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  زایی تمشک سیاه قطر و طول قلمه ریشه بر فاکتورهاي ریشهبررسی اثر 

  
  2، مهدي حدادي نژاد* 1رضا عفتی علی

  . فیزیولوژي و اصالح درختان میوه، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سارينویسنده مسئول و دانشجوي کارشناسی ارشد  - *و1
  alirezaeffati1369@gmail.comپست الکترونیک

 استادیار گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري - 2

  
، در دانشگاه علوم ،پژوهشی در شرایط فضاي آزادازدیاد تمشک سیاهبر قلمه ریشه  مختلف هاي اثر قطر وطول ارزیابیمنظور  به

دوساله از گیاه کولتیوار  4با طرح کامالً تصادفی فاکتوریل در قالب  صورت به آزمایش. اجرا گردیدکشاورزي و منابع طبیعی ساري 
سطح طول  4و ) متر میلی 5-3و  2-3(قطر قلمه سطح  و منابع طبیعی ساري، در دو تمشک از کلکسیون تمشک دانشگاه علوم کشاورزي

داري در شرایط تاریکی و رطوبت، برداشت شدند  ها بعد از سه ماه نگه قلمه. تکرار انجام شد 7و در ) متر سانتی 12و  10، 8، 6(ریشه قلمه 
نتایج نشان . زایی مورد ارزیابی قرار گرفت داد کل ریشه، درصد ریشهدر محل جوانه رویشی و خارج از آن، تع ریشهترین  بزرگطول و 

متر ازلحاظ  سانتی 10متر و طول  میلی 3-5زایی و قطر  ریشهبیشترین درصد ، 21/55نسبت به خاردار، با میانگین  بیارکولتیوارهاي داد که 
بیشترین  Sarikarajمتر کولتیوار خاردار  سانتی 12متر و طول  میلی 2-3چنین قطر  هم. شده، بهترین نتایج را داشته است فاکتورهاي بررسی

غیرجنسی تمشک سیاه، استفاده از قلمه ریشه، یکی از در ازدیاد . متر را داشت سانتی 43/123طول ریشه در محل جوانه رویشی با میانگین 
از نوع شیمر فراپوش باشد، استفاده از این روش، منجر به باز گشت حالت خارداري  بیارباشد، هر چند اگر تمشک  هاي موفق می روش

  .خواهد شد
 .یی، طول قلمه، قطر قلمهزا قلمه ریشه، تمشک سیاه،ریشه: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

 باشد می تیره از ساله چند علفی ندرت به یا اي، درختچه گیاهان شامل) سرخیان گل( Rosaceae تیره به متعلق) Rubus( کجنس تمش
 هاي تمشک. هستند دوساله هایی باساقه ساله چند یکار،گیاهان و کشت مورد سیاه هاي تمشک اجدادي هاي گونه تمام). 1996هامر، (

را  متراکم بسیار خارهاي با یارقام تا بیار کامالً ارقام از وسیعی و طیف )رسد می نیز متر 5 به  ساقه طول( هستند پر رشد کلی طور به سیاه
 مهلک هرز هاي علف عنوان به جهان سراسر در Rubus armeniacusجمله از گونه چندین و )2011کالرك و فین، (شوند  می شامل

 باروري، از پس. اند شده سازگار خوبی به عسل زنبور خصوصاً حشرات توسط افشانی گرده براي ها گرده و ها گل. شوند می شناخته
 هرکدام که شوند می احاطه گوشتی، کشفت تعدادي توسط که شود می ایجاد ،)نهنج( مرکزي بخش یک زا متشکل جتمعم اي میوه

 این در و است یافته  توسعه گذشته سال بیست تا پانزده  در سیاه تمشک تولید ).2013فانت و هاروي، ( هستند) Pyrene( دانه یک شامل
 ار داشتن در زمره مناطق اصلی تنوع گیاهیایران با قر. )2007استریک و همکاران، ( است شده تبدیل مهم بسیار محصولی به مدت

شامل  ها پژوهشدر منطقه شمال مستعد انجام  خصوص بهوحشی و طبیعی در سراسر کشور و  هاي جمعیتبه دلیل وجود تمشک، 
و کار کشت  سازي منظور تجاري بهدرجهت شناسایی مزایا و معایب این گیاه مقاوم و قانع  ها آنمختلف و بررسی  هاي توده آوري جمع
منظور تولید تجاري و حداکثري، یکی از نکات ضروري  شده به استفاده از گیاه سالم و گواهی. )1394، حدادي نژاد و همکاران(باشد می
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 مقاالت پوستر    

هاي معمول ازدیاد غیرجنسی در تمشک شامل خوابانیدن، قلمه 
بیان کردند که ) 1988(جنینگ ) 1984( کادول در تحقیق هاي جداگانه

دلیل پایین بودن هزینه تولید و ایجاد گیاهی قوي، از اهمیت بیشتري 
توان تعداد زیادي قلمه  هاي فراوان در گیاه مادري، می

هاي مختلف و نیز در گیاهان مـادري موجـود در 
در ) 2003(در تحقیقی تامسون و همکاران . )1990

ي  با استفاده ازقلمه ریشه را باهم مقایسه کردند و اظهار داشتند که کیفیت ریشه دهی در همه
هدف از این پژوهش، . میزان کیفیت ریشه دهی بیشتر خواهد شد

ضمن اینکه تاکنون آزمایشی با . باشد یمبررسی تأثیر طول قلمه ریشه و قطر آن بر ازدیاد غیرجنسی دو نوع تمشک سیاه خاردارو بی خار
  .باشد موضوع محدود میدسترس در رابطه با این 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در، پژوهشـی 
ریزي و  طرح 1394صورت فاکتوریل و در قالب طرح کـامالً تصـادفی در هفت تکرار در اسفندماه سال 

از کلکسیون ) SariIzadyar، خاردارSarikaraj، خاردار
جهت تهیه قلمه،گیاهان از گلدان خارج و هرس ریشه انجام 

متر  میلی 3-5متر و  میلی 2-3بر اساس قطر به دودسته تقسیم شدند که شامل قطر 
. هاي حاوي ماسه، بر اساس قطبیت، قرار داده شد

سه ما ه پس از قلمه گیري، . گرفت صورت بارانی انجام می
ریشه در خارج از محل جوانه  ترین بزرگ طول، )

. مورد ارزیابی قرار گرفت) درصد( زایی ریشه و میزان ریشه
  .انجام شد ا استفاده از آزمون دانکنب% 5ها در سطح 

ر قطر قلمه بر تعداد کل ریشه، اثر متقابل کولتیوار، قطر و طول قلمه بر کلیه صفات 
هاي موجود در قلمه ریشه، فقط  جوانهدر تمام تیمارها مشاهده شدکه 
  ).1 شکل( اند ها، تولید ریشه کرده
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هاي معمول ازدیاد غیرجنسی در تمشک شامل خوابانیدن، قلمه  روش. )1999فانت و همکاران، (باشد  و اولیه در احداث باغ تمشک می
در تحقیق هاي جداگانه). 2013فانتوهاروي، ( ریشه و کشت بافت است

دلیل پایین بودن هزینه تولید و ایجاد گیاهی قوي، از اهمیت بیشتري  آمیز است و به استفاده از قلمه ریشه در تمشک یک روش موفقیت
هاي فراوان در گیاه مادري، می دلیل تولید ریشه چنین به هم. باشد میهاي تکثیر برخوردار 

هاي مختلف و نیز در گیاهان مـادري موجـود در  زایی، در بین ارقام و واریته درصد ریشه). 2013فانت (ریشه و نهال سالم تولید کرد 
1990، کاسترهارتمن و ( اوت استمنـاطق مختلـف بـا شـرایط آب و هوایی متغیر نیز متف

با استفاده ازقلمه ریشه را باهم مقایسه کردند و اظهار داشتند که کیفیت ریشه دهی در همه بیارتحقیقی ازدیاد سه رقم تمشک سیاه 
میزان کیفیت ریشه دهی بیشتر خواهد شد داري دارد و با افزایش طول قلمه ارقام با طولقلمه ریشه، رابطه معنی

بررسی تأثیر طول قلمه ریشه و قطر آن بر ازدیاد غیرجنسی دو نوع تمشک سیاه خاردارو بی خار
دسترس در رابطه با این  این هدف در تمشک سیاه در ایران صورت نگرفته و اطالعات قابل

، پژوهشـی )Rubus spp( سیاه ي ریشه تمشک زایی قلمه منظور بررسی وضعیت ریشه
صورت فاکتوریل و در قالب طرح کـامالً تصـادفی در هفت تکرار در اسفندماه سال  این آزمایش به

، خاردارA25بیار، C2 بیار(کولتیوار دوساله تمشک سیاه  4براي این منظور 
جهت تهیه قلمه،گیاهان از گلدان خارج و هرس ریشه انجام . ي و منابع طبیعی ساري انتخاب گردیدتمشک دانشگاه علوم کشاورز

بر اساس قطر به دودسته تقسیم شدند که شامل قطر  وشو، هاي اصلی هر کولتیوار بعد از شست
هاي حاوي ماسه، بر اساس قطبیت، قرار داده شد تقسیم و در گلدان) انتیمترس 12، 10، 8، 6(دسته  4باشد وسپس بر اساس طول به 

صورت بارانی انجام می به ها به دور تابش مستقیم خورشید قرار داده شدند و هر هفته آبیاري
)متر میلی(ریشه در محل جوانه رویشی  ترین بزرگ ن ماسه خارج و طول

ریشه و میزان ریشه جوانه رویشی، تعدادکل محل ریشه اصلی در تعداد
ها در سطح  مورد تجزیه قرار گرفت و مقایسه میانگین SASافزار آماري  ها با استفاده از نرم

ر قطر قلمه بر تعداد کل ریشه، اثر متقابل کولتیوار، قطر و طول قلمه بر کلیه صفات ثجز ا ها نشان داد که به انس داده
در تمام تیمارها مشاهده شدکه ). 1جدول (دار بود  گیري شده، در سطح یک درصد معنی

ها، تولید ریشه کرده صورت رویشی نیز رشد کرده و سایر جوانه یک جوانه عالوه بر تولید ریشه، به

  خاردار سیاه تمشک ریشه قلمه از چهرشدگیاه و زایی
 
 
 
 
 
 

اولین سمپوزیوم ملی میوه

و اولیه در احداث باغ تمشک می
ریشه و کشت بافت استچوب نرم، قلمه 

استفاده از قلمه ریشه در تمشک یک روش موفقیت
هاي تکثیر برخوردار  نسبت به سایر روش

ریشه و نهال سالم تولید کرد 
منـاطق مختلـف بـا شـرایط آب و هوایی متغیر نیز متف

تحقیقی ازدیاد سه رقم تمشک سیاه 
ارقام با طولقلمه ریشه، رابطه معنی

بررسی تأثیر طول قلمه ریشه و قطر آن بر ازدیاد غیرجنسی دو نوع تمشک سیاه خاردارو بی خار
این هدف در تمشک سیاه در ایران صورت نگرفته و اطالعات قابل

  
  ها مواد و روش

منظور بررسی وضعیت ریشه به
این آزمایش به. گرفت صورت

براي این منظور . انجـام شد
تمشک دانشگاه علوم کشاورز

هاي اصلی هر کولتیوار بعد از شست ریشه.گرفت
باشد وسپس بر اساس طول به  می

ها به دور تابش مستقیم خورشید قرار داده شدند و هر هفته آبیاري گلدان
ن ماسه خارج و طولروها از د قلمه

تعداد ،)متر میلی(رویشی 
ها با استفاده از نرم داده

 
  نتایج

انس دادهنتایج تجزیه واری
گیري شده، در سطح یک درصد معنی اندازه

یک جوانه عالوه بر تولید ریشه، به
 

زایی ریشه نحوه:1 شکل
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 ي ریشه دهیها شاخصاثر کولتیوار، قطر و طول قلمه بر جدول نتایج تجزیه واریانس  :1جدول 

  دار یمعن اختالف بدون و% 5 و%1سطوح  در دار یمعن ترتیب به nsو*  ،**
  

در  .)1 جدول( وجود داشت داري معنیتفاوت % 1طول ریشه در سطح احتمال  تیمارها ازنظرنتایج نشان داد بین : طول ریشه
هاي  ریشه در محل جوانه رویشی و خارج از آن، نیز افزایش یافت که با یافته، با افزایش طول و قطر قلمه ریشه، طول بیاردوکولتیوار 

داري با سایر تیمارها مشاهده  متر اختالف معنی میلی 12متر و طول  میلی 3-5چنین در قطر  مطابقت دارد، هم) 2003(کالرك و رام 
 بیارقطر و طول قلمه ریشه، نسبت به کولتیوارهاي  ازنظرطول ریشه در محل جوانه رویشی، در تمام سطوح خاردارکولتیوارهاي .شد

 ).2شکل (داري ازنظر طول ریشه مشاهده شد  ترین طول ریشه را داشتند و اختالف معنی بیش

  
حروف مشابه بیانگر عدم وجود . قلمه ریشه بر طول ریشه در محل جوانه رویشی تمشک سیاه اثر متقابل کولتیوار، قطر و طول:2شکل 

  .دار است نیاختالف مع

 

درصد 
  ییزا شهیر

  

تعداد کل 
 ریشه

تعداد ریشه 
اصلی در محل 
  جوانه رویشی

 نیتر بزرگ طول
در خارج  ریشه

 رویشی جوانه محل
  )متر یلیم(

 نیتر بزرگطول 
ریشه در محل 
جوانه رویشی 

  )متر یلیم(

درجه 
 آزادي

 منابع تغییر

97/159 ** 99/78 ** 93/10558 ** 93/10558 ** 96/12786  کولتیوار 3 **

53/595 ** 41/2 ns 98/7859 ** 98/7859 ** 94/6077  قطر قلمه 1 **

45/2773 ** 07/60 ** 08/10390 ** 08/10390 ** 89/8425   طول قلمه 4 **
03/319 ** 39/7 ** 58/1339 ** 58/1339 ** 42/1957   طول قلمه×قطرقلمه×کولتیوار 24 **

65/17205  42/663  9/108493  9/108493  خطا 117  61/262 
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داري ندارند  نظر تعداد کل ریشه باهم اختالف معنی از بیارها نشان داد که کولتیوار هاي  نتایج حاصل از مقایسه میانگین :تعداد ریشه
کولتیوار . داري دارند و کولتیوارهاي خاردار داراي بیشترین تعداد ریشه بودند ولی نسبت به کولتیوار هاي خاردار، اختالف معنی

. ، بیشترین تعداد کل ریشه را در بین سایر تیمارها داشت5/6سانتیمتر با میانگین  12متر و طول  میلی 2-3در قطر  Sarikarajخاردار
  .تولید کرد بیارهمچنین کولتیوار هاي خاردار، تعداد ریشه اصلی بیشتري در محل جوانه رویشی، در مقایسه با کولتیوار 

قلمه ریشه بر  اثر متقابل کولتیوار، قطر و طول از ایـن آزمـایش نشـان داد کـه آمده دست بهیه واریـانس تایج تجزن: زایی ریشهدرصد 
نشان داد که بیشترین درصـد  ها میانگینمقایسه  ).1 جدول( داربودنـد معنیداراي اخـتالف % 1در سـطح  زایی تمشک سیاه درصد ریشه

 .بود )A25( بیارهاي تمشک  قلمهط به درصـد مربو 22/56بـا میـانگین  زایی ریشه
 

 بحث
رویشی،  جوانه محل در اصلی ریشه رویشی و خارج از جوانه رویشی، تعداد جوانه محل در ریشه در این تحقیق، طول بزرگترین

طول و با بیشترین  بیارنتایج نشان داد که در کولتیوارهاي . ریشه و درصد ریشه زایی در قلمه ریشه مورد ارزیابی قرار گرفت تعدادکل
 2-3هایی به قطر  هاي خاردار می توان با استفاده از ریشهقطر قلمه ریشه، نتیجه بهتري نسبت به سایر تیمار ها داشته است و در کولتیوار

بنابراین ازدیاد با قلمه ریشه یکی از روش هاي موفق در ازدیاد تمشک سیاه . متر بطور موفقیت آمیز از قلمه ریشه استفاده کرد میلی
 بیارکه در مورد تمشک سیاه خاردار بدون  مشکل خاصی قابل استفاده است اما در مورد قلمه هاي ریشه حاصل از تمشک سیاه . باشد می

ي بصورت ژنتیکی در آن وجود داشته باشد، چراکه اگر از نوع بیارباید توجه داشت که رقم مورد استفاده از ارقام جدیدي باشد که 
 .جر به بازگشت به حالت خارداري خواهد شدشیمر فراپوش باشد من
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Abstract 
In order to evaluate the effects of different diameter and length of root cutting in propagation of blackberry, research 
in exterior space of Sari University of Agriculture and Natural Resources (SANRU) was carried out. A factorial 
experiment in a complete randomized design with four biennial cultivar of SANRU blackberry collections, on two 
levels of cutting diameter (2-3 and 3-5 mm) and four levels of root cutting lengths (6 , 8, 10 and 12 cm) in seven 
replications was carried out. After keeping the cuttings in dark and moisture condition for three months, they have 
been evaluated for the longest root at vegetative bud and from these data, the total number of root and the rooting 
percentage was evaluated. Statistical analysis was conducted by SAS statistical software and comparison of Duncan 
test was at 5%. Results indicated that thornless cultivars, with an average of 21.55, had the highest percentage of 
rooting then the thorny ones. The observed diameter of 3-5 mm and length of 10 cm, had the best results.Also 2-3 
mm diameter and12 cm length of Sarikarajthorny cultivar have maximum length of root in vegetative bud with 
123.43 cm average of.In asexual propagation of blackberry, the use of root cutting is one of the successful methods, 
even though using the thornless blackberries from priclinal chimera, in this method will be lead to the return of 
thorny plants.  
Keywords: Root cutting, Blackberry, Rooting, Cutting length, Cutting diameter. 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:alirezaeffati1369@gmail.com
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

