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اثر غلظت های مختلف هىرمىن ریشه زایی ایىذول بىتریک اسیذ بر ریشه زایی قلمه های دو گىوه 

فیکىش بىجامیه بلک و آمستل کىییه به مىظىر بهیىه سازی در مصرف سىخت و کاهش مصرف اورژی 

 و افسایش کیفیت قلمه

 3،ّزیذ رضا صفاری2،تٌِاس طلیواًی  1زویذ طِواطة پْر

 چکیذٍ

وْم هزدم اطت ّ ایٌکَ تظزیغ فزایٌذ ریؼَ سایی در قلوَ تاتْخَ تَ ایٌکَ گیاُاى آپارتواًی هْرد تْخَ ػ

ُفتَ تَ دّ ُفتَ طثة صزفَ خْیی  4ُای ًیوَ خؼثی فیکْص تا اطتفادٍ اس ُْرهْى ُای ریؼَ سایی اس 

در ُشیٌَ ُای گلخاًَ ّ افشایغ فزّع داخلی ،صادرات ّ افشایغ کیفیت هی ػْد لذا ایي پژُّغ تَ 

ایي تسقیق در قالة طزذ تلْک ُای کاهاًل . اًدام گزفت 89-98لِای هٌظْر تظزیغ ریؼَ سایی در طا

تیوارُا در ایي تسقیق ػثارت اطت اس . قلوَ در ُز تیوار اطتفادٍ گزدیذ 39تصادفی تا چِار تکزار ّ 

ّ آب هقطز تَ ػٌْاى .( ام.پی پی 4999، 3999، 2999، 1999)ایٌذّل تْتزیک اطیذ ، تا غلظت ُای 

. ی ًیوَ خؼثی فیکْص تٌداهیي ّ فیکْص آهظتل در هْرد تزرطی ّ هقایظَ قزار گزفتٌذػاُذ رّی قلوَ ُا

ام .پی.پی  IBA.3999ًتایح ایي تسقیق ًؼاى هی دُذ کَ هیاًگیي طْل تلٌذتزیي ریؼَ در در غلظت

 3999هیاًگیي تؼذاد قلوَ ُای ریؼَ دار ػذٍ درغلظت .ُْرهْى ایٌذّل تْتزیک تذطت آهذٍ اطت 

 4999ppmهیاًگیي ّسى تز ّ خؼک ریؼَ در غلظت . یٌذّل تْتزیک اطیذهؼاُذٍ گزدیذام ا.پی.پی

ام تا .پی.پی 3999زذاکثز درصذ ریؼَ سایی ًیش در ایي سهاى ُا در غلظت . تذطت آهذ IBAُْرهْى 

 3999ّ2999افشایغ هیاًگیي طْل تلٌذتزیي ریؼَ تَ تزتیة در غلظتِای . هؼاُذٍ گزدیذ IBAُْرّى 

 .تذطت آهذ 4999ُذ ّّػا 1999ّ

 :مقدمه

تیؼتز ایي هظائل .گیاُاى سیٌتی تَ ػلت ػزایط آب ّ ُْایی کؼْر ُز رّس تیغ اس پیغ اُویت  هییاتذ

ػْاهلی ًظیز . هزتْط تَ ػزایطی هی گزدد کَ گیاُاى سیٌتی در آى ػزایط رػذ ّ ًوْ ّ پزّرع هی یاتٌذ

هیشاى رطْتت، ػذت تثخیز در کیفیت ّ  درخَ ززارت خاک ، ُْا ، ػذت ًْر، طْل هذت رّػٌایی،

ُوچٌیي هْضْع تغذیَ تْطیلَ ػٌاصز . هیشاى ػولکزد فزآّردٍ ُای گیاُاى سیٌتی تظیار هؤثز هی تاػذ

هْرد ازتیاج ّ تٌظین یک تزًاهَ صسیر ّ هتؼادل کْدپاػی ّ ًیش هثارسٍ تا آفات در تاال تزدى هیشاى 

طزاًدام زفاظت ژًتیکی ّ تزًاهَ ُای اصالذ ًثاتی   هسصْل ّ افشایغ هزغْتیت هسصْل هؤثز اطت ّ

ضوًٌا تَ ػلت . تزای زفظ ّ ًگِذاری ّ تکثیز ّ هدوْػَ ُای گیاُی دارای ارسع خاؽ هی تاػٌذ

اُویت اًزژی ّ سهاى دطتزطی سّدتز ّ تا کیفیت تِتز افشایغ ػولکزد هسصْل ،طِویَ تٌذی یاراًَ ُا
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ًسٍْ تسقیقات تزای افشایغ تْلیذ تَ خصْؽ گیاُاى سیٌتی در ،لذا تزرطی  تظیار زائش اُویت هیثاػذ

در تیي گیاُاى آپارتواًی تزگ سیٌتی ُا خایگاٍ ّیژٍ ای در  .ػصز زاضز دارای اُویت ّیژٍ ای هیثاػذ

هیشاى کل . ایي گیاُاى ػوذتًا تْهی ًْازی گزهظیزی ّ ًیوَ گزهظیزی ُظتٌذ . تشئیي آپارتواى ُا دارًذ

 999/099/5هیلیْى گلذاى ّ ططر سیز کؼت زذّد  62زذّد  89ارتواًی ایزاى در طال تْلیذ گیاُاى آپ

. هیلیْى گلذاى پض اس اطپاتی فیلْم ّ دیفي تاخیا هقام طْم را دارًذ  10هتز هزتغ تْدٍ کَ فیکْطِا تا زذّد 

کَ اس ُْرهْى ایي افشایغ طثة ػذٍ . تْلیذ گیاُاى گلذاًی در طالِای اخیز افشایغ چؼوگیزی یافتَ اطت 

ُای رػذ تَ ػٌْاى تظزیغ کٌٌذٍ ُای فزایٌذ ریؼَ سایی تِزٍ گیزین لذادر  ایي پژُّغ اس ُْرهْى رػذ 

 .ایٌذّل تْتزیک اطیذ خِت تظزیغ فزایٌذ تِزٍ گزفتین

 هْادّرّع ُا

 ایي تسقیق تا ُذف تزرطی ّ اثز غلظت ُای هختلف اکظیي ّ هسیط کؼت تز ریؼَ سایی گیاُاى آپارتواًی

خٌض فیکْص ّ گًَْ ُای آهظتل کْییي ّ تٌداهیي ّ تؼییي تِتزیي تیوار ُْرهًْی خِت ریؼَ دار کزدى 

هسل اًدام پژُّغ گلخاًَ تسقیقی ّ پژُّؼی پارک تؼثت تِزاى ّ آسهایؼگاٍ تخصصی . صْرت گزفت

ت ریؼَ خِت تؼییي تِتزیي تیوار ُْرهًْی خِ. هزکش آهْسع ّ هؼاّرٍ گل ّ گیاٍ پارک ػِز هی تاػذ

پی پی ام   1999،2999،3999،0999،(ػاُذ)در غلظت ُای صفز  IBAدار کزدى قلوَ ُا اس ُْرهْى 

طاًتی هتز اس پایَ هادری طالن  29 – 22قلوَ ُای فیکْص خِت آسهایغ در اًذاسٍ ُای . اطتفادٍ ػذ

 .قلوَ اًتخاب ػذ 19تکزار ّ  0اًتخاب ّ تِیَ گزدیذًذ کَ تزای ُز تیوار 

 :ت مىرد بررسیصفا-3- 2

 درصذ قلوَ ُای ریؼَ دار ػذٍ. 1

 تؼذاد قلوَ ُای ریؼَ دار ػذٍ. 2

 طْل تلٌذتزیي ریؼَ. 3

 ّسى تز ریؼَ. 0

 ّسى خؼک ریؼَ. 2
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تا ػٌایت تَ تؼذاد ػْاهل هْرد ًظز در ایي پژُّغ ّ اثزات هتقاتل آًِا اس آسهایؼات فاکتْریل خِت 

ّ هقایظات تْطط آسهْى  SPSSاصلَ تْطط تزًاهَ ًزم افشاری تزرطی اطتفادٍ ػذ ّ ًتایح ّ تزداػتِای ز

 .چٌذ داهٌَ ای داًکي هْرد هطالؼَ قزار گزفت

 :ًتایح

تا تزرطی ّ هطالؼَ ًتایح تذطت آهذٍ اس آسهایؼات قلوَ ُای هْرد آسهایغ در دّگًَْ فیکْص تٌداهیي 

تیؼتزیي تؼذاد قلوَ ُای , ْل ریؼَ تؼذاد تلٌذتزیي ط, تلک ّ تٌداهیي آهظتل اس ًظز پتاًظیل طْل ریؼَ 

هٌاتغ تغییز ًیش دارای اختالف هؼٌی . تفاّت قاتل تْخِی داػتٌذ ...ریؼَ دار ػذٍ ّ درصذ ریؼَ سایی ّ 

اس ًظز طْل تلٌذتزیي ریؼَ تَ تزتیة . داری ُظتٌذ 

ُوچٌیي .ام ّدر دارای اختالف هؼٌی داری ُظتٌذ .پی.پی.4000.,ػاُذ.,.1000.,.2000.,3999غلظتِای

در . تیي دّ گًَْ فیکْص تٌداهیي تلک ّ تٌداهیي آهظتل در تیؼتز صفات اختالف هؼٌی داری ّخْد دارد 

کلیَ آسهایؼات اس رّع ُای آهاری اطتفادٍ گزدیذٍ اطت ّ تدشیَ ّاریاًض اس طزیق آسهایؼات فاکتْریل 

یاًگیي تلٌذتزیي ریؼَ ، ًتایح تذطت آهذٍ تَ تفکیک ّ تَ ػزذ سیز در خصْؽ ه. اًدام گزفتَ اطت 

هیاًگیي تؼذاد قلوَ ُای ریؼَ دار ػذٍ ، هیاًگیي درصذ ریؼَ سایی ،ّسى تز ّ خؼک تَ ػزذ سیز ارائَ 

هؼاُذٍ  ppm 3999تیؼتزیي هیاًگیي طْل تلٌذتزیي ریؼَ در غلظت ( 0-1)تا تْخَ تَ ًوْدار  .هی گزدد

پی  0999، صفز ،  1999،  2999تزتیة در پی پی ام تَ  3999هیاًگیي طْل ریؼَ تؼذ اس . هی گزدد

  .پی ام ، اختصاؽ هی یاتذ
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 کمیاوگیه طًل بلىذتریه ریشٍ در غلظت َای مختلف ایىذيل بًتریک اسیذ در گًوٍ فیکًس بىجامیه بل-1-4ومًدار

 

 

 

 

 درگًوٍ بىجامیه آمستل کًئیهمیاوگیه طًل بلىذتریه ریشٍ در غلظت َای مختلف ایىذيل بًتریک اسیذ   -4-2ومًدار 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 

    
 مقایسٍ میاوگیه تعذاد قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ دردي گًوٍ فیکًس بىجامیه

در تزرطی هیاًگیي تؼذاد قلوَ ُای ریؼَ دار ػذٍ تا تْخَ تَ هٌذرخات خذّل ػوارٍ ًّوْدارُای هزتْطَ 

خذاّل ّ ًوْدارُا فیکْص  تز اطاص هؼاُذات. اختالف هؼٌی داری تیي هٌاتغ تغییز هؼاُذٍ هیؼْد 

تٌداهیي تلک ًظثت تَ گًَْ آهظتل کْئیي دارای تاالتزیي هیاًگیي تؼذاد قلوَ ُای ریؼَ دار ػذٍ هی تاػذ ّ 

 .پی پی ام دارای تاالتزیي تؼذاد قلوَ ُای ریؼَ دار ػذٍ هی تاػذ 3999غلظت 

Series1
0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

Series1
    

1000

2000 3000

4000

 

تلف ایىذيل بًتریک اسیذ در گًوٍ فیکًس بىجامیه بلکمیاوگیه تعذاد قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ  درغلظت َای مخ -4-3ومًدار  
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میاوگیه تعذاد قلمٍ َای ریشٍ دار شذٌ  درغلظت َای مختلف ایىذيل بًتریک اسیذ در محیط کشت پرلیت گًوٍ فیکًس  -4-4ومًدار

 بىجامیه آمستل کًییه

 

 

 

 مقایسٍ میاوگیه يزن تر ریشٍ در دي گًوٍ فیکًس

ی ػْد کَ تیي هٌاتغ تغییز ، در تزرطی هیاًگیي ّسى تز ریؼَ اختالف کاهال اس هؼاُذٍ خذاّل اطتٌثاط ه

پی پی  0999هؼٌی داری هؼاُذٍ هی ػْد ، تا تْخَ تَ خذاّل تیؼتزیي هیاًگیي ّسى تز ریؼَ در غلظت 

تَ ایي تزتیة هیاًگیي ّسى تز ریؼَ در . ام دیذٍ هی ػْد کَ هتؼلق تَ گًَْ فیکْص تٌداهیي تلک هی تاػذ 

تا  IBAُْرهْى ریؼَ سایی . ّ ػاُذ هؼاُذٍ هی ػْد1999،  2999،  3999،  0999لظت ُای غ

. افشایغ دادٍ اطت % 2پی پی ام هیاًگیي ّسى تز ریؼَ را تَ صْرت هؼٌی داری در ططر  0999ططر 

هطاتق خذاّل تیي دّ گًَْ هذکْر، فیکْص . یؼٌی ایٌکَ تفاّت هؼٌی داری تا طایز غلظتِا ّخْد دارد

 .تٌداهیي تلک اس هیاًگیي ّسى تز ریؼَ تیؼتزی ًظثت تَ گًَْ دیگز تزخْردار هی تاػذ
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میاوگیه يزن تر ریشٍ در غلظت َای مختلف ایىذيل بًتریک اسیذ در در گًوٍ فیکًس بىجامیه بلک -4-5ومًدار  
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کًس بىجامیه آمستل کًییهیاوگیه يزن تر ریشٍ در غلظت َای مختلف ایىذيل بًتریک اسیذ در گًوٍ فیم-4-6ومًدا  

 مقایسٍ میاوگیه يزن خشک ریشٍ در دي گًوٍ فیکًس

دس تشسسی هیاًگیي ٍصى خطک سیطِ تا تَجِ تِ هٌذسجات جذاٍل اختالف هؼٌی داسی تیي هٌاتغ تغییش هطاّذُ 

دس افضایص هیاًگیي ٍصى خطک سیطِ اثش قاتل  IBAتا تَجِ تِ ًوَداسّا َّسهَى سیطِ صایی . . هی ضَد 

 .تَجْی داضتِ است 
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یاوگیه يزن خشک ریشٍ در غلظت َای مختلف ایىذيل بًتریک اسیذ در گًوٍ فیکًس بىجامیه م -4-6ومًدار  

 

 

میاوگیه يزن خشک ریشٍ در غلظت َای مختلف ایىذيل بًتریک اسیذ در گًوٍ فیکًس بىجامیه آمستل کًییه-4-7ر ومًدا  

 

 

 

   

  بحث وتیجٍ گیری ي پیشىُادات
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ُ سیطِ صایی دس قلوِ ّا تسیاس پیچیذُ است کِ دس کٌتشل آى ػَاهل داخلی هاًٌذ غلظت اکسیي ، رخیشُ پذیذ

. کشتَّیذسات ّا ، ضشایط فیضیَلَطیکی گیاُ هادسی ٍ تشخی ػَاهل خاسجی هاًٌذ سطَتت دها ًَس ًقص داسد

ِ ٍ تِ صَست تجاسی کاستشد داسًذ اهشٍصُ ًطاى دادُ ضذُ است کِ اکسیي ّا هْن تشیي اثش سا تش سیطِ صایی داضت

تحقیقات صیادی تا تشکیثات ضٌاختِ ضذُ دس هَسد ًقص هَاد سضذ گیاّی ، دس سیطِ صایی اًجام ضذُ ٍ جستجَ . 

تا ایي حال هطکل ػوذُ دس ساتطِ تا . تشای کطف تحشیک کٌٌذُ ّا ٍ تاصداسًذُ ّای ایي فشایٌذ اداهِ داسد 

ش سیطِ صایی تٌَع فَق الؼادُ صیاد ایي تشکیثات است تشخی اص ػَاهلی کِ دس اسصیاتی اثشات هَاد سضذ گیاّی ت

 :ایي تٌَع پزیشی دخالت داسد ػثاستٌذ اص 

 . ضشایط هحیطی ٍ هٌاتغ غزایی گیاُ هادسی ٍ قلوِ ّای کِ اص آى گشفتِ هی ضَد -1

 ًگْذاسی ٍ تشسسی قلوِ ای کِ اص گیاُ هادسی گشفتِ ضذ ُ است -2

 ایضٍپٌتیل آدًیي .سٍش کاستشد هصشف هَاد خاظ ًظیش جیثشلیي یا صاتیي یا  اًتخاب داهٌِ غلظت ، -3

 هشحلِ ای اص سیطِ صایی کِ هادُ ضیویایی تکاس تشدُ هی ضَد -4

اثش هتقاتل تیي هَاد سضذ گیاّی ضٌاختِ ضذُ ٍ ًاضٌاختِ استثٌائاتی ًیض ٍجَد داسد کِ ًطاى هی دّذ  -5

 پیطٌْاد  اکسیي اثش تش طَیل ضذى سیطِ ًذاسد ٍ خاسجی

 .ضذُ است کِ حساسیت قلوِ ّا تِ اکسیي ًیض تسیاس هْن هی تاضذ -6

پٌاسیل سیطِ صایی دس گیاُ آپاستواًی فیکَع تٌجاهیي ٍ تٌجاهیي آهستل کَئیي دس غلظت ّای هختلف ٍ 

تستشّای کطت هختلف هوکي است تِ قاتلیت ٍ تَاًایی آًْا دس ایجاد سیطِ ّای جذیذ تستگی داضتِ تاضذ ٍ 

دیگش سا هی تَاى تِ ًَع اختالفات ًاضی اص تَاًایی غلظت ّای هختلف دس سٌتض هَادی هاًٌذ ایٌذٍل  ػلت

دس تیي غلظت ّای هَسد آصهایص . تَتشیک اسیذ کِ تِ ػٌَاى یک فاکتَس دس سیطِ صایی دخالت هی کٌذ داًست 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

ٍ  4333،  1333،  2333،  3333ایي پظٍّص هیاًگیي تؼذاد قلوِ ّای سیطِ داس ضذُ تِ تشتیة دس غلظت ّای 

اص ًظش تؼذاد قلوِ ّای سیطِ داس ضذُ اختالف هؼٌی داسی تا  3333دس ایي تیي غلظت . ضاّذ هطاّذُ هی ضَد 

سایش غلظت ّای هَسد تشسسی هطاّذُ هی ضَد ٍ ایي اهش ًطاى دٌّذُ قاتلیت فشاٍاى سیطِ صایی دس ایي غلظت 

هحیط دس سٌتض ایي کَ فاکتَسّای سیطِ صایی اص تَاًایی کوتشی هی تاضذ کِ ػلت آًشا ضایذ تَاًایی ایي 
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