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چکیده

تکثير غيرجنسی یکی از مهمترین روشهای حفظ گونههای درختی بومی و در معرض خطر است .پژوهش پيشرو بهمنظور

شناسایی تيمار مناسب برای افزایش ریشهزایی قلمههای خشبی انجيلی ( )Parrotia persica (DC.) C. A. Mey.انجام شد .برای این
منظور ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد .قلمههای خشبی انجيلی در آذرماه از
شاخههای یکساله جنگلهای چالوس تهيه شدند و به گلخانه گروه علوم باغبانی در دانشگاه اراک منتقل شدند .پس از تيمار یا عدم
تيمار با اسيدآسکوربيک دو درصد و یا کيتوزان یک درصد ،تيمار ایندولبوتيریکاسيد ( )IBAبا غلظتهای صفر،4666 ،7666 ،
 0666و  1666ميلیگرم بر ليتر اعمال شد .پس از گذشت پنج ماه ،صفات درصد ریشهزایی ،تعداد ریشه در هر قلمه ،ميانگين طول
ریشه ،قطر ریشه اصلی و حجم ریشه ارزیابی شد .براساس نتایج بهدستآمده ،با افزایش غلظت  ،IBAتمام صفات ریشهزایی افزایش
یافت .همچنين ،کاربرد توأم اسيدآسکوربيک دو درصد و  IBAدر بهبود صفات ریشهزایی مؤثرتر از کيتوزان یک درصد بود .کاربرد
اسيدآسکوربيک دو درصد همراه با  IBAباعث افزایش معنیدار درصد ریشهزایی ،طول ،قطر و حجم ریشه شد .بيشترین درصد
ریشهزایی ( 08/44درصد) ،طول ریشه اصلی ( 73/44سانتیمتر) ،قطر ریشه اصلی ( 6/20ميلیمتر) و حجم ریشه ( 3/43ميلیمتر
مکعب) در تيمار  1666ميلیگرم بر ليتر  IBAهمراه با اسيدآسکوربيک دو درصد بهدست آمد .بنابراین ،استفاده از اسيدآسکوربيک
تأثير مثبتی بر بهبود ریشهزایی قلمههای خشبی درخت انجيلی داشت.
واژههاي كليدي :اکسين ،تکثير غيرجنسی ،قلمه خشبی ،مواد کمکریشهزا.

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

 C. A. Mey.از خانواده  Hamamelidaceaeجزو گياهان
اندميک جنگلهای هيرکانی است که بهطور طبيعی در
جنگلهای شمال ایران میروید ( .)Sabeti, 2008ازجمله
ویژگیهای منحصربهفرد این گونه گياهی میتوان به تنوع

بینظير رنگ برگ پایيزه آن ،شکوفههای زمستانی،
سایهاندازی مناسب ،تنهای با نقشهای زیبا ،مقاومت زیاد آن
در برابر آلودگیهای شهری ،آفات و بيماریها و از همه
مهمتر ،انحصاری و بومی بودن این گونه گياهی ( Sabeti,
 )2008اشاره کرد .باتوجه به این ویژگیها میتوان از آن
بهعنوان یک گونه زینتی در طراحی فضای سبز شهری،
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پارکهای جنگلی ،حاشيه جادهها و خيابانها استفاده کرد.
این گونه ارزشمند در نهالستانها تکثير نمیشود و تاکنون
گزارش موفقی از تکثير آن ارائه نشده است .از سوی دیگر،
زادآوری این گونه بهروش جنسی در جنگل کمتر وجود
دارد و بيشتر بهصورت غيرجنسی ازطریق پاجوش و
ریشهجوش انجام میشود .با اینحال ،متوسط پاجوش
بهازای هر پایه درخت مادری آن اندک است ( Khosropour
 .)et al., 2011عالوهبراین ،قطع بیرویه ،تخریب رویشگاه و
عدم توجه کافی به این گونه ،این گنجينه بومشناختی را در
معرض خطر شدید قرار داده است (،)Sefidi et al., 2011
بنابراین توجه به تکثير و پرورش این گونه ارزشمندالزم و
ضروری بهنظر میرسد.
تکثير با قلمههای چوبسخت از آسانترین و
کمهزینهترین انواع روشهای تکثير غيرجنسی بهشمار
میرود ( .)Hartmann et al., 2002همچنين ،تکثير رویشی
یکی از مهمترین روشهای حفظ منابع ژنتيکی گياهان است
( .)Baul et al., 2010انجيلی ،گونهای سختریشهزا است و
برای تسهيل و تسریع در ریشهزایی آن باید از
تنظيمکنندههای رشد گياهی استفاده شود ( Hartmann et
 .)al., 2002امروزه از تنظيمکنندههای رشد اکسينی بهطور
گستردهای برای ریشهدار کردن قلمههای سختریشهزا
استفاده میشود ( .)Ercisli et al., 2003از بين
تنظيمکنندههای رشد اکسينی ،ایندولبوتيریکاسيد ()IBA
بهدليل ثبات و اثربخشی بهتر ،بيشترین کاربرد را در
ریشهزایی قلمهها دارد (.)Tworkoski & Takeda, 2007
از  IBAبرای ریشهزایی قلمه درختان جنگلی همچون
Psidium ،)Husen & Pal, 2006( Tectona grandis
Dalbergia
،)Abdullah et al., 2006( guajava
Santalum album ،)Amri et al., 2010( melanoxylon
( )Azad et al., 2016و Azad et al., ( Sterculia foetida
 )2018استفاده شده است .تشکيل مریستمهای ریشه نابجا به
غلظت و نوع اکسين و نيز ميزان حساسيت بافت گياهی به
این تنظيمکننده رشد گياهی وابسته است ( Hartmann et al.,
 ،)2002بنابراین تعيين غلظت مناسب هورمون در زمان تيمار
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قلمهها اهميت زیادی دارد ،زیرا مصرف بيش از حد هورمون
سبب بههم خوردن تعادل هورمونی گياه و درنتيجه ،عدم
ریشهزایی خواهد شد ( Amri et al., 2010; Baul et al.,
.)2010
استفاده از مواد کمکریشهزا مانند پراکسيدهيدروژن،
اسيدآسکوربيک ،پوتریسين و کيتوزان بههمراه  IBAباعث
افزایش ریشهدهی قلمهها بهویژه در گونههای سختریشهزا
میشود Attarzadeh .و همکاران ( )7680گزارش کردند که
کاربرد اسيدآسکوربيک دو درصد بههمراه هورمون IBA
باعث افزایش ریشهدهی ارقام سختریشهزای زیتون
میشود .کاربرد نانوکيتوزان بههمراه هورمون  IBAباعث
بهبود بسياری از صفات ریشهزایی در قلمههای گلمحمدی
شد ( .)Yaryani, 2018کيتوزان منجر به جذب راحتتر و
طوالنیتر مواد شيميایی و درنتيجه ،افزایش جذب ترکيبات
شيميایی از طریق غشای سلولی میشود (.)Yaryani, 2018
با توجه به اهميت درخت انجيلی هم بهعنوان یک گونه
جنگلی اندميک و هم از نظر اهميت آن در طراحی فضای
سبز شهری ،حفظ و تکثير این گونه ارزشمند ضروری است.
در پژوهش پيشرو ،کاربرد همزمان کيتوزان و
اسيدآسکوربيک بهعنوان عوامل کمکریشهزا با تنظيمکننده
رشد  IBAبر ریشهزایی قلمههای خشبی انجيلی ارزیابی
شد .نتایج این پژوهش ،امکان تکثير درخت ارزشمند انجيلی
از طریق رویشی را بررسی میکند.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر کاربرد توأم غلظتهای مختلف IBA

با دو ترکيب کمکریشهزای اسيدآسکوربيک و کيتوزان بر
ریشهزایی قلمههای انجيلی ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در
قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار 36 ،قلمه در هر تيمار
و  446قلمه در هر تکرار در سالهای  8330تا  8332اجرا
شد .فاکتور اول ،هورمون ( IBAدر پنج سطح شامل صفر،
 0666 ،4666 ،7666و  1666ميلیگرم در ليتر) و فاکتور
دوم ،اسيدآسکوربيک و یا کيتوزان (در سه سطح شامل صفر،
دو درصد اسيدآسکوربيک و یک درصد کيتوزان) بود .پس
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از خزان درختان ،شاخههای یکساله انجيلی در آذرماه سال
 8330از جنگلهای چالوس جمعآوری شده و به گلخانه
گروه علوم باغبانی در دانشگاه اراک منتقل شدند .مختصات
جغرافيایی منطقه نمونهگيری  48° 70′طول شرقی و 31′
 30°عرض شمالی بود .همچنين ،ارتفاع منطقه  11متر از
سطح دریا بود .چالوس از نظر تقسيمات اقليمی جزو اقليم
معتدل و مرطوب محسوب میشود .بيشينه ،کمينه و ميانگين
درجه حرارت ساالنه این منطقه بهترتيب  87/2 ،83/0و
 80/1درجه سانتيگراد است .بيشينه درجه حرارت در این
منطقه ممکن است به بيشتر از  30درجه سانتيگراد در
تابستان و کمينه آن به کمتر از  -8درجه سانتيگراد در
زمستان برسد .ميانگين بارندگی ساالنه آن نيز حدود 266
ميلیمتر گزارش شده است ( Masoudian & Kaviani,
 .)2008از آنجاییکه امکان تهيه همه قلمههای مورد نياز این
پژوهش از یک درخت انجيلی مقدور نبود ،شاخههای مورد
نظر از  83درخت تهيه شدند .برای کاهش اثر فنوتيپ و یا
ژنوتيپ درختان مادری بر نتيجه آزمایش تالش شد تا
درختان مورد نظر در مجاورت هم و از نظر فنوتيپی (قطر و
ارتفاع) مشابه هم باشند .همچنين ،از آنجاییکه بخشهای
پایينتر درختان ،سن فيزیولوژیکی کمتر و درنتيجه ،پتانسيل
ریشهزایی بيشتری دارند (،)Hartmann et al., 2002
شاخههای مورد نياز از تمام جهتها و از بخشهای پایين
درختان تهيه شدند .قطر شاخههای انتخابشده 3 ،تا 86
ميلیمتر بود که قلمههایی با طول حدود  84سانتیمتر از
آنها تهيه شد .بهمنظور اعمال تيمارها ،ابتدا سه سانتیمتر
انتهای قلمهها با اسيدآسکوربيک دو درصد بهمدت  84دقيقه
و یا کيتوزان یک درصد بهمدت شش ساعت تيمار شدند.
پس از آن ،تيمار قلمهها با تنظيمکننده رشد  IBAبهمدت
پنج ثانيه انجام شد و قلمهها در بستر کشت حاوی پرليت
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کشت شدند .ترکيب ،غلظت و مدت اعمال تيمارها در جدول
 8ارائه شده است .بهمنظور جلوگيری از شيوع بيماریهای
قارچی 74 ،ساعت پيش از کشت قلمهها ،بستر ریشهزایی
با پرسيدین (پراستيکاسيد )Peracetic acid ،دو در هزار
گندزدایی شد .همچنين ،قلمهها پيش از کاشت و در حين
ریشهزایی ،سه مرتبه با قارچکش بنوميل با غلظت یک در
هزار ضدعفونی شدند.
طی مراحل ریشهزایی ،دمای روزانه و شبانه گلخانه
بهترتيب  74±7و  82±3درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی
آن بين  26تا  24درصد حفظ شد .پس از گذشت پنج ماه،
قلمهها از بستر کشت خارج شده و صفات درصد ریشهزایی،
تعداد ریشه در هر قلمه ،ميانگين طول ریشه ،قطر ریشه
اصلی و حجم ریشه برای آنها ارزیابی شد .تجزیه واریانس
و مقایسه ميانگين دادهها براساس آزمون چنددامنهای دانکن
در سطوح اطمينان  33و  34درصد با استفاده از نرمافزار
آماری ( SASنسخه  )3/8/3انجام شد .برای رسم نمودارها
از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

نتایج
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )7نشان داد که اثر
 IBAبر تمام صفات مورد ارزیابی در سطح اطمينان 33
درصد معنیدار بود .اثر کاربرد اسيدآسکوربيک و یا کيتوزان
فقط بر صفات ميانگين طول ریشه و حجم ریشه در سطح
اطمينان  33درصد معنیدار بود .هرچند اثر متقابل دو فاکتور
مذکور بر صفت تعداد ریشه معنیدار نشد ،اما این اثر بر
صفات درصد ریشهزایی و قطر ریشه اصلی در سطح
اطمينان  34درصد و بر صفات ميانگين طول ریشه و حجم
ریشه در سطح اطمينان  33درصد معنیدار شد.

تأثير توأم ایندولبوتيریکاسيد ...
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جدول  -1تركيب ،غلظت و مدت اعمال تيمارهاي مورد استفاده در آزمایش
تيمار

ترکيب کمکریشهزا

مدت تيمار

غلظت تنظيمکننده رشد (ميلیگرم بر ليتر)

مدت تيمار

T8

صفر

-

IBA6

-

T7

دو درصد اسيدآسکوربيک

 84دقيقه

IBA6

-

T3

یک درصد کيتوزان

شش ساعت

IBA6

-

T4

صفر

-

IBA7666

پنج ثانيه

T4

دو درصد اسيدآسکوربيک

 84دقيقه

IBA7666

پنج ثانيه

T0

یک درصد کيتوزان

شش ساعت

IBA7666

پنج ثانيه

T2

صفر

-

IBA4666

پنج ثانيه

T1

دو درصد اسيدآسکوربيک

 84دقيقه

IBA4666

پنج ثانيه

T3

یک درصد کيتوزان

شش ساعت

IBA4666

پنج ثانيه

T86

صفر

-

IBA0666

پنج ثانيه

T88

دو درصد اسيدآسکوربيک

 84دقيقه

IBA0666

پنج ثانيه

T87

یک درصد کيتوزان

شش ساعت

IBA0666

پنج ثانيه

T83

صفر

-

IBA1666

پنج ثانيه

T84

دو درصد اسيدآسکوربيک

 84دقيقه

IBA1666

پنج ثانيه

T84

یک درصد کيتوزان

شش ساعت

IBA1666

پنج ثانيه

جدول  -2تجزیه واریانس اثر كاربرد تيمارهاي ریشهزایي بر صفات ریشهزایي قلمههاي خشبي انجيلي
ميانگين مربعات

منبع تغيير

درجه آزادی

IBA

4

** 8041/3

ASA/Chitosan

7

722/4 ns

76/7 ns

ASA/Chitosan×IBA

1

* 340/4

2/12 ns

** 31/32

خطای آزمایش

36

840/4

1/37

74/14

6/630

ضریب تغييرات (درصد)

-

43/1

16/0

41/2

01

درصد ریشهزایی

تعداد ریشه

ميانگين طول ریشه

قطر ریشه اصلی

حجم ریشه

** 46/0

** 830/3

** 6/811

** 3/48

** 821/4

6/600 ns

** 7/03

* 6/637

** 8/04
6/302
06/2

** معنیدار در سطح اطمينان  33درصد؛ * معنیدار در سطح اطمينان  34درصد؛  nsغيرمعنیدار
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 ،IBAاستفاده از ترکيب کمکریشهزای اسيدآسکوربيک دو
درصد و یا کيتوزان یک درصد باعث افزایش درصد
ریشهزایی میشود .ترکيب کمکریشهزای اسيدآسکوربيک دو
درصد در بهبود درصد ریشهزایی مؤثرتر از کيتوزان یک
درصد بود ،بهطوریکه تيمار  1666ميلیگرم بر ليتر  IBAو
کاربرد اسيدآسکوربيک دو درصد باعث افزایش بهترتيب
 14/0و  881/7درصدی ریشهزایی نسبت به تيمار کيتوزان
یک درصد و تيمار بدون کاربرد ترکيب کمکریشهزا شد
(جدول .)3

درصد ریشهزایي
براساس نتایج مقایسه ميانگين دادهها (جدول  ،)3بيشترین
درصد ریشهزایی ( 08/44درصد) قلمههای خشبی انجيلی در
تيمار  1666ميلیگرم بر ليتر  IBAبههمراه اسيدآسکوربيک
دو درصد بهدست آمد .با افزایش غلظت هورمون ،IBA
درصد ریشهزایی نيز افزایش یافت ،بهطوریکه کمترین درصد
ریشهزایی در تيمار شاهد (تيمار بدون کاربرد تنظيمکننده رشد
گياهی) و بيشترین درصد ریشهزایی در تيمارهای  0666و
 1666ميلیگرم بر ليتر  IBAمشاهده شد (جدول  4و شکل
 .)8همچنين ،نتایج نشان داد که در غلظتهای زیاد هورمون

جدول  -3مقایسه ميانگين اثر كاربرد اسيدآسکوربيک و یا كيتوزان با  IBAبر صفات ریشهزایي قلمههاي خشبي انجيلي
تيمار

IBA

تيمار اسيدآسکوربيک و یا

حجم ریشه

ميانگين طول ریشه

قطر ریشه اصلی

()cm

()mm

( )mm

6/683 d

6/670 e
6/81 de

درصد ریشهزایی

تعداد ریشه
6/63 d

6/83 c
4/31 bc

6/632 cd
6/613 cd

6/73 de
8/732 bcd

3

()ppm

کيتوزان

صفر

صفر

7/40 d

صفر

دو درصد اسيدآسکوربيک

2/03 cd

6/74 cd

صفر

یک درصد کيتوزان

4/87 cd

8/84 bcd

3/23 bc

7666

صفر

73/62 bcd

7/24 bcd

88/77 b

6/30 bcd

7666

دو درصد اسيدآسکوربيک

2/03 cd

8/02 bcd

7/18 bc

6/62 d

6/713 cde

7666

یک درصد کيتوزان

73/61 bcd

3/64 bcd

3/18 b

6/44 abc

6/002 cde

4666

صفر

82/34 bcd

3/14 bcd

0/82 bc

6/74 bcd

8/61 cde

4666

دو درصد اسيدآسکوربيک

73/62 bcd

0/40 ab

88/43 b

6/34 bcd

8/30 cb

4666

یک درصد کيتوزان

73/61 bcd

3/71 bcd

2/20 bc

6/782 bcd

8/842 bcd

0666

صفر

33/33 b

3/48 bcd

2/30 bc

6/71 bcd

6/433 cde

0666

دو درصد اسيدآسکوربيک

48/67 ab

0/73 ab

76/34 a

6/462 ab

7/822 b

0666

یک درصد کيتوزان

82/34 bcd

3/43 bcd

4/48 bc

6/873 cd

6/472 cde

1666

صفر

71/7 bc

7/12 bcd

2/43 bc

6/382 bcd

6/38 cde

1666

دو درصد اسيدآسکوربيک

08/44 a

3/38 a

73/44 a

6/20 a

3/43 a

1666

یک درصد کيتوزان

33/33 b

4/04 abc

1/08 bc

6/332 bcd

8/8 cde

ميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمينان  34درصد با یکدیگر هستند.

تأثير توأم ایندولبوتيریکاسيد ...
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شکل  -1ریشهزایي قلمه خشبي انجيلي در تيمار  0888ميليگرم بر ليتر  IBAبههمراه اسيدآسکوربيک دو درصد (قلمه سمت چپ) و
عدم ریشهزایي در تيمار شاهد (قلمه سمت راست)
جدول  -4مقایسه ميانگين اثر كاربرد  IBAبر صفات ریشهزایي قلمههاي خشبي درخت انجيلي
تيمار

درصد ریشهزایی

تعداد ریشه

ميانگين طول ریشه ()cm

قطر ریشه اصلی ()mm

حجم ریشه ()mm3

صفر

4/83 d

6/41 c

7/22 c

6/604 c

6/840 c

7666

82/34 c

7/43 bc

2/34 b

6/73 ab

6/273 b

4666

78/30 bc

4/40 ab

1/42 ab

6/72 b

8/833 b

0666

36/22 ab

4/48 ab

86/3 ab

6/3 ab

8/633 b

1666

48/67 a

4/34 a

83/83 a

6/42 a

8/18 a

)ppm( IBA

ميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمينان  34درصد هستند.

تعداد ریشه
نتایج بيانگر اثر مثبت و معنیدار تيمار هورمونی  IBAبر
تعداد ریشه است .کمترین تعداد ریشه با ميانگين  6/41عدد
در هر قلمه مربوط به تيمار شاهد (صفر ميلیگرم بر ليتر
 )IBAبود .با افزایش غلظت  ،IBAتعداد ریشه در هر قلمه
نيز افزایش یافت .بيشترین تعداد ریشه در هر قلمه با
ميانگين  4/34عدد مربوط به تيمار  1666ميلیگرم بر ليتر
 IBAبود ،اما این مقدار ،اختالف معنیداری با تعداد ریشه
در تيمارهای  4666و  0666ميلیگرم بر ليتر  IBAنداشت
(جدول  .)4کاربرد کيتوزان و یا اسيدآسکوربيک ،اثر

معنیداری بر افزایش تعداد ریشه هر قلمه نداشت .با این
وجود ،کاربرد دو ترکيب مذکور باعث بهبود تعداد ریشه در
هر قلمه شد (جدول .)4
طول ریشه
بيشترین ميانگين طول ریشه در تيمار 1666
ميلی گرم بر ليتر  IBAبه همراه اسيدآسکوربيک دو درصد
و سپس در تيمار  0666ميلی گرم بر ليتر  IBAبه همراه
اسيدآسکوربيک دو درصد به ترتيب ب ا ميانگين  73/ 44و
 76/ 34سانتی متر مشاهده شد (جدول  .)3براساس نتایج
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مقایسه ميانگين ها (جدول  ،)4کاربرد اسيدآسکوربيک
باعث افزایش معنی دار طول ریشه شد ،در حالی که
کاربرد کيتوزان ،تفاوت معنی داری با تيمار بدون کاربرد
ترکيب کمک ریشه زا نداشت .عالوه براین ،اثر
اسيدآسکوربيک در افزایش طول ریشه ،زمانی قابل
توجه است که در ترکيب با غلظت های زیاد  IBAبه کار
رود .کاربرد اسيدآسکوربيک در غلظت های کم  ، IBAاثر
معنی داری بر افزایش طول ریشه نسبت به تيمارهای
حاوی کيتوزان و یا تيمارها ی فاقد ترکيب کمک ریشه زا
نداشت.

قطر ریشه اصلي
بيشترین قطر ریشه اصلی با ميانگينهای  6/20و
 6/462ميلیمتر بهترتيب در تيمار  1666ميلیگرم بر ليتر
 IBAدر ترکيب با اسيدآسکوربيک دو درصد و تيمار 0666
ميلیگرم بر ليتر  IBAبههمراه دو درصد اسيدآسکوربيک
مشاهده شد ،درحالیکه کمترین قطر ریشه مربوط به تيمار
بدون کاربرد هورمون و ترکيب کمکریشهزا (تيمار شاهد)
بود .بهطور کلی ،نتایج حاکی از آن بود که افزایش غلظت
هورمون  IBAزمانیکه همراه با اسيدآسکوربيک بهکار
میرود ،باعث افزایش قطر ریشه میشود.

جدول  -5مقایسه ميانگين اثر كاربرد اسيدآسکوربيک و یا كيتوزان بر صفات ریشهزایي قلمههاي خشبي درخت انجيلي
تيمار اسيدآسکوربيک و یا کيتوزان

درصد ریشهزایی

تعداد ریشه

ميانگين طول ریشه ( )cmقطر ریشه اصلی ( )mmحجم ریشه ()mm3

صفر

78/67 a

7/41 a

0/40 b

6/74 a

6/22 b

دو درصد ASA

71/7 a

4/1 a

87/03 a

6/30 a

8/43 a

یک درصد Chitosan

76/48 a

3/34 a

0/11 b

6/74 a

6/24 b

ميانگينهای با حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح اطمينان  34درصد هستند.

حجم ریشه
همانند صفات درصد ریشهزایی ،تعداد ،طول و قطر
ریشه ،بيشترین حجم ریشه نيز در تيمار  1666ميلیگرم بر
ليتر  IBAبههمراه اسيدآسکوربيک دو درصد و سپس در
تيمار  0666ميلیگرم بر ليتر  IBAبههمراه اسيدآسکوربيک
دو درصد بهترتيب با ميانگينهای  3/43و  7/822ميلیمتر
مکعب مشاهده شد .کمترین حجم ریشه نيز در تيمار شاهد
(تيمار بدون کاربرد هورمون و ترکيب کمکریشهزا) بهدست
آمد .ازسوی دیگر ،حجم ریشه در بسياری از تيمارهای
حاوی کيتوزان ،تفاوت معنیداری با تيمارهای فاقد ترکيب
کمکریشهزا نداشت .بهعبارت دیگر ،از بين دو ترکيب
کمکریشهزای استفادهشده ،اسيدآسکوربيک دو درصد در
افزایش حجم ریشه بسيار مؤثرتر از کيتوزان یک درصد بود.

بحث
انجيلی از گونههای اندميک و باارزش جنگلهای
هيرکانی است که زادآوری آن با روش جنسی بهندرت در
سطح جنگل دیده میشود (،)Khosropour et al., 2011
بنابراین تکثير غيرجنسی میتواند در توليد انبوه این گونه
کارآمد باشد .در پژوهش پيشرو ،اثر غلظتهای مختلف
 IBAنشان داد که با افزایش غلظت این تنظيمکننده رشد،
درصد ریشهزایی نيز افزایش مییافت .بيشترین درصد
ریشهزایی در غلظت  1666ميلیگرم در ليتر  IBAمشاهده
شد ،در حالیکه کمترین درصد ریشهزایی مربوط به تيمار
بدون کاربرد تنظيمکننده رشد گياهی (تيمار شاهد) بود .این
نتيجه حاکی از سختریشهزا بودن قلمههای خشبی انجيلی
است .در بسياری از گونههای سختریشهزا ،کاربرد
غلظتهای زیاد اکسين توصيه شده است .بهعبارتی،
بهکارگيری اکسين بهصورت طبيعی یا مصنوعی ،الزمهای بر
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شروع رشد ریشه نابجا روی ساقه است ( Hartmann et al.,

 .)2002اکسين از طریق القا و تحریک تقسيم سلولی و تمایز
ریشهها سبب افزایش ریشهزایی میشود ( Hartmann et
 .)al., 2002در راستای نتایج پژوهش پيشرو ،بيشترین و
کمترین درصد ریشهزایی در قلمههای خشبی Sterculia
 foetidaبهترتيب در تيمار با  1666ميلیگرم بر ليتر  IBAو
تيمار شاهد گزارش شد (.)Azad et al., 2018
یافتههای پژوهش پيشرو نشان داد که افزایش غلظت
 IBAاز  7666تا  1666ميلیگرم در ليتر منجر به افزایش
تدریجی درصد ریشهزایی ،تعداد ،قطر و طول ریشه شد.
گزارش شده است که در Azad et al., ( Sterculia foetida
Opuni-Frimpong et al., ( Khaya anthotheca ،)2018
Opuni-Frimpong et al., ( Khaya ivorensis ،)2008
 )2008و  )Azad et al., 2016( Santalum albumافزایش
غلظت  IBAتا  1666ميلیگرم بر ليتر باعث افزایش
ریشهزایی قلمهها شد ،اما مغایر با این نتایج ،در قلمههای
Psidium ،)Kamaluddin, 1999( Melia azadirach
Litsea
 )Abdullah et al., 2006( guajavaو
 )Baul et al., 2011( monopetalaبيشترین ریشهزایی در
تيمار با غلظتهای کم  IBAمشاهده شد .این نتایج ممکن
است به این دليل باشد که محتوای اکسين درونی در
گونههای مختلف متفاوت است ،بنابراین قلمه گونههای
مختلف برای ریشهزایی مطلوب به غلظتهای متفاوتی از
 IBAنياز دارند .عالوهبراین ،محتوای اکسين درونی هر گونه
ممکن است بسته به زمان قلمهگيری متفاوت باشد
( .)Abdullah et al., 2006در راستای نتایج پژوهش
پيشرو نيز در گونههای درختی بسياری همچون Sterculia
Khaya ivorensis ،)Azad et al., 2018( foetida
Swietenia
( )Opuni-Frimpong et al., 2008و
 )Azad & Matin, 2015( macrophyllaگزارش شده است
که کاربرد  IBAبر طول و تعداد ریشه در هر قلمه مؤثر
است ،در حالیکه  IBAدر برخی گونهها ازجمله
 )Baul et al., 2010( Holarrhena pubescensاثر
معنیداری بر تعداد و طول ریشه در هر قلمه نداشت .مقدار

تأثير توأم ایندولبوتيریکاسيد ...

کم اکسين درونی قلمههای متعلق به گونههای سختریشهزا
ممکن است توانایی ریشهزایی ،تعداد و طول ریشه را کاهش
دهد ( ،)Azad et al., 2018بنابراین برای ریشهزایی موفق
این گونهها ،کاربرد غلظتهای زیاد  IBAتوصيه شده است
(.)Hartmann et al., 2002
براساس نتایج پژوهش پيشرو ،در کنار کاربرد IBA
استفاده از اسيدآسکوربيک دو درصد باعث بهبود معنیدار
صفات ریشهزایی ازجمله درصد ریشهزایی ،طول ،قطر و
حجم ریشه شد .این یافتهها نشان میدهند که کاربرد
اسيدآسکوربيک دو درصد در بهبود صفات ریشهزایی
مؤثرتر از کيتوزان یک درصد است .استفاده از مواد
کمکریشهزا باعث افزایش تحریک ریشهزایی در قلمههای
سختریشهزا میشود .قلمه گياهان عالوهبر اکسين درونی،
کوفاکتورهای ریشهزایی دارد که بهصورت سينرژیک با
اکسين باعث بهبود ریشهزایی میشوند .ازجمله کوفاکتورها،
ترکيبات فنولی هستند که از شکسته شدن اکسين طبيعی
توسط آنزیم اکسيداز جلوگيری میکنند ( Hartmann et al.,
 .)2002اسيدآسکوربيک بهعنوان یک آنتیاکسيدان ،مانع از
اکسيده شدن ترکيبات فنولی میشود و درنتيجه ،موجب
تسهيل در ریشهزایی قلمههای سختریشهزا میشود.
گزارش شده است که وجود اسيدآسکوربيک در زمان
ریشهزایی مانع اکسيده شدن ترکيبات فنولی و همچنين مانع
شکسته شدن اکسينها میشود که این امر ،بهبود ریشهزایی
قلمههای ليموشيرین ( )Aboutalebi & Tafazoli, 2006و
ارقام سختریشهزای زیتون ( )Attarzadeh et al., 2016را
در پی داشت .براساس نتایج دیگر پژوهش پيشرو ،هرچند
که کيتوزان بهاندازه اسيدآسکوربيک بر ریشهزایی قلمههای
انجيلی مؤثر نبود ،اما تا حدودی باعث بهبود برخی صفات
ازجمله تعداد ریشه در هر قلمه شد .تاکنون پژوهشهای
زیادی درمورد اثر کيتوزان بر درصد ریشهزایی قلمهها انجام
نشده است .کيتوزان میتواند از طریق کاهش فعاليت
آنزیمهای مؤثر در اکسيداسيون و ایجاد اثر سينرژیکی سبب
بهبود جذب و انتقال  IBAشود که درنهایت ،بر ریشهزایی
اثر میگذارد ( .)Yaryani, 2018از سوی دیگر ،کيتوزان در
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غلظت مناسب در ترکيب با هورمون سبب هيدراته شدن
،بافت قلمهها و حفظ رطوبت آنها شده و از این طریق
Khot et al., ( بهبود صفات ریشهزایی را در پی دارد
.)2012
 نتایج پژوهش پيشرو نشان داد که قلمههای،درمجموع
 بنابراین بهمنظور، سختریشهزا بودند،خشبی انجيلی
 با غلظتهای زیادIBA  استفاده از،ریشهزایی مطلوب
 استفاده از ترکيب کمکریشهزا، همچنين.ضروری است
 تأثير مثبتی بر افزایشIBA بهویژه اسيدآسکوربيک بههمراه
 تيمار قلمهها.ریشهزایی قلمههای خشبی انجيلی دارد
، دقيقه با اسيدآسکوربيک دو درصد و سپس84 بهمدت
 ميلیگرم بر ليتر برای1666  با غلظتIBA تيمار با هورمون
.ریشهزایی موفق قلمههای خشبی انجيلی توصيه میشود
 از آنجاییکه بيشينه ریشهزایی در بيشترین غلظت،همچنين
 توصيه میشود اثر کاربرد غلظتهای، بهدست آمدIBA
بيشتر این هورمون بههمراه غلظتهای دیگر کمککنندههای
.ریشهزایی بهویژه اسيدآسکوربيک بررسی شود
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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.
Keywords: Auxin, hardwood cutting, rooting-cofactors, vegetative propagation.

