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Abstract
In order to determine the most appropriate medium as
well as the best concentration of Indole butyric acid
(IBA) for rooting cuttings of olive varieties in terms of
greenhouse Conservalia was done in 2016. This
experiment was conducted in a completely randomized
factorial design. To perform the study, three perlite
medium (control), sand+ perlite and perlite+ Coco peat
also the concentrations of 0, 1000 and 2000 ppm IBA
hormone was used. The traits rooting percentage, number
of main and lateral roots, length of roots, root length,
fresh weight and root dry weight, fresh weight and dry
weight of cuttings and chlorophyll a and b were studied.
The results of analysis of variance showed that the
majority of traits for hormonal treatment and three traits
(rooting percentage, number and weight of root cuttings)
for the treatment medium at 1% and 5% probability level
was significant. Survey results show that perlite sand
medium compared to other medium as well as the
concentration of 2000 had the highest percentage of
rooting. According to the results, rooting percentage,
number of roots, number of lateral roots, root length, root
fresh weight, dry weight of cuttings in culture medium
and hormone IBA interaction was significant. Overall, in
this study the best treatment sand + perlite medium at a
concentration of 2000 ppm IBA hormone for rooting
cuttings roots are causing Conservalia olive varieties.
Keywords: Culture media, IBA, Olives, Rooting

چ یک ده
به منظور بررسی تعیین مناسبترین محیط کشت و همچن سانم نی ببببب ت نیر
) جهت ریشهزای ملق ی هههههه یاIBA( غلظت هورمون ایندول بوتیریک اسید

    به اجنا م5931 زیتون رقم کنسروالیا پژوهشی در شرایط گلخانهای در سال
      طرح حاضر بصورت آزمایش فاکتوریل در قال لماک کولب حرط ب.رسید
پرالی ییت

    

 برای انج  هس زا شهوژپ ما م تشک طیح.تصادفی انجام گردید

ppm پرالیت و همچنین از سه غلظتتت+پرالیت و کوکوپیت+ ماسه،)(شاهد

      دش هدافت.  اس تافص قیقحت نیا ردIBA  هورمون2000  و000 1 ،صفر

 ط شیر تمسق لو ههههههه دار، تعداد ریشههای اصلی و جانبی،درصد ریشه زایی
 وزنت کشخ نزو و ر، وزنتر و وزن خشک ریشه، طول ریشه اصلی،شده

 نتایج حاصل از تجزیه. مورد بررسی قرارگرفتb  وa قلمه و میزان کلروفیل
  

 واریانس دادهها نشان داد که اکثریت ص مروه رامیت یارب تاف و  ین و هس

     تعداد ریشه اص و یل وزنتررر قلم رامیت یارب )ه،صفت (درصد ریشهزایی
    رب ر جیاتن یس

ت.  معنیدار بوده اس%5  و%1 محیط کشت در س حط احتمال

    پرالیت در مقایسه ب تشک طیحم ود ا+نشان میدهد که محیط کشت ماسه

 بیشترین می شیر دصرد ناز ههههههه زای ار ی2000 ppm دیگر و همچنین غلظت
یداری را
داشته و در راب هط با دیگر صفات مورد بررس نعم فالتخا زین ی یییی یییی
 تعداد، صفات درصد ریشهزایی، همچنین بر اساس نتایج بدست آمده.داشتند
هشیر ر، یل نننت،  طول ریشه اص زو، تعداد ریشههای جانبی،ریشههای اصلی
      وزنتر قلمه و وزن خشک قلمه در اثر متقاب تظلغ و تشک رتسب عون ل

    بطورکلی در این پژوهش بهت رامیت نیر. معنیدار بوده استIBA هورمون
 جهتIBA

 هورم نو2000 ppm

    ه+بستر کشت ماس تظلغ اب تیالرپ

.یباشد
 ریشهزایی قلمههای سخت ریشهزای زیتون رقم کنسروالیا م
. زیتون، ریشهزایی، بستر کشت، ایندول بوتیریک اسید:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

افزایش درصد ریشهزای ملق ی ههههه ه هایگ .دراد رثا ا ان    

درخت زیتون به دلیل مقاومت به کمآبی و س یراگزا

اکسین طبیعی را در شاخهها و برگهای ج دیلوت ناو   

با خاکهای کمبازده و فقیر و تولید محصول با ارزش

میکنند ،اما برای ریشهزایی موفقیتآمیز بای نیسکا د   

کم هزینه ،از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت ب هدو و

مصنوعی بکار برده شود تا از مرگ قلمهها جل یریگو

به محصول ثروتمند خا کککه .تسا روهشم ریقف یا    
درخت زیتون بیش از  ۲۰۰۰سال عمر نموده و طو للل
یباشد
ی می ی
دوره باردهی اقتص دا ییی آن ،بس ای ررر ط نالو ی ی
(صادقی .) 1389 ،توسعه سریع باغات زیتون در نق طا
مختلف کشور ضرورت تولید نه اقرا زا لا م م فلتخ    

ش  دو ( ( Kasim & Rayya, 2009; Stefanic et al.,

   

 ،Serrano et al., 2006 .)2006اظه هک دنتشاد را

قلمههای گونههایی از گیاهان را که به سختی ریش ههه -
زایی میکنند با قرار دادن قسمت زیرین آنها در داخل
یت ییاز هشیر هب راداو ناو     
پودر ح م نیسکا یوا ییی ییی

زیتون را بیشتر نمود ،به طوریکه هم اککن زا شیب نو   

سریعتر کرد ،Isfendiyaroglu & Ozeker, 2008 .در

صدها هزار نه ماقرا زا روشک فلتخم طاقن رد لا      

آزمایشی که به منظور بررسی اثر تیمارهای اکس و ینی

روغنی (عموم ًاًا) و برخی ارقام کنسروی زیت دیلوت نو   

اسیدسالیسیلیک بر ریشهزایی قلم ههه ه رن یا م تخس     

یگردد .گرچه هدف از توسعه زیت ماقرا تشاک نو    
م

دادن نیا هب د    

ریشهزای زیتون رقم دومات ص ترو

روغنی به منظور تأمین روغن خوراکی مورد نیاز می-

نتیجه رسیدند که میزان ریشهزای ملق ی ههههه ه نوتیز یا   

باشد ،لکن کش اقرا ت م رد یورسنک  بر قطانم یخ      

جدا شده از درختان زیتون بالغ در ش رد تسیم طیار   

یباشد
مورد استقبال قرار گرفته و در حال توس هع م یی یی

تیمار هورمونی با  5 IBAگرم بر لیت نازیم هب ر    

(رمضانی و همکاران .) 1384 ،ریشهزائی موفقیتآمیز

بیشتر از سایر تیمارها بوده است .بررسی اثر بسترهای

% 63

درختان میوه بستگی به وجود برخی عوامل کمکی در

ریشهزایی قلمهها ،ب رد هک یمهم شقن هب هجوت ا   

قلمهها دارد ،که همراه با اکس شیر بجوم نی ههههههه زائی

توسعه و رشد ریشههای ظاهر شده در هر قلمه دارند،

گها
ًالًالًالًالرگ گ
میگردد .منبع ای مک لماوع ن کی     معمو ب

و نیز تأثیر شکل و فرم ریشه بر زندهم ملق ینا ههههه ه یا

هستند و به همین لحاظ مشخص ش اب هک تسا هد    

ریشهدار شده گیاه ،ام  .تسا هجوت لباق یر م طیح      

حذف برگ قلم ههه ه ز یبشخ همین یا ی دصرد ،نوت      
ریشهزائی نیز کاهش یافته است .و از طرفی ب هجوت ا
گه ،ا
به وجود مواد هیدروکربنه و ازته موجود در برگ گ
به نظر میرسد این م مک لماوع داو ک ر ی یش ههههههههه زایی

  

تی یبا
کشت مناسب باعث استقرار قلمهها شده ،دست ت
به رطوبت کافی و نفوذپذیری هوا را میسر میسازد و
بر وجود مواد مختلف و واکنش آنها در ریش ههه زایی
قلم ههه ها تأثثیر زی یدا

دارد (.)Awang et al., 2009

باشند و از طرف دیگر مش یخرب تسا هدش صخ     

رطوبت در محیط کشت باید به اندازهای باشد که نیاز

ترکیبات مانند اتیلن ،توسط ترکیبات ایندولی فعا للل تر

به آبیاری را کاهش دهد؛ چراکه حفظ رطوب یفاک ت   

شده و در بهبود ریشهزایی به یکمک لماوع ناونع     
مؤثر هستند (خوش راکمه و یوخ ا ،ن     .) 1364نقش
اساسی اکسین در القا ریش ههه زای هدنزاغآ لیکشت و ی    
ریشه اثبات ش رب نیسکا .تسا هد

یور

و تعرس    

ی-
در محیط موجب افزایش ریشهزایی در قلمهه م ا یی یی
شود ( .)Reddy et al., 2009بستر کشت اثر زیادی بر
توانایی ریشهزایی قلمه ساقه بسیاری از گیاهان زینتی
دارد .به گونه-ای که اثر مخل و تیپ طو

رد تیالرپ

  

تهای29 ...
بررسی سه نوع بستر کشت و غلظ 

ریشهزایی قلم ههه ه کخیم یا

ژاپن ننی ( Wang et al.,

نسبت مس و نینگیل یوا

هدش لیکشت زلولس

 و در

  

 )1991و زیتو نن ن ( )Wiesman et al., 1995طی   

سالهای اخیر نیز به میزان زیادی در ص ینابغاب تعن   

تحقیقاتی گزارش شده است .اثر بسترهای ریشهزایی

در اروپا ،آمریکا ،استرالیا و کانادا م رارق هدافتسا درو    

قلمهها در طیفهای مختلفی از ترکیب خاک با ماسه

گرفته اس  ت ( ( & Noguera et al., 2000, Savithri

شسته ،خاکبرگ و کمپوست محلی برای ریش ههه زایی

 .)Khan, 1993کوکوپیت فاقد بذر علفه و هدوب زر

قلمههای نیمه خشبی م  درو ( ( )Myrtus communesو
زرشک

زینت تت ی ( )Berberis thunbergiiنی دروم ز     

مطالعه و بررسی قرار گرف .ت

،Eugene et al., 2003

به منظور بررسی اثر تیمارهای اکسینی بر ریش ههه زایی

در آن ع .تسا یلا    

قابلی بآ یرادهگن و بذج ت    

دارای اسیدیته قابل قب نیب لو     5/5تا  6/5ب هب ،هدو
خنثی نمودن اسیدیته خاکهای قلی یا ی ،هدرک کمک     
یش تبسن و دو   
موجب جذب مناسب مواد غذایی می ی

        شمش  دا ((( ( Euonymus

هوا به آب در آن کم است که این موضوع در انتش را

 ،)japonicasارس س حا لل لی (،)Juniperus conferta

اکسیژن در اطراف ریشه اثرگذار خواهد ب .دو بیکرت   

 Rhaphiolepis indicaو گیاه رز آبشاری (مینیاتوری)

ی-
آن با مواد دیگر ،نظیر پرالیت و یا پوسته ب م ،جنر یی یی

قلم هههه ه هایگ راهچ یا

نتایج به دست آمده نشان داد که اس زا یخرب زا هدافت   

تواند در اف وک هیوهت شیاز کو هب تیپ

هورمونهای اکسینی سبب افزایش درصد ریش ههه زایی

ریشهزایی اثرگذار باشد (ش راکمه و یرک ا ،ن    0931؛

در ای هایگ ن ا هایگ رد .تسا هدیدرگ ن ب داشمش ا

            

افزایش میزان  IBAتاا  57 ppmمی هشیر دصرد ناز   
زایی      11درص  ،د در ار یلحاس س       

 28درص ،د    

رتسب ناونع      

 .)Awang et al., 2009پرالی یاهرتسب رگید زا ،ت    
ریشهزایی ،مادهای سیلیکاتی با منشأ آتشفش تسا ینا   

که از حرارت دادن ذرات گدازه آتشفشان حاصل می-

 Rhaphiolepis indicaبه می از ننن  11درص شیازفا د   

شود .دارای سوراخهای ری  هدوب یدایز یحطس ز و   

نشان داد .ماسه از محیطه عم تشک یا م  هدوب لو و   

طبیعت متخلخل .دراد ی ناوت هجیتن رد ا رد ییالاب یی

اکثر پرورشدهن شیر رد ناگد ههههه زای ملق ی ههههه ه  ا ااز آن

نگهداری آب خواهد داشت .قابلیت زهکش یبوخ ی   

اس م هدافت یی یی
یکنن  د ( ( Mohammed & Kanimarani,

دارد و سبب اف رد و رتسب رد یهداوه شیاز

هجیتن    

 .)2013ماسه ،از لحاظ وزنی ،سنگینترین بستر ب یار

تعادل مناسب بین تهویه و رطوبت خواهد شد .مانند

ریشهزایی قلمههاس ار یهداوه نازیم و ت

  

رد رتسب     

ماسه ،دارای اسیدیته خنثی بوده و فاقد عناصر غ یاذ ی

یده داوم دقاف ،د    
کشت به میزان زیادی اف م شیاز یی یی

و خاصیت تبادل کاتیونی اس .ت

آ ندرک هفاضا ن هب   

غذایی بوده و معمو ًالًال واکنش خنث .دراد ی همم مممچن ،نی

سایر بسترها سبب اف و هیوهت شیاز

قادر به جلوگیری از تغییر اس هتیدی  تیفرظ و ت لداب    

یقهس ،هرا
یشود (خوشخوی 1382 ،؛ قاسمی ی
م

ک نویتا ی رتسب         نیس تتت ت (جلیل ییی یمرن ،ید     1 38 1؛
خوش ،یوخ

در آزم  شیا ش و یرک   

ژیسکا ننن ننننرس ینا
.) 1388

همک را ا  ن (( ( )0931ب  ر ر یو   

    .) 1382کوکوپی یاهرتسب رگید زا ،ت       

بسترهای کشت قلمه زنی گیاه شیشه شور انجام دادند

مورد استفاده در ازدیاد گیاهان ،یک ترکیب حاص زا ل

به این نتایج دست یافتند که بیش شیر دصرد نیرت ههههههه -

یباش رظن زا هک د    
فرآیندسازی پوسته میوه نارگیل می ی

زایی با میانگین  % 53 /3در بستر ماسه دهاشم ه ،دش     

تم زا ،هدوب سا   
فیزیکی مادهای اسنجی و شبیه به پیت ت

البته این فاکتور در بستر ماسه+کوکوپیت نی توافت ز   
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معنی داری با بستر ماسه نداش .ت
طول ریشه ،بلندترین ط و هشیر لو

جدول  :1نام تیمارها و عالمت اختصاری

یگنایم نیرتشیب ن    
  

رد هشیر دادعت

بستر کوکوپیت +ماسه حاصل شد.

Table 1: Name and Symbol treatments
ت یم ا ر
غلظت هورمونی
بستر کشت
پرالیت

فرآیند پژوهش
تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر هورم نو

 IBAو

ماسه  +پرالیت

نوع بستر کشت و اثر متقابل آنها بر ریشهزای ملق ی ههههه -
های زیتون رقم کنس رهش رد ایلاور    گرمس  را ( (مرکز

کوکوپیت+پرالیت

جهاد کشاورزی کردوان) در سال  5931و در ش طیار
گلخانهای به انجام رسید .این طرح پژوهشی ،در قالب
فاكتوريل بر پا هي طرح بلوک کامل تصادفي با  3تک رار
تیمارهای آزمایشی  9تیمار و تعداد نمونهه دروم یا   
نیاز در زمان قلمهگیری  4قلمه بوده است .تیماره یا
ای رتسب لماش شیامزآ ن              کش  ت ((( (پرالی ،ت    
پرالیت+کوکوپیت و پرالیت+ماسه) و غلظته یا ی زا 
 1آم هد
  

فروردین ماه  5931تهیه گردید .طول قلمههای زیت نو
4

میلی متر بودند .قلمهها از درختان بارور که و هیذغت
آبیاری مناسب داشته و عاری از هر گونه آل هب یگدو
آفات و بیماریهای گیاهی بودند ته هي شدند .همچنین

به منظور وادار کردن قسمت تحتانی قلمهها به ریشه-
ومروه رتشیب ننن ننننه ملق یاهتنا ،ا ههههههه ها

بصورت مورب برش داده شدند .در زمان کاشت نیز
حدود  01سانتیمتر از قلمهها در داخل بستر خ و کا
بقیه خارج از آن قرار داده شد که امت م رب دراوم ی    
اساس دستورالعمل مسچی و همکاران ( )1 38 1مدنظر
قرار گرفت.

0
000 1

M5

2000

M6

0

M7

000 1

M8

2000

M9

ته فلتخم یا   
برای تهیه غلظت ت

 000 1 ppmو 2000

محل لو     ،IBAابت اد     00 1و  200میل یی یگرم نیا زا      
 50میل کلا رتیل ی ل    

اتیلیک  50درصد حل گردید تا غلظتهای مورد نظر
به دست آید .سپس با  50میلیلیتر آب مق راب ود رط   
تقطیر به حجم  00 1سیسی رسانده شد .جهت آم هدا
سازی بستر ریشهزایی ،بستر م حرط رد هدافتسا درو   
          

ماسه+پرالیت تهیه شد .بستههای کوکوپیت ،به م تد

اس ملق .ت ههههه ه اا خاش رس ز ههههههه ه  هیاپ یا مرد یردا    

زایی و ج بذ

2000

M3
M4

پژوهش یپوکوک ،تیالرپ لماش ی ت و تیالرپ+

یباشددد .ن ما
هورمون  000 1 ،0 ppm(IBAو  ) 2000م 

 15 - 18سانتی متر با دو تا چهار برگ و قطر ح دود

000 1

M2

ترکیب آماده شد و هر ک رد ماد

و در هر تکرار با  9نمونه گلدان پیاده شد .تع لک داد   

تیمارها و عالمت اختصاری آنها در ج لود

0

M1

 24ساعت در آب مقطر قرار گرفتند تا ک ما ًالًالًالًال خ سی
شوند و رطوبت الزم را جذب نمایند ،سپس آنه ار ا
از آب خارج کرده ،کوبی ندش هد د و 

نهپ باتفآ رد     

گردیدند تا خشک شوند و بعد آنها را الک

و هدرک

بصورت پ دش هدروآرد ردو هه هههان .د بیترت نیمه هب     
پرالیت با قطر سه میلیمتر هم به منظور حذف خاکه-
های پرالیت سه بار در تشت پر از آب شس هت و دش
پس از خشک شدن بسترهای شسته شده ،و با نسبت-
های حجم و تیپوکوک طولخم ناسکی ی   

پرالی ییت

( )1:1را آماده و تا ارتفاع  30سانتیمتری داخل بس رت
کشت پخش و قلمهها در آنها کشت گردیدند .جهت
تهیه بستر کش ا زین تیالرپ+هسام ت ز هسام     دو ب را
شسته شده استفاده گردی ادتبا هک بیترت نیا هب د       
جهت خالصسازی ماسههای در داخل الک ،از دیگر
محتویات اضافه و سن گگگ ه هب سپس و هدش ادج ا

  

تهای13 ...
بررسی سه نوع بستر کشت و غلظ 

نسبت مساوی با پرالیت آماده شده ،مخلوط گردیدند.

س یناوخمه نارگشهوژپ ریا        داش  ت (( (خوش ،یوخ

ته لیبق زا مزال یا   
در طول دوره ریشهزای بقارم ،ی تت تت

 1382؛ علی یرگ و هداز گ ،نایرو         380 1و بلی و ت

  

تغذیه و مبارزه با بیماریها و سایر عوام هتساوخان ل

همکاران .) 2004 ،در سایر مطالع هتفرگ تروص تا   

انجام گردید .در طول دوره کاشت ،ضدعفونی قلمهها

برای بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمون  IBAبر

و بستر کاشت هر دو هفته یکبار کنترل ش .د تبوطر   

درصد ریشه زایی قلمه گیاهان دیگر به عنوان مثال در

مورد نیاز گلخانه (به خصوص در  3هفته اول) توسط

ته فلتخم یا   
گیاه رز ،استفاده از غلظت ت

سیستم میست به میزان  57تا  90درصد تأمین گردید

ایجاد درصد ریشه زایی بیشتر نسبت به تیم دهاش را   

و در هم  هناخلگ نامز نی ا هیوهت ز یبسانم زین       
برخوردار بود .ص هک یسررب دروم تاف

     

هب ناونع       

 IBAسبب

گردید ( .)Archly et al. 2005بهترین درصد ریش ههه -
زایی قلمههای تیمار شده با ایندول بوتیریک اس رد دی

شاخصهای ریشهزایی مطرح میباشند ،شامل درصد

قلمههای گیاه رز در غلظت

ریشهزایی ،تعداد ریشههای اصلی ،تع شیر داد ههههه ه یا

 ،IBAتوسط ایشان بدست آمد .همچنین کاربرد IBA

جانبی ،طول قسمت ریشهدار شده ،طول ریشه اصلی،

با غلظت  2000 ppmو  4000نیز ب ییاز هشیر یار    

وزنتر ریشه ،وزن خشک ریش ،ه وزنتررر قلم نزو ،ه

قلمههای چوبی نیمه سخت سیب ،آلو و زیتون نت جیا

خشک قلمه ،کلروفی رب ل گگ گگ
گه دوب ا  .....تجزیه یرامآ   

چشمگیری داشته است ( .)Hartman, 1997همچن نی

صفات مورد بررسی پ عمج و هژورپ یارجا زا س     

نتایج نشان داد که غلظتهای مختلف هورم نو

آوری دادهها ،توسط نرمافزار  SPSSصورت پ تفریذ

یدار
روی درصد قلمههای ریشهدار شده اختالف معنی ی

و مقایسه میانگینه چ نومزآ قیرط زا ا ن نماد د هههههههههههای

داشته است .همانطور که در ج یگنایم هسیاقم لود ن    

دانکن در س حط احتمال  %5تعیین شد .همچنین ب یار

صفات مورد مطالعه مشاهده میشود ،بیش ادعت نیرت د   

 3500 ppmاز هورم نو

IBA

رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

ریشه اصلی و جانبی در غلظت

نتایج و بحث

آمده بود که با نتایج دیگر محققان همخ .تشاد یناو

بر اساس جدول تجزیه واریانس صفات مورد بررسی،

یکی از مزایای کاربرد اکسین ،افزایش تعداد ریشه رد

صفات درصد ریش ههه زای ادعت ،ی د شیر  ههههههه ه و یلصا ا
جانبی ،طول ریشه اصلی ،وزنتر ریشه ،وزنتر قلمه و
وزن خشک قلمه برای اثر متقاب نومروه رامیت ود ل    
 IBAو نوع بستر کشت در س حط احتمال  %5معنیدار
شد (ج لود

 .)2همچن رب نی ر  هسیاقم یس م نیگنای     

صفات مورد بررس اد ناشن ی د دصرد نیرتشیب هک       
ریشهزایی در تیمار (M6غلظت  2000 ppmهورم نو
 IBAو بستر کشت ماسه+پرالیت) بوده است (جدول
)3؛ که این نتایج با نتایج به دست آم تاقیقحت زا هد   

یباش  د (( (خوش ،یوخ
ه  هملق ر م یییییی ی

 2000 ppmبدست

    370 1؛ فتح و ی

اسماعیل پور ،) 1379 ،به عنوان مث نیا رب داقتعا لا     
است که با افزایش غلظت  IBAتا  ، 2000 ppmعالوه
بر افزایش درصد ریشه زایی ،تعداد ریشه در قلمههای
ییابددد
یداری اف م شیاز یی یی
گل کاغذی به ص نعم ترو یی یی
(معلمی و چهرازی.) 1382 ،
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صهای ریشه زایی زیتون رقم کنسروالیا
جدول  :2تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف  IBAو نوع بستر کشت بر شاخ 
Table 2: Analysis of variance Effect of IBA and rooting culture medium indices olive varieties Conservalia
منابع تغییرات

درجه

درصد        

آزادی

ریشهزایی

بلوک ()r

2

ب س تر ک ش ت ( ) a

2

سطوح هورمونی ()b

بس حوطس*تشک رت    
هورمونی ()a*b

خطا ()E
ض بیر     
()%cv

تغیی یییی رات

ns
*

2
4

**

55 / 36

-

20 /3

-

اصلی

جانبی

*

25/ 33

**

ریشهه یا

ns

28 / 73
62 / 21

تع داد       

تع داد         
ریش ههه ه اا ای

0/ 54
1/ 13

*

2/ 47

*

2/ 45

ns
ns

*

0 / 61

8/ 50

ns

2/ 23
0/ 96
1/ 63

3 / 52

0 / 22

0/ 27

ط لو       
قسمت     

طول ریشه

وزنت رررررر ر

وزن خشک

ریش هههه دار

اصلی

ریشه

ریشه

شده

ns
ns

0/ 20
0/ 14

ns

0/ 32

ns

0/ 41

0/ 01

0/ 32

0/ 23

ns
ns

713/ 42
32 /7

**
*

865 / 33

124/ 3

231 /5
27 / 50

ns
ns
**
*

7/ 32

6/01 ns

6/ 14

4 / 52

01/ 40
01/ 31

3/ 01
8/ 63

ns
*

4/ 40

ns

3 / 11

2 / .1
5/ 43

وزنتر قلمه

ns
*

31 / 50
48 / 68

*

75/ 66

*

33 / 29

18 /01
26 / 60

وزن خشک

کلروفیل     

قلمه

کل

ns
ns
ns

*

11/ 60
8/ 18
6/ 32
17 / 66

2/ 04
12 / 03

ns
ns

1/ 04
2/ 14

ns

1/ 64

ns

2/ 16

0/ 14
1/ 09

*و** به ترتیب معنیدار در س حط احتمال  %5و  %1و  nsمعنیدار نمیباشد.

* And ** significant at 5% and 1%, respectively, and ns gets involved Not significant.

بر اساس نتایج بدست آمده از ای شیازفا شهوژپ ن    

نتایج بدست آمده ب زا لصاح جیاتن ا

غلظت ایندول بوتیریک اسید از ص ات رف    2000 ppm

 Abu-Zahra et al., 2012و - Susila, Satya

سبب افزایش طول ریشه قلمههای زیتون گردی هک د

 Narayana, 2013مطابقت داشت  ...ب جیاتن ساسا ر    

به نظر میرسد اثر این میزان از تنظیمکننده رشد IBA

بدست آمده از جدول مقایسه میانگین ،صفت وزنتررر

سبب شیر کیرحت  ههههههه ه هعسوت بیغرت و اجبان یا       

قلمه به نوع بس  هدوب هتسباو تشک رت و یاهرامیت       

آغازندههای ریشه نهفته و پیش تشکیل شده میباشد

مختلف در بسترهای مختل راد تشک ف ا فالتخا ی   

که با مطالعه میرسلیمانی و راحممی (  ) 1385مطابقت

معنی دار بودند به این ترتیب که بیشترین وزنتر قلمه

دارد .قلمهه اب هدش رامیت یا نومروه        IBAدارای

در بستر کشت ماس ههه +پرالیت بدس و یربنق .دمآ ت

غلظت  2000 ppmدارای تعداد ریشه بیشتری نس تب

همکاران ( ،)3931در بررسی اثرات محیط کشته یا

اب        

مختلف بر ریشهزایی قلم ههههاای چه نوتیز هنوگ را    

 Blythe et al., 2004مطابق تشاد ت .....

انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که وزنتر قلمه

زا دیسا    000 1 ppm

در محیط کشتهای مختلف با قطرهای مختلف قلمه

به سایر تیماره هدمآ تسدب جیاتن هک دنتشاد ا
مطالع تا   

شه یا
هوژپ شششش شششش

افزایش غلظت ایندول بوتیریک

تا  2000که باعث افزایش تع شیر داد ههههه ه امت رد ا می   

اختالف معنی داری نداشتند همچنین بررسی تغییرات

بس م دش تشک یاهرت یییییییی یتوان  د د شیازفا هجیتن ر       

وزن خشک این گونه اقرا رد م م ،ایلاورسنک فلتخ     

خاصیت انعطافپذیری یا پالستیسیتی دی ولس هراو لی   

مانزالی دیلب ،ا ی رطق و ینغور و 

و تحریک تقسیم سلولی و در نتیجه رشد و نمو ریشه

زیتون اختالف معنیداری وجود دارد ،ول یغت ی ی تار   

و همچنین افزایش تعداد ریشه .دشاب

نت تسدب جیا   

گرزب و کچوک   

      

ته فلتخم یا   
وزنتر گونه شک طیحم رد نوتیز تتتت تتتت

آمده از این آزمایش نشان داد که نیگنایم    وزنتررر و

یداری ندارند.
تفاوت معن 

وزن خشک ریشههای قلمه به دس رامیت زا هدمآ ت    

نتیجهگیری کلی

هورمونی با  IBAدارای غلظت  2000 ppmنسبت به

نتایج کلی نشان میدهد مح تیالرپ+هسام تشک طی    

تیمار شاهد و سایر تیمارها برت هک ،تسا هتشاد یر   

در مقایسه با دو نوع دیگر مح طی

کش  ت ( (پرالی و ت

تهای33 ...
بررسی سه نوع بستر کشت و غلظ 

کوکوپیت+پرالیت) بیشترین میزان درصد ریشه زایی،
تعداد ریشه و یلصا

وزنتررر قلمه .تسا هتشاد ار   

همچنین در بررس ظلغ ی تت تتته نومروه فلتخم یا    
ایندول بوتیریک اسید ( )IBAبیشترین می دصرد ناز   
لوط ،یبناج     

ریشهزایی ،تعداد ریش ههه ه و یلصا یا

ریشه اصلی ،وزنتر و خشک ریشه و وزنتر قلمه رد
غلظت  2000 ppmاین هورمون بدست آم .تسا هد
همچن لوط تافص نی

سق م و هدش راد هشیر ت    

     

ته و ا
تغییرات میزان کلروفیل  aو  bدر مح شک طی تت تت
یداری
غلظته نومروه فلتخم یا      IBAاث نعم ر یی یی

علیزاده ،ا و گریگوریان ،و . 380 1 .بررسی ریشهزایی قلمهه یا
نیمه چوبی دورگه هلو بادام در ش هلجم .ناشفا هم طیار    
علوم و فنون باغبانی ایران .جلد  :2صفحه . 154 -341
فتحی ،ق و اسماعیلپور،

.ب  . 1379مواد و تنظ می نک ند هه هههه یا

رشد گیاهی .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
يقهساره ،م و کافي ،م . ١٣٨٨ .گلک و يملع يرا
قاسم 

.يلمع   

جلد دوم ،انتشارات اصفهان
قنبری ،ح ر .3931 .بررسی اثرات محیط کشتهای مختل و ف
قطر قلمه ب شیر ر هههههزای ملق ی هههههه .نوتیز هنوگ راهچ یا    
پایاننامه کارشناس  دازآ هاگشناد .دشرا ی ا دحاو یمالس      
گرمسار.
مسچی ،م و .1 38 1 .کاشت زیتون ،فصل اول ،راهنم نوتیز یا   

نداشته است .بطورکلی در این پژوهش میتوان نتیجه

کاشت ،داشت ،برداشت ،فرآوری .انتشارات نش شزومآ ر   

گرفت بهترین نوع تیمار جهت قلمهزن مقر نوتیز ی   

کشاورزی ،تهران .صفحات . 80 -1

کنسروالیا بستر کشت ماسه+پرالیت با تیمار هورمونی
 IBAدر غلظت  2000 ppmمیباشد.
جلیلیمرندی ،ر .1 38 1 .میوه کاری .انتشارات جهاد دانش یهاگ
واحد استان آذربایجان غربی
خوش ــ خوي ،م ،ش يــ باني ،ب .روحاني ،ا و تفضلي ،ع ا. ۱۳۶۴ .
اصول باغبان .ي انتشارات دانشگاه شيراز

خوشخوي ،م ١٣٨٢ .روشهاي تکثير گياهان زينت .ي

،لوا دلج   

انتشارات دانشگاه شيراز
شه  ا ((چ پا
ور شش شش

دوم) .انتشارات دانشگاه شیراز.
رمضانی ،م .طالیی ،ع .اقدامی ،م و بنی ،یدا

 . 1384 .1بررسی

برخی عوامل مؤثر در ریشهزایی قلمههای نیمه خشبی ارقام
سخت ریشهزای زیتون .مجله پژوهش و سازندگی .صفحه
. 74 - 81
ش .ص ،یرک

و ح ،یعارز

.م ،هدازیلع    

 .0931بررس رثا ی     

غلظتهای مختلف هورمون  IBAبر ریشهزایی قلمهه یا

نیمه خشبی درخت هچ زینت هرگنک نیمتفه .روش هشیش ی      
علوم باغبانی ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان.
ص .ح ،یقدا

 . 1389کت ا .نوتیز با ن شت ا د تار ا ولع هاگشن م           

کشاورزی و منابع طبیعی ساری.22- 24 .

ریشهزایی قلمهه و رادگرب یا

لگ گرب نودب

(.)Bougainvillea spectabilis

منابع

خوشخوی ،م . 370 1 .ازدیادنبات و ینابم ،تا

معلم ن ،ی و .م ،یزارهچ

 . 1382اث رب نیسکا نومروه ر    
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