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 چکیده
منظور  به رو  پژوهش پيش است. خطردر معرض بومی و  های درختی های حفظ گونه روشترین  مهمتکثير غيرجنسی یکی از 

 این رای ب انجام شد. (.Parrotia persica (DC.) C. A. Mey)های خشبی انجيلی  زایی قلمه تيمار مناسب برای افزایش ریشه شناسایی
های خشبی انجيلی در آذرماه از  . قلمهشد اجرا با سه تکرار تصادفی  کاملصورت فاکتوریل در قالب طرح  آزمایشی به ،منظور 

پس از تيمار یا عدم . شدند منتقل اراک دانشگاهدر  باغبانی علوم گروه گلخانه به و شدندتهيه  چالوس های جنگلساله   های یک شاخه
، 4666، 7666های صفر،  با غلظت( IBA) اسيد بوتيریک ایندول ، تيماردرصد یکو یا کيتوزان درصد  دو اسيدآسکوربيکتيمار با 

 طول ميانگين قلمه، هر در ریشه تعداد زایی، پس از گذشت پنج ماه، صفات درصد ریشه .اعمال شد گرم بر ليتر ميلی 1666و  0666
زایی افزایش  ، تمام صفات ریشهIBAبا افزایش غلظت  ،آمده دست بهنتایج  براساس .شد ارزیابی ریشه حجم و اصلی ریشه قطر ریشه،
بود. کاربرد  درصد یک کيتوزان ازثرتر مؤ زایی ریشه صفات بهبود در IBA و دو درصد م اسيدآسکوربيکتوأ کاربرد ،همچنينیافت. 

حجم ریشه شد. بيشترین درصد  زایی، طول، قطر و دار درصد ریشه باعث افزایش معنی IBA همراه با درصد دو اسيدآسکوربيک
متر  ميلی 43/3متر( و حجم ریشه ) ميلی 20/6متر(، قطر ریشه اصلی ) سانتی 44/73) اصلی (، طول ریشهدرصد 44/08زایی ) ریشه

 اسيدآسکوربيک استفاده از ،بنابراین. دست آمد به دو درصد اسيدآسکوربيکهمراه با  IBAگرم بر ليتر  ميلی 1666مکعب( در تيمار 
 .شتداهای خشبی درخت انجيلی  زایی قلمه بر بهبود ریشهثير مثبتی تأ
 

 .زا ریشه کمک مواد قلمه خشبی، ،تکثير غيرجنسی اکسين،هاي كليدي:  واژه

 

 مقدمه
 Parrotia persica (DC.) علمی نام با انجيلی درخت

C. A. Mey. خانواده از Hamamelidaceae گياهان وجز 
 در طبيعی طور به است که هيرکانی های جنگل اندميک
 ازجمله(. Sabeti, 2008) روید می ایران شمال های جنگل
 تنوع به توان می گياهی گونه این فرد منحصربه های ویژگی

 زمستانی، های شکوفه آن، پایيزه برگ رنگ نظير بی
 آن زیاد مقاومت زیبا، های نقش با ای تنه مناسب، اندازی سایه

 همه از و ها بيماری و آفات شهری، های آلودگی برابر در
 ,Sabeti) گياهی گونه این بودن بومی و انحصاری ،تر مهم

 آن از توان می ها ویژگی این به  باتوجه. کرد اشاره (2008
 شهری، سبز فضای طراحی در زینتی گونه یک عنوان به
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. کرد استفاده ها خيابان و ها جاده حاشيه جنگلی، های پارک
 تاکنون و شود نمی تکثير ها نهالستان در ارزشمند گونه این

 دیگر، سوی از. است نشده ارائه آن تکثير از موفقی گزارش
 وجود کمتر جنگل در جنسی روش به گونه این زادآوری

 و پاجوش طریق از غيرجنسی صورت به بيشتر و دارد
 پاجوش متوسط حال، این با .شودانجام می جوش ریشه

 Khosropour) است اندک آن مادری درخت پایه هر ازای به

et al., 2011) .و رویشگاه تخریب رویه، بی قطع ،براین عالوه 
 در را شناختی بوم گنجينه این گونه، این به کافی توجه عدم

 ،(Sefidi et al., 2011) است داده قرار شدید خطر معرض
 و ارزشمندالزم گونه این پرورش و تکثير به توجه بنابراین
 .رسد می نظر به ضروری

 و ترین آسان از سختچوب های قلمه با تکثير
شمار  به غيرجنسی تکثير های روش انواع ترین هزینه کم
 رویشی تکثير ،همچنين .(Hartmann et al., 2002) رود می

 است گياهان ژنتيکی منابع حفظ های روش ترین مهم از یکی
(Baul et al., 2010.) و است زا ریشه سخت ای گونه ،انجيلی 

 از باید آن زایی ریشه در تسریع و تسهيل برای
 Hartmann et) شود استفاده گياهی رشد های کننده تنظيم

al., 2002.) طور به اکسينی رشد های کننده تنظيم از امروزه 
 زا ریشه سخت یها قلمه کردن دار ریشه برای ای گسترده
 بين از. (Ercisli et al., 2003) شود می استفاده

 (IBA) اسيد بوتيریک ایندول اکسينی، رشد یها کننده ميتنظ
 در را کاربرد بيشترین ،بهتر اثربخشی و ثبات دليل به

(. Tworkoski & Takeda, 2007) دارد ها قلمه زایی ریشه
 همچون جنگلی درختان قلمه زایی ریشه برای IBA از

Tectona grandis (Husen & Pal, 2006)، Psidium 

guajava (Abdullah et al., 2006)، Dalbergia 

melanoxylon (Amri et al., 2010)، Santalum album 
(Azad et al., 2016) و Sterculia foetida (Azad et al., 

 به نابجا ریشه های مریستم تشکيل .است شده استفاده( 2018
 به گياهی بافت حساسيت ميزان نيز و اکسين نوع و غلظت

 ,.Hartmann et al) است وابسته گياهی رشد کننده تنظيم این

 تيمار زمان در هورمون مناسب غلظت تعيين بنابراین ،(2002

 هورمون حد از  بيش مصرف زیرا ،دارد زیادی اهميت ها قلمه
 عدم درنتيجه، و گياه ونیمهور تعادل خوردن هم به سبب
 ,.Amri et al., 2010; Baul et al) شد خواهد زایی ریشه

2010.) 
 ،پراکسيدهيدروژن مانند زا ریشه کمک مواد از استفاده

 باعث IBA همراه به کيتوزان و سينیپوتر ،اسيدآسکوربيک
 زا ریشه سخت های گونه در ویژه به ها قلمه دهی ریشه افزایش

 که کردند گزارش( 7680) همکاران و Attarzadeh. شود می
 IBA هورمون همراه به درصد دو اسيدآسکوربيک کاربرد
 زیتون زای ریشه سخت ارقام دهی ریشه افزایش باعث

 باعث IBA هورمون همراه به نانوکيتوزان کاربرد. شود می
 محمدی گل های قلمه در زایی ریشه صفات از بسياری بهبود

 و تر راحت جذب به منجر کيتوزان(. Yaryani, 2018) شد
 ترکيبات جذب افزایش ،درنتيجه و شيميایی مواد تر طوالنی

 (.Yaryani, 2018) شود  می سلولی غشای طریق  از شيميایی
 گونه یک عنوان به هم انجيلی درخت اهميت به  توجه با

 فضای طراحی در آن اهميت نظر از هم و اندميک جنگلی
. است ضروری ارزشمند گونه این تکثير و حفظ ،شهری سبز
 و کيتوزان زمان هم کاربرد رو، پيش پژوهش در

 کننده تنظيم با زا ریشه کمک عوامل عنوان به اسيدآسکوربيک
 ارزیابی انجيلی خشبی های قلمه زایی ریشه بر IBA رشد
 انجيلی ارزشمند درخت تکثير امکان ،پژوهش این نتایج .شد
 .کند میبررسی  را رویشی طریق  از
 

 ها مواد و روش
 IBA مختلف های غلظت توأم کاربرد اثر بررسی منظور به

 بر کيتوزان و اسيدآسکوربيک زای ریشه کمک ترکيب دو با
 در فاکتوریل صورت به آزمایشی ،انجيلی های قلمه زایی ریشه
 تيمار هر در قلمه 36 ،تکرار سه با تصادفی کامل طرح قالب

 اجرا 8332 تا 8330 های سال در تکرار هر در قلمه 446 و
 ،صفر شامل سطح پنج در) IBA هورمون ،اول فاکتور .شد

 فاکتور و( ليتر رد گرم ميلی 1666 و 0666 ،4666 ،7666
 ،صفر شامل سطح سه در) کيتوزان یا و اسيدآسکوربيک ،دوم
 پس .بود( کيتوزان درصد یک و اسيدآسکوربيک درصد دو
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 سال آذرماه در انجيلی ساله یک های شاخه درختان، خزان از
 گلخانه به ه وشد آوری جمع چالوس های جنگل از 8330
 مختصات .ندشد منتقل اراک دانشگاه در باغبانی علوم گروه

 31′ و یشرق طول 48° 70′ گيری نمونه منطقه جغرافيایی
 از متر 11 منطقه ارتفاع همچنين، .بود یشمال عرض °30

 اقليم وجز اقليمی تقسيمات نظر از چالوس. بود دریا سطح
 ميانگين و کمينه ،بيشينه. شود می محسوب مرطوب و معتدل

 و 2/87 ،0/83 ترتيب به منطقه این ساالنه درجه حرارت
 این در درجه حرارت بيشينه. است سانتيگراد درجه 1/80

 در سانتيگراد درجه 30 از بيشتر به است ممکن منطقه
 در سانتيگراد درجه -8 از کمتر به آن کمينه و تابستان
 266 حدود نيز آن ساالنه بارندگی ميانگين. برسد زمستان

 ,Masoudian & Kaviani) است شده گزارش متر ميلی

 این نياز دمور های قلمه همه تهيه امکان که آنجایی از. (2008
 مورد های شاخه نبود، مقدور انجيلی درخت یک از پژوهش

 یا و فنوتيپ اثر کاهش برای. ندشد تهيه درخت 83 از نظر
 تا شد تالش آزمایش نتيجه بر مادری درختان ژنوتيپ
 و قطر) فنوتيپی نظر از و هم مجاورت در نظر مورد درختان
 های بخش که آنجایی از همچنين،. باشند هم مشابه( ارتفاع
 پتانسيل درنتيجه، و کمتر فيزیولوژیکی سن ،درختان تر پایين
 ،(Hartmann et al., 2002) دارند بيشتری زایی ریشه
 پایين های بخش از و ها جهت تمام از نياز مورد یها شاخه

 86 تا 3 شده، انتخاب های شاخه قطر .ندشد تهيه درختان
 از متر سانتی 84 حدود طول با ییها قلمه که بود متر ميلی

 متر سانتی سه ابتدا تيمارها، اعمال منظور به. شد تهيه ها آن
 دقيقه 84 مدت به درصد دو اسيدآسکوربيک با ها قلمه انتهای

. شدند تيمار ساعت شش مدت به درصد یک کيتوزان یا و
 مدت به IBA رشد کننده تنظيم با ها قلمهتيمار  ،آن از  پس
 پرليت حاوی کشت بستر درها  قلمه و شدانجام  ثانيه پنج

 جدول در تيمارها اعمال مدت و غلظت ،ترکيب. شدند کشت
 های بيماری شيوع از جلوگيری منظور به .است شده ارائه 8

 زایی ریشه بستر ها، قلمه کشت از پيش ساعت 74 قارچی،
 هزار در دو (Peracetic acid ،اسيد پراستيک) پرسيدین با

 حين در و کاشت از پيش ها قلمه ،همچنين .شد گندزدایی
 در یک غلظت با بنوميل کش قارچ با مرتبه  سه زایی، ریشه
 .شدند ضدعفونی هزار

 گلخانه شبانه و روزانه دمای زایی، ریشه مراحل طی
 نسبی رطوبت و سانتيگراد درجه 82±3 و 74±7 ترتيب به
 ماه، پنج گذشت از پس. شد حفظ درصد 24 تا 26 بين آن

 زایی، ریشه درصد صفات و هشد خارج کشت بستر از ها قلمه
 ریشه قطر ریشه، طول ميانگين قلمه، هر در ریشه تعداد
 واریانس تجزیه. شد ارزیابی ها آن برای ریشه حجم و اصلی

 دانکن ای چنددامنه آزمون براساس ها داده ميانگين مقایسه و
 افزار نرم از استفاده با درصد 34 و 33 اطمينان سطوح در

 نمودارها رسم برای. شد انجام( 3/8/3 نسخه) SAS آماری
 .شد استفاده Excel افزار نرم از
 

 نتایج
( نشان داد که اثر 7ها )جدول  نتایج تجزیه واریانس داده

IBA  33اطمينان در سطح  ارزیابی موردبر تمام صفات 
و یا کيتوزان  اسيدآسکوربيک. اثر کاربرد بوددار  درصد معنی

بر صفات ميانگين طول ریشه و حجم ریشه در سطح  فقط
اثر متقابل دو فاکتور  هرچنددار بود.  عنیدرصد م 33اطمينان 
 دار نشد، اما این اثر بر معنی بر صفت تعداد ریشهمذکور 

زایی و قطر ریشه اصلی در سطح  صفات درصد ریشه
درصد و بر صفات ميانگين طول ریشه و حجم  34اطمينان 

 دار شد. درصد معنی 33اطمينان ریشه در سطح 
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 آزمایش دراستفاده  مورد تيمارهاي اعمال مدت و غلظت تركيب، -1 جدول

 

 هاي خشبي انجيلي زایي قلمه صفات ریشهبر  زایي ریشهتيمارهاي كاربرد تجزیه واریانس اثر  -2جدول 

 درجه آزادی منبع تغيير
 ميانگين مربعات

 حجم ریشه اصلی قطر ریشه ميانگين طول ریشه تعداد ریشه زایی درصد ریشه

IBA 4  **3/8041  0/46  
** 3/830  

** 811/6  
** 48/3  

** 

ASA/Chitosan 7 4/722  ns 7/76  ns 4/821  
** 600/6  ns 03/7  

** 

IBA× ASA/Chitosan 1 * 4/340  12/2  ns 32/31  
** 637/6  

* 04/8  
** 

4/840 36 خطای آزمایش  37/1  14/74  630/6  302/6  

1/43 - (درصد)ضریب تغييرات   0/16  2/41  01 2/06  
 دار  معنیغير ns ؛درصد 34دار در سطح اطمينان  معنی * ؛درصد 33دار در سطح اطمينان   معنی **

  

 تيمار مدت (ليتر بر گرم ميلی) رشد کننده تنظيم غلظت تيمار مدت زا ریشه کمک ترکيب تيمار

8T 6 - صفرIBA - 

7T 6 دقيقه 84 اسيدآسکوربيک درصد دوIBA - 

3T 6 ساعت شش کيتوزان درصد یکIBA - 

4T 7666 - صفرIBA يهثان پنج 

4T 7666 دقيقه 84 اسيدآسکوربيک درصد دوIBA يهثان پنج 

0T 7666 ساعت شش کيتوزان درصد یکIBA يهثان پنج 

2T 4666 - صفرIBA يهثان پنج 

1T 4666 دقيقه 84 اسيدآسکوربيک درصد دوIBA يهثان پنج 

3T 4666 ساعت شش کيتوزان درصد یکIBA يهثان پنج 

86T 0666 - صفرIBA يهثان پنج 

88T 0666 دقيقه 84 اسيدآسکوربيک درصد دوIBA يهثان پنج 

87T 0666 ساعت شش کيتوزان درصد یکIBA يهثان پنج 

83T 1666 - صفرIBA يهثان پنج 

84T 1666 دقيقه 84 اسيدآسکوربيک درصد دوIBA يهثان پنج 

84T 1666 ساعت شش کيتوزان درصد یکIBA يهثان پنج 



 473                                                                                                                               4شماره  72صنوبر ایران جلد نشریه علمی تحقيقات جنگل و 

 زایي درصد ریشه
(، بيشترین 3)جدول  ها داده  نتایج مقایسه ميانگين براساس
های خشبی انجيلی در  هقلم( درصد 44/08)زایی  درصد ریشه

 اسيدآسکوربيک همراه به IBAگرم بر ليتر  ميلی 1666تيمار 
، IBAبا افزایش غلظت هورمون . دست آمدبه دو درصد

کمترین درصد  که طوری به یافت،زایی نيز افزایش  درصد ریشه
رشد  کننده تنظيمزایی در تيمار شاهد )تيمار بدون کاربرد  ریشه

و  0666زایی در تيمارهای  و بيشترین درصد ریشهگياهی( 
شکل  و 4)جدول  مشاهده شد IBAگرم بر ليتر  ميلی 1666

مون رهوزیاد های  که در غلظت دادنشان ، نتایج همچنين .(8

IBA ، دو  اسيدآسکوربيکزای  ریشه کمکاستفاده از ترکيب
باعث افزایش درصد  یک درصد و یا کيتوزان درصد
دو  اسيدآسکوربيک زای ریشه کمکترکيب  .شود زایی می ریشه

یک  از کيتوزانمؤثرتر زایی  در بهبود درصد ریشه درصد
و  IBAگرم بر ليتر  ميلی 1666تيمار  که طوری به ،بود درصد

ترتيب  باعث افزایش به دو درصد اسيدآسکوربيککاربرد 
 نسبت به تيمار کيتوزانزایی  ریشه درصدی 7/881و  0/14

زا شد  ریشه کمکو تيمار بدون کاربرد ترکيب  یک درصد
 .(3)جدول 

 

 هاي خشبي انجيلي زایي قلمه بر صفات ریشه IBAمقایسه ميانگين اثر كاربرد اسيدآسکوربيک و یا كيتوزان با  -3جدول 

  IBA تيمار

(ppm) 

و یا  اسيدآسکوربيکتيمار 

 کيتوزان
 تعداد ریشه زایی درصد ریشه

 ميانگين طول ریشه

(cm) 

 قطر ریشه اصلی

(mm) 

 حجم ریشه

(mm3) 

 d 40/7 d 63/6 c 83/6 d 683/6 e 670/6 صفر صفر

 cd 03/2 cd 74/6 bc 31/4 cd 632/6 de 81/6 اسيدآسکوربيک دو درصد صفر

 cd 87/4 bcd 84/8 bc 23/3 cd 613/6 de 73/6 کيتوزان یک درصد صفر

 bcd 62/73 bcd 24/7 b 77/88 bcd 30/6 bcd 732/8 صفر 7666

 cd 03/2 bcd 02/8 bc 18/7 d 62/6 cde 713/6 اسيدآسکوربيک دو درصد 7666

 bcd 61/73 bcd 64/3 b 18/3 abc 44/6 cde 002/6 کيتوزان یک درصد 7666

 bcd 34/82 bcd 14/3 bc 82/0 bcd 74/6 cde 61/8 صفر 4666

 bcd 62/73 ab 40/0 b 43/88 bcd 34/6 cb 30/8 اسيدآسکوربيک دو درصد 4666

 bcd 61/73 bcd 71/3 bc 20/2 bcd 782/6 bcd 842/8 کيتوزان یک درصد 4666

 b 33/33 bcd 48/3 bc 30/2 bcd 71/6 cde 433/6 صفر 0666

 ab 67/48 ab 73/0 a 34/76 ab 462/6 b 822/7 اسيدآسکوربيک دو درصد 0666

 bcd 34/82 bcd 43/3 bc 48/4 cd 873/6 cde 472/6 کيتوزان یک درصد 0666

 bc 7/71 bcd 12/7 bc 43/2 bcd 382/6 cde 38/6 صفر 1666

 a 44/08 a 38/3 a 44/73 a 20/6 a 43/3 اسيدآسکوربيک دو درصد 1666

 b 33/33 abc 04/4 bc 08/1 bcd 332/6 cde 8/8 کيتوزان یک درصد 1666

 .هستندبا یکدیگر  درصد 34اطمينان  سطح در دار معنی اختالفدهنده  نشان ستون هر در متفاوت حروف با های ميانگين
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و چپ(  قلمه سمت) دو درصد اسيدآسکوربيکهمراه  به IBAگرم بر ليتر  ميلي 0888زایي قلمه خشبي انجيلي در تيمار  ریشه -1شکل 

 راست( قلمه سمت) زایي در تيمار شاهد عدم ریشه

 

 هاي خشبي درخت انجيلي قلمهزایي  بر صفات ریشه IBAمقایسه ميانگين اثر كاربرد  -4جدول 

 (mm3) حجم ریشه (mm) اصلی قطر ریشه (cm) ميانگين طول ریشه تعداد ریشه زایی درصد ریشه IBA (ppm) تيمار

 d 83/4 c 41/6 c 22/7 c 604/6 c 840/6 صفر

7666 c 34/82 bc 43/7 b 34/2 ab 73/6 b 273/6 

4666 bc 30/78 ab 40/4 ab 42/1 b 72/6 b 833/8 

0666 ab 22/36 ab 48/4 ab 3/86 ab 3/6 b 633/8 

1666 a 67/48 a 34/4 a 83/83 a 42/6 a 18/8 

 .هستند درصد 34اطمينان  سطح در دار معنی اختالف دهنده شانن ستون هر در متفاوت حروف با های ميانگين

 

 تعداد ریشه
بر  IBAدار تيمار هورمونی  اثر مثبت و معنی بيانگرنتایج 

عدد  41/6تعداد ریشه است. کمترین تعداد ریشه با ميانگين 
گرم بر ليتر  ميلی صفردر هر قلمه مربوط به تيمار شاهد )

IBAبا افزایش غلظت  .( بودIBA تعداد ریشه در هر قلمه ،
نيز افزایش یافت. بيشترین تعداد ریشه در هر قلمه با 

 گرم بر ليتر ميلی 1666عدد مربوط به تيمار  34/4ين ميانگ
IBA تعداد ریشه داری با  اختالف معنی اما این مقدار، ،بود
نداشت  IBAگرم بر ليتر  ميلی 0666و  4666تيمارهای در 

اثر  اسيدآسکوربيک،(. کاربرد کيتوزان و یا 4)جدول 

 این با .داری بر افزایش تعداد ریشه هر قلمه نداشت معنی

کاربرد دو ترکيب مذکور باعث بهبود تعداد ریشه در  وجود، 
 (.4هر قلمه شد )جدول 

 
 طول ریشه

 1666بيشترین ميانگين طول ریشه در تيمار 
 دو درصد اسيدآسکوربيکهمراه  به IBAگرم بر ليتر  ميلی

همراه  به IBAگرم بر ليتر  ميلی 0666و سپس در تيمار 
و  44/73ا ميانگين ترتيب ب به دو درصد اسيدآسکوربيک

نتایج  براساس(. 3متر مشاهده شد )جدول  سانتی 34/76
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 اسيدآسکوربيککاربرد  ،(4ها )جدول  مقایسه ميانگين
 که حالی در شد،دار طول ریشه  باعث افزایش معنی

داری با تيمار بدون کاربرد  تفاوت معنی ،کاربرد کيتوزان
 اثر، براین عالوهنداشت. زا  ریشه کمکترکيب 

 قابلزمانی  ،در افزایش طول ریشه اسيدآسکوربيک
کار  به IBAزیاد های  است که در ترکيب با غلظت توجه 

، اثر IBAکم های  در غلظتکاربرد اسيدآسکوربيک  .رود
داری بر افزایش طول ریشه نسبت به تيمارهای  معنی

زا  ریشه کمکی فاقد ترکيب حاوی کيتوزان و یا تيمارها
 .نداشت

 

 اصليقطر ریشه 
و  20/6 های بيشترین قطر ریشه اصلی با ميانگين

گرم بر ليتر  ميلی 1666ترتيب در تيمار  متر به ميلی 462/6
IBA  0666و تيمار  دو درصد اسيدآسکوربيکدر ترکيب با 
 اسيدآسکوربيک دو درصدهمراه  به IBAگرم بر ليتر  ميلی

کمترین قطر ریشه مربوط به تيمار  که ، درحالیمشاهده شد
)تيمار شاهد( زا  ریشه کمکبدون کاربرد هورمون و ترکيب 

که افزایش غلظت  بودنتایج حاکی از آن  ،کلی طور بهبود. 
کار  به اسيدآسکوربيککه همراه با  زمانی IBAهورمون 

 .شود میافزایش قطر ریشه  باعث ،رود می

 

 هاي خشبي درخت انجيلي زایي قلمه و یا كيتوزان بر صفات ریشه اسيدآسکوربيکمقایسه ميانگين اثر كاربرد  -5ول جد

 (mm3) حجم ریشه (mm) اصلی قطر ریشه (cm) ميانگين طول ریشه تعداد ریشه زایی درصد ریشه و یا کيتوزان اسيدآسکوربيکتيمار 

 a 67/78 a 41/7 b 40/0 a 74/6 b 22/6 صفر

 ASA a 7/71 a 1/4 a 03/87 a 30/6 a 43/8 دو درصد

 Chitosan a 48/76 a 34/3 b 11/0 a 74/6 b 24/6 یک درصد
 .هستنددرصد  34اطمينان  سطح در دار معنی اختالف دهنده نشان ستون هر در متفاوت حروف با یها ميانگين

 

 حجم ریشه

تعداد، طول و قطر زایی،  همانند صفات درصد ریشه
گرم بر  ميلی 1666در تيمار نيز بيشترین حجم ریشه ریشه، 

در سپس و  دو درصد اسيدآسکوربيکهمراه  به IBAليتر 
 اسيدآسکوربيکهمراه  به IBAگرم بر ليتر  ميلی 0666تيمار 

متر  ميلی 822/7و  43/3 های ترتيب با ميانگين به دو درصد
مشاهده شد. کمترین حجم ریشه نيز در تيمار شاهد مکعب 

دست  به( زا ریشه کمک )تيمار بدون کاربرد هورمون و ترکيب
دیگر، حجم ریشه در بسياری از تيمارهای  ازسوی. آمد

داری با تيمارهای فاقد ترکيب  تفاوت معنی ،حاوی کيتوزان
دو ترکيب ، از بين دیگر  عبارت بهنداشت. زا  ریشه کمک
در  دو درصد اسيدآسکوربيک، شده ستفادها زای ریشه کمک

 بود. یک درصداز کيتوزان  مؤثرتربسيار افزایش حجم ریشه 
 

 

  بحث
 های جنگلارزش با و اندميک های گونه از انجيلی

 در ندرت به جنسی روش با آن زادآوری که است هيرکانی
 ،(Khosropour et al., 2011) شود می دیده جنگل سطح

 گونه این انبوه توليد در تواند می غيرجنسی تکثير بنابراین
 مختلف های غلظت اثر ،رو پيش پژوهش در. باشد کارآمد

IBA رشد، کننده تنظيم این غلظت افزایش با که داد نشان 
 درصد بيشترین .فتیا می افزایش نيز زایی ریشه درصد
 مشاهده IBA ليتر در گرم ميلی 1666 غلظت در زایی ریشه

 تيمار به مربوط زایی ریشه درصد کمترین که حالی در ،شد
 این. بود( شاهد تيمار) گياهی رشد کننده تنظيم کاربرد بدون
 انجيلی خشبی های قلمه بودن زا ریشه سخت از حاکی نتيجه
 کاربرد ،زا ریشه سخت های گونه از بسياری در. است

 عبارتی، به. است شده توصيه اکسين زیاد های غلظت
 بر ای الزمه مصنوعی، یا طبيعی صورت به اکسين کارگيری به
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 ,.Hartmann et al) است ساقه روی نابجا ریشه رشد شروع

 تمایز و سلولی تقسيم تحریک و القا طریق از اکسين(. 2002
 Hartmann et) شود می زایی ریشه افزایش سبب ها ریشه

al., 2002 .)و بيشترین ،رو پيش پژوهش نتایج راستای در 
 Sterculia خشبی های قلمه در زایی ریشه درصد کمترین

foetida ليتر بر گرم ميلی 1666 با تيمار در ترتيب به IBA و 
 (.Azad et al., 2018) شد گزارش شاهد تيمار

 غلظت افزایش که داد نشان رو پيش پژوهشهای  یافته
IBA افزایش به منجر ليتر رد گرم ميلی 1666 تا 7666 از 

. شد ریشه طول و قطر ،تعداد زایی، ریشه درصد تدریجی
 ,.Sterculia foetida (Azad et al در که است شده گزارش

2018)، Khaya anthotheca (Opuni-Frimpong et al., 

2008)، Khaya ivorensis (Opuni-Frimpong et al., 

 افزایشSantalum album (Azad et al., 2016 ) و( 2008
 افزایش باعث ليتر بر گرم ميلی 1666 تا IBA غلظت
 های قلمه در ،نتایج این با مغایر اما ،شد ها قلمه زایی ریشه

Melia azadirach (Kamaluddin, 1999)، Psidium 

guajava (Abdullah et al., 2006 )و Litsea 

monopetala (Baul et al., 2011 )در زایی ریشه بيشترین 
 ممکن نتایج این. شد مشاهده IBA کم های غلظت با تيمار
 در درونی اکسين محتوای که باشد دليل این به است
 های گونه قلمه بنابراین ،است متفاوت مختلف های گونه

 از متفاوتی های غلظت به مطلوب زایی ریشه برای مختلف
IBA گونه هر درونی اکسين محتوای ،براین عالوه. دارند نياز 
 باشد متفاوت گيری قلمه زمان به بسته است ممکن

(Abdullah et al., 2006 .)پژوهش نتایج راستای در 
 Sterculia همچون بسياری درختی های گونه در نيز رو پيش

foetida (Azad et al., 2018)، Khaya ivorensis 
(Opuni-Frimpong et al., 2008 )و Swietenia 

macrophylla (Azad & Matin, 2015 )است شده گزارش 
 مؤثر قلمه هر در ریشه تعداد و طول بر IBA کاربرد که

 ازجمله ها گونه برخی در IBA که حالی در ،است
Holarrhena pubescens (Baul et al., 2010 )اثر 

 مقدار. شتندا قلمه هر در ریشه طول و تعداد بر داری معنی

 زا ریشه سخت های گونهمتعلق به  های قلمه درونی اکسين کم
 کاهش را ریشه طول و تعداد زایی، ریشه توانایی است ممکن

 موفق زایی ریشه برای بنابراین ،(Azad et al., 2018) دهد
 است شده توصيه IBA زیاد های غلظت کاربرد ،ها گونه این

(Hartmann et al., 2002.) 
 IBA کاربرد کنار در ،رو پيش پژوهش نتایج براساس

 دار معنی بهبود باعث درصد دو اسيدآسکوربيک از استفاده
 و قطر طول، زایی، ریشه درصد ازجمله زایی ریشه صفات
 کاربرد که دهند می نشان ها یافته این. شد ریشه حجم

 زایی ریشه صفات بهبود در درصد دو اسيدآسکوربيک
 مواد از استفاده. است درصد یک کيتوزان از مؤثرتر
 های قلمه در زایی ریشه تحریک افزایش باعث زا ریشه کمک
 درونی، اکسين بر عالوه گياهان قلمه. شود می زا ریشه سخت

 با سينرژیک صورت به که دارد زایی هریش کوفاکتورهای
 کوفاکتورها، ازجمله. شوند می زایی ریشه بهبود باعث اکسين

 طبيعی اکسين شدن شکسته از که هستند فنولی ترکيبات
 ,.Hartmann et al) کنند می جلوگيری اکسيداز آنزیم توسط

از  مانع اکسيدان، آنتی یک عنوان به اسيدآسکوربيک(. 2002
 موجب ،درنتيجه و شود می فنولی ترکيبات شدن اکسيده
. دشو می زا ریشه سخت های قلمه زایی ریشه در تسهيل

 زمان در اسيدآسکوربيک وجود که است شده گزارش
 مانع همچنين و فنولی ترکيبات شدن اکسيده مانع زایی ریشه

 زایی ریشه بهبود ،امر این که شود می ها اکسين شدن شکسته
 و( Aboutalebi & Tafazoli, 2006) ليموشيرین های قلمه
 را( Attarzadeh et al., 2016) زیتون یزا ریشه سخت ارقام

 هرچند ،رو پيش پژوهش دیگر نتایج براساس. داشت پی در
 های قلمه زایی ریشه بر اسيدآسکوربيک اندازه به کيتوزان که

 صفات برخی بهبود باعث حدودی تا اما نبود، مؤثر انجيلی
 های پژوهش تاکنون. شد قلمه هر در ریشه تعداد ازجمله
انجام  ها  قلمه زایی  ریشه  بر درصد  يتوزاناثر ک مورددر زیادی
 فعاليت کاهش طریق  از تواند می يتوزاناست. ک نشده
 سبب سينرژیکی اثر ایجاد و اکسيداسيون در مؤثر های  آنزیم
 زایی  ریشه بر درنهایت، که دشو   IBA انتقال و جذب بهبود

در  يتوزانک دیگر،  سوی از(. Yaryani, 2018) دگذار  می اثر
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شدن  يدراتهبا هورمون سبب ه يبغلظت مناسب در ترک
 ،طریق این از و شده ها آن رطوبت حفظ و ها  بافت قلمه

 ,.Khot et al)دارد  یدر پ را زایی یشهبهبود صفات ر

2012.) 
 های قلمه که داد نشان رو پيش پژوهش نتایج درمجموع،

 منظور به بنابراین ،ندبود زا ریشه سخت ،انجيلی خشبی
 زیاد های غلظت با IBA از استفاده ،مطلوب زایی ریشه

 زا ریشه کمک ترکيب از استفاده ،همچنين. است ضروری
 افزایش بر یتمثب تأثير IBA همراه به اسيدآسکوربيک ویژه به

 ها قلمه تيمار .دارد انجيلی خشبی های قلمه زایی ریشه
 ،سپس و درصد دو اسيدآسکوربيک با دقيقه 84 مدت به

 برای ليتر بر گرم ميلی 1666 غلظت با IBA هورمون با تيمار
 .شود می توصيه انجيلی خشبی های قلمه موفق زایی ریشه

 غلظت بيشترین در زایی ریشه بيشينه که آنجایی از همچنين،
IBA های غلظت کاربرد اثر شود می توصيه ،آمد دست به 
 های کننده کمک دیگر های غلظت همراه به هورمون این بيشتر
 .شود بررسی اسيدآسکوربيک ویژه به زایی ریشه
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Abstract 

Vegetative propagation is one of the important conservation means of native and threatened 

tree species. The aim of this study was to find a suitable treatment for increasing the rooting of 

Parrotia persica (DC.) C. A. Mey. hardwood cuttings. For this purpose, the factorial experiment 

was conducted in a completely randomized design with three replications. The hardwood 

cuttings were taken from one-year-old shoots in December. After treatment with or without 2% 

Ascorbic acid or 1% Chitosan, cuttings were treated with different concentrations of IBA (0, 

2000, 4000, 6000 or 8000 mg/L). The traits of rooting percentage, number of roots per cuttings, 

average root length, root diameter, and root volume were evaluated after five months. Results 

showed that all rooting traits increased with increasing IBA concentration. Further, the 

application of 2% Ascorbic acid with IBA was more effective than Chitosan on improving 

rooting traits. Application of 2% Ascorbic acid in combination with IBA significantly increased 

rooting percentage, root length, root diameter, and root volume. The highest rooting percent 

(61.54%), root length (23.54 cm), main root diameter (0.76 mm) and root volume (3.43 mm3) 

were observed in 8000 mg/L IBA in combination with 2% Ascorbic acid. Therefore, the 

application of Ascorbic acid had a positive effect on the rooting of Parrotia persica hardwood 

cuttings. 
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