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 ))بسمه تعالي (( 

  

  آزمايشگاه ازدياد گياهان زينتي :نام درس

  :عنوان

  هاي مختلف كشت ومحيطخصوصيات خاك  -

 قوه ناميه وتترازوليومآزمون  -

 )انواع پيوندهاي شاخه و جوانه  -هاي برگ وساقه وريشه قلمه( جنسي گياهانهاي ازدياد غير روش -

  شيميايي بذر ارغوان و اقاقياخراشدهي  -

  هاي كشت  خصوصيات محيط: عنوان 

  .از لحاظ فيزيكي بايد توانايي نگهداري گياه را داشته باشد -1

  .به اندازه كافي رطوبت  را در خود نگه دارد تا نياز به آبياري را كاهش دهد -2

  .هاي اضافي ونيز تهويه خاك بايد داراي خلل و فرج كافي باشد براي خروج آب -3

  .آوري داشته باشد ثر زيانابدون آنكه گندزدايي  .ه بتوان با بخار يا مواد شيميايي آن را گندزدايي كرداي باشد ك به گونه -4

  .زا باشد هاي هرز و عوامل بيماري عاري از بذر علف - 5

  .در حد تعادل باشد ...و ها ها وبيكربنات از لحاظ مواد شيميايي مثل نمك -6

  خاك

متعادل وجود هاي  باشد براي رشد مطلوب يك گياه مواد بايد به نسبت گاز مي مد ومايع وهاي جا ر حالتخاك متشكل از موادي د

  .داشته باشد

پس از پوسيده شدن در  هاي معدني است كه مواد كاني شامل بقاياي سنگ .و آلي تشكيل شده استاز مواد كاني معدني  :بخش جامد

شامل شن ريزه تا  تركيبات كاني از نظر اندازه بسيار متفاوت بوده و. استجاي مانده رهاي فيزيكي و شيميايي تخريب و باثر فرآيند

  .شود ذرات بسيار ريز كلوييدي رس مي

  .شود را شامل مي طرز قرار گرفتن ذرات خاك :ساختمان خاك
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 .شود ن ميمختلف دارند تعييهاي  وسيله نسبت ذراتي كه اندازه هبالي كه داخل خاك وجود دارد  ودرصد شن و رس : بافت خاك

رسي خاك ي ييدهادر حالي كه كلو .رود ميكار  ها به نگهدارنده براي ساير قسمت بندي و عنوان استخوان ذرات درشت بيشتر به

  .كند نبار مواد غذايي عمل ميان اعنو به

و  )بخش زنده(هان ها و ريشه هاي گيا ها وكرم ها وقارچ حشرات و كرم.بخش آلي خاك شامل موجودات زنده و غير زنده خاك است 

  .دهند را تشكيل مي )بخش غير زنده( وحيواني در حال پوسيدن يبقاياي گياه

 .كند و بقاياي مواد پوسيده به نگهداري آب ومواد غذايي كمك مي

  .مختلف حل شده استهاي  وگاز كربنيك به ميزان يا محلول خاك از آب تشكيل شده و در آن مواد كاني و اكسيژن: بخش مايع

  .اثرات مهمي در رشد خوب گياه دارد: گازي بخش

  :هاي مختلف كشت محيط

ظرفيت تبادل  و ترين محيط كشت است سنگين .ذرات سنگي ريزي است كه از تخريب انواع صخره ها بوجود آمده :ماسه يا شن

تركيبات از (شن كوارتز  ست وترين محيط كشت ا پر مصرف .شود براي بهبودي در شرايط فيزيكي از آن استفاده مي و كاتيوني ندارد

  .ها است دار كردن قلمه ترين نوع براي ريشه مناسبشود  سازي استفاده مي و نوعي كه در گچ )سيليسي

 MOSSتوان به پيت خزه يا پيت ماس  ها مي ترين پيت از معروف .است پوسيده درآمده ياي گياهان آبزي كه به حالت نيمهبقا: پيت

PEAT اين بستر داراي  .مايل به تيره استاي  كه به رنگ قهوهpH مي ك و مقدار كند برابر وزن خود آب جذب مي 15اسيدي است و

  .نام دارد COCO PEATنوعي از آن از ضايعات نارگيل ساخته شده و  .در آن وجود دارد ازت

 درجه 760هايي با  كرده و در كوره هاي آتشفشان راخرد ساخت آن گدازه ماده سيليكاتي است كه منشاّ آتشفشاني دارد  براي: پرليت

خنثي   pHبرابر وزن خود آب جذب كرده و 4 تا 3 معموالّ .قطر دارد mm 6/1-3ذرات توليد شده بين . دهند حرارت مي گراد سانتي

  .داشته و ظرفيت تبادل كاتيوني نيز ندارد

در آب غير قابل حل بوده و  .هاي منيزيم و آهن است ظر شيميايي جزء سيليكاتماده معدني از جنس ميكا بوده و از ن: كواليت ورمي

pH كند برابر وزن خودش آب جذب مي 4تا3آن خنثي است و داراي ظرفيت تبادل كاتيوني است و.  

 داراي  ظرفيت تبادل كاتيوني بوده و. باشد هاي اسيدي مي هاي زنده و جوان گياهان مرداب بقاياي خشك شده بخش: اسفاگنوم هخز

خصوص از بيماري مرگ گياهچه  هبكش است كه  و داراي يك يا چند ماده قارچ كند ابر وزن خودش آب جذب ميبر 20تا 10

damping هاي فو زاريوم و رايزوكتونياو قارچ( كند ملش نوعي قارچ است جلوگيري ميكه عا(....  
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زهكشي  مواد براي بهبود شرايط هوادهي واز اين .شود  هاي هيدرو پونيك استفاده مي هاي مختلف در محيطدر سايز: پوكه معدني

  .فاقد ظرفيت تبادل كاتيوني است كند و آب جذب نمي .توان يك  اليه در زير گلدان استفاده نمود خاك مي

جهت  بهبود شرايط فيزيكي خاك از آن سفت ومحكم است و  وصورت گرانوله شده حرارت داده  هگل رس را ب: رس خشك شده

  .دهد مقداري از عناصر موجود در خودش را در اختيار گياه قرار مي ت تبادل كاتيوني دارد وظرفي. شود استفاده مي

  .كمپوست گويند "پوسيده شدن بيولوژيكي توده مواد آلي كه منشاءزباله شهري دارد را اصطالحا: كمپوست

  :ظروف كاشت

  چهار پنجم قطر دهانه گلدان =ارتفاع گلدان  :هاي استاندارد فرمول گلدان

  سه چهارم قطر دهانه گلدان = كف گلدان                                

  :ها بر اساس قطر دهانه گلدان گذاري گلدان نام

  سانتيمتر 6قطر دهانه گلدان : گلدان استكاني -1

  سانتيمتر 10قطر دهانه گلدان : گلدان نشائي -2

  سانتيمتر 15قطر دهانه گلدان : گلدان فرنگي -3

  سانتيمتر 20قطر دهانه گلدان : اري گلدان خي -4

  سانتيمتر 25قطر دهانه گلدان بيشتر از : گلدان لبشتري - 5

                                :بندي از نظر جنس تقسيم

ني از معايب آن سنگي .كند آب موجود در بستر را به بيرون هدايت ميداشتن خلل و فرج در داخل ديواره به علت : سفالي  هاي گلدان

  .توان برشمرد را مي)سفيدك در ديواره گلدان(تجمع مواد معدني و مواد در جداره گلدان بر اثر زهكشي  -خطر شكستن –

علت غير قابل نفوذ بودن ديواره اگر سوراخ ته گلدان  ولي به پذير بوده خطر شكستن را ندارد سبك و انعطاف :هاي پالستيكي گلدان

 .شود ن تجمع پيدا كرده و باعث خفقان ريشه ميآب داخل گلدابه عللي بسته شود 

 دهي براي آنكه هاگياه پس از ريشه در اين نوع گلدان. باشد فيبر يا چوب مي –از پيت  "جنس آن معموال giffypot: هاي پيتي گلدان

ز قرار گرفتن بوده وپس ا ها قابل تجزيه جنس اين پيت. شود هاي جوان وارد نشود همراه گلدان در بستر كاشته مي اي به ريشه صدمه

 .تواند به راحتي رشد كند ريشه ميدر بستر تجزيه شده و
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  : آزمون قوه ناميه بذر

زني ويا قدرت دانهال توليدي ارزيابي  زدن درصد جوانه بوسيله سرعت جوانه"معموال. باشد زدن مي ازپتانسيل بذر براي جوانه عبارت

  :شود گيري مي تلفي اندازههاي مخ وسيله روش هقوه ناميه ب .گردد مي

  زني  آزمون درصد جوانه-1

  آزمون جنين جدا شده  -2

  آزمون تترازوليوم -3

  : 1آزمايش   

  بذرهاي گل كوكب زني آزمون درصد جوانه: عنوان

ر كاغذ با آب مقط اندازيم و مي سانتيمتر 8ديش عدد پتري 4برش زده و داخل  سانتيمتر 8عدد كاغذ صافي را به قطر  4: روش كار

سپس يك اليه ديگر از كاغذ صافي را برش زده وروي . عدد از بذر كوكب را در هر پتريديش ميريزيم 100 .كنيم ها را خيس مي صافي

براي .وآنها را در محلي با هواي مناسب قرار ميدهيم.يش ها را ميگذاريم هر كدام قرار ميدهيم و پس از خيس كردن آن در پتريد

نه زني بذر هاي كوكب بايد هر روز در ساعت مشخصي در پتريديشها را باز كرده و تعداد بذرهاي جوانه زده مشخص كردن درصد جوا

مدت زماني كه براي اين بذر در نظر گرفته شده  .كنيم و تعداد آنها را در جدول مربوطه يادداشت مي كنيم را شمارش كرده وجدا مي

  .باشد  روز مي 11

  : مشخصروزهاي جدول زماني  زده در هاي جوانهتعداد بذر

  ديش چهارم پتري  ديش سوم پتري  ديش دوم پتري  ديش اول پتري  روز

  0  0  0  0  اول

  0  0  0  0  دوم

  1  3  2  2  سوم

  7  10  7  8  چهارم

  16  13  12  15  پنجم

  8  15  14  11  ششم

  10  6  9  7  هفتم
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  5  7  7  5  هشتم

  6  3  5  2  نهم

  4  0  2  2  دهم

  0  0  0  0  يازده

  

  :نتيجه

  .وريمآ دست مي هب زني اين بذر را  صد جوانهدر د بدست آمده را در فرمول زير قرار داده واعدا

  عدد 224:ها تعداد كل جوانه                         :ها در هر روز تعداد جوانه 

  48= ششمروز       56= پنجمروز        32=چهارمروز        8=سومروز     0=دوم  اول وروز

  0= دهم يازروز         8=دهمروز         16= نهمروز         24= هشتمروز     32= هفتمروز 

  ها  تقسيم بر تعداد كل جوانه) ن روز زده در هر روز ضرب درهما تعداد بذرهاي جوانه(مجموع 

[(0×2)+(8×3)+(32×4)+(56×5)+(48×6)+(32×7)+(24×8)+(16×9)+ (8×10)+(0×11)] ÷2 24= 60%  

  .گردد مي تعيين% 60ي اين بذر درصد جوانه زن

  :آ زمون تترازوليوم   

هاي بافت  در سلول. باشد فنيل تترازوليوم كلرايد  مي تري 5و3و2خيساندن آنها در محلول هاي تعيين قوه ناميه بذر  يكي از روش

نده بودن يا مرده بودن توان به ز يوسيله شدت توليد اين رنگ قرمز م شود كه به رنگ تبديل به ماده قرمز رنگي مي زنده اين ماده بي

سپس مورد آزمون  و. ساعت متغير باشد 24تا  2تواند  است و بر حسب غلظت مدت زمان تيمار مي 01/0تا 1/0محلول  .آن پي برد

  .قرارگيرد

  :2آزمايش شماره 

  :جام آزمون تترازوليوم بر روي بذرهاي گندمان

هاي موجود  تا آنزيم كنيم خيس مي و براي مدت چند ساعت بذرهاي شمارش شده را ردهرا آماده ك %10محلول تترا زوليوم   :روش كار

ريزيم پس از  محلول تترازوليوم را روي آن مي يش ريخته ود عدد از بذر گندم رادر يك پتري 100تعداد  سپس .در بذرفعال شوند
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 .شود ود داشته است رنگ قرمز در بذر ديده ميهايي كه جنين زنده وجكنيم كه در تمام بذر گذشت مدت چند ساعت مشاهده مي

  .شود اين است كه تترازوليوم بعد از آنكه جذب بافت زنده شد به ماده قرمز رنگي بنام فورمازان تبديل ميعلت ظاهر شدن رنگ قرمز 

  .شود يتعيين م %82زني بذر اين گندم  درصد جوانه .باشد عدد مي 82هاي قرمز رنگ كهبا شمارش تعداد بذر: نتيجه

  :دهيم انجام مي روش زير زمون را بهآزنده وليوم بر روي بذربراي مشخص نمودن اثر تتراز

  :روش كار

هاي داخل بذر  آنها را داخل  پس از كشته شدن جوانه .)نيم پز(  جوشانيم مي حاوي آب ريخته وعدد بذر گندم را در بشر 100تعداد 

م وجود دليل عد بينيم كه به پس از گذشت همان زمان مشخص مي .ريزيم آن ميمحلول تترازوليوم را روي  ديش ريخته و پتري

  .شود هاي زنده رنگ قرمز در بذرها ديده نمي جوانه

علت  الني در اين محلول قرار گيرند بهمدت طو اگر بذرهاي مرده به (گذارد  هاي زنده تاثير ميمحلول تترازوليوم فقط روي بذر :نتيجه

  .)ها ممكن است رنگ قرمز در بذور ديده شود هاوباكتري رچفعاليت يك سري از قا

  :هاي ازدياد گياهان زينتي  روش  

  :ازدياد از طريق قلمه 

 : كنند بندي مي هاي زير تقسيم شود به گروه هاي ساقه را بر اساس قسمتي از ساقه كه از آن گرفته مي قلمه :قلمه ساقه

  hard wood cuttingيا قلمه خشبي قلمه چوب سخت 

  semi hard wood cutting قلمه چوب نيمه سخت يا نيمه خشبي

  soft wood cuttingقلمه چوب نرم

  herba ceous cutting قلمه علفي

  :قلمه چوب سخت

  هاي سوزني برگ هميشه سبز  دار و گونه هاي خزان گونه: نوع گياه

چوبي كه در (هاي جديد  وجود آمدن شاخه هها و پيش از ب رگاز چوب سخت رسيده شده در حال استراحت پس از ريختن ب :قلمهنوع  

 80تا 20طول هر قلمه بين : مراحل تهيه وكشت قلمه. شود گرفته مي ها هاي ابتدايي و وسط شاخه از  قسمت )سال قبل رشد كرده

 و باالي جوانه سانتيمتريك برش باالي قلمه در حدود "معموال .اقل دو جوانه وجود داشته باشدحد هدر هر قلم بوده و سانتيمتر

ت بايد دو سوم قلمه در در هنگام كاش .گردد صورت اريب ايجاد مي هترين جوانه و ب در زير پايينبرش پا يين قلمه  صورت صاف و هب

  .زايي قرار گيرد بستر ريشه
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  .ن سر و ته قلمه نبايد اشتباه شوددر گياها polarityدليل وجود خاصيت قطبيت  هب: توجه

  اوايل بهار زمستان و اواخر پاييز و :زمان

  كشت بهاره -2كشت پاييزه  -1: نوع كشت 

  .پذير است ر كم و ناچيز امكانازايي با ابز ريشه -انتقال به نقاط دور دست آسان بوده -سريع–ارزان  :مزايا

  .شوند از اين طريق تكثير مي....وسرخ  هاي گل پايه -ايره -لهالدو پيچ امين -گليسين -پيچ اقاقيا -دياس زر–برگ نو  :گياهاني چون

 –)افشان يا مه mistاستفاده از سيستم (زياد با شرايط مرطوب  "گرما و استفاده از نور نسبتااستفاده از پا: شرايط نگهداري 

  .باشد هاي رشد و مي كننده زايي زمستانه  و تيمار با تنظيم پينه

 

  
  

  :سخت قلمه چوب نيمه

  هاي سوزني برگ هميشه سبز گونهدار و  نيمه رسيده گياهان خزان هاي از چوب: نوع گياه

  .شود تهيه مي هاي جديد و بال فاصله پس از يك دوره رشد از شاخه: نوع قلمه

ي جلوگيري از هدر برا.  شوند ها در انتهاي قلمه نگه داشته مي بوده وبرگ سانتيمتر 15تا  10طول قلمه بين : مراحل تهيه وكشت قلمه

طوب يا كيسه پالستيكي تا زمان كاشت آنها را در پارچه مر اقل رسانده وحد ر قلمه را بههاي موجود د گياه تعداد برگ آبرفت 

  .كنيم نگهداري مي

  .باشد ها شاداب هستند مي هنگامي كه شاخه بهترين زمان تهيه قلمه در ساعات خنك صبح و

  .باشد هاي رشد مي ار با تنظيم كنندهپا گرما و تيم استفاده از: يزاي شرايط مناسب جهت ريشه

 .شوند زيتون از اين  طريق تكثير مي –مركبات  –آزاليا  –كامليا : گياهاني چون
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  : قلمه چوب نرم 

  هاي  هميشه سبز دار و گونه گياهان خزان: نوع گياه

   .چوب نرمي كه از  از رشد جديد و نرم و آبدار بهاره بوجود آمده است :نوع قلمه

ها را حذف كرده  گل يا غنچه روي قلمه. بوده و حداقل داراي دو گره است سانتيمتر 12تا  7طول قلمه بين  :كشت قلمه تهيه ومراحل 

  .رسانيم  اقل ميبرگها را به حد و

ه هفته ريش 5تا  4پس از مدت (باشد  هاي رشد مي پا گرما و تيمار با تنظيم كننده استفاده از: زايي شرايط مناسب جهت ريشه

  .)دهند مي

  .شوند ماگنوليا از اين  طريق تكثير مي –ياس زرد –اي  ياس خوشه :گياهاني چون

  : هاي علفي قلمه

  گياهان علفي :نوع گياه

  .باشد دار مي قلمه برگ :مراحل تهيه وكشت قلمه 

  .باشد افشان مي استفاده از سيستم مه :زايي شرايط مناسب جهت ريشه 

 .شوند ميخك از اين  طريق تكثير مي -داوودي  –ن يوسف حس –شمعداني : ني چونگياها
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 قلمه برگ

 .قلمه برگ داراي مريستم اوليه  -

هاي  جنين(ايند  هاي اطراف حاشيه برگ بيرون مي هاي برگ گياهاني كوچك از شكاف در بعضي از گياهان مثل بريوفيلوم در كناره

اگر  .دهد كه در بين آنها نوك ساقه وجود دارد را مي برگ ه و تشكيل دو پيشها رويان برگي نيز بزرگ شد با بزرگ شدن برگ )برگي

دار شده و بعد از چند هفته گياه  ريشه جنين برگي در عرض چند روز زايي مرطوب قرار گيرد گ جدا شده ودر تماس با بستر ريشهبر

 . شود جديد تشكيل مي

 قلمه برگ داراي مريستم ثانويه -

گياهان جديد  "معموال) اپيرومي(سانسوريا و برگ قاشقي  –بنفشه آفريقايي  –سه دم  -ثل بگونيا ركسدر بعضي از گياهان م

  .يدآ شود بوجود مي اي كه در ته پهنك برگ يا دمبرگ ايجاد مي هاي ثانويه ازمريستم

 :  begoniaقلمه برگ در بگونيا 

سپس هر تكه را . طوري كه در هر قطعه رگبرگي وجود داشته باشد هكنيم ب به قطعاتي تقسيم مي طور كامل جدا كرده و هيك برك را ب

درصورت امكان از .كنيم  وسيله يك تكه سنگ كوچك يا يك سوزن تكه برگ را روي بستر كشت ثا بت مي هروي بستر قرار داده و ب

 پس از آبياري گياه يك ن آب از دست داد شدن گياه و غير اينصورت براي جلوگيري از خشك سيستم مه افشان استفاده كرده ودر

تبادالت گازي به  دهيم تا دوباره روي گلدان قرار مي عدد كيسه پالستيكي را روي گلدان كشيده و روزي چند بار كيسه را برداشته و

ثابت  برگ را بر روي بستر كشت قرار داده و هاي رگبرگي ايجاد كرده و چندين برش بر روي برگ درقسمت .خوبي انجام شود

سپس مثلث را از طرف راس  صورت مثلثي برش زده طوري كه راس مثلث در قسمت قاعده گلبرگ قرار گيرد هبرگ گل را ب .كنيم مي

 .دهيم صورت عمودي قرار مي هآن در بستر كشت ب
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قسمت  زده و تقسيم كرده قسمت باالي برگ را صاف برش سانتيمتر 10تا7طعات برگ را به ق :)نوع ساده( قلمه برگ در سانسوريا

ها را در بستر  مهسپس از قسمت ته قل )لمه اشتباه شودته ق دليل وجود خاصيت قطبيت نبايد سر و هب(زنيم  پايين آن را مايل برش مي

 .ستر كشت قرار گيرددهيم طوريكه دو سوم قلمه داخل ب كشت قرار مي
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دهيم  صورت عمودي داخل بستر كشت قرار مي هب جدا كرده وهاي بالغ وسالم گل را از انتهاي دمبرگ  برگ :قلمه برگ پيرو ميا

 .طوريكه دو سوم برگ داخل بستر كشت قرار گيرد هب

  
 :root cuttingقلمه ريشه 

  .شود دهي از گياهان مادري جوان گرفته مي يشهيا اوايل بهار پيش از آغاز ر قطعات ريشه كه در اواخر پاييز

نارون از اين   - اي  ياس خوشه –اقاقيا  –انجير  –شقايق شرقي  –شقايق كاليفرنيا  –ژاپني  به –گل ابريشم  -كيوي :گياهاني چون

  .شوند طريق تكثير مي

ه مادري متصل است  كه هنوز به گيا شود اي ايجاد مي هاي نا بجا برروي ساقه در اين روش ريشه: layering ) افكندن(خوابا نيدن

  .بوجود آيد هاي خودش تا گياه جديد بر روي ريشه كنند دار شده راجدا مي سپس ساقه ريشه

  .شوند طور طبيعي به اين طريق تكثير مي سياه توت رونده به –گياهاني چون تمشك 

 هاي قرمز و ارغواني و طور طبيعي در تكثير گياهاني مانندتمشك هاين نوع روش خوابانيدن ب :tip layering خوابانيدن انتهايي

 .شود برده مي كار هسياه توت رونده ب

. شود در پايين گياه استفاده مي )قابل انعطاف(ساله  يك هاي از شاخه"معموال در اين روش :simple layeringخوابانيدن ساده 

 .شود طرف زمين هدايت شده و با ايجاد يك خمش نوك ساقه بيرون از خاك قرار داده مي ها را به شاخه

  اوايل بهار: زمان

  اي سخت ريشه زا وفندقه درختچه: نوع گياهان
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 .هاي رشد زني ساقه و تيمار با تنظيم كننده زخم: عوامل موثر

در زير خاك قرار  ها در طول خود چندين بار خم شده و در اين نوع خوابانيدن شاخه:compund layering پيچيخوابانيدن مار

  .گيرد مي

 وكلماتيسمانند گليسين  هاي نرم دارند گياهان زينتي كه شاخه:نوع گياهان

د ايجا برشيدور ساقه  در اين روش در قسمتي از ساقه گياه كه بين دو برگ قرار گرفته دور تا :air layering خوابانيدن هوايي 

رگ قسمت باال و ب( كنيم پوست قسمت برش داده شده را از روي ساقه مي تر از آن را نيز برش داده و پايين سانتيمتركرده ويك تا دو 

  .)كنيم ميا جداپايين برش ر

 

 
در اطراف محل  سپس مقداري خزه اسفاگنوم را مرطوب كرده و.ماليم  سيله پنبه از محلول تنظيم كننده رشد در اين قسمت ميو هب

 ها را پوشانده و طور كامل روي خزه هگيرند ب وسيله دو تكه پالستيك مربع شكل كه روبروي هم قرار مي هبرش خورده قرار داده و ب

 .كنيم ال و پايين آن را محكم مياله نوار پالستيكي بوسي هب
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 فيكوس بنجامين –برگ انجيري   -فيكوس  :نوع گياه

صورت جانبي بر  ههاي جديد ب وان پس از كشت در سال اول  سر برداري شده و شاخههاي ج در اين روش نهال :اي خوابانيدن كوپه

كيل طي دو يا سه ها پس از تش اين شاخه. هارا سربرداري نمود توان اين شاخه دوم مي در سال .شود روي اين گياهان تشكيل مي

 .شود زايي پاي آنها داده مي مرحله بستر ريشه

صورت افقي در ته يك شيار قرار  هطور كامل در طول خود ب هدر اين روش يك شاخه ب : tranch layeringخوا بانيدن شياري

  .انجام دهيم زايي را توان در چند محل ريشه در اين شاخه مي .)اك بيرون باشدوك شاخه بايد از خن(گيرد  مي

  : هاي اختصاصي شده وسيله ساقه هازدياد ب

در انتهاي اين ساقه يك . شود عمودي ساقه را شامل مي اي است كه محور گوشتي و اندام زيرزميني اختصاصي شده:  bulbسوخ 

  .يم گوشتي محصور شده استهاي ضخ نقطه رشد وجود دارد كه با فلس
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  دار  هاي پوشش سوخ -1

  هاي بدون پوشش  سوخ -2

 

  سنبل –الله  –زنبق  –نرگس  :پيازهاي بهار گل -1

 مريم  -گاليول : هاي تابستان گل  پياز -2

 پيازهاي زمستان گل  -3

  :روش كار

  :گيرد برش پايگاهي به دو صورت انجام مي

يك  هاي پياز خشك شد ريزش يافت آنها را بيرون آورده و با غ رسيد و برگپس از اينكه پياز به بلو :scopingبرداري  روش ته

  .داريم با تيغه منحني تمام صفحه پايگاهي را برمي چاقوي تيز

ايگاهي طوريكه برش از صفحه پ هبا يك چاقوي تيز در صفحه پايگاهي سه برش مستقيم ايجاد كرده ب: scoringشكافي  روش ته

 .دگذشته و به نقطه رشد برس
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 .شود مي)پياز كوچك(ها نقاط رشد تبديل به سوخك  در محل تقاطع فلس پس از قرار دادن پيازها در شرايط دما و رطوبت ويژه

 اي با شك محصور شده است و ساختاري ساقههاي خ قسمت متورم شده پايين يك محور ساقه است كه توسط برگ :cormپياز تو پر

   .هاي مجزا دارد ها وميان گره گره

  
 زميني و كند در گياهاني مثل سيب صورت اندام ذخيرهاي عمل مي هاي است كه ب اي تغيير شكل يافته ساختار ساقه :tuberغده 

  .قسمت تقسيم كرده و آن را كاشتتوان غده آن را به چند  كالديوم مي

توان آن را از طريق  مي وي آن وجود نداردوها حالت گوشتي به خود گرفته و هيچ گره و ميان گرهي بر ر اين ريشه:  هاي گوشتي ريشه

  .يا تقسيم آنها تكثير كرد هاي گوشتي و جداسازي ريشه

  .كنند هاي گوشتي در درون چاله يا گودال است سپس آنها را تقسيم كرده و كشت مي بهترين محل نگهداري ريشه

يا كمي زير سطح  صورت افقي در سطح و هاصلي گياه باي است كه در آن محور  ساقه اختصاصي شده: هاي زير زميني يا ريزوم  ساقه

  . كند زمين رشد مي

 .باشند داراي ريزوم مي مريم –دار  هاي ريزوم زنبق –موز  –نيشكر : گياهاني چون



 رنجبران مهندس الهه – آزمايشگاه ازدياد گياهان زينتي

١٦ 
 

 
  ))پيوند   ((

  ).دزماني كه درخت به راحتي پوست بده(اوايل پاييز  اواخر تابستان و –اواخر زمستان يا اوايل بهار : زمان پيوند

   .كنيم تا زمان پيوند فرا برسد در دماي صفر درجه انبار مي پيوندك را در زمان استراحت گياه گرفته و

  چاقوي مخصوص پيوند

  
  : انواع پيوند 

  .هاي غيرجنسي ايجاد شده است اي است كه به يكي از روش پايه :ايه رويشيپ

  .ه استوجود آمد هب nucellarاي است كه از جنين  پايه :پايه بذري

   grafting: پيوند شاخه

  .باشند سانتيمتر 5/1تا  5/0"داراي قطر مساوي و حدوداشود كه پايه وپيوندك  اين پيوند زماني انجام مي :اي يا انگليسي پيوند زبانه

به شكل گاوه  كنند سپس در پايين اين برش يك برش ديگر ي باالي خاك قطع ميسانتيمتردر اين نوع پيوند پايه را در ده : روش كار

د يا چسب وسيله نوار پيون هكنند و پايه وپيوندك پس از قرار گرفتن بر روي هم محكم ب و برش مشابهي نيز در پيوندك ايجاد مي

  .شوند نيده مي پيوند پوشا
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  .)پيوند نيمانيم ( شود  صورت ساده زده مي اين پيوند بهدر گياهاني مثل انگور 
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  .شود اي در آورده كه پيوندك بر روي آن سوار مي را به شكل گاوه اي پايه در ياس خوشه
  

  
  

  
 
 

پوست درخت در اثر حمله جوندگان يا برخورد ادوات كشاورزي يا گيرد كه قسمتي از  اين پيوند درزماني انجام مي: پيوند تعميري
دليل تخريب آوندهاي آبكش ديگر قادر به تامين مواد مورد نياز  ه درخت صدمه وارد شده باشد كه بهبعضي از آفات به پوست يا ريش

  . شود لذا براي تقويت سيستم ساقه از پيوند تعميري استفاده مي. باشد خود نمي
ت و در پيت خزه نگهداري وسيله پيوندكي كه در زمستان در زمان خواب گياه تهيه شده اس هزمان پيوند اول بهار است ب :پيوند پلي

تا دو  خورد بدار برش مي صورت شي هقطر دارند كه دو سر آن ب سانتيمتر 2تا  1هاي خود درخت است كه  پيوندك از شاخه .شده است 
 5هايي به فاصله  برش. اشته تا به بافت زنده فعال برسندديده پوست درخت را برد هاي آسيب قسمت .سر پيوندك گاوهاي شكل شود

قسمت گاوهاي شكل  دو سر  كه گاوه در آن جفت شود وطوري هشود ب در باال و پايين قسمت آسيب ديده زده مي سانتيمتر 7تا 
 .نيمپوشا ار پيوند و چسب پيوند ميطور كامل با نو هسپس روي آن را ب پيوندك زير پوست درخت قرار گيرد 
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  .شود هاي آسيب ديده استفاده مي ن پيوند براي تعمير و تقويت ريشهاي :پيوند اتصالي

هاي  هاي درخت يا قلمه پاجوش( ها بدين تر تيب كه دانهال. هاي خود قرار دارند ريشهك بر روي  در پيوند اتصالي پايه و پيوند
ياهان جوان اطراف گ. شوند شوند استفاده مي وار گرداگرد درخت كاشته مي كه دايره) طراف درختدار شده يا كاشت بذر ا ريشه

در باالي آنها در سمتي  سانتيمتردار به اندازه يك  ش شيبيك بر. گردند شوند كوتاه مياي كه قرار است پيوند زده  درخت به اندازه
شود و پيوندك در زير پوست پايه قرار  ندازه پيوندك روي پايه زده ميهايي به ا برش. گردد سيب ديده است ايجاد ميكه درخت آ

  . گيرد مي
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  : پيوند جوانه
  
  T b u d d I n gپيوند شكمي يا سپري 1

 از جوانه بگذردسانتيمتر3  تا1  فروكرده تا دار صورت شيب هب را جوانه چاقو زير سانتيمتريك تا نيم در پيوندك براي  برش جوانه 
 چوب يااي از توان برش را همراه قطعه درپيوندك مي. كنيم مي جدا ساقه داده وپيوندك را بر برش ديگري عمود ،هاي برشبعدازانت
  .ن تهيه كردبدون آ

كنيم بايدتناسب بين پايه وپيوندك  روي چوب جدا مي از پوست را نوك چاقو با كنيم و ايجادميT گره برش به شكل درفاصله دو :پايه
پايه هم سطح  تاقسمت باالي پيوندك بابرش افقي. پيوندك رابه زيرپوست قرار ميدهيمقطبيت صحيح از قسمت پايين بعدبا. باشد 

دوباره  خالي گذاشته و قسمت جوانه را.  بسته شود به جوانه برسيم روي جوانه نبايد بسته تا نوار پيوندرا پايين جوانه  شود بعداز
كنيم بعدازمدتي كه از گرفتن پيوند مطمئن شديم  شكسته ولي جدانمي ان قسمت باالي شاخه رادرپاي .بنديم قسمت باالي جوانه رامي

  .كنيم شاخه را ازباالي پيوندگاه قطع مي براي اينكه پيوندك تحريك به رشدشود
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روي  و گياه خارج شودشيره گياهي از ،شكا ف ممكن است پس ازايجاد )ماننددرخت پسته( دربرخي ازدرختان: سپري واژگون پيوند
كه باشد  سپري واژگون مي كوپيوند راه رفع اين مشكل استفاده از. خوردن پيوند جلوگيري كند جوش از بپوشاند و جوانه پيوندك را
ورت خروج، به پيوندك آسيبي درص زنند تا شيره گياهي، مي )واژگونT يعني به شكل( كاف عموديپايين ش در شكاف افقي را

 . شود ن حالت پيوندك از پايين وارد شكاف ميدراي. نرساند
 

 زيرا. شود يك شكاف عمودي استفاده مي فقط از به اندازه كافي خم كرد ن راتوان آ هب كه پايه جوان باشد و درصورتي دربعضي مناطق
سپس  و ن قراردادآ در توان پيوندك را مي شده و شكاف از هم باز پوست پايه از چوب جداشده و طرف شكاف، كردن شاخه به خم با

  .حالت خود برگردد هكرده تاب رها شاخه را
است استفاده سانتيمتر 5/2 تا 1 اي كه قطر آن ازشاخه .دهدكاربرددارد درزماني كه درخت پوست نمي اين نوع پيوند :پيوندقاشي 

به سوي پايين در داخل  دار برش شيبباالي جوانه يك  سانتيمتر 5/2سپس از جوانه داده، درجه در زير 45 برشي بازاويه شود، مي
پايه و  ن،برداشتن قسمت زايد آ ازپس  ،ايجادكرده هايي مشابه پيوندك برش درپايه نيز. به برش اول برسد تا شود ساقه زده مي
 بايد با انه راگاه جودرپيوند .قرارگيرند يكديگر با طوركامل برابر هاي زاينده به اليه كوشندتا مي كنند و هم جفت مي پيوندك را با

بايدتوجه داشت پوشاندن پيوندگاه باچسب پيوند ضروري است ولي  .داشت محكم نگه مشابه، يامواد نوارهاي الستيكي ويژه كوپيوند
  .جوانه چسب زده نشودكه روي 

  

  
داشته باشد انجام  اين روش در درختاني كه پوست آنها ضخيم است در زماني كه درخت پوست بدهد وگياه رشد سريع :اي پيوندوصله

اي مخصوص جدا  وسيله ابزار دو تيغه هصورت مربع ب هرا ب در اين كار يك قسمت از پوست پايه كه در بين دو گره قرار دارد .شود مي
  . بنديم با چسب پيوند مي كنيم و همان اندازه از پيوندكي كه داراي يك جوانه است جايگزين مي جاي آن قسمتي به كرده و به
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كه داراي يك جوانه باشد را جدا كرده و  سانتيمتر 4تا  3طول هاي ب صورت لوله هبراي تهيه پيوندك پوست درخت را ب :اي ند لولهپيو
با چسب  دهند و جاي آن قرار مي پيوندك را به دارند و بريم و پوست آن را تا جايي كه پيوندك بايد قرار گيرد برمي انتهاي پايه را مي

   .بندند پيوند مي
  

  
  
  
  
  

جوانه  3 تا 2پيوندك بايد  طرف مركز چوب باشدو ها به برش بر روي پايه زده طوري كه سمت برش 3تا  2: پيوند برشي يا ترصيعي
و با چسب پيوند محكم  هم قرار دادهپيوندك را در  زنيم سپس پايه و اي شكل برش مي صورت گاوه هپايين آن را ب داشته باشد و

  .كنيم مي
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پيوندك را طوري تهيه كرده كه  .كنند دهد پوست را با يك برش عمودي از چوب جدا مي در فصلي كه گياه پوست مي: د پوستپيون
زير پوست قرار داده و ميخ پيوندك را در . در يك سوي آن يك برش كوتاه وجود داشته باشد سوي ديگر پيوندك شانه نام دارد

  .انندپوش زنند سپس پيوندگاه را با چسب مي مي

  
  
  
  
  

طوري در دو سر  دو عدد پيوندك تهيه كرده و .طوريكه از مركز چوب بگذرد هيك شكاف عمودي در پايه ايجاد كرده ب: پيوند اسكنه
  . پوشانند و نوك پيوندك را با چسب پيوند ميگاه پيوند .هاي زاينده روي هم قرار گيرند دهند كه اليه شكاف قرار مي
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 .دهيم اي شكل برش مي رده و قسمت پايين پيوندك را گاوهدرجه ايجاد ك 30تا  20دار در پايه با زاويه  ش شيبيك بر: پيوند جانبي
  .پوشانيم كنيم و پيوندگاه را با چسب پيوند مي سپس پيوندك را در برش پايه جفت مي
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  دهي بذر  خراش: موضوع
  دهي مكانيكي  خراش
 دهي بيولوژيكي  خراش
 شيمياييدهي  خراش
 درجه 70تا  60دهي با آب گرم  خراش
  :اقاقيادهي شيميايي بر روي بذر  خراش

براي از بين  .ششي غير قابل نفوذ محبوس شده استع ركود جنين در داخل پودر اين نوداراي ركود فيزيكي هستند  اقاقياهاي بذر
  .دهي را بر روي بذر انجام داد توان خراش بردن اين ركود مي

ا پوسته اطراف بذر ت .زنيم محلول را مدام هم مي اي ريخته و ف شيشهرسولفوريك درون ظر را داخل دو حجم اسيديك حجم بذ
نان از بين رفتن اسيد براي اطمي. دهيم آب شستشو مي با ها را از اسيد خارج كرده و دقيقه بذر 45بعد از . خود بگيرد  حالت كاغذي به

   .باشند ها آماده كشت ميبعد از شستشو بذر. دهيم شيرين شستشو مي كمي جوش آب وبا  را ها بار آخر بذرهااز روي بذر
  :و استراتيفيكاسيون در بذر ارغواندهي شيميايي  خراش

ه يك دوره سرمادهي مرطوب يا براي از بين بردن اين ركود نياز ب .باشد بذر ارغوان عالوه بر ركود فيزيكي  داراي ركود جنين نيز مي
دهيم و پس از  دهي شيميايي را بر روي بذر ارغوان انجام مي دقيقه خراش 30مدت  هب همانند بذر اقاقيا و .باشد مي سرمايي چينه

بذر را  ماسه و ههمين ترتيب اليه الي به .ريزيم روي آن يك اليه بذر مي شستشو داخل يك كيسه پالستيكي يك اليه ماسه ريخته و
در اين مدت بذرها بايد (دهيم  ماه قرار مي 2گراد براي مدت  درجه سانتي 7تا  0ته و در دماي ريزيم  سپس در كيسه را بس روي هم مي

  .باشند زده وآماده كاشت مي پس از اين مدت بذرها جوانه :نتيجه) سرماي مناسب باشند داراي تهويه مناسب رطوبت و
  

 



 رنجبران مهندس الهه – آزمايشگاه ازدياد گياهان زينتي

٢٦ 
 

 
  
  


