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  چكيده

ان مناسب پيوند، مهمترين مشكل در توليـد  باشد ولي عدم آگاهي كافي باغداران از نحوه و زمدر بين روشهاي تكثير انبه، پيوند متداولترين روش مي
ترين زمان و روش پيوند براي دستيابي به حداكثر گيرايي، اين پژوهش به صـورت آزمـايش فاكتوريـل در    به منظور تعيين مناسب. نهال پيوندي انبه است

نيمـانيم  (و دو روش پيونـد  ) آبـان  15مـرداد تـا    15هشت و ارديب 15فروردين تا  15روز يكبار از  15هر (هاي كامل تصادفي با دو فاكتور زمانقالب بلوك
روز پس از پيوند، درصـد   60و  30. ها از يك تك درخت انبه رقم لنگرا تهيه شدندها بذري بودند و پيوندكپايه. تكرار انجام گرفت 10با ) جانبي و اسكنه

 85درصد گيرايي و بهترين روش پيوند، اسـكنه بـا    100فروردين با  15زمان پيوند براساس نتايج بهترين . گيري شدها اندازهگيرائي پيوند و رشد پيوندك
فـروردين مـاه    30و  15هـاي  روز در روش پيوند اسكنه و تاريخ 60بيشترين ميزان رشد پيوندك پس از . درصد موفقيت نسبت به پيوند نيمانيم جانبي بود

-فروردين ماه و پيوند اسكنه نسبت به جانبي موفق 30تا  15ائي رودان مناسب ترين زمان پيوند در مجموع نتايج نشان داد كه تحت شرايط آب و هو. بود
  .باشدتر ميتر و مناسب

  
  زني، زمان پيوند، روش پيوندانبه، پيوند: كليدي واژه هاي

  
    1  مقدمه

اسـتان هرمزگـان و   جنوبي كشت انبه در ايران منحصر به مناطق 
ه در سـواحل دريـاي عمـان در منـاطق     كـ سيستان و بلوچستان است 

شهر، راسك، قصر قند، دشتيازي و چابهار در بلوچسـتان و   سرباز، نيك
ــتان  ــان در شهرس ــتان هرمزگ ــين در اس ــاب، رودان،  همچن ــاي مين ه

هـاي   و در استان كرمان در شهرستانرواج داشته بندرعباس و جاسك 
اسـتان   انبـه  هـاي بـاغ  .گـردد  كشت مينيز جيرفت، كهنوج و منوجان 

هـايي از   هاي مينـاب و رودان و قسـمت   هرمزگان عمدتاً در شهرستان
  .)1( دنباش بندرعباس پراكنده مي  شهرستان

با توجه به اينكه انبه گياهي دگرگشن اسـت تكثيـر آن از طريـق    
جنسي باعث توليد نتاج متغير و گوناگون شده كه جهـت احـداث بـاغ    

براين اساس باغـداران   .گردد ميوه تجاري يك محدوديت محسوب مي
هاي تكثير شده به روشهاي غيرجنسـي  تمايل زيادي به استفاده از انبه

هاي ساقه و خوابانيدن از روشهاي تكثير انبـه  تكثير بوسيله قلمه. دارند
بوده ولي مهمترين روش تكثير غيرجنسي انبه، روش پيوند اسـت كـه   
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، پيونـد  )اسـكنه (به اشكال مجاورتي، جانبي، پيوند با قلمه چـوب نـرم   
در ايـن رابطـه ميـزان    . كوتيل و پيوند جوانـه صـورت پـذير اسـت     اپي

موفقيت در گيرايي پيوند و رشد بعدي پيوندك بسته به روش پيونـد و  
اي در مطالعه) 7(اسالم ). 5(زمان انجام آن متفاوت گزارش شده است 

و روي انواع روشهاي پيوند انبه، بهتـرين زمـان انجـام پيونـد جـانبي      
اسكنه را ماههاي اردبيهشت و تير اعالم كرد و گـزارش نمـود حـذف    

روز قبـل از عمـل   10برگها روي شاخه مورد نظر براي گرفتن پيوندك 
هاي بدست آمده پيوند بهترين نتيجه را در موفقيت پيوند داشته و نهال

اسـالم و  . را داشـتند ) تـاج (انـداز  از روش پيوند اسكنه بيشترين سـايه 
بهترين زمان پيوند انبه رقم آمراپالي در شرايط بنگالدش ) 6(همكاران 

اعـالم  ) درصد 82/56(ارديبهشت با بيشترين درصد گيرايي  16را بين 
تـرين   پيوند جانبي و جوانـه چـوب را موفـق   ) 5(كرين و كامبل  .كردند

روش پيوند در شرايط فلوريدا گزارش نموده و زمان آن را در هر موقع 
در ) 3(سـابكي   .هاي مناسب فراهم باشد اعالم نمودنداز سال كه پايه

تـرين زمـان و   جهت تعيين مناسـب ) سيستان و بلوچستان(باهوكالت 
 6روش پيوند انبه، سه روش پيوند جانبي چوب، اسكنه و شكمي را در 

خـرداد انجـام داد و    30روز تـا  15فروردين به فاصله هـر   15زمان از 
ـ    درصـد   2/67فـروردين بـا    15د گزارش كرد كه بهتـرين زمـان پيون

درصـد گيرايـي و بعـد از     8/65گيرايي و بهترين روش پيوند، جانبي با 
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در ) 8(سـينگ و همكـاران   . درصـد گيرايـي بـود    6/63آن اسكنه بـا  
مطالعه رقم و زمان پيوند جانبي انبـه بيشـترين درصـد جوانـه زنـي و      

) 58/43(را را در ماه مرداد و كمترين موفقيت ) درصد 25/86(موفقيت 
طـي تحقيقـي بـراي    ) 2(رضـازاده  . در ماه ارديبهشت گـزارش كردنـد  

 15فروردين و  15مهر،  30تا  15شرايط آب و هوائي ميناب، زمانهاي 
مهر مـاه  15فروردين و  30تا 15شهريور را براي پيوند مجاورتي انبه و 

با توجه به اهميت و ضرورت توسعه . را براي پيوند جانبي گزارش نمود
-هاي انبه در مناطق جنوبي كشور و بالطبع شهرستان رودان، ريشهباغ

هاي انبه، عـدم يكنـواختي و دوره نونهـالي طـوالني     زائي ضعيف قلمه
هاي پيوندي از ارقـام مرغـوب و   دانهالهاي انبه و لزوم استفاده از نهال

هـاي مناسـب، انجـام تحقيقـات در زمينـه      سازگار با منطقه روي پايـه 
. شودكثير پيوندي انبه بيش از زمانهاي گذشته احساس ميهاي تروش

زمـان و روش پيونـد بـراي     تعيـين براين اساس هدف از اين پژوهش 
شهرسـتان  . در شهرستان رودان بـوده اسـت  ) لنگرا(مهمترين رقم انبه 

رودان از توابع استان هرمزگان است كه شرايط آب و هوائي آن تفاوت 
  .تان از جمله بندرعباس و ميناب داردفاحشي با ساير مناطق اين اس

  
  ها مواد و روش

در نهالستان آفتاب در شهرستان  84-85اين تحقيق طي سالهاي 
. رودان واقع در يكصـد كيلـومتري شـرق بنـدرعباس صـورت گرفـت      

در ) هسـته (بـذرها   .بذر براي تهيه پايه شروع گرديـد  تحقيق با كاشت
 30×40ورت رديفي بـه فاصـله   اوائل تيرماه در خزانه داراي سايبان بص

مخلوط خاك زراعي، خاك برگ و ماسه به نسـبت  (متر در بستر  سانتي
ها از يـك تـك    پيوندك. هاي آماده شده كشت گرديدند كرت) مساوي

به منظور تحريـك  . درخت پيوندي پنج ساله انبه رقم لنگرا تهيه شدند
يونـد، شـاخه   روز قبل از انجام هر مرحله از زمان پ 10ها، رشد پيوندك

زني گرديـد و   مورد نظر براي گرفتن پيوندك روي درخت مادري برگ
. متر با جوانه انتهايي تهيـه شـد   سانتي 10-15سپس پيوندك به طول 

هـاي كامـل   اين تحقيق به صورت آزمايش فاكتوريل در قالـب بلـوك  
 15فـروردين تـا    15روز يكبـار، از   15تصادفي با دو فاكتور زمان هـر  

آبان و دو روش پيونـد نيمـانيم جـانبي و     15مرداد تا  15و ارديبهشت 
نهـال   20تكرار و در هر تكـرار   10براي هر تيمار . اسكنه انجام گرديد
. عمليات پيوندزني در ساعات اوليه صبح انجام شـد . در نظر گرفته شد

محل پيوند در هر دو روش پيوند بـا نـوار پالسـتيكي داراي خاصـيت     
روش پيونـد نيمـانيم جـانبي دو هفتـه پـس از       در. ارتجاعي بسته شد

صـفات  . متري باالتر از محـل پيونـد قطـع شـد     سانتي 5پيوند، پايه از 
توليد پينه، جوش خـوردن محـل پيونـد و جوانـه     (گيرايي پيوند  درصد 
. گيري گرديد روز اندازه 60و  30ها پس از  و ميزان رشد پيوندك) زدن

روز بعد از زمان پيوند از طريق  60 و 30ها  تجزيه و تحليل آماري داده
اي دانكن ها بوسيله آزمون چند دامنهو ميانگين MSTAT-Cافزار  نرم

  . مقايسه شدند
  

  و بحث  نتايج 
  درصد گيرايي پيوند

نشان داد كه درصـد گيرايـي پيونـد در      مقايسه دو روش پيوندزني
بيشتر  دار در سطح يك درصدبا اختالف معني) درصد 85(پيوند اسكنه 

  ).1جدول (باشد مي) درصد 74(از پيوند نيمانيم جانبي
  

  مقايسه ميانگين اثر روش پيوند بر صفات مورد بررسي -1جدول 
  روش پيوندزني

  اسكـنه نيمانيم  جانبي   صفت مورد بررسي

  b74       a85       (%)گيرايي پيوند 
  b1/13       a4/15       (cm)روز  30ميزان رشد پس از 

  b5/14       a6/19       (cm)روز  60ان رشد پس از ميز
آزمون دانكن % 1در هر رديف ميانگين هاي داراي يك حرف مشترك، در سطح 

  .اختالف معني دار ندارند
  

هاي پيوندزني، بيشترين درصد گيرايـي پيونـد در   در بررسي تاريخ
و كمتـرين  ) درصد 100(آبان  15مهر و  15ارديبهشت،  15هاي تاريخ

در اين رابطه تفاوت . مشاهده گرديد) درصد 40(مرداد  30آن در تاريخ 
مهر مشاهده نشد ولي تفـاوت   30فروردين و  15داري بين تاريخ معني

  ).2جدول (دار بود ها در سطح يك درصد معنيبقيه تاريخ
مقايسه ميانگين اثر متقابل روش و تاريخ پيوند زنـي حـاكي از آن   

-گيرايي پيوند در پيوند نيمانيم جانبي در تاريخبود كه بيشترين درصد 
آبـان و بيشـترين درصـد گيرايـي      15مهـر و   15ارديبهشت،  15هاي 

ارديبهشت،  15فروردين،  15هاي پيوند در روش پيوند اسكنه در تاريخ
. وجـود دارد ) درصـد  100(آبـان مـاه    15مهر و  30و  15شهريور،  30

 15يمـانيم جـانبي در تـاريخ    كمترين درصد گيرايـي پيونـد در روش ن  
نتايج به دست آمده توسـط اسـالم و   ). 3جدول (بود ) درصد 20(مرداد 

مبني بر بهترين زمان در موفقيـت پيونـد جـانبي در مـاه      ) 6(همكاران 
درصد موفقيت و همچنين نتايج بـه دسـت آمـده     82/56ارديبهشت با 

 15جانبي در در مورد بيشترين درصد گيرايي پيوند ) 2(توسط رضازاده 
مبني بر بيشـترين  ) 3(مهر ماه و نيز نتايج به دست آمده توسط سابكي 

درصــد گيرايــي پيونــد اســكنه در دو هفتــه اول مــاه مــارس و نتــايج 
درصـد بـا    95مبني برگيرايي پيوند اسكنه بـه ميـزان   ) 9(سريوااستاوا 

  .نتايج اين تحقيق مشابهت و مطابقت كامل دارد
  

  روز 30از  ميزان رشد پيوندك پس
در مقايسه دو روش پيوندزني، نتـايج نشـان داد كـه ميـزان رشـد      

بيشـتر از  ) سـانتي متـر   4/15(روز در پيوند اسكنه  30پيوندك پس از 
در اين رابطه تفاوت دو . باشدمي) سانتي متر 1/13(پيوند نيمانيم جانبي
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    ).1جدول (دار بود روش پيوند در سطح يك درصد معني

  مقايسه ميانگين اثر تاريخ پيوندزني بر صفات مورد بررسي -2جدول 
  صفت
  (cm)روز  60ميزان رشد پس از   (cm)روز  30ميزان رشد پس از   (%)گيرايي پيوند   تاريخ

 b95      a5/16      a4/24       فروردين 15
  d75      bc7/13      ab22       فروردين 30
  a100      bc2/13      b4/19       ارديبهشت 15
  f45      c7/12      d5/13       مرداد 15
  g40      bc3/13      cd4/14       مرداد 30
  e55      ab8/14      c6/16       شهريور 15
  c90      bc2/14      cd16       شهريور 30
  a100      a5/16      c5/16      مهر 15
  b95      bc2/14      cd2/14       مهر 30
  a100      bc5/13       d5/13       آبان 15

  .آزمون دانكن اختالف معني دار ندارند% 1در هر رديف ميانگين هاي داراي يك حرف مشترك، در سطح 
  

مقايسه ميانگين اثرمتقابل روش و تاريخ پيوندزني بر  -3جدول 
  درصد گيرايي پيوند

  نوع پيوند
  سكنها نيمانيم  جانبي   تاريخ

 b90      a100       فروردين 15
 e60      b90       فروردين 30
 a100      a100       ارديبهشت 15
 h20      d70       مرداد 15
 g40      g40       مرداد 30
 e60      f50       شهريور 15
 c80      a100       شهريور 30
 a100      a100       مهر 15
 b90      a100       مهر 30
 a100      a100       آبان 15

آزمون دانكن % 1در هر رديف ميانگين هاي داراي يك حرف مشترك، در سطح 
  .اختالف معني دار ندارند

  
هاي پيوندزني در رابطه با ميزان رشد پيونـدك پـس   مقايسه تاريخ

ــزان رشــد پــس از   30از  ــه بيشــترين مي روز در  30روز نشــان داد ك
و كمترين آن ) سانتي متر 5/16(مهر ماه  30فروردين و  15 هاي تاريخ

بررسي رونـد رشـد   . باشدمي) سانتي متر 7/12(مرداد ماه  15در تاريخ 
نشان داد كه با كاهش درجه حرارت محـيط از رشـد پيونـدك كاسـته     

ماه ميزان رشد پيوندك مهر 30شهريور تا  30در اين رابطه از . شودمي
ماه با كاهش دما، روند كاهشـي و حتـي عـدم    آبانروند افزايشي و در 

نتايج فوق با نتايج بـه دسـت آمـده توسـط     ). 2جدول (رشد نشان داد 
ــتاوا  ــت  ) 9(سريواس ــا و رطوب ــود دم ــت نم ــه ثاب ــب   ك ــبي نامناس نس

  .محدودكننده ترين عامل در موفقيت پيوند انبه است مطابقت دارد

ن داد كـه بيشـترين   زني نشابررسي اثر متقابل روش و تاريخ پيوند
روز در روش پيوندزني اسكنه در تـاريخ   30ميزان رشد پيوندك پس از 

و كمترين آن در روش پيونـدزني  ) سانتي متر 51/18(ماه فروردين 15
ــاريخ  ــانبي در ت ــانيم ج ــاي نيم ــروردين و  30ه ــرداد  30ف  22/11(م

روز  30در اين رابطه ميانگين رشد پيوندك پس از . باشدمي) متر سانتي
هاي مربوط به پيوند اسكنه بيشتر از پيوند نيمانيم جانبي بـود   در تاريخ

  ).4جدول (
  

  روز 60ميزان رشد پيوندك پس از 
روز  60در بررسي دو روش پيوندزني، ميزان رشد پيوندك پـس از  

دار بيشـتر از  با اختالف معنـي ) متر سانتي 6/19(در روش پيوند اسكنه 
بررســي ). 2جــدول (بــود ) ســانتي متــر 5/14(پيونــد نيمــانيم جــانبي

هاي پيوندزني نشان داد كه بيشترين ميزان رشد پيوندك پـس از   تاريخ
و ) سـانتي متـر   4/24(فروردين  15هاي تاريخ روز مربوط به پيوند 60

در . است) سانتي متر 5/13( آبان  15مرداد و  15كمترين آن در تاريخ 
 30و  15هـاي  ني تـاريخ اين رابطـه ميـزان رشـد پيونـدك در پيونـدز     

  ). 2جدول ( داري با هم نداشتند فروردين تفاوت معني
زني نشان داد كـه بيشـترين ميـزان    اثر متقابل روش و تاريخ پيوند

هـاي  روز در روش پيوندزني اسكنه در تـاريخ  60رشد پيوندك پس از 
) سانتي متر 67/30(فروردين  15و ) سانتي متر 8/31(ماه فروردين 30

مرداد  30هاي ترين آن در روش پيوندزني نيمانيم جانبي در تاريخو كم
در ايـن  . باشـد مي) سانتي متر 21/12(فروردين  30و ) سانتي متر 12(

هـاي مربـوط بـه     روز در تاريخ 60رابطه ميانگين رشد پيوندك پس از 
  ).5جدول (پيوند اسكنه بيشتر از پيوند نيمانيم جانبي بود 

تقابــل فاكتورهــاي روش پيونــد و تــاريخ نتــايح حاصــل از اثــر م
روز حـاكي از   60و 30پـس از    پيوندزني بر ميزان رشد طولي پيونـدك 
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آن است كه بيشترين رشد طولي پيوندك در پيوند انجام شده به روش 
فروردين و كمترين رشد طـولي پيونـدك در پيونـد     30و 15اسكنه در 

اين نتيجـه  . اد بودمرد 30فروردين و 30انجام شده به روش جانبي در 
مبني بر بيشترين رشد طـولي  ) 3(با نتايج به دست آمده توسط سابكي 

در رابطـه بـا   ) 4(پيوندك در پيوند اسكنه و نيز اظهارات اسداهللا و خان 
 يرگرمس درصدي پيوند در فصل بهار در مناطق نيمه 88-100موفقيت 

رابطـه   در) 9(و نتايج به دست آمـده توسـط سريواسـتاوا و همكـاران     
ايـن  . ترين روش پيوند براي انبه مشابهت و همخواني كامل دارد موفق

وهوائي شهرستان رودان نيز صادق اسـت  مسئله در رابطه با شرايط آب
هائي خشـك  گرمسير داشته، تابستانچرا كه رودان اقليمي حدودا نيمه

  .و پاييز و زمستانش سرد است
  

يخ پيوندزني بر ميزان رشد مقايسه اثر متقابل روش و تار -4جدول 
  روز 30پس از ) سانتيمتر(طولي

  نوع پيوند
  پيوند اسكنه پيوند نيمانيم جانبي   تاريخ

 cde54/14      a51/18       فروردين15
 f98/10      abc43/16       فروردين30
 def98/12      def41/13       ارديبهشت15
 ef12      def42/13       مرداد15
 f22/11      bcd39/15        مرداد30
 cde59/14      bcd1/15       شهريور15
 def12/13      bcd35/15       شهريور30
 bcd25/15      ab75/17       مهر15
 def28/13      bcd15/15       مهر30
 def2/13      cdef75/13       آبان15

آزمون دانكن % 1مشترك، در سطح در هر رديف ميانگين هاي داراي يك حرف 

  .اختالف معني دار ندارند
توان دريافـت كـه بطـور كلـي روش     با توجه به مجموع نتايج مي

هاي انجام پيوند پيوند اسكنه بر نيمانيم جانبي برتري داشته و از تاريخ
هـاي  هاي انجام شده در تاريخباالترين درصد موفقيت مربوط به پيوند

تـوان گفـت كـه در    روي ايـن اصـل مـي   . ه استمافروردين 30و  15
شرايط شهرستان رودان براي رسيدن بـه حـداكثر موفقيـت و گيرائـي     

ماه و پيوند در انبه بهتر است كه اين عمل در خالل نيمه دوم فروردين
 .به روش اسكنه انجام شود

  
اثرمتقابل روش و تاريخ هاي پيوندزني بر با ميزان رشد  -5جدول 

  روز 60پس از )سانتيمتر(طولي
  نوع پيوند
  پيوند اسكنه پيوند نيمانيم  جانبي   تاريخ

  bcd06/18       a67/30       فروردين15
  g21/12       a8/31       فروردين30
  bcde7/17       a2/21       ارديبهشت15
  fg13       defg14       مرداد15
  g12       cdef89/16       مرداد30
  cdef59/16       cdef6/16       شهريور15
  efg62/13       bc48/18       شهريور30
  cdefg25/15       bcde75/17       مهر15
  fg28/13       cdefg15/15       مهر30
  fg2/13       defg75/13       آبان15

ميانگين هاي موجود در رديف و ستون كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، 
  آزمون دانكن اختالف معني داري با هم ندارد% 1 در سطح آماري
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