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چکیده
Thymus kotschyanus(کوهیآویشنگیاهانغیرجنسیتکثیرهايروشمطالعهمنظوربه Boiss.(،رشدهايکنندهتنظیمتأثیر

شیآزماصورتبهپژوهشاینشد.بررسیگلخانهشرایطدرگیاهاینساقهيهازایی قلمهریشهومورفولوژیکتغییراتبری نیسکا
کننده تنظیمسطحدوشامل:اولفاکتورشد.انجامتکرارهردرمشاهده20وتکرار3درتصادفیکاملهايبلوكقالبدرفاکتوریل

،100،200،300،1000،صفر(گوناگونيهاغلظتشاملدومفاکتورود)یاسکیاستندولیاودیاسکیبوتر(ایندولاکسینیرشد
وریشهخشکوزنوزایی ریشهدرصدشه،یرتعدادوطولشاملشدهبررسیهايویژگیبودند.تر)یلبرگرممیلی3000و2000
موادازتریلبرگرممیلی300و100يهاغلظتاربردککه دادنشانپژوهشاین نتایجبود.ها قلمهدرتازهجوانهتعداد

کاربردترتیببهکهايگونهبه.استداشتهی پدرکوهیشنیآوگیاهدررازایی ریشهکیفیتباالترین،ینیسکا
%90و%150وریشهخشکوزندرافزایشبرابر25/3و6/3سببهااکسینازلیتربرگرممیلی300و100

وشهیرطولوتعدادبیشترینشدند.اکسینی)موادکاربرد(عدمشاهدگیاهانبامقایسهدرریشهطولدرافزایش
ایندولبامقایسهدردیاسکیاستندولیااربردکاثردری وهکشنیآوشاخهقلمهدرتازهجوانهتعدادنیهمچن

تریلبرگرمیلیم100باکوهیآویشنيهاقلمهماریت،پژوهشنیايهاافتهیبهتوجهباشد.حاصلاسیدبوتریک
شود.برترتیفیکبادارریشهيهاقلمهدیتولسببدتوانمیاقتصاديسطحدردیاسکیاستندولیااز

Thymus kotschyanus(کوهیآویشنهمگروه،رویشی،ازدیادساقه،قلمهاکسین،:کلیديهايواژه Boiss.(.

مقدمه
Thymus(کوهیآویشن kotschyanus(استی اهیگ

منشعبوپرشاخه،یچوبنبدر،کوچکي هابوتهباایپا
ـ ومتـر یسانت6- 12طولبهیی هاانشعاببا بـا داركرک
ـ همازمتفاوتلکشوطولدرهکیی هاكرک باشـند. یم

نـوع ازوهمـؤثر موادحاويی وهکآویشنرویشیپیکر

مقـدار وبودهرنگزردگیاهایناسانس.باشدمیاسانس
مناطقبیشتر درگیاهنیااست.متغیردرصد1- 2بینآن

:مازنـدران مانندرانیازکمروغربشمال،ویژهبهمعتدله
دیسفدره:النیگ؛ يمتر2450- 2550ارتفاعدرالردره
در:جانیآذربا)؛ يمتر300ارتفاع(دررودباری کینزددر
ــومتریک11 ــوبي ل ــهیمجن ــاعدران ــر1220ارتف ؛ يمت
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ي متر2200- 2600ارتفاعدرتهرانشرقي لومتریک70
,Zargari(اســتشــدهگــزارش کــهمنــاطقیاز.)1997

Thymusموطنعنوانبه kotschyanusمـورد ایـران در
کردسـتان، هـاي اسـتان ازتـوان می،گرفتهقرارشناسایی
بـرد نامتهراناطرافوالبرزهايکوهولرستانکرمانشاه،

)Ghahreman, وSefidkonآزمایشــــیدر).1994
گونـــهاســـانسبررســـیبـــه)1999(همکـــاران

T. kotschyanus.ــد ــنبراســاسپرداختن ــات،ای مطالع
،)carvacrol(کـارواکرول حـاوي عمـدتاً مذکوراسانس

،)γ-terpinene(تــــرپینن- گامــــا،)thymol(تیمــــول
ــارا ــولو)ρ-cymene(ســیمن- پ ــود.)borneol(بورنئ ب

.Tي روبرشدهانجامي ارهاک vulgarisهکدهدیمنشان
ـ ازدبوتهمیتقسوقلمهبذر،قیطرازشنیآوگونهنیا ادی

ــ ــودیم ,Bernath(ش ,Hornok؛ 1993 ,Rey؛ 1992

بـراي مناسـب روشیساقه،قلمهطریقازتکثیر.)1995
اهمیــتدارايواســتمختلــفگیاهــانتجــاريتکثیــر

راگیاهزیاديتعدادتوانمیاینکهضمن،باشدمیايویژه
کرد،ایجادمادريپایهکمیتعدادازومحدودفضاییدر

هـر فاقـد وبـوده باالیییکنواختیدارايحاصلگیاهان
ترتیببدینباشد؛میوالدگیاهبهنسبتژنتیکیتغییرگونه

هیچگونهبدونرامادريگیاهژنوتیپهمانجدیدگیاهان
Ruchala(کـرد خواهنـد دریافـت تغییري et al., ؛ 2002

Dewayne & Yeager, وHartmanمطالعـات .)2003
وLiuو) 1988(DuboisوDevries،)1975(همکاران

Reid)1992(تشـکیل ندتوانمیهااکسینکهدادندنشان
هــايیافتـه کننـد. تحریـک هـا  قلمـه دررا نابجـا ریشـه 

Gaskell)1988(ـ بودآنگویاي ـ ازددرهک ی شـ یروادی
.Tهاي قلمه vulgarisرشـدي هايکنندهتنظیمازاستفاده
یـک هردیاسکیاستنینفتالودیاسکیبوترندولیامانند

افشـان مـه طیشـرا درلیتـر بـر گـرم میلی500مقداربه
)mist system(زایی ریشهشیافزادرکسببسترکیدر

ــا ــؤثر%90ت ــود.م ــایشب ــز)Scalon)2003آزم نی
بـه ی ابیدسـت دردیاسکیبوترندولیاکاراییدهندهنشان
استفاده.بودشتریبتعدادوبزرگتري هاشهیرباهایی قلمه

شیافــزامنظــوربــهرشــدي هــاکننــدهتنظــیمازحیصــح
ي هـا برنامـه درویـژه هبارزشمند)clones(هايهمگروه

ـ آنجـا ازواسـت ي ضروراریبسي نژادبه ي هـا گونـه هک
ـ واجـنس کیمتفاوت بـه نسـبت ی گونـاگون ي هـا نشک

ـ نشـان ی هورمـون ي مارهایت یبررسـ نیبنـابرا دهنـد، یم
هــاي غلظــتنیبهتــرافتنیــوگونــههــري اهــنشکــوا

دقتبهدیبازایی ي ریشهبرااکسینیرشدهايکنندهتنظیم
ـ گقراری بررسمورد ,Arteca(ردی آزمایشـی در).1996

Khoshkhoiــهمو ــر)2004(ارانک ــکااث ــررانیس ب
جینتـا کردند،بررسیکخیمرقمدوی گلدهوزایی ریشه

غلظتدرشهیرتعدادنیشتریبکهدادنشانآنان پژوهش
گرممیلی100ودیاسکیاستنینفتالتریلبرگرممیلی50
در،شـه یرطـول نیشتریبودیاسکیبوترندولیاتریلبر

ــی100 ــرممیل ــرگ ــریلب ــالت ــتنینفت ــکیاس ودیاس
درآمد.بدستدیاسکیبوترندولیاتریلبرگرممیلی100

بـومی تودهدويهاقلمهرويبرشدهانجامهاي آزمایش
Rosa(محمـدي گل damascena( کـه دادنشـان نتـایج

درریشهخشکوزنبیشترینوزایی ریشهدرصدحداکثر
اسـید بوتیریـک ایندولازلیتربرگرممیلی4000غلظت
Kashefi(شدحاصل et al., 2014a,b.(هايیافتهنتایج

Farhadiزایـی  ریشـه کـه دادنشـان )2007(ارانکهمو
Acer(افراساقهقلمه velutinum(نـدول یاازاسـتفاده با
سـبب تـر یلبـر گـرم میلی5000غلظتبااسیدکیبوتر

مارهایتریسابهنسبتزایی ریشهدرصددارمعنیافزایش
تأثیر )2008(ارانکهموKhoshnevisپژوهشیدرشد.

Juniperuقلمهزایی ریشهبرمختلفي مارهایت sexcelsa

دیاسک یریبوتندولیاهکردندکگزارشوردهکی بررسرا
ـ مباتریلبرگرممیلی2500غلظتبا زایـی  ریشـه نیانگی
ارزیــابیکــرد.ایجــادرازایــی ریشــهنیشــتریب،3/32%

.Tاهیگریثکتمختلفي هاروش kotschyanusداخلدر
ي هـا شـگاه یرووجـود .اسـت نشدهانجامشورکخارجو

برداشـت وسـمنان اسـتان درکـوهی آویشناهیگی عیطب
ـ یطبي هاعرصهازی رعلمیغ ـ ی ع ـ تخرباعـث هک ـ ابی نی

مناسـب يهـا روشی بررسضرورتشودیمهاشگاهیرو



هاي مختلف ...اثر غلظت150

تنوعوجوددهد.یمنشانراکوهیآویشندیتولوشتک
درتفـاوت ماننـد گونه،نیابومیهايجمعیتدرفراوان
ـ م،ییهـوا اندامردکعملاه،یگارتفاع،یگلدهشروع زانی

کارهــايبــهنیــازوکشــورهــايرویشــگاهدراســانس،
داد.نشـان راگیـاه اینی شیروریثکتضرورتاصالحی،

برعالوه،یپیژنوتنظراز(همگروه)سانکي یهاهیپادیتول
ــظ ــحف ــیژنتاتیخصوص ــاتکامی ک ــرارا الزمان ي ب

تیفیکباوپرمحصولی زراعارقامدیتولبراينژادگرانبه
ي هـا روشمقایسـه نونکتاهکآنجااز.کندمیفراهمباال
ـ وشتکهدفبااهیگنیاادیازد ـ ی اهل ی بررسـ آنردنک

ـ ثکتي هاروشی ابیارزنیبنابرا،استنشده یرجنسـ یغری
ي هـا برنامـه در(همگـروه) هیاولموادنیمأتمنظوربهآن
داد.لیکتشراطرحاین هدفنیمهمترينژادبه

هاروشومواد
وگیـاهی رشدکننده تنظیمموادی تأثیر بررسمنظوربه
ی شـ یآزما،یوهکشنیآوهاي قلمهاستقراربرآنهاغلظت

كبلوطرحقالبدرلیتورکفاصورتبهگلخانهطیشرادر
تکرارهردرمشاهدهبیستورارکتسهدری تصادفاملک

نـدول ی(ااکسـین نـوع دوشـامل اولفـاکتور شـد. انجام
شاملدومفاکتورود)یاسک یاستندولیاودیاسک یبوتر

و100،200،300،1000،2000(صفر،آنهايهاغلظت
یخشـب مـه ینيهـا قلمـه .نـد بودتر)یلبرگرممیلی3000

ــنیآو ــوهیش ــهازک ــاتیتحقمزرع ــمری ق ــاتزک تحقیق
منطقـه درواقـع سـمنان اسـتان طبیعیمنابعوکشاورزي

1388سـال آذرمـاه دري متر1900ارتفاعازرزادیشهم
اکسـینی تیمارهـاي گلخانهبهانتقالازپسوي آورجمع
(کمتررقیقاکسینیهايمحلولدرشد.انجامها قلمهبراي

خــیس کــردن صــورتبــهلیتــر)بــرگــرممیلــی500از
برايوساعت24مدتبهقلمهانتهايازمترسانتی1- 2

بـه 2لیتـر) برگرممیلی500از(بیشترغلیظهايمحلول
,Balzich(گرفتقرارمحلولداخلثانیه5مدت 1989.(

درنیزثانیه5مدتبهکاشتازقبلها قلمههمهآخردر
طیمحـ دربعد وگرفتهقرارکشقارچهزاردردومحلول

برگكخاوکسبكخاشسته،(ماسهشاملسبکشتک
ازاسـتفاده آبیاريروششدند.اشتهکگلخانهدر)1:1:1
،%75- 80گلخانـه نسـبی رطوبـت بود.افشانمهسیستم
درجــه18±2شــبدمــايو25±2گلخانــهروزدمــاي

بررسیبراي کشتازپسروز30ها قلمهبود.سلسیوس
ـ یوشـدند. خارجکشتبستراز مطالعـه مـورد ي هـا یژگ

تروزن،زاییریشهدرصدشه،یرطول،شهیرتعدادشامل
دارریشـه هاي قلمهدرتازهجوانهتعدادوریشهخشکو

MSTAT-Cآمـاري افـزار نـرم ازاستفادهباهادادهبود.

آزمـون ازاستفادهباهامیانگینمقایسهولیتحلوهیتجز
شد.انجام%5احتمالسطحدردانکني اچنددامنه

نتایج
شهیرخشکوزن
ـ تجزجـدول بهتوجهبا ـ وارهی اثـر )1(جـدول انسی

%1سـطح درشهیرکخشوزننیانگیمبراکسینغلظت
نـوع وغلظـت متقابـل اثرواکسیننوعاما،شدداریمعن

ازحاصلجینتانشد.داریمعنشهیرکخشوزنبراکسین
اربردکــکــهدادنشــان)2جــدول(هــانیانگیــمســهیمقا

وزندردارمعنـی افـزایش سـبب اکسـین، کمهاي غلظت
شدهتیمارگیاهانوشاهدگیاهانبهنسبتریشهخشک

وزنبیشترینهکيطوربه،شداکسینباالييهاغلظتبا
درگـرم 44/0و63/0،57/0بـا بیترتبهریشهخشک
200و100،300هـاي غلظـت کـاربرد بهمربوطقلمه،
ـ اخـتالف کـه بـود اکسینلیتربرگرممیلی بـا يداریمعن

دادند.نشانگرم)175/0(شاهدازجملهگریدي مارهایت

شهیرطول
نـوع اثر)1(جدولانسیوارهیتجزجدولبهتوجهبا

و%1سـطح درقلمـه شـه یرطولبرشدهمصرفاکسین
اماشد.داریمعن%5سطحدرورکمذصفتبرغلظتتأثیر 

دارمعنـی ریشـه طـول براکسینغلظتونوعمتقابلاثر
)3(جـدول میـانگین مقایسـه جـدول بـه توجـه بانشد.

اسـید اسـتیک اینـدول کاربرداثردرریشهطولبیشترین
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)2جدول(هانیانگیمسهیمقاازحاصلجینتاآمد.بدست
متـر یسانت76/8بااهیگشهیرطولنیشتریبکهدادنشان

ولیتربرگرممیلی100غلظتبااکسینکاربردبهمربوط
بـه مربوطمتریسانت52/3و4/3باترتیببهآنکمترین

بود.نیسکاازلیتربرگرممیلی3000غلظتوشاهد

شهیرتعداد
نـوع اثـر )1(جدولانسیوارهیتجزجدولبهتوجهبا

آنبرغلظتاثرو%5سطحدرقلمهشهیرتعدادبراکسین
غلظـت ونـوع متقابـل اثراماشدند،داریمعن%1سطحدر

ازحاصـل نتـایج نشد.دارمعنیقلمهریشهتعدادبراکسین
کـه دادنشـان )3(جـدول هـا دادهمیانگینمقایسهجدول

کـاربرد اثـر درعدد26/3باقلمهدرریشهتعدادبیشترین
ـ شـد حاصـل اسـید استیکایندول اینـدول بـه نسـبت هک

ـ اختالفشهیرعدد66/2بااسیدبوتریک نشـان داریمعن
مشـخص )2جدول(هانیانگیمسهیمقاازحاصلجینتاداد.

قلمه)در(عدد88/3و06/4باشهیرتعدادنیشتریبهکردک
لیتـر برگرممیلی300و100هايغلظتبهمربوطترتیببه

داد.نشانشاهدومارهایتگریدبايداریمعناختالفهکبود

زاییریشهدرصد
ـ تجزجدولبهتوجهبا ـ وارهی نـوع )1(جـدول انسی

بـر اکسـین نـوع وغلظـت متقابلاثرورفتهبکاراکسین
ـ شنیآوزاییریشهدرصد اثـر امـا نشـد دارمعنـی ی وهک
ـ %1سطحدرزایی ریشهدرصدبراکسینغلظت داریمعن

نشـان )2جدول(هانیانگیمسهیمقاازحاصلجینتا.شد
زایـی  ریشهدرصدازاکسینمصرفیغلظتافزایشباداد

شود.میکاسته

قلمهرويبرتازهجوانهتعداد
ـ وارهیتجزجدولبهتوجهبا اثـر )1(جـدول انسی
ـ %1سـطح در،تازهجوانهتعدادبراکسیننوع داریمعن
آنغلظـت واکسیننوعمتقابلاثروغلظتاثراماشد.

جـدول بـه توجـه با.نشدداریمعنتازهجوانهتعدادبر
بـا اسـید اسـتیک اینـدول )3(جـدول میـانگین مقایسه

دردارمعنـی افـزایش سـبب قلمهدرجوانهعدد58/5
بوتریـک اینـدول کـاربرد بـه نسـبت جدیدجوانهتعداد
.شداسید

اهیگقلمهزایی ي ریشههایژگیوبرآنمتقابلاثراتواکسینغلظتونوعاثرانسیوارهیتجز-1جدول
Thymus kotschyanus

منابع
راتییتغ

درجه
يآزاد

مربعاتنیانگیم

جوانهتعدادشهیرکخشوزن
زاییریشهدرصدشهیرتعدادشهیرطولقلمهدرتازه

2ns050/0ns170/1ns537/1ns759/0ns500/793رارکت
1ns015/0**253/13**650/94*840/3ns381/0نیسکانوع

261/0ns951/2*966/19**173/3**413/1628**6نیسکاغلظت
6ns010/0ns785/1ns432/7ns283/0ns492/243آنغلظت×اکسیننوع

26011/0860/1142/7739/0628/403خطا
CV%121814209

ns:.استدارمعنی%1و %5سطحدرترتیببه**:و*،دارمعنیاختالفوجودعدم.
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Thymusاهیگقلمهزایی ي ریشههایژگیوازي تعدادبرنیسکامختلفهاي تأثیر غلظت-2جدول kotschyanus

يریگاندازهموردصفات
اکسینغلظت

شهیرکخشوزن
(گرم)

شهیرطول
زاییریشهدرصدشهیرتعدادمتر)ی(سانت

0c1750/0b400/3b250/2ab33/81
100a6300/0a767/8a067/4a83/90
200b4417/0ab650/5ab3abc83/78
300a5700/0ab483/6a883/3a50/94
1000c2200/0ab683/5b500/2bc17/64
2000c1950/0ab517/5b533/2bc56
3000c1133/0b525/3b517/2c53

.نداردوجودداريمعنیاختالف%5سطحدردانکنآزمونبراساسهستندمشابهحروفدارايکهتیمارهاییبینستونهردر

Thymusاهیگقلمهزایی ي ریشههایژگیوبراکسیننوعتأثیر -3جدول kotschyanus

تازهجوانهتعداداکسیننوع
قلمهدر

شهیرطول
شهیرتعدادمتر)ی(سانت

b856/3b074/4b662/2دیاسکیریبوتندولیا
a581/5a076/7a267/3دیساکیاستندولیا

.نداردوجودداريمعنیاختالف%5سطحدردانکنآزموناساسبرهستندمشابهحروفدارايکهتیمارهاییبینستونهردر

بحث
درشنیآوروزافزوناستفادهوتیاهمبهتوجهبا
شناسایی،یبهداشتوی شیآرا،ییغذا،ییداروعیصنا

اقتصاديتولیدبراي آنهامعرفیوبومیهايگونه
شنیآوجنساهانیگی جنسریثکتضروریست.

)Thymus(رابذری کیژنتتفرق،یدگرگشنعلتبه
درمتعددشیمیاییهايتیپوجوددارد،همراهبه

اصالحی،کارهايبهنیازوکشورهايرویشگاه
لزامیراگیاهاینی شیروریثکت ي هاهیپادیتول.کردا
اربردکوشناخت،یپیژنوتنظراز(همگروه)سانکی
باییهاقلمهحصولبرايرا مختلفي مارهایت

پژوهشنیادراست.کردهضروريکیفیتحداکثر
ازتریلبرگرممیلی300و100يهاغلظتاربردک

گونهدررازایی ریشهکیفیتباالترین،ینیسکامواد

کاربرداحتماالًداشت.ی درپکوهیشنیآو
وریشهرشدافزایشسبباکسینکميهاغلظت

اندامدرغذاییموادوآببهترجذبآنمتعاقب
دراینداد،افزایشراگیاهخشکوزنوشدهوایی
اثراتهااکسینباالتريهاغلظتکهبودحالی

نشانخوداززایی ریشهدرصدبررابازدارندگی
يهاغلظتیگاههکدادهنشانی قبلمطالعاتدادند.
منفیاثرریشهشدنطویلروياکسینزیادخیلی
غلظتمحدودهدرهااکسینباها قلمهتیمارامادارد
ریشههايآغازندهتحریکطریقازگیاهبرايبهینه

درقلمهانتهايبهکربوهیدراتانتقالافزایشو
درهمچنینو شدهدارریشهيهاقلمهدرصدافزایش
ایفارا مهمینقشدهیریشهیکنواختیوسرعت

Khoshkhoi(کندمی et al., درریشهالقاي.)2004
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دراولیهاکسینبااليمیزانبهمشخصیطوربهقلمه
اثرشدهبردهبکاراکسینباکهداردبستگیگیاه
اسیدریبونوکلئیکساختبهمنجروداشتهافزاییهم

)ribonucleic acid(القايسببنتیجهدر،شده
خارجالبته شد.خواهدریشههايآغازيدرتقسیم
دنبالبهرااثراتیآنبهینهحدازاکسینغلظتشدن
اثراکسینباالييهاغلظتکه نحويبهدارد،

کميهاغلظتیگاهوداشتهامراینبربازدارندگی
تشکیلقبلازهايجوانهرشدتحریکدراکسین

,Arteca(اند داشتهتريمؤثرنقششده 1996.(
کهدادنشان)2010(همکارانوLiuمطالعات

،هازایی قلمهریشهافزایشرويبرن،یسکاکاربرد
تروزنوریشهطولمیانگینریشه،تعدادمیانگین

Micheliaینتیزاهیگریشه martiniاثرداشت.اثر
ریشهکخشوزنبردیاسکیبوترندولیاغلظت

شددارمعنی%1سطحدرالقنسولبنتيهاقلمه
)Ahmadpour & Nasabpour, قیتحقاین نتایج).2011
)Nasabpour)2011وAhmadpourي هاافتهیبا

همکارانوIapichinoهايیافتهدارد.هماهنگی
اکسینکاربرداثردرهکبودآنگویاي)2006(

هايگونههاي زایی قلمهریشهمیزانوکیفیتخارجی
.T(آویشنمختلف capitatus ،T. serpyllumtوT.

vulgaris(تحقیقاتداد.نشانچشمگیريافزایش
Scalon)2003(کاراییزینرزمارييهاقلمهروي

باهایی قلمهبهی ابیدستدررادیاسکیبوترندولیا
برتحقیقیدر.دادنشانشتریبوتربزرگي هاشهیر

)Panahi)2009وKhoshkhoi،میخکگیاهروي
نیشتریبوشهیرتعدادنیشتریبکهکردند گزارش

برگرممیلی200غلظتازشهیرکخشوتروزن
آزمایشیدرآمد.دستبدیاسکیبوترندولیالیتر

Bartoliniزایی ریشهبررسیدر)1986(همکارانو
زایی ریشهاثرکهکردندگزارشزیتونيهاقلمه

تحتاستفادهمورداکسینیموادمختلفيهاغلظت
باوبودهقلمهدرموجوداکسینهورمونمیزانتأثیر 

مناسبغلظتقلمه،کاشتوبرداشتزمانبهتوجه
زایی ریشهرويبرپژوهشیدرشود.انتخابباید
)Chauhan)1992وGautem،زیتونيهاقلمه

افزایشبرايراهااکسینمختلفيهاغلظتبررسی
ضروريگیاهانيهازایی قلمهریشهدرتأثیر 

ازمناسبغلظتدراکسینکهاستبدیهیدانستند.
هاریشهتمایزوسلولیتقسیمتحریکوءالقاطریق
آزمایشیدرگردد.میزایی ریشهدرصدافزایشسبب

Coggeshall)2002(قلمهکهکردگزارش
اسیدبوتریکایندولبردنبکاربایاسهايدرختچه

ساعت24مدتبرايلیتربرگرممیلی80غلظتبا
غلظتافزایشباوداشتبهتريزایی ریشهکیفیت
افزایشباشد.کاستهزایی ریشهکیفیتازاکسین
لیتربرگرممیلی4000به2000ازاکسینغلظت
گیاهخشبینیمهيهاقلمهدرزایی ریشهدرصدکاهش

Habibi(شدگزارشخرزهره Kotenaei, 2010.(
غلظتدارمعنیاثردهندهنشانپژوهشاین ي هاافتهی

کیفیهايشاخصدررفتهبکاريهااکسین
کیفیتورشدحداکثروبودهقلمهزایی ریشه
ایندرلیتربرگرممیلی100غلظتبارازایی ریشه
هاي گزارشبا وجود داشت.دنبالبهآویشنگونه

در،دیاسکیبوترندولیااثربخشیمورد درمتعدد
ندولیاازبیشتردیاسکیاستندولیااثرپژوهشاین

بیشترداخلیاکسینبهدتوانمیکهبوددیاسکیبوتر
باشد.مرتبطشنیآوگونهاینيهاقلمهحساسیتو

ي ایگوشدهمنتشري هاافتهیگاهیزینمورد نیادر
روياکسینباالييهاغلظتازاستفادههکبودهآن

باوکردهجلوگیريجوانهنموازساقهيهاقلمه
تشکیلقلمهدري دیجدشاخهکافیهايریشهوجود
,Arteca(استنشده بیشتراثربخشیالبته ).1996

کیبوترندولیابامقایسهدردیاسکیاستندولیا
همکارانوKanتوسطمنتشرههايگزارشدردیاس
Capparisگیاهرويبر)2002( ovateدرو

گیاهروي)2010(همکارانوAvciات مطالع
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Onobrychis viciifoliaایننتایج.شدمشاهدهنیز
و)2002(همکارانوKanهايیافتهباتحقیق
Avciدارد.هماهنگی)2010(همکارانو
نیاي هاافتهیتوان گفت کلی میگیريتیجهعنوان نبه

وکیفیتخارجیاکسینکاربردهکبودآني ایگوپژوهش
دهد.یمافزایشرای وهکآویشنهاي زایی قلمهریشهمیزان

رشدکننده تنظیمموادکميهاغلظتکاربردپژوهشاین در
بهترجذبآنمتعاقبوریشهرشدافزایشسببی اکسین
راگیاهخشکوزنوشدهواییاندامدرغذاییموادوآب

ي بااليهاغلظتکهبودحالیدراینداد.افزایش
زایی ریشهکیفیتافزایشدرتنهانهاکسینیهايهورمون
درصددربازدارندگیاثراتیگاهبلکه،نبودنداثربخش

کميهاغلظتمیاندردادند.نشانخوداززایی ریشه
بهتوجهبالیتر)برگرممیلی100(غلظتحداقل،هااکسین

برترینعنوانبهآمدهبدستنتایجواقتصاديمالحظات
نیهمچنوشهیرطولوتعدادبیشترینشد.انتخابغلظت
اربردکاثردری وهکشنیآوشاخهقلمهدرتازهجوانهتعداد

حساسیتبهدتوانمیکهشدحاصلدیاسکیاستندولیا
باشد.مرتبطی مصنوعيهااکسینبهگونهاینيهاقلمه

گزینشمادريهايپایهازیکسانهمگروهتولیدبنابراین 
پژوهشایننتایجازاستفادهباکوهیآویشنشده

باشد.میپذیرامکان

سپاسگزاري
وجنگلتحقیقاتبخشهمکارانازدانممیالزم

استانطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزمرتع
امیرجانمحمدمهندسآقايجنابویژهبه،سمنان

پروژهایناجرايدرشانصمیمانههمکاريبراي
.کنمقدردانی
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Abstract
In order to investigate the morphological reactions of Thymus kotschyanus Boiss. cutting to

auxins (IAA and IBA) in different concentrations, an experiment was conducted in 2009 at the
greenhouse conditions of Semnan Agriculture and Natural Resources Research Station. This
research was conducted as a factorial experiment in a randomized complete block design with 3
replications and 20 observations per replication. The treatments included A: two types of auxin
(Indole-acetic acid (IAA) and Indole-3-butyric acid (IBA)) and B: concentrations of auxin,
(0, 100, 200, 300, 1000, 2000 and 3000 ppm). The traits studied were the root length and
number, the percentage of rooting and dry root weight and new buds in plants. Results showed
that the highest root dry weight and the root length were observed in the cuttings treated with
100 and 300 ppm of auxins. These concentrations (100 and 300 ppm) of auxins respectively
stimulated root dry weight by about 3.6 and 3.25 times higher than control plants and increased
the root length by about 150 and 90 percent more than control cuttings. The highest root length,
root number, and number of new buds in the cuttings of Thymus kotschyanus were obtained due
to the application of IAA as compared with IBA. Our findings confirm that the cuttings treated
with 100 ppm of IAA can produce the highest quality transplants at commercial scale.

Keywords: Auxin, stem cutting, vegetative propagation, clone, Thymus kotschyanus Boiss.


