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 مقدمه

 كشت شده آسيا و اروپا در سال هزار سه الی دو مدتحداقل به و بوده ميوه درختان مهمترين از يکی گالبی

(. 1398 شود )هناره و حسنی،می كشت معتدله مناطق در كشور دنيا 50 از بيش در تجارتی صورتبه و است

شود. استفاده می هاي وحشی گالبیگونهو بعضی  زالزالك ،كوئينس، رويشیهاي بذري، در كشت گالبی از پايه

و غيره مقاوم هاي خشکی و شوري هايی مانند آفات و امراض، استرسهاي وحشی به تنشبسياري از ژنوتيپ

هاي متحمل به خشکی بسيار باشند. با توجه به وضعيت موجود در كشور بخصوص خشکسالی، دستيابی به پايهمی

هاي ها در خاکهاي وحشی گالبی ايران بيانگر اين است كه بعضی از اين ژنوتيپاهميت دارد. مشاهده گونه

باشند دهند و از رشد مناسبی هم برخوردار میخشك و سنگالخی چندين سال است كه به حيات خود ادامه می

ترين هايی از چند گونه گالبی نشان داد كه متحمل(. مطالعه اثر تنش خشکی روي ژنوتيپ1393)هناره و همکاران، 

 .Pهايی از دو گونه باشد نتايج آزمايش همچنين نشان داد كه ژنوتيپمی Pyrus salicifoliaگونه به خشکی 

salicifolia و P. glabra عالوه بر تحمل به خشکی، پتانسيل پاكوتاهی را نيز از خود نشان دادند (Tatari, et al., 

2019.) 

اي برخوردار زايی از اهميت ويژههاي درختان ميوه در صورت موفقيت در ريشهاستفاده از قلمه جهت تکثير پايه

هاي بذري شبيه پايه مادري بوده و از يکنواختی بيشتري هاي بدست آمده از قلمه نسبت به پايهباشد. زيرا پايهمی

هاي ديگر تکثير غير جنسی مانند كشت بافت و خوابانيدن در مدت كوتاهی و با برخوردار بوده و نسبت به روش

 يکی قلمه اينکه . عليرغم(Hartmann et al., 1997)توان تعداد زيادي پايه بدست آورد امکانات كمتري می

 ولی (1392باشد )حاج نجاري و همکاران، می ميوه درختان ازدياد هايروش تريناقتصادي و ترينراحت از

 و نرم چوب هايقلمه طريق از كلی ازدياد است. بطور نشده اعالم توجهی قابل نتايج تاكنون گالبی در مورد

جرتوده و  دوست )وطناست  نداشته بر در گالبی مورد در را موفقيت از هيچ درصدي تاكنون خشبی نيمه

عوامل شود. هاي خشبی استفاده میبيشتر از قلمه سردسيري و معتدلهدر درختان ميوه مناطق . (1390همکاران، 
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ها، محل قرار گرفتن قلمه وضعيت و اندازه ،هاي مادريعبارتند از وضعيت پايه هاقلمهزايی اين نوع ريشهموثر در 

زايی، هاي ريشهه روي درخت، نسبت كربن به ازت، استفاده از هورمونگيري شاخقلمه روي شاخه، محل قرار

و استفاده از پاگرما  گلخانه ، شرايط محيطیها، بستر كشتها قبل ازكشت، ايجاد زخم در ته قلمهضدعفونی قلمه

 .(et al., 2011; Rahimi 1384در بستر كشت )رمضانی و همکاران، 

وحشی گالبی موجود در كشور به خيلی از شرايط نامساعد محيطی و امکان هاي با توجه به مقاوم بودن گونه

زايی قلمه آنها حائز ها بعنوان پايه براي ارقام گالبی، دستيابی به روش مطلوب جهت ريشهاستفاده از اين گونه

توليد نهال  اندركارانزايی باالي قلمه در گالبی، راهکاري براي دستباشد و عليرغم عدم درصد ريشهاهميت می

 خواهد بود.   

 های گالبیزایی قلمهگیری و ریشهمراحل مختلف قلمه

 های مورد تکثیرانتخاب ژنوتیپ -1

 Pyrus syriaca ،Pyrus salicifolia ،glabra Pyrusهاي هاي گالبی، از گونهدار نمودن قلمهبه منظور ريشه

و  LG1462و  LG1461هاي جنگلی گيالن به اسامی دو ژنوتيپ از خوج )هر كدام يك ژنوتيپ(،

-استفاده شد. سه گونه ذكر شده در باال پراكنش زيادي در كشور بخصوص منطقه آذربايجان  Pyrodwarfپايه

 ,.Tatari, et alباشند )هاي آنها مقاوم به خشکی و داراي پتانسيل پاكوتاهی میغربی دارند بعضی از ژنوتيپ

انتخابی در شمال در شرايط نامطلوب خاک از رشد مناسبی برخوردار هستند. پايه رويشی  (. دو گالبی خوج2019

Pyrodwarf داراي استقرار بيماري آتشك، به نسبی هاي نيمه پاكوتاه، متحمل به كلروز آهن، تحملجزء پايه 

گالبی در كشور مورد باشد و در حال حاضر بصورت وسيع براي توليد نهال ارقام در نهالستان می مطلوبی بسيار

(.  با توجه به اينکه اين شش ژنوتيپ مورد استفاده 1397گرمارودي،  محمدي گيرد )عبداللهی واستفاده قرار می

 (.1391باشند ناسازگاري با ارقام گالبی نخواهند داشت )عبداللهی،می( .Pyrus spp)گالبی از جنس
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 مادری   هایپایه -2

هاي مادري اوايل سال بايستی هرس شديد شوند گردد، در نتيجه پايهسال جاري تهيه میهاي ها از شاخهچون قلمه

هاي هرز، آبياري، هاي مادري، وجين علف(. جهت مراقبت از پايه1تا شاخه سال جاري قوي حاصل گردد )شکل 

هاي مادري در رشد و كوددهی و مبارزه با آفاتی مانند پسيل گالبی الزم است به موقع انجام شود. آبياري پايه

باشد و آبياري منظم و به موقع باعث رشد هاي سال جاري از اهميت بسيار زيادي برخوردار میشادابی شاخه

 شود.     رويشی مطلوبی می

 
 گيريهاي سال جاري جهت قلمهشاخه -1شکل 

 

 های مادری از پایه تهیه قلمه -3
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گردد. هاي خشبی استفاده میزايی از قلمهشود. جهت ريشهتهيه میهاي مادري جوان، سالم و قوي قلمه از پايه

-زايی، شاخهشود. جهت موفقيت در ريشههاي مادري در اوايل دي ماه تهيه میهاي سال جاري پايهقلمه از شاخه

انبی و هاي جمتر باشد. تمامی شاخهسانتی 5/0-7/0ها حداقل به اندازه كه قطر شاخهطوريهاي قوي انتخاب، به

-ها تهيه میمتر از شاخهسانتی 20هايی به طول حدود شوند. قلمههاي سال جاري حذف میهاي روي شاخهبرگ

دهی( با قيچی مورب )شکاف برش زايی چندها زير گره بريده و جهت تسهيل در ريشه(. ته قلمه2 گردند )شکل

 و كورتکس شده منطقه در اسکلرانشيمی حلقه شکافتن شود. ايجاد زخم موجبها ايجاد میباغبانی در ته قلمه

(. 1384سازد )رمضانی و همکاران، بيرون ممکن می طرف به را )نابجا( توسعه حال در هايريشه نفوذ احتماالً

 ور شوند.كش مشابه( غوطهدر هزار )يا يك قارچ 2عفونی بايستی در محلول بنوميل ها جهت ضدقلمه

 
 ها وضعيت ظاهري قلمه -2 شکل

 زاییریشه ها با هورمونتیمار قلمه -4

 در اكسين ويژه به طبيعی رشد كنندهتنظيم مواد معينی از هايغلظت گياهان، در نابجا هايريشه توليد براي

 نيازي پيش مصنوعی، طبيعی يا هاياكسين نظير گياهی رشد كنندهتنظيم بکارگيري است. گياهان ضروري

 آغازنده هايسلول اولين تقسيم كه است شده ثابت واقع و در است ساقه روي نابجا ريشه آغازيدن براي

طويل  موجب (. اكسين1395است )رنجبر و احمدي،  وابسته مصنوعی اكسين يا و درونی اكسين به وجود ريشه
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 نياز از حد بيش هورمون مصرف كه است ذكر قابل نکته اين همچنين شود.می سلولی تمايز و تقسيم شدن،

شود )اگوان می گياه در هورمونی تعادل خوردن برهم ها موجبهزينه افزايش بر عالوه زايیريشه زمان در گياه

، IAA ،IBAهاي تاثير هورمون تايلند شود. درزايی استفاده می(. از چند نوع اكسين براي ريشه1397و همکاران، 

NAA 2.4.5و .T  پايه  زايیريشه بر MM106قرارگرفت، نتايج نشان داد كه هورمون بررسی مورد IBA  اسيد(

اين ماده اثر اكسينی ضـعيفی داشـته و ها عمل كرده است. هورمون زايی بهتر از سايرايندول بوتيريك( بر ريشه

 .ـی داردزايشـود و بـه همـين دليـل اثـر زيـادي در ريشـهتوسط آنزيمهاي تجزيه كننده به كنـدي تجزيـه مـی

، 0هاي هورمونی در محلول Limeiraهاي خشبی گالبی رقم (. در آزمايشی ته قلمه1395و همکاران،  عطارزاده)

روز بعد از كاشت  42ثانيه قرار گرفتند.  10گرم در ليتر اسيد ايندول بوتيريك به مدت ميلی 6000و  4000، 2000

 (. et al Barbosa ,. 2007گرم در ليتر حاصل شد )ميلی 2000 ها از تيمارزايی قلمهها بهترين درصد ريشهقلمه

گرم در ليتر اسيد ايندول ميلی 6000و  4000، 2000، 0ها از چهار تيمار زايی قلمهما در اين مطالعه جهت ريشه

ان، هناره و همکارهاي هورمونی قرار گرفت )ثانيه در محلول 10ها به مدت بوتيريك استفاده نموديم. ته قلمه

1398 .) 

 ها زایی قلمهمحیط ریشه -5 

-متري يا بستر مشابه میميلی 2-3زايی پرليت شوند. بستر مورد استفاده جهت ريشهدار میها در گلخانه ريشهقلمه

دارد و از تهويه كمی برخوردار است (. پرليت دانه ريز كه مقدار زيادي رطوبت در خود نگه می3باشد )شکل 

متر و داخل سانتی 20ها در بستر، با فاصله حدود بين رديف شود. تراكم كشت قلمهها میته قلمهباعث پوسيدگی 

زايی باشد. جهت ريشهمتر( میسانتی 7متر با عمق كاشت حدود يك سوم طول قلمه )حدود سانتی 10رديف 

ارد، چون تشکيل كالوس زا مانند گالبی دماي بستر كاشت و دماي گلخانه خيلی اهميت دهاي سخت ريشهقلمه

زايی رشد نکنند ها در مدت زمان ريشهها باشد و جوانههاي رويشی قلمهزنی جوانهزايی بايستی قبل از جوانهو ريشه
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ها بوجود نيايد زاي و رشد جوانهتا رقابتی براي جذب مواد غذايی داخل قلمه بين تشکيل كالوس و ريشه

(Hartmann et al., 1997)اين مسئله الزم است بستر كاشت داراي پاگرما و محيط گلخانه سرد  . جهت تحقق

 10گراد و دماي محيط گلخانه حدود درجه سانتی 21-23(. بهتر است دماي بستر كشت حدود 4باشد )شکل 

درصد  65-70گراد در شب و رطوبت نسبی داخل گلخانه حدود درجه سانتی 2-3گراد در روز و درجه سانتی

 شود. پاش انجام میروز آبياري بستر با آب 7الی  5ظ رطوبت بستر كاشت، هر باشد. جهت حف

 
 زايیبستر ريشه -3شکل 

 

 
 ها زايی قلمهگلخانه مناسب جهت ريشه -4شکل 
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 هازایی قلمهتشکیل کالوس و ریشه -6

ظهور كالوس و اولين ها، عاليم روز از زمان كشت قلمه 35-40مطالعه ما نشان داد كه بعد از گذشت حدود 

هاي نابجا و طول آنها افزايش يافت هاي نابجا مشاهده شد. با گذشت زمان ميزان تشکيل كالوس، تعداد ريشهريشه

زايی را افزايش داد. بعد از گذشت دو ماه از زايی و ريشه(. استفاده از هورمون درصد كالوس8و  7، 6، 5)اشکال 

 2000با تيمار  LG1462 درصد در گالبی خوج 7/91دار با هاي كالوسقلمهها، بيشترين درصد زمان كشت قلمه

بدون تيمار هورومن  LG1461 درصد در خوج 5/32گرم در ليتر اسيد ايندول بوتيريك و كمترين آن با ميلی

سيد ايندول ليتر ا در گرمميلی 4000دار در پايه پيرودوارف با تيمار هاي ريشهمشاهده گرديد. حداكثر درصد قلمه

زايی نداشت. دو ها ريشهزايی مشاهده شد و تيمار بدون هورمون در تمامی ژنوتيپدرصد ريشه 40بوتيريك با 

 هناره و همکاران،دار كمتري داشتند )هاي ريشهدار داشتند اما قلمههاي كالوسگالبی خوج هر چند بيشترين قلمه

 بيرون كالوس ميان از هاريشه اولين عداد زيادي از محققين، غالباً. بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيقات ت(1398

 بيشتر در. باشدمی زايیريشه اساس كالوس تشکيل كه است شده عقيده اين پيدايش باعث امر اين و آيندمی

 داخلی و محيطی شرايط به افتدمی اتفاق همزمان آنها پيدايش اينکه و بوده مستقل ريشه و كالوس تشکيل گياهان

  (.Hartmann et al., 1997) دارد بستگی گياه

 

 
 روز بعد كاشت قلمه 40ميزان تشکيل كالوس  -5شکل 
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 هاروز بعد كاشت قلمه 60ميزان تشکيل كالوس  -6شکل 

 

 

 
 هاروز بعد كاشت قلمه 40هاي نابجا ريشه -7شکل 
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 هاروز بعد كاشت قلمه 60هاي نابجا ريشه -8شکل 

 گیری کلینتیجه

 گرمميلی 4000درصد( در قلمه انتهايی شاخه در پايه پيرودوارف با تيمار  40دار )هاي ريشهبيشترين درصد قلمه

درصد(  20دار )هاي ريشههاي وحشی حداكثر درصد قلمهليتر اسيد ايندول بوتيريك مشاهده شد. در ژنوتيپ در

ليتر اين  در گرمميلی 4000و  6000با تيمارهاي  P. syriacaليتر و  در گرمميلی 6000با تيمار  P.salicifoliaدر 

زا مانند گالبی قابل قبول بوده و زايی براي  قلمه سخت ريشههورمون در قلمه انتهايی ثبت شد. اين درصد ريشه

ر مقدمه هم ذكر شد نسبت به نتايج محققان ديگر در گالبی، نتايج معقول و بهتري بوده است. با توجه به اينکه د

هاي ديگر تکثير غير جنسی مانند كشت بافت جهت توليد نهال به امکانات كمتري استفاده از قلمه نسبت به روش

تواند كمك قابل توجهی به زايی بعضاً میتري نياز است، در نتيجه همين درصد ريشهو مدت زمان كوتاه

هاي تکثير در جهت توليد اين ها در كنار ديگر روشزايی قلمهتوليدكنندگان نهال بنمايد. لذا استفاده از ريشه

 شود.ها توصيه میپايه

 

 پیشنهادات 

گراد( و دماي زايی بهتر، الزم است دماي هواي داخل گلخانه سرد )نزديك صفر درجه سانتیجهت ريشه -1

زايی مناسب زمستان براي ريشهزايی باال )استفاده از پاگرما( باشد و جهت رسيدن به اين هدف فصل محيط ريشه

 است. 
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ها، از آبياري زياد بستر كاشت خودداري گردد. زمانی كه دماي داخل جهت جلوگيري از پوسيدگی ته قلمه -2

درجه  10الی  8اي يك دفعه و زمانی كه دما كمی باال باشد )گراد( هفتهدرجه سانتی 5الی  3گلخانه پايين است )

 شود.روز يك دفعه آبياري انجام می 5الی  4گراد( هر سانتی

هاي متخلخل مانند پرليت با اندازه حدود ها الزم است از محيطزايی بهتر و عدم پوسيدگی ته قلمهجهت ريشه -3

   متري جهت حفظ رطوبت و هوادهی استفاده نمود.ميلی 3-2
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