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  چکيده
  

  (.Pyrus serotina Rehd)با هدف بررسي استقرار و سازگاري اوليه برخي ارقام جديد گالبي آسيايي 

، ’KS6’ ،‘KS7’ ،‘KS8‘هاي ام رقم گالبي آسيايي به ن٩در ايران، خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي 

‘KS9’ ،‘KS10’ ،‘KS11’،‘KS12’ ، ‘KS13’  و‘KS14’  اروپاييگالبي  يتجارو رقم  

(Pyrus communis L.) يدر شرايط آب و هوايي دانشکده کشاورز) شاهد (”ميوه شاه“ ايران با نام 

ي پيوند و بذري گالبي اروپايهاي  پايه اين ارقام برروي .مورد ارزيابي قرار گرفتت مدرس يدانشگاه ترب

 فصل رويشي كامل ٢در طول هاي حاصل   نهالييخصوصيات رويشي و روند جذب عناصر غذا

هاي پيوندي در طول   نهاليمان و ميزان زندهاز پيوندها موفق % ٨٠بيش از در تمام ارقام  .گيري شد اندازه

  سطح مقطع تنه و تعداد و سطح برگ،و دوم، طول رشد پيوندک اول سال در .بود% ١٠٠ سال آزمايش ٢

به  ’KS11‘ و ’KS7‘،”ميوه شاه“ارقام  اول پايان سالدر  .بود  دارمتفاوت و معنيدر ارقام مورد آزمايش 

پايان سال   در”ميوه شاه“ . تعداد و سطح برگ را دارا بودند و، سطح مقطع تنهرشدباالترين طول ترتيب 

داري وجود را بود و در ارقام آسيايي از نظر اين صفت اختالف معنيرا دامطلق اول باالترين مقدار رشد 

غلظت .  بود”ميوه شاه“مطلق در تمام ارقام آسيايي بيشتر از مقدار رشد  ساله، ٢هاي  اما در نهالنداشت

عناصر غذايي شامل ازت، فسفر، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، روي و منگنز در ارقام مختلف تفاوت 

 . داشتندهاي گالبي اروپايي پايه و ارقام آسيايي کارايي جذب مناسبي را برروي شان دادداري را ن معني

  و كمترين غلظت اين ’KS6‘ و ’KS9’ ،‘KS12‘ در ارقامبه ترتيب بيشترين غلظت ازت، فسفر و پتاسيم 

 كمترين و ”هميو شاه“كلسيم و منيزيم در رقم .  مشاهده شد’KS7‘و  ”ميوه شاه“در ارقام به ترتيب عناصر 

  آسياييي گالبارقام يهاوندکيدر اين پژوهش مشخص شد پ. منگنز در اين رقم بيشترين مقدار بود

 و پس از استقرار کامل داشتنددر اقليم تهران گالبي اروپايي  هاي مناسبي روي پاية و رشد ييرايگ

  .خصوصيات رشدي و کارايي جذب عناصر مناسبي را نسبت به شاهد دارا بودند

  

  .گالبي اروپايي، گالبي آسياييک، رشد مطلق، پيوند،  پايه:هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

هاي پيشرفت باغباني کشور توسعه و حفظ يکي از راه
 که هم شامل استفاده از ارقام استپالسم گياهان باغي ژرم

وارد ز ينها و بومي  براي استفاده از خصوصيات برتر آن
تنوع ش يافزاتقويت ژرم پالسم و براي  يخارجارقام کردن 
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که در دنيا و به ويژه در کشورهاي  يگالبهاي مهم گونه
شود و صدها رقم از آسياي جنوب شرقي کشت و کار مي

هاي ويژه در کشورهاي ديگر مورد استفاده آن با جذابيت
 Pyrus serotina)ي البي آسيايگگونه گيرد قرار مي

Rehd.) ژاپني و نشي نيز گالبي چيني که به آن  است ،
ها  رگي از انواع گالبيزالبي آسيايي گروه بگ. شود گفته مي

شکل . اند شود كه از شرق آسيا منشأ گرفته را شامل مي
هاي  گالبيز مانند ينها گرد بوده و برخي  غالب آنوه در يم

. البي شكل هستند گ(.Pyrus communis L)اروپايي 
 طاليي است و ‐ اي ها قهوهترين رنگ پوست در آن معمولي
از ارقام . شوند هاي سبز، زرد و نارنجي نيز ديده مي به رنگ

 و از ارقام Nijisseiki’ ‘Goldمعروف با پوست زرد رقم 
 نام ’Kousui‘ و ’Housui‘ ارقامتوان از يماي  پوست قهوه

ن سيب، ترد و آبدار هستند گالبي آسيايي همچوارقام . برد
و تا حدودي طعم و مزة سيب را دارند اما داراي بافت 

 & Arzani, 2002a)متمايز و مشخصي نظير گالبي هستند 

2002b; Bell et al., 1996 ; Veltman et al., 2003). در 
هاي اصالح  عنوان يكي از ميوهه آسيايي ب  دهة اخير گالبي

يي براي توليد برخوردار است شدة جديد كه از پتانسيل باال
مورد توجه توليدكنندگان گالبي در سراسر جهان قرار 

  .(Rossi et al., 1992) گرفته است
، تعدادي پيوندك ارقام اصالح شدة ١٩٩٨در سال 

پروژه ملي گالبي گالبي آسيايي براي اولين بار در قالب 
البي گبرخي از ارقام سازگاري مطالعه “آسيايي با عنوان 

علوم گروه توسط ” با شرايط آب و هوايي ايرانسيايي آ
باغباني دانشگاه تربيت مدرس از كشور بلژيك به ايران وارد 

 ٩ ،ي وارداتيهاوندکيل مشخص نبودن نام پيبدل. شدند
 ,’KS14’, ‘KS13‘  تحت نامهاي يافتي درگالبي آسياييرقم 

‘KS12’ , ‘KS11’ , ‘KS10’ , ‘KS9’ , ‘KS8’  , ‘KS7’ , ‘KS6’ 
ارقام  يها جوانه١٣٧٧ ماه داد شدند و در مرينامگذار

 و (.Pyrus communis L) هاي گالبيبر روي پايهوارداتي 
  هاي  به منظور بررسي(.Cydonia oblonga L) به

  (Arzani, 2007) اي و ازديادي پيوند شدندقرنطينه
هاي حاصله پس از گذراندن دورة  تحقيقات بر روي نهال

هاي مختلف شامل سازگاري به شرايط   در زمينه،هقرنطين
 اروپايي، ي گالبي بذريها پايهبا  سازگاريخاك، و اقليمي 

هاي ازدياد و مطالعات برروي  ها، روش مقاومت به تنش
در دانشگاه تربيت دهي و پس از برداشت آن  گلدهي، ميوه

ند در چمطالعات سازگاري ن يهمچن .شروع شدمدرس 

اصفهان، مشهد، ر ي کشور نظييو آب و هوا جغرافيايينقطه 
 ,Arzani) باشديروژه مپن ياز اهداف ااروميه و كرج 

2000a, 2000b; 2000c; 2001; 2003; 2004; 2005 & 
 از خصوصيات مهم ارقام وارداتي گالبي آسيايي .(2007
تردي، عطر،  اندازه، رنگ، هاي ميوه از نظر شكل،تفاوت

ج و يبر اساس نتاهمچنين باشد و طعم، مزه ميوه مي
زمان رسيدن ميوه  ١٣٨٣ تا ١٣٨٠ يهامشاهدات سال

 رقم ٤ ،تا مردادماه ماهتيراواخر ارقام وارداتي در سه رقم 
ارقام . (Arzani, 2007) رقم آذر ماه مي باشد ٢شهريور و 

 Koushesh-Saba et) در خود گرده افشانيآسياييگالبي 

al., 2007)وه ي، رشد و نمو م(Kashefi et al., 2008)و  
 بوده و برخي ارقام در ارقام مختلف متفاوت يقدرت انبارمان

 ارقام مانند ي و برخعمر انباري طوالني ي دارا’KS8‘مانند 
‘KS9’ و ‘KS13’از به برداشت در زمان مشخص و ي ن

 ,Arzani et al., 2008)ژه پس از برداشت دارند يمراقبت و

Khoshghalb et al., 2007) .مسلماً با توجه به جديد بودن 
كاري  آسيايي در ايران، تحولي در صنعت ميوه گالبي

 ارقام  و کار اين كشتتوسطدار  هاي دانه مخصوصاً در ميوه
بيني  براي آن پيش اي هيژجذابيت و  و ايجاد خواهد شد

الزمة انجام چنين تحولي انجام تحقيقات الزم بر . مي شود
رسي  پژوهش حاضر برهدف از. دباش  وارداتي ميارقامروي 

، رشد و اندازه پيوندک در  پيوند عملدر موفقيتتأثير رقم 
درسال اول و دوم هاي پيوندي بقاي نهالحاصله،  يهانهال

رشد، غلظت عناصر غذايي در برگ و در نهايت سازگاري و 
هاي اوليه هاي پيوندي حاصل در ساله نهالاستقرار اولي

   . تهران بوده استياقليمط ي شرا رشد در
  

  هامواد و روش
باغ  در محل ١٣٨٠ و ١٣٧٩ هاياين تحقيق در سال

باغباني دانشكدة كشاورزي دانشگاه علوم گروه قاتي يتحق
‐  جاده تهران١٥كيلومتر (شهر تربيت مدرس واقع در پيكان

پژوهش انجام شده شامل چندين . انجام گرفت) كرج
ارقام يزيولوژيکي رويشي و فآزمايش در زمينه خصوصيات 

، KS’6 ،‘KS’7 ،‘KS’8‘هاي  به ناميي آسيا گالبي وارداتي
‘KS’9 ،‘KS’10 ،‘KS’11 ،‘KS’12  ،‘KS’13 و‘KS’14 بود 

(Arzani, 2000a, 2000b & 2007)  ها  كه پيوندك آن
وارد و برروي ايران  به كشور ١٣٧٧براي اولين بار در سال 

 ,Arzani, 2000a)ند شدهاي دانهالي گالبي اروپايي پيو پايه

2000b; 2002a & 2002b).  از  پس  ارقام   اين  پيوندک    
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از كلكسيون ارقام وارداتي گالبي  قرنطينه هگذرانيدن دور
آسيايي موجود در دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت 

و مطالعات الزم تا آخر ه شد يته ۱۳۷۹مدرس در سال 
ك رقم پيوند.  صورت گرفت۱۳۸۰  سالفصل رويشي

ه  نيز ب”ميوه شاه“  در ايران با نامگالبي اروپاييمرسوم 
هاي مورد  پايه. عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت

 ،هاي كامل تصادفياستفاده در قالب طرح آماري بلوك
 cm٧٥ نيزها بين رديفو  cm١٥روي رديف به فواصل 

عنوان تيمار ه  ب آسياييدر اين تحقيق ارقام. كاشته شدند
خود يك واحد آزمايشي نيز هر تيمار آزمايشي و آزمايشي 

 دانهال پيوندي ٤‐٦هر واحد شامل که  در نظر گرفته شد
 دانهال مورد استفاده ٢٢٠ تكرار ٥تعداد  با  در مجموع.بود

خصوصيات هاي بذري،  قبل از کاشت نهال .قرار گرفت
. گيري شد اندازهفيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش 

 عناصر غلظت خصوصيات فيزيكي و شيميايي و ١جدول 
 ٢٨در تاريخ  .دهد  نشان مي را غذايي خاك محل آزمايش

 ٩هاي فصل جاري  هاي مورد نياز از شاخه پيوندكتيرماه 
همراه  رقم گالبي آسيايي از قطعة مادري گالبي آسيايي به

 برداشت و با روش پيوند جوانة شكمي يا ”ميوه شاه“رقم 
 شدند پيونداروپايي هاي گالبي دانهالروي  سپري بر

(Khoshghalb, 2001) . درصد بعد از انجام عمل پيوند
گيري و نيز در پيوندهاي موفق صفات  اندازهموفقيت پيوند 
، سطح مقطع تنه، ي شاخه اصليطولرشد  رويشي شامل

طول شاخه، مساحت برگ،  تعداد برگ در هر سانتيمتر
ي هادرصد بقاي نهال و) مطلق( رشد نسبي، رشد خالص

ان فصل ي و تا پاپيوندي حاصله به فواصل هر هفته يکبار
در فصل رويشي دوم نيز همين . گيري شد اندازهرشد

. گيري شد هاي پيوندي اندازه صفات هر هفته يکبار در نهال
 يوند بر روي هفته پس از پ٨مدت ه بهمچنين رشد نسبي 

  : شدهاي پيوندي توسط فرمول زير محاسبهنهال
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W1،  و مقدار رشد در زمان اولW2،  مقدار رشد در
زمان  ،T2و  زمان اول ،T1 و زمان دوم برحسب سانتيمتر

  . مي باشددوم
 با  سطح برگ، توسط كوليسها و پيوندکها قطر پايه

  توسط دستگاه  (AMS)گيري مساحت اندازه روش
 در .گيري شداندازه DELTA-T Mk2مدل  ١سنجسطح

 ٣٠ مرداد و در٣٠در ( بار در سال ٢سال اول و دوم 
                                                                                         
1. ∆T Area Meter 

 جهت تکثير شدههاي هاي سالم نهالاز برگ) شهريور ماه
  برداري شدگيري عناصر غذايي نمونهاندازه

(Emami, 1996) .گيري ازت كل با استفاده از اندازه
روش  فسفر به، )ريز اتو آنااللكجلدا(سيستم اتوماتيك 

توسط دستگاه  كالريمتري موليبدات وانادات
 فتومتري پتاسيم با استفاده از دستگاه فليم، فتومترواسپكتر

(Jenway, U. K) ،به ، روي، منگنز و منيزيم كلسيمعناصر 
 ,Shimadzu)توسط دستگاه جذب اتمي روش جذب اتمي

Japan)هاي مربوط به  در اين تحقيق داده.  انجام گرفت
و ميزان عناصر غذايي موجود در برگ  صفات رويشي

 مورد SAS و MSTATC ،MINITABوسيلة نرم افزار  به
از آزمون دانكن در . تجزيه وتحليل آماري قرار گرفت

به منظور مقايسة  )٠٥/٠ و ٠١/٠(سطوح مختلف احتمال 
-T سال از آزمون ٢ و براي مقايسه ها استفاده شد ميانگين

test استفاده شد.  
  

  ثنتايج و بح
 تجزيه واريانس نتايج :طول رشد ساقه اصلي پيوندک

 طول رشد ساقه اصلي پيوندک برروي نشان داد اختالف در
 هاي گالبي اروپايي در سال اول و سال دوم رشدپايه
با ) ’ميوه شاه‘(  در سال اول رقم شاهد.دار بودمعني

با  ’KS9‘و رقم   بيشترين مقدار رشدcm٤٤/٤٢ميانگين 
 ).١شکل( طول رشد را داشت کمترين ٨/٢٨ cmميانگين 

ها داري در رشد نهالدر سال دوم رشد نيز اختالف معني
 بيشترين و cm٧/٨٩  با ميانگين KS’12‘ رقم .وجود داشت

 و ٦/٥٨ cmترتيب با طول رشد   به’KS14‘شاهد و ارقام 
cm با اين ).٢شکل( ند كمترين طول رشد را داشت٧/٥٧ 

رشد بهتري ’ ميوه شاه‘ رقم اول نتايج مشخص شد در سال
ها،  دارد ولي در سال دوم و پس از استقرار کامل پيوندک

). ٢شکل( باشدمي” ميوه شاه“رشد ارقام آسيايي بهتر از رقم
 پايةگالبي اروپايي روي آسيايي بر ارقامبرخي نتايج پيوند 

 به ’Guot‘و  ’Xue- Hau-Li‘ ارقامنشان داده است که 
 را بودندمقدار طول رشد را دا کمترين و بيشترين ترتيب

(Stanica, 2002). اختالف ميزان طول رشد ارقام نتايج 
 انجام شده پژوهشهاي اروپايي با  روي پاية آسيايي بر

هاي بذري  اگرچه در تحقيق حاضر از پايهمطابقت داشت 
ي آسيايي استفاده شد ولي سعي بر اين بوده است که بگال

ي از منبع دريافت بذر مشخصي هاي بذردر تهيه پايه
استفاده شود که تا حدي از اختالف قابل انتظار در 

چنين گزارش شده . هاي مورد استفاده کاسته شود پايه
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است که عالوه بر ساختار ژنتيکي پيوندک عوامل مختلف 
ديگري هم در بروز اختالف در رشد رويشي ارقام مختلف 

 خاک و ،ل پايهگالبي دخيل هستند که از جمله اين عوام
 .(Wertheim, 2002)توان نام بردشرايط آب و هوايي را مي

از طرفي با توجه به شرايط آب و هوايي ايران و توجه به 
هاي لزوم سازگاري مناسب با کمبود آب استفاده از پايه

تواند مقاومت درختان ميوه را در اين شرايط بذري مي
هاي  ستفاده از پايهبنابراين ا. (Arzani, 1996)افزايش دهد 

بذري گالبي اروپايي در پژوهش حاضر و با توجه به شرايط 
ذکر شده صورت گرفته است و اختالف در رشد رويشي 

   نيز گزارش شده استارقام همانگونه که قبالً
(Arzani, 2002a, 2002b, 2004 & 2005) تواند ناشي مي

از تاثير ژنوتيپ و رقم پيوندک مورد استفاده باشد 
(Wertheim, 2002) . همچنين نتايج حاصل از رشد رويشي

ارقام آسيايي در مقايسه  ارقام گالبي آسيايي نشان داد که
در سال دوم بعد از استقرار رشد بهتري  ”ميوه شاه“ رقم با

  .از خود نشان دادند
 صفت تعداد برگ اختالف در :تعداد و سطح برگ

دار معني پيوندک هم در سال اول و هم در سال دوم رشد
 ٦/٣٠رقم شاهد با ميانگين تعداد در سال اول رشد  .بود

ترين تعداد   برگ پايين٨/١٧ با ’KS9‘رقم و برگ بيشترين 
 از داليل اختالف تعداد برگ نوع .)٢جدول( ندبرگ را داشت

 در  اختالف تعداد برگ در سال اول و دومومي باشد رقم 
با . باشد بيانگر اين موضوع ميارقام مورد آزمايش 

گيري مساحت برگ و مشاهدات ظاهري مشخص شد  اندازه
هاي ريزتر اما تعداد برگ بيشتري  برگ”ميوه شاه“رقم 

    با’KS7‘رقم  در سال اول .نسبت به ارقام آسيايي داشت
ين و شاهد با ميانگين يشتر ب٢cm٦/٢٥٩ميانگين 

٢cmترين مساحت برگ را دارا مك)  برگ٥٠در ( ٤/١٥٣
  ميانگين با   KS’7‘  رقمنيز در سال دوم  .)٢لجدو(ند بود
٢cm٢ باالترين و شاهد با ميانگين ٦/١٣٠cm ٨/٧٩ 

ديگر  يپژوهشدر . ترين مساحت برگ را دارا بودند پايين
  روي   ارقام گالبي آسيايي بربرخيمقايسة سطح برگ  نيز 

  

 (Aung & Matta, 1992)  بررسي شدP. calleryanaپاية 
  با ميانگين’Seigyoku‘رقم  رگ در متوسط سطح بکه
٢cmباالترين و در ٣/٥٣ ‘Yakami’٢  با ميانگينcm ٥/١٩ 

هاي  اختالف در سطح برگ نهال.ترين مقدار بود پايين
مطابقت مذکور پيوندي در ارقام گالبي آسيايي با تحقيق 

هاي سطح برگ در نهال تغييرات از داليل مهم. دارد
ارقام آسيايي سطح  .استي پيوندي اثرات ژنتيكي و محيط

برگ مناسبي را در شرايط آب و هوايي محل آزمايش 
داشتند و در سال دوم استقرار، سطح برگ بيشتر از سال 
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بر روي گالبي آسيايي  رشد ساقه اصلي پيوندک ارقام ‐١شکل 

   اروپايي در سال اول آزمايشگالبي بذري  پايه
)Sh  اهد بعنوان ش”ميوه شاه“ رقم(  
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 يبر روگالبي آسيايي  رشد ساقه اصلي پيوندک ارقام ‐٢شکل

   شيسال دوم آزمايي در اروپاگالبي  يبذر هيپا
)Sh  بعنوان شاهد”ميوه شاه“ رقم (

  
  آزمايش و ميزان عناصر غذايي خاک محل فيزيكي و شيميايي برخي خصوصيات ‐ ۱جدول 

      pH (EC/meter) هدايت الكتريكي  )%( آلي نكرب  )%( آهك  بافت   )%( مواد آلي  )%( اشباعدرصد 
  خاک سطحي  )٠‐cm٣٠ (  ٦/٧  ٨/١  ١/٢  ٨/١٢  لوم  ٦١/٣  ٣٩/٣٥
  خاک عمقي  )٣٠‐cm٦٠ (  ٨/٧  ٧/١  ٢/٢  ١١/١٣  لوم  ٧٣/٢  ٣٩/٣٥
      )%( ازت )%( فسفر  )%( پتاسيم  (ppm)منگنز (ppm) مس  (ppm) روي  (ppm) آهن
١/٢  ٩٤  ٥١٦  ٦  ٤٦/٠  ٦  ٢/٤  )cmسطحيخاک   )٠‐٣٠  
٦/١  ١٠٦  ٤٤٨  ٤/١٠  ٢/١  ٨/٦  ٢/٨  )cmخاک عمقي  )٣٠‐٦٠  
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 ٨٩/٥٦ ٢mm با ميانگين ’KS11‘رقم  :سطح مقطع تنه
ترين   پايين٥٨/٢٥ ٢mm با ميانگين ’KS14‘باالترين و رقم 

 اختالفدر سال دوم تحقيق نيز  .سطح مقطع تنه را داشت
 در ارقام مورد  ساله٢هاي  در نهالسطح مقطع تنه

 با ميانگين سطح مقطع ’KS11‘ رقم .بوددار  ايش معنيآزم
 با سطح مقطع ’KS14‘ باالترين و ٦/٤٠ ٢mmتنه 

٢mmترين سطح مقطع تنه را به خود   پايين٨٨٤/٢١
تفاوت در هاي مختلف  در پژوهش).٣شکل( اختصاص داد

سطح مقطع تنه در ارقام مختلف گالبي آسيايي روي 
 ,Larsen & Higgins)تهاي متفاوت گزارش شده اس پايه

  كه با اين تحقيق مطابقت دارد و همچنين تفاوت .(1997
 ”به“هاي كلوني  روي پايه سطح مقطع تنة ارقام اروپايي بر

(Loreti, 2000)هاي كلوني   و پاية‘OHF’ (Westwood et 

al., 1976)از داليل مهم اختالف در.  گزارش شده است  
 اثرات محيطي سطح مقطع تنه اختالفات ژنتيكي و

 سال آزمايش ٢ در هر ’KS11‘ براي نمونه رقم .باشد مي
سطح مقطع تنه بيشتري نسبت به ديگر ارقام داشت و 

‘KS14’ ترين سطح مقطع   سال آزمايش پايين٢ نيز در هر
ج يانتاگرچه . دهد را داشت كه اثر ژنتيكي را نشان مي

لعه مورد مطاارقام آسيايي ت ي سطح مقطع تنه اکثريبررس
ش يآزمانسبت به شاهد در هر دو سال در پژوهش حاضر 

  . را نشان نداديدارياختالف معن
  :هاي پيونديماني نهالدرصد موفقيت پيوند و زنده

 % ٨٠ از  در تمام ارقام مورد آزمايش بيشموفقيت پيوند
پايه و پيوندک بين دهنده سازگاري خوب بود که نشان

ب با شرايط آب و هوايي ين سازگاري مناسچنو همارقام 
 موفقيت پيوند تا حدودي به مهارت فرد و .منطقه مي باشد

دهي آن بستگي  شرايط فيزيولوژيكي پايه از جمله پوست
 تعداد  به علت باال بودن و(Hartmann et  al., 1990) دارد

تكرار و تعداد نهال در هر واحد آزمايشي اثر مهارت فرد تا 
 در تمام ي پيونديهانهالماني هزندميزان . شد حدودي كم 

  وها در سال اول شاهد پس از رشد پيوندكو ارقام آسيايي 

دهندة سازگاري مناسب بود كه نشان% ١٠٠دوم تحقيق 
 و هاي پيوندي با شرايط محيطي محل انجام آزمايشنهال

هاي نهالماني زندهميزان  .باشد  ميپايه مورد استفاده
هاي مختلفي مورد بررسي قرار گالبي آسيايي در آزمايش

 درصد بقاي متغيري از ارقام گالبي آسيايي در .گرفته است
 گزارش شده است ’OHF‘هاي كلوني  سال اول برروي پاية

(Larsen & Higgins, 1986)  كه در اين تحقيق ميزان
براي رقم % ٩٧ تا ’Tsu-Li‘براي رقم % ٩ها از  بقاي نهال

‘20th Century’درصد بقاي پژوهشي در .  متغير بود
روي گالبي  برخي ارقام آسيايي برهاي پيوندي  نهال

بود % ١٠٠هم در سال اول و هم در سال دوم رشد اروپايي 
(Aung &  Matta, 1992) كه با نتايج اين تحقيق مطابقت 
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ها در ارقام مورد آزمايش در پايان  سطح مقطع تنه نهال‐٣شکل

  ) به عنوان شاهد”ميوه شاه“ رقم  Sh(سال دوم رشد 
  

 نظر زاارقام هاي پيوندي در تمام نهال :رشد مطلق
% ٥در سطح را داري اختالف معنيمطلق رشد صفات 

رقم نيز ×  فاكتور زمان از نظر فاکتور زمان و. نشان دادند
 % ١/٠ در سطح مطلقرشد صفت   برايداري اختالف معني
 مطلقاالترين رشد رقم شاهد از ب سال اول  در.مشاهده شد

 در رتبة بعدي قرار داشت و KS’6‘برخوردار بود و رقم 
   را به خود اختصاص داد و بقية ارقام آسياييAB تبه ر

  دررشد مطلق فاكتور زمان نيز در  .قرار گرفتندB  تبهر در 
  

   سال بعد از انجام عمل پيوند٢در طول ايي روي پايه دانهالي گالبي اروپ و شاهد بر  برخي صفات رويشي پيوندك گالبي آسيايي ‐٢جدول 
‘KS’14 ‘KS’13  ‘KS’12  ‘KS’11  ‘KS’10  ‘KS’9  ‘KS’8  ‘KS’7  ‘KS’6  ‘ارقام(تيمار   ’ ميوهشاه(  

abc ٥/١٧  bc ٦/١٤  abc ٥/١٦  abc ٦/١٧ abc ٥/١٦  c ٦/١٣  abc ١٦  abc ٢/١٦  ab ٣/٢٠  ٤/١٨  a تعداد برگ  
bc ١٣٨  bc ١٣٧  abc ١٥٣  bc ١٤٨  abc ١٦٠  bc ١٤٦  ab ١٨١   a ١٩٥   abc ١٥٣  c رگبسطح    ٦/١١٦  (cm2)   
a١/١  a٢/١  a ٩٩/٠  a١/١  a٢/١   a ٩٩/٠  a ٩٩/٠   a۱  a٠١/١  a تعداد برگ در سانتيمتر طول شاخه   ١٨/١  
a٧٤  a٨٥  a٨١  a٨٦  a٨٠   a٧٩ a ٨١  a٧٩    a٧٧ a درصد موفقيت پيوند  ٨٤  

  .معني دار نيستند% ۵ مي باشند از نظر آزمون دانکن در سطح  در يک حرف مشترکرديفهايي که در هر  ميانگين
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در  بود و مقدار باالترين  بعد از پيوندهفتة دوم و سوم
در . مطلق مشاهده شد ترين رشد  پايين١٣ و ١٢هاي  هفته

.  را دارا بودمطلق رشدسال دوم رقم شاهد کمترين 
م  در بين ارقامطلق ترين دليل اختالف رشد مهماحتماالً
باشد كه در تقابل اثرات محيطي قرار   ژنتيكي مياثرات

كنند و مشخص شدن  گرفته و مقدار رشد را تعيين مي
تواند تا حدودي  تفاوت در رشد در بين ارقام مختلف مي

واكنش آنها را به دما و طول روز مشخص كند و همچنين 
توان بهترين زمان پيوند  با در نظر گرفتن عوامل ديگر مي

منظور از رشد . طول سال براي ارقام مشخص نمودرا در 
 (Hunt, 1978)استدر واحد زمان طولي ، مقدار رشد مطلق

 ميانگين  رقم شاهد بامطلقتحقيق رشد  كه در سال اول
cm ولي در سال دوم، در هفته باالترين مقدار بود  ٧٧/٣

براي فاكتور . رشد در رقم اروپايي کمتر از ارقام آسيايي بود
باالترين ميزان رشد بعد از پيوند  ٦  و٥ هفتة  دريز نزمان

 مشاهدهترين ميزان رشد   پايين١٢ و ١١، ١هاي  هفتهدر و 
  ).٤شکل (شد 

  

  
 ميزان رشد مطلق  ساقه اصلي پيوندک در برخي از ‐٤شکل

   هفته بعد از انجام پيوند ٨ارقام مورد آزمايش در 
)Shبعنوان شاهد”ميوه شاه“  رقم (  

  

  ميزان عناصر غذايي در برگ ها
در و دوم درصد ازت در مرحلة اول  : ازتمقايسة مقدار

با  ’KS9‘ رقم .دار بودبرگ ارقام مورد آزمايش معني
با ميانگين  ”ميوه شاه“باالترين و رقم % ٤٧/٢ميانگين 

 در مرحلة .ترين ميزان ازت را دارا بود ازت پايين % ٧٩/١
% ١٦/٢ با ميانگين به ترتيب ’KS11‘ و ’KS12‘دوم نيز رقم 

ازت  %٦٩/١باالترين و رقم شاهد با ميزان % ١٤/٢و 
مقدار  ).٣جدول( ندكمترين ميزان ازت را دارا بود

و مقدار استاندارد % ٢/٢‐ ٨/٢ البياستاندارد ازت در برگ گ

 & Malakouti)باشد مي% ٥/١آن در خاك بيش از 

Tehrani, 2000)  . زان ازت در ارقام ميو دوم در مرحلة اول
‘KS9’ ،‘KS11’ ،‘KS12’ و‘KS14’در حد استاندارد بود   .

ها  مرحله ميزان ازت در برگ٢ در هر ”ميوه شاه“در رقم 
در مطالعه انجام شده در  .دبوكمتر از ميزان استاندارد 

 ,Shahabi & Malakouti) توسط”رد دليشز“رقم  سيب

در تيمارها و تفاوت غلظت ازت در برگ اين رقم    (2000
 درصد ٤/٢ تا ٧/١هاي مختلف در منطقه سميرم بين   باغ

 ميزان ازت با مقدار حجم و احتمال زيادبه  .گزارش شد
هاي  گيري  در اندازه.اندازه درخت ارتباط مستقيمي دارد

ي ارقام نسب طول رشد و رشد صفاتانجام شده در 
 رشد  و بيشترين طول رشد”ميوه شاه“مشخص شد رقم 

 ’KS9‘داشت و از طرفي رقم رشد  سال اول را در ينسب
  . دارا بودنسبي را رشد  و كمترين طول رشد

% ٢٢/٠ با ميانگين ’KS12‘رقم  : مقايسة مقدار فسفر
و % ١٠٣٤/٠ به ترتيب با ’KS6‘ و ’KS10‘باالترين و ارقام 

 ندترين ميزان فسفر را دارا بود فسفر پايين% ١٠٣٨/٠
داري بين ميزان  وم اختالف معنيدر مرحلة د. )٣جدول (

فسفر در ارقام مشاهده نشد و ميزان فسفر در اين مرحله 
مقدار استاندارد فسفر  .در تمام ارقام در حد استاندارد بود

 برگ گالبيو در ) خاك خشك( mg kg-1١٠در خاك 
رقم  در مطالعه انجام شده در سيب. باشد مي ١/٠‐ ٢٥/٠%
در برگ اين رقم در تفاوت غلظت فسفر ” رد دليشز“

 تا ٠٩/٠هاي مختلف در منطقه سميرم بين تيمارها و باغ
. (Shahabi & Malakouti, 2000) درصد گزارش شد١٥/٠

 برابر ميزان ١٠مقدار فسفر در خاك محل آزمايش تقريباً 
استاندارد بود و ميزان فسفر در تمام ارقام در حد استاندارد 

 بودن ميزان فسفر در خاك  به نظر نگارنده به دليل باال.بود
شود ولي تحمل ارقام به شرايط كمبود فسفر مشخص نمي

 مشهود است كارايي تمام ارقام در جذب فسفر در  آنچه
  .باشد  يكسان مي،شرايط زيادي فسفر

 % ٠٢/٣ با ميانگين ’KS6‘رقم  :مقايسة مقدار پتاسيم
پتاسيم % ٦١/١ با ميانگين ”ميوه شاه“ رقم وباالترين 

در مرحلة . )٣جدول(ترين ميزان پتاسيم را دارا بود  يينپا
داري بين ارقام در  گيري هيچ اختالف معني دوم اندازه

 مقدار استاندارد پتاسيم .وجود نداشت% ٥سطح احتمال 
   و در برگ گالبي)خاك خشك (mg kg-1٣٠٠در خاك 

در . (Malakouti & Tehrani, 2000) باشد ميدرصد  ١‐ ٢
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 تفاوت غلظت پتاسيم در برگ اين ”ليشزرد د“رقم  سيب
هاي مختلف در منطقه سميرم بين رقم  در تيمارها و باغ

 ,Shahabi & Malakouti) درصد گزارش شد ١/٢ تا ٧/١

 ٢مقدار پتاسيم در خاك تقريباً در پژوهش حاضر. (2000
 مقدار پتاسيم در مرحلة اول در .برابر ميزان  استاندارد بود

 در تمام ارقام ور حد استاندارد بود  د”ميوه شاه“رقم 
 باالتر از ميزان استاندارد بود اما در مرحلة دوم  نيزآسيايي

داري در بين ارقام مشاهده  با توجه به اينكه اختالف معني
نشد ولي ميانگين مقدار پتاسيم در تمام ارقام مورد 

رسد يمبه نظر . آزمايش باالتر از ميزان استاندارد بود
بودن مقدار پتاسيم در رقم شاهد نسبت به رقم تر  پايين

آسيايي احتماالً به دليل سرعت رشد بيشتر رقم شاهد 
نسبت به ديگر ارقام باشد كه ميزان پتاسيم جذب شده 

  . باشد كمتر از ميزان مصرف شده جهت رشد و نمو مي
ميزان كلسيم در ارقام مورد  :مقايسة مقدار كلسيم

داري نداشت ولي در  ف معنيآزمايش در مرحلة اول اختال
   با KS’11‘رقم .  دار بود مرحلة دوم اختالف بين ارقام معني

% ٢٩/٤باالترين ميزان و رقم شاهد با % ١٥/٦مقدار 
مقدار . )٣جدول(ترين ميزان كلسيم را دارا بود  پايين

و در ) خاک خشک (٥ mg kg-1استاندارد كلسيم در خاك 
 ,Malakouti & Tehrani)باشد  مي%  ١‐٥/١برگ گالبي 

 ”رد دليشز“رقم  در مطالعه انجام شده در سيب. (2000
(Shahabi & Malakouti, 2000) تفاوت غلظت كلسيم در 
هاي مختلف در منطقه برگ اين رقم در تيمارها و باغ

در اين پژوهش .  درصد گزارش شد٩/١ تا ٦/١سميرم بين 

 هم در مقدار كلسيم در تمام ارقام هم در مرحلة اول و
ش ين افزاي امرحلة دوم باالتر از حد استاندارد بود كه

در ارقام مورد باال يي جذب آكار از يممکن است حاک
باشد مخصوصاً با توجه به نتايج مرحلة اول  آزمايش

شود ارقام آسيايي از توان بيشتري براي جذب  مشخص مي
  .كلسيم برخوردارند

% ٤٨/٠انگين  با مي’KS10‘رقم  :مقايسة مقدار منيزيم
ترين  منيزيم پايين% ٣٩٦/٠ شاهد با ميزان  وباالترين

ميزان منيزيم در . )٣جدول(ميزان منيزيم را دارا بود 
مقدار استاندارد  .دار نبود مرحلة دوم، بين ارقام معني

و در برگ ) خاک خشک( ٧٠٠ mg kg-1منيزيم در خاك 
 دو مقدار منيزيم در هر. باشد مي %٢٥/٠‐ ٥/٠گالبي بين 

شود خاك  مرحلة در همة ارقام استاندارد بود و مشخص مي
محل آزمايش خاك مناسبي از نظر ميزان منيزيم بوده 
است و همچنين با توجه به باالتر بودن ميزان منيزيم در 

شود ارقام آسيايي توانايي  ارقام آسيايي نتيجه گرفته مي
  . دارند”ميوه شاه“جذب باالتري نسبت به رقم 

  ميزان عنصر روي در برگ :مقدار عنصر رويمقايسة 
باالترين و رقم   ppm٨/٢٥٣   با ميانگين’KS9‘ارقام 
‘KS7’ با ميزان ppm٣جدول (ترين ميزان بود  پايين١٢٠( .

غلظت عنصر روي در برگ ارقام مورد آزمايش در مرحلة 
دوم در تمام ارقام بسيار باالتر از حد استاندارد بود و  

مقدار استاندارد  . بين ارقام صورت نگرفتمقايسة ميانگين
 باشد  مي)خاك خشك( mg kg-1٢روي در خاك 

(Malakouti & Tehrani, 2000) و غلظت استاندارد آن در   

  
  در سال اول رشد ميزان عناصر معدني در برگ برخي از ارقام گالبي آسيايي ‐٣جدول 

‘KS’14‘KS’13  ‘KS’12  ‘KS’11  ‘KS’10  ‘KS’9  ‘KS’8  ‘KS’7  ‘KS’6  “ارقام(تيمار     ” ميوهشاه(  
b٢/٢  bcd ٢  b ٢/٢  ١/٢  b b١/٢  a٥/٢  cd ٩/١  bcd ٢  b٢/٢  d١  ٨/١  

b٢  cd ٨/١  a٢/٢  a٢/٢  d٨/١  b ١/٢  cd ٩/١  b٢ b ١/٢  e ٢  ٧/١  
   (%)ازت  مرحله

bc١٤/٠  bc ١٢/٠  a٢٢/٠  ab ١٨/٠  c١/٠  bc ١٢/٠  bc١١/٠  bc ١٣/٠  bc ١٣/٠  ab ١  ١٨/٠  
a ١٦/٠  a١/٠  a١/٠  a ١٨/٠  a١٤/٠  a ١٦/٠  a١٥/٠  a ١٨/٠  a١/٠  a٢  ١١/٠  

 (%) فسفر  مرحله
d٥/٢  g٣/٢  b٩/٢  f٣/٢  e٤/٢  d٥/٢  c٦/٢  e٤/٢  a٣  h١  ٦/١  
a٩/٢  a٤/٢  a٨/٢  a٣/٢  a٧/٢  a٧/٢  a٨/٢  a٧/٢  a٣  a٢  ٣/٢  

 (%) پتاسيم  مرحله
a١/٦  a٧/٥  a٣/٧  a٣/٥  a٥/٦  a٣/٥  a١/٥  a٥/٦  a٧/٦  a١  ٧/٥  
d٨/٤  f٣/٤  de٦/٤  a٢/٦  b٧/٥  c١/٥  e٤/٤  f٣/٤  de٥/٤  g٢  ١/٤  

   (%)كلسيم  مرحله
a٥١/٠  ef٤١/٠  ab٤٦/٠  a٤٨/٠  a٤٩/٠  ab٤٥/٠  ab٤٥/٠  de٤١/٠  cd ٤٣/٠  f ١  ٣٨/٠  
a٣٦/٠  a٤٢/٠  a٣٩/٠  a٤٢/٠  a٤١/٠  a٣٦/٠  a٣٦/٠  a٣٤/٠  a٣٤/٠  a٢  ٣٣/٠  

  (%)منيزيم  مرحله
ab٦٠  b٥/٣٦  b٥/٣٤  b٥٠  b٥٠  b٥١  b٤٣  b٥/٥٠  a٨٣  a١  ٥/٨٤  
a٥٦  a٤٣  a٥٤  a٤٩  a٤٦  a٤٦  a٥١  a٥٣  a٥٤  a٢  ٤٥  

  (ppm) منگنز  مرحله
ab١٩١  ab١٩٨  ab١٩٥  bc١٦١  bc١٨٣  a٢٥٣  a٢٤٦  c١٢٠  bc١٥٠  aمرحله  ١  ٢٤٧  
b١٨٥  ab٢٠٥  b١٨٨  b١٦٣  bc١٧٩  a٢٦٢  a٢٥٣  c١١٣  b١٥٥  a٢  ٢٥٢    

  (ppm)روي 

باشند از نظر آزمون دانکن   در يک حرف مشترک ميرديفهايي که در هر  ميانگين . شهريور ماه بوده است۳۰ گيري  مرداد و مرحله دوم نمونه۳۰گيري  مرحله اول نمونه*
  .معني دار نيستند% ۵در سطح 
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 .(Childers et al., 1995)باشد  ميppm٨٠برگ گالبي بين 
 دو مرحله مخصوصاً در در تمام ارقام غلظت روي در هر
غلظت .  استاندارد بودمرحلة دوم بسيار باالتر از ميزان

ال در يي باآو کاراين عنصر در خاك محل آزمايش باالي 
ميزان روي در برگ باال بودن ممکن است از داليل جذب 
  .باشد

غلظت منگنز در مرحله  :مقايسة مقدار عنصر منگنز
در باالترين و  ٦٨/٨٤ ppm متوسط با اول در رقم شاهد 

 ترين غلظت بود  پايين٣٢/٣٤ ppm با متوسط ’KS12‘رقم 
دار   معنيارقام مرحلة دوم در درغلظت منگنز . )٣جدول(

  رقم ميزان تفاوت غلظت منگنز در برگ سيب. نبود
هاي مختلف در منطقه سميرم  در تيمارها و باغ”رد دليشز“

گرم بر كيلوگرم گزارش شده است  ميلي ٧٤ تا ٣٩بين 
(Shahabi & Malakouti, 2000). عنصر  ميزان استاندارد

باشد و   مي)خاك خشك( ٢ mg kg-1منگنز در خاك 
 ٣‐ ppm١٠ميزان استاندارد آن در برگ گالبي بين 

مقدار عنصر . (Malakouti & Tehrani, 2000)باشد  مي
منگنز در خاك محل آزمايش در حد استاندارد بود و از 
طرفي ميزان منگنز در هر دو مرحله در تمام ارقام در حد 

شود  طبق نتايج بدست آمده مشخص مي. استاندارد بود
  .دبويي ارقام مورد آزمايش در جذب منگنز مناسب آكار

  گيري كلي   نتيجه

 رقم ٩ ييراي گ، بررسي استقرار وپژوهش حاضردر 
به همراه رقم  (.Pyrus serotina Rehd) گالبي آسيايي

در شرايط آب و هوايي تهران ) گالبي اروپايي (”ميوه شاه“
درصد موفقيت پيوند در ارقام . رار گرفتمورد بررسي ق

 اين صفتاز نظر و %) ٨٠بيش از (مورد آزمايش باال بود 
 ميزان .داري بين ارقام مشاهده نشد اختالف معني

 در .بود% ١٠٠رشد و دوم ها در فصل اول   نهاليمان زنده
ترين طول رشد را   پايين’KS9‘شاهد باالترين و سال اول 
 باالترين و شاهد كمترين ’KS12‘ مدر سال دو. دارا بود

 تمام ارقام آسيايي در سال دوم رشد .داشتطول رشد را 
از نظر تعداد برگ در . بيشتري نسبت به شاهد داشتند

ترين تعداد برگ را   پايين’KS9‘سال اول شاهد باالترين و 
 ’KS13‘  ودر سال دوم نيز رقم شاهد بيشترين. دارا بود
 در سال اول و دوم .را بودرا دا برگ تعدادترين  پايين

‘KS7’برگ را دارا بودحسطترين   باالترين و شاهد پايين . 

ترين   پايين’KS14‘ باالترين و ’KS11‘ دوم ودر سال اول 
رقم شاهد بيشترين مقدار رشد .  داشتسطح مقطع تنه را 

 رقم در هفتة دوم باالترين رشدنيز اين  را دارا بود و مطلق
اما در و شاهد باالترين رشد رقم  سال اولدر .  داشترا 

 در فاكتور . را دارا بودمطلق باالترين رشد ’KS12‘ سال دوم
باالترين رشد را بعد از پيوند هاي پنجم و ششم  زمان هفته
غلظت عناصر غذايي شامل ازت، فسفر،  .نشان دادند

پتاسيم، كلسيم، منيزيم، روي و منگنز در ارقام مختلف 
يي آ و ارقام آسيايي کارنداري را نشان دادد تفاوت معني

 . داشتندهاي گالبي اروپايي پايهجذب مناسبي را برروي 
، ’KS9‘بيشترين غلظت ازت، فسفر و پتاسيم در ارقام

‘KS12’ و ‘KS6’ و كمترين غلظت اين عناصر در  
غلظت كلسيم و منيزيم .  مشاهده شد’KS7‘ و ”ميوه شاه“

ر و غلظت منگنز در اين رقم  كمترين مقدا”ميوه شاه“در 
ارقام در اين پژوهش مشخص شد . بيشترين مقدار بود

 هاي هروي پاي برمناسبيو رشد  استقرار  وارد شدهآسيايي
  .داشتنددر اقليم تهران گالبي اروپايي 

 يهانهيوهش در زمژآنچه مسلم است الزمست پ
نده يابد تا در آيامه  در کشور اديياي آسيگالبتلف مخ

ران فراهم ين گونه مهم در اي اير و کشت تجاري تکثامکان
زمان پيوند، و يافتن بهترين روش ن راستا يگردد در ا

 هاي مختلف، روي پايه بررسي امكان رشد گالبي آسيايي بر
هاي بعد از  صوصيات رويشي و زايشي در سال خيبررس

در مناطق مختلف آب دهي كامل و  استقرار تا مرحلة ميوه
بار و   پريها احداث باغتا امکان ر انجام شود  کشوييو هوا

  .  در کشور فراهم گردديياي آسيبازارپسند گالب
  

  زاريسپاسگ
مواد گياهي مورد استفاده در اين پژوهش از طرح ملي 

و ) هاي علمي كشور شوراي پژوهش( ۴۲۲۵به شماره 
صندوق حمايت از  (٨٤٠٠٦همچنين طرح ملي به شماره 

 عنوان مطالعه سازگاري چند رقم تحت) پژوهشگران كشور
 بررسي ٢فاز : گالبي آسيايي با شرايط آب و هوايي ايران

   که درسازگاري در چند نقطه آب و هوايي كشور
دانشگاه تربيت مدرس در حال اجراست تامين شده است 

ن از مساعدت و ي همچن.گرددکه بدينوسيله تشکر مي
  درس ت گروه علوم باغباني دانشگاه تربيت ميحما

  .شودميتشکر 
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