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بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایههای جدید مرکبات در مازندران
ولیاهلل رامئه 1و روانبخش

متانی2

چكیده
به منظور بررسی اثر پایههای مرکبات شامل :ترویر سیترنج ،کاریزوسیترنج ،سیتروملو ،گوتو C35،

و اسموت فلت سویل بر روی رقم پیوندی نارنگی پیج ،پایههای مزبور درقالب شش تیمار در ایستگاه
تحقیقات دشت ناز به صورت طرح بلوكهای کامل تصادفی در قالب یک پروژه پنج ساله مورد بررسی
قرار گرفتند .در این بررسی در طی سه سال از خصوصیات رویشی شامل قطر تنه ،ارتفاع درخت و
عرض تاج یادداشتبرداری بهعمل آمد .نتایج تجزیه واریانس مرکب دادهها حاکی از اثر معنیدار سال
بر روی کلیه صفات مورد مطالعه بوده است ،که نشاندهنده تغییرات معنیدار صفات مزبور در طی
سالهای مورد بررسی میباشد .همچنین پایههای مورد بررسی نیز از نظر قطر تنه و عرض تاج نارنگی
پیج در سطح احتمال یک درصد دارای اختالف معنیدار میباشند که نشاندهنده تفاوت ژنتیکی معنیدار
پایههای مورد بررسی از نظر صفات رقم پیوند شده میباشد .قطر تنه نارنگی پیج از  11/3الی 22/3
سانتیمتر به ترتیب برروی پایههای اسموت فلت سویل و سیتروملو متغیر بوده است که از نظر آماری
نیز به گروههای متمایزی تفکیک شدهاند .اثر متقابل سال × پایه برای تمامی صفات مورد بررسی رقم
پیج معنیدار نبوده است که نشاندهنده روند تغییرات مشابه اثر پایه در سالهای مورد بررسی بر روی
صفات رقم پیوند شده میباشد.
واژههای کلیدی :تجزیه واریانس ،تفاوت ژنتیکی ،پایه ،عرض تاج ،نارنگی پیج
مقدمه

خصوصی را بخود اختصاص داده است .نارنگی

در بین محصوالت باغی ،مرکبات از نظر

پیج از تالقی نارنگی کلمانتین با مینیوالتانجلو

اقتصادی ،اشتغالزایی و ارزش غذایی و دارویی

به دست آمده و در سال  1331وارد ایران شده

از اهمیت ویژهای برخوردار است .امروزه

است (فتوحی و فتاحی مقدم .)1311 ،اهداف

صنعت مرکبات به دلیل ارزش آن در سهم

اصلی بکار گیری اصالح پایهها عبارتند از

صادرات کشورهای مرکبات خیز دنیا جایگاه به

سازگاری بهتر پایه وپیوندك ،کاهش اندازه
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درخت بدون تاثیر روی میزان عملکرد یا

های صورت گرفته روی پرتقال مشخص شد

سالمتی پیوندك ،مقاوم بودن به سرما ،رشد

که پایه و میان پایه باعث تغییر در میزان مواد

سریع وعدم شاخهدهی جانبی ،مقاومت به

جامد محلول ،اسید ،قند و ویتامین ث می شود،

شوری و خشکی ،نحوه تاثیر روی کیفیت میوه

که این تاثیر به طور غیر مستقیم مربوط به تغییر

از طریق اندازه ،وزن و میزان آبمیوه است

در قطر تنه در محل پیوند و انتقال مواد غذایی

(ابوطالب جهرمی 1و همکاران .)2112 ،احتمال

و شیره پرورده می باشد (کستل و همکاران،

دستیابی یه پایهای که از هر نظر کامل و ایدهآل

2113؛ تریبای 3و همکاران2111 ،؛  ،یلدزی 1و

باشد وجود ندارد .بایستی پایه مناسب با محیط

همکاران .)2113 ،اثر پایههای مختلف راف

کاشت و اهداف تولید را در انتخاب مدنظر قرار

لمون ،رانگ پورالیم ،کلئوپارترا ،پونسیروس،

داد .اهمیت تأثیر پایه روی کیفیت میوه به

کاریزو سیترنج ،سیتروملو را در راندمان جذب

پرورش دهنده آن بستگی دارد ،که میوه برای

روی مورد مطالعه قرار گرفت .در این بررسی

چه منظوری تولید و ارائه میشود .در یک

پایههای رافلمون و رانگ پورالیم دارای

درخت پیوندی ،بیش از بیست خصوصیت

بیشترین راندمان جذب روی بودند (مارتی،1

تحت تاثیر پایه قرار میگیرد (رادنیا1311 ،؛

 .)1991در بررسیهای به عمل آمده اثر پایههای

کستل2و همکاران .)1992 ،نقش پایه مرکبات

مختلف در غلظت عناصر غذایی برگ نارنگی

در میزان رشد رویشی ،میزان کلروفیل و

سیترنج موثرترین پایه در جذب ازت بود و

ترکیبات معدنی پیوندك اثبات شده است

نارنج دارای کمترین راندمان بود در ضمن

(عدولیو همکاران1313 ،؛ عظیمی تبریزی،

سیترنج دارای بیشترین راندمان جذب پتاسیم و

1339؛بیگتون و دانکن1911 ،3؛ دوانتو 3و

آهن بود (کریست 9و لیما1991 ،؛ و توپلو 11و

همکاران . ) 2112 ،به طور کلی عملکرد کمی

همکاران .)2111 ،لیود 11و همکاران ()2111

وکیفی ،سازگاری ومقاومت به بیماری ها

تبادالت گازی و میزان آب و یونها بر روی

فاکتورهای کلیدی در انتخاب پایه ها می باشند.

درختهای دو ساله والنسیا و واشنگتن ناول و

آنجل )2113( 1بیان کرد که پایه بر روی

گریپ فروت بر روی پایههای سیترنج و

متابولیت های ثانویه از جمله تجمع ترکیبات

نارنگی در تیمارهای مختلف شوری مورد

فنلی موجود در پیوندك تاثیر دارد .در بررسی

بررسی قرار گرفت .بیشترین میزان تجمع
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کلربرای هرسه گونه بر روی پایه سیترنج بیشتر

شش تیمار به مدت سه سال در ایستگاه

بوده است لیکن میزان تجمع سدیم بر روی

تحقیقات کشاورزی دشت ناز به صورت طرح

پایههای مزبور کمتر بوده است .بیشترین

بلوكهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار

حساسیت گونه گریپ فروت در قیاس با سایر

گرفتند .این ایستگاه در منطقه دشت ناز ساری

گونه مربوط به تجمع سدیم و کلر بوده است.

با طول جغرافیایی  33درجه و  32دقیقه شمالی

لوپز 1و همکاران ( )2111در مرکبات تنش

و عرض جغرافیایی 13درجه و  13دقیقه شرقی

شوری منجر به تجمع یون کلر در بافت گیاهی

و ارتفاع  13متر از سطح دریا با تابستانهای

گردید که در نتیجه فتوسنتز ،رشد و عملکرد را

گرم و زمستانهای سرد و مرطوب و میزان

تحت تاثیر قرار میدهد .در این راستا پایههای

بارندگی ساالنه  131میلیمتر انجام شد .درسال

سوئینگل سیتروملو ،کاریزو سیترنج،C35 ،

اول ( )1311آزمایش ،ابتدا بذر پایههای فوق

سیترنج ،کلئو پاتراماندرین و فرونرالکائید تحت

الذکر در سینیهای کاشت که دارای خانههایی

تنش شوری یکسان مورد بررسی قرا گرفتند در

به حجم  121سانتیمتر مکعب بودند با بستر

در برگهای

مناسب (کوکوپیت  +پیتماس به نسبت حجمی

کلئوپاتراماندرین در قیاس با سایر ژنوتیپها

مساوی) کشت شد .گیاهچهها بعد از مرحله

کمتر بوده و این پایه از رشد بهتری برخوردار

چهار برگی شدن به گلدانهای پالستیکی به

بوده است .از آنجا که نارنگی پیج یکی از ارقام

حجم  3/1لیتر که شامل  11درصد کوکوپیت و

مرغوب در ایران میباشد ،بنابراین با توجه به

 11درصد پیتماس بودند انتقال داده شد .در

اهمیت و تاثیر پایه بر خصوصیات کمی و کیفی

طول فصل رشد تغذیه به صورت کود آبیاری با

میوه ،هدف از انجام این تحقیق معرفی بهترین

کودهای نیترات کلسیم ( 1میلیمول در لیتر)،

پایه برای نارنگی پیج در شرایط اقلیمی استان

نیترات پتاسیم ( 1/3میلیمول در لیتر) ،سولفات

مازندران میباشد.

پتاسیم ( 1/3میلیمول در لیتر) ،سولفات منیزیوم

این بررسی تجمع کلر

( 1میلیمول در لیتر) ،مونوآمونیوم فسفات (1/3

مواد و روشها

میلیمول در لیتر) ،سولفات آمونیم ( 3میلیمول

در این بررسی شش پایه مرکبات شامل :T1

در لیتر) ،کلرید منیزیوم ( 1/2میلیمول در لیتر)،

ترویر سیترنج :T2 ،کاریزوسیترنج:T3 ،

اسید بوریک ( 31/1میکرومول در لیتر) ،

سیتروملو :T4 ،گوتو C35 :T5 ،و  :T6اسموت

سولفات روی ( 3/1میکرومول در لیتر)،

فلت سویل با پیوندك نارنگی پیج در قالب

Lopez–Climent & et. al.

سولفات مس ( 3/9میکرومول در لیتر) ،سولفات
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منگنز ( 3/9میکرومول در لیتر) ،مولیبدات

نشاندهنده آن است خصوصیات مزبور تحت

آمونیوم ( 1میکرومول در لیتر) و کالت آهن

تأثیر شرایط سال قرار گرفتهاند .همچنین

( 11میکرومول در لیتر) دو بار در هفته انجام

پایههای مورد بررسی نیز از نظر قطر تنه و

شد (کارپنا )1913 ،تا قطر نهالها به حدود یک

عرض تاج نارنگی پیج در سطح احتمال یک

سانتیمتر رسید سپس در سال دوم ()1319

درصد دارای اختالف معنیدار میباشند که

آزمایش رقم نارنگی پیج روی پایههای مورد

نشاندهنده تفاوت ژنتیکی معنیدار پایههای

نظر پیوند شد .در سال سوم ( )1391هنگامی

مورد بررسی از نظر صفات رقم پیوند شده

که ارتفاع نهالها به حدود  11سانتیمتر رسید

میباشد .اثر متقابل سال × پایه برای تمامی

به زمین اصلی انتقال داده شد .برای هر تیمار در

صفات مورد بررسی رقم پیج معنیدار نبوده

هر کرت چهار اصله با فاصله  3×1متر مربع در

است که نشاندهنده روند تغییرات مشابه اثر

نظر گرفته شد .کلیه کودهای شیمیایی مورد نیاز

پایه در سالهای مورد بررسی برروی صفات

متناسب با سن نهالها به طور یکسان هر ساله

رقم پیوند شده میباشد .در یک درخت

مصرف خواهند شد .پس از انتقال به زمین

پیوندی ،بیش از بیست خصوصیت تحت تاثیر
1

اصلی در طی سه سال از خصوصیات رویشی

پایه قرار میگیرد (رادنیا1311 ،؛ کستل

رقم پیج شامل قطر تنه ،ارتفاع درخت و عرض

همکاران) .نقش پایه مرکبات در میزان رشد

تاج یادداشتبرداری به عمل آمد .پس از تجزیه

رویشی ،میزان کلروفیل و ترکیبات معدنی

واریانس مرکب ،میانگینها به روش آزمون

پیوندك اثبات شده است بهطوری که به طور

جدید چند دامنهای دانکن مورد مقایسه قرار

کلی عملکرد کمی و کیفی ،سازگاری و مقاومت

محاسبات آماری از نرم

به بیماریها فاکتورهای کلیدی در انتخاب

 Excellو  MSTAT-Cاستفاده

پایهها میباشند (عظیمی تبریزی1339 ،؛ عدولی

گرفتند .جهت
افزارهای

و

و همکاران1311 ،؛ ابوطالب جهرمی 2و

گردید.

همکاران.) 2112 ،

نتایج و بحث

مقایسه میانگین اثر سال بر صفات مورد

نتایج تجزیه واریانس مرکب خوصیات

بررسی به روش دانکن در جدول  2درج شده

رویشی مورد بررسی در جدول  1درج شده

است .براین اساس میانگین قطر تنه از  11/1الی

است .بر این اساس اثر سال برای صفات قطر

 22سانتیمتر به ترتیب در سال اول و سوم مورد

تنه ،ارتفاع بوته و عرض تاج معنیدار گردید که

Castle & et. al.

تغییر داشت .همچنین تغییرات این صفت در

1

Aboutalebi Jahromi & et. al.
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طی این سه سال به سه گروه متمایز آماری

(نارنگی پیج) بر روی پایههای ترویر سیترنج،

تفکیک گردید .ارتفاع درخت نیز از  133/1الی

کاریزوسیترنج ،سیتروملو و  C-35در یک گروه

 111/1سانتیمتر تنوع داشت و از نظر آماری به

آماری قرار گرفت .میانگین ارتفاع بوته رقم

دو گروه تفکیک شد .در این راستا میانگین

پیوند شده از  113/1الی  111/1سانتیمتر به

تغییرات اثر پایه برروی رقم پیج در سال دوم و

ترتیب بر روی پایههای  C-35و اسموس فلت

سوم گرچه نسبتاً محسوس بوده است ولی از

سویل متغیر بوده است .گرچه رقم پیوند شده

نظر آماری اختالف معنیداری نداشته است و

برروی پایههای مورد بررسی از نظر ارتفاع بوته

لیکن با سال سوم تفاوت آن معنیدار بوده است.

تنوع داشت ولیکن از نظر آماری اختالف آنها

تغییرات عرض تاج نیز در طی سه سال مورد

معنیدار نبوده است و در یک گروه قرار گرفتند.

بررسی روندی مشابه تغییرات ارتفاع داشته

عرض تاج رقم پیج برروی پایههای مورد

است .در این خصوص عرض تاج رقم پیوند

بررسی به دو گروه متمایز آماری تفکیک گردید.

شده (نارنگی پیج) در سال اول و دوم در یک

در این راستا عرض تاج پیج برروی پایههای

گروه قرار گرفت ولی با سال سوم اختالف

سیتروملو و  Go Touبه ترتیب برابر  313/1و

آماری معنیداری داشته است .یلدزی و

 311/2سانتیمتر بوده است که در یک گروه

همکاران ( )2113با بررسی یک رقم گریپ

آماری قرار گرفته است و با سایر پایههای نیز

فروت برروی پایههای مختلف در طی سالهای

تفاوت آماری معنیداری داشته است .یلدزی و

 2111الی  ،2112اثر سال را بر روی

همکاران ( )2113با بررسی یک رقم گریپ

خصوصیات رویشی رقم پیوند شده معنیدار

فروت برروی پایههای نارنج ،کاریزوسیرنج،

اعالم نمودند .مقایسه میانگین اثر پایه بر صفات

ترویرسیترنج ،اسموس فلت سویل ،ولکاماریانا

مورد بررسی نارنگی رقم پیج در جدول  3درج

و کاالموندرین ،صفات ارتفاع ،قطر و حجم

شده است .در این راستا میانگینهایی که در هر

کنوپی را مورد مطالعه قرار دادند .در این بررسی

ستون دارای حداقل یک حرف مشترك

پایههای مورد مطالعه برروی صفات مزبور در

میباشند از نظر آماری اختالف معنیداری

رقم پیوند شده دارای اثرات معنیداری بودند.

ندارند .قطر تنه نارنگی پیج از  11/3الی 22/3

مقایسه میانگین اثر سال × پایه بر صفات

سانتیمتر به ترتیب برروی پایههای اسموس

رویشی رقم پیوند شده در جدول  3نشان داده

فلت سویل و سیتروملو متغیر بوده است که از

شده است .در این راستا به علت معنیدار نبودن

نظر آماری نیز به گروههای متمایزی تفکیک

اثر متقابل سال × پایه برای کلیه صفات مورد

شدهاند .در ضمن قطر تنه رقم پیوند شده

بررسی نشاندهنده آن است که روند تغییرات
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صفات رویشی ناشی از اثر پایه بر روی رقم

در سال اول از  132الی  111/1سانتیمتر به

پیوند شده در سه سال متوالی مشابه بوده است.

ترتیب در پایههای  C-35و اسمت فلت سویل

در این خصوص در ارتباط با صفت قطر تنه

تنوع داشت .بیشترین میزان ارتفاع درخت در

نارنگی رقم پیج ،در طی هر سه سال بیشترین

طی سه سال مورد مطالعه مربوط به پایه اسمت

مقدار آن مربوط به اثر پایه سیتروملو بوده است.

فلت سویل بوده است که مقدار آن نیز به ترتیب

و مقادیر آن برای سالهای اول ،دوم و سوم

برابر  131/1 ،111/1و  193/3سانتیمتر بوده

مورد بررسی به ترتیب برابر  22/1 ،21و 23/1

است .عرض تاج در طی سه سال متوالی روند

سانتیمتر بوده است .در ضمن کمترین میزان

افزایشی معنیداری داشته است و بیشترین

صفت قطر تنه نیز در طی سالهای اول ،دوم و

مقدار آن نیز برای سالهای اول الی سوم به تر

سوم مورد بررسی به ترتیب برابر 11/1 ،13/1

تیب برابر  311 ،331و  312سانتیمتر ناشی از

و  19/1سانتیمتر بوده است که به علت داشتن

اثرات پایههای سیتروملو ،سیتروملو و Go Tou

یک حرف مشترك در یک گروه آماری قرار

بوده است.

گرفتند .از نظر ارتفاع درخت ،گرچه در هر سال
تشكر و قدردانی

تنوع محسوسی ناشی از اثرات متفاوت پایهها
دیده شده است ،لیکن تفاوت این صفت در

از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

شش پایه مورد بررسی در هر سال تفاوت

منابع طبیعی مازندران به خاطر فراهم نمودن

آماری معنیداری نداشته است .ارتفاع درخت

امکانات اجرای این آزمایش تشکر و قدردانی
به عمل میآید.

جدول  -1تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی برای نارنگی رقم پیج برروی پایههای مختلف

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه

قطرتنه

ارتفاع

عرض تاج

سال

2

**91/31

**12113/31

113332/11

تکرار در سال

9

1/11

239/11

2219/19

رقم

1

**21/13

311/11

**11111/33

سال × رقم

11

1/11

132/11

931/21

خطا

31

3/31

213/33

2131/11

آزادی

 معنی دار در سطوح احتمال  1درصد
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جدول  -2مقایسه میانگین اثرسال روی صفات مورد بررسی به روش دانكن
قطرتنه
میانگین
() cm

ارتفاع
میانگین

کالس

عرض تاج
میانگین

کالس

() cm

کالس

() cm

سال اول

11/1

C

133/1

B

211/1

B

سال دوم

21/3

B

113/1

B

311/1

B

سال سوم

22/1

A

111/1

A

311/2

A

میانگینهایی ،در هر ستون برای هر تیمار ،که دارای حداقل یک حرف مشترك میباشند براساس آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارند.

جدول  – 3مقایسه میانگین اثر پایه بر روی صفات مورد بررسی در نارنگی پیج به روش دانكن
صفت
اثررقم

قطرتنه
میانگین
() cm

ارتفاع
میانگین

کالس

() cm

عرض تاج
کالس

میانگین
() cm

کالس

 : T1ترویر سیترنج

21/3

AB

131/3

A

291/9

B

 : T2کاریزو سیترنج

21/2

AB

133/3

A

321/1

B

 : T3سیتروملو

22/3

A

133/3

A

313/1

A

Go Tou : T4

11/1

B

131/1

A

311/2

A

C35 : T5

19/9

AB

113/1

A

313/1

B

Smooth Flat seville :T6

11/3

B

111/1

A

313/3

B

میانگین هایی ،در هر ستون برای هر تیمار ،که دارای حداقل یک حرف مشترك می باشند بر اساس آزمون چند
دامنه ای دانکن در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری ندارند.
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جدول  -4مقایسه میانگین اثر سال × پایه بر روی صفات رویشی نارنگی پیج به روش دانكن
صفت

سال

اثر رقم

قطرتنه
میانگین
() cm

ارتفاع
کالس

میانگین
() cm

عرض تاج
کالس

میانگین
() cm

کالس

 : T1ترویر سیترنج

11/1

BCD

131/1

D

233/1

G

 : T2کاریزو سیترنج

19/1

ABCD

131/1

CD

233/1

FG

سال

 : T3سیتروملو

21/1

ABCD

139/1

CD

331/1

BCDEFG

اول

: T4

Go Tou

11/1

CD

133/3

CD

321/3

BCDEFG

C35 : T5

11/1

BCD

132/1

D

211/1

EFG

Smooth Flat seville :T6

13/1

D

111/1

BCD

211/3

EFG

:T1ترویر سیترنج

21/3

ABCD

131/1

CD

233/1

FG

 : T2کاریزو سیترنج

21/1

ABCD

111/1

BCD

213/1

EFG

سال

 : T3سیتروملو

22/1

ABC

119/1

ABCD

311/1

BCDEF

دوم

: T4

Go Tou

11/1

BCD

113/3

BCD

331/3

BCDEFG

C35 : T5

21/1

ABCD

132/1

D

291/1

DEFG

Smooth Flat seville :T6

11/1

BCD

131/1

ABCD

311/3

CDEFG

 : T1ترویر سیترنج

23/3

AB

193/1

A

391/1

ABC

 : T2کاریزو سیترنج

23/1

AB

111/3

AB

311/1

AB

سال

 : T3سیتروملو

23/1

A

111/1

AB

331/3

A

سوم

Go Tou : T4

21/3

ABCD

111/1

ABC

312/1

A

C35 : T5

21/3

ABCD

191/1

AB

313/1

ABCD

Smooth Flat seville :T6

19/1

ABCD

193/3

A

333/3

BCDE

میانگینهایی ،در هر ستون برای هر تیمار ،که دارای حداقل یک حرف مشترك میباشند بر اساس آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارند
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Evaluation of some quantitative of page mandarin on new citrus rootstocks in
mazandaran
V. Rameeh, R. Matani
Abstract
In order to evaluation of rootstocks effects on scion, six tratments including Troyer
citange, Carrizo citrange, Citromelo, Gou Tou, C35-Citrange, Smooth Flat Seville with
a scion of page mandarin were evaluated in 5-year project based on randomized complete
block design at Dashte Naz Agriculture Research Station. In this study, vegetative traits
including trunk diameter, tree height and crown width were measured during three
sequentional years. The results of combined analysis of variance revealed significant
mean square of years on all traits of scion of page mandarin. Rootstocks had also
significant effects on the page mandarin cultivar for all traits studied at 0.01 probability
level, which indicating significant genetic differences of six rootstocks for scion cultivar.
Trunk diameter of page mandarin ranged from 18.3 and 22.3cm on Smooth Flat Seville
and Citromelo rootstocks, respectively and also this two rootstocks were classified at two
different groups. For trunk diameter of page mandarin, the rootstocks including Troyer
citange, Carrizo citrange, Citromelo and C35-Citrange were classified the same statistical
group. Rootstocks effect on crown width of page mandarin were classified in two
statistical groups and Citromelo and Gou Tou rootstocks with 383.8 and 378.2cm of
crown width were classified the same statistical group. No significant interaction effects
of year x rootstocks for all the traits indicating the same variation of traits due to
rootstocks in three sequentional years.
Key words: analysis of variance, genetical difference, scion, crown width, page
mandarin.
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