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 2 ،1و  .3مربی ،استادیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،پژوهشکدة میوههای معتدله و سردسیری ،مؤسسة
تحقیقات علوم باغبانی (سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی) ،31313 ،صندوق پستی  ،9114کرج ،ایران
(تاریخ دریافت - 1343/11/13 :تاریخ تصویب)1343/12/11 :

چکیده
سیب یکی از مهمترین درختان میوة دانهدار در جهان است و توسعة باغها روی پایههای رویشی
از اولویتهای کشور است .بهمنظور دستیابی به پایههای رویشی سیب سازگار با شرایط خاک
کشور ،تالقیهای هدفمندی بین ژنوتیپهای سیب پاکوتاه بومی ایران (آزایش اصفهان و مربایی
مشهد) بهعنوان والد مادری و پایههای رویشی ( M27 ،M9و  )B9بهعنوان والد پدری ،از
سال 1319لغایت سال 1317انجام گرفت .ارزیابیهای مقدماتی نتاج ناشی از تالقیها و
گردهافشانی آزاد برای گزینش پایة رویشی سیب با قابلیت افزایش رویشی آسان و همچنین
مقاومت ظاهری به شتة مومی انجام گرفت .از مجموع  3132دانهال ،شمار  211ژنوتیپ با قابلیت
افزایش رویشی آسان و مقاومت ظاهری نسبت به شتة مومی انتخاب شدند .پس از غربال ثانویه در
گلخانه با قلمههای خشبی و سامانة پاگرما ) ،(Bottom heatشمار سیزده ژنوتیپ آسان ریشهزا با
شمار و طول ریشه و حجم پینه (کالوس)زایی بیشتر ،انتخاب شدند .دادههای بهدستآمده نشان
داد که در میان ترکیب تالقیها ،نتاج مربوط به ترکیب رقم آزایش اصفهان و پایههای  B9 ،M9و
 M27دارای قابلیت ریشه زایی مناسب و نتاج ترکیب رقم مربایی مشهد با پایههای تجاری یادشده،
قابلیت ریشهزایی ضعیفتری از خود نشان دادند .نسبت شمار ریشههای اصلی به شمار ریشههای
افشان در نتاج گردهافشانی آزاد ژنوتیپهای ایرانی بیشتر از پایههای خارجی بود .این صفت بر
استقرار مناسب پایه در خاک و مقاومت به تنش خشکی اهمیت زیادی دارد و نشاندهندة
سازگاری بیشتر این پایههای بومی با شرایط و محدودیتهای خاکی کشور است.

واژههای کلیدی :اصالح ،تالقی ،قابلیت ریشهزایی ،نتاج.
مقدمه
روند توسعة صنعت سيبكاري در جهان از كاشت
باغهاي استاندارد و پايههاي بذري بهسوي استفاده از

پايههاي پاكوتاه و باغهاي متراكم تغيير يافته است.
هماكنون پايههاي رويشی كه باعث كاهش اندازة
درخت و زود باردهی رقمهاي مختلف میشود در
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( )FAOميزان توليد سيب كشور در سال ،2252
حدود  5422تن بوده كه اين ميزان توليد ايران را در
مقام هفتم توليدكنندگان اين محصول قرار داده است
چين با توليد  94222تن رتبة اول را دارد و به تنهايی
 74درصد سيب جهان را توليد میكند پس از چين،
آمريكا و تركيه به ترتيب دومين و سومين توليدكنندة
سيب در جهان بودهاند (.)FAO, 2012
هماكنون عمده باغهاي كشور روي پايههاي بذري
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است و اين باعث شده كه باغهاي موجود عملكرد
پايين و هزينة توليد باال داشته كه بهرغم داشتن
مزيت نسبی و شرايط اقليمی مناسب ،توليدات ما توان
رقابت در بازارهاي جهانی را نداشته باشند .پايههاي
رويشی وارداتی به داليلی ازجمله سازگاري نداشتن با
شرايط اقليمی كشور چندان با استقبال روبهرو نبوده و
بنا به برآوردها حدود  92درصد باغهاي سيب كشور
روي پايههاي رويشی پرورش میيابند ( Maniee,
 .)2002; Rezai et al., 2003ازاينرو اصال ح و معرفی
پايههاي رويشی بومی بر پاية نيازهاي اقليمی و خاكی
كشور بسيار ضروري است.
نخستين برنامة اصالحی پايههاي سيب و در ايستگاه
تحقيقاتی ايست مالينگ انگلستان در سال  5354با
دورگگيري بين پايههاي پاراديز ( )Paradiseآغاز شد.
پس از جنگ جهانی دوم اين برنامهها در كشورهاي
لهستان ،چكسلواكی سابق ،رومانی ،چين و ژاپن نيز آغاز
شد .در آمريكا و كانادا اصال ح پايههاي سيب در نقاط
مختلف جهان پيش از سال  5322با گزينش در ميان
دانهالهايی با والدين نامشخص آغاز شده بود و اين
برنامهها در آركانزاس ،نيويورك و انتاريو ادامه يافت
( Rezai et al., 2003; Janick, 2002; Janick et al.,
 .)1996در ايستگاه مرتون و ايست مالينگ برنامهاي براي
توليد پايههاي مقاوم به شتة مومی با صفات باغبانی بهتر
با تالقی رقم نورسرن اسپاي با پاية  M2آغاز و از ميان
حدود  422دانهال پايههاي  MI778و  MI793انتخاب
و در سال  5392معرفی شدند ( ;Rezai et al., 2003
 .)Davoodi 2000در سال  5312دو ايستگاه يادشده،
پاية  M25و سريهاي  )MM101–MM115( MMرا
از بين  9414دانهال دورگ (هيبريد) انتخاب و معرفی
كردند .اين پايهها مقاومتشان به شتة مومی را از رقم
نورسرن اسپاي گرفتند ( Radnia, 1996; Janick et al.,
 .)1996پايههاي پاكوتاه  M27و  M26در سالهاي 5341
و  5344بذرهاي بهدستآمده از يكسري تالقیهايی كه
روي پاية  M9در سال  5323انجام شده بود انتخاب و
معرفی شدند ( ‘SJM44’ .(Janick et al., 1996از بين
 14دانهال دورگ بهدستآمده از تالقی × ’‘Nertchinsk
’ ‘M.9به دست آمد و طی ده سال مقاومت به سرما،
اندازه و كارايی آن ارزيابی شد (.)Granger et al., 1991
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اِشنايدر در آلمان بين پاراديز و دوسين دورگگيريهايی
را انجام داد و يکپاية نيمه پاكوتاه به نام  PIR80را
معرفی كرد ( .)James & Aldwinckle, 1983در سال
 5345پاية جورك  )J9( 3از بين دانهالهاي ناشی از
گردهافشانی آزاد پاية  M9انتخاب و معرفی شدند كه
ريشهدهی خوب و استقرار بهتري از  M9داشت .با
دورگگيري بين  M8و پاراديز ،پاية برگ قرمز و مقاوم
به سرماي  B9در روسيه معرفی شد ( .(Janick, 2002در
كانادا در سال  5341از شمار  324دانهال بهدستآمده از
تالقی بين  ،M27روبوستا ،1شمار  42دانهال انتخاب و از
اين شمار هجده ژنوتيپ معرفی شدند ( Khanizadeh et
 .)al., 2000در سال  5317در استونی با استفاده از
ژنوتيپهاي بومی آنتونوكاو توكوالنوكا و تالقی آنها با
پايههاي  M2و  M4ده كلون را انتخاب و با پيشوند E
معرفی شدند ( .)Jakubowski & Zagaja, 2003در
لهستان برنامة اصال ح پايه در مؤسسة تحقيقات
ميوهكاري به منظور دستيابی به پايههاي سازگار به
شرايط اقليمی لهستان در سال  5317آغاز شد و از
ميان نتاج ناشی از تالقی پايههاي كلونال ،P2 ،P1
 P16 ،P14و  P22پس از بيست سال معرفی شدند
(.)Jakubowski & Zagaja, 1998
با توجه به شرايط اقليمی و خاكی متفاوت كشور و
استفاده از پايههاي رويشی معرفیشده در ديگر كشورها
نمیتواند جوابگوي مشكالت باغهاي متراكم كشور باشد و
استفاده از ژنوتيپهاي بومی كه طی سدهها با شرايط
كشور بهويژه شرايط خشكی ،قليايی و شور بودن خاكها
تطابق يافتهاند در تالقیهاي هدفمند میتواند راهگشا
باشد .اين پژوهش در راستاي دستيابی به پايههاي
رويشی سيب با استفاده از منبع ژنی و ژنوتيپهاي بومی
كشور انجام گرفته است.
مواد و روشها
در اين تحقيق ،ژنوتيپهاي بومی آزايش اصفهان ،مربائی
مشهد ،به دليل خواص پاكوتاهی و برابري با شرايط
خاكی كشور ،بهعنوان والد مادري و پايههاي رويشی
خارجی M9 ،M27 ،B9 ،بهعنوان والد پدري ،انتخاب و به
مدت پنج سال از سال  5947لغايت 5943و هرساله
تالقی انجام و نتاج ارزيابی شد .سال اول اجراي آزمايش و
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در تركيباتی كه ژنوتيپ بومی آزايش اصفهان بهعنوان
والد پدري در نظر گرفته شده بود هيچگونه بذري به
دست نيامد .بنابراين آزمايشهاي تكميلی (آزمون
جوانهزنی دانة گرده) با استفاده از محلول ساكارز
52درصد روي قطرههاي محلول انجام شد و نتايج نشان
داد كه اين رقم قادر به توليد دانة گرده نبوده و بساكها
بدون دانة گرده (ژنوتيپ نر عقيم) هستند .بنابراين
ژنوتيپ بومی آزايش اصفهان بهعنوان والد مادري در
تركيب تالقیها در نظر گرفته شد .در هر تركيب تالقی
پيش از باز شدن گلها ،شمار سه درخت از پاية مادري و
از هر درخت ده شاخة گلدار و از هر شاخه بيست گل
(شاه گل) انتخاب و پس از برچسبزنی ،گلها را با
استفاده از پاكتهاي مخصوص پوشانده و با گردة
ژنوتيپهاي موردنظر برابر روش كئولمانز و همكاران
( )5337گردهافشانی شدند ( ;Janick et al., 1996
 .)Jakubowski & Zagaja, 2003در پايان فصل بذرهاي
رسيده دورگ و گردهافشانی آزاد برداشت و استخراج،
آمادهسازي و در گلدانهاي حاوي مخلوط خاكی سبک
در گلخانه كشت شدند .دانهالها مدت يک فصل رويشی
در خزانه رشد و نمو يافته و در سال دوم ،ارزيابیهاي
قابليت افزايش با روش كپهاي و قلمه خشبی و مقاومت
به شتة مومی آنها آغاز شد.
مهمترين معيارها براي گزينش پايه شامل :تيپ
ريشهدهی نتاج (توليد ريشة افشان) ،شمار ريشة
توليدشده ،طول ناحية ريشهزا روي پايکهاي توليدشده،
طول ريشهها و شمار پايک توليد شده بود ( Fisher,
.)1996; Jakubowski, 1996; Johnson, 2000
ارزيابی نتاج در باغ براي قابليت افزايش رويشی از
راه خوابانيدن كپهاي با قطع نهالها ،خاكدهی(خاك
اره+كود دامی پوسيده+ماسهبادي به نسبت  5:5:5در
خردادماه) و ارزيابی توان ريشهزايی آنها انجام شد.
ارزيابی مقاومت به شتة مومی در شرايط باغ در
كنار شاهد مقاوم به شتة مومی  MM106به اين
صورت بود كه هيچگونه مبارزة شيميايی عليه طغيان
شتة مومی در ميان جمعيت انجام نگرفت و شتة
مومی ،بهاستثناي شاهد و نتاج مقاوم ،ژنوتيپهاي
حساس را آلوده كرد .كه نتاج آلوده (حتی بهاندازة
چند ميلیمتر) حذف شد (.)Webster, 1996
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در مرحلة دوم گزينش ،قابليت افزايش رويشی نتاج
انتخابی مرحلة اول دوباره با استفاده از آزمون ريشهزايی
قلمة خشبی و در شرايط پاگرما در كنار شاهد آسان
ريشهزاي  MM106و ( M26با تيمار با هورمون ايندول
بوتيريک اسيد به غلظت 2122پیپیام ،در بستر پرلت به
مدت  )71ارزيابی شدند ( Ebadi, 1990; Hartmann et
 .)al., 2002صفات موردبررسی در قلمهها شامل :شمار
ريشه ،طول ريشه ،وضعيت پينهزايی قلمهها در شرايط
بستر پاگرما بود ( & Pirkhezri et al., 2011; Soejima
.)Bessho, 1996
نتایج و بحث
در سال اول اجراي آزمايش و در تركيباتی كه ژنوتيپ
بومی آزايش اصفهان بهعنوان والد پدري در نظر گرفته
شده بود هيچگونه بذري به دست نيامد .بنابراين
آزمايشهاي تكميلی (آزمون جوانهزنی دانة گرده) با
استفاده از محلول ساكارز 52درصد روي قطرههاي
محلول انجام شد و نتايج نشان داد كه اين رقم قادر به
توليد دانة گرده نبوده و بساكها بدون دانة گرده
(ژنوتيپ نر عقيم) هستند .بنابراين ژنوتيپ بومی
آزايش اصفهان بهعنوان والد مادري در تركيب تالقیها
در نظر گرفته شد .بر پاية تالقیهاي انجام گرفته و
گردهافشانی آزاد والدين جمعيتی مركب از نتاج
تشكيل و ارزيابیهاي مقدماتی روي آنها انجام گرفت.
اولين مرحلة گزينش در پروژههاي اصال ح پاية سيب
در جهان ،بررسی قابليت افزايش رويشی نتاج
بهدستآمده با استفاده از روش خوابانيدن كپهاي است
( Khanizadeh et al., 2005; James & Aldwinckle,
 .)1983زيرا اگر پاية جديدي به دست آيد كه همة صفات
خوب پايه و مقاومت به آفات و بيماريها داشته باشد ،اما
قابليت افزايش در شرايط باغ را نداشته باشد ارزش كافی
بهعنوان پايه نداشته و در مرحلة اول گزينش حذف
میشود .همانطوركه در جدول 5مشاهده میشود در
مرحلة اول غربالگري از بين  9292ژنوتيپ ناشی از
تالقی و گردهافشانی آزاد والدين ،شمار 254ژنوتيب يعنی
(4/5درصد) از كل جمعيت با قابليت افزايش رويشی
آسان در شرايط خوابانيدن كپهاي و مقاومت ظاهري
نسبت به شتة مومی انتخاب شده و ديگر نتاج نامطلوب
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حذف شد (پروتكل جينوا .)Johnson, 2000; 5344
صفاتی كه در اين مرحله مدنظر قرار گرفت شامل :شمار
پايک توليدشده از پاية مادري ،شمار ريشه ،طول ريشه،

وضعيت ريشه دهی و طول ناحية ريشهزا روي پايکها و
درصد ريشهزايی نتاج نسبت بهكل جمعيت است
(جدول.)Eleving et al., 1993( )5

جدول  .5تركيب تالقیهاي انجام گرفته و نتاج بهدستآمده در مرحلة اول گزينش
Table 1. Hybridization component and obtained progenies in the first stage
Rooted
section area
)(cm

Root
Length
)(cm

Root
number

Sucker
number

10
7.68
7.66
8.11
9.2
9.3
10.3
10.2
8
9.54
9.4
8

18.69
14.36
21.5
17
16
14.66
13
9.2
3.6
10.63
8.2
15

11.8
11.4
10.83
7.22
9.9
6.5
7.3
10.21
8/3
8
20.2
9

4.15
2.72
1.83
3.33
3
4.5
1
1.4
2.6
1.9
1.6
4

Selected
progeny
number
)(second stage
7
1
0
2
2
1
13

نتايج گزينش در مرحلة اول نشان داد كه آزايش در
تركيب با پايههاي تجاري  M9 ،B9و  M27به ترتيب
بيشترين نتاج انتخابی را داشتند و نتاج گردهافشانی آزاد
پايههاي  ،M9آزايش و مربايی كمترين نتاج انتخابی را
داشتندكه نشان میدهد تالقی كنترلشدة پاية بومی
آزايش در پايههاي تجاري  M9 ،B9و M27نتاج آسان
ريشهزا با مقاومت ظاهري به شتة مومی توليد میكند و
مزيت نسبی اين پاية پاكوتاهكنندة بومی را نشان میدهد
درصورتیكه تالقی ديگر پاية پاكوتاهكنندة بومی يعنی
مربايی حدود  7درصد نتاج مطلوب ايجاد كرد .نتايج
آزمايش با قلمههاي خشبی و سامانة پاگرما نيز تالقی
آزايش در پايههاي تجاري  B9 ،M9و  M27آسان ريشه
زايی مطلوبتري داشتند و اين نتاج انتخابی نهايی بودند
و مؤيد ريشهزايی كپهاي بود (جدول .)5
شمار پايک توليدي نشاندهندة توان افزايشی در
شرايط خوابانيدن كپهاي است كه بيشترين شمار
پايک توليدي به ترتيب مربوط به نتاج تركيبهاي
تالقی آزايش در  M9 ،M27و  B9و گردهافشانی آزاد
آزايش و مربايی بود اين روند توان توليد شاخهزايی
جانبی در شرايط كپهاي ژنوتيپ بومی آزايش را نشان
میدهد كه هم در تركيب تالقیها و هم در
گردهافشانی آزاد خود را نشان داده است اما تركيب
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Selected
progeny
number
)(First stage
39
25
6
9
10
6
3
4
3
12
10
51
218

Selected
progeny
)(First stage
)(%
8.2
3.1
8.5
17.3
21.7
17.1
4.05
4.2
11.11
3.5
3.7
6.8

Plantlet
number

Seed
number

Hybridization
component

470
800
70
52
46
35
74
104
27
340
264
750
3022

4500
3300
1100
350
320
229
1200
1375
140
4100
1460
3500
21064

Azayesh1OP
)M9×OP(1
M27×OP
Azayesh× M9
Azayesh ×B9
Azayesh1 × M27
Morabai× M27
Morabai× M9
Azayesh2×M27
)M9×OP(2
Azayesh2OP
MorabaOP
Total

تالقی مربايی كه خود كمرشد است در دو پاية كمرشد
 M27و  M9نتاج با توان توليد جستهاي جانبی كم
توليد میكند (جدول  .)5از نظر شمار ريشة توليدي
هم نتاج گردهافشانی آزاد آزايش و پايههاي تجاري
 M27و M9بيشترين شمار ريشه را توليد كردند اما
نتاج  M27در دو پاية بومی آزايش و مربايی كمترين
شمار ريشه را توليد كردند .بيشترين طول ريشه را
نتاج گردهافشانی آزاد  M27و آزايش و همچنين
تركيب تالقی آزايش در  M9و  B9توليد كردند و
كمترين طول ريشه مربوط به آزايش در پاية كمرشد
 M27بود .نتاج پاية بومی كمرشد مربايی و پايههاي
تجاري پاكوتاهكنندة  M27و  M9و گردهافشانی آزاد
آزايش بيشترين طول ناحية ريشهزا را داشتند ،اما
كمترين طول ناحية ريشهزا را نتاج گردهافشانی آزاد
 M27و  M9توليد كردند .تالقی پايههاي بومی مربايی
و آزايش كه متحمل به خشكی هستند در پايههاي
تجاري پاكوتاهكنندة  M27و M9منتج به توليد نتاج با
ناحية ريشهزايی بيشتر و در نتيجه كارايی جذب آب
بيشتر و تحمل بيشتر به خشكی میشود (جدول .)5
نتايج نشان داد كه در نتاج ناشی از تالقی رقم
آزايش اصفهان با پايههاي رويشی تجاري سيب ،درصد
ريشهدار شدن نتاج در شرايط خوابانيدن كپهاي و
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مقاومت ظاهري نسبت به شتة مومی (25/4درصد)،
شمار پايک توليدشده از گياه مادري (با ميانگين7/1
پايک) نسبت به ديگر نتاج ميزان باالتري داشته و به
لحاظ صفات ديگر از جمله ،شمار ريشههاي توليدي،
نتاج ناشی از گردهافشانی آزاد رقم آزايش با ميانگين
 22/2عدد ريشه در هر پايک ،بيشتر از ديگر نتاج بود
و بيشترين درصد نتاج آسان ريشهزاي انتخابی در
تالقیهاي انجامگرفتة مربوط به رقم آزايش بود كه
گوياي توان ريشهزايی باالي اين رقم و مناسب بودن
آن بهعنوان والد مادري در كارهاي اصال ح پايه است
( .)Soejima & Bessho, 1996طول ناحية ريشهزا
روي پايکها ،در نتاج ناشی از تالقی رقم مربايی با ديگر
پايهها تجاري بيشتر بوده اما پايکها شمار ريشة كمتري
توليد كردند و اين بيانگر فاصلة بيشتر ريشهها از همديگر
(ريشهدهی تنک) و سخت ريشهزا بودن رقم مربايی است.
نظام ريشهزايی روي پايکها نيز متفاوت بود .در نتاج
ناشی از گردهافشانی آزاد پاية  M27ريشهها از قسمت
پايين پايکها خارج شده و طول بيشتري داشتند در
قلمههاي خشبی اين نتاج نيز ريشهها از قسمت انتهايی
قلمه خارج شده و روي گرهها كمترين ريشه توليد شد.
شمار پايکهاي توليدي در نتاج با شمار ريشههاي
توليدي در هر پايک رابطة عكس داشته و در نتاجی كه
كمترين پايک را پس از خوابانيدن كپهاي توليد كرده
( ،)5/4بيشترين شمار ريشه ( )22/2در هر پايک توليد
كردند (جدول.)5
جدول تجزية واريانس نشان داد توان ريشهزايی
قلمههاي خشبی ژنوتيپهاي انتخابی به لحاظ شمار
ريشه در سطح 1درصد و طول ريشه در سطح 5درصد
تفاوت معنیداري نشان دادند اما قلمهها از نظر قطر
تفاوت معنیداري مشاهده نشد (جدول.)2
جدول  .2تجزية واريانس ريشهزايی قلمههاي خشبی در
نتاج انتخابی
Table 2. Variance analysis of rooting of cuttings
(hard wood) in selected progenies
df
93

Root
Length
**3.5
2.35
26

Root
number
*7.75
6.05
21.45

Cutting
diameter
149.7ns
157.21
16.35

S.O.V
genotype
error
C.V

** * ،و  :nsمعنیدار در سطح 5درصد و 1درصد ،و غيرمعنیداري.
**, *, ns: Significant at the 1% and 5% probability levels and Nonsignificant.
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مقايسة ميانگينها نشان داد كه بيشترين درصد
ريشهزايی قلمههاي خشبی مربوط به نتاج پاية بومی
آزايش در پايههاي تجاري و گردهافشانی آزاد آزايش بود و
كمترين درصد ريشهزايی را نتاج گردهافشانی آزاد مربايی
داشتند و بيشترين طول ريشه هم همانند درصد
ريشهزايی مربوط به نتاج آزايش در پاية تجاري  M9و
گردهافشانی آزاد آزايش بود .اين نتايج نشان میدهد كه
نتاج انتخابی در اين پروژة اصالحی آسان ريشهزاتر از پاية
تجارتی  M26كه يک پاية آسان ريشهزاست ،هستند.
بيشترين شمار ريشة قلمههاي خشبی نتاج به ترتيب
مربوط به آزايش گردهافشانی آزاد يک (چهار عدد)،
آزايش در  B9هفت (  9/4عدد) آزايش گردهافشانی آزاد
شش و شاهد آسان ريشهزايی  9/1( MM106عدد) بود
(جدول  (2009) Karakurt et al. .)9در تيمار قلمههاي
چوب سخت  MM106با  22 ،IBA 1000 ppmدرصد
ريشهزايی گزارش كردند درحالیكه در اين آزمايش در
تيمار  2122 ppmپاية  99 ،MM106درصد ريشهزايی
مشاهده شد .آنان ميانگين شمار ريشه و طول ريشه را به
ترتيب  54/1عدد و  51سانتیمتر گزارش كردند
درحالیكه در اين آزمايش در تيمار پاية  MM106شمار
ريشه و طول ريشه به ترتيب  9/1عدد و  9سانتیمتر
است و در نتاج انتخابی بهدستآمده از اين پروژه بيشتر از
اين مقدار بود (جدول  )9تحقيقات در شرايط كشور نشان
داده است كه پاية  MM106نسبت به ديگر پايههاي
آزايش و  B9بهجز ( (M26آسان ريشهزاتر هستند اما در
اين آزمايش قلمههاي ناشی از نتاج گردهافشانی آزاد
آزايش و همچنين تالقیهاي كنترلشدة آسان ريشهزاتر
از  MM106و  M26بودند (.)Pirkhezri et al., 2011
افزون بر تفاوت ژنوتيپهاي انتخابی به لحاظ توان
ريشهزايی ،همبستگی صفات نيز با استفاده از روش
وايازي (رگرسيون) بررسی شد ،نتايج نشان داد كه
بيشترين همبستگی مثبت و معنیدار بين ،شمار و
طول ريشههاي توليدشده در سطح  5درصد و سپس
بين طول و شمار ريشهها با قطر قلمه در سطح 1
درصد ،وجود دارد (جدول ،) 7يعنی قطر بيشتر قلمه
به دليل ذخيرة غذايی بيشتر منجر به توليد شمار و
طول بيشتر ريشه میشود .در آزمايشی روي پايههاي
رويشی مالينگ همبستگی مثبت و معنیدار در سطح
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 5درصد بين طول ريشه و شمار ريشه ( ،)2/947قطر
قلمه و شمار ريشه ( )2/959گزارش شده بود
(.)Pirkhezri et al., 2011
جدول .9مقايسة ميانگين ريشهزايی ،شمار و طول ريشه،
در آزمايش قلمههاي خشبی نتاج انتخابی
Table 3. Mean comparison of Percent of rooting,
number and length of roots, in hard wood cuttings of
selected progenies
Root
number
3a
4a
2.5ac
2ab
1.1ac
3.6a
2.5ac
3.5a
1.9ac
0.9c
3.5a
0.8c

Root length
)(cm
2.5ab
3a
3.5a
1.7bd
2.7ab
2bd
3.5a
1.6bd
1.5bd
1.2bd
3a
0.8cd

Rooting
)(%
25c
50b
60a
40b
40b
40b
37.5bd
40b
30c
30c
33c
33.3c

Hybridization
componen
MorabaOP
Azayesh1OP
Azayesh4× M9
Azayesh8× M9
Azayesh2 × M27
Azayesh7× B9
Azayesh8× B9
Azayesh6OP
Azayesh8OP
Azayesh36OP
)MM106 (control
)M26(control

ميانگينهاي در هر ستون و براي هر عامل كه دستكم يک حرف مشترك
دارند بر پاية آزمون دانكن در سطح احتمال 1درصد تفاوت معنیدار ندارند.
 :OPگردهافشانی آزاد.
Mean in each columns, followed by at last one letter in common are not
significantly different at the 5% probability level- using Duncan´s
Multiple Range Test.
Op: Open pollinated.

جدول  .7همبستگی صفات اندازهگيريشده در قلمههاي
خشبی ژنوتيپهاي آزمايشی
Table 3. Correlation coefficient between measured
traits of hard wood cuttings in tested genotypes
Cutting
diameter

Root
length

1

1
**0.691

Root
number
1
*0.072
*0.076

trait
Root number
Root length
Cutting diameter

** و * :ضريب همبستگی در سطح 5درصد و  1درصد معنیدار است.
**, *: Significant at the 1% and 5% probability levels.

نتیجهگیری کلی

نتايج ريشهزايی قلمههاي خشبی با ريشهزايی نتاج در
شرايط خوابانيدن كپهاي هماهنگ است ،تركيبهاي
تالقی كه در شرايط خوابانيدن كپهاي ريشهزايی

مناسبی داشتهاند قلمة خشبی آنها نيز وضعيت
ريشهزايی بهتري از خود نشان دادند .بهطوركلی نتايج
نشان میدهد كه طول ريشه در نتاج ناشی از تالقی
كنترلشدة بهتر و بيشتر از نتايج ناشی از گردهافشانی
آزاد والدين عمل كرده است و آن هم به دليل آسان
ريشهزا بودن والدين و انتقال اين صفت به نتاج است.
درنهايت شمار سيزده ژنوتيپ با ريشهزايی آسان (با
قابليت ريشهزايی بيشتر از  92درصد) در ميان نتاج
انتخاب و پس از عالمتگذاري ،ديگر نتاج سخت
ريشهزا حذف شد (غربال ثانويه) .ويژگیهايی كه نتاج
انتخابی نهايی دارند به شر ح زير است:
گردهافشانی آزاد آزايش كه بيشترين نتاج انتخابی
نهايی را داشت (هفت عدد) ،داراي درصد ريشهزايی باال،
ريشهزايی از همة گرهها ،ريشههاي طوالنی باريک ،نخی
شكل و عميق كه استقرار مناسب و تحمل به خشكی
بااليی در خاك دارند .نتاج انتخابی آزايش در ( M9دو
عدد) ،داراي توان ريشهزايی باال و توليد ريشههاي عميق
در بستر باغ استقرار خوبی دارند .نتاج آزايش در ( B9دو
عدد) ،شمار ريشه در واحد طول بيشتر و افشان دارند و
به دليل سطح جذب باال در مناطق با آب كافی ،كيفيت
محصول باال خواهد بود .نتاج آزيش در ( M27يک عدد)
ريشهزايی قلمهها بيشتر از ته قلمهها صورت میگيرد اين
ويژگی در والد  M27نيز مشاهده میشود و از گرهها
ريشة كمتر توليد میشود به همين دليل استقرار در
خاك ضعيف است و نياز به قيم دارد .اين نتاج براي
مراحل پيشرفتة انتخاب شامل سازگاري منطقهاي ،توان
رشد ،پاكوتاهكنندگی ،القاي زود باردهی و مقاومت به
بيمارگر (پاتوژن)ها وارد مرحلة بعد خواهند شد .با توجه
به نتايج اين تحقيق ژنوتيپ بومی آزايش میتواند
بهعنوان والد مادري بسيار خوب در برنامههاي مبتنی بر
تالقی با ديگر پايههاي آسان ريشهزاي تجاري براي
هدفهاي اصالحی ديگر بهكار گرفته شود.
REFERENCES

Davoodi, A. (2000). Evaluation of resistance of apple and pear cultivars to fire blight. M.Sc. thesis.
)Faculty of Agriculture, University of Tabriz, 128. (in Farsi
Ebadi, A. (1990). Effect of factors on rooting of apple cutting, Faculty of Agriculture. M.Sc. thesis.
)University of Tehran, 128. (in Farsi
Eleving, D.C., Schecter, I. & Hatchinson, A. (1993). The history of the Vineland (v.) Apple
rootstocks. Fruit Varieties Journal, 47(1), 52-59.
Fisher, M. (1996). Semi dwarf apple rootstock from dersen-pilinitz. Eucapia symposium on fruit
breeding and genetics. Acta Horticulture, 484, 183-187.

www.SID.ir

1.
2.
3.
4.

Archive of SID
991
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

...  توليد و ارزيابی مقدماتی پايههاي دورگ:آتشكار و همكاران
Granger, R.L., Rousselle, G.L., Meheriuk, M. & Quamme, H.A. (1991). Promising winter hardy
apple rootstocks from a breeding program at Morden, Manitoba. Fruit Variety Journal, 45, 185-187.
Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T. & Geneva, R. L. (2002). Plant Propagation. 7th Edition.
Haworth Press, USA 410pp.
Jakubowski, T. (1996). Preliminary evaluation of new apple rootstocks clones. Eucapia symposium
on fruit breeding and genetics. Acta Horticulturae, 484, 97-101.
James, N. C. & Aldwinckle, H. (1983). Breeding Rootstocks, Plant Breeding Reviews, 1, 295-394.
Janick, J. (2002). History of the PRI apple breeding program. Acta Horticulturae, 595, 55-59.
Janick, J., Cummins, J.H., Brown, S.K. & Hemmat, M. (1996). Apples, p.1-77, In J. Janick and J.N.
Moore (eds). Fruit breeding. Wiley, Newyork.
Karakurt, H., Aslantas, R., Ozkan, G. & Guleryuz, M. (2009). Effects of indol-3-butyric acid (IBA),
plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and carbohydrates on rooting of hardwood cutting of
MM106 apple rootstock. African Journal of Agricultural Research, 4(2), 60-64.
Khanizadeh, S., Groleau, Y., Granger, R., Cousineau, J. & Rousselle, G. L. (2000) New Hardy
Rootstock from the Quebec Apple Breeding Program. Acta Horticulturae, 538(2), 719-721.
Khanizadeh, S., Groleau, Y. Levasseur, A., Granger, R., Rousselle, G.L. & Davidson, C. (2005).
Development and evaluation of St Jean-Morden apple rootstock series. Horticulture Science, 40,
521-522.
Maniee, A.A. (2002). Apple. Entesharat Fani Co. 157pp. (in Farsi)
Pirkhezri, M., Atashkar, D., Hajnajari, H. & Fathi, D. (2011). Effect of various treatments on rooting
of some apple (Mallus domestica Borkh.) clonal rootstocks. Seed and Plant Production Journal,
26(2), 193-2006.
Radnia, H. (1997). Rootstocks for fruit crops. Agriculture Training Publication, 637pp (in Persian).
Rezai, R. & Hassani, G. (2003). Apple breeding in the world. Seed and Plant Improvement Institute,
112pp. (in Farsi)
Soejima, J., Bessho, H. & Komori, S. (1996). New apple rootstocks, ARM1, ARM7 and ARM8.
Eucapia symposium on fruit breeding and genetics. Acta Horticulturae, 484, 217-221.
Tony, W., Kento, B. & Evens, K. (2000). Breeding and evaluation of new rootstocks for apple, pear
and sweet cherry. In: 43rd annual IDFTA conference, Newzeland.
Johnson, W. C. (2000). Methods and results of screening for disease and insect apple rootstocks .In:
43rd annual IDFTA conference, Newzeland.
Zagaja, S.W., Jakubowski, T., Piklo, A. & Prybyla, A. (1989). Preliminary evaluation of new clone's
apple rootstocks. Fruit Science, 16, 205-213.

www.SID.ir

Archive of SID
3

Iranian Journal of Horticultural Science, Vol. 47, No. 2, Summer 2016

Production and primary evaluation of apple
(Mallus domestica Borkh.) hybrid rootstocks
Dariush Atashkar1, Mohialdin Pirkhezri2* and Amir Abbas Tagizadeh3
1, 2, 3. Instructor, Assistant Professor and Former M.Sc. Student, Horticulture Research Department,
Seed and Plant Improvement Research Institute, P.O.Box. 4119, Karaj, 31585, Iran
(Received: Jan. 3, 2015 - Accepted: Mar. 2, 2015)

ABSTRACT
Apple is the most important fruits in the world and development of vegetative rootstocks is the priority of
our country. To obtain apple rootstocks compatible with soil conditions in Iran, many crosses were
carried out among native-dwarf genotype (Azayesh and Morabaee) as female parents and commercial
rootstocks (B9, M9, M27) as male parents from 2005 to 2007. Primary evaluation of progenies was done
for selecting of easy rooted and Mealy Aphid (Eriosoma Lanigerum) resistance. 218 genotypes were
selected among 3032 hybrids based on high resistance to Mealy Aphid and high rooting ability. Rooting
ability of hard wood cuttings, in hot bed conditions evaluated in the second phase and 13 genotypes with
high length and number of roots as well as callus amount were selected. Results showed that progeny of
Azayesh × (M27, M9 and B9) had high rooting ability while progeny of Morabaee × (M27, M9 and B9)
had low rooting ability. Ratios of main root number to hairy root number on open pollinated progeny of
Iranian genotypes were more than imported rootstocks. These characteristics are important for
establishment of rootstocks in soil and for their drought tolerance. They also indicate better acclimation
ability to soil conditions of our country.
Keywords: Breeding, hybridization, progeny, rooting ability.
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