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  زينتي  ةخشبي درختچهاي نيمهزايي قلمهزايي بر ريشهتأثير چند نوع بستر ريشه
  در شرايط گلخانه) Callistemon viminalis(شور مجنون شيشه

 
 ۱مهدي عليزادهو  ۱حسين زارعي، *۱صديقه شکري

 

  )۲۳/۱۰/۱۳۹۲ :؛  تاريخ پذيرش ۲۴/۴/۱۳۹۱: تاريخ دريافت(
 

  چكيده
 +زايـي ماسـه، ماسـه   گياهان مختلف، پژوهشي با هدف بررسـي تـأثير بسـترهاي ريشـه     زايي قلمهيشهر زايي برريشه با توجه به تأثير بستر

آخـر   ةشور مجنون، در دهشيشه ةهاي درختچزايي قلمهپراليت بر ريشه +کوکوپيت +پراليت و ماسه +پراليت، کوکوپيت +کوکوپيت، ماسه
قسـمت تـه   در زني ها پس از اعمال زخمقلمه. شد اجراتصادفي با سه تکرار کامالً در قالب طرح  پژوهش. ريزي شدطرح ۱۳۸۹مرداد سال 

دار پـس از  هاي ريشـه ماني قلمهزايي، درصد زندهروز، فاکتورهاي درصد ريشه ۴۵پس از . افشان کشت شدندتحت شرايط سيستم مه آنها،
هاي خارج شـده  هاي جديد و وزن خشک ريشه در قلمهيانگين طول ريشه، تعداد شاخهانتقال به گلدان، تعداد ريشه، بلندترين طول ريشه، م

-هاي ريشهماني قلمهزايي بر طول بلندترين ريشه، ميانگين طول ريشه، درصد زندهاثر بسترهاي ريشهنتايج نشان داد که . از بستر بررسي شد
کوکوپيـت و بلنـدترين طـول    + ماسـه ي، بيشترين ميانگين طول ريشه در بستر از لحاظ آمار. دار بودهاي جديد معنيدار شده و تعداد شاخه

از ها پـس از انتقـال بـه گلـدان     ماني قلمهباالترين درصد زنده. پراليت حاصل شد+کوکوپيت و کوکوپيت+ ماسهريشه در بسترهاي ماسه، 
با توجه به مشاهدات و نتايج . دست آمد پراليت به +پيتکوکو+ ماسهپراليت و +کوکوپيت، ماسه+ دار شده در بسترهاي ماسههاي ريشهقلمه

شـور  هـاي گيـاه شيشـه   زايي قلمهمنظور ريشهکوکوپيت را در بين بسترهاي مورد مطالعه، بستر مناسبي به+ ماسهتوان بستر دست آمده ميهب
  .افشان معرفي نمودمجنون تحت شرايط سيستم مه

  
  

  افشانماني، سيستم مهي ريشه، زندههابستر کشت، ويژگي : كليدي  هاي واژه
  
  

  

  مقدمه
) Callistemon viminalis(شـور مجنـون   زينتي شيشـه  ةدرختچ

ايـن  . سبز اسـت و گياهي هميشه) Myrtaceae(از خانواده مورد 
زينتي شـناخته شـده در منـاطق گرمسـيري و      ةگياه يک درختچ

هـاي   اي، شـاخه هـاي نيـزه  گرمسيري اسـت و داراي بـرگ   نيمه
). ۶(باشـد  اي مـي  هايي به رنگ قرمز سـنبله  زان و بلند و گلآوي

هـا و  هاي بسيار مقاوم نسبت به انـواع خـاک  شور از گونهشيشه
باشد که بر توجيـه اسـتفاده از ايـن گيـاه در     شرايط محيطي مي

تـرين روش تکثيـر،   رايـج . افزايـد فضاي سبز شهري ايـران مـي  
ــا توجــه بــه ). ۲۱ و ۵(اســتفاده از بــذر و قلمــه گيــاه اســت  ب

زا بـودن  شـور و سـخت ريشـه   شيشـه  هايزني راحت بذر جوانه
روش معمول تکثير ايـن   ،هاي اين گياه، تکثير از طريق بذرقلمه

هاي حاصل از بـذر داراي تفـرق   دانهال. رودشمار ميگياه به 
 .صفات بوده و معموالً از لحاظ زينتي ارزش چنداني ندارنـد 

 هـالي و زمـان رسـيدن بـه سـن      نون ةگذراندن دور ،از طرفي

نيـز  در فضاي سبز شهري منظور استفادهبه دهي اين گياهگل
  

  انشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگاند. ۱
 agri_sh@yahoo.com: مسئول مکاتبات، پست الکترونيکي*
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  ۱۳۹۳پاييز / نوزدهمشماره /  پنجمل سا/ اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۷۴  

شـرايط مناسـب    بنابراين، شـناخت ). ۵(خواهد بود  طوالني
منظور به حداکثر شور، به هاي گياه شيشهزايي قلمه براي ريشه

هاي ماني قلمهو درصد باالي زنده ،هازايي قلمهرساندن ريشه
تفاوت  .ه استمورد توجه قرار گرفت گياهاين دار شده در ريشه

هـا ناشـي از فاکتورهـاي آنـاتومي،     زايـي قلمـه  در توانايي ريشه
وشيمي و محيطي زيادي است و عوامل محيطـي  فيزيولوژيک، بي

بررسـي  ). ۲۷و  ۲۰(دخالت دارند اين امر ي در مختلفو دروني 
با توجه به نقـش مهمـي کـه در     ،هازايي قلمهاثر بسترهاي ريشه

ـ هاي ظاهر شده در هـر قلمـه دار  توسعه و رشد ريشه و نيـز   ،دن
 ةشـد دار هـاي ريشـه  ماني قلمـه تأثير شکل و فرم ريشه بر زنده

 محيط کشـت مناسـب  ). ۲۷ و ۲۰(گياه، امري قابل توجه است 
رطوبـت کـافي و   يـابي بـه   دسـت ، هـا شـده  استقرار قلمهباعث 

وجـود مـواد مختلـف و    بـر  سازد و نفوذپذيري هوا را ميسر مي
). ۱۶ و ۷(هـا تـأثير زيـادي دارد    زايي قلمهدر ريشه هاواکنش آن

نياز به آبياري  کهشد اي بارطوبت در محيط کشت بايد به اندازه
چرا که حفظ رطوبت کـافي در محـيط موجـب     ؛را کاهش دهد
  ).۳۰ و ۲(شود ها ميزايي در قلمهافزايش ريشه

زايـي قلمـه سـاقه    ر توانايي ريشهباثر زيادي  کشتبستر 
اي که اثر مخلوط پيت گونهه ب .بسياري از گياهان زينتي دارد

ــه و ــت در ريشـ ــهپراليـ ــي قلمـ ــکزايـ ــاي ميخـ ــي هـ    ژاپنـ
)Pitosporum tobira (Thunb.) Ait.( )۳۷( زيتون  و)طي ) ۳۸

ها در زايي قلمهاثر بسترهاي ريشه. ه استتحقيقاتي گزارش شد
بـرگ و  هاي مختلفي از ترکيب خاک با ماسه شسته، خاکطيف

خشـبي مـورد   هـاي نيمـه  زايي قلمـه کمپوست محلي براي ريشه
)Myrtus communes(  و زرشک زينتي)Berberis thunbergii( 

هاي ماسه از محيط). ۲۶(مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت نيز 
ها زايي قلمهدهندگان در ريشهکشت معمول بوده و اکثر پرورش

تـرين بسـتر   سنگين ،از لحاظ وزنيماسه، . کننداز آن استفاده مي
هاست و ميزان هوادهي را در بسـتر کشـت   زايي قلمهبراي ريشه
دهد، فاقد مواد غذايي بوده و معموالً زيادي افزايش مي به ميزان

قادر به جلوگيري از تغيير اسيديته  ،چنين هم. واکنش خنثي دارد
  ).۴ و ۲(نيست بستر و ظرفيت تبادل کاتيوني 

 ، از ديگر بسترهاي مورد استفاده در ازدياد گياهان،کوکوپيت
باشـد  ينارگيل م ةميو ةيندسازي پوستآيک ترکيب حاصل از فر
ماس بـوده، از  اي اسفنجي و شبيه به پيتکه از نظر فيزيکي ماده

هاي اخير نسبت مساوي ليگنين و سلولز تشکيل شده و در سال
مريکا، اسـتراليا  آنيز به ميزان زيادي در صنعت باغباني در اروپا، 

کوکوپيـت  ). ۳۴ و ۲۸(و کانادا مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت   
وده و قابليت جذب و نگهداري آب در آن هرز ب فاقد بذر علف

بـه   ،بـوده  ۵/۶تـا   ۵/۵داراي اسيديته قابل قبول بين . عالي است
موجـب   ،هـاي قليـايي کمـک کـرده    خنثي نمودن اسيديته خاک

نسـبت هـوا بـه آب در آن     و شودجذب مناسب مواد غذايي مي
است که اين موضوع در انتشـار اکسـيژن در اطـراف ريشـه      کم

نظير پراليـت و يـا    ،ترکيب آن با مواد ديگر. هد بوداثرگذار خوا
عنوان بسـتر  کوکوپيت به ةتواند در افزايش تهويمي ،برنج ةپوست
  ).۳۴ و ۱۶، ۱۰(زايي اثرگذار باشد ريشه

اي سـيليکاتي بـا   زايي، مادهپراليت، از ديگر بسترهاي ريشه
آتشفشان  ةآتشفشاني است که از حرارت دادن ذرات گداز أمنش
هاي ريز سـطحي زيـادي بـوده و    داراي سوراخ. شودصل ميحا

در نتيجه توانايي بااليي در نگهداري آب  .طبيعت متخلخلي دارد
کشـي خـوبي دارد و سـبب افـزايش      قابليـت زه . خواهد داشت

هوادهي در بستر و در نتيجه تعادل مناسب بين تهويه و رطوبت 
ه و فاقد عناصر داراي اسيديته خنثي بود ،مانند ماسه. خواهد شد

اضافه کردن آن به سـاير  . خاصيت تبادل کاتيوني استو غذايي 
ــيژن   ــه و اکس ــزايش تهوي ــبب اف ــترها س ــيبس ــاني م ــود رس   ش

  ).۱۶ و ۱۲، ۴، ۲(
عنوان يک هاثر پراليت را ب ،در پژوهشي) ۳۶(اسميت و هال 

بستر مناسب براي گياهان زينتي مورد بررسـي و آزمـايش قـرار    
ند که استفاده از پراليت در مخلوط بـا بسـترهاي   دادند و دريافت

طـور مـؤثري در   هتواند بدليل هوادهي بهتر، مي سنتي حاوي پيت، به
در بررسـي اثـر هفـت    . گياه نقش خـوبي ايفـا کنـد    ةرشد و توسع

هاي  اره، سيلت و رس بر رشد دانهالترکيب مختلف از ماسه، خاک
اثـر   ،)Callistemon lanceolatus [C. citrinus](شـور  گياه شيشـه 

ــر رشــد دانهــال و وزن،  معنــي ــژوهش ب ــورد پ دار بســترهاي م
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   ...خشبيهاي نيمهزايي قلمهزايي بر ريشهتأثير چند نوع بستر ريشه

۱۷۵ 

توسـعه يافتـه نشـان داده شـد و      ةضخامت، طول و حجم ريشـ 
اره بهترين نتيجه را بـه دنبـال   خاک +سيلت +بستر مخلوط ماسه

با توجه بـه نتـايج کـار پژوهشـگران مختلـف در      ). ۱۴(داشت 
هاي گياهان متعدد، قلمه زاييخصوص تأثير بستر کشت بر ريشه

تـأثير چنـد بسـتر کشـت بـر      حاضر بررسـي  هدف از پژوهش 
ــه ــه  ريش ــي قلم ــه  زاي ــي شيش ــاه زينت ــاي گي ــون  ه ــور مجن   ش

)C. viminalis (ضمن اينکه تاکنون آزمايشي با ايـن  . بوده است
شـور مجنــون صــورت نگرفتــه و  شيشــه ةهـدف روي درختچــ 

ي کشـت بـر   اطالعات قابل دسترس در خصوص تأثير بسـترها 
هـاي ايـن گيـاه و در نتيجـه تکثيـر تجـاري آن       زايي قلمهريشه

  .محدود است
  

  ها مواد و روش
زينتـي   ةساقه درختچـ  ةزايي قلممنظور بررسي وضعيت ريشهبه

ــه ــون شيش ــور مجن ــف ) C. viminalis(ش ــترهاي مختل در بس
ـ    ريشه افشـان  مـه  ةزايي، اين پژوهش در واحـد پژوهشـي گلخان

شاورزي و منابع طبيعي گرگان مورد ارزيـابي و  دانشگاه علوم ک
تصـادفي   اين آزمايش در قالب طرح کـامالً . بررسي قرار گرفت

ريزي و انجـام  طرح ۱۳۸۹در سه تکرار در دهه آخر مرداد سال 
. زايي کاشته شـدند ها در پنج تيمار مختلف بستر ريشهقلمه. شد

 +ماسـه پراليـت،   +تيمارهاي آزمايشي شامل بستر ماسـه، ماسـه  
پراليـت   +کوکوپيـت  +پراليـت و ماسـه   +کوکوپيت، کوکوپيت

ـ هماسه، کوکوپيت و پراليت ب. بودند بسـترهاي   ةعنوان ماده اولي
هـاي  صورت بلوکهکوکوپيت سريالنکا، ب. زايي تهيه شدندريشه
خريداري و پس از خيسـاندن در آب   کيلويي در ابعاد ۵ ةفشرد

پـس از دو بـار    ماسه شستهچنين،  هم. مورد استفاده قرار گرفت
. بندي متوسط تهيه شد پراليت نيز با دانه. الک کردن، استفاده شد

منظور حـذف گـرد و خـاک     و بهشپراليت و ماسه، پس از شست
ــد  ــس از آن، تيمارهــاي . اضــافي، مــورد اســتفاده قــرار گرفتن پ

هاي حجمي يکسان آماده و در سکوي کاشت آزمايشي با نسبت
  .ندتوزيع گرديد

هايي کـه در سـال جـاري    ها از درختان بالغ و از شاخهمهقل

هاي يکسان درخت انتخاب و تهيه رشد کرده بودند، از موقعيت
هــا بــا اســتفاده از يــک قيچــي تيــز و در صــبح،  قلمــه. شــدند
دار نگهداري شدند مکان قبل از ظهر، تهيه و در پارچه نماال حتي

درختان مادري ). ۲۵ و ۴(تا از شادابي مطلوبي برخوردار باشند 
از لحاظ تغذيه و شرايط نگهـداري در وضـعيت مطلـوبي قـرار     

متر بود و سانتي ۲۰-۱۵هاي تهيه شده حدود طول قلمه. داشتند
  .ها قبل از کاشت حذف گرديدهاي يک سوم پايين قلمهبرگ

افشـان و در نتيجـه   گلخانه مورد نظر مجهز بـه سيسـتم مـه   
پـاش در  پاشـش سيسـتم مـه    وضعيت. رطوبت نسبي بااليي بود

مـدت يـک    بهدقيقه  ۴۰اي بود که در هر گونهها بهطول آزمايش
عالوه بـر   افشاناستفاده از سيستم مه. شدميدقيقه آبپاشي انجام 

تأمين رطوبت نسبي محيط، رطوبت مداوم در بستر را نيز فراهم 
ترتيب  بهآزمايش  ةشدت نور و رطوبت نسبي در طول دور. کرد

درصد و دماي گلخانه  ۸۰-۶۰لوکس و  ۱۴۰۰۰-۱۱۰۰۰حدود 
 لسـيوس درجه س ۳۵-۲۸بين  ةروز نيز در محدوددر طول شبانه

تصـادفي در   طور کـامالً هها بپس از تهيه بستر کاشت، قلمه. بود
هر تيمار داراي سـه تکـرار و   . بسترهاي آماده شده کاشته شدند

براي ايـن   قلمه ۱۵۰قلمه بود و در مجموع  ۱۰هر تکرار شامل 
ها قبل از کاشـت  قلمه. تيمار آزمايشي مورد استفاده قرار گرفت

کننده از هيچ تنظيم. در آب مقطر قرار داده و سپس کشت شدند
زنـي  تيمـار زخـم  . رشدي در اين تيمار آزمايشي اسـتفاده نشـد  

متـر و در  سـانتي  يکطول حدود  بهصورت يک برش عمودي  هب
ـ ). ۴( ايجـاد شـد   هاقلمهانتهاي قسمت  منظـور جلـوگيري از   هب

هـا در حـين   ايجاد هر گونه صدمه و يا فشار فيزيکـي بـه قلمـه   
کاشت، ابتدا با استفاده از يک ميله چند سوراخ در بستر ايجاد و 

هـا در  پـس از کاشـت قلمـه   . )۲۵( ها مستقر شـدند سپس قلمه
پاشي  ها، محلولمنظور ضدعفوني بستر و قلمههبسترهاي کشت، ب

اين عمـل حتـي   . انجام گرفت) دو در هزار(کش بنوميل با قارچ
  .روز يکبار تکرار شد ۲۰ها نيز هر پس از کاشت قلمه
زايـي  هـا از بسـترهاي ريشـه   روز، قلمـه  ۴۵پس از گذشت 

گيــري شــامل درصــد پارامترهــاي مــورد انــدازه. خــارج شــدند
  ها، طول بلندترين ريشه، ميـانگين طـول ريشـه،    زايي قلمه ريشه
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  ۱۳۹۳پاييز / نوزدهمشماره /  پنجمل سا/ اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۷۶  

  هاي مورد مطالعه زايي بر ويژگيهاي مربوط به تأثير بسترهاي مختلف ريشهتجزيه واريانس داده. ۱جدول 
  )C. viminalis(شور مجنون هاي شيشهدر قلمه

  دارمعنيو بدون اختالف % ۵و % ۱ح ودار در سطمعنيترتيب به: nsو  *، **
  

هاي جديد رشد يافته در هر عداد ريشه در هر قلمه، تعداد شاخت
هـاي  ماني قلمـه چنين درصد زنده قلمه، وزن خشک ريشه و هم

گيـري  منظور انـدازه  به. دار شده پس از انتقال به گلدان بودريشه
هـاي  وزن خشک ريشه، در هر واحد آزمايشي، تعدادي از قلمـه 

هاي تشکيل شـده  ب و ريشهطور تصادفي انتخاهدار شده بريشه
هاي کاغذي مجزايي قرار ها جدا و در پاکتطور کامل از قلمههب

درجـه   ۷۰سـاعت در دمـاي    ۴۸مدت  بهها اين پاک. داده شدند
سـپس بـا اسـتفاده از    . قـرار گرفتنـد   خشـک کـن  در  لسيوسس

  .وزن خشک ريشه ثبت گرديد ،ترازوي حساس
هـاي  قـال قلمـه  منظـور انت ترکيب خـاکي مـورد اسـتفاده بـه    

دار شده شامل يـک قسـمت خـاک باغچـه و دو قسـمت       ريشه
دار شده در گلـدان  هاي ريشهپس از کاشت قلمه. کوکوپيت بود

  .پاشي با بنوميل صورت گرفتنيز محلول
زايـي  گيري خصوصيات شيميايي بسـترهاي ريشـه  در اندازه
روش عصـاره   بـه هـاش بسـترها    -گيـري پ اندازه،مورد استفاده

روش اولسـن و   بهفسفر قابل جذب ). ۱۱(صورت گرفت  اشباع
پتاسيم قابل جذب با اسـتفاده از اسـتات آمونيـوم     ،)۲۹(مرز اس
گيري شد و ميـزان فسـفر و پتاسـيم قابـل جـذب      عصاره) ۱۳(
فتومتر تعيين ترتيب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و فليم به

دال لـ کج روش تقطيـر  بـه کـل خـاک نيـز    نيتـروژن  درصد . شد
  ).۱۹(گيري گرديد  اندازه

. انجـام گرفـت   SASافزار محاسبات آماري با استفاده از نرم
احتمـال  ها از آزمون دانکن در سـطح  براي مقايسه ميانگين داده

  .استفاده گرديد Excelافزار از نرم هاو براي رسم نمودار ۵%
  

  نتايج و بحث
زايـي بـر   اي ريشهها نشان داد که اثر بسترهتجزيه واريانس داده

و بـر   %۱ميانگين طول ريشه و طول بلندترين ريشـه در سـطح   
هـاي  ماني قلمـه هاي جديد رشد يافته و درصد زندهتعداد شاخه

دار بـود  معني %۵دار شده پس از انتقال به گلدان در سطح ريشه
اثر تيمارهاي آزمايشي بر ديگـر پارامترهـاي مـورد    . )۱جدول (

زايي، تعـداد ريشـه و ميـزان مـاده     ريشهبررسي از جمله درصد 
  ).۱جدول (دار نبود خشک ريشه معني

هـاي  قلمـه هـاي  برخي ويژگـي زايي بر تأثير بسترهاي ريشه
زايي، تعداد ريشه، طـول  درصد ريشهاز جمله شور مجنون شيشه

هـاي جديـد و   بلندترين ريشه، ميانگين طول ريشه، تعداد شاخه
  .نشان داده شده است ۲ جدولميزان ماده خشک ريشه در 

  
  هازايي قلمهدرصد ريشه

). ۲جدول (بود ندار شور معنيهاي شيشهزايي قلمهر ريشهباثر بستر 
هـاي  زايـي قلمـه  زايـي بـر ريشـه   دار بسـترهاي ريشـه  اثر غيرمعنـي 

فوتينيـــاي نـــوک قرمـــز  ،).Rhododendron sp(رودودنـــدرون 
)Photinia x ÔfraseriÕ(، هاي مورد قلمه)Myrtus communes(  و

که  )۲۶ و ۱۷( هگزارش شد )Berberis thunbergii(زرشک زينتي 
بسـتر بـر   نوع با اين حال، اثر . با نتيجه پژوهش حاضر مطابقت دارد

  ، )Illicium parviflorum) (۱۷(هاي نـوعي رازيانـه   زايي قلمهريشه

  ميانگين مربعات  
  منبع

  تغييرات
درجه 
  آزادي

  درصد
  زاييريشه

  تعداد
  ريشه

طول بلندترين 
  ريشه

ميانگين 
  طول ريشه

 تعداد شاخه
 جديد

خشک وزن 
  ريشه

درصد زنده ماني 
  پس از انتقال

  ns ۱۴۴۳۴/۰ ns ۰۴۷۰۷/۰  **۳۱۰۳۲/۰ ** ۱۵۱۹۴/۰  * ۱۵۵۰۴/۰ ns ۰۰۰۰۵/۰ *۰۳۸۵۱/۰ ۴  تيمار
  ۰۰۷۷۶/۰ ۰۰۰۰۸/۰ ۰۳۱۴۵/۰ ۰۲۲۸۱/۰ ۰۴۸۸۵/۰ ۰۲۶۵۷/۰ ۰۵۹۹۹/۰ ۱۰  خطا
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   ...خشبيهاي نيمهزايي قلمهزايي بر ريشهتأثير چند نوع بستر ريشه

۱۷۷ 

  )C. viminalis(شور مجنون شيشهدار شده گياه ريشههاي هقلمهاي برخي ويژگيزايي بر تأثير بسترهاي مختلف ريشه .۲جدول 

  .دار هستندفاوت معنيفاقد ت% ۵حرف مشترک هستند، از لحاظ آماري در سطح احتمال حداقل يک هايي که داراي ميانگين ،در هر ستون
  

  .دار بودمعني) ۲۰(و دوگالس فاير ) ۲(انگور 
  

  طول ريشه
دست آمده نشان داد که بيشترين ميانگين طول ريشـه در   نتايج به

بلنـدترين طـول ريشـه در    . دست آمـد  کوکوپيت به +بستر ماسه
پراليت تفـاوت   +کوکوپيت، ماسه و کوکوپيت +بسترهاي ماسه

ر نداشته و بيشـترين مقـدار را نشـان دادنـد     داري با يکديگمعني
که در القـاي ريشـه    زايي بيشتر از آنبسترهاي ريشه). ۲جدول (

. هاي ظاهر شده نقـش دارنـد  ريشه ةنقش داشته باشند در توسع
ظاهر شده اثرگذار  ةتواند بر نوع و ظاهر ريشمي بسترچنين،  هم

  ).۲۴(باشد 
وانـد عبـور آزاد   تاليه آب درون و اطراف پـايين قلمـه مـي   

هاي ريشـه در حـال نمـو را مسـدود     اکسيژن براي نمو سرآغازه
زايـي را بـا   بسيار مشکل اسـت تـا ارتبـاط ريشـه     ،بنابراين .کند

زايي هاي فيزيکي مانند حجم هوا و رطوبت محيط ريشهويژگي
بايـد   ،افشـان در حضور سيسـتم مـه   ،حالبا اين. مربوط دانست

نظـر   آب کافي در بستر همواره مـد  تهويه و قابليت دسترسي به
توپالسـمي و تـورم   وپر يچرا کـه اتسـاع غشـا   ). ۷(قرار گيرد 

هاي زنده گياهي براي رشد و القاي ريشه الزم و ضروري سلول
اگرچـه آب بـراي   ). ۳۰(کنـد  است و آب اين تورم را حفظ مي

زايـي نبايـد   امـا بسـتر ريشـه    ،زايي قلمه بسيار مهم اسـت ريشه
. و همواره بايد تهويه کافي در بسـتر فـراهم شـود   غرقاب باشد 

هاي فيزيکي بسترهاي مختلف نشان داد که نسبت مطالعه ويژگي
اي زايـي داراي اهميـت ويـژه   بين آب و هوا در بسترهاي ريشـه 

زايـي بهتـر، پوسـيدگي    بستر با هوادهي بهتر ريشـه ). ۱۷(است 
ـ يشـت مـاني ب کمتر و نهايتاً زنـده  . داشـت  دنبـال خواهـد  هري را ب

بسترهايي که قابليت باالي نگهداري آب دارند معموالً هـوادهي  
  ).۳۹و  ۳۰، ۲۲ ،۱۵(ي دارند نامطلوب

چنين خلل و  همو طول ريشه به مقدار مواد معدني موجود 
ـ . فرج بستر بستگي دارد کـافي ممکـن    ةوجود اکسيژن و تهوي

است به خودي خود در القاي ريشه حساسيت کمتـري نشـان   
دهـد  در طول روند رشد ريشه که بـه زودي رخ مـي   اما ،دهد

 ).۳۰و  ۲۲(تهويه امري ضروري خواهد بود  نياز به اکسيژن و
وجود مواد آلي و باال بـودن ظرفيـت کـاتيوني باعـث افـزايش      
جذب و نگهداري عناصر غذايي و آب شده و موجـب ايجـاد   

اما استفاده از . شودمي شرايط مناسب براي رشد ريشه در قلمه
دليل فشرده شـدن   بهعنوان يک ماده آلي به تنهايي هکوکوپيت ب

ترکيب  ،بنابراين). ۲۸و  ۱۸، ۱۰( و کاهش تهويه، مفيد نيست 
تواند در ديگري نظير ماسه يا پراليت مي ةاين بستر با بستر پاي

ـ  آ بهبود خواص فيزيکي و شـيميايي  سـزايي را ايفـا   هن نقـش ب
رطوبـت مـورد    ،هابراي قلمهتا ضمن تأمين اکسيژن کافي  ،کند

نيازشان را نيز فراهم کند و سـبب افـزايش کـارايي ايـن بسـتر      
ــ   د وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يد اين مطلـب، در بررسـي تـأثير تهويـه بـر      أيدر ت). ۲جدول (
قنسول نيز نشان داده شد که هاي رز، ادريسي، آزاله و بنت قلمه

  وزن خشک ريشه تعداد شاخه جديد  ميانگين طول ريشه  طول بلندترين ريشه  تعداد ريشه  زايي درصد ريشه  تيمار
۶۷/۹۱  ماسه a ۲۶/۳ a ۸۰/۳ a ۷۸/۲ ab ۱۷/۱ bc ۷۴/۰ a 

۸۰a ۲۵/۳  پراليت +ماسه a ۲۶/۳ b ۵۷/۲ bc ۳۸/۱ ab ۷۵/۰ a 

۳۳/۹۸  کوپيتکو +ماسه a ۴۳/۳ a ۸۷/۳ a ۹۸/۲ a ۵۷/۱ a ۷۴/۰ a 

۱۷/۹۹  پراليت +کوکوپيت a ۳۴/۳ a ۹۷/۳ a ۶۸/۲ b ۰۵/۱ bc ۷۴/۰ a 

 +کوکوپيت+ ماسه
۶۷/۹۱  پراليت a ۰۹/۳ a ۳۶/۳ b ۳۸/۲ c ۰۳/۱ c ۷۴/۰ a 
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  ۱۳۹۳پاييز / نوزدهمشماره /  پنجمل سا/ اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۷۸  

تحـت تـأثير    تشکيل و رشـد ريشـه را   کم،بسترهايي با تهويه 
زايي با انتشار ند و ريشهشتزايي کمي داها ريشهو قلمه دادقرار 

  ).۲۲(مناسب اکسيژن در بستر افزايش يافت 
دار شده تـا حـد قابـل    هاي ريشهاز طرفي، بقا و درصد قلمه

هـا قـرار دارد   زايـي قلمـه  ميزان آبي که در بستر ريشه بهتوجهي 
م زايي بسيار مهـ وابسته است و حضور کافي آب در بستر ريشه

بسترهايي که آب خيلي زيـاد يـا خيلـي    ). ۳۲ و ۳۱، ۳۰(است 
تـري را  دارنـد نتـايج نامناسـب و ضـعيف    کم در خود نگه مـي 

توان تعادل بـين ميـزان   در واقع مي). ۲۰(دنبال خواهند داشت  به
آب و اکسيژن موجود در بسـتر را عامـل تأثيرگـذار و مهـم بـر      

مطالعـه  ). ۳۹و  ۱۸( ها تلقي کردزايي و حيات قلمهميزان ريشه
ــ ــع  ثير أت ــد و توس ــر رش ــت ب ــتر کوکوپي ــ ةبس ــيا  ةريش   کلوس
)Celosia cristata(      تنهـايي  نشـان داد کـه بسـتر کوکوپيـت بـه

 ۷۰پراليت بـا نسـبت    +تخلخل بهتري نسبت به بستر کوکوپيت
دسـت   اين در حاليست که در تأييد نتيجـه بـه  ). ۱۶( دارد ۳۰به 

بـه   ۷۰اليت به پيت با نسـبت  آمده در پژوهش، اضافه کردن پر
نسـبت   )Myrtus communis(هاي مـورد  ، در خصوص قلمه۳۰

زايي نقش مؤثري داشته به پيت خالص در افزايش تهويه و ريشه
  ).۲۳(است 

. پراليـت حاصـل شـد    +کمترين طول ريشه در بستر ماسـه 
علت ظرفيت تبادل کاتيوني کم، بستر  بهبستر ماسه نيز به تنهايي 

ماسه و پراليت به تنهايي يا در ترکيب با يکديگر . ستمناسبي ني
هـاي مختلـف، شـوري بسـتر را افـزايش      دليل داشـتن نمـک   به
دهند که خود موجب نامناسب شدن بستر و افزايش نيـاز بـه    مي

زايي گرچه سبب پراليت در بستر ريشه). ۳(آبشويي خواهد شد 
عيف بـودن  دليل نداشتن موادغذايي و ضهاما ب ،تهويه خواهد شد

هـاي  قابليت نگهداري رطوبت و همچنين باال بودن ميزان نمـک 
دنبال داشت  بهمختلف در ترکيب با ماسه، کمترين طول ريشه را 

  ).۷ و ۳، ۲(
غلظت فسفر، آهن و منگنز موجود در  و کل نيتروژندرصد 

هاي اکاليپتوس اثـر  بستر تا حد زيادي روي طول ريشه در قلمه
 و اسـيديته، درصـد نيتـروژن کـل    ). ۳۵ و ۹( نشان داددار معني

زايـي  هر کدام از بسترهاي ريشـه در فسفر و پتاسيم قابل جذب 
کـل موجـود    نيتروژندرصد . نشان داده شده است ۳جدول در 

کوکوپيت نسبت به ساير بسـترها بيشـتر بـود و     +در بستر ماسه
 +دنبال اين موضوع بلندترين طول ريشـه نيـز در بسـتر ماسـه     به

سـت کـه وابسـتگی منفـی     ين در حاليا". پيت مشاهده شدکوکو
ی قبالً مطرح شده بـود کـه بـا    يزاشهيزان باالی نیتروژن با ريم
و مشاهده شـد کـه در   ) ۷(جه پژوهش حاضر مغایرت دارد ينت

ر يتروژن کل نسبت به سـا يزان باالتر نيماسه با م+تيبستر کوکوپ
از . دست آمـد ز بيشه نين طول ريبسترهای مورد بررسی، بلندتر

ک يد نوکلئين و اسيتروژن برای سنتز پروتئيزانی نيطرفی وجود م
شه کامالً الزم و ضـروری اسـت و سـطح    يدن ريدر مرحله آغاز
-هب.)۲۳ و ۷(کند دن ریشه را دچار مشکل میيکمتر از آن آغاز

 +رسد احتماالً ميـزان نيتـروژن موجـود در بسـتر ماسـه     نظر مي
ژني باشد که بـراي آغازيـدن ريشـه    نيترو قدارکوکوپيت همان م

زايـي و هـم   الزم است و سطح کمتر از آن، هـم کـاهش ريشـه   
تـوان برتـري   مي). ۱۰(دنبال داشته است هکاهش طول ريشه را ب

بستر حاوي کوکوپيت را به بافت و تخلخل کوکوپيت نيز نسبت 
دليل ترکيب يک ماده معدني و هب ،کوکوپيت +در بستر ماسه. داد

زايـي، ضـمن فـراهم آوردن    عنوان بستر ريشههنار هم بآلي در ک
هـا  مواد آلي و غذايي مختلف نيز در اختيار ريشه ،تهويه مناسب
  .)۳جدول ( قرار گرفت

  
  تعداد ريشه

بيشترين تعداد ريشه که گرديد مشاهده  ،۲جدول راساس نتايج ب
داري بـا  که تفاوت معنـي آمد ود وجهکوکوپيت ب+ ماسهدر بستر 
 ةزايـي بـر تعـداد ريشـ    اثر بسترهاي ريشه. سترها نداشتساير ب

، مورد ).Ginkgo biloba L(ژينکو در مورد تشکيل شده در هر قلمه 
)Myrtus communes(  و زرشک زينتي)Berberis thunbergii(  نيز

 و همکـاران  شوامباخ). ۲۶و  ۱( ه استدار گزارش شدغيرمعني
 ل شـده در هـر قلمـه   تشـکي  ةکه تعداد ريش ندعنوان داشت )۳۵(
تـأثير مـواد معـدني موجـود در محـيط       داري تحتطور معني هب

  زايي تا حد زيـادي بـه   که درصد ريشه در حالي ؛کشت قرار دارد
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   ...خشبيهاي نيمهزايي قلمهزايي بر ريشهتأثير چند نوع بستر ريشه

۱۷۹ 

  زايي مورد مطالعهاسيديته، نيتروژن کل، فسفر قابل جذب و پتاسيم قابل جذب بسترهاي ريشه. ۳جدول 

  اسيديته کل  زاييبسترهاي ريشه
)pH(  

  جذبقابل فسفر
)mg/L(  

  جذبپتاسيم قابل
)mg/L(  

  کل نيتروژن
)%(  

  ۰۱۹/۰ ۵/۲۷ ۸/۲ ۴۳/۷  ماسه
  ۱۰۸/۰  ۲۸  ۵  ۶۳/۷  پراليت+ ماسه
  ۱۷۹/۰  ۲۴  ۲/۴  ۵/۷  کوکوپيت+ ماسه

  ۱۴۳/۰  ۸/۴۶  ۸/۳  ۷  کوکوپيت+ پراليت
  ۰۷۲/۰  ۲۸  ۵/۴  ۶۲/۷  کوکوپيت+ پراليت+ ماسه

  
  .فراهم بودن اکسين بستگي دارد

  
  داد شاخهتع

هايي که مشاهده شد که بيشترين تعداد شاخه ۲با توجه به جدول 
 کوکوپيت+ ماسهها رشد کردند در بستر زايي قلمهدر طول ريشه

. پراليـت نشـان نـداد    +داري با بسـتر ماسـه  بود که تفاوت معني
ها نيز در بستر کمترين تعداد شاخه رشد يافته در قلمه ،چنين هم

، بسـترهاي  کـه  ضمن آن. وپيت حاصل شدکوک +پراليت +ماسه
داري بـا ايـن بسـتر    تفاوت معنينيز پراليت  +ماسه و کوکوپيت

  .نشان ندادند
کـل   نيتروژن، بيشترين و کمترين ميزان ۳با توجه به جدول 

کوکوپيت و ماسه مشاهده شده + ماسهترتيب در بسترهاي  بهنيز 
ها سازي جوانهعالزايي، در فريشه که ظاهراً عالوه بر اثر مثبت بر

تـوان  مـي . ها نيز نقش مؤثري داشته استو رشد رويشي شاخه
هاي بيشتر را بر طول تر و رشد شاخه هاي جوانتأثير تعداد برگ

 ها در قلمه بيشتر از تأثير مواد معدني موجود در بسترها مدريشه
 ،چرا که با فتوسنتز بيشتر و توليد کربوهيدرات بيشتر. نظر قرار داد

). ۱۰ و ۷(تر خواهد بود دهي بهتر و رشد ريشه نيز مناسبيشهر
هـاي ايـن   هاي تشکيل شده در قلمهريشه بلندترطول  ،از طرفي

موجب توليد  ،با افزايش جذب مواد مغذي موجود در بستر ،بستر
اثـر بسـتر   ). ۳۲(شـود  هـا نيـز مـي   شاخه و برگ بيشتر در قلمه

هاي هاي تشکيل شده در قلمهدر تعداد شاخهتنهايي  بهزايي  ريشه
و زرشک  )Myrtus communes(دو گياه مورد  دار شده درريشه

کـه در   در حالي ؛دار بودغيرمعني )Berberis thunbergii(زينتي 

 ،هاي مورد بررسيزايي و نوع گونهآناليز اثر متقابل بسترهاي ريشه
  ).۲۶(گزارش شد  دارياثر معني

  
  دار شدهريشههاي ماني قلمهدرصد زنده

دار شده پـس از انتقـال   هاي ريشهماني قلمهبيشترين درصد زنده
 +پراليت و ماسه +کوکوپيت، ماسه+ ماسهبه گلدان در بسترهاي 

بهتــرين بســتر . )۱شــکل (پراليــت مشــاهده شــد  +کوکوپيــت
زايي را داشـته  زايي بستري نيست که بيشترين درصد ريشه ريشه
هايي با انشعاب بيشتر و قابـل  شهبلکه بستري است که ري .باشد
هاي ماني قلمهتر توليد کند و بهترين شرايط را براي زندهانعطاف
با ). ۲۷ و ۲۰(د نمايدار شده پس از انتقال به گلدان فراهم ريشه

گيرنـد  مـاس قـرار مـي   هـايي کـه در پيـت   که قلمـه  توجه به اين
ـ پـذيرتري مـي  هاي باريک، بلند و انعطاف ريشه تـوان  مـي د، دهن

دار شده را به داشتن تعداد هاي ريشهماني قلمهدرصد باالتر زنده
هـاي تشـکيل   ريشـه  ،در نتيجه. )۲۴( هاي بيشتر نسبت دادريشه

ها پس از کاشـت در گلـدان توانسـتند ارتبـاط     شده در اين قلمه
ايـن در  . )الـف، ب، ج  -۲شـکل  (بهتري با خاک برقرار کننـد  

هـاي  ده در بستر ماسـه، ريشـه  هاي تشکيل شحاليست که ريشه
دليل شکنندگي  گوشتي، سفيد، آبدار و بدون انشعابي بودند که به

  ديـدگي آنهـا در حـين کاشـت بسـيار زيـاد بـود        احتمال آسيب
کـش خـوب،    با ايجاد يـک زه  ،بستر شن و ماسه. )د -۲شکل (

. کنـد تر، بلند و بدون انشعاب ايجاد مـي اي شکنندهسيستم ريشه
دار شده در اين بسترها اغلب بـه  هاي ريشهنتقال قلمها ،در نتيجه

  هاي بلند و گوشتي در هنگام گيرد، زيرا ريشهسختي صورت مي
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  ۱۳۹۳پاييز / نوزدهمشماره /  پنجمل سا/ اي  هاي گلخانه كشتعلوم و فنون  

۱۸۰  

  
هايي که داراي ميانگين. پس از انتقال به گلدانشور گياه شيشهدار شده هاي ريشهماني قلمهاثر تيمارهاي مختلف بر درصد زنده. ۱ شکل

  .باشنددار ميفاقد اختالف معني% ۵ند از لحاظ آماري در سطح احتمال حرف مشترک هستحداقل يک 
  

    
  

  ماسه )دو پراليت  +کوکوپيت +ماسه) ج ،کوکوپيت+ ماسه )ب ،پراليت +ماسه) الف :هاي تشکيل شده در بسترهاريشه. ۲شکل 
  

 و ۲۰، ۲(شـوند  ها اغلب شکسته ميخارج کردن و کاشتن قلمه
هـاي  مـاني قلمـه  کمتـرين درصـد زنـده    ةو، مشاهدرينا از). ۲۴

 ،در پژوهشـي . دار شده در بستر ماسه دور از انتظار نيسـت ريشه
هاي سـاقه چنـد گيـاه چـوبي در     ماني قلمهترين درصد زندهيشب

بسترهايي که قابليـت بـاالتري در نگهـداري و حفـظ رطوبـت      
درصد يکي از علل توان رو، مياز اين). ۳۱(دست آمد  داشتند به

 +دار شـده در بسـتر کوکوپيـت   هـاي ريشـه  ماني قلمهزنده پايين
آب در بسـتر نسـبت داد    نگهـداري پـايين  پراليت را به قابليت 

نيـز اثـر   ) ۸(و همکـاران  و درودي ) ۲۷(و همکاران ناير ). ۱۰(
هـاي  ماني قلمهزايي را به ترتيب در زندهدار بسترهاي ريشهمعني

ــتوارتيا  ــماق )  Stewartia pseudocamellia Maxim(اس و س
)Rhus coriaria L. (مثبت عنوان کردند.  
  

  گيري نتيجه
که به  ها، بيشتر از آنزايي قلمهمعرفي يک بستر مناسب براي ريشه

ها وابسته باشـد، بـه قابليـت بـاالي     زايي قلمهدرصد باالي ريشه
با توجه به نتـايج  . دار شده بستگي داردهاي ريشهماني قلمهزنده
، در بـين  ت در طـول پـژوهش حاضـر   دست آمده و مشـاهدا  به

هـاي  زايـي قلمـه  منظـور بررسـي ريشـه   بـه  نظر،بسترهاي مورد 
رسـد بسـتر   شور مجنون، به نظـر مـي  شيشه ةخشبي درختچ نيمه

 الف د ج ب
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   ...خشبيهاي نيمهزايي قلمهزايي بر ريشهتأثير چند نوع بستر ريشه

۱۸۱ 

زايـي  تري بـراي ريشـه  تواند شرايط مناسبکوکوپيت مي +ماسه
 ا بـودن دار ها فراهم کند؛ چرا که در ايـن بسـتر عـالوه بـر    قلمه

دار شده، کـه از لحـاظ   هاي ريشهماني قلمهبيشترين درصد زنده
هـم  ترين طول ريشـه  يشاي است، بکاربردي داراي اهميت ويژه

بسـتر  . انـد دار شدهها ريشهاز قلمه يشتريمشاهده شد و درصد ب
پراليـت هـم درصـد     +کوکوپيـت  +پراليت و بستر ماسه +ماسه
اما از لحاظ ساير پارامترهاي مورد  ؛ماني بااليي را نشان دادندزنده

براي  نسبتاً کمتري فيزيکي و شيميايي مناسب هايويژگي ،بررسي
  .فراهم کردند مجنون شورهاي شيشهزايي قلمهريشه

  

  اريزسپاسگ
از کليه عزيزاني که در طول ايـن پـژوهش صـميمانه همکـاري     

ويـژه کارکنــان و مســئولين محتـرم مجتمــع شــهيد   هبــ ،نمودنـد 
تقدير و  ،اري شهرستان ساري و جناب آقاي مهندس آتشيخداي

   .گرددقدرداني مي
  
  
  

  
   مورد استفاده  منابع
زايـي  در ريشـه  IBAهـاي مختلـف   اثر بستر کشت و غلظت. ١٣٨٥. حداد. ر .زاده و عحاتم. حميداوغلي، ع. ، ي.رزگر طرقبه، لب .١

 .١٢٥-١١٩): ٣(٢٠و صنايع کشاورزي  فصلنامه علوم. ).Ginkgo biloba L(هاي ژينکو بيلوبا قلمه

 .٣٨-٣١):٢(١مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي . زايي قلمه انگوربررسي تأثير نوع محيط کشت در ريشه. ١٣٧٦. مرندي، رجليلي .٢

هـاي کمـي و کيفـي گـل ژربـرا در کشـت بـدون خـاک         اثر بسترهاي مختلف کشت بـر ويژگـي  . ١٣٩٠. اميري. و م. ع .خلج، م .٣
 .٥٤-٤٧ ):٨(٢اي هاي گلخانهعلوم و فنون کشتمجله . يغيرچرخش

 .انتشارات دانشگاه شيراز ،جلد اول. هامباني و روش): ازدياد نبات(افزايي گياه .١٣٨٢. خوشخوي، م .٤

 .انتشارات دانشگاه شيراز، جلد سوم. هامباني و روش): ازدياد نبات(افزايي گياه .١٣٨٢. خوشخوي، م .٥

 .انتشارات دانشگاه شيراز ،جلد اول. شهاي تکثير گياهان زينتيرو. ١٣٨٢. خوشخوي، م .٦

  .انتشارات دانشگاه شيراز، جلد دوم. هامباني و روش): ازدياد نبات(افزايي گياه. ١٣٨٣. خوشخوي، م .٧
 ةاني قلمـ مـ دهـي و زنـده  تأثير قطر قلمه و بستر کاشت بر ريشـه . ۱۳۸۷. خسروجردي. جاللي و ا. غ .نيا، ساکبري. ، م.درودي، ه .۸

  ۲۷۷-۲۷۰.:)۲(۲۱شناسي ايران مجله زيست). Rhus coriaria(سماق 

نامـه  پايـان . خشـبي زيتـون از سـه واريتـه انتخـابي     هـاي نيمـه  زايـي قلمـه  بررسي روشهاي ريشـه . ١٣٧٢. وردي، مرمضاني ملک .٩
 .، تهرانمدرس دانشگاه تربيت ،ارشد، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي کارشناسي

اي و شيشـه شـور در شـرايط درون  اي درختچه زينتي شيشهبررسي روش تکثير قلمه. ١٣٩٠. عليزاده. زارعي و م. ، ح.شکري، ص .١٠
 .، گرگاندانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،ارشد، دانشکده توليد گياهي نامه کارشناسيپايان. ايشيشهبرون

موسسه . ٨٩٣ه فنی ينشر. جلد اول. ی خاکيمیايه شيهای تجزح روششر. ١٣٧٢. زادهبهبهانی. ا.و ع. ی، مياياحعلی .۱۱
  .قات خاک و آب، تهرانيتحق

 .قهسارهمسعود قاسمي: اصفهان، انتشارات جلد دوم. گلکاري علمي و عملي. ١٣٨٨. کافي. و م. قهساره، مقاسمي .١٢

سسـه تحقيقـات خـاک و    ؤانتشارات م. آبهاي خاک و هاي آزمايشگاهي روي نمونهها و بررسي تشريح روش .١٣٦٥. منطقي، ن .١٣
 .ن، تهراآب
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