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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 

ور به صورت اغلب باغ هاي گردوي كش داشته استدليل محدودیت هایی كه در توليد نهال هاي پيوندي وجود 

مجموع سطح باغ هاي بارور و ( 1394رزي )نامه كشاو اث شده اند و در حال حاضر بر اساس آخرین آماردبذري اح

از یک این باغ ها  ،هزار هکتار می باشد كه با توجه به ماهيت بذري بودن 152غير بارور گردو در كشور بيش از 

محصول توليدي داراي تنوع بسيار زیادي از ينی دارند و از طرف دیگر زان عملکرد در واحد سطح بسيار پایطرف مي

د. وجود تنوع بسيار زیاد در محصول توليدي كشور می باشوصيات ميوه و مغز صرنگ و سایر خنظر اندازه، شکل، 

نه هاي توليد كننده این محصول در دنيا می باشد  از بزرگترین كشوررغم این كه ایران یکی  یباعث شده است عل

مصرف كيفيت براي  محصول بابراي تامين  ،ندارد بلکهدر بين صادركنندگان این محصول جایگاهی مناسبی را تنها 

امروزه با توجه به اصالح و معرفی ارقام تجاري . گيرد به صورت قاچاق انجام می اي ت گستردهاداخل كشور نيز وارد

و جایگزینی این باغ ها با ارقام امکان اصالح گردو و دستيابی به تکنيک هاي مختلف پيوند و سرشاخه كاري 

مراحل برنامه اصالح از طریق سرشاخه كاري در باغ هاي در این دستورالعمل  .وجود داردتجاري با كيفيت مطلوب 

 .ه استتوضيح داده شد به تفضيل گردو

تهيه و  ،دقت بسيار زیادي در آماده سازيباید  ،زنیدرختان گردو عالوه بر روش پيوند ض تاجیتعو موفقيت در براي

كدام از كه هر  انجام گيردپيوندک، آماده سازي درختان مادري قبل از پيوند و مراقبت هاي پس از پيوند  نگهداري

  .داده شده است موارد به طور كامل توضيح

 پیوندک

باشد. براي تامين  می كاري موفق درختان گردو موثر در سرشاخهترین عوامل  مهم زیکی اتامين پيوندک مناسب 

هاي جوان توليد شده در زمان  تدا باید درختان مادري به طور مطلوب هرس شده و سرشاخهاب ،پيوندک مناسب

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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 برای تولید پیوندک هرس درختان مادری

هاي با اندازه و قطر مناسب توليد  مورد نياز درختان مادري باید هرس شدید شوند تا شاخه کبراي تامين پيوند

توليد پيوندک ابتدا درختان مادري از محل  انجام رشد رویشی و هتوادار كردن درختان مادري جبراي نمایند. 

تعداد زیادي شاخه جدید از محل برش توليد در طول فصل رشد  كه در این صورتبازوهاي اصلی قطع می شوند 

از شاخه   روي هر بازو تعداديپس از سرماهاي شدید زمستان )اغلب اسفند ماه( سال بعد زمستان در كه  می نماید

 هایی كه روي بازوهاي اصلی نگهداري گردند. شاخه ها حذف می نگه داشته و بقيه شاخهرا  عدد( 10تا  5)هاي قوي

بدین ترتيب در روي هر درخت  .می شوندهرس جوانه  5تا  4باالي  شده اند نيز بسته به قدرت رشدي كه دارند از

 250تا  100 قدرت رشد و شرایط مدیریتی باغ روي هردرخت مادري بسته به سن،بازو وجود داشته باشد  5اگر 

هار سال بعد رشد كرده و ها در ب وانهاین ج .(1)شکل  جوانه جهت رشد و توليد پيوندک نگهداري می شوند

پيوندک  500-1250درخت بالغ حدود  هر به طور معمول در روي كه را توليد خواهند كردپيوندک مورد نياز 

باید دقت شود كودهاي ازته به مقدار كم و در  توليد پيوندکدر مدیریت درختان براي (. 2توليد خواهد شد )شکل 

ها  د شاخه ها خواهد  شد كه این شاخهاده بيش از حد كودهاي ازته باعث رشد بيش از ححد نياز استفاده گردد. استف

كه براي استفاده به عنوان  خواهند بودنشده و داراي حفره خالی زیادي در مركز شاخه  به طور مناسبی چوبیاغلب 

استفاده از كودهاي پتاسه و فسفره براي افزایش كيفيت شاخه  ،كودهاي ازته برخالفی باشند. پيوندک مطلوب نم

محلول  هم از طریق ودر زمستان )مصرف خاكی(  هاي توليدي تاثير مثبت دارد و توصيه می شود هم از طریق ریشه

  ي چندین نوبت در تابستان استفاده شوند.ذمغپاشی همراه با كودهاي ریز
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 ي توليد پيوندک درختان مادري برانحوه هرس  -1شکل 

 

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

 موثر در ميزان موفقيتعوامل ترین  تا زمان پيوند یکی از مهم در شرایط مناسب آوري و نگهداري پيوندک جمع

زمان مناسب از درخت برداشته و به طور مطلوب تا در بایستی هاي مناسب  باشد. پيوندک پيوند درختان گردو می

چنين قبل از  ها و هم جمع آوري پيوندک ها پس از خزان و تامين نياز سرمایی آن .نگهداري شوند زدن زمان پيوند

 اواسطباشد كه به طور طبيعی این كار در اواخر بهمن ماه تا  فعال شدن شيره نباتی و متورم شدن جوانه قابل انجام می

باید رشد مناسبی داشته و تمام قسمت هاي انتخابی   پيوندک شود.  انجام میو اقليم هاي مشابه  در شرایط كرجسفند ا

در  زیادي نشده و داراي حفره خالی چوبی به طور كاملهایی كه  پيوندک انتخابشده باشند، از  چوبیهاي مغز آن 

عالوه بر متر می باشد.  ميلی 30تا  10 قطر مناسب پبوندک ها (.3اجتناب شود )شکل  بایست می وسط شاخه هستند

 .توسعه یافته باشندكامالً و  بزرگها باید  هاي  پيوندک جوانهاین 

 

 )چپ( شده چوبی پيوند و  )راست( زیاد با حفره خالی شدهن چوبی پيوندک -3شکل 

گراد  سانتی درجه 0-2سردخانه با دماي  و در .بندي نمود پس از جمع آوري پيوندک باید آن ها را ضدعفونی و بسته

ولی در دماي  ،تري قابل نگهداري خواهند بود ها براي مدت زمان كوتاه پيوندک در دماهاي باالتر .كردنگهداري 
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از گونی كنفی استفاده می شود به  ها شاخه براي بسته بندي را نگهداري كرد.  ها آندرجه تا چهار ماه می توان  2-0

مرطوب كه قبالً در  را در گونی كنفی و آنها شاخه(  100)حداكثر كنار هم قرار داده  را شاخه هاطوري كه ابتدا 

باید توجه  (.4شوند )شکل  می  سپس در داخل پالستيک قرار دادهو محلول قارچ كش خيس شده است، پيچيده 

در صورتی كه آب زیادي در گونی فقط كمی رطوبت داشته باشد. ي نداشته و شود كه گونی كنفی آب اضافه ا

كنفی وجود داشته باشد جوانه هاي پيوندک در اثر خيس شدن بيش از حد پوسيده و از بين خواهند رفت. هم چنين 

مرطوب مالً تا زمان پيوند كا و انجام نشدهتبادل رطوبت با بيرون بسته بندي پيوندک باید دقت شود كه  در زمان

این بين باالیی همبستگی  و ترین فاكتور موثر بر تشکيل كالوس و گيرایی پيوند می باشد رطوبت پيوندک مهمبمانند. 

تشکيل و رشد كالوس كاهش یافته و در نتيجه آن ميزان  ،دارد. لذا با كاهش ميزان رطوبت پيوندکوجود  دو عامل

باشد  می درصد 48هاي گردو حدود  ميزان رطوبت در پيوندک به طور معمول .افت می یابدبه شدت  پيوندگيرایی 

)حد بحرانی رطوبت پيوندک(كاهش یابد در این صورت تشکيل كالوس و   درصد 38كه اگر این مقدار به ميزان 

شود تا ک باید حداكثر دقت انجام بنابراین در زمان نگهداري پيوند. (5)شکل  گيرایی پيوند اتفاق نخواهد افتاد

از حفظ رطوبت الزم است به ها در طول زمان نگهداري كاهش پيدا نکند. براي اطمينان بيشتر  يزان رطوبت آنم

 .شودرل دخانه از نظر ميزان رطوبت كنتهاي نگهداري شده در سر پيوندکفاصله هر دو هفته 
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 مراحل مختلف بسته بندي و ضدعفونی پيوندک براي نگهداري تا زمان پيوند -4شکل 

 

 پس از پيوندكالوس  رشدتاثير مقدار رطوبت پيوندک در  -6شکل 

 )پایه( آماده سازی درختان مادری

كه این آماده سازي درختان مادري باید قبل از پيوند انجام شود،  ،گردواجراي موفق سرشاخه كاري درختان براي 

محل سربرداري، حجم تاج حذف شده، سربرداري، مناسب تعيين زمان  سربرداري درختان مادري، شاملعمليات 

 باشد. و سربرداري مجدد قبل از پيوند میبعد از سربرداري تا زمان پيوند انتظار مدت زمان 
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 سربرداری درختان مادری

هاي چوبی جمع در آوند گردو ی كه در اثر فشار ریشه ايي شوند تا آبرقبل از پيوند باید سربردادرختان مادري 

عمل پيوند انجام  استجریان از محل زخم در شيرابه خروج كه هنوز  زمانیدر اگر . (6شده است خارج شود )شکل 

شده خفه شدن سلول هاي محل برش  باعثمحل زخم پيوند از طریق ایجاد شرایط بی هوازي تجمع شيرابه در  ،شود

كمی تركيبات فنلی و به عالوه این شيرابه حاوي مقدار  خواهد شدمانع تشکيل كالوس و گيرایی پيوند و در نتيجه 

بنابراین عمل پيوند در گردو  . در گيرایی پيوند گردو دارند گیباشد كه این تركيبات نيز اثر بازدارند ژوگالن می

 باید پس از توقف خروج شيرابه انجام گردد. 

 

 خروج شيرابه از محل زخم در اویل بهار از شاخه برش خورده گردو -6ل شک

 در سربرداری درختان گردو عوال مختلفی را باید در نظر گرفت که این عوامل عبارتند از:

 زمان بریدن تاج درختان 

و دماي كه هوا شروع به گرم شدن كرده  در اوایل بهار موقعی است وپيوند سرشاخه در درختان گرد شروع زمان

باشند و تا زمان  میبرگ دهی  مرحلهدرختان در اوایل  . در این زمانگراد رسيده باشد درجه سانتی 20محيط به باالي 
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 اولكشور از دهه  نسبتاً گرماین زمان در مناطق ها امکان پيوند وجود دارد.  گرم شدن كامل هوا و توسعه برگ

طول این مدت و چند روز در  ل خرداد ماه ادامه پيدا می كند.تر تا اوای شده و در مناطق خنکوع شر ماه فروردین

ر اوایل بهار امکان بریدن سرشاخه ها و انتظار براي خروج شيرابه امکان پذیر است. با توجه به این كه د ،قبل از پيوند

 روع بازشدر اوایل بهار و همزمان با توصيه می گردد براي نتایج بهتر  ،خروج شيرابه با شدت بيشتري انجام می شود

 (. 7)شکل  شودانجام درختان سربرداري  ،ها شدن جوانه

 

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

 

  نحوه برش 

بلند و بدون بازو در ارتفاع پائين دارند بهتر است  سال( و درختانی كه تنه صاف، 10ز دردرختان جوان )كمتر ا

. اما باید توجه داشت در درختان بزرگ درصورتی كه از تنه (8تنه اصلی انجام گردد )شکل  محل سربرداري از

و حتی ممکن است براي كاهش خروج شيرابه اصلی قطع شوند كنترل جریان شيرابه درخت مشکل خواهد بود 

ل درختان پر كردن محل زخم توسط بافت يبه عالوه در این قبریشه نيز ضرورت پيدا كند. عملياتی از قبيل هرس 
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توصيه می شود تا حد ممکن از سربرداري درختان  بنابراین .هاي زیادي طول بکشد كالوس پيوند ممکن است سال

 .(8)شکل  و این عمل بيشتر در درختان جوان انجام گردد اجتناب شده تنه محل بزرگ از

  

نه صاف و بدون بازو در ارتفاع درختان گردو با تبرش برش در درختان گردوي جوان )سمت راست( و  -8شکل 

 چپ(وسط و )كم 

باید از روي بازوهاي  در درختان بزرگ در صورتی كه امکان انتخاب بازوهایی در ارتفاع پائين وجود داشته باشد

داشته شوند. این   پرستار نگه هاي  بقيه تاج درخت به عنوان شاخه یبازو انتخاب و برش داده شوند ول 3تا  2درخت 

را كاهش داده و خروج شيرابه از محل  اي ریشه فشار ،شاخه ها از یک طرف با مصرف آب جذب شده توسط ریشه

تا زمان رشد پيوندک ها  برش را كاهش می دهند و ازطرف دیگر مواد فتوسنتزي جهت ادامه حيات درخت را

داشته  ها وجود ش و پيوند به صورت عمودي روي آنبر باید طوري انتخاب شوند كه امکان كنند. بازوها تضمين می

 در آیندهچنين این بازوها طوري انتخاب شوند كه  و هم بودهباشند، به عالوه داراي پوست سالم و بدون آلودگی 

توصيه می ها وجود داشته باشد.  هاي رشد یافته از این پيوندک ستفاده از شاخهامکان جایگزین كردن تاج درخت با ا

داشته شوندكه  نگه ربرش انتخاب شوند و شاخه هاي جنوبی به عنوان شاخه پرستا برايبازوهاي شمالی درخت  شود
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كنند. بازوهاي  یم جلوگيرياین شاخه روي محل پيوند سایه انداخته و از گرم شدن بيش از حد آن تا حدود زیادي 

 .(9)شکل  سانتی متر براي برش مناسب تر هستند 25تا  5انتخابی با قطر 

 

 

 ر ارتفاع مناسب و حفظ تاج اصلی درخت دبرش بازو  -9شکل 

 و تعداد پیوند  حجم برش 

بازوي زیادي د اایت می كند و در درختانی كه تعدبازو براي پيوند كف 3تا  2یدن تعداد معموالً بردر درختان بزرگ 

(. به طور معمول در 11و  10 هاي دارند بهتر است از بریدن تعداد بيش از مقدار ذكر شده خودداري شود )شکل

در نهایت براي تعویض تاج  ويوند می شود شاخه پ 2-3سانتی متر( تعداد  5-25) مطلوبروي هر بازو با ضخامت 

بازوهایی كه نازک تر هستند دو پيوند و روي بازوهاي  در روي  خواهد شد. انجامپيوند  4-6 تعداد  هر درخت
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هاي خيلی  شود. در صورت پيوند شاخه ها یا تنهمی سانتی متر، سه پيوند در هر بازو زده  20ضخيم تر با قطر بيشتر از  

 شود.  می سانتی متر روي محيط تنه یا بازو یک پيوند زده 15-20ضخيم به فاصله هر 

  

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

 سربردای مجدد پس از اتمام خروج شیرابه 

ه به شرایط قطع می شود كه طول مدت این دوره بستاي چوبی در اغلب موارد پس از مدتی ه آوند ترشح شيره از

ند هفته می تواند متغير باشد. در درختانی كه در مناطق خشک هستند یا در اثر سرما صدمه روز تا چمختلف از چند 

هاي آب قرار دارند  ويبرعکس در درختانی كه در كنار ج. دیده باشند خروج شيرابه كمتر بوده و زود تمام می شود

ورت باید تا زمان خروج كامل شيرابه منتظر ادامه داشته باشد كه در این ص نيزخروج شيرابه ممکن است تا دو هفته 

ت از طول زمان خروج شيرابه در معرض هواي آزاد قرار دارد لذا این قسمماند. با توجه به این كه محل برش در 

در قسمت پائين تري از بازو بالفاصله قبل از عمل پيوند  باید خشک شده و براي پيوند مناسب نمی باشد و پوست

جدید باید دقت شود كه این برش  برش(. در 12وي بازوي سربرداري شده انجام گردد )شکل رایی  دوبارهبرش 

طوري انتخاب شود كه تا آنجایی كه امکان داشته باشد محل پيوند پائين در و باید تعيين كننده محل پيوند می باشد 

ارتفاع محل پيوند خيلی هم نباید به زمين نظر گرفته شده و ارتفاع محل پيوند از دو متر باالتر نباشد به عالوه این كه 

 سانتی متر از زمين نيز فاصله داشته باشد. 20نزدیک شده و حداقل 
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 برش دوباره محل پيوند درختان گردو پس از اتمام خروج شيرابه -12شکل 

 پرداخت محل پیوند 

 ،برش بازوها شود، در محل انجام میبا توجه به این كه برش محل پيوند با استفاده از اره )اغلب اره هاي زنجيري( 

خمی و لهيده می شوند كه باید قبل از عمل پيوند با استفاده از چاقوي پيوند این قسمت ها هاي پوست ز سلول

 (.13دون لهيدگی انجام گيرد )شکل هاي ب ند در محل پوست سالم با برشبرداشته شده و پيو
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ها كه هنگام اره كردن ایجاد  پيوند براي از بين بردن لهيدگی بافتمحل زخم قبل از انجام  آماده سازي -13شکل 

 .شود می

 پیوند سرشاخه

ها در این  ترین روش متداولدر درختان گردو روش هاي مختلفی وجود دارد كه به پایه پيوندک  براي اتصال 

 .شود میقسمت توضيح داده 
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 پیوند جهت پیوندک انتخاب و برش

 در هر پيوندک حداقل تعداد جوانه توصيه شدهده می شود باید داراي جوانه باشد. استفا هر پيوندک كه براي پيوند

الزم سانتی متر براي برش  5-10مقدار  از اینسانتی متر توصيه می شود.  20-30يز باشد. طول پيوندک ن دو عدد می

ل يو تاج درخت جدید را تشک ماند كه پس از پيوند رشد نموده باالي محل برش باقی می بقيه پيوندکباشد و  می

( ولی معمول ترین روش 14هاي مختلفی می توان استفاده نمود )شکل  خواهد داد. براي برش محل پيوند از روش

(. در انجام پيوند 15شد )شکل با دار می و پاشنه اریببرش به صورت  نوعها استفاده می كنند دو  كه اغلب پيوندزن

موج باشد. زیرا در برش هایی كه صاف نبوده و در محل برش  از شکل برش میتر  مهمهاي برش  بودن محل صاف

اتصال الیه هاي زاینده پایه و پيوندک به طور كامل انجام نشده و در اغلب موارد گيرایی پيوند  ،شود دیده می

 . یابد میكاهش 

 

 شاخه هاي  ک در پيوندهاي پيوند انواع برش -14شکل 
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)برش اریب سمت راست و برش پاشنه دار  وش هاي برش پيوندک در پيوند تاجی گردومعمول ترین ر -15شکل 

 سمت چپ(

 

محل برش با  تكناره ها و پشقسمت قهوه اي رنگ پوست قبل از قرار دادن پيوندک در شکاف پایه توصيه می شود 

پوست پایه روي این با توجه به این كه  (16)شکل سبزي پوست زیرین مشخص شود  شود كهه برداشت طوريچاقو 

 كند. اي پوست به اتصال پایه و پيوندک از این ناحيه كمک می هقسمت قرار داده می شود برداشتن قسمت قهو
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 اي در محل برش پيوندک برداشتن پوست قهوه -16شکل 

 

 نحوه اتصال پایه و پیوندک

 پایهت و چوب ک بين پوسروش پيونددر این  .باشد بهترین روش براي اتصال پایه و پيوندک روش پيوند تاجی می

شود. در روش  پيوندک در زیر پوست پایه استفاده میدو روش براي قرار دادن  از به طور معمولشود.  قرار داده می

شود سپس پوست قسمت برش خورده  به فاصله عرض برش پيوندک ایجاد می موازي اول روي پوست پایه دو برش

عدد ميخ  2-3با  در نهایت پوست بر روي پيوندک برگردانده و ر محل برش قرار داده شده،دپيوندک  را بلند كرده،

هاي زاینده پایه و  (.  در این روش اتصال الیه17)شکل  شود  پوست پایه و پيوندک در محل پيوند محکم می
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 بيشتري دارد و باید پيوندک از دو طرف محل برش انجام شده و گيرایی بهتري دارد ولی انجام برش نياز به دقت

 فاصله دو خط برش دقيقاً به اندازه عرض برش پيوندک باشد.  دقت شود

 

 

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

 

 ایجاد پایهپيوندک در روي پوست  یک تا دو سانتی متر بلندتر از طول برشیک برش به اندازه روش دوم، در 

از یک  كه شود بلند كرده و پيوندک در زیر پوست طوري قرار داده مییک سمت از پوست برش خورده را  كرده،

در این قسمت الیه هاي زاینده پایه و در تماس باشد،  كه بلند شده استطرف مقابل پوست پایه  طرف كامالً با

 با افتد. براي محکم كردن پيوندک در محل خود رایی پيوند از این ناحيه اتفاق میپيوندک با هم در تماس بوده و گي

اندازه ميخ مورد استفاده براي محکم   (18شود )شکل  پایه و پيوندک در محل خود محکم می ميخ نازک 3-2
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نياز به  . این روش پيوند سریع بوده وپيوندک نشود د طوري باشد كه موجب ترک خوردگیكردن محل پيوند بای

دقت كمتري دارد ولی اتصال الیه هاي زاینده پایه و پيوندک فقط از یک طرف انجام می شود. این روش 

محل پيوند در  در مواقعی كه یاو درمواردي كه پوست پایه خيلی ضخيم بوده و بریدن آن به سختی امکان پذیر باشد 

 طرفه وجود نداشته باشد كاربرد دارد. جایی قرار گرفته باشد كه تسلط كافی براي برش دقيق و دو 

 

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

 بستن محل پیوند

محل برش از مواد  شود. براي بستن هباید بست ها ي آنها رطوبت بافتبراي جلوگيري از كاهش هاي پيوند  محل زخم

بستن محل پيوند با خاک اره مرطوب می باشد. به مرسوم  هاي روش از یکیو روش هاي مختلفی استفاده می شود. 

)شکل  ن را با پالستيک می پوشانندقرار داده و روي آ مرطوب مقداري خاک ارهاین صورت كه در محل پيوند 

ی ید كمک می كند و از طرف دیگر در طول مراحل گيراتامين رطوبت محل پيون به. خاک اره از یک طرف (19
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گی از تجمع آن در محل پيوند و خفو خاک اره شده پيوند اگر شيره اضافه اي از آوند ها خارج شود، جذب 

می شود. اما در استفاده از خاک اره نگرانی هایی در مورد بروز تا حدودي جلوگيري م يهاي در حال تقس سلول

محل پيوند می شوند. لذا در استفاده  باعث پوسيدگیها  وجود این قارچ گاهیارچی وجود دارد كه آلودگی هاي ق

به ن با تركيبات قارچ كش مطمئن بود به عالوه از نظر اجرایی این كار آاز خاک اره حتما باید از ضدعفونی كامل 

شده و برداشتن خاک اره به  در موقع برداشتن پوشش خاک اره باید احتياط كافی انجام .زمان بيشتري نياز دارد

 انجام شود تا تنش به محل پيوند وارد نگردد. صورت كامال تدریجی 

 

 

 بستن محل برش با استفاده از خاک اره -19شکل 
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 5ميلی متر و عرض  7/0به ضخامت نوار پالستيکی  با با چسب باغبانی پوشانده و روي آن در مواردي نيز محل پيوند

بوده و در مواردي كه فشار ریشه اي مشکلی  و ارزان  آسان ع،ی. این روش نيز بسيار سرپوشانده می شودسانتی متر 

در صورت خروج ایجاد نمی كند از قبيل مناطقی با بارندگی كم و رطوبت نسبی پائين، قابل استفاده می باشد. اما 

در  یابد. میكاهش  پيوند ییگيرا راندمان ن را نداشته وچسب باغبانی توانایی ممانعت از آ ها، آب از محل برش آوند

پس از بستن با نوار پالستيکی براي جلوگيري از تجمع بيش از حد گرما در محل پيوند فاده از این روش صورت است

 (. 20روي نوار پالستيک با چسب هاي محافظ تنه درختان پوشانده می شوند )شکل 

 

محل پيوند با محافظ تنه  پوشاندنو  (وسطپوشاندن محل پيوند با چسب باغبانی و بستن با پالستيک )– 20شکل 

 درختان )سمت چپ(

 

می توان از ( كشور )از قبيل بيشتر مناطق شمالی و برخی از مناطق غربدر مناطقی كه رطوبت نسبی هوا باال می باشد 

تفاده از این اسچسب هاي محافظ تنه درختان یا رنگ هاي بر پایه آب براي پوشاندن محل پيوند استفاده نمود. 

از راندمان گيرایی  دها ایجاد می شو ریزي كه در روي آنبه دليل ترک خوردگی هاي  مناطق خشکچسب ها در 
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در صورت استفاده از این روش گيرایی پيوند با تاخير انجام شده و معموال پيوندهاي  (21)شکل  پائين برخوردارند

 . روز دیرتر از حالت معمول شروع به رشد می كند 10-15انجام شده 

 

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

 

هاي موثر و ساده می باشد كه به دليل  چسب برزنتی یکی از روشیا   (Doct tape) استفاده از چسب هاي داكت

به طور محکم به  ها سهولت اجراء، قدرت چسبندگی زیاد و راندمان باالي گيرایی پيوند توصيه می شوند. این چسب

به عالوه با توجه به عایق بودن و عدم سبيده و در نتيجه از خشک شدن محل پيوند جلوگيري می كنند. چبرش محل 

استفاده از تركيبات كمکی نبوده و این چسب به تنهایی براي بستن محل پيوند  هها نيازي ب نفوذ نور به داخل آن

هاي اوایل  رنگ سياه و نقره اي توليد می شوند كه نوع سياه براي پيوند. این نوع چسب ها در دو كفایت می كند

اي رنگ براي پيوند در اواخر  فصل بهار كه هوا هنوز زیاد گرم نشده جهت جذب تابش هاي خورشيدي و نوع نقره

ا باید این نوار ه (21)شکل  .فصل پيوند كه هوا گرم می باشد جهت انعکاس تابش خورشيدي قابل استفاده هستند
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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

 

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

 پیوندکبستن 

باقی  پوششونه منبع تامين آبی ندارد، در صورتی كه بدون دليل این كه پيوندک هيچ گدر مراحل اوليه گيرایی به 

به سرعت آب خود را از دست داده و از بين خواهد رفت. براي محافظت پيوندک در برابر كاهش آب بافتی  بماند

پيوندک را  پارافيلم ظ تنه درختان و یا محافچسب چسب باغبانی، هاي مختلفی از قبيل استفاده از  با روش باید

 .  پوشش داد

اگر چه استفاده  تمام پيوندک با این تركيبات پوشش داده می شوند. تنه،  استفاده از چسب باغبانی یا محافظجهت 

د توجه داشت كه جوانه هاي به سهولت قابل انجام می باشد ولی بایپوشاندن پيوندک از این تركيبات براي 

ر و با سختی شروع به رشد می كنند. به پوشانده می شوند پس از گيرایی اندكی دیرت كه با این موادهایی  پيوندک

یا خشکی هوا در برخی موارد این تركيبات قبل از گيرایی پيوند شسته   اثر عوامل اقليمی از قبيل بارندگیعالوه در 

 (. 22يوند ضروري می باشد)شکل ها از پيوندک جدا شده و نياز به تجدید دوباره در طول پ شده یا بخش هایی از آن
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از آن در طول  كنده شدن بخش هاییپوشاندن پيوندک با استفاده از محافظ تنه درختان )راست( و  -22شکل 

 )چپ( مراحل گيرایی پيوند

 

 يمزایابسيار كاربردي بوده و كارایی بسيار باالیی نيز دارد. مهم ترین استفاده از پارافيلم جهت محافظت پيوندک 

 استفاده از پارافيلم براي پوشاندن پيوندک عبارتند از:

 نفوذ ناپذیر بودن به رطوبت و حفظ كامل رطوبت پيوندک در طول زمان گيرایی پيوند 

 انجام نمی شود. در زیر آنگرما تجمع بيش از حد  به علت نازک بودن 
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 پاره شدن در اثر تورم جوانه هاي پيوندک 

  كار با آنسهولت استفاده و سرعت باالي  

. (23)شکل مطرح شود این مزیت ها باعث شده است كه این ماده به عنوان بهترین پيشنهاد براي محافظت پيوندک 

ابش نور خوشيد پوسيده و از بين می روند در مقابل تنوارهاي پارافيلم در اغلب موارد پس از چندین ماه قرار گرفتن 

صورت لزوم هم می توان پس از اطمينان از گيرایی پيوندها و در اوایل تيرماه نيازي به باز كردن آن نيست، البته در و 

  اقدام به برداشتن این نوارها نمود.

 

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

 

 ها تا زمان گیرایی پیوند مراقبت

هایی  تا زمان گيرایی پيوند و شروع رشد جوانه هاي پيوندک باید مراقبتگردو  درختانكاري  اتمام سرشاخهبعد از 

در نزدیک محل برش انجام  و تنه جوش  پاجوش رشد جلوگيري از براي جلوگيري از تجمع شيرابه در محل پيوند و

 د انجام گيرد.بار در طول گيرایی پيون ر هفته یکحذف پاجوش و تنه جوش ها باید به طور مرتب و هشود. 
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هاي انجام شده باید مانع از تجمع شيره گياهی در محل پيوند شد. در حالت عادي در  گيرایی موفق پيوندبراي 

معموالً ترشح  .و عمل پيوند بعد از اتمام خروج شيرابه انجام گرددسرشاخه ها برش خورده صورتی كه قبل از پيوند 

در  پيوند با موفقيت انجام خواهد شد. عواملی از قبيل آبياري سنگينشيرابه زیادي وجود نخواهد داشت و گيرایی 

زمان  از یک طرف با توجه به این كهشيرابه در محل پيوند خواهد شد.  مجدد شحطول دوره گيرایی پيوند باعث تر

می دهد به  بارندگی هایی نيز رخ و گاهاً هشود كه اغلب تبخير از سطح خاک كم بود در اوایل بهار انجام می پيوند

درخت براي سرشاخه كاري حذف تاج زیادي از نياز به آبياري كم می باشد و از طرف دیگر بخش صورت طبيعی 

توان جذب آب كافی براي ادامه حيات درخت را  می ماند بنابرایندر حالی كه ریشه دست نخورده باقی  شده است

آبياري درخت انجام نشود و در صورت  پيوند توصيه می شود در طول دوره گيرایی رو از این خواهد داشت

ضرورت آبياري بسيار سبک و حداقلی انجام شود تا خروج شيرابه و تجمع آن در محل پيوند رخ ندهد. در مواردي 

برش هاي  هم اگر پس از رعایت تمام موارد فوق خروج شيرابه متوقف نشود در این صورت در پائين محل پيوند

ها شيرابه موجود در آوندها را قبل از رسيدن به محل پيوند  این برشایجاد شود كه  پایه مورب در آوندهاي چوبی

توليد كالوس پس از  (.24)شکل  كردخواهند كمک حل پيوند ماز تجمع آن در  به جلوگيريخارج كرده و 

تاثيري در از بين بافت كالوس محل زخم ها را پر كرده و در نتيجه خروج شيرابه اگر هم رخ دهد گيرایی پيوند و

 (.25رفتن پيوند نخواهد داشت )شکل 

 

 ایجاد برش در زیر محل پيوند جهت جلوگيري از تجمع شيرابه در محل پيوند -24شکل 
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 نمونه اي از پيوند هاي موفق در اوایل مراحل گيرایی -25شکل 

 پیوند وصله ای

هاي كمکی در تعویض تاج درختان می باشد. در مواردي اتفاق می افتد  یکی از روش )پيوند جوانه( پيوند وصله اي

در  می روند كهی از بين شد نگرفته یا در اثرا عوامل مختلفهاي انجام  پيوندكه پس از پيوند تاجی در درختان گردو 

داشته و در از محل برش بازوهاي درخت مادري رشد می كنند را نگه این صورت تعدادي از تنه جوش هایی كه 

 ها عمل پيوند انجام می گردد. همان سال دوباره با روش پيوند وصله اي روي آن تا اوایل تير ماه اواخر خرداد ماه

تهيه شده و سریعاً براي پيوند  همان سالشاخه هاي رشد كرده در  از روي پيوندپيوندک مورد نياز براي انجام این 

هاي موجود در روي شاخه هاي سبز و در حال رشد جهت  این روش از جوانه شود. با توجه به این كه در می استفاده

یا نگهداري طوالنی مدت آن هامقدور  دورتر وخيلی انجام پيوند استفاده می شود امکان جابجایی پيوندک از مناطق 

  الفاصله پس از تهيه پيوندک جهت پيوند اقدام شود. بو توصيه می شود كه  نبوده

دو برش هم اندازه در پایه و  به وسيله آن كه (26)شکل  ند وصله اي به یک چاقوي دو تيغه نياز استپيو امجانبراي 

و لبه هاي باال و پایين كه پيوندک داراي جوانه به راحتی در محل برش پایه قرار گرفته  پيوندک ایجاد می شود تا این

هاي استفاده شده براي  لبه هاي باال و پایين پایه با یکدیگر مماس شده و گيرایی تسهيل شود. جوانه پيوندک با
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درشت و گنبدي شکل هستند. جوانه هاي گردن دار و جوانه هاي شاتون براي انجام پيوند مناسب پيوندک، 

وانه روي آن باقی بماند )شکل در موقع جدا كردن جوانه از پيوندک باید دقت شود قسمت مریستمی ج. باشند نمی

(. سپس جوانه برداشت شده پيوندک در محل برش پایه قرار داده شده و با استفاده از نوار پالستيکی پيوندک در 27

 نشان داده شده است. 31تا  27مراحل انجام پيوند وصله اي در شکل هاي روي محل برش پایه محکم بسته می شود. 

 

 

 ورد استفاده در پيوند وصله اي گردوچاقوي دوتيغه م -26شکل 
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 برداشتن جوانه پيوندک همراه با مریستم جوانه -27شکل 

 

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

 

 

 هاي انتهایی شاخه  برگ در روي شاخه باقی مانده و بقيه قسمت 4سربرداري پایه به طوري كه حدود  -30شکل 



33 

 

 نمونه اي از پيوندهاي وصله اي انجام شده روي جست هاي ایجاد شده روي بازوها -31شکل 

 جمع بندی 

  شود. طور خالصه و به ترتيب بيان میگردو به در ذیل مراحل تعویض تاج درختان 

را  ها باید پيوندک بدین منظور ابتدامی باشد. تهيه پيوندک درختان گردو : اولين قدم در سرشاخه كاري پیوندک

را در اواخر زمستان و قبل از فعال هستند   جوانه درشت و توسعه یافته چوبی شده با كه كامالً از شاخه هاي یکساله

درختان مادري جدا كرده و پس از بسته بندي تا زمان پيوند در  زاشدن شيره نباتی )اواخر بهمن تا اواسط اسفندماه( 

 گراد نگهداري شوند. نه با دماي صفر تا دو درجه سانتیسردخا

اجراي موفق سرشاخه كاري درختان گردو، آماده سازي درختان مادري براي : یمادر درختان یساز آماده

 ،درختان در مراحل اوليه برگدهی بوده كه در بهار موقعیباید قبل از پيوند انجام شود. براي این كار توصيه می شود 

سربرداري  گراد رسيده باشد، درختان مادري درجه سانتی 20هوا شروع به گرم شدن كرده و دماي محيط به باالي 

دارند در  ختان جوان و با قطر تنه كم و هم چنين در درختانی كه تنه بسيار بلندي. برش در درمی شوندشده اوليه 
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انتخاب و برش داده را  بازو كه بهترین موقعيت را براي تشکيل تاج جدید دارند  3تا  2تر  در درختان مسن روي تنه و

ظ می گردند. پس از اتمام خروج شيرابه كه از چند روز تا چند هفته طول ها روي درخت حف می شوند ولی بقيه بازو

كشد، چند سانتی متر از پایين تر از محل سربرداري شده، برش دوباره اي انجام شده و عمل پيوند در روي آن  می

 انجام می شود. 

شوند برداشته و  شاخه هایی به طول  هایی كه در سردخانه نگهداري می در زمان پيوند، پيوندک: سرشاخه وندیپ

پاشنه  یاتحتانی پيوندک به صورت اریب سانتی متر از قسمت  5-10سانتی متر  با حداقل دو جوانه انتخاب و  30-20

 (، قسمت قهوه اي رنگ پوست كناره ها و پشت محل برش را با چاقو برداشته سپس15)شکل دار برش داده 

ميخ  2-3شده و با  در زیر پوست پایه قرار داده (18و  17هاي  با یک یا دو برش )شکل پيوندک به روش پيوند تاجی

هاي پيوند، بسته به شرایط موجود  براي جلوگيري از خشک شدن محل زخمشود.  میمحکم  در محل خود نازک

پيوندک  سپسشوند.  می بستهیا چسب داكت این محل با یکی از تركيبات خاک اره، نوار پالستيکی، چسب پيوند 

 جلوگيري به عمل آید.   پيوند گيرایی دوره در طول آنبا پارافيلم پوشش داده می شود تا از خشک شدن 

كاري درختان گردو تا زمان گيرایی پيوند و شروع رشد  بعد از اتمام سرشاخه :ها تا زمان گیرایی پیوند مراقبت

جلوگيري از تجمع شيرابه در محل پيوند و جلوگيري از رشد هاي الزم براي  انه هاي پيوندک باید مراقبتجو

و تنه جوش در نزدیک محل برش انجام شود. حذف پاجوش و تنه جوش ها باید به طور مرتب و هر هفته   پاجوش

 بار در طول گيرایی پيوند انجام گيرد. یک

باشد. در  هاي كمکی در تعویض تاج درختان می )پيوند جوانه( یکی از روش اي پيوند وصله :پیوند وصله ای

هاي انجام شد نگرفته یا در اثرا عوامل مختلفی  مواردي اتفاق می افتد كه پس از پيوند تاجی در درختان گردو پيوند

كنند  ري رشد میاز بين می روند كه در این صورت تعدادي از تنه جوش هایی كه از محل برش بازوهاي درخت ماد

ها عمل پيوند  را نگه داشته و در اواخر خرداد ماه تا اوایل تير ماه همان سال دوباره با روش پيوند وصله اي روي آن

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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