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واحد یادگیری 5
پیوند
تحقیق کنید

در منطقــة شــما در چــه زمانهايــي و چــه نــوع پيونــدي بــرروی درختــان انجــام ميشــود؟ نتيجــة
بررســی خــود را بهصــورت گــزارش درکالس ارائــه دهیــد .

مقدمه
پیونــد فنــی اســت کــه توســط آن بخشــی از یــک گیــاه بــر روی بخشــی از گیــاه دیگــر متصــل میشــود.
پیونــد زدن یکــی از شــیوههای تکثیــر غیرجنســی گیاهــان اســت .در ایــن روش یــک بافــت از گیاهــی جــدا
شــده و بــر روی گیــاه دیگــری رشــد داده میشــود .اســناد و مــدارک موجــود بیانگــر ایــن واقعیــت اســت
کــه چینیهــا چندیــن دهــه قبــل از میــاد مســیح بــا دانــش پیونــدزدن گیاهــان آشــنا بودهانــد .در زمــان
امپراطــوری روم نیــز ایــن فــن مرســوم بــوده اســت .در طــی قــرون ســیزدهم تــا شــانزدهم میــادی عالقــه
بــه پیونــدزدن گیاهــان ق ـ ّوت گرفــت و موجــب شــد تــا تعــداد زیــادی از گیاهــان از کشــورهای خارجــی
و زیســتگاههای اصلــی بــه اروپــا منتقــل شــوند .ناگزيــر گیاهــان وارداتــی را بــا روش پیوندزنــی افزایــش
داده و نگـهداری کردنــد .بــا ایــن حــال در ایــن مقطــع زمانــی اهــل فــن هنــوز از انــواع پیوندهــا اطالعــات
کامــل نداشــتند .در اواخــر قــرن هیجدهــم ضمــن آشــنایی بــا نحــوة جریــان شــیرة گیاهــی  ،اعمــال برخــی
از پیوندهــا ماننــد پیونــد مجاورتــی ممکــن گردیــد .در همیــن راســتا طــرح پیونــد ســه گیــاه بــا یکدیگــر
ارائــه شــد .بــا گذشــت زمــان و پیشــرفت علــوم باغبانــی ،مســائل مربــوط بــه جــوش خــوردن و اتحــاد
بافتهــای پایــه بهطــور جــدی بررســی شــد .در طــی قــرن نوزدهــم انجــام روشهــای مختلــف پیونــد
در گیاهــان بررســی شــد .پیونــد کــردن درختــان میــوه بــه منظــور ایجــاد یــک ترکیــب پیونــدی مطلــوب ،
زمانــی امکانپذیــر اســت کــه شــرایط محیطــی و وضعیــت فیزیولوژیکــی گیــاه بــرای تشــکیل یــک اتحــاد
پیــش بینــی شــده مناســب باشــد .در ضمــن موفقیــت در ایــن مهــم بــه عوامــل دیگــری از جملــه ســاختار
گیــاه ،زمــان و نحــوة اجــرای فنــون پیوندزنــی بســتگی دارد.

استاندارد عملکرد

اجرای  150پیوند جوانه بر روی پایه در یک روز کاری.
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پیوند
پژوهش کنید

آیا پیوند در سبزیجات و صیفیجاتی که سال گذشته با آن آشنا شدید  ،انجام می گیرد؟

گفتگو کنید

چرا در نهالستانها و باغها ،درختان میوه را پیوند می زنیم؟

تعریف پیوند
پيونــد بــه اتصــال قســمتی از یــک گیــاه بــر روی گیاهــی دیگــر بــه نحــوی کــه آن دو قســمت در حیــن
اتصــال ،بــا هــم جــوش خــورده و بــه عنــوان گیاهــی مســتقل بــه رشــد خــود ادامــه دهنــد ،گفتــه ميشــود.
آن قســمت را کــه در بــاالی محــل پیونــد قــرار میگیــرد ،پیونــدک و قســمت زیریــن را کــه پیونــدک 1روی
آن قــرار میگیــرد پایــه 2مینامنــد.

1-scion
2-stock
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پرسش

به نظر شما چه تفاوتهای دیگری بین پایه و پیوندک وجود دارد؟

مزایای پیوند
 -1گیاهانــی را کــه نمیتــوان بــا بــذر و ســایر روشهــای تکثیــر ( قلمــه ،خوابانیــدن و یــا دیگــر روشهــای
غیرجنســی ) ازدیــاد کــرد ،بــا روش پیونــد تکثیــر میکننــد.
 -2جوان کردن درختان کهن و تغییر ارقام در گیاهان استقرار یافته در باغ.
 -3اســتفاده از مزایــای برخــی پایههــا ماننــد پایههــای پاکوتــاه و یــا پایههــای مقــاوم بــه عوامــل
نامســاعد محیطــی و آفــات و امــراض.
 -4تقویت درختان ضعیف وکم رشد.
 -5تسریع و جلو انداختن زمان بهره برداری (درختان پیوندی زودتر بار میدهند).
 -6افزایــش قــدرت بــاروری درخــت و بــاال بــردن میــزان تولیــد محصــول در واحــد ســطح از طریــق پیونــد
ارقــام پرمحصول.
 -7با پیوند ،درختانی را که در شرایط عادی قادر به میوه دادن نیستند ،میتوان میوهدار کرد .
 -8بــا پیونــد میتــوان درختانــی را کــه در زمین هــای بخصوصــي قــادر بــه زیســت نیســتند ،ســازگار
نمــود؛ مث ـ ً
ا درخــت بــادام را کــه نمیتوانــد در اراضــی مرطــوب زندگــی کنــد ،روی درخــت آلوچــه کــه
زمینهــای مرطــوب را دوســت دارد ،پیونــد میکننــد.
-9تولید گیاهان فانتزی و جدید.
 -10بــا پیونــد میتــوان فرمهــا و شــکلهای ویــژهای بــه درختــان داد ،ماننــد بهدســت آوردن بیدمجنــون
و نــارون چتری .
 -11با پیوند میتوان بعضی درختان دو پایه را به یک پایه تبدیل کرد .
-12ترمیم قسمتهای آسیب دیدة درختان.
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پیوند

پیوند درخت سیب گلدن دلیشز و رد دلیشز روی پایة سیب معمولی

پیوند انواع آلو
پرسش

به نظر شما مزایای دیگر پیوند دردرختان میوه چیست ؟

پرسش

ـی و کیفــی محصــول دارد؟ نتیجه را بــا هماهنگی
پیونــد درختــان میــوه چــه تأثیــری در افزایــش کمـ ّ
هنرآمــوز خــود در کالس ارائــه دهید.
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انواع قیچی باغبانی

انواع چاقوی باغبانی

انواع ارة باغبانی

انواع تخماق باغبانی
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پیوند

انواع
چسب
پيوند

تحقیق کنید

چه تفاوتی بین چسب گرم و سرد وجود دارد؟

بعضــی از چســبها را در موقــع اســتفاده ،گــرم میکننــد تــا بــه انــدازة الزم نــرم شــود و بتــوان آن را
بهراحتــي بــه كار بــرد ،ایــن نــوع را چســب گــرم مینامنــد .برخــی دیگــر را بــه گون ـهاي تهیــه میکننــد
کــه در موقــع اســتفاده احتیــاج بــه گــرم کــردن نباشــد کــه ایــن نــوع را چســب ســرد مینامنــد .چســب
پیونــد را از اجســام مختلفــی چــون صمــغ ،ســقز ،زفــت ،مــوم ،پیــه ،روغــن کتــان ،پارافیــن ،دوده ،گ ِِل
اوخــرا و در بعضــی مــوارد الــکل و تربانتیــن تهیــه میکننــد .در عمــل ،تعــدادی از اجســام نامبــرده را بــه
نســبت معینــی بــا یکدیگــر مخلــوط کــرده و مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد .

دستگاه های پیوند زنی امگا
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عملیات پیوند زنی به طور کلی شامل سه بخش است

پیوندک
چــون پیونــدک ،ترکیــب اصلــی نهــال پیونــدی را تشــکیل میدهــد و یکــی از ارکان مهــم تولیــد نهــال
و خزانــه کاری میباشــد ،بنابرایــن در انتخــاب درختــان تولیــد کننــدة پیونــدک ،زمــان ،روش تهیــه و
حمــل آن بــه نهالســتان بایــد دقــت کافــی بــه عمــل آیــد؛ زیــرا هرگونــه بــی دقتــی در ایــن خصــوص نــه
تنهــا موجــب اتــاف هزینــه و از بیــن رفتــن تعــداد زیــادی نهــال میگــردد بلکــه ممکــن اســت موجــب
ورشکســتگی نيــز بشــود.

خصوصیات درختان مادری تولید کنندة پیوندک
مطابقت داشتن و همجنس بودن با پايههاي مورد نظر؛
عاری بودن از آلودگی های ویروسی؛
مقاوم بودن به آفات و بیماریها؛
عادت نداشتن به باردهی متناوب؛
رسیدن به بلوغ و سن باردهی؛
از ارقام مرغوب شناخته شدة محلی و یا اصالح شدة شناسنامهدار باشند.
دارا بودن پتانسیل تولید محصول باال
آغــاز فعالیــت رویشــی دیرتــر در بهــار (مخصــوص مناطــق سردســیر ،زیــرا محصــول کمتــر دچــار
خســارت ســرمادیدگی میشــود)

قدرت انبار مانی ،حمل و نقل و کیفیت فراوری باال؛

برخورداری از تغذیة کامل و نداشتن هیچ گونه عالمت کمبود عناصر غذایی.
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پیوند

پایه و انواع آن
پایــه ،اندامــی اســت کــه پیونــدک توســط عمــل پیونــد روی آن قــرار داده میشــود .عبــارت دیگــر بــه
قســمتی از نهــال کــه پایینتــر از ناحیــة پیونــد قــرار دارد و سیســتم ریشــة گیــاه را تشــکیل میدهــد،
پایــه گفتــه میشــود .ایــن پایــه ممکــن اســت از طریــق تکثیــر جنســی ( کاشــت بــذر ) بــه دســت آیــد
کــه در ایــن صــورت آن را «پایــه بــذری » 1و یــا ممکــن اســت از طریــق غیــر جنســی یــا رویشــی ( قلمــه و
خوابانیــدن و ) ....بــه وجــود آیــد کــه در ایــن صــورت آن را «پایــه رویشــی » 2مینامنــد.

خصوصیات مهم یک پایة خوب
چــون پایــه در ســازگاری ،بقــاء و تــداوم عملکــرد ،حساســیت یــا مقاومــت درختــان بــه عوامــل نامســاعد
محیطــی و عوامــل بیمــاری زا نقــش مهمــی را بــر عهــده دارد ،بايــد خــواص و صفــات مشــخص و مفیــدی
داشــته باشــد تــا بتوانــد در ســطح تجــاری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .برخــی از ایــن خصوصیــات
عبارت انــد از :
تجانس و سازگاری خوبی با ارقام مختلف یک گونه داشته باشد؛
ازدیاد آسان و کم هزینه ؛
مقاوم به سرما ؛
مقاوم به آفات و امراض و انگل های خاکی ؛
استحکام و استقرار خوب در خاک ؛
سیستم ریشه بندی مناسب ؛
مقاوم به شرایط نامساعد محیطی ( در محدودة وسیعی از  PHخاک فعالیت نماید) ؛.
تسریع باردهی و تولید منظم سالیانه و افزایش عملکرد درختان و بهبود کیفیت میوه؛
خاصیت پوستدهی مناسب ،که به راحتی پیوند روی آن انجام شود؛
خاصیت پاجوش دهی نداشته باشد؛
موجب کاهش رشد رویشی و پاکوتاه شدن درختان بشود؛
از نظر خصوصیات ژنتیکی ،یکنواخت باشد.
1-Seedling
2-Vegetative
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زمان پیوند
پایههــای مختلــف ارقــام میــوه را در دو زمــان ،اواخــر بهــار ( بعــد از جــو درو) و اواخــر تابســتان (شــهریور)
میتــوان در خزانــه پیونــد نمــود .نکتــة مهمــی کــه در هنــگام پیونــد نمــودن پایههــا بایــد بــدان توجــه
نمــود ایــن اســت کــه ،چــه در اواخــر خــرداد و چــه در شــهریورماه پایههــا بایــد بــه خوبــی و بــه ســهولت
پوســت بدهنــد؛ یعنــی بــه راحتــی بتــوان پوســت آنهــا را از پایــه جــدا کــرد ،بهتریــن آزمایــش بــرای
آمادگــی پایه هــا و زمــان انجــام عمــل پیونــد ،آزمــون پوســت دادن پایههــا میباشــد.
بــرای ایــن کار ،بــا چاقــو چنــد شــیار در تعــدادی از پایههــا ایجــاد ميكنيــم ،چنانچــه بعــد از شــیار زدن،
پوســت بــه راحتــی از پایــه جــدا شــود ،زمــان پیونــد فــرا رســیده اســت در غیــر اینصــورت بایــد پایههــا
را بــا دادن آب و کــود ســرک وادار بــه رشــد و نمــو ســریع نمــود تــا در زمــان مناســب قابــل پیونــد شــوند.
معمــوالً در غالــب نهالســتانها پیونــد پاییــزه ( پیونــد خــواب ) رایــج اســت  ،چــون اوالً اکثــر پایههــا بــرای
اواخــر تابســتان آمــاده پیونــد میشــوند ،ثانیــاً چــون در پیونــد بهــاره در طــول تابســتان شــاخههای
حاصــل از رشــد جوانــة پیونــدک ،بــه انــدازة کافــی قــوی نشــده و مــواد غذایــی کافــی ذخیــره نمیکننــد
لــذا در زمســتان دچــار ســرمازدگی مــی شــوند ( ،البتــه برخــی از پایههــا ماننــد خرمالــو اجبــارا ً در بهــار
پیونــد مــی شــوند) .
در پیوندهــای بهــاره ،بــر اســاس زمــان ،ابتــدا خرمالــو ( فروردیــن ) و در پیوندهــای خــواب ابتــدا انــواع
گالبــی و ســپس گیــاس  ،زرد آلــو  ،هلــو ،شــلیل  ،بــادام و ســیب پیونــد میشــوند تــا عمــل پیونــد بــه
راحتــی انجــام شــود.
اثرات متقابل پایه و پیوندک
تأثیر روی خصوصیات ظاهری :در پارهای از درختان ،رنگ میوه ،برگ و گل بسته به نوع پایه تغییر
میکند.

تأثیر در مقابل تنشها :مقاومت بیشتر گیاهان پیوندی نسبت به بیماریها ،سرمای زیاد  ،عوامل نامساعد
خاکی
تأثیر روی طول عمر گیاهان :کم شدن عمربعضی از درختان پیوندی.
تأثیر روی باردهی :تسریع در باردهی اولیه درختان میوه.
تأثیر روی کیفیت میوه :به عنوان مثال ،پایة نارنج باعث میشود پرتقال ،پوست نازک و آبدار شود.
تأثیر روی اندازة درخت :به عنوان مثال پایههای ایست مالینگ بر روی درخت ،اثر پاکوتاه کنندگی
دارند.
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تأثیر روی سرعت رشد درخت :به عنوان مثال پیوندک باعث تحریک رشد پایة ضعیف میشود.

پیوند
پژوهش کنید

از باغهــا و نهالســتانهای محــل زندگــی وتحصیــل خــود ،بازدیــد نمــوده و بررســی نماییــد چــه
نــوع پیونــدی کاربــرد بیشــتری دارد؟ نتایــج را بــا هماهنگــی هنرآمــوز خــود در کالس ارائــه دهیــد.

نکات مهم قبل و بعد از پیوند پایه
بــرای هرچــه بهتــر انجــام شــدن عمــل پیونــد  ،بــاال رفتــن درصــد گیرایــی پیوندک هــا و موفقیــت در ایــن
زمینــه  ،در زمــان پیونــد بایــد نــکات مهمــی بــه شــرح زیــر در نهالســتان رعایــت گــردد.

قبل از پیوند
 -۱چنــد روز قبــل از شــروع عمــل پیونــد ،خزانــه را بایــد آبیــاری نمــود تــا پوســت پایههــا شــاداب و
پــرآب شــده و بــه راحتــی از چــوب جــدا شــود.
 -۲در صورتی کــه به جــای نــخ از نوارهــای نایلونــی اســتفاده میشــود ،بایــد قبــل از شــروع پیونــد ایــن
نوارهــا بــه تعــداد مــورد نیــاز و در اندازههــای مناســب تهیــه شــوند.
 -۳قبــل از پیونــد بایــد تــا ارتفــاع  20ســانتیمتری ،شــاخ و بــرگ اضافــی پایههــا حــذف و بــا پارچــه،
دور تنــة آنهــا تمیــز شــود.

زمان پیوند و بعد از آن
 -۱عملیــات پیونــد (آمــاده کــردن پایــه و پیونــدک) بایــد بــه ســرعت انجــام شــود و پــس از خاتمــه فــورا ً

محــل پیونــد بســته شــود.
 -۲بالفاصلــه پــس از اتمــام پیونــد ،خزانــه بایــد آبیــاری شــود .چــون آب باعــث تســریع جریــان شــیرة
نباتــی و فعالیــت ســلولها شــده و در جــوش خــوردن پوســت پایــه و پیونــدک اثــر زیــادی دارد.
 -۳در پیوندهای بهاره بعد از عمل پیوند ،پایهها باید در چند نوبت پاجوشگیری شوند.
 -۴در پیونــد بهــاره پــس از عملیــات پیونــد ،بخــش هوایــی پایــه تــا ارتفــاع  10 -15ســانتیمتری بــاالی
قیــم اســتفاده
محــل پیونــد بایــد قطــع شــود و بــرای حفاظــت شــاخة پیونــدک ،از ایــن قســمت بــه عنــوان ّ
شــود.پس از اینکــه شــاخة جدیــد کام ـ ً
ا رشــد کــرد و فــرم گرفــت ،باقــی مانــدة بخــش هوایــی باالتــر
از محــل پیونــد پایــه نیــز بایــد قطــع شــود .در پایههایــی کــه پیونــ ِد خــواب زده میشــوند ،عمــل
ســربرداری بایــد در اواخــر زمســتان یــا اوایــل بهــار انجــام شــود.
 -۵علفهای هرز خزانه باید وجین شوند و با آفات مبارزه شود.
 -۶در فصل رشد چند نوبت باید کود سرک به نهالستان داده شود.
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انواع پیوندها
پیوند جوانه  -پیوند شاخه  -پیوند مجاورتی

پیوند مجاورتی
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پیوند

پیوند جوانه
هرگاه پیوندک فقط از یک جوانه تشکیل شده باشد  ،آن را پیوند جوانه میگویند .
پیونــد جوانــه هنگامــی زده میشــود کــه شــیرهی گیاهــی بــه آســانی در گیــاه جریــان داشــته باشــد
و در نتیجــه پوســت گیــاه بــه ســادگی از چــوب جــدا شــود .بــه عبــارت دیگــر ،پیونــد جوانــه هنگامــی
ممکــن اســت کــه گیــاه از خــواب زمســتانی بیــدار شــده باشــد( .بــه اســتثنای پیوندقاشــی) .البتــه در نقــاط
مختلــف کشــور ،ایــن زمــان متفــاوت بــوده و نمیتــوان یــک زمــان ثابتــی پیشــنهاد داد.
پیوند جوانه در مناطق معتدل در دو زمان انجام میگیرد -۱ :در اوایل بهار؛  -۲اوایل تابستان.

تحقیق کنید

زمــان مناســب پیونــد جوانــه در منطقــة شــما چــه موقــع اســت؟ نتیجــه را بــا هماهنگــی هنرآمــوز
خــود در کالس ارائــه دهیــد.

پیوند جوانة شکمی ( سپری ) ( ) T-Budding
ایــن نــوع پیونــد کــه بیشــتر از ســایر انــواع پیوندهــای جوانــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،ممکــن
اســت بــه شــکل هــای  Hو  T، Iانجــام گیــرد .در مواقعیکــه پایــه جــوان باشــد ،فقــط بــه ایجــاد یــک
شــکاف عمــودی در پوســت روی پایــه اکتفــا میشــود .در ایــن صــورت ،بــا خــم کــردن پایــه بــه طرفــی
کــه شــکاف ایجــاد شــده اســت ،پوســت پایــه از چــوب جــدا گشــته ،شــکاف از هــم بــاز میشــود و جوانــه
را کــه بــا  1تــا  1/5ســانتیمتر پوســت همــراه اســت ،داخــل شــکاف قــرار داده و پایــه را بــه حالــت اول
بــر میگردانیــم .چنانچــه هنــگام تهیــه پیونــدک ،قطعـهای چــوب همــراه آن وجــود داشــته باشــد ،بــرای
جلوگیــری از ایجــاد تمــاس الیــه هــای زاینــدة پیونــدک و پایــة بایــد چــوب از پیونــدک جــدا شــود.در
شــرایطی کــه پوســت پایــه خــوب جــدا نشــود ،در قســمت بــاالی شــکاف عمــودی ،یــک شــکاف افقــی نیــز
روی پایــه ایجــاد میکنیــم ،بــه طوریکــه دوشــکاف عمــود بــر هــم ،شــکل  Tبــه خــود بگیرنــد ،کــه در
ایــن حالــت پــس از بلنــد کــردن پوســت پایــه ،پیونــدک را از بــاال وارد شــکاف ایجــاد شــده میکنیــم و
بــه طــرف پاییــن میلغزانیــم تــا جفــت شــود ،ســپس آن را بــا نــخ پیونــد میبندیــم.
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تحقیق کنید

چرا بهکارگیری این نوع پیوند در زمستان و تابستان توصیه نمیشود؟

برش پایه

بهتــر اســت پیونــدک در صبــح خیلــی زود گرفتــه شــود .بایــد برگهــا از نزدیــک دمبــرگ جــدا شــده و
بعــد پیونــدک گرفتــهشــود.
پرسش

چرا باید برگهای پیوندک را جدا کنیم؟
بایــد توجــه داشــت کــه جوانههــای انتهایــی و سرشــاخهها بــرای پیونــد مناســب نیســتند .بهتــر اســت
از جوانههــای میانــی کــه کاملترنــد اســتفاده شــود.
برش در فاصلة  2سانتیمتر از زیر جوانه و  2سانتیمتر از باالی جوانه انجام شود.
اگــر چــوب همــراه بــا جوانــه باشــد ،چــوب بایــد جــدا شــود زیــرا مانــع جــوش خــوردن در عمــل پیونــد
میشــود.
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پیوند

برش پیوندک

قرار دادن پیوندک در محل پایه
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پیوند شکمی در پسته
در برخــی درختــان ماننــد پســته کــه ممکــن اســت شــیرة گیاهــی پــس از
ایجــاد شــکاف از گیــاه خــارج شــده و روی جوانــة پیونــدک را پوشــانده و مانــع
جــوش خــوردن پیونــد شــود  ،یــک شــکاف افقــی روی پایــه در پاییــن شــکاف
عمــودی میزننــد (Tمعکــوس) تــا شــیرة گیــاه در صــورت خــارج شــدن ،
بــه پیونــدک آســیبی نرســاند .درایــن حالــت پیونــدک از پاییــن وارد شــکاف
میشــود .گاهــی ممکــن اســت شــکاف روی پایــه بــه شــکل  Hایجــاد شــود.
در ایــن حالــت نیــز پــس از قــرار دادن پیونــدک زیــر پوســت پایــه  ،پوســت
پایــه را روی پیونــدک برگردانــده و بــا نوارهــای مخصــوص میبندنــد .البتــه
پیونــد رایــج در پســته نــوع لول ـهای میباشــد.
پیوند Tبرعکس

توجــه :در مناطقــی کــه رطوبــت هــوا زیــاد اســت بــرای جلوگیــری از صدمــات حاصلــه از رطوبــت و
بارندگــی  ،شــکاف  Tرا بهطــور معکــوس روی پایــه ایجــاد میکننــد.

کنترل موفقیت پیوند شکمی
وجــود دمبــرگ همــراه پیونــدک در پیونــد هــای جوانــه ،خــود وســیلهای
اســت بــرای کنتــرل و اطمینــان از موفقیــت عمــل پیونــد  .یعنــی اگــر
دمبــرگ پــس از ده روز بــی آنکــه بیفتــد ،خشــک شــود ،نشــانة آن اســت
کــه پیونــد نگرفتــه اســت ،ولــی اگــر ســبز بمانــد و بــا اندکــی لمــس و
یــا خودبهخــود ســقوط کنــد ،عمــل پیونــد بــا موفقیــت همــراه بــوده
اســت .
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چندین هفته پس از انجام پیوند شکمی

پیوند
فعالیت عملی

مراحل اجرای پیوند جوانة شکمی

ابزار و وسایل الزم :لباس کار ،دستکش ،چاقو و قیچی باغبانی ،چسب و نخ پیوند.
 .1بــا لبــاس کار مناســب و همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ شــده و شــاخة مــورد نظــر را بــرای تهیــة
پیونــدک انتخــاب نماییــد.
 .2تهیة پیوندک :برگها را از نزدیک دمبرگ برای تهیة شاخة پیوند قطع نمایید.
از 2ســانتی متــر زیــر جوانــه و  2ســانتیمتر بــاالی جوانــه ،پیونــدک را بــه آرامــی از شــاخه جــدا
نماییــد.
 .3پیوندک را تا استقرار بر روی پایه ،در محلی مرطوب نگهداری نمایید.
 .4در محل مناسب بر روی پایه برش ایجاد کنید.
 .5پیوندک را بر روی پایه مستقر نمایید.
 .6محل پیوند را با نخ پیوند ،محکم ببندید.

پیوند جوانة لوله ای

1

ایــن نــوع پیونــد ممکــن اســت بــه صــورت انتهایــی یــا میانــی صــورت گیــرد .در حالــت اول انتهــای
پایــه را قطــع کــرده  ،پوســت قســمتی از پایــه را حــدود  3 -4ســانتی متــر همــراه جوانــة پیونــدک جــدا
میکننــد .پیونــدک را کــه شــامل یــک جوانــة همــراه بــا پوســت لول ـهای شــکل اســت ،روی پایــه قــرار
داده و میلغزاننــد تــا جفــت شــده و الیــه هــای زاینــدة پایــه و پیونــدک کامـ ً
ا بــا هــم تمــاس پیــدا کننــد.
ایــن نــوع پیونــد را بــر روی شــاخههایی کــه کمتــراز یــک ســانتی متــر قطــر دارنــد ،میزننــد و شــرط آن
ایــن اســت کــه پایــه و پیونــدک هــم قطــر باشــند.

تحقیق کنید

چرا الیه های زایندة پایه و پیوندک باید کام ً
ال با هم تماس پیدا کنند؟

1. Tube budding

135

در پیونــد لولـهای میانــی ،پوســت پیونــدک را از طــرف مقابــل جوانــه ،شــکاف طولــی داده ،آنرا در قســمت
میانــی پایــه کــه پوســت آن برداشــته شــده ( بــدون ایــن کــه انتهــای پایــه قطــع شــود) ،قــرار میدهنــد،
در شــرایطی کــه قطــر پایــه و لولــة حامــل جوانــة پیونــدک مســاوی نباشــد  ،قســمتی از پوســت پیونــدک
را در جهــت طولــی حــذف و یــا پــس از قــراردادن پیونــدک روی پایــه ،تکـهای پوســت ،در جهــت طــول
بــه پوســت پیونــدک اضافــه میکننــد .در هــر صــورت ،دو لبــة پوســت پیونــدک پــس از اســتقرار بــر روی
پایــه بایــد ممــاس بــا یکدیگــر قــرار گیرنــد .در مواقعــی کــه پوســت اســتوانهای پیونــدک را در طــرف
مقابــل جوانــة پیونــدک ،شــکاف طولــی میدهنــد تــا بتواننــد لولــه اســتوانهای پیونــدک را بــاز کننــد ،آن
را پیونــد جوانــه حلقــوی نیــز میگوینــد .
برش پیوندک

برش پایه

پرسش

136

قرار دادن پیوندک در محل پایه

در صورتیکه پایه و پیوندک برای پیوند لولهای هم قطر نباشند چه راهکاری پیشنهاد میدهید؟

پیوند
فعالیت عملی

مراحــل اجــرای پیونــد لول ـهای :ابــزار و وســایل مــورد نیــاز :چاقــوی پیونــد ،قیچــی باغبانــی،
چســب پیونــد ،نــخ پیونــد.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،ســپس اقدامــات
زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهیــد.

الف

در پیوند لولهای انتهایی

 .1پایه را سربرداری نمایید.
 .2با چاقوی پیوند زنی ،پوست پایه را حدود  3تا  4سانتیمتر چندین برش طولی بدهید.
 .3به آرامی پوستها را از چوب جدا نمایید.
 .4تهیة پیوندک 2 :تا  3سانتیمتر از جوانة انتهایی فوقانی شاخه را قطع نمایید.
 .5پوســت را از حــدود  ۲ســانتیمتر زیــر جوانــه بــا چاقــو از چــوب جــدا کــرده و ســپس آنرا بــه
آرامــی بــا چرخانــدن از محــل خــود درآوریــد (بــه شــکل یــک اســتوانه).
 .6پیوندک را در محل پایه قرار دهید.
نکتة  : 1هماهنگ بودن قطر پایه و پیوندک الزامی است.
نکتة  : 2در این نوع پیوند ،از نخ پیوند یا چسب ،کمتر استفاده میشود.

ب

پیوند لولهای میانی

مراحل کار مانند روش باال ،با این تفاوت که سربرداری پایه را نداریم.
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مراحل انجام پیوند  ،در صورتیکه پایه و پیوندک هم قطر نباشند:

قسمت اضافی را حذف می کنیم
تا دو لبه بر یکدیگر جفت شوند.

زمان پیوند جوانة وصلهای

1

ایــن روش عمومـاً بــرای درختانــی کــه پوســت آنهــا ضخیــم اســت ،بــه کار مـیرود .و زمانــی بایــد انجــام
شــود کــه درخــت پوســت داده وگیــاه رشــد ســریع داشــته باشــد .در ایــن پیونــد یــک قســمت از پوســت
درخــت ،بــا چاقــوی دو تیغـهای مخصــوص ،بــه صــورت مربــع مســتطیل از پایــه برداشــته میشــود و بــه
جــای آن ،قســمتی بــه همــان انــدازه از پیونــدک کــه یــک جوانــه داشــته باشــد ،جایگزیــن میشــود .ایــن
پیونــد بــرای پایههــای درختــان گــردو و پــکان اســتفاده میشــود.
بهتریــن زمــان بــرای انجــام ایــن پیونــد در اواخــر تابســتان میباشــد زیــرا در ایــن موقــع پوســت بــه
راحتــی از چــوب جــدا میشــود و حداکثــر کالــوس نیــز تشــکیل میگــردد .همچنیــن بهتــر اســت بــرگ
شــاخههایی کــه بــرای پیونــدک انتخــاب شــدهاند ،دو هفتــه قبــل از جــدا شــدن از پایــة مــادری از کنــار
دمبــرگ قطــع شــوند ،چــون ایــن عمــل ،تهیــه و برداشــت جوانــه را آســانتر میســازد.

1-patch budding
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پیوند

از چپ به راست :پیوندک  /پایه  /اتصال پایه و پیوندک

نمونه های پیوند وصله ای

خزانه (پیوند وصله ای) در گردو

نکته

جوانــه بایــد حامــل دمبــرگ باشــد ،زیــرا وجــود دمبــرگ مانــع از صدمــه دیــدن جوانــة پیونــدک در
مقابــل شــرایط محیطــی میشــود.
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فعالیت عملی

پیوند جوانة وصلهای
ابزار و وسایل الزم :لباس کار ،دستکش ،چاقوی دو تیغهای و قیچی باغبانی ،چسب و نخ پیوند.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،ســپس اقدامــات زیــر را
بــه ترتیــب انجــام دهیــد:
 -1تهیــة پیونــدک :قطعـهای از پوســت حــاوی جوانــه ( فاقــد چــوب ) و جوانــة حامــل دمبــرگ ،بــه صــورت
مربــع یــا مســتطیل بــه آرامــی و بــا دقــت از شــاخه جــدا نماییــد؛
 -2روی پایه به اندازة پیوندک ،برش مستطیل یا مربع شکل ایجاد نمایید.
 -3محل پیوند را با نخ ببندید؛
 -4از چسب باغبانی برای پوشش استفاده نمایید؛

پیوند جوانة قاشی (تریشه ای) و یا پیوند جوانه و چوب

از ایــن نــوع پیونــد زمانــی اســتفاده میشــود کــه درخــت پوســت نمیدهــد و از پیوندهــای بهــاره هــم
نمی تــوان اســتفاده کــرد .یکــی از مشــکالت عمــدة تولیــد نهــال در برخــی از میوههــا از جملــه گالبــی
و گیــاس آن اســت کــه بــه علــت ُکنــدی رشــد پایــه و ضعیــف بــودن آن ،امــکان پیونــد نمــودن آنهــا
در ســال اول نیســت و در نتیجــه پایههــا بایــد دوســاله پیونــد شــوند کــه بــه علــت چوبــی شــدن ایــن
پایههــا در ســال دوم ،نمیتــوان آنهــا را بــه روش شــکمی پیونــد نمــود ،بنابرایــن از روش پیونــد قاشــی
اســتفاده میشــود.

روش کار بدیــن ترتیــب اســت کــه بــرای آمــاده کــردن پیونــدک ،شــاخه ای را کــه قطــر آن  1تــا 2/5
ســانتی متــر اســت  ،برگزیــده  ،برشــی بــا زاویــة  45درجــه از زیــر جوانــه میدهنــد  .ســپس از بــاالی
جوانــه یــک بــرش شــیبدار بــه طــرف پاییــن در داخــل ســاقه زده میشــود تــا بــه بــرش اول برســد .
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پیوند

در پایــه نیــز برشهایــی کام ـ ً
ا مشــابه پیونــدک ایجــاد کــرده  ،پــس از حــذف قســمت زایــد آن ،پایــه و
پیونــدک را بــا هــم جفــت میکننــد و ســعی میشــود کــه الیههــای زاینــده کام ـ ً
ا بــا یکدیگــر تمــاس
پیــدا کننــد .آنــگاه بــا نــخ پیونــد ،محــل پیونــد را میبندنــد .پوشــاندن محــل پیونــد بــا چســب پیونــد،
ضــروری اســت .ایــن روش در زمانهــای قدیــم بــرای انگــور کاربــرد زیــادی داشــته اســت.

ب

ج

الف

استقرار پایه و پیوندک
الف  :پایه

فعالیت عملی

ب  :پیوندک ج :استقرار پایه و پیوندک

انجام پیوند جوانة قاشی

ابزار و وسایل الزم :لباس کار ،دستکش ،چاقوی پیوند و قیچی باغبانی ،چسب و نخ پیوند.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده و اقدامــات زیــر را
بــه ترتیــب انجــام دهنــد :
 1پیونــدک :از شــاخة یکســاله ،یــک پیونــدک تهیــه کنیــد .بــرای ایــنکار نیــم ســانتیمتر زیــر
جوانــه ،یــک بــرش بــا زاویــة  45درجــه و یــک بــرش  1/5ســانتیمتری بــاالی جوانــه بــه ســمت داخــل
شاخه ایجاد کنید ،تا یکدیگر را قطع کنند.
 2پایــه :یــک بــرش بــا زاویــة  45درجــه و یــک بــرش از  1/5ســانتیمتری بــاالی جوانــه بــه ســمت
داخل شاخه ایجاد کنید ،تا یکدیگر را قطع کنند.
 3پایه و پیوندک را در یکدیگرجفت نمایید.
 4محل پیوند را ببندید.
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احتمــال گرفتــن ایــن پیونــد بســیار باالســت .در ایــن نــوع پیونــد نیــز هماننــد دیگــر پیوندهــا ،تــا جــوش
خــوردن کامــل پیونــد ،پایــه در بــاالی جوانــه قطــع نمیشــود .اگــر ایــن پیونــد در پاییــز انجــام شــده
باشــد ،ســر پایــه همزمــان بــا رشــد در بهــار ،قطــع میشــود .اگــر ایــن پیونــد در بهــار انجــام گیــرد ،ســر
پایــه حــدود  10روز پــس از قــرار دادن پیونــدک روی پایــه و اطمینــان از گرفتــن پیونــد ،قطــع میگــردد.
از مزایــای ایــن روش پیونــد ایــن اســت کــه از نظــر زمانــی ماننــد پیونــد شــکمی محدودیــت نــدارد و اگــر
پایــه پوســت ندهــد و چوبــی شــده باشــد ،بــاز هــم میتــوان آن را بــا ایــن روش پیونــد نمــود.

پیوند شاخه
بــه یــاد داریــد کــه هــرگاه پیونــدک فقــط از یــک جوانــه تشــکیل شــده باشــد ،آنرا پیونــد جوانــه
میگوینــد ،ولــی در پیونــد شــاخه بریــده ،پیونــدک بــه طــول  4تــا 10ســانتیمتر اســت و ممکــن اســت
حــاوی یــک یــا چنــد جوانــه باشــد.
انواع پیوند شاخه بریده

الف) پیوند اسکنه

1

پیونــد اســکنه ،قدیمیتریــن ،رایجتریــن و مهمتریــن روش پیونــد اســت کــه اغلــب بــه منظــور پیونــد
قســمتهای فوقانــی گیــاه و گاهــی روی تنــه درختــان کوچــک اســتفاده میشــود.
پیونــد اســکنه در فصــل خــواب و یــا اوایــل بهــار کــه جوانههــا از خــواب بیــدار میشــوند ،انجــام میگیــرد.
ایــن نــوع پیونــد بیشــتر در مناطــق بادخیــز و نیــز بــه منظــور جــوان کــردن درختــان مســن بــه کار
م ـیرود و در صورتیکــه بــرای پایههــای جــوان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،قطــر پایــه بایــد بیــن  3تــا
 10ســانتیمتر باشــد .پیونــدک هنــگام اســتراحت گیــاه از شــاخه هــای یــک ســاله گیــاه تهیــه میشــود
و روش کار بدیــن ترتیــب اســت کــه ابتــدا ســر پایــه را قطــع کــرده ،در طــول قطــر ســطح بــرش ،یــک
شــکاف عمــودی بــه عمــق  5ســانتیمتر ایجــاد میکننــد و ســپس  2عــدد پیونــدک را کــه دو طــرف
ـورب بریــده شــده (گاوهای) در دو طــرف شــکاف پایــه طــوری قــرار میدهنــد،
پاییــن آنهــا بــه شــکل مـ ّ
کــه الیههــای زاینــدة پایــه و پیونــدک بــر روی هــم قــرار گیرنــد .محــل پیونــد و نــوک پیونــدک بایــد بــا
چســب پیونــد پوشــیده شــود.

1.Cleft graft
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پیوند

نکتــه :گل ســاعتی را بیشــتر بــا اســتفاده از ایــن روش بــر روی پایههــای مقــاوم بــه بیمــاری ،پیونــد
میزننــد.
بایــد قطــر چــوب پیونــدک بــا قطــر پایــه و تعــداد جوانــه هــا و بــرگ هایــی کــه در بردارنــد  ،برابــر
باشــد .درصورتــی کــه پیونــدک بــرای یــک یــا بیشــتر از یــک روز نگـهداری شــود ،آن را بــه صــورت
عمــودی نگ ـهداری میکنیــم تــا مانــع کــج شــدن نــوک آن شــود .بــه ایــن منظــور آن را در دمــای
 12درجــه ســانتی گراد قــرار میدهیــم و انتهــای آن را در آب یــا در کیســة پالســتیکی میگذاریــم.
اغلــب پــس از پیونــد زدن ،محــل پیونــد را در کیســه پالســتیکی قــرار میدهیــم .معمــوالً  ۳یــا ۴
روز بعــد ،پیونــدک شــروع بــه رشــد میکنــد کــه از ایــن زمــان الزم اســت کیســة پالســتیکی را
برداریــم.

الف

هـ

د

الــف :پیونــدک ب :پایــه
ه :استفاده از چسب پیوند

ج
ب

ج :اســتقرار پیونــدک در پایــه

پیوند اسکنه در خزانه

د :بســتن محــل پیونــد بــا نــخ
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مراحل انجام پیوند اسکنه

برش پایه

برش پیوندک
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قــرار دادن پیوندک
در محــل پایــه

پیوند

فعالیت عملی

انجام پیوند اسکنه
ابــزار و وســایل الزم  :قیچــی باغبانــی ،چاقــوی ســرکج ،داســک ،تخمــاق ،اره ،نــخ پیونــد و چســب
باغبانــی.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،و اقدامــات زیــر را بــه
ترتیــب انجــام دهیــد: :
 .1تهیــة پایــه :از ارتفــاع  5ســانتیمتر بــاالی ســطح خــاک (البتــه برحســب شــکل و فــرم درخــت مــورد
نظــر ،محــل پیونــد تغییــر مییابــد) ،پایــه را بــرش بزنیــد.
 .2با تخماق و داسک یک شکاف عمودی به عمق  2-3سانتیمتری بر روی پایه ایجاد کنید.
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 .3تهیة پیوندک :الف) طول پیوندک  4-10سانتیمتر که دارای  1-3جوانه باشد.
ب) جوانههــای میانــی را انتخــاب کــرده و آنهــا را بــه طــول  2-5ســانتیمتر از دو طــرف مقابــل بهطــور
ـورب و صــاف بــرش دهیــد ( هماننــد تراشــیدن قلــم نــی ).
مـ ّ
 .4استقرار پیوندک:
پیوندک را در شکاف پایه (تطابق الیة زایندة پایه و پیوندک) قرار دهید.
 .5محل پیوند را با نخ ببندید.
 .6از چسب باغبانی برای پوشش استفاده نمایید.
نکته

بــرای جلوگیــری از پوســیدگی و دیگــر ضایعــات از قبیــل تجمــع شــبنم ،رطوبــت بــاران و تابــش
مســتقیم آفتــاب ،در پایههایــی کــه قطــر آنهــا زیــاد نیســت ،قســمتی از ســطح صــاف پایــه را بهطــور
ـورب یک طرفــه گفتــه میشــود و اگــر قطــر
ـورب بــرش میدهیــم کــه اصطالح ـاً بــه آن ،بــرش مـ ّ
مـ ّ
ـورب دو طرفــه مــی زننــد،
پایــه زیــاد باشــد و فقــط یــک پیونــدک وســط آن قرارگیــرد ،یــک بــرش مـ ّ
بهطوریکــه وســط پایــه صــاف باشــد.

پیوند تاجی

1

ایــن نــوع پیونــد بــرای پایههایــی کــه قطــر زیــاد مثــ ً
ا  20 - 35ســانتیمتر داشــته باشــند ،بــه کار
م ـیرود  .پایههــا بایــد در حــال فعالیــت باشــند تــا بتواننــد بهراحتــی پوســت را از چــوب جــدا نماینــد.
ایــن پیونــد معمــوالً در اوایــل فصــل بهــار انجــام میگیــرد و در اواخــر فصــل کمتــر توصیــه میشــود.
روش کار بدیــن ترتیــب اســت کــه پــس از ســربرداری پایــه  ،یــک بــرش عمــودی بــه طــول 2/5 - 5
ســانتیمتر در پوســت پایــه ایجــاد کــرده ،پوســت را بــه آرامــی از چــوب جــدا میکننــد .پیونــدک را
طــوری تهیــه مــی کننــد کــه طــرف داخلــی آن کــه بــا چــوب پایــه تمــاس پیــدا میکنــد ،دارای برشــی
بلنــد و قســمتی بــه نــام شــانه ( قاعــده ) باشــد .پیونــدک را بیــن پوســت و چــوب طــوری قــرار میدهنــد
کــه شــانة پیونــدک روی ســطح انتهایــی پایــه قــرار گیــرد.
برش پیوندک

برش پایه

1-Bark grafting
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پیوند

قرار دادن پیوندک در محل پایه

استفاده از چسب پیوند در محل پایه

از مزایــای پیونــد تاجــی ایــن اســت کــه مــی تــوان از تعــداد بیشــتری پیونــدک در یــک پایــه اســتفاده
نمــود.
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فعالیت عملی

انجام پیوند تاجی
وسایل الزم :قیچی باغبانی ،چاقوی پیوند ،داسک ،اره ،نخ پیوند و چسب باغبانی.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،و اقدامــات زیــر را بــه
ترتیــب انجــام دهیــد:
 .1انتخاب پایه با قطر مناسب؛
 .2سربرداری پایه؛
 .3جدا کردن قسمتی از پوست با چاقو؛
 .4برش پیوندک به شکل عصایی یا پاشنه دار؛
 .5قرار دادن پیوندک در محل پایه؛
 .6بســتن محــل پیونــد و اســتفاده از چســب روی ســطح پایــه (در حالــت تجربــی بــرای اســتحکام پیونــدک
روی پایــه ،معمــوالً می تــوان از میخهــای کوچــک اســتفاده نمــود.).

پیوند نیمانیم

1

ایــن نــوع پیونــد دارای انــواع ســاده ،شــکافدار (زبان ـهای) و پاشــنهدار اســت .پایــه و پیونــدک در انــواع
نیمانیــم بایــد هــم قطــر باشــند .
پیونــد اکالیپتــوس از ســال 2000بــه حالــت تجــاری رایــج شــده اســت .درختــان پیونــدی بعــد از
دو ســال ،گل میدهنــد .پایههــا را معمــوالً از گونههــای خــود آنهــا و یــا از گونههــای شــبیه بــه
آن انتخــاب میکنند.پیونــدک از گونههــای مناســب انتخــاب میشــود .رایجتریــن روش پیونــد
اکالیپتــوس ،پیونــد نیمانیــم و اســکنه میباشــد.
پیوند نیمانیم ساده
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1-Whip grafting

پیوند

نیمانیم زبانه ای

تهیة پیوندک

قــرار دادن پیونــدک
در محــل پایــه
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فعالیت عملی

انجام پیوند نیمانیم ساده
وسایل الزم  :چاقوی پیوند ،قیچی باغبانی ،داسک ،اره ،نخ پیوند و چسب باغبانی
هنرجویــان پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده و اقدامــات
زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهیــد:
 1پایه و پیوندک هم قطر را انتخاب نمایید.
مورب ساده ایجاد کنید.
 2در پایه یک برش ّ
 3زاویة برش پایه و پیوندک ،یک اندازه ،همانند و معکوس یکدیگر باشد.
 4پایه و پیوندک را با نخ پیوند ببندید.
 5از چسب باغبانی استفاده نمایید.

پیوند ترصیعی (برشی )
ایــن نــوع پیونــد بــرای اولیــن بــار بــر روی درختــان مرکبــات انجــام شــده و امــروزه روی بیشــتر درختــان
میــوه و درختچههــای زینتــی انجــام میشــود .ایــن نــوع پیونــد بــرای پایههایــی کــه  7 - 10ســانتیمتر
قطــر دارنــد ،بــه کار مـیرود.
ایــن پیونــد ظاهــرا ً شــبیه پیونــد اســکنه میباشــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه در پیونــد اســکنه ،در روی پایــه
منحصــرا ً شــکاف ســادهای ایجــاد میکننــد و پیونــدک را در شــکاف قــرار میدهنــد ،در حالیکــه در
پیونــد ترصیعــی الزم اســت در روی پایــه ،قســمتی از پوســت و چــوب کــه مقطــع عرضــی آن بهصــورت
مثلثــی اســت ،بریــده شــود.

برش پایه

برش پیوندک
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پیوند

قرار دادن پیوندک در محل پایه

فعالیت عملی

انجام پیوند ترصیعی

ابزار و وسایل الزم :چاقوی پیوند ،قیچی باغبانی ،داسک ،اره ،نخ پیوند ،چسب باغبانی.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،اقدامــات زیــر را بــا راهنمايــي هنرآمــوز در بــاغ هنرســتان بــه ترتیــب انجــام
دهیــد:
 .1سربرداری پایه؛
 .2برش پایه با مقطع عرضی مثلثی شکل؛
 .3برش پیوندک با مقطع عرضی مثلثی شکل؛
 .4بستن محل پیوند با نخ پیوند؛
 .5استفاده از چسب.

پیوند زینی

اصــوالً نحــوة قــرار گرفتــن پیونــدک در روی
پایــه هماننــد زیــن بــر پشــت اســب اســت
و بــه همیــن دلیــل در فارســی ایــن روش را
پیونــد زینــی مینامنــد .در ایــن نــوع پیونــد
بایــد قطــر پایــه و پیونــدک مســاوی باشــد.
در پیونــد زینــی بایــد پیونــدک دارای
جوانــة انتهایــی یــا تعــدادی جوانــة فعــال
باشــد کــه بتوانــد هماهنگــی بیــن رشــد
پایــه و پیونــدک را برقــرار نمایــد .پیونــدک
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را طــوری شــکاف میدهنــد کــه قســمتی از پوســت و چــوب برداشــته شــود و پایــه را ماننــد قلــم نــی از
دو طــرف ،هماننــد پیونــد اســکنه میتراشــند .پــس از آمــاده شــدن پایــه و پیونــدک ،پیونــدک را روی
پایــه ســوار میکننــد.

 . 1پایه
فعالیت عملی

 .2پیوندک

 .3اتصال پایه و پیوندک

انجام پیوند زینی
ابزار و وسایل الزم :چاقوی پیوند ،قیچی باغبانی ،داسک ،اره ،نخ پیوند و چسب باغبانی.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،و اقدامــات زیــر را
بــه ترتیــب انجــام دهیــد: :
 1شاخههایی از پایه و پیوندک را انتخاب کنید که هم قطر باشند.
 2پیوندک حاوی جوانة انتهایی یا دارای چندین جوانة فعال را انتخاب کنید.
 3پیوندک را طوری برش دهید که قسمتی از پوست و چوب برداشته شود.
 4پایه را به نسبتی برش دهید که پایه و پیوندک در یکدیگر قفل شوند.
 5در پایان ،محل پیوند را با نخ ببندید.
 6روی محل پیوند را با چسب سرد باغبانی بپوشانید.
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پیوند

انواع پیوند شاخة جانبی
در انــواع پیونــد شــاخة جانبــی بــر خــاف انــواع پیونــد شــاخة انتهایــی ،پیونــدک ،در کنــار پایــه نصــب
میشــود و معمــوالً در مواقــع انجــام عمــل پیونــد ،الزم نیســت ســر پایــه قطــع شــود .از انــواع ایــن نــوع
پیونــد میتــوان پیونــد زیــر پوســتی جانبــی ،پیونــد شــکافی جانبــی ،پیونــد نیمانیــم جانبــی و پیونــد پلــی
را نــام بــرد.

پیوند جانبی زیر پوستی

1

در ایــن پیونــد ،در محلــی کــه بایــد روی پایــه شــکاف داده شــود ،نخســت محــل را تمیــز کــرده و معمــوالً
بــر روی پایــه و زیــر جوانــه ،شــکاف  Tماننــد ایجــاد میکنیــم .ســپس در قســمت فوقانــی  ،Tچاقــو را از
پوســت گذرانــده و شــکاف اریــب ماننــدی در چــوب ایجــاد میکنیــم .پیونــدک را ماننــد پیونــد نیمانیــم
زبان ـهدار در محــل زبانــه قــرار میدهیــم.
گونههــای ســرو ،ســرو کوهــی و نــوش را در فصــل تابســتان پیونــد می زننــد .بــرای ای ـنکار از
پیونــد جانبــی اســتفاده میشــود.
گیاهــان گــروه کاج و چنــار را در دومیــن یــا ســومین زمســتان پــس از تکثیــر پایــه بــا روش
پیونــد جانبــی تکثیــر میکننــد.
درختان افرای زینتی ژاپنی و زبان گنجشک را پیوند جانبی میزنند.

1.Sid-veneer Graft
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تهیة پیوندک

اتصال پیوندک به پایه

استفاده از چسب

پیوند جانبی در درختان زینتی

پیوند پلی

1

ایــن پیونــد ،نوعــی پیونــد تعمیــری اســت و هنگامــی بــه کار مــی رود کــه ریشــة درخــت ســالم بــوده امــا
بــه پوســت تنــه آســیب رســیده باشــد .در بعضــی مواقــع ادوات کاشــت ،جونــدگان ،امــراض و یــا آســیب

154

1-Bridge grafting

پیوند

زمســتانه ،بــه یــک ناحیــة قابــل توجــه از تنــة درخــت صدمــه میزننــد .اگــر آســیب وارده بــه پوســت
درخــت ،وســیع باشــد  ،گیــاه تقریب ـاً بهطــور مســلم از بیــن م ـیرود ،زیــرا ریش ـهها از مــواد غذایــی کــه
توســط قســمت هوایــی درخــت فراهــم میآیــد محــروم ،میشــوند.
عمــل پیونــد پلــی ،بهتــر اســت در اوایــل بهــار ،هنگامــی کــه رشــد فعــال درخــت شــروع شــده و پوســت بــه
آســانی جــدا میشــود ،انجــام گیــرد .پیوندک هایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بایــد هنگامــی
کــه در حــال رکــود هســتند ،از شــاخههای یــک ســاله بــا  6تــا  12میلیمتــر قطــر ،گرفتــه شــوند.
بــه عنــوان اولیــن گام در پیونــد پلــی ،ناحیــة آســیب دیــده بایــد بــا برداشــتن پوســت مــرده و یــا پاره شــده،
تــا محلــی کــه بافتهــای ســالم و آســیب ندیــده وجــود دارنــد ،تراشــیده شــود .ســپس ،در هــر  5تــا 7/5
ســانتیمتر اطــراف ناحیــة آســیب دیــده یــک پیونــدک قــرار داده شــود ،بطوریکــه در بــاال و پاییــن ،بــا
پوســت زنــده تطابــق داشــته باشــد .ایــن نکتــه مهــم اســت کــه سـ ِر پیوندکهــا در جهــت صحیــح ،یعنــی
رو بــه بــاال باشــد .اگــر ســر پیوندکهــا بطــور واژگــون قــرار گیــرد ،امــکان دارد کــه جــوش خــورده و بــرای
یــک یــا دو ســال زنــده بماننــد ،امــا رشــد نمیکننــد و از نظــر قطــر ،بــه میزانــی کــه در جهــت صحیــح
قــرار گرفتــه باشــند ،قطــور نمیشــوند.

پیوند اتصالی

1

ایــن روش ،بــه دلیــل آنکــه بــه هنــگام پیونــد  ،پایــه و پیونــدک بــر روی ریش ـههای خودشــان مســتقر
هســتند ،بــا پیونــد مجاورتــی ،هماننــدی دارنــد .تفــاوت پیونــد اتصالــی بــا پیونــد مجاورتــی در ایــن اســت
کــه معمــوالً قســمت بــاالی گیــاه پایــه جدیــد ،باالتــر از نقطــه محــل پیونــد ،بهگون ـهای کــه در پیونــد
مجاورتــی دیــده میشــود ،گســترش نمییابــد .پیونــد اتصالــی ،عمومـاً نوعــی پیونــد تعمیــری اســت.پیوند
تعمیــری در مواقعــی کاربــرد دارد کــه ریشــههای درخــت کاشــته شــده ،توســط عواملــی ماننــد ادوات
کاشــت ،جونــدگان و یــا امــراض ،آســیب دیــده باشــند .پیونــد اتصالــی دارای ایــن مزیــت عالــی اســت کــه
میتــوان بــا اجــرای آن  ،درختــی ارزشــمند را نجــات داده و یــا وضعیــت ریشـههای آن را بهبــود بخشــید.

روش پیوند
در قســمت جانبــی بــاالی درخــت ،کــه بایــد دارای ضخامتــی برابــر  6تــا  12میلیمتــر باشــد ،بــرش کــم
عمقــی بــه طــول  10تــا  15ســانتیمتر زده میشــود .ایــن بــرش ،بایــد در طــرف مجــاور تنــة درخــت
بــوده و بــه انــدازهای عمیــق باشــد کــه مقــداری از چــوب برداشــته شــده و دو نــوار از بافــت زاینــده نمایــان
شــود .در انتهــای درخــت ،یــک بــرش کوتــاه دیگــر بــه طــول حــدود  1ســانتیمتر در طــرف مقابــل بــرش
1-Inarching
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بلنــد ،زده میشــود کــه انتهــای ســاقة درخــت را بهصــورت گاوهای شــکل و تیــز در آورد .در تنــة درخــت
مسـنتر ،بــه وســیلة برداشــتن قطعـهای از پوســت ،شــکاف بلنــدی درســت بــه پهنــای درخــت و بــه طــول
ســطح برشــی کــه بــر روی آن وجــود دارد ،زده میشــود .قطعــة کوچکــی از پوســت درخــت ،در انتهــای
باالیــی شــکاف نگهداشــته میشــود .در زیــر ایــن قطعــه پوســت ،انتهــای گاوهای درخــت قــرار میگیــرد.
آنــگاه درخــت توســط  4تــا  5میــخ کوچــک ســرپهن و باریــک در شــکاف نگهداشــته میشــود .میخــی
کــه در بــاالی شــکاف کوبیــده میشــود ،از قطعــة پوســت نگهداشــته شــده ،گذشــته و از انتهــای درخــت
میگــذرد .اگــر تصادفـاً پوســت درخــت در دو طــرف آن جــدا شــود ،الزم اســت کــه بــا میــخ زدن در جــای
خــود قــرار گیــرد .پــس از میــخ زدن ،الزم اســت تمــام ناحیــة محــل پیونــد بــه دقــت چســب زده شــود.

پیوند مجاورتی

1

در ایــن نــوع پیونــد ،دو گیــاه مســتقل را (قبــل از قطــع پیونــدک از پایــة مــادری) کــه جــوش خــوردن آنها
بــه روشهــای دیگــر پیونــد بــه ســختی انجــام میگیــرد ،بــه هــم پیونــد میزننــد و پــس از آنکــه جــوش
خوردنــد ،قســمت فوقانــی پایــه از بــاالی محــل پیونــد بریــده میشــود .انــواع پیونــد مجاورتــی شــامل
پیونــد جانبــی ،انتهایــی مهــاری اســت .

ایــن نــوع پیونــد را در هــر موقــع از ســال میتــوان زد ،امــا اگــر در فصولــی زده شــود کــه رشــد فعــال
وجــود دارد ،جــوش خــوردن آن ســریعتر خواهــد بــود.

1-Approach grafting
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پیوند
پرسش

تفاوت پیوند مجاورتی و پیوند اتصالی چیست؟

پیوند مجاورتی نیمانیم

1

در ایــن روش الزم اســت دو ســاقة مــورد نظــر ،هــم انــدازه باشــند .در محلــی کــه جــوش خــوردن انجــام
میگیــرد ،الیـهای بــه طــول  5ســانتیمتر از پوســت و چــوب هــر دو ســاقه برداشــته میشــود .الزم اســت
ایــن بــرش ،در هــر دو ســاقه بــه یــک انــدازه باشــد ،بهطــوری کــه شــکل مشــابهی از الیــة زاینــده ایجــاد
شــود .برشهــا میبایســتی کام ـ ً
ا صــاف بــوده و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت مســطح باشــند ،بهگون ـهای
کــه هنــگام قرارگیــری بــر روی هــم ،بیــن الیههــای زاینــده ،تطابــق نزدیکــی برقــرار شــود .آنــگاه دو ســطح
بریــده و نــخ پیونــد محکــم بــه یکدیگــر بســته شــوند و از چســب پیونــد اســتفاده گــردد .پــس از جــوش
خــوردن کــه بــه آن بــه اصطــاح گرفتــن پیونــد می گوینــد ،پایــه از بــاالی محــل پیونــد و پیونــدک از زیــر
محــل پیونــد قطــع میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،عمــل پیونــد تکمیــل میگــردد.

پیوند مجاورتی زبانهدار

2

ایــن روش مشــابه پیونــد مجاورتــی نیمانیــم اســت .به جــز آنکــه پــس از زدن بــرش اول در ســاقهها
بــه منظــور اتصــال ،بــرش دومــی بــه طــرف پاییــن در پایــه و بــه طــرف بــاال در پیونــدک زده میشــود.
بدیــن ترتیــب ،یــک زبانــه کوچــک در هــر قطعــه ایجــاد میشــود .بــا در هــم قفــل کــردن ایــن زبانههــا،
میتــوان یــک محــل پیونــد بســیار محکــم و کام ـ ً
ا در هــم جفــت شــده ،بدســت آورد.

مراقبت از نهال های پیوندی
 -۱آبیاری مرتب پس از انجام پیوند تا قبل از خزان طبیعی نهالها؛
 -۲محافظت در مقابل سرما با پوششهای سبکی مانند کلش غالت؛
 -۳محافظــت در مقابــل حــرارت ســوزان آفتــاب بــا ایجــاد ســایبان دایمــی یــا پوشــاندن آنهــا در ســاعات
گــرم روز؛
 -۴استفاده از قیم ،برای جلوگیری از شکستن پیوندک بر اثر عوامل مختلف؛
 -۵در پیوندهای جانبی ،قسمتی از پایه که باالتر از پیوندک قرار گرفته است ،باید قطع شود؛
 -۶حذف باالی پیوند بعد از موفقیت در پیوند جوانه؛
 -۷حذف جوانههایی که در زیر پیوندک شروع به رشد کردهاند؛
 -۸حذف پاجوشها؛
1-Spliced approach graft
2- Tongued approach graft
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سر برداری پایهها
عمــل ســربرداری در پیونــد خــواب ( پاییــزه ) نیــز بســته بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه در اواخــر اســفند یــا
فروردیــن مــاه بایــد انجــام شــود .بــرای ایــن عمــل ،قبــل از فعــال شــدن گیــاه در ابتــدا پایههــا تــا 10
ســانتیمتری بــاالی پیونــدک ســربرداری میشــوند و مدتــی پــس از رشــد شــاخة پیونــدک مابقــی پایــه
تــا محــل پیونــد ســربرداری شــده و چســب زده میشــود .ایــن عمــل ســربرداری بایــد بــا قیچــی تیــز
ـورب و شــیب آن درجهــت عکــس پیونــد
ـورب انجــام شــود بطوریکــه ســطح مـ ّ
بــدون زائــده و بصــورت مـ ّ
باشــد تــا پوســت پایــه و پیونــدک بتوانــد ایــن محــل را بــه خوبــی ترمیــم کنــد .تأخیــر در ایــن عمــل
موجــب میشــود کــه مــواد غذایــی موجــود در آوندهــا و بافتهــا صــرف رشــد شــاخه اضافــی شــده و
پیونــدک بــه طــور ضعیــف رشــد نمایــد.

عوامل

پایه و پیوندک باید از یک نوع بوده و با هم تطابق داشته باشند.
زمان پیوند زدن باید مناسب باشد.
دو الیه زاینده پایه و پیوندک باید کام ً
ال روی هم قرار گیرند.

مؤثر در موفقیت بافت پنبه ای بین الیه های زاینده پایه و پیوندک ایجاد گردد.
پیوند

نکته

برای کمک به جوش خوردن ،باید مقطع بریدگی پایه و پیوندک صاف بوده و از چسب و نخ پیوند استفاده
شود.
تعدادی جوانه روی پیوندک وجود داشته باشد.

در گیاهــان چوبــی دو لپــه ای چنــد ســاله ،الیــة زاینــده ،دور تــا دور ســاقه تــداوم دارد .در حالیکــه
در گیاهــان تــک لپـهای ایــن الیــة زاینــده پراکنــده اســت  .بنابرایــن  ،درگیاهــان تــک لپـهای احتمــال
جــوش خــوردن پیونــد بســیار ضعیــف اســت و در صورتــی کــه پیونــدک بــا پایــه جــوش بخــورد ،دوام
آن حداکثــر یــک ســال اســت .لــذا عمــل پیونــد در ایــن گیاهــان چنــدان رایــج نمیباشــد.

ناسازگاری پیوند
قابلیــت پیونــد دو گیــاه مختلــف بــه یکدیگــر و ایجــاد یــک ترکیــب پیونــدی مســتحکم  ،پایــدار و بــادوام
را «ســازگاری پایــه پیونــدک» و عــدم وجــود ایــن حالــت را «ناســازگاری» مینامنــد .ناســازگاری ممکــن
اســت بــه دالیــل فیزیولوژکــی یــا ســاختاری گیــاه باشــد .ناســازگاری پیونــد ،ممکــن اســت بالفاصلــه پــس
از عمــل پیونــد ،یــا پــس از چنــد ســال ظاهــر شــود.
از شــرایط موفقیــت در پیونــد ،ایــن اســت کــه بیــن پایــه و پیونــدک از نظــر گیــاه شناســی ،خویشــاوندی
158

پیوند

وجــود داشــته باشــد تــا بتواننــد بــا هــم جــوش بخورنــد و بــه صــورت یــک گیــاه  ،ادامــه زندگــی دهنــد .بــا
ایــن حــال ،بعضــی از درختــان (ماننــد گالبــی و بــه) بــا وجــودی کــه خویشــاوندی خیلــی نزدیکــی بــا هــم
ندارنــد ،بــا هــم جــوش خــورده و گیاهــان قــوی و پــر محصولــی تولیــد میکننــد .در مقابــل پیونــد بعضــی
از گیاهــان (ماننــد ســیب وگالبــی) کــه خویشــاوندی نزدیکــی بــا هــم دارنــد ،بــه ســختی انجــام میگیــرد
و در صــورت جــوش خــوردن پیونــد نیــز ،عمــر درخــت پیونــدی کوتــاه و محصــول آن کــم خواهــد بــود.
گاهــی مــرز بیــن ســازگاری و ناســازگاری چنــدان مشــخص نیســت  ،چــون ممکــن اســت ابتــدا دو گیــاه
بــا یکدیگــر جــوش خــورده و ظاهــرا ً عمــل پیونــد موفــق باشــد ولــی در طــول زمــان بــه تدریــج عالیــم
ظاهــریِ ناســازگاری پدیــد آیــد.

انواع ناسازگاری
ناسازگاری ثابت یا ناحیهای:
ایــن ناســازگاری مربــوط بــه عکــس العمــل
قســمتهایی از پایــه و پیونــدک اســت کــه بــا
هــم در تمــاس میباشــند .امــروزه بــا کاربــرد
پیونــد واســطه ( میــان پایــه ) و ایجــاد فاصلــة
بیــن پایــه و پیونــدک ،ایــن نــوع ناســازگاری
رفــع شــده اســت.

ناسازگاری قابل انتقال
در ایــن حالــت ،حتــی اگــر از میــان پایــه اســتفاده شــود ،بــاز هــم عالیــم ناســازگاری دیــده مــی شــود.
زیــرا ایــن نــوع ناســازگاری قابــل انتقــال بــوده و اثــرات آن از میــان پایــه عبــور میکنــد و مجــددا ً
ناســازگاری ایجــاد میشــود .دلیــل ایــن پدیــده از بیــن رفتــن آوندهــای آبکــش میباشــد کــه در نتیجــة
آن ،محدودیتهایــی از نظــر حرکــت مــواد غذایــی در محــل پیونــد ایجــاد میشــود.
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عالیم ناسازگاری پیوند
جوش نخوردن محل پیوند؛
زرد شدن برگها در مراحل اولیة رشد پیوندک؛
رشد ضعیف یا غیر عادی در پیوندک؛
پاکوتاهی و ضعیف بون نهالهای پیوند شده؛
اختالف در سرعت و میزان رشد قطری پایه و پیوندک؛
تورم محل پیوند؛
ّ
اختالف بین زمان آغاز و پایان رشد رویشی پایه و پیوندک؛
خشک شدن گیاه در حالت نونهالی؛
سستی محل پیوند؛
شکسته شدن درخت با کوچکترین ضربه؛
وجود خط سیاه در محل پیوند؛

نکته
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 میان پایه ،۱قطعهای است که در بین پایه و پیوندک قرار داده میشود. -از میان پایه برای تولید درختان پا کوتاه و یا زود بازده استفاده میشود.

)1-Inter stock ( inter stem

پیوند

وضعیت سازگاری بین پایه و پیوندک برخی از درختان میوة مناطق معتدل

ک =کام ً
ال سازگار س = سازگار خ = خیلی کم سازگار ن = ناسازگار ع= عمر درخت کم و پاکوتاه

تحقیق

زیــر نظــر هنــر آمــوز خــود از چنــد بــاغ و نهالســتان بازدیــد کــرده و ضمــن بررســی شــرایط آنهــا ،
عوامــل مؤثــر در موفقیــت پیونــدکاران را مشــخص کنیــد.
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ارزشیابی شایستگی پیوند
شرح کار:

 1تعیین زمان مناسب پیوند؛
 2انتخاب ابزار و وسایل؛

 3تهیة پیوندک؛
 4آماده سازی پایه؛
 5پیوند زنی.

استاندارد عملکرد:
پیوند  300پایه بهصورت پیوند جوانه در یک روز کاری

پیوند جوانه بر روی  ۳۰۰نهال در یک روز کاری

شاخصها:
 1دقت و سرعت در گرفتن پیوند؛

 2نوع پیوند را بر اساس فصل رشد و نوع گیاه انتخاب کند؛

 3رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت را در کلیه مراحل پیوند رعایت نماید.
شرايط انجام كار:
وجود نهالستان ،خزانه و گلخانه ،وجود انواع درختان میوه ،شرایط آب وهوایی مناسب برای پیوند.
ابزار و تجهیزات :
لباس کار  ،دستکش  ،چاقوی پیوند ،چسب پیوند  ،نوار پالستیکی و داسک.

معیار شایستگی:

مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از 3

1

تعیین زمان پیوند

2

انتخاب ابزار و وسایل مناسب پیوند

1

3

تهیة پیوندک

2

4

پیوند زنی

2

شایستگی های غیرفنی  ،ایمنی  ،بهداشتی  ،توجهات زیست محیطی
و نگرش
تصمیم گیری  -مدیریت مالی  -مدیریت زمان -مدیریت مواد و
تجهیزات  -ایمنی و بهداشت
میانگین نمرات

نمرة هنرجو

1

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،میباشد.
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