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قلمهگیری در زمانهای مختلف جهت بهبود ریشهزایی و خصوصیات رویشی قلمه گل کاغذی
()Bougainvillea spectabilis
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تاریخ دریافت ،1317/02/22 :تاریخ بررسی مجدد ،1317/00/23 :تاریخ پذیرش1317/10/30 :

چکیده
گل کاغذی یکی از گلهای مهم فضای سبز در مناطق گرمسیر میباشد .در این پژوهش تأثیر زمانهای مختلف قلمهگیری (خرداد،
تیر ،مرداد و شهریور) بر خصوصیات مختلف رویشی گل کاغذی قرمز رنگ ( )Bougainvillea spectabilis Willdمورد
ارزیابی قرار گرفت .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی در پنج تکرار اجرا شد .بر اساس نتایج بهدستآمده بیشترین وزنتر و
خشک ریشه ،طول ریشه در خرداد ماه مشاهده شد .سایر صفتها مانند تعداد برگ ،تعداد شاخساره ،طول شاخساره ،وزنتر و
خشک شاخساره و طول ریشه بهطور معنیداری در قلمههای گرفته شده در تیر ماه نسبت به سایر ماهها بیشتر بود .بر اساس نتایج
تیر ماه بهترین زمان قلمهگیری گل کاغذی قرمز رنگ در شرایط گرمسیر ایران است.
کلمات کلیدی :ریشهزایی ،قلمه ،گرمسیر ،گل کاغذی
مقدمه
گل کاغذی ) (Paper Flowerبا نام علمی Bougainvillea

ظاهر میشوند .گل کاغذی مشابه ذغال اخته و بنت قنسول

 spectabilis Willdگیاهی از خانواده ،Nyctaginaceae

دارای براکتههای رنگی میباشد .براکتهها زیر گلهای

چوبی رونده ،گرمسیری و نیمه گرمسیری است ( Gillis

حقیقی نامرئی قرار دارند .رنگ براکتهها از سفید ،سفید

 )976و از محبوبیت زیادی در بین مردم برخوردار است.

شیری ،زرد ،صورتی ،بنفش ،قرمز تیره تا نارنجی است.

بعضی از آنها دارای شکوفههای رنگارنگ و بعضی نیز

معموالً از اواخر بهار تا اواخر پاییز در انتهای شاخهها

معطر میباشند که گلهای آنها به مقدار زیاد در تابستان

میرویند (رشودی و همکاران  .)1313این گیاه بومی مناطق
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گرمسیری و نیمه گرمسیری آمریکای جنوبی شامل

 2000میلیگرم در لیتر و طول  15سانتی متر بیشترین تأثیر

کشورهای برزیل ،کلمبیا و پرو میباشد .این گیاه نسبت به

را در افزایش ریشهزایی قلمههای گل کاغذی نشان دادند.

شوری و خشکی نسبتاً مقاوم است و این ویژگی باعث شده

اگر بتوان بدون استفاده از هورمون درصد ریشهزایی را در

است که در مناطق گرمسیری از آن استفاده شود ( Singh et

این گیاه افزایش داد از نظر اقتصادی موفقیت بزرگی خواهد

 .)al. 2011گل کاغذی بوسیله قلمه تکثیر میشود .گرچه

بود .در بعضی موارد زمان قلمهگیری اثر زیادی بر نتایج

تکثیر این گیاه کار نسبتاً مشکلی است ،ولی در ریشه دهی،

حاصله در ریشهدار شدن قلمهها داشته و ممکن است عامل

قلمهها رشد سریعی از خود نشان میدهند .این گیاه به نور

کلیدی برای یک ریشهزایی موفق باشد .زمان قلمهگیری با

فراوان نیاز دارد و باید در روشنترین بخش گلخانه نگهداری

شرایط فیزیولوژیکی گیاه در ارتباط است ( Abdou et al.

شود .گل کاغذی به شرایط گرم نیاز دارد .در طی روز دمای

 .)2004قلمههای برخی گونهها مثل برگ نو را در هر زمانی

 22-35درجه سانتیگراد و در طی شب دمای راالتر از 10/5

از سال میتوان به خوبی ریشه دار کرد ولی ریشهزایی قلمه-

درجه سانتیگراد مناسب است (قاسمی قهساره  .)1312در

های برگدار زیتون در اواخر بهار خیلی بیشتر از زمستان

صورتیکه دمای محیط از  10/5نزول کند گلدهی این گیاه

است ( .)Troncoso et al. 1984زرینبال و همکاران

کاهش مییابد و برگهای آن خواهد ریخت .تکثیر غیر

( )1302در ارتباط با زمان قلمه گیری و شرایط محیطی

جنسی منجر به تولید پایههایی با ویژگیهایی شبیه پایه

گونههای چون شیشهشور ()Callistemon citrinus

مادری میشود که از نظر اقتصادی و تجاری دارای اهمیت

مطالعاتی انجام دادهاند که زمان به لحاظ متفاوت مقدار

فراوانی است .استفاده از قلمه ،یکی از مهمترین شیوههای

اکسین مؤثر میباشد .گونههای همیشه سبز باریک برگ و

افزایش درختان درختچههای زینتی است .مواردی از قبیل

پهن برگ در طول سال یک یا چند جست رشد دارند که با

به کار بردن هورمونهای رشد گیاهی ،استفاده از قلمههای

توجه به زمان پیدایش آنها میتوان قلمه گرفت .میزان

خشبی ،نیمه خشبی و علفی ،قلمهگیری در زمان مناسبی از

ریبونوکلوئیک اسید شاخساره به عنوان شاخصی از فعالیت

دوره رشد سالیانه پایه مادری و سن پایه مادری

جوانه و تفاوتهای فصلی ریشهزایی به شمار میرود و در

( )Hartmann et al. 1997تاثیر به سزایی بر ریشهزایی و

دوره حداکثر ریشهزایی قلمهها میزان  RNAشاخساره و

تولید شاخساره در قلمه دارد.

فعالیت الیه زاینده آوندی در باالترین میزان خود قرار دارد (

قلمه گل کاغذی به راحتی ریشه دار نمیشود (رشودی و

 .)Hartmann et al. 1997نتایج اگوان و همکاران ()1317

همکاران  .)1313افزایش درصد ریشهزایی قلمههای گل

نشان داد که زمان قلمهگیری تأثیر معنیداری بر درصد

کاغذی همواره یکی از دغدغههای مهندسان فضای سبز

ریشهزایی ،جوانهزنی و تعداد ریشه قلمه بنگرو ( Vitex

میباشد .معلمــی و چهــرازی ( ،)1303طــی پژوهشی

 )pseudo-negundoداشته است .قلمه گیری در فصل بهار

بیان نمودند که قلمههای برگدار گـل کاغـذی که با ایندول

(خردادماه) برای گونه  Robiniapseudoacaciaمؤثر

بوتیریک اسید در غلظت  1000میلـی گـرم در لیتر تیمار

گزارش شده است (.)Swamy et al. 2002

شده و در زیـر تونـل پالسـتیکی نگهـداری شدند با

مواد و روشها

میـانگین  ،10%بیشـترین ریشهزایی را داشـتند .رشودی و
همکاران ( )1313در بررسی تأثیر طول قلمه و استفاده از
هورمون ایندول بوتیرک اسید گزارش کردند که غلظت
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این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی در پنج تکرار اجرا

مطابق جدول  1میباشد .در آذرماه گیاهان از گلدان خارج و

شد .تیمارهای این آزمایش شامل زمانهای مختلف قلمه

مورد ارزیابی قرار گرفتند .قبل از اندازهگیری ،قلمهها شسته

گیری در  2زمان (خرداد ،تیر ،مرداد و شهریورماه) بودند.

و هرگونه گل والی از آن جدا شد .طول ریشه و شاخساره

همه قلمهها از قسمت میانی شاخههای یکساله پایههای

با خطکش برحسب سانتیمتر و تا دقت یکدهم اندازهگیری

مادری به طول  20سانتیمتر و قطر قلمهها  13میلیمتر از

شد .قطر ریشه با کولیس برحسب میلیمتر اندازهگیری شد.

درختچههای موجود در نهالستان شهرداری بندرعباس که از

وزن خشک و تر ریشه و شاخساره با ترازوی دیجیتال

رشد رویشی یکنواختی برخوردار بودند ،انتخاب شدند.

برحسب گرم تا دقت سه رقم اعشار اندازهگیری شد .پس از

برش پایین و باالی قلمه به صورتی که  1-2سانتیمتر با

اندازهگیری وزنتر ریشه و شاخساره ،ریشهها و شاخسارهها

اولین جوانه فاصله داشته باشد ،مورب زده شد .الزم به ذکر

در آون  105درجه سانتیگراد برای مدت  2ساعت خشک و

است قبل از قلمهگیری ،برگها از روی قلمهها حذف

توزین شدند و وزن خشک ریشه و شاخساره محاسبه شد.

گردید .مجموع طول دوره آزمایش  5ماه بود .قلمهها در

تعداد برگ و ریشه نیز مورد شمارش قرار گرفت.

گلدانهای  0سانتیمتری حاوی خاک باغچه با بافت لومی

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SASنسخه 1.1

شنی دارای مقدار  0درصد رس 0 ،درصد سیلت و 02

انجام شد .برای مقایسه معنیدار بودن دادهها از آزمون LSD

درصد شن کشت و بهصورت روزانه آبیاری و نگهداری

در سطح خطای پنج درصد و رسم نمودارها از نرمافزار

شدند .دمای روزانه ،میانگین دما ،درصد رطوبت اشباع و

 Excelاستفاده گردید.

میانگین درصد رطوبت اشباع در زمان قلمهگیری ،در هرماه
جدول  - 7میانگین روزانه و ماهانه دما و رطوبت در ماههای مختلف شهرستان بندرعباس
ماه

میانگین دمای ماهانه
0

) (C

دمای
روزانه

میانگین رطوبت ماهانه
()%

رطوبت
ماهانه ()%

()C0
10خرداد

32/05

32/1

21/0

57/22

10تیر

33/1

33/0

22/2

22/2

10مرداد

33/1

32/2

20/2

57/22

10شهریور

32/2

32/0

21/2

20/1

ریشه در قلمههای خرداد مشاهده شد اما با قلمههای تیر ماه

نتایج و بحث

ازنظر آماری در یک سطح قرار گرفتند .بیشترین (2

بر اساس نتایج بهدستآمده (جدول  )2گیاهان حاصل از

میلیمتر) و کمترین ( 2/0میلیمتر) قطر ریشه به ترتیب در

قلمهگیری در خرداد و تیر ماه بهطور معنیداری دارای

قلمههای تیر و مردادماه مشاهده شد و با قطر ریشه

وزنتر و خشک ریشه بیشتری نسبت به قلمههای دو ماه

قلمههای خرداد و شهریورماه تفاوت معنیداری نشان

مرداد و شهریور بودند .گرچه بیشترین وزنتر و خشک
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ندادند .بیشترین وزنتر و خشک شاخساره در قلمههای تیر

مشاهده

ماه

که

شد

تفاوت

معنیداری با قلمههای سایر ماهها نشان دادند (شکل  .)1کمترین مقدار در قلمههای مردادماه مشاهده شد .بیشترین ( )2/5و
کمترین ( )2/2تعداد شاخساره به ترتیب در قلمههای تیر و خردادماه مشاهده شد .تعداد شاخساره قلمههای مرداد و شهریورماه در
یک سطح آماری قرار گرفتند.
جدول  -2مقایسه میانگین صفات رویشی قلمههای گل کاغذی تحت تأثیر زمانهای مختلف قلمهگیری
صفت

وزنتر ریشه وزن خشک

قطر ریشه

وزنتر

وزن خشک

شاخساره

شاخساره

()gr

()gr
3/05b

2/2b
2/5a

تعداد

()gr

ریشه ()gr

()mm

 10خرداد

1/10a

0/20a

3/5ab

0/32b

 10تیر

1/12a

0/25a

2/0a

12/12a

5/02a

 10مرداد

0/02b

0/31b

2/0b

5/03b

1/72b

3/2ab

 10شهریور

0/71b

0/31b

3/2ab

0/12b

2/21b

2/0ab

زمان

شاخساره

ب
الف

د

ج

شکل  -7براکتههای رنگی (الف) و خارهای گل کاغذی (ب) قلمههای ریشهدار شده آن در تیر ماه (ج) و گلدانهای کشت شده (د)
تعداد ریشه در قلمههای تیر ماه مشاهده شد که تفاوت

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است بیشترین
20
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معنیداری با تعداد ریشههای قلمههای مرداد و شهریورماه

تفاوت معنیداری نشان داد .تعداد برگ قلمههای خرداد،

نشان داد .بیشترین طول ریشه ( 22/2سانتیمتر) در قلمههای

مرداد و شهریور در یک سطح آماری قرار داشتند (شکل .)5

خردادماه مشاهده شد که با سایر ماهها تفاوت معنیداری
نشان داد .طول ریشه ماههای تیر ،مرداد و شهریور تفاوت
معنیداری با یکدیگر نشان ندادند (شکل .)3

شکل  -4تأثیر زمانهای مختلف قلمهگیری بر طول شاخساره
قلمه گل کاغذی قرمزرنگ

شکل  -2تأثیر زمانهای مختلف قلمهگیری بر تعداد ریشههای
قلمه گل کاغذی قرمزرنگ

شکل  -5تأثیر زمانهای مختلف قلمهگیری بر تعداد برگهای
قلمه گل کاغذی قرمزرنگ

بحث:
شکل  -9تأثیر زمانهای مختلف قلمهگیری بر طول ریشههای

از عاملهای اصلی که در تکثیر غیرجنسی گونههای گیاهی

قلمه گل کاغذی قرمزرنگ

تأثیرگذار است ،میتوان به زمان قلمهگیری اشاره کرد

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است بیشترین طول

( .)MacDonahd 2000در اوایل فصل بهار که مصادف با

شاخساره در قلمههای تیر ماه مشاهده شد .گرچه تفاوت

اوج رشد رویشی گیاهان است ،بافتهای مریستمی فعالتر

معنیداری با قلمههای خرداد نشان ندادند .کمترین طول

و همچنین شرایط محیطی و داخلی برای افزایش فعالیت

شاخساره در قلمههای مردادماه مشاهده شد .بیشترین تعداد

بافتهای گیاه مناسبتر است (Aboutalebi & Tafazoli

برگ در قلمههای تیر ماه مشاهده شد که با سایر ماهها
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 .2006در این پژوهش نیز قلمههایی که در این زمان موفق

رسیدند که قلمههای گرفتهشده در فروردینماه دارای

به ریشهزایی شدند از صفات رویشی مطلوبتری برخوردار

بیشترین مقدار صفات رویشی از قبیل وزنتر و خشک

بودند .تولید ریشههای نابجا در گیاهان ،به غلظت مواد

شاخساره ،طول ریشه ،طول شاخساره و تعداد برگ بودند،

تنظیمکننده رشد اکسین ارتباط دارد که میزان سطح اکسین

اما درصد زندهمانی و قطر ریشه در قلمههای گرفته شده در

درونزای گیاه تحت تأثیر تغییرات فصلی و میزان فعالیت

اسفندماه بدون استفاده از هورمون بیشتر بود .زرینبال و

متابولیسمی گیاه تغییر میکند (.)Bartolini et al. 1986

همکاران ( )1302در بررسی تأثیر زمان (آبان و بهمن) همراه

نقش اساسی اکسین در القای ریشهزایی و تشکیل آغازنده

با استفاده از هورمون در ریشهزایی قلمههای شیشهشور ،به

ریشه اثبات شده است ،بدین معنی که اکسین بر روی

این نتیجه رسیدند که در قلمه گیری در بهمنماه همراه با

سرعت و افزایش درصد ریشهزایی قلمهها تأثیرگذار است

استفاده از هورمون اکسین ،ریشهزایی و طول ریشههای

( .)Kasim et al. 2009هورمون اکسین همراه با ریزوکالین

جدید بهطور معنیداری افزایش یافت .اگوان و همکاران

نقش مهمی در آغازش و تمایز یابی ریشه ایفا میکند.

( )1317در بررسی اثر زمانهای مختلف (اوایل و اواسط

هورمون اکسین موجب جابهجایی ریزوکالینهای متحرک به

ماههای دی ،بهمن و اسفند) قلمه گیری گیاه بنگرو اظهار

مناطق ریشهزایی و درنهایت موجب فعال شدن آنها در این

داشتند که قلمه گیری در اوایل اسفند بدون استفاده از

نواحی میشود ( .)Hartmann et al. 1997با توجه به

هورمون بهترین نتیجه از نظر رشد ریشه و درصد جوانهزنی

نوسانهای دمایی در ماههای مختلف و تأثیر آن بر گیاه

قلمهها مشاهده شد .در بررسی ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی

مادری از طریق تغییر در میزان کربوهیدراتها ،سطحهای

( ، )Picea pungensاوایل اسفند زمان مناسبی برای تهیه

اکسین درونزا و عاملهای دیگر رشد ،زمانهای مختلف

قلمه اینگونه اعالم شد (ریزی و همکاران.)1305 ،

قلمه گیری نتایج متفاوتی نشان دادند .احتماالً با توجه به
میزان فعالیت متابولیسمی گیاه و همچنین شرایط محیطی و

دستورالعمل ترویجی

دمایی متفاوت در فصول مختلف کشت ،میزان تولید اکسین
در گیاه تحت تأثیر قرارگرفته است و در ماه خرداد و تیر با

ریشهزایی قلمههای گل کاغذی تحت تأثیر زمان قلمهگیری

توجه به فعالیت باالتر شاخهها ،هورمون بیشتر و رشد

متفاوت میباشد .برای دستیابی به نهالهایی باکیفیت بهتر،

بیشتری مشاهده شد .زکیپور و همکاران ( )1312در بررسی

پیشنهاد میشود قلمهگیری گل کاغذی با رنگ قرمز در

تأثیر زمان قلمه گیری ( 20اسفند و  20فروردین) و هورمون

شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب در اوایل تیر ماه انجام

بر میزان زندهمانی قلمههای گیاه کنوکارپوس ،به این نتیجه

شود.
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Abstract
Flower Paper (Bougainvillea spectabilis Willd) is one of the most important flowers in the tropical region.
In this study, effect of different cutting time (June, July, August and September) on different vegetative
characteristics of red flower was evaluated. The experiment was conducted in a completely randomized
design with four replications. According to the results, the highest fresh and dry weight of root, root
length was observed in June. Other traits such as number of leaves, number of shoots, shoot length, fresh
and dry weight of shoots and root length significantly increased in cuttings taken in July compared to
other months. It can be concluded that July is the best time to cutting red flowers in tropical conditions.
Keywords: Cutting, Flower Paper, Rooting, Tropical.
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