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Introduction 

Pomegranate (Punica granatum L.) from the family Punicaceae, is an important and exportable fruit crop in 
Iran. At present, Iran is the leading producer of this fruit followed by India, Turkey and Spain. As the main area 
under pomegranate cultivation in Iran are located in arid and semi-arid adjacent to desert regions. Low irrigation 
water quality, lime induced Fe chlorosis, soil salinity, nutrient imbalance and soil-borne diseases are the most 
limiting factors in this areas. Currently about 760 genotypes and cultivars of pomegranate have been identified, 
collected and growth in Pomegranate Research Institute in Yazd province, central Iran. In rich collection, it is 
likely that some genotypes are tolerant to adverse environmental conditions but neglected due to their low 
quality fruits. These genotypes could be evaluated and used as potential rootstocks. ‘Rabab-e-Neyriz’ is one of 
the most important pomegranate cultivar that is planted in parts of western south of Iran to gather ‘Khafr-e-
Jahroom’ cultivar. Fruits in ‘Rabab-e-Neyriz’ cultivar are big with dark red color arils. In the last decades, there 
has been a tremendous towards using grafted/budded plants in fruit orchards. Moreover, the available reports 
indicate that rootstock could affect the tolerance of scion to soil borne diseases, lime-induced Fe-deficiency 
chlorosis and salinity stress that they can control with grafting on tolerance rootstocks. There are inadequate 
formations on the effects of rootstock on scion of pomegranate. The aim of the study was effects of three 
rootstocks; ‘Gorj-e-Dadashi’, ‘Gorj-e-Shahvar’ and ‘Post Ghermaz-e-Aliaghai’ on nutrient concentration of two 
pomegranate cultivars; ‘Rabab-e-Neyriz’ and ‘Khafr-e-Jahroom’; as scion. 

Material and Methods 

In order to investigate the interaction of rootstock and scion on nutrient uptake in two pomegranate cultivars 
‘Rabab-e-Neyriz’and ‘Khafr-e-Jahroom’, research was performed in the form of a factorial experiment in 
complete randomized blocks design with scion factors at two levels (‘Rabab-e-Neyriz’and ‘Khafr-e-Jahroom’) 
and the rootstock on four levels (‘Post Ghermaz-e-Aliaghai’, ‘Gorj-e-Dadashi’, ‘Gorj-e-Shahvar’and without 
graft) with five repetitions. Omega grafting method was used to production grafting plants. One year grafting 
plants were planted on farm with 2.0 m apart within rows and 4.0 m apart between rows. Non grafting cuttings of 
scions that rooted same time with rootstocks were planted in farm as control. In the first summer leaf samples 
were collected to determine macro and micro elements.   

Results and Discussion 

The results showed that the interaction of rootstock and scion is effective on the uptake of elements. The 
concentration of elements in the scion varied depending on the type of graft combination. The highest levels of 
phosphorus, potassium, and calcium of leaves were observed in the grafting plants of ‘Rabab-e-Neyriz’ scion on 
‘Gorj-e-Dadashi’ rootstock, ‘Khafr-e-Jahroom’ scion on ‘Gorj-e-Dadashi’ rootstock, and ‘Rabab-e-Neyriz’ scion 
on ‘Gorj-e-Shahvar’ rootstock, respectively. Also, the highest amounts of iron (75 mg/g dry weight), manganese 
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(65 mg/g dry weight), and copper (25 mg/g dry weight) were obtained from the grafting plants of ‘Rabab-e-
Neyriz’ scion on ‘Gorj-e-Dadashi’ rootstock, ‘Khafr-e-Jahroom’ scion on ‘Gorj-e-Dadashi’ rootstock and, in 
both scions on ‘Gorj-e-Shahvar’ rootstock compared to non-grafted plants.   

Conclusion 

The results of this research have shown that the amount of nutrients in the leaves of grafted pomegranate 
cultivars is not only influenced by the rootstock, but also by the genetics of the scion. The concentration of 
mineral elements in the scion is mainly related to the characteristics of the root system of rootstock, including the 
lateral and vertical expansion of the root, which increases the absorption of water and minerals. Due to the 
weaker root system, the ‘Post Ghermaz-e-Aliaghai’ has a lower concentration of mineral elements in the 
cultivars grafted on this rootstock. According to the results of the present study, the reason for the higher 
nutritional elements in plants grafted with the rootstocks of ‘Gorj-e-Dadashi’ and ‘Gorj-e-Shahvar’ can be 
attributed to the greater growth power of these roots  and their extensive root system. He attributed that wider 
research is recommended in this field. 
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 مقاله پژوهشی
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 ‘ خفر جهرم’و‘ رباب نیریز’اثر پایه و پیوندک بر جذب عناصر غذایی دو رقم انار

 

 5زینب حاتمیان -4مجید اسمعیلی زاده -3کیعلی اکبر محمدی میر -2نعیمه بی نیاز -*1حمیدرضا کریمی

 18/12/1399تاریخ دریافت: 

 04/02/1401 تاریخ پذیرش:

 

 چکیده

پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب   ‘ خفر جهرم’ و‘ رباب نیریز’به منظور بررسی اثر پایه و پیوندک بر جذب عناصر غذایی در دو رقم انار
گبر   ’ ،‘ت قرمبز علبی آقبایی   پوسب )’و پایه در چهار سطح ‘( خفر جهرم’و ‘ رباب نیریز)’های کامل تصافی با دو فاکتور پیوندک در دو سطح طرح بلوک
و بدون پیوند( و با پنج تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که برهمکنش پایه و پیوندک بر جذب عناصر تاثیرگذار است. بیشترین ‘گر  شهوار’، ‘داداشی

هبای پیونبدی ببا    ترتی  در نهبا  رگ بهدرصد ماده خشک( ب 59/2و کلسیم ) درصد ماده خشک( 95/0) درصد ماده خشک(، پتاسیم 89/0میزان فسفر )
مشباهده شبد.   ‘گبر  شبهوار  ’روی پایه‘ رباب نیریز’، پیوندک‘گر  داداشی’روی پایه ‘ خفر جهرم’، پیوندک ‘گر  داداشی’روی پایه ‘ رباب نیریز’پیوندک

گرم ببر گبرم وزن خشبک(    میلی 25و مس )گرم بر گرم وزن خشک( میلی 65گرم بر گرم وزن خشک(، منگنز )میلی 75همچنین بیشترین میزان آهن )
و در هبر دو پیونبدک   ‘گبر  داداشبی  ’روی پایه ‘خفر جهرم’، پیوندک‘گر  داداشی’روی پایه ‘ رباب نیریز’های پیوندی با پیوندک ترتی  در نها برگ به
 انار تاثیرگذار است.  صر معدنی شاخسارهتوان بیان کرد که نوع پایه بر غلظت عنااساس پژوهش فوق میدست آمد. بربه‘گر  شهوار’روی پایه

 
 منیزیم  انار، پیوند، پتاسیم، کلسیم، های کلیدی:واژه

 

   1 مقدمه

 Punicaceaeاز خانواده   .Punica granatum Lعلمی نام با انار
رویبد.  ای مبی گرمسیری و مدیترانهای است که در نواحی نیمهدرختچه
 اقالم از یکی آن میوة است و ایرانمیوه  درختان تریناز مهم انار یکی

و خبارجی کشبور را تشبکیل     مهم صادراتی ایران به بازارهای داخلبی 
دهد. قسمت وسیعی از سرزمین ایران که در محدوده کویر مرکزی می

واقع شده دارای شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک اسبت کبه   
نببوده و  صرفه کاشت اکثر محصوالت باغی از نظر اقتصادی مقرون به

دهند در نتیجه درخبت  ها نشان نمیکشاورزان رغبتی برای احداث باغ
 Behzadiتواند در چنین شرایطی اهمیت خاصی داشته باشد )انار می

Shahrbabaki, 2000 .)  باشبد و دارای  ایران منشاء پیدایش انبار مبی

                                                 
دانشبیار گبروه علبوم     و دانشبجویان کارشناسبی ارشبد   ، استادترتی  به -5و  4، 2، 1

 شگاه ولیعصر )عج( رفسنجان، ایرانباغبانی، دانشکده کشاورزی، دان
 (Email: h.karimi214@vru.ac.ir      نویسنده مسئو :               -)*

دانشیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصبر )عبج(    -3
 رفسنجان ایران

DOI: 10.22067/jhs.2022.69299.1031  

 760اضبر ببیش از  کبه درحبا  ح  طبوری تنوع ژنتیکی وسیعی است به
ژنوتی  و رقم انار در کلکسبیون مرکبز تحقیقبات کشباورزی و منبابع      

شود که گواه بر تنوع ژنتیکبی انبار در ایبران    طبیعی یزد نگهداری می
رقبم :   11در بین این تنوع وسیع فقبط   ولی( Shakeri, 2008) است

شیشبه  ’،‘ملس یزدی’زد، ملس سیاه دانه ی’،‘ملس ساوه’،‘رباب نیریز’
خبببزر ’،‘گنابببباد بجسبببتانی’،‘نبببادری ببببادرود ’،‘گبببر فبببردوس 

دارای ارزش ‘ زاغ عقبدا ’و ‘ قجاق قبم ’،‘اردستانی مه والت’،‘بردسکن
 تبوان در باشبند و مبابقی ارزش چنبدانی ندارنبد ولبی مبی      تجاری می

  .استفاده کردها از آنعنوان پایه نژادی و یا بههای بهکار
غلظبت  ببر   بسبزایی تباثیر  طریق قدرت جذب انتخبابی   ها ازپایه

معنبی کبه    این به (Toplu et al., 2008) پیوندک دارد عناصر غذایی
میبل بیشبتری دارنبد    خباک  عناصبر   در جبذب برخبی  هبا  برخی پایبه 

(Babalar and Pirmoradian, 2010که این باعث می )ود عناصر ش
مورد نیاز برای پیوندک فبراهم گبردد و از کمببود عناصبر کبه سبب        

 از جلبوگیری  ببرای  شبود، جلبوگیری شبود.   خسارت بر رقم پیوند می

 ها مشکلآن با مقابله که بر و کلر خصوص به عناصر بعضی از سمیت

. (Karimi, 2015) کبرد  استفاده مطلوب یهاپایه از توانمی نیز است
روی پیوند شده گ نارنگی کلمانتین در بردر بررسی میزان مواد معدنی 

https://jhs.um.ac.ir/
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https://doi.org/10.22067/jhs.2022.69299.1031


 1401، زمستان 4، شماره 36)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     794

هبا از نظبر غلظبت عناصبر     است کبه ببین پایبه    پایه گزارش شده 12
همچنین  .داری وجود داردبرگ پیوندک اختالف معنیدر مس  ،یزیمنم

داری ببر  ثیر معنبی أاست که نوع پایه تب در پژوهشی دیگر گزارش شده
 Rengel andدارد )غلظت عناصر معدنی برگ پیوندک نارنگی کینبو  

Damon, 2008 .)   همانند مرکبات در مبورد پسبته(Tavallali and 

Rahemi, 2007)  و سی (Erdal et al., 2008 )   نیبز گبزارش شبده 
ایه غلظت عناصر معدنی برگ پیوندک را تحبت تباثیر قبرار    است که پ

 .دهدمی
پرتقبا    تغییبرات میبزان جبذب عناصبر غبذایی در      ،ایدر مطالعه

و بررسبی   کاریزو سیترنج والنسیا روی سه پایة نارنج ، ترویر سیترنج و
موجود در منگنر، پتاسیم و مس  منیزیم،عناصر غلظت که  گزارش شد

بباالتر از سبایر ترکیببات    کاریزو سیترنج،  پایه برگ گیاهان پیوندی با
(. اگرچه گزارشات متعددی در Toplu et al., 2008باشد )پیوندی می

ارتباط با تاثیر نوع پایبه در میبزان عناصبر غبذایی پیونبدک در سبایر       
دلیبل تکثیبر آن از طریبق    درختان میوه وجود دارد ولی در مورد انار به

(. Vazifeshenas et al., 2009شبود ) لمه گزارشات اندکی دیده میق
( اثر Karimi and Nowrozy, 2017در پژوهشی کریمی و نوروزی )

هببای رشببدی و و پیونببدک بببر پارامترهببای گیرایببی، شبباخ  پایببه
ی کردنبد و گبزارش کردنبد کبه بهتبرین      اکوفیزیولوژیکی انار را بررس

گبر   ’درصد گیرایی و پارامترهبای رشبدی در ترکیب  پیونبدی پایبه      
حاصبل شبد. همچنبین در پبژوهش     ‘ رباب نیریبز ’با پیوندک ‘ شهوار

( Karimi and Hassanpour, 2016دیگری کریمبی و حسبن پبور )   
ببر مقاومبت انبار    ‘ ملس یزدی’و  ‘ت  و لرز’ضمن بررسی اثرات پایه 

در شرایط تنش شوری گزارش کردند که ترکی  پیوندی ‘ گبری’رقم 
دارای کمترین میبزان سبدیم و کلبر  و    ‘ ت  و لرز‘گبری بر روی پایه 

باشبد. گبزارش شبده    بیشترین میزان کلسیم در نیمه پایینی شاخه می
ری متفاوت میکربنات آب آبیااست که واکنش ارقام انار به میزان بی

ای که برخی از ارقام راندمان بباالتری در جبذب آهبن در    گونهباشد به
 Karimiکربنات باالی آب آبیاری دارند. کریمبی و عینبی )  شرایط بی

and Eini Tari, 2015)   ( و عینبی و همکبارانEini Tari et al., 

 15هایی جداگانه گزارش کردنبد کبه در غلظبت    ی پژوهش( ط2014
کربنات سدیم کمترین وزن خشک ریشه و شاخساره در میلی موالر بی

های اخیبر مبحبث   مشاهده شد. از آنجایی که در سا ‘ زاغ یزدی’رقم 
های محیطبی  های مقاوم به تنشپیوند در انار به منظور استفاده از پایه

عی در خصوص تاثیر پایه بر جذب عناصر باشد و گزارش جاممطرح می
پوسبت قرمبز   ’منظور تاثیر ارقبام  در انار وجود ندارد لذا این پژوهش به

عنبوان پایبه ببر غلظبت     به‘ گر  شهوار’و ‘ گر  داداشی’،‘علی آقایی
عنبوان  ببه ‘ خفبر جهبرم  ’و ‘ رباب نبی ریبز  ’عناصر غذایی دو رقم انار 
 پیوندک به اجرا در آمد.    

 

 هاوشمواد و ر

ببر   منظور بررسی اثبر پایبه  به 1396 -1398این آزمایش در سا  
ببه  ‘ خفر جهرم’و ‘ رباب نیریز’ های انارپیوندکغلظت عناصر غذایی 

صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد. 
خفبر  ’و ( RN)‘ ربباب نیریبز  ’فاکتور او  پیوندک در دو سطح شبامل  

پوسبت قرمبز   ’اکتور دوم پایه در چهار سطح شبامل  و ف( KN)‘ جهرم
( و GSH‘  )گبر  شبهوار  ‘(، GD‘ )گبر  داداشبی  ‘(، PZ)‘علی آقایی
درختان پیوندی مبورد اسبتفاده    تکرار انجام شد. 5( و با Cبدون پیوند)
بعد از پیوند )پیوند از نوع امگا بوسیله قیچی پیوند زنی(  1392در سا  

کشت شده بودند. درختان با دور آبیاری متر  4×2در مزرعه به فواصل 
شدند و تا زمان انجام این تحقیق هیچ کودی دریافت روز آبیاری می 6

گیری عناصر غذایی برگ در اواسط تیرماه از وسط نکردند. جهت اندازه
آوری شد و ببه آزمایشبگاه   تصادفی جمع طوربههای بالغ ها برگشاخه

گیبری شبد   ر ایبن آزمبایش انبدازه   انتقا  داده شد. عناصر غذایی که د
شامل: فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی، منگنز و مس 

گبرم   5/0آسیاب شده،  خشکهای بود. برای تهیه عصاره ابتدا از برگ
درجه سلسیوس به مدت نیم سباعت و   250توزین و در کوره با دمای 

داده شبد  ساعت قرار  3درجه سلسیوس به مدت  550سپس در دمای 
یدکلریدریک اسب لیتر میلی 5تبدیل به خاکستر شدند. سپس  هانمونهتا 
نرما  به هر نمونه افزوده شد و در پایان توسط آب مقطر به حجبم   2
گیری مستقیم جهت اندازه طوربهلیتر رسانیده شد. این عصاره میلی 50

 گیبری سدیم، پتاسیم، آهن، روی و منگنز اسبتفاده شبد. ببرای انبدازه    
کشبور  سباخت   JENWYAY) سبنج شعلهپتاسیم و سدیم از دستگاه 

گیری عناصر روی، منگنز، مس و آهبن از  ( و برای اندازهPEP7 آلمان
( استفاده شبد.  Avanta-PM, GbG-Australiaدستگاه جذب اتمی )

( و کلسبیم و  Gupta et al., 1993فسفر با روش کوپتا و همکباران ) 
-( انبدازه Hassanzadeh et al., 2006زیم از طریق تیتراسبیون ) منی

 SAS افبزار نرمها با استفاده از گیری شد. در پایان تجزیه آماری داده

جهت مقایسه میبانگین   LSDصورت گرفت و همچنین از آزمون  9.4
صبورت   Excel رافبزا نبرم ها استفاده شد. ترسیم نمودارها توسبط  داده

 پذیرفت.
 

 نتایج و بحث

 پتاسیم 

اثبر سباده پایبه و    ( نشان داد کبه  1جدو  نتایج تجزیه واریانس )
یبک درصبد ببر    احتما  در سطح  و پیوندک پایههمچنین برهمکنش 

ه براسباس نتبایج مقایسب   همچنبین  دار ببود.  معنیبرگ پتاسیم  غلظت
 درصد ماده خشک( 95/0) بیشترین مقدار پتاسیم( 1شکل )ها میانگین

و ‘ خفر جهبرم ’، پیوندک ‘گر  داداشی’پایه نها  پیوندی با مربوط به 
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پایبه  نها  پیوندی با مربوط به درصد ماده خشک(  60/0آن )کمترین 
ببین ترکیب  پیونبدی    اگرچبه   ،پوست قرمز، پیوندک رباب نی ریز بود

 .مشاهده نشدداری شاهد تفاوت معنیبا فوق 

 
 های مختلفپیوند شده روی پایه‘ خفر جهرم’و ‘ رباب نی ریز’تجزیه واریانس اثر پایه بر جذب عناصر معدنی دو رقم انار  -1جدول 

Table 1- The ANOVA results for the effect of rootstock on mineral concentration of the pomegranate cv. Rabab-e- Niriz‘ and 

Khafr-e- Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05) 

درجه  

 آزادی
DF 

   
 میانگین مربعات
Mean Squares 

    

Soure of 

variations 

 منابع تغییرات

 سدیم
Na 

 پتاسیم
K 

 کلسیم
Ca 

 منیزیم
Mg 

 فسفر
P 

 آهن
Fe 

 روی
Zn 

 مس
Cu 

 منگنز
Mn 

 بلوک

 Block 
 

4 0.0000008ns 0.01977ns 0.09886ns 0.03607ns 0.01393ns 516.9370ns 11.445ns 7.5300ns 51.8796ns 

 پایه
Rootstock 

3 0.0000131* 0.0684** 0.11625** 0.09458** 0.01377ns 261.8125* 86.4726** 137.8095** 655.9756** 

 پیوندک
Scion 

1 0.000153** 0.0149ns 1.90592* 0.90535** 0.50199** 151.9629ns 2.5790ns 8.81856ns 226.9522* 

 پیوندک ×پایه
Scion×Rootstock 

3 0.0000104* 0.02431* 1.76785** 0.05345** 0.4745** 1045.4746** 12.4139* 11.445* 273.7390* 

Error 
 56.1571 37.032 4.2623 88.2544 0.010025 0.01605 0.24055 0.2652 0.0000034 18 خطای کل

C.V (%) 
 13.795 9.737 8.490 14.983 17.769 22.54 25 8.876 2.940 - ضری  تغییرات

 باشد.دار بودن میو غیر معنی درصد 5و  1احتما  دار بودن در سطح به ترتی  نشان دهنده معنی ns* و  **،
**, * and ns indicate significant at the 1% and 5% of probability levels and non-significant, respectively. 

 

 
 های مختلفپیوند شده بر روی پایه‘ خفر جهرم’و ‘ رباب نیریز’ ارقامپیوندک بر میزان پتاسیم برگ انار  ×برهمکنش پایه  -1شکل 

Figure 1- The interaction effect of rootstock ×scion on the K concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05) 
 

توانبایی پایبه در    میزان پتاسیم اندام هوایی در درختان پیوندی به
 رسبد پایبه  نظبر مبی  جذب پتاسیم و انتقا  آن به اندام هوایی دارد. به 

 باالتریکارایی گسترده ای دلیل داشتن سیستم ریشهبه ‘گر  داداشی’
گزارش شده اسبت کبه کبارایی جبذب پتاسبیم       .دارددر جذب پتاسیم 

توسط گیاه وابسته به ساختمان و حجم ریشه، ظرفیبت جبذب بباال در    
سطح ریشه و همچنین ظرفیت غیر قابل تباد  حرکت پتاسیم توسبط  

(. در پژوهشببی ;Toplu et al., 2008 Rom, 1991ریشببه دارد )

( ضبمن بررسبی   Karimi and Nowrozy, 2017کریمی و نوروزی )
هبای  روی پایبه ‘ رباب نی ریبز ’و ‘ خفر جهرم’درصد گیرایی ارقام انار 

گبزارش  ‘ پوست قرمبز علبی آقبایی   ’و ‘ گر  داداشی’و ‘ گر  شهوار’
-های رشدی پیوندک با استفاده از پایبه خ کردند که باالتر بودن شا

تر ای گستردهبخاطر سیستم ریشه‘ گر  داداشی’و ‘ گر  شهوار’های 
نتبایج  باشبد.  دنبا  آن جذب آب و مواد غذایی بهتر میها و بهاین پایه
 Sherafati andشبرافتی و حکبم آببادی )   ببا نتبایج    فبوق پبژوهش  
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Hakmabadi, 2015،مبنی بر اثر پایه بر جبذب عناصبر    ( روی پسته
هبای پسبته )رقبم کلبه     غذایی پیوندک مطابقت دارد. ایشان تاثیر پایه

آباد، برگ سیاه، سرخسی و دانشمندی( در قوچی، اکبری، بادامی فیض
جذب عناصر غذایی دو رقم پسته اکبری و برگ سیاه را مورد بررسبی  

رقم اکبری نسبت ببه رقبم ببرگ سبیاه      قرار دادند و گزارش دادند که
 غلظت پتاسیم برگ بیشتری دارد. 

 

 کلسیم 

اثر ساده پیوندک در ( نشان داد که 1جدو  نتایج تجزیه واریانس )
ببرهمکنش پایبه و   سطح احتما  پنج درصد، همچنین اثر ساده پایه و 

دار سبیم ببرگ معنبی   کل میزانک درصد بر احتما  یپیوندک در سطح 

بیشبترین مقبدار   نشبان داد کبه   ( 2شکل سه میانگین )بود. نتایج مقای
مشباهده  ‘ گر  شبهوار ’پایه  با‘ رباب نیریز’کلسیم در ترکی  پیوندی 
داری ببین ترکیب  پیونبدی فبوق ببا ترکیب        شد اگرچه تفاوت معنی

پوسبت قرمبز علبی    ’و ‘ اداشیگر  د’های با پایه‘ خفر جهرم’پیوندی 
مشاهده نشد. بباالتر ببودن غلظبت کلسبیم ببرگ در ترکیب        ‘ آقایی

درصد ماده خشک(  59/2‘ )گر  شهوار’با پایه ‘ رباب نی ریز’پیوندی 
تر ترکی  پیونبدی فبوق و سبطح تبخیبر     دلیل رشد رویشی مطلوببه

یی باشد که عامل اصلی در انتقا  کلسبیم ببه انبدام هبوا    باالتر آن می
 است. 

  

 
 های مختلفپیوند شده بر روی پایه‘ خفر جهرم’ و‘ رباب نیریز’ مارقاپیوندک بر میزان کلسیم برگ انار  ×برهمکنش پایه  -2شکل 

Figure 2- The interaction effect of rootstock ×scion on the Ca concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05)  

 

 منیزیم

اثرات ساده پایبه و   نشان داد که (1جدو  نتایج تجزیه واریانس ) 
 احتمبا  یبک  برهمکنش پایه و پیوندک در سطح  پیوندک و همچنین

س نتبایج مقایسبه   دار ببود. براسبا  معنبی ببرگ  منیزیم  میزاندرصد بر 
خفبر  ’هبای پیونبدی حاصبل از پیونبدک     ترکی  (3شکل ) هامیانگین
برگ بیشتری نسبت ببه ترکیب   میزان منیزیم ها با تمامی پایه‘ جهرم

ها داشت. نتایج نشان داد کبه  با تمامی پایه‘ رباب نیریز’های پیوندی 
کمتبرین  کبه  طبوری گذار بودند ببه ها بر غلظت منیزیم برگ تاثیر پایه

-علبی  پوست قرمز’پایه  با‘ نی ریز رباب’در رقم غلظت منیزیم برگ 

با توجبه ببه اینکبه در    . درصد ماده خشک( مشاهده شد 32/0‘ )آقایی
منجبر ببه   ‘ آقبایی پوست قرمبز علبی  ’های مورد استفاده پایه بین پایه

تما  وجود دارد شد این اح‘ رباب نی ریز’کاهش رشد رویشی انار رقم 
ای که غلظت پایین این عنصر در ایبن پایبه ناشبی از سیسبتم ریشبه     

کریمبی و مبالکی   ببا نتبایج   فوق نتایج پژوهش ضعیف این پایه باشد. 
( ببر روی  Karimi and Maleki Kuhbanani, 2015کوهبنبانی ) 

روی سبی  و   (Muharrami et al., 2011)محرمی همکاران پسته، 
مبنی ببر اثبر    ʿبهʼروی  (Shamsi et al., 2011)شمسی و همکاران 

 .مطابقت دارد پایه بر غلظت عناصر معدنی برگ پیوندک
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Figure 3- The interaction effect of rootstock and scion on the Mg concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05)  

 

 سدیم

اثر ساده پیوندک در  ( نشان داد که1جدو  س )نتایج تجزیه واریان
برهمکنش پایه و  سطح احتما  یک درصد و اثر ساده پایه و همچنین

دار ببود.  یک درصد بر میبزان سبدیم معنبی   احتما  پیوندک در سطح 
 پوست قرمز’ هایایهپکه نشان داد ( 4شکل ها )مقایسه میانگیننتایج 
خفبر  ’رقبم  پیونبدک   در سب  کاهش میزان سبدیم ببرگ  ‘ آقاییعلی
در سب  افبزایش سبدیم ببرگ    ‘ گر  داداشی’پایه و همچنین ‘ جهرم

و سبایر   ندشد گیاهان غیر پیوندینسبت به ‘ رباب نیریز’رقم پیوندک 
مقایسبه   داری بر سدیم ببرگ نداشبتند.  های پیوندی تاثیر معنیترکی 
 درمیزان سبدیم  بیشترین ان پیوندی و غیر پیوندی نشان داد که گیاه

استفاده از پایبه  مشاهده شد و ‘ خفر جهرم’رقم  های غیر پیوندینها 
 سب  کاهش سدیم اندام هوایی این رقم شد. ‘آقاییپوست قرمز علی’

تاثیر پایه در کاهش جبذب و انتقبا  سبدیم ببه پیونبدک در درختبان       
 ;Tavallali and Rahemi, 2007) مختلببف گببزارش شببده اسببت

Pestana et al., 2011   در پژوهشببی حسببن پببور و همکبباران .)
(Hassanpour et al., 2015 اثر دو پایه انار )’  ملبس  ’و  ‘تب  و لبرز

تحبت شبرایط شبوری     ‘گببری ’م را بر غلظت سدیم برگ رقب  ‘یزدی
داری ببر میبزان   بررسی کردند و گزارش دادند که نوع پایه تاثیر معنی

 جذب سدیم توسط ریشه دارد که با نتایج فوق همخوانی دارد.

 

 
 ختلفهای مپیوند شده بر روی پایه‘ خفر جهرم’ و‘ رباب نیریز’ارقام پیوندک بر میزان سدیم برگ انار  ×برهمکنش پایه  -4 شکل

Figure 4- The interaction effect of rootstock ×scion on the Na concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05)  
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 فسفر

اثر ساده پیوندک در نشان داد که ( 1جدو  نتایج تجزیه واریانس )
احتما  برهمکنش پایه و پیوندک در سطح  سطح احتما  یک درصد و
در  (5شبکل  )دار بود. براسباس نتبایج   معنی پنج درصد بر میزان فسفر

پیونبدی ببا    هاینها داری بین تفاوت معنی‘ خفر جهرم’رقم پیوندک 
صبورتی مشاهده نشبد در ر ارتباط با فسفر برگ های غیرپیوندی دنها 

سبب  افبزایش   ‘ گر  داداشبی ’، پایه ‘رباب نیریز’رقم پیوندک که در 
درصد ماده خشک( نسبت ببه گیاهبان غیرپیونبدی     89/0)فسفر برگ 

مرببوط ببه   درصد ماده خشک(  38/0) میزان فسفر برگکمترین . شد
جبذب فسبفر    بود.‘ خفر جهرم’، پیوندک ‘گر  شهوار’ترکی  پیوندی 

ای و گاهبأ همزیسبتی   توسط گیاهان وابسته به گسترش سیستم ریشه

هبای مفیبد خباک از جملبه میکبوریزا دارد. در      ریشه با میکروارکانیزم
سی  ببر میبزان     M9، MM111،MM106های پژوهشی نقش پایه

 و دلیشببز، فببوجی گلببدن تجبباری رقببم جببذب عناصببر غببذایی سببه 
در   M9ار گرفت و گزارش شبد کبه پایبه   مورد بررسی قر دلباراستیوا 

کبه در راسبتای    ببود  در جذب فسفر کارآمبدتر  دیگر پایه دو با مقایسه
باشبد  پژوهش فوق مبنی بر تباثیر پایبه ببر میبزان جبذب فسبفر مبی       

(Shaeri et al., 2014   در پژوهش دیگری ببر روی سبی .)   گبزارش
 ارتبباط  سبی   مختلبف  هبای پایبه  دربرگ فسفر  میزان است کهشده

 ,Mohammadiدارد ) پیونبدگاه  ازفسبفر   انتقبا   میبزان با  مستقیمی

2004.) 

 

 
 های مختلفپیوند شده بر روی پایه‘ خفر جهرم’ و ‘رباب نیریز’ارقام پیوندک بر میزان فسفر برگ انار  ×برهمکنش پایه  -5شکل 

Figure 5- The interaction effect of rootstock ×scion on the P concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05) 
 

 مس 

ت مبورد  ( نشان داد که از بین اثبرا 1جدو  نتایج تجزیه واریانس )
یبک درصبد و ببرهمکنش    احتمبا   بررسی  اثرات ساده پایه در سطح 

پنج درصد بر میزان مس برگ معنبی احتما  پایه و پیوندک در سطح 
 میبزان بیشبترین   (6شبکل  ) هادار بود. براساس نتایج مقایسه میانگین

تفباوت   کبه  دببو ‘ گر  شهوار’در هر دو رقم مربوط به پایه برگ  مس
کمتبرین مقبدار    .داری با سایر ترکیبات پیوندی و شباهد داشبتند  معنی

گرم برگبرم وزن خشبک( در ترکیب  پیونبدی     میلی99/12مس برگ )
دار بدون تفاوت معنبی ، ‘پوست قرمز علی آقایی’پایه با  ‘رباب نی ریز’

‘ پوسبت قرمبز علبی آقبایی    ’ببا پایبه   ‘ خفر جهبرم ’با ترکی  پیوندی 
 نبوع  داد کبه . نتایج به دست آمده در این تحقیبق نشبان   مشاهده شد

به طور معنی داری میزان مس برگ را تحت تاثیر قرار  ترکی  پیوندی
‘ خفبر جهبرم  ’و  ‘رباب نبی ریبز  ’طوری که در هر دو رقم به دمی ده

دلیبل  کبه ببه   مشباهده شبد  ‘ گر  شهوار’پایه  بابیشترین میزان مس 
باشبد. در  جبذب ایبن عنصبر مبی    ای قوی ایبن پایبه در   سیستم ریشه

( اثر چهار پایه )نارنج، بکرائی، Abutalebi, 2010پژوهشی ابوطالبی )
لیمببوآب و ولکببامرلمون( را بببر میببزان عناصببر بببرگ در پیونببدک    

 تبأثیر  پایبه  ارالندوتانجلو مورد بررسی قرار داد و گزارش داد که نبوع 

 همه روی کلسیم که غلظتدارد بطوری ناصر برگع میزان بر دارمعنی

و غلظبت   مطلبوب  حبد  از تبر کم لیموآب پایه روی منگنز تنها و هاپایه
  .بود مطلوب حد از زیادتر هاپایه تمام روی مس
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Figure 6- The interaction effect of rootstock ×scion on the Cu concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05) 
 

 روی

( نشبان داد اثبرات سباده پایبه در     1جدو  نتایج تجزیه واریانس )
احتما  همکنش پایه و پیوندک در سطح یک درصد و براحتما  سطح 

هبا  دار بود. نتایج مقایسه میانگینپنج درصد بر میزان روی برگ معنی
نشان داد که در هر دو رقم استفاده از پایبه سبب  افبزایش    ( 7شکل )

بیشترین مقبدار   .شد های غیرپیوندینها به غلظت روی برگ نسبت 
پیونبدک  مرببوط ببه   گرم برگرم وزن خشک( میلی 26/28)روی برگ 

داری با نهبا  بود اگرچه تفاوت معنی‘ گر  شهوار’ با پایه‘ رباب نیریز’

-نداشت. در گزارش‘ گر  داداشی’با پایه  ‘رباب نی ریز’های پیوندی 

هبای  بیان شده اسبت کبه پایبه   های متعددی روی سایر درختان میوه 
درختببان میببوه از لحبباع جببذب عنصببر روی دارای کببارایی متفبباوتی  

 ,.Hassanpour et alباشند. در پژوهشی حسن پور و همکباران ) می

را بر جذب عناصبر   ‘ملس یزدی’و  ‘ت  و لرز’( اثر دو پایه انار 2015
هبای  ی کردند و گزارش دادند کبه نهبا   بررس ‘گبری’غذایی انار رقم 

های غیرپیوندی داشتند که پیوندی میزان روی بیشتری نسبت به نها 
 باشد.در راستای پژوهش فوق می

 

 
 های مختلفپیوند شده بر روی پایه ‘خفر جهرم’ و ‘رباب نیریز’ارقام پیوندک بر میزان روی برگ انار  ×برهمکنش پایه  -7شکل 

Figure 7- The interaction effect of rootstock ×scion on the Zn concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05) 
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 منگنز

نش پایبه و  همکب ( نشان داد که بر1جدو  نتایج تجزیه واریانس )
دار یک درصد بر میزان منگنبز ببرگ معنبی   احتما  پیوندک در سطح 

‘ خفبر جهبرم  ’در رقم ( 8شکل )ها بود. براساس نتایج مقایسه میانگین
گبرم برگبرم   میلی 14/34)که سب  کاهش ‘ گر  داداشی’به جزء پایه 
هبای  یر ترکیب  معنی دار میزان منگنز برگ شبد در سبا  وزن خشک( 

هماننبد  ‘ رباب نیریبز ’در رقم داری مشاهده نشد. پیوندی تفاوت معنی
سبب  کباهش   ‘ گبر  شبهوار  ’و ‘ گر  داداشی’پایه ‘ خفر جهرم’رقم 
دار میزان منگنز برگ نسبت به گیاهان غیر پیوندی شدند. در هر معنی

ر داری بب تباثیر معنبی  ‘ پوست قرمز علی آقایی’دو رقم استفاده از پایه 
گبر   ’پایبه  غلطت منگنز برگ نسبت به گیاهان غیر پیوندی نداشتند. 

در هبر دو رقبم سبب  کباهش غلظبت منگنبز ببرگ شبد در         ‘ شهوار

پوست قرمز ’میزان منگنز بر روی پایه ‘ خفر جهرم’در رقم که صورتی
دلیبل  توانبد ببه  نسبت به شاهد افزایش نشان داد کبه مبی   ‘علی آقایی

روی این پایه باشد. کمتبر ببودن میبزان     کاهش رشد رویشی این رقم
علت رشد بیشتر اندام هبوایی و  احتماالً به‘ گر  شهوار’عناصر در پایه 

نسببت  اساس این پدیده افزایش جذب عنصر بهپدیده رقیت دانست. بر
ی تباثیر پایبه  باشد. در پژوهش مشابهافزایش زیست توده گیاهی نمی

اصبر پرتقبا  والنسبیا در شبرایط     های نارنج و ولکامریانا بر غلظبت عن 
خاک قلیایی بررسی شد و گزارش شد که نوع پایبه تباثیر بسبزایی در    

که گیاهان پیونبدی ببا پایبه نبارنج     غلظت منگنز پیوندک دارد بطوری
باشبد  دارای منگنز بیشتری می باشند که در راستای پژوهش فوق می

(Tadaeon and Moafean, 2009 .) 
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Figure 8- The interaction effect of rootstock ×scions on the Mn concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05)  
 

 آهن

همکنش پایه برتنها ( نشان داد که 1جدو  نتایج تجزیه واریانس )
دار معنبی  ببرگ یک درصد بر میزان آهبن  احتما  و پیوندک در سطح 

گبر   ’جز پایبه  که بهنشان داد  (9 شکل) هابود. نتایج مقایسه میانگین
ربباب  ’دار میزان آهبن ببرگ در رقبم    سب  کاهش معنی که‘ داداشی
شد در سایر ترکیبات پیوندی گرم بر گرم وزن خشک( میلی 40)‘ نیریز

 مشباهده نشبد.   گیاهان غیر پیوندی در هر دو رقمداری با تفاوت معنی
هبای کشبور بعبد از    ساسی در بباغ با توجه به اینکه یکی از مشکالت ا

باشبد،  کربنات کلسیم خاک مبی مسئله شوری و خشکی، باال بودن بی
کربنات های متحمل به کلروز برگی ناشی از بیدستیابی و انتخاب پایه

تواند در زمینه اصالح ارقام و همچنین شبناخت بهتبر   باالی خاک می
دسبت  نتایج ببه د. فیزیولوژی و بیولوژی تحمل به کلروز مفید واقع شو

میبزان آهبن   بر  نوع ترکی  پیوندیکه  دادآمده در این تحقیق نشان 
بیشبترین میبزان   ‘ خفر جهرم’طوری که در رقم به گذار بودبرگ تاثیر 
های دیگر به در پژوهشمشاهده شد. ‘ گر  داداشی’پایه  گ باآهن بر

ندک های درختان میوه در جذب عناصر غدایی پیوتوانایی مختلف پایه
پرداخته شده است که در راستای پژوهش فوق مبنی بر تاثیر پایبه ببر   

 Abutalebi, 2010; Naeiniباشد )میزان غلظت عناصر پیوندک می

et al., 2004; Muharrami et al., 2011 در پژوهشی ابوطالبی و .)
( ضمن بررسی تباثیر پایبه ببر غلظبت     Abutalebi, 2010مکاران )ه

عناصر معدنی لیمو شرین پیونبده شبده ببر روی پایبه هبای مختلبف       
های پیوندی با پایه لیمبو شبیرین دارای آهبن    گزارش کردند که نها 

 باشند. برگ بیشتری می
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Figure 9- The interaction effect of rootstock ×scion on the Fe concentration of the pomegranate cv. Rabab-e-Neyriz and 

Khafr-e-Jahrom leaf grafted on different rootstocks (LSD, p≤0.05)  
 

 گیری  نتیجه

است که میزان عناصر غبذایی ببرگ   نتایج این پژوهش نشان داده
گیرد بلکه تحت تاثیر ارقام پیوندی انار نه تنها تحت تاثیر پایه قرار می

باشد. غلظبت عناصبر معبدنی پیونبدک عمبدتاً ببا       ژنتیک پیوندک می
گسترش جبانبی و عمبودی   ای پایه از جمله های سیستم ریشهویژگی

شود وابسته است. ریشه، که باعث افزایش جذب آب و مواد معدنی می
تبر دارای  ای ضعیفدلیل سیستم ریشهبه ‘آقاییپوست قرمز علی’پایه 

باشبد.  غلظت عناصر معدنی کمتر در ارقام پیوند شده روی این پایه می
لیبل بباالتر   تبوان د با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می

و ‘ گبر  شبهوار  ’های های پیوندی با پایهبودن عناصر غذایی در نها 
ای هبا و سیسبتم ریشبه   را به قدرت رشد بیشتر این پایبه ‘ گر  شهوار’

تری توصبیه  ها نسبت داد که در این زمینه تحقیقات وسیعگسترده آن
 شود.می

 

 منابع

1. Abutalebi, A. (2010). Effect of different citrus rootstocks on Orlando Tangelo leaf chlorophyll content and mineral 
element concentrations. Journal of Plant Production Research 17: 81-83. (In Persian)  

2. Babalar, M., & Pirmoradian, M. (2010). Nutrition of fruit trees (translation). University of Tehran Press, Print 
Publishing Institute, 312 p. (In Persian) 

3. Behzadi Shahrbabaki, H. (2000). Distribution and diversity of pomegranate cultivars in Iran, Agricultural 
Education Publication, 265 p. (In Persian) 

4. Eini-Tari, F., Karimi, H.R., Roosta, H.R., & Mohammadi Mirik, A.A. (2014). Effect of different reactions of 
sodium bicarbonate on irrigation water on vegetative, biochemical and physiological characteristics of three 
pomegranate cultivars. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology 15: 131-142. (In Persian with 
English abstract) 

5. Erdal, I., Atilla Askin, M., Kucukyumuk, Z., Yildirim, F., & Yildirim, A. (2008). Rootstock has an important role 
on iron nutrition of apple trees. World Journal of Agricultural Science 4: 173-177. 

6. Fallahi, E., Chun, I.K., Neilsen, G.H., & Colt, W.M. (2001). Effects of three rootstocks on photosynthesis, leaf 
mineral nutrition and vegetative growth of BC-2 Fuji apple trees, Journal of Plant Nutrition 24: 827-834. 
https://doi.org/10.1081/PLN-100103776. 

7. Georgio, A. (2001). Evaluation of rootstocks for "Clementine" mandarin in Cyprus, Horticultural Sciences 93: 29-
38. https://doi.org/10.1016/S0304-4238(01)00311-9. 

8. Gupta, A.P., Neue, H.U., & Singh, V.P. (1993). Phosphorus determination in rice plant containing variable 
manganese content by the phosphor molybdo vanadate (yellow) and phisphomolybdate (blue) colorimetric 
methods, Communications in Soil Science and Plant Analiysis 224: 1309-1328. 

https://doi.org/10.1080/00103629309368878. 
9. Hassanpour, N., Karimi, H.R., & Mirdehghan S.H. (2015). Effects of rootstock and salinity stress on vegetative, 

physiological and biochemical characteristics of 'Gabri' pomegranate cultivar, Iranian Journal of Horticulture 
Science and Technology 16: 39-45. (In Persian with English abstract) 

https://doi.org/10.1081/PLN-100103776
http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4238(01)00311-9
https://doi.org/10.1080/00103629309368878


 1401، زمستان 4، شماره 36)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     802

10. Hassanzadeh Khankahdani, H., Hassanpour, A., & Abutalebi, A. (2006). The effect of different rootstocks on 
vegetative growth rate, dry weight and mineral composition of Citrus aurantifolia Swingle, Journal of Seedling 
and Seed 22: 155-164. (In Persian with English abstract) 

11. Hirst, P.M., & Ferree D.C. (1995). Rootstock effects on the flowering of ‘Delicious’ apple. II. Nutritional effects 
with specific reference to phosphorus, Journal of American Society for Horticultural Sciences 120: 1018-1024. 

12. Karimi, H.R. (2015). Nuts (Pistachios, Almonds, Walnuts, Hazelnuts, Pecans and Chestnuts), Mashhad University 
Jahad Publications 151 p. (In Persian) 

13. Karimi, H.R., & Maleki Kuhbanani, A. (2015). The evaluation of inter-specific hybrid of P. atlantica× P. vera cv. 
Badami Zarand as a pistachio rootstock to salinity stress, Journal of Nuts 6: 113-122. 

14. Karimi, H.R., & Eini Tari, F. (2015). Effects of NaHCO3 on photosynthetic characteristics, and iron and sodium 
transfer in pomegranate, Journal Plant Nutrition 40: 11–22. 

15. Karimi, H.R., & Nowrozy, M. (2017). Effects of rootstock and scion on graft success and vegetative parameters of 
pomegranate, Scientia Horticulturae 214: 280–287. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.11.047.  

16. Karimi, H.R., & Hassanpour, N. (2016). Effects of salinity, rootstock, and position of sampling on macronutrient 
concentration of pomegranate cv. Gabri, Journal of Plant Nutrition 40: 2269-2278. 
https://doi.org/10.1080/01904167.2016.1263324. 

17. Mohammadi, E. (2004). The effects of four planting densities on some quantitative and qualitative characteristics 
of "Granny Smith b" apple cultivar on M 26 clonal rootstock, Plant Molecular Biology 47: 377-403. 

18. Muharrami, R., Rabiee, V., Amiri, M.A., & Azimi, M.H. (2011). Effect of rootstock on some traits of Delbarastival 
apple cultivar, Journal of Seed and Plant Breeding 27: 323-337. (In Persian with English abstract) 

19. Naeini, M.R., Khoshgoftarmanesh, A.H., Lessani, H., & Fallahi, E. (2004). Effects of NaCl-induced salinity on 
mineral nutrients and soluble sugars in three commercial cultivars of pomegranate, Journal of Plant Nutrition 27: 
1319-1326. https://doi.org/10.1081/PLN-200025832. 

20. Pestana, M., Miletic, R., Mitronic, M., & Jankovic, D. (2011). Effect of callusing conditions on grafting success in 
Walnut (Guglans regia L.), Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 19: 5-14. 

21. Rengel, Z., & Damon, P.M. (2008). Crops and genotypes differ in efficiency of potassium uptake and use, 
Physiologia Plantarum 133: 624-636. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2008.01079.  

22. Rom, R.C. (1991). Apricot rootstocks: Perspective, Utilization and Outlook, Acta Horticulturae 293: 345-354. 
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1991.293.41. 

23. Shamsi, J., Baninasab, B., Ghobadi, S., & Ghasemi, A.A. (2011). The effect of six different rootstocks on the uptake 
of mineral elements of leaves, fruits and vegetative characteristics of Quien trees to Isfahan cultivar, Master 
Thesis. Isfahan University of Technology 105 p. (In Persian) 

24. Shaeri, M., Rabiee, V., & Taheri, M. (2014). Effect of rootstock and cultivar on the uptake efficiency of mineral 
elements and some quantitative and qualitative traits of apple cultivars of Golden Delicious, Fuji and Delbarastival, 
Journal of Seed and Plant Breeding 30: 357-373. (In Persian with English abstract) 

25. Shakeri, M. (2008). Technical principles of pomegranate garden construction, Yazd Agricultural Coordination and 
Extension Management 119 p. (In Persian) 

26. Sherafati, A., & Hakmabadi, H. (2015). The effect of some pistachio rootstocks on nutrient uptake in two cultivars 
of Akbari pistachio and black leaf, Iranian Journal of Pistachio Science and Technology 1:32-43. (In Persian with 
English abstract) 

27. Tadaeon, M.S., & Moafean, G.R. (2009). Study of rootstock and scion effects on boron absorption in Citrus, 
Agriculture and Natural Resources 47: 335-347.  

28. Tavallali, V., & Rahemi, M. (2007). Effect of rootstock on nutrient acquisition by leaf, kernel and quality of 
pistachio (Pistacia vera L.), American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science 2: 240-246. 
https://doi.org/10.22034/jon.2016.527097. 

29. Toplu, C., Kaplankiran, M., Hakan Demirkeser, T., & Yildiz, E. (2008). The effects of citrus rootstocks on 
"Valencia" late and "Rhode Red Valencia" oranges for some plant nutrient elements, African Journal of 
Biotechnology 7: 441-445. 

30. Xia, Y., Jiang, C.C., Chen, F., Lu, J. W., & Wang, Y.H. (2011). Differences in growth and potassium-use 
efficiency of two cotton genotypes, Communications in Soil Science and Plant Analysis 42: 132–143. 
https://doi.org/10.1080/00103624.2011.535064. 

31. Vazifeshenas, M., Khayyat, M., & Jamalian, S. (2009). Effect of different scion rootstocks combinations on vigour, 
tree size, and yield and fruit quality on three Iranian cultivars of pomegranate, Acta Horticulture 463: 143-152. 
https://doi.org/10.1051/fruits/2009030. 

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2016.11.047
https://doi.org/10.1080/01904167.2016.1263324
https://doi.org/10.1081/PLN-200025832
https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2008.01079.x
https://doi.org/10.22034/jon.2016.527097
https://doi.org/10.1080/00103624.2011.535064
http://dx.doi.org/10.1051/fruits/2009030

