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 چکیده

اله سساله و سههای دوزنی زیر محل پیوند روی پایهپیوند و اثر زخمهای مختلف این آزمایش به منظور مقایسه روش

های کامل گردوی ایرانی تحت شرایط مزرعه اجرا شد. این پژوهش در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک

ونه وارتی، پیوند تینمونه انجام شد. فاکتور اول روش پیوند شامل سه سطح)پیوند  7تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار 

نی زیر زساله( و فاکتور سوم اثر زخمساله و پایه سهای(، فاکتور دوم سن پایه گردو شامل دو سطح)پایه دوو پیوند وصله

زنی( بود. در این آزمایش صفات درصد گیرایی نهایی، طول پیوندک، زنی و عدم زخممحل پیوند شامل دو سطح)اثر زخم

وند داری بر گیرایی نهایی در پیگیری شد. نتایج نشان داد که روش پیوند تاثیر معنیدک اندازهتعداد برگ و قطر پیون

کمترین درصد گیرایی را نشان داد.  63/33درصد بیشترین گیرایی و پیوند تی با  50/96ای با گردو داشت. پیوند وصله

زنی زیر محل پیوند بر طول شاخه سن پایه و زخمهمچنین نتایج حاکی از آن است اثر هر یک از فاکتورهای روش پیوند، 

ار داشت. دکه تنها فاکتور روش پیوند بر قطر پیوندک تاثیر معنیداری داشته در حالیحاصل از رشد پیوندک تاثیر معنی

توان انتخاب یک روش مناسب جهت یک پیوند موفق را به سایر فاکتورها برتری بخشید و از بین این سه بنابراین می

 ای را پیشنهاد نمود.روش پیوند وصله

 زنی، پایه.ای، زخمگردو ایرانی، پیوند، پیوند وصلهکلمات کلیدی: 

 مقدمه

ها در میوه( به علت ارزش غذایی و کاربردهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین خشکJuglans regiaگردو)

پیوندی گردو در ایران هنوز رایج نشده و اکثر درختان گردو گردد. استفاده از نهال مناطق معتدله جهان کشت و کار می

های بذری بسیار متنوع بوده و محصول یکنواختی های بذری)دانهال( گردوی ایرانی هستند و از آنجایی که ژنوتیپژنوتیپ

بنابراین باید ارقام (. 1362کنند کاربرد نهال پیوندی گردو برای احداث باغ بسیار ضروری است)کشاورزی، تولید نمی

های های بذری که دیررس و فاقد میوهشوند به جای پایهجنسی ازدیاد میپوست نازک گردو که به وسیله روش غیر

 باشد. ای باال می(. گردو یکی از گیاهانی است که دارای فشار ریشه1363یکنواخت هستند جایگزین شوند)مقصودی، 

کند اگر در زیر نواری که در محل پیوند های چوبی گیاه حرکت میی در آونداشیره آوندی که در اثر فشار ریشه

گردد)وحدتی، های محل پیوند شده و باعث کاهش گیرایی میشود جمع گردد سبب خفگی و مرگ سلولبسته می

طوبت گیاه، دما و ر (. عوامل متعددی در گیرایی پیوند گردو تاثیر دارند که مهم ترین آنها نوع و زمان پیوند، ژنوتیپ1332

های مناسب برای پیوند گردو صورت گرفته است. از ها و پایهمحیط است. بنابراین، تالش های زیادی جهت یافتن روش

آید و در اکثر نقاط ترین روش پیوند برای گردو به حساب میای مرسومهای مختلف پیوند جوانه، روش وصلهبین روش
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(. در برخی از درختان میوه اغلب ایجاد Atefi, 1997شود)اری گردو استفاده میدنیا از این روش برای تولید تج

شود و ( خارج میTزخم در پایه با خروج و سرازیر شدن شیره گیاهی همراه است. این شیره از زخم عرضی شکاف تی)

ک هر نوع صدمه به پیوندکند. بنابراین به منظور جلوگیری از پوشاند و از رشد طبیعی آن جلوگیری میپیوندک را می

( را بصورت واژگون ایجاد Tچه از طریق سرازیر شدن صمغ بر روی آن و چه از طریق نفوذ آب به پیوندک، شکاف تی)

تواند از عوامل تاثیرگذار بر زنی پوست می(. زخم1331نامند)گریگوریان، می )┴کنند که آن را پیوند شکمی وارونه)می

باال بودن شیره آوندی در گردو پایین آمدن گیرایی پیوند را در بر دارد که این موضوع ضرورت گیرایی پیوند گردو باشد. 

مانی (. هدف از انجام این پژوهش بررسی بهترین درصد گیرایی نهایی، زنده1332سازد)وحدتی، زنی را آشکار میاثر زخم

 زنی زیر محل پیوند بر گیراییاله، همچنین اثر زخمسساله و سههای دوهای مختلف پیوند در پایهو رشد پیوندک با روش

 باشد.و رشد بعدی پیوندک می

 

 هامواد و روش

 آنها قطر که J. regia بذری های ژنوتیپ از ها پایه .شد انجام شهمیرزاد شهرستان در نهالستانی در تحقیق این

 انتخاب چندلر رقم از (خوابیده)رویان غیر درشت جانبی هایهجوان از هاکیوندد. پش انتخاب بود خودکار یک اندازه به

 یک پیوندک تهیه برای ابتدا تی روش در. شدند حذف پایه انتهایی جوانه ابتدا روش سه هر در پیوند انجام برای .شدند

 روی بر سپسد. برسن هم به جوانه زیر در تا داده امتداد را برش طرف دو هر از سپس شد زده جوانه باالی در افقی برش

 بر عمود شکاف یک و افقی شکاف یک میانگره دو بین یفاصله در زمین سطح از متریسانتی 25-10 یفاصله در پایه

 وارونه تی پیوند در. شد داده قرار پایه شکاف درون پیوندک و( زده شد Tی)انگلیس تی بصورت متریسانت 3 طول به آن

 برش طرف دو هر از سپس شده زده جوانه زیر در افقی برش پیوندک تهیه برای که تفاوت این با شد تکرار کار همین

 برای ایوصله پیوند در .شد زده (┴)هوارون تی بصورت برش پایه روی بر و برسند بهم جوانه باالی در تا داده امتداد را

 از مستطیل یک بشکل پیوندک و شد زده آن بر عمود برش دو و جوانه پایین و باال در افقی برش دو پیوندک تهیه

 پیوندک آن جای به و شد جدا پیوندک اندازه به اًدقیق پایه پوست و شد تکرار کار همین هم پایه در .شد جدا پوست

 0-9 فقط پایه روید. بر ش بسته رطوبت حفظ جهت پالستیکی نوار یک توسط پیوند محل د.ش داده قرار پایه داخل

 داشته نگه پیوند گیرایی به کمک و حد از بیش تبخیر از جلوگیری و فتوسنتز انجام جهت پیوند محل باالی در برگ

 سه با تصادفی کامل بلوکهای طرح پایه بر فاکتوریل آزمایش یک قالب در پژوهش این ند.شد حذف برگها بقیه و شد

وصله پیوند وارونه، تی پیوند تی، پیوندطح)س سه شامل پیوند روش اول فاکتور شد. انجام نمونه 7 تکرار هر در و تکرار

ز درصد ا عبارتند مورد بررسی صفات د.بو (سالههس پایه و سالهدو پایه)سطح دو شامل گردو پایه سن دوم فاکتور ،(ای

 پیوند مانیزنده درصد عنوان به ماندند زنده پیوند از پس هفته 3 که هاییلنها درصد بررسی این در گیرایی نهایی که

گیری شدند که این صفات سه ماه پس از انجام طول پیوندک، قطر پیوندک و تعداد برگ اندازه. همچنین صفات شد ثبت

 هامیانگین مقایسه و شدند واریانس تجزیه SAS افزار نرم با آزمایش از حاصل هایداده نهایت درپیوند ثبت شدند. 

 .شدند رسم Excel افزار نرم با هالجدو سپس شد، انجام دانکن ایدامنه چند آزمون براساس

 

 نتایج و بحث

 گیرایی نهایی

که دار شده در حالیمعنی %0و اثر سن پایه در سطح  %1نتایج جدول تجزیه واریانس اثر روش پیوند در سطح  طبق

داری بر گیرایی نهایی پیوند نداشت. نتایج به دست آمده نشان داد اثر متقابل روش زنی زیر محل پیوند تاثیر معنیزخم

که اثر متقابل روش پیوند دار شد در حالیمعنی %1زنی زیر محل پیوند در سطح پیوند در سن پایه و سن پایه در زخم
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داری زنی زیر محل پیوند تاثیر معنیزنی زیر محل پیوند و اثر متقابل هر سه فاکتور روش پیوند، سن پایه و اثر زخمدر زخم

 پیوندی نشان نداد.های مانی نهایی نهالرا در درصد زنده
 زنی بر برخی صفات رشدیتجزیه واریانس اثر روش پیوند، سن پایه و اثر زخم -1جدول 

 داریدرصد و عدم معنی 1و  0دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  **و  *

 مختلف پیوند بر درصد گیرایی نهاییهای نتایج مقایسه میانگین روش -2جدول

 

 

 باشند.درصد نمی 1دار در سطح اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

های مختلف پیوند مشاهده شد که حداکثر گیرایی داری بین روشبر اساس نتایج مقایسه میانگین اختالف معنی

درصد  9/05و  0/153درصد بود که در مقایسه با پیوند تی و تی وارونه به ترتیب  50/96ای با نهایی مربوط به پیوند وصله

از (. طبق گزارشات بیشترین درصد گیرایی 2درصد بود)جدول 63/33بیشتر بود و حداقل گیرایی مربوط به پیوند تی با 

 Ebrahimi)( در دو زمان تیر و شهریور ماه و از پیوند شکمی و قاشی کمترین درصد گیرایی بدست آمد%61ای )پیوند وصله

et al., 2008)های آوندی یکی از مواردی است که باید در های زاینده پایه و پیوندک و منطبق بودن سیستم. تماس الیه

برقراری اتصال بین پایه و پیوندک از (. Godeanu et al., 2004د نظر داشت)آل برای رسیدن به موفقیت میک روش ایده

ی خارجی شود. برای این اتصال الیهروز پس از انجام عمل پیوند انجام می 10های بافت کالوس و حدوداً طریق سلول

زنده ماندن پیوندک ایفا یابند. این مرحله نقش مهمی را در پوست پایه و الیه داخلی پوست پیوندک به هم اتصال می

شود که از طریق نیروهای اسمزی و انتشار کند زیرا بعد از کامل شدن پل کالوسی این امکان برای پیوندک فراهم میمی

گیری توان نتیجهبا توجه به گزارشات فوق می (.1332درون سلولی رطوبت مورد نیاز خود را از پایه جذب نماید)وحدتی، 

ای به دلیل سطح باالی تماس بین پایه و پیوندک نسبت به دو روش دیگر بیشترین درصد گیرایی کرد که پیوند وصله

 نهایی را به خود اختصاص داده است.

 میانگین مربعات   

 پیوندکقطر  طول پیوندک تعداد برگ گیرایی نهایی درجه آزادی منبع تغییرات

93/36 2 بلوک  710/5  057/5  55257/5  

 *2 0311/76** 1/923ns 7/520** 5/51130 (A)روش پیوند 

 1 141/72* 3/395ns 45/274** 5/55253ns (B)سن پایه 

 1 01/52ns 5/145ns 9/110** 5/55544ns (C)زنی زیر محل پیوند زخم

A × B 2 624/54* 5/393ns 15/200** 5/55513ns 

A × C 2 307/14ns 5/333ns 4/461** 5/55053ns 

B × C 1 1933/32* 5/394ns 1/632* 5/55113ns 

A × B ×C 2 73/75ns 119/9 ** 21/742** 5/55331ns 

11/423 22 خطا  317/5  369/5  55201/5  

     30 کل

02/20  ضریب تغییرات %  75/16  70/10  33/11  

 ایپیوند وصله پیوند تی وارونه پیوند تی روش پیوند

 c63/33 b33/40 a50/96 درصد گیرایی نهایی
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 طول پیوندک

جدول تجزیه واریانس نشان داد اثر هریک از سه فاکتور روش پیوند، سن پایه و برش زیر محل پیوند در  نتایج

ی اهای مختلف پیوند نشان داد بین پیوند وصله(. نتایج مقایسه میانگین بین روش1باشد)جدولدار میمعنی % 1سطح 

داری وجود ندارد. حداکثر داری وجود دارد در حالیکه بین روش تی و تی وارونه تفاوت معنیو دو روش دیگر تفاوت معنی

درصد بیشتر  3/24و  9/40وارونه به ترتیب  ای بوده که نسبت به پیوند تی و تیطول پیوندک مربوط به پیوند وصله

 (.3است)جدول
 های مختلف پیوند بر طول پیوندکنتایج مقایسه میانگین روش -3جدول

 

 

 باشند.درصد نمی 1اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی دار در سطح 

داری ساله تفاوت معنیهای دوهای مختلف پیوند در پایهنتایج بر هم کنش روش پیوند در سن پایه، بین روش طبق 

متر به عنوان بهترین تیمار شناخته شد سانتی 32/9ساله با میانگین های دوای در پایهمشاهده شد بطوری که پیوند وصله

ای و پیوند درصد بیشتر بود. بین پیوند وصله 14و  0/61های دو ساله به ترتیب وارونه در پایهکه نسبت به روش تی و تی 

اله سهای سهداری دیده نشد در حالیکه بین این دو روش و روش تی وارونه در پایهساله تفاوت معنیهای سهتی در پایه

 متر بود. سانتی 16/2ساله با های سهی وارونه در پایهترین تیمار مربوط به پیوند تداری وجود داشت. ضعیفتفاوت معنی

جدول )داری وجود نداشتساله نیز تفاوت معنیساله و سههای دوهمچنین طبق نتایج جدول بین پیوند تی در پایه

4.) 
 نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل روش پیوند و سن پایه بر صفت طول پیوندک -4جدول

 

 

 

 تعداد برگ

زنی زیر محل پیوند بر نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد هیچ یک از فاکتورهای روش پیوند، سن پایه و زخم

 دار شد.درصد معنی 1داری نداشت درحالیکه اثر متقابل این سه فاکتور برهم در سطح اثر معنیتعداد برگ 

 

 قطر پیوندک

 (.1دار شد)جدول درصد معنی 0بر اساس نتایج تجزیه واریانس تنها فاکتور روش پیوند بر قطر پیوندک در سطح 

اری دای و دو روش دیگر تفاوت معنیروش وصلههای مختلف پیوند حاکی از آن است که بین مقایسه میانگین روش 

داری مشاهده نشد. بیشترین قطر پیوندک مربوط به روش وجود داشته در حالیکه بین روش تی و تی وارونه تفاوت معنی

 این نتایج طبق(. 0درصد بیشتر بود)جدول  9/11و  2/14ای بود که نسبت به روش تی و تی وارونه به ترتیب وصله

 هر چه سطح تماس بین پایه و پیوندک بیشتر باشد احتمال گیرایی نهایی در پیوند باالتر است.  که شد مشخص آزمایش

ساله منجر به افزایش ساله و سههای دوزنی زیر محل پیوند با کاهش فشار جریان آوندی در پایههمچنین زخم

ری را بر صفت داابع ذخیره کربوهیدرات باالتر تاثیر معنیساله با منهای سهگیرایی پیوند شده است. الزم به ذکر است پایه

 ایپیوند وصله پیوند تی وارونه پیوند تی روش پیوند

 b13/1 b68/1 a68/4 طول پبوندک

 روش پیوند                    

 سن پایه
 ایپیوند وصله پیوند تی وارونه پیوند تی

 c35/3 b04/0 a32/9 سالهدو

 c31/3 d16/2 c32/3 سالهسه
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توان برای تکثیر غیرجنسی گردو پیشنهاد ساله میهای سه ای را در پایهطول پیوندک داشته است، بنابراین روش وصله

 کرد.
 های مختلف پیوند بر صفت قطر پیوندکنتایج مقایسه میانگین روش -0جدول
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Abstract 

The experiment was conducted in order to compare various grafting methods and the effect of 

wounding under the grafting site on two and three-year-old Persian walnut under field conditions. The 

experiment was conducted based on completely randomized block design with three repetitions and seven 

samples. The First factor of experiment were grafting methods at three levels (T-budding, reverse –T-

budding, patch budding) and the second factor were rootstock age at two levels (two-years-old and three-

years-old rootstock) and the third factor were wounding effect under the grafting site was two levels (the 

effect of wounding and non-wounding). In this experiment, final grafting success percentage, scion length, 

number of leaves and diameter of the scion were measured. The results showed that the various grafting 

method had a significant effect on final grafting success in walnut grafting. The patch budding with 69.05% 

showed the highest acceptability and T-budding with 33.93% had the lowest perceptibility percentage. 

Also, the results showed that the effect of each of the factors of the grafting method, rootstock age and 

wounding effect under the grafting site had a significant effect on the length of the branch growth, while 

only the grafting method had a significant effect on the diameter of the scion. Therefore, it can be suggested 

to select the appropriate method for a successful grafting to other factors, and suggest a patch-budding 

between these three methods. 

 

Keywords: Persian walnut, grafting, patch budding, wounding, rootstock. 
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