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  چکیده

دار سازمان خواربار و کشاورزی اولویت گیاهان لیست مغذی مهم در محصول یک به را آن گردو، مغز باالی میزان روغن و پروتئین

 و کیفیت مغزی باال دارای هایتکثیر ارقام و ژنوتیپ محصول، بنابراینافزون به این داده است. با توجه به نیاز روز ملل متحد )فائو( قرار

دلیل وجود تفرق صفات به روش بذری و آهنگ کند ازدیاد گردو به .رسدنظر میضروری به خوب، اقتصادی و زراعی هایسایر شاخص

های ازدیادی سنتی در کنار ارتقاء روش دلیل همینبه است. دشوارتر ایمیوه هایگونه اکثر با مقایسه تشکیل کالوس در روش پیوندی، در

در حال حاضر پیوند گردو  گیرد.نیز مورد ارزیابی قرار می جهان سراسر در گیاهی سالم مواد تولید جدید هایروش قابل اعتماد، توسعه

که در حال حاضر در  پیوندی هاییکتعدادی از تکن کارآمدترین روش ازدیاد آن است. در این مقاله، بر اساس تجربیات نویسندگان به

 شود و نیز شرایط آبی و خاکی مناسب پرورش گردو اشاره اجمالی گردیده است. کشور ما انجام می

 

 ای، تاجی، اقلیمگردو، پیوند، وصله :کلمات کلیدی
  

 ئلهبیان مس

 دليلبه است. بوده دارانباغ توجه مورد بازدیر از كه باشدمی معتدله مناطق خشکباري مهم محصوالت از یکی گردو

 حال در اند.شده احداث صورت بذري به كشور گردوي هايباغ اغلب دارد وجود پيوندي هاينهال توليد در كه محدودیت هایی

هزار هکتار و ميزان توليد محصول حدود 951كل سطح زیركشت گردو در كشور اعم از سطوح بارور و غير بارور  ،حاضر

هکتار باغات بارور 90511هکتار است كه  از این ميزان، حدود  90111زیر كشت گردو در استان كرمان تن است. سطح  222

 در عملکرد ميزان یک طرف از ها باغ بودن، این بذري به توجه با .(9) دهدمیبارور تشکيل  هکتار آن را باغات غير 0511و 

ها، مقاومت به آفات و بيماري  از نظر زیادي بسيار تنوع داراي توليدي محصول دیگر طرف از و دارند پایينی بسيار سطح واحد

عمده توليد كننده گردو در  ایران سومين كشور باشد. می مغز و ميوه خصوصيات سایر و رنگ شکل، هاي محيطی ،اندازه،تنش

 این صادركنندگان بين در تنهانه ایران ، توليدي درگردوي زیاد بسيار تنوع وجود دليلرغماین جایگاه به (. علی5باشد )میجهان 

 صورت به اي گسترده واردات نيز مصرف داخلی براي كيفيت با محصول تأمين براي بلکه، ندارد مناسبی جایگاهی محصول

مدیریت پیوند گردو و افزایش گیرایی آن در شرایط ارزیابی 

 اقلیمی و خاکی مناسب 
  

 2، اصغر سلیمانی *1جواد فرخی تولیر
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هاي بذري از قبل كاشته شده این محصول، تنها داشتن یک توليد مناسب و اقتصادي در باغ براي (.0) گيردمی انجام قاچاق

كاري توسط صرفه ممکن جهت اصالح درختان بذري، اجراي عمليات پيوند از طریق تعویض تاج با سرشاخهو به گزینه سریع

هاي اصلی در نيمه دوم با پوست یا تاجی تغييرشکل یافته روي شاخه كاري(. سرشاخه4باشد )ارقام اصالح شده روز دنيا می 

بررسی  (. همچنين2شود )میهاي بذري ایجاد شده اند، توصيه كشت نهالهاي جوان گردو كه قبالً با فروردین به ویژه در باغ

پيوند از طریق یابی به درصد گيرایی باال نشان دادكه بيشترین گيراییصورت گرفته بر روي دو رقم چندلر و پِدرو جهت دست

درصد به دست آمد.  10/30ایی درصد و گيرایی نه 10/ 02پيوند تاجی تغييرشکل یافته و در اردیبهشت ماه با زنده مانی 

 و اصالح امکان كاريسرشاخه و پيوند مختلف هايتکنيک به دستيابی و تجاري گردو ارقام معرفی و اصالح به توجه با امروزه

انجام دو نوع پبوند متداول گردو و  مراحل مقاله، این در .دارد وجود مطلوب كيفيت با ارقام تجاري با ها باغ این جایگزینی

 .است شده داده توضيح استقرار درختان پيوندي شرایط محيطی و اقليمی مناسب براي

 

 معرفی دستاورد 

 شرایط خاکی و اقلیمی   -1

های طوالنی و خشک است. حداکثر و حداقل های سرد و تابستانآوری مناسب گردو مستلزم وجود زمستانعمل   

-درجه 82تا  22گراد و دمای زمان رسیدن میوه بین سانتیدرجه -11و  83ترتیب دمای مطلق برای پرورش این محصول به

لوکس است. یکی دیگر از مهمترین عوامل گیرایی پیوند گردو  01111تا  80111باشد. شدت تابش مستقیم بین گراد میسانتی

لومی، با بک تا متوسط شنیهای آبرفتی، عمیق، سطور کلی گردو طالب خاکباشد. بهها میشرایط خاکی محل استقرار پایه

  21و  10ترتیب  متر، میزان آهک و گچ  به 2، حداقل عمق بیش از 3تا  0/6متر، اسیدیته سانتیموس برمیلی 2/1شوری 

 باشد.متر می 0/2درصد و سطح ایستابی حدود 

 شرایط آبی   -2

است.  3تا  0/6مترمکعب و اسیدیته آب حدود  0111تا  2111 ای حدودقطره آبياريصورت نیاز آبی سالیانه گردو به   

درصد است. هدایت  21تا  01متر و درصد رطوبت نسبی دوره رشد میلی 311تا  211بارندگی سالیانه برای کشت دیم 

در لیتر است. تنظیم دور آبیاری در زمان  گرمتا یک میلی 8/1متر و میزان عنصر بُر سانتیموس برمیلی 1/1الکتریکی آب 

طوری که اگر این عمل در اوائل فصل رشد انجام گیرد با توجه به تشدید ربرداری فاکتور مهم در گیرایی پیوند است. بهس

گردد؛ بنابراین در این موقع بایستی از آبیاری اضافی درختان ای روند خروج آب از محل بریده شده زیاد میفشار ریشه

 تغذیه و آبیاری خوبی در طی رشد داشته اند، تهیه گردد.اجتناب نمود. پیوندک باید از درختانی که 

 سازی پیوندکآماده -8

-به مادری بازوهای اصلی درختان ابتدا است. مناسب، پیوندک تأمین اولین گام برای هرس مطلوب درختان مادری   

 جدید شاخه زیادی تعداد رشد فصل طول در صورت این در که شوندمی پیوندک، قطع تولید و رویشی رشد تحریک منظور

 هر ها، رویبا حذف بقیه شاخه و در اواخر زمستان سال بعد، شدید سپری شدن سرمای از گردد. پسمی تولید برش محل از

 به بسته نیز اندشده نگهداری اصلی بازوهای روی که هاییشاخه شوند.می نگهداری قوی هایشاخه از عدد 11تا  0تعداد  بازو

 کودهای شود دقت باید پیوندک تولید برای درختان مدیریت شوند. درمی هرس جوانه 0 تا 0 باالی از دارند که رشدی قدرت

 این که گرددمی هاشاخه حد از بیش رشد باعث ازته کودهای حد از بیش استفاده گردد. استفاده نیاز درحد و کم مقدار به ازته

 (. 1)شکل بود خواهند شاخه مرکز در زیادی خالی هایحفره دارای اغلبو  شوندنمی چوبی مناسبی طور به اغلب هاشاخه
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 پیوندک چوبی نشده با حفره خالی زیاد )راست( و پیوندک چوبی شده )چپ(. -1شکل 

 

مصرف  بسیار مؤثر ند. تولیدی هایشاخه کیفیت افزایش برای فسفره و پتاسه کودهای از استفاده ازته، کودهای برخالف

 نوبت چندین ریزمغذی کودهای با همراه پاشیمحلول طریق از هم و زمستان در( خاکی مصرف) ریشه طریق از هماین کودها 

 در مؤثر عوامل ترین مهم از یکی مناسب شرایط پیوند و در زمان تا پیوندک نگهداری و آوریشود. جمع توصیه می تابستان در

 گیاهی شیره شدنفعال از قبل همچنین و سرمایی نیاز تأمین و خزان از پس هااست. پیوندک گردو درختان پیوند موفقیت میزان

 شود. قطر مناسبمی انجام اسفند اواسط تا بهمن اواخر در کار این طبیعی، طوربه گردند.آوری میها، جمعجوانه شدنمتورم و

حدود  این منظور شود. برای بندیبسته و ضدعفونی بایستی آوری شدهباشد. پیوندک جمعمی مترسانتی 8 تا یک هاپبوندک

 داخل ها درشوند؛ سپس این گونیپیچیده می کش،و داخل گونی کنفی خیس شده با محلول قارچ هم کنار در شاخه 111

 ماه 0به مدت  گرادسانتیدرجه  2 تا صفر دمای با سردخانه در بندی شده،های بستهشوند. پیوندکمی داده قرار کیسه پالستیکی

 طورباشد. بهمی پیوند افزایش گیرایی و کالوس تشکیل بر مؤثر فاکتور ترینمهم پیوندک اند. حفظ رطوبت قابل نگهداری

 رطوبت بحرانی حد) درصد 83 میزان به مقدار این باشد. اگرمی درصد 03 حدود گردو هایپیوندک در رطوبت میزان معمول

 .افتاد نخواهد اتفاق پیوند گیرایی و کالوس تشکیل صورت این در یابد کاهش( پیوندک

 سازی پایهآماده -0

-ای در آوندهای چوبی، درختان مادری قبل از پیوند سربرداری مییافته در اثر فشار ریشهمنظور خروج آب تجمع  به   

تجمع شیرابه در محل زخم شود،  از محل زخم در جریان است، عمل پیوند انجام شيرابهاگر در زمانی که هنوز خروج  شوند.

هوازی مانع تشکیل کالوس و عدم پیوند به دلیل دارا بودن ترکیبات فنولی و ژوگالن و همچنین از طریق ایجاد شرایط بی

 11ها است. در درختان جوان کمتر از گردد. زمان سربرداری در اوایل بهار و همزمان با شروع بازشدن جوانهگیرایی پیوند می

گردد ولی نی که تنه صاف، بلند و بدون بازو در ارتفاع پائینی دارند معموالً سربرداری از محل تنه اصلی انجام میسال و درختا

شود. در درختان بزرگ در صورتی که امکان تر، بایستی تا حد ممکن از سربرداری از محل تنه اجتناب در مورد درختان بزرگ

متری در  سانتی 20تا  0بازو با قطر  8تا  2شته باشد باید از روی بازوهای درخت انتخاب بازوهایی در ارتفاع پائین وجود دا

ها از یک این شاخه .های پرستار نگه داشته شوند جهت شمالی انتخاب و برش داده شوند ولی بقیه تاج درخت به عنوان شاخه
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دهند و ازطرف دیگر را کاهش می ای و خروج شیرابه از محل برشطرف با مصرف آب جذب شده توسط ریشه، فشار ریشه

های پرستار روی محل عالوه، شاخه کنند. به ها تأمین می مواد فتوسنتزی جهت ادامه حیات درخت را تا زمان رشد پیوندک

 21در روی بازوهایی با قطر کمتر از  .کنند پیوند سایه انداخته و از گرم شدن بیش از حد آن تا حدود زیادی جلوگیری می

شود. با توجه به این که محل برش در طول زمان خروج شیرابه  تر، سه پیوند زده می ر، دو پیوند و روی بازوهای قطورمت سانتی

باشد. بنابراین باید بالفاصله  این قسمت از پوست خشک شده و برای پیوند مناسب نمی لذادر معرض هوای آزاد قرار دارد 

 و برش دیگری روی بازوی سربرداری شده زده شود.  تری از باز قبل از عمل پیوند در قسمت پائین

 انتخاب و برش پیوندک جهت پیوند -0

از این  شود.توصیه می مترسانتی 81تا  21طول پیوندک نیز بین  .دارای دو جوانه است حداقلپیوندک در پیوند شاخه،    

ماند که پس از گرفتن پیوند، محل برش باقی می الزم است و بقیه طول پیوندک باالیمتر برای برش سانتی 11تا  0اندازه، 

 (. 2شود )شکل های مختلفی زده میدهد. برش محل اتصال پیوندک به روشرشد نموده و تاج درخت جدید را تشکیل می

 

 
 های پیوندک در پیوندهای شاخهانواع برش -2شکل 

 

دار می باشد د، به دو صورت اُریب و پاشنهشوهای ماهر انجام میاغلب پیوندزن توسطمعمول ترین روش برش که 

 (.8)شکل 

 
 دار )سمت چپ(برش پاشنه( و برش پیوندک در پیوند تاجی گردو برش اُریب )سمت راست  -3شکل 

دار باشد در این صورت اتصال تر است. اگر محل برش، موجبرش از شکل برش مهم محلبودن در پیوند گردو، صاف

یابد. قبل از قرار دادن شود و در اغلب موارد گیرایی پیوند کاهش میو پیوندک به طور کامل انجام نمیهای زاینده پایه الیه
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شود که سبزی ها و پشت محل برش با چاقو طوری برداشته میرنگ پوست کنارهایپیوندک در شکاف پایه، قسمت قهوه

ای قسمت قرار داده می شود، حذف قسمت قهوه پوست زیرین آن مشخص شود. با توجه به این که پوست پایه روی این

 (. 0کند )شکل پوست، به اتصال موفق پایه و پیوندک کمک می

 
 ای در محل برش پیوندکبرداشتن پوست قهوه -4شکل 

 پیوند تاجی  -6

پیوند تاجی بهترین روش برای اتصال پایه و پیوندک است. در این روش، پیوندک بین پوست و چوب پایه قرار داده    

شود سپس پوست قسمت برش خورده را موازی به فاصله عرض برش پیوندک ایجاد می برشمی شود. روی پوست پایه دو 

میخ، عدد  8تا  2وسیله شود. در نهایت بهی پیوندک برگردانده میبلند کرده، با قرار دادن پیوندک در محل برش، پوست بر رو

  (.0شود )شکل پوست پایه و پیوندک در محل پیوند محکم می

 
 قرار دادن پیوندک در زیر پوست پایه با استفاده از دو برش موازی به فاصله عرض برش پیوندک -5شکل 

 

های مرسوم بستن محل پیوند، شوند. یکی از روشبسته میهای پیوند کاهش رطوبت، محل ازمنظور جلوگیری به

  (.6)شکل باشد قراردادن مقداری خاک اره مرطوب و پوشاندن با پالستیک می
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 بستن محل پیوند با استفاده از خاک اره -6شکل 

کامالً ضدعفونی شده باشد. جهت عدم بروز تنش احتمالی در محل پیوند، برداشتن پوشش  بایدکار رفته خاک اره به

گردد که شود. در مواردی نیز جهت پوشاندن محل زخم از چسب باغبانی استفاده میصورت تدریجی انجام میاره بهخاک 

شود. این روش نیز بسیار سریع، آسان و متر پوشانده مییسانت 0متر و عرض میلی1/ 2روی آن با نوار پالستیکی به ضخامت 

کند و در مناطق با بارندگی و رطوبت نسبی پائین، قابل استفاده ای مشکلی ایجاد نمیارزان است و در مواردی که فشار ریشه

 (.2)شکل می باشد 

 
 تنه درختان( برای پوشاندن محل پیوند)محافظ های استفاده از چسب -7شکل 

ای هم رخ دهد تأثیری در عدم ها را پُر کرده و در نتیجه اگر خروج شیرابهاز گیرایی پیوند، بافت کالوس محل زخمپس 

 (.3گیرایی پیوند نخواهد داشت )شکل 

 
 ای از پیوندهای موفق در اوایل مراحل گیرایینمونه -8شکل 
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 ایپیوند وصله -2

 در تکثیر هایتکنیک ترینرایج و ترینقدیمی از شود که یکیمی انجام ایروش وصله به عمدتاً گردو در پیوند جوانه

 کشورهای در را گوناگونی هایداده تکنیک، این کارآیی مورد علمی در باشد. بررسی منابعمی بيرون فضای در خزانه یا

 تسریع گیرایی پیوند است. پیوندموفقیت و  دهد. اما در کل، برآیند همه این گزارشات حاکی از افزایش درصدارائه می مختلف

 درختان در تاجی پیوند از پس که معموالً در صورتی که باشد. می درختان تاج تعویض در کمکی های روش از ای یکیوصله

-جوش تنه از شود. بر این اساس، تعدادینگرفته یا از بین بروند، این پیوند انجام می شده بنا به هردلیلی انجام هایپیوند گردو

 دوباره سال همان ماه تیر اوایل تا ماه خرداد در اواخر و داشته نگه را کنند می رشد مادری درخت بازوهای برش محل از که هایی

 رشد هایشاخه روی از پیوند این انجام برای نیاز مورد پیوندک .گرددمی انجام پیوند عمل ها آن ای رویوصله پیوند روش با

 جهت انجام پیوند رشد حال در و سبز هایشاخه روی در موجود هایجوانه از روش این شوند. درتهیه می سال در همان کرده

ها مقدور مدت آن طوالنی نگهداری یا و دورتر خیلی مناطق از پیوندک جابجایی امکان ای، شود. درپیوند وصلهمی استفاده

 نیاز تیغه دو چاقوی یک ای بهوصله پیوند انجام شود. برایمی توصیه پیوندک تهیه از پس بالفاصله نیست . بنابراین انجام پیوند

 شود دقت باید پیوندک از جوانه کردن جدا موقع شود. در می ایجاد و پیوندک پایه در اندازه هم برش دو آن وسیله به که است

 (.0شکل  (بماند باقی آن روی جوانه مریستمی قسمت

 

 
 برداشتن جوانه پیوندک همراه با مریستم جوانه -9شکل 

 

که در پیوند طوریسازی پایه و پیوندک است. بهای و قاشی در همین نحوه آمادهتفاوت بین دو روش پیوندی وصله

 جوانه دارای هایشود. پیوندکزمان در پایه و پیوندک بریده میای از چوب نیز به یک اندازه و همقاشی عالوه بر پوست، تکه

 با پایه پایین و باال هایلبه با پایین پیوندک و باال هایلبه گیرند.می قرار پایه برش محل در راحتیدرشت و گنبدی شکل، به

و 11 هایشود )شکلمی بسته محکم پایه برش محل در روی پیوندک پالستیکی نوار از استفاده با و گردد مماس می یکدیگر

11.) 
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-میلی 7/1قراردادن پیوندک در محل برش پوست پایه و بستن با نوار پالستیکی با قابلیت کشسانی باالی  -11شکل 

 متری
 

 
 های شاخه حذف می گردند.ماند و بقیه قسمتکه چهار برگ روی شاخه باقی میطوریسربرداری پایه به -11شکل 

 

 روش چند از استفاده با شاخه اصلی سه تا دو یا و تنه درخت هر گردو، در پیوند مناسب زمان و روش تعیین منظوربه

ای در محل ایستگاه تحقیقات گردوی شهرستان رابر استان شامل پیوند جوانه قاشی، پیوند تاجی یا پوست و پیوند جوانه وصله

 0ترتیب اصلی و تنه بهکار رفته شامل چندلر، فرانکت و هارتلی بودند. قطر شاخه کرمان سرشاخه کاری شد. ارقام پیوندک به

قاشی انجام گردید. جهت  پیوند گردد،جدامی سختی پایه به پوست که ماه فروردین اوایل در متر در این آزمایش بود.سانتی 3 و

کاری متوالی به فاصله زمانی یک هفته از هم، ماه با انجام دو بار سرشاخه فروردین نیمه دوم پوست در  یا تاجی انجام پیوند

 با پایه ماه، پوست اردیبهشت اول نیمه بهاره در ایوصله جوانه . برای انجام پیوند قرارگرفت شده پوست باز زیر در هاوندکپی

 محکم نوار پیوندی با و جایگزین پیوندک از مشابه وصله یک با سپس و برداشته شد مستطیل تکه صورتبه تیغه دو چاقوی

 .شود تحریک پیوندک رشد تا کامل گردید سربرداری پیوند محل پیوند ازگرفتن پس سه هفته .گردید
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 1399مقایسه سه روش سرشاخه کاری در زمان های مختلف در سال  -1جدول 

درصد گیرایی سه هفته بعد از  زمان محل پیوند نوع پیوند

 پیوند

 31 نیمه اول فروردین شاخه اصلی قاشی

 31 نیمه دوم فروردین تنه تاجی 

 00 نیمه دوم فروردین اصلیشاخه  

 31 نیمه اول اردیبهشت شاخه اصلی ایوصله

 

 پیوندک. هرچند رقم ژنتیک نه داد نسبت غذایی ذخایر نظر از کیفیت پیوندک به توانمی را گیرایی درصد بودن متغیر علت

 حالت خواب به پیوندک آوریسه ویژگی عمده شامل جمع (.0)است  شده اشاره تغییرات این بودن ژنتیکی به منابع برخی در

 از پس دو هفته یا یک پیوند عمل انداختن تأخیر به یخچال، در سرد مرطوب شکل به آن نگهداری اسفند( و اواخر تا )اواسط

پیوند  که است شده پیوندک باعث رشد از اطمینان حصول زمان تا اره مرطوب خاک با پیوند محل پوشش و پایه سربرداری

 (.6اشد )ب اجرا قابل نهالستان در پیوند یا گردو کاری سرشاخه باال برای اطمینان با تاجی یا پوست

 

  توصیه ترویجی

های مختلفی انجام شود. برخی از این ها و تکنیکتواند به روشپیوندزنی جنبه هنری و ذوقی علوم باغبانی است که می

ها صورت ابداعی و ابتکاری است. در همه این روشباشد و برخی دیگر نیز بهیادگیری میسنتی از طریق  طوربههای روش

شود و آن شامل: منطبق نمودن دو بخش پایه و پیوندک جهت ایجاد کالوس و تحریک الینده یک هدف مشترک تعقیب می

دهد، بر اساس آزمون هتر جواب میزاینده جهت ایجاد یک اتصال پیوندی قوی است. اینکه چه روش پیوندی در چه گیاهی ب

ای از گونه سررشتهو خطا و طی قرون و اعصار مختلف تعیین گردیده است. امروزه نیز باغبانان مجرب، بدون داشتن هیچ

 طور تجربی و یاها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی و .. تنها بهها، هورمونعلوم زیستی مرتبط مانند فیزیولوژی پیوند، اثر تنش

تصادفاً به نحوه اتصال دو یا چند نوع بافت مختلف گیاهی و ایجاد گیاه کامل پی برده اند. در گردو نیز مانند سایر درختان 

-معکوس، اُمگا و... می Tای، ای، اسکنهای، قاشی، رومیزی، زبانههای مختلفی پیوندی وجود دارد که شامل وصلهمیوه، روش

یم کرمان و طی نتایج حاصل از مطالعات دو سه دهه اخیر بر روی انجام پیوند در مناطق باشند ولی با در نظر گرفتن اقل

رسد که دو روش پیوند )تاجی( و )وصله ای( به دلیل داشتن درصد گیرایی باال، در مقایسه با سایر نظر میمختلف کشور، به

طیف گسترده ای از شرایط مختلف از نوع پایه  پیوند،عالوه بر تعیین روش مناسب  .تر هستندهای پیوندی گردو متداولروش

 عالوه برعبارتی و پیوندک یا همان ماده گیاهی تا شرایط آبی، خاکی و اقلیمی جهت افزایش گیرایی پیوند دخیل هستند. به

مانند نیاز اگر فاکتورهای محیطی  ،هایی مانند ناسازگاری بین پایه و پیوندکهای تاکسونومیکی و بروز پدیدهمحدودیت

نیز تأمین نگردند و یا بافت و ساختار فیزیک و شیمیایی خاک نامناسب باشند و دارای  غیرهسرمایی، آب و بارندگی کافی و 

 موفق خواهد بود. ها، آفات و نماتد و .. باشند باز عمل پیوند ناها، قارچعوامل بیماریزای درون زادی شامل باکتری
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