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چکیده
بههواییوآبخاصشرایطبهتوجهباوآنتجاريتولیدکهاستایرانودنیادرمهمداردانهمیوهدرختانازیکیگالبی

ازتجاريهايباغایجادخاصاهدافبهتوجهباومناسبپایهازاستفادهبنابراینگیردمیقرارپایهتاثیرتحتزیاديمیزان
پیرودوارف.  استپاکوتاههايپایهبهنیازگالبی،متراکمکشتومدرنهايباغایجادمنظوربه.  استبرخوردارايویژهاهمیت

تکثیرقابلریزازدیاديطریقازیاوقلمهباراحتیبهوبودهگالبیارقامبیشترباسازگارکهاستگالبیپاکوتاههايپایهازیکی
پیوندپیرودوارفپایهروي`میوهشاه”بناماروپاییگالبیرقمیکوKS10″`وKS6″`آسیاییگالبیرقم2پژوهشایندر.  است

. شدگیرياندازهپیوندكطولونهالطولپیوند،محلقطرپیوندك،قطرپایه،قطرمانندمورفولوژيهايویژگیوشدندزده
وبودکمتربقیهازKS10″`رشدوداشتندراقطريرشدبیشترینمیوهشاهرقموطولیرشدبیشترین`KS6″رقمکهدادنشاننتایج

. استگرفتهقرارپایهپاکوتاهیتأثیرتحتبیشتررقماینکهرسدمینظربه

پاکوتاهیپیرودوارف،پایه،آسیایی،گالبیاروپایی،گالبی:کلیديکلمات

مقدمه
معتدلهمناطقمیوهدرختانترینمهمازیکیعنوانبهواستهاسیبیزیرخانوادهوسرخیانگلخانوادهپیروس،جنسازگالبی

Murayama)داردداردانههايمیوهبیندررادومرتبهسیبازپسوشدهشناخته et al., 1998).استگونهچندیندارايگالبی
در صنعت یخاصیتاهماز(Pyrus serotina)یاییآسیگالبو(Pyrus communis)ییاروپایگالبيهاگونههاآنبیندرکه

براي(Arzani, 2002).گرفته استمنشأژاپنوچینازوبودهاروپاییگالبیازمستقلآسیاییگالبیمطرح هستند.  یباغبان
یرآن را تکثتوانیقلمه نمیقو از طرزاستیشهرسختیگالبیرامطلوب است زیاربسیونداستفاده از روش پیدرختان گالبیادازد

Mudge)نمود  et al., 2009) .ها هرکدام از آنکه شودمیاستفادهبهوگالبیرویشیودانهالیهايیهمعموالً از پایگالببراي
. شودیمیادبا قلمه ازدیراحتاست که پاکوتاه بوده و بهیرودوارفپی،گالبیشیروهايپایهازیکی. هستندمعایبیویامزايدارا

هايمنظور احداث باغ. به(Campbell, 2003)ندارد یونديپيمقاوم است و ناسازگاریمهنآتشکنسبت به یهپایناینهمچن
یلپتانسیشی،رشد رویلدرخت از قبیاتاز خصوصیاريبسیرااست، زیتحائز اهمیاربسمناسب،پایهانتخابگالبی،استاندارد

Musacchi).گیردیمورداستفاده قرار میهپایکیژنتیاتخصوصیرو عملکرد تحت تأثیوهآب در تنه درخت، اندازه م et al.,

- آسانمدیریتمتراکم،هايباغایجادکاهش اندازه درخت، منظورطورمعمول بهبهپاکوتاههايپایهگالبی،مدرنتولیددر(2006

Zhu)شوندمیاستفادهمحصولافزایشهمچنینومیوهدرختانتر et al., 2003)پاکوتاه هايیهبود که پاین. در گذشته تصور بر ا
یشافزای،بر زمان گلدههایهنوع پاینشده که اهستند اما امروزه مشخصیدمفیوهدرختان میریتمدیلپاکوتاه فقط در تسهیمهو ن
Parvaneh)مؤثرند یزنیشیو زایشیرشد روینتعادل بیجادو ایدتول et al., 2011)باعثکههایییهاند پانشان دادهیقات. تحق

,Kosina)گردندمیمحصولمیزانافزایشباعثشوندمیدرخترشدقدرتکاهش اثردرخترشديصفاتبرپایه. (2010
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هايیهپایشهدر ریتوکینینشده که غلظت سامورد نقش داشته باشند. مشخصیندر ایاهیگهايهورمونرسدی. به نظر مگذاردمی
پاکوتاههايپایهازتریینپر رشد پاهايپایهدراکسینبهاسیدآبسیزیکنسبتهمچنین. استپاکوتاههايیهپر رشد باالتر از پا

شوندیزده میوندپر رشد پهايیهپايکه روی. درختان جوان زمانگذاردمیاثرنیزدرختزاییشاخسارهبرپایهنوعهمچنین. است
درپایهکنترلمکانیسم. (Jacyna, 2004)گرددمیبیشترنیزهاآنباریبهايشاخهتعدادوکنندمیتولیدبیشتريجانبیهايشاخه
یتکوچک که بر هدايشده که شامل وجود آوندهاانجامموردایندرمطالعاتیهرچنداستنشدهتعیینخوبیبهپیوندكرشد

هايهورموننسبتدرتغییروغذاییعناصرجذبظرفیتکاهشگیاهی،شیرهمیزانآمدنپایینگذارد،یاثر میدرولیکیه
.(Goncalves, 2005)است یاهیگ

هاروشومواد
بهآسیاییگالبیرقمدوازپژوهش ینمدرس انجام شد. در ایتدانشگاه نربيکشاورزدانشکدهیقاتیتحقباغدرپژوهشینا

6در هایهشد. پااستفادهزده شدند یوندپیرودوارفپیهپايروکه`میوهشاه”ییاروپایرقم گالبیکو `KS10”و`KS6”هاينام
مرتبط با یاتخصوصیوندك،و با شروع فصل رشد و رشد پندزده شدیوندرقم پیکشده و در هر بلوك با بلوك مجزا کشت

شدگیرياندازهمرتبه)6(باریکروز 20هر یوندو قطر محل پیوندكقطر پیه،قطر پایوندك،مانند طول نهال، طول پیشیرشد رو
.گردیدرسمExcelبا استفاده از نرم افزار رویشیمربوط به رشد ينمودارهاو

و  بحثنتایج
طولیرشد

`میوهشاه”یاست و رشد طولیشتربیگررقم ددوبا یسهدر مقاKS6″`رقم یرشد طولشود،یمیدهد1طور که در شکل همان

.یدشروع گردیرتردیایینسبت به ارقام آسیوهماست. البته رشد رقم شاهکمتر

قطريرشد
را یهقطر پاترینپایینKS10″`را داشته است و رقم یوندو محل پیوندكقطر پینباالترمیوهشاهرقمکهدهدمینشان2شکل

.استبودهبقیهازتریفضعيازنظر رشد قطرKS10″`رقم یطورکلدارد. به
پایهپاکوتاهیاثررسدمینظربهاند. را داشتهيرشد قطرینباالترمیوهو رقم شاهیرشد طولینباالتر`KS6”رقم یطورکلبه

بایدامادادنشانرشدفصلطولدرراکمتريطولیرشدمیوهشاهرقمهرچند. باشدبقیهازبیشتر`KS10”رقمرويپیرودوارف
تااستنیازترکاملگیريیجهدرك بهتر و نتيبراینبنابرا.شدشروعبقیهازدیرتررقماینرشدکهدهیمقرارمدنظرراهمنکتهاین

.یردقرار گیسهو مقایموردبررسیدو سال متوالهايانجام شود و دادهیزبعد نفصلدرهاگیرياندازه
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یرویشپایهرويبرشدهپیونداروپاییگالبیازمیوهشاهرقموآسیاییگالبیKS6،KS10ارقام)  ارتفاع(طولیرشدمقایسه. 1شکل
1394باغیسالدریرودوارفپ

رویشیپایهرويبرشدهپیونداروپاییگالبیازمیوهشاهرقموآسیاییگالبیKS6،KS10ارقامقطريرشدمقایسه. 2شکل
94در سال باغی پیرودوارف
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Growth characteristics of some European pear (Pyrus communis L.) and Asian pear (Pyrus
serotina Rehd) on vegetative rootstocks Pyrvdwarf
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Abstract

Pear is one of pome fruits and because hard rooting, be reproduced through grafting. To create
modern gardens and high density planting pears, dwarf rootstocks is needed. One of this rootstocks is
pyrodwarf which is compatible with most pear varieties and is easily reproduced by cutting. In this
study, two Asian pear varieties `KS6” and `KS10” and European variety called the `Shahmiveh” were
grafted on the pyrodwarf. The morphological characteristics such as rootstock diameter, scion
diameter, the diameter graft zone. the seedling length and scion length were measured. The results
showed that `KS6” had highest elongation and the `Shahmiveh”  had highest increase in diameter.
`KS10” growth was lower than others and it seems that this variety is more affected by dwarfism this
rootstock.

Key words: European pear, Asian pear, pyrodwarf, diwarfism
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