شناسه ديجيتال ()10.22092/ijfpr.2018.116139( :)DOI

فصلنامه علمي  -پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران
جلد  26شماره  ،1صفحه )1397( ،36-47

اثر زمان قلمهگیری ،طول قلمه و هورمون بر ریشهزایی و جوانهزنی قلمههای بنگرو
()Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand-Mzt.
فرشته اگوان  ،1رضا بصیری  ،*2وحید اعتماد  3و قدرتاهلل قاسمپور

4

 -1دانشجوی کارشناسي ارشد جنگلشناسي و اکولوژی جنگل ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي خاتماالنبياء بهبهان ،بهبهان ،ايران
 -*2نويسنده مسئول ،دانشيار ،گروه جنگلداری ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي خاتماالنبياء بهبهان ،بهبهان ،ايران .پست الکترونيکbasiri52@yahoo.com :

 -3دانشيار ،گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 -4کارشناس ارشد علوم باغباني ،شهرداری بهبهان ،بهبهان ،ايران
تاريخ دريافت1395/03/23 :

تاريخ پذيرش1395/06/29 :

چکیده
پژوهش پيشرو با هدف بررسي تکثير غيرجنسي درختچه بنگرو ( )Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand-Mzt.در قالب
آزمايش فاکتوريل بر مبنای طرح کامالً تصادفي در چهار تکرار و  30قلمه در هر تکرار در گلخانه شهرداری بهبهان انجام شد.
عاملهای مورد آزمايش شامل زمان قلمهگيری در شش سطح (اول و پانزدهم دی ،اول و پانزدهم بهمن ،اول و پانزدهم اسفند) ،طول
قلمه در سه سطح ( 20 ،15و  25سانتيمتر) و هورمون نفتاليناستيکاسيد ( )NAAدر دو سطح (با هورمون و بدون هورمون) بودند.
نتايج نشان داد که قلمههای تهيهشده در اول بهمن ،اول اسفند و پانزدهم اسفند دارای بيشترين درصد ريشهزايي ،جوانهزني و تعداد
ريشه بودند .بيشترين درصد ريشهزايي و جوانهزني در قلمههای  15و  20سانتيمتری و بيشترين تعداد ريشه و وزن تر و خشک
ريشه در قلمههای  25سانتيمتری مشاهده شد .اثر متقابل هورمون ،زمان قلمهگيری و طول قلمه ،نشاندهنده بيشتر بودن وزن تر ،وزن
خشک و قطر ريشه در قلمههای  25سانتيمتری هورموندار تهيهشده در اول اسفند بود .استفاده از هورمون بر درصد ريشهزايي،
جوانهزني و طول ريشه تأثير منفي داشت .در اين مطالعه ،بهترين نتيجه مربوط به قلمههای  25سانتيمتری تهيهشده در اوايل اسفند و
بدون استفاده از هورمون بود.
واژههای کلیدی :بهبهان ،تکثير غيرجنسي ،قلمه ،وزن خشک.

مقدمه
بنگرو (Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand-

 )Mzt.درختچهای است به ارتفاع يک تا دو متر و دارای
گلآذين پانيکول بزرگ انتهايي است .برگهای اين گونه،
دمبرگهای بلند به شکل پنجهای زيبا با پنج و بهندرت هفت
برگچه سرنيزهای دارد ( .)Mozaffarian, 2005اين گونه

خواص دارويي زيادی نيز دارد و در درمان آکنه ،آمنوره،
ديسمنوره نارسايي جسم زرد و هيپرپروالکتينوما مورد
استفاده قرار ميگيرد ( .)Tandon & Guota, 2005بنگرو
دارای پراکنش وسيعي در ايران ازجمله در استانهای
همدان ،لرستان ،خوزستان (لپسفيد ،گچساران ،شمال شرقي
هفتگل ،بستر رودخانه خيرآباد شرق بهبهان) ،فارس،
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هرمزگان ،بلوچستان ،خراسان ،سمنان و يزد است
( .)Mozaffarian, 2005سازمانهای مربوطه بهويژه
شهرداریها گرايش زيادی به کاشت اين گونه در مناطق
مساعد دارند.
در رابطه با تکثير اين گونه بهوسيله بذر اطالعات دقيقي
موجود نيست ،اما در مطالعاتي که در مورد گونهای از اين
جنس ( )Vitex donianaانجام شد ،تکثير بهوسيله بذر
سخت گزارش شد ( .)Dako et al., 2014ريشهزايي با
استفاده از قلمههای ساقه يک گام اساسي در تکثير است.
تکثير غيرجنسي منجر به توليد پايههايي با ويژگيهايي شبيه
پايه مادری ميشود که از نظر اقتصادی و تجاری دارای
اهميت فراواني است .در صورتيکه تکثير بهوسيله بذر منجر
به تنوع ژنتيکي ميشود ( .)Kochhar et al., 2008بههمين
دليل ،بهمنظور ازدياد بنگرو ،تکثير غيرجنسي بهوسيله قلمه
ساقه مورد توجه قرار گرفته است.
در برخي موارد ،زمان قلمهگيری تأثير زيادی بر
ريشهزايي قلمهها دارد و ميتواند بهعنوان يک عامل کليدی
در ريشهزايي قلمههای گياهان بهشمار آيد .زمان قلمهگيری
با شرايط فيزيولوژيکي گياه در ارتباط است ( Abdou et al.,
 .)2004در بعضي از گونهها مانند برگ نو در هر زماني از
سال ،قلمهها بهخوبي ريشهدار ميشوند ،،اما در برخي ديگر
مانند زيتون ،قلمهگيری در اواخر بهار نتيجه بهتری نسبت به
قلمهگيری در زمستان دارد ( .)Troncoso et al., 1988تهيه
قلمه در بهمن و اسفند بر ريشهزايي Boswellia papyrifera
نتايج مؤثری داشت ( .)Haile et al., 2011همچنين،
قلمهگيری در اوايل بهار منجر به افزايش رويشي قلمههای
ليموشيرين شد ( .)Aboutalebi & Tafazoli, 2006در
بررسي ازدياد غيرجنسي نوئل آبي (،)Picea pungens
اوايل اسفند زمان مناسبي برای تهيه قلمه اين گونه اعالم شد
(.)Reezi et al., 2006
از عاملهای ديگری که در موفقيت و کيفيت نهالهای
توليدی تأثيرگذار است ،ميتوان به اندازه و ابعاد قلمه اشاره
کرد ( .)Bagheri et al., 2010برای ريشهزايي
بهينه  ،Azadirachta indicaاستفاده از قلمههای  25سانتي
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متری نسبت به قلمههای پنج و  12سانتيمتری مؤثرتر بود
( .)Palanisamy & Kumar, 1997در Populus caspica
قلمههای  25سانتيمتری نسبت به دو طول  15و 20
سانتيمتری ريشهزايي بهتری داشتند ( Asadi & Ghasemi,
 .)2007استفاده از قلمههای  20سانتيمتری بر
ريشهزايي  Duranta repensنيز نتايج مؤثری را بههمراه
داشت (.)Ibironke, 2013
برای توليد ريشههای نابجا در گياهان ،غلظتهای معيني
از مواد تنظيمکننده رشد طبيعي بهويژه اکسين در گياهان
ضروری است ( .)Khoshkhoy, 2007اکسين موجب طويل
شدن ،تقسيم و تمايز سلولي ميشود (.)Teale et al., 2005
همچنين ،اين نکته قابل ذکر است که مصرف هورمون بيش از
حد نياز گياه در زمان ريشهزايي ،عالوهبر افزايش هزينهها
موجب برهم خوردن تعادل هورموني در گياه ميشود ( Ersoy
 .)& Aydin, 2008در بررسي ريشهزايي قلمههای
 ،Ricinodendron heudelottiتيمار قلمهها با استفاده از
هورمون نفتاليناستيکاسيد ( )NAAدر غلظتهای بيشتر از
 100ميليگرم در ليتر موجب کاهش نرخ ريشهزايي شد
( .)Tchinda et al., 2013در ارزيابي توليد ريشههای نابجا
در قلمههای  Centaurea tchihatcheffiiتيمار قلمهها با
استفاده از هورمون نفتاليناستيکاسيد با غلظت  500و 1000
پيپيام هيچگونه ريشهزايي نداشت (.)Ozel et al., 2006
با توجه به اهميت عاملهايي مانند زمان قلمهگيری ،طول
قلمه و هورمونهای رشد و تأثير آنها بر ريشهزايي و
عاملهای ديگر رشد گياهي ،در پژوهش پيشرو تأثير اين
عاملها بر ريشهزايي و جوانهزني قلمههای ساقه بنگرو
بررسي شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پژوهش پيشرو در نهالستان شهرداری بهبهان (واقع در
جنوب شرقي استان خوزستان) انجام شد .اين منطقه در
عرض شمالي ˝ 33˚ 38΄ 53و˝ 30˚ 39΄ 38و طول شرقي
˝ 50˚ 9΄ 37و˝ 50˚ 10΄ 25واقع شده است .بر اساس آمار
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ايستگاه سينوپتيک و هواشناسي بهبهان ،متوسط درجه
حرارت ساالنه منطقه 28/85 ،درجه سانتيگراد و ميانگين
بارش ساالنه  330ميليمتر است .بيشينه و کمينه مطلق
دمای هوا  50/60و  -3درجه سانتيگراد است .اين منطقه
بر اساس ضريب آمبرژه ،دارای آب و هوای خشک و بر
طبق ضريب خشکسالي دومارتن ،جزء مناطقي با آب و
هوای نيمهخشک محسوب ميشود (.)Basiri et al., 2011
روش پژوهش
پژوهش پيشرو در مورد گونه بنگرو طي سالهای
 1393تا  1394در گلخانه شهرداری بهبهان انجام شد .اين
آزمايش در قالب يک طرح فاکتوريل ( )3 × 6 ×2بر مبنای
طرح کامل تصادفي در چهار تکرار 30تايي اجرا شد.
تيمارهای اين آزمايش شامل زمان برداشت قلمه در شش
سطح (اول و پانزدهم ماههای دی ،بهمن و اسفند) ،طول قلمه
در سه سطح ( 20 ،15و  25سانتيمتر) ( & Asadi
 ،)Ghasemi, 2007هورمون  NAAدر دو سطح (با هورمون
و بدون هورمون) بودند .از شاخههای چوبيشده سال گذشته
پايههای مادری دارای فنوتيپ يکسان واقع در اطراف
روستای امامزادهعلي ( 10کيلومتری جنوب شرقي بهبهان)
قلمههايي به طول  45سانتيمتر با قطر  10تا  15ميليمتر
تهيه شد .سپس ،طولهای مورد نظر ( 20 ،15و 25
سانتيمتر) از آن جدا شدند .الزم به ذکر است که هر يک از
قلمهها حاوی حداقل سه جوانه سالم بود .پس از مشخص
کردن تيمارهای ترکيبي ،برای هر تکرار 30تايي از قلمهها،
با توجه به نوع تيمار يکي از سه طول مورد نظر از قلمه گياه
جدا شد .برای آن دسته از قلمههايي که دارای تيمار هورمون
بودند ،انتهای قلمهها به هورمون آغشته شد و در نهايت
قلمهها در زمانهای مورد نظر بهترتيب از اول دیماه در
فضای گلخانه کاشته شدند .برای آبياری از سيستم آبياری
مهپاش استفاده شد ،بهنحویکه روزها هر  45دقيقه و شبها
هر يک ساعت به مدت  20ثانيه ،آبياری انجام شد .دمای
گلخانه در طول روز  22 ± 1درجه سانتيگراد و شبها ± 1
 19درجه سانتيگراد بود .رطوبت نسبي در اطراف قلمهها با

اثر زمان قلمهگيری ،طول قلمه و ...

استفاده از دستگاه رطوبتسنج به ميزان  85تا  90درصد
تنظيم شد.
بستر کاشت قلمهها حاوی  1/4خاک زراعي1/4 ،
ورميکمپوست و  2/4ماسه بود .برش باالی قلمه به
صورتيکه حدود يک تا دو سانتيمتر با اولين جوانه فاصله
داشته باشد ،به شکل صاف و برش پايين قلمه بهصورت
مورب زده شد .بهمنظور جلوگيری از عفونتهای قارچي،
قلمهها برای  45ثانيه در محلول بنوميل يک در هزار قرار
داده شدند .حدود دو سانتيمتر از قسمت انتهايي قلمههايي
که دارای تيمار هورمون بودند ،به هورمون  NAAبا غلظت
 500ميليگرم در ليتر آغشته شدند ،سپس قلمهها در
کيسههای پلياتيلني به طول  20سانتيمتر و عرض هفت
سانتيمتر کاشته شدند ،به صورتيکه يک جوانه انتهايي از
خاک بيرون مانده و بقيه آن در داخل خاک قرار گيرد.
محيط آزمايش هر  20روز يکبار بهوسيله قارچکش بنوميل
ضدعفوني شد .مجموع طول دوره آزمايش  90روز بود.
الزم به ذکر است که پيش از اندازهگيری ،قلمهها شسته و هر
گونه گل و الی از آن جدا شد .متغيرهای برداشتشده در
اين آزمايش عبارت بودند از :درصد جوانهزني ،درصد
ريشهزايي ،قطر ريشه ،طول ريشه ،تعداد ريشه ،وزن تر و
خشک ريشه .پس از خارج کردن اولين سری قلمهها (اول
دیماه) از بستر کاشت ،قلمهها برای اندازهگيریهای الزم به
آزمايشگاه منتقل شدند .در مورد ساير زمانهای کاشت ،پس
از اتمام طول دوره آزمايش ،همين مراحل تکرار شد .طول
ريشه با خطکش برحسب سانتيمتر و قطر ريشه در ابتدای
ريشه با کوليس برحسب ميليمتر اندازهگيری شد .بهمنظور
شمارش تعداد ريشه ،ريشههايي که قطر آنها مساوی يا
بزرگتر از يک ميليمتر بود ،شمارش شدند .برای محاسبه
درصد جوانهزني ،تعداد قلمههای جوانهزده بر تعداد قلمههای
کاشتهشده تقسيم و حاصل آن در عدد  100ضرب شد.
همچنين ،برای محاسبه درصد ريشهزايي ،تعداد قلمههای
ريشهزده بر تعداد قلمههای کاشتهشده تقسيم و حاصل در
عدد  100ضرب شد .بهمنظور اندازهگيری وزن خشک ريشه
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قلمهگيری بر تمام مشخصههای مورد مطالعه معنيدار بود
( .)p < 0/01طول قلمه بهصورت معنيداری ،مشخصههای
درصد ريشهزايي ،تعداد ريشه ،درصد جوانهزني و وزن تر و
خشک ريشه را تحت تأثير قرار داد ( .)p < 0/01اثر متقابل
معنيدار هورمون و زمان قلمهگيری بر تعداد و طول ريشه
در سطح اطمينان  95درصد و بر وزن تر و خشک ريشه در
سطح اطمينان  99درصد مشاهده شد .مشخصههای تعداد،
طول و وزن تر و خشک ريشه بهصورت معنيداری تحت
تأثير اثر متقابل هورمون و طول قلمه قرار گرفتند (p 0/01
<) .زمان قلمهگيری × طول قلمه نيز بر تعداد ريشه
( )p < 0/05و وزن تر و خشک ريشه ( )p < 0/01اثر
معنيدار داشت .همچنين ،نتايج نشان داد که اثر متقابل تمام
عاملهای مورد مطالعه فقط بر مشخصههای تعداد ،قطر و
وزن تر و خشک ريشه معنيدار بود (.)p < 0/01

از آون در دمای  105درجه سانتيگراد و مدت  24ساعت
استفاده شد (.)Emami, 1996
تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه
 21استفاده شد .نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف -سميرنوف بررسي شد .اثرات اصلي و متقابل
تيمارها با استفاده از آزمايش فاکتوريل بر مبنای طرح کامالً
تصادفي بررسي شد .برای مقايسههای چندگانه از آزمون
دانکن در سطح اطمينان  95درصد استفاده شد.

نتایج
تجزيه واريانس مشخصههای اندازهگيریشده حاکي از
اثر معنيدار هورمون بر درصد ريشهزايي و درصد جوانهزني
در سطح اطمينان  99درصد بود (جدول  .)1اثر زمان

جدول  -1تجزیه واریانس صفات مورد بررسی تحت تیمارهای هورمون ،زمان قلمهگیری و طول قلمه در بنگرو
میانگین مربعات
منابع تغییرات

هورمون
زمان قلمهگيری
طول قلمه
هورمون × زمان
قلمهگيری
هورمون × طول قلمه
زمان قلمهگيری ×
طول قلمه
هورمون × زمان
قلمهگيری × طول قلمه
خطای آزمايش

وزن تر

وزن خشک

ریشه

ریشه
0/003ns

*184/107
**576/095

**7/496
0/499ns
0/236ns

درصد ریشهزایی

تعداد ریشه

درصد جوانهزنی

**3871/951

19/000ns

**2934/028

0/015ns

**197/286

**5745/016

**10/696

**0/672

**11545/130

**255/556

**15931/422

**7/752

**0/453

14/483ns

501/561ns

*42/935

565/040ns

**1/450

**0/092

*62/033

ns

**

**

**3413/819

ns

287/442

**

78/821

217/273

3/793

0/225

طول ریشه

قطر ریشه
0/047ns

**

191/525

ns

0/523

344/935ns

*27/448

541/528ns

**1/514

**0/094

29/217 ns

0/222ns

181/343ns

**81/642

116/260ns

**1/859

**0/118

47/379ns

**0/472

299/545

16/449

393/448

0/349

0/022

30/662

0/201

** معنيدار در سطح اطمينان  99درصد؛ * معنيدار در سطح اطمينان  95درصد؛  nsغيرمعنيدار
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نتايج مقايسه ميانگينهای مربوط به سطحهای اثر اصلي
عاملهای مورد مطالعه در جدول  2ارائه شده است .چنانچه
مشاهده ميشود ،قلمههای تهيهشده در تاريخهای پانزدهم دی،
اول بهمن و نيز اول و پانزدهم اسفند ،درصد جوانهزني ،درصد
ريشهزايي و تعداد ريشه بيشتری نسبت به زمانهای ديگر
داشتند .همچنين ،قلمههای تهيهشده در اول اسفند دارای طول،
قطر و وزن تر و خشک ريشه بيشتری نسبت به زمانهای ديگر

قلمهگيری بودند .قلمههای دارای طول  15و  20سانتيمتر،
درصد جوانهزني و درصد ريشهزايي بيشتر و قلمههای با طول
 25سانتيمتر ،تعداد ،وزن تر و وزن خشک ريشه بيشتری
نسبت به طولهای ديگر داشتند ،اما تفاوت معنيداری بين
طولهای مختلف قلمه از نظر طول و قطر ريشه مشاهده نشد.
همچنين ،استفاده از هورمون اثر منفي معنيداری بر درصد
جوانهزني ،درصد ريشهزايي و طول ريشه داشت.

جدول  -2مقایسه میانگین سطحهای اثرات اصلی عاملها بر متغیرهای مورد مطالعه
جوانهزنی

ریشهزایی

تعداد

طول ریشه

قطر ریشه

وزن تر

وزن خشک

(درصد)

(درصد)

ریشه

(سانتیمتر)

(میلیمتر)

ریشه (گرم)

ریشه (گرم)

قلمهگيری در اول دی

49/30c

39/17b

4/32b

16/57bc

1/50c

0/61b

0/15b

قلمهگيری در پانزدهم دی

56/25bc

40/56b

5/59a

15/79c

1/33e

0/46c

0/12c

قلمهگيری در اول بهمن

78/47a

56/53a

5/61a

16/70bc

1/41d

0/61b

0/15b

قلمهگيری در پانزدهم بهمن

42/91c

33/19b

4/87b

16/79b

1/51c

0/65b

0/17b

قلمهگيری در اول اسفند

79/44a

61/39a

6/25a

20/34a

1/80a

1/01a

0/25a

قلمهگيری در پانزدهم اسفند

70/14ab

58/33a

5/58a

17/52b

1/59b

0/70b

0/18b

طول  15سانتيمتر

75/41a

58/40a

5b

17/21a

1/48a

0/57c

0/14c

طول  20سانتيمتر

70/97a

55/83a

5/18b

16/87a

1/50a

0/65b

0/16b

طول  25سانتيمتر

41/87b

30/35b

6/15a

17/20a

1/54a

0/81a

0/20a

بدون هورمون

67/26a

53/38a

5/29a

17/50a

1/51a

0/68a

0/17a

با هورمون

58/24b

43/01b

5/34a

16/54b

1/49a

0/62a

0/16a

تیمار

حروف متفاوت در هر تيمار نشاندهنده اختالف معنيدار در سطح اطمينان  95درصد است.

بر اساس نتايج مقايسه های ميانگين اثرات متقابل،
قلمه های بدون هورمون تهيه شده در اول و پانزدهم اسفند
و همچنين قلمه های هورمون دار تهيه شده در پانزدهم دی،
اول بهمن ،اول و پانزدهم اسفند ،تعداد ريشه بيشتری
نسبت به تيمارهای ترکيبي ديگر داشتند (شکل  .)1طول
ريشه در قلمه های بدون هورمون تهيه شده در اول اسفند و
وزن تر و خشک ريشه در قلمه های بدون و با هورمون

تهيه شده در اول اسفند بهطور معنيداری بيشتر از ديگر
تيمارهای ترکيبي بود (شکل  .) 1تعداد ريشه و وزن تر و
خشک ريشه در قلمههای  25سانتيمتری هورمون دار
بيشتر از تيمارهای ترکيبي ديگر بود (شکل  .)2در تمام
سطح های ترکيبي به استثنای قلمههای  20سانتيمتری
هورمون دار ،طول ريشه يکساني مشاهده شد (شکل .)2
تعداد ريشه در قلمههای  25سانتي متری تهيه شده در اول
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و پانزدهم اسفند و وزن تر و خشک ريشه در قلمههای
 25سانتيمتری تهيه شده در اول اسفند بيشتر از تيمارهای
ترکيبي ديگر بود (شکل  .)3در قلمههای  25سانتيمتری
هورمون دار تهيه شده در پانزدهم دی ،پانزدهم بهمن ،اول و
پانزدهم اسفند و همچنين قلمههای  25سانتي متری بدون
هورمون تهيه شده در پانزدهم اسفند ،تعداد ريشه بيشتری

a
ab
bc

cd

bc

cd

d

بدون هورمون
با هورمون

پانزدهم يکم اسفند پانزدهم يکم بهمن پانزدهم يکم دی
بهمن

اسفند

a

تعداد ریشه

abc
abc

ab

ab
bc

bc
cde

b

بهمن

de
e

b
e

0.8
0.6
0.4

وزن تر ریشه (گرم)

با هورمون

1.0

cde

يکم دی

دی

زمان قلمهگیری

بدون هورمون

bcde

5

a
b
bcd

b

بدون هورمون
با هورمون
bc

b
cd
d

bcd
d

0.2
0.0
پانزدهم

يکم

پانزدهم

يکم

اسفند

اسفند

بهمن

بهمن

زمان قلمهگیری

پانزدهم يکم دی
دی

پانزدهم

يکم

اسفند

اسفند

پانزدهم يکم بهمن پانزدهم يکم دی
بهمن

دی

زمان قلمهگیری
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0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0

وزن خشک ریشه (گرم)

bbc

15

0

اسفند

1.2

b

20
10

پانزدهم يکم اسفند پانزدهم يکم بهمن پانزدهم

دی

bcd

cd
de

cde

de
e

cde
e

بدون هورمون
با هورمون

زمان قلمهگیری

a

25

طول ریشه (سانتی متر)

7
6
5
4
3
2
1
0

در مقايسه با تيمارهای ترکيبي ديگر مشاهده شد (شکل
 .)4قطر ريشه در قلمههای  25سانتي متری هورمون دار
تهيه شده در اول اسفند و قلمه های  20سانتي متری بدون
هورمون تهيه شده در اول اسفند و وزن تر و خشک ريشه
در قلمههای  25سانتي متری هورمون دار تهيهشده در اول
اسفند بيشتر از تيمارهای ترکيبي ديگر بود (شکل .)4
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a
b

bc

c

با هورمون
بدون هورمون

20

25

b
تعداد ریشه

bc

bc

a
a

12
بدون هورمون

8

با هورمون

4
0

25

15

20

15

طول قلمه (سانتیمتر)

طول قلمه (سانتیمتر)

c

0.6

c
d

بدون هورمون
با هورمون

0.8

b

0.4
0.2

وزن تر ریشه (گرم)

bc

1.0

a

0.25
0.20

bc
c

0.15

d

0.10

cd
بدون هورمون
با هورمون

0.05
0.00

0.0
20

25

25

15

وزن خشک ریشه (گرم)

a
b

a

16

طول ریشه (سانتی متر)

7
6
5
4
3
2
1
0

a

a

20

15

20
طول قلمه (سانتیمتر)

طول قلمه (سانتیمتر)
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a

a

8

bc
cdef
cdef

bcd
cdef
def

6

fg
fg
g

4

1.2

طول  25سانتي متر

b

تعداد ریشه

cdef
efg

bcde
cdef

طول  20سانتي متر

10

ab
cdef
cdef
fg

طول  15سانتي متر

1.4

1.0

cd
cde

cdef

cde
cdef

cdefg

cdefg

efg

fg

c

cdef
cde

c

0.8

cdefg

0.6

defg

0.4

g

2

0.2

0

0.0

پانزدهم يکم اسفند پانزدهم يکم بهمن پانزدهم يکم دی
اسفند

بهمن

پانزدهم يکم اسفند

دی

اسفند

پانزدهم

يکم بهمن

بهمن

زمان قلمهگیری

پانزدهم

يکم دی

دی

زمان قلمهگیری

a

طول  15سانتي متر

b
cde
cdef

cd

طول  25سانتي متر

cd
cde
cdef
cdefg

cdef
efg

c
cdefg
fg

cdefg
defg

g

پانزدهم يکم اسفند پانزدهم يکم بهمن
اسفند

بهمن

پانزدهم

وزن خشک ریشه (گرم)

طول  20سانتي متر

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

يکم دی

دی

زمان قلمهگيری
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وزن تر ریشه (گرم)

طول  15سانتي متر
طول  20سانتي متر
طول  25سانتي متر

1.6
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بدون هورمون طول  20سانتي متر

بدون هورمون طول  15سانتي متر

با هورمون طول  15سانتي متر

بدون هورمون طول  25سانتي متر

با هورمون طول  25سانتي متر

با هورمون طول  20سانتي متر

10

بدون هورمون طول  20سانتي متر

بدون هورمون طول  15سانتي متر

با هورمون طول  15سانتي متر

بدون هورمون طول  25سانتي متر

با هورمون طول  25سانتي متر

با هورمون طول  20سانتي متر

2.5
2.0

8

تعداد ریشه

4

1.0
0.5

2

0.0

0
پانزدهم اسفند

يکم اسفند

پانزدهم بهمن

يکم بهمن

پانزدهم دی

پانزدهم اسفند يکم اسفند

يکم دی

زمان قلمهگیری

پانزدهم بهمن

يکم بهمن

پانزدهم دی

يکم دی

زمان قلمهگیری

بدون هورمون طول  20سانتي متر

بدون هورمون طول  15سانتي متر

بدون هورمون طول  20سانتي متر

با هورمون طول  15سانتي متر

بدون هورمون طول  25سانتي متر

با هورمون طول  25سانتي متر

با هورمون طول  20سانتي متر

با هورمون طول  15سانتي متر

2.1

بدون هورمون طول  15سانتي متر
بدون هورمون طول  25سانتي متر

با هورمون طول  25سانتي متر

0.6

با هورمون طول  20سانتي متر

1.2
0.9

وزن تر ریشه (گرم)

1.5

0.4
0.3
0.2

0.6

0.1

0.3

0.0

0.0
پانزدهم اسفند يکم اسفند

پانزدهم بهمن

پانزدهم دی

يکم دی

زمان قلمهگیری

وزن خشک ریشه (گرم)

0.5

1.8

يکم بهمن

قطر ریشه (میلیمتر)

6

1.5

پانزدهم اسفند

يکم اسفند

پانزدهم بهمن

يکم بهمن

پانزدهم دی

يکم دی

زمان قلمهگیری
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بحث
با بررسي عامل زمان ،قلمههای تهيهشده در اول بهمن،
اول و پانزدهم اسفند دارای بيشترين درصد ريشهزايي،
جوانهزني و تعداد ريشه بودند ،اما طول ،قطر و وزن تر و
خشک ريشه در قلمههای تهيهشده در اول اسفند بيشتر بود
(جدول  .)2از داليل اين امر ميتوان به اين موضوع اشاره
کرد که در طول ماههای خواب گياه ،فعاليت فيزيولوژيکي
گياه کم است و از ذخيره کربوهيدرات زيادی برخوردار
است ،بنابراين تهيه قلمه در زمان خواب گياه ،در موفقيت
ريشهزايي مؤثرتر است ( .)Haile et al., 2011در نتيجه،
ميتوان بيان کرد که مقدار کربوهيدرات ذخيرهشده در گياه

در اول بهمن و پانزدهم اسفند پاسخگوی رشد تمام صفات
اندازهگيریشده نبوده  ،اما از آنجا که برای اکثر صفات،
بيشترين مقدار متغيرهای اندازهگيریشده در اول اسفند
مشاهده شد ،ميتوان گفت بيشترين ذخيره کربوهيدرات در
اول اسفند بوده است Haile .و همکاران ( )2011در بررسي
تکثير رويشي  Boswellia papyriferaبه اين نتيجه رسيدند
که قلمههای تهيهشده در بهمن و اسفند از نظر درصد
ريشهزايي ،طول ريشه و ديگر صفات رويشي بهتر از
قلمههای تهيهشده در ارديبهشت بودند.
هورمون اکسين از طريق تحريک آغازندههای ريشه
موجب توليد ريشههای نابجا در قلمههای ساقه ميشود
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( .)Hartmann et al., 1977با بررسي دو عامل هورمون و
زمان قلمهگيری ،استفاده از هورمون برای تعدادی از
زمانهای قلمهگيری موجب افزايش و در برخي ديگر
موجب کاهش تعداد ريشه شده بود (شکل  .)1در واقع علت
اين امر را ميتوان با تغييرات فصلي سطحهای اکسين
درونزای گياه در ارتباط دانست ،بهطوریکه با کاهش
فعاليتهای متابوليسمي در طول فصل سرد ،مقدار اکسين
درونزای گياه کاهش و در فصل گرم (رشد) اين مقدار
افزايش مييابد .بنابراين ،در فصلهای سرد غلظت بيشتر و
در فصلهای گرم ،غلظت کمتر برای رشد گياه مناسبتر
است ( .)Bartolini et al., 1986از داليل روند کاهشي و
افزايشي استفاده از هورمون در اول دی تا پانزدهم بهمن
ميتوان به نوسانهای دمايي (نوسانهای دمايي در استان
خوزستان زياد است) و تأثير آن بر گياه مادری (تغيير در
مقدار سطحهای اکسين درونزا) اشاره کرد .همچنين ،قابل
ذکر است که در اسفند که دمای هوا افزايش پيدا ميکند ،بر
مقدار سطحهای اکسين درونزای گياه افزوده ميشود .در
اين پژوهش نيز قلمههای بدون هورمون تهيهشده در اول
اسفند با بهرهگيری از مقدار اکسين درونزای گياه توانستند
موجب افزايش تعداد ريشه شوند .روند کاهشي تعداد ريشه
در قلمههای بدون هورمون تهيهشده در پانزدهم اسفند حاکي
از آن بود که مقدار بهينه سطحهای اکسين درونزا در اول
اسفند بوده است .غلظتهای زياد اکسين بر طويل شدن
ريشه تأثير منفي ميگذارد ( .)Khoshkhoy, 2007در اين
پژوهش نيز گياه با استفاده از اکسين درونزای توليدشده در
اول اسفند (بدون بهرهگيری از اکسين خارجي) موجب
افزايش طول ريشه شده بود (شکل  .)2با توجه به
نوسانهای دمايي ذکرشده و تأثير آن بر گياه مادری از
طريق تغيير در ميزان کربوهيدراتها ،سطحهای اکسين
درونزا و عاملهای ديگر رشد ،استفاده از هورمون در
بعضي از زمانهای قلمهگيری با افزايش انتقال کربوهيدرات
به انتهای قلمه و افزايش هيدروليز مواد غذايي ( Hartmann
 ،)et al., 1977موجب افزايش وزن تر و خشک ريشه شده
بود (شکلهای  3و .)4

اثر زمان قلمهگيری ،طول قلمه و ...

با بررسي اثر اصلي طول قلمه ،بيشترين وزن تر و
خشک ريشه و تعداد ريشه در قلمههايي  25سانتيمتری و
بيشترين درصد ريشهزايي و جوانهزني در قلمههای  15و
 20سانتيمتری مشاهده شد (جدول Palanisamy .)2
و  )1997( Kumarدر بررسي ريشهزايي Azadirachta
 indicaگزارش کردند که درصد ريشهزايي با کاهش طول،
کم ميشود ،بهطوری که قلمههای پنج سانتيمتری فاقد
ريشهزايي بودند و بيشترين ريشهزايي در قلمههايي 25
سانتيمتری مشاهده شد .همچنين ،تعداد ريشه ،وزن تر و
خشک ريشه در قلمههايي با طول بيشتر ،حداکثر بود .آنها
ذکر کردند که سطحهای اکسين درونزا ،مقدار کربوهيدراتها
و عاملهای ديگر توليد ريشه ممکن است در قلمههايي
کوتاهتر ،کمتر باشد که از نظر تعداد ريشه ،وزن تر و خشک
ريشه با نتايج اين پژوهش همخواني دارد ،اما از نظر درصد
ريشهزايي و جوانهزني با نتايج حاصل از اين پژوهش
مطابقت ندارد .با بررسي دو عامل هورمون و طول قلمه
ميتوان ذکر کرد که در قلمههای بلندتر مقدار کربوهيدراتها
و عاملهای ديگر توليد ريشه بيشتر بود و استفاده از
هورمون اکسين موجب انتقال اين عاملها به انتهای قلمه و
در نهايت موجب افزايش صفات مورد بررسي شده بود
(شکلهای  6 ،5و  .)7با بررسي دو عامل طول قلمه و زمان
قلمهگيری نيز ميتوان به اين موضوع اشاره کرد که در
قلمههای بلندتر ،مقدار ذخيره کربوهيدراتها و عاملهای
ديگر رشد بيشتر بود و در اسفند ،وضعيت گياه از نظر
کربوهيدراتها و ديگر عاملها بهتر بود .بنابراين ،در مجموع
تقابل اين دو عامل موجب رشد بيشتر صفات مورد اشاره
شده بود (شکلهای  10 ،9و .)11
نتايج اثر اصلي تيمار هورمون نشان داد که قلمههای
بدون هورمون دارای درصد ريشهزايي ،جوانهزني و طول
ريشه بيشتری بودند (جدول  .)2هورمون اکسين همراه با
ريزوکالين نقش مهمي در آغازش و تمايزيابي ريشه ايفا
ميکند .هورمون اکسين موجب جابهجايي ريزوکالينهای
متحرک به مناطق ريشهزايي و در نهايت موجب فعال شدن
آنها در اين نواحي ميشود (.)Hartmann et al., 1997
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Abstract
Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand-Mzt. is a shrub that is height of about 1-2 meters. To
study vegetative propagation of Vitex pseudo-negundo experimental was conducted using a 6 ×
3 × 2 factorial design based on completely randomized design with 4 replications and 30
cuttings per treatment in Behbahan municipalities' greenhouse. The experiment factors included:
Cutting time at 6 levels (22 December and 5 January, 21 January and 4 February, 20 February
and 6 March), Cutting length at 3 levels (15, 20 and 25 cm) and NAA hormone at 2 levels (with
hormones and hormone-free). Results showed that the cuttings taken in 21 January, 20 February
and 6 March have the highest rooting and germination percent and root number. The highest
(rooting and germination percent) and (root number and root dry and fresh weight) were
observed in length cuttings of 15, 20 cm and 25 cm respectively. The interaction effect of
hormone and cutting time and cutting length, indicator being more dry weight, fresh weight and
root diameter in cuttings with hormone taken in 20 February with a length of 25 cm. The use of
hormone has the negative effect on rooting and germination percent and root length. In this
study, the best result was achieved for cuttings taken in 20 February, with a length of 25 cm and
without the use of hormones.
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