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Ligustrum(برگ نو ژاپنیدرختچه زینتی درچوب نرمقلمه قلمه چوب نیمه سخت و زاییریشهمقایسه

japonicum(

2زهرا محمدي،*1مهناز کریمی

. ، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ایرانباغبانیعلوم و دانشجوي کارشناسی استایار ترتیب به-2و1
Karimi.sanru@gmail.com:*نویسنده مسئول

چکیده
منظور بهکاربرد فراوانی دارد. شهري براي استفاده در فضاي سبز ژاپنی درختچه همیشه سبز از خانواده زیتون است که برگ نو

آزمایشی به صورت طرح کامال تصادفی به بر ریشه زایی برگ نو ژاپنی نوع قلمه (قلمه چوب نیمه سخت و چوب نرم)بررسی نقش 
متر در اواخر سانتی7به طول هاي چوب نرم و قلمهمتر در آذر ماهسانتی15به طول سخت نیمه هاي چوب قلمهآمد. اجرا در

دهی رطوبت، هاي تهیه شده داراي چندین برگ بوده و براي کاهش از دستقلمهاردیبهشت از گیاه مادري مناسب تهیه شدند. 
زایی و تعداد زایی، میانگین زمان ریشهطبق نتایج بدست آمده اثر نوع قلمه بر درصد ریشهپاش قرار گرفتند. ها در زیر سیستم مهقلمه

درصد بود. نوع قلمه بکار برده 96و78و چوب نرم به ترتیب، سخت هاي چوب نیمهزایی در قلمهدار بود. درصد ریشهریشه معنی
-هاي چوب نیمه سخت و چوب نرم بهزایی در قلمهگین مدت ریشهداري بود. بطوریکه میانزایی نیز معنیشده بر مدت زمان ریشه

هاي چوب نیمه سخت بودند.هاي چوب نرم داراي تعدا ریشه بیشتري نسبت به قلمهچنین قلمهروز بود. هم32و 104ترتیب
زاییدرصد ریشهچوب نرم، چوب سخت، کلیدي:کلمات

مقدمه
-یسم2و جنس برگ نو1خانواده زیتونمتر، متعلق به2–5به ارتفاع ه سبز برگ نو ژاپنی درختچه و یا درخت کوچک همیش

شوند. این گیاه کامال مقاوم به هاي خوشه در اواخر بهار نمایان میآذینها سفید که در گلگلها بیضی و چرمی و. برگباشد
مقاومت این ا زهکشی مناسب قادر به رشد است. هاي آفتابی و یا نیمه سایه، و در هر نوع خاکی بشرایط محیطی بوده و در مکان

اي در فضاي سبز استفاده شودگیاه به شرایط محیطی و از همه مهمتر زیبایی آن موجب شده که از این گیاه در سطح گسترده
)Rosenfeld, 2004., Konemann, 2006(.که جاییآنباشد. ازبرگ نو ژاپنی استفاده از قلمه میهاي سریع ازدیاد یکی از روش

گلدهیبه مرحلهزودتراصلی،جایگاهدراستقراروشدندارریشهازپسشوندمیتهیهمادريپایهبالغهايقسمتازهاقلمه
در.استتوجهموردسبز شهريفضايدروبودهاهمیتدارايزینتیهايدرختچهودرختانمورددرمطلباینکهرسندمی

چوبهايقلمهازصورت نگرفته است. استفادهجامعیهايپژوهش،قلمهکردندارریشهراهازنیافزایش برگ نو ژاپمورد
رطوبتودمابودنمناسبمادري،گیاهساالنهرشداز دورهمناسبیزماندرقلمهتهیهعلفی،یاوسختنیمهچوبوسخت
هايکنندهتنظیمکاربردقلمه،تهیهازپسیاپیشتیمارهاازبرخیمطلوب، انجامکاشتبسترازاستفادهقلمه،زاییریشهمحیط

قرارتوجهمورددقتبهبایستیقلمهزاییریشهافزایشبرايکههستندمهمیعواملمواد ازاینبهینهغلظتیافتنوگیاهیرشد
Hartmann(گیرند et al., 1997(.) (درخت انجیلی) نوع قلمه در ازدیاد 1394در بررسی کریمی و یعقوبیParrotia persica (

با توجه به اهمیت برگ نو داشتند.زایی را هاي چوب نرم بیشترین درصد ریشهداري بر ریشه زایی آن داشته است و قلمهتاثیر معنی

1 Oleaceae
2 Ligustrum
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ایی برگ نو ژاپنی زنقش نوع قلمه بر ریشهمورددرتجربهتحقیق اولیندر طراحی منظر، نیاز به تولید نهال این گیاه است. اینژاپنی 
در ایران است. 

هامواد و روش
تکرار در 4طرح کامال تصادفی باآزمایشی به صورت برگ نو ژاپنیهاي زایی قلمهبه منظور بررسی اثر نوع قلمه بر ریشه

داراي یک یا دو و سانتی متر15سخت (طول قلمه نیمه منابع طبیعی ساري به اجرا در آمد. قلمه چوب دانشگاه علوم کشاورزي و
گیاهان از 1394اواخر اردیبهشتسانتی متر و داراي یک یا دو برگ) در 7و قلمه چوب نرم (طول قلمه 1393ماه آذرماه) در برگ

-. در پایان دوره ریشهقرار گرفتندمه پاش و در زیر سیستمها در بستر حاوي پرلیت در داخل گلخانه . قلمهمادري مناسب تهیه شدند

تعداد ریشه در هر قلمه و طول بزرگترین زایی، زایی، میانگین مدت زمان ریشهها از خاك خارج شده و درصد ریشهقلمهزایی، 
و مقایسه SASهاي حاصل براي فاکتورهاي مختلف در طول آزمایش با استفاده از نرم افزار در هر قلمه مشخص شد. دادهریشه 

دار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.اقل تفاوت معنی(حدLSDها با استفاده از آزمون میانگین

و بحثنتایج
). 1دار بود (جدول معنیزایی و تعداد ریشهزایی، میانگین زمان ریشهنوع قلمه بر درصد ریشهطبق جدول تجزیه واریانس اثر 

نوع قلمه بکار برده ).A، 1(شکل درصد بود96درصد و در قلمه چوب نرم 78هاي چوب نیمه سخت زایی در قلمهدرصد ریشه
- هاي چوب نیمه سخت و چوب نرم بهزایی در قلمهداري داشت. بطوریکه میانگین مدت ریشهزایی نیز اثر معنیشده بر زمان ریشه

سخت هاي چوب نیمه هاي چوب نرم داراي تعدا ریشه بیشتري نسبت به قلمهقلمهچنین هم.)B، 1(شکل روز بود32و 104ترتیب
هاي چوب نیمه هاي چوب نرم در مدت زمان کمتري نسبت به قلمه). در آزمایش حاضر درصد زیادي از قلمهC، 1(شکل بودند

هاي چوب نرم باعث هاي فعال در قلمههاي جوان و جوانهتوان نتیجه گرفت که وجود برگدار شدند. بطور کلی میسخت ریشه
ها به هاي بالغ بوده و دیواره سلولی آنتر از بافتهایی که از نظر متابولیسمی فعالجود سلولچنین وشود و همزایی میالقاي ریشه

هاي مصنوعی، آب و مواد غذایی شده و به همین دلیل پتانسیل ریشه زایی در میزان کمتري چوبی شده موجب جذب بیشتر هورمون
بررسی پیشین ما روي درخت انجیلی نیز نتایج مشابهی بدست آمد در .)Taiz, and Zeiger, 1991(بیشتر بودهاي چوب نرم قلمه

).1394(کریمی و یعقوبی، 
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هاي چوب نرم و چوب نیمه سخت برگ نو ژاپنی.در قلمه)Cزایی (و میانگین مدت ریشه) B()، تعداد ریشهAزایی (درصد ریشه- 1شکل 
داري با هم دارند.درصد تفاوت معنی5سطح احتمال هاي داراي حروف متفاوت دردر هر ستون میانگین
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The rooting comparison of semi hard wood and soft wood stem cutting of Japanese privet

(Ligustrum japonicum)
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Abstract

Japanese privet (Ligustrum japonicum) evergreen shrub of Oleaceae family has many applications
for urban green spaces. In order to study the role of cutting types (semi-hard and soft wood cutting) on
Japanese privet rooting system the experiment was conducted in a completely randomized design. The
semi-hard wood cuttings (with 15 cm length) and softwood cuttings (with 7 cm length) were prepared
from the suitable mother plant, respectively. To reduce the cuttings water loss the fogging system was
used. The results indicated that the effect of stem cutting types on rooting percentage, rooting average
time and number of roots was significant. So that, rooting percentages for the semi-hard wood and
softwood cuttings were recorded %78 and %96, respectively. The average rooting time in semi-hard
wood and soft wood cuttings were determined 104 and 32 days, respectively and also, the maximum
root number was relate to softwood cuttings in compare to semi-hard wood cuttings.

Key words: semi-Hard wood, soft wood, Rooting Percentage
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