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چکیده
گیاهان یکساله و زراعی به طور عادی توسط بذر تکثیر می شوند ،اما بیشتر گونه های میوه چند ساله برای حفظ و یژگی های
یکسان با گیاهان مادر بصورت غیر جنسی تکثیر می شوند و مدت زمان رسیدن میوه را کاهش می دهند .بعضی از گونه ها ،
مانند انگور و انار را می توان با قلمه ها تکثیر کرد ،در حالی که برخی دیگر مانند عناب بیشتر با پیوند تکثیر می شوند .پیوند
عناب را روی نهال عناب بذری به عنوان پا یه مادری اجرا می کنند .در حال حاضر یکی از مشکالت عمده عناب کاری کشور،
نداشتن حداقل دانش در پیوند صحیح عناب می باشد .نگرانــی از تکــرار و توســعه اشــتباهات رایــج در زمینــه پیوند
عناب و به منظور ارتقاء سطح آگاهی ،اطالعات و اس تفاده از حداکثر توان بهره بردارن و تربیت پیوند زن ماهر و زبده برای
افزایش و بهبود تولید محصوالت و بازدهی مطلوب درختان عناب نگارنده را بر آن داشت تا مطالبی بصورت کامال ساده و
کاربردی تدوین تا در قالب مقاله حاضر در اختیار عالقه مندان قرار گیرد .با توجه به نبود منبعی موثق در خصوص پیوند عناب،
این مقاله می کوشد به زبان ساده اصول و روشهای متعارف در پیوند عناب را تشریح نماید.
واژههای کلیدی :عناب ،پیوند ،روش ،بذر
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 - 3مقدمه :
گیاهان یکساله و زراعی به طور عادی توسط بذر تکثیر می شوند ،اما بیشتر گونه های میوه چند سا له برای حفظ و یژگی های
یکسان با گیاهان مادر بصورت غیر جنسی تکثیر می شوند و مدت زمان رسیدن میوه را کاهش می دهند .بعضی از گونه ها ،
مانند انگور و انار را می توان با قلمه ها تکثیر کرد ،در حالی که برخی د یگر مانند عناب بیشتر با پیوند تکثیر می شوند .برای
پیوند همیشه دو قسمت وجود دارد :پیوندک ،که رقم انتخاب شده است و پایه که برای سیستم ر یشه استفاده می شود .پایه
اغلب برای خصوصیاتی از قبیل مقاومت در برابر بیماری ،اندازه گیاه ،سرعت رشد ،زودرسی میوه ،خاک یا سازگاری آب و
هوایی انتخاب می شود .پیوند عناب را روی نهال عناب بذری به عنوان پایه های اصلی به دلیل در دسترس بودن گسترده ،
جوانه زنی مناسب و تحمل استرس از محبوبیت بیشتری نسبت به بقیه برخوردار است .در حال حاضر یکی از مشکالت عمده
عناب کاری کشور ،نداشتن حداقل دانش در پیوند صحیح عناب می باشد .نگرانــی از تکــرار و توســع ه اشــتباهات رایــج در
زمینــه پیوند عناب و به منظور ارتقاء سطح آگاهی ،اطالعات و استفاده از حداکثر توان بهره بردارن و تربیت پیوند زن ماهر و
زبده برای افزایش و بهبود تولید محصوالت و بازدهی مطلوب درختان عناب نگارنده را بر آن داشت تا مطالبی بصورت کامال
ساده و کاربردی تدوین تا در قالب مقاله حاضر در اختیار عالقه مندان قرار گیرد .با توجه به اینکه می بایست پایه های قوی
داشته باشیم در ابتدا به معرفی چگونگی تولید عناب از بذر می پردازیم.
 - 2نهال بذری استاندارد :
هسته های کامال رسیده می توانند جهت تکثیر عناب به کار روند .هسته ها باید در شن مرطوب برای  3- 4ماه در دمای 5- 2
درجه سانتیگراد قبل از کاشت سرمادهی شوند .بذرهای بیرون آورده شده از هسته باید در آب به مدت  54- 44ساعت
خیسانده شوند .استفاده از بذر به دلیل تولید پایه های مقاوم،جوانه زنی زود و یکنواخت و رشد سریع استفاده فراوانی دارد.
بذرهای تیمار شده با فاصله  11 - 12سانتیمتری روی ردیف و  41- 21سانتیمتری بین ردیف در اوایل بهار کاشته می شوند.
به طور کلی  52 - 121کیلوگرم هسته یا  51تا  31کیلوگرم بذر در هر هکتار الزم است .بهتر است بسترهای بذر با الیه
پالستیک ،جهت ارتقا جوانه زنی ،پوشانده شوند .اگر بذرها را در زمستان بکارند اوایل بهار و اگر در اواخر زمستان بکارند اواخر
بهار سبز خواهند شد .بعد از یکسال نهالهای بذری با اندازه مناسب برای پیوند زنی آماده می شوند .معموال نهال بذری دوساله
( یکسال بعد از پیوند زدن ) برای کاشت تجاری به کار می روند .نهالهای بذری که قرار است کاشته شوند باید به ارتفاع
حداقل  41سانتیمتر و  1 /4سانتیمتر قطر در زمین رسیده باشند .نهالهای بذری با کیفیت باید بعد از خزان برگ یا قبل از
شکفتن جوانه از زمین خارج شوند .نهالهای بذری را که نمی توان به مناطق دور حمل کرد و یا به موقع کاشت ،باید موقتا در
چاله ای کشت گردد و تا زمان کاشت اصلی نهال به مقدار کافی آبیاری و رسیدگی شوند .درجه حرارت مطلوب برای جوانه
زنی بذر عناب بین  52تا  32درجه سانتیگراد است و درجه حرارت  41درجه به شدت جوانه زنی را تحت تأثیر قرار می دهد و
کاشت بذر در عمق  3سانتیمتری به طور قابل توجهی روند جوانه زنی را کاهش می دهد و در عمق  11سانتیمتر روند جوانه
زنی متوقف می شود .عنابهای کامال قرمز سال جاری دارای بیش از  41درصد قدرت سبز شدن می باشند که می بایست از آنها
برای کاشت بهره گرفت(نگاره (.) 1یائو 5114 ،و غوث) 1344 ،
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نگاره  – 1تولید عناب با استفده از بذر

 - 1پیوند :
اولین مورد از انجام پیوند عناب در سطح جهان در  1411سال پیش در کتاب کشاورزی عهد قدیم چین گزارش شده است
(غوث 1332 ،و غوث و همکاران . ) 1334 ،پایه های پیوند به کار رفته در شمال چین ،شامل عناب و نیای مستقیم آن ،عناب
ترش می شود .در بین روشهای متفاوت پیوندزنی ،پیوند اسکنه ای و جوانه ترجیح داده می شوند.
 - 3- 1پیوند اسکنه :
 2تا  2هفته بعد از سبز شدن جوانه ها بهترین موقع برای پیوند اسکنه است .یعنی زمانی که پایه عناب زنده است .پیوندکها از شاخه های
رشد یافته  1تا  5ساله تهیه می شوند .تجربه نشان داده که این زمان و این پیوندکها در گرفتن پیوند اسکنه خیلی موفق
هستند.جهت جلوگیری از اتالف آب ،پیوندکها باید مختصرا در پارافین  111 - 111درجه سانتیگراد فرو روند .اولین گزارش از
انجام پیوند اسکنه در عناب در ایران در سال  1344صورت گرفته است ( غوث و تعویذی .) 1332 ،پیوند اسکنه می تواند به
روشهای اسکنه ساده ،جانبی ،زبانه ای و تاجی صورت پذیرد(نگاره های  5تا .) 5
 - 3- 3- 1چند ویژگی پیوند اسکنه اجرای آنرا نسبت به پیوند شکمی در اولویت قرار می دهد :
 - 1چون پیوندک ت هیه شده از شاخه یکساله می باشد ،لذا مقدار محصول تولید شده در پیوند اسکنه در سال اول ،خیلی
بیشتر از محصول تولیدی در پیوند شکمی می باشد.
 - 5درصد استحکام و دوام پیوندک اسکنه روی درخت خیلی بیشتر از پیوند شکمی می باشد.
 - 3تحمل به زمستانگذرانی پیوندک در پیوند اسکنه خیلی بیشتر از پیوند شکمی می باشد.

55

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال دوم  ،شماره  ،31مرداد 3111

نگاره  - 5اجرای پیوند اسکنه ساده در عناب(تصویر سمت راست باال) ،پوشیده شدن موضع اسکنه بعد از  5سال
(تصویر سمت چپ باال) و تصویر پایین اسکنه ساده در نهال یکساله بذری در زمین اصلی

نگاره  - 3تصویر باال  -آماده سازی پیوندک چوبی بصورت گوه ای و قرار دادن آن زیر پوست درخت ،تصویر پایین سمت راست
پیوند تاجی سبز شده در عناب و تصویر پایین سمت چپ – پیوند تاجی در حال خزان در عناب
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نگاره  - 4اجرای پیوند نیمانیم در زمان خواب درخت  :تصویر باال  -آماده سازی پیوندک چوبی بصورت گوه ای و ایجاد شکاف معکوس در
جهت عکس برش به منظور گیرایی بیشتر  ،تصویر پایین سمت راست – آماده سازی پایه بصورت گوه ای و ایجاد شکاف معکوس در جهت
عک س برش به منظور گیرایی بیشتر و تصویر پایین سمت چپ – قرار دادن پایه و پیوندک

53

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال دوم  ،شماره  ،31مرداد 3111

نگاره  - 2اجرای پیوند نیمانیم زبانه ای در زمان بیداری درخت عناب

نگاره  - 2مراحل مختلف پیوندجانبی چوب در عناب(آماده سازی پیوندک و پایه،جاسازی پیوندک ،بستن محل پیوند)
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نگاره  - 5پیوند سرشاخه کاری برای جوان سازی درخت (عالمت زرد در تصویر باال محل مناسب سربرداری در شاخه عناب و فلش قرمز
پایین در تصویر پای ین سمت راست محل مناسب قرار دادن پیوندک را نشان می دهد)

 - 2- 1پیوند جوانه :
حدود اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه ،از درختان مادری که برای تهیه پیوندک مناسب تشخیص داده شده است،شاخه
های جوان مربوط به فصل رویش جدید (شاخه تیرماه ) از روی آنها انتخاب و به تعداد مورد نیاز پیوندک تهیه می شود.درختانی
که قرار است پیوند شوند می بایست در اسفند ماه سربرداری شده تا در اردیبهشت ماه شاخه های مناسب برای زدن پیوند،
موجود باشد .پیوندکهای مناسب ،به طول حداقل یک سانتیمتر و عرض  1 /2میلیمتر می باشد .به هنگام جداسازی پیوندک از
روی شاخه دقت شود تا همه پیوندکها در قسمت درونی خود که روی پایه قرار می گیرد دارای نطفه باشد .اجرای پیوند به
صورت ایجاد یک شکاف طولی در پایه مادری بوده که گاهی اوقات قسمت باالی محل پیوند به مانند حرف تی انگلیسی () T
برش می خورد  .محل پیوند توسط نخ پیوند و یا یک نوار از جنس پالستیک فریزر بسته می شود .بعد از  11روز پیوندکها
گرفته و می توان نخ یا نایلون محل پیوند را باز کرد تا از فرو رفتن آنها در محل پیوند و یا پوست پیوندک جلوگیری
کرد.آبیاری با مدار  4تا  2روز بعد از انجام پیوند نقش مهمی در گرفتن پیوندها خواهد داشت .بیشترین درصد گرفتن پیوند در
دمای بین  31تا  43درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بین  41تا  51درصد اتفاق می افتد .وقتی رطوبت نسبی کمتر از 32
درصد و دمای هوا به  14 /2تا  51درجه سانتیگراد کاهش یابد ،پیوند نمی گیرد (اعظم علی و همکاران  .) 2115 ،زمان مناسب
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پیوند زنی حدود اواسط خرداد تا اواسط تیر ماه می باشد .اولین گزارش از انجام پیوند جوانه در عناب در ایران در سال 1344
صورت گرفته است ( غوث 1344 ،و غوث و تعویذی( ) 1332 ،نگاره های  4تا .) 11
 - 3- 2- 1برای اینکه پیوند شکمی در عناب به خوبی اثر داشته باشد رعایت چند نکته ذیل مهم است :
 - 1حتما اندازه پیوندک انتخابی باید از اندازه پایه مادری کوچکتر بوده به گونه ای که هر گاه پیوندک درون پایه مادری قرار
گرفت پیوندک به راحتی توسط پوست پایه مادری پوشانیده شود .در غیر اینصورت پیوندک در هنگام رشد در محل اتصال به
پایه مادری خو د تولید غده یا گال کرده و به مرور زمان احتمال شکستگی را افزایش می دهد(غوث و همکاران.) 1334 ،
 - 5پیوندک به هنگام رشد از محل اتصال به پایه مادری تولید سیخکهای ریزی کرده که در صورت عدم حذف ،این سیخکها
باعث افزایش قطر مقطع پیوندک در محل اتصال به پایه مادری شده و تولید غده یا گال کرده و به مرور زمان احتمال
شکستگی را افزایش می دهد .برای اینکه پیوندک رشد مناسبی داشته باشد این سیخکها را حذف کرده تا طول پیوندک به
حدود  11تا  12سانتیمتر برسد ،سپس نوک جوانه اصلی را حذف کنید تا پیوندک از رشد بیافتد .این باعث خواهد شد ضمن
افزایش قطری کل ساقه ،تحمل پیوندکها در زمستان نیز بدلیل تشکیل قشر چوبی افزایش یابد.
 - 3قسمتی از شاخه مادری به اندازه  11سانتیمتر را بعد از محل پیوندکها حفظ کرده تا در زمان رشد پیوندک به عنوان قیم
برای پیوندک در برابر فشار باد و وزن خود ساقه پیوندک مورد استفاده قرار گیرد .در زمستان آینده این قسمت در هرس
زمستانه حذف می گردد .ضمنا هر چه پیوند در پایین درخت انجام شود استحکام آن بیشتر است.

نگاره  - 4پیوند شکمی در مراحل اولیه قرارگرفتن پوست پایه مادری روی پیوندک عناب در اجرای مناسب پیوند
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نگاره  - 3تولید گال در محل رشد پیوندک بدلیل عدم رعایت اصول صحیح نگهداری پیوندک بعد از انجام پیوند

نگاره  - 11لزوم حذف سیخکهای پایین پیوندک در سال اول و دوم برای جلوگیری از ایجاد غده ای شدن محل پیوندک
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نتیجه گیری
پیونـد فنـی اسـت کـ ه توسـط آن بخشـی از یـک گیـاه بـر روی بخشـی از گیـاه دیگـر متصـل می شـود .پیونـد زدن یکـی
از شـیوه های تکثیـر غیرجنسـی گیاهـان اسـت .پیونـد کـردن درختـان عناب بـه منظـور ایجـاد یـک ترکیـب پیونـدی
مطلـوب  ،زمانـی امکانپذیـر اسـت کـه شـرایط محیطـی و وضعیـت فیزیولوژیکـی گیـاه بـرای تشـکیل یـک اتحـاد پیـش
بینـی شـده مناسـب باشـد .در ضمـن موفقیـت در ایـن مهـم بـه عوامـل دیگـری از جملـه سـاختار گیـاه ،زمـان و نحـوة
اجـرای فنـون پیوندزنـی بسـتگی دارد  .از طریق پیوند زنی عناب می توان براحتی فواصل کاشت را کاهش و تولی د در واحد
سطح را باال برد .متوسط اصله نهال عناب در هر هکتار  411تا  211و با فاصله  2 *4و با بار دهی در هر درخت  12ساله  4تا
 15کیلو می باشد .این در حالیست که از طریق پیوند یک رقم درشت میوه بر روی رقم پایه کوتاه می توان تعداد 1211
اصله نهال عناب با عملکرد در هر درخت  12ساله  4تا  15کیلو را بوجود آورد و سبب رسیدن حداکثر در آمد برای کشاورزان
شد .در حال حاضر یکی از مشکالت عمده عناب کاری کشور ،نداشتن حداقل دانش در پیوند صحیح عناب می
باشد(غوث .) 1334 ،نگرانــی از تکــرار و توســعه اشــتباهات رایــج در زمینــه پیوند عناب و به منظور ارتقاء سطح آگاهی،
اطالعات و استفاده از حداکثر توان بهره بردارن و تربیت پیوند زن ماهر و زبده برای افزایش و بهبود تولید محصوالت و بازدهی
مطلوب درختان عناب نگارنده را بر آن داشت تا مطالبی بصورت کامال ساده و کاربردی تدوین تا در قالب مقال ه حاضر در
اختیار عالقه مندان قرار گیرد.

منابع :
غوث،ک ،1344 ،عناب میوه فراموش شده  ،مشهد ،انتشارات سعیدی منش .به سفارش سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی.
غوث،ک ،1332 ،عناب(گیاهشناسی و پرورش) ،فکر بکر ،تهران.
غوث،ک و پوی ان ،م و ابراهیمی ،م و حسینی ،س و شاهی ،ط ،1334 ،عناب از کاشت تا فرآوری ،فکر بکر ،تهران .به سفارش جهاد
دانشگاهی بیرجند.
غوث،ک ،1334،احداث باغات متراکم و پیوندی استاندارد عناب در ایران،بیرجند ،اولین همایش ملی عناب.
غوث،ک و تعویذی ،ح ،1332 ،اولین گزارش از اجرای روشهای مختلف پیوند در عناب ایرانی )  ،)Persian Jujubeاولین سمپوزیوم ملی
میوه های ریز ،دوره اول ،دانشگاه بوعلی همدان.
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