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 17/02/1400تاریخ پذیرش:           02/11/1399تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

-نيمه پاکوتاه های جاری گالبي اروپائي متحمل به بيماری آتشک روی پایهارقام ت برخي خصوصيات رویشي و زودباردهي. 1400عبداللهی، ح. و حسنی، ح. 

 .41-62: 73مجله نهال و بذر. TM87OH × Fو  ®کننده پيرودوارف
 

این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات رویشی و زودباردهی چند رقم گالبی تجاری و متحمل به بیماری آتشک گالبی 

پاکوتاه پیرودوارف انجام شد. ارقام مورد استتااده شتامل ه با پایه تجاری شده نیمهو مقایسه این پای TM87OH×Fروی پایه 

( و Super Elliotلوئیزبون، درگزی و اسپادونا به عنوان سه رقم تجاری گالبتی در کشتور و دو رقتم جدیتد ستوپرالیوت  

شرایط آب و هوائی کرج و  ( در1399تا  1396هار سال  چ( بودند که در مدت Packham`s Triumphپکهامزتریومف  

های کشت بافتی و با کشت نهال دو ساله، مورد ارزیابی قترار گرفتنتد. بلنتدترین ارتاتاخ درختت در رقتم با استااده از پایه

اسپور بر متر در سه ترکیت  پیونتدی  12و پیرودوارف و همچنین ببیشترین تراکم اسپور با  TM87OH×Fدرگزی روی پایه 

و رقم اسپادونا روی پایه پیرودوارف بود. استتااده از نهتال دوستاله ستب   TM87OH×Fکهامز روی پایه ارقام لوئیزبون و پ

شتکوفه در  40با حتدود  TM87OH×Fدهی در سال دوم در پایه باردهی محدود درختان در همان سال اول شد و شکوفه

هتای بیشترین عملکرد میتوه در مجمتوخ ستالشکوفه در درخت بیشتر بود.   5/37درخت نسبت به پایه پیرودوارف با حدود 

پژوهش در رقم درگزی و سوپرالیوت دیده شد که رقم اخیر حساسیت باالئی به پسیل گالبی نشان داد. از ستوی دیرتر رقتم 

عملکترد  TM87OH×Fاسپادونا که به طور معمول روی پایه پیرودوارف دارای عملکرد میوه پائینی استت روی پایته پایته 

با توجه به رشد کمتر و عملکرد میوه نستبتا  بتاالتر در ارقتام پیونتدی، ستب   TM87OH×Fپایه  مجموخت. در باالتری داش

افزایش شاخص عملکرد میوه به ازای سطح مقطع تنه شد. عالوه بر رقم درگزی، رقم لوئیزیون نیز روی این پایته از شتاخص 

تواند بته عنتوان یتک پایته می TM87OH×Fنشان داد که پایه  عملکرد به ازای سطح مقطع تنه باالئی برخوردار بود. نتایج

 مناس  و حتی برتر از پیرودوارف در ادامه این پژوهش مورد توجه قرار گیرد.
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 02636702541 تلفن:          h.abdollahi@areeo.ac.irمسئول:  نگارنده
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 مقدمه

تررین درخرم ميروه گالبي پس از سيب مهم

آیرد و سر ز زیرر کشرم دار به حسرا  مريدانه

جهاني این درخم بر اساس آمار سازمان خوار و 

مرريالدی در  2019در سررال (FAO)  برار جهرراني

نزدیک آن  ميليون هکتار و توليد کل 4/1حدود 

(. برر اسراس FAO, 2019ميليون تن برود   24به 

هرای گالبري در عملکررد برا ميانگين این آمار، 

در کره  اسمتن در هکتار  1/17جهان در حدود 

 روند افزایشي داشته اسم.یک دهه گذشته 

ارقام تجاری گالبي به طور عمرده در ههرار 

کره  اند گروه اصلي گياهشناسي طبقه بندی شده

بي اروپا و غر  آسريا از گونره گالبري ارقام گال

، ارقام گالبري (.Pyrus communis L)معمولي 

 شرق آسيا از نوع گالبي شرني یرا گالبري ناشري

 (P. serotina Rehd.)  و ارقام گالبي منچروری

و در نهایرم  (.P. ussuriensis Maxim)هرين 

گونه آخر دورگ گالبي شني با گالبي منچوری 

(P.× bretschneideri Rehd.) آیندبه حسا  مي 

 Abdollahi, 2010; Bell and Itai, 2011 .) 

در ایران سر ز زیرر کشرم گالبري در سرال 

هررزار هکتررار بررود کرره از ایررن  19برريا از  1398

هرای ترازه هرزار هکترار آن برا  سهحدود  س ز

 های بارده بوداحداث شده، غيربارده و مابقي با 

در هکترار ترن  13عملکرد آنها حدود و ميانگين 

(. ایرن Anonymous, 2020برآورد شده اسم  

دهد که با توجه به بازده اقتصرادی آمار نشان مي

باالی درخرم گالبري در مقایسره برا بسرياری از 

معتدله، س ز زیر درختان ميوه دیگر محصوالت 

های این درخم از رونرد رو بره رشرد کشم با 

 قابل توجهي در کشور برخوردار اسم.

 تکامررل توسررعه و خيررر، رونررد طرري دو دهرره ا

 هررای گالبرري کشررور بررا گررزینا ارقررام بررا 

 متحمررررل و مقرررراوم برررره بيمرررراری آتشررررک

 (Davoudi et al., 2005; Erfani et al., 2013; 

Davoudi, 1998)  و جررایگزیني ایررن ارقررام در

های تجاری به جای ارقام قدیمي کم بازده و با 

( Abdollahi, 2010حساس به بيماری آتشرک  

مترراکم کشرم نيمرهبرا هرای برا متعاقباً توسعه  و

 هررای سررنتي و اسررتفاده ازگالبرري برره جررای بررا 

 های بذری پابلند صورت گرفم.نهال 

هررای وارداترري برره کشررور برررای اولررين پایرره 

های کشرم نيمره ارزیابي به منظور توسعه سيستم

، OH × F40 ،OH × F69هرایي مترراکم، پایره

OH × F87 ،OH × F333 ری الردهماز سر × 

(، پایررره پيررررودوارف OH × Fفارمينگررردال  

 Pyrodwarfهرررای آلمررراني ( از سرررری پایررره 

( Fox( و پایه ایتاليائي فوکس  Pyroسری پيرو  

 (. در ارزیررابيAbdollahi, 2010برروده اسررم  

پایرره پيرررودوارف توسررل عبررداللهي و محمرردی  

 Abdollahi and Mohammadi)گرمرارودی 

Gramaroudi, 2019) خصوصررريات م لررروبي 

درصرردی  30از جملرره زودبرراردهي و کرراها  

اندازه درخم در ارزیابي باغي این پایه برا ارقرام 

گالبرري درگررزی، اسرر،ادونا، لوئيزبررون و بيروترري 

 گزارش شد.

هرای همگرروه های فروق، پایرهعالوه بر پایه 

 ( از .Cydonia oblonga Millگونررره بررره  
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و  A ،B ،C ،Adamsهررای کرروئينس جملرره پایرره

BA29  هررای گالبرري نيررز برررای احررداث بررا 

 انرررد مرررورد ارزیرررابي قررررار گرفتررره و یرررا بررره

 Ghasemi et al., 2011هرای همگرروه (. پایره

متعلق به گونه به با تمامي ارقام گالبي سازگاری 

 هرررای خشرررک و آهکرررينداشرررته و در خرررا 

 منررراطق مرکرررزی ایرررران برررا برخررري از ارقرررام  

  لرررروبي درگالبرررري سررررازگاری و اسررررتقرار م

 خررررا  دارنررررد. در ارزیررررابي عبررررداللهي و  

 ;Abdollahi et al., 2012)همکررراران 

Abdollahi et al., 2018) امکان اسرتفاده  برای

 از پایرره بسرريارپاکوتاه کننررده وليررک متعلررق برره 

، پایرررره Crataegus atrosanguineaگونرررره 

و پایه برذری گالبري درگرزی، پایره  Aکوئينس 

س،ادونا و درگزی در یک با دو رقم ا Aکوئينس 

خا  نيمه آهکي سازگاری م لوبي داشرته و برا 

براالئي در  ایيسایر ارقام ترکيب پيوندی برا کرار

 با  ایجاد نکرد.

های با توجه به گذشم یک دهه از ورود پابه

( به کشور، OH × Fفارمينگدال   × سری الدهم

ي ایرن ایتحقيقات انجام گرفته در راب ره برا کرار

هرای برذری و سرری ر مقایسره برا پایرههای دپایه

کوئينس محدود بروده اسرم. برا ایرن وجرود برر 

اساس تجار  توليدکننردگان نهرال و باغردارن، 

هرای پایه پيرودوارف تاکنون بريا از سرایر پایره

گالبي همگروه مورد اسرتقبال قررار گرفتره و در 

های های کشور جایگزین پایهبسياری از نهالستان

 ;Abdollahi, 2010)مبررذری سررنتي شررده اسرر

Abdollahi and Mohammadi Gramaroudi, 

2019) . 

( Mirabdulbaghi, 2017ميرعبررردالباقي  

بررای تحمرل بره  راهای پيرودوارف و بذری پایه

 هررای فيزیولوکیررکبررر اسرراس فراسررنجه شرروری

نهرال رقرم لوئيزبرون مقایسه و گزارش کرد کره 

روی پایه بذری، متحمل و نهرال ایرن رقرم روی 

. برودپایه پيرودوارف، حسراس بره ترنا شروری 

 ( Zohouri et al., 2019ظهروری و همکراران  

 تحمررل برره تررنا کسررر آبيرراری در  بررا ارزیررابي

های برذری های مختلف گالبي از جمله پایهپایه

 OH × F69 ،OH × F40درگزی، پيرودوارف، 

پایررره  گرررزارش کردنرررد کررره OH × F87و

کسر آبيراری پيرودوارف تحمل باالتری به تنا 

 کرره بررا تجررار  برراغي برره دسررم آمررده داشررم

 در راب رره بررا ایررن پایرره من بررق اسررم. همچنررين  

در ارزیابي تحمل به بيماری آتشرک در شررایل 

 هررررایای روی پایررررهدرون شيشرررره و گلخانرررره

 ، پایررهFox11فرروق همررراه بررا پایرره ایتاليررائي  

 OH × F40  پایرره حساسرري برره ایررن بيمرراری

 ;Azarabadi et al., 2014)تشخيص داده شرد 

Azarabadi et al., 2016) . 

 ای مقایسرره حساسرريمدر ارزیررابي گلخانرره

 20به خا  آهکي با ميزان آهک فعرال براالی  

 حساسرريم برراالئي OH × F69درصررد، پایرره 

برره خررا  آهکرري نشرران داد و تحمررل پایررره  

گزارش شد  OH × F69پيرودوارف بهتر از پایه 

 Esmaili et al., 2019این بررسري، نروع  (. در

رقم پيوندی نيز تاثير قابرل تروجهي روی رشرد و 

های مختلف نشان داد، بره ظهورکلروز روی پایه
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صورتي که رقم درگزی با پایره برذری براالترین 

 رویرقرررررم  پرررررس از آن پيونررررردتحمرررررل و 

پایه پيرودوارف، از تحمرل م لروبي برخروردار  

 بررود. همچنررين رقررم ویليامزدوشررس روی پایرره

 OH × F69   بسيار حساس به آهک فعال خا

 .شدمورد گزارش 

رغم دهد که عليگزارشات مختلف نشان مي

هرای م لوبيم نسبي پایه پيررودوارف طري سرال

مقایسره  بررایبنردی کراملي جمر  تراکنون اخير،

های موجود در کشور صورت نگرفته اسرم. پایه

بر این اسراس و برا توجره بره خصوصريات نسربتاً 

از نظر تحمل به بيماری  OH × F87م لو  پایه 

 ;Azarabadi et al., 2014)آتشرررک 

Azarabadi et al., 2016)  و تحمرل بره ترنا

( و Zohouri et al., 2019کسررر آبيرراری  

همچنين قدرت رشد انردکي کمترر ایرن پایره در 

بره  در ایرن پرژوها مقایسه با پایه پيررودوارف،

مقایسه خصوصيات باغي این پایره در مقایسره برا 

یه متداول و مرسروم پيررودوارف در ترکيبرات پا

مختلف پيوندی ارقام گالبي متحمل بره بيمراری 

 آتشک پرداخته شد.

 

 هامواد و روش

 يشررریرو اتيخصوصررر پرررژوهادر ایرررن 

 ياروپرائ يگالبر یتجرارپنج رقم  يو زودبارده 

 یآتشررک رو یمرراريمتحمررل برره بمقرراوم و یررا 

 رودوارفيرررپاکوتررراه کننرررده پ مرررهين هیررردو پا 

 yrodwarfP)  وTM87OH × F  مرورد بررسري

 قررررار گرفرررم. ارقرررام گالبررري مرررورد بررسررري 

(، رقرم درگرزی، Spadonaشامل رقم اس،ادونا  

(، Packham`s Triumphرقم پکهامزتریموف  

 ( و رقرررم Super Elliotرقرررم سررروپراليوت  

 ( بودنررررررردLouise Bonneلوئيزبرررررررون  

 (.1 شکل  

 

 

 

 

. ارقرام مرورد در این پژوهاه در پنج رقم مختلف گالبي مورد بررسي مقایسه شکل ظاهری ميو -1شکل 

متوسل تا زیاد و از ارقام تجاری بروده و   (Erwinia amylovora)استفاده دارای تحمل به بيماری آتشک

 تجاری شدن برخوردار بودند قابليمیا از 

Fig. 1. Comparison of fruit morphology in five evaluated pear cultivars. Cultivars were 

moderately/highly resistant to fire blight (Erwinia amylovora) and also commercially 

grown or suitable for commercialization 

 

 

Dargazi Louise Bonne Packham`s Triumph Spadona Super Elliot
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رقم اس،ادونا نيمره متحمرل بره آتشرک و رقرم 

باشرد. درگزی بسيار مقاوم به بيماری آتشرک مري

کشرور بره نرام رقرم  همچنين رقم لوئيزبون که در

ترین رقم تجراری بيروتي معروف شده اسم، مهم

کشور و دارای کيفيم برترر ميروه اسرم. دو رقرم 

سوپراليوت و پکهامزتریموف بره ترازگي پرس از 

طي مراحل قرن ينه، وارد کشور شده اسم کره از 

ایررن بررين رقررم پکهررامزتریموف رقمرري سررازگار 

( و رقرم Abdollahi, 2010گزارش شده اسرم  

سررروپراليوت در ایرررن بررسررري مرررورد ارزیرررابي 

 سازگاری قرار گرفم.

های مورد استفاده در ایرن تحقيرق از مرواد پایه

کشم برافتي عراری از ویرروس و دارای سرالمم 

کامل وارداتي از کشور ایتاليا توسرل پژوهشرکده 

 1385-86های معتدله و سردسريری در سرال ميوه

 رهرررای مرررورد نيررراز پرررروکه دترررامين شرررد. پایررره

 هررررای برنامرررره همکرررراری پژوهشررررکده ميرررروه 

 معتدلرررره و سردسرررريری  بخررررا تحقيقرررررات

 باغبررراني سرررابق، موسسررره تحقيقرررات اصرررال  و  

تهيرره نهررال و بررذر(، بررا عنرروان تهيرره پروتکررل 

 TM87OH × Fریزازدیادی دو پایره پيرردوارف و 

 Nourmohammadi et al., 2015 در )

پژوهشرررکده بيوتکنولررروکی من قررره مرکرررزی در 

ان انجام گرفم و مواد گياهي تکثيری، پس اصفه

از سازگاری برای طي سایر مراحل در بهرار سرال 

هرای معتدلره و به نهالستان پژوهشکده ميروه 1392

سردسيری منتقل و در تابستان سال بعد برا اسرتفاده 

از پبوند شکمي خوا  پيوند و در بهرار سرال بعرد 

 سربرداری شدند. 

تقررال نهررال هررا برررخالف روش معمررول اننهررال

یکساله  بخا هوائي( به با ، و به منظرور بررسري 

زمان باردهي در شرایل اسرتفاده از نهرال دوسراله 

 بخا هوائي( پرس از رشرد پيونرد ، دو فصرل 

در زمرين نهالسرتان  1395و  1394هرای رشد سال

به محل اصرلي  1395نگهداری شده و در زمستان 

باني، طر  آزمایشي واق  در ایستگاه تحقيقات باغ

 شهر کرج انتقال داده شدند. کمال

 برره منظررور کشررم بررا ، از حفررر هالرره بررا مترره 

متر اسرتفاده و سانتي 70کن تراکتوری با ق ر هاله

پس از قرار دادن نهال در هاله با مخلوطي برابر از 

خا  روئي با مشخصات خا  لومي، با اسريدیته 

درصررد و  15 کمتررر ازو ميررزان آهررک فعررال  8/7

مي کامالً پوسيده پر شد. درختان در همان کود دا

متری از کف با  سانتي 90تا  85زمستان از ارتفاع 

سربرداری شده و به فرم محور مرکزی تغيير یافته 

 Modified Leader و بررا اسررتفاده از بررازکردن )

 درجه فرمدهي شدند.  60تا  45ها به ميزان شاخه

ای ق ره آبياری با  با استفاده از سامانه آبياری

و از اردیبهشم تا انتهای مهر دو مرتبره در هفتره و 

متر مکعب در  3500تا  3000با حجم آ  تقریبي 

هکتار در سال و با ههار ق ره هکان هشم ليتر بر 

های ساليانه بر اسراس ثانيه انجام گرفم. سم پاشي

روند معمول با  و به تعداد سه مرتبه برای مبرارزه 

يل انجام شرد. کروددهي برر با آفم شته، کنه و پس

اسرراس اسررتفاده از تجدیررد کرروددامي پوسرريده در 

( N-P-Kو استفاده از کود سه بيسرم   1397سال 

 پاشي ميکرو بود. زمستانه و یا بهاره و محلول

برره منظررور سررهولم در پبرراده سررازی طررر  و 
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های بعدی، از طر  کررت هرای بردارییادداشم

دو سر ز، خرد شده با کرت های اصرلي پایره در 

و  TM87OH × Fهررای پيررردوارف و شرامل پایرره

کرت های فرعي رقم با پنج س ز ارقام اسر،ادونا، 

درگررزی، پکهررامزتریموف، سرروپراليوت و رقررم 

لوئيزبون استفاده شد. درختان به منظرور تبعيرم از 

سامانه آبياری زمين، در فاصله بين ردیف پنج متر 

 هررررایو روی ردیررررف سرررره متررررر در ردیررررف

جنرروبي و شررا درخررم در هررر کرررت -شررمالي 

مترر  2700آزمایا در کل در مساحتي بره ميرزان 

( بره منظرور Cosciaمرب  و با حاشيه رقم کوشريا  

 ای کشم شدند. کاها آثار حاشيه

هرا از انتهرای فصرل رشرد اول پرس از ارزیابي

هررای رشرردی در کاشررم آغرراز و شررامل ارزیررابي

 هرالبردارنده ارتفاع نهرال از سر ز زمرين، ق رر ن

 در محرررل پایررره و همچنرررين در محرررل پيونرررد  

متر باالی محل اتصال پایه و پيوند و بره سانتي 15 

منظور جلوگيری از تاثير برآمدگي محل اتصال(، 

ميزان رشد ساليانه، تعداد کل شراخه فرعري رشرد 

هرای کرده در سال روی تنه، ميانگين طول شراخه

فرعرري رشررد کرررده روی تنرره و تررراکم اسرر،ور در 

 حد طول بازو بودند.وا

همچنررين بررا توجرره برره برراردهي زود هنگررام  

و بررا توجرره برره انرردازه  1397درخترران در سررال 

کوهک درختران تعرداد کرل خوشره شرکوفه در 

درخررم، تعررداد شررکوفه در خوشرره، تعررداد کررل 

شررکوفه در درخررم برره صررورت حاصل ررر  

ميررانگين تعررداد خوشرره شررکوفه در درخررم در 

و درصرد تشرکيل  متوسل تعداد شکوفه در خوشه

( برره صررورت Fruit Setميرروه و یررا ميرروه بنرردی  

تقسرريم تعررداد ميرروه تشررکيل شررده برره تعررداد کررل 

شکوفه انردازه گيرری شرد. خصوصريات براردهي 

ساليانه نيز شامل تعداد ميروه و وزن متوسرل ميروه 

در هر درخم و همچنين عملکررد در درخرم در 

تابستان هر سال و در زمران رسريدن فيزیولوکیرک 

 گيری شد.يوه اندازهم

هررای خصوصرريات رویشرري در گيررریانرردازه 

 انتهرای فصررل رشرد و برره طرور معمررول در اواخررر 

پررائيز و یررا اوایررل زمسررتان هررر سررال انجررام شررد. 

همچنررين شرراخص عملکرررد بررر سرر ز مق رر  تنرره 

(Yield per Unit Trunk Cross-Sectional 

Area) بر س ز مق   تنه ميوه ، از تقسيم عملکرد 

مترر مربر  به صورت کيلروگرم برر سرانتي مدرخ

رشرد در  با توجره بره تفراوت انرد  .شدمحاسبه 

ق ر پایه و پيوند ، این شاخص به منظور مقایسه 

گيری س ز مق ر  تنره در بر اساس دو نوع اندازه

محل پایه و سر ز مق ر  تنره در محرل پيونرد  

 انجام شد. 

 افرررزار اکسرررلهرررای برداشرررتي در نررررمداده

  Excel Microsoft, 2013 تنظريم و سر،س برا )

تجزیره و  SASافرزار نرمال کردن و انتقال بره نررم

شدند. مقایسه ميانگين ها با اسرتفاده  تحليل آماری

ای دانکرن انجرام گرفررم و از آزمرون هنرد دامنره

( Excel Microsoft, 2013نمودارهرا برا اکسرل  

 رسم شدند.

 

 نتایج و بحث

ي روی هرر دو ههار ساله ارقرام گالبر ارزیابي
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  TM87OH × Fو  رودوارفيرررپشرررامل پایررره 

دهنده استقرار م لو  و تلفات کم نهرال در نشان

ها طي فصل رشرد آزمایا بود. بر این اساس نهال

برره خرروبي اسررتقرار یافتنررد و  ررمن رشررد  1396

هرا و برا توجره بره رویشي، در برخي ارقرام و پایره

وليرد استفاده از نهال دوساله، در همران سرال اول ت

محدود شکوفه و ميوه روی درختان مشراهده شرد 

که تایيد کننده برتری اسرتفاده از نهرال دوسراله و 

بندی بررای تسرری  در براردهي ارقرام دارای شاخه

 اسم. 

از طرفي با توجه به وجود بيماری آتشرک در 

های متعردد در اطرراف استان البرز و وجود ميزبان

ک از محل آزمرایا از جملره درخرم بره، هيچير

های مختلف آزمرایا، ترکيبات پيوندی طي سال

خسارتي حتي در حد محدود از بيمراری آتشرک 

نداشرتند کرره بيرانگر تحمررل م لرو  ارقررام مررورد 

 استفاده نسبم به این بيماری بود. 

نشران دهنرده تفراوت  هراتجزیه واریرانس داده

دار برای کليه صرفات رویشري و زایشري در معني

بود که با توجره بره رشرد های مختلف تحقيق سال

بعاد و همچنرين تشرکيل انردام درختان و افزایا ا

دار قابررل انتظررار بررود. ایررن تفرراوت معنرري بررارده

داری برای صرفات رویشري همچنين تفاوت معني

بجز ارتفاع نهال، رشد ساليانه، تعداد شاخه فرعري 

و تراکم اس،ور بين دو پایه مورد بررسري مشراهده 

رقم  × رقم و اثر متقابل پایه ثر سادهشد. همين ور ا

 ×بر صفات مختلف و اثرر متقابرل سره گانره سرال 

ارقررام کرره بررا توجرره برره اهميررم مقایسرره و  ×پایرره 

شناخم رفتار رویشي و زایشي طوالني مدت هرر 

پایه و رقم بره صرورت جداگانره و در طري سرنين 

در ادامه به بيان هردو گروه  معني دار بود. مختلف

شود  جدول تجزیره پرداخته مي اثر ساده و متقابل

 واریانس ارئه نشده اسم(. 

 رشد رویشی

کليرره صررفات رویشرري مررورد بررسرري از سررال 

داری نسربم بره روند افزایا معني 1399تا  1396

دهنده رشد ( که نشان1سال قبل نشان داد  جدول 

م لو  و مراقبم کافي از با  طي این مدت بود. 

ها در سربرداری نهالدر این راب ه با توجه به لزوم 

سامانه تربيم محور مرکزی تغيير یافتره از ارتفراع 

متر، ميانگين افزایا ارتفاع سانتي 90تا  85حدود 

 40نهرال طرري یررک سررال پررس از کاشررم حرردود 

مترر سرانتي 129متر بود و به ميانگين ارتفراع سانتي

(. همچنرين 1در انتهای سال اول رسيدند  جردول 

ایه از نظر ق ر پایه و ق رر رقرم نتایج نشان داد دو پ

دار های فرعي تفاوت معنيو ميزان رشد در شاخه

 و در سررررایر خصوصرررريات رشرررردی تفرررراوت

 توجهي نداشتند. قابل 

در سه سال اول آزمرایا، رشرد ق رر پایره ترا 

حرردی از رشررد رقررم برراالتر و از سررال ههررارم در 

مجموع ق ر رقم از پایره بيشرتر شرد. همچنرين دو 

ا و سروپراليوت بيشرترین ق رر رقرم را رقم اس،ادون

داشتند در صورتي که با توجه به عادت رشد رقم 

درگزی بيشترین ارتفراع درخرم، رشرد سراليانه و 

تعداد شاخه فرعي در رقم درگرزی مشراهده شرد. 

دو رقررم لوئيزبررون و پکهررامز نيررز برراالترین تررراکم 

اسرر،ور در واحررد طررول بررازو را داشررتند و در بقيرره 

  (.1اس،ور کمتر بود  جدول ارقام تراکم 
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 ترکيبات مختلف پایه و پيوندی گالبي اثر سال، پایه و رقم بر خصوصيات رویشيمقایسه ميانگين  -1جدول 

Table 1. Mean comparison of the effect of year, rootstock and cultivar on vegetative characteristics of different scion- rootstock 

combinations of pear 

 
 اس،ور تراکم

  اس،ور بر متر(

Spur density 

(spur m-1) 

 فرعي طول شاخه

  سانتيمتر(

Lateral shoot length 

(cm) 

 شاخه فرعي  تعداد

Lateral shoot no. 

 ساليانه رشد
  سانتيمتر(

Annual growth 

(cm) 

 درخم ارتفاع
  سانتيمتر(

Tree height 

(cm) 

 رقم ق ر
 تر( سانتيم

Scion diameter 

(cm) 

  سانتيمتر( پایه ق ر

Rootstock diameter 

(cm) 

 

     Year سال  

10.0d 48.60d 2.6b 22.80c 129.70d 1.90d 2.50c 2017 

11.0c 51.60c 2.7b 22.80c 148.30c 2.40c 2.70c 2018  

13.0b 60.20b 3.1a 40.30b 168.20b 3.40b 3.90b 2019 

14.0a 67.00a 3.5a 60.80a 211.80a 4.70a 4.40a 2020 
     Rootstock پایه  

11.0a 51.70b 2.9a 25.10a 163.50a 3.20a 3.30a OH×F87 
11.0a 55.30a 2.6a 25.50a 165.50a 3.00b 3.10b Pyrodwarf 

     Cultivar رقم  

11.0b 57.10a 3.3ab 28.40a 179.20a 3.20c 3.20b Dargazi 

12.0a 58.40a 2.9b 26.00ab 165.50b 3.00c 3.30b Louise Bonne 

12.0a 52.40ab 2.1c 23.40c 154.10c 2.90d 2.90c Packham`s Triumph 

11.0b 57.10a 3.6a 23.60c 166.30b 3.50b 3.60a Spadona 

10.0c 42.40b 2.1c 25.20b 157.50c 3.80a 3.10b Super Elliot 

 .دار ندارند يدرصد تفاوت معن پنجبر اساس آزمون هند دامنه دانکن در س ز احتمال  ندباشي حرف مشتر  م کیحداقل  یکه دارا ،ر عامله یدر هر ستون و برا ،یيها نيانگيم
Means, in each column and for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level-using 

Duncan’s Multiple Range Test. 
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رقم برر کليره صرفات مرورد  ×اثر متقابل پایه 

بررسي معني دار برود. در مجمروع ق رر پایره در 

ترکيبات پيوندی درگرزی و اسر،ادونا روی پایره 
TM87OH × F ترین ق ر پایه و در ترکيبرات بيش

هرای پيررودوارف و پيوندی رقم پکهامز در پایره
TM87× FOH  راليوت برر روی پایره و رقم سروپ

ترررین ق ررر پایرره مشرراهده شررد و پيرررودوارف کم

تار مشابهي نيز در ارتبرا  برا بيشرترین و تقریباً رف

ترین ق ر رقم در ترکيبرات پيونردی مشراهده کم

 (.2شد  جدول 

ترین ارتفاع نهال رقم درگرزی روی پایره بيش
TM87OH × F  و پيرودوارف مشاهده شد که برا

ه به خصوصيات ذکر شده برای این رقرم از توج

نظررر تمایررل برره رشررد عمررودی من بررق اسررم 

 Abdollahi, 2010های قبلي نشان (. در بررسي

داده شد که گرهه ارتفاع نهال نشانه ای از ميزان 

سازگاری نوع پایه و پيوند  و توان القاء رشرد 

باشد، ليکن رقم اس،ادونا به عنوان یرک هردو مي

 تقریبرراً بررا طيررف قابررل ترروجهي ازرقررم سررازگار 

های بذری، رویشري کروئينس و حتري پایره پایه 

ایرن اسم و روی  (C. atrosanguinea)وليک 

 ترین ارتفررراع نهرررال را داشرررم. هرررای بيشرررپایررره

 در صررورتي کرره رقررم درگررزی اگرهرره روی دو 

، بره عنروان یرک Aپایه بذری گالبي و کوئينس 

بررل رقررم پررشررد بررود، لرريکن رشررد م لررو  و قا

تررروجهي روی پایررره وليرررک فررروق نداشرررم 

 Abdollahi et al., 2012 .) 

هرای فرعري در شاخه تعدادترین همچنين بيش

دو رقم درگزی و اس،ادونا روی پایه پيرودوارف 

های فرعي نيز در ایرن دو دیده شد و رشد شاخه

رقم روی این پایه بيا از سایر ترکيبات پيوندی 

 ،ور نيررز (. مقایسرره تررراکم اسرر2بررود  جرردول 

 ترین تررراکم اسرر،ور در سرره دهنررده بيشررنشرران

ترکيب پيونردی ارقرام لوئيزبرون و پکهرامز روی 

و رقرم اسر،ادونا روی پایره  TM87OH × Fپایره 

 پيرودوارف بود. 

تجزیه همبستگي روی خصوصيات رشدی بر 

 اسرراس روش پيرسررون  نتررایج نشرران داده نشررده

( مشخص کرد که همبسرتگي براال و منفري اسم

زائي با ق رر پایره و یرا ارتفاع نهال و یا شاخه بين

رقم وجود ندارد. این به این معني اسم که رشد 

زائري و ارتفاعي زیاد نهال سبب کاها در شاخه

یا ق ر رقم یا پایه نشرد. برر اسراس ایرن بررسري، 

راب رره دو صررفم ق ررر رقررم و پایرره بررا  ررریب 

 داری یرررک و سررر ز معنررري 82/0همبسرررتگي 

ان داد که ارقام پررشد، صررف درصد بود که نش

ترری نيرز در نظر از نوع پایره، ميرزان رشرد بريا

بخا زیرین محل پيوند القاء خواهنرد کررد کره 

این امر به احتمال زیاد به دليل ميزان مواد غذائي 

باشررد انتقررال یافترره از بخررا هرروائي برره پایرره مرري

 Jackson, 2003.) 

 اولیه عملکردزودباردهی و 

اده از نهرال برا بخرا هروائي با توجه به اسرتف

دوساله، درختران کشرم شرده در محرل برا  در 

همان سرال اول بره گرل رفتنرد و ميرزان براردهي 

محدودی را در فصل رشرد اول پرس از کاشرم 

(. ایرن عملکررد محردود و 2توليد کردند  شکل 

اوليه در سال اول پرس از کاشرم اگرهره سربب 
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 صفات رویشي در ترکيبات مختلف پایه و پيوندی گالبي برپيوند × ایه مقایسه ميانگين اثر متقابل پ -2جدول 

Table 2. Mean comparison of rootstock × scion interaction effect on vegetative characteristics of different scion- rootstock  

combinations of pear 

 
 اس،ور تراکم

  اس،ور بر متر(

Spur density 

(spur m-1) 

 فرعي طول شاخه
  سانتيمتر(

Lateral shoot length 

(cm) 

 شاخه فرعي  تعداد

Lateral shoot no. 

 ساليانه رشد
  سانتيمتر(

Annual growth 

(cm) 

 درخم  ارتفاع
  سانتيمتر(

Tree height 

(cm) 

 رقم ق ر
  سانتيمتر(

Scion diameter 

(cm) 

 پایه ق ر
  سانتيمتر(

Rootstock diameter 

(cm) 

 ترکيب پایه و پيوند

Scion- rootstock combination 
10.0bc 53.00b 2.9b 27.80ab 188.00a 3.4.0a 3.40ab OH×F87 × Dargazi 

12.0ab 60.20a 3.4ab 26.60ab 165.70b 3.1.0ab 3.20b OH×F87 × Louise Bonne 

12.0ab 46.60c 2.2c 23.70b 151.50bc 2.9.0b 2.90bc OH×F87 × Packhams 

11.0b 52.60bc 3.4ab 23.50b 163.60b 3.6.0a 3.70a OH×F87 × Spadona 

10.0bc 45.80c 2.4bc 24.20b 148.70c 3.2.0ab 3.30ab OH×F87 × Super Elliot 

11.0b 61.20a 3.7a 29.00a 170.40b 3.0.0ab 3.10b Pyrodwarf × Dargazi 

11.0b 56.50b 2.3bc 25.40ab 165.30b 3.00ab 3.30ab Pyrodwarf × Louise Bonne 

13.0a 58.20ab 1.9c 23.10b 156.70bc 2.90b 2.90bc Pyrodwarf × Packhams 

12.0ab 61.60a 3.7a 23.80b 169.00b 3.40a 3.40ab Pyrodwarf × Spadona 

9.0c 38.90d 1.8c 26.20ab 166.30b 2.90b 2.80c Pyrodwarf × Super Elliot 

 .دار ندارند يدرصد تفاوت معن پنجبر اساس آزمون هند دامنه دانکن در س ز احتمال  ندباشي حرف مشتر  م کیحداقل  یکه دارا ،در هر ستون ،یيها نيانگيم
Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability levels-using Duncan’s Multiple Range Test. 
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ایجاد عملکرد قابل توجهي در درخرم در سرال 

(، 3اول و همچنررين در سررال دوم نشررد  شررکل 

های بعد از آن نظيرر ليکن روند افزایشي در سال

توانرد سربب تسرری  در سال سروم و بره بعرد مري

 بررراردهي و در سرررال سررروم و ههرررارم جبرررران 

های بعد از آن گهداری با  و در سالهای نهزینه

شروع باردهي اقتصادی با  شود. همچنين مقدار 

عملکرد محدود سال اول روی هر دو نوع پایه و 

روی ارقام لوئيزبون، پکهامز و درگزی دیده شد 

 (.2 شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  OH × F87روی دو پایره  پرژوهاباردهي سال اول برخي ارقام گالبي مورد استفاده در ایرن  -2شکل 

استفاده از نهال دو ساله  پایه سه ساله و پيوند  دو ساله( سبب تسرری  در داد که پيرودوارف. نتایج نشان 

 شدباردهي درختان گالبي 

Fig. 2. Bearing of some pear cultivars in this research on two rootstocks OH × F87 and 

Pyrodwarf. The results showed that using two years old trees (three years old rootstocks 

and two years old scion) accelerated early bearing of pear 

 

بر اساس باردهي سرال اول، بررسري گلردهي 

 نشررران داد 1397سرررال دوم درختررران در سرررال 

خوشره گرل در ایرن  9/6در هر دو پایه ميانگين  

لف ایجاد و تعرداد شرکوفه در سال در ارقام مخن

 تعرردادخوشرره گررل و مقرردار شررکوفه کررل برره 

نسربم بره پایره  TM87OH × Fمحدودی در پایه 

(. در این سال هرر 3تر بود  جدول پيردوارف بيش

درخم به طور ميانگين، روی هر دو پایه، حدود 

 بندی داشتند. درصد ميوه 9ميوه با حدود  5/3

کل خوشه در سال دوم پس از کاشم، تعداد 

در سه رقم لوئيزبون، پکهرامر و اسر،ادونا انردکي 

برررراالتر از دیگررررر ارقررررام و تعررررداد شررررکوفه

OH × F87 × Daragazi        Pyrodwarf × Louis Bonne       OH × F87 × Louis Bonne      Pyrodwaf × Packhams  
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 .1397در سال رقم، پایه و ترکيب پایه و پيوند بر خصوصيات گلدهي و ميوه بندی گالبي پيوندی مقایسه ميانگين اثر  -3جدول 

Table 3. Mean comparison for the effects of cultivar, rootstock and scion × rootstock interaction on blooming  

and fruit set characteristics of grafted pear 

 
 ميوه بندی درصد

Fruit set (%) 
 درخمدر  ميوه تعداد

Fruit no. tree-1 
 درخمدر  ل گلک تعداد

Total bloom no. tree-1 
 خوشهدر  تعداد گل

Bloom no. cluster-1 

 درخمدر  خوشه گل تعداد

Bloom cluster tree-1 

 

   Cultivar رقم  

11.5b 3.7b 31.8d 4.9d 6.8ab Dargazi 

9.6b 4.0b 42.0b 6.5b 7.1a Louise Bonne 

14.7a 7.4a 50.3a 7.1a 7.0a Packham`s Triumph 

3.7c 1.2c 30.8d 4.5e 7.1a Spadona 

4.8c 1.8c 37.0c 5.6c 6.5b Super Elliot 

   Rootstock پایه  

8.9a 3.5a 39.2a 5.9a 6.9a OH×F87 
9.9a 3.7a 37.5b 5.2b 6.9a Pyrodwarf 

   Scion- rootstock combination ترکيب پایه و پيوند  

6.6c 2.3d 35.6c 5.6c 6.8bc OH×F87 × Dargazi 

8.6bc 3.4c 39.3bc 6.2bc 7.2a OH×F87 × Louise Bonne 

17.4a 10.7a 61.8a 8.7a 7.1as OH×F87 × Packhams 

3.4d 1.0e 29.3d 4.7d 6.7bc OH×F87 × Spadona 

0.0e 1.0e 30.0d 4.3d 6.7bc OH×F87 × Super Elliot 

17.9a 5.0b 28.0d 4.2d 6.7bc Pyrodwarf × Dar gazi 

10.5b 4.7b 44.6b 6.9b 6.9b Pyrodwarf × Louise Bonne 

10.6b 4.1b 38.8c 5.4c 6.9b Pyrodwarf × Packhams 

4.1cd 1.3e 32.2d 4.3d 7.4a Pyrodwarf × Spadona 

8.1bc 3.6c 44.0b 6.8b 6.3c Pyrodwarf × Super Elliot 

 .دار ندارند يتفاوت معندرصد  پنجبر اساس آزمون هند دامنه دانکن در س ز احتمال  ندباشي حرف مشتر  م کیحداقل  یکه دارا ،هر عامل یدر هر ستون و برا ،یيها نيانگيم
Means, in each column and for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 

 5% probability level-using Duncan’s Multiple Range Test. 
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 در خوشررره و شرررکوفه در درخرررم و همچنرررين

رقم اسر،ادونا براالتر از سرایر ميوه در درخم در  

ارقام بود. بر همين اساس در ایرن سرال براالترین 

 ميررزان تشررکيل ميرروه بررا ميرروه بنرردی در ایررن

 رقررم مشرراهده شررد، لرريکن بررا وجررود ميررانگين  

 ميرروه در ایررن رقررم در ایررن سررال 4/7حرردود 

 هرر درخرم، بره دليرل انردازه کوهرک  یبه ازا 

 هرررای توليررردی در ایرررن سرررال، عملکرررردميررروه

هرر درخرم ایجراد نکررد  یقابل تروجهي بره از 

 (. 4 جدول 

پایرره روی خصوصرريات  ×متقابررل رقررم اثررر 

بندی در این سال بر اساس جدول گلدهي و ميوه

 ، در ههار ترکيرب پيونردی پکهرامز روی پایره4

 TM87F × OH  و ارقرررام درگرررزی، لوئيزبرررون 

 و پکهرررامز روی پایررره پيررررودوارف بررراالترین

 ه دیررده شررد. لرريکن ایررنميررزان تشررکيل ميررو 

 ميرررزان تشرررکيل ميررروه برررر اسررراس تعررررداد  

شررکوفه محرردود در درخررم ایجرراد و در کررل 

درخررم سرربب نشررد  یعملکرررد برراالئي را برره ازا

 (.3 شکل 

 مقایسرره تعررداد ميرروه در درخررم، ميررانگين

 هررایوزن ميرروه و عملکرررد در درخررم در سررال 

هرا، پایره نشان داد در مجموع سرال این پژوها 
TM78OH × F  ميوه و عملکررد  2/11با ميانگين

  3/10کيلرروگرم در درخررم در مقایسرره بررا  7/1

 کيلررروگرم در درخرررم  3/1ميررروه و عملکررررد 

روی پایرره پيرررودوارف برتررری نسرربي داشررم. 

 رفررم، همچنررين بررر اسرراس آنچرره انتظررار مرري

 با افزایا سرن درخرم هرر سره شراخص تعرداد

 ميرررروه در درخررررم، ميررررانگين وزن ميرررروه و  

 داریدر درخررررم افررررزایا معنرررري عملکرررررد

را در سال بعد نسبم بره سرال قبرل نشران دادنرد  

 (. 4 جدول 

بيشترین عملکرد ميوه در درخم در محموع 

م درگرزی و سروپراليوت دیرده ها در رقاین سال

رقم نشان داد رقم درگرزی  ×متقابل پایه  شد. اثر

 7/3برررا ميرررانگين  TM87F × OHروی پایررره 

 ميروه براالترین عملکرردکيلوگرم در هر درخم 

 را داشرررم کررره ایرررن مقررردار عملکررررد ميررروه  

در هيچيررک از دیگررر ترکيبررات پيونرردی مررورد 

مشاهده نشرد. در گرروه دیگرر ترکيبرات  بررسي

، TM87OH × Fپيوندی، ارقام اس،ادونا روی پایه 

درگزی روی پایره پيررودوارف و سروپر اليروت 

 (4روی پایررره پيررررودوارف بودنرررد  جررردول 

  6/1هرا عملکررد ميروه برين جموع سرالکه در م 

 کيلرروگرم در هررر درخررم را داشررتند و 9/1تررا 

 سررایر ترکيبررات پيونرردی کمتررر از ایررن مقرردار 

 بودند.  

نتایج نشان داد که با توجه بره تناسرب ترراکم 

درخررم در هکتررار برررای درخترران  833کاشررم 

پاکوتاه گالبي در کشور، طي ههار سال اول نيمه

عملکررد  TM87OH × Fه رقم درگزی روی پایر

سه تن ميوه را به همراه داشم که در سال سوم و 

اقتصادی  در این ترکيب توليد بسيار بویژهههارم 

(. ایرن افرزایا 3و قابل توجهي مي باشد  شکل 

 در درخم و همچنين به دليل افزایا تعداد ميوه

ميررانگين وزن ميرروه حاصررل شررد و درخترران بررا 

گذشرررررررتن از مرررررررررز سرررررررره سررررررررالگي
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 1399تا  1395های سال، رقم و ترکيب پایه و پيوند بر خصوصيات باردهي عملکرد ميوه گالبي پيوندی در پایه سالمقایسه ميانگين اثر  -4جدول 

Table 4. Mean comparison of the effect of year, rootstock, cultivar and scion- rootstock combinations on bearing and fruit yield of grafted 

pears during 2016-2020 
 

 ميوه عملکرد 
  کيلوگرم در درخم(

Fruit yield (kg tree-1) 
  گرم( وزن ميوه

Fruit weight (g) 
 در درخم تعداد ميوه

Fruit no. tree-1   

  ميوه عملکرد
  کيلوگرم در درخم(

Fruit yield (kg tree-1) 
  گرم( وزن ميوه

Fruit weight (g) 
 در درخم ميوهتعداد 

Fruit no. tree-1  
  Year                                          سال   Scion- rootstock combination            ترکيب پایه و پيوند

3.7a 122.3a 19.2a OH×F87 × Dargazi  0.1c 66.7c 0.9d 2017 
0.9c 82.7d 8.0d OH×F87 × Louise Bonne  0.3c 66.2c 6.6c 2018  

1.0c 90.0c 9.2cd OH×F87 ×Packham`s  2.0b 105.7b 14.1b 2019 

1.9b 91.5c 10.8c OH×F87 × Spadona  3.7a 145.3a 24.6a 2020 
1.1c 49.6g 9.0cd OH×F87 × Super Elliot  پایه                                Rootstock  

1.6b 113.8b 9.0cd Pyrodwarf × Dargazi  1.7a 87.2a 11.2a OH×F87 
1.2c 85.5cd 11.4c Pyrodwarf × Louise Bonne  1.3a 84.7b 10.3b Pyrodwarf 
1.0c 70.6f 10.6c Pyrodwarf × Packham`s  رقم                                   Cultivar  

0.8c 76.3e 6.1e Pyrodwarf × Spadona  2.7a 118.0a 14.1a Dargazi 

1.8b 77.4e 14.8b Pyrodwarf × Super Elliot  1.1d 84.1b 9.7c Louise Bonne 

     1.0d 80.3b 9.9c Packham`s 

     1.3bc 83.9b 8.4d Spadona 

     1.5b 63.5c 11.9b Super Elliot 

 .دار ندارند يدرصد تفاوت معن پنجهند دامنه دانکن در س ز احتمال  بر اساس آزمون ندباشي حرف مشتر  م کیحداقل  یکه دارا ،هر عامل یدر هر ستون و برا ،یيها نيانگيم
Means, in each column and for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level-using 

Duncan’s Multiple Range Test. 
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گررم را داشرتند و در  100وه براالتر از اندازه مير 
ميروه برر  یگرم به ازا 200رقم درگزی به باالی 

و پيررودوارف  TM87OH × Fروی هرر دو پایره 
 رسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وزن ميرروه  ميررانگين نمودارهررای برراردهي و افررزایا تعررداد ميرروه در درخررم  ردیررف یرراالئي(، -3شررکل 

در درخم  ردیف پرائيني( در ارقرام مختلرف گالبري پيونرد شرده روی دو پایره  ردیف مياني( و عملکرد 
 نمودارهای ردیف عمودی سمم هپ( و پيرودوارف  نمودارهای ردیف عمرودی  OH × F87همگروه 

 .1399تا  1396های سمم راسم( در سال
Fig. 3. Diagrams of the bearing and increase of fruit number per tree (upper row), mean fruit 

weight (middle row) and yield per tree (lower row) in different pear cultivars on two pear 

clonal rootstocks, OH × F87 (left column) and Pyrodwarf (right column) during 2017-20. 
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ای رقرررم از سررروی دیگرررر ارزیرررابي مشررراهده

نشان داد این رقرم در سوپراليوت روی هر دو پایه 

های ازمایا حساسيم بسيار باالئي بره پسريل سال

 Cacopsylla pyricolaگالبي یا عسلک با عامل 

 Ardestanirostami et al., 2017 نشان داد. برا )

توجه به اینکه حساسيم به پسيل از عوامرل بسريار 

تاثيرگررذار در انتخررا  یررک رقررم گالبرري برررای 

اری مري باشرد و توصيه بره عنروان یرک رقرم تجر

ميزان حساسيم به این آفم تا حرد قابرل تروجهي 

باشرد متاثر از نوع و خصوصيات رقرم گالبري مري

 Emami, 2016 Abdollahi, 2010; .) 

رسررد توصرريه رقررم بنررابراین برره نظررر مرري

رغم کيفيم اوليه ميوه، براردهي سوپراليوت علي

هرای مرورد نسبتاً م لو  و سرازگاری روی پایره

د زیادی بایستي با احتيا  و در نظرر بررسي تا ح

گرررفتن حساسرريم ایررن رقررم برره پسرريل گالبرري 

هرای اوليره ایرن صورت پذیرد. هنانچره ارزیرابي

ورود رقم به کشور نشان داد در رقم نيز در زمان 

صورت عدم خسارت آفم پسيل روی این رقم، 

ظاهر ميوه بسريار م لرو  و برازار پسرند اسرم و 

هرای پسيل، لکه برعکس در صورت طغيان آفم

زنگاری روی ميوه ظاهر و ميوه فاقد کيفيم ارائه 

دهرد به بازار مي شود. این خصوصيات نشان مري

بررا کرره توصرريه رقررم سرروپراليوت بایسررتي بسرريار 

و در صورت عردم کنتررل  گيردصورت  احتيا 

آفم در با  گالبي ميوه رقم سوپراليوت، به طور 

 به بازار اسم. ارائهکلي غيرقابل 

 بررا یافترره هررای پررژوهایسرره نتررایج ایررن مقا

روی پایه پيردوارف در کشرور  پژوها هاسایر  

دهرررد کررره در ارزیرررابي مقررردماني نشررران مررري

زودباردهي ارقام گالبري روی ایرن پایره توسرل 

 Abdollahi)گرمررارودی عبرردالهي و محمرردی

and Mohammadi Gramaroudi, 2019)  رقم

مترین های اول پس از کاشم کاس،ادونا در سال

 دهرررري را داشررررم کرررره بررررا نتررررایج شررررکوفه

من بق اسم. همچنين رقم درگرزی  پژوهااین 

روی پایه پيرودوارف از باالترین تراکم شرکوفه 

 های اول کاشم درخم برخوردار بود. در سال

دهد از سوی دیگر نتایج این تحقيق نشان مي

که رقم اس،ادونا که به عنوان یک رقم پررشرد و 

روی پایره پيررودوارف شرناخته  با عملکرد پائين

 Abdollahi and Mohammadi)شرده اسرم 

Gramaroudi, 2019)  و در عمل نيز پيونرد ایرن

رقم برای توليد نهال تجاری مورد توصيه نيسم، 

از عملکرررد برراالتری  TM87OH × Fروی پایرره 

برخوردار بود. این نتایج با نتایج قبلي عبداللهي و 

 ;Abdollahi et al., 2012)همکررراران 

Abdollahi et al., 2018)  کررره نشررران داد 

 گالبرررري رقررررم اسرررر،ادونا روی پایرررره وليررررک

 (C. atrosanguinea) ميروه ي عملکرد از کارای

باالئي برخوردار برود من برق اسرم و مویرد ایرن 

اسررم کرره ميررزان برراردهي عررالوه بررر اینکرره از 

باشد، به ميرزان خصوصيات کنتيکي یک رقم مي

م تاثير پتانسيل القاء براردهي قابل توجهي نيز تح

 .اسمدر پایه 

 عملکرد اییکار

واحد اندازه  ازایبه منظور مقایسه بازده با  به 

  هررای متعررددی نظيررر عملکرررددرخررم، شرراخص
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  (van Oosten, 1986حجرررم تررراج   بررره ازای

 سررر ز مق ررر  تنررره و یرررا عملکررررد بررره ازای

  Strong and Azarenko, 2000 اسررتفاده ) 

دازه بررا توجرره برره انرر پررژوهایررن مرري شررود. در ا

سر ز مق ر   درختان، شاخص عملکرد بره ازای

تنه مورد استفاده قرار گرفم و س ز مق   تنه بر 

اساس دو عامل س ز مق   در زیر محل پيوند و 

(. نترایج 4باالی محل پيوند مقایسره شرد  شرکل 

ترکيبات پيوندی، شراخص  کليهنشان داد که در 

تجمعري در کليره سر ز مق ر   یعملکرد بره ازا

ها بر اساس عامل س ز مق   پایره از همرين سال

شاخص بر اساس عامل سر ز مق ر  رقرم بيشرتر 

بود. همچنين بر اسراس اطالعرات تجمعري کليره 

س ز مق   برر  شاخص عملکرد به ازایها، سال

اساس هر دو عامل س ز مق   پایه و رقرم بررای 

د از پایه پيرودوارف باالتر بو TM87OH × F پایه

 (. 4 شکل 

 پایرره مجمرروعد کرره در ایررن نتررایج نشرران دا

 TM87OH × F  با توجه به رشد کمتر و عملکرد

نسرربتاً برراالتر در ارقررام سرربب افررزایا شرراخص 

سر ز مق ر  تنره شرد. بره طرور  یعملکرد به ازا

 بهي تفرراوت در شرراخص عملکرررد برره ازایمشررا

س ز مق   تنه در ارزیابي عبداللهي و همکاران 

 Abdollahi et al., 2018هررای ( روی پایرره

مختلف گالبي متعلق بره سره جرنس درخرم بره 

 Cydonia oblonga Mill. گالبي معمولي و ،)

 صوليک مشاهده شد و باالترین ميزان این شاخ

در ترکيررب پيونرردی رقررم درگررزی روی پایرره 

تر برودن نيرز براال پژوهابود. در این  Aکوئيس 

نه بر س ز مق   ت کمي شاخص عملکرد به ازای

اساس عامل س ز مق   پایه احتماالً به دليل ق ر 

 رقررم در مقایسرره بررا پایرره برره دسررم آمررد کمتررر

 (.2و  1 جدول  

 رسد ق ر رقم بررایاز سوی دیگر به نظر مي

س ز مق    گيری شاخص عملکرد به ازایاندازه

شرد تری در مقایسه با ق ر پایه باتنه عامل مناسب

هرای اندازه بخا هنشان دهندو به نحو موثرتری 

های هوائي درخم اسم. به همين دليل طي سال

رقم لوئيزبون با توجه به انردازه محردود  پژوها

 TM87OH × Fدرخم توليدی روی هر دو پایره 

و پيرودوارف درختي پرعملکررد بره نظرر رسريد 

هرای عملکرردی ( در صرورتي کره داده4 شکل

 درخم کمتر این رقم بود یابيانگر باردهي به از

که  داد(. همين مقایسه نشان 3و شکل  4 جدول 

درخرم  یرقم پکهامز که از نظر عملکرد بره ازا

رار تری قردر مقایسه با رقم اس،ادونا در رده پائين

ندازه درخم و شاخص با در نظر گرفتن ا گرفم.

سر ز مق ر  تنره، از نظرر ایرن  عملکرد بره ازای

 شاخص نزدیک به رقم اس،ادونا بود. 

ژوها هرای شرود در پريشرنهاد مريبنابراین پ

  حجرم تراج کره آتي شراخص عملکررد بره ازای

ي عملکررد تری از کرارایمي تواند شاخص دقيق

گيررری و بررا واحررد حجررم درخررم باشررد انرردازه

س ز مق   تنه  شاخص عملکرد به ازایي کارای

گيررری غيرمسررتقيم از کرره در اصررل یررک انرردازه

اندازه تاج درخرم اسرم مقایسره و در صرورت 

 بودن جرایگزین شراخص عملکررد بره ازایتر بر

 س ز مق   تنه شود.
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مقایسه باردهي در با  سه رقم درگزی، لوئيزبون و پکهامز تریومف بر روی دو پایه مورد بررسي  -4شکل 
تان گالبي در ي عملکرد درخای بخا باال( و نموار مقایسه کار ساله( ههار درختان  1399در تابستان سال 

ي عملکرد برر اسراس ق رر پایره و اید بررسي در همان سال. شاخص کارترکيبات مختلف پایه و ارقام مور
 ق ر پيوند  درخم مورد مقایسه قرار گرفته اسم. 

Fig. 4. Comparison of the bearing of Dargazi, Louise Bonne and Packham`s Triumph cultivars on 

two rootstocks in summer of 2020 (upper section) and the histograms of yield efficiency index of 

various pear rootstocks and cultivars in the same year. The yield efficiency indices have been 

compared based on the diameters of rootstock and scion of the trees. 
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rootstock 
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Based on Scion diameter 0.24 0.30 براساس ق ر رقم 
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ج رقم تجراری متحمرل بره بيمراری مقایسه پن

و  TM87OH × Fآتشرک گالبري روی دو پایره 

و پيرررودوارف نشرران داد: اوالً اسررتفاده از نهررال د

ساله سبب تسری  در براردهي شرد و درختران در 

 همان سال اول به بار نشستند. همچنين رقم جدید

از عملکرررد  پررژوهاسرروپراليوت کرره در ایررن 

 ل حساسرريم برراالئي برخرروردار بررود، برره دليرر

بره عسرلک یرا پسريل گالبري و شردت خسرارت 

 بایستي با احتيا  مورد توصريه قررار گيررد. پایره
TM87OH × F ز موارد نظير شاخص در بسياری ا

س ز مق   تنه، حتي در مقایسه  عملکرد به ازای

ونا با پایه پيرودوارف برتری نشان داد. رقم اسر،اد

 و روی اسرمکه از ارقام تجاری گالبري کشرور 

ه پایه پيرودوارف، عملکرد پائيني دارد، روی پایر
TM87OH × F  به عنروان یرک ترکيرب پيونردی

 زودبارده و برتر در مقایسره برا پایره پيررودوارف

 مورد ارزیابي مقدماتي قرار گرفم. 

زای س ز مق ر  مقایسه شاخص عملکرد به ا

ي برترری م لرق رقرم درگرزی و تنه موید کرارای

 TM87OH × Fی پایره همچنين رقم لوئيزبون رو

گرردد در ادامره بود و بر این اسراس توصريه مري

  من تکميل ارزیرابي بره مردت ههرار سرال، از

 برره صررورت نيمرره انبرروه TM87OH × Fپایرره  

ه های گالبي الگوئي استفادبه منظور احداث با  

 شود. 

 همچنرررين برررا توجررره بررره نيمررره سرررازگار

 (103S101Sبررودن ترکيررب آللرري رقررم پکهررامز   

 (، 104S103Sرقرررررررررم لوئيزبرررررررررون   برررررررررا 

 Nikzad Gharehaghaji et al., 2014 برره )

رقم گالبي تجاری ایرران و برا  عمده ترینعنوان 

توجه بره اینکره رقرم درگرزی تاحردی زودگرل 

پوشرراني صددرصررد مناسرربي از نظررر اسررم و هررم

زمان گلدهي با رقم لوئيزبون ندارد، این رقرم بره 

در برخري عنوان جایگزیني بررای رقرم درگرزی 

 تر قرار گيرد.شرایل مورد بررسي بيا

 

 سپاسرزاری

مرالي سرازمان جهراد  پشتيبانيبا  پژوهااین 

کشاورزی استان البرز انجام شد. نگارنردگان برر 

دانند از زحمات و پشرتيباني آقرای خود الزم مي

توليرردات  الرردیني، معرراونحمررد ترراجمهنرردس م

. مررواد کننرردگيرراهي اسررتان البرررز س،اسررگزاری 

هرای مررتبل در شم بافتي و ریزازدیرادی پایرهک

قالررب پررروکه تحقيقرراتي مشررتر  بررين بخررا 

تحقيقررات باغبرراني موسسرره تحقيقررات اصررال  و 

تهيرره نهررال و بررذر و پژوهشررکده بيوتکنولرروکی 

کشاورزی من قه مرکزی واق  در استان اصفهان 

شد که بدینوسيله نگارنردگان از زحمرات تأمين 

 نورمحمدی، مجرریسرکار خانم مهندس نفيسه 

 نمایند.ای این پروکه تشکر و قدرداني ميمن قه 
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