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زاييدر زمان ريشه ،ونزيتهاي هاي پيوندي از قلمهبررسي امكان توليد نهال  

  
  5داريوش هوشمند و4 مهرداد جعفرپور ،3 بهنام بهروزنام ،2عبدالحسين ابوطالبي،  1غالمعلي بردبار

 - 4جهرم و اصفهان واحد سالميدانشگاه آزاد ا اعضاي هيئت علمي- 3و2، جهرم باغباني دانشگاه آزاد اسالمياسي ارشد ندانشجوي كارش -1
   عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي فارس -5هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحداصفهان، 

 
  چكيده

بلوك هاي زيتون در زمان ريشه زايي، اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب هاي پيوندي از قلمهبررسي امكان توليد نهالبه منظور 
هاي ريشه ها  و پيوند روي قلمهپيوند همزمان با كاشت قلمه( تيمارها شامل زمان انجام پيوند. هار تكرار به اجرا درآمدچكامل تصادفي با 

قبل از كاشت . ود، ب)فيشمي، شيراز و دزفول( و نوع رقم پيوندك) شنگه و گرگان(، نوع رقم پايه)دار شده همزمان با انتقال به گلخانه انطباق
فاكتورهاي زمان پيوند، بر اساس نتايج، . زايي استفاده شدجهت تسهيل ريشهميلي گرم در ليتراسيد ايندول بوتيريك  3000لول از مح ،هاقلمه

تاثير  ،زمان دوم پيوند. داري نداشت تأثير معني هاقلمه زائيها بر روي درصد ريشه نوع پيوند، رقم پايه و رقم پيوندك و اثرات متقابل آن
 گيراييوارونه از پيوند نيمانيم  سپريپيوند . تر بوددار، طوالنيايي پيوند داشت ولي طول دوره توليدنهال پيوندي ريشهبيشتري بر گير
  . روز بود 90طول دوره توليد نهال در زمان اول پيوند  .بيشتري داشت

پيوندك، پيوند نيمانيم، پايهپيوند سپري وارونه، : كلمات كليدي  

 
 مقدمه

زايي غير قابل  دار شوند و بطور كلي درصد ريشه توانند به آساني ريشهامي از زيتون نميهان چوبي مثل اكاليپتوس و ارقگيا بسياري از
پژوهشي كه به منظور  در ).2(ز روش هاي تكثير اين ارقام مي باشدريشه زا معموال يكي ا سهلارقام  بر روي پيوند و توجهي دارند
تكثير درختان زيتون به روش پيوند قلمه و جايگزيني اين روش به جاي پيوند بر نهال هاي بذري  شناسي محل پيوند دربررسي بافت

و پيوندك از ارقام   DA-12-1زاي ها از ارقام  سهل ريشه و با انتخاب پايه وپيوندك از ارقام موجود در يك كلون كه پايه انجام شد
ماه ارتباط آوندي بين پايه و پيوندك برقرار گرديده واين روش  2نيم، ظرف مدت گيارافا بوده و با انجام كوپيوند نيما زاي سخت ريشه

 . )6(مايدنبه دليل يكسان بودن شرايط پايه وپيوندك در تمام مراحل در مدت زمان كوتاه امكان دست يابي به گياه پيوندي را ميسر مي
هاي تكثير سنتي انجام گرفت مشخص پيوند قلمه به جاي روش با استفاده از) زاسخت ريشه(پژوهشي كه در زمينه تكثير گل كامليا

قابل  ، در مدت زمان كوتاهي اين گياه، گرديد كه با استفاده از گونه پر رشد اين گياه به عنوان پايه وبا انجام كوپيوندرقم مورد نظر
- با توجه به درصد پايين ريشه .)7(ي شده استترين روش تكثير ارقام كامليا معرفترين ومطمئناين روش باصرفه كه . باشدتكثير مي

     هاي برخي ارقام تجاري زيتون، اين پزائي قلمه
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هامواد وروش  
تكرار در محل گلخانه ميست شركت پيشگامان سـازندگي شهرسـتان    4تصادفي با  بصورت فاكتوريل در قالب طرح كاملاين آزمايش 

هـا بـراي    همزمان با شـروع كاشـت قلمـه   : الف زمان پيوند در دو سطح شامل -1 :ند ازعوامل آزمايش عبارت بود. فسا به اجرا درآمد
 -2.زايي به خزانه انطباق هر كدام به صـورت كامـل و جداگانـه    هاي ريشه دار شده از محيط ريشه همزمان با انتقال قلمه: ب.زايي ريشه

: ب Bرقم گرگان: نوع رقم پايه در دو سطح شامل الف  -3 2نيمپيوند نيما: ب 1پيوند سپري وارونه: الف نوع پيوند در دو سطح شامل
هـاي  در اواخر آبـان مـاه قلمـه    .رقم دزفول: ج و رقم شيراز: رقم فيشومي ب: الف سطح شامل 3نوع رقم پيوندك در  -4و رقم شنگه

در زمـان كاشـت    -1پيوند در دو مرحلـه  عمليات . خشبي ارقام پايه و پيوندك، از باغ مادري واقع در نهالستان پيشگامان تهيه شدنيمه
روز از زمـان   110پـس از گذشـت    . در زمان انتقال قلمه هاي ريشه دار شده به گلخانه انطباق انجـام گرفـت   -2قلمه ها در گلخانه و

زمـان   طـول   -3در صد گيرايي پيونـد   -2زايي  ريشهدرصد  -1ها برداشت گرديدند ها، جهت برداشت اطالعات زير قلمه كاشت قلمه
  آماده شدن نهال

 
  و بحث گيرينتيجه

نتايج حاصل از تجزيه واريانس مربوط به درصد ريشه زائي  نشان داد كه زمان پيوند، نوع پيوند، نوع رقم پايه و نـوع رقـم پيونـدك و    
به دليل سـهل ريشـه زا   ( گهدر واقع هر دو رقم پايه گرگان و شن .داري نداشت ها بر روي درصد ريشه زائي تأثير معني اثرات متقابل آن

هـاي مربـوط بـه درصـد گيرائـي پيونـدها  نشـان داد كـه          نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده. ، به يك ميزان ريشه زائي داشتند)بودن
م فاكتورهاي زمان پيوند، نوع پيوند، تأثير معني داري بر روي درصد گيرائي پيوندها داشت اما فاكتورهـاي نـوع رقـم پايـه و نـوع رقـ      

دهد و مشاهده  تأثير زمان پيوند بر درصد گيرائي را نشان مي 1 نمودار. پيوندك تأثير معني داري بر روي درصد گيرائي پيوندها نداشت
درصد تأثير بيشتري بر درصد گيرائي پيوندها داشته و اختالف معنـي داري بـا پيونـد     40شود كه زمان پيوند دوم با ميانگين گيرائي  مي

دهـد همـانطور كـه     صد گيرائي پيوندها را نشـان مـي  تأثير نوع پيوند بر در 2نمودار . ، داشته است)درصد 11(ها اشت قلمههمزمان با ك
داري بـا پيونـد    اخـتالف معنـي  % 30و با ميانگين گيرائي حدود . بينيم پيوند سپري وارونه از پيوند نيمانيم تأثير بيشتري داشته است مي

  .كه تأثير بيشتري داشته استلذا نوع پيوند معمول شكمي نشان داده شده . درصد داشته است 22نيمانيم با ميانگين گيرائي حدود 
  

                                                 
1 - inverted T-budding - 
2  - splice grafting 
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  د بر درصد گيرايي پيوندنمقايسه ميانگين تاثير زمان پيو -1نمودار 

  
  مقايسه ميانگين تاثير نوع پيوند بر در صد گيرايي پيوند -2نمودار

ند و نوع پيوند تأثير معني نشان داد كه  فاكتورهاي زمان پيوربوط به دورة آماده سازي نهال، هاي م نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده
 3نمـودار  . داري بر روي دورة آماده سازي نهال داشتند اما فاكتورهاي نوع رقم پايه و نوع رقم پيوندك تأثيري در اين زمينـه نداشـتند  

، نسـبت بـه   )نه انطباقها به گلخادر زمان انتقال قلمه(زمان پيوند دوم. دهد تأثير زمان انجام پيوند بر دوره آماده سازي نهال را نشان مي
باشد چون در گلخانـه انطبـاق    تر شده است كه اين طبيعي مي ، دوره آماده سازي نهال طوالني)همزمان با كاشت قلمه(زمان پيوند اول 

شود كه اين فرآيند نسبت به پيوند همزمان  ها با محيط، عمل پيوند انجام مي هاي محيطي و سازگاري قلمه پس از برطرف شدن استرس
نسـبت بـه   ) سپري وارونه(بينيم نوع پيوند اول مي. دهد تأثير نوع پيوند بر دورة آماده سازي نهال را نشان مي 4نمودار   .تر است طوالني

روز نسـبت بـه    108نوع پيوند اول سپري وارونه با ميانگين آماده سـازي  . ، دورة آماده سازي نهال كوتاهتر بود)نيمانيم(نوع پيوند دوم
  . دار داشتند روز اختالف معني 114م با ميانگين دوره آماده سازي نياميپيوند ن
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مقايسه ميانگين تاثير زمان انجام پيوند بر دوره آماده شدن نهال -3نمودار  

  

  
مقايسه ميانگين تاثير نوع پيوند بر دوره آماده سازي نهال -4نمودار  

 
از نظر اقتصادي، بـه علـت    يوند بر فرآيند توليد نهال زيتون تاثير بسزايي دارد ودر مجموع نتايج اين آزمايش نشان داد كه زمان انجام پ

هاي ريشـه  تر از زماني است كه قلمهشود لذا مقرون به صرفهها نيز فرآيند توليد نهال كوتاهتر مياينكه در پيوند همزمان با كاشت قلمه
   .شونددار شده در زمان انتقال به گلخانه انطباق پيوند مي

  
  
  



، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  

  1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و        ایده     ی     

 
 

 

 منابع

  
  .ص1586. انتشارات دانشگاه شيراز). ترجمه(گياه افزايي، مباني و روش ها . 1378. خوشخوي، م -1
  . صفحه 351. انتشارات انجمن علوم باغباني ايران. فيزيولوژي پيوند و روش هاي پيوند. 1381. گريگوريان، و -2
معاونت امور باغباني وزارت كشاورزي دفتر طرح اصـالح  . ن در ايرانشناخت زيتون و اهميت آ. 1378. ا و مسچي، م. الزمي زاده -3

  صفحه  22. و توسعه باغات زيتون
  
  

4. Grange, R. I. Loach, K. 1984. Comparative rooting of eight one species of leafy cutting in open 
and polyethylene-enclosed mist systems. Journal of Hort. Sci. 59(1).15-22. 
 
5. Hartig, M. 1983. Practical experience in vegetative propagation of Norway spruce sozialistische 
Forestwirschaft. 36(6), P177-181. 

  
6.Fontanazza G., Rugini. , 1983. Graft Union histology in olive tree propagation by cutting - grafts. 
Riv. Ortoflorofrutt.it. sv. 
 
7- Steve, C. 2008 , The Cutting grafte,.The International Camellia Scoiety,PP.1-3. 

Study The Possibility of Produce Grafted Seedling from Rooted Olive at The time of Rooting.  
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Abstract 
This research was conducted to aim of evaluation of possibility of production grafting seedlings of 
olive cutting in rooting time in a mist greenhouse . The experiment was arranged in a randomized 
complete block design with four replications. Treatments included: time of grafting in two levels (1- 
grafting in time of planting 2- grafting in time of transfer to adopting greenhouse), grafting methods 
(1-inverted t-budding 2- splice grafting), rootstock cultivars (Shenge and Gorgan) and scions 
cultivars (1- Fishomi 2- Shiraz 3- Dezfu)l. To easy of rooting used IBA (3000ppm) before planting. 
Results showed that time of grafting, type of grafting, type of stocks cultivars and type of scions 
cultivars and interaction among them were not significant on rooting percentage. Time of second 
grafting has more effect on successful grafting but period of preparation seedling was longer. 
Inverted T-budding was more effect than splice grafting. The period of preparation seedling in the 
time of first time grafting was 90 days. 
Key words: Inverted T-budding, Splice grafting, Stock and Scion. 
 

 


