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  1چکیده

و فضاي سبز شهري با توجه به سازگاري و   هاي گیاهی بومی در برنامه جنگلکاري استفاده از گونه :سابقه و هدف
 Leptadenia pyrotechnica( پیچیلوكاي  درختچههاي  رسد. گونه نظر می ها بسیار ضروري به نیاز آبی کم آن

(Forssk.) Decne.( ،گیشدر )Periploca aphylla Decne.( بنگال و )Vitex agnus-castus L.(  بومی استان
محیطی نظیر ایجاد منظرگاه طبیعی زیبا، سازگاري با شرایط  هاي زیست ها داراي ارزش این گونه .هستند هرمزگان

)، L. pyrotechnicaپیچیلوك (هاي  با هدف بررسی امکان تولید نهال درختچه تحقیقاین . باشند بی میآ خشکی و کم
 منابعکشاورزي و و آموزش تحقیقات  مرکزدر  1394در سال ) V. agnus-castus) و بنگال (P. aphyllaگیشدر (

  انجام شد.  رمزگانهطبیعی 
تکثیر رویشی  زنی انجام شد. تیمارهاي پیش تولید نهال به دو روش تکثیر از طریق کاشت بذر و قلمه ها: مواد و روش

درصد به  98دقیقه، اسید سولفوریک  3مدت  درصد به 98اسید سولفوریک در از طریق بذر شامل قرار گرفتن بذور 
 48 مدت آب جوش به ساعت، 24مدت  ، آب جوش بهدقیقه 9مدت  درصد به 98دقیقه، اسید سولفوریک  6مدت 
رویشی  و تیمار پیشدهی با ماسه و خیساندن در آب معمولی (شاهد)  خراش ،ساعت 72مدت  جوش به  ، آبساعت
تصادفی با سه تکرار در                                  ًاین تحقیق در قالب طرح آماري کامال . بودIBA ز طریق قلمه، استفاده از هورمون تکثیر ا

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین آماري صفت مورد بررسی با آزمون دانکن مورد مقایسه  SASافزار  نرم
  .قرار گرفت

زنی، ارزش حداکثر، میانگین  زنی، روز تا شروع جوانه زنی، سرعت جوانه هاي درصد جوانه نتایج بررسی صفت ها: یافته
زنی توسط آزمون تجزیه واریانس نشان داد که هر سه گونه مورد  زنی و پراکندگی جوانه زنی روزانه، ارزش جوانه جوانه

 .Lهاي پیچیلوك ( تیمار براي سبز شدن بذور گونهن تری مناسبداري دارند.  بررسی در سطح یک درصد تفاوت معنی

                                                             
 m.soltanipoor@areeo.ac.irمسئول مکاتبه: *
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pyrotechnica) و گیشدر (P. aphylla زنی داشتند.  درصد جوانه 100ساعت است که  72) تیمار آب جوش
بررسی تولید درصد بود.  20 ،دهی خراشدر تیمار  )V. agnus-castusبنگال (زنی بذور گونه  باالترین درصد جوانه

) به L. pyrotechnicaو پیچیلوك ( )V. agnus-castusبنگال (هاي  ها از طریق قلمه نشان داد که گونه نهال گونه
که گونه  ها از طریق هورمون سبز شدند. ضمن آن درصد قلمه 100هورمون نسبت به شاهد پاسخ بهتري دادند و 

  گیشدر از طریقه قلمه اصال تکثیر نشد.
توان از قلمه استفاده نمود ولی دو گونه پیچیلوك  ) میV. agnus-castusبراي تولید نهال گونه بنگال ( :گیري نتیجه

)L. pyrotechnica) و گیشدر (P. aphyllaتوان تکثیر  ساعت می 72 مدت به ) را از طریق بذر و با تیمار آب جوش
تکثیر آن از  در سطح وسیعکاشت ) هم قلمه و هم بذر مناسب است ولی براي P. aphyllaکرد. البته براي گیشدر (

، باشند که هر سه گونه انتخاب شده بومی استان هرمزگان می تر و آسانتر است. با توجه به این اقتصادي ،بذر طریق
  .استفاده شود ها آنهاي جنگلکاري و فضاي سبز شهري شهرستان بندرعباس از  در برنامه نماید که پیشنهاد می

  
  زنی و قلمه ولید نهال، تتیمار بذر، پیش، : استان هرمزگانهاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

هاي  برنامههاي گیاهی که در حال حاضر در  گونه     
اند  فضاي سبز شهري استان کاشته شدهجنگلکاري و 

اکثرا غیر بومی بوده و با شرایط استان سازگاري 
ها،  ندارند و مشکالت نیاز آبی فراوان، آفات و بیماري

و... باعث خسارات زیادي خشکی هوا، شوري خاك 
لذا ضرورت  ،بر پیکره فضاي سبز استان شده است

دارد نسبت به استفاده از گیاهان بومی که با شرایط 
اقلیمی و ادافیکی استان سازگار هستند اقدام شود. 

هاي غیر بومی بواسطه عدم وجود اطالعات الزم  گونه
ها و عدم سازگاري اکولوژیکی با شرایط  در مورد آن

اند و دیده  نطقه بعضا مشکالت فراوانی را ایجاد کردهم
ها شده است  شده که اعتبارات زیادي خرج حذف آن

-Hibiscus rosa( توان به گونه ختمی چینی که می

chinensis L.( و کهور پاکستانی )Prosopis 

juliflora (Sw.) DC.( .هاي انتخاب  گونه اشاره کرد
هاي بسیار زیبا هستند  شده در این بررسی نه تنها گونه

بلکه با توجه به مشکالت آب در استان کامال با 
شرایط خشکی استان سازگار هستند. همچنین با توجه 

هاي  گونه ،ها هاي استان و شوري آن به فقیر بودن خاك

اند و دیگر آن که  شدهسازگار ها  بومی با این نوع خاك
له از حم ،ها در محیط طبیعی استان به علت وجود آن

  . )21( ها در امان هستند آفات و بیماري
 Leptadenia pyrotechnicaپیچیلوك (     

(Forssk.) Decne.اي، افراشته به ارتفاع تا  ) درختچه
متر، بسیار منشعب، اغلب فاقد برگ با شیرابه  3

 .)8است ( Asclepiadaceaeزردرنگ از تیره 
در کشورهاي ایران، فلسطین، عربستان، مصر، گونه  این

سودان، سومالی، چاد، لیبی، پاکستان و هندوستان 
هاي کرمان، سیستان و  دارد. در ایران در استانرویش 

چاه فعله بلوچستان و هرمزگان انتشار دارد. مناطق 
شهرك قائم فین، بندرخمیر،  ، ، میناب بندرعباس

از  سرچاهان و و، سیاه بستک تخت، ، رودان، سندرك
نواحی گسترش این گونه در استان هرمزگان است 

هاي تنفسی، پوستی،  این گیاه در درمان بیماري  ).18(
هپاتیت، زخم، یبوست، یرقان و تب کاربرد درمانی 

  ). 11سنتی دارد (
) .Periploca aphylla Decneگیشدر (     

متر، منشعب، اغلب فاقد  3اي به ارتفاع تا  درختچه
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 Asclepiadaceaeبرگ با شیرابه سفیدرنگ از تیره 
) که در کشورهاي ایران، اردن، عربستان، 8است (

شمال آفریقا، عراق، پاکستان، افغانستان و هندوستان 
هاي کرمان، فارس،  پراکنش دارد. در ایران در استان

سیستان و بلوچستان و هرمزگان بوشهر، خوزستان، 
گونه گیاهی در استان  انتشار دارد. پراکنش این

متر در  10هرمزگان تقریبا گسترده است و از ارتفاع 
متر در کوه گنو  1600منطقه صلخ در جزیره قشم تا 

گونه گیاهی در مناطق بستک،  شود. این یدیده م
بندرلنگه، بندرخمیر، گاوبندي، رودان، فاریاب، 

دي، جغدر پایین، جزیره قشم، کوه گنو، کوشاه احم
احمدي، میناب، سندرك، سیاهو، تل گردو، سیخوران، 
دهگین، بندرعباس، چاه فعله، جاسک، آب گرم گنو، 

گنو، سرگز احمدي، کوه  انگهران، درپهن، سرزه، گرد
در طب سنتی در  ).19دارد (رویش آباد  شب و قطب

هاي  نگل، خارشهاي قاعدگی زنان، ا نظمی درمان بی
پوستی، سرماخوردگی، سردرد و دل درد استفاده می 

  ). 9شود (
اي به  ) درختچه.Vitex agnus-castus Lبنگال (     

 Lamiaceaeرنگ از تیره  متر، خاکستري 2ارتفاع تا 
بر ایران، در شرق مدیترانه، آسیاي  ) که عالوه10است (

 گونه . اینروید میمرکزي و آسیاي جنوب غربی 
هاي خوزستان، کرمان، سیستان و  گیاهی در استان

بلوچستان، فارس و هرمزگان پراکنش دارد. رویشگاه 
این گیاه در استان هرمزگان بسیار پراکنده و محدود 

هاي آب شیرین در بندرعباس (سرخون) و  به آبراهه
). از مصارف دارویی این گیاه 10باشد ( سیاهو می

آور بودن، ضد اسپاسم،  بر بودن، خلط توان به تب می
هاي روماتیسمی و درد معده اشاره کرد  مسکن، تورم

)17 .(  
در خصوص تکثیر بذر و تولید نهال پیچیلوك،      

گیشدر و بنگال تاکنون در ایران تحقیقی صورت 
که براي  گزارش کرد) 2016(بهابوترا نپذیرفته است. 

بذور حتما باید کامال رسیده باشند.  ،تکثیر پیچیلوك
 3-5ها   بذور باید در سایه کاشته شوند و روي آن

متر شن پوشانده شود. آبیاري در صبح و غروب  سانتی
متر  سانتی 4-5ها به ارتفاع  انجام شود. وقتی نهال

 6تا  4هاي  ها را به گلدان منتقل کنند. نهال رسیدند آن
زنی  ترین دما براي جوانهماه در مزرعه کاشته شوند. به

و عبدل الیو . )4( گراد است درجه سانتی 30گونه  این
زنی بذور  ) در بررسی درصد جوانه2013همکاران (

نشان دادند که  Periploca angustifoliaگونه 
درصد مربوط به بذور  93زنی با  بیشترین درصد جوانه

 15انبار شده هفت ساله بود. در این بررسی بذور با 
زنی نداشتند. بذور سه و  سال ذخیره انباري هیچ جوانه

زنی نشان  درصد جوانه 72و  81ترتیب  ساله نیز به یک
) در بررسی 2009و همکاران (نومی . )1( دادند
در درجه  P. angustifoliaزنی بذور  هجوان

هاي مختلف نشان دادند که بیشترین درصد  حرارت
 25درصد مربوط به تیمار حرارتی  90زنی با  جوانه

 کارامانوس وتراولس ). 18( گراد بود درجه سانتی
هاي  ) در بررسی تیمارهاي آب گرم در زمان2007(

نتیجه  V. agnus-castusمختلف روي بذور گونه 
 ،درصد 80زنی با  رفتند که بیشترین درصد جوانهگ

دقیقه استفاده  4مدت  زمانی است که تیمار آب گرم به 
) در بررسی 1998همکاران (بلحاجی و . )22( شد

پیش تیمارهاي اسید سولفوریک، سرما، جیبرلیک اسید 
  V. agnus-castusهو خیساندن در آب روي گون

گرفتند که بعد از اعمال تیمارها زمانی که  نتیجه
درجه  20مدت دو هفته در حرارت  ها به گلدان
زنی براي کلیه  گراد قرار داشت، درصد جوانه سانتی

درصد بود ولی  20تیمارها بسیار پایین و کمتر از 
 30مدت یک هفته در حرارت   ها به وقتی که گلدان

نی به طرز ز گراد قرار گرفتند، جوانه درجه سانتی
 درصد رسید 100تا  80گیري افزایش یافت و به  چشم

) تیمار جیبرلیک 2011و همکاران (ماالواسی . )3(
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گرم بر لیتر در شرایط دمایی  میلی 200اسید به میزان 
ساعت در نور و در  8درجه سانتی گراد ( 30-20

ساعت تاریکی در  16گراد و  درجه سانتی 20دماي 
زنی بذر  را سبب افزایش جوانه گراد) درجه سانتی 30

گزارش درصد  56تا  Vitex montevidensis گونه
هاي به  ) قلمه2014و همکاران (داکو . )15(کردند 
متر را  سانتی 4متر و به قطر  سانتی 50طول 
 Vitexترین تیمارهاي تولید نهال براي گونه  مناسب

doniana د. نامبردگان هیچ اختالف نکن ذکر می
 ي بین شاهد و تیمار هورمون مشاهده نکردنددار  معنی

)5(.  
مستندي مدون و که تاکنون تحقیق  جائی از آن    

هاي  بررسی امکان تولید نهال درختچهپیرامون 
 .P)، گیشدر (L. pyrotechnicaپیچیلوك (

aphylla) و بنگال (V. agnus-castus ( در جنوب
 ایران انجام نشده است. این تحقیق با هدف بررسی

 مرکزدر  1394در سال ها  امکان تولید نهال آن گونه
طبیعی  منابعکشاورزي و و آموزش تحقیقات 

  انجام شد. رمزگانه

  ها مواد و روش
در گلخانه مرکز تحقیقات و آموزش پژوهش این      

 25دماي در کشاورزي و منابع طبیعی استان هرمزگان 
انجام شـد. محـل اجـراي پـژوهش     گراد  درجه سانتی

 5دقیقه و  29درجه و  27داراي مختصات جغرافیایی 
متر  10و ارتفاع ثانیه  28دقیقه و  15درجه  56ثانیه و 

از سطح دریا است. اقلیم منطقه گـرم و فراخشـک بـا    
متر و درجه حرارت  میلی 195متوسط بارندگی ساالنه 

بـذور   .)21( باشـد  گراد می درجه سانتی 8/28متوسط 
کیلـومتري   20لـه در  عف گونه پیچیلوك از منطقـه چـاه  

متر از سطح دریا، گونـه   10شرق بندرعباس با ارتفاع 
کیلــومتري شــرق  120گیشــدر از منطقــه دهگــین در 

متـر از سـطح دریـا و گونـه      250بندرعباس با ارتفاع 
ــرخون در   ــه س ــنگال از منطق ــمال  35ب ــومتري ش کیل

سطح دریا جمـع آوري   متر از 70بندرعباس با ارتفاع 
از هاي آب و هوایی سـه منطقـه فـوق     ویژگی گردید. 
هاي هواشناسی بندرعباس، سرخون و دهگـین   ایستگاه

  نشان داده شده است. 1در جدول استخراج و 

  
  .ي مورد مطالعهها گونههاي  رویشگاههاي آب و هوایی  ویژگیبرخی   -1جدول 

Table 1. Some climatic properties of sites of studied species. 
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28.8 22 27.3 32.2 34.3 36.2 36.5 35.9 32.2 27.4 22.8 19.3 18.7 
  دما

Tem. سرخون  
Sarkhoon 240.3 30.3 10.4 2.9 1.6 4 0 2.3 2.7 15 54.2 53.3 63.7 

  بارندگی
Pre. 

27.2 19.8 26 30.7 33.8 35.1 34.8 33.9 30.2 25.2 21.2 17.7 17.9 
  دما

Tem. لهعف چاه  
Chahfalleh 215.5 22.7 11.3 1.5 0.1 3.8 0.1 1.2 3.4 11 50.3 52.3 57.8 

  بارندگی
Pre. 

  دما  15.8  17.9  22.1  26.5  31.1  34.1  43.9  33.3  31.8  29  21.1  15.7  26
Tem. دهگین  

Dehgin 153.8  22.9  9.9  0.2 0  1.1  0  0.4  2.5  8.9  17.7  59.6  31.5  بارندگی  
Pre. 
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هـاي اصـلی سـه گونـه      با مراجعـه بـه رویشـگاه        
هـاي پیچیلـوك،    اي بومی استان هرمزگان بنام درختچه

هاي  آوري بذور در زمان گیشدر و بنگال نسبت به جمع
مناسب اقدام شد. بـذر پیچیلـوك در خردادمـاه، بـذر     

آوري  مـاه جمـع   بنگال در تیرماه و بذر گیشدر در آبـان 
وسیله  آوري شده به  ذور جمعگردید. در نیمه آذرماه، ب

مدت  تیمارهاي شامل قرار دادن در اسید سولفوریک به
 24مـدت   دقیقه، آب جـوش بـه   9دقیقه و  6دقیقه،  3

دهی با ماسه  ساعت و خراش 72ساعت و  48ساعت، 
تیمار شدند. بعد  ،و خیساندن در آب معمولی (شاهد)

در  5کش بنومیل  وسیله قارچ از اعمال تیمارها بذور به
وسیله آب شستشو  هزار ضدعفونی گردیده و سپس به

متـر   سـانتی  20هاي پالستیکی به قطر  داده و در گلدان
هـا بـا مخلـوط یـک سـوم خـاك        کاشته شدند. گلدان

باغچه، یک سوم کود حیـوانی پوسـیده و یـک سـوم     
هـا   ماسه پر شدند و قبل از کاشت نیـز خـاك گلـدان   

ضدعفونی گردید.  درهزار 5کش بنومیل  وسیله قارچ به
صورت روزانه  پس از کاشت، تاریخ سبز شدن بذور به

هاي تولیـد شـده و    مدت یک ماه و بعد درصد نهال به
صـورت ماهیانـه آمـاربرداري     هـا بـه   سرعت رشـد آن 

زنـی   روز تـا شـروع جوانـه    ی نظیر تعدادگردید. صفات
زده)،  (تعداد روز از زمان کاشت تا اولـین بـذر جوانـه   

زنی (تعداد بذر جوانه زده نسبت به جوانهدرصد نهائی 
زنی (مجموع نسـبت تعـداد بـذر     )، سرعت جوانه100

زده در هر روز تقسیم بر شماره روز)، پراکندگی  جوانه
زنـی (تعـداد روز از اولـین بـذر جوانـه زده تـا        جوانه

زنی آخرین آن)، ارزش حداکثر (درصد تجمعی جوانه
زده است، تقسیم نهتا روزي که بیشترین تعداد بذر جوا

بر تعداد روز جهت رسـیدن بـه ایـن نقطـه از شـروع      
زنی روزانه (تعداد کـل بـذور   آزمایش)، میانگین جوانه

جوانه زده، تقسیم بر تعداد کـل روزهـاي آزمـایش) و    
زنـی  ضـرب میـانگین جوانـه   زنی (حاصلارزش جوانه

. بـراي  )13( روزانه و ارزش حداکثر) محاسبه گردیـد 

زنی، در اوایل دي ماه  ها از طریق قلمه گونهتولید نهال 
نسـبت بـه تهیــه قلمـه از هـر ســه گونـه اقـدام شــد،       

سـاله انتخـاب    هاي چـوبی شـده دوسـاله و سـه     شاخه
مدت یک دقیقه درون هورمـون اینـدول     شدند. ابتدا به

گـرم در   میلـی  500 غلظـت  ) باIBA1بوتیریک اسید (
مـاس   پیـت هـاي حـاوي    و بعد از آن درون گلدانلیتر 

هـاي   قرار گرفتند و پس از ظهور ریشـه درون گلـدان  
پالستیکی حاوي یک سوم خاك باغچه، یک سوم کود 
حیوانی پوسیده و یک سوم ماسه کاشـته شـدند و بـا    

 تحقیق تیمار شاهد (بدون هورمون) مقایسه شدند. این
 در کامال تصادفی بـا سـه تکـرار    آماري طرح قالب در
 و گرفـت  قـرار  تحلیـل  و یهتجز مورد SASافزار  نرم

 دانکـن  آزمـون  بـا  بررسی مورد آماري صفت میانگین
  .قرار گرفت مقایسه مورد

  
  نتایج

نتایج بررسی  بررسی تولید نهال از طریق بذر:
زنی، روز  زنی، سرعت جوانه هاي درصد جوانه صفت

زنی  زنی، ارزش حداکثر، میانگین جوانه تا شروع جوانه
زنی توسط  زنی و پراکندگی جوانه روزانه، ارزش جوانه

آزمون تجزیه واریانس نشان داد که در هر سه گونه 
در سطح یک درصد ) 3تا  1هاي  (شکلمورد بررسی 
  ). 2اري دارند (جدول د تفاوت معنی

                                                             
1- Indole Butiric Acid 



  1397) 2)، شماره (25هاي علوم و فناوري چوب و جنگل جلد ( نشریه پژوهش
 

114 

  
  )Leptadenia pyrotechnicaگونه پیچیلوك ( -1شکل 

Figure 1. Leptadenia pyrotechnica 
  

 
  )Periploca aphyllaگونه گیشدر ( -2شکل 

Figure 2. Periploca aphylla. 
 

  
  )Vitex agnus-castusگونه بنگال ( -3شکل 

Figure 3. Vitex agnus-castus 
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  .ها زنی بذر گونه ها در رابطه با صفات جوانه تجزیه واریانس داده -2جدول 
Table 2. Analysis of variance of data on seed germination traits of species. 

  منابع تغییر
S.V 

  درجه آزادي
D.F 

  میانگین مربعات
M.S  

  زنی درصد جوانه
% Germination  

  زنی سرعت جوانه
Speed Germination  

  زنی روز تا شروع جوانهتعداد 
Day to Germination  

  ارزش حداکثر
Max. value  

  )Aگونه گیاهی (
Plant species 

2  3804.1 **  74.95 **  456.10 **  1967.7 **  
  )Bتیمار (

Treatment 
7  5915.2 **  61.89 **  62.03 **  2447.1 **  

  ABاثرمتقابل 
Reaction 

14  1334.7 **  2064.2 **  31.19 **  551.2 **  
 اي کلخط

Error 
48  1.4  0.07  0.75  1.1  

  ضریب تغییرات
C.V%  

  11  10.7  6.2  
  

  .ها زنی بذر گونه ها در رابطه با صفات جوانه تجزیه واریانس داده - 2ادامه جدول 
Con. Table 2. Analysis of variance of data on seed germination traits of species. 

  منابع تغییر
S.V 

  درجه آزادي
D.F 

  میانگین مربعات
 M.S  

  زنی روزانه میانگین جوانه
Mean day Ger.  

  زنی ارزش جوانه
Germination value  

  زنی پراکندگی جوانه
Dis. Germination  

  )Aگونه گیاهی (
Plant species 

2  251.8 **  743522.1 **  424.04 **  
  )Bتیمار (

Treatment 
7  166.5 **  824572.8 **  42.19 **  

  ABاثرمتقابل 
Reaction 

14  55.4 **  304834.6 **  43.85 **  
 خطاي کل

Error 
48  0.3  319.7  0.39  

  ضریب تغییرات
C.V%  

 
  12.1  9.6  10.4  

هاي مورد مطالعه اثر  زنی گونه بررسی بر صفات جوانهنتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که تیمارهاي مورد  درصد 1دار در سطح  معنی** 
  اند. یکسانی نداشته

  

 دهی دهد خراش نشان می 3گونه که جدول  همان  
درصد  20زنی بذر گونه بنگال با  بهترین تیمار جوانه

هاي گیشدر و پیچیلوك  بود، براي گونه زنی جوانه
درصد  100ساعت با  72جوش بهترین تیمار آب 

هاي بنگال، گیشدر و  . گونه)4(شکل  زنی بود جوانه
ترتیب با  ساعت به 72پیچیلوك در تیمار آب جوش 

زنی را  بیشترین سرعت جوانه 13/14و  82/5، 45/2
 زنی جوانه شروع تا روز میانگینصفت . در داشتند

آب جوش بود. در گونه بنگال  یمارت ینبهتر ها، گونه
روز، در گونه  5 یانگینساعت با م 72آب جوش 

روز و در  14 یانگینساعت با م 24آب جوش  یشدرگ
 5 یانگینساعت با م 48آب جوش  یچیلوكگونه پ

 آب تیمار بهترین حداکثر ارزشروز بود. در صفت 
 و گیشدر بنگال، هاي گونه در که بود ساعت 72 جوش

. بود روز 73 و 54، 15 میانگین با تیبتر به پیچیلوك
گونه بنگال  در روزانه، زنی جوانه میانگین صفت در
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و در  6/1روزانه  یانگینبا م یده خراش یمارت
 72آب جوش  یمارت یچیلوكو پ یشدرگ يها گونه

 ینبود. بهتر 25و  9/13 یانگینبا م یبترت ساعت بود به
 72آب جوش  یمارت ها، گونه زنی جوانه ارزش یمارت

 یچیلوكو پ یشدربنگال، گ يها ساعت بود که در گونه
بود. در  1825و  06/750، 30/21 یانگینبا م یبترت به

 بهترین ها، گونه زنی جوانه پراکندگی میانگینصفت 
 72 جوش آب تیمار بنگال گونه. بود جوش آب تیمار

 جوش آب تیمار گیشدر گونه، 16 میانگین با ساعت
 آب تیمار پیچیلوك گونه و 7/7 میانگین با ساعت 24

  .بود 7/4 میانگین با ساعت 48 و 24 جوش

  

  .ي مورد بررسیها ثیر تیمارهاي مختلف در گونهأزنی تحت ت جوانهصفات مقایسه میانگین  -3جدول 
Table 3. Analysis of variance of data on seed germination traits of species. 

  صفات مورد بررسی
Parameters 

  گونه
Species 

  تیمار
Treatment  

Control 
Water 

boil. 24 
hours  

Water 
boil. 48 
hours 

Water 
boil. 72 
hours 

Sulforic 
Acid 3 

minutes 

Sulforic 
Acid 6 

minutes 

Sulforic 
Acid 9 
minutes 

Scarifi
cation  

  زنی درصد جوانه
% Germination 

Vitex  1 e  2 e  18 ab  15 c  7 d  16.5 bc  2.5 e  20 a  
Periploca  21.7 d  39.7 c  71.7 b  100 a  12.3 e  6 f  1.3 g  0 g  

Leptadenia  23.7 d  46 c  76.3 b  100 a  12 e  2 f  0 f 0 f 
  زنی سرعت جوانه

Speed Germination  
Vitex  0.13 c  0.2 c  1.42 b  2.45 a  0.59 c  1.67 b  0.21 c  2.35 a  

Periploca  1.21 d  2.35 c  3.92 b  5.82 a  0.86 de  0.41 de  0.06 f  - 
Leptadenia  2.83 d  2.83 d  10.90 b  14.13 a  1.67 e  0.39 f  - - 

  زنی روز تا شروع جوانه
Day to Germination 

Vitex  10 b 12 a 5.3 c 5 c 6 c 5.3 c 9.7 b  5.7 c  
Periploca  14.3 ab 14 b 14.7 ab 14.3 ab 14.3 ab 14.7 ab 16 a  - 

Leptadenia  5 a 5.3 a 5 a  5.3 a 6 a 6.7 a -  - 
  ارزش حداکثر
Max. value 

Vitex  1 c 2 c 5 b 15 a 5 b 13.67 a 2.33 c  5.67 b  
Periploca  18.33 c 25 b 53 a 54 a 12 d 8 e 1.33 f  - 

Leptadenia  18.67 d 30 c 47 b 73 a 7.67 e 2 f -  - 
  زنی روزانه میانگین جوانه

Mean day Ger. 

Vitex  0.6 a 1 a 1.1 a 1.4 a 0.5 a 1.3 a 1.1 a  1.6 a  
Periploca  3.9 d 5.2 c 9.5 b 13.9 a 4.2 cd 5.2 c 1.3 e  - 

Leptadenia  4.4 d 9.2 c 13.8 b 25 a 4.9 d 2 e -  - 
  زنی ارزش جوانه

Germination value 

Vitex  0.64 a 2  a 5.7 a 21.30 a 2.69 a 17.24 a 2.66 a  8.84 a  
Periploca  70.77 d 130.25 c 504.25 b  750.06 a 50.01 d 42 d 2 e  - 

Leptadenia  83.08 d 277.5 c 648 b 1825 a 37.51 e 4 e -  - 
  زنی پراکندگی جوانه

Dis. Germination 

Vitex  4 d 4 d 14 b 16 a 13 b 14.3 b 6 c  14.3 b  
Periploca  9 a 7.7 ab  7.3 b 7.3 b 2.7 c 2 cd 1 de  - 

Leptadenia  4.7 a 4.7 a 4.7 a 4.3 a 2 b 1 bc -  - 
داري اختالف معنی LSDاحتمال خطا آزمون  درصد 1هاي موجود در هر ردیف که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح  میانگین

  با هم ندارند.
 

  
که حداقل داراي  ستونهاي موجود در هر  میانگین( ها ثیر تیمارهاي مختلف در گونهأزنی تحت ت میانگین درصد جوانهمقایسه  -4شکل 

  .)داري با هم ندارنداختالف معنی LSDاحتمال خطا آزمون  درصد 1یک حرف مشترك هستند، در سطح 
Figure 4. Comparison on seed germination (percent) of species in different treatments (Means with same letter in 
each column have not significant difference in 1% level of LSD test). 
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در این بررسی  بررسی تولید نهال از طریق قلمه:
تولید نهال سه گونه بنگال، گیشدر و پیچیلوك از 

ریق قلمه بررسی شد. نتایج بررسی توسط آزمون ط
تجزیه واریانس نشان داد که هر سه گونه در سطح 

). 4داري دارند (جدول  یک درصد تفاوت معنی
دهد گونه گیشدر از  نشان می 5طور که جدول  همان

هاي بنگال و  طریقه قلمه اصال تکثیر نشد. گونه

درصد  100پیچیلوك به هورمون پاسخ بهتري دادند و 
هاي بنگال  قلمه .از طریق هورمون سبز شدند ها هقلم

شدند و بعد از سه هفته به  خیلی زود ریشه دار
هاي پیچیلوك  هاي پالستیکی منتقل شدند. قلمه گلدان

دار شدند و بعد از یک ماه به  کمی دیرتر ریشه
هاي  هاي پالستیکی منتقل شدند ولی قلمه گلدان

  .)5(شکل  دار نشدند گیشدر اصال ریشه
  

  .هاي مورد بررسی از طریق قلمه ها در رابطه تولید نهال گونه تجزیه واریانس داده -4جدول 
Table 4. Analysis of variance of data in relation to the production of seedlings of species examined through the cuttings. 

  منابع تغییر
Source 

  درجه ازادي
df 

  مجموع مربعات
SS 

  Fارزش 
F Value 

  ضریب تغییرات
CV 

  )Aگونه گیاهی (
Plant species 

2  33636  4036.2**  

3.4%  

  )Bتیمار (
Treatment 

1  578  138.7**  
  ABاثرمتقابل 

Reaction 
2  436  52.3**  

  خطا
Error 

12  50   -  

  کل
Total 

17  34700   -  

  درصد. 1دار در سطح  معنی **
  

  .هاي مورد بررسی از طریق قلمه تولید نهال گونهدرصد مقایسه  -5جدول 
Table 5. Comparison of produced seedlings by the species examined through the cuttings 

  تیمار
Treatment  

  ها گونهدرصد تولید نهال در 
The produced seedlings percent of Plant species  

Vitex agnous-castus  Periploca aphylla  Leptadenia pyrotechnica  
  شاهد

Control 
90 a 0 b 76 a  

  هورمون
IBA 

100 a 0 b 100 a 

داري اختالف معنی LSDآزمون  احتمال خطا درصد 1هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح  نمیانگی
  ندارند.با هم 
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  .هاي مورد بررسی از طریق قلمه مقایسه تولید نهال گونه -5شکل 

Figure 5. Comparison of seedlings production percent of examined species through the cuttings. 
  

  بحث
ترین  مناسب ،تیمار میان هشت در این بررسی از 

زنی بذر گونه بنگال تیمار  تیمار براي درصد جوانه
زنی بود، اگرچه با  درصد جوانه 20دهی با  خراش

زنی)  درصد جوانه 18ساعت ( 48تیمار آب جوش 
 وتراولس داري نداشت. بررسی  اختالف معنی

) در استفاده از تیمارهاي آب گرم 2007( کارامانوس
درصد  80دقیقه روي بذور گونه بنگال  4مدت   به

زنی را نشان داد که بسیار باالتر از نتایج این  جوانه
بررسی است. همچنین نامبردگان در استفاده از تیمار 

زنی را گزارش  درصد جوانه 83حرارت خشک تا 
مدت دو  کنند. خیساندن بذور گونه بنگال در آب به می

گراد و سپس  درجه سانتی 20هفته در حرارت 
درجه  30ه در حرارت مدت یک هفت  قرارگیري به

به  20زنی را به طرز چشمگیري از  گراد، جوانه سانتی
علت پایین بودن ). 3دهد ( درصد افزایش می 100

زنی بذور بنگال در این بررسی نسبت به  میزان جوانه
تواند این  )، می2007مطالعه تراولس و کارامانوس (

ها  باشد که نامبردگان قبل از اقدام به کشت بذور، آن
گراد  درجه سانتی 5حرارت  را براي مدتی در درجه

صورت نیاز سرمایی بذور  قرار داده بودند که بدین

که در این بررسی بذور پس  برطرف شده بود. حال آن
آوري در تیرماه، در دماي معمولی آزمایشگاه  از جمع

گراد) نگهداري شد و به همراه بذور  درجه سانتی 25(
بذر گونه کشت گردید. دو گونه دیگر در آذرماه 

Vitex montevidensis  در تیمار جیبرلیک اسید به
 20-30گرم بر لیتر در شرایط دمایی  میلی 200میزان 

 20ساعت در نور و در دماي  8گراد ( درجه سانتی
درجه  30ساعت تاریکی در  16گراد و  درجه سانتی

زنی بذر را نشان داد  درصد جوانه 56گراد)  سانتی
خیساندن بذور در  Vitex doniana). در گونه 15(

ساعت و به دنبال آن قرارگیري در نور  48مدت  آب به
زنی را  مدت سه روز، جوانه ساعت به 8خشک روزي 

  ). 6درصد افزایش داد ( 56تا 
پیچیلوك، تیمار   زنی بذور گونه بهترین تیمار جوانه  

زنی بود.  درصد جوانه 100ساعت با  72آب جوش 
زنی  بهترین تیمار جوانهکرد ) عنوان 2016(بهابوترا 

گراد است  درجه سانتی 30پیچیلوك، دماي   بذور گونه
که با دماي محل انجام این بررسی تقریبا تطابق دارد. 

که بذور کردند ) گزارش 1971(سن و چاومن 
متیل  هاي رشد مانند تري گونه در حضور بازدارنده این

. )20( دهد زنی باالیی را نشان می آمونیوم کلراید جوانه
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 200در حضور  Leptadenia reticulataبذور 
 84روز،  30ژیبرلیک اسید بعد از  گرم در لیتر میلی

زنی نشان داد که در مقایسه با کنترل با  درصد جوانه
  ). 12دار بود ( زنی بسیار معنی درصد جوانه 20

گیشدر، تیمار   زنی بذور گونه بهترین تیمار جوانه  
زنی بود.  درصد جوانه 100ساعت با  72آب جوش 

) در بررسی درصد 2013و همکاران ( ل الیوعبد
 Periploca angustifoliaزنی بذور گونه  جوانه

درصد  93زنی با  نشان دادند که بیشترین درصد جوانه
د. در این مربوط به بذور انبار شده هفت ساله بو

زنی  سال ذخیره انباري هیچ جوانه 15بررسی بذور با 
 72و  81ترتیب   ساله نیز به نداشتند. بذور سه و یک

و همکاران نومی  زنی نشان دادند. درصد جوانه
 P. angustifoliaزنی بذور  در بررسی جوانه) 2009(

هاي مختلف نشان دادند که بیشترین  در درجه حرارت
درصد مربوط به تیمار حرارتی  90زنی با  درصد جوانه

) در 2013(لیانگ آن و گراد بود.  درجه سانتی 25
نشان دادند که  P. sepiumزنی بذور  بررسی جوانه

 25-30زنی در تیمار حرارتی  بیشترین درصد جوانه
روز بود. تیمار  2از  درصد بعد 90درجه با بیش از 

حرارتی دو بررسی اخیر با دماي محل انجام این 
  بررسی تقریبا تطابق دارد.

براي بررسی زنی صفتی است که  سرعت جوانه  
میزان دهنده  و نشانرود  بکار میمیزان مرغوبیت بذر 

) که 13است ( تر وتاهزنی بیشتر در مدت زمان ک جوانه
افزایش سرعت  در این بررسی بهترین تیمار براي

ساعت بود و در بین  72زنی تیمار آب جوش  جوانه
زنی نیز در گیاه  ها بیشترین سرعت جوانه گونه

برابر بنگال و  6دست آمد که نزدیک به  هپیچیلوك ب
  گیري شد. برابر گیشدر اندازه 5/2

زنی  گیري صفت تعداد روز تا شروع جوانه اندازه  
زده)  بذر جوانه (تعداد روز از زمان کاشت تا اولین

آب جوش بود. در گونه  یمارت ینبهترنشان داد که 

روز، در  5 یانگینساعت با م 72بنگال آب جوش 
روز  14 یانگینساعت با م 24آب جوش  یشدرگونه گ

 یانگینساعت با م 48آب جوش  یچیلوكو در گونه پ
ها، بذور پیچیلوك و  بنابراین در بین گونه روز بود. 5

بعد از کاشت سبز شدند که از نظر گیشدر پنج روز 
  تري نشان دادند.   سوم زمان کوتاه زمانی یک

 گیاهان با رابطه در زنی جوانه ارزشصفت   
 است ممکن شان زنی جوانه درصد که چوبی چندساله

 حدکثر ارزش. شود می استفاده گیرد صورت کندي به
 سرعت که اي نقطه در زنی جوانه درصد تقسیم از

 تعداد بر کند می شدن کند به شروع آن در زنی جوانه
آید  می دست هب نقطه این به رسیدن براي الزم روزهاي

 زنی جوانه ارزش یمارت ینبهتردر این بررسی ). 13(
 72آب جوش  یمارت حداکثر، ارزشصفت ها و  گونه

  .بود و مربوط به گونه پیچیلوك ساعت بود
 تعداد تقسیم از ،روزانه زنی جوانه میانگین صفت  
 روزهاي کل تعداد بر تقسیم زده، جوانه بذور کل

 میانگین صفت ). در13آید ( یدست م هب آزمایش
با  یده خراش یمارگونه بنگال ت در روزانه، زنی جوانه

 یچیلوكو پ یشدرگ يها و در گونه 6/1روزانه  یانگینم
 9/13 یانگینبا م یبترت ساعت به 72آب جوش  یمارت

این بررسی نشان داد که گونه دست آمد.  هب 25و 
روزانه بسیار باالتري  زنی جوانه پیچیلوك میانگین

  نسبت به دو گونه دیگر دارد.
 از که ها گونه زنیجوانه بررسی صفت پراکندگی  

 آن آخرین تا زده جوانه بذر اولین از روز تعداد تقسیم
آید، بهترین معیار براي بررسی سرعت  می دست هب

دهنده  ). افزایش این معیار نشان13زنی است ( جوانه
زنی است. در این بررسی،  پایین بودن سرعت جوانه

 پراکندگی بیشترین میانگین ،جوش آب تیمار
در گیاه را در گیاه بنگال و کمترین آن  زنی جوانه

دهنده  بررسی این صفت نیز نشان نشان داد. پیچیلوك
  مرغوبیت بیشتر بذر گونه پیچیلوك بود.
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در بررسی تولید نهال از طریق قلمه، گونه گیشدر   
از طریق قلمه اصال تکثیر نشد اما دو گونه بنگال و 
پیچیلوك از طریق قلمه درصد باالیی از سبز شدن را 

هورمون ایندول بوتیریک نشان دادند که در حضور 
درصد رسید.  100این تولید نهال به ) IBAاسید (
درصد  80که  ند) نشان داد2011و همکاران (گایو 
 150 تحت تیمار Periploca forrestiiهاي  قلمه
) IBAگرم بر لیتر ایندول بوتیریک اسید ( میلی
دار شدند ولی در این بررسی، هورمون ایندول  ریشه

هاي گیشدر را  ) نتوانست قلمهIBAبوتیریک اسید (
هاي  دار نشدن قلمه . شاید علت ریشهدار کند شهری

گرم در لیتر)  میلی 500گیشدر، غلظت باالي هورمون (
استفاده شده در این بررسی باشد که نسبت به غلظت 

گرم بر لیتر) در گیاه  میلی 150استفاده شده (
Periploca forrestii  اثرات بازدارندگی نشان داده

 50هاي به طول  ) قلمه2014و همکاران (داکو باشد. 
ترین  متر را مناسب سانتی 4متر و به قطر  سانتی

ذکر  Vitex donianaتیمارهاي تولید نهال براي گونه 
) نشان دادند 2017همکاران (ماپونگتسم و د. نکن می

 1/1-5/2به قطر  Vitex donianaهاي  که قلمه
 5/0-1هاي به قطر  درصد و قلمه 86متر،  سانتی

دار شدند که با نتایج این  درصد ریشه 21متر،  سانتی
هاي بنگال تقریبا  بررسی در خصوص اندازه قطر قلمه

) نشان 2014و همکاران (مهاندرو خوانی دارد.  هم
گرم بر لیتر ایندول بوتیریک  2تیمار  دادند که پیش

درصد  7/97دقیقه،  5) براي مدت IBAاسید (
دار  را ریشه Leptadenia reticulataهاي  قلمه
  خوانی دارد.  کند که با نتایج این بررسی کامال هم می

  
  گیري نتیجه

و ترین  مناسبتیمار آب جوش در واقع   
با استفاده از ها  ترین تیمار براي تولید نهال گونه ارزان
هاي جنگلکاري در اطراف و  است که در برنامهبذر 

درون شهر و همچنین توسعه فضاي سبز شهري 
تواند کاربرد داشته باشد. بنابراین براي تولید نهال  می

شود از قلمه استفاده شود ولی  گونه بنگال پیشنهاد می
دو گونه گیشدر و پیچیلوك را از طریق بذر و با تیمار 

توان  ساعت می 72 مدت به آب جوشخیساندن در 
تکثیر کرد. البته براي پیچیلوك هم قلمه و هم بذر 

 ی،مناسب است ولی براي تکثیر در سطح وسیع طبیع
  تر و آسانتر است. بذر اقتصاديتکثیر آن از طریق 
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Abstract 1 
Background and Objective: The use of indigenous shrub species in the plantation and urban 
green space seems to be necessary due to their adaptation and low water requirements. 
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne., Periploca aphylla Decne. and Vitex agnus-castus L. 
are native species of Hormozgan province. These species have environmental values such as 
beautiful landscape, high compatibility with drought and dehydration. This research was 
conducted to investigate the possibility of seedlings production of L. pyrotechnica, P. aphylla 
and V. agnus-castus shrubs in Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and 
Education Center in 2015. 
Materials and Methods: The seedlings were produced using two propagation methods, sowing 
seeds and scion procedure. Pretreatments propagation consists of seed treating using sulfuric 
acid and boiled water, each with three incubation periods (3, 6 and 9-minute incubation in 
sulfuric acid and 24, 48 and 72-hour incubation in boiling water), sand scrubbing and soaking in 
normal water (control) and the proliferation treatment through cuttings by incubation in 500 
ppm IBA (Indol Butiric Acid) hormone for 1 minute.  
Results: The results showed that the most suitable treatment for germination of L. 
pyrotechnica’s seeds and P. aphylla species was incubation for 72 hours in boiled water, which 
was 100% germination. The highest percentage of germination of V. agnus-castus’s seeds was 
under treatment of scrubbing (20%). The study of sprout seedlings showed that V. agnus-castus 
and L. pyrotechnica responded positively to the hormone and 100% of the cuttings were 
produced in hormone treatment. Meanwhile, the P. aphylla did not propagate through the 
cuttings. 
Conclusion: Cuttings was the most suitable method for propagation of V. agnus-castus L. 
pyrotechnica. P. aphylla can be reproduced through seed under boiled water treatment for 72 
hours. Of course, for P. aphylla, both cuttings and seeds are appropriate. However, in large-scale 
plantations, reproduction with a seed is more economical and easy. Owing to the high 
distribution and being native of the studied species in Hormozgan province, it seems there is no 
limitation for extending of these plant species climatically and ecologically and their plantation 
in afforestation and urban green spaces programs of Bandar Abbas is strongly recommended. 
 
Keywords: Cutting, Hormozgan province, Pre-treatment, Seed, Seedlings production 
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