
مرطوب نتیجه نمیدهد ولی در خاک های حاصلخیز و زهکشی شدد  و ادا د  

حسدا   Apple scap و   crown galنفوذ نتیجه میدهد. در مقا   امراض 

مقاوم است.  موثریت تولید این پایه زیداد  دود    coller rot ود  و در مقا   

و میو  ها  االی آن زودتر  ه پختگی میرسند. ورایتی هدای هده ندمدوی  ددندی 

خوب دارند پیوند آن  االی این پایه نتیجه خوب میدهند  جز ورایتی ریدچید  

نتیجه خوب نداشته، حاص  آن هم و درخت آن ضدیدید  و  هه  االی این پایه

 نمو  دنی اناعت  خش ندارد.

 B9پایه   

اد این پایه نیز اد هوتا   ود  و  در  آن سدرر رندی مدی  داشدد. در مدقدا د  

 ده اندداز  زیداد مدقداومدت   coller rot(، سردی هوا و fire blightآتشک )

( ندیدز مدقداومدت powdery mildewدارد و همچنان در مقا   خاهسترک )

 اسست. 

 M26پایه   

تدولدیدد ندمدیدکدندد در مدقدا د   suckerسدکدرمی  داشدد.   B9و  M9اد  لند تر از 

رطو ت زیاد مقاوم نبود  اما در مقا   سردی مقاوم است. نیاز  ه چدیدلده نددارد 

 و در  یضی ورایتی ها خوب تطا ق پذیر نیست.

 M7پایه  

فیصد پایه های تخمی می  اشد. ندیداز  ده چدیدلده نددارد و  ده شدکد   05اد آن 

تجارتی استفاد  نمیگردد ولی اگر خداک هدا خدوب حداصدلدخدیدز و عدمدیدق و 

 زهکشی مناسب داشته  اشد میتواند  ه شک  تجارتی استفاد  گردد.

 معلومات عمومی

استفاد  از روشها و سیستم های جدید، امروز  در  اغداری  داعدا افدزایدش 

سدیدسدتدم هشدت مدتدراهدم  دا  .  همیت و هیفیت محصوالت  اغداری شد  اسدت

استفاد  از درختان اد هوتا  و نیمه اد هوتا  دارای مزایای زیادی مانندد زود 

 اردهی، حاص   اال،  اال  دودن هدیدفدیدت مدیدو  و هدارایدی  دیدشدتدر ندیدروی 

ولی اگر مدیریت آنها  ر مبنای اصول صحیح انجدام ندگدردد،  هارگری است

عالو   ر عدم سود دهی الزم خسارات جبران نداپدذیدری  ده  دار مدی آورد. 

 نا راین درك و شناخت روشهای مخدصدوم مددیدریدت درخدتدان ادد هدوتدا  

ضروری  ود  و  خش های مختل  اجرایی و تحقیقی  اید در جدهدت  دهدتدر 

در افغانستان  ده دلدید   نمودن و آموزش صحیح آن  ه  اغداران اادام نمایند.

وجود فرهنی رایج  اغداری سنتی، احداث این گونه  اغات  اید  دا احدتدیداط 

 یشتری توصیه شود، زیراعمومدا آمدوزش هدای الزم در جدهدت مددیدریدت 

 اغات متراهم نا هافی ودر مرحله مقدماتی  ود  و  اغداران نسبت  ه نیازها 

و عادات رشد درختان در این اسمت شرایط اطالعات و دانش فنی الزم را 

 .ندارند

 پایه مادری

 پایه عبارت از اسمت پاینتر از پیوند است هه سیستم ریشه را تشکی  میدهد

 

 در سیب مادری اهمیت استفاده از پایه های

 پایه های سیب  ا توجه  ه موارد ذی  اهمیت ویژ  ای در محصول سیب دارند.

 )كنترل اد درخت )ادهوتا ، نیمه ادهوتا ، پررشد 

 مقاومت  ه شرایط نامساعد خاک مانند خاههای آهكی 

 مقاومت در  را ر آفات و امراض خاهزی 

 مقاومت  ه خشكی و یا رطو ت زیاد خاک 

  افزایش هیفیت میو 

  افزایش حاص  میو 

  زود حاصلدهی 

 M9بایه 

استفاد  آن در افدغدانسدتدان  و این پایه  یشترین استفاد  را در سطح جهانی دارد

فدیدصدد ادد  05الدی  50ل افزایش است. این پایه نوع ادد هدوتدا   دود  و حادر

درخت را هنترول میکند. حاصلدهی آن  سیار خوب  دود  و  ده سدال دوم  ده 

میو  دهی شروع میکند ریشه آن ضیی   ود  و  ده داخد  خداک عدمدیدق فدرو 

 نمی رود تا درخت را محکم نگهدارد و نیاز  ه یک تکیه گا  یا چیله دارد.

این پایه  ه آسانی ریشه تدولدیدد مدیدکدندندد و از طدریدق خداک دادن  ده شدکد  

mound layering  .در خاک هدای  هدای خشدک و این پایه تکثیر میگردد
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 نمایه از پایه مادری سیب پیوند شده 

نمای از حالت استراحت باغ نمایشی سیب متراکم در فام تحقیقاتی بادام 

 در فام تحقیقاتی بادام باغ، کابل M9سیب رویل گاال باالی پایه مادری  
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سااه های آن اوی و رشد مستقیم دارد. فاصله  ین دو  ند در سااده زیداد اسدت 

 و سیستم ریشه آن اوی میباشد و عمیق در خاک فرو مدیدرود. تدولدیدد سدکدر 

sucker  در آن میمول است. در هرنوع خاک توافدق حداصد  هدرد  مدیدتدواندد

ولی در خاک های سنگین و مرطوب توافق آن  ه مشدکد  مدواجده مدی شدود. 

ورایتی های عمد   االی آن تطا ق دارد و هیفیت میو  تولدیددی  داالی آن ندیدز 

 حسا  است. coller rotخوب میباشد. در مقا   

 MM106پایه 

فیصد اد درخت را هنترول میکند. سیدسدتدم ریشده در آن هدم  ده شدکد   05تا 

 عمودی و هم افقی انکشاف هرد  است.

در آن  سیار هم است  و حداصد  دهدی آن خدوب اسدت.   suckerتولید سکر 

اد  لند است. هیفیت میو  و انداز  آن نسدبدت  ده دیدگدر پدایده هدا  M7نسبت  ه 

خوب نیست  رای انواع ورایتی های هه میو  را  داالی سد در تدولدیدد مدیدکدندندد 

 و خاک های مرطوب حسا  میباشد.   coller rotمناسب است. در مقا   

 MM111پایه 

فیصد  اد درخت را هنترول مینماید. شبیه پایه  05 سیار اوی رشد میکند و تا 

تخمی  ود  ولی حاص  دهی آن نسبت  ه تدخدمدی  دیدشدتدر اسدت. در هدر ندوع 

خاک توافق داشته مخصوصدا در خداک هدای خشدک و آهدکدی . در مدقدا د  

ش شک پختگی سیب مقاوم  ود  و در مقا   آتشک  حسدا  مدیدبداشدد.  درای 

واریدتدی  انواع ورایتی های هه نموی ضیی  دارد این پایه توصیه می گدردد.

 در مقا    ش شک پختگی سیب حسا  است. M000فوجی  االی 

 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 دیپارتمنت تحقیقات میوه جات

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس: 

 www.aria.gov.afوب سایت: 

 aria@mail.gov.af: ایمل آدرس

  2772209770شماره تماس: 

 مراهز انکشاف  اغداری تهیه کننده:

همیته نشرات  آریا ) ادرت هللا صوفی زاد ، فردو   رومند،  تصحیح کننده:

 محمد حنی  افضلی و سید طای  ااسمی(

 باغ متراکم سیب بادام باغ

 دا  مدتدراهدم  داغدی  . تراهم میموالً  ه مینی تیداد درختان در هکتار مدی  داشدد

یکی از  .درخت در هکتار غر  میشود 1000نامید  می شود هه در آن  یشتر از 

عوام  مهم در تییین تیداد درخت در واحد سطح نوع پدایده مدورد اسدتدفداد  مدی 

 رای مثال در مرهز تحقیقات زراعتی  ادام  ا  ها    دا  ندمدایشدی سدیدب   اشد. 

 M9ورایتی های رویال گاال، گلدن دلیشز، گرنی اسمیت و فوجی  ر روی پایه 

متر در هکتار هشت گدردیدد  اسدت. ایدن فداصدلده  ده  0.2X0.0 ا فاصله  B9و 

درخت در هکتار غر  نماید.  ا  متراهم سیدب  2005 اغدار اجاز  می دهد تا 

-2عالو   ر داشتن تیداد زیاد درخت در واحد سطح  اعا می گردد تا در سال 

پس از هاشت درختان  ه حاص  دهی شروع نمایند.  رای دستیا دی  ده تدولدیدد  0

زودهنگام میو  استفاد  از پایه های ادهوتا  امری موثر است.  ه دلی  اینکه ایدن 

درختان زود  ه  ار می نشینند و ریشه های همی دارندد ندیداز  ده سدیدسدتدم چدیدلده 

 رای نگه داشتن درخت دارند. خصوصیدت زود  داردهدی درخدتدان در  داغدات 

 متراهم  اعا می گردد تا هزینه های احداث  ا  جبران گردد.

 

 

 

 

 

 باغ نمایشی سیب به شکل متراکم، بادام باغ کابل

 نمایی از باغ نمایشی سیب متراکم در فام تحقیقاتی بادام باغ ، کابل

معــــــلومات مختـصــــــر راجع به انواع 

 پایه های مادری سیب 


