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  ایران ملی شناسی گیاه باغ در گل سرخیان تیره بومی هاي برخی از گونه استقرار بررسی
  

  رحمانپورافسون *
  ها و مراتع کشور سسه تحقیقات جنگلؤکارشناس م

 14/1/1394 :رشیپذ خیتار ؛ 04/08/1393 :افتیدر خیتار

   چکیده
ها  و نحوه استقرار آن گل سرخیانتیره  یبومهاي آوري و کاشت گونهدر این تحقیق سعی شد جمع  

افزایش یابد  شناسی ملی ایران گیاه باغهاي غناي گونه ،هاي این تیرهبر حفظ گونه  تا عالوهبررسی شود 
 هستند و قادر به ادامه حیات در هاي بومی ایران که داراي ارزش اقتصاديو در نهایت بخشی از گونه

آلبالوي وحشی  هاي گونه از جنس 16نتایج حاصل از استقرار ند. باشند، معرفی شوباغ می این
)(Cerasus) شیرخشت ،(Cotoneaster) زالزالک ،(Crataegus) آلو ،(Prunus  نشان داد که گونه

Cerasus incana (Pall.) Spach.  از رویشگاه اصلی به قطعه آربوراتوم با کاشت بذر و انتقال نهال
هاي این جنس از طریق انتقال نهال، مستقر گونهاستقرار یافت و سایر  در باغ گیاهشناسی ملی ایران

 . دو گونه از زالزالک جنگلیها نداشته است ثیري در استقرار آنأآوري و انتقال تشدند و زمان جمع
 Crataegus myerii) و سیاه ولیک (Koch. Crataegus microphylla ( شامل سرخ ولیک

Pojark.( مانی خوبی بر استقرار با انتقال و کاشت نهال، از طریق بذر نیز تکثیر یافته و از زنده عالوه
و شیرخشت از طریق انتقال نهال در قطعه مستقر هاي جنس زالزالک، آلو سایر گونه و برخوردارند

هاي برگ و مهر و  ترین زمان استقرار، فروردین و اردیبهشت قبل از باز شدن جوانه شدند و مناسب
بر این  مبنی گونه مستقر شده در قطعه 16ژي باشد. نتایج حاصل از فنولوآبان پس از رسیدن بذرها می

هاي طور کلی پایه هو شروع رشد رویشی و زایشی این گیاهان تابع دما و نور است و باست که زمان 
 هاي انتقالی دارند.  مانی و رشد بهتري نسبت به نهالبذري منتقل شده از زنده

  

  ، تیره رز، استقرار، فنولوژيملی ایران شناسیآربوراتوم، باغ گیاه هاي کلیدي:واژه
                                                        

 arahmanpour@rifr-ac.ir om مسئول مکاتبه: *
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   مقدمه
ها، مصارف دارویی و کشاورزي و صدها کاربرد  سازي باغات و پارك زیبااهمیت تیره رز در   

که بیشتر تحقیقات محققین  هاي مختلف این تیره برکسی پوشیده نیست، چنان ها و جنس اقتصادي گونه
هاي این تیره معطوف شده است  هاي گیاهی بر روي نحوه کشت و تکثیرگونه کشاورزي و اکولوژیست

و   از درختان  برخی  فنولوژيبا مطالعه  ،)2001رحمانپور ( .شود ها در ذیل پرداخته می که به برخی از آن
زمان مناسب انتقال، کاشت اطالعات مفیدي در زمینه   شناسیگیاه  باغ  در محوطه   برگ  پهن  هاي  درختچه

محیط هاي مختلف تکثیر آلبالوي وحشی در  روش مطالعه. دست آورد هبو تکثیر این گیاهان را 
خانقلی  .داشتندهاي تولید شده در گلخانه زنده مانی خوبی  که پایه این با توجه به ،آزمایشگاه و گلخانه

هاي آلبالوي وحشی در  شناسی رویشگاه مطالعه خصوصیات اکولوژي و جنگل ،)2005( و همکاران
تکثیر نحوه استقرار و بررسی  همچنین )،2012(، و همکاران رازيشی خانجانی ،استان گیالن

هاي نسترن، سیب و شیرخشت بیشتر زادآوريحوضه آبخیز سد لتیان که  در غیره شیرخشت، سیب و
از دیگر تحقیقات موردي گیاهان این تیره  ،)2010( ،بوده روانبخش و همکاراناز طریق غیرجنسی 

 یشناسگیاهسرخیان در باغ نحوه استقرار گیاهان تیره گلبر  ،)1986( لیدر نتایج تحقیقات .بوده است
ها به نسبت علفی ياین تیره در پهنه جغرافیایی وسیعتر يهاکه درختان و درختچه نشان داد ادینبورگ

دریافتند نور و دما  ،)2001( و همکاران ورتیم شوند.به سهولت مستقر می ها قرار دارند و ياو بوته
تحقیقات حفاظت و حمایت از گیاهان غیر بومی گروه نتایج  .ثیر مثبتی بر استقرار درختان سیب داردأت
خاك منطقه  نشان داد کهشمال آمریکا  يها در جنگل  .Spirae japonica Lنحوه استقراربر ) 2005(

 ،)2006( گرگوریسو هالتکن باشد. رقابت و تداوم استقرار آن با سایر گیاهان می يبرا یعامل مهم
 ياروپا يها در جنگل یجنسرا به روش غیر یجنگل ياستقرار آلوهاي محل استقرار و نحوه  استراتژي

هاي  بررسی تکثیر بذور گونه دوباره گیاه شد. یمطالعه نمودند که این روش موجب بذرده يمرکز
)، 2008(ها را در جنوب کانادا اسالبوگ و شاو  شیرخشت و اثر سرماي زمستانه و رشد رویشی آن

 ،شناسی اکراینهاي فسفات فعال در باغ گیاه ثیر میکروارگانسیمأوحشی با ت آلبالويکشت و تکثیر 
  باشد.  سرخیان می از دیگر تحقیقات عمده بر روي تیره گل ،)2010(کلیمنکو و همکاران 

هاي بومی است یکی از کلکسیونهاي بومی و غیرکلکسیون آربوراتوم که شامل درختان و درختچه  
باشد. با توجه به استقرار، حفظ و شناسی ملی ایران میمجموعه باغ گیاهمورد توجه بازدیدکنندگان از 

کند. از اهداف  بومی، توجه مشتاقان را نیز به خود جلب میاي بومی و غیرها و تنوع گونهنگهداري گونه
اي و نیز دستیابی به هاي مختلف درختی و درختچهآوري و کاشت گونهایجاد این کلکسیون، جمع



 1394) 2)، شماره (4برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه

129 

هاي  باشد. بنابراین الزم شد نحوه تکثیر و استقرار برخی درختان و درختچهبا ارزش چوبی می هاي گونه
هایی از  بدین منظور گونهاي زیادي در ایران برخوردارند، بررسی شود. سرخیان که از تنوع گونهتیره گل

آوري و در ، از نقاط مختلف ایران جمعCerasus ،Cotoneaster ،Crataegus، Prunusهاي  جنس
 Cerasus brachypetala(گونه مستقر شده  16  فنولوژیکیشدند و تغییرات  قطعه آربوراتوم کاشته

Boiss. ،Cerasus incana (Pall.) Spach.،Cerasus microcarpa (C.A. Mey.) Boiss. ،
Cerasus pseudoprostata Pojark. ،Cotoneaster kotschyi Koltz.،Cotoneaster 

turcomanica Pojark.،Cotoneaster numularius Fisch. and Mey.  ،Crataegus aronia 
(L.) Bois. ex Dc.،Crataegus assadi Khatamsaz ،Crataegus microphylla Koch. ،

Crataegus myerii Pojark.،Crataegus szovitsii Pojark.،Crataegus pentagina Walds. 
and Kit. ex Wild ،Crataegus pseudomelanocarpa M. Pop،Prunus spinosa L.،Prunus 

divaricata Ledeb. (.بررسی و یادداشت گردید  
:  شاملها ( آن  فنولوژیکی  مراحلبر بررسی نحوه استقرار و تکثیر گیاهان،  عالوه تحقیق  در این  

)، بذر  رسیدن  دوره و  گلدهی  ها، دوره برگ  شدن  کامل  ، زمان زمستانه  برگ  هاي جوانه  بازشدن  شروع
و شناسنامه بانک اطالعاتی براي هر گونه تکمیل شد تا   قرارگرفت  بررسی  تحتخاك و میزان آبیاري 

  ها اقدام نمود. بتوان در زمان و مکان مناسب نسبت به کاشت و تکثیر آن
  

  ها مواد و روش
 یدر ضلع جنوب غرب یشنیو خاك لوم یباران يآبیاربا  مترمربع 132326قطعه آربوراتوم به وسعت   

هاي  کرج با ویژگی -اتوبان تهران 15هکتار در کیلومتر  150شناسی ملی ایران به وسعت باغ گیاه
 35شرقی، عرض جغرافیایی دقیقه  19درجه و  51 اکولوژیکی و مشخصات اقلیمی: طول جغرافیایی

درجه  -10متر، حداقل درجه حرارت مطلق 1320یا شمالی، ارتفاع از سطح دردقیقه  41درجه و 
، حداقل متر میلی 210 ، میزان بارندگی ساالنهگراد  درجه سانتی 43 ، حداکثر درجه حرارتگراد سانتی

روز  124روز در سال، تعداد روزهاي آفتابی  32، تعداد روزهاي یخبندان درصد 54مطلق رطوبت نسبی 
منحنی  و )1391تا  1387سال از  5مدت  هواشناسی فرودگاه مهرآباد به(استخراج شده از ایستگاه  در سال

تحقیق این  .باشد می این منطقهاي گرم و خشک  نشانگر آب و هواي مدیترانه ساله اخیر، 30آمبروترمیک 
ها، پراکنش  تهیه لیست گیاهی، شناسایی گونه(فاز مطالعاتی  که در دو فاز مطالعاتی و اجرایی انجام گرفت

تهران، البرز، گیالن، استان:  15گیاهان از  آوري جمع(فاز اجرایی  و )غیرهدر ایران، نحوه تکثیر و 
مازندران، همدان، کردستان، کرمانشاه، سمنان، لرستان، فارس، اصفهان، خراسان، گلستان، آذربایجان 

ترین روش تکثیر از طریق بذر، قلمه،  شناسی و بررسی مناسبشرقی و غربی) و پس از انتقال به باغ گیاه
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 14) و طی 1391تا  1388سال (از سال چهار طول ر د بوده است.غیره جوش، پیوند و نهال، پاجوش، تنه
 Cotoneaster)گونه شیرخشت  Cerasus spp. ،(12گونه از جنس آلبالوي وحشی ( 6ماموریت 

spp.) ،14 ) گونه زالزالکCrataegus spp.،( 2 ) گونه آلوPrunus spp.آوري شد که از این  )، جمع
 Cerasus brachypetala Boiss.،Cerasus incana (Pall.) Spach. ،Cerasusگونه ( 16تعداد، 

microcarpa (C.A. Mey.) Boiss.،Cerasus pseudoprostata Pojark.،Cotoneaster 
kotschyi Koltz.،Cotoneaster turcomanica Pojark.،Cotoneaster numularius Fisch. and 

Mey  ،Crataegus aronia (L.) Bois. ex Dc.،Crataegus assadi Khatamsaz ،Crataegus 
microphylla Koch. ،Crataegus myerii Pojark.،Crataegus szovitsii Pojark.،Crataegus 

pentagina Walds. & Kit. ex Wild ،Crataegus pseudomelanocarpa M. Pop،Prunus 
spinosa L. ،Prunus divaricata Ledeb.(  5تا  3از هر گونه سپس در قطعه آربوراتوم استقرار یافتند 

پایه انتخاب گردید و تمام اطالعات مربوط به شرایط اکولوژیک، نیاز آبی و خاکی، میزان هوموس و 
  .)3تا  1(جداول  نگاشته شدهاي مزبور در جداولی تنظیم و  بافت خاك قطعات مورد کشت گونه

  
  نتایج
 Cerasus incana (Pall.)که گونه ) نشان داد2012- 2009ساله ( چهارنتایج حاصل از تحقیقات   

Spach. 3تا  1هاي  و کاشت نهال از رویشگاه اصلی به قطعه آربورتوم بر استقرار توسط انتقال  عالوه 
این  يهاو سایر گونه است برخوردار یخوب یمانزندهو از  قابل تکثیر بوده ، از طریق بذر نیزساله

مستقر شدند و زمان ، آربورتومساله از رویشگاه اصلی به قطعه  3تا  1هاي  نهالانتقال جنس از طریق 
 يبا هر نوع شرایط آب و هوایی سازگار و ها نداشته است در استقرار آن يثیرأو انتقال ت يآورجمع

ساله از رویشگاه  3تا  1هاي  از طریق نهال) Cotoneaster( شیرخشت يها). گونه1 جدولدارند (
فروردین قبل از باز شدن ، استقرار ترین زمان مستقر شدند و مناسبدر قطعه آربوراتوم و اصلی منتقل 

بذرها توسط تیمار سرما،  یباشد. با توجه به رفع خفتگمیهاي برگ و مهر بعد از رسیدن بذرها  جوانه
دو گونه زالزالک جنگلی شامل سرخ ). 2 جدول( شدسال تحقیق مشاهده  چهارمین پس از یزنجوانه
بر  عالوه ).Crataegus myerii Pojarkسیاه ولیک ( و) Koch. Crataegus microphylla( ولیک

سایر  .برخوردارند یخوب یماناستقرار توسط انتقال و کاشت نهال، از طریق بذر نیز تکثیر یافته و از زنده
مستقر شدند.  ساله در قطعه 3تا  1هاي  نهالانتقال از طریق  )Crataegus(جنس زالزالک  يهاگونه

پس از رسیدن و آبان هاي برگ  قبل از باز شدن جوانه فروردین، اردیبهشت ،ترین زمان استقرار مناسب
ترین  شدند. مناسب مستقرساله  3تا  1هاي  آلو از طریق کاشت نهالهاي  گونه). 1 جدولباشد (میبذرها 

  ). 1 جدولباشد ( میپس از رسیدن بذرها و آبان هاي برگ  قبل از باز شدن جوانهفروردین ، استقرار زمان
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  .1391الی  1388هاي  گیاهان مستقر شده در قطعه آربوراتوم طی سال -1جدول 
نوع   نام گونه  ردیف

  آوري جمع
هاي  تعداد پایه

  مستقر شده
زمان استقرار در 

  آوري گیاه محل جمع  قطعه
1  Cerasus brachypetala Boiss. متري 2450لرستان، الیگودرز، قالی کوه،   14/8/88  پایه نهال 3  نهال  
2  Cerasus incana (Pall.) 

Spach.  نهال 3، 12/5/88  پایه نهال و بذر 5  نهال و بذر  
  متري 1850آذربایجان شرقی، جاده تبریز اهر   پایه بذر 2 12/5/89

3  Cerasus microcarpa (C.A. 
Mey.) Boiss. اصفهان، سمیرم، جاده حنا به کومه. ارتفاع   30/4/88  پایه نهال 5  نهال

  متري 2300
4  Cerasus pseudoprostata 

Pojark. جاده چالوس، بعد از  50 مازندران، کیلومتر  29/1/91  پایه نهال 5 نهال
  متري 1615سیاه بیشه، ارتفاع 

5  Cotoneaster kotschyi Koltz. سمنان، شهمیرزاد به دامغان، روستاي   21/7/88  پایه نهال 3  نهال و بذر
  متري 1650هیکوه، 

6  Cotoneaster turcomanica 
Pojark.  مازندران، سیاه بیشه، پل زنگوله، ارتفاع   30/7/90  پایه نهال 1  بذر و نهال

  متري 2350
7  Cotoneaster turcomanica 

Pojark. خراسان، چناران، رادگان، بعد از روستاي   27/2/89  پایه نهال 5 نهال
  متري 1463بارو، ارتفاع 

8  Cotoneaster turcomanica 
Pojark.  متري 900مازندران، کالردشت، ارتفاع   26/1/88  پایه نهال 2  نهال  

9  Cotoneaster numularius 
Fisch. & Mey. متري 780هرزویل ارتفاع گیالن، منجیل،   30/1/91  پایه نهال 4 نهال  

10  Crataegus aronia (L.) Bois. 
ex Dc.  کیلومتري جاده  105اصفهان، کیلومتر   18/3/90  پایه نهال 6 نهال

  متري 2300یاسوج به اقلید، ارتفاع 
11  Crataegus assadi 

Khatamsaz متري 952خراسان شمالی، بدرانلو، ارتفاع   26/2/90  پایه نهال 2 نهال  

12  Crataegus microphylla 
Koch. مازندران، نوشهر، جنگل خیرودکنار، ارتفاع   1/8/90  پایه نهال 6 بذر و نهال

  متري 140تا  80
13  Crataegus myerii Pojark.  کیلومتري جاده مریوان،  98کردستان،   20/8/90  پایه بذري 7 بذر و نهال

  متري 1884ارتفاع 
14  Crataegus szovitsii Pojark. کیلومتري بروجرد، کوه شاه  15لرستان،   12/8/88  پایه نهال 8  نهال

  متري 1700 آباد، نشین، روستاي دینار
15  Crataegus pentagina 

Walds. & Kit. ex Wild.  آباد کتول، زرین  گلستان، گرگان، جاده علی  26/2/89  پایه نهال 1 نهال
  متري 295گل، ارتفاع 

16  Crataegus 
pseudomelanocarpa M. Pop آباد کتول، چینو،  گلستان، گرگان، جاده علی  26/2/89  پایه نهال 4 نهال

  متري 390ارتفاع 
17  Crataegus 

pseudomelanocarpa M. Pop  مازندران، کالردشت، باالي رودبارك،   26/1/88  پایه نهال 2  نهال
  متري 1750تا  1650ارتفاع 

18  Prunus divaricata Ledeb.  متري 1650البرز، شهرستانک، ارتفاع   9/2/88  پایه نهال 1  نهال  
19  Prunus spinosa L. متري 2300تا  2000مازندران، سیاه بیشه، ارتفاع   29/2/88  پایه نهال 2  نهال  
20  Prunus spinosa L. مازندران، نوشهر، روستاي درزي کال،   1/8/90  پایه نهال 1  نهال

  متري 47ارتفاع 
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تیره   فلور فارسی با  و مقایسه  فنولوژیکی، تغییرات  يو بذر شناسی گیاه اتاز مطالع  که  آنچه  
و شیرخشت از طریق نهال  یوحش آلبالوي، استقرار نشان داد شدانجام  )1992(خاتمساز،  سرخیان گل

 55آلبالوي وحشی  بذور زنی جوانهدرصد در این تحقیق مشخص شد که  .گردد می به سهولت انجام
و  درصد 30و آلو  درصد 40-درصد 55، زالزالک درصد 30-درصد 35، شیرخشت درصد 50-درصد

، پنج و یک ترتیب یک هاي آلو به رخشت و گونهآلبالوي وحشی و شیهاي  بر پایهدوام بذر تولید شده 
استقرار . )2 جدول( گیرد خوبی صورت می هاي آلو از طریق نهال نیز به باشد گرچه استقرار گونه ماه می

هاي مستقر شده در این مکان، از رشد بسیار خوبی  هاي تکثیر یافته بذري زالزالک به نسبت نهالگونه
 جدول( ها و بذور تولید شده، ماندگاري زیادي را بر روي پایه مادري نشان دادند میوهو  بوده برخوردار

داد که براي شکستن خواب نیاز به یک دوره گونه مورد مطالعه، نشان  16بررسی خواب بذور ). 2
تولید شده به نسبت  يبذر يهاپایه که نشان دادند يهمچنین مطالعات فنولوژ باشد، تیمار سرما می

تکثیر از باشند و برخوردار می يمنتقل شده از مناطق مختلف کشور از استقرار و رشد بهتر يها نهال
  ).2 جدولپذیر نخواهد بود ( امکان یو هورمونشیمیایی  يها طریق قلمه بدون اعمال روش
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، مقدار آهک، پتاسیم، فسفر، سدیم، کلسیم، منیزیم، کربن، pH ، ECهاي نتایج حاصل از بررسی  
بزرگ  يها بوده و تحت گروه یکه این خاك فاقد تکامل پروفیل نشان دادنیتروژن و بافت خاك 

کم عمق  زیاد و تقریباً ينفوذپذیر يگیرد. بافت خاك اغلب سبک و داراقرار می) Entisoilسول ( یآنت
(جدول  باشد) میds/m( 1تا  EC 9/0قلیایی) و  (تقریباً 9/7تا  pH 7/7با  یشنیباشد. خاك لوممی
 7مدت  اصالح خاك و ازدیاد ازت آن (به ي. با وجود کاشت یونجه از زمان احداث این قطعه برا)3

 یبا وجود این، گیاهان منتقل شده با بستر مذکور و با کم .باشدمی 1/0درصد ازت میانگین سال) 
لیتر در هر ثانیه  25متر در روز و دبی  میلی 8متوسط  طور به صورت بارانی و به يجمله آبیار مراقبت، از

جهت ممانعت از هدر رفتن آب به  شدهچیپس هاي  چوب پوشش محافظتی از نوع خردهو استفاده از 
  . شوند میمستقر  سهولت

  
  .قطعه آربوراتوم شناسی خاك نتایج مطالعات -3جدول 

ف
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1 42141 28N 8/7  1/2  2/4  8/407  70 5/571  6480 2880 45/1  14/0  
2  42142 29N 9/7  9/0  0/6  6/834  26 5/321  6480 2160 55/0  07/0  
3 42144 31N 9/7  9/0  0/4  4/679  64 5/196  6480 1440 95/1  14/0  
4 42146 33N 6/7  3/1  5/3  4/485  40 0/259  8640 5040 18/2  15/0  
5 42147 34N 8/7  9/0  7/6  2/524  26 5/321  7200 2880 15/1  10/0  
6 42148 35N 7/7  4/1  3/1  0/757  46 0/259  5040 2160 50/1  07/0  
7 42149 36N 9/7  1/1  6/0  3/320  18 5/321  2880 720 33/0  04/0  

  
يگیرنتیجه و بحث  

 ،در قطعه آربوراتوم ، آلو و زالزالکمطالعات نشان داد که بهترین زمان استقرار گونه هاي شیرخشت  
زمان و باشد هاي برگ و مهر تا آبان بعد از رسیدن بذرها می قبل از باز شدن جوانه فروردین

ثیري در استقرار أت از رویشگاه اصلی به قطعه آربوراتوم به دو صورت نهال و بذرآوري و انتقال  جمع
جنس آلو و  يهاگونه ،.Cerasus incana (Pall.) Spachگونه . نداشته است وحشی آلبالوي

ترین زمان  مناسب همچنین شوند خوبی مستقر می هاند، نیز بزالزالک که از طریق بذر تکثیر شده
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مذکور از طریق نهال در آبان، اواخر اسفند، فروردین و اردیبهشت و  يهاو استقرار گونه يآور جمع
ها) با  آبان و آذر (سایر جنس) مهر، آلبالو يو کاشت بذرها مرداد (بذرها يآورترین زمان جمع مناسب

تکثیر شده  يهاپایه یطور کل هباشد و ببذر می یرفع خفتگ يزمستانه برا ياعمال تیمار یک دوره سرما
آوري شده از رویشگاه اصلی و کاشته شده در گلدان و در نهایت منتقل شده به قطعه  توسط بذور جمع

 از رویشگاه اصلی به یک تا سه ساله یانتقال يها به نسبت نهال يو رشد بهتر یماناز زندهآربوراتوم 
متري  سانتی 70تا  20با ارتفاعاز رویشگاه اصلی به این قطعه هاي انتقالی  نهال .دارند را قطعه آربوراتوم

هاي زالزالک و بیشترین متعلق به گونه قابل انتقالهاي  طول نهالمانی را داشتند که کمترین بهترین زنده
  فنولوژي ،)2001در این زمینه رحمانپور ( ).1وحشی بوده است (جدول  آلبالويهاي آن متعلق به گونه

 استفاده ازسال با  10مدت  به  شناسیگیاه  باغ  در محوطه  را  برگپهن  هاي و درختچه  از درختان  برخی
 .نمود و میزان آبیاري و شرایط خاك منطقه، مطالعه ترین ایستگاه هواشناسی نزدیک آمارهاي هواشناسی

و برحسب آن  ثیر دما و نور استأاین گیاهان تحت ت یو زایش یزمان رشد رویش که او دریافت
نتایج حاصل از فنولوژي و  .کندتعیین  تکثیر گیاهان را ، استقرار وزمان انتقال ترین مناسب توانست

در این تحقیق مشخص  باشد. همسو می ،)2001(ر نتایج رحمانپوزمان استقرار گیاهان این تحقیق با 
مانی بهتري  هاي تکثیر شده در محیط غیر آزمایشگاهی و در شرایط طبیعی از زنده شد که پایه

آلبالوي هاي  مانی پایه که بر روي زنده ،)2005نتایج تحقیقات خانقلی و همکاران ( برخوردارند که با
روانبخش و همکاران اي کار کردند، همخوانی داشت.  گلخانهصورت آزمایشگاهی و  وحشی به

نمودند و  یرا در حوضه آبخیز سد لتیان بررس یرهغ نحوه استقرار و تکثیر شیرخشت، سیب و ،)2010(
بوده و تجدید حیات  ینسترن، سیب و شیرخشت از طریق غیرجنس يهايدریافتند که بیشتر زادآور

برخوردار است که با توجه به  یاز کیفیت قابل قبول یرایط رویشگاهها به غیر از سیب با توجه به ش آن
شیرخشت به سهولت انجام شده  يها(نهال) گونه یکه استقرار از طریق غیرجنساین بررسی، نتایج 
شناسی خصوصیات اکولوژي و جنگل ،)2012( و همکاران يشیرازخانجانی دارد.  یهمخوان ،است

دادند که بافت خاك و جهت  وحشی در استان گیالن را بررسی نمودند و نشان آلبالويهاي  رویشگاه
باشند که با توجه به در پراکنش و رشد این گیاه می یشیب کاشت و ارتفاع از سطح دریا عوامل مهم

و کاشته شده  یانتقال يهاگونه کمپوست، با کود حیوانی و ورمی یشناستقویت هر ساله خاك باغ گیاه
سرخیان را در باغ نحوه استقرار گیاهان تیره گل ،)1986( يلیدر برخوردارند. یاز استقرار خوب

این تیره در پهنه جغرافیایی  يهابررسی نمود و دریافت که درختان و درختچه ادینبورگ یشناس گیاه
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تکثیر بذر شیرخشت از سایر  همچنینشوند و آن مستقر می يها ياها و بوتهبه نسبت علفی يوسیعتر
این جنس از طریق  يهاکه تکثیر و استقرار گونه این تحقیق نشان دادچنانچه  .ها کمتر است جنس

 Spiraeaو استقرار و تکثیر گیاه یرشد رویش )،1991( داگالستر است.  انتقال نهال مناسب

virginiana Britton  تر  گونه تکثیر شده از بذر سریعرشد رویشی  که او دریافت ،را مطالعه نمود 
نیاز به یک دوره سرمادهی  .پذیرد. نتایج این تحقیق با مطالعات این محقق همخوانی دارد صورت می

است که بر روي استقرار درختان  ،)2001(ورتیم و همکاران بذور در این تحقیق همسو با تحقیقات 
 تکثیر از طریق بذر و نحوه استقرار یچگونگ ،)2003و همکاران ( تریندلنمودند.  سیب بررسی می

Spiraea splendens Baumann ex K. Koch استقرار این  ينمودند و دریافتند برا یرا بررس
گروه کنند. یید میأنیاز است که نتایج ما را ت یده گیاهان از طریق بذر به یک دوره سرما و خراش

 از طریق .Spirae japonica Lدریافتند که ) 2005( گیاهان غیر بومیتحقیقات حفاظت و حمایت از 
که با تر و دشوارتر است  طوالنیبذر  باتکثیر زنی و  شود و جوانه سهولت مستقر می ریشه جوش به

مختلف  يهانحوه استقرار گونهبا مطالعه  ،)2005و همکارانش ( ساداوسکینتایج ما همسویی دارد. 
با مطالعات  که یابدسال تاج پوشش سیب افزایش می دوسال دریافتند که پس از  چهار یسیب ط
هاي محل استقرار  استراتژي ،)2006(هالتکن و گرگوریس  تحقیق مطابقت دارد. این گیاهان يفنولوژ

مسن در  يهارا مطالعه نمودند و دریافتند بهترین روش استقرار آن از طریق تقسیم ریشه یآلو جنگل
آن را تشدید نمایند که با نتایج ما و ازدیاد  یمحل رویش است و با این روش توانستند بارده ینزدیک

نحوه  ،)2008( اسالبوگ و شاوداشت.  یهمخوان یها از موطن اصلو استقرار از طریق انتقال نهال
و ها را بررسی نمودند  هاي شیرخشت و اثر سرماي زمستانه و رشد رویشی آنتکثیر بذرهاي گونه

رشد  یشن يها  و سایه و زمین یتا نیمه آفتاب یآفتاب يها این جنس در مکان يهادریافتند که گونه
را دارد و تکثیر از طریق  یهمیشه سبز نقش مهم يها زمستانه در گونه يدارند و سرما یمناسب یرویش

تکثیر شده از طریق بذر  يهاآمد، پایه دست هشود چنانکه از مطالعات ما ببذر به سهولت انجام می
کشت و تکثیر  ،)2010کلیمنکو و همکاران (در قطعه داشتند و بهتر مستقر شدند.  یخوب يماندگار

هاي فسفات فعال بررسی نمودند و نشان دادند که مقدار بذر افزایش آلبالو را با اثر میکروارگانسیم
هاي این نتایج ما که تکثیر برخی از گونهشود و با یابد و تکثیر از طریق بذر به راحتی انجام می می

  شود همخوانی دارد. جنس از طریق بذر بهتر انجام می
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  ترویجی هاي رهیافت
هاي  جنگلسطح کاهش  از جمله کاهش ذخایر آبی ومحیطی  هاي متعدد زیست با توجه به تنش

ارزشمند و نیز با توجه به هاي ایران و براي حفظ و پایداري اکوسیستم و جلوگیري از انقراض گونه
ها و تنوع شناسی ملی ایران استقرار، حفظ و نگهداري گونهکه یکی از اهداف مهم ایجاد باغ گیاه این

اي  بر ازدیاد ذخایر گونه در این تحقیق سعی شد عالوه ،باشدبومی در این منطقه میاي بومی و غیرگونه
اي بومی تیره هاي درختی و درختچهاستقرار برخی گونههاي در حال انقراض، نحوه خصوص گونهه ب

هاي متفاوت از  توان در زمان هاي آلبالوي وحشی را می نتایج تحقیق نشان داد که گونه رز بررسی شود.
هاي شیرخشت به نسبت سایر  یابند و نیز گونه رویشگاه اصلی منتقل نمود و در هر شرایطی استقرار می

شود  رویشی سریع و مقاومت در برابر کم آبی بیشتري دارند، لذا توصیه می گیاهان مورد تحقیق، رشد
  کاري و یا فضاي سبز استفاده شود. در جنگل

  
  يسپاسگزار

مدیریت  و از یدکتر معصوم يآقا یبدین وسیله از ریاست محترم وقت بخش تحقیقات گیاهشناس  
همکاري در پیشبرد  ه جهتب یدکتر پناهخانم آقاي مهندس عراقی و  ایران یمل یباغ گیاهشناس محترم

ارزنده اشان  يها راهنمایی براي یشناس باغ گیاه یعضو هیئت علم يمهندس آزاد يآقا از و این پروژه
 یگیاهان در ط يآور در جمعبا اینجانب  یهمراه و يهمکاربراي  یو اشرف یآقایان محب از و

  دارم.کمال تشکر و سپاس را  ،سخت و دشوار يها ماموریت
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Abstract 
 This project focused on collecting and planting of the Rosaceae and their 
establishment in order to protect these species and to enhance species biodiversity 
of the national botanical garden of Iran. Finally, some of the native and 
economically valuable species which are able to survive in the National Botanical 
Garden are introduced. Results showed that 16 genuses of Cerasus, Cotoneaster, 
Crataegus and Prunus were established in the garden. Seeds and seedlings of 
Cerasus incana (Pall.) Spach. Transferred from the natural habitat and established 
in arboretum of the national botanical garden. Other species of this genus were 
established by transferring seedlings and the time of collection and transmission 
had no effect on the establishment of them. Crataegus microphylla Koch. and 
Crataegus myerii Pojark. were established by both seed germination and seedling 
planting and survived very good but others species of Crataegus, Prunus and 
Cotoneaster were only established by seedling and the best time of establishment is 
April to May, before opening of leaf buds and October to November after seed 
maturation. Phenological studies on 16 established species showed that start time 
of vegetative and reproductive growth of these species is related to temperature and 
light. Generally, viability and growth of transferred seed-originated samples is 
more than planted seedlings. 
 
Keywords: Arboretum, National botanical garden of Iran, Rosaceae, Establishment, 
Phenology 
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