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در ایران، باردهی نهائی و کارآئی  (Pyrodwarf)کننده گالبی پیرودوارف رغم توسعه کاربرد پایه نیمه پاکوتاهعلی

 رفته است. بنابراین در این پژوهشنون مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار نگارقام تجاری مختلف گالبی روی این پایه تاک

، پتانسیل باردهی و کارآئی عملکرد چهار رقم تجاری گالبی شامل ارقام لوئیزبون، اسپادونا، درگزی و بیروت میوه عملکرد

د تجاری و باردهی کامل باغ، مورد در مرحله تولی ،(1399تا  1396چهار سال ) درروی پایه نیمه پاکوتاه کننده پیرودوارف 

ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که صفات رشدی با توجه به قدرت رشد دو رقم درگزی و اسپادونا در این ارقام بیش از 

 متر بود که سانتی 7/352تا  4/299( بین 1399ارتفاع درخت کلیه ارقام در سن هشت سالگی )سال  .رقم لوئیزبون بود

کنندگی پایه پیرودوارف را تایید کرد. همچنین بیشترین عملکرد میوه در درخت رقم درگزی و سپس در سطح وتاهپاکنیمه

رغم افزایش عملکرد میوه، با افزایش سن درختان عملکرد به ازاء پایین تری در دو رقم اسپادونا و لوئیزبون مشاهده شد. علی

و در دو  2/0در اغلب ارقام بیش از  1396رتی که این شاخص در سال داشت، به صو ییکنواخت کاهش روندسطح مقطع تنه 

متر مربع سطح مقطع تنه کاهش یافت. وضعیت مشابهی در رابطه با کیلوگرم به ازاء سانتی 05/0به حدود  1399و  1398سال 

باالترین رقم لوئیزبون  کهبا وجود این ،مشاهده شد. بر این اساس تاج درختتعداد میوه و عملکرد میوه به ازاء واحد حجم 

های تربیت با کارآئی عملکرد باالتر و با کاهش ، الزم است استفاده از فرمرا داشت تاجبه ازاء واحد حجم میوه عملکرد 

 یابی قرار گیرد.زبه منظور تولید بیشتر روی این پایه مورد ار درخت تاجهای درونی انداز درخت در بخشنسبت سایه
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 مقدمه 

 درختتتتتی گالبتتتتتی معمتتتتتولی از گونتتتتته

 Pyrus communis L.   بتتوده و پتت  از ستتی

 دار در ایتتتران و ستتتایردانتتتهتتتترین میتتتوهممهتتت

هتای منتا م معتدلته میوه کنندهکشورهای تولید 

گالبتی در  کاشتی. (Abdollahi, 2010)استی 

بر اساس آمار سازمان خوار و بتار جهتانی جهان 

 4/1حتتدود  ستت   متتیالدی در 2019در ستتال 

نزدیت  این محصول  میوهمیلیون هکتار و تولید 

(. بتر استاس FAO, 2019میلیون تن بتود ) 24به 

هتای گالبتی باغ میوهعملکرد میانگین این آمار، 

تتتن در هکتتار بتوده کتته  1/17در جهتان حتدود 

 تی تولید به ویژه در کشور چتین روند افزایشی 

  اسی.مشاهده شده  ی  دهه گذشته

س   زیتر کشتی گالبتی در ایتران در ستال 

کته از  هزار هکتار بود 19از  اندکی بیشتر 1398

های تازه هزار هکتار آن باغ سهحدود  س  این 

بتتا هتتای بتتارده غیربتتارده و متتابقی بتتاغ واحتتدا  

تن در هکتار برآورد  13عملکرد حدود  میانگین

. مقایسته ایتن (Anonymous, 2019)شده اسی 

گالبتی آمار با ا العات قبلی کشتی و پترورش 

ل توجته کشتی در کشور حاکی از افتزای  قابت

دهتته گذشتتته استتی و ستتاهنه گالبتتی در یتت  

میوه همچنین نشان دهنده افزای  نسبی عملکرد 

هتای ایتن محصتول در  تول در واحد س   باغ

 .(Anonymous, 2019) می باشدسنوات اخیر 

 ایتتتن افتتتزای  ستتت   تولیتتتد گالبتتتی بتتته 

دلیل معرفی و ارائته ارقتام جدیتد و پرمحصتول  

متحمتتتل و یتتتا مقتتتاوم بتتته بیمتتتاری آتشتتت  

(Davoodee et al., 2005; Abdollahi, 

2010; Erfani et al., 2012;) گزین  اولیته و ،

متتتراکم گالبتتی هتتای کشتتی نیمتتهارائتته سیستتتم

(Abdollahi et al., 2012; Abdollahi et al., 

2018; Abdollahi and Mohammadi 

Gramaroudi, 2019) و در نهایی انتخاب ارقام ،

 ;Zeratgar et al., 2012)زای مناست  گترده

Nikzad Gharehaghaji et al., 2014)  و در

نتیجه بهبود نسبی وضعیی کشتی و پترورش آن 

نسبی بته گذشتته بتوده استی. اگرچته در حتال 

حاضتتتتر، مشتتتتکالتی ننیتتتتر   یتتتتان پستتتتیل 

(Cacopsylla pyricola) های گرم ستال در ماه

(Ardestanirostami et al., 2016-2017) ،

متاس در اثتر ت های پوسیدگی  وقهبروز بیماری

و ظهور عالئمی  (Abdollahi, 2010)آب با تنه 

شتتبیه بتته کمبتتود متتواد غتتذائی از جملتته آهتتن و 

مشکالت گریبتانگیر  نیزضعف عمومی درخی، 

هتای ستنتی و همچنتین نیمته متتراکم گالبتی باغ

تتوجهی، باغی تا حد قابتلاسی که با مدیریی به

 باشند.قابل مهار می

کننتده تتا هتای رویشتی و پاکوتتاهاولین پایته

کننتده گالبتی وارد شتده بته کشتور پاکوتتاهنیمه

، B، کتتتوئین  Aشتتتامل پتتتنج پایتتته کتتتوئین  

و کتتتتوئین   BA29، کتتتتوئین  Cکتتتتوئین  

Adams   بود که تنها پایه کوئینA  به صتورت

پاکوتتتاه هتتای نیمتتهمحتتدودی بتترای توستتعه بتتاغ

گالبی و تا حدی درخی به متورد استتفاده قترار 

. بررستی تاتتاری و (Abdollahi, 2010)گرفتند 

نشتان داد کته  (Tatari et al., 2016)همکتاران 
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میتوه  یبتر خصوصتیات کیفیتکوئین  نوع پایه 

هتتای اثرگتتذار بتتود، بتته  تتوری کتته پایتتهگالبتتی 

 BA29 کتتتوئین  و Bکتتتوئین   ،Aکتتتوئین  

ویژگتی هتای عالوه بر القای زودباردهی، ستایر 

میتتوه از جملتته زمتتان رستتیدن میتتوه،  کیفیتتی

تی، تقارن، اندازه، کیفیی گوشی میوه و یکنواخ

 داد.بازارپسندی میوه را نیز تحی تاثیر قرار 

 (Hadad et al., 2015)حتداد و همکتاران 

نشان دادند که ارقام بومی شاه میوه روی دو پایه 

کمتترین رشتد را  BA29کوئین  و  Cکوئین  

در  BA29کتتوئین  داشتتی در حتتالی کتته پایتته 

شتود بنتدی متیکوتاه  بقتهپاهای نیمهگروه پایه

(Tukey, 1964) همچنین در بررستی قاستمی و .

، بتاهترین (Ghasemi et al., 2011)همکتاران 

کربنات در آب آبیتاری میزان تحمل به میزان بی

 BA29و کتتتتوئین   Aکتتتتوئین  در دو پایتتتته 

 مشاهده شد. 

 ,Abdollahi et al., 2012) عبداللهی و همکاران

Abdollahi et al., 2018) بتتتا مقایستتته پایتتته 

 Crataegus، پایتته ولیتت  گونتته Aکتتوئین   

 atrosanguinea و پایتته بتتذری گالبتتی نشتتان

کننتده بتود و دادند که پایه ولی  بسیار پاکوتتاه

در سایر ارقام منجر به ایجاد  بجز در رقم اسپادونا

کوئین  پاکوتاهی بی  از حد شد. همچنین پایه 

A ر ختا  نستبتا  با ارقتام درگتزی و استپادونا د

آهکی من قته متورد آزمتای  ستازگار و بستیار 

پرمحصول گزارش شد. این در حالی استی کته 

انی، رقم اصلی تجتاری های میدبر اساس بررسی

وئیزبتتون در منتتا م یعنتتی رقتتم ل گالبتتی ایتتران

فاقد  Aکوئین  روی پایه  خش  و نیمه خش 

 رشتتتتتد کتتتتتافی بتتتتتود و ناستتتتتازگار نشتتتتتان

ترکیت  ن مشتاهدات، داده اسی. بر ختالف ایت 

هتتای استتتان پیونتتدی فتتو  در منتتا م معتتتدل

مازندران و گلستان سازگار و بستیار پتر بتار بتود 

(Abdollahi, 2010). 

 هتتای وارداتتتی گالبتتی گتتروه دیگتتر پایتته

 هتتتتای رویشتتتتیشتتتتامل شتتتتماری از پایتتتته

 از  (OH×F)فارمینگتتتتدال  × گتتتتروه التتتتدهم 

و  OH×F40 ،OH×F69 ،OH×F87جملتتتتتتته 

OH×F333 بتا پایته پیترودوارف  هه که همرابود

(Pyrodwarf)  وارد  خورشتتتتیدی 90در دهتتتته

و بتته دلیتتل  (Abdollahi, 2010)کشتتور شتتد 

تکثیتر  (Campbell, 2003)زائتی ستخی ریشته

 آنها در شرایط درون شیشته متورد بررستی قترار

 ;Khodaee Chegeene et al., 2011)گرفی  

Nourmohammadi et al., 2015) ارزیتتابی .

بتتا  (Fire blight)متتی بتته بیمتتاری آتشتت  مقاو

 روی Erwinia amylovoraعامتتل باکتربتتائی 

 هتا بیتانگر  یتف قابتل توجته مقاومتی این پایته 

در آنها نسبی به بیماری بود و پایته پیترودوارف 

 تحمتتتتتل نستتتتتبتا  م لتتتتتوبی بتتتتته آتشتتتتت  

 ;Azarabadi et al., 2014)نشتتتان داد 

Azarabadi et al., 2016) . 

 (Mirabdulbaghi, 2020)قی میرعبتتتدالبا

نشتتان داد کتته پایتته پیتترودوارف تعتتادل جتتذب 

در راب ته بتا  OH×F69بهتری را نسبی بته پایته 

جذب عناصر غذائی میکرو و متاکرو در ختا  

استتماعیلی و  نتتتایجآهکتتی نشتتان داد کتته بتتا 
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 در راب ته (Esmaeili et al., 2019)همکتاران 

  بتتا تحمتتل بتتاهتر پایتته پیتترودوارف نستتبی بتته 

 OH×F69آه  فعال خا  در مقایسه بتا پایته 

م ابقتتتتی داشتتتتی. عبتتتتداللهی و محمتتتتدی 

 Abdollahi and Mohammadi)گرمارودوی 

Gramaroudi, 2019)  بیتتان کردنتتد کتته پایتته

های ابتتدای استتقرار در بتاغ پیرودوارف در سال

 پتانستتیل القتتای زودبتتاردهی در ارقتتام گالبتتی و

هتای بتر پایته ویژه رقم درگزی داشی. عالوهبه 

رویشی فو ، با هدف مقاومی به خشتکی، پایته 

توسط  .Pyrus betulifolia Bungeبذری گونه 

 ,.Mansuryar et al)منصتتوریار و همکتتاران 

2016; Mansuryar et al., 2017a; Mansuryar 

et al., 2017b)  تکثیتتر و متتورد ارزیتتابی قتترار

گرفی. با وجود گزارش تحمل بته خشتکی بتاه 

، ظهتوری (Bell, 1991)بتل  توسط گونه در این

، رشتتد و (Zohuri et al., 2020)و همکتتاران 

تحمل باهتری در شرایط تن  کستر آبیتاری در 

 پایه پیرودوارف گزارش کردند. 

عالوه بر خصوصیات م لوب تحمل نسبی به 

های زنده و غیرزنده گزارش شده در راب ه تن 

بتا ارقتام  با پایه پیرودوارف، هزم اسی این پایته

تجاری سازگار و از پتانسیل بتاردهی و کتارآئی 

عملکتترد م لتتوبی در ارتبتتاق بتتا رقتتم پیونتتدی 

 هتتتتتا نشتتتتتانبرختتتتتوردار باشتتتتتد. بررستتتتتی

های داده اسی که ارقام تجاری گالبی روی پایه 

 و Aمختلتتتف همگتتتروه بتتته ننیتتتر کتتتوئین  

 کتتارآئی عملکتترد متفتتاوتی نشتتان پایتته بتتذری 

 ;Abdollahi et al., 2012)دهنتتتد متتتی 

Abdollahi et al., 2018) در بررستی مستاروز .

نیتتز  (Mészáros et al., 2019)و همکتتارن 

 داری بتتین کتتارآئی عملکتترد بتتینتفتتاوت معنتتی

 OH×Fهتتتای مختلتتتف همگتتتروه ستتتری پایتتته 

و همچنتین  BA29در مقایسه بتا پایته کتوئین   

 ارقتتام مختلتتف تجتتاری پیونتتد شتتده روی ایتتن 

 بتاهترین کتارآئی عملکتردها مشاهده شد و پایه

بتته ازاس ستت   مق تتر تنتته روی پایتته کتتوئین   

BA29  و بتتا رقتتم ردبارتلتتی(Red Bartlett) 

گتتزارش شتتد. در ایتتن بررستتی نیتتز، کتتارآئی 

 گتتزارش OH×F87عملکتترد بتتاهئی روی پایتته 

بود و از این  BA29شد که نزدی  به کوئین   

ننتتتتر بتتتتا گتتتتزارش عبتتتتداللهی و همکتتتتاران 

(Abdollahi and Hassani, 2021)  در راب ه با

 م ابقی داشی. OH×F87پایه 

 (Ikinci et al., 2014)ایکینچی و همکاران 

باهترین کارآئی عملکرد به ست   مق تر تنته را 

 روی (Santa Maria)بتتترای رقتتتم ستتتانتاماریا 

و بتتاهترین میتتزان عملکتترد  Cپایتته کتتوئین   

گزارش  BA29تجمعی در راب ه با پایه کوئین  

دند، این در حالی اسی که پاستا و همکتاران کر

(Pasa et al., 2021)  باهترین کارآئی عملکترد

را  (Rocha)و عملکرد تجمعی برای رقتم روکتا 

مشتاهده کردنتد کته  BA29روی پایه کتوئین  

های مختلف بیانگر رفتار متفاوت ارقام روی پایه

 باشد.ی  گونه می

ارف در شواهد قبلی بیانگر برتری پایه پیرودو

هتای های بتذری و شتماری از پایتهمقایسه با پایه

دهد در ایران بوده و آمار نشان می OH×Fگروه 
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که پایه اخیر در کمتر از ی  دهه به پایته غالت  

هتتتتا و گالبتتتتی ایتتتتران در ستتتت   نهالستتتتتان

رغم تولیدکنندگان پیشرو تبدیل شده اسی. علی

این سرعی گسترش پایه پیرودوارف، ا العتات 

، بتاردهی نهتائی، میتوه مینه پتانسیل عملکرددر ز

کارآئی عملکرد و بهترین آرای  کاشتی ارقتام 

مختلف تجتاری گالبتی روی ایتن پایته محتدود 

دهتد کته بتا ها نشتان متیاسی. از  رفی، بررسی

وجود ستازگاری بتین پایته پیترودوارف و کلیته 

ارقام گالبتی از ننتر ستازگاری و ت تابم پایته و 

وه و قابلیتی تجتاری شتدن پیوند ، عملکرد می

ارقام گالبی روی این پایه متفاوت و همته ارقتام 

برای احدا  باغ تجاری روی پایته پیترودوارف 

 قابل توصیه و ترویج نیستند. 

 در پتژوه  حاضتر عملکترد ،بر این استاس

، پتانسیل باردهی و کارآئی عملکترد چهتار میوه

 رقتتم تجتتاری گالبتتی روی پایتته پیتترودوارف

در مرحلتته تولیتتد تجتتاری تتتا  ،ل تتی چهتتار ستتا 

متتورد ارزیتتابی قتترار  ،بتتاردهی کامتتل درختتی

 گرفی.

 

 هامواد و روش

 مواد گیاهی، احداث و نگهداری باغ

 پتژوه  ازهتای متورد استتفاده در ایتن پایه

 بتود کته  (Jacob, 1998)نتوع پایته پیتردوارف  

 بتته صتتورت عتتاری از ویتتروس و گتتواهی شتتده 

 هتای معتدلته کده میوهاز ایتالیا وارد و در پژوهش

 و سردستتیری موسستته تحقیقتتات علتتوم باغبتتانی

ستازی شتده بترای تکثیتر بر استاس روش بهینته 

یافتتتته ت ییتتتر QLگالبتتتی روی محتتتیط پایتتته 

(Abdollahi et al., 2006)  تکثیتتر و پتت  از

انتقال به نهالستان با پیوند  چهار رقتم تجتاری 

گالبتتی مشتتتمل بتتر ارقتتام لوئیزبتتون، استتپادونا، 

بیروت )متفاوت از رقم بیروتی( و درگزی پیوند 

در ایستتتتتگاه تحقیقتتتتاتی  1391و در زمستتتتتان 

 کمالشهر کرج کشی شده بودند. 

هتای به مننور بررسی ارقتام از  ترب بلتو 

کامل تصادفی با سه تکرار استتفاده شتد و ارقتام 

روی پایتته پیتترودوارف بتتا شتت  درختتی در هتتر 

جنوبی -کرت آزمایشی و در ردیف های شمالی

بتتا فواصتتل بتتین ردیتتف پتتنج متتتر و فاصتتله روی 

ردیف سه متر مستقر شدند. خا  محل احدا  

باغ از نوع لوم رستی و نیمته ستنگین و در عمتم 

ای متر به ترتیت  دارسانتی 80تا  35و  35صفر تا 

( 1درصد آهت  فعتال بتود )جتدول  5/11و  12

هتتای نستتبتا  آهکتتی بتترای کتته در گتتروه ختتا 

 شود.ی محسوب میاحدا  باغ گالب

بتتا توجتته بتته تعتتداد درختتی و یتت  ردیتتف  

حاشیه از هر  رف، مساحی مورد استفاده بترای 

متر مربتر  1500های بعدی احدا  باغ و ارزیابی

به صتورت  های متوالیود. درختان در  ی سالب

مراقبی  .محور مرکزی ت ییر یافته فرمدهی شدند

 10 تتا 7آبیاری با دور  مدیریی های باغی شامل

روز یکبار از اردیبهشی تا پایان مهر و سمپاشتی 

بر علیه شته و کنته حتداقل یت  مرتبته در ستال 

 انجام شد.
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محل احدا  باغ آزمایشی ارقام مختلف تجاری شیمیایی خا   و فیزیکی خالصه ویژگی های -1جدول 
 کننده پیرودوارفپاکوتاهگالبی روی پایه نیمه

Table 1. Summary of soil physico-chemical properties of the experimental orchard of 

different commercial pear cultivars on Pyrodwarf semi dwarf rootstock 
 

 عمم خا 

 )سانتیمتر(
Soil depth 

(cm) 

 درصد شن
Silt 

(%) 

 درصد لوم
Loam 

(%) 

 درصد رس
Clay 

(%) 

 بافی
Texture 

 درصد اشباع
Saturation 

(%) 

 ایی الکتریکیهد
 )میلی موس بر سانتیمتر(

Electrical 

Conductivity 

(mmoh cm-1) 

0-35 18.20 52.20 29.60 Clay Loam 42.77 1.19 

35-80 20.00 48.00 32.00 Clay Loam 38.00 0.69 

 

 .Table 1.Continued                                                                                        -1جدول ادامه 
 
 عمم خا 

 متر(ی)سانت 

Soil depth 

(cm) 

 اشباعگل اسیدیته 
pH 

 درصد ماده آلی
Organic Matter 

(%) 

 درصد نیتروژن کل
Total N 

(%) 

 فسفر قابل جذب
 )قسمی در میلیون(
Available P 

(ppm) 

 پتاسیم قابل جذب
 )قسمی در میلیون(
Available K 

(ppm) 

 خنثی کننده درصد مواد
T.N.V. (%) 

0-35 7.8 0.84 0.10 12.1 575 12.00 

35-80 8.1 0.30 0.05 2.4 220 11.50 

T.N.V.: Total Neutralizing Value. 

 

 ارزیابی خصوصیات رشد و باردهی

خصوصیات رشدی مورد بررسی شامل ق تر 

متری پائین محتل پیونتد و ق تر سانتی 10پایه در 

باهی محل پیوند، ارتفتاع  متریسانتی 10تنه در 

عرض گسترش تاج میانگین نهال از س   زمین، 

نه، چهار سمی درخی، میتانگین رشتد ستاه در

، میتتانگین وزن میتتوه و در درختتیتعتتداد میتتوه 

بتتود. بتتا  (کیلتتوگرم در درختتی)عملکتترد میتتوه 

توجه به لزوم تحلیل عملکرد به ازاس واحد س   

 (Westwood and Roberts, 1970)مق ر تنته 

تاج درخی کته از  حجم و همچنین متر مکع  

 هتتتای اصتتتلی بتتترای ارزیتتتابی میتتتزانشتتتاخ 

باشتند باردهی نسبی به پاکوتتاهی درختی متی 

(Jackson, 2003) در درخی بته میوه ، عملکرد

 واحتتتد ستتت   مق تتتر تنتتته در دو ناحیتتته پایتتته

 متتتتر پتتتائین محتتتل پیونتتتد( و تنتتتهستتتانتی 10) 

نتد( محاستبه و بته متر باهی محل پیوسانتی 10) 

 (Yield efficiency)صورت کارآئی عملکترد 

 مورد بررسی قرار گرفی.

میتوه بته  عملکردعالوه بر خصوصیات باه،  

ازاس حجم تاج درخی به صورت محاسبه حجتم 

تاج و تقسیم عملکرد درختی بته حجتم تتاج بته 

محاستبه  تاجصورت کیلوگرم به ازاس مترمکع  

دو روش ارائته  شد. برای محاستبه حجتم تتاج از

 شده در منابر: 

 حجتتتتم تتتتتاج تتتتت  درختتتتی بتتتته :روش اول

 3Rπ×4/3=  cVصتورت حجتم کتره بتا فرمتول  

(Vernière et al., 2004)  که در آن حجم تاج بته
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در ننر گرفته شتده و  (Rounded) صورت کروی

R باشد، محاسبه شد. شعاع گسترش تاج می 

 نیتتز و بتتا توجتته بتته عتتادت رشتتتد  :روش دوم

تر گالبی در مقایسه با برخی از درختتان عمودی

میوه از جمله سی  و همچنین وجود عادت رشد 

 کتتامال  افراشتتته در دو رقتتم درگتتزی و استتپادونا، 

وود از روش توصتتتتیه شتتتتده توستتتتط وستتتتی

(Westwood, 1993)  بتتتتر استتتتاس فرمتتتتول
2HRπ×4/3=  Vc  کته در آن تتاج درختی بته

شتتود، محاستتبه متتی (Oval)وی بیضتتصتتورت 

 H(. بتر استاس ایتن روش، 1ه شد )شکل استفاد

برابر ارتفاع مفید تاج از محل انشعاب اولین بازو 

نیز همانند فرمول قبتل  Rتا نو  درخی بوده و 

باشتتد. کلیتته شتتعاع گستتترش تتتاج درختتی متتی

در حالی که درختان در  1396ها از سال ارزیابی

سن پنجم کشی بودند تا انتهای فصل رشد ستال 

با توجه بته زودبتاردهی ارقتام  ادامه یافی. 1399

گالبی روی پایته پیترودوارف، درختتان از ستال 

پنجم وارد فاز تولید اقتصتادی شتدند و در ستال 

 هفتم و هشتم به ثبات باردهی رسیده بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 
در دو فرم هندسی کروی بر اساس روش ورنیر  (A)مقایسه اندازه گیری حجم تاج ت  درخی  -1شکل 

هندستی کتروی بته  فرم. (C) (Westwood, 1993)و بیضوی  (B) (Vernière et al., 2004)و همکاران 
 تتتری پوشتت  دهنتتده بختت  بتتارده )زایتتا( درختتی و فتترم هندستتی بیضتتوی بتته نحتتونحتتو م لتتوب

 تاج درخی اسیتری پوش  دهنده حجم کل م لوب 
Fig. 2. Comparison of the single tree canopy volume (A) in two rounded type according 

to Vernière et al., (2004) (B) and oval form according to Westwood (1993) (C). The 

rounded type covers more appropriately the bearing section and the oval form covers 

more appropriately the total canopy volume of the tree 

 

 های آماریتجزیه برداری وداده

های خصوصیات رشدی در پائیز برداریداده

 هتتر ستتال و پتت  از توقتتف رشتتد انجتتام شتتد.

 هتتای ق تتر تنتته و پایتته بتتا استتتفادهگیتتریانتتدازه 

از کولی  بزرگ مخصتو  ق رهتای بتزرگ  

های انجام شد. شمارش تعداد میوه پ  از ریزش

Ellipsoidal

Spherical

A B C

A B C 
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صتورت  (June Drop)ابتدای فصل و جتو درو 

 گیتتتری میتتتانگین وزن نتتتدازهگرفتتتی. بتتترای ا

 عتتتدد میتتتوه از هتتتر درختتتی 10میتتتوه، تعتتتداد 

میوه از هر کرت آزمایشتی و بته تفکیت   60و  

 هتتر درختتی برداشتتی و متتورد بررستتی قتترار

هتتا در هتتر ستتال، گرفتتی. پتت  از تکمیتتل داده 

در نتترم افتتزار اکستتل  بدستتی آمتتدها العتتات 

(Microsoft Excel, 2013)  وارد و پتتت  از

ها، با استفاده از نرم افزار ستیگما گردآوری داده

متورد تجزیته و تحلیتل  (Sigma, USA)پتالت 

قتترار گرفتتی. مقایستتات میتتانگین بتتا استتتفاده از 

ای دانکتن در ست   احتمتال آزمون چنتد دامنته

 ی  درصد انجام شد.

 

 و بحث نتایج

 های رشد و اندازه درختشاخص

رفی بتا افترای  ستن همانگونه که انتنار می

ننتر ایتن پتژوه ،  متوردهای ی سالدرختان  

صفات رویشی شامل ق ر پایه در زیر محل پیوند 

، تتاجو باهی محل پیوند، ارتفاع درخی، عرض 

بتر  تتاجس   مق ر پایه و تنه و همچنتین حجتم 

استتاس هتتر دو شتتاخ  ارزیتتابی تتتاج کتتروی و 

(. 3و  2دار داشی )جتدول بیضوی افزای  معنی

مختلف پیوندی هیچ ی  از درختان و ترکیبات 

رغتم وجتود میتزان مد ننر در این پژوه ، علی

، کلتروز (1جدول )متوس ی از آه  در خا  

( کتته بتتا گتتزارش 1برگتتی نشتتان ندادنتتد )شتتکل 

 (Esmaeili et al., 2019)اسماعیلی و همکاران 

مبنی بر تحمل م لوب پایه پیرودوارف نسبی بته 

ستت وب نستتبتا  بتتاهی آهتت  فعتتال در ختتا  در 

 OH×F69با پایه بتذری و پایته همگتروه مقایسه 

 م ابقی دارد.

مقایسه ق ر پایه و تنه در زیتر و بتاهی محتل 

های مختلف پژوه  نشتان دهنتده پیوند در سال

همختتوانی نستتبی ایتتن دو ق تتر بتتوده و تفتتاوت 

تواند یکی از عالئم ناسازگاری غیر بیعی که می

(. این سازگاری عالوه 2باشد دیده نشد )جدول 

هتای تتتازه احتتدا  شتتده نکتته در کلیتته بتتاغبتر ای

شود، به گالبی روی پایه پبرودوارف مشاهده می

دلیل اینکه این پایته هماننتد کلیته ارقتام تجتاری 

 ,Jacob)باشتد متی .Pyrus Lگالبتی از جتن  

ای کلیته اعضت زیترادور از انتنار نیسی.  (1998

دارای  ایتتتن جتتتن  از ننتتتر ستتتازگاری پیونتتتد

 .(Abdollahi, 2010)اشند بسازگاری باهئی می

  1397افتزای  ق تتر پایته و تنتته بتین دو ستتال 

تر و در سال دوم نسبی به سال قبل بی  1398و 

 توانتتد عتتالوهبتتی  از دو برابتتر شتتد کتته متتی

تتر مدیریتی باغ، ناشی از بتاردهی کم بر تاثیرات 

 درختتتان در ستتال قبتتل و افتتزای  تتتوان درختتی 

صتفات، در رشد ق تری باشتد. بتر ختالف ایتن 

 میتتتانگین ارتفتتتاع تجمعتتتی درختتتی در ستتتال

دوم پژوه  افزای  و در ستال ستوم و چهتارم  

توانتد کاه  جزئی نشان داد که این کاه  می

 ناشتتتتی از استتتتپورزائی، گلتتتتدهی و درنتیجتتتته 

 باردهی قابتل توجته روی محتور مرکتزی بتوده، 

 بته صتورتی کته ستتنگینی محتور مرکتزی ستتب  

 دختتتم شتتتدگی و کتتتاه  نستتتبی ارتفتتتاع شتتت

 (.3و شکل  A-2)شکل  
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 1396 - 99های گالبی پیوند شده روی پایه پیرودوارف در سالتجاری ارقام رشدی رقم بر میانگین صفات  ×مقایسه اثر ساده و اثر متقابل سال  -2جدول 
Table 2. Comparison of simple and year × cultivar interaction effects on growth characteristics of commercial pear cultivars on the 

Pyrodwarf rootstock in 2017-2020 
 

 )سانتی متر مربر( س   مق ر تنه
Trunk cross section area 

(cm2) 

 س   مق ر پایه )سانتی متر مربر(
Rootstock cross section area 

(cm2) 

 )سانتی متر( تاجعرض 
Canopy width 

(cm) 

 تر()سانتی م نهشد ساهر
Annual growth 

(cm) 

 )سانتی متر( ارتفاع درخی
Tree height 

(cm) 

 )سانتی متر( ق ر رقم
Cultivar diameter 

(cm) 

 )سانتی متر( ق ر پایه
Rootstock diameter 

(cm) 
 

      Year سال   
43.5c 52.1c 120.1c 19.1b 349.6b 7.2c 7.9c 2017 

53.3c 65.3c 133.1c 21.2b 384.7a 8.0c 8.9c 2018 

224.1b 347.0b 174.3b 27.2b 354.3b 16.5b 20.5b 2019 

522.1a 862.3a 215.6a 33.3a 323.9c 25.0a 32.1a 2020 

    Cultivars رقم   

212.5a 361.3a 137.5c 25.7a 315.3c 14.4a 18.1a Louise Bonne 

246.0a 376.0a 173.6b 27.4a 382.2b 15.1a 18.1a Spadona 

237.0a 352.6a 199.6a 29.9a 412.9a 15.3a 18.3a Dargazi 

147.4c 236.9b 132.3c 17.8b 302.1c 11.9b 14.8b Beyrout 

    Year × Cultivars رقم ×سال    

49.5a 56.9a 100.0b 18.1b 306.5c 7.7a 8.3a 2017 × Louise Bonne 

50.7a 61.4a 141.4a 16.0b 384.2b 7.7a 8.5a 2017 × Spadona 

44.9a 54.1a 158.3a 30.8a 423.3a 7.5a 8.2a 2017 × Dargazi 

28.8a 36.0a 80.6b 11.4b 284.3c 5.9b 6.6b 2017 × Beyrout 

59.9a 71.0a 110.8b 20.2b 337.2c 8.5a 9.3a 2018 × Louise Bonne 

63.9a 75.1a 157.2a 17.6b 422.6b 8.7a 9.4a 2018 × Spadona 

54.4a 69.9a 174.9a 34.1a 466.1a 8.3a 9.3a 2018 × Dargazi 

34.8a 45.1a 89.3b 12.8b 313.0c 6.5b 7.4b 2018 × Beyrout 

228.7b 379.0a 150.0b 28.3a 318.3b 16.6a 21.4a 2019 × Louise Bonne 

259.0a 389.1a 184.3a 31.2a 381.5a 17.6a 21.3a 2019 × Spadona 

252.0a 371.7a 213.4a 29.5a 409.4a 17.8a 21.7a 2019 × Dargazi 

156.7b 248.4b 149.5b 19.9c 308.1b 13.9b 17.5b 2019 × Beyrout 

512.0b 938.2a 189.2b 36.4b 299.4b 24.7b 33.6a 2020 × Louise Bonne 

610.3a 978.5a 211.5b 44.8a 340.5a 26.6a 33.2a 2020 × Spadona 

596.9a 914.7a 252.0a 24.9c 352.7a 27.4a 34.0a 2020 × Dargazi 

369.2c 618.0b 209.8b 27.0c 303.2b 21.3c 27.6b 2020 × Beyrout 

 .تفاوت معنی دار ندارند ی  درصدای دانکن در س   احتمال  دامنهکه دارای حروف مشابه می باشند براساس آزمون چند ،و برای هر عامل در هر ستون ،هاییمیانگین
Means, in each column and for each factor, followed by similar letter are not significantly different at the 1% probability level-using Duncan’s 
Multiple Range Test. 
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؛ گلتدهی (A) 1396گلدهی زیاد و متراکم گالبی رقم درگزی روی پایه پیترودوارف در ستال  -2شکل 

؛ میوه بنتدی اولیته قابتل (B) 1396متراکم و قابل توجه گالبی رقم اسپادونا روی پایه پیرودوارف در سال 
 (C) 1396رقم درگزی روی پایه پیرودوارف در سال  توجه و انبوه

Fig. 2. Abundant and dense blooming of cv. Dargazi on Pyrodwarf rootstock in 2017 

(A); Dense and remarkable blooming of cv. Spadona on Pyrodwarf rootstock in 2017 

(B); Abundant and considerable primary fruit set of pear cultivar Dargazi on Pyrodwarf 

rootstock in 2017 (C) 

 

نه، عرض تاج، س   مق تر میانگین رشد ساه

پایتته و ستت   مق تتر تنتته نیتتز افتتزای  نشتتان داد 

(. در این راب ه دو صفی ارتفاع درخی 2)جدول 

سانتی متتر بترای رقتم  302) در سن هشی سالگی

و  رگتزی(ستانتی متتر بترای رقتم د 315بیروت و 

متر در سانتی 3/132عرض گسترش تاج با حداقل 

متتر در رقتم ستانتی 6/199رقم بیروت و حتداکثر 

کننتتدگی پایتته درگتتزی حتتاکی از نیمتته پاکوتتتاه

پیرودوارف داشی. به صورتی که با توجه به ستن 

هشتتی ستتالگی درختتی گالبتتی بتته عنتتوان ستتن 

پایتتداری تقریبتتی صتتفی انتتدازه نهتتائی درختتی، 

درختتی در  833و تتتراکم  4×3فاصتتله کاشتتی 

هتتای متوستتط و نستتبتا  قتتوی، هکتتتار در ختتا 

تراکمی م لتوب بترای احتدا  ایتن سیستتم بتاغ 

همچنتین  2شود. نتایج جدول گالبی محسوب می

بیانگر رشد یکستان ق تر پایته و تنته در سته رقتم 

لوئیزبون، درگزی و اسپادونا و ق ر کمتر در رقتم 

هتای اخ تتر بتودن شتبیروت و همین تور پتائین

نه و ارتفاع درخی، رشتد ستاه رشدی در راب ه با

عرض تتاج در رقتم لوئیزبتون نستبی بته دو رقتم 

 درگزی و اسپادونا بود.

 ایتتن نتتتایج بتتا توجتته بتته پررشتتد بتتودن دو 

هتتای رقتتم درگتتزی و استتپادونا روی کلیتته پایتته 

و  Cydoniaهای جن  به یا گالبی از جمله پایه

 یستتتی. همتتتین دور از انتنتتتار ن جتتتن  گالبتتتی

 استتیرشتتد م لتتوب رقتتم استتپادونا ستتب  شتتده 

 کننتتتده ولیتتت تتتتا روی پایتتته بستتتیار پاکوتتتتاه 

 کتتتته  Crataegus atrosanguineaگونتتتته  

 دیگتتر ارقتتام گالبتتی فاقتتد تتتوان رشتتد حتتداقلی 

 Abdollahi)بودند، قادر به رشد و باردهی باشد 

et al., 2012; Abdollahi et al., 2018) از .

اع درختتی در ستتنین مختلتتف ستتوی دیگتتر ارتفتت

متتر ستانتی 3/284( بتین حتداقل 1399تا  1396)

متتر ستانتی 1/466برای رقتم بیتروت و حتداکثر 

C B A 
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برای رقم درگزی بود که این شتاخ  در ستال 

بر اساس آنچه در قبل اشاره شد، افزای   ،هشتم

 (. 2نشان نداد )جدول 

رشتد و ارتفاع تقریبی سه متر برای رقتم کتم

متر برای رقم بستیار  5/4ت و حدود پاکوتاه بیرو

نتتد و دارای عتتادت رشتتد عمتتودی درگتتزی پابل

پایه پیرودوارف  پاکوتاه کنندگیحکایی از نیمه

دارد که بتا ا العتات ارائته شتده توستط کمبتل 

(Campbell, 2003)  من بم استی. همچنتین بتر

بندی گرجان برور و آدری استتریف اساس  بقه

(Gerjan Brouwer and Adri Streef, 2017) 

پایه پیرودوارف ارتفاع حداکثری پنج متتر بترای 

کنتد کته بتا نتتایج ایتن درخی گالبی ایجاد متی

هتای پتژوه  بررسی م ابقی دارد، اگرچه داده

حاضر نشان داد این ارتفتاع حتداکثری تتابعی از 

تواند تا حدی می باشد و میقدرت رشد رقم نیز 

 (. 2تر باشد )جدول کمتر و یا بیش

وی دیگر نسبی ارتفاع درخی به عرض از س

دهد کته ایتن شتاخ  در گسترش تاج نشان می

چهتتار رقتتم متتورد بررستتی: لوئیزبتتون، استتپادنا، 

 0/2، 2/2، 3/2درگزی و بیروت به ترتی  برابتر 

دهد که نشان می (2ا العات )جدول .بود 3/2و 

و اگرچه دو رقم درگزی واسپادونا ارقام پررشد 

 و در باشتتندی متتیدارای عتتادت رشتتد عمتتود

ژه در رقتم ویهتای اول پت  از کاشتی و بتسال 

 عتتادت رشتتد بستتیار عمتتودی مشتتاهده  درگتتزی

 Abdollahi and Mohammadi)شتتود متتی

Gramaroudi, 2019)هتای ، لیکن پت  از ستال

نسبی ارتفاع درخی به گسترش  آغازین باردهی

تتتاج تعتتدیل و حتتتی نستتبی بتته رقتتم لوئیزبتتون و 

-تتری متیدت رشد گستردهبیروت که دارای عا

تواند تا اندازه شود. این امر میباشند، م لوبتر می

هتای زیادی تابر بتاردهی رقتم و ستنگینی شتاخه

فرعی و تمایل به باز شدن بازوها در اثر ستنگینی 

هتای بار درختی باشتد کته در بررستی شتاخ 

 .می گیردباردهی بیشتر مورد بررسی قرار 

 ملکردهای عملکردی و کارآئی عشاخص

هتتای درختتتان متتورد ارزیتتابی در کلیتته ستتال

پتتژوه  دارای گلتتدهی زیتتاد و متراکمتتی روی 

بازوها بودند که این امتر در درجته اول ناشتی از 

انگیزی و تحری  گلدهی زودهنگام ماهیی گل

 Abdollahi)های اولیه پت  از کاشتی در سال

and Mohammadi Gramaroudi, 2019)  و

فرمدهی محور مرکتزی  در درجه بعد، از سیستم

ت ییریافتتته درختتتان و بتتاز کتتردن بازوهتتا بتتدون 

هرگونه سترزنی و کتاه  رشتد بازوهتا بته ایتن 

 ریم، کاه  غالبیی انتهائی و مع توف کتردن 

 (. 2رشد رویشی در اسپورها ناشی شد )شکل 

این تحری  گلدهی قابل توجه در همه ارقام 

در سال چهارم به صورت یکسان دیتده شتد، بته 

در  تر اسپادونا نیزباررتی که در رقم نسبتا  کمصو

همانند رقم درگزی، گلدهی متراکم  1396سال 

و فراوانتتی روی همتته درختتتان متتورد آزمتتای  

(. متعاقت  ایتن B-2و  A-2مشاهده شد )شتکل 

روی  اولیتهگلدهی فراوان، میتزان تشتکیل میتوه 

(. ایتتن C-2درختتتان قابتتل توجتته بتتود )شتتکل 

تشتتکیل میتتوه مقتتدماتی گلتتدهی قابتتل توجتته و 

میوه کیلوگرم  10م لوب، باردهی نهائی بی  از 
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در درختتی را در ستته ستتال پتتژوه  بتته همتتراه 

داشی که سترمازدگی محتدودی در بهتار ستال 

منجر به کاه  تشکیل میوه در ایتن ستال  1397

رستد ایتن کتاه  (. بته ننتر متی3شد )جتدول 

های رشد رویشی باردهی، منجر به بهبود شاخ 

سال و همچنین در سال بعد روی درختان  در آن

(. تعداد میوه روی درخی نیز، بجز 2شد )جدول 

، افتتزای  تتتدریجی داشتتی و در 1397در ستتال 

سال اول از تعداد قابل توجهی برخوردار بود، بتا 

این تفتاوت کته در ستال اول پتژوه  بته دلیتل 

های تولید شده از اندازه حجم محدود تاج، میوه

ار بودند و این امتر منجتر بته کوچکتری برخورد

نستبی بته  ه  نسبی عملکرد میوه در درخیکا

 (.3شد )جدول  1399سال 

هتای بتاردهی ارقتام گالبتی مقایسه شتاخ 

کیلوگرم  12میوه )نشان داد که بیشترین عملکرد 

کته ایتن مقتدار  بود در رقم درگزی (در درخی

 عملکتتترد میتتتوه در درختتتی، بتتتا تفتتتاوت غیتتتر

   کمتر در دو رقم اسپادونا داری و در سمعنی 

کیلتتوگرم در درختتی و ستتپ   11بتته مقتتدار 

کیلتتوگرم در درختتی  1/10لوئیزبتتون بتته مقتتدار 

(. در راب ه با تعداد میوه روی 3دیده شد )جدول 

در رقم اسپادونا و ستپ   تعداددرخی، باهترین 

 رقتم لوئیزبتون دیتده شتتد. امتا نکتته قابتل توجتته

هتای وه در کلیه سالدر راب ه با میانگین وزن می 

 دهتتد کتته رقتتم لوئیزبتتون پتتژوه  نشتتان متتی

گترم و بتی  از  5/157دارای میانگین وزن میوه 

میانگین وزن میتوه رقتم استپادونا )میتانگین وزن 

. ایتن در حتالی استی (3)جدول  گرم( بود 148

که در شرایط معمول و روی پایه بتذری گالبتی 

گتترم بتترای  175درگتتزی، میتتانگین وزن میتتوه 

البتتی رقتتتم استتتپادونا گتتتزارش شتتتده استتتی گ

(Abdollahi et al., 2018) . 

های بذری، بته  تور از سوی دیگر روی پایه

معمول تفاوت در اندازه و میانگین وزن میتوه در 

رقتتم لوئیزبتتون زیتتاد و قستتمی قابتتل تتتوجهی از 

باشتند. هتا در کتالس درجته دو یتا سته متیمیوه

 Westwood and)وود و روبتتترت  وستتتی

Roberts, 1970)  نیز ارتبتاق من قتی بتین محتل

قرارگیتتری میتوه در درختتی و انتتدازه تشتکیل و 

گیری آن مشاهده کردنتد. میوه و همچنین رنگ

انتتدازی بیشتتتر توانتتد از ستتایهایتتن موضتتوع متتی

، بته  توری باشدهای بذری درختان بر روی پایه

که دریافی نور کمتر سب  نورساخی محدودتر 

هتتای ه میتوه در بخت و در نتیجته کتاه  انتداز

 . درخی می شودتر تاج درونی

تجربه میدانی نشتان داده استی کته درختتان 

های بذری، به دلیل رشتد بتی  گالبی روی پایه

متتر بته دلیتل  5/1از حد و در محدوده یت  تتا 

سرزنی بازوها، دارای رقابی بی  از حد زیتادی 

های رویشی و زایشی برای جذب مواد بین بخ 

. در حالی که ا العتات جتدول ندمی شوغذائی 

دهد کته میتانگین رشتد ستاهنه ارقتام نشان می 2

متر در رقم سانتی 8/17روی پایه پیرودوارف بین 

متتر در رقتم درگتزی ستانتی 30بیروت تا حدود 

بود و این محدود بودن میزان رشد در مقایسه بتا 

های تجاری احدا  شتده روی پایته بتذری، باغ

انگیتتزی نتتدازی کمتتتر، گتتلاتوانتتد بتته ستتایهمتتی



 ...مقایسه باردهی و کارآئی عملکرد ارقام

411 

و کارآئی  میوهعملکرد وزن میوه، تعداد میوه،رقم بر  ×سال  مقایسه اثر ساده و اثر متقابل -3جدول 

 1396- 99های گالبی پیوند شده روی پایه پیرودوارف در سالتجاری ارقام عملکرد 

Table 3. Comparison of simple and year × cultivar interaction effects on fruit weight, 

fruit number, fruit yield and yield efficiency of commercial pear cultivars on the 

Pyrodwarf rootstock in 2017-2020 

 
 2کارآئی عملکرد

 )کیلوگرم بر سانتیمتر مربر(

Yield efficiency2 

(kg cm-2) 

 کارآئی عملکرد
 )کیلوگرم بر سانتیمتر مربر(1

Yield efficiency1 

(kg cm-2) 

 عملکرد میوه در درخی
 )کیلوگرم(

Fruit yield tree-1 
(kg) 

 تعداد میوه

Fruit number 
 وزن میوه )گرم(

Fruit weight (g)  
   Year سال  

0.29a 0.22a 11.0b 78.3a 134.7d 2017 

0.17b 0.13b 6.5c 45.3c 170.4c 2018 

0.06c 0.04c 11.0b 59.0b 188.3b 2019 

0.04c 0.02c 14.2a 72.6a 206.3a 2020 

   Cultivars رقم  

0.13b 0.09b 10.1a 63.4a 157.5c Louise Bonne 

0.18a 0.12a 11.0a 77.5a 148.0d Spadona 

0.15b 0.12a 12.0a 72.4a 176.4b Dargazi 

0.10c 0.07b 9.6b 42.0d 217.7a Beyrout 

   Year × Cultivars رقم ×سال   

0.30b 0.24b 14.9a 94.0b 132.6b 2017 × Louise Bonne 

0.39a 0.25b 10.3b 93.6b 113.0c 2017 × Spadona 

0.37a 0.31a 15.7a 106.7a 146.6a 2017 × Dargazi 

0.08c 0.07c 3.0c 19.2c 146.6a 2017 × Beyrout 

0.12c 0.09a 5.2b 29.4d 178.4b 2018 × Louise Bonne 

0.23a 0.17a 8.0a 66.0a 127.2c 2018 × Spadona 

0.14c 0.11a 7.4a 48.0b 187.0a 2018 × Dargazi 

0.18b 0.14a 5.4b 37.0c 188.1a 2018 × Beyrout 

0.05b 0.03a 9.4a 53.1c 165.8c 2019 × Louise Bonne 

0.05b 0.04a 11.5a 72.1a 159.7d 2019 × Spadona 

0.05b 0.03a 11.6a 61.0b 186.3b 2019 × Dargazi 

0.08a 0.05a 11.5a 49.6d 241.5a 2019 × Beyrout 

0.03b 0.02a 11.0c 76.4a 153.3d 2020 × Louise Bonne 

0.03b 0.03a 14.3b 77.8a 192.3b 2020 × Spadona 

0.02b 0.02a 13.4bc 74.1a 184.6c 2020 × Dargazi 

0.06a 0.03a 18.4a 62.2a 295.0a 2020 × Beyrout 

یت  نه ای دانکتن در ست   احتمتال مکه دارای حروف مشابه می باشند براساس آزمون چند دا ،و برای هر عامل در هر ستون ،هاییمیانگین
 .تفاوت معنی دار ندارند درصد

Means, in each column and for each factor, followed by similar letter are not significantly different 

at the 1% probability level-using Duncan’s Multiple Range Test.   

 

 Yield efficiency per unit of rootstock cross section area .1کارآیی عملکرد به ازای واحد س   مق ر پایه                    -1
 Yield efficiency per unit of trunk cross section area .2                             تنهکارآیی عملکرد به ازای واحد س   مق ر  -2

 



 1400، سال 4، شماره 37جلد  ”نهال و بذرمجله ”

412 

( و در نهایتی 2تر )شکل یکنواخی تر و متراکم

 تر میوه منجر شود. اندازه م لوبتر و یکنواخی

 5/157 های بر این اساس، میانگین وزن میوه

گرم برای رقم لوئیزبتون روی پایته پیترودوارف 

میوه تولیدی  ( بیانگر این اسی که کلیه3)جدول 

تجربته  .در این رقم در کتالس درجته یت  بتود

میدانی و رضایی تولیتد کننتدگان از یکنتواختی 

تاییتد کننتده ایتن  نیتز اندازه میوه رقتم لوئیزبتون

باشد. این خصوصیی رقتم لوئیزبتون موضوع می

روی پایه پیرودوارف همراه با میانگین عملکترد 

تتن در  10تا  5های سنتی گالبی در محدوده باغ

هکتار و استفاده از ارقامی با اندازه و زمان بستیار 

بیتانگر  متفاوت در رسیدن )ننیر رقم شتاه میتوه(

، کیفیتتی و در نهایتتی برتتتری عملکتترد میتتوه

اقتصادی ایتن رقتم در مقایسته بتا ارقتام قتدیمی 

های جدید گالبی اسی. گالبی برای احدا  باغ

 میتتانگین وزن میتتوه در رقتتم درگتتزی در کلیتته 

 گتترم بتتود کتته 4/176هتتای پتتژوه  برابتتر الستت

در محتتدوده میتتانگین وزن میتتوه ایتتن رقتتم بتتود  

های (. با افزای  سن درختان، شاخ 3)جدول 

میتتانگین وزن میتتوه، تعتتداد میتتوه در درختتی و 

عملکرد میوه در درخی نیز افزای  نشان داد که 

روند افزای  آن از سالی به ستال دیگتر در  تی 

 ای متفتتاوت بتتودانتتدازه چهتتار ستتال پتتژوه  تتتا

 .(3)جدول 

ررسی شاخ  کارآئی عملکترد بتر استاس ب

شاخ  عملکرد میوه به ازاس س   مق تر پایته و 

تنه به صورت یکنواختی نشتان داد کته بتاهترین 

عملکتترد بتته ازاس ستت   مق تتر پایتته در دو رقتتم 

کیلتوگرم بتر  12/0درگزی و اسپادونا بته میتزان 

ستانتی متتر زیتر  10متر مربر پایه در محتل سانتی

متر مربتر تنته در کیلوگرم بر سانتی 18/0پیوند و 

ستتانتی متتتر بتتاهی پیونتتد بتترای رقتتم  10محتتل 

(. این شاخ  بترای رقتم 3اسپادونا بود )جدول 

در راب ه با عملکرد به ازاس س   مق ر  ،درگزی

تنته، انتتدکی کمتتر از رقتتم استپادونا و بتته میتتزان 

بر تنه بتود. هتر دو متر مرکیلوگرم بر سانتی 15/0

شاخ  عملکرد به ازاس ست   مق تر پایته و تنته 

برای رقم لوئیزبون از دو رقم درگزی و اسپادونا 

تتتا حتتدودی کمتتتر و بتتی  از رقتتم بیتتروت بتتود 

 (.3)جدول 

این استی  3نکته قابل توجه در نتایج جدول  

ی  ستن درختتان از چهتار بته هشتی که با افتزا

مق ر پایته و  ، شاخ  عملکرد به ازاس س  سال

یکنواختی و مشتابهی کتاه   روند باتنه هر دو 

هتای پیدا کرد. این شتی  کاهشتی در بتین ستال

مختلف نیز یکنواخی و مشهود بتود، بته  توری 

که شاخ  عملکرد به ازاس ست   مق تر پایته و 

 2/0که در اغل  ارقام بی  از  1396تنه در سال 

د، در متر مربر پایه و یا تنته بتوکیلوگرم بر سانتی

کیلتوگرم  05/0دو سال آخر پژوه  بته حتدود 

 متتتر مربتتر پایتته و یتتا تنتته و یتتا کمتتتربتتر ستتانتی

. این تفتاوت در شتاخ  کتارآئی یافیکاه   

عملکرد بر اساس معیتار عملکترد بته ازاس ست   

 شتدهمق ر پایه و تنه در دیگتر تحقیقتات انجتام 

 ;Ikinci et al., 2014)و ختتارجی داخلتتی 

Mészáros et al., 2019; Abdollahi and 

Hassani, 2021; Pasa et al., 2021)  در راب ه
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های مختلتف های مختلف گالبی ننیر پایهبا پایه

و  BA29و پایه کوئین   OH×Fهمگروه سری 

 همچنتتتین ارقتتتام مختلتتتف پیونتتتدی روی ایتتتن

 هتتا ننیتتر ارقتتام ستتانتاماریا و روکتتا و رویپایتته 

 و  ارقتتتتتام درگتتتتتزی، استتتتتپادونا، لوئیزبتتتتتون 

 ستتتوپرالیوت مقایستتته و گتتتزارش شتتتده استتتی

(Abdollahi and Hassani, 2021) . 

در م العه آخر، باهترین شاخ  عملکرد به 

ازاس س   مق تر پایته و تنته در رقتم درگتزی و 

اسپادونا مشاهده شد کته ضتمن ان بتا  بتا نتتایج 

مشتتخ  شتتد کتته شتتاخ   حاضتتر پتتژوه 

رقتم  عملکرد به ازاس س   مق ر پایه و تنه بترای

بته میتزان قابتل OH×F87 درگزی بتر روی پایته

توجهی باهتر از رقتم استپادونا و لوئیزبتون بتود. 

دهتتد کتته عتتالوه بتتر پایتته ایتتن نتتتایج نشتتان متتی

پیترودوارف بتته عنتتوان یت  پایتته کوتتتاه کننتتده 

 ستتایر انتتواع م لتتوب بتترای گالبتتی، هزم استتی 

متورد  OH×F87ویژه پایته های همگروه و بپایه

گرفته و به صورت پایلوت در س وب توجه قرار 

محدودی و به صورت تجاری در منا م گالبتی 

مورد استفاده قرار گیترد. ایتن در  نیز خیز کشور

هتای قبلتی، پایته حالی اسی که بتر استاس یافتته

OH×F69  بتته دلیتتل حساستتیی بتته آهتت  فعتتال

(Esmaeili et al., 2019)  و پایتهOH×F40  بته

شتتکی دلیتتل حساستتیی بتته آتشتت  و تتتن  خ

(Azarabadi et al., 2014; Azarabadi et 

al., 2016; Zohuri et al., 2020)  در شترایط

اقلیمی و خاکی منا م گالبی خیز ایران غیرقابل 

 باشند.استفاده و توسعه می

 عتتالوه بتتر تفتتاوت بتتین ارقتتام و تتتاثیر پایتته

در راب ه با کارآئی عملکرد بر استاس شتاخ   

ایته و تنته، افتزای  عملکرد به ازاس س   مق ر پ

با افتزای  ستن درختی  درخی اندازی تاجسایه

که به نحو بستیار متوثری بتر روی استپورزائی و 

انگیزی در اسپورهای داخل تاج در همچنین گل

درختتتان میتتوه مختلتتف و همچنتتین انتتدازه میتتوه 

(Westwood and Roberts, 1970)  متتوثر

توانتد ستب  اسی، دیگتر عتاملی استی کته متی

 آئی عملکتترد بتته ازاس ستت   مق تتر کتتاه  کتتار

پایتته و تنتته بتتا افتتزای  ستتن درختتی شتتود. ایتتن 

هتای حجتم موضوع در راب ه با ارزیابی شاخ 

درخی به دو صورت کروی و بیضوی و بررسی 

های باردهی و عملکردی بته ازاس حجتم شاخ 

تتری متورد تتر و گستتردهدرخی به نحتو کامتل

 .می گیردبررسی و بحث قرار 

م تاج و عملکرد به ازاء حجمم های حجشاخص

 تاج

حجم تاج درخی با افتزای  ستن درختی و 

و گستترش  تتاجافزای  ارتفتاع کتل درختی و 

(، بر اساس هر دو شاخ  2)جدول  تاجعرضی 

، تتتاج بتته صتتورت کتتروی و بیضتتویارزیتتابی 

هتتر  تتتاجحجتتم  میتتانگینافتتزای  نشتتان داد و 

متر مکع  در فترم  1/1 از 1396درخی در سال 

 2/5بته  سه متر مکع  در فترم بیضتویکروی و 

 5/7در فترم کتروی و  1399متر مکع  در سال 

متر مکع  در فرم بیضوی افزای  یافی )جدول 

(. در مرحله اول، مقایسه ایتن دو نتوع ارزیتابی 4

تترشتاخ  دقیتم دهد که فرم بیضتوینشان می
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گالبی پیوند تجاری ارقام و عملکرد به ازاس واحد حجم تاج در دو فرم تاج کروی و بیضوی در  اجتحجم رقم بر میانگین  ×مقایسه اثر ساده واثر متقابل سال  -4جدول 
 1396 - 99های سال درشده روی پایه پیرودوارف 

Table 4. Comparison of simple and year × cultivar interaction effects on the canopy volume and yield per unit of canopy volume according 
to the rounded and oval canopy forms in commercial pear cultivars on the Pyrodwarf rootstock in 2017-2020 

 
 )کیلوگرم در مترمکع ( عملکرد/ حجم تاج2

2Yield/canopy volume(Kg m-3) 
 )کیلوگرم در مترمکع ( حجم تاج عملکرد/1

1Yield/canopy volume (Kg m-3) 
 )مقدار در متر مکع ( تعداد میوه/حجم تاج

Fruit no/canopy volume (No. m-3) 
 )مقدار در متر مکع ( حجم تاج تعداد میوه/

Fruit no/canopy volume (No. m-3) 
 حجم تاج )متر مکع (

Canopy volume (m3) 
 حجم تاج )متر مکع (

Canopy volume (m3) 
 

(4/3(πhr2)) (4/3(πr3)) (4/3(πhr2)) (4/3(πr3)) (4/3(πhr2)) (4/3(πr3))  

    Year                    سال  

4.6ab 13.1a 35.5a 117.1b 3.0d 1.1c 2017 
6.5a 7.9b 20.8b 63.8a 4.1c 1.5c 2018 
3.5b 8.8b 18.6b 49.5c 5.4b 2.7b 2019 
3.3b 5.3c 15.9b 23.9d 7.5a 5.2a 2020 
    Cultivars             رقم  

7.5a 10.5b 31.6a 91.8b 3.2b 1.7b Louise Bonne 
3.4c 6.5b 22.0b 62.1a 6.5a 3.2a Spadona 
2.0d 5.7b 12.9c 37.7d 7.4a 3.7a Dargazi 
5.0b 12.4a 23.4b 61.8c 2.9b 1.7b Beyrout 
       
رقم ×سال     Year × Cultivars    

8.2a 22.1a 64.0a 193.6a 1.7b 0.6b 2017 × Louise Bonne 
3.8b 9.0b 31.7b 111.4b 4.2a 1.6a 2017 × Spadona 
3.5b 10.7b 26.3bc 89.5c 5.0a 1.8a 2017 × Dargazi 
2.9b 10.5b 20.0c 74.1c 0.9b 0.3b 2017 × Beyrout 

16.9a 10.5a 23.1b 80.5a 2.4b 0.9b 2018 × Louise Bonne 
2.5c 4.3b 18.5b 65.0b 5.8a 2.2a 2018 × Spadona 
1.2c 4.0b 7.7c 26.1c 6.8a 2.4a 2018 × Dargazi 
5.5b 12.7a 31.9a 82.6a 1.2b 0.4b 2018 × Beyrout 

2.8b 6.0c 23.6a 67.8a 3.6b 1.8b 2019 × Louise Bonne 
3.2b 9.0b 20.1a 56.2b 6.6a 3.2a 2019 × Spadona 
1.6b 3.7c 8.3b 19.1c 8.2a 4.0a 2019 × Dargazi 
6.4a 16.6a 22.4a 53.0b 3.2b 1.6b 2019 × Beyrout 

2.2b 3.4b 14.9b 23.2b 5.2c 3.6b 2020 × Louise Bonne 
4.0a 3.7b 20.5a 18.9c 9.2a 5.8a 2020 × Spadona 
1.6b 4.3b 9.4c 16.2c 9.6a 6.6a 2020 × Dargazi 
5.2a 9.9a 19.0b 37.4a 6.3b 4.7b 2020 × Beyrout 

 تفاوت معنی دار ندارند. ی  درصدای دانکن در س   احتمال  دامنهکه دارای حروف مشابه می باشند براساس آزمون چند  ،و برای هر عامل در هر ستون ،هاییمیانگین
Means, in each column and for each factor, followed by similar letter are not significantly different at the 1% probability level-using Duncan’s Multiple Range Test.   

 1. Yield per unit of canopy volume based on Vernière et al. (2004)                                                                                                    (Vernière et al., 2004) عملکرد بر واحد حجم تاج براساس روش ورنیر و همکاران  -1
 2. Yield per unit of canopy volume based on Westwood (1993)                                                                                                                             (Westwood, 1993)عملکرد بر واحد حجم تاج براساس روش وسی وود  -2
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 تر بته واقعیتیو قابل اعتمادتر و همچنین نزدی 

درختتی در ستتال چهتتارم پتت  از  تتتاجاز حجتتم 

 (. 1)شکل  دادکاشی ارائه 

تتتاج بتتر استتاس ایتتن نتتتایج، بیشتتترین حجتتم 

در دو رقم پررشد درگتزی و استپادونا و  درخی

( و 3سپ  لوئیزبون و بیتروت دیتده شتد )شتکل

ورت پیوستته در  تول ه صتبت تاج درختیحجم 

افتتزای  تتتدریجی داشتتی  هتتای پتتژوه ستتال

که در رقم پررشتد درگتزی از حتدود   وریکهب

متر مکع  در فرم بیضوی  6/9متر مکع  به  پنج

افزای  یافی. رفتار رقتم استپادونا تقریبتا  مشتابه 

رشتدتر لوئیزبتون رقم درگزی بود و در رقم کم

مکعت   متتر 2/6متر مکع  بته  7/1نیز از حدود 

دهتد در فرم بیضوی افزای  یافی که نشتان متی

های پررشد درگزی و در رقمتاج درخی حجم 

رشد لوئیزبون بود اسپادونا تقریبا  دو برابر رقم کم

تتتاج  (. همچنتتین بتتا توجتته بتته حجتتم4)جتتدول 

محدودتر محاسبه شتده بتر استاس روش  درخی

، (Vernière et al., 2004)ورنیتر و همکتاران 

بی   تاج درخیه در واحد مترمکع  تراکم میو

از حتتد  بیعتتی و در فتترم بیضتتوی در محتتدوده 

میتتتوه بتتته ازاس واحتتتد  9/15تتتتا  5/35 بیعتتتی 

 چهتتار ستتال بتتود در تتتاج درختتیمترمکعتت  

 (.4)جدول  

در دو رقتم  تتاجتتر با توجه به حجتم بتزرگ

(، کمترین میتزان دو 3درگزی و اسپادونا )شکل 

تتاج مترمکعت   شاخ  تعداد میوه به ازاس واحد

در رقتم  در این دو رقتم مشتاهده شتد و درخی

این شتاخ  بتاهتر  بیضوی تاج فرملوئیزبون در 

از سایر ارقتام بتود. ایتن نتیجته بتا مشتاهدات در 

 

 

 

 
 
 
 
 

)درختان ش  ساله( روی پایه پیرودوارف.  1397ارقام گالبی در سال درخی مقایسه حجم تاج  -3شکل 
بتوده و درختتان از چته بته  (D)و اسپادونا  (C)درگزی  ،(B)لوئیزبون  ،(A)روت ارقام به ترتی  شامل بی

 باشندتری برخوردار میتاج بزرگ در شرایط مشابه، از ،راسی
Fig. 3. Comparison of the canopy volume in pear cultivars in 2018 (six years old trees) 

on Pyrodwarf rootstock. The cultivars are: Beyrout (A), Louise Bonne (B), Dargazi (C) 

and Spadona (D), and from left to right the trees has higher canopy volumes in similar 

conditions 
 

A B C D 
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هتتتای تجتتتاری احتتتدا  شتتتده روی پایتتته بتتتاغ

 ب وریکتتتتهپیتتتترودوارف م ابقتتتتی داشتتتتی، 

در مقایسه درخی تر تاج رغم ابعاد کوچ علی

درگزی و یا اسپادونا، رقم لوئیزبون ننر به  با رقم

، پربتارتر و تاجتراکم بیشتر میوه در واحد حجم 

تر از دو رقم دیگتر بتود. رفتتار شتاخ  م لوب

در ارقام  تاج درخیعملکرد به ازاس واحد حجم 

مختلف نیز شبیه به تراکم میتوه در واحتد حجتم 

بود که تایید کننده رشتد رویشتی بیشتتر دو  تاج

رگزی و یا اسپادونا و باردهی کمتر این دو رقم د

در مقایستته بتتا ارقتتام  تتتاجرقتتم در واحتتد حجتتم 

 (.4لوئیزبون و بیروت بود )جدول 

هتا نیتز نکته قابل توجه و مهم در این شاخ 

کتتاه  تتتدریجی و یکنواختتی هتتر دو شتتاخ  

بته ازاس واحتد حجتم  میوه تعداد میوه و عملکرد

ستی از ستال در کلیه ارقام مورد برر تاج درخی

کاهشتتتی در  رونتتتدبتتتود. ایتتتن  1399تتتتا  1396

بته ازاس  میتوه های تعداد میوه و عملکتردشاخ 

با افزای  سن درختتان،  تاج درخیواحد حجم 

با کاه  کارآئی عملکرد که قتبال  متورد بحتث 

(. در 4قتتترار گرفتتتی م ابقتتتی دارد )جتتتدول 

های قبلی روی کارآئی عملکترد توستط بررسی

 (Mészáros et al., 2019)مساروز و همکتارن 

هتای مختلتف بین پایته متفاوت کارآئی عملکرد

به صورت تجمعی متورد  OH×Fهمگروه سری 

ارزیابی و گزارش شده اسی. همچنین عبداللهی 

 (Abdollahi and Hassani, 2021)و حستنی 

کارآئی عملکرد را صرفا  در سال آغتاز بتاردهی 

هتتای پیتتترودوارف و ارقتتام گالبتتی روی پایتته

OH×F87  .مقایسه کردند 

 شتود کته بتا توجتهبر این اساس مشاهده متی

، در بیشتتتر میتتوه بتته ت ییتترات ستتاهنه عملکتترد 

هتتای کتتارآئی عملکتترد در هتتا، شتتاخ بررستتی

. ه  به صورت تجمعی مد ننر بودهای پژوسال

از سوی دیگر، بررسی ساهنه کارآئی عملکرد و 

 های تعداد میتوه و عملکترد بتههمچنین شاخ 

نشتان داد کته در  تتاج درختیازاس واحد حجتم 

رغتم ارقام گالبتی روی پایته پیترودوارف، علتی

هتا کل، این شاخ  میوه افزای  میزان عملکرد

 رو بتته کتتاه  بتتود و بتتاهترین میتتزان آنهتتا در

های شروع بته بتاردهی ایتن درختتان دیتده سال 

شتد. چنتین رفتتاری بیتتان کننتده ایتن استی کتته 

های و همچنین شاخ  کاه  کارآئی عملکرد

بته ازاس واحتد حجتم  میوه تعداد میوه و عملکرد

به دلیل افزای  حجم تتاج، افتزای   تاج درخی

اندازی و کاه  اسپورزائی، گل انگیتزی و سایه

 . بودتولید میوه در نواحی داخلی تاج 

هزم بتته رکتتر استتی کتته ایتتن کتتاه  در 

رغتم استتفاده از سیستتم های فو ، علتیشاخ 

حور مرکزی ت ییر یافته و اجازه به نفتور تربیی م

های مختلتف تتاج و جلتوگیری از نور در بخ 

هتتای بتتی  از حتتد در ایتتن سیستتتم، رشتتد نتتر 

. در حتتالی کتته در شتترایط معمتتول مشتتاهده شتتد

پرورش درختان میوه در کشور، استتفاده از فترم 

تربیی قدیمی جامی، همتراه بتا سترزنی بازوهتا، 

زیتادی نتر  در سب  رشد بی  از حتد تعتداد 

 هتتای فوقتتانی تتتاج، رقابتتی شتتدید بتتینبختت 

های رویشتی و زایشتی بترای آب و متواد بخ  
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غتتذائی و در نهایتتی برتتتری رشتتد رویشتتی بتته 

 زایشتتتی، ستتتتایه انتتتتدازی شتتتتدید در بختتتت 

قابتتتل تتتتوجهی از تتتتاج و در نهایتتتی کتتتاه   

هتای وابستته بته آن چشمگیر عملکرد و شاخ 

دار میتوه دانتهدر درختان گالبی و دیگر درختان 

 هتتای بتتذری، ویژه روی پایتتهاز جملتته ستتی ، بتت

 . می شود

 هتتای کتتارآئی عملکتتردکتتاه  شتتاخ 

 تتاج درختیمبتنی بر س   مق تر تنته و حجتم  

 4ب شماتی  ارائه شده در شتکل دهنده  رنشان

در حتتالی کتته  1396در ستتال  ب وریکتته استتی.

های ابتتدائی بتاردهی بودنتد، بته درختان در سال

تا  9/0که بین  تاج محدود هر درخی دلیل حجم

 تتاجی  مترمکع  بود، تنها بخ  محدودی از 

در سایه قرار گرفی و این امر منجتر بته بتاردهی 

هتای و باه بودن شتاخ  تاجیکنواخی در همه 

کتتارآئی عملکتترد و همچنتتین تعتتداد میتتوه و 

شد. بتا افتزای   تاجعملکرد به ازاس واحد حجم 

تربیتتی محتتور  رغتتم فتترمستتن درختتتان و علتتی

واقتر در ستتایه  تتتاجمرکتزی ت ییتر یافتتته، حجتم 

نسبی به بخ  آفتتابگیر افتزای  یافتی و ستب  

کتاه  تتتدریجی کتتارآئی عملکتترد و همچنتتین 

شد  تاجتعداد میوه و عملکرد به ازاس واحد حجم 

(. این رفتار درختان گالبتی بتا افتزای  4)شکل 

رغم افزای  عملکترد دهد که علیسن نشان می

درختان، کارآئی آنها بته عنتوان واحتدهای  میوه

 یابد. تولید میوه کاه  می

بنابراین در کشورهای پیشرو در زمینته تولیتد 

هتای معتدلته و سردستیری، تحلیتل شتترایط میتوه

کاه  کارآئی عملکرد و عملکرد به ازاس واحد 

هتای منجتر بته توستعه روش تتاج درختیحجم 

رد جدید پرورش درختان گالبی بر اساس رویکت

هتتای بستتیارپاکوتاه ننیتتر پایتته استتتفاده از پایتته

و یا استفاد از دو محتور مرکتزی بته  Cکوئین  

صتتورت پیونتتد دو گانتته در دو ستتمی شتترقی و 

 )Bibaum®(غربتتتی درختتتی در فتتترم بیبتتتائوم 

(Abdollahi, 2010)  و باز کتردن هرچته بیشتتر

 تر نتور، تاج درخی بته مننتور نفتور هرچته بیشت

 هتتتای روستتتیمی و همچنتتتین توستتتعه سیستتتتم

هتتای فرمتتدهی تتتاتورا الخصتتو  سیستتتمعلتتی

 شده اسی. (Tatura Trellis)ترلی  

بنابراین ت ییر سیستم پرورش سنتی گالبتی از 

متتراکم هتای نیمتههای بذری پابلند به سیستمباغ

تتتری ننیتتر هتتای پربتتازدهجدیتتدتر روی پایتته

پیردودارف برای نواحی خش  و نیمه خش  و 

هتای برای ختا  BA29و  Aن  های کوئیپایه

های مازنتدران و گلستتان منا م حاصلخیز استان

 باشتتند،کتته فاقتتد آهتت  فعتتال بتتی  از حتتد متتی

 هتتتای هزم استتتی اصتتتالب و یتتتا توستتتعه پایتتته 

 Cتری در اندازه رشتدی کتوئین  کنندهپاکوتاه

مد ننتر قترار گیترد. عتالوه بتر ایتن، هزم استی 

اتورا تترلی  های تربیتی تتامکان استفاده از فرم

، عملکرد میوهبان به مننور افزای  همراه با سایه

 بهتره وریکاه  مصترف آب و بهینته نمتودن 

مصتتترف آب در تولیتتتد گالبتتتی و در نهایتتتی 

 افتتزای  کیفیتتی محصتتول تولیتتدی از ننتتر فنتتی

 و همچنتتین اقتصتتادی متتورد ارزیتتابی و بررستتی  

 قرار گیرد.
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 تتاجهای کارآئی عملکرد درخی گالبی به دلیل افزای  درصد  رب شماتی  کاه  شاخ  -4شکل 
های بیرونی روشن نشتان دهنتده های سایه. بخ در بخ  تاجدارای سایه و عدم باردهی و یا کم باردهی 

و  پتایین بتا نتورگیری تتاجهتای دهنده بخ های درونی تیره نشانبا نورگیری باه و بخ  تاجهای بخ 
 باشد.م میدرنتیجه تولید میوه ک

Fig. 4. Schematic of reduction of yield efficiency indices of pear trees due to increasing 

percentage of canopy in shade and no/or low fruiting of canopy in shaded parts. Outer 

light parts indicate the canopy section with high light interception and the inner dark 

parts demonstrate the canopy section with low light interception and low bearing, 

accordingly. 

  

 گیرینتیجه

نتایج این پژوه  نشان داد که هر چهار رقم 

بتته  ،گالبتتی متتورد م العتته شتتامل رقتتم لوئیزبتتون

ترین رقم تجاری گالبی ایران، رقتم عنوان اصلی

ی، رقم اسپادونا و رقتم بیتروت روی پایته درگز

پیرودوارف هم از ننر ت ابم پیوند و هتم از ننتر 

گالبتی باشند. درختان ارقتام باردهی سازگار می

در سال هشتتم کته بته ثبتات نستبی  م العهمورد 

 4تتا  3ارتفاع رسیده بوند، دارای ارتفاع تقریبتی 

کننتدگی پایته پاکوتتاهمتر بودند کته مویتد نیمته

ودوارف در ترکی  با هر چهار رقتم پیونتدی پیر

به ترتیت  بود. باهترین عملکرد میوه در درخی 

در سه رقم درگزی، لوئیزبون و اسپادونا مشاهده 

شد، لیکن باهترین کتارآئی عملکترد بتر واحتد 

س   مق ر تنه در دو رقم درگزی و استپادونا و 

در  تاج درختیباهترین عملکرد بر واحد حجم 

بون مشاهده شد. بتا توجته بته کتارآئی رقم لوئیز

عملکرد بر س   مق ر تنه و عملکترد بتر واحتد 

 و همچنتین حساستیی نستبی تتاج درختیحجم 

، هابه بیماری آتش  در برخی سال رقم اسپادونا

دو رقتتم لوئیزبتتون و درگتتزی بتتی  از دو رقتتم 

اسپادونا و بیروت )متفاوت از رقم بیروتی( بترای 

Year

≈% Canopy in Shade 30 40 50 60

≈% Canopy in Light 70 60 50 40

2017 2018 2019 2020
2020 2019 2018 2017  

60 50 40 30 ≈% Canopy in shade 

40 50 60 70 ≈% Canopy in light 
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زا و ارقام اصلی و گتردهپیوند و کاشی به عنوان 

 وری اقتصتادیو بهتره میوه بیشتتر عملکرد تولید

 توصیه می شود. م لوب

از سوی دیگر مشاهده شد که بتا افتزای  ستن 

در کلیته ارقتام  عملکترد میتوه در درختیدرختان 

های کارآئی عملکرد افزای  یافی، لیکن شاخ 

تتتاج بتته ازای ستت   مق تتر تنتته و یتتا واحتتد حجتتم 

شان دادند که دلیل اصلی ایتن امتر کاه  ن درخی

تواند افزای  درصد حجم تاج درخی در سایه می

بیتانگر  باشد. این نتیجهتاج به دلیل عرض گسترش 

های بستیار پاکوتتاه اهمیی اصالب و استفاده از پایه

هتای وری در بتاغکننده برای کس  حداکثر بهتره

 و همچنتتین استتتفاده از  متتی باشتتدگالبتتی کشتتور 

هتای ی تربیی دارای دو محور و یا سیستمهاسیستم

هتای تاتورا ترلی  برای جتایگزینی بته عنتوان پایته

 ا بستتتتیار پاکوتتتتتاه کننتتتتده، در شتتتترایط ختتتت

خیز کشور بته غیتر از حاصلخیز، منا م گالبی کم 

 های شمالی باشد.استان

 

 سپاسگزاری

ایتتن پتتژوه  بتتا حمایتتی متتالی ستتازمان 

 و تحقیقتتتات، آمتتتوزش و تتتترویج کشتتتاورزی 

هتای در قال  پتروژه مصتوب پژوهشتکده میتوه

 معتدلتتتته و سردستتتتیری موسستتتته تحقیقتتتتات 

ارقتام  یستازگار یبررستعلوم باغبانی با عنتوان 

کننتتده پاکوتتتاه متتهین هیتتپا یرو یمختلتتف گالبتت

 مصتتوب شتتمارهو ( Pyrodwarf) رودوارفیتتپ

انجام شد. نگارنده از  2-72-33-040-970352 

کار، رئتی  زحمات آقای دکتتر داریتوش آتشت

 ،وقی ایستگاه تحقیقات باغبانی کمالشتهر کترج

و  ،در راب تته بتتا فتتراهم کتتردن امکانتتات هزم

همچنتتین همکتتاری آقتتای مصتت فی محمتتدی 

گرمارودی، در راب ه بتا نگهتداری و مراقبتی از 

 .سپاسگزاری می کنددرختان، 
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