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  دهيچك

 در قسمت ويژه هي جنگل برزهار مييب و تغرويه از عوامل تخري قاچاق چوب، آتش سوزي، برداشت بي چراي مفرط دام،
لي ارتفاعي سازگار مي باشد به دليل عدم چراي كس كه با اراضي جنگير بومي از جمله الريهاي غ كاشت گونه. فوقاني آن است

اني در يل ناشناخته بودنش كمك شاي جنگل به دلاناشتن اثرات رواني بر ساكنت آن به علت دآن توسط دام و همچنين مصوني
د نهال در داخل كشور ياز براي تولبذر مورد نيكه  يياز آن جا .ب شده ارتفاعي مي كندياعاده پوشش جنگلي در اراضي تخر

ر ارتفاعات، سازمان جنگلها و مراتع در بخش اجرا براي توسعه جنگل د ،باشد يميادي نه ز مستلزم هزي خريد آنوجود ندارد و
ي كه مدت يها روشاستفاده از كه  طوري  به،باشد ادي مواجه ميي و تنگناهاي زن درخت با چالشهاين بذر اينه تاميكشور در زم

مدت وندي در ير پيوند شده نسبت به درختان غيدرختان پ.  الزامي است،از را در داخل كاهش دهديابي به بذر مورد نيزمان دست
ابي به بذر فراوان و ارزان يت متمركز امكان دستيريوندي با توجه به مدي بذر پياه احداث باغ.روند مي بذربه تري  زمان كوتاه

وند و يخ مناسب پيكس با توجه به دو عامل تاريوند الريت در پين بررسي چگونگي حصول موفقي بنابرا.آورد مت را فراهم مييق
و اثر % 1وندك در سطح احتمال يوند و قطر پيخ پي تارج حاصلبراساس نتاي. ظر قرار گرفتمد نق ين تحقيوندك در ايقطر پ

 بر اساس ،)اسفند ماه( ونديخ پين تارين بهتريبنابرا. باشند دار مي معني% 5وندك در سطح احتمال يخ پيوند در قطر پيمتقابل تار
وندك در خواب هستند و يه شروع به تورم نموده و جوانه هاي پيهاي پا  زماني است كه جوانه،وندكيه و پيشي پايت رويفعال
براي ويژه   به مورد استفاده كارشناسان بخش اجراتواند نتايج اين بررسي مي .شود ه مييمتر توصيلي م2ش از يوندك بين قطر پيبهتر

  .رد قرار گياحداث باغ بذر
  

  .وندكيوند، قطر پيخ پيوند، تاريكس، پيالر: دييواژه هاي كل

  

  مقدمه 

يكي از مشكالتي كه در ساليان گذشته جنگلها با آن 
روبرو بوده اند اين است كه روند برداشت و تخريب با 

 صورت گرفته و حياتسرعت بيشتري نسبت به تجديد 
 .در نتيجه كيفيت و كميت جنگلها سير نزولي پيدا كرده اند

عالوه بر اين مرز فوقاني جنگلها نيز مورد تخريب قرار 
  . استيافتهتر از حد طبيعي آن كاهش  رفته و به پائينگ

اي ي در احاي ه گونه هايي كه نقش برجستهاز جمل
الريكس نام جنس توان از  كند مي  ايفا ميي شمالجنگلها

الريكس داراي خصوصيات مثبتي از جمله سرعت . برد
رشد باال، دامنه گسترده ارتفاعي مناسب براي رشد 

بي براي توسعه آن در مناطق ارتفاعي باشد و گزينه مناس مي
 اين گونه از عالوه ه ب.باشد ميبه منظور توسعه جنگل 

طريق بذر به راحتي قابل تكثير است و تجربه زيادي در 
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از جمله مشكالتي كه . رابطه با توليد نهال آن وجود دارد
از آن . است اين گونه وجود دارد تهيه بذر آن مورددر 

ي بذرده اين گونه در داخل كشور ها پايهجايي كه تعداد 
، نياز به واردات آن از )1374، نام بي( بسيار كم است
ورو به ازاء ي 450( مت باالي آني رغم ق بهكشورهاي ديگر

. براي توليد نهال امري ضروري است) لوگرميهر ك
از يوندي، بذر مورد نين در صورت احداث باغ بذر پيبنابرا

  . ه نموديتري ته ارزانار يمت بسيتوان با ق را مي
   3 گونه است كه 10 الريكس داراي جنس

   گونه ديگر آن 7گونه آن بومي آمريكاي شمالي و 
   1380زارع،( باشند ميبومي اروپا و آسيا 

 Markwardt & Wilson, 1935; .( الريكس داراي هرس
 سست و هاي شاخهطبيعي بوده و در هنگام تنك كردن 

اي آن نسبتاً عميق  ستم ريشهسي .گردد ميمرده آن حذف 
 است و به عنوان بادشكن مورد توجه است

)Anonymous, 2005(.  
اين . هاي مهم ارتفاعي است الريكس يكي از گونه

هاي بسيار ارزشمند هم از نظرسرعت  گونه يكي از گونه
و هم از نظر دوام چوب )  برابر سرعت رشد بلوط6(رشد 

به غير (ي برگان چوب آن نسبت به ساير سوزن. آن است
. بسيار سخت تر، قوي تر و با دوام تر است) از سرخدار

دوام زياد آن باعث شده كه استفاده آن در معادن و ساخت 
به دليل مقاومت آن به كرم . مسير راه آهن زياد گردد

. چوب خوار براي ساخت لوازم منزل بسيار مناسب است
زياد از آن جايي كه سرعت رشد اين گونه مانند توس 

  است به عنوان گونه پرستار براي ساير گونه هاي كند 
 گيرد مي رشد مانند بلوط و راش مورد استفاده قرار

)White, 2004(.  الريكس داراي ارزش كاشت براي
ن گونه ياد ايرا سرعت رشد زي ز، آتش استجلوگيري از

جه يپوشش علفي كف جنگل شده و در نتمانع از رشد 
ها را كاهش  ن پوششيز اخطر آتش سوزي ناشي ا

اي پيشاهنگ  الريكس گونه). Anonymous 2005,(دهد مي
يخبندان و باد شديد ايستادگي  در مقابل ،و نورپسند بوده

 تا 800از ارتفاع . دهد مياي را ترجيح   و اقليم قارهكند مي
 متري و در نواحي شمالي تر در ارتفاعات پايين تر 2500

  ).Owens, 1995( استقرار دارد
براي حفاظت از آبخيز و الريكس هاي  گونهاكثر 

 شوند استفاده مي زيبايي در فضاي سبز برايبعضي از آنها 
)White, 2004(، ه الوار، يچوب آن با ارزش بوده و در ته
 ،ري، پاركتيهاي ساختماني، كشتي سازي، روكش گريت

  ).1380زارع، ( كاربرد دارد مبل سازي  وكفپوش
رون به صرفه براي تهيه بذر در يكي از راههاي مق

عمل . كوتاه مدت استفاده از درختان پيوند شده است
 سال 4 تا 3 سال به 12 از  راپيوند باردهي در الريكس

 در صورتي كه به توان از درختان بنابراين. دهد كاهش مي
ي ها پايه و آنها را بر روي هبارده موجود پيوندك تهيه نمود

توان به توليد بذر به ميزان مورد  مي ساله پيوند كرد 3 تا 2
د بذر ي براي تولاًطبع .)Wright, 1976( نياز اميدوار بود
وند كه زمان بلوغ و كه گذشته از عمل پيضرورت دارد 
طي يط محي كاهش مي دهد شراراشي يشروع دوره زا

وند شده به منظور دسترسي ي براي درختان پ رامناسبي
از رشد از جمله يد نن درختان به عوامل موريآسان ا

احداث باغ بذر امكان . فراهم نموديي رطوبت و مواد غذا
 بذر د انبوه، مكرر و ارزاني تولرا در موردت مطلوب يريمد

  .سازد سر ميوند شده مييتوسط درختان پ
و تسريع در بلوغ  ونديد استفاده از پياز جمله فوا

 .تاسگيري  هاي دورگ در برنامه نهالها زايشي شروع دورة
ط مخروي جوان، توليد نهالهاپيوند درختان بارده بر روي 

 تسريع نموده و در مدت زمان ها پايهو بذر را بر روي اين 
  توان به توليد انبوه بذر و ميوه  تري مي كوتاه
هاي  ه گلدهي در پاي.)Hartmann  et al., 1990( رسيد

   )Larix laricina( كس در تاماراكيوند شده الريپ
 كس ژاپني گزارش شده استيابر در الرچهار بر

(Greenwood & Eysteisson, 1990).  

رفولوژيكي و و بر روي خصوصيات موندكيسن پاثر 
عالوه بيان دو ژن مربوط به فتوسنتز در رشد  هفتوسنتزي، ب
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 .Sherman et al توسطLarix laricina   و نمو برگهاي

 ر پيوندك د سن اثر همچنين .شده است تشريح (1990)

Larix laricina بر روي ارتفاع، قطر، محتويات كلروفيل 
 انجام با هاي گرفته شده دهي قلمه برگي و قابليت ريشه

هايي از درختاني با سنين متفاوت بر روي  پيوند با پيوندك
است  گرفته ساله مورد آزمون قرار 2ي ها پايه

(Greenwood et al., 1989).  
ته در منابع موجود هاي صورت گرف با توجه به بررسي

 بر مبنيگونه اطالعاتي  چيدر داخل و خارج از كشور ه
ت يزان موفقيوند بر ميخ پيوندك و تاريمطالعه اثرات قطر پ

ن موضوع نشانه يمد كه اايكس بدست نيوند در الريعمل پ
ن بار صورت گرفته ين بررسي براي اوليآن است كه ا

استفاده از  هدف از اين بررسي نيز مطالعه امكان .است
منظور تسريع در عمل  شيوه پيوند زني در الريكس به

  .دهي بوده است بذر
  

  هاروش مواد و

  مواد

 ،عنوان پيوندك همواد مورد استفاده در اين تحقيق ب
 يك ساله جمع آوري شده از درختان بارده هاي شاخه

اين مواد بر اساس . بودندالريكس در نهالستان كالردشت 
. شدند تقسيم ميليمترمتر وبيشتر از دو قطر به دو گروه ك

 در سه تاريخ متفاوت بر اساس زمان بندي طرح ها پيوندك
ي مورد استفاده در اين تحقيق ها پايه. شدندآوري  جمع

 ساله الريكس اروپايي با قطر يقه نيم تا 3نهالهاي گلداني 
 ازيل مورد نيوسا .بودند  اصله480 به تعداد سانتيمتريك 

چي يوند و قيوند، نخ و چسب پي چاقوي پونديپبراي 
محل انجام تحقيق گلخانه شخصي در  .بودند باغباني

 و 1383سادات محله رامسر و زمان انجام پيوند اسفند 
ط ي رطوبت نسبي متوسط ماهانه مح.بود 1384فروردين 
ستگاه ند بر اساس اطالعات كسب شده از ايويدر زمان پ

  و 81ب ين به ترتيردهواشناسي رامسر در اسفند و فرو
  . درصد بود77

  هاروش

ها دو   پايه، انجام پيوندبراي ها پايهسازي  براي آماده
بنابراين . شدندهفته قبل از پيوند به گلخانه انتقال داده 

 2/1/84 ،25/12/83در سه نوبت در تاريخ هاي  نهالهاكليه 
 پايه در هر نوبت به داخل گلخانه 160به تعداد   9/1/84 و
 ها پايهپس از گذشت دو هفته از زمان انتقال  .تقل شدندمن

ها از  پيوندك . آغاز گرديدها پايهبه داخل گلخانه پيوند 
درختان الريكس در  ساله و در حال خواب  يكهاي شاخه

پس از جمع آوري . شدندنهالستان كالردشت جمع آوري 
 سانتيمتر 5-7يي به طول ها پيوندكشاخه ها ، آنها را به 

ي ها پيوندك .ندبود جوانه 3 تا 2 داراي شدند كهديل تب
بدست آمده بر اساس قطر متوسط به دو دسته كمتر و 

  .شدند تقسيم ميليمتر 2بيشتر از 
 شد يق از روش پيوند جانبي استفادهبراي اين تحق

بدين منظور براي آماده كردن پيوندك در . )1شكل (
 سانتيمتر 5/2قسمت پايين پيوندك برشي مورب به طول 

 متري سانتي10همچنين برروي پايه در ارتفاع . شدايجاد 
ا، برشي مورب به طول هپس از حذف سوزن ها وانشعاب

  .شد در جهت پايين ايجاد سانتيمتر 5/2
سپس پيوندك را در اين برش قرار داده و پس از 

هاي كامبيومي پايه و پيوندك با نوار پالستيكي  انطباق اليه
هاي زخم شده را با  و بخش  نوار رويه و بستمحكم

پس از گذشت سه هفته از .  شدهدچسب سرد پيوند پوشان
 اطمينان براي. شدسربرداري  زمان پيوند بخش بااليي پايه

از موفقيت پيوند يك ماه پس از سربرداري شمارش 
  .يي كه پيوند آنها موفقيت آميز بود، انجام شدها پايه

يه به گلخانه منتقل  پا160تعداد  )زمان(در هر نوبت 
 تايي با 40 عدد از گلدانها در دو تكرار 80تعداد . گرديد

 گلدان ديگر در دو 80 و ميليمتر 2ي كمتر از ها پيوندك
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 پيوند ميليمتري بيش از دو ها پيوندك تايي با 40تكرار 
  .شده، مورد آزمايش قرار گرفتند

در سه ( زمان پيوندبا داشتن دو عامل اين تحقيق 
و احتمال وجود اثر ) در دو سطح( و قطر پيوندك) سطح

ش چند ياز آزما ونديت پين دو عامل بر موفقين ايمتقابل ب
كامالً تصادفي با دو تكرار ه يبا طرح پا) ليفاكتور(عاملي 

  .مورد بررسي قرار گرفت

  

  
���  

      
  �                            �  

  

  و  9/1/1384خ يشده در تار ونديازه پي تنهالها )ب (،)Hartmann et al.,1990(د جانبي ونيمراحل انجام پ )الف (-1شكل 

  .25/12/1383خ يوندهاي موفق در تارپي) پ(

  جينتا

در سه ( ونديخ پير عامل تاريج حاصل از بررسي تاثينتا
در دو تكرار در ) در دو سطح(وندك يو قطر پ) سطح

 . شده است ارائه1جدول 
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 وندكيوند و قطر پيخ پيكس براساس تاريوند الريج حاصل از پي نتا-1 جدول

  تعداد پيوندهاي موفق در تكرار اول  تعداد پيوندهاي موفق درتكرار دوم
  < ميليمتر2  >ميليمتر2  < ميليمتر2  >ميليمتر2

 قطر پيوندك
  تاريخ پيوند

��  

�  

�  

��  

��  

��  

��  

�  

�  

��  

��  

��  

��/��/����  

�/�/����  

	/�/����  
  
  ش چند عاملي يق در قالب آزمايتحقن يا

دفي مورد بررسي قرار ه كامالً تصايبا طرح پا) ليفاكتور(
 2انس آن به شرح جدول يه وارگرفت كه نتايج تجزي

  .باشد مي
  

  ونديت پيزان موفقي بر موندكيوند و قطر پيخ پيتارريتاثانس يه واري تجز-2جدول 
F راتييمنبع تغ   آزادي درجه  مجموع مربعات  ن مربعاتيانگيم  

���/��
 ** ���/���  
��/
��  �  � ��������  




/�
 ** ���/���  ���/���  �  �� �������  

���/� * ���/��  ��
/��  �  ������ ���  

 ��/�  ��/��  �  ��!  

  ��
/����  ��  �"  

* # **�  $���� % &�'�(� )�* �+ ��+ ,-.� � % #�%  
  

 F والً شود كه ا انس معلوم مييه وارياز جدول تجز
معني دار % 1وند در سطح احتمال يبراي عامل تاريخ پ

وند تفاوت يخ پين سطوح متفاوت تاريعني بي ،است
ت ووند تفايخ پين اثرات تاريشود و بنابرا ده مييدار د معني
 طر براي عامل قF اً يثان. گر دارنديكديداري با  معني

ن يا. دار شده است معني% 1دك در سطح احتمال يونپ
وندك ين اثرات سطوح عامل قطر پن معني است كه بييبد

 مربوط به اثر متقابل F ثالثاً . دار وجود دارد تفاوت معني
دار  معني%  5 وندك تنها در سطحيوند در قطر پيتاريخ پ

ثر متقابل ن عامل اين اين است كه بيشده و مفهوم آن ا
وند در سطوح يخ پيگر اثر سه تاربه عبارت دي. وجود دارد

  . يوندك متفاوت استفاوت قطر پمت

 دست آمده از آزمون توكييج بن نتايانگيسه ميبراي مقا
مارها ين تين بيانگمقدار حداقل تفاوت مي  افزايشمنظوربه 
 ينشتر براي قضاوت بينان بش اطميي افزادر نهايتو 

 .شد  استفاده ها ر آزموننسبت به سايمارها ين تيانگيم
به  وند با توجهيخ پيي تاردست آمده برا بهاي نيانگمي

  خطاي استانداردا ب)HSD( قييدار حق مقدار تفاوت معني
 برابر است 6 و درجه آزادي خطاي %5 آلفاي ،) 886/0(

وندك با توجه به ي و براي قطر پ)3جدول (  845/3با 
و درجه آزادي % 5آلفاي ،) 7071/0(تاندارد خطاي اس

  .)3 جدول( است 466/2 برابر با 6خطاي 

  
  %)5در سطح( مقايسه ميانگين نتايج بدست آمده براي تاريخ پيوند و قطر پيوندك به روش توكي -3جدول 

  ترتيب  ميانگين  دتاريخ پيون
��/��/��  �/��  A 

�/�/��  �/��  B  

	/�/��  �/
  C  

  ترتيب  ميانگين  قطر پيوندك
 1� 2�����'�3��   �/��  A 

 1� ��'"���'�3��   ��
/	  B  
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زان ي م كهشود جه گرفته ميي نت3 جدوله ببا توجه 
ش يوندك بي  و قطر پ25/12/83  خيوند در تاريت پيموفق

  .باشد متر حداكثر مييلياز دو م

وند موفق در سطوح متفاوت قطر ين تعداد پيانگيم
 ارائه 2  شكل درونديخ پيوندك در هر سطح عامل تاريپ

 .شده است
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  ك سطح عامل زمانيوندك در يد موفق در سطوح متفاوت قطر پونين تعداد پيانگيرات ميي تغ-2شكل 

 

وند براي يخ پي استنباط مي شود كه اثر تار2از شكل 
ب هر دو يرا شي ز،وندك كاهشي استيهر دو سطح قطر پ

شي يوندك افزايدر ضمن اثر قطر پ. باشد خط منفي مي
متر در باالي يليش از دو ميرا خط مربوط به قطر بي ز،است

در ضمن مقداري اثر . متر قرار دارديليتر از دو مقطر كم
 وندك وجود دارديوند و قطر پيخ پين اثرات تاريمتقابل ب

  ).2جدول (
  

  بحث

خ در مناطق يزندگي و سكونت انسانها در طول تار
ب ن چويتام ارتفاعي شمال كشور با چراي مفرط دام،

ه از عوامل روي براي سوخت و ساختمان، برداشت بي
هاي جنگلي يستهاي اكوسرزر ميي تغده و موجب بوبيتخر

در حال حاضر  .ده استي در قسمت فوقاني آن گردويژه به
ش ين نواحي با توجه به فرسايد ايب شديبه علت تخر

شگاه و نداشتن حتي يد آفتاب، فقر رويخاك، تابش شد
هاي  ي از عرصهيها اي در قسمت پوشش درختچه

هاي  اوم به تنشهاي مق از به كاشت گونهيكوهستاني ن
قت گونه پرستار و يد و در حقي نور خورش،طييمح

 مي يي آيا پيشاهنگ براي طي مراحل توالي و تواتر يپ
 .ا شوديعي اصلي مهيط براي توده جنگلي طبيباشد تا شرا
كس كه در اراضي جنگلي ارتفاعي سازگار يكاشت الر

ن يل عدم چراي آن توسط دام و همچنباشد به دلي مي
 جنگل انآن به علت داشتن اثرات رواني بر ساكنت يمصون
ر اعاده پوشش اني ديل ناشناخته بودنش كمك شايبه دل

  .ب شده ارتفاعي مي كندجنگلي در اراضي تخري
 جنگلكاري به براي جنسن ياز ايد نهال مورد نتولي

مت بذر وارداتي يل كمبود بذر، بسيار اندك است و قيدل
. است) لوگرم بذريزاء هر كورو به ا ي450(يار گران آن بس
ش ي افزا براي) بذرياهباغ (ن احداث منابع بذريبنابرا

 باغ بذر ابزاري مناسب .امري ضروري استد بذر يتول
اهان وثر بر رشد و توسعه گيبراي كنترل بهتر عوامل م

 بذر امكان يي است، زيرا در باغهايمانند آب و مواد غذا
ل در يمكرر بذر، تسهد فراوان و ي تولبرايت يرياعمال مد

 قطر پيوندك
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آوري بذر،گسترش مناسب تاج درختان وجود  امر جمع
نه و وقت كمتر دسترسي به بذر ين با صرف هزيدارد، بنابرا

  .گردد سر مييت باالتر ميت و كميفيبا ك
 14 تا 12 به طور معمول از كسالريسن بذردهي 

ن دوره ياز به كاهش اين ني بنابرا،سالگي به بعد است
وند شده در يمعموالً درختان پ.  محسوس استزماني كامالً

ن دوره يو ا رسند تري به سن بذردهي مي دوره زماني كوتاه
 سال گزارش شده است 4 تا 3كس يزماني براي الر

)Wright, 1976.(  
اه تابع عواملي همچون رطوبت، دما، يشي گيط رويشرا

گرم شدن هوا در اواخر . باشد ره مييي و غيمواد غذا
. اه را به همراه دارديشي گهاي رويتيروع فعالزمستان ش

اي  وند جانبي و اسكنهيل پيي از قبيوندهاپيبراي انجام 
ه به راحتي از يتي باشد كه پوست پايستي در وضعينهال با

وند جوانه  براي انجام پيكه در حالين جدا نشود، چوب آ
ه به راحتي از يوند زماني است كه پوست پايت پيموفق

   گرددچوب آن جدا
 )Hartmann et al., 1990 .( بنابراين مطالعه روشهاي 

گر ين عوامل موثر دين گونه و همچنيوند براي امتفاوت پي
يق با توجه به ن تحقيدر ا. ت ضروري استيزان موفقيبر م

 Hartmann( كسيوند جانبي براي الريه شده پروش توصي

et al., 1990(زمان  اثر دو عاملن بار در كشوري، براي اول 
وند مورد بررسي قرار يت پيوندك بر موفقيوند و قطر پپي

  .گرفت
وندهاي يج حاصل از شمارش تعداد پيبا توجه به نتا

دار  ن با توجه به معنييل آن و همچنيه و تحليموفق و تجز
وند و قطر يخ پتاري( شدن اثرات هر دو عامل مورد بررسي

ستنباط ن گونه ايتوان ا مي %1 در سطح احتمال )وندكيپ
خ يكه در آن تار 25/12/83خ يوند در تارينمود كه پ

وندك در خواب يهاي پ ه متورم شده و جوانههاي پاي جوانه

ن قطر ين بهتريهمچن. سازد سر مييجه را مين نتيبودند بهتر
متر در يليش از دو ميستي بيشتر بايت بيوندك براي موفقيپ

  .نظر گرفته شود
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Abstract 
 
     Extreme grazing, illegal logging, fire and irregular harvesting are factors of forest degradation and 
boundaries change particularly in the upper parts of Caspian forests. Planting of exotic species such as 
Larix with good adaptability in these areas due to cattle’s avoidance of grazing and immunity due to 
psychical effects on forest residents for it’s unknown identity, can help considerably to reestablishment of 
forest cover in upland degraded areas. Since there isn’t enough seed for seedling production in the 
country and it’s high prices of seeds and currency need for procurement from foreign countries using of 
techniques that reduce the time to obtain enough seeds in the country is necessary. Grafted trees in 
comparison to non-grafted trees produce seeds in shorter time. Therefore, obtaining success in grafting 
was due to two factors: grafting time and scion diameter. According to the obtained results grafting time 
and scion diameter in prob., level of 1% and interaction between two factors in prob., level of 5% were 
significant. Therefore, the best time for grafting according to vegetative activity of stock and scion was 
the time that stock buds started swelling and scion buds were dormant (March) and the best scion 
diameter was more than 2 mm. 
 
 
Key words: Larch, grafting, grafting time, scion diameter. 

 


