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  1چکیده
 × C. reticulate( ، بکرائی)Citrus aurantium( ثیر چهار پایه مرکبات شامل نارنجأدر این پژوهش ت

C. aurantium(لیموآب ، )C. aurantifolia (و ولکامرلمون )C. volkameriana( میزان کلروفیل و  بر
 برگ )زیم، سدیم، آهن، روي، مس، منگنز، کلر و بور، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیازت (ت عناصر معدنیظغل

 تصادفی در چهار  خاك آهکی در گلخانه در قالب طرح کامالًدارايهاي  یافته در گلدان رشداورالندو تانجلو
دار بر میزان کلروفیل برگ داشت و  ثیر معنیأبراساس نتایج نوع پایه ت. تکرار مورد بررسی قرار گرفت

 غلظت سایر  و بور، مسکلسیم، منیزیمبه غیر از . دست آمد ه بنارنج پایه يفیل روترین میزان کلرو بیش
 منگنز  وها  روي همه پایهکلسیم و غلظت ازت. دار داشت ثیر نوع پایه در برگ اختالف معنیأت عناصر تحت
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  .ندسدیم را در برگ داشت باالترین غلظت ولکامرلمونپایه پایه نارنج باالترین غلظت کلر و 
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  مقدمه
. د نوع پایه نقش مهمی در کمیت و کیفیت رشد و نمو و تولید محصول دارتر درختان میوه بیشدر 

ی با هم یهاي مرکبات در سازگاري با انواع خاك، نحوه پراکنش ریشه و وابستگی مایکوریزا پایه
 ها و یا برگ ارقام پیوند له منجر به اختالف در غلظت عناصر معدنی برگ آنأاختالف داشته که این مس

تأثیر قرار  ها تحت  رشد رویشی و کمیت و کیفیت میوه تولیدي آنها شده و در نهایت شده روي آن
در یک درخت پیوندي خصوصیات زیادي از پیوندك از جمله میزان کلروفیل ). 2009باسال، (گیرد  می

تأثیر نوع پایه قرار  تحت) 2003ژر، ( ترکیبات معدنی برگ  و)2002سانچز و همکاران، گارسیا (
 پایه گزارش 12وي ین رت در بررسی میزان مواد معدنی برگ نارنگی کلمان)2001( گئورگیو. گیرد می

دار وجود  هاي منیزیم، مس و بور در برگ پیوندك اختالف معنی ها از نظر غلظت کرد که بین پایه
دار بر غلظت عناصر   گزارش کردند که نوع پایه تأثیر معنی)1999( اقبال و همکاران. داشته است

هاي  زارش کردند که پایه گ)2005( ا و همکاراننپستا. رگ پیوندك نارنگی کینو داشته استمعدنی ب
. دار بوده است ها معنی مرکبات در میزان جذب آهن متفاوت عمل کرده و در این رابطه اختالف بین آن

نیز گزارش ) 2008ال و همکاران، دار(و سیب ) 2007ی و راحمی، للتو( مورد پسته رهمانند مرکبات د
اورالندو تانجلو . ی برگ پیوندك دارددار بر غلظت عناصر معدن شده است که نوع پایه تأثیر معنی

رشد و  فروت دانکن و نارنگی دانسی است که تا حدودي به سرما مقاوم بوده، کم دورگ بین گریپ
هاي پرآب تولید کرده و مناسب براي تولید آبمیوه  میوه. محصول و مناسب براي مناطق بیابانی استپر

باتوجه به . باشد گاري خوب در حال توسعه میدلیل ساز هکاشت این رقم بدر شهرستان جهرم . است
العمل  عنوان پایه براي این رقم و عدم اطالع کافی از عکس هپیوندي و استفاده از ارقام مختلف بتکثیر 

غلظت عناصر میزان کلروفیل و هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نوع پایه بر نوع پایه با این رقم، 
 .بوده استدر مرحله تولید نهال  شرایط خاك آهکی در اورالندو تانجلوبرگ معدنی در 

  
  ها مواد و روش

 اورالندو تانجلوهاي پیوندي  بر غلظت عناصر معدنی در شاخساره نهال ایه پوعن تأثیر ررسیبمنظور  به
شرکت پارس نارنگ در  تصادفی در قالب طرح کامالًدر گلخانه این آزمایش در  ،در مرحله تولید نهال

 ، بکراییآبنارنج، لیمو رقم مرکبات شامل 4ساله  هاي یک دانهالین منظور ه اب. انجام شد شهرستان جهرم
 و بافت 5/8 حدود pHخاك آهکی با ( خاك غالب منطقه داراي لیتري 5هاي  در گلدان ولکامریاناو 
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 .تهاي الزم صورت گرف به مرحله پیوند، مراقبت رسیدن تا زمان و شدکشت  تکرار 4به تعداد ) ومیل
از یک  (اورالندو تانجلو، عمل کوپیوند با استفاده از پیوندك انتقال ماه از زمان 5پس از گذشت 

 روز از زمان انجام کوپیوند، 20پس از گذشت  .شد انجام ها دانهال به روش سپري)  ساله4درخت  تک
متري   سانتی5 از ها مقداري رشد کردند، پایه که پیوندك  و پس از آنشدنوارهاي دور محل پیوند باز 

و پس از آن میزان سبزینه در   ماه اجازه رشد داده شد6ها مدت  به پیوندك. دشباالي محل پیوند قطع 
قسمت  سپس .گیري شد  اندازه) مدل مینولتا ساخت ژاپنمتر تگاه کلروفیلوسیله دس هاي پیوندك به برگ

 درجه 75 آون با دماي به صر معدنی،غلظت عناگیري   براي اندازهوقطع گردید محل پیوند از هوایی 
گیري مقدار عناصر  جهت اندازه .شد نگهداري)  ساعت48( تا رسیدن به وزن ثابتمنتقل و گراد  سانتی

ی پیوندك مربوط به هر تکرار ی و قسمت هواطور جداگانه آسیاب گردید همعدنی، قسمت هوایی هر گیاه ب
 گرم از پودر 3/0مقدار ازت کل با استفاده از  .)2006ن، ابوطالبی و همکارا( شد درآوردهصورت پودر  هب

گیري  جهت اندازه .)2005وي و نجفی، صطفم (گیري شد وسیله دستگاه میکروکجدال اندازه گیاهی به
مقدار پتاسیم و با استفاده از عصاره . )2006ابوطالبی و همکاران، (سایر عناصر ابتدا عصاره تهیه گردید 

 مقدار کلسیم، منیزیم، آهن، روي، مس و ،)410مدل شروود ( سنجی  دستگاه شعلهسدیم با استفاده از 
توسط دستگاه و بور  مقدار فسفر و )1100مدل پکرین المر (وسیله دستگاه جذب اتمی  منگنز به

. گیري شد اندازه نانومتر 420 و 660هاي  ترتیب در طول موج به) 120-02مدل شیمادزو (اسپکتروفتومتر 
 گیري شد اندازه ) جنويمدل(  نیم گرم از پودر گیاهی توسط دستگاه کلریدمتر با استفاده ازرکلمیزان 

 10سنج، تعداد  دست آمده از دستگاه کلروفیل ههت تبدیل اطالعات بج .)2008ابوطالبی و همکاران، (
. گیري شد ازهسنج اند ها با دستگاه کلروفیل طور تصادفی انتخاب و میزان سبزینه آن ه گروه ب4برگ در 

گیري شد و در نهایت  اندازه) 1980( ها بروش موران و پورات سپس مقدار کلروفیل در هر کدام از نمونه
گرم کلروفیل در گرم  سنج به میلی با استفاده از روش رگرسیون، اعداد قرائت شده توسط دستگاه کلروفیل

تجزیه و  MSTAT-Cفزار کامپیوتري ا دست آمده توسط نرم اطالعات به .وزن تازه برگ تبدیل گردید
 .ندشدها توسط آزمون دانکن مقایسه  تحلیل آماري و میانگین

 
  نتایج

 اورالندوها نشان داد که نوع پایه بر غلظت عناصر پرمصرف و سدیم در برگ  مقایسه میانگین
 درصد ماده 61/1(باالترین مقدار ازت . دار بود  تأثیر داشته که این تأثیر در برخی موارد معنیتانجلو
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 بکراییروي پایه )  درصد ماده خشک26/1(ترین آن  در برگ پیوندك روي پایه نارنج و کم) خشک
برگ . لیموآب بودپایه مربوط به  ) درصد ماده خشک72/0(  میزان فسفرترین بیش .وجود داشت

ترین  کمغلظت پتاسیم را داشت و )  درصد ماده خشک66/3 (ترین بیش بکراییپیوندك روي پایه 
هاي لیموآب و ولکامریانا   و پایه وجود داشتنارنجروي پایه )  درصد ماده خشک78/2( غلظت پتاسیم

. دار وجود نداشت اختالف معنی ها پایه و منیزیم بین در رابطه با کلسیم . بودنديدر یک سطح آمار
ده گردید و از این  مشاهولکامریاناروي پایه )  درصد ماده خشک025/0(برگ ترین غلظت سدیم  بیش
 ).1جدول ( در یک سطح آماري بودنددار  اختالف معنیبدون  ها پایهسایر نظر 

  
  .هاي مختلف  مقایسه میزان کلروفیل و عناصر معدنی برگ اورالندو تانجلو روي پایه-1جدول 

  عناصر معدنی پرمصرف
  پایه  سدیم  منیزیم  کلسیم  پتاسیم  فسفر  ازت

  درصد ماده خشک
  a61/1  c66/0  c78/2  a40/2  a44/0  b010/0  نارنج
  c26/1  bc68/0  a66/3  a45/2  a41/0  b008/0  بکرایی
  bc34/1  a72/0  b20/3  a35/2  a40/0  b012/0  لیموآب

  b38/1  b69/0  b08/3  a45/2  a34/0  a025/0  ولکامریانا
  مصرف عناصر معدنی کم

    کلر  بور  منگنز  روي  مس  آهن
  درصد ماده خشک  گرم در کیلوگرم ماده خشک میلی

  bc131  a22  b72  b21  a38  a48/0  نارنج
  c127  a27  b77  b17  a42  ab37/0  بکرایی
  a162  a22  a96  a47  a37  b34/0  لیموآب

  b143  a28  b71  b21  a41  ab45/0  ولکامریانا
  )گرم در گرم برگ تازه میلی(میزان کلروفیل برگ پیوندك 

  نوع پایه  ولکامریانا  لیموآب  بکرائی  نارنج
a66/5  b32/5  b37/5  c11/5  

 آزمـون دانکـن اخـتالف     درصد1هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح      میانگین
 .داري با هم ندارند معنی

  



 عبدالحسین ابوطالبی

 85

 لیموآببرگ پیوندك روي پایه . دار داشت تأثیر معنی ، روي، منگنز و کلرنوع پایه بر غلظت آهن
 126( ترین غلظت آهن کمرا داشت و ) گرم در کیلوگرم ماده خشک  میلی162(باالترین غلظت آهن 

ها  پایه بین بور و در رابطه با مس.  مشاهده گردیدبکراییروي پایه ) گرم در کیلوگرم ماده خشک میلی
مربوط به برگ پیوندك روي پایه روي و منگنز  باالترین مقدار .دار مشاهده نگردید اختالف معنی
برگ پیوندك روي پایه نارنج، کلر زیادتري  .ها در یک سطح آماري بودند و سایر پایهلیموآب بود 

 مربوط به پایه لیموآب بود)  درصد ماده خشک34/0( ترین مقدار کلر و کم ها داشت نسبت به سایر پایه
  ).1جدول (

 میزان کلرفیل باالترین. دار داشت ر نوع پایه در برگ پیوندك اختالف معنییتأث میزان کلروفیل تحت
  ).1جدول ( ترین آن روي پایه ولکامریانا بود در برگ اورالندو تانجلو روي پایه نارنج و کم

  
  بحث

عناصر معدنی و میزان کلروفیل برگ برخی ظت لتوان گفت که نوع پایه بر غ با توجه به نتایج می
  توان  تأثیر نوع پایه را می تفاوت در مقدار کلروفیل برگ پیوندك تحت.  تأثیر دارداورالندو تانجلو

این موضوع توسط . هاي مختلف در جذب و ارسال عناصر معدنی به شاخساره نسبت داد به توان پایه
  نیز در سایر ترکیبات پایه ) 2001یو، جورج ؛2002گارسیا سانچز و همکاران، (گران  دیگر پژوهش

ز نوع پایه، ارقام مختلف مرکبات الزم به ذکر است که جداي ا. و پیوندك مرکبات گزارش شده است
اساس نتایج بر). 2002گارسیا سانچز و همکاران، (نیز در میزان کلروفیل برگ با هم اختالف دارند 

گران  ، نوع پایه بر غلظت عناصر معدنی تأثیر داشته است که این موضوع توسط دیگر پژوهش2جدول 
نیز گزارش شده ) 2003ژر و همکاران، ؛ 1999 اقبال و همکاران، ؛2001یو، جورج ؛2009باسال، (

  و  مقدار ازت) 2002اوبرزا و همکاران، (دست آمده با مقادیر مطلوب  مقایسه مقادیر به. است
در رابطه با عناصر . باشد تر از حد مطلوب می  کمها پایههمه  روي اورالندو تانجلودر برگ کلسیم 

، منگنز روي ها در حد مطلوب ك روي تمام پایهآهن، روي و بور در برگ پیوندمقدار مصرف نیز  کم
اوبرزا و (ها زیادتر از حد مطلوب  کلر روي تمام پایهمس و  و تر از حد مطلوب  کم لیموآبپایه

  .است) 2002همکاران، 
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نی برگ دثیر نوع پایه بر میزان کلروفیل و غلظت عناصر معأ ترغم بهگیري کلی  عنوان نتیجه هب
اورالندو پیوندي د نهال یدر مرحله تولتحت شرایط این آزمایش ان گفت که تو  میاورالندو تانجلو

نیازي به مصرف سایر عناصر  لیموآبتنها براي پایه  منگنزو ها  براي تمام پایهاستثناي ازت  به تانجلو
در خاك و یا آب آبیاري احتمال تجمع بیش از حد این زیاد معدنی نبوده و در شرایط وجود کلر 

.  وجود خواهد داشتها پایههمه  روي اورالندو تانجلوم سمیت در برگ پیوندك یوز عالعنصر و بر
سایر تر از  تمایل به تراکم آن در برگ پیوندك بیش ولکامریانا همچنین در صورت زیادي سدیم، پایه

 .ها خواهد داشت پایه
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Abstract2 

In this study, the effect of four citrus rootstocks {sour orange  
(Citrus aurantium), Bakraeii (C. reticulata × C. aurantium, Mexican lime  
(C. aurantifolia) and Volkamerlemon (C. volkameriana)} on Orlando Tangelo leaf 
chlorophyll content and mineral element concentrations (N, P, K, Ca, Na, Mg, Fe, 
Zn, Mn, Cl, Cu, and B) have been evaluated in completely randomized design with 
four replications. Budded Orlando Tangelo on above rootstocks were grown in pots 
containing calcareous soil (pH=8.2) in greenhouse. Results showed that rootstocks 
had significant effect on leaf chlorophyll content. Highest chlorophyll content was 
on sour orange rootstock. Rootstock types had significant effect on leaf mineral 
concentrations except of Ca, Mg, Cu and B. Leaf N and Ca concentrations on all 
rootstocks and Mn only on Mexican lime rootstock was lower than optimum range. 
Leaf Cl and Cu concentrations was higher than optimum range on all rootstocks. 
Scions on sour orange had highest Cl concentration and Na concentration was the 
highest on Volkamer lemon rootstock. 
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