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 پیشگفتار

در فارسی زیادی منابع . از وظیفه این نوشتار است فراتر ، زردآلواهمیت پایه ها در کشت و کار درخت موضوع 

کاری در مناطق  میوه "در کتاب. کرده باشندمطالبی را ارائه  متمرکزرند که به صورت ادناین ارتباط وجود 

پایه در خصوص میوه مناطق معتدله به شمار می رود،  که مجموعه جامعی برای کشت و کار درختان "معتدله

. استمعرفی شده  زردآلوخود  ،زردآلورای بچندسطر اشاره شده است و مناسب ترین پایه در تنها  زردآلوهای 

با در نظر گرفتن محدودیت های خاک و مشکالت  زردآلو در ادامه نیز به کاربرد پایه هایی از هلو و گوجه برای

  "(6357)پایه های درختان میوه ترجمه حسین رادنیا"در کتاب  .هلو اشاره کرده است با پایه هایواکاری 

اطالعات بسیار خوبی برای پایه های زردالو ارائه شده است که می تواند برای کارشناسان و محققین مورد 

هدف از تهیه و ارائه این نشریه بیان نکات مورد توجه در انتخاب پایه هاست و نه معرفی و . استفاده قرار گیرد

 Selecting and Propagating Rootstocks toنشریه مروری. توصیف پایه های مورد استفاده

produce Apricots1""   این نشریه مورد استفاده قرار گرفته  بخش اول اصلی در تهیه الگویبه عنوان

موضوع انتخاب پایه برای زردآلو از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که از سایر گونه های جنس پرونوس و  .است

های بین گونه ای نیز امکان یافتن پایه وجود دارد و لذا تنوع پایه های زردآلو بسیار قابل توجه دورگ حتی 

ترین پایه تاکنون  در کشورمان رایج. موضوع سازگاری آنها با محیط و ارقام اهمیت دارداست و به همین میزان 

مورد پایه هایی از گونه های هسته دار  در نقاط مختلف دنیااینکه با توجه به . پایه های بذری زردآلو بوده است

و نیز از دورگ های طبیعی یا ایجاد شده  تحقیقاتی بر روی آنها به عمل آمده استاند و استفاده قرار گرفته 

بر  یمرور  ی،فن نشریه یک قالبتا در  گرفتم تصمیم اینجانب ،استفاده شده است زردآلوجنس پرونوس برای 

و در این  مبه عمل آور  زردآلو مختصو   ویژهبه صورت  اندکرده  یرا بررس زردآلو های پایهکه  ییگزارش ها

این مجموعه  .مکرد مشارکت در تهیه نشریه دعوتجهت آقای دکتر حمید رهنمون  دانشمندم ارتباط از همکار

نیز می  یعالقمند به نوآور باغداران پیشرو و. تهیه شده است زردآلو کارشناسان و محققان ا هدف جلب توجهب

منابع مختلف است را با مالحظه محاسن و  زپیشنهاد شده در جداول که گزارشی ا توانند استفاده از پایه های

که در این گزارش مروری آمده است با  جدید پایه هایباید در نظر داشت . معایب هر کدام انتخاب و بیازمایند

 تفاوتم و خاکی در شرایط آب و هواییها را بررسی کرده اند، عموماً  ه این پایهدر نظر گرفتن کشورهایی ک

 یا الگو بردارو ببرای شرایط آب و هوایی کشور ایران  زردآلوو الزم است محققین پایه های  بررسی شده اند

 .درصدد یافتن پایه های سازگار با ارقام بومی و شرایط اقلیمی ایران باشند ،های ارائه شده همنطقی از نمون

مثال ها و نمونه ارقام موجود در متن تنها برای مستند کردن نکته مورد توجه در گزینش آمده اند و هیچگونه 

با وعه من مجای گرامی، امیدوارم با تذکر کارشناسان و محققان . توصیه ای برای استفاده از آنها نشده است

 .6931 /رحیم قره شیخ بیات. به مخاطبین ارائه گرددویرایش بهتری 

                                                           
1
  Rootstocks for Fruit Crops, Editors: Roy C. Rom and Robert F. Carlson 

2
  Stephen M. Southwick and Kitren G. Weis (1998) 
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 نکات قابل توجه در انتخاب پایه -1بخش 

 چکیده

در نقاط مختلف دنیا بر اساس نیازهای آب و  زردآلوانتخاب و تکثیر پایه های مناسب برای محصول  

مرتبط با این موضوع یعنی  منابع ، در این نوشتار.  محلی متغیر استهوایی، خاکی، و سازگاری با ارقام رایج 

ضمن . استقرار گرفته بررسی مروری  مورد ،زردآلوتاثیر متغیرهای محلی در انتخاب و تکثیر پایه های 

 ،دشو کارانزردآلومنجر به رضایت مین رابطه و نیز نیازهای تحقیقاتی آتی که اینکه تحقیقات اخیر در ه

بیشتر به دلیل پاسخگو بودن به تنش های به طور کلی پایه های درختان میوه .  مورد بررسی قرار گرفته است

یک منطقه  زنده و غیر زنده محیطی همراه با ویژگی های سازگاری آنها که نهایتا امکان تولید پایدار را در

با سازگاری آسانی تکثیر،  .تعریف می شوندسبب می گردد، برای یک محصول درختی،  بوم شناختی

به بیماری ها و آفات، کنترل رشد رویشی،  تحمل/پیوندک، سازگاری با خاک سنگین یا مرطوب، مقاومت

رقم پیوندی، کیفیت میوه، و قدرت  باردهی/تاثیر فیزیولوژیکی بر خواب و رکود پیوندک، زودگلدهی

به تاثیر میانپایه نیز  مقالهدر این . ، از جمله ویژگی های مناسب برای یک پایه اشاره شده اند(عملکرد)باردهی

در  زردآلوهمگام با افزایش و توسعه نیاز های مصرفی  .در رفع ناسازگاری های پیوندی اشاره شده است

 تکنیک هایو گزینش پایه ها ، بایستی نمایان است ارقام جدید و متنوع به صورت مطالبهکه ابعاد جهانی 

به منظور کشتهای متراکم، برای تولید میوه با ویژگی های مطلوب،  جوابگویتکثیر آنها نیز توسعه یابد تا 

 .باشد  انتخاب مناطق حاشیه ایو  برداشت های ماشینی

 مقدمه

همچنانکه . بستگی دارد  درجه اول به نیازهای خاص محلانتخاب یک پایه برای یک رقم پیوندی در 

لیدکنندگان، بهنژادگران و به طرف مناطق حاشیه ای رو به گسترش است، چالش بزرگ تو زردآلوکشت 

پرورش  محققین، توسعه و بهبود پایه هایی است که طیف گسترده ای از سازگاری را با چنین شرایط رشد و

پیوند مجدد قابل جایگزنی هستند و تعویض می شوند، پایه در حالیکه ارقام پیوندی به کمک . داشته باشند

لذا انتخاب یک پایه مناسب بسیار . ها به عنوان بخش ثابت درخت میوه در طول عمر باغ باقی می مانند

یوندک، سازگاری با شرایط خاک و صفات مورد توجه در انتخاب پایه عبارتند از تجانس با پ.  حیاتی است

در تکثیر، تاثیر در قدرت رشد  یکنواختیدر مقابل تنش های کمبود اکسیژن، سهولت و  تمواقلیم، مقا

                                                           
3 Marginal site selection ,  
4 Site-Specific needs 
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رویشی پیوندک، زودباردهی، عملکرد خوب، ثابت و کیفیت میوه، مقاوم به سرمای زمستانی، پاجوش 

 . دهی، و حساسیت به بیماری ها، آفات و مشکالت واکاری

 انتخاب پایه

پس از اینکه (. 1جدول )انتخاب پایه یک اجبار از طرف شرایط محلی مخصوصا خاک و آب و هواست

مناسب ترین انتخاب . سازگاری پایه با ارقام رایج محلی تایید شد، سایر تاثیرات مورد بررسی قرار می گیرند

اخیر در گلدهی به منظور مقابله با برای یک منطقه، بر اساس نیازهای محلی، مانند مقاومت به سرما، ت

، دیکته می (.Armillaria sppبه عنوان مثال ) سرمازدگی گل ها، و مقاومت به بیماری های خاص منطقه

، فقدان سازش آنها با شرایط خاکهای سنگین و مرطوب زردآلومهمترین مانع در استفاده از پایه های . شود

به  که مقاومت P.cerasifera  و   P.domesticaبسیاری از پایه های سازگارهمانند . (Rom, 1991)است

گسترده  به طور (Crossa-Raynaud and Audergon, 1987; Paunovic, 1977)زمستانه دارند سرمای

از بین پایه های در دسترس .دنیا می توانند مورد استفاده قرار بگیرنددر  زردآلوپرورش ای در تمام نقاط 

بسیاری به طور جدی برای مقاومت به بیماری ها و مشخصه های باغبانی تحت شرایط گوناگون مورد 

 .نگرفته اند ربررسی قرا

 
تحمل شرایط عمر طوالنی این پایه های بذری و نیز . (وذری و همکارانب توسط ) رسمی زردآلوبر روی پایه  زردآلواحداث شده  آزمایشی باغ -1شکل 

 .بیاتقره شیخ . عکس از ر. ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر کرج .(خاک های خشک و نسبتا فقیر از ویژگی های خوب این پایه ها می باشد

 

                                                           
5 Replant problems 



 سازگاری با خاک و اقلیم

مانند اغلب پایه های بذری هلو، محدود به خاک های سبک، با  زردآلوپایه های بذری استفاده از 

مناطقی با در (.  1جدول )نسبتاً کم آهک نیز هستند، می شودخنثی که  pHو  زهکشی خوب

کمبود و تنش  خفگی ریشهو یا بارندگی های طوالنی مدت،  سطح ایستابی باال و خاک سنگین

، Prunus insititia  در این شرایط .محدود میشودو هلو  زردآلوای بذری اکسیژن، استفاده پایه ه

P.domestica(Rom, 1991)، Mariana ،  وMyrobalan (Crossa-Raynaud and 

Aundergon, 1987; Paunovic, 1977 ; Vachun, 1995 ) درجه خفگی  01تا  11می توانند

ب را در آخفگی در درجه از    1تا 121ریشه را در تابستان بر حسب رقم و گونه تحمل کنند و 

  0تا  01و ( در تابستان)درجه   0تا  01و پایه هلو که به ترتیب  زردآلوزمستان در مقایسه با پایه 

رابطه  از جنبهاز خصوصیات دیگری که  .قدرت تحمل دارند، تحمل می کنند (زمستاندر )درجه

خاک  pHخاک و گیاه می تواند انتخاب پایه را اجباری کند، توانایی بافرینگ برای 

(Paunovic, 1978  )و ضریب جذب مواد غذایی است(Bojic and Paunovic, 1988 .)

Rosati  روی پایه  زردآلوو روی در برگ  ازتزان می متوجه شدند( 1990)و همکارانCitation 

می شود که کاهش جذب اتفاق کمتر است و لذا حدس زده  Marianna2624در مقایسه با پایه 

 مبودکمشکل و روی به صورت کود می توان به  ازتبا تامین کافی  می رسدنظر البته به . می افتد

 . این عناصر در برگ فائق آمد

عمق .  نگران کننده است زردآلودرختان  گاهیکاری موضوع لنگر زردآلودر بسیاری از مناطق 

موثر  بادهای شدید ومکرر،در توانایی در خت برای سرپا ماندن بعد از  زردآلوریشه دهی در 

در منطقه صربستان ( Myrobalan)در مقایسه با میروباالن  Hungarian Bestی زردآلو. است

پایه های (. Mytrevski and Ristevski, 1991)ریشه های متراکمتری داردبق سایوگسالوی 

 .ی خوبی را نشان می دهندگاهمعموالًحالت لنگربذری هلو و میروباالن 

در خاکهای سبک . بعضی از پایه ها سازگاری های متفاوتی را با پیوندک ارقام نشان می دهند

و قلمه های چوب سخت  زردآلوبا پایه های بذری هلو و  Royalرقم   شنی آفریقای جنوبی،

با  تجانس و سازگاری خوبی را  Bulida یزردآلو و کامالً سازگار هستند Mariannaآلوی 

نمایش ناسازگاری  .(Stadler and Stassen, 1986)نشان داده است زردآلوپایه های بذری 
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 و شیوع بیماری شانکر باکتریایی کم، شکستن محل پیوند،باردهی و عدم تجانس  به صورت 

ص و مشخزمایش پایه های مختلف در خاک های آتنها در بررسی های طوالنی مدت با . است

استفاده از میان پایه ها در مواردی با . و مناسب می توان به بهترین انتخاب امید داشتارقام منتخب 

 (. جدول )ناسازگاری های پایه و پیوندک قابل رفع است

 اندازه، قدرت رشد و میوه دهی کنترل

ضمن حفظ میزان ی پیوندرقم پایه های کنترل کننده اندازه به منظور کاهش قدرت رشد رویشی 

کشت متراکم درختان را ممکن می  م جثه،درختان کاستفاده از . باالی تولید به وجود آمده اند

هزینه های مدیریتی باغ را  سازد، هرس و برداشت میوه را به صورت ماشینی میسر می کند و سایر

یک دورگ   Citation.تمایل دارند باعث قدرت رشد رویشی شوند زردآلوپایه های . می کاهد

 Ishtara (Bernhard and  و (.Zaiger Genetics, Modesto, Calif)است هلو*آلو 

Duquesne, 1988)  از دیگر  . ی کوچک می کنندزردآلودر موقعیت های ویژه تولید درختان

پایه هایی که به منظور کنترل اندازه درخت به وجود آمده اند، می توان به آلوی میروباالن 

Torinel(Avifel) (Apoyan et al., 1985 ) ،Ademir,(Moreno et al., 1995)  ، دورگو  

(Ermin, 1988) Mycrocerasus pumila X P. armeniaca اشاره کرد. 

Torinel  همانندAdesoto 101  میزان باردهی را نیز افزایش می دهد(Moreno et al., 1995a  .)

پایه های استاندارد هیچ تاثیری بر روی پرباری نداشته  درمقایسه با اما سایر پایه ها ممکن است

ند شوممکن است باعث کاهش در باردهی درخت  Pixyمانند باشند و حتی بعضی از این پایه ها 

(Vachun, 1995) . 

 Southwick and Yeager(1998)   نشان داده اند که پایهCitation   تحت تاثیر اندازه میوه را

در مقایسه  Blenheimبر روی  Royalبخشد و تولید میوه در ترکیب  می بهبودقرار می دهد و 

 . می یابد ءارتقا  202بر روی پایه ماریانا   Royalبا 

از پایه را در  یر یا عدم تاثیرپذیری ارقام پیوندیموضوعات مطرح شده در این قسمت همگی تاث

 .رابطه با اندازه درخت، قدرت رشد رویشی باردهی و اندازه میوه نشان می دهند
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 مقاومت به بیماری ها و آفات و پاجوش دهی

خود  .استفاده کنیمپایه های مقاوم  کند که ازر باغ ممکن است ما را مجبور شیوع نماتدها د

Prunus armeniaca   نماتد بسیار مقاوم به گونه هایMeloidogyne همینطور . استIshtara, 

Torinel, Nemaguard  وNemared (هلو )مقاومت پایه ها به در این میان. هم مقاوم هستند 

نیز قابل ذکر ( Root lesion nematode(Pratylenchum pulnus))مولد زخم ریشهنماتد 

 Armilaria یه ها ممکن است به خاطر مقاومت بهانتخاب پا .(Alcaniz et al., 1996)است

Agrobacterium tumefaciens  وVetricilium  صورت بگیردهم  هاو ساقه خوار. 

است و البته  Phytophtoraآلو به شدت حساس به پوسیدگی ریشه ناشی از  در مقایسه باهلو 

 یاین پایه ها به عملیات باغبانی در جهت مدیریت این بیماری خوب جواب م یوهرد

 Pseudomonasتقریباً هیچ پایه ای مقاومت قابل قبولی را به (. Teviotdale et al., 1989)دهند

spp.  نتایج تحقیقات در فرانسه نشان داده است که افزایش ارتفاع محل . نشان نداده است

. موثر بوده است زردآلودر کاهش بروز بیماری شانکر باکتریایی در ( انتیمترس  0باالتر از )پیوند

نتایج مشابهی برای آلوی فرانسوی روی پایه میروباالن هم در کالیفرنیا گزارش شده 

می تواند ایجاد کند این است  با ارتفاع باالمشکلی که پیوند . (Southwick et al., 1997)است

در بعضی پایه ها ضمن تشدید شیوع پاجوش دهی فراوان . که از سهولت برداشت میوه می کاهد

و  P.armeniaca. ، باعث افزایش هزینه های مدیریت باغ می شود Plum pox virusبیماری  

P.persica  هیچکدام تولید پاجوش نمی کنند ولی پایه هایMarianna ،Myrobalan  و ارقامی

 .( و  2عکس در شکل های قره شیخ بیات، )پاجوش دهی زیادی دارندمعموالً   P.insititiaاز 
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 کرج -در ایستگاه تحقیقاتی کمالشهر وضعیت نامناسب تولید پاجوش فراوان در پایه های میروباالن -2شکل

 

 

 
 -باغ زردآلو با  پایه های میروباالن در ایستگاه تحقیقاتی کمالشهرمبارزه مکانیکی وقت گیر با تولید پاجوش فراوان در  - شکل

 کرج
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 زودباردهی، تاریخ رسیدن و کیفیت میوه

در  Citationی برداشت شده، روی پایه زردآلونشان دادند که مقدار ( 1990)ساوثویک و ایگر

تاریخ  P.cerasiferaتعدادی از پایه های . بیشتر است Marianna 2624مقایسه با پایه 

 Sansavini)تعدادی دیگر باردهی وکیفیت میوه را بهبود بخشیدند برداشت را به جلو انداختند و

and Montevecchi, 1986; Stassen and Hurter, 1981 .)  با اینحال باید در نظر

 Adesto 101پایه . پیوندک کاربرد این پایه ها را محدود می کند/داشت که عدم تجانس پایه

این موضوع در مقایسه با حالتی که روی . باعث زودرسی در تاریخ رسیدن میوه های هلو می شود

با این حال در (. Moreno et al., 1995a)پایه های بذری هلو پیوند شده باشند، دیده می شود

 .گزارشی وجود ندارد زردآلورسی مورد پیش 

 و لزوم استفاده از میان پایه ها( تجانس)سازگاری

پیوندک به عنوان یک عامل محدود کننده در استفاده از پایه هایی غیر از /موضوع ناسازگاری پایه

هر چند مواردی نیز حتی برای خود پایه . همیشه مطرح است زردآلوبرای تولید  زردآلوپایه 

( Bernhart-Dunnes, 1970)گزارش شده است Chlorotic leaf spotمثل  زردآلو

ناسازگاری ناقصی هم . به ندرت دیده می شود زردآلوبا  زردآلوطلق پایه های ولیکن ناسازگاری م

 ,Paunovic)گزارش شده است زردآلوبه صورت از بین رفتن پیوندک و عدم موفقیت پیوند در 

پیوندک وقتی سایر گونه های پرونوس را مورد ارزیابی قرار /در ارتباط با سازگاری پایه(. 1977

ویم یک تقسیم بندی وسیعی برای هر کدام از پایه یا ارقام پیوندی قابل می دهیم، متوجه می ش

به این معنی که ممکن است یک پایه با گروه وسیع یا محدودی از پیوندک ارقام . انجام است

اغلب و معموالً . سازگار باشد یا اینکه یک رقم با گروه وسیع یا محدودی از پایه ها سازگار است

گزینش شده اند سازگاری بهتری را در ومی با پایه هایی که در همان محل ب/پیوندک ارقام محلی

 در اسلواکی، ,My-VS-1:به عنوان نمونه. مقایسه با سایر گونه های پرونوس نشان می دهند

Dzanka 4    ،در بلغارستانGF31    در فرانسه وMarianna 2624  و   Citation در

 .ایاالت متحده

و دامنه آن شامل حالت ناسازگاری کامل  یک موضوع پیچیده ای است پیوندک/ناسازگاری پایه

مانند نگرفتن پیوند و ناسازگاری نسبی با عالیمی مثل مرگ زودرس درخت، توقف رشد ، و یا 
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کاهش در باردهی نیز به (. Guerriero and Scalabrelli, 1984)تاخیر در خواب، می شود

ی رقم زردآلودر اسپانیا میزان تولید میوه (. Rom, 1991)ناسازگاری نسبت داده می شود

Bulida  درصدی در بین دو پایه ای که  111سال مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت  0به مدت

و هلو برای  زردآلوپایه های (. Egea et al., 1991)مورد استفاده قرار گرفته بودند دیده شد

 ,.Grassi et al)یافته اندمیوه گسترش ( Yield Efficiency)افزایش ضریب عملکرد

1978; Stassen and Hurter, 1981 .)در خصوص  رغیر از عالیم فیزیولوژیکی فوق الذک

ناسازگاری پیوندی، عالئم فیزیکی مانند عدم اتصال و ارتباط آوندی پایه و پیوندک، عدم اتصال 

سازگاری ها به نا. پوست و چوب پایه و پیوندک که نهایتا  منجر به کاهش انتقاالت می شود

 (.Crossa-Raynaud and Audergon, 1987)ویروس ها هم نسبت داده شده است

در این . پیوندک کمک کند/ استفاده از میان پایه می تواند برای حل موضوع ناسازگاری پایه 

 Crossa-Raynaud and Audergon, 1987 ،Jakubowskiارتباط برای مطالعه بیشتر به 

and Zdyba, 1995  ،Ogasanovic, 1995  ،Ogasanovic et al., 1991  ،

Paunovic 1978  ،Salazar et al., 1991  وVachun, 1995 جعه شودرام. 

 تکثیر

با اینکه  .( جدول )از قلمه تکثیر می یابند غیرجنسیت جتسی از بذر یا به صورت ورپایه ها به ص

همانند آلو و هلو و تعدادی از دورگ های )عموما از طریق بذر تولید می شوند  زردآلوپایه های 

، بسیاری از پایه ها هم به صورت رویشی از طریق قلمه های چوب سخت و نرم (بین گونه ای

برنامه های  .البته تعداد محدودی هم از طریق ریزازدیادی تولید می شوند و تکثیر می شوند

، یکنواختی گیاهچه های بذری و عاری از تکثیر ولید پایه ها، سهولتاصالحی بایستی هزینه ت

 .( شکل )ویروس بودن آنها را مورد توجه قرار دهد
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بذر بدون پوسته سخت تعدادی از پایه هایی که در حال حاضر به عنوان پایه بذری برای زردآلو در ایران مورد استفاده  - شکل

بذورگوجه نیاز سرمایی طوالنی  (.قره شیخ بیات. از رعکس )قرار می گیرند ویا ممکن است در آینده جایگاه کاربردی پیدا کنند

این بذرها با سبزکرد متوسط از . و پیوندک در استفاده از بذر تنسگل نیاز به بررسی بیشتری داردتری دارند و مساله تجانس پایه 

 .رشد رویشی مناسبی برخوردار نیستند

 

 

عکس از )در نهالستان پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری( چپ)مش-و مش( راست)دانهال های رشد کرده تنسگل  - شکل

 (.قره شیخ بیات.ر
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 تمایالت و نیازهای آینده

منظور  بدین. باشندبا همه چیز داشته  پایه ها بایستی سازگاری گسترده ای ،در حالت آرمانگرایانه

سازگار باشند، شرایط متنوع خاک ها را تحمل کنند و برای  زردآلوآنها بایستی با ارقام متعدد 

و هوایی هم مهم است چرا که بایستی امکان گسترش  سازگاری آب. تولید مقرون به صرفه باشند

یاز د به عنوان مثال برای ارقامی با نکنرا در نقاط مرز های اقلیمی فراهم  زردآلوکشت و تولید 

یه ایا برای نقاطی که نیاز به ارقام مقاوم به سرما داریم پ تالزم اس سرمایی کم پایه های مناسب

تکثیر از طریق بذر هزینه پایینی دارد اما .  آنها انتخاب شوند های انتخابی نیز بایستی متناسب با

پایه های کنترل کننده اندازه بایستی یکنواخت  .بایستی بذرها درصد جوانه زنی باالیی داشته باشند

ه ضدعفونی خاک کمقاومت به نماتدها هم اهمیت دارد چرا . باشند و هیچ پاجوشی تولید نکنند

و مقاومت هایی ممکن است از طرف نهاد های اجتماعی  به دنبال دارد ها مسائل زیست محیطی را

 ,.Phytophtora sppدر ایجاد مقاومت به بیماری ها در پایه ها بایستی به . و قانونی به عمل آید

Psudomonas spp.,(گال طوقه) Agrobacterium spp.  یکنواختی در پایه . توجه شود

 مطلوبالبته هنوز پایه . ی باردهی زود موارد ضروری هستندها، لنگرگاهی خوب و مطمئن و القا

، ارزیابی کاملی بر روی پایه های موجود که همه شرایط را پوشش دهد وجود ندارد زردآلوبرای 

 .نیاز است تا بتواند نیازهای آینده را جوابگو باشد

 :منابع داخلی

 .انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان (.ترجمه)، میوه کاری در مناطق معتدله01 1. رسول زادگان، ی

 .، نشر آموزش کشاورزی کرج(ترجمه)، پایه های درختان میوه 0 1. رادنیا، ح
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 :منابع خارجی

 

 

 :فهرست منابع

 



 ی مرسوم و جدیدنکات قابل توجه در انتخاب پایه زردآلو و توصیف پایه ها

 

 6 
 

 

  



 ی مرسوم و جدیدنکات قابل توجه در انتخاب پایه زردآلو و توصیف پایه ها

 

 1 
 

 پایه زردآلو در دنیا رایج  های هنمون -2بخش 

 جدید ارقام معرفی شتاب و گستردگی به تجاری های پایه معرفی و مطالعات فرآیند: مقدمه

 مناطق اغلب در که است این موضوع شاید این دلیل(. Drogoudi et al., 2008)نیست زردآلو

 مدیترانه حوزه کشورهای در حتی و ترکیه و ایران ازبکستان، کشور سه جمله از جهان زردآلوخیز

 ;Ercisli et al., 2006) اند گردیده احداث بذری های پایه از استفاده با زردآلو های باغ اکثر

Hernandez et al., 2010 .)در آنها از وسیع استفاده و میوه درختان های پایه روی جدی تمرکز 

 و هوا و آب تدریجی تغییرات با. گردید آغاز بیستم قرن سوم دهه اوایل از تجارتی سطوح

 تغییرات و ساختمان و بافت تخریب ،EC و pH دامنه تغییرات نظیر محیطی های تنش گسترش

 و امراض تنوع و افزایش خشکی، گسترش همچنین جهان، های خاک بیولوژیکی و شیمیایی

 جمعیت افزایش تبع به مکانیزه باغداری گسترش به تمایل نهایت در و باغی های گونه آفات

 با همزمان که طوری به گردید نمایان پیش از بیش جدید های پایه به دستیابی ضرورت انسانی،

 مختلف های گونه با سازگار های پایه انواع روی تحقیقات بذری، های پایه از وسیع استفاده

 کلونی و بذری متعدد های پایه معرفی یافته، انجام مطالعات نتیجه و پذیرفت صورت میوه درختان

 مورد ای منطقه نیازهای فراخور به امروزه که بود متفاوت های قابلیت و معین سازگاری درجات با

 از که دهد می نشان نیز موضوع این با مرتبط  تحقیقات. گیرد می قرار مربوطه کاربران استفاده

 مواقع بعضی در و( تلخ زردآلوهای "ترجیحا) زردآلو بذری های نهال از استفاده حال تا گذشته

 ,.Salazar et al) اند بوده رایج زردآلو پایه عنوان به هلو حتی و آلو گوجه، انتخابی های کلون

1991; Egea et al., 2004; Pennone and Abbate, 2006; Moreno, 2009 .) 

 ارقام پایه عنوان به وسیع طور به آلوها و ها گوجه انتخابی های کلون از -نتایج تحقیقات

 Myrobalan 29/C(Prunus گوجه گروه این از. گردد می استفاده زردآلو سازگار

cerasifera) دارد ای گسترده استفاده زردآلو پایه عنوان به (Moreno, 2009; Pennone and 

Abbate, 2006;Giorgio and Gallotta. 2000; Cirulli et al., 1999 .)از دیگری کلون 

 ،Luizetova: شامل زردآلو تجاری ارقام با Greengage-CD4 نام به cerasifera گونه

Kasna، Roxana و Erevani است داده نشان مطلوبی سازگاری (Dimitrova et al., 2000 .)

 پایه از بهتر Bulida زردآلوی رقم برایPollizo (P. institia ) پایه که داد نشان ایتالیا در تحقیقی
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 میزان از اعم آن فتوسنتزی های شاخصه عملکرد و نموده تحمل را غرقابی شرایط زردآلو بذری

 تحقیق(. Domingo et al., 2002) بود بهتر مذکور شرایط در ای روزنه هدایت و کربن تثبیت

 ارقام اغلب با مطلوبی سازگاری Myrobalan 29/C پایه که نمود معین کشور همین از دیگری

 که نمود مشخص پایه این روی مطالعات ادامه(. Giorgio and Gallotta, 2000) دارد زردآلو

 آنتی مقادیر با تر سنگین های میوه زردآلو بذری پایه به نسبت Pisana رقم با آن پیوندی ترکیب

 مصرف امروزه(. Bartolini et al., 2014) نماید می تولید بیشتری فنلیک ترکیبات و ها اکسیدان

علوم شده است که م زردآلو در و قائلند ای ویژه اهمیت ها میوه اکسیداتیو انتی خواص به کنندگان

 وابسته خاکی و هوایی و آب شرایط و پایه پیوندک، ژنوتیپ به ترکیبات این بیوسنتز

 از برخورداری ضمن Pisana رقم. (Leccese et al., 2012; Leccese et al., 2010)است

 است دیرگل و داشته مطلوبی بازارپسندی خصوصیات اکسیداتیو، آنتی ترکیبات باالی سطوح

(Guerriero et al., 2006 )اروپا از خارج مناطق در حتی میروباالن انتخابی های کلون با رقم این 

 گزارش حال عین در ولی( Seibertet et al., 2010) است داده نشان خود از مطلوبی سازگاری

 .P. cerasifera × P) ماریانا و میروباالن های کلون برخی بین ناسازگاری از نیز هایی

munsoniana )دارد وجود زردآلو ارقام برخی با (Hernandez et al., 2010; Cambra, 

 پایه عنوان به (P. cerasiferae) مثال طور به گونه یک از مختلف های کلون کاربرد(. 1979

 و پایه ژنوتیپ از سازگاری فرآیند تاثیرپذیری مختلف، نتایج مشاهده و زردآلو ارقام برای

  مواد  مقدار و غذایی عناصر جذب میزان بر پایه نوع تاثیر. سازد می درک قابل را پیوندک

 تحقیق در. است رسیده اثبات به ای جداگانه تحقیقات طی هلو و  زردآلو در پیوندک متابولیکی

 زمانی( Queen Giant) رقم برگ در ازت مقدار بیشترین که گردید معین هلو روی یافته انجام

 بیشترینGN22 (Felinem ) پایه همچنین. باشد شده پیوند GF677 پایه روی که یابد می تجمع

 عناصر مقدار کمترین اینکه ضمن نمود القا رقم این به را باردهی کارایی کمترین و تنه قطر مقدار

 میروباالن پایه که گردید معین زردآلو در(. Zarrouk et al., 2005) داشت را شده جذب غذایی

 محتوای و اسیدیته گوشت، میزان میوه، وزن درخت، واحد در باردهی رشد، قدرت های شاخصه

 می افزایش را برگ Mn و N، K، Ca عناصر جذب و بخشیده بهبود را میوه های اکسیدان آنتی

 های پایه اثرات مطالعه با(  199) همکاران و گورچاران(. Milosevic et al., 2015) دهد

 آلو و( Oslo رقم) بادام*  هلو دورگه ،(P. armeniaca) وحشی زردآلوی ،(P. persica) هلو
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(P. domestica )ژاپنی گوجه پیوندک روی (P. salicina )رقم Kala این اثر که کردند تاکید 

 دار معنی میوه کیفی خصوصیات و اندازه روی ولی دار معنی میوه تشکیل میزان روی ها پایه

 و گل تشکیل روی مختلف های پایه اثر بر ها  یافته این اول بخش مشابه نیز منابع اغلب در. نیست

 ,.Milosevic et al., 2015; Hernandez et al) است گردیده تاکید( Fruit-set) زردآلو میوه

2010; Pennone and Abbate, 2006; Egea et al., 2004; Giogio and Gallota, 2000; )

 کیفی های مولفه بر پایه اثر دهند می نشان که است دست در نیز متعددی گزارشات حال این با

 Milosevic) بیوشیمیایی ترکیبات ،(Hernandez et al., 2010) وزن جمله از زردآلو میوه

et al., 2013; Leccese et al., 2008; Scalzo et al., 2005 )است دار معنی پذیری رنگ و .

 و E-101) ای مدیترانه زردآلوهای ارقام پذیری رنگ بهترینمشخص شد  اخیر مورد با رابطه در

E-404 )مقادیر با (L )*های پایه روی ترتیب به باال Evrica، PADAK 01-44، Torinel و 

Krymsk 86 (VVA-1 )آید می بدست (Hernandez et al., 2010) .یافته تایید در همچنین 

 بر پایه نوع که نمودند گزارش( 1991) همکاران و اگاسانوویچ(  199) وهمکاران گورچاران

 و گئورگی متفاوت نسبتاً ای نتیجه در ولی ندارد دار معنی تاثیر زردآلو میوه ارگانولپتیک خواص

 شونده حل جامد مواد درصد و سفتی روی هرچند پایه نوع که نمودند گزارش(  211) همکاران

(TSS )یافته این. است دار معنی میوه کل اسیدیته روی آن اثر ولی ندارد دار معنی تاثیر هلو میوه 

 از یکی عنوان به میوه اسیدیته میزان روی پایه دار معنی تاثیر بر مبنی(  211) میلوسویچ گزارش با

 بر مبنی محقق همین گزارش دیگر بخش با ولی دارد مطابقت ارگانولپتیک خواص اصلی اجزای

 ,.Hernandez et al) میوه گوشت سفتی و شونده حل جامد مواد روی پایه تاثیرگذاری

 قدرت همچون مهمی خصوصیات موجود گزارشات برخی اساس بر. است تناقض در( 2010

 رفته به کار پایه دار معنی تاثیر تحت آن کیفی اجزای و میوه تشکیل انگیزی، گل باردهی، رشد،

 ,Mignani and Bassi, 2000; Bielicki et al., 2000; Cinelli and Loreti)دارند قرار

2004; Zarrouk, 2005; Jimenez et al., 2007; Dekena et al., 2013) .متفاوت نتایج اخذ 

 و است یکدیگر ژنوتیپ از هرکدام تاثیرپذیری موید مختلف های پیوندک و پایه کاربرد از ناشی

 این در کلی نسخه ارایه از پرهیز و بومی پالسم ژرم با اختصاصی آزمایشات انجام ضرورت امر این

 ..سازد می نمایان خوبی به را زمینه
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 :زردآلو رایج بذری های پایه( الف

 (Prunus armeniaca) زردآلو -

 به جهان نقاط اغلب و ایران در زردآلو مختلف ارقام برای پایه ترین متداول زردآلو بذری پایه

 می قرار استفاده مورد منظور این برای مغز تلخ ترجیحاً و دیررس ارقام بذور معموالً. رود می شمار

 بیشترین و کند می القا پیوند به را رشدی قدرت حداکثر پایه این(. ب 09 1 رهنمون،) گیرند

 کاهش با باال pH با سنگین های خاک در ولی دارد زردآلو مختلف ارقام با را سازگاری میزان

 به ابتال و محصول رسیدن در یکنواختی عدم. گردد می مواجه آهن کمبود از ناشی کلروز و رشد

 محسوب پایه این های ضعف دیگر از غرقابی شرایط در باالخص فیتوفترا و آرمیالریا های بیماری

 Canino، Royal ، Real خارجی ارقام بذور(. Massai and Loreti, 2009) شود می

Fino و Bulida دارند ای گسترده کاربرد زردآلو بذری های-پایه تهیه برای نیز (Bartolini 

et al., 2014; Domingo et al., 2002.) 

 (P. cerasifera, P. domestica, P.institia) گوجه و آلو -

 بذری پایه. دارند را کاربرد بیشترین زردآلو بذری پایه از بعد گوجه و آلو انواع بذری های پایه

 با فشرده های خاک به Prunus جنس های گونه دیگر به نسبت( P. cerasifera) میروباالن

 جمله از زردآلو کننده تولید اروپایی کشورهای اغلب در رو این از. است تر مقاوم باال رطوبت

 غالب صربستان و مجارستان بلغارستان، رومانی، چک، جمهوری لهستان، روسیه، سوئیس، فرانسه،

 این با(. Milosevic et al., 2015) گردد می محسوب زردآلو مختلف ارقام برای پایه ترین

 ارقام از برخی با مواردی در و نموده القا پیوندک به زیادی رشد مستعد های خاک در وجود

 ,.Sitarek and Bartos, 2011; Monney et al) دهد-می نشان ناسازگاری زردآلو

 سازگاری( یک شصتمی کلون از غیر) ایران تجاری های کلون و ارقام اغلب با  پایه این(. 2010

 .Pollizos de Murcia (P گوجه بذر(. ب 09 1 رهنمون،) است داده نشان خود از مطلوبی

institia )ماریانا بذری پایه. دارد اسپانیا در زردآلو سازگار ارقام پایه عنوان به ای گسترده استفاده 

 از زردآلو ارقام از برخی با پیوندی های ناسازگاری خاکی نامساعد شرایط با سازگاری علیرغم

 Hernandez) دارند نیز دهی پاجوش مشکل غالباً گوجه و آلو های پایه. است داده نشان خود
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et al., 2010; Moreno, 2009; Cambra, 1979.) ایستگاه در آزمایشی انجام با 

 تجارتی رقم پنج با مطلوبی سازگاری بذری میروباالن پایه که گردید معین سهند باغبانی تحقیقات

 در میتواند و دارد شاهرود قرمز و 91 ای مراغه ،91 نصیری آیباتان، ،91 اردوباد شامل زردآلو

 ورتیسیلیومی پژمردگی نظیر خاکزی قارچی های -بیماری برخی و خاک باالی رطوبت با مواجهه

 استفاده مورد باغی گونه این برای پایه عنوان به آمیز موفقیت طور به طوقه و ریشه پوسیدگی و

 (.ب 09 1 رهنمون،) گیرد قرار

 (Prunus persica) هلو -

 تا اسیدی های خاک در پایه این. دارد کاربرد زردآلو برای خاص موارد در و ندرتاً هلو بذری پایه

 پژمردگی و باکتریایی شانکر به را پیوندی ترکیب تحمل و گیرد می قرار استفاده مورد خنثی

 بر مبنی گزارشاتی هرچند(. Roy and Carlson, 1987) دهد می افزایش ورتیسیلیومی

 زردآلو رقم چند برای Nemaguard و Lovel نظیر هلو ارقام برخی بذور آمیز موفقیت استفاده

 کافی اطمینان کسب برای موردی مطالعات انجام و احتیاط رعایت به همواره ولی است دست در

 است شده تاکید پیوندی ترکیب اقتصادی عمر طول در پیوندک و پایه سازگاری از

(Hartmann et al., 2011.) 

 :زردآلو رویشی های پایه( ب

- )P. cerasiferaMyrobalan 29/C ( 

 خاک ویژه به ها خاک از وسیعی طیف با و بوده گوجه گونه از شده سلکسیون کلون پایه این

 قوی رشدی قدرت القای آن بارز خصوصیات از. دارد مطلوبی سازگاری مرطوب و سنگین های

 ,.Egea et al) باشد می میوه مطلوب اندازه و زیاد باردهی ،نونهالی دوره کاهش پیوندک، به

2004; Pennone and Abbate, 2006 .)با ناسازگاری و دهی پاجوش نامطلوب صفت 

 Moreno, 2009; Nevine) روند می شمار به پایه این های ضعف از زردآلو ارقام برخی

and Azza, 2011.) 
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- )P. domesticaPenta ( 

 بذری جمعیت از شده سلکسیون شود، می شناخته نیز Empyrean 2 تجاری نام با که پایه این

 روی مستقر زردآلوی ارقام باردهی کارایی اختالف. باشد می Imperial epineuse رقم آلوی

 و بوده هلو بذری پایه مشابه آن القایی رشدی قدرت. نیست دار-معنی بذری زردآلوی پایه با آن

 بیماری عوامل به مقاوم و مرطوب و سنگین بافت با آهکی های خاک به متحمل. ندارد قیم به نیاز

 پایه به نسبت میوه اندازه افزایش باعث. است شده گزارش رتیسیلیوم و و فیتوفترا آرمیالریا، زای

Myrobalan 29C و هلو بادام، گوجه، و آلو مختلف ارقام با زردآلو، بر عالوه و گردد می 

 (.McGrath, 2013; Xiloyannis, 2010) دارد مطلوبی سازگاری نیز شلیل

- )P. domesticaTetra ( 

 بذری جمعیت از شده سلکسیون شود،  می شناخته نیز Empyrean 3 تجاری نام با که پایه این

 پایه این روی مستقر زردآلوی ارقام باردهی کارایی. باشد می Reine Claude گروه آلوهای

 فاقد آن روی شده تولید میوه ابعاد ولی است بذری زردآلوی و Penta پایه از کمتر چه اگر

 پایه از کمتر درصد 11 تا   آن القایی رشد قدرت. باشد می مذکور های پایه با دار معنی اختالف

 پذیری رنگ و محصول رسی پیش روز   تا   موجب. ندارد قیم به نیازی ولی بوده هلو بذری

 زای بیماری عوامل و ریشه زگیل نماتد به مقاومت پاجوش، تولید عدم. گردد می میوه بهتر

 زردآلو، بر عالوه. گردند می محسوب پایه این بارز خصوصیات دیگر از فیتوفترا و آرمیالریا

 ;McGrath, 2013) است شده گزارش مطلوب بادام و هلو آلو، ارقام با آن مطلوب سازگاری

Xiloyannis, 2010.) 

- )P. domesticaTorinel ( 

 حد در پیوندک به آن القایی رشد قدرت. ستاآلو هیبرید 11  میان از شده سلکسیون پایه این

 کارایی حال این با. دارد زردآلو شاخص ارقام با قابل قبولی سازگاری سطح و بوده متوسط

 به متحمل. است کم Myrobalan 29C و  بذری زردآلوی های پایه به نسبت آن باردهی

. است شده گزارش ریشه زگیل نماتد به مقاوم و مرطوب و سنگین های خاک شرایط
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(Audergon et al., 1991; Pennone and Abbate, 2006; Hernandez et al., 

2010.) 

-)erasiferaCP. salicina × (P. persica × P. Ishtara(  

 های گونه با سازگار. است گردیده سلکسیون هلو و گوجه ای گونه بین هیبریدهای بین از پایه این

 ارقام باردهی. کند می القا پیوندک به متوسطی رشدی قدرت و بوده آلو و زردآلو هلو، بادام،

 نسبتاً آهکی های خاک شرایط به پایه این. است شده گزارش مطلوب حد در آن روی مستقر

 آلو و گوجه های پایه اغلب برخالف. باشد می ریشه پوسیدگی بیماری عامل به مقاوم و متحمل

 (.Grzyb and Sitarek, 2007) است حساس ریشه نماتد به ولی کند نمی تولید پاجوش

- )P. cerasifera4 (-Greengage CD 

 سازگاری و گردیده سلکسیون قدیمی باغ یک در شده کاشته گوجه های ژنوتیپ بین از پایه این

 شده محرز Erevani و Luizetova، Kasna، Roxana جمله از زردآلو ارقام اغلب با آن

 و برخوردارند( میروباالن به نسبت) بیشتر باردهی و متوسط رشد از پایه این پیوندی ترکیبات. است

 معلوم. نماید می فراهم پایه این با احداثی های باغ برای را متراکم کشت امکان تاج کم حجم

. رددگ می حاصل بهتری و دلخواه مورد نتیجه پیوند، محل ارتفاع افزایش با که است گردیده

 می شمار به پایه این محسنات دیگر از باال رطوبت با سنگین های خاک شرایط به تحمل

 (.Dimitrova et al., 2000)رود

- )institiaP. Pollizo ( 

 از) زردآلو سازگار ارقام برای پایه عنوان به بذری هم و کلونی صورت به هم Pollizo گوجه

(. Moreno, 2009) گیرد می قرار استفاده مورد اسپانیا در ویژه به( Bulida تجاری رقم جمله

 به آن های ضعف عمده از یکی دهی پاجوش ولی است آهک از ناشی کلروز و خفگی به مقاوم

 های سلول توسط آن اکسیژن جذب باالی کارایی با پایه این خفگی شرایط تحمل. رود می شمار

 (.   Domingo et al., 2002) است ارتباط در برگ فتوسنتزی پارامترهای بهبود و ریشه

- )ersicaPP. dulcis × P. GF677 ( 
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 گرفته قرار استفاده مورد زردآلو سازگار ارقام پایه عنوان به موفقیت با مواردی در معروف پایه این

 است گردیده حاصل مطلوب سازگاری میانپایه یک از استفاده با موارد برخی در. است

(Giorgio and Gallotta, 2000 .)رسیدن و رشد یکنواختی القای آن ویژگی عمده 

 قدرت ولی بوده متحمل آهک از ناشی کلروز به همچنین پایه این. است پیوندک به محصول

 و باال رطوبت با سنگین های خاک شرایط به اینکه ضمن کند می القا پیوندک به زیاد رشدی

 (.Nevine and Azza, 2011) است حساس ریشه زگیل نماتد

 .Mariana 2624 (P. cerasifera × P جمله از دیگری شده شناخته کلونی های پایه

munsoniana)، GF8-1 (Mariana × P. cerasifra)، GF31 (P. cerasifera × 

P. salicina)، Saint Julien A، Krymsk (VVA-1)، Adara، Jaspi، Evrica و  ...

 زردآلو برای جهان مختلف نقاط در و محدود طور به ها ضعف و ها توانایی از ای مجموعه با

 ;Daza et al., 2008; Dekena et al., 2013; Crzyb et al., 2007)دارند کاربرد

Hernandez et al., 2010; Nevine and Azza, 2011; Xiloyannis, 2010 ، 

 هیبریدهای یا و گوجه و آلو های گونه به متعلق ها پایه این اغلب آنجاییکه از(. ب 09 1 رهنمون

 ارقام با را سازگاری های تست مندی، بهره هرگونه از قبل است ضروری باشند، می آنها بین

 ;Monney et al., 2010) باشند گذرانده آن آسیایی ارقام ویژه به زردآلو گونه مختلف

Milosevic et al., 2015  .) 

 :زردآلو برای استفاده مورد های میانپایه -ج

 برای معموالً ها، هزینه افزایش و تولید فاز به درخت رسیدن در تاخیر ایجاد رغم به ها میانپایه

 و پایه بین ناسازگاری رفع پیوندی، ترکیب عمر درخت، هیکل همچون خصوصیاتی بهبود

(. Gil-Izquierdo et al., 2004) روند می کار به محصول کیفی و کمی افزایش و پیوندک

 Blackthorn میانپایه روی شده پیوند زردآلوی رقم پنج رفتار روی صربستان در جدیدی تحقیق

(P. spinosa )پاسخ و پیوندی ترکیبات تلفات باالی درصد رغم به نمود معین میروباالن پایه با 

 مقادیر نیز و اکسیداتیو آنتی ترکیبات برخی مقادیر باردهی، کارایی استفاده، مورد ارقام متفاوت

 می افزایش( میانپایه بدون پیوندی ترکیبات) شاهد به نسبت دار معنی طور به برگ آهن و فسفر

 زردآلوی مختلف ارقام بقای درصد کشور همین از پیشتر(. Milosevic et al., 2015)یابد
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 به القایی رشد قدرت و مطلوب حد در ژولیین  سنت میانپایه با میروباالن پایه روی شده پیوند

 مختلف ارقام بقای درصد متعاقباً(. Papic, 1994)بود شده گزارش متوسط حد در پیوندک

 گردید گزارش%    کاشت از پس هفتم سال در میانپایه همین با میروباالن پایه روی زردآلو

(Plazinic et al., 1995.) 

 روی هلو پایه دار معنی تاثیر پیشتر که( 1909) کمبرا رغم به( 1991) همکاران و اوگاسانوویچ

 عنوان به ژولیین سنت از استفاده که نمودند معین بود، کرده گزارش را زردآلو میوه زودرسی

 تاریخ روی داری معنی تاثیر زودرس زردآلوی رقم چند در میروباالن بذری پایه روی میانپایه

 کاربرد با درخت واحد در زردآلو متوسط عملکرد میزان لیو ندارد میوه رسیدن زمان و گلدهی

 به Kanska Lepotica و Greengage، Vagenhiem های میانپایه به نسبت میانپایه این

 زردآلوی رقم 0 بین از که داد نشان ایتالیا در دیگری تحقیق. گردد می بیشتر داری معنی طور

 پایه روی را رشد بهترین Barakha و Cafona، Reale d’ Imola ارقام مطالعه تحت

 رقم از که گردد می فراهم زمانی رشد مقدار بهترین اخیر رقم مورد در ولی دارند میروباالن

Stanly شود استفاده میانپایه عنوان به (Sansavini et al., 1983 .)روی میانپایه 0 با آزمایشی 

 با( زردآلو از کلونی) LE-M-1 میانپایه که نمود معین( بذری زردآلوی) VA-M-  پایه

(. Vachun, 1990) دارد شاهد به نسبت را باردهی عملکرد بهترین درصدی  1/  افزایش

 و Palestine ارقام زردآلوی پیوندی ترکیب ناسازگاری که است گردیده مشخص همچنین

Pica رقم زردآلوی میانپایه با ماریانا روی Royal است رفع قابل زیادی حدود تا (Stadler 

and Lotze, 1991 .)پایه با زردآلو ارقام ناسازگاری منوال همین بر GF677 هلو میانپایه با 

  (.Giorgio and Gallotta, 2000) است رفع قابل( Red Gold) رقم

 پایه به دستیابی در توفیق عدم چه اگر زمینه، این در یافته انجام تحقیقات نتایج به کلی نگاهی

 تدریجی رفع دهنده نشان ولی سازد می نمایان را زردآلو ارقام از وسیعی طیف با سازگار پاکوتاه

 .آنهاست روزافزون تنوع فراخور به تولیدکنندگان فنی نیازهای
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به  یو نیز مقایسه پایه ها این نشریه دسترسی به مطالب در ر سهولت و سرعتودر این بخش به منظ

. شده اند جداول تنظیم و ارائهقالب مطالب در کار رفته و ویژگی های کلی آنها در یک نگاه 

 پیوست

 خالصه مطالب ارائه شده 

 رحیم قره شیخ بیات: تنظیم



 .کاربرد ترجیحی و مزایا و معایب هر کدام در این جدول آمده است. نام رایج این پایه ها در این جدول به کار رفته است. مورد استفاده قرار می گیرندپایه هایی که در کشت زردآلو  -6جدول 

 مزایا و معایب مثال رایج و مورد استفاده پایه

Prunus armeniaca L 
 زردآلو

: زردآلو های دانهال  

 

 
 در ایران( تلخزردآلو )زردآلو رسمی

پاجوش دهی،   بدون نماتدها، به مقاوم خوب، باردهی پایین، القای دماهای به مقاوم خوب، زهکشی با های خاک برای مناسب

حساس به خاک های مرطوب، سنگین، قلیایی و یا شور، قدرت رشد رویشی زیاد، تضعیف ژنتیکی دیرهنگام در ارقامی که 

 .، حساس به آرمیالریا، سودوموناسCLSتاثیر در زودرسی، ناسازگاریبدون . نتیجه خودگشنی هستند

P.cersifera 

J.F.Ehrh.[P.myrobalana L. 

Loisel] 

 
 

 

مقاومت فیزیکی به چوبخوار، سازگار با دامنه وسیعی از خاک ها، مقاوم به سرمای زمستان، برداشت زود، باعث کاهش قدرت 

. خاک های سنگین و آهکی، مقاوم به کلروز ناشی از کمبود آهن و خفگی ریشه، سازگار با Ademirرشد رویشی مانند 

 .ناسازگاری، پاجوش دهی و حساسیت به سودوموناس. عملکرد کم، رشد غیریکنواخت و کم

 
 

 

قدرت رشد و باردهی باال، به طور محدودی به عنوان میان پایه، مقاوم به حالت های . سازگاری با طیف گسترده ای از خاک ها

،  Meloidigyne incognitaغرقابی و آفات، بهبود بهره وری، قابل استفاده در خاک های کم عمق و شور، مقاوم به نماتد  

 .Pratylencus vulnusمتحمل به آرمیالریا، سازگاری محدود، حساس به گونه های سودوموناس و 

 .القای قدرت رشد و بهبود کمی و کیفی میوه، از نظر سازگاری متغیر  

 

 
 

 

قابل تکثیر رویشی، قابلیت تنظیم ارتفاع پیوند، افزایش عمر درخت و باردهی، افزایش . سازگاری خوب با تعدادی از ارقام

مقاوم بوده و از قدرت رشد درخت و  Meloidogyneبه نماتد   Torinelمقاومت به سرمای زمستانه با جوانه زنی باال، پایه 

مقاوم (  Torinelبه جز )یلیوم، خاک های سنگین، شرایط غرقابی و تولید پاجوشاین پایه ها به ورتیس. پرآوری می کاهد

 . هستند

 
 یا

 

 
(ندر ایرا)گوجه سگک  

، نیمه مقاوم به خفگی ریشه، سازگار، زودرس، عملکرد باال، کنترل سایز  Meloidigyne متحمل به آرمیالریا، و نماتد

 .درخت، تحمل کم خاک های سنگین و آهکی ، حساس به گال طوقه

 

 

 
 

باردهی زیاد و قدرت رشد باال، مقاوم به سرما، به احتمال زیاد متحمل به سودوموناس، سازگاری با انواع خاک ها، افزایش 

از این گروه قدرت رشد درخت را کاسته، و باعث افزایش ضریب محصول دهی و اندازه میوه  Adestoرنگ پذیری میوه، پایه 

دارای محدودیت . مقاوم است Meloidigyne و به نماتد. تحمل می کندخاک های سنگین آهکی و مرطوب را . می شود

 .استفاده تجاری است، القای دیر به رکود رفتن، تاخیر در برداشت دارد و تولید پاجوش می کند

 .البته به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. نیاز سرمایی پایین، مقاوم به گال طوقه، آرمیالریا، نماتد  

 

 
 

 
 

از این  نماردو  نماگارد.  قدرت رشد مناسب، تجانس خوب با ارقام محلی، تا حدودی مقاوم به شانکر باکتریایی و ورتیسیلیوم

در اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی . پاجوش تولید نمی کند. باعث بهبود باردهی می شوند. گونه به نماتد مقاومت دارند

. باردهی کم در خاک های سنگین و قلیایی دارد. رشد رویشی آهسته ای دارد. مقداری ناسازگاری نشان می دهد. کاربرد دارد

 . استبه گال طوقه و فایتوفترا حساس 
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 .پیوندک و مرجع مرتبط/همراه با نمونه ای سازگار پایه.تجانس پایه های مختلف به کار رفته برای زردآلو -2جدول 

 مرجع نمونه ارقام سازگار (گونه)پایه

Prunus armeniaca L 
 پایه های بذری زردآلو

به . با گروه کوچکی سازگار هستند Canino, Monqui, Rouge de Roussilon. اغلب بسیار سازگار هستند

ناسازگاری را  CLSویروس . ناسازگاری نسبی دارند که به صورت شکستن محل پیوند است. ندرت استفاده می شوند

 ,Bergeron, Hungarian Best, Velkopavlovika, Cafona, Erevani, Bulida . تشویق می کند

Perfection, Royal, Stark Early Orange ه وسیعی از این پایه ها سازگار هستندبا گرو. 

 

P.cersifera.Ehrh 

 ، (فرانسه)GF31، (بلغارستان)DZANKA، (اسلواکی) MY-VS-Pمانند 

 .وضعیت سازگاری متغیری دارد Ademir. از این گونه با اغلب زردآلوها سازگار ی دارند بذریپایه های 

 

 

 

 
 قلمه های آلوی ماریانا

 Stephen M. Southwick and Kitren G. Weis .شکستگی محل پیوند صورت می گیرد Bulidaو  Peekaدر مورد پایه های . با اغلب زردآلو سازگار هستند

(1998) 

 

 
، (مجاری) ، (فرانسوی)، و ماریانا A ،GF 8-1، سنت جولین (بلغاری) Ardaمانند 

Torinel با اغلب زردآلوها سازگار دارند. 
 

 
  .عموما با اغلب زردآلو ها ناسازگاری دارند

  .با اغلب زردآلوها سازگار است 

 Stadler and Stassen, 1986 .مشکل ازدیاد پایه وجود دارد. محدودیت استفاده دارد replantدر خصوص مشکل ، Bulidaسازگار با زردآلو رقم   

P.persica سازگار با اغلب زردآلوها  

 .شامل پایه، رقم پیوندی، میان پایه، کاربرد یا سازگاری، کشور و منبع. استفاده از میان پایه برای کاهش عدم تجانس در کشت و کار زردآلو -9جدول 

 مرجع کشور میان پایه ارقام پیوندی پایه

Prunus cerasifera Myrobalan تعدادی از ارقام بومی یوگسالوی سابق St. Julian A,  P.domestica صربستان  
P. dulcis var. amara, bitter 

almond 
 Capnodisهلو، به منظور مقاومت به  لیست ارقامی گزارش نشده است

tenebrionis L. در مناطق خشک 

  اسپانیا

P.domestica  B-series ارقام متعدد P.domestica  به منظور غلبه بر مرگ

 ( Die back)درخت

  صربستان

P. cerasifera ssp. divaricatan لهستان ارقام متعدد، به منظور کاهش اندازه درخت ارقام متعدد  
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 .ت مربوطه آمده استروش های  تکثیر پایه های مورد استفاده در کشت و کار زردآلوبه دنبال روش تکثیر، مواد مورد استفاده ، میزان سهولت آن، و مرجع تحقیقا -4جدول 

 مرجع سهولت ماده گیاهی مورد استفاده گونه روش

 رویاندن بذر

Prunus armeniaca L آسان بذر زردآلو های وحشی، تجاری  
P.cersifera آسان بذور پایه های مادری Stephen M. Southwick and Kitren G. Weis (1998) 

 

 

(GF31) 
 Stephen M. Southwick and Kitren G. Weis (1998) ؟ بذر

 

P.persica 
بذور درختان بارده یا مادری  پایه 

 بذری

 آسان

 

  نیاز به بررسی دارد بذر 

به ( همگروه)تکثیر کلونی

صورت قلمه علفی، نیمه 

چوبی و سخت چوب با  

استفاده از پاجوش ها و 

 شاخه ها

P.armeniaca سخت ، کم کاربرد، بهبود  قلمه

 IBAریشه زایی با هورمون 
 

Prunus cerasifera آسان مانند  پاجوش ها، قلمه های خشبیAdemir  
P.cerasifera x P. munsoniana; 

 P. insititia(Pollizo prune, 

Adesoto101) 

 پاجوش ها، قلمه های چوب سخت
  آسان

P.domestica, P. cerasifera 
P.salicina  x  P.persica 

 ایشتارا فرانسوی

 

 Stephen M. Southwick and Kitren G. Weis (1998) ؟

P.glandolosa, P. microcerasus, 

 P. pumila, P. tomentosa 
  ؟ 

P. persica تقریبا آسان قلمه های نیمه خشبی و بذر  

 کلون های نامشخص

P. cerasifera,  
P.cerasifera x P. munsoniana 
P.cerasifera x P. Americana,  
P.mume 

 رایج در فرانسه، صربستان، آفریقای جنوبی تکثیر آسان های خشبیقلمه / نام مشخص

P. domestica cv Belosljiva 

 Marianna 
 Stephen M. Southwick and Kitren G. Weis (1998) ؟ 

 ریز پیوندی  -ریز ازدیادی
Prunus Armeniaca, Torinel plum,  

 رین کلود
  لپه ها، شاخساره

 
  ؟پیوند نوک شاخساره روی پایه های  (.کانینو)یا زردآلو ( نماگارد) هلو: مثالنوک / ریزپیوندی پایه
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 (6931. برگرفته از کتاب میوه کاری در مناطق معتدله ترجمه رسولزادگان، ی)خصوصیات پایه های زردآلو در کالیفرنیا-5جدول 

 تجانس خاک مناسب پایه
استقرار 

 در خاک
 چوبخوار

قارچ 

 عسلی

پوسیدگی 

 طوقه
 ورتیسیلیوم گال طوقه

شانکر 

 باکتریایی
 نماتد ها

 M. 

incognita 
M.javanica P.vulnus 

. ز.ش. ل رویال زردآلو

  .خ

خیلی 

 خوب

مقاومت  خوب

 متوسط

مقاومت  حساس حساس

 متوسط

 مقاوم مقاومترین مقاومترین حساس حساس

 هلو

 متغیر حساس حساس حساس خوب خوب .خ. ز.ش. ل الول

 حساس

متغیر  حساس

کمی 

 مقاوم

 حساس حساس حساس

 - مقاوم مقاوم - حساس - حساس حساس حساس خوب خوب .خ. ز.ش. ل نماگارد

 - حساس مقاوم - حساس - حساس حساس حساس خوب خوب .خ. ز.ش. ل رانچو
S-37 حساس حساس مقاوم حساس حساس - حساس حساس حساس خوب خوب .خ. ز.ش. ل 

 آلو

مقاوم  حساس حساس خوب متوسط وسیع میروباالن

 متوسط

کمی 

 مقاوم

حساس 

 متوسط

حساس 

 متغیر

 حساس حساس زیاد حساس زیاد

کمی  حساس خوب متوسط وسیع C13کلون 

 مقاوم

مقاوم 

 متوسط

کمی 

 مقاوم

حساس 

 متوسط

حساس 

 متوسط

 حساس مقاوم مقاوم

-کلون ماریانا

1114 

مقاوم  حساس خوب متوسط وسیع

 متوسط

مقاوم 

 متوسط

کمی 

 مقاوم

حساس 

 متوسط

 حساس مقاوم مقاوم حساس 

 

                                                           
 
 لومی شنی با زهکشی خوب 

شاخساره زردآلو نهال های 

 عاری از ویروس

 (STG)بذری 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نیازهای اساس بر دنیا مختلف نقاط در زردآلو محصول برای مناسب های پایه تکثیر و انتخاب

 انتشارات به نوشتار این در.  است متغیر محلی رایج ارقام با سازگاری و خاکی، هوایی، و آب

 یک زردآلو، های پایه تکثیر و انتخاب در محلی متغیرهای تاثیر یعنی موضوع این با مرتبط

 نیازهای نیز و رابطه همین در اخیر تحقیقات اینکه ضمن. است آمده عمل به مروری بررسی

 طور به.  است گرفته قرار بررسی مورد شود، زردآلوکاران رضایت به منجر که آتی تحقیقاتی

 محیطی زنده غیر و زنده های تنش به بودن پاسخگو دلیل به بیشتر میوه درختان های پایه کلی

  شناختی بوم منطقه یک در را پایدار تولید امکان نهایتا که آنها سازگاری های ویژگی با همراه

 .....شوند می تعریف گردد، می سبب


