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  پژوهش و توسعه جنگل پژوهشی -فصلنامۀ علمی 
  )1396، (39-49، صفحه 1، شماره 3جلد 

  
    

  هاي گونه کنوکارپوسمانی و رشد قلمه، نوع قلمه و هورمون بر زندهگیريقلمهتأثیر زمان 
)Conocarpus erectus L.(  

  
  

  1*فرشته اگوانو  4پور، قدرت اهللا قاسم3، وحید اعتماد2، رضا بصیري1پورلیال زکی

  
  .ان، ایربهبهان ،االنبیا (ص)صنعتی خاتم دانشگاه ،منابع دانشکده ،کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژي جنگل -1
  االنبیا (ص)، بهبهان، ایران.صنعتی خاتم دانشگاهدانشیار، گروه جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی،  -2
  تهران، کرج، ایران. دانشگاهدانشیار، گروه جنگلداري، دانشکده منابع طبیعی،  -3
  .کارشناسی ارشد علوم باغبانی، شهرداري بهبهان، بهبهان، ایران -4

  01/03/96تاریخ پذیرش:       12/11/95تاریخ دریافت: 
  

  چکیده

مانی زنده که در این پژوهشاي زینتی است درختچه .Conocarpus erectus Lکنوکارپوس با نام علمی 
 20( گیريقلمهخشبی و علفی)، زمان تأثیر تیمارهاي نوع قلمه (خشبی، نیمه آن تحت هايو رشد قلمه

قرار  بررسی مورد هورمون)(با هورمون و بدون  ) و هورمون نفتالین استیک اسیدماهفروردین 20و  اسفندماه
قلمه  30. این پژوهش در قالب طرح فاکتوریل بر مبناي طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار و تعداد گرفت

ر د شدهگرفتههاي که قلمه نشان دادنتایج این پژوهش . شد اجرادر هر تکرار، در گلخانه شهرداري بهبهان 
، و خشک شاخساره، طول شاخساره تروزنطول ریشه،  یلقبفروردین داراي بیشترین صفات رویشی از  20

هاي اسفند بیشتر بود. قلمه 20در  شدهگرفتههاي مانی در قلمهتعداد برگ بودند، اما قطر ریشه و درصد زنده
هاي قلمه .و خشک شاخساره، طول شاخساره و تعداد برگ بودند تروزنخشبی داراي بیشترین طول ریشه، 

هاي بدون هورمون داراي بیشترین وزن مانی بودند. قلمهبیشترین تعداد ریشه و درصد زندهعلفی داراي 
هاي علفی بدون بهترین نتیجه براي قلمه ، همچنینبودند مانیخشک شاخساره، طول شاخساره و درصد زنده

 شد. اسفند مشاهده 20در  شدهگرفتههورمون 

  .اسید استیک نفتالین علفی، قلمه ،گیريقلمه زمان غیرجنسی، تکثیر بهبهان، هاي کلیدي:واژه
*
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  مقدمه
 .Conocarpus erectus Lکنوکارپوس با نام علمی 

هاي و بومی جنگل Combretaceae متعلق به خانواده
). Nelson, 1996فلوریدا در شمال آمریکاست (

م الی یک و نیاي زینتی، به ارتفاع کنوکارپوس درختچه
رشد بسیار سریع، مقاومت و  علتبهچهار متر است که 
گرم و خشک، شرایط  يوهواآبسازگاري باال با 

ضعیف تهویه خاك، زهکشی بد و خاك خشک در 
شود اي استفاده میطور گستردهفضاهاي سبز به

)Ayoub, 2010 ی که بر روي کنوکارپوس پژوهش). در
مانی بذرهاي که زنده شدمشاهده شده، در مکزیک انجام

 Hernandez andشده کمتر از دوازده درصد بود (تولید

Espino, 1999 که در باغبانی  ذکر استقابل). همچنین
 نتریینههزکمترین و و خوابانیدن از متداول قلمه زدن

 ,.Hartmann et al( هستندهاي ازدیاد رویشی روش

براي گونه کنوکارپوس، تکثیر از  رو ینهم). از 1990
  شود.جنسی ترجیح داده میطریق غیر

 جنسیؤثر در تکثیر رویشی یا غیرهاي ماز روش
ویژه قلمه ) بهSaglam et al., 2014استفاده از قلمه (

ساقه است که به سه گروه خشبی، نیمه خشبی و علفی 
 ،خشبیهاي قلمه). Koneshloo, 2001شود (تقسیم می

در حال استراحت، پس از  ةاز چوب سخت رسید
هاي جدید شاخه آمدن یدپدها و پیش از ریختن برگ

هاي سخت بواز چ یريگقلمهشود. در بهار گرفته می
ینند بیآسیب نم به سهولتصورت گرفته و  یآسانبه
)Hartmann et al., 1990(. ۀقلم خشبی،نیمه ۀقلم 

 یا دارگیاهان خزان ةرسیدنیمه هايچوب داربرگ

 در معموالً که است برگ یکبار و برگپهن سبزیشههم

 دوره یک از پس جدید، بالفاصله هايشاخه از تابستان

 شودیم گرفته ،اندیدهرس یمهن هاشاخه که رشد
(Ruchala et al., 2002). مانند یک  ،هاي علفیقلمه

قسمت نرم آبدار گیاه حاصل از بذر هستند که قادر به 

 ,.Hartmann et al( نیستندهاي چوبی توسعه بافت

1990(.  
هاي رشد بردن هورمون به کار یلقبمواردي از 

ی، خشبی و علفهاي خشبی، نیمهگیاهی، استفاده از قلمه
 در زمان مناسبی از دوره رشد سالیانه پایه یريگقلمه

سن پایه مادري  و )Hartmann et al., 1997مادري (
)Sax, 1962زایی و تولیدبر ریشه ییبه سزاثیر أ) ت 

در طول فصل بهار  یريگقلمهشاخساره در قلمه دارد. 
مؤثر  Robiniapseudoacacia(ماه مارس) براي گونه 

استفاده از  ).Swamy et al., 2002( شده استگزارش
براي تکثیر رویشی  چوبسختو  سخت یمهنهاي قلمه
 است شدهیمعرفمناسب  Duranta repens گونه

)Ibironke, 2013.( Tichinda ) 2013و همکاران( 
 در یدسا یکاستبردن نفتالین  به کارگزارش کردند که 

گرم در لیتر موجب میلی 100هاي بیشتر از غلظت
  .شودزایی و طول ریشه میکاهش نرخ ریشه

ثیر أتحقیق معینی در مورد ت تاکنونبا توجه به اینکه 
ه ، نوع قلمه و استفادیريگقلمهزمان  یلقبتیمارهایی از 

ونه مانی و رشد گبر زنده یداس یکاستاز هورمون نفتالین 
ین ا به دنبال، این تحقیق است نشدهانجامکنوکارپوس 

است که بهترین تیمار را براي تکثیر رویشی کنوکارپوس 
  .کندشخص م

  هامواد و روش
  منطقۀ مورد بررسی

گلخانه واقع در نهالستان شهرداري  ،بررسیمکان مورد 
بهبهان (جنوب شرقی استان خوزستان) بود. عرض 

 و 33˚ 38΄ 53˝ یببه ترتشمالی و طول شرقی منطقه 
. متوسط است 50˚ 10΄ 25˝ و 50˚ 9΄ 37˝، 30˚ 39΄ 38˝

ایستگاه هواشناسی درجه حرارت سالیانه طبق آمار 
گراد است. بر درجه سانتی 85/28شهرستان بهبهان 

دومارتن این منطقه داراي  یسالخشکاساس ضریب 
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خشک و بر اساس ضریب آمبرژه جزء هواي نیمهوآب
 ,.Basiri et al(خشک است  يوهواآبمناطقی با 

2011.(  
  روش پژوهش

 ريیگقلمههاي مختلف ثیر تیمارهاي نوع قلمه، زمانأت
مانی و ) بر زندهNAA( یداس یکاستنفتالین و هورمون 
) .Conocarpus erectus Lهاي کنوکارپوس (رشد قلمه

. قرار گرفتمورد بررسی  1392در زمستان و اوایل بهار 
اند از: نوع قلمه در سه تیمارها در این پژوهش عبارت

 ريیقلمه گ)، زمان خشبی و علفیخشبی، نیمهسطح (
فروردین) و تیمار هورمون  20اسفند و  20در دو سطح (

در دو سطح (با هورمون و بدون هورمون) بودند. این 
بر  )3×2×2آزمایش در قالب طرح فاکتوریل سه عامله (

قلمه  30تصادفی در چهار تکرار و تعداد  پایه طرح کامالً
در طی انجام . با این توضیح که اجرا شددر هر تکرار 

خشبی (از تیمار نوع قلمه) از بین هاي نیمهقلمهآزمایش 
 ×2×2عامله ( سهرفتند؛ قالب طرح، به طرح فاکتوریل 

  .یافت تغییرتصادفی  کامالً) بر پایه طرح 2
هاي مادري موجود در نهالستان شهرداري از پایه

بهبهان که از رشد رویشی یکنواختی برخوردار بودند، 
 8-10متر) و خشبی (میلی 2-3هاي علفی (قطر قلمه
هاي خشبی از . براي تهیه قلمهشدند یهتهمتر) میلی

هاي هاي علفی از شاخهو براي قلمه سالهیکهاي شاخه
-منظور آبیاري از سیستم مه. بهاستفاده شدسال جاري 

ها در دقیقه و شب 45که روزها در هر  استفاده شدپاش 
 .شد یمتنظثانیه  20پاشش  زمانبه مدتهر یک ساعت 

-سانتی ۀدرج 22±1دماي گلخانه در طول روز  اندازة

. در شد یمتنظگراد سانتی ۀدرج 19±1گراد و در شب 
ه ک استفاده شداي هش از بستر کاشت ماسهاین پژو

و  . برش پایینشد یضدعفونتوسط بنومیل دو در هزار 
متر با اولین جوانه سانتی 1-2که  یبه صورتباالي قلمه 

جلوگیري از  براي. زده شدباشد، مورب فاصله داشته 

دقیقه در محلول  10 به مدتها هاي قارچی قلمهعفونت
. انتهاي داده شدندلیتر قرار  10گرم در میلی 150بنومیل 

متر به هورمون نفتالین نتیسا 2 حدوداً به طولها قلمه
گرم در لیتر آغشته و میلی 500به غلظت  یداس یکاست

 . مجموع طول دورهاشته شدندکسپس در بستر کاشت 
گیري در این اندازهماه بود. صفات مورد 2آزمایش 

اند از: تعداد برگ، طول شاخساره، پژوهش عبارت
ریشه، وزن خشک شاخساره و  تروزنشاخساره،  تروزن

، تعداد ریشه، قطر ریشه و طول ریشه یشهرخشکوزن 
 ههرگونو  شده شستهها گیري، قلمهقبل از اندازه. است

هاي الزم گیري و شمارش. اندازهشد جدااز آن  واليگل
و وزن  تروزنقطر، تعداد،  بررسی صفات طول، براي

دار شده هاي ریشهو شاخساره روي قلمه ریشهخشک
کش طول ریشه و شاخساره با خط .شد انجام موردنظر
د. ش گیريدهم اندازهمتر و تا دقت یکسانتی برحسب

شد.  ريگیمتر اندازهکولیس برحسب میلیقطر ریشه با 
وزن خشک و تر ریشه و شاخساره با ترازوي دیجیتال 

 شد. گیريبرحسب گرم تا دقت سه رقم اعشار اندازه
 105 ها در آونریشه، ریشه تروزنگیري پس از اندازه
 ساعت خشک و توزین 4گراد براي مدت درجه سانتی

تعداد برگ و  .شد محاسبهها شده و وزن خشک ریشه
  ریشه نیز مورد شمارش قرار گرفت.

  هاداده وتحلیلیهتجز
نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده وتحلیلیهتجز
-Kolmgorov . با استفاده از آزمونانجام شد 18

Smirnov ها مورد بررسی قرار گرفت. نرمال بودن داده
گانه از آزمون دانکن در سطح خطاي براي مقایسات چند

  .شد استفاده پنج درصد

 نتایج

شده گیريواریانس متغیرهاي اندازه وتحلیلیهتجز
دار نوع قلمه بر طول ریشه، تعداد ثیر معنیأت ةدهندنشان
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و خشک شاخساره، طول شاخساره، تعداد  تروزنریشه، 
درصد بود.  95مانی در سطح اطمینان برگ و درصد زنده

دار هورمون بر وزن خشک شاخساره، طول اثر معنی
درصد  95مانی در سطح اطمینان شاخساره و درصد زنده
داري طور معنیبه یريگ -قلمهمشاهده شد. زمان 

و خشک  تروزنهاي قطر ریشه، طول ریشه، مشخصه
-شاخساره، طول شاخساره، تعداد برگ و درصد زنده

. اثر متقابل نوع )>05/0P(داد ثیر قرارأمانی را تحت ت
مانی در و درصد زنده قلمه و هورمون بر تعداد ریشه

دار شد. اثر متقابل نوع درصد معنی 95سطح اطمینان 
بر صفات طول ریشه، تعداد  یريگقلمهقلمه و زمان 

درصد  95مانی در سطح اطمینان برگ و درصد زنده
  ).1(جدول  شددار معنی

نتایج مقایسه میانگین سطوح اثر اصلی عوامل مورد 
هاي خشبی داراي بیشترین که قلمه نشان داد بررسی

و خشک شاخساره، طول  تروزنمقدار طول ریشه، 
اما تعداد ریشه و درصد  ،شاخساره و تعداد برگ بودند

هاي علفی بیشتر از خشبی بود. وزن مانی در قلمهزنده
مانی در ه و درصد زندهخشک شاخساره، طول شاخسار

هاي بدون هورمون بیشتر از با هورمون بود. قلمه
و خشک شاخساره،  تروزنبیشترین مقدار طول ریشه، 

شده در هاي گرفتهطول شاخساره، تعداد برگ در قلمه
 مانی درفروردین و حداکثر قطر ریشه و درصد زنده 20

 (جدول مشاهده شداسفند  20شده در هاي گرفتهقلمه
2.(  

 اثرهايطبق نتایج حاصله از مقایسه میانگین 
هاي علفی با هورمون (شکل متقابل، تعداد ریشه در قلمه

هاي علفی بدون هورمون مانی در قلمه) و درصد زنده1
). طول 2شکل بیشتر از دیگر تیمارهاي ترکیبی بود (

ر شده دهاي خشبی گرفتهریشه و تعداد برگ در قلمه
-مانی در قلمهو درصد زنده )4و  3فروردین (شکل  20

اسفند بیشترین مقدار بود  20شده در هاي علفی گرفته
  ).5(شکل 

 
  اثر متقابل هورمون و نوع قلمه بر تعداد ریشه -1شکل 

Figure 1. The interaction effect of hormone and cutting type on root number 
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  هاي گونه کنوکارپوسگیري شده در قلمهها بر روي صفات اندازه، نوع قلمه، تیمار هورمون و اثرهاي متقابل آنیريگقلمهتجزیه واریانس اثر زمان  -1جدول 
Table 1. Analysis of variance for the effect of cutting time, cutting type, hormone treatment and their interaction on measured characteristics of Conocarpus 

erectus L. cuttings 
  میانگین مربعات
Mean Square   وزن

  یشهرخشک
  (گرم)

Root dry 
weight 

(gr)  

 تروزن
  شاخساره
  (گرم)

Shoot fresh 
weight (gr)  

وزن خشک 
  شاخساره
  (گرم)

Shoot dry 
weight (gr)  

  تعداد ریشه
Root 

number  

  طول ریشه
  )متر(سانتی

Root 
length 
(cm)  

  قطر ریشه
  متر)(میلی

Root 
diameter 

(mm)  

  منابع تغییرات
Source of variation  

مانی زنده
  )درصد(

Survival 
(%) 

  تعداد برگ
Leaf 

number  

طول 
  شاخساره

  متر)(سانتی
Shoot 
length 
(cm)  

  ریشه تروزن
  (گرم)

Root fresh 
weight (gr)  

168.57*  5889/11*  513.7*  0.045ns  0.001ns  45.85*  1.42*  96.19* 204.5* 0.116ns 
  نوع قلمه

Cutting type 

32.28*  32.19ns  133.5*  0.009ns  0.0009ns  2.8ns  0.195*  11.12ns 5.4ns 0.680ns 
  هورمون

Hormone 

60.07*  1936* 161.02*  0.005ns  0.009ns  24.3*  0.402*  0.634ns 148.2* 4.72* 
  گیريقلمه زمان

Cutting time 

37.78*  40.7ns  85.5ns  0.08ns  0.001ns  1.22ns  0.02ns 51.35*  2.42ns 0.123ns 
  هورمون × نوع قلمه

cutting type ×  Hormone 

23.14*  1170.2*  49.81ns  0.0006ns  0.0002ns  3.73ns  0.079ns  7.72ns  50.8* 0.60ns 
  گیريزمان قلمه × نوع قلمه

Cutting type ×  Cutting time 

0.286ns  4.5ns  60.3ns  0.056ns  0.005ns  2.22ns  0.063ns  0.903ns 8.36ns 0.143ns 
  گیريهورمون*زمان قلمه

Hormone ×  Cutting time 

1.78ns  49.93ns 32.8ns 0.002ns 0.003ns 0.616ns  0.081ns 0.04ns 1.45ns 0.125ns 
  گیرينوع قلمه*هورمون*زمان قلمه

Cutting type×Hormone×Cutting time 

10  23.02  30  0.029  0.003  0.993  0.027  6.36 7.12  0.374  
  خطا

Error 
  دارغیر معنی :ns، داري در سطح پنج درصدمعنی: *

*: Significant at 5% level, ns: not significant 
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مانیاثر متقابل هورمون و نوع قلمه بر درصد زنده -2شکل   

Figure 2. The interaction effect of hormone and cutting type on survival (%) 
 

 
 بر طول ریشه یريقلمه گاثر متقابل نوع قلمه و زمان  -3شکل 

Figure3. The interaction effect of cutting type and cutting time on root length 
 

 
  بر تعداد برگ یريقلمه گاثر متقابل نوع قلمه و زمان  -4شکل 

Figure 4. The interaction effect of cutting type and cutting time on leaf number  
 

39

19

80

21

0

20

40

60

80

100

علفی خشبی

انی
ه م

زند
صد 

در
Su

rv
iv

al
 (%

)

نوع قلمه
Cutting type

با هورمون بدون هورمون

HardwoodSoftwood

Without hormoneWith hormone

4.67
5.12

7.55
9.5

0

5

10

اسفند 20 فروردین 20

شه 
 ری

ول
ط

)
تی

سان
 

)متر Ro
ot

 le
ng

th
 (c

m
)

زمان قلمه گیري
Cutting time

علفی خشبی

9 April11 March

Softwood Hardwood

5.16

19.85

7.25

38

0

20

40

اسفند 20 فروردین 20

رگ
اد ب

عد
ت

Le
af

 n
um

be
r

زمان قلمه گیري
Cutting time

علفی خشبی

9 April11 March

HardwoodSoftwood



 ).Conocarpus erectus L( کنوکارپوس گونه هايقلمه رشد و مانیزنده بر هورمون و قلمه نوع گیري،قلمه زمان تأثیر

45 

 

  
 مانیبر درصد زنده یريقلمه گاثر متقابل نوع قلمه و زمان  -5شکل 

Figure 5. The interaction effect of cutting type and cutting time on survival (%) 
  

هاي شده در قلمهگیرياندازه اصلی تیمارهاي نوع قلمه، هورمون و زمان کاشت براي صفاتمقایسه میانگین اثر  -2جدول 
  گونه کنوکارپوس

Table 2. Average comparison the main effects of treatments cutting type, hormone and cutting time for 
the measured characteristics of Conocarpus erectus L. cuttings 

مانی زنده
 )درصد(

Survival 
(%)  

تعداد 
 برگ
Leaf 

number  

طول 
شاخساره 

-(سانتی

 متر)
Shoot 
length 
(cm)  

وزن 
خشک 
ریشه 
 (گرم)
Root 
dry 

weight 
(gr)  

 تروزن
شاخساره 

 (گرم)
Shoot 
fresh 

weight 
(gr)  

وزن 
خشک 

شاخساره 
 (گرم)
Shoot 

dry 
weight 

(gr)  

تعداد 
 ریشه
Root 

number  

طول 
ریشه 
-(سانتی

 متر)
Root 

length 
(cm)  

قطر ریشه 
 متر)(میلی

Root 
diameter 

(mm)  

 تیمار
Treatment  

58.75 a 6.17 b 6.17 b 0.06 a 0.61 b 0.10 b 4.12 a 4.83 b 1.58 a 
 قلمه علفی
Softwood 

cutting 

21.33 b 26.66 a 16.50 a 0.08 a 3.00 a 0.50 a 2.06 b 8.29 a 1.53 a 
خشبی قلمه  

Hardwood 
cutting 

51.25 a 8.21 a 9.72 a 0.07 a 1.39 a 0.24 a 5.68 a 5.46 a 1.63a 

بدون 
 هورمون

Without 
hormone 

33.33 b 8.16 a 6.24 b 0.06 a 1.43 a 0.11 b 5.62 a 5.45 a 1.59 a 
 با هورمون

With 
hormone 

31.31 a 8.79 b 7.64 b 0.06 a 0.85 b 0.16 b 4.00 a 5.18 b 1.72 a 
اسفند 20  

March 11 

26.60 b 13.57 a 9.69 a 0.07 a 1.57 a 0.24 a 4.06 a 6.00 a 1.28 b 
فروردین 20  

April 9 

  دار در سطح پنج درصد است.دهندة تفاوت معنیدر هر ستون نشان یرمشابهغحروف 
Dissimilar alphabetical letters in a column indicates a significant difference at 5% level. 
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  بحث
هاي جنسی گونههاي اصلی که در تکثیر غیرعاملاز 

اشاره  یريگقلمهتوان به زمان گذار است، میأثیرگیاهی ت
). نتایج اثر اصلی تیمار زمان MacDonahd, 2000( کرد
شده در هاي گرفتهکه قلمه نشان داد یريگقلمه

داراي بیشترین مقدار صفات رویشی از  ماهینفرورد
و خشک شاخساره، طول ریشه، طول  تروزن یلقب

 مانی و قطراما درصد زنده ،شاخساره و تعداد برگ بودند
ود. در بیشتر ب اسفندماهشده در هاي گرفتهریشه در قلمه

اوایل فصل بهار که مصادف با اوج رشد رویشی گیاهان 
تر و همچنین شرایط هاي مریستمی فعالاست، بافت

یاه هاي گمحیطی و داخلی براي افزایش فعالیت بافت
). Aboutalebi and Tafazoli, 2006( استتر مناسب

هایی که در این زمان موفق به در این پژوهش نیز قلمه
تري زایی شدند از صفات رویشی مطلوبریشه

-هوا در فصل بهار جوانه گرم شدنبرخوردار بودند. با 

و شروع به باز شدن ناگهانی  شدهیکتحرهاي خفته 
 نشده استدار اینکه قلمه هنوز ریشه علتبهکنند و می

ها برساند؛ از همین رو تواند مواد الزم را به جوانهنمی
 ,.Farhadi et alکند (می خشک شدنقلمه شروع به 

 اهمینفروردهایی که در ). در این پژوهش نیز قلمه2007
مانی کمتري نسبت به بودند داراي زنده کاشته شده

هاي عاملشده از دیگر نوع قلمه استفادهبودند.  اسفندماه
زایی و تولید شاخساره است گذار بر ریشهأثیرت
)Hartmann et al., 1997 اصلی تیمار نوع ). نتایج اثر

هاي خشبی داراي بیشترین قلمه روشن ساخت که قلمه
و  تروزنتعداد برگ، طول شاخساره، طول ریشه و 

-خشک شاخساره بودند، اما تعداد ریشه و درصد زنده

هاي علفی بیشتر بود. از دالیلی که براي مانی در قلمه
ر تهاي درشتتوان ذکر کرد این است که قلمهاین امر می

 ,.OuYang et al( هستندراي مواد غذایی بیشتري دا

 دارمقآن بر  شدن یچوب) و با افزایش قطر قلمه و 2015

 De Andres etشود (ذخیره کربوهیدرات آن افزوده می

al., 1999قلمه ظرفیت آن را براي  ة). در واقع انداز
کند؛ که این مواد غذایی ذخیره مواد غذایی تعیین می

هاي جدید در طی تکثیر ، ساقه و برگهابراي رشد ریشه
 نشان داد). نتایج Lealkey et al., 1994( استضروري 
 مانی بیشتري نسبتهاي علفی داراي درصد زندهکه قلمه
 تواند کاهشهاي خشبی بودند. علت این امر میبه قلمه
اي هتر نسبت به قلمههاي درشتتنفس در قلمه مقدار

ت است بیشتر باف شدن یچوبریزتر باشد؛ که پیامدي از 
)Lealkey et al., 1994 تحقیق). نتایج این پژوهش با 
)Modanloo et al., 2008 (کند.نیز مطابقت می  

یل زایی و تشکنقش اساسی اکسین در القاي ریشه
 ؛ بدین معنی که اکسین براست شدهاثباتآغازنده ریشه 

ها زایی قلمهروي سرعت و افزایش درصد ریشه
). نتایج اثر Kasim and Rayya, 2009یرگذار است (أثت

هاي بدون که قلمه نشان داداصلی تیمار هورمون 
مانی، طول هورمون داراي بیشترین درصد زنده
که دلیل آن  شاخساره و وزن خشک شاخساره بودند

ن استفاده از هورمون نفتالی که موضوع باشد اینتواند می
تواند باال میهاي ) در غلظتNAA( یداس یکاست

زایی و تولید شاخساره موجب اثر بازدارندگی بر ریشه
 ,Bhattacharjee and Balakrishna( شوددر قلمه 

 Rana andهاي (نتایج این پژوهش با یافته). 1986

Sood, 2012در اثر متقابل نوع قلمه کند. ) مطابقت می
هاي علفی بدون مانی در قلمهو هورمون درصد زنده

با توجه به وجود هورمون داراي بیشترین مقدار بود. 
ین ها با اکسهاي علفی، تیمار آناکسین طبیعی در قلمه

تعادل هورمونی گیاه شده و اثر  برهم زدن سببخارجی 
اما در مورد تعداد ؛ داشته استها مانی قلمهمنفی بر زنده

جب هاي بیشتر هورمون موریشه استفاده از غلظت
 Alizadeh andشود (افزایش تعداد ریشه می

Gregorian, 2002 ،(هاي تعداد ریشه در قلمه رواز این
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ر اثر . دبوده استعلفی با هورمون داراي بیشترین مقدار 
د طول ریشه و تعدا یريگ -قلمهمتقابل نوع قلمه و زمان 

فروردین  20شده در هاي خشبی گرفتهبرگ در قلمه
وان تبود. از دالیلی که براي این امر میبیشترین مقدار 

ماه که اوج رشد ذکر کرد این است که در فروردین
رویشی گیاه است و شرایط محیطی و داخلی براي رشد 

 گیري از کربوهیدرات، گیاه با بهرهاستتر گیاه مناسب
هاي خشبی موجب شده در قلمهو مواد غذایی ذخیره

ا ب ازآنجاکه. ه استشدافزایش طول ریشه و تعداد برگ 
-تنفس قلمه کاسته می مقداربافت قلمه از  شدن یچوب

تواند موجب هوا در فصل بهار می گرم شدنشود و 

 درصد رواز این، شودهاي خفته تحریک ناگهانی جوانه
اسفند  20شده در هاي علفی گرفتهمانی در قلمهزنده

  .بوده استداراي بیشترین مقدار 
  گیري کلینتیجه

هاي که قلمه نشان دادنتایج این پژوهش  یطورکلبه
 ندماهاسفشده در گرفته و هورموناستفاده از علفی بدون 
راي مانی بمانی بیشتري بودند و صفت زندهداراي زنده
ها در نهالستان داراي اهمیت زیادي است، کاشت قلمه

-ده از قلمهاستفا کنوکارپوس براي تکثیر گونه بنابراین

 استفاده ازبدون و  اسفندماهشده در گرفتههاي علفی 
  .شودپیشنهاد می )NAA( یداس یکاستنفتالین هورمون 

References 
- Aboutalebi, A. & E. Tafazoli, 2006. Effects of 

cutting time and auxin on rooting of sweet 
lime (Citrus limetta L.), Journal of 
Agricultural Sciences and Natural 
Resources, 13(5): 29-37. (In Persian) 

- Alizadeh, A. A. & V. Gregorian, 2002. Rooting 
assessment of semi-hard wood cuttings of 
Almond × Peach hybrid under mist condition, 
Iranian Journal of Horticultural Science and 
Tecnology, 2(3-4): 143-154. (In Persian) 

- Ayoub, N. A., 2010. A trimethoxyellagic acid 
glucuronide from Conocarpus erectus leaves: 
Isolation, characterization and assay of 
antioxidant capacity, Pharmaceutical 
Biology, 48(3): 328-332. 

- Basiri, R., H. Taleshi, J. Poorrezaee, S. M. 
Hassani & R. Gharehghani, 2011. Flora, life 
form and chorotypes of plants in river forest 
Behbahan, Iran, Middle-East Journal of 
Scientific Research, 9(2): 246-252. 

- Bhattacharjee, S. K. & M. Balakrishna, 1986. 
Standardization of propagation of Hibiscus 
rosa-sinensis Linn. from stem cuttings, 
South Indian Horticulture (India), 34:158-
166. 

- De Andres, E. F., J. Alegre, J. L. Tenorio, M. 
Manzanres, F. J. Sanchez & L. Ayerbe, 1999. 
Vegetative propagation of Clutea 
arborescens. L a multipurpouse leguminous 
shrub of semiarid climates, Agroforestry 
Systems, 46(2): 113-121. 

 
 
 

- Farhadi, M., H. Heidari, M. Sharifani & A. 
Kohrokhi, 2007. Influence of cutting time of 
stem and medium on rooting of maple (Acer 
velutinum Boiss.), Iranian Journal of Natural 
Resources, 60(2): 505-515. (In Persian) 

- Hartmann, H. T., D. E. Kester & F. T. Davies, 
1990. Plant propagation, principles and 
practices, 4th edition. Prentice-Hall Press, 230 
p. 

- Hartmann, H. T., D. E. Kester, F. T. Davies & 
R. L. Geneve, 1997. Plant propagation, 
principles and practices, 6th edition. Prentice-
Hall Press, 400 p. 

- Hernandez, C. T. & G. D. L. L. Espino, 1999. 
Ecologia, produccion y aprovechamientodel 
mangle Conocarpus erectus L., en barra de 
tecoanapa guerrero, mexico, Biotropica, 
31(1): 121-134. 

- Ibironke, A., 2013. The effects of cutting types 
and length on rooting of Duranta Repens in 
the nursery, Global Journal of Human-Social 
Science Research, 13(3): 1-5. 

- Kasim, N. E., M. S. Abou Rayya, M. A. 
Shaheen, T. A. Yehia & E. L. Ali, 2009. 
Effect of different collection times and some 
treatments on rooting and chemical in 
terminal constituents of bitter almond hard 
wood cutting, Research Journal of 
Agriculture and Biological Sciences, 5(2): 
116-122. 

- Koneshloo, H., 2001. Afforestation in arid 
areas, second edition. Publishing Research 
Institute of Forests and Rangelands, Tehran, 
400 p. (In Persian) 



1، شماره 3پژوهش و توسعه جنگل، جلد  پژوهشی - علمی فصلنامۀ  

48 

 

- Lealkey, R. R. B., A. C. Newton & J. M. P. 
Dick, 1994. Capture of genetic variation by 
vegetative propagation: processes 
determining success. In: Lealkey, R. R. B. & 
A. C. Newton (Eds.), Tropical tree: The 
potential for domestication and the rebuilding 
of forest resources. pp. 72-83. 

- MacDonald, B., 2000. Practical woody plant 
propagation for nursery growers, second 
edition. Timber Press, 330 p. 

- Modanloo, S., H. Jalilvand & M. Hoseini Nasr, 
2008. Stimulation of rooting of Taxus 
baccata according to the kind of cutting and 
KIBA regulator treatment, Iranian Journal of 
Forest and Poplar Research, 16(2): 176-185. 
(In Persian) 

- Nelson, G., 1996. The Shrubs and Woody 
Vines of Florida: a reference and field guide, 
4th edition. Pineapple Press, 300 p. 

- OuYang, F., J. Wang & Y. Li, 2015. Effects of 
cutting size and exogenous hormone 
treatment on rooting of shoot cuttings in 
Norway spruce [Piceaabies (L.) Karst.], New 
Forests, 46(1): 91-105. 

- Rana, R. S. & K. K. Sood, 2012. Effect of 
cutting diameter and hormonal application on 
the propagation of Ficus roxburghii Wall. 

Through branch cuttings, Annals of forest 
research, 55(1): 69-84. 

- Ruchala, S. L., D. Ziiang & W. Mitchhl, 2002. 
Improving vegetative propagation techniques 
of sweet fern (Comptonia peregrina). 
Proceedings of the International Plant 
Propagators' Society, 52: 381-387. 

- Saglam, A. C., S. Yaver, I. Başer & L. Cinkiliç, 
2014. The effects of different hormones and 
their doses on rooting of stem cuttings in 
Anatolian sage (Salvia Fruticosa Mill.), 
ApcbeeProcedia, 8: 348-353. 

- Sax, K., 1962. Aspects of aging in plants, 
Annual Review of Plant Physiology, 13(1): 
489-506. 

- Swamy, S. L., S. Puri & A. K. Singh, 2002. 
Effect of auxins (IBA and NAA) and season 
on rooting of juvenile and mature hardwood 
cuttings of Robinia pseudoacacia and 
Grewia optiva, New Forests, 23(2): 143-157. 

- Tchinda, N. D., H. J. C. M. Messi, G. 
Nzweundji, N. Tsabang, B. Dongmo, D. 
Oumar, P. A. Tarkang, A. Caver & D. O. 
Ndoumou, 2013. Improving propagation 
methods of Ricinodendron heudelotti Baill. 
from cuttings, South African Journal of 
Botany, 88: 3-9. 

      



Journal of Forest Research and Development, Vol. 3, No. 1, 2017 

49 
 

 
The effect of cutting time, cutting type and hormone on survival and growth cuttings of 

Conocarpus erectus L. 
  

 
L. Zakipour1, R. Basiri2, V. Etemad3, Gh. Ghasempour4 and F. Agvan*1 

1- M. Sc. of Forest Ecology and Silviculture, Faculty of Natural Resources, Khatam Alanbia University of 
Technology, Behbahan, I.R. Iran. 
2- Associate professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Khatam Alanbia University of 
Technology, Behbahan, I.R. Iran. 
3- Associate professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, I.R. Iran. 
4- M. Sc of Horticultural Science, Behbahan municipalities, Behbahan, I.R. Iran. 

 
Received: 31.01.2017  Accepted: 22.05.2017 
  
Abstract 
Conocarpus with the scientific name Conocarpus erectus L. is an ornamental shrub that in this study the 
effect of the treatments: the cuttings type (Hardwood, Semi-hardwood and Herbaceous), cutting time 
(March 11, April 9) and Naphthalene Acetic Acid (with/without hormone) on survival and growth 
cuttings of Conocarpus erectus L. were studied. This study by using a factorial design based on 
completely randomized design with 4 replication and 30 cuttings per treatment in Behbahan 
municipality’s greenhouse was conducted. The results showed that cuttings planted in April 9 had the 
highest of vegetative traits such as: shoot wet and dry weight, root length, shoot length and number of 
leaf but survival percent and root diameter has the highest in cuttings planted in March 11. Hardwood 
cuttings had the highest number of leaf, shoot length, root length, shoot wet and dry weight. Soft wood 
cuttings had the highest survival percent and number of roots. Hormone-free cuttings had the highest 
survival percent, shoot length, shoot dry weight. The best result was observed in softwood cuttings 
without hormone that planted in March 11. 

Keywords: Asexual reproduction, Behbahan, Cutting time, Naphthalene Acetic Acid, Softwood 
cuttings. 
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