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 پندک پیوندشاخچه و  –آموزش مهارت های اساسی  -۳اوراق معلوماتی شماره 
 

 فهرست مطالب:

 

 مقدمه (1

 اساسی اصطالحات –عملیۀ پیوند  (2

 چرا عملیۀ پیوند را اجرا میکنیم؟ –پیوند  (3

 شرایط قبلی برای پیوند مؤفقانه (4

 طریقه های اجرای شاخچه پیوند (5

 پندک پیوند (6

 ؟مانتخاب نمائیدریافت و چگونه میتوانیم یک پایۀ مادری خوب را  -انتخاب پایۀ مادری (7

 ؟مانتخاب نمائیرا دریافت و چگونه میتوانیم پیوندک خوب  –(scion)انتخاب پیوندک  (8

 

 ، به معرفی اوراق معلوماتی خوش آمدیدمقدمه .1

 

کند. پیوندک عبارت میپیوند عبارت از روش یکجاسازی دو و بعضی اوقات سه نبات میباشد که منحیث یک نبات واحد نمو 

از جوانه جدیداً نصب شده باالی پایۀ مادری و یا قسمت باالیی نبات میباشد. پایۀ مادری عبارت از نهال و یا نبات میباشد که 

رد استفاده قرار میگیرد. پایۀ مادری بعداً به ریشۀ نبات جدیداً پیوند شده تبدیل به حیث نصف قسمت تحتانی نبات جدید مو

بوده و شیرۀ نباتی را اجازه میدهد که به تمام باهم انساج( میگردد. اتحاد بین پیوندک و پایۀ مادری یک اتحاد فزیکی )نموی 

دوباره و از آن قسمت  نبات حرکت کردهدید باالیی قسمت های پیوند حرکت کند و شیرۀ نباتی از پایۀ مادری به قسمت های ج

 به طرف پایه مادری حرکت میکند.

پیوند و پندک پیوند روی موضوعات شاخچه  که هم اکنون شما آنرا تحت خوانش گرفته اید، سومشماره   اوراق معلوماتیدر 

 تا نمایداین مهارت ها شما را کمک می برای باغدار شمرده میشود.مهم بحث خواهیم نمود. این فعالیت ها از مهارت های 

با ما را را افزایش دهید. اوراق معلوماتی را مطالعه نموده نظریات و پیشنهادات تان  خودمقدار حاصل و کیفیت محصول 

 نمائید. شریک

 اصطالحات اساسی –عملیۀ پیوند   .2
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و  کند.میدو و بعضی اوقات سه نبات میباشد که منحیث یک نبات واحد نمو  نمودنطریقۀ یکجا  : (Grafting) پیوند

به مرحلۀ پخته گی  د،نخوب داشته باش یوطوریکه آنها بتوانند نم باشد.می رایتی(همزیستی بین دو نوع )وهمچنان دارای 

 .ل را در بر بگیردمسای د، درخت به عمر اعظمی خود برسد، کمترین فاصله بین درختان وغیرهند، حاصل بدهنبرس

ه شاخاجازه تولید پایۀ مادری عبارت از قسمت تحتانی نبات بوده که با خاک در تماس میباشد و  :(Rootstock) پایۀ مادری

 . را نداردهای جانبی 

نبات پیوند شده میباشد که از یک نبات دیگر گرفته شده بالی یک پایه مادری عبارت از قسمت باالیی  :(Scion) پیوندک

 بعداً رشد میکند و شاخچه های مورد ضرورت را تولید میکند. پیوند میگردد و

 عبارت از آن قسمت نبات میباشد که در آن پیوند با پایۀ مادری وصل میگردد. :(Grafting Union)اتصال پیوند 

پیوندک و پایۀ مادری بوده که هر دو یکدیگر را پذیرفته )هر یکجا شدن عبارت از توانایی Compatibility): اری )سازگ

از باید  (rootstock) و پایۀ مادری (scion) کنند. پیوندکمیدو با یکدیگر توافق کرده( و باهم به حیث یک نبات واحد نمو 

 ساسی پیوند را تشکیل دهند.د اد تا اتحانلحاظ جنیتیکی باهم ارتباط نزدیک داشته باش

ت دارد. این الیه توانایی وصل شدن و نمو را یعتی بوده که در زیر پوست درخت موقالیۀ انساج نبا :(Cambium) کامبیم

دهد. این بسیار مهم است که پیوندک و پایۀ مادری هر دو الیه  ی را به قسمت جدید نبات انتقالدارد و میتواند آب و مواد غذای

 های کامبیم خویش را باهم وصل نمایند.

 عملیه پیوند را اجرا میکنیم؟ چرا –پیوند  .3

 صرفه جویی از وقت

، که میوه بسیار خوب تولید کندگیرد. اگر ما یک درخت سیب پرورش یا نموی یک درخت از تخم مدت زیاد را در بر می

درخت سیب تولید کند، تا منتظر بمانیم باید  داشته باشیم و بخواهیم مانند آن درختان دیگر نیز داشته باشیم پس چه باید کرد؟

ما  بناً . این عمل وقت زیاد را میگیرد. نمائیم سرا غرو بعداً آن ، نهال تربیه کنیمتا جوانه بزند نمایم کشتتخم آنرا گرفته 

 نمائیم، پیوند پایه های مادری که از قبل وجود دارد هگرفته و بپیوندک میتوانیم از درخت که دارای سیب بسیار خوب است، 

 به این ترتیب ما در مدت زمان بسیار کوتاه درختان زیاد که دارای عین کیفیت سیب باشد به دست آورده میتوانیم.

 پیربهبود بخشیدن درختان 

گونه این آیا  ،پسو یا هیچ سیب تولید نمی کند.  نه نمایددرخت داشته باشیم که سیب خوب تولید از قبل ممکن ما در باغ خود 

گرفته و به این درخت که حاصل خوب نمی دهد و را از درخت خوب پیوندک  ما میتوانیمدرخت را باید از بین برد؟ نخیر، 

درخت را جوانتر میکند و میوه خوب و بیشتر بدست آورده نمودن . در اینصورت پیوند نمودیا هیچ حاصل نمی دهد، پیوند 

 میتوانید.

 اصل بیشترو ح(compatibility) سازگاری 

مناطق خاص توافق بسیار خوب  درختان بااز  هایرایتی( اهمیت زیاد دارد بعضی انواع )و پیوند در زمان احداث باغ نیز

 د.ننموی خوب میکنو منطقه ، آفات و امراض مقاوم بوده و در خاک های آن محل خشکسالیل این درختان در مقاب دارند.
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پایۀ مادری استفاده  نوع اول را به حیث . بناً نددیگر آنقدر خوب نیستی هااما میوه این نوع درختان به تناسب انواع )ورایتی( 

 .میرسیمپیوندک میگیریم. به اینصورت ما به یک نتیجه خوب د همیدگر که حاصل بیشتر نوع دیاز و  کرده

 ذیل را ممکن میسازد: پیوند محصول یک درخت را افزایش میدهد زیرا موارد

 )یا انواع موجوده  ها تغیر انواع )ورایتی 

 یا غیر خودی بهتر ساختن گرده افشانی متقاطع (Cross Pollination) و گرده افشانی 

  بهره گیری از پایه های مادری خاص  

  اندازه نبات نمودنکنترول 

  ینباتاشکال خاص تولید  

  نوع خاص گل، میوه و رنگ برگتولید 

 تولید کالونی های مقاوم در مقابل آفات و حشرات 

 ترمیم نباتات آسیب دیده 

 ن نموی قلمهش میزاافزای 

 

 پیوند موفقانهشرایط قبلی برای  .4

در اجرای عملیۀ پیوند این موضوع بسیار مهم است که پیوندک و پایۀ مادری باید عاری از آفات باشد. همچنان هر دو باید با 

پایۀ مادری مناسب انتخاب شده باشد، میتواند تا درصورتیکه هم سازگار باشند تا بتوانند یک اتحاد قوی را بوجود بیاورند. 

کند. قسمت باالیی نبات مانند نبات مادری رشد و نمو خواهد نمود و تمام  تنظیمدهی نبات را حد اکثر قد نبات، میوه دهی و گل

 خصوصیات نبات مادری را تقلید خواهد نمود.

 (incompatibility) سازگار نبودن ممکن پیوند را موفقانه اجرا کنیم، دلیل آن  تیم عملیۀ پیوند و یا اتحاداگر ما نتوانس

 (compatibility)  گاریکه باهم ساز ه باشیمرا انتخاب کرد ما دو ورایتی ممکنشده با هم باشند ورایتی های انتخاب 

 :نمائیمندارند.  ناسازگاری دو نبات را میتوانیم بر اساس این نشانه ها تشخیص 

 اواخر فصل نمویی و به تعقیب آن از بین رفتن زود برگ ها توسط کاهش نموی نباتی. رزرد شدن برگ ها د .1

 یک یا دو سال در قویه زنده باقی بمانند.ممکن درختان، که  مرگ زود رس .2

 تفاوت چشم گیر میان اندازه و یا قدرت نمویی پیوندک و پایۀ مادری. .3

 ه باالتر و یا پاینتر از قسمت اتحاد پیوند.نموی بیش از انداز .4

واب بوده و برگ نداشته باشند. پایۀ مادری ممکن عملیۀ پیوند عموماً زمانی اجرا میگردد که پیوندک و پایۀ مادری در حال خ

پندک پیوند میتواند قبل از فصل نمو و یا در جریان برخالف نموی فعال داشته باشد اما پیوندک باید نموی فعال نداشته باشد. 

پایۀ مادری صورت گیرد، شاخچه پیوند اکثراً در جریان فصل زمستان و یا در اوایل بهار زمانیکه پیوندک و  نمویی فصل

 هستند، صورت میگیرد.  یا دوره استراحت در حال خواب

زمانیکه بیرون یخبندان باشد، در این حالت برای پیوندک و پایۀ مادری ناممکن است تا باهم  –هوا نباید بسیار سرد باشد 

کار کردن برای کارمندان رشد و نمو کنند. در این زمان نبات بسیار شکننده و حساس بوده و به آسانی میشکند و همچنان 

)باغبانان( بسیار دشوار میباشد. در زمستان اکثراً عملیۀ پیوند را در داخل قوریه انجام میدهیم. بهتر است تا عملیۀ پیوند در 

 انجام شود.گلدهی زمانیکه پندک های پایۀ مادری رو به باز شدن بوده ن الی زمااوسط فصل زمستان، نزدیک بهار 
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 پیوند:طریقه های اجرای شاخچه  .5

ۀ های اجرای شاخچه پیوند مربوط به نوع نبات، عمر و . طریقپیوند را میتوانیم به یک یا چندین روش اجرا نمائیمشاخچه 

د از لحاظ دشواری و همچنان مهارت پیونعملیه های این نوع میباشد.  شود اندازۀ نبات و  مشکل موجوده که باید اصالح

یک پیوند مؤفق نیاز است متفاوت میباشد. اگر چه بعضی از عملیه های پیوند ذکر شده به مقاصد عمومی  های که برای

 استفاده میشود، اما عدۀ دیگر آن به منظور رفع مشکالت خاص و مشخص استفاده میشود.

بعضی از انواع  .و غیره بغل پیوند ،پیوندپوست  پیوند،اسکنه ، پیوندزبانچه رتند از: روش های اساسی اجرای پیوند عبا

گرچه بعضی از انواع  پیوند.اسکنه شاخچه پیوند در هر موقع سال درصورتیکه یخبندان نباشد، اجرا شده میتواند. مثالً 

شاخچه پیوند وجود دارد که متکی به توانایی لغزیدن پوست درخت پایۀ مادری میشود، به این معنی که در این نوع عملیۀ 

(. این پوست پیوندو شکل (T) در پیوند های  تی  صز چوب کامالً جدا میگردد )به خصوپوست درخت پایۀ مادری ا ،پیوند

( زیرا در این فصل سال درختان شیره تولید میکنند عملیۀ پیوند باید در فصل بهار انجام داده شود )حتی در زمان گلدهینوع 

 .پوست درخت به آسانی از چوب جدا میشودو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبانچه پیوند

 اسکنه پیوند
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 پندک پیوند  .6

استفاده میشود. این پندک یک از شاخچه که دارای پندک ها باشد که در آن به عوض یک  است پندک پیوند یک نوع از پیوند

، گیالس، زردآلو، باشد. این نوع پیوند برای درختانها می عام ترین نوع پیوند برای درختان میوه در داخل قوریهنوع پیوند از

به آسانی بر پیوند و اسکنه شفتالو و همچنان برای درختان جوان سیب و ناک مورد استفاده قرار میگیرد. )عملیه های زبانچه 

 ، زردآلو و شفتالو اجرا شده نمی تواند(درختان گیالس

بزرگترین تفاوت میان شاخچه پیوند و پندک پیوند اینست که در پندک پیوند از یک پندک پیوند را جوانه پیوند نیز مینامند. 

چه پیوند از یک قسمت نبات که شاخدر استفاده صورت میگیرد درحالیکه پندک منحیث پیوندک جهت اجرای عملیۀ پیوند 

اخچه پیوند بسیار آسان می باشد. دارای چندین پندک میباشد، استفاده صورت میگیرد. اجرای عملیۀ پندک پیوند به تناسب ش

چون پندک داخل قسمت جدا شدۀ پوست ساقه میشود، این موضوع بسیار مهم است که پندک پیوند در زمانی انجام شود که 

در دو موقع سال انجام میدهیم: در اواخر فصل بهار )در ماه جوزا  معموالً پایۀ مادری رشد فعال داشته باشد. پندک پیوند را 

انجام داده میشود به شیرۀ نباتی  Tیا می و جون( و در اواخر فصل تابستان )در تیر ماه یا اگست(. پندک پیوند که به شکل 

 فعال ضرورت دارد که در اواخر فصل خزان موجود نمی باشد.

 

 بغل پیوند

 پوست پیوند
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 طریقه های اجرای پندک پیوند:

پیوند   (I)، نیچه پیوند، پندک پیوند به شکل آیشکل، توته پیوند  (T)طریقه های اجرای پندک پیوند شامل پندک پیوند تی

است که در ذیل   (T)شکل تی به میباشد. مشهور ترین نوع پندک پیوند که در افغانستان بیشتر استفاده میشود، پندک پیوند

 مفصالً تشریح میگردد.

 :Tپندک پیوند به شکل 

و نباتات زینتی میباشد. یک پندک  یه های پیوند برای درختان میوهیکی از معروف ترین عمل Tعملیۀ پندک پیوند به شکل 

 باز گردیده و نموی فعال دارد، داخل میگردد. Tواحد در قسمت باز شدۀ پوست درخت پایۀ مادری که به شکل 

قطع گردیده و پندک در آن داخل میشود،  Tز قسمت قطع شدۀ پوست درخت پایۀ مادری که به شکل امانند  Tنام پندک پیوند 

گرفته شده. این پیوند از عام ترین نوع پیوند است که برای تکثیر نباتات مورد استفاده قرار میگیرد. پایۀ مادری باید نموی 

به  Tپوست از ساقه به آسانی جدا گردد. پندک پیوند به شکل تا باشد فعال داشته باشد و جوان باشد )یک ساله یا دو ساله( 

 )سیب، ناک، شفتالو، ستروس، زردآلو و بادام(. مانند صورت وسیع به خاطر تکثیر درختان میوه مورد استفاده قرار میگیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آمده. بیرونشاخچه شاخچه ها دارای پندک های صحتمند هستند. تیغه های برگ از  دمائیمیمشاهده طوریکه 

پندک و قسمت کوچک چوب از طرف پایین به باال قطع گردیده. قسمت چوب که قطع میگردد باید یک سانتی متر پاینتر 

 از پندک باشد و باید عمیق قطع گردد تا پندک و قسمت بریده شدۀ کوچک از چوب جدا گردد.
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 خواهد نمود.ه جدا یک قطع عمودی از طرف باال آن را از شاخ

شد تا مطمئن یک قسمت ساقۀ پایۀ مادری را عموداً قطع میکنیم. این قسمت قطع شده باید خوب عمیق با

 قسمت کامبیم جدا گردیده. ازشویم که پوست درخت 

 را بخود بیگیرد. Tقسمت ساقه را که قبالً عموداً قطع نموده بودیم باالی آن یک قطع آنجام میدهیم تا شکل 

. مواظب باشید تا پوست درخت که قطع کردیم در تا پندک در آن جا گیرد نمائیمدور می  تیاطپوست درخت را با اح

 .نگردد جداکامالً باز کردن هنگام 
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پندک پندک باید با احتیاط در بین پوست قطع شدۀ درخت قرار گیرد. پوست قطع شدۀ درخت باید باالی 

 قرار گرفته و خوب محکم گردد.

هفته   3-2بعد از آن که پندک یا جوانه را جابجا کردیم  آنرا با نوار یا رابرتیپ پیوند بسته میکنیم و این رابرتیپ را  بعد از  

 آشکار شود. که نشانه هایی از یک اتصال پیوند موفق ممائیمینو یا زمانی دور 

 پیوند  میباشیم. T"در ماه سنبله  سال اول ما موفقانه شاهد  یک "
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 ؟منمائیانتخاب دریافت و چگونه میتوانیم یک پایۀ مادری خوب را  -انتخاب پایۀ مادری .7

و خواص شناخته  ، عملکرد ها باالی جای مشخص اینست که بدست آوردن پایۀ مادری بهترکلیدی برای  هایفکتوریکی از 

ۀ درختان روی پایۀ مادری، تمرکز کنیم. پایه مادری یک درخت میوه قسمت تحتانی آن درخت میباشد که یک سیستم قوی شد

و یا آنها را  الی آن نصب کنیمریشه را ایجاد نموده و قلمه  درخت دیگری را میتوانیم توسط شاخچه پیوند و یا پندک پیوند با

ت که از این پیوند به وجود می آید، قوی و رشد سریع خواهد داشت و خواص پایه مادری را اختیار هم اتصال دهیم. درخبا

 خواهد کرد. 

دارید، میتوانید از آن یك شاخچه را قطع مادری ایه پشما از قبل ایۀ مادري چندین طریقه وجود دارد. اگر پیدا كردن ی پبرا

یوند كنید تا یك درخت پیوندك را باالي آن پیوند میتوانید از یك درخت خوب پ. در زمان دنمائیكشت نموده و در جای دیگر 

 میوه دار خوب داشته باشید. 

 

. نمایندوظیفه  یایه مادري ایفاپتا به حیث  غرس گردیده انداین  یفقط برا ی را که در تصویر فوق مشاهده میکنیدنهال ها

 scionک یا یوندپ. بعداً نمایند ریشهتولید شت میگردد تا کمادري قطع گردیده و در قوریه ها ایه هاي پاز این  یشاخه ها

ما به شاخه های یک ساله ضرورت به یاد داشته باشید که در چنین حالت یوند میگردد. پهدف پیوند جدید به روي آنها دیگر 

 .پیرداریم نه به شاخه های 

مهم شمرده میشود. یکی از  هپایه های مادری مشخصه های آشکار وجود ندارد، اما چندین فکتور وجود دارد ک برای انتخاب

میباشد. معلوماتیکه شما به دست می  قوریه دارانمهمترین این فکتور ها تجربۀ شما، دوست های تان، همسایه های شما و 

ر مجموع این معلومات به شما کمک میکند تا پایه های مادری بهتر آورید شاید مخالف و بعضی اوقات گیچ کننده باشد، اما د

 را انتخاب کنید. بعضی از این مراحل و فکتور های در ذیل تشریح میگردد:

 مقاوم در مقابل آفات .1

 مقاوم در مقابل یخبندان .2

 شاخچه پیوند و پندک پیوند به آسانی روی آن اجرا گردد. .3

 عاری از آفات و مقاوم در مقابل آفات .4

 مناسب برای ساختمان خاک، عمق خاک و حاصلخیزی .5

 خاک، چونه( ، شوریpHسازگار با ساختمان کیمیاوی خاک ) .6

 مناسب برای موجودیت آب پیش بینی شده، زهکشی و آبیاری .7

 برگ، عادت و خصوصیات میوه دهیتولید نموی خوب، گلدهی،  .8
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 ؟منمائیانتخاب را دریافت و چگونه میتوانیم پیوندک خوب  –(scion)انتخاب پیوندک  .8

 انتخاب نکنید دسال عمر دار 10تا  8پیوندک را از نبات صحتمند و بدون ویروس انتخاب نمائید. کوشش کنید از درختان که 

سال شگوفه کرده باشند و ممکن با گرده های آلوده با آفات و ویروس در تماس  ۷الی  ۵ احتماالً ازاین نوع درختان  چون

که یک سال عمر داشته باشد استفاده کنید. از چوب و یا شاخچه های که بیشتر از یکسال عمر داشته  شاخچه اید. از نباش

. این باشد پندک های کوتاهو همچنی دارای باید راست بوده و باید چندین پندک داشته باشد  شاخچهباشد استفاده نه کنید. 

 را که دارای مشخصات زیر باشد، انتخاب کنید:خصوصیات در ورایتی ها متفاوت میباشد. پیوندک های 

  پیوندک که امسال نمو کرده باشد. .1

 عاری از آفات باشد. .2

 با پایۀ مادری سازگاری داشته باشد. .3

 داشته باشد. نباتی خوبی نموجای انتخاب کنیم که ز باید ا را پیوندک .4

 بهتر است پیوندک را از وسط شاخچۀ پیوندک انتخاب کنیم. .5

 زیرا آنها ضعیف هستند. دنمائینه قسمت باالیی شاخچۀ پیوندک انتخاب پیوندک را از  .6

  .نمیدهندآنها حاصل بیشتر  -پیوندک را از قسمت های پاینی شاخچۀ پیوندک انتخاب نه کنید .7
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بین المللی  یک سازمان غیر دولتی  (PIN) موسسه انسان در غربت

کمک های  امدادی  و است که  کمک های جمهوری چک مستقر در

 فراهم می سازد. انکشافی را در سراسر جهان

 

لیسه های مسلکی  کیفیت آموزش در برای بهبود اوراق معلوماتی این

 منتشر شده است.چک  جمهوریهای انکشافی  همکاری زراعت توسط

 

 

 هضت هللا نهضت ـده: نـسنـویـن

 یـتعلیمات زراعت تیم  :وسطـتصحیح ت

 مترجم: بریالی جاللزی

 


