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  )Persian Jujube( هاي مختلف پیوند در عناب ایرانی اولین گزارش از اجراي روش

  
  2و حسن تعویذي *1کمال غوث

  کشاورزي قاینات نویسنده مسئول و کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزي جهاد - * و 1
kamal.ghous@yahoo.com  

  زمان جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبیکارشناس باغبانی سا - 2
  

در عناب تحت شرایط مزرعه منظور یافتن زمان، روش مناسب و راحت براي اجراي پیوند  براي اولین بار در ایران، به طرحاین 
لب طرح آزمایش در قا. اجرا شد 1389تا  1388هاي  در سالاستان خراسان جنوبی  یشهبکلکسیون عناب ایران واقع در شهرستان سر

و پیوندهاي جوانه از نوع قاشی  )فروردین ماه 15( جانبی تاتیمار شامل پیوندهاي شاخه از انواع اسکنه معمولی  13تصادفی با  کامالً
نهال  10در هر تکرار  تکرار و 3در  )تیر و مرداد ،اواسط خرداد( شکمی واژگونشکمی و ) اردیبهشتاوایل فروردین و  30و 15(

سر  اسفندماهدر  ها نهال ،سالگی رسیده بودند براي پیوند آماده شدند 2بذري کاشته شده که به سن  هاي لنها. صورت گرفت
 گیرایی پیوندهاي جوانه یک ماه وحداکثر زمان . شاخه اصلی نگهداري شد 3 تا 2فقط  ،ت پیوندابرداري شده و تا زمان شروع عملی

سه ماه پس از پیوند مورد  ها پیوندكقطر و طول پیوندك و تعداد برگ  .ین گردیددر مورد پیوندهاي شاخه سه ماه پس از پیوند تعی
 باالترین درصد گیرایی در .دار داشت تفاوت معنیدرصد  1درصد گیرایی بین تیمارهاي مختلف در سطح  .ارزیابی قرار گرفت

درصد  75خردادماه با  در اژگونشکمی وو سپس پیوند شکمی و  درصد در تیرماه 90 درصد، شکمی واژگون 95پیوند شکمی
پیوند اسکنه  .در رتبه پنجم و ششم قرار گرفتنددرصد  60ودرصد  70با  مردادو شکمی  شکمی واژگونپیوندهاي  .حاصل گردید

 تی حاصلیموفق ساده و نیمانیم اي وصلهدر این آزمایش از پیوندهاي . ی داشتندیگیرادرصد  30 اي زبانهپیوند نیمانیم  ودرصد  50
بنابراین  .دست آمدبه اسکنه جانبیخرداد و بیشترین تعداد برگ در  شکمیبیشترین رشد قطري و طولی پیوندك در پیوند . نگردید

  . حاصل گردید خردادماهو بیشترین رشد طولی و قطري پیوندك از پیوندهاي  تیر ی از پیوند در ماه یباالترین درصد گیرا
  شاخه، درخت عناب، گیرایی پیوند  پیوند جوانه، پیوند: ها کلیدواژه

  
  مقدمه

 عناب برخی محققین .منظور تولید میوه و چوب مورد توجه انسان بوده استبه) 2008، لیو ؛1388 غوث،(در ایران عناب از دیرباز 
هاي ریز میوهو برخی از گروه ) 1924 توماس،(هاي خشکباراز گروه میوه ،برخی) 2001 پاریک،( دارهاي هستهرا از گروه میوه

از مهمترین موانع صادراتی . )1389 غوث،( شودو یا به روش غیرجنسی ازدیاد می) بذر(طریق جنسی عناب از . دانندمی) 2010 لیو،(
 ، وگائو (یل بذري بودن باغات کیفیت میوه و سایر صفات ظاهري به دلریکنواختی محصول تولیدي از لحاظ اندازه،عناب، غی

و اعظم علی ( کنندهایی با کیفیت پایین تولید میهاي بذري بسیار متنوع بوده و غالباً میوهپایه. باشدمی )1391 غوث، ؛2010
ارقام مرغوب  غیرجنسیهایی براي ازدیاد هاي اخیر مطالعاتی در جهت دستیابی به روشبه همین دلیل در سال) 2006 همکاران،

هاي ازدیاد غیرجنسی براي عنوان یکی از روشم عمل پیوند بهاگر چه انجا. )1390زاده،غوث و ملک( عناب صورت گرفته است
عوامل متعددي در گیرایی پیوند عناب تأثیر دارند که ازجمله . باشدپذیر است اما با موانع و مشکالتی همراه میعناب امکان

آن ها حاکی از گزارش). 1388 غوث،(ره نمود توان به نوع و زمان پیوند، ژنوتیپ گیاه، دما و رطوبت محیط اشامهمترین آنها می
گراد درجه سانتی 27ند در دماي بیش از راد متوقف و فرآیند گیرایی پیوگدرجه سانتی 21است که تولید کالوس در دماي کمتر از 
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خار در وجود به دلیل موفقیت حاصل از پیوند شاخه و جوانه عناب  ).1388 و تعویذي، 2008 ،آشتون(گیرد با تأخیر صورت می
 کننددار استفاده میغیرجنسی از پاجوش ریشهجنسی از بذر و تکثیر عناب کمتر صورت گرفته است و کشاورزان براي تکثیر 

بر همین . )2009،توکلی ونائینی  ؛2006 ،آشتون(عمل پیوند به دقت بیشتري نیاز دارد اجراي بنابراین . )1392غوث و هادربادي، (
گزارش شده که پیوند عناب . اب صورت گرفته استنهاي مناسب براي پیوند عها و زماني جهت یافتن روشهاي زیاداساس تالش

بهترین زمان  )2010( ارتباط لیودر همین ؛ )2004لیو، ( ستآمیز او مخصوصاً پیوند شکمی در اواخر خرداد تا اوایل مرداد موفقت
لذا . اعالم کرده استها هفته بعد از تورم جوانه 5 در چینمعمولی و جانبی  عشاخه یا همان اسکنه عناب را در دو نوانجام پیوند 

سطح کشور و روشی مناسب و راحت براي اجراي پیوند عناب در براي اولین بار در ایران، یافتن زمان، هدف از انجام این پژوهش 
  . باشدخراسان جنوبی می استان

 
  هامواد و روش

تیمار و  13در استان خراسان جنوبی، در قالب طرح کامالً تصادفی با در شهرستان سربیشه  1389و  1388 هاياین آزمایش در سال
تیمارهاي آزمایش شامل پیوندهاي شاخه از نوع ). نهال در نظر گرفته شد 10براي هر کرت آزمایشی (تکرار به اجرا درآمد  3در 

 15زمان  4در (صورت گرفت و پیوندهاي جوانه از نوع تا اردیبهشت ردین اي و اسکنه بود که در اواسط فرونیمانیم، نیمانیم زبانه
براي . بودند) اواسط خرداد، تیر و مرداد(و شکمی هر کدام در سه زمان  شکمی واژگون ،)اردیبهشت ماه 30و  15فروردین و  30و

هفته بعد  2و تا  نهایتاً قبل از اجراي پیوند. دهاي بذري دو ساله در اواخر دي ماه در زمین سربرداري گردیتمام انواع پیوند، پایه
هاي یکساله و از شاخهبراي پیون شاخه پیوندك . متري سربرداري گردیدسانتی 15 -10ها از ارتفاع نهال. آبیاري صورت نگرفت

مورد یوك و الغور ارقام کنگان، گ کشور، هاي برترنوتیپهاي فصل جاري با رشد مناسب و قوي از ژبراي پیوند جوانه از شاخه
، محل پیوند با نخ هابر روي نهال پس از انجام پیوند. )1390غوث و ملک زاده، (تأیید سازمان جهاد کشاورزي استان تهیه گردید

 ماهر استفاده پیوند زنبراي اجراي پیوند از یک نفر . بسته شد پس از انجام پیوند، محل پیوند با نوارهاي پالستیکی. شداي بسته پنبه
و روند گیرایی پیوندها هر هفته مورد  حذف یوندهاي نابجا و رشد کرده در زیر په تمام جوانهتهفسعی شد به مدت سه . گردید

ولی درصد نهایی گیرایی پیوند در مورد پیوندهاي جوانه یک ماه و در مورد پیوندهاي شاخه سه ماه پس از  ؛ارزیابی قرار گرفت
گیري سایر صفات مانند طول و قطر و تعداد برگ پیوندك، سه ماه پس از اندازه .حلیل قرار گرفتپیوند تعیین و مورد تجزیه و ت

افزار ها به صورت درصد پیوندهاي گرفته شده توسط نرمداده. متر انجام شدکش و کولیس با دقت یک میلیپیوند و توسط خط
SPSS درصد گیرایی ) اجرا شده در چهار زمان مختلف ايوصلهو پیوند  پیوند نیمانیم اجرا شده(در مورد پنج تیمار . تجزیه شدند

دیرتر از  هالزم به ذکر است که در عناب اجراي پیوندهاي شاخ. پیوند بسیار ناچیز بود، بنابراین از تجزیه واریانس حذف گردیدند
ها از خطر سرما بنابراین پیوندك ؛)2006و، لی(شودفصل سرد و از اواسط فروردین ماه آغاز میگذشتن ها و معموالً پس از سایر گونه

-درجه سانتی 4تا  3و در دماي بین ها انتخاب و سپس در درون پارچه مرطوب م جوانهورهاي شاخه قبل از تكپیوند. هستنددر امان 

  .)2006آشتون، (گراد حفظ شدند تا در فصل مناسب براي اجراي پیوند استفاده شوند
 
  هایافته

بسیار دهد که موفقیت پیوندهاي جوانه نسبت به پیوندهاي شاخه که در فصل خواب زده شدند این پژوهش نشان مینتایج حاصل از 
که در بیشترین تعداد برگ از پیوند اسکنه جانبی در خرداد و شکمی بیشترین رشد طولی و قطري پیوندك از پیوند  .باالتر بوده است

خوردار ر کمتري بررشد بسیا مرداد از از پیوندهاي جوانه مربوط به ماهدك حاصل پیون. دست آمدفصل خواب گیاه زده شدند به
در بهار گیاه در رشد رویشی فعال خود قرار دارد و پس از پیوند زدن نیز پایه و پیوندك به سرعت با یکدیگر جوش خورده و  ؛بود
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نماید اما روع فصل بهار پیوندك شروع به رشد میدر مورد پیوندهاي فصل خواب نیز به محض ش. نمایدپیوندك شروع به رشد می
مرداد ماه پیوندك رشد بسیار کمی داشته و حتی در بعضی موارد پس از جوش خوردن پیوندك  تیر و مخصوصااواخر در پیوندهاي 

شکمی  در این تحقیق مشخص شد که میزان موفقیت پیوندهاي شکمی و. ماندبا پایه جوانه پیوندك به حالت خواب باقی می
. اندقرار گرفته دومخرداد ماه در رتبه اوایل و پیوندهاي  اولدر رتبه  ماه تیرو اوایل  خرداد اواخربسته به زمان اجراي آن در  واژگون

   .اندههاي مختلف انجام پیوند داشتترین درصد گیرایی را در بین زمانپیوندهاي فصل خواب پایین
 

  بحث
درصد اختالف  1ل از این پژوهش نشان داد که درصد گیرایی بین تیمارهاي مختلف در سطح نتایج حاص: درصد گیرایی پیوند

تیمار به جهت عدم گیرایی پیوند از تجزیه و  5تیمار مورد بررسی  13طورکه اشاره شد از بین همان). 1جدول (داري دارد معنی
اواخر خرداد و االترین درصد گیرایی در تیمار شکمی ب .تیمار صورت گرفت 8ها تنها روي تحلیل آماري حذف گردید و بررسی

به  تیرماهشکمی واژگون تیمارهاي شکمی و . ، مشاهده شد)درصد 90با (شکمی واژگون و پس از آن ) درصد 95(اوایل تیرماه 
در مرتبه صد در 55و  60 مرداد به ترتیب با و شکمی واژگون شکمیتیمارهاي و  در مرتبه بعدي درصد 70و  درصد 75ترتیب با 

درصد جواب  60تا اسکنه معمولی و جانبی  پیوند. تطابق دارد) 2014( جانستوناین نتایج با نتایج طرح . پنجم و ششم قرار گرفتند
   .درصد در عناب بوده است 40اي با کمترین درصد گیرایی مربوط به پیوند شاخه نیمانیم زبانه. داد

و براي هاي خرداد تا شهریور راي موفقیت در پیوند جوانه در طول فصل رشد و حد فاصل ماهبهترین زمان ب: زمان پیوند زنی
که دماي  نتایج طرح نشان داد. تطابق دارد) 2014( لیواین نتایج با نتایج طرح . باشدپبوندهاي چوبی در اوایل اردیبهشت ماه می

 .درصد باشد 5/73تا  45بین  باید د و رطوبت محیطگرادرجه سانتی 34تا  30حدود باید  مناسب براي گیراي پیوند

 5داري در سطح ، بین تیمارها اختالف معنی)1جدول(هاي مربوط به قطر براساس جدول تجزیه واریانس داده: رشد قطري پیوندك
شکمی از آن تیمار و پس ) مترمیلی 95(خرداد  شکمیبه تیمار ماه پس از پیوند بیشترین قطر پیوندك مربوط  3. درصد وجود دارد

قطر پیوندك در پیوندهاي شاخه در حد . تطابق دارد) 2013(مایر این نتایج با نتایج طرح .بوده است) مترمیلی 85(خرداد واژگون 
  .داشتند) ترممیلی 38(و وصله اي مرداد) مترمیلی 40(را تیمارهاي شکمی مرداد  ترین میزان قطر پیوندكمتوسط و پایین
شود که بین تیمارهاي مشاهده می) 1جدول (هاي مربوط به رشد طولی پیوندك ه واریانس دادهبا توجه به تجزی: ندكرشد طولی پیو

 35/160(خرداد  شکمیبیشترین رشد طولی پیوندك مربوط به تیمار . درصد وجود دارد 1داري در سطح مختلف اختالف معنی
 88/135(خرداد  واژگون و شکمی) مترمیلی 10/150(در فصل خواب  کنه جانبیاسو پس از آن بیشترین رشد را پیوندهاي ) مترمیلی
 5شده در سطح پیوند اسکنه نیز با دو تیمار ذکر . داري مشاهده نشداند که البته بین دو مورد اخیر اختالف معنیداشته) مترمیلی

پیوند کمترین میزان در بین تیمارهاي مختلف را رشد طولی پیوندك در سایر تیمارها بسیار ضعیف بوده و  .درصد اختالف داشت
  .دارد تطابق) 2010( لیوبا نتایج طرح این نتایج  .داشته است) مترمیلی 55/12(شکمی مردادماه 

مشاهده شد ) 1جدول (براساس تجزیه واریانس داده هاي حاصل از تعداد برگ بر روي پیوندك در تیمارهاي مختلف : تعداد برگ
ماه از زمان پیوند، بیشترین متوسط تعداد برگ  3پس از گذشت . درصد وجود دارد 5داري در سطح اختالف معنی که بین تیمارها

اشتن اختالف بدون د) عدد 2/7( اينیمانیم زبانهو ) عدد 3/8(اسکنه معمولی ، )عدد 52/9( اسکنه جانبیبه ترتیب در پیوندهاي 
پیوند در  باالي موفقیت براي در آخر الزم به ذکر است که. تطابق دارد) 2009( لیو این نتایج با نتایج طرح. دار مشاهده شدمعنی

هاي پیوندي، نهال برايعناب، بکارگیري پیوند زن ماهر، انتخاب زمان مناسب بسته به شرایط منطقه و تأمین رطوبت و دماي مطلوب 
 90و  95در اواخر خرداد تا اوایل تیر ماه به ترتیب با  اي شکمی و شکمی واژگونکه در این آزمایش پیوندهطوريبه ؛است الزم

 .را داشتندگیرایی درصد باالترین 
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  تجزیه واریانس درصد گیرایی، قطر پیوندك، طول پیوندك و تعداد برگ: 1جدول 

  درصد گیرایی  درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  تعداد برگ **  طول پیوندك **  قطر پیوندك
  29/10 **  500/10387 **  3/ 933*  133/0 **  7  ع پیوندنو

  628/1  3/606  627/0  014/0  16  خطا
CV 539/21  359/28  217/13  225/18  -  درصد  

  LSDدرصد آزمون  1و  5دار در سطح به ترتیب نشانه وجود اختالف معنی **و *
  

  گیرينتیجه
 ،)1388 غوث،( عناب در پیوند موفقیت بودن پائین مورد در مختلف هايدیدگاه علیرغم که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 پیوندي، هاينهال براي مطلوب دماي و رطوبت شرایط اقلیمی منطقه، تأمین از نظر مناسب زمان انتخاب ماهر، پیوندزن با بکارگیري
 بهشکمی واژگون  و شکمی پیوندهاي مایشآز این در کهطوريبه .نیست انتظار از دور عناب پیوند گیرایی درباال  موفقیت درصد

  .داشتند گیرایی درصد 90 و 95 ترتیب
  

  منابع 
  .مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبی .نشریه ترویجی تکثیر غیرجنسی عناب، 1388 ،.تعویذي ح

  .ص 351انتشارات سعیدي منش، : مشهد .ي فراموش شدهعناب میوه، 1388 ،.ك غوث
 .بکر و فکر انتشارات تهران،.ایران هايعناب کلکسیون هاياکوتیپ شناسنامه، 1390،زادهملک .س و، .ك ثغو

 انتشارات .بومی دانش زیستی تنوع از حفاظت ملی کنفرانس .جنوبی خراسان در بومی دانش پایه بر عناب تولید، 1389،.ك غوث

  )کرمان( ایران یمحیط علوم پیشرفته تکنولوژي و علوم المللی بین مرکز
 .کشورها سایر در عناب پرورش به نگاهی و بومی دانش پایه بر عناب و زعفران زرشک، تولید، 1 هادربادي،. غ و ،.ك غوث

 .بکر و فکر انتشارات تهران،
 تحقیقات مرکز. )3/10/1390مورخ  73113: اختراع ثبت شماره( عناب میوه بنديدرجه طبقاتی دستگاه. 1391،.ك غوث
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The first report of procedures of different methods of Persian Jujube grafting 
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Abstract  
This plan done for the first time in Iran, in order to find time, suitable method and comfortable to procedures at 
grafting jujube under field conditions at Collection Iranian jujube Located in the city of Sarbishe in Southern 
Khorasan Province during the years 1388 to 1389. Experiment done In format of completely randomized design 
with 13 treatments including at types of branch and bud grafting at 3 repeat and in each iteration with 10 
seedlings. 2-year seedlings planted were grafted.The maximum period survival at T and inverted T budding is 1 
month and at branch graft is 3 month after grafting. The survival graft rate had significant difference between 
different treatments at 1%. The highest survival rate In budding graft with 95%, in inverted T budding is 90% In 
July and in the next step at june was T budding and inverted T budding graft at 75%. in this test Success is not 
reached at splice and chip budding. Most of diameter and length of scion was obtained at T budding August and 
the highest number of leaves was obtained at side cleft grafting. So the highest survival rate of grafting was 
obtained at July and most of length and diameter of the scion was obtained at june. 
Keywords: Budding, Branch grafting, Jujube tree, Survival graft. 
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