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 مقدمه●

و نيمه كُنار از جمله ميوه هاي اخير، باغات تجاري آن در استان بوشهر گرمسيري است كه در سال هاي گرمسيري

و توسعه يافته است بهكُنار بيش از سه گونه از جنس. ايجاد و گونه باغي آن و جنوب ايران است ، بومي استان

و فروش تجاري در برنامه توسعه بخش كشاورزي قرار به. گرفته است منظور توليد ميوه با ارزش غذايي باال الزم

و مواد معدني بسيار غني است و از نظر مواد ويتاميني اين گونه. ذكر است كه كُنار، ارزش غذايي بااليي داشته

كُنار از گونه اگر. قابل تكثير است هاي مختلفي گياهي گرمسيري با ارزش اقتصادي باال، به روش  دانه
Ziziphus mauritiana مي كه از جمله گونه باشد كاشته شود نهال توليد شده اقتصادي كُنار براي توليد ميوه

) جنسي غير( هاي رويشي شبيه پايه مادري نخواهد شد به همين دليل تكثير كُنار به روش)نهال بذر/ دانهال(

مي ها، استفاده از روش از اين شيوه يكي. شود انجام مي و توسعه باغات كُنار .باشد هاي پيوند براي تكثير، توليد

آن تكنيك،پيوند درختباآن پيوندو)پيوندك( اي از يك درخت ها با انتقال جوانه هاي متعددي دارد كه همه

مي)عنوان پايهبه(گونه از همان ديگري  هاي به پايه) پيوندك( ورد نظرمي از درخت با انتقال قسمت. شود انجام

از،يموب ميو اندازه، شكلطعمجمله رنگ، كليه صفات وراثتي ب،پيوند زدن.شود همانند درخت مادري هتنها

و ميوه دست آوردن نوع اصلي تسريع در زمان باردهي، كوچك كردن ارتفاع آن نيست بلكه گياه از نظر گل

. است يا داشتن چندين نوع ميوه روي يك درختوها، اصالح درختان صدمه ديده پايهاي مزايدرختان، استفاده از 

در،داراي رشد بهتر بوميانريشه درختاز سوي ديگر، و مقاومت زياد سازش زي، هاي خاك مقابل قارچ سازش

و تحمل بيشتر كمبي مقابلدر بهتر با نوع خاك  گونه گياهي، تواني نميزن عمل پيوندبا. آبي را دارند آبي يا

از بلكه جديدي بدست آورد در انواع جديد و يا در طريق اصالح نباتات بين درختان طبيعت تلقيح تصادفي وراثتي

نويني است كه امروزه براي تكثير انبوه برخي از گياهان خاص استفاده بافت نيز روش كشت.افتد اتفاق مي

.شود مي
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جا● و اهميت آن در تكثير ارقام تجاريكُنار بومي،  يگاه
كه رويش (.Ziziphus spp)در استان بوشهر سه گونه كُنار بومي كولوژيكيادليل سازگاري با شرايطهبدارند

بهواستان  : اند عنوان پايه در عمل پيوند توصيه شده مزاياي زير

بهه گونه ني دما، اماسازگاري باال با شرايط سخت اقليمي از جمله تغييرات ناگها� كُنار نسبت اين اي تجاري
و به  مي شرايط حساس بوده آن آساني متحمل آسيب هاي بومي مشكالت ها بر روي پايه شوند ولي با پيوند

مي مذكور .شوند كنترل
و خشكسالي� و بسيار مقاوم به خشكي  نيازهاي اكولوژيكي كم
و دسترسي به سفره ريشه� آ هاي عميق  هاي زير زمينيبهاي
 متر با دوره خشكي طوالني ميلي 750تا 100رشد در مناطق با بارندگي ساليانه�
و بيماري� ها مقاومت در برابر بسياري از آفات

)دتباغ مو( تصويري از باغ كُنار تجاري در استان بوشهر:1نگاره
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و علل پيوند●  اهميت
 پذير نيست هاي ديگر امكان اي مادري كه در روشه هاي يكنواخت از پايه توليد نهال�
به استفاده از مزاياي پايه� و بيماري دليل تحمل به محدوديت هاي بومي و غيره هاي خاك، آفات  ها
و استقرار يافته�  تغيير ارقام در درختان موجود
و باردهي تسريع در زمان محصول�  دهي
و درختان آسيب اصالح پايه� كه ديده ها و فعال استريشه اي  قوي
د كه به روش هايي گونهازدياد�  انه كاشت مطمئن نيستهاي
 باردهي درخت افزايش توان�
و كيفي محصول�  بهبود كمي
 افزايش تنوع محصول باغي�
و بهبود وضع معيشتي�  افزايش درآمد
و كُنارخيز استان بهره�  برداري بهينه از اراضي كم بازده
و حفظ ذخاير ژنتيكي گونه� ي كُنار در استانها تقويت
و حفاظت از توده�  هاي كُنارهاي بومي حمايت

 درختان كُنار گونه باغي) باردهي(دهي محصول:3و2نگاره
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)ميوه(باغي كُنارهارقام مختلف گون:11تا4 نگاره
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 پيوند●
به عبارتست از اتصال دو قطعه بافت زنده گياهي به يكديگر به و متعاقباً يك نحوي كه با هم يكي شده عنوان

.گياه به زندگي ادامه دهند

 (Budding) جوانه كوپيوند پيوند●
مي كه پيوندك از نظر اندازه كوچك شده مشابه پيوند است به استثناي اين .شودو فقط شامل يك جوانه

به روش و اختصاصي براي كُنار توضيح داده شده هاي گوناگون انجام پيوند جوانه در اين نشريه طور كاربردي
.است

 (Scion) يا فرازيست پيوندك●
و داراي چندين جوانه راكد است عبارتست از قطعه پ. اي كوتاه كه از شاخه جدا شده ه يكييازماني كه پيوندك با

مي مي و درخت شود قسمت بااليي پيوند را تشكيل ميپيونددهد پيوندك بايد از رقم. كندي از آن ساقه، رشد
و عاري از بيماري باشد و كامالً سالم .مورد نظر گرفته شود

 (Stock/ root stock) يا فروزيست پايه●
ميعبارتست از قسمت پاييني پيوند كه سيستم گياه را در درخت ممكن است از كاشت پايه. دهد پيوندي تشكيل

و ساير اندام) دانهال(بذر  .هاي رويشي باشدو يا قلمه

و انواع شيوه●  جوانه در كُنار پيوندها
و قسمت كوچكي از پوست با چوب يا بدون چوب بكار برده مي . شود در پيوند جوانه، پيوندك فقط يك جوانه

دهي درخت وابسته است بنابراين نگه داشتن پايه در شرايط مناسب براي به پوستهاي مورد استفاده انواع روش
و يا شاخهبه. پيوند حائز اهميت بسيار است هاي كوچك درختان طور كلي استفاده از پيوند جوانه به گياهان جوان

مي شيوه. شود بزرگ محدود مي و توسط باغد هايي كه در پيوند جوانه بكار به اران غير حرفهروند ساده بوده اي نيز
مي  .شود آساني اجرا

:انواع پيوندهاي جوانه كُنار عبارتند از

)┴(و يا واژگون)T(پيوند شكمي معمولي يا سپري مستقيم)1

)□(اي اي يا قطعه پيوند وصله)2و4
HياIپيوند شكافي)3
)جوانه چوبدار(پيوند قاشي)5

.ترين نوع پيوند است ها براي كُنار مناسب نسبت به ديگر گزينهاي وصلهوT،Iاما پيوند
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و آن زير پوست،را در نقطه اختياري از طول ساقه پايه در اين پيوند، پيوندك فقط از يك جوانه تشكيل شده
ميق .دهند رار

54321
اي انواع پيوندهاي جوانه:1شكل

ك جوانهپيوندپايه براي انواع●
سخاز سه گونه كُنار بومي موجود در استان به دليل ت اقليمي از جمله تغييرات ناگهاني سازگاري، تحمل شرايط

و بيماري هاي چندساله، ريشه دما، كم آبي، خشكسالي و مقاوم به آفات به هاي عميق هاي عنوان پايه گونه ها،
كُنار استفاده مي مي الزم به ذكر است كه پايه. شود باغي يك) دانهال(ماهه6هاي توانند نهال هاي انتخابي در

د .رختان كهنسال كُنارهاي بومي باشندگلدان، در خاك تا

 زمان پيوند جوانه●
مي هاي مهم پيوند جوانه در ماه روش به هايي از سال انجام نحوي گيرد كه گياهان پايه در حال رشد فعال بوده

م يافته از ارقا هاي خوب توسعه چنين بايستي دقت كافي كرد تا جوانههم. آساني از چوب جدا شود كه پوست به
و بهاره. مورد نظر كُنار در همان زمان در دسترس باشند معموالً اين وضعيت در جنوب ايران در دو زمان پاييزه

هاي مناسب براي پيوند جوانه هاي انجام شده بر روي كنار در جنوب كشور، زمان بر اساس بررسي. مهيا است
و نيمه اول مهرماه است .شهريور ماه

در●  موفقيت پيوند فاكتورهاي موثر
 زمان مناسب�
 روش مناسب�
 پايه مناسب�
 پيوندك مناسب�
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)از چپ به راست( آميز جوانه پيوندك عمل پيوند تا رشد موفقيت:14و12،13نگاره

 ابزارهاي پيوند●
)چوبيوي قطورها قطع شاخه(اره-

 انواع اره:2شكل

و قطع سرشاخه( باغبانيچيقي- )هاي پيوندك قلمهها

هاي باغباني انواع قيچي:3شكل
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و تهيه پيوندك ايجاد شكاف در پوست ساقه( چاقوي پيوندزني- )ها

هاي پيوند انواع كاردك:4شكل

دزا جلوگيري از نفوذ عوامل بيماري( چسب پيوند- )كندمير محل پيوندو خشكيدگي پيوندك

 پيوند چسبهايو ويژگيانواع●
و محل پيوند را بايد كليه زخم . پس از انجام عمل پيوند با چسب پوشاند فوراً هاي درخت

و تابش چسب پيوند بايد و آب نشود خورشيددر مقابل گرما و هوا غيرچنينهم. مقاوم بوده قابل نسبت به آب
:و انواع آن به شرح زير است نفوذ باشد

)شفاف يا رنگي(باند پيوند يا چسب نواري)1
اس،چسب را به هنگام مصرف اين نوع:چسب گرم)2 و قابل .شودتفاده بايستي گرم كرد تا نرم
آنكهييها چسب: چسب سرد)3 و در هر بار مصرف بايد به يا تربانتين اضافهالكلمقداري نياز به گرم كردن نداشته

.شود

چس:5شكل ب پيوند انواع
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 كُنارمراحل انجام پيوند●
:شود پيوند كُنار به روش معمول طي مراحل زير انجام مي

ها آماده سازي پايه)الف
)افزايش گيرايي پيوند(ها حداقل سه روز قبل از عمل پيوند آبياري پايه-1
 ها قبل از عمل پيوند هرس پايه-2
يا در بهار، كف بر كردن پايه� و براي هاي جديد مناسب توليد شاخه(ديده كه ريشه قوي دارند آسيبهاي پير

)عمل پيوند
به هاي اضافي در پايه حذف كليه شاخه�  هاي جوان مناسب پيوندزني جز ساقه هاي جوان
 هاي بذري كاشته شده در بهار همان سال هاي اضافي نهال حذف شاخه�

و پيري در پايههاي اضاف حذف شاخه:17و15،16نگاره )از چپ به راست(هاي جوان

 تهيه پيوندك)ب
 سالجاري هاي شاخهانتخاب�
به تهيه قلمه� با سانتي20طول هايي حداقل  سوم پايين شاخه از قسمت وسط يا دو جوانه سالم3متر
7 حداكثر( ني يخچاليا نگهداري در قسمت پايي) روز پيوند( اي خيس ها در يك گوني يا پارچه قرار دادن قلمه�

) روز
 ها به محل پيوند انتقال قلمه�
و يا بخشي از پهنك برگحذف�  كامل
قطـبست(كل مستطيل يا مثلثـش برش پوست حاوي جوانه به� پيـر ساقـه به ازـه 5/2تا1در5/1تا5/0وندك
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)متر سانتي
از� بابا آن بودچوب همراه اگر هنگام تهيه پيوندك، بخشي بهاح يد  اي به جوانه پيوندك كه صدمه طوري تياط

 چوب از آن جدا شود،نوك چاقوي پيوندبا وارد نشود
و يا محل مرطوبي مانند دهان قرار دادن پيوندك� ) از دست نرفتن رطوبت پيوندك( ها در ظرف حاوي آب

د هاي انعطاف پذيرحاوي پيوندك با جوانه قلمه:20و18،19نگاره )از چپ به راست( رشت هاي

 عمليات پيوند)پ
)متري يقه سانتي30تا20معموالً در فاصله(هاي سالجاري پايه انتخاب محل پيوند بر روي ساقه�
 برش پيوندك با چاقوي پيوندزني�

و تهيه پيوندك:23و21،22نگاره )از چپ به راست(نحوه برش
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بقرار دادن پيوندك�  پايهرش خورده در محل پوست

در قرارگيري پيوندك بر روي پايه:26و24،25نگاره Hپيوندهاي پيوند , Tاز چپ به راست(ايو وصله(

و پيوندك با� و زدن چسب در محل نقاط برش پيوند در صورت لزوم( نوار يا نخ پيوندبستن پايه بجز جوانه
)دمبرگ

)از چپ به راست(Tزني در محل زخم پيوند شكمي احل چسبمر:29و27،28نگاره

Tمراحل اجراي پيوند●
به6اي حداكثر انتخاب ساقه� به سانتي5/2تا1قطر ماهه  پيوندك جوانه توانببراي اينكه عنوان پايه متر

.را زير پوست ساقه قرار داد الزم است كه پوست پايه به آساني از چوب آن جدا شود
و سر برداري پايه مذكور قطع�
 هاي پايه حذف برگ�
وكوت يكي)رمت سانتي2تا1( عمود بر يكديگرو كم عمق دو شكاف ايجاد� و ديگري نسبتاً طويل و افقي  اه

.)شكلT( تقسيم كند كه برش افقي را به دو قسمت مساوي طوريبه، عمودي
 اي مناسب از قلمه حاوي پيوندك انتخاب جوانه�
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)از چپ به راست(Tمراحل انجام برش پيوند شكمي:32و30،31نگاره

 جدا كردن پيوندك از قلمه�

و تهيه پيوندك:35و33،34نگاره )از چپ به راست( مراحل انجام برش

لب�  زني با نوك چاقوي پيوند پايه در طول شكاف عمودي پوستبلندكردن دو
بهقرار دادن انتهاي تح� با( كامل در شكاف قرار گيرد طور تاني پيوندك در زير پوست پايه تا پيوندك

)رعايت قطبيت در پيوند

)از چپ به راست(T شكمي مراحل قرارگيري پيوندك در محل پيوند:38و36،37نگاره
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به رها� دوو دمبرگ كه جوانه نحوي سازي پوست  بمانندلبه شكاف عمودي بين
)دنبمانچسب از نوارو دمبرگ بيرون جوانه پيوندك(پيچي محل پيوند نوار�

)از چپ به راست(Tمراحل انجام پيوند شكمي:41و39،40نگاره

 قطع شاخه در باالي پيوند�
 آبياري روزانه پايه پس از پيوند�
از� به(روز10تا7جدا كردن چسب پيوند با احتياط پس )پيوند عدم آسيب

 I مراحل اجراي پيوند شكافي●
به در اين پيوند جوانه، برشي كه روي پوست پايه داده مي با اين برش دو لبه. استI به شكلTجاي شود

ميIپوست در دو طرف خط برش  آن آزاد و پوست مستطيل شكل اطراف و پيوندك كه شامل يك جوانه شود
مي راحتي زير پوست پايه است به و بقيه مراحل كار، مشابه پيوند شكمي قرار .استTگيرد

)از چپ به راست(Iمراحل انجام برش پيوند شكافي:44و42،43نگاره
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)از چپ به راست(Iمراحل قرارگيري پيوندك در محل پيوند شكافي:47و45،46نگاره

و● □اي اي يا قطعه صلهمراحل اجراي پيوند
به6اي حداكثر انتخاب ساقه� به سانتي5/2تا1قطر ماهه  حاوي توان پيوندكببراي اينكه،عنوان پايه متر

.ساقه قرار داد الزم است كه پوست پايه به آساني از چوب آن جدا شود برش خورده پوستدر محلرا جوانه
و سر برداري پايه مذكور�  قطع
پ حذف برگ�  ايههاي
به( قسمتي از پوست پايه به شكل مستطيلبرش� و افقي در روي پايه )متر سانتي2تا1ابعاد دو شكاف عمودي
به( جداكردن پيوندك� )همراه پوست اطراف آن به ابعاد پوست برش خورده پايه يك جوانه
 كندن پوست برش خورده پايه با نوك چاقوي پيوندزني�
 پيوند قرار دادن پيوندك در محل خالي�
و دمبرگ بيرون( نوارپيچي محل پيوند� )از نوارچسب بمانند جوانه
 قطع شاخه در باالي پيوند�
 آبياري روزانه پايه پس ازپيوند�
) عدم آسيب به پيوند( روز10تا7جدا كردن چسب پيوند با احتياط پس از�

)از چپ به راست(ايهمراحل قرارگيري پيوندك در محل پيوند وصل:50و48،49نگاره

14



)از چپ به راست(آميز بودن پيوندك زني تا موفقيت قرارگيري، چسب:53و51،52نگاره

و اصالح درختان كُنار بومي●  پيوند سرشاخه
مي پيوند جوانه بر روي نهال و جوان انجام ر. شود هاي يكساله و درختاني كه نياز به تغيير و براي درختان مسن قم

مي ها وجود دارد پيوند جوانه بر روي شاخه اصالح آن و سپس به مرور زمان با رشد هاي يكساله انجام شود
مي پيوندك، ديگر ساقه ميهم. شوند هاي درختان حذف هاي توان در درختان مسن با قطع يكي از ساقه چنين
و رشد شاخه .انجام دادها هاي جديد عمليات پيوند را بر روي اين شاخه اصلي

 عالئم ناسازگاري●
و پايه كُناركه پيوند بين در صورتي ميبهيناسازگاري نشان دهد عالئم پيوندك :دهند شرح زير نشان

)تورم محل پيوند(بد شكلي محل پيوند�
 عدم موفقيت در پيوند دو گياه�

و يا شاخه نورست خشكيدگي پيوندك، برگ:56و54،55نگاره )از چپ به راست(هها

ها ها، زرد شدن برگ خشك شدن شاخه�
و پيوندك�  عدم گرفتن درصد زيادي از پيوندهاو جدا شدن آشكار پايه
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:پيشنهادات●
و احياي اين گياه توجه بيشتر- و بخش خصوصي جهت توسعه ارزشمند مسئولين در حمايت مالي از كشاورزان

 بومي 
و توسعه كاشت گونه- به ترويج ها هاي وارداتي در حاشيه جاده جاي گونه هاي بومي
 هاي شني هاي بومي جهت تثبيت تپه استفاده از گونه-
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را●  بيازماييدخود
 هاي بومي هر منطقه چيست؟ هاي گونه ويژگي ترين مهم-1
 ترين ويژگي پيوند چيست؟ شاخص--2
د؟هاي كُنار را ذكر كني ترين زمان پيوند گونه مناسب-3
 هاي پيوند كُنار را ذكر كنيد؟ ترين روش مناسب-4
به اصرار به كاشت گونه-5  هاي وارداتي به چه منظور است؟ جاي گونه هاي بومي
به معايب جايگزيني گونه-6  هاي بومي را ذكر كنيد؟ جاي گونه هاي وارداتي
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 منابع●
مكاويان-1 ق. ي، عـرباني كهريزسنـو  192گاه پيام نور،ــ، انتشارات دانش1386ان،ـگياه هاي تكثير، روش.گي،

.صفحه
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.فرهنگ منابع طبيعي بايد به معارف عمومي تبديل شود
اي مقام معظم رهبري آيت اهللا خامنه
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