
 

 

 
 وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو  ترویج و آموزش تحقیقات سازمان
 علوم باغبانیمؤسسه تحقیقات 

 پژوهشکده میوه هاي معتدله و سردسیري

 

 محصوالت دانه دار)سیب ،گالبی وبه(دستورالعمل ازدیاد پایه های رویشی معرفی و

 
 تهیه و تنظیم: داريوش آتشكار

 علمی بخش تحقیقات باغبانیعضو هیئت 

8811 

 



 2 

 

 فهرست مطالب                                                              

 صفحه          عنوان

 8 ....................................................................................................................................................... مقدمه

 2 ................................................................................................................. تاریخچه پایه های رویشی سیب

 4 ............................................................................................... مزایای استفاده از پایه های رویشی در سیب

 6 ............................................................................................................... تاثیر پایه بر ظرفیت تولید درخت

 6 ......................................................................................................... اك و آب و هواسازگاری با انواع خ

 7 .................................................................................................................................... مقاومت به بیماریها

 1 ............................................................................. گره های پوستی، ریشه جوش و متورم شدن محل پیوند

 9 ...................................................................................................................................... استقرار در خاك

 81 ............................................................................................................ سیب معرفی انواع پایه های رویشی

 22 ................................................................................................................... روشهای تكثیر پایه های سیب 

 22 ............................................................................................................................. تكثیر به صورت جنسی

 26 .................................................................................................................................. تكثیر رویشی پایه ها

 27 ...................................................................................................................................... خوابانیدن كپه ای

 81 ....................................................................................................................................... خوابانیدن شیاری

 86 ....................................................................................................................... ه از قلمه جهت تكثیراستفاد

 48 .................................................................................................................... ریز ازدیادی پایه های رویشی

 42 .................................................................................................................................. پایه های گالبی و به

 28........................................................................................................................تولید نهال استاندارد سیب

 61 .................................................................................................................................... منابع مورد استفاده 



 3 

 



 4 

 

 

 

  مقدمه

امروزه سیاست باغبانی در كشورهای پیشرفته حركت بسوی احداث باغات متراكم در تمام درختان میوه می 

اولین درختان میوه ای بوده كه  درخت سیب با توجه به اصالح پایه های پاكوتاه جزء بعنوان مثال باشد.

ف سیب لدر مناطق مختبصورت متراكم كشت گردیده  و هم اكنون نیز در مقیاس وسیع باغات پاكوتاه 

كاری وجود دارد. باغات متراكم با توجه به كاهش اندازه درختان میوه نسبت به باغات استاندارد عملكرد 

باال و هزینه داشت كمتری دارند زیرا تمام عملیات داشت و برداشت به آسانی و بطور مؤثر در آنها صورت 

باغات متراكم استفاده  احداثت.شاخص عمده درگرفته و تعداد زیادی درخت در هكتار قابل پرورش اس

در مورد بیشتر درختان میوه  كه امروزه به فراوانیاست پاكوتاه و نیمه پاكوتاه كننده  رویشی از پایه های

یكی از مهمترین خصوصیات این نوع از پایه ها قابلیت تكثیر دارند.  تولید شده و در دسترس  باغداران قرار

با توجه به ماهیت پایه و  از جمله :خوابانیدن،قلمه وریزازدیادی با روش های مختلفغیر جنسی آنهاست كه 

محصوالت گروه دانه دار از جمله سیب ، گالبی و به دارای پایه های برآوردهای اقتصادی قابل انجام است.

اری تولید و رویشی متعددی بوده و به طور عمده با استفاده ازروش خوابانیدن كپه ای و قلمه در مقیاس تج

آنها از اهداف مهم   ،آشنایی با این گروه از پایه ها و روشهای تكثیر و تولید انبوهبه بازار عرضه می شوند

علم كشاورزی به شمار رفته و در این نشریه سعی شده است تا حد ممكن به صورت كاربردی به آن 

 پرداخته شود.
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 تاريخچه پايه های رويشی سیب

 د كه نخستین پایه های پاكوتاه كننده سیب شامل دو دسته بودند: تاریخ نشان می ده

 دسته اول به عنوان پارادیس فرانسوی خیلی پاكوتاه كننده 

 . هدسته دوم به عنوان پارادیس ) دوسین( كمتر پاكوتاه كنند

انجام گرفته در اروپا  8111طبقه بندی پایه های پاكوتاه كننده به عنوان پارادیس یا دوسین در اواسط دهه 

نوع پایه كوتاه كننده از نوع پارادیس را در كتابش تحت عنوان  84 8، توماس رویورس8171است. در سال 

‹‹Miniature Fruit Garden  ›› .ذكر كرده است 

با جمع آوری پایه  8982كارهای تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقاتی ایست مالینگ در كنت انگلستان در سال 

 پارادیس و دوسین از اطراف دنیا جهت تعیین هویت و شناسایی آنها شروع شد. هایی تحت عنوان 

منبع به دست آورد.  82كلكسیون را از  78كاررا آغاز كرد و توسط هاتون دنبال شد، هاتون  2ولینگتون

 8می از برای اینكه پایه های مشخص شده دوباره با هم اشتباه نشوند پیشنهاد كرد، هر پایه با اعداد رو 8هاتون

 د. انتخاب اعداد برای هر پایه بر مبنای اندازه درخت نبود. ننامگذاری شو 24تا 

نخستین برنامه اصالحی پایه سیب در ایستگاه تحقیقات ایست مالینگ شروع شد. بسیاری از  8987درسال 

لوده شده بودند، باغها در كشورهای مستعمره انگلستان به ویژه در نیوزیلند و استرالیا به شته مومی سیب آ

و ایستگاه تحقیقات ایست مالینگ برنامه های  4ن اینسابرای ایجاد پایه مقاوم به این آفت انستیتوی ج

 8981در دهه  MI793, MI.778مثل  1مشتركی را در این زمینه شروع كردند، سریهای مرتون ایمیون

به  8922در سال  MM115 ، MM101مثل  (MM)معرفی شدند و به دنبال آن سریهای مالینگ مرتون 
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بازار عرضه شدند. مقاومت پایه های سریهای فوق الذكر به شته مومی سیب از والدشان یعنی رقم نورثرن 

به دلیل عدم مقاومت  8924اسپای به آنها منتقل شده است. برنامه های اصالح پایه سیب در لهستان در سال 

زیاد آن منطقه شروع شد. در این برنامه سیب رقم كافی پایه های مالینگ و مالینگ مرتون به سرمای 

پایه پس  چهاركلون انتخاب گردید از میان آنها  21تالقی داده شد و بعد از گزینش اولیه  M9با  2آنتونوكا

به سرما و مقاومت قابل مالحظه به  ت، مقاوم گیاز دو فصل آزمایش زمستانه با مشخصات پاكوتاه كنند

معرفی گردید. در روسیه پایه های سازگار به شرایط آب و  Pتحت عنوان سری پوسیدگی طوقه انتخاب و 

شناخته می  Budمعرفی شد كه با نام اختصاصی  8هوایی آن كشور تحت عنوان سری های بودآگوسكی

پایه های هیبرید  -كار اصالح پایه ها شروع شد و دو سری شامل:  الف( 8962شوند. در اوتاوا در سال 

با شماره های  OHو  Oسری پایه ای كلونی اوتاوا معرفی شدند كه تحت عنوان  -و ب(بذری اوتاوا 

بذور حاصل از گرده افشانی آزاد پایه های مالینگ بعالوه  8922مختلف نامگذاری شده اند. در سال 

نوع از این پایه ها براساس  26آلنارپ و روبوستاجمع آوری و در دانشگاه ، میشیگان كاشته شدند و 

 نامگذاری شدند.  MACاومت به شته مومی و صفات مطلوب خزانه ای انتخاب و تحت عنوان مق

نهال بذری حاصل از گرده افشانی آزاد كه والدین آنها سریهای  821در جنوای نیویورك از  8928در سال 

 8نامگذاری شدند.  CGن اسپای بوده انتخاب شدند و تحت عنوان رمالینگ و مك اینتاش و نورث

مختلفی انجام و  های اكنون نیز برنامه های اصالحی پایه در این مركز ادامه داشته و باتركیب های تالقی هم

 (. 8ارزیابی و معرفی شده اند ) ، نتاج حاصل

 

 
                                                 
1-Merton Immune    2-Antonovka 3-Budagovesky  
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 مزايای استفاده از پايه های رويشی در سیب

جارتی به صورت ارقام سیب حاصل از كشت بذر شبیه به اصل نمی باشند. به همین دلیل درختان سیب ت

همگروهی از طریق پیوند جوانه یا پیوند شاخه رقم میوه برروی یك پایه تكثیر می شوند از این رو یك 

درخت میوه از دو یا چند قسمت كه از نظر ژنتیكی متفاوت می باشند، یعنی رقم پیوندك در قسمت بیرون 

استفاده اثرات عمده ای بر رشد و  از خاك و رقم پایه در داخل خاك تشكیل می گردد. نوع پایه مورد

ظرفیت تولید پیوندك در طول عمر باغ می گذارد. پایه های بذری به دلیل القاء قدرت رشد زیادتر در 

پیوندك و ناهماهنگی رشد درختان پیوندی برروی آنها به دلیل هتروزیگوس و دیر به بار نشستن درختان 

 ند. پیوندی برروی آنها از اهمیت كمتری برخوردار

 اما پایه های رویشی با توجه به موارد ذیل اهمیت ویژه ای در محصول سیب دارند. 

  ) كنترل رشد پیوندك ) پاكوتاه كنندگی 

  تاثیر بر ظرفیت تولید در رقم پیوند شده برروی آن هم در مراحل اولیه ) پیش باری ( و هم در

 دوران بلوغ

 تخاب پایه های سازگار با اقلیم های مختلف(.)انسازگاری با انواع خاك و شرایط آب و هوایی 

  مقاومت در برابر بیماریها و آفات 

از نقطه نظر كنترل اندازه درخت ) كه قدرت رویشی درخت نیز نامیده می شود ( گستره كاملی از درختان 

ای خیلی بزرگ برروی پایه های بذری یا همگروهی قوی تا درختان بسیار كوچك پیوند شده برروی پایه ه

بسیار پاكوتاه كننده كه ممكن است كمتر از یك دهم اندازه درختان پیوند شده برروی پایه های قوی باشند 
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موجود می باشند. اندازه درخت ،  تراكم كاشت درخت را تعیین می نماید و تراكم كاشت درخت بر تولید 

ی شود كه در تراكم باال، درختان زودهنگام در هكتار تاثیر می گذارد، تولید كمتر در هكتار وقتی حاصل م

بزرگ و قوی را نتوان در فضای منظور شده محدود نگهداشت و یا وقتی كه در تراكم های پایین ، درختان 

 پاكوتاه نتوانند فضای تعیین شده خود را پر كنند. 

تنك پایه های پاكوتاه از طریق كاهش رشد شاخه ها و در نتیجه، ایجاد یك درخت كوچك تر ، هزینه 

كردن، تربیت ، برداشت و هرس را در مقایسه با درختان بزرگ كمتر می نماید. كنترل قدرت رشد رویشی  

به كمك روشهای هرس و تربیت ، به ویژه در قسمت های فوقانی درختان امكان پذیر بوده و این عمل در 

بزرگ تر پیوند شده برروی درختان پیوند شده برروی پایه های پاكوتاه كننده خیلی آسان تر از درختان 

پایه های قوی می باشد. كنترل رشد شاخه ها برروی پایه های قوی از طریق هرس و تربیت ، اگر غیر ممكن 

نباشد، بیش از حد مشكل است، در بیشتر موارد، رشد به اندازه كافی كنترل نگردیده و منجر به سایه دار 

 ن میوه می شود. شدن شدید و در نتیجه كاهش تولید و كیفیت پایی

با افزایش تراكم  واز آنجائی كه تولید زودهنگام در هكتار در بیشتر باغ های جدید یك هدف می باشد

فقط از راه استفاده از درختان پیوند شده  باال كاشت افزایش می یابد. رسیدن به عملكردهای زودهنگام

باشد. تولید محصول زودهنگام ناشی از پایه  برروی پایه های پاكوتاه كننده در تراكم باال امكان پذیر می

كاهش رشد بیشتر درخت می باشد. محصول  ی می باشد كه هماناهای پاكوتاه كننده دارای مزیت دیگر

سنگین اولیه، رشد شاخه ها را كاهش داده و حفظ اندازه درخت در محدوده فضای منظور شده را آسانتر 

 به دلیل عدم رشد كافی درختان صدمه خواهند دید.  پایه هااین گونه می سازد. اما در خاك های فقیر
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 تاثیر پايه بر ظرفیت تولید درخت 

پایه هایی كه باعث به گل نشستن پیوندك و تشكیل میوه در طول چند سال اول بعد از كاشت درخت در 

وی پایه های باغ می گردند، پیش بار نامیده می شوند. این یك واقعیت است كه درختان پیوند شده برر

پاكوتاه كننده پیش بارتر از درختان پیوند شده برروی پایه های قوی می باشند. پایه های پاكوتاه كننده مانند 

M9, P2, M27  وBud9  وM26  پیش باری بیشتری ازMM111  را باعث می شوند. درختان پیوند

امكان  در آنها تولید زودهنگامشده برروی پایه های بذری كه دارای خاصیت پیش باری كمتری هستند و 

پذیر نمی باشد. تولید میوه در مرحله تاج كامل درخت بستگی به نوع پایه دارد و پایه های پاكوتاه كننده و 

 د زیرا:ننیمه پاكوتاه همیشه پربار تر از پایه های بذری و همگروهی قوی می باش

رات برای توسعه ساختمان درخت ) چوب( الف( در درختان قوی بخش قابل مالحظه ای از منابع كربوهید

 بكار می رود و از این رو قند كمتری جهت تشكیل میوه قابل دسترس می باشد. 

ب( درختان قوی نیاز به هرس بیشتری داشته و این عمل به نوبه خود باعث تحریك بیشتر رشد رویشی می 

 ذ نمی كند.شود.ج( نور آفتاب در درختان قوی به مقدار كافی به داخل تاج نفو

 سازگاری با انواع خاك و آب و هوا

رشد درخت برروی یك پایه پاكوتاه كننده در بعضی خاك ها ممكن است غیر كافی و در خاك های 

و قابلیت دسترسی  pH، بافت، درجه تراكم، خاك دیگر رضایت بخش و یا حتی بیش از حد باشد. عمق

ندگی ریشه بر رشد درخت تاثیر می گذارند. آزمون عناصر غذایی خاك همگی از راه اثر بررشد و پراك

باال ، حالت ماندابی یا خاك هایی كه به  pHخاك قبل از كاشت ضروری می باشد. حاصلخیزی كم ، 
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طور شدید متراكم می باشند را باید قبل از كاشت بهسازی نمود. به منظور حل مشكالت مذكور ممكن 

 ، احداث زهكش یا كشت برروی پشته باشد. است نیاز به اصالح و زیر و رو كردن خاك

متفاوت می باشند و تحمل پایه ها به دماهای  نپایه های سیب از نظر حساسیت به صدمه ناشی از دمای پایی

، برای مثال ، اگر یك پایه دیرتر به خواب برود، ممكن پایین در زمانهای مختلف سال نیز متفاوت است 

ا حساس باشد اما در اواسط زمستان وقتی كه درخت به طور كامل به است در اواخر پاییز نسبت به سرم

كمترین مقاومت  MM106, M9, M7, M4های باشد. پایه  می حالت خواب برود فوق العاده مقاوم

بیشترین تحمل در برابر دماهای پایین   MM111, M26, P22, P2, B9اما پایه های  ،زمستانه را داشته

 نشان می دهند. 

 ه بیماريهامقاومت ب

پایه هایی رویشی سیب نیز همانند ارقام مختلف پیوندك از نظر حساسیت به بیماریها متفاوت می باشند. 

پوسیدگی طوقه و آتشك ممكن است به پایه ها به طور شدید صدمه وارد كرده و در موارد زیادی می 

ه و شرایط محیطی مناسب برای تواند باعث مرگ درخت بشود. از آنجائی كه عوامل بیماری زا فراگیر بود

آلوده ساحتن پیوندك و پایه می باشند. مقاومت ژنتیكی پایه در برابر این عوامل بیماریزا موثرترین روش 

 كنترل می باشد. 

به نسبت  MM111, M7, M2 پایه هایدر برابر پوسیدگی طوقه مقاوم و M4, M9, B9پایه های 

می باشند. آبیاری بیش از حد و  MM104, MM106, M26مقاوم می باشند. پایه های حساس شامل 

 .باال بودن ظرفیت نگهداری آب خاك می تواند وقوع پوسیدگی طوقه را در پایه های حساس افزایش دهد

را می توان به  MM106, M26, M7در خاك های سبك و با اجتناب از آبیاری بیش از حد ، پایه های 
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در صورت آلوده های مهم دیگر می توان به آتشك اشاره كرد، از بیماریطور موفقیت آمیز كشت كرد. 

شدن پایه ، آتشك می تواند منجر به تلفات وسیع درختان گردد. در ارقام سیب حساس به آتشك مثل 

گاال، آیدارد ، فوجی ، جاناتان و جاناگلد و برابرن عامل آلودگی می تواند از درون به پایه منتقل شود و در 

باعث خشكیدگی كامل درخت بشود. عامل بیماری آتشك ممكن است پایه را به طور پایه های حساس 

سال به طور عام تلفات ناشی از آتشك بیشتر  2مستقیم از طریق پاجوش ها آلوده نماید، در درختان كمتر از 

آلوده شدن پیوندك و تلفات بعدی انشعابات درخت مسئله خیلی جدی می .از درختان مسن تر می باشد

های خیلی حساس به شد ولی اگر به دنبال آن پایه نیز آلوده گردد وضعیت مصیبت بار خواهد بود. پایه با

بوده  M27و  MM111مقاومتر از  MM106, M4می باشند. پایه  M26، مارك و  M9آتشك شامل 

 مقاومتر از تمام آنهاست. M7و پایه 

ه كننده و مقاوم به آتشك اصالح ومعرفی شده اند. اخیراً در ایستگاه كرنل واقع در جنوا پایه های پاكوتا

مقاومت به شته مومی در نتیجه كارهای اصالحی برروی پایه های مالینگ بدست آمده است. اما پایه های 

 پاكوتاه كننده نیستند.  MM111, MM106مقاوم به شته مومی شامل 

 گره های پوستی ، ريشه جوش و متورم شدن محل پیوند در سطح خاك  

و منجر به رشد نامنظم تنه درخت می  هگره های پوستی حاصل تشكیل ریشه های اولیه برروی ساقه بود

گردد. گره های پوستی محل مناسبی برای آلودگی توسط عوامل بیماری زا و تغذیه حشرات می باشد. به 

ست باالی منظور كاهش خطر، در پایه های حساس ، هنگام كاشت درخت در باغ، محل پیوند باید در

سطح خاك قرار گیرد و در عین حال باید به قدر كافی بیرون از خاك قرار گیرد تا پیوندك ریشه تولید 

و  M26  ،M7، مارك ،  Bud 146نكند. پایه هایی كه گره های پوستی فراوان تولید می كنند شامل 
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MM111 شه ها منشاء می گیرند و می باشند. ریشه جوش ها ، شاخه هایی هستند كه به طور مستقیم از ری

آلوده شدن درخت توسط عوامل منبع حذف آنها به طور مرتب كار پر هزینه ای می باشد و به عنوان 

 ریشه جوش فراوانی تولید می كنند.  MAC24, M7بیماریزا مانند آتشك عمل می نمایند،پایه های 

را در سطح خاك احاطه می كند و  برآمدگی غده مانندی پایه (MAC9)در بعضی از پایه ها مانند مارك 

 این برآمدگی با گال طوقه متفاوت است. 

 استقرار در خاك

سیستم ریشه پایه های پاكوتاه كننده در مقایسه با پایه های قوی تر ، شكننده تر بوده و توسعه كمتری پیدا 

های پاكوتاه  درختان حاصل برروی پایه .كرده و تمایل به پخش غیر یكنواخت در خاك نشان می دهند

( برای جلوگیری از خوابیدگی یا شكستن ناشی از Bud9، مارك و  M9یا كوچك تر )  M26كننده 

محصول سنگین نیاز به قیم دارند. در درختان پرمحصول ، هم رطوبت خاك و هم باد سبب افزایش خطر 

در درختان  خوابیدگی ، ریشه كن شدن درخت یا شكستن درخت می شوند. سیستم نگهدارنده و قیم

 نقش نگهدارنده درخت نیز دارند.  ،پاكوتاه به عنوان وسیله تربیت

در نهالستان ، پیوند زدن پایه در ارتفاع باالتر از حد معمول و كاشت عمیق ریشه ها در باغ ، در كاهش 

مشكل استقرار ضعیف در این نوع پایه ها كمك می نماید، اما این عمل در خاك های دارای زهكشی 

 . ( 4)ف خطرناك استضعی
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 معرفی انواع پايه های رويشی سیب

M7: 

و دوسین ,VII,EM7نوعپایه نیمه پاكوتاه كننده ای است از سری اولیه پایه های مالینگ كه به نام های 

درصد بزرگ  81درختان بذری بوده و حدود  اندازه درصد 61تا M721  معروف می باشد.اندازه درختان 

می باشد. این پایه به طور كلی برای كشت های پر تراكم بیش از اندازه قوی است ، M26 تر از درختان 

 81وسیع ترین پایه رویشی است كه در طول M7مگر اینكه ارقام ضعیفی چون دلیشز روی آن پیوند شود. 

سال گذشته در كشور آمریكا كشت شده است .این پایه پر محصول بوده و در گستره وسیعی از انواع 

و شرایط آب و هوایی سازگار می باشد. این پایه به روش خوابانیدن كپه ای به آسانی تكثیر می شود. خاك 

می باشد. این پایه نسبت M9كارایی عملكرد و پیش باری آن كمتر از سایر پایه های پا كوتاه كننده از قبیل 

اشد ، ولی  مقاومت  آن به شته مومی سیب حساس است . اگرچه این پایه حساس به پوسیدگی طوقه می ب

اگر چه در برابر M7در مزرعه متوسط می باشد. مقاومت این پایه نسبت به بیماری آتشك متوسط است . 

می باشد ، ولی در بیشتر مناطق پرورش M9سرمای زمستانه مقاوم محسوب نمی شود و از این نظر شبیه به 

بیشتر در اثر تولید محصول سنگین M7،  درختان  سیب به اندازه كافی مقاوم بوده است . در مناطق باد خیز

روی زمین می خوابند . در چنین شرایطی توصیه می شود در سال های اول قسمت پایین تنه درخت تا 

 .سانتی متری به قیم بسته شود 91ارتفاع حدود 

P1  : 

كه  از تالقی  نیمه پا كوتاه كننده حاصل برنامه بهنژادی گیاهی در كشور لهستان می باشد یك پایه

M4 . آنتونوكا به دست آمده است*P1درختانی را به وجود آورده است كه از نظر اندازه شبیه بهM7 می

  درختانی را بوجود آورد كه گستره اندازه آنها بین P1باشند. ولی ، در مطالعات انجام گرفته در اروپا، 
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M9و M26  می باشد. كارایی عملكردP1ر از در مناطق مختلف پایین تM9  و قابل مقایسه با

M26وM7 .بوده استP1 به آسانی تكثیر می شود و دارای ریشه جوش كم است. در این پایه ، حلقه ای

از گره های فراوان پوستی كوچك ، به طور معمول درست زیر محل پیوند به وجود می آید كه ممكن 

 P22و P2بوده واز M7و M9ه است به صورت یك مسئله جدی در آید. از نظر مقاومت زمستانه شبی

به پوسیدگی طوقه مقاوم است ولی در برابر بیماری آتشك و شته مومی حساس  P1كمتر است. پایه O.3و

 (.86می باشد)كد

P.22: 

پایه بسیار پا كوتاه كننده حاصل برنامه بهنژادی پایه های سیب كشور لهستان می باشد كه از تالقی   یك 

و         M.7درختی را به وجود می آوردكه اندازه آن بین P.22 ست.پایه منشاءگرفته ا*M9 آنتونووكا

M9EMLA می باشد. این پایه پیش بار بوده و دارای كارایی عملكرد باالیی، همانند M9است. پایه 

P.22 نیاز به قیم دارد. این پایه بسیار مقاوم به سرما وقابل مقایسه باM26,O.3,BUD.9,وp.2 بوده و

می باشد.تكثیر آن تا حدودی مشكل است اما مقاوم به پوسیدگی طوقه و  M7وM9م تر از بسیار مقاو

 حساس به آتشك و شته مومی سیب است. 

O.3 : 

 یك پایه پا كوتاه كننده می باشد كه در اوتاوای كانادا اصالح شده است و منشا ء آن تالقی  3-اوتاوا  

M9بین می باشد . با رقم مقاوم به سرمای سیب زینتی به نام روO.3 درختی را به وجود می آورد كه هم

نیاز O3است. درختان پیوند شده بر روی M26و كوچك تر از M9 EMLAاندازه یا كمی بزرگ تر از 

پیش بار می باشد. تكثیر این پایه از طریق خوابانیدن كپه ای بیش از حد مشكل است O.3به قیم دارند. پایه 
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با بكار بردن مواد گیاهی  جوان تر و استفاده از تكنیك كشت بافت بهبود  . لیكن این مشكل را می توان

بسیار مقاوم به سرما است . این پایه مقاوم به پوسیدگی طوقه ولی حساس به بیماری آتشك و O.3بخشید. 

 شته مومی می باشد و دارای گره های پوستی و ریشه جوش كمتری است. 

G65: 

از برنامه بهنژادی گیاهی دانشگاه  8998پا كوتاه كننده است كه در سال یك پایه جدید بسیار  62-ژنوا 

 Beauty Crabكرنل در ژنوا ، در ایالت نیویورك معرفی شده است . منشاء این پایه تالقی بیوتی كرب )

*)M27 می باشد. درخت پیوند شده بر رویG.65  كوچك تر ازM9 بوده و پیش بار و پر محصول

به بیماری آتشك و پوسیدگی طوقه مقاوم و به شته مومی سیب G.65به قیم دارد. پایه  است. این پایه نیاز

 حساس است. این پایه دارای گره های پوستی و پاجوش كم تر می باشد. 

Mark: 

به وسیله دانشگاه  8979نامیده می شد ، پایه پاكوتاه كننده ای است كه در سال  MAC.9مارك كه قبال 

می باشد. پایه مارك  M9فی گردید. مارك یك پایه بذری ناشی از گرده افشانی آزاد ایالتی میشیگان معر

است.مارك بسیار پیش بار   M9EMLA%  كوچك تر از 81درختی را بوجود می آورد كه در حدود 

است. اگر در درختان عمل تنك كردن به مقدار كافی صورت  M9بوده و دارای كارایی عملكرد شبیه به 

یل این پایه نسبت به بار آوری سنگین در درختان پیوندی جوان ممكن است باعث كوتولگی نگیرد ، تما

گردد. درختان پیوند شده بر روی پایه مارك نیاز به قیم دارند. پایه مارك به روش خوابانیدن كپه ای به 

مومی سیب خوبی تكثیر می یابد. این پایه مقاوم به پوسیدگی طوقه ولی حساس به بیماری آتشك و شته 

، بر روی پایه مارك گره های پوستی تشكیل می شود. به این دلیل هنگام كاشت  M26است . همانند پایه 
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در باغ ، پایه باید به طور كلی زیر خاك قرار گیرد. درختان پیوند شده بر روی پایه مارك پاجوش تولید 

مكن است به دلیل تنش خشكی نمی كنند. در بعضی شرایط ، فقدان قدرت رویشی كافی و یكنواختی م

باشد. بر آمدگی غده مانند مشخصی پایه مارك را در سطح خاك می پوشاند. دلیل متورم شدن پایه در 

سطح خاك معلوم نیست . این عارضه ممكن است ویژگی طبیعی پایه مارك باشد. اثرات این عارضه بر 

ی رشد در سطح خاك را نباید با متورم روی رشد درخت و بار آوری آن مطالعه نشده است . این پر آور

شدن پیوندك در محل اتصال پایه و پیوندك كه در بیشتر پایه های پا كوتاه كننده بوجود می آید اشتباه 

 نمود.

B62-396 : 

 M9یكی از سلكسیونهای بوداگوسكی از مؤسسه منچورین روسیه است از نظر القاء قدرت رشد معادل پایه 

متهر مهی    8تها   2رنگ ودرختان ده ساله پیوند شده برروی این پایه حداكثر بهه ارتفهاع   می باشد. برگها قرمز 

رسند. قابلیت ریشه زایی باالئی داشته و مشكل آن این است كهه تعهداد پایهه ههای ریشهه دار كمهی از گیهاه        

باشد درصد از پایه های ریشه دار بدست آمد از گیاه مادری درجه یك می  91تا  12مادری بدست می آید 

مهی تهوان بهه اسهتقرار ضهعیف آن در خهاك        B62-396میلی متر قطر پایه ریشه دار (.از معایب پایه  88-7) 

اشاره نمود كه نیاز به استفاده از قیم داشته و در اثر بارسنگین می شكند، به بادهای خیلی شدید حساس بوده 

است اما مقاوم به سهرما بهوده ریشهه    و نهالها در محل پیوند شكسته می شوند.حساس به شرایط تنش خشكی 

 درجه سانتیگراد دمارا تحمل می كنند. -ºC 41تا  -ºC 81درجه سانتیگراد و شاخه هایش  -ºC 86هایش تا 

این پایه گره هایی پوستی زیادی داشته و در مقایسه با سهایر پایهه هها بهه شهرایط نامسهاعد تغذیهه ای تحمهل         

سانتی متر عمق خاك می رسد، ارقام پیوند شده برروی این  41تا  2بیشتری دارد. حداكثر گسترش ریشه از 



 07 

 

پایه از رشد ضعیف تری برخوردار بوده و به دلیل تولید شاخ و برگ اندك، بهه میهزان كمتهری در معهر      

كیلوگرم  21بیماری شانكر باكتریایی قرار می گیرد و مقاومت نشان می دهد. رقم پیوندی برروی این پایه تا 

كیلوگرم میهوه بهرروی درخهت حفهظ شهود. درختهان بهه فاصهله          82ید می كند اما بهتر است تا محصول تول

 متر در باغ كاشته می شوند. 2/8×2/8

B57-545  : 

این پایه از روسیه وارد شده و دارای برگهای نسبتاً قرمز است و فرم درخت پیوندی برروی این پایهه گهردو    

ت سیب بالروس برروی این پایه پیوند شده اند، پایهه ههای نیمهه    درصد از باغا 22تا  21توپی شكل است و 

متر می رسد. پاجوش دههی زیهادی دارد امها از سهرعت      4پاكوتاه، بوده و اندازه درخت پیوندی حداكثر به 

رشد كمی برخوردار بوده و مدت زمان زیادی باید در خزانه باقی بماند تها قابهل پیونهد شهود. قابلیهت ریشهه       

 درصد از پایه ها تولید ریشه می كنند. 91داشته و زایی باالیی 

گسترش ریشه این پایه در سال اول پایین بوده و حساس به سله بستن خاك است بنابراین خاك بایهد تهویهه   

استقرار خوبی در خاك داشته و فقط تا سال سوم پس از كاشت نیهاز بهه    B57-545مناسبی داشته باشد. پایه 

اشته و به دلیل اینكه سطح ساقه صاف بوده به راحتی قابل پیوند است. رقم پیونهدی  رقم دارد. گره پوستی ند

متهر در بهاغ كاشهته مهی      4×2كیلوگرم محصول تولید می كند. درختان بهه فاصهله    82تا  81برروی این پایه 

 شوند.

B57-118 : 

متر رشد می كنند در كشور  4تا  2/8پایه ای نیمه پاكوتاه بطوریكه درختان پیوندی برروی این پایه حداكثر 

درصد از باغات سیب برروی این پایه پیوند شده  21تا  42بالروس از استقبال بسیار خوبی برخوردار بوده و 
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اند، استقرار خوبی در خاك داشته و نیاز به قیم ندارد. قابلیت ازدیادی آن باال بوده و از یك هكتار خزانه تا 

هزار نهال ظرفیهت بهالقوه دارد. برگههایش     821خوب تولید می شود و تا  هزار پایه ریشه دار با كیفیت 811

قرمز رنگ و مقاوم به سرما است. پوست سهاقه صهاف و قهدرت رشهدی آن در خزانهه خیلهی باالسهت و بهه         

 راحتی قابل پیوندمی باشد با بعضی از ارقام مثل زاسالوسكی ناسازگاری نشان داده است.

M9- یه ها در تمام دنیا هم به صورت پایه و هم به صورت میانپایه پاكوتاه كننده این پایه بیش از سایر پا

مورد استفاده است،پوست ساقه به رنگ قرمز مایل به نقره ای، مختصر كركدار و برجستگی های كوچكی 

نیز در هر طرف گره های جوانه دیده می شود.در شرایط مطلوب به روش خوابانیدن كپه ای نسبتاً خوب 

شكننده بوده و  M9ی دهد،اما ریشه دهی به طریق قلمه های خشبی خیلی مشكل است،ریشه های ریشه م

شكسته می شوند بنابراین درختان پیوند شده بر روی این پایه نیاز به قیم دارند.تمایل زیاد پایه   به آسانی

M9اء زود باردهی و پر به تولید پاجوش، حساسیت آنرا به بیماری آتشك افزایش می دهد، اما به دلیل الق

 (.8)شكلباری پیوندك استفاده فراوان دارد

 

 M9پایه-(8شكل) 
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M27- این پایه حاصل تالقیM13 وM12 بوده و جزء پایه های خیلی پاكوتاه كننده است. 8929در سال

ده و نیاز به قیم دارد،از هستند، خیلی زودبارM9درختان بر روی این پایه كوچكتر از درختان بر روی 

M27 به طور وسیع بعنوان پایه استفاده نمی شودو بیشتر بعنوان میانپایه مدنظر است،این پایه با روش

خوابانیدن به راحتی ریشه دار می شود و با توجه به خاصیت پاكوتاه كنندگی قوی در كشت های خیلی 

 .(2)شكلمتراكم می توان آنرا به كار برد

 
 M27پایه-(2شكل)

 

 

B9- پایه ای پا كوتاه كننده و با برگ قرمز رنگ است، از تالقیM8 ورد استاندارد به وجود آمده و از نظر

است، آزمایشات نشان داده است كه از نظر حساسیت به آتشك، شته مومی M9پتانسیل پاكوتاهی مشابه 

ا و بیماری پوسیدگی طوقه مقاوم است،اما دشوار تر از است اما به سرمM9وشكنندگی ریشه ها شبیه 

M9(8)شكلازدیاد می شود. 
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 B9پایه  -8شكل

8- Pb4 

این پایه از بذور حاصل از گرده افشانی آزاد سیب رقم پارادیزكا بوداگوسكی بدست آمهده اسهت و باعهث    

ردد. میوه دهی ارقام پیوند شده برروی این پایهه از سهال دوم   القاء پاكوتاهی در ارقام سیب پیوند شده می گ

شروع می شود . ریشه در تمام سطوح خاك پراكنده شده استقرار مناسبی در خهاك نداشهته و نیهاز بهه قهیم      

 دارد.خصوصیات مورفولوژیكی پایه  اندازه پایه كوچك و دارای شاخه های كوتاه با پوست قهوه ای تیره با 

تخم مرغی شكل می باشد.خصوصیات بیولوژیكی از زمان خاك دهی تا ریشه دهی پایه هها  برگهای سبز و 

روز طول می كشد ، مقاوم به سرمای زمستان مقاوم به بیماری سهفیدك و لكهه سهیاه بهوده و طهول دوره       21

ار می شاخه ریشه د81تا  1روز می رسد.میانگین گیاهان ریشه دار شده از گیاه مادری به  871رویشی آن به 

هزار پایه استاندارد از یك هكتار گیهاه مهادری قابهل دسهتیابی      69تا  67رسد. پایه دارای رشد خوب بوده و 

است.این پایه سازگاری بسهیار خهوبی بها تمهام ارقهام تجهارتی سهیب بهالروس داشهته و دارای گهواهی مهی            

متر بین درختان در بهاغ كشهت مهی     8متر بین ردیف و  4تا  2/8باشد.نهالهای سیب برروی این پایه با فاصله 

 شوند.
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 pb4پایه پاكوتاه كننده سیب -(4شكل)                                 

 

2- B62-396   یكی از سلكسیونهای بوداگوسكی از مؤسسه منچورین روسیه است از نظر القاء قدرت رشهد

 2برروی این پایه حداكثر به ارتفهاع  می باشد. برگها قرمز رنگ ودرختان ده ساله پیوند شده  M9معادل پایه 

متر می رسند. قابلیت ریشه زایی باالئی داشته و مشكل آن این است كه تعداد پایه های ریشه دار كمهی   8تا 

درصد از پایه های ریشه دار بدست آمد از گیاه مادری درجه یهك   91تا  12از گیاه مادری بدست می آید 

 ریشه دار (.میلی متر قطر پایه  7-88می باشد ) 

می توان به استقرار ضعیف آن در خاك اشهاره نمهود كهه نیهاز بهه اسهتفاده از قهیم         B62-396از معایب پایه 

داشته و در اثر بارسنگین می شكند، به بادهای خیلی شدید حساس بوده و نهالها در محل پیوند شكسهته مهی   

 شوند.

درجه سانتیگراد و شهاخه   -ºC 86یشه هایش تا حساس به شرایط تنش خشكی است اما مقاوم به سرما بوده ر

 درجه سانتیگراد دمارا تحمل می كنند. -ºC 41تا  -ºC 81هایش 

این پایه گره هایی پوستی زیادی داشته و در مقایسه با سهایر پایهه هها بهه شهرایط نامسهاعد تغذیهه ای تحمهل         

رسد، ارقام پیوند شده برروی این سانتی متر عمق خاك می  41تا  2بیشتری دارد. حداكثر گسترش ریشه از 



 22 

 

پایه از رشد ضعیف تری برخوردار بوده و به دلیل تولید شاخ و برگ اندك، بهه میهزان كمتهری در معهر      

كیلوگرم  21بیماری شانكر باكتریایی قرار می گیرد و مقاومت نشان می دهد. رقم پیوندی برروی این پایه تا 

كیلوگرم میهوه بهرروی درخهت حفهظ شهود. درختهان بهه فاصهله          82محصول تولید می كند اما بهتر است تا 

 متر در باغ كاشته می شوند. 2/8×2/8

این پایه از روسیه وارد شده و دارای برگههای نسهبتًا قرمهز اسهت و فهرم درخهت پیونهدی         B57-545پایه  -8

ایهه پیونهد   درصد از باغات سیب بهالروس بهرروی ایهن پ    22تا  21برروی این پایه گردو توپی شكل است و 

متهر مهی رسهد. پهاجوش دههی       4شده اند، پایه های نیمه پاكوتاه، بوده و اندازه درخت پیوندی حهداكثر بهه   

زیادی دارد اما از سرعت رشد كمی برخوردار بوده و مدت زمان زیادی باید در خزانه بهاقی بمانهد تها قابهل     

ها تولید ریشه مهی كنند.گسهترش ریشهه ایهن     درصد از پایه  91پیوند شود. قابلیت ریشه زایی باالیی داشته و 

پایه در سال اول پایین بوده و حساس به سله بستن خاك است بنابراین خاك باید تهویه مناسبی داشته باشد. 

استقرار خوبی در خاك داشته و فقط تا سهال سهوم پهس از كاشهت نیهاز بهه رقهم دارد. گهره          B57-545پایه 

ساقه صاف بوده به راحتی قابل پیوند است. رقم پیوندی برروی این پایه پوستی نداشته و به دلیل اینكه سطح 

 متر در باغ كاشته می شوند. 4×2كیلوگرم محصول تولید می كند. درختان به فاصله  82تا  81

متهر رشهد    4تا  2/8پایه ای نیمه پاكوتاه بطوریكه درختان پیوندی برروی این پایه حداكثر B57-118پایه  -4

درصد از باغات سیب برروی  21تا  42كشور بالروس از استقبال بسیار خوبی برخوردار بوده و می كنند در 

این پایه پیوند شده اند، استقرار خوبی در خاك داشته و نیاز به قیم ندارد. قابلیت ازدیادی آن باال بهوده و از  

ههزار نههال ظرفیهت     821تها  هزار پایه ریشه دار با كیفیت خوب تولید مهی شهود و    811یك هكتار خزانه تا 
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بالقوه دارد. برگهایش قرمز رنگ و مقاوم به سرما است. پوست ساقه صاف و قهدرت رشهدی آن در خزانهه    

 خیلی باالست و به راحتی قابل پیوندمی باشد با بعضی از ارقام مثل زاسالوسكی ناسازگاری نشان داده است.

MM106-  این پایه از تالقیM1ود آمده است و به دلیل زودباردهی ارثی سهریعاً  و نورسرن اسپای به وج

مشهور شد،درختان بر روی این پایه استقرار مناسبی داشته و جزء پایه های نیمه پاكوتاه كننده است،پاجوش 

دهی ندارد، حساس به پوسیدگی طوقه بوده و به دلیل خزان دیر هنگام،مقاومت پیوندك را به سرما كهاهش  

 می دهد.

MM111- درصهد درختهان    91های نیمه قهوی اسهت و درختهان پیونهدی بهر روی آن بهه انهدازه        جزء پایه

پیوندی بر روی پایه های بذری می رسند، از این پایه هنوز هم در خاكهای فقیر وسبكتر اسهتفاده مهی شهود.    

ص این پایه در خزانه به آسانی ازدیاد شده و با داشتن برگهای خشن و زبر، ساقه نازك و راست قابل تشهخی 

 (. 8بیشترین مقاومت به خشكی خاك دارد) MM111است،آزمایشات نشان داده است كه 

یكی از ارقام سیب بومی استان اصفهان می باشد. بررسی ها نشان داده است كهه ارتفهاع    -آزايش اصفهان

شهی  متر مهی رسهد.میزان رشهد روی    2سانتیمتر متفاوت بوده و بندرت به  871تا  821درختان مسن این رقم از

سانتیمتر متغیر است.پوست تنه قهوه ای ،رنگ شاخه هها قرمهز روشهن، تهاج      82-21سالیانه شاخه های آن از

درخت حالت آویزان ودر ارتفاع كم شكل می گیرند. گلها قرمزتا صورتی روشن و خود ناسهازگارند،میوه  

د. قلمهه ههای   گهرم مهی رسهن    41-21به رنگ سبز روشن مایل به زرد،مخروطی كوچك و بهه وزن متوسهط   

خشبی این رقم بها اسهتفاده از هورمونهها قابلیهت ریشهه دههی داشهته )سهخت ریشهه زا(وبها اسهتفاده از روش            

خوابانیدن نیزریشه دار می شود. درختان سیب ارقام  گالب،رد و گلدن دلیشهز روی ایهن پایهه در سهال دوم     
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ك می شود.هیچ گونه عالئم ناسازگاری شروع به گلدهی نمودند،.بنابراین باعث القاء زود باردهی در پیوند

 .(2شكلبین پایه و پیوندك نیز مشاهده نشده است )

 

 

 

 

 

 

 پایه سیب ایرانی )آزایش اصفهان( -(2شكل)

 

یكی از ارقام بومی آذربایجان است و از زمانهای قدیم بعنوان درختچه سیب زینتی در  -گمی آلماسی

به دلیل تاج گسترده و كوتاه، داشتن منظره جالب در زمان باغها و منازل كشت و كار شده است این رقم 

گلدهی و میوه دهی از گذشته مورد توجه باغداران بوده است. . بررسی ها نشان داده است كه ارتفاع 

متر می رسدرشد رویشی سالیانه  2سانتیمتر متفاوت بوده و بندرت به  811تا  821درختان مسن این رقم از

سانتیمتر متغیر است.پوست تنه قهوه ای روشن ،رنگ شاخه ها قرمز ، تاج درخت  21-22شاخه های آن از

بصورت كم ارتفاع و گسترده شكل می گیرند.گلها قرمز رنگ وخود ناسازگار ،میوه به شكل گرد،پهن وبه 

گرم و به تعداد زیاد روی درختان تشكیل می شوند. قلمه های خشبی در  21-61رنگ زرد با وزن متوسط

قم سخت ریشه زاست و بدون استفاده از هورمون ریشه زایی ضعیفی دارند. در خوابانیدن كپه ای و این ر

پی پی ام ریشه زایی تسهیل شده است. درختان سیب ارقام   2211به غلظت IBAشیاری و به كمك 
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زود  گالب،رد و گلدن دلیشز روی این پایه در سال دوم شروع به گلدهی نمودند،.بنابراین باعث القاء

باردهی در پیوندك می شود.هیچ گونه عالئم ناسازگاری بین پایه و پیوندك نیز مشاهده نشده 

 .(6) (عالوه بر این استقرار مناسبی در خاك داشته و نیاز كمتری به استفاده از قیم دارد4است.)

ربهایی مشههد   ( است كه مبداء و منشاء  آن معلهوم نیسهت. بهه اسهم م     crabاز سیبهای ریز) -مربايی مشهد

معروف شده است زیرا بیشتر به مصرف مربا می رسد تا خوراكی رنگ آن قرمز خوش رنهگ بها دم خیلهی    

فروردین ماه  به گل رفته و  27تا  82گرم می رسد.در شرایط كرج  88بلندوكمی معطر ،حداكثر وزن آن به 

ل بهار فهراوان مهی دههد.درخت پها      اوایل شهریور ماه می رسد.در سه الی چهار سالگی به بار نشسته و هر سها 

( بررسی  9كوتاه و كم رشد و بیشتر جنبه زینتی دارد.و بعنوان پا كوتاه كننده نیز میتواند كاربرد داشته باشد.)

ها نشان داده است در بین تمام ارقام داخلی سیب،رقم مربایی مشهد مقاوم ترین رقم به بیماری آتشك بوده 

 (.6شكل) است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه سیب مربایی -6شكل
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 روش های تكثیر پايه های سیب 

: استفاده از بذر ارقام تجاری سیب مثل رد دلیشز و رقم عباسی  به طور تكثیر پايه های سیب به طور جنسی

موفقیت آمیزی به عنوان پایه بذری به كار رفته اند و هیچگونه ناسازگاری بین پایه های بذری و ارقام 

است. پایه بذری عموماً برای ارقام تیپ اسپور كه رشد رویشی محدودی تجاری سیب گزارش نشده 

 (Malus baccata)دارندكاربرد بیشتری یافته است. در نواحی سردتر استفاده از بذور سیب زینتی سیبری 

 در تكثیر سیب مرسوم است.  ،مانند آنتونوكا یكه در برابر سرما مقاوم است و بذور ارقام

 61یوه های فرآوری شده در كارخانجات بوده و این بذور برای جوانه زنی به سرمادهی م ،منبع اصلی بذرها

. بعضی از خزانه دارها بذور را در پاییز در (7)شكلدرجه سانتیگراد نیاز دارند 7تا  2روز در دمای  91تا 

دیدن نهال ها هنگام نهالستان می كارند تا نیاز سرمایی آنها به طور طبیعی مرتفع شود. برای پرهیز از صدمه 

گذشتن از سله خاك، می بایستی خاك را در بهار با وسایل مخصوص سله شكنی كرد. این دانهال ها هر 

. گونه های مختلف آسیایی (6)شكلگاه به اندازه كافی رشد یافتند با استفاده از پیوند جوانه پیوند می شوند

Malus اه كننده و یا میان پایه برای ارقام سیب به كار برده به عنوان پایه های پاكوتاه كننده، نیمه پاكوت

برخی از این گونه ها بذر های آپومیكسی تولید می كنند.پایه های بذری سیب نسبت به نماتدهای  ،شده اند

زگیل ریشه و زخم ریشه مقاوم بوده و به قارچ ریشه بلوت تا حدودی مقاوم و در برابر پژمردگی ورتیسیلیوم 

ی باشند. پایه های بذری در مجموع نسبت به استرس های غیر زنده از جمله خشكی، سرما و بسیار مقاوم م

 . ( 2)غیره متحمل ترند
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 تكثیر پایه سیب با استفاده از بذر -7شكل

 

قه ای تشكیل : نوعی روش ازدیادی است كه در آن ریشه های نابجا برروی سا (layering)خوابانیدن  -8

از گیاه مادری جدا نموده و به  را می شوند كه به گیاه مادری متصل می باشد. آنگاه ساقه ریشه دار شده

. این نوع ازدیاد در گیاهانی مانند تمشك و سیاه توت رونده نمایندعنوان گیاه جدید ریشه دار كشت می 

گیاهان نیز می تواند به طور مصنوعی كاربرد  وسیله ای طبیعی برای تولید مثل بوده و در بسیاری از انواع

داشته باشد. خوابانیدن كپه ای و شیاری از مرسوم ترین روشهای تكثیر پایه های رویشی سیب در خزانه ها 

   می باشند اما استفاده از قلمه و كشت بافت نیز عمومیت دارد. 

 خوابانیدن کپه ای

میلیمتر ( در خاكی غیر  81تا  1رای اندازه مناسب ) قطر در خوابانیدن كپه ای گیاهان مادری سالم و دا

سانتیمتر از هم كشت می  81تا  81فشرده حاصلخیز و دارای زهكشی خوب، به صورت ردیفی و فاصله بین 

شوند. فاصله ردیف ها می بایستی به اندازه كافی باشد تا امكان كشت و ایجاد كپه را در بهار و تابستان 

متر در نظر می گیرند. گیاهان مادری به مدت یكسال برای  2/8الً این فاصله را حدود فراهم سازد و معمو

تقویت رشد در خزانه تكثیر باقی می مانند در سال دوم پیش از آنكه رشد جدید  در بهار آغاز شود، تمام 
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از طوقه شاخه  2سانتیمتری سطح زمین قطع می شوند. به طور معمول دو تا  2/2گیاهان مادری در حدود 

 گیاه مادری رشد می كند كه این تعداد در سالهای بعد بیشتر می شود. 

سانتیمتر رسیدند در اطراف هر شاخه خاك غیر فشرده و یا مخلوط  7/82تا  6/7هنگامی كه شاخه ها به 

 22تا  89خاك اره و خاك تا نیمی از ارتفاع آن جمع آوری می شود. هنگامی كه شاخه ها به ارتفاع 

. افزایش محیط ریشه زایی (9،81و1)شكلیمتر، رسیدند برای دومین بار خاك دهی صورت می پذیردسانت

در پایین و اطراف شاخه ها به گونه ای می بایست انجام شود كه افزون بر نیمی از كل ارتفاع آن پوشیده 

این هنگام، شاخه  نگردد. عملیات خاك دهی سوم، برای آخرین بار در میانه تابستان انجام می شود كه در

سانتیمتر با خاك پوشیده می  82-21سانتیمتر رسیده اند. بنابراین پایین شاخه ها تا  42ها به طول كل تقریبی 

شود. افكنده های گیاهانی كه به آسانی ازدیاد میشوند در پایان فصل رشد به اندازه كافی ریشه دار شده اند 

و به صورت ردیفی درخزانه بكارند. افكنده ها ) پایك های ریشه  كه بتوان آنها را از گیاه مادری جدا كرده

دار( در نزدیكی پایین شاخه قطع می شوند تا ارتفاع گیاه مادری كوتاه شود.این شاخه های ریشه دار شده ، 

به عنوان پایه های ریشه دار، مستقیماً در ردیف خزانه كشت می شوند. پس از آنكه شاخه های ریشه دار ) 

سانتیمتر برسند،  7/82تا  6/7ها( بریده شدند،گیاه مادری تا هنگام كه شاخه های جدید به طول پایك 

دن كپه ینمایان باقی می ماند، در این هنگام، خاك دهی برای سال آینده ، آغاز می شود. یك بستر خوابان

شرط اینكه در شرایطی  سال با اعمال مراقبت كافی ، مورد استفاده قرار داد به 21تا  82ای را می توان 

سال به صورت  1و علف هرز آن كنترل شود اما به طور متوسط تا  ،آفاتپررشد نگهداری شده و بیماری 

 (.81)شكل ( 2 )اقتصادی قابل استفاده می باشد
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 خوابانیدن كپه ای -(1شكل)

 

 
 ن در روش خوابانیدن كپه ایمراحل و زما-(9شكل)
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 پس از برداشت پایك هاسیب   مادری پایه های رویشی  -   81شكل  

 خوابانیدن شیاری

خوابانیدن شیاری ) به روش تاریك رویی( شامل پرورش یك پایه سیب با شاخه های همراه آن است كه 

شد شاخه های جدید داخل شیار با گیاه مادری به صورت افقی در ته یك شیار قرار می گیرد و همزمان با ر

خاك پر می شود، این كار به صورتی انجام می شود كه شاخه ها در تاریكی قرار گیرند، ریشه ها ،در پایین 

ازدیاد پایه هایی كه ازدیاد آنها از  نسبت بهاین شاخه های جدید گسترش می یابند. این نوع خوابانیدن 

جه بهتری می دهد. اولین مرحله در این روش ، استقرار بیشتری از طریق خوابانیدن كپه ای مشكل باشد نتی

 .(81)شكلگیاهان مادری است كه همانند خوابانیدن كپه ای تا چند سال می تواند مورد استفاده قرار گیرد

درجه در پایین ردیف  42تا  81سانتیمری ازیكدیگر و با زاویه  72تا  42پایه های یكساله خزانه ای به فاصله 

متر از یكدیگر فاصله داشته باشند به  2/8تا  2/8ه صورت مورب كاشته می شوند. ردیف ها می بایستی ب
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سانتیمتر فراهم باشد، آنگاه گیاهان  82طوریكه امكان كاشت و ریختن خاك در اطراف گیاهان به ارتفاع 

دارند تا برای یك فصل رشد سانتیمتر( قطع كرده و آنها را نگاه می  61تا  42مادری را به طول یكنواخت ) 

، به رشد خود ادامه دهند. سپس در سال بعد گیاهان به صورت افقی در شیار قرار داده می شوند و جوانه 

هایی كه برروی شاخه هایی خوابانیده شده رشد و نمو یافته را خاكدهی و پایك های ریشه دار در پایان 

 . (87)شكلمی شوندفصل رشد از گیاه مادری جدا

 احل ازدیاد به روش خوابانیدن شیاری به شرح ذیل می باشد:مر

درجه در خزانه تكثیر كاشته می  42تا  81گیاه مادری ، پس از یكسال رشد در خزانه با زاویه  -8

 . (82)شكلسانتیمتری سربرداری می شود 61تا  42شوند. گیاه مادری از ارتفاع 

سانتیمتر كاشته می شوند. سرشاخه  2حدود  گیاه درست پیش از آغاز رشد در ته شیاری با ژرفای -2

ها، می بایستی اندكی قطع و شاخه ها ضعیف حذف می شوند. پس گیاه با استفاده از گیره های 

چوبی و با بستهای سیمی در حالت خوابانیده نگهداشته می شوند تا شاخه ها جانبی از جوانه های 

 . (88)شكلجانبی نمو یابند

اك اره و یا پیت به همراه خاك سبك ، متناوباً به شاخه های در حال محیط ریشه زایی مانند خ -8

سانتیمتری ته شاخه های جوان تاریك رویی داشته باشند.  2/7تا  2رشد افزوده می شود به طوریكه 

سانتیمتری از مخلوط خاكی به  2تا  2/2در ابتدا پیش از متورم جوانه ها، الیه ای (84و82)شكل

همچنان كه شاخه های رشد می كنند و پیش از گسترش زیاد ، مجدداً تكرار  كار می برند. اینكار

می شود. پوشش های بعدی، كمتر داده شده و فقط نیمی از شاخه ها را می پوشانند. در نهایت 

سانتیمتر است و در پایان فصل رشد، محیط ریشه زایی برداشته  21تا  82عمیق محیط ریشه زایی 
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ار در نزدیكی گیاه مادری قطع و به خزانه انتظار جهت انجام پیوند جوانه شده و پایك های ریشه د

 .( 8،2) انتقال داده می شوند

 
 مراحل مختلف در خوابانیدن شیاری-(88شكل)

 
 كاشت گیاهان مادری به صورت مورب در خوابانیدن شیاری-(82شكل)
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 قرار دادن شاخه ها درون شیارها جهت تولید شاخه های جانبی-(88شكل)

 
 تولید شاخه های جانبی بر روی پایه مادری)آماده برای خاك دهی(-(84شكل)
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 ی سبك انجام خاك دهی با استفاده از مخلوط خاك-82شكل

 

 
 خاك دهی بستردر خوابانیدن شیاری به صورت مكانیزه-(86شكل)
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 خاك دهی پایه های سیب-(87شكل)

 
 خاك برداری اطراف كپه ها و جدا نمودن پایك های ریشه دار -(81شكل)
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 از دست رفتن قدرت باززایی در بسترهای تكثیر پس از ده سال -(89شكل)

 

 
 تركیب خاكی سبك)خاك اره و پرلیت( جهت ریشه دار نمودن-(21شكل)

 پایه های سیب در بستر تكثیر
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 استفاده از قلمه جهت تكثیر پايه های رويشی سیب

ی تجارتی سیب تا حدودی سخت ریشه زا بوده اما بعضی از آنها بها اسهتفاده از قلمهه چهوب     پایه های رویش

سخت و فراهم نمودن بستر ریشه زایی به همراه كاربرد تیمارهای هورمونی قابل تكثیهر مهی باشهند.این نهوع     

گرفتهه  قلمه از چوب خشبی رسیده در حال استراحت ،پس ازریختن برگ ها و پیش از آغاز رشهد در بههار   

استفاده از قلمه خشبی پایه های رویشی سیب یكی از ارزانترین و آسان تهرین روش ههای ازدیهاد     می شوند.

است.قلمه گیری از چوب های خشبی به آسانی صورت گرفته و به سهولت آسیب نمهی بینهد ، در صهورت    

ی به ابزار ویهژه كهم و یها    فرستادن آنها به نقاط دور دست ،به راحتی ممكن است و در حین ریشه زای لزوم ،

ناچیزی نیازمند است.به دلیل ارزانی ازدیاد توسط قلمه خشبی ،تاسهیس بهاغ ههای سهیب متهراكم كهه شهامل        

درختان پاكوتاه می گردد ، به راحتی امكان پذیر شده و سود قابل توجهی را به همهراه خواههد داشهت.قلمه    

ه پایه در حال خواب باشد ،یعنی در اواخر پهاییز ،  خشبی در پایه های رویشی سیب می بایستی به هنگامی ك

زمستان  و یا در اوایل بهار ، از چوبی كه در سال قبل رشد كرده ، تهیه كرد. قلمه های خشبی را می بایستی 

از گیاهان مادری سالم كه در زیر آفتاب كامل قرار داشته و رشدی متعادل دارند گرفتهه شهوند. چهوبی كهه     

ی شود ، می بایستی از قسمت های كه رشد انبوه و میانگره های بلنهد غیهر عهادی دارنهد     برای قلمه اتخاب م

گرفته نشود  و شاخه های ضعیف درون درخت نیز برای این كار مناسب نیستند . اما چوب هایی كه رشد و 

توسط دارند ، بسیار مطلوب می باشند . قلمه ، پیش از آن كه گیاه جدیهد بتوانهد غهذای خهود را     اندازه ای م

تامین كند ، می بایستی مواد غذایی ذخیره كافی برای غذادهی ریشه و شهاخه داشهته باشهد. معمهوال قسهمت      

و پایین شهاخه  های انتهایی شاخه ها ، مواد غذایی ذخیره كمی دارند و باید حذف شوند. قسمت های وسط 

سانتیمتر در نظر می گیرند تا پس از ریشه دهی بتوان بر  22برای قلمه گیری مناسب ترند.طول قلمه را حدود 
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روی آنها عمل پیوند انجام داد. بر روی قلمه می بایستی حداقل گره وجود داشهته باشهد. بهرش پهایین قلمهه      

میلهی متهر    22تها   82ی می بایسهتی در حهدود   ،درست در زیر یك گره ، زده می شود. ولی محل برش باالی

میلی متر بسته به مواد گیاهی موجود تغییر می كند.به طور معمول ، تها   21تا  6باالی گره باشد. قطر قلمه بین 

پیش از كاشت از چندین روش برای آماده سازی و جابجایی قلمه های خشبی  پایه های رویشی استفاده می 

 .شود

 پینه زايی زمستانه: 

در طول دوره ركود ، قلمه ها را با طولی یكنواخت بریده و آنها را به صورت دسته هایی با تعداد مناسب در 

می آوریم ، كه سر آنها همگی در یك طرف باشد ، آنگاه آنها را با نوار پالستیكی محكم می بنهدیم . ایهن   

د. دسهته ههای قلمهه را میتهوان در     قلمه ها را تا فصل بهار می توان در محلی خنك و مرطوب نگهداری نمهو 

هوای آزاد و در محلی با زهكشی خوب ، زیر خاك شنی ، ماسهه و یها خهاك اره نگههداری كهرد. آنهها را       

میتوان به صورت افقی و یا عمودی قرار داد ، اما در حالت عمودی می بایستی قلمه واژگون باشد و ته قلمهه  

سانتیمتر طول تهیه و پس از تیمار هورمونی بها   81قلمه ها با  گیرد. سانتیمتر( زیر ماسه قرار 2تا چند سانتیمتر)

روز در گهودال كاشهت  بهه صهورت واژگهون      42بهه مهدت   ppm 2211ایندول بوتیریهك اسهید بها غلظهت     

در این حالت ، ته قلمه در مقایسه بها سرشهان ، تها حهدودی      نگهداری می شود تا ریشه ها كامال ظاهر شوند

یه بهتری برخوردار خواهد بود. این شیوه ، آغازیدن ریشه را در ته قلمه های پایهه ههای   گرمتر بوده و از تهو

سیب تیمار شده با هورمون های ریشه زایی تسهیل می سازد ، در حالی كه توسعه جوانه ها را در سر قلمهه ،  

ا بهه طهوری كهه    به تعویق می اندازد.به هنگام كشت بهاره ، دسته ههای قلمهه را بیهرون آورده و ههر كهدام ر     

در نواحی دارای زمستان معتدل ، غالبا دسهته ههای قلمهه را در دوران     .(28)شكلسرشان باال باشد می كارند
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پینه زایی ، در جعبه های بزرگ حاوی ماسه ، خاك اره ، پیت خزه و یا خاك رنهده ی مرطهوب قهرار مهی     

ی آزاد نگهداری می كنند. اما این عمهل ،  دهند و جعبه ها را در ساختمانی بدون وسیله حرارتی و یا در هوا

در نقاطی كه زمستانی سخت با دمای زیر صفر دارند ، احتماال برای قلمه ها حفاظت كافی ایجاد نمی كند ، 

در چنین آب و هوایی برای نگهداری قلمه ها ، یك زیر زمین خنك اما بها دمهای بهاالی یخبنهدان رضهایت      

اختیار باشد ، میتوان قلمه ها را در دوران پینه زایی ، با اطمینهان در  بخش است.  اگر یخچال های بزرگ در 

 .درجه سانتیگراد تا موقع كاشت نگهداشت 2/4دمایی حدود 

 

                 
 ریشه زایی با قلمه خشبی واژگون -28شكل

 پینه زايی با دمای گرم :

خواب را شروع كرده و یا در حهال ورود بهه    قلمه های پایه های رویشی در پاییز هنگامی كه جوانه ها دوره

این دوره هستند ، تهیه نموده و ته آنها را با مواد هورمونی محرك ریشهه زایهی تیمهار مهی كننهد. سهپس در       

هفتهه نگههداری مهی كننهد تها       2تا  8درجه سانتیگراد( به مدت  28تا  81شرایط مرطوب و دمای نسبتا گرم )

تها   2ز آن ، قلمه ها را در خزانه )در آب و هوای معتدل( و یا انبار سرد) آغازیدن ریشه تحریك شود . بعد ا

درجه سانتیگراد( تا بهار نگهداری می كنند. پژو هش ها نشان داده اند كه قلمه ههای خشهبی پایهه ههای      2/4



 41 

 

، گالبی ، هنگامی ریشه زایی خوب داشته كه جوانه ها و قلمه هها در زمهان پینهه زایهی )و آغازیهدن ریشهه(       

جوانه هایشان  در حال استراحت بوده و رشد خود را شروع نكرده و رقابتی برای مواد غذایی وجود نداشهته  

 .است

 پینه زايی به وسیله پاگرما:

این روش ،بهترین روش برای قلمه های خشبی  سخت ریشه زای پایه های رویشی سیب و گالبی می باشد . 

می گیرند و ته آنها را با مواد شیمیایی ریشه زا ) اسید ایندول بوتیریهك  قلمه ها را در پاییز  یا اواخر زمستان 

قسمت در میلیون( تیمار می كنند. سپس حدود چهار هفته ، به صهورت ایسهتاده در    2111تا  2211به غلظت 

درجه سانتیگراد قرار می دهند. سهر قلمهه هها بایهد در      28تا  81بسترهای مرطوب و روی پا گرما ، در دمای 

عر  هوای آزاد سرد قرار گیرد. بهتر است از وسایل گرمازا در محیط بیرون از بستر ریشهه زایهی اسهتفاده    م

نشود.در این روش ، انتقال قلمه ها می بایستی پیش از این كه جوانه هایشان شروع به رشهد كننهد ، صهورت    

ی از پوسیدن ریشه هها ، مهی   گیرد چرا كه این زمان معموال مصادف با بیرون زدن ریشه هاست برای پیشگیر

بایستی از كاربرد زیاده از حد آب در محیط ریشه زایی دوری كرد.هنگامی كه پس از ظاهر شدن ریشه هها  

، خاك یا شرایط آب و هوایی برای كشت مناسب نیست ، بهتر است كه ریشه ها در بستر ریشه زایی دست 

ه شههرایط مناسههب شههد ، در خزانههه كاشههته  نخههورده بههاقی بماننههد و پهها گرمهها خههاموش شههود و هنگههامی كهه  

 .(22)شكلشوند
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 ريشه زايی قلمه خشبی در محیط پاگرما- 22شكل

 

 تحقیقات انجام گرفته در خصوص ريشه دار نمودن قلمه پايه های رويشی سیب

،   MM106   ،M26( روشهای تكثیر رویشی پایه های سیب مالینهگ و مالینهگ مرتهون     8874بوذری ) 

M9   بررسی و نتیجه گرفت كه تیمار قلمه ها با هورمون نسبت به شاهد تأثیر زیهادی در افهزایش درصهد    را

بهه نسهبت    NAA و  IBAریشه زائی داشته و از بین تیمارهای مختلهف هورمهونی ، مخلهوط دو هورمهون     

مورد  پی پی ام از هر یك نسبت به كاربرد خالص مواد هورمونی در درصد ریشه زائی و سایر صفات 8111

 ( 2مطالعه مؤثرتر بود )

( را مطالعه و گزارش  M26   ،M9( عوامل مؤثر بر ریشه زائی قلمه های سیب پایه های )  8879عبادی ) 

در مقایسه با شاهد تأثیر زیادی در افزایش درصد ریشه زائی داشته و   IBAنمود كه تیمار قلمه با هورمون 

 IBAهمواره افزایش نشان داد و حداكثر آن در اثر كاربرد  IBAتعداد ریشه ها با افزایش غلظت هورمون 

قسمت در میلیون و قلمه  4111به غلظت   IBAقسمت در میلیون بدست آمد . در مجموع 2111به غلظت  

(در هندوستان پاندی و همكاران ) 7های تهیه شده از انتهای شاخه در هر رقم بهترین نتیجه را نشان داد )
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برای ریشه دار شدن قلمه های خشبی پایه های سیب   IBAناسب ترین غلظت هورمون ( بهترین و م8918

M25   ،M2   ،MM106   (  7پی پی ام گزارش نموده اند) 2211، را غلظت.   

ثانیه برای  2به مدت   IBAپی پی ام هورمون  2211از غلظت  8912در انگلستان هوارد و همكاران در سال 

استفاده نمودند . در ایتالیا اكچر و  M9   ،MM106ی برگدار پایه های سیب ریشه دار نمودن قلمه ها

برای ریشه دار نمودن قلمه های خشبی  IBAپی پی ام هورمون  2211از غلظت  8941همكارانش در سال 

 پایه های سیب استفاده نمودند . 

 IBAدرصد هورمون  1/1در بررسی های خود  غلظت  8912در تانزانیا نایو مورا و همكارانش در سال 

مخلوط با پودر تالك را مناسب ترین غلظت برای ریشه دار شدن قلمه های تهیه شده از پایه های بذری 

 4111درپی بررسی های خود  غلظت  8918سیب گزارش نمودند .در كانادا چونگ و همكاران در سال 

كولتیوارهوپا مناسب تشخیص  را برای ریشه دار شدن قلمه های سیب IBAقسمت در میلیون  هورمون 

 ( 88دادند . )

  ، بهترین زمان برای تهیه قلمه های برگدار پایه های سیب  8977در شوروی سابق استرو خوا در سال 

MM106 ،M4   ،M5  ( . 82را اوایل تیرماه گزارش نمود ) 

مه های از پایه دی ماه قل 89مهر ماه تا  6( در طول زمان های مختلف از  8916یوسف و عبداله ) 

MM106  تهیه و با غلظت های مختلفIBA  پی پی ام تیمار نمودند و نتیجه گرفتند كه  2111تا  1از

 می باشد .  IBAپی پی ام  8111تا  211مهرماه و با غلظت های  27بهترین زمان تهیه قلمه 

تا  4های با طول  قلمه  MM106 ،M26( طی آزمایشی جهت تكثیر قلمه ها سبز پایه های  8991هانس )

تیمار نمود او  IBAسانتیمتر در فصل بهار در ماه های اردیبهشت و خرداد تهیه نمود و سپس با هورمون  1
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نتیجه گرفت درصد ریشه زائی و تعداد ریشه در قلمه هایی كه در ماه اردیبهشت تهیه شده بودند نسبت به 

 (  2خرداد بیشتر بود . )

 سیب ريز ازديادی پايه های رويشی

كشت نوك شاخساره، همانند ازدیاد بوسیله قلمه به طریق معمول قابل انجام است، اما در این روش ، یك 

قلمه ساقه بسیار ریز به كار می رود و تعداد فراوانی گیاه ریشه دار از آن به دست می آید. میزان موفقیت با 

برد هورمونهای مناسب بستگی دارد. ریز نمونه توجه به نوع ریز نمونه ها مورد استفاده متغیر بوده و با كار

 2تا  2/1ممكن است تمام و یا قسمتی از ساقه باشد كه چندین گره دارد. نوك شاخساره جوان كه حدود 

میلیمتر طول داشته باشد مناسب تكثیر پایه های رویشی سیب می باشد. اگر از گیاهان عاری از ویروس به 

انتخاب اندازه بزرگتری از نوك شاخساره جهت تكثیر آسان تر است. هر عنوان گیاه مادری استفاده شود 

گاه نوك شاخساره در محیط پرآوری قرار گیرد تعداد زیادی شاخه جانبی تولید می شود و با جدا كردن 

آنها و قرار گیری در محیط شاخه زایی به صورت تساعدی گیاه تكثیر شده و پس از انتقال شاخساره های 

محیط ریشه زایی ، هزاران گیاه ریشه دار و شبیه بهم قابل دسترسی می باشد، این روش شباهت تولیدی به 

 زیادی به تكثیر گیاه از طریق قلمه داشته و احتمال تغییرات ژنتیكی به حداقل ممكن می رسد. 

باشد به  استفاده از ریز ازدیادی در پایه های كه دارای صفات مطلوب بوده اما ریشه زایی در آنها مشكل

عنوان روشی تكمیلی كاربرد داشته و در محیط هورمونی از چنین پایه های مناسبی می توان به تعداد فراوان 

 . (2قام سیب را برروی آنها پیوند نمود)پایه ریشه دار تولید نموده و سپس ار
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 (M9ریز نمونه ها در محیط ریشه زایی)پایه -28شكل

 
 انتقال گیاهچه ها به محیط پیت-24شكل

 البیگپايه های 

تقریباً تمام ارقام گالبی اروپائی و آسیایی از طریق پیوندك و برروی پایه های بذری تكثیر می شوند. 

ه می توان بمعموالً از بذور ارقام تجاری و یا سایر گونه های گالبی به عنوان پایه استفاده می شود. كه 

( اشاره نمود. P.ussuriensisو  P.calleryana  ،P.betulifolia ،P.Pashiaگونه های ) 

همچنین گالبی اروپایی برروی جنس های دیگری نیز قابل پیوند می باشد كه می توان جنس 
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Sorbus ،Cotoneaster  وAmelanchier بعنوان پایه  ”به ”را نام برد در این میان تنها جنس

 رد تجاری یافته و از طریق رویشی قابل تكثیر است.كارب

 پايه های پايه های بذری گالبی

بیشتر پایه هایی كه برای ارقام گالبی كاربرد دارد از بذور ارقام تجارتی تهیه می شوند. به عنوان مثال 

توان به  بذر ارقام ویلیام و وینتر نلیس كاربرد فراوانی یافته است.  از مزایای پایه های بذری می

سازگاری این پایه ها با ارقام گالبی ، استقرار مناسب در خاك و تحمل به استرس های غیر زنده    

 باالی خاك و سرمای زمستانه( اشاره نمود.  pH)مثل خشكی، 

طوالنی و میوه های كوچك تری  نونهالیاما درختان پیوندی برروی این پایه ها دارای رشد زیاد، دوره 

ی در جهت اصالح یه های رویشی به تولید می نمایند. برای غلبه بر مشكالت فوق تالش هانسبت به پای

 و معرفی پایه های رویشی گالبی انجام گرفته است كه می توان به آنها اشاره نمود.

است كه در آمریكا و از تالقی  F × OHقدیمی ترین و گسترده ترین پایه های رویشی گالبی سری  

این سری از پایه های رویشی ،هم و فارمینگدال به دست آورده اند گزارش شده است ارقام گالبی الد

استرس های غیر زنده )   فیتوفتورا ، زوال گالبی ، شته مومی گالبی و ،گالبی نسبت به بیماری آتشك

به راحتی با استفاده  888OHFباالی خاك ( مقاوم هستند، بعضی از این پایه ها از قبیل  pHخشكی و 

كاربرد تجاری یافته اند و  OHF51و  OHF333تنها  OHFز قلمه قابل ازدیاد است. در بین سری ا

 در حال حاضر تكثیر و تولید می شوند. 

 OHFخصوصیات پايه های رويشی گالبی سری 

8- OHF97 
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در اورگون  8961در سال  L.Brooksبوده كه توسط  Communisمنشاء: از جنس گالبی و گونه 

 شده است. آمریكا معرفی 

 قدرت رشد: درختان پیوندی برروی این پایه ، پابلند خواهند بود. 

 تكثیر: تكثیر این پایه با استفاده از قلمه خشبی مشكل است. 

سازگاری: درختان پیوند شده برروی این پایه دارای عملكرد خوب و از نظر زود باردهی در گروه متوسط 

 ولید می كنند. با استقرار مناسب در خاك و پاجوش كم ت

2- OHF333)بروك مال( 

در اورگون  8961در سال  L.Brooksبوده كه توسط  Communisمنشاء: از جنس گالبی و گونه 

 معرفی گردید. 

 می باشند.  BA29قدرت رشد: درختان پیوندی برروی این پایه ، نیمه پاكوتاه و معادل پایه 

8- OHF217 

در اورگون  8961در سال  L.Brooksكه توسط  بوده Communisمنشاء: از جنس گالبی و گونه 

 معرفی گردید. 

 است.  BP3قدرت رشد: نیمه قوی و شبیه به پایه 

 مقاومت به بیماریها: این پایه به بیماری آتشك مقاوم است. 

درختان پیوند شده بر روی این پایه دارای عملكرد باال و از نظر زودباردهی در رتبه متوسط با  :كاربرد

 مناسب در خاك و پاجوش كمی تولید می كنند.  استقرار

 تكثیر: تكثیر پایه با استفاده از قلمه خشبی مشكل است
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مقاومت به بیماریها: این پایه تا حدودی به پوسیدگی طوقه مقاوم است، نسبت به ویروس ها و نماتد حساس 

 با ارقام گالبی سازگار است. پایه و مقاوم به آتشك است.این

بوده كه بستگی به شرایط خاك دارد از  BA29رد درختان پیوندی تقریباً معادل و یا بهتر از كاربرد: عملك

نظر زودباردهی متوسط با استقرار مناسب در خاك و تمایل كمی به تولید پاجوش دارد. در مقایسه با 

OHF97  .درختان پیوندی برروی این پایه میوه های كوچكتری تولید می كند 

 BPسری پايه های 

و در آفریقای جنوبی از بذور حاصل از گرده افشانی آزاد یك نوع گالبی وحشی تعدادی  8921در سال 

بوش ارزیابی ، گزینش لنپایه پایه بدست آمد كه سپس توسط موسسه تحقیقاتی میوه و تكنولوژی تولید است

 و معرفی گردیدند كه به شرح ذیل می باشد: 

BP1 ایه های نیمه پاكوتاه كننده و شبیه معرفی گردید كه پ 8974: در سالOHF333  وOHF69  می

قسمت انتهایی شاخه، جهت تهیه قلمه  و اگرازباشد . تكثیر پایه با استفاده از قلمه های خشبی مشكل بوده 

 سیستم پاگرما موفقیت ریشه زایی قلمه ها بیشتر است.  به همراهاستفاده شود 

 تشك و مقاوم به پوسیدگی طوقه و بیماریهای ویروسی می باشد. مقاومت به بیماریها: حساس به بیماری آ

BP3 معرفی گردید این پایه خیلی پابلند است.  8979:  این پایه در سال 

 تكثیر پایه با استفاده از قلمه خشبی مشكل است مگر این كه از سیستم پاگرما استفاده شود.

ی به پوسیدگی طوقه و ویروس های پنهان مقاوم مقاومت به بیماریها: حساس به بیماری آتشك و تا حدود

 است. هر دو پایه فوق از نظر سازگاری با ارقام تجارتی گالبی سازگاری كامل دارند. 

 پايه رويشی پیرودوارف:



 48 

 

هیم آلمان برنامه اصالحی تولید پایه رویشی گالبی با هدف گیزن و در موسسه تحقیقاتی 8911در سال 

دانهال  111دهم حدود لا ×ی شروع گردید. بدین منظور با تالقی ارقام بونلویز دستیابی به پایه های رویش

دانهال هیبرید دارای صفت پاكوتاهی بودند و در میان آنها  81هیبریدی بدست آمد كه در بین آنها تنها 

 اندازه مناسب وكلون پیرودوارف گزینش گردید كه دارای صفات پاكوتاهی ، زودباردهی درختان پیوندی 

، سازگاری با تمام ارقام تجارتی ، استقرار مناسب در خاك، مقاوم به سرما و كلروز ناشی از كمبود میوه

  آهن است.

 
 پايه رويشی پیرودوارف -25شكل

 

 رويشی به  های ايهپ

پاكوتاه، زودبارده ، دارای عملكرد باال و در  ”به ”درختان گالبی پیوند شده برروی پایه های رویشی

قات میوه های درشت تری تولید می كنند، اما مهمترین مشكل استفاده از این گروه از پایه ها، بیشتر او

این است كه با تعدادی زیادی از ارقام تجاری گالبی اروپائی و تقریباً با تمام ارقام گالبی آسیایی 
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موالً برای ناسازگاری داشته و درختان گالبی پس از چند سال از محل پیوند شكسته می شوند كه مع

غلبه بر این مشكل از ارقام گالبی سازگار مثل بوره هاردی به عنوان میان پایه استفاده می شود . مورد 

دیگر عدم مقاومت كافی پایه های به به سرمای شدید زمستان است كه در مناطق خیلی سرد اغلب 

قیم در كنار درختان  دچار صدمه می شوند. همینطور استقرار ضعیف این پایه ها در خاك نیاز به

 (.Cپیوندی را اجتناب ناپذیر می كند مخصوصاً در پایه های خیلی پاكوتاه كنند ) مثل كوئینس 

باال عالئم كمبود  PHكمبود آهن حساسیت زیادی داشته و در خاك های آهكی با  به ”به ”پایه های

 آهن و كلروز برگ ها نمایان می شود.

 در كشورنقش بارزی داشته اند  "به "رویشی لژیك در معرفی پایه هایكشورهای فرانسه، انگلستان و ب 

معرفی گردید به دنبال آن در ایستگاه ایست مالینگ پایه های  BA29پایه  8966در سال  و فرانسه

QA  وQC اصالح و معرفی شدند، پایه های جدید تر شامل( Syd)  از نظر پاكوتاه كنندگی شبیه به

QA از  پایین ترخصوصیات  بوده و از نظر سایرQA و در فرانسه معرفی گردید.  8972در سال  و بوده 

در بلژیك گزینش و معرفی گردید، درختان پیوندی برروی این پایه از نظر اندازه حد  882آدامز  

 قرار می گیرند.  QCو  QAواسط 

ابی می باشند كه در عالوه بر موارد فوق در نقاظ مختلف جهان تعدادی پایه اصالح و در مرحله ارزی

 آینده به كشاورز معرفی خواهند شد. 

 خصوصیات پایه های رویشی به 

 )به آنجرز(Aکوئینس 

QA معرفی گردید و از نظر قدرت رشد ،  8986این پایه توسط ایستگاه تحقیقاتی ایستگاه مالینگ در سال

از قلمه های خشبی و خوابانیدن كپه ای  به عنوان نیمه پاكوتاه شناخته می شود. این پایه به راحتی با استفاده
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با تولید درختان بوته ای مناسب كشت  QAقابل ازدیاد است و نسبت به بیماری آتشك حساس است. پایه 

 باغات متراكم بوده و مهمترین مشكل این پایه ناسازگاری با تعدادی از ارقام تجاری گالبی می باشد. 

QCگزینش و معرفی گردید. دارای رشد متوسط  8986الینگ در سال : این پایه نیز توسط ایستگاه ایست م

یعنی نیمه پاكوتاه بوده و به راحتی با استفاده از قلمه های خشبی و بستر خوابانیدن قابل ازدیاد است. درختان 

پاكوتاه تر مانده و مناسب كشت های  QAگالبی پیوند شده برروی این پایه پس از گلدهی نسبت به 

 . اما با تعدادی از ارقام گالبی ناسازگاری دارد. متراكم است 

BA29: 

اصالح و معرفی گردید.  از نظر  8968این پایه در ایستگاه تحقیقات و اصالح میوه آنجرز فرانسه در سال 

اندكی پر رشد تر بوده و با استفاده از روش خوابانیدن كپه ای به  QA  ،OHF333قدرت رشد نسبت به 

سخت ریشه زا ترند.  تا حدودی با  BCو  QAاست اما قلمه های خشبی آن نسبت به  راحتی قابل ازدیاد

سازگاری بهتری از خود نشان می دهد.   QCو  QAبعضی از ارقام تجاری ناسازگاری دارد اما نسبت به 

در انگلستان اصالح و به سایر مناطق معرفی  CQ134تا  CQ 127از CQپایه های دیگری تحت عنوان 

اند كه از نظر قدرت رشد در گروه پایه های پاكوتاه تا نیمه پاكوتاه قرار داشته و با استفاده از روش گردیده 

به عنوان پایه با بسیاری از ارقام ناسازگاری نشان  این هاخوابانیدن كپه ای و قلمه خشبی قابل ازدیاد هستند

 به میان پایه سازگار دارند.  نیازو  هداد

 سیب در نهالستان تولید نهال استاندارد

باغ های بسیار زیادی احداث گردیده است كه در آنها هنگام خرید به نهالستان كه درختان در آن پهرورش  

 یافته اند و یا به عبارتی به كیفیت پایه كمتر توجه شده است.
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ر آمهد  باال بردن آگاهی باغداران در مورد اهمیت كاشت درختان با بهترین كیفیت به منظهور دسهتیابی بهه د   

زودتر ، منجر به این شده است كه نهال كاران كوشش بیشتری برای تولید درختان بزرگتر، یكنواخت تهر و  

 با انشعابات بیشتر به كار ببرند.

یكی از مهمترین فاكتورهای كه در احداث باغات جدید می بایستی مد نظر قرار گیرد، كیفیت نهال تولیدی 

 قسمت عمده ای از محصول تولیدی باغ تضمین خواهد شد.است. زیرا با انتخاب درست نهال، 

نهال مناسب زودباردهی و میزان تولید باغ را تحت تاثیر قرار می دهد. هنگام خریهد درخهت از نهالسهتان بهه     

طور معمول به كیفیت درخت چگونگی پرورش آن در خزانه و یا مدت زمهان الزم جههت شهروع بهاردهی     

 توجه كمتری می شود.

 نظور تولید نهال استاندارد سه شاخص عمده مد نظر قرار دارد كه شامل:اما به م

 قطر تنه نهال -8نوع پایه  -2نوع رقم  -8

اولین و مهمترین ضرورت برای باغدار تعیین رقم می باشد زیرا در آمد آتی باغ بستگی زیادی به رقم میهوه  

ی باشهد زیهرا زودبهاردهی ، عملكهرد و     است كه تولید خواهد شد، ضرورت دوم نوع پایه مهورد اسهتفاده مه   

 كیفیت میوه و هزینه های جانبی ارتباط زیادی به نوع پایه مورد استفاده دارد.

قطر تنه نهال نیز از فاكتورهای  تعیین كننده میزان محصول و زودباردهی درخت به شمار مهی رود، معمهوالً   

هی رسیده و برگشت سرمایه زودتر اتفهاق مهی افتهد،    درختان با قطر تنه زیاد و انشعابات بیشتر سریعتر به بارد

لذا باغدار هنگام خرید نهال، نهالهای مناسب تر تهیه نموده و در این مورد خاص نمی بایسهتی دنبهال صهرفه    

جویی مالی باشد. باغدار ممكن است چنین تصور كند كه با خرید درختانی با قطر تنه كوچك، در هزینه ها 

این یك تفكر اقتصادی اشتباه است، یك خریدار آگاه كسی است كهه درخهت   صرفه جویی می شود ولی 
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مناسب مورد نیاز خود را می شناسد و می داند كه درخت با كیفیت باال چهه درختهی اسهت، چگونهه تولیهد      

 شده است و چه مدت طول می كشد تا درخت به بار نشیند.

یست و نیاز بهه داشهتن ههم اطالعهات علمهی و ههم       تكثیر درختان میوه و با كیفیت باال در خزانه كارآسانی ن

 تجربه می باشد.

اولین مرحله تولید نهال، تكثیر پایه است كه یا به صورت جنسی و با استفاده از كاشت بذر سیب انجهام مهی   

 گیرد و یا اینكه به صورت غیر جنسی و با استفاده از روشهای تكثیر رویشی انجام می گیرد.

 تكثیر سیب در ايران

یه های بذری سیب از طریق كشت بذر سیب تولید می شود، بدین صورت كهه بهذر سهیب را از كارخانهه     پا

های فرآیند میوه تهیه نموده ، تیمار سرمایی برروی آنها اعمال می نمایند) تیمار سهرمایی بها كشهت مسهتقیم     

ایهه ههای بهذری تولیهد     بذور سیب در اواخر آذرماه  درنهالستان به صورت طبیعی تامین می شود( می توان پ

شده را در اواخر فصل رویشی از خاك در آورده و بر حسب اندازه و كیفیت دسته بندی و مجدداً در خزانه 

انتظار كشت نمود، پایه های ریز و ضعیف یكسال دیگر در خزانه باقی می مانند تها آمهده پیونهد شهوند. امها      

شههریور مهاه همهان سهال بها اسهتفاده از روش پیونهد        معموالً اینكار صورت نمی گیرد و پایه های بهذری در  

خواب با استفاده از ارقام تجارتی سیب پیوند شده و تا فروردین ماه سال بعد به همان صورت باقی می مانند، 

سپس نهال های بذری باالتر از محل پیوند سربرداری شده و پیوندك شروع بهه رشهد مهی نمایهد، در طهول      

بار( عملیات جوش گیری پایه های پیوندی و مراقبت های زراعهی الزم از   4تا  8فصل رشد به طور مرتب ) 

جمله آبیاری هفتگی ، مبارزه با علفهای هرز ، مبارزه با آفات و بیماریهای شایع در منطقه انجام می گیهرد و  

وش آنها در پایان فصل رشد می توان می توان نهالها را از خاك در آورده و پس از درجه بندی نسبت به فر
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اقدام نماییم، در ایران هیچگونه عملیات تكمیلی جهت بهبود كیفهی نههال در نهالسهتان انجهام نمهی گیهرد و       

 درختان كامالً به روش سنتی تولید می شوند.

 تكثیر به روش استاندارد

یها  با ریشه دار نمودن شاخه ها به روش خوابانیهدن   M9و  M7  ،M26: پایه های رویشی مانند تكثیر پایه

خاك دادن پای بوته ها به صورت كپه ای تكثیر می شوند، شاخه های ریشه دار شده همه ساله از ساقه های 

زیر زمینی پایه مادری در بستر تولید می شوند، هنگامی كه شاخه های جدید حاصل از ساقه های زیر زمینی 

بستر افزوده می شود. در قاعهده  به طرف باال رشد می نمایند خاك یا خاك اره جدید به طور مرتب برروی 

 (27و26شاخه های جدید در داخل خاك اره ، ریشه به وجود می آید ) شكل 
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 تكثیر پایه رویشی سیب به روش خوابانیدن كپه ای -26شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه رویشی سیب در بستر خوابانیدن)خاك اره( -27شكل

قلمه یا بذر را در اوایل بهار به صورت ردیفی در خزانه می پایه های ریشه دار حاصل از خوابانیدن كپه ای، 

كارند. . عبارت پانهال بیشتر برای پایه هایی به كار می رود كه به صورت ردیفی در خزانه كاشته می شوند. 
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 82سانتی متر طول داشته و آنهها را بهه طهور معمهول در عمهق       21افكنه های حاصل از بستر تكثیر در حدود 

 می كارند.سانتیمتری 

سهانتی متهر بهرروی     81-82فاصله كاشت برروی ردیف و بین ردیف ها فهرق مهی كنهد، در سهیب فواصهل      

ردیف ها مرسوم می باشد ولی به تازگی برای اطمینان از تولید درختان بزرگ با انشهعابات خهوب، فواصهل    

ی متهر میباشهد كهه بهه طهور      سهانت  91-821سانتی متر را در نظر می گیرند. فاصله بین ردیهف هها    82بیشتر تا 

معمول براساس ادوات موجود تعیین می شود. در طول بهار و تابستان پایه كشت شده مجدداً تعهداد زیهادی   

 ریشه در خاك تولید می كند.

پیوندك های تهیه شده از ارقام تجاری را در اواخر تابستان ) به طور معمول اواسط مردادماه تها   پیوند زدن

( یا برروی  پایه به صورت چیپ پیونهد مهی زننهد و بها     T( در زیر پوست پایه ) به صورت اوایل شهریور ماه

استفاده از نوارهای الستیكی محل پیوند را می پوشانند . این نوارها را چند هفته بعد از گرفتن پیونهد حهذف   

الهی   2/7معمهول   می كند. ارتفاع محل پیوند برروی پایه در نهالستان های مختلف فرق می كند ولی به طور

سانتی متر باالی سطح خاك می باشد. جوانه پیوندشده در طول پاییز و زمسهتان در حالهت خهواب بهاقی      22

 (21می ماند)شكل

              
 

 بر روی پایه رویشیTمراحل پیوند -21شكل
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در اوایل بهار جوانه پیوندك شروع به متورم شدن می نمایهد. بخشهی از پایهه را كهه بهاالی       رشد پیوندك

پیوندك قرار دارد به طور معمول قبل از شروع رشد جوانه پیوندك قطع می نمایند. شاخه هایی كه بهرروی  

است باز شده و شاخه های پایه می رویند را حذف و با ادامه رشد شاخه پیوندك، جوانه های جانبی ممكن 

كوچكی تولید شوند . این انشعابات پائینی ) بازوها( برروی پیوندك را به طور معمول دو یا سه بار در طول 

سانتی متهری بهاالی محهل     42بهار و اوایل تابستان قطع می نمایند ) بازوها را به طور معمول تا ارتفاع حدود 

این ارتفاع به باال بوجود می آیند. ) ریز شاخه ها(، مطلوب بوده و  پیوند حذف می نمایند. شاخه هایی كه از

 (.29نگهداشته می شوند)شكل

 

 

 

 

 

 ریز شاخه های تولید شده بر روی شاخه فصل جاری-29شكل

به منظور جلوگیری از شكستن درخت در محل پیوند و برای كمهك در ایجهاد یهك درخهت باتنهه ر اسهت       

های پاكوتاه كننده را به طور معمول به كمك قیم های انفرادی و یها توسهط    درختان پیوند شده برروی پایه

 (.81سیم های كشیده شده برروی داربست كوتاهی نگهداری می نمایند ) شكل 
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 استفاده از قیم)چوب خیزران( در نهالستان -81شكل

 

 تولید شاخه های جانبی

ر انشعابات كافی تولید نمی نمایند: نژادهای تیهپ اسهپور بهه    سانتی متری یا باالت 42بعضی از ارقام در ارتفاع 

ندرت انشعابات می دهند، اما بیشتر ارقام سیب تیپ استاندارد تعداد كافی انشعابات تولید مهی كننهد. شهاخه    

زایی عالوه بر اینكه در نهالستان به طور طبیعی صورت می گیرد، تحریك آن به روش محلول پاشی انتهای 

مواد شیمیایی محرك شاخه زایی مانند تنظیم كننده رشد پرومالین یا حهذف بهرگ ههای انتههای     شاخه ها با 

 شاخه امكان پذیر میباشد.

 )محلول پاشی( روش شیمیایی-8

سانتی متر قسمت فوقهانی شهاخه    82سانتی متر رسید به طور معمول  61-72وقتی كه شاخه پیوندك به طول 

سهی سهی از    21تها   22درصهد )  2تها   2/2شد گیاهی پرومهالین بهه نسهبت    با استفاده از محلول تنظیم كننده ر

نههال را   811محلول پرومالین در یك لیتر آب( محلول پاشی می كنند با یك لیتر محلول مهی تهوان حهدود    

 محلول پاشی نمودو معموالً یكبار محلول پاشی كفایت می كند.
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ز استفاده كرد به طوریكه نوك نازل محلول پاشهی  برای محلول پاشی می توان از محلول پاش های دستی نی

سانتی متری قسمت فوقانی نهال نزدیك نموده و شروع به اسپری كردن می كنیم تا طول مورد نظر  82را در 

شاخه كامالً خیس شده و قطرات محلول شروع به چكیدن نمایند در این صهورت محلهول پاشهی بهه خهوبی      

وایی گرم و خشك محلول پاشی بهتر جواب می دهد. محلهول پاشهی   انجام گرفته است. در شرایط آب و ه

 با پرومالین باعث تحریك  رشدجوانه های جانبی شده و نهال با شاخه جانبی فراوان تولید می شود.

 روش مكانیكی )حذف برگهای انتهائی( -2

ه طول شاخه به در روش حذف برگ ، چهار تا شش برگ جوان از انتهای شاخه چیده می شود ) هنگامی ك

سانتیمتر رسیده باشد( جوانه انتهائی باید دست نخهورده بهاقی بمانهد، شهاخه زایهی در ناحیهه بهرگ ههای          21

روز تكهرار مهی    81تها   7بهار بهه فاصهله     8تا  2حذف شده و درست زیر آن صورت می گیرد. حذف برگ 

است كوتاهتر شده و قطهر تنهه    شود. درختانی كه شاخه زایی در آنها از این طریق تحریك می شود، ممكن

آنها كمی كمتر از درختان تیمار نشهده باشهد. بهرای باغهدار، ایهن نكتهه اهمیهت كمتهری دارد، زیهرا وجهود           

 (. 88انشعابات در محل صحیح خیلی با اهمیت تر از ارتفاع یا قطر تنه درخت می باشد. )شكل 

 

 

 

 

 برگ انتهایی نهال جهت تولید شاخه جانبی 4حذف  -88شكل
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متر شده و بیشتر درختان ارقام غیر اسپور  2/8تا فصل پاییز، ارتفاع درختان نهالستانی به طور معمول بیشتر از 

 سانتی متری باالی محل پیوند خواهند داشت. 42چهار انشعاب یا بیشتر با زاویه باز و در ارتفاع 

 

 کندن نهال در خزانه

از یهخ زدن خهاك عهاری از بهرگ نمهوده و از خهاك در مهی        درختان را به طور معمول در اواخر پاییز قبل 

آورند، در مناطق مالیم تر ، درختان را می توان در هر زمان در طول فصل خهواب از خهاك در آورد. ایهن    

درجه سانتیگراد و رطوبهت نسهبی بهاال نگهه مهی دارنهد. در طهول زمسهتان          c ° 2-8نهالها را در سردخانه در 

میلی متر( دسته بندی مهی نماینهد.    8سانتی متر ) با اختالف  2/2میلی متر تا  9از  درختان را بر حسب قطر تنه

 در یك رقم معین، افزایش قطر تنه با تعداد انشعاب به طور معمول صادق است .

 انواع درختان سیب نهالستانی

رختهان یكسهاله   درختان نهالستانی كه با روشهای ذكر شده با انشعاب و یابدون انشعاب تولید مهی گردنهد، د  

كامل نامیده می شوند، جوانه پیوندك در این درختان یك فصل رویشی رشد می نماید. عبارت یكساله بهه  

سن قسمت پیوندك درخت اشاره دارد. در صورتی كه پایه دو سال در خزانه و یكسال دیگر در بستر تكثیر 

 ) در طول مدت خوابانیدن یا به صورت نهال( رشد كرده است.

 یكساله پیوند شده به روش رومیزی درختان -8

پس از خارج نمودن از تكثیر و  ای كپه در این روش ، پایه ها همانطور كه اشاره شد از طریق خوابانیدن

 2/7تها   2بستر تكثیر در انبار سرد قرار داده می شوند. قبل از كاشت پایه ها در بهار، قطعهه ای بهه طهول    
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پیوندك به روش رومیزی طوری به روی پایه ، پیوند زده می  سانتی متر از شاخه های فصل خواب رقم

سانتی متر باالی خاك قهرار گیهرد پیونهد شهاخه در      82شود كه در هنگام كاشتن پایه ، پیوندك حدود 

اواخر زمستان و در داخل ساختمان ) روی میزكار( صورت می گیرد، محل پیوند را معموالً بها پهارافین   

ن محل پیوند جلوگیری به عمل آید و درختان را تا هنگام كاشت در خزانه می پوشانند تا از خشك شد

در انبار نگه میدارند. از قطعه شاخه پیوند شده برروی پایه فقط به یك جوانه اجازه رشد داده می شهود.  

از این مرحله به بعد ، رشد درخت پیوند شده به روش رومیزی همانند درخت یكساله اسهتاندارد اسهت.   

پیوند شده به روش رومیزی به طور معمول كوتاه تر بوده و در مقایسه با درختان یكساله ای كه  درختان

در شهریور ماه در همان محل با روش پیوند جوانه بهه وجهود آمهده انهد، دارای انشهعابات كمتهری مهی        

شود یكسان باشند. دلیل این امر این است كه پایه درخت یكساله ای كه برروی آن پیوند جوانه زده می 

 بیشتر در زمین مانده و سیستم ریشه وسیع تری دارد.

برتری درخت پیوند شده به روش رومیزی از نقطه نظر نهال كار این است كهه از زمهین فقهط بهه مهدت      

یك فصل رویشی استفاده به عمل می آید و تصمیم گیری درمورد اینكهه چهه رقهم پیونهدكی انتخهاب      

زمستان به عمل می آید. همچنین برای خرید از نههال یهك برتهری بهه      گردد، به جای تابستان سال قبل،

شمار می آید كه می تواند میوه را در پاییز، قبل از انتخاب یك رقم یا نهژاد جدیهد مشهاهده نمایهد. بهه      

دلیل اینكه زمان و زمین الزم برای تولید درختان پیوندی به روش رومیزی كمتر می باشد، آنهها را مهی   

 ر از درختان پیوند شده در شهریور ماه خریداری نمود.توان ارزانت
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 درختان با پیوندك جوانه خواب -2

وقتی پایه را در اواخر تابستان پیوند می زنند، جوانه پیوندك تا بهار سال بعد و آغاز رشد در حالت ركهود)  

واخر پاییز یا زمسهتان قبهل از   خواب ( باقی می ماند . پایه هایی را كه پیوند جوانه زده شده اند می توان در ا

شروع رشد جوانه از خاك در آورد.این درختان با پیوندك جوانه خواب را می توان برای كشت در بهار به 

باغدار فروخت و یا به منظور تولید درختان دو ساله ، آنها را در نهالسهتان نگهداشهت. درختهان بها پیونهدك      

ه استاندارد می باشند و حداقل یكسال و بیشهتر دو سهال در بهاغ    جوانه خواب خیلی ارزانتر از درختان یكسال

طول می كشد تا از نظر قطر تنه و تعداد انشعابات به اندازه یك درخت نهالستان یكساله استاندارد برسند. به 

دلیل اینكه درختان با پیونك جوانه خواب ممكن است پس از جابجا شدن در باغ به طور یكنواخت و قوی 

د ، بیشتر باغداران آنها را به مدت یكسال در خزانه انتظار می كارنهد و در بههار سهال بعهد بهه بهاغ       رشد نكنن

انتقال می دهند. درختان با پیوندك جوانه خواب را بهرای كشهت در بهاغ توصهیه نمهی نماینهد. زیهرا تعهداد         

رسهاندن آنهها بهه    معدودی باغدار مهارت های فنی الزم برای پرورش و بار آوردن این درختان كوچهك و  

 رشد رضایت بخش را دارا می باشند.

 درختان دوساله -8

برای به دست آوردن یك درخت نهالستانی بزرگ تر و شاید با انشعابات بهتر برای كاشت در بهاغ یها بهك    

درخت یكساله با پیوند جوانه یا پیوند شاخه را می توان یكسال بیشتر در خزانه نگهداشت. وقتی كه درخت 

سهانتی متهر بهاالی محهل      72نه نگهداشته می شود آن را می توان در فصل خهواب از ارتفهاع حهدود    در خزا

( وقتی كه این درخت در بهار سال بعد در خزانه دوباره شروع به رشد مهی  82پیوند، سربرداری كرد) شكل 

چوب فصل قبلی به  نماید، انشعابات از جوانه های باالیی به وجود می آیند. این انشعابات جانبی كه برروی
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وجود می آیند، قوی بوده و بیشتر دارای زوایای انشعاب تند مهی باشهد. زاویهه انشهعاب را مهی تهوان از راه       

حذف انتخابی انشعابات فوقانی، به استثنای فوقانی ترین شاخه كه به محور جدیهد تبهدیل مهی شهود، بهبهود      

سانتی متر طهول دارنهد، حهذف مهی نماینهد.       72ز بخشید. به طور معمول دو یا سه شاخه جدید را كه كمتر ا

شاخه های جانبی باقی مانده انشعاب به نسبت باز می دارند. درختی كه در باال توضیح داده شد ، درخت دو 

ساله نامیده می شود كه جوانه پیوندك آن در طول دو فصل رشد كرده است. برتری ایهن نهوع درخهت دو    

ستم ریشه وسیع این است كه در باغ زودتر به بهار خواهنهد نشسهت. معایهب     ساله با انشعابات قوی و تنه و سی

این درخت این است كه زوایای انشعابا به طور معمول خیلی تنهد بهوده و درخهت خیلهی گهران تهر از یهك        

 درخت یكساله می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 نهال سیب دوساله با انشعابات تند جانبی -82شكل
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 باز درختان دوساله با انشعابات -4

در این روش درخت سربرداری شده دو ساله می باشد. بدین صورت كه در فصل خهواب شهاخه پیونهدك    

( 88سانتی متری باالی محل پیوند قطع می نماینهد) شهكل    21رشد یافته در طول فصل رویشی گذشته را از 

دارنهد، حهذف نمهوده و    سهانتی متهر    2/7در بهار سال بعد، انشعابات جانبی پائینی را وقتی كه طول كمتر از 

 اجازه می دهند تا یك شاخه منفرد از جوانه باالیی رشد كند.

سانتی متر می رسد، شروع بهه تولیهد    22تا  82شاخه باقی مانده منفرد خیلی قوی رشد كرده و وقتی به طول 

 انشعاب می نماید. ) انشعاب برروی شاخه فصل جاری( . انشعابات ایجاد شده بهرروی چهوب فصهل جهاری    

سانتی متری باالی محل پیوند به وجهود مهی آینهد. در     91تا  61دارای زوایای باز بوده و در ارتفاع مطلوب 

هلند این درختان دو ساله بزرگ سربرداری شده مورد استقبال می باشند، زیرا باغداران سعی بر ایهن دارنهد   

د. ارزش عملكرد اولیه باال، بهیش از  تولید قابل توجهی در سال دوم یا سوم بعد از احداث باغ به دست آورن

 (.88هزینه باالتر درختان مورد نیاز می باشد ) شكل 

 

              
 نهال دوساله با انشعاب های جانبی باز -88شكل
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برای كاهش هزینه تولید یك نهال دو ساله، تولید كنندگان از نهالهای پیوند شده به روش رویزی یا نهال با 

واب استفاده می نمایند، در صورت استفاده از درختان با پیوند جوانه خهواب ، پایهه ههای    پیوندك جوانه خ

حاصل از خوابانیدن را می توان در خزانه خاصی خیلی نزدیك به هم كاشت. این عمهل زمهین الزم جههت    

ختان تولید یك نهال را به مدت یكسال كاهش می دهد. وقتی كه هر دو درختان با پیوند جوانه خواب و در

پیوند شده به روش رومیزی را در خزانه می كارند، جهت تحریك شاخه زایی، با فواصل بیشتری كاشته می 

شوند ولی ، رشد این نوع درختان در خزانه ممكن است به نسبت ضعیف بهوده و انشهعابات كمتهری داشهته     

وم دوبهاره در خزانهه مهی    باشند. این موضوع زیاد مهم نیست زیرا درختان را سهربرداری كهرده و در سهال د   

 .(84)شكل كارند

 
 پایك های ریشه دار پیوند شده در خزانه – 84شكل
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 نهالهای میان پایه دار -5

درختی كه دارای یك قطعه سوم با خصوصیات ژنتیكی متفاوت بین پایه و رقم میوه مهورد نظهر مهی باشهد،     

سانتی متر تغییر می كند. یك نههال میهان    61تا  81ز نهال میان پایه دار نامیده می شود.  طول میان پایه نهال ا

پایه دار نوعی نهال دو ساله می باشد كه به چندین روش قابل تولید است. قطعهه میهان پایهه را مهی تهوان در      

اواخر زمستان برروی پایه پیونهد رومیهزی زد و در بههار در خزانهه كاشهت. روش دوم شهامل یهك نههال بها          

شد كه همچنین در بهار در خزانه كشت می شود. جوانه در حال خواب با یك پیوندك جوانه خواب می با

جوانه منفرد واقع برروی قطعه پیوند شده به روش رومیزی، رشد كرده و میان پایه را به وجود می آورد. در 

بعهد  اواخر تابستان پیوندك رقم مورد نظر برروی میان پایه پیوند شده می شود) پیوند جوانه( در بههار سهال   

میان پایه را از باالی محل پیوند حذف نموده و جوانه پیوندك رشد كرده و شاخه قوی به وجود مهی آورد  

كه تاج درخت را تشكیل می دهد. در اواخر پاییز، نهال میان پایه دار كامل را از خاك در آورده و تاهنگام 

 كاشت در باغ در بهار سال بعد در انبار نگه می دارند.

به طور معمول یك پایه پاكوتاه كننده است. اما ممكن است بسته به كاربرد مورد نظر درخت میان میان پایه 

پایه دار، رقم مقاوم به سرما یا مقاوم به بیماری باشهد. اگهر پایهه مهورد اسهتفاده یهك همگهروه قهو ی ماننهد          

MM111  و میان پایه یك پایه پاكوتاه كننده ای مانندM9    بهاغ كوچهك تهر از    باشد، انهدازه درخهت در

حالتی خواهد بود كه میان پایه به كار برده نشده است. بها افهزایش طهول میهان پایهه پاكوتهاه كننهده، انهدازه         

سهانتی متهر انتخهاب     81درخت بارده در باغ كاهش می یابد. در كل، طول میان پایه پاكوتاه كننده كمتر از 

رمای زمستانه یا مقهاوم بهه پوسهیدگی طوقهه بهین پایهه و       می شود. كاربرد دوم میان پایه ایجاد تنه مقاوم به س

 سانتی متر طول داشته باشد. 61پیوندك می باشد. در این وضعیت میان پایه ممكن است تا 
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( درخهت بهه نسهبت پاكوتهاه     8دالیل استفاده از نهال های میان پایه دار با میان پایه پاكوتاه كننده عبارتند از 

( ممكن است به دلیل دارا بودن سیستم ریشه قهوی، درخهت   8ر خواهد بود و ( درخت پیش با2خواهد بود، 

سانتی متر پیوند شهده بهرروی پایهه     82به طول  M9به قیم نیاز نداشته باشد . یك درخت با میان پایه از نوع 

MM111     یك درخت پاكوتاه، پیش بار و كارآمدی ) از نظر عملكرد( را به وجود خواههد آورد كهه بهه

می باشد. ولی این نوع درختان میان پایه دار در صورت پیوند برروی یك پایهه بهه    M26م اندازه تقریب ه

نسبت قوی، بیشتر به قیم نیاز داشته و برای ایجاد باغ های پرتراكم، بهیش از حهد قهوی خواهنهد بهود. بهرای       

شدن و خوابیدگی تربیت درختان به روش محور مركزی برای دستیابی به باردهی و برای جلوگیری از كج 

ناشی از محصول سنگین درخت ممكن است قیم ضروری باشد. به همین دالیل است كه باید درختان پیوند 

شده برروی پایه های پاكوتاه كننده را با استفاده از قیم حمایت كرد. به دلیل اینكه تولید نهال های میان پایه 

 ران تر از درختان یكساله است.دار در خزانه نیاز به مدت زمان طوالنی تری دارد، گ

یك نهال خیلی رضایت بخش با دسترسی آسان جهت احداث بهاغ ههای جدیهد پرتهراكم درخهت یكسهاله       

استاندارد می باشد. این درخت، در صورت د اشتن انشهعابات مهی توانهد بهاردهی زودهنگهام بهاغ را فهراهم        

د خواهند نمود، به ویژه در سال دوم و سهوم  سازد، درختان دو ساله محصول بیشتری از درختان یكساله تولی

 بعد از احداث باغ ولی این نوع درختان گران تر می باشند.

 تولید نهال عاری از ویروس

برای اولین بار با استفاد از میكروسكوپ الكترونی ویروسهای گیاهی مشاهده شدند در حهال   8989در سال 

است. همانطوریكه می دانیم ویروس ها ریز انهدامواره   نوع ویروس گیاهی شناسایی شده 611حاضر بالغ بر 

های هستند كه برای زندگی و تكثیر به بافت های زنده گیاهی وابسته اند، در درختان میوه دانه دار ویروسها 
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از طریق پیوند منتقل می شوند. بنابراین داشتن پایه و پیوندك های سالم و عاری از ویروس كمك فراوانهی  

ل تولیدی خواهدنمود. درختان آلوده به ویروس اغلب كوچكتر بهوده و محصهول تولیهدی    در بهبود محصو

سهال نشهان داد كهه     84آنها نیز كمتر است.تحقیقات انجام گرفته برروی سیب رقهم گلهدن دلیشهز در طهول     

درصد كمتر از درختان سالم است. عالوه بر میهزان محصهول، انهدازه و كیفیهت      87محصول درختان آلوده 

نیز متاثر از ویروس هاست. بنابراین استفاده از گیاهان عاری از ویهروس در احهداث باغهات جدیهد از       میوه

اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.معموالً گیاهان عاری از ویروس به روش تیمار گرمائی تولید می شوند. 

درجهه   87شهد بها دمهای    بدین صورت كه رقم و یا پایه جدید برروی دانهال بذری پیوند شهده در اتاقهك ر  

درجهه سهانتیگراد    87هفته نگهداری می شود، قسمت انتهائی گیاه در درجه حهرارت   81سانتیگراد به مدت 

عاری از ویروس می شود زیرا در این درجه حرارت رشد سلولهای در مریستم انتهائی گیاه سریعتر از تكثیر 

یز عهاری از ویهروس مهی باشهد. بهرای تكثیهر انبهوه        ویروس بوده و بنابراین شاخه های انتهائی بوجود آمده ن

گیاهان عاری از ویروس از قسمت انتهائی شاخه گیاهان مذكور پیوندك تهیهه نمهوده و بهرروی پایهه ههای      

سالم ) پایه بذری یا پایه عاری از ویروس( به تعداد زیاد پیوند می زنند و گیاهان تولیدی را در گلخانه های 

نابراین به تعداد زیاد نهال عاری از ویروس تهیه و به خزانه منتقل می شوند. سپس گرم نگهداری می كنند. ب

سال انجام گرفته و  2عملیات شاخه زایی و تولید نهال های استاندارد عاری از ویروس در نهالستان به مدت 

 نهال ها آماده فروش می شوند.

خهاك در آورده و پهس از درجهه بنهدی بهه       در پایان فصل رشد با استفاده از وسایل مخصوص نهالهها را از 

ماه نگهداری می شهوند. و   8تا  2درجه سانتیگراد به مدت  8انبارهای سرد منتقل نموده و در درجه حرارت 

 یا اینكه بالفاصله پس از در آوردن نهال ها از خاك اقدام به فروش آنها می كنند.
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 propagation manual of pomefriut rootstocks 

 

Abstract: 

In advanced countries horticultural programmes are based on 

high density orchard establishment.modern orchards are being 

developed with small(dwarf)trees at close spacing. Pomefriuts 

i.e apple, pear and quince have some rootstocks and all of them 

are propagated via stool bed and cutting. introduction and 

propagation metods is one of the most important horticultural 

targetes. In this publication is tried to introduce them as 

applaied form for producers and studentes. Historical use, 

selection, characteristics,propagation methods and advantage 

of pomefriut     rootstocks include:  

M9,M26,B9,MM106,MM111,Azayesh,Morabaeeand 

QA,QC,BA29,OHF97,OHF333,OHF217,BPseries and 

pirodwarf  is explained.  
 


