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 چکیده

سروها در سراسرر هارا     ترین قدیمیاز  (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gordابرکوه ) سرو

 آ  بافت  کمیابی همچو  این گیاه کشت انقراض وهای نگاداری، حفظ و ازدیاد گیاها  در حال  روشباترین . یکی از است

 صرور   بره تنارایی و   بهنارگیل شیرۀ های رشد سیتوکنینی، اکسین و  کننده تنظیمپژوهش حاضر، بررسی اثر انواع  هدفاست. 

پس از  ها زنمونهیردر قالب طرح کامالً تصادفی با شش تکرار به اهرا درآمد. ها  آزمایشگیاه بود.  ییزا شاخهترکیبی بر میزا  

، Kin ،BA) هرای رشرد   کننده تنظیم. 1: بررسی شد سه آزمایشتحت  WPMدر محیط کشت  ییزا شاخه منظور بهضدعفونی 

TDZ  2وip ) هرا  نیتوکنیسر در لیترر   گرم یلیم 1/0اثر متقابل غلظت . 2 ؛(در لیتر گرم یلیم 2 و 1، 5/0، 1/0، 0سطح ) پنجدر 

(Kin ،BA ،TDZ  2وip ) باIBA  گررم  یلیم 05/0+  تریل یلیم 50صفر و نارگیل ) ۀشیر .3 ؛(در لیتر گرم یلیم 01/0)صفر و 

میلری گررم در    1و  1/0و نیز  BAدر لیتر  گرم یلیم 1حاوی  یها کشتتعداد شاخه در محیط  ،براساس نتایج. (IBA در لیتر

تعرداد شراخه را    BAو  Kin ،TDZحاوی  یها کشتبه محیط  IBAدر لیتر  گرم یلیم 01/0افزایش یافت. افزود   2ipلیتر 

 افرزایش و  را تعداد شاخه یدار یمعن طور بهنارگیل شیرۀ استفاده از  کاهش طول شاخساره شد. سبب که  یحالدر ،افزایش داد

با تیمارهای مختلف اسرتفاده شرد کره تنارا در      WPM، SH ،LS یها زایی از محیط کشت ریشهبرای  .آ  را کاهش دادطول 

 ریشه حاصل شد. Kinدر لیتر  گرم یلیم 2حاوی  WPMمحیط کشت 

  .ریزازدیادی، کینتین، یا شهیش درو ، ازورو ید یت، تکثیر ،بنزیل آدنین: کلیدیهایواژه


مقدمه
 .Cupressus sempervirens L. varنام علمی  ابرکوه با سرو

horizontalis (Mill) Gord هررای هررنس   ی از گونررهکرری

Cupressus  سررروها خررانوادۀ ازCupressaceae در عواقرر 

 0000حدود سرو این  .[1]است استا  یزد  شارستا  ابرکوه

محسررو  هاررا   یسررروها ترررین قرردیمیاز  ودارد  سررال

                                                           
 *  ،23799111171: همراه تلفننویسندۀ مسئول 

 Email: mdehestani@ardakan.ac.ir 

 یکر یژنت ریذخرا تررین   مام عنوا  به کانسال درختا . شود یم

و  اهرا  یگ یتکرامل ی ماننرد رونرد   فر از ابعاد مختل کشورهر 

  اقلیمی و بیوشریمیایی محیط زیست خرود  الهمچنین تحو

و  ییشناسرا  ییربنایزمطالعا   کنار. در [2]اند  یبررس شایا 

 ۀعرصررقررادر خواهرررد بررود در  را یررادرختررا ،  نیررا ریررتکث

ارزشمند  یکیژنتذخایر  ۀیسرمابا  یکشورخود را  یالملل نیب

 سرو زربین .[2] کند یمعرفو هنگل  ستیز طیمح رددر مو

رشد و  ییتوانا علت بهاست که  یمام هنگل اریبس ۀگون کی

mailto:mdehestani@ardakan.ac.ir
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 یهرا  خرا  ماننرد   ییهرا  طیمحر  و در ترانهیمد ۀمنطقنمو در 

فضرای  در  آ  اهمیتو  فیخشک و ضع ،یخاکستر ،یآهک

دارای اهمیرت   ،یینمرادگرا  وفرهنر    ،ی، اقتصراد محلر  سبز

و لرزوم  ابرکروه   کانسرال سررو  اهمیت با توهه به  .[3] است

مادری، استفاده از کشت بافت باتررین  پایۀ تولید نتاج مشابه 

کشت  های سیستم ۀتوسع راه ازدیاد این گیاه ارزشمند است.

 کره  باشد ریتکث برای یدیابزار مفتواند  مؤثر می طور بهبافت 

انتقال ژ  صفا  مارم   یبرا و همانبوه کلو   دیتول یبرا هم

   .[0] مد استاکار ها هنگل ۀتوسعپرورش و  در

هوا   یها هیپاریزازدیادی منظور  به [5]کاپونا و هیانینی 

( از .Cupressus sempervirens Lسرررو )گونررۀ و مسررن 

 درسرنین مختلرف    برا  یهرا  هیر پاهانبی  ۀهوانهای  ریزنمونه

اسرتفاده  زایری   رشد و ریشره  برای مختلف یها کشت  طیمح

 1SH محیط کشرت های درخت سرو در  هوانه یالقا کردند.

 در لیتر گرم یلیم 68/1و  2BA در لیتر گرم یلیم 12/1حاوی 
3

NAA  ترین تعداد شاخهیشترکیب بر این د .گرفت صور 

 زنری  هوانره القرای  حاصل شد. سریتوکنین بررای   عدد(  5/0)

 [8]چانر  و همکرارا     هرای هرانبی ضرروری برود.     هوانه

Taxus mairei  (.Lemée & H.Lév)گونۀ گزارش کردند که 

S.Y.Hu  کشرت   طیمحدر ½ MS   کرم  هرای   حراوی غلظرت

 آنرا   .کردندایجاد  بلندتریهای  شاخه ،های رشد کننده تنظیم

BAPدر لیترر   گرم یلیم 1همچنین بیا  کردند که 
در تولیرد   0

 دارد.  زیادی ثیر تأهای هدید این گیاه  شاخه

رویشری در تعرداد    یری زا نیهنر تکثیر از طریر    اگرچه

برگا  گزارش شده است، ازدیاد از طریر    سوزنیزیادی از 

 دسرت  بهیی تناا در تعداد معدودی از سوزنی برگا  زا اندام

[ 6] سرمسررت و همکررارا  خوشررحال  .[7]آمررده اسررت  

بررا  را .Araucaria excels R)) مطبرر  کرراجریزازدیررادی 

بررسری  عمرودی  سراقۀ  مترری   میلی 9های  استفاده از قطعه

                                                           
1. Shenck and Hildebrandt, 1972 

2. Benzyl adenine  
3. Naphthyl Acetic Acid  
4. 6-Benzylaminopurine 

 طیمحر در  را شراخه ین تعرداد  بیشترین میرانگ آنا  کردند. 

)تیردیازورو (   در لیترر  گرم یلیم 009/0 دارای MS کشت 
5

TDZ ارس بافت  کشتدر  .آوردند دست به (Juniperus 

excelsa L. هررانبی در شرررایط  ریزنمونررۀ هوانررۀ  ( بررا

محریط  در  یری زا کرالوس بیشترین میرانگین   ،یا شهیش درو 

در D- 2,4گرررم در لیتررر  میلرری 3 حرراوی 8WPM کشررت

 [.9] آمد دست به Kin گرم در لیتر یلیم 2/0ترکیب با 

 نیشرتر یب کره  نرد داد نشرا   [10]رحمتری و همکرارا    

 گونۀ دو ساقه یها زنمونهیر درصد( 57) ییزا کالوس درصد

 طیمحر  در .T. brevifolia Nutt و  .T. baccata L سرخدار

 0/2 و  D-2,4 لیترر  در گررم  یلر یم 2 حراوی  WPM کشرت  

 از اسرتفاده  همچنرین  گرفت. صور  Kin لیتر در گرم یلیم

 یهرا  غلظرت  به نسبت رشد یها کننده تنظیم کم یها غلظت

 یهرا  زنمونهیر در ییزا کالوس متغیر بر یشتریب تأثیر ،بیشتر

 داشت. سرخدار گونۀ دو ساقۀ

 یهرا  روشبرا   ابرکوهسالۀ  0000سرو ازآنجا که تکثیر 

مرواد گیراهی    مندبوده و نیاز بر زما سنتی مانند بذر و قلمه 

تفرر    لیر دل بره و در صرور  تکثیرر برا برذر      استزیادی 

گیاها  حاصل از نظر ژنتیکری مشرابه والرد خرود      ،صفا 

فنراوری   زیسرت هدیرد   یها روشاز  استفاده ،نخواهند بود

از مانند کشت بافت کمرک شرایا  تروهای خواهرد کررد.      

رشد گیراهی برر    یها کننده میتنظدر این پژوهش اثر رو  این

 .شدگیاه بررسی هوانه  ییزا شاخه

هاروشموادو

در ابرکرروه  سررتا ابرکرروه در بخررش هنرروبی شار   سرررو

 30شررقی و   ۀدقیقر  56درهره و   52 مختصا  هغرافیایی

در اسرتا  یرزد و در کنرار یرک      شرمالی  ۀدقیق 08درهه و 

کنرونی ایرن درخرت     ارتفاعاست.  شدهقنا  قدیمی واقع 

فعلری تشرکیل تراج از سرطح      ۀناحیارتفاع  ،متر 25حدود 

                                                           
5. Thidiazoron  
6. Woody Plant Medium  
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 82/9روی سرطح زمرین(    ۀمتر، محیط یقه )تنر  10/2زمین 

 50/16متر، قطر متوسرط تراج    10/3برابرسینه  ۀتنمتر، قطر 

   .[1] استمربع  متر 210پوشش آ   تاجمتر و سطح 

هرای هرانبی و انتارایی     گیاهی پژوهش شامل هوانره  مواد

شراخۀ   میانیقسمت یافته و  رشد تازههای  هداشده از سرشاخه

مترر( واقرع در    تیسران  20ترا   15درخت سرو ابرکوه )به طول 

حفاظرت  ادارۀ شارستا  ابرکوه استا  یرزد برا اخرذ مجروز از     

و داخررل شررد زیسررت در اواخررر اردیباشررت تایرره    محرریط

های نرایلونی و درو  یرب بره آزمایشرگاه کشرت بافرت        کیسه

هرایی   کشرت، ریزنمونره  بررای  . انتقرال یافرت  دانشگاه اردکا  

، یسراز  سرترو  بررای  متر آماده شدند.  سانتی 2تا  5/1 ۀانداز به

سرسس  و  درصرد  05/0سریتریک   اسیددر محلول  ها ابتدا نمونه

 درصرد  1/0درصد + کلرید هیروه  05/0سیتریک  اسیدمحلول 

سریتریک   اسرید بره محلرول    دوبراره در ناایت  وقرار داده شد 

دقیقره   0تا  3 مد  به و در هر مرحلهشده درصد منتقل  05/0

دلیرل   بره  تکررار شرد.   مرتبره سه ناایی مرحلۀ  .شدضدعفونی 

فنررل توسررط آناررا از   دو تولیرر هررا زنمونررهیرزیرراد آلررودگی 

 ،در زمرا  ضردعفونی  سیتریک استفاده شرد.   اسیداکسیدا   آنتی

تمراس   هرا  زنمونره یربا  تکا  داده شد تا کامالً یخوب بهمحلول 

 MSدر محریط کشرت    هرا  زنمونهیر ،استقراربرای  برقرار کند.

 ،کشرت   طیمحر تایرۀ  پس از  گرفتند.قرار هورمو  بدو  [ 11]

گررم در لیترر سراکارز بره آ       30آگار و باکتوگرم در لیتر  5/7

 مد  بهتنظیم و  7/5حیط کشت روی م pH سسسافزوده شد. 

اسرتریل   گرراد  یسرانت درهه  121دمای  بادقیقه در اتوکالو  15

و  10های مربایی به ارتفراع   از شیشهها  برای کشت نمونه شد.

و درو  هرر شیشره سره عردد      اسرتفاده شرد   متر سانتی 8قطر 

 26ها هر  واکشت نمونه .الف(-0)شکل  ریزنمونه قرار گرفت

سازی صور  گیررد و پرس    هوا بار انجام گرفت تا  روز یک

زایری انتقرال    هرای شراخه   ها به محریط  نمونه ،از واکشت ششم

وری نر دورۀ ها پس از کشت در اتاقرک رشرد برا     نمونهیافتند. 

درهرررۀ  25±2سررراعت تررراریکی/ روشرررنایی، دمرررای  18 /6

 در گرراد  یسرانت درهرۀ   16±2روشنایی و دورۀ گراد در  یسانت

لروکس نگارداری    3000ترا   2500تاریکی و شد  نور  ۀدور

و  ای شیشره  درو هرا در شررایط    پس از استقرار نمونره شدند. 

مترر، از آنارا بررای     سرانتی  3ترا   5/2 طرول  به ها شاخهتشکیل 

در این مرحله طری سره    . (-0)شکل  استفاده شد ییزا شاخه

 بررسی شد. ها زنمونهیر ییزا شاخهآزمایش هداگانه، میزا  

طری سره   هرا   ریزنمونره  قسرمت در ایرن   آزمایش اول:

نروع   سره حاوی  WPMدر محیط کشت آزمایش هداگانه 

، 5/0، 1/0، 0 غلظرت  پنجدر  2ip و BAP ،TDZسیتوکنین 

 ریزنمونره  16برا  شرش تکررار   گررم در لیترر و    میلی 2 و 1

ها پرس از کشرت در اتاقرک رشرد برا       نمونهکشت شدند. 

چاار هفته پرس از  نگاداری شدند.  شرایط ذکرشده در باال

هرای   ارزیرابی شرد. داده   شاخسراره کشت، تعرداد و طرول   

تصادفی )شش تکرار  کامالً ۀآمده براساس طرح پای دست به

مقایسرۀ  وتحلیل شرد.      هو سه ریزنمونه در هر تکرار( تجزی

در سطح احتمرال   LSDبا استفاده از آزمو   ها دادهمیانگین 

آزمرو   و  هرا  دادهوتحلیرل   تجزیهدرصد صور  گرفت.  5

 گرفت.  انجام SAS 9.2افزار  نرمالیتی با استفاده از نرم

 هداگانره  آزمرایش اار مرحله طی چآزمایش دوم: در این 

، BA ،TDZ یهرا  نیتوکنیسر برر لیترر    گرم یلیم 1/0اثر متقابل 

2ip و Kin تررریلگرررم در  میلرری 0/ 01 دو سررطح )صررفر و بررا 
1

IBA)  محریط کشرت  در ایرن آزمرایش نیرز از     .شرد بررسی 

WPM تایرره و شرررایط  ۀاسررتفاده شررد. نرروع، ترکیبررا ، نحررو

 مانند آزمایش اول بود.   محیط کشتنگاداری 

 ۀشریر  ترر یل یلر یم 50اثر  آزمایشاین  درآزمایش سوم: 

 محریط کشرت  در  IBAگررم در لیترر    میلی 05/0+  نارگیل

WPM و این محیط کشت  شدبررسی  زایی شاخهمنظور  به

نارگیرل   ۀرشد گیاهی و شریر  یها کننده میتنظبا محیط فاقد 

  .عنوا  شاهد مقایسه شد به

 هرا  شاخسراره چاار هفته پس از کشت، تعداد و طرول  

 کامالًپایۀ اساس طرح  برآمده  دست بههای  ارزیابی شد. داده

                                                           
1. Indole-3-Butyric Acid  
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تصررادفی )شررش تکرررار و سرره ریزنمونرره در هررر تکرررار( 

 یهرا  داده آزمایشگاهی نتایج ناایت، درتحلیل شد.  و تجزیه

 18 ۀنسررخSPSS افررزار نرررم در آزمررایش دوم و سرروم

 از هرا  داده ،یآمار تحلیل و تجزیه از قبل. شد تحلیل و تجزیه

 کنترل پر  و انتاایی مقادیر مانند ییها یناهنجار نبود نظر

 بررسری  درصرد  5 احتمال سطح در آناا بود  نرمال و هشد

 در مسرتقل  تری  آزمرو   از اسرتفاده  با ها نیانگیم سسس. شد

 .شد مقایسه درصد 1 یدار یمعن سطح

محریط  بره  طرولی   رشرد برای  های گیاهی نمونه ناایت در

منتقرل   BAگررم در لیترر    میلی 1/0کامل حاوی  WPM کشت

و بررای انتقرال بره     ودهرا کامرل شر    شدند تا رشد طولی شاخه

هر گیاهچه در این مرحلره   طول ند.وزایی آماده ش ریشه ۀمرحل

 یهرا  زایی از محیط کشت ریشه برای .متر بود سانتی 5/3حدود 

WPM ،SH و LS  .محرریطپررس از کشررت  اسررتفاده شررد ، 

طرور کامرل برا فویرل آلومینیرومی       حاوی نمونه بره  یها کشت

داخرل یرک کرارتن در    یک هفتره بره    مد  بهو شده پوشانده 

منتقرل   شررایط ذکرشرده در براال   اتاقک رشد با درو   تاریکی

شرامل  زایی نیرز از تیمارهرای مختلرف     ریشهمرحلۀ در شدند. 

IBA  گرررم در لیتررر(،  میلرری 3و  5/2، 2، 0سررطح ) چارراردر

NAA گررم در لیترر( و    میلری  3و  5/2، 2، 0سرطح )  چاار در

Kin  شرش گرم در لیتر( با  میلی 2 و 1، 5/0، 0) سطحچاار در 

هرای   هرا در محریط   پرس از کشرت نمونره   استفاده شد. تکرار 

ساختار پفکری و اسرفنجی    با کالوس ،زایی برخی از آناا ریشه

شرده  دار شره یر یهرا  نمونهکم بود  تعداد  لیدل به .ایجاد کردند

 آنالیز آماری صور  نگرفت.

وبحثنتایج

اولآزمایش

 BAی مختلرف  ها غلطت اثر واریانس نشا  داد که ۀنتایج تجزی 

برلیتر( بر تعداد شراخه در سرطح    گرم یلیم 2و  1، 5/0، 1/0، 0)

 رثررولرری بررر طررول شرراخه ا ،بررود دار یمعنرردرصررد  5احتمررال 

یکرری از وظررایف اصررلی  (.1)هرردول  ی نشررا  نررداددار یمعنرر

ی نابجاسررت. هررا شرراخه تحریررک، بافررت  کشررتسرریتوکنین در 

ی هانبی از تسرلط انتارایی   ها هوانهبرای آزاد کرد   ها نیتوکنیس

. [12] رونرد  کرار مری   به، دشو یم شاخه ییزا شاخهآغاز سبب که 

ی اسرت  سرلول   میتقستحریک  ،در گیاها  ها نیتوکنیسعمل مام 

 ؛ آنارا شروند  یمی محسو  سلول  میتقس ۀافزایندو در واقع مواد 

تغییرر   ثیرگذارند.أنیز ت ها سلولهمچنین بر توسعه و بزرگ شد  

برر   توانرد  یمر  محریط کشرت  در  هرا  نیتوکنیسر  مقداردر نوع و 

میرانگین نشرا     ۀنترایج مقایسر  بگذارد.  ریتأث ها شاخسارهباززایی 

در عردد شراخه    5/2میرانگین   داد که بیشترین تعرداد شراخه برا   

حاصل شرد   BAبر لیتر  گرم یلیم 1 یحاو WPM محیط کشت

شراخه از ایرن نظرر     63/1بر لیتر با تعرداد   گرم یلیم 2و با سطح 

نیز در شراهد،   کمترین تعداد شاخه .ی نداشتنددار یمعناختالف 

نترایج  (. 1)شرکل   حاصل شرد  BAدر لیتر  گرم یلیم 5/0و  1/0

مطابقرت   [13] اسرسانوس و همکرارا   هرای   یافتهآمده با  دست به

در محریط  شاخسراره   یری زا شاخه آناا گزارش کردند کهداشت. 

در لیترر   گرم یلیم 1تا  001/0افزود   صور  گرفت و BAفاقد 

BA و  ا یعباسر  .داد شیزاافر  را شراخه  تعداد یدار یمعن طور به

 BAPدر لیتررر  گرررم یلرریم 2[ نیررز بررا اسررتفاده از 10همکررارا  ]

 دسرت  بره را  T. baccata یهرا  زنمونره یر یری زا شراخه بیشترین 

 آوردند.  

 .Cupressus semprvirens varسرو ابرکوه ) ۀگیاهچ ۀشاخساربر تعداد و طول  BAواریانس اثر سطوح مختلف  ۀتجزی .8جدول 

horizontalis یا شهیش درون( در شرایط 
 میانگین مربعات

 تغییرات منابع آزادی درجۀ
 شاخه تعداد شاخه طول

ns 222/2 *74/2 4  غلظتBA 

 خطای آزمایشی 21 21/2 2714/2
 کل 23  
22/3 11/71 - C.V 

 دار غیرمعنی: ns ؛درصد 1 سطح در یدار یمعن *
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( Cupressus semprvirens var. horizontalisسرو ابرکوه ) ۀگیاهچ ۀشاخساربر تعداد  BAمیانگین اثر سطوح مختلف  ۀمقایس. 8شکل 

 یا شهیش دروندر شرایط 

 )است درصد 8 احتمال سطح در دار یمعن تفاوت نبود ۀدهند نشان یکسان، حروف(

ی مختلرف  ها غلطت اثر واریانس نشا  داد کهتجزیۀ نتایج 

2ip (0 ،1/0 ،5/0 ،1  بر تعرداد شراخه در    گرم یلیم 2و )برلیتر

 رثر ولی بر طرول شراخه ا   ،بود دار یمعندرصد  5سطح احتمال 

میررانگین مقایسررۀ نتررایج  (.2)هرردول  ی نشررا  نررداددار یمعنرر

گیاه نشرا  داد   ییزا شاخهبر میزا   2ipبررسی سطوح مختلف 

 محریط کشرت  در  5/2که بیشترین تعرداد شراخه برا میرانگین     

WPM  2بر لیتر  گرم یلیم 1و  1/0حاویip  برا  که حاصل شد

 5/1و  2ترتیب با تعرداد   به 2ipبر لیتر  گرم یلیم 2و  5/0 سطح

ی نشا  نرداد و در یرک گرروه قررار     دار یمعناختالف  ،شاخه

در تیمار شراهد  بود که  33/1ی ده شاخهکمترین تعداد  .گرفتند

(. خوشرحال سرمسرت و   2شرد )شرکل   ( حاصرل  2ip)بدو  

 Araucaria excelsa یا شره یش درو [ در کشرت  6همکارا  ]

R.  محرریط کشررتدر MS یهررا زنمونررهیر، نشررا  دادنررد کرره 

ینی آ  یشده از بخش باالیی ساقه در مقایسه با بخش پرا  گرفته

بیشرترین تعررداد شاخسرراره در   2ipحرراوی  محریط کشررت در 

عدد( و بیشترین طول شاخساره در ریزنمونره   07/3ریزنمونه )

[ 15و همکرارا  ]  پور یتق( را داشتند. همچنین متر یلیم 27/8)

 Araucaria excelsa R. ،2ipهرانبی در   یها هوانهالقای برای 

 را باترین هورمو  گزارش کردند.

سرطوح مختلرف    واریانس نشرا  داد کره   ۀنتایج تجزی

TDZ  درصررد  5بررر طررول شاخسرراره در سررطح احتمررال

ی نشرا   دار یمعنر شاخساره اثر  تعدادولی بر  ،بود دار یمعن

 (.3)هدول  نداد

بر طرول   TDZنتایج مقایسۀ میانگین اثر سطوح مختلف 

 17/2شاخساره نشا  داد که بیشترین طول شاخه با میرانگین  

برر   گررم  یلر یم 1/0حاوی  WPM محیط کشتدر  متر یسانت

به  TDZبر لیتر  گرم یلیم 2حاصل شدکه با سطح  TDZلیتر 

ی نشرا   دار یمعنر از این نظر اختالف  متر یسانت 59/1میزا  

 شرده  اعمالنداد و در یک گروه قرار گرفتند. سایر تیمارهای 

 هرم  برا طول شاخه در گرروه بعردی قررار گرفتنرد و      نظر از

لرامامنره و همکرارا    (. ا3نداشتند )شکل ی دار یمعناختالف 

در لیترر   گررم  یلیم 1/0[ نیز گزارش کردند که استفاده از 18]

TDZ  طول شاخسارۀJ. phoenicea  ی دار یمعنر  طرور  بره را

همراه با  TDZدر لیتر  گرم یلیم 01/0افزایش داد. استفاده از 

در لیتر اسرسرمیدین، سربب بیشرترین افرزایش      گرم یلیم 200

 [.17شد ] T. baccataی ها شاخسارهطول 

 .Cupressus semprvirens varسرو ابرکوه ) ۀگیاهچ ۀشاخساربر تعداد و طول  2ipواریانس اثر سطوح مختلف  ۀتجزی .2جدول 

horizontalis یا شهیش درون( در شرایط 
 میانگین مربعات

 تغییرات منابع آزادی درجۀ
 شاخه تعداد شاخه طول
ns 29/2 *71/2 4  2غلظتip 

 خطای آزمایشی 21 21/2 29/2
 کل 23  

21/72 23/71 - C.V 

 دار غیرمعنی: ns ؛درصد 5 سطح در یدار یمعن *
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( Cupressus semprvirens var. horizontalisسرو ابرکوه ) ۀگیاهچ ۀشاخساربر تعداد  2ipمیانگین اثر سطوح مختلف  ۀمقایس. 2شکل 

 یا شهیش دروندر شرایط 

 )است درصد 8 احتمال سطح در دار معنی تفاوت نبود دهندۀ نشان یکسان، حروف(

 .Cupressus semprvirens varسرو ابرکوه ) ۀگیاهچ ۀشاخساربر تعداد و طول  TDZواریانس اثر سطوح مختلف  ۀتجزی .3جدول 

horizontalis یا شهیش درون( در شرایط 

 میانگین مربعات 
 تغییرات منابع آزادی درجۀ

 شاخه تعداد شاخه طول
*21/2 ns 21/2 4  غلظتTDZ 

 خطای آزمایشی 21 21/2 29/2
 کل 23  

22/72 47/71 - C.V 

 دار غیرمعنی: ns؛ درصد 5 سطح در یدار یمعن *

 
( Cupressus semprvirens var. horizontalisسرو ابرکوه ) ۀگیاهچ ۀشاخساربر طول  TDZسطوح مختلف  میانگین اثر ۀمقایس. 3شکل 

 یا شهیش دروندر شرایط 

 )است درصد 8 احتمال سطح در دار معنی تفاوت نبود دهندۀ نشان یکسان، حروف(

دومآزمایش

2ip : نشرا  داد کره   2هدول نتایج IBA  یدار یمعنر  طرور  بره 

(05/0P˂ ) (.0بر طول و تعداد شاخساره اثر گذاشت )هدول 

درو   یهرا  زنمونره یربره   IBAدر لیتر  گرم یلیم 01/0افزود  

 تعرداد  ،2ipبر لیترر   گرم یلیم 1/0حاوی  WPMمحیط کشت 

عردد و طرول شاخسراره را از     63/1بره   50/2را از شاخساره 

   (.0)هدول  کاهش داد  متر یسانت 07/1به  03/2

Kin :افررزود   ،2هرردول اسرراس نتررایج  برررIBA  برره

حراوی   WPM محریط کشرت  شده در  کشت یها زنمونهیر

( ˂05/0P) یدار یمعنر  طرور  بره  Kinبر لیترر   گرم یلیم 1/0
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کراهش داد   مترر  یسرانت  96/0به  86/1طول شاخساره را از 

بره   63/1تعرداد شاخسراره را از    IBA(. با اینکه 0)هدول 

نبررود  دار یمعنررعرردد افررزایش داد، ایررن افررزایش    18/2

(05/0P˃ 0( )هدول .) 

TDZ : افرزود    کره  بیرانگر ایرن اسرت    2هدول نتایج

IBA محیط کشت به WPM  برر لیترر    گرم یلیم 1/0حاوی

TDZ یدار یمعنر  طور به (05/0P˂)    را از طرول شاخسراره

 طرور  نیهم(. 0کاهش داد )هدول  متر سانتی 63/0به  17/2

عدد افرزایش یافرت کره     63/1به  50/1تعداد شاخساره از 

 8اسرررتفاده از  (.0( )هررردول ˃05/0Pنبرررود ) دار یمعنررر

 Pinusدر  یرریزا سرراقهسرربب بیشررترین  TDZمیکرومررول 

strobus L. [ 16شد.] 

BA   01/0نشررا  داد کره برا افررزود     2: نترایج هردول 

 1/0حراوی   WPM به محیط کشرت  IBAدر لیتر  گرم یلیم

 یدار یمعنر  طرور  بره تعداد شاخسراره   BAبر لیتر  گرم یلیم

(05/0P˂ از )(. 0عدد افزایش یافت )هردول   88/2به  5/1

در  گرم یلیم 1/0دارای  WPMدر محیط کشت  که  یحال در

 10/1بره   1 /50از  سارهشاخ، طول IBAبا افزود   BAلیتر 

در شکسررتن  BA(. 0کرراهش یافررت )هرردول  متررر یسررانت

ی هدید نقرش  ها شاخسارهیی و تحریک رشد انتاا  تیغالب

 محیط کشرت در  BA[، بنابراین با افزایش غلظت 12دارد ]

WPM   ی بیشتر امرا  ها شاخه ،بر لیتر گرم یلیم 1/0به میزا

بر رشد و نمو و افرزایش تعرداد    BAی تولید شد. تر کوتاه

کمتر آ  باترین ی هانبی اثر گذاشت و مقادیر ها شاخساره

 داشت. طب  نترایج تحقیر  حاضرر    ها شاخسارهاثر در نمو 

رشررد در  ۀکننررد تنظرریم نیترمررؤثر BAگفررت  ترروا  یمرر

 ی نراچیز ها غلظتگیاه سرو ابرکوه بوده و حتی  ییزا شاخه

 ضررروری اسررت.  هررا هوانررهرشررد در  یآ  برررای القررا 

 رونرد  یم کار بهبرای افزایش رشد و نمو اغلب  ها نیتوکنیس

اگر با  ژهیو به ها هورمو موارد ذکرشده این بیشتر [، در 12]

تحریرک تقسریم سرلولی     سربب  ،یک اکسین ترکیب شوند

طویل شد   موهب کم یها غلظتدر  BA. [12] شوند یم

برا توهره بره اینکره      زیاد یها غلظتو در شود  می ها شاخه

 ازغالب خواهد شد،  ۀاکسین داخل گیاهچ قدارنسبت به م

رشرد طرولی    در ناایرت، و  کنرد  هلوگیری میانتاایی  ۀغلب

بنرابراین   شوند. می هانبی تولید یها شاخهیابد و  میکاهش 

 یهرا  شراخه  تعرداد  کره  تیمارهرایی  در گفرت  تروا   یمر 

 و ها هورمو  از آناا استفادۀ لیدل به ، است بیشتر شده باززایی

 شده باززایی یها شاخه کشت، محیط در موهود مواد غذایی

ادعرا   تروا   یمبنابراین  ؛دارند یکمتر رشد ،ها طیمح ایندر 

هذ  عناصر غذایی در برای کرد که در این محیط رقابت 

رشرد کراهش خواهرد    در نتیجره،  یک محدوده افرزایش و  

 کره  یزمران  ،آمرده  دست بهیافت. بدیای است براساس نتایج 

هردا و در   یری زا شراخه  ۀتولیدشده در مرحلر  یها قلمهریز

رشد افرزایش خواهرد   دوباره محیط مستقل واکشت شوند، 

 .چنین بودیافت که نتایج این تحقی  نیز 

آزمایشسوم

 طور بهنارگیل  ۀآ  است که شیر دهندۀ نشا  3نتایج هدول 

( بر طول و تعداد شاخساره اثر داشت ˂05/0P) یدار یمعن

تعرداد   ،نارگیل به محیط کشت ۀ(. با افزود  شیر5هدول )

(. 3عدد افزایش یافت )هردول   33/2به  33/1شاخساره از 

کاهش یافت )هردول   90/0به  05/1اما طول شاخساره از 

[ گرزارش کردنرد   19و همکارا  ] یهاان یقاض(. ممقانی 5

نرارو  ترأثیر    یهرا  کالوسنارگیل در افزایش وز   ۀکه شیر

 یهرا  تیر فعالنارگیرل دارای   ۀزیادی داشت. در واقع شریر 

افزایش تعداد  ها نیتوکنیس های. یکی از اثراستوکنینی سیت

هانبی و از بین برد  غالبیت انتاایی است که برا   یها شاخه

داشت. این محصوال  با دارا بود   یهمخواننتایج حاصل 

 ۀاز ترکیبرا  پیچیرد   شماریو  شوند میمنبع نیتروژ  احیا 

د کننر تحریرک   یری را  زا انردام رشرد و   توانند ، میشیمیایی

[19.] 
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سرو ابرکوه  ۀگیاهچ ۀشاخساربر تعداد و طول  IBA با ها نیتوکنیسترکیب انواع  اثر ۀمقایسبرای مستقل آزمون تی نتایج  .4جدول 

(Cupressus semprvirens var. horizontalis در شرایط )یا شهیش درون 

 t انحراف استاندارد میانگین درجه آزادی )میلی گرم در لیتر( IBA متغیر
2ip )41/7* 24/7 12/2 72 2 )تعداد شاخساره 

 27/2  19/7 42/2  
2ip 39/2* 21/2 29/2 72 2 (متر( سانتی) )طول شاخساره 

 27/2  21/7 42/2  

Kin 33/7* 19/2 11/7 72 2 ((متر سانتی) )طول شاخساره 

 27/2  31/2 71/2  

Kin  11/2 19/7 72 2 شاخساره()تعداد ns31/2- 

 27/2  71/2 42/2  

TDZ )14/2 12/7 72 2 )تعداد شاخساره ns73/7- 

 27/2  19/7 42/2  

TDZ 49/4* 12/2 71/2 72 2 ((متر سانتی) )طول شاخساره 

 27/2  19/2 27/2  

BA )13/9** 14/2 12/7 72 2 )تعداد شاخساره- 

 27/2  11/2 17/2  

BA  39/7* 41/2 17/7 72 2 ((متر سانتی) شاخساره)طول 

 27/2  72/7 27/2  
 دار غیرمعنی  ns؛درصد 5ی در سطح دار یمعن *؛ درصد 1 سطح در یدار یمعن **

 Cupressus semprvirensسرو ابرکوه ) ۀگیاهچ ۀشاخسارنارگیل بر تعداد و طول  ۀشیراثر  ۀمقایسبرای  مستقل آزمون تینتایج  .5جدول 

var. horizontalis یا شهیش درون( در شرایط 

 t انحراف استاندارد میانگین درجه آزادی شیره نارگیل متغیر
 -91/9** 17/2 99/7 72 2 تعداد شاخساره

 12  99/2 17/2  
 12/2* 41/2 41/7 72 2 (متر سانتی) طول شاخساره

 12  34/2 72/2  
 دار یمعنغیر  ns ؛درصد 5سطح ی در دار یمعن *؛ درصد 1 سطح در یدار یمعن **

چروبی  نروعی درختچرۀ    ،با توهه به اینکه سررو ابرکروه  

استفاده  وهود با، استو دارای قدمت زیادی  زا شهیرسخت 

یری آ   زا شره یری کشرت و تیمارهرای مختلرف،    ها طیمحاز 

نبود و تنارا در برخری تیمارهرا کرالوس      زیآم تیموفقچندا  

موف  براززا نشردند.    صور  بهد( که  -0تشکیل شد )شکل 

 2ی حرراوWPM در محرریط کشررت محرردود یرری زا شررهیر

و( کره نشرا    -0)شرکل  شرد  حاصرل   Kinدر لیتر  گرم یلیم

کرم اکسرینی ممکرن اسرت      یها غلظتاین گیاه در  دهد یم

عبار  دیگرر مقردار اکسرین موهرود در      به .کندایجاد ریشه 

 ،شرده  اضرافه گیاه در حد کافی است که با سیتوکنین خارهی 

 قلمره  که یزمان افزایی شده و گیاه ریشه داده است. سبب هم

 محرروم  یدرونر  نیاکسر  آ  تبرع  به و ییانتاا هوانۀوهود  از

 ابرد ی یم کاهش شهیر یها آغازنده شیپ در تعداد سلول است،

 تعرداد  یدارا و بروده  تر مسن شهیر آغازندۀ شیپ چقدر هر و

 شرود  یم تیاهم کم زین یدرون نیاکساثر  ،باشد یشتریب سلول

 مارم  عامل کیولوژیب سن ،ییزا شهیر در تیموفق یبرا .[20]

 ،گرر ید طررف  از .[20] یشر یرو مرواد  یمیتقو سن نه ،است

 و اسرت  کمترر  ییانتارا  یها قلمه در ها اختهی یابیزیتما زا یم



 845 یی گیاه سرو چهارهزارسالۀ ابرکوهزا شاخهی رشد گیاهی بر میزان ها کننده میتنظاثر 

 

 کراهش  .[20] هسرتند  کیسرتم یمر حالرت  در ها اختهی شتریب

 ممکرن  ،اهرا  یگ سرالمند شرد    با همراه ،یده شهیر لیپتانس

 نیرز تشکیل و تکامل ساختار ثانویه در گیاه و  ۀجینت در است

یابی کمتر باشرد   تمایزسلولی و در نتیجه دیوارۀ سخت شد  

ی نشررا  داده اسررت کرره ا هیررپابسرریاری از مطالعررا   .[20]

تیمارهرای   عواملی مانند سن گیاه، ژنوتیپ و نوع ریزنمونره، 

. [18] اثرر دارنرد   یدهر  شره یربرر  اکسین و شررایط محیطری   

 ییشناسرا مشابای در مخروطیا  مولکولی فرایندهای  هرچند

یری  زا شره یری فیزیولوژیکی و تکراملی  ها تفاو  ،است شده 

 .[18]است  مانده همچنا  ناشناخته 

 

 

 

 

 
( افزایش رشد طولی ج ؛ییزا شاخه( ب ؛مربایی ۀشیش( استقرار ریزنمونه در الف :سرو ابرکوه ۀگیاهچ ریزازدیادیمراحل مختلف  .4شکل 

  Kinدر لیتر  گرم یلیم 2با  WPM محیط کشتدر موجود  ۀنمونایجاد ریشه در ریز ( و ( ایجاد کالوسد ؛ها زنمونهیر

یکلیریگجهینت

 و نوع ترکیب، که نتایج پژوهش حاضر نشا  داد یطورکل به

 ییزا اندام در مختلف صفا  بر رشد یها کننده میتنظغلظت 

تعرداد شراخه در محریط کشرت      برود.  رگذاریتأثگیاه سرو 

WPM  بر لیتر  گرم یلیم 1حاویBA  میلری   1و  1/0و نیز

بر لیترر   گرم یلیم 1/0افزایش یافت. مقدار  2ipگرم بر لیتر 

TDZ  بیشررتری داشررت.  ریتررأثطررولی شاخسرراره  رشررددر

 WPMبه محیط کشت  IBAبر لیتر  گرم یلیم 01/0 افزود 

 امرا  ،افرزایش داد  را تعداد شاخه BAو  Kin ،TDZحاوی 

در محریط  نیرز   شره یر کاهش طرول شاخسراره شرد.    سبب

. شرد  تشرکیل  Kinبر لیتر  گرم یلیم 2حاوی  WPMکشت 

تولید انبوه این گیراه  برای  توا  یمسازی روش کار،  باینهبا 

، تحقیقرا   ایرن کرار  بررای  البتره  ارزشمند گرام برداشرت،   

  .ضرور  داردتکمیلی 

References 
[1].Irannejad Parizi, M., Akbari, H., Khoshnevis, M., Shams, J., Abedinin, T., Hadirad, M., Rasouli, A., Taheri, 

A., and Mahdavi, M. (2016). National Monument of Abarkooh cypress. Yazd university publication, Yazd. 

[2].Khoshnevis, M., Matinizadeh, M., Shirvani, A., and Teimuri, M. (2017). Iran, the treasure of long-lived trees, 

Journal of Iran Nature, 2(4): 42-55. 

[3].Bagnoli, F., Vendramin, G.G., Buonamici, A., Doulis, A.G., González-Martínez, S.C., La Porta, N., Magri, 

D., Raddi, P., Sebastiani, F., and Fineschi, S. (2009). Is Cupressus sempervirens native in Italy? An answer 

from genetic and palaeobotanical data. Molecular Ecology. 18(10): 2276-2286. 

[4].Chee, P. P. (1995). Organogenesis in Taxus brevifolia tissue cultures. Plant Cell Report, 14(9): 560-565. 

[5].Capuana, M., and Giannini, R. (1997). Micropropagation of young and adult plants of cypress (Cupressus 

sempervirens L.). Journal of Horticultural Science, 72(3): 453-460. 

[6].Chang, S. H., HO, C. K., Chen, Z. Z., and Tsay, J.Y. (2001). Micropropagation of Taxus mairei from mature 

trees. Plant Cell Report, 20: 496-502. 

[7].Tang, W., and Newton, R. J. (2007). Micropropagation via organogenesis in slash pine: 15-22. In: Jain, S.M. 

and Haggman, H., (Eds.). Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits. Springer, Dordrecht. 

 و ج د ب الف

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bagnoli%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vendramin%20GG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buonamici%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doulis%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Mart%C3%ADnez%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=La%20Porta%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magri%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magri%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raddi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sebastiani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fineschi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19389173


 7931، تابستان 2، شمارۀ 17ایران، دورۀ  طبیعی منابعهای چوب، مجلۀ  جنگل و فرآورده 841

 
[8].Khoshhal Sarmast, M., Salehi, H., and Khosh-Khui, M. (2012). Micropropagation of Araucaria excelsa R. 

Br. var. glauca Carrière from orthotropic stem explants. Physiology, Genetics and Molecular Biology of 

Plants, 18(3): 265–271. 

[9].Baravardi, H., Ranjbar, Gh. A, and Kamali Farahabadi, S. (2016). Comparison of amount of callus induction 

in Juniperus excelsa on MS and WPM culture media using different concentration of NAA, 2,4-D and Kin. 

Journal of Crop Breeding, 7(16):149-157. 

[10]. Rahmati, Z., Payam Nour, V., Ghasemi Bezdi, K., and Ebrahimi, P. (2017). Optimization of culture 

medium for in vitro callogenesis in Taxus baccata L. and T. berevifolia Nutt. Journal of forest and Wood 

Products, 70(3): 381-391. 

[11]. Murashige, T., and Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco 

tissue cultures. Physiology of Plant, 15(3): 473-497. 

[12]. Green, J. F., and Muir, R.M. (1979). An analysis of the role of Potassium in the growth effects of cytokinin, 

light and abscisic acid on cotyledon expansion. Physiologia Plantarum. 46(1): 19- 24. 

[13]. Spanos, K.A, Pirrie, A., and Woodward, S. (1997). Micropropagation of Cupressus sempervirens L. and 

Chamaecyparis lawsoniana (A. MURR.) PAR. Silvae Genetica. 46(5): 291-295. 

[14]. Abbasin, Z., Zamani, S., Movahedi, S., Khaksar, G., and  Sayed Tabatabaei, B.E. (2010). In 

Vitro Micropropagation of Yew (Taxus Baccata) and Production of Plantlets. Biotechnology.  9 (1): 48-

54. 

[15]. Taghipoor,
 
M., Haddad, R., and Ghannadnia, M. (2015). The effect of media, explants and cytokinin on 

micropropagation of Araucaria excelsa R. Journal of Applied Crop Breeding, 3(1): 1-12. 

[16]. Al-Ramamneh, E.A., Daradkeh, N., Rababah, T., Pacurar, D., and Al-Qudah, M. (2017). Effects of 

explant, media and growth regulators on in vitro regeneration and antioxidant activity of Juniperus 

phoenicea. Australian Journal of Crop Science, 11(7):828-837. 

[17]. Mohan Jain, S., and H, Haggman. (2007). Protocols for Micropropagation of Woody Trees and Fruits. 

Published by Springer, Netherland, pp.119-120. 

[18]. Tang, W., and Newton, R.J. (2005). Peroxidase and catalase activities are involved in direct adventitious 

shoot formation induced by thidiazuron in eastern white pine (Pinus strobus L.) zygotic embryos. Plant 

Physiology and Biochemistry. 43(8): 760-769. 

[19]. Mamghani Ghazi Jahani, M., Mashayekhi, K., and Rahnama, K. (2007). The investigation of the effect of 

various hormonal compounds and coconut milk on the growth and production of Chinese elm callus (Ulmus 

parvifolia Jacq.). Journal of Agricultural Sience and Natural Resource, 14(3): 155-163. 

[20]. Khandan-Mirkohi, A., Moshrefi-Araghi, A., Haghdoost, L., Rashid- Rostami, F., and Sahraii, S. (2015). 

The effect of rooting medium, cutting type and auxin (IBA) treatment on propagation of Arizona cypress 

(Cupressus arizonica var. glabra). Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 5(20) :193-

202. 

http://ascidatabase.com/author.php?author=Z.&last=Abbasin
http://ascidatabase.com/author.php?author=B.E.%20Sayed&last=Tabatabaei


Forest and Wood Products, Vo. 71, No. 2, Summer 2018 147 
 

 

Effect of Plant growth regulators on shoot induction of four thousand years 

old Abarkooh cypress  

Mitra Ghaedi; MSc student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture & Natural 

Resources, Ardakan University, Ardakan, Yazd 

 Maryam Dehestani-Ardakani; Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of 

Agriculture & Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Yazd 

Kazem Kamali Aliabad; Assistant Professor, Department of Soil Science, Faculty of  Natural Resources, 

Yazd University, Yazd 

(Received: 21 Fabraury 2018 , Accepted: 05 June 2018) 

 

 

ABSTRACT 
Abarkooh cypress (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gord) is one of the oldest 

cypresses in the world. Tissue culture is a method for saving and propagation of endangered and rare 

plants such as this cypress. This study aims at investigating the effects of different cytokinins and 

auxin plant growths regulators and coconut milk on micropropagation of plant. Experiments were 

performed as completely randomized design with six replicates. After sterilization for proliferation, 

explants were cultured in WPM medium culture by different treatments consisted of 1. Plant growth 

regulators (Kin, BA, TDZ and 2ip) at concentrations of (0, 0.1, 0.5, 1 and 2 mg/l) 2. Interaction effect 

of 0.1 mg/l cytokinins (Kin, BA, TDZ and 2ip) with IBA (0 and 0.01 mg/l) and 3. Coconut milk (0 and 

50 ml) + 0.05 mg/l IBA. According to the results the number of shoots in culture media contained 1 

mg/l BA and 0.1 and 1 mg/l 2ip increased. Addition of 0.01 mg/l IBA on culture media contained kin, 

TDZ and BA increased the number of shoots, but decreased the shoot length. Using coconut milk 

significantly increased the number of shoots and decreased their length. For root induction different 

media cultures of WPM, SH and LS with different hormonal treatments was used and only in WPM 

medium culture contained 2 mg/l kin root was obtained.  
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