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 86-13(: 2)5، (5931)مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی 
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 9/42/4951: ، تاریخ پذیرش49/40/4951: ، تاریخ بررسی مجدد26/09/4951: تاریخ دریافت

  چکیده

در این پژوهش به منظور . و اهمیت اقتصادی گل محمدی سبب شده تکثیر این گیاه مورد توجه قرار گیردارزش زینتی، دارویی 

های گل محمدی آزمایشی در  خشبی دو ژنوتیپ از درختچه های نیمه زایی قلمه ویشی و ریشهارزیابی و مقایسه قابلیت تکثیر ر

و ( های کامو و سفید زرد قالهر ژنوتیپ)اثر نوع ژنوتیپ . تربیت مدرس انجام گرفتگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه 

نتایج . زایی مورد ارزیابی قرار گرفت بر ریشه( ر لیتربگرم  میلی 2000و 4000ها در سه سطح صفر ، غلظت)IBA غلظت هورمون 

 زایی، ریشه درصد بر زیادی تأثیر ژنوتیپ. وجود داشت های مشـخصی زایی تفاوت های مختلف از نظر ریشـه بین ژنوتیپنشان داد 

 در بررسی مورد اتصفداد و  را نشـان زایی ریشهباالترین قدرت  کاموژنوتیپ  .ریشه و قطر ریشه داشت طول ریشه، تعداد

طول،  افزایش تعداد، باعث  IBAکاربرد هورمون  مجموع در دادند نشان برتری قالهر زرد سفید ژنوتیپ به نسبت کامو ژنوتیپ

متفاوت بود   زایی مناسب در دو ژنوتیپ در هر دو ژنوتیپ گردید اما غلظت بهینه برای ریشه یزای قطر ریشه و افزایش درصد ریشه

 4000و در ژنوتیپ سفید زرد قالهر در غلظت  IBA گرم در لیتر میلی 2000زایی در ژنوتیپ کامو در غلظت  د ریشهباالترین درص

 . گرم در لیتر بدست آمد میلی

 ، گل محمدی خشبی نیمه زایی، ژنوتیپ، قلمه ریشه: کلمات کلیدی

  مقدمه

از ( .Rosa damascena Mill)علمی  نام بای محمد گل

باشد  یمیان سرخ گل  ی معطر خانوادهها گونهین تر مهم

(Tabaei-Aghdaei et al. 2007 .) اهمیت اقتصادی به

دلیل کاربرد در صنعت گالب و اسانس معطر، این گیاه را 

ین گیاهان زینتی تجاری تبدیل کرده و تر مهمیکی از   به

تکثیر . توجه قرار گیرد مورد گیاه این تکثیر شده سبب

هان مشابه گیاهان مادری بر اساس رویشی برای تولید گیا

نامتمایز شدن  و( Totipotency)خاصیت توانمندی 

(Dedifferentiation ) هر سلول گیاهی استوار است و از

 یها یک شی، استفاده از انواع قلمههای تکثیر روی میان روش

دار و  های زینتی خزان های ازدیاد درختچه ترین روش از مهم

 (.Hartman et al. 1997)سبز است  همیشه
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ترین شرط موفقیت در تکثیر  زایی قلمه مهم قابلیت ریشه

 پیچیده فرآیندهای زایی نتیجه ریشه .استرویشی 

 تأثیر تحت که است فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی

 ژنتیک، مرحله رشدی، مانند مختلفی فاکتورهای

 پراکسیدازها، فعالیت فنولی، ترکیبات رشد، های کننده تنظیم

 Rugini et)گیرد  می قرار نور کمیت و ریود، شدتفتوپ

al. 1993 .)قلمه  نوع و ژنوتیپ ثابت شده است که

با توانایی  تولید کلون و زایی ریشه ترین فاکتورها برای مهم

(.  1994et alPanetsos .)زایی باال است  ریشه

بطور گسترده برای القا تشکیل  NAAو   IBAاکسین

شوند  های گیاهی استفاده می های نابجا در قلمه ریشه

(Blazich 1988 .)با رز های قلمه کردن تیمار IBA 

دهد  می افزایش را جانبی های ریشه تعداد و ریشه تشکیل

(Van de pol 2000.) تقسیم الگوی  در واقع اکسین 

کند  می همزمان توتون های سلول در را سلولی

(Campanoni et al. 2003 ) ریشه تشکیل آغاز درو 

. کند می گری میانجی سلولی چرخة سازی ل فعا با جانبی

زایی نابجا نشان  مطالعات ژنتیکی و مولکولی کمی از ریشه

دادند آن یک صفت ارثی است و تجزیه و تحلیل جایگاه 

 .Hant et al)زایی نابجا در درختان  صفت کمی ریشه

1994; Marques et al. 1999 ) و در آرابیدوپسیس

(King & Stimart 1998 ) نشان داد که آن یک صفت

کمی ژنتیکی است که توسط فاکتورهای متعددی کنترل 

 .شود می

های گل  زایی قلمه های مختلف در ارتباط با ریشه پژوهش

 محققان تفاوت. محمدی نتایج متفاوتی را نشان داده است

 در تفاوت از رز را ناشی های شاخه زایی در ریشه

بنابراین تکثیر (. Hasegawa 1980)ها دانستند  ژنوتیپ

 Zare)دانند  می ژنوتیپ گل رز محمدی را نیز وابسته به

et al. 2006 ) و مشاهده شده است که در میان

های مختلف گل محمدی از نظر قابلیت تکثیر  ژنوتیپ

ای وجود دارد  زایی قلمه تنوع گسترده رویشی و ریشه

از طرفی تکثیر (. 4935طبایی عقدایی و رضایی، )

 تشکیل عدم دلیل به محمدی گل های مختلف نوتیپژ

 صورت سختی به نابجا و سرعت تکثیر کم های ریشه

از (. Jabbarzadeh & Khush-Khui 2005)گیرد  می

 و ای درون شیشه زایی ریشه مختلف های آنجایی که روش

 و زایی شاخه در مرحله سایتوکینینی های هورمون کاهش

 در را مطلوبی زایی نتیجه هریش کشت محیط به آنها انتقال

رود  نداشت بنابراین تصور می نابجا های ریشه آوری پر

 Ex)ای  های برون شیشه هایی که در روش معرفی ژنوتیپ

Vitro )زایی شاخه باالتری برخوردارند  از توانایی ریشه

به ( In Vitro)ای  های درون شیشه برای استفاده در روش

زایی  نبوه در موفقیت ریشهعنوان ریز نمونه برای تکثیر ا

در شرایط کشت همانطور که ثابت شده . موثر خواهد بود

های مختلف گیاه کلزا  زایی ریز نمونه واریته بافت اندام

(.  2010et alKamal .) گیرد تحت تاثیر ژنوتیپ قرار می

بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی قابلیت تکثیر 

ات متقابل ژنوتیپ و دو ژنوتیپ گل محمدی و بررسی اثر

زایی، تعیین غلظت بهینه اکسین در  اکسین بر ریشه

های مختلف و معرفی ژنوتیپ مناسب برای تکثیر  ژنوتیپ

 .رویشی بود

 ها مواد و روش

کامو و سفید )دو ژنوتیپ برگزیده  4952در تابستان سال 

های گل محمدی با شرایط رشدی  از درختچه( زرد قالهر

انشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مناسب از کلکسیون د

ها  خشبی درختچه های نیمه مدرس انتخاب شدند و شاخه

سانتیمتر به عنوان قلمه برای تکثیر استفاده  20به طول 

دقیقه در محلول قارچکش  49ها به مدت  قلمه. گردید

برای تهیه محلول بنومیل یک در هزار ضد عفونی شدند 

IBA زوی حساس توزین و در ابتدا مقادیر مورد نظر با ترا

حل گردید و سپس ( NaOH)چند قطره سدیم هیدروکسید 

ها با  تیمار قلمه .با آب مقطر به حجم مورد نظر رسید

ر بگرم  میلی 2000، 4000 هورمون ایندول بوتریک اسید

ثانیه صورت گرفت  9لیتر با روش فروبری سریع به مدت 

کشت . های شاهد فقط با آب مقطر تیمار شدندو نمونه

پیت و پرالیت در گلخانه با پوشش  ها در بستر کوکو قلمه
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درجه  43/22شب  /روز دمای گلخانه. پالستیک انجام شد

درصد فضای گلخانه  60-00سانتیگراد بود و رطوبت نسبی 

روز  19پس از . گردید بوسیله سیستم مه افشان نوبتی تامین 

ولوژیکی ها در بستر کشت، صفات مورف از قرار گرفتن قلمه

زایی، تعداد ریشه، طول و قطر ریشه  از جمله درصد ریشه

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب  .گیری شد نابجا اندازه

طرح کامال تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل سه قلمه 

 SAS بررسی آماری طرح با استفاده از نرم افزار آماری و 

سه میانگین و مقای LMG یافته از روش مدل خطی تعمیم

( LSD)داری  ها بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی داده

 .درصد انجام شد 9در سطح احتمال 

 نتایج و بحث

 ارزیابی درصد با ریشه تشکیل برای ساقه قلمه ظرفیت

 و سرعت قلمه هر در ریشه تعداد دار، ریشه های قلمه

 اغلب شرایط الزم. شود سنجیده می ریشه رشد و ظهور

 است، ریشه متفاوت شدن طویل و ریشه زشآغا برای

 و شرایط تاثیر ژنتیک طوری که آغازش ریشه تحت به

 طویل شدن ریشه که حالی در گیاه است، فیزیولوژیکی

 است شده ثابت .شرایط محیطی دارد به بیشتری حساسیت

زایی که  ظرفیت ریشه تعیین در محوری نقش اکسین که

با این . کند می ایفا است رویشی عامل ضروری برای تکثیر

ها حاکی از آن است که درصد بقای  هشووجود پژ

دار شده از وراثت پذیری باالیی برخوردار  های ریشه قلمه

 نتایج بدست آمده (.Borralho & Wilson 1994) است

های گل محمدی اثرات  دهد که در قلمه نشان مینیز 

 دار است به زایی معنی  بر صفات ریشه اکسین و ژنوتیپ

جز در مورد صفت طول ریشه که اثر متقابل ژنوتیپ و 

داری  اکسین بر اساس آزمون حداقل اختالف معنی

(LSD ) در . دار نیست درصد معنی 9در سطح احتمال

 بزرگ خانواده پروتئینی دو توسط اکسین پاسخ به واقع

ARFهای  شامل پروتئین
در که  (فاکتور پاسخ به اکسین) 4

ا در جایگاه پروموتورهای ژن هARFفرآیند رونویسی، 

                                                           
1-Auxin response factors  

اولیه پاسخ به اکسین، به صورت کامالً اختصاصی با ژن 

دهند و به صورت محرک یا مانع  نظر تشکیل باند می مورد

های  و پروتئین کنند را کنترل می شونده میزان رونویسی آن

AUX / IAA شود  تنظیم می(Overvoorde et al. 

2005.) 

و پروتئین در طی  mRNAتغییرات در الگوی تجمع 

تشکیل ریشه تحت تاثیر اکسین در هیپوکوتیل ماش 

(Dhindsa et al. 1987 )تغییرات بیان ژن در  و

 تیمار اکسین در ، سیب و بادامLoblollyهای کاج  قلمه

 200بیش از  بیان(. Caboni et al. 1997) شناسایی شد

 pinusدر هیپوکوتیل کاج  ژن در طول تشکیل ریشه نابجا

contorta  تیمار شده با اکسین و برداشت شده در مراحل

در ها  این ژنبیانگر دخالت مختلف نموی از توسعه ریشه 

انتقال اکسین، فتوسنتز، تکثیر سلول و سنتز دیواره  فرآیند

 ARL1ژن (. Brinker et al.  2004)سلولی بودند 

(Adventitious root less) بیان شده  پروتئین کد کننده

وردیای ریشه نابجا و جانبی، بافت آوندی، فلس در پریم

ژن پاسخگوی اکسین  ARL1. های جوان است و دمبرگ

ها موازی با توزیع  و اتیلن است و الگوی بیان آن در ریشه

ها و شروع  اکسین است، که سبب تمایز زدایی سلول

 )شود ر مجاوت دایره محیطیه در ساقه میتقسیم سلولی د

Liu et al.  2005.) 

های مربوط به ایجاد  یسممکانریشه و  القایاز آنجایی که 

یت ترکیبات اکسینی است فعالریشه در گیاهان مربوط به 

(George et al. 2008a) ،به شدت گیاهان در ریشه تولید 

 عالئم انتقال مسیرهای و انتقال متابولیسم، ،سنتز تأثیر تحت

با و تیمار ( George et al. 2008b ) اشدب می اکسین

یا ( Up regulation)اکسین سبب تنظیم عوامل پیش برنده 

گردد  ها می بیان ژن( Down regulation)کاهنده 

(Weijers & Jurgens 2004 .)IBA  از طریق تبدیل به

 Lucia)بر روی بافت گیاهی تاثیر گذاشته  IAAفرم فعال 

et al. 2010 ) ،و با توجه به توانایی ارتباط با ناقلین اکسین

 .Marchant et al)گردد  وارد سلول می IAAسط ناقلین تو

زایی  اربرد خارجی اکسین در تحریک ریشهتاثیر ک(. 1999
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در قلمه های ساقه همچنین بستگی به انتقال کافی از محل 

 Blythe et) های نابجا دارد کاربرد به محل آغازش ریشه

al. 2007). 

 اسید ریکبوت ایندول کاربرد نشان داد بدست آمده نتایج

 که با (4شکل ) زایی داشت ریشه درصد داری بر معنی اثر

 Blythe et)مطابقت دارد  2001نتایج بالیت و همکاران 

al.  2004.)  

 
بر درصد  (IBA) اثر متقابل ژنوتیپ و اکسین -5شکل 

 دو ژنوتیپ گل محمدی زایی ریشه
براساس  نگین تیمارهادار بین میا حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

 .درصد است 9در سطح احتمال  (LSD) داری آزمون حداقل اختالف معنی

های هورمونی و شاهد  غلظتتیمار زایی بین  تفاوت ریشه

در کاربرد هورمون خارجی دهنده این واقعیت است که نشان

های  تواند به افزایش درصد قلمه زایی می آغاز مرحله ریشه

ها کمک  از مرگ قلمه یق جلوگیریاز طردار شده  ریشه

 میانگین اسید بر بوتریک تیمار هورمون ایندول اثر .نماید

اکسین تشکیل . شد دار معنی ریشه نیز تعداد، طول و قطر

از طریق تحریک فعالیت  را های ساقه ریشه نابجا در قلمه

های ریشه و افزایش انتقال کربوهیدرات به انتهای  آغازنده

تا   قلمه در ریشهتعداد افزایش  و ندک قلمه تسهیل می

ذخایر غذایی تحت تاثیر  افزایش هیدرولیز ه دلیلحدودی ب

 Hartman et al. 1975; Macdonald)است ها  اکسین

کاربرد  اثر در ها هیدرولیز کربوهیدرات که افزایش(  1990

 & Nanda)مشاهده شده است  اکسین نیز  ن هورمو خارجی

Anand 1970 .)دیر زیاد اسیدهای آمینه، ذخایر وجود مقا

 های تیمار نیتروژنی و افزایش تنفس در قسمت تحتانی قلمه

شده با هورمون ایندول بوتریک اسید سبب انگیزش 

های ریشه و تا  های نابجا و افزایش تعداد پیش آغازنده ریشه

 (.Fuches 2001)گردد  حدودی طویل شدن ریشه می

دهد و  تاثیر قرار می زایی گیاهان را تحت ژنوتیپ ریشه

نتایج حاصل . نقش اساسی در ازدیاد رویشی گیاهان دارد

از تجزیه واریانس نشان داد که اثر ژنوتیپ بر صفات 

زایی، تعداد، طول و قطر ریشه در سطح  درصد ریشه

مطابق با نتایج به دست . دار گردید درصد معنی 4احتمال 

 های وتیپآمده در این پژوهش تفاوت در قدرت تکثیر ژن

 Junker & Favre) گیاهان چوبی مانند بلوط و صنوبر

1989; Coleman & Ernst 1989) زایی  ریشه و

 Lloyd) متفاوت در انواع درختان کاج گزارش شده است

& Mc Cown 1980.)  زایی در  ریشهکاهش

پس از بلوغ به   Backhousia citriodoraهای قلمه

 (.2004et alr Kibble .)شدت تحت تاثیر ژنوتیپ است 

 اکسین فقدان به است ممکن تنوع این ژنتیک در نقش

 عدم زایی، کوفاکتورهای ریشه یا و ترکیبات فنلی زا، درون

سنتز  های آنها برای کننده فعال یا وجود آنزیم

 های آنزیم یا بازدارنده حضور فنل، -اکسین های کمپلکس

کوفاکتورها نسبت داده شود  و اکسین اکسید کننده

( . 1992, 1994; Haissig 1974;et alGaspar 

. 1976et alGreenwood .)  تحقیقات با این وجود

بیشتری در مورد اثر عواملی مثل سن گیاه، ژنوتیپ و نوع 

ها، سیستم ریشه و شرایط محیط  نمونه، کیفیت قلمه ریز

 ریشه و سازگاری گیاه با محیط مورد نیاز است

((Henrique et al. 2006.  

ها در این آزمایش باالترین  اساس مقایسه میانگین داده بر

در غلظت ( درصد 6/54)زایی در ژنوتیپ کامو  درصد ریشه

و در ژنوتیپ سفید زرد قالهر  IBA گرم در لیتر میلی 2000

 IBAگرم در لیتر  میلی 4000در غلظت ( درصد 6/05)

مطابق با نتایج این پژوهش اثرات . (4شکل ) بدست آمد

قلمه خشبی  زایی بر ریشه IBAهای مختلف  لظتمثبت غ

 & Ivanicka)های رز گزارش شده است  ژنوتیپ

pastyrik 1978; Ercisli & Guleryuz 1999 )و نشان
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های مختلف نیازمند  های گونه دهنده این است که قلمه

زایی بهتر  های رشد برای ریشه تنظیم کننده   نسبت بهینه

ک هورمون بر صفات هستند و رفتار سطوح مختلف ی

 غلظت کرد بیان( 4509) فوچز. زایی متفاوت است ریشه

 سیاه ها، برگ ریزش و شدن زرد موجب اکسین حد از بیش

 در. شود می ها شدن قلمه خشک سرانجام و ساقه شدن

 موجب و بود سمی غیر مناسب های غلظت که صورتی

شود  می و ریشه کالوس تولید افزایش و شدن مقاوم

(Fuches 1985 .) 

 تعداد ریشه ها نشان داد بیشترین نتایج مقایسه میانگین داده

گرم در لیتر  میلی 2000غلظت  با در ژنوتیپ کامو در تیمار

IBA  عدد و در ژنوتیپ سفید زرد قالهر  2/23با میانگین

گرم در  میلی 4000غلظت  با در تیمار ریشه تعداد بیشترین

 . (2شکل ) عدد بود 0/24با میانگین   IBAلیتر 

 
 بر تعداد ریشه (IBA) اثر متقابل ژنوتیپ و اکسین -2شکل 

 دو ژنوتیپ گل محمدی

براساس  دار بین میانگین تیمارها حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

 .درصد است 9در سطح احتمال  (LSD)داری  آزمون حداقل اختالف معنی

غلظت  با تیماردر ژنوتیپ کامو در  حداکثر قطر ریشه

متر و در  میلی 3/4با میانگین  IBAگرم در لیتر  میلی 2000

 با در تیمار ریشه ژنوتیپ سفید زرد قالهر حداکثر قطر

 06/4با میانگین  IBAگرم در لیتر  میلی 4000غلظت 

از نظر  های مختلف بین ژنوتیپ .(9شکل ) متر بود میلی

و برای  داری وجود دارد توانایی تکثیر اختالف معنی

های مختلف  زایی غلظت بهینه در ژنوتیپ تحریک ریشه

هر دو  زایی در در این پژوهش درصد ریشه. متفاوت است

 و داشت نسبت مستقیم رشد  کننده تنظیم کاربرد با ژنوتیپ

 های قلمه در زایی، تعداد و قطر ریشه ریشه درصد کمترین

  .آمد دست به شاهد

 
دو  بر قطر ریشه (IBA)اکسین  اثر متقابل ژنوتیپ و -9شکل 

 ژنوتیپ گل محمدی

براساس  دار بین میانگین تیمارها حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

 .درصد است 9در سطح احتمال  (LSD)داری  آزمون حداقل اختالف معنی

دار اکسین و  دهنده اثر معنینشان نتایج بدست آمده

بر طول  ژنوتیپ سین وژنوتیپ و عدم تاثیر متقابل اک

حداکثر طول ها  بر اساس مقایسه میانگین داده .ریشه است

با IBA گرم بر لیتر  میلی 4000ریشه در تیمار با غلظت 

بود و از نظر آماری تفاوت  متر سانتی 3/6میانگین 

گرم بر لیتر اکسین  میلی 2000معنیداری  با تیمار غلظت 

ها  گین دادهبر اساس مقایسه میان (.1شکل )نداشت 

 9/3حداکثر طول ریشه در ژنوتیپ کامو با میانگین 

داری با طول  بود که از نظر آماری تفاوت معنی متر سانتی

 چه اگر (.9شکل )ریشه ژنوتیپ سفید زرد قالهر داشت 

 تنظیم از یکسان تیمارهای به ها ژنوتیپ واکنش متفاوت

سخ پا یچگونگ در ژنوتیپ نقش از حاکی رشد، های ه کنند

اما واکنش ( Pati et al. 2005)مشهود است  به وضوح

دهی  های تیمار شده با اکسین خارجی در بهبود ریشه قلمه

احتماال تفاوت در تولید . (6شکل ) نیز قابل مشاهده است

 مقدار های مختلف و وجود زا در ژنوتیپاکسین درون

 زایی ریشه های محرک زایی یا های ریشه بازدارنده متفاوت

های  زایی ژنوتیپ اکسین از عوامل تفاوت در ریشه به جز

های  رسد در ژنوتیپ به نظر می .مختلف این خانواده است
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تعداد کمتری سلول دارای توانایی   زایی ضعیف با ریشه

. پاسخ به اکسین جهت تشکیل مریستم ریشه وجود دارد

زا، در در واقع عالوه بر محدودیت در تولید اکسین درون

اختصاصی اکسین نیز دارای   های گیرنده مکانوجود 

 .دمحدودیت هستن

 

گل های  در قلمه ریشه طولبر  IBAهورمون اثر  -4شکل 

 محمدی

 دار بین میانگین تیمارها حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی 

 .درصد است 9در سطح احتمال  (LSD)داری  براساس آزمون حداقل اختالف معنی

 

 

 

  گل محمدی ریشه طولبر  ژنوتیپاثر  -1شکل 

براساس آزمون  دار بین میانگین تیمارها حروف مشترک نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی

 .درصد است 9در سطح احتمال  (LSD)داری  حداقل اختالف معنی

 

زایی ژنوتیپ سفید زرد قالهر همانطور که در ریشه

کسین خارجی نه های باالتر ا مشاهده گردید که غلظت

زایی نداشت بلکه باعث اثر  تنها اثر بارزی در بهبود ریشه

 یزای ریشه کاهش .نامطلوب در برخی از صفات گردید

که  دهد شاهد در هر دو ژنوتیپ نشان می های قلمه

 محدود زادرون اکسین نظر مقدار از های گل محمدی قلمه

 ار تمناس زایی ریشه برای الزم اکسین حداقل و بوده

 نتوا می از این پژوهش حاصل نتایج و با توجه به ندارند

دار  ریشه های قلمه تعداد به هورمون کاربرد با که بیان کرد

 .شده و تعداد ریشه در هر قلمه افزوده شده است

 
های دو ژنوتیپ گل  در قلمه زایی مقایسه ریشه -8 شکل

رشده تیما( قالهر، بسفید زرد  قلمه ساقه شاهد (الف :محمدی

( و د کامو قلمه ساقه تیمار شده( ، جژنوتیپ سفید زرد قالهر

   شاهد کامو

 مهاری اثر بر غلبه به قادر حدودی تا فقط خارجی اکسین 

 تشکیل برای درونزا اکسین در نتیجه است و قلمه برش

 در اکسین باالتر های غلظت .است نابجا الزم های ریشه

 تولید سبب حدی تا است ممکن قاعده قلمه قسمت

 اکسین، بر عالوه ریشه گردد اما سرآغازه تعداد بیشترین

 سطوح کاهش یافته و زخم اتیلن، مانند دیگر عوامل

 ریشه اصلی جدا شدن قلمه از سیستم از ناشی سیتوکنین

 ReidLiu &  ;1992) است در آغازش ریشه مهم نیز

. 2004et al Nordstrom). 

 انتخاب که دهد می ننشا مطالعه مورد صفات در تغییرات

 ازدیاد رویشی روش در اقتصادی و کارآمد ژنوتیپ

حـداکثر  ژنوتیپ کامو گل محمدی از. بود خواهد ارزشمند

ریشه برخوردار بود و در واقع توان  درصـد القـای

که عبارت از  (Root Growth potential) زایی ریشه
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قابلیت تولید و توسعه ریشه در شرایط مناسب رشدی است 

(Ritchie & Yasuomi 1990 ) و حد آستانه آن حداقل

 باشد متر می ریشه جدید با طول بیش از یک سانتی 40تعداد 

(Simpson & Ritchie 1997).  در این ژنوتیپ برقرار که

توان نتیجه گرفت که تکثیر رویشی در این  است و می

بر اساس نتایج این پژوهش  .پذیر است ژنوتیپ امکان

نمود از عوامل موثر بر ازدیاد گل محمدی  توان بیان می

 تحقیق این در .باشد و ژنوتیپ می IBAغلظت هورمون 

 نقش بیانگر احتماالً رشد، های کننده تنظیم و ژنوتیپ اهمیت

 رفته، کار به تیمارهای به پاسخ در آنها متفاوت بیان و ها ژن

 تعامل و ها ژنوتیپ در درونی های هورمون متفاوت محتوای

 .باشدمی درونی های هورمون و های رشد کننده تنظیم بین

  ای یا درون برون شیشه کشت به پاسخ برای افزایش بنابراین

 بهینه و  این هورمون از استفاده آینده تحقیقات در ای شیشه

می آنها و همچنین انتخاب ژنوتیپ مناسب غلظت کردن

 .ددر ازدیاد روزافزون این درختچه باش عامل موثری تواند

 دستورالعمل ترویجی

های گل رز  قلمه مانی زایی و زندهجهت افزایش درصد ریشه

 غلظت در کامو پیژنوتزایی در  بهترین تیمار ریشهمحمدی 

 قالهر زرد دیسف پیژنوت در و IBA تریل در گرم یلیم 2000

 .شود پیشنهاد می تریل در گرم یلیم 4000 غلظت در
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Abstract 

Ornamental value, medicinal and economic importance of damask rose has made its mass propagation 

of great value. The present study was conducted to evaluate and compare vegetative propagation and 

rooting of two genotypes’ soft wood cuttings at Tarbiat Modarres University. The effect of genotypes 

(genotypes Camus and yellow white Qalhar) and hormone IBA (various concentrations at 0, 1000, 

2000 mg /L
-1

) on rooting was evaluated. The results showed that there were distinct differences 

between different genotypes. Genotype significantly affected the rooting percent, number of roots per 

cutting and length and diameter of roots. Camus genotype showed the highest rate of rooting and 

other measured characteristics compared to yellow white Qalhar genotype.  IBA increased the percent 

of rooting, root number, length and diameter in both genotypes. Depending on the genotype, IBA 

stimulated rooting effectively; the highest percent of rooting in the genotype Camus was observed at 

the concentration of 2000 mg/L
-1

 and in the genotype yellow white Qalhar at the concentration of 

1000 mg/L
-1

.  
Keywords: Cutting, Damask rose, Genotypes, Rooting.       
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