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 خالصه

 
. زمایش افزونش با قلمه های چوب نرم، چوب سخت و خواباندن مورد بررسی قرار گرفت              آدر این   

در روش  . شدند میلی گرم در لیتر تیمار     3000و  2000 ؛    1000 ، 0 به غلظتهای     IBAنقلمه ها باهورمو  
ازمایش در  .خواباندن شاخه های یکساله که خمش پذیر بودند به صورت افقی روی بستر افکنده شدند               

بررسی صفات در قلمه ها بر اساس  درصد ریشه          .قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد        
ر روش خواباندن بر    زایی  ،تعداد و طول  ریشه های درجه یک ودو و  طول قسمت ریشه دار شده ود                   

اساس درصد نهالهای ریشه دار شده ؛ تعداد ریشه وطول نهال های ریشه دار شده صورت گرفت ریشه                   
. 3000و2000؛1000؛0 درصدبه ترتیب در غلظت های          55 و 60؛75؛65زایی قلمه های چوب نرم        

ودو؛ طول قسمت   افزایش غلظت هورمون باعث افزایش تعداد ریشه های درجه یک           . میلیگرم در لیتربود  
  درصد نهال های     3/73در روش خواباندن    .دریشه دار شده وتشکیل کالوس و کاهش طول آنها گردی          

 .تولید شده ریشه دار شدند
 

 ، اکسین رشد، قلمه، تکثیر رویشی، خواباندنIBAهای گیالس، ه پای : كليدي   واژه هاي
 

 مقدمه
 و  يكي از راههاي رسيدن به هدف احداث باغهاي يكدست          

يكنواخت استفاده از پايه هاي رويشي گزينش شده و دو رگه                
گيالس به عنوان محصولي پر مصرف در صنايع               .مي باشد  

تبديلي؛شيريني پزي و تازه خوري مطرح مي باشدكه عمال به             
دليل مشكالت ناشي از هم اندازه نبودن درختان براي انجام               

ي كافي را   مكانيزه عمليات داشت و برداشت پرورش ان سود اور         
ندارد از اين رو امروزه از پايه هاي معرفي شده به روش گزينش              

 . يا دورگه در احداث باغهاي گيالس استفاده مي شود
اين . مي باشد F12/1 يكي از پايه هاي معروف گيالس پايه          

از نهال هاي بذري مازارد در ايستگاه             ١٩٣٣پايه در سال       
 اين پايه با همه     . آمد تحقيقاتي ايست مالينگ انگلستان به دست     

 

ارقام گيالس سازگار است ودر دامنه وسيعي از خاكهاي لومي تا            
رسي لومي كه تهويه مناسبي ندارند رشد مي كند و همچنين به            
شانكر سودوموناس؛پوسيدگي طوقه و ريشه؛نماتد ريشه؛آرميالريا      

ا ما به ورتيسيليوم و گال      ) ٢٨ ، ٢٠،  ٤،١٠(و فيتوفترا مقاوم است   
 ). ٢٠(ه و برگ نقطه اي حساس استطوق

F12/1تالشهاي زيادي براي ريشه زايي قلمه هاي پايه              
صورت گرفته است كه از آنها نتايج متفاوتي گزارش شده                  

آزمايشاتي را براي ريشه دار         )١٩٧٩(زينزيك و گرزيب    .است
 ٤٠٠٠ تا ٢٥٠٠كردن قلمه هاي چوب نرم اين پايه با غلظتهاي           

ول بوتريك اسيد و نفتالين استيك اسيد         ميليگرم در ليتر ايند    
١٩٧٠آنها ريشه زايي قلمه ها را در سال              ). ٥(انجام دادند    

 و ١٩٧١و در سالهاي    % ١٣ برابر   NAA ميليگرم   ٣٠٠٠درغلظت  
 

 شاهپور خانقلي: مكاتبه كننده
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اعالم % ٦٩تا  % ٦٨و  % ٤١تا  % ٣١ به ترتيب     IBA با    ١٩٧٢
٧ و ٩/١١؛١١/٩ريشه زايي شاهد در سه سال متوالي برابر         . كردند

ريشه زايي قلمه   ) ٢٢(اشمال شيد و موته      ). ٥(درصد بود  ٥٤/
 درصد  ١٧هاي چوب نرمي را كه اواخر خرداد گرفته بودند                 

درصد ريشه  ٢٠) ٨(درحاليكه البرازي و اسكاب      . گزارش كردند 
ريشه زايي اينگونه قلمه    ) ١٥(ماكووياك    . زايي را اعالم نمودند   

 . درصد اظهار كرد٣/١٦ تا ٤/١٢ها را 
ي مبني بر اثرات مثبت كاربرد هورمون اكسين بر              مدارك

در بررسي ريشه   ) ٢٣(اسپتمان  . وجود دارد    F12/1 ريشه دهي 
زايي قلمه هاي چوب نرم گيالس با هورمون  تاثير آن بر تعداد و              

بنا بر برخي گزارشات غلظتهاي پايين      . طول ريشه رانتيجه گرفت   
 و قطر آن    اكسين سبب كم شدن تعداد ريشه اما افزايش طول          

مي گردد اما در غلظتهاي باال تعداد ريشه افزايش و طول و                  
همچنين اعالم شده كه كاربرد غلظتهاي       ). ٢٦(قطركاهش يافت 

از غلظتهاي پايين با مدت زمان       )ثانيه  ٥(باال با مدت زمان كم       
يكي ديكر از اثرات مفيد كاربرد هورمون        ). ٦(زياد مفيدتر است    

با اينكه  ).٢٦(ر شده قلمه مي باشد    افزايش طول قسمت ريشه دا    
ريشه زايي قلمه هاي چوب سخت در ساير گونه هاي جنس                

اما در مورد گيالس با موفقيت        )١٨(آلوسا گزارش شده است       
از عوامل مسبب در اختالف گزارشات        )١٢(همراه نبوده است     

) ١،٢٤(ريشه زايي اين گياه  مي توان به نونهالي پايه مادري               
و شرايط محيطي محل پرورش گياه مادري         زمان گرفتن قلمه     

 ).٢٣،٢٤،٢٦(اشاره كرد
    خواباندن يكي از روشهاي تكثير غير جنسي براي برخي          

اين روش مشكالت قلمه گيري را        .از گياهان محسوب ميشود    
يكي از  .ندارد و با ان به گياهان بزرگتري مي توان دست يافت             

پاي شمالي   در ارو    F12/1معمولترين روشهاي ازدياد پايه        
در بررسي روشهاي مختلف خواباندن        .خواباندن افقي ميباشد   
 درصد بيشترين نهال ريشه دار را         ٣/٧٦روش خواباندن افقي با    

 ).  ١٥(توليد كرد
بررسي امكان ريشه زايي قلمه      .١لذا اين آزمايش به منظور      

ها   تعيين درصد ريشه زايي قلمه    .٢ نرم و چوب سخت      وبهاي چ 
  بر كيفيت    IBAبررسي اثر   .٤ و   IBAمناسب  تعيين غلظت   . ٣

 .ريشه دهي انجام گرفت

 ها مواد و روش
  گيالس   F12/1 از پايه هاي     متواليسال  دو  مواد گياهي در    

موجود در ايستگاه تحقيقات كشاورزي وابسته به بخش تحقيقات         
باغباني مؤسسه اصالح و تهيه نهال و بذر واقع در كالردشت                

درجه و  ٥١ين منطقه در طول جغرافيايي      ا. مازندران تهيه شدند  
 ١١٠٠دقيقه در ارتفاع    ٣١ درجه و    ٣٦ دقيقه شمالي و عرض      ١١

متري از سطح دريا واقع شده است و در تمام ماههاي سال                  
قلمه ها بعد از تهيه به گلخانه بخش باغباني         . بارندگي و مه دارد   

 .مؤسسه اصالح و تهيه نهال و بذر منتقل شدند
هيه قلمه چوب نرم گيالس وقتي است كه ته          بهترين زمان ت  

شاخه ها شروع به چوبي شدن كرده و نوك شاخه در حال رشد              
 باشد اما تردي و آبكي بودن خود را از دست داده باشد                     

در اين آزمايش شاخه هايي با صفات شرح داده          ). ٢٤ ،٢٦ ،٢٣(
  سانتيمتر با    ٥٠ تا ٣٠شده از پايه هاي چهار ساله و  به طول             

قطر اين شاخه ها حدود      . گره هاي طبيعي  انتخاب شدند        ميان
هاي اول و دوم     قلمه ها در اواخر تيرماه سال       .نيم سانتيمتر بود  

؛ صبح زود تهيه و بالفاصله به گلخانه مورد نظر منتقل             آزمايش
 شدند،

سنگريزه به ترتيب   / ماسه  / محيط كشتي متشكل از پراليت      
نگريزه قبال با بخار ضد      ماسه و س  . تهيه گرديد  ٢/١/١با نسبت   

گلدانها نيز با قارچكش بنوميل ضد عفوني شده         .عفوني شده بود  
 ابتدا محلول   IBAبراي تهيه غلظتهاي مختلف هورمون       . بودند
 ميليگرم در ليتر آماده شد و سپس غلظتهاي                ٤٠٠٠پايه  

 ميليگرم در ليتر از آن تهيه                   ٣٠٠٠و    ١٠٠٠،٢٠٠٠
 .ر يخچال نگهداري شدندمحلولها تا زمان استفاده د.گرديد

 سانتيمتر  ١٥قلمه ها از شاخه هاي تهيه شده به طول               
طوري بريده شدندكه برش تحتاني دقيقا زير يك جوانه و برش             

 سانتيمتري جوانه بودند    ٢ تا   ١انتهايي به طور مورب به فاصله        
 برگ نگهداري شدبه منظور جذب بهتر آب         ٣تا  ٢روي هر قلمه    

 كالوس ته قلمه ها در سه طرف به            و هورمون و تشكيل بهتر     
 سانتيمتر با تيغ استريل طوري زخم زني شد كه قسمتي           ٢طول  

 ثانيه با   ٦ تا   ٥سپس قلمه ها به مدت      .از چوب نيز بريده گرديد    
از آب مقطر به عنوان      . غلظتهاي مختلف هورمون تيمار شدند     

 در  ٢در نهايت قلمه ها با قارچكش بنوميل        .شاهد استفاده گرديد  
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  سانتيمترو به     ٤ و فاصله     ٥ار ضد عفوني شده و به عمق           هز
سپس گلدانها طبق    . عدد در هر گلدان كاشته شدند         ٥تعداد  

نقشه آزمايشي بلوك كامل تصادفي با چهار تكرار زير تونل مه              
 دقيقه يكبار و به       ٤٠سيستم مه پاش هر       . پاش چيده شدند   

انيه  ث ٢٠ تا ١٥ ثانيه پاشش داشت پاشش مؤثر         ٣٠تا  ٢٠مدت  
تا ١٨ و شبها    ٢٦تا  ٢٤در مدت آزمايش دماي گلخانه روزها       . بود
خنك كردن گلخانه با پنكه هاي تعبيه        . درجه سانتيگراد بود   ٢٠

شده در ديوارها صورت مي گرفت رطوبت نسبي محيط قلمه ها            
 درصد بود در روز هاي گرم تابستان براي كاهش               ٩٠ تا    ٨٠

 درصد نور را عبور      ٥٠ تا   ٤٥شدت تابش و گرما از تورهاي كه         
در طول مدت آزمايش چند بار          .مي دادند استفاده مي شد       

 .سمپاشي عليه بيماريهاي قارچي صورت گرفت
قلمه هاي چوب سخت نيز يك بار در اواخر آذر ماه و بار                 

در اين  . ديگر در اواخر اسفند ماه از همان پايه ها تهيه شدند             
 تيمار در نظر گرفته     مرحله محل قلمه بر روي ساقه نيز به عنوان        

 سانتيمتر بوداز   ٧٠طول شاخه هاي گزينش شده حداقل         . شد
 سانتيمتري به ترتيب از نوك شاخه به         ١٥هر شاخه چهار قلمه     

سمت ته آن  طوري بريده شدند كه برش ته قلمه زير يك جوانه              
 سانتيمتر مانده به جوانه و به صورت مورب         ٢تا  ١و برش فوقاني    

قلمه هاي قسمت ته شاخه بيشتر از قسمت         مسلما قطر   .زده شد 
نحوه تهيه هورمون و محيط كشت و زخم زني         .انتهايي شاخه بود  

 عدد  ١٠همانند قلمه هاي چوب نرم انجام شد اما در هر گلدان             
 تيمار در سه تكرار در قالب        ١٦اين آزمايش با    .قلمه كاشته شد  

دماي گلخانه محل     . طرح بلوك كامل تصادفي انجام شد          
 هفته  ٢بعد از   .  درجه سانتيگراد بود   ١٢ تا   ١٠ري قلمه ها    نگهدا

جوانه هاي روي قلمه ها متورم شده و شروع به باز شدن كردند              
 درجه سانتيگراد افزايش داده شد و سيستم        ٢٠ تا   ١٨لذا  دما به     

 ثانيه پاشش مؤثر     ٢٠ دقيقه يكبار با       ٥٠مه پاش با پاشش       
 .تنظيم شد

در اسفند ماه صورت گرفت نيز      درمرحله دوم قلمه گيري كه      
گياهان مادري، نحوه تهيه قلمه ، تيمارها و نقشه آزمايش همان            
بود كه در آذر ماه انجام شده بود اما در اين مرحله براي تسريع               
در تشكيل كالوس قلمه ها بعد از دريافت تيمارها بطور معكوس            

 ٥ در جعبه هايي كه تا ارتفاع      ) نوك قلمه پايين و ته آن باال        (

سانتيمتر به لبه از ماسه و سنگريزه مرطوب پر شده بودند قرار              
داده شدند و بقيه جعبه با خاكبرگ  پر شد بطوريكه ته قلمه ها               

اين كار براي گرم شدن ته قلمه صورت        .در اين بخش قرار گرفت    
 هفته كه    ٢بعد از    .گرفت تا تشكيل كالوس را سرعت بخشد         

 عدد در   ١٠مه ها به تعداد     كالوس در ته فلمه ها تشكيل شد، قل       
و طبق  . هر گلدان حاوي  محيط كشتي مشابه قبل كاشته شدند         

نقشه آزمايشي بكار برده شده در اذر ماه زير سيستم ميست                
 .چيده شدند

روش خواباندن در ايستگاه تحقيقات كشاورزي واقع در              
در اين روش شاخه هاي يكساله از       .كالردشت مازندران انجام شد   

 ساله به صورت افقي روي بستر قرارداده شدند          ٣هال  گياهان نون 
شكل در زمين نگهداشته شده و روي         Vو با گيره هاي جوبي       

وقتي كه شاخه هاي نورسته به      . سانتيمتر خاك ريخته شد    ٥آنها  
 سانتيمتر رشد كردند خاكدهي مرحله اول و بعد از             ١٥اندازه  
سانتيمتر شدند خاكدهي مرتبه دوم صورت                ٢٥آنكه    
عمليات داشت از قبيل آبياري ؛ تغذيه ؛مبارزه با علفهاي            .گرفت

 .هرز و بيماريها طبق روال معمول صورت گرفت
 قلمه براي بررسي صفات      ٥در پايان آزمايش از هر تيمار         

  با نرم     ANOVAمورد ارزيابي قرار گرفت و داده ها به روش           
  تجزيه وتحليل شدند و مقايسه ميانگين ها با          MSTATCافزار  

صفات مورد  . تفاده از روش چند دامنه اي دانكن صورت گرفت        اس
تعداد ريشه هاي   . ٢درصد ريشه زايي      .١ارزيابي عبارت بودند از     

درجه يك  ، اين ريشه ها كه مستقيما از روي قلمه يا كالوس                 
بيرون امده بودند در صورتي كه بيش از يك سانتيمتر طول                

 درجه دو،اين     تعداد ريشه هاي    .٣.داشتند شمارش گرديدند    
ها از روي ريشه هاي درجه يك بيرون آمده بودند و در                 ريشه

. ٤.صورتي كه بيش از يك سانتيمتر طول داشتند شمارش شدند         
طول قسمت ريشه دار شده     . ٥طول ريشه هاي درجه يك و دو         

 .ته قلمه
 

 نتايج و بحث
  بر صفات مورد      IBAنتايج نشان داد كه كاربرد هورمون         

 ميليگرم در   ١٠٠٠بنا بر نتايج غلظت      .  مي گذارد  ارزيابي تاثير 
 باالترين درصد ريشه زايي را در قلمه هاي چوب نرم            IBAليتر  
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كه از گزارشات منتشر شده          ) ١شكل   (سبب شده است       
 درصد ريشه   ٦٥قلمه هاي شاهد     ). ٥،٨،١٥،٢٢(بيشترمي باشد 

در سه سال    ) ٥(زايي داشتند در حاليكه زينزيك و گرزيب            
 اعالم  ٧/٥٤ تا   ١١/٩براي اين پايه ريشه زايي شاهد را از         متوالي  
اين اختالف مي تواند ناشي از زمان قلمه گيري ، عوامل             .كردند

استراچ و  ). ١(نونهالي  و متفاوت بودن شرايط محيطي باشد           
تاثير ز مان قلمه گيري بر ريشه زايي را بسيار             ) ٢٤(همكاران  

رده اند كه در صورت      برخي گزارشات اظهار ك    .مهم دانسته اند  
انتخاب درست زمان قلمه گيري نيازي به كاربرد هورمون                

 ميليگرم در ليتر ريشه زايي كاهش       ٣٠٠٠در غلظت   ). ٢٣(نيست
معني دار يافته است با توجه به اينكه قلمه هاي چوب نرم حاوي             
برگ هستند بنا بر اين قادر به ساخت اكسين و كوفاكتورهاي              

تيجه وجود مقدار كمي هور مون در          ريشه زايي بوده و در ن        
مراحل اوليه ريشه زايي به افزايش سرعت و درصد ريشه زايي              
منجر مي گردد در حاليكه غلظتهاي باال مي تواند با ايجاد                  
مسموميت باعث مرگ قلمه ها شده و درصد ريشه زايي را پايين            

                                                ).١٣( آورد
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 بر درصد ريشه زايي قلمه هاي IBA اثر غلظت هاي مختلف -١شكل 
 . گيالسF12/1چوب نرم پايه 
 . درصد معني دار است٥اختالف ها در سطح 

 
 بسيار متغير   F12/1درصد ريشه زايي قلمه هاي چوب نرم         

اختالف در شرايط   گزارش شده  است كه دليل آن مي تواند              
داخلي  محل پرورش گياهان مادري و سن آنها،زمان قلمه گيري         

و همچنين مقدار كربوهيدرات بر ريشه زايي قلمه مؤثر مي                
باشند كه مقدار آنها در بافت تابع فصل ،  و تفاوت شرايط محل               
كاشت قلمه ها براي ريشه زايي مي باشد مقدار مواد و تركيبات             

 ست رشد و عوامل ذكر شده مي باشد           فنلي و ليگنين در پو      
در برخي گزارشات عنوان شده كه تغيير در فتوپريود و          ). ١٤ ،٧(

 تابش گياه مادري بر مراحل تشكيل ريشه نابجا اثر مي گذارد             
ميزان مواد بازدارنده و تسهيل كننده رشد در طول فصل             ). ٩(

 كند و در نتيجه براي هر گونه گياهي زمان گرفتن          رشد تغيير مي  
). ١٩(قلمه كه بر ريشه دهي نيز تاثير بسزايي دارد فرق مي كند            

نونهالي گياه مادري نيز بر ريشه دار شدن قلمه ها تاثير مستقيم            
چون در اين حالت ، گياه در مرحله رشد رويشي بسر            ). ٢٤(دارد

 .مي برد و ريشه زايي نيز يك نوع رشد رويشي است
ده است تعداد      نشان داده ش      ٢    همانطور كه در شكل       

 ريشه درجه يك تابع غلظت هورمون بود بطوريكه تعداد ان از             
 ميليگرم رسيد كه     ٣٠٠٠ در غلظت     ٧٥/٣٥ در شاهد به      ٥/٧

آزمايشات بر روي ساير    . بود) ٢٦(مطابق با نتايج واگنر و اپريتا          
 گونه هاي گياهي نيز نتايج مشابهي در بر داشته است                    

ن باعث افزايش ساخت هورمون     كاربرد اكسي ). ٢٨ ،٢٣ ،١٣ ،١١(
و ) ٢(كه از رشد طولي جلوگيري مي كند         ) ٩( اتيلن مي گردد  

به اين ترتيب كاهش طول ريشه با افزايش تعداد ان جبران                
 .گردد مي

تعداد ريشه درجه دو نيز تحت تاثير هورمون قرار گرفت              
 ٣٠٠٠ در غلظت     ٥/٣١ در شاهد به      ١٩بطوريكه تعداد آنها از      

 اختالف  ٣٠٠٠و  ٢٠٠٠از اين جنبه بين غلظت        .افزايش يافت 
 ميليگرم  ١٠٠٠معني دار وجود ندارد اما هر دو آنها با غلظت              

چنين تاثيري قبال نيز     . اختالف معني داري را نشان مي دهند        
  ).١٩،٢١( گزارش شده است
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 در غلظت    ٣/٢ در شاهد به       ٥,٥ميانگين طول ريشه از       
طول ريشه  ). ٣شكل  ( ميليگرم در ليتر  كاهش يافت           ٣٠٠٠

شاخص بسيار مهمي درارزيابي قلمه هاي ريشه دار شده مي              
چون مقدار آن در واحد حجم خاك نشان دهنده قدرت          ) ٣(باشد

البته طول كل   ).٢٠(گياه در جذب اب و مواد غذايي مي باشد           
ريشه در قلمه عالوه بر اندازه ريشه به تعداد آن در قلمه بستگي              

بنا بر اين بهترين غلظت هورموني ان است كه حاصلضرب            .دارد
يشترين مقدار  تعدادريشه در ميانگين طول ريشه در آن غلظت ب         

. باشد و اين مقدار اختالف معنا داري با ساير غلظتها داشته باشد           
مشاهده مي گردد كه باالترين تعداد ريشه        ) ٢(با توجه به شكل   

 ميليگرم در ليتربدست     ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠به ترتيب در غلظتهاي       
اما چون بين آنها اختالف معنا داري وجود ندارد              .آمده است 

ظر گرفتن ميانگين طول ريشه غلظت         بهترين تيمار با در ن       
كاهش طول ريشه در غلظتهاي     . ميليگرم در ليتر مي باشد     ٢٠٠٠

باالتر احتماال به دليل افزايش سنتز اتيلن ناشي از كاربرد اكسين           
 .مي باشد
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رجه يك  بر طول ريشه هاي دIBA اثر غلظت هاي مختلف -٣شكل 
اختالف هاي در سطح .  گيالسF12/1دو در قلمه هاي چوب نرم پايه 

 .معني دار است% ٥
 

يكي ديگر از شاخص هاي ريشه زايي طول قسمت ريشه دار           
شده است كه بعنوان عاملي براي استقرار بهتر گياه در محيط              
كشت و نيز افزايش تعداد ريشه درجه يك مد نظر قرار مي                  

ن داد كه كاربرد هورمون تاثير معنا داري بر          آزمايش  نشا  . گيرد
سانتيمتردر شاهد به   / ٥اين فاكتور دارد بطوريكه اندازه آن  از           

 ميليگرم در ليتر رسيد و شاهد با             ٣٠٠٠ در غلظت      ٨٧/٤
كمترين مقدار با همه غلظتها اختالف معنا دار داشت  اما بين               

). ٤شكل( احتالف معنا دار وجود نداشت     ٣٠٠٠و٢٠٠٠غلظتهاي  
افزايش طول قسمت ريشه دار شده احتماال به دليل انتشار                
هورمون در ته قلمه مي باشد كه در نتيجه آن بخش بيشتري از              

چنين اثري قبال نيز    . ته قلمه تحريك به ريشه دهي مي شود           
 .)٢٦(گزارش شده است
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 . معني دار است
 

قلمه هاي چوب سخت مرحله اول كه در اواخر پاييز جمع             
آوري شده بودند سه هفته بعد مورد بررسي قرار گرفتند و                 

ورم و در حال    تشكيل كالوس در انها مشاهده نشد اما جوانه مت          
) ميست(باز شدن بودند به همين دليل تحت سيستم مه پاش             

 روز ته قلمه ها كالوس تشكيل شد اما         ١٠بعد از   .قرار داده شدند  
فلمه هاي  .بعد از سه هفته عليرغم ضدعفوني كردن ، پوسيدند            

چوب سخت مرحله دوم بعد از دو هفته كالوس تشكيل شد  و               
اورده شده و در گلدانهايي محتوي      در اين هنگام از جعبه بيرون       

محيط كشت  با تركيب و نسبتهاي  قبلي كاشته و تحت سيستم             
مه پاش قرار داده شدند اما اين قلمه ها نيز دچار پوسيدكي                 

 .شده و جوانه هايشان باز شد و از بين رفتندكالوس 
در اين آزمايش مشخص شد كه ميزان باز شدن جوانه ها و              

 . حت تاثير غلظت هورمون قرار مي گيردمقدار تشكيل كالوس ت
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در قلمه هاي شاهد كالوس تشكيل نشد اما بيشترين مقدار           
همچنين .  ميليگرم در ليتر تشكيل گرديد        ٣٠٠٠در غلظت    

كاربرد هورمون باز شدن جوانه ها را كاهش دادبطوريكه در قلمه           
 ميليگرم در ليتر باعث تشكيل      ٣٠٠٠چوب سخت  انتهايي تيمار      

ياد و كم شدن ميزان باز شدن جوانه ها گرديد بنا بر               كالوس ز 
 با تاثير مثبت بر سنتز اتيلن از باز شدن جوانه ها            IBAگزارشات  

نكته جالب در بررسي قلمه هاي چوب        ). ٢٤(جلوگيري مي كند  
سخت مرحله دوم اين بود كه برخي از جوانه ها ي روي قلمه                

 بودند و درته     سانتيمتر رشد كرده   ٥ تا   ٤تاريك رويي كرده و      
. ساقه شان يعني در محل اتصال به قلمه ريشه تشكبل شده بود            

پيشنهاد مي شود كه آزمايشاتي نيز در رابطه با اينگونه تكثير كه            
 .ميتوان آن را روش قلمه خوابانده ناميد انجام شود

بطور كلي تكثير پايه هاي گيالس با قلمه هاي چوب سخت            
 در صورت عدم استفاده از       مشكل بوده و ريشه دهي ضعيف آن       

ريشه زايي در   ). ١،١٢،٢٦(حرارت تحتاني قبال گزارش شده است     
قلمه هاي چوب نرم در صورت فراهم كردن شرايطي كه از                 

به دليل  )  سيستم مه پاش  (پژمرده شدن برگها جلوگيري كند     
نقش مثبت برگها در سنتز مواد غذايي و هورمونها و مواد كمك             

سلولهاي بافتهاي آنها براي غير اختصاصي      هورموني و توان بهتر     
 باشد شدن  نسبت به قلمه هاي چوب سخت بهتر مي                    

)٢٧ ،٢٣، ١٧، ١٦ ،١٣ ،١٢ ،١(. 
بنا بر نتايج اين تحقيق تكثير اين پايه با قلمه هاي چوب                
نرم با يا بدون كاربرد هورمون موفقيت آميز مي باشد مشروط بر             

تكثير اين پايه با     . ددآنكه زمان قلمه گيري درست انتخاب گر        
قلمه هاي چوب سخت نيازمند سيستم حرارت تحتاني و نيز              
سيستم ميست مي باشد هر چند كه نتايجي به خوبي قلمه هاي            

 .چوب نرم بدست نخواهد آمد

در پايان فصل رشد هرسال؛ارزيابي شاخه هاي خوابانده شده         
 نهال  بر اساس تعداد نهالهاي ريشه دار شده ؛تعداد ريشه و طول           

 نهال كه به طور تصادفي انتخاب شده         ٥هاي ريشه دار شده در      
 .امده است) ١(كه نتايج آن در جدول . بودند؛صورت گرفت

در مقايسـة  روش خوابـاندن و قلمـه زدن مشـخص شـد كه در                 
 ١٠٠روش ازديـاد بـا قلمـه چوب نرم در بهترين حالت از يك شاخة                

 آورد امــا در روش  نهــال ريشــه دار بدســت٥ســانتيمتري مــي تــوان 
اما از نظراندازه نهال    . كـاهش مي يابد    ٩٧/٣خوابـاندن ايـن تعـداد بـه         

 سانتيمتر  ٣٢ سانتيمتر نسبت به قلمه زدن با        ٥/٦٠روش خوابـاندن بـا      
 .برتري دارد

در خواباندن شاخه بايد برخي از جوانه هاي روي آن تحريك           
گي به توليد شاخه شونددر حالت افقي به علت كاهش اثر چير             

براي بهبود توليد ريشه     . انتهايي اين تحريك صورت مي گيرد       
درصد )١.(كاربرد هورمونهاي ريشه زايي نيز توصيه شده است           

 درصد گزارش   ٣/٧٦توليد نهال ريشه دار شده براي اين پايه            
 درصد ان را     ٣/٧٣كه نتيجه اين ازمايش با        )١٥(شده است      
 .  تاييد مي كند

 هاي   گيري شده پايهنتايج صفات اندازه -١جدول
  گيالسF12/1خوابانده شده

 صفت اندازه گيري شده                                              نتيجه
 ١٥كل تعداد نهال بدست امده                                           

 ١١      تعداد نهال ريشه دار شده                                      
 ٣      توسط نهال بدست امده از هر گياه مادري                  م

 ٥/٦٠     متوسط طول هر نهال ريشه دار شده                         
 ١٦       متوسط تعداد ريشه در هر نهال                              

 ٥/٧٥                   طول شاخه خوابانده شده                        
 ١/٢٥    طولي از شاخه كه يك نهال ريشه دار توليد كرده          

 ٣/٧٣درصد توليد نهال ريشه دار                                         
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SUMMARY 

 
This study was conducted to evaluate soft as well as hardwood cutting and 

trench layering for propagation of F12/1 rootstock. The effect of IBA on rooting 
of soft and hardwood cutting in this rootstock also studied. The IBA treatments 
were 0, 1000, 2000 and 3000 mg/l. the experimental design was a randomized 
complete block one with four replications. Evaluation was on the basis of the 
rooting percentage, number and length of first and second grade roots as well as 
length of rooted portion of cutting. In softwood cuttings the rooting percentages 
were 75%, 65%, 60% and 55% in 1000, 0 (control), 2000 and 3000 mg/l, 
respectively. Number of first and second grade roots, length of rooted portion 
and callus formation increased with increase in concentration of IBA but the 
lengths decreased, although there was no significant difference observed among 
some IBA concentrations. As for hardwood cuttings callusing occurred but 
cuttings rotted and didn’t from roots. In layering operations on overall 73.3% of 
shoots on layered stems were rooted.  

 
Key words: Sweet cherry rootstock, Vegetative propagation, Cutting, IBA,  
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