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بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمههای رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم
‘استارگزر’
2

عزيزاله خندان ميرکوهی ، *1نغمه عليزاده کردستانی

 .1استاديار ،گروه مهندسی علوم باغبانی و فضاي سبز ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران  -ايران
 .2دانشجوي سابق کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی علوم باغبانی و فضاي سبز ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه
تهران  -ايران
تاريخ وصول مقاله93/12/26 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/02/08 :

چكيده
تو ی کنن ههای گل شاخه بری ه یلیوم سوخ مورد ریاا خود را بهطور معمول وارد میکنن که منجر به خروج ارا قابل توجهی اا کشکور
میشود .اادیاد سوخ یلیوم انلب به رود لل برداری ارجام میگیرد و ی تیثیر م اوم با این رود منجر به گسترد آ ودگی و ککاهش
کیفیت میشود .بنابراین در این پژوهش که طی سالهای  1392-93در گل ارههای گروه علکوم بانبکاری پکردی

کشکاورای و منکابع

طبیعی دارشگاه تهران ارجام ش امیان تو ی سوخآ اا ارواع قلمههای رویشی برگ جواره برگ و ساقه برگدار هیبری اورینتال یلیوم
رقم ‘استارگزر’ (’ )Lilium oriental hybrid cv. ‘Star Gazerتحت تیمار ماده تنظیمکنن ه رش اکسکین اا رکوع اینک ول بوتیریکآ اسکی
( )IBAدر پنج سطح  750 500 250 0و  1000میلیگرم در یتر مورد بررسی قرار گرلت .آامایش بهصورت لاکتوریل در قا ب طرح
پایه بلوکهای کامل تصادلی با سه تیرار و ره قلمه در هر تیرار اجرا گردی  .رتایج رشان داد با الکزایش نلظکت اکسکین تعک اد بکرگ و
میزان ریشهاایی در قلمه برگ کاهش یالت درلا یکه این صفات در قلمه جواره برگ و قلمکه سکاقه بکرگدار الکزایش داشکت .تعک اد
سوخآ در قلمه برگ اا  14ع د در شاه تا  21ع د در قلمه جواره برگ اا سه ع د در شاه تا  20ع د و در قلمه سکاقه بکرگدار اا
یآ ع د در شاه تا  16ع د به ترتیب در سطوح  500 250و  750میلیگرم در یتر اکسین الزایش یالت و بع اا این سکطوح رورک
رزو ی مشاه ه ش  .هرچن ریشهاایی و تو ی برگ ج ی اا قلمههای برگ با کاربرد اکسین کاهش یالت و ی کاربرد اکسین با نلظکت
معینی برای تو ی سوخآ اا هر سه روع قلمه این گیاه الام بود.
كلیدواژهها :بستر کشت پیت رش ریشهاایی نلظت اکسین گل سوسن گل شاخه بری ری

* رویسن ه مسئول

Email: khandan.mirkohi@ut.ac.ir

عزیزاهلل خندان میركوهی و نغمه علیزاده كردستانی

 .1مقدمه
جن

ریز بودن سوخآهای لاصل اا کشت بالت جهت استفاده

یلیوم اا تآ پهایهکا متعلک بکه خکارواده سوسکنیان

تجاری ییی اا معایب این رود تیثیر میباشک [ 12 7و

( یلیاسه) است که ارقام ایادی اا آن طکی لرآینک دورگ-

 .]16عالوه بر این به د یل ریاا به شرایط ویژه کنترل شک ه

گیری برون و درونگورهای اا برخی گورههای مورد توجکه

و کاربرد مواد شیمیایی و مواد تنظیمکنن ه رشک و ریکاا بکه

اا جنبههای اینتی لاصل ش ه است [ .]11کشتوکار این

رعایت تعادل بین ایکن مکواد ککاربرد رود کشکت بالکت

گیاه در ایران ریز جایگاه باالیی دارد و ی تو ی آن به ش ت

پرهزینه و ریز امانبر است .اا طرا دیگر ظرلیت باااایی

وابسته به واردات سکوخ مکیباشک ککه منجکر بکه خکروج

اا ریزرمورههای برگی پایین اسکت و مشکیالت مکرتبط بکا

نیرضروری مبکا قابکل تکوجهی ارا اا کشکور مکیشکود.

خوام بذور و طوالری بودن رور تو ی دارهالهای سا م اا

متثسفاره به جهت تو ی تجاری سوخ گل یلیکوم در کشکور

مح ودیتهای دیگر ایکن رود اسکت [ .]17میکزان تو یک

تالد ایادی صورت رگرلته است .اا طکرا دیگکر تو یک

سوخآ در قلمههای برگ کامل به همراه ب شکی اا سکاقه

سککریع و کککالی رهککادههککای سککا م اا دن نککههککای اصککلی

بیشتر اا قلمههای رصح برگ بود [.]21

1

تو ی کنن گان در دستیابی به محصول با کیفیت میباش .

پتارسیل ریشهاایی و تو ی سوخآ اا ارواع قلمکههکای

تو ی و اادیاد دورگهای مطلوم اا گورههکای یلیکوم

رویشی در ارقام ج ی هنکوا مکورد ارایکابی قکرار رگرلتکه

متعل به ب شهای متفاوت تاکسورومییی به د یل لاصکله

است .اا طرا دیگر رقش شرایط ریمهکنترل ش ه (اجکرای

و وجود مح ودیتهای پیش و بع اا تلقیح انلب مشیل

آامککایش در محککیط گل ارککه بککا رعایککت رسککبی تمهی ک ات

وقتگیر و هزینهبر است [ .]3اا طرا دیگر لفظ صکفات

به اشتی) روع قلمه و تنظیمکننک ههکای رشک ریکز در ایکن

مطلوم لاصل اا دورگگیری انلب ریاامن تیثیر رویشی

رابطه روشن ریست .ه ا اا ارجام پژوهش لاضر ارایابی

است و تع اد گیاهچه در این رود الزایش قابکل تکوجهی

امیان تو ی سوخآ با کیفیت اا ارکواع قلمکههکای بکرگ

بککرداری در

جواره برگ و ساقه برگدار در محیط ریمه کنتکرل شک ه در

سوسککن چلچککرا Lilium ledebourii (Baker) Boiss

گل اره و اثر تیمار ماده تنظیمکنن ه رش گیاهی روع اکسین

بررسی و بیشترین میارگین تع اد سکوخآ ( 0/62عک د در

در این خصوص میباش .

ر ک ارد [ .]20تو ی ک سککوخآ بککه رود لل ک

هر لل ) در تیمار  300میلیگرم در یتر اینک ول بوتیریکآ
اسی مشاه ه ش [ .]1بهعالوه با تیثیر رویشکی مک اوم بکا

مواد و روشها

استفاده اا سوخ و یا لل های سوخ آ ودگیهای ویروسی

در این آامایش اثر تیمار تنظکیمکننک ه رشک اکسکین رکوع

و مییروبی گسترد یالته و کیفیت ریز کاهش مییاب .

این ول بوتیریکآ اسکی  )Sigma-Aldrich, Co. LLC( 2در

تالدهای ایادی برای تیثیکر یلیکوم بکه رود کشکت

پنج سطح  750 500 250 0و  1000میلیگرم در یتکر در

پکرچم جنکین

میزان ریشهاایی تع اد سوخآ و برگ تو ی شک ه محکیط

گرههای ساقه و سوخآهای هوایی صکورت گرلتکه اسکت

پیرامون سوخآ و رسبت سوخآ تو ی ش ه به تع اد برگ

[ 15 14 13 9 8 2و  .]18علیرنم همه این تکالدهکا

سه روع قلمه شامل قلمه برگ قلمه جوارهبرگ و قلمه ساقه

بالت اا ریزرمورههای ریشه بکرگ للک

)2. Indole-3-butyric acid (IBA

1. Liliaceae
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برگدار یلیوم اورینتال رقم ‘اسکتارگزر’ ( Oriental Lilium

کشت ش ر و در گل ارههای گروه مهن سی علوم بانبکاری

’ )cv. ‘Star Gazerمورد بررسی قرار گرلت.

و لضای سبز در دمای روا  25-30و شباره  20-25درجکه
سارتیگراد با رور طبیعی و رطوبت رسبی بکاالی  85درصک

آامایش بهصورت لاکتوریل در قا ب طرح بلوکهکای

رش داده ش ر [.]6

کامل تصادلی با سه تیرار و تع اد ره قلمه در هر تیرار در
سککال  1392-93در گل ارککههککای گککروه علککوم بانبککاریپح

در مهر ماه که گیاهان به ار ااه کالی رش کردر ارکواع

کشاورای و منابع طبیعی دارشگاه تهران ارجام ش .

قلمههای مورد رظر به تع اد کالی اا ساقههای رش یالته اا

سوخهای سا م یلیوم یا محیط پیرامون  10-12سکارتیمتکر

سوخهای سرما دی ه و سا م تهیه ش و پ

اا ضک عفوری

در خرداد ماه اا شهرستان پاک شت تهیکه شک  .بکه منظکور

و اعمال تیمار مورد رظر در سینیهای کشت لکاوی بسکتر

برطرا کردن ریاا سرمایی به م ت دو ماه در سردخاره در

کشت پیت ا آ شک ه (بکه ارک ااه کمتکر اا دو میلکیمتکر)

دمای چهار درجه سارتیگراد رگه اری ش ر [ .]5سوخهکا

طوری قرار داده ش ر که ل اقل سکه سکارتیمتکر اا طکول

برای کاشت با قارچکش بنومیل ( 1/5در هزار) ض عفکوری

قلمه در داخل محفظه و پیت قرار گیرد .یآ ردیح طکو ی

ش ه و در بستر کشت لاوی پیت و پر یت بکه ترتیکب بکه

سینی کشت لاوی ره محفظه (سلول) برای هر تیمار در هر

رسبت لجمی دو به یآ با لاصکله  10سکارتیمتکر اا هکم

تیرار دررظر گرلته ش (شیل .)1

پردی

شکل  .1بخشی از قلمههای قرار گرفته در سینی نشا و انتقال یافته به گلدانهای استکانی

اا ا یل اتارول بکا درجکه خلکوص  99درصک (مکرک

ا یلی لاق اکسین رگه داشته ش ) .کشت در این مرلله در

دارموشتات آ مان) رصح نلظت به عنوان لکالل اکسکین

سینیهای رشا صورت گرلت .عالوه بر رگه اری قلمکه هکا

استفاده ش  .یآ سوم ارتهایی قلمهها به م ت پنج ثاریه []6

در گل اره اا یآ پوشش پالستییی ریکز بکه منظکور لفکظ

بکه لاصکله

شادابی قلمهها استفاده ش  .لک ود  45روا بعک اا کاشکت

ل اکثر  10دقیقه در بستر کشت پیکت قکرار گرلتنک (یکآ

قلمه درص ریشهاایی قلمهها مورد ارایابی قکرار گرلکت.

سوم ارتهایی قلمههای شاه به م ت پنج ثاریکه در محلکول

در این مرلله در ته برخی اا قلمههای ریشهدار سوخآها

در محلول لاوی اکسین رگه داشته ش و سپ
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تشککییل ش ک ه بودر ک و قابککل رویککت و شککمارد بودر ک .

تیمار نلظتهای متفاوت اکسین و ریز اثر متقابکل آرهکا بکر

قلمههای ریشهدار به منظور ارایکابی میکزان رشک و تو یک

صفات تع اد برگ میزان ریشهاایی تع اد سوخآ محیط

سوخآ بیشتر بهطور ج اگاره به گل انهای استیاری منتقل

سوخآ و رسبت سوخ به برگ در سطح التمال یکآ و یکا

ش ر .

پنج درص معنیدار بود (ج ول  .)1مقایسه میارگین اثر روع

دومین مرلله ارایابی صفات ل ود شکش مکاه پک

قلمه در صفات مورد ارایابی رشان داد که بیشکترین تعک اد

اا

ارتقال قلمهها به گلک انهکای اسکتیاری صکورت گرلکت و

برگ با  10/27ع د میکزان ریشکهاایکی بکا  78/20درصک

گیاهان ریشهدار و کامل که در این مرلله تبک یل بکه چنک

تعکک اد سککوخآ بککا  17عکک د محککیط سککوخآ بککا 6/12

گیاه ش ه بودر به گل انهای  10سارتیمتری منتقل شک ر .

سارتیمتر و رسبت سوخ به برگ با  1/68ع د در قلمه برگ

در هر دو مرلله برداشت صفات تع اد برگ تو یک شک ه

و قلمه جواره برگ و کمترین ایکن صکفات در قلمکه سکاقه

درص ریشهاایی تع اد سوخآ تو ی ش ه محیط سوخآ

برگدار بود (ج ول .)2

و رسبت سوخآ به تع اد برگ مورد ارایابی قرار گرلتنک .

مقایسه میکارگین اثکر نلظکتهکای متفکاوت اکسکین در

رتایج آامایش با استفاده اا رکرمالکزار آمکاری ( SASرسک ه

صفات مورد ارایابی رشان داد که بیشترین تعک اد بکرگ بکا

 )9/1تجزیه آماری شک و مقایسکه میکارگینهکا بکا آامکون

 11/44ع د در نلظکت اکسکین  1000میلکیگکرم در یتکر

چن دامنهای دارین در سطح التمکال پکنج درصک صکورت

بیشترین میزان ریشهاایی با بکیش اا  62درصک در نلظکت

گرلت.

بیش اا  500میلیگرم در یتر بیشترین تعک اد سکوخآ بکا
 16/77ع د و بیشترین رسبت سوخ به برگ بکا  1/71عک د
در برگ در نلظکت  500میلکیگکرم در یتکر مشکاه ه شک

نتايج و بحث
رتایج تجزیه واریار

(ج ول .)3

رشان داد که اثر تیرار به نیر اا صفت

ریشهاایی در دیگر صفات معنکیدار ربکود .اثکر رکوع قلمکه
جدول  .1تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی
صفات مورد بررسی
منابع تغییرات

درجه آاادی
تع اد برگ

ریشه اایی

تع اد سوخآ

محیط سوخآ

رسبت سوخآ به برگ

تیرار

2

1/35ns

** 1496/26

0/99ns

0/1ns

0/04ns

روع قلمه

2

*

**

4704/86

260/42

3/61

1/74

نلظت اکسین

4

** 30

**336/61

**146/8

**5/99

**1/22

قلمه × اکسین

8

**19/55

**747/22

**62/36

**0/9

**0/38

خطا

28

4/52

46/76

2/38

0/12

0/08

22/25

11/52

11/95

6/11

22/46

ضریب تغییرات ()%

20/68

**

**

**

* و **  -به ترتیب معنیدار در سطوح  0/01و  0/05و  - nsب ون اختالا معنیدار با آامون چن دامنهای دارین
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جدول  .2مقایسه میانگین اثر ساده نوع قلمه در صفات مورد ارزیابی
صفات مورد بررسی
روع قلمه

محیط سوخآ

رسبت سوخآ به

ریشهاایی

()cm

برگ

قلمه برگ

10/27a

78/20a

17/07a

6/12a

1/68a

قلمه جواره برگ

10/20a

56/70b

12/93b

5/81b

1/28b

c

c

تع اد برگ

b

قلمه ساقه برگدار

تع اد سوخآ

()%

c

8/20

c

43/07

8/73

5/16

1/00

لروا نیرمشابه طب آامون چن دامنهای دارین رشارگر وجود اختالا معنیدار در سطح  %5است.

جدول  .3مقایسه میانگین اثر ساده غلظت اكسین در صفات مورد ارزیابی
صفات مورد بررسی

نلظت اکسین
()mg/L

تع اد برگ

ریشهاایی
()%

محیط سوخآ

تع اد سوخآ

()cm

رسبت سوخآ به برگ

0

6/78c

51/44b

6/11c

6/58a

0/76d

250

8/89b

54/22b

14/33b

4/65d

1/57ab

500

9/89b

62/22a

16/77a

5/20c

1/71a

750

10/78b

65/33a

14/33b

6/43a

1/37bc

1000

11/44a

63/44a

13/00b

5/63b

1/2c

لروا نیرمشابه طب آامون چن دامنهای دارین رشارگر وجود اختالا معنیدار در سطح پنج درص است.

برگی یلیوم مورد بررسی قکرار گرلکت [ ]21و میکزان تو یک

در این صفت تثثیر اکسین اا یکآ رورک منطقکی پیکروی
ریرد چنارچه در تیمار بک ون اکسکین و تیمکار لکاوی 1000

سوخآ در قلمههای برگ کامل بکه همکراه ب شکی اا سکاقه

میلیگرم در یتر اکسین بیشترین محیط سوخآ لاصل شک .

بیشتر اا قلمههای رصکح بکرگ بکود ککه متفکاوت اا رتیجکه

در مطا عه لاضر اینیه ابت ا ریشه لاصل ش و بع سکوخآ

لاصل اا گزارد لاضر اسکت .در گکزارد لاضکر تعک اد

مورد ارایابی قرار رگرلت و کی در

سوخآ لاصل اا قلمه برگ بیش اا قلمه ساقه برگدار بود.

مطا عککهای بککا هک ا تو یک سککوخآ بککرگهککای لاصککل اا

اثر متقابل تیمار نلظت اکسین و رکوع قلمکه در صکفت

شاخههای گل ار یلیوم در بسکتر کشکت ورمکیکو یکت قکرار

تع اد برگ لاکی اا آن بود که الکزایش نلظکت اکسکین در

گرلت و مشاه ه شک ککه ابتک ا سکوخآهکا اا سکلولهکای

قلمه برگ تغییر معنیداری در تع اد برگ ایجاد ریکرد و یکا

ریشه تشییل ش [.]19

لتی ممین است اثر منفی داشته باش (شیل  )2درلا ی-

در مطا عهای دیگر تو یک سکوخآ اا ارکواع قلمکههکای

که در قلمه جواره برگ و قلمه سکاقه بکرگدار بکا الکزایش

تو ی گردی و یا برعی

پارارشیمی برگ آنااد رمود و سپ
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نلظت اکسین تع اد برگ بهطور معنیداری الزایش یالکت.

اثر متقابل تیمار نلظت اکسکین و رکوع قلمکه در میکزان

این الزایش در قلمه جواره برگ محسو تر بود .بیشکترین

ریشهاایی رشان داد که الزایش نلظت اکسین در قلمه برگ

تع اد برگ لاصل تحت تثثیر ککاربرد  1000میلکیگکرم در

سبب کاهش میزان ریشهاایی ش (شیل  )3درلا یکه در

یتر اکسین در قلمه جواره برگ و قلمکه سکاقه بکرگدار بکا

قلمه جواره برگ و قلمه ساقه برگک ار بکا الکزایش نلظکت

تع اد برگ در قلمه برگ ب ون کاربرد اکسین برابری کرد.

اکسین میزان ریشهاایی ریز الزایش یالت.
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شکل  .2اثر متقابل غلظت اكسین و نوع قلمه در میانگین تعداد برگ
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شکل  .3اثر متقابل غلظت اكسین و نوع قلمه در میانگین درصد ریشهزایی
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این الزایش در قلمه جواره بکرگ بیشکتر اا قلمکه سکاقه

قلمهها باشن  .اا طرا دیگکر توسکعه للقکههکای پیوسکته

برگدار بود .هر سلول ار ه گیاهی دارای دو ویژگی است.

اسیلرارشیمی بین آور چوبی و کورتی

در خکارج رقطکه

ویژگی اول اینیه دارای کلیه اطالعات رتییکی الام بکرای

منشان ریشههای رابهجا ریز ممین است ت اوم یالته و مارعی

باااایی تمام ار امها میباش و ویژگکی دوم تمکایزادایی و

تشریحی برای ریشهاایی در قلمههای ساقه برگدار تشییل

بااگشت به لا ت بنیادی (مریستمیآ) و ایجاد رقطه رشک

ده [ .]6تیمار اکسین بکه همکراه لفکظ رطوبکت مناسکب

ج ی در شرایط تقسیم وجود دارد [ .]6این دو ویژگکی در

موجب تش ی تقسیم و رمو یاختکهای در ککورتی

برخی سلولها و ار امهای گیاهان باراتر اا سایر ب کشهکا

چوبی و الیه ااین ه ش ه و دررهایت سکبب شیسکته شک ن

الزایشگر بای با ارت ام بالت یا ارک ام مناسکب

للقههای اسیلرارشیمی میشور و تثثیر مثبتی بر ریشهاایی

است .پ

این روع قلمهها گذاشت (شیل .)3

در بهبود ریشهاایی تالد کن .

کاربرد اکسین خارجی میتوار سطح اکسکین داخلکی را

بیشترین میزان ریشهاایی در قلمه بکرگ بک ون ککاربرد

به دو رود تنظیم عمل آرزیم این ول استیآ اسی  -اکسکی اا

اکسین مشاه ه ش و در قلمههای دیگکر لتکی بکا ککاربرد

و ارتقال محالظت کنن ههای اکسین کنترل رمای  .تیمار ککردن

اکسین میزان ریشهاایی کمتر اا قلمه برگ بود .بکرگهکا و

با مواد ریشه اا به ویژه این ول بوتیریآ اسی با نلظت های به

جوارهها جایگاههای ریرومن تو ی اکسین محسوم ش ه و

رسبت ایاد به طور معمول در الکزایش سکرعت ریشکهدهکی

اثرات این تو ی به طور مستقیم در ایر آرها مشاه ه میشود

درص قلمههای ریشهدار ش ه و دسکتیابی بکه سیسکتم ریشکه

و رشارگر این است که جابهجایی اا روک شاخه بکه طکرا

قویتکر مکیتوارک مفیک باشک [ .]6ریشکه اایکی بیشکتر در

پایین صورت میپذیرد [ .]6اا طرادیگکر کربوهیک رات-

قلمههای ارتهایی که دارای جواره ارتهکایی هسکتن در مقایسکه

هایی که اا برگها منتقل میشور ب ون تردی به تشکییل
ریشه کمآ میکننک  .بکر ایکن اسکا

آورک

با قلمههای ایر ارتهایی لاق جوارکه ممیکن اسکت بکه د یکل

قلمکههکای بکرگ و

نلظت باالی محرکهای ریشهاایکی درورکی تو یک شک ه در

جوارهدار دارای مزیت رسکبت بکه قلمکههکای بک ون بکرگ

جواره ارتهایی و طی آن پیش تشییل تع ادی اا آناار ههکای

میباشن  .وجود تعادل هورموری مناسکب در قلمکه بکرگ و

ریشه تحت تثثیر این مواد و ریکز تکثثیر کنتکرل کننک ه اکسکین

تمایزیابی کمتر یاختهها در قلمههکای بکرگ در مقایسکه بکا

خارجی بر اکسکین داخلکی باشک [ .]4بنکابراین عک م تکثثیر

قلمههای ساقه میتوارن اا جمله دالیل تفاوت در واککنش

کاربرد اکسین در ریشهاایی قلمههای برگ ممیکن اسکت بکه

این روع قلمه به کاربرد اکسین باشن  .با ککاربرد اکسکین بکه

وجود آناار ههای ریشه اا پیش تشییل شک ه در ایکن رکوع

میزان  1000میلیگرم در یتر میکزان ریشکهاایکی در قلمکه

قلمهها وجود سایر محرکهای ریشهاایی بهنیر اا اکسکین و

جواره برگ به طور معنیداری بیشتر اا قلمه ساقه بکرگدار

یا وجود تعادل مناسب هورموری مربوب باش .

بود که تثیی ی بر دالیل ذکر ش ه میباش .

اثر متقابل تیمار نلظت اکسین و رکوع قلمکه بکر تعک اد

وجود ب شی اا ساقه در ایر محل اتصال برگ به ساقه

سوخآ رشان داد که برعی

در قلمه ساقه برگدار و ع م وجود آناار ههای ریشه و یا

رتایج لاصکل شک ه در میکزان

ریشهاایی و تع اد بکرگ تعک اد سکوخآ در قلمکه بکرگ و

ع م تشییل آناار ههای ریشه در واکنش بکه محکرکهکای

جواره برگ با الزایش نلظت اکسین تا  500و در قلمه سکاقه

ریشهاایی (اا جمله برد لاصکل) ممیکن اسکت اا دیگکر

برگ ار تا  750میلیگرم در یتر الزایش یالت و بعک اا ایکن

دالیل واکنش ضعیح قلمه ساقه برگدار در مقایسه با دیگر

سطوح اا اکسین رور رزو ی مشاه ه ش (شیل .)4
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شکل  . 4اثر متقابل غلظت اكسین و نوع قلمه در میانگین تعداد سوخک

با اینلال بیشترین تع اد سکوخآ بکه ترتیکب در قلمکه

تو ی ش ه در ریشه با اکسین تو ی ش ه در برگ و جوارکه و

برگ جواره برگ و ساقه برگدار لاصل ش  .کاربرد اکسکین

اثر آن در تو ی سوخآ ریز مربوب باشک  .وجکود تعکادل در

تثثیر مثبتی در ریشهاایکی قلمکه بکرگ ر اشکت و کی تعک اد

بین دو هورمون اکسین و سیتوکنین برای بکاااایی جوارکه در

سوخآ تو ی ش ه بهطکور معنکیداری بکه سکطوح متوسکط

سامارههای کشت بالت در مطا عات متعک دی گکزارد شک ه

اکسین واکنش رشان داد و تعک اد سکوخآ لاصکل الکزایش

است [ 2و  .]10اثر متقابل تیمار نلظت اکسین و رکوع قلمکه

یالت .هرچنک ایکن الکزایش در قلمکه بکرگ در سکطح 250

در صفت محیط سوخآ هرچنک دارای اخکتالا معنکیدار

میلیگرم در یتر برای قلمکه جوارکه بکرگ در سکطح  500و

بود و ی این اخکتالا اا یکآ رورک منطقکی پیکروی ریکرد

برای قلمه ساقه بکرگدار در سکطح  750میلکیگکرم در یتکر

(شیل  .)5کاربرد اکسین بهویژه در سطوح پکایین در محکیط

مشاه ه ش  .این رور میتوار به تعادل در سطح سکیتوکنین

سوخآ لاصل اا قلمه ساقه برگدار تثثیر منفی رشان داد.

شکل  .5اثر متقابل غلظت اكسین و نوع قلمه در میانگین محیط سوخکها
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اثر متقابل تیمار نلظت اکسین و رکوع قلمکه در رسکبت

با توجه بکه رتکایج (شکیل  )6تکثثیر تعکادل در سکطح

تع اد سوخآ به تع اد برگ رشان داد که با الزایش نلظت

سیتوکنین تو ی ش ه در ریشه با اکسین تو ی ش ه در برگ

اکسین تا  250میلیگرم در یتر این رسبت در قلمه بکرگ و

و جواره در تو ی سوخآ (شکیل  )4اسکتنباب مکیشکود.

رورک ککاهش معنکیدار

برگهای ج ی و سوخآهای او یکه تو یک شک ه اا ارکواع

داشت و ی در قلمه ساقه برگدار این الکزایش تکا نلظکت

قلمههکای م تلکح در اثکر تیمارهکای متفکاوت اکسکین در

اکسین  750میلیگرم در یتر ادامه داشت (شیل .)6

شیلهای شماره  8 7و  9رشان داده ش ه است.

جوارهبرگ الزایش یالت و سکپ

شکل  .6اثر متقابل غلظت اكسین و نوع قلمه در نسبت تعداد سوخک به تعداد برگ

شکل  .7برگهای جدید و سوخکهای اولیه تولید شده از قلمه برگی در اثر تیمارهای متفاوت اكسین در شمارش اول.
غلظتهای اكسین از چپ به راست صفر 750 ،500 ،250 ،و  1000میلیگرم در لیتر
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شکل  . 8برگهای جدید و سوخکهای اولیه تولید شده از قلمه جوانه برگ در اثر تیمارهای متفاوت اكسین در شمارش اول.
غلظتهای اكسین از چپ به راست صفر 750 ،500 ،250 ،و  1000میلیگرم در لیتر

شکل  . 9برگهای جدید و سوخکهای اولیه تولید شده از قلمه ساقه برگدار در اثر تیمارهای متفاوت اكسین در شمارش اول.
غلظتهای اكسین از چپ به راست صفر 750 ،500 ،250 ،و  1000میلیگرم در لیتر

نتيجهگيری کلی

سا م بهویژه اا قلمههکای برگکی یلیکوم در شکرایط کنتکرل

رتایج رشان داد هرچن ریشهاایی و تو یک بکرگ ج یک اا

رسبی لتی ب ون کاربرد هورمون اکسین وجود دارد و کی

قلمههای برگ هیبری اورینتال یلیکوم رقکم ‘اسکتارگزر’ بکا

کاربرد نلظت معینی اا اکسین میتوار میزان تو ی سوخآ

کاربرد اکسین کاهش یالت و ی کاربرد اکسکین بکا نلظکت

را به طور معنیداری در هر سه رکوع قلمکه الکزایش دهک .

 500 250و  750میلیگرم در یتر بکهترتیکب بکرای تو یک

کاربرد اکسکین بکرای قلمکه سکاقه بکرگدار هرچنک سکبب

سوخآ اا قلمه برگ جواره برگ و ساقه برگدار الام بود.

الزایش تع اد سوخآ ش و ی برای صفت محیط سوخآ

بیشترین تع اد سوخآ به ترتیب در قلمه برگ جواره برگ

به ویژه در سطوح پایین تثثیر منفی داشت و اختالا معنی-

و ساقه برگدار لاصل ش  .بنابراین امیان تو ی سکوخآ

دار بود و ی این اختالا اا یآ رور منطقی پیروی ریرد.
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