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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۷۴

شماره ۶۶، بهار ۱۳۸۴

۷۵

                    

پژوهش و سازندگي 

بررسي برخي عوامل مؤثر در
 ريشه زائي  قلمه هاي نيمه خشبي ارقام

 سخت ريشه زاي زيتون

چكيده
به منظور توسـعه باغات زيتون كشـور، توليد نهال مورد نياز از ارقام مختلف تجاري زيتون ضروري مي باشـد. با  اين وجود برخي 
ارقام زيتون مانندكاالماتا، آميگداليفوليا وكنسرواليا نسبتًا سخت ريشه زا بوده كه داليل آن متفاوت مي باشد، از طرفي با توجه به 
برخي خصوصيات مطلوب اين ارقام توسعه آنها در برخي مناطق كشور انجام گرفته است، و اين روند نيز ادامه خواهد يافت، بنابراين 
به منظور بررسـي وضعيت ريشـه زايي ارقام فوق مطالعه اي در قالب طرح فاكتوريل با پايه بلوك هاي كامل تصادفي (RCBD) با ۶۴ 
تيمار و ۴ تكرار انجام گرديد. در اين مطالعه اثر عوامل تغذيه، غلظت هاي مختلف هورمون  ايندول بوتريك اسيد، شكاف دهي قاعده 
قلمه هادر بهبود ريشـه زايي قلمه هاي نيمه خشبي ارقام كاالماتا، آميگداليفوليا،كنسرواليا مورد بررسي قرار گرفت. رقم زرد رودبار 
نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه محلول پاشي درختان مادري با عناصر غذايي روي و بر يك ماه 
قبل از تهيه قلمه، تاثير زيادي در بهبود ريشه زايي ارقام مورد استفاده دارد. بيشترين درصد ريشه زايي درتيمار هورمون (IBA)   با 
غلظت  ۴۵۰۰ppm و همچنين تيمار به همراه روي با غلظت  ۵۰۰۰ppm مشـاهده گرديد. شـكاف دهي قاعده قلمه هانيز اثر خوبي در 
افزايش درصد ريشـه زايي ارقام مورد استفاده داشت، به طوري كه بين قلمه هاي شكاف داده شده و نشده به لحاظ درصد قلمه هاي 
ريشـه دار شده تفاوت معني داري مشـاهده گرديد.  بين ارقام مورد اسـتفاده تفاوت معني داري به لحاظ درصد ريشه زايي مشاهده 
گرديد. درصد ريشـه زايي در ارقام كنسـرواليا، زرد، آميگداليفوليا و كاالماتا به ترتيب   ۰۳/ ۶۲،  ۴/ ۵۸ ،  ۴۷/ ۵۰ و ۹۴/ ۴۰ درصد ثبت 

گرديد. 

كلمات كليدي: ارقام زيتون، تكثير رويشي زيتون، ريشه زايي
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مقدمه
از نهال توليد ضرورت مختلف كشور در نقاط زيتون باغات سريع توسعه
صدها هزار از اكنون بيش طوريكه هم به بيشتر نمود، زيتون را ارقام مختلف
ارقام كنسروي و برخي (عمومًا) روغني ارقام از كشور نقاط مختلف در نهال
به روغني ارقام زيتون كاشت ــعه توس از هدف گرچه گردد. زيتون توليد مي
كنسروي ارقام كشت ــد،لكن مي باش مورد نياز خوراكي روغن تامين منظور
كشت باشد. توسعه مي حال و در گرفته استقبال قرار مناطق مورد برخي در
قرار توجه ــورد ــور م كش برخي مناطق جنوبي و قم در آميگداليفوليا ــم رق
ارقام ريشهزايي بهبود موثر در عوامل مطالعه بررسي و بنابراين است. گرفته
نيز كاالماتا ارقام موفقيت ريشهزايي گرفت. قرار توجه مورد زا ــخت ريشه س
مي خشك، ــياه آبدار و س ــرو كنس توليد آن در مطلوب خاصيت توجه به با
كه برخي حالي است در و اين يابد. ــعه توس ــتعد مس برخي مناطق در تواند
كه بوده زا ــه ريش ــخت س آميگداليفوليا و كاالماتا ارقام ويژه به ازاين ارقام
درختان ميوه موفقيت آميز ريشهزائي باشد. متفاوت ــت اس ممكن آن داليل
اكسين با همراه قلمهها دارد، كه در برخي عوامل كمكي۱ وجود به بستگي
هستند برگها معموًال كمكي عوامل اين منبع ميگردد. ــهزايي ريش موجب

Pajouhesh & Sazandegi  No 66  pp: 74-81

Study of effected factors on rooting on semi-hardwood cuttings of difficult rooting olive cultivars (Olea europaea L.)
By: M.R. Ramazani Malakroudi, Agriculture Natural Resources Research Center of Guilan, Rasht, Iran. Talaie A. 
Horticulture Department, Faculty of Agriculture, Karaj, Iran. Eghdami M. T. Previous Heed Quarter of Roudbar Olive 
Research Station. Bonyadi I. Deputy for Research and Education Department of Agri-Jahad Organization. Tehran. Iran.
There has been a steady demand for production and supply of olive sapling of different varient varieties for olive gardens 
in Iran but with regard to the fact that some varieties of olive such as kalamata and amigdafolia and conservalia which 
possess suitable characteristics are found to be rather difficult in rooting for various reasons. Therefore, attempts have 
been made to adapt and grow them in different climatical areas of the country for restoration or development purposes 
and would be continuing in the future. For a survey of the rooting capabilities of the above mentioned varieties, a 
study was carried out in the framework of RCBD (Randomized Complete Block Design), having 64 treatments and 4 
replications in a factorial. Proper treatments were made by means of feeding (spraying solutions) on the mother plants 
with microelements, (Zinc and Boron), during a period of one month prior to the preparation of the cuttings of the 
varieties and also by applying IBA (Indul-3-butiric acid) plant growth regulators with different concentrations and by 
application of Split on bark of the end of cuttings for enhancing the rooting process in the different varieties, such as 
kalamata, amigafolia, conservalia,  and zard. Also zard were chosen as control. As a result of the study it has been found 
that prior spraying of the mother plants with the nutritional concentration Zinc and Boron had major effects on the 
improvement of rooting process and treatments with IBA hormones having a solution of 4500 ppm and also with IBA 
plant growth regulators having a solution of 4500 ppm together with Zinc as a microelement were the most influence 
for the above said varieties. Furthermore, the split on bark of the end of cuttings of the varieties had major effects the 
rooting process though the rooting percentage of the bark splitting treatments were significant effects than non- bark 
splitting treatments and finally significant difference with respect to the percentage of rooting among the varieties under 
study was observed. The rooting percentage of concervalia, zard, amygdalifolia and kalamata were counted 62. 03,58. 
4,50. 47 and 40. 94 respectively. 

Key words: Olive varieties, Olive vegetative propagation, Rooting. 

خشبي نيمه قلمههاي برگ حذف با ــت اس شده ــخص مش لحاظ همين وبه
وجود به توجه با از طرفي و است. يافته كاهش ريشه زايي نيز درصد زيتون،
عوامل مواد ــد اين رس مي موجود در برگها، به نظر ازته و هيدروكربنه مواد
تركيبات برخي است شده مشخص ديگر طرف از و باشند ريشهزايي كمكي
به ريشهزايي بهبود در و شده فعالتر ايندولي تركيبات ــط توس مانند اتيلن،
تعادل و غذايي مواد ميزان .(۱۳،۶ ،۱) ــتند كمكي موثر هس عوامل ــوان عن
بين كربوهيدرات باشد. تعادل مي مهم ــيار بس قلمه ــهزايي ريش در آنها بين
مناسب سطح (۷ ،۱۳). وجود ــت اس ــه هاموثر ريش تعداد و ــد رش در ازت و
مي الزم ــهزايي ريش مادري جهت گياه مصرف در كم و ــرف مص پر ــر عناص
موجود حمل قابل مواد افزايش ميزان ــور منظ به بنابراين .(۱۴، ۱۳) ــد باش
عناصر با مادري درختان ــي) پاش ــد تغذيه(محلول ميرس قلمهها به نظر در
قلمههاي نيمه ريشهزايي وضعيت بررسي مطالعه در ــد. باش ضروري غذايي
ساختمان كه آناتومي گرديد، گزارش زا ــه ريش سخت زيتون ارقام ــبي خش
كه مي باشد، به طوري زيتون ارقام ــهزايي ريش موثر در عوامل از يكي قلمه
خروج از و بوده ممتد صورت به اسكلرانشيم بافت ــت ارقام ممكن اس در اين
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Hartmann و Kester آورد. عمل به ممانعت بيرون طرف به نابجا ريشههاي
دهي) (شكاف عمق كم زخم يك ايجاد كردندكه گزارش خود تحقيقات در
كورتكس منطقه ــكافتن حلقه اسكلرانشيمي در ش موجب قلمهها در قاعده
بيرون طرف به را (نابجا) ــعه توس حال در ــههاي ريش احتماًال نفوذ ــده و ش
باره در ــات خود مطالع در Sharma و Rejasdekar .(۸) ــازد س ــن مي ممك
ريز عناصر بعضي و (IBA) ــك تري بوتري ــيدايندول اس بين متقابل ــرات اث
كه كردند ــزارش گ ــبي چاي خش نيمه قلمههاي ــهزايي ريش روي بر مغزي
ــراه با عنصر هم ۵۰۰۰ppmميزان به ــك بوتري تري ــيدايندول اس از ــي وقت
ريشهزايي در درصد ــترين بيش كردهاند ــتفاده اس ۵۰۰۰ppmميزان به روي
Thomidis و Tsipouridis طرفي (۱۲). از گرديد ــاهده مش چاي قلمههاي
روي با انگور ــم رق يك ــي درختان مادري كه محلولپاش كردهاند ــزارش گ
در نيز همكاران و Bartolini .(۱۵) گرديد ــهزائي ريش درصد افزايش موجب
ــيار بس اثر زيتون، مادري درختان تغذيه كه كردهاند گزارش خود مطالعات
(۵). اين خشبي دارد نيمه قلمههاي ريشهزائي ــيل پتانس افزايش در زيادي
با توجه هرحال به شده است (۱۰). Khalidmousa نيز تائيد گزارش توسط
آميگداليفوليا و كاالماتا ارقام خشبي نيمه قلمههاي كم ريشهزايي درصد به
محلي (روغني ارقام ــاير س با ــه درصد) در مقايس و۲۴ ۱۵ ترتيب حدود (به
مختلف بتوان ــاي تيماره از ــتفاده اس با ــيد رس به نظر درصد) از ۸۰ بيش
مطالعه اين ــدف از ه رو از اين داد. افزايش را ــام اين ارق ــهزايي ريش درصد
رقم يك با مقايسه در كنسرواليا رقم و فوق ارقام ريشهزائي وضعيت بررسي
و رشد كننده مواد تنظيم از تيمارهاي مختلف ــتفاده اس با زرد بومي رودبار
شكافدهي قاعده و قلمه تهيه از قبل مادري درختان پاشي همچنين محلول

ميباشد. قلمهها

و روشها مواد
باغ  ــرواليا در و كنس زرد آميگداليفوليا، كاالماتا، ــام ارق ــان بارده درخت
تهيه قبل از يك ماه و انتخاب رودبار زيتون ــتگاه تحقيقات ــيون ايس كلكس
به بر و روي عناصر از ــتفـاده اس با (انتخابي) درختان فوق ــه، نيمي در قلم
مطالعه منظور به پاشي محلول از قبل شدند. پاشي محلول هزار در ۵ غلظت
نمونههاي درختان انتخابي، برگ در مصرف كم مصرف و پر عناصر وضعيت

قالب در يافتند.اين بررسي انتقال گياهي تجزيه ــگاه آزمايش به و تهيه برگي
تغذيه اثر ــور فاكت ۴ با تصادفي ــل كام بلوكهاي پايه ــر فاكتوريل ب ــرح ط
از قبل ماه يك مادري ــي درختان پاش ــطح(محلول س دردو مادري درختان
،۳۵۰۰ ،۰) سطح چهار در IBAاثرهورمون پاشي) محلول عدم و قلمه تهيه
ــكاف دهي ش ۵۰۰۰PpM اثر غلظت  روي به + عنصر ۴۵۰۰PpMو ۴۵۰۰
قلمههاي شكاف و ــده داده ش ــطح (قلمههاي شكاف دو س قلمههادر قاعده
زرد) و ــرواليا كنس آميگداليفوليا، (كاالماتا، رقم ــار چه روي ــده) بر نش داده
انتخابي درختان از ــري گي قلمه ،۱۳۸۰ و ۱۳۷۹ ــاه م در آبان ــد. ش انجام
منظور سرشاخههاي براي اين و گرفت ــده) انجام ونش شده ــي پاش (محلول
و سپس تهيه درختان انتخابي از متر سانتي ۵۰ ۴۰ تا طول به نيمه خشبي
۱۵ طول ۱۲ تا به فوقاني) برگ دو (با برگدار قلمههاي ها، ازاين سر شاخه
بر اساس ــدند. آنگاه ش جدا قطر متر ــانتي س تا ۱/۵ ۰ /۵ مترطول و ــانتي س
ــانتيمتر ۱/۵ س به طول ــكافي ش قلمهها نيمي از قاعده طرف دو اجرا روش
قلمهها به آنگاه شد. داده زني پيوند چاقوي از استفاده با ــت) پوس عمق (در
از قبل هورموني كه ــف مختل محلولهاي داخل تايي، ۱۰ ــتات صورت دس
پرليت ــتر داخل بس ــپس س و گرفته قرار ثانيه مدت ۵ به بود ــده ش آماده
(IBA)هورموني محلولهاي تهيه بــراي ــدند. ش ميست كاشته زير گلخانه
هورمون ــرم ميلي گ ۴۵۰ و ۳۵۰ ــدود ح ۴۵۰۰ppm ــت۳۵۰۰ و غلظ ــه ب
ميليليتر ۵۰ در ــيگما س شركت متعلق به ــيد اس تر بوتريك خالص ايندول
به تقطير بار مقطر دو ميليليتر آب ۵۰ با و آنگاه حــل گرديد اتيليك الكل
محلول ميليليتر تهيه ۲۰۰ براي همچنين رسانده شد. سي سي ۱۰۰ حجم
خلوص۹۷ درصد) (با روي ــرم گـ ۱/۰۳ مقدار ۵۰۰۰ppm غلظت ــه ب روي
به نيتريك اسيد مقدار گرديد. حل تيتراسيون روش به نيتريك اسيد توسط
هنگام تيتراسيون آمد. در محلول صورت به كامًال عنصر روي كه بود حدي
دو آب مقطر با روي، ــدن ش حل از پس آنگاه ــد، ش حرارت داده واكنش به
مصرف پر عناصر مطالعه در شد. ــانده ميليليتر رس حجم ۲۰۰ به تقطير بار
از بعد تيتراسيون روش به برگي ازت مصرفاندازهگيري كم عناصر برخي و
شد. درصد انجام اتوماتيك (كلدال-اتوآناليزر) ــتم سيس از استفاده با تقطير
برگ نيز به روش نشر ــيم و درصد پتاس كالري متري روش به برگ ــفر فس
آهن، مصرف عناصر كم ــزان مي اندازهگيري جهت گرديد. ــعلهاي تعيين ش
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۳/۶۳۸۱/۸۳۶/۷۲۵۲/۰۷۰/۵۴۰/۲۶۰/۶۵۱/۴۰/۸۳۰/۵۸زرد

زيتون ارقام پومولوژيكي خصوصيات شماره۱- جدول

موثر... عوامل برخي بررسي
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۷۶ پژوهش

۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

۷۷

تركيب و كردن ــتر ابتدا هضم به روش خاكس روي، و منگنز ــس، م
صورت به برگي عصاره عناصر ميزان ــگاه آن و گرفت انجام HCl ــا ب
گرديد (۱۱). اتمي قرائت جذب ــط دستگاه توس برگ گرم در ppm

ــرح ش به ــتفاده اس مورد ارقام پومولوژيكي ــات خصوصي ــي برخ
ــد. جدول-۱مي باش

نتايج
با مادري محلول پاشي درختان ــان داد نش ــي بررس اين نتايج
معني داري تفاوت قلمه، از تهيه ماه قبل يك بر و روي غذايي عناصر
درختان قلمههاي ريشهزايي (جدول۲). دارد قلمه ها ريشه زائي در
۴۲/۴۲ درصد و ترتيب ۴۵/۸۶ به نشده و شده پاشي مادري محلول
كننده رشد(ايندول تنظيم تيمار با مواد گرديد (نمودار۱). شمارش
ريشهدار قلمههاي تعداد افزايش در خوبي اثر ــيد) اس بوتريك تري
ريشه زايي درصد لحاظ به معنيداري تفاوت كه طوري به ــت. داش
۳۵۰۰ ــاي با غلظته هورمون ــار تيم ــاهد و ش تيمار ــن قلمههابي
ــاهده روي مش و هورمون مخلوط تيمار ــن و همچني ۴۵۰۰ppm و
داد ــان ــه ميانگينهانش مقايس از حاصل نتايج .(۲ (جدول ــد گردي
هورمون مخلوط ــار تيم به مربوط ــهزايي ريش درصد ــترين بيش كه
با تيمار ــت. اس بوده ۵۰۰۰ppm و ۴۵۰۰ غلظت با ترتيب روي به و
با هورمون تيمار به ــبت نس ۳۵۰۰ppm غلظت ــول هورمون به محل
ــه دار ريش قلمههاي تعداد افزايش در كمي اثر ۴۵۰۰ppm ــت غلظ
خوبي قلمههااثر قاعده دهي ــكاف ش .(۲ (نمودار است داشته ــده ش
تفاوت به طوري كه ــت. داش ــهدار ريش قلمههاي درصد افزايش در
درصد لحاظ نشده به و شده داده ــكاف قلمههاي ش بين معنيداري

.(۲ (جدول مشاهده گرديد ريشه زايي
ترتيب به و نشده شده داده شكاف ــه زايي قلمههاي ريش درصد
ــن نتايجاي .(۳ ــودار گرديد(نم ــمارش ش ــد ۴۹/۲۲ درص و ۵۶/۷۲
به ــاوت معنيداري تف ارقام بين ــه ك داد ــان نش مطالعه همچنين
درصد بيشترين (۲ (جدول دارد وجــــود ــهزايي ريش درصد لحاظ
ريشهزايي درصد كمترين و كنسرواليا رقم قلمههاي در ــهزايي ريش
جدول ــاس نتايج اس بر گرديد. ــاهده مش كاالماتا رقم قلمههاي در
اثر دهي ــكاف ش هورمون و تيمارهاي ــن فقط بي واريانس ــه تجزي

.(۲ (جدول گرديد مشاهده متقابلي
(۳ (جدول ــادري م درختان ــي برگ تجزيه ــه ب مربوط ــج نتاي
با قلمه گيري ــت جه ــتفاده مورد اس مادري درختان كه ــان داد نش
ــد ميرس نظر به برخوردارند. ميكرو و ماكرو غذائي عناصر ــود كمب
تغذيه عدم و طرف ــوق از يك ف درختان از مكرر ميوه ــتهاي برداش
۴ باشد. درجداول عواملاين كمبود ديگر از طرف كودي از مناسب
آمده است. تيمارهاي مختلف (دانكن) مقايسه ميانگين ،۶ و۷ ۵،

بحث
درختان مادري پاشي محلول كه داد ــان نش پژوهش اين نتايج
از قبل ماه يك ــدود ح در هزار در ۵ ميزان ــر به وب روي عناصر ــا ب
ــه دار ريش قلمههاي درصد افزايش در ــيداري معن اثر ــه قلمه، تهي
شده ــهزايي قلمههاي تهيه ريش درصد چه اگر است. داشته ــده ش

زيتون قلمه هاي درختان ريشهزايي درصد مقايسه شماره (۱) نمودار

نشده پاشي و محلول بر و روي عناصر با شده  پاشي محلول

خشبي نيمه قلمههاي درصد ريشه زايي مقايسه (۲) شماره نمودار

مختلف هورمون غلظت هاي با تيمار در زيتون 

قلمههاي  ريشهزايي مقايسه درصد (۳) شماره  نمودار

و نشده شده شكاف داده
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۷۸ پژوهش

۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

۷۹

كافي جهت ريشه زايي هورمون كمتر غلظت گرم در فصول و ــتر بيش غلظت
زمــان كاشت قلمهها (آذر به توجه با وجود بااين ــد (۵).  ميباش ــب مناس
نتيجه در و زيتون درختان رشد فعاليتهاي نسبي كاهش با همراه كه ماه)
با غلظت هاي ــي هورمون تيمار ــد، باش گياه مي هورمون در ــش غلظت كاه
و داشتهاند زيتون قلمههاي ريشهزايي درصد افزايش در بهتري اثر ــتر بيش

دارد. مطابقت (۵) Bartolini گزارش با اين مطالعه نتايج لذا
ــده قلمههاي قاع دهي ــكاف ش تيمار كه داد ــان پژوهش نش نتايجاين
فوق ارقام قلمههاي ــه زايي افزايش درصد ريش ــيداري در معن تاثير زيتون
ــه زايي ريش روي خود در مطالعات Loveti نيز و Hartmann ــت. اس ــته داش
قلمههاي ــكاف دهي ش كه گزارش نمودند ــون زيت ــبي خش نيمه قلمههاي
در نيز رمضاني دارند (۹). ــهزايي ريش درصد افزايش ــون اثر مطلوبي در زيت
بنابراين نتايجاين .(۲) ــت اس نموده را گزارش ــابهي مش نتايج خود مطالعه

مطابقت دارد. فوق گزارشات نتايج مطالعه با
مشاهده معنيداري ريشه زايي تفاوت لحاظ درصد به مختلف ارقام بين
وجود تفاوت خود مطالعات ــز در زيادي ني ــگران پژوهش طوركلي به گرديد.
ميرسد به نظر .(۹ ،۸) دادهاند گـــزارش را ارقام ــهزايي ريش پتانسيل بين
ــه زائي ريش جهت ويژه اي ــيل پتانس رقم هر آناتومي به با توجه زيتون ارقام
و كاالماتا در ارقام ترتيب به ــهزايي ريش درصد ــترين بيش كمترين و دارند.

گرديد. شمارش كنسرواليا

سپاسگزاري و تشكر
ــكر تش رضوي ابراهيم ــيد س و ــرزاده صف ــهراب ــاي س آق ــات از زحم

ميگردد.

پاورقيها
1-Co-factors
2- pretreatment 

استفاده مورد منابع
۱۳۶۴؛ تفضلي. اله و عنايت روحاني ــيباني،ايرج ش بيژن مرتضي، ــخوي، خوش - ۱

شيراز. دانشگاه انتشارات باغباني. اصول

Rejasdekar و ــت. اس بوده بيشتر ــده ش ــي پاش محلول مادري درختان از
بر و روي نظير ــزي مغ ريز عناصر برخي خوب ــيار بس اثرات ــز ني  Sharma
برخي ــبي نيمه خش قلمههاي ــهزايي بهبود ريش تيمار۱ در پيش عنوان ــه ب
طرفي از .(۱۲) ــد داده ان قرار تائيد ــورد م چاي همچنين و ــوه ــان مي درخت
حمل مواد قابل ميزان كه كردهاند ــزارش خود گ مطالعات در ــگران پژوهش
قلمههاي ــهزايي در ريش مهمي نقش آنها ــن بي ــب و تناس قلمه در موجود
درختان كافي تغذيه كرد ــالم اع Robert كه طوري به دارد، ميوه ــان درخت
شده خشبي نيمه ــه زايي قلمههاي ريش درصد زيتون موجب افزايش مادري
و كم مصرف مصرف عناصر پر سطح مناسبي از لحاظ وجود و به همين است
مشابهي نتايج نيز آگاه (۱۹۸۹) .(۱۳) ضروري دانست مادري درختان در را
برگي تجزيه از حاصل نتايج است كه حالي اين در .(۴) كرده اند گـزارش را
ــبتًا شديد كمبود نس با فوق ارقام مادري درختان كه ــان داد ۳) نش (جدول
ــند. باش مواجه مي روي) و (آهن، منگنز، مس مصرف كم پرمصرف و عناصر
عناصر غذايي، به به مادري درختان شديد نسبتًا كمبود توجه به با براين بنا
بهبود وضعيت در تاثير زيادي و بر عناصر روي پاشي با محلول مي رسد نظر

است. داشته زيتون مادري درختان ريشهزايي
افزايش در خوبي اثر هورمون ايندول تري بوتريك اسيد با قلمه ها تيمار
هورمون مختلف غلظتهاي بين كه طوري به است، داشته ريشهزايي درصد
مشاهده گرديد. ريشهزايي درصد لحاظ به معنيداري تفاوت ــاهد ش تيمار و
ــي، ــور غالم منص Jacoboni ،Kester و Hartmann ،Loreti و Hartmann
بر اين ،۹). بنا ۸، ۷، ۳، ۲) كردهاند گزارش را ــابهي مش نتايج رمضاني محمد
مطالعه نتايجاين دارد. ــت مطابق فوق محققان ــزارش گ با ــي بررس نتايجاين
به و تنهايي ۴۵۰۰ppm به غلظت هورمون با تيمار داد كه ــان نش همچنين
غلظت هورمون با ــار تيم ــه با مقايس در  ۵۰۰۰ppm غلظت با ــراه روي هم
مختلف ارقام قلمه هاي ــه زايي ريش درصد افزايش در خوبي ــر اث ۳۵۰۰ppm

ريشه زايي اثر كه گزارش كردهاند همكاران Bartolini و است. داشته زيتون
هورمون ميزان تاثير تحت استفاده مورد اكسين هورمون مختلف غلظتهاي
ــاس اس بر ميوه درختان داخلي هورمون ميزان و ــد باش مي قلمه در موجود
كاهش با در فصل سرد كه طوري به باشد، ممكن است متفاوت ــد رش فصل
در و كاهش نيز ــي داخل هورمون ميزان ــان درخت ــمي فعاليتهاي متابوليس
سرد فصول در لذا و افزايش مييابد هورمون دروني ميزان (رشد) گرم فصل

ريشهزايي ۴- مقايسه درصد نمودارشماره

زيتون مختلف ارقام قلمه هاي

موثر... عوامل برخي بررسي
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

۷۹

آزاديمنابع مربعاتدرجه Fميانگين

۳۱/۰۱۰/۲۸بلوك
(رقم اصلي ۳۵۶/۱۱۱۵/۵۱تيمار

(اشتباه رقم * ۹۳/۶۲بلوك
(تغذيه) ف فرعي ۱۶۸/۰۶۹۵/۲۲تيمار

* تغذيه ۳۷/۷۸۲/۶۲رقم
(اشتباه) تغذيه * -۱۲۲/۹۶بلوك

(هورمون) فرعي فرعي ۳۱۸۱/۴۷۶۷/۲۵تيمار
رقم ۹۶/۷۶۰/۹۶هورمون

تغذيه ۳۳/۵۷۰/۵۱هورمون
رقم تغذيه ۹۲/۳۹۰/۳۴هورمون

* تغذيه) رقم (اشتباه * هورمون -۲۷۷/۰۷بلوك
فرعي فرعي فرعي (شكافدهي) ۱۳۶۱۲/۱۴تيمار

رقم * دهي ۳۱/۲۱۰/۴۱شكاف
تغذيه * دهي ۱۰/۲۵۰/۰۸شكاف

هورمون دهي * ۳۱۱/۲۶۸/۳شكاف
رقم * تغذيه * دهي ۳۰/۰۱۰/۰۰شكاف

رقم * هورمون * دهي ۳۱/۶۱۰/۵۴شكاف
تغذيه * هورمون * ۹۲/۸۸۰/۹۷تغذيه

رقم * تغذيه * هورمون * دهي ۹۲/۳۱۰/۷۸شكاف
شكافدهي) -۹۶۲/۹۷(اشتباه

-۲۵۵۷/۴۰كل

رقم
نيتروژن
درصد

فسفر
درصد

پتاس
درصد

آهن
ppm

برگ گرم در

مس
ppm

برگ گرم در

روي
ppm

برگ گرم در

منگنز
ppm

برگ گرم در

۵۲۱۷۴۹۷۶۱۶۲۶۴۳آميگداليفوليا

۵۴۱۱۶۵۶۶۱۹۲۹۲۳كاالماتا

۶۴۱۰۸۸۵۹۱۴۵۱۲۹كنسرواليا

۸۸۱۴۷۶۵۹۲۱۴۱۵۲زرد

ريشه زايي بر مختلف اثر تيمارهاي واريانس مركب (۲)تجزيه شماره جدول

اختالف معنيدار فاقد  -ns درصد در سطح ۱ دار معني تفاوت ٭- درصد   در سطح ۵ دار معني تفاوت ٭-

زيتون ارقام مادري برگ درختان در غذائي برخي عناصر ميزان -۳ شماره جدول

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

سازندگي و پژوهش و سازندگي۸۰ پژوهش

۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

۸۱

ريشه زائي درصد بر زيتون مادري محلولپاشي درختان (دانكن) اثر ميانگين مقايسه -۴ شماره جدول

زيتون خشبي نيمه قلمههاي ريشهزائي بر درصد هورمون مختلف غلظتهاي (دانكن) اثر ميانگين مقايسه -۵ شماره جدول

زيتون نيمه خشبي قلمههاي ريشهزائي درصد بر قلمهها قاعده شكافدهي اثر ميانگين مقايسه شماره ۶- جدول

زيتون نيمه خشبي قلمههاي ريشهزائي بر درصد رقم اثر ميانگين مقايسه شماره ۷- جدول

DMRT
(٪ ۱)

DMRT
(٪ ۵)

ريشه زايي درصد تيمار نوع

C C ۳۴/۶ شاهد

B B ۴۳/۵۹ ۳۵۰۰ppm هورمون غلظت

A A ۶۵/۴۶ ۴۵۰۰ppm هورمون غلظت

A A ۶۸/۷۵
غلظت روي غلظت هورمون ۴۵۰۰ppm و

۵۰۰۰ppm

DMRT
(٪ ۱)

DMRT
(٪ ۵)

ريشه زايي تيماردرصد نوع

AA۴۵/۸۶شده از درختان محلولپاشي تهيه شده قلمههاي

BB۴۲/۴۲نشده محلولپاشي درختان از شده تهيه قلمه هاي

(٪ ۵) DMRT (٪ ۵) DMRT ريشهزايي تيماردرصد نوع

AΑ۵۶/۷۲شده داده شكاف قلمههاي

ΒΒ۴۹/۲۲شكاف قلمههاي بدون

(٪ ۱) DMRT (٪ ۵) DMRT ريشه زايي درصد تيمار نوع

B B ۵۰/۴۷ آميگداليفوليا

C C ۴۰/۹۴ كاالماتا

A A ۶۲/۰۳ كنسرواليا

AB AB ۵۸/۴ زرد

موثر... عوامل برخي بررسي
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۸۰ پژوهش

۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

۸۱
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