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 چکیده
 بـا  آن میـوة  آب اسـت.  آمده وجود به الیم کی یا شیرازي آب لیمو و کامکوآت تالقی از که است سیتروفورچونالیی هیبرید کوآت الیم

 کشت به که شده باعث سرما به نسبی مقاومت با همراه ها، ویژگی این است. عمانی يلیمو آب مشابه باال، اسیدیته و ث ویتامین داشتن
 هـا  پایـه  هسـتند.  رو روبـه  سـرمازدگی  خطر با ها لیموترش مازندران هوایی و آب شرایط در زیرا شود؛ توجه شمالی مناطق در آن کار و
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 کوآت الیم معدنی عناصر جذب و درخت اندازة رویشی، رشد بر سیتروملو و سیترنج نارنج، هاي پایه یرتأث بررسی منظور هب آزمایش این
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 مقدمه .1
 گرمسـیري،  نیمـه  و گرمسیري هاي محصول بین در مرکبات
 مرکبـات  میوة .دارد بسیاري اقتصادي ارزش و ویژه اهمیت
 سـالمتی  در مهمـی  نقـش  و هسـتند  ها ویتامین از غنی منبع
 همچـون  آلـی  اسیدهاي ث، ویتامین جمله: از دارند؛ انسان
 معدنی امالح اسید، سوکسینیک مالیک، سیدا سیتریک، اسید
 تولید .اکسیدان آنتی از سرشار و فسفر پتاسیم، کلسیم، مانند

 کـه  اسـت  تـن  000,350,4 حدود ایران در مرکبات سالیانه
 و )تـن  000,831,105( مرکبات تولید از درصد 4/1 حدود
 تـرین  مهم .است داده اختصاص خود به را جهان هفتم مقام
 کـه  هسـتند  نـارنگی  و پرتقـال  مرکبـات،  ريتجا هاي گونه
 از یکـی  هـم  ها الیم شوند. می مصرف خوري تازه صورت به

 در مهمـی  نقـش  هـا  آن میـوة  آب کـه  هستند مرکبات انواع
ــالمتی ــۀ و س ــان تغذی ــم .دارد انس ــوآت الی ــی از  ک  تالق

ــا الیــم کــی( 2یــمال مکــزیکن و  1کــامکوآت  آب لیمــوي ی
 ی،مرغـ  تخم کوچک، آن ةمیو است. آمده وجود به شیرازي)

 سـاکاریدها،  پلـی  ماننـد  ترکیباتی شامل و سبز به مایل زرد
 ث، ویتـــامین کاروتنوئیـــدها، لیپیـــدها، آلـــی، اســـیدهاي

 ژرانیــل لیمــونن، ،مــزه) (تلــخ لیمونوئیــدها بیوفالونوئیــدها،
 درصـد  و ث ویتـامین  وجـود  .اسـت  استات لینالیل استات،
 اسـت.  گیـاه  این یوةم آب بارز هاي  مشخصه از ،باال اسیدیتۀ
 در و کــرده رشــد اي درختچــه صــورت بــه هــا کــوآت الیــم
 ها کوآت الیم کنند. می تولید فراوانی هاي میوه اولیه هاي سال
 بیشـتري  تحمـل  سـرما  بـه  نسبت ها یموترشل با مقایسه در

 دارنـد.  کمتـري  تحمل ها کوآت کام با مقایسه در ولی دارند،
 -7( هـا  کوآت کام از را خود سرماي به مقاومت کوآت، الیم

 از را خــود بــاالي اســیدیته درصــد و گــراد) ســانتی درجــۀ
 مرکبـات،  سـایر  ماننـد  ].4[ است  برده ارث به الیم مکزیکن

 زد. پیونـد  مختلفـی  هـاي  یهپا روي توان یم را ها کوآت الیم

                                                           
1. Furtunella japonica 
2. Citrus aurantifolia 

 جـانبی،  دهـی  شـاخه  درخـت،  انـدازة  و رشد قدرت ها یهپا
 هـا،  یشـه ر توسـعۀ  و درشـ  محیطـی،  يهـا  تنش به مقاومت
 قرار یرتأث تحت را پیوندي ارقام محصول کیفیت و عملکرد

 عناصـر  جـذب  قابلیـت  و کلروفیـل  میـزان  ].15[ دهنـد  یم
 و 20[ اسـت  پایه تأثیر تحت نیز مختلف ارقام برگ معدنی

 و بـرگ  سـطح  میـزان  ،ها برگ فتوسنتز میزان بر ها پایه .]22
 ].18[ دارند یرتأث نیز شده پیوند ارقام رویشی رشد

 و 3پرتقــال يهــا رگ دو از گروهــی شــامل هــا ســیترنج
 داراي سـیترنج  پایۀ روي پیوندي ارقام .هستند 4پونسیروس

 از بیشـتر  یـا  مشـابه  حدودي تا و بوده متوسط رشد قدرت
 هـاي  نهـال  هسـتند.  نـارنج  پایۀ روي شده پیوند مشابه ارقام

 در پایـه  ایـن  دارند. بیشتري تنۀ قطر پایه، این روي پیوندي
 مقاومـت  فیتوفترا و تریستزا سرما، مرکبات، نماتدهاي مقابل
 در یـوه م آب بـاالي  کیفیـت  و پرباري موجب پایه این دارد.
 5فـروت  یپگر هرگ دو سیتروملو .]14[ شود یم پیوندي رقم
 بـه  تمایـل  پایه این روي پیوندي ارقام .است پونسیروس و

 بـه  نسـبت  شـتري بی جانبی هاي شاخه تولید و متوسط رشد
 پیونـدي  ارقـام  دارنـد.  نـارنگی  گروه هاي پایه یا نارنج پایۀ
 مقاوم اگزوکورتیس و تریستیزا سرما، به کامالً پایه این روي
 خـوبی  نسـبتاً  تحمـل  هـم  طوقه پوسیدگی به نسبت و بوده
 عنصـر  سـیتروملو،  پایه روي شده پیوند ارقام معموالً .دارند
 کلـروز  دچـار  و کننـد  مـی  جـذب  کمتري مقدار به را آهن
 قـدرت  داراي نـارنج  پایۀ روي پیوندي ارقام ].6[ شوند می

 و عمیـق  و وسـیع  اي ریشـه  سیستم بزرگ، تاج باال، رشدي
 و عمیـق  اي ریشـه  سیسـتم  دلیـل  بـه  و بـوده  سرما به مقاوم

 بـه  مقـاوم  نسـبتاً  آن روي پیونـدي  ارقـام  دارد کـه  منشعبی
 پررشـد  هـاي  یـه پا در نیتروژن جذب میزان .هستند خشکی

 همـین  و است بیشتر دیگر هاي پایه به نسبت نارنج پایۀ مثل
 ایـن  روي پیونـدي  هاي نهال بیشتر ارتفاع و رشد باعث امر

                                                           
3. Citrus sinensis 
4. Poncirus trifoliata 
5. Citrus paradisi 
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 بیمـاري  و سـنگین  يهـا  خـاك  بـه  همچنـین  شـود.  می پایه
 بـه  پایـه  ایـن  یتحساسـ  ولـی  هسـتند،  مقـاوم  هم فیتوفترا
 را آن از هاسـتفاد  بالیـت،  و مرکبات نماتد تریستزا، ویروس
 ].6[ است. کرده محدود

 تنـه  قطـر   سـیترنج  پایـۀ  روي پیوندشـده  ارقام معموالً،
 رویشـی  رشـد  بررسـی  بـا  اي مطالعه در ].9[ دارند بیشتري
 کـه  شـد  گـزارش  مرکبـات  یـه پا  پـنج  روي »یاشار« نارنگی

 نـارنگی  درخـت  تـاج  حجـم  و ارتفـاع  عرض، روي ها یهپا
 درخـت  تـاج  حجم بیشترین و ندداشت داري امعن اثر »یاشار«

 هاي یهپا آثار بررسی در ].10[ شد دیده سیتروملو پایه روي
 نشـان  نـارنگی  رقـم  چهار کیفی و کمی خواص بر مختلف

 آنها رویشی رشد بر را یرتأث بیشترین نارنج پایۀ که شد داده
ــترین و داشــت ــاع بیش ــترین و ارتف ــرض بیش  حجــم و ع

 نـارنج  پایـۀ  روي هـم  »پـیچ « و »یونسی« نارنگی انداز یهسا
 رقـم  گریپفروت رشد بر دیگر هاي بررسی ].5[ شد حاصل

 سـیتروملو  و کاریزوسـیترنج  نارنج، هاي یهپا روي »رد روبی«
 بـر  »رد روبـی « گریپفـروت  درختـان  تاج حجم که داد نشان

 بـه  نسـبت  سـیتروملو  سـوینگل  و یزوسـیترنج کار هـاي  یهپا
 درخـت  ارتفاع ه،ک یدرحال است. بوده بیشتر نارنج هاي یهپا
 ].13[ بـود  سـیتروملو  و سـیترنج  پایۀ از بیشتر نارنج پایۀ بر

 لیمـوي  پیوند موفقیت میزان ها بررسی از یکی در همچنین،
 از بیشتر سیتروملو، و کاریزوسیترنج هاي یهپا روي مکزیکی

 و هـا  یمـوترش ل .]17[ اسـت  بوده ترویرسیترنج روي پیوند
 ی،آبــ کـم  دلیــل بـه  کشــور جنـوبی  منــاطق در آب، لیمـوي 

 شـانکر  و مرکبـات  جـادوگر  جـاروي  بیماري به حساسیت
 دلیـل،  همین به ].11[ هستند رفتن بین از حال در باکتریایی
 شـده  رو روبـه  جدي مشکالت با کشور در یمول آب صنعت
 و آب شـرایط  در هـا  یمـوترش ل کـه  یـن ا بـه  توجه با .است
ـ  شـوند،  مـی  سرمازدگی دچار اغلب مازندران هوایی  نظـر  هب

 یدکننـدة تول مرکبـات  عنـوان  بـه  تواند می کوآت الیم رسد یم
 کشـور  شـمالی  منـاطق  در هـا  لیموترش شبیه ترش یوةم آب

 بررسـی  آن، توسـعۀ  براي ها قدم نخستین شود. داده توسعه
 کوات الیم عملکرد و رویشی رشد بر مختلف هاي یهپا تأثیر

 شـد  نجـام ا  یهپا بهترین انتخاب منظور به پژوهش این است.
 داشـته  مناسـبی  رشد مازندران قلیایی نسبتاً يها خاك در که
 باشد. توانمند هم معدنی عناصر جذب در و

 
 ها روش و مواد .2

 و تکرار هفت با تصادفی، کامالً طرح قالب در آزمایش این
 در سـیتروملو  و سـیترنج  نـارنج،  هـاي  پایـه  شامل تیمار سه

 علـوم  دانشکدة و ساري فجر شرکت مرکبات ازدیاد گلخانه
 یکساله هاي پایه شد. انجام ساري طبیعی منابع و کشاورزي

ــاریخ در ــدان در 1392 اســفند 15 ت ــاي گل ــا ه ــه ب  20دهان
 30 شـامل  سـبک  کشت محیط از شدند. داده قرار متر سانتی
 هـا  گلـدان  بـراي  یـت کوکوپ درصـد  70 و ماس پیت درصد
 رفیـت ظ و بـوده  خنثی کشتی محیط کوکوپیت،  شد. استفاده
 کشـت  محـیط  دارد. خوبی تهویۀ و رطوبت نگهداري باالي
 مـواد  و آب نگهـداري  بـاالي  ظرفیت خاطر به هم ماس پیت

 بـا  هـا  پیونـدك  شـد.  استفاده کوکوپیت با ترکیب در غذایی
ــه روي 1393 اردیبهشــت 21 در معکــوس T روش ــا پای  ه
 کوددهی شدند. يسربردار ها نهال بعد، روز20 شدند. پیوند
 استفاده با غذایی عناصر و گرفت انجام آبیاري آب با همراه

 در .شدند داده قرار نهال اختیار در هوگلند غذایی فرمول از
 نهال، ارتفاع صفات ،1394 آبان در رویشی رشد فصل پایان
 نهـال،  بـرگ  در کلروفیل میزان نهال، قطر نهال، برگ تعداد

 شـامل  غـذایی  عناصـر  و )RWC( 1برگ نسبی آب محتواي
 روي و منگنـز  آهن، منیزیم، کلسیم، پتاسیم، فسفر، یتروژن،ن

 شـمارش  طریـق  از نهـال،  بـرگ  تعـداد  شدند. گیري اندازه
 کـولیس  از اسـتفاده  بـا  نهـال  قطر شد. ثبت و تعیین ها برگ

 میـزان  شد. گیري اندازه نواري متر با نهال ارتفاع و دیجیتالی
 روش بـا  میـوه  درختـان  در مهـم  شـاخص  بـرگ،  کلروفیل

                                                           
1. .Relative water content 
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 اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با و استون با گیري عصاره
 زیـر  فرمـول  با و )Uv-1800pc spectrophotometer (مدل
 ].21[ شد گیري اندازه

)1( 
Chlorophyll = (19/3 × A663) – (0/86 × A645) V/100 

 محلـول ( شـده  صـاف  محلـول  حجـم   Vرابطه، این در
  مـوج   طول در نور جذب A ؛)سانتریفیوژ از حاصل فوقانی

  هستند. گرم برحسب نمونه تر وزن W و نانومتر 660
ــدار ــبی آب مق ــرگ در نس ــازه ب ــه ت ــی روش ب  1چرک

 کجـدال  دسـتگاه  یلۀوسـ  بـه  نیتروژن مقدار شد. گیري اندازه
 بـراي  .]1[ شـد  یـري گ اندازه )2300 یزرآناال کجلتاك مدل(

 تگاهدسـ  از روي و منگنـز  آهن، منیزیم، کلسیم، یريگ اندازه
 یـري گ اندازه .شد استفاده )Spec. AA-10(مدل یاتم جذب
 مـدل  فتـومتر  فلـیم ( سـنج  شـعله  دستگاه از استفاده با پتاسیم

 اسپکتروفتومتر دستگاه توسط هم فسفر .گرفت انجام )410
 420 و 660 يها موج طول در ترتیب به )مینولتا کونیکا (مدل
 .]1[ شد یريگ اندازه نانومتر

 وSAS 9.2  افـزار   نـرم  از اسـتفاده  بـا  آمـاري  محاسبات
 

 و 1 سـطح  در دانکن روش از استفاده با ها میانگین مقایسۀ 
 .گرفت صورت درصد 5

 
 بحث و نتایج .3
 رویشی صفات .1.3

 و جـانبی  يهـا  شـاخه  تعـداد  نهـال،  ارتفاع تنه، قطري رشد
 درخـت  رشـدي  يهـا  شـاخص  ینتـر  مهـم  از بـرگ  تعـداد 

 پیونـدك  و پایه متقابل آثار ریتأث تحت که شود یم محسوب
 يهـا  شـاخه  بـین  ارتبـاط  درخـت  تنـۀ  .]12[ یرندگ یم قرار
 شـیرة  و کنـد  یم ایجاد را ریشه و درخت تاج دهندة یلتشک
 چـوبی  آوندهاي توسط را ها یشهر طریق از شده جذب خام
 را ها برگ فتوسنتز اثر در پرورده شیرة و هوایی يها اندام به
 صـفات  واریـانس  تجزیـۀ  نتـایج  .نـد ک یم منتقل ها یشهر به

 روي پایـه  اثر است. شده داده نشان 1 جدول در يمورفولوژ
 تعداد نهال، قطر شامل شده گیري اندازه يمورفولوژ صفات
 دار امعن درصد1 آماري سطح در نهال ارتفاع و جانبی شاخه

 اخـتالف  مختلـف  هـاي  پایه بر برگ، تعداد نظر از البته بود.
 اشت.ند وجود معناداري

 
 1 رویشی صفات واریانس ۀتجزی .1 جدول

ns، درصد 1 احتمال سطح در دار معنا و دار غیرمعنا ترتیب به ** و 

 

                                                           
1. Chereki 

 آزادي درجۀ تغییرات منابع
  مربعات میانگین  

 نهال تاج حجم نهال ارتفاع جانبی شاخه تعداد برگ تعداد نهال قطر

 ns4304 **6/144 **752 ** 0045/0 45/12** 2 پایه

 0002/0 285 10 1965 27/1 18 خطا

 10/13 5/23 49/21 18/24 4/17 )٪( تغییرات ضریب
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 نهال قطر  .1.1.3
 )متـر  یلـی م 07/7( کـوات  الیـم  پیوند در نهال قطر بیشترین

 89/3( نهـال  قطـر  کمترین و شد مشاهده سیترنج پایۀ روي
 پیونـد  نـارنج  پایه روي که شد دیده ییها نهال در متر) میلی
 هـاي  یافتـه  بـا  حاضـر  مطالعـۀ  نتـایج  .)1 (شکل بودند شده

 .]9 و 8[ دارد مطابقت دیگر محققان
 

 جانبی شاخۀ تعداد  .2.1.3
 داري امعنـ  طـور  به پیوندي يها نهال جانبی يها شاخه تعداد
 يهــا نهــال ).3 (شــکل گرفتنــد قــرار هــا یــهپا یرتــأث تحــت

 8/5( نبیجـا  شاخۀ بیشترین سیتروملو، پایۀ روي کوآت الیم
 دیده ییها نهال در هم تعداد کمترین و کردند تولید را )عدد
 الًمعمـو  .بودنـد  شده پیوند عدد) 1( نارنج پایۀ روي که شد

 باشـند  داشـته  بیشـتري  عمـودي  رشد به تمایل که درختانی
 در ویژگـی  ایـن  .]6[ دارنـد  کمتري جانبی ياه شاخه تولید
 بودنـد  شده پیوند نارنج یۀپا روي که شد مشاهده ییها نهال

 شـاخۀ  تولیـد  بـا  سـیترنج  و سـیتروملو  هاي یهپا طرفی از و
 قطـر  همچنـین  داشـتند.  کمتري عمودي رشد بیشتر، جانبی

 نـارنج  پایـۀ  از بیشـتر  یـه پا دو این در پیوندي يها نهال تنۀ
 .است بوده

 
 نهال قطر بر مختلف هاي یهپا یرتأث .1 شکل

 

 
 کوآت الیم جانبی يها شاخه تعداد بر مختلف هاي یهپا یرتأث .2 شکل
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 نهال ارتفاع  .3.1.3
 نـارنج  پایـۀ  روي ترتیـب  به کوات الیم نهال ارتفاع بیشترین

 و شـد  مشـاهده  متر) سانتی 2/90( یترنجس و )متر یسانت 91(
 ارتفـاع  بودنـد،  شده پیوند سیتروملو پایه روي که ییها نهال

 نقـش  رخـت د انـدازة  .داشـتند  متـر)  یسـانت  8/33( کمتري
 و اندازه .دارد تولیدي میوة کیفیت و باغ مدیریت در اساسی
 تنـک،  کـارگر،  توسـط  میـوه  برداشت درخت مناسب شکل
 در نـور  مناسـب  یرينفوذپذ و میوه کیفیت و یتکم هرس،

 روي پیونـدي  ارقـام  .]12[ سازد یم فراهم سهولت به را باغ
 بـه  تواند یم که بودند برخوردار بیشتري ارتفاع از نارنج پایۀ

 و کلسـیم  و نیتـروژن  ماننـد  عناصـري  بیشـتر  جذب خاطر
 کـه  باشـد  پایه این روي بر بیشتر نسبی آب درصد همچنین

 پایـه  مقابـل  در اما دارند. گیاه رویشی رشد در اساسی نقش
 توانـد  یم که داشته عمودي رشد به کمتري تمایل سیتروملو

 ريعناصـ  تـر  یینپـا  جـذب  و کلروفیل کمتر درصد دلیل به
 .باشد پایه این روي کلسیم، و نیتروژن مانند

 و عمـودي  رشد میزان بر زیادي یرتأث ها پایه تحقیقی در
 حاصـل  نتـایج  با که داشتند مختلف ارقام در پیوندك ارتفاع

 در راســتا همــین در ].18[ دارد مطابقــت پــژوهش ایــن از
 چهـار  کیفی و کمی خواص بر مختلف هاي یهپا آثار بررسی

 رشـد  ازنظـر  کـه  شد مشخص فارس استان در گینارن رقم
 بـاالترین  و داشـت  نـارنج  پایـۀ  را یرتـأث  بیشـترین  رویشی،
 بـا  که شد حاصل نارنج پایه بر پیچ و یونسی نارنگی ارتفاع
 ].5[ دارد مطابقت ما مطالعۀ نتایج
 

 فیزیولوژیک صفات  .2.3
 پایـه  کـه  داد نشان فیزیولوژي صفات واریانس تجزیۀ یجنتا

 ازنظـر  هـا  بـرگ  نسـبی  آب درصـد  و کلروفیـل  یزانم روي
 بود. دار امعن درصد 1 سطح در آماري
 
 

 
 نهال ارتفاع بر مختلف هاي یهپا یرتأث .3 شکل
 فیزیولوژیک صفات واریانس تجزیه .2 جدول

 مربعات میانگین آزادي درجۀ تغییرات منابع
 نسبی آب درصد   کلروفیل

 2/49**   8/2** 2 پایه
 83   24/0 18 خطا

 17   4/11 (%) تغییرات ضریب
ns درصد 1 احتمال سطح در دار معنا و دار غیرمعنا ترتیب به ** و 
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 کوآت الیم برگ کلروفیل میزان  .1.2.3
 متفـاوت  بسـیار  نهـال،  بـرگ  کلروفیل میزان بر ها یهپا یرتأث

 اخـتالف  نـارنج  و سـیترنج  هـاي  یـه پا بین که يطور به بوده،
 با یهدوپا این اما نداشت. وجود کلروفیل میزان در داري امعن
 میـزان  بیشـترین  .داشـتند  داري امعنـ  اختالف سیتروملو پایۀ

 84/4( یترنجســ پایــه روي کــوات الیــم بــرگ در کلروفیــل
 صـد  در گـرم  یلـی م 47/4( نـارنج  و گرم) صد در گرم یلیم

 پایـۀ  يرو  هـم  کلروفیل میزان ینکمتر و شد مشاهده گرم)
 پایـه  نوع شد. حاصل گرم) صد در گرم یلیم 5/3سیتروملو(

 در تفـاوت  .دارد تـأثیر  کـوآت  الیـم  برگ کلروفیل میزان بر
 توان یم را پایه نوع تأثیر تحت پیوندك برگ کلروفیل مقدار

 بـه  معـدنی  عناصـر  ارسـال  و جـذب  در هـا  آن توانـایی  به
 ســاختار در اساســی عناصــر از .]2[ داد نســبت شاخســاره
 کـاهش  باعـث  ها آن کمبود و است آهن و یمیزمن کلروفیل،

 و آهـن  و منیـزیم  مقـدار  بیشـترین  شود. یم کلروفیل مقدار
 توانـد  یم که شدند جذب سیترنج پایۀ روي منگنز همچنین

 بیشتر رشد یجهدرنت و کلروفیل افزایش اصلی دالیل از یکی
 میـزان  مقایسـۀ  همچنـین  باشد. پایه این روي پیوندي ارقام

 پایـۀ  کـه  دهـد  یم نشان نیز ها یهپا بین در كپیوند کلروفیل
 داراي )سـیترنج  و نـارنج ( دیگر پایۀ دو به نسبت سیتروملو

 منیـزیم،  عناصـر  که ؛است ها برگ در کمتري کلروفیل میزان

 جـذب  سـیترنج  و نـارنج  هـاي  یهپا از کمتر را آهن و منگنز
 بـرگ  کلروفیـل  میـزان  بـر  پایـه  نـوع  تأثیر بررسی در .کرد

 بیشـترین  کـه  اسـت  شـده  گزارش تانجلو رالندواو نارنگی
 نتـایج  بـا  کـه  شـد  حاصـل  نـارنج  پایۀ روي کلروفیل میزان

 مقـدار  در هـا  یـه پا متفـاوت  اثـر  دارد. همخوانی ما آزمایش
 هـاي  یـه پا توانـایی  خـاطر  بـه  پیونـدي  ارقام برگ کلروفیل
ــزان در مختلــف ــدنی عناصــر ارســال و جــذب می ــه مع  ب
 .]2[ است هشاخسار

 
 کوآت الیم برگ نسبی آب محتواي  .2.2.3

 کـوآت  الیـم  پیونـد  در ترتیـب  به نسبی آب درصد بیشترین
 درصـد)  1/51(یتروملوس و نارنج پایۀ روي درصد) 61/54(

 درصـد)  41/49( سـیترنج  روي که ییها نهال و شد مشاهده
 کـه  ییازآنجـا  .دارنـد  کمتـري  نسـبی  آب بودند، شده پیوند
 گیاه رویشی رشد میزان با مستقیمی رابطه نسبی آب درصد
 مشـاهده  نـارنج  پایـۀ  روي نسبی آب درصد بیشترین دارد.
 نـارنج،  پایـۀ  بود. برخوردار بیشتري رویشی رشد از که شد

 امـر  ایـن  شـود.  یمـ  محسـوب  خشـکی  بـه  متحمل اي پایه 
 روي شـده  پیونـد  ارقام نسبی آب یشبرافزا دلیلی تواند یم

   ].14[ باشد پایه این

 

 
 کوآت الیم برگ کلروفیل میزان بر مختلف هاي یهپا یرثتأ .4 شکل
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 کوآت الیم برگ نسبی آب درصد بر مختلف هاي یهپا یرتأث .5 شکل

 
 به متحمل هاي یهپا در بیشتر نسبی آب درصد تحقیقی در
 ایـن  نتـایج  بـا  کـه  است شده گزارش نارنج همچون خشکی
 درصـد  بـر  هـا  یهپا نوع همچنین .]7[ دارد همخوانی آزمایش

 ].14 و 23[ دارند متفاوتی یرتأث پیوندي ارقام برگ نسبی آب
 
 معدنی عناصر برجذب ها یهپا یرتأث .3.2.3

 جـذب  در داري امعنـ  طور به ها یهپا داد نشان ها آزمون نتایج
 دارند. تفاوت باهم معدنی عناصر

 عناصـر  برجـذب  هـا  یـه پا داد نشـان  آمده دست به نتایج
 بیشـترین  داشـتند.  داري امعنـ  ثـر ا کـوات  الیم توسط معدنی
 درصد 11/3( کوآت الیم پیوند در شده جذب نیتروژن مقدار
 روي کـه  ییهـا  نهال .شد دیده نارنج پایۀ روي )خشک مادة
 بودنـد  شـده  پیوند خشک) ماده درصد 49/2سیتروملو( پایۀ

 و نـارنج  هـاي  یـه پا بـه  نسـبت  کمتري مقدار به را نیتروژن
 یـۀ پا توسـط  نیتـروژن  یشـتر ب جـذب  کردند. جذب سیترنج
 ایـن  نتایج با که است شده گزارش دیگري تحقیق در نارنج

 پایـه  روي پتاسیم مقدار بیشترین .]1[ دارد مطابقت آزمایش
 کمتـرین  و )خشـک  مـادة  درصد 35/1( شد جذب سیترنج
 پایـۀ  روي )خشـک  مـاده  درصـد  16/1( هـم  پتاسیم مقدار
 روي بر تانجلو واورالند نارنگی بررسی در شد. دیده نارنج

 ما آزمایش نتایج با که کرد جذب کمتري پتاسیم نارنج، پایۀ
 را فسـفر  نـارنج،  پایـۀ  روي کـوآت   الیـم  .]2[ دارد مطابقت
 مـاده  درصـد  22/0( کـرد  جـذب  دیگـر  هـاي  یهپا از بیشتر
 کـه  شـد  دیـده  ییها نهال در فسفر مقدار کمترین و )خشک
 شـده  پیونـد  خشک) ماده درصد 16/0سیتروملو( پایه روي
 .بودند

 شــدند پیونـد  نـارنج  پایـۀ  روي وقتــی هـا  کـوآت  الیـم 
 جـذب  را خشک) ماده درصد 55/2( کلسیم مقدار بیشترین
ــد ــۀ روي وقتــی و کردن ــاده درصــد 55/1ســیتروملو( پای  م
 بـه  نسـبت  کمتـري  مقدار به را کلسیم شدند پیوند خشک)

 نجسیتر هاي یهپا بین کردند. جذب نارنج و سیترنج هاي یهپا
 وجـود  داري امعنـ  اخـتالف  منیزیم جذب ازنظر سیتروملو و

 اخـتالف  عنصـر  ایـن  جـذب  در نارنج و سیترنج اما داشت
 درصـد  بـاالترین  اسـاس  همـین  بر .نداشتند باهم داري امعن

 مـادة  درصـد  33/0( سیترنج با کوآت الیم ترکیب در منیزیم
 ایـن  سـیتروملو  پایـۀ  روي کـوآت  الیم شد، حاصل )خشک
 نـارنج  هاي یهپا از )خشک ماده درصد 16/0( کمتر را عنصر

 دار امعن اختالف نیز دیگر محققان اند. کرده جذب سیترنج و
 .]19[ اند کرده  گزارش را منیزیم جذب ازنظر ها یهپا بین
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 معدنی عناصر جذب واریانس ۀتجزی .3 جدول

ns، * درصد 1 و 5 احتمال سطح در دار معنا و دار غیرمعنا ترتیب به ** و 
 را کـوآت  الیـم  بـرگ  آهن میزان داري امعن طور به ها یهاپ
 پیونـد  در آهـن  میـزان  بیشترین .دادند قرار خود یرتأث تحت
 .شـد  دیـده  سـیترنج  پایـۀ  روي )ppm 28/124( کوآت الیم

 ها، کوآت الیم که شد مشاهده زمانی هم آهن جذب کمترین
 جذب میزان .شدند پیوند )ppm5/103( سیتروملو یۀپا روي
 اسـت  متفـاوت  مختلف هاي یهپا روي مرکبات، توسط نآه
 آهـن،  عنصر مقدار بیشترین شد گزارش آزمایشی در .]22[

 مـا  آزمـایش  نتـایج  بـا  کـه  شـد  جـذب  سـیترنج  پایۀ روي
 اخـتالف  منگنز جذب ازنظر ها یهپا بین .]9[ دارد یهمخوان

 درصـد  بـاالترین  اسـاس  همـین  بر داشت. وجود داري امعن
 یـۀ پا بـا  )ppm35/45( کـوآت  الیـم  رکیبت در منگنز عنصر

 ییهـا  نهـال  در منگنـز  درصـد  کمتـرین  .شد حاصل سیترنج
 شـده  پیوند  )ppm 73/37(سیتروملو یۀپا روي که شد دیده
 برجـذب  هـا  یـه پا دار امعنـ  یرتأث دیگري تحقیقات در .بودند
 بیشـترین  .]3[ انـد  گـرده  گـزارش  پیونـدي  ارقام با را منگنز
 روي )ppm 76/45( کوآت  الیم یوندپ در روي عنصر درصد
 نـارنج  پایـۀ  روي هـا  نهال که زمانی و شد دیده سیترنج پایۀ

)ppm46/41( جـذب  را روي مقـدار  کمتـرین  شدند پیوند 
 بـه  را روي عنصـر  پیونـدي  ارقـام  دیگر تحقیقی در .کردند
 جـذب  نارنج پایۀ به نسبت سیترنج پایۀ روي بیشتري مقدار
 .]9[ دارد یهمخوان ما یشآزما نتایج با که کردند
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 آزادي ۀدرج تغییرات منابع
 مربعات میانگین

 يرو منگنز آهن منیزیم کلسیم فسفر پتاسیمنیتروژن

 39** 373** 233** 15/0** 9/1** 01/0** 06/0**57/0** 6 پایه

 2/0 6/0 2/6 03/0 00/0 0/0 01/0 001/0 18 خطا

 15/1 1/2 3/2 6/10 4/1 7/2 7/2 1/1 (%) تغییرات ضریب
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 مختلف هاي یهپا روي مصرف کم عناصر برجذب مختلف هاي یهپا یرتأث .7 شکل

 
 گیري یجهنت .4
 سـیترنج  پایـۀ  روي پیوندشده هاي نهال بررسی کلی، طور به

 جـانبی  شـاخۀ  تعـداد  و ارتفاع یلدل به پایه این که داد نشان
 همچنـین  و بـاالتر  کلروفیل میزان نهال، بیشتر قطر متوسط،
 و آهـن  منیـزیم،  فسـفر،  پتاسـیم،  ازت، عناصر بیشتر جذب
 پایـۀ  باشـد.  کـوآت  الیـم  بـراي  مناسبی پایۀ تواند  می منگنز،

 باشد داشته نهال روي کننده کوتاه اثر تواند یم که سیتروملو
 در پیونـدي  يهـا  نهـال  و شـد  مواجه یررسد يناسازگار با

  شدند. خشک پیوند محل در دوم سال
 

 منابع
 فنی نشریۀ .گیاه تجزیۀ هاي روش )1375( عاکفه امامی .1

 آب. و خاك تحقیقات مؤسسۀ .اول چاپ ،982 شمارة
 ص. 27

 اثر )1386( م زادگان عزیز و ح، زاده حسن ع، ابوطالبی .2
 کلروفیـل،  قـدار م رویشـی،  رشـد  بر شوري و پایه نوع

 مجلـۀ  یموشـیرین. ل برگ نسبی آب مقدار و یون نشت
 واحـد  آزاد دانشـگاه  کشـاورزي  علـوم  پژوهشی علمیـ

   .36-27):1( 3جهرم.

 پایـه  نوع تأثیر بررسی )1388( ع تفضلی و ع ابوطالبی .3
ــر شــوري و ــرگ در مصــرف کــم عناصــر غلظــت ب  ب

 باغبـانی  علوم نشریۀ )..Citrus limetta L( لیموشیرین
 .93-85 ):2( 23.ایران

 راهنمــاي والهــیم، نســن یفتــأل )1386( ك دانشــگرد .4
 ص. 162 دانش، مرز انتشارت مرکبات، پرورش کامل

 در مختلـف  هاي یهپا اثرات یبررس )1391( ح رستگار .5
 اسـتان  در نـارنگی  رقـم  چهـار  کیفـی  و کمی خواص
   کشور. مرکبات تحقیقات ۀسسؤم زایشی). فاز( فارس

 اف رابــرت و رم ســی روي یفتــأل )1375( ح رادنیــا .6
ــهپا کارلســون، ــان هــاي ی ــوه، درخت ــوزش نشــر می  آم
 .ص 485 کشاورزي،

ــفیعی .7 ــر ش ــم و ع زرگ ــرد عج ــزینش )1384( ف گ  گ
 منطقـۀ  در فـروت  گریـپ  رقـم  دو بـراي  پایه ینتر مناسب
 .78-69 ):2( 6 ایران، باغبانی فنون و علوم مجلۀ دزفول،

 مرکبـات  ختلـف م هاي پایه مقایسۀ )1383( ع شهسوار .8
 ایـران،  باغبـانی  فنـون  و علـوم  مجلۀ ریزپیوندي، براي

5)2:(109-111.   
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 )1387( ي ابراهیمـی  و غ ثوابقی ذ، زمانی م، نژاد قاسم .9
 عناصـر  ترکیـب  و رشـد  بـر  نیتـروژن  مقـدار  نوع یرتأث

 در سـازندگی  پـژوهش  مرکبـات،  یـه پا سه برگ معدنی
 .174-170 :81 باغبانی، و زراعت

 )1390( س راهـب  و ب مـرادي  ر، فاییفی ب، گلعین .10
 نـارنگی  میـوة  کیفیت و عملکرد رویشی، رشد یبررس

ــنج روي یاشــار ــهپا پ ــات ی ــدران، اســتان در مرکب  مازن
 صـنعتی  دانشـگاه  ایـران.  باغبـانی  علوم کنگرة ینهفتم

 اصفهان.

 پـرورش  )1385( ج فتـاحی  و ر قزوینـی  فتوحی  .11
 ص. 305 گیالن. دانشگاه انتشارات ایران، در مرکبات

 اثـر  )1390( م عظیمـی  و م امیري و، ربیعی ر، محرمی .12
 نـژادي  به استیوال، دلبار رقم سیب صفات برخی بر پایه
 .323-327 ):1(27بذر و نهال
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Abstract 
The limequat is a citrofortunella hybrid that is hybrid between the key lime and the kumquat. It has 
considerable amount of vitamin C acids which tastes similar to limes. Regarding these traits and it's 
relatively resistance to low temperatures. It can be a new commetrial citrus in thenorth of sour lemin trees 
in Mazandaran weather condition severely damaged by frost. Rootstocks had main affect on scion, such 
as vegetative vigority, tolerance to biotic and abiotic stresses, yields and fruit quality. The objective of 
this experiment was to evaluate of citrage, citromelo and sour orange rootstocks on the vegetative growth, 
tree size and mineral absorption ability of limquate. The experiment was conducted in a compeletly 
randomized design with seven replications. The results showed that the rootstock had significant effect on 
all parameters except the leaves numbers. The highest amount of chlorophyll (4.84 mg /100 gr) and plant 
stem diameter (7.07 mm) were observed on the citrange rootstocks plant. Limequats plants on sour 
orange (91 cm) and citrange (90 cm) rootstocks had vertical growth with better height but lime quat scion 
produced the most side branches on the citromello rootstock (5.8). The highest and the lowest percentage 
of water relative content were observed on sour orange rootstock (62.84%) and citrange rootstock 
(54.60%). In terms of nutrient absorption (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, iron, magnesium 
and manganese) significant effects were observerd between root stocks; the ability of citromello rootstock 
to absorb magnesium and manganese was less than other rootstock. In conclusion, citrange rootstock can 
be a suitable rootstock for Limequat in Mazandaran weather conditions. 

Keywords: citrus rootstocks, limequate, mexican lime, minerals absorption, vegetative growth. 
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