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 چکیده

های رویشی  روی پایه ها دار در جهان است و توسعة باغ ترین درختان میوة دانه سیب یکی از مهم

با شرایط خاک سازگار  سیب های رویشیی به پایهمنظور دستیاببههای کشور است.  از اولویت

پاکوتاه بومی ایران )آزایش اصفهان و مربایی سیب های  های هدفمندی بین ژنوتیپ تالقی ،کشور

از  عنوان والد پدری، ( بهB9و  M9 ،M27های رویشی ) و پایه والد مادری عنوان به( مشهد

ها و تالقی نتاج ناشی از مقدماتیهای انجام گرفت. ارزیابی 1317لغایت سال 1319سال

همچنین  و رویشی آسان افزایشرویشی سیب با قابلیت  ةگزینش پای برایآزاد  یافشان گرده

ژنوتیپ با قابلیت  211 دانهال، شمار 3132مومی انجام گرفت. از مجموع  ةمقاومت ظاهری به شت

ند. پس از غربال ثانویه در شدمومی انتخاب  ةافزایش رویشی آسان و مقاومت ظاهری نسبت به شت

زا با  ، شمار سیزده ژنوتیپ آسان ریشه(Bottom heat)های خشبی و سامانة پاگرما  گلخانه با قلمه

آمده نشان  دست های به داده زایی بیشتر، انتخاب شدند. )کالوس( ریشه و حجم پینهشمار و طول 

 وM9  ، B9های آزایش اصفهان و پایهها، نتاج مربوط به ترکیب رقم  داد که در میان ترکیب تالقی

M27  های تجاری یادشده، زایی مناسب و نتاج ترکیب رقم مربایی مشهد با پایه ریشه قابلیتدارای 

های  های اصلی به شمار ریشه ند. نسبت شمار ریشهادتری از خود نشان د زایی ضعیف ریشه قابلیت

این صفت بر  .خارجی بود های بیشتر از پایه ایرانی های ژنوتیپ ی آزادافشان گرده افشان در نتاج

 دهندة نشاند و استقرار مناسب پایه در خاک و مقاومت به تنش خشکی اهمیت زیادی دار

 ی خاکی کشور است.ها تیمحدودهای بومی با شرایط و  سازگاری بیشتر این پایه
 

 .، نتاجییزا شهیر، قابلیت تالقی، اصالح :ی کلیدیها واژه
 

 مقدمه 

از كاشت  جهانكاري در  صنعت سيب ةعتوسروند 

استفاده از  سوي بههاي بذري هاي استاندارد و پايهباغ

متراكم تغيير يافته است.  هاي باغهاي پاكوتاه و پايه

 ةهاي رويشی كه باعث كاهش انداز پايه اكنون هم

شود در  می هاي مختلف رقمدرخت و زود باردهی 

  .اند شده گزينش ح و هاي متنوع اصال ويژگی و ها اندازه
 كشاورزي جهان و خواربارگزارش سازمان  ةيبر پا

(FAOميزان توليد )  2252كشور در سال سيب، 

تن بوده كه اين ميزان توليد ايران را در  5422حدود 

است   اين محصول قرار داده دكنندگانيتول هفتممقام 

 به تنهايی و اول را دارد ةتن رتب 94222چين با توليد 

كند پس از چين،  درصد سيب جهان را توليد می 74

 دكنندةيتولبه ترتيب دومين و سومين  تركيه آمريكا و

 .(FAO, 2012) اند سيب در جهان بوده

بذري  هاي پايهكشور روي  هاي عمده باغ اكنون هم
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موجود عملكرد  هاي باغه كه شداست و اين باعث 

ن شتدارغم  به كه  داشتهتوليد باال  ةپايين و هزين

 توانمزيت نسبی و شرايط اقليمی مناسب، توليدات ما 

هاي  رقابت در بازارهاي جهانی را نداشته باشند. پايه

با  سازگاري نداشتن ازجمله یرويشی وارداتی به داليل

رو نبوده و  هشرايط اقليمی كشور چندان با استقبال روب

سيب كشور  هاي باغدرصد  92بنا به برآوردها حدود 

 ,Maniee)يابند  هاي رويشی پرورش می روي پايه

2002; Rezai et al., 2003) .اصال ح و معرفی  رو نيازا

نيازهاي اقليمی و خاكی  پايةهاي رويشی بومی بر پايه

 است. بسيار ضروريكشور 
هاي سيب و در ايستگاه اصالحی پايه ةنخستين برنام

با  5354تحقيقاتی ايست مالينگ انگلستان در سال 

آغاز شد.  (Paradise) هاي پاراديزري بين پايهگيدورگ

ها در كشورهاي  پس از جنگ جهانی دوم اين برنامه

آغاز لهستان، چكسلواكی سابق، رومانی، چين و ژاپن نيز 

هاي سيب در نقاط  در آمريكا و كانادا اصال ح پايه شد.

با گزينش در ميان  5322پيش از سال  جهان مختلف

نامشخص آغاز شده بود و اين با والدين  يیها دانهال

 و انتاريو ادامه يافت ها در آركانزاس، نيويورك برنامه

(Rezai et al., 2003; Janick, 2002; Janick et al., 

 ياي برا در ايستگاه مرتون و ايست مالينگ برنامه. (1996

مومی با صفات باغبانی بهتر  ةهاي مقاوم به شت توليد پايه

 از ميانآغاز و   M2ةسپاي با پايبا تالقی رقم نورسرن ا

انتخاب   MI793و  MI778هايپايهدانهال  422حدود 

 ;Rezai et al., 2003)معرفی شدند  5392در سال  و

Davoodi 2000) يادشده،دو ايستگاه  5312. در سال 

( را MM101–MM115)  MMهاي و سري  M25ةپاي

 انتخاب و معرفی دورگ )هيبريد( دانهال 9414از بين 

 مومی را از رقم ةها مقاومتشان به شت كردند. اين پايه

 ,.Radnia, 1996; Janick et al) اسپاي گرفتند نورسرن

 5341هاي در سال  M26و  M27هاي پاكوتاه پايه (.1996

ی كه يهاتالقی يكسرياز  آمده دست بهبذرهاي  5344و 

انجام شده بود انتخاب و  5323در سال   M9ةروي پاي

 از بين ’Janick et al., 1996.  ‘SJM44)) دمعرفی شدن

 × ’Nertchinsk‘ آمده از تالقی دست دانهال دورگ به 14

‘M.9’ سرما، آمد و طی ده سال مقاومت به  دست به

 (.Granger et al., 1991)اندازه و كارايی آن ارزيابی شد 

ی يها گيري دورگ آلمان بين پاراديز و دوسين درشنايدر اِ

را  PIR80نيمه پاكوتاه به نام  ةيپا کيو  را انجام داد

 (. در سالJames & Aldwinckle, 1983) معرفی كرد

 از ناشیهاي ( از بين دانهالJ9) 3جورك  ةپاي 5345

 شدند كهمعرفی  انتخاب و M9 ةافشانی آزاد پاي گرده

 با. داشت M9 ازبهتري استقرار  و دهی خوب ريشه

و مقاوم  قرمز برگ ةو پاراديز، پاي  M8گيري بين دورگ

. در Janick, 2002))شد معرفی  در روسيه  B9به سرماي

از  آمده دست بهدانهال  324از شمار  5341كانادا در سال 

دانهال انتخاب و از  42شمار  ،1روبوستا ، M27تالقی بين

 Khanizadeh et) ژنوتيپ معرفی شدند هجدهاين شمار 

al., 2000 .) استفاده از  در استونی با 5317در سال

ها با  او توكوالنوكا و تالقی آننوكوتهاي بومی آن ژنوتيپ

  Eكلون را انتخاب و با پيشوند ده M4و   M2هاي پايه

در  (.Jakubowski & Zagaja, 2003) شدندمعرفی 

تحقيقات  ةسسؤاصال ح پايه در م ةلهستان برنام

هاي سازگار به  به پايه یابيكاري به منظور دست ميوه

از شد و  آغاز 5317 قليمی لهستان در سالشرايط ا

، P1 ،P2هاي كلونال  از تالقی پايه ناشیميان نتاج 

P14 ،P16 و P22 ست سال معرفی شدنديب پس از 

(Jakubowski & Zagaja, 1998.) 

با توجه به شرايط اقليمی و خاكی متفاوت كشور و 

در ديگر كشورها  شده یمعرفهاي رويشی  استفاده از پايه

هاي متراكم كشور باشد و  تواند جوابگوي مشكالت باغ نمی

ها با شرايط  هاي بومی كه طی سده استفاده از ژنوتيپ

ها  ويژه شرايط خشكی، قليايی و شور بودن خاك كشور به

 راهگشاتواند  هاي هدفمند می اند در تالقی تطابق يافته

هاي  باشد. اين پژوهش  در راستاي دستيابی به پايه

هاي بومی  با استفاده از منبع ژنی و ژنوتيپرويشی سيب 

 . گرفته استكشور انجام 

 

 ها مواد و روش

آزايش اصفهان، مربائی  بومیهاي  ژنوتيپ ،اين تحقيقدر 

خواص پاكوتاهی و برابري با شرايط  ليبه دل مشهد،

 هاي رويشی عنوان والد مادري و پايه به خاكی كشور،

و به  انتخاب ،يپدر عنوان والد به B9 ، M27 ،M9،خارجی

 هرسالهو 5943لغايت  5947مدت پنج سال از سال 

سال اول اجراي آزمايش و  .انجام و نتاج ارزيابی شدتالقی 
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عنوان  ژنوتيپ بومی آزايش اصفهان بهی كه باتيدر ترك

بذري به  گونه چيهدر نظر گرفته شده بود والد پدري 

ن )آزمو تكميلی يها شيآزمابنابراين  دست نيامد.

گرده( با استفاده از محلول ساكارز  ةدان یزن جوانه

نتايج نشان و  محلول انجام شد هاي هدرصد روي قطر52

ها  گرده نبوده و بساك ةداد كه اين رقم قادر به توليد دان

 . بنابراينندهست )ژنوتيپ نر عقيم( گرده ةدان بدون

عنوان والد مادري در  ژنوتيپ بومی آزايش اصفهان به

در هر تركيب تالقی . ها در نظر گرفته شد القیتركيب ت

مادري و  ةدرخت از پاي سهها، شمار  از باز شدن گل پيش

گل  بيستدار و از هر شاخه  گل ةشاخ دهاز هر درخت 

ها را با  زنی، گل برچسب)شاه گل( انتخاب و پس از 

 ةهاي مخصوص پوشانده و با گرد استفاده از پاكت

روش كئولمانز و همكاران  برابرهاي موردنظر  ژنوتيپ

 ;Janick et al., 1996) شدند افشانی گرده (5337)

Jakubowski & Zagaja, 2003).  در پايان فصل بذرهاي

، استخراجبرداشت و افشانی آزاد  گردهو  دورگ هرسيد

ک بهاي حاوي مخلوط خاكی س در گلداني و ساز آماده

شی مدت يک فصل روي ها كشت شدند. دانهالدر گلخانه 

هاي  ارزيابی نمو يافته و در سال دوم، در خزانه رشد و

اي و قلمه خشبی و مقاومت  قابليت افزايش با روش كپه

 ها آغاز شد. آن به شتة مومی

گزينش پايه شامل: تيپ  برايترين معيارها  مهم

 ةافشان(، شمار ريش ة)توليد ريش دهی نتاج ريشه

، دشدهيي تولها زا روي پايک ريشه ة، طول ناحيدشدهيتول

 ,Fisher) ها و شمار پايک توليد شده بود طول ريشه

1996; Jakubowski, 1996; Johnson, 2000.)  

از رويشی  افزايشقابليت  ايبر باغارزيابی نتاج در 

دهی)خاك  خاك، ها قطع نهال با  اي خوابانيدن كپه راه

در  5:5:5 به نسبت يباد ماسهاره+كود دامی پوسيده+

 .شدانجام  ها آنزايی  ريشه توانارزيابی  و( خردادماه

در  باغمومی در شرايط  ةارزيابی مقاومت به شت

به اين  MM106مومی  ةكنار شاهد مقاوم به شت

طغيان  هيعلشيميايی  ةگونه مبارز صورت بود كه هيچ

 ةمومی در ميان جمعيت انجام نگرفت و شت ةشت

اي ه ژنوتيپ ،مقاومشاهد و نتاج  ياستثنا به ،مومی

 اندازة به)حتی  نتاج آلودهكه  .كردرا آلوده  حساس

 .(Webster, 1996)شد ( حذف متر یليچند م

، قابليت افزايش رويشی نتاج گزينش دوم ةدر مرحل

زايی  با استفاده از آزمون ريشه دوبارهاول  ةانتخابی مرحل

خشبی و در شرايط پاگرما در كنار شاهد آسان  ةقلم

)با تيمار با هورمون ايندول  M26و MM106  زاي ريشه

ام، در بستر پرلت به  یپ یپ2122 بوتيريک اسيد به غلظت

 Ebadi, 1990; Hartmann et) ( ارزيابی شدند71مدت 

al., 2002)شمار  ها شامل: در قلمه ی. صفات موردبررس

ها در شرايط  زايی قلمه پينهوضعيت  طول ريشه، ريشه،

 & Pirkhezri et al., 2011; Soejima) بودبستر پاگرما 

Bessho, 1996.) 

 

 نتایج و بحث

ژنوتيپ كه  یباتيدر تركدر سال اول اجراي آزمايش و 

در نظر گرفته والد پدري  عنوان بهبومی آزايش اصفهان 

بنابراين  بذري به دست نيامد. گونه چيهشده بود 

گرده( با  ةدان یزن جوانه آزمون) تكميلی يها شيآزما

 هاي هروي قطر درصد52اكارز استفاده از محلول س

نتايج نشان داد كه اين رقم قادر به و  محلول انجام شد

 گرده ةدان بدونها  گرده نبوده و بساك ةتوليد دان

ژنوتيپ بومی  . بنابراينهستند )ژنوتيپ نر عقيم(

ها  والد مادري در تركيب تالقی عنوان بهآزايش اصفهان 

نجام گرفته و ي اها تالقی پاية. بر در نظر گرفته شد

جمعيتی مركب از نتاج  آزاد والدين یافشان گرده

 .انجام گرفت ها آنهاي مقدماتی روي  تشكيل و ارزيابی

سيب  ةهاي اصال ح پاي در پروژهة گزينش اولين مرحل

، بررسی قابليت افزايش رويشی نتاج جهاندر 

 اي است آمده با استفاده از روش خوابانيدن كپه دست به

(Khanizadeh et al., 2005; James & Aldwinckle, 

صفات  همةجديدي به دست آيد كه  ةزيرا اگر پاي (.1983

باشد، اما  داشته ها خوب پايه و مقاومت به آفات و بيماري

را نداشته باشد ارزش كافی  باغقابليت افزايش در شرايط 

حذف  گزينشاول  ةه و در مرحلاشتدنعنوان پايه  به

شود در  مشاهده می 5ر جدولطوركه د شود. همان می

از  ناشیژنوتيپ  9292گري از بين  اول غربال ةمرحل

 ژنوتيب يعنی 254آزاد والدين، شمار یافشان تالقی و گرده

درصد( از كل جمعيت با قابليت افزايش رويشی 5/4)

اي و مقاومت ظاهري  آسان در شرايط خوابانيدن كپه

نامطلوب مومی انتخاب شده و ديگر نتاج  ةنسبت به شت
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 (. ;5344Johnson, 2000)پروتكل جينوا  حذف شد

صفاتی كه در اين مرحله مدنظر قرار گرفت شامل: شمار 

مادري، شمار ريشه، طول ريشه،  ةاز پاي دشدهيپايک تول

ها و  زا روي پايک ريشه ةوضعيت ريشه دهی و طول ناحي

كل جمعيت است  زايی نتاج نسبت به درصد ريشه

 (.Eleving et al., 1993) (5)جدول

 
 مرحلة اول گزينش آمده در دست نتاج به هاي انجام گرفته و تركيب تالقی .5 جدول

Table 1. Hybridization component and obtained progenies in the first stage 

Hybridization 
component 

Seed 
number 

Plantlet 
number 

Selected 

progeny  
(First stage)  

(%) 

Selected  

progeny  
number 

(First stage) 

Selected  

progeny  
number 

(second  stage) 

Sucker 
number 

Root 
number 

Root  

Length 

(cm) 

Rooted  

section area 

(cm) 

Azayesh1OP 4500 470 8.2 39 7 4.15 11.8 18.69 10 
M9×OP(1) 3300 800 3.1 25 1 2.72 11.4 14.36 7.68 

M27×OP 1100 70 8.5 6 0 1.83 10.83 21.5 7.66 

Azayesh× M9 350 52 17.3 9 2 3.33 7.22 17 8.11 
Azayesh ×B9 320 46 21.7 10 2 3 9.9 16 9.2 

Azayesh1 × M27 229 35 17.1 6 1 4.5 6.5 14.66 9.3 

Morabai× M27 1200 74 4.05 3 - 1 7.3 13 10.3 
Morabai× M9 1375 104 4.2 4 - 1.4 10.21 9.2 10.2 

Azayesh2×M27 140 27 11.11 3 - 2.6 8/3 3.6 8 

M9×OP(2) 4100 340 3.5 12 - 1.9 8 10.63 9.54 
Azayesh2OP 1460 264 3.7 10 - 1.6 20.2 8.2 9.4 

MorabaOP 3500 750 6.8 51 - 4 9 15 8 

Total 21064 3022  218 13     

 

د كه آزايش در نتايج گزينش در مرحلة اول نشان دا

به ترتيب  M27و  B9 ،M9هاي تجاري  تركيب با پايه

ی آزاد افشان گردهبيشترين نتاج انتخابی را داشتند و نتاج 

، آزايش و مربايی كمترين نتاج انتخابی را M9هاي  پايه

پاية بومی  شدة كنترلدهد تالقی  كه نشان میداشتند

ان نتاج آس M27و B9 ،M9هاي تجاري  آزايش در پايه

كند و  زا با مقاومت ظاهري به شتة مومی توليد می ريشه

دهد  كنندة بومی را نشان می مزيت نسبی اين پاية پاكوتاه

كنندة بومی يعنی  تالقی ديگر پاية پاكوتاه كه یدرصورت

درصد نتاج مطلوب ايجاد كرد. نتايج  7مربايی حدود 

هاي خشبی و سامانة پاگرما نيز تالقی  آزمايش با قلمه

آسان ريشه M27و  M9 ،B9هاي تجاري  زايش در پايهآ

تري داشتند و اين نتاج انتخابی نهايی بودند زايی مطلوب

 (.5اي بود )جدول  زايی كپهريشه ديمؤو 

ی در افزايشتوان  ةدهند نشانپايک توليدي  شمار

 شماركه بيشترين  استاي  شرايط خوابانيدن كپه

 يها بيتركاج پايک توليدي به ترتيب مربوط به نت

آزاد  یافشان گردهو  B9و  M27 ،M9تالقی آزايش در 

زايی  آزايش و مربايی بود اين روند توان توليد شاخه

ژنوتيپ بومی آزايش را نشان  يا كپهجانبی در شرايط 

 درو هم  ها یتالقكه هم در تركيب  دهد یم

آزاد خود را نشان داده است اما تركيب  یافشان گرده

 رشد كم ةدر دو پاي است رشد كمكه خود  تالقی مربايی

M27  وM9  جانبی كم  يا جستهنتاج با توان توليد

توليدي  ةريش شمار از نظر(. 5)جدول  دكن یمتوليد 

تجاري  هاي پايهآزاد آزايش و  یافشان گردههم نتاج 

M27 و M9 ند اما كردريشه را توليد  شماربيشترين

ربايی كمترين بومی آزايش و م ةپاي در دو M27نتاج 

 ند. بيشترين طول ريشه را كردريشه را توليد  شمار

و آزايش و همچنين  M27آزاد  یافشان گردهنتاج 

ند و كردتوليد  B9و  M9تركيب تالقی آزايش در 

 رشد كم ةكمترين طول ريشه مربوط به آزايش در پاي

M27 هاي پايه ومربايی  رشد كم بود. نتاج پاية بومی 

 ی آزادافشان گردهو M9  و M27نندة ك تجاري پاكوتاه

اما  ،زا را داشتند ريشه ةآزايش بيشترين طول ناحي

آزاد  یافشان گردهزا را نتاج  ريشه ةكمترين طول ناحي

M27  وM9  بومی مربايی  هاي پايهند. تالقی كردتوليد

 هاي پايهو آزايش كه متحمل به خشكی هستند در 

ه توليد نتاج با منتج بM9 و M27ة كنند تجاري پاكوتاه

بيشتر و در نتيجه كارايی جذب آب  يیزا شهير ةناحي

 (.5)جدول  شود یمبيشتر و تحمل بيشتر به خشكی 

رقم تالقی از  ناشی نشان داد كه در نتاج جينتا

هاي رويشی تجاري سيب، درصد  با پايه آزايش اصفهان

اي و  دار شدن نتاج در شرايط خوابانيدن كپه ريشه



 999 ... هاي دورگتوليد و ارزيابی مقدماتی پايه و همكاران: آتشكار 

درصد(، 4/25نسبت به شتة مومی ) مقاومت ظاهري

 1/7از گياه مادري )با ميانگين دشدهيتولشمار پايک 

ميزان باالتري داشته و به  نسبت به ديگر نتاجپايک( 

هاي توليدي،  لحاظ صفات ديگر از جمله، شمار ريشه

ی آزاد رقم آزايش با ميانگين افشان گردهنتاج ناشی از 

ر از ديگر نتاج بود عدد ريشه در هر پايک، بيشت 2/22

زاي انتخابی در  و بيشترين درصد نتاج آسان ريشه

گرفتة مربوط به رقم آزايش بود كه  هاي انجام تالقی

زايی باالي اين رقم و مناسب بودن  گوياي توان ريشه

والد مادري در كارهاي اصال ح پايه است  عنوان بهآن 

(Soejima & Bessho, 1996). زا طول ناحية ريشه

ها، در نتاج ناشی از تالقی رقم مربايی با ديگر  پايکروي 

ها شمار ريشة كمتري  ها تجاري بيشتر بوده اما پايک پايه

ها از همديگر  توليد كردند و اين بيانگر فاصلة بيشتر ريشه

زا بودن رقم مربايی است. دهی تنک( و سخت ريشه )ريشه

اج ها نيز متفاوت بود. در نتزايی روي پايکنظام ريشه

ها از قسمت ريشه M27ی آزاد پاية افشان گردهناشی از 

ها خارج شده و طول بيشتري داشتند در پايين پايک

ها از قسمت انتهايی هاي خشبی اين نتاج نيز ريشهقلمه

 ها كمترين ريشه توليد شد.قلمه خارج شده و روي گره

 يها شهيدر نتاج با شمار ر يديتول يهاکيشمار پا

كه  یعكس داشته و در نتاج ةرابط کير پادر ه يديتول

 كرده ديتول ياكپه دنيرا پس از خوابان کيپا نيكمتر

 ديتول کي( در هر پا2/22) شهيشمار ر نيشتريب (،4/5)

 (.5)جدول كردند

زايی  ريشه توانواريانس نشان داد  ةجدول تجزي

 شمارهاي انتخابی به لحاظ  هاي خشبی ژنوتيپ قلمه

 درصد5و طول ريشه در سطح  درصد1ريشه در سطح 

ها از نظر قطر  داري نشان دادند اما قلمه تفاوت معنی

  (.2داري مشاهده نشد )جدول تفاوت معنی

 
هاي خشبی در  زايی قلمه . تجزية واريانس ريشه2جدول 

 نتاج انتخابی
Table 2. Variance analysis of rooting of cuttings  

(hard wood) in selected progenies 

S.O.V 
Cutting 
diameter 

Root 
number 

Root 
Length 

df 

genotype 149.7ns 7.75* 3.5**  
error 157.21 6.05 2.35 93 
C.V 16.35 21.45 26  

 داري.درصد، و غيرمعنی1درصد و 5دار در سطح : معنیns**، * و 
**, *, ns: Significant at the 1% and 5% probability levels and Non- 
significant.  

درصد  نيشتريها نشان داد كه ب نيانگيم ةسيمقا

نتاج پاية بومی  مربوط بههاي خشبی  يی قلمهزا شهير

ی آزاد آزايش بود و افشان گردههاي تجاري و  آزايش در پايه

ی آزاد مربايی افشان گردهيی را نتاج زا شهيركمترين درصد 

رصد طول ريشه هم همانند د نيشتريو بداشتند 

و  M9يی مربوط به نتاج آزايش در پاية تجاري زا شهير

دهد كه  ی آزاد آزايش بود. اين نتايج نشان میافشان گرده

زاتر از پاية  نتاج انتخابی در اين پروژة اصالحی آسان ريشه

زاست، هستند.  كه يک پاية آسان ريشه M26تجارتی 

هاي خشبی نتاج به ترتيب  بيشترين شمار ريشة قلمه

)چهار عدد(، ی آزاد يک افشان گردهآزايش وط به مرب

 ی آزادافشان گردهآزايش  عدد( 4/9هفت )  B9آزايش در 

عدد( بود  1/9) MM106زايی  شش و شاهد آسان ريشه

 يها قلمه ماريدر ت Karakurt et al. (2009)(. 9)جدول 

 درصد IBA 1000 ppm  ،22با  MM106چوب سخت 

در  شيآزمااين در  كه یلگزارش كردند درحا يیزا شهير

 يیزا شهيردرصد  MM106 ، 99يةپا ppm 2122 ماريت

را به  شهيو طول ر شهيشمار ر نيانگيم نمشاهده شد. آنا

گزارش كردند  متر یسانت 51عدد و  1/54 بيترت

شمار  MM106 يةپا ماريدر ت شيآزما نيدر ا كه یدرحال

 متر یسانت 9عدد و  1/9 بيبه ترت شهيو طول ر شهير

آمده از اين پروژه بيشتر از  دست و در نتاج انتخابی به است

نشان  ( تحقيقات در شرايط كشور9اين مقدار بود )جدول 

ي ها هينسبت به ديگر پا  MM106 يةكه پا ه  استداد

اما در  زاتر هستند شهيآسان ر M26))جز  به B9آزايش و 

ی آزاد افشان گردههاي ناشی از نتاج  اين آزمايش قلمه

زاتر  آسان ريشه شدة كنترلهاي  زايش و همچنين تالقیآ

 (.Pirkhezri et al., 2011بودند ) M26و  MM106از 

 توانهاي انتخابی به لحاظ  بر تفاوت ژنوتيپ افزون

 زايی، همبستگی صفات نيز با استفاده از روش ريشه

، نتايج نشان داد كه شدبررسی  (رگرسيون) وايازي

و  شماردار بين،  معنی بيشترين همبستگی مثبت و

درصد و سپس  5در سطح  دشدهيتولهاي  طول ريشه

 1قطر قلمه در سطح با  ها شهيرشمار بين طول و 

(، يعنی قطر بيشتر قلمه  7)جدول وجود دارد درصد،

ة غذايی بيشتر منجر به توليد شمار و ريذخ ليبه دل

هاي  روي پايه. در آزمايشی شود یمطول بيشتر ريشه 

دار در سطح  یمثبت و معن یهمبستگلينگ رويشی ما
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(، قطر 947/2) شهير شمارو  شهيطول ربين  درصد 5

 ه بودشد( گزارش 959/2) شهير شمارقلمه و 

(Pirkhezri et al., 2011) . 

 
طول ريشه،   وشمار يی، زا شهير . مقايسة ميانگين9جدول

 خشبی نتاج انتخابی يها قلمهآزمايش  در
Table 3. Mean comparison of Percent of rooting, 

number and length of roots, in hard wood cuttings of 

selected progenies 
Hybridization 

componen 
Rooting 

(%) 

Root length 

(cm) 

Root 

number 

MorabaOP 25c 2.5ab 3a 
Azayesh1OP 50b 3a 4a 

Azayesh4× M9 60a 3.5a 2.5ac 

Azayesh8× M9 40b 1.7bd 2ab 
Azayesh2 × M27 40b 2.7ab 1.1ac 

Azayesh7× B9 40b 2bd 3.6a 

Azayesh8× B9 37.5bd 3.5a 2.5ac 
Azayesh6OP 40b 1.6bd 3.5a 

Azayesh8OP 30c 1.5bd 1.9ac 

Azayesh36OP 30c 1.2bd 0.9c 
MM106 (control) 33c 3a 3.5a 

M26(control) 33.3c 0.8cd 0.8c 

كم يک حرف مشترك  در هر ستون و براي هر عامل كه دست هاي ميانگين

 دار ندارند.  درصد تفاوت معنی1آزمون دانكن در سطح احتمال  ةيبر پادارند 

OP :ی آزادافشان گرده. 
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. 

 
هاي  شده در قلمه گيري . همبستگی صفات اندازه7 جدول

 هاي آزمايشی خشبی ژنوتيپ
Table 3. Correlation coefficient between measured 

traits of hard wood cuttings in tested genotypes 

trait 
Root 

number 

Root 

length 

Cutting 

diameter 

Root number 1   
Root length 0.072* 1  

Cutting diameter 0.076* 0.691** 1 

 دار است. درصد معنی 1و  درصد5*: ضريب همبستگی در سطح  و **
**, *: Significant at the 1% and 5% probability levels.  

 

 ی کلیریگ جهینت

زايی نتاج در  هاي خشبی با ريشه قلمه زايی نتايج ريشه 

 هاي است، تركيب هماهنگاي  شرايط خوابانيدن كپه

زايی  اي ريشه تالقی كه در شرايط خوابانيدن كپه

نيز وضعيت  ها آنخشبی  ةاند قلم مناسبی داشته

نتايج  یطوركل بهزايی بهتري از خود نشان دادند.  ريشه

از تالقی  یناشدهد كه  طول ريشه در نتاج  نشان می

افشانی  از گرده ناشیبهتر و بيشتر از نتايج  شدة كنترل

 آسان ليبه دلاست و آن هم   آزاد والدين عمل كرده

. استزا بودن والدين و انتقال اين صفت به نتاج  ريشه

زايی آسان )با  ژنوتيپ با ريشه سيزده شمار تيدرنها

درصد( در ميان نتاج  92زايی بيشتر از  قابليت ريشه

نتاج سخت  ديگرگذاري،  انتخاب و پس از عالمت

هايی كه نتاج  ويژگی)غربال ثانويه(.  شدزا حذف  ريشه

 انتخابی نهايی دارند به شر ح زير است:

ی آزاد آزايش كه بيشترين نتاج انتخابی افشان گرده

يی باال، زا شهيرنهايی را داشت )هفت عدد(، داراي درصد 

ي طوالنی باريک، نخی ها شهير، ها گرهيی از همة زا شهير

شكل و عميق كه استقرار مناسب و تحمل به خشكی 

)دو  M9بااليی در خاك دارند. نتاج انتخابی آزايش در 

ي عميق ها شهيرزايی باال و توليد  عدد(، داراي توان ريشه

)دو  B9در بستر باغ استقرار خوبی دارند. نتاج آزايش در 

و  ندو افشان دار عدد(، شمار ريشه در واحد طول بيشتر

سطح جذب باال در مناطق با آب كافی، كيفيت  ليبه دل

)يک عدد(  M27محصول باال خواهد بود. نتاج آزيش در 

اين  رديگ یمصورت  ها قلمهبيشتر از ته  ها قلمهيی زا شهير

 ها گرهو از  شود یم مشاهدهنيز  M27 ويژگی در والد

رار در به همين دليل استق شود یمريشة كمتر توليد 

خاك ضعيف است و نياز به قيم دارد. اين نتاج براي 

ي، توان ا منطقهمراحل پيشرفتة انتخاب شامل سازگاري 

ي زود باردهی و مقاومت به القاكنندگی،  رشد، پاكوتاه

ها وارد مرحلة بعد خواهند شد. با توجه  بيمارگر )پاتوژن(

 تواند یمبه نتايج اين تحقيق ژنوتيپ بومی آزايش 

ي مبتنی بر ها برنامهعنوان والد مادري بسيار خوب در  به

زاي تجاري براي  هاي آسان ريشه تالقی با ديگر پايه

 كار گرفته شود.  اصالحی ديگر به هاي هدف
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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. 
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