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مقدمه
گردو یکی از محصوالت مهم خشکباري مناطق معتدله می باشد كه از دیر باز مورد توجه باغداران بوده است ولی به
دليل محدودیت هایی كه در توليد نهال هاي پيوندي وجود داشته است اغلب باغ هاي گردوي كشور به صورت
بذري احداث شده اند و در حال حاضر بر اساس آخرین آمارنامه كشاورزي ( )1394مجموع سطح باغ هاي بارور و
غير بارور گردو در كشور بيش از  152هزار هکتار می باشد كه با توجه به ماهيت بذري بودن ،این باغ ها از یک
طرف ميزان عملکرد در واحد سطح بسيار پایينی دارند و از طرف دیگر محصول توليدي داراي تنوع بسيار زیادي از
نظر اندازه ،شکل ،رنگ و سایر خصوصيات ميوه و مغز می باشد .وجود تنوع بسيار زیاد در محصول توليدي كشور
باعث شده است علیرغم این كه ایران یکی از بزرگترین كشورهاي توليد كننده این محصول در دنيا می باشد نه
تنها در بين صادركنندگان این محصول جایگاهی مناسبی را ندارد بلکه ،براي تامين محصول با كيفيت براي مصرف
داخل كشور نيز واردات گستردهاي به صورت قاچاق انجام میگيرد .امروزه با توجه به اصالح و معرفی ارقام تجاري
گردو و دستيابی به تکنيک هاي مختلف پيوند و سرشاخه كاري امکان اصالح و جایگزینی این باغ ها با ارقام
تجاري با كيفيت مطلوب وجود دارد .در این دستورالعمل مراحل برنامه اصالح از طریق سرشاخه كاري در باغ هاي
گردو به تفضيل توضيح داده شده است.
براي موفقيت در تعویض تاج درختان گردو عالوه بر روش پيوندزنی ،باید دقت بسيار زیادي در آماده سازي ،تهيه و
نگهداري پيوندک ،آماده سازي درختان مادري قبل از پيوند و مراقبت هاي پس از پيوند انجام گيرد كه هر كدام از
موارد به طور كامل توضيح داده شده است.
پیوندک
تامين پيوندک مناسب یکی از مهمترین عوامل موثر در سرشاخهكاري موفق درختان گردو میباشد .براي تامين
پيوندک مناسب ،ابتدا باید درختان مادري به طور مطلوب هرس شده و سرشاخههاي جوان توليد شده در زمان
مناسب از درخت برداشت و در شرایط مطلوبی تا زمان انجام پيوند نگهداري شوند كه شرایط و نحوه انجام هر یک
از این موارد در بندهاي مربوطه توضيح داده شده است.
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هرس درختان مادری برای تولید پیوندک

براي تامين پيوندک مورد نياز درختان مادري باید هرس شدید شوند تا شاخههاي با اندازه و قطر مناسب توليد
نمایند .براي وادار كردن درختان مادري جهت انجام رشد رویشی و توليد پيوندک ابتدا درختان مادري از محل
بازوهاي اصلی قطع می شوند كه در این صورت در طول فصل رشد تعداد زیادي شاخه جدید از محل برش توليد
می نماید كه در زمستان سال بعد پس از سرماهاي شدید زمستان (اغلب اسفند ماه) روي هر بازو تعدادي از شاخه
هاي قوي( 5تا  10عدد) را نگه داشته و بقيه شاخهها حذف میگردند .شاخههایی كه روي بازوهاي اصلی نگهداري
شده اند نيز بسته به قدرت رشدي كه دارند از باالي  4تا  5جوانه هرس می شوند .بدین ترتيب در روي هر درخت
اگر  5بازو وجود داشته باشد بسته به سن ،قدرت رشد و شرایط مدیریتی باغ روي هردرخت مادري  100تا 250
جوانه جهت رشد و توليد پيوندک نگهداري می شوند (شکل  .)1این جوانهها در بهار سال بعد رشد كرده و
پيوندک مورد نياز را توليد خواهند كرد كه به طور معمول در روي هر درخت بالغ حدود  500-1250پيوندک
توليد خواهد شد (شکل  .)2در مدیریت درختان براي توليد پيوندک باید دقت شود كودهاي ازته به مقدار كم و در
حد نياز استفاده گردد .استفاده بيش از حد كودهاي ازته باعث رشد بيش از حد شاخه ها خواهد شد كه این شاخهها
اغلب به طور مناسبی چوبی نشده و داراي حفره خالی زیادي در مركز شاخه خواهند بود كه براي استفاده به عنوان
پيوندک مطلوب نمی باشند .برخالف كودهاي ازته ،استفاده از كودهاي پتاسه و فسفره براي افزایش كيفيت شاخه
هاي توليدي تاثير مثبت دارد و توصيه می شود هم از طریق ریشه (مصرف خاكی) در زمستان و هم از طریق محلول
پاشی همراه با كودهاي ریزمغذي چندین نوبت در تابستان استفاده شوند.
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شکل  -1نحوه هرس درختان مادري براي توليد پيوندک

شکل  -2پيوندک توليد شده توسط درختان مادري در پایان فصل رشد
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جمع آوری و نگهداری پیوندک

جمعآوري و نگهداري پيوندک در شرایط مناسب تا زمان پيوند یکی از مهمترین عوامل موثر در ميزان موفقيت
پيوند درختان گردو میباشد .پيوندکهاي مناسب بایستی در زمان مناسب از درخت برداشته و به طور مطلوب تا
زمان پيوند زدن نگهداري شوند .جمع آوري پيوندک ها پس از خزان و تامين نياز سرمایی آنها و همچنين قبل از
فعال شدن شيره نباتی و متورم شدن جوانه قابل انجام میباشد كه به طور طبيعی این كار در اواخر بهمن ماه تا اواسط
اسفند در شرایط كرج و اقليم هاي مشابه انجام میشود .پيوندکهاي انتخابی باید رشد مناسبی داشته و تمام قسمت
هاي مغز آن چوبی شده باشند ،از انتخاب پيوندکهایی كه به طور كامل چوبی نشده و داراي حفره خالی زیادي در
وسط شاخه هستند میبایست اجتناب شود (شکل  .)3قطر مناسب پبوندک ها  10تا  30ميلیمتر می باشد .عالوه بر
این جوانه هاي پيوندکها باید بزرگ و كامالً توسعه یافته باشند.

شکل  -3پيوندک چوبی نشده با حفره خالی زیاد (راست) و پيوند چوبی شده (چپ)
پس از جمع آوري پيوندک باید آن ها را ضدعفونی و بستهبندي نمود .و در سردخانه با دماي  0-2درجهسانتیگراد
نگهداري كرد .در دماهاي باالتر پيوندکها براي مدت زمان كوتاهتري قابل نگهداري خواهند بود ،ولی در دماي
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 0-2درجه تا چهار ماه می توان آنها را نگهداري كرد .براي بسته بندي شاخهها از گونی كنفی استفاده می شود به
طوري كه ابتدا شاخه ها را كنار هم قرار داده (حداكثر  100شاخه) و آنها را در گونی كنفی مرطوب كه قبالً در
محلول قارچ كش خيس شده است ،پيچيده و سپس در داخل پالستيک قرار داده میشوند (شکل  .)4باید توجه
شود كه گونی كنفی آب اضافه اي نداشته و فقط كمی رطوبت داشته باشد .در صورتی كه آب زیادي در گونی
كنفی وجود داشته باشد جوانه هاي پيوندک در اثر خيس شدن بيش از حد پوسيده و از بين خواهند رفت .هم چنين
در زمان بسته بندي پيوندک باید دقت شود كه تبادل رطوبت با بيرون انجام نشده و تا زمان پيوند كامالً مرطوب
بمانند .رطوبت پيوندک مهمترین فاكتور موثر بر تشکيل كالوس و گيرایی پيوند می باشد و همبستگی باالیی بين این
دو عامل وجود دارد .لذا با كاهش ميزان رطوبت پيوندک ،تشکيل و رشد كالوس كاهش یافته و در نتيجه آن ميزان
گيرایی پيوند به شدت افت می یابد .به طور معمول ميزان رطوبت در پيوندکهاي گردو حدود  48درصد میباشد
كه اگر این مقدار به ميزان  38درصد (حد بحرانی رطوبت پيوندک)كاهش یابد در این صورت تشکيل كالوس و
گيرایی پيوند اتفاق نخواهد افتاد (شکل  .)5بنابراین در زمان نگهداري پيوندک باید حداكثر دقت انجام شود تا
ميزان رطوبت آنها در طول زمان نگهداري كاهش پيدا نکند .براي اطمينان بيشتر از حفظ رطوبت الزم است به
فاصله هر دو هفته پيوندکهاي نگهداري شده در سردخانه از نظر ميزان رطوبت كنترل شود.
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شکل  -4مراحل مختلف بسته بندي و ضدعفونی پيوندک براي نگهداري تا زمان پيوند

شکل  -6تاثير مقدار رطوبت پيوندک در رشد كالوس پس از پيوند
آماده سازی درختان مادری (پایه)
براي اجراي موفق سرشاخه كاري درختان گردو ،آماده سازي درختان مادري باید قبل از پيوند انجام شود ،كه این
عمليات شامل سربرداري درختان مادري ،تعيين زمان مناسب سربرداري ،محل سربرداري ،حجم تاج حذف شده،
مدت زمان انتظار بعد از سربرداري تا زمان پيوند و سربرداري مجدد قبل از پيوند میباشد.
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سربرداری درختان مادری

درختان مادري قبل از پيوند باید سربرداري شوند تا آبی كه در اثر فشار ریشه اي گردو در آوندهاي چوبی جمع
شده است خارج شود (شکل  .)6اگر در زمانی كه هنوز خروج شيرابه از محل زخم در جریان است عمل پيوند انجام
شود ،تجمع شيرابه در محل زخم پيوند از طریق ایجاد شرایط بی هوازي باعث خفه شدن سلول هاي محل برش شده
و در نتيجه مانع تشکيل كالوس و گيرایی پيوند خواهد شد به عالوه این شيرابه حاوي مقدار كمی تركيبات فنلی و
ژوگالن میباشد كه این تركيبات نيز اثر بازدارندگی در گيرایی پيوند گردو دارند .بنابراین عمل پيوند در گردو
باید پس از توقف خروج شيرابه انجام گردد.

شکل  -6خروج شيرابه از محل زخم در اویل بهار از شاخه برش خورده گردو
در سربرداری درختان گردو عوال مختلفی را باید در نظر گرفت که این عوامل عبارتند از:

 زمان بریدن تاج درختان

زمان شروع پيوند سرشاخه در درختان گردو در اوایل بهار موقعی است كه هوا شروع به گرم شدن كرده و دماي
محيط به باالي  20درجه سانتیگراد رسيده باشد .در این زمان درختان در اوایل مرحله برگ دهی میباشند و تا زمان
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گرم شدن كامل هوا و توسعه برگها امکان پيوند وجود دارد .این زمان در مناطق نسبتاً گرم كشور از دهه اول
فروردین ماه شروع شده و در مناطق خنکتر تا اوایل خرداد ماه ادامه پيدا می كند .در طول این مدت و چند روز
قبل از پيوند ،امکان بریدن سرشاخه ها و انتظار براي خروج شيرابه امکان پذیر است .با توجه به این كه در اوایل بهار
خروج شيرابه با شدت بيشتري انجام می شود ،براي نتایج بهتر توصيه می گردد در اوایل بهار و همزمان با شروع باز
شدن جوانهها ،سربرداري درختان انجام شود (شکل .)7

شکل  -7نماي عمومی درخت در زمان شروع سربرداري (راست) و وضعيت جوانه هاي انتهایی درخت (چپ)

 نحوه برش

دردرختان جوان (كمتر از  10سال) و درختانی كه تنه صاف ،بلند و بدون بازو در ارتفاع پائين دارند بهتر است
سربرداري از محل تنه اصلی انجام گردد (شکل  .)8اما باید توجه داشت در درختان بزرگ درصورتی كه از تنه
اصلی قطع شوند كنترل جریان شيرابه درخت مشکل خواهد بود و حتی ممکن است براي كاهش خروج شيرابه
عملياتی از قبيل هرس ریشه نيز ضرورت پيدا كند .به عالوه در این قبيل درختان پر كردن محل زخم توسط بافت
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كالوس پيوند ممکن است سالهاي زیادي طول بکشد .بنابراین توصيه می شود تا حد ممکن از سربرداري درختان
بزرگ از محل تنه اجتناب شده و این عمل بيشتر در درختان جوان انجام گردد (شکل .)8

شکل  -8برش در درختان گردوي جوان (سمت راست) و برش درختان گردو با تنه صاف و بدون بازو در ارتفاع
كم (وسط و چپ)
در درختان بزرگ در صورتی كه امکان انتخاب بازوهایی در ارتفاع پائين وجود داشته باشد باید از روي بازوهاي
درخت  2تا  3بازو انتخاب و برش داده شوند ولی بقيه تاج درخت به عنوان شاخه هاي پرستار نگه داشته شوند .این
شاخه ها از یک طرف با مصرف آب جذب شده توسط ریشه ،فشار ریشهاي را كاهش داده و خروج شيرابه از محل
برش را كاهش می دهند و ازطرف دیگر مواد فتوسنتزي جهت ادامه حيات درخت را تا زمان رشد پيوندک ها
تضمين میكنند .بازوها باید طوري انتخاب شوند كه امکان برش و پيوند به صورت عمودي روي آنها وجود داشته
باشند ،به عالوه داراي پوست سالم و بدون آلودگی بوده و همچنين این بازوها طوري انتخاب شوند كه در آینده
امکان جایگزین كردن تاج درخت با استفاده از شاخههاي رشد یافته از این پيوندکها وجود داشته باشد .توصيه می
شود بازوهاي شمالی درخت براي برش انتخاب شوند و شاخه هاي جنوبی به عنوان شاخه پرستار نگهداشته شوندكه
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این شاخه روي محل پيوند سایه انداخته و از گرم شدن بيش از حد آن تا حدود زیادي جلوگيري میكنند .بازوهاي
انتخابی با قطر  5تا  25سانتی متر براي برش مناسب تر هستند (شکل .)9

شکل  -9برش بازو در ارتفاع مناسب و حفظ تاج اصلی درخت
 حجم برش و تعداد پیوند

در درختان بزرگ معموالً بریدن تعداد  2تا  3بازو براي پيوند كفایت می كند و در درختانی كه تعداد بازوي زیادي
دارند بهتر است از بریدن تعداد بيش از مقدار ذكر شده خودداري شود (شکلهاي  10و  .)11به طور معمول در
روي هر بازو با ضخامت مطلوب ( 5-25سانتی متر) تعداد  2-3شاخه پيوند می شود و در نهایت براي تعویض تاج
هر درخت تعداد  4-6پيوند انجام خواهد شد .در روي بازوهایی كه نازک تر هستند دو پيوند و روي بازوهاي
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ضخيم تر با قطر بيشتر از  20سانتی متر ،سه پيوند در هر بازو زده می شود .در صورت پيوند شاخه ها یا تنههاي خيلی
ضخيم به فاصله هر  15-20سانتی متر روي محيط تنه یا بازو یک پيوند زده می شود.

شکل  - 10برش مطلوب براي سرشاخه كاري (راست) و برش بيش از حد (چپ)
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شکل  -11نماي كلی از یک باغ پس از بریدن بازوها
 سربردای مجدد پس از اتمام خروج شیرابه

ترشح شيره از آوندهاي چوبی در اغلب موارد پس از مدتی قطع می شود كه طول مدت این دوره بسته به شرایط
مختلف از چند روز تا چند هفته می تواند متغير باشد .در درختانی كه در مناطق خشک هستند یا در اثر سرما صدمه
دیده باشند خروج شيرابه كمتر بوده و زود تمام می شود .برعکس در درختانی كه در كنار جويهاي آب قرار دارند
خروج شيرابه ممکن است تا دو هفته نيز ادامه داشته باشد كه در این صورت باید تا زمان خروج كامل شيرابه منتظر
ماند .با توجه به این كه محل برش در طول زمان خروج شيرابه در معرض هواي آزاد قرار دارد لذا این قسمت از
پوست خشک شده و براي پيوند مناسب نمی باشد و باید بالفاصله قبل از عمل پيوند در قسمت پائين تري از بازو
برش دوبارهایی روي بازوي سربرداري شده انجام گردد (شکل  .)12در برش جدید باید دقت شود كه این برش
تعيين كننده محل پيوند می باشد و باید طوري انتخاب شود كه تا آنجایی كه امکان داشته باشد محل پيوند پائين در
نظر گرفته شده و ارتفاع محل پيوند از دو متر باالتر نباشد به عالوه این كه ارتفاع محل پيوند خيلی هم نباید به زمين
نزدیک شده و حداقل  20سانتی متر از زمين نيز فاصله داشته باشد.
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شکل  -12برش دوباره محل پيوند درختان گردو پس از اتمام خروج شيرابه
 پرداخت محل پیوند

با توجه به این كه برش محل پيوند با استفاده از اره (اغلب اره هاي زنجيري) انجام میشود ،در محل برش بازوها،
سلولهاي پوست زخمی و لهيده می شوند كه باید قبل از عمل پيوند با استفاده از چاقوي پيوند این قسمت ها
برداشته شده و پيوند در محل پوست سالم با برشهاي بدون لهيدگی انجام گيرد (شکل .)13
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شکل  -13آماده سازي محل زخم قبل از انجام پيوند براي از بين بردن لهيدگی بافتها كه هنگام اره كردن ایجاد
میشود.

پیوند سرشاخه
براي اتصال پيوندک به پایه در درختان گردو روش هاي مختلفی وجود دارد كه متداولترین روشها در این
قسمت توضيح داده میشود.
16

انتخاب و برش پیوندک جهت پیوند

هر پيوندک كه براي پيوند استفاده می شود باید داراي جوانه باشد .حداقل تعداد جوانه توصيه شده در هر پيوندک
دو عدد میباشد .طول پيوندک نيز  20-30سانتی متر توصيه می شود .از این مقدار  5-10سانتی متر براي برش الزم
میباشد و بقيه پيوندک باالي محل برش باقی میماند كه پس از پيوند رشد نموده و تاج درخت جدید را تشکيل
خواهد داد .براي برش محل پيوند از روشهاي مختلفی می توان استفاده نمود (شکل  )14ولی معمول ترین روش
كه اغلب پيوندزنها استفاده می كنند دو نوع برش به صورت اریب و پاشنهدار میباشد (شکل  .)15در انجام پيوند
صاف بودن محلهاي برش مهمتر از شکل برش میباشد .زیرا در برش هایی كه صاف نبوده و در محل برش موج
دیده میشود ،اتصال الیه هاي زاینده پایه و پيوندک به طور كامل انجام نشده و در اغلب موارد گيرایی پيوند
كاهش مییابد.

شکل  -14انواع برشهاي پيوندک در پيوندهاي شاخه
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شکل  -15معمول ترین روش هاي برش پيوندک در پيوند تاجی گردو (برش اریب سمت راست و برش پاشنه دار
سمت چپ)

قبل از قرار دادن پيوندک در شکاف پایه توصيه می شود قسمت قهوه اي رنگ پوست كناره ها و پشت محل برش با
چاقو طوري برداشته شود كه سبزي پوست زیرین مشخص شود (شکل  )16با توجه به این كه پوست پایه روي این
قسمت قرار داده می شود برداشتن قسمت قهوهاي پوست به اتصال پایه و پيوندک از این ناحيه كمک میكند.
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شکل  -16برداشتن پوست قهوهاي در محل برش پيوندک

نحوه اتصال پایه و پیوندک

بهترین روش براي اتصال پایه و پيوندک روش پيوند تاجی میباشد .در این روش پيوندک بين پوست و چوب پایه
قرار داده میشود .به طور معمول از دو روش براي قرار دادن پيوندک در زیر پوست پایه استفاده میشود .در روش
اول روي پوست پایه دو برش موازي به فاصله عرض برش پيوندک ایجاد میشود سپس پوست قسمت برش خورده
را بلند كرده ،پيوندک در محل برش قرار داده شده ،پوست بر روي پيوندک برگردانده و در نهایت با  2-3عدد ميخ
پوست پایه و پيوندک در محل پيوند محکم میشود (شکل  .)17در این روش اتصال الیههاي زاینده پایه و
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پيوندک از دو طرف محل برش انجام شده و گيرایی بهتري دارد ولی انجام برش نياز به دقت بيشتري دارد و باید
دقت شود فاصله دو خط برش دقيقاً به اندازه عرض برش پيوندک باشد.

شکل  -17قرار دادن پيوندک در زیر پوست پایه با استفاده از دو برش موازي به فاصله عرض برش پيوندک

در روش دوم ،یک برش به اندازه یک تا دو سانتی متر بلندتر از طول برش پيوندک در روي پوست پایه ایجاد
كرده ،یک سمت از پوست برش خورده را بلند كرده و پيوندک در زیر پوست طوري قرار داده میشود كه از یک
طرف كامالً با طرف مقابل پوست پایه كه بلند شده است در تماس باشد ،در این قسمت الیه هاي زاینده پایه و
پيوندک با هم در تماس بوده و گيرایی پيوند از این ناحيه اتفاق میافتد .براي محکم كردن پيوندک در محل خود با
 2-3ميخ نازک پایه و پيوندک در محل خود محکم میشود (شکل  )18اندازه ميخ مورد استفاده براي محکم
20

كردن محل پيوند باید طوري باشد كه موجب ترک خوردگی پيوندک نشود .این روش پيوند سریع بوده و نياز به
دقت كمتري دارد ولی اتصال الیه هاي زاینده پایه و پيوندک فقط از یک طرف انجام می شود .این روش
درمواردي كه پوست پایه خيلی ضخيم بوده و بریدن آن به سختی امکان پذیر باشد و یا در مواقعی كه محل پيوند در
جایی قرار گرفته باشد كه تسلط كافی براي برش دقيق و دو طرفه وجود نداشته باشد كاربرد دارد.

شکل  -18برش یک طرفه پوست پایه و نحوه قرار دادن پيوندک در زیر پوست
بستن محل پیوند

محل زخمهاي پيوند براي جلوگيري از كاهش رطوبت بافتهاي آنها باید بسته شود .براي بستن محل برش از مواد
و روش هاي مختلفی استفاده می شود .یکی از روشهاي مرسوم بستن محل پيوند با خاک اره مرطوب می باشد .به
این صورت كه در محل پيوند مقداري خاک اره مرطوب قرار داده و روي آن را با پالستيک می پوشانند (شکل
 .)19خاک اره از یک طرف به تامين رطوبت محل پيوند كمک می كند و از طرف دیگر در طول مراحل گيرایی
21

پيوند اگر شيره اضافه اي از آوند ها خارج شود ،جذب خاک اره شده و از تجمع آن در محل پيوند و خفگی
سلولهاي در حال تقسيم تا حدودي جلوگيري می شود .اما در استفاده از خاک اره نگرانی هایی در مورد بروز
آلودگی هاي قارچی وجود دارد كه گاهی وجود این قارچها باعث پوسيدگی محل پيوند می شوند .لذا در استفاده
از خاک اره حتما باید از ضدعفونی كامل آن با تركيبات قارچ كش مطمئن بود به عالوه از نظر اجرایی این كار به
زمان بيشتري نياز دارد .در موقع برداشتن پوشش خاک اره باید احتياط كافی انجام شده و برداشتن خاک اره به
صورت كامال تدریجی انجام شود تا تنش به محل پيوند وارد نگردد.

شکل  -19بستن محل برش با استفاده از خاک اره
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در مواردي نيز محل پيوند با چسب باغبانی پوشانده و روي آن با نوار پالستيکی به ضخامت  0/7ميلی متر و عرض 5
سانتی متر پوشانده می شود .این روش نيز بسيار سریع ،آسان و ارزان بوده و در مواردي كه فشار ریشه اي مشکلی
ایجاد نمی كند از قبيل مناطقی با بارندگی كم و رطوبت نسبی پائين ،قابل استفاده می باشد .اما در صورت خروج
آب از محل برش آوندها ،چسب باغبانی توانایی ممانعت از آن را نداشته و راندمان گيرایی پيوند كاهش مییابد .در
صورت استفاده از این روش پس از بستن با نوار پالستيکی براي جلوگيري از تجمع بيش از حد گرما در محل پيوند
روي نوار پالستيک با چسب هاي محافظ تنه درختان پوشانده می شوند (شکل .)20

شکل – 20پوشاندن محل پيوند با چسب باغبانی و بستن با پالستيک (وسط) و پوشاندن محل پيوند با محافظ تنه
درختان (سمت چپ)

در مناطقی كه رطوبت نسبی هوا باال می باشد (از قبيل بيشتر مناطق شمالی و برخی از مناطق غرب كشور) می توان از
چسب هاي محافظ تنه درختان یا رنگ هاي بر پایه آب براي پوشاندن محل پيوند استفاده نمود .استفاده از این
چسب ها در مناطق خشک به دليل ترک خوردگی هاي ریزي كه در روي آنها ایجاد می شود از راندمان گيرایی
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پائين برخوردارند (شکل  )21در صورت استفاده از این روش گيرایی پيوند با تاخير انجام شده و معموال پيوندهاي
انجام شده  10-15روز دیرتر از حالت معمول شروع به رشد می كند.

شکل  -21استفاده از چسب هاي بر پایه آب (محافظ تنه درختان) براي پوشاندن محل پيوند

استفاده از چسب هاي داكت ( )Doct tapeیا چسب برزنتی یکی از روشهاي موثر و ساده می باشد كه به دليل
سهولت اجراء ،قدرت چسبندگی زیاد و راندمان باالي گيرایی پيوند توصيه می شوند .این چسبها به طور محکم به
محل برش چسبيده و در نتيجه از خشک شدن محل پيوند جلوگيري می كنند .به عالوه با توجه به عایق بودن و عدم
نفوذ نور به داخل آنها نيازي به استفاده از تركيبات كمکی نبوده و این چسب به تنهایی براي بستن محل پيوند
كفایت می كند .این نوع چسب ها در دو رنگ سياه و نقره اي توليد می شوند كه نوع سياه براي پيوندهاي اوایل
فصل بهار كه هوا هنوز زیاد گرم نشده جهت جذب تابش هاي خورشيدي و نوع نقرهاي رنگ براي پيوند در اواخر
فصل پيوند كه هوا گرم می باشد جهت انعکاس تابش خورشيدي قابل استفاده هستند( .شکل  )21این نوار ها باید
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پس از گيرایی پيوندها و در تيرماه به تدریج از روي محل برش حذف شوند تا كالوس تشکيل شده در محل پيوند به
شرایط محيطی سازگار شود.

شکل  -21استفاده از چسب داكت (برزنتی) براي بستن محل پيوند در سرشاخه كاري درختان گردو
بستن پیوندک

در مراحل اوليه گيرایی به دليل این كه پيوندک هيچ گونه منبع تامين آبی ندارد ،در صورتی كه بدون پوشش باقی
بماند به سرعت آب خود را از دست داده و از بين خواهد رفت .براي محافظت پيوندک در برابر كاهش آب بافتی
باید با روشهاي مختلفی از قبيل استفاده از چسب باغبانی ،چسب محافظ تنه درختان و یا پارافيلم پيوندک را
پوشش داد.
جهت استفاده از چسب باغبانی یا محافظ تنه ،تمام پيوندک با این تركيبات پوشش داده می شوند .اگر چه استفاده
از این تركيبات براي پوشاندن پيوندک به سهولت قابل انجام می باشد ولی باید توجه داشت كه جوانه هاي
پيوندکهایی كه با این مواد پوشانده می شوند پس از گيرایی اندكی دیرتر و با سختی شروع به رشد می كنند .به
عالوه در اثر عوامل اقليمی از قبيل بارندگی یا خشکی هوا در برخی موارد این تركيبات قبل از گيرایی پيوند شسته
شده یا بخش هایی از آنها از پيوندک جدا شده و نياز به تجدید دوباره در طول پيوند ضروري می باشد(شکل .)22
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شکل  -22پوشاندن پيوندک با استفاده از محافظ تنه درختان (راست) و كنده شدن بخش هایی از آن در طول
مراحل گيرایی پيوند (چپ)

استفاده از پارافيلم جهت محافظت پيوندک بسيار كاربردي بوده و كارایی بسيار باالیی نيز دارد .مهم ترین مزایاي
استفاده از پارافيلم براي پوشاندن پيوندک عبارتند از:
 نفوذ ناپذیر بودن به رطوبت و حفظ كامل رطوبت پيوندک در طول زمان گيرایی پيوند
 به علت نازک بودن تجمع بيش از حد گرما در زیر آن انجام نمی شود.
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 پاره شدن در اثر تورم جوانه هاي پيوندک
 سهولت استفاده و سرعت باالي كار با آن
این مزیت ها باعث شده است كه این ماده به عنوان بهترین پيشنهاد براي محافظت پيوندک مطرح شود (شکل .)23
نوارهاي پارافيلم در اغلب موارد پس از چندین ماه قرار گرفتن در مقابل تابش نور خوشيد پوسيده و از بين می روند
و نيازي به باز كردن آن نيست ،البته در صورت لزوم هم می توان پس از اطمينان از گيرایی پيوندها و در اوایل تيرماه
اقدام به برداشتن این نوارها نمود.

شکل  -23پارافيلم (راست) و پوشاندن تمام قسمت هاي پيوندک با استفاده از نوار پارافيلم (چپ)

مراقبتها تا زمان گیرایی پیوند
بعد از اتمام سرشاخهكاري درختان گردو تا زمان گيرایی پيوند و شروع رشد جوانه هاي پيوندک باید مراقبتهایی
براي جلوگيري از تجمع شيرابه در محل پيوند و جلوگيري از رشد پاجوش و تنه جوش در نزدیک محل برش انجام
شود .حذف پاجوش و تنه جوش ها باید به طور مرتب و هر هفته یکبار در طول گيرایی پيوند انجام گيرد.
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براي گيرایی موفق پيوندهاي انجام شده باید مانع از تجمع شيره گياهی در محل پيوند شد .در حالت عادي در
صورتی كه قبل از پيوند سرشاخه ها برش خورده و عمل پيوند بعد از اتمام خروج شيرابه انجام گردد .معموالً ترشح
شيرابه زیادي وجود نخواهد داشت و گيرایی پيوند با موفقيت انجام خواهد شد .عواملی از قبيل آبياري سنگين در
طول دوره گيرایی پيوند باعث ترشح مجدد شيرابه در محل پيوند خواهد شد .با توجه به این كه از یک طرف زمان
پيوند در اوایل بهار انجام میشود كه اغلب تبخير از سطح خاک كم بوده و گاهاً بارندگی هایی نيز رخ می دهد به
صورت طبيعی نياز به آبياري كم می باشد و از طرف دیگر بخش زیادي از تاج درخت براي سرشاخه كاري حذف
شده است در حالی كه ریشه دست نخورده باقی می ماند بنابراین توان جذب آب كافی براي ادامه حيات درخت را
خواهد داشت از اینرو توصيه می شود در طول دوره گيرایی پيوند آبياري درخت انجام نشود و در صورت
ضرورت آبياري بسيار سبک و حداقلی انجام شود تا خروج شيرابه و تجمع آن در محل پيوند رخ ندهد .در مواردي
هم اگر پس از رعایت تمام موارد فوق خروج شيرابه متوقف نشود در این صورت در پائين محل پيوند برش هاي
مورب در آوندهاي چوبی پایه ایجاد شود كه این برشها شيرابه موجود در آوندها را قبل از رسيدن به محل پيوند
خارج كرده و به جلوگيري از تجمع آن در محل پيوند كمک خواهند كرد (شکل  .)24پس از توليد كالوس
وگيرایی پيوند بافت كالوس محل زخم ها را پر كرده و در نتيجه خروج شيرابه اگر هم رخ دهد تاثيري در از بين
رفتن پيوند نخواهد داشت (شکل .)25

شکل  -24ایجاد برش در زیر محل پيوند جهت جلوگيري از تجمع شيرابه در محل پيوند

28

شکل  -25نمونه اي از پيوند هاي موفق در اوایل مراحل گيرایی
پیوند وصله ای
پيوند وصله اي (پيوند جوانه) یکی از روشهاي كمکی در تعویض تاج درختان می باشد .در مواردي اتفاق می افتد
كه پس از پيوند تاجی در درختان گردو پيوندهاي انجام شد نگرفته یا در اثرا عوامل مختلفی از بين می روند كه در
این صورت تعدادي از تنه جوش هایی كه از محل برش بازوهاي درخت مادري رشد می كنند را نگه داشته و در
اواخر خرداد ماه تا اوایل تير ماه همان سال دوباره با روش پيوند وصله اي روي آنها عمل پيوند انجام می گردد.
پيوندک مورد نياز براي انجام این پيوند از روي شاخه هاي رشد كرده در همان سال تهيه شده و سریعاً براي پيوند
استفاده می شود .با توجه به این كه در این روش از جوانههاي موجود در روي شاخه هاي سبز و در حال رشد جهت
انجام پيوند استفاده می شود امکان جابجایی پيوندک از مناطق خيلی دورتر و یا نگهداري طوالنی مدت آن هامقدور
نبوده و توصيه می شود كه بالفاصله پس از تهيه پيوندک جهت پيوند اقدام شود.
براي انجام پيوند وصله اي به یک چاقوي دو تيغه نياز است (شکل  )26كه به وسيله آن دو برش هم اندازه در پایه و
پيوندک ایجاد می شود تا اینكه پيوندک داراي جوانه به راحتی در محل برش پایه قرار گرفته و لبه هاي باال و پایين
پيوندک با لبه هاي باال و پایين پایه با یکدیگر مماس شده و گيرایی تسهيل شود .جوانههاي استفاده شده براي
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پيوندک ،درشت و گنبدي شکل هستند .جوانه هاي گردن دار و جوانه هاي شاتون براي انجام پيوند مناسب
نمیباشند .در موقع جدا كردن جوانه از پيوندک باید دقت شود قسمت مریستمی جوانه روي آن باقی بماند (شکل
 .) 27سپس جوانه برداشت شده پيوندک در محل برش پایه قرار داده شده و با استفاده از نوار پالستيکی پيوندک در
روي محل برش پایه محکم بسته می شود .مراحل انجام پيوند وصله اي در شکل هاي  27تا  31نشان داده شده است.

شکل  -26چاقوي دوتيغه مورد استفاده در پيوند وصله اي گردو
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شکل  -27برداشتن جوانه پيوندک همراه با مریستم جوانه

شکل  -28بریدن پوست در محل صاف و بدون جوانه روي پایه به اندازه جوانه پيوندک
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شکل  -29قرار دادن جوانه پيوندک در محل برش پوست پایه و بستن با نوار پالستيکی  0/7ميلی متر با قابليت كشسانی باال

شکل  -30سربرداري پایه به طوري كه حدود  4برگ در روي شاخه باقی مانده و بقيه قسمتهاي انتهایی شاخه
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شکل  -31نمونه اي از پيوندهاي وصله اي انجام شده روي جست هاي ایجاد شده روي بازوها
جمع بندی
در ذیل مراحل تعویض تاج درختان گردو به طور خالصه و به ترتيب بيان میشود.
پیوندک :اولين قدم در سرشاخه كاري درختان گردو تهيه پيوندک می باشد .بدین منظور ابتدا باید پيوندکها را
از شاخه هاي یکساله كه كامالً چوبی شده با جوانه درشت و توسعه یافته هستند را در اواخر زمستان و قبل از فعال
شدن شيره نباتی (اواخر بهمن تا اواسط اسفندماه) از درختان مادري جدا كرده و پس از بسته بندي تا زمان پيوند در
سردخانه با دماي صفر تا دو درجه سانتیگراد نگهداري شوند.
آماده سازی درختان مادری :براي اجراي موفق سرشاخه كاري درختان گردو ،آماده سازي درختان مادري
باید قبل از پيوند انجام شود .براي این كار توصيه می شود در بهار موقعی كه درختان در مراحل اوليه برگدهی بوده،
هوا شروع به گرم شدن كرده و دماي محيط به باالي  20درجه سانتیگراد رسيده باشد ،درختان مادري سربرداري
اوليه شده می شوند .برش در درختان جوان و با قطر تنه كم و هم چنين در درختانی كه تنه بسيار بلندي دارند در
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روي تنه و در درختان مسنتر  2تا  3بازو كه بهترین موقعيت را براي تشکيل تاج جدید دارند را انتخاب و برش داده
می شوند ولی بقيه بازوها روي درخت حفظ می گردند .پس از اتمام خروج شيرابه كه از چند روز تا چند هفته طول
می كشد ،چند سانتی متر از پایين تر از محل سربرداري شده ،برش دوباره اي انجام شده و عمل پيوند در روي آن
انجام می شود.
پیوند سرشاخه :در زمان پيوند ،پيوندکهایی كه در سردخانه نگهداري میشوند برداشته و شاخه هایی به طول
 20-30سانتی متر با حداقل دو جوانه انتخاب و  5-10سانتی متر از قسمت تحتانی پيوندک به صورت اریب یا پاشنه
دار برش داده (شکل  ،)15قسمت قهوه اي رنگ پوست كناره ها و پشت محل برش را با چاقو برداشته سپس
پيوندک به روش پيوند تاجی با یک یا دو برش (شکلهاي  17و  )18در زیر پوست پایه قرار داده شده و با  2-3ميخ
نازک در محل خود محکم میشود .براي جلوگيري از خشک شدن محل زخمهاي پيوند ،بسته به شرایط موجود
این محل با یکی از تركيبات خاک اره ،نوار پالستيکی ،چسب پيوند یا چسب داكت بسته میشوند .سپس پيوندک
با پارافيلم پوشش داده می شود تا از خشک شدن آن در طول دوره گيرایی پيوند جلوگيري به عمل آید.
مراقبتها تا زمان گیرایی پیوند :بعد از اتمام سرشاخهكاري درختان گردو تا زمان گيرایی پيوند و شروع رشد
جوانه هاي پيوندک باید مراقبتهاي الزم براي جلوگيري از تجمع شيرابه در محل پيوند و جلوگيري از رشد
پاجوش و تنه جوش در نزدیک محل برش انجام شود .حذف پاجوش و تنه جوش ها باید به طور مرتب و هر هفته
یکبار در طول گيرایی پيوند انجام گيرد.
پیوند وصله ای :پيوند وصلهاي (پيوند جوانه) یکی از روشهاي كمکی در تعویض تاج درختان میباشد .در
مواردي اتفاق می افتد كه پس از پيوند تاجی در درختان گردو پيوندهاي انجام شد نگرفته یا در اثرا عوامل مختلفی
از بين می روند كه در این صورت تعدادي از تنه جوش هایی كه از محل برش بازوهاي درخت مادري رشد میكنند
را نگه داشته و در اواخر خرداد ماه تا اوایل تير ماه همان سال دوباره با روش پيوند وصله اي روي آنها عمل پيوند
انجام می گردد .پيوندک مورد نياز براي انجام این پيوند از روي شاخه هاي رشد كرده در همان سال تهيه شده و
سریعاً براي پيوند استفاده می شود.
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