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 )پلت (زايي قلمه ساقه افرا گيري و محيط كشت بر ريشه تأثير زمان قلمه
) .Boiss  Acer velutinum( 

 
 ۴ و عليرضا كوهرخي۳*هدي شريفانيم ،۲ حيدري...ا  حشمت،۱مصطفي فرهادي

 ، ايرانارشد جنگلداري  كارشناسيآموخته انش د۱
 ، ايرانبع طبيعي گرگاندانشگاه علوم كشاورزي و منا، استاديار گروه جنگلداري ۲

 ، ايراندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، استاديار گروه باغباني ۳
 ، ايراندانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، مربي گروه جنگلداري ۴

 )۱۵/۵/۸۴: ، تاريخ تصويب  ۲۳/۸/۸۳: تاريخ دريافت (

 

 چكيده

 يا طرح اسپليت پالتگونه افرا پلت از طريق اجراي طرح آماري ) قلمه ساقه (جنسي  تكثير غيرمنظور بررسي آزمايشي بهدر اين تحقيق 

انجام گرفت و ) دكتر بهرام نيا (كامالً تصادفي در نهالستان سري يك جنگل آموزشي و پژوهشي شصت كالته شده در قالب خرد هاي كرت

شده توسط هورمون اسيد  ي كشتها هقلم. كشت شدند) ميست (اي هط گلخان نيز در قالب طرح كامالً تصادفي در شرايها هبخشي از قلم

  آزمون دانكنبه کمک ها هداد. تيمار شدند) PPM ( قسمت در ميليون١٠٠٠٠ و ٥٠٠٠ ، ١٠٠٠ ،ي صفـر ها با غلظت ايندول بوتريـك

 كه تكثير از هر دو روش دهد نشان می يك فصل كامل رويش طی در نتايج حاصل. و تحليل قرار گرفتندمورد تجزيه )  درصد٥سطح (

 زمان تهيه و . درصد دارد٥دار در سطح   قسمت در ميليون با ساير تيمارها اختالف معني٥٠٠٠ همچنين غلظت هورمون .پذير است امكان

 در بستر ميست نسبت  و موارد اخيراردد  درصد٥ در سطح داري معنينسبت به اواخر اسفندماه اختالف نيز   در اواخر آذرماهها هكشت قلم

 .است درصد ٦١/٧٦شده  دار ي ريشهها هدهند كه ميزان قلم ميبه بستر نهالستان  موفقيت بيشتري را نشان 
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 مقدمه
 يكي از  ,٢ها       متعلق به خانواده افرا ,١افرا پلت گونه
برگ  الرشد در بين درختان پهن ي به نسبت سريعها هگون
كه رويش قطري ساليانه آن  طوري هب،  معرفي شده ميبو

 سانتيمتر ٧٧ ميليمتر و رويش ارتفاعي آن حدود٧/٨حدود
 اصلي آن در قفقاز و شمال ايران از رويشگاه. در سال است

 ٢٠٠٠ ( تا ارتفـاعاتها ههاي گلستان تا آستارا از جلگ جنگل
 نور تأثير زيادي در استقرار و زنده. است )متر از سطح دريا

رويش پلت در جواني، . هاي پلت دارد ماني و رشد نهال
آقاجاني و  ( سال است٢٠٠سريع و ديرزيستي آن در حدود 

 علت هاز اين درخت ب ).  ١٣٧٣ عرفانيان، ؛١٣٧٤ ,پور مراد
براي  (ها جنگلكاريعنوان پيشاهنگ در  هنورپسندي آن ب

 گونه همه بذر اين .شود استفاده مي) پسند ي سايهها هگون

د و به لحاظ سبك بودن و وش میساله به مقدار زياد توليد 
 ,)١٣٨١،نوا  ماه( دارد اي هانتشار گسترد   قابليت,داشتن بال

مطلوبيت مورد  احتمال   بههاي حاصل از بذر  نهال همهولي
علت تفرق ژنتيكي صفات ممكن است  ه و بردنظر را ندا

  اين يكي از بنابر. دنخصوصيات پايه مادري را نداشته باش
 هاي مطمئن توليد نهال با كيفيت مطلوب، تكثير غير راه

كه ت  تهية قلمه از درختان منتخب اسراهاز ) كلون (جنسي
 و تفرق دکن می منتقل دقيقطور  بهصفات والد خود را 
هدف از اين تحقيق تعيين . گيرد ميصفات در آنها صورت ن

ترين روش تكثير يا توليد انبوه نهال افرا با كيفيت  مناسب
 يا هال مورد نياز جنگلكاري، احيـا تـأمين نبرایمورد نظر 

مهم از فرضيات . توسعـة جنگل در مناطق مساعـد است
 جنسي براي نگارنده، امكان تكثير اين گونه از طريق غير

 همچنين , تأثير هورمون اسيد ايندول بوتريك,)قلمه ساقه(
تعيين در زمان  زايي و ريشه تأثير بستر كشت بر ميزان
 تحقيقاتي كه در داخل و .ستها همناسب تهيه و كشت قلم

ات و نيز تا حدي فرضياست خارج بر روي افرا صورت گرفته 
يك   ولي هيچ,كنند مياهداف اين تحقيق را دنبال 

. اند هي مختلف كشت انجام ندادها  ميان بستراي همقايس

                                                 
 ‐۱ Acer Velutinum                 

 ‐۲ Aceracea 

ي ها هبهترين زمان كشت قلم) ١٩٨٧ (گودمن و استيمارت
دانند  ميرا در ارديبهشت ماه و خردادماه  ٣ساقة نوعي افرا
 ييزا  موفقيت در ريشه, ديرتر كشت شوندها هكه هرچه قلم

بهترين زمان ) ١٣٧٣ (عرفانيان.  كمتر خواهد شدها هقلم
ماه توسط هورمون  ي گونه افرا پلت را در ديها هكشت قلم

   قسمت در ميليون٥٠٠٠اسيد ايندول بوتريك و با غلظت 
 زانگ و همكاران. كند   درصد عنوان مي٦/٦٦با موفقيت 

ي ها هدهي قلم نشان دادند كه درصد ميانگين ريشه) ١٩٩٦(
 و ٣٣ , ٢٤در دماي  ٥ و واريته افرا فريمن٤ريشه افراي قرمز

 درصد ٢٩ و ٧٤ , ٢٥ درجه سانتيگراد به ترتيب ٣٥
 كه نددر تحقيقي نشان داد) ١٩٩٦ (رتمن و همكارانها .بود
 توسط اي هدر شرايط گلخان ٦افراي آموري خشبي ها هقلم

 قسمت در ٥٠٠٠بوتريك با غلظت  اسيد ايندول هورمون
 ه پس از اينكه بها هقلم .شوند ميدار  توانند ريشه مين ميليو
ور  كننده غوطه هاي ضدعفوني ساعت در محلول٣‐٤  مدت
 و هدش با استفاده از هورمون مذكور در پرليت كشت ,شدند

در ) ١٩٩٩ (اسميت. دار شدند  روز ريشـه٤٥تا  ٣٠پس از 
ي ي كامالً چوبي و سالم افراها ه كه قلمداشتتحقيقي بيان 
هاي بالغ كه يك يا چند جوانه بر روي آن  قرمز با برگ

 توسط هورمون اسيد ايندول بوتريك با ,وجود داشته باشد
 ٥٠ درصد الكل و٥٠درقسمت در ميليون  ٥٠٠٠غلظت

هفته  ٥ تا ٣در بستر ميست طي ٨يا پرليت ٧درصد پيت
بهترين ) ١٩٩٩ (ايوان و بالزويچ ‐ارو.  شوند دار مي ريشه

ترتيب  ه ب,دار كردن انواع افراها ريشه برایرا نوع قلمه 
هاي رشد  يي كه از قسمتها هقلم (ي نرمها هاستفاده از قلم

كه شروع به سخت و  كرده شاداب و نرم و درست هنگامي
يي ها هقلم (خشبي ي نيمهها هو قلم) كنند ميخشبي شدن 

يافته كه در سال اخير رشد  هاي بلوغ  از قسمتاغلبكه 
 كه ند آنها نشان دادضمن در. اند هدکر ذكر )اند هكرد

                                                 
 ‐۳ Acer platanum                    

 ‐۴ Acer rubrum 

‐۵  Acer X Freemani 

 ‐۶ Amur maple 

 ‐۷ Pit 

 ‐۸ Perlite 
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توسط هورمون اسيد  ١اي هي يكسالة افراي نقرها هقلم
 درصد ٩٩ قدار به م٢نفتالين استيك ايندول بوتريك يا اسيد

كند كه جنس  ميعنوان ) ٢٠٠٢ (لكومها  .شوند ميدار  ريشه
افرا توسط قلمه ريشه و قلمه علفي در شرايط ميست يا 

 ١٠٠٠‐٣٠٠٠ ايندول بوتريك با غلظتهورمون اسيد
نظر . شوند ميراحتي تكثير  ه هفته ب٤قسمت در ميليون طي

سازي افرا پلت براي  نكه موفقيت اصالح و بهينهاي  هب
جنگلباني و جنگلكاري بستگي زيادي به مطالعات بر روي 

 هدف از اين تحقيق اين نظر از اين ,تكثير اين گونه دارد
 برایافرا ) قلمه ساقه (ير غير جنسيي تكثها  روشاست كه 

ي خوب و انتخاب بهترين روش، مورد ها ايجاد فنوتيپ
 .ارزيابي و بررسي قرار گيرد

 
 ها مواد و روش

 همزمان از درختان مادري ها هبراي اجراي اين تحقيق، قلم
، تهيه شده و طي دو زمان در ها هو از بخش مياني شاخ

ري در اواخر آذرماه و  گي قلمه.  اصلي كشت شدند بسترهاي
 در بستر، كشت ها هاواخر اسفندماه صورت گرفت و قلم

 يي كه الزم بود در اواخر اسفندماه كاشتهها هقلم. دندش
 سانتيمتر درون  ٤٠صورت افقي در گودالي به عمق  هب, شوند

دند تا از تأثير شرايـط آب و هوا بر شماسه مرطوب سـيلو 
 . جلوگيري شودها هقلمروي آنها و سبز شدن احتمالي 

 سانتيمتر تهيه ١٠‐١٥ و به طول ٥/٠‐٥/١  به قطر ها هقلم
و در بستر نهالستان با مخلوط يكسان از خاك مزرعه، 

اي كشت  خاكبرگ جنگلي، پوسته شالي و ماسه رودخانه
 ايجاد سطح تماس بيشتر با خاك، انتهاي برای البته ,شدند
 ابتدا توسط ها ه قلم.طور مورب برش داده شدند هب ها هقلم

 بنوميل به مدت ده دقيقهكش  محلول دو درهزار قارچ
 سپس تحت تيمارهاي مختلف هورمون ,ندضدعفوني شد

 ١٠٠٠٠ و ٥٠٠٠، ١٠٠٠يها غلظت اسيد ايندول بوتريك با
 مراه يك گروه شاهده به ثانيه ٦مدت  هقسمت در ميليون  ب

    هورمون، و پس از تيمار با تندقرار گرف) بدون هورمون(

                                                 
 ‐۱  Silver maple 
 ‐۲ Naphtaline Acetic Acid 

 درجه نسبت به سطح افق و با ٤٥طور مورب با زاويه  هب
ي ها هقلم. شدند  سانتيمتري از يكديگر وارد بستر١٠فاصله 
شده نيز در اواخر اسفندماه از سيلو خارج شده و به  سيلو
براي كشت .  در بستر اصلي كشت شدند,دش كه ذكر روشی
ذرماه از درختان  در اواخر آها ه در بستر ميست، قلمها هقلم

 سانتيمتر ١٠‐١٥طول سانتيمتر و به٥/٠ ‐٥/١مادري به قطر
 قسمت در ١٠٠٠٠ و ٥٠٠٠, ١٠٠٠تهيه و با تيمارهاي 

مراه يك گروه ه به از هورمون اسيد ايندول بوتريك ميليون
در بستـر پرليت كه با گاز متيل ) بدون هورمون (شاهد

 توسط ها هقلم. برومايد ضدعفوني شده بود، كشت شدند
عفوني شده و پس  ضد كش بنوميل محلول دو در هزار قارچ

 درجه ٤٥طول آن، با زاويه از تيمار با هورمون تا دو سوم
 سانتيمتري از يكديگر در ١٠نسبت به سطح افق و با فاصله 
داشتن درجه  براي ثابت نگه. بستر مذكور كاشته شدند

ر، داخل فضاي گلخانه وجود سنسو, حرارت محيط داخل
 و ها هواكش, داشت كه به محض گرم شدن دماي گلخانه

  از صفحات يخچال,در صورت نياز بيشتر به سرد كردن

 شروع به تهويه هوا ,مانند كه داخل محيط تعبيه شده بودند
همچنين براي گرم . كردند ميده و هواي داخل را سرد کر
اخل آن كار گذاشته ي آب گرم دها ه لول,داشتن بستر نگه

 و با كمك دماسنجي كه در  خودکارطور هشده بود كه ب
عهده  ه عمل گرم كردن بستر را ب,داخل بستر فرو رفته بود

در , ها ه ممانعت از خشك شدن محيط و قلمبرای. داشتند
 سنسوري وجود داشت كه با كاهش رطوبت ها هنزديكي قلم
صورت  هر بها به كمك اين سنسو پاش مه, هواي گلخانه

 كه ها هبخش ديگري از قلم. كردند مي شروع به كار خودکار
  كه ذكرروشیاز  همان درختان مادري تهيه شده بود و به 

 ها هداد.  در اواخر زمستان داخل گلخانه كشت شدند,شد
اس و اكسل تجزيه و  اس پي افزارهاي آماري اس توسط نرم

 ي كاشتهها همبراي اجراي اين تحقيق براي قل. تحليل شدند

شده در قالب  هاي خرد كرت شده در بستر نهالستان از طرح
 ٥هاي اصلي با وسعت  كرت. دشكامالً تصادفي استفاده 
را به ) اواخر آذرماه و اواخر اسفندماه (مترمربع، تيمار زمان

    در. دشخود اختصاص داد و هر تيمار چهار بار تكرار 
قادير مختلف هاي فرعي به وسعت يك مترمربع م كرت
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 و ٥٠٠٠, ١٠٠٠ , ٠( هورمون اسيـد اينـدول بوتـريك
كار بـرده شد و هر تيمـار،  به)  قسمت در ميليـون١٠٠٠٠

شده در بستر  ي كاشتهها هبراي قلم. دشچهـار بار تكرار 
.  از طرح آماري در قالب كامالً تصادفي استفاده شد,ميست
 .دش عدد قلمه كشت ١٠٠تيمارها  ميدر تما

 

 تايجن

و مقايسه ) ١جدول  (دست آمده از آناليز واريانس هنتايج ب
 از طريق آزمون دانكن در سطح خطاي پنج ها ميانگين

يي كه اواخر آذرماه وارد بستر نهالستان ها هدرصد براي قلم
 : است به شرح زير ,شدند
  ٥٠٠٠دار در غلظت هورمون   قلمه كالوسن مقداريشتريب

آزمون آماري . ) درصد٤/٦٩( شدقسمت در ميليون مشاهده 

 ٥٠٠٠ نشان داد كه غلظت هورمون ها مقايسه ميانگين
ها در   با ساير گروهداري معنيقسمت در ميليون، اختالف 

 غلظت هورمون , به عبارت ديگر,سطح پنج درصد دارد
 تاثير ها هدار شدن قلم  قسمت در ميليون در ريشه٥٠٠٠

 مقدار وزن تر نيشتريب). ١شكل  (بسزايي داشته است
 قسمت در ميليون ٥٠٠٠كالوس در غلظت هورمون 

 ها آزمون آماري مقايسه ميانگين. ) گرم١/٦( مشاهده شد
 قسمت در ميليون، ٥٠٠٠نشان داد كه غلظت هورمون 

 ها در سطح پنج درصد   با ساير گروهداري معنياختالف 
 قسمت در ٥٠٠٠ غلظت هورمون , به عبارت ديگر,دارد

    داشته است زيادیي وزن تر كالوس تاثيرميليون رو
 ).٢شكل (

 
 شده در بستر نهالستان گيري اندازهي ها  تجزيه واريانس متغير‐١جدول

 )MS (ميانگين مربعات
منبع 
 تغييرات

درجه 
 آزادي

تعداد 
قلمه سبز 
 شده

وزن 
تر 
 كالوس

وزن 
خشك 
 كالوس

وزن تر 
 ريشه

وزن خشك 
 ريشه

طول ريشه

احتمال 
)P (خطا 

 ٠٠٠* ١٤١٢٧١٣ ٧/٩٠٦٠١٣ ٥/٨١٧١٦٥٣ ٩٩/٢٧٦/٥ ٧/٤٢٣٢ ١ زمان
  ٧٠/١٩٣٧٦ ٦/٧٩٦٤ ٤/٥٥٦٢٤ ٣٥٥/٠١٧/٠ ٩٠/٢٣ ٦خطاي اصلي

غلظت 
 هورمون

٠٠٠* ٧/٨٥٨٩٩١ ١/٧٥٩٩٢٨ ٦٧٦٥٤٤٢ ٣٥/٥٧٩/١١ ٤/٢٥١١ ٣ 

غلظت ×زمان
 هورمون

٠٠٠* ٩/٦١١٧٦٠ ٢/٥٣٩٨٤٨ ٦/٤٨٢٩٦٩٤ ٥٩/١١١/٢ ٢/١٥٤٠ ٣ 

خطاي 
 عيفر

٩/٣١٢٠١ ٤/١٢٨٨٧ ٤٢٠/٠٠٩٢/٠٢/١١٨٧٦٦ ٧/٥٥ ١٨  

        ٣١ كل
 دار در سطح پنج درصد معني*

 است متريميل شده بر اساس گرم  و طول ريشه بر اساس گيري اندازهي ها وزن متغير
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  تأثير هورمون وزن تر كالوس در بستر نهالستان‐٢شكل 

 یبر اساس آزمون دانكن حروف غير مشابه اختالف معني دار (

 ) درصد دارند٥در سطح 

 

ك كالوس در غلظت هورمون وزن خش ن مقداريشتريب
 ).گرم٦٠٠/٠(شود  قسمت در ميليون مشاهده مي٥٠٠٠

 نشان داد كه غلظت ها آزمون آماري مقايسه ميانگين
 با داري معني قسمت در ميليون اختالف ٥٠٠٠هورمون 
 , به عبارت ديگر,ها در سطح پنج درصد دارد ساير گروه

 قسمت در ميليون در وزن خشك ٥٠٠٠غلظت هورمون 
 مقدار نيشتريب).  ٣شكل  (الوس تاثير بسزايي داشته استك

 قسمت در ميليون ٥٠٠٠ريشه در غلظت هورمون  وزن تر
 ها  آزمون آماري مقايسه ميانگين). گرم٨/٤٩(  استبوده

 قسمت در ميليون، ٥٠٠٠نشان داد كه غلظت هورمون 
ها در سطح پنج درصد   با ساير گروهداري معنياختالف 

 قسمت در ٥٠٠٠ غلظت هورمون ,رت ديگر به عبا,دارد
  داشته استادیيزميليون روي مقدار وزن تر ريشه تاثير 

 ).٤شكل (
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   تأثير هورمون وزن خشك كالوس در بستر نهالستان‐٣شكل  

 در یدار بر اساس آزمون دانكن حروف غير مشابه اختالف معني(

 ) درصد دارند٥سطح 
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   تأثير هورمون وزن تر ريشه در بستر نهالستان‐٤شكل 

 در یدار معني بر اساس آزمون دانكن حروف غير مشابه اختالف(

 ) درصد دارند٥سطح 

 ٥٠٠٠باالترين مقدار وزن خشك ريشه در غلظت هورمون 
آزمون آماري  . ) گرم٦/١٥( است وقسمت در ميليون بوده

 ٥٠٠٠ نشان داد كه غلظت هورمون ها ه ميانگينمقايس
ها در  گروه  با ساير داري معنيقسمت در ميليون، اختالف 

 غلظت هورمون , به عبارت ديگر,سطح پنج درصد دارد

سزايي وزن خشك ريشه تاثير ب قسمت در ميليون در ٥٠٠٠
 طول ريشه در غلظت نيلندترب). ٥شكل  (داشته است

. ) ميليمتر٥٠٢( است ليون بودهقسمت در مي ٠٠٠ هورمون
 نشان داد كه غلظت ها آزمون آماري مقايسه ميانگين

 با داري معني قسمت در ميليون، اختالف ٥٠٠٠هورمون 
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بر  (طول ريشه در بستر نهالستانروی  تأثير هورمون ‐٦شكل 

 در یدار ن دانكن حروف غير مشابه اختالف معنياساس آزمو

 ) درصد دارند٥سطح 

  
يي كه اواخر اسفندماه از سيلو خارج و وارد بستر ها هقلم

دهي در  طوركلي سبز نشدند و كالوس هدند، بشنهالستان 
  دست آمده از آناليز واريانس هنتايج ب. آنها ديده نشد

 آزمون دانكن در  از طريقها و مقايسه ميانگين) ٢جدول (
يي كه در اواخر آذرماه ها هسطح خطاي پنج درصد براي قلم
 :شرح زير است ه ب,تهيه و وارد بستر ميست شدند

 ٥٠٠٠شده در غلظت هورمون  قلمه سبزمقدار نيشتريب
آزمون آماري . ) درصد٦/٧٦(قسمت در ميليون مشاهده شد 

 ٥٠٠٠ نشان داد كه غلظت هورمونها مقايسه ميانگين

 تاثير بسيار ها هدار شدن قلم مت در ميليون در ريشهقس
باالترين ميزان وزن تر كالوس ). ٧شكل  (زيادي داشته است
 قسمت در ميليون مشاهده شد ٥٠٠٠در غلظت هورمون

 نشان داد كه ها آزمون آماري مقايسه ميانگين. ) گرم٥/١(
 قسمت در ميليون در مقدار وزن تر ٥٠٠٠غلظت هورمون

 مقدار نيشتريب). ٨شكل  (ر بسزايي داشته استكالوس تاثي
 قسمت در ٥٠٠٠وزن خشك كالوس در غلظت هورمون

 .) گرم٨/٠(ميليون مشاهده شد 

 
  شده در بستر ميستگيري اندازهي ها   تجزيه واريانس متغير‐٢جدول

 )MS(ميانگين مربعات 
منابع 
 تغييرات

درجه 
 آزادي

تعداد 
 قلمه

وزن تر 
 الوسك

وزن خشك 
 كالوس

وزن تر 
 ريشه

وزن خشك 
 ريشه

طول ريشه
احتمال 

)P(خطا 

 ٠٠٠* ١٥٣٦٩ ٣٨٠٣ ٢٠١٦٧ ٢٩/٠ ٦٨/٠ ٣٥/٣ ٣ تكرار

غلظت 
 هورمون

٠٠٠* ٢٤٣٦٧٧٢ ١٩٠٠٢٨٢١٨٣٦٧٨ ٧٧/١٥ ٦١ ٦٤٥ ٣ 

 ٠٠٠* ١٥٩٥٧ ٤٢٥٧ ٨٨١٧ ٢٣/٠ ٩٨/٠ ٧٢/١٤ ٩ خطا
        ١٥ كل

 معني دار در سطح پنج درصد *
 .استطول بر اساس ميليمتر   واحدگيري شده بر اساس گرم و  اندازههاي وزن متغير
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بر  (در بستر ميستوزن تر كالوس ثير هورمون روي أت ‐٨ل شك

 در یدار معني  حروف غير مشابه اختالفاساس آزمون دانكن

 )  درصد دارند٥سطح 
 

 نشان داد كه غلظت ها آزمون آماري مقايسه ميانگين
 قسمت در ميليون در مقدار وزن خشك ٥٠٠٠هورمون

 مقدار نيترشيب). ٩شكل  (كالوس تاثير بسزايي داشته است
 قسمت در ميليون ٥٠٠٠وزن تر ريشه در غلظت هورمون

 ها آزمون آماري مقايسه ميانگين. ) گرم٥٢(مشاهده شد
 قسمت در ميليون در ٥٠٠٠نشان داد كه غلظت هورمون

  داشته استداري معنيميزان وزن تر ريشه تاثير 
 ).١٠شكل(
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  روي وزن خشك كالوس در بستر ميست تأثير هورمون‐٩شكل 

 در ریدا بر اساس آزمون دانكن حروف غير مشابه اختالف معني(

 ) درصد دارند٥سطح 
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 وزن تر ريشه در بستر ميستروی  تأثير هورمون ‐١٠نمودار 

 در یدار بر اساس آزمون دانكن حروف غير مشابه اختالف معني(

 )دارند درصد ٥سطح 

 
باالترين ميزان وزن خشك ريشه در غلظت هورمون 

آزمون . ) گرم٣/١٦( قسمت در ميليون مشاهده شد٥٠٠٠
 نشان داد كه غلظت هورمون ها آماري مقايسه ميانگين

 قسمت در ميليون ، در مقدار وزن خشك ريشه تاثير ٥٠٠٠
ترين طول ريشه در ندبل). ١١شكل  ( داشته استداري معني

         قسمت در ميليون مشاهده شد٥٠٠٠رمونغلظت هو

 نشان داد ها آزمون آماري مقايسه ميانگين. )ميليمتر ٥٣٧( 
 قسمت در ميليون ، درطول ريشه ٥٠٠٠كه غلظت هورمون

 ).١٢و ١٣يها شكل (تاثير چشمگيري داشته است
يي كه اواخر اسفندماه تهيه و وارد بستر ميست ها هقلم
دهي در آنها ديده  دند و كالوسطوركلي سبز نش ه ب،دندش

 .نشد
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 ) درصد دارند٥سطح 
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  مقايسه ظاهري تعداد قلمه ريشه دار شده در دو بستر ميست و نهالستان‐١٣شكل 

 

 ثبح

ـ   گرفتـه بـر روي      دسـت آمـده از تيمارهـاي انجـام         هنتايج ب
 واريـانس و مقايسـه      تجزيـه و تحليـل    نـين   هـا و همچ     قلمه

 نشـان   , درصد ٥ از طريق آزمون دانكن در سطح        ها  ميانگين
زنـي قلمـه در دو زمـان         دهي و جوانـه    دادند كه بين كالوس   

ي هـا   و غلظـت  ) اواخر آذرماه و اواخر اسـفندماه      (شده كشت
 , ١٠٠٠ ,صـفر    (مختلف هورمـون اينـدول بوتريـك اسـيد        

دار در   اخـتالف معنـي   ) يليون قسمت در م   ١٠٠٠٠ و   ٥٠٠٠
بيشــترين درصــد . شــود مــيســطح پــنج درصــد مشــاهده 

د كـه در    شـ هايي مشاهده     در قلمه , زني دهي و جوانه    كالوس
 قسـمت   ٥٠٠٠اواخر آذرماه در بستر كاشته شده و با غلظت        

در ميليون هورمون مذكور تيمار شده بودنـد و ميـانگين آن            
و  بستر ميست كشت     هايي كه در بستر نهالستان        براي قلمه 

 علل آن را اين   .  درصد بود  ٦١/٧٦ و   ٤١/٦٩به ترتيب   , شدند

توان بيان كرد كه  اواخر اسفندماه، به لحاظ اينكـه            ميگونه  
ـ        جوانـه  ,رود مي  ميدماي هوا رو به گر     علـت   ههـاي خفتـه، ب

 .كنند مي و شروع به فعاليت وندش می تحريك زياددماي 
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اين از موادي كه از قبل در خود قلمه ذخيره شده  بنابر
كنند و   استفاده كرده و شروع به باز شدن ناگهاني مي,بود

تواند مواد  مي پس ن,دار نشده است چون قلمه هنوز ريشه
 قلمه، شروع به خشك از اين رو ,ها برساند الزم را به جوانه

تر  دي گرم دماي بستر بايد تا حدونظراز اين . كند ميشدن 
 ۱گرما  آن را پااصطالحدر كه  (از دماي محيط باشد

جاد اي  هتا ابتدا كالوس در قسمت تحتاني قلم) نامند مي
هايي كه در بستر ميست كاشته  بدين سبب قلمه. شود
هاي  ساير كميتو  ١زايي  نتايج بهتري در ريشه,شدند
 ي كه در نهالستانيها شده در مقايسه با قلمه گيري اندازه

توان اثر غلظت  علت ديگر را مي.  داشتند,كاشته شده بودند
. زايي دارد د كه رابطـه تنگاتنگي با ريشـهکرهورمون بيان 

 ۱۰۰۰۰ (چون با افزايش بيش از حد غلظت هورمـون
جاد اي  هنوعي حالت مسموميت، براي گيا) قسمت در ميليون

و د شو ميهاي حياتي قلمه   اختالل در فعاليتموجبشده و 
 .دنبال دارد پس از مدتي مرگ قلمه را به

هاي گونه  نيز بهترين زمان كشت قلمه) ۱۳۷۳ (عرفانيان
 در اين تحقيق هم و  استماه عنوان كرده افرا پلت را دي

گودمن و  . دست آمد بهترين زمان اواخر آذرماه به
هاي ساقة  بهترين زمان كشت قلمه)  ۱۹۸۷ (استيمارت

 ,دانند ميماه و خردادماه   در ارديبهشترا گونة افرا پالماتوم
كه  در اين تحقيق بهترين زمان كشت اواخر آذرماه  حالي در

علت احتمالي اين اختالف ممكن است . بيان شده است
گونه . مربوط به نوع گونه و اثر مختصات جغرافيايي باشد

 ولي افراي ،كند ميافرا پلت در آب و هواي معتدل رشد 
از لحاظ . هاي سرد انتشار دارد ي با زمستانپالماتوم در نواح

تري نسبت  مختصات جغرافيايي نيز افرا پلت در ارتفاع پايين
  دررو اين از. به افراي پالماتوم گسترش و رشد دارد

ماه دماي هوا در ارتفاعات باالتر سردتر از  ارديبهشت
 رتمن و همكارانهاهای  وهش پژ.تر است ارتفاعات پايين

افراي آمور در شرايط هاي خشبي   داد قلمهنشان) ۱۹۹۶(
 و توسط هورمون اسيد ايندول بوتريك با غلظت اي هگلخان

                                                 
‐۱ Bottom heat bed 

توانند ريشه دار شوند كه در  مي قسمت در ميليون ۵۰۰۰
) ۲۰۰۲ (لكوم ها  .دشتحقيق اخير هم همين نتيجه كسب 

كند كه جنس افرا توسط قلمه ريشه و قلمه علفي  ميعنوان 
ا هورمون اسيد ايندول بوتريك با در شرايط ميست ب

 هفته ۴ قسمت در ميليون طي مدت ۱۰۰۰‐۳۰۰۰غلظت
 بهترين غلظت يقتحق ولي در اين ,شوند ميراحتي تكثير  هب

   علت آن کهدست آمد ه قسمت در ميليون ب۵۰۰۰هورمون 

 تحقيقاتي كه در .وان در نوع گونه و نوع قلمه دانستت را مي
 بر روي ,گيرد ميرا صورت ساير مناطق بر روي جنس اف

هاي ديگر اين جنس است و متعاقب آن نتايج متفاوتي  گونه
هايي كه  براي  اجراي   قلمه,از طرف ديگر. شود ميكسب 

 كه ند از نوع قلمه ساقه خشبي بود,اين تحقيق تهيه شدند
هايي  قلمه. نسبت به قلمه ريشه و قلمه علفي تفاوت دارند

 ,يه و وارد بستر ميست شده بودند ته ماهكه در اواخر اسفند
توان بيدار  ميرا  بخشي نداشتند و علت آن نتايج رضايت

و جريان ) تر شدن هوا دليل گرم هب (شدن درختان از خواب
هاي خفته قبل از  شيره گياهي و متعاقب آن فعاليت جوانه

اين اگر قلمه در اين  بنابر. تشكيل كالوس و ريشه  دانست
 قبل از توليد تعسربها  خيره درون قلمه  ذ,دشوزمان تهيه 

رسد و اين  ميريشه به مصرف توليد برگ و رشد جوانه 
 .شود مي سبب خشك شدن قلمه مسئله



 ... گيري و محيط کشت بر  تاثير زمان قلمه                                     ۵۱۴
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Abstract 
In this research, nonsexual propagation of Iranian maple (Acer velutinum Boiss) through stem cutting 

was studied, and a statistical survey called random split plot method was used in analyzing the results 
of the research that was carried out in the nursery No. 1 of the Shastkalateh Research and Experimental 
Forest Station (Dr. Bahramnia). Another group of the stem cuttings were planted under greenhouse 
conditions. The cuttings planted were treated with IBA at concentrations 0, 1000, 5000, 10000 ppm. 
The results were analyzed according to the Duncan test (at 5% level). The results showed that Iranian 
maple may be propagated in both ways. Furthermore, the hormone at concentration 5000 ppm 
produced results that were significantly different from other treatments up to 5%. Providing and 
planting the cuttings in late Azar (late December) also causes a significant difference up to 5% with 
providing and planting the cuttings in late Esfand (late March). This treatment shows better results in 
the greenhouse as compared to the nursery, and 76.61% of cuttings have developed roots.  
 
Key words: Maple, Acer velutinum, Stem cutting, Hormones, IBA. 
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