
51

تكثير به روش خوابانيدن

در ایــن روش شــاخه هــای جوانــی از پایــه مــادری 
را  در یــک شــیار طولــی  کــم عمــق  قــرار داده و 
نــوک شــاخه را بیــرون از زمیــن قــرار مــی دهنــد. 
ــی  ــن راحــذف ول ــه پایی ــا جهــت روب ــای ب جوانه ه
ــت  ــاال اس ــه ب ــا روب ــمت آنه ــه س ــی ک جوانه های
را نگــه می دارنــد. همچنیــن بــه فواصــل روی 
شــاخه خوابیــده شــده ، زخــم زنــی مــی کننــد تــا 
از محــل زخــم ریشــه هــای جدیــد حاصــل شــود.
ــل  ــده در مح ــده ش ــاخه خوابی ــه ش ــس از اینک پ
ــد  ــد ســاقه و در محــل زخــم تولی ــا تولی ــه ه جوان
ــه محــل کشــت  ــده و ب ــا را بری ــد آنه ریشــه کردن
ــر  ــن روش در تکثی ــد.از ای ــال می دهن ــد انتق جدی
ــیاری از  ــپیره و بس ــای گل رز، اس ــی از گونه ه بعض

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــزان دار اس ــای خ درختچه ه

هنگامــی  روش  ایــن 
کــه  دارد  کاربــرد 
ــم  ــاخه را خ ــوان ش نت
نمــود یــا اینکــه تعــداد 
ــرای  ــاه ب ــادی از گی زی
تکثیــر مــد نظر باشــد. 
در  کار  ایــن  بــرای 
ــاز  ــش از اغ ــار و پی به

د(خوابانیدن شیاری

ه(خوابانیدن کپه ای
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رشــد، ابتــدا پایــه مــادری هــرس شــدید مــی شــود، بــه 
ــه نزدیــک طوقــه نگهــداری  طــوری کــه فقــط چندجوان
می شــود. در طــی فصــل رشــد ، جوانــه هــا بیــدار شــده 
و شاخســاره های جدیــد  مــی دهنــد. بتدریــج کــه 
شاخســاره هــای جدیــد رشــد مــی کننــد در طــی یــک 
ــه خــاک داده مــی شــود؛ یعنــی  ــای بوت ــت پ ــا دو نوب ی
ارتفــاع کپــه بــه 20 ســانتی متــر مــی رســد. در کشــت 
وســیع و تولیــد انبــوه پایــه هــای درختــان میــوه، خــاک 
ــه  ــای ریش ــاخه ه ــود و ش ــی ش ــار زده م ــا کن ــه ه بوت
دار شــده از محــل پاییــن ریشــه هــا قطــع و بــه عنــوان 
نهال هــای جدیــد مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد. ایــن 
روش بویــژه در درختــان ســیب ، برخــی درختــان میــوه 
ــک  ــان مانند:تمش ــی گیاه ــه و برخ ــاس ، ب ــد: گی مانن

ــت. ــل اجراس قاب

شکل1- تکثیر پایه رویشی سیب به روش خوابانیدن کپه ایشکل2- پایه رویش سیب در بستر خوابانیدن )خاک اره(
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تكثير به روش خوابانيدن

خوابانیدن  هوایی

ایــن روش در شــاخه های یکســاله در بهارویــادر شــاخه هــای فصــل 
جــاری در اواخــر تابســتان انجــام مــی گیرد.بــرای ایــن منظــور بــا 
اســتفاده از یــک چاقــوی تیــز ، پوســت شــاخه را بــه فاصلــه 2 تــا 
2/5ســانتی متــر بصــورت حلقــه بــر مــی دارنــد ، روی محــل زخــم 
را بایــد بــا خــزه مرطــوب مــی پوشــاند .ســپس روی خــزه مرطــوب 
را بــا نایلــون پلــی اتیلــن کامــا مــی پوشــانند و ســر و تــه نایلــون 
ــرای  ــد ب ــم نبای ــای ضخی ــاخه ه ــود. از ش ــته ش ــد بس ــم بای محک
انجــام عمــل خوابانیــدن اســتفاده شــود، چــون بــه آســانی ریشــه 

نمــی دهنــد . قطــر مناســب شــاخه حــدود 5 ســانتی متــر اســت گاهــی قســمتی را کــه پوســتش کنــده 
شــده بــه هورمــون ریشــه زا آغشــته مــی کننــد. ریشــه دار شــدن شــاخه حــدود 5-2 مــاه طــول می کشــد. 
در طــی ایــن مــدت هرهفتــه یکبــار قســمت بــاالی پاســتیک را بــاز نمــوده و محیــط کشــت را مرطــوب 
ــاز ،  آن قســمت از  مي کننــد. پــس از ریشــه دار شــدن ناحیــه ای کــه بســته شــده ، نایلــون و خــزه را ب
شــاخه ریشــه دار شــده را بــه کمــک قیچــی تیــز از بقیــه گیــاه مــادری جــدا کــرده و بــه عنــوان گیــاه 
ــی اســتفاده مــی شــود کــه ســخت  ــرای گیاهان ــرار مــی دهنــد. از ایــن روش ب ــد مــورد اســتفاده ق جدی
ریشــه داده و شــاخه آنهــا خــم نمــی شــود. ایــن روش بــرای گیاهانــی نظیــر فیکــوس ، دیفــن  باخیــا ، 

کروتــون ،بــرگ انجیــری، یــاس خوشــه ای میخــک هنــدی و...بــکار بــرده مــی شــود. 
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تکثیر گیاهان به روش خوابانیدن هوایی فعالیت عملی

1- شــاخه هــاي یکســاله )حــاوي بــرگ ( بــا قطــر 0/5 تــا 2 ســانت را انتخــاب کنیــد و محــل تولیــد ریشــه را 
ــخص نمایید.  مش

2- برگهــای موجــود در محــل تولیــد ریشــه را حــذف نماییــد و یــک حلقــه از پوســت محــل را بــه عــرض 
تقریبــا یــک میلیمتــر جــدا کنیــد 

3- محل زخمی شده را با کمک پاستیک روشن بپوشانید.
4- داخــل پاســتیک به ویــژه بخــش پایینــی ســاقه زخــم شــده را بــا کمــک پیــت یــا خزه اســفاگنوم پوشــش 

دهید.
5- محیط اطراف محل زخمی شده که حامل خزه اسفاگنوم می باشد را مرطوب کنید

6- اگــر گیــاه اســتفاده شــده جــزو گیاهــان آپارتمانــی هســت آن را در مقابــل نــور مســتقیم خورشــید قــرار 
. هید ند

7- اگــر گیــاه خشــبی هســت بطــور مرتــب محیــط خــزه را مرطــوب نمایید و از خشــک شــدن محیــط اطراف 
و محیــط اطــراف ریشــه اجتنــاب نمایید.

8- بــرای گیاهــان آپارتمانــی طــول دوره بوجــود آمــدن ریشــه 8-6 هفتــه پــس از شــروع فعالیــت مــی باشــد. 
بــرای گیاهــان خشــبی نیــاز بــه گذرانــدن یــک ســال مــی باشــد تــا ریشــه هــا ی ســفید رنــگ توســعه یافتــه 

ببینید. را 
9- گیــاه جدیــد بوجــود آمــده را جــدا کنیــد و بــه محــل مناســب منتقــل نماییــد. اگــر گیــاه آپارتمانی هســت 
آن را بــه داخــل گلــدان منتقــل کنیــد و اگــر گیــاه چوبــی هســت آن را بــه داخــل منطقــه حفاظــت شــده 

انتقــال دهیــد و بــرای مــدت 3 تــا 4 مــاه در گلــدان یــا ان مــکان مراقبــت نماییــد
10- گیاه جدید بوجود آمده نیاز به مراقبت دقیق دارد
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تكثير به روش خوابانيدن

شاخه انتخاب شده براي تکثیر به روش خوابانیدن باید داراي چه ویژگي هایي باشد؟

خاک باید در زمان خوابانیدن ، چه کیفیتي داشته باشد؟

کدام ساقه ها براي تکثیر به روش خوابانیدن مناسب تر ند؟

پرسش

پرسش

خوابانیدن  هوایی

ساقه هایی که برای خوابانیدن انتخاب میشون دارای ویژگی های زیر هستند
1- ساقه یکساله باشد و در زمان مناسب اقدام به خوابانبدن آن شود.

2- دارای بافــت نــرم و غیــر خشــبی باشــتد و در محــل اتصــال بــه خــاک در قســمت زبریــن ســاقه در آن 
ایجــاد زخــم نمــود و آغشــته بــه هورمــون ریشــه زا نمــود.

3- عاری از بیماری های قارچی و باکتریایی باشند.
4- از طول کافی برای خوابانیدن زمینی برخوردار باشد.

5- ساقه از پایه مناسب انتخاب شده باشد.
6- ساقه از پایه ای انتخاب شده باشد که حساس به بیماری یا آفت خاصی نباشد.

 خوابانیــدن ســاقه بــه طــور معمــول در اواخــر زمســتان یــا اوایــل بهــار انجــام مــی شــود. ولــی شــاخه برخی 
ــرای خوابانیــدن  ــز خوابانیــده مــی شــود. مــدت الزم ب ــز نی ــل پایی ــا اوای از گیاهــان در اواخــر تابســتان ی
شــاخه، یــک فصــل رشــد اســت. بــرای مثــال شــاخه هایــی را کــه در اوایــل بهــار خوابانــده شــده انــد در 
ــه  ــرای اینکــه ســرمای زمســتان و یخبنــدان ب ــد. گاهــی ب ــادری جــدا مــی نماین ــه م ــز از پای اواخــر پایی
گیاهــان جدیــد آســیب نزنــد، آن را تــا بهــار ســال بعــد ، از پایــه مــادری جــدا نمــی کننــد. در درختــان 
انجیــر و انــار شــاخه خوابانــده را بایــد حداقــال 12 مــاه در زمیــن باقــی گذاشــت تــا ریشــه کافــی تولیــد 

کنــد و قــوی شــود.

زمان خوابانیدن ساقه

پرسش
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چه ترکیب خاکي براي خوابانیدن شاخه مناسب تر است؟ پرسش

محیط رشد گیاهان
محیــط رشــد گیاهــان شــامل 3 بخــش عمــده خــاک، هــوا یــا اکســیژن و تشعشــات خورشــیدی مــی باشــد. 
وظیفــه خــاک نگهــداری گیــاه در خــاک و تامیــن آب و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه مــی باشــد.  برخــی از 
عوامــل محیطــی بــرای انســان قابــل تغییــر و برخــی نیــز غیــر قابــل تغییــر مــی باشــند. بــرای مثــال میتــوان 
کمبــود آب  و ضعــف حاصلخیــزی خــاک را بــا آبیــاری و مصــرف کــود جبــران نمــود امــا تنظیــم دمــا فقــط در 
شــرایط محــدود گلخانــه هــا امــکان پذیــر می باشــدو خــاک امیختــه ای از مــواد معــدی ، آلــی و جانــداران زنده 

مــی باشــد کــه منبــع اصلــی تامیــن آب و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه مــی باشــد.
 خــاک از اجزایــی ماننــد مــواد کانــی، مــواد آلــی ، هــوا ، آب و موجــودات زنــده خاکــزی مــی باشــدو بــه طــور 
کلــی خــاک از دو بخــش زبریــن و زیریــن تشــکیل شــده اســت. خــاک زبریــن دارای رنــگ تیــره تــر و نــرم تــر 
مــی باشــد و خــاک زیریــن دارای رنــگ روشــن تــر و مــواد معدنــی بیشــتری مــی باشــد. عمــل خوابانیدن ســاقه 
در خــاک زبریــن انجــام مــی شــود کــه بایســتی بــه ترکیبــات خــاک از نظــر مــواد آلــی و تامیــن عناصــر غذایــی 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
میــزان رطوبــت خــاک در زمــان خوابانیــدن ســاقه در خــاک در ریشــه زایــی ســاقه نقشــی اساســی دارد بــه 
طــوری کــه مــی تــوان گفــت ســاقه هــای خوابانیــده شــده در خــاک خشــک ریشــه دار نمــی شــوند. معمــوال 
باغبــان هــا ترکیبــی از پیــت خــزه و ســایر مــواد را بــرای ایجاد بســتر مناســبی کــه شــاخه در آن خوابانیــده می 
شــوند در محــل آمــاده مــی کننــد. میــزان مــواد آلی خــاک و انــدازه ذرات نقــش مهمــی در قدرت نگهــداری آب 
و مــواد غذایــی ایفــا می کننــد و هرچــه مــواد آلــی خاکــی بیشــتر و انــدازه ذرات خــاک کوچکتــر باشــد قــدرت 

نگهــداری آب و مــواد غذایــی بیشــتر اســت. 
توجــه بــه تهویــه خــاک بــرای عمــل خوابانیــدن نیــز اهمیــت فــراوان دارد. هــوا بــرای تنفــس ریشــه هــا گیــاه  
مــورد نیــاز اســت. در خــاک هــای شــنی فضــا هــای خالــی و بــزرگ بیــن ذرات بیشــتر و تهویــه راحــت تــر 
صــورت مــی گیــرد امــا در خــاک هــای رســی و ســنگین ایــن فضاهــا کمتــر و تهویــه بــه ســختی انجــام مــی 
شــود بنابــر ایــن خــاک مناســب بــرای خوابانیــدن بایســتی ترکیبــی از شــن ، رس و مــواد آلــی باشــد تــا بتــوان 
هــم رطوبــت و مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه را فراهــم نمایــد و هــم تهویــه الزم برای رشــد ریشــه هــای بوجود 

آمــده راتامیــن نمایــد.
میــزان اســیدیته خــاک نیــز نقــش ویــژه ای در تــدوام رشــد ریشــه شــاخه خوابانیــده شــده دارد. بــه اســتثنای 
برخــی از گیاهــان ماننــد زغــال اختــه ، بیشــتر گیاهــان باغبانــی بیــن اســیدیته 6 تــا 7 رشــد مناســبی دارنــد.

 بایســتی توجــه داشــت کــه ســاقه خوابانیــده شــده فقــط مــدت محــدودی مهمــان پایــه مــادری مــی باشــد 
و بعــد از گذشــت زمــان الزم بــرای ریشــه دار شــدن ، از پایــه مــادری جــدا مــی شــود و پــس از اطمینــان از 
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اســتقرار آن بــه گلــدان یــا زمیــن اصلــی منتقــل مــی شــود. امــا بهتــر اســت کــه گیــاه جدیــد را بــه گلــدان 
منتقــل نمــود و مــواد غذایــی، آب  را بــرای ان تامیــن نمــود تــا رشــد خوبــی داشــته باشــد و ســپس آن را بــه 

زمیــن اصلــی منتقــل نمــود.

در تکثیر به روش خوابانیدن ، شاخه چگونه باید با خاک تماس داشته باشد ؟

مدت زمان الزم براي خوابانیدن شاخه در خاک چقدر است ؟

چه نکاتي باید در زمان جدا کردن ساقه از پایه مادري باید رعایت گردد ؟

خوابانیــدن عملــی بــرای گســترش گیاهــان اســت، بــه طــوری کــه بخــش هوایــی ســاقه رشــد می کنــد 
ــاه مــادر متصــل اســت. پــس از ریشــه زدن ان را  از  ــه گی ــان ب ــاه، هــم چن ــا زمــان رشــد ریشــه گی و ت
گیــاه مــادر جــدا می کننــد و گیــاه مســتقلی را تشــکیل می دهــد. خوابانیــدن بــرای گســترش گیاهــی و 
هــم چنیــن گســترش گونه هــای متعــدد طبیعــی اســتفاده می شــود. موقعــی کــه بــر روی شــاخه خــاک 
می ریزنــد تولیــد اکتســابی ریشــه بــه وجــود می آیــد. پــس از مرحلــه قطــع ارتبــاط گیــاه باپایــه مــادر ، 

ــد. ــه وجــود می آی ــد مســتقل از مــادر ب گیــاه جدی

بــرای تکثیــر بــه روش خوابانیــدن ابتــدا پایــه مــادری را انتخــاب مــی کننــد گیاهــان برتر و پررشــد اســاس 
ــد  و ســپس ســاقه های  کارمــی باشــند در غیــر ایــن صــورت تمامــی کوشــش هــا بــی ثمــر خواهــد مان
یکســاله نــرم و آبــدار وباریــک را کــه از یــک ســمت بــه پایــه مــادری متصــل اســت وقابلیــت خــم شــدن 
دارد  را انتخــاب مــی نماینــد ایــن ســاقه بایــد بتوانــد کلیــه نیــاز خــود را ماننــد مــواد غذایــی ، هورمــون 
و آب را از گیــاه مــادری دریافــت نمایــد مــدت زمــان الزم معمــوال یــک فصــل رشــد مــی باشــد  در روش 
خوابانیــدن ســاقه  را در بســتر مناســب قــرار میدهنــد و ســاقه انتخــاب شــده را از قســمت پاییــن کــه در 
خــاک قــرار داده مــی شــود عــاری از بــرگ مینماینــد و روی آن ســاقه را قــاب U شــکل قــرار می دهنــد 
تــا زمــان الزم کــه اغلــب یــک ســال زراعــی مــی باشــد ســپری شــود. در بهــار یــا ســاقه ریشــه دار شــده 
و از محــا اتصــال بــه خــاک ســاقه بــاال مــی آیــد و ســاقه بــاال آمــده بایســتی شــاداب دارای برگ هــای 

ــه الزم باشــد و عــاری از آفــات و بیماری هــا باشــد. جوان

مشخصات ساقه جدا شده از پایه مادری

پرسش

پرسش

پرسش
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که از یک درخت مي توان صد ها درخت جدید تولید نمود؟
از یک درخت مقاوم به خشکي، بیماري و آفت  میتوان صدها درخت مقاوم را تولید و تکثیر نمود؟

قلمه ها در چه شرایطي ریشه دار مي شوند؟

یـک راِه معمـول بـرای تکثیـِر گیاهـان، قلمـه زدِن آن هـا و قـرار دادِن قلمـه در آب بـه منظـوِر ریشـه زایی 
اسـت. ایـن کار معمـوالً بـه عنوان »ریشـه زایِی گیـاه« و یا »رشـد دادِن قلمه ها« شـناخته می شـود. مي توان 
بسـیاری از گیاهـاِن آپارتمانـی، بوته هـا و درختچه هـا را بـا همیـن روش تکثیـر نمـود. در مـورِد بوته هـا و 
درختچه هـا، در صورتـی کـه چوبشـان نـرم باشـد امـکان تکثیـر آنهـا بـا قلمـه وجـود دارد. قلمه ها از سـاقه 
و بـرگ گرفتـه مـي شـوند. نـوک دمبرگ هـا و سـاقه هـا را در پـودر هورمـون ریشـه زایی غوطـه ور کنیـد و 
سـپس قلمه هـا را در گلدانـی بـا خـاک قلمـه قـرار دهیـد. در ایـن شـرایط بـه راحتـي قلمـه برگي یـا قلمه 

سـاقه ریشـه دار مي شـود.

در شرایط مناسب هنرجو بتواند تعداد 2000قلمه را درخزانه کشت  نماید
استاندارد عملکرد

...
آیا می دانید

یکـي از روش هـاي تکثیـر گیاهـان روش قلمـه زدن مي باشـد. این روش براي بسـیاري از گیاهان مناسـب تر 
اسـت  و مي تـوان از یـک گیـاه تعـداد زیـادي قلمـه تهیـه نمـود و در شـرایط مناسـب تر ریشـه دار نمـوده و 
نسـبت بـه کاشـت آنهـا اقدام نمـود. در روش قلمـه زني در مسـاحت 40 متر مربـع توانایي تولیـد قلمه براي 

یـک هکتار وجـود دارد.

تکثير با قلمه 



60

ــا آن توضیــح  ــا می توانیــد در رابطــه ب ــا قلمــه مشــاهده نمــوده ایــد ؟آی ــاد گیــاه را ب ــا تاکنــون ازدی آی
دهیــد ؟

به نظر شما چرا از قلمه بجای دانه در برخی ازگیاهان استفاده می شود؟

قبـل از شـرح تکثیـر گیاهـان دارویـي به وسـیله قلمه الزم اسـت ابتـدا در مورد ازدیاد غیر جنسـي ) رویشـي ( 
گیاهـان دارویي مطالبـي را بدانیم .

ــان  ــی از گیاه ــره داروی ــواد موث ــردن م ــرای جــدا ک ــته ب ــی در گذش ــاه درمان ــازی  و گی ــت دارو س صنع
دارویــی کــه در طبیعــت وجــود داشــته اســت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت امــا امــروزه بــه دلیــل 
افزایــش جمعیــت جهــان و تاثیــر جانبــی مضــر دارو هــای شــیمیایی اســتفاده از آنهــا افزایــش یافتــه اســت 
ــدام تکثیــری  و الزم اســت کــه ایــن گیاهــان در ســطح وســیع کاشــته شــوند.بنابر ایــن، تولیــد انبــوه ان

ــد. ــاز و ...( ضــرورت می یاب ــا جــوش، پی ــر جنســی)قلمه، پ جنســی)دانه( و غی

اهمیت و ضرورت تکثیر گیاهان دارویی

پرسش

پرسش
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برخــی از گیاهــان دارویــی مهــم 
ــیار  ــی بس ــای رویش ــا روش ه ب
آســان تر و راحت تــر و حتــی 
ــیله  ــاد بوس ــر از ازدی اقتصادی ت
ــذر، تکثیــر می شــوند، در ایــن  ب
ــابه  ــه  مش ــان حاصل روش گیاه
گیــاه مــادری خواهندبــود. بــرای 
ــی(،  ــی )غیرجنس ــر رویش تکثی
از روش هــای مختلفــی ماننــد 
قلمــه زدن، خوابانیدن، اســتفاده 

ــود. ــتفاده می ش ــزوم و... اس ــاز ،ری از پی
تکثیــر رویشــی یکــی از روش هــای ازدیــاد و تکثیــر گیاهــان می باشــدکه قــادر اســت در مقایســه بــا تکثیــر 
جنســی در مــدت کوتاه تــری بــه تولیــد گیاهانــی بیانجامــد کــه هماننــد پایــه مــادری خــود می باشــند.از 
ایــن رو ایــن روش تکثیــر در حفــظ واریتــه هــای مطلــوب مــادری نقــش مهمــی دارد. از طریــق اندام هــای 

مختلفــی از قبیــل پیــاز ، ســاقه غــده ای ، ریــزوم ، پاجــوش و ... انجــام می گیــرد. 

تکثیــر رویشــی یــا غیــر جنســی یعنــی از یــک ســلول ،بافــت و یــا انــدام یــک گیــاه اولیه،یــک گیــاه جدیــد 
تولیــد شــود. ایــن روش درمــورد برخــی از گیاهــان دارویــی ماننــد: گل  محمــدی ، مریــم  گلــی ، بادرنجبویــه ، 
گل  ســاعتی ، بهــار نارنــج ، زرشــک ، رزماری ،اســطوخودوس ، به لیمــو، حنــا، آویشــن  ، صبــرزرد، بادرنجبویــه  ، 
ــذر، گیاهــان  ــا ب ــن گیاهــان ب ــر ای ــا از تکثی ــذر کمترتولیــد مــی کننــد و ی ــه  و... کــه ب زعفــران ، زردچوب

ــه اولیــه تولیــد می شــود، مطــرح می باشــد.  ــا گون متفــاوت ب

1-حذف دوره نونهالی و زودتر به بار نشستن گیاهان حاصل از تکثیر غیر جنسی.
2-امکان تولید گیاهان عاری از ویروس.

ازدیاد غیرجنسی )رویشی( گیاهان دارویی

تکثیر غیرجنسی)رویشی(

مزایای ازدیاد غیرجنسی)رویشی(
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تکثیــر گیاهــان دارویــی بــه دو روش جنســی  و غیــر جنســی انجــام می شــود. در تکثیــر جنســی  گیــاه 
ــت  ــم( و گام ــه پرچ ــرده درون کیس ــه گ ــت نر)دان ــی گام ــذر از تاق ــه ب ــود ک ــاد می ش ــذر زی ــط ب توس

ــد. ــت می آی ــه دس ــدان( ب ــم درون تخم ــلول تخ ماده)س
ــذر دارای  ــر ب ــی ه ــر جنس در تکثی
والــد  کروموزوم هــای  از  نیمــی 
مــادری و نیمــی از کروموزوم هــای 
والــد پــدری مــی باشــد. بنــا برایــن، 
یــا  صفــات  اســت  ممکــن  بــذر 
ویژگی هــای نامطلوبــی را از یکــی 
ــه  ــرده باشــد ک ــه ارث ب ــن ب از والدی
مطلــوب نباشــد. تکثیــر غیــر جنســی 
ازدیــاد گیــاه از طریــق اندام هــای 
ــاقه،برگ  ــه، س ــامل ریش ــی ش رویش

ــی  ــی و باغ ــان دارویی ــی در گیاه ــر جنس ــر غی ــای تکثی ــی از روش ه ــه زدن یک ــد.  قلم و ......... می باش
می باشــد. در تکثیــر غیــر جنســی انتقــال صفــات مطلــوب آســانتر از تکثیــر جنســی می باشــد. برخــی از 
گیاهــان دارویــی مهــم بــا روش هــای رویشــی بســیار آســانتر و راحت تــر و حتــی اقتصــادی تــر از ازدیــاد 
بوســیله بــذر، تکثیــر مــی شــوند، در ایــن روش گیاهــان حاصلــه  مشــابه گیــاه مــادری خواهنــد بــود. بــرای 
ــاز ،  تکثیــر رویشــی )غیرجنســی(، از روش هــای مختلفــی ماننــد قلمــه زدن، خوابانیــدن، اســتفاده از پی
ــر از تکثیــر در  ــه مناســب ت ــی در شــرایط گلخان ــه روش قلمــه زن ــزوم و... اســتفاده می شــود. تکثیــر ب ری

می باشد)شــکل(. آزاد  فضــای 

ضرورت تکثیر با قلمه

3-تولید تعدادی زیادی گیاهان یکنواخت و مانند هم .  
4-ازدیاد تعدادی از گیاهان که به راحتی بذر تولید نمی کنند
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تكثير به روش خوابانيدن

عوامل موثر در ریشه زایی قلمه به دو دسته عوامل درونی)فیزیولوژیکی( و عوامل بیرونی)شرایط محیطی( 
تقسیم می شوند.

عوامل موثر در ریشه زایی قلمه

ــه دلیــل قابلیــت توارثــی تــوان ریشــه دهی در قلمه هــای آنهــا  ماهیــت ژنتیکــی گیــاه: برخــی از گیاهــان ب
وجــود نــدارد.

مواد قابل حمل در گیاه
ایــن مــواد در جوانــه هــا و بــرگ هــای گیــاه ســاخته می شــوند و شــامل مــواد قنــدی،  هورمــون هــای گــروه 
اکســین، ترکیبــات نیتــروژن دار و برخــی از ویتامین  هــا مــی باشــد. ایــن عوامــل بــه طــور کامــل مشــخص 

نیســتند زیــرا برخــی از گیاهــان دارویــی ماننــد بلــوط ریشــه زایی در آن امــکان پذیــر نیســت.
بنیــه گیــاه : مقــدار و نــوع مــواد ذخیــره ای و توزیــع مــواد در شــاخه هــا بــر قــدرت ریشــه دار شــدن قلمه هــا 

ــت.  موثر اس

ــه  ــه وارد مرحل ــی ک ــد و زمان ــی دارن ــه زایی باالی ــدرت ریش ــی ق ــو نهال ــه ن ــان در مرحل ــی از گیاه برخ
گل دهــی می شــوند ریشــه زایــی آنهــا کاهــش می یابــد )عشــقه و ســیب(. در برخــی از گیاهــان قلمه هــای 
نــرم و در برخــی از گیاهــان قلمه هــای ســخت و یــا حاالتــی بیــن ایــن دو بــرای ریشــه دهــی مناســب ترند. 
بافــت قلمــه و زمــان قلمــه گرفتــن در ریشــه دار شــدن قلمــه نقــش مهمــی دارد.  هــر گاه قلمــه چــوب نــرم 
در اوایــل بهــار گرفتــه شــود بهتــر از هــر زمــان دیگــری ریشــه می دهــد در حالــی کــه در برخــی دیگــر از 
گیاهــان همیشــه ســبز پهــن بــرگ مناســب ترین زمــان بــرای گرفتــن قلمــه اواخــر بهــار تــا اوایــل پاییــز 
ــه دار  ــر ریش ــار بهت ــل به ــن در فص ــان مس ــوان گیاه ــای ج ــاری( قلمه ه ــل کوهی)رزم ــد. در اکلی می باش
می شــوند همچنیــن قلمــه هــای نــرم گیاهــان خــزان دار کــه در بهــار تــا تابســتان گرفتــه می شــوند بهتــر 

از قلمــه هــای خشــبی کــه  در زمســتان گرفتــه می شــوند ریشــه می دهنــد.

عوامل درونی یا عوامل فیزیولوژیکی موثر بر ریشه زایی قلمه

سن ، نوع بافت قلمه و زمان قلمه گرفتن:

گیاهانــی ماننــد عشــقه، ســیب و بســیاری از ســوزنی بــرگان هنگامــی کــه در مرحلــه نونهالــی قــرار دارنــد 
ــی  ــد ول ــادی دارن ــی زی ــی ریشــه زای ــه گل دهــی و میوه دهــی نرســیده اند( توانای ــوده و ب )یعنــی جــوان ب

ــه مرحلــه گلدهــی رســید ریشــه زایی آن بســیار مشــکل می شــود. زمانــی کــه گیــاه ب

مرحله رشد گیاه
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ــی  ــور کل ــه ط ــذارد. ب ــر می گ ــه زایی اث ــر ریش ــود ب ــی ش ــه م ــه از آن گرفت ــه قلم ــاقه ای ک ــل س مح
ــال  ــاخه های در ح ــن ش ــد و همچنی ــه می دهن ــی ریش ــاخه های انتهای ــر از ش ــی بهت ــاخه های جانب ش

ــد. ــد می کنن ــه تولی ــوه ریش ــاوی می ــدار و ح ــاخه های گل ــر از ش ــی بهت ــد رویش رش

ــا  ــه طــول 8 ت ــه طــور معمــول قلمه هــا را از انتهــای شــاخه ها ب ــر دارد.ب ــر ریشــه زایی اث ــدازه قلمــه  ب ان
ــاالی قلمــه را  15 ســانتی مترگرفتــه می شــوند و برگ هــای پاییــن آن برداشــته می شــوند و برگ هــای ب
حــذف نمی کننــد تــا فتوســنتز نماینــد و مــواد غذایــی بــه منطقــه تولیــد ریشــه برســد. طــول قلمه هــای 
ــای  ــرای قلمه ه ــد آنچــه  ب ــد و آن را در شــرایطی مانن ــر انتخــاب می کنن ــا 12 ســانتی مت ــی را 7 ت علف

ــرار می دهنــد. ــی الزم هســت ق چوب

محیــط خشــک  ســبب از دســت رفتــن رطوبــت قلمــه  در اوایــل کاشــت مــی شــود. بنابــر ایــن محیــط 
ــا رطوبــت نســبی محیــط مناســب باشــد. همچنیــن  را معمــوال زیــر سیســتم مه پــاش قــرار می دهنــد ت
ــرگ هــای جــوان  ــا از حــذف ب ــا حــد ممکــن حــذف می نماینــد ام برگ هــای اضافــی روی قلمــه را را ت

ــه خــودداری می شــود. ــای قلم انته

محل ساقه روی قلمه

اندازه قلمه

عوامل بیرونی یا  محیطی

رطوبت: 

دمــا در ریشــه دار شــدن قلمــه نقــش اساســی دارد. در قلمه هــا الزم اســت کــه ریشــه دار شــدن و توســعه 
ــاال باشــد، قبــل از آنکــه  ــای محیــط قلمــه ب ــرد. اگــر دم ریشــه ها قبــل از رشــد شــاخه هــا صــورت گی
ــه  ــرروی آب قلم ــبب ه ــد و س ــد می کنن ــاخه رش ــای روی ش ــود جوانه ه ــکیل ش ــه تش ــه روی قلم ریش
می شــود. بنابــر ایــن دمــای قســمت پاییــن قلمــه بایســتی بیشــتر از بخــش هوایــی باشــد. مناســب ترین 
ــانتی گراد در  ــه س ــه زدن 25-20 در روز و 20-15 درج ــت قلم ــی جه ــای گیاه ــر گونه ه ــرای اکث ــا ب دم
شــب می باشــد.  معمــوال دمــای پاییــن قلمــه هــا حــدود 27-24 درجــه ســانتی گــراد داده مــی شــود 
تــا تقســیم ســلولی را در محیــط تولیــد ریشــه تحریــک نمایــدو در همیــن شــرایط قســمت بــاالی قلمــه 
بایســتی در دمــای پایین تــری نســبت بــه پاییــن قلمــه قــرار داده شــود تــا تبخیــر و تعــرق  و تنفــس آن 

کاهــش یابــد.

دما
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عــدم حضــور نور)تاریکــی(در ریشــه دهــی قلمــه موثــر اســت.قلمه گیاهــان خــزان دار کــه دارای ذخیــره 
کافــی هســتند در تاریکــی بهتــر رشــد مینمایــد امــا قلمه هــای علفــی بــه واکنــش نشــان می دهنــد زیــرا 

ــور در فرآینــد فتوســنتز و تولیــد کربوهیدرات هــا نقــش دارد. ن

ــر  ــر ظاه ــا زودت ــیژن قلمه ه ــود اکس ــر وج ــود.در اث ــه می ش ــی قلم ــه ده ــک ریش ــبب تحری ــیژن س اکس
می شــوند و ســطح زخــم خــورده قلمــه نیــز زودتــر التیــام می یابــد. بــه همیــن دلیــل ســطح قلمــه را بــه 

ــا هــوا داشــته باشــد.  ــا ســطح تمــاس بیشــتری ب ــرش می دهنــد ت صــورت مــورب ب

نور

اکسیژن

تهیه قلمه از ساقهطریقه کشت قلمه در خاک ریشه دار شدن قلمه ساقه

پایه مادري براي گرفتن قلمه باید داراي چه مشخصاتي باشند ؟

قلمــه قســمتی از گیــاه اســت کــه معمــوال حــاوی جوانــه بــوده و بعــد از جداکــردن از گیــاه مــادری درشــرایط 
مســاعد محیــط کشــت ریشــه دار مــی گــردد. قلمــه زدن معمــول تریــن روش ازدیــاد غیرجنســی بــوده کــه 

آســانتر و ارزانتــر از دیگــر روش هــای غیــر جنســی می باشــد. 
گیاهــان دارویــی ماننــد اســطوخدوس،مرزنجوش،رزماری،مریم گلــي، بــه لیمــو ،آویشــن ،گل محمــدی و... 

ــا قلمــه زدن تکثیــر نمــود.  ــوان ب را می ت

تکثیر به روش قلمه زدن

پرسش
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چگونه مي توان قلمه ها را تهیه کرد ؟

گیاهان مادري که براي قلمه گیري در نظر گرفته شده اند مي بایست داراي مشخصات زیر باشند :
1- در طول دوره رشد، آب کافي در اختیار داشته باشند.

2- عاري از هر گونه آفت و بیماري باشند.
3- از خشکي یا یخبندان آسب ندیده باشند.

4- داراي رشد متعادل باشند.
5- جوان و شاداب باشند و به کفایت از نور خورشید بهره برده باشند.

6- هویت آنها معلوم و شبیه به گونه مورد نظر باشند.
7- برگ هاي تغییر شکل یافته نداشته باشند.

8- از تغذیه خوبي برخوردار باشند و عایم کمبود مواد غذایي در برگ هاي آنها مشاهده نشود.

نحوه گزینش قلمه از گیاهان مادري

انواع قلمه ها

پرسش
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ایــن روش  اســت. در  قلمــه ســاقه  نــوع  متداول تریــن 
ــي دارد،از  ــا انتهای ــي ی ــه جانب ــه جوان ــاخه ک قســمتي از ش
گیــاه مــادري جــدا و بــراي ریشــه زایــي در محیــط مناســب 
ــورت  ــه ص ــه، آن را ب ــد ریش ــس از تولی ــد. پ ــرار مي دهن ق
ــدی ،  ــد: گل  محم ــی مانن ــان داروی ــتقل مي کارند.گیاه مس
مریــم  گلــی ، بادرنجبویــه ، گل  ســاعتی ، بهــار نارنــج ، زرشــک ، 
ــا،  ــو، حن ــطوخودوس ، به لیم ــر، رزماری ،اس ــمعدانی  معط ش

ــود.  ــاقه   تکثیرمی ش ــه  س ــط قلم ــن  و... توس آویش

قلمه ساقه : 

ــوغ  ــیدگی و بل ــزان رس ــاس می ــر اس ــاقه را ب ــه س قلم
ــد. ــدی می کنن ــیم بن ــر تقس ــروه زی ــار گ ــوب در چه چ

ــه بــوده  قلمــه قســمتی از گیــاه اســت کــه معمــوال حــاوی جوان
ــاه مــادری درشــرایط مســاعد محیــط  و بعــد از جداکــردن از گی
کشــت ریشــه دار مــی گــردد. قلمــه زدن معمول تریــن روش ازدیاد 
غیرجنســی بــوده کــه آســانتر و ارزانتــر از دیگــر روش هــای غیــر 

جنسی می باشد. 
ــاری،  ــوش، رزم ــطوخدوس، مرزنج ــد اس ــی مانن ــان داروی گیاه
ــوان  ــدی و... را می ت ــو ،آویشــن ،گل محم ــه لیم ــي، ب ــم گل مری

ــر نمــود.  ــا قلمــه زدن تکثی ب
ــه  ــن قلم ــه در پایی ــاله ک ــوب دو س ــول چ ــه ط ــی ک در صورت
قــرار دارد, خیلــی کــم باشــد آنــرا قلمــه پاشــنه دار و در صورتــی 
, کــه طــول چــوب دو ســاله بــه چنــد ســانتي متر برســد 
آن را قلمــه قنداقــه دار گوینــد. معمــوال گیاهان چوبــی خزان دار 
ــاد مــی شــوند امــا برخــی گونه هــای پهــن  بدیــن طریــق ازدی

ــر هســتند.  ــل تکثی ــوع قلمــه قاب ــن ن ــا ای ــز ب ــی خــزان دار نی ــرگ همیشــه ســبز و درختچه هــای زینت ب
برخــی از گیاهانــی کــه  بــا ایــن نــوع قلمــه تکثیــر مــی شــوند عبارتنــد از : گل رز مولتــی فلــورا ، یــاس 

زرد ، پیــچ امیــن الدولــه، بیــد، انجیــر، زیتــون و انــار.
بــه هنــگام تهیــه قلمــه بایــد توجــه داشــت کــه از گیاهــان مــادری ســالم و قــوی اســتفاده کــرد و ابــزار الزم 

قلمه خشبی )قلمه چوب سخت (: 
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ایــن نــوع قلمــه را بیشــتر از درختــان خــزان دار یــا همیشــه ســبز پهــن بــرگ , شــاخه های کــه چــوب آنهــا 
ــن  ــی اکثــرا ای ــوان گرفــت , ول ــه را در هــر موقــع از ســال می ت ــوع قل ــن ن ــد. ای کمــی ســفت شــده می گیرن
عمــل در اواخــر بهــار کــه بــرای ریشــه دار کــردن قلمــه مســاعد اســت پــس از انکــه گیاهــان رشــد ســریع خــود 
را تمــام کردنــد انجــام مــی شــود . ایــن نــوع قلمــه از قســمت انتهایــی شــاخه و بــه طــول 15-7 ســانتی متــر 
مــی گیرنــد. در قلمــه هــای نیمــه خشــبی وجــود بــرگ همیشــه ضــروری نیســت و در صــورت بــرگ دار بــودن 

فقــط چنــد بــرگ در انتهــای شــاخه نگــه داشــته, بقیــه را حــذف می کننــد. 
در ایــن موقــع بایســتی آنهــا را در شــرایطی نگهــداری کــرد کــه 
ــه در  ــد ک ــل برس ــه حداق ــه ب ــای قلم ــطح برگه ــاف آب از س ات
ســطح وســیع و تجارتــی از سیســتم مــه افشــانی بــرای ایــن منظور 
اســتفاده مــی کننــد. عــاوه بــر آن کاربــرد موادتنظیم کننده رشــد، 
یــا گرمــا و محیــط  کاشــت مخلــوط پرلیــت و پیــت بــا نســبت یک 
بــه یــک بــرای ریشــه زایــی بهتــر در ایــن نــوع قلمه هــا موثر اســت. 
ــا ایــن نــوع قلمــه تکثیــر مــی شــوند می تــوان  از گیاهانــی کــه ب
بــه زرشــک، ختمــی چینــی ، زیتــون ، مرکبــات و … اشــاره کــرد.

قلمه نیمه خشبی )قلمه چوب نیمه سخت (: 

قلمه چوب نرم یا سبز : 

بــرای ایــن کار ماننــد قیچــی و چاقــو دارای تیغه هــای تیــز و عــاری از عوامــل بیمــاری زا باشــند. معمــوال 
در ابتــدا، شــاخه های بــا رشــد متوســط و میــان گــره عــادی انتخــاب می شــوند تــا از قســمت های وســط 

و پاییــن آنهــا بــرای تهیــه قلمــه چــوب ســخت اســتفاده شــود.

ایــن نــوع قلمــه از شــاخه هــای در حــال رشــد ، نــرم و آبــدار ، بهــاره گیاهــان خــزان دار یا همیشــه ســبز چوبی 
گرفتــه مــی شــود . معمــوال قلمــه چــوب نــرم آســان تــر و ســریع تــر از انــواع قلمه،ریشــه دار مــی شــوند، امــا 
بــه مراقبــت بیشــتری نیــاز دارنــد. قلمــه چــوب نــرم بــه طــول 12-7 ســانتی متــر بــوده و حداقــل دارای دو گره 

اســت و هماننــد قلمه چــوب نیمه ســخت فقط 
چنــد بــرگ در انتهــا دارد و اگــر غنچــه یــا گل 
بــر روی آن وجــود دارد بایســتی حــذف شــوند.  
از آنجــا کــه چــوب ایــن نــوع قلمــه رشــد کامل 

نکــرده اســت, ذخیــره مــواد قنــدی آن کــم 
اســت, بنابرایــن بایــد دقــت کــرد کــه برگهــا 
شــاداب بماننــد تــا بتواننــد عمــل فتوســتنز را 
ــوان  ــه را نمی ت ــوع قلم ــن ن ــد. ای ــه دهن ادام
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ایــن قلمه هــا از گیاهــان علفــی و در حــال رشــد کــه دارای ســاقه نــرم و آبــدار مــی باشــند گرفتــه می شــوند. 
ــه زا  ــهل ریش ــی س ــای علف ــر قلمه ه ــد.  اکث ــی باش ــانتیمتر م ــا 12 س ــده   7 ت ــه ش ــای تهی ــول قلمه ه ط
ــی  ــه انتهای ــی دارای جوان ــه عبارت ــا ب ــه شــوند ی ــی گرفت می باشــند.اگر قلمه هــای علفــی از شــاخه های انتهای
باشــند، درصــد موفقیــت و ســرعت ریشــه زایی در آنهــا بیشــتر از قلمــه هــای فاقــد جوانــه انتهایــی خواهــد بــود. 

ــا  قلمــه علفــی تکثیــر می شــوند. گیاهانــی ماننــد: میخک،شــمعدانی، حســن یوســف و... را می تــوان ب

 قلمه هــای بــرگ بصــورت پهنــک بــرگ همــراه بــا دمبرگ،پهنــک بــرگ بــدون دمبــرگ و یــا قســمتی از پهنک 
تهیــه مــی شــود. ریشــه های نابجــا و شــاخه هــای نابجــا در پاییــن بــرگ تشــکیل شــده و ســپس برگــی کــه 
بــه عنــوان قلمــه بــرگ بــوده اســت از بیــن مــی رود. نحــوه انجــام و آمــاده ســازی قلمــه بــرگ متفــاوت اســت. 
ــرار داده  ــرگ در ماســه ق ــرگ می باشــد، دمب ــا دمب ــرگ ب ــه قلمــه ب ــا ک ــی و پیرومی ــًا در بنفشــه آفریقائ مث
می شــود. در بگونیــا رکــس، ابتــدا رگبرگهــای موجــود در پشــت بــرگ را بــا چاقــو زخمــی کــرده و ســپس بــرگ 
را بــر روی محیــط کشــت قــرار می دهنــد بــرای نگــه داشــتن آن از ســنگ ریــزه و ریگ هــای درشــت اســتفاده 
می کننــد. اســتفاده از گلخانــه و رطوبــت بــاال بــرای نگهــداری ایــن نــوع قلمه هــا ضــروری اســت. در سانســوریا 
هــر بــرگ را بــه قطعاتــی بــه طــول 8-5 سانتیمترتقســیم کــرده و در محیــط کشــت قــرار مــی دهنــد وگیاهــان 
جدیــد از پاییــن هــر قطعــه بــه وجــود می آینــد. از گیاهانــی کــه بــا قلمــه بــرگ تکثیــر می  شــوند می تــوان بــه 

قلمه علفی : 

قلمه برگ : 

مــدت زیــادی در هــوای آزاد نگه داشــت. گیاهــان دارویــی ماننــد: خرزهــره، ســماق، رزمــاری و... را کــه بــا ایــن 
نــوع قلمــه می تــوان تکثیــر کــرد. شــکل زیــر مراحــل تکثیــر گیــاه دارویــی رزمــاری را بوســیله قلمــه نشــان 

می دهــد.
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شــامل پهنــک بــرگ، دمبــرگ، و قســمت کوتاهــی از ســاقه همــراه بــا جوانــه جانبــی متصــل بــه آن اســت. 
ایــن نــوع قلمــه زمانــی اهمیــت دارد کــه در قلمه هــای بــرگ، ریشــه تشــکیل می شــود امــا شــاخه تشــکیل 
نمی شــود. پــس در چنیــن مواقعــی بهتــر اســت از قلمــه جوانــه بــرگ بــه جــای قلمــه بــرگ اســتفاده کــرد 
زیــرا جوانــه جانبــی کــه در پاییــن دمبــرگ قــرار دارد شــاخه جدیــد را تولیــد مــی کنــد. قلمــه جوانــه بــرگ 
را از شــاخه هــای ســالم، برگــدار و در حــال رشــد تهیــه می کننــد. تیمــار کــردن محــل بریــده شــده قلمه هــا 
بــا یکــی از موادآســان کننده ریشــه زایــی، تولیــد ریشــه را تحریــک می کند.کاربــرد پــا گرمــا و رطوبــت زیــاد 
بــه منظــور ازدیــاد موفقیــت آمیــز در ایــن طریقــه توصیــه می شــود. محیــط کاشــت ماســه بــرای رســیدن بــه 
ایــن مقصــود مناســب اســت. برخــی از قلمــه هــای جوانــه بــرگ ماننــد فیکــوس حــاوی شــیرابه مــی باشــد که 
موجــب عــدم ریشــه زایــی و ورود عوامــل بیماریــزا بــه ســاقه می شــوند. بهتــر اســت قبــل از کشــت، محــل 

بریــده شــده توســط پارچــه خیــس تمییــز شــود تــا مــواد ترشــحی از بیــن برونــد.
روش انجــام کار: بــرای ایــن کار شــاخه های ســال جــاری را کــه خــوب رشــد کرده انــد , از حــدود 1 ســانتیمتر 
بــاال و 1 ســانتیمتر پاییــن بــرگ جــدا ســاخته و آن را در عمــق 1/5 ســانتیمتری در محیط کشــت ریشــه زاییی 

قلمه جوانه برگ :  

روناس،سوسن،بنفشــه آفریقایی،مرجــان، سانســوریا و... اشــاره کرد.
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قــرار داده بــه طوریکــه بــرگ بــا ســطح خــاک در 
تمــاس باشــد. بــه هنــگام کاشــت قلمــه بایســتی 
ــر  ــل در زی ــور کام ــه بط ــه قلم ــه داشــت ک توج
ــه  ــه ب ــود ک ــب ب ــد مراق ــرد و بای ــرار گی ماســه ق

جوانــه قلمــه بــرگ آســیبی نرســد. 
ــوت،  ــیاه ت ــیاه ، س ــک س ــد: تمش ــی مانن گیاهان
ــرگ  ــه ب ــه جوان ــط قلم ــا و..  توس ــقه ،کاملی عش

ازدیــاد می شــوند. 

معمــوالً گیاهانــی کــه توانایــی تولیــد جوانــه نابجــا بــر روی ریشــه خــود دارند توســط قلمه ریشــه تکثیر می شــوند. 
بهتریــن زمــان تولیــد قلمــه ریشــه اواخــر پاییــز و یــا اوایل بهار اســت.

روش کار: هنگامــی کــه هنــوز ریشــه دهــی آغــاز نشــده 
ــاب  ــر انتخ ــانتی مت ــدود 0/5 س ــر ح ــه قط ــه های ب ــت. ریش اس
ــا را  ــوان آنه ــی ت ــه م ــت ریش ــوع و ظراف ــه ن ــته ب ــرده و بس به ک
قطعاتــی بــا طــول 15-3 ســانتی متــر تقســیم کرد، مســلم اســت 
ــا  ــزرگ ب ــا طــول کمتــر و ریشــه ای ب کــه ریشــه های کوچــک ب
ــی شوند.ســپس ریشــه های کوچــک و  ــه م طــول بیشــتری تهی
یا ظریــف را بایــد درون جعبــه کاشــت و در زیــر بســتری از ماســه 
خــاک اره بــه صــورت افقــی قــرار داد و آنهــا را بــه گلخانــه انتقــال 
داد.بایــد توجــه داشــت کــه اگــر قلمــه هــای ریشــه بــه صــورت 
ــه صــورت  ــا را ب ــد آنه ــرار می گیرن عمــودی در بســتر کاشــت ق
ــه  ــک ب ــای نزدی ــی انته ــه عبارت ــرار داد ب ــه( ق ــه )وارون ــر و ت س

ــاال باشــد.  ــه طــرف ب ــه ب طوق
برخــی گیاهــان کــه بــا قلمه ریشــه قابــل تکثیــر هســتند عبارتند 
ــک  ــوت ، تمش ــیاه ت ــماق، س ــر، س ــدی، عرع ــوط هن ــاه بل از: ش
قرمــز و... الزم بــه یــادآوری اســت کــه گیاهانــی مانند:شــقایق کــه 
اســتعداد پاجــوش دادن را دارنــد امــکان تکثیــر باقلمــه ریشــه را 

نیــز دارنــد .

قلمه ریشه : 
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در انتخاب قلمه چه مواري باید در نظر گرفته شود ؟

کدام عوامل در ریشه زایي قلمه ها موثر است ؟ 

در انتخاب قلمه چه مواري باید در نظر گرفته شود ؟

کدام عوامل در ریشه زایي قلمه ها موثر است ؟ 

قلمه گیری

پــس از دریافــت ســر شــاخه ابتــدا کلیــه ســر شــاخه های دریافتــی را در مکانــی کــه قبــًا جهــت نگهــداری 
و قلمه گیــری انتخــاب شــده اســت  )ســایه و درجــه حــرارت پائیــن( قــرار داده و تــک تــک سرشــاخه ها  
را از جهــت وجــود آفــات و بیماری هــا مــورد بررســی دقیــق قــرار مــی گیــرد. شــاخه هایی کــه نشــانه و 
یــا هــر گونــه عامتــی دال بــر وجــود بیمــاری دارنــد بخصــوص خشــکیدگی یــک یــا چنــد شــاخه و ریــزش 

بــرگ، بایــد کل سرشــاخه هــا حــذف شــود.

مرحله بازرسی سر شاخه ها 

پرسش

پرسش

پرسش

پرسش
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ــاخه ها را از  ــت سرش ــرد، الزم اس ــورت گی ــت ص ــه دق ــد ب ــه بای ــوده ک ــاخه های آل ــذف سرش ــد از ح بع
نظــر وارتیــه گیــاه مــادری، منبــع تهیــه سرشــاخه و کیفیــت سرشــاخه )طــراوت، رنــگ برگهــا( و کلیــه 
ــدی  ــه درجــات 1، 2و 3 درجه بن ــت ب ــه براســاس کیفی ــر واریت شــاخص های ظاهــری بررســی شــده و ه
ــف بســیار مهــم می باشــد. ــزان بازدهــی درجــات مختل ــا می ــی در رابطــه ب ــکار در نتیجــه نهای شــود. این

جایــگاه نگهــداری بایــد دارای ســایه، رطوبــت کافــی و خنــک باشــد، از آنجائیکــه در ایــن شــرایط رشــد 
ــر ضــروری اســت. ــکات زی قارچ هــا بســیار ســریع اســت رعایــت ن

* قلمه گیری باید به سرعت انجام گیرد و محل آن نیز دور از معرض باد باشد.
* سرشــاخه هــای آلــوده بــا روشــی کــه در بنــد 1  آمــده اســت بایــد حــذف گردنــد تــا از افزایــش بــار 

ــود. ــری ش ــر جلوگی ــاخه های دیگ ــی سرش آلودگ
ــکان  ــعت م ــم و وس ــاس حج ــده براس ــد عفونی کنن ــواد ض ــا م ــد ب ــاخه ها بای ــداری از سرش ــل نگه *مح
و قــرار داشــتن در معــرض بــاد و ... چندیــن بــار ضــد عفونــی گــردد. عمــل ضــد عفونــی توســط پاشــش 
محلــول رقیــق شــده بــر روی ســر شــاخه ها انجــام می گیــرد تــا ضمــن عمــل ضدعفونــی کــردن، رطوبــت 
سرشــاخه ها نیــز تامیــن گــردد. قبــل از ضــد عفونــی بایــد محیــط کامــًا تمیــز شــده و هــر گونــه خــاک 

و مــواد پوســیده حــذف گــردد. 

مرحله درجه بندی سر شاخه ها

جایگاه نگهداری سرشاخه و قلمه گیری 
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بعــد از تحویــل سرشــاخه ها، عملکــرد ســریع سیســتم کــه در واقــع نیــاز بــه یــک برنامــه حســاب شــده 
دارد از مهمتریــن مــوارد بشــمار مــی رود و در ایــن بیــن ســرعت عمــل در قلمــه گیــری از تمامــی مــوارد 
دیگــر دارای اهمیــت بیشــتری اســت. در همیــن راســتا کلیــه لــوازم و ادوات مــورد نیــاز از قبیــل جایــگاه 
ــاده شــود.  ــه و آم ــل از رســیدن ســر شــاخه ها تهی ــد قب ــده و ... بای ــی کنن ــواد ضــد عفون کار، قیچــی، م
کلیــه لــوازم کار و حتــی لبــاس کار کارگــران بایــد کامــًا تمیــز شــده  حتــی ضــد عفونــی گــردد. کلیــه 
کارگــران نیــز قبــل از کار بایــد دســت های خــود را کامــًا بــا مــواد ضدعفونــی کننــده ضدعفونــی کننــد. 
سرشــاخه ها بایــد بــه انــدازه میــزان مصــرف هــر چنــد ســاعت یکبــار در اختیــار فــرد قلمه گیــر قــرار داده 

شــود، تــا از خشــک شــدن و از بیــن رفتــن سرشــاخه ها جلوگیــری گــردد.

مرحله قلمه گیری 

*  کــف زمیــن بهتــر اســت ســیمان شــده باشــد در غیــر اینصــورت می تــوان بــه انــدازه کافــی از پوشــش 
پاســتیکی اســتفاده و عمــل ضــد عفونــی کــردن را بــروی آن انجــام داد.

* محــل نگهــداری بایــد مســقف بــوده و از تابــش نــور خورشــید بــدور باشــد. در صورتیکــه زمــان نگهــداری 
ــرار داده و  ــی شــده ق ــر روی آنهــا یــک پاســتیک ضــد عفون ــوان ب ــی اســت مــی ت ـر شــاخه ها طوالن

ــد ســاعت بایـ ــر چن ــه در اینصــورت ه ــود. البت ــی شــده اســپری نم ــروی ســر شــاخه آب ضــد عفون ب
پاســتیک را جهــت انجــام تهویــه کنــار زد. در ایــن رابطــه اســتفاده از گونــی یــا کیســه بــه علــت اینکــه 

ــردد. ــه نمی گ ــد توصی ــا باش ــد قارچ ه ــرای رش ــبی ب ــط مناس ــد محی می توان

سـ
ـد 
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ــا  ــن0/6 ت ــری بی ــا قط ــه ب ــن قلم بهتری
1 ســانتی متــر اســت. طــول قلمــه نیــز 
ــب  ــر مناس ــانتی مت ــا 20 س ــن 12 ت بی
مــی باشــد. کلیــه قلمــه هــا بعــد از 
ــه بایــد در بســتر  مرحلــه تیمــار بافاصل

ــوند  ــته ش ــت کاش کش
اجــرای  در  عمــل  ســرعت   : نکتــه 
ــه پــس از قلمــه  ــات نشــاء بافاصل عملی
گیــری بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد.

تیمار کردن قلمه ها شامل دو مرحله بسیار مهم می باشد 
*مرحلــه ضــد عفونــی قلمــه : پــس از دســته بنــدی قلمه هــا، آنهــا را در درون ظرفــی کــه حــاوی مــاده 
ضدعفونی کننــده می باشــد غوطــه ور و ســپس آنهــا را خــارج نماییــد. قلمه هــا را درون یــک ســبد ریختــه 

تــا آب آنهــا خــارج شــود. در هنــگام دســته بندی جهــت قــرار گرفتــن قلمه هــا بســیار مهــم اســت.
* مرحلــه هورمون زنــی: قســمت تحتانــی 
قلمــه را در هورمــون ریشــه زایی بــا رقــت 
و بــه مــدت مناســب قــرار مــی دهنــد. 
مهمتریــن ترکیبــات ریشــه زا اینــول بوتیریــک 
ــتند.  ــید هس ــتیک اس ــن اس ــید  و نفتالی اس
ــورت  ــه ص ــات ب ــن ترکیب ــاری ای ــکل تج ش
ــا  ــتفاده از آنه ــورت اس ــت و در ص ــودر اس پ
بایــد قســمت پاییــن قلمــه هــا را در گــرد فــرو 
ــده  ــه ســطح بری ــودر ب ــداری از پ ــا مق ــرد ت ب

مرحله رتبه بندی قلمه ها 

 مرحله تیمار کردن قلمه ها 
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ــی  ــن منظــور ضدعفون ــه ای ــًا ب ــه قب ــه بســترهایی ک ــد ب ــا بای ــار ، قلمه ه ــه تیم ــد از مرحل ــه بع بافاصل
شــده اســت منتقــل گردنــد. در ضمــن هــر فــردی کــه وارد ســوله مــادر می شــود بایــد از کفــش و لبــاس 
ضــد عفونــی شــده و یــا حتــی االمــکان تمیــز اســتفاده نمایــد. دســتهای فــرد نشــاء کننــده بایــد کامــًا 

تمیــز باشــد. فاصلــه قلمــه هــا 
ــر آن در  ــوع و قط ــه ن ــته ب بس
داخــل بســتر نبایــد کمتــر از 2 

ــد. ــانتی متر باش س
ــا  ــتن قلمه ه ــوب نگه داش  مرط
حــرارت  درجــه  بــا  همــراه 
پائیــن طــی کلیــه مراحــل قبل 
توانایــی  در حفــظ  نشــاء،  از 
ــر  ریشــه زائی قلمــه بســیار موث

ــت. اس

مرحله انتقال قلمه به داخل بستر 

شــده ســاقه بچســبد. چنانچــه از تنظیم کننــدگان رشــد اســتفاده مــی شــود بایــد غلظــت تنطیم کننــده 
ــرار داده  ــه مــدت 24 ســاعت درون آن ق ــا را ب ــن قلمه ه ــه پایی ــون ک ــا 200 قســمت در میلی ــن 20 ت بی
ــت 500  ــا غلظ ــدگان رش ب ــد. در تنظیم کنن ــرار می دهن ــی ق ــه زای ــط ریش ــگ در محی ــپس بی درن و س
تــا 1000 قســمت در میلیــون نیــز برحســب گونــه ای کــه بــکار مــی رود  می تــوان بهــره جســت در ایــن 
ــرده و ســپس در محیــط ریشــه زایی قــرار  ــه مــدت 5 ثانیــه در محلــول فــرو ب مــورد پاییــن قلمه هــا را ب

ــد. مــی دهن


