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  دهیچک

ـ پا یخشبمهین يهاقلمه ییزاشهی) بر رIBA( نیو اکس نیاثر پوترس یبررس منظوربه ـ بریه هی ـ ی، آزماGN15 دی  يولـوژ یب شـگاه یدر آزما یش

ـ بریه يهاهیاز پا ازیمورد ن يها. قلمهشدانجام  1394در سال  زیدانشگاه تبر يدانشکده کشاورز دهیگل  قـات یتحق سـتگاه یمـذکور، از ا  دی

 تـر یدر ل گـرم یلیم 4000با غلظت  IBAشامل  ماریبا چهار تکرار و پنج ت یتصادف مالًدر قالب طرح کا شیآزما نی. اشد هیته سهند یباغبان

 جیشاهد انجام گرفت. نتا ماریت نیو همچن قهیدق یکمدت به تریدر ل گرمیلیم 3000 و 2000، 1000در سه سطح  نی، پوترسهیثان پنجمدت به

ـ و م شهیشده، تعداد ر دارشهیطول قسمت ر نیانگیم ه،شیحجم ر ،ییزاشهیدرصد ر لیصفات از قب یمنشان داد که تما  شـه یطـول ر  نیانگی

کـه   طوريبهشد  دهید تریبر ل گرمیلیم 3000نیسیپوتر ماریدر ت) درصد 27/62( ییزاشهیدرصد ر نیشتریقرار گرفتند. ب مارهایت تأثیرتحت 

 تـر یبـر ل  گـرم یلیم 4000با غلظت  IBA ماریشه تیو حجم ر دارشهیصفات طول قسمت ر يداشت. برا مارهایت ریبا سا يداریاختالف معن

و وزن تـر و خشـک    شهیتعداد ر شه،یصفات طول ر يبرا نیدارد. همچن مارهایت ریبا سا يداریرا نشان داد که اختالف معن زانیم نیشتریب

نشان دادند،  مارهایت رینسبت به سا يداریمعن بودند و اختالفات نیشتریب تریبر ل گرمیلیم 4000با غلظت  IBAو  3000 نیسیپوتر يمارهایت

با  IBAو پس از آن  تریدر ل گرمیلیم 3000 نیپوترس يمارهایرا از خود نشان داد. در کل ت ییزانهیدرصد پ نیشتریشاهد ب ماریت نکهیضمن ا

ـ عبه توانندیشده داشتند و م ادی اتصف يعملکرد را برا نیبهتر تریدر ل گرمیلیم 4000غلظت  ن کـرد  دارشـه یر يمناسـب بـرا   ینوان غلظت

  .شوند یمعرف GN15 يهاقلمه

  

  

 دارشهیقسمت ر شه،یر ،ییزانهیپ ن،یاکس :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

 تولید، میزان در پیوندي پایه امروزه صنعتی و نوین کاريدر میوه

 پایان در و محصول برداشت درختان، عمر و پیرایش باغ، اقتصاد

 در. کندمی ایفا را ايکننده تعیین و اساسی نقش باغ مدیریت در

 درون کـه  دهـد مـی  تشـکیل  پایـه  را درخت پیکره از نیمی واقع

خاك قرار گرفته و پس از احداث بـاغ قابـل تعـویض و بهبـود     

رقـم و   کیـ  يمناسب بـرا  هیپا نشینظر گز نی). از ا18( نیست

رقـم   نشیمنطقـه، هماننـد گـز    کی یو خاک یمیاقل طیشرا يبرا

مشـکالت موجـود در    نیتـر است. از مهم تیاهم يدارا يندویپ

در  یکنـواخت یبـه عـدم    توانیبادام و هلو م ویژهبه وهیم هايباغ

بذر اشاره کرد کـه باعـث کـاهش     قیاز طر ادیازد زا یرشد ناش

 نیاز بهتـر  یکـ ی ،ی. از طرفـ شـود یمـ  هـا الزم در بـاغ  يوربهره

تفاده از روش اسـ  وهیـ درختان م یکیحفظ خواص ژنت يهاروش

 ياز نظر ظاهر اهانیروش گ نیآنها است که در ا یشیرو ادیازد

ـ دلاسـاس، بـه   نی. بر همـ هستندهمانند  یکیو ژنت  التمشـک  لی

ـ پا يجامذکور به ـ از پا يبـذر  يهـا هی اسـتفاده   یشـ یرو يهـا هی

 يهـا برنامـه  کـار  حاصـل  عمـدتاً  دیجد يهاهیپا نیکه ا شودمی

ـ ازد ییتوانـا  هـا برنامه نیهستند. در ا یاصالح  ،یجنسـ ریـ غ ادی

و نماتدها و مقاومت بـه رطوبـت    یخاک يهايماریمقاومت به ب

  ).  18( کم خاك مد نظر است ای ادیز

از  یمقاومت به کمبود آهن ناش برايهلو و بادام  يهادیبریه

حــوزه  يخصــوص کشـورها از کشــورها بـه  ياریآهـک در بسـ  

ـ ا اتیخصوصـ  گـر ی. از دشـود یاستفاده مـ  ترانهیمد ـ پا نی  هـا هی

بوده  ياغلب قو هاهیپا نی. ااستخوب با هلو و بادام  يسازگار

و در حـذف و   اسـت مناسـب   ریـ خشک و فق يهاخاك يو برا

ـ ). در کشور مـا ن 4( استفاده شود تواندیم زین هاباغ ینیگزیجا  زی

 یشـ یرو يهـا هیاستفاده از پا منظوربه یاقدامات ریاخ يهادر سال

 براي یروز افزون لیانجام شده و تما وهیتان منهال درخ دیدر تول

ـ پا يشده رو وندیپ يهااستفاده از نهال ـ  یشـ یرو يهـا هی  نیدر ب

ــداران و تول ــدگانیباغ ــم دکنن ــود دارد.  وهی ــیوج ــع  یک از موان

 رانیـ در ا یشـ یرو يهاهیبا استفاده از پا وهیکار درختان موکشت

ـ دلبـه  هانهال نیبه ا یدسترس تیمحدود و مشـکالت  موانـع   لی

. از مشـکالت عمـده پـرورش و کشـت     اسـت  هانهال نیا دیتول

مثـل   یکلـون  يهـا هیهلو و بادام عدم استفاده از پا ویژهبه هاوهیم

GF677  وGN مشـکل   لیـ دلو در دسـترس نبـودن آن بـه    است

اسـتفاده   يبـذر  يهـا هیاست که به ناچار از پا رانیآن در ا ریتکث

 هـا وهیم یو ناهمرس یکنواختیعدم  لیدلبه هاهیپا نیکه ا شودیم

. لـذا در  کنـد مـی  جـاد یباغـداران ا  يرا بـرا  يادهیـ مشکالت عد

ـ نظ یکلون يهاهیدسترس بودن پا صـورت انبـوه و بـا    بـه  GN ری

پـژوهش   نیـ که ا شودیاحساس م کامالً ر،یروش تکث نیترساده

ـ  GN .مشکل انجام شده اسـت  نیمرتفع کردن ا يدر راستا  کی

 هاي ایـن گـروه شـامل   ترین پایهمهم که بادام است -هیبرید هلو

)Garnem (GN15 )Felinem( GN22  وGN9 ـ . ااست ـ پا نی  هی

معمـول   طـور بـه  GF677 اتیخصوصـ  هیـ عالوه بـر داشـتن کل  

. شـود پایه مقاوم به نماتد براي هلو و بادام اسـتفاده مـی   عنوانبه

ـ  امـر  این و است سخت پایه این ازدیاد  را ربـازا  نیازهـاي  مینأت

  ). 22( کندمی مشکل دچار

 هـاي کربوهیـدرات  دسـته  از هـایی کـاتیون پلـی  هـا، آمینپلی

 کـه  هسـتند  ايزنجیره ساختار با و کم مولکولی وزن با آلیفاتیک

 زنده موجودات تمام در و هستند آمینو و ایمینو هايگروه داراي

رشـد   يهاکنندهمیاز تنظ يدیمواد گروه جد نیا. شوندمی یافت

 یکیولـوژ یزیف يهـا نقـش  يدارا اهـان یهسـتند کـه در گ   یاهیگ

 شـه یر لینمـو و تشـک   یسلول میتقس ،ییزانیاز جمله جن يادیز

 تیقابل يگروه مواد دارا نیگزارش شده که ا راًی). اخ17( هستند

 نیسیپوتر ها،نیآمیپل نیهستند که از ب ییزاشهیر شینمو و افزا

)PUTکرد و پاسخ را در مـورد  عمل نیشتریب نیری) نسبت به سا

ـ  ي). برا32( خود نشان داده است از ییزاشهیر  تـأثیر بـار،   نیاول

 مشـاهده شـد   تـون یز يهـا شـاخه  يرو ییزاشهیبر ر نیسیپوتر

 فرنگـی، تـوت  هايدر ریزقلمه سینی). همچنین کاربرد پوتر21(

درونی، افزایش شـمار ریشـه    نیسیپوتر سطوح افزایش به منجر

ه کـ  شـد  مشـاهده  اي). در مطالعـه 28( شه شدجا و طول ریهناب

در کشـت درون   MM106 بیسـ  هیـ شاخسـاره پا  يهانمونهزیر

ـ  هـا نیآمـ یکه پلـ  یهنگام ياشهیش روز کشـت اضـافه    نیدر اول

شوند یم ییزاشهیر شیسبب افزا IBAبدون حضور  یشوند حت
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ـ  ــ  نیــا نیهمچن در کنتــرل  هــانیآمــیپــژوهش نشــان داد کـه پل

  ).19دارند (نقش  ییزاشهیر

بـراي   اهییـ مواد گ ريیگرمسمهینواحی معتدل و ن شتریب در

 راتییـ کـه در معـرض تغ   شـود یقلمه از درختانی گرفته مـ  هیته

بـر  از قلمـه عـالوه   جـا نابه يهاشهیر لیقرار دارند و تشک یفصل

 یفصـل  راتییارتباط دارد. تغ يمادر اهیرشد گ طیبه شرا پیژنوت

 لیتشـک  يرو يمـادر  اهـان یگ دهـی گلدما، بارش، طول روز و 

پژوهشـی نشـان    جی). نتـا 6( است مؤثراز قلمه  جانابه يهاشهیر

 بیشـترین  بـه  کـه  هـا قلمـه  آوريداد که زمان مناسب براي جمع

 یکلطـور بـه ). 26( منجر شود، بـه رقـم بسـتگی دارد    دهیشهیر

از  شـتر یب یچـوب  يهـا قلمـه  يبـرا  یـی زاشـه یغلظت مناسـب ر 

 یـی زاشـه یمطلـب در ر  نیـ د اییأ. در تاست یبچومهین يهاقلمه

 تـر یدر ل گـرم یلـ یم 2000چهار رقم آلو گزارش شد که غلظـت  

IBA  ــیم 3000در تابســتان و غلظــت ــریدر ل گــرمیل ــاز ا ت  نی

 یمانو زنده ییزاشهیر نیشتریو فصل خواب، ب زییهورمون در پا

  ).25( داشت همراهبه را هاقلمه

آغـازش رشـد    يد بـرا محـرك رشـ   یهورمون اصـل  نیاکس

ـ ب يمتعـدد  پژوهشـگران . اسـت  جـا نابـه و  یجانب يهاشهیر  انی

را  جـا نابـه  يهـا شهیر لیتشک کیتحر تیقابل نیاکس که اندهکرد

کـار بـرده   بـه  یصـورت خـارج  که به یمصنوع يهانیدارد. اکس

 تـر یرا غنـ  دیاسـ  کیاسـت  -3-ندولیا رهیتوانند ذخیم شوندیم

ـ  هاي). گزارش2( سازند ـ  زی ثیر اکسـین بـر   أادي در خصـوص ت

دهی، سـرعت تشـکیل ریشـه، تعـداد و کیفیـت و      افزایش ریشه

 احتمـاالً  و اسـت  شده ارائه ساقه هايقلمه در هایکنواختی ریشه

 نـوع  ایـن  دهـی ریشـه  بـراي  ماده بهترین اسید بوتیریک ایندول

 اسـت  مـؤثر  هانهگو از زیادي تعداد دهیریشه بر و است هاقلمه

 از استفاده مورد هايخصوص هیبریدهاي بادام غلظت ). در10(

 متفـاوتی  نتـایج  و شده گزارش لیتر در گرممیلی 10000 تا 500

اثـر   یبررسـ  در ).9 و 7 ،1( اسـت  شـده  هئارا خصوص این در

 بـر  کشت بستر نوع و اسید بوتیریک ایندول مختلف هايغلظت

 بیعـی ط هـاي پایه از دورگه ود سخت چوب هايقلمه زاییریشه

درصـد   نیشـتر ی، گـزارش شـد کـه ب   GF677 گـروه هـم  و بادام

 IBA 3000مربـوط بـه غلظـت     شـه یتعداد و طول ر ،ییزاشهیر

ـ بـا بسـتر پرال   تریدر ل گرمیلیم در اثـر   نی). همچنـ 5( اسـت  تی

مدت موالر (بهیلیم چهارو  دو يهابا غلظت نیاستفاده از پوترس

در  گـرم یلـ یم 3000و  1500 يهـا با غلظت IBA) و قهیدق پنج

مشخص شد  GF677 هیپا يهاقلمه ي) روهیثان پنجمدت (به تریل

 مـوالر یلیمدو  نیمربوط به پوترس ییزاشهیدرصد ر نیشتریکه ب

از  تـر یدر ل گـرم یلـ یم 3000بـا غلظـت    IBAکه یدرحال ،است

  ). 14( برخوردار بوده است یکم ییزاشهیدرصد ر

غلظت مناسب هورمـون   نییتوجه به مطالب گفته شده، تع با

ـ دارد، ز ییبسزا تیاهم ییزاشهیدر زمان ر ـ   رای از  شیمصـرف ب

و  شودیم اهیگ یم خوردن تعادل هورمونهحد هورمون سبب به

ـ دل نی). به همـ 8دنبال نخواهد داشت (را به یخوب جینتا ـ ا لی  نی

ـ پا ییزاشهیغلظت از نظر ر نیانجام شد تا بهتر شیآزما  يهـا هی

GN15  يمهم و تجـار  هیپا نیا ریتا مشکالت تکثمشخص شود 

 .شودبرطرف  يتا حدود

  

  هامواد و روش

ـ نمـو م وو رشـد  دهـی گـل  يولوژیب شگاهیدر آزما شیآزما نیا  وهی

انجـام   1394در تابسـتان سـال    زیدانشگاه تبر يدانشکده کشاورز

کـه   GN15 يهاهیپا یخشبمهین يهاشامل قلمه یاهی. مواد گافتی

 سـتگاه یواقـع در ا  ياز درختـان مـادر   يل جـار سـا  يهااز شاخه

 يداخل ظرف حاو درو سپس  شدند هیسهند ته یباغبان قاتیتحق

 هـا، قلمـه  يسازآماده ي. براافتندیانتقال  شگاهیبه آزما عتسربه خی

 15 یبــیبــه طــول تقر يهــاشــده، قلمــه نشیگــز يهــاشــاخه از

 12ر شـامل  تکرار و هر تکرا چهارشامل  ماری(هر ت هیته متریسانت

ـ  هاقلمه) و سپس ته قلمه ـ  لهیوسـ هب  دوحـدود   لیاسـتر  غیـ ت کی

از بافـت چـوب    یکـه قسـمت   يطـور بهشد  دهخراش دا متریسانت

به جوانه موجود در ته قلمـه وارد   یبیآس یشد ول یزخم زیقلمه ن

لـول قـارچکش   در مح یضـدعفون  منظـور بـه  ها. سپس قلمهشدن

قـرار   قـه یدق پـنج مدت به تریلدر  گرمیلیم 3000کاپتان به غلظت 

 3000 و 2000، 1000( نیسـ یپوتر سطح سه در هاداده شدند. قلمه

  در  گـرم یلـ یم 4000(  IBA) وقـه یدقیک مدت به تریدر ل گرمیلیم
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 GN15هاي هیبرید زایی قلمهبر ریشهIBA نتایج تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف پوتریسین و  .1 جدول

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

درصد 

  زاییریشه

تعداد 

  ریشه

درصد 

  زاییکالوس

میانگین طول 

  ریشه

حجم 

  ریشه

طول قسمت 

  دار شدهریشه

تر وزن 

  ریشه

وزن خشک 

  ریشه

 **10/679 **209/187 **3/455 **1179/70  4  تیمار
0/522

** 
7/670** 

0/046
** 

0/001** 

365/9  15  خطا  087/0  299/1  062/0  004/0  131/0  000/0  000/0  

  0  0  51/6  61/8  66/4  07/4  96/8  94/7  ) %( ضریب تغییرات

  درصد یکدار در سطح احتمال معنی **

  

  
حروف غیر مشابه  . IBAوهاي مختلف هورمون پوترسین تحت تاثیر غلظت GNدار شده هیبرید هاي ریشهدرصد قلمه .1 شکل

  اس آزمون دانکن است.دار در سطح احتمال یک درصد بر اسدهنده وجود اختالف معنینشان

  

شـاهد در بسـتر    مـار یهمراه تشدند و به ماری) تهیثان پنجمدت به تریل

ـ پرال ي) حاویکشت (دستگاه کنترل کننده دما و رطوبت نسب بـا   تی

درصـد   90 یو رطوبـت نسـب   گـراد یدرجـه سـانت   22تـا   20 يدما

روز، صــفات شــامل درصــد  40گذشــت  از. بعــد افتنــدیاســتقرار 

ـ  شـه یو تعـداد ر  یـی زانهیشده، درصد پ دارشهیر يهاقلمه  لهیوسـ هب

شـده بـا    دارشـه یو طول قسمت ر شهیشمارش محاسبه شد. طول ر

ورد ابـر  قیاستوانه مدرج (از طر وسیلهبه زین شهیحجم ر و کشخط

 هـا شـه یر يریـ اختالف حجم آب استوانه مدرج قبل و بعد از قرارگ

 وسـیله بـه  هـا شـه یتـر ر وزن  نی. تـوز شـد  يریـ گاستوانه) اندازه در

ـ   یتـال یجید يترازو ـ گانـدازه  منظـور بـه  نیانجـام و همچن وزن  يری

درجـه   70ساعت درون آون بـا دمـاي    48مدت به هاشهیخشک، ر

. شـد  محاسـبه  آنهـا  خشک وزن سپس و شدند داده قرار گرادسانتی

 مـار یو هـر ت  مـار یت پـنج بـا   یتصادف کامالًطرح  صورتبه شیآزما

ـ قلمـه) انجـام شـد. تجز    12 ير (هر تکرار حاوتکرا چهارشامل   هی

 سـه یو مقا 22نسـخه   SPSSنـرم افـزار    وسـیله بـه  هـا داده انسیوار

 یـک دانکن در سطح احتمـال   يادامنه چند آزمون با هاداده نیانگیم

 2013نـرم افـزار اکسـل     وسـیله بهارها نمودرسم  نیدرصد و همچن

  .رفتیانجام پذ

  

  و بحث جینتا

  ییزاشهیدرصد ر

صفت  يبرا مارهایت اثر که داد نشان هاداده انسیوار هیتجز جینتا

ـ    ییزاشهیدرصد ر بـوده   داریدر سطح احتمال یـک درصـد معن

ــت ــدول ( اس ــهی). مقا1ج ــم س ــاداده نیانگی ــان ه ــه داد نش  ک

در صــفت درصــد  نیو اکســ نیپوترســ مختلــف هــايغلظــت

درصـد   نیرتباال. اندبوده متفاوت اثرات داراي هاقلمه زاییریشه

 مــاری) مربــوط بــه تدرصــد 27/62شــده ( دارشــهیر يهــاقلمــه

کـه اخـتالف    اسـت  تـر یگرم در لیلیم 3000با غلظت  نیپوترس

مشخص  یقیتحق ی). ط1 شکل( دارد مارهایت ریبا سا يداریمعن

 را GF677ی خشـب  يهادر قلمه ییزاشهیدرصد ر نیشتریب شد که

  شاهد 
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دهنده وجود مشابه نشان ریحروف غ .IBA و نیمختلف هورمون پوترس يهاغلظت ریثأتحت ت GN دیبریه يهادر قلمه شهیطول ر .2 شکل

 .استدرصد بر اساس آزمون دانکن  یکدر سطح احتمال  داریاختالف معن

  

 نیا اندداشته نیسیترپو موالریلیم چهارو  دو يمارهایت بیترتبه

 IBA مـوالر یلیم 3000 ماریت ییزاشهیبود که درصد ر یدر حال

 یپژوهشـ  یطـ  نی). همچن14شاهد هم کمتر بود ( ماریاز ت یحت

 ییزاشهیبر ر نیسیو پوتر تروژنین دی، پراکسIBA يمارهایت تأثیر

و  یابیــارز GF677 دیــبریه یخشــبمــهیو ن یخشــب يهــاقلمــه

 نیشـتر یب نیسیبا پوتر نیاکس یبیترک يمارهایمشخص شد که ت

چـوب سـخت    يهـا قلمـه  یـی زاوسو کال ییزاشهیرا بر ر تأثیر

درصــد  نیتــرنییحاضــر پــا قیــ). در تحق15( زمســتانه داشــت

کـه   اسـت ) درصـد  07/20شـاهد (  مـار یمربوط بـه ت  ییزاشهیر

بـا غلظـت    نیپوترسـ  مـار یو ت ماریت نیا نیب يداریاختالف معن

ـ ) ندارد که نشان از غلظت کـم ا درصد 79/25( 1000  مـار یت نی

 نظـر  بـه . دارد هـا قلمـه  نیا ییزاشهیمناسب بر ر یاثربخش يبرا

 شتریهم ب تریبر ل گرمیلیم 3000از  نیاگر غلظت پوترس رسدیم

  .میبود زین يبهتر جیشاهد نتا احتماالً شد،یم

درصـد   شیباعث افـزا  IBA ماریمطالعات گذشته، اگرچه ت طبق

 شـود، یمـ  GF677هلو از جملـه   - بادام  دیبریه يهاهیپا ییزاشهیر

بـه   يبـرا  نی. بنـابرا سـت ین مطلوب چندان هاپژوهش نیا جینتا یول

ــت آوردن ــا دس ــا  جینت ــر، ش ــا  دیبهت ــتفاده از س ــاروش ریاس  و ه

 جی). نتا30( باشد کلمش نیا يگشاگره یاهیرشد گ يهاکنندهمیتنظ

درصـد   داریمعنـ  شیمـاده باعـث افـزا    نیکه کاربرد ا دهدینشان م

 قاتیتحق جی) که با نتادرصد 75/48نسبت به شاهد شد ( ییزاشهیر

 یو همکاران در بررسـ  یخانیدارد. سار یپژوهشگران هماهنگ ریسا

 Naphthalenacetic acid (NAA(و  IBAمختلـف  يهـا اثر غلظـت 

 ریچشـمگ  تـأثیر ضمن مشاهده  GN يهاهیپا یشبخ يهاقلمه يرو

درصـد   نیشـتر ینـد کـه ب  کرد انیب ها،قلمه ییزاشهیر يمواد رو نیا

). 23( اسـت  IBA تریدر ل گرمیلیم 1500 ماریبه ت وطبمر ییزاشهیر

دو غلظـت   نیمشخص شد که از ب GF677 يرو گرید یدر پژوهش

در  گـرم یلـ یم 2000 مـار ی، ت IBA تریدر ل گرمیلیم 3000و  2000

بـا   نیپوترسـ  بیـ و ترک ییزاشهیدرصد ر نیشتریدرصد ب 40با  تریل

 لیتشـک  يهـا شهیموجب دو برابر شدن درصد ر دیپراکس دروژنیه

 ).  33( شودیم ییتنهابه IBA ماریبا ت سهیشده در مقا

  

  شهیر طول

ـ  عنـوان به شهیطول ر ـ فـاکتور مهـم در ارز   کی  يهـا قلمـه  یابی

مقدار آن در واحد حجم  که طوريبه شودمیمحسوب  دارشهیر

در جـذب آب و مـواد    اهیـ گ قـدرت  دهنـده نشان عنوانبهخاك 

). 18( مطرح اسـت  یآبو کم مید طیخصوص در شراه ب یمعدن

 زنشـان ا  شـه، یطول ر نیانگیصفت م يبرا انسیوار هیتجز جینتا

ـ     درصــد دارد یـک در ســطح احتمـال   داریوجـود اخـتالف معن

 يبــرا بیــترتبــه شــهیطــول ر نیانگیــم نیشــتری). ب1 (جــدول

ــاي ــانتی IBA )42/7 تیماره ــر)س ــ مت  90/6( 3000 نیو پوترس

ـ ا نیکه ب وريطبه ،شد) مشاهده متریسانت  ریو سـا  مـار یدو ت نی

طول  نیشاهد کمتر ماریوجود دارد و ت داریاختالف معن مارهایت

ـ ). در ا2 شکل( استرا دارا  شهیر  يمارهـا یهمـه ت  شیآزمـا  نی

  

 شاهد 



  ۱۳۹۸ تابستان/ دوم / شماره  نهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

118  

  
به مشا حروف غیر . IBAوهاي مختلف هورمون پوترسین ثیر غلظتأتحت ت GNهاي هیبرید تعداد ریشه تشکیل شده در قلمه .3 شکل

 .استدرصد بر اساس آزمون دانکن  یکدار در سطح احتمال دهنده وجود اختالف معنینشان

  

 جینشان دادند که بـا نتـا   داریمعن شینسبت به شاهد افزا نیپوترس

ـ ) مطابقـت دارد. ا 27( وتنیـ دست آمده از پژوهش تانگ و نبه  نی

طویل شدن و رشـد ریشـه    هانیآمینشان دادند که پل پژوهشگران

 میزان. دهنددر ریشه افزایش می لولیوسیله افزایش تقسیم سرا به

 افـزایش  تمایزیـابی،  منطقـه  در شـدن  طویـل  هنگـام  بـه  پوترسین

طـول   شیبـر علـت افـزا    یلـ یدل توانـد یمـ  یمدع نیا که یابدمی

باشد. دیـده شـده اسـت کـه      شیآزما نیشده در ا ماریت يهاشهیر

  میـزان طـول ریشـه را در آرابیدوبسـیس بـه     هـا نیآمـ یکاربرد پلـ 

 کیـ  ی). طـ 13( افزایش داد درصد 44و وزن آن را تا  درصد 39

 یـی زاشـه یبـر ر  IBAو  نیتأثیر سطوح مختلـف پوترسـ   یشیآزما

و مشخص شد که  یبررس GF677 دیبریچوب سخت ه يهاقلمه

کـرده   جادیا مولیلیم چهار نیپوترس ماریرا ت شهیطول ر نیشتریب

 NAAهمـراه  به تریدر ل گرمیلیم IBA  4000ماریت نیهمچناست. 

 ایـ کامل يهارا در قلمه هاشهیر نیترلیطو تر،یدر ل گرمیلیم 2000

  ).  12( کرد دیتول

  

  شهیر تعداد

 لیتشـک  شـه یتعداد ر نیشتریآمده، ب دستبه يهابا توجه به داده

) و 47/4( تریدر ل گرمیلیم 3000 نیپوترس ماریشده مربوط به ت

ـ   طـوري به است تریدر ل گرمیلیم IBA  4000بعد از آن  نیکـه ب

 مارهـا یت ریبا سـا  یوجود نداشت ول يداریدو اختالف معن نیا

 يبـرا  شهیتعداد ر نیکمتر نکهدارند، ضمن آ يداریاختالف معن

مشخص شـد   ی. در پژوهش)3 (شکل است) 12/2( شاهد ماریت

را  شـه یتعـداد ر  نیشـتر یب تریدر ل گرمیلیم IBA  4000ماریکه ت

تعداد  شی). افزا29( کرده بود دیتول GF677 یخشب يهادر قلمه

در  نیسـ یپوتر ویـژه بـه  هـا نیآمـ یو پل IBAبا  ماریبر اثر ت شهیر

 دهیــ) د17( و همکــاران ویــچــون ل یدانشــمندان يهــاگــزارش

و  نیاسـپرم  ن،یدیاسـپرم  يهـا نیآمیکاربرد پل نی. همچنشودیم

 يهاشهیقابل توجه در تعداد ر شیه باعث افزادر پست نیسیپوتر

 سنتز افزایش باعث هاآمین). در واقع کاربرد پلی24( شد يدیتول

افـزایش   رفـی، ط از. شـود مـی  گیاه بافت در درونی هايآمینپلی

 اولیـه  هـاي ریشه افزایش و میتوزي فعالیت افزایش با هاآمینپلی

 هـم  هـا خالت ژن). همچنین حضور و د3( است همراه جانبی و

 در ریشـه  توسـعه  در آنها نقش که هاستآمینپلی سنتز با مرتبط

  ).16( گیردمی صورت هاآمینپلی حضور

  

  ییزانهیپ درصد

در زمان نمـو   یطیمح ای یدرون طیشرا دهدینشان م نهیپ لیتشک

سـلولی قابـل    میاما براي تقسـ  ستیمناسب ن شهیر لیتشک يبرا

 نـه ی(پ نـه یپ يدارا يهـا رصـد قلمـه  د نیشتری). ب31( قبول است

 ی). وقتـ 4 شـکل ( شـاهد مشـاهده شـد    مـار ی) در تشـه یبدون ر

 ادهقـرار د  یـی زاشـه یر بـراي کشـت مناسـب    طیمحـ  در هاقلمه

 هیـ ال شـود، یمـ  جادیا هاقلمه ینییدر بخش پا نهیپ هیال شوندیم

 ینییقسـمت پـا   دنیپوسـ  معمـوالً  نـه یاز بافـت پ  یناش یحفاظت

 شاهد 
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و  نیمختلف هورمون پوترس يهاغلظت ریثأتحت ت GN دیبریه يها) در قلمهشهیبدون ر نهی(پ شده لیتشک نهیدرصد پ نیانگیم .4 شکل

IBAاستدرصد بر اساس آزمون دانکن  یکدر سطح احتمال  داریدهنده وجود اختالف معنمشابه نشان ری. حروف غ. 

  

  زاییهاي ریشهثیر هورمونأتحت ت GNهاي هاي پایهخشک ریشه هاي حجم و وزن تر ومقایسه میانگین صفت نتایج .2 جدول

 تیمار
  وزن تر ریشه

  (گرم)

  وزن خشک ریشه

  (گرم)

  حجم ریشه

  متر مکعب)(سانتی

Control 0/281d 0/024c 0/417d 

PUT1000 0/326c 0/030c 0/442d 

PUT2000 0/411b 0/037b 0/622c 

PUT3000 0/524a 0/049a 0/912b 

IBA4000 0/504a 0/052a 1/275a 

  دار در سطح احتمال یک درصد بر اساس آزمون دانکن است.دهنده وجود اختالف معنیمشابه نشان حروف غیر

  

ـ مـوارد ال  ی. در برخـ انـدازد یم ریتأخ به را هاقلمه بـه   نـه یپ هی

اطالعـات   گـر ی. از سـوي د کنـد یمـ  کمـک  هاجذب آب قلمه

وجـود   شـه یر لیتشـک  وير نهیپ هیالدر رابطه با تأثیر  یمتفاوت

 اسـتنباط  نیچنـ  4و  1 يهاشکل). با دقت در 20( داشته است

 درصـد  ،شـود بیشـتر مـی   زایـی نـه یکه هرچه درصـد پ  شودیم

 و زایـی ریشـه  هايفراینـد  نشـان  کـه  یابدمی کاهش زاییریشه

مستقل از یکـدیگر هسـتند و هـر دو بـر اثـر شـرایط        زایینهیپ

 تولید لزوماً و شوندمی ایجادسان رطوبتی و حرارتی بیرونی یک

نیست که با تفسیر و نتـایج تحقیقـات    نهیپ ایجاد مستلزم ریشه

 نـه یدر خصـوص تولیـد مسـتقل ریشـه و پ     پژوهشگراندیگر 

  ).11( مطابقت دارد

  

  شهیر حجم

 تـر یبـر ل  گرمیلیم 3000 نیسیپوتر ماریت شه،یصفت حجم ر يبرا

مکعـب) و پـس از    متریتسان27/1را داراست ( زانیم نیا نیشتریب

ـ   يطـور به استمتر مکعب) سانتی IBA )91/0  ماریآن ت  نیکـه ب

وجود دارد، با توجه بـه   يداریاختالف معن مارهایت هیدو و بق نیا

بـا   IBAو  تـر یبـر ل  گـرم یلـ یم 3000 نیسـ یپوتر يمارهـا یت نکهیا

 بنـابراین کـرده،   جـاد یرا ا شـه یطـول و تعـداد ر   نیشـتر یغلظت ب

 نی. کمتـر شـود یمـ  دهیـ د مارهایت نیدر ا زین شهیم رحج نیشتریب

 يداریاخـتالف معنـ   یول استشاهد  ماریمربوط به ت شهیحجم ر

ــ ــا نیب ــاریت نی ــاریو ت م ــیم 1000 نیســیپوتر م ــرمیل وجــود  گ

 هـا دراتیانتقال کربوه نیاکس ماریت شودی). گفته م2 دول(جندارد

 ماریت يهاقلمه ییزاشهیر شی. افزاکندیم لیبه انتهاي قلمه را تسه

 ریذخـا  زیدرولیـ ه شیبـه واسـطه افـزا    يحـدود تا  نیشده با اکس

 شیافـزا  زیـ و ن نیمقـدار پـروتئ   شیافزا ن،یاکس تحت تأثیر ییغذا

است که در مجمـوع همـه مـوارد     یدانیاکسیآنت يهامیآنز تیفعال

  شود.شده می ماریت يهادر قلمه شهیحجم ر شیمذکور باعث افزا

 شاهد 
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(a)  (b)  (c)  (d)  

) شاهد d، 1000پوتریسینc) ، 4000ایندول بوتیریک اسید  b) ،3000پوتریسین  GN :(aدار شده هیبریدهاي ریشهقلمه .5 شکل

 زایی)(کالوس

  

  
مشابه  ریحروف غ .IBAو  نیمختلف هورمون پوترس يهاغلظت ریثأتحت ت GN دیبریه يهاشده در قلمه دارشهیطول قسمت ر .6 شکل

 .استدرصد بر اساس آزمون دانکن  یکدر سطح احتمال  داریدهنده وجود اختالف معناننش

  

  هاشهیتر و خشک ر وزن

بر  گرمیلیم 4000با غلظت  IBA و 3000نیسیپوتر يمارهایت

را هـم در صـفت وزن تـر و هـم در      شـه یوزن ر نیشتریب تریل

 ریبـا سـا   کـه  طـوري بـه کرده اسـت   جادیصفت وزن خشک ا

درصـد  یـک  در سطح احتمال  داریاختالف معن يدارا مارهایت

 مـار یدر هر دو صـفت مـذکور ت   نکهی)، ضمن ا2 (جدول است

را صداقت و  یمشابه جیرا داراست که نتا زانیم نیرشاهد کمت

 افزایش واقع در. اند) در مورد پسته گزارش کرده24( همکاران

 رشـد،  میـزان  افـزایش  بـا  مـرتبط  ریشـه  خشـک  و تر وزن در

اعمال  نیا کیتحر که استبزرگ شدن سلول و  زیتما سیم،تق

  . شودمیانجام  شیآزما نیکار رفته در اهدو هورمون ب وسیلهبه

  

  شده دارشهیقسمت ر طول

 دارشهیطول قسمت ر نیانگی) م1( انسیوار هیمطابق جدول تجز

طـول   نیشتریاست. ب داریدرصد معن یکشده در سطح احتمال 

ــه ت شــده دارشــهیقســمت ر ــوط ب  IBA 4000 )42/7 مــاریمرب

 97/3( شــاهد مــاریت يمقــدار بــرا نیــا نیو کمتــر متــر)ســانتی

). هـر چـه طـول قسـمت     6 و 5 شـکل ( شد) مشاهده متریسانت

 از پـس  هاقلمه یمانباشد، احتمال بقا و زنده شتریشده ب دارشهیر

 کیـ  ی). طـ 13( شـود مـی  شـتر یکشـت ب  یاصـل  بستر به انتقال

 شاهد
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 یـی زاشـه یبر ر IBAمختلف  يهاغلظت تأثیر يکه رو یپژوهش

مشخص  ،شدانجام  6 سالیج هیپا یخشبمهیو ن یخشب يهاقلمه

 IBA ماریبه ت طشده مربو دارشهیطول قسمت ر نیشتریشد که ب

  ).8( است تریدر ل گرمیلیم 1000با غلظت 

  

  بقاي دانهال درصد

 بقـاي  و مانـده  زنده هابا توجه به مشاهدات عینی، تمامی دانهال

 IBA يحاو تیمارهاي اگرچه. کردند حفظ انتقال از پس را خود

شادابی بیشتري نسبت به تیمار شـاهد نشـان دادنـد     نیسیو پوتر

  ان داده نشده است).نش ها(داده

  گیرينتیجه

 یـی زاشـه یر بر IBA و نیپژوهش از تأثیر مثبت پوترس نیا جینتا

ـ پا یخشـب مـه ین يهـا قلمه ـ بریه هی دارد، بـه   تیـ حکا GN15 دی

مختلف هورمـون مـورد اسـتفاده در     يهاغلظت نیکه ب ياگونه

وجود دارد. در کـل   یتفاوت فراوان یابیو صفات مورد ارز ماریت

بـا   IBAو پس از آن  تریدر ل گرمیلیم 3000 نیپوترس يمارهایت

صـفات   يعملکرد را بـرا  نیبهتر تریدر ل گرمیلیم 4000غلظت 

ـ  عنـوان بـه  اننـد تویشده داشـتند و مـ   ادی  يمناسـب بـرا   یغلظت

   ند.شو یمعرف GN15 يهان قلمهکرد دارشهیر
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Abstract 

In order to investigate the effect of putrescine and auxin (IBA) on rooting of semi-hardwood cuttings of the GN15 
hybrid rootstocks, an experiment was conducted at the Flower Biology Laboratory of Faculty of Agriculture, Tabriz 
University in 1994. Cuttings were obtained from Sahand Gardening Research Station. This experiment was conducted 
in a completely randomized design with four replications and five treatments including IBA at 4000 mg/L for 5 
seconds, Putrescine at three levels of 1000, 2000 and 3000 mg/L for 1 minute as well as control treatment. The results 
showed that all traits such as rooting percentage, root volume, mean length of rooted portion, root number and root 
length were affected by the treatments. The highest percentage of rooting (62.27%) was observed in Putrescine 
treatment with a concentration of 3000 mg/L, so that it was significantly greater than the other treatments. IBA at 4000 
mg/L had the highest root portion and root volume so that it was significantly greater than the other treatments. 
Putrescine at 3000 mg/L and IBA at 4000 mg/L led to the greatest root length, root number and fresh and dry weight so 
that they were significantly greater than the other treatments. Also, the control treatment showed the highest percentage 
of callus. Overall, putrescine at 3000 mg/L and then IBA 4000 at mg/L had the greatest positive effects on these traits, 
and could be considered as good practices for rooting GN15 cuttings. 
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