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چکیده

تامین آب و مواد غذایی ، ریشههاي با تخریب بافتاست که به مرور شمال کشورهاي مرکباتتنش غرقابی از مسائل برخی از باغ
-ها نشان دادهتنشمتفاوتی بهسطوح تحملها و ارقام مختلف مرکباتگونه. شودگیاه میمرگ منجر به،در ادامهوودهرا مختل نم

ترویر چهار پایه متداول شامل پونسیروس، ساله هاي یکدانهالهاي مقاوم به تنش غرقابی در این پژوهش اند. به منظور معرفی پایه
بصورت 2-4و 8-4، 5-5، 5-2از ایستگاه کترا واقع در مازندران به اسامی ر ژنوتیپ طبیعیسیترنج، نارنج و رافلمون و چها

این مطالعه در.ندفاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در معرض تنش بلند مدت غرقابی و آبیاري عادي (شاهد) قرار گرفت
اي هاي متفاوت بر حسب ژنوتیپ آنها اثار قهوهها در زمانالها و بافتهاي ریشه دانهصفات متعددي مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول

آثار پوسیدگی الت پوسیدگی با آثار توقف رشد، زردي و ریزش برگها همراه بود. اولین . بروز این حو پوسیدگی را نشان دادند
رافلمون،شاملهاي مقاومتر لمشاهده شد. دانهاروز30پس از 2-4و 5-2، 8-4، 5-5هاي نارنج، ریشه و توقف رشد در دانهال

محتوي نسبی آب برگ و میزان هاي مربوط به دادهروز غرقابی مشاهده شد. 60و 35به ترتیب پس از پونسیروس و ترویر سیترنج
,aکلروفیل bنبه ترتیب باالترین محتواي نسبی آب به میزاو رافلمونسیترنج، پونسیروسهايدانهالتنش نشان داد که طی کلو

و 8-4، 5-2، 5-5ها ترین دانهالحساساست.را داشته90/45و 68/43، 04/42و کلروفیل کل در مقادیر10/86و 13/94،36/89
نها روز ضمن پوسیدگی ریشه و توقف رشد رویشی، کمترین محتواي نسبی آب و کلروفیل در آ30تا 25پس از بودند که نارنج 
محتوي نسبی آب برگ و صد پوسیدگی ریشه، درستقیمی بین تحمل گیاه به شرایط غرقاب ورابطه مهمچنینگیري شد. اندازه

مشاهده شد.میزان کلروفیل 

مرکبات، تنش غرقابی، پایهکلمات کلیدي: 

مقدمه

هاي اخیر، با دگرگونی  الگوهاي بارش و درافزایش محصوالت کشاورزي و باغی از دیرباز دغدغه جوامع بشري بوده و در سال
ها، ناشی از شرایط غرقابی ذهن پژوهشگران و فعاالن این حوزه را بیشتر پی آن تغییرات اقلیمی، بیم کاهش تولید و بهروري در باغ

مناسب زهکشیشود که فاقد شمال کشور تامین میهاياز باغمرکباتدر صد تولید40تا 35حدود است.به خود معطوف کرده
هاي شدید به مدت چند روز، وقوع بارندگیدرصد رس اراضی و زیادي ،شمالهايباغیرزمینی در سطح آب زباال بودن هستند. 

-ها میمنجر به کمبود اکسیژن در خاك، خفگی و پوسیدگی ریشهغرقابی باغادامه.را در پی داردهاباغبسیاري ازغرقاب شدن

کبات در فصل رشد به مدت چهار روز یا بیشتر در شرایط غرقابی هاي درختان مرشود. بر اساس تحقیقات انجام شده چنانچه ریشه
آثار متابولیک و فیزیولوژیک تنش غرقاب بر گیاهان .)1394فتوحی قزوینی و فتاحی مقدم، (بمانند، آسیب جدي خواهند دید 

شامل کاهش جریان آب از ریشه و هاي اولیه گیاهافتد. پاسخریشه اتفاق میو بروز تخمیر درعموما در اثر اختالل در تنفس هوازي
ها به باشد. در سطح برگ، کاهش هدایت روزنهبندي ماده خشک میدر پی آن تغییر در استفاده از آب، جذب مواد مغذي و کده
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,Martinez-Alcantara et al;(شودکاسته میفعالیت فتوسنتزي کند که تدریجا از آب بروز میحفظمنظور  فتوحی قزوینی 2006
هاي مقاوم به تنش غرقابی در مرکبات جهت تولید ارقام اقتصادي بر مبناي ارزیابی تعدادي به منظور معرفی پایه).١٣٩٠همکارانو

در این پژوهش هاي چهار پایه رایج شمال و جنوب کشور و نیز چهار ژنوتیپ طبیعی دانهالفیزیولوژیک از صفات آناتومیک و 
گرفت.مورد مطالعه قرار 

هاو روشمواد

مختلف مرکبات، شامل ژنوتیپهاي هشتانجام شد. دانهالسه تحقیقات مرکبات رامسرپژوهش حاضر در گلخانه تحقیقاتی موس
Poncirusپونسیروس (شاملچهار پایه رایج تجاري trifoliata) نارنج ،(Citrus aurantium) رافلمون ،(C. limon ترویر ،(

.Pسیترنج ( trifoliate X C. sinensis(درون 92در تابستان سال 8-4و 2-4، 5-2، 5-5به اسامی و چهار ژنوتیپ طبیعی
انجامصورت هفتگی با کود کاملدوره بهبراي رسیدن به رشد مطلوب در طولها تغذیه دانهالشد. هاي دو لیتري کشتگلدان

و گروه شاهد و تنش غرقاب تقسیم شده و گیاهان مورد تنش ها به اندازه مناسب، به صورت تصادفی به د. پس از رسیدن نهالشد
هاي شاهد در دوره تنش مانند قبل . ژنوتیپبه حالت غرقاب قرار گرفتندهاي چهار لیتري حاوي آب و مواد غذایی درون سطل

پس از هادرصد گلدان50و پژمردگی اي شدن برگهاها با توجه به عالئم حاصل از تنش شامل لولهآبیاري و تغذیه شدند. ژنوتیپ
گیري ها اندازهاي شدن دانهالدرصد پوسیدگی ریشه و قهوه. از تنش خارج شدندبراي سنجش صفات ،روز تحمل غرقابی50تا 30

ور به هر تکرار پس از ثبت وزن تر درون آب مقطر به حالت غوطهازگیاههرتعداد چهار برگاز محتوي نسبی آب برگ شد.
هاو وزن خشک آنهدرجه قرار گرفت70آون ساعت در 48ها به مدت ثبت وزن اشباع، برگرار گرفت. پس از ساعت ق24مدت 

,Molla et al(محاسبه شدRWC=[1-(EL1/EL2)]*100از فرمول ثبت شد. محتوي نسبی آب برگ نیز براي سنجش ).2006
گراد تا درجه سانتی-80در نیتروژن مایع منجمد شده و در دماي هاي میانی انتخاب وگرم بافت از برگ5/0میزان کلروفیل برگ، 

درصد دور از نور تا زمان سفید شدن بافت صورت گرفت. جذب 80داري شد. استخراج بافت برگ درون استون زمان آنالیز نگه
).Arbona et al.,2008(ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شددادهخوانده و 2/663و 2/646هاي در طول موج

نتایج و بحث

هاي گیري شد. براساس دادهاندازهریشهاي شدن با بررسی ریشه وضعیت پوسیدگی و قهوهپس از بروز عالئم ناشی از غرقاب،
نشان روز30توقف رشد و زردي اندام هوایی را پس از آثار2-4و 5-2، 8-4، 5-5نارنج، هاي دانهالها، جدول مقایسه میانگین

رافلمون، سیترنج و هاي بود. در حالیکه دانهال5/5و 8/3، 5/4، 5ها به ترتیبدانهالاینهاي ریشهزان تخریب بافت. میندداد
ف رشد در آنها محسوس بود چند توقو زردي برگها را نشان ندادند. هرثار پژمردگی آغرقاب60و 35تا روز ترتیبپونسیروس به
ه اي شدن ریشه ناشی از مرگ سلولها می باشد. سطح تحمل ریشه و به عبارت دیگر دیر پوسیدگی و یا قهو.)2و 1(شکل هاي 

,Watanabeهاي پارانشیم اسفنجی در ریشه (هاي تخمیري تولید الکل اتلیک، باال بودن سلولپوسیده شدن به تاخیر در واکنش

اساس نتایج جدول تجزیه بر).Arbona et al.,2008ها دارد (سازي رادیکالد آنتی اکسیدانهاي بیشتر در خنثی)  و یا وجو2013
همچنین تیمار تنش بر دو صفت فوق نیز دار بود.صد معنیها در سطح یک درژنوتیپدر واریانس محتواي نسبی آب و کلروفیل 

ترتیببه8-4و 5-2، 5-5هاي دانهالوقتی میانگین دادها این صفات مورد بررسی قرار گرفت مشاهده شد که معنی دار بود.
و 45/37، 04/36ها ژنوتیپداشتند. همچنین میزان کلروفیل همین 03/80و 55/79، 20/78میزانکمترین محتواي نسبی آب به 

ر داشتند با و کلروفیل کمتآب برگهایی که محتواي نسبییک همبستگی مثبت بین دانهال.بودگرم بر گرم وزن ترمیلی13/33
بیشترین محتواي نسبی و کلروفیل را داشتند سیترنج، پونسیروسهاينها مشاهده شد. از طرف دیگر دانهالریشه آصد پژمردگی در

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري میوه کارياهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٣

محتواي نسبی باالي آب، حفظضمنببیندجديبدون آنکه ریشه آنها آسیبروز60تا ها قادرند که نشان می دهد این دانهال
نزله پایه مقاوم به شرایط غرقاب می تواند براي ارقام اقتصادي مرکبات مورد استفاده قرار فتوسنتز خود را نیز ادامه دهند. بنابراین به م

گیرند. 

هاي : وضعیت پوسیدگی و قهوه اي شدن ریشه در رقم1تصویر 
پونسیروس سمت چپو مقاوم) سمت راست 5- 2(حساس

) 5-2(در ارقام حساسشدن برگپیچیده: توقف رشد و 2تصویر 
در مقایسه با شاهدسمت چپسیترنجو مقاومسمت راست

درصد توقف رشد و زردي در برگها، میزان کلروفیل و محتواي 50میزان پوسیدگی، زمان بروز هاي صفات دادهمقایسه میانگین -1جدول 
مرکباتهايدانهالنسبی آب برگ در

محتوي نسبی آب برگmg/grمیزان کلروفیلژنوتیپ
(درصد)

تاوزتعداد ر
مشاهده آثار

(اسکور پوسیدگی ریشه
دهی یک تا ده)

پونسیروس

سیترنج

رافلمون

نارنج

2 -5

5 -5

4 -8

4 -2

68/43 ab

04/42 ab

90/45 a

86/31 c

45/37 bc

04/36 bc

13/33 c

66/36 bc

36/89 ab

13/94 a

10/86 ab

23/85 bc

55/79 c

20/78 c

03/80 c

00/83 bc

60

60

35

28

30

30

30

28

5/2 e

1/3 de

5/4 bc

5/5 a

8/3 cd

0/5 ab

5/4 bc

5/5 a

باشندنمی)P<0.05دار(اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی
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Abstract

Flooding stress is one of the problems affecting citrus orchards in northern parts of the
country which cause damage to root tissue water and nutrients uptake is disrupted, then
leading to the plant`s death. Citrus species and varieties show different levels of resistance
to stresses. In this study, in order to introduce resistant rootstocks to flooding stress, one
year old seedlings of four common rootstocks including Poncirus, Troyer Citrange, Sour
Orange and Rough lemon and four local genotypes from Kotra Research Station in
Mazandaran province named 5-2, 5-5, 8-4 and 2-4 were selected. The seedlings were
exposed to continual flooding stress and normal watering as control in a completely random
factorial design. Various factors were measured in this study. Concerning genotypes, the
root tissue of seedlings and their cells showed different levels of decay at different times.
Correlation between decay in root tissue chlorosis and leaf abscission was observed. The
first signs of halt in growth and root decay, was spotted in Rough lemon, 5-5, 8-4, 5-2 and
2-4 seedlings at around the 30th day. The more resistant seedlings included Rough lemon,
Poncirus and Troyer Citrange respectively 35 and 60 days of flooding. The data of relative
water content and the chlorophyll content of leaves showed that during the flooding
Citrange, Poncirus and rough lemon seedlings had greater RWC with values of 94.133,
89.362 and 86.100 and total chlorophyll of 42.040, 43,678 and 45.895 respectively.
Meanwhile, the most sensitive seedlings were 5-5, 5-2, 8-4 and Soure orange which after 25
to 30 days, apart from stopping to grow and root decay, the least measured values of RWC
and total chlorophyll were for them. Moreover, there is a direct correlation between plant
resistance to flooding, root decay and the values of RWC and chlorophyll content.

Key words: Citrus, Flooding, Rootstock
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