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  و حساس به اتیلنتحمل هاي رز مژنوتیپبرخی   درزایی و رشد قلمهمطالعه ریشه

  

نوراله احمدي 
1

  

(E-mail: ahmadin@modares.ac.ir)

  10/4/91: و تاریخ پذیرش 8/8/90: تاریخ دریافت

  

  چکیده

  

زایی زنی بذر، ریشههاي متعددي را در فرایندهاي فیزیولوژیکی شامل جوانهی نقشهاي گیاهعنوان یکی از هورمونه اتیلن ب

از میان بیش از طی مطالعات گذشته، پنج ژنوتیپ متحمل و بسیار حساس به اتیلن . کندایفا می ي گیاهیها پیري و ریزش اندام،قلمه

هاي ژنوتیپهاي زایی و رشد قلمه ریشه،در این تحقیق. دنشد شناساییهاي برگ و جوانه گل براساس ریزش اندامرز  ژنوتیپ 200

متري اختالف هاي دو سانتیزایی قلمههاي مورد مطالعه از نظر ریشهنتایج نشان داد که بین ژنوتیپ. انتخابی مورد مطالعه قرار گرفت

ي را نشان دارمتري اختالف آماري معنیتیهاي یک سانزایی قلمهها از نظر ریشه در حالی که ژنوتیپ، نداشتددار وجوآماري معنی

در  به ترتیب زاییمیانگین زمان ریشهو کمترین بیشترین . نداشتها قلمهزایی  ریشهمیزاناثري بر  ایندول بوتیریک اسیدتیمار . دادند

گیري از قبیل رد اندازه از لحاظ صفات مختلف موهادار بین ژنوتیپوجود اختالف معنی. آمددست ه ونیال برقم و  67/76 پژنوتی

  .هاي فردي هر ژنوتیپ نسبت داده شودتواند به ویژگیمی هاي هوایی،میزان رشد جوانه جانبی، وزن خشک ریشه و وزن اندام

  .باشدثیر میزان حساسیت آنها به اتیلن نمیأهاي مورد مطالعه تحت تزایی ژنوتیپهاي این تحقیق نشان داد که ریشهداده

  

  ، هورمونزاییقلمه، زمان ریشه ایندول بوتریک اسید، رز،: يکلیدکلمات 
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  مقدمه

هاي  یکی از مهمترین گل.Rosa hybrida Lرز گل 

 ایران و دراخه بریده صورت گلدانی و یا شه بکه زینتی است 

احترام و عالقه ایرانیان به دلیل . شود می استفاده کشورهادیگر

 BOTANICA’S ROSES: THE' مقدمه کتاب،به این گل

ENCYCLOPEDIA OF ROSES' از شاعر ایرانیابیاتی  با، 

 قرن ششم و اوایل ، نیشابوريفریدالدین عطار قوي احتمالبه 

  .)13 و 9 (ده استآغاز ش  هفتمقرن

 .Rosa hybrida L لف گل رز گونه مخت140در حدود 

کره شمالی پراکنده طور طبیعی در نیمه  که باندشدهشناسایی 

منتقل کره جنوبی توسط عوامل محیطی و انسانی به نیم  وبوده

 گونه منشاء 18 گونه منشاء آسیایی، 95 از این تعداد، .اندشده

 دارندآمریکاي شمالی و بقیه منشاء اروپایی و شمال آفریقا 

اري مورد استفاده قرار کهاي رزي که در گلانواع گل. )15(

 هیبرید تی از رزهاي،گیرندمی
1

فلوریباندا، 
2

 پلی آندا و
3

  

 و زنیقلمه ،ربذ از طریق طور عمدهه بآنها تکثیر   کهباشندمی

روش تکثیر جنسی با استفاده از بذر .  استرپذیانجامپیوند 

 کثیرو ته اصالحی برنام  در براي تولید ارقام جدیدبیشتر

  کار بردهه  جنگلی بهايپارك  براي ایجادتعداد زیاد گیاه

ه از خصوصیات مناسب منظور استفاده پیوند زدن ب. شودمی

ها در جذب مواد غذایی و مقاومت بخشی به برخی از گونه

  ها صورتبیماري شرایط نامساعد محیطی و برخی از

 پیوند جوانه،براي این منظور .گیردمی
4

پیوند چوب  و یا
5
 

  R. chinensis و R. caninaمانند  هاروي برخی از گونه

هرچند که  ).14 و 13 (توصیه شده است عنوان پایهه ب

 اما ،اندهتوسعه یافترز براي تکثیر یزازدیادي هاي رسیستم

  درصورت تجاري ه ب رزهاي مینیاتوري امروزه تکثیر

، انمارك و آلمان دی چون اروپای کشورهايصنعتیهاي گلخانه

     .)6(باشد می و پیوند از طریق قلمه

                                               

1 - Hybrid tea

2  - Floribunda

3  - Polyantha

4  - Budding

5  - Grafting

 مهمی در نقشعنوان یک هورمون گیاهی ه اتیلن ب

فرایندهاي وسیع فیزیولوژیکی همچون پیري گل و برگ، 

 .داردزنی بذر  گیاهی، رسیدن میوه و جوانههاياندامریزش 

روي انگیزش و  ارزیابی نقش اتیلن جهتتحقیقات وسیعی 

ه  را بکه نتایج متفاوتیشده انجام هاي نابجا شهریتوسعه 

ه نقش اتیلن بزیادي هاي  اگرچه گزارش.همراه داشته است

ولی برخی از محققین  ،کننداشاره میزایی ریشهدر تحریک 

زایی اتیلن اثري بر ریشههورمون اند که نیز به این نتیجه رسیده

. )19 و 17( باشدشته داده  اثر بازدارنتواند میندارد و یا حتی

طور مستقیم نقشی در ظهور ه نشان داد که اتیلن ب آزمایشات

هاي گرفته شده از هیپوکوتیل هاي نابجا در قلمهو بروز ریشه

هاي در حضور بازدارنده .)3 ( نداردVigna radiataلوبیا سبز

AOA6،  IB7 ،AVG8تولید اتیلن نظیر 
و کلرید کبالت  

)CoCl2(اي خوشههايریشه، تشکیل
9

هاي  در قلمه

Casuaring glauca کهتیوسولفات نقره .  گردیدمتوقف 

 ).21( روز دادنیز چنین اثري را ب استبازدارنده عمل اتیلن 

هاي زایی قلمه بر ریشهAIB و AOA نقشدر مطالعه دیگر، 

کاربرد .  استبررسی شده Starinaبسیار کوچک رز رقم 

AOAکهدرحالیزایی گردید،  سبب کاهش ریشه AIB در 

  ).18(زایی نداشت گونه اثري بر ریشه هیچIAAحضور 

اطلسیر گیاهان تراریخت د
10

که حامل ژن موتانت  

 بودند در مقایسه با گیاهان غیرتراریخت کاهش etr1-1غالب 

 یکی از etr ژن. )7 (شدتشکیل ریشه نابجا مشاهده 

گیرندگان
11

 موتاسیون غالب در که شود اتیلن محسوب می

جایگاه
12

 گردد آن سبب جلوگیري از پاسخ گیاه به اتیلن می

 که نسبت Never ripe (NR) رقم،فرنگیدر گیاه گوجه. )4(

 واریته وحشی ، در مقایسه بااستغیرحساس به اتیلن 

Pearson،و هاي نابجا در زیر خاك  تعداد بیشتري ریشه 

د کاربر. ولید نموددر سطح خاك تتعداد کمتري ریشه نابجا 

                                               

6 - Aminooxy acetic acid

7 - α-aminoisobutyric acid

8 - Aminoethoxy vinyl glycine

9 - Cluster roots

10 - Petunia

11 - Receptors

12 - Locus
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ایش زسبب اف Pearsonهاي واریته وحشی اکسین روي قلمه

 اثري NR روي رقم اکسینهاي نابجا گردید ولی ریشه

دهند که یک  این مطالعات نشان می.)7 (محسوسی نداشت

 در تشکیل گردد میال فع با مداخله اتیلن کهمسیر سیگنالی

   ).21 و 7 (دریشه نقش دار

تعدادي از ، نیاتوري میبر اساس مطالعات قبلی در رز

 .شدندهاي رز مقاوم و حساس به اتیلن شناسایی ژنوتیپ

 بیشترین میزان ، تیمار اتیلنثیرأ تحت تهاي حساسژنوتیپ

 براي عالوهه ب. )2( ریزش برگ و گل را از خود نشان دادند

  بیان ژن الکیز در دمگلاولین بار مشخص گردید که 

 800 تا 100 ، خارجیهاي حساس تیمار شده با اتیلنژنوتیپ

بیان بسیار داراي این ژن که  درحالی،بودشاهد بیشتر از برابر 

با توجه به . )2 و 1(  بودهاي نسبتا مقاومجزیی در ژنوتیپ

 هايالعملعکسنیز نقش اتیلن در انگیزش ریشه و 

 به تیمارمینیاتوري   رزيهافیزیولوژیکی متفاوت ژنوتیپ

در زایی مطالعه پدیده ریشه ،قیقاین تح انجام هدف از اتیلن،

رشد  و بررسی  اتیلنبههاي مقاوم و حساس هاي ژنوتیپقلمه

  .باشدزایی میجوانه قلمه پس از ریشه

  

  شهاور  ومواد

گیاهان مواد گیاهی مورد استفاده در این تحقیق شامل 

الوندرمادري رز مینیاتوري رقم 
1

 و رقم وانیال
2

 ژنوتیپ پنج و 

دست آمده ه ب سه ژنوتیپ .بودنداین دو رقم تالقی حاصل از 

) والد پدري(و رقم ونیال ) والد مادري( رقم الوندراز تالقی 

، 50/42 هاي ژنوتیپعبارتند از کهاند  نشان داده شده42 با کد

والد (ونیال تالقی رقم   ژنوتیپ دیگر ازدو .48/42 و 131/42

 76  با کد کهشدند حاصل )والد پدري(و رقم الوندر ) مادري

 74/76  و67/76 هاي ژنوتیپ شامل واندمشخص گردیده

، 131/42 هايبر اساس مطالعات قبلی ژنوتیپ. باشندمی

 هاي و ژنوتیپپایین نسبتاًحساسیت  داراي 67/76 و 48/42

اتیلن  ه تیماربخیلی باال حساسیت  داراي 50/42 و 74/76

   .)2(بودند 

                                               

1 - Lavender

2 - Vanilla

علوم زیستی دانشگاه  دانشکده گیاهان مادري در گلخانه

  وگراددرجه سانتی20±2ی تحت شرایط دمایهانوفر

روزانه  تکمیلینور  .قرار گرفتند  درصد70بی رطوبت نس

با استفاده از المپ سدیمی فشار جهت رشد و نمو گیاهان 

باال
3

ه بتک گره ي هاقلمه .مین گردیدأت ساعت 16مدت ه  ب

، از برگ  و یک جوانهمتر حاوي یکسانتیدو  و یکطول 

 عادت لت کوتوله بودنعه  ب. تهیه شدندساقهقسمت میانی 

رشدي
4

نوتیپ فقط از این دو ژ، 50/42 و 74/76 هاي ژنوتیپ

. فراهم گردید متر سانتییک طوله ی بهایقلمه

 ,IBA, Duchefa)محلول ایندول بوتیریک اسید تهیه براي

Haarlem, The Netherlands)، قطره با افزودن قطره به 

گردید و سپس حل  کامالً IBAپودر  ،KOH ل مویکول محل

مول میلی  یک محلولبا اضافه نمودن مقدار الزم آب مقطر

IBAبطري حاوي  . فراهم گردیدIBA فویل  پوشش داراي

   درجهچهاردماي (تا زمان استفاده در یخچال  آلومینیم

  5/0ها، براي تیمار قلمه.  نگهداري گردید)گرادسانتی

  یکدر محلول  ثانیه پنجمدت ه ب  آنها قاعدهمترانتیس

 بالفاصله پس از تیمار با  و فرو برده شدندIBAمول میلی

IBAکشتسینیچاهک  ها در، قلمه 
5

 . شدندنشاء  پیتحاوي 

 پنجمدت ه  ب،IBA بدون دریافت  نیزهاي شاهدقلمهانتهاي 

 12 ي تیمار ترکیببراي هر. گرفتثانیه در آب مقطر قرار 

شد  قلمه تهیه 48  مجموعاً تکرارچهار قلمه و با احتساب

   ). 1جدول (

مجهز به سیستم ک گلخانه  در اتاقحاوي قلمههاي سینی

افشانمه
6

 با .قرار گرفتندگراد  درجه سانتی22 ± 2با دماي  

بار، تعداد روزها تا شروع  ها هر دو روز یکمالحظه قلمه

 ظهور یزمانهموجه به با ت. رشد جوانه جانبی ثبت گردید

زمان  میانگین ،شروع رشد جوانه جانبی وهاي نابجا ریشه

   .)11 (ها محاسبه گردیدزایی قلمهریشه
Σn i . t I                    

t =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (روز)  1          (

Σn                     

                                               
3 - High-pressure sodium lamps (Philips Co., SON-T lamps, 

Osram, 400W, 350 µmol.m−2.s−1)

4 - Compact

5 - Netpot

6 - Mist 

3



1391، بهار 1، شماره 14زراعی کشاورزي، دوره مجله به

  عداد تniزایی،  میانگین زمان ریشهt، در این رابطه

هاي  تعداد قلمهn و )t i (دار در زمان مورد نظرریشه هايقلمه

  .باشددار شده میریشه

  

  هاي رزي ژنوتیپها اعمال شده روي قلمههاي تیمار-1جدول 

  ژنوتیپ  تیمار

IBA

(M)
  ژنوتیپ  تیمار  اندازه قلمه

IBA

(M)
  اندازه قلمه

1  48/42
3 -

 101  13  Lavender
3 -

 10١

2  48/42
3 -

 102  14  Lavender
3 -

 10٢

3  48/42٠  115  Lavender٠١

4  48/42٠  216  Lavender٠٢

5  131/42
3 -

 10117  Vanilla
3 -

 10١

6  131/42
3 -

 10218  Vanilla
3 -

 10٢

7  131/42٠  119  Vanilla٠١

8  131/42٠220  Vanilla٠٢

9  67/76
3 -

 10121  50/42
3 -

 10١

10  67/76
3 -

 10222  50/42٠١

11  67/76٠123  67/76
3 -

 10١

12  67/76٠  224  67/76٠١

  

از شروع  روز 35 ها پس از قلمهزاییدرصد ریشه

هاي هوایی اندامهاي فاقد ریشه و قلمهآزمایش محاسبه شد و 

ارتفاع جوانه رشد . عنوان قلمه خشک محسوب گردیدنده ب

ه غیر از ها، بهاي تمامی ژنوتیپ و وزن خشک اندامکرده

خیر در شروع رشد جوانه جانبی أعلت ته که ب 67/76 ژنوتیپ

گیري اندازهزایی از مقادیر بسیار کمی برخوردار بودند،  ریشهو

دار در اجاق تهویههاپس از خشک کردن اندام. شدند
1

 با دماي 

ریشه خشک  ساعت وزن 24مدت ه گراد ب درجه سانتی105

   .گیري شداندازه هاي هواییو اندام

ها، ابتدا آزمون نرمال بودن براي تجزیه و تحلیل داده

و از  ه از آزمون کولموگراف اسمیرنوداي اصلی با استفاهداده

براي نرمال نمودن .  انجام گرفتMinitab 14افزارطریق نرم

.  استفاده گردیدArcsinزایی از تبدیل  درصد ریشهيهاداده

صورت آزمایش ه هاي آزمایش بسپس تجزیه واریانس داده

                                               
1 - Ventilated oven

ر افزانرمه از استفادبا  تصادفی و فاکتوریل بر پایه طرح کامالً

13 SPSS مقایسه میانگین تیمارهاي مورد . انجام گرفت

  . استفاده از طریق آزمون دانکن انجام شد

  

تایجن

هاي زایی قلمهنتایج تجزیه واریانس براي درصد ریشه

) والدین و هیبریدها(ها ژنوتیپمتري نشان داد که یک سانتی

 ،دنداري هستیک درصد داراي اختالف معنیدر سطح 

 ها هیچمتري ژنوتیپ سانتیدوهاي زایی قلمهکه ریشهحالیدر

تیمار  ).2 جدول(  را نشان ندادندداريگونه اختالف معنی

IBAهاي  قلمهزاییداري بر درصد ریشهگونه اثر معنی هیچ

میانگین زمان . متري نداشتمتري و یا دو سانتییک سانتی

 1/0 احتمال طحسمتر در هاي یک سانتیزایی قلمهریشه

که  بوده است درحالیIBAثیر ژنوتیپ و تیمار أدرصد تحت ت

هاي زایی قلمه بر میانگین زمان ریشهIBAمار یاثر ژنوتیپ و ت
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درصد  درصد و پنج 1/0 متري به ترتیب در سطحدو سانتی

    .)2جدول  (بودنددار معنی

 نشان داد کهها با آزمون دانکن  ژنوتیپ میانگینمقایسه

درصد  8/93  با67/76متري ژنوتیپ هاي یک سانتیلمهق

ها داشته زایی را در بین ژنوتیپزایی کمترین میزان ریشهریشه

زایی را باالترین میزان ریشه 131/42 و 48/42 هاي ژنوتیپو

 زاییبیشترین میانگین زمان ریشه .)3جدول ( نشان دادند

 67/76 یپدر ژنوت روز 8/20  بامترهاي یک سانتیقلمه

 روز بود که 2/8 زاییمشاهده شد و کمترین مدت زمان ریشه

متري  سانتیدوهاي  در قلمه.دست آمده  بدر رقم وانیال

  روز در ژنوتیپ1/19 زاییبیشترین میانگین زمان ریشه

 روز کمترین 6/6  مشاهده شد و ارقام ونیال و الوندر با67/76

  هايشکل).  3ل جدو(د زایی را نشان دادنمیانگین زمان ریشه

زایی ریشه به ترتیب درصد و میانگین زمان )2(و ) 1(

  .دندهنشان میرا هاي مختلف ژنوتیپ

  

  هاي رزژنوتیپمتري  یک و دو سانتیهايزایی قلمهزایی و میانگین زمان ریشهتجزیه واریانس درصد ریشه - 2ل جدو

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  

MS  

  زایییانگین زمان ریشه   م            زاییدرصد ریشه

  يمتر سانتی1هاي قلمه

  6  ژنوتیپ
**

 09/0  
***

 48/150  

01/0   1  اکسین
 ns***

 09/24  

01/0   6   اکسین×ژنوتیپ 
 ns*

 44/1  

  59/0  03/0  42  اشتباه

  يمتر سانتی2هاي قلمه
  

02/0   4  ژنوتیپ
 ns***

 25/225  

00/0   1  اکسین
 ns*

 40/3  

00/0   4   اکسین×تیپ ژنو
 ns

 48/0
 ns

  52/0  02/0  30  اشتباه

*

 و 
***

  .دار هستند درصد معنی1/0 و 5به ترتیب در سطوح  - 

  هاي رززایی ژنوتیپ زمان ریشهزایی وهاي درصد ریشه مقایسه میانگین- 3 جدول

  

  Lavender  Vanilla  50/42  74/76  67/76  131/42  48/42  ژنوتیپ

  يمتریسانت 1هاي قلمه

0/100   )%(زاییریشه
a

 0/100
a

8/93
c

 0/99
ab

 9/97
abc

8/95
bc

0/99
ab

0/11  )روز(زایی میانگین زمان ریشه
b

4/10
b

8/20
a

4/9
c

2/8
d

6/9
c

 0/9
cd

  يمتر سانتی2هاي قلمه

9/97  )%(زاییریشه
a

0/99
a

 9/97
a

٠/١٠٠ a
0/100

a
  

53/9  )روز(زایی میانگین زمان ریشه
b

52/7
c

 15/19
a

67/6
d

63/6
d  

*

  .داري با همدیگر ندارند از لحاظ آماري اختالف معنی،میانگین تیمارهایی که داراي حروف مشابه هستند -  
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   میلی موالریک و صفر به غلظت IBAتیمار شده با رز هاي ژنوتیپمتري سانتی یک و دوهاي قلمهزایی د ریشهدرص - 1 شکل

  

  هاي رز حساس و متحمل به اتیلنژنوتیپبرخی زایی قلمه مدت زمان ریشهمیانگین  - 2 شکل

میانگین مربعات ارتفاع جوانه جانبی رشد کرده، وزن 

 )4(هاي هوایی و وزن خشک ریشه در جدول خشک اندام

ها اثر ژنوتیپ بر صفات فوق در در تمامی قلمه. استمده آ

 نیز در صفات IBAاثر . باشددار میدرصد معنی 1/0سطح 

دار هاي هوایی معنیارتفاع جوانه جانبی و وزن خشک اندام

  . شتگونه اثري بر وزن خشک ریشه ندا ولی هیچبود 

  بندي و مقایسه صفات با استفاده از آزموندر طبقه

  

 131/42  و48/42 هايها، ژنوتیپدانکن از میان ژنوتیپ

و ریشه را هاي هوایی  اندامبیشترین ارتفاع و وزن خشک

، بیشترین يمترهاي دو سانتیدر قلمه). 5جدول (داشتند 

 48/42 هاي هوایی به ژنوتیپمیزان وزن خشک ریشه و اندام

هاي  رقم ونیال کمترین میزان وزن خشک اندام.تعلق داشت

چند که از نظر آماري با بقیه   هر،هوایی و ریشه را داشتند

  . گرفتها در یک سطح قرارژنوتیپ
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  هاي رز متحمل و حساس به اتیلنزایی و رشد قلمه در برخی ژنوتیپمطالعه ریشه: احمدي

  

  IBA تیمار شده با هورمون اکسین هاي رز شده قلمهگیري تجزیه واریانس صفات رشدي اندازه- 4 جدول

MS

  آزادي درجه  منابع تغییرات

       ارتفاع جوانه جانبی                شاخه   وزن خشک                وزن خشک ریشه              

  يمتر سانتی1هاي  قلمه

  5  ژنوتیپ
***

 34/16
***

 11/3676  
***

 18/27

  اکسین

   اکسین×ژنوتیپ 

1  

5  

52/0
 ns

 
*

 05/2  

*

 74/2209

04/235 
ns

***

 00/42

 27/1
ns

28/1  77/072/274  26  اشتباه

  يمتر سانتی2هاي قلمه 

  3  ژنوتیپ
***

 24/0  
***

 03/5690  
***

 74/43  

  اکسین

   اکسین×ژنوتیپ 

1  

3  

02/0
ns

02/0
ns

***

 51/3538

 39/704
ns

***

 27/57  

 85/1
 ns

37/49848/3  03/0  24  اشتباه

*

 و 
***

  .دار هستند درصد معنی1/0 و 5 به ترتیب در سطوح - 

  

 هاي رزهاي ژنوتیپهاي هوایی و ریشه قلمههاي ارتفاع، وزن خشک انداممقایسه میانگین - 5 دولج
*

  

  

67/7650/42VanillaLavender131/4248/42ژنوتیپ

  يمترسانتی 1 هايقلمه

64/5  )مترسانتی(ارتفاع جوانه رشده کرده 
b

76/3
c

04/6
b

71/3
c

56/7
a

10/8
a

75/53  )گرممیلی(هاي هوایی وزن خشک اندام
b

99/35
c

72/50
bc

28/33
c

34/79
a

34/84
a

45/26  )گرممیلی(وزن خشک ریشه 
c

10/22
cd

66/31
c

26/20
cd

07/55
b

19/63
a

  يمتر سانتی2 هايقلمه

10/6  )مترسانتی(ارتفاع جوانه رشده کرده 
b

61/5
b

50/6
a

69/10
a

56/40  )گرممیلی(هاي هوایی وزن خشک اندام
b

25/52
b

97/57
b

59/101
a

23/33  )گرممیلی(وزن خشک ریشه 
b

01/32
b

17/60
a

65/71
a

*

  .داري با همدیگر ندارند از لحاظ آماري اختالف معنی،یانگین تیمارهایی که داراي حروف مشابه هستندم -  
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  بحث

 رز هايهاي ژنوتیپزایی قلمه ریشه،تحقیقدر این 

زیابی قرار رم به اتیلن مورد او مقاو بسیار حساس مینیاتوري

  متري دردو سانتیهاي زایی قلمهمیزان ریشه. تگرف

 لینداشت وداري اختالف معنی  مورد مطالعههايپژنوتی

ها اندکی با هم  ژنوتیپيمتریک سانتیهاي زایی قلمهریشه

نسبت العمل آنها ثر از عکسأاین اختالف متکه تفاوت داشت 

بدون  هازایی این ژنوتیپ ریشه،طورکلیهب. به اتیلن نبود

در برخی  .آمیز بودبسیار موفقیت IBA دریافت هر گونه تیمار

 سبب افزایش IBAتیمار از مطالعات گزارش شده است که 

ر این آزمایش د ولی ،دگردمی گیاهانبرخی از زایی قلمه ریشه

IBA که نداشتهاي رز زایی قلمه بر ریشهیگونه اثر مثبت هیچ 

 را در بر روي رز مینیاتوريدیگر محققین  این نتیجه گزارش

آنها گزارش کردند . )12و  8، 5 (نمایدئید میأاین خصوص ت

باعث تقویت تشکیل ریشه در IBA موالر میلییکغلظت که 

  و برگردید ) يمتر سانتی5/0(هاي بسیار کوچک قلمه

عالوه اثرگذاري ه ب. هاي بلند اثري نداشتزایی قلمهریشه

بستگی محیط  دماي  هم بهبه اندازه قلمه وهم  IBAتیمار 

گراد سانتی درجه 24کمتر از اکسین در دماهاي . ه استداشت

متر  سانتی5/0هاي کمتر از زایی در قلمهسبب افرایش ریشه

ه ب ،زایی نداشتهاي بلندتر اثري بر ریشهولی در قلمهگردید 

تواند هاي کوچک میعبارت دیگر تیمار اکسین در قلمه

  ). 5(جایگزین دماي باال گردد 

شروع رشد زمان با ، ظهور ریشه همهاطی این آزمایش

 با شروع رشد ،عبارت دیگره ب. جوانه جانبی مشاهده گردید

هاي نابجا نیز آغاز زایی و رشد ریشهجوانه جانبی، ریشه

شروع دیر همراه با خیر در رشد جوانه جانبی أت گردید و

زمان با  همهاي نابجاي قلمهظهور ریشه.  زایی بودهنگام ریشه

 .)5 ( استشدهگزارش   قبالًنیزشروع رشد جوانه جانبی 

هاي مورد  بین ژنوتیپ،هازایی قلمه ریشه میانگینمدت زمان

که کمترین طوريه اختالف داشت، بيدارطور معنیه مطالعه ب

 متريهاي یک سانتی قلمهزاییو بیشترین متوسط زمان ریشه

 67/76 ژنوتیپ  رقم ونیال و روز به ترتیب به8/20و  2/8

زایی هاي بلندتر میانگین ریشهلمهق). 2شکل (تعلق داشت 

دار تر ریشههاي کوتاهکمتري را نشان دادند و زودتر از قلمه

از آنجا که دو ژنوتیپ مقاوم به اتیلن میانگین زمان  .شدند

هاي با ژنوتیپ) 131/42  و48/42( همسانی زایی تقریباًریشه

 67/76زایی ژنوتیپ خیر در ریشهأحساس به اتیلن دارند، ت

افزایش . هاي ژنتیکی آن نسبت داده شودتواند به ویژگییم

 ی ژنوتیپب رشد جوانه جانشروعزایی و مدت زمان ریشه

درت غالبیت جوانه توان به میزان ق میرا احتماالً 67/76

مربوط غالبیت این  نیاز به زمان بیشتر براي رهایی از وانتهایی 

  ).20 و 10 (دانست

هاي زایی ژنوتیپداد که ریشهنشان این تحقیق هاي داده

 ،یستثیر میزان حساسیت آنها به اتیلن نأمورد مطالعه تحت ت

اگرچه با مطالعه گیاهان موتانت، نقش و وجود مسیر سیگنالی 

 در تشکیل ریشه محرز ،گرددکه با مداخله اتیلن فعال می

 هاي مورد مطالعه ژنوتیپعدم تفاوت ).21 و 7(گردیده است 

توان به مکانیسم متفاوت آنها در را میزایی در درصد ریشه

هاي بسیار ژنوتیپ. به اتیلن تعمیم دادنسبت العمل عکس

 داراي تیپ رشدي از نوع )74/76 و 50/42 (حساس به اتیلن

فشرده
1

 تیپ رشدي ،هاي متحملپوتیکه ژن درحالی،هستند 

مرتفع
2

خیر در أریزش و یا ت تواندمی وضعیت رشدي .دارند 

در ارتباط با نقش اتیلن . ثیر قرار دهدأتحت ترا ها اندامریزش 

 یتعادلوضعیت  ولی ،در تسریع پدیده ریزش شکی نیست

  روع مرحله ریزشهاي اکسین و اتیلن در شهورمون

  در این مرحله، سطح هورمون اکسین کاهش. کننده استتعیین

ابد و این ییابد ولی میزان هورمون اتیلن افزایش میمی

ها حساسیت سلول باعث افزایش ف در تعادل هورمونیاختال

 ).20 (نمایدبروز میها یزش اندام رگردد و نهایتاًها میو بافت

هاي تحقیقات نشان داده است که کاربرد همزمان بازدارنده

اتفنهمراه ه بانتقال اکسین 
3

سبب ) منبع رهاکننده اتیلن (

 که ید درصدي ریزش برگ در لوبیا سبز گرد50افزایش 

 با اتفن گیاه در طی تیمار هورمونیبیانگر بهم خوردن تعادل 

در  ).16 (باشدعنوان یک منبع تولید اتیلن خارجی میه ب

بیشتر  غالبیت جوانه انتهایی و تولید هاي متحمل میزانژنوتیپ

 زمانی درخیر أتسبب بازدارندگی و یا تواند می اکسینمیزان 

 با اتیلن گیاه در طی تیمار یادل هورمونعتاین هم خوردن هب

                                               

1 - Compact

2 - Upright 

3 - Ethephon
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حساس با عادت خیلی هاي ژنوتیپ احتماالَ .گرددخارجی 

تعادل هورمونی این رشدي فشرده از توانایی کمتري در حفظ 

بر این  .شوندبرخوردارند و زودتر به مرحله ریزش وارد می

گونه اختالفی در میزان  هیچکهتوان انتظار داشت  می،اساس

 مقاوم و بسیار حساس به اتیلن وجود هايزایی ژنوتیپریشه

 به اتیلن ناشی از  آنهاالعملعکسمیزان زیرا  ،نداشته باشد

  آنهاانتقال سیگنال اتیلن سیستم اختالل و یا نقص در 

هاي میزان رشد جوانه جانبی، وزن خشک اندام .باشدنمی

 131/42 و 48/42 هايهوایی و وزن خشک ریشه در ژنوتیپ

داري را ها بیشتر بود و اختالف معنیر ژنوتیپنسبت به دیگ

تیپ رشدي این ثر از أتواند متمیاین تفاوت نیز . نشان دادند

  .باشدها ژنوتیپ

  هاي و ژنوتیپزایی قلمه رز ارقام ریشه،طور خالصههب

  

استفاده از که بدون نیاز به طوريه ب،االستمورد مطالعه بسیار ب

استفاده .  تکثیر آنها وجود داردزایی امکانهاي ریشههورمون

هاي کوتاه با قلمهدرمقایسه ) متر سانتیدو( هاي بلنداز قلمه

  عالوهه ب. گرددآمیز توصیه می موفقیتزاییبراي ریشه

تر میانگین زمانی هاي کوتاههاي بلند نسبت به قلمهقلمه

میانگین زمان اختالف در . زایی کمتري را خواهند داشتریشه

 در هاي هوایی و ریشهمیزان وزن خشک اندامایی، زریشه

  تواند بههاي مورد مطالعه مشاهده شد که میژنوتیپ

  . باشدمربوطها هاي رشدي ژنوتیپویژگی

  

  تشکر و قدردانی

حمید حاتمی زاده و قاسم کریمآقایان وسیله از بدین

   .گرددمیقدردانی  ملکی
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Abstract

Ethylene as a plant hormone plays various functions in a variety of physiological phenomena 

including seed germination, root initiation on stem cutting, senescence and organs abscission. In 

our previous investigation, five rose genotypes were identified showing high-sensitivity or

low-sensitivity to exogenous ethylene treatment. The purpose of this study was to evaluate the 

rooting capacity and bud growth in stem cuttings of these genotypes. Although significant

differences were found in rooting ability of 1-cm cuttings but 2-cm cuttings did not show any 

difference. IBA treatment did not affect root formation in low sensitive or high sensitive plants. 

The highest and lowest mean rooting time belong to genotypes '76.67' and 'Vanilla' respectively. 

There were significant differences in plant height and dry weight of shoots and roots of genotypes. 

This study showed that the rooting capacity was not affected by degree of plant sensitivity to 

ethylene.
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