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 :چكیذٌ

-09ایه تحقیق تٍ مىظًر تزرسی تاثیز محل اوتخاب جًاوٍ تز ریشٍ سایی قلمٍ سزي اليسًن در قالة طزح تلًکی تصادفی در سال سراعیی  

ٍ ساوتیمتز درخیت   ۱4۱-۲99,ساوتیمتز 0۱-۱49,ساوتیمتز  ۱9-09قلمٍ َا اس سٍ واحیٍ   .ر شُزستان عثاس آتاد صًرت پذیزفتد 90 ي  تُیی

تیز اسیاس وتیایج    . قلمٍ تذست آمذ  ۱99گیاٌ تزداشت شذٌ ي تزاي َز واحیٍ ویش تعذاد  ۱9قلمٍ َا اس . یط ریشٍ سایی قزار گزفتىذتحت شزا

تًدٌ است ي کمتزیه آن اس ارتفیا    09کٍ تعذاد قلمٍ ریشٍ سدٌ ویش  درصذ 09ساوتیمتز تٍ میشان  ۱9-09 تیشتزیه درصذ ریشٍ سایی اس واحیٍ

 . تذست آمذقلمٍ ریشٍ سدٌ  ۱99درصذ تا تعذاد  ۱9زي تٍ میشان ساوتیمت ۲99-۱4۱

 

 سزياليسًن، قلمٍ، ریشٍ ساییجًاوٍ ،  :ژٌ َاي کلیذي يا

 

 مقذمٍ

وامگذاری   amurray parlکٍ تٍ يسیلٍ  cupressaceaeاس خاوًادٌ  chamaecyparis lavsonianaسزي اليسًن تا وام علمی 

یز محل اوتخاب جًاوٍ تز ریشٍ سایی للمٍ سزي اليسًن در لالة طزح تلًکی تصادفی در سال َذف اس تحمیك تزرسی تاث .شذٌ است

در شُزستان عثاس آتاد تًدٌ است تا در صًرت دست یاتی تٍ وتیجٍ مىاسة جُت تًصیٍ تٍ سایز تًلیذکىىذگان آن را  91-19سراعی 

 .   تًصیٍ ومًد

 

 مًاد ي ريشُا

ي تحت  تُیٍساوتیمتز درخت  ۱۴۱-۲99,ساوتیمتز 0۱-۱۴9,ساوتیمتز  ۱9-09اس سٍ واحیٍ  ی سزياليسًنللمٍ َا  ایه تحمیكدر 

للمٍ تذست آمذ  ۱99حیٍ ویش تعذاد گیاٌ مادر تزداشت شذٌ ي تزای َز وا ۱9کٍ للمٍ َا اس . (۱11۳کًال )شزایط ریشٍ سایی لزار گزفتىذ

 .مًرد تزرسی لزار گزفت میشان ریشٍ سایی للمٍ َادر پایان  .

 

 وتایج ي تحث

تـًدٌ اسـت ي    19درصذ کٍ تعذاد للمٍ ریشٍ سدٌ ویش  19ساوتیمتز تٍ میشان  ۱9-09تز اساس وتایج تیشتزیه درصذ ریشٍ سایی اس واحیٍ 

وتـایج تذسـت آمـذٌ     تا تًجٍ تٍ. للمٍ ریشٍ سدٌ تذست آمذ ۱9درصذ تا تعذاد  ۱9ساوتیمتزی تٍ میشان  ۱۴۱-۲99کمتزیه آن اس ارتفاع 

 .ساوتی متزی تٍ دلیل داشته میشان اکسیه تیشتز ي دست یاتی تٍ تُتزیه وتیجٍ تًصیٍ می گزدد 09-۱9تُیٍ للمٍ اس واحیٍ 
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 میشان ریشٍ سایی 

 درصذ تیمار

 19 ساوتی متز 09-۱9للمٍ واحیٍ 

 ساوتی متز ۱۴9-0۱للمٍ واحیٍ 
۵9 

 ۱9 ساوتی متز ۲99-۱۴۱للمٍ واحیٍ 
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s cutting 
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Abstract 
Investigation the effect of bud place on chomaecyparis lavsoniana

,
s cutting rhizogenesis. 

 This study performed to investigate effect of bud place on chomaecyparis lavsoniana
,
s cutting rhizogenesis in 

randomized complete bloke design, on 1389-1390 in Abbas
,
Abad( Tonekabon). Cuttings from 3 part of plant(10-70 cm, 

71-140 cm and 141-200 cm) produced and treated for rhizogenesis. 

100 cuttings supplied frome 10 mother plants for each treatment. According to the results, the maximum level of 

Rhizogenesis obtained from 10-70 cm part which 90% of cutting were produced roots, and the minimum Rhizogenesis 

observed from 141-200 cm part which 10% of cutting were successful. 
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