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چکیده
بهمنظور بررسی اثر محل قلمهگیری از روی شاخه بر روی ریشهزایی درختچهی زینتی ماگنولیای بنفش ،آزمایشی در اوایلل تیلر ملاه سلا
 0901در گلخانهی تحقیقاتی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا گردید .در این پژوهش از درختان مادری موجود در
محوطهی پردیس ،قلمهها از نوع انتهایی ،جانبی فصل جاری ،پاشنهدار فصل جاری و یکساله تهیه شلد .سل س قلملههلا بلا غلظلت 1999
میلیگرم در لیتر  IBAتیمار و در بستر کشت شدند .در پژوهش حاضر از طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده گردید .معنلیداری
صفات در سطح  %0مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بیشترین درصد ریشهزایی ( 09/90درصد) را نلوع قلمله
پاشنهدار دارد که از نظر آماری در این صفت ،بین قلمهی نوع پاشنهدار و یکساله تفاوت معنیداری مشاهده نشد .بیشترین طو ریشه را نیل
قلمهی پاشنهدار دارد که تفاوت معنیداری با نوع قلمه جانبی در آن مشاهده نشد .همچنین بیشترین وزن تر و وزن خشک ریشه ،در قلمهی
پاشنهدار مشاهده گردید .در مورد صفت درصد زندهمانی ،از نظر آماری تفاوت معنیداری بین چهار نوع قلمه مشاهده نگردید.
واژههای کلیدی
ریشهزایی ،قلمه ،ماگنولیای بنفش و هورمون ایندو بوتیریک اسید.

* نویسنده مسوول مکاتباتzahra.golshadi@gmail.com :
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 .1مقدمه

 .2مواد و روشها

ماگنولیای بنفش ،درختچهای خ ان شونده و چوبی بلا گللهلای

2ـ .1مواد گیاهی

زیبا است .گلهای درشت و اللهمانند و بلنفش و ارغلوانی ایلن

این پژوهش در اوایل تیر ملاه سلا  0901در پلردیس دانشلگاه

درختچه در اوایل فروردین ماه ،ساقههای لخت و برهنلهی آن را

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .قلمههای مورد

آذین میبندند و در اردیبهشت ماه برگهای درشلت و بلراآ آن

نیاز از درختان مادری موجود در محوطهی پردیس (پرورش یافته

ظاهر میشوند .در اوایل تابستان نی ماگنولیای بنفش مجدداً بله

در شرایط آب و هوایی گرگان) تهیله گردیلد .درختلان ملادری،

گل مینشیند و گلهای آن تکتک ظاهر میشود (ثابتی0931 ،

حدود دو ماه قبل از قلمهگیری با کود تغذیهای بله فواصلل هلر

و مظفریان .)0939 ،تکثیر این گیاه طبق منابع موجود ،با بلذر در

هشت روز یکبار و طی چندین مرحلله محللو پاشلی گردیدنلد.

مخلوط ماسه و خاکبرگ یا پیت در گلخانه و در فصلل پلایی یلا

س س قلمهها از قسمتهای بیرونی تاج درخلت تهیله شلد کله

اواخر زمستان ،خوابانیدن در تابستان و پایی و همچنین با پیونلد

بهمنظور اجرای این پژوهش ،چهلار نلوع قلمله شلامل ،قلملهی

در خرداد یا تیر ماه انجام میشود (شلیبانی و میربلادین.)0931 ،

انتهایی ل فصل جاری ،غیرانتهلایی ل فصلل جلاری ،پاشلنهدار و

اما قوهی نامیهی بذور این گیاه پایین است به همین دلیل ازدیاد

یکساله به طو  09تا  01سلانتیمتلر در اوایلل تیلر ملاه تهیله

آن محدود به تکثیر از راه قلمه ملیباشلد .ایلن شلیوهی تکثیلر

گردید.

بهدلیل طوالنی بودن زمان ریشهدهی و تلفات باالی قلمههلا در

2ـ .2آمادهسازی بستر قلمهگیری

بستر محدودیتهلای زیلادی دارد (فرخل اد و همکلاران0933 ،؛

برای کشت قلمهها ترکیب کوکوپیلت و پرلیلت بله نسلبت 0:0

متقی .)0911 ،هدف از این بررسی ،تعیین مناسبترین نوع قلمه

آماده و بر روی می های کشت گلخانهای به ارتفاع  19سانتیمتر

و مطالعهی کیفیلت ریشلهزایلی قلملههلای درختچلهی زینتلی

جهت کشت قلمهها پخش گردید.

ماگنولیای بنفش در تکثیر این گیاه میباشد .جرتوده و همکلاران
( )0909اثر تیمارهلای اکسلینی و نلوع قلمله را بلر ریشلهزایلی
قلمههای ارقام گالبی نطن  ،سبری و شکری مورد بررسلی قلرار

2ـ .3تیمارهای ریشهزایی در قلمهها

دادند .نتایج بهدست آملده نشلان داد کله در سلا او اینلدو

بهمنظور ریشهزایی قلمهها ،تیمار هورمونی  1999میللیگلرم در

بوتیریک اسید با غلظت  9قسمت در میلیون در رقم نطن بهطور

لیتر ایندو بوتیریک اسید آماده و س س قلمهها بهمدت  1ثانیله

معنیداری موجب اف ایش درصد ریشهزایی ،طو و تعداد ریشله

به روش غوطهوری سریع تیمار و س س در بسلتر کشلت شلدند

در قلمههلای سرشلاخه و درصلد ریشلهزایلی و طلو ریشله در

(زرینبا و همکاران.)0939 ،

قلمههای بن شاخه رقم نطن میشود .در قلملههلای بلن شلاخه
2ـ .4شرایط گلخانه

تیمار  9قسمت در میلیون ایندو بوتیریک اسید بلههملراه 099

ایللن پللژوهش در گلخانلله تحقیقللاتی پللردیس دانشللگاه علللوم

قسمت در میلیون نفتالین استیک اسید باعث کاهش ریشلهزایلی

کشاورزی و منابع طبیعی گرگلان انجلام شلد .دملای حلداقل و

نسبت به شاهد شد .تیمارهای هورمونی منجر به ایجاد کالوس و

حداکثر در طو شبانهروز در طو کلل دوره در محلیط گلخانله

ریشهزایی در ارقام سبری و شکری نگردیلد .نتلایج آزملایش در

حدود  11و  91درجه سانتیگلراد تنظلیم شلد آبیلاری و تلأمین

سا دوم نی مشخص نمود که قلمههای بن شاخه رقلم سلبری
فقط در غلظت  199میلیگرم در لیتر  19 ،IBAدرصلد کلالوس

رطوبت محیط ،بهوسیلهی سیستم مهافشان بود که هر  11دقیقه

تولید کردند .همچنین مشخص شد که تیمار  099میللیگلرم در

به مدت یک دقیقه آبافشانی انجام میشد.

لیتر  IBAبرای رقم نطن منجر به ریشهزایلی حلدود  31درصلد

2ـ .5مشاهدهی نمونهها و دادهبرداری

قلمهها میشود .بیشترین می ان صفات تعداد و طو ریشه بلرای

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصلادفی بلا  1تکلرار و در هلر

رقم نطن در این غلظت مشاهده شد.

تکرار  01قلمه انجام شد .پس از گذشت  19روز قلمهها از بسلتر
کشت خارج گردیدند و صفات درصد ریشهزایی ،طو ریشه ،وزن
11
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تللر ریشلله ،وزن خشللک ریشلله و درصللد زنللدهمللانی قلمللههللا

برگدار را معموالً میتوان در طو فصل رشلد گرفلت .بلهطلور

اندازهگیریگردید و س س درون گللدان کشلت شلدند و پلس از

معمو قلمههای چوب سب بسیاری از گونههلای چلوبی کله در

گذشت  99روز از کشلت قلملههلا ،درصلد زنلدهملانی قلملههلا

بهار یا تابستان گرفته میشوند ،از قلمههای چوب سخت گرفتله

اندازهگیری شد.

شده در زمستان ،ریشهزایی بهتری دارند .از این رو برای گیاهان

تج یه و تحلیل آماری نتایج تحقیق با اسلتفاده از نلرم افل ار

سخت ریشهزا بهتر است قلمههای چوب نرم گرفته شود (همان).
9

 SASصورت گرفت و مقایسهی میانگینهلا بلا آزملون LSD

در پژوهشی که مدانلو و همکاران بر روی گونه سلرخدار انجلام

انجام گرفت.

دادند ،قلمهگیری از سه قسمت فوقانی ،میانی و تحتانی شاخه را
مورد بررسی قرار دادند که بیلان کردنلد ،قلمله قسلمت فوقلانی

 .3بحث و نتایج

شاخهها ،بیشترین درصد زنلدهملانی و ریشلهزایلی را نشلان داد

براساس جدو تج یهی واریانس ،تیمارهای ملورد بررسلی ،اثلر

(مدانلو کُردی و همکاران .)0933 ،همچنین مطالعهی بسلترهای

معنیداری بر متغیرهای اندازهگیری شده داشلت بلهطلوری کله

مختلف نشان داد که ویژگیهای فی یکی بسترهای ریشلهزایلی

تأثیر سطوح مختلف نوع قلمه بر درصد ریشهزایی ،طلو ریشله،

نظیر اندازهی ذرات کمتلر از تهویله و قابلیلت نگهلداری آب در

وزن تر ریشه ،وزن خشک ریشه و درصد زندهملانی قلملههلا در

بستر در ریشهزایی اهمیلت دارد .هلوادهی و انتشلار اکسلیژن در

سطح احتما  0درصد معنیدار بود .براسلاس مقایسله میلانگین

اطراف قلمههلا و زهکشلی در بسلترهای ریشلهزایلی دو عاملل

دادهها در جدو  ،0قلمههلای نلوع پاشلنهدار ،بیشلترین درصلد

ضلروری و قابلل توجله اسلت (خوشلخوی )0939 ،و

ریشهزایی ،طو ریشه ،وزن تلر ریشله و وزن خشلک ریشله را

) .1932در پژوهشی که کمالیفلرحآبلادی و همکلاران ()0909

داشته اسلت .در ملورد صلفت درصلد زنلدهملانی ،قلملهی نلوع

روی ریشهزایی قلمههای درختچهی فردوسی 1انجام دادند ،تأثیر

پاشنهدار و یکساله بیشترین درصد را دارا میباشلند .و بلین هلر

سه بسلتر پرالیلت ماسله ،پرالیلت کوکوپیلت ،پرالیلت

چهار نوع قلمه از نظر آماری در ایلن صلفت تفلاوت معنلیداری

کوکوپیت ماسه را مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج حاصله نشان

0

داد که بیشترین درصد ریشهزایی ،میانگین طو ریشله و تعلداد

انجام داد نتایج نشان داد ،قلمههای نلوک (فوقلانی) نسلبت بله

ریشه ،بلندترین طو ریشه در بستر پرالیت کوکوپیت بهدست

قلمههای میانی و تحتانی از زندهمانی بیشتری برخلوردار بودنلد.

میآید .به همین دلیل در این آزمایش از بستر ترکیب کوکوپیلت

در این تحقیقات نوع قلمهی انتهایی بیشترین ریشهزایی قلمههلا

و پرلیت استفاده گردید .همچنلین در ایلن پلژوهش قلملههلای

را بهوجود آورد ،که با نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت ندارد.

درختچهی زینتی فردوسلی بلا چهلار سلطح هورملونی اینلدو

پژوهشهای دیگر نی نشان دادهاند که ریشههای نو پدیده اغلب

بوتریک اسید ( )1999 ،1999 ،1999 ،9تیمار گردیلد .براسلاس

در انتهای قلمه گونههای مورد مطالعه ظاهر میشوند و بهنلدرت

نتایج بهدست آمده ،غلظت  1999پیپیام بهعنوان مناسبتلرین

ریشهای از قسمت میانی یک میانگره خارج ملیشلود (نجلاحی،

غلظت معرفلی گردیلد .همچنلین بیشلترین درصلد ریشلهزایلی

 .)0930در به ،1استفاده از قلمهی پاشلنهدار ،ریشلهزایلی بهتلر و

( )%39/9و بیشترین تعداد ریشه نی در همین تیمار مشاهده شد.

قابل مالحظهای بهدسلت آملد .دلیلل ایلن املر احتملاالً وجلود

با توجه به این پژوهش که اثر مثبت هورمون  1999میلیگرم بر

آغازندههای ریشهی از پلیش تشلکیل شلده در چلوب مسلنتلر

لیتر را نشان ملیدهلد و سلایر پلژوهشهلا کله نتیجله را بیلان

میباشد (خوشخوی ،)0939 ،کله نتلایج حاصلل بلا نتلایج ایلن

میکنند ،در این پژوهش هم هر چهلار نلوع قلمله بلا هورملون

پژوهش مطابقت دارد .عامل زمان نی در ریشهزایی اهمیت دارد،

 1999میلیگرم در لیتر  IBAتیمار گردیدند .بهطور کلی با توجه

انتخاب زمان مناسب بر ه ینه و موفقیلت ریشلهزایلی اثلرگلذار

به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان قلملهی پاشلنهدار تیملار

است .با این حا  ،زمان قلملهگیلری بلرای گونلههلای مختللف

شده با غلطت  1999میلیگرم در لیتر ایندو بوتیریلک اسلید را

گیاهی متفاوت بوده و نمیتوان زمان خاصلی را بلرای برداشلت

مناسبترین نوع قلمه برای تکثیر این گیاه در زمان تیر ماه بیان

قلمهی گونههای مختلف عنوان کلرد .قلملههلای نیمله خشلبی

کرد.

مشاهده نشد .در پژوهشی که جلیلوند ( )0931بر گونلهای اُرس
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جدول  .1مقایسهی میانگین اثر نوع قلمه بر ریشهزایی برخی از خصوصیات رشدی گیاه ماگنولیای بنفش
درصد ریشهزایی

نوع قلمه

a

b

a

a

پاشنهدار

a

یکساله

c

a

b

a

b

09/31

a

9/19

01/39

a

9/91

a

9/39

d

1/10

a

9/11

0/31

09/99

31/01

b

1/11

0/99

09/90

وزن خشک ریشه

b

1/11

31/11

غیرانتهایی ـ جاری

طول ریشه
b

39/91

انتهایی ـ جاری

وزن تر ریشه

درصد زندهمانی

01/19

b

0/91

a

01/19

9/01

حروف مشابه در هر ستون طبق آزمون  LSDفاقد اختالف معنیدار است.

یکساله

پاشنه دار

b

جانبی

درصد ریشه زایی

a

a

a

100
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0

انتهایی

نوع قلمه

شکل  .1مقایسهی میانگین تأثیر چهار نوع قلمه بر ریشهزایی قلمههای ماگنولیا

پاشنه دار

الف

ب

ج

شکل  .2الف .قلمههای کشت شده در گلخانه تحت سیستم مهافشان،
ب .استقرار قلمه در گلدان ،ج .قلمههای ریشهدار از نوع پاشنهدار
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پینوشتها

 .1شیبانی ،ح .و میربلادین ،ع« )0931( .مشخصـات کـاربردی درختـان و

1. Juniperus communis L.

درختچههای مناسب فضای سبز» ،انتشلارات دانشلگاه آزاد اسلالمی واحلد

2. Quince-Cydonia oblonga

ورامین.

3. Taxus baccata. L.

 .3فرخ اد ،ع.؛ اصغری ،م.؛ قاسم زاده ،ر.؛ اسلدزاده ،ع .و حجتلی ،ی،)0933( .
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