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 بر  زاریشهمواد کمکدر ترکیب با  یهورمونتیمار  و قلمه نوع بافت تأثیر

 (.Taxus baccata Lزایی سرخدار )ریشهصفات 
 

 1حسین مرادی و *1مهناز کریمی
 

 ساریعلوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکدۀ گروه علوم باغبانی،  استادیار 1

 (39/7/1901؛ تاریخ پذیرش: 11/1/1901)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 سختت نوع بافت قلمه )چوب نرم، نیمهتاثیر منظور بررسی به. استبسیار وسیع در فضای سبز با کاربرد  ارزشمند بومی هایسرخدار از گونه

)پراکسخید  زا ریشخه مخواد کمخک  در ترکیخ  بخا   گرم در لیتخر(  میلی 7999،3799،799،9)هورمون ایندول بوتیریک اسید میزان و  (ستتو 

پس  .درآمداجرا  بهتصادفی با چهار تکرار  کامالًاکتوریل در قال  طرح صورت فبهآزمایشی  ،(موالرمیلی یکپوترسین  درصد و سه هیدروژن

ای، کلروفیل کخل، فنخل کخل و    برگچههای  دستهریشه، تعداد  ترین بزرگزایی، تعداد ریشه، طول گیری، درصد ریشه قلمهاز پنج ماه از زمان 

 ارزیخابی صخاات مخورد   بیشختر   ع بافت، تیمار و برهمکنش آنهخا بخر  اثر نو آمده دست بهنتایج براساس زده بررسی شد.  کالوسهای تعداد قلمه

زایخی، تعخداد ریشخه،    بهترین تیمار در افزایش درصد ریشه درصد 9پراکسید هیدروژن +  7999( IBA)دار بود. ایندول بوتریک اسید معنی

 های نرم بود. درستت کمتر از قلمههای نیمهمهفنل کل در قل مقدارو  بود ستتهای نیمهای در قلمهبرگچههای  دستهطول ریشه و تولید 

، پراکسید هیدروژن در مقایسه با پوترسین زا ریشه کمکمواد در بین زایی صورت نگرفت. اما ریشه ،کردندتولید ها کالوس قلمه، تیمار شاهد

 بخرای تسخهیل در   استااده از پراکسید هیخدروژن همراه به زیادهای در غلظت IBAاستااده از  آمده دست بهبا توجه به نتایج بهتر عمل کرد. 

 .شودتوصیه مینسبت به شاهد  دار معنیدلیل برتری سرخدار، به ستتنیمههای زایی قلمهریشه

  .قلمه، هورمونفنل کل، سرخدار، ، زاییریشه: کلیدی هایهواژ

 

 مقدمه

از درختخخان جنگلخخی ( Taxus baccata (سخخرخدار 

که مصخار  زینتخی نیخز     تاس سبز شمال ایرانهمیشه

دیرزیسختی بسخیار طخوالنی     باکندرشد  ایگونه و دارد

 .(;Konemann, 2006 Plaisance, 1979) اسخخخت

 درمخان  در سخرخدار  اندرختخ  از شده استتراج تاکسول

ایخن   دارویی اهمیت و رودمی کار هب سرطانی تومورهای

 از بسخیاری  منخدی  عالقخه  گذشخته  دهخۀ  سخه  در گیاه،

های بخزرگ در  شرکت و کرده جل  خود به را محققان

منظخور  آمریکا و اروپا به تکثیر و پرورش این گونخه بخه  

 ;Hamada et al., 1996) اندهاستتراج تاکسول پرداخت

Kongsen, 2004) . و قطخع  غیرقخانونی  بخرداری بهخره 

 بخذرآوری  و کند خیلی رشد به توجه درختان سرخدار با

 شخدت را بخه  آن عیطبی هایزیستگاه نامنظم، و طوالنی

 در هایگونه فهرست در دلیل همین به وکند  می تهدید

در بیشختر  گرفته اسخت.   قرار جهان انقراض خطر معرض

دسختۀ  در  را آن، داردانتشخار   تاین درخکشورهایی که 

(. Mosadegh, 2004) انخد قخرار داده گیاهخان فاخایتی   
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بخه تولیخد بخذر     شخروع  سالگی 99 از سرخدار درختان

 از بخذرها (. Dallimore & Jackson, 1967) دکننخ می

 بسخیار  خاتگخی  دورۀ امخا  ند،برخوردار خوبی نامیۀ قوۀ

آن و سخبز شخدن    دارنخد  سخال  یخک  فخدود  تا طوالنی

 انجامخد  مخی طخول  بخه  سخال  یکبیش از  طور معمول به

(Chadwick & Dallimore, 1976 .)ایخخن  زادآوری

 ،کنخد  اربسی رشد علتبه واست  نادرها در جنگل گیاه

 بیشختر  و کننخد  رشد طبیعیطور  به توانند ینم هانهال

  گیرنخخد یمخخ قخخرار وفخخوش یخخا دام چخخرای مخخورد

(Habibi & Lesani, 1364)شخخخناخت  بنخخخابراین ؛ 

 تولید منظورهای تکثیر غیرجنسی این گیاهان بهروش

 ای دارد. تکثیخر هخای آنهخا اهمیخت ویخ ه    نهخال  انبخوه 

 ژنتیکخی  ذخخایر  از یخت فاا ۀعنوان برنام به غیرجنسی

 ازدیخاد  هایروش دربارۀ پ وهش. رود کار می به گیاهان

 که قلمه طریق از وی هبهبومی  باارزش و مهم هایگونه

 منتقخل  کامخل  طخور  بخه  مخادری  هخای پایخه  صاات ژنی

ایخن  توسعۀ  و فاایت برای اساسی هایگام از ،دشو می

 سختت نیمه ،ستت هایقلمه از استاادهاست.  گیاهان

 ساالنۀ رشد دورۀ از مناسبی زمان در قلمه تهیۀو نرم، 

 محخخی  رطوبخخت و دمخخا بخخودن مناسخخ  مخخادری، گیخخاه

 انجام مطلوب، کاشت بستر از استااده قلمه، زایی ریشه

 کخاربرد  قلمخه،  تهیخۀ  از پخس  یخا  پخیش  تیمارها برخی

 بهینخۀ  غلظخت  یخافتن  و گیاهی رشد هایکنندهتنظیم

 افخخزایش بخخرای کخخه دنخخا مهمخخی عوامخخل از ،مخخواد ایخخن

  لحخخاش شخخوند  دقخختبخخهبایخخد  قلمخخه زایخخی ریشخخه

(Hartman et al., 1997.) اسختااده  موارد ترینمهم از 

 شخخدن تشخخکیل زودتخخر در آنهخخا کخخاربرد هخخا،اکسخخین از

پخ وهش   در. اسخت  سخاقه  هایقلمه در نابجا های ریشه

 کبخوده  و (Populus deltoides) صنوبر هایقلمهروی 

(Populus nigra)، در زایخخیریشخخه درصخخد بیشخخترین 

گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید میلی 3999 غلظت

 .( Karimi & Maleki, 2015) ه اسخت شخد  مشخاهده 

 در تسخریع  سخب   اسخید  بوتیریخک  اینخدول  از استااده

  سخخخختتنخخخخرم و  هخخخخایقلمخخخخه زایخخخخیریشخخخخه

 شخخودمخخی( Juniperus horizontalis) خزنخخده ارس

(Karimi & Shiri, 2015). طبیعی هایاکسین کاربرد 

 هخای قلمه در نابجا هایریشه آغازش الزمۀ مصنوعی یا

 ریشخه  آغازنخدۀ  هخای یاختخه  اولین تقسیم و است ساقه

نقخخش  در پ وهشخخی .دارد بسخختگی اکسخخین وجخخودبخخه

، ایندول اسید جیبرلیک مانندهای گیاهی هورمونفیتو

، اینخدول بوتیریخک اسخید و ناتخالین     استیک اسید -9

های سخرخدار بررسخی   زایی قلمهدر ریشه ک اسیداستی

هایی مشخاهده  زایی در قلمه. بیشترین درصد ریشهشد

گخرم در لیتخر اینخدول    میلخی  19999شد که با غلظت 

در  (.Singh, 2006) بوتیریک اسید تیمار شخده بودنخد  

زایی و نیز علخل سختت   ساختار تشریحی ریشه بررسی

ون اینخدول  هخای سخرخدار هورمخ   دهخی در قلمخه  ریشه

گخرم در لیتخر در افخزایش    میلخی  1999بوتیریک اسید 

 .(Assareh et al., 2007) بخود  مخثثر زایی درصد ریشه

درخخت   سختت و  نخرم  هخای روی قلمخه  بررسخی  نتایج

نشان داد کخه نخوع قلمخه     (Parotia persica) انجیلی

در ایخن تحقیخق   زایخی دارد.  داری در ریشخه معنی تأثیر

شخدند   دار شخه یر ،های نرمز شاخها شده تهیه هایقلمه

(Karimi & Yaghobi, 2016) .  ترکیخخخخخ

 1زاریشخه  کمخک مخواد  های رشد گیاهی با  کننده تنظیم

ن و پخاکلوبوترازول(  ژ)مانند پوترسین، پراکسید هیخدرو 

 گیاهخخخخان برخخخخخی زایخخخخی را در درصخخخخد ریشخخخخه 

 ;Khattak &Wahab, 2001) داافخخخخخخزایش د

Ramazani Malakroudi et al., 2005).  مخخخواد

طخور  بخه  ،زایخی یخا کوفاکتورهخای ریشخه    زاریشخه  کمک

صخورت  یخاهر بخه   بخه وجود دارنخد و   هانطبیعی در گیا

 کننخخد یمخخهمسخخاز بخخا اینخخدول بوتیریخخک اسخخید عمخخل 

(Khoshkhooy, 2012 .)غلظت  زیتون ستت ۀدر قلم

پراکسخید  در ترکی  بخا   IBAگرم در لیتر میلی 4999

زایخی  را در ریشخه  أثیرتخ درصد بیشترین  7/9هیدروژن 

با توجه به اهمیت (. Attarzadeh et al., 2017) داشت

بومی و در فال انقراض، گونۀ عنوان درخت سرخدار به

منظور تولیخد انبخوه فخااز اهمیخت     تکثیر رویشی آن به

 
1
 Rooting-cofactors 
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تحقیق اولین تجربه در مورد استااده از مواد  این است.

 هورمخخون اینخخدولزیخخاد  هخخای غلظخخت، زاریشخخه کمخخک

سخرخدار در   ۀنوع بافخت قلمخ  مقایسۀ و  بوتیریک اسید

 ایران است.

 

 هامواد و روش

 منطقه پژوهش

هخخا از درختخخان سخخرخدار واقخخع در روسخختای  قلمخخه

ر ایخن روسختا د   دسخت آمدنخد.  کارمزد شهر سوادکوه به

درجه و  73متر از سطح دریا در  1799 ارتااع بیش از

عخرض   ۀدقیقخ  7درجخه و   91 و طول شرقی ۀدقیق 73

 .شمالی واقع شده است

 شیوه اجرای پژوهش

در ترکیخ   منظور بررسی نقش تیمار هورمخونی  به

 زایخی در بهبخود صخاات ریشخه   در ، زاریشه کمکمواد با 

 سخرخدار آزمایشخی   ستتو  ستتهای نرم، نیمهقلمه

 کخخامالًطخخرح در قالخخ  دوعاملخخه فاکتوریخخل صخخورت بخخه

اجخرا   بخه قلمخه(   17)هر تکرار با با چهار تکرار  تصادفی

در سه سخطح   نوع بافت قلمه شامل . فاکتور اولدرآمد

شخخامل ( و فخخاکتور دوم سخختتو  سخختتنخخرم، نیمخخه)

هخای متتلخا اینخدول    زایخی )غلظخت  تیمارهای ریشخه 

 9بوتیریک اسخید در ترکیخ  بخا پراکسخید هیخدروژن      

سخطح بخود    19موالر( در درصد و پوتریسین یک میلی

بخود.   متخر سخانتی  19-39هخا  طخول قلمخه  (. 1)جدول 

 درهخا  قلمخه انتهخای  و  ندهای پایینی فخذ  شخد   برگ

صخورت فروبخری سخریع    هورمونی بهتیمارهای متتلا 

. (Hartman et al., 1997) ثانیه قرار گرفتند 7مدت به

 زاریشخه  کمخک مخواد  در داخل ثانیه  99مدت بهسپس 

های  گلدانداخل  بهها قلمه ،پس از تیمار قرار گرفتند.

فخخاوی  (متخخرسخخانتی 39دهانخخۀ بخخا قطخخر سخختیکی )پال

. منتقخل شخدند   نسبت فجمی مساوی(+پیت )بهپرلیت

های قارچی بسختر  جلوگیری از شیوع بیماریمنظور  به

ضخدعاونی   یک در هزار بنومیل کش قارچبا زایی ریشه

 بخار  دوهخر مخاه   شد. در طول آزمایش نیخز ضخدعاونی   

 ۀدامنخ ای با یشهشگلتانۀ ها در گلدانگرفت. می انجام

 77 -09رطوبخت  و  گراد سانتی درجۀ 37 تا 17 ییدما

 منظخور به نوبتی پاشاز سیستم مه. قرار گرفتند درصد

شخد.  اسختااده  ها و افزایش رطوبت محی  آبیاری قلمه

از بسختر   آرامخی  بخه ها پنج ماه پس از اعمال تیمار قلمه

و پخس از فخذ  بقایخای مخواد     شدند زایی خارج ریشه

زایخی،  طول ریشه، درصخد ریشخه  ها، ر از روی قلمهبست

هخخای  دسخختهزده، تعخخداد  کخخالوسهخخای درصخخد قلمخخه

ثبخت   ، کلروفیل کل و فنل کخل تعداد ریشه ،ای برگچه

هخای  نسبت تعداد قلمخه  براساسزایی . درصد ریشهشد

 شخخخد هخخخا محاسخخخبه  دار بخخخه کخخخل قلمخخخه  ریشخخخه

(Ramazani Malakroudi et al., 2005 .) منظخور بخه 

گخرم از  میلخی  نیم ،محتوای کلروفیل مقدار گیری ندازها

 درصخد  199متخانول   لیتخر  میلخی  هشخت بافت برگ در 

درجخخۀ  99سخخاعت در تخخاریکی و دمخخای  34مخخدت  هبخخ

جذب بخا اسختااده    مقدارقرار گرفت. سپس گراد  سانتی

( UNICO,UV-2100,USA)از دستگاه اسپکترومتری 

اخخت شخخد نخخانومتر قرا 117و  173 مخخوج  طخخولدر دو 

(Porra et al., 1989 .)کولیس  با طول ریشه بیشترین

نخیم  کخل   فنخل  گیخری  انخدازه بخرای   .گیخری شخد  اندازه

لیتخر  میلخی  پخنج با  آمده دست بهبرگ عصارۀ لیتر  میلی

بخا آب مقطخر(    شخده  رقیقده به  یکفولین سیوکالتیو )

لیتر کربنات سدیم یک مخوالر اضخافه   میلی 4متلوط و 

دقیقه قخرار گخرفتن در    17از پس . محلول فاصل شد

نخانومتر بخا اسخپکتروفتومتر     817 مخوج  طولتاریکی در 

هخا بخا اسختااده از منحنخی     خوانده شد. در نهایخت داده 

گخرم   1گرم گالیخک اسخید در   میلی برفس استاندارد 

 .شدخشک بیان عصارۀ 

 روش تحلیل

های فاصل برای فاکتورهای متتلا در طخول  داده

و مقایسخخۀ SAS افخخزار ه از نخخرمآزمخخایش بخخا اسخختااد 

)فخداقل تاخاوت    LSDها با استااده از آزمون میانگین

 وتحلیل شدند. دار( تجزیهمعنی
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 موالر(میلی 1درصد، پوترسین  H2O2 9گرم در لیتر، میلی IBAزا ) ریشه ترکی  تیمارهای هورمونی و مواد کمک -1جدول 

T0 تیمار شاهد T5 IBA  3799پوترسین + 

T1 IBA  799 +H2O2 T6 IBA  7999پوترسین + 

T2 IBA  3799 +H2O2 T7 IBA  799 

T3 IBA  7999 +H2O2 T8 IBA  3799 

T4 IBA  799پوترسین + T9 IBA  7999 

 

 نتایج

 نوع بافخت بخر   مثثرکی از نقش فااین پ وهش نتایج 

ماه پخس  پنج  که طوری به، بود زایی سرخدارصاات ریشه

زایخی،   سی صخاات مربخوط بخه ریشخه    و بررگیری  قلمهاز 

نبخود  دلیخل   هدار نشخده بودنخد. بخ   ریشه ستتهای قلمه

 قلمخۀ های مربوط به داده ،ستتهای زایی در قلمهریشه

 .شدآماری  وتحلیل تجزیه ،ستتنرم و نیمه

 زاییدرصد ریشه

اثر نوع بافت )نخرم و   نشان دادواریانس  آنالیزنتایج 

بخخر درصخخد آنهخخا  بخخرهمکنش(، تیمخخار و سخختت نیمخخه

 (.3)جخخدول  بخخود (>91/9P) دار معنخخیزایخخی  ریشخخه

سختت  هخای نیمخه  زایی در قلمخه بیشترین درصد ریشه

گخرم در  میلی 7999غلظت زایی در مشاهده شد. ریشه

درصد پراکسخید هیخدروژن    سهدر ترکی  با  IBAلیتر 

(T3 در )درصخد  بیشخترین  در  سختت هخای نیمخه   قلمه

 این تیمخار داری بین . تااوت معنی(1شکل ) ( بود14)

در ترکی  با پراکسخید   IBA گرم میلی 3799با غلظت 

 های چخوب نخرم  در قلمه .وجود نداشت( T2)هیدروژن 

، درصخد  17 میانگینزایی با بیشترین درصد ریشه، نیز

در  IBAگخرم در لیتخر   میلخی  7999مربوط بخه تیمخار   

در . بخود  (T3) دروژنیخ پراکسخید ه  درصد 9ترکی  با 

تیمارنشخخده )شخخاهد(  سخختتهخخای نخخرم و نیمخخهقلمخخه

ی کمتر تأثیرپوترسین زایی صورت نگرفت. تیمار  ریشه

پراکسخید هیخدروژن داشخت.     درصد 9نسبت به غلظت 

زایخی، در مقایسخه بخا    با این فال اثر این ماده در ریشه

هخای متتلخا اینخدول    هایی کخه تنهخا بخا غلظخت    قلمه

دار بخخود معنخخی ،بودنخخد بوتریخخک اسخخید تیمخخار شخخده 

 .(3و  1 های )شکل

 و نرم سرخدار ستت های نیمهتجزیۀ واریانس صاات مورد بررسی در قلمه -3جدول 

 منابع

 تغییرات

درجۀ 

 آزادی

 میانگین مربعات صاات

 درصد 

 زاییریشه

درصد 

های  قلمه

 زدهکالوس

 ترین بزرگطول 

 ریشه
 تعداد ریشه

تعداد 

های  دسته

 ایبرگچه

ای  محت

 کلروفیل
 فنل کل

 0  **87/1733 **18/991 **17/094 **09/14 **33/7 **98/99 (Aتیمار )
**99/4 

 1  **11/14111 **97/1193 **47/0747 **11/193 **37/91 **91/73 (Bبافت )
**97/1 

A*B 0  **77/849 **11/77 **71/803 **90/19 **93/7 ns98/1 
*97/9 

 999/9 91/1 18/9 9  1 77/1 99/1 11/1  70 خطا

ضری  

 تغییرات

 (درصد)

  77/7 17/1 94/31 93/11 77  1 77/19 8/0 

 دارتااوت معنینبود  ns ،درصد 7افتمال  حدار در سطمعنی * ،درصد 1افتمال  حدار در سطمعنی **
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ستت و های نیمهدر قلمه زاییبر درصد ریشه زاریشه کمکمواد های متتلا ایندول بوتیریک اسید و اثر غلظت -1شکل 

 داری با هم ندارند.درصد تااوت معنی 7های دارای فرو  مشترک در سطح افتمال نرم سرخدار. میانگین

 

 

 های تیمارشده و شاهدزایی در برخی قلمهریشهمقایسۀ  -3شکل 

 

 زدههای کالوسدرصد قلمه

هخایی  ماه اعمال تیمار، در برخی قلمخه  پنجاز پس 

. وجخود داشخت   کخالوس  ،نشخده بخود  ه تولیخد  که ریشخ 

اثر تیمار، نوع بافخت و   ،واریانستجزیۀ جدول براساس 

دار بخود  زایی نیز معنیبرهمکنش آنها بر درصد کالوس

در تیمار شخاهد  ستت  نیمههای نرم و (. قلمه3)جدول 

(T0)  بخرای   مقدارکرده بودند که این تولید نیز کالوس

درصخد   17و  0ترتیخ   بخه  سختت های نرم و نیمهقلمه

 7999ها نشان داد که تیمار میانگین دادهمقایسۀ . بود

پراکسخید   درصخد  9همخراه  بخه  IBA گرم در لیتخر میلی

-و نخرم بخه   ستت نیمه های قلمهروی   (T3) هیدروژن

بخود   تخأثیر درصخد دارای بیشخترین    34و  30ترتی  با 

 .(9 )شکل
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های زده در قلمههای کالوسبر درصد قلمه زاریشه کمکمواد یریک اسید و های متتلا ایندول بوتاثر غلظت -9 شکل

 .داری ندارنددرصد تااوت معنی 7های دارای فرو  مشترک در سطح افتمال و نرم سرخدار. میانگینستت  نیمه

 

 تعداد ریشه در هر قلمه

نتایج فاصل از اثر تیمار، بافخت و بخرهمکنش آنهخا    

دار بود معنی درصد 1فتمال بر تعداد ریشه در سطح ا

عدد( مربخوط  هات عداد ریشه )(. بیشترین ت3)جدول 

گخرم در  میلی 7999بود که با  ستتهای نیمهبه قلمه

 (T3)پراکسخید هیخدروژن    درصد 9همراه  به IBAلیتر 

گخرم در  میلی 3799تیمار (. 9تیمار شده بودند )شکل 

و  (T2)پراکسید هیدروژن  درصد 9همراه به IBAلیتر 

مخوالر  میلخی  1همراه به IBAگرم در لیتر میلی 7999

در  هخای بعخدی قخرار داشختند.    در رتبه (T6)پوترسین 

هخای متتلخا هورمخونی و    های نرم که با غلظخت قلمه

داری تاخاوت معنخی   ،زا تیمخار شخده بودنخد   مواد ریشخه 

هخای متتلخا هورمخون    در بخین غلظخت   ده نشد.همشا

تعداد ریشه مربوط بخه   ایندول بوتیریک اسید کمترین

 (.4)شکل  گرم در لیتر بودمیلی 799تیمار 

 

 ستت و نرم سرخدار. نیمههای بر تعداد ریشه در قلمه زاریشه کمکمواد های متتلا ایندول بوتیریک اسید و اثر غلظت -4شکل 

 داری ندارنددرصد تااوت معنی 7های دارای فرو  مشترک در سطح افتمال میانگین
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 ریشه ترین بزرگطول 

واریانس اثخر تیمارهخای متتلخا و    تجزیۀ  جدول نتایج

دار بخخودن بافخخت، تیمخخار و  بافخخت قلمخخه فخخاکی از معنخخی  

بیشترین طخول ریشخه   برهمکنش آنها بر طول ریشه است. 

 ستتهای نیمههای تیمارشده مربوط به قلمهقلمههمۀ در 

 77طخول ریشخه بخا میخانگین      تخرین  بزرگ که طوری به، بود

اینخدول   7999های تیمارشخده بخا   متر مربوط به قلمهیلیم

در . بود (T3) پراکسید هیدروژن درصد 9بوتیریک اسید و 

پراکسخید   درصخد  9با  IBAگرم در لیتر میلی 3799تیمار 

هیدروژن نیز طول ریشه در مقایسه با دیگر تیمارها بیشتر 

و  3799تیمخخخار پوترسخخخین در ترکیخخخ  بخخخا  .(T2)بخخخود 

7999IBA    داری بخر ایخن صخات داشخته     معنخی  تأثیرنیز

 799های . کمترین طول ریشه در غلظت(T6 و T5)است 

یخا در   تنهخایی  بخه گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسخید  میلی

 .(7)شکل  زا  مشاهده شدریشه کمکترکی  با مواد 

 

ستت و  نیمههای ریشه در قلمه ترین بزرگول بر ط زاریشه کمکمواد های متتلا ایندول بوتیریک اسید و اثر غلظت -7شکل 

 داری ندارنددرصد تااوت معنی 7های دارای فرو  مشترک در سطح افتمال نرم سرخدار. میانگین

 

 ایتعداد دستجات برگچه

هخای  در قلمخه  یاهرشخده های بررسی تعداد برگچه

تیمارشخخده بخخا مخخواد هورمخخونی و   سخختت نیمخخهنخخرم و 

ه بافخت قلمخه و ترکیبخات    زا نشخان داد کخ  ریشخه  کمک

 مخثثر ای برگچههای   دستههورمونی و کمکی در تولید 

مربوط  یاهرشده. بیشترین تعداد برگ (1)شکل است 

مخورد  بود. در بخین تیمارهخای    ستت نیمههای به قلمه

در گرم  میلی 7999اسید  استااده نیز ایندول بوتیریک

 تولیخخد بخخرگ داشخخته اسخخت.در  مخخثثرتریلیتخخر نقخخش 

هخای  ای در قلمخه برگچخه هخای    دسخته رین تعخداد  بیشت

ایندول بوتیریک اسخید   7999تیمارشده با  ستت نیمه

مشخخاهده شخخد  (T3) پراکسخخید هیخخدروژن درصخخد 9و 

 (.1)شکل 

 محتوای کلروفیل برگ

اثر نوع بافت و تیمار هورمونی بر محتوای کلروفیل 

دار بخود، امخا    درصخد معنخی   1برگ در سخطح افتمخال   

دار نبخخود. بیشخخترین محتخخوای  ا معنخخیبخخرهمکنش آنهخخ

ایندول بوتیریک اسید  3799کلروفیل مربوط به تیمار 

-بود. تااوت معنی (T2) درصد پراکسید هیدروژن 9و 

اینخخدول بوتیریخخک  7999داری بخخین تیمخخار مخخذکور و 

درصخد پراکسخید هیخدروژن مشخاهده نشخد       9اسید و 

. بیشخترین محتخوای کلروفیخل بخا میخانگین      (8)شکل 

هخای  لیتر مربخوط بخه قلمخه   میکروگرم بر میلی 88/19

میکروگخرم   87/7ستت و کمترین آن با میانگین نیمه

 های نرم بود.لیتر مربوط به قلمهبر میلی
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ستت های نیمهای در قلمههبر تعداد دستجات برگچ زاریشه کمکمواد های متتلا ایندول بوتیریک اسید و اثر غلظت -1شکل 

 .داری ندارنددرصد تااوت معنی 7های دارای فرو  مشترک در سطح افتمال و نرم سرخدار. میانگین

 

 

 بر محتوای کلروفیل. زاریشه کمکمواد های متتلا ایندول بوتیریک اسید و اثر غلظت -8شکل 

 .داری با هم ندارندت معنیدرصد تااو 7های دارای فرو  مشترک در سطح افتمال میانگین

 

 فنل کل

اثر تیمارهای متتلا و واریانس تجزیۀ جدول براساس 

درصد و برهمکنش آنهخا در   1در سطح افتمال بافت قلمه 

 بخود  دار معنخی فنخل کخل    مقخدار درصد بخر   7سطح افتمال

بیشترین فنل کل در تیمخار شخاهد و کمتخرین    . (3)جدول 

 3999و  7999ه بخا  سختت تیمارشخد   نیمههای آن در قلمه

گخرم در لیتخر اینخدول بوتریخک اسخید در ترکیخ  بخا        میلی

. در (T1 ،T2) مشخاهده شخد  درصخد   9پراکسید هیدروژن 

هخای نخرم بیشختر از    فنل کل در قلمهمقدار تمامی تیمارها 

 .(7)شکل  بودستت  نیمههای قلمه
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ستت و نیمه ۀدارشدهای ریشهبر فنل کل در قلمه زاریشه کمکمواد اسید و های متتلا ایندول بوتیریک اثر غلظت -7 شکل

 .داری ندارنددرصد تااوت معنی7های دارای فرو  مشترک در سطح افتمال نرم سرخدار. میانگین

 

 بحث

گیاهخخان بخخومی، عناصخخر گیخخاهی بخخاارزش و ذخخخایر 

 مخثثر ژنتیکی گیاهی کشورند. بنابراین شناخت عوامل 

توانخد در تولیخد انبخوه    سریع این گیاهان مخی  در ازدیاد

 ستزاریشه ستتاز گیاهان  سرخدارمد باشد. اکارآنها 

بخدون اسختااده از هورمخون درصخد      طور معمخول  بهکه 

  یابخخخدکخخخاهش مخخخیهخخخای آن قلمخخخهزایخخخی ریشخخخه

(Konman, 2006; Assareh et al., 2007). 

چرخخۀ  و شخامل   زایی پیچیدهریتتفرایند زایی،  ریشه

اولیخۀ  ها عوامل اکسین اگرچهتابولیسمی بزرگ است. م

زا و عوامخل درون  ،هسختند  زایخی دخیل در القای ریشه

 تخأثیر یند تشکیل ریشه را تحخت  ازای دیگر نیز فربرون

دهند. گزارش شده است عواملی مانند غلظخت  قرار می

مخخواد محخخی  پایخخه، مخخواد مغخخذی کربوهیخخدراتی،     

فخرارت از عوامخل   رجخۀ  د و نور، تخاریکی زا، ریشه کمک

ایندول بوتیریک اسخید از گخروه   . اند زاییدر ریشه مثثر

زایی های اکسینی است که برای تحریک ریشههورمون

هخای گیخاهی اسختااده    وسیعی از گونخه گروه های قلمه

 ایخن  مثبخت  اثخر  علت .(Khoshkhoo, 2012)شود می

در  آن مخثثر نقخش   را زایخی ریشخه  بر رشد ۀکنند تنظیم

سخلولی،   تقسخیم  هخای ریشخه، تحریخک   آغازنخده  یالقا

قلمخخۀ  افخخزایش انتقخخال کربوهیخخدرات بخخه انتهخخای      

دارشده، تسریع در آغازیخدن ریشخه و یکنخواختی     ریشه

مطابق بخا   .(,.Hartmann et al 1997) استدهی ریشه

هخای متعخددی رونخد    نتایج آزمایش فاضر در پ وهش

زایخخی طخخی تیمخخار هورمخخونی و افخخزایش درصخخد ریشخخه

گخزارش شخده اسخخت.    زاریشخخهمخواد کمخک  اسختااده از  

شخور  شیشخه  سختت هخای نیمخه  زایی قلمهبررسی ریشه

 4999تا  1999از  IBA مقدارنشان داد که با افزایش 

زایی و تعخداد ریشخه در   گرم در لیتر، درصد ریشهمیلی

در  (.Singh, 1992)یابخخد هخخر قلمخخه افخخزایش مخخی   

 زاریشخه  کمخک  مخواد های متتلاخی اسختااده از    گزارش

 زایخخی شخخده اسخخت   افخخزایش درصخخد ریشخخه   سخخب 

(Khattak & Wahab, 2001; Attarzadeh et al., 

مخواد  رشد گیاهی بخا   یها کننده میتنظترکی  (. 2017

)پراکسخخید هیخخدروژن و پخخاکلوبوترازول(  زاریشخخه کمخخک

 زایخخخخی را در برخخخخخی گیاهخخخخان  درصخخخخد ریشخخخخه 

 ;Khattak & Wahab, 2001)داده اسخخت افخخزایش 

Ramazani Malakroudi, 2005 .)  نتخخایج آزمخخایش

گخرم  میلی 7999فاضر نشان داد که استااده از تیمار 

درصخد   9ریک اسید در ترکی  بخا  یدر لیتر ایندول بوت

تیمخار در بهبخود صخاات     مثثرترینپراکسید هیدروژن 
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در پ وهشخی روی  زایی در سخرخدار بخوده اسخت.    ریشه

( Callistemon viminalis)شخخور هخخای شیشخخهقلمخخه

 در داریمعنخی  تخأثیر  لیتخر  در گرممیلی 3999 غلظت

 کخه   طخوری  هبخ  ،داشت زاییریشه زمان تسریع و درصد

 ترتیخ  بخه  سختت  و نرم هایقلمه در زاییریشه درصد

 .(Karimi & siavashy, 2016بخود )  درصخد  09 و 13

 هخای  قلمخه ( Cupressus arizonicaای )در سرو نقخره 

شخدند.   دار ریشخه تری مدت زمان کوتاهنرم انتهایی در 

هایی مشخاهده شخد کخه بخا     زایی در قلمهبهترین ریشه

گرم در لیتر ایندول بوتریک اسخید  میلی 3999غلظت 

های چخوب  زایی در قلمهدرصد ریشه .تیمار شده بودند

درصخد   09چوب نرم قلمۀ درصد و در  87ستت نیمه

ضخخر در آزمخخایش فا .(Karimi & Kafi, 2015بخخود )

افخزایش تعخداد    سخب  ایندول بوتیریک اسخید  ترکی  

و بیشخترین  خشبی شخد   نیمههای نرم و ریشه در قلمه

 7999هخای تیمارشخده بخا    تعداد ریشه مربوط به قلمه

درصد پراکسید هیخدروژن   9با  IBAدر لیتر  گرم میلی

پ وهشخی روی درخخت انجیلخی نیخز     در آمخد.   دست به

 موجخ  ریخک اسخید   استااده از هورمخون اینخدول بوتی  

  شخخد هخخای نخخرم  افخخزایش تعخخداد ریشخخه در قلمخخه   

(Karimi & Yaghobi, 2016) .   نتایج پخ وهش فاضخر

هایی که دارای بیشترین تعداد فاکی از آن است، قلمه

 افتمخاالً تولید برگ بیشتری داشتند کخه   ،ریشه بودند

اتاخا    یدلیل جذب بهتخر آب، تولیخد بخرگ بیشختر    به

زاد کی در مورد نقخش فنخل درون  اند های بررسی. افتاد

زایخی  زایی وجود دارد. در پ وهشی روی ریشخه بر ریشه

سخخه رقخخم زیتخخون، بیشخخترین فنخخل کخخل در رقخخم       

و کمتخرین آن مربخوط بخه     مشاهده شخد  زا ریشه ستت

زایخی بیشختری بخود    رقمی بود که دارای درصخد ریشخه  

(Aslmoshtaghi & Shahsavar, 2005) . در نتخخایج

فاضر نیز کمترین فنل کخل مربخوط    فاصل از آزمایش

زایخی  درصد ریشهبیشترین به تیمارهایی بود که دارای 

تیمخار و نخوع    برهمکنشکلروفیل کل  مقداردر بودند. 

تیمار و نوع قلمخه بخر   سادۀ اما اثر  ،نبود دار معنیقلمه 

بخخود. تمخخامی تیمارهخخای  دار معنخخیمحتخخوای کلروفیخخل 

دند و فاخخک کلروفیخخل بخخرگ شخخ موجخخ کاررفتخخه  هبخخ

دارای  ،تیمارهایی که بیشترین تعداد ریشه را داشختند 

جخذب   دلیخل  بخه  افتمخاالً کلروفیل بودند که بیشترین 

صخورت   هخا  برگکلروفیل تجزیۀ زرد شدن و  ،بهتر آب

 نگرفت.

هخخای زیتخخون روی قلمخخه هگرفتخخ انجخخامدر بررسخخی 

اینخدول  گخرم در لیتخر   میلخی  4999استااده از غلظت 

درصد پراکسید هیخدروژن   7/9راه همبهبوتیریک اسید 

زایخی داشخته   داری در افزایش درصد ریشخه معنی تأثیر

پوترسخین روی   اثخر (. Attarzadeh et al., 2017است )

متاخاوت اسخت.    کخامالً هخای گیخاهی   زایخی گونخه  ریشه

زایی فند  را بهبخود  ریشه IBAپوترسین در ترکی  با 

رسخد  نظخر مخی  بخه  .(,.Hartmann et al 1997)بتشید 

فقخ  در فضخور    ایخن مخواد  زایی توسخ   افزایش ریشه

در  .(,.Hartmann et al 1997)افتخد  اکسین اتاا  مخی 

داری در اثخر معنخی  نیخز  پ وهش فاضر تیمار پوترسین 

ویخخ ه افخخزایش درصخخد ه، بخخزایخخی ریشخخهبهبخخود صخخاات 

ایخن  در زایی در مقایسه با تیمخار شخاهد داشخت.     ریشه

ار نشخدند و بیشخترین   دریشه ستتهای قلمه آزمایش

مشاهده شد.  ستتهای نیمهزایی در قلمهدرصد ریشه

هخای چخوب نخرم و در شخماری     مهلدر برخی گیاهان ق

سختت بخرای   هخای چخوب سختت یخا نیمخه     دیگر قلمه

. بخخا ایخخن فخخال در گیاهخخان ترنخخددهخخی، مناسخخ  ریشخخه

دهخد  ریشخه مخی   آسانی بهای هر نوع قلمه زا ریشه آسان

(Khoshkhooy, 2012.) هخخای جخخوان و وجخخود بخخرگ

هخایی کخه از   های فعال و همچنین وجخود سخلول  جوانه

دیخوارۀ  و  انخد  های بالغتر از بافتنظر متابولیسمی فعال

موج  جخذب   ،کمتری چوبی شده مقدارسلولی آنها به

هخخای مصخخنوعی، آب و مخخواد غخخذایی بیشخختر هورمخخون

زایخی بیشختر   پتانسیل ریشخه همین دلیل بهو شوند  می

پ وهشخخی در  .(Taiz & Zeiger, 1991) شخخودیمخخ

دار ریشخه ( Parotia persica)انجیلی  ستتهای  قلمه

نقشخخی در  نیخخز اسخختااده از تیمخخار هورمخخونینشخخدند و 

 نخرم  هخای  قلمخه در امخا  . نداشخت  آنهخا  شخدن  دار ریشه

ی دار معنخی  تأثیرهای متتلا هورمونی غلظتانتهایی 
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 .( Karimi & Yaghobi, 2016) زایی داشتنددر ریشه

داری بخر مخدت زمخان    معنخی  تأثیراستااده از نوع قلمه 

ای در سخرو نقخره   ریشخه  تخرین  بزرگزایی و طول ریشه

(Cupressus arizonica) .نخخرم  هخخای قلمخخه داشخخت

شخخدند  دار ریشخخهتخخری در مخخدت زمخخان کوتخخاهانتهخخایی 

(Karimi & kafi, 2015). 

مخه  نخوع بافخت قل  کخه  نتایج این آزمایش نشان داد 

زایی داشته اسخت.  در افزایش درصد ریشه یمثثرنقش 

زایخی، تعخداد   درصخد ریشخه   سختت های نیمخه در قلمه

ای، طخول ریشخه و تعخداد آن بیشختر     برگچههای   دسته

زیخاد، تخأثیر   های وی ه در غلظتهتیمار هورمونی ببود. 

ش صخاات  یدر مقایسه با تیمخار شخاهد در افخزا    زیادی

-ت. اسختااده از مخواد کمخک   زایی داشخ مربوط به ریشه

افزایش درصد  سب همراه مواد هورمونی نیز زا بهریشه

زایی در مقایسه بخا تیمخار هورمخون بخدون مخواد      ریشه

زا شد. پراکسخید هیخدروژن در مقایسخه بخا     ریشه کمک

بنابراین بخا توجخه بخه نتخایج      .عمل کرد پوترسین بهتر

در اسختااده از اینخدول بوتیریخک اسخید      ،آمخده  دست به

همراه استااده از پراکسید هیدروژن بهزیاد های غلظت

 سختت های نیمخه قلمهدر زایی  ریشهبهبود صاات برای 

نسخبت بخه شخاهد     دار معنخی دلیخل برتخری   سرخدار، به

 شود.توصیه می
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Abstract  

Taxus baccata L. is one of the native and valuable species of Hyrcanian forest which is used 

in large scale in landscaping. In order to investigate the type of tissue cuttings (softwood, 

semi-hardwood and hardwood) and indole butyric acid hormones (four levels 5000, 2500, 

500.0 mg L
-1

) in combination with rooting-cofactors (hydrogen peroxide 3% and putrescine 1 

MM), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four 

replicates. After five months from the time of cuttings, rooting percentage, root number, 

length of the largest root, leaf number, total chlorophyll, total phenol and number of callus 

cuttings were investigated. According to the results, the effect of tissue type, hormonal 

treatments and their interaction on the studied traits was significant. Treatment with Indole 

Buteric Acid (IBA) at a concentration of 5000 mg L
-1

 + hydrogen peroxide 3% was the best 

treatment in increasing the rooting rate, number of roots, root length and leaflet production in 

semi-hardwood cuttings. The total phenol content in the hardened cuttings was less than that 

of soft cuttings. In the control (distilled water) treatment, cuttings produced calluses, but 

rooting did not take place. Among the rooting promoter materials, hydrogen peroxide was 

better than putrescine. The highest percentage of rooting and number of roots were related to 

semi-hardwood cuttings. Therefore, according to the results, the use of indole butyric acid in 

high concentrations and the use of hydrogen peroxide to facilitate the rooting of semi-

hardwood cuttings of yew are recommended because of superiority to the control. 

Key words: Rooting, hormone, cutting, Total phenol, Yew. 



 

 

 


