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چکیده
ناسازگاري پیونـد یکـی از مهمتـرین    .استاز دیرباز مطرح بودهمناطق معتدلهدریکی از مهمترین درختان میوهبه عنوان گالبی 

P. communis)هاي گالبی اروپایی عوامل محدود کننده در گسترش باغ L.)و آسیایی(P. serotina Rehd.)  در.در کشـور اسـت
ارقـام یبرخـ بـرهمکنش یبررسنیهمچنورانیایمیاقلطیشرادر’KS‘ییایآسیگالبارقاميبرامطلوبهیپانمودندایپيراستا
آغـاز ویطراحمدرس،تیتربدانشگاهيکشاورزدانشکدهدر1389سالازیپژوهشمختلف،هايهیپاباییایآسوییاروپایگالب
Cydonia oblonga("بـه "یدانهالهیپا،ییاروپایگالبیدانهالهیپاشاملیگالبيبرااستفادهموردهیپاچهارمنظورنیبد. دیگرد

L. ،(زالزالکیدانهالهیپا(Crataegus aronia Bosc.)نسیکوئیشیروهیپاوA،شـده يآورجمعاصفهانمنطقهيهانهالستاناز
یگالبرقمکیوبوسکبورهوامزدوشسیلیوشاملییاروپايتجاریگالبرقمدوباهاهیپانیا. دندیگردکشتآزاديفضادرو

نشاسـته در بـاال و پـایین    تجمـع ، میـزان فتانجام گر1394در تابستان پژوهش حاضر کهدر . شدندزدهوندیپKS’10‘نامبهییایآس
اثـر متقابـل پایـه و پیونـدك بـر      نتایج نشان داد کـه  . تلف پایه و پیوندکی مورد بررسی قرار گرفتمخهايبرهکمنشمحل پیوند در 

به طوري که بیشترین میزان نشاسته در بـاالي محـل  د،بومعنی دار درصد 5میزان نشاسته در باال و پایین محل پیوند در سطح احتمال 
رقم ویلیامز برهمکنشل پیوند درترین میزان نشاسته در پایین محزالزالک و بیشیدانهالرقم بوره بوسک با پایه برهمکنشپیوند در 

د.مشاهده گردیزالزالکیپایه دانهالدوشس با 

زالزالکیدانهالهیپا،آسیاییگالبیناسازگاري پیوند، برهمکنش پایه و پیوندك، : کلیديکلمات

مقدمه

به عنوان یکی از مهمترین درختان .گالبیاست3هاو زیر خانواده سیبی2گل سرخیاناز خانواده ، 1پیروسجنسمتعلق بهگالبی
Murayamaدار دارد (مناطق معتدله، پس از سیب رتبه دوم را در بین میوه هاي دانهدر میوه  et al., 1998    به منظـور احـداث بـاغ .(

گالبی اروپایی و آسیایی، انتخاب پایه مناسب بسیار حائز اهمیت است، زیرا بسیاري از خصوصـیات درخـت از قبیـل    هاي استاندارد 
عملکرد تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی پایه مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد      ورشد رویشی، پتانسیل آب در تنه درخت، اندازه میوه

)Musacchi et al., 2006(. متداول استگالبی، روش پیوند بسیار مانندزا ي سخت ریشهمیوهبراي ازدیاد درختان)Mudge et al.,

هاي فیزیکـی از  در گذشته ناسازگاري پیوند بر اساس نشانهتر است.مشکل سازگاري پایه و پیوندك در گالبی از سیب مهم.)2009
هـا  شد. اما ایـن روش رشد پایه و پیوندك شناخته میها، کاهش رشد و تفاوت در میزان قبیل برآمدگی محل پیوند، زرد شدن برگ

ها زمان نیاز دارد و گاهی ارتباط مسـتقیم بـا وجـود ناسـازگاري پیونـدي      داراي معایبی هستند از جمله اینکه پیدایش این عالئم سال
Gulen).ندارد  et al., 2002) باالي محـل پیونـد و نبـود یـا     نشان داده است که تجمع نشاسته در انجام شده مطالعات نتایج همچنین

پیوندي کـه رشـد ضـعیف    پایه و هاي برهمکنشآن دسته از درشود.کمبود آن در پایین محل پیوند، باعث نابودي آوند آبکش می

1 Pyrus
2Rosacea
3Pomoideae
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اسـت نیز با اخـتالل مواجـه   بلکه به طور معمول انتقال نشاسته شود به صورت غیرطبیعی مشاهده مینه تنها ساختار محل پیوند ،دارند
(Gulen et al., 2002).هـاي  نشـانه هـاي پایـه و پیونـدي   در برخـی بـرهمکنش  ود کـه ممکـن اسـت    نمـ این نکته توجـه  البته باید به

یا اینکه عکس این حالت رخ دهد (حسـن  وجود نداشته باشد،اما تجمع نشاسته در باالي محل پیوند پیوند مشاهده شودناسازگاري 
آونـد هـاي   دیـدن  آسیبنشاسته در باالي محل پیوند و نبود یا کمبود آن در پایین محل پیوند باعثتجمع ).1385پور و همکاران، 

بر روي پژوهشی دیگردر(Mosse, 1962).آبکش می شود که این پدیده در نتیجه تجمع نشاسته در آوند آبکش صورت می گیرد 
نشاسته در باال با تجمعرتباط معنی داريپیوند اهاي ناسازگاري نشانهبروز شد که ارقام گیالس پیوند شده روي پایه محلب مشاهده 

(Mendel & Cohen, 1967).اشتو پایین محل پیوند ند

مواد و روش ها

انجام 1394در تابستان ساله پیوندي4این بررسی در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس و بر روي درختان 
KS’10‘در این آزمایش دو رقم گالبی اروپایی شامل ارقام ویلیامز دوشس و بوره بوسک و یک رقم گالبی آسیایی بـه نـام   گرفت.

. براي تعیـین  پیوند شدند1390در پاییز سال و دانهال زالزالکA، پایه رویشی کوئینس "به"بر روي پایه هاي دانهال گالبی، دانهال 
هـاي تهیـه شـده    نمونـه .شدانجام نمونه گیري 1394سالدر خرداد باال و پایین محل پیونددرچوب نشاسته از بافت پوست و یزانم

Zapataاز روش زاپاتـا و همکـاران(  با استفاده و هبالفاصله در ازت مایع منجمد شد et al., مـورد جهـت اسـتخراج نشاسـته   ) 2004
در نیتـروژن مـایع خـرد گردیـده و سـپس جهـت اسـتخراج نشاسـته ، در دي متیـل          گیـاهی . در این روش بافـت  فتندگرقرار استفاده 

دور 12000در دقیقـه 15درجه سانتی گراد قـرار داده شـدند. سـپس بـه مـدت      100% به مدت یک ساعت در دماي 90سولفوکسید 
اده شد. براي خواندن میزان جذب نـور،  نانومتر استف620سانتریفیوژ شدند. براي تعیین مقدار نشاسته از اسپکتروفتومتر در طول موج 

لول یدي(یدخالص+یدید پتاسیم+ اسید کلریدریک) واکنش داده شدند. حعصاره هاي مورد نظر با م

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

نتایج و بحث

% معنی دار گردید، 5نشاسته در باال و پایین محل پیوند در سطح احتمال تجمعاین بررسی اثر متقابل پایه و پیوندك بر میزاندر 
(جـدول  مشـاهده شـد   دانهـال زالزالـک   بـا رقم بوره بوسک در برهمکنشبه طوري که باالترین میزان نشاسته در باالي محل پیوند 

ثبـت گردیـد   رقم بوره بوسـک بـا دانهـال گالبـی اروپـایی      در برهمکنش پیوند محل ه در باالي شماره یک) و کمترین میزان نشاست
(جدول شماره یک). همچنین باالترین میزان نشاسته در پایین محل پیوند مربـوط بـه ترکیـب پیونـدي رقـم ویلیالمـز دوشـس روي        

حل پیوند در ترکیـب پیونـدي رقـم بـوره بوسـک روي      (جدول شماره یک) و کمترین میزان نشاسته در پایین مدانهال زالزالک بود
. ثبت گردیدAبیشترین میزان تجمع نشاسته در رقم بوره بوسک روي پایه کوئینس (جدول شماره یک).مشاهده شد دانهال گالبی 

باشد این میزان عادي می 002/0کرده بودند که اگر میزان تجمع نشاسته در باالي محل پیوند گزارش) 1385حسن پور و همکاران (
مشاهده تجمع نشاسته Aرویشی کوئنس پایه روي پایه دانهال گالبی و برفقط در رقم بوره بوسک پژوهش حاضر بنابراین در .باشد 

.نشان دادتجمعپایه دانهالی زالزالک برهمکنش با فقط در KS’10‘رقم د.ش
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(درصد براساس وزن تر)میزان نشاسته در باال و پایین محل پیوند در ترکیب هاي پیوندي در برخی ارقام گالبی- 1جدول شماره 

پایین محل پیوندباالي محل پیوندترکیب پایه و پیوندك
مقدار تجمع در باالي محل 

پیوند

- bc039/0abc042/0002/0دانهال گالبی/ ویلیامز دوشس

c011/0c006/0005/0بوره بوسکدانهال گالبی/

- KS10bc028/0abc060/0032/0دانهال گالبی/ 

- ab081/0a098/0017/0ویلیامز دوشسدانهال زالزالک/

a095/0ab094/0001/0بوره بوسکدانهال زالزالک/

KS10bc038/0bc036/0002/0دانهال زالزالک/ 

bc029/0c027/0002/0ویلیامز دوشسدانهال به/

c012/0c012/00بوره بوسکدانهال به/

- KS10c025/0c032/0007/0دانهال به/ 

bc036/0bc034/0002/0/ ویلیالمز دوشسAکوئینس 

abc053/0abc042/0011/0/ بوره بوسکAکوئینس 

- A /KS10bc028/0bc036/0008/0کوئینس 
Pاعداد با حروف مشترك داراي اختالف معنی دار ( .نمی باشند)0.05>

سپاسگزاري
(صندوق پژوهشگران کشـور)  84006مواد گیاهی مورد استفاده در این پژوهش از پروژه ملی گالبی آسیایی به شماره برخی از 

گرددتهیه شده است که بدین وسیله تشکر میکه توسط گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس در دست اجراست 
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Abstract

Pear is one of the most important temperate fruit trees. Grafting incompatibility is one of the
limiting factors in developing European (P. communis L.) and Asian pear (P. serotina Rehd.)
orchards in Iran. This experiment have been started in research orchard, Department of
Horticultural Science at Tarbiat Modares University (TMU) on 2010 in  order to explore and
determine the appropriate rootstock for Asian pear culture under Iran climatic conditions and also
to evaluate the possible interaction that may exist between some European and Asian pear
cultivars with different rootstocks.   Four rootstocks including European pear seedling, ‘quince’
seedling (Cydonia oblonga L.), hawthorn seedling (Crataegusaronia Bosc.) and quince A
vegetative rootstock prepared from Isfahan nursery and were cultured. These rootstocks were
grafted with two commercial pear cultivars including `Williams’s duchess’ and `Beurre Bosc’ and
‘KS10’ Asian pear cultivar. In the present research, in summer 2015 the mentioned rootstock /
scion combinations were used and sampled for starch evaluation. Starch aggregation rate was
evaluated from the samples in the above and below the graft union  in the different Scion /
rootstocks combinations.  Results showed differences in starch accumulation in the above and
below the graft union in the studied scion / rootstocks combinations.

Key words: Graft incompatibility, pear, Asian pear
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