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 چكيده

صدورت آزمدایش    از طریق کشت قلمه، دو آزمایش جااگانه بده  GF677، تترا و Aجولین هاي نماگارد، سنت منظور ازدیاد رویشي پایه به

و بدا   ههداي مدورد نظدر تهیده شدا      پایهچوبي در اواصر مرداد از  هاي نیمه فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کامالا تصادفي به اجرا درآما. قلمه

مجها بده   ۀها در بستر کشت پرلیت و در گلخان تیمار شانا. قلمه IBAگر  در لیتر  میلي 3000و  2500، 2000، 1500هاي صفر،  غلظت

، 3000، 2500هداي صدفر،    بده غلظدت   IBAهاي مذکور تهیه و بدا   هاي چوب سخت از پایه پاش کشت شانا. در آذرماه قلمه سیستم مه

گر  در لیتر تیمار شاه و در بستر کشت داراي پاگرما کشت شانا. پ  از گذشت دو مداه، صدفات تعدااد و طدول      میلي 4000و  3500

و پ  از آن نماگارد و تترا بیشترین تعدااد ریشده    GF677چوبي  هاي نیمه زایي ثبت شا. نتایج نشان داد که قلمه ریشه و نیا درصا ریشه

 ۀزایي متعلق به پای زایي را داشتنا. طول ریشه در این سه پایه اصتال  معناداري با یکایگر نااشت. کمترین ریشه هو بیشترین درصا ریش

چدوبي بدود.    هداي نیمده   تدرین غلظدت بدراي قلمده     مناسب IBAگر  در لیتر  میلي 3000و  2500، 2000هاي  بود. غلظت Aجولین  سنت

. ندا زایدي را بده صدود اصتصداص داد     بیشترین تعااد ریشه و درصا ریشده  IBAر  در لیتر گ میلي 4000با تیمار  GF677هاي چوبي  قلمه

هداي چدوبي بدود.     چوبي بدیش از قلمده   هاي نیمه زایي قلمه ها درصا ریشه پایه ۀزایي نشان ناادنا. در کلی ریشهاصالا هاي چوبي تترا  قلمه

 IBAگدر  در لیتدر    میلدي  2500و  2000هداي   زمایش و تیمار آنها بدا غلظدت  هاي مورد آ چوبي پایه هاي نیمه کلي، استفاده از قلمه طور به

 .شود ميتوصیه 

 .چوبي نیمه ۀچوبي، قلم ۀدار، قلم هسته ۀرویشي، درصتان میو ۀپای ،ایناول بوتیریک اسیا ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

امروزه یکي از راهبردهاي باغبداني در کشدورهاي پیشدرفته    

یکنواصت است. به این منظور، استفاده  ۀهاي میو احااث باغ

هداي   هاي رویشي مناسب الاامي اسدت. اغلدب پایده    از پایه

دار در ایران بدذري و   هسته ۀمورد استفاده براي درصتان میو

هدا از نظدر رشدا     ه. درصتان روي ایدن پاید  انا کنواصتی غیر

هدا   رویشي، عملکرد و مقاومت در برابدر آفدات و بیمداري   

مشکالت متعدادي را در عملیدات    وضعیتاین  انا. یکسان

. عمر کوتاه درصتان هلو، صشک شان کنا ميباغباني ایجاد 

نبدودن  هاي متدراکم و یکنواصدت    باغ نبوددرصتان گیال ، 

 ۀصتان میوهاي در ترین مشکالت در باغ رشا درصت از مهم

هداي رویشدي مناسدب     دار است که با استفاده از پایده  هسته

هاي رویشدي   این پایه جملۀ. از [9]آنها را رفع کرد  توان مي

، تتدرا و نماگدار اشداره    Aجدولین   هاي سنت توان به پایه مي

 .کرد

Aجولین  سنت
پاکوتاه اسدت و درصتدي بدا    اي نیمهپایه 1

کنا. ایدن   درصا درصتان استاناارد تولیا مي 85تا  80 ۀانااز

پایه با ارقا  مختل  هلو، شلیل، آلو و گوجه سازگار اسدت  

دست  افشاني آزاد آلو به رویشي تترا که در اثر گرده ۀ[. پای9]

بادا ، قارت  -هاي رویشي هیبریا هلو  آماه، نسبت به پایه

 زیداد به رطوبدت   کنا. این پایهکمتري را به پیوناک القا مي

هاي آهکي مقاومت دارد و پاجوش نیا تولیدا  صاک و صاک

هاي هلو، شدلیل، زردآلدو، آلدو و بدادا       کنا. با پیوناک نمي

هیبریددا  نددوعي[. نماگددارد 23صددوبي سددازگار اسددت ] بدده

و  اسدت ( Prunus pessica × P. davidianaاي ) گونده  بدین 

  Meloidogyneریشه ) ۀمقاومت این پایه به نماتا مولا غا

 javanica گسدترده از آن در ندواحي    ۀ( دلیل اصلي اسدتفاد

هاي شني اسدت. نماگدارد   هاي مالیم و صاک زمستان داراي

کدار   عنوان پایه براي بادا ، هلو و شلیل، زردآلو و آلدو بده   به

و پداجوش صیلدي کمدي     استپاکوتاه  رود. این پایه نیمهمي

                                                           
1. Prunus insititia  

تدرین پایدۀ    شداه  ه[. در حال حاضر، شدناصت 3کنا ] تولیا مي

 GF677دار در ایران پایۀ رویشي  هسته ۀرویشي درصتان میو

هداي   است. این پایه به کمبود آهن مقاو  بوده و براي صاک

کربنات کلسیم مناسب  زیادبا حاصلخیاي ضعی  و مقادیر 

 [. 3است ]

نسدبت   بایدا هاي رویشي،  دلیل اهمیت روزافاون پایه به

کدي از  ی. شدود صورت کلدون اقداا     ها به به ازدیاد این پایه

هداي مطلدوب،    پایه ۀصرف به هاي ازدیاد سریع و مقرونروش

چدوبي اسدت کده     هاي چوبي و نیمده  استفاده از کشت قلمه

شدود.   موفقیت در این روش توسط عوامل زیادي کنترل مي

هدا   آوري قلمده  کنناه، زمدان جمدع  یکي از این عوامل کنترل

[. با تغییر فصدل، در رشدا گیداه مدادري تغییراتدي      9است ]

زایدي   شود که در موفقیت یا عدا  موفقیدت ریشده    ایجاد مي

ها در هر زایي بعضي از گونه [. ریشه20ثر است ]ؤها م قلمه

کده برصدي دیگدر از    افتا، درصدورتي زمان از سال اتفاق مي

دهددي هددا تنهددا در مواقددع صاصددي از سددال ریشدده   گوندده

منظدور ازدیداد    [. در پژوهشدي بده  10آمیاي دارندا ]  قیتموف

هاي چوب سخت استفاده شا. بهتدرین   هاي آلو از قلمه پایه

ها براي بیشتر ارقا  پداییا و آغداز    دار شان قلمهزمان ریشه

هاي مهدر تدا آذر   زمستان گاارش شا و مات زمان بین ماه

هداي چدوب سدخت     آوري قلمده  بهترین زمان بدراي جمدع  

[. سدن گیداه مدادري نیدا در موفقیدت      30 ، 25ا ]معرفي شد 

ها مؤثر اسدت. در ایدن راسدتا گداارش      دار شان قلمه ریشه

شداه از درصدت    گرفتده  GF677هداي   قلمده کده  شاه است 

از نهدال یکسداله    شاه تهیههاي  ساله در مقایسه با قلمه هفت

 [. 30داشتنا ] بیشتريزایي  ریشه

ایناول بوتیریک کنناه رشا  تنظیم درصا ریشه بیشترین

زایدي   اکسین مصنوعي است کده ریشده   نوعي 2(IBAاسیا )

کنا، اما بسته به نوع قلمدۀ تیمارشداه   ها را تحریک مي قلمه

هایي که فقدط انتهداي آنهدا بدا      [. قلمه33ر متفاوتي دارد ]اثآ

                                                           
2. Indolebutyric acid 
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هایي که ابتاا  تیمار شاه بود در مقایسه با قلمه IBAمحلول 

زایدي   آغشته شاه بدود، ریشده   این هورمون بهو انتهاي آنها 

[. تعیدین غلظدت مناسدب هورمدون در     30بیشتري داشتنا ]

زایي اهمیت زیادي دارد، زیدرا مصدر  بدیش از     زمان ریشه

تعدادل هورمدوني گیداه     صدوردن هدم  حا هورمون سبب به

[. در پژوهشدي  13] داشدت و نتایج صوبي نخواها  شود مي

هلدوي نماگدارد    هاي چوبي پایۀ زایي قلمه منظور ریشه که به

هداي   و محدیط  IBAهداي مختلد    ، اثر غلظتگرفتانجا  

گدر  در لیتدر    میلي 6000. غلظت شامختل  کشت بررسي 

گدر   میلدي  2000و  4000هاي در مقایسه با غلظت IBAاز 

[. نتدایج  27را نشدان داد ]  بیشتريزایي  در لیتر درصا ریشه

زایدي بدراي    پژوهشي نشان داد که بیشدترین درصدا ریشده   

ترتیدب   بده  61سخت و سدخت گدایال    نیمه يهاي چوب قلمه

گدر    میلدي  3000گر  در لیتر و  میلي 1000مربوط به تیمار 

هداي   زایي قلمده  [. بیشترین درصا ریشه2بود ] IBAدر لیتر 

د مربدوط بده   در شدرایط فضداي آزا   GF677چوب سدخت  

و  IBAو تیمدار مخلدوط    1500با غلظدت   IBAتیمارهاي 

 1500هداي  هر یک با غلظت 2(NAAنفتالین استیک اسیا )

زاي هاي سخت ریشه [. قلمه6گر  در لیتر حاصل شا ] میلي

گر  در  میلي 4500با غلظت  IBAزیتون در تیمار هورموني 

ر در تیمددا 26هدداي پایددۀ سددیب مالینددگ   [ و قلمدده4لیتددر ]

[ 1گدر  در لیتدر ]   میلدي  2500هورموني مشدابه بدا غلظدت    

هدداي  زایددي را نشددان دادنددا. قلمدده بیشددترین درصددا ریشدده

زایدي   دار نشدانا و بهتدرین ریشده   گرفته در پیت ریشده  قرار

مربوط به محیط کشت پرلیت بود. ایجاد دو شدکا  در تده   

درصدا   29دهي را تا درصا ریشه ،قلمه در مقایسه با شاها

 [. 29داد ] افاایش

جدولین   هاي رویشي سدنت  با توجه به صصوصیات پایه

A وسدیع سدازگاري آنهدا و نیدا بدا       دامنۀ، تترا و نماگارد و

                                                           
1. Gisela6 

2. Naphthaleneacetic acid 

هاي رویشي متندوع   توجه به نیاز کشور براي استفاده از پایه

دار، ها  پژوهش  هسته ۀهاي درصتان میوبراي احااث باغ

ویشي با پایدۀ  حاضر، مقایسه و بررسي ازدیاد این سه پایۀ ر

GF677 چوبي است. هاي چوبي و نیمه از طریق کشت قلمه 

 

 ها مواد و روش. 2

 Aجدولین   هاي رویشي تترا، نماگارد، سنت مواد گیاهي پایه

شهر وابسته به  از ایستگاه تحقیقات باغباني کمال GF677و 

تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر واقدع در شدهر    ۀمؤسس

و بودندا  هاي مدورد اسدتفاده چهارسداله     کرج تهیه شا. پایه

چدوبي از   هداي نیمده   . قلمده داشدتنا رشا رویشي یکنواصتي 

متدر در سدال جداري رشدا      سانتي 40که حاود  یيهاشاصه

ها در اواصر مدرداد تهیده    کرده بودنا، گرفته شانا. این قلمه

 ۀخانۀ بخش تحقیقات باغباني مؤسسلالفاصله به گشاه و ب

 يهدا  تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر منتقل شانا. قلمه

متري از قسمت میاني شاصه تهیه شانا. برش تده   سانتي 15

متدر   سدانتي  1قلمه در زیر یک جوانه و برش بداتي قلمده   

ها قبل  . قلمهگرفتصورت مورب انجا   باتتر از جوانه و به

کدش بنومیدل    قرار گرفتن در بستر کاشت با محلول قار از 

ک در هداار ضداعفوني شداه و در قسدمت تحتداني آنهدا       ی

هددا قبددل از کشددت بددا  شددکا  عمددودي ایجدداد شددا. قلمدده 

گدر  در   میلي 3000و  2500، 2000، 1500هاي صفر،  غلظت

[. بده ایدن   17آلمان( تیمدار شدانا ]   3)شرکت مرک IBAلیتر 

هاي مختل  هورمدوني   ثانیه در غلظت 6تا  5مات  منظور، به

قرار گرفتنا و سپ  در بستر کشت پرلیت ضاعفوني شاه و 

پداش بدراي    متر کشت شانا. سیستم مه سانتي 6تا  5به عمق 

دقیقده و   45زماني روزهدا هدر    ۀصشبي با فاصلهاي نیمه قلمه

ثانیده تنظدیم    20ها هر یک ساعت با مات زمان پاشدش  شب

گراد و در  درجۀ سانتي 22±1ر طول روز شا. دماي گلخانه د

گراد تنظدیم شدا. رطوبدت اطدرا       درجۀ سانتي 19±1شب 

 [.  20درصا بود ] 90تا  85ها  قلمه
                                                           
3. Merck company 
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هاي چدوب سدخت در آذرمداه بالفاصدله پد  از       قلمه

تهیۀ قلمده و   ۀها تهیه شانا. نحو ها از همان پایهصاان بر 

هدا قبدل    قلمه. بودصشبي  هاي نیمه محیط کشت هماننا قلمه

 4000و  3500، 3000، 2500هاي صفر،  از کشت با غلظت

آغشته شاه و در بستر کشدت داراي   IBAگر  در لیتر  میلي

گراد کشت شانا. این  درجۀ سانتي 27تا  26پاگرما با دماي 

صدورت دو آزمدایش فاکتوریدل جااگانده در      دو آزمایش به

ایده در چهدار   قالب طرح پایۀ کامالا تصادفي با فاکتور نوع پ

سطح و فاکتور غلظت هورمون در پنج سطح با سده تکدرار   

قلمه کشدت شدا.    20اجرا شا و در هر واحا آزمایشي نیا 

ها از بستر کشدت صدارج و صدفات     پ  از طي دو ماه قلمه

گیدري و   زایي انداازه  تعااد ریشه، طول ریشه و درصا ریشه

 اجدراي شداه پد  از    آوري هداي جمدع   شدا. داده   یادداشت

𝑋نرمال بودن طبق فرمول  آزمون = √𝑌 + نرمال شدا   0.5

( 9,1,3 ۀ)نسدخ  SASافاار آمداري   و سپ  با استفاده از نر 

هددا بددا اسددتفاده از آزمددون   میددانگین ۀتجایدده شددا. مقایسدد

 .گرفتاي دانکن انجا   چنادامنه

 

 نتایج و بحث. 3

 چوبي های نيمه زایي قلمه ریشه. 1 .3

که  يدار بود و با گاارش معنا زایي اثر ژنوتیپ بر درصا ریشه

[. طدول  7هاي پسته منتشر شاه، تطدابق دارد ]  روي ژنوتیپ

ثر از پایۀ رویشي أدرصا مت 5و  1ترتیب در سطوح  ریشه به

بود. اثر متقابل غلظت و پایۀ رویشي تنها بر  IBAو غلظت 

ها براسا  آزمدون  میانگین ۀتعااد ریشه اثرگذار بود. مقایس

که بیشترین تعدااد ریشده متعلدق بده پایدۀ      دانکن نشان داد 

GF677  گر  در لیتر از  میلي 2500در غلظتIBA   بود، امدا

 IBAگدر  در لیتدر    میلدي  3000اصتال  معناداري با غلظت 

 GF677هداي نماگدارد و    (. بدراي پایده  1نشان نااد )جاول 

جدولین   هاي سدنت  گر  در لیتر و براي پایه میلي 2500غلظت 

A  گر  در لیتدر   میلي 2000و تترا غلظتIBA    .مطلدوب بدود

دلیدل آسداني،    افشدان بده  ها زیر سیستم مه ازدیاد رویشي قلمه

ارزان بودن و نیا مناسب بودن براي تولیا تعااد زیدادي گیداه   

 روش مناسددبي اسددت، امددا در ایددن میددان بددین پتانسددیل      

اایش [. افد 12زایي ارقا  مختل  اصتالفاتي وجود دارد ] ریشه

کدارگیري اکسدین    دهي را کداهش داد. بده  ، ریشهIBAغلظت 

تواندا نمدو    هاي ساقه مدي  مصنوعي با غلظت زیاد روي قلمه

یدا از ایدن فراینداها     دهدا دهدي را کداهش    ها و ریشده  جوانه

 .[6ممانعت کنا ]

کمترین تعااد و طدول ریشده را داشدت     Aجولین  سنت

دیگدر   کده سده پایدۀ رویشدي     (، درحالي1شکل  ،1)جاول 

اصتالفي را در طول ریشه با یکایگر نشدان ناادندا )شدکل    

زایدي متعلدق بده پایدۀ رویشدي       (. بیشترین درصدا ریشده  1

GF677   جدولین   هداي نماگدارد، تتدرا و سدنت     بدود. پایدهA 

(. در 2هداي بعداي قدرار داشدتنا )شدکل      ترتیب در رتبه به

گرمسیري مواد گیاهي براي تهیۀ  بیشتر نواحي معتال و نیمه

شدود کده در معدر  تغییدرات      لمه از درصتاني گرفته مدي ق

هاي نابجا از قلمده عدالوه    فصلي قرار دارنا و تشکیل ریشه

بر ژنوتیپ به شرایط رشا گیاه مادري ارتباط دارد. تغییرات 

فصلي دما، بارش، طول روز و گلاهي گیاهان مادري روي 

 طدور  . بده [11]هاي نابجا از قلمه مدؤثر اسدت    تشکیل ریشه

هاي داصلي، عوامل بازدارناه و نیدا  لي، تعادل بین محرکک

[. 12اسدت ]  تز زایدي   اي براي تحریک ریشهعوامل تغذیه

آوري  نتایج پژوهشي نشان داد که زمان مناسب بدراي جمدع  

دهي منجر شود، به رقم بسدتگي   ها که به حااکثر ریشه قلمه

 نتایج تحقیق حاضدر در سده پایدۀ رویشدي     بنابر[. 25دارد ]

کاهش تعااد ریشه به کاهش طدول   GF677نماگارد، تترا و 

رسا علت این امر رسیاه بدودن   نظر مي ریشه منجر نشا. به

هدا   ها و درنتیجه کافي بودن ذصایر کربوهیارات چوب قلمه

 در آنها است.
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 SD†±چوبی  های نیمه در قلمه بر میانگین تعداد ریشه IBA. اثر متقابل پایۀ رویشی و غلظت 1جدول 

 پایۀ رویشی
 IBAغلظت 

(mg/l) 

 میانگین
 تعداد ریشه

 پایۀ رویشی
 IBAغلظت 

(mg/l) 

 میانگین
 تعداد ریشه

GF677 صفر hi11/0±33/0 صفر نماگارد hi06/0±33/0 

GF677 1500 f33/1±5 1500 نماگارد ef98/0±22/6 

GF677 2000 b99/2±33/16 2000 نماگارد de44/1±55/10 

GF677 2500 a53/1±18 2500 نماگارد c41/2±88/13 

GF677 3000 ab86/2±66/17 3000 نماگارد d03/1±88/11 

 fg62/0±4 صفر تترا i0±0 صفر Aسنت جولین 

A 1500 2/0±2جولین  سنت gh 1500 تترا g08/0±33/3 

 de22/1±33/10 2000 تترا A 2000 e55/1±33/6جولین  سنت

 fg45/0±66/4 2500 تترا A 2500 h9/0±66/0جولین  سنت

 de02/1±33/10 3000 تترا A 3000 gh21/0±33/1جولین  سنت

 انحرا  معیار †

  هستنا. داري داراي اصتال  معندر هر ستون حرو  غیرمشابه 
 

 
های  . اثر پایۀ رویشی بر میانگین طول ریشه در قلمه1شکل 

 چوبی نیمه

 
های  در قلمه زایی . اثر پایۀ رویشی بر درصد ریشه2شکل 

 چوبی نیمه

 در رسم نمودارها از صطاي استاناارد استفاده شا.

 

با تولیدا بیشدترین    IBAگر  در لیتر  میلي 2000غلظت 

هدا نشدان    برتري صود را نسبت به سایر غلظت ،طول ریشه

و تتدرا   Aجدولین   (. ایدن غلظدت بدراي سدنت    3داد )شکل 

همراه داشت. نتایج پژوهشدي   بیشترین تعااد ریشه را نیا به

زایي  ریشه IBAگر  در لیتر  میلي 2000نشان داد که غلظت 

چوبي را تحریک کرد، امدا موفقیدت    اي چوبي و نیمهه قلمه

[. در پدژوهش  32زایي بسدته بده رقدم متفداوت بدود ]      ریشه

گدر    میلي 2500تا  500هاي در غلظت IBAدیگري کاربرد 

[. چنا 31 ، 29هاي هلو منجر شا ] زایي قلمه در لیتر به ریشه

هداي رشدا گیداهي     کننداه  گونه میخک باون کاربرد تنظدیم 
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زایدي ایدن گیاهدان     دار شانا. موفقیت ریشده ریشهصوبي  به

 [.16هاي داصلي اکسین در آنها بود ] مربوط به غلظت
 

 
در  بر میانگین طول ریشه IBAهای اثر غلظت .3شکل 

 چوبی های نیمه قلمه

 .در رسم نمودارها از صطاي استاناارد استفاده شا
 

هاي هدر   قلمه همۀباتوجه به اینکه شرایط محیطي براي 

توان گفدت بعضدي از    هاي رویشي برابر بود، مي یک از پایه

هدا   زایدي قلمده   موفقیت نهایي در ریشه علت ،عوامل دروني

اکسدین داصلدي    بر مقاار[. تغییرات محیطي 22بوده است ]

دهي مدرتبط اسدت کده    و در نتیجه با توانایي ریشه دارداثر 

و  کندا قتي گیاه رشا گیاهي نیا بستگي دارد. و ۀالبته به گون

، حساسدیت بافدت   نباشاآب و عناصر غذایي محاودکنناه 

گیاهي در پاسخ به اکسین صدارجي ممکدن اسدت افداایش     

یابا. قابلیت دسترسي به اکسین نیا به ایجاد اصدتال  بدین   

 [. 20شود ] ميمنجر زا زا و سهل ریشهارقا  سخت ریشه

دهدا کده شدرایط دروندي یدا      تشکیل کالو  نشان مدي 

، امدا  نیستمحیطي در زمان نمو براي تشکیل ریشه مناسب 

در این پدژوهش   .[28براي تقسیم سلولي قابل قبول است ]

یا پ  از تشکیل  ناهایي که کالو  تشکیل داد درصا قلمه

شدود   پوشدي بدود. گفتده مدي     ریشه از بین رفتنا، قابل چشم

به انتهاي قلمه را تسهیل ها تیمار اکسین انتقال کربوهیارات

هاي تیمارشاه با اکسدین تدا    زایي قلمه کنا. افاایش ریشه مي

افاایش هیارولیا ذصایر غذایي تحت تأثیر  ۀواسط حاودي به

پروتئین و نیا افداایش فعالیدت آندایم     مقااراکسین، افاایش 

 هداي  جدایي کربوهیدارات   هپراکسیااز است. با تحریدک جابد  

شدود   زایي تحریک مدي  ریشه ،ها هقلم ۀطر  قاعا محرک به

[18 .] 

 

 های چوبي زایي قلمه ریشه. 2 .3

و اثدر متقابدل آنهدا بدر      IBAنتایج حاصل از اثر پایه، غلظدت  

و نیا اثر متقابل  IBAمیانگین صفات نشان داد که پایه، غلظت 

درصدا   1این دو عامل بدر میدانگین تعدااد ریشده در سدطح      

اصتال  معناداري داشتنا، امدا بدر میدانگین طدول ریشده اثدر       

درصا  1زایي نیا در سطح  معناداري نشان ناادنا. درصا ریشه

متأثر از نوع پایۀ رویشي بدود. هورمدون اکسدین بدا تحریدک      

زایدي اسدت. کداربرد     هاي ریشه محدرک القداي ریشده   آغازناه

ان سدلولي  زایي به کاهش طویل شد  اکسین پ  از القاي ریشه

[. در پژوهشدي ارتبداط منفدي بدین طدول      19شدود ]  منجر مي

رفتده   کدار  هاي تولیاشاه در قلمه و غلظت هورمدون بده   ریشه

[. در تحقیدق حاضدر، طویدل شدان     13گاارش شداه اسدت ]  

ثیر غلظت اکسین واقع نشا. برصال  انتظدار،  أها تحت ت ریشه

 IBAا زایي در گیاهان شاها و گیاهان تیمارشاه ب درصا ریشه

هداي   شدود کده قلمده    مشابه بود. در این صصدوص گفتده مدي   

صدوبي جدذب نکنندا،     را بده  IBAسدخت ممکدن اسدت     نیمه

مشدابهي بدا    تدأثیرات  IBAهاي تیمارشاه بدا   که قلمه طوري به

هداي پسدته    [. این نتیجه در مورد قلمده 21شاها داشته باشنا ]

 [ نیا گاارش شاه است. 21[ و گردوي پارادوک  ]7]

شداه پد  از صداان     هاي چوبي تهیده  کلي، قلمه ورطبه
را نسدبت بده    کمتدري زایدي بسدیار    هدا، درصدا ریشده   بر 
هداي جدوان و   چوبي نشان دادنا. وجود بر  هاي نیمه قلمه

چدوبي موجدب القداي     هداي نیمده   هاي فعال از قلمده جوانه
هدایي کده از    [. همچنین وجود سلول26شود ] زایي مي ریشه

سلولي  ۀو دیوار ناترهاي بال  فعالبافتنظر متابولیسمي از 
هداي   موجب جذب بیشدتر هورمدون   ،آنها کمتر چوبي شاه

زایدي   و پتانسیل ریشده  شود ميمصنوعي، آب و مواد غذایي 
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هداي چدوبي    چوبي در مقایسه بدا قلمده   هاي نیمه را در قلمه
شدود کداهش تداریجي تواندایي      دهدا. گفتده مدي    افاایش مي

مدراه بدا کداهش سدطح اکسدین      دهي طي فصل رشا ه ریشه
دهدي اسدت.    هداي ریشده   دروني و افداایش تولیدا بازدارنداه   

همچنین با پیشرفت فصدل رشدا تولیدا ترکیبدات فنلدي کده       
زایي نقدش دارندا، کداهش     عنوان کوفاکتور اکسین در ریشه به
هاي اسکلرانشیمي، مواندع   تاریج با افاایش سلول ابا و بهی مي

در قلمه هداي چدوبي شدکل    آناتومیکي در محل ظهور ریشه 
 ʼEruniʻهاي چوب سخت پایدۀ آلدوي    [. قلمه15گیرنا ]مي

هدداي  دهددي کمتددري را نسددبت بدده قلمددهنیددا توانددایي ریشدده
آمداه   دسدت  این نتایج با نتدایج بده   [.25چوبي نشان داد ] نیمه

هداي چدوبي    کده در آن قلمده   ʼMarsolʻرقدم   1روي کاستانیا
 [.  22زایي بهتري را نشان دادنا، همخواني ناارد ] ریشه

و ندوع پایده بدر تعدااد ریشده       IBAاثر متقابل غلظدت  
طور معناداري  به IBAحاضر کاربرد  ۀمعنادار شا. در مطالع

افدداایش داد کدده ایددن   GF677زایددي را در  درصددا ریشدده
لیددت نقددش مهددم اکسددین در تحریددک فعا   ۀدهنددا نشددان

اثددر  IBAریشدده اسددت. در مقابددل،   ۀمریسددتماتیک منطقدد
هاي چوبي ایدن   زایي تترا نااشت و قلمه معناداري در ریشه

اي تولیا نکرد. عا  اسدتفاده از تیمدار اکسدین در     ریشه هپای
هاي مدورد   زایي در هیچ یک از پایه هاي چوبي به ریشه قلمه

امدل  تدوان گفدت سدایر عو   مطالعه منجر نشا. بندابراین مدي  
یا ساصتمان متفاوت آناتومیکي  ،فیایولوژیکي یا بیوشیمیایي
شدونا   مدي منجدر  هدا   زایي قلمه که در برصي موارد به ریشه

 ها دصالت نااشتنا. زایي این پایه [، در ریشه12]
افاایش غلظت اکسین ارتبداط مثبتدي بدا     ،نتایج براسا 

جولین  هاي نماگارد، تترا و سنت افاایش تعااد ریشه در پایه
A ۀتواندا بازدارندا  اکسدین مدي   بیشدتر هاي نااشت. غلظت 

اکسدین   زیداد هداي  شدود غلظدت   . گفته مدي باشازایي  ریشه
[. 14هداي تده قلمده شدود ]     توانا موجب تخریب بافدت  مي

ش غلظت اکسین تعادل هورمدوني  همچنین ممکن است افاای
زایي را کاهش دها. در تنداق  بدا    و ریشه زناگیاه را به هم 

                                                           
1. Castanea  

 2زایدي دو کلدون کوتیندو     این یافته، گاارش شاه که ریشده 
[ کده بدا   31رفتده داشدت ]   کار ارتباط مثبتي با مقاار اکسین به

تطدابق   GF677هداي چدوبي    زایي قلمه نتایج حاصل از ریشه
 ʼTonda ʻهاي چوب سخت فناق رقم  مهقل (.2دارد )جاول 

گر  در لیتر تیمار شداه و در   میلي 2500به غلظت  IBAکه با 
گددراد قددرار داده شدداه بودنددا،   درجددۀ سددانتي 27پاگرمدداي 

درصا را نشان دادنا. در حدالي کده در    70زایي بیش از  ریشه
هداي تیمارشداه    زایي روي قلمه سه رقم فناق باتترین ریشه

 7/4با میدانگین تعدااد ریشده     IBAگر  در لیتر  میلي 2000با 
تدرین غلظدت اکسدین بدراي     مناسدب  [.34دست آما ] عاد به
گدر    میلدي  GF677 ،1500هاي چوب سخت  زایي قلمه ریشه

کدده بددا غلظددت مناسددب  اسددت اعددال  شدداه  IBAدر لیتددر 
 [.6شاه در این پژوهش تطابق ناارد ] گاارش

زایدي را پایدۀ    ، بیشدترین درصدا ریشده   4مطابق شدکل  
GF677  جددولین  تزایددي سددن نشددان داد. درصددا ریشددهA 

اصتال  معنداداري بدا پایدۀ نماگدارد نااشدت. در پدژوهش       
زایدي ارقدا     دیگري نیا اصتال  معنادار بدین درصدا ریشده   

زایي  درصا ریشه GF677هاي  مختل  گاارش نشا و قلمه
 [. 31دي، بهمن، مرداد و آبان داشتنا ]هاي  ماهدر  زیادي

رد. اي تولیدا نکد  هاي چوبي پایۀ رویشي تترا ریشه قلمه
ها همیشه با موفقیت همراه نیست و دتیدل   زایي قلمه ریشه

طور واضح مشدخ  نشداه    زایي آنها هنوز نیا به عا  ریشه
است. عواملي مثل رقم، سن درصتي که از آن قلمده گرفتده   

آوري، طول، قطر، درجۀ سختي قلمه و  شود، تاریخ جمع مي
. در [31]ندا  ثرؤزایي م ریشه براکسیني غلظت ترکیبات شبه

تبدایل   IAAبده   IBA طدور معمدول   بده هداي گیداهي   بافت
ندا اکسدین،   هدا، جدذب کُ   زایي کم قلمه شود. علت ریشه مي

زاي و نیدا سدایر عوامدل درون    IAAبه  IBAکاهش تبایل 
توانا عامدل  زایي است. از طر  دیگر چوبي شان مي ریشه

بایهي است اکسدین   [.28صروج ریشه باشا ] ۀمحاودکننا
ها سبب  قا و تحریک تقسیم سلولي و تمایا ریشهاز طریق ال

 [.5شود ] زایي مي افاایش درصا ریشه
                                                           
2.Cotinus  
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 SD†±های چوبی در قلمه بر میانگین تعداد ریشه IBAاثر متقابل پایۀ رویشی و غلظت  .2جدول 

 پایۀ رویشی
 IBAغلظت 

(mg/l) 

میانگین تعداد 
 ریشه

 پایۀ رویشی
 IBAغلظت 

(mg/l) 

میانگین تعداد 
 ریشه

GF677 صفر g0±0 صفر نماگارد g0±0 

GF677 2500 ab13/2±66/9 2500 نماگارد e5/0±5/2 

GF677 3000 c21/1±33/6 3000 نماگارد f3/0±1 

GF677 3500 d51/0±66/4 3500 نماگارد g0±0 

GF677 4000 a73/1±10 4000 نماگارد g0±0 
 0g±0 صفر تترا g0±0 صفر Aجولین  سنت

 0g±0 2500 تترا A 2500 g0±0جولین  سنت

 0g±0 3000 تترا A 3000 ef52/0±33/1جولین  سنت

 0g±0 3500 تترا A 3500 b31/0±8جولین  سنت

 0g±0 4000 تترا A 4000 g0±0جولین  سنت

 انحرا  معیار †
 نا.مشابه داراي اصتال  معنادار در هر ستون حرو  غیر

 
 های چوبی زایی قلمه اثر پایۀ رویشی بر درصد ریشه .4شکل 

 .در رسم نمودارها از صطاي استاناارد استفاده شا
 

هداي   زایي بدراي قلمده   طور کلي غلظت مناسب ریشه به

این مطلب  تأییاچوبي بود. در  هاي نیمه چوبي بیش از قلمه

 2000زایي چهار رقم آلو گاارش شا کده غلظدت    در ریشه

گدر    میلي 3000در تابستان و غلظت  IBAگر  در لیتر  میلي

در لیتر از این هورمون در پاییا و فصدل صدواب، بیشدترین    

در ایدن   [.24همراه داشت ] ماني قلمه را به زایي و زناه ریشه

زایدي   ثدر ریشده  راستا نتایج پژوهش دیگري نشدان داد کده ا  

 مقداار هاي مختل  اکسین مورد استفاده تحت تأثیر غلظت

هورمدون داصلدي    مقداار هورمون موجود در قلمه اسدت و  

درصتان میوه براسا  فصدل رشدا ممکدن اسدت متفداوت      

در فصل سدرد بدا    دروني،هورمون مقاار که  طوري باشا، به

هاي متابولیسمي درصتان، کاهش و در فصدل   کاهش فعالیت

ابا. بنابراین در فصول سرد غلظت بیشتر و ی افاایش ميگر  

زایي مدورد   ریشه برايدر فصول گر  غلظت کمتر هورمون 

ییا این مطالب صادقي گاارش کرد کده  أدر ت [.8نیاز است ]

اي درصتدان مدادري،    وضدعیت تغذیده   ماننا عوامل محیطي

زایدي   مراحل فنولوژیکي و تغییرات فصلي در قابلیت ریشده 

 [. 5دصالت دارنا ] ها قلمه
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 گيری نتيجه. 4

موفقیدت   GF677گیري، پایدۀ رویشدي    در هر دو زمان قلمه

طدور کلدي    دسدت آورد. بده   ها به بیشتري نسبت به سایر پایه

گر  در لیتدر   میلي 2000چوبي با تیمار  هاي نیمه کاربرد قلمه

IBA جدولین   هاي سنت براي پایهA    2500و تتدرا و تیمدار 

هداي   رشدا بدراي پایده    ۀکنندا  گر  در لیتر از این تنظیم میلي

GF677  براي دستیابي به درصدا  شود ميو نماگارد توصیه .

چدوبي در سدایر    هداي نیمده   زایي، گدرفتن قلمده   ریشهبیشتر 

زایدي   ها و نیا بررسي وضعیت گیاه مدادري بدر ریشده    زمان

 شود. ها پیشنهاد مي قلمه

 
 گیری دو ماه پس از قلمه GF677چوبی  قلمۀ نیمه .5شکل 

 
 گیری چوبی نماگارد دو ماه پس از قلمه قلمۀ نیمه .6شکل 

 

 
 گیری دو ماه پس از قلمه قلمۀ چوبی نماگارد .7شکل 

 
 گیری دو ماه پس از قلمه GF677قلمۀ چوبی  .8شکل 
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