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  پیوندي سیب  برخی ارقام رشد بر کنترل شده هاي بذري اصالح بررسی کارآیی پایه

  
  2نجاري   حسن حاج و1رضا بهرامی حمید*

   ، ایران،کشاورزي، اصفهانیج  آموزش و ترویقات، استان اصفهان، سازمان تحقیعی آموزش کشاورزي و منابع طبیقاتتحق مرکز مربی پژوهش1
   کرج، ایران کشاورزيیج آموزش و ترویقات،، سازمان تحق)کرج (کشوری  علوم باغبانیقاتسسه تحقؤمهاي معتدله و سردسیري،  پژوهشکده میوهدانشیار 2

  28/09/97:  ؛ تاریخ پذیرش23/07/97: تاریخ دریافت
  1چکیده

 و تولید نهال رویشی درختبا گزینش توده بذري بهینه حاوي خلوص ژنتیک باال امکان کنترل و کاهش رشد  :سابقه و هدف
در ایستگاه سمیرم اصفهان،  ساله در باغ آزمایشی پنج آزمایش طی یک .شود پایه بذري با شکل و اندازه یکنواخت فراهم می

هاي بذري سیب با هدف تولید نهال یکنواخت اقدام به پیوند هفت رقم بر چهار توده بذري ناتنی انتخابی از  نظور اصالح پایهم به
شده بر روند  هاي بذري اصالح ثیر تودهأت. هاي کشور شد والدهاي پاکوتاه به اضافه دو جمعیت ناخالص شاهد رایج در نهالستان

  .  کنترل قدرت رشد ارقام پیوندي، در مقایسه با شاهدها مورد مطالعه قرار گرفتلفهؤصفات م رشد رویشی گروهی از
  

هاي بذري انتخابی بر رشد طولی پیوندك گیاهان دو ساله ، اثرات القایی توده1387-1389 طی دو سال اول، :ها مواد و روش
اصفهان  اال در ایستگاه تحقیقات باغبانی دستگردهفت رقم در مقایسه با ارقام پیوندي بر دو جمعیت شاهد بذري با تنوع ژنتیک ب

، پس از استقرار 1391-1394در مرحله دوم، . ها به ایستگاه سمیرم ثبت شد طول ریشه نیز قبل از انتقال نهال صفت. بررسی شد
طول   وندكوی و پهی، قطر پاساله  یک شاخهیشیگسترش تاج، رشد روسطح  ،ی تعداد شاخه جانب،درخترتفاع ها، صفات ا نهال

 يها  در قالب طرح بلوكلیفاکتورصورت   بهآزمایش. ساله رکوردگیري شد ترکیب پیوندي در گیاهان پنج) 7×4+2 :42 (هیپا
 در آزایش،  مربایی زینتی،،یگمی الماسشده حاصل از والدهاي مادري انتخابی   اصالحF1بذور  اول عامل . اجرا شدیکامل تصادف

گالب کهنز،  ، شزی گلدن دلشز،یرد دلدر برگیرنده ارقام  سطح هفت دوم عاملو بذري شاهد رایج و دو سطح جمعیت سطح  چهار
 .  گاال بود وبرابرن، گرانی اسمیت، فوجی

  

. ترین طول ریشه را نشان داد داري وجود نداشت ولی شاهد بذري کم شاهد تفاوت معنی ریشه نتاج پایه بذري و بین طول:ها یافته
داري نداشت و این سه پایه حد  دي در ترکیب با نتاج پایه بذري آزایش، زینتی و پایه بذري شاهد تفاوت معنیطول ارقام پیون

 - متر و سپس نتاج مربایی  سانتی2/116 با "رد دلیشز" - ترکیب نتاج بذري مربایی.متوسطی از طول پیوندك را ایجاد کردند
الماسی در ترین طول پیوندك نتاج بذري گمی کم. ها نشان دادند ر ترکیبترین طول پیوندك را نسبت به سای  بیش"گلدن دلیشز"

ساله بر  هاي یکقطر پایه و پیوندك و رشد شاخه. متر ثبت گردید  سانتی5/68 و 2/70ترتیب   به"گاال" و "فوجی"ترکیب با 
 1/6(قطر پایه  نیتر شی بینتی زبذري هیپابر نتاج  "یفوج" .تر از شاهد بود شده در نتاج بذري انتخابی بیش هاي اصالح پایه
پایه بذري .  بود"شزیرد دل" - ینتی زدر ترکیب نتاج بذري) 66/74 (ساله  یک شاخهیشی رشد رونیتر شیب .داشترا ) متر یسانت

                                                
  ali.sarina1350@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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 ی گمبذري هی پابر "تی اسمیگران"گردید و ) متر ی سانت165 ("فوجی"ترین گسترش تاج در  مربایی نیز موجب القاي بیش
را ) متر یسانت 18 (هی طول پانیتر شی ب،"شزیرد دل" - شاهد ي بذرهی پاترکیب .را داشت) متر یسانت 350( ارتفاع نیتر شی بیاسالم

 33/9 و 33/8ترتیب معادل   به2 و شاهد 1هاي بذري شاهد  ترین تعداد شاخه جانبی در رقم برابرن در ترکیب با پایه بیش. داشت
 .  بودمتر یسانت

  

شده با کاهش رشد طولی درخت، کاهش طول پایه و افزایش قطر پایه منجر به  بذري اصالح  استفاده از نتاج پایه:يگیر نتیجه
هاي جانبی  کنترل قدرت رشد ارقام پیوندي شدند ولی بذور شاهد موجب افزایش رشد رویشی درختان و نیز تولید تعداد شاخه

تر، اندازه تاج  هاي بذري موجب القاي پاکوتاهی بیش ایسه با دیگر تودهنتاج بذري گمی الماسی در مق. ارقام پیوندي شدند
 کنندگی توسط سه توده بذري زینتی، آزایش و ترین پاکوتاه بیش. ویژه در رقم رد دلیشز شدند هتري ب تر و قطر پایه بیش کوچک

هاي  داث باغحشده براي ا ي بذري اصالحها ارقام کم رشد در ترکیب با پایه. مربایی با والدهاي بسیار پاکوتاه کرب ثبت شد
 .باشد پذیر می نابراین، تولید نهال پایه بذري با کنترل قدرت رشد و با شکل و اندازه یکنواخت امکانب. یابند متراکم کاربرد می

  
  ي، کنترل رشد درخت، نهال یکنواختنژادي، پایه بذر به :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

 شده در خته شنا گونه35با ) Malus(جنس سیب 
 ملکولی مطالعه .جهان داراي تنوع ژنتیک باالیی است

ها و  گونه بینخویشاوندي شناخت براي وسیعی 
و جریان ژنی بین  کشور ارقام بومیاي  گونه درون
. )5( ه است گرفتصورتاي از طریق جاده ابریشم  قاره

 × Borkh. Malus(سیب تحت کشت و کار گونه 

domestica ( هکتار و 208.539ر کشت سطح زیبا 
ترین  از جمله مهم  تن3.482.107میزان تولید 

 ).2(رود  شمار می  بهمانمهم باغی کشور تمحصوال
پس  و بومی پرمحصول وارداتیسیب  رقم 35بیش از 

و خاب نتات سازگاري امطالعاز انجام یک دهه 
کلیدي فنولوژي و پومولوژي ترین خصوصیات  مهم
هاي زیادي از  سال). 13(گزارش شده است  ها آن

مالینگ و مالینگ مرتون به  ي رویشیها  پایهورود
هاي رویشی  ورود و استقرار پایه .گذرد میکشور 

در  1349 هاي سالترتیب  مالینگ و مالینگ مرتون به
 باغ کوثر  در1354رج، سال باغ دانشکده کشاورزي ک

 و شرکت کشت و صنعت مغاندر  1356، سال قزوین
 واقعهاي شخصی اطراف مشهد  باغدر  1355سال 

 توسط 1365 و 1357هاي  در سال. شده است
بخش (هاي معتدله و سردسیري  پژوهشکده میوه

هاي  کرج پایهمستقر در ) تحقیقات باغبانی سابق
اکنون   هم).15  و6( ف سیب وارد شدرویشی مختل

 اي کنندهدلیل عوامل محدود یب بههاي پایه رویشی س باغ
وگرافی نامناسب در ک بودن قطعات، توپکوچ مانند

ها و عدم دانش فنی نسبت به درختان  دامنه کوهپایه
. ترین سطح زیر کشت برخوردارند پایه بذري از کم

با هاي پایه بذري اولین گام  دلیل رایج بودن نهال به
ارزیابی  .برداشته شدهاي بذري  اصالح پایههدف 

 درمستقر  رقم تجاري 91خصوصیات رویشی 
ایستگاه تحقیقات ملی ارقام سیب واقع در کلکسیون 

 بندي و شناسایی ارقام منجر به گروه شهر کرج کمال
 ارقام گستر محدود شامل سطح سایهبا پاکوتاه 

ارقام فوق مانند اورلئان، استاندارد با قدرت رشد کم 
اسپوري با تاج و ارقام زینتی مانند ) Crabs(پاکوتاه 

 ینافشا خودگرده. )19 (کوتاه گردیدهاي  فشرده و میانگره
 سال منجر به شناسایی 7 به سه روش مختلف طی

هاي مختلف درصدگروه بزرگی از ارقام سیب با 
در این بین دو رقم بسیار . خودسازگاري گردید
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پاکوتاه مربایی و زینتی داراي باالترین سطح 
وجود این صفت در کنار ). 8(خودسازگاري بودند 

عنوان والدهاي  انتخاب این دو رقم بهپاکوتاهی براي 
م و ق ر108برنامه میدانی بر . کننده بود مادري تعیین

 آوري دیگر ارقام پاکوتاه این ارقام با جمعژنوتیپ 
بر پایه و آوري  ، جمعشناساییلماسی امانند گمی 

باغ در ، 1387سال تکثیر و  MM111رویشی 
، بذري( تحقیقات اصالح پایه با هدف سلکسیون

باغبانی  ایستگاه تحقیقاتدر سیب ) رویشی
 پژوهش با انجام ).9 (مستقر شدندآباد کرج  مشگین

در هاي رویشی سیب  نژادي با هدف تولید پایه به
اقدام به تهیه هاي معتدله و سردسیري  پژوهشکده میوه

 زینتی و آزایش ی،افشانی آزاد ارقام مربای بذور گرده
 این طرح براي .یدهمراه با رقم نوردرن اسپاي گرد

شایع در طوقه   پوسیدگیچالش بیماري رفت از برون
ویژه  ه بهاي کشورنهالستانهاي تازه احداث شده و  باغ

   بر  شدههاي پیوند خورشیدي بر نهال80در دهه 
رغم بازدهی بسیار  که علی MM106پایه رویشی

  خوب در کشور حساس به پوسیدگی طوقه بود 
 پایه رویشی متحمل به 33تعداد  .)10 (آغاز شد

از نتاج انتخابی والدهاي انتخابی بومی پوسیدگی طوقه 
  در  ارقام رد دلیشز و گلدن دلیشزدر ترکیب با 
   ).11(بررسی هستند دست باغ آزمایشی در 

هاي هیبرید  میوهبذرگیري از ، 1386در سال 
والد مادري انتخابی افشانی آزاد ارقام  حاصل از گرده
زینتی و مربایی ناتنی  نتاج .مل آمددر کرج به ع

ترین  ترین میانگین ارتفاع، پاکوتاه اصفهان با کم
درصد سبزشدن باال مربایی اصفهان با . جمعیت بودند
عنوان رقم پایه پاکوتاه مطلوب ارزیابی  و ارتفاع کم به

. سیدگی طوقه نشان دادشد و تحمل مناسبی نیز به پو
تر با   کمینز وانهجرغم درصد  علیرقم زینتی بذور 

دگی کنندگی تحمل به پوسی نشان دادن صفت پاکوتاه
پژوهش در یک  ).16( طوقه رقم مطلوبی ارزیابی شد

 شد نتاج پایه بذري حاصل از والد مشخصدیگر 
گستر را تولید کردند، در  ترین عرض سایه مربایی کم

ترین والد مادري  عنوان قوي توان آن را به مینتیجه 
 ).4(  دانستي رشد رویشی درختان پیوندهدکنن کنترل

دهد که این چهار رقم  هاي انجام شده نشان می بررسی
هاي رویشی  سیب با داشتن خصوصیاتی مشابه با پایه

والدهاي مادري عنوان  توانند به شده می پاکوتاه اصالح
 کار روند بههاي بذري  با هدف اصالح پایهپاکوتاه 

)13(.   
دگرگشنی وه از نظر خود یا تنوع ژنتیک درختان می

  که در  طوري بسیار متفاوت است بهبسته به گونه 
  خرما و پسته تامین گرده از گیاه نر، در گردو و 

جنسی نر و ماده روي یک درخت  هاي تک فندق گل
هاي هرمافرودیت یا   گلگل سرخ در خانواده لیو

از نظر تنوع زیستی وجود  .هاي کامل وجود دارند گل
هلو و آلبالو  خانواده رزاسه  سازگاري درون)نا(خود 

و به همین خودسازگار ولی گیالس خودناسازگار است 
سیب  لیبه خودسازگار وگونه دارها   دانهون درصورت

سازگاري ) نا(خود . باشند و گالبی خودناسازگار می
تنوع  یتغالبمشخص مانند سیب درون یک گونه 

 سیب خودناسازگارگونه   درونکه طوري به شود مشاهده می
 خودسازگار مانند رقم مربایی و زینتی در ارقام کامالً

کنار گونه خودناسازگار آزایش شناسایی و معرفی 
این ) F1(نسل اولی هاي بذري  توده ).9  و8(شوند  می

دلیل دو صفت پاکوتاه بودن و  سه رقم به
 و "مربایی"والدهاي مادري خودسازگاري کامل 

ایش خلوص ژنتیک در  با هدف افز"زینتی"
 .اند  کرج و اصفهان استفاده شدههاي آزمایش

 تولید نهال با هدف نهایی از انجام این پژوهش
 شکل و اندازه تاج یکنواخت سیب با استفاده از

ترین  هاي بذري اصالح شده است که داراي بیش پایه
خلوص ژنتیک نسبت به جمعیت بذري مورد استفاده 
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) شاهد(ا منشا ناشناخته هاي کشور ب در نهالستان
شده قدرت  هاي بذري اصالح مزیت دوم پایه. باشد می

طعی آن در این قباشد که نتایج  کنندگی آنان می پاکوتاه
  . ارائه شده استپژوهش

  
  ها مواد و روش

ساله حاضر در استان اصفهان با  پنج پژوهش
هاي مربایی، آزایش، زینتی، گمی دریافت بذور پایه

هاي معتدله و سردسیري  وهشکده میوهآلماسی از پژ
آغاز  1388سال پاییز ، )بخش باغبانی سابق(در کرج 

 1389ماه  در آبانبذور  ، از آماده شدن زمینپس. شد
دستگرد  واقع در ایستگاه تحقیقات باغبانیدر خزانه 

هاي باغبانی   مراقبتمدیریت خزانه با  وکشت گردید
زنی  صد جوانه در1390فروردین . گردید اعمالالزم 

دست  ساله به هاي یک پایه ،1391ماه مرداد. ثبت شد
با سه رقم رایج رد انتخابی هاي بذري آمده از توده

ي ، گالب کهنز و چهار رقم تجار گلدن دلیشز،دلیشز
 گرانی اسمیت، فوجیشاخص در منطقه شامل برابرن، 

پس از پیوند درصد گیرایی  .گاال پیوند شدند و
پیوندي در خزانه براي هر توده بذري  پایههاي  ترکیب

پیوندي تولید هاي نهال، 1392 اسفنددر  . محاسبه شد
 در 1هاي چوبی پس از بررسی تولید احتمالی گرهشده 

به زمین اصلی واقع در ایستگاه سمیرم محل پیوند 
.  دوم شوندمرحلهیافتند تا آماده آزمایش براي ل انتقا

ها به ایستگاه  ل نهالطول ریشه نیز قبل از انتقا صفت
در مرحله دوم، . کش ثبت شد سمیرم با استفاده از خط

قالب طرح در  هاي پیوندي نهال، 1394-1391
. کشت گردیدند ی کامل تصادفيها  بلوكشیآزما

توده بذري ناتنی نسل اولی  سطح 6 اول شامل عامل
گمی الماسی، حاصل از والدهاي مادري انتخابی 

   و بذور شاهد شامل بذور ، مربایی، آزایشزینتی
   در دوم عاملو  موجود در بازار 2 و درجه 1 درجه

                                                
1- Burknott 

،  دلیشز، گلدندلیشز رددربرگیرنده ارقام  سطح 7
 . بود برابرن والب کهنز، گرانی اسمیت، فوجی، گاالگ

 3×4هاي پیوندي طبق آزمایش و به فاصله کاشت  نهال
 رویشی در مرحلههاي مربوط به  بررسی. کشت شدند

ورت پذیرفت و صفات ارتفاع از سطح مین اصلی صز
 اخه جانبی، گسترش تاج، رشد رویشیزمین، تعداد ش

پایه و پیوندك به ثبت و طول ، قطر ساله هاي یک شاخه
افزار   با استفاده از نرمي آماريها لی و تحلهیتجز. رسید

 MSTATC ها به روش دانکن  نیانگی انجام و م
    . شدسهیمقا
  

  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس سایر صفات رویشی پنج 
سال پس از کاشت، نشان داد که اثر اصلی پایه و 
پیوندك براي تمام صفات مورد مطالعه در سطح یک 

دار شد و اثر متقابل پایه در پیوندك براي  درصد معنی
صفت ارتفاع درختان در سطح پنج درصد و براي 

ر پایه صفات گسترش تاج، رشد رویشی سرشاخه، قط
دار  سطح یک درصد معنی و پیوندك و طول پایه در

گردید، ولی اثر متقابل پایه در پیوندك در صفت تعداد 
صفات در دست بررسی  .دار نبود شاخه جانبی معنی

ه یک مورد بررسی و توضیح قرار ترتیب یک ب به
  . گیرند می

 نشان  نتایج مربوط به صفت طول ریشه:طول ریشه
از  پژوهشکار رفته در این  ه مختلف بهاي پایهداد که 

. نداشتندداري با یکدیگر  اختالف معنی این صفتنظر 
هاي مختلف بررسی مقایسه میانگین این صفت در پایه

اي  دامنهداري از نظر آزمون چندشده نیز اختالف معنی
 مطلق پایه آزایش رطو حال به ، با ایننشان نداددانکن 

و شاهد بذري  متر نتی سا2/40با متوسط طول ریشه 
ترین و  ترتیب بیش به متر  سانتی3/39با متوسط 

 طول ریشه را به خود اختصاص دادندترین  کم
 کوچک بودندهد این مشاهدات نشان می ).1جدول (
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بذرهاي والدهاي مادري پاکوتاه مربایی و زینتی نیز 
اي در تشکیل یک ساختمان ریشه  کنندهعامل محدود
دلیل  بذور اصالح شده سیب به. باشدمطلوب نمی

برخورداري از ریشه راست نه تنها از امتیاز قدرت 
زمان فاقد نقص  لنگرگاهی خوب برخوردارند بلکه هم

القاي قدرت (هاي بذري رایج در بازار بزرگ جمعیت

مشاهده شده در نتایج . باشند  می)كرشد زیاد به پیوند
ده به ش کرج داللت بر القاي زود گلدهی بذور اصالح

 تمامی والدهاي ينتاج بذر ).4(شت انواع پیوندك را دا
در  يتر شی راست بشهیپاکوتاه از طول رانتخابی 

  ). 1جدول (برخوردارند  با شاهد سهیمقا

  
 .ها  مقایسه میانگین طول ریشه در انواع پایه-1جدول 

Table 1. Mean comparison of root length in different seed rootstocks produced by selected parents.  

 ذريتوده خالص ب
Rootstock  

 گمی الماسی
Gami almasi 

 آزایش
Azayesh 

 مربایی
Morabbaei 

 زینتی
Zinati 

  بذريشاهد 
control 

 طول ریشه
Root length  

39.6a  40.2a  39.7a  40a  39.3a  

 .داري با هم ندارند آزمون دانکن اختالف معنی  درصد5هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح  میانگین
The means with a common letter have no significant difference in the Duncan test at 5% level.  

  
مربایی بذري پایه نتاج کارگیري  هب اثر :پیوندكارتفاع 

 )متر  سانتی6/100( ارقام پیوندي  طول پیوندكبر
همچنین . بودها   تر از سایر پایه بريدارطور معنی هب

پایه گمی الماسی با متوسط ترین طول پیوندك بر  کم
را به خود ي دار  معنیاختالفمتر   سانتی4/87

هاي آزایش، زینتی و شاهد بذري  پایه. اختصاص داد
، 6/95 پیوندك معادل یطولترتیب منجر به رشد   بهکه
ند و بدون اختالف شدر مت  سانتی3/96 و 4/94

دار با یکدیگر در یک گروه آماري قرار گرفتند  معنی
در . دهد میك را نشان  میزان متوسطی از رشد پیوندکه

ترین پایه جهت باالترین رشد پیوندك  مجموع مناسب
ك روي ترین طول پیوند مربوط به پایه مربایی و کم

این یافته  ).2جدول ( پایه گمی الماسی مشاهده شد
دلیل  والد زینتی و مربایی بهدهد که ارقام  نشان می

 شناسی ریختبودن موجب کاهش اختالف  خودسازگار
هاي مختلف، همه ارقامی  پایه. اند درختان پیوندي شده

شوند را در یک اندازه و با  می ا پیونده نرا که روي آ
کنند و این نتایج  یک میزان از طول شاخه کنترل نمی

نوع پیوندك بسته به ان کنترل رشد هر پایه ، میزکه
  توسط دیگران نیز گزارش شده استمتفاوت است

)3.(  
از دیدگاه ژنتیک قدرت رشد ارقام پیوندي به 

که ارقام مربایی، زینتی،  طوري نوبه خود متفاوتند به
ترین قدرت رشد و ارقام  آزایش و اورلئان از کم

ین سطوح تر نارسیب مشهد و گراونشتاین از بیش
قدرت ارزیابی در ). 16( دقدرت رشد برخوردار بودن

ترین میزان طول در   بیش،هاي مختلف پیوندكرشد 
 ن دلیشز مشاهده شدرد دلیشز و گلدپیوندي م ارقا
این دو رقم ) متر  سانتی3/105 و 2/107ترتیب  به(

نسبت به سایر ارقام پیوندي داري داراي برتري معنی
  ).2جدول ( بودند
نز و گرانی کهرقم پیوندي گالب دو کلی،  طور به

 3/94 تا2/100با متوسط طول پیوندك اسمیت 
چهارم قرار هاي سوم و  رتبهدر ترتیب  بهمتر  سانتی
متر   سانتی8/91فوجی با متوسط رقم پیوندك . ندگرفت

تري  رشد طولی کم )پیوندك(ارتفاع درخت اظ به لح



 1398) 3(، شماره )26(جلد هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
  

 224

با متوسط  برابرنرقم پیوندك  که داشت، در حالی
رقم گاال با در نهایت متر و  نتی سا4/85پیوندك ارتفاع 

داري  طور معنی همتر ب  سانتی9/79میزان رشد پیوندك 
 به نمایش گذاشتند پیوندك را یطولرشد ترین  کم

جز ارقام رد دلیشز و گلدن دلیشز که  به ).2جدول (
ترین  داري با یکدیگر نداشتند و بیش اختالف معنی

 یک در  رقم دیگر هر5، طول پیوندك را نشان دادند
گروه آماري جداگانه واقع شدند و کاهش طول 

ترتیبی که گفته شد از نظر مقایسه  ها به پیوندك آن
 گروه آماري مختلف 5در اي دانکن  دامنه آزمون چند
 توسط کنترل رشد چند هر ).2جدول ( قرار گرفت

 رقمقدرت رشد شود، اما میزان کنترل به   میالقاپایه 
که در این مطالعه ) 14( ردبستگی دانیز پیوند شده 

ترین رشد را  هاي فوجی و گاال کم مشاهده شد که رقم
  . نسبت به سایر ارقام پیوندي داشتند

 
  . مقایسه میانگین اثر متقابل پایه و پیوندك در طول پیوندك -2 جدول

Table 2. Mean comparison of interaction effects of seed rootstock-scion length.  
 پایه                         

Rootstock 
 پیوندك
Scion  

 گمی الماسی
Gami almasi 

 آزایش
Azayesh 

 مربایی
Morabbaei 

 زینتی
Zinati  

 شاهد بذري
control  

 میانگین پیوندك
Scion mean  

 دلیشزرد 
Red Delicious 

108.1bcd  100.1efghij  116.2a  105.8cde  105.8cde  107.2a  

 گلدن دلیشز
Golden Delicious 103.7defg  111.2abc  111.9ab  98.8ghij  101.1efghi  105.3a  

 گالب گهنز
Golab kohanz 100.2efghij  103.3defgh  99.1fghij  97.5ghij  100.9efghi  100.2b  

 برابرن
Braeburn 82.6mn  86.5lm  84.9lm  83.2mn  90kl  85.4e  

 گرانی اسمیت
Granny Smith 78.7n  97.3hij  105.2def  94.3jk  96ij  94.3c  

 فوجی
Fuji  70.2o 86.9lm 103.2defgh 99.8efghij 98.8ghij 91.8d 

  گاال
Gala 

68.5o 83.8mn 83.8mn 81.7mn 81.7mn 79.9f 

 میانگین پایه
Rootstock mean 87.4c  95.6b  100.6a  94.4b  96.3b    

   .نیستندآزمون دانکن % 5در سطح دار  یاختالف معنداراي ،  حرف مشتركکیحداقل با  يها نیانگیم
The means with a common letter have no significant difference in the Duncan test at 5% level.  

  
 "رد دلیشز" -پیوندي نتاج بذري مرباییترکیب 

با اختالف  هاي پیوندي در مقایسه با سایر ترکیب
تفاع ار. را نشان دادپیوندك  ارتفاعترین  دار بیش معنی
مربایی و هر دو توده بذري گلدن دلیشز بر رقم 

متر بدون   سانتی2/111 و 9/111آزایش نیز با متوسط 

دار با ترکیب قبلی از نظر طول پیوندك  اختالف معنی
توان  در یک نگاه کلی می. مرتبه دوم قرار گرفتند در

بر نتاج  غالب ارقام پیوندي ارتفاع نمود که همشاهد
 بذري شاهد هايپایهنسبت به بی پایه بذري انتخا

ثیر أمنحصر به فرد به تنتیجه  این .دادکاهش نشان 



 نجاري   حسن حاج ورضا بهرامی حمید
 

 225

انتقال قدرت پاکوتاهی از والدهاي مادري پاکوتاه 
انتخابی در فرایند برنامه اصالحی به نتاج بذري نسل 

کنترل قدرت رشد  بر انتخابی  بذريهاي تودهاول 
ص جمعیت بذري ناخالشاهد در مقایسه با ارقام 

افزایش خلوص ژنتیک از سوي دیگر . ارتباط دارد
نژادي  هاي نتاج بذري طی برنامه به ایجاد شده در توده

ده است، یگردهاي تولیدي یکنواختی نهالمنجر به 
در دو توده  ویژه هب ،هانهال ارتفاعاز نظر که  طوري به

  در ترکیب با غالب ارقام،زینتی و مربایینتاج بذري 
ژوهش را به نمایش پیدي این تحقق اهداف کل

  ) F1(هاي بذري نسل اولی  برتري توده. گذارد می
دلیل  در کنترل رشد ارقام پیوندي بهرقم مربایی 

دن و خودسازگاري رخورداري از دو صفت پاکوتاه بوب
نشان داده شده  کرج و اصفهان هاي کامل در آزمایش

این دو والد در ودسازگاري شناسایی شده خ. است
موجب تولید بذور  ساله 15 هاي طی پژوهش مادري

  ارتفاع . )8(ژنتیک شده است ص ترین خلو بیش با
 گمی الماسی نیز با طول  بذريپایه  بر"رد دلیشز"

در .  استیتوجه قابلرکورد متر   سانتی1/108پیوندك 
و  گلدن دلیشز ،شد که ارقام رد دلیشزمشاهده مجموع 

ترین رشد  بیشبذري هاي پایه  تودهبر اکثر گالب کهنز 
قدرت متفاوت رشد بین دهنده   که نشانرا داشتند

طور که در جدول اثر متقابل پایه و  همان. ارقام است
پیوندك مشخص شده است، ارقام پیوندي فوجی و 

ترتیب با متوسط  گمی الماسی بههاي بذري  گاال بر پایه
 پیوندك ارتفاعترین  متر کم  سانتی5/68 و 2/70رشد 
پیوندي از خود نشان هاي ترکیبدیگر  مقایسه با را در
 سابق نیز مشخص هاي پژوهش در ).2جدول ( دادند
ارقام سیب محلی زاي سخت ریشههاي  قلمهشد 

  واکوتاهیقادر به القاي پآزایش و گمی آلماسی 
 هاي پژوهش .)6( نداندازه تاج ارقام پیوندي شدکاهش 

  بذري هاي   پایهپذیري ترکیبنجام شده در مورد ا
ارقام سیب گالب اصفهان، گمی آلماسی و آزایش با 

 و گلدن دلیشز نشان داد که  دلیشز، ردگالب کهنز
ها و پیوندك ارقام  هاي حاصله از ترکیب این پایه نهال

  تجاري سیب چه در خزانه و چه در زمین اصلی 
ئم گونه عال و هیچهستند کامالً با همدیگر سازگار 

ر محل طبیعی دورم یا گره غیرمانند تناسازگاري 
، نگرفتن هاي محل پیوند پیوند، نکروزه شدن بافت

درصد زیادي از پیوندها و یا توقف رشد یا رشد 
 ).4 (ها مشاهده نشد ي در بین این نهالغیرعاد

قطر (شده  گیري رویشی اندازههمچنین مطالعه صفات 
 پایه ها بر پیوندك) پایه، محل پیوند و ارتفاع نهال

همین  پیوندك ي اصالح شده سیب در مقایسه بابذر
، M9 ،B6 ،M26 ،MM106 رویشی هاي پایهارقام بر 

MM111 بسته هاي پیوندي مزبورترکیب نشان داد 
وضعیت کنندگی داراي  به نوع پایه و قدرت پاکوتاه

زردبرگی حاصل  و فاقد مناسبرشد رویشی خوب و 
  شده هاي انجام  بررسی ).4(بودند از کمبود آهن 

 آزایش و گمی آلماسی هاي دهد که پایه نشان می
 داراي خاصیت   B9   و M9 هاي پاکوتاه  همانند پایه

کنندگی و القاء زودباردهی در درختان پیوندي  پاکوتاه 
باشند و موجب کاهش ارتفاع، رشد رویشی و زود  می

در ) 4(شوند  پیوند شده بر آن ها می باردهی درختان 
 نی مشخص شد که استفاده از ازی حاضر نپژوهش

 ي براتواند یم  باعث کاهش رشد درخت شده و ها هیپا
 مطلوب استفاده وهی متیفی با کي ارقام تجاروندیپ

   .شود
درختان  نشان داد ها  میانگینهنتایج مقایس: نهالارتفاع 

هاي  نتاج بذري گمی الماسی نسبت به پایهر بپیوندي 
 ولی ارتفاع ندتتري داش بذري شاهد ارتفاع بیش

شاهد  به نسبت هاي پیوندي درختان سایر ترکیب
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 گرانی -الماسی  گمیترکیب بذري. بودتر  کمبذري 
  سپس  ،)cm 350 (نهال راترین ارتفاع  بیشاسمیت 

بذري، نسبت به هاي نتاج  بر همه توده "دلیشز گلدن"
. تري داشت هاي پیوندي ارتفاع بیش سایر ترکیب

 ارقام بر توده بذري زینتی ارتفاع ترین و بیشترین  کم
و ) cm 67/156( "گالب کهنز"مربوط به  ترتیب به
  رقم ). 3جدول ( ثبت شد) cm 250 ("رد دلیشز"

رد دلیشز در برنامه اصالحی مشابه در کرج همین 
ترین ارتفاع ارقام در ترکیب با  بیش. رفتار را نشان داد

) cm 67/246( "گلدن دلیشز" پایه بذري مربایی به
در ترکیب ترتیب  بهتوده بذري آزایش  .اختصاص یافت

 ارتفاع بیشینه صفت) cm 33/251( "گرانی اسمیت"با 
ترین   کمcm 33/183پیوندك فوجی با با  درخت و
 بذري، در پایه.  سطح زمین را نشان دادارتفاع از

ترتیب  استفاده از پیوندك گرانی اسمیت و برابرن، به
 cm 67/259(ارتفاع از سطح زمین ترین  ترین و کم بیش

   ). 3جدول ( را داشتند ) cm 221 و
طور  دست آمده، به هطبق نتایج ب: سطح گسترش تاج

بی مورد بررسی، در هاي انتخا میانگین، نتاج بذري پایه
دو جمعیت بذري شاهد، با کاهش مقایسه با هر 

 گسترش عرضی، موجب کنترل رشد تاج شدند،
 در گستر ارقام ن سطح سایهکه محدودتری طوري به

بین . بذري گمی الماسی ثبت گردید ترکیب با پایه
ترین سطح گسترش تاج  هاي پیوندي بیش ترکیب

)cm2 165 (هاي پیوندي با پایه   ترکیبمربوط به
ترین گسترش  کم. بذري مربایی با پیوندك فوجی بود

 مربایی و حاصل از ترکیب پایه) cm2 66/86(تاج 
کلی بر پایه بذري گمی  طور به. بودپیوندك گاال 
به ) cm2 140(ترین گسترش تاج  الماسی، بیش

) cm2 66/91(ترین گسترش تاج  پیوندك فوجی و کم
که روي توده  به گرانی اسمیت تعلق داشت، در حالی

ترین گسترش تاج  ترین و کم پایه بذري زینتی، بیش

)cm2 66/151و cm2 33/103 (ترتیب در ارقام  به  
همچنین، . دلیشز و گلدن دلیشز مشاهده شدرد 

ترین  ، بیش"گاال"مشخص شد که پایه بذري آزایش با 
ترین گسترش تاج  و کم) cm2 66/151(گسترش تاج 

)cm2 100 ( در پیوند همین توده بذري در ترکیب با  
هاي بذري شاهد، پایه.  به ثبت رسید"گرانی اسمیت"

سترش تاج،  گcm2 66/111 پیوندك گرانی اسمیت با
ترین گسترش تاج  ترین مقدار را داشت و بیش کم

)cm2 150 ( در برابرن مشاهده شد ) 3جدول .(   
عبداللهی و و ) 2007(تورکوسکی و میلر 

هاي رویشی   پایهبیان نمودند) 1392(همکاران 
کننده سبب کاهش ارتفاع و عرض گسترش  پاکوتاه

  حاضر مشخصپژوهش، در )20  و1(شوند  تاج می
 موفق به "گاال"شد پایه بذري مربایی در ترکیب با 

ترین سطح گسترش کنترل قدرت رشد رقم و پایین
هاي بذري با قدرت کنترل رشد  اصالح پایه. تاج شد

تر موجب القاي زودباردهی و  درختان با تاج کوچک
با کاهش حجم تاج و اندازه . شود افزایش باردهی می

 در ).11 (یابد میدرخت سطح مکانیزاسیون افزایش 
  گستر  عرض سایه دیگر گزارش شد هاي پژوهش

  ترتیب  هبمختلف  هاي بذري انتخابیبر توده "گاال"
 2  مربایی،)cm2 77( سطحترین   با کم1 در مربایی

)cm2 3/114 (گستر ترین عرض سایه و آزایش بیش 
)cm2 8/151 (نتاج که،  با توجه به این. را در بر گرفت
 نیتر ، کم1 یی مربايصل از والد مادر حاي بذرهیپا

 آن توان ی مجهیگستر را نشان دادند و در نت هیعرض سا
کننده رشد  کنترل  ي والد مادرنیتر يقو عنوان  هرا ب
 ي بذريها هی در اصالح پايوندی درختان پیشیرو

ترین گسترش تاج   حاضر، کمپژوهشدر  ).4 ( دانست
ذري گمی الماسی، هاي ب ترتیب مربوط به نتاج پایه به

  .آزایش، زینتی و مربایی بود
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نتایج نشان داد : ساله هاي یک رشد رویشی شاخه
هاي  ساله ارقام بر پایههاي یکرشد رویشی شاخه

هاي بذري مورد مطالعه  بذري شاهد نسبت به نتاج پایه
 مربوط) cm 66/74(ترین رشد رویشی  بیش .تر بود کم

 بود و کمینه "رد دلیشز" -به ترکیب پایه بذري زینتی
هاي مختلف  در بین ترکیب) cm 66/38(رشد رویشی 

 به ثبت "گلدن دلیشز" -در نتاج بذري گمی الماسی
بین ارقام پیوندي بر نتاج بذري مربایی، رقم . رسید

 "رد دلیشز"ترین و   بیشcm 33/74 گرانی اسمیت با
. را داشتند) cm 66/53(ترین میزان رشد رویشی  کم

هاي بذري آزایش در ترکیب با ارقام مختلف،  توده
 را ساله هاي یک شاخهترین رشد  ترین و کم بیش

 cm، به مقدار "فوجی" و "گرانی اسمیت"ترتیب در  به
در مجموع تمامی .  نشان دادندcm 33/52  و33/63

، ذري حاصل از والدهاي مادري مختلفهاي ب توده
 "فوجی"و ترین رشد رویشی  ، بیشcm 56  با"برابرن"

ترین رشد رویشی   کمcm 33/50  با"گالب کهنز"و 
   ).3جدول (گذاشتند  ساله را به نمایش  هاي یکشاخه

 وارن و رابی و )1394(ایروانی و همکاران 
بررسی اثر پایه بر صفات فنولوژیک مانند در ) 1939(

دهی و صفات رویشی ارقام پیوندي نتیجه  زودبرگ
هاي  بر زمان باز شدن جوانهثیر أ پایه با ت کهگرفتند

ها در طول  رویشی در ابتداي فصل، آهنگ رشد شاخه
ها در اواخر  فصل رشد، زمان توقف رشد شاخه

ها و  دهی و زاویه شاخه تابستان یا پائیز، عادت شاخه
ها  همچنین تغییر و توزیع مواد معدنی و کربوهیدرات

، )21 و 14( شوند ها می سبب تغییر در رشد شاخه
ساله  هاي یک رویشی شاخه براین، افزایش رشدبنا

در شده هاي مطالعه  بر نتاج بذري پایهپیوندي ارقام 
توان به کنترل  هاي بذري شاهد را می مقایسه با پایه

اثرات متقابل پیچیده  به) ارتفاع درختان(رشد طولی 
  . بین رقم و پایه نسبت داد هورمونی

انند قطر پایه،  هم،بر اساس نتایج: )پیوندك(تنه قطر 
هاي بذري شاهد قطر  نسبت به پایهانتخابی نتاج بذري 

ارقام پیوند قطر  اثر افزایشی .تري داشتند پیوندك بیش
 هاي پایهنسبت به  بر نتاج پایه بذري انتخابی شده

شاهد شاخص مهمی در کنترل قدرت رشد بذري 
ح ویژه سط هو ب ارتفاع  نظر رشد طولی یا ازها پیوندك

) cm 03/6(ترین قطر پیوندك  بیش. ستر استگ سایه
  بود"گالب کهنز" -زایشآ بذري پایهترکیب مربوط به 

قدرت رشد بسیار باالي رقم ناشی از تواند  میکه 
کنندگی توده  با قدرت پاکوتاهآن  تعامل وگالب کهنز 

که همین رقم پررشد در  در حالی. بذري آزایش باشد
ترین قطر پیوندك   کم توده پایه بذري زینتیبرپیوند 

)cm 18/3 (کاهش قطر تنه را این. را نشان داد 
هاي   ویژگیأثر ازتوان ناشی از اثر خودسازگاري مت می

در همین . ژنتیک والد مادري زینتی جستجو کرد
 هاي  در بررسی)1393(نجاري و مرادي  نتایج حاجراستا 

تعیین سطح خودسازگاري ارقام ضمن مدت بلند
بنابراین  .نشان داد زینتیرقم ار بودن خودسازگ ،سیب

پایین  قدرت رشدتوان نتیجه گرفت به احتمال زیاد  می
 ضعف حاصل از دلیل هزینتی برقم کرب نتاج بذري 

این نتایج .  باشدالد مادري خودودر  هموزیگوسیتی
ترین   افزایش بیشدر زمینه این آزمایش با مشاهدات

ر نتاج پایه ب) cm 76/5 (قطر تنه رقم گالب کهنز
.  همخوانی داردالماسی گمیکننده  بسیار پاکوتاه بذري

پذیري  ترکیبکه قدرت رشد پایین گاال در  در حالی
باعث  نتاج بذري حاصل از والد خودسازگار مربایی با

در ادامه . شد) cm76/4 (ترین قطر پیوندك  تولید کم
 و "گالب کهنز"ثیر قدرت رشد رقم مشاهده شد که أت
ترین رشد رقم در   و کمنتری ترتیب با بیش  به"گاال"

 بذري  پایه ترکیب با نتاج بذري میان ارقام پیوندي 
ترین قطر  و کم) cm56/5  (ترین ترتیب بیش بهمربایی 
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قدرت رشد پایین . را داشتند) cm13/4 (پیوندك 
موجب آزایش نیز نتاج بذري پایه  در ترکیب با "گاال"

هاي  در مورد پایه. گردید ترین قطر پیوندك کمظهور 
 قطر پیوندك نتری ، نتایج نشان داد که بیش شاهدبذري

) cm8/4 (گلدن " آن درترین   و کم"زگالب کهن" در
نبود روند کاهشی ). 3جدول ( بود ) cm83/3 ( "دلیشز

اي رویشی و افزایشی منظم و نوسان زیاد در متغیره
 نوع پایه ندي بر ایندر دست بررسی درختان پیو

دلیل تنوع ژنتیک بسیار  بذري با منشا نامشخص به
والدهاي نقش باالي موجود در این نوع بذور با 

روند  . استه در درخت ژنتیک آنمختلف و ناشناخته 
 قطر پیوندك در یک ترکیب ی و افزایشیکاهش

که  صورتی باشد، به پیوندي، مشابه تغییرات قطر پایه می
  قطر پیوندك نیز هاي قطورتر، میزان   پایهدر همه

ست  اتر است و بیانگر این در باالي محل پیوند بیش
 مورد استفاده پیوندي ترکیبات همهکه میزان رشد در 

  از یک الگوي کم و بیش خطی تبعیت کرده و 
یابد  با افزایش قطر پایه، قطر پیوندك نیز افزایش می

طور که در نتایج مربوط به قطر پایه مشاهده  همان) 1(
 وندكی استفاده از پ،يوندی پباتی اکثر ترکدرشد، 

   وندكی و پهی قطر پاشیگالب کهنز باعث افزا
  . گردید

دهد   نشان می3نتایج ارائه شده در جدول : طول پایه
هاي بذري شاهد، نسبت به نتاج   طول پایه در پایهکه 

 به را باید دالیل آن کهتر بود  بیششده  اصالحبذري 
هاي بذري  این نوع پایهقدرت رشد بسیار باالي 

 زا منتجدست آمده از والدهاي با قدرت رشد زیاد  به
و سوملیدو . مرتبط دانست بودن والدها تیگوهتزوز

هاي پاکوتاه با  پایه بیان نمودند )1994(کاران مه
 پیوندتجمع اکسین حاصل از جوانه انتهایی در محل 

باعث محدود کردن حرکت قطبی اکسین در پایه 
دلیل انتقال کم اکسین از دیدگاه تشریحی،  .شوند می

هاي پر  هاي پاکوتاه سیب در مقایسه با پایه در پایه
ي مشاهده شده هاي آوند سلولتر بودن   بزرگ،رشد

ک محل پیوند نسبت در آوند چوب پایه پاکوتاه نزدی
    ترکیب).18 ( شده استعنوانتر به پایه پر رشد

ین طول پایه تر  بیش"رد دلیشز" -شاهدپایه بذري 
)cm 18 (ترین طول پایه  و کم)cm 33/8 ( مربوط به

 "گالب کهنز" . مربایی بودبذرينتاج پایه برند گاال پیو
  رشد با ي گمی الماسی، بذر پایه  نتاجبادر ترکیب 

cm 33/17ترین  کم.را نشان دادطول پایه ترین  ، بیش 
 گمی  بذريپایه نتاج - برابرن پیوند در طول پایه نیز

توده بذري زینتی در . ثبت شد) cm 33/9(الماسی 
 و )cm 33/16(ترکیب با ارقام مختلف حد بیشینه 

ترکیب در ترتیب  بهرا صفت طول پایه ) cm 9 (کمینه
توده بذري . نشان داد "گالب کهنز" و "رد دلیشز" با

 رد دلیشز و هاي  پیوندكدر ترکیب با مربایی نیز پایه
ترین طول   بیشcm 66/13با هر دو گرانی اسمیت 
توده پذیري  رکیباي ت بررسی مقایسه. پایه را داشت

لف در تبا ارقام مخآزایش ه شد بذري اصالح پایه
 "برابرن" و "رد دلیشز" خصوص طول پایه نشان داد

) cm 66/8 (ترین و کم) cm 15(ترین  بیشترتیب  به
شاهد هاي بذري  پایه. میزان را به خود اختصاص دادند

و ترین  بیشپیوندك رد دلیشز در ترکیب با  موارههنیز 
  ). 3 جدول (ندطول پایه را داشتترین  کم "گاال"با 
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  .رویشی صفات برهاي مختلف سیب   میانگین اثر پایه و پیوندكات مقایس-3 دولج
Table 3. Mean comparisons of different effects  of apple rootstock-scion combinations on growth traits.  

  پایه
Rootstock 

 پیوندك
Scion  

 ارتفاع
Height  

 گسترش تاج
Crown 

 Shade Area 

 ساله یک شاخهرشد 
Growth Annual 

Shoots  

 قطر پایه
Rootstock 
Diameter 

 قطر پیوندك
Scion 

Diameter  

 طول پایه
Rootstock 

length  
 رد دلیشز

Red Delicious  225b-f 135c-i  54.33e-i 5.38a-e 5.13a-f 12.66f-l 

 گلدن دلیشز
Golden Delicious  283.33b-e 95m-o 38.66j 4.85c-k 4.86c-i 15b-g 

 گالب کهنز
Golab Kohanz  

263.33b 135c-i  62.33a-g 5.8a-c 5.76a-c 17.33a-b 

 گاال
Gala  240b-e 113.33i-l 60b-h  4.56d-k 4.76d-j 10.33k-p 

 نی اسمیتگرا
Granny Smith  

350a 91.66no 71.33a-c 4.96b-h 4.9c-i 12.33g-l 

 برابرن
Braeburn  231.67b-e 139b-g 61a-h 5.23a-f 5.2a-e 9.33m-p 

 فوجی
Fuji  

211.67b-g 140b-g 55e-i 5.06b-h 5b-h 13.66d-j 

 گمی الماسی
Gami Almasi 

  میانگین پایه
Rootstock mean 

257.87 121.28 57.52 5.12 5.08 13.05 

 رد دلیشز
Red Delicious  250b-d 151.66a-c 74.66a 5.15a-g 5.53a-d 16.33a-d 

 گلدن دلیشز
Golden Delicious  243.33b-e 103.33k-o 47.33g-j 4.78c-k 4.75d-j 13.66d-j 

 گالب کهنز
Golab Kohanz  

156.67g 136.66c-f 43.66ij 3.15l 3.18k 9n-p 

 گاال
Gala  246.67b-d 113.33i-m 60b-g 4.9c-i 5.03b-f 11j-o 

 گرانی اسمیت
Granny Smith  240b-e 120g-l 70.66a-d 3.86kl 3.93i-k 11.66h-m 

 برابرن
Braeburn  206.67b-g  125.66e-j 74ab  4.16f-k 4.2e-j 12h-l 

 فوجی
Fuji  200b-g  148.33a-d 63.33a-f 6.1a 5.93ab 12.33g-l 

 زینتی
Zinati 

 هی پانیانگیم
Rootstock mean  220.4 128.4 61.94 4.825 5.22 12.2 

 رد دلیشز
Red Delicious  241.33b-e 115h-m 53.66e-i 4.56d-k 4.66d-j 13.66d-j 

 گلدن دلیشز
Golden Delicious  246.67b-d 123.33f-k 59c-h 4.05h-l 4h-k 9n-p 

 گالب کهنز
Golab Kohanz  

200b-g  153.33ab 56.33d-i 5.53a-d 5.56a-d 12.33g-l 

 گاال
Gala  170fg 86.66o 66.66a-e 4.16f-k 4.13f-j 8.33p 

 گرانی اسمیت
Granny Smith  

240b-e 101.66l-0 74.33ab  4.23f-k 4.3e-j 13.66e-j 

 برابرن
Braeburn  193.33b-g  131.66b-j 59c-h 4.23f-k 4.26e-j 8.66op 

 فوجی
Fuji  

203.33b-g 165a 56d-i 4.93c-j 4.26e-j 12h-l 

 مربایی
Morabbaei  

  میانگین پایه
Rootstock mean 

213.52 129.15 56.24 4.52 4.45 11.09 



 1398) 3(، شماره )26(جلد هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
  

 230

   -3ادامه جدول 
Continue Table 3.  

  پایه
Rootstock 

 پیوندك
Scion  

 ارتفاع
Height  

 گسترش تاج
Crown 

 Shade Area 

 ساله رشد شاخه یک
Growth Annual 

Shoots  

 قطر پایه
Rootstock 
Diameter 

 قطر پیوندك
Scion 

Diameter  

 طول پایه
Rootstock 

length  
 رد دلیشز

Red Delicious  226.67b-f 120g-l 58.33c-i 4.58d-k 4.73d-j 15b-g 

 گلدن دلیشز
Golden Delicious  243.33b-e 130c-j 48.33f-j 4.5d-k 4.45e-j 13e-k 

 گالب کهنز
Golab Kohanz  225b-f 148.33a-d 46.33h-j 5.96ab 6.03a 10.33k-p 

 گاال
Gala  210b-g 151.66a-c 56d-i 4.16f-k 4.2e-j 10l-p 

 گرانی اسمیت
Granny Smith  251.33b-d 100l-o 63.33a-f 4.7d-k 4.66d-j 11.33i-n 

 برابرن
Braeburn  188.33d-g  131.66b-j 58.66c-i 5.23a-f  5.1a-f 8.66op 

 فوجی
Fuji  183.33e-g 113.33i-m 52.33e-j 5.23a-f 5.1a-f 12.66f-l 

 آزایش
Azayesh  

 هی پانیانگیم
Rootstock mean  218.28 127.76 54.75 4.9 4.89 11.56 

 رد دلیشز
Red Delicious  257b 130.66c-j 52.66e-j 4.2f-k 4.3f-j 17.33ab 

 گلدن دلیشز
Golden Delicious  253.33bc 138.33b-f 54.33e-i 3.8kl 3.83jk 15.33b-f 

 گالب کهنز
Golab Kohanz  251.67bc 145.33a-e 49.66f-j 4.6d-k 4.63d-j 15.33b-f 

 گاال
Gala  257.33b 147.66a-e 52.33e-j 4.4e-k 4.53e-j 13.66d-j 

 گرانی اسمیت
Granny Smith  258.67b  111.66j-n 51f-j 4.4e-k 4.26e-j 15c-g 

 برابرن
Braeburn  221.67b-f 120g-l 56e-i 4.23f-k 4.23e-j 14c-i 

 فوجی
Fuji  233.33b-e 128.33d-j 54.33e-i 4.66d-k 4.7d-j 14.33c-h 

 1بذري  شاهد
Control 1 

هی پانیانگیم  
Rootstock mean 247.57 131.68 51.33 4.32 4.35 14.99 

 رد دلیشز
Red Delicious  261b 129.66c-j 53e-j 4.13g-k 4.26e-j 18a 

 گلدن دلیشز
Golden Delicious  257.33b 144a-f 51.66e-j 4.05i-l 3.9h-k 16.33a-d 

 گالب کهنز
Golab Kohanz  258.66b  145a-f 50.33f-j 4.73d-k 4.8c-j 15.66a-e 

 گاال
Gala  256bc  149.66a-d 53e-j 4.33e-k 4.5e-j 14.33c-h 

 گرانی اسمیت
Granny Smith  259.67b 115h-m 51.66e-j 4.13g-k 4.16f-j 15b-f 

 برابرن
Braeburn  223.33b-f 150a-d 54.33e-i 4.16f-k 4.1g-j 14c-i 

 فوجی
Fuji  235b-e 134b-i 50.33f-j 4.56e-k 4.53e-j 16.66a-c 

 2 بذري شاهد
Control 2 

 هی پانیانگیم
Rootstock mean  250.04 138.37 52.04 4.3 4.32 15.71 

   .نیستندآزمون دانکن % 5دار در سطح  یاختالف معنداراي حرف مشترك،  کیحداقل با  يها نیانگیم
The means with a common letter have no significant difference in the Duncan test at 5% level.  
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 شاهد ي بذرهیپادو جمعیت بین  :یتعداد شاخه جانب
 ی تعداد شاخه جانبنیتر شیبموجب تشکیل که  2 و 1
 یگمبذري  هیپاو در ارقام شدند ) 04/8 و 33/8(

وجود  دار اختالف معنی) 19/7 (کمینه صفتی با الماس
نژادي از دیدگاه  داشت که داللت بر روند مثبت به

پایه بذري  خلوص ژنتیک و نیز کاهش قدرت رشد
در مقایسه با هر دو جمعیت بذري شاهد شده  اصالح

ته دارد بدون خلوص ژنتیک و با والدهاي ناشناخ
صورت  به ارقامبررسی تعداد انشعابات ). 4جدول (

هاي بذري   تودهثیرأمستقل و بدون در نظر گرفتن ت
چند  هاي بذري شاهد هر همراه با جمعیتشده  اصالح

با  لیو )5جدول (رود  شمار می یک کار آماري به
ها از دیدگاه فیزیولوژي گیاهی  توجه قدرت القایی پایه

 که د بیان نمودایب. ی ضعیفی استداراي منطق تحلیل
هاي رشد آن زمانی  لفهؤقدرت واقعی رشد رقم و م

شود که ارقام بر یک توده بذري اصالح  مشخص می
نهال ). 13  و9، 4(پیوند شده باشند شده مشخص 

ی باال برخوردار ناسب باید از تعداد انشعابات جانبم
ظر ن به. بر آن اعمال شود دلخواه باشد تا فرم تربیت

مانند رشد  کمهاي وحشی  رسد استفاده از بذور پایه می
 پاکوتاه اناهی گدی توليبراخوج و زالزالک در گالبی 

دست آمده در ایستگاه  نتایج به  ).1(قابل توصیه نباشد 
 داراي بافت سبک خاك و فقیر ،آباد تحقیقات مشکین

هاي بذري   نتایج مثبتی براي کاربرد پایه،از مواد آلی
زیرا با ). 13(داشت  يوندیپ بیترک شش  رسیب د

پیش از این صفات رویشی و زایشی که  توجه به این
ارقام سیب در کرج بررسی و ارقام آزایش، زینتی، 

 تیآباد و اصفهان و رقم واردا  کمالءمنشا مربایی با 
). 11 (بودندعنوان والد انتخاب شده  نوردرن اسپاي به

هاي بذري  پایه اثر خلوص ژنتیک 3نتایج جدول 
هاي رشدي ارقام پیوندي  لفهؤاصالح ایجاد شده بر م

دست  هاي به میانگین. سازد را به وضوح مشخص می
آمده صفات ارقام پیوندي بر توده گمی الماسی در 

 داراي 2  و1مقایسه با هر دو جمعیت بذري شاهد 
توازن رفتاري یک پایه رویشی در هماهنگی با دیگر 

رسد بذور حاصل از رقم  نظر می به. باشد صفات می
غربی در مقایسه با   آذربایجانءوالد اخیر با منشا

 ءهاي بذري دیگر ارقام والد انتخابی بومی با منشا پایه
معتدله مانند گالب کهنز و ارقام وارداتی با نیاز 
سرمایی پایین مانند گرانی اسمیت از نیوزیلند و گاال و 

تري داشته باشد  مپذیري ک فوجی از شرق دور ترکیب
دلیل شرایط جغرافیایی متفاوت   بهبه احتمال زیادکه 

که صفت  رغم این علی. ها باشد اصلی آنهاي زیستگاه
 در مقایسه با "گرانی اسمیت"طول شاخه به غیر از 

دار نیست ولی با بررسی  شاهد داراي اختالف معنی
روند کنترل رشد درختان و مقایسه یکایک صفات 

 بر پایه گمی الماسی بیانگر " دلیشزرد"رویشی 
که  در حالی. هاي بذري اتنخابی است خلوص پایه

هاي بذري  ارتفاع درختان پیوندي رقم رد دلیشز بر پایه
متر   سانتی261 و 257ترتیب برابر   به2 و 1شاهد 

 225است میانگین توده بذري گمی الماسی حداکثر به 
دار  ف معنیرغم نبود اختال متر رسیدکه علی سانتی

متر   سانتی36 و 32نسبت به شاهدها ارتفاع معادل 
کنترل رشد ارتفاع  در این ترکیب،. کاهش یافته است

درخت توسط پایه که به احتمال زیاد با غلبه بر 
دهد منجر به هدایت  چیرگی انتهایی پیوندك رخ می

عنوان واحدهاي  هاي جانبی به شیره پرورده به شاخه
وجود افزایش رشد رویشی  که با شود باردهنده می

تر از شاهد، افزایش ذخیره  متر بیش  سانتی5محدود، 
غذایی مشروط به دادن فرم تربیت صحیح موجب 

بندي درختان  انگیزي و افزایش درصد میوه بهبود گل
ثیر ویژگی أت البته رفتار رویشی درختان تحت. شود می
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و نیز صفت ژنتیک ) ستونی، منشعب(نوع درخت 
نتایج مشابهی .  رشد بسته به رقم متفاوت استعادت

هاي  ثیر عادت رشد در ترکیب با پایهأدر خصوص ت
) 2007( تورکوسکی و میلر مختلف رویشی توسط

هاي بذري  مطالعه افزایش قطر پایه. گزارش شده است
  متر در مقایسه با شاهدهاي   سانتی31/5گمی الماسی 

   کنترل انگربیمتر   سانتی13/4 و 2/4 برابر 2 و 1
از سوي دیگر جمعیت . باشد قدرت رشد درخت می

دلیل قدرت رشد زیاد منتج از  بذري شاهدها به
هتروزیگوسیتی باال، در ازاي سرعت افزایش رشد 

بررسی نتایج . دهد ها کاهش نشان می طولی، قطر پایه
 در خصوص مقایسات میانگین رشد ارتفاع 3جدول 

هاي بذري   تودهگردد که تمامی درختان مشخص می
انتخابی اعم از بذور گمی آلماسی، آزایش، زینتی و 

به کنترل  دار قادر مربایی با و یا بدون اختالف معنی
در مقایسه . اند  رقم پیوندي شده7رشد ارتفاع در همه 

شده زینتی، مربایی  هاي بذري اصالح با دو شاهد، توده
عنوان نتاج حاصل از والدهاي مادري  و آزایش به

ترین قدرت را  بیش بدون استثنا )Crab(بسیار پاکوتاه 
در بازدارندگی از رشد ارتفاعی و سطح گسترش تاج 

کنترل رشد ارتفاع و نیز . عمده ارقام را نشان دادند
 4گاال در ترکیب با  سطح گسترش تاج ارقام فوجی و

ح شده بسیار خوب با اختالف توده بذري اصال
همین شرایط در . شاهد بوددار در مقاسه با بذور  معنی

مورد صفت ارتفاع براي ارقام برابرن، رد دلیشز، گلدن 
 توده بذري نسبت به شاهد وجود 3دلیشز و گاال با 

هاي بذري قادر به کنترل و بازدارندگی  داشت که پایه
رشد ارتفاعی درختان در سطوح مختلف داراي 

م جاهاي ان این نتایج با بررسی. دار بودند اختالف معنی

گستر و  شده در کرج بر یکنواختی ارتفاع، سطح سایه
کنترل قدرت رشد شش رقم تجاري پیوند شده بر 

  ).13(توده بذري پایه مربایی مطابقت دارد 
 ترکیب پیوندي، تنها ترکیب پیوندي 28در بین 

تر از شاهد مربوط به  ناموزون با رشد ارتفاعی بیش
همین . ودگرانی اسمیت ب -توده بذري گمی الماسی

توده بذري در ترکیب با سه رقم گالب کهنز، گلدن 
  . داشتندار  دلیشز و برابرن با شاهد اختالف معنی

کنندگی باال که  بر خالف نتاج بذري با قدرت پاکوتاه
داراي والدهاي مادري خیلی پاکوتاه کرب بودند نتاج 
بذري گمی الماسی جداي از نتایج مثبت در ترکیب 

یشز، گاال و فوجی براي صفات رویشی با ارقام رد دل
در دست بررسی در چهار رقم پیوندي دیگر ارتفاع 

رین ت بیش. تري نسبت به دو شاهد نشان دادند بیش
 بر "گالب کهنز" و "فوجی"سطح گسترش تاج در 

 33/153 و 165ترتیب با  هاي بذري مربایی به پایه
بیان توان  در یک نگاه کلی، می. مربع ثبت شد متر سانتی
رویشی درختان پیوندي بر   روند عمومی رشدنمود
شده داللت بر کنترل سطح  هاي بذري اصالح پایه

. گسترش تاج و نیز ارتفاع نسبت به شاهدها دارد
هاي پیوندي  سازد در آن گروه از ترکیب نشان می خاطر

هاي بذري  که قدرت اندام هوایی ارقام پیوندي بر پایه
د و یا یکی از شاهدها شده با هر دو شاه اصالح

کند نیز کاربرد بذور اصالحی برتري قاطعی  برابري می
سانی نها و صرف نیروي ا از نظر کاهش هزینه

ها مشابه پایه رویشی   آنمزیتترین  باشد، زیرا مهم می
شکلی و اندازه یکنواخت   ایجاد همMM111پررشد 
تسهیل  باشد که شرایط را براي مکانیزاسیون و تاج می

  .سازد یات داشت و برداشت فراهم میعمل
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  .  صفت تعداد شاخه جانبیبرهاي مختلف سیب   مقایسه میانگین اثر پایه-4جدول 
Table 4. Mean comparisons of the effects  of apple seed rootstocks on number of lateral branches.  

  پایه
Rootstock 

 گمی الماسی
Gami Almasi  

 زینتی
Zinati  

 مربایی
Morabbaei  

 آزایش
Azayesh  

 2 بذريشاهد 
Seedling 2  

 1 بذريشاهد 
Seedling 1  

 تعداد شاخه جانبی
Number of lateral branches  

7.19d 7.57b-d 7.23cd 7.71bc  8.33a  8.04ab 

   . با هم ندارنديدار ی آزمون دانکن اختالف معن درصد5 حرف مشترك هستند، در سطح کی ي که حداقل داراییها نیانگیم
The means with a common letter have not significant difference in the Duncan test at 5% level. 

  
 .  صفت تعداد شاخه جانبیبرهاي مختلف سیب   مقایسه میانگین اثر پیوندك -5جدول 

Table 5. Mean comparisons of the effects  of apple scions on number of  lateral branches.  

 پیوندك
Scion 

 رد دلیشز
Red Delicious 

 گلدن دلیشز
Golden Delicious  

 گالب کهنز
Golab kohanz  

 گاال
Gala  

 گرانی اسمیت
Granny Smith  

 برابرن
Braeburn  

 فوجی
Fuji  

 تعداد شاخه جانبی
Number of lateral 

branches 
6.94c 5.28e 7.77b 6.33d  9.05a  9.33a 8.95a 

   . با هم ندارنديدار ی آزمون دانکن اختالف معن درصد5 حرف مشترك هستند، در سطح کی ي که حداقل داراییها نیانگیم
The means with a common letter have not significant difference in the Duncan test at 5% level. 
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