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ها و با  ها و باالروندهگیاهی زینتی ارزشمند از گروه پیچ .Lonicera japonica Lالدوله با نام علمی  پیچ امین سابقه و هدف:
 دارايتر و با کیفیت بهتر از نظر تجاري بسیار  باشد. بنابراین تولید آن در مدت زمان کمکاربرد بسیار وسیع در فضاي سبز می

تر نمودن این مرحله  دهی گیاهان و کوتاه باشد. یکی از اقدامات مهم در تسریع فرآیند تولید گیاهان، بهبود سرعت ریشه اهمیت می
استفاده از مواد طبیعی شود. امروزه  هاي گوناگونی نیز استفاده می باشد که در این زمینه از ترکیبات شیمیایی و روش رشدي می

هاي گیاهان زینتی مورد توجه است که در برخی موارد اثرگذاري بهتر و  زایی قلمه عنوان جایگزین مواد شیمیایی در بهبود ریشه به
ثیرگذاري برخی ترکیبات أثرتر این ترکیبات نسبت به ترکیبات شیمیایی نیز مشاهده شده است. این پژوهش با هدف بررسی تؤم

الدوله صورت  هاي پیچ امین زایی قلمه ایندول بوتیریک بر ریشهاسید طبیعی (آلی) در مقایسه با هورمون متداول و شیمیایی 
   زایی این گیاه پرداخته شد. هاي هورمونی نیز بر فرآیند ریشه گرفت. همچنین به بررسی اثر قرص

  

، قرص IBAشامل هورمون  يیمارگروه ت 6 در قالبتیمار  25با طرح کامالً تصادفی  این آزمایش در قالب ها: مواد و روش
تکرار با  5غلظت در مقایسه با شاهد (آب مقطر) در  4دي، عسل طبیعی، شیره انگور و صمغ عربی هر کدام در  آسپرین، قرص ال

زایی  انجام شد. صفات ریشه 1395باغبانی در سال قلمه در هر تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزي گرگان و آزمایشگاه  5
هاي  مانی قلمه زایی، تعداد ریشه اولیه و ثانویه، طول ریشه اولیه، وزن تر و خشک ریشه و همچنین درصد زنده شامل درصد ریشه

  گیري شد. الدوله در این آزمایش اندازه پیچ زینتی امین
  

اثر  درصد 1الدوله در سطح  زایی پیچ امین ي طبیعی و شیمیایی بر صفات ریشهدست آمده، تیمارها هاساس نتایج ببر ها: یافته
گرم  میلی 1000توسط تیمارهاي  ها ریشه کیفیتترین کمیت و  داري داشتند. در بین تیمارهاي مورد بررسی، بهترین و بیش معنی

عسل طبیعی مشاهده شد. بررسی جداگانه سایر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی  درصد 60ایندول بوتیریک و اسید در لیتر هورمون 
گرم در لیتر)  میلی 40قرص در لیترآسپرین (معادل  5/0شیره انگور،  درصد 20صمغ عربی،  درصد 20هاي  ن داد که غلظتانیز نش

الدوله در مقایسه با سایر  هاي پیچ امین زایی قلمه گرم در لیتر) بهترین نتایج را در ریشه میلی 36/0دي (معادل  قرص در لیتر ال 2و 
   رفته و نیز شاهد نشان دادند. کار ههاي ب غلظت

                                                
 mehranfathi67@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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 نظر الدوله، با در هاي پیچ امینزایی قلمهچون عسل طبیعی بر ریشه : با توجه به اثرات مطلوب ترکیبات طبیعی همگیري نتیجه
در کشاورزي ارگانیک، استفاده از ترکیبات طبیعی در اولویت بوده و  این ترکیباتثر ؤگرفتن صرفه اقتصادي، سالمت و نقش م

دلیل برتري  هاي سایر تیمارها نیز بهگردد. همچنین بهترین غلظت پیشنهاد می IBAعنوان جایگزینی براي ترکیب شیمیایی  به
  باشند. استفاده میزایی دارند، قابل  ریشهدار نسبت به شاهد و نقش مثبتی که در تسریع فرآیند  معنی

  
  عسل ،زایی ریشهالدوله،  پیچ امین، ایندول بوتیریکاسید  :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

گیاهان زینتی از نظر زیبایی، ارزش اقتصادي و 
اي در فضاي سبز دارند. کاربردي بودن، جایگاه ویژه

از جمله گیاهان پرکاربرد در طراحی فضاهاي سبز، 
سزایی در  هگیاهان باالرونده بوده که نقش بها و  پیچ

زیباسازي مناظر شهري دارند. پیچ امین الدوله با نام 
از خانواده  گیاهیL.  Lonicera japonica علمی

Caprifoliaceae بومی ژاپن، کره، چین و تایوان ،
ترین ویژگی این گیاه پرکاربرد و ). مهم4باشد ( می

ویژه در هواي  بهارزشمند، معطر بودن آن است که 
گرم تابستان عطر آن بیش از روزهاي ابري و مرطوب 
است. گلدهی این گیاه بسته به گونه متفاوت است اما 

ماه گل  هاي تابستان و از تیر تا آذرها در ماه اغلب گونه
دهد. این اي از آن نیز در زمستان گل میدهند، گونه می

افزایش است. گیاه از طریق بذر و قلمه ساقه قابل 
توان در پاییز یا بهار کشت نمود. بذرهاي رسیده را می

تر در پاییز تهیه  قلمه نیز از رشد بهاره و یا چوب مسن
  ).30 و 11( گردد می

 هاي با توجه به اهمیت گیاهان زینتی، مدیریت روش
بهترین روش ازدیاد و تسریع  انتخاب ازدیادي و

و کاهش  تولید افزایش در مهمی نقش زایی آنان ریشه
هاي مختلفی ). گیاهان به روش6دارد ( ها هزینه آن

بهترین  از قلمه طریق از یابند اما ازدیادازدیاد می
هاي گیاهی گونه از بسیاري براي غیرجنسی هاي روش

 ) زیرا در این روش در گیاهان تولیدشده14باشد ( می
 تغییر هیچ داشته و تقریباً تري وجود بیش یکنواختی

 مادري گیاه شبیه کامالً شود ونمی ایجاد یکیژنت

دلیل ساختار و  ). گیاهان مختلف به19هستند (
زایی متفاوتی دارند که فیزیولوژي خاص خود، ریشه

یابند. عوامل مهمی  تأثیر عوامل مختلف تغییر می تحت
گیري، شرایط فیزیولوژیکی و محیطی مانند زمان قلمه

هاي گیاهی و هورمونها، گیاه مادري، کربوهیدرات
 گذارند زایی گیاهان اثربسیاري از عوامل دیگر بر ریشه

  هاي رشد کنندهها و تنظیم). در بین هورمون19(
اي  مؤثر بر گیاهان، هورمون اکسین از اهمیت ویژه

هاي  ترین هورمون برخوردار است و یکی از مهم
 و بهترین از باشد. یکیزایی میگیاهی مؤثر در ریشه

 ها قلمه زاییریشه در که ترکیبات اکسینی ترین مولمع
بوده  بوتیریک ایندولاسید گیرد، می قرار استفاده مورد

). اثر مثبت 34دارد ( زاییریشه در زیادي اثربخشی که
زایی گیاهان زیادي گزارش در ریشهIBA هورمون 

سالیسیلیک  اسید ).35 و 31، 29، 28، 23شده است (
 کننده عنوان تنظیمهورمونی به و شبهترکیب طبیعی فنلی 

هاي  زایی گونه ثري در ریشهؤباشد که نقش مرشد می
استیل اسید آسپرین ترکیبی به نام گیاهی دارد. 

ت اما سالیسیلیک بوده که در شرایط خشک پایدار اس
صورت محلول و یا در صورت قرار گرفتن در  به

 آید صورت اسید سالیسیلیک در میمعرض رطوبت به
) 2014و  2013ردویی و همکاران (صالحی س ).25(

هاي  زایی قلمه سالیسیلیک بر ریشه بیان داشتند اسید
اثر مثبت داشته است و طبق  قنسول گیاه زینتی بنت

گرم بر  300سالیسیلیک در غلظت  ها اسیدگزارش آن
زایی را در این گیاه سبب  ترین ریشه لیتر توانست بیش

اثرگذاري مثبت ترکیبات هورمونی ). 27 و 26شود (
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 مانندهاي رشدي گیاهانی استروئیدي بر شاخص
سیب، انگور، ذرت، نخود، ترشک و علف بهاري نیز 

از دیگر عوامل ). 21 و 12، 9، 1گزارش شده است (
باشند.  ها میها، کربوهیدراتزایی قلمه مؤثر بر ریشه

 و آزاد احیاشده ترکیباتی با قندهاي ها کربوهیدرات
در  انرژي منابع عنوان به که هستند ايذخیره قندهاي

). مطالعات بسیاري 15 و 13زایی اهمیت دارند ( ریشه
زایی گیاهان  ها در ریشه بیانگر اثر مثبت کربوهیدرات

). امروزه عالوه بر ترکیبات 22 و 20، 13، 8باشد ( می
شیمیایی مختلف، استفاده از مواد طبیعی در کشت و 

 ان زینتی توجه عالقمندان و تولیدکنندگانپرورش گیاه
را به خود معطوف نموده است که با نتایج مثبت و 
جالبی نیز همراه بوده است و در برخی موارد این 

دلیل ایجاد نتیجه بهتر جایگزینی مناسب  ترکیبات به
عسل طبیعی، شیره  اند. براي ترکیبات شیمیایی شده

دار  کربوهیدراتانگور و صمغ عربی از جمله ترکیبات 
بودن میزان  دلیل ماهیت طبیعی و نیز دارا هستند که به

پژوهش ها در این قندي از آن توجه ترکیبات قابل
) در پژوهش خود در 2016استفاده گردید. تاتاري (

هاي زرشک زینتی با استفاده از زایی قلمهزمینه ریشه
تیمارهاي طبیعی کربوهیدراته دریافت که عسل طبیعی 

درصد توانستند نتایج  75یره انگور با غلظت و ش
هاي این گیاه داشته باشند زایی قلمهمثبتی در ریشه

زایی  ، بررسی ریشهپژوهشهدف از انجام این ). 33(
 الدوله با استفاده از ترکیبات شیمیایی هاي پیچ امین قلمه

دي و ترکیبات  ، قرص آسپرین و الIBAهورمونی 
طبیعی، شیره انگور و کربوهیدراتی طبیعی (عسل 

   صمغ عربی) بوده است.
  

  ها مواد و روش
 25با صورت طرح کامالً تصادفی  این آزمایش به

اسید شامل هورمون گروه تیماري  6 در قالبتیمار 
 4000و  3000، 2000، 1000(ایندول بوتیریک 

 4و  2، 1گرم در لیتر)، قرص آسپرین (نصف،  میلی

و  160، 80، 40معادل قرص کامل در یک لیتر آب 
 4و  2، 1دي (نصف،  لیتر)، قرص ال در گرم میلی 320

 36/0، 18/0، 09/0قرص کامل در یک لیتر آب معادل 
 40، 20، 10گرم در لیتر)، عسل طبیعی ( میلی 72/0و 
درصد)،  20و  15، 10، 5درصد)، شیره انگور ( 60و 

آب مقطر درصد) و  20و  15، 10، 5غ عربی (صم
قلمه در هر تکرار) در  5تکرار (با  5در (شاهد) 
تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي گرگان و گلخانه 

دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم باغبانی  آزمایشگاه
 1395علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در سال 

الدوله براي انجام  هاي پیچ امین قلمهانجام شد. 
، از گیاهان 1395 ماه آزمایش از نوع نیمه خشبی در تیر

کشاورزي و منابع  مرکز تحقیقاتمادري واقع در 
گرگان تهیه شدند. گیاهان مورد نظر براي  طبیعی

گیري از نظر ظاهري کامالً یکسان و عاري از  قلمه
 15تا  10ها به طول  آفات و بیماري بودند. قلمه

ها نگه  متر تهیه شدند. دو تا سه برگ راسی آن سانتی
ها جهت جلوگیري از  هاي پایینی آن و برگداشته شد 

پوسیدگی حذف و بالفاصله به گلخانه انتقال داده 
اسید در هورمون الدوله   هاي پیچ امین قلمهشدند. 

ثانیه (فروبري سریع) و در  5مدت   ایندول بوتیریک به
دقیقه قرار گرفته و سپس در  10مدت  تیمارها به سایر

پرلیت در گلخانه بستر ضدعفونی شده کوکوپیت + 
 25کشت شدند. دماي گلخانه در مدت آزمایش بین 

بود.  درصد 85-90گراد و رطوبت  درجه سانتی 30تا 
افشان بود که هر  گلخانه تحقیقاتی مجهز به سیستم مه

صورت پاششی  ها را به دقیقه قلمه 2مدت  ساعت به 1
الدوله یک ماه پس  هاي پیچ امین قلمه نمود. آبیاري می

زایی خارج و  اعمال تیمار به آرامی از بستر ریشهاز 
ها،  پس از حذف بقایاي مواد بستر از روي قلمه

جز  گیري شد. تمام صفات به صفات مورد نظر اندازه
گیري  ها اندازه مانی در زمان خروج قلمه درصد زنده

زایی بر اساس نسبت تعداد  گردید. درصد ریشه
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محاسبه گردید. طول ها  دار به کل قلمه هاي ریشه قلمه
وسیله کولیس  ریشه اولیه (اصلی) و ثانویه (فرعی) به

گیري شد. تعداد ریشه اولیه و ثانویه با روش  اندازه
گیري وزن تر  منظور اندازه شمارش محاسبه گردید. به

دار  هاي ریشه و خشک ریشه با توجه به تعداد قلمه
دفی طور تصا قلمه به 3هر تکرار، از هر تکرار شده در 

ها  گیري شدند. ریشه نظر اندازهانتخاب و صفات مورد
پس از جداسازي و پاکسازي با ترازوي دیجیتال 

گیري  منظور اندازه توزین شده (وزن تر) و سپس به
درجه  70ساعت در آون  48مدت  وزن خشک به

هاي  گراد قرار داده شد و مجدداً وزن شد. قلمه سانتی
هاي  گذاري و در گلدان اتیکتمانده  دار شده باقی ریشه

پالستیکی حاوي مخلوطی مساوي از خاکبرگ، ماسه 
و خاك باغچه کشت و در گلخانه قرار داده شدند. 

مدت یک ماه درصد  پس از نگهداري و آبیاري منظم به
هاي  دار بر اساس نسبت قلمه هاي ریشه مانی قلمه زنده

ین مقایسه میانگها محاسبه گردید. زنده به کل قلمه
 5در سطح احتمال  LSDها با استفاده از آزمون  داده

انجام شد.  SASافزار آماري  درصد با استفاده از نرم
   ترسیم شدند. Excelافزار  ها نیز با استفاده از نرمنمودار

  
  نتایج و بحث

) نشان داد 1نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 
شده  گیري اثر تیمارهاي مورد بررسی بر صفات اندازه

زایی، تعداد ریشه اولیه و ثانویه،  شامل درصد ریشه
مانی  طول ریشه اولیه، وزن تر و خشک و درصد زنده

دار  معنی درصد 1الدوله در سطح  هاي پیچ امین قلمه
  بوده است.

  
 . الدوله زایی پیچ امین ریشهتجزیه واریانس اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر صفات  -1جدول 

Table 1. Analysis of variance of the effect of natural and chemical treatments on rooting traits of honeysuckle.  
 میانگین مربعات
Mean squares 

درجه 
 آزادي

df 

 منابع تغییرات
Sources of 

changes 
 درصد

 مانی زنده
Survival 
percent 

   خشکوزن 
 ریشه

Dry weight 
of root 

  وزن تر
 ریشه

Fresh 
weight of 

root 

طول ریشه 
 اولیه

Length of 
primary 

root 

تعداد ریشه 
 ثانویه

Number of 
secondary 

root 

تعداد ریشه 
 اولیه

Number of 
primary 

root 

  درصد
 زایی ریشه

Rooting 
percent 

20** 0.0003** 0.035** 4.882** 115.654** 80.127** 708.333** 24 
 تیمار

Treatment 

0 0.00001 0.0012 0.456 0.474 0.772 - 100 
 خطا

Error 

0 20.389 18.214 17.787 10.204 12.715 - - 
 ضریب تغییرات

Coefficient 
of variation 

   داري. و عدم معنی درصد 5، درصد 1دار در سطح  ترتیب معنی به nsو  *، **
**, *, ns respectively significant in 1% and 5% and not significant.  

  
زایی  اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر درصد ریشه

دست آمده نشان داد تمام  هنتایج بالدوله:  پیچ امین
ایندول اسید هاي عسل طبیعی و هورمون  غلظت

هاي  درصدي در قلمه 100زایی  بوتیریک سبب ریشه
الدوله شدند. همچنین استفاده از قرص  پیچ امین

عدد در لیتر و نیز قرص  2و  5/0آسپرین به تعداد 
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زایی  عدد در لیتر سبب ریشه 1و  5/0دي به تعداد  ال
ترین درصد  ها گردید. کم درصدي قلمه 100
هاي تیمار شده  در قلمه درصد 60میزان  زایی به ریشه

هاي شاهد نیز  مشاهده شد. قلمه درصد 5صمغ با 
درصدي داشتند که با سایر تیمارها  70زایی  ریشه

داري داشت. در این آزمایش شیره انگور  اختالف معنی
) درصد 20و  15، 10هاي باال ( نیز در غلظت

   ).1شاهد نشان داد (شکل زایی بهتري نسبت به  ریشه
 و شامل چرخهزایی پیچیده  زایی، فرآیند ریخت ریشه
ها عوامل  است. اگر چه اکسین یبزرگ ساز و سوخت

زا و  اولیه دخیل در القاي ریشه هستند اما عوامل درون
ثیر أت زاي دیگر نیز فرآیند تشکیل ریشه را تحت برون

دهند. گزارش شده است عواملی مانند غلظت  قرار می
محیط پایه، مواد مغذي کربوهیدراتی، نور، تاریکی، 

ثر ؤو حضور ترکیبات فنلی از عوامل م ارتدرجه حر
 هاي هورمون از گروهی ها اکسینزایی هستند.  در ریشه

 نمو و رشد تنظیم در محوري نقش که هستند گیاهی
هورمونی ایندول بوتیریک اسید  کنند. می ایفا گیاه

هاي  زایی قلمه اکسینی است که براي تحریک ریشه
شود  استفاده میهاي گیاهی  طیف وسیعی از گونه

 رشد کننده تنظیم این مثبت اثر علت کلی طور به). 16(
 تحریک در هااکسین تأثیر به توان می را زاییریشه بر

هاي ریشه، آغازیدن آغازندهسلولی، تحریک  تقسیم
دار  به انتهاي قلمه ریشه افزایش انتقال کربوهیدرات

 دهی شده، تسریع در آغازیدن ریشه و یکنواختی ریشه
) 2006بال و همکاران ( زرین). 19دانست ( مرتبط

هاي گیاه زینتی شیشه  برداشت قلمهگزارش کردند 
 کاربرد و ماه بهمن در )Callistemon citrinus( شور

 درصد لیتر در گرم میلی 4000 غلظت باIBA  هورمون
 میانگین که طوري به داد افزایش را هاقلمه زاییریشه

 ).35رسید ( درصد 59 به ها قلمه زایی ریشه درصد
) در آزمایش خود بیان داشتند 2015شمس و همکاران (

هاي گیاه  زایی قلمه سزایی در ریشه هنقش ب IBAهورمون 
شته و دا ).Sophora japonica Lسوفراي ژاپنی (

زایی  ایش ریشهافزایش غلظت هورمون سبب افز
میزان  زایی به ترین درصد ریشه که بیش طوري گردید به

ها در  پس از کشت قلمه 80در روز  درصد 66/56
تیمار  ).29دست آمد ( هگرم در لیتر ب میلی 20000غلظت 

 4000 غلظت )C. citrinus( هاي شیشه شور قلمه
ترین  افشان بیش در سیستم مه IBA گرم در لیتر میلی

. قرص آسپرین داراي )23زایی را داشت ( درصد ریشه
د که این ترکیب باش میسالیسیلیک  اسید ثرهؤماده م

کننده رشد  عنوان تنظیم هورمونی به طبیعی فنلی و شبه
در برخی کند. در این آزمایش، قرص آسپرین  عمل می

 زایی شد. ها سبب تحریک و افزایش درصد ریشه غلظت
هاي صنوبر را  قلمه زایی سالیسیلیک ریشه اعمال اسید

و  یگیاه رقمنوع تحریک نمود که این امر به 
باشد  سالیسلیک مرتبط می هاي اعمال شده اسید غلظت

) در 2013). در آزمایش صالحی سردویی و همکاران (3(
 )،Euphorbia pulcherrimaقنسول ( بنتگیاه زینتی 

زایی بهتري  گرم بر لیتر) ریشه میلی 200غلظت پایین (
) درصد 30گرم بر لیتر (میلی 400) نسبت به درصد 40(

ي صالحی سردویی و آزمایش دیگر ). در26داشت (
 .).Lawsonia inermis L( روي گیاه حنا )2014همکاران (

سالیسیلیک سبب تحریک و  تیمار اسید نشان دادند
ترین  اي که بیشزایی شد به گونه افزایش درصد ریشه

گرم  میلی 300در  درصد 75میزان  زایی به درصد ریشه
عنوان  استروئیدي بههاي هورمون). 27بر لیتر بود (

 هاي اند. هورمون هاي ضروري رشد شناخته شده کننده تنظیم
هاي استروئیدي  جنسی پستانداران جزو هورمون
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  هاي مهمی در گیاهان ایفا  هستند که نقش
  ) گزارش کردند 1945(الو و الو ). 18کنند ( می

  گرم در لیتر رشد  میلی 1میزان  بهکه استرون 
اي  شیشه نخود را در شرایط درونهاي جدایافته  جنین

  ها را در ریشه  تحریک نمود و فعالیت مریستم
 و علف بهاري )Rumexacetosa(گیاهان ترشک 

)Anthoxanthumaristatum( ) 21تسریع کرد .(
) نشان داد 2009آزمایش اردال و دوملوپینار (

هاي استروئیدي استروژن و پروژسترون سبب  هورمون
 زنی بذر در گیاهچه نخود انهدار جو افزایش معنی

)Cicer arietinum( ) 9شدند.(  
 ها باشد. اثر کربوهیدرات آغازش ریشه نیازمند انرژي می

عنوان منبع  ها به زایی در ارتباط با نقش آن در ریشه
گزارش کردند که  پژوهشگرانانرژي است. بسیاري از 

ها و آغازش ریشه وجود  رابطه مثبتی بین کربوهیدرات
) بیان نمودند 2009زاواتري و همکاران ( ).15(دارد 

که غلظت باالي ساکارز اعمال  زایی زمانی درصد ریشه
خواه و همکاران  حسن). 36شد افزایش داشت (

گردوي هاي تیمارشده  ) بیان نمودند قلمه2014(
گرم در لیتر ساکارز  30با  )Juglans regia( ایرانی
داشتند که با ) را 2/56زایی ( ترین درصد ریشه بیش

داري نداشت  گرم در لیتر اختالف معنی 45غلظت 
) در گزارش خود 2006بال و همکاران ( زرین). 17(

به این موضوع اشاره داشتند که با انتقال کربوهیدرات 
زایی و با تحریک تقسیم سلولی  سمت منطقه ریشه به

). 35گردد ( زایی تحریک می در این مناطق ریشه
برد مستقیم ترکیبات قندي (عسل و ررود کا احتمال می

  ).33ثر باشد (ؤزایی م شیره انگور) در تحریک ریشه

  

  
  

 . الدوله زایی پیچ امین اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر درصد ریشه -1شکل 
Figure 1. Effect of natural and chemical treatments on rooting percent of honeysuckle.  

  
هاي  اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر تعداد ریشه

، 2با توجه به شکل  الدوله: اولیه و ثانویه پیچ امین
تیمار  هاي هاي اولیه در قلمه ترین تعداد ریشه بیش

ایندول بوتیریک اسید زایی  شده با هورمون ریشه
هاي  ترین تعداد ریشه کلی بیش طور  مشاهده شدند. به
با  شدههاي تیمار عدد در قلمه 7/17اولیه با میانگین 
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ایندول بوتیریک اسید هورمون  گرم در لیتر میلی 4000
لیتر  گرم در میلی 3000دست آمد که با غلظت  هب

داري نداشت. پس از هورمون،  معنیهورمون تفاوت 
قبولی در  هاي باالي عسل طبیعی نتایج قابل غلظت

ترین  هاي اولیه نشان دادند. کم افزایش تعداد ریشه
 5هاي تیمار شده با صمغ  تعداد ریشه اولیه در قلمه

) 72/2عدد) و پس از آن در شاهد ( 77/1( درصد
مشاهده شد. در بین سایر تیمارهاي مورد بررسی 

رفته سبب تشکیل  کار ههاي باالي ترکیبات ب غلظت
تري نسبت به شاهد شدند.  هاي اولیه بیش ریشه
) 4/18هاي ثانویه (با میانگین  ترین تعداد ریشه بیش

الدوله با  هاي پیچ امین وجود آمد که قلمه هزمانی ب
هورمون تیمار شدند. همچنین گرم در لیتر میلی 1000

سبب  درصد 60میزان  ها با عسل طبیعی بهتیمار قلمه
الدوله  عدد ریشه ثانویه در قلمه پیچ امین 5/14تشکیل 

داري را با سایر تیمارهاي  گردید که اختالف معنی
هاي ثانویه در ترین ریشه مورد بررسی نشان داد. کم

هورمون گرم در لیتر میلی 4000هاي تیمار شده با قلمه
 گرم در لیترمیلی 3000زایی بود که با غلظت ریشه

داري نداشت. صمغ  هورمون و شاهد اختالف معنی
دي  و ال 5/0، آسپرین درصد 20عربی و شیره انگور 

هاي  ترین تعداد ریشه قرص در لیتر نیز بیش 4و  2
مطابق با نتایج این  ).3ثانویه را دارا بودند (شکل 

هاي متعددي روند افزایش تعداد  آزمایش در پژوهش
ایندول بوتیریک اسید ریشه طی تیمار هورمون 

 ترین بیشگزارش شده است. در گیاه شیشه شور 
 4000غلظت با IBAبا  که هایی قلمه در ریشه تعداد
). 35دست آمد ( تیمار شده بودند به لیتر در گرم میلی

د با افزایش ن) بیان داشت2015( شمس و همکاران
سوفراي ژاپنی هاي خشبی  غلظت بر تعداد ریشه قلمه

)S. japonica L.(  ترین تعداد  بیشافزوده شد و

  گرم  میلی 20000عدد در  05/3ریشه با میانگین 
  ). 29دست آمد ( هایندول بوتیریک باسید بر لیتر 
زایی و تعداد  ) گزارش نمود درصد ریشه1992سینگ (

   خشبی گیاه زینتی شیشه شور هاي نیمه ریشه قلمه
)C. citrinus(  ایندول اسید با افزایش مقدار هورمون

افزایش  گرم در لیتر میلی 4000به  1000بوتیریک از 
ایندول اسید ). افزایش غلظت هورمون 32یافت (

هاي ثانویه این گیاه  بوتیریک سبب کاهش تعداد ریشه
 اثر کننده تنظیم این باالي هاي غلظت گردید. کاربرد

برخی  تولیدي هاي ریشه کیفیت و بر تعداد بازدارنده
گیاهان داشته است که این امر به نوع گونه گیاهی بستگی 

الدوله در  ترین غلظت در گیاه پیچ امین دارد. مناسب
بود.  )1000هاي ثانویه، غلظت پایین ( تشکیل ریشه

ترین  دادند بیش) نشان 2014خواه و همکاران ( حسن
   عدد) در قلمه گردو ایرانی 5/3تعداد ریشه (

)J. regia(  گرم در لیتر ساکارز دیده  15در غلظت
داري نداشت  ها اختالف معنیشد که با سایر غلظت

روي زرشک  ) در پژوهش خود2016تاتاري (). 17(
 )Berberis thunbergii var Atropurpureaزینتی (

گیري در اسفندماه  اول قلمهبیان نمود در مرحله 
 100عدد) در غلظت  6/9ترین تعداد ریشه ( بیش

 75عسل طبیعی مشاهده شد که با غلظت  درصد
شیره خرما  درصد 75و  50هاي  عسل و غلظت درصد

داري نداشت، اما با گذشت زمان از تعداد  تفاوت معنی
). اثرگذاري مثبت ترکیبات 33ها کاسته شد ( ریشه

بر تشکیل ریشه در قلمه گیاهان در کربوهیدراتی 
هاي بیان شده مطابقت  آزمایش حاضر با نتایج پژوهش

  داشت.
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 . الدوله پیچ امین هاي اولیه اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر تعداد ریشه -2شکل 
Figure 2. Effect of natural and chemical treatments on the number of primaryroots of honeysuckle.  

  

  
  

 . الدوله پیچ امین هاي ثانویه اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر تعداد ریشه -3شکل 
Figure 3. Effect of natural and chemical treatments on the number of secondary roots of honeysuckle.  

  
هاي  اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر طول ریشه

 4دست آمده از شکل  هنتایج بالدوله:  اولیه پیچ امین
هاي اولیه با میانگین ترین طول ریشه نشان داد که بیش

 1000هاي تیمار شده با متر در قلمه سانتی 779/5
دست آمد. پس از  هب IBAهورمون  لیترگرم در  میلی

عدد  1و  5/0عسل طبیعی و میزان  درصد 60آن تیمار 
ترتیب با  دي در یک لیتر آب مقطر نیز به قرص ال
متر بلندترین  سانتی 902/4و  919/4، 903/4میانگین 

طول ریشه اولیه را در بین سایر تیمارهاي مورد 

اولیه در  ترین طول ریشه مطالعه نشان دادند. کوتاه
هاي تیمار شده هاي شاهد مشاهده شد که با قلمه قلمه

داري نشان نداد.  اختالف معنی درصد 15با صمغ 
و  درصد 10یره انگور ، شدرصد 20صمغ عربی 

لیتر آسپرین نسبت به سایر قرص در  5/0غلظت 
هاي اعمال شده این ترکیبات و همچنین شاهد  غلظت

  طول ریشه بلندتري داشتند.
 در ارزیابی مهمی بسیار شاخص ریشه طول

 واحد در آن زیرا مقدار است دارشده  ریشه هاي قلمه
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 و آب جذب در گیاه قدرت دهنده نشان خاك حجم
). با افزایش غلظت هورمون، 2است ( غذایی مواد

الدوله کاهش یافت. خوشخوي  طول ریشه در پیچ امین
هاي باالي اکسین بر طویل ) بیان نمود غلظت2012(

هاي  شدن ریشه اثر منفی دارد که این امر در پژوهش
دیگري نیز نشان داده شد. واکنش گیاهان مختلف به 

هاي  هاي اعمال شده، به گونههورمون عالوه بر غلظت
 )2012دژم و دانشمندي (). 19گیاهی نیز بستگی دارد (

ایندول اسید با بررسی موقعیت قلمه و هورمون 
نشان دادند با افزایش بوتیریک روي گل کاغذي 

). 7( غلظت هورمون میانگین طول ریشه کاهش یافت
اسید هورمون  4000در گیاه رزماري نیز در غلظت 

متر)  میلی 286ایندول بوتیریک باالترین طول ریشه (
ایجاد شد و با افزایش غلظت، طول ریشه کاهش 

). 28رسید ( 5000غلظتمتر در  میلی 261یافت و به 
یان ) در آزمایش خود ب2009وپینار (اردال و دومل

 )C. arietinum( داشتند طول ریشه گیاهچه نخود
طور  تحت تیمار ترکیبات استروژنی و پروژسترونی به

پیچ هاي در قلمه ).9افزایش یافت (داري  معنی
دلیل دارا  دي به هاي پایین قرص ال الدوله غلظت امین

سبب تحریک طویل شدن  هورمونی بودن ترکیبات

هاي باالتر از رشد ریشه  ریشه گردید. در غلظت
 هنگام در هورمون مصرف که صورتی درکاسته شد. 

 افزایش عالوه بر باشد، نیاز حد از بیش زایی ریشه
گیاه  در هورمونی تعادل زدن برهم سبب هزینه،

 هورمون غلظت بهترین تعیین اهمیت بنابراین شود. می
 مشخص کامالً گیاهی مختلف هايگونه تکثیر براي

عنوان  نقش ترکیبات کربوهیدراتی به ).10است (
کننده انرژي و محرك تشکیل ریشه و در ادامه  تامین
شدگی آن بسیار واضح و روشن است. در این  طویل

ترین طول ریشه با  بیش زمینه گزارش شده است
  هاي گردو ایرانی  متر در قلمه سانتی 88/2میانگین 

)J. regia( گرم در لیتر ساکارز دیده  45شده با تیمار
 ) نشان داد2016). نتایج آزمایش تاتاري (17شد (
  زرشک زینتی هاي  در قلمه ترین طول ریشه بیش

)B. thunbergiivar Atropurpurea(  در تیمار شیره
ماه متر) در اسفند سانتی 39/10( درصد 75خرما 

همان تیمار  درصد 100وجود آمد که با غلظت  هب
در  درصد 75غلظت  داري نداشت. اختالف معنی

طول ریشه باالیی داشت که با اثرگذاري  نیزخرداد 
  ).33مثبت عسل طبیعی در این آزمایش مطابقت دارد (

 

  
  

 . الدوله هاي اولیه پیچ امین اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر طول ریشه -4شکل 
Figure 4. Effect of natural and chemical treatments on the length of primaryroots of honeysuckle.  
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اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر وزن تر و خشک 
 ترین نشان داد بیش 5نتایج شکل الدوله:  ریشه پیچ امین

هاي  گرم در قلمه 379/0میزان  وزن تر ریشه به
دست آمد که  هعسل طبیعی ب درصد 60تیمارشده با 

هاي  داري داشت. قلمهبا سایر تیمارها تفاوت معنی
اسید هورمون  گرم در لیترمیلی 1000تیمارشده با 

گرم پس از عسل  351/0ایندول بوتیریک نیز با میزان 
مربوط ترین وزن تر  باالترین وزن تر را دارا بودند. کم

 درصد 5شده با صمغ ریشه قلمه گیاهان تیماربه 
 5گرم) بود که با تیمارهاي شیره انگور  077/0(

عدد قرص در لیتر و شاهد تفاوت  1، آسپرین درصد
صمغ  15داري نداشت. در این آزمایش غلظت  معنی

قرص در لیتر  5/0شیره انگور،  درصد 20عربی، 
ر را دي باالترین وزن ت قرص در لیتر ال 4آسپرین و 

هایشان داشتند که نسبت به شاهد  در بین سایر غلظت
 6طور که در شکل  داري داشت. همانتفاوت معنی

ترین وزن خشک با میانگین  نشان داده شده است بیش
هورمون و گرم در لیتر میلی 1000گرم در تیمار  041/0

 033/0( گرم در لیتر میلی 3000پس از آن در غلظت 
هاي  ترین وزن خشک در قلمه گرم) مشاهده شد. کم

دست آمد که با تیمارهاي صمغ  هگرم) ب 004/0شاهد (
داري نداشت. در  تفاوت معنی درصد 15و  درصد 5

هاي مختلف تیمارهاي مورد بررسی در این  بین غلظت
 ،درصد 20، شیره انگور درصد 10آزمایش، صمغ 

قرص  2دي  و ال 5/0، آسپرین درصد 60عسل طبیعی 
تري را داشتند که با شاهد  ن خشک بیشدر لیتر وز

هاي پیچ  در قلمه داري نشان داد. اختالف معنی

ایندول بوتیریک اسید الدوله تحت تیمار هورمون  امین
گرم  میلی 1000ترین وزن تر و خشک در غلظت  بیش

طور که  هاي باالتر همان دست آمد. غلظت هب در لیتر
بازدارندگی اکسین، تعداد دلیل اثر  تر اشاره شد به پیش

و طول ریشه و در مجموع حجم ریشه کاهش یافت. 
هاي  بنابراین وزن تر و خشک ریشه نیز در غلظت

) روي 2010باالتر کاهش یافت. در پژوهش اویس (
نیز نشان داده  )Punica granatum(هاي انار  قلمه

کاسته  ها هاي باالتر میزان وزن تر ریشه شد در غلظت
 هاي رزماري روي قلمه ). در آزمایشی که24شد (

)Rosmarinus officinalis(  انجام شد نتایج نشان
 5000و  4000ترین وزن تر در غلظت  داد بیش

 میزان ترتیب به بهایندول بوتیریک اسید گرم در لیتر  میلی
ترین وزن خشک در  گرم بود و بیش 981/0و  977/0

گرم بود. با  267/0 به مقدار گرم در لیتر میلی 4000
ها  وزن ریشه گرم در لیتر میلی 5000تا افزایش غلظت 
 60اثر غلظت  ).28گرم رسید ( 235/0کم شد و به 

الدوله همسو  عسل بر وزن تر ریشه پیچ امین درصد
زرشک زایی ریشه عوامل) بر 2016با نتایج تاتاري (

بوده  )B. thunbergiivar Atropurpureaزینتی (
است که نشان داد وزن تر در ترکیبات قندي شیره 

و  13/1ترتیب  به درصد 75و عسل  درصد 75خرما 
ترین میزان خود در اسفندماه  گرم در بیش 12/1

 درصد 100ماه تیمار  دست آمد. همچنین در خرداد هب
ترین وزن تر و خشک را دارا بود  عسل طبیعی بیش

)33( .  
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 . الدوله اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر وزن تر ریشه پیچ امین -5شکل 
Figure 5. Effect of natural and chemical treatments on the fresh weight of roots of honeysuckle.  

  

  
  

 . الدوله خشک ریشه پیچ امیناثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر وزن  -6شکل 
Figure 6. Effect of natural and chemical treatments on the dry weight of roots of honeysuckle.  

  
مانی  ایی بر درصد زندهیاثر تیمارهاي طبیعی و شیم

 شدهدار هاي ریشه در این آزمایش، قلمهالدوله:  پیچ امین
الدوله تحت تیمارهاي مورد بررسی پس از  پیچ امین

درصدي  100مانی  انتقال به گلدان سالم بوده و زنده
داشتند و به رشد طبیعی خود ادامه دادند. تنها در 

صمغ عربی  درصد 5شده در تیمار دار هاي ریشه قلمه

) دیده شد. سایر درصد 90مانی ( ترین درصد زنده کم
داري نداشتند مانی تفاوت معنی تیمارها از نظر زنده

هاي متعددي مبنی بر بررسی پژوهش ).7(شکل 
تیمارهاي مختلف از جمله اثر تیمارهاي هورمونی، 

مانی  بر بقا و زنده غیرهزمان کاشت، بسترهاي کاشت و 
 دار گیاهان مختلف صورت گرفته است. ریشه هاي قلمه
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زاي  هاي سخت ریشه زایی قلمه در بررسی ریشه
، )Chimonanthus praecox( درختچه زینتی گل یخ
هده نمودند که در ) مشا2015دلبري و همکاران (

ایندول اسید گرم در لیتر هورمون  میلی 4000غلظت 
). 5دست آمد ( همانی ب ترین درصد زنده بوتیریک بیش

بررسی اثر بسترهاي مختلف کشت در گیاه زینتی 
 داد باالتریننشان  )C. citrinus( مجنون شور شیشه
 از گلدان به انتقال از پس ها قلمه مانی زنده درصد

 کوکوپیت، + ماسه بسترهاي در دارشده ریشه هاي قلمه
 پرالیت + کوکوپیت + و ماسه پرالیت + ماسه

هاي گیاه  ). در پژوهشی روي قلمه31آمد ( دست به
 )B. thunbergiivar Atropurpureaزرشک زینتی (

در اسفندماه، اکثر تیمارهاي طبیعی شیره خرما، شیره 
ایندول اسید نارگیل، عسل طبیعی و تیمار هورمونی 

باالترین  گرم در لیتر میلی 1000ک با غلظت بوتیری
مانی را نشان دادند. تیمار هورمونی در نتایج زنده

خرداد و آبان نیز داراي نتایج مشابه با تیمارهاي قبلی 
). 33مانی را نشان دادند (ین درصد زندهبودند و باالتر

در این آزمایش نیز تمام تیمارهاي طبیعی و هورمونی 
مقاومت و  ها داشتند. مانی قلمهاثر مثبت در زنده

حین انتقال از بستر  ي این گیاهان درهاباززایی ریشه
زایی به بستر اولیه گلدانی بسیار باال بوده و همین  ریشه

ها در محیط جدید به سالمت  امر سبب گردید ریشه
. بستر خاك گلدان نیز )9و  8هاي  (شکل مستقر گردند

دار  هاي ریشه مانی قلمهعنوان عامل مهمی در زنده به
دلیل داشتن خصوصیات فیزیکی و  بود که این خود به

شیمیایی مناسب و در دسترس قرار دادن آب کافی و 
د. باش تامین رطوبت مورد نیاز براي رشد گیاه می

دار در شرایط مناسب  همچنین نگهداري گیاهان ریشه
و تامین نیازهاي محیطی آنان از عوامل دیگري است 

الدوله  دار امین هاي ریشه مانی قلمه که سبب بقا و زنده
  در این آزمایش گردید.

 

  
  

 . الدوله دارپیچ امین هاي ریشه مانی قلمه اثر تیمارهاي طبیعی و شیمیایی بر درصد زنده -7شکل 
Figure 7. Effect of natural and chemical treatments on the survival percent of rooted cuttings of honeysuckle.  
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  . الدوله دار پیچ امین هاي ریشه قلمه -8شکل 
Figure 8. Rooted cuttings of honeysuckle. 

  

  
  . الدوله هاي اولیه و ثانویه پیچ امین ریشه -9شکل 

Figure 9. Primary and secondary roots of honeysuckle.  
  

  گیري نتیجه
نتایج این آزمایش نشان داد در پیچ زینتی 

الدوله بهترین تیمار از نظر اثرگذاري بر درصد  امین
ن زثانویه، طول ریشه، وزایی، تعداد ریشه اولیه و  ریشه

ها، تیمار مانی قلمه تر و خشک و درصد زنده
 1000ایندول بوتیریک با غلظت اسید هورمونی 

عسل طبیعی بوده  درصد 60و تیمار گرم در لیتر میلی
طور جداگانه  است. همچنین بررسی اثر هر تیمار به

صمغ عربی و شیره  درصد 20هاي  نشان داد غلظت
 گرم در لیتر میلی 1000عسل،  درصد 60انگور، 

دي بهترین  قرص در لیتر ال 2آسپرین و  5/0هورمون، 

الدوله نشان  هاي پیچ امین زایی قلمه نتایج را در ریشه
اسید کلی این آزمایش نشان داد هورمون  طور دادند. به

ایندول بوتیریک و ترکیبات طبیعی کربوهیدراتی در 
زایی  شهغلظت مناسب اثرات مطلوبی را بر ری

اند، اما با در نظر گرفتن  الدوله داشته هاي پیچ امین قلمه
و نقش فه اقتصادي و سالمت ترکیبات طبیعی صر

ثر این ترکیبات در کشاورزي ارگانیک، استفاده از ؤم
چون عسل در اولویت بوده  ترکیبات طبیعی قندي هم

 باشد. و قابل پیشنهاد می
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