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 های افرا کرکونهال تودهزیزایی اولیه و ثیر بستر کاشت و قطر قلمه بر درصد ریشهأت

(Acer monspessulanum sub. turcomanicum) 
 

 1عربعلیعلیرضا  و 2، غفار صلواتی1*نوروحیده پیام
 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانشناسی و اکولوژی جنگل، استادیار گروه جنگل1

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  ،شناسی و اکولوژی جنگلجنگلگروه آموخته کارشناسی ارشد دانش2

 28/2/1012 :تاریخ پذیرش؛  03/2/1011 :تاریخ دریافت

 چكيده
های طبیعی رویشگاه های مهم جنس افرا است که کمبود زادآوری طبیعی درافرا کرکو یكی ازگونه

معرض  در ایران سالی، آفات و عدم وجود اطالعات کافی باعث شده درو مشكالت ناشی ازخشك

دلیل پایین بودن قوه نامیه، پوکی بذر، حمله طریق بذر به گونه ازاین د. تكثیرانقراض قرار بگیر خطر

یافتن  بنابراینحشرات بذر خوار و خواب بذر )فیزیولوژیكی و مورفولوژیكی( دشوار است، 

ثیر سه بستر أت پژوهشتواند مفید باشد. در این گونه از جمله قلمه میراهكارهای دیگر جهت تكثیر این

 درصد 03 و کودآلی درصد 23+الشبرگ درصد 03کاشت شامل ماسه، خاک اره و خاک گلخانه )

چه و ریشه تودهزیزایی، متر( بر درصد ریشهمیلی 6-12متر و میلی 2-6خاک لوم( و قطر قلمه )

درصد(  80/23زایی )گرفت. بیشترین درصد ریشهچه )پس از گذشت سه ماه( مورد بررسی قرار ساقه

اره با  خاک درصد( در 11/4زایی )متر و کمترین درصد ریشهمیلی 12-6درخاک گلخانه با قطر قلمه 

 12-6 های با قطراستفاده از قلمهتكثیر از جمله  هایاستفاده از روش .دست آمدمتر بهمیلی 6-2قطر قلمه 

تر امكان تكثیر از طریق جهت بررسی دقیق شود. الزم به ذکر استتوصیه میمتر در خاک گلخانه میلی

 مقادیر فوق پس از طی یك دوره رویشی کامل بررسی گردند.   ،است بهترقلمه 
 

 زاییافرا کرکو، بسترکاشت، قطر قلمه، ریشه: کليدي هايواژه
                                                             

 payamnoor@gau.ac.ir :ویسنده مسئولن*
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 مقدمه

 (Aceraceaeهای مهم خانواده افرا )گونه یكی از .Acer monspessulanum Lگونه کرکو با نام علمی .

های البرز و دامنه عمده در طورزیرگونه دارد که به 0گونه بومی اروپای جنوبی بوده و در ایران است این

( A. monspessulanum sub. Turcomanicumزاگرس انتشار دارند. زیرگونه سیاه کرکو یا کیكم ترکمن )

(. کمبود زادآوری 1196)ثابتی،  گان تا شمال خراسان گسترش داردنواحی شمال شرق کشور و از گر در

های کرکو سالی باعث از بین رفتن بسیاری از پایههای طبیعی و مشكالت ناشی از خشكطبیعی در رویشگاه

عین حال عدم وجود اطالعات کافی در مورد  (. همچنین وجود آفات و در2338)نصیری، ایران شده است  در

(. 2338)نصیری، گونه در ایران در آستانه خطر انقراض قرار گیرد گونه باعث شده که اینگسترش اینتكثیر و 

درصد(، میزان باالی پوکی بذور، حمله حشرات بذر خوار و خواب بذر  43-03پایین بودن قوه نامیه )

 (. 2311واتی، )صل )فیزیولوژیكی و مورفولوژیكی( از مشكالت اصلی بذور زیر گونه سیاه کرکو است

ها در طبیعت های مهم تكثیر و گسترش درختانی که زادآوری جنسی آنطور کلی یكی از روشبه

مثل در های تولیدعنوان یكی از روشبا مشكل مواجه شده، تكثیر غیرجنسی است. استفاده از قلمه به

(. اصوالً یكی 1114تر است )دستمالچی و میربادین، های غیرجنسی مهمجنگل از سایر روش پرورش

باشد. درصد زایی مطمئن میها، فراهم بودن بستر ریشهزایی موفق قلمهترین عوامل برای ریشهاز مهم

مك های تولید شده در بسیاری از موارد ارتباط مستقیم با بستر کاشت دارد )زایی و کیفیت ریشهریشه

گیرند، بهبود تدریج در اختیار گیاه قرار میآلی به ای مواداین که عناصر تغذیههتوجه ب (. با1189دونالد، 

مانی و توده، زندهخصوصیات فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی بستر کاشت، موجب افزایش رشد زی

ای خاک شرایط مطلوبی برای طوری که غلظت مطلوب عناصر تغذیهشود بهراندمان تولید نهال می

دهد افزایش می فشارهای محیطی و رشد و نمو گیاه فراهم نموده و مقاومت گیاه را در برابرفتوسنتز 

طور رویشی و با استفاده توانند بههای مختلف افرا میطورکلی ژنوتیپ(. به1113و همكاران، هارتمن )

 (.2336، رزو هو دیرگردند )های مختلف خواباندن تكثیر از قلمه ساقه و روش

های جنس افرا تحقیقاتی صورت گرفته است که به امكان تكثیر از طریق قلمه برخی گونه در مورد

 (A .amourهای خشبی افرای آمور )با بررسی قلمه (1113هارتمن و همكاران، ). گرددیبرخی اشاره م

و پس از  ایندول بوتیریك اسیدگونه توسط هورمون های اینای نشان دادند که قلمهشرایط گلخانه در

زایی ( ارتباط بین طول و قطر قلمه را با میزان ریشه1194) نلیادشوند. دار میروز ریشه 40تا  03

زایی هایی با طول و قطر بیشتر درصد ریشهاین نتیجه رسیدند که قلمهافرای قندی بررسی کردند و به
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ثیر أ، تهورمون ایندول بوتریـك اسیدکار بردن ( ضمن به2339بیشتری نیز دارند. فرهادی و همكاران )

(، در Acer. velutinumهای ساقه افرا پلت )زایی قلمهکاشت را بر ریشه گیری و بسترزمان قلمه

( و شرایط گلخانه کالتهدر نهالستان سری یك جنگل آموزشی و پژوهشی شصتشرایط طبیعی )

شرایط  دررویشی افرا پلت با استفاده از قلمه ها نشان داد که تكثیر نتایج آن بررسی کردند، )میست(

ها در اواخر آذرماه نسبت به اواخر اسفندماه زمان تهیه و کشت قلمهپذیر است. گلخانه امكان طبیعی و

درصد را نشان داد و بستر میست نسبت به بستر نهالستان با موفقیت  0داری در سطح اختالف معنی

توان به تحقیق ها نیز چنین مطالعاتی انجام شده است که میگونههمراه بود. در مورد سایر بیشتری 

ثیر قطر قلمه و أاشاره کرد که ت (Rhuscoriariaهای سماق )( بر روی قلمه2331) همكاران ودرودی 

مانی ها بررسی و مشخص کردند که قطر قلمه بر زندهمانی قلمهدهی و زندهبسترکاشت را بر ریشه

ترین تیمار بستر همچنین مناسب ثر است،ؤها مزنی قلمهدرصد جوانهها و بستر کاشت نیز بر قلمه

ثیر قطر قلمه و بسترکاشت را أ( نیز ت2330کاشت ماسه و قطر قلمه درشت بود. عصاره و سردابی )

ه دست آمده نشان داد که بستر کشت و قطر قلمه( بررسی کردند. نتایج بZiziphusspinaروی کنار )

( ارتباط قطر قلمه و تعداد 2336دهی قلمه دارند. خسرو جردی و همكاران )داری بر ریشهثیر معنیأت

این نتیجه به ( بررسی کردند وPlatanus orientalisمانی چنار )زنی و زندهجوانه جانبی روی جوانه

این تحقیق بررسی امكان  باشند. هدف ازتر میای مناسبجوانههای با قطر بیشتر و سهرسیدند که قلمه

 باشد.دهی آن میتكثیر گونه افرا کرکو از طریق قلمه و یافتن شرایط بهتر برای ریشه

 

 هامواد و روش

ت افرا اصله درخ 12های یك تا سه ساله قسمت میانی تاج ها، در اسفند از شاخهقلمه: روش تحقيق

کیلومتری جنوب شرق  18سیاه مرزکوه واقع در متر از یكدیگر از دره  133با فاصله بیشتر از  کرکو

 46درجه و  04̋شمالی و عرض  ̋ثانیه 96دقیقه  09درجه و  06 شهرگرگان با مختصات جغرافیایی

)قلمه یكساله(  مترمیلی 6تا  2آوری گردید. دو طبقه قطری، شامل قطر شرقی جمعطول  ثانیه 2دقیقه 

متر در نظر گرفته و انتهای سانتی 20ه ساله( و به طول های دو و س)قلمه مترمیلی 12تا  6و قطر 

 4تصادفی با  کامالً 0×2عاملی  دوآزمایشی صورت مورب برش داده شد و با استفاده از طرح ها بهقلمه

آلی+  کوددرصد  23 الشبرگ+ درصد 03اک گلخانه )یی در سه نوع بستر کاشت، شامل ختا 12تكرار 

اک اره و در فضای باز در شرایط آب و هوایی گرگان در شش گلدان خ خاک لوم(، ماسه ودرصد  03



 3939( 3(، شماره )2برداري از منابع طبيعي جلد )حفاظت و بهره نشريه

02 

متر از یكدیگر کاشته شدند. پس از گذشت سانتی 0بزرگ و در چهار ردیف دوازده تایی و با فاصله 

چه ساقه تودهزیچه و ریشه تودهزیزایی، ها از بستر خارج و درصد ریشهسه ماه از تاریخ کاشت قلمه

درجه  93ساعت در دمای  24مدت چه بهساقه چه و، ریشهتودهزیگیری بررسی شد. برای اندازه

ها با داده .گرم وزن گردید 331/3سپس با استفاده از ترازو با دقت  آون قرار داده شد و گراد درسانتی

در مواردی که تجزیه واریانس،  .با استفاده از تجزیه واریانس دو طرفه آنالیز گردیدند SPSSافزار نرم

ها با استفاده از مقایسه میانگین ،دار نشان داددرصد معنی 10 احتمالاثر اصلی یا متقابل را در سطح 

 صورت گرفت. SNKآزمون 

 

 نتايج

 تودهزیثیر آن بر أولی ت ،چه نداشتهساقه تودهزی  زایی و داری بر درصد ریشهثیر معنیأقطر قلمه ت

 داری در سطح احتمالأثیر معنیاما بستر کاشت بر هر سه متغیر مورد بررسی ت .دار بودچه معنیریشه

 (.1دار نبود )جدول همچنین اثر متقابل بستر و قطر قلمه بر هر سه متغیر معنی ،درصد نشان داد 10

 
 تودهزيزايي و ميانگين مربعات حاصل از تجزيه واريانس اثر بستر کاشت و قطر قلمه بر درصد ريشه -1جدول 

 .هاي افرا کرکوچه نونهالچه و ريشهساقه

 چهریشه تودهزی چهساقه تودهزی زاییدرصد ریشه منبع تغییرات

 331/3** 332/3** 109/144** تیمارها

 332/3** 330/3** 62/012** بستر کاشت

 ns00/92 ns331/3 *332/3 قطر قلمه

 ns333/3 *333/3 18/20* قطر قلمه×  بستر کاشت

  .بودن اثر تیمارها دارو عدم معنی درصد 10و  درصد 11 لتماحسطح ا بودن در دارترتیب معرف معنیبه ns و **، *

 

چه ریشه تودهزیچه و ساقه تودهزیزایی، همچنین با توجه به مقایسه میانگین درصد ریشه

 03زایی در خاک گلخانه متشكل از )های مختلف، بیشترین درصد ریشههای افرا کرکو در بسترنونهال

درصد حاصل شده است.  9/19میزان به خاک لوم( و درصد 03کودآلی+  درصد 23الشبرگ+  درصد

خاک گلخانه و کمترین میزان مربوط به چه مربوط به ریشه تودهزیچه و ساقه تودهزیباالترین میزان 

 .(1 های افرا کرکو نبوده است )شكلزایی قلمهباشد. خاک اره بستر مناسبی برای ریشهبستر خاک اره می
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 چهريشه تودهزيچه و ساقه تودهزيزايي، مقايسه ميانگين درصد ريشه نمودار -1شکل 

 .نظر از اندازه قطر قلمه( )صرف هاي مختلفهاي افرا کرکو در بسترنهالنو

 

چه دارد و ریشه تودهزی داری را برکه قطر قلمه اثر معنی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد

متر میلی 6-2متر بیشتر از میلی 12-6های با قطر قلمه چه درساقه تودهزی زایی ودرصد ریشه اگرچه

ها نشان داری را بین آندر یك گروه قرار داده و اختالف معنیها را های انجام شده آنبوده ولی آزمون

 (.2شكل نداده است )

توده زایی، زینتایج تجزیه واریانس اثرات متقابل بستر کاشت و قطر قلمه درسه متغیر درصد ریشه

دار دهد، که در تمامی متغیرها اثرات متقابل بستر کاشت و قطر قلمه معنیچه نشان میچه و ریشهساقه

متر حداکثر و در میلی 12-6ها در خاک گلخانه و قطر قلمه نبودند. با وجود این مقادیر تمامی متغیر

متر حداقل بود. همچنین اثر متقابل بستر ماسه و قطر قلمه برای میلی 6-2بستر خاک اره و قطر قلمه 

 (. 2هر سه متغیر حالت بینابینی را نشان داد )جدول 
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 چهريشه تودهزيچه و ساقه تودهزيزايي، ميانگين درصد ريشه مقايسه -2شکل 

 .نظر از نوع خاک بستر کاشت()صرفهاي افرا کرکو در قطرهاي مختلف نونهال

 
هاي افرا کرکو در تيمارهاي مختلف قطر قلمه چه نونهالچه و ريشهساقه تودهزيزايي، مقادير درصد ريشه -2 جدول

 .اشتباه معيار( ±)ميانگين متر( و بستر کاشت)ميلي

 متغیر
 مترمیلی 6-12 قلمه قطر مترمیلی 6-2 قلمه قطر

 خاک اره ماسه خاک گلخانه خاک اره ماسه خاک گلخانه

درصد 

 زاییریشه
 14/08±0/11ab 13/41±4/3ab 4/11±2/43c 23/80±2/43a 12/03±2/43ab 6/24±2/38c 

توده زی

 چه )گرم(ساقه
3/38± 3/13a 3/34±3/31a 3/30±3/31a 3/38±3/21a 3/39±3/33a 3/34±3/36a 

توده زی

 )گرم( چهریشه
3/30±3/33ab 3/31±3/33ab 3/31±3/33c 3/30±3/31a 3/34±3/33ab 3/32±3/31ab 

 

 گيريو نتيجه بحث

زایی قابل اطمینان ها، داشتن بستر ریشهزایی موفق قلمهها برای ریشهترین شاخصیكی از مهم

داری آب هگدلیل خصوصیات آن در نهها بدار شدن قلمهثیر بستر مناسب حتی قبل از ریشهأباشد. تمی
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عنوان بستر استفاده شده شود. مواد مختلفی به تنهایی یا در ترکیب با دیگر مواد بهو تهویه احساس می

بسترهای کشت با مواد  ای به استفاده ازیندهآاند ولی در دهه اخیر عالقه فزطبیعی بوده که معموالً

های جنبی صنایع دیگر مانند خاک اره وردهآدر اکثر مناطق استفاده از فر. وجود آمده استهمصنوعی ب

قیمت بستر، کیفیت، (. 1189دونالد، مك) زایی داشته استو پوست درختان نتایج خوبی برای ریشه

ثیر أتوانند اهمیت داشته باشند. تی میزایساختمان فیزیكی از صفاتی هستند که در انتخاب بستر ریشه

( 2330) سردابی ( که با نتایج عصاره وP<30/3دار بود )زایی معنیبسترکاشت قلمه روی درصد ریشه

 ( همخوانی دارد. 2331و درودی و همكاران )

بستر خاک گلخانه  درصد بود که در 80/23دست آمده در این تحقیق، هزایی بباالترین درصد ریشه

باشد. متر حاصل شد. علت عدم نتیجه مناسب بستر خاک اره، مشكل زهكشی میمیلی 6-12با قطر و 

 مئناً خاک اره مط درجه حرارت کمتر، دسترسی کمتر به آب، ماده آلی و معدنی کمتر در بستر احتماالً

ر گیرد و آب زمان کمتری دخوبی صورت میثرند. در بستر خاک اره زهكشی بهؤدر این خصوص م

تری برای گیرند زمان طوالنیهایی که در معرض استرس آبی قرار میها است. قلمهاختیار قلمه

کنند. این احتمال وجود دارد ترکیب مواد دیگر با های کمتری تولید میدهی الزم دارند و ریشهریشه

 1رشد در بریتیش عنوان بستراگرچه استفاده از خاک اره به .ثر باشدؤخاک اره بتواند در این خصوص م

 تحقیق ذکر شدهدر عین حال  ،آورده است دستنتایج عالی به (Tsuga)کلمبیا برای گونه تسوگا 

شود را تدریج آزاد میها بهکوت که مواد آنهای حاوی ازت مانند اسموکوت و نیترواستفاده از کود

زایی کشت ماسه درصد ریشهبستر (. 1189دونالد، مك) نمایدبرای تقویت بیشتر بستر پیشنهاد می

تواند کمتر بودن مواد غذایی باشد. علت کمتری نسبت به بستر خاک گلخانه داشت که علت آن می

داری بهتر آب، توان ظرفیت نگهلفه در بستر کشت ماسه نسبت به خاک اره را میؤبیشتر بودن این م

 دانست. زا در محیط ماسهآلودگی کمتر به عوامل بیماری ها وفقدان نمك

ایـن یافتـه بـا نتـایج درودی و همكـاران  .زایی نداشـتداری بر درصد ریشهثیر معنیأقطر قلمه، ت

روی قلمـه بـر  (2336روی قلمه سماق، همخوانی و با نتایج خسـروجردی و همكـاران )بر  (2331)

زایی با افزایش قطر قلمه بر افزایش ریشهروی قلمه افرا قندی، مبنیبر ( 1194) دانلیهمچنین و چنار، 

ثیر قطر قلمه بـر أهای افرا قندی نشان داد تهمكاران بر روی قلمه و( 1194دانلی )مغایرت دارد. نتایج 
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توانـد ناشـی از تفـاوت در میـزان باشـد کـه میهای مختلـف متفـاوت میها و گونهزایی در پایهریشه

 تودهزیداری بر در این تحقیق قطر قلمه اثر معنی .(1194 ،دانلی) های مختلف باشدها در پایههورمون

توانـد زیـاد بـودن میـزان می دار بود که دلیل آنچه این اثر معنیریشه تودهزینداشت ولی بر  چهساقه

ای و کـربن ها بـا فـراهم کـردن انـرژی ذخیـرهها و مواد غذایی باشد زیرا کربوهیـدراتکربوهیدرات

(. در طـی فتوسـنتز و نبـود 2336، رزدیـر و هـوکننـد )های اولیه را حمایت میساختاری، رشد ریشه

در نتیجـه  رود وهای اولیه پیش میهای اولیه، مواد غذایی قلمه به سمت ساخته شدن ریشسیستم ریشه

 باشد. های اولیه، اثر قطر و اندازه قلمه بسیار ناچیز میدر مراحل بعدی یعنی ساخته شدن برگ

 

 رهيافت ترويجي

دلیل پـایین بـودن قـوه نامیـه، پـوکی بـذر، حملـه زیرگونه ترکمن از طریق بذر به تكثیر افرا کرکو

یـافتن  بنـابراینحشرات بـذر خـوار و خـواب بـذر )فیزیولـوژیكی و مورفولـوژیكی( دشـوار اسـت. 

جا که در تكثیر از طریق تواند مفید باشد. از آنگونه از جمله قلمه میراهكارهای دیگر جهت تكثیر این

تولید شده در بسـیاری از مـوارد ارتبـاط مسـتقیم بـا بسـتر های و کیفیت ریشه زاییقلمه، درصد ریشه

 23الشـبرگ+  درصد 03زمون قرار گرفت. بستر خاک گلخانه متشكل از آکاشت دارد، سه بستر مورد 

زایـی بـاالتری را ایجـاد خاک لوم نسبت به دو بستر ماسه و خاک اره ریشه درصد 03کودآلی+  درصد

 6-2متر و میلی 12-6هایی با دو قطر گیری، از قلمهزمان نمونه نمود. جهت تعیین قطر قلمه مناسب در

جهت طور کلی به تر هستند.متر مناسبمیلی 12-6های با قطر متر استفاده و مشخص شد که قلمهمیلی

متـر در بسـتر خـاک گلخانـه توصـیه میلی 12-6های با قطر استفاده از قلمهکرکو از طریق قلمه  تكثیر

یـك  ها پس از طـیتر امكان تكثیر از طریق قلمه الزم است بررسیهت بررسی دقیقشود اگرچه جمی

هـای غنـی استفاده از سایر بسترهای کشت مثل پیت پرلیت و خـاکدوره رویشی کامل صورت گیرد. 

 شود. شده با کودهای مختلف جهت بررسی امكان بهبود نتایج در تحقیقات بعدی توصیه می
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Abstract 

Acer monspessulanum is one of the important species of the genus Maple that is 

in danger of extinction due to lack of natural regeneration and the problems caused 
by drought, pests and diseases. Its propagation by seed is difficult because of the 

empty seeds, attack insects and seed dormancy (physiological and morphological), 

so providing the possibility of reproduction through cuttings is very important. The 

effect of different media (sand, soil greenhouse–30% Litter–20% organic fertilizer 
–50% loam soil- and sawdust) and cutting diameter (2-6 mm and 6-12 mm) was 

investigated on rooting percentage, root and stem biomasses. The highest 

percentage of rooting cuttings (20.83%) obtained in soil of greenhouse with cutting 
diameter of 6-12 mm and the lowest percentage of rooting cuttings (4.11%) 

obtained in sawdust in cutting diameter of 2-6 mm. So using of greenhouse soil 

with 6-12 mm stem cuttings is recommended to propagate through this method. 
 
Keywords: Acer monspessulanum, Planting bed, Cuttings diameter, Rooting 
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