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مریم تاتاري ،*1اصغر موسوي 2و پریسا مشایخی

 .1استادیار ،بخش باغبانی ،مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر ،کرج ،ایران
 .2استادیار ،بخش اصالح و تهیۀ نهال و بذر ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ،شهرکرد ،ایران
 .3کارشناس پژوهشی ،بخش تحقیقات آب و خاک ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی ،اصفهان ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/05/02 :

تاریخ وصول مقاله1392/06/25 :

چكيده
بهمنظور ازدیاد رویشي پایههاي نماگارد ،سنتجولین  ،Aتترا و  GF677از طریق کشت قلمه ،دو آزمایش جااگانه بدهصدورت آزمدایش
فاکتوریل در قالب طرح پایۀ کامالا تصادفي به اجرا درآما .قلمههاي نیمهچوبي در اواصر مرداد از پایههداي مدورد نظدر تهیده شداه و بدا
غلظتهاي صفر 2500 ،2000 ،1500 ،و  3000میليگر در لیتر  IBAتیمار شانا .قلمهها در بستر کشت پرلیت و در گلخانۀ مجها بده
سیستم مهپاش کشت شانا .در آذرماه قلمههاي چوب سخت از پایههاي مذکور تهیه و بدا  IBAبده غلظدتهداي صدفر،3000 ،2500 ،
 3500و  4000میلي گر در لیتر تیمار شاه و در بستر کشت داراي پاگرما کشت شانا .پ

از گذشت دو مداه ،صدفات تعدااد و طدول

ریشه و نیا درصا ریشهزایي ثبت شا .نتایج نشان داد که قلمههاي نیمهچوبي  GF677و پ

از آن نماگارد و تترا بیشترین تعدااد ریشده

و بیشترین درصا ریشهزایي را داشتنا .طول ریشه در این سه پایه اصتال

معناداري با یکایگر نااشت .کمترین ریشهزایي متعلق به پایۀ

سنتجولین  Aبود .غلظتهاي  2500 ،2000و  3000میليگر در لیتر  IBAمناسبتدرین غلظدت بدراي قلمدههداي نیمدهچدوبي بدود.
قلمههاي چوبي  GF677با تیمار  4000میليگر در لیتر  IBAبیشترین تعااد ریشه و درصا ریشدهزایدي را بده صدود اصتصداص دادندا.
قلمههاي چوبي تترا اصالا ریشهزایي نشان ناادنا .در کلیۀ پایهها درصا ریشهزایي قلمههاي نیمهچوبي بدیش از قلمدههداي چدوبي بدود.
بهطور کلي ،استفاده از قلمههاي نیمهچوبي پایههاي مورد آزمایش و تیمار آنها بدا غلظدتهداي  2000و  2500میلديگدر در لیتدر

IBA

توصیه ميشود.
كلیدواژهها :ایناول بوتیریک اسیا ،پایۀ رویشي ،درصتان میوۀ هستهدار ،قلمۀ چوبي ،قلمۀ نیمهچوبي.

* نویسناه مسئول

Email: mtatari1@gmail.com

مریم تاتاری و همکاران

 .1مقدمه

تولیا ميکنا [ .]3در حال حاضر ،شدناصتهشداهتدرین پایدۀ

امروزه یکي از راهبردهاي باغبداني در کشدورهاي پیشدرفته

رویشي درصتان میوۀ هستهدار در ایران پایۀ رویشي GF677

احااث باغهاي میوۀ یکنواصت است .به این منظور ،استفاده

است .این پایه به کمبود آهن مقاو بوده و براي صاکهداي

از پایه هاي رویشي مناسب الاامي اسدت .اغلدب پایدههداي

با حاصلخیاي ضعی

و مقادیر زیاد کربنات کلسیم مناسب

مورد استفاده براي درصتان میوۀ هستهدار در ایران بدذري و

است [.]3

غیریکنواصتانا .درصتان روي ایدن پایده هدا از نظدر رشدا

بهدلیل اهمیت روزافاون پایههاي رویشي ،بایدا نسدبت

رویشي ،عملکرد و مقاومت در برابدر آفدات و بیمداريهدا

به ازدیاد این پایهها بهصورت کلدون اقداا شدود .یکدي از

یکسانانا .این وضعیت مشکالت متعدادي را در عملیدات

روشهاي ازدیاد سریع و مقرونبهصرفۀ پایههداي مطلدوب،

باغباني ایجاد ميکنا .عمر کوتاه درصتان هلو ،صشک شان

استفاده از کشت قلمههاي چوبي و نیمدهچدوبي اسدت کده

درصتان گیال  ،نبود باغهاي متدراکم و یکنواصدت نبدودن

موفقیت در این روش توسط عوامل زیادي کنترل ميشدود.

رشا درصت از مهمترین مشکالت در باغهاي درصتان میوۀ

یکي از این عوامل کنترلکنناه ،زمدان جمدعآوري قلمدههدا

هستهدار است که با استفاده از پایدههداي رویشدي مناسدب

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

ميتوان آنها را رفع کرد [ .]9از جملۀ این پایههاي رویشدي

ایجاد ميشود که در موفقیت یا عدا موفقیدت ریشدهزایدي

ميتوان به پایههاي سنتجدولین  ،Aتتدرا و نماگدار اشداره

قلمه ها مؤثر است [ .]20ریشه زایي بعضي از گونهها در هر

کرد.

زمان از سال اتفاق ميافتا ،درصدورتيکده برصدي دیگدر از

سنتجولین  1Aپایهاي نیمهپاکوتاه اسدت و درصتدي بدا

گونددههددا تنهددا در مواقددع صاصددي از سددال ریشددهدهددي

اناازۀ  80تا  85درصا درصتان استاناارد تولیا ميکنا .ایدن

موفقیتآمیاي دارندا [ .]10در پژوهشدي بدهمنظدور ازدیداد

هلو ،شلیل ،آلو و گوجه سازگار اسدت

پایههاي آلو از قلمه هاي چوب سخت استفاده شا .بهتدرین

[ .]9پایۀ رویشي تترا که در اثر گردهافشاني آزاد آلو بهدست

زمان ریشهدار شان قلمه ها براي بیشتر ارقا پداییا و آغداز

آماه ،نسبت به پایههاي رویشي هیبریا هلو  -بادا  ،قارت

زمستان گاارش شا و مات زمان بین ماههاي مهدر تدا آذر

کمتري را به پیوناک القا ميکنا .این پایه به رطوبدت زیداد

بهترین زمان بدراي جمدعآوري قلمده هداي چدوب سدخت

صاک و صاکهاي آهکي مقاومت دارد و پاجوش نیا تولیدا

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

نميکنا .با پیوناکهاي هلو ،شدلیل ،زردآلدو ،آلدو و بدادا

ریشهدار شان قلمه ها مؤثر اسدت .در ایدن راسدتا گداارش

بددهصددوبي سددازگار اسددت [ .]23نماگددارد نددوعي هیبریددا

شاه است کده قلمدههداي  GF677گرفتدهشداه از درصدت

بدینگوندهاي ( )Prunus pessica × P. davidianaاسدت و

هفتساله در مقایسه با قلمههاي تهیهشاه از نهدال یکسداله

مقاومت این پایه به نماتا مولا غاۀ ریشه ( Meloidogyne

ریشهزایي بیشتري داشتنا [.]30

پایه با ارقا مختل

 ) javanicaدلیل اصلي اسدتفادۀ گسدترده از آن در ندواحي

بیشترین درصا ریشه تنظیمکنناه رشا ایناول بوتیریک

داراي زمستانهاي مالیم و صاکهاي شني اسدت .نماگدارد

اسیا ( 2)IBAنوعي اکسین مصنوعي است کده ریشدهزایدي

به عنوان پایه براي بادا  ،هلو و شلیل ،زردآلو و آلدو بدهکدار

قلمهها را تحریک ميکنا ،اما بسته به نوع قلمدۀ تیمارشداه

ميرود .این پایه نیمهپاکوتاه است و پداجوش صیلدي کمدي

آثار متفاوتي دارد [ .]33قلمههایي که فقدط انتهداي آنهدا بدا

1. Prunus insititia

2. Indolebutyric acid
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محلول  IBAتیمار شاه بود در مقایسه با قلمههایي که ابتاا

توجه به نیاز کشور براي استفاده از پایههاي رویشي متندوع

و انتهاي آنها به این هورمون آغشته شاه بدود ،ریشدهزایدي

براي احااث باغهاي درصتان میوۀ هسته دار ،ها

پژوهش

بیشتري داشتنا [ .]30تعیدین غلظدت مناسدب هورمدون در

حاضر ،مقایسه و بررسي ازدیاد این سه پایۀ رویشي با پایدۀ

بدیش از

 GF677از طریق کشت قلمههاي چوبي و نیمهچوبي است.

زمان ریشهزایي اهمیت زیادي دارد ،زیدرا مصدر

حا هورمون سبب بههدم صدوردن تعدادل هورمدوني گیداه
مي شود و نتایج صوبي نخواها داشدت [ .]13در پژوهشدي

 .2مواد و روشها

که بهمنظور ریشهزایي قلمههاي چوبي پایۀ هلدوي نماگدارد

مواد گیاهي پایه هاي رویشي تترا ،نماگارد ،سنت جدولین A

 IBAو محدیطهداي

و  GF677از ایستگاه تحقیقات باغباني کمالشهر وابسته به

کشت بررسي شا .غلظت  6000میليگدر در لیتدر

مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر واقدع در شدهر

انجا گرفت ،اثر غلظتهداي مختلد
مختل

از  IBAدر مقایسه با غلظتهاي  4000و  2000میلديگدر

کرج تهیه شا .پایههاي مدورد اسدتفاده چهارسداله بودندا و

در لیتر درصا ریشهزایي بیشتري را نشدان داد [ .]27نتدایج

رشا رویشي یکنواصتي داشدتنا .قلمدههداي نیمدهچدوبي از

پژوهشي نشان داد که بیشدترین درصدا ریشده زایدي بدراي

شاصههایي که حاود  40سانتيمتدر در سدال جداري رشدا
کرده بودنا ،گرفته شانا .این قلمهها در اواصر مدرداد تهیده

قلمههاي چوبي نیمهسخت و سدخت گدایال  16بدهترتیدب

شاه و بالفاصله به گلخانۀ بخش تحقیقات باغباني مؤسسۀ

مربوط به تیمار  1000میليگر در لیتر و  3000میلديگدر

تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر منتقل شانا .قلمههداي

در لیتر  IBAبود [ .]2بیشترین درصا ریشهزایي قلمدههداي

 15سانتيمتري از قسمت میاني شاصه تهیه شانا .برش تده

چوب سدخت  GF677در شدرایط فضداي آزاد مربدوط بده

قلمه در زیر یک جوانه و برش بداتي قلمده  1سدانتيمتدر

تیمارهاي  IBAبا غلظدت  1500و تیمدار مخلدوط  IBAو

باتتر از جوانه و بهصورت مورب انجا گرفت .قلمهها قبل

نفتالین استیک اسیا ( 2)NAAهر یک با غلظتهداي 1500

از قرار گرفتن در بستر کاشت با محلول قار کدش بنومیدل

میليگر در لیتر حاصل شا [ .]6قلمههاي سخت ریشهزاي

یک در هداار ضداعفوني شداه و در قسدمت تحتداني آنهدا

زیتون در تیمار هورموني  IBAبا غلظت  4500میليگر در

شددکا

لیتددر [ ]4و قلمددههدداي پایددۀ سددیب مالینددگ  26در تیمددار

غلظتهاي صفر 2500 ،2000 ،1500 ،و  3000میليگدر در

هورموني مشدابه بدا غلظدت  2500میلديگدر در لیتدر []1

لیتر ( IBAشرکت مرک 3آلمان) تیمدار شدانا [ .]17بده ایدن

بیشددترین درصددا ریشددهزایددي را نشددان دادنددا .قلمددههدداي

منظور ،بهمات  5تا  6ثانیه در غلظتهاي مختل

قرارگرفته در پیت ریشدهدار نشدانا و بهتدرین ریشدهزایدي
مربوط به محیط کشت پرلیت بود .ایجاد دو شدکا

عمددودي ایجدداد شددا .قلمددههددا قبددل از کشددت بددا

قرار گرفتنا و سپ

در تده

هورمدوني

در بستر کشت پرلیت ضاعفوني شاه و

به عمق  5تا  6سانتيمتر کشت شانا .سیستم مهپداش بدراي

قلمه در مقایسه با شاها ،درصا ریشهدهي را تا  29درصدا

قلمههاي نیمهصشبي با فاصلۀ زماني روزهدا هدر  45دقیقده و

افاایش داد [.]29

شبها هر یک ساعت با مات زمان پاشدش  20ثانیده تنظدیم

با توجه به صصوصیات پایه هاي رویشي سدنت جدولین

شا .دماي گلخانه در طول روز  22±1درجۀ سانتيگراد و در

 ،Aتترا و نماگارد و دامنۀ وسدیع سدازگاري آنهدا و نیدا بدا

شب  19±1درجۀ سانتي گراد تنظدیم شدا .رطوبدت اطدرا
قلمهها  85تا  90درصا بود [.]20

1. Gisela6
2. Naphthaleneacetic acid

3. Merck company
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 Aو تترا غلظت  2000میليگر در لیتدر  IBAمطلدوب بدود.

قلمه هاي چدوب سدخت در آذرمداه بالفاصدله پد

صاان بر ها از همان پایهها تهیه شانا .نحوۀ تهیۀ قلمده و

ازدیاد رویشي قلمهها زیر سیستم مهافشدان بدهدلیدل آسداني،

محیط کشت هماننا قلمههاي نیمهصشبي بود .قلمههدا قبدل

ارزان بودن و نیا مناسب بودن براي تولیا تعااد زیدادي گیداه

از کشت با غلظتهاي صفر 3500 ،3000 ،2500 ،و 4000

روش مناسددبي اسددت ،امددا در ایددن میددان بددین پتانسددیل

میليگر در لیتر  IBAآغشته شاه و در بستر کشدت داراي

ریشهزایي ارقا مختل

اصتالفاتي وجود دارد [ .]12افداایش

پاگرما با دماي  26تا  27درجۀ سانتيگراد کشت شانا .این

غلظت  ،IBAریشهدهي را کداهش داد .بدهکدارگیري اکسدین

دو آزمایش بهصدورت دو آزمدایش فاکتوریدل جااگانده در

مصنوعي با غلظت زیاد روي قلمههاي ساقه مديتواندا نمدو

قالب طرح پایۀ کامالا تصادفي با فاکتور نوع پایده در چهدار

جوانهها و ریشدهدهدي را کداهش دهدا یدا از ایدن فراینداها

سطح و فاکتور غلظت هورمون در پنج سطح با سده تکدرار

ممانعت کنا [.]6
سنتجولین  Aکمترین تعااد و طدول ریشده را داشدت

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

(جاول  ،1شکل  ،)1درحاليکده سده پایدۀ رویشدي دیگدر

از طي دو ماه قلمهها از بستر کشدت صدارج و صدفات

اصتالفي را در طول ریشه با یکایگر نشدان ناادندا (شدکل

تعااد ریشه ،طول ریشه و درصا ریشهزایي انداازهگیدري و
یادداشت شدا .دادههداي جمدعآوريشداه پد

 .)1بیشترین درصدا ریشده زایدي متعلدق بده پایدۀ رویشدي

از اجدراي

 GF677بدود .پایدههداي نماگدارد ،تتدرا و سدنتجدولین A

آزمون نرمال بودن طبق فرمول  𝑋 = √𝑌 + 0.5نرمال شدا
و سپ

به ترتیب در رتبههداي بعداي قدرار داشدتنا (شدکل  .)2در

با استفاده از نر افاار آمداري ( SASنسدخۀ )9,1,3

بیشتر نواحي معتال و نیمهگرمسیري مواد گیاهي براي تهیۀ

تجایدده شددا .مقایس دۀ میددانگینهددا بددا اسددتفاده از آزمددون

قلمه از درصتاني گرفته مديشدود کده در معدر

چنادامنهاي دانکن انجا گرفت.

فصلي قرار دارنا و تشکیل ریشههاي نابجا از قلمده عدالوه
بر ژنوتیپ به شرایط رشا گیاه مادري ارتباط دارد .تغییرات

 .3نتایج و بحث

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

 .1 .3ریشهزایي قلمههای نيمهچوبي

تشکیل ریشههاي نابجا از قلمه مدؤثر اسدت [ .]11بدهطدور

اثر ژنوتیپ بر درصا ریشهزایي معنادار بود و با گاارشي که

کلي ،تعادل بین محرکهاي داصلي ،عوامل بازدارناه و نیدا

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

عوامل تغذیهاي براي تحریک ریشهزایدي تز اسدت [.]12

ریشه بهترتیب در سطوح  1و  5درصا متأثر از پایۀ رویشي

نتایج پژوهشي نشان داد که زمان مناسب بدراي جمدعآوري

و غلظت  IBAبود .اثر متقابل غلظت و پایۀ رویشي تنها بر
تعااد ریشه اثرگذار بود .مقایسۀ میانگینها براسا

قلمهها که به حااکثر ریشهدهي منجر شود ،به رقم بسدتگي

آزمدون

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

دانکن نشان داد که بیشترین تعدااد ریشده متعلدق بده پایدۀ

نماگارد ،تترا و  GF677کاهش تعااد ریشه به کاهش طدول

 GF677در غلظت  2500میليگر در لیتر از  IBAبود ،امدا
اصتال

تغییدرات

ریشه منجر نشا .بهنظر ميرسا علت این امر رسیاه بدودن

معناداري با غلظت  3000میلديگدر در لیتدر IBA

چوب قلمه ها و درنتیجه کافي بودن ذصایر کربوهیاراتهدا

نشان نااد (جاول  .)1بدراي پایدههداي نماگدارد و GF677

در آنها است.

غلظت  2500میليگر در لیتر و براي پایههاي سدنتجدولین
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جدول  .1اثر متقابل پایۀ رویشی و غلظت  IBAبر میانگین تعداد ریشه در قلمههای نیمهچوبی
IBA

غلظت
()mg/l

پایۀ رویشی

میانگین
تعداد ریشه

پایۀ رویشی

IBA

غلظت
()mg/l

†SD±

میانگین
تعداد ریشه

GF677

صفر

0/33±0/11hi

نماگارد

صفر

0/33±0/06hi

GF677

1500

5±1/33f

نماگارد

1500

6/22±0/98ef

GF677

2000

16/33±2/99b

نماگارد

2000

10/55±1/44de

GF677

2500

18±1/53a

نماگارد

2500

13/88±2/41c

GF677

3000

17/66±2/86ab

نماگارد

3000

11/88±1/03d

سنت جولین

A

صفر

0±0i

تترا

صفر

4±0/62fg

سنتجولین

A

1500

2±0/2gh

تترا

1500

3/33±0/08g

سنتجولین

A

2000

6/33±1/55e

تترا

2000

10/33±1/22de

سنتجولین

A

2500

0/66±0/9h

تترا

2500

4/66±0/45fg

سنتجولین

A

3000

1/33±0/21gh

تترا

3000

10/33±1/02de

† انحرا

معیار

در هر ستون حرو

غیرمشابه داراي اصتال

معني دار هستنا.

5

60

3
2
1

50

درصد ريشه زايي

4

ميانگين طول ريشه ()cm

6

70

40
30
20
10

0
سنت جولين

تترا

GF677

0

نماگارد

سنت جولين A

A

تترا

GF677

نماگارد

شکل  .1اثر پایۀ رویشی بر میانگین طول ریشه در قلمههای

شکل  .2اثر پایۀ رویشی بر درصد ریشهزایی در قلمههای

نیمهچوبی

نیمهچوبی
در رسم نمودارها از صطاي استاناارد استفاده شا.

غلظت  2000میليگر در لیتر  IBAبا تولیدا بیشدترین

قلمههاي چوبي و نیمه چوبي را تحریک کرد ،امدا موفقیدت

طول ریشه ،برتري صود را نسبت به سایر غلظتهدا نشدان

ریشهزایي بسدته بده رقدم متفداوت بدود [ .]32در پدژوهش

داد (شکل  .)3ایدن غلظدت بدراي سدنتجدولین  Aو تتدرا

دیگري کاربرد  IBAدر غلظتهاي  500تا  2500میليگدر

بیشترین تعااد ریشه را نیا بههمراه داشت .نتایج پژوهشدي

در لیتر به ریشهزایي قلمههاي هلو منجر شا [ .]31،29چنا

نشان داد که غلظت  2000میليگر در لیتر  IBAریشهزایي

گونه میخک باون کاربرد تنظدیمکننداههداي رشدا گیداهي

دوره   16شماره   2تابستان 1393
509

مریم تاتاری و همکاران

به صوبي ریشهدار شانا .موفقیت ریشده زایدي ایدن گیاهدان

اکسین ،افاایش مقاار پروتئین و نیا افداایش فعالیدت آندایم

مربوط به غلظتهاي داصلي اکسین در آنها بود [.]16

پراکسیااز است .با تحریدک جابدهجدایي کربوهیداراتهداي

6

محرک بهطر

5

[.]18

قاعاۀ قلمهها ،ریشهزایي تحریک مديشدود

ميانگين طول ريشه ()cm

4

 .2 .3ریشهزایي قلمههای چوبي

3

نتایج حاصل از اثر پایه ،غلظدت  IBAو اثدر متقابدل آنهدا بدر

2

میانگین صفات نشان داد که پایه ،غلظت  IBAو نیا اثر متقابل

1

این دو عامل بدر میدانگین تعدااد ریشده در سدطح  1درصدا

0
1500 2000 2500 3000
غلظت های IBA

0

اصتال

معناداري داشتنا ،امدا بدر میدانگین طدول ریشده اثدر

معناداري نشان ناادنا .درصا ریشهزایي نیا در سطح  1درصا

شکل  .3اثر غلظتهای  IBAبر میانگین طول ریشه در

متأثر از نوع پایۀ رویشي بدود .هورمدون اکسدین بدا تحریدک

قلمههای نیمهچوبی

آغازناههاي ریشه محدرک القداي ریشدهزایدي اسدت .کداربرد

در رسم نمودارها از صطاي استاناارد استفاده شا.

اکسین پ

از القاي ریشهزایي به کاهش طویل شدان سدلولي

منجر ميشدود [ .]19در پژوهشدي ارتبداط منفدي بدین طدول

باتوجه به اینکه شرایط محیطي براي همۀ قلمههاي هدر

ریشه هاي تولیاشاه در قلمه و غلظت هورمدون بدهکداررفتده

یک از پایههاي رویشي برابر بود ،ميتوان گفدت بعضدي از

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

عوامل دروني ،علت موفقیت نهایي در ریشهزایدي قلمدههدا

ریشهها تحت تأثیر غلظت اکسین واقع نشا .برصال انتظدار،

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

درصا ریشهزایي در گیاهان شاها و گیاهان تیمارشاه با IBA

اثر دارد و در نتیجه با توانایي ریشهدهي مدرتبط اسدت کده

مشابه بود .در این صصدوص گفتده مديشدود کده قلمدههداي

البته به گونۀ گیاهي نیا بستگي دارد .وقتي گیاه رشا کندا و
آب و عناصر غذایي محاودکنناه نباشا ،حساسدیت بافدت

نیمهسدخت ممکدن اسدت  IBAرا بدهصدوبي جدذب نکنندا،

گیاهي در پاسخ به اکسین صدارجي ممکدن اسدت افداایش

بهطوريکه قلمههاي تیمارشاه بدا  IBAتدأثیرات مشدابهي بدا

بدین

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

یابا .قابلیت دسترسي به اکسین نیا به ایجاد اصدتال

[ ]7و گردوي پارادوک

ارقا سخت ریشهزا و سهل ریشهزا منجر ميشود [.]20
تشکیل کالو

[ ]21نیا گاارش شاه است.

بهطور کلي ،قلمه هاي چوبي تهیدهشداه پد

نشان مديدهدا کده شدرایط دروندي یدا

از صداان

محیطي در زمان نمو براي تشکیل ریشه مناسب نیست ،امدا

بر هدا ،درصدا ریشدهزایدي بسدیار کمتدري را نسدبت بده

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

قلمههاي نیمه چوبي نشان دادنا .وجود بر هداي جدوان و

درصا قلمه هایي که کالو

تشکیل دادنا یا پ

جوانههاي فعال از قلمده هداي نیمده چدوبي موجدب القداي

از تشکیل

ریشهزایي ميشود [ .]26همچنین وجود سلولهدایي کده از

ریشه از بین رفتنا ،قابل چشمپوشدي بدود .گفتده مديشدود

نظر متابولیسمي از بافتهاي بال فعالترنا و دیوارۀ سلولي

تیمار اکسین انتقال کربوهیاراتها به انتهاي قلمه را تسهیل

آنها کمتر چوبي شاه ،موجب جذب بیشدتر هورمدونهداي

ميکنا .افاایش ریشهزایي قلمههاي تیمارشاه با اکسدین تدا

مصنوعي ،آب و مواد غذایي ميشود و پتانسیل ریشدهزایدي

حاودي به واسطۀ افاایش هیارولیا ذصایر غذایي تحت تأثیر
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2

را در قلمههاي نیمهچوبي در مقایسه بدا قلمدههداي چدوبي

این یافته ،گاارش شاه که ریشدهزایدي دو کلدون کوتیندو

افاایش ميدهدا .گفتده مديشدود کداهش تداریجي تواندایي

ارتباط مثبتي با مقاار اکسین بهکاررفتده داشدت [ ]31کده بدا

ریشهدهي طي فصل رشا همدراه بدا کداهش سدطح اکسدین

نتایج حاصل از ریشهزایي قلمههداي چدوبي  GF677تطدابق

دروني و افداایش تولیدا بازدارنداههداي ریشدهدهدي اسدت.

دارد (جاول  .)2قلمههاي چوب سخت فناق رقم ʻTondaʼ

همچنین با پیشرفت فصدل رشدا تولیدا ترکیبدات فنلدي کده

که با  IBAبه غلظت  2500میليگر در لیتر تیمار شداه و در

بهعنوان کوفاکتور اکسین در ریشهزایي نقدش دارندا ،کداهش

پاگرمدداي  27درجددۀ سددانتيگددراد قددرار داده شدداه بودنددا،

ميیابا و بهتاریج با افاایش سلولهاي اسکلرانشیمي ،مواندع

ریشهزایي بیش از  70درصا را نشان دادنا .در حدالي کده در

آناتومیکي در محل ظهور ریشه در قلمه هداي چدوبي شدکل

سه رقم فناق باتترین ریشهزایي روي قلمههداي تیمارشداه

ميگیرنا [ .]15قلمه هاي چوب سخت پایدۀ آلدوي ʻEruniʼ

با  2000میليگر در لیتر  IBAبا میدانگین تعدااد ریشده 4/7

نیددا توانددایي ریشددهدهددي کمتددري را نسددبت بدده قلمددههدداي

عاد بهدست آما [ .]34مناسدبتدرین غلظدت اکسدین بدراي

نیمهچوبي نشان داد [ .]25این نتایج با نتدایج بدهدسدتآمداه

ریشهزایي قلمههاي چوب سخت  1500 ،GF677میلديگدر

روي کاستانیا 1رقدم  ʻMarsolʼکده در آن قلمدههداي چدوبي

در لیتددر  IBAاعددال شدداه اسددت کدده بددا غلظددت مناسددب

ریشهزایي بهتري را نشان دادنا ،همخواني ناارد [.]22

گاارششاه در این پژوهش تطابق ناارد [.]6

اثر متقابل غلظدت  IBAو ندوع پایده بدر تعدااد ریشده

مطابق شدکل  ،4بیشدترین درصدا ریشدهزایدي را پایدۀ

معنادار شا .در مطالعۀ حاضر کاربرد  IBAبه طور معناداري

 GF677نشددان داد .درصددا ریشددهزایددي سددنتجددولین A

درصددا ریشددهزایددي را در  GF677افدداایش داد کدده ایددن

اصتال

معنداداري بدا پایدۀ نماگدارد نااشدت .در پدژوهش

نشدداندهندداۀ نقددش مهددم اکسددین در تحریددک فعالیددت

دیگري نیا اصتال

معنادار بدین درصدا ریشدهزایدي ارقدا

گاارش نشا و قلمههاي  GF677درصا ریشهزایي

مریسددتماتیک منطقددۀ ریشدده اسددت .در مقابددل IBA ،اثددر

مختل

معناداري در ریشه زایي تترا نااشت و قلمههاي چوبي ایدن

زیادي در ماههاي دي ،بهمن ،مرداد و آبان داشتنا [.]31

پایه ریشهاي تولیا نکرد .عا اسدتفاده از تیمدار اکسدین در

قلمههاي چوبي پایۀ رویشي تترا ریشهاي تولیدا نکدرد.

قلمههاي چوبي به ریشهزایي در هیچ یک از پایههاي مدورد

ریشه زایي قلمه ها همیشه با موفقیت همراه نیست و دتیدل

مطالعه منجر نشا .بندابراین مديتدوان گفدت سدایر عوامدل

عا ریشهزایي آنها هنوز نیا بهطور واضح مشدخ

نشداه

فیایولوژیکي یا بیوشیمیایي ،یا ساصتمان متفاوت آناتومیکي

است .عواملي مثل رقم ،سن درصتي که از آن قلمده گرفتده

که در برصي موارد به ریشه زایي قلمه هدا منجدر مديشدونا

ميشود ،تاریخ جمعآوري ،طول ،قطر ،درجۀ سختي قلمه و

[ ،]12در ریشهزایي این پایهها دصالت نااشتنا.

غلظت ترکیبات شبهاکسیني بر ریشه زایي مؤثرندا [ .]31در

نتایج ،افاایش غلظت اکسین ارتبداط مثبتدي بدا

بافتهداي گیداهي بدهطدور معمدول  IBAبده  IAAتبدایل

براسا

افاایش تعااد ریشه در پایههاي نماگارد ،تترا و سنتجولین

ميشود .علت ریشهزایي کم قلمههدا ،جدذب کُندا اکسدین،

 Aنااشت .غلظتهاي بیشدتر اکسدین مديتواندا بازدارنداۀ

کاهش تبایل  IBAبه  IAAو نیدا سدایر عوامدل درونزاي

ریشهزایي باشا .گفته مديشدود غلظدتهداي زیداد اکسدین

ریشه زایي است .از طر

دیگر چوبي شان ميتوانا عامدل

ميتوانا موجب تخریب بافدتهداي تده قلمده شدود [.]14

محاودکنناۀ صروج ریشه باشا [ .]28بایهي است اکسدین

همچنین ممکن است افاایش غلظت اکسین تعادل هورمدوني

از طریق القا و تحریک تقسیم سلولي و تمایا ریشهها سبب

گیاه را به هم زنا و ریشهزایي را کاهش دها .در تنداق

افاایش درصا ریشهزایي ميشود [.]5

بدا

2.Cotinus

1. Castanea
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جدول  .2اثر متقابل پایۀ رویشی و غلظت  IBAبر میانگین تعداد ریشه در قلمههای
غلظت
()mg/l

IBA

پایۀ رویشی
GF677

صفر

GF677

2500

GF677

3000

GF677

3500

GF677

4000

سنتجولین

A

صفر

سنتجولین

A

2500

سنتجولین

A

3000

سنتجولین

A

3500

سنتجولین

A

4000

† انحرا معیار
در هر ستون حرو

غیرمشابه داراي اصتال

میانگین تعداد
ریشه

پایۀ رویشی

0±0g

9/66±2/13ab
6/33±1/21c

4/66±0/51d
10±1/73a
0±0g
0±0g

1/33±0/52ef
8±0/31b
0±0g

غلظت
()mg/l

IBA

نماگارد

صفر

نماگارد

2500

نماگارد

3000

نماگارد

3500

نماگارد

4000

تترا

صفر

تترا

2500

تترا

3000

تترا

3500

تترا

4000

چوبی†SD±

میانگین تعداد
ریشه
0±0g

2/5±0/5e
1±0/3f
0±0g
0±0g
g0±0
g0±0
g0±0
g0±0
g0±0

معنادارنا.

شکل  .4اثر پایۀ رویشی بر درصد ریشهزایی قلمههای چوبی
در رسم نمودارها از صطاي استاناارد استفاده شا.

درصتان میوه براسا

به طور کلي غلظت مناسب ریشهزایي بدراي قلمدههداي

فصدل رشدا ممکدن اسدت متفداوت

چوبي بیش از قلمههاي نیمهچوبي بود .در تأییا این مطلب

باشا ،به طوريکه مقاار هورمون دروني ،در فصل سدرد بدا

در ریشه زایي چهار رقم آلو گاارش شا کده غلظدت 2000

کاهش فعالیتهاي متابولیسمي درصتان ،کاهش و در فصدل

میليگر در لیتر  IBAدر تابستان و غلظت  3000میليگدر

گر افاایش ميیابا .بنابراین در فصول سرد غلظت بیشتر و

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

در فصول گر غلظت کمتر هورمون براي ریشهزایي مدورد

ریشهزایي و زناهماني قلمه را بههمراه داشت [ .]24در ایدن

نیاز است [ .]8در تأییا این مطالب صادقي گاارش کرد کده

راستا نتایج پژوهش دیگري نشدان داد کده اثدر ریشدهزایدي

عوامل محیطي ماننا وضدعیت تغذیدهاي درصتدان مدادري،

اکسین مورد استفاده تحت تأثیر مقداار

مراحل فنولوژیکي و تغییرات فصلي در قابلیت ریشدهزایدي

غلظتهاي مختل

قلمهها دصالت دارنا [.]5

هورمون موجود در قلمه اسدت و مقداار هورمدون داصلدي
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تأثیر غلظت اكسین و نوع قلمه بر ریشهزایی قلمۀ پایههای نماگارد ،سنتجولین  ،Aتترا و GF677

 .4نتيجهگيری
در هر دو زمان قلمهگیري ،پایدۀ رویشدي  GF677موفقیدت
بیشتري نسبت به سایر پایهها بهدسدت آورد .بدهطدور کلدي
کاربرد قلمههاي نیمهچوبي با تیمار  2000میليگر در لیتدر
 IBAبراي پایههاي سنتجدولین  Aو تتدرا و تیمدار 2500
میليگر در لیتر از این تنظیمکننداۀ رشدا بدراي پایدههداي
 GF677و نماگارد توصیه ميشود .براي دستیابي به درصدا
بیشتر ریشهزایي ،گدرفتن قلمدههداي نیمدهچدوبي در سدایر
زمانها و نیا بررسي وضعیت گیاه مدادري بدر ریشدهزایدي
قلمهها پیشنهاد ميشود.
شکل  .7قلمۀ چوبی نماگارد دو ماه پس از قلمهگیری

شکل  .5قلمۀ نیمهچوبی  GF677دو ماه پس از قلمهگیری

شکل  .8قلمۀ چوبی  GF677دو ماه پس از قلمهگیری

منابع
 .1پیرصضري  ،آتشدکار ح ،حداجنجداري ح و فتحدي د
( )1389اثر تیمارهاي مختل

در ریشهزایي تعاادي از

پایههاي رویشي سیب (.)Mallus domestica Borkh.
مجله بهزراعي نهال و بذر.206-193 :2 .
شکل  .6قلمۀ نیمهچوبی نماگارد دو ماه پس از قلمهگیری
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