
1

زایی قلمه ارقام گیاه بیابانی و نوع قلمه بر توان ریشهIBAهايبررسی محیط کشت، غلظت
(.Capparis spinosa L)کور

منصور تقوائی، حسین صادقی و محمد باقر میري
دانشکده کشاورزي به ترتیب دانشیار بخش زراعت و اصالح نباتات، استادیار و دانش آموخته بخش مدیریت مناطق بیابانی 

دانشگاه شیراز

مقدمه

این گیاهان به دالیل مختلف در جهـان از قـدیم در   . اندگیاهان تیره کور تاریخ طوالنی استفاده انسانی داشته
این گونه گیاهی . گیاه کور به شکل خاردار و بدون خار در طبیعت دیده می شود. اندها کاشت شدهطول هزاره

این گیاه بـذر  . گرددهاي خزنده باعث حفاظت آب و خاك میاي قوي و ساقهبه علت دارا بودن سیستم ریشه
در این گیاه جمعیت گیاهی بـه دلیـل عـدم حصـول    .زنی بسیار کمی داردکند و درصد جوانهزیادي تولید می

شرایط الزم براي جوانه زنی پراکنش کمی دارد و هم چنین میوه آن بصورت نارس در صنعت مصرف بـاالیی  
دارد، چون یک محصول صنعتی است و متقاضی محصـول آن بـاال اسـت و قبـل از رسـیدن بـذور در میـوه،        

بز زیادي را اشـغال  کند و فضاي سهاي زیادي تولید میاز طرف دیگر این گیاه تعداد شاخه. گرددبرداشت می
.تواند بهترین راه براي تکثیر رویشی این گیاه باشدکند لذا قلمه ساقه میمی

اهداف
، نوع قلمه )پرالیت+ ماسه بادي و مخلوط ماسه بادي (این تحقیق جهت تعیین اثر بهترین محیط کاشت 

7500،10000، 5000، 2500سطح شاهد،(و تیمار مواد تنظیم کننده رشد ) بدون کلروفیل و برگدار(
mg/lIBAزایی قلمه گیاه بیابانی کور، جهت تولید نهال انجام شدبر ریشه) و آکسین پودري .

هامواد و روش
کیلوگرم ماسه بادي از 1500سازي محیط کاشت با استفاده از میز پاگرماي رشد مقدار ابتدا جهت آماده

تهیه گردید و بعد از شتشو با قارچ کش بنومیل به نسبت ) فجرکارخانه تولید شن و ماسه (منطقه دوکوهک 
سپس جهت زهکشی میز پاگرماي . دو در هزار ضدعفونی و با پرالیت به نسبت حجم مساوي مخلوط گردید

15متر استفاده گردید و کابل حرارتی پاگرما نیز در عمق سانتی3-4رشد مقداري سنگریزه به ارتفاع 
پر ) 1:1(در نهایت میز رشد پاگرما با مخلوط ماسه بادي و پرالیت . قرار گرفتمتري محیط کاشتسانتی
از مراتع شهرستان برازجان در استان بوشهر و 1388هاي گیاه کور در اواخر شهریور ماه ریشه. گردید
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هاي قطعه ریشه. متري تقسیم گردیدسانتی20-30ها به قطعات همچنین حوالی کازرون تهیه شد و ریشه
. کش بنومیل جهت ضدعفونی قرار گرفتشده به مدت نیم ساعت در محلول دو در هزار قارچ

ماسه بادي و شاملمحیط کاشت(هاي خرد شده در سه تکرار، پالت اصلی آزمایش در قالب طرح پالت
و در دو سطح) بدون کلروفیل و برگدارنوع قلمه،(در دو سطح، پالت فرعی ) پرالیت+ مخلوط ماسه بادي 
7500، 5000، 2500سطح شاهد،(در شش سطح ، ) تیمار مواد تنظیم کننده رشد(پالت فرعی فرعی 

،10000mg/lIBAها با کمک نرم افزار تجزیه واریانس داده. انجام گرفت) و آکسین پودريExcel و
MSTATC درصد صورت گرفت5از طریق آزمون دانکن در سطح .

نتایج  
به طوریکه بیشترین ولید شده را تحت تأثیر قرار داد هاي تدار تعداد ریشهر معنیمحیط کاشت به طو

هاي به نوع قلمه. هاي تولید شده در محیط کاشت مخلوط ماسه بادي و پرالیت مشاهده گردیدتعداد ریشه
به طوریکه . ادداري تحت تأثیر قرار دهاي تولید شده را به طور بسیار معنیتعداد ریشه،کار رفته در آزمایش

. رسید7/1ها به و در قلمه برگدار میانگین تعداد ریشه7/3ها به در قلمه بدون کلروفیل میانگین تعداد ریشه
داري تحت تاثیر غلظت سطوح مختلف مواد تنظیم کننده رشد هاي تولید شده به طور بسیار معنیتعداد ریشه

هاي تعداد ریشهmg/l7500شد از سطح شاهد تا سطح قرار گرفت و با افزایش غلظت مواد تنظیم کننده ر
.تولید شده افزایش یافت

هاي به کار رفته طول نوع قلمه. هاي تولید شده نداشتداري بر روي طول ریشهمحیط کاشت تأثیر معنی
کلروفیل ي بدون داري تحت تأثیر قرار داد به طوریکه در نوع قلمههاي تولید شده را به طور بسیار معنیریشه

طول . متر مشاهده گردیدسانتی8/1متر و در قلمه برگدار میانگین طول ریشه سانتی7/3میانگین طول ریشه 
ثیر غلظت مختلف مواد تنظیم کننده رشد قرار گرفت و أداري تحت تهاي تولید شده به طور بسیار معنیریشه

هاي تولید شده طول ریشهmg/l7500با افزایش غلظت مواد تنظیم کننده رشد از سطح شاهد تا سطح 
.متر رسیدسانتی1/3هاي تولید شده به افزایش یافت و میانگین طول ریشه

هاي به کار رفته، نوع قلمه. زایی تولید شده نداشتداري بر روي درصد ریشهمحیط کاشت تأثیر معنی
ي بدون کلروفیل طوریکه در نوع قلمهداري تحت تاثیر قرار داد، به زایی را به طور بسیار معنیدرصد ریشه

زایی به طور درصد ریشه. بود% 10زایی و در قلمه برگدار میانگین درصد ریشه% 55زایی میانگین درصد ریشه
داري تحت تاثیر غلظت مواد تنظیم کننده رشد قرار گرفت و با افزایش غلظت مواد تنظیم کننده بسیار معنی

زایی در زایی افزایش یافت و میانگین درصد ریشهدرصد ریشهmg/l7500رشد از سطح شاهد تا سطح 
mg/l7500 رسید% 42به .

هاي به کار رفته تعداد داري بر روي تعداد ساقه تولید شده نداشت و نوع قلمهثیر معنیمحیط کاشت تأ
ي بدون کلروفیل قلمهداري تحت تاثیر قرار داد، به طوریکه در نوع ساقه تولید شده را به طور بسیار معنی

.بود8/1و قلمه برگدار میانگین تعداد ساقه تولید شده 4میانگین تعداد ساقه تولید شده 
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داري تحت تأثیر غلظت مواد تنظیم کننده رشد قرار گرفت و با تعداد ساقه تولید شده به طور بسیار معنی
تعداد ساقه تولید شده افزایش mg/l7500افزایش غلظت مواد تنظیم کننده رشد از سطح شاهد تا سطح 

.یافت
به طوریکه باالترین طول . ثیر قرار دادهاي تولید شده را تحت تأدار طول ساقهمعنیمحیط کاشت به طور

طول .متر مشاهده گردیدسانتی24ه بادي و پرالیت به طول ساقه تولید شده در محیط کاشت مخلوط ماس
مختلف مواد تنظیم کننده رشد قرار گرفت هايداري تحت تاثیر غلظتمعنیهاي تولید شده به طور بسیار ساقه

هاي تولید شدهطول ساقهmg/l7500و با افزایش غلظت مواد تنظیم کننده رشد از سطح شاهد تا سطح 
).در صد افزایش یافت56/7(متر رسیدسانتی25هاي تولید شده به افزایش یافت و میانگین طول ساقه

دار تعداد برگ تولید شده را تحت تأثیر قرار داد، به طوریکه بیشترین تعداد برگ ت به طور معنیمحیط کاش
در صد 87/6(برگ مشاهده گردید15تولید شده در محیط کاشت مخلوط ماسه بادي و پرالیت به تعداد 

داري تحت تاثیر معنیهاي تولید شده را به طور بسیار هاي به کار رفته تعداد برگنوع قلمه).افزایش یافت
در صد 6/7(عدد تولید20ي بدون کلروفیل میانگین تعداد برگ تولید شده قرار داد، به طوریکه در نوع قلمه

تعداد برگ تولید شده به . عدد بوده است5/2و در قلمه برگدار میانگین تعداد برگ تولید شده ) افزایش یافت
تنظیم کننده رشد قرار گرفت و با افزایش غلظت مواد تنظیم داري تحت تاثیر غلظت موادطور بسیار معنی

هاي تولید شده افزایش یافت و میانگین تعداد تعداد برگmg/l7500کننده رشد از سطح شاهد تا سطح 
هاي عدد رسید و بعد از آن با افزایش غلظت مواد تنظیم کننده رشد تعداد برگ16هاي تولید شده به برگ

هاي تولید شده را تحریک نموده اما میزان آن با مقدار آکسین پودري تعداد برگ. یافتتولید شده کاهش 
.داري نداشتتفاوت معنی(IBA)ایندول بوتیریک اسیدmg/l2500سطح 

داري وزن اولیه ساقه گیاه کور تولید شده را تحت تاثیر قرار داد به طوریکه محیط کاشت به طور معنی
گرم 7/0اولیه ساقه گیاه کور در محیط کاشت مخلوط ماسه بادي و پرالیت به وزن باالترین میانگین وزن 

هاي به کار رفته تاثیر معنی داري بر وزن اولیه ساقه گیاه نوع قلمه).در صد افزایش یافت1/0(مشاهده گردید
ثیر غلظت مواد داري تحت تأوزن اولیه ساقه گیاه کور تولید شده به طور معنی. کور تولید شده نشان نداد

. داري را از خود نشان ندادتنظیم کننده رشد قرار نگرفت و تفاوت معنی

هاي به کار رفته وزن نوع قلمه. داري بر وزن خشک قلمه ساقه گیاه کور نداشتمحیط کاشت تأثیر معنی
طوریکه در نوع به . داري تحت تأثیر قرار دادخشک قلمه ساقه گیاه کور تولید شده را به طور بسیار معنی

گرم و در قلمه برگدار میانگین وزن 62/0ي بدون کلروفیل میانگین وزن خشک قلمه ساقه گیاه کور قلمه
وزن خشک قلمه ساقه گیاه کور تولید شده به طور . گرم رسید02/0خشک قلمه ساقه گیاه کور تولید شده به 

ار گرفت و با افزایش غلظت مواد تنظیم کننده داري تحت تاثیر غلظت مواد تنظیم کننده رشد قربسیار معنی
وزن خشک قلمه ساقه گیاه کور تولید شده افزایش یافت و میانگین mg/l7500رشد از سطح شاهد تا سطح 

و بعد از آن با ) در صد افزایش یافت25/0(گرم رسید 58/0وزن خشک قلمه ساقه گیاه کور تولید شده به 
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مقدار آکسین پودري . رشد وزن خشک قلمه ساقه گیاه کور کاهش یافتافزایش غلظت مواد تنظیم کننده
ایندول mg/l2500وزن خشک قلمه ساقه گیاه کور تولید شده را تحریک نموده اما میزان آن با سطح 

.داري نداشتتفاوت معنی(IBA)بوتیریک اسید
د شده را تحت تاثیر قرار وزن خشک ریشه به وزن خشک ساقه تولیدار نسبتمحیط کاشت به طور معنی

داري هاي به کار رفته نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک ساقه تولید شده را به طور معنینوع قلمه. نداد
نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک ساقه تولید شده تحت تاثیر غلظت مواد تنظیم . تحت تاثیر قرار داد

. داري مشاهده نگردیدکننده رشد قرار نگرفت و تفاوت معنی

گیرينتیجه
گیاه کور با وجود تولید بذر بسیار زیاد، تولید گیاهچه و نهال آن در طبیعت با مشکالت زیادي روبرو است، 

با توجه به فاکتور اصلی که همان محیط کاشت و نوع مواد . به طوري که از پراکنش بسیار کمی برخودار است
زایی، طول ریشه، وزن بررسی شده از جمله تعداد ریشه، درصد ریشهمحیط کاشت و تأثیر آن بر صفات 
باشد، مشخص شد که بین محیط کاشت می... ها، وزن خشک ساقه و خشک ریشه، طول ساقه، تعداد برگ

دار وجود دارد و کلیه صفات بررسی شده در مخلوط ماسه بادي و پرالیت و محیط ماسه بادي اختالف معنی
بادي و پرالیت در شرایط بهتري قرار دارند چون این مخلوط تهویه و زهکشی باالتر محیط مخلوط ماسه 

هاي بدون باشد که قلمهفاکتور فرعی مورد بررسی دراین تحقیق نوع قلمه استفاده شده می. داشته است
رگدار هاي بتعرق کمتر نسبت به قلمه-اي بیشتر و نداشتن برگ و تبخیرکلروفیل با توجه به مواد ذخیره

در این آزمایش قلمه . صفات بررسی شده در آزمایش را با درصد موفقیت بسیار باالتري از خود نشان دادند
در قلمه برگدار زاییزایی بود واین در حالی است که میانگین درصد ریشهریشه% 56بدون کلروفیل داراي 

.باشدمی% 14
mg/l7500در غلظت IBAفاکتور فرعی فرعی در این تحقیق نشان داد که مواد تنظیم کننده رشد 

در این تحقیق مواد تنظیم . زایی و سایر صفات مورد بررسی را به خود اختصاص دادباالترین درصد ریشه
.ان دادزا را از خود نشزایی این گیاه سخت ریشهکننده رشد نقش بسیار موثري در تولید ریشه

مواد تنظیم کننده رشد، قلمه ساقه، کور:کلمات کلیدي


