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  چکیده

صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلـوك   بر خصوصیات رشدي پرتقال تامسون ناول پیوند شده روي سه پایه به دور آبیاريدر این پژوهش، اثر 
 پونسیروس(فاکتورها شامل نوع پایه در سه سطح . کامل تصادفی در زمان با سه تکرار در موسسه تحقیقات مرکبات کشور واقع در رامسر، ارزیابی گردید

)Poncitus trifoliata( ترویرسیترنج ،)Citrus sinensis  Poncitus trifoliata( و نارنج Citrus aurantium) ( و دور آبیاري در چهار سطح )4، 2 ،
، )22/3/89( ،T2)8/4/89( ، T3)24/4/89( ، T4)9/5/89( T1بـار شـامل    روز یـک  16بـرداري بـا فاصـلۀ هـر      و شـش زمـان نمونـه   ) روز یـک بـار   8و  6

T5)25/5/89 ( وT6 )10/6/89 (و پیونـدك، درصـد رطوبـت     پیوندك، تعداد برگ، قطر پایه در طی دوره تیمار آبیاري صفات رویشی از قبیل ارتفاع. بودند
گیـري   میزان نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم مخلـوط خـاکی نیـز انـدازه        ،آزمایش دوره از اتمام چنین پس هم. گیري شدند برگ و میزان کلروفیل برگ اندازه

ارتفاع پیونـدك،  . گذارد العه شده پیوندك و پایه تاثیر مینتایج نشان داد که زمان نمونه برداري، نوع پایه و دور آبیاري بر خصوصیات رشدي مط. گردیدند
تـا   T3ار بود، ولـی از زمـان   د معنی T3که میزان افزایش در تمام صفات تا زمان  طوري تعداد برگ، قطر پایه و پیوندك با گذشت زمان افزایش یافتند، به

T6 پایـه پونسـیروس   . دیده شد تر بیش) دو روز(ی در فواصل آبیاري کوتاه هاي مختلف در جذب عناصر غذای تفاوت بین پایه. دار نبود میزان افزایش معنی
اري میزان نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم بـاقی     تر بود و با افزایش فواصل آبیآنسبت به دو پایه دیگر از نظر جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی کار

هـاي رایـج    اده شـده در ایـن پـژوهش کـه از پایـه     هاي استف در مجموع، پایه. تر بود اشتند، کمهاي پونسیروس در آن قرار د مانده در ترکیب خاکی که پایه
  .به یکدیگر نشان ندادند ، در شرایط تنش خشکی، برتري چندانی از لحاظ صفات رویشی نسبتهستندمرکبات در شمال ایران 

  
    تنش خشکی، مرکباتپایه،  ارتفاع پیوندك، پرتقال تامسون ناول،: کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

هایی هستند که براي رشد و تولید اقتصادي  مرکبات از جمله میوه
رختان مرکبات دچـار تـنش   در اثر کمبود آب، د. نیاز به آب کافی دارند

در ). 2(اسـت  شوند که با کاهش رشد و تولید میوه همـراه   کم آبی می
بـه  شود و  میزان آب قابل استفاده از خاك کم میخشکی شرایط تنش 

ل اصلی در رشـد  جذب عناصر غذایی به عنوان یکی از عوامدنبال آن 
خشـکی و  ). 9(یابـد   هاي سطحی خاك کاهش می نمو گیاهان در افق

                                                             
دانشـکده   دانشـجوي دکتـري گـروه علـوم باغبـانی،     ترتیـب دانشـیار و   به -2و  1

 کشاورزي، دانشگاه گیالن
  )Email: alimomenpour2005@gmail.com   :نویسنده مسئول -(*
دانشـکده کشـاورزي،    شناسـی، آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم خـاك  انشد -3

  دانشگاه گیالن
 علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور هیأت -4

تغذیه معدنی ممکن است به چند طریق اثر متقابـل داشـته باشـد کـه     
هـا،   ها از خاك به ریشـه  کاهش انتقال یون :نه استنتیجه آن بدین گو

هـاي   ها، تغییر تقاضاي ریشه و اندام ها به وسیله ریشه تغییر جذب یون
ها، کاهش انتقال از طریق گیـاه و کمبـود یـا تجمـع      هوایی براي یون

ولیسـم اخـتالل ایجـاد کـرده یـا      هایی کـه ممکـن اسـت در متاب    یون
 ). 4و  3(هاي سازش را القاء نماید  پاسخ

هـا بـراي درختـان میـوه یکـی از       مدیریت صحیح در انتخاب پایه
ب تنش خشـکی  تواند تا حدودي اثرات نامطلو هایی است که می روش

نـوع خصوصـیت یـک گیـاه      20که، بیش از  به طوري. را کاهش دهد
تـوان بـه    هـا مـی   ثیر پایه قـرار دارد کـه از جملـه آن   أپیوندي، تحت ت

میزان مقاوت به خشکی و جـذب عناصـر    خصوصیات رویشی، زایشی،
دهد  هاي زیادي وجود دارد که نشان می گزارش). 6(غذایی اشاره نمود 

تنش خشکی در مرکبات سـبب کـاهش میـزان کلروفیـل و فتوسـنتز      
شود، البته این کاهش رشد با توجه به نوع پایه و پیوندك و سـطح   می
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هاي مختلف  همختلف مرکبات متفاوت است و پای هاي خشکی در گونه
مرکبات نسبت به تـنش خشـکی از خـود رفتارهـاي متفـاوتی نشـان       

ارتفاع   در اثر تنش خشکی در درختان میوه، ).18و  14، 8، 5(دهند  می
گیاه، پراکندگی و طول ریشه، سطح و تعـداد بـرگ و حجـم تـاج کـم      

روي پایـه ولکامریانـا    والنسیاپرتقال  دیگراي  در مطالعه). 16(شود  می
ین قطر، ارتفاع و تعداد بـرگ و در روي پایـه   تر بیشباالترین عملکرد، 

ترین ارتفاع، تعداد برگ و قطر نهـال را   ترین عملکرد، کم سیتروملو کم
گزارش کردنـد کـه در شـرایط    ) 5(کوهن و همکاران  ).7(داشته است 

سـنتز و مـاده   تنش خشکی، میزان رشد، ارتفاع، تعداد برگ، میزان فتو
در پژوهشی کـه روي پرتقـال   ). 5(یابد  فروت کاهش می خشک گریپ

پیوند شده روي پایه رانگپور الیم انجام گرفت، معلوم گردید  ‘پرا’رقم 
زمـان تـنش، میـزان      که در شرایط تنش رطـوبتی بـا افـزایش مـدت    

، )RWC(اي، محتواي نسبی آب بـرگ   فتوسنتز، تعریق، هدایت روزنه
تحقیقات ). 10(یابد  عداد برگ، رشد و عملکرد کاهش میتسطح برگ، 

انجام شده روي دو پایه کلئوپاتراماندرین و کاریزوسیترنج نشان داد که 
در شرایط تنش رطوبتی میزان پتانسیل آب ساقه در هـر دو نهـال بـه    

در  RWCیک اندازه کاهش یافته است، ولی پتانسیل اسمزي بـرگ و  
کـه   بـود، در صـورتی   تر بیشسیترنج کاریزو کلئوپاتراماندرین نسبت به

ارتفاع نهال، قطر تنه، تعداد برگ و میزان فتوسـنتز در کاریزوسـیترنج   
ــدرین  ــوده اســت  تــر بــیشنســبت بــه کلئوپاترامان در تحقیقــی ). 9(ب

ــیات رشــدي پرتقــال    ــون نــاول ’خصوص پایــه  روي ســه  ‘تامس
گزارش شـد کـه   پورالیم و سیتروملو بررسی و  کلئوپاتراماندرین، رانگ

پرتقال پیونـد شـده روي کلئوپاترامانـدرین بـاالترین ارتفـاع امـا روي       
پرتقـال تامسـون   ). 13(ترین ارتفاع و قطر نهال را داشت  سیتروملو کم

هـاي   برگ در شرایط تنش در مقایسه بـا پایـه   ناول روي پایه نارنج سه
اع و قطـر  ترویرسیترنج، کاریزوسیترنج، کلئوپاتراماندرین و نـارنج، ارتفـ  

تـري داشـت    ساقه، تعداد برگ، ماده خشک، تعداد و انـدازه میـوه کـم   
هـاي مختلـف مرکبـات،     گزارش شده اسـت کـه در بـین پایـه    ). 17(

کی دارند ي به خشتر بیشرافلمون، کاریزوسیترنج و سیتروملو مقاومت 
ماندرین و پرتقال مقاومت کمی به تنش خشـکی  هاي کلئوپاترا اما پایه
در شرایط تنش خشکی میزان جذب عناصري مثل نیتروژن،  ).8(دارند 

ـ  ـ أفسفر و پتاسیم در مرکبات تحت ت بـه  ). 14(وع پایـه قـرار دارد   ثیر ن
هاي رافلمون، رسـک سـیترنج،    هکه میزان جذب نیتروژن در پای طوري
یابـد، امـا مقـدار جـذب نیتـروژن در       افزایش مـی  پورالیم و آلمو رانگ
اندرین، گریپ فروت و نارنج سه برگ کاهش هاي نارنج، کلئوپاترام پایه
هاي نارنج سـه   تنش خشکی سبب افزایش فسفر در پایه). 14(یابد  می

سـورینا و کـاهش جـذب     و برگ، پرتقال، رافلمون، سوینگل سیتروملو
هـاي کلئوپاترامانـدرین، نـارنج، ترویرسـیترنج، مورتـون       فسفر در پایـه 

ین سبب کاهش جـذب  چن تنش خشکی، هم. شود سیترنج و میالم می
هاي رافلمـون، ترویرسـیترنج، رسـک سـیترنج، موتـان       پتاسیم در پایه

هـاي   شود، امـا مقـدار پتاسـیم در پایـه     سیترنج و کلئوپاتراماندرین می

سیتروملو، میالم، گریپ فروت و تانجلو در حین تنش خشکی  سوینگل
هدف از این پژوهش، بررسی اثر تـنش خشـکی   ). 14(یابد  افزایش می

بـر روي   ر برخی از خصوصیات رشدي پیوندك پرتقال تامسون نـاول ب
. باشـد  و سـیترنج مـی  ) پونسـیروس (بـرگ   سه پایه نـارنج، نـارنج سـه   

 بـاقی  برخی عناصر میزان روي نوع پایه و خشکی تنش ثیرأت چنین هم
   .گردید بررسی در پایان دوره آزمایش نیز خاك در مانده

 
  ها مواد و روش

به صورت فاکتوریل  1389و  1388هاي  سال این آزمایش در طی
در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در زمان با سـه تکـرار در موسسـه    

فاکتورهـا شـامل   . تحقیقات مرکبات کشور واقع در رامسر، اجرا گردید
ــطح   ــه س ــه در س ــوع پای ــیروس(ن ، )Poncitus trifoliata( پونس

 و نـارنج  ) Citrus sinensis  Poncitus trifoliata(ترویرسیترنج 
)Citrus aurantium( (  ر سـطح  و دور آبیـاري در چهـا )8و  6، 4، 2 

 T1بــار شــامل  روز یــک 16زمــان بــا فاصــلۀ هــر  6و  )روز یـک بــار 
)22/3/89( ،T2)8/4/89( ، T3)24/4/89( ، T4)9/5/89( ،

T5)25/5/89 ( وT6 )10/6/89 (هر واحد آزمایشی از سه پایه کـه . بود 
در مجمـوع  . هاي جداگانه کشت شده بودند، تشکیل شده بود در گلدان

 . گلدان انجام گرفت 108واحد آزمایشی و  36این تحقیق با 
هاي  نارنج سه برگ و سیترنج در گلدان هاي یک ساله نارنج، نهال

لیتري حاوي خاك غالب منطقـه شـمال کشـور کاشـته      5پالستیکی 
، در )مـاه  4حدود (و شروع رشد مجدد پس از استقرار ). 1جدول (شدند 

فرودین ماه، پرتقال تامسون ناول به عنوان پیوندك بر روي سـه پایـه   
متـري از سـطح خـاك     سـانتی  10مذکور به صورت شکمی در ارتفاع 

هـا   پس از گذشت حدود یک ماه از انجام عمل پیوند، پایه. پیوند گردید
س از مشـاهده اولـین   پ. متري باالي محل پیوند قطع شدند سانتی 5از 

ها، از اواخـر خـرداد مـاه اعمـال تیمارهـاي       جهش رشدي در پیوندك
. به مدت ده هفته انجام شـد  روز یک بار 8و  6، 4، 2با فواصل  آبیاري

حجم . ده شده استآور 2خصوصیات کیفی آب استفاده شده در جدول 
ه هاي ب ها بر اساس رطوبت وزنی خاك گلدان و داده آب آبیاري گلدان

در طـی دوره تیمـار آبیـاري    . دست آمده از تشت تبخیر تعیین گردیـد 
صفات رشد رویشی از قبیل ارتفاع پیوندك، تعداد برگ، قطر پایه، قطر 

. گیـري شـد   پیوندك، درصد رطوبت برگ و میزان کلروفیل برگ اندازه
هـاي   که بارندگی اختاللی در انجام آزمایش ایجاد نکند، نهال براي این
 . ا در زیر سقف پالستکی محافظ قرار داده شدندپیوندي ر
و بر اساس  )1( گیري درصد رطوبت برگ طبق روش احیایی اندازه

  :زیر محاسبه گردید فرمول
100)(





W

WCرطوبت برگ  درصد  
W  نمونه خشک برگ بر حسـب گـرم و    وزنC نمونـه تـر    وزن

گیري شاخص کلروفیل با استفاده از  اندازه. باشد برگ بر حسب گرم می
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 .محاسـبه گردیـد   )SPAD 502 Minolta( دسـتگاه کلروفیـل متـر   
فسـفر و پتاسـیم    میزان نیتروژن، ،آزمایش دوره از اتمام پسچنین  هم

بـا   پتاسـیم  غلظـت  گیـري  انـدازه . گیري شـد  مخلوط خاکی نیز اندازه
بـا دسـتگاه    ، فسـفر PFP7مـدل   JENWAY دستگاه فلـیم فتـومتر  

  880مــوج  طــول درV-1100مــدل  MAPADAاســپکتروفتومتري 
از  اســتفاده بــا هضــم روش نیــز بــه ازت مقــدار). 1(شــد  انجــام

دست آمده، با استفاده از  هاي به داده). 1(شد گیري  اندازه میکروکجلدال
هـا بـا کمـک     تجزیه و سپس مقایسه میـانگین  SASافزار آماري  نرم 

افزار  و در نهایت رسم نمودار با استفاده از نرم شد انجام Tukeyآزمون 
Excel  15(صورت گرفت.(  
 

  نتایج و بحث
. آمـده اسـت   3هـا در جـدول    نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

بـرداري بـر    نوع پایه، دور آبیاري و زمان نمونـه نتایج نشان داد که اثر 
 چنـین،  هـم . دار شـد  معنـی  درصـد  1 ارتفاع پیوندك در سطح احتمال

احتمـال   برهمکنش نوع پایه در دور آبیاري بر ارتفاع پیوندك در سطح
ـ هـا   بـرهمکنش اما سایر  ،دار شد درصد معنی 1 داري روي  أثیر معنـی ت

نتایج نشان داد که با گذشت زمـان،  ). 3جدول (ارتفاع پیوندك نداشت 
سـوم بـه بعـد اخـتالف آمـاري        ناز زما. ارتفاع پیوندك افزایش یافت

مـاه   5/1در واقـع در  . لحاظ ارتفاع پیوندك وجود نداشت زداري ا یمعن
اول آزمایش ارتفاع پیوندك افزایش یافت، امـا پـس از آن تغییـري در    

 ).1شکل (رتفاع آن رخ نداده است ا
هـاي   هـا نشـان داد کـه واکـنش پایـه      نتایج مقایسه میانگین داده

ـ   دك تامسـون  مختلف مرکبات در شرایط تنش رطوبتی بر ارتفـاع پیون
ین تـر  بـیش روز بود،  2یاري زمانی که فاصله دور آب. ستمتفاوت بوده ا

ترین  و کمدیده شد ارتفاع پیوندك تامسون ناول روي پایه پونسیروس 
بـا افـزایش   بـه عـالوه   . گردیـد مقدار آن بر روي پایه نارنج مشـاهده  

، بـه  پایه کاهش یافت سهفواصل آبیاري میزان رشد پیوندك روي هر 
 8 هر با فواصلپرتقال تامسون ترین میزان رشد پیوندك  که کم ريطو

 ). 2شکل (روز یک بار دیده شد 

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مخلوط خاکی مورد استفاده - 1جدول 

 عنوان نماد واحد مقدار عنوان نماد واحد مقدار
54/13 0-30 سیلت Silt درصد   عمق Depth سانتی متر 
58/14 17/4 رس Clay درصد   رطوبت وزنی Qm درصد 

61/42 بافت Text - شنی لومی  رطوبت اشباع S.P درصد 
58/9 امپیپی   Ca 2/1 کلسیم منس بر مترزی یسد   EC شوري 

امپیپی 176  Mg 58/7 منیزیم  - PH of paste  خاكواکنش 
048/0 کربنات کلسیم معادل T.N.V درصد 5  نیتروژن N درصد 
55/1 امپیپی   Cu درصد 2 مس O.M ماده آلی 
77/5 امپیپی   Zn 16/1 روي  کربن آلی O.C درصد 
12/18 امپیپی   Fe 41/98 آهن امپیپی   Pavr. فسفر قابل جذب 

امپیپی 3000  Kavr. 88/7 پتاسیم قابل جذب  شن Sand درصد 
  

 
  مورد استفادهخصوصیات کیفی آب آبیاري  - 2جدول 

 مقدار واحد نماد عنوان مقدار واحد نماد عنوان
گرم بر لیترمیلی T.D.S مواد جامد محلول  0 پی پی ام Fe آهن 330 

107/0 اکی واالن بر لیتر میلی S.A.R نسبت جذبی سدیم 650 دزیمنس بر متر EC شوري  
pH - 7/6 واکنش آب 5/5 واالن بر لیتراکی  میلی R.S.C باقیمانده کربنات سدیم   

CO3 کربنات
8/10 اکی واالن بر لیتر میلی  سختی کل 0 میلی اکی واالن بر لیتر -2  

HCO3 بی کربنات
3/5 میلی اکی واالن بر لیتر - 65/2 اکی واالن بر لیتر میلی  سختی موقت   

 530 پی پی ام  قلیائیت کل 5 میلی اکی واالن بر لیتر -Cl کلر
واالن بر لیتر میلی اکی +Ca2 کلسیم  8/6  C2S1 -  کالس آب 

 -  کیفیت آب 4 میلی اکی واالن بر لیتر +Mg2 منیزیم
سدیم -شوري متوسط

 کم
25/0 میلی اکی واالن بر لیتر +Na سدیم          

  



  419     ...اثر دور آبیاري بر  برخی از خصوصیات رشدي پرتقال تامسون ناول پیوند

  و سیترنج پونسیروستجزیه واریانس برخی از صفات رویشی پرتقال تامسون ناول پیوند شده روي سه پایه نارنج،  - 3جدول 
درجه   میانگین مربعات 

 ارتفاع پیوندك تعداد برگ پایه قطر قطر پیوندك کلروفیل منابع تغییرات آزادي
38/935  96/7  13/5  36/6379 ** 74/3318   زمان نمونه برداري 5
68/606  92/ ns 73/140  88/603  22/384  پایه 2 **
46/86 ns 97/1  19/15  69/2218  93/415  دور آبیاري 3 **
96/70 ns 1/0 ns 16/0 ns 51/65 ns 44/13 ns 10  پایه ×زمان  
86/49 ns 23/0 ns 27/0 ns 07/425  44/34 ns 15  دور آبیاري ×زمان  
28/160  11/2  47/23 ** 03/138 ns 2/752  دور آبیاري ×پایه  6  
59/20 ns 1/0 ns 17/0 ns 38/30 ns 72/13 ns 30  دور آبیاري ×پایه  ×زمان  
30/132  31/8  31/45  77/351  86/722   تکرار 2
42/40  41/0  54/1  96/86  46/41   خطاي آزمایشی 73
26/9  8/12  98/11  98/24  81/19  142 (CV)   ضریب تغییرات 
62/0  6/0  74/0  8/0  81/0  - (R2)   ضریب تشخیص 

  .داري فاقد اختالف معنی nsو  درصد 1 و 5دار در سطح  به ترتیب معنی** و *
 

 
  هاي مختلف تغییرات ارتفاع پیوندك پرتقال تامسون روي سه پایه نارنج، پونسیروس و سیترنج در زمان - 1شکل 

  
 2ز طوري که نتایج نشان داد، طـوالنی شـدن دور آبیـاري ا    همان

 چرا که. ها شده است دار رشد پیوندك روز باعث کاهش معنی 8روز به 
 هـاي  طوالنی شدن دور آبیاري باعث ایجـاد تـنش خشـکی در نهـال    

اند اثرات تنش شدید کم آبی را خنثی  پیوندي شده و نوع پایه نتوانسته
. حاظ آماري در یک گروه قرار گرفتنـد لها از  بنابراین تمامی پایه. کنند

هـاي سـایر محققـین مطابقـت      نتایج حاصل از این پژوهش بـا یافتـه  
  در اثر تنش خشـکی در درختـان میـوه،   ده است که گزارش ش. داشت

اي که روي پرتقـال   در مطالعه). 16(شود  کم می و پیوندك ارتفاع گیاه
پایه کاریزوسیترنج، ولکامریانا و سـیتروملو   والنسیا پیوند شده روي سه 

روي  انجام شد، معلوم گردید که پرتقـال والنسـیا  در شرایط کم آبیاري 
تـرین   در روي پایـه سـیتروملو کـم    و ین ارتفـاع تر بیشپایه ولکامریانا 

در این پژوهش اختالف نـوع پایـه بـر     ).7(ارتفاع نهال را داشته است 
روز بوده دیـده شـده    2ارتفاع پیوندك زمانی که فاصله بین دو آبیاري 

روز هـیچ گونـه    8ز بـه  رو 2است، اما با طوالنی شـدن ایـن زمـان از    

  ). 2شکل (ها دیده نشده است  داري بین پایه اختالف معنی
هاي  ها نشان داد که بین پایه نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

ـ   ثیر گذاشـتن روي تعـداد بـرگ پیونـدك     أمختلف مرکبات از لحـاظ ت
پیوندك پرتقـال تامسـون نـاول    . داري وجود دارد اختالف آماري معنی

تـرین   س کمین تعداد برگ و روي پایه پونسیروتر بیشروي پایه نارنج 
 ).3شکل (تعداد برگ را داشت 

داري رشد  تواند به طورمعنی کارفته در درختان میوه می نوع پایه به
). 6(پیوندك یا در نهایت رشد تاج درخـت را تحـت تـأثیر قـرار دهـد      

هـاي مختلـف پیونـد     اختالف رشد نهال پیوندي مرکبات که روي پایه
بنـابراین اخـتالف رشـد    ). 6(شده بودند نیز قبالً گزارش شـده اسـت   

گذارد، به واسطه  پیوندك پرتقال تامسون که روي تعداد برگ تأثیر می
هـاي   چرا که پایه پونسیروس در مرکبات جـزء پایـه  . باشد نوع پایه می

  . شوند بندي می هاي پر رشد گروه کند رشد و پایه نارنج جزء پایه
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  برهمکنش پایه و دور آبیاري بر ارتفاع پیوندك پرتقال تامسون ناول روي سه پایه نارنج، پونسیروس و سیترنج - 2شکل 

  
  ثیر نوع پایه بر تعداد برگ پیوندك پرتقال تامسون ناول روي سه پایه نارنج، پونسیروس و سیترنجأت - 3شکل 

  
ـ   نتایج مقایسه میانگین داده أثیر دور آبیـاري در  ها نشان داد کـه ت

هاي مختلف بر تعداد برگ پرتقال تامسـون نـاول متفـاوت بـوده      زمان
ها افـزایش   برداري، تعداد برگ که با گذشت زمان نمونه به طوري ،است
هـا بـین تیمارهـاي مختلـف      در پایان مدت آزمایش تعداد برگ. یافت

هاي پیوندي کـه   در نهالین تعداد برگ تر بیش. آبیاري متفاوت گردید
بار آبیاري گردیدند، دیده شـد، امـا بـین سـایر      با فاصله هر دو روز یک

داري دیـده   اختالف آماري معنی) روز یک بار 8و  6، 4(فواصل آبیاري 
) 16و  7، 5(نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق بـا نتـایج        ).4شـکل (نشد 

   .مطابقت داشت
هـاي آن نیـز زیـاد     با گذشت زمان رشـد پیونـدك و تعـداد بـرگ    

ن دوره آزمـایش  نتایج نشان داد که اثر دور آبیاري تنها در پایا. شود می

بـه نظـر   . داري را نشـان داد  برداري اختالف معنـی  نمونه 6یعنی زمان 
تر شدن ارتفاع نهال پیوندي و افـزایش سـطح تعـرق     رسد با بزرگ می

یان دوره آزمـایش  یابد، بنابراین در پا میزان نیاز آبی آن نیز افزایش می
 تر باشد رشد گیاه و تعـداد  هرچقدر فاصله زمانی بین دو آبیاري طوالنی

  ).5(یابد  برگ آن نیز کاهش می
بـرداري بـر قطـر پایـه در      ثیر نوع پایه، دور آبیاري و زمان نمونهأت

بـرهمکنش نـوع پایـه و دور     تنها. دار شد درصد معنی 1سطح احتمال 
دار گردیـد و سـایر    درصد معنی 1احتمال  آبیاري بر قطر پایه در سطح

قطـر  ). 3جـدول  (داري روي قطر پایه نداشت  ثیر معنیأت ها برهمکنش
هاي مختلف افزایش یافت، اما  در پایه T3تا زمان  نهال پیوندي تقریباً
 ).5شکل (تغییري نداشت  T6پس از آن تا زمان 
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  421     ...اثر دور آبیاري بر  برخی از خصوصیات رشدي پرتقال تامسون ناول پیوند

  
  ش دور آبیاري و زمان نمونه برداري بر تعداد برگ پیوندك پرتقال تامسون ناول روي سه پایه نارنج، پونسیروس و سیترنجبرهمکن - 4شکل 

  

  
  هاي مختلف ارنج، پونسیروس و سیترنج در زمانهاي ن تغییرات قطر پایه - 5شکل 

  

  
  برهمکنش پایه و دور آبیاري بر قطر پایه نارنج، سیترنج و پونسیروس - 6شکل 

  
نتایج مقایسه میانگین داده نشان داد زمانی که فواصل دور آبیاري 

ترین قطر را  ین قطر و پایه نارنج کمتر بیشروز بود، پایه پونسیروس  2
با طوالنی شدن دور آبیاري و اعمال تنش خشکی تفاوت بین . دارا بود

داري  پایان آزمایش تفاوت معنـی به طوري که در  ،تر گردید ها کم پایه
 ).6شکل (سیترنج دیده نشد  بین پایه پونسیروس، نارنج و

کـدام متحمـل    هاي مورد مطالعه در این پژوهش هیچ در بین پایه
هـا بـه دور آبیـاري و     اگرچه، تفاوت بـین پایـه  ). 6(به خشکی نیستند 

ی هاي پیوندي با فاصله زمـان  وضعیت رطوبتی خاك در زمانی که نهال

حاصل از  نتایج). 6شکل (هر دو روز آبیاري شدند، مشاهده شده است 
 16، 13، 7، 6(خوانی دارد  هاي قبلی نیز هم این بخش با نتایج گزارش

  ).17و 
بـرداري و   شود، زمان نمونـه  مشاهده می 3طور که از جدول  همان

دار شد، اما  درصد معنی 1دور آبیاري بر قطر پیوندك در سطح احتمال 
 از بـین اثـرات متقابـل تنهـا    . ثیري در قطر پیوندك نداشتأع پایه تنو

 1هـا در سـطح احتمـال     برهمکنش پایه و دور آبیاري بر قطر پیوندك
نتایج نشان داد که با گذشت زمان قطـر پیونـدك   . دار شد درصد معنی
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دسـت  ه ب T6که حداکثر قطر پیوندك در زمان  طوري افزایش یافت به
  ).  7شکل (نشد  همشاهد T6تا  T3داري از زمان  معنیآمد، اما اختالف 

ي هـا  ، زمانی کـه نهـال  شود مشاهده می 8طور که از شکل  همان
هـاي   قطر پیونـدك بار آبیاري شدند،  روز یک 2با فاصله زمانی  پیوندي

داري از دو پایـه   ناول روي پایه نـارنج بـه طـور معنـی    پرتقال تامسون 
ها  صل دور آبیاري، اختالفی بین پایهش فواولی با افزای ،تر بود دیگر کم

دهـد کـه میـزان     این نتایج نشان می. از لحاظ قطر پیوندك دیده نشد
 .تر بود ها روي پایه نارنج از دو پایه دیگر کم کاهش قطر پیوندك

هاي رشد  که قبالً هم تاکید شد، نوع پایه روي ویژگی طوري همان
گـذراد، از جملـه قطـر     مـی داري تـأثیر   رویشی پیوندك به طور معنـی 

رسد که باال بودن قطر پیونـدك پرتقـال تامسـون     به نظر می. پیوندك
ناول روي پایه سیترنج و پونسیروس زمانی که فاصـله آبیـاري هـر دو    

به خصوصیات ژنتیکی این دو پایه بـر   تر بیشبار انجام گرفت،  روز یک
توانـد   ج مـی چرا که پایه پونسیوس و هیبرید آن یعنی سیترن. گردد می

  ). 17و  16، 7، 6(تنش مالیم خشکی را بهتر از پایه نارنج تحمل کنند 
هــاي پرتقــال  بــرگ پیونـدك ) SPADعـدد  (شـاخص کلروفیــل  

تر شـدن دوره رشـد    اما با طوالنی ،پایین بود T3 تامسون ناول تا زمان
ین تـر  بـیش اي افـزایش یافـت و    طور قابل مالحظهه میزان کلرفیل ب

 ).9شکل (مشاهده شد  T6میزان کلروفیل در زمان 

  

  
  تغییرات قطر پیوندك پرتقال تامسون ناول روي سه پایه نارنج، پونسیروس و سیترنج در طی مدت آزمایش - 7شکل 

  

  
  روي سه پایه نارنج، پونسیروس و سیترنجبرهمکنش نوع پایه و دور آبیاري بر قطر پیوندك پرتقال تامسون ناول - 8شکل 

  

  
  تغییرات میزان کلروفیل برگ پرتقال تامسون ناول روي سه پایه نارنج، پونسیروس و سیرنج در طی مدت آزمایش - 9شکل 
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هـاي مختلـف    ها نشـان داد کـه پایـه    نتایج مقایسه دادهچنین  هم
کلروفیل نسـبت بـه    شاخصوتی را از لحاظ هاي متفا مرکبات واکنش

روز بـود،   2زمـانی کـه فاصـله دور آبیـاري     . دور آبیاري نشـان دادنـد  
ـ     شاخصین تر بیش ه کلرفیل در برگ پرتقـال تامسـون نـاول روي پای

روز پرتقـال   8کـه در دور آبیـاري    پونسیروس مشاهد گردید، در حـالی 
وفیـل را داشـت   کلر شـاخص ترین  تامسون ناول روي پایه نارنج بیش

  ).10شکل (
تنش خشـکی در   ،دهد هاي زیادي وجود دارد که نشان می گزارش

شـود، البتـه ایـن     مرکبات سبب کاهش میزان کلروفیل و فتوسنتز می
کاهش رشد بـا توجـه بـه نـوع پایـه و پیونـدك و سـطح خشـکی در         

هاي مختلـف مرکبـات    هاي مختلف مرکبات متفاوت است و پایه گونه
، 5(دهنـد   خشکی از خود رفتارهاي متفاوتی نشان مـی نسبت به تنش 

   ).18و  14، 8
دور آبیاري و نوع  ،ها نشان داد تایج حاصل از تجزیه واریانس دادهن
ین درصـد  تـر  بـیش . داري بر میزان رطوبت بـرگ دارد  ثیر معنیأپایه ت

رطوبت برگ پرتقال تامسون ناول در تمامی دورهاي آبیـاري بـا پایـه    
ین میزان آن در پایه پونسیروس مشاهده گردیـد، اگرچـه   تر نارنج و کم

نتـایج  ). 11شـکل  (داري با پایه سیترنج نداشـت   اختالف آماري معنی
ثیر نوع پایه در مقایسه با دور آبیاري بر درصد أتدست آمده حاکی از  به

نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج سـایر       . باشـد  مـی رطوبت برگ پیوندك 
ش شده است که درصـد رطوبـت بـرگ    گزار. محققین مطابقت داشت

ـ   تر بیشهاي مختلف  پرتقال تامسون ناول روي پایه ثیر نـوع  أتحـت ت
  ). 17(داري ایجاد نکرده است  ثیر معنیأپایه بوده و تنش خشکی ت

در پایـان  نتایج نشان داد که مقدار نیتروژن مخلوط خاکی گلـدان  
در پایـان  . تبـوده اسـ  پایه و دور آبیـاري  دوره آزمایش وابسته به نوع 

مدت آزمایش غلظت نیتروژن مخلوط خاکی که در آن پایه پونسیروس 
بـا افـزایش   . تـر بـود   در مقایسه با دو پایه دیگـر کـم   ،کشت شده بود

در مخلوط خـاکی کـاهش یافـت    فواصل دور آبیاري، غلظت نیتروژن 
هـا   روز غلظت نیتروژن خاك در همه پایه 8که در دور آبیاري  طوري به

در پایـه سـیترنج بـا    ، )12شـکل  (با توجـه بـه   . ین سطح بودتر در کم
افزایش دور آبیاري، غلظت نیتروژن به طور منظم کاهش یافـت ولـی   

بیـاري  روند تغییرات غلظـت نیتـروژن در دو پایـه دیگـر، در سـطوح آ     
 .مختلف، متفاوت بود

  

  
  کلروفیل برگ پرتقال تامسون ناول روي سه پایه نارنج، پونسیروس و سیترنج شاخصبرهمکنش نوع پایه و دور آبیاري بر  - 10شکل 

  

  
  ثیر نوع پایه و دور آبیاري بر درصد رطوبت برگ پرتقال تامسون ناولأت - 11شکل 
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کلی مقدار عناصر موجود در خاك در پایـان دوره آزمـایش   به طور

هـاي مختلـف    پایـه  تفاوت در میزان جذب عناصر توسطنشان دهنده 
عناصر توسط جذب میزان تفاوت در به نیز  قبلیهاي  گزارش. باشد می
 هـاي مختلـف   هاي مختلف مرکبات که باعث به جا ماندن غلظت پایه

ه روي دو در تحقیقـی کـ  . ته استشود، اشاره داش نیتروزن در خاك می
که روي هفت پایه رافلمـون، رانگپـورالیم،   رقم نارنگی کورگ و کینو 

ــیروس و   ــدرین، پونسـ ــیترنج، کلئوپاترامانـ ــیترنج، ترویرسـ کاریزوسـ
تـرین   نشـان داد کـه پونسـیروس بـیش     ،کودکیتولی پیوند شده بودند

ژن را غلظت نیتروژن و رافلمون و رانگپورالیم کمتـرین غلظـت نیتـرو   
گزارش شده است کـه تـنش خشـکی سـبب     چنین  هم). 11(اند  داشته

هـاي رافلمـون، رنگپـورالیم، راسـک      افزایش مقدار نیتـروژن در پایـه  
سیترنج و آلمو و کاهش مقدار نیتروژن در نارنج، پونسیروس، کلئوپـاترا  

  ).14(شود  و گریپ فروت می

روز باشـد،   4یـا   2نتایج نشان داد، زمانی که فواصل دور آبیـاري  
غلظت فسفر در مخلوط خاکی که در آن پایه نارنج کشـت شـده بـود،    

اما با طوالنی شـدن دور آبیـاري و ایجـاد     ،از دو پایه دیگر بود تر بیش
سفر در مخلوط خاکی کـه  هاي پیوندي، غلظت ف تنش خشکی به نهال

بـه   ،کـاهش یافـت   ،یروس و نارنج قـرار داشـتند  هاي پونس در آن پایه
، غلظـت فسـفر در مخلـوط    روز 8در تیمار آبیاري با فاصـله   که طوري

تر از  داري کم طور معنی خاکی که پایه پونسیروس در آن قرار داشت به
نیز ) 14(تحقیقات رودریگوئز و همکاران ). 13شکل (دو پایه دیگر بود 

هـاي   یش سـطح فسـفر در پایـه   نشان داد که تنش خشکی سبب افزا
هـاي نـارنج، ترویـر و     پونسیروس و سبب کاهش میزان فسفر در پایـه 

اصل از این پژوهش مطـابق بـا   نتایج ح). 14(شود  مورتون سیترنج می
  .باشد هاي قبلی می یافته

 
 

  
  مخلوط خاکی در پایان دوره آزمایش ثیر نوع پایه و دور آبیاري بر غلظت نیتروژنأت - 12شکل 

  

  
  ثیر نوع پایه و دور آبیاري بر غلظت فسفر مخلوط خاکی در پایان دوره آزمایشأت - 13شکل 
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  ثیر نوع پایه و دور آبیاري بر غلظت پتاسیم مخلوط خاکی در پایان دوره آزمایشأت - 14شکل 

 
تـرین غلظـت    روز، کـم  4و  2آبیـاري   دورنتایج نشان داد که در 
ــاري ــیشروز  8و  6پتاســیم و در دور آبی ــر ب ین غلظــت پتاســیم در ت

در واقع زمانی که فواصل . مخلوط خاکی پایه سیترنج مشاهده گردید
پتاسیم توسط پایه سـیترنج  قابلیت جذب  ،یابد دور آبیاري افزایش می

وز یـک بـار آبیـاري    ر 8هـا بـا فاصـله     زمانی که پایه. یابد کاهش می
ترین غلظت پتاسـیم در مخلـوط خـاکی پایـه پونسـیروس       شدند، کم

روند تغییرات غلظت پتاسیم مخلوط خاکی با توجه به . مشاهده گردید
). 14شـکل  (ریشه متفاوت اسـت  نوع پایه، دور آبیاري و عمق توسعه 

که تنش رطـوبتی روي جـذب    ه استهاي قبلی نیز نشان داد گزارش
محققین دریافتند تنش خشکی سـبب  . ثیر می گذاردأعناصر غذایی ت

هاي رافلمون، مورگـان، ترویـر، راسـک     کاهش جذب پتاسیم در پایه
هاي گریـپ   سیترنج و کلئوپاترا و سبب افزایش جذب پتاسیم در پایه

  ).14(شود  فروت، تانجلو، سوینگل سیترملو و میالم می 
  

  یري کلیگ نتیجه
پایه براي درختـان میـوه یکـی از    نوع مدیرت صحیح در انتخاب 

تواند تا حدودي اثرات نامطلوب تنش خشکی  هایی است که می روش
ها از لحاظ جذب عناصر غذایی در شرایط  توانایی پایه. را کاهش دهد

باشد، بنـابراین   ها با پیوندك متفاوت می تنش خشکی و اثر متقابل آن
از . میوه این مسئله در نظر گرفته شود احداث باغزمان  الزم است، در

واحی شـمالی  هاي مرکبات در ایران به خصوص ن آنجایی که اکثر باغ
باشد و میزان بارندگی هم به طور مـنظم در   کشور، به صورت دیم می

ـ   درختانافتد، ناخواسته این  فصول رشد اتفاق نمی ثیر تـنش  أتحـت ت
توانـد بسـیار بـا     ها می د، که مطالعه آنگیرن خشکی و کم آبی قرار می

دورهاي مختلف آبیاري به لحاظ تأثیر بر جـذب و رشـد   . اهمیت باشد
چنین تأثیرگذاري بر خصوصیات شیمیایی خاك و ترکیـب   گیاه و هم

هاي مختلف نسبت  معدنی برگ درختان میوه و چگونگی واکنش پایه
براین، پیـدا کـردن   بنـا . به تغییرات ایجاد شده مورد توجه قرار دارنـد 
خسارت را از لحـاظ  ترین  ترکیبی از پایه و پیوندك در مرکبات که کم

رشدي و جذب عناصر غذایی نسبت به تنش خشکی را نشـان دهـد،   
نتایج این پژوهش نشان داد کـه نـوع پایـه و دور    . باشد با اهمیت می

آبیاري روي صفات رویشی پایه و پیونـدك و میـزان جـذب عناصـر     
ارتفاع پیوندك، تعـداد بـرگ، قطـر    . گذارد ثیر میأط پایه تغذایی توس

که میـزان   به طوريپایه، قطر پیوندك با گذشت زمان افزایش یافتند 
معنی دار بود، ولـی بعـد از زمـان     T3افزایش در تمام صفات تا زمان 

T3  تاT6 هاي مختلـف   تفاوت بین پایه. دار نبود میزان افزایش معنی
دیده  تر بیش) و روزد(در فواصل آبیاري کوتاه در جذب عناصر غذایی 

پایه پونسیروس نسبت به دو پایـه دیگـر از نظـر جـذب عناصـر       .شد
تر بود و با افزایش فواصل آبیاري آغذایی در شرایط تنش خشکی کار

هـاي   اسیم باقی مانده در خـاکی کـه پایـه   میزان نیتروژن، فسفر و پت
در مجموع، نتایج نشـان داد   .تر بود پونسیروس در آن قرار داشتند کم

هاي مورد مطالعه در شرایط تنش خشکی، برتري چنـدانی از   که پایه
  .دیگر نشان ندادند لحاظ جذب عناصر غذایی نسبت به یک
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