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   چكيده

. خزر است يايدراروپا، آسياي صغير، شمال آفريقا و قسمتي از سواحل ) .Taxus baccata L(منطقه انتشار گونه سرخدار 
و  يصنعت يها هاز گون يكيد و يرو مي يعيطور طب بهالن يگ يران است كه در جنگلهايان ابرگ سوزنيگونه  4از  يكيسرخدار 

آن مختل و در معرض انهدام قرار  ي، زادآوريعيطب يشگاههايورب يو تخر يتوجه يل بيدل بهاست كه  ياهيشمند گارز ييدارو
الن، يلمبرا گيق قلمه در محل نهالستان پين گونه از طرياد ايازد ير سن قلمه و نوع خاك در روشهايتأث يبررس براي. گرفته است

ر متقابل يتأث(ت پالت ياسپل يروش آمار  بهشرقي  49˚ 4َ 14˝ييايول جغرافو طشمالي  37˚ 35َ 12˝ييايمشخصات عرض جغراف
دو ساله و  يها هشده و شاخ يسال قبل خشب يها ه، شاخيحاصل از رشد جار يها هقلم يمار اصليت :كه عبارتند از) عوامل

در قلمه و  15مار يهر ت رده و عناصر متفاوت تخي، خاك آميلوم ينوع خاك شامل لوم، شن خالص، شن 4، يفرع يمارهايت
درصد،  5در سطح  يمارها از نظر آماريدر ت كه دنده ميج نشان ينتا. در آمدمرحله اجراء  بهقلمه در سه تكرار  540 مجموع

%)  2/82(شن خالص  يمار فرعيكساله با تي يشاخه خشب يمار اصليت بهمربوط  ييزا شهير ن درصديشتريدار بوده و ب يتفاوت معن
  . باشد يم) %5/15(خته با عناصر متفاوت يو خاك آم%) 3/13( يا خاك لوميكسال يش از يمار قلمه بيت بهدرصد مربوط  نيو كمتر
  

  .اديازد ،خاك ،سن ،قلمه ،سرخدار: يديكل يها هواژ
 

  مقدمه
اروپا، ) .Taxus baccata L(منطقه انتشار سرخدار 

 ياياز سواحل در يو قسمت اقير، شمال آفريصغ يايآس
 يدارا) .Taxus baccata L( يسرخدار معمول .زر استخ

 جنس 4از  يكي و) 1377، ييپوربابا(است  ياديعمر ز
كه در ) و سرخدار نوش ،ن، ارسيزرب(ان است برگ سوزني
). 1352، يثابت(ند يرو مي يعيطور طب بهالن يگ يجنگلها

كاران و  چوب سرخدار مورد پسند منبت يكل طور به
است و ) تهيسياالست(نرمش  يدارا مجسمه سازان است و

مناسب است  يل كمانيا وسايساختن اتاق و  يبرا
تاكسول  ميايييل داشتن ماده شيدل بهو  )1363ر، يجوانش(

از انواع سرطانها دارد  يدر درمان بعض ياديت زيكه اهم

 يا ژهيت وياهم ييارزش دارو با يها هگون از يكيعنوان  به
 يل بيدل به. است ناهايند گر ارزشمياز ذخا يكيدارد و 
ه در معرض انهدام قرار يرو يب يهايبردار بهره و يتوجه

محسوب و  ير جنگليذخا ءجز 1371گرفته و در سال 
و همكاران،  ينيحس(قطع آن ممنوع اعالم شده است 

قات انجام شده سرخدار در يتحق اساسبر ).1380
 اه رودبار و افراتخته در مازندران دريس يشگاههايرو

 ؛)1364 ،يو لسان يبيحب(اشكوب غالب قرار دارد 
ك يگونه سرخدار كه  يبرا ين ساختاريكه چن يدرحال

شگاه ياز عدم تعادل رو تياكه است حيسا به گونه بردبار 
مطالعات، براساس . باشد يانگر انقراض آن ميو ب دارد

الن يدرفك گ يسرخدار در منطقه جنگل يعيطب يزادآور
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. ك نهال سرخدار وجود دارديباً يتقرمترمربع  10در هر 
ن گونه، مطلوب يا يعيات طبيد حياز تجد يتين وضعيچن
 ،يشتر پور وسفيو  يشاهراج يرستم(رسد  ينم نظر به

له بذر و در مورد يوس بهاد سرخدار يازد). 1381
وند است كه معموالً يق قلمه و پيآن از طر يواتورهايكولت

. شود يمانجام  يشن يابستره يرو برور يدر مرداد و شهر
از ماسه و تورب  يماه در مخلوط يكه در د ييها هقلم

  ).1363ر، يجوانش(دهند  يشه ميشوند بهتر ر ميكاشته 
Hulme (1996) را تحت ات سرخدار يد حيتجد

در  آن را شگاهيت رويت بذر و وضعيط چرا، وضعيشرا
 .س مورد مطالعه قرار داده استيچهار نقطه در انگل

)Garanovich (1994 كردن  دار ريشه يكه برا نشان داد
ا يتابستانه (و نوع قلمه سرخدار اندازه قلمه  يها هقلم

د مورد توجه قرار يمورد استفاده با يو هورمونها )زمستانه
ل يدل بهوند ير از راه پيسه با تكثير با قلمه در مقايتكث. رديگ

ح در اصالگردد  ميز حفظ يق نين طريدر ا كه يساختار ژن
ر با يبرخوردار است، در تكث يرشتيدرختان از ارزش ب

ه يا برگ را از پايشه و ياز شاخه، ساقه، ر يقلمه قسمت
 يروش كه كنند ميدار  شهيط مناسب ريجدا و در مح يمادر
توان  مي ها هن قلمياز راه كاشت ا. ع و ساده استيسر
نه ين زميدر ا ياديز يكشورها. احداث باغ بذر پرداخت به
از راه  خواهد ميكه كنند از جمله كشور سوئد  مير كا

ن روش در ياستفاده از ا. رسدد انبوه بيتول بهكشت قلمه 
ب شده يآن تخر ياز جنگلها يعيكه سطح وسكشور ما 
درصد گونه  40تا  30در كشور آلمان . است ياست، الزام

ن كشور يادر در مجموع . شود ميد ينوئل از راه قلمه تول
 يها هون نهال در گلخانيليك ميحدود ساالنه در 

هر نهال حاصل نه يهز. شود ميد ياز راه قلمه تول يكيپالست
. است يبازكاشت يدرصد كمتر از نهالها 25تا  20از قلمه 

 Pinus يها هو گونيه انتاريدر كشور كانادا در ناح

mariana  وPinus banksiana شود  ميه ياز راه قلمه ته
تنها از گونه . موفق بوده استدرصد  90در حدود كه 

Pinus mariana ديون نهال در سال توليليم ميحدود ن 

در چهار منطقه  ).1373ن، يرباديو م يدستمالچ(شود  مي
و  يعيات طبيد حيدر سواحل انگلستان، تجد

ش يرو يمختلف برا ياهان علفيكه گ ييتهايمحدود
 فتهگرند مورد مطالعه قرار ينما يجاد ميسرخدار ا هايبذر

س، راش، يزبان گنجشك، ت انندم ييها و گسترش گونه
درصد  6در گرتاجورج انگلستان در رابطه با  افرا و فندق

 سرخدار، مؤثر گزارش شده يهاش سبز شدن بذريافزا
ر يتكث موردن مطالعه در يبنابرا. (Hulme, 1996) است

 ييايت احيرياعمال مد برايسرخدار ) قلمه(با  يجنس ريغ
نه يانقرض با حداقل هز  بهب شده گونه رو يخرت يجنگلها

  . ت استيحائز اهم يكير ژنتيمنظور حفظ ذخا بهد يتول
  

  مواد و روشها 
  مواد
  طرح يمحل اجرا يي اکولوژيکهايژگيو

را واقع در ــلمبينهالستان پ ،طرح يراــل اجــمح
ول ـا طـالن بيوانشهر گـرستان رضـسر شه پره

 37ْ 12َ35 ًييايعرض جغراف و يشرق 49ْ 14َ4ًييايجغراف
. باشد مي متر 20ا حدود يو ارتفاع از سطح در يشمال

م يستگاه اقليبا استفاده از آمار ا ييآب و هوا يهايژگيو
ها ين بارندگيانگيم يرهايمتغ) نهالستان(لمبرا يپ يشناس

ن يانگي، م1/18حداكثر  ين دمايانگيمتر، ميليم 1663
 يو تعداد روزها 1/14ن دما يانگي، م1/10حداقل دما 

ده يگرد  بهساله محاس 10ك دوره ي يروز، برا 18خبندان ي
ستگاه يساله ا 10 يل بارندگيه و تحليتجز. است

شتر يبخش بكه دهد  مينشان ) نهالستان(لمبرا يپ يهواشناس
ن يور، مهر و آبان و كمتريشهر يدر فاصله ماهها يبارندگ

. باشد مير يبهشت و تين، ارديفرورد ين در ماههاآ
ر و مرداد ماه و حداقل آن در ين حداكثر دما در تيهمچن

روش آمبرژه با  بهم منطقه ياقل. است دو اسفن يبهمن، د
و حداقل درجه ) Q(ستگاه يا ر رطوبتياستفاده از مقاد

ماه سال و حداكثر درجه حرارت در ن يحرارت در سردتر
         . مرطوب قرار دارد يليم خين ماه سال در اقليگرمتر
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درخت سرخدار  يعيشگاه طبيرو يکياکولوژ يهايژگيو
   يريگ مورد قلمه

سرا،  بهدر منطقه خط يريگ درخت سرخدار مورد قلمه
عنوان  هبنون ب يالن و در روستايشهرستان تالش استان گ

 طول ك درخت مقدس كهنسال و با مشخصاتي
  10َ 38ً ييايو عرض جغراف يشرق 48ْ  20َ 40ًييايجغراف

نه يمتر و قطر برابر س 600، ارتفاع منطقه حدود يشمال 38ْ
 يبيمتر و با سن تقر 22ارتفاع آن  ،متريسانت 110درخت 

ب نسبتاً تند و با يبا ش يسال، در قسمت دامنه جنوب 700
اه يس  بهل يمتما يا رنگ قهوه  به يا ماسه ينوع خاك شن
  . ده استيواقع گرد يجنگل يها هر گونيهمراه با سا

  
  شهارو

ق ياز طر) .Taxus baccata L(اد سرخدار يازد براي
در نهالستان  15/10/1379خ يدر تار يبررسن يا ،قلمه

فرم سرخدار  ه خوشيك پاي. در آمد راءمرحله اج بهلمبرا يپ
از  يمتر 600سرا و در ارتفاع  بهنر در منطقه بنون خط

درختان  ريسا  بهنسبت  يكيا كه از نظر مورفولوژيسطح در
 يابيمنظور دست به. ات برتري را داشته، انتخاب گرديدصف
 يروش آمار  بهب خاك و سن قلمه ين تركيبهتر  به

مار يت :كه عبارتند از) عوامل ر متقابليتأث(ت پالت ياسپل
حاصل از رشد  يها هنوع شامل قلم 3مار قلمه ي، تياصل

سال قبل  يها هحاصل از رشد شاخ يها ه، قلميسال جار
مار يحاصل از رشد دو سال قبل و ت يها هقلمشده،  يخشب

نوع خاك شامل لوم، شن خالص،  4مار خاك يت يفرع
خته از عناصر متفاوت و در هر يو خاك آم يلوم -يشن

در  يمتريسانت 20تا  10قلمه حدود  45) ماريت(كرت 
متر و در هر يسانت 15×15ابعاد  به يكيداخل گلدان پالست

قلمه در سه تكرار  540 در مجموعقلمه و  15گلدان 
كسال يبعد از گذشت . ديكشت گرد يتصادفصورت  هب

ده در يخشك يها هسرسبز و زنده شمارش و قلم يها هقلم
دند و با استفاده از نرم افزار يگلدان خارج و حذف گرد

SAS قرار گرفتند يل آماريه و تحليو تجز يابيمورد ارز .
ط يحفظ شرا كامل نهالها با ييشه زايدرصد ر يبررس براي

 ييشه زايو ر يش ارتفاعيرو ين بررسيموجود و همچن
 برايشه و طول نهالها ين طول ريو رابطه ب ها هكامل قلم

 يمورد آماربردار يسالگ 3در سن  ييجه نهاينت  بهدن يرس
ت يده بودند و قابليكامل رس ييزا شهير  بهكه  ييها هو قلم

ابعاد   به ييدر تك گلدانها اند هكشت در عرصه را داشت
خته از عناصر متفاوت يمتر و در خاك آميسانت 20×20

ا هشين آزمايحاصل از ا ييج نهاينتا  بهدند و يكشت گرد
  . پردازش شد
  

  جينتا
كساله مرحله يحاصل ج ينتا ،در مرحله نخست

 يروش آمار  به ها هل داديه و تحليو تجز ها هقلم ييزا شهير
  .  ستاارائه شده  1ت پالت در جدول ياسپل

 
 ب خاك و نوع قلمه گونه سرخداريانس تركيه واريتجز -1جدول 

  منابع تغييرات
درجه آزادي

)df( 

 مجموع مربعات
)SS( 

  ميانگين مربعات
  )MS(  

F  Prob> F  

  ns ۷۸/۰  ۴۳۴۸/۰  ۱۹۴۴/۰ ۳۸۸۸/۰ ۲ بلوك

  ۰۰۰۱/۰  ۹۶/۱۷۶*  ۴۴۴۴/۴۰ ۸۸۸۸/۸۰ ۲  قلمه تيمار اصلي

  ۰۰۰۱/۰  ۰۸/۵۵۰*  ۶۲۹۶/۱۲۳ ۸۸۸۸/۳۷۰ ۳  خاك تيمار فرعي

  ۰۰۰/۱۰  ۰۰/۲۹*  ۵۱۸۵/۱ ۱۱۱۱/۳۹ ۶ اثر متقابل

  ‐‐‐   ‐‐‐   ‐‐‐  ‐‐‐ ۱۳ كل

ns :  ،درصد معني دار است ۵اختالف در سطح   :*تفاوت معني دار نيست  .  
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مربوط  ها هي قلمزاي بيشترين درصد ريشه 2بق جدول ط
كمترين تيمار شن خالص با تيمار قلمه خشبي يكساله و  به

با ) عناصر متفاوت(تيمار خاك مخلوط   بهدرصد مربوط 
 .باشد مي تيمار قلمه بيش از يكسال

كه در  (B)و بيش از يكسال  (A)هاي يكساله  قلمه
تيمار شن خالص نتايج خوبي داده بودند مورد آزمون قرار 

  .گرفتند

  
  سالگي سرخدار در يكرابطه بين نوع خاك و سن قلمه در ميزان درصد ريشه زايي  -2جدول 

  

  تيمار قلمه
 مخلوط

 )بافت آميخته(
  ميانگين  شني ‐لومي  شن لومي  شن خالص

  ۴۰  ۸/۵۷  ۷/۲۶ ۵/۵۵ ۲۰ هاي حاصل از رشد سال جاري درختقلمه

  ۱/۶۲  ۹/۷۹  ۴/۴۴ ۲/۸۲ ۲/۴۲  قلمه يكساله

  ۲/۳۷  ۵/۵۵  ۳/۱۳ ۴/۶۴ ۵/۱۵  قلمه بيش از يكساله

  ۴/۴۶  ۴/۶۴  ۱/۲۸ ۳/۶۷ ۹/۲۵ ميانگين

  

  
مقايسه ميانگين تأثير قلمه  4و  3جدولهاي  با توجه به

و نوع خاك در موفقيت ازدياد گونه سرخدار و اختالف 
  .دسته بندي شدند Bو  Aدر دو گروه 

  
شده گونه  دار ريشه يها هن تعداد قلميانگيسه ميمقا -3جدول 
قلمه خشبي يكساله در تيمار (  Aگروه ) آزمون دانكن(  سرخدار

  )خالص شن
Aآزمون دانكن ميانگين  تعداد 

۲ ۱۲  ۳/۹ a

۳ ۱۲  ۳/۶ b 

۱ ۱۲  ۳/۶ b 

  
 شده گونه سرخدار دار ريشهي ها هسه ميانگين قلميمقا -4جدول

قلمه بيش از يكسال درتيمار شن ( Bگروه ) آزمون دانكن(
  )خالص

B آزمون دانكن ميانگين  تعداد 

۲ ۹  ۱/۱۱ a

۴ ۹  ۷/۹ b 
۳ ۹  ۲/۴ c 
۱ ۹  ۹/۳ c 

  يسالگ ۳نهالها در سن  يج درصد زنده مانينتا
كه سبز شده ) درصد 2/61(قلمه  335از مجموع 

) درصد29(ريشه زايي كامل رسيدند   بهقلمه  155بودند، 
 يمارهايقلمه مختلف كاشته شده در ت 540و از مجموع 

ت استقرار در يكه قابل يسالگ 3متفاوت خاك در سن 
از خود نشان  يمان درصد زنده 29كاشت را داشتند، عرصه 

مختلف خاك و قلمه،  يآزمونها  بهبا توجه . داده است
ساير . دست آمد هب متريسانت 2/34ن ارتفاع نهالها، يانگيم

 ارائه شده 1و شكل  5در جدول  مشخصات كمي نهالها
  . است

دار  گيريهاي رويش ارتفاعي نهالهاي ريشه نتيجه اندازه
عرصه كاشت را داشتند در جدول   شده كه قابليت انتقال به

  . آمده است 6
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  عرصه كاشت به ساله سرخدار قابل انتقال  3اصله نهال  155گيري ارتفاع  نتايج اندازه -6جدول 
  اف معيارانحر  )سانتيمتر(ميانگين ارتفاع   دامنه  )سانتيمتر(حداکثر ارتفاع  )سانتيمتر(  حداقل ارتفاع

١٢ ۸۴  ۷۲  ۲۳۴  ۶/۱۰  

  

  بحث 
مهم و با ارزش  يها هاد گونيازد يروشهاباره مطالعه در

 يها هيپا يق قلمه كه صفات ژنياز طرژه يو هب يجنگل
در جهت  ياساس ياز گامها يكيگردد  ميمنتقل  يمادر

حال در . باشد مي يجنگل يها هحفاظت و توسعه گون
ت يران در اثر فعالياسرخدار  يشگاههايشتر رويحاضر ب

دچار اختالل  يكيو بهم خوردن تعادل اكولوژ يانسان
از  يمطالعات انجام شده در بعضبا . استده يگرد
، يركانيه يسرخدار در شرق جنگلها يشگاههايرو

منطقه  يل عمق كم خاك و خشكيدل بهمشخص شده كه 

 يآثار در عملسرخدار با مشكل مواجه شده و  يزادآور
 .)1364، يو لسان يبيحب(خورد  يچشم نم به ياز زادآور
طور  بهسرخدار  يشگاههايروكه افت يتوان در يم بنابراين

ن يهمچن .قرار گرفته است يدر معرض نابود يجد
شگاه  واز و يگونه سرخدار در دو رو يزادآور يبررس

در جنگل  يعيطب يزان زادآوريدهد كه م ميافراتخته نشان 
ن يافت كه ايتوان در يست و مار نامناسب ايافراتخته بس

كه در  يطور بهدور اتفاق افتاده است،  يت از سالهايوضع
اصله نهال در هر  10، كمتر از يمتريسانت 10 يطبقه قطر

ن مطلب است كه يا يايگو ن موضوعيا .هكتار وجود دارد



 ).Taxus baccata L(بررسي تأثير قلمه و نوع خاك در موفقيت ازدياد سرخدار   174

با اشكال روبرو  يعيطب يسال قبل استقرار زادآور صداز 
سرخدار هر دو سال  يطرف از). 1378، يلسان(بوده است 

در روش ). 1363ر، يجوانش( دارد فراوان يبذرده بار كي
عتر و در يسه با بذر سريش نهالها در مقايرو ،ر با قلمهيتكث

 يها هيات پايبا حفظ صددرصد خصوص يتر زمان كوتاه
گر يد ياز سو .عرصه كاشت انتقال داد بهتوان  يم يمادر

 يكيوان اكولوژمهم ت يشاخصها مناسب از يزادآور
ج نشان ينتا ).1380حسيني و همكاران، ( استشگاه يرو
تخته و اشگاه افريگونه فوق در دو رو هايبذركه دهد  يم

مشكل موجود در  بلكه ه نداردياز نظر قوه نام يواز مشكل
، يلسان(شگاه است يدر ارتباط با رو يراه استقرار زادآور

متر  10 الن در هريفك گدر يدر منطقه جنگل .)1378
شتر نهالها يك نهال سرخدار وجود دارد و بيباً يمربع تقر

كه درصد  يطور به ،و اغلب شاخه زاد هستند ير جنسيغ
 3/47دانه زاد  يدرصد و نهالها 7/52شاخه زاد  ينهالها

، يرشت پور وسفي و يشاهراج يرستم(است  درصد بوده
مسئله كمبود زادآوري و تعداد كم در طبقات ). 1381
ي پايين و تجمع بيشتر تعداد درختان در قطرهاي قطر

نيز در ساير مطالعات  نه آراموپمياني در منطقه افراتخته و 
). Sagheb-Talebi & Lessani, 2001(ارائه شده است 

نمايند كه زادآوري مناسب در مناطق با نور و  آنها اشاره مي
 يايگو دهيپدن يا. شود رطوبت مناسب مشاهده مي

 ير جنسير غيشگاه بوده و ضرورت تكثيرو ديب شديتخر
جهت  يمادر يها هيپا يكيحفظ صفات ژنت ين گونه برايا

 يرجنسير غيدر تكث. است يشگاه اصلياستقرار بهتر در رو
عرصه   بهانتقال  برايها  قلمه يمان درصد زنده 29با ) قلمه(

ت يريدر مد يزير برنامه براي يجه نسبتاً مطلوبيكاشت نت
. باشد ميسرخدار در شمال كشور  يشگاههايرو يياياح

 ييزا شهيخاك در رب يجه تركينت  به يابين دستيهمچن
ن نوع خاك كه يق  بهترين تحقيكه در ا ها هشتر قلميب
ن تعداد را در برداشته است، شن خالص با يشتريب

بوده است  اند هشد يخشب يكساله كه كمي يها هقلم
 يعدم زادآور موانع و مشكالت موجود در). 2جدول (

ت يسرخدار و اهم يشگاههايرو يبهايرغم تخر به يعيطب
، يع چوبيو صنا يين گونه در بخش دارويا ياقتصاد
ن ياز ا يكياء مجدد آن وجود دارد كه ياح يبرا ييراهها

  .باشد مينه ين هزير با قلمه و با كمتريراهها تكث
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Abstract 
 
Yew is one of 4 conifer species which is distributed and endangered in the northern forest of Iran. In 

order to study the effect of cutting and bed soil in nursery on success of vegetative propagation of Yew, 
two different kinds of cuttings (one and two years twigs) and four different soils (loam, sand, sandy loam 
and mixed soil) were used. A total of 540 cuttings, containing 15 cuttings in each treatment were studied. 
Results showed that there was a significant difference between treatments at level of 5%. The highest rate 
of rooted cuttings (82.2%) was observed within one year old woody cuttings in pure sand bed, while the 
lowest rate (13.3%) was observed within older cutting in loam bed.  
    
Key words: Yew, cutting, age, soil, propagation. 


