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 چکیده
در قالب  (.Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand-Mzt) بنگرودرختچه  غيرجنسيرو با هدف بررسي تکثير  پژوهش پيش

. شدقلمه در هر تکرار در گلخانه شهرداری بهبهان انجام  30تصادفي در چهار تکرار و  کامالً فاکتوريل بر مبنای طرح آزمايش

و پانزدهم اسفند(، طول  اولو پانزدهم بهمن،  اولو پانزدهم دی،  اول) سطح ششدر  گيری زمان قلمهشامل  های مورد آزمايش عامل

. ندبود)با هورمون و بدون هورمون( سطح  دودر  (NAAاسيد ) استيک نفتالين متر( و هورمونسانتي 25 و 20، 15)سطح  سهدر قلمه 

زني و تعداد زايي، جوانهترين درصد ريشهاسفند و پانزدهم اسفند دارای بيش اولبهمن،  اولدر  شده تهيههای نتايج نشان داد که قلمه

و بيشترين تعداد ريشه و وزن تر و خشک  یمترسانتي 20و  15های زني در قلمهزايي و جوانهبيشترين درصد ريشه بودند.ريشه 

بيشتر بودن وزن تر، وزن دهنده  نشانگيری و طول قلمه، اثر متقابل هورمون، زمان قلمه مشاهده شد. یمترسانتي 25های ريشه در قلمه

زايي، درصد ريشه براستفاده از هورمون . بوداسفند  اولدر  شده تهيه دار هورمونمتری  سانتي 25های خشک و قطر ريشه در قلمه

و در اوايل اسفند  شده تهيهمتری  سانتي 25های قلمه مربوط بهبهترين نتيجه  ،در اين مطالعه. داشتثير منفي أريشه ت طول زني وجوانه

 .بودبدون استفاده از هورمون 

 

 .، وزن خشکقلمه، غيرجنسي تکثير، هبهانب :یدیکل هایهواژ

 
  مقدمه

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

Mzt.) و دارای  يک تا دو متر ای است به ارتفاعدرختچه
 ،گونهاين های آذين پانيکول بزرگ انتهايي است. برگ گل

 هفتندرت  و به پنجای زيبا با به شکل پنجههای بلند دمبرگ
گونه اين  .(Mozaffarian, 2005) داردای برگچه سرنيزه

و در درمان آکنه، آمنوره،  داردخواص دارويي زيادی نيز 
 مورد روالکتينوماهيپرپديسمنوره نارسايي جسم زرد و 

 بنگرو. (Tandon & Guota, 2005) گيرداستفاده قرار مي
های وسيعي در ايران ازجمله در استان دارای پراکنش

سفيد، گچساران، شمال شرقي  همدان، لرستان، خوزستان )لپ
گل، بستر رودخانه خيرآباد شرق بهبهان(، فارس،  هفت
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 استهرمزگان، بلوچستان، خراسان، سمنان و يزد 
(Mozaffarian, 2005). ويژه های مربوطه بهسازمان

گونه در مناطق اين کاشت  بهها گرايش زيادی شهرداری
  .مساعد دارند

وسيله بذر اطالعات دقيقي  در رابطه با تکثير اين گونه به
از اين  ایگونه در مورد، اما در مطالعاتي که نيستموجود 
وسيله بذر  تکثير بهانجام شد،  (Vitex doniana)جنس 

زايي با ريشه (.Dako et al., 2014) شدسخت گزارش 
های ساقه يک گام اساسي در تکثير است. قلمهاستفاده از 

هايي شبيه هايي با ويژگيمنجر به توليد پايه غيرجنسيتکثير 
اقتصادی و تجاری دارای نظر شود که از پايه مادری مي

وسيله بذر منجر که تکثير بهصورتيدر اهميت فراواني است. 
 همينبه .(Kochhar et al., 2008) شود ميبه تنوع ژنتيکي 

وسيله قلمه به غيرجنسيتکثير  ،بنگروازدياد منظور  به، دليل
 قرار گرفته است.  مورد توجهساقه 

 برزيادی  تأثيرگيری زمان قلمه ،در برخي موارد
عنوان يک عامل کليدی تواند بهها دارد و ميزايي قلمه ريشه

گيری زمان قلمه شمار آيد. ههای گياهان بزايي قلمه در ريشه
 ,.Abdou et al) استبا شرايط فيزيولوژيکي گياه در ارتباط 

ها مانند برگ نو در هر زماني از در بعضي از گونه (.2004
اما در برخي ديگر  ،د،نشو ميدار خوبي ريشه ها بهقلمه ،سال

گيری در اواخر بهار نتيجه بهتری نسبت به قلمه ،مانند زيتون
 تهيه(. Troncoso et al., 1988گيری در زمستان دارد )قلمه
 Boswellia papyrifera زايي ريشه بر اسفندبهمن و در  قلمه

همچنين،  .(Haile et al., 2011)ی داشت مؤثرنتايج 
های افزايش رويشي قلمهمنجر به  در اوايل بهار گيری قلمه

در (. Aboutalebi & Tafazoli, 2006) ليموشيرين شد
 ،(Picea pungens) نوئل آبي غيرجنسيبررسي ازدياد 

 شداين گونه اعالم  تهيه قلمهزمان مناسبي برای  اسفنداوايل 
(Reezi et al., 2006 .) 

های که در موفقيت و کيفيت نهالديگری ی ها عاملاز 
توان به اندازه و ابعاد قلمه اشاره گذار است، مي تأثيرتوليدی 

زايي ريشه برای(. Bagheri et al., 2010) کرد
سانتي 25های استفاده از قلمه،  Azadirachta indicaبهينه

 تر بودمؤثرمتری سانتي 12و  پنجهای  قلمهنسبت به  یمتر
(Palanisamy & Kumar, 1997).  درPopulus caspica 

 20و  15نسبت به دو طول  یمترسانتي 25های قلمه
 ,Asadi & Ghasemi) زايي بهتری داشتند يشهرمتری سانتي

 بر یمتر سانتي 20های استفاده از قلمه .(2007
همراه  بهی را مؤثرنتايج نيز   Duranta repensزايي ريشه
 (. Ibironke, 2013) داشت

های معيني غلظت ،در گياهان نابجاهای برای توليد ريشه
اکسين در گياهان ويژه  بهرشد طبيعي  کننده تنظيماز مواد 

اکسين موجب طويل  .(Khoshkhoy, 2007ضروری است )
(. Teale et al., 2005شود )شدن، تقسيم و تمايز سلولي مي

اين نکته قابل ذکر است که مصرف هورمون بيش از  ،همچنين
ها بر افزايش هزينه عالوه ،زاييحد نياز گياه در زمان ريشه

 Ersoy) شود ميموجب برهم خوردن تعادل هورموني در گياه 

& Aydin, 2008.)  های  قلمه زاييريشهدر بررسي
Ricinodendron heudelotti، استفاده از ها با  تيمار قلمه

 بيشتر از یهاغلظت در (NAA) اسيد استيک نفتالينهورمون 
 شدزايي يشهر موجب کاهش نرخ گرم در ليترميلي 100

(Tchinda et al., 2013).  نابجاهای توليد ريشهارزيابي در 
ها با تيمار قلمه  Centaurea tchihatcheffiiهای در قلمه

 1000و  500غلظت  اب اسيد استيک نفتاليناستفاده از هورمون 
 .(Ozel et al., 2006) زايي نداشتريشه گونه هيچام  پي پي

گيری، طول زمان قلمه مانند هايي عاملبا توجه به اهميت 
زايي و ريشه بر ها آن تأثيرهای رشد و قلمه و هورمون

اين  تأثيررو  پژوهش پيشرشد گياهي، در ديگر ی ها عامل
 بنگروهای ساقه زني قلمهزايي و جوانهريشه بر ها عامل

 .شدبررسي 
 

 هامواد و روش
 مطالعه موردمنطقه 

واقع در در نهالستان شهرداری بهبهان )رو  پژوهش پيش
. اين منطقه در انجام شدجنوب شرقي استان خوزستان( 

و طول شرقي  30˚ 39΄ 38˝و 33˚ 38΄ 53˝عرض شمالي 
بر اساس آمار واقع شده است.  50˚ 10΄ 25˝و 50˚ 9΄ 37˝
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درجه ايستگاه سينوپتيک و هواشناسي بهبهان، متوسط 
و ميانگين  گراددرجه سانتي 85/28منطقه،  ساالنهحرارت 
مطلق  کمينه و بيشينه. متر استميلي 330 ساالنهبارش 

اين منطقه است. درجه سانتيگراد  -3و  60/50دمای هوا 
دارای آب و هوای خشک و بر  ،بر اساس ضريب آمبرژه

جزء مناطقي با آب و  ،دومارتنطبق ضريب خشکسالي 
 .(Basiri et al., 2011) شود ميخشک محسوب  هوای نيمه

 پژوهش روش
 هایسالمورد گونه بنگرو طي در  رو پژوهش پيش

اين شد. انجام در گلخانه شهرداری بهبهان  1394تا  1393
( بر مبنای 3  ×6× 2آزمايش در قالب يک طرح فاکتوريل )

. شدتايي اجرا 30تصادفي در چهار تکرار  کاملطرح 
اين آزمايش شامل زمان برداشت قلمه در شش  یتيمارها
اسفند(، طول قلمه  و بهمن های دی،ماهو پانزدهم  اولسطح )

 & Asadi) متر(سانتي 25و  20 ،15سه سطح )در 

Ghasemi, 2007) ، هورمونNAA در دو سطح )با هورمون 
 سال گذشته شده چوبيهای شاخه . ازبودندبدون هورمون( و 

واقع در اطراف  دارای فنوتيپ يکسان های مادریپايه
 (کيلومتری جنوب شرقي بهبهان 10علي ) روستای امامزاده

متر  ميلي 15تا  10متر با قطر سانتي 45 هايي به طولقلمه
 25 و 20 ،15های مورد نظر )طول ،سپس .تهيه شد

هر يک از  . الزم به ذکر است کهندشدمتر( از آن جدا  سانتي
از مشخص  پس ها حاوی حداقل سه جوانه سالم بود. قلمه

 ،هاتايي از قلمه30مارهای ترکيبي، برای هر تکرار کردن تي
طول مورد نظر از قلمه گياه  سهنوع تيمار يکي از  با توجه به

هايي که دارای تيمار هورمون برای آن دسته از قلمه .شدجدا 
و در نهايت  شدها به هورمون آغشته  قلمهانتهای بودند، 

در  ماه دی اولاز  ترتيب به های مورد نظردر زمان هاقلمه
آبياری سيستم آبياری از  برایفضای گلخانه کاشته شدند. 

ها دقيقه و شب 45هر  روزهاکه  نحویبه ،شداستفاده  پاشمه
دمای . شدآبياری انجام  ،ثانيه 20 مدتهر يک ساعت به 

 ± 1ها  يگراد و شبدرجه سانت 22 ± 1گلخانه در طول روز 

ها با ه. رطوبت نسبي در اطراف قلمبودگراد درجه سانتي 19

درصد  90تا  85به ميزان سنج  رطوبتاستفاده از دستگاه 
 تنظيم شد. 

 4/1خاک زراعي،  4/1ها حاوی بستر کاشت قلمه
 باالی قلمه به ماسه بود. برش 4/2کمپوست و  ورمي

متر با اولين جوانه فاصله سانتي يک تا دوکه حدود  صورتي 
صورت  برش پايين قلمه بهداشته باشد، به شکل صاف و 

های قارچي، از عفونتجلوگيری منظور  به. مورب زده شد
ثانيه در محلول بنوميل يک در هزار قرار  45رای ها ب قلمه

هايي قلمهمتر از قسمت انتهايي سانتي دو. حدود داده شدند
با غلظت  NAA، به هورمون که دارای تيمار هورمون بودند

ها در مهسپس قل، ندگرم در ليتر آغشته شدميلي 500
 هفتمتر و عرض سانتي 20به طول  اتيلني پلي های کيسه

 که يک جوانه انتهايي از صورتي به، کاشته شدند مترسانتي
خاک قرار گيرد.  خاک بيرون مانده و بقيه آن در داخل

ل يبنومکش  قارچوسيله روز يکبار به 20 هرمحيط آزمايش 
روز بود.  90آزمايش  مجموع طول دوره. شدضدعفوني 

ها شسته و هر قلمه ،گيری اندازهاز  پيشالزم به ذکر است که 
در  شده متغيرهای برداشتگونه گل و الی از آن جدا شد. 

زني، درصد درصد جوانه از: بودند اين آزمايش عبارت
قطر ريشه، طول ريشه، تعداد ريشه، وزن تر و  زايي،ريشه

 اولها )اولين سری قلمهاز خارج کردن  پسخشک ريشه. 
های الزم به گيری اندازه برایها قلمهاز بستر کاشت، ( ماه دی

 پس ،های کاشت زمان سايردر مورد  .آزمايشگاه منتقل شدند
طول  .شد تکرارهمين مراحل  ،از اتمام طول دوره آزمايش

در ابتدای متر و قطر ريشه  کش برحسب سانتيريشه با خط
منظور به گيری شد. متر اندازه با کوليس برحسب ميليريشه 

مساوی يا ها  آن هايي که قطرتعداد ريشه، ريشهشمارش 
برای محاسبه . شدند شمارش ،متر بود ميلي  از يک بزرگتر
های بر تعداد قلمهزده  جوانههای تعداد قلمه ،زنيجوانهدرصد 
. شدضرب  100و حاصل آن در عدد  تقسيم شده کاشته

های تعداد قلمه ،زاييريشه برای محاسبه درصد ،همچنين
تقسيم و حاصل در  شده کاشتههای بر تعداد قلمه زده ريشه
ريشه گيری وزن خشک اندازه منظور بهضرب شد.  100عدد 
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ساعت  24 مدتسانتيگراد و درجه  105 در دمای آوناز 
  .(Emami, 1996) شداستفاده 

 هاتحلیل دادهتجزیه و 
 نسخه SPSS افزار نرمها از همنظور تجزيه و تحليل دادبه

 ها با استفاده از آزموننرمال بودن داده .شداستفاده  21
. اثرات اصلي و متقابل شدبررسي  سميرنوف -کولموگروف

 کامالًفاکتوريل بر مبنای طرح آزمايش تيمارها با استفاده از 
گانه از آزمون چندهای  مقايسهبرای تصادفي بررسي شد. 

 استفاده شد.  درصد 95 اطمينان سطح در دانکن
 

  نتایج

حاکي از شده  گيری اندازههای  تجزيه واريانس مشخصه
زني  زايي و درصد جوانه دار هورمون بر درصد ريشه اثر معني

. اثر زمان (1)جدول  درصد بود 99 اطميناندر سطح 

 دار بود معنيهای مورد مطالعه  گيری بر تمام مشخصه قلمه
(01/0p < طول قلمه به .) های  مشخصه ،داری صورت معني

زني و وزن تر و  زايي، تعداد ريشه، درصد جوانه درصد ريشه
اثر متقابل (.  > 01/0p)تحت تأثير قرار داد را خشک ريشه 

گيری بر تعداد و طول ريشه  دار هورمون و زمان قلمه معني
درصد و بر وزن تر و خشک ريشه در  95 اطميناندر سطح 

های تعداد،  هدرصد مشاهده شد. مشخص 99 اطمينانسطح 
داری تحت  صورت معني طول و وزن تر و خشک ريشه به

 01/0p)تأثير اثر متقابل هورمون و طول قلمه قرار گرفتند 

طول قلمه نيز بر تعداد ريشه × گيری  . زمان قلمه( >
(05/0p <  و وزن تر و خشک ريشه )(01/0p < )  اثر

ابل تمام اثر متقنشان داد که  همچنين، نتايجدار داشت.  معني
های تعداد، قطر و  مشخصه برفقط مورد مطالعه  های عامل

 (. > 01/0p) دار بود معنيوزن تر و خشک ريشه 
 

 بنگرودر  گیری و طول قلمههای هورمون، زمان قلمهبررسی تحت تیمار تجزیه واریانس صفات مورد -1جدول 

 منابع تغییرات

 میانگین مربعات

 زنیدرصد جوانه تعداد ریشه زاییدرصد ریشه
وزن تر 

 ریشه

 وزن خشک

 ریشه
 قطر ریشه طول ریشه

951/3871** هورمون  000/19 ns **028/2934  015/0 ns 003/0 ns *107/184  047/0 ns 

 گيریقلمه زمان
**819/3413  

 

**286/197  **016/5745  **696/10  **672/0  **095/576  **496/7  

130/11545** قلمه طول  **556/255  **422/15931  **752/7  **453/0  483/14 ns 499/0 ns 

 زمان × هورمون

 گيری قلمه
561/501 ns *935/42  040/565 ns **450/1  **092/0  *033/62  236/0 ns 

442/287 قلمه طول × هورمون ns **821/78  273/217 ns **793/3  **225/0  **525/191  523/0 ns 

 × گيریقلمه زمان

 قلمه طول
935/344 ns *448/27  528/541 ns **514/1  **094/0  ns 217/29 222/0 ns 

 زمان × هورمون

 قلمه طول × گيری قلمه
343/181 ns **642/81  260/116 ns **859/1  **118/0  379/47 ns **472/0  

545/299 ی آزمايشخطا  449/16  448/393  349/0  022/0  662/30  201/0  
  دارغيرمعني ns ؛درصد 95اطمينان دار در سطح معني * ؛درصد 99اطمينان دار در سطح معني **
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 ياثر اصل های سطح مربوط به های يانگينممقايسه  نتايج
 چنانچهشده است.  هئارا 2مورد مطالعه در جدول  های عامل

 پانزدهم دی، های تاريخ در شده تهيه های قلمه ،شود مي مشاهده
 درصد زني، جوانه درصد ،اسفند و پانزدهم اول نيز و بهمن اول

 ی ديگرهازمان به نسبت بيشتری ريشه تعداد و زايي ريشه
 طول،دارای  اسفند اول درشده  تهيه های قلمههمچنين، . داشتند

 ديگر هایزمان به نسبت بيشتری ريشه خشک و تر وزن و قطر

 ،متر سانتي 20 و 15 طول دارای های قلمه. بودند گيری قلمه
 طول با های قلمه و بيشتر زايي ريشه درصد و زني جوانه درصد

 بيشتری ريشه خشک وزن و تر وزن تعداد، ،متر سانتي 25
داری بين  ، اما تفاوت معنيداشتند ی ديگرهاطول به نسبت
طول و قطر ريشه مشاهده نشد.  نظرهای مختلف قلمه از  طول

 درصد بر داری اثر منفي معني هورموناستفاده از ، همچنين
  .داشت ريشه طول و زايي ريشه درصد زني، جوانه

 

 مورد مطالعه متغیرهایبر  ها عاملاثرات اصلی  های سطحمقایسه میانگین  -2جدول 

 تیمار
زنی جوانه

 )درصد(

زایی  ریشه

 (درصد)

تعداد 

 ریشه

طول ریشه 

 متر()سانتی

قطر ریشه 

 متر()میلی

وزن تر 

 ریشه )گرم(

وزن خشک 

 ریشه )گرم(

30/49 دی اولگيری در قلمه c 17/39 b 32/4 b 57/16 bc 50/1 c 61/0 b 15/0 b 

25/56 دیگيری در پانزدهم قلمه bc 56/40 b 59/5 a 79/15 c 33/1 e 46/0 c 12/0 c 

47/78 بهمن اولگيری در قلمه a 53/56 a 61/5 a 70/16 bc 41/1 d 61/0 b 15/0 b 

91/42 بهمنگيری در پانزدهم قلمه c 19/33 b 87/4 b 79/16 b 51/1 c 65/0 b 17/0 b 

44/79 اسفند اولگيری در قلمه a 39/61 a 25/6 a 34/20 a 80/1 a 01/1 a 25/0 a 

14/70 اسفندگيری در پانزدهم قلمه ab 33/58 a 58/5 a 52/17 b 59/1 b 70/0 b 18/0 b 

41/75 مترسانتي 15طول  a 40/58 a 5b 21/17 a 48/1 a 57/0 c 14/0 c 

97/70 مترسانتي 20طول  a 83/55 a 18/5 b 87/16 a 50/1 a 65/0 b 16/0 b 

87/41 مترسانتي 25طول  b 35/30 b 15/6 a 20/17 a 54/1 a 81/0 a 20/0 a 

26/67 هورمون بدون a 38/53 a 29/5 a 50/17 a 51/1 a 68/0 a 17/0 a 

24/58 هورمونا ب b 01/43 b 34/5 a 54/16 b 49/1 a 62/0 a 16/0 a 

 درصد است. 95اطمينان  دار در سطحمعنياختالف دهنده  نشاندر هر تيمار  متفاوتحروف 

 

اثرات متقابل، ميانگين  های مقايسهنتايج بر اساس 
 اسفندو پانزدهم  اولدر  شده تهيههای بدون هورمون  قلمه

در پانزدهم دی، شده  تهيهدار  هورمونهای  و همچنين قلمه
 یبيشترتعداد ريشه  ،اسفندو پانزدهم  اولبهمن،  اول

(. طول 1شکل ) داشتندديگر نسبت به تيمارهای ترکيبي 
و  اسفند اولدر شده  تهيههای بدون هورمون ريشه در قلمه

های بدون و با هورمون وزن تر و خشک ريشه در قلمه

بيشتر از ديگر داری طور معنيبه اسفند اولدر شده  تهيه
(. تعداد ريشه و وزن تر و 1 شکلترکيبي بود ) تيمارهای

 دار ی هورمونمترسانتي 25های خشک ريشه در قلمه
در تمام (. 2 شکلبود )ديگر ترکيبي تيمارهای بيشتر از 

ی مترسانتي 20های قلمه استثنای ترکيبي به های سطح
(. 2شکل ) مشاهده شد ييکسان طول ريشه ،دار هورمون

 اولدر شده  تهيهمتری  سانتي 25های تعداد ريشه در قلمه
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های و وزن تر و خشک ريشه در قلمه اسفندو پانزدهم 
تيمارهای بيشتر از  اسفند اولدر شده  تهيهمتری  سانتي 25

متری  سانتي 25های در قلمه(. 3  شکلبود )ديگر ترکيبي 
و  اولدر پانزدهم دی، پانزدهم بهمن، شده  تهيه دار هورمون
بدون متری  سانتي 25های و همچنين قلمه اسفندپانزدهم 
ی بيشترتعداد ريشه  ،اسفنددر پانزدهم شده  تهيههورمون 

شکل ) ديگر مشاهده شد تيمارهای ترکيبي در مقايسه با
 دار هورمونمتری  سانتي 25های قطر ريشه در قلمه(. 4

بدون متری  سانتي 20های  و قلمه اسفند اولدر شده  تهيه
و وزن تر و خشک ريشه  اسفند اولدر شده  تهيههورمون 
 اولدر شده  تهيه دار هورمونمتری  سانتي 25های در قلمه

 (.4 شکلبود ) ديگر ترکيبيتيمارهای بيشتر از  اسفند
 
 
 

 
 
 
 

         
 

             ریشه ، طول، وزن تر و وزن خشکگیری بر تعدادهورمون و زمان قلمه کنش برهم -1 شکل  

   
 

cd
bc

bc
bc

a

abc

d

ab
ab

cd

ab abc

0
1
2
3
4
5
6
7

يکم دی پانزدهم

دی

يکم بهمن پانزدهم

بهمن

يکم اسفند پانزدهم

اسفند

زمان قلمه گیری

شه
 ری

داد
تع

بدون هورمون
با هورمون

cde de cd

a

bc

e e

cde

de

b
cde

0

5

10

15

20

25

يکم دی پانزدهم

دی

يکم بهمن پانزدهم

بهمن

يکم اسفند پانزدهم

اسفند

زمان قلمه گیری

تر(
ی م

انت
)س

شه 
 ری

ول
ط

بدون هورمون
با هورمون

b

d
bcd

b

a

b
d

cd
bc

bcd

0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3

يکم دی پانزدهم

دی

يکم بهمن پانزدهم

بهمن

يکم

اسفند

پانزدهم

اسفند

زمان قلمه گیری

رم(
 )گ

شه
 ری

ک
خش

زن 
و بدون هورمون

با هورمون

b

e
bcde

b

a

bc

e

de
bcd

cde

b

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2

يکم دی پانزدهم

دی

يکم

بهمن

پانزدهم

بهمن

يکم

اسفند

پانزدهم

اسفند

زمان قلمه گیری

رم(
 )گ

شه
 ری

 تر
زن

و

بدون هورمون
با هورمون



 گيری، طول قلمه و ...اثر زمان قلمه                                                                                                                                                           42

 
 

    
 

 ریشه خشک، طول، وزن تر و وزن هورمون و طول قلمه بر تعداد کنش برهم -2شکل 

 

    
 

 
 ریشه ، وزن تر و وزن خشکگیری بر تعدادطول قلمه و زمان قلمه کنش برهم -3شکل 
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 ریشه ، قطر، وزن تر و وزن خشکگیری بر تعدادطول قلمه و زمان قلمه ،هورمون کنش برهم -4شکل 

 

 بحث

بهمن،  اولدر  شده تهيههای قلمه ،بررسي عامل زمان با
 ،زاييدرصد ريشه بيشتريندارای  اسفندو پانزدهم  اول

اما طول، قطر و وزن تر و  ،بودند و تعداد ريشه زني جوانه
بيشتر بود  اسفند اولدر  شده تهيههای خشک ريشه در قلمه

توان به اين موضوع اشاره از داليل اين امر مي (.2جدول )
 فيزيولوژيکيفعاليت  ،های خواب گياهکرد که در طول ماه

برخوردار زيادی از ذخيره کربوهيدرات  و است کمگياه 
در موفقيت قلمه در زمان خواب گياه،  تهيه بنابراين ،است
 ،در نتيجه (.Haile et al., 2011) استتر مؤثرزايي  ريشه

در گياه شده  ذخيرهکربوهيدرات  مقدارکه  کردتوان بيان مي

 پاسخگوی رشد تمام صفات  اسفندبهمن و پانزدهم  اولدر 

 ،اما از آنجا که برای اکثر صفات ، نبودهشده  گيری اندازه
 اسفند اولشده در  گيریمتغيرهای اندازه مقدار بيشترين
ذخيره کربوهيدرات در  بيشترينتوان گفت ، ميشدمشاهده 

در بررسي ( 2011)و همکاران  Haile بوده است. اسفند اول
به اين نتيجه رسيدند  Boswellia papyriferaتکثير رويشي 

از نظر درصد  اسفندبهمن و در  شده تهيههای که قلمه
زايي، طول ريشه و ديگر صفات رويشي بهتر از  ريشه
  بودند. ارديبهشتدر  شده تهيههای  قلمه

های ريشه هورمون اکسين از طريق تحريک آغازنده
 شود ميهای ساقه در قلمه نابجاهای  موجب توليد ريشه
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(Hartmann et al., 1977 .) با بررسي دو عامل هورمون و
، استفاده از هورمون برای تعدادی از گيری زمان قلمه

گيری موجب افزايش و در برخي ديگر های قلمه زمان
در واقع علت  (.1شکل ) بوده شدموجب کاهش تعداد ريشه 

اکسين  های سطحفصلي توان با تغييرات اين امر را مي
با کاهش  که طوری ، بهگياه در ارتباط دانست یزا درون

اکسين  مقدار ،های متابوليسمي در طول فصل سردفعاليت
 مقداری گياه کاهش و در فصل گرم )رشد( اين زا درون

سرد غلظت بيشتر و  های فصلدر  ،بنابراين .يابدافزايش مي
تر  مناسبرشد گياه  برایغلظت کمتر  ،گرم های فصلدر 
از داليل روند کاهشي و (. Bartolini et al., 1986) است

 بهمندی تا پانزدهم  اولافزايشي استفاده از هورمون در 
در استان  دمايي های نوساندمايي ) های نوسانتوان به مي

)تغيير در آن بر گياه مادری  تأثير( و زياد استخوزستان 
قابل  ،همچنين. کرداشاره ( زا دروناکسين  های سطح مقدار

بر ، کند افزايش پيدا ميکه دمای هوا  اسفند در ذکر است که
. در شودافزوده ميگياه ی زا دروناکسين  های سطح مقدار

 اولدر  شده تهيههای بدون هورمون اين پژوهش نيز قلمه
ند توانست ی گياهزا دروناکسين  مقداريری از گبا بهره اسفند

روند کاهشي تعداد ريشه . شوندموجب افزايش تعداد ريشه 
حاکي  اسفنددر پانزدهم  شده تهيههای بدون هورمون  در قلمه
 اولدر  زا دروناکسين  های سطحبهينه  مقدارکه  بوداز آن 
طويل شدن  برهای زياد اکسين غلظتبوده است.  اسفند

در اين  .(Khoshkhoy, 2007گذارد )منفي مي تأثيرريشه 
در شده  توليدی زا درونپژوهش نيز گياه با استفاده از اکسين 

موجب گيری از اکسين خارجي( )بدون بهره اسفند اول
با توجه به  .(2)شکل  بوده شدافزايش طول ريشه 

از  آن بر گياه مادری تأثيرو  ذکرشدهدمايي  های نوسان
اکسين  های سطحها، طريق تغيير در ميزان کربوهيدرات

هورمون در از استفاده  رشد، ديگر یها عاملو  زا درون
افزايش انتقال کربوهيدرات با گيری  های قلمهبعضي از زمان
 Hartmannو افزايش هيدروليز مواد غذايي )به انتهای قلمه 

et al., 1977 ،) هشدموجب افزايش وزن تر و خشک ريشه 
  .(4و  3 های شکل) بود

 و وزن تر بيشترين طول قلمه، اصليبا بررسي اثر 
 ی ومترسانتي 25هايي در قلمه و تعداد ريشه خشک ريشه

و  15های  زني در قلمهزايي و جوانهدرصد ريشه بيشترين
 Palanisamy.(2)جدول  شدمشاهده  یمترسانتي 20

 Azadirachtaزايي در بررسي ريشه Kumar  (1997)و

indica زايي با کاهش طول، گزارش کردند که درصد ريشه
فاقد  یمترسانتي پنجهای که قلمه طوریبه ،شود کم مي

 25هايي زايي در قلمهريشه بيشترين زايي بودند و ريشه
تعداد ريشه، وزن تر و  ،همچنين .مشاهده شد یمترسانتي

 ها آنحداکثر بود.  ،هايي با طول بيشترمهلخشک ريشه در ق
ها کربوهيدرات مقدار، زا دروناکسين  های سطحکه  کردندذکر 
هايي توليد ريشه ممکن است در قلمه ديگر یها عاملو 

از نظر تعداد ريشه، وزن تر و خشک  که باشد کمتر ،تر کوتاه
درصد نظر اما از  ،دارد خواني ريشه با نتايج اين پژوهش هم

حاصل از اين پژوهش زني با نتايج زايي و جوانهريشه
 بررسي دو عامل هورمون و طول قلمه بامطابقت ندارد. 

 هاکربوهيدرات مقدار بلندترهای در قلمه توان ذکر کرد که مي
و استفاده از  بودتوليد ريشه بيشتر ديگر ی ها عاملو 

و به انتهای قلمه  ها عاملهورمون اکسين موجب انتقال اين 
 بوده شد بررسيمورد در نهايت موجب افزايش صفات 

با بررسي دو عامل طول قلمه و زمان  .(7و  6، 5 های )شکل
توان به اين موضوع اشاره کرد که در نيز مي گيری قلمه
 یها عاملها و ذخيره کربوهيدرات مقدار بلندتر،های  قلمه
وضعيت گياه از نظر  ،اسفندرشد بيشتر بود و در  ديگر

در مجموع  ،بنابراين بود.بهتر  ها عاملها و ديگر کربوهيدرات
مورد اشاره موجب رشد بيشتر صفات اين دو عامل تقابل 

 . (11و  10، 9 های )شکل بوده شد
های نشان داد که قلمه اثر اصلي تيمار هورموننتايج 

و طول  زنيجوانه ،زاييدرصد ريشهبدون هورمون دارای 
هورمون اکسين همراه با  .(2جدول ) بيشتری بودند ريشه

يابي ريشه ايفا در آغازش و تمايز ريزوکالين نقش مهمي
های  ريزوکالينجايي  جابهکند. هورمون اکسين موجب  مي

  زايي و در نهايت موجب فعال شدن متحرک به مناطق ريشه
(. Hartmann et al., 1997) شوددر اين نواحي ميها  آن
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های قوی مانند اکسينزياد  مقدار قابل ذکر است که ،همچنين
NAA ها زايي قلمهبازدارندگي بر ريشه تواند اثرمي

(Bhattacharjee & Balakrishna, 1986) داشته باشد. 
Tichinda ( به اين نتيجه رسيدند که 2013و همکاران )

 100های بيشتر از غلظت دراسيد  استيک نفتاليناستفاده از 
زايي و طول ريشه گرم در ليتر موجب کاهش نرخ ريشه ميلي

گيری و زمان قلمه ،عامل هورمون با بررسي سه. شود مي
های بيشتر استفاده از غلظتکه کرد توان بيان ميطول قلمه 

سرد موجب افزايش انتقال  های فصلهورمون در 
 بلندترهای در قلمه)رشد  ديگر یها عاملها و کربوهيدرات

ه و موجب رشد شدبه انتهای قلمه ( بود بيشتر مقداراين 
در مورد قطر ريشه و  .(12)شکل  بودشده  تعداد ريشهبيشتر 

 ،اسفند اولکه در  توان ذکر کردوزن تر و خشک ريشه مي
در  مقدار آنبوده و بهينه ذخيره کربوهيدرات در گياه در حد 

استفاده از هورمون به  بنابراين ،بودبيشتر  نيز بلندترهای قلمه
رشد به انتهای قلمه  ديگر یها عاملو  ها انتقال کربوهيدرات

 بودکمک کرده و موجب رشد بيشتر اين صفات شده 
 .(15و  14، 13 های )شکل
نشان  رو پيش از پژوهش دست آمده به نتايج ،کليطور  به

های به آساني از طريق قلمه بنگرو که تکثير رويشي گونهداد 
صفات درصد براستفاده از هورمون  .استپذير  امکانساقه 
 ،منفي بود تأثيرزني و طول ريشه دارای جوانهزايي، ريشه

و برای دستيابي  شودنميبنابراين استفاده از هورمون توصيه 
گيری در قلمه شودهايي با کيفيت بهتر، پيشنهاد مينهالبه 

 25های شود. قلمه انجاممتر سانتي 25طول  با و اسفنداوايل 
زني نهزايي و جواهر چند دارای درصد ريشه یمترسانتي

تعداد و وزن تر و خشک ريشه  دليل اما به ،بودندکمتری 
  .بودنداز کيفيت بهتری برخوردار  بيشتر

 
 اریزسپاسگ
االنبياء بهبهان که حمايت  دانشگاه صنعتي خاتموسيله از  بدين
 . شود سپاسگزاری مي ،را بر عهده داشت پژوهشمالي اين 

 

 

References   

- Abdou, M.A., Mohamed, M.A.H. and Attia, F.A., 
2004. Physiological studies on Ficus benjamina 
plants. 1: Effect of cutting collection, IBA and 
nofatrein on chemical composition, root ability 
of cutting and transplants growth. Mansoura 
University Journal of Agricultural Science, 29: 
775-785. 

- Aboutalebi, A. and Tafazoli, E., 2006. Effects of 
cutting time and auxin on rooting of sweet lime 
(Citrus limetta L.). Journal of Agricultural 
Sciences and Natural Resources, 13(5): 29-37 
(In Persian). 

- Asadi, F. and Ghasemi, R., 2007. Evaluation of 
rooting success in poplar clones cuttings using 
different treatments. Iranian Journal of Forest 
and Poplar Research, 15(2): 134-143 (In 
Persian). 

- Bagheri, R., Ghasemi, R. and Merrikh, F., 2010.  
Determination of appropriate place of cutting in 
shoots and young branches of five poplar 
species and clones. Iranian Journal of Forest 
and Poplar Research, 18(4): 621-629 (In 
Persian). 

- Bartolini, G., Fabbri, A. and Tathini, M., 1986. 
Effects of phenolic acids and auxin on rooting 
of Olea europaea L. cuttings. Horticultural 
Science, 21(3): 662-672. 

- Basiri, R., Taleshi, H., Poorrezaee, J., Hassani, 
S.M. and Gharehghani, R., 2011. Flora, life 
form and chorotypes of plants in river forest 
Behbahan, Iran. Middle-East Journal of 
Scientific Research, 9(2): 246-252. 

- Bhattacharjee, S.K. and Balakrishna, M., 1986. 
Standardization of propagation of Hibiscus 
rosa-sinensis L. from stem cuttings. South 
Indian Horticulture, 34: 158-166. 

- Dako, E.G.A., Danikou, S., Tchokponhoue, D.A., 
Komlan, F.A., Larwanou, M., Vodouhe, R.S. 
and Ahancheded, A., 2014. Sustainable use and 
conservation of Vitex doniana sweet: unlocking 
the propagation ability using stem cutting. 
Journal of Agriculture and Environment for 
International Development, 108(1): 43-62. 

- Emami, A., 1996. Methods of Plant Analysis. 
Published by Soil & Water Research Institute, 
Karaj, 128p (In Persian). 

- Ersoy, N. and Aydin, M., 2008. The effect of 
some hormone and humidity levels on rooting 
of Mahaleb (Prunus mahaleb) soft wood top

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsnYSrlqjOAhVEcRQKHQ93DNcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.swri.ir%2FHomePage.aspx%3FTabID%3D4911%26Site%3Ddouranportal%26Lang%3Den-US&usg=AFQjCNGncsMRvUd6rGDIpk3mFYwc5j4HYA&sig2=wp_35HMhpHFfJdbW0ajYZg&bvm=bv.128617741,d.d24


 گيری، طول قلمه و ...اثر زمان قلمه                                                                                                                                                           46

 cutting. Suleyman Demired Universitesi Ziraat 
Fakultesi Degisi, 3(1): 32-41. 

- Haile, G., Gebrehiwot, K., Lemenih, M. and 
Bongers, F., 2011. Time of collection and 
cutting sizes affect vegetative propagation of 
Boswellia papyrifera (Del.) Hochst through 
leafless branch cuttings. Journal of Arid 
Environments, 75: 873-877. 

- Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, F.T. and 
Geneve, R.L., 1997. Plant Propagation, 
Principles and Practices. Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 393p.  

- Ibironke, O.A., 2013. The effects of cutting types 
and length on rooting of Duranta repens in the 
Nursery. Global Journal of Human-Social 
Science Research, 13(3): 1-5. 

- Khoshkhoy, M., 2007. Plant Propagation 
(translation). Shiraz University Press, Shiraz, 
550p (In Persian). 

 - Kochhar, S., Singh, S.P. and Kochhar, V.K., 
2008. Effect of auxins and associated 
biochemical changes during clonal propagation 
of the biofuel plant–jatropha curcas. Biomass 
and Bioenergy, 32: 1136-1143. 

- Mozaffarian, V., 2005. Trees and Shrubs of Iran. 
Published by Farhang Mo`aser, Tehran, 1120p 
(In Persian). 

- Ozel, C.A., Khawar, K.H.M., Mirici, S., Arslan, 
O. and Ozcan, S., 2006. Induction of ex vitro 
adventitious roots on soft wood cuttings of 
Centaurea tchihatcheffii Fisch et. Mey. using 
Indole 3-Butyric Acid and α-Naphthalene 

Acetic Acid. International Journal of 
Agriculture and Biology, 8(1): 66-69. 

 - Palanisamy, K. and Kumar, P., 1997. Effect of 
position, size of cuttings and environmental 
factors on adventitious rooting in neem 
(Azadirachta indica A. Juss.). Forest Ecology 
and Management, 98(3): 277-280. 

- Reezi, S., Naderi, R., Khalighi, A., Zamani, Z. 
and Etemad, V., 2006. Asexual propagation of 
Picea pungens Koster through cuttings, and 
grafting under various hormonal treatments. 
Iranian Journal of Natural Resources, 59(3): 
589-601 (In Persian). 

- Tandon, V.R. and Guota, R.K., 2005. 
Anexperimental evaluation of anticonvulsant 
activity of Vitex-negundo. Indian Journal of 
Physiology and Pharmacology, 49(2): 199-205. 

- Tchinda, N.D., Messi, H.J.C.M., Fotso, 
Nzweundji, G., Tsabang, N., Dongmo, B., 
Oumar, D., Tarkang, P.A., Caver A. and 
Ndoumou, D.O., 2013. Improving propagation 
methods of Ricinodendron heudelotti Baill. 
from cuttings. South African Journal of Botany, 
88: 3-9. 

- Teale, W.D., Paponov, I.A., Ditengou, F. and 
Palme, K., 2005. Auxin and the developing root 
of Arabidopsis thaliana. Physiologia Plantarum, 
123: 130-138. 

- Troncoso, A., Montano, J.C., Murillo, J.M. and 
Cantos, M., 1988. Effect of photoperiod on the 
growth and mineral composition of young olive 
plants. Olea, 19: 63-67. 

 

 

  



47                                                                                                       Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 26 No. 1, 2018   

Effect of cutting time, cutting length and hormone on rooting and germination  

of Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand-Mzt. cuttings 
 

F. Agvan 1, R. Basiri 2*, V. Etemad 3 and Gh. Ghasempour 4 

 

1- M.Sc. Student, Forest Ecology and Silviculture, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of 

Technology, Behbahan, Iran 

2*- Corresponding author, Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia 

University of Technology, Behbahan, Iran. E-mail: basiri52@yahoo.com 

3- Associate Prof., Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 

4- M.Sc. Horticultural Science, Behbahan Municipality, Behbahan, Iran 

 

Received: 12.06.2016                                      Accepted: 19.09.2016 

 

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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