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 چكيده

کاشکته  های بذری اا قبکل  باش . برای داشتن یآ تو ی  مناسب و اقتصادی در با ترین محصوالت خشیباری ایران میگردو ییی اا مهم

ممین جهت اصالح درختان بذری  اجکرای عملیکات پیورک  اا طریک  تعکوی  تکاج یکا         و باصرله ش ه این محصول  تنها گزینه سریع

تعیین امان مناسب پیورک  گکردو طکی دو امکان لکروردین و       پژوهش با ه ا باش . اینکاری با ارقام اصالح ش ه روا دریا میسرشاخه

و ارجام رود پیور  جاربی تغییریالته و مقایسه آن با رود پیور  تاجی به صکورت لاکتوریکل در    1390-91های اردیبهشت ماه در سال

منظکور  اا دو رقکم    های کامل تصادلی در شرایط آم و هوایی استان آذربایجان نربی مورد ارایابی قرار گرلکت. بک ین  قا ب طرح بلوک

ه درص  گیرایی باال استفاده ش . رتایج رشان داد که بیشترین گیرایکی پیورک  اا رود   به عنوان پیور ک جهت دستیابی ب’ چن  ر‘و ’ پ رو‘

دست آم  که این رود بهتر اا رود پیور  تکاجی در   به 93/83و درص  گیرایی رهایی  32/97ماری پیور  جاربی تغییریالته با درص  ار ه

لروردین و اردیبهشت ماه ریز  بیشترین گیرایی پیور  در اردیبهشت  سرشاخه کاری درختان گردو بود. همچنین  در مقایسه بین دو امان

دست آم  که درص  گیرایی پیور  در این ماه رسبت به لروردین ماه بیشتر  به 49/89و درص  گیرایی رهایی  95/98ماری ماه با درص  ار ه

 بود.

 و  گیراییکاری  گردپیور  تاجی  پیور  جاربی تغییریالته  سرشاخه ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

تککرین ( ییککی اا مهککم.Juglans regia Lگکردوی ایرارککی ) 

 2015باشک . طبک  آمکار    محصوالت خشیباری ایکران مکی  

هکزار   64خواروبار جهاری  ایران با سطح ایرکشت ساامان 

  دومکین  2012هزار تن در سکال   450هیتار و میزان تو ی  

کشککور تو ی کننکک ه گککردوی جهککان بعکک  اا کشککور چککین  

هکای مهکم   . گردوی ایرارکی اا گورکه  ]11[شود محسوم می

تجاری و صکنعتی گکردو اسکت ککه اا چکوم آن در صکنایع       

عنکوان  ساای  اا میوه آن بهبلساای  اسلحه و مچوم  روکش

خشککیبار و اا رونککن آن ریککز در صککنعت ررگککرای اسککتفاده 

. گردو درختی دگرگشن بوده که به رالتی در اثکر  ]1[شود  می

هکای  الشاری با گرده درختان دیگر  بارور ش ه و  روتیپگرده

آورد. بنابراین  جهت تیثیکر ایکن گیکاه    وجود می ج ی ی را به

هککای اادیککاد ی معمککوالً اسککتفاده اا رودبککرای تو یکک  تجککار

ترین  ترین و اقتصادیشود که مرسومنیرجنسی ترجیح داده می

 . ]5[باش  رود در لال لاضر  رود پیور  می

هککای تیثیککر نیرجنسککی امسککتاره و  در بررسککی رود

 90با  1تابستاره گردوی ایراری  بهترین رتیجه اا پیور  جاربی

درصکک  مولقیککت در اواخککر تیککر مککاه در مقایسککه بککا سککایر 

. میکزان مولقیکت پیورک     ]12[پیور های جواره به دست آم  

ای به ترتیکب  جاربی گردو در شرایط آامایشگاهی و مزرعه

. پیورک   ]13[درص  در اسکفن  مکاه گکزارد شک       10و  53

اره در مقایسه با سایر پیور های ساقه و جو 2تاجی تغییریالته

که بیشکترین میکزان مولقیکت     طوری   به]16[بهتر بوده است 

و  93برای این رود اا پیور  در سال اول و دوم به ترتیب 

. ]17[دسککت آمکک   درصکک  در اواخککر لککروردین مککاه بککه 83

در اادیکاد   3همچنین  با ارایابی پیورک  طوقکه و هیپوکوتیکل   

در گردوی ایراری  کا و  خوبی اا پیور های جاربی طوقکه  

محل اخم مشاه ه گردیک ه و اتصکال و گیرایکی خکوبی اا     

                                                           
1. Side grafting 

2. Modified bark grfting 

3. Side-stub and hypocotyle grafting 

سا ه لاصل ش    های یآهای دوسا ه در مقایسه با پایهپایه

کککه میککزان مولقیککت پیورکک های جککاربی طوقککه و  طککوری بککه

. سه ]19[درص  گزارد ش   70و  98هیپوکتیول به ترتیب 

های گل اری تحکت شکرایط   رود م تلح شامل پیور  رهال

های گل اری تحت شرایط نیرکنتکرل  ه  پیور  رهالکنترل ش 

های بذری تحت شرایط نیرکنترل ش ه و ش ه و پیور  رهال

در مزرعه مورد ارایابی قرار گرلت که بهترین رتکایج بکرای   

های گل اری تحت شرایط کنترل ش ه ثبکت شک    پیور  رهال

تکرین عوامکل در   آل اا مهکم که دمای خوم و رطوبت ای ه

. در سایر مطا عات ]8[ها بوده است ر  این رهالمولقیت پیو

های پیور  در گردو پرداختکه  ها و امانریز به بررسی رود

 . ]18و  10  9  4[ش ه است 

پالسکم  هکای گکردو   رم  در ایران تع اد و تنوع  روتیپ

وجود آورده اسکت. بکه د یکل     ای را بهبسیار ننی و گسترده

میزان مقاومت به سرمای ع م یینواختی در ار ااه درختان  

امستان  متفکاوت بکودن امکان گلک هی و رسکی ن میکوه و       

برداشت محصول که همگی م یریت بکا  گکردو را بسکیار    

سااد  برای داشتن یآ تو ی  مناسب و اقتصکادی  مشیل می

های بذری اا قبل کاشکته شک ه ایکن محصکول  تنهکا      در با 

بکذری    ممین جهت اصالح درختان و باصرله گزینه سریع

-اجرای عملیات پیور  اا طری  تعوی  تکاج یکا سرشکاخه   

طکورکلی    باش . بکه با ارقام اصالح ش ه روا دریا می 4کاری

به د یل شرایط خاص بیو کو ییی ایکن درخکت  پیورک  آن     

. باتوجکه  ]5و  3[ار کی با سایر درختان میوه متفاوت است 

م های مول  پیورک  سرشکاخه در ایکران  الا   به معرلی رود

ها در شکرایط م تلکح   است امان مناسب کاربرد این رود

های ق یمی پیور  سرشکاخه  آم و هوایی مقایسه و با رود

. هک ا اا ارجکام   ]16[در سایر درختان میوه مقایسه گکردد  

پژوهش لاضر  شناسکایی بهتکرین امکان مناسکب پیورک  و      

                                                           
4. Top-working 
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و مقایسکه آن بکا رود    1ارجام رود پیور  جاربی تغییریالته

کاری درختکان گکردو در شکرایط    در سرشاخه 2تاجیپیور  

 باش . آم و هوایی آذربایجان نربی می

 

 ها. مواد و روش2

 مشخصات کلی پژوهش .2.1

این پژوهش در یآ با  خصوصی واقع در شهرستان رقک ه  

درجه و  15-25نربی( با طول جغرالیایی )استان آذربایجان

متککر اا  1307درجککه و ارتفککاع  36-57عککر  جغرالیککایی 

سطح دریا  با ه ا شناسایی بهترین امکان مناسکب پیورک     

کاری گردو و ارجام دو رود پیور  شاخه )پیورک   سرشاخه

تاجی و پیور  جاربی تغییریالته( در دو امان متفکاوت ییکی   

ها باا رشک ه و دیگکری   در ریمه دوم لروردین ماه که جواره

اا شک ه  هکا بک  در ریمه دوم اردیبهشت ماه که تمکامی جوارکه  

مورد ارایابی قکرار گرلکت.    1390-91های بودر   طی سال

و  3’پ رو‘ارقام مورد استفاده در این پژوهش  رقم شاخ  

 با باردهی جاربی و عملیرد بسیار باال بودر .  4’چن  ر‘

 

 مراحل انجام پيوند  .2.2

 هاتهيه پيوندك .2.2.1

خشبی سا ه سا م و های یآهای مورد رظر اا شاخهپیور ک

که اا رظر مش صات ظاهری یینواخکت بودرک   در اواخکر    

 10  10سکا ه بکا لواصکل     20های مادری بهمن ماه اا پایه

واقع در کشکور ترکیکه شکهر    ’ چن  ر‘و ’ پ رو‘متر اا ارقام 

پیور ک مورد اسکتفاده   200بورسا برداشت ش ر  که ل ود 

هکا  و قطکر آن  25-30هکا  (. طکول پیورک ک  1گردی  )شیل 

متر بود. همچنین سعی ش  که طکول و تعک اد   سارتی 5/2-2

جواره برای هر دو رقم ییسان باش . به منظور جلوگیری اا 

هکا در  داری  ابتک ا پیورک ک  های قارچی در طی رگهبیماری

                                                           
1 . Modified side grafting 

2 . Bark grfting 

3 . Pedro 

4 . Chandler 

کش بنومیکل ضک عفوری و سکپ     محلول دو در هزار قارچ

داخل پارچه مرطوم پیچی ه و در سردخاره با دمای دو ا ی 

 . ]16[گرلتن   گراد قراردرجه سارتیچهار 

 

 هازنی و سربرداری پايهزخم .2.2.2

درختان گردو پ  اا اخم  ترشکحاتی داررک  ککه در واقکع     

ای ایکاد  که لشار ریشکه  ترشحات آور  چوبی بوده و اماری

است  تجمع این ترشحات در ایر روار پیور  باعکث ایجکاد   

شود. اا طرا میها هواای  خفگی و مرگ یاختهشرایط بی

باشکن   دررتیجکه   دیگر  به د یل اینیه لاوی مواد لنلکی مکی  

-سریع اکسی  ش ه و باعث ت ریب نیرقابل برگشت یاخته

.  ذا به منظور کنتکرل  ]16[شود ها و مرگ بالت پیور ی می

ای و مواد لنلی  تنه درختان در اوایل اسفن  مکاه  لشار ریشه

اری ش ر  و اک اخممتری سطح خسارتی 30–40اا لاصله 

های موردرظر یآ هفته بع  اا آن  عملیات سربرداری شاخه

هکا متفکاوت بکود(    هکا تعک اد شکاخه   )بسته به روع تاج پایکه 

ها آماده پیور اری شک ر . بکه علکت    صورت گرلت و شاخه

های موردرظر قطور بودر   او ین برد در محل اینیه شاخه

شاخه اصلی با تنکه و  متری سارتی 10صالی اا تنه اا لاصله 

درست ایر تنه تا رصح قطکر آن صکورت گرلکت. دومکین     

تر اا برد اول و متر پایینبرد به لاصله سه تا چهار سارتی

اا باال به سمت پایین بود و پ  اا قطع شاخه  قسمت اائ  

(. بکه هنگکام   2مار ه اا درخت ریکز جک ا شک  )شکیل     باقی

عنکوان شکاخه   سربرداری درخت  یآ یا دو شاخه ریکز بکه   

وسکیله تغذیکه پایکه را تکا      رگه داشته ش ر  تا ب ین 5پرستار

ها و لفکظ سکطوح لتوسکنتزکنن ه بکر     امان گرلتن پیور ک

و تشکییل   عه ه بگیرر . بع  اا اتصال کامل پایه و پیور ک

هکای پرسکتار لکذا    ها  شکاخه تاج درخت توسط پیور ک

 (.3ش ر  )شیل 

 

                                                           
5 . Branch nurseries 
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 . شاخه پرستار3شکل         . سربرداری پایه          2شکل                 ها      . انتخاب پیوندک1شکل 

 

 انجام پيوند .2.2.3

به منظور ارجام پیورک  اا دو رود پیورک  تکاجی و جکاربی     

تغییریالته بکا پوشکش خکاک مرطکوم بکرای هکر دو رود       

استفاده ش . برای آماده کردن پیور ک جهت پیورک  تکاجی    

ابت ا یآ برد مورم درست مقابکل یکآ جوارکه و سکپ      

ترین جواره یعنی در جهکت مقابکل بکرد    پاییندقیقاً اا ایر 

قبلی  برشی به سمت پکایین داده شک  تکا ارتهکای پیورک ک      

دارای برشی بلن  و قسمتی به رام شاره )قاعک ه( بکه دسکت    

آی . روی پوسکت پایکه ریکز دو بکرد مکواای ایجکاد شک          

که لاصله دو برد دقیقاً هم عر  یی یگر باشن .  طوری به

پایه مورد رظر قرار داده ش  و با  سپ  پیور ک روی شاخه

روک چکاقو روی پوسکت پایکه عالمکت اده شک . پوسکت       

گذاری ش ه را پ  اا ایجکاد شکیاا بلنک  ککرده و     عالمت

جهت قکرار دادن پیورک ک آمکاده شک . پک  اا قکرار دادن       

هکای  ها در داخل پوست پایکه  بکا اسکتفاده اا مکیخ    پیور ک

ایکه بکه قسکمت    متر(  پوسکت پ سارتی 5/2کوچآ )به طول 

پایینی پیور ک اتصال داده ش ه و با رخ پیور  بسکته شک ر .   

های گل اری پوشی ه ش  و داخل محل پیور  ریز با پالستیآ

ها خاک مرطوم جهت الکزایش رطوبکت  جلکوگیری اا    آن

ورود آلات  امرا  و لشرات جهت تکرمیم و تسکریع در   

 .]2[( 4اایی ری ته ش  )شیل کا و 

 
 

 
 . نحوه قرار دادن پیوندک به روش پیوند تاجی و ایجاد پوشش بر روی محل پیوند4شکل 
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پیور  جاربی تغییریالته ریز اا رظکر مرالکل ککار  دقیقکاً     

مشابه رود پیور  تاجی با پوشش خاک مرطکوم بکود  بکا    

ها ارجکام  تفاوت که محل پیور  در قسمت جاربی شاخهاین 

رود  6پیورک  جکاربی تغییریالتکه و شکیل      5ش  که شیل 

اجرای دو رود پیور  تاجی و جکاربی تغییریالتکه را رشکان    

دررهایکت درصک  گیرایکی هکر دو رود در دو      داده است.

امان متفکاوت لکروردین و اردیبهشکت مکاه بکرای دو رقکم       

ه عنوان پیور ک  به تع اد مسکاوی روی  ب’ چن  ر‘و ’ پ رو‘

های بذری گردوی ایراری در پایکان لصکل رشک  مکورد     پایه

 ارایابی قرار گرلت.
 

 
 . نمایی از پیوند تاجی و جانبی تغییریافته6نمایی از پیوند جانبی تغییریافته                     شکل  .5شکل     

 

 گيری شدهفاکتورهای اندازه .2.3
گیری ش ه شامل درص  گیرایی پیور  سه لاکتورهای ار ااه

هفته بع  اا ارجام پیور   درص  گیرایکی رهکایی پیورک  در    

هکای رشک  ککرده و قطکر     آخر لصل رش   طول پیورک ک 
آخر  های رش  کرده در قاع ه و رأ  پیور ک در پیور ک

ماری پیور ک ریکز اا  لصل رش  بودر . بررسی درص  ار ه

ها طوری ارجکام گرلکت ککه برخکی اا     طری  شمارد آن

ها با اینیه ار ه بودر   و ی به د یل ارتباب ضعیح پیور ک

آور ی با پایه جفت رش ر  که در آخر اا درصک  گیرایکی   

هکا  دو رود  رهایی این تع اد ککم شک . در کلیکه بررسکی    
بکا ارقکام مکورد بررسکی ککه در دو امکان متفکاوت         پیور 

لروردین و اردیبهشت مکاه ارجکام گرلتکه بکود  بکه طکور       

در آخر لصل رش  )اواخکر آبکان مکاه بکه هنگکام       ج اگاره
منظور   ارجام گرلت. ب ین برداریها( یادداشتریزد برگ

پژوهش بر اسا  سه لکاکتور اصکلی تکثثیر امکان پیورک        

م در گیرایی درختان گردوی ایرارکی  رود پیور  و روع رق

 طرالی و اجرا ش .

  
 گیری صفات در آخر فصل رشد. نمایی از باغ گردوی پیوند شده و اندازه7شکل 
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 هاتجزيه و تحليل داده .2.4

هکای  بلکوک  صورت لاکتوریل در قا ب طرحاین پژوهش به

کامل تصادلی با هشت تیمار در چهکار تیکرار بکا مجمکوع     

 96و ’ پ رو‘پیور ک رقم  96پیور ک  به طور مساوی  192

درخت ارجام گرلکت. کلیکه    23روی ’ چن  ر‘پیور ک رقم 

ها ریکز در چهکار تیکرار مکورد تجزیکه و تحلیکل قکرار        داده

اا آامکون  ها با استفاده منظور  مقایسه میارگین گرلتن . ب ین

درص  با اسکتفاده اا   5ای دارین در سطح التمال چن دامنه

( ارجکام گرلکت. بکرای    0/18)رس ه  SPSSالزار آماری ررم

 استفاده ش . Excel, 2010الزار رسم رمودارها ریز اا ررم

 . نتايج و بحث3

براسا  رتایج ج ول تجزیه واریار  امان پیور  در سکطح  

یرایکی بعک  اا سکه هفتکه اا     التمال پنج درص  بر درصک  گ 

هکای رشک  ککرده در رأ  و در    امان پیور  و قطر پیور ک

ها در ها و قطر آنسطح التمال یآ درص  بر طول پیور ک

(. همچنکین   1داری بود )ج ول قاع ه دارای اختالا معنی

روع رقم در سطح التمال پنج درص  و رود و امان پیور  

صک  گیرایکی رهکایی    ریز در سطح التمال یآ درص  بکر در 

 داری بود.پیور  دارای اختالا معنی

 

 كاری درختان گردوی ایرانیگیری شده در پیوند سرشاخه. تجزیه واریانس پارامترهای رشدی اندازه1جدول 

 منبع تغییرات
 درجه

 آاادی

 میارگین مربعات

 درص  گیرایی پیور 

 بع  اا سه هفته

 اا امان پیور 

 درص  گیرایی

 رهایی پیور 

 در آخر

 لصل رش 

 طول

 های پیور ک

 رش  کرده

 قطر

 هایپیور ک

 رش  کرده

 قاع هدر 

 قطر

 هایپیور ک

 رش  کرده

 در رأ 

40/62 1 رقم  ns 
*85/147 ns85/38 ns 17/16 ns57/15 

76/118 1 رود پیور   ns 
** 83/819 ns25/24688 ns 0/1055 ns45/122 

 *     69/381 1 امان پیور 
**04/3525 **21/451 **01/2 *16/3 

54/0 1 رود پیور  ×رقم  ns ns89/15 ns80/1992 ns38/35 ns08/27 

53/186 1 امان پیور  ×رقم  ns ns30/108 ns60/269 ns06/0 ns47/0 

41/26 1 امان پیور  ×رود پیور   ns ns01/4 ns52/117 ns45/0 ns70/0 

22/25 1 امان پیور  ×رود پیور   ×رقم  ns ns58/42 ns61/157 ns02/0 ns25/0 

50/23 21 خطای آامایشی  91/51 98/1704 93/42 58/25 

53/7 - ضریب تغییرات )%(  11/6 84/27 09/25 66/27 

ns ** 1و % 5داری در سطح التمال %داری  معنیترتیب ع م معنی به -  * و . 
 

مقایسه میارگین بین دو امان لروردین و اردیبهشت ماه 

رشان داد که بیشترین درص  گیرایی پیور  در اردیبهشت ماه 

(. باتوجه به رتایج سایر 8بوده است )شیل  49/89به میزان 

پژوهشگران  ییکی اا دالیکل بکاالبودن درصک  گیرایکی در      

هکا  ال بودن میزان هورمون اکسین در جوارهاردیبهشت ماه  با

است که همواره در تشییل الیکه ککامبیومی و دررتیجکه بکا     
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دهی محل پیور  رقکش  ا تیام محل اخم در گیرایی و کا و 

ککه اسکا  مولقیکت پیورک        طوری سزایی دارد  به مهم و به

تشییل کا و  است که تنها در دمای مناسب لصل رش  و 

شکود و در  ش ن جواره در بهار ارجام میبیشتر در طول باا 

. رتایج لاصکل  ]15[یاب  طول تابستان و امستان کاهش می

شرق اروپا  1اا پژوهش لاضر  با پژوهشی که در اسلوریای

ارجام گرلته و علت مولقیت کم پیور  گردو در ماه لکروردین  

و  ]18[ارک   را ع م تشییل کا و  در دمای پایین بیان داشکته 

تکرین  همچنین با پژوهشی که در آن  اردیبهشت مکاه مناسکب  

کککاری گککردو در شککرایط آم و هککوایی    امککان سرشککاخه 

 خواری دارد. هم ]17[نربی اعالم ش ه است آذربایجان

 
 . تأثیر زمان پیوند بر درصد گیرایی نهایی پیوند8شکل 

 دار ندارند.ای دانکن با هم تفاوت معنیآزمون چنددامنه 5%دارای حروف التین مشابه در سطح احتمال  هایدر هر ستون، میانگین
 

داری در سطح التمال پنج درص  و رود رقم اثر معنی

داری در سکطح التمکال یکآ    و امان پیور  ریکز اثکر معنکی   

آخر لصکل رشک  داشکتن     درص   بر گیرایی رهایی پیور  در 

(. طب  این رتایج  رود پیور  جاربی تغییریالته با 1)ج ول 

درص  در مقایسه با پیور  تاجی  93/83گیرایی رهایی پیور  

درصک  بهتکر بکوده اسکت.      32/74با گیرایکی رهکایی پیورک     

همچنین در مقایسکه بکین ارقکام مکورد اسکتفاده ریکز  رقکم        

رص  در مقایسکه بکا رقکم    د 95/80با گیرایی رهایی ’ چن  ر‘

درص   بیشترین گیرایی پیور   50/77با گیرایی رهایی’ پ رو‘

 1(.9را به خود اختصاص داد )شیل 

دست آم ه  رتایج متفاوتی بکرای دو رود   طب  رتایج به

                                                           

1. Slovenia 

هکای م تلکح پیورک     دسکت آمک . در گکردو رود    پیور  به

-ار  و رود پیور  عامل تعیکین های متفاوتی داشتهمولقیت

. باتوجکه بکه اینیکه    ]14و  7[ن ه در مولقیت پیور  است کن

باش   استفاده ایاد می و تراوشات ایریشه لشار گردو دارای

 در پایکه  بکاالیی  قسمت لذا ع م به علت اا پیور  جاربی

 همچنین جاربی و آن برای قطور پایه اا استفاده و پیور  امان

 شکیره  تجمکع  اا مکارع  ککه  پایه روی در پیور ک گرلتن قرار

 . ]5[است  شود  مرسوممی پیور  محل در گیاهی

رس  د یل مولقیت بکاالی ایکن شکیوه پیورک      به رظر می

 8ای رباشک  ایکرا در رود لاضکر     ارتباب با لشار ریشه بی

متری باالی محل پیور  سکربرداری شک ه ککه    سارتی 10ا ی 

دررتیجه باعث خکروج شکیره اا ایکن محکل شک ه و دیگکر       
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شود ککه بکا گکزارد    ها لاصل رمیرای پیور کمزالمتی ب

برخی محققین  مبنی بر جاربی قکرار گکرلتن پیورک ک روی    

پایه و ع م تجمع شیره گیاهی در محل پیور  مطابقت دارد 

 90. همچنین با رتایج محققین دیگر ککه در آن گیرایکی   ]6[

درصک    98و  ]12[درص  را در رود پیور  جاربی معمو ی 

و  شک ه  کنتکرل  شرایط تحت طوقه جاربی را در رود پیور 

 .]19[خواری دارد  ار   هممرطوم گزارد کرده و گرم بستر

 
 . تأثیر نوع رقم و روش پیوند در گیرایی نهایی پیوند9شکل 

 (b’ )پدرو‘( و a’ )چندلر‘رقم:  -(b( و تاجی )aروش پیوند: جانبی تغییریافته )

 دار ندارند.ای دانکن با هم تفاوت معنیآزمون چنددامنه 5های دارای حروف التین مشابه در سطح احتمال %هر ستون، میانگین در
 

های قابکل اعتمکاد در   رود تاجی ریز که ییی اا رود

باشک   بکا گیرایکی رهکایی     کاری درختان گردو مکی سرشاخه

ر پژوهش لاضر  با رتایج برخکی محققکین   درص  د 32/74

 هکا ریکز بکه بررسکی    . در سایر پژوهش]19[خواری دارد  هم

 و آم در شکرایط  جوارکه  و شکاخه  پیور  م تلح هایرود

و  16[شک ه اسکت    نربکی پرداختکه   آذربایجان استان هوایی

 ترینمناسب جواره  پیور های مولقیت باالی . باتوجه به]17

 )سرشکاخه  بکا    درختکان  بکرای  ایراری گردوی رود پیور 

 باش  و لشاربهار می اوایل در تغییریالته تاجی کاری(  پیور 

 اول در پیورک   الت اصلی شیرابه ریز عامل ترشح و ایریشه

 و خام شیره جریان بهینه کنترل بر ضرورت ش ه و ذکر بهار

 مواد با پیور  محل پوشش اا استفاده با کا و  تشییل بهبود

. بنککابراین  ]17و  16[ا رطوبککه تثکیکک  شکک ه اسککت  جککاذم

توان رتیجه گرلت که روع رود پیورک  در گکردو دارای    می

 باش .کنن ه در میزان مولقیت پیور  میتثثیر تعیین

همچنین  روع رقم مورد استفاده ریز بکر گیرایکی رهکایی    

داری داشکت. طبک  رتکایج برخکی محققکین       پیور  اثر معنی

  همواره تحت تثثیر رقم بوده و بسکته بکه رکوع    گیرایی پیور

. ایکن  ]14و  8[باشک   پیور ک در ارقام م تلح متفاوت می

اثر بودن روع رقم در در لا ی است که سایر محققین  به بی

. امکان ارجکام   ]19[ار  میزان گیرایی پیور  گردو اشاره کرده

(. 1دار بود )ج ول ها معنیکپیور  ریز بر رش  طو ی پیور 

 83/176ها با ها رشان داد که طول شاخسارهمقایسه میارگین

متکر  سارتی 53/131متر در لروردین ماه بیشترین و با سارتی

(. اثر سکایر  10در اردیبهشت ماه کمترین بوده است )شیل 

داری در لاکتورهای دیگر به  حکا  آمکاری اخکتالا معنکی    

 رش  طو ی پیور ک رشان ر ادر .
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 ها در پایان فصل رشد. تأثیر زمان پیوند بر رشد طولی پیوندک10شکل 

 دار ندارند.ای دانکن با هم تفاوت معنیآزمون چنددامنه 5های دارای حروف التین مشابه در سطح احتمال %در هر ستون، میانگین

 

های رش  ککرده در  رتایج مربوب به صفات قطر پیور ک

 قاع ه و رأ  ریز رشان داد که امان پیور  در هر دو صکفت  

داری رسکبت بکه سکایر    گیری ش ه دارای تفاوت معنیار ااه

(. مقایسککه 1گیککری شکک ه بککود )جکک ول پارامترهککای ارکک ااه

های امان پیور  رشان داد که میزان رش  قطری میارگین داده

و در  94/31ور ک در رأ  در لکروردین مکاه بکه میکزان     پی

متر به ثبت رسی . رشک   میلی 63/20اردیبهشت ماه به میزان 

قطری پیور ک در قاعک ه ریکز در لکروردین مکاه بکه میکزان       

متکر بکود   میلکی  33/16و در اردیبهشت ماه به میزان  36/20

 (.11)شیل 
 

 
 ها در رأس و قاعده. تأثیر زمان پیوند بر رشد قطری پیوندک11شکل 

 دار ندارند.ای دانکن با هم تفاوت معنیآزمون چنددامنه 5های دارای حروف التین مشابه در سطح احتمال %در هر ستون، میانگین
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 هکا را هکا و بکاردهی آن  استقرار رهایی پیور ک 12شیل 

شود  پ  اا جکود  طورکه مشاه ه می ده . همانرشان می

خوردن محل پیور  در رود پیور  جاربی مورد اسکتفاده در  

ایکککن پکککژوهش  طکککی سکککال اول و دوم تکککاج درختکککان 

کاری شک ه تیمیکل شک ه و در سکال دوم پک  اا       سرشاخه

 ارجام پیور  شروع به باردهی کردر .

 

 
 هاها و باردهی آن. استقرار نهایی پیوندک12شکل 

 

 گيری. نتيجه4

رتایج لاصل اا پژوهش لاضر باتوجه به کاربردی بودن آن 

باش .  در صنعت گردوکاری کشور  دارای اهمیت باالیی می

کاری روعی عملیات می اری بکوده و در  اا آرجا که سرشاخه

گیرد و باتوجکه بکه مشکیالت خکاص     با  ارجام می شرایط

هکای  پیور  گردو و بکا در رظکر داشکتن ایکن ککه اکثکر بکا        

باشن   بکرای  چن سا ه کشور نیرپیور ی و نیریینواخت می

و  های چن سا ه گردو کشور  تنهکا گزینکه سکریع   رجات با 

هکا  اجکرای   ممین جهکت اصکالح ایکن قبیکل بکا       باصرله

ی با ارقام برتر و اصالح شک ه اسکت.   کارعملیات سرشاخه

باتوجه به اینیه در پژوهش لاضر اا پیور  شکاخه اسکتفاده   

ها  ش ه است  به علت داشتن ار وخته نذایی کالی پیور ک

ککه   کنن . درلکا ی به رالتی سرماهای امستاری را تحمل می

پیور های جواره در درختان گردو برخالا سکایر درختکان    

ی امسکتاره در شکرایط اقلیمکی مشکابه     قادر به تحمل سرما

رورک . ریتکه مهکم    نربی ربوده و اا بین می استان آذربایجان

کاری ش ه طی سال اول و دوم اینیه  تاج درختان سرشاخه

تیمیل ش ه و شروع به باردهی رمودر . طب  رتایج تحقیک   

ترین امان پیور  شاخه ریز باتوجه به مساع  لاضر  مناسب

اایکی  یی و رطکوبتی محکیط بکرای ککا و     بودن شرایط دما

باش . باتوجه به گیرایی باالی هر پیور ها  اردیبهشت ماه می

دار بکودن رتکایج   دو رود تاجی و جاربی تغییریالته و معنی

مربوب به درص  گیرایی پیور  جاربی تغییر یالته  این روع اا 

ککاری  توار  به عنکوان روشکی مکؤثر در سرشکاخه    پیور  می

 گردوی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.درختان 

 

 . پيشنهادها5

باتوجکه بکه کککاربردی بکودن پکژوهش لاضککر ککه لاصککل      

شککود باشکک   توصککیه مککیارشکک  مککیرامککه کارشناسککی پایککان

هایی در رابطه با استفاده اا رود جاربی تغییریالتکه   پژوهش

مککورد اسککتفاده در ایککن پککژوهش در شککرایط آم و هککوایی 

ارقکام م تلکح گکردو ارجکام گرلتکه و      م تلح کشور و در 

های ق یمی ککم  کاری این درختان در با رسبت به سرشاخه

 بااده اق ام گردد.
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15-1 . 
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