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  چکیده
براي مطالعه اثر موقعیت ساقه گیاه الکی بامبو و سطوح مختلف اسید بوریک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً        

 Aفاکتور  . در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزي،دانشگاه زنجان در سه تکرار به اجراء  در آمد 1386ل ساتصادفی در 
اسید بوریک در چهار  Bو فاکتور   ) نزدیک پیچ انتهایی= a8و  ... نزدیک ریشه، = a1(  موقعیت ساقه درهشت سطح  شامل
قلمه ها پس از آماده شدن تیمار هاي اسید بوریک . می باشد) پی پی ام  25برابر   b4و  b1- 0  ،b2 – 15  ،b3 – 20( سطح 

روز نگهداري  72به مدت )  بطریهاي پالستیکی شیر پاکبان(تیمار، در داخل آب  ساعت درآنها تیمار شده و بعد از 48به مدت 
تجزیه شده و  MSTAT-Cدر فاصله تیمار در صد    ریشه زایی و تعداد ریشه یادداشت برداري شده و نتایج با نرم افزار . شدند

دند که هر دو  موقعیت ساقه ي مورد استفاده براي نتایج آنالیز نشان دا. میانگین ها با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند
بهترین .در شروع تشکیل ریشه و مقدار و در صد آن بودند )  =p% 1( تهیه قلمه و اسید بوریک داراي تاثیر معنی داري

  .پی پی ام بود 25موقعیت ساقه در مجاورت پیچ و مناسب ترین غلظت اسید بوریک 
  

  .مه، اسید بوریک، موقعیت قلمه و تعداد ریشهالکی بامبو، نوع قل :کلمات کلیدي
  

  مقدمه                                                                                                            
 Belgian:سه ، داراي نامهاي متعد د از جمله از خانواده آگاوا )Dracaena sanderiana(الکی بامبو با نام علمی       

Evergreen Ribbon Plant ,Ribbon Dracaena,Lucky Bamboo  می باشد،ولی این گیاه زینتی را بیشتر به نام الکی
این گیاه برخالف نام با مبو که نامیده می شود از جنس دراسنا بوده و ارتباطی با بامبو هاي واقعی . بامبو می شناسند

الکی بامبو ).1388شامحمدي و همکاران ،(ز نظر شباهت آن به نی بامبو می باشدعلت نامگذاري گیاه به الکی بامبو فقط ا.ندارد
هر ساله میلیون ها شاخه الکی بامبو با خروج ارز از . سمبل شانس بوده و مردم آنرا به علت رشد سریع و زیاد اش می پسندند

گران بودن آن می باشد که تنها راه از مشکالت الکی بامبو ). 1388شامحمدي وهمکاران،(کشور ها خریداري می شود    
در ادبیات در باره تکثیر گیاه الکی بامبو اطالعات کمی وجود دارد ولی . تکثیر رویشی ا ین گیاه از طریق قلمه ساقه است

یر الکی در گزارش خود در تکث) 1386(محمدي و شهیدي). 2000سیار و جالو تجوت،(ال از قلمه ساقه استفاده می شود معمو
محمدي و ا .پی پی ام را براي ریشه زایی بهتر توصیه می کنند 300بامبو ،تیمار قلمه ها را با نفتالین استیک اسید  با غلظت 

پی پی ام را  200)پی پی ام 300و  100،200(در بررسی ا ثر غلظت هاي مختلف نفتالین استیک اسید)1386(برا هیمی 
و غلظت هاي )ریشه دار و بدون ریشه (در بررسی نوع قلمه ساقه 1388دي و همکاران،شامحم. بهترین تیمار معرفی کردند

به این نتیجه رسید ند که بیشترین تعداد ریشه در غلظت )پی پی ام  400و  0،100،200،300(مختلف نفتالین استیک ا سید 
ثیر استریل شیمیایی و تیمار با غلظت در بررسی تا)2004(پوش پامالی و همکاران.پی پی ام  قلمه بدون برگ د یده شد 100

هاي مختلف ایندول بوتیریک اسید مشاهده کردند  که هر دوي استریل سازي و هورمون باعث افزایش معنی دار طول ریشه 
 2000ماده شیمیایی فیزان بهترین ماده استریل کننده بستر و ا یندول استیک  با غلظت . در قلمه هاي الکی بامبو می شود
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در ا ین  بررسی ا ثر موقعیت ساقه مورد براي تهیه قلمه و غلظت هاي مختلف اسید بوریک در . ام تشخیص داده شدپی پی 
   . ریشه زایی قلمه ها مورد مطالعه قرار می گیرد

  
  هامواد وروش

براي بررسی تاثیر موقعیت ساقه وا ثر غلظت هاي مختلف اسید بوریک در ریشه زایی قلمه هاي الکی بامبو آزمایش      
تکرار طراحی و در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزي  دانشگاه زنجان در سال  7فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در 

فاکتور ) نزد یک جوانه انتهایی=a8نزد یک ریشه و =a1( سطح 8در )عیت ساقهموق( Aفاکتور :فاکتور ها شامل. ا جرا شد 1386
B         در چهار سطح)  b1 -0  ،b2- 15  ،b3 - 20  وb4 – 25  پس از تهیه قلمه ها و محلول هاي اسید .بود) پی پی ام

در داخل آب با )روز 72(آزما یش ساعت در محلول هاي اسید بوریک تیمار شده و بعد تا آخر 48بوریک، ا بتدا آنها به مدت 
داده ها با استفاده ا ز نرم افزار آماري . در پایان آزما یش در صد ریشه زایی تعیین گردید.سانتیمتر نگهداري شد ند 5عمق 

MSTAT-C ضریب همبستگی بین موقعیت قلمه هاي بدست آمده از .تجزیه شده و میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه شد
  .بامبو و غلظت هاي اسید بوریک نیز تعیین گرد یدساقه الکی 

  
  نتایج وبحث

بر اساس موقعیت قلمه ) 1شکل(بررسی نتایج حاصله. براي بررسی نتایج این پروژه از دو نگاه می توان به قضیه نگریست       
ده و قطعات نزدیک به بو) نزدیک به پیچ ( 8تا  5ها ، همانطور که پیداست باالترین درصد پاسخ دهی مربوط به موقعیت هاي 

بر اساس غلظت اسید بوریک در چهار  2از منظر دیگر بررسی نتایج طبق شکل .ریشه پاسخ معنی داري از خود نشان ندادند
در . در این آزمایش از شاهد هیچ پاسخی گرفته نشد و تمام قلمه هاي موجود از بین رفتند. سطح در نظر گرفته شده می باشد

که تولید ریشه کردند نتایج بهتري گرفته  8تا  5نتایج یکسانی نشان دادند و از قطعات  5تا  1مه هاي پی پی ام قل 15غلظت 
پی  25بهترین نتایج را به خود اختصاص دادند و در  8تا  5پی پی ام افزایش داده شد قطعات  20به  15وقتی غلظت از .شد

     .ت نزدیک به پیچ بهترین نتایج را از آن خود کردندپی ام پاسخ در تمامی قلمه ها مثبت بوده ولی باز هم قطعا
  

 
  مقایسه میانگین ریشه دهی بر اساس موقعیت قلمه ها-1شکل
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  مقایسه میانگین جوانه زنی بر اساس غلظت اسید بوریک - 2شکل 

  
  نتیجه گیري کلی 

تري برخودارند و هرچه قلمه با مشاهده اشکال فوق چنین بر می آید که قطعات نزدیک ریشه از درصد پاسخ دهی کم     
مسن تر باشد پاسخ دهی نیز کاهش می یابد اما با افزایش ماده تنظیم کننده رشد نتایج قابل قبول تري از خود بروز می دهند، 

از درصد پاسخ دهی باالتري برخوردار بوده و با افزایش غلظت ماده تنظیم کننده رشد ) نزدیک به پیچ(ولی قلمه هاي جوان
  . سخ دهی بیشتري را از آن خود کردنددرصد پا
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