه،  اردیبهشت اول در اواخر مرحله (مرحلهدر دو 
 کیلوگرم 5/1مقدار   صورت سولفات پتاسیم به  ه، پتاسیم ب)اول مرحلهیک ماه بعد از         دوم، مرحلهو ها  میوه

ازاي هر درخت، منگنز   مقدار یک کیلوگرم به  صورت سولفات منیزیم به  هدرخت، منیزیم ب ازاي هر  به
صورت سولفات روي به مقدار   هازاي هر درخت، روي ب   گرم به300مقدار   صورت سولفات منگنز به  هب

ع براکس به میزان  گرم، بر از منب200میزان  صورت سولفات آهن به هدرخت، آهن ب ازاي هر  گرم به300
 500به میزان ) گوگرد کشاورزي گرانوله(ازاي هر درخت و گوگرد از منبع گوگرد عنصري   گرم به50

هاي برگ، مصرف  نمونه علت غلظت باالي فسفر در  بهکود فسفري،. زاي هر درخت مصرف شدا گرم به
متر ایجاد  ی سانت40×40×40عاد انداز درختان به اب ی در سایهیها چاله هر سال، در اواخر زمستان. نشد

داده  کامل با ماده آلی پوسیده مخلوط و در داخل چاله قرار طور هتیمار ب نظر هرگردید و کودهاي مورد
در طول فصل رشد  ).2001و محمودي،   کنگرشاهی اسدي؛ 2006همکاران،  و کنگرشاهی  اسدي(شد 

هر ساله  .طور یکسان اعمال گردید هز و غیره بي هرها پاشی، آبیاري، دفع علف عملیات زراعی مانند سم
طور تصادفی از هر تیمار  ه عدد میوه ب30  عملکرد تیمارهاي آزمایش تعیین و میزان،درپایان فصل رشد

ذکر است که در سال    الزم به.گیري وزن و قطر متوسط میوه به آزمایشگاه منتقل گردید  اندازهمنظور به
هاي گل در درختان  س بهاره سبب از بین رفتن بسیاري از جوانهسوم آزمایش سرماي شدید دیرر

 مورد تجزیه واریانس قرار MSTATCافزار   با استفاده از نرمدست آمده بههاي   داده.تیمار گردید تحت
  .گرفت و مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه با استفاده از آزمون دانکن انجام شد

  
   و بحثنتایج

 )5 تیمار(ساکارز در این سال تیمار .  قرار داشتند"آور"همه درختان در سال  در سال اول آزمایش،
ترین  ترین عملکرد و کم  کم)3تیمار  (NAAترین تعداد میوه و تیمار  ترین عملکرد متوسط و بیش بیش
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هاي  از طرف دیگر در این سال قطر و وزن میوه). 3  لوجد (ندتعداد میوه را به خود اختصاص داد
هاي تیمار شاهد،  داري نشان داد و میوه  نسبت به این مقادیر در تیمارهاي دیگر، افزایش معنی3تیمار 

هاي  میوه). 4  جدول(ترین میزان قطر و وزن میوه را در بین همه تیمارها به خود اختصاص دادند  کم
ا به خود  رنسبتترین  ، بیش3هاي تیمار  طر و میوهترین مقدار نسبت وزن به ق تیمار شاهد، کم
  .)4  جدول (اختصاص دادند

اساس سیکل تناوب باردهی، در سال  بر)5تیمار (ساکارز درختان شاهد و تیمار در سال دوم آزمایش، 
محصول قرار داشتند ولی درختان سه تیمار دیگر بر خالف این سیکل، باز هم سال پرباري را نشان  کم

 5ترین تعداد میوه و تیمار  ترین عملکرد و بیش  بیش)3تیمار  (NAAدر این سال، تیمار ). 1 شکل(دادند 
در سال دوم هم مانند سال ). 3  جدول(ترین تعداد میوه را به خود اختصاص دادند  ترین عملکرد و کم کم

مقابل حداکثر این مقادیر به  هاي تیمار شاهد بود، در ترین مقدار قطر و وزن میوه متعلق به میوه اول، کم
همچنین تیمار شاهد ). 4  جدول(داري با تیمار شاهد داشت  ص داشت که اختالف معنی اختصا5تیمار 

  ).4جدول (ترین نسبت وزن به قطر میوه را نشان دادند   بیش5ترین و تیمار  همانند سال گذشته کم
  

  
  

  . درصد عملکرد سالیانه و عملکرد کل تیمارهاي مختلف طی چهار سال آزمایش در نارنگی انشو-1شکل 
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در سال سوم آزمـایش، سـرماي دیـررس بهـاره در اواخـر فـروردین و اوایـل اردیبهـشت، سـبب            
کــه در برخــی از تیمارهــا ماننــد  طــوري هــاي گــل گردیــد بــه از بــین رفــتن تعــداد زیــادي از جوانــه

ــاي  ــاي  (4 و 3تیماره ــت   ) D-2,4 و NAAتیماره ــین رف ــال از ب ــن س ــصول ای ــده مح ــا . عم تنه
بـود کـه درختـان سـال     ) 5تیمـار  (صول خوبی تولید کـرد تیمـار سـاکارز        تیماري که در این سال مح     

تـرین عملکـرد     و کـم 5تـرین تعـداد میـوه در تیمـار         ترین عملکرد و بیش     بیش. پرباري را نشان دادند   
در مقابـل حـداقل مقـادیر    ). 3 جـدول  ( مـشاهده شـد   3ترین تعداد میوه در این سـال در تیمـار             و کم 

 تعلـق داشـت کـه    5هـاي تیمـار     قطر میوه در سال سوم آزمـایش بـه میـوه   قطر، وزن و نسبت وزن به     
 ).4  جدول(داري با تیمارهاي دیگر نشان داد  اختالف معنی

علت از بین رفتن محصول در سال قبل،  شد درختان در سال چهارم، به بینی می طورکه پیش همان
 NAAترین تعداد میوه، تیمار  شدر این سال، تیمار شاهد بی. سال پرباري را به نمایش گذاشتند

در این سال هم مانند . ترین عملکرد را به خود اختصاص دادند ترین عملکرد و تیمار ساکارز کم بیش
. ترین میزان قطر، وزن و نسبت وزن به قطر میوه در تیمار شاهد مشاهده شد هاي اول و دوم، کم سال

 داشت و نیز افزایش وزن و نسبت وزن به قطر میوه در مقابل حداکثر این مقادیر به تیمار ساکارز تعلق
  ).4  جدول(دار بود  در این تیمار نسبت به همه تیمارهاي دیگر از نظر آماري معنی

جدول (داري نشان نداد    عملکرد کل در طی چهار سال در تیمارهاي مختلف، اختالف آماري معنی           
همچنـین  . ر سـال را بـه خـود اختـصاص داد       ترین میزان متوسط عملکرد چها     البته تیمار شاهد کم   ). 5

. داري نـشان داد  متوسط وزن و قطر میوه طی چهار سال در همه تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنـی        
از نظـر  ). 5جـدول  ( و ساکارز تعلـق داشـت   NAAها نیز به تیمارهاي    ترین میوه   ترین و سنگین    بزرگ

هـاي اول، دوم و سـوم      بود و سال   سال   4 بین   ترین سال در    میزان عملکرد کل، سال چهارم پرمحصول     
 در  تـرین قطـر و وزن متوسـط میـوه     همچنین بیش). 6جدول (هاي بعدي قرار گرفتند  ترتیب در رتبه   به

هاي بعـدي جـاي گرفتنـد     هترتیب در رتب هاي سوم، چهارم و اول، به  سال دوم آزمایش ثبت شد و سال      
  ).6جدول (
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  . سال4 طی  بر عملکرد، قطر و وزن متوسط میوه نارنگی انشوارهاي مختلفتیمثیر أ ت-5جدول 
  وزن متوسط میوه  قطر متوسط میوه  عملکرد کل

  تیمار
P: - P: 0028/0  P: 0000/0  

6/170  شاهد) 1 ±101 853/5 c± 45/0  00/87 c±19 

6/180  مصرف بهینه کودهاي شیمیایی) 2 ±70 970/5 bc± 44/0  00/93 b±16 

NAA 9/185پاشی  محلول+  2تیمار ) 3 ±126 159/6 a± 41/0  56/98 a±13 

D 1/181-2,4پاشی  محلول+  2تیمار ) 4 ±92 042/6 ab± 43/0  00/98 ab±16 

9/182  پاشی ساکارز محلول+  2تیمار ) 5 ±93 055/6 ab± 45/0  80/100 a±19 
  ).>05/0Pآزمون دانکن، (ي هستند دار در یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنی)  تکرار4 میانگین با ± SD(اعداد 

  
  .ثیر سال بر عملکرد، قطر و وزن متوسط میوه نارنگی انشوأ ت-6جدول 

  وزن متوسط میوه  قطر متوسط میوه  عملکرد کل
  

P: 0000/0  P: 0000/0  P: 0000/0  

1/213  سال اول b±37 677/5 c± 34/0  50/80 d±11 

1/133  سال دوم c±67 527/6 a± 22/0  10/110 a±10 

3/105  سال سوم d±98 158/6 b± 25/0  60/104 b±12 

5/269  سال چهارم a±79 701/5 c± 26/0  70/86 c±16 

  ).>05/0Pآزمون دانکن، (داري هستند  در یک ردیف با حروف متفاوت داراي اختالف معنی)  تکرار4 میانگین با ± SD(اعداد 
  

تبه چهارم قرار داشت حداقل که تیمار شاهد از نظر عملکرد در ر وجودي بادر سال اول آزمایش، 
وجود تعداد   با)5تیمار (ساکارز توان گفت که در تیمار  می. قطر، وزن و نسبت این دو را نشان داد

، استفاده از تغذیه بهینه و مواد کربوهیدراته، سبب کاهش رقابت )4جدول (تر میوه نسبت به شاهد  بیش
که طور همان.  میوه نسبت به شاهد گردیدهاي روي درخت و افزایش اندازه و سنگینی بین میوه

ویژه در هنگام محصول سنگین، یکی  گزارش کرده است زمان بزرگ شدن میوه به) 1997(گلداشمیت 
  .ي ذخیره استها بحرانی نیاز شدید درخت به کربوهیدراتي ها از زمان
تر نسبت به شاهد  وجود تعداد میوه کم  با)4تیمار ( D-2,4 و )2تیمار  (تغذیه بهینه ،مقابل در

تر، از عملکرد باالتري نسبت به شاهد برخوردار  تر و سنگین هاي بزرگ  تولید میوهدلیل ، به)3جدول (
اي درخت و عملکرد موجود  اند که ارتباطی مستقیم بین وضعیت تغذیه  نشان دادهها بررسی .بودند
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 نسبت به تیمارهاي دیگر NAAالبته تنک شدیدتر میوه در تیمار ). 1995هجاج و همکاران، (است 
ها و افزایش  و کاهش رقابت بین میوه) 3جدول (سبب کاهش تعداد میوه نسبت به همه تیمارها 

کنندگی این تیمار  حال اثر تنک هر   به).4  جدول(دار قطر و وزن میوه و نسبت این دو گردید  معنی
 دست آمده بهنتایج  .داري نشان دهد سبب شد که عملکرد این تیمار نسبت به دیگر تیمارها کاهش معنی

 ریزش فیزیولوژیک  طیپاشی  که محلول مشابههاي پژوهشهاي مصنوعی با نتایج  از استفاده از اکسین
؛ اورتوال و 1992برگ و همکاران،  گرین (اند را سبب افزایش اندازه میوه و افزایش عملکرد دانسته

  .دارد مطابقت )1991همکاران، 
 بود، 4 و 3، 2تر از تیمارهاي  که تعداد میوه در درختان شاهد بسیار کم  اینبا وجوددر سال دوم نیز 

 یاد شدهتوان این اثر را به تغذیه مناسب در تیمارهاي  تر بود که می اندازه میوه نسبت به این تیمارها کم
بته واضح ال .)1995هجاج و همکاران،  (ها در سال پرمحصول مرتبط دانست بین میوهو کاهش رقابت 

ها را به خود  ترین میوه ترین و سنگین  به سبب حداقل عملکرد، بزرگ5است که درختان تیمار 
توان با عملکرد زیاد این تیمار در سال   را می5کاهش درصد تولید محصول در تیمار . اختصاص دادند

ست به کاهش رقابت که توان پاشی ساکارز با وجودي واقع تغذیه بهینه و محلول در. اول مرتبط دانست
انگیزي در سال  و افزایش اندازه میوه در اولین سال پرمحصول منتهی شود، نتوانست سبب افزایش گل

که با نتایج گزارشی که افزایش مقادیر ساکارز درخت را سبب افزایش تعداد میوه در . محصول گردد کم
 طور که در منابع اشاره شده است انهمالبته . ، مطابقت ندارد)1995یامانیشی، (اند  سال بعد دانسته

هاي متوالی ادامه داشته است را   تناوب باردهی شدید که در سال،)1982مونسالیز و گلداشمیت، (
  .باره از بین برد توان به یک نمی

بینی بود  آمده قابل پیش علت سرماي پیش  تیمار اول در سال سوم به4محصول شدن درختان  کم
. رسد نظر می توجه به  در این سال قابل)5تیمار (ساکارز الي درختان تیمار ولی عملکرد و تولید با

 در سال دوم یکی از علل 5آوري، عملکرد پایین درختان تیمار  توان گفت که بنا به سیکل سال می
مشابه رفتاري عملکرد باال در سال سوم آزمایش است، البته این اتفاق در تیمار شاهد که در سال دوم 

در واقع تیمار شاهد تنها تیماري بود که هم در سال دوم و هم در سال . ، مشاهده نشدداشت 5تیمار 
 4 از میان )2تیمار (تغذیه بهینه  تعداد میوه و عملکرد درختان تیمار .سوم، محصول کمی تولید کرد

مکاران  که با نتایج گزارش شده از هجاج و همحصول قرار داشتند باالتر بود تیماري که در سال کم
ترین نسبت وزن به قطر میوه را به خود   کم5 به موجب عملکرد باال، تیمار .خوانی دارد هم) 1995(
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با همین  ساکارزحال اگر مقادیر مربوط به اندازه میوه در سال سوم در تیمار  هره ب. اختصاص داد
ال پرمحصول در تیمار شود که اندازه میوه در س مقادیر در سال اول در شاهد مقایسه شود مالحظه می

 که تر شده است ها نیز بیش وزن میوهپاشی مواد کربوهیدراته نسبت به شاهد افزایش یافته و  محلول
 گذشته به هاي اته در سال پرمحصول که در بررسیها به مواد کربوهیدر ییدي است بر نیاز شدید میوهأت

ترین و تیمارهاي  مار شاهد کوچکتینیز در سال چهارم  .)1997گلداشمیت، (آن اشاره شده است 
NAA ترین تعداد میوه  که بیش وجود این  با و ترین میوه را تولید کردند ترین و سنگین  بزرگساکارز و

  . ترین عملکرد را نشان داد  بیشNAAبه تیمار شاهد تعلق داشت، تیمار 
عملکرد  ،ردي مناسبعنوان عملک  را طی چهار سال به درصد20-30کلی اگر عملکرد ساالنه طور به
محصول در نظر بگیریم،   را سال کم درصد20تر از   را سال پرمحصول و عملکرد کم درصد30تر از  بیش
. باردهی را طی چهار سال نشان دادند  ترین رفتار تناوب توان مشاهده کرد درختان شاهد بیش می
 شکلکه از طور همان .آور داشتند  سال و یک "نیاور"، دو سال متوالی "آور"ترتیب یک سال  بهکه  طوري به
محصول را طی چهار سال، به یک سال  هاي کم تعداد سال 5و  4 ،3، 2شود تیمارهاي   مالحظه می1

 15(محصول  ترین عملکرد سال کم  بیش)2تیمار (تغذیه بهینه  الزم به ذکر است که تیمار .کاهش دادند
همچنین  ).1 شکل(را به خود اختصاص داد )  درصد34(ترین عملکرد سال پرمحصول  و کم) درصد

واقع  تیمار شاهد بود دربه متعلق هاي اول، دوم و چهارم  ترین میوه را در سال ترین و کم وزن کوچک
هاي اول  سال(دو سال پرمحصول سبب افزایش قطر و وزن میوه نسبت به شاهد در همه تیمارهاي دیگر 

  .شدند )سال دوم(محصول  و یک سال کم) و چهارم
 سال، 4شود که مجموع عملکرد درختان در مدت  با توجه به نتایج چهار سال آزمایش، مشاهده می

 کیلوگرم، تیمار 40 ،تغذیه بهینهکه درختان تیمار  طوري به.  تیمار، در تیمار شاهد حداقل بود5در بین 
NAA  2,4 تیمار ، کیلوگرم61بیش از-D  49بیش از  ارزساکدرختان تیمار و  کیلوگرم 42حدود 

توان گفت که  کلی میطور به . سال، افزایش عملکرد داشتند4کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد در مدت 
محصول و  محصول، افزایش عملکرد در سال کم  با کاهش عملکرد در سال پر)تغذیه بهینه( 2تیمار 

تغذیه  NAA( ،4) + تغذیه بهینه (3محصول نسبت به شاهد و تیمارهاي  هاي کم کاهش تعداد سال
محصول و افزایش اندازه میوه  هاي کم  با کاهش تعداد سال)ساکارز + تغذیه بهینه (5 و )D-2,4 + بهینه

هاي متوالی،  آوري، افزایش عملکرد کل طی سال هاي پرمحصول، سبب تعدیل سیکل سال در سال
ثیر أتنهایت با توجه به  در. دان آور انشو گردیده  بهبود بازارپسندي نارنگی سال وکاهش ضایعات میوه
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 نارنگی انشو و با توجه به هزینه تهیه و باردهی   تناوبتیمارهاي مختلف این آزمایش در تغییر الگوي 
 و تعدیل هاي متوالی کارگیري تیمارها، استفاده از تغذیه بهینه براي کاهش نوسان عملکرد در سال هب

همچنین بررسی این تیمار در سایر . باشد میابل توصیه انشو قآور  سالدر رقم باردهی    تناوبسیکل 
  .گردد  میارقام حساس به این ناهنجاري پیشنهاد
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Abstract1 
Alternate bearing is one important problem in some citrus varieties like Citrus 

unshiu. An alternate bear tree doesn’t produce a regular crop in consequence years. 
Reduced fruit quality in "on year" and decreased quantity in "off year" cause 
economic loss to producer. To evaluate possibility of reducing this disorder, an 
experiment was conducted in randomize complete block design with 5 treatments: 
1. Control; 2. Optimum using of chemical fertilizers; 3. Optimum using of 
chemical fertilizers and NAA spraying; 4. Optimum using of chemical fertilizer 
and 2,4-D spraying and 5. Optimum using of chemical fertilizer and Sucrose 
spraying with 4 replications in 4 consecutive years on Citrus unshiu mature trees. 
Control trees had the most alternate bearing during 4 years, as showed one "on" 
year, two consecutive "off" years and one "on" year, respectively. On the other 
hand, other 4 treatments reduced number of "off" years to one, during 4 years. 
Treatment 2 had the highest yield in "off" year and the lowest yield in "on" year. 
The smallest and lightest fruit in first, second and fourth years was allocate to 
Control. During 4 years, the lowest total yield was recorded in Control plants. In 
conclusion treatment 2 by reducing yield in "on" year, increasing yield in "off" 
year and reduce number of "off" years compare to Control and treatments 3, 4 and 
5 by reducing number of "off" years and increasing fruit size in on years caused 
adjusting alternate bearing cycle, increase total yield in consecutive years, decrease 
fruit losses and improve marketability in Citrus unshiu. 
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