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 چکیده
میالدي مرسوم شد. در یک درخت  8111استفاده از پایه در تولید درختان پیوندي مركبات از اواسط دهه 

ا هاي رقم پیوندک جهت تولید محصولی بو نیز از ویژگیپیوندي، از مزایاي پایه مناسب با شرایط اقلیمی و خاكی 

شود. با توجه به تنوع شرایط خاكی و آب و هوایی كشور، استفاده از پایه گیري میكمیت و كیفیت مطلوب بهره

هاي زنده و تواند پتانسیل واقعی رقم پیوندک را در تولید محصول و نیز مقابله با تنشمناسب براي هر منطقه می

اسب هاي مركبات مننده نمایان سازد. بدین منظور در دستورالعمل فنی حاضر، پس از بررسی اجمالی انواع پایهغیرز

 براي جنوب ایران به ابعاد مختلف استفاده از پایه ولکامرلمون پرداخته شده است.

 هاي قلیایی، دانهال، رشد رویشی.ها: باردهی، پیوند، جاروي جادوگر، خاکكلید واژه

 همقدم
وقه گرفت. شیوع بیماري پوسیدگی طاز طریق كاشت بذر صورت میدرختان مركبات تکثیر در گذشته، 

میالدي، گرایش به استفاده از درختان پیوندي روي پایه  8142)گموز( در مركبات كشور ایتالیا باعث شد تا در سال 

ها، بروز درختان بذري شود. پس از گذشت سالنارنج كه متحمل به بیماري بود، افزایش یافته و جایگزین كاشت 

اي و رافلمون چهبرگهاي سهبیماري ویروسی تریستزا كه نارنج به آن بسیار حساس است، باعث جایگزینی آن با پایه

م تجاري هاي مختلف در ارقاها در مورد اثرات استفاده از پایهدر نواحی آلوده به این بیماري شد. به این ترتیب، بررسی

پورالیم، ها از قبیل رانگمركبات، توسعه و شتاب بیشتري گرفت كه در نهایت به معرفی انواع مختلفی از پایه

روي مختلف مركبات اما امروزه ارقام (. 1ها، سیتروملو و كلئوپاتراماندارین نیز منجر شد )پونسیروس، انواع سیترنج

هبود بعملکرد و ها در افزایش دهد تا از مزایاي پایهامکان میاین روش به باغدار شوند. كوپیوند می ي تجاريهاپایه

نده و غیرزنده موجود در منطقه مورد نظر استفاده هاي زبه تنشها آنمقاومت یا تحمل از كیفیت میوه و همچنین 

راي ب شود و الزم استنماید. بدیهی است كه سازگاري پایه انتخابی با رقم مورد نظر نیز موضوع مهمی محسوب می

و پیوندک  همه ارقام پایهترین پایه مطابق با شرایط اقلیمی و خاكی موجود اقدام نمود. هر رقم نسبت به انتخاب مناسب

 .تعلق دارند 8سیتروس جنسپونسیروس به  استثناءبهمركبات تجاري مورد استفاده 
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 های مرکباتپایه
پایه و  هاي مطلوب. این تركیب، ویژگیهستندمركبات داراي دو قسمت پایه و پیوندک پیوندي درختان 

كند. بنابراین انتخاب پایه قبل از احداث باغ بسیار مهم است. عالوه بر نگهداري گیاه در پیوندک را با هم مخلوط می

 پیوندک در شرایط ویژه خاک هیدروكربنی، سازگاري با هغذایی، تأمین ذخیر خاک، پایه مسئول جذب آب و مواد

خصوصیت پیوندک تحت تأثیر پایه قرار  21ها است. عقیده بر آن است كه بیش از و ایجاد تحمل به برخی بیماري

، سازگاري به سرماتحمل به  ها شامل قدرت رشد و اندازه درخت، عمق نفوذ ریشه در خاک،گیرد. این ویژگیمی

اندازه،  اي فیتوفترا و بالیت و نماتدها، عملکرد،هایی نظیر پوسیدگی ریشهاريمقاومت و تحمل به بیم شرایط خاک،

  (.84رسیدن میوه است )زمان كیفیت داخلی و  بافت،

هاي توان از مزایاي پایهها مناسب باشد، اما میتوان یافت كه از همه جنبهاي براي مركبات نمیدر مجموع پایه

در تولید پایه مركبات دو روش اصلی وجود دارد. یکی روش جنسی كه در آن از  موجود بیشترین استفاده را كرد.

ر شود. در استفاده از بذر دشود و دیگري روش غیرجنسی یا رویشی كه در آن از قلمه استفاده میبذر استفاده می

در اعماق خاک نیز  توانداي گسترش بیشتري داشته و حتی میتولید پایه، به دلیل تولید ریشه اصلی، سیستم ریشه

ها گسترش هاي نابجا، ریشهدلیل تولید ریشهبراساس روش آبیاري نفوذ داشته باشد اما در روش استفاده از قلمه، به

 ها آسیب بیشتري خواهند دید.كمتري یافته و در شرایط كمبود آب، این پایه

ید عنوان یک مزیت در تولات، بههاي نامیزه )آپومیکسی( در بذر برخی ارقام مركبتوانایی تولید جنین

لیل دهاي نوسالر براي تولید درختان یک باغ تجاري بهرود. دانهالشمار میهاي دانهالی نوسالر )خورشی( بهپایه

رخی هاي یکنواخت در بها براي تولید پایهدوره نونهالی و تأخیر در شروع باردهی، مناسب نیستند ولی از این دانهال

عنوان پایه هاي ویروسی براي استفاده بهبودن از بیماريدلیل عاريهاي بذري نوسالر بهشود. دانهاله میها استفادگونه

هاي بذري جنسی كه گاهی بسیار ضعیف یا ها برعکس دانهالروند. این دانهالكار میدرختان پیوندي مركبات به

نوسالر داراي  هاي بذريه و ارقام پیوندي روي این پایهباشند، پررشد بودبسیار قوي بوده و از لحاظ ژنتیکی متغیر می

هاي جنین بوده و با توجه به دگرگشن بودن مركبات، دانهالعملکرد باالتري هستند. برخی ارقام مركبات، تک

 (.81باشد )تولیدشده از بذر این ارقام، داراي تفرقه صفات می
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 های مرکباتبندی پایهطبقه
ها به سه (، این پایهpHبودن خاک )هاي مركبات به حالت اسیدي یا قلیاییحمل پایهبر اساس مقاومت یا ت

 شوند:بندي میگروه تقسیم

 هاي قلیایی )بخش قابل توجهی از مناطق جنوبی و مركزي كشور(هاي مناسب براي خاکپایه

 ولکامرلمون، رافلمون، هاي خویشاوند نظیرها و گونهنارنج و ارقام خویشاوند نظیر نارنج معمولی؛ لمون -

ها و هیبریدهاي آن نظیر رانگپورالیم، كلئوپاتراماندارین، نارنگی آلیمو )ماكروفیال( و بکرایی؛ نارنگی

 ها.لمون و كامکواتسانکی، تانجلوها و تانگورها؛ و زیرجنس پاپدا نظیر یوزو، ایچانگ

 ار ساحلی شمال كشور(اي از نوهاي عمدههاي اسیدي )قسمتهاي مناسب براي خاکپایه

د؛ فروت؛ پوملو و ارقام خویشاونها و سیتروملو؛ گریپهاي آن نظیر انواع سیترنجپونسیروس و دورگه -

 ها.و پرتقال

 هاي حدواسطپایه

 الیمها نظیر مکزیکنالیم -

واحی نهاي فوق در خیز ایران، هر یک از پایههاي مورد استفاده در نواحی مركباتبا توجه به تفاوت خاک

هاي مازندران و گیالن( اسیدي و هاي شمال كشور )استانعنوان یک قاعده كلی، خاکخاصی قابل استفاده است. به

ن شوند. بنابرایهاي فارس، هرمزگان، جنوب كرمان و خوزستان( قلیایی محسوب میهاي جنوب كشور )استانخاک

پاترا هایی نظیر نارنج، ولکامرلمون، كلئوال ایران و پایههایی نظیر ترویر و كاریزوسیترنج و سیتروملو در شمپایه

ماندارین، رانگپورالیم، آلیمو، رافلمون و بکرایی در جنوب ایران كارایی مناسبی خواهند داشت. البته در نواحی شرق 

 شود.اي میهاي سه برگچههاي آهکی مانع استفاده از پایهاستان مازندران، خاک

 نوب ایرانهای متداول در جپایه
الیم و در سطح محدود در حال حاضر در برخی مناطق جنوبی ایران عمده ارقام پیوندي روي پایه مکزیکن

ي مركبات به هاترین گونهكه این دو پایه جزء حساسشوند. با توجه به ایننارنج و در مواردي روي بکرایی تکثیر می
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هاي اند، براي مناطق داراي آلودگی قابل توصیه نبوده و از طرفی پایهشناخته شده 8بیماري فایتوپالسمایی جاروک

 اند.طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفتهاند، هنوز بهدیگري نظیر ولکامرلمون و نارنج كه توصیه شده

 (Citrus aurantifolia Swingleالیم )پایه مکزیکن
رد، اي گصورت درختچه. درخت آن بهمعروف استالیم نیز یم یا كیالسربارتندلیمو عمانی یا عنوان به

. استاواخر مهرماه تا  تیراز  آن در ایران كند. زمان برداشتكوتاه رشد كرده و ظاهر جالبی ایجاد میاي روي پایه

ت میوه پوسباشند. ها كوچک اما متراكم میاي و خاردار با سرعت رشد متوسط هستند. برگتركه متوسط،درختان 

تر كوچک گرم( 21-91) . اندازه میوه(8)شکل  ترش است هسبزرنگ، گوشت زرد نارنجی، بسیار معطر و آب میو

همین دلیل آن را لیموآب لیمو مصرف شده و بهعنوان آبآب میوه این رقم به است. گرم( 61-75الیم )پرشیناز میوه 

عنوان والد مادري و م حاصل تالقی یک گونه از جنس پاپدا بهالیگزارش شده است كه مکزیکن .(9نامند )نیز می

 (.87عنوان والد پدري است )بالنگ به

ذر، دلیل دارابودن خاصیت آپومیکسی در بشود، بهالیم كه به طور عام با عنوان لیموترش شناخه میمکزیکن

مومی از اقبال عه شده است. این گونه عمدتاً به صورت بذري تکثیر شده و در مواردي موجب ایجاد تنوع در این گون

عنوان پایه ارقام مختلف مركبات روبرو شده است، ولی با توجه به حساسیت شدید آن به خوبی در جنوب ایران به

بیماري جاروک، مدتی است از دستور كار متولیان دولتی تولیدكننده نهال در جنوب ایران خارج شده است. این 

مركبات  هايگیرد، نسبت به همه ارقام و گونهعنوان رقم پیوندک مورد استفاده قرار میگونه مركبات زمانی كه به

تر است و به همین دلیل سطح سوختگی و وزش بادهاي سوزان )لوار( مقاومدر جنوب كشور، نسبت به آفتاب

 زیركشت زیادي به منظور تولید میوه به خود اختصاص داده است. 

ما پایه روند، اشمار میهاي قلیایی بههاي حدواسط از نظر تناسب با خاکعنوان پایههها بكه الیمبا وجود این

ترین دالیل گیرد. از مهمطور وسیعی مورد استفاده قرار میقلیایی به pHهاي جنوب ایران با الیم در خاکمکزیکن

 توان به موارد زیر اشاره نمود:استفاده از این پایه می

 گیري از لیموترش؛واسطه آبآن به بودن بذردر دسترس -

                                                                 
2 WBDL 
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 شود؛وجود خاصیت چندجنینی در بذر آن كه منجر به تولید درصد زیادي دانهال نوسالر می -

 قوه نامیه باالي بذر حتی با وجود نگهداري در شرایط نامساعد انباري؛ -

 بودن دوره آمادگی آن براي پیوند؛سرعت رشد رویشی مناسب و كوتاه -

 روي آن با درصد باالي گیرایی پیوند؛ سهولت انجام پیوند -

 عملکرد باالي گیاه پیوندي روي این پایه. -

 
 الیممکزیکن -1شکل 

 

 (.Citrus aurantium Lپایه نارنج )
پذیري پرتقال روي نارنج به اما آسیب (2)شکل  در جهان است مركبات ترین پایه مورد كشتنارنج متداول

میزان زیادي استفاده از آن را در كشورهاي استرالیا، آرژانتین، برزیل، كالیفرنیا، اسپانیا، ویروس تریستزاي مركبات به 

. این پایه هنوز یک پایه عمده در اسپانیا در نواحی (81) آفریقاي جنوبی، فلوریدا و جنوب كارائیب كاهش داده است

وند. شلوده نزدیک به ویروس تریستزا آ ايعاري از ویروس تریستزا است اما این نواحی نیز ممکن است در آینده

. درختان (85) خوري استتازه هنارنج یک پایه عالی براي نواحی عاري از ویروس تریستزا و مخصوصاً براي تولید میو

. (25) كننددرختانی با قدرت رشد رویشی و اندازه متوسط تولید می وپیوندشده روي نارنج نسبتاً كُندرشدتر هستند 

درشت و هاي شنی بافتشود. عملکرد در خاکخیز تولید میهاي با بافت ریزتر و حاصلکرد در خاکبهترین عمل

ت به بالیت تر و نسبمیوه روي این پایه قابل قبول، با سطح پوست صاف هیابد. اندازغیرحاصلخیز بسیار كاهش می

فیت تر است. كیتر و صافنازکدودي آن تاحمانده و پوست تواند روي درخت باقیخوبی می. میوه بهاستمتحمل 

. نارنج كندپیوندک القاء می بهمقاومت به سرما را خوبی نارنج بهعصاره و گوشت روي این پایه در حد عالی است. 
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به  .(94) دروكار میهاي با زهکش ضعیف بهبه پوسیدگی طوقه فیتوفترایی متحمل است و به این علت در خاک

 .(21) پذیر استكننده و نماتد مركبات آسیببه نماتد سوراخنسبت اگزوكورتیس و زایلوپوروسیس متحمل است اما 

(. با این حال در 28بندي شده است )طبقهفیتوفترا پارازیتیکااین پایه مركبات در گروه بسیار متحمل یا مقاوم به قارچ 

 (.88دهد )، تحمل شرایط غرقابی كمتري از خود نشان میهایی نظیر ترویر و كاریزوسیترنجمقایسه با پایه

هاي قلیایی مدنظر است در برخی موارد در جنوب ترین پایه مركبات در خاکعنوان مناسبپایه نارنج كه به

دلیل كندرشد بودن این پایه و دیرباردهی ارقام پیوندي روي آن، كمتر كشور مورد استفاده قرار گرفته است اما به

مصرف مویژه با استفاده از عناصر كاستقبال باغداران است. هر چند تغذیه مناسب درختان پیوندشده روي نارنج بهمورد 

  هاي قلیایی جنوب كشور شود.تواند منجر به بروز پتانسیل واقعی این پایه در خاکنظیر آهن، منگنز و روي می

 
 نارنج -2شکل 

 

 (.Citrus spپایه بکرایی )
شود، شود. بکرایی كه به نام تلخو نیز شناخته میعنوان پایه استفاده میدر برخی مناطق ایران بهبکرایی 

. درختان آن داراي تاج فشرده، پرمحصول (9)شکل  شباهت زیادي به نارنگی دارد و طعم آن شبیه به لیموشیرین است

 ،این دورگ مشکالتترین دارا هستند. از مهم جنینی راباال بوده و بذرهاي آن درصد باالیی از چندpH و مقاوم به 

به پوسیدگی طوقه و ریشه، سرما و بیماري ویروسی كاچکسیا بوده و ساله  85ها در درختان شدن نوک شاخهخشک

هاي مركبات است كه در شرایط طبیعی باغ عالئم بیماري جاروک در . همچنین از معدود ژنوتیپ(9)است حساس 

شته در گذ .رودشمار میترین گونه مركبات به بیماري جاروک بهالیم، حساساز مکزیکنآن مشاهده شده و بعد 
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شده است  هاي مولکولی گزارشتصور بر این بود كه بکرایی دورگ نارنگی و لیموشیرین باشد اما با استفاده از روش

 (.29كه بکرایی احتماالً دورگ بین لیموشیرین و رافلمون است )

رار عنوان پایه پركاربرد، مورد استفاده قایی در برخی نواحی استان فارس نظیر داراب بهاز طرفی پایه بکر

تان بذري ذاتی میوه( و نیز عمر كوتاه درخدلیل كمدلیل دسترسی كمتر به بذر آن )بهگرفته است كه اخیراً بهمی

ل كیفیت دلیاصی در استان هرمزگان، بهگیرد. با این حال در نواحی خپیوندشده روي آن، كمتر مورد استفاده قرار می

ناطق گیرد. براي مثال، در مبهتر نارنگی سیاهو روي پایه بکرایی، این پایه همچنان مورد استقبال باغداران قرار می

خاصی از استان هرمزگان نظیر سیاهو، احمدي و فارغان كه عمده نارنگی محلی هرمزگان )موسوم به نارنگی سیاهو( 

گیرند. هاي پركاربرد مورد استفاده قرار میالیم به عنوان پایههاي بکرایی و مکزیکنشود، پایهتولید می در این مناطق

حال الیم است با اینبراساس تجربیات باغداران این منطقه، كیفیت نارنگی سیاهو روي پایه بکرایی بهتر از پایه مکزیکن

 ز پایه بکرایی است.الیم بیشتر امیزان تولید محصول روي پایه مکزیکن

 

 
 بکرایی -3شکل 

 

 (Citrus volkameriana Tan. and Pasqپایه ولکامرلمون )
عنوان یک پایه، درختان بزرگ و قوي با عملکرد زیاد و و به( 4)شکل یک دورگ لمون است این پایه 

دیگر كشورهاي حاشیه دریاي  طور وسیع در ونزوئال وبه و (84) كردهكیفیت متوسط تا ضعیف تولید  باهاي میوه

در ابتدا تصور بر این بود كه ولکامرلمون یک واریانت نارنگی و الیم باشد ولی بعدها  .(81) رودكار میكارائیب به

(. بذرهاي ولکامرلمون از لحاظ ظاهري فاقد چندجنینی 95عنوان دورگ بین نارنج و لمون یاد شده است )از آن به
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دست و یکنواخت تولیدشده از بذرهاي ولکامرلمون این نظریه را قوت هاي یکدانهال (. با این حال91هستند )

كه خروج حداقل دو جنین از بذر ولکامرلمون هاي تولیدشده از آن نوسالر هستند. ضمن اینبخشد كه همه دانهالمی

مقاوم بوده و تحمل خوبی به  8وسکعنوان پایه به بیماري قارچی مالوفور مشاهده شده است. این گونه مركبات، بهبه

 شرایط خشکی دارد. در مصر بهترین پایه براي پرتقال والنسیا و ناول معرفی شده است.

 

  

  
 مشخصه ظاهری میوه ولکامرلمون -4شکل 

 

معموالً شبیه به درختان تولیدشده روي پایه رافلمون اما نسبتاً قوي و شده روي پایه ولکامرلمون پیونددرختان 

ر چند هضعیف اما بهتر از رافلمون و رانگپورالیم است. تولیدي روي پایه ولکامرلمون پرمحصول هستند. كیفیت میوه 

ري خوتازه گیرند، كیفیتدر خصوص ارقام الیم و لمون كه عمدتاً جهت مصرف آب میوه مورد استفاده قرار می

 عنوان یک گزینه مناسب براي این ارقام مطرح است. اهمیتی چندانی ندارد و این پایه به

                                                                 
1- Mal-secco 
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یتوفترایی حساسیت كمتري از خود نشان ابه سرما و پوسیدگی ریشه فولکامرلمون درختان روي پایه 

و  كاچکسیا ،و نماتد مركبات كنندهبه نماتد سوراخنسبت دهند. این پایه به تریستزا و اگزوكورتیس متحمل اما می

ها سازگار بوده و براي بسیاري از شرایط خاكی وسیعی از خاک ه. به محدود(23و  26) پذیر استبالیت آسیب

ت و زمان مناسب اس ،شودها در نواحی كه میوه براي صنایع تبدیلی تولید میبراي پرتقالولکامرلمون مناسب است. 

 .(98) تاه استبرداشت خصوصاً در نواحی گرم كو

هاي قلیایی و رشد پایه ولکامرلمون به دلیل تحمل بهتر عامل بیماري جاروک، مقاومت مناسب به خاک

(. صالحی و همکاران واكنش 5و  4عنوان یک پایه امیدبخش در جنوب ایران مطرح است )رویشی بسیار مطلوب به

الیم مثبت و در ولکامرلمون منفی گزارش كردند و مکزیکنهاي آلوده بکرایی، نارنج اي پلیمراز را در دانهالزنجیره

شده بکرایی، نارنج و زنیهاي مایه(. در یک پژوهش، مدت زمان ظهور اولین عالیم بیماري جاروک در پایه3)

روز  212و  831، 815ترتیب روز و متوسط مدت زمان ظهور عالیم جاروک به 261و  865، 15ترتیب ولکامرلمون به

الیم، هاي مکزیکنل( عالیم جاروک فقط در دانها6خانکهدانی و همکاران ) زاده(. در تحقیق حسن7شد )گزارش 

هاي پیوندي و نیز در دانهال ولکامرلمون تا پایان زمان آزمایش عالیمی بکرایی و نارنج مشاهده شد و در تركیب

 مشاهده نشد.

الیم و شده مکزیکنزنیهاي مایهلیموترش را در دانهالصالحی و همکاران عالیم ظاهري بیماري جاروک 

اهده الیم مششده ولکامرلمون، نارنج و پرشینزنیهاي مایهبکرایی مشاهده كردند. برعکس، عالیم ظاهري در دانهال

ه دشزنیخانکهدانی و همکاران كه وجود فیتوپالسما را در پایه مایه زاده(. برخالف نتایج پژوهش حسن3نشد )

اي پلیمراز در پایه مذكور هاي صالحی و همکاران واكنش زنجیره(، در یافته6ولکامرلمون مثبت گزارش كردند )

یم التر از مکزیکن(. به عقیده صالحی و همکاران، بکرایی در مقابل بیماري جاروک حساس3منفی گزارش شد )

اند. هر چند این امکان تقریباً همگی آلوده بودهاست زیرا با وجود تعداد معدودي درخت بکرایی در مناطق آلوده 

عنوان ا بهها، بکرایی رتري باشد. آنوجود دارد كه بکرایی براي ناقل یا ناقلین احتمالی عامل بیماري میزبان مناسب

عرفی شد عنوان غیرحساس ممیزبان طبیعی فیتوپالسماي عامل بیماري جاروک معرفی كردند. همچنین ولکامرلمون به

(3.) 
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لمانتین به تر در پیوندک نوعی كدلیل تولید تاج بزرگتحت شرایط خشکی، استفاده از پایه ولکامرلمون به

(. همچنین این پایه منجر به تولید عملکرد تجمعی 82هاي دیگر برتري داشته است )در مقایسه با پایه آسیانام سیدي

هاي مختلف بر میزان رشد رویشی، وزن در بررسی تأثیر پایه(. 96قابل قبولی در نارنگی اكیتسو ساتسوما شده است )

، لمون الیم، لیسبونرقم مركبات شامل لیموشیرین، مکزیکن 81الیم، خشک و تركیبات معدنی پیوندک مکزیکن

تفاده پایه مورد اس عنوانفروت، نارنگی كارا، بکرایی، ولکامرلمون و نارنج را بهپرتقال محلی، نارنگی كلمانتین، گریپ

 (.5عنوان پایه برتر از لحاظ رشد رویشی و غلظت عناصر معدنی معرفی شده است )قرار گرفته و پایه ولکامرلمون به

هاي رشد نظیر مخمر و عصاره جلبکی، رشد طولی و قطري در شرایط استفاده یا عدم استفاده از محرک

(. در بررسی خصوصیات رویشی و زایشی پیوندک 27ت )داري بیشتر از نارنج بوده اسطور معنیدانهال ولکامرلمون به

IAC-5 هاي مختلف مركبات نظیر ولکامرلمون، رافلمون، سیترنج، پونسیروس، كلوپاتراماندارین و نارنگی روي پایه

(. در 92انداز درختان پیوندي روي پایه ولکامرلمون در زمره باالترین مقادیر گزارش شده است )سانکی، حجم سایه

و ولکامرلمون، گزارش شده  C-35رشد رویشی و زایشی ارقام مختلف پرتقال روي سه پایه بنتون سیترنج،  بررسی

گر انداز و برخی صفات كمی و كیفی میوه برتر از دو پایه دیاست كه پایه ولکامرلمون از نظر ارتفاع گیاه و حجم سایه

 (.85بوده است )

وي پایه ولکامرلمون در بسیاري از ارقام مركبات گزارش شده افزایش اندازه تاج درختان پیوندي مركبات ر

درصد بیشتر  63تا  23فروت ردبالش روي پایه ولکامرلمون نسبت به نارنج بین است. اندازه تاج درختان گریپ

(. توانایی پایه ولکامرلمون براي ایجاد درختان پرحجم در ارقام مختلف مركبات توسط بسیاري 99گزارش شده است )

روي پایه  IAC-5انداز پیوندک (. از طرفی بیشترین حجم سایه99و  21، 89، 81ز محققان گزارش شده است )ا

دست آمده است سیتروملو و اورالندوتانجلو بهسیترنج، سوئینگلهاي دیگر نظیر مورتونولکامرلمون در مقایسه با پایه

عنوان بهترین پایه براي پرتقال والنسیا در ولکامرلمون به پایه مركبات، پایه 3(. در یک بررسی ده ساله، در بین 22)

(. بیشترین درصد و سرعت گیرایی پیوند، طول و قطر پیوندک، سرعت رشد طولی و قطري 86كلمبیا معرفی شد )

ا الیم را در استفاده از پایه ولکامرلمون در مقایسه بهاي مختلف پرشینپیوندک و وزن تر و خشک پیوندک ژنوتیپ

الیم گزارش كردند. همچنین بیشترین غلظت عناصر آهن، مس، روي و منگنز و هاي نارنج، بکرایی و مکزیکنیهپا
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الیم پرشین هاي مختلفكمترین غلظت عناصر بور، سدیم و كلر در استفاده از پایه ولکامرلمون در پیوندک ژنوتیپ

هاي ولکامرلمون، رشد رویشی این پایه بسیار بیشتر هاي دانهال(. با وجود بروز عالیم شوري در برگ6دست آمد )به

 شود.هاي متداول است و تجمع عناصر در آن مانع از رشد رویشی آن نمیاز دیگر پایه

الیم در مناطق آلوده به بیماري جاروک لیموترش عنوان پایه مناسب پرشین( پایه ولکامرلمون را به4توكلی )

الیم، هاي كلئوپاتراماندارین، ولکامرلمون، بکرایی و مکزیکن شده قبلی، پایهجامهاي انمعرفی نمود. بر اساس بررسی

دلیل شیوع بیماري جاروک لیموترش و (. اما به83و  4، 2، 8اند )مستعد كشت در مناطق جنوبی ایران معرفی شده

ال مركبات در ري احتمالی زوالیم و بکرایی به این بیماري و نیز اخیراً گسترش بیماحساسیت شدید دو پایه مکزیکن

هاي دلیل مقاومت مناسب به خاکهاي حساس محدود شده است. از طرفی پایه نارنج بهجنوب ایران، استفاده از پایه

اند. پایه ولکامرلمون براي ارقام هاي امیدبخش در جنوب ایران تبدیل شده(، به همراه ولکامرلمون به پایه1قلیایی )

  ( مناسب تشخیص داده شده است.91الیم )( و پرشین24والنسیا )(، فراست97لمون )اتدایکنمختلف مركبات نظیر ك

توان ترین مزایاي پایه ولکامرلمون در تولید درختان پیوندي مركبات در جنوب ایران به موارد زیر میاز مهم

 اشاره نمود:

ظر نوالدهاي آن )نارنج و لمون( به با توجه به دورگه بودن این گونه مركبات و نظرات احتمالی در خصوص -

هاي پایه ولکامرلمون هاي قلیایی در هر دو والد( از مشخصهرسد خصوصیات بارز هر دو والد )نظیر تحمل خاکمی

 باشد؛

گرم است  7/53طوري كه وزن هزار دانه آن هاي مركبات است بهبذر ولکامرلمون بسیار ریزتر از بذر بقیه پایه -

تواند مشکل باالبودن قیمت بذر آن را پوشش گرم( بسیار ریزتر است. این موضوع می 849نارنج ) كه در مقایسه با

دهد چرا كه عالوه بر ریزبودن بذر، قوه نامیه نیز باال بوده و بازده تولید دانهال از بذرهاي آن بسیار باالتر از برخی از 

 ها نظیر نارنج است؛پایه

 شدي(؛شدن براي پیوند )پررسریع آماده -

 سهولت در پیوند و درصد باالي گیرایی پیوند؛ -

 مس، روي و منگنز و عدم جذب عناصر بور، سدیم و كلر.جذب مناسب عناصر كم مصرف نظیر آهن،  -
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 توسعه کشت درختان پیوندی مرکبات روی پایه ولکامرلمون در جنوب کشور
شود، تولید با توجه به خصوصیات ذكرشده براي پایه ولکامرلمون و در نظر گرفتن مزایاي این پایه، توصیه می

ها روي آن، در دستور كار تولیدكنندگان نهال قرار گیرد. ها و لمونویژه الیماین پایه و پیوند ارقام تجاري مركبات به

نارنج بسیار  الیم وها نظیر مکزیکنبذر آن در مقایسه با دیگر پایهدلیل كمبود بذر این پایه، قیمت در حال حاضر به

 كند. باال است، هر چند مزایایی كه براي آن برشمرده شد، باالبودن قیمت بذر آن را جبران می

ولید منظور تهاي این گونه مركبات در باغات جنوب كشور به تعداد معدود، بهبدین منظور، كشت دانهال

شود. در این خصوص، عالوه بر استفاده از بذر، آب میوه ولکامرلمون نیز جهت تهیه بذر توصیه می درختان مادري

 عنوان چاشنی قابل استفاده است. بودن بهبه دلیل ترش

هاي قلیایی شامل كلئوپاتراماندارین، آلیمو، رافلمون هاي ذكرشده مناسب براي خاکدر رابطه با دیگر پایه

تأثیر قرار  شدت تحتها بهها، استفاده از آنسفانه به دلیل عدم دسترسی به بذر مناسب این پایهو رانگپورالیم، متأ
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