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 پیش گفتار

به صورت غالب و  فاصله کاشت زیادباغ های مسن، درختان پایه بذری پررشد،  فراوانیباغ های سیب کشور با واقعی سیمای 

. عدم دسترسی ترسیم می شودگلدن دلیشز و رد دلیشز  کاشتاربا دو  دوکی و یا داربستی جامی، بخش محدودیتربیت فرم 

جدید پرمحصول تجاری منجر به عدم ورود نوآوری و فناوری های ژنتیک و به  (ارقامکاشتارهای )به پرورش دهندگان سیب 

زرد و قرمز باعث ورود  کاشتاردرصد از باغ های سیب کشور به دو  58شدن  . محدودشده استکشور به عرصه تولید نژادی 

همراه با افت قیمت و کاهش عایدی سیب کاران می گردد.  اشباع بازار بازار تازه خوری وبه محصول در یک دامنه زمانی کوتاه 

سیمای باغات می شود. سال خورده تر شدن  موجبعدم ریسک پذیری باغداران در تغییر ارقام شکننده بودن اقتصاد تولید و 

درآمد زایی ارقام باردهی باال، کیفیت و به و عدم اطمینان الزم در احداث باغ  سنگینبه منظور جلوگیری از سرمایه گذاری 

راهکار  کوتاه و میان بر استفاده می شود. روش ساده سرشاخه کاری مطمئن تریناز راهکارهای مورد استفاده در جهان جدید 

روش در به باغ های سیب را هموار می سازد. ژنتیک و به نژادی نوین فناوری های ورود  علمی با کم ترین ریسک اقتصادی،

در  درخت 3 تا 2 تعدادند. اختصاص حفظ می شوو کوتاه بازوهای اصلی می شود ولی تاج حذف بخش عمده سرشاخه کاری 

به طی دو سال شاخه های پیوندی . می کندرا فراهم جهان در بهترین ارقام رایج تجاری شرایط الزم برای جایگزین کردن ، باغ

و میوه را به چشم می بیند زمان رسیدن، رنگ، اندازه، شکل با در موقعیت مکانی ویژه باغ خود باغدار سرعت رشد می کنند و 

 شدهبررسی در کرج و سایر استان ها ساله  08 تا 01سازگاری  طی آزمایشاتاین ارقام عملکرد . تست می کندطعم میوه را 

-خاطر می نماید. سپاسگذاریدر اجرای این طرح  معاونت باغبانی از پشتیبانی دفتر امور میوه های سردسیری و خشک .است

است.  گشته "کاشته شده  کولتیوار یا رقم تجاری"عبارت های جایگزین  "کاشتار"واژه فارسی در این نشریه نشان می سازد 

برای استفاده از از واژه کاشتار به جاری  پیشنهاد نگارندههمان کاربردها را خواهد داشت. پیوندک  کماکان مانند گذشته واژه

 پذیرفته شده است. توسط مجالت علمی پژوهشی باغبانی کولتیوار و رقم 
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 مقدمه

بررسی سه متغیر تولید محصول سیب کشور شامل میزان تولید سالیانه، سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح بر        

. داده های موجود ضرورت انجام (0)جدول  دهنده استهشدار ( 0311اساس داده های آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی )

بررسی را الزاام آور می نماید. برای بهبود وضعیت موجود  های الزم روابط فیما بین سه متغیر فوق و ارائه رهیافت بر مطالعه

یب با باالترین محصول سبر ابعاد تحقیقاتی و اجرایی موجود را الزام آور می سازد.  یبر محصول سیب ضرورت بازبینعمیق 

، جایگاه نخست تولید میوه با 0315درصد از کل تولیدات باغبانی کشور در سال  01.0میلیون تن معادل  1تولید ساالنه 

بیشترین تولید سالیانه را به خود اختصاص داد. در بین درختان میوه پس از سیب، سه محصول پرتقال، انگور و خرما به ترتیب 

 کشورهای همسایه در بین، درصد در ردیف های بعدی  قرار گرفتند.8.0، 01.0، 01.8میلیون تن برابر  0.2و  3.3،  3.1معادل 

الزم برای تولید  یشرایط اقلیم دارایشمالی، شرقی، غربی و جنوبی  همسایهترکیه، هیچ یک از کشورهای به غیر از  ایران

 شگفتیجای با تمام این ها، به کشت وکار سیب کرده اند.  عبرخی از کشورهای آسیای میانه به تازگی شرو .ستندنی سیب 

چرا سیب ایران به عنوان ششمین کشور تولید کننده جهان قادر به رقابت با تولید کشور ترکیه در بازارهای صادراتی که دارد 

(.  0است )جدول  هکتار 208.152 خیز ایران برابرسیب استان  08فقط در گسترده سیب سطح زیر کشت در حالی که، نیست. 

 درآمدکسب برای  این محصولنشان دهنده جمعیت عظیم شاغل در خانواده بزرگ تولید چنین سطح وسیع کشت و کار سیب 

ید نهال، صنایع لجمعیت شاغلین در بخش توعالوه بر این، باید فراهم نموده است.  را باغداران، کارگران شاغلمعیشت  و

تولید و تامین سبد غذایی و صادرات این محصول را بالفعل خانواده بزرگی که . اضافه نمود را به آنتبدیلی و سردخانه داری 

استان های خراسان رضوی و در عین حال عالئم تغییرات در قطب های تولید سیب کشور به چشم می خورد.  نموده است.

بوده اند هم از نظر سطح زیر کشت و هم کشور مطرح به عنوان دو استان مطرح تولید سیب چهار دهه گذشته  که طی اصفهان

در شرایط رقابتی جهانی تولید سیب، و با . (0)جدول  وسط استان فارس عقب رانده شده اندعملکرد در واحد سطح تاز نظر 

عملکرد در به متغیر  راتوجه  ضرورت دارد عامل مهم اقتصادی اجتماعی به عنوانکشت  رمتغیر مهم سطح زیصرف نظر از 

استان تهران در قطب  ،استان نمونه پرورش سیب کشور 08در بین آمار و ارقام نشان می دهد که  .متمرکز نمودواحد سطح 

استان است که در حالی این  .تن درهکتار است 33دارای رکورد باالترین عملکرد در واحد سطح معادل تولید دماوند 

صرف نظر زده است.  کاشتاررا تن درهکتار  05.3 عملکرد در واحد سطحارای میانگین د هکتار زمین 11.111آذربایجانغربی با 

مرتبط با کیفیت محصول و فقط از دیدگاه عملکردی، یک واقعیت تلخ  آشکار می شود که داللت بر وجود  از شرایط اقلیمی

وجود چنین شرایط اسفناکی  دارد. دماوند در مقایسه با ارومیه بین باغ های سیبدو برابری تولید در واحد سطح فاصله شگرف 

برای تغییر وضعیت موجود  اساسییک تحول  دنبال ایجادآذربایجانغربی به  و مدیران باغبانی باغداران نمونه ایجاب می کند

حدود  در مساحتست که چه فنونی و تکنیک هایی را در سیب کاری در پیش گرفته ا پیش روی تهران استانباید دید . باشند

همه ما بر . به دست آورده استنسبت به ارومیه  را برابر کمتر  توانایی تولید دو برابری در متغیر عملکرد در واحد سطح 1

تقویت به لزوم  و شاید بیشترواقف هستیم و حداقل به همان اندازه چه ارومیه اافزایش سطح آب دریاهمیت زیست محیطی 

یک سوم تولید سیب  معادل، یک میلیون تن سیب نزدیک بهتولید کننده سیب کشور استان زی اولین نظام تولیدات کشاور

مدیریت و نیاز مبرم به تولید سیب غرب کشور که به صورت غالب بر پایه سیب بنا شده است  می دهیم. اهمیت کشور

در این صنعت عظیم و گسترده به شمار  خانواده بزرگ شاغلیک محور اقتصادی دارد زیرا سیب درختی پشتیبانی بیشتری 

 کهگیلویهاستان باغ های سیب درپنج سطح افزایش عملکرد در واحد از سوی دیگر، دالیل اجرایی و مدیریتی  می رود.

می تواند تا حدی تن در هکتار 05.1و 01.8، 01.1، 21.00به ترتیب با میانگین های خراسان شمالی ، همدان، البرز و بویراحمد

باغبانی و مسئولین استانی مدیریت رسالت (. 0)جدول  د پایین راهگشا باشدرمشکل دیگر استان های کشور با عملک در حل

 امید است. می باشدباغ های سیب  به نوینهای  اجتماعی در برابر نفوذ فنآوریبازدارنده عوامل  تشخیص آذربایجانغربی،

پرورش کمتر از درآمد  یک دومکه استان تولیدکنندگان سیب پایین  عایدی نامطلوبواقعیت راهکارهای مدیریتی بکارگیری 

هرچند این مشکل بیشتر در قطب های . بهبود یابد افزایش عملکرد در واحد سطحمی باشد با استان های پیش رو دهندگان 

قیه استان ها ب ،برتراستان  8 زیرگروهاذعان داشت به غیر از  ستیتولید با بیشترین سطح زیر کشت خودنمایی می کند، ولی بای
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استفاده از نهال های پایه بذری با عواملی نظیر چالش های عمده کاهش عملکرد در واحد سطح نیز در گیر این معضل هستند. 

جوانه های جای به چوب برگی و جوانه های و تولید ، قدرت رشد باالی درختان، تاج بزرگ در نهالستان ها بذور اصالح نشده

کاهش میوه بندی، ریزش، ، افزایش فاصله کاشت، تعداد کم درخت در واحد سطح، کاشتار پایین ، عملکرد در درختمیوهگل و 

نهال های غیر می باشند. افزایش میوه های زنگاری با گوشت نرم و قابلیت انبارمانی ضعیف  ،کاهش میوه های ممتاز

 هزینه های سم، هرس و تربیت به دوش بکشد.سال آن ها را با  81استانداردی که باغدار مجبور است 

 

 

 کلید واژه ها: سیب، سرشاخه کاری، انواع پیوند، زمان پیوند، پیوند اسکنه، پیوندتاجی، کیفیت پیوندک

 

 در جهان سرشاخه کاری 

ساله را خارج از رده و غیراقتصادی  08بالزک محقق باغبانی جمهوری چک در گزارش تحقیقاتی خود باغ های سیب با عمر 

برشمرد و عنوان نمود بیشترین سطح زیر کشت را این نوع باغ ها به خود اختصاص داده اند. ویژگی عمومی این نوع باغ ها 

یمه استاندارد و مدیریت مطلوب بوده و یا باغ های نیمه متراکم با سیستم دارای تراکم کشت پایین و متوسط با درختان ن

داربستی و بخشی نیز روی پایه های پررشد هستند. چون بیشتر باغداران یا فاقد شرایط الزم هستند و یا تمایل به حذف باغ 

ن شرایطی بالزیک اقدام به ارائه یک خود را نداشتند ولی عالقمند به جایگزینی ارقام به روش سرشاخه کاری بودند. در چنی

کاشتار جدید سیب  1تراکم اجرا کرد. در این طرح  8طرح تحقیقاتی در سه نوع باغ با فواصل کاشت روی پایه های مختلف در 

 (1931) بررسی سه متغیر تولید سالیانه، سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح محصول سیب کشور. 1 جدول

 میزان تولید عملکرد در واحد سطح

 هکتار/تن

 سطح زیر کشت

 بارده

 ردیف استان

 1 آذربایجانغربی 11.115 1.111.9.1 13.391

 3 آذربایجانشرقی .99.33 111.111 .11.11

 9 فارس 31.119 951.111 .1..19

 5 اصفهان 13.913 113.315 11.313

 1 خراسان رضوی 53..15 311.111 15.151

 1 زنجان 1...1 113.331 15.933

 1 تهران 111.. 91...93 91.119

 . همدان 1.531 131.119 53...1

 3 بویراحمد و کهگیلویه 1.119 133.311 31.919

 11 البرز 5.139 33.351 31.111

 11 خراسان شمالی 95..9 11..11 11.113

 13 کردستان 5.313 19.951 151..1

 19 لرستان 33..9 11.191 31.1.1

 15 قزوین 9.331 311..5 11.119

 11 مازندران 11..3 35.1.1 13.991

جمع سطح، تولید و عملکرد سیب  351.119 5.151.331 191..1

 در کل کشور 
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برای بررسی و پیش بینی بازدهی اقتصادی و برگشت سرمایه به عنوان مدل انتخاب شدند. در این طرح به صورت خاص، 

آوری و افزایش در آمد باغدار در جایگزینی کاشتار در برنامه سرشاخه کاری با در نظر گرفتن قیمت های فعلی هر برآورد سود

کاشتار در بازار تازه خوری سیب مطرح است. ارزیابی های مقدماتی از دیدگاه اقتصادی نشان داد جایگزین کردن کاشتار 

. آنان پیش بینی کردند باالترین بازدهی در باغ های پایه رویشی سال موجب برگشت سرمایه خواهد شد 5اسپارتان پس از 

M9  عاید خواهد شد. با این اوصاف، سرشاخه کاری با کاهش تعداد درخت در واحد سطح، چه از نظر تراکم یا فاصله کاشت و

مد در مورد باغ های پایه چه تعداد درختان خشک و بیمار، کارآیی اقتصادی نخواهد داشت. ولی، میزان بازدهی و افزایش در آ

سال در اوج راندمان اقتصادی خواهد بود. لیست  01درصد درختان سالم باشند، حداقل  51در صورتی که  MM106رویشی 

(.  یکی از مشکالت عمده باغ های پایه رویشی کم بازده در کشور Belazeck et al., 2002کاشتارهای پیشنهادی ارائه شد )

درصد سطح زیر  58تار بوده است که همین چالش در سیب کاری در ایران در شکل محدود شدن چک انتخاب نادرست کاش

کشت به دو کاشتار گلدن دلیشز و رد دلیشز بروز کرده است. بر خالف توسعه باغ های پایه رویشی در کشور چک، باغ های 

طح سالمت نسبی قابل قبول برخوردارند. سنتی ایران همه بر پایه های بذری هستند که علی رغم سن باالی درختان از س

ضمن این که با توجه به نتایج آزمایشات سازگاری ارقام وارداتی از ایتالیا در سه استان کشور کاشتار متوسط رس گاالشنیگا در 

و با رنگ سمیرم، ارومیه و کرج از نظر بازار پسندی در باالترین سطح جواب داده اند. دیگر کاشتارهای سازگار چون فوجی کیک

(. 0315، حسنی و همکاران، 0311گیری خوب در کرج ، جوناگلد و رد چیف سازگاری نشان دادند )پیرمرادیان و همکاران. 

کاشتار سیب سازگار در شرایط آب و  28ساله ارزیابی های عملکردی، میوه شناسی با معرفی بیش از  08نتایج تحقیقات 

اال از نظر زمان رسیدن، اندازه، رنگ و شکل برای ایجاد تحول در باغ های سیب کشور هوایی در کرج دربردارنده تنوع بسیار ب

(. بر خالف برنامه جایگزینی کامل باغ های سیب در کشور چک، در ایران می توان به 0311ارائه  شده است )حاج نجاری. 

های بخش خصوصی کشور اثبات نمود. روش سرشاخه کاری قدرت رقابت کاشتارهای سیب تجاری را به تعداد محدود در باغ 

به این روش باغداران در سال دوم می توانند از بین کاشتارهای تجاری سر شاخه کاری شده بهترین ارقام را انتخاب کنند. 

بایستی در نظر داشت که احتمال بروز برخی چالش ها در روش سرشاخه کاری وجود دارد. برای مثال به دلیل انجام هرس 

ر سرشاخه کاری، کاهش حجم ودر مقاسه با حجم ریشه منجر به رشد بسیار زیاد شاخه های نورسته آبدار در تاج شدید تاج د

درختان گردد. این شاخه های جوان در صورت وقوع شرایط آب و هوایی مرطوب و افزایش رطوبت نسبی باالی محیط می 

ر سفیدک پودری را برای درختان ایجاد کند. در این خصوص تواند منجر به بروز برخی مشکالت مانند بیماری های قارچی نظی

دیگران نیز از تولید گموز و نیز خشک شدن برخی شاخه های و نرک های پر آب روی تاج گزارش دادند. آنان برای مبارزه با 

 (. (Blanco. 1983نمودند و قادر به کنترل رشد رویشی شدند  NAAرشد رویشی تاج اقدام به محلولپاشی درختان توسط 

استفاده از پیوندک آلوده به ویروس در برنامه سر شاخه کاری منجر به ایجاد نکروز در محل پیوند و زوال درختان پایه بذری 

(. تحقیقات بومی مشترک بین موسسه تحقیقات (Yanase. 1983گردید  "کوبانو زومی"و  "میتسوبا کایدو"سیب 

با هدف تشخیص میزان آلودگی های ویروسی درختان مسن پس از هرس شدید گیاهپزشکی و پژوهشکده میوه های معتدله 

جوان سازی و تابش شدید فصل گرم درکرج منجر به شناسایی تعداد قابل مالحظه ای از درختان عاری از ویروس و یا 

ید تجاری (. سرشاخه کاری های ساالنه در نهالستان امکان تول0315مشکوک به الودگی شد )کشاورز و حاج نجاری. 

( گالبی آسیایی با نیاز سرمایی باال را در یک منطقه پست فراهم ساخت. در یک برنامه سرشاخه Cultivarsکاشتارهای )

کاری در فصل زمستان، با استفاده از پیوندک های خواب تک جوانه، اقدام به پیوند چندین کاشتار با منشا متفاوت بر میان 

 "هنگ شان"د. پیوندک کاشتارهای هسویی، شینکو در دو تاریخ مختلف بر درختان بارده پایه با نیاز سرمایی پایین گردی

پیوندک بر هر میان پایه پیوند سرشاخه شدند. محصول اواخر خرداد و اواسط شهریور برداشت شد.  081سرشاخه کاری شد. 

 .Li and Changتن در هکتار بودند  01.1و  05.0، 01.2کاشتارهای هسویی، شینکو و هنگ شان به ترتیب دارای عملکرد 

از دیگر کاربردهای سرشاخه کاری سیب استفاده از کاشتار حساس به سرمای بهاره به عنوان میان پایه و پیوند   (.(2011

سرشاخه ارقام متحمل به سرما بر آن تجربه شده است. بر اساس گزارش، یک باغدار ساکن آلبرتای کانادا، پس از یک آزمایش 

، اقدام به بررسی و یافتن راهکاری برای افزایش سطح تحمل ارقام سیب حساس به سرمای دشت کانادا با زمستان های ساله 8

درجه سانتیگراد در ادمونتون نمود. این دما در حومه شهر چندین درجه پایین تر  -11طوالنی و بسیار سخت با کمینه دمای 
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در مرحله شروع گلدهی تنها سپر دفاعی گل های سیب پوشش برف  بوده است. به طوری که، حتی در پایان زمستان و

سانتی متر برف، تراکم گلدهی باالی درختان عجیب بود، تنشی که فقط  18باقیمانده روی شاخه های گلده بود. با وجود بارش 

ل مالحظه ای از ارقام در زمستان های بسیار سخت اتفاق می افتد. علی رغم وقوع شرایط آب و هوایی شبه سیبری، تعداد قاب

میالدی، زمان تهیه این گزارش، میوه  0111حساس به سرما نه تنها زنده مانی داشتند بلکه با تراکم گلدهی باال ، تا خرداد ماه 

،  به رشد و 2و در مرز  3بندی خوبی داشتند. انتظار نمی رفت کاشتارهای تجاری سیب در منطقه پر تنش و سخت کد 

کاشتار، به غیر از  دو  23نوک سر شاخه های سالم بسیار مقاوم به سرمای انجماد شناخته شدند. در بین  فعالیت حیاتی با 

  Mains baccataسیب مقاوم به سرمای زمستان بر پایه بذری درختان  Red Melba, Jonagold  ،20کاشتار حساس 

 شرح زیر ارائه می شود: یک درخت پاکوتاه  با منشا سیبری است. فهرست ارقام مقاوم و حساس به
Akane, Ariel, Ashmede’s Kemal Discovery, Fameuse, Ginger Gold, Grushovka of Moscow, 

Honey crisp, Honeygold, Idared, Jerseymac, Liberty, Lobo, McIntosh (MacSpur), Novamac, 

Oberle, Paulared, Sandow, Splendour, Summerred, Vista Bella, and Wealthy.  

در کلکسیون ارقام تجاری سیب کمالشهر  Idared, McIntosh, Jonagold Wealthy ,کاشتار   1یادآوری می نماید 

وجود دارند.  نیکوالی در ادامه گزارش خود زنده مانی و باردهی این درختان را به یک رمز بی نظیر مرتیط می داند. او موفقیت 

ایگزینی درختان با کاشتار حساس به سرمای قبلی می داند. نتایج بسیاری از مطالعات نشان خود را مرهون سرشاخه کاری و ج

داده است که اندام های رویشی حساس به سرمای انجماد ریشه، بخش پایینی تنه، زاویه انشعاب شاخه ها با تنه میباشند. 

 (. Nikolai. 1994)بیشتر این اندام ها با استفاده از تکنیک سرشاخه کاری قابل حذف هستند 

 

عملکرد در درخت سطحعوامل موثر در   

نوع مدیریت باغ، موقعیت مکانی باغ، سن عواملی چون  سیب بسیار متعدد هستند.  عملکرد در درختموثر در میزان عوامل 

) کاشتار(، نوع پایه بذری یا رویشی، نوع پایه رویشی )پا کوتاه، میان پاکوتاه، پابلند(، نوع تربیت درختان  کاشتاردرختان، نوع 

محور مرکزی دوکی یا ، (Open center( تیپ های مختلف تنه کوتاه، متوسط، بلند و مخروطی واژگون )Vase) جامیشامل 

(Spindleیک ردیف ،)موثرعوامل  نتری مهم از برخیه، دو یا سه ردیفه، تغذیه، آبیاری (، نوع سیستم کاشت )رو سیمی، آزاد 

سیب دارای شناسنامه مدیریتی ویژه هستند باغ های بر شاخص عملکرد در واحد سطح به شمار می روند. هرچند هر یک از 

تربیت جدید، باغ های باغ های پایه رویشی با روش های شامل به زیرگروه های مختلف  راآن ها می توان به صورت کلی ولی 

 تقسیم نمود. ، باغ های مخروبهبا ترکیب های پیوندی و ارقام جدید، باغ های پایه بذری قدیمی با فرم تربیت جامی

 سیب هایبرای انواع باغ راهکار فنی

باغدار است. جدای از این که باغ سیب در کدام زیرگروه از باغ های  و درآمداین مجموعه، هدف اصلی افزایش عایدی در  

برشمرده در باال باشد. چنانچه باغدار به هر دلیل راضی به حذف درختان جوان، مسن یا میانسال خود بر هر نوع پایه نباشد، 

هی باردکمتر و با سرعت بیشتر به  بهترین و تنها راهکار ممکن استفاده از تکنیک سر شاخه کاری است. این راهکار با هزینه

هرچند در این روش، تعداد درخت در واحد سطح ثابت باقی می ماند ولی با جوانسازی درختان، بنیه درخت افزایش می رسد. 

جدید عملکرد در  کاشتارپیدا می کند. بکارگیری قابل مالحظه بهبود با حذف شاخه های کهنه و بیمار سالمت تاج  .می یابد

مراه با کیفیت سیب افزایش می یابد. امکان انتخاب ارقام با زمان رسیدن و رنگ و اندازه و طعم جدید ممکن می درخت ه

م می فراهدر باغ های جوان نیز  کاشتارشود. انتخاب کاشتارهای متحمل به سرمای بهاره، کم آب بر و خودسازگار برای تغییر 

 گردد. 

 )کاشتار(  کاشتارمدیریت باغ برای تغییر روش 

سرشاخه کاری بایستی طوری تنظیم شود که باغدار با ضریب اطمینان باال  به روش)کاشتار(  کاشتارمدیریت باغ برای تغییر 

مطمئن ترین روش برای شروع، اختصاص تعداد نماید.  ی آناقتصادابعاد  در باغ و درختان موجود کاشتاراقدام به تغییر 
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است. انتخاب تعداد درخت به تصمیم باغدار بستگی دارد که بسته به کاشتار زی و تغییر محدودی از درختان برای جوانسا

 کاشتارمتفاوت خواهد بود.  این شرایط هرگونه نگرانی باغدار از نظر بی اطالع بودن از خصوصیات میوه وضعیت باغ، وسعت باغ 

 از بین می برد.   جدید را از نظر زمان رسیدن، رنگ رویی، اندازه، شکل و مزه و طعم را

 محصوالت معتدلهسرشاخه کاری 

سیب، گالبی، به، زردآلو، گیالس، به صورت عام محصوالت پیوند سرشاخه در برنامه های میوه کاری امری بسیار رایج است. 

محصوالت خشک سرشاخه  بین عالوه بر این سرشاخه کاری روی زیتون رایج است.، گردو و بادام توصیه می شود. انگور، آلو

 مواجه شده است.کاری گردو در کشور بویژه در تویسرکان شهرجهانی گردو با استقبال خوب باغداران 

 اهداف سرشاخه کاری

 جدید از نظر زمان رسیدن، رنگ و اندازه میوه کاشتارحذف ارقام قدیمی بدون بازدهی اقتصادی با انتخاب  -0

 عملکرد زودباردهی و افزایش -2

 پربارده به قطب های تولیدو  ارقام جدید سازگار سریع وارد کردن -3

 جایگزینی ارقام با بازارپسندی و قدرت انبارمانی باال -1

 سرمای بهاره و وارد کردن ارقام متحمل دیرگل و پرمحصولحذف ارقام حساس  -8

 و جایگزینی با ارقام متحمل کاشتاربا توجه به شیوع بیماری لکه سیاه در سیب با تغییر  -1

 سرشاخه کاری موجب تنظیم رشد و هم شکلی درختان نا هم شکل و غیر یکنواخت در باغات مسن می گردد. -1

 باغ های کوچک غیر اقتصادی با ارقام بومی کم بازده قابل تبدیل به باغ با راندمان اقتصادی باال می شوند.-5

 ازی تاج برای سرشاخه کاری و افزایش عمر باغجلوگیری از زوال درختان با جوان س -1

عالئم بیماری غلظت ویروس های خطرناک و کاهش همراه با شدت باالی تابش آفتاب در کرج منجر به هرس سنگین  -01

)کشاورز و نیز قابل افزایش خواهد بود در فرایند سرشاخه کاری شد. به یان ترتیب بهداشت باغ همراه با عملکرد و عمر درخت 

 .(0311حاج نجاری. 

 اصالح اسکلت درختان-00

 های سیببه باغ تسریع و افزایش ضریب نفوذ کلون ها و ارقام برتر-02

 ی سرشاخه کاریچالش ها

در این گروه از ، پیوند سرشاخه در برخی محصوالت هسته دار پس از پیوندتیپ التکس به دلیل ترشحات شیرابه ای زیاد  -0

 . (0)شکل  از محصوالت مانند آلو، گیالس و زردآلو توصیه می شود تعدادیمحصوالت صرفا بر 
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باال به دلیل زمینه مناسب برای شیوع ت پیوند سر شاخه کاری در روزهای بارانی و شرایط رطوبت نسبی اانجام عملی -2

 مناسب نیست.روی درختان  بیماری های قارچی

از نظر قدرت رشد در سرشاخه کاری باید با در نظر گرفتن قدرت رشد میان پایه و با کسب اطالعات الزم  کاشتارانتخاب  -3

 انجام شود.پایه بذری 

، توصیه نمی شود. در این قدرت رشد ضعیفبا  کاشتار-ترکیب پیوندی پایه رویشی پاکوتاهبر سرشاخه کاری عملیات  -1

تاج  ،سرشاخه کاری درارقام با رشد ضعیف  با کاربردبا قدرت رشد باال استفاده شود زیرا در این شرایط  کاشتارشرایط خاص از 

 نخواهد شدتشکیل جدید در ابعاد دلخواه 

 

قبلی )میان پایه( در برخی ارقام هسته  کاشتاربر  ناسازگار از پیوندکدر آغاز فصل رشد ترشح شیرابه  -1شکل 

 دار

 

 در درختان میوه سرشاخه کاریپیوند زمان کلیات 

سال و با  در طول معیندوره زمانی یک عملیات به باغی بایستی در ، هر یک از در مدیریت باغ برای دستیابی به نتایج مطلوب

سال، گونه منطقه، شرایط آب و هوایی حسب سرشاخه زمان پیوند توجه به مراحل فیزیولوژیک رشد و نمودرختان انجام گیرد. 

جدید و هم زمان پیوند می تواند  کاشتاردر سر شاخه کاری هم زمان تهیه پیوندک  .وجود دارد زیادی تفاوتشروع گلدهی 

بهمن نیمه از  زردآلو و گیالسبرای مثال پیوند سر شاخه برای زیتون از نیمه فروردین تا اواسط اردیبهشت، برای متفاوت باشد. 

دوره های توصیه شده برای پیوند سر شاخه همه قبل از دوره گلدهی آن ها تعیین شده  .(2)جدول  باشدنیمه اسفند می تا 

 محصوالت صدق می کند. غالباست. شاخص اخیر برای 
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 برای سیب زمان پیوند سرشاخه کاری

نسبت درختان در بهار و که دوره سرما زودتر آغاز می شود مرتفع با دوره رویشی کوتاه  در مناطقیوند سرشاخه سیب پزمان 

اواسط بهمن  ، اززمستان در در اراضی پستپیوند  برداشت زمان مناسب است. متفاوت می شوندبیدار تر دیر به اراضی دشت

تا  08ها زیر خاک و یا در یخچال تا زمان سرشاخه کاری با افزایش دما به حدود  کپیوندمی باشد. ماه به بعد تا اواخر اسفند 

عملیات پیوند الزاما بایستی قبل از بیدار شدن درختان و پیش از مرحله شروع گلدهی نگهداری می شوند.  ادرتیگندرجه سا 05

پیوند به خودی عملیات هرچند مناطق کوهستانی باشد  در چنانچه محل احداث باغ در ارتفاعات باال. درختان به پایان برسد

مرحله فنولوژیک شاخص مرحله خواب و قبل از گلدهی بهترین معیار برای می افتد ولی از نظر به عقب خود از نظر تقویمی 

 که دارایدرختانی سنین مختلف به ویژه  بادرختان پیوندی سیب در سرشاخه پیوند  تنظیم برنامه سرشاخه کاری می باشند.

ن سیب پیوندی بر پایه های درختا برایپاسخ می دهد. این نوع پیوند  به خوبی ساختمان ریشه ای کامل و شکل گرفته هستند

پایه های پاکوتاه  ولی انجام این پیوند در درختان پیوندی سیب بررویشی پررشد و میان پاکوتاه مناسب است پایه های بذری و 

عامل بازدارنده رشد حکم تاج درختان  کنترل شدید رشد رویشیپایه های رویشی پاکوتاه کننده به دلیل . توصیه نمی شود

بهمن  اواسطاز سرشاخه کاری سیب برداشت پیوندک جهت دوره زمانی مناسب برای سرشاخه به شمار می روند.  های پیوندک

قبل از ماه و به عبارتی تا و فروردین  اسفند خرواا اعملیات پیوند بسته به منطقه از اواخر بهمن ت زمان تاماه شروع می شود و 

معرفی شده و پیش از آغاز گلدهی به اتمام می رسد. از دیدگاه فیزیولوژی رشد در دامنه زمانی  خواب درختانیافتن پایان 

شیره به دلیل فراوانی در این حالت رطوبتی قرار دارند. در حالت مناسب مکش  سیب اندرختسرشاخه پیوند برای انجام 

 .(2 دولج) از چوب جدا می شود آسانیبه درخت پوست گیاهی در بافت های گیاهی، 

 زمان بهینه هرس خشک برای دانه دارها

در مواردی که درختان رشد رویشی خوبی داشته باشند و وسعت باغ زیاد باشد خشک بویژه هرس بهینه برای زمان شروع 

در اراضی مرتفع برای جلوگیری از خسارت سرمای انجماد عملیات هرس تا اواسط اسفند  .است و دی ماه به بعد آذرماهخر ااو

 به تعویق انداخته می شود.

 سرشاخه پیوند اجزای تشکیل دهنده درخت پس از 

می  قبلی کاشتارروی تنه یا یکی از شاخه های جانبی )پیوندک( جدید کاشتار اقدام به پیوند ، در برنامه سرشاخه کاری سیب

 سیب و سایر نهال های پیوندی درخت ،در پایان سرشاخه کاری ،است. در حقیقتبوده شود که خود بر پایه بذری پیوند شده 

  د.ناز سه ژنوم مختلف تشکیل می شو

 خود ابقا می شود.قبلی جایگاه کماکان در  یا رویشی پایه بذری -0

 می شود. تغییر داده پس از سرشاخه کاری به میان پایه  قبلی کاشتارجایگاه -2

 جدید را به خود اختصاص می دهد. کاشتارجایگاه مورد استفادهپبوندک  پس از سرشاخه کاری -3

اشاره خواهد  "میان پایه"بر  کاشتاربا احتساب سه ژنوم مختلف تشکیل دهنده درخت، در متن این نشریه همواره به پیوند 

 شد.
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 موثری داشته باشد.نقش می تواند میان پایه در آینده درختان سرشاخه کاری شده نوع  بعدی خواهیم دید که در مباحث

 گروه بندی انواع پیوند

 ، پیوندها به سه گروه تقسیم می شوند:و کمانی  پلبه استثنای برخی از انواع پیوند مانند پیوند 

 پیوند قلمه-3پیوند چشمی  -2پیوند تماسی -0

پیوند سرشاخه بدون جدا شدن از درخت مادری  مادری جدا می شود. پیوندک از گیاهپس از گیرایی پیوند،  :پیوند تماسی-0

کاشتار جدید روی درخت میان پایه پیوند می شود. پس از شروع فعالیت حیاتی از آن جدا می شود. برای درختچه ها  و 

 گیاهان زینتی کاربرد بیشتری دارد. 

شکافته می شود و با بلند کردن پوست،  Tشناخته می شود، پوست پایه به صورت T: به صورت عمومی پیوند میپیوند چش -2

مادری می  کاشتارمتشکل از یک جوانه، پوست و بخشی از چوب   پیوندک ،پیوند چشمیپیوندک در آن قرار داده می شود. در 

 باشد.

تشکیل شده است که در  جوانه تا چندیک مادری حامل  کاشتارپیوندک از یک قطعه از شاخه : یا سرشاخه اسکنهپیوند -3 

 نامیده می شود که به طور معمول در زمان خواب درخت مادری برداشت می شود. Marzaزبان ایتالیایی 

 می باشند. کیک پایه و پیوندک نیز از هم قابل تفبافت  شدنپیوند از نظر سطح خشبی انواع  ،عالوه بر این

   .: وقتی پیوندک و پایه هیچ یک خشبی نشده اندعلفی

 شده باشد. شبی خ: وقتی پیوندک بر خالف پایه نیمه خشبی

  .(Baldini. 1986) خشبی شده اندهر دو پیوندک و پایه  : زمانی کهخشبی

 انواع پیوند سرشاخه 

نوع پیوند مختلف به صورت تصویری و توصیفی  اشاره شده است که غالب آن ها در پیوند سرشاخه قابل  01در این نشریه به 

)قطری، انتهایی( شکافی تاجی در انواع سیب بیشتر به روش در سرشاخه پیوند (. 00و  01)شکل های بهره برداری می باشند 

  در مناطق مختلف دنیا به کار می روند. با اهداف مختلف  تاجیپیوند  گوناگونواع انامروزه، . است رایجو شکافی زیر پوستی 

 (,Diametric grafting A spacco diametrale) قطری یشکافاسکنه از نوع پیوند 

به دلیل نامطلوب بودن حذف می  ،پیوند سرشاخه برای درختانی استفاده می شود که کل تاج یکی از انواع قطری یپیوند شکاف

قطری  شکافایجاد یک اقدام به  توسط اره، پس از قطع تنه درختباقی گذاشته می شود.  قبلی کاشتاردرخت تنه شود و فقط 

قاعده مثلثی . می شودتقسیم مساوی به دو قسمت می شود به طوری که تنه  به عمق چند سانتی متر تنهمقطع سطح در 

در مواردی که  می شوند.داده  جایدر شکاف پیوندک ها  به کمک گوهسانتی متر  21تا  08یی به طول شکل پیوندک ها

شکاف ایجاد شده همان در را جدید  کاشتاراز سرشاخه  3تا  2می توان با افزایش تعداد پیوندک، سطح مقطع تنه بزرگ است 
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. در صورت کار روی درختان مسن با قاعده در پایین قلمه دارند در این شرایط، دو پیوندک بیرونی نیاز به دو برش بیداد. قرار 

 . (2)شکل  قطر زیاد امکان کاربرد یک سرشاخه در بخش میانی نیز وجود دارد

  

 
 در درختان میوه قطریشکافی  اسکنه نمونه های پیوند - 3شکل 

 

قیچی کوتاه و بلند، اره باغبانی برای شاخه های قطور، گوه، استفاده از چاقو با تیغ تیز در اندازه های مختلف برای ابزار الزم: 

چسب پیوند یا برش راحت و سریع قاعده پیوندک و پوست میان پایه، چاقوی سر کج پیوند، نوار چسب پیوند، نخ پیوند، بند، 

 خمیر پیوند.

 

 

A B 

C 
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 یا زیرپوستی پیوند تاجی

و  می شود ایجادمیان پایه شکاف شاخه پوست در  طفقکه در آن از پیوند شکافی است  ویژهیک نوع  زیرپوستی یا تاجی پیوند

سال می توان  11تا  31بویژه در درختان باالی تنه یا بازوها در فرم جامی قطر  با افزایش. چوب دست نخورده باقی می ماند

ها از بخش باالیی تاج به طرف پایین در شاخه با افزایش قطر  تربیت محور مرکزی نیز تعداد پیوندک را افزایش داد. در فرم

بقیه را  را انتخاب وپیوندها با شروع فصل رشد بهترین د. قابل افزایش خواهد بوقبلی( تعداد پیوند  کاشتارمیان پایه )حول تنه 

 .(2)شکل  کردحذف 
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بر شاخه های نوع اول )زیرپوستی(  تاجیپیوند استفاده از با درختان با فرم تربیت جامی سرشاخه کاری  -9شکل 

(A،) نوع  شاخه های( دوم با دو طول متفاوتB, C و ) روی شاخه های متعدد  سومنوع(D که در آن ساختار )

 به طور کامل حفظ می شوند.درختان اسکلت 

 Universitaria Editrice Bologna                                        Cooperativa Libreria (.Baldini E. 1986 )Arboricoltura Genraleتصویر: برگرفته از کتاب

 سرشاخه کاری پیوند فنون 

 فرم تربیت درخت دو با قطر تنه و بازوها در  پیوندک نسبت قطر و تعداد

به همین شکل نسبت  قطر بازوها در فرم تربیت جامی متفاوت است. قطر پیوندک با قطر تنه و نیز نسبت بهو نسبت تعداد 

قطر بین  می توان گفت اسپیندل )محور مرکزی( متفاوت می باشد.در فرم فرم تربیت به تعداد و قطر پیوندک شاخه ها بسته 

 نسبت مستقیم وجود دارددر فرم تربیت جامی  نوع اول یا دوم(شاخه های ها )/بازوقطر قطر تنه یا  انتخابی و /هایپیوندک

در فرم تربیت با افزایش قطر تنه و بازوها امکان افزایش تدریجی پیوندک وجود خواهد داشت.  به عبارت ساده تر. (3)شکل 

قبلی( و  کاشتار)میان پایه اسپیندل یا محور مرکزی نیز همین نسبت بین قطر شاخه های جانبی توزیع شده در اطراف تنه 

  وجود دارد.دک قطر و تعداد پیون

جوانه و قطر پیوندک  1تا  2سانتی متر حامل  08تا  01حدود  پیوندک طولبه طور کلی : سرشاخه طول و قطر پیوندک 

 در نظر گرفته می شود.میلی متر  08تا  8حدود 

 به روش تاجی یا زیرپوستی مراحل انجام پیوند سرشاخه

 آن ها طی چند مرحله ساده صورت می گیرد که در صورت انجام پیوند در دوره زمانی مناسب گیرایی انجام پیوند سرشاخه

 بسیار باالست و پیوندک ها به خوبی رشد می کنند.

تهیه می شود. مواد گیاهی پیوندک بایستی در زمان خواب گیاه مادری  (جدید کاشتارپیوندک )در اولین گام موادگیاهی  -0

پس از برداشت از جدید  کاشتارمواد گیاهی  ضرورت داردحدود یک هفته قبل از انجام پیوند تهیه شوند. جدید،  کاشتار

حسب تعداد افراد پیوند زن و حجم روزانه سپس، . سردخانه یا یخچال نگهداری شوندمانند  محل سرد یک مادری در  نگیاها

پیوندک ها در اندازه، قطر و تعداد جوانه مناسب آماده می شوند. بخش پایینی  کار به تعداد مناسب به محل باغ منتقل شوند.

 می شود. ش داده پیوند به صورت اریب )شبیه نوک قلم درشت( بر

می شوند. آماده تنه یا بازوها با یک برش قاطع در مقطع مورد نظر قبلی(  کاشتار)میان پایه  در پیوند تاجی زیرپوستی -2

تا الیه زاینده ایجاد می شود. هر برش پوست پیرامون سطح مقطع، در در  بیشتر بسته به قطر شاخه و یا بازو یا دو شکافتعداد 

می شود. طول شکاف های روی پوست باید به  محل استقرار یک پیوندک است. در شاخه های کم قطر یک تا دو پیوندک زده

به شاخه های جانی میان پایه انتهایی شکافی و یا تنه شکافی قطری اسکنه نوع پیوند در  اندازه نوک برش داده پیوندک باشد.

می  از وسط به دو نیم شکافتهیا شاخه  بازواستوانه مرکزی تنه،  ب، چوو قرار دادن سرشاخه )پیوندک( پوست برش دادنجای 

 .دنشو
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بلند نیاز به یک چاقو یا اسپاتول برای  ایجاد شده میان پایه، در شکافپوست  الیپیوندک یز تنوک  برای وارد کردنحال  -3

بافت محل بایستی دقت شود تا   وجود دارد. پیوندک سرشاخهبرای استقرار انتهای  ایجاد فضای الزمکردن دو لبه پوست و 

انتقال  . این تماس شرایط را برایمیان پایه باشد الیه زایندهدر تماس با بافت کامل  به صورتپوست برداری شده پیوندک 

 .می نمایدشیره پرورده از میان پایه به پیوند و تبادالت بعدی فراهم 

ر صورت نیاز. در مورد د بسته می شود. به صورت جزمپس از آن، با استفاده از نوار چسب پیوند دور تا دور محل پیوند  -1

با چسب زخم یا خمیر سانتی متر می توان از نخ پیوند نیز استفاده کرد. پوشاندن محل زخم پیوند  2شاخه های قطور و باالی 

، پوشش دادن سطح برش و عالوه بر این می کند.حفظ  زمستانرا از تنش سرمای پایه و پیوند بافت های مجروح پیوند، 

می گردد و همچنین از بیمار شدن درختان سرشاخه کاری این فصل در آب پیوندک بر اثر بادهای سرد تالف مانع ا شکاف ها

ه قاعدصل اف و حدتنه و بازوهای میان پایه برش  مقطعتمام  ،در شرایط بهینهجلوگیری می نماید. شده از آلودگی های قارچی 

چسب زخم و یا در استفاده از سطوح برش داده شده با  در مجموع، پوشاندن د.ش داده می شوپیوندک را با خمیر پوش دو

اتالف رطوبت پیوندک بر اثر وزش بادهای ، سرمای یخبندانمحافظ خوبی برای جلوگیری از تنش  ،خمیر پیوندصورت وجود از 

وند، سالمت تاثیر مستقیم بر عوامل حیاتی نهایی و اثر بخشی سرشاخه کاری همچون گیرایی پی حمله آفات و بیمارگرهاسرد، 

 .و بنیه درختان و تیز افزایش طول عمر باغ دارد

اب صحیح زمان پیوند و دقت در زدن برش های کامال مساوی روی خمیزان موفقیت در گیرایی پیوندک ها بستگی به انت -8

 پیوندک و میان پایه دارد. 

 (Crown grfting; A corona o sottocortecciaپیوند تاجی یا زیرپوستی )

 قطری، افیکش هاینسبت به پیونددرختان بالغ در فاز باردهی سرشاخه کاری بازوها و شاخه های برای  پیوند تاجی زیرپوستی

در مجموع، پیوندهای شکافی بسته به سن درخت برای جایگزینی کامل تاج مناسب تر است. مثلثی شکافی انتهایی و شکافی 

پیوندک ها از محل تنه با حذف کامل بازوها مناسب می باشند. علی رغم این همواره موارد استثنایی وجود خواهند داشت. 

تا زمان استفاده در یخچال یا  شوند وبایستی دارای جوانه های در حال خواب باشند. لذا باید پیوندک ها در زمستان برداشت 

آن به شکل  هبا جوانه های قوی باشد و قاعد سانتیمتر و 08. طبق معمول طول قلمه پیوندک حدود شوندسردخانه نگهداری 

برش داده شود. در میان پایه که سربرداری شده است، پوست شاخه را در محل سطح مقطع برش به کمک چاقو  بلند  1عدد 

 .(1)شکل  شکل قلمه پیوندک را در آن قرار می دهیم 1کرده و نوک تیز 
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 ل محل برشمکا سدر محل شکاف پوست با تما و استقرار قلمه پیوندک زیرپوستییا  تاجیپیوند -5شکل 

 در فرم تربیت محورمرکزی )اسپیندل(پیوند سرشاخه شرح کامل 

بر اساس فرم تربیت محور مرکزی و شاخه ها حول تنه در فواصل مشخص توزیع می شوند. قطر شاخه ها از پایین به باالی  

برای پیوند سرشاخه انتخاب  1تا  8تاج کاهش پیدا می کنند. در این شرایط بسته به سن درخت بایستی تعدادی شاخه بین 

در صورت انتخاب ی جانی انتخابی بسته به نوع پیوند انتخابی نوع پیوند مناسب برای آن انتخاب می شود. . شاخه هاشوند.

می شوند. انتهای شاخه بریده  قطعبا قیچی یا اره   (محور مرکزیتنه )سانتی متری  08تا  01 پیوند اسکنه شاخه های جانبیاز

به صورت عمود بر سرشاخه پیوند اسکنه می شوند. برش شاخه بایستی  2تا  0به دو نیم شکافته می شود و بسته به قطر شاخه 

پس از قطع شاخه  )زیرپوستی(، پیوند تاجی انتخابدر صورت انجام شود.  شاخه با پرهیز کامل از پوست دادنو طول شاخه 

ب نبیند. اندازه طول طوری شکاف داده می شود که چوب استوانه مرکزی آسیشاخه از دو طرف پوست جانبی از نزدیکی تنه، 

شرایط  پوست، شکاف طرف دوبا جدا کردن لبه های پوست از برش بایستی هماهنک با اندازه نوک پیوندک سرشاخه باشد. 

ک ها پیوندفقط از یک طرف برش داده می شود.  ی سرشاخهبخش پایینی پیوندک هافراهم می شود.  کبرای قرار دادن پیوند

کزی( قرار رپیوندک بین پوست و چوب )استوانه م، میان پایههای جانبی شاخه  هر یک از طرفیندر ایجاد شده  های شکاف در

بین سرشاخه کامل تماس برای ایجاد . د به طوری که محل برش پیوندک کامال داخل شکاف پوست قرار گیردنداده می شو

طح پیوندک و میان پایه توسط نوار نایلونی پیوند س .باید با نخ پیوند به صورت جزم به هم بسته شوند ، این دوپیوندک و شاخه

 بر قرار شود و سطوح برش داده شده به خوبیکه تماس کامل بین آن ها  باید طوری به خوبی و با استحکام بسته شوند

تری سانتی م 051تا  081ارتفاع حدود محور مرکزی در د. ندر معرض هوا قرار نگیربه هیچ عنوان  شوند به طوری کهپوشانده 

قطع می شود. در این فرم تربیت، در ابتدا با زدن دو پیوند شکافی تاجی زیرپوستی در محل سربرداری تنه شروع می شود. در 

فصل رویشی بعد اقدام به حذف پیوندک ضعیف تر و رها کردن پیوند پررشد تر به عنوان محور مرکزی جدید خواهد شد. به 

 محور مرکزیجدید از محور مرکزی به  کاشتارکاری شده با جایگزین کردن  این ترتیب فرم تربیت درخت سیب سرشاخه

  تغییر یافته تبدیل خواهد شد.
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 در دست سرشاخه کاریسیب در باغ  گرده زا کاشتار

گرده زا با اهداف جلوگیری از ریزش بیش از حد گل و میوه، میوه بندی  کاشتارسیب و نیاز به گونه به دلیل خودناسازگار بودن 

هرچند در باغ های سیستم های گرده زا ضرورت دارد.  کاشتارمناسب، بهبود اندازه و رنگ میوه و بویژه عملکرد باال استفاده از 

روش قابل توصیه است و به یکی از  مختلفی برای توزیع گرده زا توصیه شده است، در مورد درختان در دست شاخه کاری دو

 می توان عمل کرد. این دو طریق 

 : توزیع درختان گرده زا استانداردروش الف( 

یک  ،سر شاخه کاریدر دست ردیف از درختان  01در هر گرده زا،  کاشتارقبل از شروع سرشاخه کاری با تهیه پیوندک از 

 نمود. گرده زا سرشاخه کاری کاشتاررا با ردیف 

  :در فرم تربیت اسپیندل )محور مرکزی( توزیع درختان گرده زا اختصاصیروش ب( 

قبلی در درختان در دست شاخه کاری می  کاشتاراقدام به رها کردن یک شاخه از ، گرده زای سیب کاشتارتوزیع  در روش دوم

تا  3جدید جایگزینی صورت می گیرد، صرفا در بین هر  کاشتاردر حالی که همه شاخه های درخت با استفاده از پیوندک شود. 

رها می شود. به عنوان گرده زا  قبلی کاشتارهمان یک شاخه بدون پیوند زدن از درخت مجاور هم، در یک درخت فقط  8

حل طبیعتا با استفاده از پیوندک جدید برای محور مرکزی جایگزین محل باالی شاخه جانبی گرده زا قطع می شود و در م

 قطع دو پیوندک شکافی مشابه شاخه های جانبی انجام می شود.

 (Triangleمثلثی )انتهایی پیوند 

طول از شاخه های یکساله استفاده می شود. . پیوندک کرداز این پیوند مثلثی استفاده  می توانسیب برای پیوند سرشاخه 

دو وجهی زاویه دار برش  می شود. قاعده پیوندک به صورت تنظیمجوانه  3تا  2ی اسانتی متر، دار 08تا  01حدود پیوندک 

شاخه سربرداری شده میان پایه، یک شکاف کوچک مثلثی مشابه و هم اندازه پیوندک ایجاد می تنه یا روی  داده می شود.

 . (8)شکل  می گرددتثبیت با نوار پیوند، چسب پیوند و نخ پیوند روی میان پایه شود. 

 شرایط گیرایی پیوند

 اولین شرط گیرایی پیوند است. مشکل ناسازگاری بیشتر در برخی ارقام هسته داروجود تجانس یا سازگاری بین پیوندک 

ناسازگاری نشان داد ولی هر دو  "پرزیدنت"( ویکتوریا بر میان پایه کاشتارگزارش شده است. در حالی که گونه آلو کاشتار )

میان پایه متاثر از عوامل آب و   .(Baldini. 1986) گیرایی کامل وجود داشت Dن به صورت انفرادی بر پایه میروباالکاشتار 

با رعایت همه این اصول مهارت پیوندزن برای گیرایی هوایی بویژه دما، رطوبت نسبی و زمان مناسب برای انجام پیوند است. 

دک و میان پایه باید محکم و جزم در تماس عالوه بر این بایستی قطبیت پیوندک رعایت شود و پیونپیوند حائز اهمیت است. 

باشند. برای حفظ سالمت گیاهان ابزار پیوند باید تمیز و لبه کارد به خوبی تیز باشند تا سطح برش صاف و کامل باشد.  بازوی 

در بین  میان پایه هم می تواند به صورت کامل از وسط به دو نیم و یا به صورت کوتاه شکاف داده شود. قلمه/های گوه شکل

جدید و  کاشتاربراساس نوع پیوند، ابتدا باید میان پایه و پیوندک را به شکل صحیح برید. دو نژادگان ) شکاف قرار می گیرند.

 قبلی( باید به صورت جزم بر هم منطبق شوند، با نوار چسب پیوند به خوبی بسته و ترجیحا با خمیر پوشانده شوند.  کاشتار
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 مثلثی انتهایی از نوع پیوند -1شکل 

 

از عملیات پیوند، با  پسماه  3تا  2جدید، حدود  رویشیفصل با شروع سال بعد، نکات مدیریتی در آغاز فصل رویشی 

به ذین های تولید شده در سال اول، تمام گل آنوار چسب می شود. اقدام به کندن قطر پیوندک تورم جوانه ها و افزایش  شروع

. به این ترتیب قدرت رشد رویشی (1)شکل  شوندمی حذف یری از میوه بندی و با هدف حفظ انرژی پیوندک منظور جلوگ

 ایش یافته و شاخه بندی جدید با سرعت بیشتری تشکیل می شود.زپیوندک اف

 

 انواع پیوند تاجی

 

A B 



- 16 - 
 

 سرشاخهدر پیوند  گلدهی پیوندک سیب در اولین فصل رویشی و لزوم حذف گل ها -1شکل

 

 ،(C) نیمانیم زبانه ایپیوند ،(B) انتهاییپیوند شکافی ،(Aانواع پیوند تاجی: پیوند شکافی قطری ) -1شکل 

 (E) زینیپیوند  (،Dی )زینپیوند 
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 Universitaria Editrice Bologna            Cooperativa Libreria (.Baldini E. 1986 )Arboricoltura Genraleتصویر: برگرفته از کتاب

 

 ،(H) مثلثیپیوند ، (G) جانبیپیوند شکافی ، (Fی )پاشنه اانواع پیوند تاجی: پیوند  -.شکل 

 (M) تاجیپیوند ، (L) پیوند کالرینو (،Iی )قلمپیوند 

 Universitaria Editrice Bologna                            Cooperativa Libreria (.Baldini E. 1986 )Arboricoltura Genraleتصویر: برگرفته از کتاب
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 دیگر انواع پیوند

 مایورکیناپیوند 

که از این نظر شبیه پیوند چشمی است. از سویی پیوندک با دارا بودن بخشی از  استوانه جحامل یک  وپیوندک کوچک اندازه 

ایجاد شده روی  حفره پیوندک بایستی هم اندازه و هم شکل با (. D-1)شکل ددار مادری با پیوند چیپ شباهت کاشتارچوب 

بین پیوند چشمی و سر  پیوند هیبریدنوع یک ( 1شکل )مایورکینای ساده در مقایسه با  ی دوبلهمایورکیناد. باش میان پایه

قابلیت  می باشدحفره روی میان پایه الیی ادر باضافی  دارای یک دندانه ی دوبلهپیوند مایورکیناکه به عنوان  شاخه است

قبلی( قرار داده می  کاشتارهم شکل ایجاد شده در تنه یا بازوی میان پایه )در یک حفره  .استفاده برای سرشاخه کاری را دارد

 شود. ظرافت کار در تهیه پیوندک و آماده سازی میان پایه، در انجام برش های هم اندازه و هم شکل در پیوندک و حفره میان

 می باشد. پایه

 

 

(، پایان کار b(، آماده سازی میان پایه )aجدید ) کاشتار: برداشت پیوندک از مایورکینای سادهپیوند  -3شکل 

 (cپیوند زنی )
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 درختان میوهبه تفکیک نوع پیوند مطلوب  تهیه پیوندک، پیوند و زمان مناسب

 

درختان میوهبه تفکیک نوع پیوند مطلوب  پیوند و تهیه پیوندک، زمان مناسب -3جدول   

 نوع پیوند ماه گونه

 اواسط بهمن تا  سیب، به، گالبی

قبل از پایان 

 دوره خواب

  تاجی،   یقطری، شکافی دوبله، مثلثشکافی زیرپوستی، شکافی 

زردآلو، آلو،  ،گالبیسیب، 

ط گیالس، هلو، خرمالو، شاه بلو  
 شکافی دوبله ، شکافی دوبله،قطریشکافی، شکافی  اسفند -بهمن

و، آل ،گیالسبه،گالبی،  سیب،

لو خرماهلو، گردو، انجیر، زیتون،   

 

 -اسفند

 اردیبهشت

 حلقوی، شکافی زیرپوستی، شکافی انتهایی، شکافی دوبله، 

  (بادینگ چیپ)روسی ، )تی( ، چشمیمثلثی، تاجی

هلوسیب،   
 اردیبهشت

 حلقوی،، شکافی دوبله، قطریشکافی زیرپوستی، شکافی 

  روسی )چیپ(چشمی)تی(،   ،تاجیشکافی، مثلثی، 

گردو، بادام، انجیر، زیتون، 

، مرکباتخرمالو  

-اردیبهشت

 خرداد

 حلقوی، شکافی،، شکافی دوبله، قطریشکافی زیرپوستی، شکافی 

  مثلثی، تاجی

، گردو، شاه بلوط، زردآلو، هلو

 خرمالو 

تیر-خرداد   (بادینگ روسی )چیپحلقوی، چشمی،  ،قطریشکافی  

هلو، بادامزردآلو،    (بادینگ چیپ)روسی حلقوی،  ، سپری،، تاجیقطریشکافی  تیر 

وگردو، شاه بلوط، آلو، مزردآلو،  مرداد-تیر  حلقوی،  ،دوبله، تماسی سپری سپری،وصله ای،  شکافی دوبله، 

    (بادینگ روسی )چیپ

به، گیالس، سیب، گالبی، 

، زردآلو، آلو، هلو، گردو، بادام، مو

  خرمالو، مرکبات

، وصله ای، سپری، سپری دوبله، تماسی ساده انگلیسی،شکافی  شهریور-مرداد

 مایورکینا وصله ای ،(بادینگ حلقوی، روسی )چیپ
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 انواع پیوندگروه بندی عمومی 

 یه طور کلی انواع بسیار متنوع پیوند به دو گروه عمده قابل تفکیک می باشند:

 مانند انجام این پیوندهای آسان تر است: پیوندی چشمی، وصله ای، سپری پیوند جوانه

 مانند زبانه و زینی که پیوند آن ها دقت و زمان بیشتری طلب می کند و کمی مشکل تر است. پیوند اسکنه یا شکافی

 پیوندک کیفی ویژگی های

( گرفته شود. لذا شاخه باید خشبی، پر رشد ولی نه بیش از پیوندک ها باید از شاخه های یکساله حامل جوانه های برگی )مخروطی شکل

حد قوی و ترجیحا از بخش رو به آفتاب تاج برداشت شود. به هیچ وجه اقدام به تهیه پیوندک از نرک ها، شاخه های پیر چند ساله و یا 

ل اول باید حتما رشد رویشی داشته باشند شاخه های حامل جوانه های گل استفاده نشود. زیرا در روش سرشاخه کاری، پیوندک ها در سا

و نباید به گل بروند یا تشکیل میوه دهند. جوانه های گل درشت و گرد هستند، جوانه های برگی کوچکتر، باریک تر و نوک تیز هستند. 

اکتریایی و شانکر برداشت جوانه های مرکب نسبتا گرد هستند. پیوندک ها بایستی از شاخه های کامال سالم و بری از بیمارهای قارچی، ب

شوند. شاخه ها باید فقاد هرگونه جراحت، آسیب دیدگی مکانیکی و یا خسارت از تگرگ باشند. شاخه یکساله برداشت شده به عنوان یک 

بخش  سانتی متر که از قاعده قطع شده است لذا باید فقط 11قطعه پیوندک قابل استفاده خواهد بود.  برای مثال در یک شاخه به طول 

سانتی متر از دو طرف قطع و دور  01میانی آن استفاده شود. به این صورت که بخش انتهایی و پایینی شاخه برداشت شده به اندازه 

سانتی متر برای تهیه پیوندک مورد بهره برداری قرار می گیرد. این دو بخش به این دلیل  11ریخته می شود. مقدار باقی مانده به طول 

که بخش نوک شاخه خوب چوبی نشده است و. بخش پایینی دارای جوانه هایی هستند که مانند جوانه های بخش میانی، قطع می شوند 

 به سرعت قادر به جوانه زنی نیستند. 

 نگهداری پیوندک روش 

سانتی متر در محل باغ، مواد گیاهی برداشت شده در حفره قرار داده می شوند و روی  28تا  21: ایجاد یک حفره به عمق روش سنتی

 ه می شود.پوشاندآن ها جهت پرهیز از خشک شدن پیوند و یا یخ زدگی با ماسه مرطوب 

یسه های پالستیکی، حتما و اکیدا، سیاه رنگ قرار : پیوندک ها در پارچه مرطوب قرار گیرند و سپس بسته های پیوندک در کروش مدرن

وند. در بسته نایلونی محکم بسته شود، بسته ها لیبل گذاری ش کاشتاربا نام استفاده می شود بسته ها  کاشتارداده شوند. اگر از تعداد چند 

 گراد قرار داده شوند درجه سانتی 2تا  0به صورت ایستاده و با جوانه های رو به باال در یخچال در دمای بهینه 

  پیوندمناسب زمان 

شرایط در  درجه سانتیگراد با مشکل مواجه می شود. 32به طور کلی میزان گیرایی پیوند هم در دماهای بسیار پایین و هم در دمای باالی 

نوع منطقه احداث باغ، گونه گیاهی و  زمان پیوند بسته به بستهدرجه سانتیگراد می توان پیوند زد ولی  25تا  08 دماییدر دامنه نوعی 

 بهترین نوع پیوند برای سرشاخه کاری انواع مختلف اسکنه می باشد. .متفاوت است پیوند

برای سیب از نیمه بهمن تا اواخر برداشت پیوندک در فصل زمستان طی دوره خواب درختان صورت می گیرد.  :زمان تهیه پیوندک -0

 ع تاقبل از پایان دوره خواب می توان اقدام به پیوند کرد.اسفند و در مناطق سردسیری مرتف
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: در مناطق سردسیری و مرتفع می توانند پیوندک های برداشت شده در اسفند ماه برداشت و تا اواخر فروردین، نگهداری پیوندک -2

 اواخر دوره خواب و قبل از بیدار شدن درخت( سرشاخه کاری کنند.

 روزهای آفتابی، غیربارانی و بدون رطوبت نسبی باال و غیریخبندان تهیه شوند. تهیه پیوندک بهتر است در -3

 در مجموع زمان ایده آل تهیه پیوندک بستگی به شرایط آب و هوایی سال و منطقه دارد. -1

 ل استفاده هستند.اواسط اردیبهشت قاب-پیوندک های برداشت شده در بهمن ماه تا آخر اسفند و در مناطق مرتفع تا اواخر فروردین -8

جوانه تهیه می شود. ضمن این که طول و قطر پیوندک با نوع پیوند اسکنه و  3تا  2سانتی متر حامل  08تا  02- 01پیوندک به طول  -1

 یا افزایش قطر تنه، بازو یا شاخه انتخابی پایه می تواند افزایش یابد. 

ت بیماری های قارچی محل برش روی پیوندک توسط ایتوصیه می شود برای جلوگیری از خشکیدگی پیوندک ها و جلوگیری از سر -1

 .چسب زخم با پایه سولفات مس آغشته شود

 پیوند اسکنه

شاخه یا تنه پایه  شکاف روی پایه: دادن شکاف یک عنصر اساسی برای گیرایی پیوند است. از نظر کیفیت شکاف فقط باید به پوست -0

 محدود شود

 شکاف ایجاد شده روی پایه بایستی با شکل و اندازه پیوندک، هماهنگ باشد. -2

 شکاف ایجاد شده روی پایه باید دقیقا منطبق با پیوندک باشد. 3 -3

 ه انجام داد.در صورتی که سن درخت پایه جوان باشد یا پیوند روی شاخه های کوچک انجام شود، می تواند پیوند جوان -1

 دو لبه پوست پایه توسط نخ پیوند باهم روی پیوندک به خوبی منطبق شوند. -8

 بخش انتهایی پایه و پیوندک با چسب زخم یا خمیر تثبیت شوند.  -1

برخی برای احتیاط شاخه سرکاری شده را با یک پوشش دوبله نایلون پالستیکی و یک پاکت کاغذی می پوشانند. سپس برای  -1

 گیری از ایجاد محیط مرطوب چک می کنند.جلو

 پس از این در انتظار نتیجه کار بود. عالمت واضح گیرایی شروع رشد جوانه ها رویی پیوندک است.-5

در خرداد ماه، درختان سرشاخه کاری شده باید فوری و به سرعت سمپاشی شوند و گرنه جوانه تازه رسته  در صورت شیوع آفت شته -1

 خواهد دید.پیوندک آسیب 

: بهترین کار برای افزایش پیرایی پیوند استفاده از خمیر و نخ پیوند است. خمیر سطوح زخمی برش داده شده در معرض هوا را 0توضیح 

به صورت کامل می پوشاند، از هدررفت شیره گیاه جلوگیری می کند و با شروع فعالیت رویشی و افزایش حجم بافت در محل پیوند 

است. در صورت نبود خمیر پیوند از نوار نایلونی عایق کننده پیوند استفاده شود. البته در صورتی که شکاف ر.ی پایه خوب انعطاف پذیر 

داده شود می توان بدون خمیر و بانئار نایلونی نیز نتایج خوبی به دست آورد. هرچقدر تناسب فرم و اندازه پایه پیوندک دقیق تر باشد 

 شتر می شود. احتمال گیرایی پیوند بی
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پایه انتخابی باید مقاوم و الزم باشد. پایه نباید به بیماری های قارچی مانند پوسیدگی طوقه باشد. در صورت خسارت تنه به  :2توضیح 

 آفات چوبخوار، محل آسیب دیده پانسمان شود.
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