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 چكيده

های پیور ک )تع اد جواره روی پیور ک  وجود جواره ارتهایی و قطر و طول پیور ک( بر مولقیکت  این پژوهش به منظور ارایابی ویژگی

ارجکام شک .    1392-93هکای  دارشکگاه تهکران در سکال    و رش  او یکه درختکان  در پکردی  ابوریحکان    ’ چن  ر‘پیور  اپییوتیل گردو رقم 

لضکور یکا عک م     .یکابی گردیک   ارا یورک  پ ارجامپ  اا  روا 150ی مولقیت پیور  و کیفیت شاخساره درختان پیور  ش ه در ها شاخ 

درصک ( و   4/83پیور  )گیری ش ه ر اشت. باالترین کیفیت پینه  گیرایی های ار ااهلضور جواره ارتهایی روی پیور ک تثثیری بر ویژگی

متر باعث الزایش  های دارای دو جواره بود. استفاده اا پیور کی با قطر سه تا شش میلیدرص ( مربوب به پیور ک 8/72ماری )درص  ار ه

 همتکر درصک  ارک    سارتی 12هایی با طول هفت تا درص ( ش . پیور ک 1/61درص ( و ار ه مار ن پیور ک ) 4/73درص  گیرایی پیور  )

هایی با طکول هفکت تکا     ای استفاده گردی  و پیور کهای دو جوارهدرص ( داشتن . در پیور ی که در آن اا پیور ک 1/56مار ن بیشتری )

هایی با قطر سه تا شش های دارای دو جواره  پیور کبرگ( تع اد برگ بیشتری تشییل ش . پیور ک 6/8و  1/9متر )به ترتیب  سارتی 12

هکایی بلنک تری ایجکاد کردرک . درمجمکوع      متر(  شاخه سارتی 2/12و  7/12  1/9متر )به ترتیب  سارتی 12با طول هفت تا  هاییو پیور ک

متر که دارای دو جواره هستن   برای الزایش مولقیت پیور   سارتی 12 متر و طول هفت تا هایی با قطر سه تا شش میلیاستفاده اا پیور ک

 توصیه گردی .’ چن  ر‘تان پیور ی گردو رقم اپییوتیل و بهبود کیفیت درخ

 .Juglans regia Lطول پیور ک  جواره پیور ک   رش  او یه بالت پینه   ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 1گکردو  هکای هکنن تو ی کشور ایران اا مهمترین کشورهای 

 یگکردو  ی محصکول نیریینکواخت [  و ی 8است ] در جهان

های تجاری  سبب بذری بودن درختان در با ایران به د یل 

بنابراین بکرای  . کاهش اراد آن در بااار جهاری ش ه است

هکای جهکاری و   تو ی  محصول با کیفیت و دارای اسکتار ارد 

پیورک ی و  هکای  الزایش صادرات بای  در جهت تو ی  رهال

هایی با ارقام مش   تکالد رمکود. مشکیالتی    ال اث با 

همچون لساسیت و ریاا به ظرالت باال در اجکرای پیورک     

ارجام پیورک  توسکط الکراد مکاهر  کنتکرل شکرایط محیطکی         

مح ودیت دسترسی به پیور ک مناسب و گیرایی کم پیور   

گسترد پیور  گردو را در کشور مح ود رموده است. برای 

های پیورک  شک ه بکه    یرایی مطلوم پیور  گردو  بای  رهالگ

گراد قرار داده شور   درجه سارتی 27م ت یآ ماه در دمای 

های پایه و پیور ک برای [. عالوه بر این  لفظ آم بالت4]

ای ککه ککاهش   [  بکه گورکه  12گیرایی پیورک  اهمیکت دارد ]  

درص  باعث توقکح   5/38های پیور ک اا درص  آم بالت

 [. 14شود ]ییل پینه میتش

دهن ه تثثیر روع  رشان های متع دی در کشور رتایج پژوهش

ای [  به گوره4و  3  2  1پیور  بر مولقیت پیور  گردو هستن  ]

و  40ای با که اا بین پیور های لصل خوام  پیور  جاربی اباره

درص   بکه ترتیکب بیشکترین و کمتکرین      5/12پیور  اسینه با 

[. در آامایشی با اسکتفاده اا کوپیورک های   6اشتن  ]گیرایی را د

ای  سکپری  سکپری وا گکون و شکیمی     للقوی راق   وصله

گکراد  درجه سارتی 26-28گردو در اواخر خرداد ماه در دمای 

درصک  گیرایکی    1/18و  8/20  4/24  7/45  3/73به ترتیکب  

[. در پکژوهش دیگکری  در دمکای    1پیور  گردو مشاه ه ش  ]

و  63گراد گیرایی پیور  در رود رومیزی ه سارتیدرج 1±26

[. در 5درصکک  گککزارد شکک  ] 67ای در پیورکک  ریمککاریم ابارککه

ای در اواخکر  مقایسه سه روع پیور  جاربی  امگا و ریماریم اباره

                                                           
1. Juglans regia L. 

گکراد و  درجکه سکارتی   26-28لروردین ماه در شرایط دمکای  

ترین پوشار ن محل پیور  با خاک اره مرطوم  پیور  امگا بیشک 

 [. 7درص ( را رشان داد ] 71گیرایی )

های پیور  گردو با مشیالتی رظیر طکوالری  انلب رود

های مطلوم اا ارقام  بودن دوره تو ی  پایه و کمبود پیور ک

رو  ریاا به یآ رود پیور   شناخته ش ه روبرو است. اا این

هایی که گیری اا پیور ک سریع با مولقیت باال و امیان بهره

باشن  و تو ی  رهال در های دیگر قابل استفاده رمیوددر ر

باش . پیور  اپییوتیل ییی اا محیطی کوچیتر محسو  می

توارکک  ایککن هککای رککوین پیورکک  گککردو اسککت کککه مککیرود

که ریشکه   مشیالت را برطرا رمای . در این رود  هنگامی

های بذور کشت ش ه در جعبه کشت در یآ گل اره سکرد  

اپییوتیل رورهال به طکول پکنج تکا هشکت     گسترد یالتن  و 

متر رسی   عمل پیور  بکه صکورت پیورک  اسکینه بکا       سارتی

استفاده اا پیور کی در مرلله خوام ارجکام شک ه و محکل    

شود. گیاهان پیور ی در پیور  با روار پالستییی پوشار ه می

ور و بکه صکورت القکی در جعبکه      کش نوطکه  محلول قارچ

قرار داده  1:1پر یت به رسبت  پالستییی لاوی خاک اره و

محل پیور  توسط یآ الیکه پالسکتیآ اا محکیط     .شور  می

کشت ج ا و سطح جعبه کشت توسط یآ پوشش رایلوری 

گککراد  درجککه سککارتی  25-27پوشککار ه شکک ه و در دمککای  

روا گیاهان تشییل پینکه   14-20شود. پ  اا رگه اری می

اا سااگاری به ها پ  رماین . رهالداده و شروع به رش  می

مکاری   میکزان ارک ه  تر منتقل خواهنک  شک .   های بزرگ گل ان

در اوایل لروردین ماه در  به این رودهای ارجام ش ه پیور 

[. عوامکل  10شک ه اسکت ]   درص  گزارد 73گردو ل ود 

مهککم تثثیرگککذار بککر گیرایککی پیورکک  در ایککن رود شککامل  

 جلوگیری اا تب یر آم در پیور ک  مرللکه رشک  مناسکب   

 [. 16پیور ک و امان مناسب پیور  است ]

هکای قک یمی پیورک     پیور  اپییوتیل در مقایسه با رود

[. در این رود  9گردو رظیر پیور  امگا مولقیت بیشتری دارد ]
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توان با صرا امان و هزینکه ککم بکه تعک اد ایکادی گیکاه        می

[  و ی مح ودیت اطالعکات لنکی در   13پیور ی دست یالت ]

این روع پیور  بهره بکرداری و گسکترد آن را   خصوص ارجام 

در کشور مح ود رموده است. بنابراین ه ا اا ارجام پژوهش 

های پیور ک شامل طول  قطر  تع اد لاضر  ارایابی اثر ویژگی

جواره و روع جواره بر مولقیکت پیورک  اپییوتیکل گکردو رقکم      

  باش . و رش  درختان پیور ی لاصل می 1’چن  ر‘

 

 اهمواد روش

های مربوب به این پژوهش در شرایط کنتکرل شک ه   آامایش

گل اره پژوهشی گروه بانباری پکردی  ابوریحکان دارشکگاه    

هکای  تهران  واقع در جنوم شرقی شهر تهکران  طکی سکال   

ارجام گردی . در طکی مک ت آامکایش  رطوبکت      93-1392

درجکه   27درص  و دمکا در لک     80رسبی محیط در سطح 

ای  بذر اا یآ درخکت گکردو خوشکه    گراد لفظ ش . سارتی

ایراری بذری موجود در بکا  بکزرگ گکردوی شکهمیرااد اا     

هکای سکال   هکا اا شکاخه  استان سمنان تهیه گردی . پیورک ک 

و در لصل خوام در اواسکط بهمکن اا   ’ چن  ر‘جاری رقم 

ها اا رظکر قطکر     استان آذربایجان نربی تهیه ش ر . پیور ک

ه )جاربی و ارتهایی( متفکاوت  طول  تع اد جواره و روع جوار

های پالستییی لکاوی کوکوپیکت و   بذرها در گل انبودر . 

ارکی   پر یت به رسبت مساوی کشت ش ر  و پ  اا جوارکه 

اطراا ساقه جهت قطور ش ن بکا پر یکت پوشکار ه شک ر .     

متکر   هکا اا دو سکارتی  ادن  دارهکال چهار هفته پ  اا جوارکه 

 . پیور  به صورت پیورک   باالتر اا اپییوتیل سربرداری ش ر

هکا  اسینه ارجام ش  و پ  اا ارجام عملیکات پیورک  گلک ان   

هکا  های بکزرگ قکرار داده شک ر  و روی جعبکه    درون جعبه

درصکک ی بککا پالسککتیآ  90تککا  80جهککت لفککظ رطوبککت 

 پوشار ه ش . 

هکای کوچکآ اا   روا اا امان پیور   گلک ان  21پ  اا 

                                                           
1. ‘Chandler’ 

درجکه   25دمکای  داخل جعبه خارج و در محیط گل اره بکا  

گراد قرار داده ش ر  تکا مرللکه سکااگاری را سکپری     سارتی

ها هر سه روا آبیاری و هر هفته با کود کامکل  رماین . گل ان

روا پ  اا  21پاشی ش ر .  و نلظت چهار در هزار محلول

اایی ثبت ارجام عمل پیور  میزان گیرایی او یه و کیفیت پینه

ماری  تع اد و لاصکله   ار هروا بع  اا عمل پیور   150ش . 

گره  تع اد برگ  رش  طو ی و قطکری شکاخه پیورک ک     میان

دهکی و   گیری کیفیت پینه اا رظر مق ار پینکه  ثبت ش . ار ااه

روع اتصال اا طری  مشاه ات عینی ارجام گرلت  بکه ایکن   

ای برای امتیاادهی به چهار دسکته  های پینه صورت که توده

یح  سه = خکوم و چهکار   )یآ = خیلی ضعیح  دو = ضع

 = خیلی خوم( تقسیم ش ر .
این آامایش به صورت لاکتوریل در قا ب طکرح ککامالً   

تصادلی شامل چهار لکاکتور تعک اد جوارکه پیورک ک )یکآ      

هکا بکا   به این صورت که پیور ک -ای ای یا دو جوارهجواره

ای  طول مش   تهیکه شک ر  و در پیورک ک یکآ جوارکه     

  روع جواره پیور ک )دارای جواره جواره دوم لذا گردی (

ارتهایی یا ب ون جواره ارتهایی(  قطر پیور ک )قطر پیورک ک  

متکر( و طکول    متر یا بین سه تا شکش میلکی   کمتر اا سه میلی

 12 پیور ک )طول پیور ک پنج تا هفت و یا بکین هفکت تکا   

گیاه در هر تیرار ارجکام شک .    15متر( با سه تیرار و  سارتی

 SASالکزار آمکاری    آمک ه بکا اسکتفاده اا رکرم    دست  رتایج به

ها بکا   ( تجزیه واریار  ش ر  و مقایسه میارگین2/9)رس ه 

 رود آامون دارین در سطح التمال یآ درص  ارجام ش . 

 

 نتايج

اثرات اصلی تع اد جواره و قطر پیورک ک در تمکام صکفات    

دار بود و اثر اصلی طول پیور ک تنها در صفت کیفیت معنی

دار ربککود. اثککر اصککلی رککوع پیورکک ک و اثککر   معنککیکککا و  

گیکری شک ه    کنش هیچ یآ اا تیمارها بر صفات ار ااه برهم

 (.1دار ربود )ج ول معنی
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تع اد جواره بر کیفیت پینه تشییل ش ه در محل پیورک   

( مربوب به 3/3داری داشت و باالترین کیفیت پینه ) اثر معنی

 تیمکککار اسکککتفاده اا پیورککک ک دارای دو جوارکککه بکککود     

ا ح(. استفاده اا پیور کی با قطر سکه تکا شکش     - 1)شیل 

( تو یک  رمکود   08/3ای با کیفیت بکاالتر ) متر بالت پینه میلی

م(. استفاده اا پیور کی بکا دو جوارکه گیرایکی     - 1)شیل 

هایی با یآ جواره  درص ( رسبت به پیور ک 4/83باالتری )

(. استفاده اا پیورک کی  2درص ( ایجاد کردر  )شیل  0/49)

متر رسبت به استفاده اا پیورک ک بکا    با قطر سه تا شش میلی

متر باعث الزایش درص  گیرایی پیور   ا سه میلیقطر کمتر ا

(. درصک  گیرایکی پیورک  در    2درص  شک  )شکیل    4/73تا 

 12هایی با طول هفت تکا   ها اا پیور کپیور هایی که در آن

هکای   درص (  بیشتر اا پیور ک 1/70متر استفاده ش  ) سارتی

 (.3درص ( بود )شیل  5/62تر ) کوتاه

 
 در پیوند اپیکوتیل گردوبافت كالوس اثرات قطر پیوندک )الف( و تعداد جوانه )ب( بر كیفیت  . 1 شکل

 عیف، سه = خوب و چهار = خیلی خوبپینه به صورت: یک = خیلی ضعیف، دو = ضبافت امتیازدهی توده 

 

 
 قطر پیوندک )الف( و تعداد جوانه )ب( بر گیرایی پیوند اپیکوتیل گردوثیر أت.  2 شکل

 

 ب الف

 ب الف
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 طول پیوندک بر گیرایی پیوند اپیکوتیل گردوثیر أت.  3 شکل

 

ها اا پیور کی با دو جواره اسکتفاده   پیور هایی که در آن

رسکبت بکه   درصک (   8/72مکاری بیشکتری )  ش   درص  ار ه

 4درص ( داشتن  )شکیل   6/31ای ) های تآ جواره پیور ک

هکا اا  ا ح(. درصک  ارک ه مارک ن پیورک هایی ککه در آن      -

 1/61متکر اسکتفاده شک  )    پیور کی با قطر سه تا شش میلکی 

ها اا پیور کی با قطر کمتر اا درص ( اا پیور هایی که در آن

 م(. - 4یل (  بیشتر بود )ش3/43متر استفاده ش  ) سه میلی

-سارتی 12هایی با طول هفت تا مار ن پیور ک درص  ار ه

هایی بکا طکول پکنج تکا     ( بیشتر اا پیور کدرص  1/56متر )

 (.5( بود )شیل 5/48متر ) هفت سارتی

 
 پس از پیوند اپیکوتیل گردو مانی بر زندهقطر پیوندک )الف( و تعداد جوانه )ب( ثیر أت.  4شکل 

 ب الف
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 پس از پیوند اپیکوتیل روز 150، مانی گردو طول پیوندک بر زندهثیر . تأ 5 شکل

 

تع اد جواره پیور ک بر تع اد برگ ایجاد شک ه پک  اا   

ای تع اد های دوجوارهداری داشت. پیور کپیور  تثثیر معنی

-جوارکه های تآبرگ( رسبت به پیور ک 1/9)برگ بیشتری 

ا ککح(. طککول  - 6بککرگ( ایجککاد رمودرکک  )شککیل  9/4ای )

داری داشت  بکه   پیور ک بر تع اد برگ تو ی  ش ه اثر معنی

متکر   سکارتی  12هایی با طکول هفکت تکا     ای که پیور ک گوره

هکایی بکا   برگ( رسبت به پیورک ک  6/8تع اد برگ بیشتری )

 م(. - 6و ی  کردر  )شیل برگ( ت 4/5طول کمتر )

ها اا پیور کی با دو جواره اسکتفاده  پیور هایی که در آن

متککر( رسککبت بککه  سککارتی 1/9هککای بلنکک تری )شکک   شککاخه

متکر( تو یک  کردرک      سکارتی  9/4ای )جوارکه  های تآ پیور ک

هکایی بکا   ا ح(. طول شاخه لاصکل اا پیورک ک   - 7)شیل 

متکر( رسکبت بکه     سکارتی  7/12متکر )  قطر سه تا شکش میلکی  

متکر(   سکارتی  5/9متکر )  هایی با قطر کمتر اا سه میلیپیور ک

م(. طول پیور ک مورد اسکتفاده ریکز    - 7بیشتر بود )شیل 

داری داشککت. بککر طککول شککاخه ایجککاد شکک ه تککثثیر معنککی 

متکر رسکبت بکه     سکارتی  12هایی با طکول هفکت تکا     پیور ک

هکایی بکا   شاخه متر  هایی با طول پنج تا هفت سارتیپیور ک

متر(  سارتی 0/10و  2/12طول بیشتر ایجاد کردر  )به ترتیب 

 (.8)شیل 

 
 پس از پیوند اپیکوتیل روز 150، بر تعداد برگ گردوپیوندک )الف( و تعداد جوانه )ب(  طولر یث. تأ 6 شکل

 ب الف
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 پس از پیوند اپیکوتیل روز 150، بر طول شاخه گردوقطر پیوندک )الف( و تعداد جوانه )ب( ر یث. تأ 7 شکل

 

 
 پس از پیوند اپیکوتیل روز 150، گردوطول شاخه بر طول پیوندک ثیر أت.  8 شکل

 

 بحث

هکای دیگکر   ها و هورمکون جواره پیور ک محل سنتز اکسین

ها در جواره ساخته شک ه و بکه محکل    هورمون باش . این می

اخم منتقل و موجب تحریآ لعا یت الیه ااین ه و دررتیجه 

تشککییل بالککت پینککه شکک ه و در مرالککل بعکک ی  موجککب  

های آورک ی بکین پایکه و پیورک ک     تمایزیابی و اتصال بالت

شور . بنابراین باتوجکه بکه ایکن مکوارد  پیورک ک مکورد       می

رای جواره باشک  تکا عمکل تو یک  پینکه و      استفاده لتماً بای  دا

هایی  [. تیماری که در آن اا پیور ک4تمایزیابی صورت پذیرد ]

با دو جواره استفاده ش ه بود  رسبت به سایر تیمارهکا  درصک    

( بیشکتری  درصک   4/83( و گیرایکی ) درصک   8/72ماری )ار ه

 رشان دادر . همچنین رتایج این تیمار رشان داد که تع اد جواره

ای بکا  های پیور ک در تو ی  بالکت پینکه  رسبت به سایر ویژگی

هایی که دو جواره داررک    کیفیت باالتر مؤثرتر است و پیور ک

کنن . باتوجه به اینیه تو ی  پینه  ای با کیفیت باالتر تو ی  میپینه

در محل پیور  برای جود خوردن پیور  و گیرایی پیور  عامل 

 ب الف
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شای  بتوان مولقیکت بیشکتر در    [ 11شود ]مهمی محسوم می

ای با  ماری را در این تیمار به ایجاد پل پینه گیرایی و درص  ار ه

 تر رسبت داد.  کیفیت

با برقراری ارتباب کامکل آورک ی بکین پایکه و پیورک ک و      

های پیور ک  گیرایی پیور  به طور شروع رش  جواره یا جواره

امایش  استفاده [. در این آ11گیرد ] آمیزی صورت می مولقیت

اا پیور کی با دو جواره عالوه بر تو ی  بالکت پینکه بکا کیفیکت     

تر  تع اد برگ بیشتر و شاخه بلنک تری را تو یک  ککرد ککه     باال

دهن ه ارتباب آور ی بهتر بین پایکه و پیورک ک    همین امر رشان

شکود و بکر    های پیور ک میاست که منجر به رش  بهتر جواره

ست. در تمام تیمارهای ایکن آامکایش ریکز    گیرایی پیور  مؤثر ا

ککه پیورک کی ککه پینکه      همین موضوع صادق بود  به صکورتی 

مکاری آن و همچنکین    بهتری تو ی  کرد درص  گیرایکی و ارک ه  

 تع اد برگ و طول شاخه تو ی  ش ه اا آن بیشتر بود. 

استفاده اا پیور ک دارای جواره جکاربی  ایکن مزیکت را    

تکوان تعک اد   ره ارتهایی دارد که مکی رسبت به پیور ک با جوا

[  و کی رتکایج   15بیشتری پیور ک اا یآ شاخه تهیه ککرد ] 

دهک  ککه درصک  گیرایکی     های م تلکح رشکان مکی   آامایش

های دارای جواره ارتهایی بیشتر اا پیور ک با جوارکه  پیور ک

جاربی است. در آامایشی با پیور  اپییوتیل  میزان مولقیکت  

تکر اا  اا قسمت ارتهای شاخه مولک   های تهیه ش هپیور ک

 5/85های میاری و ریز میزان مولقیت پیور  به ترتیب  قسمت

[. گیرایککی پیورکک  بککا اسککتفاده اا 15درصکک  اسککت ] 4/78و 

هکای رشک  یالتکه در    های ارتهایی لاصل اا شکاخه پیور ک

[. 17یابک  ] درص  الزایش می 90ای  تا شرایط درون شیشه

-های تهیه شک ه اا قسکمت  پیور ک و ی پیور های امستاره

های میاری و قاع ه شاخه ق رت رش  بیشکتری در مقایسکه   

 [. 4های تهیه ش ه اا روک شاخه رشان دادر  ] با پیور ک

در پژوهشی بر پیور  اپییوتیل گکردو  رکرخ ارک هماری    

و پیور ک دارای جوارکه   5/85 پیور ک دارای جواره ارتهایی

[. در مقابککل  در 15]درصکک  مشککاه ه شکک    4/78 جککاربی

آامایش دیگری که به منظور بررسی تفاوت گیرایکی پیورک    

های دارای جواره ارتهایی و جکاربی دو رقکم گکردو    پیور ک

( ارجام ش   مش   گردی  که پیورک ک  2’جمال‘و  1’سِر)‘

دارای جواره جاربی  درص  گیرایی و رش  بیشکتری رسکبت   

همچنککین ایککن بککه پیورکک ک دارای جوارککه ارتهککایی دارد و  

توار  تع اد برگ بیشکتری تو یک  کنک . و کی در      پیور ک می

داری بککر ایککن  پککژوهش لاضککر  رککوع پیورکک ک اثککر معنککی 

های مولقیت پیور  و صفات رش ی درختان پیور ی  ویژگی

لاصل ر اشت. التماالً تفاوت محل تشییل گل ماده ارقام 

بکروا   توار  در گردو در جواره ارتهایی و یا جواره جاربی می

هایی مؤثر باشک . باتوجکه بکه رتکایج پکژوهش      چنین تفاوت

های مکاده در  که گل’ چن  ر‘رس  در رقم  لاضر  به رظر می

شور  و تفاوت محسوسی در های ارتهایی تشییل رمیجواره

های جاربی وجکود رک ارد    امان بلو  جواره ارتهایی و جواره

ای درختان هروع جواره پیور ک بر مولقیت پیور  یا ویژگی

 پیور ی لاصل تثثیری ر ارد. 

درمجموع باتوجه به رتکایج پکژوهش لاضکر  اسکتفاده اا     

متکر   میلکی  12 هایی با قطر سه تا شش و طول هفت تاپیور ک

که دارای دو جواره هستن   برای ارجام پیور  اپییوتیکل گکردو   

هکایی  توصیه گردی . اسکتفاده اا چنکین پیورک ک   ’ چن  ر‘رقم 

ای باکیفیت باالتر ش ه و درص  گیرایکی  بالت پینه باعث تو ی 

دهک .   پیور  و ارک ه مارک ن درختکان پیورک ی را الکزایش مکی      

همچنین  رهال پیور ی لاصل ریز تع اد برگ بیشکتر و شکاخه   

تکوان بکا گکزینش     به این ترتیب  مکی . رمای بلن تری تو ی  می

پیورک   های مناسب  کارایی اادیاد گکردو را اا طریک    پیور ک

 .اپییوتیل الزایش داد و گیاهاری با کیفیت باالتر تو ی  رمود
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