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  )Populus nigra L. 62/154هاي تبریزي ( هاي رویشی نهال تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی
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  12/7/94؛ تاریخ پذیرش:  25/3/93تاریخ دریافت: 
  1چکیده

ترین  هاي متوالی از مناسبهاي متعدد براي دورهصنوبرها با سرعت رشد زیاد و امکان تولید جستسابقه و هدف: 
هاي اخیر رشد و توسعه زراعت  شوند. در سال مدت محسوب می چوبی در کوتاه ههاي درختی براي تولید ماد گونه

هاي صنوبر  سو و بازار رو به رشد خرید و فروش نهال چوب در کشور و محدود بودن ارقام مناسب هر منطقه از یک
عنوان یک فعالیت اقتصادي در بخش کشاورزي از توسعه فراوانی برخوردار شده و  سبب شده تا تهیه و تولید صنوبر به

  هاي تولیدي و کاهش تلفات جلب شود. در تولید نهال و ارتقاي کمی و کیفی نهال توجه بسیاري به عوامل مؤثر
زایی  هایی که ریشه گیرد نیاز به قلمه که تکثیر صنوبر به روش غیرجنسی و استفاده از قلمه صورت می با توجه به این

ست. روند معمول و سنتی تهیه مناسبی داشته و نهال با کیفیتی تولید کنند از ضروریات در زراعت چوب این گونه ا
هاي یک و چندساله درختان موجود در منطقه بوده  کاري صنوبرها، استفاده از سرشاخه کاري و درخت قلمه براي نهال

هاي  سعی شده است تا با بررسی ارتباط بین قطر قلمه و وزن خشک ساقه و برگ نهال پژوهشدر این است. 
  تر ارائه شود.تر و سالمهاي قوين نوع قلمه براي تولید نهالتری ها، مناسب تولیدشده از این قلمه

  

منظور مشخص شدن تأثیر قطر قلمه بر وزن خشک ساقه و برگ، قطر یقه و طول به پژوهشدر این ها:  مواد و روش
از نهالستان نهال صنوبر  51به روش تصادفی سیستماتیک تعداد  )Populus nigra L. 62/154ساقه نهال صنوبر (

ها به سه کالسه از بستر کاشت خارج شد و سپس با توجه به قطر میانی، قلمه دکتر جوانشیر در شهرستان پیرانشهر
ها  کردن ساقه گیري قطر یقه و طول ساقه و نیز خشکمتري تقسیم شدند. پس از اندازهسانتی 3-4و  2-3، 1-2قطري 
شدند و پس از حذف  SPSSافزار  هاي آماري وارد نرم تحلیلو منظور انجام تجزیهآمده به  دست ها مقادیر بهو برگ

هاي دانکن استفاده شد. ها از آزمون تجزیه واریانس و مقایسه میانگینهاي پرت و آزمون نرمال بودن پراکنش داده داده
ر یقه و طول ها، قطمنظور تعیین میزان رابطه بین متغیرهاي قطر قلمه با معیارهاي وزن خشک ساقه و برگ چنین به هم

  ساقه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
                                                

  a.banjshafiei@urmia.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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ترین وزن  که بیش طوري داري هستند، به درصد داراي تفاوت معنی 5نتایج نشان داد که سه کالسه در سطح ها:  یافته
گرم،  73/78و  96/224ترتیب با  بهمتري  سانتی 3-4خشک ساقه و برگ، قطر یقه و طول ساقه مربوط به کالسه قطري 

شده همبستگی  گیري چنین نتایج نشان داد بین قطر قلمه با معیارهاي اندازه است. هممتر  سانتی 89/275و  75/3
  داري در سطح یک درصد وجود دارد. معنی

  

 4الی  3هایی که داراي قطري بین نشان داد که میزان وزن خشک ساقه و برگ قلمه پژوهشاین نتایج  گیري: نتیجه
  متر است. سانتی 3الی  2و  2الی  1هایی با قطري بین  تر از وزن خشک ساقه و برگ قلمه تند بیشمتر هس سانتی

اند. در صورت عدم در تر و قابل استفادهمتر) مناسبسانتی 3-4هاي قطور ( هاي تولیدشده از قلمه نهالبر همین اساس 
  شوند. یز براي تولید نهال صنوبر پیشنهاد میمتر نسانتی 2- 3هایی با قطر دسترس بودن این دامنه قطري، قلمه

  
   شک ساقهوزن خزن خشک برگ، قطر قلمه، و، تکثیر غیرجنسی صنوبر هاي کلیدي: واژه

  
  مقدمه

و  استفاده از طبیعت، حفظ پوشش گیاهی
ها  و در بعضی موارد احیاي آن هاي جنگلی اکوسیستم

سزایی  هاهمیت ب کاري و با هزینه کم،  وسیله جنگل به
دارد. براي رسیدن به این هدف گیاهانی مطرح 

دلیل بومی بودن، با شرایط اکولوژیک  شوند که به می
منطقه سازگار بوده و نیازي به نگهداري و مراقبت 

ري را ویژه نداشته باشند و در بلندمدت سیستم پایدا
هاي پربازده و تندرشد  ). صنوبر از گونه15ایجاد کنند (
هاي  کاري است که نسبت به سایر گونه براي جنگل

توده بیشتري را تولید سبز، زيکننده یا همیشه خزان
نیاز بودن ازنظر اکولوژیکی،  علت کم) و به19کند ( می

نیاز به مراقبت کم، دامنه اکولوژیکی نسبتاً خوب، قابلیت 
و  گیري رگتوقع بودن، امکان دو کم تکثیر غیرجنسی،

تولید چوب مرغوب، رشد در هر نوع خاك و تولید 
مدت و آشنایی کامل  زیاد در واحد سطح در کوتاه

گونه در کنار  ها باعث قرار گرفتن این مردم با کشت آن
اي  دیگر محصوالت زراعی شده و از اهمیت ویژه

چنین همراه با  برخوردار هستند. این درختان هم
توجه  عنوان یک منبع قابل محصوالت کشاورزي به

توسعه مطرح   حال تولید در برخی از کشورهاي در

. در ایران درختان بومی صنوبر شامل چهار )8( هستند
)، سپیدار .Populus nigra Arnoldتبریزي ( هگون

)Populus alba L.) سفید پلت ،(Populus caspica 

Bornm.( ) و پدهPopulus euphratica Oliv. (
هستند که با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی کشور، 

طور طبیعی و یا دست  ها در اکثر نقاط به این گونه
هاي متعددي شوند. عالوه بر این گونهکاشت یافت می

از صنوبرهاي غیربومی از کشورهاي دیگر واردشده که 
ورگ و د Populus deltoidesها، گونه  در بین آن

Populus x. eumericana  در سطح وسیعی در
  شوند.شمال کشور کشت می

با توجه به نیاز روزافزون کشور به چوب و 
هاي آن و محدود بودن منابع جنگلی کشور،  فرآورده

اتخاذ تدابیري براي افزایش توان تولیدي چوب، 
عنوان  ویژه صنوبر به توسعه کشت درختان تندرشد به

هاي  نع از تخریب روزافزون جنگلمنبع جایگزین، ما
شود و نیازهاي چوبی و سلولزي کشور را کشور می

دلیل  تأمین خواهد نمود. زراعت درختان صنوبر به
توقعات اکولوژیکی اندك و کشت و داشت ساده آن 
در ایران رونق زیادي داشته و با اهداف تولید چوب، 
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ف ایجاد بادشکن و حتی استفاده زینتی در مناطق مختل
از طرفی افزایش مصرف یافته است.  کشور توسعه

کاغذ بدون افزایش تولید در داخل موجب توسعه 
)، 17شود ( میزان وابستگی کشور به خارج می

چنین نیاز فزاینده به چوب و کاهش موجودیت  هم
منابع چوبی باعث ایجاد و تشدید یک تمایل جدید به 

است هاي تندرشد شده کاري با گونه انجام جنگل
توسعه   حال هاي اخیر در کشورهاي در). در سال13(

منظور بهبود قابلیت تولید چوب  کاري به نیاز به جنگل
شود و تأکید زیادي  و حفظ تعادل اکولوژیکی دیده می

هاي دور،  بر این موضوع شده است؛ زیرا در زمان
منظور  اي بههاي طبیعی در کشورهاي حاره جنگل

سوختی و همچنین کاغذ مورد تأمین نیازهاي چوبی، 
  ).29رویه قرار گرفتند (برداري بی بهره

تکثیر صنوبر به دو روش جنسی و غیرجنسی 
دلیل پایین بودن  پذیر است. در روش جنسی به امکان

ها به بیماري قوه نامیه بذور و حساس بودن گیاهچه
مرگ گیاهچه بسیار مشکل است. در روش غیرجنسی 

شود. تکثیر ا قلمه انجام میتکثیر از طریق نهال ی
هاي  داري از سایر روش وسیله قلمه در جنگل به

تر بوده است. قلمه قسمتی از گیاه است  غیرجنسی مهم
شده و پس از کاشت با  که از درخت مادري بریده

شود  تولید ریشه و ساقه به یک گیاه کامل تبدیل می
). قلمه ممکن است از ریشه، ساقه یا حتی برگ 16(

هاي ریشه معمول نبوده و تکثیر با قلمهگیرد.  شکل
ها معموالً شامل استفاده از قلمه  تکثیر غیرجنسی گونه

ساله درختان موجود در نهالستان است  هاي یک شاخه
اي که قلمه از آن گرفته سن درخت و شاخه). 25(

زایی  شود، از عواملی است که اثر زیادي در ریشه می
ختان جوان معموالً بهتر از که قلمه درطوريدارد به

هاي تولیدي از . نهالدهددرختان مسن ریشه می

هاي صنوبر پیش از آنکه متأثر از وضعیت و  قلمه
تیمارهاي مختلف قلمه باشد، متأثر از سرشت ذاتی 

هاي مختلف این درختان هستند، ها و کلن گونه
ها مانند  که در مورد تعداد بسیاري از آن طوري به

و دو  P. nigra ،P. deltoidesهاي نتر کل بیش
کاري بیش از ، موفقیت قلمهP. euphraticaهاي  رگ
درصد است و این در حالی است که  80تا  70

 70تا  60تر از  مانی کم هاي کبوده از درصد زنده قلمه
). قلمه باید از قسمت میانی 4درصدي برخوردارند (

ساله و  یکهاي جوان ساله و شاخه ساقه نهال یک
هاي حاصل از کنده و به قطرهاي مختلف به  پاجوش

عدد  5الی  3متر که داراي سانتی 25الی  20طول 
  جوانه سالم باشد تهیه شود.

توان  شده در این مورد می هاي انجامجمله پژوهش از
 در )،2009به موارد زیر اشاره کرد. کیانی و طبري (

روي  ی به اثر سن قلمه و عمق کاشت برپژوهش
 P. deltoides 69/55مانی اولیه، رشد و بیوماس  زنده

هاي خشبی از ). در این پژوهش قلمه19پرداختند (
آوري و با دو عمق ساله و دوساله جمعهاي یک شاخه

مختلف در گلدان کاشته شدند. نتایج نشان دادند که 
مانی اولیه، بیوماس هوایی، وزن خشک برگ و  زنده

ها و نسبت ریشه به ساقه شاخهساقه، تعداد و طول 
تأثیر سن قلمه بوده و عمق  داري تحتطور معنی به

کاشت، تنها بیوماس هوایی و وزن خشک ساقه را 
داري بر روي سایر تأثیر قرار داد، اما اثر معنی تحت

هاي  صفات نداشت. این پژوهش نشان داد قلمه
ها درون زمین قرارگرفته براي طول آن 2:3ساله که  یک

تر هستند.  مناسب P. deltoidesتکثیر غیرجنسی 
ی به بررسی پژوهش)، در 2012ساداتی و همکاران (

اثر بافت خاك و تعداد جوانه قلمه بر عملکرد تولید 
) پرداختند .P. caspica Bornmنهال سفید پلت (
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نشان داد که خاك لومی با  پژوهش ). نتایج این27(
ترین  درصد بیش 80درصد و قلمه سه جوانه با  70

  مانی در خاك لومی زنی را تولید کردند. زنده جوانه
 28درصد و شنی لومی  33درصد، لومی شنی  38

چنین قلمه سه جوانه و دو جوانه  درصد بوده است. هم
 مانی داشتند و پیشنهاددرصد زنده 6/24و  40ترتیب  به

شد در نهالستان، شرایط بهینه تکثیر قلمه سفید پلت 
بستر لومی با قلمه سه جوانه است. اسدي و قاسمی 

زایی قلمه چهار کلن )، به ارزیابی موفقیت ریشه2007(
  صنوبر با استفاده از تیمارهاي مختلف در یک دوره 

هاي  ). نتایج نشان داد که تفاوت1ماهه پرداختند ( 3
چنین صفات  زایی، همان درصد ریشهداري در میز معنی

بهینه زایی  ها وجود دارد. جهت ریشهرشد در میان کلن
  متري  سانتی 25هاي استفاده از قلمه P. caspicaبراي 

  روز توصیه شد؛ اما براي  4مدت  و خیسانده شده به
P. euphratica بدون  متري سانتی 20هاي  کاربرد قلمه

استفاده از  P. alba 58.57تیمار خیساندن و در مورد 
روز خیساندن بهترین  4متري و سانتی 25هاي  قلمه

 P. deltoides 77.51نتیجه را داشته است و براي 
متري و بدون تیمار سانتی 15هاي  استفاده از قلمه

)، 2013خیساندن پیشنهاد شد. پرهیزکار و همکاران (
) در IBAکننده رشد ( نیز به بررسی تأثیر تنظیم

و سه طبقه  7500و  5000، 2500، 1250هاي  غلظت
هاي  متر) بر مشخصه میلی 15و  10، 5قطري قلمه (

) .P. caspica Bornmکمی نهال سفید پلت (
پرداختند و نتایج نشان داد که بهترین طبقه قطري قلمه 

). 23متر است (میلی 10براي تولید نهال سفید پلت، 
 2500ت چنین استفاده از این هورمون تا غلظ هم
متر مناسب  میلی 5هاي طبقه قطري ام براي قلمه پی پی

)، 2004چنین کواسویچ و همکاران ( نشان داده شد. هم

در دو رویشگاه  P. nigraکلن از گونه  14هاي  قلمه
طی دو سال مورد بررسی قرار داده و در هر مرحله 

مانی و اثرات روز میزان زنده 80و  40، 30پس از 
کلن، رویشگاه، سال و اثرات متقابل  منابع تغییرات

). نتایج 20دهی ارزیابی شد ( ها بر فرایند ریشه آن
نشان داد اثر رویشگاه نسبت به نوع کلن در فرآیند 

  دارتر بوده است.زایی معنی ریشه
سعی شده تا با بررسی ارتباط بین  پژوهش در این

هاي  قطر قلمه و وزن خشک ساقه و برگ نهال
حل مناسبی براي انتخاب  ها، راه این قلمهتولیدشده از 

تر و  هاي قوي ترین نوع قلمه براي تولید نهال مناسب
  تر ارائه شود. سالم

  
  ها مواد و روش

در نهالستان دکتر جوانشیر واقع در  پژوهش این
شهرستان پیرانشهر که متعلق به اداره منابع طبیعی 

 1شهرستان پیرانشهر است انجام گرفت. شکل 
ت این نهالستان را در شهرستان پیرانشهر و در موقعی

دهد. در اسفند غربی و کشور نشان می استان آذربایجان
هاي حاصل از کلن با استفاده از قلمه 1388سال 
مستقر در  )Populus nigra L. 62/154( مادري

شده  هایی با قطرهاي مختلف تهیه همان نهالستان، قلمه
، کاشته شدند. آبیاري با بافت رسی و در بستر کاشت

صورت جوي پشته و غرقابی انجام  بهبار اي یک هفته
ها براي  گرفت تا رطوبت کافی در اختیار قلمه

طور یکسان قرار گیرد. براي  زنی و رشد به جوانه
هاي هرز در موقع لزوم وجین و  مبارزه با علف

هاي  گرفت. همچنین، سایر مراقبت شکنی انجام می لهس
دهی نیز و کود پاشی ال عادي، مانند سمالزم طبق رو

  طور یکسان انجام شد. ها به در تمامی قلمه
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  . موقعیت جغرافیایی نهالستان دکتر جوانشیر در شهرستان پیرانشهر -1شکل 
Figure 1. Geographical location of Dr. Javanshir nursery in Piranshahr city.  

  
 هاي از بین قلمه 1389مهرماه سال  20در 

صورت تصادفی سیستماتیک  شده در نهالستان، به کاشته
اصله نهال انتخاب و از بستر کاشت خارج  51تعداد 

ها به سه قطر میانه، قلمهشدند. سپس با توجه به 
بندي  متر طبقهسانتی 3-4و  2-3، 1-2کالسه قطري 

ها، در محل  وتحلیل منظور انجام تجزیهشدند و به
متر با نهالستان طول نهال و طول قلمه تا دقت سانتی

متر نواري و قطر یقه نهال و قطر وسط قلمه تا دقت 
 )Caliperمتر با دستگاه قطرسنج کولیس ( میلی

گیري شدند. سپس نهال از قسمت اتصال به  ندازها
متر  سانتی 25قلمه جدا و به قطعاتی در حدود 

هاي کاغذي قرار طور جداگانه در پاکت شده و به بریده
گیري  ها اندازه داده شدند تا در آزمایشگاه وزن خشک آن

شود. قبل از خارج کردن نهال از بستر کاشت تمام 
موردنظر  هاي وتحلیل جام تجزیهمنظور ان هاي نهال به برگ

  نیز از نهال کنده شدند.
ها براي پس از اتمام عملیات، تمام پاکت

ها به آزمایشگاه انتقال کردن ساقه و برگ نهال خشک
 70روز در آون در دماي حدود  3مدت  داده شدند. به
گراد قرار داده شدند تا خشک شوند. پس  درجه سانتی

از آون بیرون آورده شده و  هااز پایان این مدت پاکت
وسیله ترازوي دقیق دیجیتالی  ها به جداگانه وزن آن

گیري قرار گرفتند. پس از اتمام عملیات و  اندازه مورد
آمده براي   دست هاي بهها، دادهکردن همه نمونه خشک

شدند.  SPSS-18وتحلیل وارد برنامه  انجام تجزیه
شناسایی و  Boxplotوسیله دستور  هاي پرت به داده

حذف شدند و سپس آزمون نرمال بودن پراکنش 
ها، از ها انجام شد که با توجه به نرمال بودن داده داده

هاي دانکن آزمون تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
منظور تعیین میزان رابطه بین  استفاده شد. همچنین به

متغیرهاي قطر قلمه با معیارهاي وزن خشک ساقه و 
یقه و طول ساقه از ضریب همبستگی  ها، قطر برگ

  پیرسون استفاده شد.
  

  نتایج
نتایج تجزیه واریانس معیارهاي وزن خشک 

ها در ها، قطر یقه و طول ساقه نهالها و برگ ساقه
هاي  دهد که میان قطر قلمههاي قطري نشان می کالسه
 درصد از 5داري در سطح بررسی اختالف معنی مورد

  ).1(جدول نظر آماري وجود دارد 
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 .ها ها، قطر یقه و طول ساقه نهال نتایج تجزیه واریانس وزن خشک ساقه و برگ نهال -1جدول 
Table 1. ANOVA results for stem and leaf dry weight, collar diameter and stem length. 

 داري سطح معنی
Sig. 

F 
 میانگین مربعات

Mean of squares 
  درجه آزادي

df 
 مجموع مربعات

sum of squares 
  منبع تغییرات

Source of variation 
  صفات

characteristics  

  تیمار 281551.342 2 140775.671 118.76 0.000
Treatment 

  وزن خشک ساقه
Stem dry weight 

 خطا 54527.442 46 1185.379  
Error 

  کل 336078.784 48   
Total 

  تیمار 24803.318 2 12401.659 76.667 0.000
Treatment 

  وزن خشک برگ
Leaf dry weight    161.760 47 7602.727 خطا 

Error 

  کل 32406.045 49   
Total 

  تیمار 29.011 2 14.505 99.963 0.000
Treatment 

  قطر یقه
Collar diameter  

 خطا 6.965 48 0.145  
Error 

  کل 35.976 50   
Total 

  تیمار 102939.121 2 51419.560 65.017 0.000
Treatment 

  طول ساقه
Stem length  

 خطا 37961.536 48 790.865  
Error 

  کل 140800.657 50   
Total 

  
شود که ازنظر وزن ها مشاهده می با مقایسه میانگین

ها  و طول ساقه نهال ها، قطر یقهها و برگخشک ساقه
ها  بررسی در طی آزمایش، نمونه هاي موردمیان نمونه

که حداکثر  نحوي اند، به گرفته در سه گروه مجزا قرار
وزن خشک ساقه و برگ، قطر یقه و طول ساقه به 

و  96/224ترتیب با  متري به سانتی 3- 4کالسه قطري 
آن  از متر و بعد سانتی 893/275و  75/3گرم،  73/78

و  19/88ترتیب با  متري بهسانتی 2- 3کالسه قطري 
نهایت به  متر و درسانتی 35/216و  62/2گرم،  40/42

 54/41ترتیب با مقدار  متري به سانتی 1-2کالسه قطري 
متر تعلق داشت.  سانتی 16/165و  89/1گرم،  21/24و 

نمودار وزن خشک ساقه و  5و  4، 3، 2 هاي لشک

هاي  ها را در کالسه قه نهالبرگ، قطر یقه و طول سا
  دهد. هاي صنوبر نشان میقطري مختلف قلمه

ترین میانگین وزنی، قطري و طولی مربوط به  کم
متر است که میانگین وزن سانتی 1-2کالسه قطري 

ها، قطر یقه و طول ساقه در ها و برگخشک ساقه
و  12/2ترتیب در حدود  متر بهسانتی 2-3طبقه قطري 

برابر کالسه قطري اول است و  31/1و  39/1، 75/1
این در حالی است که میانگین وزن خشک ساقه و 

 3-4ه قطري طبقها، قطر یقه و طول ساقه  برگ
و  42/5ترتیب  متر نسبت به کالسه قطري اول به سانتی

برابر و نسبت به کالسه قطري  67/1و  98/1، 25/3
   ست.برابر ا 28/1و  43/1، 86/1و  55/2دوم به ترتیب 
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 . هاي صنوبر هاي قطري مختلف قلمه کالسهدر وزن خشک برگ  -2شکل 
Figure 2. Mean of leaf dry weight in different diameter classes of poplar cuttings.  

 

 
  

  . هاي صنوبر هاي قطري مختلف قلمه وزن خشک ساقه در کالسه -3شکل 
Figure 3. Mean of stem dry weight in different diameter classes of poplar cuttings. 

 

  
  

  . هاي صنوبر هاي قطري مختلف قلمه میانگین قطر یقه در کالسه -4شکل 
Figure 4. Mean of collar diameter in different diameter classes of poplar cuttings. 
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  . هاي صنوبر هاي قطري مختلف قلمه طول ساقه در کالسهمیانگین  -5شکل 
Figure 5. Mean of Stem length in different diameter classes of poplar cuttings.  

  
ها نشان دادند که بین قطر چنین نتایج بررسی هم

قلمه با وزن خشک ساقه و برگ، قطر یقه و طول 
درصد وجود  1داري در سطح  همبستگی معنی ساقه

  اي که با افزایش قطر قلمه مقدار  گونه دارد، به
سایر معیارهاي مذکور نیز افزایش خواهند یافت 

  ).2(جدول 
  

   .یقه و طول ساقههاي صنوبر با وزن خشک ساقه و برگ، قطر  ضریب همبستگی پیرسون بین قطر قلمه نهال -2جدول 
Table 2. Pearson correlation coefficient between cuttings diameter of poplar seedlings with stem and leaf dry 
weight, collar diameter and stem length. 

 طول ساقه
Stem length 

 قطر یقه
Collar diameter 

 وزن خشک برگ
Leaf dry weight 

 وزن خشک ساقه
Stem dry weight 

 

0.884** 0.944 0.902** 0.882** 
 قطر قلمه

Cutting diameter 
  .Correlation is significant at 1% level **                                                       دار است. درصد معنی 1همبستگی در سطح  **
  

  گیري نتیجهبحث و 
نتایج نشان دادند که میزان وزن در این پژوهش 

  هایی که داراي قطري بین خشک ساقه و برگ قلمه
تر از وزن خشک ساقه  متر هستند بیشسانتی 4الی  3

 4/5ترتیب  (به 2الی  1هایی با قطري بین و برگ قلمه
 9/1و  6/2ترتیب  متر (به سانتی 3الی  2برابر) و  3/3و 

 یپژوهشدر ) نیز 2010برابر) است. باقري و همکاران (
هاي چنار تولیدشده از مانی نهالمنظور بررسی زنده به

هاي مختلف نشان دادند که براي کاشت،  قلمه
هاي با قطر متوسط تر از قلمههاي قطور مناسب قلمه

). شاید 3شوند (هاي نازك توصیه نمیهستند و قلمه
هاي  ذایی موجود در قلمهبه این دلیل که مواد غ

نیز  پژوهشگرانتر است. نظرات برخی از  بیشدرشت 
صورت است که شاخه نرم و  در این رابطه، بدین

پذیري زیاد در ساقه، میزان کربوهیدرات  داراي خمش
اند، ولی  گیري داشته کم و نامناسبی براي قلمه

هاي سخت و محکم که اگر در معرض خمش  ساقه
شکنند،  باره می که خم شوند یک آن قرار گیرند، بدون

 ترند. کربوهیدرات کافی دارند و براي تهیه قلمه مناسب
ها و  دلیل تکامل بافت با سفتی ساقه به داین حالت نبای
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). 30ها اشتباه شود (ضخیم و چوبی شدن دیواره
افزایش قطر قلمه باعث افزایش مواد غذایی موجود در 

تر  ها بیشزایی قلمهریشهشود و تأثیر آن تا زمان  آن می
مانی  هاي قطورتر، رشد و زندهقلمه). 4است (

تري در استقرار  ) و موفقیت بیش10تري دارند ( بیش
هاي بلند از این نظر عالی اي که قلمه گونه دارند به
ی پژوهش)، نیز با 1981. هانسن و تولستد ()2هستند (

نشان دادند که افزایش  Populus albaروي گونه 
). 12دهد (ها را افزایش میالمانی نهطر قلمه، زندهق

  هاي با قطر هاي قطورتر (قلمهعبارت دیگر قلمه به
هاي کم متر در این پژوهش) نسبت به قلمهسانتی 4-3

ها  تري دارند که رویش آن قطرتر، ذخیره غذایی بیش
)، 2013کنند. اما پرهیزکار و همکاران (را پشتیبانی می

 10هاي با قطر مانی قلمهکه درصد زندهنشان دادند 
متري در میلی 15و  5هاي متر نسبت به قلمه میلی

مانی نیز در ترین زنده تر بوده و کم سفید پلت بیش
متري بوده است و کارایی تولید میلی 15هاي  قلمه
داري با  ها اختالف معنی ها نیز در این قلمه نهال
). ساداتی 23است (متري داشته میلی 15و  5هاي  قلمه

خود بیان کردند  پژوهش)، نیز در 2010و همکاران (
زده  زنی قلمه جوانهطورکلی برآیند درصد جوانه که به

  ).26شود (به کارایی تولید نهال منجر می
هاي قطر یقه و ارتفاع از سوي دیگر مشخصه

آینده نهال نیز هستند،  هکنند متناسب، در واقع تضمین
تر در محل یقه و ارتفاع  ها با قطر بیش که نهال طوري به

ها و هاي بعد به نهالمناسب با ابعاد ریشه، در سال
). البته این 3شوند (تري تبدیل می درختان مناسب

آمده ولی در   دست اي بهمزرعه هاي پژوهشموارد در 
ها مانند واسطه برخی محدودیتگلخانه ممکن است به

ها مؤثر است، نتایج اندازه گلدان که در رشد نهال
ترین  حاضر بیش پژوهشقدري متفاوت باشد. در 

هاي تولیدشده از هاي صنوبر، در نهالارتفاع نهال
آندرس و  متري بود. ديسانتی 3-4هاي با قطر  قلمه

)، نشان دادند که مقدار ذخیره 1999همکاران (
). 9یابد (کربوهیدرات با کاهش قطر قلمه کاهش می

)، تخلیه سریع کربوهیدرات 1982ان (آکی و همکار لی
تر را دلیل عدم هاي نازكموجود در بافت قلمه

ها بیان کردند مانی آنزنی و درصد کم زنده جوانه
توان به این موضوع اشاره کرد که  چنین می ). هم21(

شود  ترین عامل رشد در گیاهان محسوب می ازت مهم
ازت در تر باشد نسبت  چه سن قلمه بیش ) و هر28(

)؛ 6یابد (آن افزایش و نسبت کربوهیدرات کاهش می
رو افزایش نسبی ازت و کاهش نسبی  از این

تر اندام هوایی شده  کربوهیدرات موجب توسعه بیش
  .)5سازد (و از سوي دیگر توسعه ریشه را محدود می

)، استفاده از 2002در پژوهش کرونا و همکاران (
متر را براي رشد و تیسان 35تا  25هایی با طول  قلمه
، توصیه نموده Populus deltoidesمانی کافی در زنده

ساله، در حالت  ها باید یکنمایند که قلمهو عنوان می
متر و داراي حداقل خواب، به قطر حداقل یک سانتی

). در 7باالي قلمه باشند ( 4/1توجه در  یک جوانه قابل
ي و رمز حقیقت جوان بودن پایه مادري از نکات کلید

زایی است که باید در زنی و ریشهموفقیت در جوانه
که ساداتی و  طوري تولید نهال مورد توجه قرار گیرد؛ به

) نیز به نتیجه مشابهی رسیدند و نشان 2010همکاران (
ساله و هاي حاصل از نهال یکزنی قلمهدادند جوانه
زنی  سال بهتر از جوانه ساله درخت میانشاخه یک

سال است  ي حاصل از جست تتارد درخت میانها قلمه
ذکر است که عمق کاشت قلمه،  چنین قابل ). هم26(

تأثیر قرار داده، اما تأثیري در  ها را تحتتعداد شاخه
هایی که در عمق مانی ندارد. قلمه رشد ارتفاعی و زنده

تري تولید  هاي بیششوند، شاخهتر کاشته می بیش
سط کیانی و طبري تو پژوهش). در 14کنند ( می

)، بیوماس هوایی، وزن خشک برگ و ساقه 2009(
که  حالی تأثیر عمق کاشت قرار داشته است، در تحت

). از 19تأثیر عمق کاشت نبودند ( ها تحت  تعداد شاخه
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طرف دیگر تناسب بین مقدار ریشه و اندام هوایی در 
هاي تولید شده اهمیت دارد، تنها افزایش بیوماس  نهال

مانی و تواند موفقیت زندهتر نمی میزان ریشه کمکل با 
چنین افزایش قطر  ). هم1رشد نهال را تضمین نماید (

) و چنار 30و  24هاي نیمه خشبی در زیتون ( قلمه
مانی شده است. زنی و زنده) باعث افزایش جوانه18(

ی پژوهش)، در 2007درودي و همکاران (که  حالی در
نتیجه رسیدند که افزایش بر روي گونه سماق به این 

زنی نداشته است داري بر درصد جوانهقطر تأثیر معنی
هاي  تواند کاهش میزان تنفس در قلمهکه علت آن می

هاي ریزتر باشد که پیامدي از تر نسبت به قلمه درشت
  ).22و  11تر بافت است ( چوبی شدن بیش

  

  هاي ترویجی رهیافت
قطر و ارتفاع کیفیت مطلوب نهال که با توجه به 

هاي اصلی شود از ویژگیها تعیین میمناسب نهال
شود  گذاري نهال محسوب می تعیین سالمت و ارزش

 افزوده که در مجموع این عوامل براي تولیدکننده، ارزش
 پژوهشبر اساس نتایج این اقتصادي در پی دارد که 

هاي قطور  هاي تولیدشده از قلمه توان گفت که نهال می
 )Populus nigra L. 62/154متر) صنوبر (تیسان 3- 4(
نظر وزن خشک ساقه و برگ، قطر یقه و طول ساقه  از

 اند. در صورت عدم در دسترس استفاده تر و قابل مناسب
متر  سانتی 2-3هایی با قطر  بودن این دامنه قطري، قلمه
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Abstract1 
Background and Objectives: Poplars are considered as a proper tree species for wood 
producing in short times due to fast growing and frequent sprout possibility for sequential 
periods. In recent years, development of wood culture and limiting of suitable varieties for each 
site in addition to developing poplar seedlings market caused to consider poplar seedling 
producing as an economic activity in agriculture section which takes many considerations to 
effective factors on seedlings production, quantitative and qualitative promotions and 
decreasing of mortality. With consideration of this point that poplar propagation is done by 
asexual method using cutting, so there is a necessary in poplar wood culture to have cuttings 
with good rooting which produce good quality seedlings. Traditional provision of cutting is 
usage of annual or perennial twigs of existing trees in the region. In this research, we aimed to 
investigate the relationship between cutting diameter and dry weight of leaf and stem, and to 
propose the best kind of cutting for producing vigorous and healthier seedlings.  
 
Materials and Methods: In order to determine the effect of cutting diameter on stem and  
leaf dry weight, collar diameter and stem length of poplar seedlings (Populus nigra L. 62/154), 
51 seedlings were selected and removed from planting bed using a systematic random sampling 
method in Dr. Javansheer nursery of Piranshahr. Three classes of cuttings based on middle 
diameter size (1-2, 2-3 and 3-4 cm) were chosen. Collar diameter, stem length, weight of dried 
stem and leaves were the other parameters measured. All measurements were analyzed using 
SPSS software. After omitting outstanding data and doing normal distribution test, the analysis 
of variance and Duncan test were applied. For determining of correlation between cutting 
diameter with leaf and stem dry weight, collar diameter, and stem length, Pearson correlation 
coefficient was used. 
 
Results: Results showed significant differences (P<0.05) among three classes of measurements. 
Cuttings with 3-4 cm diameter showed higher value of stem dry weight, leaf dry weight, collar 
diameter, and stem length, 224.96 g, 78.73 g, 3.75 cm and 275.89 cm respectively. There was a 
significant relationship between cutting’s diameter and the other measured parameters (P<0.01). 
 
Conclusion: The results showed that the amounts of leaf and stem dry weight of those cuttings 
with 3-4 cm diameter are more than those with 1-2 and 2-3 cm diameter. Based on this point, 
seedlings which are grown from thicker diameter (3-4) are suitable and useable. If this cutting 
diameter is not available, the cuttings with 2-3 cm diameter are proposed for poplar seedling 
production instead.   
 
Keywords: Cutting diameter, Leaf dry weight, Stem dry weight, Vegetative reproduction of 
Poplar   
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