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 هایقلمه زاییریشه بر کاشت بستر نوع و اسیدبوتیریکایندول مختلف هایغلظت اثر

 فصل چهار در مرز مای ارس
 

 3نژادرضائي عبدالحسين و 3زاهدی بهمن* ،2زارعي حسين ،1شاهيآب مليحه
 ،باغبانی علوم گروه ،گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه علمی هیئت وعض2 دانشگاه لرستان، ،باغبانی علوم دکتری دانشجوی1

  کشاورزی دانشکده ،باغبانی علوم گروه لرستان، دانشگاه علمی هیأت عضو3 ،گیاهی تولیدات دانشکده

  11/11/1331 پذیرش: تاریخ ؛11/70/1331 دریافت: تاریخ

 1چکيده
 جمله از و گلستان استان ارتفاعات در ارزشمند هایگونه یکی Juniperus Sabina مرزمای گونه هدف: و سابقه

 مختلف های گونه حفاظتی نقش رود.می شمار به ایران کوهستانی هایجنگل طبیعی هایاکوسیستم اصلی ارکان

 است. ارزنده بسیار مناطق آب مدیریت و ها، جنگل احیای مدیریت در خوابیده فنوتیپ خصوص به ایران ارس

 محدودیتشان و بقا از آنچه حفظ برای زیستی، شرایط ترینسخت در حاضر حال در درختان این هایپایه اغلب

 بیشتری تحقیقات گیاهان این تکثیر و حفظ هایروش تشخیص جهت در است الزم لذا کنند.می تالش مانده، باقی

 پذیرد. صورت

 تیمار قلمه، طریق از گیاه این تکثیر جهت مناسب تیمار و بستر و فصل بهترین تشخیص جهت ها:روش و مواد

 پرلیت، بستر چهار در ام( پی پی 0777 و 0777 ،2777 ،1777 ،7 سطح 1 )در اسید بوتیریک ایندول هورمونی

 کوکوپیت، پرلیت، ماسه، از )ترکیبی مخلوط زاییریشه بستر و معدنی پوکه (،1:1) کوکوپیت -پرلیت

 گرفت. صورت مترسانتی 11 طول با گیاه این هایقلمه روی بر سال فصل چهار در و ماس( پیت و کمپوست ورمی

 ناسبم تیمار و بستر و فصل بهترین انتخاب آزمایش هدف بود. قلمه 3 شامل تکرار هر و تکرار سه شامل آزمایش

 هر در هاریشه خشک وزن و تر وزن تعداد، طول، زایی،ریشه درصد فصل، هر پایان در .بود گیاه این تکثیر جهت

 شد. ثبت تیمار و بستر

 بستر بستر، بهترین و بهار فصل مرز، مای ارس گیاه هایقلمه برای زاییریشه فصل بهترین داد نشان نتایج :ها یافته

 و 0777 سطوح در و بهار فصل در دهی،ریشه درصد 17 از بیش با تیمار بهترین است. بوده کوکوپیت پرلیت

 در درصد 2 از کمتر با زمستان فصل در شده دارریشه هایقلمه دهیریشه میزان کمترین است. بوده امپیپی 1777

 شد. مشاهده امپیپی 2777 سطح در و بهار فصل در ریشه تعداد بیشترین است. بوده استفاده مورد تیمارهای همه

 معدنی پوکه بستر در تعداد کمترین و کوکوپیت پرلیت و زاییریشه بستر در ریشه تعداد بیشترین بسترها، بین در

 و زاییریشه بستر و پرلیت کوکوپیت،پرلیت بسترهای در دارمعنی اختالف بدون ریشه طول بیشترین شد. مشاهده

                                                           
 zahedik2000@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

http://dx.doi.org/10.22069/jwfst.2018.13792.1701
https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=zahedik2000@yahoo.com
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 بهار فصل در هاریشه خشک و تر وزن بیشترین همچنین شد. مشاهده بهار فصل در مختلف، فصول بین در

 خشک وزن میزان بیشترین و زاییریشه بستر در تر وزن میزان بیشترین مختلف بسترهای بین در و شد مشاهده

  شد. مشاهده معدنی پوکه بستر در هاریشه

 بهار فصل فصل، بهترین مرز، مای ارس های قلمه تکثیر جهت که کرد گیرینتیجه توانمی بنابراین گیری:نتیجه

 تکثیر برای ثرؤم رشد کننده تنظیم اسید بوتیریک ایندول همچنین است. داشته همراه به را نتیجه بهترین که باشد می

 1777 و 0777 سطوح در و بهار فصل در دهی،ریشه درصد 17 از بیش با تیمار بهترین باشد. می مرز مای ارس

 است. بوده کوکوپیتپرلیت بستر در امپیپی
 

 تیمار ،کاشت بستر فصل، مرز، مای کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

 هایرویشگاه از متنوعی مجموعه گلستان استان 

 استان این در دارد. بر در کشور سطح در را ارس

 توانمی را ایران بومی ارس هایگونه از بسیاری

 باال به متر 1177 ارتفاع از هاگونه این کرد. مشاهده

 هایتیپ مختلف، هایجهت و شرق به غرب از

 استان در اند.آورده وجود به را ایآمیخته یا خالص

 مراتع و برگ پهن هایجنگل فاصل حد در گلستان

 دو باال، ارتفاعات برگانپهن همراه گاهی و فوقانی

 آمیخته صورت به J.sabina و J.communis گونه

 تولید نظر از گونه دو این دارند. رویش تنها یا

 خاک حفاظت نظر از ولی ندارند ارزشی هیچ چوب

 پهن هاینهال برای پرستار صورت به که نقشی و

 برخالف و هستند باارزش بسیار دارند برگان

 حیات تجدید شکل دو برگان،سوزنی از بسیاری

 غیرجنسی حیات تجدید دارند. غیرجنسی و جنسی

 را هاگونه این بقایای و داشته بیشتری عمومیت آن

 هایگونه حفاظتی نقش .(1) است کرده تضمین

 در خوابیده فنوتیپ خصوص به ایران ارس مختلف

 مناطق آب دیریتم و ها،جنگل احیای مدیریت

 در شده مطالعه مناطق در .(1) است ارزنده بسیار

 .J گونه دو گسترده، بسیار سطوح در گلستان، استان

Sabina و J. communis پوشش را خاک بستر 

 مثبت نقش استوارت و کتام 1307 سال در .اندداده

 از جلوگیری خاک، حفاظت در را خزنده هایارس

 رساندند. اثبات به دام مستقیم چرای و فرسایش

 خزنده هایارس روی 1302 سال در لیوینگستون

 (.1) کرد تأیید را نتایج این و داد انجام مطالعاتی

 و زیباترین جزو 1مرز مای ارس ها،ارس بین در 

 گرگان منطقه در باشد.می ارس انواع پرطرفدارترین

 مرز مای گونه دارد. گسترش چهارباغ ارتفاعات در

 و آویخته شکل، ایپشته دوپایه، ایدرختچه صورت به

 و نادرست مدیریت دلیل به متأسفانه است. کوتاه

 فرسایش تحت بسترها این رویهبی هایبرداریبهره

 J. sabina اند.رفته بین از کلی به یا داشته قرار شدید

 زنیجوانه جهت خاک الزم رطوبت حفظ بر عالوه

 دام چرای خطر از نیز را شده تولید هاینهال بذر،

 ایویژه اهمیت از گیاه این نماید.می حفظ

 نیز خشکنیمه و خشک مناطق در درجنگلکاری

 طوالنی دلیل به آن زایشی تکثیر است. برخوردار

 باروری عمل و افشانیگرده زمان بین دورة بودن

 نبودن همزمان بودن، دوپایه بذر، پوکی )لقاح(،

 دورة بودن طوالنی و تخمک بازشدن و گرده انتشار

 بهم علت  به دیگر طرف از و بوده مشکل بذر خواب

 زادآوری تخریب، از ناشی طبیعی اکوسیستم خوردن

                                                           
1. Juniperus Sabina - Maymars 



 و همکاران شاهيمليحه آب

 

109 

 در مشکل مهمترین (.12) است اندک آن طبیعی

 حیات تجدید عدم ایران، در ارس پرورش هایمکان

 اکوسیستم کنونی شرایط در است. گیاه این طبیعی

 تخریب شدت به ایران در ارس پرورش های مکان

 مشکل با حیات ادامه جهت درختان این اکثر و یافته

 روبرو نامیه قوه کاهش و بذر پوکی باالی درصد

 زنیجوانه دلیل به       معموال  هانهالستان (.1) هستند

 نیز و کوهی سروهای بذور غیریکنواخت و ضعیف

 به نسبت طوالنی، آوریعمل چرخه داشتن دلیل به

 اصلی روش لذا (.30) باشندنمی راغب گیاه این

  باشد.می قلمه طریق از گیاه این تکثیر

 با 1خزنده و اسکوپولوروم هایگونه تکثیر در 

 اکسین سطح بر محیطی شرایط قلمه، از استفاده

 گیاهان در کربوهیدرات و زاییریشه عوامل درونی،

 شرایط گیاه، زنیریشه طی در گذارد.می تأثیر

 و دما زایی،ریشه محیط آبی، روابط مانند محیطی

 تأثیر زاییریشه بر      قویا  رشد، بستر در هوا جریان

 قلمه، طریق از 2اکسلسا گونه تکثیر جهت (.3) دارند

 کنندهتنظیم از استفاده با و کوکوپیت کشت بستر در

 داد نشان نتایج اسید، بوتیریک ایندول گیاهی رشد

 ام،پیپی 1777 و 0777 ،3777 هایغلظت بین

 بهترین که بوده امپیپی 0777 غلظت، بهترین

 بررسی در (.12) است داشته همراه به را زایی ریشه

 بر کشت بستر و نور رشد، کننده تنظیم اثر

 در 3       ا بالنگا رقم کوهی سرو هایقلمه دهی ریشه

 نشان نتایج ایران، مراتع و هاجنگل تحقیقات مؤسسه

 از استفاده و مناسب بستر ترکیب سفید، نور داد

 درصد 20 تا امپیپی 1777 غلظت با آدنین بنزیل

 شد گیاه این هایقلمه زاییریشه در افزایش سبب

(13.)  

                                                           
1. Juniperus horizontal 

2. Juniperus excelsa  

3. Oblonga 

 در را مهمی بسیار نقش قلمه آوریجمع زمان 

 از بسیاری اگرچه کند.می ایفا دهیریشه موفقیت

 اوایل یا بهار اواخر در هاقلمه که زمانی در هاگونه

 تهیه شود، سخت چوب اینکه از قبل زمستان

 بسیاری اما دارند، را دهیریشه بیشترین اند، شده

 دیگر از هاقلمه که زمانی در هاگونه از دیگر

 دهی ریشه بهترین باشند، شده گرفته سال های زمان

 ارس مورد این برای مناسب مثال داشت. خواهند را

 تا آبان بین که زمانی در هاقلمه که است 0خزنده

 دیگر با قیاس در اند،شده برداشته ماه بهمن

 (.1) اندداشته را دهیریشه بیشترین سال های زمان

 زاییریشه در کشت بستر بهترین انتخاب جهت در

 بیشترین ،1مجنون شور شیشه درختچه هایقلمه

 و کوکوپیت  +ماسه بستر در ریشه طول میانگین

 +ماسه ماسه، بسترهای در ریشه طول بلندترین

 طور به .شد حاصل پرالیت + کوکوپیت و کوکوپیت

 مورد بسترهای بین در کوکوپیت  +ماسه بستر کل

 هایقلمه زاییریشه منظور به مناسبی بستر مطالعه،

 شکی هیچ (.31) شد معرفی مجنون شور شیشه گیاه

 کشت بستر برای بهینه دمای یک که ندارد وجود

 دهیریشه و دارد وجود ریشه رشد و تشکیل جهت

 خیلی سرعت با یا افتدنمی اتفاق یا پایین دماهای در

 خیلی دماهای در همچنین افتاد. خواهد اتفاق کم

 ریشه رشد و تشکیل امکان کشت، بستر در باال

 پاگرما که داشت انتظار که است منطقی دارد. وجود

 حد از ترپایین دما که زمانی در فقط دهیریشه برای

 (.0) است مفید باشد، دمایی آستانه

 و محاسن تمام و زیبایی وجود با متأسفانه 

 به       عمدتا  گیاه این ما کشور در دارویی، کاربردهای

 برنامه و دارد وجود کوهستانی مناطق در بومی شکل

 کشت آن، تکثیر هایروش تعیین برای ایگسترده

                                                           
4. Juniperus horizontalis 

5. Callistemon viminalis 
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 و شهری هایمحیط و دشت شرایط در گیاه این

 نگرفته صورت شهری فضاهای در آن گسترش

 نیز و پیش از بیش استفاده و نشر به نیاز است.

 و تحقیق ضرورت گیاه، این عمده نیازهای بررسی

 پژوهش لذا کند.می آشکار را آن درمورد بررسی

 ارس افزونش هایروش بررسی هدف با حاضر

 پذیرد.می انجام کوهی( )سرو مرز مای بومی

 

 هاروش و مواد

 منابع و کشاورزی علوم دانشگاه در آزمایش این 

 تابستان بهار، و 1330 سال زمستان در گرگان طبیعی

 کامال طرح پایه بر فاکتوریل صورت به 1331 پاییز و

 غلظت اول فاکتور شد. انجام عامل سه با تصادفی

 ،1777 ،7) سطح 1 با اسید بوتیریک ایندول تیمار

 کدام هر میلیون( در قسمت 0777 و 0777 ،2777

 )شامل زایی ریشه بستر دوم فاکتور و تکرار، سه در

 بستر و معدنی پوکه کوکوپیت، -پرلیت پرلیت،

 پرلیت، ماسه، از )ترکیبی مخلوط زاییریشه

 فاکتور و ماس(( پیت و کمپوستورمی کوکوپیت،

 و پاییز تابستان، بهار، )شامل قلمه تهیه فصل سوم

 Juniperusگیاه شده بریده های قلمه بود. زمستان(

Sabina در گیاهان این طبیعی رویشگاه محل از 

 این شد. تهیه گرگان شهرستان چهارباغ منطقه

 در موجود چندساله و بومی گیاهان از همگی گیاهان

 منطقه در دریا سطح از ارتفاع بودند. منطقه

 بود. متر 2177 گیری نمونه

 صبح در هاقلمه برداشت زمان موارد تمامی در 

 مترسانتی 11 طول به هاقلمه برداشت، از پس و بود

 تمامی شدند. بستر در کشت و تیمار آماده و تهیه

 شدند. تهیه مادری گیاه از شاخه انتهای از ها قلمه

 در قلمه گرفتن قرار بستر ها،قلمه تهیه از قبل

 تیمارها تعداد به توجه با و شد آماده دانشگاه گلخانه

 انجام کشت بستر بندیبخش و تفکیک تکرارها، و

 فصل، هر انتهای در هاقلمه برداشت از پس شد.

 تمامی به بعد، فصل در بسترها سازیآماده جهت

 گلخانه شد. ترکیب کامال و افزوده کش قارچ بسترها

 دمای متوسط بود. پاگرما و پاش مه سیستم به مجهز

 و ،گرادسانتی درجه 22 آزمایش دوره طی در روزانه

 بود. درصد 00 آزمایش محل نسبی رطوبت متوسط

 زایی، ریشه درصد شامل شده گیریاندازه فاکتورهای

 بود. ریشه خشک وزن و تر وزن طول، تعداد،

 از پس ریشه، طول و تعداد سنجش جهت 

 خط با ها آن طول و هاریشه تعداد ها،قلمه زاییریشه

 وزن سنجش جهت شد. گیری اندازه دقت به کش

 نمودن جدا از پس ها،ریشه خشک وزن و تر

 و شده وزن تفکیک به هاقلمه از کدام هر های ریشه

C آون در سپس
 درآوردن از پس و شد گذاشته 07◦

 درصد تعیین جهت شد. وزن دقت به آون از

 هایقلمه مجموعه تیمار، هر هایقلمه زنی ریشه

 بر تقسیم و شمرده را تکرار( )سه تیمار هر دارریشه

 و کرده قلمه( 20) تکرار سه هر هایقلمه کل تعداد

 مورد تیمار هر زنیریشه درصد اساس این بر

 میانگین مقایسه انجام جهت (.3) شد واقع سنجش

 1 احتمال سطح در SAS افزارنرم از هاداده تجزیه و

 از تعدادی رفتن دست از دلیل به شد. استفاده درصد

 حذف با هاداده آنالیز تکثیر، فصل طی در هاقلمه

 مقایسه لذا و شد انجام رفته دست از هایقسمت

 جداگانه صورت به تیمارها از یک هر متقابل اثرات

 Excel افزار نرم از استفاده با یک هر شکل و بررسی

 شد. رسم
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 .شده برده کار به هورمونی تیمارهای و بسترها فصول، در شده گیریاندازه فاکتورهای واریانس تجزیه جدول -1 جدول

Table 1. Variance analysis table of measured factors in seasons and used substrates and treatments. 

 متغیرها
Variables 

 درجه

 آزادی

df 

 زاییریشه درصد

 (درصد)
Rooting 

percentage (%) 

 ریشه تعداد

Root number 

 هریش طول

 متر( )سانتی

Root length 

(cm) 

 )گرم( هریش تر وزن

Fresh weight (gr) 

 خشک وزن

 )گرم( ریشه

Dry weight 

(gr) 
اسید بوتیریک ایندول  

Indole butyric acid 

44 
4 

729.7** 521.27* 36.37** 0.09** 0.001ns 

 فصول
Seasons 

3 12420.46** 3470.83** 169.06** 0.059** 0.04** 

 بسترها
substrates 

3 4641.38** 320.19ns 35.50** 0.02** 0.01* 

 اسید بوتیریک ایندول

 فصل*

Indole butyric 
acid* 

Season 

6 340.76** 87.29ns 8.79ns 0.03** 0.01* 

 اسید بوتیریک ایندول

 بستر*

Indole butyric acid 
* substrates 

12 359.74** 172.35ns 6.97ns 0.10** 0.01* 

 بستر*فصل

Season* substrates 
3 532.32** 346.63ns 9.61ns 0.02** 0.002ns 

 اسید بوتیریک ایندول

 *بستر*فصل

Indole butyric acid 
Season* substrates 

0 ns ns ns ns ns 

error 66 2.59 202.02 4.19 0.003 0.005 

cv - 6.32% 73.15% 37.52% 21.62% 118.7% 

 

 بحث و نتايج

 در مختلف تیمارهای متقابل و منفرد اثرات نتایج 

 دست به نتایج اساس بر است. شده بیان 1 جدول

 تفسیر شده گیریاندازه فاکتورهای از یک هر آمده،

 است. شده بررسی و

 
 .هاقلمه زاییریشه درصد بر مختلف فصول اثر -1 شکل

Figure 1. Rotting percentage in various seasons. 

 

 بهترین است، مشخص 1 لشک از که طور همان 

 مرز، مای ارس گیاه هایقلمه برای زاییریشه فصل

 زاییریشه بیشترین فصل این در است. بهار فصل

 امپیپی 0777 سطح در درصد 17 از بیش با هاقلمه

b a a a a 

b 

a ab 

a 

b 

c b c 

a 
b 

b a b a a 

0

10

20

30

40

50

60

 Fall-پاییز Summer-تابستان Spring-بهار Winter-زمستان

ی 
زای
ه 
یش
د ر

رص
د

 R
o

o
t 

p
er

ce
n

ta
g
e

 

(%
)

 



 1931( 1(، شماره )25فناوري چوب و جنگل جلد )هاي علوم و  نشريه پژوهش
 

101 

 در دارمعنی تفاوت بدون و اسید بوتیریک ایندول

 زاییریشه حداقل و است بوده امپیپی 1777 سطوح

 امپیپی 0777 سطح در درصد 21 حدود با هاقلمه

 با که است بوده شاهد تیمار و اسید بوتیریک ایندول

 فصول سایر از دهیریشه از میزان این حال، این

 میزان کمترین عوض، در است. بوده بیشتر

 زمستان فصل در شده دارریشه هایقلمه دهی ریشه

 استفاده مورد تیمارهای همه در درصد 2 از کمتر با

 تکثیر برای مناسبی فصل نیز پاییز فصل است. بوده

 0777 سطح و شاهد تیمار باشد.نمی گیاه این

 بین از تکثیر طی در که بودند تیمارهایی ام،پی پی

 درصد حداکثر مانده باقی تیمارهای در و اندرفته

 فصل در کند.نمی تجاوز درصد 1 از زاییریشه

 امپیپی 0777 سطح و شاهد تیمار نیز تابستان

 و اندرفته بین از تکثیر طی در که بودند تیمارهایی

 امپیپی 2777 سطح مانده، باقی تیمارهای در

 داشته درصد 17 از بیش با را دهیریشه بیشترین

 رتبه در امپیپی 0777 و 1777 سطوح و است

 دارند. قرار دهیریشه درصد 1 حدود با بعدی

 بومی ارس هایقلمه زاییریشه فصل بهترین بنابراین

 کار به هورمونی سطح بهترین و بهار فصل مرز، مای

 است. بوده امپیپی 1777 و 0777 سطوح شده برده

 

 
 .هاقلمه زاییریشه درصد بر مختلف بسترهای اثر -2 شکل

Figure 2. Effect of various substrates on rooting percentage. 
 

 درصد بر مختلف بسترهای اثر بررسی در 

 بستر بستر، بهترین ،(2 شکل) هاقلمه زایی ریشه

 حداکثر با زاییریشه که است بوده کوکوپیتپرلیت

 10 حداقل و امپیپی 1777 سطح در درصد 12

 است. افتاده اتفاق امپیپی 0777 سطح در درصد

 بستر در شده استفاده سطوح بین است ذکر قابل

 بستر ندارد. وجود دارمعنی اختالف کوکوپیتپرلیت

 امپیپی 1777 سطح در درصد 10 حداقل با پرلیت

 امپیپی 0777 سطح در درصد 37 حداکثر با و

 در شده استفاده سطوح بین است. داشته زاییریشه

 بستر در ندارد. وجود دارمعنی اختالف نیز بستر این

 37 به نزدیک با زاییریشه بیشترین نیز معدنیپوکه

 مشاهده امپیپی 0777 و 2777 سطوح در درصد

 نیز بستر این در شده استفاده سطوح بین البته شد.

 در زاییریشه بستر ندارد. وجود دارمعنی اختالف

 22 با دهیریشه بیشترین که دارد قرار آخر مرحله

 با آن حداقل و امپیپی 0777 سطح در درصد

 سطح چهار در سطح، این به نسبت دارمعنی اختالف

 کار به بسترهای بین بنابراین، افتاد. اتفاق ماندهباقی

 ارس گیاه زاییریشه جهت تحقیق دراین شده برده

 با کوکوپیتپرلیت بستر بستر، بهترین مرز، مای

 است. بوده زاییریشه حداکثر
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 .هاقلمه زاییریشه در بسترها بر مختلف ولفص اثر -3 شکل

Figure 3. Effect of substrates on rooting percentage in various seasons. 

 

 بیشترین بهار فصل در پیداست 3 شکل از که طور همان مختلف، بسترهای بر مختلف فصول اثر بررسی در 

 بستر در اول مرحله در و است گرفته صورت بسترها سایر با مقایسه در مختلف بسترهای در زاییریشه

 در دارمعنی اختالف با بعد مرحله در و معدنیپوکه و پرلیت بسترهای در دارمعنی اختالف با و کوکوپیت پرلیت

 در اما افتاد، اتفاق زایی(ریشه )بستر بستر این در زاییریشه حداقل اینکه رغم علی است. بوده زاییریشه بستر

 بسترهای در فقط تابستان فصل در است. داشته بیشتری کامال زاییریشه دیگر، فصول در بسترها تمامی با مقایسه

 پوکه بسترهای در فقط پاییز فصل در ،درصد 17 از کمتر زاییریشه متوسط با کوکوپیت پرلیت و معدنی پوکه

 معدنیپوکه پرلیت، بستر سه در زمستان فصل در و درصد 1 از کمتر زاییریشه متوسط با کوکوپیتپرلیت و معدنی

 زاییریشه دیگر بسترهای در و است گرفته صورت زاییریشه درصد 3 از کمتر متوسط با کوکوپیتپرلیت و

 آن از شده استفاده زمان بهترین و کوکوپیتپرلیت بستر شده برده کار به بستر بهترین بنابراین است. نگرفته صورت

 است. بوده بهار فصل در
 

  
 مختلف. فصول در ریشه تعداد -5 شکل هورمونی. مختلف تیمارهای در ریشه تعداد -4 شکل

Figure 4. Number of roots in various treatments. Figure 5. Number of roots in various seasons. 
 

 تعداد بیشترین شده، برده کار به تیمارهای بین در 

 و ریشه 37 متوسط با امپیپی 2777 سطح در ریشه

 13 متوسط با امپیپی 1777 سطح در آن کمترین

 بیشترین سال، فصل چهار بین در شد. دیده ریشه

 و ریشه 37 متوسط با بهار فصل در ریشه تعداد

 دیگر فصل سه در دارمعنی تفاوت بدون آن کمترین

 است افتاده اتفاق ریشه 1 از کمتر متوسط با

 .(1 و 0 های )شکل
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 .شده برده کار به مختلف بسترهای در ریشه تعداد -6 شکل

Figure 6. Number of roots in various substrates. 
 

 تعداد بیشترین شده، برده کار به بسترهای بین در 

 با کوکوپیتپرلیت و زاییریشه بستر در ریشه

 بستر در ریشه تعداد کمترین و 27 از بیش متوسط

 است شده مشاهده ریشه 12 متوسط با معدنیپوکه

 .(1 )شکل

 

  
 .هورمونی مختلف تیمارهای در ریشه طول -8 شکل .مختلف فصول در ریشه طول -7 شکل

Figure 7. Root length in various seasons. Figure 8. Root length in various treatments. 
 

 در ریشه طول بیشترین مختلف، فصول بین در 

 اختالف با سپس و مترسانتی 0 حدود با بهار، فصل

 0 حدود طول با زمستان و پاییز فصول در دارمعنی

 در دارمعنی اختالف با آخر، مرحله در و متر،سانتی

 بوده مترسانتی دو از کمتر طول با تابستان فصل

 نیز، مختلف تیمارهای بین در .(0 )شکل است

 2777 و 1777 سطوح در ریشه طول بیشترین

 0777 سطح در ریشه طول کمترین و امپی پی

 .(0 )شکل است بوده امپی پی

 

 
 .شده برده کار به مختلف بسترهای در ریشه طول -9 شکل

Figure 9. Root length in various substrates. 
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 در دارمعنی اختالف بدون ریشه طول بیشترین 

 زاییریشه بستر و پرلیت کوکوپیت،پرلیت بسترهای

 پرلیت بستر در دارمعنی اختالف با آن کمترین و

 .(3 )شکل است شده مشاهده
 

 
 .هاریشه تر وزن بر مختلف فصول اثر -11 شکل

Figure 10. Fresh weight of roots in various seasons. 
 

 هاریشه تر وزن بر مختلف فصول اثر بررسی 

 در و بهار فصل در تر وزن بیشترین که داد نشان

 شد. مشاهده گرم 3/1 وزن با امپی پی 0777 سطح

 شده برده کار به سطوح سایر در فصل این در

 نشد. مشاهده هاریشه تر وزن در داریمعنی اختالف

 0777 سطح در و پاییز فصل در بعد، مرتبه در

 کمترین شد. دیده هاریشه تر وزن بیشترین امپی پی

 )شکل شد دیده زمستان و تابستان فصل در میزان

17). 

 

 
 .هاریشه تر وزن بر مختلف بسترهای اثر -11 شکل

Figure 11. Effect of various substrates on fresh weight of roots.  
 

 در مختلف هورمونی تیمارهای اثر بررسی در اما 

 در تر وزن میزان بیشترین شده، برده کار به بسترهای

 وزن با و امپیپی 0777 سطح در زایی،ریشه بستر

 شکل در که طور همان است. بوده گرم یک از بیش

 تر وزن بین بسترها سایر در شود، می مشاهده 31

 هورمونی مختلف سطوح از تعدادی در هاریشه

 در بسترها همه در دارد. وجود دارمعنی تفاوت

 0/7 از بیشتر هاریشه تر وزن سطوح، از تعدادی

 کمتر میزان این سطوح، بقیه در و است بوده گرم

 در تر وزن میزان کمترین کل طور به است. بوده

 است بوده پرلیت بستر در امپیپی 1777 سطح

  .(11 )شکل
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 .هاریشه تر وزن در بستر بر مختلف فصول اثر -12 شکل

Figure 12. Effect of various seasons on substrates in fresh weight of roots. 
 

 مختلف فصول اثر بررسی در که داد نشان نتایج 

 تر وزن بیشترین ها،ریشه تر وزن در بسترها بر

 فصل، این در اما شد مشاهده بهار فصل در هاریشه

 تفاوت شده برده کار به مختلف بسترهای بین

 بعد رتبه نشد. مشاهده هاریشه تر وزن در دار معنی

 گرم 0/1 با پاییز، فصل در معدنیپوکه بستر به متعلق

 تر وزن میزان فصول، و بسترها سایر در است. بوده

 ذکر قابل است. بوده کمتر گرم 71/7 از هاریشه

 در زایی،ریشه بستر در زمستان فصل در که است

 در و پرلیت و زاییریشه بستر در تابستان فصل

 کوکوپیت،پرلیت و زاییریشه بستر در پاییز فصل

 .(12 )شکل نشد مشاهده داری ریشه نمونه هیچ

 

 
 .هاقلمه خشک وزن بر مختلف فصول اثر -13 شکل

Figure 13. Dry weight of roots in various seasons. 
 

 است، مشخص 13 شکل از که طور همان 

 بهار فصل در هاریشه خشک وزن میزان بیشترین

 تفاوت مختلف سطوح بین اما است شده مشاهده

 خشک وزن میزان کمترین نشد. مشاهده دارمعنی

 تابستان فصل در ام پی پی 1777 سطح در نیز هاریشه

 بوده زمستان فصل در امپیپی 0777 سطح در و
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  .هاریشه خشک وزن بر مختلف بسترهای اثر -14 شکل

Figure 14. Effect of various substrates on dry weight of roots. 
 

 در هاریشه خشک وزن بر مختلف بسترهای اثر 

 که است این دهنده نشان هورمونی مختلف سطوح

 بستر در ریشه خشک وزن میزان بیشترین

 شد. مشاهده امپیپی 2777 سطح در و معدنی پوکه

 و 2777 سطح در و پرلیت بستر در بعد مرحله در

  .(10 )شکل است بوده امپیپی 0777

 سطح در وسیعی سطح در اسید بوتیریک ایندول 

 استفاده هاگونه از بسیاری دهیریشه برای تجاری

 آهستگی به ماده این (.21 ،1 ؛13 ؛12 ؛10) شود می

 (.11) کندمی آزاد را اسید استیک ایندول از منبعی

 ایندول که دارد وجود زیادی شواهد حاضر حال در

 وجود به گیاهان در طبیعی طور به اسید بوتیریک

 در اسید بوتیریک ایندول بیشتر پایداری آید.می

 آزمایشات طی در اسید استیک ایندول با مقایسه

 (1331) همکاران و نورستروم توسط دهیریشه

 هم و تجزیه بر هم مورد این که است شده گزارش

 ایندول تبدیل (.21) است تأثیرگزار ساخت بر

 از بسیاری در اسید استیک ایندول به اسید بوتیریک

 افتدمی اتفاق 1صنوبری کاج مانند گیاهی هایگونه

 اثر اسید، بوتیریک ایندول عملکرد از بخشی (.3)

 دیگر اگرچه (.23 ؛21) است اکسین خود مستقیم

 به اسید بوتیریک ایندول تبدیل واسطه به عملکردها

                                                           
1. Pinus sylvestris 

 2اکسیداسیون -بی طریق از اسید استیک ایندول

 به اسید بوتیریک ایندول تبدیل (.17 ؛2 ؛33) است

 است معمول بسیار گیاهان در اسید استیک ایندول

 یک عنوان به اسید بوتیرک ایندول (.33 ؛30)

 شده شناخته متعددی گیاهان در داخلی هورمون

 به تبدیل طریق از آن اثر که رسدمی نظر به و است

 مثال برای شودمی اعمال اسید استیک ایندول

 ایندول سنتز القای سبب سبب خشکی استرس

 ایندول میزان نتیجه در و شده اسید بوتیریک

 که حالی در یابد،می افزایش داخلی اسید بوتیریک

 گیردمی قرار تأثیر تحت کمتر اسید استیک ایندول

 در نقشی اسید بوتیریک ایندول است ممکن (.27)

 جدید هایریشه القای واسطه به پروسه این طی

 فسفاتاز پروتئین گیاهان، در (.22) نماید. اعمال

 حالت کنترل در 2A نوع ترئونین سرین/

 پروسه این در درگیر هایپروتئین فسفریالسیون

 اکسین انتقال و هورمون به پاسخ در متابولیسمی

 است ممکن پروتئین این بنابراین (.32) است درگیر

 توسط ریشه تشکیل القای در تریعمومی نقش

 تواندمی اکسین (.22) کند ایفا اسید بوتیریک ایندول

 یابد افزایش گیرینمونه از بعد ساعت 20 از قبل

 انددریافته نویسندگان از بسیاری اگرچه (.20 ؛31)

                                                           
2. b-oxidation 
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 افزایش بردارینمونه از ساعت 20 از بعد اکسین که

 بخاطر احتماال هاتفاوت این (.30 ؛20) یابدمی

 هایگونه که است آزمایشاتی در نتایج مقایسه

 افزایش (.20) است شده استفاده آن در مختلف

 اسید بوتیریک ایندول بردن کار به از پس ریشه تعداد

 در (.11) افتدمی اتفاق چوبی گیاهان از بسیاری در

 اسید بوتیریک ایندول ،1مشعل سرخدار هایقلمه

 سبب که بود رشد هایکننده تنظیم مؤثرترین از یکی

 شدهدرصد  32 تا 00 به هاقلمه دهیریشه افزایش

 توسط هاقلمه در نابجا هایریشه (.23) است

 ویژه به اکسینی رشد هایکننده تنظیم با تیمارزنی

 این که اند،شده ایجاد اسید بوتیریک ایندول

 اسید استیک ایندول از مؤثرتر بسیار کننده تنظیم

 این تواندمی محتمل توضیح یک .(13 ؛1) است

 مناسب افزایش سبب خارجی هایاکسین که باشد

 ریشه تشکیل فاز شروع جهت در داخلی اکسین در

 افزایش با (.23) باشند ریشه بروز مرحله سپس و

 قلمه دهیریشه میزان کشت، بستر در هاقلمه حضور

 ایندول غلظت افزایش با همچنین یابد.می افزایش

 افزایش ریشه تعداد و فراوانی هم اسید بوتیریک

 از بیشتر دهیریشه اتیلن، پلی فضای در یابد.می

 بوتیریک ایندول از استفاده (.0) است میست بستر

 و زاییریشه درصد و دهیریشه افزایش سبب اسید

 و دهیریشه درصد افزایش شود.می ریشه کیفیت

 3/7 تا اکسین غلظت افزایش با هاریشه کیفیت

 پایه در اکسین کاربرد یابد. افزایش تواندمی درصد

 از بعد تنفس و فتوسنتز سرعت بر ثیرأت سبب هاقلمه

 وزن بر تواندمی ماده این شود.نمی اکسین با تیمار

  (.0) باشد تأثیر بی گیاهان از تعدادی هایقلمه تر

 موفقیت در دهیریشه بستر هایویژگی 

 نشان متعددی مطالعات است. مهم بسیار دهی ریشه

                                                           
1. Taxus baccata 

 کیفیت در داریمعنی نقش کشت بستر که اندداده

 داشته دار ریشه هایقلمه درصد و ریشه تشکیل

 هایویژگی از هوا و آب مناسب حفظ است.

 به بنابراین اشد. مناسب دهیقلمه محیط ضروری

 تواند می دهیریشه مناسب بستر که رسدمی نظر

 شدن خشک از ممانعت جهت را مناسب رطوبت

 جهت هوا از کافی مقدار و کند حفظ هاقلمه انتهای

 را هابیماری گسترش از ممانعت و دهیریشه تسهیل

 که ندارد وجود شکی هیچ باشد. داشته قلمه پایه در

 و تشکیل جهت کشت بستر برای بهینه دمای یک

 پایین دماهای در دهیریشه و دارد وجود ریشه رشد

 خواهد اتفاق کم خیلی سرعت با یا افتدنمی اتفاق یا

 کشت، بستر در باال خیلی دماهای در همچنین افتاد.

 است منطقی دارد. وجود ریشه رشد و تشکیل امکان

 در فقط دهیریشه برای پاگرما که داشت انتظار که

 مفید باشد، دمایی آستانه حد از ترپایین دما که زمانی

 مهمی بسیار نقش قلمه آوریجمع زمان (.0) است

 بسیاری اگرچه کند.می ایفا دهیریشه موفقیت در را

 یا بهار اواخر در هاقلمه که زمانی در هاگونه از

 تهیه شود، سخت چوب اینکه از قبل زمستان اوایل

 بسیاری اما دارند، را دهیریشه بیشترین اند،شده

 دیگر از هاقلمه که زمانی در هاگونه از دیگر

 دهیریشه بهترین باشند، شده گرفته سال های زمان

 ارس مورد این برای مناسب مثال داشت. خواهند را

 تا آبان بین که زمانی در هاقلمه که است 2خزنده

 دیگر با قیاس در اند،شده برداشته ماه بهمن

 در اند.داشته را دهیریشه بیشترین سال های  زمان

 بیشتری ریشه طول از هانهال سبکتر بافت با بستر

 غذایی عناصر دلیل هب رسدمی نظر هب که برخوردارند

 همچنین و ایماسه بستر کمتر رطوبت و کمتر

 هانهال باشد.می بستر کمتر نفوذپذیری و چسبندگی

                                                           
2. Juniperus horizontalis 
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 برای کمتر رطوبت و غذایی عناصر با بستر در

 هایریشه غذایی، عناصر و رطوبت به دسترسی

 مورد عناصر و رطوبت به تا دهندمی توسعه را خود

 عنوان رابطه همین در (.10) کنند پیدا دسترسی نیاز

 ظرفیت کاهش و خاک چگالی افزایش که شده

 دهدمی افزایش را خاک مقاومت خاک نگهداری

 بهبود را ریشه انشعاب خوب زهکشی با بستر. (11)

 دهد.می افزایش را ریشه همزیستی و بخشدمی

 از هانهال سبک، و ایماسه بستر در همچنین

 رسدمی بنظر که برخوردارند بیشتری مانی زنده

 و خلل هرچه البته باشد، خاک مناسبتر تهویه بدلیل

 ترراحت اکسیژن تبادل باشد بیشتر خاک فرج

 و بیشترند نیز بینی ذره موجودات و گیردمی صورت

 بیشتری رشد از ریشه و بیشتر غذایی مواد تجمع

 را بیشتر مانیزنده توانمی طرفی از .است برخوردار

 داد. نسبت گونه این پایین اکولوژیک نیازهای به

 هاریشه تهویه به خشک مناطق هایگونه

 سرو مانیزنده روی خاک (.3 و 20) ترند حساس

 خاک به ماسه افزودن با گذارد،می تأثیر نیز 1زربین

 سبک کمی خاک رسی( -)لومی نهالستان معمولی

 و گرفت صورت بهتر آن در دوانیریشه و گردید

 برخوردار بهتری مانیزنده و رشد از توانست گیاه

 بسترهای در سروها انواع هایقلمه (.31) گردد

 سرو هایقلمه دارند. بهتری دهیریشه ترسبک

 درصد 17 حاوی کشت محیط در مرزمای کوهی

 را دهیریشه بیشترین شن درصد 07 و برگ خاک

 مشخص هابررسی دارند. بسترها دیگر با درمقایسه

 و فراهم را مناسبی رشد سرعت غذایی ماده این کرد

-پیت و ماسه بستر دو هر (.37) کندمی تضمین

 هایقلمه رشد سرعت بر دار معنی اثر پرالیت

 میزان هاگونه از بعضی در دارند. ارس های گونه

                                                           
1. Cupressus sempervirens var.horizontalis 

 است. دیگر بستر از بیشتر بستر یک در ها ریشه رشد

 در شده تولید هایریشه هاگونه بعضی در همچنین

 از تعدادی در و دیگر بستر از بلندتر بستر یک

 در (.10) اندبوده دیگر بستر از ترضخیم هاگونه

 در کوهی سرو ارقام هایقلمه دهیریشه با ارتباط

 دمای در 1:1 نسبت با شن پرالیت/ کشت محیط

 2گرمایی پا تیمار (20±1) دمای یا و (12±1) پایین

 حرارت درجه با چینی و مرز یما ،اناینیرجیو گونه

 درجه با فولیا یسیتامار رقم مرزیما گونه و پایین،

 سطوح (.1) دادند نشان بهتری دهیریشه باال حرات

 کند.می ممانعت دهیریشه از قارچکش باالی

 کنترل واسطه به کشقارچ اثر که نیست مشخص

 بر هورمونی یا و کمکی اثر یا هاست بیماری

  (.0) است کشقارچ توسط دهی ریشه

 

 کلي گيرينتيجه

 برای زاییریشه فصل بهترین داد نشان نتایج 

 و بهار فصل مرز، مای ارس گیاه ساقه هایقلمه

 است. بوده (1:1) کوکوپیتپرلیت بستر بستر، بهترین

 در دهی،ریشهدرصد  17 از بیش با تیمار بهترین

 امپیپی 1777 و 0777 سطوح در و بهار فصل

 میزان کمترین است. بوده اسید بوتیریک ایندول

 زمستان فصل در شده دارریشه هایقلمه دهیریشه

 استفاده مورد تیمارهای همه دردرصد  2 از کمتر با

 در اقتصادی، صرفه جهت به بنابراین است. بوده

 مورد ماده این ام پی پی 1777 سطح گیاه، این تکثیر

 باشد. می توصیه

                                                           
2. Bottom heat 
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Abstract1 
Background and objectives: Native juniper of Maymars is one of the valuable species in 

Mountainous forests of Golestan province and is one of the main pillars of natural 

ecosystems of Iran’s mountainous forests. At the moment, most of these trees have the 

hardest biological conditions and they try to be survived. So it is needed to practice finding 

the protection and propagation ways to keep these plants. 

Material and methods: To recognize the best season and substrate, and also proper 

treatment to root the cuttings of Maymars, recent experiment was done with 5 levels of 

indole butyric acid (0, 1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm & 8000 ppm) in 4 substrates 

contained perlite, perlite-cocopite (1:1), Pumice and rooting substrate (combination of sand, 

perlite, cocopeat, vermicompost and peat moss) and 4 seasons of the year on Maymars 

cuttings with length 15 cm. The experiment was done in 3 replications, and each one 

contained 9 cuttings. The aim of the experiment was finding the best season; substrate and 

natural treatment to asexual propagate of this plant (cutting). At the end of each season, 

rooting percentage, root length, root numbers, fresh and dry weights of roots in each 

substrate and treatment were registered.  

Results: The result showed that the best season for rooting the Maymars cuttings is spring 

and the best substrate is perlit cocopeat (1:1). The best rooting between all treatments was 

related to level 4000 and 1000 ppm of indole butyric acid in spring with more than 50% 

rooting. Lowest amount of rooting was related to all treatments of winter with fewer than 

2%. Highest number of roots was seen in spring and level of 2000 ppm of indole butyric acid 

and also in perlit - cocopeat substrates (1:1) and the fewest one was seen in pumice substrate. 

Maximum root length was seen in spring and it should be mentioned that between all 

substrates, the best ones were perlit – cocopeat, perlite and rooting substrate without any 

significant difference. Highest amount of root fresh and dry weight was resulted in spring. 

And also highest amount of root fresh weight was found in rooting substrate. On the other 

hand, the highest amount of root dry weight was seen in pumice substrates as well.  

Conclusion: So it can be concluded that to propagate Maymars cutting, spring is the best 

season with the best result of rooting. Also indole butirice acid is effective Plant Growth 

Regulator to propagate Maymars juniper. The best rooting between all treatments was related 

to level 4000 and 1000 ppm of indole butyric acid in substrate of perlit cocopeat (1:1) in 

spring with more than 50% rooting.  
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