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 خالصه

 
ر پنج  د( بصورت محلول  NAA و   IBAدر اين تحقيق، اثر دو زمان قلمه گيري و دو نوع تنظيم کننده رشد                 

و همراه با پودر تالک بر روي ريشه زايــي قلمــه           )   ميلي گرم در ليتر    ٨٠٠٠ و   ٥٠٠٠،  ٤٠٠٠،  ٢٠٠٠،  ٠سطح  

 P. glauca 'Albertiana Conica', P. abies 'Ohlendorfii' and(هـــاي سه گــونه نــوئل مسن      
P. pungens 'Koster'  ( نتايج .   در سه تکرار انجام شد     اين به صورت طرح پايه کامال تصادفي      .  بررسي گرديد

معني %  ٥نشان داد که اثر زمان قلمه گيري بر درصد ريشه زايي، طول ريشه، و درصد قلمه هاي پينه دار در سطح                      

 حاصل شد و    IBA ميلي گرم در ليتر       ٨٠٠٠در تيمار   %)  ٤/٢٤(بيشترين درصد ريشه زايي   .  دار گرديده است  

 ميلي گرم در ليتر      ٨٠٠٠ بود که با تيمار       IBA ميلي گرم در ليتر       ٥٠٠٠بيشترين طول ريشه مربوط به تيمار         

، بيشترين تعداد ريشه هاي نابجا را توليد نمود که          IBA ميلي گرم در ليتر      ٥٠٠٠تيمار  .  اختالف معني دار نداشت   

هاي بيشترين درصد قلمه    .   تفاوت معني دار نداشت     IBAپودر%  ٥/٠ ميلي گرم در ليتر و       ٨٠٠٠ و   ٤٠٠٠با تيمار   

 . و در قلمه زني اوايل اسفند بدست آمدglauca در گونه IBA ميلي گرم در ليتر ٢٠٠٠پينه دار در تيمار 
 

  نوئل، ايندول بوتيريک اسيد، نفتالن استيک اسيد، پينه، قلمه، ريشه زايي:واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
استفاده از قلمه، يکي از مهم ترين شيوه هاي افزايش                 

نوئل آبي يکي از      ).  ٩( هاي زينتي است      درختان و درختچه   
 با  سوزني برگان بسيار زيبا و سخت ريشه زا بوده که افزايش آن            

  موفقيت خيلي   ، به جهت تنوع ژنتيکي در نتاج حاصله،           بذر
با افزايش اين گياه، از طريق قلمه زني          .  به همراه ندارد    زيادي

رساني را مي توان بر اين مشکالت فائق آمد و زمان کاشت تا بازار 
  ).١٠, ٦، ٢(نيز کوتاه تر نمود 

 در اكثر گونه هاي سخت ريشه زا مانند كاج تدا                      
) Pinus taeda(   دوگالس ،)Pseudotsuga menziesi  (  و يا

 ١، آغازش ريشه ها از درون پينه       )Picea abies(نوئل معمولي   
                                                                                    
1. Callus               

طبق تحقيقات انجام گرفته توسط      ).  ١٤,  ٨،  ٩(انجام مي شود    
بر روي کاج تدا، ريشه ها بطور مستقيم از ساقه           )  ١٩٩٨(هامان  

و يا بخش هاي از پيش تشکيل شده بوجود نمي آيند، بلکه                 
تشکيل پينه و تمايز بخش صدمه ديده آوندي درون پينه، ظاهراَ           

 ).٨(سبب پيشبرد آغازش ريشه ها مي شود 
بر روي  )  ٢٠٠٠(بر اساس تحقيقي كه توسط كوپز و مندل          

 و  ٢گالس صورت گرفته، اسيد ايندول بوتيريك     قلمه هاي نراد دو   
 هر دو اثر رونق بخشي بر توليد ريشه هاي          ٣اسيد نفتالن استيک  

نابجا دارند و در بسياري از مشاهدات، كيفيت ريشه ها در انواع             
در مه افشاني كه جهت ). ٦(تيمار شده با اكسين بهتر بوده است   

                                                                                    
2. Indolebutyric acid  
3. Naphtaleneacetic acid  



 ١٣٨٥، سال ٤، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٧٢٠

ر اكسين موجب   ريشه زايي قلمه ها بکار گرفته شده بود، تيما          
افزايش تقسيم و توسعة سلولي در پوست، آوند آبكش و اليه               
زاينده مي شود كه اين موضوع منجر به شكسته شدن حلقة               

 به دو روش    اکسين عمدتاً ).  ١٤(اسكلرانشيمي موجود مي گردد     
پودري و محلول مورد استفاده قرار مي گيرد که ريشه زايي                

رو بري سريع در مقايسه     سريع و ريشه دهي يکنواخت با روش ف       
 ).١٣, ١٢، ٩(با روش پودري گزارش شده است 

 در تحقيقي که بر روي قلمه هاي نوئل استيکا                      
)Picea sitchensis(            صورت گرفته، استفاده از قارچ کش 

 افزايش  بنوميل سبب بهبود و پيشبرد سرعت ريشه زايي و             
 ،زخم كردن قسمت  تحتاني قلمه    ).  ۱۴(  استگرديده    آندرصد  

 تقسيم  سلولي در پارانشيمهاي كنارة اليه           منجر به افزايش   
زاينده، افزايش اكسين و كربوهيدارت در ناحيه زخم، افزايش            
تنفس سلولي، تجمع مواد فنولي و تحريك توليد اتيلن شده که            

درمورد ).  ۱۴,  ٩(همگي بر کيفيت و کميت ريشه ها موثرند            
 زخم كردن    سوزني برگان، اغلب از تكنيك لخت کردن و يا            

ين قلمه با دست و يا زخمي چاكي استفاده مي كنند            يبخش پا 
٣ خراش طولي با نوك چاقوي هرس در         ٢‐٣كه در شيوه اخير،     

 در  ).۱۶  ,۱۵،  ٩(   سانتي متري انتهاي ته قلمه ايجاد مي کنند       ٢‐
هر گياهي دماي مناسبي جهت کسب بيشترين موفقيت وجود           

 درجه سانتي گراد    ٢٠‐٢٦در مورد جنس نوئل، دماي       دارد که   
جهت ريشه زايي مناسب است و پينه مناسب تشکيل مي شود،            

طويل شدن سر آغاز ه ها و بيرون       (در حالي كه براي نمو ريشه        
 درجه سانتيگراد بهينه     ٢٥تا    ٢٢دماي  )  زدن ريشه  از قلمه ها    

زمان قلمه گيري در طول سال، اثر زيادي بر روي         ).  ١١,  ٩(  است
زمان قلمه گيري بيشتر   .  ريشه زايي قلمه ها دارد  نتايج حاصله در    

به شرايط فيزيولوژيكي گياه مربوط بوده و به زمان ويژه اي                
 مسايل ژنتيکي و     روابسته نيست و علل تفاوت را مي توان د           

 ،مثالً در سوزني برگان    ).  ۱۴(جستجو کرد   آناتوميکي هر گياه     
ان صورت  ريشه دهي در پاييز و زمستان بهتر از بهار و تابست             

ماه بهترين زمان    بهمن   در مورد نوئل آبي،   ).  ۸  ,۳،  ۲(  مي گيرد
در در تحقيقي ديگر     ).  ۵(   شده است  گزارشجهت قلمه گيري   

 سه زمان قلمه گيري يعني در        ،١مورد نوئل آبي و نوئل سفيد       
                                                                                    
1. Picea glauca 

 از  مرداد، با استفاده   و اوايل     ارديبهشت، اواسط   اسفندماههاي  
د مقايسه قرار گرفت، نتايج       مور IBA پي پي ام      ١٥٠٠تيمار  

نشان داده اند كه بهترين زمان قلمه گيري جهت نوئل نروژي با            
 درصد در ٧٨ماه و براي نوئل آبي با    اسفند  درصد موفقيت در   ٧٥
برخي گياهان، قدرت ريشه زايي خود را        ).  ۷(   مي باشد  مرداد ماه

مثالً قلمه هاي  .  از دست مي دهند  با مسن شدن و گذشت زمان        
 ،)Cupressus leylandii(ل از گياه پنج ساله سرو ليالند      حاص
 آن  ه سال ٢٠ريشه دار مي شوند در حالي كه قلمه هاي گياه         %  ٩٥
 مطالعه اي در  ).  ۱۳(  دنريشه دار مي شو %  ٥   آن  ساله ٥٠و  %  ٣٤

كه بر روي ريشه زايي قلمه هاي برخي از سوزني  برگان و                  
ت گرفته، مهمترين   گونه هاي خزان دار بسيار سخت ريشه زا صور      

عاملي كه بر آغازيدن ريشه اثر مي گذارد، سن درختي كه از آن             
قلمه گيري مي شود بيان شده است و براي ريشه زايي خوب،              

 ).٩(ند   نونهالي تهيه کن   ا در مرحله    توصيه شده است که قلمه ه    
بر روي   )  ١٩٨٩(در آزمايشي كه توسط آني و همكاران               

ه صورت گرفته، بهترين زمان        سال  ١٠ريشه زايي نوئل آبي      
همچنين بهترين   .  ماه معرفي شده است       اسفندقلمه گيري   

گزارش  پي پي ام      ٢٥٠٠تيمارهاي تنظيم کننده رشد، صفر و        
در اين پژوهش، قلمه هاي كوتاهتر و آنهايي كه از          .  ه است گرديد

). ۳( بهتر ريشه دار شدند   ،دو سوم پايين درخت گرفته شده بودند      
، اثر تركيبات پودري اكسين بر روي قلمة            ر ديگ در آزمايشي 

١٥(  ٢معطربرخي از گياهان سخت ريشه زاي مسن يعني سدر           
 ٢٠‐٢٥  (٤و نراد نقره اي  )   ساله ٢٠–٢٥  (٣معمولي، نوئل   )ساله
هر قلمه توسط دو    .  گرديدتحت سيستم مه افشان بررسي      )  ساله

زخم عمودي به نحوي كه برش ها به بافت چوبي برسد زخم زني            
 تا  ٢٥/٠ به ميزان    IAA  و  IBA  ،NAAد سپس قلمه ها با     شدن
 و در ماسه     هشد   تيمار ٥ درصد در تالك يا زغال فعال         ٢٥/١

متفاوت و پراكنده بودند ولي      حاصله   نتايج   .شسته کشت شدند  
 نشان داده که   اثر مثبت بر ريشه زايي      ،بطور كلي تيمار با اكسين    

 درصد  ٥/٠رتيب  نوئل معمولي به ت     بهترين تيمارها جهت سدر و    
IAA  ‐    درصد ٢٥/٠ تالك، و   NAA  –   معرفي شده است   تالك 

                                                                                    
2. Cedrus deodara 
3. Picea abies  
4. Abies amabilis   
5. Active  Charcoal 
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 براساس بررسي هاي صورت گرفته توسط سلبي و كندي        ).  ۱۵(
 ،استيکادر مورد ريشه زايي قلمه هاي هيپوكوتيل نوئل        )  ١٩٩٢(

 بيشتر بوده و غلظت مطلوب آن         IAA و   NAA از   IBAاثر  
زايي در انواع    ميزان درصد ريشه    .   موالر است   ٥‐١٠حدود  

 درصد، متغير بوده و      ٩٥ درصد تا     ٣از    P. glaucaكلونهاي  
هدف از انجام   ).  ١٤(   درصد گزارش شده است     ٤٧ميانگين آن   

اين تحقيق افزايش برخي از گونه هاي سوزني برگ موجود در             
کشور است که به خوبي قابليت ماندگاري خود را در مناطق               

با تحمل شرايط نامساعد    خاصي طي ساليان متمادي در ارتباط        
نشان داده اند و لذا با ازدياد غير جنسي آنها مي توان به توسعه               

 توجه به لزوم گسترش فضاي سبز،        با.  و ازدياد آنها اقدام نمود     
ايجاد جنگل هاي مصنوعي و يا باغهاي بذر، نياز به بهره گيري از 
شيوه هاي مطلوب جهت ازدياد گياهان مناسب در اين زمينه،            

جام آزمونهاي مختلف و بررسي اين شيوه ها در مورد اين                ان
 . گياهان ضروري به نظر مي رسد

 
 مواد و روش ها

در اين پژوهش كه در گلخانه هاي دانشكده كشاورزي               
 دانشگاه تهران اجرا گرديد، قلمه ساقه سه گونه نوئل نروژي               

)P. abies 'Ohlendorfii'(نوئل سفيد،)P.glauca 
'Albertiana Conica'(ونوئل آبي)P. pungens 'Koster'( ،

براي بررسي وضعيت ريشه زايي در زمان هاي مختلف سال، مورد     
اين آزمايش بصورت فاكتوريل،     .  آزمايش و بررسي قرار گرفتند     

در قالب طرح پايه كامالً تصادفي و در دو زمان مختلف                    
. ، طرح ريزي و انجام شد       )اواخر مرداد و اوايل اسفندماه      (سال
 تيمار تنظيم کننده رشد قرار      ١٣ه هاي هر گونه نوئل، تحت       قلم

 که   IBA و  NAAتنظيم کننده هاي رشد شامل       .  گرفتند
 و  ٥٠٠٠،  ٤٠٠٠ ،    ٢٠٠٠،  ٠بصورت محلول در پنج غلظت         

مورد %  ١و  %  ٥/٠ ميلي گرم بر ليتر و پودري، در سطوح           ٨٠٠٠
رين زمان هاي قلمه گيري نيز بر اساس بهت      .  استفاده قرار گرفتند  

تحقيقات و مطالعات قبلي تعيين شدند كه بر اين اساس،                 
 بهترين زمانها، اواسط تابستان و اوايل اسفند ماه ارزيابي گرديد           

 ساله موجود در محوطه      ٣٠قلمه ها از درختان حدود      ).  ١٥,  ٩(
تهيه    دانشگاه تهران   گلخانه هاي دانشكده كشاورزي   پيرامون  

 تغذيه و شرايط نگهداري     همچنين اين درختان از لحاظ      .شدند

 پايين  يک سوم قلمه گيري از   .  داشتندر وضعيت مطلوبي قرار د     
با استفاده از يک   طبق توصيه، قلمه گيري     .صورت گرفت درختان  

حتي االمكان تا قبل از طلوع كامل         هنگام صبح و  تيغ تيز و به      
مطلوب  نهايت شادابي و لطافت       از  تا قلمه ها  رفتآفتاب صورت  گ  

طول قلمه ها در فصول مختلف تا          .)١٤,  ١٣  (باشند  ردابرخور
 ولي بطور كلي در مورد نوئل معمولي اين           بودحدودي متفاوت   

‐١٢ در مورد نوئل آبي حدود        ، سانتي متر  ١٢‐١٤اندازه حدود   
٨حداكثر طول قلمه  حدود  مورد نوئل سفيد، در و  سانتي متر١٠
م پايين  عمليات برگ برداري از يک سو        .  دبو سانتي متر    ٦‐

قلمه ها قبل از کاشت و در محلي با رطوبت نسبي باال صورت               
ماسه شسته بعنوان بستر ريشه زايي تهيه و در               .  مي گرفت

 قبل از پوشاندن و پركردن بستر       .سکوهاي افزايش، توزيع گرديد   
 و بخش هاي مختلف با      افزايشبا ماسه، داخل و اطراف سكوي        

 ٢ بنوميل با غلظت      ش ك  و قارچ  دارمواد ضد عفوني كنندة كلر     
درصد ضد عفوني گرديد تا درصد تلفات احتمالي و همينطور             

 باز  ،پس از توزيع يكنواخت ماسه ها    .  آلودگي موجود كاهش يابد   
. هم از قارچ كش بنوميل جهت ضد عفوني ماسه ها استفاده شد           

 در.   زمان مختلف كاشت صورت گرفت       دوهر    اين عمليات در  
 مه پاش با توجه به       پاشش سيستم   وضعيت  اين آزمايشات،  طي

 و  هدش تنظيم   ،رطوبت  ميزان درجه حرارت و     شرايط گلخانه و  
 . گرديدتوسط زمان سنج هاي مختلف كنترل مي

  واحد ١١٧ه بستر كاشت و ضد عفوني آن،            هي پس از ت   
 به   آماده شده و    هابرچسبپس  س  ، شد طراحي)  كرت  (آزمايشي

 هر كرت   . شدند ادهي مربوطه قرار د    كرتها در   صورت تصادفي 
شت اك در هر زمان       قلمه ٥٨٥مجموع    درو   قلمه بود    ٥حاوي  

 ساخت و تهيه تنظيم         عمليات.  مورد استفاده قرار گرفت      
 تالك و همراه با     رشد  مورد نظر به صورت پودر             هايکننده

 پودر  .رفت كاشت صورت  گ   زمان روز قبل از     ٢‐٣حدود  محلول،  
با تنظيم کننده رشد مورد      تالک مورد استفاده به نسبت وزني         

انواع محلول نيز ابتدا بصورت       .  نظر مخلوط و مصرف گرديد      
محلول پايه تهيه شده و با رقيق کردن آنها ساير غلظتها بدست             

 NAA درصد و براي     ٨٠از اتانول   IBA براي حل کردن    .  آمدند
 ١٠٠بعنوان مثال جهت تهيه     .  نرمال بهره گرفته شد   /  ١از سود   

، ابتدا توسط   IBA ميلي گرم در ليتر       ٨٠٠٠سي سي محلول     
 سي  ٥٠ وزن شده و حدود      IBAگرم پودر   /  ٨ترازوي آناليتيک   
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پس از حل شدن کامل،       .  سي اتانول بر روي آن ريخته شد         
محلول را داخل يک بالن ريخته و با استفاده از آب مقطر دو بار               

ساير غلظتهاي  .   سي سي مي رسانيم     ١٠٠تقطير آنرا به حجم      
پس .  از نيز با شکستن اين محلول پايه حاصل مي شوند          مورد ني 

تالك به ترتيب      ظروف حاوي محلول و    از تعيين نوع تيمار،       
 قلمه ها به   ،خاصي قرار داده شدند و پس از تعيين نوع تيمار             

 ٥ و پس از      شده، داخل محلول فرو برده       ١روش فروبري سريع  
 بسترداخل  بالفاصله  ثانيه نگهداري در تنظيم کننده رشد،           

 به  هش و صدم  مبه منظور جلوگيري از خ     که   كاشت كشت شدند  
 نوك تيزي چند سوارخ     وسيله، ابتدا توسط    کاشتقلمه ها هنگام   
جهت .  مي شدند و بعد قلمه ها در آن مستقر            در بستر ايجاد   

 تالك نيز ابتدا قلمه  در ليوان آب فرو            پودر همراه با   استفاده از 
 تنظيم کننده رشد قرار      برده شده و سپس داخل پودر حاوي        

در ضمن همه قلمه هاي مربوط به شاهد فقط در آب             .  ند گرفت
 قلمه هاي نوئل   ي زخم زني در انتها    تيمار.   فرو برده  شدند   خالص
در ته  (   و نوئل آبي صورت گرفت كه بصورت عمودي            نروژي
 ).١٥،  ٩  ( سانتي متر ايجاد شد    ١‐٣دو برش به طول       )  قلمه

 ماه بعد از کاشت، جهت ارزيابي از بستر         ٥ تا   ٥/٤قلمه ها پس از    
پارامترهاي مورد اندازه گيري براي هر قلمه          .  خارج گرديدند 

شامل تعداد ريشه در هر قلمه، طول ريشه، تعداد قلمه ريشه دار            
جهت   .شده در هر کرت و باالخره تعداد قلمه هاي پينه دار بود            

 .رار  گرفت اندازه گيري طول ريشه، طول بلندترين ريشه مدنظر ق       
ترکيب خاکي مورد استفاده پس از انتقال قلمه هاي ريشه دار             
شده شامل دو قسمت ماسه، دو قسمت خاک برگ و يک قسمت    

سم بنوميل ضد     با،  خاك باغچه بود كه پس از مخلوط كردن         
 در ضمن قبل از كاشت نيز هر قلمه در قارچ كش             .عفوني شدند 

 . شد ميضد عفوني و سپس كشت
 
 حثنتايج و ب

  درصد قلمه هاي ريشه دار شده‐١
  اثر تيمارهاي مختلف تنظيم کننده رشد بر درصد قلمه هاي 

داراي تاثير معني دار بود بطوريکه       %  ١ريشه دار شده در سطح       
IBA    ميلي گرم در ليتر داراي باالترين درصد          ٨٠٠٠ با غلظت  

                                                                                    
1. Quick-dip method 

ريشه زايي نسبت به بقيه تيمارهاي تنظيم کننده رشد و شاهد            
 ميلي گرم در ليتر و        ٢٠٠٠ با غلظت     NAA و تيمارهاي     بود

NAA   درصد داراي کمترين درصد ريشه زايي بودند       /  ٥ تالک .
نتايج مشابهي را   )  ٢٠٠٠(و ويگمور و وودز     )  ٢٠٠٠(مک دونالد   

 جهت  IBA ميلي گرم در ليتر       ٥٠٠٠در مورد غلظتهاي باالي     
 بر اساس   ولي.  ريشه زايي انواع سوزني برگان گزارش نموده اند        

، حداکثر  )١٣٧٩(گزارش صفدري و صانعي شريعت پناهي            
 ميلي گرم در     ٦٠٠٠ و   ٤٠٠٠درصد ريشه زايي در غلظتهاي        

 ).١( حاصل شده است IBAليتر 
 بصورت محلول کارايي    IBA همچنين مي توان دريافت که      

 و کاربرد آن به صورت تالک از خود           NAAباالتري نسبت به     
به اثر  )  ١٩٩٧(هارتمن و همکاران    .  )٢جدول  (نشان داده است    

  NAA نسبت به  IBAرونق بخش و موفق تنظيم کننده رشد         
نيز در مورد اثر بهتر اين ) ٢٠٠٠(مک دونالد ). ٩(اشاره نموده اند 

نوع اکسين بر روي انواع سخت ريشه زا نسبت به انواع ديگر                
بطور کلي آنزيم اسيد ايندول     ).  ١٣(اکسين گزارش نموده است     

 نيست و ضمنا     IBAيک اکسيداز در گياه قادر به تجزيه           است
IBA               در مقابل نور نيز پايدار مي باشد و مدت زيادي در بافت 

بين دو زمان قلمه زني نيز در سطح         ).  ١٣,  ٩،  ٤(دوام مي آورد    
تفاوت معني داري وجود داشت و قلمه زني در اوايل                 %  ٥

 ريشه دار    اسفندماه داراي باالترين ميانگين درصد قلمه هاي         
 ).٢جدول(شده بود 

نتايج بدست آمده در مورد زمان مناسب قلمه زني با نتايج             
و همچنين  )  ١٩٩٧(حاصل از گزارشات هارتمن و همکاران           

ضمنا در بين سه     .  مطابقت دارد )  ٢٠٠٢(گارانوويچ و شورکو     
گونه مورد آزمايش، اختالف معني داري از لحاظ ميانگين                

 .ريشه زايي وجود نداشت
  اندازه گيري طول ريشه‐٢

و تيمار زمان قلمه     %  ١تيمار تنظيم کننده رشد در سطح         
اختالف معني داري   %  ٥زني بر شاخص طول ريشه در سطح           

بر .  نشان داده ولي ساير تيمارها تاثير معني داري بروز ندادند            
، بيشترين ميانگين طول ريشه مربوط       ١اساس داده هاي جدول   

ر ليتر اسيد ايندول بوتيريک بوده        ميلي گرم د    ٥٠٠٠به تيمار   
 که نتايج حاصله با نتايج حاصل از تحقيقات گارانوويچ و شورکو            
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کامال مطابقت و همخواني داشته و اکسين سبب بهبود         )  ٢٠٠٢(
، ١بر اساس داده هاي جدول       .  کيفيت ريشه ها شده است       

 با غلظت هاي مختلف داراي بيشترين تاثير بر           IBAتيمارهاي  
ل ريشه مي باشند که اين با نتايج حاصل از                 ميانگين طو 

) ٢٠٠٠(و همچنين ويگمور و وودز       )  ١٩٩٢(تحقيقات کروئين   
، ميانگين طول ريشه در       ٢در جدول    .  مطابقت نشان مي دهد   

قلمه زني مردادماه نسبت به قلمه زني اوايل اسفندماه بيشتر              
چ بوده که نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از تحقيقات گارانووي          

در واقع اينکه چه    .  مطابقت و همخواني ندارد   )  ٢٠٠٢(و شورکو   
زماني باعث بروز بهترين واکنش مي شود، به شرايط دروني و              

 ). ٨(فيزيولوژيک گياه مادري بستگي دارد 
 ميانگين تعداد ريشه هاي نابجا ‐٣

% ١ تاثير تيمار تنظيم کننده رشد در اين مورد نيز در سطح  
 نابجا در هر قلمه معني دار بوده و تيمار           بر شاخص تعداد ريشه   

 سبب حصول بيشترين ميانگين     IBA ميلي گرم در ليتر      ٥٠٠٠
تعداد ريشه نابجا در هر قلمه شده است که اين با تحقيقات آني              

البته صفدري و   .  همخواني و مطابقت دارد   )  ١٩٨٩(و همکاران   
 ميلي گرم در    ٨٠٠٠، در تيمار     )١٣٧٩(صانعي شريعت پناهي     

در مورد  .  يتر بيشترين تعداد ريشه نابجا را گزارش نموده اند           ل

تشکيل ريشه هاي نابجا نيز اثر تحريک کنندگي اکسين مشاهده      
مي شود که البته تعداد ريشه هاي نابجا در صورت تيمار موفق              

 IBAدر اين مورد نيز تيمارهاي        .  قلمه افزايش خواهد يافت    
اشته اند که اين      تاثير مطلوب و بيشتري د        NAA نسبت به 

را تاييد مي   )  ٢٠٠٢(نتايج کسب شده توسط گارانوويچ و شورکو        
 را در مورد انواع سخت  ريشه زا         IBAنيز  )  ١٩٩٢(کروئين  .  کند

موثرتر و کيفيت باال در ريشه ها را در صورت استفاده ار آن                  
 .گزارش نموده است

  تعداد قلمه هاي پينه دار‐٤
ه هاي پينه دار و بدون ريشه        جهت ارزيابي اين فاکتور، قلم    

در هر کرت شمارش و بررسي شدند که اثر تيمار تنظيم کننده             
% ١رشد و همچنين اثر متقابل بين زمان و گونه گياهي در سطح           

تيمار .  بر درصد ميانگين قلمه هاي پينه دار معني دار مي باشد           
اختالف معني دار نشان مي      %  ٥زمان قلمه زني نيز در سطح         

، که بر روي     )١٩٨٩(اس تحقيقات آني و همکاران       بر اس .  دهد
 ساله صورت گرفته، با تيمار مجدد اين گونه قلمه ها ١٠نوئل آبي 

به هنگام جابجايي، مي توان آنها را بطور موفق              )  پينه دار (
 ). ١٢(ريشه دار نمود

 
 ترهاي اندازه گيري شده مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي تنظيم کننده رشد و زمان قلمه گيري بر پارام‐١جدول

 مقايسه ميـانــگــين

 (%)قلمه هاي پينه دار
 ميانگين تعداد ريشه

 در هر قلمهنابجا 
ميانگين کل طول 

 )سانتيمتر(ريشه
قلمه هاي ريشه دار 

 (%)شده

 
 تيمار

٨٨٩/٨ bc ٨٨٨/٠ d ٣٢٢/١ e                                     شاهد                                f*١١/١١١ 
١٨٥/٥ g ١١١/٠ h ١٩٤/٠ h ١١١/١ k NAA ميلي گرم در ليتر ٢٠٠٠  N1: 
٢٩٦/٦ f ٦١١/٠ f ٨٠٥/٠ f ٧٧٨/٧ i NAAميلي گرم در ليتر ٤٠٠٠ N2 : 
٠٣٧/٧ e ٧٥/٠ e ٧٥٨/١ d ٣٣٣/١٣ e NAA ميلي گرم در ليتر ٥٠٠٠  ::N3 
٩٢٦/٥ f ٦٩٤/٠ ef ٢١٩/١ e ١٠g NAAميلي گرم در ليتر ٨٠٠٠  N4 : 
٧٤١/١٠ a ٦١١/٠ f ٨٧٧/١ cd ٨٨٩/٨ h IBA  ميلي گرم در ليتر ٢٠٠٠  B1 : 
٢٥٩/٩ b ٣٠٥/٠ g ١١١/٢ bc ٨٨٩/١٨ b IBAميلي گرم در ليتر ٤٠٠٠  B2 : 
٢٧/١٠ a ٤٤٤/١ a ٨٥٠/٢ a ٧٧٨/١٧ c IBA  ميلي گرم در ليتر ٥٠٠٠  B3 : 
٣٧/١٠ a ٠٣٦/١ c ١٤٤/٢ b ٤٤٤/٢٤ a IBAميلي گرم در ليتر ٨٠٠٠  B4 : 
٧٧٨/٧ d ٣٠٥/١ b ١٦٣/٢ b ٦٦٧/١٦ d IBA درصد ٥/٠  تالک Tb1: 
٥١٩/٨ c ١٩٤/٠ gh ٦١١/٠ fg ٤٤٤/٤ j IBA درصد ١تالک :Tb2 
١٨٥/٥ g ١١١/٠ h ٢٢٢/٠ h ١١١/١ k NAA درصد٥/٠ تالک Tn1: 
٠٧٤/٤ h ٢٢٢/٠ gh ٣٨٣/٠ gh ٤٤٤/٤ j NAA درصد ١ تالک  :Tn2 

مي باشد و در هر ستون تفاوت بين ميانگين هايي که حداقل داراي يک حرف              %  ٥مال   مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احت            *
 .مشترک مي باشند معني دار نيست
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  مقايسه ميانگين زمان قلمه زني بر فاکتورهاي اندازه گيري شده‐٢جدول 
 ميانگين

تعداد ريشه فرعي (%)قلمه پينه دار )سانتيمتر(طول ريشه  %)(قلمه ريشه دار شده
      

A٢٩/٧ a٧٢٧/٠ a٧٤٨/١ b*مرداد ماه ٢٥٦/١٠ 
A٠٣/٨ a٧٠/٠ b٠٤٦/١ aاسفند ماه ٢٨٢/١١ 

 زمان

 مي باشد و در هر ستون تفاوت بين ميانگين هايي% ٥مقايسه ميانگين ها با آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال *
 .که حداقل داراي يک حرف مشترک مي باشند معني دار نيست

 
، IBA ميلي گرم در ليتر     ٢٠٠٠اس نتايج حاصله، تيمار     بر اس 

داراي باالترين ميانگين قلمه هاي پينه دار بوده و سپس ساير              
 در رده هاي بعدي قرار گرفته اند که اين نتايج           IBAغلظت هاي  

همخواني و  )  ١٩٨٩(حاصله با نتايج تحقيقات آني و همکاران          
گين درصد  ، ميان ٢بر اساس جدول   .  مطابقت نشان مي دهد     

قلمه هاي پينه دار در زمان قلمه زني اوايل اسفندماه نسبت به             
قلمه زني مردادماه تفاوت معني دار داشته و با توجه به اين                 
موضوع مي توان نتيجه گرفت که قلمه زني اسفند ماه داراي توان      
ريشه زايي و توليد پينه مناسب مي باشد و با توجه به اينکه در               

 هاي نابجا از بخش پينه منشا مي گيرند، لذا          اين گياهان، ريشه  

مسئله  توليد پينه مي تواند به نوعي موفقيت در ريشه زايي                
 .محسوب شود
، اثر کلي تيمارهاي تنظيم کننده رشد بر درصد          ١در شکل   

تلفات، درصد قلمه هاي ريشه دار شده و پينه دار نشان داده                
 پي  ٨٠٠٠ر  که بر اين اساس تيما     )  ميزان موفقيت (شده است   

 بهترين موفقيت را در گياهان ارزيابي شده درشرايط     IBAپي ام 
در مورد قلمه هاي پينه دار نيز بين        .  اين آزمايش نشان مي دهد    

 اختالف معني داري مشاهده نمي شود       ٢٠٠٠ و   ٥٠٠٠ و   ٨٠٠٠
 .و بنابراين تاثير يکساني داشته اند
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