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) و آب گرم بر ریشه زایی و تولید شاخساره در قلمه IBAتاثیر تیمارهاي مختلف ایندول بوتریک اسید (
Lagerstroemia indicaدرختچه زینتی توري 

2، پریا اصغرزاده1، صدیقه رضایی* 1میالد ارجلو
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چکیده

بسیار زیبا و پرکاربرد در فضاهاي سبز می باشد. با توجه به این گیاهاناز ، Lagerstroemia indicaدرختچه توري با نام علمی 
از روش قلمه بیه به پایه مادريو پرورش گیاهان شبراي تکثیر بنابراین که ازدیاد این گونه به روش بذر باعث تفرق صفات می شود، 

ه، میزان تولید ریشه و شاخساره در هر قلمه داراي اهمیت در روش ازدیاد به روش قلماستفاده می گردد. یکی از مسائل مهم و زنی 
تیمارهاي تاثیر این پژوهش به بررسی در در همین راستا،شود. از تیمارهاي گوناگونی استفاده میافزایش آنمی باشد، که براي 

بر سانتی گراد درجه 50و 30میلی گرم در لیتر و تیمارهاي آب گرم با دماي 4000و 2000ایندول بوتریک اسید با غلظت هاي 
مورد مطالعه نشان داد که نتایج حاصل از بررسی صفات روي ریشه زایی و تولید شاخساره در قلمه درختچه توري پرداخته شد.

درجه سانتی گراد می باشد.50تیمار آب گرم با دماي ،ترین تیمار در بین تمامی تیمارهاي مورد بررسیکاربردي ترین و موثر

Lagerstroemia indicaایندول بوتریک اسید، ریشه زایی، تولید شاخساره، توري، کلمات کلیدي:

مقدمه

این گیاه بومی مناطق حاره اي بوده و با می باشد.Lythraceaeاز خانواده Lagerstroemia indicaدرختچه توري با نام علمی 
به دلیل سازگاري این گیاه با شرایط آب و ). 1388(شیراوند و رستمی، شرایط آب و هوایی معتدل نیز سازگاري بسیار خوبی دارد

قرار ر اغلب فضاهاي سبز ایران مورد توجهبه تازگی داین گیاه کشت و همچنین زمان گلدهی و طول دوره گل دهی، هوایی ایران 
بنابراین حفظ این آن می باشد، از آنجایی که علت اصلی پرورش درختچه توري در فضاهاي سبز، گل هاي زیبايگرفته است.
ین دلیل در همان کیفیت گیاه اولیه باشد. به همداراي اهمیت به سزایی است تا گیاهان تولید شده داراي گل هایی با خصوصیت

استفاده از قلمه روش غیر جنسی و این گیاه از رایج ترین شیوه تکثیر استفاده از بذر کارایی الزم را ندارد و ،تکثیر درختچه توري
می باشد. این نوع روش تکثیر مناسب ترین روش براي تولید گیاهان جدید می باشد، زیرا در این آن هاي خشبی تا نیمه خشبی 

و عالوه بر این، به علت این که در تهیه قلمه از قسمت هاي باالیی گیاه که روش گیاهان کامالً شبیه به پایه مادري خود می شوند
پدیده در د که این نگیاهان تولید شده از قلمه نسبت به گیاهان بذري سریع تر به گل می رو، لذااستفاده بعمل می آیدبالغ هستند

استفاده در ). Wrigley and Fagg, 1993و Hartman et al., 1997(ی داراي اهمیت فراوانی می باشدتدرختان و درختچه هاي زین
که ریشه زایی را شد گیاهیتنظیم کننده هاي راستفاده از ،زایی در گیاهان تولید شدهاز روش قلمه براي افزایش درصد ریشه

در بین تنظیم کننده هاي رشد ). Scheper, 2002و Frett and Mackenzie, 1999( د بسیار کار آمد می باشدندهمی افزایش 
و نفتالین IBAکنند. ایندول بوتریک اسید حریک میتبیشتر اکسین ها نسبت به سایر تنظیم کننده هاي رشد  ریشه زایی را ،گیاهی

بهترین ماده در بین آنها می باشد IBAو احتماالً ) Blazich et al., 1989(اکثر تاثیر در ریشه زایی را دارند حدNAAاستیک اسید 
).Sivapalan, et al., 1986(داراي اثر سمیت نمی باشدیبراي بسیاري از گونه هاي گیاه،از غلظت خودايزیرا در طیف گسترده
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ریشه باعث افزایش IBAمیلی گرم در لیتر 4000روي قلمه هاي دارایی نشان داد که غلظت نتایج حاصل از تحقیقات زرین بال بر
میلی گرم در لیتر 4000به1000از IBAسینگ گزارش نموده است که افزایش غلظت ).1386(زرین بال، دگردیدر قلمه ها زایی 

,.Rajput et alو Hartman et al., 1997(باعث افزایش تولید ریشه در قلمه هاي چوب نیمه سخت درختچه شیشه شور شده است

باعث افزایش ریشه زایی ،میلی گرم در لیتر5000به کار گیري ایندول بوتریک اسید در غلظت نشان داده شده که همچنین ). 1979
نشان داده شده که خیساندن به عالوه، بر اساس پژوهش هاي مختلف ).Bragt et al., 2001(ه استهاي زرشک گردیددر قلمه

که آب گرم بر روي میزان . از آنجا)1386،(اسدي و قاسمیقلمه هاي صنوبر در آب باعث افزایش ریشه زایی آن ها می شود
در آنها موثر می باشد و با توجه به این که تا کنون تحقیقات چندانی بر روي اثر ی موجودنفوذ پذیري پوست قلمه ها و مواد شیمای

بر روي این پژوهش به مقایسه اثر دو تیمار آب گرم با تیمار ایندول بوتریک،تیمار آب گرم با سایر تیمار ها صورت نگرفته است
میزان ریشه زایی و تولید شاخساره درختچه توري پرداخته است.

هاروشمواد و

تیمارهاي مختلف آب گرم بر روي قلمه هاي خشبی به منظور بررسی نمودن اثر تیمارهاي مختلف ایندول بوتریک اسید و 
1391هان در سال صنعتی اصفکشاورزي دانشگاه آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده Lagerstroemia indicaدرختچه توري 
ایندول بوتریک اسید و میلی گرم در لیتر4000و 2000غلظت هاي ته در این پژوهش شاملتیمارهاي به کار رفبه اجرا در آمد.

سانتی متر از گیاهان مادري تهیه 20به طول قلمه ها .می باشندو یک تیمار شاهد درجه سانتی گراد50و 30تیمارهاي آب گرم 
ر محلول ثانیه د5سانتی متر انتهاي قلمه ها به مدت 5/2حدود ،هاي ایندول بوتریک اسیدد. براي تیمارشده و به گلخانه منتقل شدن

دقیقه در آب با دماي مورد نظر قرار 15انتخاب شدند به مدت آب گرممچنین قلمه هایی که براي تیمار همورد نظر قرار داده شد.
در قالب یک طرح کامالً پژوهش . اینندگردیدبه بستر ریشه زایی که از قبل ضد عفونی شده بود منتقل ، قلمه ها. سپسندداده شد

تعداد شاخساره در تمامی قلمه ها، مجموع طول و صفات قلمه اجرا گردید10ر تکرار شامل تکرار و ه3تیمار و 5تصادفی در 
باشند، شاخساره در تمامی قلمه ها، تعداد قلمه هایی که هم ریشه دارند و هم شاخساره، تعداد قلمه هایی که داراي شاخساره می

تعداد قلمه هاي داراي ریشه، وزن تر شاخساره، طول بلند ترین ریشه، طول بلند ترین شاخساره، وزن خشک شاخساره ودرصد 
و با استفاده LSD. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین بر اساس آزمون )1(جدول در هر قلمه مورد بررسی قرار گرفتشاخساره زایی 

Statistixاز نرم افزار  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.8
فاکتورهاي مورد بررسی-1جدول 

واحدتوضیحنماد
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

تعداد شاخساره در تمامی قلمه ها
مجموع طول شاخساره در تمامی قلمه ها

تعداد قلمه هایی که هم ریشه دارند و هم شاخساره
تعداد قلمه هایی که داراي شاخساره می باشند

تعداد قلمه هاي داراي ریشه
وزن تر شاخساره

طول بلند ترین ریشه
طول بلند ترین شاخساره
وزن خشک شاخساره

 -
cm
-
-
-

gr
cm
cm
gr
-
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درصد شاخساره زایی
نتایج و بحث

باشند دار میدرصد داراي اختالف معنی 1/0با توجه به جدول نتایج تجزیه واریانس، تمام صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 
).2(جدول 

د بررسی در قلمه هاي درختچه تورينتایج تجزیه واریانس صفات مور-2جدول 

منابع 
ABCDEFGHIJتغییرات

/500***500/7***82/5246***900/186***تیمار
10***766/7***861/

17***100/74***400/116***686/0***60/4518

882/172/164066/0236/0916/0400/0400/1800/2005/020/45خطا
CV83/1147/2158/1219/1688/4479/2743/1449/1313/1155/11

.% و بدون اختالف معنی دار5%، 1%، 1/0به ترتیب معنی دار در سطوح nsو *، **، ***

به تیمارهاي آب گرم می باشد به قلمه ها مربوطد شاخساره در تمامیبیشترین میزان تعدا،ه جدول مقایسه میانگینبا توجه ب
شاخصعث افزایش این باحدود سه برابر تیمارهاي ایندول بوتریک اسید درجه سانتی گراد 50گرم با دماي طوري که تیمار آب

بیشترین میزان مجموع طول شاخساره ،نینهمچعدد می باشد.4به تیمار شاهد با در قلمه ها شده است و کمترین میزان آن مربوط
درجه 50تیمارهاي آب گرم ، بهدرجه سانتی گراد می باشد و سپس به ترتیب30مربوط به تیمار آب گرم ،ها در تمامی قلمه ها

لق دارند. میلی گرم در لیتر و تیمار شاهد تع2000میلی گرم در لیتر، ایندول بوتریک اسید 4000سانتی گراد، ایندول بوتریک اسید 
درجه سانتی گراد تعلق دارد و 30بیشترین تعداد قلمه هایی که هم داراي ریشه و هم شاخساره می باشند نیز به تیمار آب گرم 

متعلق به تیمارهاي آب ،بیشترین تعداد قلمه هایی که داراي شاخساره می باشندمربوط به تیمار شاهد می باشد.آن کمترین میزان 
می باشد و این در حالی است که تیمارهاي ایندول بوتریک اسید در جدول 5با دارا بودن عدد سانتیگراد ه درج50و 30گرم 

ترین ی دار شدیدي بین این تیمارها می باشد. همچنین بلنداین امر بیان گر اختالف معندهد، کهمقایسه میانگین عدد دو را نشان می
مربوط به تیمارهاي آب گرم ،بیشترین تعداد قلمه داراي ریشه. یگراد مشاهده گردیددرجه سانت30شاخساره نیز در تیمار آب گرم 

بلند ترین ریشه در تیمار آب گرم ،میلی گرم در لیتر می باشد ولی با این وجود4000درجه سانتی گراد و ایندول بوتریک اسید 30
در حالی که بعد .درجه سانتی گراد می باشد50تیمار آب گرم بیشترین وزن تر شاخساره متعلق بهدرجه سانتی گراد قرار دارد.50

میلی گرم در لیتر داراي بیشترین وزن تر 2000میلی گرم در لیتر و 4000از این تیمار، قلمه هاي تیمار شده با ایندول بوتریک اسید 
ایی است که با آب گرم تیمار شده اندمربوط به قلمه هو شاخساره زایی شاخساره می باشند، ولی بیشترین وزن خشک شاخساره 

همبستگی باالیی وجود دارد که بیشترین همبستگی بین صفات مربوط به وزن خشک ،در بین اکثر صفات مورد بررسی.)3(جدول 
و سارهبین وزن تر شاخنیزوجود دارد و کمترین همبستگیهستند، و هم شاخساره هایی که هم داراي ریشهشاخساره و تعداد قلمه

).4د (جدول طول بلند ترین ریشه وجود دار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري زینتیاهواز          -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٤

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در قلمه هاي درختچه توري-3جدول 

ABCDEFGHIJتیمار

D00/4C50/5E00/0C00/1C00/0C10/0C00/0D00/2D01/0C00/20شاهد
IBA
2000
ppm

C00/7B00/38D00/1B00/2BC00/1B36/2B00/7BC00/14C35/0B00/40

IBA
4000
ppm

C00/7B00/52C00/2B00/2A00/3B86/2A00/11C00/12B71/0BC00/31

B00/18A33/103A00/4A00/5A00/4C10/0A00/11A00/18A12/1A00/100درجه30آب 
A00/22A00/100B00/3A00/5AB66/2A00/6A00/12AB00/16A10/1A00/100درجه50آب 

LSD49/234/2346/088/074/115/115/204/313/023/12
% اختالف معنی داري ندارند.1در سطح احتمال ،میانگین هایی که در هر ستون داراي حداقل یک حرف مشترك هستند

در قلمه هاي درختچه توريهمبستگی بین صفات مورد بررسی-4جدول 

ABCDEFGHI

B***876/0
C***836/0***932/0
D***929/0***971/0***892/0
E***563/0***858/0***834/0**738/0
F

ns460/0ns419/0ns225/0ns387/0ns195/0
G**684/0***854/0***824/0***746/0***810/0*574/0
H**702/0***866/0***855/0***797/0**753/0ns396/0***875/0
I***873/0***959/0***973/0***907/0***844/0ns425/0***892/0***865/0
J***955/0***910/0***879/0***952/0**647/0ns325/0**680/0***771/0***883/0

% و بدون اختالف معنی دار.5%، 1%، 1/0به ترتیب معنی دار در سطوح nsو *، **، ***

نتیجه گیري کلی

اکثر صفات مورد بررسی داراي که تیمار هاي آب گرم بررسد با توجه به جدول مقایسه میانگین و  نتایج حاصل از آن به نظر می
درجه سانتی 50و 30چه در اکثر تیمارهاي آب گرم با دماي گرا.اثر بهتري نسبت به تیمارهاي ایندول بوتریک اسید بوده است

رم با تیمار آب گ،بیشترین اثر را در بین تیمار هاي مورد استفادهاختالف معنی داري و جود نداشته است ولی به نظر می رسد،گراد
ر یاثتاز اطمینان، براي حصولگردد. با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش پیشنهاد میدرجه سانتی گراد داشته است50دماي 

آزمایشی مشابه و با سایر تنظیم کننده هاي رشد گیاهی و در مورد چند گونه دیگر تیمارها،تیمار آب گرم نسبت به بیشتر گذاري 
قرار گیرد.و اجرا گیاهی مختلف مورد بررسی 
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The effect of different treatments of IBA and warm water on root and shoot production in
cottage of Lagerstroemia indica
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Abstract

Lagerstroemia indica is one of the most beautiful and all-purpose shrubs in landscape. Considering
the propagation of this species by means of seed, elicit the impurity so cutting is used for its
propagation because in this way plants will become completely as like as their stock plants. One of the
important problem in cutting method is the rate of root and shoot production in each cuttage, and for
its increasing different treatments are used. In this way, this investigation was done for evaluating the
effects of IBA in 2000 and 4000 milligrams per liter concentrations and warm water with temperature
of 30˚C and 50˚C treatments on root making and shoot producing in Lagerstroemia indica. The results
of studying on traits were shown the most effective treatment among of all treatments that were
studied, was warm water treatment with temperature of 50˚C.
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