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چکیده

اجرا ه این آزمایش، به منظور مقایسه روش هاي پیوند مختلف روي پایه هاي دو و سه ساله ي گردوي ایرانی تحت شرایط مزرع

نمونه انجام 7هاي کامل تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار طرح بلوكدر قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایهاین پژوهش شد. 

فاکتور اول روش پیوند شامل سه سطح (پیوند تی، پیوند تی وارونه، پیوند وصله اي)،  فاکتور دوم سن پایه گردو شامل دو . شد

ی ثانویه (زنده مانی) اندازه گیري شد. نتایج درصد گیرایی اولیه، تشکیل کالوس و گیرایسطح (پایه دوساله و پایه سه ساله) بود.

باالترین درصد . داشتبه ترتیب بر درصد گیرایی ثانویه و اولیه ي پیوند هانشان داد که نوع پیوند و سن پایه تاثیر معنی داري 

بیشترین درصد ) مشاهده شد. درصد100(و پیوند تی و تی وارونه و پایه دو ساله و پیوند وصله ايپایه هاي سه سالهدر گیرایی اولیه 

درصد) بود. همچینن میزان گیرایی ثانویه نیز در 85/82درصد) و پایه سه ساله (85/92تشکیل کالوس نیز مربوط به پیوند وصله اي (

دن موفقیت بنابراین میتوان پیوند وصله اي و پایه سه ساله را براي بدست آوردرصد بیشتر از سایر روش ها بود. 69پیوند وصله اي با 

بیشتر در پیوند گردو پیشنهاد کرد.

: پیوند جوانه، درخت گردو، گیرایی پیوند، تشکیل کالوسکلیديکلمات

مقدمه

J. regia)گردوي ایرانی  L.)ایران با شودهاي تجاري گردو است که در بیشتر مناطق جهان کشت و کار میاز مهمترین گونه .

درختانجاییکهآن). ازFAO, 2011رتبه دوم را در دنیا به خود اختصاص داده است (2011هزار تن گردو در سال 485تولید 

کیفیتوتولیدمیزانبذريدرختانهستند،افشاندگرگردهعمدتاوبودههتروزیگوتژنتیکینظراززیاديمیزانبهگردو

روش ازاستفادهگردودرختانازدیادبرايراهکاربردترینپرو)، بنابراین، مناسب ترینGandev, 2007دارند (دیگرباهممتفاوتی

دارايکهخاصارقاممی توانروش هااینوسیلهبه. می گرددیکنواختنهال هايایجادباعثکهاستجنسیغیرتکثیرهاي

).Hartmann et al.,2002(نمودتکثیرراهستندتولیديومقاومتیرشدي،مناسبخصوصیات

شرایطبهبیشترمختلفپیوندهايگیراییدرصد. دادقراراستفادهموردگردودرمی توانراپیوندروش هايیتمامتقریبا

پیوندجوانه وپیوندهايمیانازوصله ايپیوندگردومورددرپیوندروشمرسوم ترین. داردبستگیزنپیوندمهارتوآنهاانجام

منابعدرهاي پیوندينهالماندنزندهوپیوند نهال هاي گردواست. درصد گیراییچوبايپیوندهمیانازجانبیپیوندوزبانه اي

باولیبودهمناسبابتدادرچهاگرمواردازبسیاريدر)، حتیRezaee and Vahdati, 2008نشده است (گزارشبخشرضایت

). عوامل متعددي در گیرایی پیوند گردو تاثیر Ozkan et al,2007رفته اند (بینازیافتهتکثیرگیاهانازباالییدرصدزمانگذشت

). بنابراین، Gandev and Arnaudov, 2011دارند که مهم ترین آنها نوع و زمان پیوند، ژنوتیپ گیاه، دما و رطوبت محیط است (

گردوپیوندموفقیتدرایهپنوعتالش هاي زیادي جهت یافتن روش ها و پایه هاي مناسب براي پیوند گردو صورت گرفته است. 

ازبه راحتیآنپوستتاباشدشدهآبیاريخوبیبهوقويبایدپایهاي،وصلهنظیرجوانهپیوندهايانجامبراي. داردزیادياهمیت
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ف هد). 1382(وحدتی، باشدمیپیوندكازحاصلرشددرخوبیتاثیردارايپایهسربرداريجوانه،پیوندهايدر. شودجداچوب

از انجام این پژوهش بررسی تفاوت گیرایی پیوند  وتشکیل کالوس در پایه هاي دو و سه ساله ي رقم چندلر تحت تاثیر روش هاي 

مختلف پیوند می باشد. 

هامواد و روش

یکاندازهبهآنهاقطرکهJ. regiaبذريژنوتیپ هايازهاپایه. شدانجامشهمیرزادنهالستانی در شهرستاندرتحقیقاین

انتخاب شدند. چندلررقماز) خوابیده(رویانغیردرشتجانبیجوانه هايازپیوندك ها. شدانتخاببودخودکار

در یبرش افقیکیوندكپیهتهيابتدا برایدر روش ت.حذف شدندیهپاییدر هر سه روش ابتدا جوانه انتهایوندانجام پيبرا

-15يدر فاصله یهپايسپس بر رو. جوانه به هم برسندیرطرف برش را امتداد داده تا در زجوانه زده شد سپس از هر دويباال

متر بصورت یسانت3شکاف عمود بر آن به طول یکو یشکاف افقیکیانگرهدو مینبين در فاصله یاز سطح زميمتریسانت20

يتفاوت که براینکار تکرار شد با اینوارونه همیتیوندپدر.قرار داده شدیهدرون شکاف پاپیوندكزده شد و(T)یسیانگلیت

یهپايجوانه بهم برسند و بر رويجوانه زده شده سپس از هر دو طرف برش را امتداد داده تا در باالیردر زیبرش افقیوندكپیهته

جوانه و دو برش عمود بر یینباال و پادر یدو برش افقیوندكپیهتهيبرايوصله ایوندپدر. شدزده) ┴وارونه(یبرش بصورت ت

یوندكبه اندازه پیقادقیهکار تکرار شد و پوست پاینهم همیهاز پوست جدا شد. در پایلمستطیکبشکل یوندكآن زده شد و پ

رب. جهت حفظ رطوبت بسته شدیکینوار پالستیکتوسط یوندمحل پ. قرار داده شدیهداخل پایوندكآن پيجدا شد و به جا

نگه یوندپیراییاز حد و کمک به گیشبیراز تبخیريجهت انجام فتوسنتز و جلوگیوندمحل پيبرگ در باال6-5فقط یهپايرو

هاي کامل تصادفی با سه این پژوهش در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوك. برگها حذف شدندیهداشته شد و بق

شد. فاکتور اول روش پیوند شامل سه سطح (پیوند تی، پیوند تی وارونه، پیوند وصله اي)،  نمونه انجام7تکرار و در هر تکرار 

تشکیل درصدصفات اندازه گیري شده عبارتند از:فاکتور دوم سن پایه گردو شامل دو سطح (پایه دوساله و پایه سه ساله) بود.

پیوندكاستممکنواستشدهتشکیلکالوسپیوندشان،لمحدرکهباشدمیهایینهالوضعیتبیانگرتنهاصفتاین-کالوس

به -اولیهگیرایی.داردبستگیپایهپیوندازقبلرشديشرایطوپایهقدرتبهبیشتربررسیموردفاکتوراین. باشدمردهیازنده

عنوانبهنمودهرشدپیوندزمانازههفت4ازپسآنهاپیوندكهايجوانهکههاییمنظور اندازه گیري میزان گیرایی پیوند، پیوند

هفته پس از 8کههایینهالدرصدبررسیایندر- )پیونديهاينهالمانیزنده(نهاییگیرایی.شدگیرياندازهموفقهاينهال

درصد زنده مانی پیوند ثبت شد. عنوانبهماندندزندهپیوند

تجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگین ها براساس آزمون چند دامنه SASدر نهایت داده هاي حاصل از آزمایش با نرم افزار 

رسم شدند. Excelاي دانکن انجام شد، سپس جدول ها و شکل ها با نرم افزار 

نتایج و بحث

گیرایی اولیه

یر معنی یک درصد تاثطبق نتایج تجزیه واریانس، نوع پیوند تاثیر معنی داري بر گیرایی اولیه ي پیوند نداشت. سن پایه در سطح 

). نتایج 1سن پایه تاثیر معنی داري در سطح پنج درصد بر گیرایی اولیه پیوند داشت (جدول× اثر متقابل نوع پیوند داري داشت،

درصد گیرایی داشت و در روش پیوند وصله پایه ي 100تی و تی وارونه پایه سه ساله مقایسه میانگین نشان داد که در روش پیوند 

گردو فعال یوندپیراییاز عوامل موثر در گ. )2(جدول داشتدرصد گیرایی 90و پایه سه ساله نیز درصد گیرایی 100له دو سا

. از ی شودمیلتشکینهصورت گرفته و بافت پیسلولیماتتقسیهالینایتدر اثر فعالیرازی باشدمیوندكبه همراه پیهشدن پا

ی شود، پایه مکزود خشیوندكشده و پیرتبخیاديآب زیوندك،پهاياثر بازشدن جوانهفعال نباشد در یهپایشهاگر ریطرف
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درمطلوباندازهبهرسیدنبرايالزمزمان. )1382ی،(وحدتباید به اندازه کافی قوي باشد تا به راحتی پوست از چوب جدا شود

-پایهازبیشتردوسالههايپایهرويپیوندگیراییمیزانبنابراین. شدبامیسالدوتقریباًفیبريوقويايریشهسیستمتولیدوهاپایه

اله که استفاده از پایه هاي سه ساله نسبت به دو سکرد. نتایج این تحقیق نیز ثابت )Lantus et al, 1990(بودخواهدیکسالههاي

از پایه هاي پر رشد و قوي در افزایش مثبت استفادهتاثیرکه نیاز به پوست اندازي درخت دارد بهتر است. براي انجام پیوند جوانه 

). این تاثیر بیشتر به خاطر توانایی باالي این Rezaee et al, 2008شده است (پیوند گردو توسط سایر محققین نیز گزارشگیرایی

).Jacobs et al, 2006(باشدپایه ها در تامین آب و مواد غذایی مورد نیاز و ذخیره کربوهیدارت باالتر در بافتهاي آنها می 

تجزیه واریانس اثر نوع پیوند و سن پایه بر صفات پیوندي گردو-1جدول

است.درصد1و5سطحدرمعنی داراختالفوجودنشانهترتیببهns*، ** و 

بر درصد گیرایی اولیهنتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نوع پیوند و سن پایه گردو-2دولج

روش پیوند

سن پایه گردو
پیوند وصله ايپیوند تی وارونهپیوند تی

bc14/76c42/70a100پایه دو ساله

a100a100ab42/90پایه سه ساله

درصد نمی باشند.5اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی دار در سطح 

تشکیل کالوس

. )1(جدول تشکیل کالوس در این آزمایش نداشتدرصدپیوند و سن پایه تاثیر معنی داري بر طبق نتایج تجزیه واریانس، نوع 

.)3(جد.ل در این آزمایش نیز پیوند وصله اي درصد تشکیل کالوس بیشتري داشتمشخص شد که در نتایج مقایسه میانگین نیز 

کیل کالوس در پایه هاي سه ساله بیشتر بود سن پایه تفاوت معنی داري در این صفت نداشت، ولی در عین حال درصد تش

شود با توجه به اینکه تولید کالوس در محل پیوند براي جوش خوردن پیوند و گیرایی پیوند عامل مهمی محسوب می).4(جدول0

ثانویهگیرایی تشکیل کالوسگیرایی اولیهدرجه آزاديمنابع تغییر

2ns083/0ns75/0ns19/0بلوك

2ns75/1ns34/6**02/26نوع پیوند

03/10ns44/0ns69/0**1سن پایه گردو

86/6ns34/3ns52/4*2نوع پیوند*سن پایه گردو

2833/116/207/2خطا
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)Hartman et al, 2002(کالوستشکیلرا به پیوند وصله ايدر یشتر در گیرایی اولیه و ثانویه (زنده مانی ) ، شاید بتوان موفقیت ب

تر نسبت داد.به

نتایج مقایسه میانگین اثر سن پایه بر تشکیل کالوس-4نتایج مقایسه میانگین اثر روش پیوند بر تشکیل کالوس                    جدول -3جدول

.ندارنددرصد 5اعداد با حروف مشترك در هر ستون اختالف معنی دار در سطح 

گیرایی ثانویه 

در سطح یک درصد داريمعنیتاثیربراساس نتایج تجزیه واریانس، تنها نوع پیوند بر درصد گیرایی ثانویه (زنده مانی) پیوند 

. طبق نتایج مقایسه میانگین این صفت نیزمشخص شد که )1(جدولبر درصد گیرایی ثانویه تاثیر معنی داري نداشتداشت. سن پایه 

درصد گیرایی نسبت به سایر روش ها، بیشترین درصد گیرایی ثانویه را 69در بین روش هاي مختلف پیوند، روش وصله اي با 

پایه هاي دو و سه ساله از نظر درصد گیرایی ثانویه ). 5ش تی و تی وارونه تفاوت معنی داري مشاهده نشد (جدول داشت، بین رو

شرایط گلخانه، موفقیت پیوند وصله در)2006(ابراهیمی و همکارانطبق نتایج . )6(جدول تفاوت معنی داري با یکدیگر نداشتند

درصد بوده است. در بررسی آنها پیوند وصله 10و 25،15صد و در شرایط مزرعه در19و 90،31ترتیب اي، شکمی و قاشی به

ا نیز با این نتایج مطابقت نتایج تحقیق مبوده است.بیشتر از تشکیل کالوس و رشد پیوندك بیشتري نیز برخورداراي ضمن گیرایی

.بیشتري داشتایی اولیه و ثانویه گیردرصدتشکیل کالوس بیشتر ضمنپیوند وصله اي دارد. در این تحقیق نیز

نتایج مقایسه میانگین اثر روش پیوند بر گیرایی ثانویه                    - 6جدولنتایج مقایسه میانگین اثر روش پیوند بر گیرایی ثانویه          -5جدول

.ندارنددرصد 5اعداد با حروف مشترك در هر ستون اختالف معنی دار در سطح 

نتیجه گیري 

استفاده از ،لف در مورد پایین بودن موفقیت پیوند در گردونتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که علیرغم گزارش هاي مخت

بنابراین می درصد در گردو چندان هم دور از انتظار نیست. 100روش پیوند مطلوبتر و پایه هاي قوي تر، موفقیت هاي نزدیک به 

ردو پیشنهاد داد. و استفاده از پایه هاي سه ساله را براي انجام پیوند موفق تر در گوصله ايتوان روش پیوند

تشکیل کالوس (درصد)سن پایه گردو

a80پایه دو ساله

a85/82پایه سه ساله

لوس (درصد)تشکیل کاروش پیوند

ab28/76پیوند تی

b71/73پیوند تی وارونه

a85/92پیوند وصله اي

روش پیوند
گیرایی ثانویه

(درصد)

b85/30پیوند تی

b42/34پیوند تی وارونه

a69پیوند وصله اي

سن پایه گردو
گیرایی ثانویه

(درصد)

a14/47پایه دو ساله

a85/42پایه سه ساله
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Abstract

The experiment was conducted in order to compare various grafting methods 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. Main plots of experiment were
grafting methods at three levels (T-budding, reverse –T-budding, patch budding) and the subplots
were rootstock age at two levels (two-years-old and three-years-old rootstock). The primary and
secondary grafting success and callus formation was measured. The results showed that grafting
method and rootstock age have significant effect on percentage of secondary and primary grafting
success, respectively. The highest percentage primary grafting success was observed in three-years-old
rootstock with T and reverse –T-budding and in the two-years-old rootstock with patch budding
(100%). The highest percentage of callus formation was observed in patch budding (92.85%) and
three-years-old rootstock. Secondary grafting success in patch budding with 69% was higher than
other methods. Therefore it can be suggested that patch grafting and three-years-old rootstock is a
good way to improve grafting success in walnut grafting.

Key words: Budding, Callus formation, Grafting success, Walnut tree.


