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 چکیده:

قلمه تکثیر نمود و از این طریق هزینه تولید  کردن دار یشهاز طریق ر توان یمی راحت  بهی را ا گلخانههای  یفرنگ گوجه

به علت تفرق صفات، یکنواختی الزم وجود بذور غیرهیبرید  خصوص بهو کار با بذر  درکشت .مراتب پایین آورد را به

کیفیت اولیه بذر  و طوالنی است یدوره نونهال و نیز تهیه بذر گران بوده و گاهی در دسترس نیست . از طرفیندارد

ی یارزان، سریع و ساده است و از تعداد کمی گیاه مادری و در فضا ،استفاده از قلمه لذا .رود بعد از مدتی از بین می

از بوته مادری توان  می ،ازدیاد این روشدر  .نمودتوان گیاهان زیادی با حفظ خصوصیات پایه مادری تولید  محدود می

حاصل از قلمه  های . بوتهمنتقل کرد مکان کشت اصلیرا به  ها آن ،کردن دار ریشهتعداد زیادی قلمه گرفت و پس از 

 که درصورتی .رسند می دهی میوه، زودتر به مرحله گلدهی و شوند میبالغ پایه مادری گرفته  های قسمتچون از 

برسند که این کاهش دوره  دهی میوهطی کنند و بعد به  دنونهالی بوده که بای دورهدارای یک  ،حاصل از بذر ایه بوته

 آن برای تکثیر فرنگی گوجه های قلمه از بنابراین استفادهبسیار زیادی است. اهمیت دارای رشد برای کشاورز 

 یک مشکل است، آنبسیار گران بوده و در بسیاری از موارد دسترسی به  ها آندر ارقام هیبرید که بذر  خصوص به

 .است عملی و ارزان راهکار 

 هیبریدفرنگی،  گوجه تکثیر، زودرسی، قلمه، کلیدی: واژگان
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 مقاله متن

 :مسأله بیان

سازمان کشاورزی و خواروبار  بر اساس اطالعات     

کشت  از اراضی قابل درصد 99قاره آسیا دارای  ،جهانی

جمعیت جهانی است و تراکم جمعیت در  درصد 85و 

نفر برای هر هکتار  5رابطه با اراضی کشاورزی حدود 

نفر در  4برای ایران حدود  شاخصاین  .استزمین 

به  ،وسعت زیاد کشورمان رغم یهر هکتار است. عل

 ،مانند کوهستانی و بیابانی بودن هایی یتعلت محدود

کشت  قلیایی بودن خاک، سطح اراضی قابل وشوری 

بسیار محدود است و نیاز است که عملکرد در واحد 

ی شرایط جوتغییرات اقلیمی و . سطح افزایش یابد

گسترش  تغییر به سمت از جهان، ما را ناگزیر

در  توسعه این شیوه .کند ای می های گلخانه کشت

 دارای های تولید، هزینهکاهش  و افزایش محصول

با توجه به وارداتی بودن قریب به  .است زیادی اهمیت

درصد بذور محصوالت سبزی و صیفی و هزینه  18

کار بسیار  ، تکثیر از طریق قلمه راههاباالی خرید آن

استفاده از صرفه و کارآمدی برای تکثیر خواهد بود.  به

و جهت تکثیر، هزینه تهیه بذر فرنگی  گوجهقلمه 

از طرفی دهد و  می کاهش تولید این محصول را

-میوهبه  زودتراز پایه مادری نیز  شده گرفته های قلمه

هر عدد بذر باالی قیمت  با توجه به .رسنددهی می

 کشت این محصولتراکم  و نیز ای گلخانه فرنگی گوجه

تأمین ، باشد می مترمربعبوته در  9-4در حدود  که

 .داران دارد زیادی برای گلخانهبسیار هزینه الزم بذر 

از طریق  گیاهامکان تکثیر این  ،شده انجامدر تحقیقات 

 (. 9957)خوشکام و ساالری، تایید شده استقلمه 

 ای گلخانهاستفاده از این روش در تکثیر محصوالت 

از کشور  برای تهیه بذر خروج مقدار زیادی ارز مانع

 خواهد شد.

 :معرفی یافته

در  :فرنگی گوجه در قلمه طریق از تولید اساس    

ی ها روشبا استفاده از قلمه که یکی از تولید 

اساس کار  سلولی، تقسیم است یرجنسیغ دمثلیتول

 که یطور به .است کاهش کروموزومی )میوز(بدون 

حاوی اطالعات ژنتیکی پایه مادر  دشدهیتولگیاهان 

 سلولیتقسیم  (2199و همکاران، 9)خان خواهند بود

( انجام کیسومات) یرجنسیغ یها سلولتوسط 

 توان می، ها قلمه زایی از طریق ریشه در تکثیر. شود می

تعداد زیادی قلمه تهیه و  ،از هر بوته حاصل از بذر

 یک عنوان بهشده  دار ریشهنمود و هر قلمه  دار ریشه

تهیه در این صورت هزینه  شود.در گلخانه کشت  گیاه

تکثیر از عالوه بر آن  .پایین خواهد آمد مراتب بهبذر 

زایی مثل  ریشهطریق قلمه در گیاهان سهل 

د نسبت به کشت بافت دارای مزایایی ماننفرنگی  گوجه

کوتاه جهت  زمان مدتنیاز به تجهیزات و هزینه کمتر، 

و گیرایی بیشتر بعد از  تر قوی های بوتهتکثیر، داشتن 

)خوشکام و  استانتقال به زمین اصلی 

از  ای فرنگی گلخانه تکثیر گوجه (.9957ساالری،

 زنی جوانهطریق بذر دارای معایبی همچون درصد 

هدر رفتن  خصوص بذرهای غیرهیبرید( و )به ایینپ

رسی همباعث شده  و از طرفیبوده مقدار زیادی بذر 

در صورت  .دچار مشکل شود ها در گلخانه بوته

از هر بوته  توان می، فرنگی گوجه های قلمه زایی ریشه

نمود  دار ریشهحاصل از بذر تعداد زیادی قلمه تهیه و 

در گلخانه  گیاه یک انعنو بهشده  دار ریشهو هر قلمه 

 (.9951)هناره و همکاران، شودکشت 

نوع گیاه و  برحسببرای تکثیر گیاهان  یزن قلمه    

تواند ساده باشد و یا  میها آنزایی  استعداد ریشه

ها  دار کردن قلمه از آن و یا ریشه یریگ جهینتبرعکس 

                                              
1
 Khan et al. 
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 ای از طریق قلمه فرنگی گلخانه خوشکام، تکثیر گوجه

 
 

 

 

جز در شرایط استثنایی مثالً استفاده از برخی 

 و همکاران، 2)وحید مقدور نخواهد بود ها هورمون

ای به  زایی از گونه استعداد ریشه یطورکل به. (2198

 یزن قلمهدر  مؤثرکند. عوامل  گونه دیگر فرق می

بستگی به زمان برداشت قلمه، سن گیاه، شرایط 

 دارد رهیغنکات بهداشتی و  تیرعامحیطی، 

 .(9952)خوشخوی،

 

  :دستورالعمل

 یها شاخهزمانی که  :مادری یها بوتهگیری از قلمه

از هر بوته  توان یم ،کردندکافی رشد  اندازه  بهفرعی 

 یها بوتهدر این صورت  .تعداد زیادی قلمه گرفت

 یها بوته. از باشند یمگیری آماده قلمهمادری برای 

گیری صورت قلمه نباید ویروسیهای بیماریآلوده به  

 گیرد.

 :دو نوع قلمه گرفت توان یم ها بوتهاز  

دار )برش پایین قلمه زیر گره  قلمه گره -

  .(دار خواهد بود ها گره که ته آن ردیگ یصورت م

قلمه بدون گره )برش در باالی گره انجام   -

 ته آن بدون گره خواهد بود(.  و ردیگ یم

بودن  زاشهیراست به علت سهل  شده  مشاهده    

در هر دو نوع قلمه به تعداد کافی ریشه  یفرنگ گوجه

که روی قلمه صورت  ییها . تمام برششود یتولید م

توسط تیغ ضدعفونی شده با الکل انجام  ردیگ یم

ها در  ته قلمهگی . برای جلوگیری از پوسیدگردد یم

ها  بهتر است قبل از قرار گرفتن قلمه ،ییزا شهیبستر ر

آغشته  ،کاپتانکش  در هزار قارچ 4محلول  بادر بستر، 

 کوچکی که بر روی ساقه اصلی بوته یها شاخه .دنشو

به ساقه اصلی  معموالًو  کنند یمرشد  فرنگی گوجه

خوبی برای  یها نهیگزمیوه وصل هستند،  دکنندهیتول

                                              
2
 Waheed et al. 

که . روند یمجدید به شمار  یها بوتهرشد و پرورش 

 کرد. دار شهیرو را از بوته جدا  ها آن یآسان به توان یم

 روش دو به قلمه از استفاده با یفرنگ گوجه ریتکث

 رد؛یگ یم صورت

برای این  کردن قلمه در آب؛ دار شهیر اول روش

 انتخاب متر یسانت 91-98طول  هب ییها شاخهمنظور 

عدم  و شکل ظاهری ،سالمتاطمینان از از  پس و

 بهتر است. دنریگ یم قرار استفاده مورد ،وجود بیماری

، به مرحله شود یمی که قلمه از آن تهیه ا شاخه

 .باشد گلدهی نرسیده

 
)بیز  فرنگی انتخاب قلمه مناسب از گیاه گوجه -9 شکل

 (.2121 ،شی9

قیچی باغبانی عمل گیری با استفاده از برای قلمه   

و از له تهیه گرد  کامالًبرش  و شود یمچیدن انجام 

                                              
3
Bays Shay  

https://www.fooji.ir/category/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-sapling-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C/


91 
 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / جلد سوم / شماره9911مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

باید  که یا نکتهشدن بافت قلمه جلوگیری شود. 

از تمیز بودن  این است که باید قرار گیرد مدنظر

زیرا امکان انتقال بیماری  بودقیچی باغبانی مطمئن 

شاخه شدن،  دار شهیربرای  .در هنگام برش وجود دارد

 پرشدهتمیز که با آب ولرم  یا  شهیشدر یک ظرف 

ممکن است در چند شاخه این . ردیگ یماست قرار 

د شوروز اول حالت خمیده پیدا کند و قدری پژمرده 

زمان برطرف خواهد شد و گیاه شادابی  گذشت با که

. از قرار دادن آن در مقابل آورد یم دست بهخود را 

 از بعد . شود یخوددار بایدآفتاب در چند روز نخست 

آن را در  توان یم افتیبازخود را شادابی گیاه  نکهیا

 24 هرظرف آب الزم است . قرارداد یک نقطه آفتابی

 شود.عوض با آب ولرم  بار کساعت ی

در قلمه  ها شهیراندازه  کهبعد از یک الی دو هفته     

کافی  اندازه بهو  رسید متر یسانت 8/2به حدود 

  را منتقل کرد. ها آن توان یمشدند  دار شهیر

در بستر  یفرنگ گوجهه کردن قلم دار شهیر روش دوم

 81با مخلوطی از قلمه بهتر است بستر کشت  :کشت

درصد  21درصد پیت ماس و  91، تیکوکوپدرصد 

و  تیکوکوپ 81-81ترکیب اما  .شود پرالیت تهیه 

ماسه یا و  برگ و یا خاک زایی یشهپیت ماس برای ر

 قرار گیرد استفاده موردتواند  یمهم پرلیت 

 .(4،2121)محبوب

آب را در خود نگه  یادیبه مدت ز تواند یم یتپرل    

 ی. برایدنما ینقلمه را تأم یازداشته و رطوبت موردن 

مصرف  بار یک یوانل یااز گلدان  توان یمنظور م ینا

در ته لیوان دو تا سه  در این صورت باید استفاده کرد.

پس از پر و  ایجاد کرد متر میلیسوراخ به قطر یک 

و الی سه ساعت قبل از د ،ها ها یا لیوان کردن گلدان

صورت  شوند تا رطوبت به، آبیاری ها قلمهقرار گرفتن 

                                              
4
 Mehboob et al 

های بستر کشت نفوذ کند و  همگن به تمام قسمت

 شوند. هشتاها ک بعد قلمه

 

    

 
)اصلی( در آب فرنگی دار کردن قلمه گوجه ریشه -2 شکل  

 

ی فرنگ گوجهزایی قلمه  یشهرکه برای موفقیت نکاتی 

 از: اند عبارتشود رعایت باید 

-یسانت19-21حدود  قلمهطول بهتر است  (9

 .دباش متر
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 دنباشداشته بند  9 حداقل دار گرهی ها قلمه (2

 .کشت قرار گیرددر بستر  قلمه سوم یکحداقل و 

 مرطوب باشد وکشت قلمه همیشه بستر  (9

 اضافی(. آبزهکش داشته باشد )خروج 

 رطوبت مناسب و قلمه در محیطی با دما و (4

 .شوند یدار نگه یرمستقیمغنور 

گیاهچه جوان در مقابل  از قرار دادن قلمه و (8

 .خودداری شود یدو شدنور مستقیم 

پایینی  یها برگ ،بودن دار برگدر صورت  (6

 . بماندبرگ باقی  2-9 فقط و حذف

بستر  همیشه  قلمه، شدن دار یشهرتا زمان  (7

 باید مرطوب باشد.

 یاریآبباید از دفعات  ،شدن دار یشهرپس از  (5

 کاسته شود. یجتدر به

انرژی گیاه  ،قلمهدر  و جوانهبا قطع گل  (1

 خواهد شد. بهتر زایی یشهرصرف 

مقداری پژمرده دو روز اول  یکی درگیاه  (91

 .ابدی یم بازخود را  یزود به اما خواهد شد

حداقل  تا دهیریشهطول تا  داده شوداجازه  (99

 بدون جدا سپس با دقت و ومتر برسد یسانت 8/2

 محل اصلی کشت شود.خاک اطراف ریشه در  کردن

برای افزایش  ها کننده تیتقواستفاده از  (92

، در قلمه ضروری نیست ها شهیرزدن سرعت جوانه

 دار شهیرخوبی در بسیار سرعت  یفرنگ گوجهگیاه  زیرا

 کردن قلمه خود دارد.

 

  :های ترویجی توصیه  

 حفظ ،فرنگی گوجه های قلمه زایی ریشه برای    

یکی از ارکان اصلی است  ها قلمهرطوبت نسبی اطراف 

شادابی خود را حفظ کنند و در صورت  ها قلمهتا 

  شد.درصد تلفات زیاد خواهد  به آن توجهی بی

در این  زایی ریشهبر دما یکی دیگر از عوامل مؤثر     

زایی  بهترین درجه حرارت برای ریشه، باشد می گیاه

. است  سلسیوسدرجه  95-27فرنگی  های گوجه قلمه

میزان از دست رفتن آب از  ازحد بیشرارت جه حدر

داده و گیاه را با تنش مواجه را افزایش  ها برگ

  کند. می

 ، آب و بستر کشت،حفظ بهداشت و سالمت قلمه    

 نهایتاًو  سالم دار ریشهرابطه مستقیمی با تولید قلمه 

 .خواهد داشت فرنگی مرغوب گوجهگیاه 

 

 منابعفهرست 
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 .، مشهدفرنگی گوجهفناوری تولید و فرآوری 

رقم روبا از طریق  ای گلخانهبررسی امکان ازدیاد خیار  .9381 ، مزاده ولیو  ، ناظمیه، ع.، مسیحا، س.هناره، م
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