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چکیده
Pyrus)گالبی  spp.) البـی اروپـایی  گبرايانتخاب پایه مناسب بوده و مناطق معتدله درمیوهدرختان یکی از مهمترین)Pyrus

communis L.( شـامل پایـه  پـژوهش چهـار  در ایـن  گالبی است اهمیت فراوانی دارد. کشت شده هايرایج ترین گونهکه یکی از
و ویلیامز دوشسرقم شاملبا دو رقم گالبی اروپاییAو پایه رویشی کوئینس "به"دانهال زالزالک،دانهالگالبی اروپایی،دانهال

بـرهمکنش پایـه هـاي    بررسـی  به منظـور  ند. پیوند شد1390سال در پاییز KS’10‘به نامبوره بوسک و یک رقم گالبی آسیاییرقم
در حـال  این بررسی هاه واندازه گیري شد1394در سال درختاندر این شده، برخی صفات رویشی و زایشی دپیونبا ارقامانتخابی 

سطح وعرض تاجطول پیوندك،تعداد پاجوش،اثر متقابل پایه و پیوندك بر تعداد میوه ،بررسی ادامه دارد. نتایج حاصل از حاضر
و مطالعـه بیشـترین و کمتـرین طـول پیونـدك      در ارقام مورد تفاوت معنی داري را در پایه ها و ارقام پیوند شده نشان داد.،مقطع تنه

بر روي دانهال گالبی اروپایی بیشترین و بر KS’10‘رقم مربوط به پایه هاي دانهال گالبی اروپایی و دانهال زالزالک بود. عرض تاج 
مربوط بـه گالبـی   1394میوه هاي تشکیل شده در سال باغی بیشترین تعداد د. دانشان روي دانهال زالزالک کمترین رشد رویشی را 

‘KS’10 بر روي پایه کوئینسA انتخاب پایه مناسـب بـراي   اجراي پروژه این ارزیابی در راستاي گالبی اروپایی بود. پایه دانهالی و
در دانشگاه تربیت مدرس ادامه خواهد یافت.گالبی اروپایی و آسیایی

اثر متقابل پایه و پیوندك،رشد رویشیپایه هاي گالبی، کلیدي:کلمات 

مقدمه

Pyrus)گالبی spp.)دنیادر میوه کاريصنعتتوجهمورددیربازاز، معتدلهمناطقدرمیوهدرختانمهم ترینازیکیبه عنوان
جنـوب وشـمال ، آسـیا غـرب ، اروپـا درشـده کشـت گونـه رایـج تـرین  اروپاییگالبی.) 1391، همکارانوعبداللهی(است بوده

P. serotina)یآسـیای گالبیدرحالی که.استآفریقاواسترالیا، آمریکا Rehd.)  میشـود کشـت آسـیا شـرق دررایـج بـه صـورت
(Bell, سـال در، ایـران میـوه کـاري  آسـیایی بـه صـنعت   گالبیمعرفیوکشوردرگالبیژنتیکاندوختهتقویتبه منظور.(1991

طـرح قالـب در، مـدرس تربیـت دانشگاهباغبانیگروه علومتوسطآسیاییگالبیاصالح شدهژنوتیپ9ازپیوندكتعدادي1377
درختـان آندرکهآسیاییواروپاییگالبیاستانداردباغ هاياحداثبه منظورگردید. واردبلژیککشورازآسیاییگالبیملی
و مناسبپایهانتخاب، باشندیکنواختیداراينیزباردهیخصوصیاتلحاظازوبودهیکنواختویکسانرویشیپیکرهدارايمیوه

انـدازه نهـایی  نظیـر زایشـی ورویشـی خصوصیاتازبسیاريگالبیدرختاندر. (Arzani, 2004)حائز اهمیت است سازگار بسیار
مـورد پایـه ژنتیکـی تأثیرخصوصـیات تحت، میوهکیفیتومحصول دهیمیزان، درختتنهدرآبپتانسیل، تاجگسترش، درخت
استفادهگالبیباغ هايدرپایهبه عنواناروپاییگالبیدانهال هايازبه طورمعمولایراندر.(Arzani, 2002)میگیرد قراراستفاده
وزمسـتانه سـخت سـرماي از قبیـل محیطیتنشهايبهمطلوبمقاومتومناسباستقرار، عمیقریشه هايدارايپایه هااینمیشود.
خودگونهازپایه هاییبامطلوبیسازگاريمعموالً،اروپاییگالبیتجاريارقام).1394، همکارانو(رحمتیهستندآهکیخاك
کنترل اندازه پیونـدك و القـاي   به منظور بنابراین (Wertheim, 2000).تولید می نمایندمتوسطتامرتفعورشدپردرختانیودارند
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Kappel)نمایـد بکارگیري پایـه هـاي جدیـد و متناسـب ضـروري مـی      ،زود باردهی & Quamme, 1988).     پایـه هـاي رویشـی بـه
(Cydonia oblonga L.)    جهـت تولیـد درختـان یکنواخـت بـا رشـد رویشـی کـم بـه کـار مـی رود            ییدر بـاغ هـاي گالبـی اروپـا

(Wertheim, Hudina)مسئله ناسازگاري پیوند با برخی ارقام گالبی ها در رابطه با این پایهاگر چه(2002 et al.,2014)، حساسیت
Musacchi)یآهکخاكبه et al.,2006)همقاومت کم به سـرماي زمسـتان  و(Kappel & Quamme,1988)    .گـزارش شـده اسـت

، (Malus)سـیب ،(Crataegus)زالزالـک ماننـد گونه هاي گالبی قابلیت سازگاري با برخی جنس هاي دیگر زیر خانواده مالوئیده، 
دانهال هاي زالزالک به صورت تجـاري جهـت مقاومـت    (Bell, 1991 ).را دارد(Mespilus)و ازگیل(Amelanchier)شیرخشت

Hummer)به برخی استرس هاي محیطی و به عنوان پایه پاکوتاه کننده در برخی مناطق به کار می رود  & Janick, 2009)

هدف عمده از این بررسی، تعیین رشد رویشی و سازگاري یا ناسـازگاري پیونـدي در ترکیـب هـاي پیونـدي مختلـف و تعیـین        
بهترین پایه براي درختان گالبی آسیایی جهت استفاده در باغ هاي مناطق معتدله می باشد.

هامواد و روش

در ایـن  ساله پیوندي انجام گرفـت. 4این بررسی در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس و بر روي درختان  
بـر روي پایـه   KS’10‘بـه نـام  بوره بوسک و یک رقم گالبی آسـیایی ودوشسویلیامز شامل ارقامآزمایش دو رقم گالبی اروپایی

و دانهال زالزالک پیوند شدند. ارزیابی فاکتور هاي رشـدي در خـرداد مـاه    A، پایه رویشی کوئینس "به"دانهال هاي دانهال گالبی،
قطر تنه در چهار نقطه شامل ارزیابی شد.پیوندكطول و وشجدر این بررسی صفاتی مانند تعداد میوه، تعداد پاانجام گرفت.1394

سـپس بـا   ه وبـا کـولیس دیجیتـال انـدازه گیـري شـد      سانتی متري باالي خاك 5سه سانتی متر باال و پایین محل پیوند و محل پیوند،
د:گردیاستفاده از رابطه زیر مساحت سطح مقطع تنه محاسبه 

انجـام  16Minitabآنالیز آماري داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     ثبت شده و 2010Exelاطالعات به دست آمده در نرم افزار
گرفت.

نتایج و بحث

به طوري کـه بیشـترین تعـداد    گردید،دار معنیدرصد 5در این بررسی اثر متقابل پایه و پیوندك بر تعداد میوه در سطح احتمال 
مربوط به ترکیب پیوندي دانهال گالبی اروپایی و تعداد میوهکمترین ومشاهده شدKS’10‘با رقمAمیوه در ترکیب پایه کوئینس 

تعداد پاجوش اثر متقابل پایه و پیونـدك  رابطه بادر.)یکشماره شکلاي تشکیل نشده بود(میوهدر آنبود کهدوشسرقم ویلیامز
به طوري کـه بیشـترین   گردید،بر تعداد پاجوش معنی دار كمعنی دار نبود ولی اثر جداگانه پایه و پیونددرصد5در سطح احتمال 

بر میـانگین  كاثر متقابل پایه و پیوند.مربوط به دانهال گالبی اروپایی بودتعداد و کمترین "به"یتعداد پاجوش مربوط به پایه دانهال
روي پایـه  KS’10‘وط بـه رقـم   د به طوري که بیشترین طول پیونـدك مربـ  گردیمعنی دار درصد 1در سطح احتمال طول پیوندك،

دانهـال  یمربـوط بـه ترکیـب پایـه و پیونـدک     طـول  سـانتی متـر و کمتـرین    35/181دانهال گالبی اروپایی با میانگین طول پیوندك 
ه و پیوندك بـر عـرض   همچنین اثر متقابل پایدو).شماره شکل(بودسانتی متر33با میانگین طول پیوندك KS’10‘رقمزالزالک با

در د کـه بیشـترین میـانگین عـرض تـاج مربـوط بـه پایـه دانهـال گالبـی اروپـایی            گردیـ معنی دار درصد1احتمال تاج نیز در سطح
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اثـر متقابـل پایـه و    .بـود KS’10‘رقـم و کمترین آن مربوط به  ترکیب پایه زالزالـک بـا  KS’10‘و دوشسارقام ویلیامزبرهمکنش با
.گردیدمورد مطالعه نیز معنی دار برهمکنش پایه و پیوندکی ) در چهار TCSAپیوندك بر سطخ مقطع تنه(

اثر متقابل پایه و پیوندك بر تعداد میوه- 1شکل

ر طول پیوندكباثر متقابل پایه و پیوندك - 2شکل
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The effect of rootstock and scion on vegetative and reproductive characteristics of some pear
(Pyrus spp.) cultivars
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Abstract

Pear (Pyrus spp.) is one of the most important temperate fruit trees. The selection of appropriate
rootstock for P.  communis L. in which is one of the most widely cultivated pear species is an
important task. In the present research, four rootstocks including European pear, hawthorn and quince
seedlings and quince A vegetative rootstock were grafted with two European pear cultivars including
`Williams duchess’ , `Beurre Bosc’ and ‘KS10’ Asian pear in late summer 2011. In order to evaluate
the selected rootstocks interaction with grafted scions, some vegetative and reproductive features of
these trees were recorded during 2015 growing season. The highest and lowest scion length and foliar
width were related to European pear and hawthorn seedlings, respectively. Asian pear ‘KS10’  showed
the highest and lowest vegetative growths on European pear and hawthorn seedlings, respectively. The
highest fruit-set during 2015 was related to the ‘KS10’ Asian pear on quince A rootstock and European
pear seedlings. This evaluation will continue in order to find an appropriate rootstock for European
and Asian pear cultivars.

Key words: Pyrus, Rootstock, vagatative growth
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