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  هاي زیتون ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه

  
 3رتضی صادقی م و2، اسماعیل سیفی2مهدي علیزاده*، 1آبادي طاهره یونس

 ، باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه ارشد  ی کارشناسآموخته دانش1
  ، ت علمی گروه باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانأدانشیار و عضو هی2

  تانسمدیر باغبانی استان گلستان، سازمان جهاد کشاورزي استان گل3
  02/09/96:  ؛ تاریخ پذیرش24/05/96: تاریخ دریافت

 1دهیچک
افزونش زیتون از طریق قلمه ساقه یک روش ساده و سریع براي نگهداري یکنواختی ژنتیکی و زودباردهی  :سابقه و هدف
ت که دالیل آن زا بودن، یکی از مشکالت این روش در برخی ارقام اس ریشه سخت. باشد هاي حاصل از بذر می نسبت به نهال

 حاضر طراحی و پژوهش ،)یکی و میشنکرونا(زایی دو رقم زیتون   وضعیت ریشههبودمنظور ب بنابراین به. باشد متفاوت می
 .اجرا شد

  

 تیمار و سه تکرار و دو روش 8 تصادفی در لهاي کام صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك  به آزمایش:ها مواد و روش
ام به تنهایی یا  پی  پی3000با غلظت ) ایندول بوتریکاسید ( مورد بررسی شامل اکسین هاي هورمونی تیمار.  آمد به اجرا دربردکار

اعمال . بود) امپی پی500 و 250(، تیروزین )ام پی  پی250 و 125(، فلوروگلوسینول )ام پی  پی200 و 100( در ترکیب با پوترسین
ها با  قلمهاسپري کردن ( پاشی صورت محلول و یا به) ها در محلول قلمه قاعدهن فرو برد( زنی  دو روش محلولتیمارها به

 .انجام شد) تیمارهاي مورد نظر
  

ترین  و طویلزایی   درصد ریشهکه طوري شده متفاوت است به  به تیمارهاي اعمال زیتون واکنش دو رقمنتایج نشان داد که :ها یافته
تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر و . در دو رقم متفاوت بودشده  گیري  بقیه صفات اندازه ولیثیر رقم واقع نشدأت تحتطول ریشه 

هاي زیتون بعد از انتقال به قلمهمانی  سطح برگ و همچنین زندهو تر از رقم کرونایکی بود  وزن خشک ریشه در رقم میشن بیش
شده تعداد ریشه، وزن تر، وزن  تمامی تیمارهاي اعمالاد که نتایج نشان د. تر بود گلدان در رقم کرونایکی نسبت به رقم میشن بیش

داري نسبت به تیمار شاهد افزایش طور معنی هاي زیتون را بهقلمهمانی زایی و همچنین سطح برگ و زنده خشک و درصد ریشه
 )ام پی  پی200( و یا پوترسین) ما پی پی 250(ترین افزایش در تیمارهاي اکسین در ترکیب با فلوروگلوسینول  که بیش طوري دادند، به

 که طوري  بهرسد نظر می ها نیز مهم بهروش اعمال تیمار نظر از رقم زیتون مورد مطالعه،  صرف.نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد
و درصد ترین سطح برگ  زنی مشاهده شد و بیشترین تعداد و طول ریشه، وزن تر و وزن خشک ریشه در روش محلول بیش
 .پاشی مشاهده شد محلولی در روش زای ریشه

                                                
  mahdializadeh@gau.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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دهد که ترکیب توأم اکسین با برخی ترکیبات شیمیایی مانند فلوروگلوسینول،   نتایج پژوهش حاضر به وضوح نشان می:گیري نتیجه
 ارقام ونشافزهاي تجاري براي  ها در نهالستان  آنمأکاربرد توزیتون است و هاي قلمهزایی  پوترسین و تیروزین قادر به بهبود ریشه

  .قابل توصیه استتوسط قلمه  زیتون
  

    زیتون، فلوروگلوسینول، قلمه،ایندول بوتریک، پوترسین، تیروزیناسید  : کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
 گونه درختان کوچک از 20ها شامل تقریباً  تونزی

بوده و در جهان کهن از حوزه دریاي  1اولئاسه خانواده
شرقی آسیا، شمال تا  مدیترانه، شمال آفریقا، جنوب

جنوب چین، اسکاتلند و شرق استرالیا پراکندگی 
هاي اخیر مصرف در سال. )11( اند اي داشته گسترده

هاي آن در ایران افزایش خوراکی زیتون و فرآورده
چنان در  چشمگیري داشته که این روند افزایشی هم

این تقاضاي روز . هاي آتی ادامه خواهد داشت سال
زیتون مستلزم افزایش سطح زیر کشت افزون براي 

هاي فعال باغداري است بنابراین  باغات و توسعه برنامه
هاي منظور احداث باغ وجود منبعی جهت تولید نهال به

زیتون جدید و همچنین نوسازي و جایگزین نمودن نهال 
د گیاهان ازدیا .)1( هاي قدیمی فرسوده الزامی استباغ

ژه و فنون خاص جهت ی ویشامل یک سري اصول زیست
گیاهان جدیدي که طی فرایند . باشد تکثیر گیاهان می
 شبیه، یا تا حد ممکن، شوند باید کامالً ازدیاد حاصل می

در زیتون تکثیر از طریق . شبیه گیاه مادري خود باشند
قلمه یک روش ساده و سریع براي نگهداري یکنواختی 

از بذر هاي حاصل  ژنتیکی و زودباردهی نسبت به نهال
وسیله تکثیر  عملکرد در گیاهانی که به. )11(باشد  می

ارقام . د یکنواخت و پایدار استنشورویشی زیاد می
زایی  هاي مختلفی در ریشهمختلف زیتون داراي پتانسیل

ها را به سه گروه آسان، متوسط و  هستند و از این نظر آن
که یکی از ) 38  و35(کنند زا تقسیم می ریشه سخت

زایی برخی از  ریشه الت اصلی تکثیر زیتون سختمشک
بنابراین انتخاب ارقامی با . )1( باشدارقام مهم می

                                                
1- Oleaceae 

 در دنیا ایی باال یکی از اهداف مهم پژوهشگرانز ریشه
هاي مختلفی براي تسهیل در دنیا روش .باشد می

ها  کار گرفته شده است و یکی از این روش هزایی ب ریشه
 دست به باشد و برايها میورموناستفاده از برخی از ه

 با را ها قلمه زایی، ریشه ترین درصد بیش آوردن
یکی از این  .نمایند میرشد تیمار هاي کننده تنظیم

 اسید شود طور گسترده استفاده می ها که بههورمون
، 22، 21 ،13 ،10، 6، 3( باشد می)IBA (ایندول بوتریک

دهند که  ن می گرچه بسیاري از منابع نشا).35 و 30
 یکی از بهترین ترکیبات در IBAویژه  ها به اکسین

باشند ولی در مورد ارقام  تحریک تشکیل ریشه می
زا این ترکیب به تنهایی قادر به تحریک  ریشه سخت

باشند و یا اثر بسیار کمی در هاي ریشه نمی سرآغازه
منظور  در پژوهش حاضر به .)35 و 26( زایی دارند ریشه

 زایی، مناسب ریشه ترکیب  یکسازيهینهزایی و ب یشهرتسهیل 
 تیروزین ، فلوروگلوسینول،پوترسین مختلف شامل مادهچند 
دو رقم زیتون اي فزونش قلمه در اIBAترکیب با در 

 .مورد ارزیابی قرارگرفتشامل میشن و کرونایکی 
وسیله افزایش  بهست که  یآمین  جزو ترکیبات پلیپوترسین

. )28 (زایی را افزایش دهد تواند ریشه ی متقسیم سلولی
عنوان یک  تواند به می) فلوروگلوسینول (ترکیبات فنلی

ایندول استیک اسید سوبستراي جایگزین براي آنزیم 
این  ایندول استیک پراکسیداز باشد واسید یا  اکسیداز و

استیک مورد منجر به افزایش درونی هورمون ایندول 
و ) 17(زایی شود  یشهدر نتیجه افزایش ر واسید 

محرك فرایندهاي زیستی ) تیروزین(اسیدهاي آمینه 
هاي  صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت هستند و به

  .شوند ثر واقع میؤفیزیولوژیک و رشد و نمو گیاه م
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  ها مواد و روش
 در نهالستان 1394-95هاي  حاضر در سالپژوهش

 خصوصی تولید نهال زیتون مهندس شاهمرادي
 ثانیه 34 دقیقه و 51 درجه، 36: مشخصات جغرافیایی(

 ثانیه شرقی؛ ارتفاع 31 دقیقه و 33 درجه، 54شمالی؛ 
. واقع در حومه شهر گرگان انجام شد)  متر131
 ان، گیاهشناسی و فیزیولوژیکی گیري صفات ریخت اندازه

در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم 
در . رگان صورت گرفتکشاورزي و منابع طبیعی گ

 و چند )IBA(این آزمایش اثر استفاده توام اکسین 
، روش کاربرد تیمارهاي مختلف ترکیب شیمیایی

زایی  بر ریشه) پاشیزنی و محلولمحلول(هورمونی 
مورد ) کرونایکی و میشن(هاي دو رقم زیتون  قلمه

 که طبق گزارشی که در کتاب بررسی قرار گرفت
درج شده رقم میشن در ) 1(ون راهنماي ازدیاد زیت

زایی باالو کرونایکی در  گروه ارقام با قابلیت ریشه
 .زایی متوسط قرار گرفته استگروه ارقام با ریشه

در ها  نمونههاي مورد نیاز، منظور تهیه قلمه به
از چند اصله درخت بارده زیتون موجود شهریورماه 

در باغ سازگاري سازمان جهاد کشاورزي استان 
ها در  ، شاخهگیري نمونهپس از  .ستان تهیه شدگل

گونی مرطوب پیچیده شده تا از تبخیر آب موجود در 
ها به  سپس شاخه.  شودممانعتها تا حد امکان  قلمه

طول ه  بقلمه(هاي کوچک قلمه. گلخانه منتقل شد
و هاي فصل جاري از سرشاخه متر  سانتی12-10

 3-2راي و داقطري حدود قطر لوله داخل خودکار 
ه هاي ذکر شده از هر رقم بشاخه از) 5 ، شکلگبر

 با  از تیمارپس تهیه گردید و  قلمه1008تعداد 
آماده کشت در بستر هاي مختلف شیمیایی،  ترکیب
  این بررسی.پاش شدندزایی مجهز به سیستم مه ریشه

هاي کامل  صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك به
ه تکرار و دو روش کار به  تیمار و س8تصادفی در 
مورد بررسی شامل هاي هورمونی تیمار. اجرا در آمد

ام  پی  پی3000با غلظت ) ایندول بوتریک اسید(اکسین 
 200 و 100( به تنهایی یا در ترکیب با پوترسین

 ، تیروزین)امپی پی250 و 125(، فلوروگلوسینول )ام پی پی
 قلمه 21ار با و در هر تکربود ) ام پی   پی500 و 250(

 تیمار و 48تعداد کل تیمارهاي آزمایشی . آزمون شد
 قلمه و 1008 مورد نیاز در هر روش هاي تعداد نمونه

هاي  قلمه. مورد بررسی کرونایکی و میشن بودارقام 
تهیه شده ابتدا به دوگروه تقسیم شده و اعمال تیمارها 

در روش اول ابتدا قاعده . به دو روش صورت گرفت
ها طبق نظریه کارشناس مدیریت حفظ نباتات  قلمه

ب زکش مانکو  توسط قارچ،سازمان جهاد کشاورزي
  در هزار ضدعفونی5/1عالوه کاربندازیم  ه در هزار ب5/2

ها، قاعده  گردید و بعد از خشک شدن انتهاي قلمه
  دقیقه در تیمارهاي مورد بررسی20مدت  ها به قلمه

جز اکسین  به )ن، تیروزیفلوروگلوسینولپوترسین، (
ها با اکسین و بعد از مدتی قلمه )5شکل  (قرار گرفت

 5مدت  به(ام به روش فروبري سریع پی پی3000
 به افشان هتیمار و در بستر کشت در گلخانه م) ثانیه

 در روش دوم قاعده .متر کشت شدند  سانتی2-3عمق 
نظر هاي مورد قلمه طبق روش اول با قارچکش

ها،   از خشک شدن قاعده قلمهضدعفونی شد و بعد
ها به استثناء تیمار شاهد که با آب تیمار تمامی قلمه

 ثانیه تیمار 5مدت  ام بهپی پی3000شده بود با اکسین 
منتقل و کشت شد و سپس مشابه و به بستر کشت 

 در یک سمپاش دستیوسیله  تیمارهاي مورد نظر به
روي ) به فاصله یک هفته از یکدیگر(سه نوبت 

 روز بعد از 90 .پاشی شدند ها محلول قلمههاي  برگ
زایی،   صفات مربوط به ریشهها برداشت و کشت، قلمه

   .گیري شد  و فیزیولوژي اندازهشناسی ریخت
 

  بحث نتایج و
زایی  ها، ریشه در بسیاري از گزارشکلی  طور به
حتی  ضعیف ارزیابی شده است وزیتون هاي  قلمه

زایی را   درصد ریشه40 تا 30برخی منابع حصول 
آمیز گزارش  موفقیت خوب وزاییعنوان یک ریشه به

ها کالوس تشکیل اند و نیز گاهی در قاعده قلمه کرده
با . )36 و 3، 2( زایی دیده نشده است شده ولی ریشه
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منظور  پژوهش حاضر به در نظر گرفتن این موارد،
 انجام شد و دو رقم زیتونهاي   قلمهزایی تسهیل ریشه

ترین ماده مورد استفاده در  که معمول IBAعالوه بر 
دیگري مانند از مواد  هاي تجاري است نهالستان
 .، فلوروگلوسینول و تیروزین استفاده شدپوترسین

ترکیب در زایی،  مناسب ریشه ترکیب  یکسازي هینهب
تجزیه  نتایج . مورد ارزیابی قرارگرفت نیزIBAبا 

 چند ترکیب شیمیایی م اکسین وأواریانس استفاده تو
هاي دو رقم قلمهشده در  گیري بر برخی صفات اندازه

  . نشان داده شده است1 در جدول زیتون
  

 .هاي زیتون قلمهشده در  گیري و چند ترکیب شیمیایی بر برخی صفات اندازهیندول بوتریک ااسید م أ تجزیه واریانس استفاده تو-1 جدول
Table 1. Analysis of variance of IBA combined with some chemicals on certain measured parameters of 
cuttings of two olive cultivars. 

  وزن خشک ریشه
Root dry weight 

  ریشه وزن تر
Root fresh weight  

  (%) زایی ریشه
Rooting%  

  تعداد ریشه
Root number 

  درجه آزادي
df 

  منابع تغییرات
Sources of variations 

0.00001ns 0.003ns 592.12ns 0.092ns 2 بلوك 
Block  

0.0005** 0.033** 590.30ns 3.94** 1 رقم 
Cultivar 

 تیمار 7 **0.592 **3829.9 **0.004 **0.00008
Treatment 

0.00004ns 0.010** 3889.7** 0.030ns 1  روش اعمال 
Application  

0.00004ns 0.002ns 462.39ns 0.327** 7  
  رقم× رتیما

Treatment × Cultivar 

0.0002ns 0.014** 4258.56** 0.681** 1  
   روش اعمال×رقم 

Cultivar × Application 

0.000009ns 0.001ns 535.05ns 0.153ns 7  
   روش اعمال× تیمار

Treatment × Application 

0.000007ns 0.003ns 226.45ns 0.064ns 7 
 رقم × روش اعمال × هورمون

Treatment × Application × Cultivar 

 خطا 62 0.106  524/61  0.0012  0.00002
Error 

0.69 4.51 46.55 22.52   CV 

  
طبق گزارشی که در : )ثیر رقمأت (مقایسه ارقام زیتون

 ارقام ، درج شده)1(کتاب راهنماي ازدیاد زیتون 
 با یکدیگر  قلمهزایی زیتون از نظر سهولت ریشه

: شوند  سه گروه مختلف تقسیم میوده و بهبمتفاوت 
زایی  زایی باال که درصد ریشهارقام با قابلیت ریشه

شده، ارقام با  ارزیابیرصد د 66-100 ها حدود آن
و ارقام با )  درصد33-66(زایی متوسط  قابلیت ریشه

در پژوهش ).  درصد0-33( زایی ضعیف قابلیت ریشه
بق ط رقم میشن و کرونایکی استفاده شد که ،حاضر
یی زایی باال میشن قابلیت ریشهبندي فوق، رقم  گروه
 متوسطزایی ارقام با ریشه و کرونایکی در گروه دارد

 نشان داد که  پژوهش حاضرنتایج.  استقرار گرفته
تر از  زایی در رقم میشن بیش هر چند درصد ریشه

کرونایکی است ولی از نظر آماري تفاوتی بین این دو 
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  تعداد ریشه، وزنالبته). 1ل جدو(رقم وجود ندارد 
رقم میشن هاي زیتون قلمهدر تر و خشک ریشه 

 .تر از کرونایکی ارزیابی شد داري بیش طور معنی به
 خود مطالعات در نیز زیادي پژوهشگران طورکلی به

 توجه را با ارقام زایی ریشه پتانسیل تفاوت بین وجود
   ).13 و 12( اند داده گزارش رقم هر آناتومی به
هاي  قلمهزایی تمامی پارامترهاي ریشه: ثیر تیمارهاتأ

ثیر تیمارهاي مورد بررسی واقع أت دو رقم زیتون تحت
اي نسبت به شاهد بهبود  مالحظه طور قابل شدند و به
دهد  نشان می 1همچنین شکل ). 1جدول ( پیدا کردند

شده درصد  که تمامی تیمارهاي هورمونی اعمال
 نسبت داريطور معنی تون را بههاي زیقلمهزایی  ریشه

عالوه  هتیمارهاي اکسین ب. به تیمار شاهد افزایش دادند
ام و نیز تیمار اکسین پی پی250فلوروگلوسینول 

ترین  ترتیب بیش ام بهپی پی200عالوه پوترسین  هب
  همسو با . ا بودندزایی را دار افزایش درصد ریشه

  ن دادند نشا) 31( سیهان یوستا نتایج این پژوهش
زایی   روي ریشه و فلوریدزینفلوروگلوسینولکه 
افزایی  ایندول بوتریک اثر هم هاي زیتون با اسید قلمه
نیز گزارش کردند ) 2009(شریفیان و همکاران . دارد

  و5/0 فلوروگلوسینول با غلظت ، گردوفزاییدر ریزا
موالر در محیط کشت باعث افزایش  یک میلی

. )32( اي گردو شده استهنمونهزایی ریز ریشه
گزارش نمودند که   نیز دیگر پژوهشگرانهمچنین

زایی  ریشه القاي در فلوروگلوسینول کاربرد اصلی
در تکثیر ) 29(جاللی   سالک).17  و4، 2( است

با اي  شیشه رزهاي هیبرید در محیط کشت درون
 در محیط کشت گزارش فلوروگلوسینولاستفاده از 

 درصد نسبت 30تکثیر را تا  سرعت این مادهکرد که 
. به محیط کشت بدون فلوروگلوسینول افزایش داد

 با MSها در محیط کشت زایی شاخه همچنین ریشه
 همراه فلوروگلوسینولیک دوم غلظت معمول حاوي 

  درصد80زایی را تا   ریشهIBAگرم   میلی2 تا 1با 
به نقل ) 1981(بلوروم  افزایش داد، اما ویسمن و

ازدیادي هشت رقم  ریزدر ) 17(همکاران کیشور و از
سیب گزارش کردند که فلوروگلوسینول فقط تنها در 

کنندگی بر  قم سیب اثر تحریکیک رقم از هشت ر
ها را داشته است و بر بقیه ارقام زایی میکروشوت ریشه
یا خاصیت بازدارندگی داشته است که  ثر نبوده وؤیا م

جاورت طوالنی دلیل م تواند به علت این ممانعت می
کیشور .  باشدفلوروگلوسینولها با  مدت میکروشوت

 در فلوروگلوسینولو همکاران نشان دادند که کاربرد 
 کنندگی أثیر تحریکت) اعم از جامد یا مایع(محیط کشت 

زایی گالبی وحشی را داشته است و بر روي ریشه
 فلوروگلوسینولها نشان داد که مطالعات آناتومیکی ریشه

  ).17(کند وند چوبی را تحریک مینمو آ
پژوهشگران دیگري به نام جیمز و توربون، به نقل از 

نیز نشان دادند که میزان باالي ) 17(کیشور و همکاران 
ها براي آغازیدن  زا در میکروشوت فلوروگلوسینول درون

افزایی  ریشه مناسب است و در این مورد با اکسین اثر هم
دلیل نقش حفاظتی   بهتواند دارد که این عمل می

  فلوروگلوسینول بر روي اکسین باشد به این طریق 
عنوان یک سوبستراي  تواند به که فلوروگلوسینول می

ایندول استیک اکسیداز و یا اسید جایگزین براي آنزیم 
ایندول استیک پراکسیداز باشد و این مورد منجر به اسید 

. ودش ایندول استیک میاسید افزایش درونی هورمون 
همسو با دیگر نتایج این پژوهش کریستوفر و همکاران 

هاي فندق در اثر استفاده از  زایی قلمه بهبود ریشه) 8(
برخی منابع نشان . اند  را گزارش کردهIBAپوترسین و 

دلیل  دهند که اثر القایی پوترسین در تشکیل کالوس بهمی
) 24(کنندگی آن بر روي تقسیم سلولی است  اثر تحریک

زایی در لوبیا نیز با استفاده از  همچنین افزایش ریشهو 
تارنقی و ). 32(ها گزارش شده است  آمین کاربرد پلی
 در پوترسین نیز نشان دادند کاربرد) 34(همکاران 

 منجر اي، شیشه فرنگی در شرایط درون هاي توت قلمه ریز
ریشه  شمار افزایش درونی، پوترسین افزایش سطوح به

  .یشه شدر و طول نابجا
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   .هاي دو رقم زیتون زایی قلمه ایندول بوتریک و چند ترکیب شیمیایی بر میزان ریشهاسید ثیر توام أ ت-1شکل 
Figure 1. The effects of IBA combined with some chemicals on the rooting percentage of cuttings of two olive 
cultivars. 

  
 هاي روشی که در اغلب نهالستان: مارثیر روش کاربرد تیأت

 صورت ها رایج است، بدین تجاري زیتون براي تیمار قلمه
ها را در مدت زمان معینی در است که قاعده قلمه

 ).زنی محلول(دهند  زایی قرار میکننده ریشه هاي تسهیل محلول
تجربیات نشان داده که در این روش، میزان جذب 

ن نیست و گاهی نتایج ها یکسا محلول در همه قلمه
در پژوهش ). 13 و 2(شود  تکرارپذیري حاصل نمی

حاضر، روش دیگري براي کاربرد تیمارها استفاده شد 
که خود از نوآوري این پژوهش ) پاشی محلول(

). ها را ببینیدبخش مواد و روش(شود  محسوب می
دهد که نوع روش کاربرد تیمارها  نشان می1جدول 

دار  ثیر معنیأتر ریشه ت  و وزنزاییبر درصد ریشه
با این وجود تعداد و وزن خشک ریشه . داشت
ثیر نحوه اعمال تیمارهاي مورد بررسی واقع أت تحت
نظر از نوع رقم، نتایج نشان داد که روش  صرف. نشد

پاشی در مجموع کارایی باالتري نسبت به  محلول

زنی دارد و با کاربرد این روش، درصد  روش محلول
صداقت ). 2شکل (شود  ایی باالتري حاصل میز ریشه

آمین  پلی نیز نشان دادند که تیمارهاي) 28(و همکاران 
 که داده افزایش را پاشی، تعداد ریشه به روش محلول

چنین  هم. شوند ها می دانهال بقاي در افزایش سبب
 هاي غلظت در هاي ایشان نشان داد که اسپرمیدین بررسی

 را ریشه تعداد ترین  بیش‘ریز بادامی’پسته  در مختلف
 در تیمار ثرترینؤم رسد می نظر به که نمود تولید

باشد که با نتایج  می آن بعدي رشد و ریشه باززایی
واکنش دو . باشد  همسو میدست آمده این پژوهش هب

 3رقم زیتون به نحوه کاربرد تیمارها نیز در شکل 
ی زایی در رقم کرونایکدهد که درصد ریشه نشان می

پاشی تیمارها بهبود پیدا داري با محلولطور معنی به
البته در رقم میشن بین دو روش از نظر درصد . کند می

  .داري مشاهده نشد زایی اختالف معنی ریشه
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  .یتوندو رقم ز) پایین(و مجموع طول ریشه ) وسط(، سطح برگ )باال(زایی   مقایسه نوع روش کاربرد تیمارها بر میزان ریشه-2شکل 
Figure 2. The effect of treatment application types on rooting value (above), leaf area (center) and total root 
length (below) of two olive varieties. 

  
که اثرات متقابل  با توجه به این: بررسی اثرات متقابل

رها رقم و تیمار و نیز اثرات رقم و روش کاربرد تیما
داري در صفات مربوط به  از نظر آماري تفاوت معنی

در بررسی نتایج ) 1جدول (زایی نشان داده است  ریشه
ثیر أ ت3 در جدول. شوند فقط این موارد تشریح می

تیمارهاي مختلف بر تعداد ریشه به تفکیک دو رقم 
هاي  هر چند تیمار قلمه. زیتون نشان داده شده است

تري  ه انگیزش تعداد ریشه بیشزیتون با اکسین منجر ب
نسبت به شاهد شده است ولی به وضوح نتایج بهتري 

 در رقم مثالً. شود در تیمارهاي ترکیبی مشاهده می
نوعی (میشن وقتی اکسین در ترکیب با پوترسین 

و فلوروگلوسینول استفاده شود تعداد ) آمین پلی
 بهینتایج مشا. یابد داري افزایش می طور معنی ها به ریشه

زایی در گیاه  ریشه پارامترهاي بر هاآمینپلی اثر از
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 باعث افزایش ها آمینپلی کاربرد که دهد می نشان پسته
اسپرمیدین  .است گردیده پسته پایه در ریشه تعداد
کاربرد  واقع در. داد افزایش پسته پایه در ریشه را تعداد

 در درونی هاي آمینپلی سنتز افزایش باعث ها آمین پلی
 ها آمین پلی افزایش طرفی، از). 17(شود گیاه می بافت

 و اولیه هايریشه افزایش و فعالیت میتوزي افزایش با
 و حضور همچنین). 14  و7( است همراه جانبی

 که هاست آمینسنتز پلی با مرتبط هم ها ژن دخالت
 ها آمین پلی حضور در ریشه توسعه در ها آن نقش

 ایجاد و توسعه گیاهان در). 18 و 14(گیرد  می صورت
 با ریشه هاي بافت برهمکنش پایه بر ریشه، ساختار
 حدس زده). 9(باشد  می آن پیرامون زیستی محیط

 بین مبادالت از بخشی ها آمینپلی است، ممکن که شده
 بنابراین). 4(باشند  پیرامون محیط و بافت ریشه

 نظر رد رشد کنندهتنظیم عنوان به را ها آمینپلی توان می
 فرایندهاي از دامنه وسیعی عالی گیاهان در که گرفت
اثرات متقابل رقم ). 27 و 19(کند می کنترل را نموي

در روش کاربرد تیمارهاي شیمیایی نشان داد که در 
زایی  داري از نظر درصد ریشهرقم میشن اختالف معنی

بین روش اعمال تیمارهورمونی مشاهده نشد ولی در 
داري  طور معنی پاشی به وش محلولرقم کرونایکی ر

 زنی تري را نسبت به روش محلول زایی بیشدرصد ریشه
  ). 3شکل (سبب گردید 

  
  .هاي زیتونزایی قلمه مقایسه میانگین اثر متقابل رقم در تیمار بر برخی صفات مرتبط با ریشه-3جدول 

Table 3. Mean comparison of interaction effects of the treatment by varieties on some traits of cuttings of two 
olive varieties. 

  تیمارها
Treatments 

  رقم
Cultivar 

  مجموع 
  طول ریشه
Total root 

length 

تعداد 
  ریشه
Root 

number 

سطح 
  برگ
Leaf 
area 

روز  30زنده مانی 
  پس از انتقال
Survival 

30 days after 
transplantation 

 روز 60مانی  زنده
  پس از انتقال
Survival 60 
days after 

transplantation 

Koroneiki 1.96e 0.47g 8.33abc 16.61e 11.11h شاهد  
Control Mission 1.82e 0.43g 3.51f 44.44d 22.22gh 

Koroneiki 8.4cd 1.35def 8.89ab 100a 38.72fg  امپیپی 3000ایندول بوتیریک  
IBA 3000 ppm  Mission 11.3abc 1.80cdef 6.03bcde 55.55cd 44.44efg 

Koroneiki 3.61de 0.938fg 6.43bcd 100a 94.44ab امپی پی100پوترسین +  ایندول بوتیریک  
IBA 3000 ppm+PUT100ppm Mission 9.63bc 2.47bcd 6.03bcde 66.66bc 55.55def 

Koroneiki 3.14de 0.99fg 9.19ab 100a 100a  امپی پی200پوترسین + ایندول بوتیریک  
IBA 3000 ppm+PUT 200ppm Mission 15.76a 4.07a 12.36a 94.44a 88.88abc 

Koroneiki 7.88cd 1.49cdef 7.6bcd 100a 72.22bcd امپی پی125فلوروگلوسینول +  ایندول بوتیریک  
IBA 3000ppm+PG 125ppm Mission 7.96cd 2.37bcd 5.44cdf 83.33ab 77.77abcd 

Koroneiki 5.38cd 1.21efg 1.712bcd 100a 88.88abc امپی پی250فلوروگلوسینول +  ایندول بوتیریک  
IBA 3000ppm+PG 250ppm Mission 14.57ab 3.63ab 12.46a 88.88a 88.88abc 

Koroneiki 4.61cde 1.43cdef 6.97bcd 100a 100a امپی پی250تیروزین +  ایندول بوتیریک  
IBA 3000ppm+Thy 250ppm Mission 6.33cd 2.02cde 5.18df 83.33ab 66.66cde 

Koroneiki 5.70cd 1.20efg 8.66ab 100a 88.88abc امپی پی500تیروزین  +  ایندول بوتیریک 
IBA3000 ppm+Thy 500ppm Mission 9.68bc 2.65bc 7.78bcd 88.88a 61.1def 
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 . هاي زیتون زایی قلمه هورمونی بر درصد ریشه  و روش اعمال تیمارمقایسه اثر متقابل رقم -3شکل 
Figure 3. The interaction effects of application by varieties on the rooting percentage of cuttings of two olive varieties. 

  
 مقایسه اثر متقابل رقم و روش اعمال تیمار

هاي   ریشه قلمههورمونی بر میانگین مجموع طول
 نیز نشان داد که اعمال تیمار) 3شکل (زیتون 

 روي هر دو رقم زنیهورمونی به روش محلول
پاشی بود گرچه تفاوت بین  تر از روش محلول موفق

دو روش اعمال تنها در رقم میشن از نظر آماري 
  .دار بود معنی

عالوه بر صفات اصلی ذکر : ارزیابی صفات فرعی
رد دیگري از جمله طول ریشه شده در باال، موا

ترین طول ریشه، مجموع  میانگین بلندترین و کوتاه(
و نیز تعداد برگ جدید تولید شده روي ) طول ریشه

تر  دلیل اهمیت کم گیري شد که به هر قلمه نیز اندازه
. اند عنوان صفات فرعی بیان شده جا به ها، در این آن

بر این صفات ثیر تیمارها أمقایسه میانگین مربوط به ت
تعداد برگ جدید .  نشان داده شده است2 در جدول

تولید شده در اغلب تیمارها با شاهد تفاوت نداشته 
است ولی صفات مربوط به طول ریشه در تمامی 
تیمارهاي اعمال شده با شاهد از نظر آماري تفاوت 

ترین طول ریشه در تیمار  بیش. داري داشته است معنی
ام ثبت  پی پی 250لوروگلوسینول در ترکیب با فاکسین 

هاي جدید ایجاد شده روي  تعداد برگ. شده است
داري  ها در بین تیمارها با یکدیگر اختالف معنی قلمه

 هاي باالي پوترسین، فلوروگلوسینولنداشت ولی غلظت
م استفاده أصورت تو و تیروزین هنگامی که با اکسین به

 شان دادندشدند، نسبت به شاهد سطح برگ باالتري ن
این صفات ممکن است در کاهش تلفات ). 2جدول (

زایی به خاك  ها از بستر ریشه به هنگام انتقال قلمه
  .ثر باشندؤم
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 پس دار شده هاي ریشه مانی قلمه ارزیابی میزان زنده
یکی از مشکالت رایج در ازدیاد : از انتقال به گلدان

لفات ویژه در زیتون، ت زنی، به گیاهان با روش قلمه
 از بستر دار هاي کوچک ریشه ناشی از انتقال گیاهچه

طبق نتایج ثابت ). 37(زایی به خاك گلدان است  ریشه
دار شده در تمامی تیمارها پس  هاي ریشه شد که قلمه

. تري را نشان دادند مانی بیش از انتقال به خاك زنده
توان به تعداد ریشه باالتر و کاهش دلیل این امر را می

 نشان 3جدول . اشی از انتقال نسبت دادتنش ن
ترین درصد   روز پس از انتقال، بیش60دهد، که  می

 3000ترتیب مربوط به تیمار اکسین  مانی به زنده

ام، یا  پی  پی200ام در ترکیب با پوترسین  پی پی
 250ام و یا تیروزین پی پی250فلوروگلوسینول 

متقابل رقم  ثر مقایسه ا4با توجه به شکل . ام بود پی پی
هاي زیتون مانی قلمهدر تیمار هورمونی بر درصد زنده

قال نشان داد که رقم کرونایکی  روز پس از انت60
 در ام پی  پی3000ترتیب تحت تیمارهاي اکسین  به

ام و یا در ترکیب با  پی  پی200ترکیب با پوترسین 
مانی را به  ترین درصد زنده بیشام  پی  پی250تیروزین 

مانی در رقم  ترین درصد زنده اختصاص داد و کمخود 
  .کرونایکی تحت تیمار شاهد مشاهده شد

  

  
  

 . روز پس از انتقال 60هاي زیتون  مانی قلمه  مقایسه اثر متقابل رقم در تیمار هورمونی بر درصد زنده-4شکل 
Figure 4. The interaction effects of chemical treatments by varieties on survival rates of olive cuttings 60 days 
after transplantation. 
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؛ )باال، راست(دار شده زیتون  ؛ تصویر یک قلمه ریشه)باال، چپ(هاي زیتون به هنگام فروبري در محلول   تصویر دستجات قلمه- 5شکل 
؛ تصویري از نهالستان تجاري تولید )پایین، چپ (250ل دار شده با تیمار ایندول بوتریک اسید بعالوه فلوروگلوسینو هاي ریشه قلمه

   ).پایین، راست(زیتون 
Figure 5. The olive cuttings during treatment (top, left). An olive rooted cutting (top, right). Rooted olive cuttings 
following treatment with IBA plus PG 250 ppm (down, left). The commercial olive nursery (down, right). 

  
کلی نتایج پژوهش حاضر به وضوح نقش  طور به

تیمارهاي اعمال شده را بر صفات مرتبط با مثبت 
با در نظر . دهند هاي زیتون نشان می زایی قلمه ریشه

گرفتن تمام جوانب، استفاده از اکسین در ترکیب با 
 200( ترسینو یا پو) ام پی پی 250(فلوروگلوسینول 

توان به عنوان دو ترکیب قابل اعتماد در  را می) ام پی پی
   .زایی ارقام زیتون مورد استفاده قرار داد بهبود ریشه
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