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 پژوهش و توسعه جنگل پژوهشی -فصلنامۀ علمی 
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هاي سرخدار زایی قلمه) در ریشهD-2,4و  IBA ،NAAهاي رشد گیاهی (کنندهتأثیر نوع قلمه و نوع تنظیم

)Taxus baccata L.( 

 

 
 3زادهمرضیه ولیو  2سید محمد حسینی نصر ،1*سید علی رضوي

 
 .رانی، اهاي نوین آملتخصصی فناوري و گیاهان دارویی، دانشگاه يفناورستیزاستادیار، گروه گیاهان دارویی، دانشکده  -1
 .، ایرانساريگروه جنگلداري، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،  دانشیار، -2
 .رانی، اگروه جنگلداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس، چالوس -3

 25/10/96تاریخ پذیرش:    03/04/96تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

هاي موجود سرخدار، تأثیر نوع قلمه (ساده و به زادآوري و حفاظت از رویشگاهمنظور کمک به
-دي 4و  2) و NAA)، نفالین استیک اسید (IBAهاي ایندول بوتریک اسید (دار) و اکسینپاشنه

به سازي، ها بعد از سترون. قلمهشد یبررسهاي آن زایی قلمه) در ریشهD-4 ,2کلروفنوکسی استیک اسید (
گرم میلی 2و  1، 2/0، 1/0، 02/0، 0هاي در غلظت D-4 ,2و  IBA ،NAA هايدقیقه در اکسین 30 مدت

هاي پالستیکی با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در در لیتر نگهداري و در گلدان
 سهیمقاانس دوطرفه و براي ها از آزمون تجزیه واریتحلیل دادهوشدند. براي تجزیه شرایط گلخانه کاشته

هاي ساده، طول ساقه مانی قلمهداد بیشترین درصد زنده شد. نتایج نشان ها از آزمون دانکن استفادهمیانگین
هاي مختلف در در غلظت D-4 ,2و  IBA ،NAAشد.  مشاهده IBAگرم در لیتر میلی 2و ریشه در غلظت 

گرم در لیتر میلی 2و  1هاي در غلظت IBAهاي ساده، در قلمهدار تنها تولید کالوس کردند. هاي پاشنهقلمه
ها براي تکثیر . بهترین قلمهندهاي مشابه تولید کالوس کرددر غلظت NAAتنها تولید ریشه کرده ولی 

بوده و کامالً چوبی نشدند،  سبزرنگساله که  3تا  2هاي از سرشاخه شدههیتههاي ساده سرخدار، قلمه
هاي رشد کنندهگرم در لیتر است. تنظیمبا غلظت دو میلی IBAرشد،  کنندهمیتنظترین مناسب .هستند
NAA  2,4و- D شوندهاي سرخدار توصیه نمیزایی قلمهکند در تولید ریشه، براي ریشه رونددلیل به. 

 .دارهاي ساده و پاشنههاي رشد، سرخدار، قلمهکنندهتکثیر رویشی، تنظیم هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
هاي بومی ) یکی از گونه.Taxus baccata Lخدار (رس

 از ماندهیباقهاي شمال ایران و نادر و ارزشمند جنگل
 Ghanbari Sharifehاست (شناسی دوران سوم زمین

et al., 2010 ،Karimi and Azadfar, 2010 ،
MacDonald, 2000(. دوپایه ، سبزشهیهمدرختی ۀ گون

)Dioeciousپسند است که حساسیت آن ) و سایه
کاهشبه سن سالمندي  شدن کینزدنسبت به نور با 

طرف شده و بر یکلبه ،یستیز رید دنیفرارسو با  افتهی
 قادر است در اشکوب فوقانی جنگل مستقر شود

)Lesani, 1999 ،Ebady and Omidvar, 2011.( 
تکثیر سرخدار در شرایط طبیعی با مشکالت 

هاي شمال در جنگل کهيطوربه استفراوانی همراه 
بوده ولی زادآوري  )Climaxاوج ( مرحلهایران در 

). Asareh et al., 2008شود (اندکی در آن مشاهده می
هاي رایج و یکی از روشو خوابانیدن شاخه زنی قلمه

تاکنون بوده است ر گیاهان از قدیم ارزان تکثی
)Zakipour et al., 2017هاي پژوهش کهیدرحال )؛

تکثیر سرخدار از طریق قلمه در  ۀشده در زمینانجام
اندك بوده ولی در خارج از کشور  به نسبتایران 

 Lesani است. شدهتري انجام تحقیقات گسترده

هاي ساده و قلمه تیموفق اندازةدر پژوهشی  (1995)
سرخدار را  ةشده از درختان نر و ماددار تهیهپاشنه

هاي داد قلمه که نتایج نشان مورد بررسی قرار داد
زایی برخوردار ریشه برايدار از شرایط بهتري پاشنه

علل  با بررسی )2008و همکاران ( Asareh. هستند
هاي سرخدار، دار شدن قلمهسخت و دیر ریشه

 دهی را در شنریشه مانی وزنده درصد بیشترین
 ةکنندتنظیم رطوبت و ةکنندجذب ةهمراه مادبه خالص
 1000با غلظت  Indole butyric acid (IBAرشد (

گرم در لیتر بیان کردند. ضمن اینکه بر اساس میلی
نتایج این پژوهش نوع قلمه از نظر وجود یا عدم 

دهی اهمیتی وجود پاشنه، در بهبود شرایط ریشه
هاي تأثیر اکسینبا بررسی  Singh) 2006( نداشت.

IAA ،IBA ،GA3 ) وNaphthalene acetic acid (
NAA داد که  هاي سرخدار نشانزایی قلمهروي ریشه

گرم در لیتر میلی 10000زایی در غلظت بیشترین ریشه
IBA  شد.  ثانیه حاصل پنج به مدتپودريAnjum  و

، IBAهاي تأثیر اکسین بررسی) با 2011همکاران (
NAA  4 ,2و- D هاي سرخدار زایی قلمهروي ریشه
رشد براي تولید  کنندةدادند که بهترین تنظیم نشان

در  IBAزایی، تعداد و طول ریشه، کالوس، ریشه
 Karimi and. استگرم در لیتر میلی 500غلظت 

Azadfar (2010) اند که در پژوهشی دیگر بیان داشته
رویش  اندازةهاي نورسته و بیشترین تعداد جوانه

هاي داراي زخم و تهیه شده در سرخدار در قلمه
دار تهیه هاي پاشنهجهت شرق مشاهده شده و قلمه

 شدگی را داشتند.شده در جهت شمال بیشترین خشک
)2014 (Saumitro and Jha  در تحقیقی با بررسی

زایی هاي رشد روي ریشهکنندهتأثیر خراش و تنظیم
به این نتیجه  .Taxus wallichiana Zuccهاي قلمه

-میلی 25/1زایی در غلظت رسیدند که بیشترین ریشه

 9/43خشبی (هاي نیمهدر قلمه IBAگرم در لیتر 
-میلی 046/0زایی در غلظت درصد) و کمترین ریشه

درصد)  6/5هاي علفی (در قلمه NAAگرم در لیتر 
 .حاصل شد

حمله آفات و امراض، سمی بودن، کنده شدن و 
ها توسط دامداران و مشکالت نهالزنی سرشاخه

داشتن بذرهایی با خواب فیزیکی  مانند اتیح دیتجد
سوزي و قطع غیرقانونی درختان و فیزیولوژیکی، آتش

هاي جوان توسط وحوش، نهال خورده شدنمادري، 
هاي آن، این تغییرات اقلیمی و از بین رفتن رویشگاه

 Gol( ستانقراض قرار داده ا گونه را در معرض خطر

Alizadeh, 2001 ،Dargahi, 2001 ،Naraghi, 2006 .(
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هاي رشد کنندهاز تنظیم عمدتاً نیمحققدیگر  طرفی،از 
دند کراستفاده  صورت پودريهاي باال و بهدر غلظت

رشد  ةکنندها در تنظیماستراحت قلمه زمانمدتولی 
بنابراین در این بررسی تولید نهال ؛ بسیار کوتاه بود

 يهاکنندهمیتنظسرخدار از طریق قلمه با استفاده از 
صورت محلول و در به )D-2,4 و IBA ،NAA(رشد 

مورد بررسی قرار گرفت که یکی از غلظت پائین 
هاي احیاء رویشگاه برايهاي تکثیر غیرجنسی روش

. استهاي موجود شده و نیز حفظ رویشگاهتخریب
نگهداري  زمانمدتاست در این بررسی  ذکرقابل
 هاي رشد افزایش یافت.کنندهها در تنظیمقلمه

 هامواد و روش
 موقعیت رویشگاه سرخدار افراتخته

هاي مورد نیاز در این تحقیق از رویشگاه سرخدار قلمه
 30هکتار در  352 به وسعت. این رویشگاه شد هیته

آباد کتول استان کیلومتري جنوب شرقی شهرستان علی
گلستان در مجاورت روستاي ییالقی افراتخته در 

طول  54̊ 57 12َ˶تا  54̊ 55 َ 48˶مختصات جغرافیایی 
عرض شمالی و در  36̊ 47 َ 3˶تا  36̊ 45 َ 24˶شرقی و 

متر از سطح دریا قرار  2000تا  1350ارتفاعی  ةمحدود
دارد. متوسط بارندگی رویشگاه سرخدار افرا تخته 

 3/10متر و متوسط دماي سالیانه منطقه میلی 950
بندي اقلیمی به روش . در طبقهاستگراد درجه سانتی

 استدومارتن اقلیم منطقه از نوع خیلی مرطوب 
)Esmailzadeh et al., 2007.( 

 هیه قلمهروش ت

به دو صورت  ازیموردنهاي قلمه 1393 آبان ماهدر 
چهار  سالهسههاي دو تا دار از سرشاخهساده و پاشنه

ساله و از  100تا  80نر از درختان سرخدار حدوداً  ۀپای

-سانتی 15تا  10 به طولها و پایینی تاج آن سومکی

درختان مادري  یموردبررسهاي در توده .شد هیتهمتر 
)Ortet راش،  مانندهاي درختی گونه دیگر) همراه با

وحشی حضور  السیگافرا پلت، شیردار، نمدار و 
سازي ها پس از برش تا زمان آمادهداشتند. شاخه

گراد) ها به یخچال (دماي چهار درجه سانتیگلدان
دار هاي ساده و پاشنه. براي هر یک از قلمهمنتقل شدند

، Indole butyric acid (IBAهاي رشد (کنندهتنظیم
)Naphthalene acetic acid (NAA ) 4 ,2و- 

Dichlorophenoxy acetic acid (2, 4- D در غلظت-

گرم در ، یک و دو میلی2/0، 1/0، 02/0، صفراز هایی 
. براي گرفته شدنظر تایی در 10لیتر با سه تکرار 

کش ها از ماده قارچها و خاك گلدانسازي قلمهسترون
-ها پس از سترون. قلمهاستفاده شددرصد  2/0کاپتان 

هاي مذکور دقیقه در محلول اکسین 30 به مدتسازي 
 Saumitro( داده شدندو آب مقطر (غلظت صفر) قرار 

and Jha, 2014 هاي رشد کنندهتنظیم حل کردن). براي
 ,Hosseini Nasr( استفاده شدیک نرمال  KOHاز 

هاي پالستیکی با ابعاد انها در گلد). قلمه2015
متر در مخلوطی از ماسه، پرلیت و سانتی 20×30

در گلخانه  1:2:2 هايترتیب به نسبتبه برگخاك
 کاشته شدندتحقیقاتی پالونیا واقع در شهرستان آمل 

 .)1(شکل 
طور دستی سه بار در هفته ها بهآبیاري گلدان

عملیات مراقبت از قبیل وجین و حفاظت  ۀانجام و کلی
. حرارت اعمال شدبان) از آفتاب شدید (با ایجاد سایه

 شد میتنظگراد درجه سانتی 22تا  18گلخانه بین 
)Michael, 1987.( 
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 دار سرخدار (چپ)هاي ساده و پاشنه(راست) و قلمه کاشته شدههاي نماي کلی قلمه -1شکل 

Figure 1. Total view of cultured cuttings (right) and simple and heeled cuttings of yew (left) 
 

) ماهنیفروردبعد از گذشت پنج ماه (اواسط 
-مورد بررسی قرار گرفتند. قلمه کاشته شدههاي قلمه

. در خارج شدندهاي خشکیده شمارش و از بستر 
مانده بودند، طول ساقه، هایی که سالم و زنده باقیقلمه

گیري قرار مورد اندازه دشدهیتولطول و نوع ریشه 
-شده در قلمههاي تولیداست که ریشه ذکرقابلگرفت. 

هاي راست (فاقد ریشه شکلهايهاي مورد بررسی به 
هاي راست و اصلی) و مویی)، افشان (فاقد ریشه

هاي مویی) ریشه به همراههاي راست استاندارد (ریشه
 .مشاهده شدند

 آماري لیوتحلهیتجز

صورت آزمایش فاکتوریل دو عامله بهپژوهش این 
سطح) در  چهارسطح و غلظت در  سه(هورمون در 

-سازمان براي. انجام شدقالب طرح پایه کامًال تصادفی 

ها از آنالیز آن برايو   Excelافزار ها از نرمداده دهی
ها با بودن داده. نرمالاستفاده شد SPSS 18افزار نرم

اسمیرنوف و همگنی -وفموگراستفاده از آزمون کل
 ها توسط آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت.واریانس

سپس با استفاده از آزمون تجزیه واریانس دوطرفه 

-آن ۀاختالف بین میانگین تیمارها تعیین و براي مقایس

 ,Gol Alizadeh( استفاده شدها از آزمون دانکن 

2001.( 

 نتایج
 ۀدر مرحل دارهاي پاشنهقلمه ۀدر این پژوهش کلی

تولید کالوس  کهییازآنجااند و ماندهتولید کالوس باقی
تنهایی براي تکثیر سرخدار از طریق کاشت قلمه، به

هاي مذکور هاي قلمهکافی نخواهد بود، بنابراین داده
هاي ساده شده و تنها اطالعات مربوط به قلمهحذف

 مورد بررسی قرار گرفتند.
داد که  دوطرفه نشاننتایج آزمون تجزیه واریانس 

و اثرهاي  هاي رشدکنندهتیمارهاي نوع و غلظت تنظیم
مانی، طول داري روي زندهها، تأثیر معنیمتقابل آن

 ).1هاي سرخدار داشتند (جدول ساقه و ریشه قلمه
داد بیشترین مقدار  نتایج مقایسه میانگین نشان

هاي مانی، طول ساقه و ریشه قلمهصفات درصد زنده
گرم میلی 2با غلظت  IBAرشد  ةکنندبه تنظیم ارسرخد

 ).2جدول در لیتر تعلق دارد (
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 هاي سرخدارمانی، طول ساقه و ریشه قلمهنتایج تجزیه واریانس صفات درصد زنده -1جدول 
Table 1. ANOVA analysis of survival percentage, stem length and root cuttings of yew 

منابع 
 راتییتغ

SV 

درجه 
 آزادي
df 

 MS F میانگین مربعات
 یمانزنده

 (درصد)
Survival 

(%) 

طول ساقه 
 متر)(سانتی

Stem 
length (cm) 

 طول ریشه
 متر)(سانتی

Root length 
(cm) 

 مانیزنده
 (درصد)

Survival 
(%) 

 طول ساقه
 متر)(سانتی

Stem length 
(cm) 

 طول ریشه
 متر)(سانتی

Root length 
(cm) 

A 2 1287.131 1.365 13.747 499.46** 136.5** 273.12** 
B 5 1408.387 0.455 0.758 546.51** 45.5** 15.07** 

A*B 10 649.716 0.941 3.029 252.12** 94.1** 60.17** 
 خطا

Error 
36 2.577 0.01 0.05    

 کل
Total 

53       

A= Hormone, B= Hormone concentration, A*B= Hormone * H. concentration. 
 .دار در سطح یک درصدآماري معنی** وجود اختالف 

**: Shows significant difference (α=0.01) 

 
 هاي ساده سرخدار با استفاده از آزمون دانکنمانی، طول ساقه و ریشه قلمهمقایسه میانگین درصد زنده -2جدول 

Table 2. Mean comparison of survival percentage, stem length and root cuttings of yew using Duncan 
test 

 کننده رشدتنظیم
Hormone 

 گرم در لیتر)(میلی غلظت
)1-(mg L Concentration 

 (درصد) مانیندهز
Survival (%) 

 متر)طول ساقه (سانتی
Stem length (cm) 

 متر)(سانتی طول ریشه
Root length (cm) 

 
IBA 

0 26.23± 0.85 fg 2.3± 0.05 cd 1.25± 0.071 c 
0.02 30± 0.57 f 2.2± 0.061 de 2.05± 0.05 b 
0.1 28.67± 0.76 fg 2.2± 0.057 de 2.16± 0.062 b 
0.2 26.7± 0.64 fg 1.3± 0.065 h 0 e 
1 26.7± 0.51 fg 2.3± 0.07 cd 3.31± 0.086 a 
2 76.7± 0.72 a 2.8± 0.055 a 3.59±0.098 a 

 
NAA 

0 25.8± 0.68 g 2.3± 0.058 cd 1.25± 0.071 c 
0.02 66.7± 0.81 b 2.7± 0.072 ab 0.57± 0.08 de 
0.1 53.3± 0.67 d 2.5± 0.067 bc 0.76± 0.072 cd 
0.2 38.67± 0.75 e 1.6± 0.08 g 0.34± 0.081 de 
1 53.3± 0.63 d 2.4± 0.083 cd 0 e 
2 70± 0.88 b 1.9± 0.091 f 0 e 

 
2, 4- D 

0 25.57± 091 g 2.3± 0.86 cd 1.25± 0.092 c 
0.02 66.47± 0.86 b 2± 0.073 ef 0.33± 0.084 de 
0.1 60.33± 0.78 c 1.5± 0.056 gh 0.22± 0.05 de 
0.2 53.3± 0.56 d 2.4± 0.072 cd 1.22± 0.071 c 
1 51.67± 0.72 d 1.4± 0.065 gh 0.66± 0.076 d 
2 39.67± 0.83 e 0.8± 0.084 i 0 e 

 .استدار در سطح پنج درصد عدم اختالف معنی دهندهنشانوجود حداقل یک حرف مشترك در هر ستون  *
* At least one common letter in each column indicates no significant difference (α=0.05) 

 
 دشدهیتولهاي نتایج درصد کالوس و نوع ریشه

هاي در هر یک از تیمارهاي مورد بررسی قلمه
گرم میلی 2و  1هاي دهد در غلظتسرخدار نشان می

ها تولید ریشه کلیه قلمه IBAرشد  ةکنندتنظیم در لیتر

 ةکنندهاي مشابه، تنظیمکه در غلظتدند درحالیکر
و  3سبب تولید کالوس شد (جدول  NAAرشد 

 ).3و  2اشکال 
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 هاي ساده سرخداردر قلمه دشدهیتولهاي درصد کالوس و هر یک از انواع ریشه -3جدول 
Table 3. Percentage of callus and types of produced roots in simple cuttings of yew 

 نوع اکسین
Auxin type 

 گرم در لیتر)غلظت (میلی
)1-Concentration (mg L 

 کالوس (درصد)
Callus (%) 

 ریشه (درصد)
Rooting rate (%) 

 نوع ریشه (درصد)
Root type (%) 

 راست
Erect 

 افشان
Scattered 

 استاندارد
Standard 

 
IBA 

0 62.5 37.5 100 0 0 
0.02 22.3 77.7 85.71 14.29 0 
0.1 33.4 66.6 100 0 0 
0.2 100 0 0 0 0 
1 0 100 42.85 0 57.15 
2 0 100 30.44 0 69.56 

 
NAA 

0 63.5 36.5 100 0 0 
0.02 90 10 100 0 0 
0.1 75 25 75 0 25 
0.2 100 0 0 0 0 
1 100 0 0 0 0 
2 100 0 0 0 0 

 
2, 4- D 

0 62.5 37.5 100 0 0 
0.02 85 15 100 0 0 
0.1 89.5 10.5 100 0 0 
0.2 68.7 31.3 100 0 0 
1 76.7 23.3 100 0 0 
2 100 0 0 0 0 

 

 
 IBAزایی به تیمارهاي مختلف ریشه نظرهاي سرخدار از پاسخ قلمه -2شکل 

Figure 2. Response of yew cuttings rooting to different treatments of IBA 
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 (چپ) D -2,4(راست) و  NAAهاي مختلف هاي سرخدار به غلظتقلمهپاسخ  -3شکل 

Figure 3. Response of yew cuttings to different treatments of NAA (right) and 2, 4- D (left) 
 

 بحث
هاي چوبی، ریشه از محل در قلمه معمول طوربه

ها ها و یا روي گرهبین گره ۀتشکیل کالوس، فاصل
). از طرفی دیگر Khoshkhui, 2012شود (تشکیل می

-هها ببین آن ۀها یا در فاصلهایی که در محل گرهریشه
تمایز  ۀهایی که در نتیجآیند نسبت به ریشهوجود می

شوند، به زمان کمتري نیاز دارند کالوس حاصل می
)Khoshkhui, 2012( بنابراین ظهور دیرهنگام ریشه؛ 

دار واجد کالوس امري طبیعی است. هاي پاشنهدر قلمه
دهی ) ریشه2008و همکاران ( Asarehطبق نتایج 

تري نسبت به هاي ساده سرخدار در زمان کوتاهقلمه
 ۀیدي بر نتیجأیافتد که تدار اتفاق میهاي پاشنهقلمه
-هاي پاشنه. در پژوهش حاضر قلمهاست پژوهش این

ند ولی در زمان کرد یفراواندار نیز تولید کالوس 
 بررسی هنوز به ریشه تبدیل نشده بودند.

 Karimi) 2010( و Lesani) 1995( طبق نتایج

and Azadfar مانی دار از درصد زندههاي پاشنهقلمه
ید أیرا نیز ت این پژوهشکمتري برخوردارند که نتایج 

رشد مانند  ةکنندهاي مختلف تنظیمکنند. گروهمی
ها، اسید آبسیزیک و ها، جیبرلینسیتوکینین ها،اکسین

ها اثر دارند. از بین زایی قلمهمواد فنولیکی روي ریشه

ها بیشترین تأثیر را روي تشکیل ریشه این مواد اکسین
ها اکسین یطورکلبه. )Davis, 1990د (در قلمه دارن

دهند ها را افزایش میبرابر رشد سلول 10پنج تا 
)Davis, 1995 .(سلولی  ةاست که دیوار ذکربلقا

مجزا سلولز و  مرها با سه بخش کامالً ترکیبی از پلی
هاي پکتیکی پیوسته به کلسیم و سلولز، زنجیرههمی

کاهش  سببها . کاربرد اکسیناستترکیبات پروتئینی 
)، افزایش قابلیت Xyloglucansسلولز (تراکم همی

سلولی  ةپذیري و نفوذپذیري دیواراتساع، گسترش
سلول با جذب آب و مواد غذایی  رواز اینشوند، می

تر شده و شرایط براي رشد و تر و طویلبیشتر، بزرگ
 ).Davis, 1995شود (تکثیر سلول مهیا می

-هاي ساده در برابر غلظتدر این پژوهش قلمه

-العملهاي مورد بررسی، عکسهاي مختلف اکسین

در این  کهيطوربهدادند.  هاي متفاوتی از خود نشان
هاي در غلظت NAAو  D -4 ,2هاي ها، هورمونقلمه
ده کرگرم در لیتر عمدتاً تولید کالوس میلی 1/0و  02/0

در  IBA کهیدرحالنبود،  فراوانو ریشه تولیدشده 
 گرم در لیتر تنها تولید ریشههاي یک و دو میلیغلظت

ید گرم در لیتر تنها تولمیلی 2/0ده و در غلظت کر
هاي مذکور در غلظت NAA کهیدرصورتد، کرکالوس 
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در  D -4 ,2تنها منجر به تولید کالوس شد. اکسین 
 بیشترگرم در لیتر) میلی 1/0و  02/0هاي پائین (غلظت

گرم میلی 2/0کالوس تولید کرد که با افزایش غلظت به 
شده ولی با تولیدي افزوده ۀریش اندازةدر لیتر بر 

رشد مذکور مجدداً از  ةکنندغلظت تنظیمافزایش بیشتر 
در غلظت  در نهایتو  کاسته شدهحجم ریشه تولیدي 

). 3د (جدول کرگرم در لیتر تنها تولید کالوس میلی 2
ها رود دلیل این امر آن است که اکسیناحتمال می

کننده عنوان تحریکهاي مختلف، بهقادرند در غلظت
)Biostimulantsزیستی  ة) و یا بازدارند
)Bioinhibitorsهاي گیاهی ) عمل کنند و داخل سلول

کننده و یا هاي ویژه، نقشی تحریکبا تأثیر روي آنزیم
 کنند میتنظبازدارنده داشته باشند و متابولیسم گیاه را 

)Ebady and Omidvar, 2011 .(استفاده از  کهيطوربه
تغییر  سببهاي متفاوت هاي مختلف در غلظتاکسین

هاي عنوان بازدارندهشوند. این مواد بهمواد فنولیکی می
 Indole aceticآنزیم اکسیداز اسید ایندول استیک (

acid) (IAA( رشد طبیعی درون سلول ةکنندکه تنظیم-

 ۀو نوع ریش اندازهکنند در نتیجه در هاست، عمل می
 ,Ebady and Omidvarگذارند (شده اثر میتولید

هاي تولیدشده داراي است که ریشه ذکرانیشا). 2011
استاندارد  ۀاشکال مختلفی بودند. بیشترین ریش

گرم در لیتر هاي یک و دو میلیتولیدشده به غلظت
IBA  اي تولید تیمارها ریشه دیگرتعلق داشت. در

 شد دیتولهایی از نوع راست و افشان نشده و یا ریشه
تولید نوع خاصی از  کهیدرصورتبنابراین ؛ )3(جدول 
باشد، این مسئله بسیار حائز اهمیت  مدنظرریشه 

 خواهد بود.
-گونه ۀزایی قلممربوط به ریشه هايپژوهشدر 

-ها استفاده میسرخدار از اکسین مانندهاي مختلف 

ها در رشد ساقه، تشکیل ). اکسینGorter, 1969شود (
یره زاینده و غ هاي الیۀسلول فعال کردنریشه نابجا، 

که یک  Khoshkhui, 2012 .(IAAدخالت دارند (
سریع در برابر نور  ۀدلیل تجزیاکسین طبیعی است به

خصوص درختان هدرختان ب ۀزایی قلمدر ریشه
همین به ،شودسرخدار استفاده نمی مانندزا دیرریشه

استفاده  NAAو  IBA مانندهاي دیگري دلیل از اکسین
 IBA). یکی از مزایاي Ghorbani, 2015شود (می

 ةکنندها این است که این تنظیمنسبت به سایر اکسین
که همان اکسین طبیعی است  IAAرشد قادر است به 

هاي تبدیل شود و نقش مؤثرتري نیز در تولید ریشه
). Stromquist and Hansen, 1980نابجا دارد (

مانی در این بررسی نیز بیشترین درصد زنده کهيطوربه
 2با غلظت  IBAرشد  ةکنندهاي ساده به تنظیمقلمه
است  ذکرقابل). 1گرم در لیتر تعلق دارد (جدول میلی

هاي گیاهی با توجه به خصوصیاتی ژنتیکی و که سلول
العمل یکسانی در برابر شرایط محیطی حاکم، عکس

رسد می نظربه رواز اینها نخواهند داشت اکسین
سلولی و  ةتري بر دیوارثیر مطلوبأت IBAاکسین 

دلیل مقاومت بیشتر در به NAAنفوذپذیري آن دارد. 
 IAAشبیه  طور کاملبهبرابر نور و حرارت و اینکه 

کار ههاي درختان بزایی قلمهکند، در ریشهعمل می
هاي کننده). در واقع تنظیمBerry, 1984شود (برده می

دلیل شباهت بیشتر با شرایط داخلی گیاه رشد مذکور به
مانی ها، سبب زندههاي داخل قلمهدن اکسینکرو فعال 

 ) و2008و همکاران ( Asarehها شدند. بیشتر آن
)2006 (Singh  نتایج مشابهی را مبنی بر تأثیر بیشتر

IBA هاي ساده سرخدار مانی قلمهبر روي زنده
 گزارش کردند.

هاي ه و ریشه در غلظتبررسی میانگین طول ساق
-هاي رشد مورد بررسی نشان میکنندهمختلف تنظیم

 ةکننددهد که بیشترین طول ساقه و ریشه به تنظیم
گرم در لیتر اختصاص با غلظت دو میلی IBAرشد 

با  D -4 ,2و  NAAرشد  يهاکنندهمیتنظدارد. در 
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-رشد طولی ساقه و ریشه به اندازةافزایش غلظت از 

شود. الزم به توضیح است که کاسته میطور نسبی 
(با افزایش غلظت)  NAAو  D -4 ,2 مانندهاي اکسین

؛ )Berry, 1984کاهند (ها میفتوسنتز برگ مقداراز 
رشد مذکور با کاهش  يهاکنندهمیتنظبنابراین 

 اند.ها شدهها سبب رشد کمتر آنغذاسازي در برگ
)2003 (Khali and Sharma  تأثیر کمترNAA  را در

 Taxusهاي زایی قلمههاي باال در ریشهغلظت
wallichiana Zucc. العمل عکس .گزارش کردند

هاي مختلف هر یک از هاي ساده در غلظتقلمه
هاي رشد مورد بررسی متفاوت بود کنندهتنظیم

تولید  IBAهاي پائین ها در غلظتقلمه کهيطوربه
-کالوس باقیۀ ده و یا اینکه در مرحلکرریشه راست 

 2و  1هاي باالتر (در غلظت کهیدرصورتاند مانده
زایی، گرم در لیتر) ضمن داشتن بیشترین ریشهمیلی

 نظربه). 3اند (جدول دهکرهاي استاندارد تولید ریشه
هاي باالتر در غلظت IBAرشد  ةکنندرسد تنظیممی

 ).2ها دارد (شکل زایی قلمهتأثیر بیشتري در ریشه
)2000 (MacDonald و )2000 (Wigmore and 

Woods هاي نتایج مشابهی را در خصوص غلظت
برگان گزارش زایی انواع سوزنیدر ریشه IBAباالي 
هاي که قلمه سبب شد NAAهاي باالي غلظت کردند.

، بنابراین بمانند یباقکالوس  ۀسرخدار در مرحل
 نکهیاضمن دادند،  عملکرد پائینی در تولید ریشه نشان

رشد مذکور نیز ریشه  ةکنندهاي پائین تنظیمغلظت
هاي مورد ). قلمه3تولید نکردند (شکل  یفراوان

 D -4 ,2رشد  ةکنندهاي پائین تنظیمبررسی در غلظت

ده و یا اینکه در کرهاي راست تولید طور عمده ریشهبه
هاي باال فقط و در غلظت ماندند یباقکالوس  ۀمرحل

هایی است که اکسین ذکرقابلدند. کرکالوس تولید 
تولید و  سببها بیشتر در قلمه معموالً D -4 ,2 مانند

تمایز به ریشه نیز به  برايشوند که توسعه کالوس می
). در Berry, 1984طوالنی نیاز دارند ( به نسبتزمان 

هاي هاي تحت تیمار غلظتقلمه بیشتراین بررسی 
ده و کررشد مذکور تولید کالوس  ةکنندمختلف تنظیم

و  3(جدول  نیست فراوانها چندان زایی آنریشه
و  NAAهاي رشد کنندهتنظیم یطورکلبه). 3شکل 
2,4- D دلیل داشتن روندي کند در تولید ریشه براي به

 ).Berry, 1984شوند (زایی سرخدار توصیه نمیریشه
 گیري کلینتیجه

بهترین قلمه  ،در این پژوهش آمدهدستبهطبق نتایج 
شده از هاي ساده تهیهبراي تکثیر سرخدار، قلمه

طور بهکه هنوز  هستند سالهسههاي دو تا سرشاخه
هستند. ضمن اینکه  سبزرنگچوبی نشده و  کامل

تر زایی آسانرشد براي ریشهة کنندترین تنظیممناسب
گرم در لیتر میلی 2با غلظت  IBAهاي سرخدار قلمه

 .داده شدتشخیص 

 سپاسگزاري
ها مهندس مریم حسینی، وسیله از زحمات خانمبدین

اکرم حسینی و نیز آقاي مهندس حسین بارانی که در 
دریغ هاي مربوطه زحمت بیگیريها و اندازهقلمه ۀتهی

 .شوداند تشکر و قدردانی میکشیده
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Abstract 
For helping to regeneration and conservation of present sites, effect of cutting type (simple and heeled) 
and Indole butyric acid (IBA), Naphthalene acetic acid (NAA) and 2, 4- Dichlorophenoxy acetic acid 
(2, 4- D) were studied on rooting of Taxus baccata cuttings. After sterilization, cuttings were treated in 
IBA, NAA and 2, 4- D at concentration of 0, 0.02, 0.1, 1 and 2 mg L-1 for 30 minutes. They were 
cultured in polythene bags and factorial arrangement based on a completely randomized design in 
greenhouse conditions. Data analysis and comparison of means were carried out by using two ways 
ANOVA and Duncan test, respectively. The results showed that the maximum percentage of survival, 
stem and root length of simple cuttings belonged to IBA at concentration of 2 mg L-1. IBA, NAA and 
2, 4- D produced only callus in heeled cuttings at different concentration. In the simple cuttings, IBA 
produced only root at concentration of 1 and 2 mg L-1 but NAA produced only callus in the same 
concentrations. Therefore the best cuttings for T. baccata propagation are simple cuttings that they are 
taken from green two or three years old branches and are not yet firm. IBA at concentration of  
2 mg L-1 is the best hormone for rooting of T. baccata cuttings. NAA and 2, 4- D due to having slow 
process in root production are not recommended for rooting of T. baccata cuttings. 

Keywords: English yew, Growth regulators, Simple and heeled cuttings, Vegetative propagation. 
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