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 جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 
 ) 1385 ( ،227 - 221  ، صفحة 3 شمارة  14جلد 

 
 )Juniperus excelsa ( بر تكثير رويشي ارس IBAاثر تنظيم كننده رشد گياهي 

 
 2سيد محسن حسينيو  2مسعود طبري ،2سيد غالمعلي جاللي، 1محمد اسماعيل نيا

 mo_esmaeilnia@yahoo.com  :پست الكترونيك. لداري دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتراي جنگ-1

 .دانشگاه تربيت مدرس نور  اعضاء هيأت علمي -2
 13/4/85: اريخ پذيرشت  20/1/85 :تاريخ دريافت

 
 چكيده

ه خشك   مناطق خشك و نيم در درجنگلكارياي  ايران است كه از اهميت ويژهي برگان هميشه سبز زيبايارس از سوزن
، پوكي بذر، دوپايه )لقاح(عمل باروري   بين زمان گرده افشاني وة بودن دوري آن به دليل طوالنيتكثير زايش. برخوردار است

 به علت بهم  خواب بذر مشكل بوده و از طرف ديگرة طوالني بودن دور وبودن، همزمان نبودن انتشار گرده و بازشدن تخمك
) IBA (ي با استفاده از تنظيم كننده رشد گياهبنابراين .استآن اندك   ي طبيعيزادآورتخريب، خوردن اكوسيستم طبيعي ناشي از

اقدام به تكثير قلمه ساقه آن در بستر كاشت كوكوپيت و تحت   ppm) 6000 و 4000، 3000(، )شاهد( صفر يها در غلظت
 نيو همچن فضا و بستر كاشت يدر آن دماو   بوده مجهز به سيستم آبياري مه پاش كهدي گرد)MIST(شرايط كنترل شده گلخانه 

 نتايج حاصل از . با چهار تكرار استفاده شدي كامل تصادفيها از طرح بلوكها مار و كاشت قلمهي در ت.بودرطوبت كنترل شده 
 4000مون مار هوري با ت و بدون هورمونيعني 3و1 سطوح يبين تيمارها درصد 5در سطح  دار معني مبين وجود اختالف ق يتحق

. باشد مي   LSD با آزمونها ون در مقايسه ميانگينيلي قسمت در م4000 و 3000مار ي تيعني 2 و3ون و همچنين يليقسمت در م
 ppm  6000 ه ب4000زان هورمون از يش مي با افزايد ولي مشاهده نگرديدار معني ختالف ا 2 و 3 با 4ن سطح ياگر چه بن يهمچن

 كردن قلمه دار ريشه  ين غلظت برايت بهتريدر بستر كاشت كوكوپبنابراين  . است شده كاهش داشتهارد ريشه  يها  تعداد قلمه
 .باشد ميون يلي قسمت در م4000 ماهبهشت يارد كشت شده در ارس

 
  .Mist ، Juniperus excelsa  ،IBA،يقلمه، تنظيم كننده رشد گياهتكثير  ارس، :ي كليديها واژه

 
 مقدمه

 كم توقع ياهي تقاضاي اكولوژيكي گاز لحاظ ارس 
كه ي شني هااست و بيشتر در نواحي سنگالخي و خاك

اين درخت داراي . خورد ميد به چشم نبافت سبك دار
ي متنوع و سيماي ها رنگي باها ي زيبا، ميوههاشاخه و برگ

 و فضاي ها كه در طراحي پاركن لحاظي است و به اموزون
در كنترل فرسايش و  ،گيرد ميسبز مورد استفاده قرار 

 درمناطق كوهستاني  اهميت قابل توجهيحفاظت خاك
 اي  در صنعت و تهيه مواد دارويي ازجايگاه ويژه ودارد

  .)1373قهرمان،  ؛1360جوانشير،  (.برخوردار است
 Juniperus excelsa25صورت درختي تا ارتفاع ه  ب 

،  و خوشنويسكروري علي احمد;1376 ،اسدي(متر 

  و خوشنويس،كروريعلي احمد ( متر10 و )1379
در برخي نقاط مانند جزيره .  مشاهده شده است)1379

اسالمي، جزيره كبودان، كندرق خلخال، چهارطاق اردل و 
در   متر و7شمس آباد دوراهان ارتفاع درختان را كمتر از 

برخي نقاط ديگر مانند شرق جنگل گلستان بعد از پليس 
در استان ، ديلگان  كرمان در استان دلفارد-راه دشت

، چهارباغ گرگان و به خصوص در ر احمديه و بويلويكهك
كوهباز هنزا در محل گلوچهار در استان كرمان ارتفاع 

يي با ها  به طوري كه پايه،درختان فراتر از ده متر بوده
 15 متر و همچنين به تعداد كمتر با ارتفاع 12 تا 10ارتفاع 

بلندترين درختي .  ديده شدندصورت پراكندهه  متر ب17تا 
اين . كه اندازه گيري شده در دره گلوچهار هنزا است
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  IBAاثر تنظيم كننده رشد گياهي 
Juniperus excelsa( 222(بر تكثير رويشي ارس 

 60/18 سال سن، 168 سانتيمتر قطر و حدود 73درخت با 
 ، و خوشنويسكروريعلي احمد (متر ارتفاع داشته است

1379(. 
ي ها شاخه وخاكستري متمايل به قرمز ارس پوست 

 ميليمتر 20 تا طوليا  دايرهجوان نازك و با مقطع تقريباً
 ، ميليمتر، فلسي5/1 تا 1برگها متقابل، به طول . است
، داراي يك غده صمغي در سطح پشتي، ميوه پايه ممتراك

، كوتاه به رنگ آبي مايل به سياه اي دار، منفرد يا دسته
 4ميوه از  .پوشاند مياست و سطح آن را گرد سفيد رنگي 

سيدن، بنفش شود و رنگ آن بعد از ر ميفلس تشكيل 
بذرها درون ميوه به . گردد مي اي كمرنگ مايل به قهوه

 اي ، تخم مرغي يا كروي، رگه دار و قهوه5 يا 4تعداد 
  ؛1379 و خوشنويس، كروريعلي احمد  (رنگ هستند
 . )1380،  و همكارانخوشنويس

ن گونه را به اين اي  شناسان مشخصات رويشگاه گياه
 – 300رار در ارتفاع  محل استق:صورت شرح داده اند

ي منفرد كه ها  متر و به صورت درختان يا درختچه2500
ي ديگر تشكيل جنگلهاي ها گاهي با يكديگر و همراه گونه

همچنين در نواحي خشك و فرسايش . دهند ميارس را 
جنوب و شرق آن در   ميانتشار عمو .يافته نيز مقاوم است

 عراق، سوريه، لبنان و اروپا، تركيه، ايران، قفقاز آسياي ميانه،
 اما در ايران جامعه جنگلي اين ، استشبه جزيره عربستان

گونه در مرز بااليي جامعه بنه و بادام در البرز و مرز بااليي 
 ). 1373قهرمان،  (جامعه بلوط در زاگرس قرار گرفته است

ش از صد سال يشته كه بدا  ميبادوااين گونه چوب 
ع مختلف ي در صنايادي زياقابل استفاده است و كاربرده

از برگ و ميوه اين گونه مقادير زيادي روغنهاي  .دارد
گردد كه مصارف دارويي و صنعتي  ميضروري استخراج 

 ).1379 علي احمد كروري و خوشنويس، (.بسياري دارند
 از طرف ديگر تكثير رويشي گياهان به داليل آسان و 

، كوتاه ها كلنراحت تر بودن تكثير، گزينش و نگهداري 
كردن زمان رشد زايشي، كنترل مراحل رشد و ريخت 
 شناسي نسبت به تكثير زايشي گياهان مزيت دارد

 با توجه  .)Hartmann et al., 1990  ؛1370شخوي، وخ(
 طوالني بودن از يك طرف وزاد آوري طبيعي بسيار كم به 

، پوكي )لقاح(بين زمان گرده افشاني و عمل باروري دوره 
 بودن، همزمان نبودن هي و به ندرت تك پاپايهبذر، دو

  ةرانتشار گرده و بازشدن تخمك، طوالني بودن دو
   تكثير زايشي ارس از طرف ديگر وخواب بذر

)Juniperus excelsa( استدشوار )  ،1360جوانشير(. 
راستا نظر به اهميت جنگل به خصوص  در اين

 J. excelsaي ارس و با توجه به اينكه گونه ها جنگل
زادآوري طبيعي بسيار اندكي داشته و تكثير غير جنسي آن 
به طور سنتي نيز به علت عدم انجام تحقيقات كافي تاكنون 

. 1382 ؛صالحي شانجاني( با مشكل روبرو بوده است
حفظ صد در صد خواص  براي  و)1374 ، و نراقيصدري

 ي نر در برخي مناطق و همچنينها  پايهژنتيكي و تكثير
ي جنگلي و پيش بيني كمبود ها فرآورده يبرا تقاضا ازدياد

جهاني در اين زمينه در سالهاي آينده، نياز است تا با استفاده 
 افزايش توليد و تكثير اين برايدر  ميي بهينه علها از شيوه

ي ها گونه همت شود تا به تدريج امكان احياي جنگل
تخريب يافته ارس و توسعه فضاهاي سبز شهري با اين 

براي دستيابي به اين مقصود .  زيبا و مقاوم مقدور گرددةونگ
با بررسي اثرات هورمون به عنوان تنظيم كننده رشد گياهي 
بر روي تكثير رويشي اين گونه مهم به وسيله قلمه ساقه 
درصدد بر آمديم تا به تأثير بهترين غلظت تنظيم كننده رشد 

در ) IBA(تريك اسيد پتاسيم سالت وگياهي ايندول تري ب
 ،ي ارس مورد مطالعهها  شدن قلمهدار ريشه ميزان موفقيت 

 يها قلمهدست يابيم و نقش اين هورمون را در تعداد 
 . پيدا كنيم شده دار ريشه 

 
  ها مواد و روش

 Juniperusي ارس  گونه ها درصد ريشه زايي قلمه

excelsa تنظيم ثير چهار تيمار غلظت مختلف أ تحت ت
ل تري بوتريك اسيد پتاسيم سالت ي ايندوكننده رشد گياه
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  پژوهشي -فصلنامة علمي
223 3 شمارة 14بر ايران جلد تحقيقات جنگل و صنو

)IBA ( يها كوكوپيت در قالب طرح بلوكدر بستر كاشت 
 .كامل تصادفي مورد آزمايش قرار گرفت

 از ارتفاعات هزار مسجد الين شهرستان كالت ها قلمه
 2ي ها  شاخهازساده و  ها قلمه. گرفته شد 13/12/83در 

ارتفاع تنه و قطر درختان نخبه كه  يشتري نيبا برگهاساله 
  در فصلمناسب دارند همچنين تاج متقارن و شاداب،

 سانتيمتري حتي االمكان 30 تا 5 و طبقات قطري زمستان
ي ها ه ميانسالي، دامن نوجوان، جوان و به ندرتاز سنين

و ، از درختان فاقد بيماري ها شمالي با شيب كم و تراس
) ع اوليه تاج ارتفا3/1( ي تحتاني تاج ها   از شاخه،آفات

 سانتيمتر بوده كه 20 تا 15 ها  طول  قلمه.انتخاب گرديدند
 سپس .قبل از تيمار با ابزار مربوطه زخم زني گرديدند

 بعد .نتقل گرديدم)  درجه سانتيگراد4(به سرد خانه قلمه 
از آماده شدن گلخانه مجهز به سيستم مه پاش، گرماي 

 درجه 18( فضا ي، كنترل دما)گرادي درجه سانت22 (تحتاني
ي ها با اعمال تيمار) 1شكل ( و كنترل رطوبت )گراديسانت

، ) I1 شاهد (غلظت تنظيم كننده رشد گياهي شامل صفر 
3000 )I2( ،4000 )I3( 6000 و  )I4( قسمت در ميليون در 

 ها قلمه. بستر كاشت كوكوپيت مورد آزمايش قرار گرفت
 1كاپتان   كشقارچ   محلول دقيقه درون15 به مدت ابتدا 

 ثانيه در 10ه مدت  قرار گرفته سپس بتريگرم در ل
 هر از قلمه 30تعداد . ي مورد نظر قرار گرفتندها تيمار

 .اندازه گيري شد اي هياثر حاشپس از حذف كرت 
 يعني 8 در 7 كاشته شده در هر كرت به صورت يها قلمه
  كاشته شدهيها  تعداد قلمهيمار ت4 قلمه كه با احتساب 56
 . بوده است  بلوكدر هر عدد 224ش ين آزماي ايبرا

 
  نماي كلي از فضاي گلخانه محل انجام تحقيق-1شكل 

 جينتا
 انحراف معيار  و درصد ريشه زاييميانگين 1 جدول

 .دهد را نشان ميبراي هر تيمار تنظيم كننده رشد گياهي 
شود كه ميانگين  ميجدول مشاهده ي ها با توجه به داده

 داراي باالترين ميزان درصد I4 و  I3يي براي تيمارريشه زا
 دار ريشه ي ها تعدادي از قلمه 2شكل . باشد ميريشه زايي 

 .دهد ميشده ارس را نشان 
 

 انحراف معيار و ميانگين درصد ريشه زايي برحسب -1جدول 
 نوع تيمار تنظيم كننده رشد گياهي مورداستفاده

 انحراف معيار
ميانگين درصد 

 ييريشه زا
 تيمار تنظيم كننده رشد

۸۳/۱ ۲/۱۳ I1 
۹۱/۱ ۸۵/۱۴ I2 
۸۷/۳ ۸۵/۴۷ I3 
۷۳/۱۱ ۶۵/۳۴ I4 

 

 
 دار شده ارس گونه  ريشه هاي  اي از قلمه   نمونه-2شكل 
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  IBAاثر تنظيم كننده رشد گياهي 
Juniperus excelsa( 224(بر تكثير رويشي ارس 

ها بررسي شده  آزمون همگني واريانس 2در جدول 
 فرض  (Sig)دار بودن معني است كه با توجه به ستون 

ها براي تمام سطوح   واريانسشود، يعني صفر رد مي
 .باشد ها يكسان  مي تيمار
 

هاي ريشه زايي تحت تاثير   آزمون همگني واريانس داده-2جدول 
 IBAتنظيم كننده رشد 

Sig. Df2 Df1 F 
۰۲۲/۰ ۱۲ ۳ ۶۳۵/۴ 

 
 آمده است كه با ها  تجزيه واريانس داده3جدول در 

ظيم شود كه تيمار تن مي مشخص Sig و Fتوجه به مقدار
ي ارس موثر است و با اهكننده رشد در ريشه زايي نهال

 درصد از تغييرات ريشه 75،  حدود  Eta squaredتوجه به
 .باشد مي مربوط به تنظيم كننده رشد گياهي ها زايي قلمه 
 

 بر ريشه IBA تجزيه واريانس اثر تنظيم كننده رشد -3جدول 
 زايي قلمه ارس 

Eta 
Squared

سطح 
داري معني F 

ميانگين 
مربعات  

درجه 
آزادي 

مجموع 
 مربعات

 منابع

۷۴۹/۰ ۰۰۱/۰ ۹۳۷/۸ ۷۵۰/۳۶۵ ۰۰۰/۱۴۲۷٭ ۴  مدل
 خطا ۰۰۰/۴۷۹ ۱۲ ۹۱۷/۳۹ ‐ ‐ ‐

 كل ۰۰۰/۱۹۰۶ ۱۶ ‐ ‐ ‐ ‐

    )R  Squared= 0/749 ( Adjusted R Squared = 0/665 ٭ 

 

 ي بودن تجزيه واريانس و همگندار معني با توجه به 
  LSD از آزمون ها  براي مقايسه ميانگينها واريانس

 3و 1 بين سطوح LSDدر مقايسه با آزمون . استفاده گرديد
 ، وجود دارد درصد5 در سطح دار معني  اختالف  3و2، 

 متفاوت 3 با سطح 2و 1يعني ميانگين ريشه زايي سطوح 
هاي ريشه دار شده ارس  قلمه) 3(شكل . )4جدول  (است

 .دهد  نشان ميppm 4000ت را در غلظ
 

 LSDها با آزمون   مقايسه ميانگين-4جدول 
مقايسه سطوح مختلف تيمار باآزمون   درصد۹۵سطوح اطمينان 

LSD 
دار بودن معني سطح  خطاي معيار اختالف ميانگين

 سطح بااليي سطح پاييني

۲ ۵۰/۰‐  ۴۷/۴ ۹۱۳/۰ ۲۳/۱۰‐ ۲۳/۹ 

۳ ۵۰/۱۰‐  ۴۷/۴ ۰۳۷/۰* ۲۳/۲۰‐ ۷۷/۰‐ ١ 

۴ ۵۰/۶‐  ۴۷/۴ ۱۷۱/۰ ۲۳/۱۶‐ ۲۳/۳ 

۳ ۰۰/۱۰‐  ۴۷/۴ ۰۴۵/۰* ۷۳/۱۹‐ ۲۷/۰‐ 
۲ 

۴ ۰۰/۶‐  ۴۷/۴ ۲۰۴/۰ ۷۳/۱۵‐ ۷۳/۳ 

۳ ۴ ۰۰/۴ ۴۷/۴ ۳۸۸/۰ ۷۳/۵‐ ۷۳/۱۳ 

   درصد۵دار در سطح  معني وجود اختالف               * 

 

      
 ppm 4000IBAدار شده با هورمون ريشه  قلمه -3شكل 
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  پژوهشي -فصلنامة علمي
225 3 شمارة 14بر ايران جلد تحقيقات جنگل و صنو

 بحث  
تيمارهاي اكسين و ريشه زايي در زير سيستم مه 

 در كورتكس، اي افشاني موجب تشديد تقسيم و نمو ياخته
شود كه اين امر به شكسته  ميچوبي و اليه زاينده  آوند

 ,.Long et al( گردد ميمنجر  ميي اسكلرانشيها شدن حلقه

ي ها  با وجود اين در ارقام سخت ريشه زا آغازنده.)1956
زايي بيشتر با  احتمال دارد ريشه. شوند ميه تشكيل نريش

ي ها ي ريشه در ارتباط باشد، نه با محدوديتها آغازنده
كه جلوي بيرون زدن ريشه را  ميمكانيكي حلقه اسكلرانشي

براي توليد ريشه نابجا، . )Davies et al., 1982( گيرند مي
ر ي معين از موادي كه به طور طبيعي در گياه قراها غلظت

. داشته و ويژگي هورموني دارند از ساير مواد مناسب ترند
، ها گروههاي مختلف تنظيم كننده رشد مانند سايتو كينين

، اسيد آبسيسيك و مواد فنوليكي روي ريشه ها جيبرلين
 بيشترين اثر را روي ها از اين مواد اكسين. زايي اثر دارند

مواد عالوه بر اين برخي . تشكيل ريشه در قلمه دارند
ي گوناگون، ها  و تسهيل كنندهها طبيعي مانند بازدارنده

سهم مستقيم كمتري در ريشه زايي نابجا كه ممكن است 
  .)Krul, 1968( داشته باشند

ي مختلف گياهي، مانند رشد ها در فعاليتها اثر اكسين
ي ها جلوگيري از رشد جوانه ساقه، تشكيل ريشه نابجا و

ي اليه ها  فعال كردن ياخته وها  و ميوههاجانبي، ريزش برگ
 استيك -3- اسيد ايندول .زاينده نشان داده شده است

 به عنوان تركيبي طبيعي كه اثر 1934اولين بار در سال 
 پس از آن اسيد ،اكسيني چشمگيري دارد شناخته شد

ايندول استيك سنتز شده براي تشخيص ميزان موثر 
رد آزمون بودنش در توليد ريشه، روي قطعات ساقه مو

  .)1370،شخويوخ( قرار گرفت
د يو اس) IBA(دو ماده مشابه، اسيد ايندول بوتيريك 

با آن كه به طور طبيعي يافت ) NAA(نفتالين استيك 
شوند، حتي از اسيد ايندول استيك كه در طبيعت  مين

اين موضوع . شود، براي اين منظور مؤثرتر است مييافت 

كسين به ارگيري ابي پذيرفته شده است كه بكبه خو
د ريشه ي براي تولاي الزمه صورت طبيعي يا مصنوعي، 

نابجا روي ساقه است و در واقع نشان داده شده كه تقسيم 
ن دروني  ريشه به وجود اكسيه كنندديتول يها اولين ياخته

 باشد ميشود، وابسته  ميكار برده با اكسيني كه از خارج ب
  .)1370،شخويوخ(

 موثر در يها ني از اكس(IBA) ياهيم كننده رشد گيتنظ
ق يج بدست آمده از تحقي بوده كه با توجه به نتاييشه زاير

 قسمت 4000شود كه غلظت  مي مشخص ،انجام گرفته
 قلمه ارس در بستر كاشت  ييشه زاي ريون برايليدرم

شتر ي بيها جه را داشته است و غلظتين نتيت بهتريكوكوپ
 ييشه زاي ريرو بر ين هورمون اثر بازدارندگيا

  گزارش داده است كه تيمارChong  (1981).ندا داشته
ولي  ها را دارد دار شدن قلمه ريشه اكسين توانايي افزايش 

اما . شود هاي باال باعث توقف ريشه دهي مي در غلظت
ها از يك مقدار  افزايش غلظت هورمون براي همه گونه
 .معين باعث كاهش در ريشه زايي مي گردد

 (Rifaki & Hatzilazarou, 2002) ج با گزارشيان نتيا
بر  را  IBAمار هورمون ي مختلف تيها غلظتاثر كه 

  J. excelsa ة شدن قلمه ساقه ارس گوندار ريشه درصد 
 از ايشان.  مطابقت داردندش قرار داده بوديآزما مورد

تر محلول در ي گرم در ل16 و 8 ، 4، 2  صفر،يها غلظت
. ندت استفاده نموديت و پيالبستر كاشت مخلوط پر

اند   گزارش كرده،(Houale & Babeux, 1994)ن يهمچن
شدن قلمه دار ريشه  ي براIBAتر ي گرم درل8كه غلظت 

Juniperus communisي درحال،ن غلظت بوده استي بهتر 
 .متوقف نموده است  رايشه دهي باالتر ريها كه غلظت
 Juniperus virginianaكردن قلمه دار ريشه  ي براهمچنين
پيشنهاد شده است  IBAتر هورمون ي گرم درل 8 غلظت

(Henry et al., 1992). ي مختلف ها  براي گونهبنابراين
 . ي متفاوتي از هورمون قابل توصيه استها غلظت
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Abstract 
 
Juniper is a beautiful evergreen conifer which is so useful for afforestation in arid and semi-arid areas. On 
one hand, propagation from seed of Juniperus excelsa is difficult, on the other hand, its natural 
regeneration for the natural ecosystem disturbance caused by destruction, is limited. Therefore, under the 
controlled greenhouse condition (MIST), it was proceeded to propagate the stem cuttings coco peat 
planting beds by plant growth regulators (IBA) at zero density and 3000, 4000 and 6000ppm. This 
experiment was conducted by a completely randomized block design with 4 blocks and 56 cuttings per 
block for each treatment. Results showed that there is a significant difference (p<0.05) between treatment 
3 (IBA= 400 ppm) and 1 (IBA= 0 ppm). However, with increasing IBA amount from 4000 to 6000 ppm, 
the number of rooted cuttings is decreased.Therefore, the best treatment was coco peat planting bed using 
4000 ppm IBA  in April. 
 
Key words: cutting, hormon, IBA, Juniper, mist, propagation. 
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