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تأثیر غلظتهای مختلف ايندول بوتیريك اسید در
ريشهزايی قلمۀ انجیلی ()Parrotia persica
 مهناز کریمی*؛ استادیار علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 شکیبا یعقوبی؛ دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده
درخت انجیلی بهعنوان یک گونه جنگلی برای استفاده در فضای سبز شهری کاربرد فراوانی دارد .با این حال تکثیر این گیااه
و تولید نهال انجیلی در ایران صورت نمیگیرد .بنابراین شناخت نوع قلمه و کاربرد تیمارهای هورمونی برای افازای

میازان

ریشهزایی آن میتواند در تولید نهال آن بسیار کارامد باشد .بر این اساس قلمههای شاخۀ یکساله و شااخۀ چندساالۀ انجیلای
بهترتیب در بهمن و خرداد تهیه و با غلظتهای مختلف ایندول بوتیریک اسید (صفر 1000 ،500 ،و  2000میلیگرم در لیتر)
تیمار شدند .در بررسی حاضر هیچیک از قلمههای چندساله (مربوط به فصل زمساتان) ریشاهدار نشادند .بیشاترین درصاد
ریشهزایی در قلمههای یکساله بود که با غلظت  2000میلیگرم در لیتر ایندول بوتیریاک اساید تیماار شاده بودناد .تفااوت
معنیداری در بزرگترین طول ریشه و تعداد ریشه در دو تیمار  500و  1000میلیگرم در لیتر مشاهده نشد .بیشترین میانگین
مدت ریشهزایی مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار  2000میلیگرم در لیتار باود .نتاای بار تاثییر هورماون
ایندول بوتیریک اسید بر درصد ریشهزایی قلمههای یکسالۀ انجیلی داللت دارد.
واژگان کلیدی :تیمار هورمونی ،ریشهزایی ،قلمۀ چندساله ،قلمۀ یکساله.

* نویسنده مسئول ،تلفن09115701070 :

Email: karimi.sanru@gmail.com
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مقدمه

بااا خصوصاایات مااورد نظاار انتخاااب شااوند [.]۴

انجیلاااای ( )Parrotia persicaدرختاااای از تیاااار

تنظیمکنندههای رشد گیاهی ،تشاکیل ریشاه در قلماه را

 Hammamelidaceaeدرخت کهان یادگاار دور ساوم

افزای

میدهند [ .]5 ،۴تاثییر اساسای اکساین در القاای

زمینشناسی است که در بیشتر کتابهای مرجا داخلای

ریشهزایی و تشکیل آغازناد ریشاه ایباات شاده اسات.

و خارجی بهعنوان گیاه بومی ایران معرفی شاده اسات و

اکسین بر سرعت و افزای

درصد ریشهزایی قلمهها ایار

از جلگههای ساحلی دریای خزر تاا ارتفاعاات میاانبناد

دارد .گیاهان اکسین طبیعی را در شااخههاا و بارگهاای

امتداد مییاباد و در کرردشات تاا ارتفااع  1۴00متار از

جوان تولید میکنند ،اما برای ریشهزایی موفقیتآمیز بایاد

ایان

اکسین مصنوعی بهکاار بارده شاود تاا از مارگ قلماههاا

درخاات در اسااتان مازناادران در منطقااۀ حفاظااتشااد

جلوگیری شود [ .]7 ،6بیشترین موفقیت در گیاهانی مثل

دودانگۀ ساری در ارتفاع  800تاا  2860متاری ،رناهگااه

کیاوی ،انجیار و سایب از تیماار اینادول بوتریاک اساید

دشت ناز ،رارک جنگلای کشا ل و منطقاه

(( )IBAجزء گروه هورمونهای اکسین) بهدسات آماده

حفاظت شاد خیباوس اسات [ .]2 ،1درخات انجیلای،

است [ .]9 ،8تحقیقات نشان میدهد در صورت مصرف

درخت جنگلهای ایران است که ارزش زینتی و دارویی

بی

از حد هورماون در هنگاام ریشاهزایای ،عاروهبار

دارد .این درخت دارای تنه و شاخههای نامنظم است کاه

افزای

زیبایی خاصی به آن میدهد .برگهاای جاوان باه رنا

بنابراین اهمیت تعیین بهترین غلظت هورمون ،برای تکثیر

سطح دریا دیده میشود .بخشی از منااط راراکن

حیات وح

هزینه ،تعادل هورمونی در گیاه به هم میخاورد

سابز تیاره و

گونههای مختلف درختان کامرً مشخص است .با توجاه

درخشان تبادیل مایشاوند و در رااییز ایان بارگهاای

به اهمیت درخت انجیلی در طراحی منظار ،تولیاد نهاال

تبدیل میکنناد.

این گیاه ضروری است .این تحقی اولین تجربه در زمینۀ

بهدلیل زیبایی منحصربهفرد ،درخت انجیلای در بسایاری

تکثیر درخت انجیلی از طری ریشهدار کردن قلمههای آن

از کشورها در فضای سبز شاهری کااربرد فراوانای دارد.

در ایران است.

بنف

مایل به قرمزند ،در تابستان باه رنا

درخشان جنگلها را به فضایی هزاررن

نکات مثبت مهم دیگر کاه بارای آن مایتاوان برشامرد،
مقاومت زیاد آن در برابر آفات ،بیماری ،خشاکی ،بااد و
حتی آلودگیها و تن های شهری است [ .]3مهامتارین
روش تکثیر غیرجنسی گیاهاان ،قلماه زدن اسات .قلماه
قسمت رویشی گیااه اسات کاه از آن جادا مایشاود و
میتواند در شرایط مناسب با تشکیل قسمتهاای دیگار،
گیاه کاملی را بهوجود آورد .قلمهها از برگ ،ریشه ،سااقه
و یا ترکیبی از بخ های مختلف گیااه مانناد سااقههاای
برگدار گیاه تهیه میشوند .قلمهها باید از درختان ساالم و

مواد و روشها
بهمنظور بررسی ایر ناوع قلماه و غلظاتهاای مختلاف
ایندول بوتیریک اسید بر ریشهزایی قلمههاای انجیلای دو
آزمای

مجزا بهصورت طرح کامرً تصادفی اجرا شد .در

آزمای

اول ،قلمۀ شاخۀ چندساله از شاخههاای خشابی

(طول قلمه  20سانتیمتر) در  20بهمن  1392تهیاه و باا
هورمون ایندول بوتیریک اساید در  ۴ساطح صافر،500 ،
 1000و  2000میلیگرم در لیتر تیماار شاد .در آزماای
دوم ،قلمۀ شاخۀ یکساله از شاخههایی که در همان ساال
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رشد کردند و حالت نرم و علفی داشاتند (طاول قلماه 7

باا اساتفاده از آزماون ( LSDحاداقل تفااوت معناایدار)

سانتیمتر و دارای یک یا دو برگ) در  5خارداد  1393از

صورت گرفت.

رارک جنگلی شهید زارع شهرستان ساری تهیه و با همان
غلظت هورمونی بهکاار باردهشاده در ماورد قلماههاای

نتایج و بحث

چندساله تیمار شد .برای تیمار 2/5 ،سانتیمتار از انتهاای

با توجه باه اینکاه هایچیاک از قلماههاای چندسااله

قلمهها بهمدت  5یانیه در محلول ریشهزایی قرار گرفتناد.

ریشه دار نشدند ،در قسمت نتای  ،ایر تیمار هورماونی

رس از تیمار ،قلمهها در بساتر حااوی ررلیات در داخال

بر قلمۀ یکساله ذکر شده است.

گلخانه قرار داده شدند .در قلمههاای یکسااله باهمنظاور

درصد ریشهزایی

تبخیر و تعرق از سیستم مهراش اساتفاده شاد .در

براساس جدول تجزیۀ واریانس ایر غلظتهاای مختلاف

کاه

رایان دور ریشهزایی ،قلماههاا از خااک خاارش شاده و

ایندول بوتیریک اساید بار درصاد ریشاهزایای در قلماه

درصد ریشهزایی ،میانگین مدت زمان ریشهزایای ،تعاداد

شاخههای یکساله در سطح احتماال  1درصاد معنایدار

ریشه در هر قلمه ،بازرگتارین طاول ریشاه و وزن تار

بود .بیشترین درصد ریشاهزایای در قلماههاای یکساالۀ

شاخساره در هر قلمه مشاخص شاد .دادههاای حاصال

مرباوط باه غلظات  2000میلایگارم در لیتار  IBAباود

باا اساتفاده از

(شکل  .)1در شکل  2قلمههاای یکساالۀ ریشاهدارشاده

برای فاکتورهای مختلف در طول آزمای

نرمافزار  SASتجزیهوتحلیل شدند و مقایسۀ میاانگینهاا

نشان داده شده است.

جدول  .1تجزیۀ واریانس اثر تیمار ایندول بوتیریک اسید بر صفات مورد بررسی در قلمههای یکساله
منابع تغییرات
تیمار
خطا
کل
ضریب تغییرات

میانگین مربعات صفات

درجۀ
آزادی

درصد ریشهزایی

4
9
15

میانگین مدت

طول بزرگترین

ریشهزایی

ریشه
**

تعداد ریشه
**

وزن تر
شاخساره
**

**158/33
12/38

*67/66
16/83

6/44
0/20

5/63
0/05

21/98
0/62

4/08

11/63

10/25

6/94

9/66

* و ** :بهترتیب معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصد

شکل  .1تیمار ایندول بوتیریک اسید ( 2000 ،1000 ،500 ،0میلیگرم در لیتر) و نوع قلمه (شاخۀ چندساله و شاخۀ یکساله) بر درصد ریشهزایی.
در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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شکل  .2قلمههای یکسالۀ ریشهدارشده (بهترتیب از راست :تیمار شاهد ،تیمار  1000 ،500و  2000میلیگرم در لیتر)

میانگین مدت زمان ریشهزایی

در لیتاار تیمااار شااده بودنااد زودتاار (میااانگین ماادت

ایر تیمار هورمونی بر میاانگین مادت ریشاه زایای در

ریشه زایی  30روز) از بقیۀ قلمههای یکساله ریشاهدار

سطح احتمال  5درصد معنیدار بود .شاکل  3مرباوط

شاادند .در قلمااههااای تیمارنشااده میااانگین ماادت

به صفت میانگین مدت ریشهزایی است .باا توجاه باه

ریشهزایی  ۴0روز بود.

شکل ،قلمههای یکساله که با غلظت  2000میلایگارم

شکل  .3اثر تیمار ایندول بوتیریک اسید ( 2000 ،1000 ،500 ،0میلیگرم در لیتر) بر میانگین زمان ریشهزایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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بزرگترین طول ریشه و تعداد ریشه

شاخههای نرم و علفی تهیاه شاد غلظاتهاای مختلاف

تیمارهای بهکاررفته تثییر معنای داری بار بازرگتارین

هورمااونی تااثییر معناایداری در ریشااهزایاای داشااتند .در

طول ریشه و تعداد ریشه در قلمههای یکساله داشاتند

غلظت  2000میلی گرم در لیتار اینادول بوتیریاک اساید

(جدول  .)1بزرگترین طول ریشاه ( 6ساانتیمتار) و

بیشترین درصد ریشهزایی مشاهده شد .با اینکه در برخی

تعداد ریشه ( 5عدد) در تیمار  2000میلیگرم در لیتار

از مناب [ ]1ذکر شده که افازای

تعاداد ریشاه در قلماۀ

بود .تفااوت معنایداری باین دو تیماار  500و 1000

برخی از گیاهان در ایر تیماار باا تنظایمکننادههاا سابب
کاه

میلیگرم در لیتر مشاهده نشد (جدول .)2

طول ریشه میشاود ،نتاای ایان آزماای

نشاان

میدهد که در تیمار با ایندول بوتیریاک اساید باا وجاود

وزن تر شاخساره
ایر تیمار هورمونی بر وزن تر شاخساره در سطح احتماال
 1درصد معنایدار باود .براسااس جادول  2قلماههاای
چوب یکساله کاه باا غلظات  2000میلایگارم در لیتار
ایندول بوتیریک اسید تیمار شاده بودناد دارای بیشاترین
وزن تر شاخساره بودناد .کمتارین وزن تار باا  5/2گارم
مربوط به تیمار شاهد بود.
گیاهان بومی ،عناصر گیاهی باارزش و ذخایر ژنتیکی
گیاهی کشورند بنابراین شناخت عوامل ماثیر در ازدیااد
سری این گیاهان میتواناد در تولیاد انباوه آنهاا کاراماد
باشد .در مطالعۀ حاضر اساتفاده از دو ناوع قلماه (قلماۀ
چندساااله و یکساااله) و غلظااتهااای مختلااف تیمااار
هورمونی نشان داد که ناوع قلماه تهیاهشاده از درخات
انجیلی تثییر زیادی در ریشهزایای دارد .در ایان بررسای
استفاده از تیمار هورمونی در قلمههاای چندسااله کاه در
زمستان تهیه شده بود نتوانست تثییری در ریشهدار شادن

افزای

تعداد ریشه ،طول آنها نیاز افازای

یافتاه اسات.

این نتای همسو با یافتههای میرسالیمانی ( )2007اسات
] .[10بهطور کلی علت ایر مثبت  IBAبار ریشاهزایای را
میتوان به تثییر اکسینها در تحریک تقسیم اولین یاختاۀ
آغازگر ریشه مربوط دانست [ .]11 ،3در آزمای

حاضار

قلمههای چندساله ریشهدار نشاد ،اماا درصاد زیاادی از
قلمههای یکساله ریشه دادند .بهطور کلی میتاوان نتیجاه
گرفت که وجود برگهای جوان و جواناههاای فعاال در
قلمههای یکسااله سابب القاای ریشاهزایای مایشاود و
همچنااین وجااود ساالولهااایی کااه از نظاار متابولیساامی
فعالتر از بافتهای بالغاند و دیاوار سالولی آنهاا کمتار
چااوبی اساات ،موجااب جاایب بیشااتر هورمااونهااای
مصاانوعی ،آب و مااواد غاایایی شااده و بااههمااین دلیاال
رتانسیل ریشهزایی در قلمههای یکسااله دیاده مایشاود
[.]13 ،12

قلمهها داشته باشد .در قلمههای یکساله که در بهاار و از
جدول  .2اثر غلظتهای مختلف ایندول بوتیریک اسید بر صفات اندازهگیریشده در قلمههای یکساله
غلظت ( IBAمیلیگرم در لیتر)

بزرگترین طول ریشه ()cm

تعداد ریشه

وزن تر شاخساره (گرم)

صفر (شاهد)
500
1000
2000

3c
4b
4/8 b
6a

2/2 c
3/1 b
3b
5a

5/2 c
8b
8/6 b
10/9 a

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری ندارند.
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نتیجهگیری

بودند ریشهدار شدند .بهترین ریشهزایی در قلمههاایی

با توجه به نتای بهدستآمده در تکثیر درخت انجیلی،

مشاهده شد کاه باا غلظات  2000میلایگارم در لیتار

استفاده از نوع قلمه تاثییر معنایداری بار ریشاهزایای

ایندول بوتیریک اسید تیمار شده بودند .باا توجاه باه

داشته است .قلماههاای چاوب چندسااله در حضاور

نتای حاصل برای تکثیر درخت انجیلی قلمۀ یکسااله

هورمون ریشه زایی نیز ریشهدار نشدند .همۀ قلمه های

که از شاخههای نرم و علفی در اواخر بهاار باهدسات

یکساله که در خرداد از شاخۀ نرم و آبادار تهیاه شاده

میآید ،توصیه میشود.
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