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 چکیده

 ارقـام  شـامل  نخسـت  عامـل  بـا  تصـادفی  کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به سیاه، تمشک تکثیر سازي بهینه هدف با آزمایش این
 5-3 و 3-2( یشهر ۀقلم قطر دوم عامل تمشک، کلکسیون از حاصل رس) میان خاردار و زودرس خاردار اولیه، خار یب معمولی، خار یب(
 مـاه  سـه  از بعـد  .گرفـت  صـورت  1395 اسفند در کرارت هفت در ،)متر یسانت 12 و 10 ،8 ،6( ریشه ۀقلم طول سوم عامل و )متر یلیم

 در یشـه ر لمـۀ ق دهی یشهر نتایج .شد  یريگ اندازه آن از حاصل رشد و دهی ریشه صفات سایه، زیر و مرطوب ماسۀ در ها قلمه ينگهدار
 گـره  در را ریشـه  طـول  بیشـترین  متـر  سـانتی  12 طـول  و متـر  میلی 3-2 قطر رس، میان خاردار رقم که داد نشان خار یب و خاردار ارقام

 42/71 میـانگین  بـا  قطـر  دو هـر  در متـر  سانتی 12 طول در اولیه و معمولی خار بی ارقام .داشت متر میلی 43/123 میانگین با نزدپاهنگ
 طـور  بـه  خـاردار،  بـا  مقایسه در خار بی ارقام .داشتند تیمارها سایر با داري معنا اختالف و بودند دارا را زایی ریشه درصد بیشترین درصد
 تـري  کوتـاه  سـاقۀ  و )متـر  سـانتی  8/51( کمتـر  ریشۀ طول که درحالی بود. برخوردار بهتري )درصد 3/77( مانی زنده درصد از داري معنا

 زودرس خـاردار  رقـم  خاردارهـا،  بین در و یمعمول خار یب را یمان زنده درصد رینیشتب خار، یب يها رقم در .داشت )متر سانتی 07/46(
 هـا  قلمه زایی یشهر افزایش در داري امعن یرتأث متر یسانت 12 و 10 طول و متر یلیم 5-3 قطر که داد نشان نتایج کرد. ثبت )درصد 58/64(

 .بگیرد قرار مدنظر ریشه قلمۀ با سیاه تمشک تکثیر در باید ها، قلمه غذایی مواد ذخیره میزان و ارقام ژنتیکی تفاوت داشت.

 .نزدپاهنگ گره ،یده شهیر تیفیک شاخساره، ،ییزا شهیر درصد ناهمسان، بافت ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
 زیـر  و Rubus جـنس  در ).Rubus spp( 1سیاه هاي تمشک
 ،)داشــت نــام Eubatus درگذشــته کــه( Rubus جــنس

 ایـن  شـدة  تجـاري  ارقـام  نخستین از و وندش می بندي طبقه
 سـیاه  هاي تمشک اجدادي هاي گونه اکثر ].13[ است جنس
 دوسـاله  هـاي  سـاقه  بـا  چندساله گیاهانی شده، کار و کشت
 از پـس  و تولیدشده نخست سال در 2رویشی شاخۀ .هستند
 شـود  می نامیده 3بارده شاخۀ دوم، سال در خواب، دورة طی

 بـا  مصـادف  بـارده،  شاخۀ پیري و یده میوه ،دهی گل ].32[
 سیاه هاي تمشک ].18[ است جدید هاي شاخه رویشی رشد
 )رسد می نیز متر 5 به  ساقه طول( هستند رشد پر طورکلی به
 در متفـاوتی  دهی ریشه عمق از چندساله، ریشۀ سیستم با و

 ].15[ هســتند برخــوردار مختلــف، خــاك شــرایط و ارقــام
 متـر  سانتی 25 در ریشه خشک وزن از درصد 70 حال، بااین
 از گیـاهی،  هـاي  گونه برخی در ].16[ دارد وجود خاك اول

 کـه  دارد وجـود  نابجـا  جوانـۀ  ریشـه،  روي تمشـک،  جمله
 کـاملی  گیـاه  بـه  مـادري،  گیـاه  از جداشدن از بعد تواند می

 صـورت  بـه  اسـت  ممکـن  ها جوانه این و ]37[ شود تبدیل
 هـاي  بافـت  نزدیکـی  در محیطیه دایره هاي یاخته در زا درون
 طیـف  سیاه هاي تمشک ].38 و 33[ برخیزند آوندي زایندة
 بسـیار  خارهـاي  بـا  ارقـامی  تا خار بی کامالً ارقام از وسیعی
 شــامل را انحنــا و انــدازه از مختلفــی درجــات بــا متــراکم

 خارهـاي  شناسـی،  گیـاه  صـحیح  تعریف در ].12[ شوند می
 بخـش  از حاصـل  هـایی  برآمـدگی  واقـع  در 4سـیاه  تمشک
 میـوة  کیفیـت  بـا  و ]32[ هسـتند  آونـدي  کورتکس بیرونی
 کـه  ازآنجـایی  و دارنـد  دار معنـا  و مثبت همبستگی تمشک،

 کلروفیـل  حـاوي  و اسـت  روپوسـت  بافـت  از جزئـی  خار
 مـواد  تولید و کننده فتوسنتز سطح افزایش با بنابراین، است.
 ].2[ شد خواهد بیشتر نیز میوه کیفیت بیشتر، غذایی

                                                           
1. blackberry 
2. primocane 
3. floricane 
4. prickles 

 و خـاردار  سـیاه  تمشـک  نـژادي  بـه  هاي برنامه ،نخست
 آغاز وحشی هاي نمونه میان در انتخاب از استفاده با خار بی
 زمـان  رشـد،  عـادت  لحـاظ  از متعددي ارقام نتیجه در .شد

 خـار  بـی  رقـم  ].8[ شـدند  معرفـی  خارداري نوع و رسیدن
evergreen، دلیـل  بـه  کـه  ]8[ بودنـد  خـار  بی اولیه ارقام از 

 تحـت  آن، خـاري  بی صفت ،5ناهمسان بافت دنبو فراپوش
 L1 الیـه  فاقـد  بافـت  بـا  تکثیـر  و محیطی تنش شرایط تأثیر

ــه ،)ریشــه ماننــد( ــدیل خــاردار ب  ].26 و 25[ شــود مــی تب
 بقیـۀ  بهبـود  پایۀ ناهمسان، بافت با هاي ژنوتیپ خوشبختانه

 خـارداري  بـه  برگشت مشکل که جدید ارقام و شدند ارقام
ــایج بنــابر .]13 و 10 ،8[ شــد حاصــل نیــز نداشــتند، را  نت

 تمشـک  کلکسیون در مولکولی نشانگر بکارگیري از حاصل
 عـالوه  سـاري  طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه سیاه
 شـده،  آوري جمـع  پالسـم  ژرم بـاالي  ژنتیکی تنوع تأیید بر

 ارقـام  و ژنتیکـی  خـار  بـی  و ناهمسـان  بافت با خار بی ارقام
 ها آن براي و تفکیک یکدیگر از رس میان و زودرس خاردار

 .]3[ شد تهیه ژنتیکی شناسنامۀ
 گذشـته  سـال  بیسـت  تـا   پـانزده  در سـیاه  تمشک تولید
 استفاده با برتر ارقام تکثیر به نیاز و ]35[ است یافته  توسعه

 و تجـاري  تولید منظور به شده گواهی و سالم گیاهی مواد از
 بـاغ  احـداث  در اولیـه  و ضروري نکات از یکی حداکثري،

 در غیرجنسـی  تکثیـر  معمول هاي روش ].19[ است تمشک
 و ریشـه  قلمـۀ  نـرم،  چـوب  قلمۀ خوابانیدن، شامل تمشک
 عمـده  طـور  به ها، نهالستان ایران در ].37[ است بافت کشت

 کننـد  مـی  تکثیر به اقدام انتهایی، افکندن روش از استفاده با
 نهـال  قیمت نرفت باال به تکثیر، روش این پایین سرعت که
 در آرکـانزاس  تمشـک  اصـالح  مرکز که درحالی .انجامد می

 استفاده تمشک در عمده طور به ارقام آمریکا، متحدة ایاالت
 دلیـل  بـه  و ]37[ اسـت  آمیـز  موفقیـت  روشی ریشه، قلمۀ از
 از قـوي،  گیاهی ایجاد و ]24 و 28 ،6[ تولید هزینۀ بودن کم

                                                           
5. periclinal chimera 
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 برخـوردار  کثیـر ت هاي روش سایر به نسبت بیشتري اهمیت
 هـاي  ریشـه  تولیـد  دلیـل  به همچنین، ].23 و 22 ،11[ است
 و ریشـه  قلمـۀ  زیادي تعداد توان می مادري، گیاه در فراوان
 است ریشه از بخشی ریشه قلمۀ ].37[ کرد تولید سالم نهال
 منظـور  بـه  و شـده  جدا مادري پایۀ از خفتگی هنگام در که

 ]7[ شـود  می پیچیده اسفاگنوم خزة یا ماسه در رویشی رشد
 مسـتقیماً  ریشـه  قلمۀ ها، هزینه کاهش منظور به تواند می یا و
 ناهمگون دلیل به ولی ،]37 و 6[ شود کاشته اصلی زمین در

 کاشت خزانه در نخست که است بهتر اول، سال رشد شدن
 براي که ]22[ است نابجا جوانۀ داراي ریشه قلمۀ .]7[ شود

 در و دارد سـرمادهی  به نیاز خواب رفتن بین از و 1انگیزش
 .]20[ شـود  می تهیه سرمایی نیاز رفع از پس و خواب فصل
 هـاي  واریتـه  و ارقـام  بـین  در ریشه، قلمۀ زایی ریشه درصد
 منــاطق  در موجـود مـادري گیاهان در نیز و ]14[ مختلف

 بـا  ].21[ اسـت  متفاوت مختلـف، هوایی و آب شـرایط بـا
 سـمت  در شاخه گیري شکل شه،ری قلمۀ در که این به توجه

 و قطـر  ].4[ اسـت  اصلی گیاه )طوقه به نزدیک( 2نزدپاهنگ
 و دارد موفقیـت  ضـریب  در مهمـی  اثـر  ریشـه  قلمـۀ  طول

 5/4-5/1 قطـر  توانـد  مـی  شـده،  انجام هاي پژوهش براساس
 10 ،]37 و 6[ 7 ،]24[ 5/1 طـول  و ]37 و 11 ،9[ متر میلی

 انـواع  اثـر  بررسی در .دباش داشته ]7[ متر سانتی 15 و ]28[
 قطـر  کمترین از حاصل گیاهان که شد بیان ریشه قلمۀ قطر
 دلیـل  بـه  رشـد  فصـل  در ،)متـر  میلـی  9/2-9/1( ریشه قلمۀ

 رشـد  بـرگ،  و شـاخ  سـریع  رشد و کم غذایی مواد ذخیرة
 رقـم  سه تکثیر دیگر پژوهشی در ].9[ اند داشته تري ضعیف
 مقایسـه  بـاهم  ریشـه  قلمه از استفاده با خار بی سیاه تمشک

 طـول  بـا  ارقـام  همۀ در دهی ریشه کیفیت آن نتیجۀ در .شد
 قلمـه،  طول افزایش با و داشت داري معنا رابطۀ ریشه، قلمۀ

 در راســتا همــین در ]37[ شــد بیشــتر دهــی ریشــه کیفیــت

                                                           
1. initiation 
2. proximal end 

 کشـت  زمـان  که شد بیان قرمز تمشک روي دیگر پژوهشی
 سـاقۀ  لطـو  و زایـی  ریشـه  میـزان  در توانـد  مـی  ریشه قلمۀ

 ].24[ باشد مؤثر تولیدشده
 قلمۀ طول و قطر تأثیر بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 تاکنون اینکه ضمن .است سیاه تمشک ارقام تکثیر بر ریشه،
 صـورت  ایـران  در سـیاه  تمشـک  در هدف این با آزمایشی
 موضـوع،  ایـن  بـا  رابطـه  در دسترس  در اطالعات و نگرفته
 است. محدود

 
 ها روش و مواد .2

 طبیعـی  منـابع  و کشـاورزي  علـوم  دانشگاه در پژوهش این
 طـرح  قالـب  در و )فاکتوره سه( فاکتوریل صورت به ساري،
 1394 سـال  اسـفندماه  در تکرار هفت با و تصـادفی کـامالً
 از رقـم  چهـار  شامل نخست عامل .شد انجـام و ریزي طرح

ــان ــالۀ گیاه ــک دوس ــیاه تمش ــامل ،س ــی ش ــار ب ــه خ  اولی
)Thornless evergreen(، ــی ــار بـــ ــولی خـــ  معمـــ
)Everthornless(، ــاردار  و )SariIzadyar( زودرس خـــــ

 و شده شناسایی ارقام بین از که )Marion( رس میان خاردار
ــۀ از حاصــل ]3[ دار شناســنامه ــه برنام ــژادي ب  از تمشــک ن
 طبیعـی  منـابع  و کشاورزي علوم دانشگاه تمشک کلکسیون
 از پـیش  ،1394 اسـفند  در گیـري  قلمه .شد انتخاب ساري،
 کـه  گرفـت  صـورت  هـایی  ریشـه  روي گیـاه،  فعالیت آغاز
 را مناسـب  گیـاهی  مادة کربوهیدراتی، ذخیرة داشتن دلیل به

 ریشـه  هـرس  و خـارج  گلدان از گیاهان .بودند کرده ایجاد
 از بعـد  )دوم عامـل ( رقـم  هـر  هاي ریشه قطر سپس .شدند
 بـه  و گیري اندازه دستی کولیس وسیلۀ به آب، با وشو شست

 سـپس  .شدند تقسیم متر میلی 5-3 و متر میلی 3-2 گروه دو
 و 10 ،8 ،6 دسـته  4 به )سوم عامل( طول براساس گروه هر
 12 استاندارد هاي گلدان در بالفاصله و تقسیم متر سانتی 12

 و قطبیـت  براسـاس  ماسـه،  حـاوي  پالسـتیکی  و متـر  سانتی
  .شد داده قرار ]37 و 4[ عمودي صورت به
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 و تغذیـه  اعمـال  بـدون  آزمایش پایان تا ریشه هاي هقلم
 منظـور  بـه  .شـدند  نگهداري آزاد هواي و مسقف مکانی در

 درجـۀ  20 دمـاي  بـا  چاه آب با آبیاري بستر، رطوبت حفظ
 .شـد  می انجام بار یک هفته در و دستی صورت به گراد سانتی

 تعـداد  و خـارج  ماسـه  نرود از هـا  قلمـه  ،1395 خرداد در
 درصـد  دهـی،  ریشـه  کیفیـت  ،)متـر  میلی( شاخه طول برگ،
 نزدپاهنـگ  گـره  محـل  در ریشه ترین بزرگ طول مانی، زنده

 گـره  محـل  از خـارج  در ریشـه  بلنـدترین  طول ،)متر میلی(
 کـل  تعـداد  گره، محل در ریشه تعداد ،)متر میلی( نزدپاهنگ

 از شـاخه  طـول  .شـد  ارزیـابی  زایـی  ریشـه  درصـد  و ریشه
 تـا  )کـرد  شـاخه  تولید که اي وانهج( نزدپاهنگ گره قسمت
 تـا  رویـش  محـل  از ریشه بلندترین طول و انتهایی مریستم
 ریشـۀ  تعـداد  شـمارش  براساس ریشه تعداد و ریشه انتهاي
 طـول  و تعـداد  براساس دهی ریشه کیفیت .شد انجام اصلی
 اعـداد  صـورت  بـه  ریشـه،  قلمۀ کل در فرعی و اصلی ریشۀ
 خـوب  خیلـی  تا ضعیف از ترتیب به هفت و پنج سه، یک،

 هـاي  قلمه گیري اندازه از پس بالفاصله و ]2[ شد کدگذاري
 حـاوي  متـر  سانتی12 استاندارد هاي گلدان در شده دار ریشه
ــاغی خــاك  درصــد و کشــت )4:1( کمپوســت ورمــی و ب
ــده ــانی زن ــه دو م ــس هفت ــان از پ ــت، زم ــت کاش ــد ثب  .ش
 خهنسـ ( SAS افـزار  نرم توسـط ها داده آماري وتحلیل تجزیه

 چنـد  آزمـون  وسـیلۀ  بـه  هـا  میانگین مقایسۀ تمامی و )00/9

 از نیـز  نمودارهــا  رســم  بـراي  .شـد  انجـام  توکی اي دامنه
 شد. استفاده )2013 نسخه( Excel افزار نرم

 
 بحث و نتایج .3
 قلمۀ در موجود هاي گره از که شد مشاهده تیمارها تمام در

 تولیـد  ه،ریشـ  تولیـد  بـر  عـالوه  نزدپاهنگ گره فقط ریشه،
 انـد  کرده ریشه تولید تنها ها، گره سایر و کرده نیز شاخساره

 بـر  تیـ قطب نیـ ا که است قوي قطبیت بیانگر که )1 شکل(
 لیـ دل بـه  توانـد  یمـ  نیهمچن و است نیاکس ییجابجا يمبنا
 کـه  باشـد  یچوب اهانیگ يها گونه یهورمون کنترل سمیمکان
 شـروع  يابـر  نزدپاهنـگ  گـره  دراتیکربوه نیتأم منظور به

 بـا  آزمـایش،  ایـن  طـی  ].34 و 18 ،17[ ردیگ صورت رشد
 نیـز  هـا  ریشه رشد و زایی ریشه نزدپاهنگ، گره رشد شروع
 گـره  قسـمت  در نخسـت  زایی ریشه این که است شده آغاز

 ).1 شکل( بود ریشه نقاط سایر در سپس و نزدپاهنگ
 ۀقلمـ  از شاخسـاره  رشـد  آغـاز  از خـاردار  هاي رقم در

 رقـم  در فقـط  نیهمچنـ  .شد مشاهده يزیر يخارها شه،یر
 ماننـد  اسـت،  بوده خار یب کامالً يمادر اهیگ که هیاول خار یب

 صفت وجود انگریب که شد مشاهده خار دیتول خاردار ارقام
 يمـادر  اهیـ گ در فراپـوش  ناهمسـان  بافت نوع از يخار یب

 ).1 (شکل است

 
 .کرد تولید خاردار ۀچهایگ که شیمر(فراپوش) نوع از خار یب رقم هشیر ۀقلم در نزدپاهنگ گره رشد و یده شهیر .1 شکل
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 ریشه طول .3.1
 نشــان  آزمــایش  ایــن  از آمده دست به واریـانس تجزیۀ نتایج
 طـول  بـر  ریشـه  قلمـه  طـول  و قطـر  رقـم،  متقابـل  اثر کـه داد
 دار معنـا  اخــتالف  داراي درصـد 1 ســطح  در ریشـه  ترین بلند

 متـر  میلی 3-2 قطر در رس میان اردارخ رقم ).1 جدول( بودنـد
 بلنـدترین  متـر،  میلـی  43/123 میـانگین  بـا  متر سانتی12 طول و

 و داشت تیمارها سایر بین در نزدپاهنگ، گره محل در را ریشه
 16/103 میـانگین  بـا  متـر  میلـی  5-3 قطـر  در طول، و رقم این
 نزدپاهنـگ  گـره  محـل  از خارج در را ریشه بلندترین متر، میلی
 و بلنـد  سـاقۀ  وجـود  دلیل به تواند می )2 شکل( است داشته نیز
 ایـن  در هرچنـد  ].10[ باشـد  اکسـین  تولید منبع عنوان به آن اثر
 نیـز  )متـر  میلـی  5-3 قطر( شد همراه بیشتري قطر با وقتی رقم
 جالـب  نکتـۀ  امـا  )بـاال  2 شـکل ( کـرد  عمل صورت همین به
 8 طـول ( بیشتر رقط و کمتر طول با داري معنا اختالف از که این

 بـه  مربـوط  کـه  نبـود  برخوردار )متر میلی 5-3 قطر و متر سانتی
 ].28[ است بیشتر کربوهیدرات ذخیره

 ارقـام  بـین  در نزدپاهنـگ،  گره ترین بزرگ طول تفاوت

 در قلمـه،  قطـر  افـزایش  بـا  که بود مشهود خار بی و خاردار
 10 طول( شد برطرف خاردار ارقام بین در تفاوت نیز اینجا
 ارقـام  بـین  همچنـان  ولـی  ،)متـر  میلی 5-3 قطر و متر سانتی
 )پایین 2 شکل( شد دیده داري امعن تفاوت خار بی و خاردار

 بیشـتر  کربوهیـدرات  ةذخیر نیز اینجا در رسد می نظر به که
 .است بوده اثرگذار ]28[

 
 ریشه تعداد .3.2

 بـر  ریشـه  قلمـۀ  طول و قطر رقم، متقابل اثر داد نشان نتایج
 وجـود  داري معنـا  تفـاوت  درصـد 1 ســطح  در ریشه ادتعد

 3-2 قطــر در رس میــان خــاردار رقــم ).1 جــدول( داشــت
 ،7/10 و 5/6 میـانگین  بـا  متـر  سـانتی  12 طـول  و متـر  میلی
 و نزدپاهنگ گره محل در ریشه کل تعداد بیشترین ترتیب به

 اخــتالف و ریشــه قلمــۀ کــل در تولیدشــده ریشــۀ تعــداد
 کـه  )3 شـکل ( داشـت  تیمارهـا  سـایر  بـین  در را داري معنا
 تولیـد  در رس میـان  خـاردار  رقم باالي پتانسیل دهندة نشان
 است. ریشه

 

 
 .خار بی و خاردار سیاه تمشک رقم چهار ریشه طول بر قلمه طول و قطر رقم، متقابل اثر .2 شکل
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 .خار بی و خاردار سیاه تمشک رقم چهار ۀریش تعداد بر ریشه قلمه طول و قطر رقم، متقابل اثر .3 شکل

 
 بیشـتر  تولیـد  منظـور  بـه  توانـد  مـی  بیشـتر  ریشه، تعداد
 ].10[ باشـد  هوایی بخش به آن انتقال و سیتوکنین هورمون

 از داري معنـا  طـور  بـه  ناهمسـان،  بافـت  نـوع  از خار بی رقم
 نسـبت  قطر و طول مختلف سطوح در ریشه تعداد کمترین

 کمتر تکامل دلیل به تماًالاح که بود برخوردار ها رقم سایر به
 در تنهـا  و است وحشی هاي نمونه به آن نزدیکی و رقم این

 ریشـۀ  تعـداد  توانسـت  ریشـه،  قلمـۀ  طـول  و قطر بیشترین
 سـطح  هـم  و کنـد  تولیـد  معمـولی  خار بی به نسبت بیشتري
 بـه  توجـه  بـا  ).پـایین  3 شـکل ( گیرد قرار زودرس خاردار
 تـوان  مـی  بـود،  برابر ها قلمه همۀ براي محیطی شرایط اینکه
 در نهـایی  موفقیـت  علـت  درونـی،  عوامـل  از بعضی گفت
 بـر  محیطـی  تغییـرات  ]30[ اسـت  بوده ها قلمه ریشۀ تعداد

ــدار ــر حاصــل اکســین مق ــه و دارد اث ــا درنتیج ــایی ب  توان
 لحـاظ  از گیـاهی  هـاي  گونه هرچند است مرتبط دهی ریشه
 ایـن  یجبانتـا  کـه  ]22[ دارند تفاوت بایکدیگر اکسین میزان

 دارد همخوانی پژوهش

 برگ تعداد .3.3
 ریشه قلمۀ طول و قطر ،رقم متقابل اثر کـه داد نشـان نتایج

 دار معنـا  اخــتالف  داراي درصـد 1 سـطح در برگ تعداد بر
 داد نشـان  تـوکی  آزمـون  با میانگین مقایسۀ ).1 جدول( بود
 5-3 قطـر  متقابل اثر رس، میان خاردار رقم هاي قلمه در که
 را )6/6( برگ تعداد بیشترین متر، سانتی 12 طول و متر یمیل

 تعـداد  خـار،  بی به نسبت خاردار، ارقام ).4 شکل( کرد ثبت
 تولیـد  ریشه  قلمۀ از کرده رشد گره روي بیشتري هاي برگ
  میـانگین  افـزایش  و سـاقه  طولی رشد به ادامه در که کردند

 مراحــل در هــا بــرگ ).4 شــکل( انجامیــد مربوطــه صــفات
 بـه  رسـیدن  از بعد و هستند کننده مصرف شدن باز نخستین
 و کـرده  فتوسـنتز  هـا،  رنگیزه تولید و تجمع و مناسب سطح

 دهـد؛  مـی  قـرار  گیـاه  اختیـار  در را انـرژي  منبـع،  عنـوان  به
 تواند می رشد، نخستین مراحل در برگ، زیاد تعداد بنابراین،

 مـرگ  بـه  منجـر  انـرژي،  بیشتر مصرف نیز و باالتر تعرق با
 .شود چه اهیگ
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 .خار بی و خاردار سیاه تمشک رقم چهار برگ تعداد بر ریشه قلمۀ طول و قطر رقم، متقابل اثر .4 شکل
 

 
 .خار بی و خاردار سیاه تمشک رقم چهار شاخه، طول بر ریشه قلمه طول و قطر رقم، متقابل اثر .5 شکل

 

 در میــانرس خــاردار رقــم هرچنــد کــه، ایــن جالــب نکتــۀ
 نسـبت  را برگ تعداد بیشترین ریشه، قلمۀ طول و قطر بیشترین

 متـر،  سـانتی 8 بـه  قلمـه  طول کاهش با اما، دارد. ها رقم سایر به
 و رود مـی  بـین  از زودرس خاردار رقم با آن اختالف داري معنا
 12 طـول  در یابـد،  مـی  کـاهش  متـر  میلـی  3-2 بـه  قطـر  وقتی
 دیـده  خـاردار  و رخـا  بـی  هـاي  رقم بین اختالفی هم متر سانتی
 کربوهیـدراتی  ذخیره تفاوت به تواند می امر این علت .شود نمی
 طـولی  و قطـري  رشـد  در دخیـل  هاي سلول هورمونی شاید و

 کـه  است قطري و طولی رشد داراي ریشه .باشد مربوط ریشه،
 کـامبیوم  الیـۀ  در ثانویـه  مریستم فعالیت پی در آن قطري رشد
 و سـلولی  تقسـیم  دراثـر  لیطـو  رشد و اي پنبه چوب و جانبی
 ].31[ است اولیه بافت شدن بزرگ

 شاخه طول .3.4
 و قطـر  ،رقم متقابل اثر کـه داد نشـان واریانس تجزیۀ نتایج
 داراي درصـد 1 ســطح  در شـاخه  طول بر ریشه قلمۀ طول

 مقایسـۀ  و بنـدي  طبقـه  در ).1 جدول( بود دار معنا اخـتالف
 قطر میانرس، خاردار رقم دانکن آزمون از استفاده با صفات

 تیمارهـا  سـایر  میـان  در متر سانتی 12 طول و متر میلی 2-3
 داشـته  را متـر  یلـی م 9/92 میـانگین  بـا  شاخه طول بیشترین

 ینهم در متر یلیم 5-3 قطر با داري امعن اختالف از که است
 رقـم  )متـر  یلـی م 5-3 (قطـر  متـر  یسانت 10 و 8 طول و رقم

ــوردار زودرس ــود برخ ــکل نب ــه .)5 (ش ــور ب ــاص، ط  خ
 شـاخه  یـد تول یاصـل  عامـل  یشـه، ر در یرهذخ یدراتکربوه
 یرذخـا  فاقد است ممکن نازك یلیخ هاي یشهر ].27[ است
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 یگـر د ییسـو  از باشـد  گـره  و ساقه رشد يبرا یکاف ییغذا
 داشـتن  یـل دل بـه  اسـت  ممکن هم یمضخ یلیخ هاي یشهر

 با .]18[ کنند رشد یآرام به یرفعال،غ و بالغ ازحد یشب بافت
 یشافـزا  یـز ن یتوکنینسـ  یـد تول یـزان م یشه،ر تعداد یشافزا
 ].8[ شـود  یمـ  هـوایی  انـدام  رشـد  افزایش باعث و یابد می

 و متابولیسـمی  انـرژي  تـأمین  دلیـل  به کربوهیدراتی ذخیرة
 سـایر  بـه  شـدن  تبـدیل  و شـدن  شکسـته  قابلیـت  همچنین،
ــات ــاز ترکیب ــل موردنی ـــد مراح ــاره تولی ــاد و شاخس  ایج
 قلمــه  تهیـه  در مهــم  عوامـل از ریـشه اولیـۀ ايه مریستم
 .اسـت
 

 زایی ریشه درصد .3.5
 و قطر ،رقم متقابل اثر کـه داد نشـان واریـانس تجزیۀ نتایج
 سـطح در سیاه تمشک زایی ریشه درصد بر ریشه قلمۀ طول

 در ).1 جــدول( بودنـــد دار معنــا اخـــتالف داراي درصــد1
 هـر  در و متر سانتی12 طول در اولیه و معمولی خار بی ارقام
 درصـد  بیشـترین  درصـد  42/71 میـانگین  بـا  قلمه قطر دو

 تیمارها سایر با داري معنا اختالف و بودند دارا را زایی ریشه
 و متر سانتی6 طول با معمولی خار بی رقم ).6 (شکل داشتند
 28/14 بـا  زایـی  ریشـه  درصـد  کمتـرین  متـر  میلی 3-2 قطر

 گونـۀ  بـا  دهـی  ریشـه  توانـایی  ).6 (شـکل  کرد ثبت درصد

 داخلـی  اکسـین  کـه  گفـت  تـوان  مـی  .اسـت  مرتبط گیاهی
 عوامل اکسین از غیر است این بر عقیده ].27[ دارد بیشتري
 بـا  زمـان  هـم  .دارنـد  نقـش  ها قلمه زایی برریشه نیز دیگري
 از هـا  کربوهیدرات انتقال اکسین، توسط زایی ریشه تحریک

ـ  ریشـه  به ریشه، سوي به برگ  و کـرده  شـایانی  کمـک  یزای
 ].5[ دهد می افزایش را ها ریشه خشک ماده درصد امر همین
 بـه  اولیـه  خار بی و خاردار هاي رقم نیز تکاملی لحاظ از
 معمـولی  خـار  بـی  رقـم  و ترنـد  نزدیک خود وحشی اجداد
 رونـد  رسد می نظر به و ]8[ شود می محسوب تر یافته تکامل
 بهبود و منفی صفات کاهش براي که آن شدت و سازي اهلی

 زیرزمینـی  بخـش  بر شود، می ریزي برنامه میوه کیفی صفات
 .دارد را خود خاص اثر نیز زایی ریشه درصد و گیاه

 
 مانی زنده درصد و دهی ریشه کیفیت .3.6

 و قطر ،رقم متقابل اثر کـه داد نشـان واریـانس تجزیه نتایج
 انیمـ  زنـده  درصـد  و دهـی  ریشه کیفیت بر ریشه قلمۀ طول

 دار معنـا  اخــتالف  داراي درصـد 1 ســطح  در سیاه تمشک
 در مـانی  زنده درصد معمولی خار بی رقم ).1 جدول( بودند
 این در خاردار هاي رقم در ولی است، بوده بیشتر 3-2 قطر
 ).7 (شکل نشد مشاهده داري معنا اختالف تیمار

 

 
 .خار بی و خاردار سیاه تمشک رقم چهار زایی شهری درصد بر ریشه قلمه طول و قطر رقم، متقابل اثر .6 شکل
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 .خار بی و خاردار سیاه تمشک رقم چهار مانی زنده درصد و دهی ریشه کیفیت بر ریشه قلمۀ طول و قطر رقم، متقابل اثر .7 شکل

 
 قلمـۀ  طول و قطر زمان هم افزایش با که داد نشان نتایج

 ایسـۀ مق ].36[ اسـت  شـده  بیشـتر  دهی ریشه کیفیت ریشه،
 از خـاردار  با مقایسه در خار بی رقم که داد نشان ها میانگین
 بـود،  برخوردار بهتري دهی ریشه کیفیت و مانی زنده درصد
 و ریشه طول و تعداد صفات ازلحاظ که است حالی در این
 مـانی  زنـده  درصـد  .کردنـد  ثبت را تري پایین میانگین ساقه
 .است تیمار ینتر مناسب انتخاب در اصلی عوامل از ها قلمه
 ساقه سمت به بیشتر غذایی مواد سینک و بلندتر ساقه تولید

 درصـد  بـر  دلیلـی  توانـد  مـی  بیشتر کربوهیدرات مصرف و
 باشد خار بی به نسبت خاردار ارقام هاي قلمه کمتر مانی زنده

 تولیـد  مصـرف  به ریشه در شده ذخیره کربوهیدرات چراکه
 سـرعت  دهـی  یشـه ر زمان در ].34[ است رفته ساقه و برگ
 چـه  کـه   اسـت  ایـن  به وابسته و ]29[ شود می بیشتر تنفس
 انـدام  تولیـد  و زایـی  ریشـه  صـرف  انـرژي  ذخیرة از مقدار
 که ماند باقی گیاه حیات ادامۀ براي میزان چه و شده هوایی

 ].27[ باشـد  گیـاهی  تولیـدي  اکسـین  تـأثیر  تحت تواند می
 نسـبت  را تريبیش مانی زنده درصد کل، در خار بی هاي رقم
 .کردند ثبت خاردار هاي رقم به

ــین در ــی ب ــا، ب ــم خاره ــاالترین زودرس رق ــد ب  درص
 در نیز و طول و قطر باالترین در را )درصد 100( مانی زنده
 احتمال به .داد نشان متر میلی 3-2 قطر و متر سانتی 10 طول
 برنامـه  موقـع  بـه  شـروع  براي ریزي برنامه صورت در زیاد،

 .بخشید بهبود را مانی زنده درصد انتو می تغذیه،
 

  گیري نتیجه .4
 توسـط  عمـده  طـور  به زایی ریشه ظرفیت حاضر، مطالعۀ در

 بررسـی  بـا  .گرفـت  قرار تأثیر تحت قلمه طول و قطر رقم،
 درصـد  و ریشـه  طـول  ریشـه،  تعـداد  بـر  قلمـه  طول تأثیر

 کــه داد نشـان  پــژوهش ایـن  از حاصـل  نتــایج زایـی  ریشـه 
 طـول  و تعداد بیشترین داشتن براي قلمه زةاندا ترین مناسب
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 .اسـت  متر سانتی 12 طول با قلمه زایی، ریشه درصد و ریشه
 با غذایی مواد ذخیرة میزان افزایش آن علت رسد می نظر به

 با خار بی هاي رقم پژوهش این در .است قلمه طول افزایش
 بـه  نسـبت  بهتـري  نتیجـۀ  ریشه، قلمه قطر و طول بیشترین

 کـه  داد نشـان  تحقیـق  ایـن  هـاي  داده و داشته رهاتیما سایر
 هـایی  تفـاوت  یکـدیگر  بـا  موردمطالعه، هاي رقم زایی ریشه
 نسـبت  آن ژنتیکـی  هـاي  ویژگی به تواند می که است داشته
 درصـد  بـاالترین  زودرس رقـم  خارها، بی بین در .شود داده
 در نیز و طول و قطر باالترین در را )درصد 100( مانی زنده
 وجـود  .داد نشـان  متـر  میلـی  3-2 قطر و متر سانتی 10 طول
 مانی زنده درصد افزایش در تواند می مناسب اي  تغذیه برنامۀ
 بنـابراین،  باشـد؛  مـؤثر  زایـی  ریشـه  از پـس  ریشه هاي قلمه

 تکثیـر  در موفـق  هـاي  روش از یکـی  ریشه قلمۀ از استفاده
 بـدون  خـاردار  سـیاه  تمشـک  دربارة که ؛است سیاه تمشک
 ریشه هاي قلمه دربارة اما، است. استفاده قابل اصیخ مشکل
 رقـم  کـه  داشـت  توجـه  باید خار بی سیاه تمشک از حاصل
 خــاري بــی کــه باشــد جدیــدي هــاي رقــم از شــده اســتفاده

 اگـر  چراکـه  باشـد،  داشـته  وجـود  آن در ژنتیکی صورت به
 در آنچـه  همچـون  باشـد  فراپوش نوع از آن ناهمسان بافت
 بـه  بازگشـت  بـه  داد، رخ اولیـه  ردارخا رقم در تحقیق این

 خـار  بـی  رقـم  در ولـی  شـد،  خواهد منجر خارداري حالت
 خـار  بـدون  کـامالً  ریشـه  قلمـۀ  از حاصل گیاهان معمولی،

 و اسـت  ها آن خاري بی صفت بودن ژنتیکی بیانگر که بودند
 نیز آینده در ژنتیکی ورزي دست و بافت کشت براي را آنها
 تـالش  نخسـتین  مطالعـه  این نجاکهازآ .کرد استفاده توان می

 اسـت،  ایـران  در ریشـه  قلمـۀ  بـا  سـیاه  تمشک تکثیر براي
 نیـاز  روش ایـن  سازي بهینه براي بیشتري تحقیقات بنابراین
 هورمـون  اثر زمینۀ در هایی پژوهش شود می پیشنهاد و است

 شود. انجام ریشه قلمۀ با سیاه تمشک تکثیر بر
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Abstract 
The present experiment was performed to optimization of thorny and thornless blackberry propagation via 
factorial in a CRD, the first factor included four cultivars (everthornless, thornless evergreen, early and 
mid-ripen thorny) from blackberry collection, the second factor root cutting's diameter (2-3 and 3-5 mm) 
and the third factor involves the root cuttings length (6, 8, 10 and 12 cm), with seven replications in 
March 2016. After three months rooting performed under shade and humid condition then the rooting and 
its related traits measured. Results of rooting in thorny and thornless cultivars showed root cuttings with 
2-3 mm diameter and 12 cm length produced the longest root in the proximal end of the mid-ripen thorny 
cultivars with 123.43 mm. In chimera and mid-ripen thornless cultivars the most rooting percent observed 
in the 12 cm length in all of the diameters with an average of 71.42%. Thornless cultivars significantly, 
showed better survival percent (77.33), inside of shorter roots length (51.8cm) and shoot (46.07cm), in 
compare to thorny cultivars. The highest percentage of survival (77.33%) observed in normal thornless, 
among thornless cultivars, and early thorny (64.58 %) in thorny cultivars. The results showed that root 
cutting with 3-5 mm diameter and 10-12 cm length had significantly effect on increase of blackberry root 
cutting rooting. The genetic difference between cultivars and amount of reserved material in cuttings must 
be considered in the propagation of blackberries by root cutting. 

Keywords: chimera, foliage, proximal end nodrooting percent, rooting quality. 
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