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  چكيده

دليل مشكالت موجود در زادآوري و تجديد حيات طبيعي در توليد انبوه  هبا توجه به اهميت و جايگاه ارس در ايران و ب
بنابراين شناخت و كاربرد تيمارهاي  .اي دارد اهميت ويژهآن همراه تكثير جنسي  بهنهالهاي اين گونه، تكثير رويشي اين گونه 

 افزايشمنظور  بهساله در يك دورة چهار .شدبسيار كارآمد با آنتواند در توليد نهال  ميآن زايي  مختلف براي افزايش ميزان ريشه
هاي ارس  قلمه. هاي آن بررسي شد زايي قلمه از طريق ريشه  Juniperus exelsa هاي آن، تكثير غير جنسي ارس ونهگ امكان تكثير

 تيمارهاي تهيه و پس ازو رويشگاه ارس سيراچال برز الدر فصل پاييز از درختان جوان و مسن موجود در مجتمع تحقيقاتي 
دو (، طول قلمه )هاي مختلف ندول بوتيريك اسيد و نفتالين استيك اسيد با غلظتيا( هورموني، )سفيد، قرمز و آبي(مختلف نوري 

، عصارة قلمة بيد و عصارة قلمة بيد توأم با آب اكسيژنة )بندي نرم و زبر دانه(بندي بستر كاشت قلمه  ، دانه)اندازة بزرگ و كوچك
افزار آماري  نتايج با نرم .قلمه كاشته شد 49هاي خردشده انجام و در هر كرت ها در قالب طرح كرت كاشت قلمه. كاشته شدند% 1

SAS  بندي بستر هر سه در سطح  نتايج نشان داد كه تيمارهاي نور، هورمون و دانه. تجزيه و تحليل و با روش دانكن آزمون شد
بندي نرم و  همچنين با آزمون دانكن، اثر متقابل نور سفيد در بستر با دانه. ر هستنددا معني% 5و تيمار اندازة قلمه در سطح %  1

قرار   Aگروهزايي در  ريشه بيشترين  با درصد 32/37زايي  با ميانگين ريشه ppm2500هورمون اندول بوتيريك اسيد با غلظت 
  . گرفت
  

  .هورمون ،نورتكثير غيرجنسي، بستر،  ،ارس: كليدي هاي واژه
  

  مقدمه
جنس  4فقط  ،برگان دنيا از مجموع متنوع سوزني

اند كه در  رو و بومي در ايران استقرار يافته صورت خود به
گونه  5با داشتن ) Juniperus ( ارسبين آنها جنس 

اين هاي  گونه. باشد اي را دارا مي بيشترين تنوع گونه
  سرد و مرطوب  و هواي  با آب  مختلف  جنس، در مناطق
 و از بين آنها مستقر هستند  خشك  تا سرد و نيمه

داشته و بعد  تري پراكنش وسيع   Juniperus exelsaگونه
هاي  بين گونهايران در از بنه بيشترين سطح پراكنش را در 

ارتفاعات در اين گونه  . دهد خود اختصاص مي بهدرختي 
گيرد  در مرز جنگل و مرتع قرار مي رود كه تا جايي باال مي

استقرار   قادر به  ديگري  چوبي  گونة  هيچ كه  نقاط  و در اين
. دهد مي  را شكل  اي و يا درختچه  درختي  پوشش ،نيست
  اي پايه  توان مي  ندرت به  هستند كه  مقاوم  چنان  درختان  اين
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  زدگي فيزيولوژيك و يا آفت ضعف   دليل به  كه  يافت
  زيستي  در شرايط  گونه  اين  هاي پايه  اغلب. باشد  خشكيده

و   اي صخره ًالكام  در بسترهاي  ،از جمله  بسيار فقيرانه
  فرسايش  خاك  رويي  پوشش  كه درحالي  اي واريزه  سنگ
  از جمله  ،ممكن  هر صورت  خود را به  موجوديت ،  يافته

 كروريعلي احمد ( اند كرده  حفظ  مورفولوژيك  با تغييرات
اهميت و ارزش چشمگير ديگر ).  1379، خوشنويس و

Juniperus excelsa زياد سن ،هاي درختي در بين گونه 
دهد قرنها عمر كرده  ديرزيستي آن است كه به آن اجازه مي

موارد . و پوشش پايداري را در مناطق جنگلي ايجاد نمايد
وجود هاي درختان كهنسال از اين گونه  بيشماري از توده

كه در سطح وسيع پوشش جنگلي خوبي را در  ددار
 ;1384 ،و همكاران خوشنويس( اند كوهستانها تشكيل داده

  ).1385 و همكاران، خوشنويس
 زياد، هاعواملي مانند دوره طوالني نهفتگي در بذر

درصد  شدنبودن ميزان بذرهاي پوك و مرده، باعث كم 
 .شوند هاي مختلف ارس مي زني در بذر گونه وانهج

 وبنابراين در توليد انبوه نهالهاي اين گونه، تكثير رويشي 
. (Ayan et al., 2004) اي دارند اهميت ويژهآن جنسي 

 تياحكايران طالعات زيست محيطي رويشگاههاي ارس م
از توقف و يا كافي نبودن تجديد حيات ارس در بسياري 

فوق، عوامل  عواملبر ه كه عالو دارداز رويشگاههاي آن 
ن فاصله بين سالهاي چراي دام، طوالني بودديگري مانند 

نيز در كم بودن تجديد حيات ) بذردهي دوره(بذرآوري 
 علت دو پايه بودن اين گونه تكثير هب.  اين گونه نقش دارند

پذير  جنسي امكان فقط از طريق غير آن نخبههاي نر  پايه
بودن سن ديرزيستي  زيادبا توجه به  ،از طرف ديگر. است

هاي كهنسال  در گونه ارس امكان تكثير برخي از پايه
ها و نيز از دست  نر بودن برخي از پايه علت بهارزشمند 

هاي ماده فقط از طريق  دادن قدرت باروري در پايه
،  خوشنويس و علي احمد كروري( غيرجنسي وجود دارد

روش  ،جنسي گياهانترين روش تكثير غيرمهم. )1379
در واقع قلمه قسمتهاي رويشي گياه . قلمه زدن است

در شرايط مناسب  شوند و قادرند هستند كه از آن جدا مي
. وجود آورند هگياه كاملي را ب ،با تشكيل قسمتهاي ديگر

ها از برگ، ريشه، ساقه و يا تركيبي از بخشهاي  قلمه
. شوند هاي برگدار گياه تهيه مي مختلف گياه مانند ساقه

ها بايد از درختان سالم و با خصوصيات مورد نظر  قلمه
   .)Dewayne et al., 1991(انتخاب شوند 
هاي ارس  هاي انواع گونه دار كردن قلمه براي ريشه

ها انجام  روي برخي گونهبر در دنيا  داري دامنهتحقيقات 
در  IBA هورمون استفاده ازثير أت نتايج بررسي. ستا هشد

هاي مختلف و تهيه قلمه از باال، وسط و پايين تاج  غلظت
در محيطي حاوي    J. excelsaهاي قلمه شدندار  در ريشه

گرم  4غلظت نشان داد كه  1به  2رليت و پيت به نسبت پ
دار بود  معني هاي ارس زايي قلمه بر ريشه IBAاز هورمون 

)(Rifaki et al., 2002 .طالعه تكثيرم  J. excelsa  از طريق
ها در دو  كشت بافت جوانه و قطعات جنيني شامل لپه

با اضافه   Morashige - Skoogو  Erikssonمحيط كشت 
بنزيل آمينو ( NAA ،BAPهاي مختلفي از  كردن غلظت

 1تيمار با صورت  در نشان داد كه IAAو  IBA، )پورين
گرم در ليتر  ميلي 5/0و  IBAگرم در ليتر از هورمون  ميلي
 .)Negussie, 1997( شوند مي دار ريشه ها قلمه، NAAاز 

آمده از سه كالسة سني  دست بههاي  تيمار قلمه
Juniperus procera  2/0، 1/0، 05/0، 0 هاي غلظتبا ،

نشان داد كه  IBAاز هورمون  % 3و  2، 6/1، 8/0، 4/0
ثير را در أبيشترين ت IBAاز هورمون % 2/0غلظت 

  .)Negash, 2002(زايي داشت   ريشه
ايندول در بررسي ديگري اثر محيط كاشت و هورمون  

هاي  قلمه زايي ريشهاي بر  بوتيريك اسيد در شرايط گلخانه
Juniperus foetidissima J. oxycedrus,  J. communis, 

J. Sabina,  وJ. excelsa  دهنده  نتايج نشان. مطالعه شد
اما  ،ايي بودز و هورمون بر ميزان ريشه ثير محيطأعدم ت

 هم متفاوتبا هاي مختلف ارس  گونه در ايي ز ميزان ريشه
  .(Ayan et al., 2004) بود
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ديگري كه در زمينه تكثير غير جنسي  ةمطالع در 
Juniperus procera زايي  ريشه ،در اتيوپي انجام شد

هاي ارس تهيه شده از درختان جوان و مسن تحت  قلمه
 D-4 ,2و   IBA ،IAA، NAAثير هورمونهاي رشد أت

از % 24و % 2ترتيب  نتايج نشان داد كه به .بررسي شد
 32و  16آمده از درختان جوان پس از  دست بههاي  قلمه

هاي  كه در مورد قلمه درحالي ،زايي داشتند هفته ريشه
هفته موفق به  32قلمه پس از  يكدرختان مسن تنها 

هاي تيمار شده  زايي در قلمه ريشه حداكثر. زايي شد ريشه
 & Berhe (مشاهده شد  IAAاز  M  7- 10با  غلظت 

Negash , 1998(. 
تكثير غير جنسي  مورداين تحقيق اولين تجربه در   
هاي آن، در   دار كردن قلمه  ز طريق ريشها J. excelsa ارس

، در اين تحقيق از تيمارهاي نور، هورمون. ايران است
بندي بستر كاشت، عصاره قلمة بيد  اندازة قلمه، اندازة دانه

كردن دار  براي ريشه  %1  و عصارة قلمة بيد با آب اكسيژنة
  . ستا هها استفاده شد قلمه

  

  مواد و روشها 
از خشبي هاي  نظر بصورت قلمه مورد هاي قلمه

ايستگاه (هاي ارس موجود در مجتمع تحقيقات البرز  پايه
 سسه تحقيقات جنگلها و مراتعؤتحقيقاتي متعلق به م

و  و رويشگاه ارس سيراچال واقع در جادة چالوس )كشور
كه   J. excelsaو جوان  هاي درختان  كامل از شاخه
در فصل پاييز تهيه سال سن داشتند،  20تا  15حدود 
  J. excelsa هاي ارس دار كردن قلمه  منظور ريشه به. شدند

 ، هورمون)آبي، قرمز و سفيد( شش نوع تيمار شامل نور
 ppmصفر شامل ايندول بوتيريك اسيد با غلظتهاي(
 و نفتالين استيك 5000و  ppm 1250 ،2500 ،)شاهد(
 تا 8قلمة ساده  ( ، اندازة قلمه)ppm  5000غلظتاسيد با  

، اندازة )، دو سالهسانتيمتر 18 تا 13و  قلمة سادة  12
، 2/0 تا 02/0بندي  ، ماسه با دانهنرم( بندي بستر كاشت دانه

، عصاره قلمة بيد )ميليمتر 2 تا 2/0 بندي ماسه بادانه و زبر،

در سه تكرار انجام %  1  و عصارة قلمة بيد با آب اكسيژنة
 ،طور توأم انجام نشد بهاين تيمارها در يك زمان و . شد

بلكه در طول چهار سال اجراي طرح با توجه به نتايج 
آمده از هر سال تيمارهاي متعدد و توام صورت  دست به

  . گرفت
ي دو سالة خشب ،داراي برگ فلسيها  در سال اول قلمه

اندامهاي  واجد) J. excelsa(درختان كامل بوده و از 
 صفر پس از تيمار با غلظتها  اين قلمه. زايشي تهيه شدند

ppm )شاهد( ،ppm 5000  هورمون ايندول بوتيريك اسيد
)IBA( و نفتالين استيك اسيد  )NAA( در ثانيه  5مدت  هب

تابش نورهاي آبي، قرمز و سفيد كاشته  زيراي  بستر ماسه
  . شدند

 نيشتريبا برگ   خشبي دو ساله هاي در سال دوم، قلمه
هاي درختان بسيار  از شاخهسانتيمتري  20-15 به طول
كه فاقد اندامهاي زايشي بودند تهيه  )J. excelsa(جوان 
  ppm صفر ها پس از تيمار با غلظت اين قلمه. شدند

و ) IBA(هورمون ايندول بوتيريك اسيد  5000، )شاهد(
در بستر ثانيه  5مدت  هب) NAA( نفتالين استيك اسيد

  .تابش نورهاي آبي، قرمز و سفيد كاشته شدند زيراي  ماسه
  8با برگ نيشتري و با اندازه  هاي در سال سوم، قلمه

هاي درختان  سانتيمتر از شاخه 18 تا 13سانتيمتر و  12 تا
فاقد اندامهاي زايشي تهيه ) J. excelsa(بسيار جوان 

 ppmصفر هاي ها پس از تيمار با غلظت اين قلمه. شدند
هورمون ايندول بوتيريك  5000و  2500، 1250، )شاهد(

دقيقه و  5به مدت % 1، آب اكسيژنه ثانيه 5مدت ه باسيد 
در بستر  دقيقه 30سپس تيمار با عصاره بيد به مدت 

  .مز و سفيد كاشته شدندتابش نورهاي قر زيراي  ماسه
با برگ خشبي دو ساله هاي  در سال چهارم، قلمه

) J. excelsa(هاي درختان بسيار جوان  از شاخه نيشتري
ها پس از تيمار  اين قلمه. فاقد اندامهاي زايشي تهيه شدند

 ppm 2500 ،ppm5000 ،)شاهد( ppmصفر هاي غلظتبا 
  مدته بهورمون ايندول بوتيريك اسيد  ppm 7500 و
 2/0 تا 02/0بندي  دانه(اي نرم  ، در بستر ماسهثانيه 5 
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زير تابش ) ميليمتر 2 تا 2/0بندي دانه(و زبر ) ميليمتر
ها پس از تيمار در  قلمه .نورهاي قرمز و سفيد كاشته شدند

صورت كرتهاي  بهقالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي و 
هاي  تعداد قلمه ،خرد شده در سه تكرار كشت شدند

انجام  7×7صورت  به ،عدد 49كاشته شده در هر كرت 
تعداد  ،شد كه با رهاكردن يك رديف در محيط هر كرت

پس از  5×5صورت  بهعدد قلمه در وسط هر كرت  25
هاي  آماري قلمه تجزيه .زايي آماربرداري شدند ريشه
و آزمون تجزيه و تحليل    SASافزار دار شده با نرم ريشه
  .شد انجامروش دانكن  بهآنها 

  
  نتايج  

نشان  اولشده در سال  هاي تيمار نتايج حاصل از قلمه 
تيمار و تحت   IBAها كه با   درصد قلمه 69و  61داد كه 

كالوس توليد  ،ثير نورهاي قرمز و سفيد قرار گرفتهأت
صفر   بهزايي در آنها تقريباً نزديك  ولي مقدار ريشه ،نموده

 ،قلمه در هريك از دو نور ياد شده 441بوده و از مجموع 
هاي شاهد در اين دو  قلمه. دار شدند عدد ريشهفقط دو 

با . دار نشدند هاي كاشته شده در نور آبي ريشه نور و قلمه
 ،ر شده بسيار كم بوددا هاي ريشه كه تعداد قلمه توجه به آن
ون آماري تأثير نور و هورم تحليلتجزيه و در هيچ 

  .دار نشد معني
هاي ارس  زايي بهتري در قلمه در سال دوم ريشه

زايي  نحوي كه ميانگين ميزان ريشه هب. مشاهده شد
هاي تيمار شده با هورمون ايندول بوتيريك اسيد  قلمه

 11درصد و  9ترتيب  ثير نور قرمز و نور سفيد بهأتحت ت
هاي شاهد  زايي قلمه ضمن آنكه متوسط ريشه. درصد  بود

  7و  5/5ترتيب  در اين دو نور به) بدون تيمار هورموني(
در هيچ يك از نورها هورمون نفتالين استيك . درصد بود

كه در  ضمن آن ،ها نداشت زايي قلمه اسيد تأثيري بر ريشه
. ي ارس مشاهده نشدها دار شدن قلمه نور آبي نيز ريشه

بهتر از اثر  حاكيدر سالهاي اول و دوم  آمده دست بهنتايج 

هورمون ايندول بوتيريك اسيد نسبت به نفتالين استيك 
هاي ارس  زايي قلمه تأثير بودن نور آبي در ريشه اسيد و بي

هرچند كه درصد موفقيت پايين و قابل تجزيه و . بود
شد با تكرار و تغيير  بيني  پيش ، اماتحليل آماري نبود

  . تيمارها نتيجه بهتري حاصل آيد
در سال تيمارها ، و دوم دو سال اولبا توجه به تجربه 

نور آبي و هورمون . سوم، تا حدودي تغيير داده شدند
هاي  غلظت، اندازه قلمهثير أت نفتالين استيك اسيد حذف و

 همزمانثير أو ت هورمون ايندول بوتيريك اسيداز  بيشتري
. شدزايي بررسي  عصارة قلمة بيد و آب اكسيژنه بر ريشه

نجام شده نشان داد كه نورهاي جدول پردازش آماري ا
هاي ارس  زايي قلمه قرمز و سفيد و اندازة قلمه در ريشه

  .دار هستند ي اختالف معنيادار% 5در سطح 
هاي مختلف تيمار هورمون نيز نسبت به  غلظت

ولي . دارند% 1داري در سطح  كديگر اختالف معنيي
 ×هورمون، نور ×دار در اثر متقابل بين نور اختالف معني

 ×هورمون ×هورمون و نور ×اندازه قلمه، اندازه قلمه
 ،با آزمون انجام شده). 1جدول (اندازه قلمه مشاهده نشد 

ها در اين نور  واقع شده و قلمه Aنور سفيد در گروه 
هاي بزرگ  قلمه. اند نسبت به نور قرمز داشته يپاسخ بهتر

زايي بهتري  ها ريشه واقع شده و اين قلمه Aنيز در گروه 
 ppm 1250هاي  غلظت. هاي كوچك داشتند نسبت به قلمه

واقع شده و نسبت به   Aگروهدر   IBAهورمون 2500و 
بندي كه  در گروه. اند ها پاسخ بهتري داشتههورمون ساير

 وسيله بهبين اثر متقابل بين نور، اندازه قلمه و هورمون 
هاي كوچك و بزرگ  قلمه ،آمد دست به آزمون انجام شده

واقع شده  Aدر گروه  ppm1250در نور سفيد با هورمون 
آزمون دانكن بر اثر متقابل سه . اند و بهترين نتيجه را داشته

هاي  قلمه. ستا هتيمار بر يكديگر سه گروه را بيان كرد
 ppmكوچك و بزرگ در تيمار نور سفيد با هورمون 

هاي بزرگ  همچنين قلمه. قرار گرفتند Aدر گروه  1250
و  ppm 2500هاي  در نور سفيد با هورمون به غلظت

در واقع . قرار گرفتند  Bمشترك با  Aدر گروه  5000
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تا  ppm 1250(اي از غلظت  هاي بزرگ در يك دامنه قلمه
در ضمن در . پاسخي نزديك به يكديگر داشتند) 5000

هاي كوچك در نور  مهاثر متقابل تيمارها بر يكديگر، قل
زايي را  كمترين ميزان ريشه ppm 1250قرمز با هورمون  

تيمار قلمة بزرگ و  ،سوم سال در .)2جدول (ست ا هداشت
از هورمون با  ppm 1250كوچك در نور سفيد با غلظت 

درصد بيش از سال  67/6زايي  درصد ريشه 67/18ميانگين
  . اند دوم اجراي طرح موفقيت داشته

  
  )سال سوم(  J. excelsaهاي  زايي قلمه تجزيه واريانس تأثير تيمارهاي مختلف بر ريشه  -1جدول 

 ميانگين مربعات آزادي هدرج  منابع تغييرات 

  ۲۸۱/۳۸٭  ۱  نور

       ۶۷۰/۷٭  ۱  اندازه قلمه

      ۲۲۸/۶٭٭  ۳  هورمون

۴۷۲/۲  ۳  هورمون* نور  ns 

   ns ۰۰۳/۰  ۱  اندازه قلمه* نور

  ns ۷۴۵/۰  ۳  هورمون* اندازه قلمه

  ns ۳۷۸/۰  ۳ هورمون* اندازه قلمه  *نور

  ۴۴    خطا

  .عدم وجود اختالف معني دار: ns ، % ۵وجود اختالف معني دار در سطح : ، ٭% ۱وجود اختالف معني دار در سطح : ٭٭

  
  )سال سوم(با استفاده از آزمون دانكن  J. excelsa زايي قلمه ارس هورمون بر ريشهو  اندازه قلمه متقابل نور، مقايسه ميانگين تأثير -2جدول 

  گروه بندي تركيب تيمارها                      
 ppm۱۲۵۰IBA                                             (   A(هورمون*قلمة بزرگ*  نور سفيد 
  ppm ۱۲۵۰IBA(     A(هورمون*كوچكقلمة*  نور سفيد 

 ppm۲۵۰۰IBA                              (    B  A(هورمون*قلمة بزرگ* نور سفيد 
  ppm۵۰۰۰IBA                          (    B  A(هورمون*قلمة بزرگ* نور سفيد 

 ppm۵۰۰۰IBA( C  B  A(هورمون*قلمة كوچك* نور سفيد 
  ppm۲۵۰۰IBA( C  B  A(هورمون*قلمة كوچك* نور سفيد 

 C  B  A شاهد*قلمة بزرگ* نور سفيد 
  ppm۲۵۰۰IBA                          (  C  B  A(هورمون*قلمة بزرگ* نور قرمز 

 ppm۱۲۵۰IBA                             (  C  B  A(هورمون*قلمة بزرگ*  نور قرمز 
    C  B  آب اكسيژنه                                 +عصارة قلمة بيد*قلمة بزرگ*  نور سفيد 

    C  B  عصارة قلمة بيد                                                        *قلمة كوچك* نور سفيد 

    C  B  عصارة قلمة بيد                                            *قلمة بزرگ* نور سفيد 

    C  B  شاهد                                                                *قلمة بزرگ* نور قرمز 

      C                                                         شاهد    *قلمة كوچك* نور سفيد 

      ppm۱۲۵۰IBA(                       C(مونرهو*قلمة كوچك*  نور قرمز 

  

هاي  زايي بهتر قلمه با توجه به نتايج سال سوم و ريشه
. هاي بزرگ استفاده شد در سال چهارم فقط از قلمه ،بزرگ

كه در اثر متقابل تيمارها بر يكديگر  در ضمن با توجه به آن

داري مشاهده  تفاوت معني 5000تا 1250هاي  بين غلظت
استفاده شد تا حد  نيز هورمون ppm 7500از غلظت  ،نشد

  .       زايي ارس مشخص گردد نهايي غلظت هورمون در ريشه
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تجزيه واريانس اطالعات برداشت شده  3جدول ر د 
دار  در ريشه. ستا هآورده شدهاي ارس  زايي قلمه از ريشه

تيمارهاي نور، هورمون و  J. excelsaهاي  شدن قلمه
. دار هستند معني% 1بندي بستر هر سه در سطح  دانه

همچنين اثر متقابل تيمارها بر يكديگر، نور در هورمون در 
همچنين . دار نبود ار و در ساير موارد معنيد معني% 1سطح 

نور سفيد، بستر با ) 4جدول (با آزمون انجام شده 
از  ppm 5000 و  ppm2500هاي  بندي ريز و غلظت دانه

بندي  در گروه. قرار گرفتند  Aترتيب در گروه هورمون به
اثر متقابل تيمارها بر يكديگر، تيمار اثر متقابل نور سفيد 

 از هورمون ppm2500بندي نرم و غلظت  در بستر با دانه
و تيمار اثر متقابل نور سفيد در بستر با  Aدر گروه  

 Aاز هورمون در گروه  ppm5000بندي نرم با غلظت  دانه
هاي  در اين سال تيمار قلمه. فتقرار گر Bمشترك با گروه 

بندي نرم در نور سفيد با غلظت  كشت شده در بستر با دانه

ppm 2500 زايي  درصد ريشه 32/37از هورمون با ميانگين
درصد بيشتر از  19اين ميانگين . موفقيت مطلوبي داشت

در سال سوم اجراي طرح  حاصل شده زايي ريشه
  ).1شكل ( ستا هبود

يه واريانس تأثير تيمارهاي مختلف بر تجز -3جدول      
  )سال چهارم( J. excelsaهاي  زايي قلمه ريشه

 ميانگين مربعات آزادي هدرجمنابع تغييرات

  ۳۳۳/۳۳٭٭  ۱ نور

     ۰۲/۱۳۰٭٭  ۱  بستر

     ۶۸۷/۱۷٭٭  ۳  هورمون

۰۸۳/۲۰  ۱  بستر*نور  ns 

   ۳۸۸/۱۲٭٭  ۳  هورمون*نور

  ns ۴۰۹/۲  ۳  هورمون* بستر

  ns ۶۹۴/۱  ۳ هورمون* بستر *نور

% ۵دار در سطح  وجود اختالف معني: ، ٭% ۱دار در سطح  وجود اختالف معني: ٭٭

 ، ns :دار عدم وجود اختالف معني.  

  
  )سال چهارم(با استفاده از آزمون دانكن  J. excelsa زايي قلمه ارس هورمون بر ريشه بستر ومقايسه ميانگين تأثير متقابل نور،  -4جدول 

    گروه بندي تركيب تيمارها                              
 ppm۲۵۰۰IBA(     A(هورمون*بندي نرم  بستر با دانه* نور سفيد
  ppm۵۰۰۰IBA  (    B  A(هورمون*بندي نرم  بستر با دانه* نور سفيد

    ppm۵۰۰۰IBA(   C  B(هورمون* بندي نرم  دانهبستر با * نور قرمز

    ppm٢٥٠٠IBA  ( D C B(هورمون*بندي زبر  بستر با دانه* نور سفيد

    D C B  شاهد                                                                            * بندي نرم  بستر با دانه* نور قرمز

    ppm۷۵۰۰IBA  ( D C B(هورمون*بندي نرم  با دانهبستر * نور سفيد

    ppm۲۵۰۰IBA                            (  D C B(هورمون *بندي نرم  بستر با دانه* نور قرمز

    D C B  شاهد                                                                          *بندي نرم  بستر با دانه* نور سفيد

    ppm۵۰۰۰IBA ( D C B(هورمون*بندي زبر  بستر با دانه* نور سفيد

    ppm۷۵۰۰IBA( D C B(هورمون* بندي نرم  بستر با دانه* نور قرمز

     ppm۷۵۰۰IBA                         ( D C(هورمون*بندي زبر  بستر با دانه* نور سفيد

     ppm۵۰۰۰IBA                           ( D C(هورمون* بندي زبر  بستر با دانه* نور قرمز

     ppm)۲۵۰۰IBA( D Cهورمون* بندي زبر  بستر با دانه* نور قرمز

       D  شاهد                                                                            * بندي زبر  بستر با دانه* نور قرمز

       ppm۷۵۰۰IBA ( D(هورمون* بندي زبر  بستر با دانه* نور قرمز

       D  شاهد                                                                      *بندي زبر  بستر با دانه* نور سفيد
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  ظهور ريشه در قلمه كوچك ارس با تيمار هورمون ايندول بوتيريك اسيد در نور سفيد -1 شكل
  

  بحث 
دليل  هجايگاه ارس در ايران و ببا توجه به اهميت و 

 مشكالت موجود در زادآوري و تجديد حيات طبيعي آن
بودن ميزان  زياد، هادوره طوالني نهفتگي در بذراز جمله 

، هارزني بذ وانهجبذرهاي پوك و مرده، كم بودن درصد 
) بذردهي دوره(طوالني بودن فاصله بين سالهاي بذرآوري 

در توليد انبوه نهالهاي اين گونه، تكثير  و چراي دام
اي  اهميت ويژه آن به همراه تكثير جنسيگونه رويشي اين 

شناخت و كاربرد  بنابراين .)Ayan et al., 2004(دارند 
تواند  زايي مي تيمارهاي مختلف براي افزايش ميزان ريشه

عه از در اين مطال. در توليد نهال ارس بسيار كارآمد باشد
  هاي  كردن قلمه دار ي مختلفي براي ريشهتيمارها

 J. excelsa سال  4اين مطالعه در طي . استفاده شد
هر آمده در  دست بهصورت گرفت و با توجه به نتايج 

تري بيشدرصد  سال، در سالهاي بعد تيمارها تغيير يافت و
نتايج نشان داد كه . آمد دست بهها  زايي قلمه از ريشه

هاي تهيه شده از درختان جوان و با برگهاي نيشتري  قلمه

هاي تهيه شده از درختان كامل و با برگهاي  بهتر از قلمه
دار كردن  شوند كه با نتايج ريشه دار مي فلسي ريشه

 ,Berhe & Negash(مطابقت دارد  J. procera هاي  قلمه

عالوه نتايج نشان داد كه بهترين نور براي تكثير  هب. )1998
نور قرمز پاسخ . نور سفيد است J. excelsa  غير جنسي

 .زايي اثري نداشت ضعيفي داشت و نور آبي در ريشه
عنوان نور سفيد در اين  بهطور مسلم نور خورشيد كه  به

كه  نور كاملي است و با توجه به آن ،كار رفت بهتحقيق 
شود در  اي روشنايي پسند محسوب مي ارس اساساً گونه

دوران رشد خود نياز به نور كامل و كافي دارد و نور سفيد 
عنوان يك نياز  بهتواند  براي بقا و پايداري و رشد آن مي

از اين رو در خزانه نيز اين نياز  .اساسي محسوب شود
ز بيش ا ستا هتوانستاحتماالً ضروري بوده و نور سفيد 

نورهاي ديگر انرژي الزم را براي متابوليسم آن تأمين 
نور ي كه ست در صورتا هعالوه تحقيقات نشان داد هب. نمايد

در تشكيل سيستم نباشد  ها كافي و مناسب  در اختيار قلمه
ليل اين اختالل و د هب. آيد اختالل پيش ميآنها اي  ريشه
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 ميزان توليد، دنبال آن هب يند فتوسنتزكاهش فرا
كاهش  ،ثر هستندؤها م كربوهيدراتها كه در تشكيل ريشه

  ). Stanley & Toogood, 1981(يابد  مي
 5000و   ppm 2500هاي  غلظت ،در اين مطالعه

ثير را  در ريشه أهورمون ايندول بوتيريك اسيد بيشترين ت
 و Rifaki (2002) كه درحالي .ندداشت  J. excelsaزايي

Negash (2002) هاي ارس دار كردن قلمه براي ريشه ppm 
با كه  اند را بهترين غلظت معرفي كرده 2000و  4000
 .استفاده شده در اين بررسي نزديك هستندهاي  غلظت

هاي  زايي قلمه بندي بستر كاشت در ريشه بررسي اثر دانه
 2/0 تا 02/0بندي  ن داد كه دانههاي مختلف ارس نشا گونه
در اين . آنها تأثير داردزايي  طور چشمگيري در ريشه به

واقع شد و اثر آن  Aبندي ريز در گروه  بستر با دانه ،تحقيق
 اي محسوس است كه اثر متقابل ساير تيمارها نيز به اندازه
ست جايگاه آن را تغيير دهد و همواره در ا هنتوانست
بنديهاي اثر متقابل نور در بستر در هورمون، بستر با  گروه
 Aبندي زبر در رتبه  ايسه با بستر با دانهبندي ريز در مق دانه

 2/0 تا 02/0ريز دانه بودن ذرات بستر بين  . قرار دارد
ضمن ايجاد رطوبت كافي در اطراف قلمه، اكسيژن الزم را 
نيز براي آن تأمين كرده و شرايط را براي ادامة حيات قلمه 

بررسي  ).Richards et al., 1964( نمايد خوبي تأمين مي هب
هاي  زايي قلمه تأثير مقدار رطوبت محيط كشت بر ريشه

از طوبت، ربا افزايش نشان داد كه ارس و دو گونة ديگر 
ه و در كاسته شدهواي قابل تبادل در بستر كاشت ميزان 

نتيجه كاهش هوا موجب كاهش اكسيژن و درنهايت باعث 
شود و از سوي ديگر بر  زايي مي ريشه ميزانپايين آمدن 
آنها با اين  ،بينند ها آسيب مي رطوبت قلمه اثر كاهش

تئوري با تركيبي از پرليت و پيت به نسبت حجمي مساوي 
. (Wright et al., 1992) بستر كشت خود را آماده كردند

كه آب و هوا در بستر  ستا هشد اشارهگزارش  اين در
ها  كاشت بايد در حال تعادل با يكديگر باشند تا قلمه

زم بتوانند از اكسيژن درون بستر ضمن جذب رطوبت ال
كاشت نيز به حد كافي استفاده كرده و به حيات خود ادامه 

نياز به آب و اكسيژن براي ادامه حيات مطلبي ثابت . دهند
  .(Wright et al., 1992) ستا هشد

دسترس يكي از مهمترين  عوامل در  ميزان آب در
در شرايط  .ستا ه موفقيت تكثير گياهان با روش قلم

ود آب سازگار بتوانند خود را با كم عادي گياهان مي
ها قادر به اين  قلمه ،اي اما بدليل نبود سيستم ريشه ،نمايند

سازگاري نبوده و در اثر كمبود آب بسرعت خشك شده و 
 ,.Turner & Jones, 1980; Fan et al  ( روند از بين مي

براي آبياري  پاشي سيستم مهدر اين مطالعه از   )1994
صورت پودر در  بهدر اين سيستم آبي كه . استفاده شد

مقدار زيادي از اكسيژن هوا  ،شود فضاي خزانه منتشر مي
را در خود حل كرده و با حداكثر اكسيژن ممكن ضمن 

جذب ها وارد خاك شده و  لمهمرطوب كردن سطح ق
نسبي ظرفيت  افزايشبا لحاظ كردن اين نكته كه . شود مي

ري آب در خاك منجر به حضور حجم بيشتر آب و نگهدا
درصد  افزايشگردد  ها مي به تبع آن اكسيژن در بستر قلمه

 (Wright et al., 1992)ياد شده زايي چه در تحقيق  ريشه
كه با ريز شدن ذرات بستر كاشت ظرفيت حاضر و تحقيق 

پذير  ، توجيهستا هافزايش يافتنگهداري آب در آن 
 افزايشريز شدن ذرات و  كه ذكر استشايان . گردد مي

 افزايشظرفيت نگهداري آب در بستر نيز براي بهبود و 
زايي حدي خواهد داشت كه فزوني از آن حد  درصد ريشه

آب در بستر كشت و تأثير شديد و شدن موجب ماندابي 
  .شدمنفي بر آن خواهد 
قلمه اندازه  ،مناسبزايي  ثر در ريشهؤاز ديگر عوامل م

هرچند  ،دار كردن تعيين اندازه قلمه براي ريشه در. است
پاسخ نهايي در تأثير متقابل نور در هورمون در اندازة 

قلمة كوچك و قلمة بزرگ هر دو در نور سفيد با  ،قلمه
 ،قرار گرفتند Aدر گروه  ppm 1250  هورمون با غلظت

و قلمة  Aولي با آزمون دانكن قلمة بزرگ در گروه 
هاي بزرگ  پاسخ بهتر قلمه. واقع شد Bكوچك در گروه 
گردد كه مقدار  غذايي آن بر ميبيشتر به ميزان اندوختة 

تواند براي بقا و ادامة حيات خود  انرژي بيشتري را مي
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در بررسي خود  Berhe & Negash (1998). تأمين نمايد
دار كردن قلمه ارس مدت زمان الزم براي ريشه  در ريشه

طوالني بودن زمان بين  ،اند ان كردههفته عنو 32دهي را تا 
طلبد كه  دار شدن آن انرژي زيادي مي كاشت قلمه تا ريشه
 .ستا هذخيره شدبيشتر هاي بزرگ  اين انرژي، در قلمه

هاي بزرگ سطح سبز بيشتري نيز داشته و  ضمن آنكه قلمه
توانند عمل  در فرايند جذب انرژي و فتوسنتز بهتر مي

هاي كوچك  مواد غذايي در قلمهكم بودن ذخيره . نمايند
افزايش  ،شوند دار ها را قبل از آنكه ريشهناحتمال مرگ آ
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Abstract 
 
The asexual reproduction of Juniperus excelsa along with its sexual reproduction is a great importance of 
matter because of its some problems in natural regeneration. The identification and application of 
efficient treatments in rooting of Juniperus excelsa cutting will be useful in production of seedlings. The 
objective of this study was asexual reproduction of Juniperus excelsa by means of cutting which 
conducted in a 4 years period. Cuttings (short and long) were obtained from young and old Juniper tress 
in Sirachal station and Alborz research centre. Cuttings were treated by hormones (IBA and NAA with 
different concentrations), willow extract (with and without hydrogen peroxide 1%) and planted under 
various condition including light (white, red and blue) and bed composition (fine and harsh). Forty nine 
cuttings were planted in split plots. Statistical data were gathered from 25 cutting in each plot. Statistical 
data were analyzed by SAS method and tested by Duncan test. Results indicated that hormones, light and 
bed composition treatments were significant (1%) and cutting size (5%) in rooting. According to Danken 
test, the average of rooting in white light, fine bed composition and 200 ppm of IBA was 37.32% that 
belonged to A group. 
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