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  کاري براي تغییر رقم در منطقه خراسان شمالیانگور راه سرشاخه کاري
 1علی دادار

 

 چکیده
روش پيوند باشد. براي تعيين بهترين میموجود در شرايط فعلی، تغيير نوع رقم  هاتاکستانوري هاي افزايش بهرهکاريکی از راه

دو روش پيوند از  استان خراسان شمالی انجام گرفت. در اين آزمايش در منطقه بدرانلويک باغ تجاري انگور  در 1396آزمايشی در سال 

پس از پيوند ارقام گرديد.  استفاده خوشناوترکمن چهار و  ،فليم سيدلس، کندري، ياقوتیپيوندک شامل  و پنج رقمپيوند اسکنه سبز و  قاشی

 ،هاي پيوندک، ميزان عملکرد ارقامسال ميزان سازگاري و گيرايی پيوند، اندازه رشد شاخه چهار، طی ساله کالهداري 12روي پايه  تجاري

ها ميانگينه مقايس د.شتجزيه واريانس  MSTATC يافزار آمارتعيين و با نرمتوليد دوباره انگور بعد از سرمازدگی و قيمت هر کيلوگرم ميوه 

رقم ترکمن چهار و بود بهترين روش پيوند  درصد 96 يرايیگبا  پيوند اسکنه سبزنتايج نشان داد که درنهايت و  روش دانکن انجامه ب

ه تعيين براي منطق (يالر 140000)تازه  قيمت هر کيلوگرم ميوه ( وکيلوگرم 24/26)بوته در سال پنج عملکرد ازنظر  رقم بهترين عنوانبه

متر سانتی 73/2 هاي پيوندکاندازه رشد شاخه پس از سرمازدگی ومحصول درصدي  40يی دوباره زاسپس رقم کندري به خاطر  د.يگرد

 .نسبت به شاهد )کالهداري( برتر شناخته شدند

 ارقام انگور، پيوندک، کالهداري كليدی: یهاواژه

 

 مقدمه

اکثر اوقات ارقام کاشته شده در هر منطقه بدون 

مانند اند شدهشدهکشتها کشتبررسی سازگاري آن

که در بسياري از نواحی  کالهداريدانه و سفيد بی

و يا با  ندداراي کيفيت يا عملکرد مطلوب نيستکشت 

توجيه اقتصادي  اين قبيل ارقام ديگر ،ورود ارقام جديد

و انگور  رقم کالهداريزمان رسيدن  . چونندارند

 قيمت باشد.موجود میانواع ميوه در بازار  دانهسفيد بی

نبودن ارقام مقاوم به سرما و  پائين و از سوي ديگر

و  يسفيدک و ارقام تجاري مناسب جهت تازه خور

 ،برداشت هاي بااليهزينه صنايع تبديلی و خشکبار

هاي هرز و مشکل مبارزه با آفات و فکنترل عل

گيري از امکان بهرهو فرم پرورش خزنده  هابيماري

هاي مکانيزه در عمليات مديريتی را از باغدار روش

باشد و توليد اين ارقام اقتصادي نمی و .نمايدسلب می

که از است انگور يکی از محصوالت باغی که درحالی

                                                           
، سازمان تحقیقات، آموزش و خراسان شمالیاستان بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  ،علمیعضو هیئت  1

 .ایران، بجنوردترویج کشاورزی، 

طبق آمار سازمان ارزش جهانی باالي برخوردار است. 

در بين محصوالت  هاخواروبار جهانی در برخی سال

دولتی باغی درختی مقام اول توليد را دارا بوده است )

هزار  308يران با سطح زير کشت بيش از (. ا1396بانه، 

ميليون تن  03/3هکتار انگور کاري و توليد بيش از 

وزارت جهاد ) مقام هفتم را در جهان داراست

(. با توجه به سازگاري بسيار باالي 1397 ،کشاورزي

 متأسفانهوهوايی و خاک متنوع، به شرايط آب انگور

هاي اکثر مناطق ايران نوع رقم انگور در تاکستان

و شده کشتصورت محدود در حد يک تا دو رقم به

است.  دانهبيشتر مناطق کشور رقم غالب سفيد بیدر 

در توليد م ششرتبه کشورمان در حالی است که اين 

متوسط عملکرد اين محصول د و انگور جهان را دار

در حال حاضر بيش از  .باشدتن می 10تا  5/9بين 

نوع رقم وجود دارد که برتري نسبی هر رقم  7630

بستگی به نوع استفاده، شرايط اقليمی منطقه و امکانات 
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ارقام مکانيزاسيون و شرايط اقتصادي در هر منطقه 

 .(1396، دولتی بانهمتفاوت است )

ضروري است که در  به موارد فوق،با توجه 

کشت ارقام متنوع، و جديد هاي تاکستاناحداث 

جايگاهی  جديد بتوان خصوصاً ارقام تجاري وارداتی

و براي بهبود وضعيت  در بازارهاي صادراتی داشت

داران کشور نسبت به تغيير رقم اقتصادي و معيشتی تاک

مثال تفاوت عنواناقدام شود. بههاي موجود در باغ

دانه )رقم بومی از رقم سفيد بی توليدي قيمت کشمش

رقم  حاصل از ايران( با کشمشهاي تاکستانو غالب 

که رقمی وارداتی است و سازگاري آن در  4ترکمن 

در هر ريال  400000بيش از  ،شده استايران بررسی

براين  .(1382، و روزبان باشد )محمودزادهکيلوگرم می

اهداف تازه خوري  ياکشمش و  تهيهاساس چه براي 

لزوم بازنگري و تغيير رقم استفاده از ارقام جديد در 

، و روزبان )محمودزاده هاي ايران وجود داردتاکستان

دستيابی به  رفع موانع و (. اين مطالعه باهدف1382

انگور و  هارقم مناسب در باغروش پيوند و بهترين 

ازنظر درآمد  (هداريالکموجود )رقم ا بمقايسه آن 

 گرديد.اقتصادي در واحد سطح انجام 

 باشد.پيوند انگور داراي مزاياي زير می

سازي و هاي انگور با جوانوري باغافزايش بهره (1

برتر گيري از ارقام تجاري داخلی و خارجی بهره

 ).1397نجاتيان، ) يفیک و یکم نظر از

مناسب و سازگار به  يهاهياستفاده از پا (2

 يهاوهواي گرم و خشک منطقه و خاکآب

ی مانند کشمشی سفيد، انگور نامناسب آهک

، دولتی بانه و همکاران)ديوانه و کالهداري 

1396). 

هاي مختلف از سال رسيدن ميوه در زمانتوزيع  (3

ين ميوه بازار و جلوگيري از کاهش تأمجهت 

ب درآمد مناسزمان و افزايش محصول در يک

 .(1396، دولتی بانه و همکاران)داران تاک

 و باردهی زياد ارقام جديد تجارياستفاده از  (4

هاي قارچی و صفت مقاومت به سرما و بيماري

ارقام چندمنظوره جهت تازه خوري، آبميوه، تهيه 

 .(1399، همکاران و  بانه یدولت) کشمش و مويز

اين منظور روي تنه يا بازوهاي اصلی  هب

هاي پيوند ی را انتخاب نموده و با انواع روشهايشاخه

 شود اي يا شاخه بريده اين کار انجام میجوانه

(Alley, C.J. 1964 در .)تر که شاخه مسنهاي تاکستان

توان در ابتداي مطلوب براي پيوند وجود ندارد می

هاي ترد فصل بازوهاي اصلی درختان را قطع تا شاخه

سبز انجام گردد ها پيوند اسکنه ايجاد و روي آن

(Celik,. 2000 محققان نشان دادند که براي تعويض .)

 .تاج درختان انگور ابتدا بايد مقدمات الزم را فراهم کرد

 ترين روش پيوند، نوعاين مقدمات شامل تعيين مناسب

پايه، زمان اجراي پيوند و وسايل و تجهيزات الزم است 

(Garrido, J. 2012.) 

 

 روش اجرا

 زمان، نحوه تهيه و نگهداری پيوندک

در فصل بهار قبل  اسکنه خشبی زمان انجام پيوند

 از شروع رشد تاک است که در آن پيوندک رقم مورد

تا زمان اجراي  شود ونظر در اواخر زمستان گرفته می

 .شودمید در يخچال يا مکان سردخانه نگهداري پيون

اسکنه سبز اوايل ارديبهشت پيوندک  زمان انجام پيوند

يک شاخه سال جاري، سالم، با مقطع گرد، ترد و آبدار 

 30متر ترجيحاً ميلی 50الی  10که قطر شاخه بين 

متر و شاخه پيوندک بايد داراي حداقل يک جوانه ميلی

 5/1تنه به قطر  قاشی،باشد. در انگور براي انجام پيوند 

 محل  .(1)شکل  خواهد شد برش زدهمتر یـسانت 2تا 
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و پيوندک يک  پيوند نزديک سطح خاک خواهد بود

ساله همراه با چوب از شاخه يک( 2)شکل جوانه 

چوبی شده رقم تجاري موردنظر طوري در شکاف تنه 

ن اليه زاينده هر دو برقرار شود که تماس بيقرار داده می

. سپس دو تا چهار پيوندک بستگی به (3)شکل  گردد

با سن بيشتر از يک  یهايبزرگی بوته انگور روي شاخه

شود و ها نخ نخ شده است زده میکه پوست آنسال 

)شکل  شودبا پالستيک بسته می سپس محل پيوند کامالً 

 ز ظاهرا(. زمان براي تهيه پيوندک اسکنه سبز بعد 4

ها ها و قبل از سفيد شدن مغز شاخهشدن خوشه

ها (. بعد از گرفتن پيوندک برگ شاخه5باشد )شکل می

( و 6بالفاصله جهت کاهش سطح تبخير حذف )شکل 

ها زير يک پارچه ( شاخه7)شکل  تايی 50هاي در بسته

مرطوب داخل کلمن گذاشته و روي پارچه مقداري يخ 

درجه  5 تا 1يا در يخچال دماي ( 8گيرد )شکل قرار می

 .باشدبه مدت دو هفته قابل نگهداري می

 

 

 

 
 پيوندک قاشی -2شکل   مترسانتی 2تا  5/1 یقاشايجاد برش پيوند  -1شکل 

   

 

 

 
 نحوه بستن پيوندک قاشی -4شکل   تماس بين پيوندک و پايه -3شکل 

   

 

 

 
 ها جهت کاهش تبخيرحذف برگ -6شکل   زمان گرفتن پيوندک سبز -5شکل 
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  ي پيوندکبندبسته -7شکل 

 

  يخ روي پيوندک سبز قرار دادن -8شکل 

 زمان مناسب پيوند

زمان مناسب اجراي پيوند بستگی به نوع پيوند 

قاشی  برخی از پيوندها مانند کهيطوربه موردنظر دارد

اسکنه خشبی قبل از شروع رشد تاک و پيوند اسکنه و 

هاي ترد و آبدار ميسر است. در زمان رشد شاخه سبز

شرايط  ،پيوندنوع ميزان موفقيت در تغيير رقم انگور با 

نوع رقم و پايه بستگی دارد. محققان  منطقه محيطی

 یدريافتند که پيوند شاخه بريده در دوره خواب درزمان

و جاري است موفقيت چندانی نخواهد که اشک م

(. زمان پيوند در طی فصل 1396، دولتی بانهداشت )

 رشد با توجه به فنولوژي انگور نسبت به منطقه و سال

طورمعمول از اواخر متفاوت است. اسکنه علفی به

گيرد و قبل از ارديبهشت تا اواسط خرداد انجام می

. در اين سفيد شدن داخل شاخه سبز قابل انجام است

ها در حدود ها ترد و علفی و طول رشد آنزمان شاخه

متر است. اسکنه علفی در اجرا شبيه سانتی 30تا  20

، همکارانو  بانه یدولت)پيوند اسکنه خشبی است 

. ابتدا شکافی طولی در محل گره شاخه علفی (1399

اي بدون برگ ايجاد و پيوندک سبز علفی تک جوانه

شده پايه قرار داده انه حذف( در جهت جو9)شکل 

(. اليه زاينده پايه و پيوندک بايد در 10شود )شکل می

تماس با همديگر باشند. سپس محل پيوند با نايلون 

شود )شکل خوبی بسته مینازک جهت حفظ رطوبت به

(. پس از گرفتن پيوند، يک ماه بعد نايلون مربوطه 11

پيوند  هاي جانبی نزديک به محلبه بازشده و شاخه

تا اجازه رشد به پيوندک داده شود.  خواهند شدحذف 

درصد است و رشد بسيار  95گيرايی پيوند سبز بيش از 

ها خوبی در سال اول دارد بطوريکه بعضی از شاخه

 سال (.12شکل کنند )حدود چهار و نيم متر رشد می

هاي پيوندي شش تا هفت خوشه انگور بعد اکثر شاخه

اهدف مقايسه دو روش پيوند زنی (. ب13شکل دارند )

بر پنج رقم انگور در منطقه بدرانلوي استان خراسان 

فاکتور که در آن  شد 1396شمالی آزمايشی انجام سال 

پيوند  -1اند از دو روش پيوند شامل عبارت یاصل

پيوند اسکنه سبز و فاکتور فرعی، ارقام  -2قاشی 

کمن تر ،فليم سيدلس، کندري، ياقوتیپيوندک شامل 

هاي پايهبودند. عمليات پيوند روي  خوشناوچهار، 

در يک باغ تجاري اجرا  دوازده سال کالهداري با سن

سال ميزان  پنج. پس از پيوند ارقام تجاري، طی گرديد

هاي سازگاري و گيرايی پيوند، اندازه رشد شاخه

پس از محصول بارزايی پيوندک، ميزان عملکرد ارقام، 

يري گتعيين اندازهکيلوگرم ميوه  سرمازدگی و قيمت هر

 انگوردرنهايت بهترين روش پيوند و بهترين رقم شد. 

 .ديتعيين گرد
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 نتایج کاربردي

رشد فعال گياه  در موقع آمدهدستبهطبق نتايج 

متر رشد سانتی 30- 20هاي جديد موقعی که شاخه

 است و بهترين اجراقابلپيوند اسکنه علفی  اندکرده

در بين انواع پيوند و ميزان سازگاري و گيرايی پيوند، 

رقم براي انگور پيوند اسکنه سبز و رقم ترکمن چهار 

و بيشتر از  %96است که گيرايی اين روش پيوند باالي 

ي که بايد توجه کرد اين انکتهاست. تنها  هاروشساير 

است که وسط ساقه در پيوندک و ساقه نبايد سفيد شده 

نی تمايز بافت چوبی و آبکش مشخص نشده باشد، يع

سرمازدگی پيوندک اين است عيب اسکنه سبز  .باشد

رشد بيشترين ميزان طول  در پائيز زيادتر است.

در اسکنه سبز و رقم ترکمن چهار،  هاي پيوندکشاخه

در  هاي پيوندکرشد شاخهو کمترين ميزان  متر 73/2

ده است. متر بوسانتی 86پيوند قاشی و رقم ياقوتی 

عملکرد در بين ارقام به ترتيب  بيشترين و کمترين

يلوگرم در هر بوته( و ک 24/26متعلق به فيلم سيدلس )

تفاوت  يلوگرم در هر بوته( بود.ک 04/13رقم ياقوتی )

هاي ديم و غالب باغ )رقم بومیانگور کالهداري قيمت 

 يزمويال و ر 35000هر کيلوگرم انگور ( استانانگور 

که رقمی  4رقم ترکمن در مقايسه با  ريال 125000 آن

شده وارداتی است و سازگاري آن در ايران بررسی

يال ر 120000بيش از  قيمت هر کيلوگرم انگور است

 باشد.در هر کيلوگرم میيال ر 1800000آن  يزموو 

رقم انگور کندري بعد از  محصول يدرصد 40توليد 

آورد و می ه وجودبداران سرمازدگی اميدي براي تاک

 طورکلی نتايجنمايد. بهها جلوگيري میاز ضرر آن

با تغيير رقم و استفاده از ارقام جديد تجاري نشان داد 

افزايش در منطقه وري انگور داخلی و يا خارجی بهره

که شدند  مناسب انگور باعثيافت و ارقام مختلف و 

. دهاي مختلف از سال انجام گيرميوه در زمان برداشت

 دارانتاکقيمت مناسبی نصيب اين امر باعث شد تا 

ند درآمد اقتصادي مناسبی کسب نمايند و نشود و بتوا

حفظ گرديده و با قيمت  يدگیها از پوسمحصول آن

 مناسب در مقايسه با انگور کالهداري عرصه گردد

(. بر اساس نتايج بهترين رقم براي منطقه 14شکل )

 پايه کالهداري چهار رويخراسان شمالی رقم ترکمن 

بود که ارزش اقتصادي باالتر و سازگاري مناسبی 

 .داشت و گيرايی پيوند آن بيشتر بود

 

 

 

 

 
 پيوندک در پايه قرار دادننحوه  -10شکل   پيوندک سبز -9شکل 
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 متري پيوندک سبز 4رشد  -12شکل   توليد محصول پيوندک در سال آينده -11شکل 

   

 

 

 
 ساله 5پيوند رقم کندوري روي پايه کالهداري  -14شکل  نحوه بستن پيوندک -13شکل 

   

 

 

 
پيوند رقم خوشناو روي پايه کالهداري  -15شکل 

 ساله 5

 روي پايه کالهداري 4پيوند رقم ترکمن  -16شکل  

 ساله 5 
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