
0 
 

 به نام خدا

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

 پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

 

 

  فنی دستورالعمل

 

 كاري در انگورسرشاخه

 

 : کنندگانتهیه

و  5، علی دادار4، حسن محمودزاده3، بیژن کاووسی2، محمد علی نجاتیان 1حامد دولتی بانه

 6جهانشیر احمدی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان -1

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین -2

 فارسمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  -3

 آذربایجان غربیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  -4

 خراسان شمالیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  -5

 هگیلویه و بویراحمدکمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  -6

 

 

 

 1399فروردین 

 

 



1 
 

 مقدمه

در جنس دارد که انگور تحت کشت  10( تعلق دارد. این تیره Vitaceaeانگور، مو یا تاک به تیره تاکسانان )

باشد. ارقام این گونه به زمستان های به نسبت ( می.Vitis vinifera L) وینیفرا و گونه  ویتیس , متعلق به جنسایران 

کشور با احتساب  آبی و دیم هایسطح زیر کشت تاکستان سرد و تابستان های گرم، طوالنی و خشک نیازمند هستند.

 365/18هكتار آن بارور و  863/286حدود  هكتار بوده که 228/305حدود  ،1396بارور و نابارور در سال درختان 

وزارت جایگاه نخست قرار دارد)آمارنامه  هكتار در 791/62داشتن با  فارساستان  هكتار آن نابارور می باشد.

تن به صورت آبی  153/928/2که از این مقدار تن بوده  591/191/3تولید انگور کشور حدود . (1396 ،کشاورزیجهاد

)آمارنامه  تن مقام اول کشور را دارا است 516/583های فارس خراسان با باشد. استانتن به صورت دیم می 437/263و 

 . (1396 ،کشاورزیوزارت جهاد

از طریق قلمه، عمدتاً این روش تكثیر بر سایر  گونه وینیفراانگور با توجه به سهولت ازدیاد اغلب ارقام 

انگورهای اروپا و آمریكا پیوندی هستند. دلیل این  %98ی تكثیر تاک در ایران برتری یافته است. امروزه، بیش از هاروش

ای نظیر آفت خاکزی شته فیلوکسرا، باکتری خاکزی عامل بیماری سرطان طوقه و ریشه، و شرایط امر، مشكالت عمده

باشد. بسیاری از آن می pHنیز میزان باالی آهک و نامساعد محیطی از جمله بافت و ساختمان نامناسب خاک و 

آید. بر این اساس، استفاده از پیوند و های فوق در کشور ما نیز وجود دارد و یا در آینده نزدیک بوجود میمحدودیت

می در کشور، راهكار مناسبی  انگورهای ارقام مطلوب در ازدیاد ها و پیوندکگیری از خصوصیات مطلوب پایهبهره

 . باشد

دو پس از  آن تادهند آن قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار  که طییعنی عملی پیوند در لغت 

مستقل به رشد و نمو  تواند به صورت یک گیاهببه طوری که گیاه حاصل از اتحاد آنها  خورند.بیكدیگر جوش  مدتی با

آورد، پیوندک یا فرازیست بوجود می هوایی یک گیاه پیوند شده راباغبانی، قسمتی که بخشهای  از نظر .خود ادامه دهد

این دو قسمت از نظر صفات  چههر  شکنامند. بدون فروزیست می شود، پایه یاگیاه را شامل می یشهو بخش دیگر که ر

 محلها درتری باشد به همان نسبت جوش خوردن بافتلحاظ گیاه شناسی دارای خویشاوندی نزدیک ژنتیكی مشابه و از

 .تر استپیوند آسانتر و پایداری پیوند مطمئن

و عنوان پایه  قبل به چند ساله موجود ازبوته های  پیوندی اسـت کـه در زمـین اصـلی و روی ،سرشاخه کاری

ین روش . اگیردصورت میدیگر  اهـداف خـاصبا رقم قبلی با یـک رقـم مطلـوب جدیـد و یـا  با هدف تعـویضعمدتا 

با اهدافی دار  و درختان هسته سیب، پكان، انگور، مرکبـات، پسته رختان میوه همانندد بـه حـال در بسـیاری از دیرباز تااز 

مثل تغییر رقم، جوان سازی، جایگزینی قسمت های آسیب دیده، اصالح تربیت تاج، افزایش رشد گیاه، بهبود گرده 

ت باغ و برداشت محصول ناشی از ارقام متعدد داخل یک باغ، تحمل افشانی و تشكیل میوه، ایجاد یكنواختی در مدیری

 .مرسوم بـوده اسـتدر برابر سرما، ایجاد زودرسی یا دیررسی محصول و غیره 
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 کاری انگورانواع پیوند برای سرشاخه -1

نوع پیوند بستگی . انتخاب (1 شكل) دنگیرمیرقم در انگور مورد استفاده قرار  تغییرپیوندهای گوناگونی برای 

ماهر  هوای منطقه و وجود پیوندکارو  از جمله وجود مقدار کافی پیوندک، سن تاک مادری، آب متعددیبه عوامل 

 دارد. 

 

 تاج انگور.  تغییرانواع پیوندهای مرسوم در  .1 شکل

 

پیوند اسكنه خشبی مد نظر است و سایر روش های پیوند به بیشتر  ،دستورالعمل سرشاخه کاری انگوراین در 

 عنوان روش های جایگزین و به صالحدید مجریان هر منطقه قابل اجرا می باشد. 
 

 پیوند اسکنه خشبی-1-1

که در این دستورالعمل آورده شده  تاج درختچه های انگور می باشد تغییربرای این روش به عنوان اولویت اول 

است. در این روش از پیوند، نحوه تهیه و نگهداری و زمان برداشتن شاخه های پیوندک، و نحوه و زمان اجرای آن 

 .اهمیت زیادی دارد که به شرح زیر خواهدبود

 

 پیوندكو نگهداری تهیه  -1-1-1

موثر در افزایش میزان  نحوه نگهداری صحیح آنها تا زمان انجام پیوند یكی ازمهمترین عواملانتخاب پیوندک مناسب و  

با مقطع خزان کرده، سالم، یكساله شاخه  یک ، پیوندکدر انگور موفقیت پیوند است. برای انجام پیوند اسكنه خشبی
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 استفاده مورد مادری هایپایهباشد. میالزم  جوانه 2-3 حداقل باو  مترمیلی 10 الی 5 به قطرو شده کامال چوبی گرد، 

 آلودگی آنها، از گیری پیوندک با باشدکه باکتریایی یا ویروسی بیماریزای عوامل انواع از عاری باید پیوندک تهیه برای

 باعث روند این و شده آلوده نیز کاری شده()سرشاخه شده اصالح بوته ترتیب، بدین. شودمی داده انتقال نیز پایه به

 بیماریزای عوامل به آلوده اره و قیچی از استفاده عدم) باغ بهداشت رعایت .شود می وسیعی سطح در آلودگی توسعه

 .باشد می مهم بسیار نیز( هاتاک

  زمان تهیه پیوندك -2-1-1

از زمان خزان کامل برگها و بر طرف شدن نیاز سرمایی تا قبل از بعد خشبی  اسكنه پیوندک برای پیوندتهیه 

فعال شدن شیره نباتی و متورم شدن جوانه ها قابل انجام است. در مناطق با سرمای شدید زمستانه که امكان آسیب سرما به 

در مناطق با  .گیرد وجود دارد پیوندک گیری قبل از بروز سرما باید انجام های تاک مادری تامین کننده پیوندکشاخه

زمان برای تهیه پیوندک بیشتر است. به طور طبیعی پیوندک گیری از دی ماه تا اواخر اسفند )بسته مدت  ترزمستان معتدل

 به منطقه و رقم( امكان پذیر است. 
 

  نحوه نگهداری پیوندك -1-1-3

 بسته و ضدعفونی مانكوزب یا ....(را با قارچكش ) کاپتان،  ها آن باید ،های خشبیپیوندک آوریجمع از پس

 نگهداری سانتی گراد درجه 0- 5سانتیگراد یا یخچال با دمای تا  درجه 0 - 2 دمای با سردخانه در و (2 )شكل نمود بندی

درجه  0-2دمای  در ولی بود، خواهند نگهداری قابل تری کوتاه زمان مدت برای ها پیوندک باالتر دماهای در. کرد

به  شود می استفاده کنفی گونی از ها شاخه بندی بسته برای. کرد نگهداری را ها آن توان می ماه چهار سانتی گراد تا

 در محلول قبالً که مرطوب کنفی گونی در را آنها و شاخه(  100 )حداکثر داده قرار هم کنار را ها شاخه ابتدا که طوری

و در سردخانه یا یخچال نگهداری  (3 )شكل داده قرار پالستیک داخل در سپس و پیچیده است، شده خیس کش قارچ

 خواهند شد.
 

 

 برای پیوندک شاخه های یكساله و بسته بندی . تهیه 2 شكل
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 با گونی کنفی مرطوب و نایلونپیوندک ها . پوشاندن 3 شكل

 زیر خاکی نحوه و زمان اجرای پیوند اسکنه خشبی -1-1-4

ابتدا باید پیوندک های مناسب در فصل خواب تهیه و سپس در محیط یا در صورت اجرای اسكنه زیر خاکی، 

پوشش نمدار و مرطوب در دمای سردخانه یا یخچال )دمای باالی صفر درجه( نگه داری شوند. در فصل رشد و با شروع 

ک اطراف تاک خا جوانه زنی نسبت به شرایط منطقه، امكان قطع تنه از محل یقه )زیر خاک( وجود دارد. برای این کار

از  ضدعفونی شده تیز یا چاقوی و سپس با اره(  4 )شكلبرداشته شده تا محل یقه )اتصال تنه به منطقه ریشه( نمایان شود 

. اگر اشک (5)شكل  در تنه ایجاد شود (مترسانتی 4تا  5/2عمق ) عمق مناسبعرضی به برشی سانتی متری باالی یقه،  10

دو روز محل زخم باز باقی مانده و سپس اندکی از سطح برش مجددا با چاقوی تیز برش مو جاری باشد می توان یک تا 

 .قه حتما با سموم مسی ضدعفونی گرددمحل برش در منطقه ی ،داده شود.  الزم است پس از برش تنه

 
  . مراحل اجرای پیوند اسكنه خشبی زیر خاکی، برداشتن  خاک پای بوته تا نمایان شدن محل طوقه4شكل 
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 با چاقو یا اره تیز. برش تنه چند سانتی متری باالی محل طوقه و ایجاد شكاف عرضی عمقی در تنه 5شكل 

های با قطر زیاد برای باز کردن محل برش در تنه .ای در طرفین آماده خواهند شدبا برش گوه هاپیوندک سپس

توان استفاده نمود بزرگ می تخت گوشتی پیچحتی میخ فلزی بزرگ یا وسیله اسكنه، ها از پیوندک  ریاو جایگذ

  (.6)شكل 

 
  باز کردن محل برش با میخ آهنی. 6شكل 
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الیه کامبیوم پایه و  بین ارتباط تماسی مناسبحداکثر پس از گذاشتن صحیح پیوندک در محل و ایجاد 

پیوند با نخ کتانی، نخ مخصوص بسته بندی، تیوب و یا پارچه محل میخ فلزی برداشته شده و ، (8و  7های )شكل پیوندک

متر باید با الیاف کنفی یا نخی سانتی 5/2تر از های با قطر کممحل پیوند در تنه .(9 )شكل مناسب نواری محكم بسته شود

 تر نیازی به بستن نیست.ی با قطر بیشهاتنهبسته شوند و در 

 

 
 قطر هم غیر پایه روی و تماس کامبیوم پایه و پیوندک خشبی اسكنه پیوند مراحل . 7شکل  

 

  
 میخ خارج کردن ها در محل مناسب و پیوندک ن. قرار داد8شكل 
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 . بستن محل پیوند با نوار پارچه ای9شكل 

کامال با خاک به منظور حفظ رطوبت و تامین گرما و  شدهبعد از انجام پیوند نیز این منطقه باید ضدعفونی 

 (. 10 و یا خاک اره تمیز پوشانده شود )شكل مرطوب
 

 
  پنبه مرطوب. پر کردن شكاف با علف یا 10شكل 
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در مناطق با آلودگی باال به کرم سفید ریشه و در تاک های تقریبا جوان سرشاخه کاری شده الزم است کل محل 

الستیكی خاک مرطوب ریخته  داخل این کیسهسانتی متری در گلدان های پالستكی محصور شوند و  15پیوند تا ارتفاع 

 (.11شود )شكل 

  
 . در مناطق با حمله کرم سفید ریشه قرار دادن محل پیوند داخل گلدان پالستیكی و پرکردن محل پیوند با خاک سرند شده مرطوب11شكل 

  

 پرکردن چاله ایجاد شده با خاک. . 12شكل 
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تراز آن باشد، پس از اتمام کار، محل پیوند به دقت با یک پشته بزرگ یا پایینگر محل پیوند نزدیک سطح خاک ا

ی هاپوشانندهی واکسی و سایر هاپوششو معموال نیازی به  شودیماز خاک مرطوب کامالً خرد و نرم شده پوشانده 

و محل آن تغییر  . خاک دادن اطراف پیوندک باید با دقت زیاد انجام گیرد تا اینكه موقعیت(12)شكل  محل پیوند نیست

ها وجود داشته باشد پوشاندن تا نوک پیوندک با خاک کافی نكند. اگر هوا سرد و مرطوب تقریباً تا زمان رشد پیوندک

متری زیر توده خاک قرار گیرند. پشته خاک تا سانتی 7الی  5ی گرم و خشک پیوندک باید تا عمق آب هوااست. در 

شد و در صورت سخت شدن به آرامی و با دقت این سختی خاک شكسته شود تا هنگام گرفتن پیوند نباید از هم بپا

 گردد.  نیتأماکسیژن الزم برای تشكیل کالوس 

در مناطق دیم بهتر است از پیوند اسكنه خشبی زیر خاکی استفاده گردد. در این حالت رطوبت در منطقه پیوند تا 

زمان گرفتن تامین خواهد شد. در این حالت و بسته به بارندگی منطقه و شروع فصل گرما شاید نیاز به مرطوب کردن 

ها و ظهور اشک مو( نیز متورم شدن جوانهقبل از می توان پیوند را زودتر از موعد ) مناطق دیمخاک باشد. همچنین در 

در مناطق دیم در صورت استفاده از سایر انواع پیوند برای سرشاخه کاری الزم است نسبت به آبیاری چند . انجام داد

 .حاصل شود بیشتر پیوندک  اسكنه علفی( تا گیرایی و رشد ای تاک های پیوندی اقدام نمود )بویژه در مرحله

در مناطق با سرمای شدید زمستانه که احتمال آسیب دیدگی تنه بر اثر سرمای شدید زمستان و کف برکردن انها 

( بهتر است از اسكنه چوبی زیر خاکی استفاده شود. در این حالت زیاد است )مانند همدان، آذربایجان، زنجان و غیره 

ید زمستان و کف بر کردن تاک از سطح خاک محل پیوند سالم باقی خواهد ماند و حتی در صورت بروز سرمای شد

احتمال تولید شاخه جدید از بخش زیر خاک شده پیوندک و ایجاد تنه تازه وجود دارد. اگر محل پیوند در این مناطق 

د دارد و در این حالت باالی سطح خاک باشد احتمال از بین رفتن پیوندک و محل پیوند با سرمای شدید زمستان وجو

توانند در باالی سطح خاک نیاز به پیوند مجدد خواهد بود. در مناطق گرم با ریسک پایین سرمای زمستان، پیوندها می

 زده شوند.

 

 خاك سطح باالی خشبی اسکنه پیوند -1-1-5

باالی سطح خاک یكی از  اسكنه خشبینیز قابل اجرا است.  خاک و یا باالتر از آن سطحنزدیک رقم در  تغییرپیوند 

باشد. از لحاظ نحوه اجرا کامال شبیه به اسكنه های تغییر رقم در انگور است که در تمامی مناطق قابل اجرا میروش

این نوع پیوندها بیشتر در (. 13خشبی زیر خاکی است با این تفاوت که پوشاندن محل پیوند با خاک نخواهد بود )شكل 

پیوند  چسبدر این حالت محل پیوند به طور کامل با نوارهای پالستیكی سفید رنگ و ت. باغات آبی انجام پذیر اس

پیوند، روی آن دوغاب آهک و یا رنگ التكس سفید پاشیده خواهد شد  چسبشود و پس از خشک شدن پوشانده می

و التكس پوشانده شود.  پیوند چسبها نیز باید با )با فویل آلومنیوم نیز قابل پوشاندن است(. همچنین نوک پیوندک

مزیت این نوع تغییر رقم این است که تنه تا حد زیادی حفظ خواهد شد و از صرف هزینه و زمان برای تربیت یک تنه 

از دو نوع پیوند دیگر خواهد بود. پیوند اسكنه، زیر  ترعیسردهی در این حالت جدید اجتناب خواهد شد. همچنین میوه

 برای تغییر تاج در ارتفاع باالتر از سطح خاک بسیار مرسوم هستند. ایپوستی، ترصیعی و زبانه
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توان از پیوند اسكنه باالی سطح خاک )روی یک تنه در می طوقه در مناطق سردسیر با شدت باالی آلودگی سرطان

های جوان( نیز استفاده نمود. سیستم ایستاده و خوابیده یا روی چندین بازوی در سیستم خوابیده( و یا پیوند نیمانیم )نهال

پیوند تا حد امكان نزدیک سطح خاک باید زده شود و احتیاط الزم در عدم تماس خاک تاکستان با محل  مناطقدر این 

برش، ضدعفونی محل برش، پوشش کامل محل پیوند با چسپ پیوند حاوی سموم مسی انجام شود.  با نزدیک تر شدن 

وشش با برف طبیعی در زمستان و یا زیر خاک کردن این محل بعد از چوبی شدن محل پیوند به سطح خاک امكان پ

 محل پیوند با خاک در پاییز وجود خواهد داشت و سرمای زمستان قادر به ایجاد صدمه نخواهد بود.

  
 . اسكنه خشبی یاالی سطح خاک13شكل 

 

 بعد از پیوند یهامراقبت -1-1-6

توانند تا ها مینماید. این پاجوشهای زیادی شروع به رشد میمحل طوقه پاجوشبعد از زدن پیوند معموالً از 

نماید تا زمانی که جوانه پیوندک شروع به رشد سریع می توانیمای را تعدیل نمایند بر این اساس حدودی فشار ریشه

زنی به طور مرتب انجام پاجوشیک عدد پاجوش قوی را نگه داشت. بعد از اطمینان از گرفتن پیوندک، باید عملیات 

 گیرد. 

پیوند اسكنه علفی در اردیبهشت ی ایجاد شده هاتوان روی پاجوشدر صورت نگرفتن پیوند اسكنه زیر خاکی، می

سریعًا حذف و شاخه حاصل از  هاآنترین در صورت گرفتن و رشد هر دو پیوندک، ضعیف ماه یا زودتر انجام شود.

 .ه خواهد شددیگری به قیم مناسبی بست

رقم بعد از جوش خوردن محل پیوند، رشد شاخه حاصله از پیوندک بسیار سریع خواهد  تغییرهای در تمامی روش

های آینده مشكل ساز خواهد متر در روز( و اگر این رشد رویشی به خوبی مدیریت نشود در سالسانتی 5/2 معموالًبود )
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های روسیمی( منتقل شده و در ارتفاع مناسب سربرداری شوند و بازوها و باید روی سیم )در سیستم هاشاخهبود. این 

 انشعابات و اسكلت مورد نظر در همان سال ایجاد شوند.

یكی از موارد بسیار مهم در سرشاخه کاری درختان میوه، تغذیه درست تاک بعد از گرفتن پیوند و رشد پیوندک 

ها به با کودهای محرک رشد مانند اسید آمینه یا عصاره جلبک است. در این حالت توصیه می شود از محلول پاشی

 .صورت محلول پاشی استفاده گردد

 

 (زیرپوستیتاجی ) پیوند  -1-2

از این نوع . شودیمتر استفاده وقتی محل پیوند باالی خاک است، بیش ویژهبههای بزرگ، در تاک تاجیاز پیوند 

دهی در بهار است. با پوست زمانهمزمان انجام این پیوند توان استفاده نمود. پیوند به صورت نزدیک سطح خاک نیز می

 و تهیه قبال یكساله های شاخه از )پیوندک پیوندکدر این زمان تنه بریده شده و پوست آن به صورت نوار هم عرض با 

نوار پوستی به تنه متصل باقی خواهد  اینانتهای اما  شودیمبرش داده شده و از تنه جدا  ،( است شده نگهداری یخچال در

)در صورت استفاده از این نوع  شودیمآن تهیه ته متر با برش صاف و مورب در سانتی 10الی  5ماند. پیوندک به طول 

. این برش در جهت مخالف جوانه باالیی پیوند به صورت زیر خاکی، طول پیوندک بیشتر در نظر گرفته خواهد شد(

. ردیگیمی پیوندک قرار رو مجدداًو نوار  شودیمپیوندک باید باشد. سپس پیوندک در زیر نوار پوست تنه قرار داده 

نحوه اجرا پیوند . شوندیمبرای استحكام اتصال پایه و پیوندک، در باال و پایین محل پیوند دو عدد میخ نازک کوبیده 

 (.14باشد )شكل ر انگور شبیه اجرا در گردو میتاجی د

 

 . شكل شماتیک پیوند تاجی14شكل 
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ای بر پیوندک ابتدا الزم به ذکر است که قبل از انجام پیوند الزم است که برای خروج اشک مو و حذف فشار ریشه

دو برش مورب در قسمت ته تنه تا عمق کامبیوم زده شود تا جریان خروج اشک مو اتفاق بیفتد و سپس اقدام به برش 

عی باالتر از محل مدنظر برای انجام پیوند قطع ادر حالتی دیگر تنه درخت در ارتفمحل پیوند و گذاشتن پیوندک شود. 

تر قطع شود و عمل پیوند انجام نتر پایینمروز، مجددا تنه چند سانتی ددر طی چنشده و پس از خروج کامل اشک مو 

شوند تا آب یا شیره خام از زده می تر از محل پیوندپایینتری های تازهروز برش 7تا  5پس از زدن پیوند مجدداً هر گیرد. 

های قسمت تحتانی تنه شكاف یا سوراخ د. در هر زمانی که شیره خام در محل پیوند ظاهر شد باید درتاک خارج شو

 دیگری ایجاد شوند.

 پیوند شاخه سبز-3-1

زمان  توان استفاده نمود. های جوان و مسن میبرای تغییر رقم در تاک اسكنه علفی پیوند از از طی فصل رشددر 

 ، در پیوند اسكنه علفیمتفاوت است.  مناسب انجام این نوع پیوندها با توجه به فنولوژی انگور نسبت به منطقه و سال

 (.15شكل است ) مترمیلی 5 حدود  قطر باپیوندک شاخه های سبز علفی آبدار 

های ترد و علفی شود. در این زمان رشد شاخهاسكنه علفی به طور معمول از اواخر اردیبهشت تا اواسط خرداد زده می

شبیه پیوند اسكنه خشبی است. ابتدا شكافی طولی در محل گره شاخه متر است. اسكنه علفی در اجرا سانتی 30در حدود 

شود. الیه ای بدون برگ در جهت جوانه حذف شده پایه قرار داده میعلفی ایجاد و پیوندک سبز علفی تک جوانه

وندک توصیه می برای افزایش گیرایی پیوند هم قطر بودن پایه و پیزاینده پایه و پیوندک باید در تماس با همدیگر باشند. 

یكی از عوامل بسیار مهم در گیرایی پیوند علفی آبیاری شود. سپس محل پیوند با نایلون نازکی به خوبی بسته می شود

منظم بعد از پیوند، محافظت محل پیوند و پیوندک از تابش مستقیم نور خورشید و حذف هر گونه رشد شاخه پایین تر از 

های زیر محل پیوند سریعا های فرعی در گرهشاخه های سبز حاصل از رشد جوانه محل پیوند است و الزم است تمامی

ی جانبی نزدیک به هاشاخه، نایلون مربوطه به آرامی باز شده و و رشد رویشی پیوندک پس از گرفتن پیوندحذف شوند. 

 .(15 )شكل فراهم شودپیوندک بهتر و سریعتر برای  شاخه  تا اجازه رشد شوندحذف  نیز مجدداً محل پیوند
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 رشد پیوندک بعد از گرفتن پیوندپیوندک اسكنه علفی و . 15شكل 

 پیوند جوانه-1-4

ساله چوبی شده و سالم به قطر مداد كهای یتاج یا رقم، شاخه تغییرنیز همانند سایر پیوندهای  یا چیپ در پیوند قاشی

در پارچه، حوله یا کاغذ مرطوب پیچانده از رقم مورد نظر در اواخر زمستان )در مرحله خواب( تهیه خواهند شد. سپس 

های اجرای این نوع پیوند هم روی تنه تاک و هم روی شاخهشوند. در یخچال نگهداری می شده و درون کیسه نایلونی

رشد تاک در اوایل بهار پوسته های روی تنه برداشته شده و در ارتفاع نیمه خشبی قابل اجرا است. در حالت اول با شروع 

مورد نظر پوست تنه برداشته شده و جوانه پیوندک از شاخه های نگهداری شده در یخچال برداشته شده و در محل برش 

(. در حالت دوم و 16 كلبا نایلون یا نوار پارافیلم بسته خواهد شد )شروی پایه قرار داده خواهد شد و محل پیوند کامال 

در بهار نیز پایه را در باغ سربرداری شدید نموده تا چندین پاجوش قوی و پر  پیوند روی شاخه سالجاری نیمه خشبی،

 نییپاها به سمت رشد بوجود آیند. دو تا پاجوش مناسب را نگه داشته و به غیر از دو سه برگ انتهایی آن بقیه جوانه

پاجوش حذف خواهند شد. وجود این دو تا برگ برای انتقال آب و مواد غذایی الزم است. در زمان مناسب )بسته به 

ها از یخچال خارج شده و به مدت دو روز در آب قرار نماید( قلمهمنطقه اواسط تا اواخر بهار که پایه شروع به رشد می

نمایند. سپس پیوند تک جوانه تهیه شده و در محل مناسب روی شوند تا آب از دست رفته را دوباره جذب داده می

(. در مناطق با خطر سرمای بهاره سعی شود 17 شوند )شكلپاجوش قرار داده شده و با نوار تایلونی پیوند محكم بسته می

نماید. د میمحل پیوند در ارتفاع بیشتر از سطح خاک زده شود. بعد از مدتی کالوس تشكیل شده و پیوندک شروع به رش

ی اضافی حذف خواهند شد اما برای اطمینان چند عدد برگ باالی محل پیوند هاشاخهبرای تقویت رشد پیوندک سایر 

کماکان حفظ خواهند شد. پس از اطمینان کامل از رشد پیوندک شاخه محل باالی پیوند به صورت کامل حذف 

 خواهند شد. 
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 پیوند قاشی روی تنه تاک -16 شكل

 
و نگه داشتن دو عدد  نییپاهای پیوند قاشی، از چپ به راست. سربرداری پایه از محل مناسب، تولید پاجوش در بهار و حذف جوانه  .17 شکل

 پیوندک و رشد پیوندکها و نهایتاً اتصال پایه و ها از یخچال و برش تک جوانهبرگ در انتهای پاجوش. شكل وسط، در آوردن پبوندک
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