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 پیشگفتار

امع بشری بوده است.  در ایتن راستتا بکتش کشتاورزی نقتش       های جو ها همواره از دغدغه تامین غذای انسان

قتصادی برعهده دارد  از سوی دیگتر افتیایش تقایتای    تامین امنی. و سالم. غذائی، توسعه پایدار و رشد ا مهمی را در

کننتده توستعه    ناشی از رشد روزافیون جمعی.، نقش و اهمی. تحقیقات کشاورزی را به عنتوان یکتی از عوامتل تعیتین    

های جدید و راهکارهتای مممت ن بترای توستعه پایتدار و       سازد  بدیهی اس. دستیابی به تکنولوژی زی آشکار میکشاور

ای که امکان افتیایش کمیت.، کیفیت. و تنتو       های مکتلف کشاورزی به گونه امنی. غذائی، و نیی ایجاد تحول در بکش

ناپذیر است.  در   دار اجتناب قات گسترده و دامنهمحصوالت غذائی در مدت زمان کوتاهی فراهم گردد، جی در سایه تحقی

ای برخوردار بوده، و  های معتدله و سردسیری از اهمی. ویژه این میان تحقیقات در زمینه درختان میوه و بکصوص میوه

پت   های تحقیقاتی اگرچه  آمده از پروژه دس. رسد  انتقال دانش و اطالعات به قرن می سابقه آن در کشور به بیش از نیم

از اتمام پژوهش غالبا از طریق انتشتار گتیارن نهتائی، مقتاالت علمتی، نشتریات و بروشتورهای فنتی و ترویجتی انجتام           

پذیرد، اما در کوتاه مدت و در خالل اجرای پروژه، فرایند مدیری. و انتقال اطالعات بتین محققتان و پژوهشتگران از     می

پذیر اس.  پروایح اس. که در این مسیر  و پژوهشی امکانهای علمی  طریق مشارک. و همفکری متکصصین در نشس.

گیری از تجارب و اطالعات یکتدیگر، خالههتا و مشتکالت موجتود را بته بحتت گذاشتته و         توانند یمن بهره محققین می

 راهکارهای مفید علمی را جستجو نمایند  

هتای تحقیقتاتی و پژوهشتی بتین      های علمی حاصل از برنامه در همین راستا و با هدف تبادل اطالعات و یافته

های معتدلته   های علمی در پژوهشکده میوه محققان، دانشجویان و نیی کارشناسان بکش اجرا، برگیاری سلسله سکنرانی

ها کته تقریبتا بته صتورت ماهیانته       آغاز شد  در این برنامه 0934موسسه تحقیقات علوم باغبانی از دیماه  -و سردسیری

های معتدله و سردسیری در ستاد پژوهشکده و مراکی تحقیقاتِ کشتاورزی بتا ارائته آخترین      یوهبرگیار گردید، محققان م

گیتری و   های تحقیقاتی و دانش فنی خود، با یکدیگر به بحت و گفتگو پرداختند  مجموعه حایتر بتا هتدفِ شتکل     یافته

آوری، تنظیم و ارائه شتده است.     شور جمعمندان به باغداری ک برداران و عالقه ادامه مسیر ارتباطی محققان با سایر بهره

های معتدله و سردسیری امیدوار اس. در آینده نیی با همکتاری   های علمی در پژوهشکده میوه کمیته برگیاری سکنرانی

های معتدله و سردسیری بتواند در انجام رسال. خویش  و مشارک. بیش از پیش کلیه محققان و کارشناسان حوزه میوه

 فق عمل نماید   بیش از پیش مو

 7931تابستان 
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 تنش خشکی در گیاهان باغی

 داریوش آتشکار: ارائه دهنده

 datashkar2002@yahoo.comکرج                                      -های معتدله و سردسیری عضو هیات علمی پژوهشکده میوه

و غیرزنده دارند  در این میان گیاهان به های زنده  های مکتلفی برای سازگاری با تنش موجودات زنده مکانییم

های خاصی  ها و مکانییم کارگیری استراتژی دلیل عدم امکان تغییر مکان در هنگام بروز تهدیدات مکتلف، نیازمند به

ها به طور عمده شامل خصوصیات مورفولوژیکی و فیییولوژیکی گیاه  باشند  این مکانییم برای مقابله با شرایط می

ترین عوامل محیمی که توزیع،  شود  یکی از مهم تغییرات محیمی اغلب باعت تغییرات خاصی در گیاهان میباشند   می

دهد مییان آب قابل دسترس گیاه اس.  کاهش  تأثیر قرار می پراکنش، رشد و تولید موفق محصوالت گیاهی را تح.

، فیییولوژیکی و بیوشیمیایی متعددی در مقدار آب قابل دسترس گیاه، به تنش خشکی و بروز تغییرات مورفولوژیکی

های دفاعی خاصی از قبیل فرار از خشکی،  گردد  برای مقابله با تنش خشکی گیاهان متحمل مکانییم گیاه منجر می

 اکسیدانی دارند  های فیییولوژیکی، سیستم دفاعی آنتی پذیری فنوتیپی، مکانییم اجتناب از تنش، انعماف

های هیبرید سیب  های معتدله و سردسیری، به منظور ارزیابی پایه ژوهشکده میوهدر پژوهش انجام شده در پ

ژنوتیپ  00های کامل تصادفی با  نسب. به تنش خشکی، آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

آبیاری و دو تیمار  MM111( به همراه پایه رویشی AR1تا AR11های سیب شامل ) حاصل از برنامه اصالح پایه

% ظرفی. میرعه در سه تکرار با دو واحد آزمایشی و به مدت دو ماه اجرا گردید  در این آزمایش پارامترهای 81% و41

، کلروفیل کل، a, b، شاخص سبیینگی، پایداری غشاه سلولی، مقادیر کلروفیلFV/FMفلورسان  کلروفیل شامل: 

میوفیلی،  CO2ی سمح برگ، دمای تاج، کارایی مصرف آب، ای، تعرق، دما کاروتنوئیدها، فتوسنتی، هدای. روزنه

گیری شد  نتایج به دس. آمده نشان داد محدودی. آبی باعت کاهش  ای و محتوی نسبی آب برگ اندازه زیرروزنه

، کلروفیل کل، a, b(، شاخص پایداری غشاه، شاخص سبیینگی، مقادیر کلروفیل FV/FMشاخص فلورسان  کلروفیل )

، محتوی نسبی آب  ای و زیرروزنه میوفیلی CO2ای، تعرق، کارایی مصرف آب،  ، فتوسنتی، هدای. روزنهکاروتنوئیدها

های  برگ و افیایش دمای سمح برگ و تاج، نسب. به تیمار آبیاری شاهد شده اس.  بیشترین مییان شاخص

روتنوئیدها، شاخص سبیینگی، ، پایداری غشاه سلولی، کلروفیل کل، کا شامل فلورسان  کلروفیلگیری شده  اندازه

ای و محتوی نسبی آب برگ به  و زیرروزنه میوفیلی CO2ای، تعرق، کارایی مصرف آب،  سرع. فتوسنتی، هدای. روزنه

ها به عنوان  تح. تنش خشکی شدید تعلق داش.  بنابراین این ژنوتیپ AR4, AR8, AR11های  ژنوتیپ پایه

رغم  های متحمل، علی ند  همچنین محتوی نسبی آب برگ در ژنوتیپهای متحمل به تنش خشکی معرفی شد ژنوتیپ

ها را  ها و پارامترهای فتوسنتیی آن داشتن تعرق بیشتر به مییان کمتری کاهش یافته و همین امر توانسته آماس برگ

اند و یا  شتهها توانایی جذب بیشتر آب از خاک را دا دهد که احتماالً این ژنوتیپ افیایش دهد  این مویو  نشان می

 ها شده اس.   ها منجر به افیایش قدرت جذب آب بیشتر در آن های درون سلولی آن اسمولی.
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 معرفی خصوصیات ترکیب پیوندی پاکوتاه زردآلو

 حمید رهنمون: ارائه دهنده

 hr482002@yahoo.com   تبریز                -عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

ابی به پاکوتاهی در ی های تولید از طریق دس. غلبه بر شرایط نامساعد محیمی و کاهش هیینهمنظور  به

 در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند به منظور 0935تا  0989های  ای بین سال ای دو مرحله درختان زردآلو، پروژه

روی  Aژولین  پایه سن. د(، میروباالن بذری و میروباالن بذری با میانهای زردآلوی بذری )شاه ارزیابی اثرات پایه

های  شاهرود و ژنوتیپ یک، عسگرآباد و قرمی های شصتمی و آیباتان، کلون 31عملکرد زایشی و رویشی ارقام اردوباد 

( با RCBD) های کامل تصادفی اجرا گردید  طرح آماری مورد استفاده بلوک 931و  031های  امیدبکش تح. شماره

های پیوندی  سه تکرار و هف. اصله درخ. در هر کرت بود  نتایج نشان داد بین عملکرد رویشی و زایشی ترکیب

به غیر از کلون  Aژولین  پایه سن. (  پایه میروباالن بذری و میانp≤0.01دار وجود داش. ) )تیمارها( اختالف معنی

های  به درجات مکتلف، شاخصه Aژولین  پایه سن. ازگار بودند  میانهای زردآلو کامالً س یک با سایر پیوندک شصتمی

درصد کاهش ارتفا   91های پیوندی را کاهش داد؛ اما بیشترین تاثیر آن با حداقل  رشد رویشی از جمله ارتفا  ترکیب

بلی. حمل و مشاهده گردید  این ژنوتیپ از خصوصیات بارز تجاری از جمله پرباردهی، قا 031روی ژنوتیپ امیدبکش 

های امیدبکش در  نقل باال، دیررسی، درصد قند باال و قابلی. تبدیلی مملوب برخوردار بوده و به عنوان یکی از ژنوتیپ

دار کارایی باردهی  باشد  کاهش عملکرد باردهی در واحد درخ. این ترکیب پیوندی با افیایش معنی دس. معرفی می

 09هر هکتار و استحصال متوسط  اصله از آن در 311تراکم کاش. حدود آن قابل جبران اس.  بدین ترتیب که با 

های  تن در هکتار با کمترین هیینه 01کیلوگرم میوه مرغوب از هر درخ. )در سال دوازدهم(، عملکردی نیدیک به 

 . پذیر اس. داش. و برداش. امکان



6931ت و یکم شهریور ماه بیس های معتدله و سردسیری پژوهشکده میوه-سخنرانی علمی   

7 
 

 ارزیابی تحمل به سرمای زمستان در ارقام توت فرنگی

رهاد کرمیف: ارائه دهنده  

 Farhad.karami@gmail.com                          سنندج-علمی مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی کردستان عضو هیأت

هتای   هتای آستیب سترما و برختی ویژگتی      فرنگی در پاسخ به دماهای پایین بر اساس شاخص ربال ارقام توتغ

هتای طبیعتی در ایستتگاه     تتأثیر یکبنتدان   فرنگتی تحت.   رقم توت 10 فیییولوژیکی و خصوصیات رشد رویشی و زایشی

هتای کامتل    به مدت دو سال در قالب طترح بلتوک   0931تحقیقات کشاورزی قاملو )دهگالن، استان کردستان( از سال 

تتوی  داری با مح دس. آمده، درصد بقای ارقام همبستگی مثب. و معنی تصادفی در سه تکرار اجرا شد  بر اساس نتایج به

دهتی،   آذین، تعداد گل، طول دوره میوه آب نسبی طوقه، غلظ. کلروفیل برگ، تعداد برگ، طول دوره گلدهی، تعداد گل

داری بین درصتد بقتاه بتا انتدازه ستمح       تعداد میوه، وزن میوه و عملکرد بوته داش.  همچنین همبستگی منفی و معنی

ای شتدن بافت. طوقته و     زدگی برگ و طوقه، شدت قهوه یخ برگ، غلظ. نیتروژن برگ، نش. یونی برگ و طوقه، آسیب

برگ و طوقه مشاهده گردید  همبستگی مثبتی نیی بین غلظ. نیتروژن و کلروفیل برگ مشاهده شتد؛ امتا    LT50دمای 

ها بیشتر بود، تحمل کمتری در برابر سرما نشان دادنتد و بتاال بتودن مقتدار      هایی که غلظ. نیتروژن برگ در آن ژنوتیپ

روفیل برگ به تنهایی شاخص مملوبی برای تحمل به سرما نبود  ارقام متحمل به سرما توانتایی بیشتتری در کتاهش    کل

سریع محتوی نسبی آب باف.، تح. شرایط یکبندان نشان دادند و در پایان دوره یکبندان کمترین محتوی آب نستبی  

های متورد ارزیتابی در    ای اصلی و تجییه کالستر، ژنوتیپه های مورد ارزیابی به مؤلفه را داشتند  بر اساس تجییه ویژگی

الیتیا، داچنیتستا، آرومتاس، ونتتا و کردستتان(،       بترگ، کتویین   های متحمل به سترما )کراستنی   چهار گروه شامل ژنوتیپ

وستا،  دونان ، مرک، کامار حساس )مک های نیمه )آلیسو، سکویا، یالوا، چندلر و پاروس(، ژنوتیپ  متحمل های نیمه ژنوتیپ

بنتدی شتدند  بتا     مور و فرزنو( طبقه های حساس به سرما )تنسی بیوتی، سلوا، بلیک پاجارو، گاویوتا و میشنری( و ژنوتیپ

ی فرنگت  برگ و داچنیتسا، برای توسعه کش. تتوت  توجه به عدم بازارپسندی و پایین بودن کیفی. میوه در ارقام کراسنی

 باشند  در مناطق سردسیر کشور، به ترتیب ارقام کویین الییا، آروماس، ونتا و کردستان برای این مناطاق قابل توصیه می
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کننده گردو:  های پاکوتاه بررسی امکان دستیابی به پایه

انداز آینده نتایج تحقیقات گذشته و چشم  

رضا رضایی: ارائه دهنده  

 rezrezaee@yahoo.comارومیه     –مورش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آ

های گردو، این  گردو با قدرت رشد کم )پاکوتاه( و زودبارده در برخی نهالستان های با توجه به وجود ژنوتیپ

تاثیر قدرت رشد روی پذیری،  ها برای اولین بار در کشور از نظر برخی صفات شامل ثبات قدرت رشد، وراث. ژنوتیپ

ها مورد بررسی قرار گرفتند  به منظور دستیابی به علل کاهش قدرت رشد  زایی و گیرایی پیوند و رشد بعدی نهال ریشه

افشانی آزاد درختان با قدرت رشد و باردهی  ها، دو آزمون نتاج خانواده ناتنی با استفاده از گرده و زودباردهی دانهال

 45گره  ایج نشان داد که در هر دو آزمایش از نظر ارتفا  نهال، قمر نهال، تعداد گره و طول میانمتفاوت اجرا گردید  نت

های ناتنی وجود داش.  مییان  داری بین و درون خانواده روز پ  از سبیشدن و نیی در آخر فصل رشد، تفاوت معنی

 –88/1والد، متوسط تا باال ) -رگرسیون نتاج پذیری برای صفات مورد ممالعه با دو رون واریان  بین خانواده و وراث.

( برآورد گردید؛ این یافته بیانگر سهم زیاد عوامل ژنتیکی در تغییرات فنوتیپی این صفات و همبستگی فنوتیپی 93/1

(، تاثیر سه سمح قدرت رشد دانهال و سه رون 0985باشد  در آزمایش دیگری ) باال بین ارتفا  نهال با بقیه صفات می

ای نیی تاثیر قدرت  ای برسرع. شیره خام، گیرایی پیوند و رشد طولی پیوندک، و در آزمایش جداگانه فشار ریشه مهار

ای در ابتدا با  رشد بر جریان شیره خام و ارتباط آن با عوامل محیمی بررسی گردید  بر اساس نتایج حاصله، فشار ریشه

ایش یاف.؛ ولی روند تغییرات شیره خام به تدریج در طول سه هفته ها افی آهنگ نسبتاً سریع در هر سه گروه از دانهال

رشد در مقایسه با  های کم بعد از هم تفکیک شدند؛ به طوری که در دو هفته آخر، سرع. خروج شیره در دانهال

عیف با های ی ، دانهال0985ای تغییریافته در سال  های پررشد کاهش یاف.  در پاسخ به آزمون خوابانیدن کپه دانهال

( و نیی 5از مقیاس  1/4زایی) عدد(، کیفی. ریشه 8/7بیشترین میانگین تعداد ریشه تشکیل شده در هر شاخه )

های  ها در دانهال زایی بهتری از خود نشان دادند  در مقابل قاعده اکثر افکنه زایی با منشاه داخلی، قابلی. ریشه ریشه

زایی بسیار خوب  ار محدود با کیفی. پایین داشتند  قابلی. ریشهزایی بسی پررشد به مقدار زیاد متورم و ریشه

ها در مقایسه با  های یعیف، به احتمال زیاد بر وجود اختالفات اساسی در ساختار آناتومیکی و فیییولوژیکی آن ژنوتیپ

-86آزمایش پنجم ) کند  در زا در گردو دالل. می های پاکوتاه و سهل ریشه های پررشد و نیی امکان انتکاب کلون نهال

خشبی، از سه گروه دانهال با قدرت رشد  های نیمه زایی قلمه (، با هدف بررسی تاثیر قدرت رشد دانهال بر ریشه0985

روز در  41، به مدت IBAها با هورمون  خشبی تهیه و پ  از تیمار قاعده آن های نیمه متفاوت )آزمایش اول(، قلمه

های  شدند  بر اساس نتایج، تاثیر قدرت رشد و هورمون روی درصد قلمهشرایط میس. و پادمای خودکار کش. 

های  (، ریی قلمه0985-86زایی تاثیری نداش.  در آزمون ششم ) که بر روی ریشه دار بود؛ در صورتی دارشده معنی کالوس

محیط کش.  گرهی از سه گروه دانهال با قدرت رشد متفاوت )آزمایش اول( تهیه و پ  از یدعفونی سمحی در تک

ماه  09( کش. شدند  برای تولید شاخه کافی از هر ژنوتیپ، عمل واکش. هر ماه یک بار تا DKWاختصاصی گردو )

زایی بهتر،  ، درصد ریشه زایی بیشتر ها از قابلی. شاخه ، این ژنوتیپin vitroپ  از استقرار اولیه ادامه یاف.  در شرایط 
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برخوردار بودند  این   تر و نیی تعداد گره بیشتر به ازای واحد شاخه گ تیره، کالوس کمتر، رنگ بر طول شاخه کمتر

زایی و ثبات قدرت رشد و زودباردهی  ها با مشاهدات زراعی انمباق دارند و بیانگر غالبی. انتهایی کمتر، سهل ریشه یافته

زنی و خصوصیات  درصد جوانه(، 0935-0931ای اس.  در آخرین آزمون )های پاکوتاه در شرایط درون شیشه ژنوتیپ

های حاصل از پنج منبع بذری با قدرت رشد و خصوصیات باردهی متفاوت شامل بذر  مرتبط با رشد رویشی دانهال

( و OR126(، نسبتا پررشد )KZ13(، متوسط رشد )KZ8رشد ) (، درختان کمDW2حاصل از درختان پاکوتاه )

ر درصد گیرایی پیوند و رشد رویشی، غلظ. ازت برگ، زمان برگدهی ها ب ( و اثرات این پایهSouzaniپررشد جنگلی )

بررسی گردید  بر اساس نتایج، تنوعی از درصد  KZ15و باردهی سه رقم یا ژنوتیپ گردو شامل چندلر، جمال و 

 های بذری بندی در بین پنج منبع بذری مورد ممالعه، مشاهده گردید  همچنین پایه زنی، قدرت رشد و ریشه جوانه

داری داشتند  تاثیر رقم  گردو بر درصد گیرایی، رشد رویشی نهال، قمر نهال، سمح برگ و کارایی جذب ازت تاثیر معنی

که اثرات متقابل پایه و رقم در تمامی صفات مورد بررسی بجی سه صف.  دار بود؛ درحالی نیی در بسیاری از صفات معنی

 داری را نشان دادند   نیتعداد و طول میان گره و سمح ازت برگ تفاوت مع

های متراکم گردو، یک برنامه اصالحی مبتنی  رشد در کش. های کم برای استفاده از میایای متعدد پایه

شود  همچنین در تحقیقات بعدی  زایی پیشنهاد می ای همیمان برای صف. پاکوتاهی و سهل ریشه برگیینش دوره

های پاکوتاه و زود بارده در افیایش فراوانی  گشنی بین ژنوتیپهای کنترل شده یا خود بایس. با انجام تالقی می

های دخیل در کنترل  یابی ژن ها و نیی مکان های مملوب، تالن نمود تا زمینه برای ممالعات پیشرفته ژنتیکی آن ژنوتیپ

  این صفات فراهم آید 
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های جدید گالبی در ایران و کاربرد آنها در  مروری بر پایه

گالبی های اصالح باغ  

 حمید عبدالهی: ارائه دهنده

 habdollahi@yahoo.itکرج                                            -های معتدله و سردسیری عضو هیات علمی پژوهشکده میوه

ویژه  های بذری مکتلف بههای گالبی در کشور به رون سنتی و روی پایهگذشته، احداث باغ های از زمان

گرف.  ارقام پیوندی روی این پایه نیی گستره وسیعی از ارقام حساس به آتشک  درگیی صورت میپایه بذری رقم 

 Louiseمیوه، نمنیی و سبری تا ارقام مملوب و متحمل به آتشک نظیر ارقام درگیی، لوئییبون )نظیر رقم شاه

Bonne(  ویلیامی دوش ،)معروف به بیروتی( )Williams Duchesseو کوشیا ( )معروف به دوشیی )

(Cosciaرا شامل می ) های    این در حالی اس. که در همان زمان، باغداری سیب در کشور به دلیل توسعه پایهشد

های گالبی برخوردار بود  شاید دلیل این عدم پاکوتاه از پیشرف. بهتری در مقایسه با باغمملوب پاکوتاه و نیمه

های رویشی قابل توجه در راستای توسعه و استفاده از پایهپیشرف. در زمینه باغداری گالبی، عدم موفقی. 

ها در کشور  ن های گالبی و نوسازی آها آنچنان که باید و شاید نتوانسته به اصالح باغکوئین  بود؛ چنانچه این پایه

جدید این  هایپایه 0985های گالبی، از سال منجر شود  لذا بر اساس نیاز تولیدکنندگان و در راستای اصالح باغ

، FOX11 ،OHF87 ،OHF40 ،OHF333کننده  پاکوتاه های رویشی و نیمهمحصول مشتمل بر پایه

OHF69 ،Pyriam  وPyrodwarf   که همگی نیی از جن،Pyrus  ،بوده و با تمام ارقام گالبی سازگاری دارند

سازگاری قرار گرفتند  های مقدماتی و  توسط بکش خصوصی و موسسات تحقیقات دولتی وارد و مورد ارزیابی

 pHهای مناطق نیمه خشک و نسبتاً قلیائی با  های یک دهه گذشته روی سهول. تکثیر، سازگاری با خاکارزیابی

های فوق، درحال حایر پایه پیرودوارف به دلیل  های تحقیقاتی نشان داد که از بین پایه در ایستگاه 8تا  5/7حدود 

زائی، سادگی کار با این پایه در نهالستان، خشک، سهول. در تکثیر و ریشه مههای مناطق نیسازگاری بهتر با خاک

باشد  این اعتماد به پایه پیرودوارف سبب گسترن سریع آن ترین پایه می گیرائی باال در باغ، به عنوان قابل توصیه

بینی های کشور شد؛ پیشدر نهالستان 0936هیار اصله پایه رویشی در سال  511ها و تولید بیش از در نهالستان

توان و ارزن افیوده زیاد نهال تولیدی گالبی روی این پایه نیی شده اس.  لذا می 0937رشد تصاعدی آن در سال 

شد، در چنین برداش. کرد که آنچه در گذشته به عنوان یکی از نقاط یعف باغداری گالبی کشور محسوب می

های ای اجرائی و قابل توصیه تبدیل و سبب اصالح و نوسازی باغحال حایر با تحقیقات انجام گرفته به نسکه

 گردیده اس.  36هکتار سمح زیرکش. در سال  511گالبی با حداقل 

-ویژه رقم لوئییبون )بیروتی( و درگیی که هر دو از ارقام مملوب کشور میکلیه ارقام تجاری گالبی و به 

باشند  ارقام گالبی روی این پایه لکرد باال تا بسیار باالئی برخوردار میباشند، با پایه پیرودوارف سازگار بوده و از عم

در سال دوم به شکوفه و بارنوبرانه رفته و در سال سوم پ  از کاش.، باردهی حداقلی خواهند داش.؛ متعاقب آن 

چنین پایه تن و حتی بیشتر خواهد رسید  هم 91تا  11در سال چهارم و پنجم به عملکرد بسیار مملوب باالی 

دهی  های هرس و فرمدرصدی ارقام پیوندی شده و لذا استفاده از سیستم 91پیرودوارف سبب کاهش رشد حدود 

دارای محور مرکیی تغییر یافته با این پایه بسیار منمبق و سازگار اس.  استفاده از این رون هرس، باعت افیایش 

های کشاورزی در باغ شده و سازی مصرف نهاده بهینهراندمان و باردهی درخ.، سهول. در مدیری. برداش. و 
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ای در تولید، مدیری. و های آینده سبب تحول گستردهتوان انتظار داش. استفاده از این پایه طی سالمی

انداز های گالبی نیی چشمپیرودوارف برخی از سایر پایه های گالبی در کشور گردد  عالوه بر پایهسازی باغ بهینه

متراکم گالبی با های فوقرو یروری اس. ایجاد باغ اند؛ از این های مقدماتی نشان دادهای را در ارزیابیکننده امیدوار

برای مناطق مستعد، و با هدف کاهش چشمگیر  Cکننده نظیر کوئین   های بسیار پاکوتاهاستفاده از پایه

 های تولید به عنوان گام بعدی مورد توجه قرار گیرد  هیینه
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 بانی ارگانیک و پایدارباغ

مسعود لطیفیان: ارائه دهنده  

  masoud_latifian@yahoo.comکرج                              -های معتدله و سردسیری عضو هیات علمی پژوهشکده میوه

کنندگان برای محصوالت باغبانی ارگانیک در اروپا و آمریکای شمالی باعت افیایش سمح زیرکش.  تقایای مصرف

های معتدله، مرکبات و گرمسیری به  ، تولید محصوالت باغبانی میوه1109 تا 1118 از سال  اس. های ارگانیک شده باغهانی ج

درصد از کل  0-1 های ارگانیک تقریباً درصد افیایش یافته اس.  در مناطق مکتلف جهان مقدار میوه 59 و 41 ،013 ترتیب

استانداردهای   ییک، ایتالیا و چین سه کشور برتر از لحاظ تولید میوه ارگانیک هستنددهند؛ در این میان مک تولید را تشکیل می

درصد فرون در ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه  31 تولید میوه ارگانیک در کشورهای مکتلف یکسان نیس.؛ اگرچه بیش از

های ارگانیک تاحدودی باالتر از  . فرون میوههای تولید و قیم هیینه  شود که استانداردهای یکسانی دارند اروپا انجام می

های  همچنین باغبانی ارگانیک به دلیل کمتر بودن نسب. انرژی  باشد باغبانی متعارف بوده و در نتیجه سود خالص آن باالتر می

پذیری  ر، انعمافزیس.، تنو  زیستی باالت کننده محیط ورودی به خروجی، بازیاف. منابع بیشتر، استفاده حداقل از منابع آلوده

پذیری اجتماعی، و باالخره تولید باالتر نسب. به رون باغبانی متعارف، پایدارتر اس.  سمح باالتر این  بیشتر سیستم و مس ولی.

های تکنولوژیکی در  ها در باغبانی ارگانیک بیانگر پتانسیل باالی این رون در استراتژی کشاورزی پایدار اس.  پیشرف. شاخص

های  کش های اختالل رفتاری با استفاده ازفرومون، کنترل بیولوژیک و استفاده از آف. یقی آفات مانند تاکتیکمدیری. تلف

های نظیر تغییرات  بیولوژیک برای گسترن تولید میوه ارگانیک حیاتی اس.  برای پیشبرد باغبانی ارگانیک درآینده نیی چالش

 بایس. توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد  مرح بوده که میآب و هوایی، ارقام مقاوم در برابر آفات جدید م

 


