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 چکیده
لیند  منظور تو چوبی بنه   ان باشد. این روش در گیاه ی کثیر گیاهان م  جدید برای ت های نسبتًاریز پیوندی یکی از روش 
ها استفاده شده  غیرجنسی همسانه  ش ی ایه و پیوندک و افزا ی پ گار ز ثر سا ؤ ی م رس بر ی، ساز گیاهان بدون بیماری، بازجوان 

  پسنته،   ای یشنه ش برون   ی ریزپیوند   در   پیوند   گیرایی   بر   پیوند   انجام   زمان   و   پیوندک   انبارداری تأثیر    ارزیابی   منظور به است.  
صنفر  رداری پیوندک ) انبا ( و  ماه دیبهشت ر ا   و   ه ما ، اسفند ماه عامل زمان پیوند )بهمن   دو فاکتور شامل با  ی ا آزمایش گلخانه 

  )عنن ( و در گلخاننه دانشنهاه ولنی عصنر   7139  و   6139  ی ها سنال   طی  تصادفی  کاماًل طرح  قالب  در  روز( با ده تکرار  30 و 
  بادامی   روزه   14 های یه پا  روی  بر  "احمدآقایی " رقم  ته پس  ریزپیوندی  موفقیت  میزان  آزمایش  این  در  . شد  انجام رفسنجان 

  مختلن    زمنان   سنه   در   بنال    درهتنان   ی ها سرشناهه   از   "ایی ق آ د احم "  های یوندک پ .  گرفت   قرار   آزمون   د مور   زرند   ریز 
  روش   بنا   یوس سلسندرجه   4  دمنای   در   داری انبنار   مناه   یک   از   پس   یا بالفاصله    و   تهیه ( ماه اردیبهشت  و  ماه ، اسفند ماه بهمن ) 

  ن ا زمن  پیوندک،   رشد   پیوند،   ی ی را گی   درصد   ن چو هم   تی صفا   پیوند   عمل  انجام  از  پس  روز  21. شدند  پیوند  معکوس  ه کن اس 
کنه    داد   نشنان   نتنای  .  شند   یری گ اندازه و میزان قندهای محلول کل پیوندک    پیوندک   برگ   تعداد ،  گیرایی   برای   الزم 

بنود کنه    هایی یونندک پ و بنا    مناه پیونند بهمن ن  مربوط بنه زمنا و قندهای محلول  درصد(    100گیرایی ) بیشترین درصد 
روز( برای گیرایی پیونند    18بیشترین زمان الزم )   نشان داد   ن چنی هم نتای     . شدند   وند ه پی بالفاصل ت و  برداش صورت تازه  به 

  زمنان   بهتنرین   کنه دهد ن پژوهش نشنان می ر مجموع نتای  ای د   دست آمد. ه شده ب انبار   های یوندک پ با    ماه در اردیبهشت 
 . د بو   شده   برداشت   زمان   همان   در   که   بود   پیوندکی   با   و  ماه بهمن   در   پیوند   انجام  ای بر 
 

 پیوندک رشد گیرایی، درصد ،معکوس اسکنه ، ی ی ا آق احمد ا:  ه کلیدواژه 
 

 مقدمه 

از خههانواده    ( Pistacia vera L)   پسههته اهلههی درخههت 

طور  بههوده و بههه   دار ان ز خهه هی دو پایههه و  گیهها آناکاردیاسههه،  

. منشههو و  شههود ی م کشههت   دنیهها  گرمسههیر ه یم عمده در مناطق ن 

  های یشههگاه رو   روزه زی است و امهه ی مرک آسیا   ، خاستگاه پسته 

ختان وحشی پسههته در ایهها منههاطق کههه شههام   ر د بزرگی از  

.  شههود ی م ، دیههده  باشههد ی م ایههران، ترکمنسههتان و افتانسههتان  

ن، ایران و اسههتان  ها تریا مرکز تولید ایا محصول در ج عمده 

 (. Shamshiri et al., 2015)  شود ی م کرمان محسوب  

ه  اخ ش   ک نو   از   ده فا است م   است شا ی  یک ن ک ت   ی وند ی زپ ی ر 

 وهشی مقاله پژ 
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  عنوان پیونههدک به   یی نه انتها ا و ج  ی ستم ی خصوص قسمت مر به 

  ای یشههه ش ط درون  ی ه هم در شههرا ک ه،  ی پا  ی وند آن بر رو ی و پ 

 (In vitro )   ط آزاد ی و هههم در شههرا   (In vivo )   ر  ی پههذ ان ک م ا

مههورد    مههییدی   80  هههه ا بههار در د ی اولهه   یهه  ن ک ا ت یهه است. ا 

  ی ریزپیونههد .  ( Rehman and Gill, 2015)   استفاده قرار گرفت 

  های یههه ا پ ونههدک بههر روی  پی   ر ا اسههت ر ایط آزاد شام   شر   در 

و بههها اسهههتفاده از    ی ا گلخانهههه بسهههیار جهههوان در شهههرایط  

در شههرایط    توان ی م ایا روش را  .  باشد ی م ویژه  های ی  تکن 

ات انت ههال  تلفهه   هش کا  نیز انجام داد که باعث   ای یشه ش برون 

  وارد برای م   از خی  بر   حتی در   و  شود ی م  آزاد گیاه به شرایط 

ایط  بههارتری در شههر یههی  ا ر ته گی پیونههدی پسهه ل در ریز مثهها 

  است مشاهده گردیده    ای یشه ش درون نسبت به   ای یشه ش برون 

 (Talaei, & Javanshah, 1996; Onay et al., 2003 ). 

 (1994 )  Javanshah   بیان دا   با که    شت تح ی ات خود 

ه  پست در    ی و ریزپیوند   کوتی  ی اپ از نوع    استفاده پیوند   امکان 

 ارد.وجود د 

رتبهها   از گیههاه ا   ی ایی قسههمت ز ز سهها پایههه در توانههایی بهها 

دلی  فعالیت مریستمی بههار    به   های جوان در پایه مست یم دارد. 

چنیا گزارش شده  هم .  افتد تر اتفاق می سریع   تشکی  کالوس 

غلطت  دارای    های جوان به پایه  بت های مسا نس پایه است که 

  کاهش بب ود س ایا خ د که ن باش ی م   رتکس ترکیبات فنلی و  

 . ( Nguyen and Yen, 2018)   شود می شده    د گیرایی در پیون 

شههده تعههادل بههیا ترکیبههات فنههولی و  طبق مطالعات انجام 

ی پیونههد  در گیرایهه موف یت  تواند ی م در بافت گیاه   ها هورمون 

شده در گیاه )پایههه  ایجاد  در اثر زخم . قرار دهد توثیر  را تحت 

و یهها سههیاه    ی ا وه قههه ده سههریع  ی د سههیب و پیونههدک( بافههت آ 

و مههرگ گیههاه پیونههدی  سبب نکروزه    تواند ی م   ا ی و ا  شود ی م 

 ,.Can et al)   د شود و درصد گیرایههی پیونههد را کههاهش دههه 

2006; Torahi and Ali Houri, 2012 ) .    در ریزپیونههدی

و پراکسیداز به نسههبت    فنلی ی پل ات  یب ، میزان ترک ای یشه ش برون 

د کههرده در  غ رشهه ان بههال درختهه   دک از بههار بههوده )چههون پیونهه 

شدن و مههرگ گیههاه    ( و ایا سبب پژمرده شود ی م مزرعه تهیه 

نشههان   آزمایشی   نتایج   . شود ی م پیوندی پس از مدت کوتاهی  

رایط محیطههی در  شهه مرحله فیزیولوژیکی پیونههدک و که    داد 

 ,.Deogratias et al)   ی دارنههد همهه ن ش م ریزپیوندی زردآلو  

1991 ) .   

ونههد،  ن پی زمهها   یا تر مناسههب   تعیههیا بههرای    در پژوهشههی 

بههر  دو در ترکیههه ارقههام معههرو  گههر  از  اده ف ت با اسهه آزمایشی 

در سههه زمههان ابتههدای  "Balaban"  سههاله ی    های یههه پا روی  

انجام  ( ماه فند رس )اس ( و ما ماه (، فوریه )بهما ماه ژانویه )دی 

گیاهههان    پههس از پیونههد امگهها،   .( Ferhatoglu, 1997)   شههد 

بههت  رطو و    س یو سلسهه درجه   26ای  پیونههدی در اتههاقی بهها دمهه 

ایهها    . نتههایج گرفتنههد سه هفته قههرار    ت د م به    درصد  80نسبی 

ایههی در پیونههد مههاه مههارس  داد که بیشههتریا گیر  نشان ق  مح  

زمههان  ر  اثهه در پژوهشههی دیگههر   . آمههد دسههت  ( به درصههد   80) 

ایههی پیونههد مههورد  گیر و    یی زا کههالوس بر    ها یوندک پ گرفتا  

پههنج    های یونههدک پ   در ایهها آزمههایش، . گرفههت بررسی قرار 

روز   14 مارس به فاصله  7 ا ت دسامبر    26از تاریخ    دو م گر رق 

و تا زمان انجام پیوند در مههاه مههارس در    آوری بار جمع ی  

ا  . نتههایج نشههان داد کههه بهتههری د شههدن مح  خن  نگهداری 

اواخر دسههامبر    ای ه یوندک پ و گیرایی پیوند با    یی زا کالوس 

 . ( Mitrovic, 1995) آمد  دست  به   و اوای  ژانویه 

ز  یهه ته ن پسهه   در   ی ونههد ی زپ ی ر   یهه  ن ک د ت بر ار ک   در خصوص 

ط  ی در شههرا   ی ونههد ی زپ ی ر انجههام    ی بههرا   ی ا ه یهه اول   ی ههها تیش 

  الغ بهه   ی اه یهه مههواد گ   ی سههاز زجوان منظور با شههه بههه ی ش درون 

 ;Barghchi and Alderson, 1985)   گههزارش شههده اسههت 

  ی سههتم بههالغ را رو ی حاصهه  از مر   ی ها ک وند ی پ   . آنان ( 1989

  ک ونههد ی ه رشد پ ک ودند ه نم مشاهد  دند و وند ز ی ه نونهال پ ی پا 

ن  رد کهه بهها وجههود ا ههافه    ی   شههدن آن حتهه ی وده و طو ب  ند ک 

  یهه    مواجههه بههود. ک شت با مش ک ط  ی به مح   جیبرلی  اسید 

(  Mateur)   ر ئههو ت م م رقهه   ی موفق بههرا   نسبتًا  ی وند ی زپ ی ستم ر ی س 

ط درون  ی ا در شههرا یکهه ه آتینت یهه ز پا یهه ن   و   ی ه پسته اهل ی پا  ی رو 

 ,Abousalim and Mantell)   ست گزارش گردیده ا   شه ی ش 

متر  ی ل ی م  10تا  8طول  به   یی ها ک وند ی پ   ا ی ایا مح     . ( 1992

گرفته شههده بودنههد و   ی شت بافت ک  ی ها شاخه  ک و ه از ن ک را 

  12  ی ها ه یهه پا   ی رو   داشههتند را   ی جوانههه جههانب   3تهها   2 ی   هر 

ط  ی زده در شههرا ه از بذور جوانه ک  ی ا شده  ی ربردار روزه و س 

ق  یهه ا تح  یهه ر ا د. د وند زدنهه ی پ   ، ه بود دست آمد ه ب شه  ی ش درون 
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  60  ردنههد، ک الوس  کهه د  ی وندها تول ی پ  درصد  100 که ی حال در 

 . نمودند د  ی تول   ی جانب   ی ها و شاخه رده ک ها رشد  آن   درصد 

زان  یهه در م   ی ون هورم مار  ی ت ش ی و استفاده از پ   یوندک پ سا  

  ی وند ی زپ ی ت ر ی ، موف  ی ا در مطالعه د. ار ت د ی وند اهم ی پ   یی را ی گ 

در  (  "Pistacia vera L. cv. "Siirt)   "سههیرت "رقههم    پسههته 

 Onay)   قرار گرفههت   ی شه و آزاد مورد بررس ی ش ن ط درو ی شرا 

et al., 2003 ).    ی ها خه شهها در ایا آزمایش جوانههه انتهههایی از  

گرفتههه   ک ونههد ی عنوان پ له بههه سهها  30و  10، 5، 1 درختان پسته 

   ی ط اسههتر ی افته در شههرا ی رشد    روزه   12تا    10 ی ا ه دانهال  شد. 

ط  ی در شههرا   ها گلههدان اخهه   ر د ه د کهه ماهه    5تا    3  ی ها دانهال ا  ی 

ه مههورد اسههتفاده قههرار  یهه عنوان پا ، بههه بودنههد   یافتههه آزاد رشههد  

، رشههد  ط آزاد ی در شههرا   ی وند ی زپ ی د ر ی ستم جد ی ا س ی ا گرفتند. 

ی  و زمان   همراه داشت  به د را ی جد  ی ا ه اخه ام  ش ک مناسب و ت 

سههاله  ی  درختههان پسههته    ی ها شههاخه نههه انتهههایی  کههه از جوا 

موف یههت    ر ظهه ز ن ه شد بهتههریا نتیجههه ا تفاد وندک اس ن پی عنوا به 

   . دست آمد ه ب جدید    ی ها شاخه ریزپیوندی و تکام  

رای انبههارداری  در پژوهشی برای تعییا بهتریا تیمههار بهه 

گیرایی و  پیونههدک بههر درصههد داری  انبههار تههوثیر    پیونههدک و 

قههم گههردو و چهههار  آزمایشههی بههر روی دو ر  ک، رشد پیوند 

ی قههرار  بررسهه مههورد    یونههدک اری پ روش مختلهها انبههارد 

تریا رشد پیونههدک و بههارتریا  ش بیش ه و پژ گرفت. در ایا 

گیرایی، مربههو  بههه انبههارداری پیونههدک در دمههای  درصههد 

وهشی  در پژ   . ( Dev, 2007) ( بود یوس سلس   رجه د   4یخچال ) 

  ها یونههدک پ انبههارداری ، یگر نیز که بر روی انبه انجام شههد د 

  رشد  سبب افزایش  سیوس ل س  درجه  9از   تر ییا پا در دماهای  

   (. Thakar et al., 2013)  گردد   ها یوندک پ و ب ای  

بههذری پسههته در    ی ههها نهال   کنونی عمومههًا ی ها روش در 

  که عیوه   گیرند ی م ورد پیوند قرار  سوم و چهارم م  ی ها سال 

فضههای گلخانههه   و ه زمیا خزان   ، نگهداری نهال های  هزینه   بر 

  ه سههتفاد مههدت ا که طی ایا    گردد ی م به مدت زیادی اشتال  

ریزپیونههدی تکنیکههی   . د ر عم  آو از آن به   توان ی نم ی  دیگر 

انجههام    های ینههه هز در زمههان و   تههوان ی م است که با انجام آن 

ا  د و زودتر به نهال پیوندی دست پیههد کر   یی جو صرفه پیوند  

آن در    ثیر تههو   دک و کههرد. ارتبهها  بههیا انبههارداری پیونهه 

 ریزپیوندی پسته تا کنون بررسی نشده است. 

عههات محههدودی در مههورد  ی اط   ه کهه ایا   جههه بههه بهها تو 

ن ش زمههان پیونههد و انبههارداری    چنیا پیوندی پسته و هم ز ی ر 

باشد،  ی موجود م پیوندک بر گیرایی پیوند و رشد پیوندک 

 ا طراحی و اجرا گردید. ایا پژوهش در همیا راست 

 هاروش مواد و  
  در حدفاصههه    ی ا گلخانهههه صهههورت  به آزمهههایش  ا  ایههه 

حهه  انجههام  مرا   جههام شههد کههه ان   1397و    1396  ی ها سههال 

 . باشد ی م زیر   ح شر   یش به آزما 

 تهیه پایه 

)تهیههه شههده از    "زرنههد ریز بادامی "پسههته رقههم    های بههذر 

  محلههول هیکوکلریههت  در  تشههو، پس از شس پژوهشکده پسته( 

سههکس    . د ن دقی ههه قههرار داده شههد   20مدت  رصد به د   5  سدیم 

  اسههتری  خیسههانده   م طههر آب سههاعت در    24مههدت  به   بههذرها 

پارچههه    یا بهه   در   ، م طر آب   با   شستشو   ه مرتب   پس از سه و  ه شد 

  سلسیوس  درجه  30تا  25اری  با دمای مرطوب در مح  ت 

شههروع بههه    روز   سههه پس از گذشت    رها نگهداری شدند. بذ 

سههتیکی حههاوی  ی پ   ی ها گلههدان در  و  کردنههد    ی زن جوانههه 

)رزم    . شههدند ماسههه و پرلیههت کشههت  ی از او مسهه  ی ها نسبت 

جام عمهه  پیونههد  از ان قب     دو هفته ا  ه ه بذر باشد ک ذکر می به 

کشت شدند بههدیا ترتیههب کههه زمههان    مختلا های ان م ز در 

  مههاه (، زمان دوم در اواسههط بهما 1396اول در اواسط دی ) 

سهها  .  ( 1397)   ردیا سههط فههرو سههوم در اوا   و زمههان   ( 1396) 

و    متر ی سههانت   2-2/ 5  ها ه ی پا و طول ته هف  دو برای پیوند  ها ه ی پا 

 د. بو   متر ی ل ی م  1/ 5-  2ا  قطر پایه بی 

 یه پیوندک ه ت 

رقهههم    ی سهههال جهههار   ی ها سرشهههاخه   ز ا   ها یونهههدک پ 

متههر و  میلی  2-3 ا که دارای قطههر بههی  تهیه شد  "احمدآقایی "

نبههارداری  منظور بررسههی اثههر ا  به  . بودند  متر ی سانت  2-3 ل طو 

و صههورت مههورد  به د  ها ک یوند پ ر گیرایی پیوند، پیوندک ب 

و    ند اسههف   ، بهما زمان  ر سه  گروه اول د استفاده قرار گرفتند. 

گروه دوم  صله پیوند گردیدند و  بیفا  و برداشت  اردیبهشت 

در سه زمان دی، بهما و فروردیا برداشت و پس از یهه   

 گرفتند. ، مورد استفاده قرار ماه نگهداری در یخچال 
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قی ههه توسههط  د   20  ت به مههد   گروه در هر دو    ها یوندک پ 

  . دند درصههد  ههدعفونی شهه   3  سههدیم محلههول هیکوکلریت 

معمولی که   ی درون کیسه پیستیک   دوم   گروه   های یوندک پ 

  4یخچههال ) و بههه    ه ستمال مرطوب بود قرار داده شد حاوی د 

منظور  به   بار روز ی    سه هر    و   ( منت   شدند سلسیوس  درجه 

 م طر اسکری شدند.  با آب   ها یوندک پ   ، رطوبت   حفظ 

 انجام پیوند )ریزپیوندی(   ی وه نح 
کشههت  تههه پههس از هف دو ،  ی ریزپیونههد برای انجام عمهه   

سربرداری شههدند.    ها لکه باری    متری ی ت سان   از دو   ها یه پا بذر،  

مههورب در دو    ی ههها برش پههس از سههربرداری پایههه و ایجههاد  

انتهههای    ، ( A  -1  )شک   پوست شتا منظور بردا سمت ساقه به 

انتهههای پایههه  و  (  B  -1  شههک  )   شکا  داده شههد   ها یوندک پ 

  . ( C  -1  شههک  )   جههای گرفههت   ها یونههدک پ درون شههکا   

فاده از یهه  نههوار  ت س ا   با  ،   پیوند رطوبت مح   حفظ   منظور به 

، محهه  پیونههد پوشههانده و  متر ی سههانت عرض یهه   پارافیلم بههه 

  شههفا   ی  بههار مصههر  های یوان ل با  ها گلدان روی  سکس 

  ت د مهه گیاهان بههکس از پیونههد به  (. D -1   شک )  د پوشانده ش 

هفته در اتاق  رشد قههرار گرفتنههد و سههکس بههه گلخانههه   سه 

ت نههور  ساع   13با   ی اتی تح   گلخانه ر د  ان اه ی گ . شدند  منت   

بهها دمههای  )   ی ک ی ساعت تههار   11( و  C2 ±28° با دمای )  ی ع ی طب 

°C2 ±18 درصد رشد کردند.   65± 5  ی ( و رطوبت نسب 

  قالههب طههرح کههامًی  توری  در صورت فاک ایش به ایا آزم 

  و   ماه ، اسههفند مههاه عام  زمههان پیونههد )بهما   دو تصادفی، شام   

بههود.  روز(   30صههفر و ک ) ونههد ی پ انبارداری ( و ه ما اردیبهشت 

  وفا ک شهه   های یونههدک پ   درصههد   .تکرار بود  10 دارای مار تی  ر ه 

  ه ی اول   رشد   زان ی م  و  یی را ی درصدگ  عنوان به  گروه  هر  ی برا  شده 

    یهه تحل   و   ه یهه تجز   و   ثبههت   ونههد ی پ   از   پس   ته هف   ه س   تا   ها یوندک پ 

مههدت زمههان بههیا پیونههد تهها شههروع رشههد پیونههدک    و  د ی گرد 

 . در نظر گرفته شد ی یرای زم برای گ ر زمان  عنوان  به 

گرم نمونههه   0/ 5،  گیری قندهای محلول ک  اندازه   ی برا 

در   % 95لیتر اتانول  میلی   5( را با استفاده از  ک پوست پیوند ) 

  بههه کوبیده و محلول حاصهه   ده  رد ش از پیش س هاون چینی  

پههس از   ها نمونههه شد.  لیتری انت ال داده میلی  15لوله فالکون 

دور در    3500رعت  بهها سهه   ی ههه ق د   10مدت  به خراج  عم  است 

لیتههر از عصههاره  کرو می  100، شههدند. سههکس  سانتریفیوژ  ه ی ق د 

مخلههو  شههد.  لیتر آنترون تازه تهیه  میلی   3با    شده تهیه الکلی 

  90)دمههای    حمههام آب گههرم   ه در دقی هه   10ایهها محلههول  

شد تهها واکههنش انجههام و رنگههی    قرار داده    سلسیوس( درجه 

نههانومتر    625ج  طههول مههو ن در  جههذب آ شود. سههکس میههزان 

  قنههدهای محلههول محاسههبه شههد مجمههوع    ر قرائههت و م ههدا 

 (Irigoyen et al., 1992 .) 

 ها داده آنالیز 
ههها بهها  و میانگیا انجههام  SASافههزار ها با نرم داده آماری تجزیه 

پههنج  ای دانکا در سطح احتمههال  منه اده از آزمون چند دا استف 

  MINITAB  از برنامههه   ه د ستفا با ا چنیا  هم   م ایسه شدند.   درصد 

 ها انجام شد. داده   ی ته بر رو ی تست نرمال   16رژن  و 
 

 
  Figure 1. Preparation of rootstock (A), Preparation of scion (B), a grafted seedling (C)  

and covering of grafted seedling (D) 
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 بحث   و  اینت 
ن  مهها ز   ، ( 1)جدول    جدول تجزیه واریانس  نتایج  اساس  بر 

  گیرایی درصههد بر      ایا دو ب ا و اثر مت    ی پیوندک ردار انبا پیوند،  

  ههها یانگیا م م ایسههه  . داشت  دار ی معن  اثر   درصد   در سطح ی  

  بههه  درصد( مربههو   100گیرایی ) بیشتریا درصد   نشان داد که 

بیفاصله پیوند  ود که ب  هایی و با پیوندک   ماه زمان پیوند بهما 

زمهههان    بهههه  مربهههو   درصهههد(   10شهههدند و کمتهههریا آن ) 

کههه یهه  مههاه بعههد از    بههود   هایی ماه بهها پیونههدک هشههت ردیب ا 

نتایج تح یق حا ر در زمههان    . ( 2  شک  )   برداشت پیوند شدند 

و  دیگههر مح  ههیا بههر روی گههرد   ماه بهها نتههایج پیوند اردیبهشت 

  .( Manusev, 1970; Aminzadeh et al., 2013دارد ) مطاب ههت  

بههه   گیرایههی را  ا ه ک نههد یو پ نشان دادند انبارداری   ایا مح  یا 

   . د ا د کاهش د درص   20کمتر از  

برداشههت شههده در دوره   های یوندک پ گیرایی موفق در 

  میا و ت از جمله بستگی دارد به عوام  مختلفی رشدی  رکود  

نههوع ژنوتیهه  یهها رقههم،  ،  نههدک یو پ   ی ا ه جوانههه سههرمایی  نیاز  

در زمههان پیونههد و    یی زا کالوس مناسب برای   شرایط محیطی 

که کههاهش    رسد ی م   نظر   به   .( Vahdati, 2007)   روش پیوند 

  کههاهش مههواد بههه دلیهه     احتمههاًردر آزمایش حا ر   گیرایی 

  در همههیا   . ( Farsi et al., 2018)   باشههد پیونههدک    ای یره ذخ 

های محلههول کهه   قنههد با  با   رت در ا  در پژوهش حا ر راستا 

طوری که میههزان قنههدهای  باشد به پیوندک قاب  ارزیابی می 

نتههایج    . افههت هش ی اری کهها نبههارد وره ا محلول ک  در پایان د 

با   فوریه( )  ماه گیرایی بیشتر در بهما نی بر  ب م پژوهش حا ر  

بهها روش پیونههد    گردو   روی   بر   .Suk-In et al(  2005) نتایج  

نتایج  با    پژوهش حا ر  نتایج   چنیا م بود. ه ه  مشاب کوتی   اپی 

که با انجام پیونههد رومیههزی در    گردو روی  گزارش شده بر  

مطاب ههت دارد    م شههد، انجا   آوری  ر تا  کتامب فص  خواب از س 

 (Tsurkan, 1990  ایا مح .)  تیجه گرفت که انجام پیوند  ن ق

  . شود ایی بارتری می های اول زمستان منجر به گیر در ماه 

 پههژوهش نشههان داد ا ایهه در   ههرش حاوهپههژنتههایج 

 مههاه آقایی در بهماکههه میههزان گیرایههی پیونههدک احمههد

و  ه مان اسههفندمههاز از شههتربهها اخههتی  قابهه  تههوجهی بی

 یهههاتفاوتاز طرفههی    (.2   کشهه )باشههد  می  ماه یبهشتارد

ههها و قنههدهای پسههته در فن ژنتیکههی بههیا ارقههام مختلهها 

قام مختلا ارمحلول باعث ایجاد تفاوت در گیرایی پیوند 

طور نمونههه میههزان فنهه  کهه  در جوانههه گهه  بههه. شههودیم

ه یی در طی ماهای مختلهها نسههبت بههه ارقههام کلهه احمدآقا

 ,.Pakkish et al)  باشدمیی کمتر اکبرحدی و  ی، اوقوچ

2009.)  
 

Table 1. Analysis of variance for grafting time and Scion storage on micrografting in pistachio 

Source of 

Variation df 
 Mean Square  

Graft union 

percentage 

Time graft 

union 
Scion growth Leaf number Total soluble 

 sugar 

Grafting Time 2 18166.06 ** 56.06 ** 0.57 ** 18.91 ** 4.34 ** 

Scion Storage 1 6000.00 ** 93.75 ** 0.00ns 0.04ns 1.05 * 

Time × Storage 2 3500.00 ** 35.00 ** 0.41 ** 3.37 ** 0.37 ** 

Error   54 14.30 1.10 0.04 0.20 0.05 

C.V. (%) 8.64 7.10 15.84 10.56 9.21 
ns: not-significant * and **: significant at the5% and 1% levels of probability, respectively. 
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Figure 2. Effect of micrografting time and scion storage on graft union percentage (Columns with similar 

letter(s) are not significantly different at the 5% probability level using Duncan’s Multiple Rang Test) 
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  های نشان داد گیرایی پیوند در پیوندک یج  ه نتا طور ک همان 

  هش کهها   شههده هیه ازه ت های تهه به پیوندک ده نسبت ش   انبارداری 

عنوان یهه   ا بههه رسههد کههه دمههای پههایی نظر می بههه   افت. چنیا ی 

شههود  ژی م اومت باعههث افههزایش ترکیبههات فنههولی می ترات اس 

 (Lee and Oh, 2015  که )   یی  را گی بازداره  تواند  می ایا عام

 ی بههار  ی ها غلظت   وجود   (. Baron et al., 2019)   باشد ند  پیو ر  

  ی ا ه قهههو   ه بهه   جههر من   ه کهه   ی شهه ی رو  ی ههها بافت   در   ی فنلهه   بات کی تر 

  د یهه تول   ی بههرا   ی بزرگهه   مههانع گردد ی م   زخههم   جههاد ی ا   اثر   در  شدن 

های  انههدام محتههوای فنهه  در   .باشههد ی م  در زمان پیوند  الوس ک 

  ( Nadernejad et al., 2013) باشههد  پسههته زیههاد می مختلهها  

در مح  پیوند باعث رسههوب   ها فن  اکسیداسیون  که طوری به 

پایههه و    وم بی کههام یا  بهه   دی نهه مانع تشکی  ارتبا  آو و    ها یا پروتئ 

ش  نتههایج تح یههق حا ههر مبنههی بههر کههاه   شههود. ک می یونههد پ 

در  ( با نتایج دیگههر مح  ههیا  ماه گیرایی در ماه می )اردیبهشت 

  یهه  دو به دل پیوند گر می، جوری و آگوست در   ی ها ماه طی  

 (. Karadeniz et al., 1997دارد )  افزایش فن  مطاب ت 

مان  دت ز بر م   یوندک ی پ و انباردار  پیوند  زمان مت اب  اثر 

  ود بهه   دار ی معنهه درصههد    1یونههد در سههطح  ای گیرایههی پ م بههر رز 

روز( بههرای    18کههه بیشههتریا زمههان رزم ) ی طور به   ( 1)جدول  

انبههار شههده و    ی ها یونههدک پ با    ماه پیوند در اردیبهشت   گیرایی 

تههازه    های یونههدک پ مههاه بهها  در بهما   روز(   11)   ا آن کمتههری 

 ههر  پههژوهش حا نتایج  . ( 3 )شک    دست آمد ه برداشت شده ب 

  بیشتریا میزان رشد پیوندک مربو  بههه داد که  یا نشان  چن هم 

  مههاه بهما  که بیفاصله پس از برداشههت در   بود   هایی یوندک پ 

ری اخههتی   ، هههر چنههد کههه از لحهها  آمهها پیوند شده بودنههد 

های تازه برداشت شههده و انبههارداری  داری بیا پیوندک معنی 

کههه در    ی ی ها نههدک پیو   (. 1)جههدول  دار نبههود  شههده معنههی 

پیوند شدند کمتریا   ماه و در اردیبهشت  داشت ماه بر یا فرورد 

و   ماه ، اسههفند مههاه ر رشد را دارا بودند. بیا سه زمان بهما م دا 

بهتههریا  داشههت شههده، تههازه بر   های یوندک پ در    ه ما اردیبهشت 

مشاهده    ی های برای پیوندک   ها یوندک پ   نتیجه و بارتریا رشد 

   (. 4  شک  )   د شدند ون ی پ ماه بهما   شد که در 
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Figure 3. Effect of micrografting time and scion storage on time graft union (Columns with similar 

letter(s) are not significantly different at the 5% probability level-using Duncan’s Multiple Rang Test) 
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Figure 4. Effect of micrografting time and scion storage on scion growth  (Columns with similar  

letter(s) are not significantly different at the 5% probability level-using Duncan’s Multiple Rang Test) 
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دلیهه  به    کوتی های اپیپیوندجموع گیاه پایه در  در م

 غلظههت دارایژی ز لحهها  فیزیولههوا کامهه عههدم توسههعه 

طرفههی از  باشههد.بههازداره می یکیترکیبات متههابول  پایینی از

ا بههرد و همههه ایهه ه در شرایط نونهالی نیز به سر میگیاه پای

نتههایج  ثر باشههند.ؤی پیونههد مهه رایهه تواننههد در گیمهه  میعوا

 باشد.راستا قاب  ارزیابی میآمده در همیا  تدسبه

نشان  (4)در شک   حا ر  پژوهش  جطور که نتایهمان

مههاه از رشههد در بهما  رشد پیوندک تههازه تهیههه شههده   ،داد

های تههازه رسههد پیونههدکنظر میبهبیشتری برخوردار بود.  

مراتههب بهتههری   بهههذخیره غذایی و عیت  شده از نظر  تهیه

بارداری شده داشتند و ایا ذخیره ان  هاییوندکپبه  نسبت

فعالیههت طرفههی از . دبههو ثرؤدر رشههد بعههدی پیونههدک مهه 

زیههاد   بهههار اول زمستان به طر  فصهه   یهاماه از    هاانهجو

د تری پس از انجههام پیونهه زمان سریعدر نتیجه در    ،شودیم

قبهه  از شود چههرا کههه  صر  میپیوندک م  اییره ذخمواد  

را آغههاز کههرده و بههاز   اتصال کام ، جوانههه فعالیههت خههود

تعههرق خیههر و  و عیوه بر مصر  مواد غذایی با تب  شودیم

. بههر همههیا شودیمست رفتا رطوبت پیوندک  باعث از د

 مههاه گیرایههی بیشههتر پیونههد در زمههان بهما تههوانیمسههاس ا

 را توجیه  ماه بهشتو اردی ماه مان اسفندز نسبت به پیوند در

  .(Aminzadeh et al., 2013) کرد

محلول ک   ارتبا  با قندهایدر  پژوهش حا رنتایج  

یونههد و انبههارداری ت اب  زمان پم  که اثرپیوندک نشان داد  

 (.1جههدول  بههود )  داریمعندرصد    ی پیوندک در سطح  

دهههد ههها نشههان میطور کههه م ایسههه میههانگیا داده همههان

ویژه در ماه و بهههو اسههفند  ماه ا در بهماقنده  تریا میزانشبی

 (.5)شههک  دسههت آمههد های تههازه تهیههه شههده بهپیونههدک

کهه  در دهای محلههول  قنهه   میههزان  ماه ور مثال در اسههفندطبه

درصد نسههبت   62نزدی  به  های انبارداری شده  پیوندک

 های تازه تهیه شده کاهش نشان داد.به پیوندک

شههان داده شههده دو نتح ی ات بر روی گردر برخی از  

پررشههد و قههوی در افههزایش   هاییهههپاست که استفاده از  ا

 ,.Rezaee et al ) شههته اسههتدامثبههت توثیر  گیرایی پیوند

 هایهههپاخاطر توانایی بههاری ایهها بیشتر بهر  توثی  ایا  (.2008

در تامیا آب و مههواد غههذایی مههورد نیههاز و ذخیههره بههاری 

 ذکر  هاآن  یهانداماو قندهای محلول در    هایدراتکربوه

شده است که در موقع جوش خوردن محهه  پیونههد مههورد 

 وجه بهبا ت (.Jacobs et al., 2006) گیرندیماستفاده قرار 

شههده، نشههان داده شههده کههه در ارتبهها  بهها    ی ات انجامتح

  قابهه  حهه ، انباشههته شههدن قنههدها  قنههدهای  تتییرات فصلی

در رقم  .گیردیمانجام  هاجوانههای رکود در در طول ماه 

میههزان ترکیبههات قنههدی در زمههان اواسههط  "آقاییداحمهه "

 یههه ارقههام پسههته نسبت به ب  ماه فروردیا و اوای  اردیبهشت

و از آنجههایی کههه  (Mansouri et al., 2011) وده کمتههر بهه 

ترکیبات قنههدی یکههی از عوامهه  مههؤثر در گیرایههی پیونههد 

بهها  کاهش گیرایی در ماه اردیبهشت  توانیمباشد پس  می

را از ی   روز( 30)صفر و داری پیوندک  دو نوع انبار  هر

 ذخایر پیوندک ما جمله  اییره ذخنظر به کم بودن مواد 
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Figure 5. Effect of micrografting time and scion storage on total soluble sugar (Columns with similar 

letter(s) are not significantly different at the 5% probability level-using Duncan’s Multiple Rang Test) 
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چنههیا طبههق آزمایشههات انجههام شههده  هم قنههدی نسههبت داد.  

های محلههول و  میههزان کربوهیههدرات   در مشههخش شههده کههه  

،  "آقایی احمههد "،  "اکبههری "نشاسته در طی زمسههتان در ارقههام  

  وجههود دارد   داری ی معنهه افههزایش    "وچی کله قهه "و    "اوحدی "

 (Mansouri et al., 2011 .)  افزایش گیرایههی    توان ی م   بنابرایا

بهما و اسههفند نسههبت   ی ها اه م در زمان رکود جوانه در پیوند 

یا نتایج نشان داده کههه  چن ا توجیه کرد. هم به ماه اردیبهشت ر 

ارقههام زود گهه     ء چون جز   "ی قوچ کله "و    "آقایی احمد "رقم  

ه و بههه دلیهه   ند بههاریی داشههت یزان ق ر طول فص  سرد م بوده، د 

در آغاز فص  رشههد زودتههر شههروع بههه رشههد کههرده و    که آن 

انده است، پههس میههزان ترکیبههات  ندها را به مصر  خود رس ق 

گههرفتا    بنابرایا  (. Mansouri et al., 2011)   قند کمتری دارد 

و    مهههاه پیونهههدک از ایههها ارقهههام در فصههه  رشهههد )فروردیا 

ر داده و از  قههرا تههوثیر    تحت   ایی را گیر   تواند ی م ( ه ما اردیبهشت 

آنجایی که پیوندک ذخایر کربوهیدراتی کمتههری نسههبت بههه  

(  ماه و اسفند  ماه ر فص  رکود )بهما شده د   تهیه   های یوندک پ 

نشههان    ههها ماه بت بههه ایهها  یرایههی کمتههری نیههز نسهه دارد پههس گ 

پههژوهش حا ههر    آمههده در دست  نتایج با نتایج به ایا  .  دهد ی م 

 انی دارد. همخو 

اثر  نشان داد که  ( 1جدول ) تجزیه واریانس   جدول   نتایج 

برگ در  عداد  ت   زمان ریزپیوندی و مت اب  زمان و انبارداری بر 

بههه تنهههایی  امهها اثههر انبههارداری    بههود   دار ی معنهه درصههد    1سههطح  

نشان داد که   ها یانگیا م م ایسه بر همیا اساس، .  نشد   دار معنی 

ی  تههه پههس از شههکوفای بیشههتریا تعههداد بههرگ )حههدود سههه هف 

و کمتریا آن مربو    ماه یوندهای اسفند دک( مربو  به پ پیون 

مبنههی بههر   ن دیگههرا   که با نتههایج   ( 6)شک   بود    ماه به اردیبهشت 

د  رتر پیوند شده بودنهه در فص  خواب دی که  یی ها نهال که ایا 

تعداد برگ و رشد بیشتری را در مزرعههه در سههال دوم نشههان  

رسههد  ظههر می ن   به   . ( Hartmann, 1990)   دادند مطاب ت داشت 

و    اه مهه شههده در بهما بیشههتر در گیاهههان پیوند تعههداد بههرگ  

.  شههود ی اه م فزایش سطح فتوسنتز و رشههد گیهه ماه باعث ا اسفند 

دارد  همخههوانی    ( 4) ر شک   پیوندک د ایا نتایج با نتایج رشد  

   دست آمد. ماه به که بیشتریا رشد در بهما ی طور به 

د وندک، ذخیههره مههواعدم رشد کافی پیعواملی چون  

بههه علههت سهها   هایهپان بیش از حد  ی کم، آبکی بودغذای

کههه باعههث مصههر  مههواد  هایونههدکپکم پایه و انبارمانی 

بهها شده، از مشکیت مربو  بههه ریزپیونههدی    اهآنی  غذای

انبههارداری پیونههدک در دمههای   .باشدیمد وجود مزایای زیا

کههه    گههردد ی م افزایش ترکیبات قنههدهای محلههول  پاییا سبب 

در پیونههد و   یی زا کههالوس  بات سبب افزایش ا ترکی افزایش ای 

البتههه    . ( Peche et al., 2016)   گردد ی م افزایش رشد پیوندک  

اسههت  ایهها    دهنده دیگری نیز جود دارد که نشان   های ش ر گزا 

افزایش قنههدهای محلههول   سبب اری انبارد   ی دوره افزایش    که 

طبع آن افههزایش درصههدگیرایی و میههزان رشههد پیونههدک  و به 

هش حا ههر  ا نتههایج پههژو بهه   ات ایهها تح ی هه   نتههایج   . گههردد ی م 

که کاهش گیرایههی و رشههد پیونههدک در طههی    د ن متایرت دار 

انبارداری پیوندک در ایهها پههژوهش ممکهها اسههت بههه دلیهه   

باشههد و    ها یه پا کم    ه دلی  سا ب   ها یه پا د  یش از ح آبکی بودن ب 

طور حتم دریلی دیگری در کاهش گیرایی طی انبههارداری  به 

 . تری دارد ه تح یق بیش دارد که نیاز ب وجود    پیوندک در پسته 
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Figure 6. Effect of micrografting time and scion storage on leaf number of grafted seedling, 3 weeks 

after micrografting (Columns with similar letter(s) are not significantly different at the 5% probability level-

using Duncan’s Multiple Rang Test) 
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 گیری نتیجه
ز  رغم تکثیههر پسههته ا هش نشان داد که علههی نتایج ایا پژو 

سههال کههاهش    8و    7روش پیوند سنتی که سا بههاردهی را بههه  

پسههته وجههود    کوتی  در د اپی ز پیون ا   فاده امکان است دهد اما می 

  کههه گیرایههی پیونههد در ایهها شههیوه در آزمههایش ی طور به دارد  

دسههت  به بهتههریا نتیجههه    درصد رسههید.   100نزدی  به   حا ر 

  هایی یونههدک بهها پ مههاه ا بهم با پیوندهای   ر پژوهش حا آمده 

انبههارداری    .د بههو برداشههت شههده  صورت تازه  به در همان زمان  

رای پسههته  نداشههت و بهه  ثبتههی تایج م ن   ژوهش پیوندک در ایا پ 

  4کههه دمههای یخچههال )   آیههد ی م چون به نظههر   شود ی نم توصیه 

  بافههت پیونههدک   گههی زد یخ ( سبب ان باض و  سلسیوس   درجه 

  یی زا کههالوس ه  در نتیجهه   بینههد ی م یب  چههون بافههت آسهه   شههده و 

  ی تر گسههترده که نیاز بههه بررسههی و تح ی ههات   یابد ی م کاهش 

  دارد. 

 ی گزارسپاس
دانشههگاه ولههی علههوم باغبههانی  گههروه  زیله اوسهه بدیا

رفسههنجان بههرای انجههام ایهها و پژوهشکده پسههته    )عهج(عصر

 .گرددپژوهش تشکر و قدردانی می
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