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مقدمه
اغلــب پایه هــای مــورد اســتفاده بــرای درختــان میــوه در ایــران، 
بــذری هســتند و درختــان روی ایــن پایه هــا از نظــر رشــد رویشــی، 
ــل  ــا )به دلی ــات و بیماری ه ــر آف ــت در براب ــرد و مقاوم ــزان عملك می
ــدك( یكســان نیســتند؛ ایــن امــر باعــث  ــه و پیون ــل پای تأثیــر متقاب
مشــكالتی همچــون عمــر كوتــاه درختــان و نایكنواختــی رشــد آن هــا 
می شــود و عملیــات باغــداری، داشــت و برداشــت را بــا مشــكل 

ــد. ــه می كن مواج

همچنیــن، عدم اســتفاده از پایه هــای رویشــی و نهــال ســالِم 
ــه  ــادی ك ــه زی ــه هزین ــداران باتوجه ب ــود باغ ــب می ش ــب موج مناس
در نهاده هــا، وقــت و انــرژی و... متقبــل می شــوند، ســودآوری كافــی 
را نداشــته باشــند. باتوجه بــه خصوصیــات مطلــوب متعــدد، ســازگاری 
بــا بیش تــر ارقــام گیــالس و آلبالــو و انطبــاق بــا شــرایط آب وهوایــی 

ــه می شــود. ــال پرداخت ــه گزی ــی پای ــه معرف ــران ب ای

مزایای استفاده از پایه های رویشی در احداث باغ های میوه
درحال حاضــر، اســتفاده از پایه هــای رویشــی در احــداث باغ هــای 
میــوه دنیــا به دلیــل مزایــای آن هــا به شــدت در حــال توســعه اســت. 
ــه  ــوان ب ــن پایه هــا می ت ــه شــرط انتخــاب صحیــح و اســتفاده از ای ب

مزایــای زیــر دســت یافــت:
احداث باغ های میوه مدرن و متراكم؛	 
همگن بودن باغ و سهولت در انجام عملیات داشت و برداشت؛	 
افزایش بهره وری مصرف آب و كاهش هزینه های تولید میوه؛	 
كاهش دوره نونهالی و عملكرد در هكتار بیشتر؛	 
كاهش عادت سال آوری یا تناوب باردهی در باغ های میوه؛	 
ــگ و 	  ــد شــكل، رن ــوه مانن ــی می ــات كیف ــش خصوصی افزای
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ــان رســیدن؛ زم
القــاء مقاومــت یــا تحمــل بــه شــرایط نامســاعد محیطــی و 	 

ــا. ــات و بیماری ه آف

پایه گزیال یا مجموعه گیزن
بــرای تكثیــر گیــالس، كاربــرد پایــه الزم و ضــروری اســت، 
ــی   ــر رویش ــوم تكثی ــای مرس ــق روش ه ــالس از طری ــام گی ــرا ارق زی

نیســتند.  قابل ازدیــاد 

ــق  ــتاندارد متعل ــای اس ــده روی پایه ه ــالس پیوندش ــان گی درخت
ــتند و  ــوی هس ــد و ق ــیار پررش ــب، بس ــا محل ــالس ی ــه گی ــه گون ب
مدیریــت چنیــن درختانــی بســیار مشــكل اســت. اطالعــات موجــود 
ــه های  ــدیافته روی ریش ــالس رش ــان گی ــه درخت ــد ك ــان می ده نش
ــان  ــد درخت ــد مانن ــدرت رش ــاظ ق ــتند و از لح ــد هس ــود، پررش خ

ــكل 1(.  ــتند )ش ــتاندارد هس ــای اس ــده روی پایه ه پیوندش

شکل 1- مقایسه تعدادی از پایه های گیالس به لحاظ اندازه درخت
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تاكنــون در نقــاط مختلــف دنیــا بــرای درختــان گیــالس و آلبالــو 
برنامه هــای  كــه حاصــل  معرفــی شــده اند  پایه هــای مختلفــی 
ــه  ــد. باتوجه ب ــا گزینــش در بیــن توده هــای بومــی بوده ان اصالحــی ی
ــا بیش تــر ارقــام گیــالس  خصوصیــات مطلــوب متعــدد، ســازگاری ب
ــه  ــی پای ــه معرف ــران ب ــی ای ــرایط آب وهوای ــا ش ــاق ب ــو و انطب و آلبال

ــدول1(. ــود )ج ــه می ش ــال پرداخت گزی

آلمـان  گیـزن  دانشـگاه  در  تـا 1971  در طـی سـال های 1965 
تالقی هـای  گیـالس،  پاكوتـاه  پایه هـای  بـه  دسـتیابی  به منظـور 
بینگونـه ای زیـادی انجـام شـد كـه ایـن گـروه از پایه هـا، گزیـال نـام 
گرفـت. ایـن پایـه حاصـل تالقـی آلبالـو و یک گونـه گیالس اسـت. بر 
اسـاس ارزیابی هـای انجام شـده، چهـار شـماره گزیـال پنـج تـا هشـت 
امیدبخـش بودنـد و پایه هـای گزیـال پنـج و شـش مناسـب هسـتند. 
به طـور كلـی، گزیـال با دامنه وسـیعی از انـواع خاك ها سـازگاری دارد، 
به شـرطی كه خـاك زهكشـی شـده باشـد؛ همچنین نسـبت بـه كلروز، 

شـرایط غرقابـی و آهـِک خـاك مقاومـت خوبـی دارد.

ویـروس  و  گیـالس  پاكوتاهـی  ویروس هـای  برابـر  در  پایـه  ایـن 
نكروزه شـدن لكـه حلقـوی مقاوم اسـت و باعـث كنترل انـدازه درخت 

و شـاخه دهی بـا زاویـه بـاز می شـود و بـدون پاجـوش اسـت.

ــد به خوبــی در خــاك مســتقر شــود، امــا اســتفاده  گزیــال می توان
از قیــم نیــز بــرای آن توصیــه می شــود.

 ایــن پایــه بــا شــرایط اقلیمــی ســرد ســازگاری دارد و بــه خشــكی 
مقــاوم اســت. پایــه گزیــال موجــب زودباردهــی و محصول دهــی بــاال 
ــوالً از  ــكل 2(. معم ــد )ش ــد می كن ــی تولی ــوه باكیفیت ــود و می می ش
ــال  ــه گزی ــان پیوندشــده روی پای ــی درخت ــد بارده ــه بع ســال دوم ب
ــه  ــده اســت؛ ب ــای پاكوتاه كنن ــه جــزء پایه ه ــن پای ــاز می شــود. ای آغ
همیــن منظــور، تعــداد نهــال كشت شــده در واحــد هكتــار را افزایــش 
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ــات  ــی رود و عملی ــاال م ــمگیری ب ــور چش ــرد به ط ــد، عملك می ده
ــكل 3(. ــد )ش ــان تر می كن ــی را آس باغبان

شکل 2- میزان گل دهی و تراکم درختان گیالس پیوندشده روی پایه گزیال

شکل 3- درخت گیالس 3 ساله، پیوندشده روی پایه گزیال 6
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ــا  ــدود 8۰ ت ــال 6 ح ــد و گزی ــا 6۰ درص ــدود 5۰ ت ــال 5 ح گزی
ــت  ــال 5 جه ــن گزی ــذری اســت؛ بنابرای ــدازه درخــت ب 9۰ درصــد ان

ــكل 4(. ــت )ش ــب تر اس ــم مناس ــات متراك ــداث باغ اح

شکل 4- باغ متراکم گیالس روی پایه گزیال 5

امـا می توانـد  از طریـق ریزازدیـادی تكثیـر می شـود،  پایـه  ایـن 
توسـط قلمه هـای علفـی تحـت سیسـتم مه افشـانی نیـز ازدیـاد شـود.

توصیه ترویجی
و  صفـات  تفـرق  به دلیـل  دانهال هـا  از  اسـتفاده  درحال حاضـر، 
دیرباردهـِی درختـان منسـوخ شـده اسـت، در نتیجـه یكـی از راه های 
مناسـب بـرای احداث بـاغ، اسـتفاده از پایه های رویشـی گزینش شـده 
بـدون  ژنتیكـی،  بـا حفـظ صفـات  وسـیع  مقیـاس  در  آن  تكثیـر  و 
محدودیـت فصـل و زمان از طریق كشـت بافت اسـت كه امـكان تولید 

گیاهـان عـاری از بیمـاری را نیـز فراهـم می كنـد. 
بـرای احـداث باغ هـای جدیـد گیـالس و آلبالـو می تـوان از پایه هـای 
تكثیرشـده گزیـال اسـتفاده كـرد كـه سـازگاری كامـل بـا بیشـتر ارقـام 
گیـالس و آلبالـو دارنـد و باعـث افزایـش كیفیـت، زودباردهـی و كنتـرل 
انـدازه درخت می شـوند و مقاومـت خوبی به تنش های غیرزیسـتی دارند.


