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 چکیده
صفات رویشی بر  و گوتو( لیسو فلت ؛ اسموتC-35؛ سیترنج ترنجیس؛ کاریزوترنجیس؛ ترویرتروملویس نگلیسو)ه مختلف یشش پا تأثیر

با  یکامل تصادف یها . آزمایش در قالب طرح بلوك( مورد مطالعه قرار گرفت9981-9916سال ) 8 رس میاگاوا طی ی انشوی پیشنارنگ

نتایج نشان داد که در پایان فاز رویشی )سال انجام شد. شهر  در ایستگاه تحقیقات باغبانی قائم چهار تكرار و چهار درخت در هر تكرار

پایه  بادرختان به کمترین ارتفاع و حجم تاج اما در سه سال پایانی،  را داشتندج پایه گوتو کمترین ارتفاع و حجم تا بادرختان سوم(، 

C-35 .و سطح مقطع بیشترین محیط بیشترین حجم تاج را داشتند. همچنین  سیتروملو در مقابل درختان با پایه سوینگل اختصاص یافت

پایه و پیوندك نیز نشان تجانس نتایج . حاصل شدسویل  فلت وتاسم از و سطح مقطع پیوندكسیتروملو و بیشترین محیط  سوینگل پایه از 

به طور  ها، حدود یک و در سیتروملو و گوتو کمتر از یک بود. ، برای سیترنجیکعدد بیشتر از سویل  فلت اسموتداد که این نسبت برای 

همچنین عرض تاج بیشترین همبستگی را دارند  ها با حجم تاج و محیط تنه پیوندك با ارتفاع و کلی نتایج نشان داد که سطح مقطع پایه

  .برای تخمین حجم تاج استفاده شوندتوانند  بنابراین می

 

 . مرکبات سطح مقطع تنه، محیط تنه، ، حجم تاج،تجانس های کلیدی:واژه
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ABSTRACT 
Vegetative reactions of six citrus different rootstocks (Swingle citromelo; Troyer citrange; Carizo citrange, C-35; 

Smooth flat sevill and Gou tou) and their effect on early mature Miyagawa Satsuma mandarin was evaluated during 8 

years (2010-2017). Experiment was done in randomized complete block design with 4 replications and 4 trees in each 

replication. Results showed that after vegetative phase (third year) trees on Gou tou had the least canopy volume and 

height but in the last three years, trees on C-35 had minimum volume and height. In contrast, trees on Swingle 

citromelo rootstock had the most canopy volume. The most rootstock trunk cross-sectional area (TCSA) and girth 

was related to Swingle citromelo and the most mandarin trunk girth and TCSA was on Smooth flat sevill. Results of 

rootstock and scion affinity showed that in Smooth flat sevill it was more than 1, in citranges it was about 1 and in 

Swingle and Gou tou it was less than 1. Rootstock TCSA had the most correlation with canopy volume and scion 

trunk girth had the most correlation with canopy height and width; so these can be used to estimate the canopy 

volume. 
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 مقدمه

از  یكیژه در استان مازندران یران به ویمركبات در ا

شود. شرایط  یمحسوب م ین محصوالت باغبانیتر مهم

ن یتر ن محصول را به مهمیمناسب اقلیمی مازندران، ا

تولیدكنندگان محصوالت كشاورزی این منبع درآمد 

منطقه به ویژه باغداران شرق استان، مبدل كرده است. 

عالوه بر تولیدكنندگان، افراد زیادی در احداث باغ 

تولید محصول، مركبات، داشت و نگهداری آن تا 

رسیدن به بازار مصرف و فروش آن دخیل بوده و 

كنند.  می تأمینقسمتی از درآمد خود را از این طریق 

زایی  نظر به اهمیت این محصول در اقتصاد و اشتغال

، كنندگان مصرف منطقه و كشور و نیز تقاضای باالی

كشت  یداریحفظ و پا یه جوانب برایتوجه به كل

 & Asadi Kangarshahi) ر استیپذنا مركبات، اجتناب

Akhlaghi Amiri, 2014 a, b) . 

مختلف در رشد، عملكرد  یها هیپا تأثیربا توجه به 

ل كمتر یل تمایز به دلیت رقم محصول و نیفیو ك

مركبات  یها هیگر پایه نارنج نسبت به دیاستفاده از پا

ت یستزا و حساسیتر یماریوع گسترده بیخاطر ش به)

حساسیت باالی این پایه  همچنینه نارنج به آن و یپا

به مانداب و وجود مشكل مانداب در بسیاری از 

ط خاک یعلت تنوع شرا بهو  (های با بافت سنگین خاک

 Asadi Kangarshahi) ویژه در شرق مازندران و اقلیم به

& Akhlaghi Amiri, 2018)ید كننده برای،  تول 

هر رقم و در رنج برای جایگزین ناه مناسب یانتخاب پا

در حال حاضر  است. یمنطقه مورد نظر دچار سردرگم

ترنج یه سوینگل سیتروملو  و ارقام مختلف پایه سیپا

در شرق مازندران به سرعت در حال گسترش 

د بخش نیز به ینو یها هیاز پا یباشند و تعداد یم

 یدر مورد سازگار یاند ول استان مازندران وارد شده

 یها ران به خصوص در خاکیا یها در خاک ها هین پایا

ق منسجم و كارآمدی انجام نشده یشرق مازندران تحق

 . (Akhlaghi Amiri, 2018) است

استفاده از سیستم پایه و پیوند در باغداری مدرن 

سبب كاهش دوره نونهالی  اوالً اجتناب ناپذیر است زیرا

و كاهش رشد رویشی درخت و نیز افزایش یكنواختی 

و پایداری باغ در مقایسه با استفاده از درختان بذری 

ای دارای خصوصیات ویژههر یک ها  پایه، اًثانیشود.  می

د. نشو هستند كه سبب راندمان باالتر باغ مركبات می

و سبب  صفات مختلف باغبانی تأثیر گذارندبر آنها 

ها و شرایط خاص خاک و  تحمل به آفات و بیماری

داری  شوند كه بر سودمندی باغ تأثیر معنیاقلیم می

. بعد از انجام پیوند، یک رابطه (Castle, 2010)دارد 

گیرد.  همكاری و رقابتی بین پایه و پیوند شكل می

رشدهای بعدی بستگی به تجانس پایه و چگونگی 

 های العمل س وابسته به عكسپیوند دارد. درجه تجان

فیزیولوژیكی بین پایه و پیوند است كه خود به عوامل 

در بافت و ساختمان،  متعددی از جمله تفاوت

رشدی پایه و پیوند، شرایط محیطی و های  دوره

های هیستولوژی،  جنبه ها بستگی دارد و  فیتوهورمون

 سیتولوژی و بیوشیمیایی هم در آن دخیل است

(Jianhua & Weifu, 2005)چه عدد تجانس  . هر

)نسبت محیط پیوند به محیط پایه( به عدد یک 

 است االترببین پایه و پیوند تر باشد تجانس  نزدیک

(Zheng et al., 2011; Bisio et al., 2000).  گزارش

مهم و  تأثیرشده است كه تجانس پایه و پیوند نه تنها 

)ارتفاع، قطر  پرتقال هاملین داری بر رشد درخت معنی

بلكه بر گسترش بیماری  شتتاج و حجم درخت( دا

های داشته است و هرچه در پایه تأثیرلكه روغنی هم 

مورد بررسی تجانس كمتر بود گسترش این ناهنجاری 

 .(Zheng et al., 2011)بیشتر بوده است 

تحقیقات مختلف نشان داده است كه اندازه سطح 

، عملكرد و كیفیت ، با رشد(TCSA)مقطع عرضی تنه 

ای مستقیم و ای مختلف، رابطه در محصوالت میوه

ای تواند شاخص قابل استفاده خطی دارد بنابراین می

برای تخمین رشد، عملكرد و كیفیت میوه باشد 

(Kumar et al., 2014; Dalal & Brar, 2012; 

Westwood & Roberts, 1970) حجم تاج، سطح .

ید درختان نارنگی كینو با برگ، عملكرد و راندمان تول

افزایش یافت. بیشترین اندازه حجم  TCSAافزایش 

ثبت شد و  TCSAتاج در درخت با بیشترین اندازه 

بود  303/5و عملكرد میوه  TCSAهمبستگی بین 

(Dalal & Brar, 2012) .TCSA  پایه درختان زردالو

با رشد، عملكرد، كیفیت و میزان عناصر  CITHرقم 

 Kumar et) ابطه مثبت و خطی نشان دادغذایی برگ ر

al., 2014). 
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تحقیقات انجام شده در دنیا نشان داده است كه 

كی و یزیط مختلف فیمركبات در شرا یها هیپا

  دهند. به های متفاوتی نشان می ، پاسخ خاک ییایمیش

عنوان مثال پایه نارنج مقاومت به سرمای كمی دارد؛ 

به شرایط ماندابی بسیار حساس است و ویروس 

شود. در  تریستزا سبب زوال درختان روی این پایه می

های سنگین و دارای مقادیر  مقابل، این پایه در خاک

طرف دیگر، مقاومت  زیاد آهک، عملكرد خوبی دارد. از

های دورگ پونسیروس از جمله  به سرمای پایه

سیتروملو و سیترنج، نسبت به پایه نارنج، باالتر است. 

های یخبندان و  در شرایطی كه در شمال ایران، آسیب

تر نسبت به گذشته رخ  های كوتاه سرمازدگی با دوره

های مقاوم به سرما، اهمیت  دهد استفاده از پایه می

 & Asadi Kangarshahi)اند  ی پیدا كردهبیشتر

Akhlaghi Amiri, 2016)ها به  . همچنین این پایه

ویروس تریستزای مركبات مقاومند و در شرایط 

های مركبات شرق مازندران به این  آلودگی شدید باغ

های  ویروس، مقاومت به این ویروس نیز از مزایای پایه

شد. ولی غالب با ای نسبت به پایه نارنج می برگچه سه

های  از جمله پایه سیتروملو، در خاکها  این پایه

از  یسنگین با مقادیر باالی آهک، دچار كلروز ناش

(lime- induced chlorosis) آهک
شده و رشد رویشی  

 Asadi Kangarshahi) یابد توجهی می كاهش قابل ها آن

& Akhlaghi Amiri, 2018)های  . ارقام مختلف پایه

 های با مقادیر باالی آهک حساس به خاکسیترنج هم 

ند ولی در بیشتر تحقیقات نسبت به پایه سیتروملو، هست

 Bassal, 2009; Bisioاند ) حساسیت كمتری نشان داده

et al., 2003; Georgiou & Gregoriou, 1999;. 

Georgiou, 2002; Tazima et al., 2013; Tuzcu et. 

al., 1994). ًهایی مثل اسموت فلت سویل و  پایه اخیرا

اند كه از نظر  گوتو هم وارد استان مازندران شده

هایی با پایه نارنج دارند ولی تحقیقی  ظاهری مشابهت

 Asadi) روی كارایی آنها صورت نگرفته است

Kangarshahi & Akhlaghi Amiri, 2014 a, b) پایه .

ی در اصلی مركبات در تركیه پایه نارنج بوده است ول

های ترویر و كاریزو سیترنج نیز در های اخیر پایه سال

استفاده  .(Toplu et al., 2008)حال گسترش هستند 

از پایه، برای حل مشكالت ناشی از خاک، آب و هوا، 

یابی به عملكرد  ها در كنار امكان دست آفات و بیماری

و كیفیت باالتر و زمان برداشت متفاوت، بسیار سودمند 

های  . برای یافتن پایه(Toplu et al., 2008)است 

متحمل به تریستزا و با بیشترین مشابهت به نارنج در 

های  ای با پایههای مزرعه عالوه بر آزمایشفلوریدا، 

، مشابه نارنج از جمله اسموت فلت سویل و گوتو

سیستم آنزیمی  0های ایزوآنزیم بر پایه ژنوتیپبررسی 

مكان با  3در حداقل  ها هنشان داد كه همه این پای

نارنج متفاوت بودند و بر خالف پایه نارنج، درختان 

های قوی  آلوده شده با سویههای مشابه نارنج  روی پایه

 Castle) ویروس تریستزا در فلوریدا دچار زوال نشدند

et al., 1992) پایه  88. در تحقیقی با نارنگی نوا روی

های  وی پایهمختلف در مصر گزارش شد كه درختان ر

ترین اندازه را داشتند در مقابل  لمون بزرگ نارنج و راف

های كاریزو سیترنج، سوینگل سیتروملو و  پایه

ها بودند. در این  ترین درخت پورالیم كوچک رانگ

های كاریزو سیترنج و ولكامرلمون  تحقیق پایه

ها برای جایگزین شدن با پایه نارنج  ترین پایه نویدبخش

. در تحقیقی دیگر در (Georgiou, 2000) معرفی شدند

های مختلف  مصر، بررسی كلمانتین ماریسول روی پایه

نشان داد كه درختان روی پایه نارنج، پارامترهای رشد 

باالتری  )عرض و حجم تاج، محیط تنه و ...( رویشی

های كاریزو سیترنج، نسبت به درختان روی پایه

ین داشتند. سوینگل سیتروملو و كلوپاترا ماندار

بیشترین تجانس پایه و پیوند در نارنج وجود داشت و 

های كلوپاترا، كاریزو  یههای بعدی به ترتیب پا در رتبه

 ,Bassal) سیترنج و سوینگل سیتروملو قرار گرفتند

. بررسی رشد رویشی درختان نارنگی انشو (2009

نشان داد كه در برزیل های مختلف  اوكیتسو روی پایه

، بیشترین رشد رویشی، بیشترین ارتفاع تاجبزرگترین 

ترین  روی پایه كلوپاترا و كوچکو بیشترین قطر تنه 

. بیشترین اختالف بین روی پایه پونسیروس تولید شد

قطر تنه در پایه و پیوند در پایه سوینگل سیتروملو 

. در آزمایشی در (Tazima et al., 2013)دیده شد 

های  هاملین روی پایه فلوریدا، ارتفاع درختان پرتقال

متر بود در  6تا  0/3كاریزو، راسک و ترویر سیترنج 

متر  0/2ارتفاع آن به حدود  C-35كه روی پایه حالی

قیقی هفت . در تح(Castle & Baldwin, 1996)رسید 
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ساله در فلوریدا برای یافتن پایه جایگزین نارنج برای 

و های مختلفی بررسی شدند  گریپ فروت مارش، پایه

و یک هیبرید نارنگی سانكی  C-35های در نهایت پایه

هایی كه تركیبی از  و فالیینگ دراگون به عنوان پایه

و كیفیت خوب عصاره  عملكرداندازه كوچک درخت و 

های نوید بخش برای مناطق  را دارا بودند به عنوان پایه

 ,Castle & Bowman) ساحلی فلوریدا معرفی شدند

های مختلف مركبات  ی با پایه. نتایج تحقیق(2011

رشدشدن درخت روی  دلیل اصلی كمنشان داد كه 

ها دالیل هورمونی نیست بلكه مكانیسم  برخی از پایه

با افزایش عملكرد زایشی و رشد  پاكوتاه كنندگی پایه

افتد و سبب كاهش رشد رویشی در  میوه اتفاق می

شود. درواقع، سبب تغییری در الگوی  تابستان می

شود كه دلیل اصلی مكانیسم  ع مواد غذایی میتوزی

 .(LLiso et al., 2004)پایه است یک كنندگی  پاكوتاه

لمون و ولكامرینا دارای مانند راف پر رشد، هایپایه

 باشند. اینباالتری می معدنی مواد و آب جـذب ظرفیـت

 مقدار و دارند باالتری كاتیونی تبادل ظرفیت هاپایه

 هایاندام و ریشه در را هاآنیـون و هاكاتیون از زیادی

كه باعث افزایش میزان رشد  كنندمی ذخیره خود هوایی

  .(Strivastav et al., 1994)شود ها میدر آن

Yildirima et al. (2010)  تأثیربیان كردند پایه 

در  است.مثبتی بر حجم تاج درختان مركبات داشته 

های این مطالعه حجم درختان رقم لمون ترزا روی پایه

ها بود. تر از سایر پایهكاریزو و ترویرسیترنج كم

هیپا یرو وندکیپ به هیپا نسبت قطر نیشتریب نیهمچن

آزمایشی از  .مشاهده شد ترنج یسریترو و زویكار یها

پایه  3رقم مختلف پرتقال ناول و  7با  8332سال 

یبرید پونسیروس برای بررسی رشد های  چهبرگ سه

رویشی و جذب عناصر غذایی در ایستگاه تحقیقات 

در حال انجام است. نتایج این تحقیق شهر  باغبانی قائم

ها از جهت  داری میان ارقام و پایه گویای اختالف معنی

  .(Akhlaghi Amiri, 2018)صفات رویشی بوده است 

 های رویشی واكنش یپژوهش حاضر به بررس

د مركبات در یجد یها هیپا یج و برخیرا یها هیپا

از ارقام  یكیشرق مازندران و اثر آنها بر  یط خاكیشرا

رس میاگاوا( طی  مهم منطقه )نارنگی انشوی پیش

 افته است.یسال آزمایش اختصاص  1مدت 

 ها مواد و روش

های مورد نظر  مراحل تهیه پایه 8311از پاییز سال 

ر یترو ؛(Swingle citromelo) تروملوینگل سی)سو

 Carizo) ترنجیزو سی؛ كار(Troyer citrange) ترنجیس

citrange) ؛ سیترنجC-35 لیسو؛ اسموت فلت (Smooth 

flat sevill)  و  گوتو(Gou tou)ها با پیوندک  ( و پیوند آن

 .Citrus unshiu cv) رس میاگاوا نارنگی انشوی پیش

Miyagawa) .مراحل  8313در بهار سال  انجام شد

سازی بستر پایلوت آزمایش در ایستگاه تحقیقات  آماده

 باغبانی تحقیقات شهر انجام شد. ایستگاه باغبانی قائم

منابع  و كشاورزی تحقیقات مركز به وابسته شهر قائم

 21 و درجه 39جغرافیایی عرض با مازندران طبیعی

 دقیقه 02 و درجه 02 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه

 متوسط و دریا سطح از متر 2/08 ارتفاع با شرقی

 12نسبی رطوبت و مترمیلی 075 ساالنه بارندگی

  باشد. می 1/7حدود  pHدرصد با بافت خاک لومی و 
با  یكامل تصادف یها آزمایش در قالب طرح بلوک

ه و چهار تكرار و چهار درخت در هر تكرار یشش پا

سیستم آبیاری 8313ان انجام شد. در ابتدای تابست

ای در پایلوت مورد نظر تعبیه شد. مراحل  قطره

های  شده مانند مبارزه با علف های كاشته نگهداری نهال

 یهرز، محافظت از سرما و باد، مصرف كودها

و ... متناسب با  ی، سمپاشیاری، هرس، آبییایمیش

از زمان كاشت در زمین اصلی و در طول بیش  طیشرا

سال انجام شد. در اواسط تیر ماه هر سال،  1از 

خصوصیات رویشی شامل ارتفاع درخت و عرض تاج، 

متر  سانتی 85پایه  محیط تنهسطح مقطع عرضی و 

محیط تنه سطح مقطع عرضی و پایین محل پیوند و 

ی گیر متر باالی محل پیوند اندازه سانتی 85پیوند 

شدند. نسبت بین محیط پیوند به محیط پایه، تجانس 

 (.Bisio et al., 2003كند ) بین پایه و پیوند را تعیین می

دست آمد  ( حجم تاج به8با استفاده از معادله )

(Stenzel & Neves, 2004 :) 

(8)                                            V =2/3 πR
2
H  

ارتفاع درخت  Hو  نصف عرض تاج R :كه در آن

باشد. از زمان كاشت درختان در زمین اصلی به  می

ختان، در شده روی های تشكیل مدت سه سال، همه گل

شدن  برای تحریک رشد رویشی درخت، قبل از تبدیل
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در پایان آزمایش،  .ندچه، با دست حذف شد به میوه

افزارهای آماری تجزیه ها با استفاده از نرم همه داده

ها با استفاده از  شدند و مقایسه میانگینواریانس 

 ای دانكن انجام شد.آزمون چند دامنه

 

 نتایج و بحث

تجزیه واریانس صفات رویشی نارنگی انشوی میاگاوا 

سال آزمایش در جدول  1پایه مختلف در مدت  9روی 

 شود طور كه مشاهده می نشان داده شده است. همان 8

نظر آماری در سطح  سال و پایه در همه صفات از تأثیر

. اثر متقابل سال و دار بوده است درصد معنی 558/5

همه صفات  صفت حجم تاج، درپایه نیز به غیر از 

هر  تأثیرمیانگین  داری نشان داد. تفاوت آماری معنی

 1پایه بر صفات رویشی نارنگی انشوی میاگاوا در طول 

( نشان داد كه درختان نارنگی 2سال آزمایش )جدول 

و گوتو، با تفاوت  C-35  های و میاگاوا روی پایهانش

های دیگر، كمترین میانگین داری نسبت به پایه معنی

ارتفاع و حجم تاج را در طول هشت سال به خود 

اختصاص دادند. بیشترین میانگین حجم تاج در طول 

(. 2به پایه سیتروملو بود )جدول  سال متعلق 1

وتو، كمترین محیط گاوا روی پایه گدرختان نارنگی میا

تنه و روی پایه اسموت فلت سویل، و سطح مقطع 

تنه را در میانگین  و سطح مقطع بیشترین محیط

 C-35سیترنج هشت سال داشتند. در مقابل، پایه 

سوینگل كمترین محیط و سطح مقطع تنه و پایه 

تنه و و سطح مقطع سیتروملو بیشترین محیط 

های دیگر  میان پایهكمترین تجانس پایه و پیوند را از 

. (2)جدول  در طول هشت سال به خود اختصاص داد

( C-35مختلف سیترنج )ترویر، كاریزو و  های در پایه

محیط تنه در باال و پایین محل پیوند، در میانگین 

های سوینگل  مساوی بود. در پایه هشت سال، تقریباً

سیتروملو و گوتو، محیط پایه بیشتر از محیط رقم بود 

میانگین محیط تنه پایه اسموت فلت سویل در  ولی

بیشترین  بنابراین  .نارنگی بیشتر از محیط تنه پایه بود

 تجانس پایه و رقم نیز به این پایه تعلق داشتعدد 

 (. 2)جدول 

 
 (8313-8339سال ) 1پایه مختلف در مدت   9تجزیه واریانس صفات رویشی نارنگی انشوی میاگاوا روی  .8جدول 

Table 1. Analysis of variance of vegetative characters of Miyagawa Satsuma mandarin on 6 different rootstocks 

during 8 years (2010-2017) 
Source 

Freedom  

degree 
Height 

Canopy 

width 

Canopy  

volume 

Scion 

girth 

Rootstock 

girth 

Scion 

TCSA 

Rootstock 

TCSA 
Affinity 

Year 7 371454.7*** 760933.9*** 3426.9*** 12485.2*** 15150.9*** 136143.4*** 245549.0*** 0.866*** 

Rootstock 5 21284.4*** 45607.9*** 183.3*** 565.6*** 1084.0*** 8291.88*** 22163.453*** 0.745*** 
Year × Rootstock 35 3405.6*** 3722.6** 25.0ns 29.4*** 46.5*** 710.01*** 1921.298*** 0.034*** 

  .Significantly differences at 1% and 0.001% of probability levels :*** ,**                   درصد. 558/5و  8دار در سطح احتمال ** و ***: اختالف معنی

 
( در 8313-8339سال ) 1پایه مختلف مركبات در مدت  9 صفات رویشی نارنگی انشوی میاگاوا در های . مقایسه میانگین2جدول 

 شهر ایستگاه تحقیقات باغبانی قائم
Table 2. Mean comparison of vegetative characters of Miyagawa Satsuma mandarin on 6 different rootstocks during 

8 years (2010-2017) 

Affinity 
Rootstock 

TCSA (cm2) 

Scion 

TCSA (cm2) 

Rootstock 

girth (cm) 

Scion 

girth (cm) 

Canopy 

volume (m3) 

Canopy 

width (cm) 

Height 

(cm) 
Treatment  

0.772 e 87.67 a 54.80 b 27.40 a 23.87 ab 9.156 a 253.5 a 210.5 a* Swingle citromelo 

R
o
o

ts
to

ck
 

0.901 bc 59.57 bc 52.76 b 22.60 c 23.11 bc 8.297 ab 236.5 bc 207.1 a Troyer citrange 

0.889 c 61.85 b 52.24 b 22.48 c 22.89 c 7.865 b 230.0 c 207.7 a Carizo citrange 
0.921 b 49.96 d 41.90 c 20.67 d 20.83 d 6.174 c 217.6 d 184.3 b C-35 citrange 

0.980 a 60.15 bc 59.66 a 21.77 c 24.28 a 8.949 ab 243.1 ab 213.7 a Smooth flat sevill 

0.809 d 54.71 cd 38.64 c 24.83 b 18.76 e 6.737 c 200.6 e 186.2 b Gou tou 

0.679 d 3.28 h 1.45 g 6.18 h 4.09 h 0.259 f 63.2 f 92.97 f 2010 

Y
ea

r 

0.832 c 9.87 g 7.05 g 10.68 g 8.93 g 1.750 e 147.8 e 130.0 e 2011 

0.918 b 28.61 f 23.52 f 18.47 f 16.81 f 6.407 d 248.4 c 185.6 d 2012 
0.923 b 52.46 e 43.04 e 25.24 e 22.96 e 6.364 d 226.8 d 220.5 c 2013 

0.968 a 64.98 d 59.37 d 28.18 d 27.02 d 8.122 c 258.8 c 214.1 c 2014 

0.956 ab 81.72 c 74.22 c 31.71 c 30.17 c 9.586 b 262.7 bc 247.7 b 2015 
0.919 b 104.2 b 87.67 b 35.87 b 32.79 b 10.770 b 274.9 b 250.0 b 2016 

0.835 c 153.4 a 103.7 a 43.15 a 35.54 a 19.650 a 359.9 a 271.8 a 2017 

 % ندارند.0داری در سطح احتمال شده با حروف مشابه اختالف معنیاعداد مشخص * در هر ستون،
* In each column, numbers with at least one similar letter didn’t have any significant difference at 5% level.  
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نارنگی میانگین اثر هر سال بر صفات رویشی 

( 2های آزمایش )جدول  انشوی میاگاوا در مجموع پایه

ارتفاع درخت، عرض تاج  رویشی  نشان داد كه صفات

، با وجود هرس سنگین زمستان هر سال، و حجم تاج

و سطح . همچنین محیط اند روندی صعودی داشته

گروه آماری  1سال در  1تنه پایه و رقم در مقطع 

گیری  . در مقابل، اندازهدان متفاوت صعودی قرار گرفته

نشان داد كه  به محیط پایه پیوند نسبت محیط رقم

( 8313كمترین تجانس در سال اول آزمایش )سال 

بین پایه و پیوند وجود داشت و این تجانس در 

های بعد بیشتر شد و در سال پنجم آزمایش )سال  سال

سال پایانی آزمایش  سه( به حداكثر رسید و در 8333

. با مقایسه شیب تغییرات ر نزولی پیدا كردمجددا سی

شود كه  محیط پایه و رقم در هر سال، مشاهده می

شیب افزایش اندازه محیط رقم پیوند از سال اول تا 

لی در مورد پایه، از سال سال آخر، سیر نزولی داشته و

چهارم به بعد، ثابت مانده است و به این علت تجانس 

 پیدا كرده است. پایه و پیوند نیز سیر نزولی 

پایه  9، نارنگی انشوی میاگاوا را روی 8شكل 

مرداد در  شهر مختلف در ایستگاه تحقیقات باغبانی قائم

)ششمین سال آزمایش و پنج سال بعد از  8336

، شكل، 2شكل  دهد. كاشت در زمین اصلی( نشان می

اندازه و رنگ محل پیوند تنه رقم نارنگی انشو میاگاوا 

شكل . پایه مختلف آزمایش را نشان داده است 9روی 

، روند تغییرات ارتفاع درختان نارنگی انشو میاگاوا را 3

تا سال  8313آزمایش از سال  های روی هر یک از پایه

 نشان داده است. روند افزایش ارتفاع در همه 8339

ها تا سه سال اول آزمایش صعودی بوده است و از  پایه

سال چهارم كه درختان به فاز زایشی وارد شدند این 

تا حدودی  C-35ها مثل روند كند شد و در برخی پایه

ثابت ماند. درختان نارنگی روی پایه گوتو از سال اول 

كمترین ارتفاع را  (8332( تا سال چهارم )8313)

های دیگر داشتند ولی این  ی پایهنسبت به درختان رو

تفاوت هر سال كمتر شد و از سال پنجم تا سال 

، درختان روی این پایه از ارتفاعی مشابه هشتم

در مقابل،  های دیگر برخوردار بودند. درختان روی پایه

در چهار سال آخر، نسبت به  C-35درختان با پایه 

سال كمترین ارتفاع را داشتند و هر های دیگر،  پایه

های دیگر  نسبت به درختان روی پایه ها اختالف آن

. ارتفاع درختان روی پایه سوینگل افزایش یافت

و بعد از دو سال عدم تغییر،  8333سیتروملو، از سال 

تا سال آخر آزمایش از سیر صعودی برخوردار بود. در 

ان از نوسانات مشابهی پیروی ها ارتفاع درخت بقیه پایه

های  مختصر ارتفاع تاج در سال كرد. نوسانات می

بوده است. در  نهساالزمستانه متوالی به خاطر هرس 

با وجود هرس ساالنه ها  آخرین سال آزمایش، همه پایه

سال برخوردار  1از بیشترین ارتفاع در طول زمستانه، 

، عرض تاج درختان نارنگی 6(. شكل 3)شكل  بودند

آزمایش از سال  های انشو میاگاوا را روی هر یک از پایه

طور كه  نشان داده است. همان 8339تا سال  8313

عرض تاج در سه سال اول آزمایش، شود  مشاهده می

 گوتو  روند صعودی داشت البته در درختان روی پایه

با وجود روند صعودی مشابه درختان  در سه سال اول،

های های دیگر، اختالف زیادی نسبت به پایه روی پایه

به بعد اختالف آن  ولی در سال چهارماد. دیگر نشان د

های دیگر كمتر شد و در سال آخر  با درختان روی پایه

به متوسط  درختان روی این پایهعرض تاج آزمایش، 

دیگر رسید. نوسانات مختصر عرض های  عرض تاج پایه

 نهساالزمستانه های متوالی به خاطر هرس  تاج در سال

ان وارد فاز زایشی كه درخت 8332بوده است. از سال 

روند افزایشی ها تا پایان آزمایش،  شدند در همه پایه

هرحال، در  (. به6بسیار كند شد )شكل عرض تاج 

با وجود هرس ساالنه ها  آخرین سال آزمایش، همه پایه

سال  1در طول  عرض تاجاز بیشترین زمستانه، 

، حجم تاج درختان 0(. شكل 6)شكل  برخوردار بودند

آزمایش  های انشو میاگاوا را روی هر یک از پایهنارنگی 

نشان داده است.  8339تا سال  8313از سال 

حجم تاج از برایند روند  شود طور كه مشاهده می همان

. كند تغییرات ارتفاع درخت و عرض تاج پیروی می

)شروع فاز زایشی( روند  8332از سال  كه طوری به

نسبت به سه سال ها،  افزایشی حجم تاج در همه پایه

گوتو در  پایهدرختان روی شد.  تراول آزمایش، كند

از  C-35 چهار سال اول آزمایش و درختان روی پایه

تا پایان آزمایش كمترین حجم تاج را  8333سال 

كوچک بودن اندازه درختان  (.0)شكل نشان دادند 

توسط محققان دیگری نیز گزارش  C-35روی پایه 
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 ,.Castle & Baldwin, 1996; Castle et al) شده است

. نتایج تحقیقی با پرتقال هاملین روی ارقام (2011

 C-35مختلف سیترنج از جمله كاریزو، ترویر، راسک و 

تر از  بسیار كوتاه C-35نشان داد كه درختان روی پایه 

 & Castle) درختان روی ارقام دیگر سیترنج بودند

Baldwin, 1996) یق ه در تحقآمددست كه با نتایج به

 حاضر مطابقت دارد.

همچنین، نتایج تحقیق حاضر مطابق است با نتایج 

تحقیقی كه رقابت بین رشد زایشی و رویشی و تغییر 

مكانیسم دلیل اصلی در الگوی توزیع مواد غذایی را 

 ,.LLiso et al) پاكوتاه كنندگی گزارش نموده است

پایه  81بررسی پرتقال والنسیا لیت روی  .(2004

مختلف نشان داد كه بیشترین عرض و حجم تاج از 

 دست آمد درختان روی پایه كاریزو سیترنج به

(Benyahia et al., 2017). ترین حجم همچنین بزرگ

 Fornerتاج پرتقال ناولینا روی پایه كاریزو سیترنج )

Giner et al., 2003،روی پایه  ( و در نارنگی پونكن

 همشاهد (Gonzatto et al., 2011)سوینگل سیتروملو 

شد.  نتایج این تحقیقات با نتایجی كه در هشتمین 

   دست آمده است مطابقت دارد. سال تحقیق حاضر به

 

 

 8336شهر، مرداد  غبانی قائمدر ایستگاه تحقیقات با  پایه مختلف 9. نارنگی انشوی میاگاوا روی 8شكل 
Figure 1. Miyagawa Satsuma mandarin on 6 different rootstocks in GhaemShahr horticultural research station, July of 

2015 (A: Swingle citromelo; B: Troyer citrange; C: Carizo citrange; D: C-35; E: Smooth flat sevill; F: Gou tou) 
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 8339، اردیبهشت شهر در ایستگاه قائم  پایه مختلف 9. شكل، اندازه و رنگ محل پیوند نارنگی انشوی میاگاوا روی 2شكل 

Figure 2. Form, size and color of grafting site in Miyagawa Satsuma mandarin on 6 different rootstocks in 

GhaemShahr horticultural research station, May of 2017  (A: Swingle citromelo; B: Troyer citrange; C: Carizo 

citrange; D: C-35; E: Smooth flat sevill; F: Gou tou) 

 

 
 (8313-8339مختلف آزمایش ) های . ارتفاع درختان نارنگی انشو میاگاوا روی پایه3شكل 

Figure 3. Height of tree in Miyagawa Satsuma mandarin trees on different rootstocks (2010-2017) 
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 (8313-8339مختلف آزمایش ) های . عرض تاج درختان نارنگی انشو میاگاوا روی پایه6شكل 

Figure 4. Width of canopy in Miyagawa Satsuma mandarin trees on different rootstocks (2010-2017) 

 

 
 (8313-8339مختلف آزمایش ) های انشو میاگاوا روی پایه. حجم تاج درختان نارنگی 0شكل 

Figure 5. Volume of Canopy in Miyagawa Satsuma mandarin trees on different rootstocks (2010-2017) 
 

، روند تغییرات محیط تنه در باالی محل 9شكل 

میاگاوا روی هر یک از پیوند درختان نارنگی انشو 

آزمایش را از زمان كاشت در زمین اصلی طی  های پایه

طور كه  . هماندهد مدت هشت سال آزمایش نشان می

شود تغییرات محیط تنه درختان نارنگی  مالحظه می

های مختلف به روی پایهدر باالی محل پیوند میاگاوا 

 غیر از درختان روی پایه گوتو، از اولین سال كاشت در

( با اختالف اندكی، 8332زمین اصلی تا سال چهارم )

از مقدار و روند مشابهی برخوردار بوده ولی از سال 

 C-35پنجم تا آخرین سال، درختان نارنگی روی پایه 

به تدریج اختالف خود را نسبت به درختان نارنگی 

(، 8339دیگر زیاد كردند و در سال آخر )های  روی پایه

باالی محل پیوند را با اختالف  كمترین محیط تنه در

های دیگر به خود اختصاص دادند.  زیادی نسبت به پایه

در مقابل، محیط تنه درختان نارنگی روی پایه اسموت 

( به بعد 8336فلت سویل از سال ششم آزمایش )

های دیگر افزایش یافت و در آخرین سال  نسبت به پایه

روی پایهآزمایش، با اختالف زیادی نسبت به درختان 

های دیگر، بیشترین مقدار محیط تنه نارنگی در باالی  

(. از طرف دیگر، 9محل پیوند را تولید كردند )شكل 

درختان روی پایه گوتو، از سال اول آزمایش با اختالف 

تا سال  های دیگر زیادی نسبت به درختان روی پایه

محیط تنه را تولید كردند. در سال  ، كمترینپنجم

یكسان شدند و در دو  C-35ختان روی پایه ششم با در

گرفته و در  پیشیسال پایانی آزمایش، از این پایه 

مكان دوم، از نظر كمترین محیط پیوند قرار گرفتند 

، روند تغییرات محیط پایه در پایین 7(. شكل 9)شكل 

محل پیوند درختان نارنگی انشو میاگاوا روی هر یک از 

كاشت در زمین اصلی طی  آزمایش را از زمان های پایه

 . دهد مدت هشت سال آزمایش نشان می
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Figure 6. Scion girth over bud union in Miyagawa mandarin trees on different rootstocks (2010-2017) 
 

 
 (8313-8339مختلف آزمایش ) های . محیط پایه پایین محل پیوند درختان نارنگی انشو میاگاوا در پایه7شكل 

Figure 7. Scion girth under bud union in Miyagawa mandarin trees on different rootstocks (2010-2017) 
 

پایه در محیط  اندازهشود  طور كه مالحظه می همان

پایین محل پیوند، در پایه سوینگل سیتروملو از سال اول 

. پایه گوتو های دیگر بود تا سال آخر آزمایش بیشتر از پایه

در پنج سال اول آزمایش، كمترین محیط تنه در پایین 

ولی در سه سال آخر، افزایش محیط محل پیوند را داشت 

شتاب بیشتری  های دیگر تنه در این پایه نسبت به پایه

كه در آخرین سال آزمایش، بعد از  طوری گرفت. به

. در مقابل، افزایش سیتروملو و در گروه دوم قرار گرفت

در سه سال آخر آزمایش نسبت  C-35محیط تنه در پایه 

در آخرین  دا كرد وهای دیگر، شتاب كمتری پی به پایه

های دیگر به  كمترین مقدار را نسبت به پایه (8339سال )

، تجانس محل 1(. شكل 7خود اختصاص داد )شكل 

 های پیوند درختان نارنگی انشو میاگاوا در هر یک از پایه

را نشان داده است.  8339تا سال  8313آزمایش از سال 

تجانس پایه و كمترین ها  در بقیه پایه C-35به جز پایه 

پیوند در اولین سال آزمایش وجود داشت. سپس تجانس 

ها به سمت بیشتر شدن و نزدیک شدن به  در این پایه

و در پایه اسموت فلت سویل با  عدد یک ادامه یافت

گذشت زمان، محیط تنه نارنگی از محیط پایه بیشتر شد. 

تا  8338بنابراین نسبت تجانس در این پایه از سال 

سال آزمایش همواره بیش از یک بود ولی در سال آخرین 

كاهش پیدا كرد. تجانس  8آخر آزمایش به كمی كمتر از 

در سال آخر، نسبت به سال ششم آزمایش ها  در همه پایه

كاهش یافت. در دو سال اول آزمایش درختان روی پایه 

گوتو كمترین تجانس پایه و رقم را نشان دادند ولی از 

( كمترین 8339ا پایان آزمایش )( ت8338سال سوم )

مقدار تجانس مربوط به پایه سوینگل سیتروملو بود. 

های دیگر  نسبت به پایه C-35نوسانات تجانس در پایه 

های سه (. پایه نارنج، بر خالف پایه1)شكل  كمتر بود

ای كه دورگ جنس سیتروس )مركبات حقیقی( و  برگچه

نس از اعضای اصلی ججنس پونسیروس هستند، 

از تجانس باالیی با ارقام مركبات  سیتروس است بنابراین

حقیقی پیوند شده روی آن برخوردار است و محل پیوند 

و پوست اطراف پایه صاف است و رنگ پایه آن نیز تفاوت 
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چندانی با رنگ ارقام مركبات تجاری پیوند شده روی آن 

اسموت فلت سویل و گوتو به  های ندارد. در فلوریدا پایه

زیادی با نارنج  هایی كه از نظر ظاهری مشابهت نوان پایهع

. در (Castle et al., 1992)شوند  دارند محسوب می

تحقیق حاضر، تجانس پایه و رقم در این دو پایه با پایه 

نارنج متفاوت بود ولی صاف بودن پوست پایه و بدون 

شیار بودن آن، شبیه پیوندهای درختان نارنگی روی پایه 

بود. در پایه گوتو، رنگ پوست پایه مانند پایه نارنج نارنج 

(. تحقیقات مختلف 2با رقم پیوند مشابهت داشت )شكل 

ای مانند برگچه های دورگ سه نشان داده است كه پایه

ترویر و كاریزو سیترنج و سوینگل سیتروملو نسبت به پایه 

نارنج از تجانس كمتری با ارقام مختلف مركبات از جمله 

ی انشو، نارنگی كلمانتین ماریسول، پرتقال شموتی و نارنگ

فروت ردبالش برخوردارند. سیتروملوها حاصل  گریپ

ها حاصل  و سیترنج فروت با پونسیروس تالقی گریپ

باشند. تجانس پایین  تالقی پرتقال و پونسیروس می

های  ای در مقایسه با پایه های هیبرید سه برگچه پایه

در نتایج تحقیقات محققان  جنس سیتروس مانند نارنج

 ;Tuzcu et al., 1994; Bassal, 2009مشاهده شده است )

Bisio et al., 2003; Georgiou, 2002; Georgiou &. 

Gregoriou, 1999). های مختلف،  در بررسی پایه

بیشترین اختالف بین قطر تنه در پایه و رقم در پایه 

 ;Tazima et al., 2013سوینگل سیتروملو دیده شد )

Bassal, 2009با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.  ه(، ك

پایه مختلف در موروكو  86بررسی رقم والنسیا لیت روی 

نارنج های كاریزو سیترنج و  نشان داد كه تجانس پایه

(، كه Benyahia et al., 2017خیلی نزدیک به یک شد )

دهنده سازگاری خوب آنها با رقم پیوند شده روی  نشان

در تحقیق مذكور  .(Castle & Gmitter, 1999) آن است

(Benyahia et al., 2017)  كمترین تجانس در پایه گوتو

( و 72/5) 6670های سیتروملو  ( و سپس در پایه92/5)

( مشاهده شد. در تحقیق حاضر 77/5) 8602سیتروملو 

نیز بعد از گذشت هشت سال از كاشت در زمین اصلی، 

و  78/5سیتروملو،   شو میاگاوا در پایهتجانس با نارنگی ان

های مورد  بود كه نسبت به سایر پایه 71/5در پایه گوتو، 

 (.1آزمایش در آخرین گروه قرار داشت )شكل 

ماتریس همبستگی صفات مختلف رویشی درختان 

( 3مختلف )جدول  های پایهنارنگی انشو میاگاوا با 

تنه نشان داد كه اندازه محیط و سطح مقطع عرضی 

(TCSA)  ،در پایه و رقم، همبستگی باالیی با حجم تاج

 TCSAارتفاع و عرض آن دارند. ارتباط مثبت و باالی 

با صفات مختلف رویشی و زایشی درخت توسط 

محققان مختلف در درختان میوه گزارش شده است 

(Kumar et al., 2014; Dalal & Brar, 2012; 

Westwood & Roberts, 1970همبستگی .) TCSA 

رقم و پایه با حجم تاج بیشتر از همبستگی محیط تنه 

رقم و پایه با حجم تاج بود و همچنین همبستگی 

TCSA  و محیط تنه پایه با حجم تاج بیشتر از

و محیط تنه رقم با حجم تاج بود  TCSAهمبستگی 

(. در مقابل، همبستگی محیط تنه رقم و پایه 3)جدول 

با صفات ارتفاع و عرض تاج بیشتر از همبستگی 

TCSA  رقم و پایه با این صفات بود و نیز همبستگی

رقم بیشتر از همبستگی پایه با ارتفاع و عرض تاج بود 

 (.3)جدول 

 

 
 (8313-8339مختلف آزمایش ) های . تجانس محل پیوند درختان نارنگی انشو میاگاوا در پایه1شكل 

Figure 8. Affinity of union bud in Miyagawa mandarin trees on different rootstocks (2010-2017) 
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 مختلف های مختلف رویشی درختان نارنگی انشو میاگاوا با پایه. ماتریس همبستگی صفات 3جدول 

Table 3. Correlation matrix of vegetative characters of Miyagawa mandarin trees on different rootstocks 
 Canopy  

volume 

Rootstock  

girth 

Scion  

girth 

Rootstock  

TCSA 

Scion  

TCSA 

Canopy  

height 

Canopy  

width 

Canopy volume 1       

Rootstock girth 0.827 1      

Scion girth 0.792 0.947 1     
Rootstock TCSA 0.857 0.962 0.869 1    

Scion TCSA 0.824 0.909 0.961 0.891 1   

Canopy height  0.827 0.840 0.856 0.771 0.805 1  
Canopy width 0.890 0.865 0.862 0.798 0.799 0.822 1 

 

 گیری کلی نتیجه

درختان روی پایه در پایان فاز رویشی )سال سوم( 

درختان روی و در پایان آزمایش )سال هشتم( گوتو 

در را داشتند. كمترین ارتفاع و حجم تاج  C-35پایه 

مقابل، بیشترین حجم تاج در پایان هر دو مرحله به 

درختان روی پایه سوینگل سیتروملو اختصاص داشت. 

درخت تاج  متر بودن حج دلیل كوچکبه C-35پایه 

پایه  ،ها بقیه پایه نسبت بهنارنگی پیوند شده روی آن 

در فواصل كاشت كمتر و كاشت متراكم برای  مناسبی

  .باشد میوا رقم نارنگی انشو میاگا

بیشترین محیط پایه از ابتدا تا انتهای آزمایش مربوط 

به پایه سوینگل سیتروملو بود. كمترین عدد تجانس پایه 

و رقم در پایه سوینگل سیتروملو و در رتبه بعد در پایه 

گوتو وجود داشت. در ارقام سیترنج، تجانس تقریبا در یک 

در پایه  قرار داشت. تر به عدد یک محدوده و نزدیک

اسموت فلت سویل نسبت محیط رقم به پایه در غالب 

ها كمتر از عدد  یک و در بقیه پایهعدد ها بیشتر از  سال

پایه بیشترین  (TCSA)یک بود. سطح مقطع عرضی 

همبستگی را با حجم تاج داشت و محیط تنه رقم در 

نارنگی میاگاوا بیشترین همبستگی را با ارتفاع و عرض 

برای توانند  میها  . بنابراین، این شاخصتاج نشان داد

  .تخمین حجم تاج استفاده شوند
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