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مقدمه  
در راســتای کاهــش وابســتگی بــه منابــع خارجــی روغــن 

ــاد  ــه وزارت جه ــت ک ــه اس ــه ده ــه س ــک ب ــی، نزدی خوراک

کشــاورزی جمهــوری اســالمی ایــران، اقــدام بــه اجــرای 

طــرح توســعه زیتــون نمــوده اســت. افــزون بــر کمبــود رقــم 

ــود  ــرح، نب ــن ط ــرای ای ــدی اج ــع ج ــی از موان ــب، یک مناس

ســاز و کار الزم بــرای تولیــد نهــال مــورد نیــاز در کشــور 

ــی  ــای تحقیقات ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ــون ب ــت. اکن ــوده اس ب

و اقدامــات اجرایــی انجــام گرفتــه، شــرایط خوبــی بــرای 

نهــال  تولیــد  ســاختارهای  و  نهالســتان ها  بهینه ســازی 

به ســزایی در  نقــش  کــه می توانــد  زیتــون فراهــم آمــده 

ــد. ــته باش ــرح داش ــداف ط ــه اه ــیدن ب رس
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سطح زیر کشت زیتون در جهان 
ــد  ــک رون ــس از ی ــان پ ــون در جه ــت زیت ــر کش ــطح زی س

دویســت  کاهــش  و  متمــادی  ســال های  در  افزایشــی 

بــه عــدد 11.500.000  هــزار هکتــاری در ســال 2019، 

هکتــار رســید. بــا افزایــش رونــد مصــرف روغــن زیتــون 

در جهــان، شــورای بیــن المللــی زیتــون میــزان مصــرف 

روغــن زیتــون در ســال 2018-2017 را 2.954.000 تــن 

بــرآورد نمــود کــه نســبت بــه ســال گذشــته پنــج درصــد 

افزایــش نشــان می دهــد. بــا مصــرف 1.549.000 تــن، 

ســهم حــوزه اتحادیــه اروپــا در ایــن افزایــش 5/8 درصــد بوده 

اســت. میــزان تولیــد زیتــون کنســروی در ســطح جهــان در 

ــته و از  ــی داش ــد افزایش ــته رون ــته، پیوس ــال گذش ــی س س

ــه  ــت 1991-1990 ب ــل برداش ــن در فص ــرد 950.000 ت کارک

ــت.  ــیده اس ــت 2018-2017 رس ــن در برداش 2.953.500 ت

ــورای  ــو ش ــورهای عض ــتر کش ــد در بیش ــش تولی ــن افزای ای

ــه،  ــر، ترکی ــورهای مص ــژه در کش ــون، به وی ــی زیت ــن الملل بی

اســپانیا، الجزایــر، یونــان، آرژانتیــن، ایــران و مراکــش بــه ثبــت 

رســید. بــا توجــه بــه تحــوالت رخ داده در زمینــه ســطح زیــر 
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ــان در  ــون در جه ــوالت زیت ــرف محص ــزان مص ــت و می کش

ســال هــای اخیــر، ســازمان هــای بیــن المللــی و مراکــز علمــی 

ــده،  ــال آین ــد س ــه در چن ــد ک ــی می کنن ــش بین ــته، پی وابس

ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول در کشــورهای اروپایــی 

)اســپانیا، ایتالیــا، یونــان و تــا انــدازه ای در پرتغــال(، در 

کشــورهای شــمال آفریقــا )تونــس، مراکــش و الجزایــر( و در 

شــرق ترکیــه افزایــش خواهــد داشــت. همچنیــن بیشــتر این 

کشــورها بــرای کاهــش هزینــه هــای تولیــد و افزایــش کّمــی و 

ــه  کیفــی محصــوالت زیتــون، تبدیــل زیتــون کاری ســنتی ب

زیتــون کاری مــدرن و متراکــم را در دســتور کار مســئوالن 

ــد. ــرار داده ان ــود ق ــاورزی خ کش

نهالستان زیتون
ایــران،  در  زیتــون کاری  توســعه  ســاله  ســی  تجربــه 

زیتــون  بــزرگ  تولیدکننــدگان  ســرزمین  در  پیشــتر  کــه 

ــان  ــیده، نش ــات رس ــه اثب ــز ب ــان( نی ــا، یون ــپانیا، ایتالی )اس

می دهــد کــه عامــل اصلــی موفقیــت در توســعه کشــت 

زیتــون در هــر منطقــه ای، داشــتن نهالســتان هــای مــدرن 

و تاثیرگــذار در آن منطقــه اســت. بنابرایــن، شــناخت فنــون 
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جدیــد تکثیــر زیتــون اهمیــت فراوانــی دارد. ایــن شــناخت 

بــرای تولید کننــده نهــال و باغــدار ســودمند اســت، چراکــه 

تولیدکننــده بــرای تضمیــن منافــع خــود بایــد هم زمــان بــا 

ــد  ــاختار تولی ــد، س ــدرن و کارآم ــای م ــری روش ه بکارگی

ــد  ــش در تولی ــگاه دارد. کوش ــه روز ن ــواره ب ــز هم ــال را نی نه

نهــال رقــم ســازگار بــه محیــط و مناســب زیتــون کاری مدرن 

و متراکــم، از دیگــر وظایــف مهــم و تاثیرگــذار تولیدکننــده 

ــع او در  ــه مناف ــداری ک ــرای باغ ــن ب ــت و همچنی ــال اس نه

گــرو عرضــه نهــال مناســب و مطلوب اســت، شــناخت شــیوه 

هــای جدیــد تکثیــر نهــال در نهالســتان اهمیــت به ســزایی 

ــق  ــات دقی ــتن اطالع ــا داش ــدار ب ــن، باغ ــزون برای دارد. اف

ــاره رقــم مناســب و روش هــای نویــن تکثیــر، می توانــد  درب

اصولــی  مدیریــت  ســوی  بــه  را  نهــال  تولیدکننــدگان 

ــد.  ــت کن ــم هدای ــدرن و متراک ــون کاری م ــتان و زیت نهالس

کشــور ایــران در برابــر کشــورهایی ماننــد ایتالیــا، اســپانیا، 

ــه  ــوریه ک ــطین و س ــه، فلس ــش، ترکی ــس، مراک ــان، تون یون

دارای دســت کم چندیــن ســده تجربــه هســتند، در آغــاز راه 

ــه  ــود تجرب ــه کمب ــی ک ــن وضعیت ــان، در چنی ــت. بی گم اس

می شــود،  تقاضــا  و  عرضــه  ســردرگمی  ســبب  دانــش  و 
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و  قوانیــن  وضــع  و  تخصصــی  بنیــاد  یــک  بنیان گــذاری 

ــد  ــون می توان ــال زیت ــد نه ــه تولی ــاص در زمین ــررات خ مق

ــد. ــاه باش راه گش

تکثیر زیتون
زیتــون بــه دو روش جنســی و غیرجنســی تکثیــر می شــود 

کــه در زیــر توضیــح داده می شــود.

تکثیــر جنســی )کشــت بــذر(: نهــال هایــی کــه از راه 

تکثیــر جنســی )کشــت بــذر( تولیــد می شــوند از دیــد ژنتیکی 

غیریکنواخــت بــوده و پیــش از رســیدن بــه مرحلــه گل دهــی 

بایــد دوره نونهالــی طوالنــی را ســپری کننــد. بنابرایــن، 

نهــال هــای تولیدشــده از ایــن راه، تنهــا در برنامه هــای 

ــای  ــم ه ــد رق ــرای پیون ــه، ب ــا در خزان ــی و ی ــالح ژنتیک اص

ــد.  ــه کار می رون ــه ب ــوان پای ــه عن ــه زا ب ــخت ریش س

تکثیــر غیرجنســی: ایــن روش، هــم تکثیــر از راه 

ریشــه دار کــردن قطعــه هایــی از گیاه و هــم تکثیــر از راه پیوند 

ــای  ــه ه ــی، از قطع ــر غیرجنس ــود. در تکثی ــامل می ش را ش

کوچــک و یــا بــزرگ انــدام  هــای رویشــی یــک درخــت زیتون 

پــس از ریشــه زایــی و جوانــه زنــی، گیــاه کامــل پدید مــی آید. 
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نهــال هــای تولیــد شــده بــا ایــن روش کامــاًل یکنواخــت بــوده 

و همــه صفــات درخــت مــادری بــه آنهــا منتقــل شــده اســت. 

تکثیــر غیرجنســی بــه روش هــای گوناگونــی انجــام می شــود 

کــه برخــی از آنهــا ســنتی و از آِن گذشــته بــوده و برخــی 

مــدرن و در کشــورهای زیتــون خیــز رایــج هســتند. نزدیــک 

بــه 65 درصــد نهــال زیتــون در جهــان، بــا ریشــه زایی قلمــه، 

25 درصــد بــا پیونــد و ده درصــد بــا شــیوه های ســنتی 

ــوند.  ــد می ش ــزرگ( تولی ــای ب ــه ه ــوش، قلم ــه، پاج )طوق

تکثیر از راه پیوند

در اواخــر ســده بیســتم »نهالســتان صنعتــی زیتــون« 

بــرای نخســتین بــار بــا پیونــد زیتــون بــر روی دانهال در شــهر 

پیســتویا1 در اســتان توســکانای2 ایتالیــا پدیــد آمــد و ســپس 

بــا گــذر زمــان در دیگــر کشــورها رونــق یافــت. در کشــورهای 

حــوزه مدیترانــه بــرای پیونــد رقــم هــای ســخت ریشــه زا بــر 

ــف را  ــای مختل ــم ه ــوه رق ــا آذر می ــان و ی ــاه آب ــال، در م دانه

جمــع آوری و پــس از جداســازی هســته از میــوه، آنهــا را بــا 

1- Pistoia
2- Toscana
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ســود ســوزآور چربــی زدایــی می کننــد. بــذر به دســت آمــده 

ــا 5 درجــه در یخچــال نگهــداری  از ایــن روش در دمــای 4 ت

شــده و در ماه هــای مــرداد تــا شــهریور1 ســال بعــد در خــاک 

مناســب کــه مخلوطــی از الیــم، ماســه و آهــک اســت کاشــته 

می شــود. حفــظ رطوبــت خــاِک بســتر، شــرط اصلــی جوانــه 

زنــی اســت. مرحلــه جوانــه زنی هســته در فصــل پاییــز آغاز و 

در بهــار ســال بعــد به خوبــی نمایــان می شــود. پــس از رشــد 

مناســب، در مــاه آوریــل و مــاه مــی، کار انتقــال بــه »خزانــه 

ــان  ــا پای ــا ت ــال ه ــان، دانه ــود. بدین س ــام می ش ــد« انج پیون

فصــل در خزانــه پیونــد بــه رشــد خــود ادامــه می دهنــد. در 

اواخــر فصــل بهــار ســال بعــد، به طــور معمــول در مــاه مــی، 

کار پیونــد بــر روی دانهال هایــی کــه قطرشــان بــه انــدازه 

ــا توجــه  قطــر یــک مــداد رســیده باشــد، انجــام می شــود. ب

بــه نــوع پیونــد )تاجــی(، شــیره گیاهــی بایــد در حــال جریــان 

ــورد  ــه م ــه پای ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ــد ب ــل پیون ــد. عم باش

نظــر بــا فاصلــه پنــج ســانتیمتر از زمیــن، قطــع شــده و یــک 

شــکاف دو ســانتیمتری از پاییــن تــا ســطح بــرش بــر پوســت 

1- معادل ماه آگوست میالدی
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ــا  ــکاف ب ــه ش ــاال آوردن دو لب ــا ب ــپس، ب ــود. س ــاد می ش ایج

نــوک چاقــو، پیونــدک کــه پیشــتر تهیــه شــده، میــان پوســت 

ــاله  ــاخه های یک س ــدک از ش ــرد. پیون ــرار می  گی ــوب ق و چ

ــا 5 میلیمتــر گرفتــه می شــود.  ــا رشــد متوســط و قطــر 4 ت ب

در ایــن شــیوه تکثیــر، پیونــدک دارای دو گــره اســت کــه گــره 

باالیــی آن بــرگ دار بــوده و برگ هــای آن به طــور عرضــی 

نصــف می شــوند. قســمت پاییــن پیونــدک کــه میــان پوســت 

ــرش داده  ــوّرب ب ــورت م ــد به ص ــرد بای ــرار می  گی ــوب ق و چ

ــل  ــور کام ــوص، به ط ــب مخص ــا چس ــد ب ــل پیون ــود و مح ش

ــر  ــال دیگ ــک س ــده، ی ــای پیوندش ــود. نهال ه ــیده ش پوش

ــد. در  ــی می مانن ــد باق ــه پیون ــی در خزان ــود یعن ــای خ در ج

ــن  ــن و قویتری ــال، بهتری ــر نه ــای ه ــدت از جوانه ه ــن م ای

ــودی آن  ــد عم ــم، رش ــری قی ــا بکارگی ــوده و ب ــاب نم را انتخ

ــال  ــدی نه ــی، بلن ــل رویش ــان فص ــود. در پای ــریع می ش تس

ــال  ــار س ــا در به ــد. نهال ه ــانتیمتر می رس ــا 60 س ــه 50 ت ب

فواصــل  بــه  و  منتقــل شــده  پایانــی  بــه خزانــه  بعــد 

ایــن  در  نهال هــا  کاشــته می شــوند.  ســانتیمتر   100×40

ــازار  ــه ب ــپس ب ــداری و س ــال نگه ــک س ــدت ی ــه م ــه ب خزان

عرضــه می شــوند. بــا ایــن روش، چرخــه کامــل تولیــد نهــال 
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از کاشــت دانه هــا تــا مرحلــه فــروش، 4 تــا 5 ســال بــه طــول 

ــداری ِگل  ــا مق ــال را ب ــه نه ــع، ریش ــان توزی ــد. زم می انجام

)خــاک مخلــوط رســی و تــورب( از زمیــن بیــرون می آورنــد. 

ــم گیری  ــش چش ــن، بخ ــال از زمی ــرون آوردن نه ــگام بی هن

از ریشــه از بیــن رفتــه و حجــم باقیمانــده درون کلــش برنــج 

می شــود.  بســته بندی 

ــراوان،  ــری ف ــروی کارگ ــه نی ــن راه ب ــون از ای ــر زیت تکثی

افــراد ماهــر و متخصــص و اراضــی کمابیــش گســترده بــا 

بافــت الیمــی _ شــنی نیــاز دارد کــه دسترســی بــه همــه ایــن 

ــوردن  ــوش خ ــن، ج ــت. همچنی ــاده نیس ــدان س ــوارد چن م

ــه و  ــع میانگیــن دمــای روزان ــد در ایــن روش تکثیــر تاب پیون

ــت.  ــز هس ــوا نی ــن و ه ــت زمی رطوب

گفتنــی اســت هنــگام بیــرون آوردن نهــال از زمیــن و 

عملیــات آمــاده ســازی آن، ممکــن اســت بخشــی از ریشــه 

ــرس  ــس از غ ــتی پ ــن کاس ــود. ای ــص ش ــه و ناق ــن رفت از بی

ــزایی  ــر به س ــه آن تاثی ــد اولی ــل رش ــر مراح ــاغ ب ــال در ب نه

دارد. افــزون بــر ایــن، پراکندگــی صفــات ناشــی از پایــه 

بــذری، ســبب رشــد غیریکنواخــت و تاخیــر در مرحلــه 

گلدهــی درختــان می شــود. بــا ایــن توصیــف، درختــان 
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زیتــون بــا اینکــه بــه یــک رقــم خــاص تعلــق دارنــد، ممکــن 

اســت در مراحــل اولیــه رشــد بــا تفاوت هــای محســوس 

ظاهــر شــوند. بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل می تــوان 

هنــگام کاشــت نهــال، عمــق گــودال را بــه گونــه ای انتخــاب 

ــرد؛  ــاک قرار گی ــر خ ــان زی ــذر زم ــا گ ــد ب ــل پیون ــه مح ــرد ک ک

ــا  ــی )10 ت ــش طوالن ــدت کمابی ــس از م ــورت، پ ــن ص در ای

نابجــا  ریشــه های  پیونــد،  بــاالی  قســمت  در  ســال(   15

ایجــاد شــده و رقــم به طــور مســتقیم بــا خــاک ارتبــاط 

پیــدا می کنــد. برپایــه مطالعــات علمــی، نظــر بعضــی افــراد 

ــت  ــه عل ــال ب ــر دانه ــده ب ــان پیوندش ــه درخت ــی براینک مبن

ــت  ــینند، نادرس ــار می نش ــه ب ــر ب ــوی زودت ــه ق ــتن ریش داش

ــر  ــه ب اســت. آنچــه مســلم اســت، صــرف نظــر از تبعــات پای

پیونــدک، در همــه روش هــای تولیــد نهــال زیتــون، منشــاء 

ــدام  ــز ان ــه ری ــد و چ ــدک باش ــه و پیون ــه قلم ــر چ ــاده تکثی م

ــال  ــدن نه ــارور ش ــزایی در زودب ــر به س ــت تاثی ــت باف در کش

دارد؛ بنابرایــن، چنانچــه مــاده تکثیــر نهــال از درخــت بالــغ 

و شــاخه بــارور گرفتــه شــده باشــد، درخــت آن زودثمــر و اگــر 

از درخــت غیربالــغ و شــاخه های غیربــارور و یــا از پاجــوش و 

تنه جــوش تــازه روییــده گرفتــه شــده باشــد، دیرثمــر خواهــد 
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بــود. یکــی دیگــر از معایــب آشــکار روش تکثیــر از راه پیوند، 

نیــاز فــراوان بــه نیــروی انســانی و طوالنــی بــودن زمــان 

پــرورش نهــال و بــه دنبــال آن، افزایــش هزینــه هــای تولیــد و 

ــت. ــال اس ــت نه قیم

تکثیر از راه طوقه

زیتــون  درختــان  طوقــه  ناحیــه  در  اســت  ممکــن   

برجســتگی هایی ایجــاد شــود کــه انــدازه آنهــا تا چنــد کیلوگرم 

ــوده ســلولی سرشــار  ــه از ت هــم برســد. ایــن برجســتگی ها ک

ــته  ــده اند، در گذش ــکیل ش ــی تش ــی و هورمون ــواد غذای از م

ــتفاده  ــورد اس ــر م ــواد تکثی ــوان م ــه عن ــه ب ــوزه مدیتران در ح

ــا وزن 1  ــه ب ــزرگ طوق ــش ب ــا کمابی ــد. توده ه ــرار می گرفتن ق

ــدند و  ــته می ش ــاغ کاش ــتقیم در ب ــور مس ــرم به ط ــا 3 کیلوگ ت

قطعــه هــای کوچکتــر بــا وزن 0/5 تــا 1 کیلوگــرم در نهالســتان 

بــرای تولیــد نهــال کاربــرد داشــتند. بــرای کاشــت مســتقیم، 

ــت  ــتان از درخ ــا زمس ــز و ی ــل پایی ــه در فص ــای طوق قطعه ه

جــدا و در محــل مــورد نظــر در عمــق 20 تــا 25 ســانتیمتری 

خــاک کاشــته می شــدند. معایــب ایــن روش، محدودیــت 

ــت.  ــی اس ــه نونهال ــدن مرحل ــی ش ــر و طوالن ــواد تکثی م
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تکثیر از راه پاجوش ریشه دار

در روش تکثیــر از راه پاجــوش ریشــه دار از پاجوش هایــی 

ــون  ــر زیت ــرای تکثی ــوند ب ــاد می ش ــه ایج ــه طوق ــه در ناحی ک

اســتفاده می شــود. پــس از ریشــه زایی و رشــد مناســب 

ریشــه، پاجــوش بــه عنــوان نهــال از درخــت جــدا و در محــل 

ــه زایی از  ــش ریش ــرای افزای ــود. ب ــته می ش ــر کاش ــورد نظ م

فــن حلقه بــرداری در بخــش بــاالی اتصــال پاجــوش بــه 

طوقــه و یــا تیمارهــای هورمونــی اســتفاده مــی شــود. معایب 

ایــن روش نیــز ماننــد روش پیشــین، محدودیــت مــواد تکثیر 

و طوالنــی شــدن مرحلــه نونهالــی اســت. 

تکثیر از راه قلمه های بزرگ 

ایــن روش همچنــان در برخــی کشــورها ماننــد اســپانیا و 

پرتغــال کاربــرد دارد. مشــخصات ایــن نــوع قلمه هــا در جدول 

ــوع قلمــه در نهالســتان ها در کاشــت  )1( آمــده اســت. ایــن ن

مســتقیم در بــاغ کاربــرد دارد. بــا توجــه بــه ابعــاد ایــن قلمــه، 

اســتفاده از ایــن روش در همــه کشــورها بســیار محدود اســت. 
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جدول 1- مشخصات قلمه ها در روش تکثیر از راه قلمه های بزرگ

25 الی50 سانتیمتریطول قلمه ها

5 الی 10 سانتیمتریقطر قلمه ها

4-5 سالهسن شاخه ها برای تهیه قلمه

تکثیر از راه قلمه های برگ دار 

روش  رایج تریــن  و  مدرن تریــن  )شــکل1(  روش  ایــن 

تکثیــر زیتــون در نهالســتان های صنعتــی اســت. از آنجــا کــه 

ــد،  ــکیل می دهن ــاخه را تش ــی از ش ــات کوچک ــا قطع قلمه ه

ــوان شــمار بســیاری قلمــه تهیــه  از یــک درخــت مــادر می ت

نمــود. ایــن روش بــر اســاس تــوان ریشــه زایی قطعــات 

کوچــک بــرگ دار شــاخه در محیــط مناســب و بــا اســتفاده از 

ــا  ــت. برگ ه ــده اس ــذاری ش ــوص پایه گ ــای مخص هورمون ه

در محــل ریشــه زایــی و رشــد اولیــه آن بســیار تاثیرگذارند. از 

ایــن رو تکثیــر زیتــون بــا ایــن روش در محیطی امکان پذیر اســت 

ــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد. ــه در آن برگ هــا بتواننــد ب ک
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شکل 1- تکثیر از راه قلمه برگ دار

تکثیر از راه مه افشانی 

 1950 ســال  در  قلمــه  کــردن  ریشــه دار  روش  ایــن 

هارتمــن  توســط  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  در  میــالدی 

اختــراع و بــه عنــوان روش مه افشــانی1 معرفــی شــد. در 

روش مه افشــانی، قلمه هــا درون الیــه ای از مــواد خنثــی 

در بســترهای ایجــاد شــده در داخــل ســازه گلخانــه ای مجهــز 

ــط  ــت محی ــوند. رطوب ــته می ش ــان کاش ــتگاه مه افش ــه دس ب

اطــراف قلمه هــا به وســیله دســتگاه مه افشــان و ســامانه 

خــودکار هماننــد فتوســل، بــرگ الکترونیکــی، رله هــای 

1- Mist Propagation
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زمانــی و غیــره ثابــت نگــه داشــته می شــود. مه افشــان ها آب 

را بــه صــورت ذرات بســیار ریــزی همچــون مــه در هــوا معلــق 

ــاخص های  ــا ش ــه ب ــا، ک ــه زایی قلمه ه ــازده ریش ــد. ب می کنن

ــر  ــل زی ــه عوام ــود، ب ــن می ش ــه تعیی ــدار ریش ــرعت و مق س

بســتگی دارد:

  رقم

  تیمار هورمونی 

  دمای بستر )24-22 درجه سلسیوس( 

ــل  ــع عوام ــا تاب ــی قلمه ه ــه زای ــد ریش ــال، درص به هرح

داخلــی و خارجــی بســیاری اســت. روش مه افشــان کــه 

ــه  ــای نیم ــه ه ــتفاده از قلم ــکان اس ــار ام ــتین ب ــرای نخس ب

خشــبی بــرگ دار در تکثیــر زیتــون را فراهــم آورد، دارای 

ــون: ــت، همچ ــز هس ــی نی معایب

  ساختار مورد نیاز این روش دارای پیچیدگی است. 

  برخورد ذرات ریز آب در طول زمان ریشه زایی )50 تا60 

روز( بر روی قلمه سبب فرسایش و از دست دادن مواد غذایی 

برگ ها و نکروزه شدن جوانه های جانبی قلمه می شود.

  در نتیجه قطع و وصل شدن سامانه مه افشان، ممکن 

است درصد رطوبت محیط کاهش یافته و با توجه به حساس 



تولید نهال زیتون از طریق شاسی  گرم سرپوشیده و پیوند بر قلمه 26

بودن قلمه های نیمه خشبی، سبب کاهش درصد ریشه زایی 

بر  پالستیکی  پوشش  دادن  قرار  با  گرچه  شود.  قلمه ها 

شدن  وصل  و  قطع  دفعات  تعداد  می توان  شاسی ها  روی 

مه افشان ها را کاهش داده و برخورد قطرات ریز آب با برگ ها 

تکثیر  کار  و  پیچیدگی ساز  بر  کار  این  ولی  نمود،  کمتر  را 

می افزاید. پس از مرحله ریشه زایی، چنانچه به روش سّنتی 

عمل شود، قلمه های ریشه دار درون گلدان های کوچکی قرار 

گرفته و پس از خشبی شدن کامل بافت ها، 2 تا 3 سال در 

زمین کاشته و نگهداری می شوند. در نهالستان های مدرن، 

همان گونه که خواهیم دید، قلمه های ریشه دار مراحل بعدی 

را نیز در گلدان ها سپری می کنند.

در  رویشی  پایــه های  بر  پیونـد  راه  از  نهال  تولید 
شرایط مه افشانـی

قطعه  در  دستنامه  این  در  نظر  مورد  زیتون  نهالستان 

زمینی به مساحت شش هزار متر مربع کاشته شده و تا امروز 

به عنوان باغ مادری، مواد تکثیر زیتون همانند قلمه و پیوندک 

مورد نیاز این نهالستان را تامین نموده است. این نهالستان 

دارای مجوز تولید از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 

نهال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
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ــا روش  ــتر ب ــتان بیش ــن نهالس ــون در ای ــام زیت ــر ارق تکثی

ریشــه دار کــردن قلمــه های خشــبی و نیمه خشــبی در شــرایط 

مه افشــانی انجــام می شــود. هرچنــد، تکثیــر رقم هــای ســخت 

ــر  ــد ب ــی از راه پیون ــم کبک ــروالیا و تخ ــد کنس ــه زا مانن ریش

پایــه هــای بــذری و یا پایه هــای رویشــی )زرد و کازرونــی( انجام 

می شــود. در ادامــه، مراحــل تولیــد توضیــح داده می شــود:

آماده ســازی بســترهای ریشــه زایی )شــکل 2( در واحــد 

ــن  ــط ای ــای محی ــت و دم ــاش، رطوب ــه مه پ ــز ب ــت مجه میس

واحــد به وســیله مه پــاش، مه ســاز و یــا کولــر تنظیــم می شــود.

شکل 2- آماده سازی بسترهای ریشه زایی
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ــه دارای دو  ــانتی متری ک ــا20 س ــای 15 ت ــه ه ــه قلم تهی

ــتند. ــاله هس ــای یک س ــاخه ه ــرگ از ش ــت ب جف

مقطــع پایینــی قلمه هــا بــه محلــول دو در هــزار هورمــون 

ریشــه زایی )اســید اینــدول بوتریــک IBA( آغشــته شــود.

کشــت قلمه هــا در بســتر به گونه ای کــه 3 تــا 4 ســانتی متر 

از قلمه هــا در ماســه و یــا پرلیــت قــرار بگیرد )شــکل 3(.

شکل 3- کشت قلمه ها در بستر ماسه ای

بسترهای ریشه زایی درون سازه هایی با پوشش پالستیکی 

پالسـتیکی  پوشـش های  ایـن  می شـوند.  سـاخته  ویـژه ای 

دارای مـواد ضد اشـعه زیان بـار ماوراءبنفـش)UV( هسـتند 

)شـکل 4 و 5(.
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شکل 4- سازه لوله گالوانیزه با پوشش پالستیکی دارای مواد ضد اشعه 

)UV(ماوراءبنفش

شکل 5- سازه لوله گالوانیزه با پوشش پالستیکی حاوی مواد ضد اشعه 

)UV(ماوراءبنفش
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ــت  ــس از کاش ــاه پ ــا 4 م ــده، 3 ت ــه دار ش ــای ریش قلمه ه

بــا  گلدانــی ســیاه رنگ  بــه درون کیســه های پالســتیکی 

ــس  ــوند و پ ــل می ش ــانتی متر منتق ــی 26×18 س ــاد تقریب ابع

از رشــد مناســب، بــه واحــد انتظــار منتقــل و در آنجــا آمــاده 

توزیــع می شــوند )شــکل 6 و 7(.

شکل 6- واحد انتظار

شکل 7- واحد انتظار
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فن آوری های تولید نهال

شاسی گرم سرپوشیده

بــرای رفــع معایــب حاصــل از دو روش پیونــد بــر دانهــال 

زیتــون  تحقیقــات  موسســه  مه افشــانی،  راه  از  تکثیــر  و 

).1I.R.O( کشــور ایتالیــا در دهــه 1980 روش های نوین تری 

را جایگزیــن روش هــای جــاری نمــود. تغییــرات ایجــاد 

شــده در روش هــای نویــن شــامل چگونگــی مرحلــه تکثیــر، 

نگهــداری، و پــرورش قلمــه هــای ریشــه دار در نهالســتان 

اســت. در ایــن روش هــا نگهــداری قلمــه هــای ریشــه دار در 

گلــدان در همــه مراحــل ســبب آســانی کار و کاهــش زمــان و 

ــد از:  ــا عبارتن ــن نوآوری ه ــود. ای ــد می ش ــای تولی ــه ه هزین

ریشــه دار کــردن قلمــه در شاســی گــرم )شــکل 8 و 9(، پیونــد 

بــر قلمــه در شاســی گــرم2 و پــروش قلمــه هــای ریشــه دار در 

ــرده  ــه نام ب ــات موسس ــه از اختراع ــوص ک ــای مخص گلدان ه

بــه شــمار مــی رود.         

1- Istituto della Ricerca dell’ Olivo
2- Cassone riscaldato
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شکل 8- شاسی گرم سرپوشیده

شکل 9- شاسی گرم سرپوشیده
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ــاده  ــبیه م ــرگ دار( ش ــه ب ــن روش )قلم ــر ای ــاده تکثی م

و  ســاختار  دیــد  از  ولــی  اســت  مه افشــانی  روش  تکثیــر 

کارهــای دســتی، بســیار ســاده تر اســت. همان گونــه کــه 

پــرورش قلمــه هــای ریشــه دار در گلــدان، در پیشــرفت و 

توســعه نهالســتان های زیتــون کارآمــد اســت، پیونــد بــر 

ــازی در  ــود کار و بهینه س ــبب بهب ــز س ــی نی ــای رویش قلمه ه

برخــی از نهالســتان ها شــده اســت.

ایــن روش روی هم رفتــه، ســاختار پیچیــده و شــرایط 

محیطــی دشــواری نداشــته و در چرخــه تولید، تنهــا با حذف 

پــرورش نهــال در زمیــن، امــکان توســعه نهالســتان های 

ــی آورد.  ــم م ــود فراه ــّنتی خ ــی س ــرون از نواح ــون را بی زیت

ــی  ــتان و متقاض ــان نهالس ــاط می ــرایطی ارتب ــن ش در چنی

به ســادگی برقــرار می شــود و تولیدکننــده مــی توانــد بــا 

ــال در  ــان نه ــاز متقاضی ــخگوی نی ــق پاس ــزی دقی برنامه ری

منطقــه باشــد. ایــن وضعیــت بهینــه نهالســتان های مــدرن 

اســت کــه می کوشــد بــا ســرعت و کیفیــت الزم، نهــال رقم  هــای 

ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی منطقــه را بــه زیتــون کاران عرضه 

ــاص  ــدوده خ ــک مح ــرایطی در ی ــن ش ــاد چنی ــد. ایج نمای

بــه تمــاس مســتقیم و همیشــگی  بــا توجــه  )ناحیــه(، 
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میــان زیتــون کاران و تولیدکننــدگان نهــال، بــه آســانی 

امکان پذیــر اســت. ســرعت کار در ایــن روش باالســت و 

زمــان الزم بــرای چرخــه کامــل تولیــد از 4 تا 5 ســال در روش 

ــه  ــانی، ب ــال در روش مه افش ــا 3 س ــال و 2 ت ــر دانه ــد ب پیون

12 تــا 18 مــاه کاهــش مــی یابــد. همچنیــن، پــرورش نهــال 

در گلــدان ســبب ســالم مانــدن ریشــه هــا تــا هنــگام غــرس 

در زمیــن شــده و از تنش هــای ناشــی از بیــرون آوردن نهــال 

از خــاک جلوگیــری مــی کنــد. در کاربــرد شاســی گــرم، محــل 

ــا  ــه تنه ــه ن ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــی ها بای ــن شاس ــرار گرفت ق

ــش از  ــرارت بی ــه از ح ــد ک ــن کن ــوری را تامی ــاز ن ــه نی کمین

ــر پوشــش پالســتیکی جلوگیــری شــود.    ــدازه زی ان

چرخه تولید نهال 
ــه روش شاســی های گــرم و   چرخــه تولیــد نهــال زیتــون ب

پــرورش در گلــدان در ســه مرحله ریشــه زایی، خشــبی شــدن و 

پــرورش انجــام می شــود کــه در زیــر بــدان پرداختــه می شــود.
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مرحله ریشه زایی 

ایــن مرحلــه بــا جــدا کــردن شــاخه از درخــت بالــغ بــرای 

تهیــه قلمــه آغــاز می شــود. در تکثیــر زیتــون، ماننــد تکثیــر 

دیگــر گونه هــای درختــی، مــی تــوان بــا ریشــه دار کــردن یــک 

قطعــه کوچــِک بــرگ دار نیمه خشــبی و یا خشــبی )شــکل 10( 

کــه از شــاخه یک ســاله جــدا می شــود، رقــم مــورد نظــر 

خــود را تکثیــر نمــود. مزایــای حاصــل از ایــن روش تکثیــر 

ــکل 11(  ــتان )ش ــال در نهالس ــی نه ــوان در یکنواخت را می ت

و در مراحــل پــس از کاشــت در بــاغ مشــاهده نمــود. از 

هم شــکل  بــه  می تــوان  روش  ایــن  چشــم گیر  مزایــای 

بــودن درختــان، رشــد ســریع و زود بــه ثمــر رســیدن آنهــا 

اشــاره کــرد.
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شکل 1۰- شاخه کوچک برگ دار نیمه خشبی برای تهیه قلمه

 شکل 11- یکنواختی نهال در نهالستان
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مرحلــه اصلــی و حســاس ایــن روش، آمــاده ســازی قلمــه 

ــی و  ــا ژنتیک ــی ی ــل داخل ــه عوام ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای ــت ک اس

خارجــی یــا محیطــی تاثیرگــذار بــر ریشــه زایی، بــا دقــت 

فــراوان انجــام شــود. بــرای درک اهمیــت ایــن موضــوع، عوامل 

ــر ریشــه زایی به طــور خالصــه بررســی می شــوند.  تاثیرگــذار ب

ــای  ــه در رقم ه ــه زایی قلم ــد ریش ــاوت درص ــاز، تف از دیرب

قــدرت  بــر  ژنتیکــی  عامــل  تاثیــر  زیتــون،  مختلــف 

ریشــه زایی زیتــون را بــه اثبــات رســانده اســت. همچنیــن، 

ــاخه،  ــوع ش ــت1، ن ــری از درخ ــان قلمه گی ــه زم ــه زایی ب ریش

ــتگی دارد.  ــز بس ــّن آن نی ــاخه و س ــف ش ــمت های مختل قس

نتیجــه تحقیقــات و بررســی گســترده پیرامــون تاثیــر عوامــل 

خارجــی نشــان مــی دهــد کــه درصــد ریشــه زایی قلمه هــا تــا 

ــی،  ــه زای ــای ریش ــری هورمون ه ــا بکارگی ــیاری ب ــدازه بس ان

افزایــش مــی یابــد. نــوع پــرورش درخــت مــادری و محیــط 

در عمــل  تعییــن کننــده ای  نقــش  نیــز  قلمه هــا  کشــت 

ــی دارد. ــه زای ریش

1- فصلی بودن ریشه زایی
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عوامل تاثیرگذار بر ریشه زایی

عوامــل ژنتیکــی: همان گونــه کــه اشــاره شــد، قــدرت 

ریشــه زایی قلمه هــا، بــه شــدت تابــع عامــل ژنتیکــی اســت، 

تــا جایــی کــه درصــد آن در برخــی رقــم هــا نزدیــک بــه صــد 

ــزون  ــت. اف ــر اس ــا صف ــف و ی ــیار ضعی ــر بس ــی دیگ و در برخ

بــر ایــن، قــدرت ریشــه زایی یــک رقــم خــاص در فصــل هــای 

گوناگــون ســال، ممکــن اســت تغییــرات محسوســی داشــته 

ــد  ــوع را تایی ــن موض ــیار، ای ــای بس ــج پژوهش ه ــد. نتای باش

کــرده و هم بســتگی رقــم و فصــل را نشــان داده اســت. 

بنابرایــن، بهبــود ریشــه زایی به وســیله عوامــل خارجــی، 

زمانــی امکان پذیــر اســت کــه خــود گیــاه )رقــم( بالقــوه 

مســتعد باشــد. یکــی از پژوهشــگران پــس از آزمایش هــای 

فــراوان بــر روی درصــد ریشــه زایی شــمار چشــم گیری از 

ــود  ــیم نم ــروه تقس ــار گ ــه چه ــا را ب ــون، آنه ــای زیت ــم ه رق

ــدول 2(. )ج

ــتر  ــه پیش ــه ک ــل(: همان گون ــری )فص ــان قلمه گی زم

ــدن  ــان جداش ــه زم ــا ب ــدن قلمه ه ــه دار ش ــد، ریش ــاره ش اش
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جدول 2- ریشه زایی قلمه های 74 رقم زیتون با استفاده از هورمون IBA از راه شاسی گرم

درصد ریشه زایینام رقم

 Cellina1, Razza2, Frantoio3, Bosana4,Taggiasca5, Correggiolo6,
 Toccolana7, Sargano8, Carolea9, Rosciolo10, Fecciaro11,

 Morchiaio12, Morellona di Grecia13, Laurina14, Ogliarola Barese15,
 Frangivento16, Nocellara del Belice17, Raja18, Arbequina19,

Cobrancosa20, Lechin21, Manzanilla22, Bouteillan23

سهل ریشه زا 

)<%50(

 Negrera24, Casaliva25, Razzola26, San Benedetto27,
 Sant’Agostino28, Grossa di Spagna29, Itrana30, Leccino31,

 Dolce di Andria32, Dolce Agogia33, Gentile di Chieti34, Nebbia35,
 Olivago Sabino36, Pendolino37, Coratina38, Ascolana Tenera39,
 Piantone di Falerone40, Amygdaloila41, Oblonga42, Redondil43,

Picual44, Hojiblanca45, Tanche46

متوسط 

)30-%50(

 S.Caterina47,  Mignolo48, Bella di Spagna49, Uovo di
 Piccione50, Carmelitana51, Ascolana semitenera52,

 Carboncella53, Leccio del Corno54, Moraiolo55, Ottobratica56,
 Piangente57, Passalunara58, Moresca59, Dritta60, Giarraffa61,

 Intosso62, Lea63, Picholine64, Grossanne65, Meschi66,
 Memecik67, Galego68, Conservolia69, Blanqueta70, Kalamata71,

Gordal72, San Felice73

سخت ریشه زا 

)>%30(

Nocellara etnea74, Grappolo75صفر

 1. ِچّلینا
 2.  َرتزا

  3. فرانتویو
 4 . ُبسانا

سکا  5 . َتجَّ
ولو  6  .ُکِرجُّ
 7 . توّکوالنا
 8 . َسرگانو
 9 . َکروله آ

 10. ُرشولو
 11 .ِفّچارو

 12 . مورکیایو
 13  .موِرّلونا دی ِگِرچا

 14 . لئورینا
 15 . ُالیاُرال َبِرسه
 16  .فرانجیونتو

 17 . ُنِچّلارا دل ِبلیچه
 18 . َریا

 19 . آربکین
 20  .ُکبرانکوسا

  21 .لکین
 22  .مانزانیا
 23  .بوتیان

 24 . ِنگِررا
 25  .کاسالیوا

 26  .َرتزوال
 27  .سن ِبِنِدّتو

 28  . سنت َاگوستینو
 29  .گروّسا دی اسپانیا

 30  .ِایترانا
 31  .لِّچینو

 32  .ُدلچه دی َاندریا
 33 . ُدلچه َاگوجا

 34 . ِجنتیله دی کِیتی
 35  .ِنّبیا

 36 . ُالیواگو سبینو
 37  .ِپندولینو

 38  .ُکراتینا
 39 . َاسکوالنا ِتِنرا

 40 . پیانتونه دی َفِلرونه
 41.اَمیگدالویال)اَمیگدالیفولیا(

 42 . ُابُلنگا
 43  .ِرُدندیل
 44  . پیکوال

 45  . ُهخی بالنکا
 46  . َتنِکه

 47  . َسن کاترینا
 48  . مینیولو

 49 .  ِبّلا دی اسپانیا
50  . ئوُاوو دی پیّچونه)تخم 

 کبوتری(
 51  .َکرِملیتانا

 52 . َاسکوالنا ِسمی ِتِنرا
 53  . َکربونِچّلا

 54 . لِّچو ِدل ُکرنو
 55  .مورایولو

 56  .ُاّتوبراتیکا
57  .پیانِجنته)گریان یا 

 مجنون(
 58  .َپّسالونارا
 59  .موِرسکا

 60  .دریّتا
 61  .َجّرّفا

 62 . اینتوّسو
 63 . له آ

 64 . پیشولِن
ّنه  65  .گروسَّ
 66  .ِمسکی

 67  .ِمِمسیک
 68 . َگِلگو

 69  .کنسروالیا
 70  .بالنکِوتا
 71  .کاالماتا
 72  .گوردال

 73 . َسن ِفلیچه
 74 . ُنِچّلارا اتنه آ

75 . گراپُّولو
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رشــد  و  آبیــاری،  و  تغذیــه  شــرایط  درخــت،  از  شــاخه 

رویشــی درخــت مــادری بســتگی دارد. نتایــج پژوهش هــای 

ــار  ــادار تیم ــر معن ــر تاثی ــه، بیان گ ــن زمین ــده در ای انجام ش

هورمونــی )اینــدول بوتریــک اســید( بــا غلظــت دو هــزار 

ــاوت  ــرایط متف ــه ش ــی در س ــه زای ــد ریش ــر درص ــام ب ــی پی پ

»مه افشــانی«، »شاســی گرم« و »شاســی گرم تحــت مراقبــت« 

اســت. نتایــج مشــاهدات میکروســکوپی )میکروســکوپ 

الکترونیــک( پیرامــون بافــت و آناتومــی و فعالیــت الیــه 

فعالیت هــای  تاثیــر  نشــان دهنده  زیتــون  قلمــه  زاینــده 

ــر درصــد ریشــه زایی قلمــه  فیزیولوژیکــی درخــت مــادری ب

در ارقــام گوناگــون اســت. تفــاوت آشــکار ریشــه زایی میــان 

شاســی گرم  و  مه افشــانی  روش  نســبی  برتــری  رقم هــا، 

تحــت مراقبــت، تاثیــر مشــخص و بــارز زمــان قلمه گیــری بــر 

ریشــه زایــی از نــکات درخــور توجــه در تولیــد نهــال زیتــون 

اســت. بهتریــن زمــان بــرای قلمه گیــری، پایــان گرمــای 

تابســتان و ســرمای زمســتان، یعنــی هم زمــان بــا آغــاز 

فعالیــت رویشــی گیــاه اســت. نکتــه درخــور توجــه این اســت 

کــه مقــدار نشاســته در بــرگ و قلمه هــا بــا درصــد ریشــه زایی 

آنهــا نســبت مســتقیم دارد. نتایــج برخــی پژوهش هــا در 
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زمینــه عوامــل تاثیرگــذار بــر ریشــه زایی قلمه هــای زیتــون، 

نشــان می دهنــد کــه مناســب تریــن زمــان قلمه گیــری از 

ــه  ــا ک ــت. از آنج ــن اس ــان فروردی ــا پای ــن ت ــاه بهم ــان م پای

فصلــی بــودن ریشــه زایــی در رقــم هــای زیتــون تــا انــدازه ای 

نهــال زمانی کــه می خواهــد  متغیــر اســت، تولیدکننــده 

ــش از  ــد، پی ــر کن ــود تکثی ــتان خ ــی را در نهالس ــم خاص رق

ــری و درصــد  ــرای قلمه گی ــب ب ــان مناس ــد زم ــز بای ــر چی ه

ریشــه زایی آن را مشــخص نمایــد. در ایــران، بــا توجــه 

ــان  ــی و زم ــه زای ــدرت ریش ــناخت ق ــی، ش ــوع اقلیم ــه تن ب

ــق  ــه مناط ــازگار ب ــای س ــم ه ــرای رق ــری ب ــب قلمه گی مناس

ــق  ــت. در مناط ــر اس ــم و اجتناب ناپذی ــیار مه ــون، بس گوناگ

معتــدل و بــدون گرمــای شــدید تابســتانی، می تــوان چرخــه 

تکثیــر رقــم های آســان ریشــه زا را بــه 3 تا 4 بــار افزایــش داد. 

ــّن آن: یکــی دیگــر  ــاخه و س ــه در ش ــت قلم موقعی

ــی قلمه هــا، ســن  ــر میــزان ریشــه زای ــذار ب از عوامــل تاثیرگ

شــاخه ها و موقعیــت قطعــه هــای اســت کــه از آن جــدا 

می شــود. در فصــل بهــار بهتریــن نتایــج را می تــوان بــا 

انتهایــی شــاخه های  و  میانــی  نیمــه خشــبی  قطعــات 

ــتان  ــل تابس ــه در فص ــی ک ــت آورد، در حال ــاله به دس یک س
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و پاییــز نتیجــه بهینــه بــا قطعه هــای خشــبی ابتــدا و یــا 

می آیــد. به دســت  شــاخه ها  انتهایــی  کمابیــش 

هورمــون: هورمون هــای ویــژه ای بــرای افزایــش درصــد 

ریشــه زایی و سرعت بخشــی بــه آن وجــود دارنــد. برپایــه 

صنعتــی  گیاهــی  ُاکســین های  انجام شــده،  بررســی های 

شــناخته شــده عبارتنــد از:

 )IAA( ایندول استیک اسید   

 )IBA( ایندول بوتریک اسید   

)NAA( نفتالین استیک اسید   

اینــدول بوتریــک  نام بــرده،  هورمون هــای  میــان  در 

ــر و  ــال ت ــون فع ــای زیت ــه ه ــردن قلم ــه دار ک ــید در ریش اس

ــان  ــون نش ــا کن ــده ت ــت آم ــه دس ــج ب ــت. نتای ــر اس کارآمدت

ــتر  ــرای بیش ــون ب ــن هورم ــه ای ــت بهین ــه غلظ ــد ک می دهن

رقــم هــا چیــزی میــان 2000 تــا 4000 پــی پــی ام اســت. ایــن 

ــه  ــی ب ــبت س ــا نس ــکل ب ــول در ال ــورت محل ــون به ص هورم

هفتــاد و یــا مخلــوط بــا پــودر تالــک هیدروســیلیکات منیزیم 

قابــل اســتفاده اســت. مقطــع تحتانــی قلمه هــا بــه انــدازه 2 

تــا 3 میلی متــر، پیــش از کشــت در بســتر ریشــه زایی، در 

ــه  ــه روش تهی ــد. در ادام ــرار می گیرن ــی ق ــوط هورمون مخل
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ــزار  ــت دو ه ــا غلظ ــک و IBA ب ــوط تال ــرم مخل ــک کیلوگ ی

ــود. ــح داده می ش ــی ام توضی ــی پ پ

مقــدار دو گــرم هورمــون را در دمــای محیــط در هفتصــد 

میلــی لیتــر اتــر حــل نمــوده و محلــول به دســت آمــده ســپس 

در یــک ظــرف کمابیــش گــود، بــا یــک کیلوگــرم پــودر تالــک 

مخلــوط می شــود. مــالت به دســت آمــده بایــد به انــدازه 

کافــی همــزده شــود تــا یکنواخــت شــود. تهیــه ایــن مخلــوط 

ــس از  ــود. پ ــام ش ــه انج ــر تهوی ــا زی ــای آزاد و ی ــد در فض بای

ــک  ــت آن را در ی ــر اس ــود بهت ــرف گ ــوط در ظ ــم زدن مخل به

ظــرف مســطح ریختــه تــا اتــر آن به ســرعت متصاعــد شــده و 

مخلــوط پــودر تالــک و هورمــون باقــی بمانــد. ایــن مخلــوط 

در صــورت نگهــداری در ظــرف در بســته و در جــای خشــک، 

خنــک و تاریــک تــا یــک ســال قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
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پرورش درختان مادری
ــی  ــرط اصل ــون ش ــادری زیت ــت م ــی درخ ــت ژنتیک اصال

کــه گفتــه  نهالســتان اســت. همان گونــه  یــک  موفقیــت 

ــی  ــای فیزیولوژیک ــم، واکنش ه ــت رق ــر اصال ــزون ب ــد، اف ش

ــه  ــده ای در چرخ ــش تعیین کنن ــاه، نق ــی گی ــادل درون و تع

تولیــد نهــال دارد. تعــادل مطلــوب میــان فعالیــت رویشــی و 

زایشــی درختــان مــادری بــا تغذیــه خــوب، آبیــاری منظــم و 

حفاظــت آنهــا از آفــات و بیماری هــای رایــج در طــول ســال 

امکان پذیــر اســت. بــاغ مــادری بایــد در کنــار نهالســتان 

ســاخته شــده و درختــان آن تنهــا بــرای قلمه گیــری پــرورش 

یابنــد. تغذیــه ایــن بــاغ باید متعــادل باشــد، هرگونه بیشــبود 

و کمبــود در تغذیــه ســبب بهم خــوردن نســبت بهینــه کربــن 

بــه ازت شــده و بــر ریشــه زایــی قلمه هــا تاثیــر منفــی مــی  گــذارد. 

ایجــاد ســامانه آبیــاری ثابــت از دیگــر شــرایط الزم و پــر 

اهمیــت در بــاغ مــادری اســت. همچنیــن، در مــاه های بســیار 

ــا ایجــاد پوشــش هــای مناســب  ــوان ب ــرم تابســتان مــی ت گ

بــرروی درختــان از خســارات شــدت گرمــا جلوگیــری کــرد. 

در بــاغ مــادری نســبت بــه بــاغ هــای معمولــی فواصــل میــان 
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درختــان به طــور چشــم گیری کاهــش مــی یابــد و فاصلــه 

ــان  ــه می ــر و فاصل ــا 2/5 مت ــف 1/5 ت ــان هم ردی ــان درخت می

ــه  ــل توصی ــاج قاب ــکل ت ــت. ش ــر اس ــا 3/5 مت ــا 3 ت ــف ه ردی

ــت.  ــتوانه ای اس ــه و اس ــک تن ــان، ت ــوع درخت ــن ن ــرای ای ب

ــه  ــا فاصل ــوده و ب ــاه ب شــاخه های جانبــی بایــد کمابیــش کوت

ــی  ــه اصل ــچ روی تن ــر، مارپی ــانتیمتر از یکدیگ ــا 40 س 30 ت

ــاغ  ــاخت ب ــه س ــق ب ــه موف ــتان هایی ک ــد. نهالس ــرار بگیرن ق

ــرای قلمه گیــری از درختــان  مــادری نشــده اند، می تواننــد ب

جــوان بــارور کــه آلــوده بــه آفــات و بیماری هــای قرنطینــه ای 

نیســتند اســتفاده کننــد. در چرخــه بهــاره تکثیر زیتــون باید 

شــاخه های مثمــر، مختلــط و نرک هــای یکســاله را انتخــاب 

نمــود و از شــاخه های غیرمثمــر چوبــی ماننــد پاجــوش 

ــی  ــات نونهال ــروز صف ــبب ب ــه س ــته، ک ــای نورس ــت ه و جس

و تاخیــر در بــه ثمــر رســیدن گیــاه می شــود، خــودداری 

نمــود. ولــی در قلمه گیــری فصــل تابســتان و یــا پاییــز بایــد 

ــا  از شــاخه های ســال کــه ابتــدا نیمــه خشــبی بــوده و بعــد ب

ــن  ــرد. در ای ــتفاده ک ــوند، اس ــر می ش ــل چوبی ت ــت فص گذش

ــارور باشــند.  نوبــت قلمه گیــری نیــز شــاخه ها بایــد بالقــوه ب

ــوند  ــع ش ــی قط ــد به صورت ــادری بای ــت م ــاخه های درخ ش
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کــه 1 تــا 2 گــره بــر روی شــاخه متصــل بــه تنــه باقــی بمانــد. 

شــاخه هایی کــه در ســال بعــد، از ایــن جوانــه هــا مــی روینــد  

بــه مراتــب دارای صفــات برتــری بــرای تکثیــر خواهنــد بــود. 

قلمه گیــری مرحلــه بســیار حســاس چرخــه تولیــد نهــال 

اســت و بایــد بــا دقــت بــاال انجــام شــود. بــرای جلوگیــری از 

خســارات ناشــی از تنش هــای محیطــی بایــد بــه نــکات زیــر 

توجــه شــود: 

   در فصــل تابســتان از قطــع شــاخه ها در ســاعات گــرم 

روز خــودداری شــود.

   شــاخه های جــدا شــده از درخــت مــادر بی درنــگ در 

ســایه و جــای خنــک نگهــداری شــود.

   شــاخه ها در کوتاه تریــن فاصلــه زمانــی ممکــن بــه 

ــوند. ــل ش ــتان منتق نهالس

   بــه محــض رســیدن بــه نهالســتان، شــاخه ها در جــای 

خنــک و زیــر پوشــش مناســب مرطــوب )الیــاف کنــف( قــرار 

گرفتــه و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن، کار آمــاده ســازی 

ــود.  ــام ش ــا انج قلمه ه
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آماده سازی قلمه ها 
ــا  ــول 10 ت ــه ط ــی ب ــده قلمه های ــه ش ــاخه های تهی از ش

ــه  ــکل 12 و 13( گرفت ــرگ )ش ــت ب ــا دو جف ــانتیمتر و ب 15 س

می شــوند. بــه جــز دو جفــت بــرگ انتهایــی، بــرگ بقیــه 

ــه  ــه ب ــا توج ــکل 14(. ب ــوند )ش ــدا می ش ــه ج ــا از قلم ــره ه گ

دشــواری التیــام بافــت در قســمت میان گــره و آســانی 

ریشــه زایی در نزدیکــی جوانــه هــا، بــرش قلمــه به طــور 

ــود.  ــام می ش ــره انج ــتگی گ ــر برجس ــق در زی دقی

شکل 12- نمونه قلمه مورد استفاده در شاسی گرم سرپوشیده
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شکل 13- نمونه قلمه مورد استفاده در شاسی گرم سرپوشیده

شکل 14- نمونه قلمه مورد استفاده در شاسی گرم سرپوشیده
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نکات ضروری و درخور توجه درباره آماده سازی قلمه ها 

   شناخت قدرت ریشه زایی و فصلی بودن آن

و  مختلــط  مثمــر،  شــاخه های  از  قلمــه  گرفتــن   

بالــغ  نرک هــای 

   مراقبــت از شــاخه ها هنــگام حمــل و جلوگیــری از 

ــا  ــدت گرم ــش ش تن

   انتخــاب قســمت های مناســب شــاخه بــه تناســب 

ــه ــر جوان ــه در زی ــق قلم ــرش دقی ــل و ب فص

   نگهداری قلمه در آب تا مرحله استفاده از هورمون

   جلوگیری از استفاده بیش از اندازه هورمون 

ساختار و تجهیزات الزم برای تولید نهال  
بــا توجــه بــه توضیحــات ارایــه شــده در زمینــه روش هــای 

ــه دو  تکثیــر و ضعــف تولیدکننــدگان نهــال زیتــون نســبت ب

روش قلمــه در شاســی گــرم و پیونــد بــر قلمــه در شاســی گرم، 

در ادامــه بــه ســاختار مــورد نیــاز ایــن دو روش یعنــی ســوله 

ــش  ــوله پی ــا و س ــه پاگرم ــز ب ــرم مجه ــی گ ــه زایی، شاس ریش

ــود. ــه می ش ــاق پرداخت انطب
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ساختار الزم برای ریشه دار کردن قلمه ها

سوله ریشه زایی

ــرم در آن  ــی های گ ــه شاس ــت ک ــی اس ــوله مکان ــن س ای

ــک  ــورت ی ــوان به ص ــی ت ــوله را م ــن س ــد. ای ــی گیرن ــرار م ق

ــک  ــورت ی ــا به ص ــه ای و ی ــش شیش ــا پوش ــی ب ــه واقع گلخان

داالن ســاده بــا پوشــش کلــرور ُپلــی ونیــل1 و یــا بــه شــکل های 

ــرای تنظیــم رطوبــت محیــط درون ســوله  دیگــر ســاخت. ب

ــوده و  ــک نم ــف آن را غلط ــز ک ــر چی ــش از ه ــت پی ــر اس بهت

ــم  ــه مه ــانید. نکت ــت پوش ــه درش ــه ماس ــک الی ــا ی ــپس ب س

ــا  ایــن اســت کــه دمــای محیــط داخــل ســوله نبایــد از 28 ت

30 درجــه ســانتیگراد باالتــر رود. تجهیــز ســوله ریشــه زایــی 

بــه ســامانه دقیــق تهویــه و رطوبــت ســاز، به ویــژه در مناطــق 

ــت  ــا و رطوب ــرل دم ــرای کنت ــت. ب ــر اس ــرم، اجتناب ناپذی گ

محیــط، فراهــم  کــردن دریچــه هــای متقابــل جانبــی و 

ســقفی در ایــن ســازه گلخانــه ای بســیار ســودمند اســت. در 

ــده در  ــای خنک کنن ــتگاه ه ــب دس ــرم، نص ــیار گ ــق بس مناط

ســوله هــا مهــم اســت. همچنیــن بایــد بــا پاشــیدن مــالت و 

1- PVC
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رنــگ ســفید بــر روی پوشــش ســوله و یــا بکارگیری تــوری های 

ســایه افکــن بــه احتمــال 75 تــا 80 درصــد از افزایــش دمــای 

محیــط و برخــورد مســتقیم تابــش خورشــید بــه شاســی های 

ــوا،  ــرمای ه ــرل س ــرای کنت ــود. ب ــری نم ــه زایی جلوگی ریش

نیــازی بــه ســامانه خاصــی نیســت، زیــرا در مــاه هــای ســرد 

ــطح  ــای الزم در س ــی ها، دم ــای شاس ــامانه پاگرم ــال س س

ریشــه هــا را فراهــم نمــوده و کمینــه گرمــای مــورد نیــاز 

ــد. ــی کن ــم م ــز فراه ــا را نی ــت قلمه ه فعالی

شاسی گرم ریشه زایی 
کـه  اسـت  دسـت  صنعـت  یـک  ریشـه زایی  شاسـی گرم 

سـاختار و کارکـرد آن در موسسـه تحقیقـات زیتـون ایتالیـا  

مـورد مطالعـه گسـترده و بهـره برداری قـرار گرفته اسـت. این 

وسـیله صنعتی از محفظه ای چهارگوش تشـکیل شـده که بر 

روی پایـه هـای مناسـب نصب شـده اسـت. کف ایـن محفظه 

جعبـه شـکل، زهکشـی شـده و مجهـز بـه سـامانه گرمایشـی 

)جریـان الکتریکـی و یـا لولـه کشـی آب گرم( اسـت کـه دمای 

تـا 23 درجـه  را میـان 20  قلمه هـا  ناحیـه مقطـع  بسـتر در 

سـانتی گراد نگـه مـی دارد. مـواد الزم برای بسـتر ریشـه زایی 
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بـه ارتفـاع سـی سـانتی متر درون ایـن جعبـه قـرار مـی  گیرد. 

بـرای یکنواختی دمای بسـتر، سـامانه گرمـازا درون الیه ای 

از شـن بـه ارتفـاع 3 تـا 4 سـانتیمتر قـرار مـی گیـرد. روی این 

الیـه کـه بـا یـک تـور پالسـتیکی پوشـیده می شـود، الیـه ای 

بـه ضخامـت 15 سـانتیمتر ریختـه  از پرلیـت دانـه درشـت 

می شـود کـه تکیـه گاه قلمه هـا و محـل جـذب و ذخیـره آب 

اسـت. در باالی الیه پرلیت، دیواره ها و سـرپوش جعبه که از 

پلی اتیلن شـفاف تشـکیل شـده، فضایی را به وجـود می آورند 

بـاالی  قسـمت  محفظـه  ایـن  اسـت.  رطوبـت  محفظـه  کـه 

قلمه هـا را در بر داشـته و کار آن، اشـباع نگه داشـتن رطوبت 

حاصـل از محیـط کشـت اسـت. پوشـش شـفاف پلی اتیلـن 

هم زمـان بـا جلوگیـری از خروج بخـار آب، تبادل اکسـیژن 

و انیدریـد کربنیـک میـان محیـط درون و بیـرون را فراهـم 

نخسـتین  ریشـه زایی،  شاسـی  راه انـدازی  در  مـی سـازد. 

کار پاشـیدن آب بـر الیـه پرلیـت اسـت کـه بایـد تـا اشـباع 

بسـتر ادامـه یابـد. پرلیـت در آغـاز، آب را بـه سـختی جـذب 

مـی کنـد، ولـی زمانـی که اشـباع شـد آب را به خوبـی درون 

را  آن  تدریجـی  تبخیـر  راه  از  سـپس  و  داشـته  نگـه  خـود 

در فضـای پیرامـون قلمه هـا قـرار مـی دهـد. بـا توجـه بـه 
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سـاختار خـاص پرلیـت، هـوا بـه خوبی میـان دانه هـای آن 

جریـان پیـدا مـی کنـد و بدین سـان از پوسـیدگی ریشـه هـا 

جلوگیـری می شـود. بنابرایـن، پـس از اشـباع الیـه پرلیت 

محیـط  دمـای  افزایـش  محفظـه،  درب  شـدن  بسـته  و 

بـا  هم زمـان  آب  بخـار  و  شـده  آب  تبخیـر  سـبب  داخـل 

جوانه هـا،  و  برگ هـا  پیرامـون  فضـای  رطوبـت  تامیـن 

شـرایط الزم بـرای کمینـه فعالیـت قلمه هـا و ریشـه زایـی 

را فراهـم مـی آورد. در ایـن محیـط، کشـت تعـداد قلمه ها 

تـا   700 انـدازه برگ هـا، میـان  بـه نسـبت  در متـر مربـع، 

اسـت. قلمـه متغیـر   800

نکات ضروری در آماده سازی شاسی گرم ریشه زایی 

1( اطمینان یابی از پوشـش سـایه افکـن و درجه حرارت 

سوله درون  متوسط 

2( آماده سازی شاسی ریشه زایی که عبارتند از:

ــند و در  ــالم باش ــد س ــه بای ــت ک ــای پرلی ــرل دانه ه   کنت

صــورت پــودر شــدن اقــدام بــه تعویــض آن شــود.

ــان  ــدن جری ــا دی ــت ت ــه پرلی ــر روی الی ــیدن آب ب   پاش

ــطح آن. ــر س آب ب
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اشبـــاع  حــد  تـا  پرلیـت  دانـــه های  بـه همـزدن    

یکنواخـت بسـتر.

  بســتن درب شاســی و کنتــرل عمــل تبخیــر )به گونــه ای 

کــه پــس از چنــد ســاعت قطــرات حاصــل از تعــرق روی 

ــواره هــای محفظــه دیــده شــود(. دی

  بــاز کــردن دوبــاره درب شاســی و تســطیح الیــه پرلیــت 

بــدون اعمال فشــار. 

3( کاشت قلمه ها در بستر که عبارتند از:

   باز نگه داشتن درب شاسی.

   کاشت قلمه های آغشته به هورمون.

   فــرو بــردن ســوند متصــل بــه ترموســتات در الیــه 

پرلیــت، هــم عمــق بــا قلمه هــا. 

   تنظیــم دمــا )22 درجــه( و روشــن کــردن جریــان 

بــرق مــدار شاســی )هنگامــی ایــن کار نیــاز اســت کــه درجــه 

حــرارت بــه مــدت چنــد ســاعت در روز زیــر 18 تــا 20 

ــد(.  ــه باش درج

   بستن درب شاسی. 

4( مرحله ریشه زایی که عبارت است از:

   خــودداری از بــاز کــردن درب شاســی بــه  مــدت 
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ــا  ــزش برگ ه ــه ری ــواردی ک ــز م ــه ج ــه )ب ــا 3 هفت ــدت 2 ت م

ــود(. ــده ش دی

   کنتــرل ریــزش برگ هــا، پوســیدگی و کپــک زدگــی 

قلمه هــا در هفتــه ســوم.

   حــذف قلمــه هــای آلــوده بــه نکــروز شــدید و یــا 

بــدون بــرگ.

5( کنتـرل ریشـه زایی و نشـاء قلمـه های ریشـه دار که 

عبارت اسـت از:

  کنترل ریشه زایی 40 تا 50 روز پس از کاشت. 

  حــذف قلمــه هــای بــدون بــرگ و یــا پوســیده در 

مقطــع ریشــه زایی.

  کاشت دوباره قلمه های برگ دار و کالوس )پینه دار(. 

  انتخــاب و نشــاء قلمه هایــی بــا دســت کم 2 تــا 3 ریشــه 

ــد  ســه ســانتیمتری )قلمه هایــی کــه چنیــن شــرایطی ندارن

ــوند(. ــت می ش بازکش
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نشاء اول
ــده  ــه دار ش ــای ریش ــه زایی، قلمه ه ــه ریش ــس از مرحل پ

ــت  ــه دویس ــک ب ــا نزدی ــم آنه ــه حج ــی ک ــروف کوچک ــه ظ ب

سی ســی اســت، منتقــل می شــوند. در ایــن مرحلــه اســتفاده 

از لیــوان پالســتیکی )شــکل 15 و 16( و ایجاد ســوراخ زهکش 

در تــه آن بســیار اقتصــادی اســت. پــس از نشــاء برای ســادگی 

حمــل، گلدان هــای لیوانــی درون ســبد گذاشــته شــده و 

ــد.  ــی گیرن ــرار م ــکوها ق ــرروی س ــتقیم ب ــور مس ــپس به ط س

گلدان هــای لیوانــی در زیــر پوشــش هــای شــفاف پلــی اتیلنــی 

ــده  ــامانه گرم کنن ــد از س ــه الزم باش ــد و چنانچ ــی گیرن ــرار م ق

ــب  ــای مناس ــاد گرم ــتر، ایج ــن بس ــد. کار ای ــز برخوردارن نی

)دســت کم 15 تــا 16 درجــه( و رطوبــت نســبی 70 تــا 80 

درصــدی بــرای رشــد اولیــه قلمه هــای ریشــه دار اســت. 

چنانچــه الزم باشــد ســکوها چنــد طبقــه و قفســه شــکل 

ســاخته می شــوند. درایــن مرحلــه قلمه هــا از نظــر جــذب آب 

ــد. ــد ش ــا خواهن ــی خودکف ــواد غذای و م
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شکل 15- پرورش قلمه های ریشه دار شده درگلدان لیوانی

شکل 16- پرورش قلمه های ریشه دار شده درگلدان لیوانی
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خاک گلدان
نظــر بــه اینکــه قلمه هــای ریشــه دار بایــد بحــران پــس 

از نشــاء را گذرانــده و بــه هنــگام اســتقرار و خشــبی شــدن، 

ــد  ــدان بای ــاک گل ــد، خ ــترش دهن ــود را گس ــه های خ ریش

دارای مــواد غذایــی مــورد نیــاز و خصوصیــات فیزیکــی 

ــاره  ــه کــه نتایــج تحقیقــات در این ب مناســب باشــد. آن گون

نشــان داده، بهتریــن خــاک از ترکیــب تــورب )گیالــوش(، 

بــه نســبت هــای  ماســه رودخانــه و خاک بــرگ جنــگل 

مســاوی و بــدون اضافــه کــردن عناصــر شــیمیایی بــه 

دســت می آیــد. 

در مورد خاک گلدان باید به موارد زیر توجه نمود:

گلدان هــای  در  شــده  نشــاء  قلمه هــای  قــرار دادن     

لیوانــی بــر روی ســکوها. 

   تضمیــن رطوبــت نســبی محیــط )نزدیــک بــه هشــتاد 

درصــد( و درجــه حــرارت )15 درجــه( در ناحیــه ریشــه هــا.  

   کنتــرل رشــد ریشــه هــا پــس از 2 تــا 3 هفتــه )بیــرون 

آمــدن نــوک ریشــه از تــه لیــوان، نشــانه پایــان مرحلــه پیــش 

انطبــاق اســت(.
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ــاق و  ــش انطب ــتر پی ــرپوش بس ــی س ــتن تدریج    برداش

باقــی مانــدن گلدان هــا در جــای خــود بــه مــدت یــک هفتــه. 

   انتقال قلمه های ریشه دار به سوله انطباق.

مرحله انطباق و خشبی شدن 
پــس از مرحلــه پیشــانطباق، قلمه هــا بــرای خشــبی 

شــدن و اســتقرار در ســوله انطبــاق نگهــداری می شــوند. 

ریشــه  رشــد  بــرای  الزم  شــرایط  بایــد  دوره  ایــن  در 

ــوده  ــم ب ــد، فراه ــیده ان ــی رس ــه خودکفای ــه ب ــی ک قلمه های

و از تحریــک رشــد جوانــه انتهایــی خــودداری شــود 

)شــکل 17(. بنابرایــن، دمــای محیــط بایــد طــوری تنظیــم 

ــد.  ــا وارد نکن ــه نونهال ه ــی ب ــرما تنش ــا و س ــه گرم ــود ک ش

ــا  ــان تابســتان ت در حقیقــت، ایجــاد شــرایط مناســب از پای

پایــان زمســتان معنــا دارد زیــرا در آغــاز فصــل بهــار شــرایط 

ــت.    ــم اس ــاه فراه ــد گی ــرای رش ــی ب ــور طبیع ــط به ط محی
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شکل 17- سوله انطباق برای استقرار و خشبی شدن قلمه های ریشه دار
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تجهیزات مرحله خشبی شدن قلمه های ریشه دار 
مرحلــه خشــبی شــدن قلمه هــای ریشــه دار نیــاز بــه 

تجهیزاتــی دارد کــه در ایــن بخــش به آنهــا پرداخته می   شــود.

سوله و سکوها

ــط  ــد محی ــا مانن ــدن قلمه ه ــبی ش ــه خش ــط مرحل محی

مرحلــه ریشــه زایی از ســوله و ســکوهایی تشــکیل شــده کــه 

گلدان هــا بــرروی آنهــا قــرار مــی گیرنــد. در ایــن ســوله نیــاز 

چندانــی بــه ســامانه گــرم کننــده نیســت، مگــر آن که ســرمای 

هــوا شــدید باشــد. در محیــط هــای بســیار ســرد الزم اســت 

مجهــز  اضطــراری،  گرمایشــی  ســامانه  بــه  نهالســتان ها 

ــد  ــوله بای ــن س ــز ای ــتان و پایی ــای تابس ــل ه ــوند. در فص ش

ــوردار  ــن برخ ــایه افک ــامانه س ــه زایی از س ــوله ریش ــد س مانن

آب  بــه  چندانــی  نیــاز  قلمه هــا  ســرما  فصــل  در  باشــد. 

نداشــته و آبیــاری آنهــا متناســب بــا شــرایط محیطــی انجــام 

ــد  ــک رش ــه تحری ــازی ب ــن دوره نی ــول ای ــرد. در ط ــی گی م

ــی آن  ــه و آمادگ ــدن ریش ــوی ش ــه ق ــت، چراک ــا نیس قلمه ه

ــت. ــت اس ــد، دارای اهمی ــل بع ــرای مراح ب
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نکات ضروری درباره سوله و سکوها 

   ســایه افکنــی مناســب بــرای جلوگیــری از دمــای بیــش 

از انــدازه درون ســوله.

   خــودداری از آبیــاری بیــش از انــدازه کــه ســبب کاهش 

رشــد و آلودگــی ریشــه بــه بیمــاری می شــود.

   از نهال در برابر آفات و بیماری ها محافظت شود.

مرحله پرورش نهال 
پــرورش نهــال آخریــن مرحلــه رشــد گیــاه در نهالســتان 

اواخــر  از  رویشــی،  دوره  یــک  در  بایــد  نهال هــا  اســت. 

زمســتان تــا پاییــز، رشــد کافــی نمــوده و بلنــدی آنهــا 

دســت کم به هشــتاد ســانتیمتر برســد. رشــد مناســب ریشــه 

در ایــن مرحلــه ســبب پایــداری و اســتقامت نهــال در مراحل 

ــاری  ــظ ارزش تج ــود. حف ــد ب ــاغ خواه ــرس در ب ــس از غ پ

ــته  ــه وابس ــن مرحل ــا در ای ــت آنه ــد یکنواخ ــه رش ــا ب نهال ه

ــل  ــد قاب ــا بای ــرورش آنه ــط پ ــرایط محی ــن  رو، ش ــت از ای اس

مدیریــت بــوده و از نظــر مــواد غذایــی و آبیــاری در وضعیــت 

یکســان قــرار گیرنــد. پوشــش ســایه افکــن، خــاک مرغــوب 
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ــع و  ــه موق ــه ب ــب و تغذی ــاری مناس ــامانه آبی ــری س و بکارگی

ــرای  ــی و الزم ب ــرایط اساس ــود، از ش ــبود و کمب ــدون بیش ب

ــت. ــدان اس ــا در گل ــت نهال ه ــی و یکنواخ ــد کاف رش

در ایــن مرحلــه بایــد از کارهایــی کــه ســبب بهبــود 

وضعیــت ظاهــری نهــال در گلدان هــا شــده ولــی اصولــی 

ــواد ازت دار  ــدازه از م ــش از ان ــتفاده بی ــد اس ــتند، مانن نیس

و هورمون هــای گیاهــی، خــودداری شــود. تهیــه خــاک 

ــده ای  ــش تعیین کنن ــه نق ــن مرحل ــا در ای ــب گلدان ه مناس

داشــته و بایــد بــا دقــت انجــام شــود. ایــن خــاک بایــد از نــوع 

لمــون شــنی و دارای مقــداری مــواد آلــی کــم یابیــش مرغوب 

باشــد تــا ســبب فعــال شــدن ریشــه از نظــر بیولوژیکی و رشــد 

ــود. ــت ش ــس از کاش ــال پ ــریع نه س

تجهیزات مرحله پرورش
بایــد  گلــدان  نهال هــای خشــبی زیتــون در  پــرورش 

ــداول در  ــدرن مت ــی و م ــا روش اصول ــان و ب ــایه ب ــر س در زی

نهالســتان های صنعتــی انجــام گیــرد. بــرای ایجــاد ســایبان 

ــازار  ــود در ب ــای موج ــش ه ــون پوش ــواع گوناگ ــوان از ان می ت

اســتفاده نمــود. بــر اســاس تجربــه بیســت ســاله در منطقــه 
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کازرون، جنــوب باختــری اســتان فــارس و مشــاهدات و 

بازدیدهــای میدانــی در اقلیــم هــای گوناگــون درون و بــرون 

از کشــور، درصــد ســایه افکنــی قابــل توصیــه ایــن پوشــش هــا 

در مناطــق گــرم جنوبــی 75 تــا 80 و در مناطــق معتــدل 50 

ــای  ــف ه ــد عل ــری از رش ــرای جلوگی ــت. ب ــد اس ــا 60 درص ت

هــرز در اطــراف گلدان هــا، پوشــش ســیاه رنگی از جنــس 

ــود. ــیده می ش ــان کش ــایه ب ــف س ــن در ک پلی اتیل

ــس  ــد از جن ــا می توان ــل ه ــا فتوس ــا و ی ــس گلدان ه جن

ــه  ــد. تجرب ــتان ها باش ــه در نهالس ــروف به کاررفت ــن ظ همی

ــن  ــی ای ــتان های صنعت ــا و نهالس ــات ایتالی ــه تحقیق موسس

کشــور نشــان داده کــه اســتفاده از گلدان هــای پالســتیکی دو 

لیتــری چهارگــوش بــه ابعاد 21 × 11 × 11 ســانتیمتر مناســب 

ــد  ــبب رش ــه و س ــری گرفت ــای کمت ــا ج ــن گلدان ه ــت. ای اس

ــدان،  ــوع گل ــن ن ــاک ای ــم خ ــوند. حج ــا می ش ــی نهال ه عمق

گســترش ریشــه و رشــد نهــال تــا ارتفاع هشــتاد ســانتیمتری 

ــا  ــن ب ــد. همچنی ــی کن ــم م ــی فراه ــه رویش ــک چرخ را در ی

توجــه بــه انــدازه و وزن ظــروف نام بــرده، جابجایــی آنهــا در 

ــاری  ــرای آبی ــود. ب ــام می ش ــادگی انج ــه س ــت ب ــل کاش مح

گلدان هــا، روش قطرهــای بــر روش هــای بارانــی و مه افشــان 
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ــوان آب  ــی ت ــانی م ــه آس ــن روش ب ــا ای ــرا ب ــری دارد، زی برت

ــای   ــاند و از پیامده ــاه رس ــه گی ــاز ب ــد نی ــی را در ح ــواد غذای و م

بیــش بــود و کمبــود غذایــی جلوگیــری نمــود. بــرای ســاده تر 

ــود  ــتفاده نم ــی اس ــبکه های ــوان از ش ــن روش می ت ــردن ای ک

ــه هــر خروجــی یــک  کــه دارای هشــت خروجــی هســتند. ب

ــر آن درون  ــر دیگ ــه س ــت ک ــل اس ــازک وص ــیار ن ــه بس لول

ــن  ــان آب در ای ــزان جری ــرد. می ــی گی ــرار م ــدان ق ــاک گل خ

ــه  ــرای تغذی ــت. ب ــاعت اس ــر در س ــکان دو لیت ــره چ ــوع قط ن

هم زمــان بــا آبیــاری مــی تــوان مخزنــی را بــا گنجایــش 

ــرار دارد و آن  ــن ق ــطح زمی ــر از س ــاع 2/5 مت ــب در ارتف مناس

ــالف  ــود. اخت ــل نم ــای وص ــامانه قطره ــای س ــه ه ــه لول را ب

ســطح مخــزن و گلدان هــا، فشــار الزم بــرای جریــان آب در 

ــه هــا و خــروج آن از قطــره چــکان هــا را فراهــم می کنــد. لول

عملیات مرحله پرورش

گلدان هــای  بــه  اولیــه  ظــروف  از  نهال هــا  انتقــال   

پــرورش در پایــان فصــل زمســتان و آغــاز فصــل بهــار، زمانــی 

کــه خطــر ســرمای دیــررس از میــان رفتــه و دمــای هــوا بــرای 

ــام  ــت، انج ــب اس ــایبان مناس ــر س ــای زی ــال ه ــت نه فعالی
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ــه نهــال هــای تــک ســاقه بایــد  ــرای دســت یابی ب می شــود. ب

هنــگام انتقــال نهال هــا، جوانــه قوی تــر انتخــاب شــده و 

ــود. ــذف ش ــد ح ــه می مان آنچ

در ایــن مرحلــه، ترکیــب خــاک گلــدان اهمیــت ویــژه ای 

دارد. ترکیبــات آن افــزون بــر ایجــاد بافــت ســبک و محیــط 

مطلــوب بــرای رشــد ســریع ریشــه، بایــد از نظــر مــواد غذایی 

ــری از  ــرای جلوگی ــود ب ــه می ش ــد. توصی ــادل باش ــز متع نی

توقــف رشــد ریشــه پــس از مرحلــه کاشــت در بــاغ و ســهولت 

از ســرگیری فعالیــت گیــاه، مقــداری خــاک معمولــی زراعــی بــر 

ترکیــب خــاک گلدان هــا افــزوده شــود. بــا توجــه بــه بررســی های 

تحقیقاتــی انجــام شــده، مناســب ترین خــاک بــرای گلدان هــا از 

ترکیــب خــاک لومــیـ  شــنی، گیاه لــوش، خــاک بــرگ جنــگل 

یــا کــود حیوانــی پوســیده و ریــگ رودخانــه کــه از ذرات 3-4 

نســبت  می آیــد.  به دســت  شــده،  تشــکیل  میلی متــری 

ــده  ــاال آم ــه در ب ــی ک ــه ترتیب ــاک ب ــن خ ــات ای ــم ترکیب حج

ــت  ــیمیایی درش ــای ش ــزودن کوده ــا اف ــت. ب 1: 1: 1: 2 اس

ــر ایــن ترکیبــات، فرمــول خــاک کامــل  عنصــر و ریزعنصــر ب

می شــود. بــرای هــر متــر مکعــب خــاک، پانصــد میلــی لیتــر 

محلــول میکروالمنــت هــا الزم اســت )جــدول 3(. 
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جدول 3- مقادیر درشت عنصر و ریزعنصر

مقدار درشت عنصر در یک 
متر مکعب خاک

مقدار ریزعنصر در یک لیتر محلول

اسید بریک                           28 گرماوره                           300 گرم

اسید سولفوریک غلیظ        5 گرم پرفسفات              1200 گرم

سولفات روی                            2 گرمسولفات                    600 گرم

سولفات منگنز                  4/15 گرم سولفات منیزیم     570 گرم

سولفات آهن                       130 گرم 

سولفات مس                             2 گرم 

فنون پرورش نهال ها در زیر سایبان
تعویض  از  پس  باتجربه،  و  صنعتی  نهالستان های  در 

اشباع  حد  تا  و  گرفته  قرار  سایبان  زیر  در  نهال ها  گلدان، 

خاک، آبیاری می شوند. گلدان ها به صورت بلوک های هشت 

ردیفی و بدون فاصله میان نهال ها به موازات طول سایبان 

قرار می گیرند. فاصله میان بلوک ها پنجاه سانتیمتر است که 

نخستین  می شود.  استفاده  سرویس  راهرو  عنوان  به  آن  از 

نوبت آبیاری با سامانه قطرهای نزدیک به یک هفته پس از 

تغذیه  ولی  می شود.  انجام  سایبان  زیر  گلدان ها  دادن  قرار 

هم زمان با آبیاری زمانی آغاز می شود که گیاه فعالیت خود 
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را از سرگرفته باشد. از آنجا که خاک گلدان ها با درشت عنصر 

و ریزعنصرها غنی شده است، تغذیه نهال ها تنها با مقداری 

غلظت  می کند.  کفایت  قطرهای  سامانه  راه  از  ازتی  مواد 

در  کیلوگرم  یک  با  برابر  درصد،  ازت 0/1  برای  شده  توصیه 

تابستان  پایان  تا  ازت  با  نهال  تغذیه  است.  آب  مترمکعب 

هفته ای یک بار انجام می گیرد. پس از این دوره، تنها عمل 

ادامه  رویشی  فعالیت  پایان  تا  گیاه  نیاز  به  آبیاری بسته 

می یابد. چنانچه در نوبت های آبیاری مقدار آب و محلول آب 

و ازت بیش از اندازه باشد، می تواند سبب شسته شدن خاک 

و هدررفت مواد غذایی شود. 

بهتر  نهال ها  نمودن  ساقه  تک  برای  رشد،  فصل  در 

است قیمی در کنار نهال در گلدان نصب شده و در نوبت های 

مختلف، تک ساقه در حال رشد را با نوار مخصوص و یا هر 

نخ مناسب دیگر، بدان متصل نمود. در این مرحله باید از 

قطع جوانه های جانبی ضعیف خودداری کرد و در صورت از 

میان رفتن جوانه انتهایی )اصلی(، قوی ترین جوانه موجود 

را جایگزین آن نمود. از آغاز تا پایان این دوره باید نهال ها 

از نظر بهداشت و سالمت به طور کامل تحت مراقبت باشند، 

با  مبارزه  و  پیش گیری  برای  به موقع  و  هدفمند  سم پاشی 
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کارهای  از  ریشه  پوسیدگی  قارچ های  و  رایج  مکنده  آفات 

مهم این مرحله به شمار می رود. در مناطق کمابیش سرد، 

پایان  در  می توان  سرما،  از  ناشی  زیان  از  جلوگیری  برای 

با  و  نوبت  دو  در  آذر  آغاز  و  آبان  پایان  یعنی  رویش  فصل 

فاصله یک هفته با پاشیدن محلول 1/5 درصد ُبردوفیکس1 

روی نهال ها، رشد آنها را متوقف کرد تا با این کار، جوانه های 

افزایش  بر  افزون  پاشی،  محلول  این  شوند.  خشبی  علفی 

و  قارچی  احتمالی  بیماری های  از  سرما،  به  نهال  مقاومت 

باکتریایی نیز جلوگیری می کند. 

  نکات ضروری

  انتخاب قوی ترین جوانه هنگام انتقال نهال به گلدان.

  آبیــاری در حــد اشــباع، به هنــگام قــرار دادن گلدان هــا 

زیــر ســایه بان.

ــک  ــه ی ــک ب ــره ای نزدی ــامانه قط ــا س ــاری ب ــاز آبی   آغ

هفتــه پــس از قــرار دادن گلدان هــا زیــر ســایبان.

ــاهده  ــس از مش ــاری پ ــا آبی ــان ب ــه هم زم ــام تغذی   انج

فعالیــت گیــاه.

1- آهک و سولفات مس
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  نصب قیم و شکل دادن نهال یک تنه.

  حذف علف های هرز از گلدان.

  مدیریت و مبارزه به موقع با آفات و بیماری ها.

ســولفات  و  )آهــک  ُبردوفیکــس  محلــول پاشــی    

مــس( بــا غلظــت 1/5 درصــد بــرای توقــف رشــد و افزایــش 

ــرما. ــه س ــت ب مقاوم

پیوند بر قلمه 
روش پیونــد زیتــون بــر قلمــه پایــه هــای کلنــی روشــی از 

ــا اینکــه تکثیــر بیشــتر رقــم هــای  ــر قلمــه اســت. ب ــد ب پیون

ــود  ــز وج ــی نی ــم های ــود، رق ــام می ش ــه انج ــا قلم ــون، ب زیت

ــم  ــیار ک ــا بس ــه زایی قلمه ه ــد ریش ــا درص ــه در آنه ــد ک دارن

اســت. بنابرایــن، تکثیــر ایــن رقــم هــا بــا ریشــه زایــی قلمــه 

ــت.  ــن اس ــرم غیرممک ــی گ ــه روش هــای مه افشــانی و شاس ب

در چنیــن مــواردی چنانچــه بخواهنــد بــه روش هــای ســّنتی 

رفتــار کننــد، یــا بایــد ارقــام مــورد نظــر را بــر دانهال هــا پیوند 

بزننــد و یــا روش هــای نامناســب دیگــری را بــه کار گیرنــد کــه 

پیش تــر بــه پیامدهــای آن اشــاره شــد. بهتریــن روش بــرای 

رفــع ایــن مشــکل، پیونــد بــر قلمــه اســت که توســط موسســه 
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تحقیقــات زیتــون شــهر پروجــا )ایتالیــا( پایه گــذاری شــده و 

ــه دار و  ــای ریش ــه ه ــه، قلم ــک مرحل ــوان در ی ــی ت ــا آن م ب

پیونــد شــده بــه دســت آورد. در ایــن موسســه بــرای ایــن کار 

ــود. ــتفاده می ش ــای I DA12 و  FS17  اس ــه ه ــه پای از قلم

ــت و  ــم اس ــوع نیمانی ــن روش از ن ــب در ای ــد مناس پیون

عملیــات آن روی یــک میــز انجــام می گیــرد. قلمه هــای 

ــرگ از  ــت ب ــا دو جف ــانتیمتر و ب ــا 18 س ــول 15 ت ــا ط ــه ب پای

ــدک  ــه پیون ــی ک شــاخه های ســال گرفتــه می شــوند، در حال

از یــک جوانــه یــک یــا دو گرهــای و یــک جفــت بــرگ تشــکیل 

ــه و  ــوّرب( روی پای ــب )م ــرش مناس ــس از ب ــت. پ ــده اس ش

ــدِک هم قطــر، آنهــا را طــوری روی هــم قــرار می دهنــد  پیون

کــه مقاطــع بــرش کامــاًل جفــت و منطبــق باشــند. ســپس، 

پیونــدگاه را بــا یــک پارافیلــم انعطاف پذیــر کــه در کوتــاه 

ــرای  ــب ب ــان مناس ــد. زم ــی بندن ــی رود، م ــن م ــدت از بی م

ــت.  ــاه اس ــان م ــا آب ــر ت ــه از مه ــر قلم ــون ب ــد زیت پیون

مــواد  بــه  از آغشــته شــدن  پــس  پیوندشــده  قلمه هــای 

هورمونــی )بــا روشــی کــه پیشــتر توضیــح داده شــد(، درون 

جعبــه شاســی گــرم در بســتر پرلیتــی کاشــته می شــوند. در 

چنیــن شــرایطی، درجــه حــرارت و رطوبــت مناســب ســبب 
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ــود.  ــا می ش ــدن آنه ــه دار ش ــد و ریش ــوردن پیون ــوش خ ج

پــس از گذشــت 1/5 تــا 2 ماه، قلمه های پیوندشــده ریشــه دار 

ــه مرحلــه  بــه شــیوه ای کــه در تکثیــر قلمه هــا گفتــه شــد، ب

ــال  ــاق انتق ــه انطب ــوله مرحل ــه س ــپس ب ــاق و س ــش انطب پی

داده می شــوند. در اینجــا نیــز مــی تــوان بــا بهره گیــری از 

ــس از  ــّنتی، پ ــای س ــر از روش ه ــاده و اقتصادی ت ــی س روش

ــت. ــت یاف ــت دس ــاده کاش ــای آم ــه نهال ه ــاه ب ــا 18 م 12 ت

صفات نهال های زیتون قابل توزیع 
با همه کارهای انجام شده در سه دهه گذشته در زمینه 

احداث  متقاضیان  شوربختانه  ایران،  در  زیتون  نهال  تولید 

باغ زیتون هنوز دچار نابسامانی های فراوانی هستند. از آنجا 

که نظارت و پایشی بر اجرای قوانین موجود در کشور وجود 

گاهی  و  سالمت  گواهی  و  شناسه  بدون  نهال  های  ندارد، 

ناسازگار با اقلیم های مورد نظر، همچنان توزیع می شوند. در 

چنین شرایطی شناخت صفات مطلوب نهال زیتون می تواند 

راهکاری برای کاهش پیامدهای منفی این نابسامانی باشد. 

از این رو در زیر به صفات بارزی که نهال زیتون باید داشته 

باشد، اشاره می شود:
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1( اصالت رقم از صفات اصلی نهال زیتون به شمار رفته 

و کارکرد و سازگاری با محیط زیتون، تابع این صفت است.

2( برخــورداری از رشــد مناســب قســمت هوایــی نهال که 

ــای  ــانتیمتری و جوانه ه ــتاد س ــت کم هش ــاقه دس ــک س از ی

جانبــی تشــکیل شــده و بایــد ویژگــی هــای یــک گیــاه کامــاًل 

اهلــی و زودثمــر را داشــته باشــد.

3( خـاک نهـال بایـد بـا سـامانه صحیـح پـرورش نهـال در 

گلـدان هم خوانـی داشـته باشـد، بـه ایـن معنـا کـه در ترکیـب 

خـاک نهـال مقداری خـاک زراعی طبیعـی به کار رفته باشـد.

4( نهــال بایــد از رشــد مطلــوب ریشــه برخــوردار باشــد، 

ــالم  ــای س ــبکه ه ــاک ش ــی خ ــطح بیرون ــه در س ــوری ک به ط

ریشــه دیــده شــوند. ایــن امــر ســبب اســتقرار و رشــد ســریع 

ــود. ــت می ش ــس از کاش ــاه پ گی

5( بــه آلــوده نبــودن قســمت های هوایــی و زمینــی نهــال 

بــه آفــات و بیماری هــای رایــج و خطرنــاک توجــه شــود.

گفتنــی اســت چنانچــه نهال هــا بــا قیمــت نامعقــول 

بــه بــازار عرضــه شــوند، بــا توجــه بــه تراکــم کاشــت در 

ــاغ  ــاخت ب ــال در س ــن نه ــه تامی ــدرن، هزین ــون کاری م زیت

می توانــد نقــش بازدارنــده داشــته باشــد. 
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چکیده مطالب
در ایـن دسـتنامه، افزون بـر معرفـی اجمالـی شـیوه هـای 

گوناگـون تکثیـر زیتـون، روش هـای مـدرن و رایـج تولیـد نهـال 

ایـن  گونـه گیاهـی به طـور علمـی، فنـی و کاربـردی مـورد بحث و 

بررسـی قـرار گرفته اسـت. در میان ایـن روش هـا، ابعاد مختلف 

روش تولیـد نهـال در شاسـی گرم سرپوشـیده با شـرح کامل تری 

بیان شـده اسـت. این روش نیازی به سـاختار پیچیده و شـرایط 

محیطی دشوار نداشته و تولیدکننده نهال با بهره گیری از آن می 

توانـد هم زمان با برنامه ریزی دقیق، پاسـخگوی نیاز متقاضیان 

نهـال در منطقـه مـورد نظـر باشـد. بکارگیـری ایـن روش، مدت 

زمـان چرخـه کامـل تولیـد نهـال از 4 تـا 5 سـال در روش پیونـد 

بـر دانهـال و 2 تـا 3 سـال در روش مه افشـانی را بـه 12 تـا 18 مـاه 

کاهـش می دهـد. پـرورش نهـال در گلـدان نیـز در ایـن روش 

سـبب سـالم ماندن ریشـه ها تا هنگام غرس در زمین شـده و از 

تنش هـای ناشـی از درآوردن نهـال از خاک جلوگیـری می کند. 

بـا ایـن همه، در کاربرد شاسـی گـرم، محل قرارگیری شاسـی ها 

بایـد به گونه ای باشـد که جـدا از تامین کمینـه نور مورد نیـاز، از 

حرارت بیش از اندازه زیر پوشـش پالسـتیکی جلوگیری شـود.
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