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  )هرمزگان(آباد  نیتروژن و زمان برداشت در حاجی
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  ramteen@hotmail.com ؛استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی هرمزگان

  11/7/94 :و پذیرش 19/8/93: دریافت
 
  هدکیچ

مشکل . است و روي ثبات بازده اقتصادي تولیدکننده تأثیرگذار است آوري یک پدیده رایج در بیشتر درختان میوه سال
به منظور بررسی امکان کاهش این . تناوب باردهی نارنگی سیاهو، مهمترین مشکلی است که این رقم با آن مواجه است

ژوهش هاي مختلف برداشت میوه، پهاي مصرف نیتروژن و همچنین زمان ناهنجاري با کمک تیمارهاي مدیریت زمان
اصله درخت بالغ نارنگی سیاهو در منطقه فارغان حاجی آباد استان هرمزگان انجام  36حاضر به مدت پنج سال بر روي 

هاي ابتدایی آزمایش بیشتر و سپس این  آوري در سال نتایج نشان داد که نوسانات عملکرد و به عبارت دیگر سال. شد
هاي انتهایی آزمایش براي هر زمان  نوسانات عملکرد در سالکم شدن . هاي انتهایی کمتر شدنوسانات در سال

. پاشی اوره در آبانماه مشاهده گردید پاشی مشاهده شد، اما بیشترین کاهش نوسان عملکرد براي زمان محلول محلول
ین پاشی نیتروژن در آبان ماه سبب کمتر نیز نشان داد که محلول) دامنه آن بین صفر و یک(آوري  بررسی شاخص سال

آوري در این زمان  به طوري که مقدار شاخص سال. پاشی گردید آوري نسبت به دو زمان دیگر محلول شاخص سال
و ) 113/0در مقایسه با  062/0( پاشی آذر ماه آوري محاسبه شده براي محلول محلولپاشی تقربیاً نصف شاخص سال

زمان برداشت تأثیر قابل مالحظه اي  .بود) 160/0در مقایسه با  062/0(آوري براي دیماه  حدود یک سوم شاخص سال
پاشی نیتروژن، آبانماه براي کاهش سال آوري در نارنگی سیاهو بهترین زمان محلول .بر شاخص سال آوري نداشت

  .گرددتوصیه می
  

   آوري،  مرکبات شاخص سال اوره، :هاي کلیدي واژه
 

                                                        
  بخش تحقیقات خاك و آب-هرمزگان و منابع طبیعیکشاورزي  و آموزشمرکز تحقیقات  بندرعباس،: نویسنده مسئول، آدرس ١
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  مقدمه
مشترك بین تعدادي از  مسئلهتناوب باردهی 

 11 این موضوع در مورد. باشددرختان میوه می هايگونه
خانواده گیاهی درختان برگ ریز و همیشه سبز گزارش 

 پستهشده و در مورد محصوالت مهمی مثل سیب، زیتون، 
  در  ).1381مرندي، جلیلی (و مرکبات مطالعه شده است 

  

  
دهی براي پس از یک سال پر محصول میوه آوري سال

با توجه به تعریف سال  .یک یا چند سال کم خواهد ماند
آوري، این پدیده در مرکبات نیز وجود داشته که تحت 

مونسلیز و گلداشمیت، ( باشدثیر عوامل متعددي میأت
آوري   سال تأثیر عوامل مختلف در ایجاد 1شکل ). 1982

  .دهند را نشان می

  
  

از جمله مواردي که اهمیت سال آوري را در 
کند اندازه درشتی میوه و نیز میزان یک رقم بیشترمی

هاي پرمحصول شده به درخت در سالخسارت وارد 
توان در ها را میاست که از هر دو  این جهات نارنگی

ویتون، (. رأس سایر ارقام مرکبات به حساب آورد
وجود میوه زیاد روي درخت و رقابت آنها به ).1996

عنوان منبع تغذیه کننده کربوهیدرات و در نتیجه 
اثرگذار کاهش قدرت درخت در تولید گل سال بعد 

ها و  خواهد بود، بنابراین کنترل میزان کربوهیدرات
. تواند در کنترل سال آوري مؤثر باشد ها میتعداد میوه

نتیجه کنترل تناوب باردهی افزایش تعداد گل و میوه 
شفیعی ( باشد سال آور می در سال نیاور یا کاهش در

سال پر  برداشت زود هنگام میوه در). 1385زرگر، 
. دهد ت سال آوري درخت را تقلیل میمحصول شد
آور در سال پر محصول باید به  هاي سالمیوه نارنگی

قدر کافی تنک شوند تا اطمینان حاصل گردد که اندازه 
  .میوه رضایت بخش خواهد شد

این عملیات به افزایش محصول در سال بعد نیز 
گفته شده است ). 1378فتوحی قزوینی، ( نمایدکمک می

و به عبارت دیگر مدت زمانی که میوه بر  زمان برداشت
ماند اثر ژرفی روي شدت گلدهی، از روي درخت می

هاي عاملهاي ذخیره و یا دیگر  طریق تجمع کربوهیدرات
بر ). 2012وندر مرو، (گذارد  ها می کنترلی مانند هورمون

تنها یک مرتبه ) 1999لوویت، (اساس گزارش لوویت 
از منبع اوره ) قبل از گلدهی( پاشی زمستانه نیتروژن محلول

در پرتقال ) گرم نیتروژن براي هر درخت 160به مقدار (
واشینگتن ناول موجب افزایش عملکرد و تعداد میوه هر 

 در یک گزارش دیگر. درخت و درشتی میوه گردید
پاشی کود اوره  مشاهده گردید که محلول) 2000لوویت، (

ی، در مرحله هاي قبل از گلدهبا در مرکبات در زمان
گلدهی و در مرحله رشد میوه موجب افزایش گلدهی، 
تشکیل میوه و در نتیجه افزایش عملکرد و کیفیت میوه و 

گزارش شده است که . آوري شده است کاهش سال
 موجب گلدهیقبل از هفته  8تا  6پاشی اوره،  محلول

نشان داده ). 1994ریب، (شود  افزایش تشکیل میوه می
پاشی اوره  محلول) 1994لی و لوویت، ع(شده است که 

داري گل انگیزي تا تمایزبه طور معنی هايدورهدر 
  . عملکرد را افزایش داد

پاشی در زمان گلدهی کامل و  همچنین محلول
نیز در زمان ریزش فیزیولوژیک میوه موجب افزایش تعداد 

در آزمایشی ). 1999لوویت، (میوه و عملکرد شده است 
با (پاشی اوره  گزارش کرد که محلول) 1998(اتمانی 
در اواخر اکتبر و ژانویه تعداد ) درصد 6/1تا  8/0غلظت 

بر اساس گزارش مودایو و . میوه نارنگی را افزایش داد
پاشی اوره در  در افریقاي جنوبی، محلول) 2006(همکاران 

هاي نارنگی انشو باعث افزایش نیتروژن برگ در شاخه

باردهی 
زیاد

بازیابی و ریکاوري  
)باردهی کم(درخت 

جلوگیري از 
تمایز جوانه گل

سال آورسال نیاورسال آور
باردهی زیاد

تنش کربوهیدراتی

گرسنگی ریشه

کمبود عناصر غذایی

بهم خوردن تعادل هورمونی

زوال درخت

 )1982مونسلیز و گلداشمیت، (آوري  عوامل مؤثر در  ایجاد سال - 1شکل 
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ن متأثر شدن رنگ پوست، اندازه باردار شده که نتیجه آ
در .میوه، کیفیت داخلی میوه و عملکرد درخت بوده است

به ) 1384شاهی و اخالقی امیري، اسدي کنگر(آزمایشی 
آوري در نارنگی ترکیبی از تیمارهاي  منظور کاهش سال

نتایج نشان داد که . اي و مواد شیمیایی استفاده شدتغذیه
. آوري را تعدیل نمایند سال ورهداند کلیه تیمارها توانسته
برداشت زود هنگام ) b1967هیلگمن، (گزارش شده است 

در پرتقال والنسیا سبب افزایش در سطح نشاسته در 
برگهاي بهاري شد و همچنین درصد باالتر تشکیل میوه 

بر اساس آزمایش جونز و . در سال بعد را موجب گردید
سال آور سبب برداشت دیر هنگام در ) 1974(همکاران 

تعداد کمتر جوانه توسعه یافته شده و شاخه هاي رویشی 
تولید شده در این درختان، کوتاهتر از درختانی بودند که 

-آنان نتیجه. برداشت آنها انجام شده بود معمول در زمان
هاي بارده به همراه عملکرد گیري کردند که کاهش شاخه

آوري  خه سالزیاد و برداشت دیر هنگام براي سال آتی چر
  .را شدید تر خواهد کرد

نشان داد که ) a1967هیلگمن، (در آزمایشی 
برداشت زود (برداشت پرتقال والنسیا در ماه فوریه 

برداشت دیر (، در مقایسه با برداشت در ماه می )هنگام
درصد افزایش  28محصول فصل بعد را به مقدار ) هنگام

ان در ماه می آنان دریافتندکه برداشت محصول درخت. داد
در (و برداشت زود هنگام   "آور "سال  در) دیر هنگام(

. آوري را افزایش داد سیکل سال "نیاور "در سال ) فوریه
و برداشت دیر   "آور "لیکن، برداشت زود هنگام در سال 

آوري را کاهش  شدت چرخه سال "نیاور "هنگام در سال 
داده شد نشان ) 1970جونز و همکاران، (در پژوهشی .داد

که هم برداشت زود هنگام و هم برداشت دیر هنگام در 
. پرتقال والنسیا سبب مقدار قابل توجهی گلدهی شدند

بیشتر میوه در زمان  ریزشلیکن، برداشت دیر هنگام، 
آنان نتیجه . ریزش فیزیولوژیکی میوه را سبب گردید

گرفتند که علت این مشاهده فقدان ذخیره کربوهیدرات به 
ابت میوه رسیده از گلدهی قبلی است که هنوز سبب رق

  .روي درخت وجود داشت
یکی از ) Citrus reticulata(نارنگی سیاهو 

ترین و بازارپسند ترین ارقام مرکبات در جنوب کشور  مهم
سطح زیرکشت نارنگی در . و استان هرمزگان است

نارنگی سیاهوي استان . هکتاراست 5000هرمزگان حدود
کشور و حتی خارج کشور شناخته شده هرمزگان در 

مشکل تناوب باردهی به خصوص در درختان بالغ، . است
به . مهمترین مشکلی است که این رقم با آن مواجه است

منظور بررسی امکان کاهش این ناهنجاري با مدیریت 
هاي مصرف نیتروژن به شکل اوره و از طریق مصرف زمان

علی و (هاي متفاوت در زمان) 2007آلبیگو، (پاشی  محلول
هاي مختلف برداشت  ، و همچنین زمان)1994لوویت، 

، تحقیق حاضر به مدت پنج سال )2012وندر مرو، (میوه 
اصله درخت بالغ نارنگی سیاهو در منطقه فارغان  36بر 

  .حاجی آباد انجام شد
  ها مواد و روش

به منظور بررسی راهکارهاي عملی کاهش سال 
پاشی با اوره و طریق زمان محلول آوري نارنگی سیاهو از

تنظیم زمان برداشت، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب 
هاي کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا طرح بلوك

آورده شده  1نقشه تیمارهاي آزمایش در جدول ( درآمد
براي انجام این آزمایش ابتدا درختان ده ساله با . )است

مراحل بعدي سال آور و نیاور این پایه نارنج انتخاب و در 
با استفاده از تجارب کارشناسی و کمک گرفتن از  درختان

تیمارهاي این پژوهش شامل . مشخص شد باغداران منطقه
درصد نیتروژن  5/0اوره با غلظت  یسه زمان محلول پاش

و دو زمان برداشت ) اواخر آبان، اواخر آذر، اواخر دي(
و زمان  TSS/TAداقل نسبت زمان اول همزمان با ح(میوه 
 منظور از( بود) روز بعد از زمان برداشت اول 45دوم 

TSS/TA  به مقدار  میوه محلولجامدمقدار نسبت کل مواد
  .)باشدمیوه می اسیدیته قابل تیتراسیون

پاشی در سه زمان اخیر، دو پس از انجام محلول
در دو (پاشی بهاره با اوره با همان غلظت قبلی محلول

نیز ) هامرحله تمام گل و سه هفته بعد از ریزش گلبرگ
( پاشی انجام گردید به طور یکسان براي هر زمان محلول

-پاشی اوره فقط در سال آور اعمال می تیمارهاي محلول
تیمارهاي آزمایش بر روي درختان نارنگی سیاهو ). شوند

هاي بخش فارغان شهرستان حاجی با پایه نارنج در باغ
شش (هاي آزمایش در واقع تیمار. مال گردیدندآباد اع

) تیمار در سه تکرار و هر کرت آزمایشی شامل دو درخت
مشخصات  .اصله درخت اعمال گردید 36بر روي 

  :تیمارهاي این آزمایش در زیر آورده شده است
 5/0نیتروژن (پاشی زمستانه در اواخر آبان  محلول -1

ی دو مرحله، ط(پاشی بهاره  به همراه محلول) درصد
مرحله اول در زمان تمام گل و مرحله بعدي یک تا 

با زمان برداشت ) سه هفته بعد از ریزش گلبرگ
 TAبه  TSSمحصول در مرحله حداقل نسبت تجاري

 ).زمان برداشت اول(
 5/0نیتروژن (پاشی زمستانه در اواخر آبان  محلول  -2

پاشی بهاره، با زمان برداشت  به همراه محلول) درصد
 ).زمان برداشت دوم(روز بعد از برداشت اول 45محصول 

) درصد 5/0نیتروژن (پاشی زمستانه اواخر آذر  محلول  -3
پاشی بهاره با زمان برداشت محصول در  به همراه محلول



  ................کیبات نیتروژنی و زمانپاشی ترتعدیل سال آوري نارنگی سیاهو با استفاده از زمان محلولبررسی امکان  / 398

زمان برداشت (TAبه TSSمرحله حداقل نسبت تجاري 
 ).اول

) درصد 5/0نیتروژن (پاشی زمستانه اواخرآذر  محلول  -4
 45پاشی بهاره با زمان برداشت محصول  حلولبه همراه م

 ).زمان برداشت دوم(روز بعد از برداشت اول
) درصد 5/0نیتروژن (پاشی زمستانه اواخردي  محلول  -5

پاشی بهاره با زمان برداشت محصول در  به همراه محلول
زمان برداشت (TA به TSSمرحله حداقل نسبت تجاري 

 ).اول
 5/0نیتروژن (ماه پاشی زمستانه اواخر دی محلول  -6

پاشی بهاره با زمان برداشت  به همراه محلول) درصد
زمان برداشت (روز بعد از برداشت اول  45محصول 

 ).دوم

آبیاري، (در طول اجراي آزمایش عملیات داشت 
بصورت یکسان در مورد ) تغذیه، مبارزه با علفهاي هرز

تیمارهاي مورد نظر . کلیه درختان مورد آزمایش انجام شد
در مراحل زمانی مشخص شده بر روي درختان نارنگی 

  . گیري شد مقدار عملکرد اندازهو سیاهو اعمال 
تجزیه آماري داده هاي بدست آمده و رسم 

 EXCELو  MSTATCافزارهاي  با کمک نرمها  شکل
درصد و با  5 ها در سطحمقایسه میانگین.انجام پذیرفت

براي  .گرفتاي دانکن صورت کمک آزمون چند دامنه
آوري ابتدا نسبت تفاضل عملکرد در  محاسبه شاخص سال

هاي متوالی به مجموع عملکرد همان دو سال محاسبه سال
گردید سپس از مجموع این مقادیر میانگین گرفته شد 

؛  1982مونسلیز و گلداشمیت،  ؛2004استنزل و نوز،(
  ).1390و همکاران، اسدي کنگرشاهی

  
  

  نقشه اعمال تیمارهاي آزمایش در باغ محل انجام آزمایش - 1جدول 

  )یک درخت( 1تیمار  )یک درخت( 6تیمار )یک درخت( 4تیمار  )یک درخت( 3تیمار  )یک درخت( 5تیمار )یک درخت( 2تیمار   1تکرار 
  )یک درخت( 1تیمار  )یک درخت( 6تیمار )یک درخت( 4تیمار  )درختیک ( 3تیمار  )یک درخت( 5تیمار )یک درخت( 2تیمار 

  )یک درخت( 5تیمار  )یک درخت( 2تیمار )یک درخت( 1تیمار )یک درخت( 4تیمار )یک درخت( 6تیمار )یک درخت( 3تیمار  2تکرار 
  )یک درخت( 5تیمار  )درختیک ( 2تیمار )یک درخت( 1تیمار )یک درخت( 4تیمار )یک درخت( 6تیمار )یک درخت( 3تیمار

  )یک درخت( 3تیمار  )یک درخت( 5تیمار  )یک درخت( 2تیمار )یک درخت( 6تیمار )یک درخت( 1تیمار )یک درخت( 4تیمار  3تکرار 
  )یک درخت( 3تیمار  )یک درخت( 5تیمار  )یک درخت( 2تیمار )یک درخت( 6تیمار )یک درخت( 1تیمار )یک درخت( 4تیمار
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ــه در آن  ــاخص   Iکــ ــده شــ ــان دهنــ نشــ
 nهــاي متــوالی و   عملکــرد در ســال   aآوري،  ســال
باشــد  I=0.0اگــر . هــاي مــورد نظــر اســت   ســال

باشـــد   I=1.0آوري وجـــود نـــدارد؛ اگـــر     ســـال 
  .آوري کامل وجود دارد سال

  
  
  
  
  

  نتایج و بحث
  عملکرد

دار تحت تأثیر سال، زمان معنی عملکرد به طور
 برداشت و برهمکنش زمان برداشت و سال قرار گرفت

ها نشان داد که در زمان مقایسه میانگین. )2جدول (
روز پس از برداشت اول و یا زمانی که  45(برداشت دوم 

داري عملکرد به طور معنی) بودبه عرف کشاورز نزدیک 
زمانی که کمترین مقدار (باالتر از زمان برداشت اول 

نسبت کل مواد محلول به مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون یا 
TSS/TA (دهد این موضوع را نشان می 2شکل . بود.  
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  هاي گیاهی درختان نارنگیتجزیه آماري پاسخ -2جدول

زمان   سال  منابع تغییر
  برداشت

 ×سال 
زمان 

  برداشت

زمان 
  محلولپاشی

 ×سال 
زمان 

  محلوپاشی

زمان برداشت 
زمان  ×

  محلولپاشی

زمان  ×سال 
محلولپاشی  

زمان  ×
  برداشت

  خطا

  50  8  2  8  2  4  1  4  درجه آزادي
میانگین 
مربعات 

  )عملکرد(
 **699/3619  **191/1550   *148/543  ns900/25  ns728/306  ns 567/22  ns985/223  109/170  

SEM1  69/6±48/73  50/4±25/69  78/4±25/69  88/0±25/69 68/3±24/69 11/2±25/69 96/2±02/69   
**،*،ns:دار نبودندار بودن در سطح یک، پنج درصد و معنیبه ترتیب معنی   .  SEM: Standard Error of the mean1  

  

  
 نارنگی سیاهوتأثیر زمان برداشت بر عملکرد  - 2شکل 

  
ــه   ــزایش عملکــرد در برداشــت دوم، ب علــت اف

توانـد  احتمال زیاد آبدار شدن و درشـت شـدن میـوه مـی    
بنابراین از نظر اقتصادي براي کشـاورز بهتـر اسـت    . باشد

برداشت نارنگی را در زمان برداشت دوم برداشت نماید و 
کـه کشـاورز برداشـت    به عبارت دیگر، در همـین زمـانی   

عالوه بـر بـاالتر بـودن    . دهد، زمان مناسبی است انجام می
عملکرد در این زمان، از نظر کیفی نیز میوه نارنگی در این 

تر شده است و از نظر مشتري و بازارپسـندي   زمان شیرین
  .تر است مطلوب

هاي مختلـف انجـام آزمـایش، عملکـرد      در سال
ایـن   3شکل . ار گرفتقر سال درختان نارنگی تحت تأثیر

شـود   همانگونه که مشـاهده مـی  . دهد موضوع را نشان می
هاي مختلف نشان دهنده نوسـان در عملکـرد   مقایسه سال
هـاي انتهـایی آزمـایش     چه در سال اگر. باشد محصول می

هاي اولیه دامنه این نوسان کمتر شده اسـت  نسبت به سال
حدودي بر کـاهش  اند تا  دهد تیمارها توانسته که نشان می

. اوري مـؤثر باشـند  آ نوسان عملکرد و یا همان تعدیل سال

نشان داده ) 1377اشکوري،  حیابتخش و شیخ(در آزمایشی 
شد که اثر سال بر عملکرد پرتقال در سـطح یـک درصـد    

  .دار استمعنی
 4برهمکنش سـال و زمـان برداشـت در شـکل     

بـه  شـود   گونه که مشاهده مـی  همان. نشان داده شده است
طورکلی هم در برداشت زمان اول و هم در برداشت دوم، 

هاي انتهایی آزمایش نوسـان عملکـرد کمتـر شـده     در سال
هاي انتهایی نسبت به سال  البته عملکرد کل در سال. است

هاي همچنین در سال. اول آزمایش کاهش پیدا کرده است
هاي انتهایی آزمایش به هـم  انتهایی مقدار عملکرد در سال

دیک شده است، اگرچه برداشـت در زمـان دوم انـدکی    نز
  .باشد باالتر از عملکرد در زمان برداشت دوم می

پاشی نیتروژن  عملکرد تحت تأثیر زمان محلول
ها هم نشان داد مقایسه میانیگین. )2جدول (قرار نگرفت 

تأثیر ) پاشی اوره زمان محلول(که زمان مصرف نیتروژن 
در ). 5شکل (عملکرد نداشته است داري بر افزایش معنی

نشان داده شد که ) 1994علی و لوویت، (تحقیقی 
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پاشی شده بودند  درختانی که در دیماه و بهمن ماه محلول
تشکیل میوه و عملکرد در آنها نسبت به شاهد افزایش 

به افزایش تشکیل داري داشت و در بقیه موارد منجرمعنی
داري در  د تغییر معنیمیوه و عملکرد نشد و در همه موار

مقبلی (در آزمایشی دیگر . غلظت نیتروژن برگ ایجاد نکرد
نشان داده شد که کاربرد اوره ) 1381هنزایی و تفضلی، 

طی دو سال پربار و کم بار تأثیري بر میزان محصول 
اما، نتایج بدست آمده . درختان نارنگی رقم کینو نداشت

و کولیر و  )1988(هاي کومار و رانویرا با گزارش
، در مورد تأثیر مثبت کاربرد اوره در )1988(همکاران 

. خوانی ندارد درختان لیمو و نارنگی رقم مونته نگریا هم
پاشی و یا فرو بردن  محلول(تفاوت در نحوه اعمال تیمار 

، سن برگ و یا شاخساره و میزان )شاخساره در محلول
نتایج  تواند دالیل احتمالی تفاوت در نیتروژن برگ می

کاکس و -لی(مربوط به کاربرد اوره در مرکبات باشد 
 ).1995ساورتسن، 

ها نشان داد که برهمکنش زمان مقایسه میانگین
و زمان برداشت محصول ) اوره(پاشی با نیتروژن  محلول

-بر میانیگن عملکرد نارنگی سیاهو تأثیر چشمگیري داشته
  .دهد این موضوع را نشان می 6شکل . اند

 
 
 
  

  
 هاي مختلف آزمایشمیانگین عملکرد نارنگی سیاهو در سال -3شکل 

 
 
 
 
  

  
 هاي مختلف آزمایشتأثیر برهمکنش زمان برداشت و سال بر میانگین عملکرد نارنگی سیاهو در سال - 4شکل 
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  بر عملکرد نارنگی سیاهو) اوره(پاشی نیتروژن  تأثیر زمان محلول - 5شکل 

  

  
 بر میانگین عملکرد نارنگی سیاهو )اوره(پاشی نیتروژن  تأثیر برهمکنش زمان برداشت و زمان محلول - 6شکل 

  
شود بـه طـور    دیده می 6همانگونه که در شکل 

پاشـی، عملکـرد در زمـان     محلـول هـاي  کلی در همه زمان
. باشـد برداشت دوم نسبت به زمان برداشت اول بیشتر می

بیشــترین عملکــرد نــارنگی در زمــان برداشــت دوم و بــا 
پاشی در آبانماه حاصل شده است؛ اگرچه تفـاوت   محلول

در زمـان  ( پاشـی در دو زمـان دیگـر     داري با محلولمعنی
کرد نارنگی سیاهو کمترین مقدار عمل. ندارد) برداشت دوم

در ) اوره(پاشی نیتـروژن   در زمان برداشت اول و با محلول
داري بـا  اواخر آذر ماه بدست آمد؛ اگرچـه تفـاوت معنـی   

) در زمـان برداشـت اول  (پاشی در دو زمـان دیگـر    محلول
به طور کلی براي اجتناب از کمترین مقدار عملکرد، . ندارد

نی زمانی که مقدار یع(کشاورز باید از برداشت زود هنگام 
نسبت کل مواد محلول به مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون یا 

TSS/TA  روز قبـل از   45کمترین مقدار باشد و یا حدودا
پاشـی در اواخـر آذر    و همچنین از محلول) برداشت عرف

از نظر مقدار عملکـرد، بهتـرین زمـان    . ماه خوداري نماید
آبانمـاه و بهتـرین   در اواخـر  ) اوره(پاشی نیتـروژن   محلول

روز پـس از زمـانی اسـت کـه      45زمان برداشت محصول 
مقدار نسبت کل مـواد محلـول بـه مقـدار اسـیدیته قابـل       

  .باشدکمترین مقدار است، می TSS/TAتیتراسیون یا 
هـاي  رونـد عملکـرد نـارنگی در زمـان     7شکل 
سـال آزمـایش را نشـان     5پاشـی در طـی    مختلف محلول

شـود بـه    در این شکل مشـاهده مـی  همانگونه که . دهد می
هـاي   زمایش نسبت به سـال آهاي انتهایی طورکلی در سال

پاشی کاهش  شروع آزمایش در همه تیمارهاي زمان محلول
هـا بـه نظـر    در طـی ایـن سـال   . شود عملکرد مشاهده می

رسد نوسان عملکرد در تیمارهاي آزمایش که در اواخر  می
از علـل  . باشـد مـی پاشی شـده انـد، کمتـر     آبانماه محلول

هـاي انتهـایی آزمـایش    احتمالی کاهش عملکـرد در سـال  
تـوان بـه تشـدید    هاي شروع آزمـایش، مـی  نسبت به سال

خشکسالی، و بـروز و تشـدید عارضـه زوال در مرکبـات     
  .استان و بویژه نارنگی را نام برد

پاشـی و   اثرات متقابل زمـان محلـول   7در شکل 
هـاي آزمـایش   سـال همچنین زمان هاي برداشت در طـی  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ماه آبا ماهآ ماه د

رد 
ملک

ع
)

خت
 در

م بر
 گر

یلو
ک

(
زمان محلولپاشی

اولبرداشت
دومبرداشت

0

20

40

60

80

100

آبانماه ماهآذر دیماه

ab b ab

a ab a

رد 
ملک

ع
)

خت
 در

م بر
 گر

یلو
ک

(

زمان محلولپاشی



  ................کیبات نیتروژنی و زمانپاشی ترتعدیل سال آوري نارنگی سیاهو با استفاده از زمان محلولبررسی امکان  / 402

شـود   همانگونـه کـه مشـاهده مـی    . نشان داده شده اسـت 
آوري در سـال  نوسانات عملکرد و به عبارت دیگـر سـال  

هاي ابتدایی آزمایش بیشتر و سپس این نوسانات در سال
کم شدن نوسانات عملکـرد در  . شود هاي انتهایی کمتر می

پاشـی   هاي انتهایی آزمایش بـراي هـر زمـان محلـول    سال
شود اما بیشترین کاهش نوسان عملکرد بـراي   اهده میمش

در . شـود  پاشی اوره در آبانمـاه مشـاهده مـی    زمان محلول

هاي اول هاي انتهایی تفاوت عملکرد در زمان برداشت سال
مشـاهده   8این موضوع در شکل . و دوم هم کاهش یافت

  .شود می
  

  

  
 هاي آزمایشبر میانگین عملکرد نارنگی سیاهو در طی سال) اوره(پاشی نیتروژن  مختلف محلول هايتأثیر زمان - 7شکل 

 

  

 و زمان برداشت محصول بر میانگین عملکرد نارنگی) اوره(پاشی نیتروژن  هاي مختلف محلولتأثیر زمان -8شکل 
 هاي آزمایشسیاهو در طی سال

  
  آوري شاخص سال

آوري مشاهده شـد   پس از محاسبه شاخص سال
. اند بر روي سال مؤثر باشـند که برخی از تیمارها توانسته
ــکل    ــه در ش ــه ک ــی  9همانگون ــاهده م ــان   مش ــود زم ش

آوري را تحت  پاشی نیتروژن توانست شاخص سال محلول
پاشـی نیتـروژن در آبانمـاه سـبب      محلـول . تأثیر قررا دهد

ـ   کمتـرین شـاخص سـال    ه دو زمـان دیگـر   آوري نسـبت ب
ــه طــوري کــه مقــدار شــاخص  . پاشــی گردیــد محلــول ب

نصف شـاخص   آوري در این زمان محلولپاسی تقربیاً سال
پاشی آذر ماه و حدود  آوري محاسبه شده براي محلول سال

بنابراین، بـر  . آوري براي دیماه بود یک سوم شاحص سال
پاشی نیتروژن در اواخر آبانماه  اساس این شاخص، محلول
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پاشی در کنتـرل و تعـدیل    هاي محلولسبت به دیگر زمانن
  . آوري مؤثرتر عمل کرد سال

آوري در  اثر تیمار زمان برداشت بر شاخص سال
همانگونـه کـه مشـاهده    . نشان داده شـده اسـت   10شکل 

داري در شــود تیمــار زمــان برداشــت اخــتالف معنــی مــی
  .آوري ایجاد نکرده است شاخص سال

  

  
 آوري در نارنگی سیاهو بر شاخص سال) اوره(ن ژپاشی نیترو تأثیر زمان محلول - 9شکل 

  

  
 آوري در نارنگی سیاهو تأثیر زمان برداشت محصول بر شاخص سال - 10شکل 

  
پاشـی و   بررسی ترکیبی تیمارهاي زمان محلـول 

دهد که این تیمارها نیز بـر مقـدار   برداشت نشان میزمان 
بـه طـور کلـی، کمتـرین     . اندآوري مؤثر بوده شاخص سال

پاشـی در   آوري از تیمار ترکیبی محلول مقدار شاخص سال
تأخیر در . آبانماه و زمان برداشت اول محصول بدست آمد

زمـان دوم   پاشی، در هنگامی که محصـول در  زمان محلول
. ، سبب افزایش شـاخص سـال آوري شـد   برداشت گردید

هنگامی که برداشت محصول در زمانی که کمترین مقـدار  
نسبت کل مواد محلول به مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون یا 

TSS/TA   پاشـی   در میوه وجود داشت، انجام شـد محلـول
. آوري شـد  نیتروژن در آبانماه سبب کمترین شاخص سـال 

مـاه سـبب افـزایش قابـل     پاشی نیتـروژن در آذر  اما محلول
ــال  ــاخص س ــدار ش ــه در مق ــه  توج ــد، اگرچ آوري گردی

پاشـی در دیمـاه تـا حـدودي سـبب کـاهش ایـن         محلول

پاشـی در   شاخص گردید، ولی همچنان نسبت بـه محلـول  
شکل ( اي مقدار آن باالتر بودآبان ماه به طور قابل مالحظه

ــرین ) 2010همکــاران،  برانکــو و(اي در مطالعــه. )11 بهت
علـت بهتـر   . پاشی در زیتون ماه جوالي بـود  زمان محلول

پاشی به بـاالتر بـودن نسـبت     بودن این زمان براي محلول
  .هاي جوان گیاه نسبت داده شدبرگ

  گیري کلینتیجه
مشکل تناوب باردهی به خصوص در درختان 
بالغ، مهمترین مشکلی است که نارنگی سیاهو با آن مواجه 

کل، تأثیر مدیریت مصرف براي تعدیل این مش. است
پاشی، و  از طریق محلول) اوره(هاي مصرف نیتروژن زمان

هاي مختلف برداشت میوه مورد بررسی قرار  همچنین زمان
هاي انتهایی  کم شدن نوسانات عملکرد در سال. گرفت

پاشی مشاهده شد، اما  آزمایش براي هر زمان محلول
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پاشی  لبیشترین کاهش نوسان عملکرد براي زمان محلو
بنابراین براي تعدیل سال . اوره در آبانماه مشاهده گردید

 5/0اوره با غلظت  یآوري در نارنگی سیاهو محلول پاش
  .شوددرصد نیتروژن در آبانماه پیشنهاد می

  
 در نارنگی سیاهو آوري پاشی نیتروژن بر شاخص سال تأثیر برهمکنش زمان برداشت و زمان محلول - 11شکل 
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