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در ایران و معرفی ارقام   شدهکشت باشد. به دلیل مسن بودن اکثر گیاهان چای  سبز می یشه همای  چای درختچه 

ترین روش تكثیر این گیاه قلمه  ترین و ارزان گردد. راحت احساس می  هاآنهای جدید نیاز به جایگزینی و کلون 

باشند. به همین جهت  ی هورمونی می شوند و نیازمند تیمارهادار نمی یشه ر  به سهولتهای این گیاه  باشد اما قلمه می

یی و مخلوط با یكدیگر  تنهابه (  NAA( و نفتالین استیک اسید )IBAریک اسید )یهای رشد ایندول بوتکنندهیم تنظیر تأث

و    4000،  2000گرم در لیتر و نیز سولفات روی در سطوح  میلی   3000و    2000،  1000های برابر در سطوح  با نسبت 

های نیمه خشبی نسبت به شاهد در دو مقطع زمانی )مرداد و مهر( در طی  زایی قلمه گرم در لیتر بر ریشه میلی   6000

های رشد  کننده یمتنظ تصادفی بررسی شد. نتایج نشان دادند که اثر   کامالًایه  سه سال در قالب طرح فاکتوریل با پ

تلفات قلمه یشه رگیاهی بر   داری نسبت به شاهد داشت. نتایج این تحقیق  یمعن های چای تفاوت  زایی و کاهش 

در سطح    NAA+IBAکننده رشد گیاهی در محیط بستر معمولی ترکیب  یم تنظین  مؤثرترکه بهترین و  بیانگر این بود  

  مردادماه گیری چای در شمال کشور در  گرم در لیتر بود. نتایج همچنین نشان داد که بهترین زمان قلمه میلی   2000

 باشد. می
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 مقدمه

گوناه    82شااااما     (Camelliaجنس کااملیاا  

بومی منااقق مرتف    هااآنگیااهی اسااا  کاه اک ر  

(. گیاه چای  23جنوب شارقی هندوساتان هساتند  

 Camellia sinensis (L.) Kuntze  )ین  تر مهم

تجااری و هم    ازنظرهم    Camelliaگیااه جنس  

(. با توجه به اهمی   28شاناسای اسا   یاهازنظرگ

  عنوانباهچاای در دنیاا و همینین کشاااور ایران  

( و برای  28ای  ین گیااه نوشاااااباهترپرمصااار 

آن،   واردکردنیابی به خودکفایی و عدم  دسااا 

افزایش ساح  زیر کشا  و باال بردن عملکرد در  

الزم    دهشا اصاح واحد ساح  از راه مناب  گیاهی  

باشاااد. امروزه اک ر منااقق تولیاد یمو ضاااروری  

  شااادهاصاااح های  تجاری چای در دنیا از کلون

(. باا توجاه باه سااان بااالی  28نماایناد  اساااتفااده می

هاای  ( و گساااترش کلون4هاای چاای ایران  بوتاه

جه  رسایدن به محصاول بیشاتر، نیاز   شادهاصاح 

باه یاک روش تک یر رویشااای محمئن باا حاداقا   

ضااروری اساا . در گ شااته برای تک یر  تلفات

رویشای گیاه چای از روش پیوند جوانه و سااقه بر 

روی گیاهان مسااان یا روش خوابانیدن اساااتفاده 

های مناساابی برای تک یر (، که روش17شااد  می

انبوه و سااری  نبودند. بنابراین بر اساااق تحقیقات 

بر تک یر گیاااه چااای  تاا کجاادیاادتر   یااد محققین 

(. کلیاه  26و    25،  20بااشاااد  ییلاه قلماه موسااا باه

  داربرگتحقیقاات انجاام شاااده بر مزایاای قلماه  

تاک جواناه برای تک یر ساااری  و انبوه گیااه چاای 

قلمااه1توافق دارنااد   در  چااای    داربرگهااای  (. 

زایی کمک گردند که به ریشاااهموادی تولید می

دساااتااه ترمهامکنانااد.  می بااه  مواد  این  ین گروه 

  صااورتهابهآن( که از  16ها تعلق دارند  اکسااین

هاا  دار کردن انواع قلماه تجااری در فرآیناد ریشاااه

(. 27و  19، 12، 2گردد  یژه چای اساتفاده میوبه

(، به عل  شاارک  در تشااکی  Znعنصاار روی  

( یعنی اسااید آمینه IAAماده پیش ساااز اکسااین  

  آن تولیاد اکساااین از  ضاااروری تریفتوفاان و تب

هاا را  تواناد ریشااااه زایی در قلماهتریفتوفاان می

(. بناابراین باا 24،  16تحریاک و تقویا  نماایاد  

توان میزان افزایش میزان عنصار روی در گیاه می

باالتری در گیاه مشاااهده    IAAهورمون اکسااین  

باافا  کاالوق و  نمود و از آنجاایی کاه تولیاد 

 IAAی اکسااین زایی در شاارایم میزان باالریشااه

دهاد لا ا برای افزایش مقادار این مااده در  رخ می

هاا مصااار  کودهاای حااوی عنصااار روی  قلماه

باشااد. به اثبات رساایده اساا  که کامح موثر می

میزان عنصر روی با میزان اکسین موجود در گیاه 

متفااوتی در    هاایعلا (.  1رابحاه نزدیکی دارد  

کارآمدی روی شاااناخته شاااده اسااا  که از آن 

توان باه ررفیا  جا ب روی توسااام ملاه میج

های مختلف گیاه، ریشاه، نساب  روی در قسام 

روی   (Sidrophores) آزاد سااازی ساایدروفرها

ریشه، گسترش سیستم ریشه و راندمان استفاده از  

 (.14روی اشاره نمود  

انواع   رابحاه باا کااربرد  هاای  کننادهیمتنظدر 

کردن دار  یشااهربرای   هاآنرشااد و بهترین میزان  

عانصااار روی   کاااربارد  هامایانایان  و  چااای  قالامااه 

اساااا .  پاا یرفتااه  زیااادی صاااورت  محااالعااات 

باا بررسااای    1959( در ساااال  26وانکااتااراماانی  
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اثرات ساااه نوع اکساااین ایندول اساااتیک اساااید  

 IAAریک اسااید  ی(، ایندول بوتIBA و نفتالین )

( مشااهده نمود که هر ساه  NAAاساتیک اساید  

تلفاات و   نوع اکساااین نقش باارزی در کااهش

باشااند. های چای دارا میزایی قلمهافزایش ریشااه

در بررسای اثر   1368( در قی ساال 7حاتم زاده  

( و IBAریک اسااید  یکننده ایندول بوتیمتنظدو 

های باال  ( با غلظ NAAنفتالین اسااتیک اسااید  

هر دو   ppm  4000گزارش نمودناد کاه غلظا   

اناتاهااای  یامتاناظا  فاروباری ساااریا   روش  بااا  کانانااده 

شاده اثر مقبولی در  یهتههای چای در محلول  قلمه

( نیز در  6فر  زایی دارد. بیادری موفقیا  ریشااااه

 ppm 1000گزارش نمود که غلظ     1376سااال  

( IBAریک اساید  یاکساین مصانوعی ایندول بوت

های چای را کاهش و وزن  زایی قلمهتلفات ریشه

ا نساااب  به شااااهد افزایش  ها رخشاااک ریشاااه

دهد. همینین این تحقیق نشاااان داد که تیمار می

اثر   ppm 5000ها با ساولفات روی با غلظ   قلمه

هاای چاای دارد و زایی قلماهمفیادی روی ریشاااه

هاای چاای را افزایش  زایی قلماهدرصاااد ریشاااه

( دو غلظ  پایین 21دهد. ناصاار و همکاران  می

ppm  40    وppm  80  یاک اسااایاد ریاینادول بوت

 IBA  هاای چاای  دار کردن قلماهیشاااهر( را برای

هاا در محلول قرار دادن انتهاای قلماه  صاااورتباه

سااااع  بکار بردند و نتیجه  12حاصااا  به مدت 

ترین غلظا  برای افزایش  گرفتناد کاه منااساااا 

  هاآنها و وزن خشاک ها، قول ریشاهتعداد ریشاه

بردهباا روش   اساااا .   ppm  80، غلظا   بکاار 

های  ( در بررساای غلظ 22مکاران  پراکاش و ه

متفاوت اکسااین مصاانوعی نفتالین اسااتیک اسااید  

 NAA  و اساید فولیک کاتیین )Catechin بر )

 Tuckdah-78هاای چاای کلون  زایی قلماهریشاااه

ریشااااه بارای  تارکایاا   ماحالاولباهاتاریان   زایای را 

 ppm  50   نفتالین اساتیک اسایدNAA همراه با )

ppm  5-10  .ناماودنااد گازارش  آزادی    کاااتایایان 

کنناده رشااااد  یمتنظ( نیز از  3گنباد و همکااران  

هاای درون  زایی نموناهبرای ریشاااه  IBAگیااهی  

شااایشاااه اساااتفاده کردند و بیان نمودند این ماده  

 زایی را افزایش دهد.تواند میزان ریشهمی

( در بررساای تاثیرات  8راهداری و همکاران  

دو مااده هورمونی تنظیم کنناده رشااااد گیااهی  

 IBA   وNAA  و همینین عنصار روی بر ریشاه )

زایی گیاه دراسنا بحلی  مینیاتوری( اعحم نمودند 

زایی موثر هساااتناد و که این ساااه ماده بر ریشاااه

گرم در  میلی  2000باا غلظا     IBAکااربرد مااده  

ترین تیمار می باشاد. در بررسای آنها  لیتر مناسا 

کااربرد دو مااده هورمونی تنظیم کنناده رشااااد 

هاا  ( بر ریشاااه زایی قلماه NAAو    IBAگیااهی  

 موثرتر از کاربرد عنصر روی بود.

در بررسااای پیش رو برای دره بهتر فرایناد  

قاالاامااهریشااااه هااد   زایاای  بااه  و   هااای چااای 

زایی باه  کااهش تلفاات و افزایش میزان ریشااااه

ایاناادول   اکسااایان مصاااناوعای  ناوع  دو   باررسااای 

( و نفتالین اسااتیک اسااید  IBAریک اسااید  یبوت

 NAAاسا  تا از    شادهپرداختهلفات روی  ( و ساو

را برای   این مواد  نساااباا   بهترین  بتوان  این راه 

 باه دسااا هاای چاای  زایی قلماهکماک باه ریشاااه

 آورد.
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 هامواد و روش

 محل و زمان اجرای تحقیق

این تحقیق در پژوهشااکده چای کشااور و در  

هاای تحقیقاات چاای فجر الهیجاان و ایساااتگااه

به    1382تا  1380شااهید افتخاری فومن در سااال 

 سال انجام شد. سهمدت 

 مواد گیاهی

های نیمه خشبی دارای یک برگ و یک  قلمه

متر از  ساااانتی  5/2-3قول  های با جواناه و سااااقاه

ساااال گا شاااتاه ( کاه  100گیااهاان ماادری  کلون  

هاا در  هرق شاااده بودناد، تهیاه شاااده و این قلماه

عار   کارت و  ماتار  قاول شاااش  بااه   40هااایای 

متر کشا  شادند. جه  حفم محتوای آبی  ساانتی

گیری در اول صاااب  کاه هنوز  هاا عما  قلماهقلماه

اناد،  گیااهاان حاالا  آمااق خود را حفم نموده

ها و انجام شااد و برای حفم بیشااتر رقوب  قلمه

تلفاات رقوبتی و مااده خشاااک از  حاداقا  نمودن 

هاا اساااتفااده چتااهاای نمادار برای نگهاداری قلماه

شاااد. قلماه گیری و اعماال تیماارهاا در دو مرحلاه  

 یکی مرداد ماه و دیگری مهر ماه صورت گرف .

 کننده رشدیمتنظتیمار 

 ppm 1000 ،ppm 2000ساه ساح  متفاوت  

ایاناادول  یامتاناظا (  ppm  3000و   رشااااد  کانانااده 

( و نفتالین اسااتیک اسااید  IBAاسااید  ریک  یبوت

 NAA  به نساب  مسااوی  برای    هاآن( و مخلوط

شاااده چاای  یاهتههاای زایی قلماهکماک باه ریشاااه

ی ساااری   فروبردن فروبر  صاااورتبه  100کلون  

ثانیه  5ها به مدت  متر از انتهای قلمهساانتی 5/2-2

  موردکنناده رشاااد(  یمتنظشاااده  یاهتهدر محلول  

 قرار گرف . استفاده

 تیمار کودی

ساااه ساااح  متفاوت کودی ساااولفات روی  

 ppm  2000  ،ppm  4000    وppm  6000  برای )

بااه ریشااااه  شااااده  یااهتههااای  زایی قلمااهکمااک 

کالاون   ساااری   فاروبار  صاااورتبااه  100چااای  ی 

هاا باه  متر از انتهاای قلماهساااانتی  2-5/2 فروبردن  

شاده ساولفات روی(  یهتهثانیه در محلول  5مدت  

  مورداساتفادهها در بساتر کشا  قب  از کشا  قلمه

 قرار گرف .

 هاآنالیز داده

قلمه در محیم بسااتر  36پس از انجام تیمارها 

ماه از   12معمول کشا  شادند و پس از گ شا  

 زمان تیمار  کاشا ( پنج نهال از هر بساتر کشا 

تر و  تصااادفی انتخاب و صاافات وزن  صااورتبه

خشاک ریشاه، وزن تر و خشاک شااخسااره، قول  

ها اندازه  ریشاااه، قول و قحر سااااقه، تعاداد برگ

ها  گیری شاادند. همینین درصااد ک  تلفات قلمه

یری شاااد. این بررسااای در  گانادازهدر هر کرت  

قاالا  یاک آزماایش فااکتوریا  دو عااملی باا قر  

انجاام گرفا  و تجزیاه تصااااادفی    کاامحًپاایاه  

هاا بر روی  واریاانس بر اساااااق میاانگین نموناه

نوع و   1هاای نرماال انجاام گرفا . جادول  داده

تیمااارهااای   هااای رشااااد و کنناادهیمتنظغلظاا  

دهد.  های کود ساولفات روی را نشاان میغلظ 

قلماه نیماه خشااابی دارای یاک برگ و   1شاااکا   

یک جوانه در گیاه چای و همینین نحوه کشاا  

ماخاتالاف در کارتهاا قالامااه تایامااارهااای  هااای  ای 

 دهد.آزمایشی را نشان می
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 روی  سولفات کود های های رشد و غلظ کنندهیم تنظنوع و غلظ  تیمارهای  -1جدول 
 

 عحم  اختصاری  (ppmغلظ  بکار رفته   نام تیمار 

 ( IBAریک اسید  یایندول بوت
1000 I1 

2000 I2 

3000 I3 

 ( NAAنفتالین استیک اسید  
1000 N1 

2000 N2 

3000 N3 

 به نسب  برابر   NAAو  IBAمخلوط 

1000 (I+N)1 

2000 (I+N)2 

3000 (I+N)3 

 (ZnSO4سولفات روی  
2000 S1 

4000 S2 

6000 S3 

 C - شاهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کش  شده در  قلمه نیمه خشبی دارای یک برگ و یک جوانه  سم  چپ( و قلمه  -1شک  

 های آزمایشی  سم  راس (کرت

 

 نتایج 

واریااانس داده  ( 2هااا  جاادول  نتااایج تجزیااه 

زمااان   تیمااار،  اثر   گیری وقلمااهنشااااان داد کااه 

زمااان   در  تایامااار  ماتاقاااباا   در   قالامااهاثار   گایاری 

اندازه گیری    معمولی برای کلیاه صااافاات بساااتر 

  در ساااح  یک  یداریمعناختح     دارای  شاااده

یر ت ثی تح  بررساا   موردو صاافات  بوده  درصااد

 .اندگرفته قرار شدهاعمالتیمارهای 
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های گیاهی و غ ایی  کود سولفات روی( و دو زمان  کنندهیمتنظیرت ثتجزیه واریانس  -2جدول 

 یری در محیم بستر معمولیگاندازه   موردگیری بر صفات قلمه 
 

 منب  
 درجه 

 ی آزاد 

 میانگین مربعات 

 تعداد 

 برگ 

 قول 

 شاخساره 
 متر(  سانتی 

 قول ریشه 

 متر(  سانتی 

 قحر 

 شاخساره 

 متر(  میلی 

 وزن تر 

 شاخساره 

  گرم( 

 وزن 

خشک  
 شاخساره 

  گرم( 

 وزن تر 

 ریشه 

  گرم( 

 وزن 

خشک  
 ریشه 

  گرم( 

 در صد 

 های قلمه 

 موجود 

 0/ 078**  0/ 18**  4/ 7**  0/ 88**  15/ 6**  0/ 53**  3/ 4**  121/ 762**  16/ 4**  12 تیمار 
 0/ 08**  18/ 28**  284/ 3**  15/ 72**  432/ 4**  6/ 02**  181/ 2**  3710/ 269**  1150/ 0**  1 زمان قلمه گیری 

 0/ 004**  0/ 2**  4/ 7**  0/ 46**  9/ 4**  0/ 77**  4/ 4**  94/ 079**  16/ 4**  12 زمان قلمه گیری   × تیمار  
 0/ 0007 0/ 05 0/ 5 0/ 08 1/ 5 0/ 05 0/ 3 6/ 527 2/ 0 52 خحا 

 6 8/ 1 16/ 8 11/ 6 13/ 8 5/ 9 4/ 1 7/ 4 9/ 4 ضری  تغییرات  درصد( 
ns  ،**  ،* درصد  5و  درصد  1دار در سح  یمعندار و یمعن: به ترتی  غیر  

 

 اثر تیمارهای آزمایشی روی تعداد برگ

مقایساه میانگین تیمارها نشاان داد که بیشاترین  

تیمااار   بااه  در    IBA+NAAتعااداد برگ مربوط 

برگ( بود که اختح    ppm 2000  5/16ساح  

داری نساااب  به شااااهد داشااا  و کمترین معنی

در    NAAتعاداد برگ بادساااا  آماده از تیماار  

برگ( بادسااا  آماد    ppm  3000   2/11ساااح   

هاا  (. همینین نتاایج مقاایسااااه میاانگین3 جادول  

دهاد کاه گیری نشااااان میبرای دو زماان قلماه

های کشا  شاده در  بیشاترین برگ مربوط به قلمه

برگ(    17گیری در مرداد مااه  مرحلاه اول قلماه

(. در مجموع بیشااترین برگ  4باشااد  جدول می

های کش  در محیم بستر معمولی مربوط به قلمه

شاااده در مرحلاه اول قلماه گیری  مرداد مااه( باا 

 بود. ppm 2000در سح    IBA+NAAتیمار 

 اثر تیمارهای آزمایشی روی طول شاخساره

( 3تیمارها  جدول  بر اساااق مقایسااه میانگین

بلندترین قول شااااخسااااره   مشاااخر گردید که

 ppmدر ساااح     IBA+NAAمربوط باه تیماار  

( بود کاه کاه اختح   مترسااااانتی  6/44   2000

داری نسااب  به شاااهد داشاا  و در مقاب  معنی

کمترین میزان بادسااا  آماده مربوط باه کااربرد  

IBA     در ساااحppm 2000   1/30 مترساااانتی )

ها برای  میانگینبود. از ساوی دیگر نتایج مقایساه 

گیری نشااان داد که بیشااترین قول  دو زمان قلمه

های کشاا  شااده در  شاااخساااره مربوط به قلمه

قالامااه اول  ماااه  مارحالااه  مارداد   58/41گایاری در 

(. در مجموع بلندترین  4( بود  جدول مترساااانتی

قول شااخسااره در محیم بساتر معمولی مربوط به  

ری  گیهای کشاا  شااده در مرحله اول قلمهقلمه

 ppmدر ساح     IBA+NAA مرداد ماه( با تیمار 

 بدس  آمد. 2000

 اثر تیمارهای آزمایشی روی قطر شاخساره

نتایج مقایساه میانگین تیمارهای مختلف نشاان  

داد کاه بیشاااترین قحر شاااااخساااااره مربوط باه 

 ppm  1000   20/4در ساااح     NAAتیماارهاای  

تیامااار  متارمیالای آن  از  بعااد  و   )IBA+NAA    در

کااه ماتارمایالای  ppm  2000   10/4ساااحا    باود   )
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داری نسااابا  میاانگین هر دو تیماار اختح  معنی

باه شااااهاد دارناد و کمترین عادد بادسااا  آماده  

 ppm  3000در ساااح     NAAمربوط باه تیماار  

( و در مرحلاه بعاد تیمار ساااولفات مترمیلی 30/3 

ساااحا    در  (  ماتار مایالای  ppm  4000   34/3روی 

ه  (. همینین نتاایج مقاایسااا 3بااشااااد  جادول  می

دهد  گیری نشاان میها برای دو زمان قلمهمیانگین

های  که بیشااترین قحر شاااخساااره مربوط به قلمه

گیری در مرداد کشاا  شااده در مرحله اول قلمه

(. در  4بااشااااد  جادول  ( میمترمیلی  07/4مااه  

مجموع بیشااترین قحر شاااخساااره در محیم بسااتر 

های کش  شده در مرحله  معمولی مربوط به قلمه

 NAAاول قلماه گیری  مرداد مااه( باا تیماارهاای  

در    IBA+NAAو تیماار    ppm  1000در ساااح   

 بدس  آمد. ppm 2000سح  

 اثر تیمارهای آزمایشی روی وزن تر شاخساره

ج مقاایساااه میاانگین تیماارهاای بر اسااااق نتاای

آزمایشاای، باالترین وزن تر شاااخساااره مربوط به  

سااااحا     IBA+NAAتایامااار     ppm  2000در 

 ppmدر ساااح   NAA( بود و تیماار گرم  1/12 

( در رتبه دوم قرار داشا  و هر  گرم  8/11  2000

داری نسااابا  باه شااااهاد دو تیماار اختح  معنی

ای وزن  ترین میزان بدسا  آمده برداشاتند. پایین

تر شاااخساااره مربوط به تیمار سااولفات روی در  

( در مرحلاه اول و گرم ppm 4000    4/7ساااح  

تیمااار   ادامااه   ppmدر ساااح     IBA+NAAدر 

( بود  جدول گرم  6/7( و شاهد  گرم  6/7   3000

هاا برای دو (. همینین نتاایج مقاایساااه میاانگین3

دهد که بیشااترین وزن  گیری نشااان میزمان قلمه

های کشا  شاده در  تر شااخسااره مربوط به قلمه

( گرم  18/11گیری در مرداد ماه  مرحله اول قلمه

تر  (. در مجموع باالترین وزن4باشااد  جدول  می

وط به  شااااخسااااره در محیم بساااتر معمولی مرب

های کشاا  شااده در مرحله اول قلمه گیری  قلمه

 ppmدر ساح     IBA+NAA مرداد ماه( با تیمار 

 بدس  آمد. 2000

اثر تیماارهاای آزماایشاای روی وزن خشاااک 

 شاخساره

هاا نشاااان داد کاه نتاایج مقاایساااه میاانگین داده

باالترین وزن خشااک شاااخساااره مربوط به تیمار 

IBA+NAA    در ساحppm 2000  01/3 گرم )

داری نسب  به شاهد داش  بود که اختح  معنی

ترین میزان بادسااا  آماده وزن خشاااک  و پاایین

 ppmدر ساح   NAAشااخسااره مربوط به تیمار 

( بود کاه در جاایگااه آخر قرار  گرم  96/1   3000

گرفا  و در اداماه تیماارهاای ساااولفاات روی در  

و  گارم  ppm  2000   03/2هااای  ساااحا    )ppm 

هاای ماا قبا  آخر ( دارای رتباهگرم  03/2   6000

ماقااایسااااه  3باودنااد  جاادول   ناتااایاج  هامایانایان   .)

دهاد  گیری نشاااان میهاا بر دو زماان قلماهمیاانگین

به  که بیشااترین وزن خشااک شاااخساااره مربوط 

گیری  های کشاا  شااده در مرحله اول قلمهقلمه

(.  4بااشاااد  جادول  ( میگرم  87/2در مرداد مااه  

 در مجموع بااالترین وزن خشاااک شااااخسااااره  

های کش  در محیم بستر معمولی مربوط به قلمه

 شااااده در مرحلاه اول قلماه گیری  مرداد مااه( 

تیمااار   ساااح     IBA+NAAبااا   ppm  2000در 

 بدس  آمد.
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 تر ریشهی آزمایشی روی وزناثر تیمارها

هاای تیماارهاای  در بررسااای مقاایساااه میاانگین

 مختلف مشاااهده شااد که باالترین وزن تر ریشااه 

تیمااار    ppm  2000در ساااح     IBA+NAAبااه 

اخاتاح   گارم  7/5  دارای  کااه  داشاااا   تاعالاق   )

  ترینیینپاداری نیز نساااب  به شااااهد بود و یمعن

در ساااح    NAAوزن تر ریشاااه مربوط به تیمار 

ppm  3000   4/2  و سااافس تیماار شااااهاد گرم ) 

(. همینین نتایج مقایسه  3( بود  جدول  گرم 8/2 

یری نشاان دادند که گهقلمها در دو زمان  میانگین

هاای  بیشاااترین وزن تر ریشااااه مربوط باه قلماه

  مردادماهیری در  گهقلمدر مرحله اول   شادهکشا 

باالترین وزن تر ریشاه    درمجموع(.  4بود  جدول  

قلمااه بااه  مربوط  معمولی  بساااتر  محیم  هااای  در 

در    IBA+NAAدر مرداد باا تیماار    شااادهگرفتاه

 بود. ppm 2000سح  

 اثر تیمارهای آزمایشی روی وزن خشک ریشه

ها نشاان داد که باالترین  نتایج مقایساه میانگین

در    IBA+NAAوزن خشاااک ریشاااه باه تیماار  

دارای  گرم  ppm  2000   2/1ساااح    کااه  بود   )

باه شاااااهاد بود و یمعناختح    داری نسااابا  

( مربوط گرم  67/0ترین وزن خشک ریشه  پایین

(. همینین نتایج مقایسااه  3به شاااهد بود  جدول  

یری نشاان دادند که گلمهقها در دو زمان  میانگین

های  بیشااترین وزن خشااک ریشااه مربوط به قلمه

  مردادماهیری در  گقلمهدر مرحله اول   شادهکشا 

باالترین وزن خشااک    درمجموع(.  4بود  جدول  

های  ریشاه در محیم بساتر معمولی مربوط به قلمه

در    IBA+NAAدر مرداد ماه با تیمار   شادهگرفته

  ازلحاا صااا  بود. نتاایج حاا  ppm 2000ساااح   

های رشااد گیاهی  کنندهیمتنظیر م ب  مخلوط  ت ث

نتاایج  بر وزن تر و خشااااک ریشااااه مشاااااباه 

(، برتاا و همکااران  19پیح و همکااران  کااتیراوات

ی و آباادهااشااام(،  5(، برزگر و همکااران  12 

( بود 8( و راهدار و همکاران  10صاداق  حور  

ی  زای ها را برای افزایش ریشااهکه کاربرد اکسااین

یا  منجر باه افزایش وزن تر و خشاااک  درنهااکاه 

 .(9 اند گردد، مفید گزارش نمودهها میریشه

 ریشه طول بر تیمارهای آزمایشی اثر

های مربوط به  بررسااای مقایساااه میانگین داده

صااف  قول ریشااه نشااان داد که بیشااترین قول  

در ساااح    IBA+NAAریشاااه مربوط باه تیماار  

ppm 1000  وppm  3000    و کود ساولفات روی

  اختح ( بود کاه  مترسااااانتی  5/14در غلظا   

دادند و کمترین داری را با شاااهد نشااان مییمعن

قول ریشاه مربوط به شااهد و تیمار ساولفات روی  

(. همینین 3بود  جادول    ppm  2000در ساااح   

  یریگقلماههاا در دو زماان  نتاایج مقاایساااه میاانگین

نشااااان داد کاه حاداک ر قول ریشااااه مربوط باه  

 مرحلاه اول    مردادمااهدر  شااادهکشااا هاای  قلماه

حاداک ر    درمجموع(.  4 جادول    یری( بودگقلماه

شاده و رشاد کرده در محیم ی تشاکقول ریشاه  

در    شاادهکشاا های  بسااتر معمولی مربوط به قلمه

اول   در  گقلمااهمرحلااه  تیمااار   مردادماااهیری  بااا 

IBA+NAA     ساااحو  ppmو    ppm  1000در 

 ppmو کود ساااولفاات روی در غلظا     3000

بود. برای این صااافا  نیز نتاایج مشاااابهی   4000

( و 10ی و صاااداقا  حور  آباادهااشااامتوسااام  
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 اس . شدهگزارش(8راهدار و همکاران  

ها  ی یکی از اثرات اصااالی اکساااینقورکلبه

( که 11اسا     شادهگزارشزایی  تحریک ریشاه

محمئناً این دساته مواد محره رشادی با تحریک  

های  زایی تولیاد ریشاااه های ریشاااهتولیاد آغازچه

وزن تر و جادیاد را تحریاک کرده و بااعاو بهبود  

گردند. از قرفی یکی دیگر  یم  هانآوزن خشاک  

اکساااین اثرات  اناادازه  از  و  افزایش رشااااد  هااا 

ین تحریک افزایش قول  بنابرا(. 11هاس   سلول

ها  این منحقه بعد از نقحه تک یر مریسااتمی  ریشااه

مواد    بااوجوددر زیر کحهاک ریشاااه قرار دارد(  

رای  باشد. نتایج مشابهی بیماکساینی امری قبیعی 

هاای گیااهاان متفااوت باا زایی قلماهافزایش ریشاااه

، 10، 8،  5اند  شااادهگزارشتیمار مواد اکساااینی 

 (.19و  13، 12

 هاتلفات قلمه کمترین بر تیمارهای آزمایشی اثر

در    IBA+NAAنتاایج نشاااان داد کاه تیماار  

تلفاات در    ppm  3000ساااح    بااعاو کمترین 

درصااد قلمه زنده( و اختح    6/67ها شااد  قلمه

درصااد قلمه    2/29داری نسااب  به شاااهد  یمعن

 ppmدر سااح    NAAزنده( داشاا . تیمارهای  

3000  ،IBA+NAA     ساااحا و   ppm  2000در 

 ppm 6000کاربرد کود ساولفات روی با غلظ   

میزان هاا را باه  نیز میزان زناده ماانی و بقاای قلماه

محلوبی افزایش دادناد. الزم باه رکر اساااا  کاه 

های مشااهده شاده نیز مربوط  حداک ر تلفات قلمه

دهد که به شاااهد بود که این موضااوع نشااان می

کلیاه تیماارهاای اساااتفااده شاااده شااااما  تنظیم 

هاای رشااااد گیااهی چاه باه تنهاایی و چاه  کنناده

زایی  بصاورت مخلوط اثرات م بتی بر روی ریشاه

ی دارناد. همینین اساااتفااده از کود هاای چااقلماه

بر روی  ساااولفاات روی نیز می اثر م بتی  تواناد 

ها در خزانه داشته زایی و همینین بقای قلمهریشه

ها در دو (. نتایج مقایسااه میانگین3باشااد  جدول  

یری همینین نشان دادند که بیشترین  قلمه گزمان  

قلمه  در مرحله دوم  شاادهکشاا های  تلفات قلمه

(. در مجموع 4( بود  جدول  مهرماهواخر  یری  اگ

هاا در محیم بساااتر معمولی کمترین تلفاات قلماه

اول   مرحلاهدر  شااادهکشااا هاای  مربوط باه قلماه

در    IBA+NAA( باا تیماار  مردادمااهیری  گقلماه

 بود. ppm 3000سح  

از بررسای حاضار   آمدهدسا بهمقایساه نتایج 

هاای  زایی قلماهیشاااهرتک یر و   قادرت در رابحاه باا

نیماه خشااابی دارای یاک برگ و یاک جواناه و باا 

متر در گیاه چای  سااانتی 5/2-3  به قولای  ساااقه

ساز  های رشد اکسینی و یا پیشکه با تنظیم کننده

اناد باا نتاایج ( تیماار شااادهZnاین مااده یعنی روی  

های مشااابه محققین دیگر نشااان دهنده  بررساای

تحقیق باا سااااایر   همخوانی و تشاااااباه نتاایج این

هاای انجاام شااااده بود، بحوری کاه اک ر ارزیاابی

هاا بر اثر م با  این مواد در ریشااااه دار  گزارش

هاای  هاا و در واق  تک یر موفق قلماهنمودن قلماه

 (.18و  13، 12، 10، 8، 5چای توافق دارند  

تیمارها مشاهده    تکبهتکدر رابحه با بررسی  

 IBA ،NAA  شادهاعمالشاد که تمام تیمارهای  

و ساولفات روی( در هر ساه ساح  باعو بهبود و 

قالامااه تاکا ایار  در  ماوفاقایاا   هااای چااای  افازایاش 

 اند که این موضاوع با نتایج بدسا  آمده  گردیده
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 محیم معمولیهای چای در  یری در قلمه گمورداندازه گیری بر صفات های گیاهی، کود سولفات روی و دو زمان قلمه کنندهیمتنظیرت ثهای مقایسه میانگین  -3جدول 
 

 برگ  تعداد تیمار 
 شاخساره قول

 (مترسانتی 
 ریشه  قول

 (مترسانتی 
 شاخساره  قحر

 ( مترمیلی 
 شاخساره خشک  وزن

 (گرم 
 شاخساره تر  وزن

 (گرم 
 ریشه  خشک  وزن

 (گرم 
 ریشه  تر  وزن

 (گرم 
 زنده مانی قلمه ها صد  در

I1 cde13 cd8/30 b7/13 bc92/3 cd32/2 cde2/8 ab03/1 bc6/4 i3/27 
I2 de9/11 d1/30 b9/13 cd81/3 b82/2 b9/9 b17/1 bc5/4 h6/30 
I3 de12 bc2/34 c3/13 ab11/4 de18/2 cde5/8 bcd81/0 def4/3 f3/39 
N1 cde5/12 cd9/32 cde9/12 a20/4 c51/2 bcd9/8 bcd84/0 def4/3 e4/44 
N2 ab16 ab43 def8/12 ab05/4 ab99/2 a8/11 c14/1 b7/4 e9/44 
N3 e2/11 cd8/31 cd2/13 g30/3 e96/1 e8/6 cd74/0 g4/2 c4/54 

(I+N)1 de9/11 cd9/32 a5/14 f58/3 c51/2 ef6/7 bcd84/0 bc3/4 d5/49 
(I+N)2 a5/16 a6/44 b14 a10/4 a01/3 a1/12 a20/1 a7/5 b0/56 
(I+N)3 cde5/12 b1/38 a5/14 cde73/3 c50/2 bc3/9 bcd85/0 dc7/3 a6/67 

S1 cde4/13 cd1/32 f5/12 g34/3 e03/2 ef4/7 cd77/0 ef24/3 g0/37 
S2 abc5/14 cd33 a5/14 de66/3 cd30/2 de1/8 bcd81/0 ef3/3 e4/44 
S3 de8/11 bc35 b8/13 cde77/3 e03/2 cde4/8 bc93/0 cd0/4 c8/52 
C bcd8/13 cd4/32 ef7/12 e60/3 de20/2 ef6/7 d67/0 fg8/2 hi2/29 

I1ریک اساید در غلظت ی: ایندول بوتppm 1000  ؛I2 :ریک اساید در غلظت یایندول بوتppm  2000 ؛I3ریک اساید در غلظت ی: ایندول بوتppm 3000 ؛N1 نفتالین استیک اسید در غلظت :
ppm  1000 ؛N2 نفتالین اساتیک اساید در غلظت :ppm 2000  ؛N3 نفتالین اساتیک اساید در غلظت :ppm 3000  ؛(I+N)1ریک اساید و نفتالین اساتیک اساید به نسابت ی: مخلوط ایندول بوت

ریک اساید و نفتالین استیک ی: مخلوط ایندول بوت3(I+N)؛ ppm  2000ریک اساید و نفتالین اساتیک اساید به نسابت برابر در غلظت ی: مخلوط ایندول بوت2(I+N)؛ ppm  1000برابر در غلظت  
 : تیمار شاهد.Cو  ppm 6000: سولفات روی با غلظت S3؛ ppm 4000: سولفات روی با غلظت S2؛ ppm 2000ظت : سولفات روی با غلS1؛ ppm 3000اسید به نسبت برابر در غلظت 

 

 مهر ماه مرداد و اواخر  ی اوا گیریقلمه  زمان دو قی  چای  هایقلمه  در  یریگصفات مورداندازه  یانگین م یسهمقا -4 جدول
 

 برگ  تعداد تیمار 
 شاخساره قول

 (مترسانتی 
 ریشه  قول

 (مترسانتی 
 شاخساره  قحر

 ( مترمیلی 
 شاخساره خشک  وزن

 (گرم 
 شاخساره تر  وزن

 (گرم 
 ریشه  خشک  وزن

 (گرم 
 ریشه  تر  وزن

 (گرم 
 درصد قلمه های موجود 

 اول  مرحله
  مردادماه(

a17 a58/41 a10/15 a07/4 a87/2 a18/11 a39/1 a76/5 a21/47 

 دوم  مرحله
  اواخر مهرماه(

b32/9 b79/27 b05/12 b51/3 b97/1 b47/6 b42/0 b94/1 b02/41 
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ی و صااداق  حور  آبادهاشاامهای  از بررساای

( مشااابه اساا . در  8( و راهدار و همکاران  10 

(،  8هر صااورت، در بررساای راهدار و همکاران  

یی بهترین عملکرد را در گیااه  تنهااباه  NAAتیماار  

دراسانا داشا  اما در بررسای حاضار تیمار ترکیبی 

IBA+NAA     در ساااحppm  2000    بااه عنوان

بهترین تیماار در افزایش همزماان وزن خشاااک،  

هاای تشاااکیلی و همینین وزن تر، قول ریشااااه

های موجود شاناخته شاد. این موضاوع  درصاد قلمه

ی  آباد هاشامهای  با نتایج بدسا  آمده از بررسای

( کاه بر روی گیااه زینتی  10و صااااداقا  حور  

( پرداختناد Camellia Japonicaکااملیاا پاپنی  

مایاخااک   و گایاااه  روی  بار  هاماکاااران  و  هااارتالای 

 Carnation  )15  همخوانی داشاااا . بناابراین )

توان بیاان نمود کاه باا توجاه باه نوع گیااه، نوع و می

مواد تنظیم کنناده رشاااد بکاار رفتاه در    نسااابا 

 کند.زایی نیز تغییر میتیمارها برای افزایش ریشه

در ارتباط با افزایش غلظ  مواد شابه اکساینی 

ها قب  از کشا  نیز نتایج آغشاته کردن قلمه  برای

(  8این تحقیق مشااااباه نتاایج راهادار و همکااران  

 NAAبود، بحوری که با افزایش غلظ  در تیمار  

ها  افزایش در وزن خشاک، وزن تر و قول ریشاه

مانی  مشااااهده شاااد اما درصاااد موفقی  در زنده

تافاااوتقالامااه ایان  باود.  ثاااباا   تاقاریابااا  هااای هااا 

و   ppm  1000هاای  ابین غلظا ما   شااادهمشااااهاده

ppm  3000  ماعانای باناااباراین  چاناادان  ناباودنااد،  دار 

کااربرد این مااده   در صاااورتتوان بیاان کرد  می

 NAA   ppmحاداقا   اکساااینی باه تنهاایی میزان  

تواناد کاارآیی میزان حاداک ر این مااده  ( می1000

 ppm  3000هاای چاای  زایی قلماه( را در ریشاااه

در رابحه با تیمار ماده شابه اکساینی داشاته باشاد. 

IBA   نیز مشاابه تیمارNAA  در ساح  تیمارppm 

افزایش در وزن خشااااک، وزن تر، قول    2000

شاده و موفقی  تک یر قلمه های  ی تشاکهای  ریشاه

 IBAچای مشااهده شاد که با افزایش میزان ماده 

های  مانی قلمهبه غیر از زنده ppm 3000به ساح  

ها روند کاهشااای داشاااتند. چای این شااااخصاااه

بتوان   این کااهش در حادی نبود کاه  بهرحاال، 

گیری کرد کاه باا افزایش ساااح  این تیماار نتیجاه

زایی با موفقی  همراه نیسااا . در  یشاااهرتک یر و 

مجموع برای این مااده نیز کااربرد حاداقا  غلظا   

شاابه حداک ر غلظ   ( مppm 1000شاده  یبررسا 

( بود. در محاالعاات  ppm  3000شاااده  یبررسااا 

(  NAAو   IBAماده  پیشااین نیز مقایسااه این دو 

های تیمار شااده با این دو نشااان داده بود که قلمه

داری داشاتند های شااهد تفاوت معنیماده با نمونه

هاای تیماار شاااده باا این دو مااده  اماا ماابین نموناه

های متفاوت تفاوت بصورت جداگانه و با غلظ 

 .(8داری مشاهده نشد  معنی

ها در ترکی  با ساااازی قلمهدر تیمار آغشاااته

نیز   NAAو    IBAنساب  برابر مواد شابه اکساینی 

مشااااباه کااربرد تکی هر یاک از این مواد نتاایج باا 

های  وزن خشک، وزن تر و قول ریشه  درافزایش  

های  مانی قلمهتشاااکیلی و همینین درصاااد زنده

همراه بود، اماا    ppm  2000دار تاا ساااح   یشاااهر

افزایش   ppm 3000زمانی که نساااب  ترکی  به  

های  مانی قلمهشاااخر درصااد زنده جزبهیاف   

موجود میانگین بقیه صافات نزولی شاد. بر اسااق  
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نتااایج می کااه نتیجااهتوان چنین  این  نمود  گیری 

و   IBAاز ترکیا  دو مااده    ppm  3000نسااابا   

NAA   به دلی  حفم تعداد بیشاتری قلمه در قول

تری اسااا  اما باید  زمان بررسااای تیمار مناسااا 

توجاه نمود کاه برای موفقیا  در تک یر یاک گیااه 

یسااا  بلکاه گیااه نتنهاا تعاداد  کمیا ( آن مهم  

انند های دیگری متک یری بایسااتی دارای ویژگی

وزن و قول مناسااا  ریشاااه، رخیره مواد غ ایی  

محلوب و فرم و حاالا  منااسااا  در تاان گیااه نیز 

هاای  بااشاااد. بناابراین باا توجاه باه جم  کا  ویژگی

از تنظیم  ppm 1000ی، نسااب  برابر  موردبررساا 

از ماده    ppm  1000به همراه    IBAکننده رشادی  

NAA  های  ترین نسااب  برای تیمار قلمهمناساا

 باشد.یمی گیاه چا

 

 توصیه ترویجی

ای  با توجه به آنکه بحور مرسوم در تک یر قلمه 

 گیااه چاای در اساااتاان گیحن زماان قلماه گیری  

 شااود در هر دو فصاا  تابسااتان و پاییز انجام می

از اقحعاات باه دساااا  آماده از این آزماایش  

مینتیجااه زناادهگیری  و  تک یر  کااه  مااانی  شاااود 

قالامااهقالامااه کااه  چااای  در  هااای  آناهااا   گایاری 

فصااا  تابساااتان انجام گرفته اسااا  از درصاااد  

 هاای گرفتاه شااااده در فصاااا ماانی قلماهزناده

افازایاش  بارای  هامایانایان  اساااا .  تار  ماوفاق   پااایایاز 

قلمااه داشاااتن  ریشاااا این موفقیاا  و  بااا   ه هااایی 

زنااده درصااااد  و  قاوی  شاااااخساااااره   مااانای  و 

می هورمونبیشاااتار  از  تناظایم توان  گیاااهی  هااای 

کنناده رشاااد اکساااینی اساااتفااده کرد کاه تیماار 

IBA+NAA    در ساحppm 2000  ppm 1000 

هاامااراه    IBAاز   (  NAAاز    ppm  1000بااه 

های باقی ترین تیمار بر اساااق میزان قلمهمناساا 

 مانده اس .
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