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با پیوند شده).Juglans regia Lگردوي ایرانی (و تشکیل کالوسمحل پیوند بر گیرایی زیرو برشسن پایه اثر 
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چکیده

) می باشد، اما موفقیت پیوند گردو به علت وجود مواد فنلی.Juglans regia Lپیوند روش مناسبی براي تکثیر گردوي ایرانی  (

پایه هاي دو میزان موفقیت پیوند در براین آزمایش به منظور بررسی تاثیر برش زیر محل پیوند تی اندك است. در شیره ي آوندي

- این پژوهش در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوكاجرا شد.تحت شرایط مزرعهش و سه ساله انجام شد. این پژوه

شد. فاکتور اول فاکتور اول سن پایه گردو شامل دو سطح (پایه نمونه انجامهفتهاي کامل تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار 

درصد تشکیل کالوس و دوساله و پایه سه ساله)، فاکتور دوم برش زیر محل پیوند شامل دو سطح (با برش و بدون برش) بود. 

له تاثیر مثبتی بر تشکیل کالوس و ایجاد برش در پایه هاي دو ساگیرایی اولیه ي پیوند در این تحقیق بررسی شد. نتایج نشان داد که 

تفاوت معنی داري در تیمار برش و عدم برش در پایه هاي سه ساله مشاهده نشد و این ،. از نظر درصد گیرایینداردگیرایی اولیه 

س زایش تشکیل کالودر پایه هاي سه ساله باعث افدرصد گیرایی اولیه داشتند، اما ایجاد برش 100پایه ها در هر دو تیمار 

بنابراین درصد) شد که گیرایی بیشتر این پایه ها نسبت به پایه هاي دوساله در تیمار برش را می توان به این امر نسبت داد، 57/90(

می توان ایجاد برش در زیر محل پیوند را روش مناسبی براي بهبود موفقیت پیوند گردو در پایه هاي سه ساله پیشنهاد کرد. 

)..Juglans regia Lمحل پیوند، پیوند تی، گردوي ایرانی (: برش زیر کلیديکلمات

مقدمه

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

,FAOرتبه دوم را در دنیا به خود اختصاص داده است (2011هزار تن گردو در سال 485تولید  پیوند و کوپیوند مهمترین ). 2011

باپایه هابرخیازاستفادهتوانایی) الف(عبارتند از:پیوندمزایايآیند، هاي ازدیاد غیرجنسی گردو به شمار میترین روشو کارآمد

ویژه ايشکلردنآودستبه) د(زایشی،مرحلهبهرسیدندرتسریع) ج(یافته،استقرارگیاهاندرارقامتعیین) ب(خاص،اهداف

بهکهژنوتیپ هايدرکلونایجاد) ي(وویروسیبیماري هايمطالعه) ه(درختاندیدهآسیبقسمت هايتغییر) و(رشد،از

اي، برقراري ارتباط آوندي تولید پینه، ایجاد پل پینه).Hartman et al, 2002یابند (افزایشتوانندنمیسایر روشهاتوسطآسانی

توان به روش پیوند، زمان پیوند، ندك و در نهایت رشد پیوندك تحت تاثیر عوامل زیادي قرار دارد. از این عوامل میپایه و پیو

گردو به مراتب کمتر از میوه هاي موفقیت پیوند).Karadeniz, 2005و غیره اشاره کرد(ژنوتیپ، عوامل محیطی (دما و رطوبت)

اي زیاد از و فشار ریشههاي باالي مواد پلی فنلی)، وجود غلظتWeber and MacDaniels, 1969دانه دار و هسته دار است (

، این غلظت ها منجر به قهوه گرددمهمترین عواملی هستند که باعث کاهش موفقیت در تکثیر این گیاه به وسیله پیوند و کوپیوند می

Pinghai(پیوند می شودحل ممانع تولید کالوس در و در اثر زخم در بافت می گردد بافتهااي شدن & Rongting,1990(بنابراین ،

در عملایناحتمال می رود کهمی شود، و کاهش فشار ریشه ايبرش زیر محل پیوند باعث خروج مواد فنلیبا این فرض که

ایی و تشکیل برش زیر محل پیوند روي گیرو عدم برشافزایش گیرایی پیوند موثر باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر 

ست. هاي دو و سه ساله ي گردو اروي پایهکالوس پیوند تی
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هامواد و روش

ایجاد و میزان گیرایی و تشکیل کالوس پیوند در تیمارهاي در این تحقیق، پایه هاي دو و سه ساله گردو براي بررسی تفاوت بین 

ژنوتیپ هايازهاپایه. شدانجامشهمیرزادلستانی در شهرستاننهادرتحقیقاستفاده شدند. اینعدم ایجاد برش زیر محل پیوند تی

.  شدانتخاببودخودکاریکاندازهبهآنهاقطرکهJ. regiaبذري

جوانه زده شد يدر باالیبرش افقیکیوندكپیهتهيابتدا برایدر روش ت، از روش پیوند تی  استفاده شد. انجام پیوندبراي

یناز سطح زميمتریسانت20-15يدر فاصله یهپايسپس بر رو،جوانه به هم برسندیرامتداد داده تا در زاز هر دو طرف برش را

) زده شد وT(یسیانگلیمتر بصورت تیسانت3ولشکاف عمود بر آن به طیکو یشکاف افقیکیانگرهدو مینبيدر فاصله 

قرار داده شد و محل یهدرون شکاف پاانتخاب شدند، چندلررقماز) دهخوابی(رویان غیردرشتجانبیجوانه هايازپیوندك که

جهت انجام فتوسنتز و یوندمحل پيبرگ در باال6-5فقط . جهت حفظ رطوبت بسته شدیکینوار پالستیکتوسط یوندپ

درجه 30-26یوندر هنگام پددما.برگها حذف شدندیهنگه داشته شد و بقیوندپیراییاز حد و کمک به گیشبیراز تبخیريجلوگ

.گراد گزارش شدیسانت

نمونه انجام 7هاي کامل تصادفی با سه تکرار و در هر تکرار این پژوهش در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوك

محل پیوند شامل دو وم برش زیر ، فاکتور دسن پایه گردو شامل دو سطح (پایه دوساله و پایه سه ساله)اولشد. فاکتور اول فاکتور 

بدین شرح اندازه گیري شد: متغیرهاي مرتبط با موفقیت پیوند سطح (با برش زیر محل پیوند و بدون برش زیر محل پیوند) بود.

ممکنو استشدهتشکیلکالوسپیوندشان،محلدرکهباشدمیهایینهالوضعیتبیانگرتنهاصفتاین-کالوستشکیلدرصد

-اولیهگیرایی.داردبستگیپایهپیوندازقبلرشديشرایطوپایهقدرتبهبیشترفاکتوراین. باشدمردهیازندهپیوندكاست

.شدگیرياندازهموفقهاينهالعنوانبهنمودهرشدپیوندزمانازهفته4ازپسآنهاپیوندكهايجوانهکههاییپیوند

تجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگین ها براساس آزمون چند دامنه اي SASزار در نهایت داده هاي حاصل از آزمایش با نرم اف

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

نتایج و بحث

گیرایی اولیه

ر معنی سطح یک درصد تاثیدر برش محل پیوند × ، برش محل پیوند و اثر متقابل سن پایه طبق نتایج تجزیه واریانس، سن پایه

پایه ي دو ساله بدون برش و پایه ي سه ). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که 1(جدولداشتبر درصد گیرایی اولیه ي پیوند داري 

اهمیتگردوپیوندموفقیتدرپایهنوع). 2(جدول نددرصد گیرایی پیوند داشت100رش) ساله در هر دو تیمار (بدون برش و با ب

جداچوبازبه راحتیآنپوستتاباشدشدهآبیاريخوبیبهوقويبایدپایه،تیمثلجوانهپیوندهايانجامبراي. داردزیادي

بنابراین می توان گفت که پایه سه ساله بدلیل اینکه از قدرت رشد و ).1382(وحدتی، و سیستم آوندي قوي داشته باشدشود

با ایجاد برش در زیر محل پیوند برخالف پایه دوساله که داشت، در نتیجه، تکامل بیشتري برخوردار است سیستم آوندي قویتري 

گیرایی اولیه از لحاظدرصدي داشت و100گیرایی ، پایه ي سه ساله در هر دو تیمارنشان داددرصد گیرایی کمی در این تیمار 

تفاوت معنی داري در تیمار ایجاد و عدم ایجاد برش زیر محل پیوند در این پایه مشاهده نشد. 

تشکیل کالوس

نتایج تجزیه هاي آماري نشان داد که سن پایه و برش محل پیوند به ترتیب تاثیر معنی داري در سطح پنج و یک درصد بر 

نتایج مقایسه میانگین نیز مشخص کرد که پایه دو ساله ). 1دوهاي پیوند شده با روش تی داشت (جدول س گردرصد تشکیل کالو

پایه ي سه ساله با برش بهتر از بدون برش عمل کرد و درصد تشکیل کالوس درصد تشکیل کالوس داشت و100بدون برش 



مقاالت پوستري میوه کارياهواز     -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

3

با برقراري ارتباط کامل بیشتر پایه و پیوندك می شود، ارتباطباعثتشکیل کالوس ).3(جدول درصد) داشت 57/90بیشتري (

هاي پیوندك، گیرایی پیوند به طور موفقیت آمیزي صورت می گیرد آوندي بین پایه و پیوندك و شروع رشد جوانه یا جوانه

)Hartman et al, 2002.( در این تحقیق . درصد گیرایی شد100درصد تشکیل کالوس باعث 100در پایه هاي دو ساله بدون برش

زیر محل برش از طریق خروج شیره ي آوندي و به تبع کاهش فشار ریشه اي و خروج مواد فنلی باعث افزایش شد که زخمفرض

با توجه به در پایه هاي سه ساله را می توان به این موضوع نسبت داد، می شود، که افزایش تشکیل کالوس و گیرایی گیرایی پیوند 

ه ساله قدرت رشد بیشتري دارند و ارتباط آوندي آنها کاملتر شده است، با ایجاد برش در زیر محل پیوند، تشکیل پایه هاي ساینکه

را می توان به کاهش ارتباط ساله این کاهش در تشکیل کالوس و گیرایی کالوس و گیرایی آنها بهتر می شود، و اما در پایه هاي دو

م تغذیه ي مناسب پیوند ك شده و همین امر باعث کاهش تشکیل کالوس و گیرایی آوندي به علت برش نسبت داد که باعث عد

دوساله با برش شده  پایه هاي پیوند در

است.

واریانس اثر نوع پیوند و  تجزیه -1جدول

پیوندي گردو سن پایه بر صفات 

است.درصدو عدم معنی داري1و5سطحدرمعنی داراختالفوجودنشانهترتیببهns*، ** و 

نتایج مقایسه میانگین اثر سن بر تشکیل کالوس- 3انگین اثر روش پیوند بر گیرایی اولیه             جدولنتایج مقایسه می-2جدول

.باشندیدرصد نم5دار در سطح یاختالف معنياعداد با حروف مشترك در هر ستون دارا

نتیجه گیري

اثیر دو ساله تروي پایه هاي جوانه مثل پیوند تی برش زیر محل پیوند در پیوندهايطبق نتایج این آزمایش مشخص شد که 

ایجاد زخم باعث تشکیل می شود، اما در پایه هاي سه ساله، مثبتی ندارد  و احتماال باعث کاهش ارتباط آوندي در این پایه ها 

و وند روي پایه هاي سه سالهکالوس بیشتر و در نتیجه گیرایی بهتر پیوند می شود، بنابراین برش زیر محل پیوند را می توان براي پی

. پیشنهاد کردقوي 

منابع

تشکیل کالوسگیرایی اولیهدرجه آزاديمنابع تغییر

2ns58/0ns58/1بلوك

3*33/8**1گردوسن پایه

33/8**33/8**1برش زیر محل پیوند

33/21**33/8**1سن پایه گردو*برش زیر محل

658/047/0خطا

4/1288/12- ضریب تغییرات

برش

سن پایه گردو
بدون برشبا برش

c14/38a100پایه دو ساله

ab57/90b28/76پایه سه ساله

برش 

سن پایه گردو
ن برشبدوبا برش

b42/52a100پایه دو ساله

a100a100پایه سه ساله
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Abstract

Grafting is a good way to propagation of Persian walnut (Juglans regia L.), but the success of

grafting is low due to the presence of phenolic substances in the xylem sap. The experiment was

conducted in order to study effect of cutting under T-budding location on two and three-year-old

Persian walnut. The study was conducted under field conditions. The experiment was conducted based

on completely randomized block design with three repetitions and seven samples. Main plots of

experiment were rootstock age at two levels (two-years-old and three-years-old rootstock) and the

subplots were cutting under grafting location at two levels (cutting and not cutting). The primary

grafting success and callus formation was measured. The results showed that cutting in two-years-old

rootstock have not positive effect on callus formation and grafting success. A significant difference

was not observed in cutting and not cutting treatment in three-years-old rootstock and this rootstock in

both treatment have 100% grafting success, but cutting in three-years-old rootstock increased callus

formation (90.57%) that higher grafting success in this rootstock can be attributed to this topic. It can

be suggested that cutting under grafting location is a good way to improve grafting success in the

three-year-old walnuts.

Key words: Cutting under grafting location, Persian walnut (Juglans regia L.), T-budding.


