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چکیده
روشسهاثرات فاکتوریلیدر آزمایشی تحقیقایندرهاي پیوندي گردو،ازدگی در نهالبا هدف افزایش درصد گیرایی پیوند و کاهش خسارت سرم

روشسهاثرات فاکتوریلیدر آزمایش دیگر و)پنبه+جاذبسوپرپوششومرطوبارهخاك(محل پیوندپوششنوعدوو)ینیزوتاجی،اياسکنه(پیوند
، بافـت عناصـر گیرایی پیوند، درصددرصدبر))شاهد(ی پاشمحلولعدموبور+يرو+میکلس(ی اشپمحلولدو سطح و) ینیزوتاجی،اياسکنه(پیوند

آزمـایش اول،  جینتـا اسـاس بـر . شـدند یبررسهاي کامل تصادفی در شرایط فضاي بازدر قالب طرح بلوكهانهالیسرمازدگرشد کیفی نهال و میزان 
در هر سه روش پیوند اسـتفاده از پوشـش   . داري داشتپیوندك تاثیر معنی) طول و قطر(و رشد کیفی روش پیوند و پوشش محل پیوند بر درصد گیرایی

جینتـا اسـاس بـر . گردیـد یتـاج و يااسکنهی، نیزدرصد به ترتیب در پیوندهاي 3/63و 3/77، 0/90دار درصد گیرایی به خاك اره باعث افزایش معنی
ي در مقایسه بـا  رووبورم،یکلسعناصریپاشمحلولاي مشاهده گردید وها نیز در پیوند زینی و اسکنهخهکمترین درصد سرمازدگی سرشا،دومشیآزما

. گردیدهاي نهال پیونديدر سرشاخه) درصد4/29در مقابل 6/11(و کاهش درصد خسارت سرمازدگی بافتدرفوقعناصرداریمعنشیافزاسببشاهد
هـا توصـیه   هاي پیوندي با کلسیم، روي و بور در نهالسـتان اي و تاجی با پوشش خاك اره و نیز محلول پاشی نهالنی، اسکنهبنابراین، استفاده از پیوند زی

.گرددمی

پوشش پیوند، مدیریت نهالستان، محلول پاشی، خسارت سرمازدگی،گردوپیوند:کلیديهايواژه

12مقدمه

، سطح2012در سال ) ائوف(بر اساس آمار سازمان خواروبار جهانی 
اسـت بودههکتار995.040جهان درباردهگردويدرختانکشتزیر
425.000باچینمربوط بهکشتزیرسطحبیشترینمیزاناینازکه

، 146.000بـا  ترتیـب بـه ترکیهوآمریکاایران،بهآنازپسوهکتار
. باشدمیهکتار98.000و 99.000

ید متأسفانه کشور ما از نظر صادرات ایـن  با وجود حجم باالي تول
کیلو گردو معادل یک بشکه نفـت بـه ارزش   10هر (محصول ارز آور 

هـا  یکـی از چـالش  . هـاي جـدي مواجـه اسـت    با چـالش ) دالر 100
غیرپیوندي بودن غالب باغات گردو و به تبع از آن پایین بودن عملکرد 

). 21و 12(باشد وري اندك این قبیل باغات میبهرهکمی و کیفی و

وو آمـوزش کشـاورزي  مرکـز تحقیقـات  ) پژوهش-استادیار(علمیهیأتعضو-1
غربیآذربایجانطبیعیمنابع

:Email:نویسنده مسئول-(* rezrezaee@yahoo.com(
مهابادواحداسالمیآزاددانشگاه،)ارشدکارشناسی(باغبانیآموختهدانش-2

زمینهدرگرفتهصورتعلمیهايپیشرفتباحتیحاضر،حالدر
راهتـرین مهـم بیوتکنولوژي و کشت بافت، ازدیاد گردو از طریق پیوند

بـه دنیاسطحدرگردوبرترهايژنوتیپوارقامازدیادتجاريوعملی
زیـادي یقاتتحقگردوپیوندباارتباطدر). 21و 4، 2، 1(رود میشمار

) 9(، ترکیـه  )3(، ایتالیـا  )16و 15( مختلف از جمله چینکشورهايدر
گیرایـی میـزان . اسـت گرفتـه صورت) 8(و آمریکا )14و6، 2(ایران
ودرونـی مختلـف عوامـل بهوبودهمتغیربسیارهاروشایندرپیوند

پیوندك،هورمونیسطوحوغذاییذخایررطوبت،درصدشاملبیرونی
وروشمـادري، درختانفیزیولوژیکوضعیتپیوندك،وپایهوتیپژن

و3فنلـی مـواد پیوند،زماندرمحیطنسبیرطوبتودماپیوند،زمان
وايریشـه فشارمیانایندر. )21و 12(دارد بستگی4ايریشهفشار
مـواد . دارنـد گردوپیوندگیراییکاهشدرراسهمبیشترینفنلیمواد
داخـل درهـا بیماريوآفاتعلیهبردفاعیعواملعنوانبهکهفنلی

3- Phenolic compounds
4- Root pressure
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تشـکیل بـا وشـده اکسـید پیونـد درجریـان شـوند، مـی سـاخته گیاه
1پیونـد محـل درپروتئینـی مـواد بـا ترکیبدریاوآزادهايرادیکال

پیونـدگاه خـوردن جـوش ازمانعرنگتیرهنواحیایجادبا) پیوندگاه(
گردوپیوندهايروشبودنآمیزموفقیتوجودبا). 16و 15(شوند می
در مقیـاس هاروشکالوس اینهاتبهموسومشدهکنترلشرایطدر

کـم راهکاریکارایهترتیباینبهوبودهتخصصیوپرهزینهوسیع
قابـل وآزادهـواي شـرایط گردو درپیوندينهالتولیدموثروهزینه

.)14(است یتاهمحایزنهالکارانباغداران وتوسطاجرا
مشخص کرده در هواي آزادگردومختلف پیوندهايروشبررسی

پیونـد محلآندرکهتنها پیوندهاي شاخه بهاره تغییر یافته،کهاست
مرطـوب خـاك اره باپیوندكرشدبرقراريوکالوستشکیلزمانتا

.داشـته اسـت  همـراه بـه و ثابتیمطمئننتایجبود،شدهدادهپوشش
نشدهگزارشآمیزموفقیتباغبانیچسببه وسیلهپیوندمحلپوشش

نقشگردووانگورجملهازگیاهانبرخیدرپیوندمحلپوشش. است
واکسیهايپوششوداردپیوندگاهترمیموکالوستشکیلدرمهمی

محلدراکسیژنسطحکاهشطریقازاستممکنباغبانیچسبیا
بر اساس نتایج تحقیقات انجام . )10(د پیوند گردنگیراییازمانعپیوند

زایـی و  شده، پوشش محل پیوند گردو با خاك اره سبب بهبود کالوس
با توجه به کمیاب شدن خاك اره و یـا  . شوداتصال پایه و پیوندك می

هاي قارچی خاك اره، تالش براي جایگزینی خاك اره با مـواد  آلودگی
و 13، 12، 11، 10، 9، 5، 1(بهداشتی، ارزان و موثر حائز اهمیت است 

14 .(
هاي پیوندي گردو به عالوه برگیرایی پایین پیوند، سرمازدگی نهال

عنوان دومین مشکل تولیـد نهـال پیونـدي در نهالسـتان فضـاي بـاز       
هاي پیوندي در برخورد با اولین سـرماي  اکثر نهال. محسوب می گردد

کـه بـازده تولیـد    پاییزه از محل پیوند دچار سوختگی شده و نتیجـه آن 
نهال پیونـدي بخصـوص بـراي پیونـدهاي جوانـه صـورت گرفتـه در        

از این . یابدتابستان در هواي آزاد به طور مایوس کننده اي کاهش می
رو، تقویت رشد نهال بخصوص از طریق محلول پاشی عناصر غـذایی  
و تغذیه متعادل ممکن است سبب افزایش مقاومت به سرمازدگی گردد 

). 12و 1(
یـک عنـوان برخی عناصر غذایی از قبیل کلسیم، بـور و روي بـه  

مختلف، انتقال پیام، تغییر وضعیت سیتوسول و هايآنزیمدرکوفاکتور
عناصراینازکافیمقداراگروداشتهشرکتهایا انتقال کربوهیدارات

هـاي  هـاي شـدید تـنش   آسـیب در معـرض گیاهاننباشددسترسدر
گیاهـان داراي  .و سرمازدگی قرار مـی گیرنـد  محیطی از قبیل شوري 

هسـتند و در ایـن   اي براي اکتساب مقاومت به سرمامکانیسم پیچیده
و 7، 4(میان برخی عناصر غذایی به عنوان واسـطه عمـل مـی کننـد     

17 .(

3- Graft union

دیـواره تشـکیل دهنـده  ضروريعناصرازکلسیم عالوه بر اینکه
ازراسـلولی دیـواره ساختاروبودهفسفاتازآنزیمفعال کنندهوسلولی
پکتـات کلسـیم  شکلبهسلولیدیوارهدراسید پکتیکافزایشطریق
کند، به عنوان اولین سیگنال در تـنش هـاي محیطـی مثـل     میحفظ

درمطالعات سلولی، تنش سرما ). 17(شوري و سرما نیز عمل می نماید 
کلسیم در کسري از ثانیه باعث افزایش کلسیم در سیتوسول گردیده و 

باند شده با پروتئین هاي رمزگشـا از قبیـل کـالمودولین سـبب تغییـر      
هاي هاي متعدد و وضعیت غشاهاي سلولی و شروع آبشاري از واکنش

). 19و 17(ومت به سرما می گردد بیان ژن هاي مربوطه در القاي مقا
عالوه بر کلسیم، بور و روي نیز در تغییـر وضـعیت غشـاهاي سـلولی،     

. اسـی دارنـد  و افزایش ناقلین پتاسـیم و فسـفات نقـش اس   انتقال قند 
ــود کلســیم، ــواحی  بعــالوه، کمب ــور و روي ســبب نکــروزه شــدن ن ب

مریستماتیک و حذف غالبیت جوانه انتهایی ودر نتیجه حالـت جـارویی   
).20و 19(شدن شاخه ها می شود 

با توجه به نقش حیاتی عناصر کلسیم، روي و بور نیـز بـه عنـوان    
هـاي  هاي موثر در متابولیسم، انتقال قندها و یا هورمونآنزیماکتیواتور

هـا و در  تواند در استحکام بافتها با این عناصر میگیاهی تغذیه نهال
اهـداف اصـلی ایـن    بنـابراین . نتیجه مقاومت به سرمازدگی موثر باشد

تحقیق، بررسی تاثیر نوع پیوند و نوع پوشش بر درصد گیرایـی پیونـد،   
پاشـی برخـی   محلـول ی نهال و کاهش سرمازدگی نهال بـا بهبود کیف

.عناصر غذایی هستند

هامواد و روش
فضـاي بـاز   نهالسـتان درغربـی، آذربایجاناستاندرتحقیقاین

تحقیقــات کشــاورزي خــوي بــا مشخصــاتایســتگاهدرگــردو واقــع
شـمالی، ثانیه163ودقیقه35درجه،38جغرافیاییعرضجغرافیایی

ازارتفـاع شـرقی، ثانیـه 579ودقیقـه 57درجه،44افیاییجغرطول
ومتـر میلـی 296.3سـالیانه  بارنـدگی میـانگین متر،1141دریاسطح

خاكبافتنوعوگرادسانتیدرجه4/12منطقهسالیانهدمايمیانگین
هـاي مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق، از      پایـه . لومی رسی اجرا گردید

Juglans regia(از گونه گردوي ایرانـی  ساله2هاي بذري نهال L. (
.و رقم محلی موسوم به پوست سنگی بودند

پوسـت پیوند،2اسکنهپیوندشاملپیونددر آزمایش اول سه روش
محـل  پوشـش نوعدوو3شکل-Vزینی ماشینی یا پیوندو2تاجییا

بـر درصـد   پنبهعالوهبهسوپر جاذبومرطوبخاك ارهپیوند شامل
براي اجراي پیونـد اسـکنه   .یی پیوند و کیفیت نهال بررسی گردیدگیرا
ـ در اواي  متـري سـانتی 15تـا  10هـا را از ارتفـاع   پایـه ل فـروردین ای

پایـه ایجـاد   درمتـر سـانتی 3ی به عمـق  شکاف،اسکنهسربرداري و با

2 -Cleft grafting
2- Bark Grafting 3- V-Shahped Grafting
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و بـا تهیهاز شاخه یکساله متریسانت8-10طولهها بپیوندك. گردید
قـرار  شـکاف پایـه طـوري    سـمت قاعـده آن در  و هردبرش مورب در 

.کامل قرار گیردپایه و پیوندك باهم در تماس الیه زایندهکه گرفتند
ها پایهدر نیمه دوم فروردینزیرپوستی یا تاجی، پیوند براي اجراي 

و ایجاد نمودهپایه دو شکاف سطحی پوسترا سربرداري کرده وروي 
مـیخ  و به ترتیب بـا از شده قرار دادهپوست بسپس پیوندك را در زیر

ومحل پیوند بسته به تیمار پوشـش  ندمحکم وپوشش داده شدچسب و
انجـام پیونـدزن دسـتگاه ازاسـتفاده پیوند زینی ماشـینی بـا  . داده شد

هایی که هـم قطـر بـوده    براي انجام این روش پایه و پیوندك. گردید
در 7شـکل عـدد   هایی توسط دستگاه مذکور بـه  انتخاب شده و برش

در هر سه روش پیوند محـل پیونـد   .در پیوندك ایجاد گردید8پایه و 
ابتدا با یک بست پالستیکی محکم گرددید و در نهایـت بـا سـه نـوع     

. پوشش مختلف بسته به تیمار و تکرار بسته شدند
خاك اره الزم براي پوشش محل پیوند پس از تهیه پوکه نجـاري  

48و کـرده الکرا، ابتدا آن)14و 13(روش رضایی و همکاران طبق
شـد و کامـل گیـري آبو سپسبعد با آب شتشوساعت قبل از پیوند

. نشـود خارجآبآنچالندنباشد کهداشتهنگهحديآن دررطوبت
خاك اره آماده شده سپس با اسـتفاده از کیسـه فریـز در محـل پیونـد      

د پوشـش سـوپر   در مـور . جاسازي گردید و با نخ کتانی محکم گردیـد 
شکري تهیه گردید و بنديدانهمربوطه باجاذب به عالوه پنبه، پلیمر

همراه با کمی پنبه پس از قراردادن در یک پارچـه تـوري دو الیـه در    
محل پیوند گذاشته شده و براي استقرار در محل پیونـد از نـخ کتـانی    

بودنـد  شـده بهداشتی استریل که از داروخانه تهیهپنبه. استفاده گردید
پـس از برقـراري   .ابتدا با استفاده از آب شهري کمی مرطـوب گردیـد  

بـه تـدریج   هـا ، پوشش)از پیوندهفته بعدحدود چهار(ها رشد پیوندك
بر نوارهـا قطـع شـده و    موکتتیغ براي این کار ابتدا با . نددبرداشته ش

هـا حـذف   و سه تا چهار روز بعد کل پوششمقداري هم با دست شل
.شدند
الــذکر بــه همــراه ر آزمــایش دوم، تــاثیر ســه نــوع پیونــد فــوقد

فصـل طـول دربـار 3(متوالی پاشیمحلولسطحدودرپاشیمحلول
بور بـه  ورويلیتر وهزاردر4غلظتبه) کلرور کلسیم(کلسیم) رشد

عـدم ولیتـر هـزار در2شکل سولفات روي و اسید بوریک هر کـدام 
.گرفتقراربررسیمورد،آن شروع از اول تیر ماهمصرف

دروتکـرار 3دروتیمار6جمعاً) 3×2(ها در هر دو آزمایش تیمار
وفاکتوریـل صورتبهونهال180تعدادبهجمعاًنهال،10پالتهر
.گرفــتقــرارمطالعــهمــوردتصــادفیکامــلهــايبلــوكقالــبدر

ختـان درازقطـر هـم وسـاله یـک هايشاخهازنیازموردهايپیوندك
درکهریـز کشـاورزي تحقیقـات ایسـتگاه ازOR126ژنوتیپمادري
در1(بنومیـل  کـش قـارچ بـا ضدعفونیازپسوتهیهزمستانفصل
تـا یخچالگرادسانتیدرجه4دمايدرمرطوبسردصورتبه) هزار
10الیهفتهها یکپایهدر تمام پیوندها،. گردیدنگهداريپیوند،زمان

. شـود کنتـرل آونديشیرهخروجتاشدندسربرداريندپیوازقبلروز
شـد پوشاندهباغبانیچسبباهاپیوندكقسمت آزادپس از پیوند نیز،

سعیهاپیوندتمامدر. شودجلوگیريهاپیوندكداخلبههوانفوذازتا
آفتـاب ازتـا گیرنـد قـرار خورشـید نورجهتخالفدرهابرشتاشد

خورشـید نـور مقابـل درهـا جوانـه مسـتقیم گـرفتن قراروسوختگی
. آیدعملبهجلوگیري

گیرایـی درصدروزه،45گیراییدرصدصفات مورد مطالعه شامل
غلظـت  گردو،نهالطولیرشدوقطريرشد،)آخر فصل رشد(نهایی 

سـرمازدگی  خسارتو درصدعناصر بور، روي و کلسیم بافت پیوندك،
درصد گیرایی . ر آخر سال بودندهاي خشک شده دبا شمارش سرشاخه

هـا  رشد طولی و قطر پیوندكپیوند با شمارش پیوندهاي موفق، میزان
در آخر فصل رشد با متـر و کـولیس بـر    روز پس از پیوند و مجددا45ً

غلظت عناصر کلسـیم، روي  .متر تعیین گردیدمتر و میلیحسب سانتی
با آزومتـین اچ در  و بور به ترتیب با دستگاه جذب اتمی و رنگ آمیزي

براي نرمال نمـودن توزیـع آمـاري    . تعیین گردیدیک آزمایشگاه مجاز
Log(xو لگــاریتمی 5.0xداده هــا از تبــدیل جــذري  +10)

تحلیلوتجزیهموردSPSSافزارنرمازاستفادهباهاداده. استفاده شد
دانکـن در  ايند دامنهچها با آزمونمقایسه میانگینسپس گرفتقرار

.انجام گردیددرصد1سطح احتمال 

نتایج و بحث
45بر درصـد گیرایـی   پیوندبراساس نتایج تجزیه واریانس، روش

داري ولی نهال پیوندي گردو تاثیر معنیروزه و نهایی، رشد قطري و ط
مقایسات میانگین تیمارها نشان داد که بیشـترین درصـد   . داشته است

و پـس از آن  درصـد 7/47اي زه مربوط به پیوند اسکنهرو45گیرایی 
35زینـی  و در نهایت مربوط به پیونددرصد40مربوط به پیوند تاجی 

مربوط به پیونـد  ) آخر پاییز(بیشترین درصدگیرایی نهایی . استدرصد
اي بـا  بود و با میزان گیرایی نهایی پیونـد اسـکنه  درصد6/46زینی با 

داري نشـان داد  اختالف معنـی درصد40جی باتاو پیونددرصد3/43
مربـوط بـه   ) متـر سانتی186(بیشترین رشد طولی پیوندك ).1جدول (

. اسـت ) متـر سـانتی 120(اي پیوند تاجی و پس از آن مربوط به اسکنه
نیز مربوط به پیوند تاجی است ) مترسانتی18/9(بیشترین رشد قطري 

). 1جدول (
دال بـر  ) 10(ا نتایج رضایی و همکاران تا حدود کمی باین نتیجه

اي تـا حـدودي مغـایرت دارد کـه     کارایی باالي پیوند تاجی بر اسـکنه 
چنـین . زن باشدممکن است ناشی از عوامل محیطی و یا مهارت پیوند

زینی هم بـه خـاطر   پیونددربیشترگیراییعلتکهشودمیاستنباط
هاي زاینده و نیز الیهقطر بودن پایه و پیوندك و جفت شدن کاملهم

).6(هاي یکدست و دقیق باشد زن و برشاستفاده از دستگاه پیوند
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هاي گردونهالپیوندكرشد طولی و قطري ،تاثیر روش پیوند بر درصد گیرایی-1جدول 
Table1- Graft success, scion growth length and diameter as affected by grafting methods in wanlut

روزه45گیرایی 
45 Days -Graft Success

(%)

گیرایی نهایی
Final Graft Success (%)

رشد طولی پیوندك 
Growth Length

)cm(

رشد قطري پیوندك
Growth Diameter

)cm(
پیوند اسکنه اي

Cleft Grafting
47.7 a 43.3 b 120.0 b 6.63 b

تاجیپیوند 
Bark Grafting

40.0 b 40.0 b 186.0 a 9.18 a

پیوند زینی
V-shaped Grafting

35.0 b 46.6 a 80.0 c 5.46 c

.نمی باشنداي دانکنبا استفاده از آزمون چنددامنه(p<0.01)اعداد با حروف مشابه در هر ستون داراي اختالف معنی داري 
Numbers followed by the same letters are not statistically different (p<0.01) based on Duncan's multiple range test.

براساس نتایج، تاثیر پوشش پیوند بر درصد گیرایـی نهـایی، رشـد    
بیشترین درصد . دار بودقطري و رشد طولی نهال گردو نیز بسیار معنی

مربوط بـه پوشـش خـاك اره بـود در     ) درصد1/71( روزه 45گیرایی 
ه با پنبه و سوپر جاذب به طور متوسط منجـر  که پوشش داده شدحالی

به همین ترتیب درصد گیرایی . روزه گردید45درصد گیرایی در 10به 

جاذب به عالوه پنبه مرطـوب  نهایی پیوند در پوشش خاك اره و سوپر
درصد بود که حاکی از اثر بخشی خاك 1/11و درصد5/75به ترتیب 

این نتیجه با نتایج ). 2جدول (ت اره در افزایش درصد گیرایی پیوند اس
، افشـاري  )14و 11،12،13، 10(تحقیقات مختلف رضایی و همکاران 

. همسو است) 5(و دهقان و همکاران ، )1(و همکاران 

گردوهايلنهاپیوندكرشد طولی و قطري ،تاثیر نوع پوشش بر درصد گیرایی-2جدول
in walnutas affected by grafting methodsiameter, scion length and dGraft success-Table2

روزه45گیرایی 
45 Days -Graft Success

(%)

گیرایی نهایی
Final graft success

(%)

رشد طولی پیوندك 
Scion length

)cm(

رشد قطري پیوندك
Scion diameter

)cm(

خاك اره مرطوب
Moist Sawdust

71.1 a 75.5 a 175.0 a 9.9 a

پنبه مرطوب+ سوپرجاذب 
Superabsorb+ Cotton

10.0 b 11.1 b 84.0 b 4.3 b

باشندنمیاي دانکنبا استفاده از آزمون چنددامنه(p<0.01)عداد با حروف مشابه در هر ستون داراي اختالف معنی داري ا
Numbers followed by the same letters are not statistically different (p<0.01) ) based on Duncan's multiple range test

) متـر سـانتی 9/9(و قطري ) مترسانتی175(بیشترین رشد طولی 
. مربوط به پوشش خاك اره مرطوب در هـر دو درصـد گیرایـی بودنـد    

پیوند گردو را محلدرجاذبسوپر، استفاده از)1(پیش از این افشاري 
بود و بر اساس نتایج این تحقیق افـزودن  موفقیت آمیز گزارش نکرده

پنبه بهداشتی نیز سبب بهبود کارایی سـوپرجاذب نگردیـد و بنـابراین    
تالش براي یافتن یک پوشش مناسب جایگزین خاك اره می بایسـت  

.ادامه یابد
مقایسات میانگین اثرات متقابل پیوند و نوع پوشش نیز نشـان داد  

روزه مربـوط بـه پیونـد    45ر مرحله که بیشترین درصد گیرایی پیوند د
و در مرحله نهایی مربوط به پیونـد زینـی بـا    ) درصد3/83(اسکنه اي 

می باشد و بـا بقیـه تیمارهـا اخـتالف     ) درصد0/90(پوشش خاك اره 
ترین رشد طولی پیونـدك  با این حال بیش). 3جدول (معنی داري دارند 

یکـی  . اك اره استمربوط به پیوند تاجی با پوشش خ) مترسانتی220(

هاي پیونـدي در مقایسـه بـا    از پدیده هاي جالب رشد طولی زیاد نهال
هـاي پیونـدي   شود نهالباشد که سبب میهاي دست نخورده مینهال

.تر شوندنسبت به سرماي پاییزه و زمستانه حساس
کمتـرین می توان پی بـرد کـه  3و 2همچنین با توجه به جدول 

پوشـش پیونـد زینـی بـا   بهمربوط)درصد33/3(درصد گیرایی نهایی 
+سـوپر جـاذب   پوششاي بااسکنهپیوندومرطوبپنبه+سوپرجاذب

التیـام باگیراییدلیل. باشدمی) درصد33/13(گیرایی بامرطوبپنبه
تـامین دمـاي  بهتوانمیخاك اره را،پوششدرراپیوندمحلباالي

درآمـده بدسـت نتـایج انتومیلذادانستپوششنوعایندرمناسب
و، آوانزاتـو )16و 15(هـاي پینگورونگتینگنتایجباراتحقیقاین

27الی 26را پیوندمحلدربهینهدمايکه) 2(و عاطفی ) 3(عاطفی، 
.دانستمطابقکردنداعالمگرادسانتیدرجه
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هاي گردونهالپیوندكولی و قطري رشد ط،تاثیر متقابل روش پیوند و نوع پوشش بر درصد گیرایی-3جدول 
Table 3- Graft success, scion length and diameter as affected by grafting methods and cover type in walnut

نوع پوشش
Cover Type

نوع پیوند
Graft

Method

روزه45گیرایی 
45 Days -Graft

Success
(%)

گیرایی نهایی
Final Graft Success

(%)

رشد طولی 
پیوندك 

Scion Length
)cm(

رشد قطري 
پیوندك

Scion Diameter
)cm(

خاك اره مرطوب
Moist Sawdust

اسکنه اي
Cleft

83.3 a 73.3 a 174.0 a 10.3 a

تاجی
Bark

60.0 a 63.3 a 220.0 a 11.2 a

زینی
V-shaped

70.0 a 90.0 a 130.0 a 11.6 a

پنبه مرطوب+ ب سوپرجاذ
Superabsorb.

+Cotton

اسکنه اي
Cleft

10.0 b 13.3 b 70.0 b 3.3 b

تاجی
Bark

20.0 b 16.6 b 153.0 b 7.16 b

زینی
V-shape

0.0 b 3.3 b 30.0 b 2.3 b

نمی باشندي دانکنابا استفاده از آزمون چنددامنه(p<0.01)اعداد با حروف مشابه در هر ستون داراي اختالف معنی داري 
Numbers followed by the same letters are not statistically different (p<0.01) ) based on Duncan's multiple range test

در پوشـش  کمتردرصدباگیراییعدمدلیلاستممکنبنابراین
پیونـد ظرفیت بافري پایین آن در محلمرطوب، راپنبه+جاذبسوپر

پوشش خاك اره مرطوب، به عبارت ساده تر، در مقایسه با). 1(انست د
پنبه مرطوب قادر به حفظ دما و رطوبت و تهویه + پوشش سوپرجاذب 

.مناسب در محل پیوند نمی باشد
ازونظیربـوده کـم گـردو پیونـد گیرایـی درموفقیـت میزاناین
ازحتـی وگـردو پیونـد درصدگیراییبارهدرموجودگزارشاتمتوسط
) هات کالوس(رطوبت ودماکنترلهايسیستمدرشدهگزارشمیزان

بـا و)3(آوانزاتـو و عـاطفی   و ) 2(عاطفی در همین راستابیشتر است،
درصـد 83بـه شـده کنتـرل اتاقـک درهات کالوسروشازاستفاده
کـه آنجـائی از. بودنـد یافتـه دسـت گـردو پیونـد گیراییدرموفقیت

گرفتـه انجـام پیونـد سـایر بـا زمانهمخاك ارهوششپباپیوندهاي
شرایطپیوند توانسته باشدمحلدرخاك ارهوجوداست، ممکن است

فـراهم کالوس و در نتیجه جوش خـوردن پیونـد  رشدبرايرامطلوب
درخـاك اره بـا پیونـد محـل موقـت پوششمثبتتاثیر. نموده باشد

بـه خاصـیت بـافري    نخستهدرجدرتوانمیراپیوندگیراییافزایش
آمـدن وجـود بـه ازجلـوگیري وخـام شیرهجذبیاالي خاك اره در

کـالوس تشـکیل بهبـود نتیجهدروپیوندمحلدرغیر هوازيشرایط
). 13(داد نسبت

خسـارت  درصـد تحقیـق، کمتـرین  دوم ایـن قسـمت نتایجطبق
اسـت بیشـترین  اياسـکنه پیونـد بهمربوط) درصد5/17(سرمازدگی 

آنازپسواستتاجیپیوندبهمربوط) درصد16/24(خسارت درصد

به عالوه نتـایج تجزیـه بافـت    .است) درصد20(زینی پیوندبهمربوط
دربور،ورويکلسیم،عناصرمقداربیشترینپیوندك نیز نشان داد که

که با . )4جدول (باشد میاياسکنهبافت پیوندك هاي حاصل از پیوند
بـیش از ایـن   . قیقات انجام شده در این زمینـه همسـو اسـت   نتایج تح

گزارش شده بوده که در مناطق سردسـیر پیونـدهاي جوانـه تابسـتانه     
ولـی در  . گردو بدلیل عدم چوبی شدن کافی مستعد سرمازدگی هستند

پیوند هاي شاخه بدلیل چوبی شدن کافی بافت هاي پیونـدك قبـل از   
.سایر پیوند ها استخواب میزان سرمازدگی پایین تر از 

اسـکنه پیونددرکمترسرمازدگیعلتکهشودمیاستنباطچنین
کاهش نسبی رشد رویشی در ایـن پیونـد و امکـان خشـبی     بهمربوط

افـزایش نسـبت کلسـیم بـه     .باشـد مـی شدن بافت ها به اندازه کافی
نیتروژن نیز می تواند دلیل دیگري براي کاهش خسـارت سـرمازدگی   

هاي پیوندي محلول پاشی نهال). 19(ا رشد متعادل باشد در نهالهاي ب
4/29در مقابـل  6/11(داردر مقایسه بـا شـاهد سـبب کـاهش معنـی     

همچنین در اثر محلول پاشی .هاي سرمازده گردیدنهالدرصد) درصد
دار این عناصر در سبب افزایش معنیعناصرکلسیم، روي و بورغلظت 

کلسـیم گزارش شده اسـت کـه  ).5جدول (بافت هاي پیوندك گردید
هـاي آنـزیم برابـر دررادیـواره اي،یاختـه دیـواره اسـتحکام برافزون
ي القاي مقاومت به سـرما  کند و زمینه را برامیمحافظتکنندهتجزیه

دیوارهغشايحفظدرمهمیبسیارنقشنیزبورعنصر.کندفراهم می
ین پتاسیم و فسفات در دارد و در افزایش فعالیت ناقلگیاهیهايسلول

).19و 18، 17(ریشه تاثیر می گذارد
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هاي گردونهالتاثیر روش پیوند بر سرمازدگی و غلظت عناصر بافت هاي پیوندك -4جدول 
Table 4-Effect of grafting method on frost damage and mineral content of scion tissues in walnut

نوع پیوند
Grafting

سرمازدگی
Frost Damage

(%)

Ca
(%)

Zn
ppm

B
ppm

اياسکنه
Cleft

17.5 b 1.60 a 53.51 a 44.90 a

تاجی
Bark

24.6 a 1.56 b 52.20 b 43.37 b

زینی
V-shaped

20.0 b 1.57 b 50.73 c 42.85 b

باشندنمیاي دانکنده از آزمون چنددامنهبا استفا(p<0.01)داري اعداد با حروف مشابه در هر ستون داراي اختالف معنی
Numbers followed by the same letters are not statistically different (p<0.01) ) based on Duncan's multiple range test

درکلسـیم وبور، رويبراساس نتایج این تحقیق بیشترین میزان
ازدگی در ایـن نـوع پیونـد    سـرم درصـد باکمترینبودهاياسکنهپیوند

تاثیر متقابل محلولپاشی با روش پیوند بـر سـرمازدگی   . باشدمیمرتبط

ـ ها و میزان عناصر بافتنهال طـوري  ههاي پیوندك معنی دار گردید، ب
که پیوند اسکنه اي محلولپاشی شده بیشترین مقدار عناصر و کمتـرین  

).1شکل(خسارت سرمازدگی را نشان داد 

هاي گردونهالهاي پیوندك محلول پاشی بر سرمازدگی و غلظت عناصر بافتتاثیر-5جدول 
Table 5-Effect of spraying on frost damage and mineral content of scion tissues in walnut

محلول پاشی
Spraying

سرمازدگی
Frost Damage

(%)

Ca
(%)

Zn
ppm

B
ppm

شده
Sprayed

11.66 a 1.65 a 44.92 a 54.68 a

نشده
Control

29.44 b 1.50 b 42.53 b 49.63 b

باشندنمیاي دانکنبا استفاده از آزمون چنددامنه(p<0.01)داري اعداد با حروف مشابه در هر ستون داراي اختالف معنی
Numbers followed by the same letters are not statistically different (p<0.01) ) based on Duncan's multiple range test

پاشـی  اسکنه محلـول پیوندهايدرکمترسرمازگیهمچنین علت
کاهش نسبی رشد، افزایش رشد متعادل پیوندك،قدرتعالوه برشده

در مقایسه پیونـد  . باشدپاشی میها در اثر محلولنسبی کلسیم در بافت
سبب کاهش غلظت کلسیم در بافت ها با تحریک رشد رویشی، تاجی

پس از نیتروژن از پرمصرف کلسیمثابت شده است که عنصر. شودمی
ترن عناصر غذایی در گیاهان است و عالوه بر نقش استحکام بخشی 

ترین عنصر در سیستم پیـام  در سطح سلولی و کل گیاه به عنوان مهم
و 17، 4(شـود  رسانی در مواجهه با تنش هاي محیطی محسـوب مـی  

برابـر دررادیـواره اي،یاختـه دیـواره اسـتحکام برافزونکلسیم. )19
نقـش نیـز بـور عنصـر ). 17(کند میمحافظتکنندهتجزیههايآنزیم
گیـاهی و افـزایش   هـاي سـلول دیـواره غشـاي حفظدرمهمیبسیار

مصـرف بـدلیل امـروزه ). 18(دارد فعالیت نـاقلین پتاسـیم و فسـفات   

طـرف ازوطـرف یـک ازو یا فسفاته درباغاتاورهيکودهانامتعادل
ها باغاینهايخاكدرآلیموادکمبودوآهکمیزانبودنباالدیگر

وبـور نظیـر مصـرف کمعناصرکمبودها،و بی کربناته بودن آب چاه
بـه آهکـی هـاي خـاك درشدنتثبیتدلیلبهکلسیمکمبودوروي

گیري کلی براي افـزایش درصـد   به عنوان نتیجه. شودمیدیدهشدت
اي و تاجی پوشش محل گیرایی پیوندهاي شاخه از قبیل زینی، اسکنه

هـا محلـول   پیوند با خاك اره و براي کاهش خسارت سرمازدگی نهـال 
ادامـه تحقیقـات بـراي    . گـردد پاشی کلسیم، روي و بـور توصـیه مـی   

جایگزینی خاك اره و نیـز بهبـود کمـی و کیفـی تولیـد نهـال گـردو       
بـراي کـاهش خسـارت سـرما و     (اي هـاي گلخانـه  بخصوص سیسـتم 

.گرددتوصیه می) افزایش گیرایی پیوند
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نهال ها درخسارت سرمازدگی سرشاخهمیزانبر غلظت عناصر معدنی در بافت هاي پیوندك وپاشیمحلول×پیوندروشمتقابلاثر- 1شکل 
پیوندي گردو

باشندنمیاي دانکنبا استفاده از آزمون چنددامنه(p<0.01)داري راي اختالف معنیحروف مشابه در هر ستون دا
Figure 1- Effet of graft method ×mineralspraying on mineral contents of sion tissues and frost damage on walnut shoot tips

Columns followed by the same letters are not statistically different (p<0.01) based on Duncan's multiple range test.
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