علوم و فناوری پسته سال  2شماره )1395( 4
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چکيده
پسته یکی از مهمترین محصوالت باغی ایران میباشد که از طریق روشهای مختلف کوپیوند بر روی پایههای دانهالی
تکثیر میشود .انتخاب روش کوپیوند یکی از مهمترین موارد درگیرایی پیوند در پسته میباشد .لذا بهمنظور مطالعه نوع پیوند
و ارتفاع محل پیوند برگیرایی و رشد رویشی پسته رقم اوحدی ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی طی
طول دو سال متوالی در یک باغ واقع در شهرستان ابرکوه از استان یزد به اجرا در آمد .فاکتورها شامل ارتفاع محل پیوند در
سه سطح ( 30 ،20و  40سانتی متر از سطح زمین) و فاکتور نوع پیوند در دو سطح پیوند (شکمی و لولهای) با  12تکرار
(دانهال) و هر تکرار شامل  3نمونه (شاخه پیوند شده) بود .پارامتر گیرایی در سال اول و پارامترهایهای رویشی در سال اول
و دوم مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بیشترین درصد گیرایی با روش پیوند لولهای حاصل شد .در پیوند لولهای
ارتفاع پیوند تأثیر معنیداری بر شاخصهای رشدی نداشت در صورتی که در پیوند شکمی بیشترین درصد گیرایی و شاخص-
های رشدی در دانهالهای پیوند شده در ارتفاع  20سانتیمتر حاصل شد.
واژگان کليدی :کوپیوند شکمی ،کوپیوند لولهای ،دانهال

 1استاد گروه علوم باغبانی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،ایران
 2دانشجوی سابق کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ،ایران.
* ایمیل نویسنده مسئولhrkarimi 2017 @gmail.com :
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مقدمه
درختان چوبی اغلب به دلیل هتروزیگوسیتی باال و دوره نونهالی طوالنی از طریق بذر تکثیر نمیشوند و بیشتر بهوسیله تکثیر
رویشیییی از طریق قلمه ،پیوند و کشیییت بافت تکثیر میشیییوند .پسیییته بهدلیل عدم یکنواختی در دانهالهای تولیدی آن و
همچنین تولید درصیییدی قابل توجهی از دانهالهای نر و دوره نونهالی طوالنی از طریق بذر تکثیر نمیشیییود و روش تجاری
تکثیر آن پیوند بر روی پایههای بذری رایج میباشییید .بهطور کلی در کشیییورهای مدیترانه و آمریکا از  5پایه ،تربیبنتوس،
آتالنتیکا ،اینتگریما UCB1 ،و  PGIIبرای پسته استفاده می شود و در ایران بیشتر از دانهالهای ارقامی مثل بادامی ریز زرند،
قزوینی و سرخس و به میزان خیلی کمی از پایه بنه بهعنوان پایه برای پ سته ا ستفاده می شود ( .)2 ،3بهطوریکه گزارشها
حاکی از آن ا ست که در حدود  98در صد باغات پ سته ک شور بر روی پایههای متعلق به گونه ورا (  )Pistacia vera L.و در
حدود  2در صد بر روی پایه بنه پیوند می شود ( .)2برا ساس گزارشهای موجود تمام ارقام پ سته به قارچ فیتوفترا ح ساس
میباشند اما بادامی ریز زرند نسبت به سایر ارقام حساسیت کمتری به این بیماری نشان میدهد .همچنین این پایه نسبت
به پایه سرخس و بنه به شوری حساستر میباشد ( .)4 ،7اگرچه در سایر نقاط دنیا عالوه بر پیوند لولهای و شکمی از روش
پیوند تکهای برای تکثیر پسته استفاده می شود ( )3ولی تنها روشهای پیوند رایج در ایران روشهای پیوند شکمی و لولهای
میبا شد که ب سته به منطقه ،هر دو روش پیوند و یا گاهاً یکی از آنها ا ستفاده می شود .عالوه بر این ارتفاع محل پیوند بین
باغداران پ سته متفاوت میبا شد و تا اندازهای سلیقهای صورت میگیرد .گزار شات قبلی حاکی از آن ا ست که ارتفاع محل
پیوند بر رشد بعدی پیوندک تأثیر گذار میباشد .در پژوهشی کومار و آناندا ( )16ضمن برر سی سه ارتفاع پیوندی  20 ،15و
 25سانتیمتر از طوقه دانهالهای سیب زینتی به عنوان پایه بر گیرایی و ر شد بعدی ارقام رد ا سپار و ویل ا سپار به عنوان
پیوندک گزارش دادند که ارتفاع محل پیوند بر درصد گیرایی و شاخصهای رشدی پیوندک تأثیر دارد بهطوری که ماکزیمم
طول و قطر شاخ ساره ،تعداد برگ و حجم تاج با پیوندکهایی که در ارتفاع  15سانتیمتری پایه پیوند شده بودند ،حا صل
شییید .در پژوهی دیگری جانن ثاری و جعفرپور ( )10تأثیر زمان پیوند (تیرماه و شیییهریورماه) ،ارت فاع پیوند ( 10و 15
سانتیمتر) و دو روش پیوند شکمی (پیوندک بههمراه چوب درونی و بدون چوب درونی) را در یک رقم زردآلو محلی بر روی
پایه آلو بررسییی کردند و گزارش دادند که بیشییترین طول و قطر شییاخسییاره ،تعداد میانگره و کلروفیل برگ پیوندک زمانی
حا صل می شود که از پیوند بدون چوب درونی ا ستفاده شود و عمل پیوند در ارتفاع  10سانتیمتری در تیرماه صورت گیرد.
عالوه بر آن در پژوهیهای چندی گزارش شده است که ارتفاع پیوند بر قدرت رشد پیوندک و مقاومت پیوندک به بیمارهای
2

علوم و فناوری پسته سال  2شماره )1395( 4

فیتوفترا و شانکر باکتریایی در هستهداران تأثیر گذار میباشد ( .)16 ،17در پژوهشی سیلر و همکاران ( )17تأثیر پایه (هلوی
الول ،میروبالن  ) 20cو ارتفاع پیوند ( 50 ،15و  90سییانتیمتر) را بر قدرت رشیید آلوی فرانسییوی و مقاومت آن به شییانکر
باکتریایی بررسییی کردند و گزارش دادند که قدرت رشیید و مقاومت به شییانکر باکتریایی تحت تأثیر نوع پایه ،ارتفاع پیوند و
برهمکنی آنها واقع می شود بهطوری که بی شترین قدرت ر شد با پایه میروبالن  20cدر باالترین ارتفاع پیوند بد ست آمد .با
توجه به اینکه پسته جز آن دسته از درختان میوهای میباشد که دارای بلوغ رویشی نسبتاً طوالنی میباشد و این دوره تحت
تأثیر نوع پایه و شرایط ر شدی میبا شد .در پژوهیهای صورت گرفته گزارش شده ا ست که ا ستفاده از پایه اینتگریما دوره
بلوغ رویشی را کوتاهتر کرده و باعث تسریع در شروع باردهی میگردد ،در صورتیکه پایه آتالنتیکا نسبت به اینتگریما سبب
تاخیر در باردهی میگردد ( .)3با توجه به اینکه پایه غالب باغهای پسته کشور در حال حاضر گونه ورا میباشد ( )3و شروع
باردهی ارقام پ سته بر روی این پایه ن سبتاً طوالنی میبا شد بنابراین بکار بردن روشهایی که سبب ت سریع در ت شکیل تاج
اصییلی درخت و شییروع باردهی گردد ،دارای اهمیت میباشیید .با توجه به اینکه تاکنون اطالعات جامعی در خصییو

تأثیر

مقایسییه روشهایی رایج پیوند پسییته در ایران و تأثیر ارتفاع پیوند بر گیرایی و رشیید بعدی پیوندک صییورت نگرفته اسییت
پژوهی حا ضر بهمنظور برر سی تأثیر روش پیوند و ارتفاع محل پیوند بر گیرایی و ر شد بعدی پیوندک پ سته رقم اوحدی بر
روی پایه بادامی ریز زرند صورت پذیرفت.

مواد و روشها
این پژوهی در اوایل خرداد ماه بر روی دانهالهای رقم بادامی ریز زرند به عنوان پایه که سه سال قبل کشت شده بودند
در باغی واقع در شهر ستان ابرکوه در ا ستان یزد صورت گرفت .آزمایی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل ت صادفی به
اجرا درآمد .فاکتورها شییامل ارتفاع در سییه سییطح شییامل  30 ،20و  40سییانتیمتر و فاکتور روش پیوند در دو سییطح پیوند
شکمی و پیوند لولهای بود .پیوندک از شاخسارههای حاصل از رشد سال جاری رقم اوحدی از باغات منطقه فوق تهیه گردید
و مورد استفاده واقع شد .در سال اول صفاتی مثل درصد گیرایی ،ارتفاع شاخساره حاصل از رشد پیوندک ،تعداد برگ ،قطر
شاخ ساره در محل پیوند و سطح برگ و در سال دوم تمام صفات مطابق سال اول مورد ارزیابی قرار گرفت .در صد گیرایی
پس از  2هفته از زمان پیوند روی  36پیوندک پیوند شییده در هر تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت .سییطح برگ با اسییتفاده از
دستگاه اندازهگیری سطح برگ ( )Leaf Area Meter-C1-202,USAمورد سنجی قرار گرفت .ارتفاع با استفاده از خطکی و
قطر ساقه به و سیله کولیس در  2سانتیمتری محل پیوند بر ا ساس سانتیمتر اندازهگیری شد .آزمایی به صورت فاکتوریل
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در قالب بلوک کامل ت صادفی با  12تکرار (دانهال) و هر تکرار دارای  3نمونه ( شاخه پیوند شده) مورد ارزیابی قرار گرفت .در
پایان تجزیه دادهها با نرم افزار  SASو میانگینها براساس آزمون چند دامنهایی دانکن مقایسه گردید.

نتایج
درصد گيرایی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد گیرایی تحت تأثیر روش پیوند ،ارتفاع محل پیوند و برهمکنی آن دو واقع شد.
به طوری که باالترین درصیید گیرایی ( )98/51با پیوند لولهای و به لحاظ ارتفاع محل پیوند در ارتفاع  20سییانتیمتری طوقه
حاصیییل شییید .برهمکنی روش پیوند و ارتفاع محل پیوند نشیییان داد که بین روش پیوند شیییکمی و لولهای در ارتفاع 20
سانتیمتری بهلحاظ در صد گیرایی تفاوت معنیداری وجود ندارد در صورتی که پیوند در ارتفاع  30و  40سانتیمتری پیوند
لولهای ن سبت به پیوند شکمی در صد گیرایی باالتری دا شت که این تفاوت در سطح  5در صد آزمون دانکن معنیدار بود.
بهطورکلی در بررسی ارتفاع پیوند ،پیوند لولهای نسبت به شکمی دارای درصد گیرایی باالتری بود (جدول .)1
پارامترهای رویشی
طول شاخساره پيوندی
نتایج تجزیه واریانس نشییان داد که ارتفاع شییاخسییاره پیوندی در سییال اول تحت تأثیر ارتفاع محل پیوند ،روش پیوند و
برهمکنی ارتفاع و روش پیوند واقع شد در صورتی که در سال دوم فقط تحت تأثیر ارتفاع پیوند واقع شد .مقایسه میانگین
اثرات ساده نوع پیوند و ارتفاع پیوند در سال اول نشان داد که باالترین ارتفاع شاخساره با پیوند لولهای و در ارتباط با ارتفاع
در ارتفاع پیوند  20سانتیمتری از طوقه حا صل شد اگرچه در این زمینه تفاوت معنیداری بین طول شاخ ساره تولیدی در
ارتفاع پیوندی  30و  40سانتیمتری مشاهده نشد (جدول  .)1نتایج برهمکنی روش پیوند و ارتفاع پیوند در سال اول نشان
داد در ارتفاع پیوند  20سانتیمتری بین دو روش پیوند شکمی و لولهای در ارتباط با طول شاخساره تفاوت معنیداری وجود
ندارد در صورتیکه در ارتفاع پیوند  30و  40سانتیمتری باالترین طول شاخ ساره با روش پیوند لولهای م شاهده شد که با
پیوند شکمی تفاوت معنیداری دا شت (جدول  .)2نتایج مقای سه میانگینهای سال دوم ن شان داد که تفاوت معنیداری از
لحاظ میزان ر شد شاخ ساره در سال دوم بین دو ارتفاع پیوند  20و  30سانتیمتر و همچنین  30با  40سانتیمتر وجود
ندارد (جدول .)3
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قطر شاخساره پيوندی
براساس نتایج تجزیه واریانس قطر شاخساره در سال اول تحت تأثیر ارتفاع محل پیوند و برهمکنی ارتفاع و روش پیوند
و در سال دوم فقط تحت تأثیر ارتفاع محل پیوند قرار گرفت .در هر دو سال بی شترین قطر شاخ ساره در پیوندهایی که در
ارتفاع  20سانتیمتر زده شده بودند حاصل شد اگرچه در سال اول از لحاظ قطر بین ارتفاع پیوند  20و  30سانتیمتر تفاوت
معنیداری م شاهده شد (جدول  )1ولی در سال دوم این تفاوت معنیداری نبود و قطر شاخ ساره در هر دو ارتفاع از لحاظ
آماری تفاوت نداشتند ( جدول  .)2مقایسه میانگینهای برهمکنی ارتفاع پیوند و روش پیوند بر قطر شاخساره در سال اول
ن شان داد که در ارتفاع پیوند  20سانتیمتری از لحاظ قطر شاخ ساره تفاوت معنیداری بین دو روش پیوند شکمی و لولهای
تفاوت معنیداری وجود ندارد درصورتی که در دو ارتفاع پیوند دیگر روش پیوند لولهای دارای قطر شاخساره بیشتری نسبت
به پیوند شکمی بود که این تفاوت در سطح  5درصد آزمون دانکن معنیدار بود (جدول .)3
تعداد برگ
براسیییاس نتایج تجزیه واریانس تأثیر روش پیوند ،ارتفاع و برهمکنی روش پیوند و ارتفاع بر تعداد برگ در سیییال اول
معنیدار بود در صورتیکه در سال دوم فقط اثر ارتفاع بر تعداد برگ معنیدار گردید .برا ساس نتایج مقای سه میانگین در هر
دو سال بیشترین تعداد برگ در شاخساره با ارتفاع پیوند  20سانتیمتر حاصل شد اگرچه در سال اول بین ارتفاع  30و  40و
در سییال دوم بین  20و  30تفاوت معنیداری در ارتباط با تعداد برگ مشییاهده نشیید (جداول  1و .)2نتایج برهمکنی روش
پیوند و ارتفاع ن شان داد که در هر سه ارتفاع مورد برر سی بی شترین تعداد برگ با پیوند لولهای حا صل شد اگرچه در ارتفاع
 20سانتیمتری بین دو روش پیوند تفاوت معنیداری مشاهده نشد (جدول .)3
سطح برگ
نتایج حا صل از تجزیه واریانس ن شان داد که سطح برگ در سال اول تحت تأثیر روش پیوند ،ارتفاع پیوند و برهمکنی
آن دو واقع شد در صورتی که در سال دوم تحت تأثیر هیچ کدام از تیمارها واقع ن شد .بی شترین سطح برگ در ارتفاع پیوند
 20سانتیمتر م شاهده شد اگرچه در این زمینه بین ارتفاع  30و  40تفاوت معنیداری م شاهده ن شد .همچنین در ارتباط با
روش پیوند بیشترین سطح برگ با روش پیوند لولهای حاصل شد (جدول  .)1نتایج برهمکنی ارتفاع و روش پیوند نشان داد
که بیشییترین سییطح برگ در ارتفاع پیوندی  30و  40سییانتیمتری با روش پیوند لولهای حاصییل شیید و در ارتفاع پیوند 20
سانتیمتری بین دو روش پیوند تفاوت معنیداری وجود ندارد (جدول .)3
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جدول  -1تأثير ارتفاع و روش پيوند بر درصد گيرایی و شاخصهای رشدی پيوندک اوحدی بر روی دانهالهای
بادامی ریز زرند در سال اول پژوهش
نوع تیمار
ارتفاع محل پیوند (سانتیمتر)

روش پیوند

20
30
40
شکمی
لولهای

درصد
گیرایی

ارتفاع شاخساره
(سانتیمتر)

قطر شاخساره
(میلیمتر)

تعداد
برگ

سطح برگ
(سانتیمترمربع)

95/83 a
83/22 b
88/19 ab
79/64 b
98/51 a

25/08 a
22/18 b
23/67 ab
21/41 b
25/78 a

38/50 a
33/66 b
35/67 ab
32/33 a
39/56 a

10/40 a
9/07 b
9/61 ab
8/75 b
11/60 a

47/63 a
41/57 b
44/09 ab
39/91 b
48/95 a

در هر ستون اعداد فاقد حروف مشترک دارای اختالف معنیدار در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشند.

جدول  -2برهمکنش ارتفاع محل پيوند و روش پيوند بر شاخصهای رشدی پيوندک اوحدی بر روی دانهالهای
بادامی ریز زرند در سال اول پژوهش
ارتفاع محل پیوند
(سانتیمتر)

روش پیوند

درصد گیرایی

ارتفاع شاخساره
(سانتیمتر)

قطر شاخساره
(میلیمتر)

تعداد برگ

سطح برگ
(سانتیمترمربع)

20

شکمی

94/44 a

24/86 ab

38/03 a

10/27 a

47/04 a

لولهای

97/21 a

25/30 a

38/97 a

10/46 a

48/21 a

شکمی

66/45 b

18/11 c

27/17 b

7/50 b

33/47 b

لولهای

100/00 a

26/25 a

40/14 a

10/80 a

49/67 a

شکمی

78/04 b

21/26 bc

31/78 b

8/60 b

39/23 b

لولهای

98/33 a

26/09 a

39/56 a

10/60 a

48/96 a

30
40

در هر ستون اعداد فاقد حروف مشترک دارای اختالف معنیدار در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشند.

جدول  -3تأثير ارتفاع بر شاخصهای رشدی پيوندک اوحدی بر روی دانهالهای بادامی ریز زرند در سال دوم پژوهش
ارتفاع محل پیوند
(سانتیمتر)

ارتفاع شاخساره جاری
(سانتیمتر)

قطر پایین شاخساره جاری
(میلیمتر)

تعداد برگ

سطح برگ
(سانتیمترمربع)

20
30
40

23/54 a
19/66 ab
10/03 b

11/12 a
10/55 a
8/46 b

15/50 a
15/24 a
11/22 b

51/00 a
48/46 a
46/92 a

در هر ستون اعداد فاقد حروف مشترک دارای اختالف معنیدار در سطح  5درصد آزمون دانکن میباشند.
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بحث
در پژوهی های پیشین گزارش شده است که موفقیت پیوند در پسته بستگی به عوامل محیطی (درجه حرارت ،رطوبت و
اک سیژن کافی در محل پیوند) ،فعالیت پایه و قطر پایه دارد و گزار شی در ارتباط با تأثیر ارتفاع منت شر ن شده ا ست .پژوهی
حا ضر ن شان داد که بی شترین در صد گیرایی در ارتفاع پیوندی  20سانتیمتری حا صل شد که میتواند در ارتباط با دریافت
آب و مواد غذایی بهتر پیوندک و همچنین وجود میکروکلیمای مسیییاعدتر بهدلیل نزدیک بودن به سیییطح خاک در اطراف
پیوندک باشیید .وجود شییرایط محیطی مناسییب در تشییکیل بافت پینه و جوش خوردن پایه و پیوندک تأثیر زیادی دارد .در
دماهای پایین و یا باالتر از حد معین ،ت شکیل بافت پینه کاهی مییابد .دامنه ت شکیل بافت پینه بین دمای  4الی  32درجه
سل سیوس بوده و دمای بهینه  21-24درجه سل سیوس میبا شد .دمای باال موجب تولید بافت پینه نرم می شود و موفقیت
پیوند را در اواخر بهار که هوا گرم میشییود ،کاهی میدهد ( .)11با توجه به اینکه محل اجرای پژوهی فوق در شییهرسییتان
ابرکوه با آب و هوای خ شک میبا شد انجام پیوند در ارتفاع  20سانتیمتر طوقه باعث می شود که محل پیوند به سطح زمین
نزدیکتر باشیید و بهدلیل پوشییی موجود در باغ کمتر تحت تأثیر بادهای گرم و خشییک در منطقه قرار گیرد .نتایج پژوهی
حا ضر ن شان داد که روش پیوند بر گیرایی پیوند تأثیر گذار ا ست بهطوری که بی شترین گیرایی پیوند در روش پیوند لولهای
م شاهده شد که با پیوند شکمی تفاوت معنیداری دا شت که آن میتواند بهدلیل ات صال بی شتر پایه و پیوندک در این روش
باشییید .نتایج فوق با گزارش نوروزی و همکاران ( )5بر روی انار مبنی بر تأثیر روش پیوند در گیرایی پیوند مطابقت دارد
ایشییان ضییمن بررسییی دو روش پیوند لولهای و شییکمی در تکثیر دو رقم انار خفر و رباب نی ریز گزارش کردند که باالترین
درصیید گیرایی و میزان گیاهان باقی مانده مربوط به پیوند لولهای میباشیید .پژوهشییگران مراحل جوش خوردن یک پیوند را
شامل ،تماس منا سب الیههای زاینده پایه و پیوندک با حداکثر ا شتراک ،ت شکیل پینه و بهدنبال آن پل پینهای و الیه زاینده
جدید و نهایتاً ت شکیل اتصاالت آوندی جدید میدانند ( .)12به نظر میرسد در پژوهی فوق دلیل گیرایی باالتر پیوند لولهای
ن سبت به پیوند شکمی تماس بی شتر الیه زاینده پایه و پیوندک در پیوند لولهای ن سبت به پیوند شکمی با شد .در پژوهی
فوق ،نتایج برهمکنی روش پیوند و ارتفاع محل پیوند بر گیرایی پیوند نشیییان داد که در روش پیوند لولهای بین ارتفاعهای
محل پیوند  30 ،20و  40تفاوت معنیداری مشاهده نشد در صورتیکه در پیوند شکمی در ارتفاع های  30و  40سانتیمتر
درصد گیرایی کمتر از  20سانتیمتر بود که آن بهدلیل کاهی قطر پایه و بیشتر قرار گرفتن پیوندک در معرض بادهای گرم
و خ شک منطقه میبا شد .نتایج پژوهی حا ضر مبنی بر تأثیر ارتفاع پیوند بر در صد گیرایی و شاخصهای ر شدی با نتایج
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جاننثاری و جعفرپور ( )10بر روی زردآلو و ابوطالبی و همکاران ( )1بر روی کنار هندی مطابقت دارد .ابوطالبی و همکاران
( )1در پژوه شی ،تأثیر دو ارتفاع پیوند 20و  30سانتیمتر از طوقه و تعداد جوانه و زمان قطع کردن باالی محل پیوند را در
سه ژنوتیپ کنار هندی بر درصد گیرایی در پیوند شکمی بررسی کردند و گزارش دادند که بیشترین گیرایی پیوند در ارتفاع
 20سانتیمتری طوقه حاصل می شود .نتایج حاصل از ارتفاع پیوند و همچنین نوع پیوند بر شاخصهای اندازه گیری شده در
سال اول ن شان داد که بی شترین شاخصهای ر شدی بد ست آمده بهترتیب در ارتفاع  20سانتیمتری و روش پیوند لولهای
حا صل شد که دلیل آن میتواند به خاطر ات صال آوندی قویتر در پیوند لولهای ن سبت به پیوند شکمی و همچنین هدایت
هیدرولیکی بی شتر در ارتفاع  20سانتیمتری ن سبت به ارتفاعهای  30و  40با شد ( .)6در چندین پژوهیگزارش شده ا ست
که وجود پیوندگاه در گیاهان پیوندی بر رشد رویشی شاخساره از طریق محدود کردن حرکت آب و مواد غذایی و هورمونها
(بویژه سیییایتوکینینها) تأثیر گذار اسیییت ( 8 ،1و  .)12در پژوهشیییی اتکینسیییون و همکاران ( )6گزارش کردند که هدایت
هیدرولیکی ری شه و پیوندگاه در سیبهای پیوند شده روی پایههای نیمه پرر شد سیب بی شتر از پایههای پاکوتاه میبا شد.
همچنین باواریسکو و الویسو ( )8گزارش کردند که وجود پیوندگاه حتی در حالت خودپیوندی در انگور سبب کاهی هدایت
هیدرولیکی در محل پیوندگاه میباشد .نتایج پژوهی فوق در راستای نتایج کومار و آناندا ( )15بر روی سیب و مغایر با نتایج
ابوطالبی و همکاران ( )1بر روی کنار هندی میبا شد .کومار و آناندا ( )15ضمن مطالعه روشهای کوپیوند لولهای ،شکمی،
ترا شهای و چو پیوند زبانهای در ارتفاع  20 ،15و  25سانتیمتر پایه بر شاخصهای ر شدی ارقام سیخکدار سیب گزارش
کردند باالترین شاخصهای رشدی ارقام سیب مورد مطالعه در ارتفاع پیوند  15سانتیمتر حاصل شد در صورتی که ابوطالبی
و همکاران ( )1گزارش کردند که گیاهان پیوند شده کنار هندی در ارتفاع  30سانتیمتری ر شد روی شی بی شتری ن سبت به
ارتفاع  20سانتیمتری دارند .نتایج سال دوم نشان داد که اختالف معنیداری بین روش پیوند در ارتباط صفات رویشی مورد
بررسییی وجود ندارد که آن بهدلیل اتصییال کامل ارتباط پیوندی در دو روش پیوند میباشیید .در گزارش مشییابهای نوروزی و
همکاران ( )5بر روی انار گزارش کردند که بعد از  180روز پس از پیوند بیشییترین میزان پارامترهای رویشییی همانند طول،
قطر ،تعداد گره ،طول میانگره و تعداد برگ شاخ ساره پیوندی حا صل می شود که این بهدلیل ات صال کامل سی ستم آوندی
پیوندک میبا شد .همچنین نتایج تأثیر ارتفاع پیوند بر شاخصهای ر شدی در سال دوم ن شان داد اگرچه در سال اول بین
ارتفاع پیوند  20با  30و  40تفاوت معنیداری وجود داشیییت اما در سیییال دوم تفاوت معنیداری بین ارتفاع پیوند  20و 30
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مشاهده نشد و به نظر میرسد که تأثیر ارتفاع در رشد پیوندک در سالهای اول مشهود است و با گذشت زمان و رشد بیشتر
گیاه پیوندی برطرف میشود.
نتيجهگيری کلی
از آنجایی که پیوند لولهای از رایجترین روشهای پیوند پسته میباشد ولی تاکنون مطالعه علمی جامعی در زمینه ارزیابی
این دو روش پیوند صییورت نگرفته اسییت نتایج پژوهی حاضییر نشییان داد که از لحاظ درصیید گیرایی ،پیوند لولهای بر پیوند
شکمی برتری دارد و ارتفاع محل پیوند در این پیوند لولهای بر درصد گیرایی و شاخصهای رشدی اولیه تأثیرگذار نمیباشد.
در صورتیکه در پیوند شکمی ارتفاع پیوند بر گیرایی پیوند و شاخصهای ر شدی پیوندک تأثیرگذار میبا شد بهطوری که در
این روش پیوند بهترین ارتفاع پیوند  20سانتیمتر میباشد.
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Effect of Height and Budding Method on Grafting Success and Vegetative
Parameters of Pistachio cv. ‘Owhadi’
Hamid Reza Karimi1, Yosof Rafei2
Abstract
Pistachio is the most important horticultural crop in Iran that it is propagated using different budding
methods. Selection of budding method is the most important in the propagation of pistachio trees. In order to
study of the effect of height and budding method on bud success and vegetative growth of pistachio cv ‘Owhadi’
an experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design during successive years in an
orchard that located in Abarkooh, Yazd province. The factors included height in three levels (20, 30 and 40 cm
of ground level) and budding method in two levels (shield budding and tube budding) with 12 replications
(seedling) and 3 samples (budded shoot) each replication. Bud success was evaluated in the first year and
vegetative parameters were evaluated in two years. The results showed that the highest bud success obtained
with tube budding. In tube budding, vegetative parameters were not affected by height whereas in shield method
the highest bud success and vegetative parameters obtained with 20 cm height.
Keywords: Shield budding, Tube budding, Seedling
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