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 1/ استقرار نهال کشت بافتی تیس در عرصه جنگلی 

 خالصه

در ارتفاعات  رانيدر ا سيت. است رانيجهان و ا يهاجنگل يو تجار يیمهم دارو يهااز گونه یکي سيت

با اهداف مختلف  سيتبا گونه  يكار. جنگلدويش دارراي در اراضی صخرهاز سطح دريا، متر  2000 تر ازباال

مصارف  يچوب برا ديو تول يمناطق شهر يساز، زيبايداروساز نعتص يبرا وهيبرگ و م ديتول :ازجمله

رديد گ ینهال معرف ديروش تول نيو بهترشده  یبررس سيگونه ت ياديزازدير يهاشود. روشیخاص انجام م

 يالخانهو گ یشگاهيآزما هياول طيكه شرا يیاز آنجا شده است. ديصورت انبوه تولبهنهال كشت بافتی آن و 

شت ك يهاامکان استقرار نهالضروريست تا  دارد، یتفاوت اساس یعيطب طيبا شرا یبافتنهال كشت ديتول

ها هاي پژوهشی مؤسسه تحقيقات جنگليکی از پروژه دررو از اين  .بررسی گردد يكارجنگل عرصه در یبافت

مورد جنگلی  يهادر عرصهتيس  ياديازدزيحاصل از ر يهاامکان استقرار نهالو مراتع در استان مازندران، 

ده شود تا مورد استفایم نيتدو فنی هيبه صورت نشر قيتحق نيا جياز نتا یقرار گرفت. بخش یبررس

 يوحا يهاها به گلداناهچهي: انتقال گباشد. مطالب اين نشريه شامل موارد ذيل میرديبرداران قرار گهبهر

حدود ها نونهال، نگهداري 2 و 1/0، 2با نسبت  بيترتبه تيکوليورم و ــتيپرل ــت،ياز خــاک پ یمخلوط

 ياركجنگل یدر خارج از گلخانه در مناطق اصل شيفصل رو کيها به مدت نهالنگهداري  ،دو ماه در گلخانه

 و ايمتر از سطح در 1000از  شتريواقع در ارتفاع ب بيشكم يهادر عرصه كاريجنگل ،سايهشرايط نيمدر 

 . كاشتسه سال اول  الیهرز در دو  يهاعلف نيوج

 .تيس، نهال، استقرار، كشت بافت های کلیدی:واژه
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  مقدمه

مناطق در متر،  9الی  2با ارتفاع  ر ايران به صورت درختچهد (.Sorbus aucuparia L)تيس گونه 

در  (.1)شکل  رويش دارددريا  سطحمتر از  2000 از واقع در ارتفاع بيشترهاي هيركانی جنگلاي صخره

 .ه استگزارش گرديدبلندي متر  20از ر تبيشبراي آن زراعی رهاشده هاي در زمينبرخی از مناطق اروپا 

 ،(2)شکل  يسازصنعت داروبرگ و ميوه براي توليد مختلف ازجمله ف اهدا گونه تيس با با كاريجنگل

و سرمادوست بوده و فضاي باز و  نورپسند سيت گونهشود. جام میان( 8)شکل و توليد چوب  فضاي سبز

 پسند مانند راش سبب مهاجرت آن به مناطق مرتفعهاي سايهگونهدر رقابت با  یتوانناپسندد. آفتابی را می

اين گونه  ،تخريب توسط دامداران و روستاييان و ، چراي دامشدن تدريجی زمين. گرمدوشمیو سنگالخی 

توليد نهال  ست.ا روريضآن  يهارو حفاظت و احياء رويشگاهاين از .برده استرو به انقراض را  مهم جنگلی

اي هبود نهالستانن و آوري بذر، مشکالت جمعآوري بذرازجمله سالبذري تيس تاكنون به داليل مختلف 

ها تحقيقات جنگلسسه ؤمدر  ست.گرفته اقرار ن و آبخيزداري مراتع ،كوهستانی در برنامه سازمان جنگلها

نهال  ندموفق شدهاي ريزازديادي گونه تيس را بررسی كرده و ( روش1870امام و همکاران ) ،و مراتع

ورد موارسازي گونه تيس هاي سختاي ديگر روشدر پروژه د.نتوليد كنصورت انبوه آن را بهكشت بافتی 

، گرديد )امام و همکارانوار و در شرايط گلخانه سختشد تعداد كافی گياهچه توليد بهبررسی قرار گرفت، 

هاي مورد نظر براي عرصهاي توليد نهال كشت بافتی با شرايط شرايط آزمايشگاهی و گلخانه(. 1872

عرصه در  تيسهاي كشت بافتی مکان استقرار نهالا. بنابراين ضرورت دارد تا تفاوت اساسی داردجنگلکاري 

ديگر توسط اسپهبدي در تحقيق به همين دليل . (Barber, 2007) دبررسی گرد يكارجنگلمورد نظر براي 

هاي جنگلی رويشگاهدر تيس هاي حاصل از ريزازديادي نهالو رشد امکان استقرار  (1871و همکاران )

ود تا ششرح ذيل تدوين می به فنیبخشی از نتايج اين تحقيق به صورت نشريه  .گرفتمورد بررسی قرار 

 برداران قرار گيرد.استفاده بهرهمورد 
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 سیت یجنگلکار یبرا مناسب یهامحل     یسار سنگده یهاجنگل در سیت یهاشگاهیرو -1 شکل

 

 
     (b)                                    (a) 

 (b) وهیم دیتول یبرا  سیت گونه با یجنگلکار و( a) سیت درخت وهیم -2 شکل
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 بازده کممزارع  درچوب  دیتولبا هدف  سیت گونهجنگلکاری با  –3شکل 

 

 تحقیق روشخالصه 

انتخاب شدند.   يسنگده سار يهاواقع در جنگل آن يهاشگاهيدر رو سيسالم ت هيپا 0منظور  نيا يبرا

ه بزمستان و پاييز فصل دو د. در يگرد یعمق خاک بررس و جهت، ارتفاع ب،ياز نظر ش شگاهيرو طيشرا

ها نمونه .شد تهيهمتر فاصله از هم  10سالم با حداقل  يمادر هايهياز پا ي جوانهادار هايشاخه یمقدار كاف

 (.0 )شکل گرديدمنتقل  آزمايشگاهبه  حاوي يخهاي يونوليتدر 

 

 
 به آزمایشگاهدر یونولیت حاوی یخ تیس های شاخه و یا میوه انتقال نمونه -4شکل 
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 هايشاخه پايه و از طريق كشت جوانه انتهايی و جوانه جانبی حاصل از قلمه ريزازديادي گونه تيس

 جام شد انبه شرح ذيل  ه بود،شدتهيه منطقه سنگده ساري هاي جنگلاز و زمستان در فصل پاييز  كهبالغ 

 :(1872)امام و همکاران، 

  درصد 90ها با مايع ظرفشويی و بعد با محلول اتانلكشی نمونهشو و برسوشست  -

 دقيقه  9درصد كلريد جيوه به مدت  1/0محلول سترون سازي با  -

 گرم در ليتر ميلی 1/0 در غلظت  BAبا هورمون  DKWمحيط كشت استفاده از  -

 زايی در محيط كشت پايه بدون هورمون به مدت يک ماه تيمار ريشهپيش -

گرم در ليتر در ميلی 1در غلظت  IBAبا هورمون  MCMزايی در محيط كشت تغييريافته ريشه -

 شرايط تاريکی 

 :مراحل ذيل انجام شد سازي وارسختدر مرحله 

  Jefy potو كشت در  كش )بنوميل(ها به قارچريشه گياهچهآغشته كرده   -

   Propagatorها به محفظه اهچهگيانتقال  -

  .(1)شکل  طی نمودندگياهان كشت بافتی حاصل در گلخانه مراحل سازگاري خود را با موفقيت 

 

 
 تیس اینمونه کشت درون شیشه –5شکل 
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در  ،و گلخانه شگاهيآزما طيدر شرا يسال نگهداريکكشت بافت بعد از  قيشده از طر ديتول يهانهال

بازكاشت شدند. در  ماس و ورميکوليت، پيتهاي بزرگتر حاوي پيتگلدان درابتدا  1878زمستان سال 

متر از  1200واقع در ارتفاع سنگده  کاليبه نهالستان درزمرحله بعد بدون اينکه در معرض باد قرار گيرند 

 ، سپس(0)شکل  شدند نهالستان نگهداريهواي آزاد  ها تا اواخر بهار درمنتقل گرديدند. نهال ايسطح در

 هااز نهال يدر تعدادي ذمغكمبود عناصر م ئعالظهور به با توجه  .ايجاد شد درصدي 10بان هيسابراي آنها 

  ميکرو و ماكرو در دو نوبت انجام شد.ي ذمغپاشی با عناصر ، محلول(0)شکل 

ستان نهالاين . شد كاشته ميشركت چوب فرشماره يک نهالستان  در سيت ياديزازديرو  يبذر يهانهال

 شرقی طول 18 °10 ′10′′و در متخصات  اياز سطح درمتر  1100ارتفاع  در ،سنگده کاليدرز يدر روستا

متوسط بارندگی  ،ساله ايستگاه هواشناسی 20بر اساس اطالعات . دارد قرارعرض شمالی  81 °00′ 10′′ و

درجه  2/12تا  3/10متر، متوسط دماي ساالنه بين یميل 380تا  080بين  درزيکال ساالنه در نهالستان

گراد و متوسط درجه سانتی -1/19تا  -11دما در سردترين ماه سال بين گراد، متوسط حداقل سانتی

 گراد در نوسان بوده است. درجه سانتی 1/89تا  1/88ترين ماه سال از حداكثر دما در گرم

و در فاصله شده نتقل ممتر از سطح دريا  1200واقع در ارتفاع  ها به عرصهنهال 1870در زمستان سال 

شکنی و وجين علف گرديد. عمليات سله غرس سانتيمتر  80×  80× 80دهايی به ابعاد متر در گو 2در  2

 آبياري انجام نشد.ها نهالسال دو بار انجام شد ولی هر هرز 

 

 
 نهالستان درزیکالبه های انتقال داده شده تصویر نهال -6شکل 
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 نتایج خالصه

اينکه به عرصه اصلی انتقال داده شوند  قبل ازپايان فصل رويش تا  یگلدان يهارصد از نهالد  00 حدود

 زانيم سال بعد. در اواخر زمستان ندشدزمين اصلی بازكاشت در زمستان فصل ر دها نهال. تندرف نياز ب

 ايها دوشاخه و درصد از نهال 10حدود اما است.  هدرصد بود 1شده تنها حدود كاشته  يهاتلفات نهال

دو  يهاشد. متوسط قطر نهال ازآغ قهيها از محل درصد از نهال 7/99در  یشاخگدچن چندشاخه شدند.

 7/21دو ساله  يهابوده است. متوسط ارتفاع نهال متریليم 21/0ساله  8 يهاو در نهال متريليم 28/0ساله 

طولی  شيدر سال دوم و سوم متوسط رو بوده است. متریسانت 3/80ساله  8 يهاو در نهال متریسانت

 يكارو رشد آن در جنگل سيت یكشت بافت يهاشد. در مجموع استقرار نهال متریسانت 18 حدودساالنه 

 مطلوب بوده است.

 های ترویجیتوصیه

_ های کشت بافتی در گلدانبازکاشت تدریجی نهال _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 خــاک پيــت، پرليــت از یمخلوط سيت یكشت بافت يهانهال يحاو يهادانگل خاک يامحتو -

 . باشد 2 و 1/0، 2ترتيب با نسبت ورميکوليت به و

  .شوندسپس به خارج از گلخانه منتقل  شده و يماه نگهدار 2 در گلخانه به مدت هانهال -

 .بدايیم شيو ماكرو در خاک افزا کرويم يآنها به مواد مغذ ازين كنندیم رشد هانهال كه جيتدر به -

  .گردد منتقل رتبزرگ يهاگلدان به هانهال ،يیبا رشد اندام هوا نيبرابنا

 باو  منتقل ترگبزر لدانگبه اطراف آن خاک  يبه همراه محتو هانهال شهير ،بازكاشت موقع در -

 .گردد ليتکم شدهسرندو خاک برگ  یاز خاک زراع یبيترك

_ سایهها در منطقه کاشت در شرایط نیمنگهداری نهال _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 :به همين دليل كند.وارد میآنها شوک شديد به  ،كاريو جنگل ها از گلخانه به عرصهانتقال فوري نهال

صه سپس به عرسايه نگهداري شوند. شرايط نيم كاشت و يا نزديکی آن درها مدتی در منطقه نهال -

به حداقل خواهد شده كاري هاي جنگلتلفات نهالدر اين صورت  .منتقل گردندكاري جنگلاصلی 

  .رسيد
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متر يا نهال مجاور فاصله دارند،  2كه حداقل  كاريجنگلهاي كاشته شده در عرصه نهالبهتر است  -

هاي درختان از اشعه خورشيد و گرماي شديد تابستان انفرادي با استفاده از سرشاخهبه صورت 

 محافظت شوند. 

كاشت  در پناه درختان موجود، با تاج پوشش كم و جنگلی تنک هايدر عرصههاي تيس نهال -

 .دشون

_ های محل انتقال و کاشت نهال کشت بافتیویژگی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

تا  1900 از ارتفاع غربی و هاي سنگالخی مشرف به شمال و شمالطور طبيعی در دامنهتيس بهگونه 

اي هاي جنگلصخره ه بسياري از محققان حضور تيس در ارتفاعات فوقانی وچشود. اگرمتر ديده می 2900

و  1879، و همکاران دانند )اسپهبديپسند مانند راش میز درختان سايهگريزي ااز رقابتثر أمتشمال را 

Kotar، 17711000در ارتفاع كمتر از آن نهال بذري يا بافتی و م از نهال كشتع(. ولی كاشت نهال تيس ا 

 :شودمتر با تلفات زياد ناشی از گرماي تابستان مواجه خواهد شد. به همين دليل توصيه می

 شود.از سطح دريا انجام متر  1000از  باالترت عاگونه تيس در ارتفابا كاري جنگل  -

در  كاري تيسجنگلبهتر است  بنابراينگونه تيس خاک عميق با زهکشی مناسب را دوست دارد.  -

 مناطقی انجام شود كه داراي شيب ماليم و خاک نسبتا عميق باشد. 

د هاي باالبندر عرصه ،گاوسراهاي تخليه شدهو يا جنگل و مرتع  بين ،هاي شمالزون بااليی جنگل -

 باشد. تيس میبا گونه  كاريجنگلبراي مناسب  ، مناطقیجنگل

 

ی مناسبی نيز برخوردار عاي با خاک مناسب كاشت شود از رويش قطري و ارتفانهال تيس در عرصه اگر

يانه سالرويشی  هايدايرهمقايسه شود. ن اضافه میآها به ميزان رشد به تدريج با استقرار نهال و دشخواهد 

تواند باعث سرعت رشد گونه تيس رايط مناسب خاكی میشدهد كه نشان می( 9شکل )دو درخت تيس 

 گردد.
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(b) (a) 

 (b)( و خاک نامناسب a)از دو منطقه با خاک مناسب  سیچوب ت یعرضمقطع  -7 شکل

 

_ کاریجنگلبعد از های مراقبت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  

د كرد. نهاي تيس غلبه خواههاي هرز بر نهالعلف ،هاي ابتدايیدر سال به دليل رشد كند تيس -

 ست. ا سه سال اول كاشت ضروري الیهاي هرز در دو رو وجين علفازاين

الی گدوشاخه و چن .استخورشيد حساس تابستانه گرما و تابش به شدت جوانه انتهايی تيس به -

هاي فصل تراشیرو در علفاين . از(3شکل ) باشدشدن از عوارض شدت گرما در اواسط تابستان می

د تا نهال از تابش ندرگهاي هرز اطراف آزاد از مزاحمت علف هاي تيسنهال فقطگرما بهتر است 

 ساقه رشد خواهند كرد.به صورت تک هادر اين صورت نهالد. نمستقيم آفتاب در امان باش
 



 نهال کشت بافتی تیس در عرصه جنگلی استقرار/  17

 
(b) (a) 

 (b) سیو نهال تک ساقه ت (a) سیت ینهال پرشاخه و چنگال -8 شکل

 استفاده مورد منابع
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(Sorbus aucuparia L.) يكشاور جيآموزش و ترو قات،يتحق سازمان. سنگده باالبند هايجنگل در، 
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