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 اسید در ريكیبوت ايندول مختلف های غلظت یرتأث

 (Parrotia persicaانجیلی ) ۀزايی قلم ريشه

 نابع طبیعی ساریاستادیار علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و م ؛*مهناز کریمی 

 دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ شکیبا یعقوبی 

 

 

  چکیده

کاربرد فراوانی دارد. با این حال تکثیر این گیااه  برای استفاده در فضای سبز شهری عنوان یک گونه جنگلی بهدرخت انجیلی 

گیرد. بنابراین شناخت نوع قلمه و کاربرد تیمارهای هورمونی برای افازای  میازان   نمی و تولید نهال انجیلی در ایران صورت

انجیلای   ۀچندساال  ۀشااخ و  یکساله ۀشاخی ها هبر این اساس قلم .باشد مداکار بسیار آن نهال تولید در تواندمی آن زایی ریشه

در لیتر(  گرم میلی 2000و  1000، 500اسید )صفر،  ریکیهای مختلف ایندول بوتترتیب در بهمن و خرداد تهیه و با غلظت به

نشادند. بیشاترین درصاد     دار ریشاه  (فصل زمساتان )مربوط به  چندساله یها هقلماز  یک یچهدر بررسی حاضر تیمار شدند. 

اوت . تفا ریاک اساید تیماار شاده بودناد     یدر لیتر ایندول بوت گرم میلی 2000بود که با غلظت یکساله ی ها هدر قلم زایی ریشه

بیشترین میانگین در لیتر مشاهده نشد. گرم  میلی 1000و  500ترین طول ریشه و تعداد ریشه در دو تیمار  ی در بزرگدار معنی

هورماون   تاثییر نتاای  بار    در لیتار باود.   گرم میلی 2000ن مربوط به تیمار آمربوط به تیمار شاهد و کمترین  زایی ریشهمدت 

 دارد.داللت انجیلی  ۀهای یکسال قلمه زایی یشهرریک اسید بر درصد یایندول بوت

 .یکساله ۀقلم، چندساله ۀقلم ،زایی ریشهتیمار هورمونی،  کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
تیاااار  ( درختاااای از Parrotia persica) انجیلاااای

Hammamelidaceae    ساوم  دور  درخت کهان یادگاار

مرجا  داخلای    های بیشتر کتابدر  که شناسی است زمین

و اسات  عنوان گیاه بومی ایران معرفی شاده  و خارجی به

بناد  های ساحلی دریای خزر تاا ارتفاعاات میاان    از جلگه

متار از   1۴00یاباد و در کرردشات تاا ارتفااع      امتداد می

. بخشی از منااط  راراکن  ایان    شود میسطح دریا دیده 

  شااد حفاظااتمنطقااۀ اسااتان مازناادران در درخاات در 

رناهگااه   متاری،  2860 تاا  800ساری در ارتفاع دانگۀ دو

حیات وح  دشت ناز، رارک جنگلای کشا ل و منطقاه    

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

و دارویی که ارزش زینتی های ایران است درخت جنگل

کاه  است ی نامنظم ها هدارای تنه و شاخدارد. این درخت 

جاوان باه رنا     هاای   رگب .دهد میزیبایی خاصی به آن 

به قرمزند، در تابستان باه رنا  سابز تیاره و     بنف  مایل 

 یهاا  بارگ شاوند و در رااییز ایان     درخشان تبادیل مای  

 .کنناد  میرا به فضایی هزاررن  تبدیل ها  جنگلدرخشان 

در بسایاری   ، درخت انجیلای فرد منحصربهدلیل زیبایی  به

دارد.  فراوانای  از کشورها در فضای سبز شاهری کااربرد  

برشامرد،  تاوان   مای ای آن دیگر کاه بار   مهمنکات مثبت 

، بااد و  یآن در برابر آفات، بیماری، خشاک  زیادمقاومت 

 ینتار  مهام . [3] شهری است یها تن و  ها یآلودگحتی 

 قلماه . اسات  زدن قلماه  گیاهاان،  غیرجنسی تکثیر روش

 و شاود مای  جادا  آن از کاه  اسات  گیااه  رویشی قسمت

 دیگار،  هاای قسمت تشکیل مناسب با شرایط در تواند می

 سااقه  ریشه، برگ، از ها هقلم .آورد وجود به را کاملی یاهگ

 یهاا  هسااق  مانناد  گیااه  مختلف یها بخ  از ترکیبی یا و

 و ساالم  درختان از باید ها هقلم .شوند می تهیه گیاه برگدار

. [۴] انتخاااب شااوند  نظاار مااورد خصوصاایات بااا

تشاکیل ریشاه در قلماه را     ،رشد گیاهی های کننده یمتنظ

 یالقاا  در اکساین  اساسای  تاثییر [. 5، ۴]هند د میافزای  

 ت.اسا  شاده  ایباات  ریشاه   آغازناد  و تشکیل زایی یشهر

 ایار  ها هقلم زایی یشهر درصد افزای  و سرعت اکسین بر

 هاای بارگ  و هاا  هدر شااخ  را طبیعی اکسین گیاهان دارد.

 بایاد  آمیز یتموفق زایی یشهر اما برای کنند،می تولید جوان

 هاا  هقلما  مارگ  از تاا  شاود  بارده  کاار  هب اکسین مصنوعی

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

اساید   بوتریاک  اینادول  تیماار  از سایب  و کیاوی، انجیار  

(IBA) (کسیناهای  هورمون گروه جزء) آماده  دسات  به 

 مصرفصورت  در دهد میتحقیقات نشان  [.9، 8] است

 بار  روهعا  ،زایای  یشاه رهنگاام   در هورماون  حد از بی 

 خاورد   به هم می گیاه در تعادل هورمونی افزای  هزینه،

تکثیر  برای هورمون، غلظت بهترین تعیین اهمیت بنابراین

 توجاه  با است. مشخص کامرً درختان ی مختلفها هگون

تولیاد نهاال    ،در طراحی منظار به اهمیت درخت انجیلی 

 زمینۀ در تجربه اولین تحقی  ایناست. ضروری این گیاه 

 آن یها هقلم کردن دار یشهر طری  درخت انجیلی از تکثیر

 .ایران است در

 ها روشمواد و 
مختلاف  هاای   غلظات بررسی ایر ناوع قلماه و    منظور به

دو ی انجیلای  هاا  هقلم زایی ریشهایندول بوتیریک اسید بر 

. در شدتصادفی اجرا  طرح کامرً صورت بهمجزا آزمای  

ی خشابی  هاا  هاز شاخ چندسالهقلمۀ شاخۀ  ،آزمای  اول

تهیاه و باا    1392بهمن  20 رد( متر سانتی 20)طول قلمه 

، 500ساطح صافر،    ۴ریک اساید در  یهورمون ایندول بوت

. در آزماای   شاد تیماار   در لیتر گرم میلی 2000و  1000

یی که در همان ساال  ها هیکساله از شاخقلمۀ شاخۀ  دوم،
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 7ه )طاول قلما  و حالت نرم و علفی داشاتند  کردند رشد 

از  1393خارداد   5در و دارای یک یا دو برگ(  متر سانتی

تهیه و با همان رارک جنگلی شهید زارع شهرستان ساری 

 یهاا  هشاده در ماورد قلما    بارده کاار   بهغلظت هورمونی 

از انتهاای   متار  سانتی 5/2 ،برای تیمار تیمار شد. چندساله

. دقرار گرفتنا  زایی ریشهیانیه در محلول  5مدت  به ها هقلم

در داخال  در بساتر حااوی ررلیات     ها هقلم ،رس از تیمار

 منظاور  باه یکسااله  ی هاا  هقلمدر . داده شدندقرار گلخانه 

در . شاد اساتفاده  راش  مهکاه  تبخیر و تعرق از سیستم 

از خااک خاارش شاده و     هاا  ه، قلما زایی ریشهدور  رایان 

تعاداد  ، زایای  ریشهمیانگین مدت زمان ، زایی ریشهدرصد 

 تار   وزن وطاول ریشاه    ینتار  بازرگ هر قلمه،  ریشه در

ی حاصال  هاا  هداد در هر قلمه مشاخص شاد.   شاخساره

برای فاکتورهای مختلف در طول آزمای  باا اساتفاده از   

هاا   میاانگین مقایسۀ  و وتحلیل شدند یهتجز SAS افزار نرم

( دار معناای)حاداقل تفااوت    LSDباا اساتفاده از آزماون    

 .صورت گرفت

 و بحث نتایج
 چندسااله ی هاا  هاز قلما  یاک  یچها وجه باه اینکاه   با ت

ایر تیمار هورماونی   ،در قسمت نتای  ،نشدند دار ریشه

 است. شدهذکر  یکساله ۀقلم بر

 زایی ریشهدرصد 

 مختلاف  یهاا  غلظتایر  واریانس ۀتجزیجدول  براساس

در قلماه   زایای  ریشاه ریک اساید بار درصاد    یایندول بوت

 دار معنای  رصاد د 1در سطح احتماال   یکساله یها هشاخ

 ۀیکساال ی هاا  هدر قلما  زایای  ریشاه بیشترین درصد بود. 

 باود  IBAدر لیتار  گارم   میلای  2000مرباوط باه غلظات    

شاده   دار ریشاه  ۀیکساال ی هاا  هقلم 2. در شکل (1)شکل 

 نشان داده شده است.

 سالهی یکها هواریانس اثر تیمار ایندول بوتیریک اسید بر صفات مورد بررسی در قلم ۀ. تجزی1جدول 

 منابع تغییرات
درجۀ 

 آزادی

 میانگین مربعات صفات

 زایی ریشهدرصد 
میانگین مدت 

 زایی ریشه

 ینتر بزرگطول 

 ریشه
 تعداد ریشه

 وزن تر

 شاخساره

 98/21** 63/5** 44/6** 66/67* 33/158** 4 تیمار
 62/0 05/0 20/0 83/16 38/12 9 خطا
      15 کل

 66/9 94/6 25/10 63/11 08/4  ضریب تغییرات
  درصد 1و  5ح احتمال ودر سط دار معنیترتیب  به :**و  *

 
. زایی ریشهیکساله( بر درصد  ۀشاخو  چندساله ۀشاخدر لیتر( و نوع قلمه ) گرم میلی 2000، 1000، 500، 0ریک اسید )یتیمار ایندول بوت .1شکل 

 دارند.نی دار معنیدرصد تفاوت  5در سطح احتمال  شترکدارای حروف مهای  میانگیندر هر ستون 
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 در لیتر( گرم میلی 2000و  1000، 500از راست: تیمار شاهد، تیمار  ترتیب بهشده )دار ریشه ۀیکسالی ها ه. قلم2شکل 

 
 زایی ریشهمیانگین مدت زمان 

در  زایای  ریشاه ایر تیمار هورمونی بر میاانگین مادت   

مرباوط   3بود. شاکل   دار معنیدرصد  5سطح احتمال 

است. باا توجاه باه     زایی ریشهبه صفت میانگین مدت 

 گارم  میلای  2000ی یکساله که با غلظت ها هشکل، قلم

در لیتاار تیمااار شااده بودنااد زودتاار )میااانگین ماادت  

 دار ریشاه ی یکساله ها هقلم ۀبقیروز( از  30 زایی ریشه

ی تیمارنشااده میااانگین ماادت  هااا هشاادند. در قلماا 

 روز بود. ۴0 زایی ریشه

 

 .زایی ریشهدر لیتر( بر میانگین زمان  گرم میلی 2000، 1000، 500، 0ریک اسید )یاثر تیمار ایندول بوت .3شکل 
 دارند.نی دار معنیدرصد تفاوت  5در سطح احتمال  شترکدارای حروف مهای  میانگین 
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 طول ریشه و تعداد ریشه ینتر بزرگ

 ینتار  بازرگ بار  ی دار معنای  یرتثی رفتهکار هتیمارهای ب

داشاتند   یکسالهی ها هقلمطول ریشه و تعداد ریشه در 

( و متار  ساانتی  6طول ریشاه )  ینتر بزرگ(. 1)جدول 

در لیتار  گرم  میلی 2000عدد( در تیمار  5تعداد ریشه )

 1000و  500ی باین دو تیماار   دار معنای اوت فا . تبود

 .(2)جدول  در لیتر مشاهده نشدگرم  میلی

 شاخساره وزن تر

تر شاخساره در سطح احتماال   هورمونی بر وزنایر تیمار 

ی هاا  هقلما  2جادول  براسااس  . باود  دار معنای  درصد 1

در لیتار  گارم   میلای  2000کاه باا غلظات     یکسالهچوب 

ریک اسید تیمار شاده بودناد دارای بیشاترین    یایندول بوت

گارم   2/5باا   وزن تار شاخساره بودناد. کمتارین    وزن تر

 .مربوط به تیمار شاهد بود

و ذخایر ژنتیکی  باارزشبومی، عناصر گیاهی  گیاهان

در ازدیااد   ماثیر بنابراین شناخت عوامل   گیاهی کشورند

ماد  اکار آنهاا در تولیاد انباوه   تواناد   میسری  این گیاهان 

 ۀقلما حاضر اساتفاده از دو ناوع قلماه )    ۀمطالعباشد. در 

مختلااف تیمااار  هااای  غلظاات( و و یکساااله چندساااله

از درخات   شاده  یاه تهع قلماه  هورمونی نشان داد که ناو 

دارد. در ایان بررسای    زایای  ریشهدر  زیادی تثییرلی یانج

کاه در   چندسااله هاای   قلمهاستفاده از تیمار هورمونی در 

شادن   دار ریشهدر  تثییرینتوانست  زمستان تهیه شده بود

یکساله که در بهاار و از  ی ها هداشته باشد. در قلم ها هقلم

مختلاف  هاای   غلظات  شاد  ی نرم و علفی تهیاه ها هشاخ

داشااتند. در  زایاای ریشااهی در دار معناای یرتااثیهورمااونی 

ریاک اساید   یدر لیتار اینادول بوت   گرم میلی 2000غلظت 

در برخی  اینکهمشاهده شد. با  زایی ریشهبیشترین درصد 

قلماۀ  ذکر شده که افازای  تعاداد ریشاه در     [1]از مناب  

سابب   هاا  هکنناد  یمتنظا ایر تیماار باا   برخی از گیاهان در 

نتاای  ایان آزماای  نشاان      ،شاود  میکاه  طول ریشه 

ریاک اساید باا وجاود     یکه در تیمار با ایندول بوتدهد  می

نیاز افازای  یافتاه اسات.      آنهاافزای  تعداد ریشه، طول 

 ( اسات 2007میرسالیمانی )  یها هیافتبا  همسواین نتای  

را  زایای  ریشاه بار   IBAطور کلی علت ایر مثبت  به ].10[

 ۀیاختا در تحریک تقسیم اولین ها  اکسین یرتثیبه  توان می

[. در آزمای  حاضار  11، 3]آغازگر ریشه مربوط دانست 

اماا درصاد زیاادی از     ،نشاد دار  ریشه چندسالههای  قلمه

نتیجاه   تاوان  میکلی  طور بهی یکساله ریشه دادند. ها هقلم

ی فعاال در  هاا  هجوان و جوانا های  برگگرفت که وجود 

و  شاود  مای  زایای  ریشاه القاای  سابب  کسااله  ی یها هقلم

کااه از نظاار متابولیساامی هااایی  ساالولوجااود  همچنااین

کمتار   آنهاا سالولی  دیاوار   و اند  بالغهای  بافتاز تر  فعال

هااای  هورمااونموجااب جاایب بیشااتر  اساات، چااوبی 

دلیاال همااین  بااهو  شاادهمصاانوعی، آب و مااواد غاایایی 

 شاود  دیاده مای  ی یکسااله  ها هدر قلم زایی ریشهرتانسیل 

[12 ،13.] 

 های یکساله شده در قلمه یریگ اندازههای مختلف ایندول بوتیریک اسید بر صفات  . اثر غلظت2جدول 

 شاخساره )گرم( وزن تر تعداد ریشه (cmطول ریشه ) ینتر بزرگ در لیتر( گرم میلی) IBAغلظت 

 c 3 c 2/2 c 2/5 صفر )شاهد(
500 b 4 b 1/3 b 8 

1000 b 8/4 b 3 b 6/8 

2000 a 6 a 5 a 9/10 

 دارند. نی دار معنیدرصد تفاوت  5در سطح احتمال  مشترکدارای حروف  های یانگینمدر هر ستون 
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 گیری یجهنت
آمده در تکثیر درخت انجیلی،  دست هببا توجه به نتای  

 زایای  ریشاه ی بار  دار معنای  یرتاثی استفاده از نوع قلمه 

ر حضاور  د چندسااله ی چاوب  هاا  هداشته است. قلما 

 یها هقلم همۀنشدند. دار  ریشهنیز  زایی ریشههورمون 

نرم و آبادار تهیاه شاده     ۀشاخکه در خرداد از  یکساله

 ییهاا  قلمهدر  زایی ریشهشدند. بهترین دار  ریشهبودند 

در لیتار  گارم   میلای  2000مشاهده شد کاه باا غلظات    

باا توجاه باه    ریک اسید تیمار شده بودند. یایندول بوت

 یکسااله  ۀقلملی یل برای تکثیر درخت انجنتای  حاص

دسات   باه ی نرم و علفی در اواخر بهاار  ها هکه از شاخ

 .شود میتوصیه  ،آید می
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