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 چكيده

ای متحمب  در براببر   هبای میبوه  منظور ایجاد سبزیی  بههای پیوند شرو بکارگیریامروزه با  .استی اگلخانه مهم محصوالت ازی کی یفرنگگوجه
ای به وجود آورده اسبت  در ایبر راسبتا ببه     های میوهینی را برای تولید سزییشرایط نامساعد محیطی و افیایش رشد، عملکرد و کیفیت میوه تکنیک نو

با سه روش پیوند مرسبو  شبام     "Rimac"یروی توده "8320وی اس"ی رقم منظور ارزیابی اثر نوع پیوند بر رشد رویشی و عملکرد بوته گوجه فرنگ
های اسکنه و مجاورتی مختلف متفاوت بود و روش نیمانیم نسزت به روش هاگیرایی پیوند بیر روش  نیمانیم، اسکنه و مجاورتی مورد آزمایش قرار گرفت

وزن تر و خشبک   های میوه، طول و قطر میوه، وزن تک میوه،تر و خشک ریشه، تعداد خوشه اثر پیوند در طول بوته، تعداد و طول میانگره، وزن برتر بود 
دار در سطح رس، میان دوره و ک ، نسزت میوه بازار پسند به درجه دو باعث ایجاد تفاوت معنیعملکرد پیش ،pHمیوه، طول د  میوه، سفتی بافت میوه، 

 رویشی و عملکرد بر گیاهان غیر پیوندی برتری داشتند   گردید  گیاهان پیوندی در صفات درصد 5احتمال 

 

 پیوند نیمانیم، پیوند مجاورتی، پیوند اسکنه، پیوندک  ،افیایش رشد :کليدی هایواژه

 

  3 2 1  مقدمه

های گیاهی که تحقیقات زیادی در اصبح   کی از مهمتریر تیرهی

 جه فرنگبی ببا  گو باشد می 4 ی بادنجان سانانتیرهها انجا  گرفته آن

هبای  تریر سزیییکی از مهم (Solanum lycopersicum) نا  علمی
با افیایش جمعیت دنیا و تحش برای بهزبود  باشد  ای ایر تیره میمیوه

کیفیت غذا، مصرف سزییجاتی از قزی  گوجه فرنگی به عنوان بخشی 
که بدلی  ارزش غذایی و مصرف  از غذای انسان در حال افیایش است

زمینی از نظر مییان تولید به خود جایگاه دو  جهانی را بعد از سیبباال 
  (6اختصاص داده است )

هایی است که امروزه در سطح وسیع و تکنیک پیوند یکی از روش
ها در کشورهای صنعتی و به صورت تجاری در کشت و پرورش سزیی

بوده که ها، کشور ژاپر رود  بنیانگذار پیوند سزییتوسعه یافته بکار می
محققان با پیوند هندوانه ببر روی کبدو آن را وارد مزاحبث تحقیقباتی     

                                                 
ترتیبب کارشناسبی ارشبد اصبح  گیاهبان بباغی، اسبتادیار و دکتبری         به -3و  2، 1

 مهندسی باغزانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان       

 (:Zahedi.b@lu.ac.ir Email                           نویسنده مسئول: -)*
DOI: 10.22067/jhorts4.v34i2.76358 
4- Solanaceae 

 ( 34کردند )
زای خاکیاد ها مزارزه با عوام  بیماریهدف اصلی پیوند در سزیی

ولی با گذشت زمبان اهبداف جدیبدتری ماننبد      استفوزاریو   به ویژه
هبایی وبون دمبای پباییر، شبوری و      افیایش مقاومت در براببر تبنش  

عناصر غذایی و قبدرت رشبد    ،وبت باالی خاک، افیایش جذب آبرط
باعبث   طوالنی کردن دوره برداشبت اقتصبادی میبوه    نهایت گیاه و در

ها در کشورهای مختلف به ایر گردیده تا امروزه تولید کنندگان سزیی
  ( 18) تکنیک روی آورند

مهمتریر اهداف اصححی در گوجه فرنگی مقاومبت ببه امبرا ،    
به ارقامی با عملکرد باال، زودرسی میوه و بهزود صفات کیفی  دستیابی

هبدف مشبترک   باشد  و اسیدیته می 5 (TSS)نظیر مواد جامد محلول 
هبای مختلبف بهنبژادی زودرسبی و     اصح  گوجه فرنگبی در برنامبه  

افیایش محصول است  در مبورد عملکبرد، کیفیبت و مقاومبت گوجبه      
ییرات به تنوع مواد ژنتیکی موجبود  فرنگی اعتزار و امکان ایجاد ایر تغ

های وحشی و بومی مربوط می شود که بطور گسترده ای ویژه گونهبه
های جدید و ح  مشکحت مربوط به تولید ایر گیاه برای ایجاد واریته

 ( 10)شوند استفاده می

                                                 
5- Total soluble solid 
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آمیبی  هبای موفقیبت  هبای مقباو  یکبی از برنامبه    استفاده از پایبه 
انتخاب پایه مناسب ببر مشبکحت غلزبه     توان بامحسوب شده که می

ای گا  برداشبت   نمود و در جهت افیایش عملکرد محصوالت گلخانه
هبای  اولیر گا  در اصح  یک گیاه استفاده مبثثر و بهینبه از جمعیبت   

هبای  های تبوده راستا باید نسزت به شناخت ویژگیبومی است  در ایر
موضوع که ارقا  بومی از  ها اقدا  نمود  ایربومی از طریق ارزیابی آن

باشبند و در شبرایط نامسباعد    پایداری عملکرد بهتبری برخبوردار مبی   
محیطی آسیب پذیری کمتری نسزت به ارقا  جدید دارند، قاب  توجبه  

هبای  های بومی به لحاظ ژناست  در حال حاضر بارزتریر ارزش توده
واد های مقاومت به بیمباری هبا و آفبات، کیفیبت مب     مفید از جمله ژن

غذایی و سبازگاری ببه شبرایط نامسباعد طزیعبی اسبت کبه تباکنون         
توانند بسیار ارزشبمند باشبند، مرببوط    ناشناخته مانده اند و در آینده می

 ( 1شود )می
هبا در  ی تکنیک پیوند در پبرورش سبزیی  با وجود کاربرد گسترده

سیا و استفاده از میایبای  سایر نقاط جهان مخصوصاً کشورهای شرق آ
ار ایر روش، کارهای تحقیقاتی در ایر زمینه در ایران بسیار نوپبا  بیشم
 باشد می

( بمنظور تعییر اثر سبه روش پیونبد زبانبه    28) مهامد و همکاران

بببر رشببد و  (SIG) 3و پیونببد جببانزی (HIG) 2ای، حفببره(TAG) 1ای
ببر سبه   ‘ F1’(Citrullus lanatus)  Aswan عملکرد میوه هندوانبه 

 Tetsukabuto‘ و’  ’Nun 6001 F1’, ‘Strongtosa F1)پایبه  

F1) های بیر کدوتنز  و کدوی حلوایی بودند پیونبد زدنبد    که دورگه
هبای  پیوند اسکنه بطور قاب  توجهی در طول ساقه اصلی ، تعدا سباقه 

جانزی، تعداد گ  نر در هر بوته، عملکبرد میبوه در بوتبه و وزن میبوه     
ای( داشبت   ای و زبانهند )حفرههای پیوبیشتر در مقایسه با دیگر روش

توانبد بهتبریر   ای میدر میان سه روش پیوند آزمایش شده روش زبانه
 روش پیوند در هندوانه باشد  

(، اثببر پببنی پایببه کببدوی هیزریببد  9حیببدری زفببره و همکبباران )
Cucurbita maxima×Cucurbita moschata  و دو روش پیونببد

مانی، بر زنده "خسیب"ای رقم انهای در پیوند خیار گلخنیمانیم و حفره
 گیرایی. کردند بررسی را میوه کیفی صفاتصفات رویشی، عملکرد و 

 ببه  نسبزت  ایحفبره  روش و بود متفاوت های مختلفروش بیر پیوند

 ببود، گیاهبان   مبوثر  بر گیرایی هم پایه نوع اثر بود  برتر نیمانیم روش

 داشتند   تریبر غیرپیوندی گیاهان رویشی بر صفات در پیوندی
با هدف بررسی اثرات پیونبد ببر گوجبه    (، 36تورهان و همکاران )

با استفاده از روش پیوند اسکنه آزمایشبی انجبا  دادنبد، نتبایی      فرنگی
تواند اثرات مفیدی در تولید گوجبه فرنگبی داشبته    نشان داد پیوند می

                                                 
1- Tongue approach grafting 

2- Hole insertion grafting 

3- Side insertion grafting 

د بعنوان پیوندک و ارقا  مبور   Talya ,Swanson ,Berilباشد  ارقا  
 شباخ  ، وهیم عملکردبودند  Beaufort ,Arnold استفاده برای پایه 

ی و مقبدار اسبید قابب     ونبد یوه پیب م توسبط م وزن ،هاوهیم تعداد وه،یم
 ماده مقدارگیری شده از نظر اندازه وهیم تیفیک  افتی بهزودتیتراسیون 

 وهیب م در ، Cریتبام یو و کب ،  قنبد  محلبول،  جامد مواد غلظت خشک،

 پیوندی بود  غیر از کمتر یندویپ اهانیگ
بر موفقیبت  دو روش پیوند ( اثر 14کاسجان مارسیک و همکاران )

 Solanum)در گیرایببی پیونببد و عملکببرد دو رقببم گوجببه فرنگببی  

lycopersicum)     درصبد بباالی گیرایبی    را مورد بررسی قبرار دادنبد
درصد( در هر دو گوجه پایه و پیونبدک ببا اسبتفاده از     79-100پیوند )

ای مشاهده شده نشان داد هبر دو روش اسبکنه و   روش اسکنه و لوله
 ای در پیوند گوجه فرنگی مناسب هستند  لوله

ها، شام  نیاز به نیبروی کبار مباهر ببرای     معایب پیوند در سزیی 
انجا  عم  پیوند و بعد از پیوند، داشتر اطحعات کافی ببرای انتخباب   

مورد نیاز، عد  سازگاری پایبه   پایه، مدیریت میرعه در کاربرد کودهای
هبای  و پیوندک، رشد رویشی بیش از حد گیباه پیونبدی و ناهنجباری   

فیییولوژیک، کاهش کیفیت میوه، هیینه تهیه بذرهای پایه و ریشه دار 
 ( 20)شدن پیوندک می باشد 

با توجبه ببه نبوع گیباه،     ها، برای پیوند گیاهان علفی مانند سزیی
د، امکانات موجود، ترجیح و تجربه تولید کننبده  اندازه بوته، اهداف پیون

های پیوند متفاوتی روشنشاء پیوندی و شرایط مدیریتی پس از پیوند، 
های مشابه روش به های مختلف و گونهاند که برای گونه معرفی شده

 ( 15) باشدکار رفته کامح متفاوت می
ه هر یک از روش ها دارای میایا و معایب ویبژه خبود هسبتند کب    

 رو ایبر  از  باشبند روی زنده ماندن و نمو بوته های پیوندی موثر مبی 

 پیونبد  یزمینبه  در بحرانبی  ازمزاحبث  نیی مناسب پیوند روش انتخاب

به  نیاز ها،روش ایر یهمه اشتراک نقطه ایر وجود، با است؛ ها سزیی
 ( 21) است پیوند عم  انجا  از پس ویژه هایمراقزت

برای گیاهان پیوندی بیان شد ایر پژوهش  با توجه به میایایی که
های مختلف پیوند بر رشد رویشی و عملکبرد  اثر روشبا هدف مطالعه 

 میوه گوجه فرنگی انجا  گردید  
 

 هاروش و مواد

در گلخانه پژوهشی گروه  1395عملیات اجرایی ایر طر  در سال 
وی سا"فرنگی رقم گوجهباغزانی دانشگاه لرستان انجا  گرفت  میوه 

هبا ککبر   مشخصات آن 1که در جدول  "Rimac"روی توده  "8320
به سه روش نیمانیم، مجاورتی و اسکنه مورد پیونبد و ارزیبابی   گردیده 

 قرار گرفت 
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 فرنگیگوجه خصوصيات ارقام -1 جدول

Table 1- Tomato cultivars characteristics  

 خصوصيات 
Characteristics 

  نام رقم

Cultivars 
ها خوشرنگ، میوه گود بشقابی زاویه دار، مقاو  به سفیدک و سرگ ، رقم هیزریدی، محصول شرکت بوته خیلی قوی با شاخ برگ باز کشیده ، رنگ برگ

 سمینیس آمریکا

 

S.V 8320 

س، اسیدیته محیم، یکی از بهتریر میه های گوجه بارشد نامحدود ، بوته قوی، نیازمند نگهداری با قیم یا قف ( روز،70-80، با طول باردهی )Heirloomی واریته
 های جدید گوجه فرنگی، مناسب برای ساالد و اسنکگیحسی،کاربرد اغلب برای ایجاد دورگه

 
Rimac 

 

 
آزمایش بصورت طر  کامحً تصادفی با سبه تیمبار )روش پیونبد(    
د همراه با تیمار شاهد )غیر پیوندی( که در سه تکرار انجا  گرفت  تعدا

 گیاه بود   6گیاهان هر تیمار آزمایشی در تکرار 

هبای نشبا   داخ  سینی 1395بذور پایه با پیوندک در آکر ماه سال 
هبای  زنبی و رشبد نشباها ببه درون گلبدان     کشت شدند  پس از جوانه
متبر انتقبال داده شبدند     سانتی 8و ارتفاع  10پحستیکی با قطر دهانه 

بذور پیوندک جهبت اسبتفاده ببه     همیمان با کشت نشاها جهت پیوند،
عنوان گیاهان شاهد کشت شد  جهت کاشت از یک مخلوط خاکی ببا  

اسبتفاده   1:1:1اجیای کودحیوانی، ماسه بادی و خاک باغچه به نسزت 
ی سه تا وهار برگ حقیقبی  های پایه و پیوندک در مرحلهشد  گیاهچه

 ( 21آماده برای عملیات پیوند خواهند بود )

وندک یه و پیکه پا گیردزمانی مورد استفاده قرار می 1نیمپیوند نیما
 ه رایب ر صورت است که پایدارای قطری یکسان باشند  روش کار به ا

دار بیک برش شیمتری باالی سطح خاک قطع کرده و در وند سانتی
ای ایجباد  ی ببرش مشبابه  یب وندک نیر روی پب یم دها صاف به آن میی

ه و یپس از جفت کردن پا  ه جفت شودیپاواند با بتبه طوری که  کرده
ونبدک روی هبم قبرار    یه و پینده پایهای زاهیطوری که البه وندک یپ
بسته شد  سپس محکم  وسبا ی ، نوار تفلونرهیوند با گیمح  پ ،رندیگ

سانتی متر را به صورت انحناء در آورده  30یک مفتول سیمی به طول 
نبایلون فریبیر ببر روی آن     و دو طرف آن را در گلدان فرو برده و یک

قرار داده شد؛ به طوری که گیاه پیوند شده کامحً در زیر نایلون باشبد،  
جهت حفظ رطوبت محیط نایلون بهتر است کبه کمبی آب داخب  آن    

 ( 16) (1اسپری شود )شک  

متبری  سانتی 4-5گیاه پایه را از فاصله  2جهت انجا  پیوند اسکنه
مت باقی مانده در خباک شبکافی   سطح خاک قطع کرده و بر روی قس

متر به طور عمودی توسط یک تیغ تیی ایجاد کرده و سانتی 1به عمق 
ای بریده شده است، سپس گیاه پیوندک که ته ساقه آن به صورت گوه

در داخ  شکاف پایه قرار گرفته و پس از همزر کردن الیه زاینده پایبه  

                                                 
1- Splice grafting  

2- Cleft grafting 

م بسبته شبد   و پیوندک مح  پیوند توسط گیره پیوند و وسبب محکب  
 ( 19( )2)شک  

پایه و پیوندک در درون یک گلدان و نیدیبک   3در پیوند مجاورتی
های خود قرار دارنبد ببه   م کاشته شدند و در حالی که روی ریشههبه 

شوند  به ایر ترتیب که برشی از باال به پاییر روی ساقه هم پیوند می
ر دو برش در پایه و عکس آن روی ساقه پیوندک ایجاد شد و زبانه ای

داخ  هم قرار گرفت و مح  پیوند توسط گیره یا با بستر آن با وسب 
و نوار تفلون محکم نگه داشته شد، بعد از گرفتر پیوند قسمت بباالی  

 ( 3پایه و بخش پایینی پیوندک قطع گردید )شک  
هبای  ها با نایلون فرییر باید یکی از گوشبه پس از پوشاندن گلدان

گیاه سوراخ گبردد  پبس از اتمبا  عملیبات پیونبد،      نایلون جهت تهویه 
ها باید به یک محیط مناسب با شرایط دمائی قاب  کنترل انتقال گلدان

یابند  جهت ایجاد ایر محیط مناسب برای گرفتر پیوند، در ایر طبر   
متر استفاده  5×2متر و طول و عر   5/1از یک مینی تون  به ارتفاع 

وبت از گونی کنفی و کلش اسبتفاده  شد که در کف آن برای حفظ رط
گردید و بر روی مینی تون  برای ایجاد تاریکی نیی از گبونی اسبتفاده   
شد  همچنیر جهت کنترل دما نیی وند لوله انتقال دهنبده آب گبر  از   

کرد  اگر شرایط محیطی جهت گیرایی پیوند در حد بغ  تون  عزور می
 انجامد طول میروز به  7-10مطلوب باشد، عم  گرفتر پیوند 

هبا، نیباز ببه    ی ایبر روش ی اشبتراک همبه  با ایر وجبود، نقطبه  
های ویژه پس از انجا  عم  پیوند است که در آن باید رطوبت مراقزت

درجه سانتی  27-29درصد و تاریکی و دمای محیط  95نسزی بیش از 
گراد باشد که باعث افیایش تقسیمات سلولی شده و به گیرایبی پیونبد   

پس از برقراری ارتزاط آوندی بیر پایه و پیونبدک   ،(18کند )کمک می
که از طریق تشکی  بافت کالوس در سطو  برش خورده صورت مبی  
 گیرد، گیاهان پیوندی باید به مرور با شبرایط محبیط سبازگار گردنبد     
انتقال سریع نشاهای پیوندی به محیط بیرون باعث صدمات جبدی و  

د  لذا الز  است که عم  مقاو  سازی گردها میجزران ناپذیری به آن
 به خوبی و دقت کام  انجا  گیرد 

                                                 
3- Approach grafting 
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مدت زمان الز  از زمان پیوند تا پایان مقاو  سازی و آماده شبدن  
، بیشبتر از سبه   خاک در زمیر گلخانهنشاهای پیوندی جهت انتقال به 

 تا شمارش شد ناموفق و موفق پیوندهای تعدادهفته به طول انجامید  

آید سپس گیاهان پیوندی و نشاهای غیر پیوندی  بدست اییگیر مییان
هبایی ببه فاصبله یبک متبر و      در قالب طر  کامحً تصادفی در ردیبف 

از یبک مخلبوط   هبا، در بسبتری   سانتی متر داخ  ردیبف  50ی فاصله
کاشته شبدند   1:1خاکی با اجیای کودحیوانی و خاک باغچه به نسزت 

 رفت  آبیاری گیاهان به روش دستی انجا  گ
گیبری قبرار قبرار    صفاتی که در ایر تحقیق مورد ارزیابی و اندازه

گرفتند عزارت بودند از: اثر روش پیوند به ترتیبب در دو گبروه صبفات    
کمی و کیفی: طول بوته، تعداد شاخه جانزی، تعداد و طول میان گبره،  
تعداد خوشه گ ، تعداد گ  در خوشه، وزن تر و خشبک ریشبه، تعبداد    

میوه، تعداد میوه در خوشه، وزن تک میبوه، طبول و قطبر    خوشه های 
میوه، وزن تر و خشک میوه، سفتی بافت میوه، طول د  میبوه، میبیان   
مواد جامد محلول و اسیدیته میوه، قطبر هیپوکوتیب  پایبه و پیونبدک،     

، عملکبرد پبیش رس، میبان دوره و    2نسزت میوه بازار پسند به درجه 
 ک  

 
 

   
، ایجاد اتاقک ترميم (c)، بستن محل پيوند با گيره. (b)درجه روی پایه و پيوندک.  45دار با زاویه ، ایجاد برش شيب(a)نيمانيم. پيوند  -1 شكل

 های پيوند شدهفرنگیبرای گوجه
Figure 1- Splice grafting; rootstock and scion stems are cuted at a 45-degree angle (a), united grafting placed with a glue and 

clip (b), healing chamber for tomato grafts (c). 

 

   
ای بریده شده است، متر بطور عمودی در پایه ایجاد و پيوندک که ته ساقه آن به صورت گوه، شكافی به عمق یک سانتی(a)پيوند اسكنه.  -2 شكل

 های پيوند شده در اتاقک ترميم.، گوجه(c)های پيوند برای ثابت نگه داشتن محل پيوند. گيره ، استفاده از(b)دهيم . در داخل شكاف پایه قرار می
Figure 2- Clef grafting; Bisect the rootstock  stem with a single cut approximately 1cm deep and inserting the wedge end of 

the scion into the bisected rootstock (a), grafting clips are placed to fix the graft union site (b), graftimg tomatoes are  in the 

healing chamber (c). 
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، برداشتن گيره پس از ترميم (b)شوند. های خود قرار دارند به هم پيوند می، پایه و پيوندک در حالی که روی ریشه(a)پيوند مجاورتی -3 شكل

 ، قطع قسمت باالی پایه و بخش پایينی پيوندک هشت تا ده روز پس از گرفتن پيوند. (c) محل پيوند.

Figure 3- Approach grafting is a technique that allows the scion donor-plant to remain on its own rootstock until the graft 

heals. (a), the clip fall after healing (b), Cut rootstock top and scion roots 8 to 10 days after grafting credits (c). 
 

رفرکتببومتر  هببا ببباموجببود در میببوهمیببیان مببواد جامببد محلببول 
شد  بعبد از  ندازه گیری ا ، (Refrectometer, Atago, Japon)دستی

عصاره  دوقطره آب مقطر، یک قطره از وسیلهبهکالیزره نمودن دستگاه 
یمار روی قسمت مخصوص رفرکتبومتر قبرار داده شبد و    میوه از هر ت

گیری اسیدیته میوه از جهت اندازه درجه بریکس قرائت و یادداشت شد 
نرمال استفاده شد و درصد اسید برحسب  1/0روش تیتراسیون با سود 

 اسید غالب یعنی اسید سیتریک بیان شد  
و در طزقبه بنبدی     Excellافبیار نر داده های بدست آمده توسط 

هبا ببا   تجییه و تحلیب  شبدند و مقایسبه میبانگیر داده      SPSSبرنامه
 انجا  شد   دانکر ایوند دامنه آزمون
 

 بحث و جینتا

 صفات رویشی

( اثبر روش  2های جدول تجییبه واریبانس )جبدول    براساس داده
در صفاتی درصد  5دار در سطح احتمال پیوند سزب ایجاد تفاوت معنی

اد شاخه جانزی، تعداد میانگره، طبول میبانگره،   همچون طول بوته، تعد
تعداد خوشه گ ، قطر هیپوکوتی  پایه و پیوندک و وزن تبر و خشبک   

-گردید  در حالیدزصد  1ریشه و تعداد شاخه جانزی در سطح احتمال 

 که بر تعداد گ  در خوشه اثر گذار نزود  
( بیشبتریر طبول بوتبه    3مطابق جدول مقایسه میانگیر )جبدول  

متبر  سبانتی  120با طبول  ط به گیاهان پیوندی به روش نیمانیم، مربو
متبر کمتبریر طبول بوتبه را داشبتند       سبانتی  68بود  گیاهان شاهد با 

( افببیایش رشببد در گیاهببان پیونببدی را بببه 32صببالحی و همکبباران )
 کهبیشتر در ایر گیاهان نسزت دادند و از آنجایی سایتوکینیرمحتوای 

ی تقسبیم  هبا در مرحلبه  لولی و تشکی  انبدا  سایتوکینیر در تقسیم س

ها نقش دارد و همچنیر به دلی  اینکه ایر سلولی و طوی  شدن سلول
تنظیم کننده رشد گیاهی تأثیر خاصی ببر تبأخیر پیبری دارد و باعبث     

گبردد، دلیب    جذب بیشتر مواد غذایی و افیایش فعالیت متابولیکی مبی 
 باشد  ی میخوبی برای افیایش رشد در گیاهان پیوند

 درصبد  1نوع پیوند روی تعبداد شباخه جبانزی در سبطح احتمبال      
داری در تأثیر روش پیوند ببر تعبداد   که تفاوت معنیاثرگذار بود درحالی

شاخه های جانزی مشاهده نشد  گیاهبان پیونبدی ببه روش نیمبانیم،     
شباخه جبانزی    67/8و  9، 10اسکنه و مجاورتی به ترتیب دارای تعداد 

 مشاهده گردید   67/5کمتریر تعداد در گیاهان شاهد با بودند و 
تعداد و طول میانگره نیی تحت تاثیر پیوند قرار گرفتنبد و گیاهبان   
شاهد دارای بیشتریر طول میانگره بودند و همیر امبر باعبث کباهش    

هبا در  تعداد میانگره در واحد طول ساقه اصبلی گردیبد  تعبدا میبانگره    
و در روش اسبکنه   23انیم و مجباورتی  گیاهان پیوندی ببه روش نیمب  

میانگره بودنبد بنبا    67/15که گیاهان شاهد دارای بود در حالی 33/22
توان بیان کرد که اثر هر سه نوع روش پیونبد  به نتایی بدست آمده می

 تقریزاً مشابه یکدیگر بوده و گیاهان شاهد دارای رشد معمولی بودند  
ماهیبت   گیرد پیوند قرار میوزن تر و خشک ریشه نیی تحت تأثیر 

روابط بیر پایه و پیوندک بسیار پیچیده بوده و ببه احتمبال زیباد ببیر     
ترکیب هائی که از نظر ژنتیکی گوناگون مبی باشبند، متفباوت اسبت      
مکانیی  تاثیر پایه و پیوندک بر یکدیگر، هنوز به انبدازه کبافی روشبر    

اثیر مستقیم سباختار  (  اغلب مکانسیم ایر پدیده را به ت16 و 7نیست )
ی آن روی تغذیه ریشبه ارتزباط   ژنتیکی پیوندک و ماهیت مواد پرورده

بیشتریر وزن مرببوط  شود مشاهده می 3ر جدول که داند  بطوریداده
گبر    78/30و کمتبریر در شباهد ببا وزن     40/46به پیوند نیمانیم با 

 بودند  
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در گیاهبان پیونبدی را ببه دلیب       ( رشد رویشی بیشتر5) ادلستیر
تاثیر سیستم ریشه در پایه مرتزط دانسته است  اکزری وشمه مبنش و  

ای گسبترده  سیستم ریشبه ( 30(، صالحی و همکاران نیی )2همکاران )
-در پایه را دلیلی قانع کننده در افیایش جذب آب و مواد غبذایی مبی  

 دانند 
داری ندک تفاوت معنیتیمار پیوند روی قطر هیپوکوتی  پایه و پیو

( بیشبتریر  3نشان داد  مطابق نتایی جدول مقایسه میبانگیر )جبدول   
 مربوط به پیوند اسکنه بود   76/20قطر هیپوکوتی  

دار ببود  هبای گب  معنبی   همچنیر تاثیر پیوند روی تعبداد خوشبه  
، مجباورتی  26بطوریکه گیاهان پیوندی به روش اسبکنه دارای تعبداد   

 33/20خوشه گ  در مقایسه با تیمبار شباهد ببا     25و نیمانیم  33/25
 خوشه گ  بودند  

هبای فیییولبوژیکی   توان ببه تفباوت  تفاوت در رشد رویشی، را می
خاصی که بیر ریشه ایر گیاهان وجود دارد رببط داد  در اثبر افبیایش    
طببول سبباقه، مسببلماف در صببفات طببول گببره و تعببداد شبباخه جببانزی  

دهنبد،  پیوندی و غیرپیوندی نشبان مبی  هایی را در بیر گیاهان تفاوت
ها افیایش یافته و با افبیایش  وون با افیایش طول ساقه تعداد میانگره

های تشکی  گ  و میوه و شاخه جانزی افیایش ها، تعداد جوانهمیانگره
 ( 30یابد )می

 

 صفات کیفی میوه

از صفات کیفی میوه که مورد بررسی و تحبت تبأثیر روش پیونبد    
عداد خوشه میوه، وزن تک میوه، طول و قطر میبوه، میبیان   واقع شد: ت

 میوه بودند    pHمادۀ خشک میوه، طول د  میوه و 
تعداد میوه در خوشه، سفتی بافت میوه و مییان مواد جامد محلول 

(TSS)  (  ایبر یافتبه ببا    6تحت تأثیر روش پیوند قرار نگرفتند )جدول
( که گیارش نمودند 27) ( و صالحی1نتایی حاصله از پژوهش اکزری )

 دار ندارد مطابقت داشت پیوند روی مییان مواد جامد محلول اثر معنی
( بیشبتریر تعبداد خوشبه    7مطابق جدول مقایسه میانگیر )جدول 

و  67/17و  18میوه مربوط به روش مجاورتی و نیمانیم به ترتیبب ببا   
رای که گیاهبان شباهد دا  بود در حالی 33/16سپس در روش اسکنه با 

 خوشه میوه بودند   67/12تعداد 
پیوند باعث افیایش طول و قطر میوه گردید   گیاهان پیوندی ببه  

بیشتریر طبول را داشبتند  بیشبتریر قطبر میبوه       6/6روش اسکنه با 
 63/6،  97/6مربوط به گیاهان پیوندی به روش اسکنه و مجاورتی با 

ریر قطبر میبوه را   کمت 7/5بود  گیاهان شاهد با  3/6سپس نیمانیم با 
باشد  می مربوط پایه توسط شده القا اثرات به ایر موضوع دلی  داشتند

 تولیبد  طریق از کیفی میوه صفات روی پایه مستقیم اثر دهندۀ نشان و

  ( 32باشد ) می مختلف هورمونی ترکیزات
تأثیر گذار بود درصد  5پیوند روی وزن تک میوه در سطح احتمال 

نی داری در نوع روش پیونبد ببر وزن متوسبط    ولی اختحف آماری مع
دارای کمتریر وزن میبوه   33/105میوه مشاهده نشد و تیمار شاهد با 

 بود 
 های پایه روی هندوانه پیوند با ( در تحقیق26میگول و همکاران )

 به های کدو پایه روی طالزی پیوند با (25)ماروتا و همکاران و مختلف

 قبرار  هبا  پایبه  تأثیر تحت ها میوه وزن و اندازه که رسیدند نتیجه ایر

 غیرپیونبدی  گیاهبان  از بیشبتر  پیوندی گیاهان هایهمیو وزن و گرفت

 بود 
 و قبرار داد  تبأثیر  تحبت  نیبی  میبوه را  خشک ماده مییان اثر پیوند

بطوریکه تیمار شباهد ببا    نمود ایجاد درصد 1 سطح در دارمعنی تفاوت
درصد مربوط ببه تیمبار    بیشتریر درصد وزن خشک و کمتریر 88/24

داری ببا سبایر   بود که اختحف آماری معنبی  01/12روش مجاورتی با 
 روش های پزوند نداشت  

تحت تبأثیر روش پیونبد   درصد  1طول د  میوه در سطح احتمال 
هبای نیمبانیم، اسبکنه و    طول د  میبوه در روش بیشتریر قرار گرفت  
داری ببا  آمباری معنبی  بود که اختحف  27/1و  3/1، 37/1مجاورتی با 

 بود   9/0هم نداشتند و کمتریر در شاهد با 

تاثیر گذار باشند ولی  توانندها روی صفات کیفی میوه نیی می پایه
ایر به نوع سزیی بستگی دارد  در گیاهی مانند خیار به طبور معمبول   

گیبرد  صفات کیفی نظیر طعم و میه کمتر تحت تاثیر پایه ها قرار مبی 
هبای مختلبف ممکبر اسبت اثرهبای      ولی در هندوانه و خرببیه، پایبه  

در گوجبه   ( 35متفاوتی بر محتوای قند ایر میبوه هبا داشبته باشبند )    
فرنگی نیی صفات کیفی نظیر مواد جامد محلول، ویتامیر ث و میبیان  

 (  8یابد )لیکوپر با پیوند روی پایه های مختلف تغییر می
ی میبوه  pH( 7قایسه میبانگیر )جبدول   های جدول ممطابق داده

 در دارمعنبی  گوجه فرنگی تحت تأثیر روش پیوند قرار گرفت و تفاوت

بیشبتریر میبیان    31/4نمبود  تیمبار شباهد ببا      ایجباد  درصد 1 سطح
های پیوندی ببه روش  اسیدیته میوه و کمتریر مییان اسید میوه، گوجه

 را دارا بودند   06/4 اسکنه با

 
 عملکرد

( مشباهده مبی  4ر که در جدول تجییه واریبانس )جبدول   همانطو
در و  دار در مییان عملکرد پبیش رس و میبان دوره  گردد، تفاوت معنی

هبای مختلبف پیونبد    ببیر روش  در مییان عملکرد ک  درصد 1سطح 
 مشاهده گردید 
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 بوته گوجه فرنگی 2ند به درجه تجزیه واریانس اثر روش پيوند بر عملكرد و نسبت ميوه بازارپس -4 جدول
Table 4- ANOVA for the effects of grafting method on yield and the ratio of marketable fruit to second-degree fruits in 

tomato plants 

 ميانگين مربعات
Mean of squares 

 

 

 درجه آزادی
Degree 

of 
freedom 

 

 

 منبع تغييرات
Source 

of 
variation 

 عملكرد کل بوته
Total yield per 

plant 

 عملكرد ميان دوره بوته
Midterm yield per 

plant 

در  عملكرد پيش رس

  بوته
Early yield per 

plant 

نسبت تعداد ميوه بازار 

  2پسند به درجه
The ratio of 

marketable fruit to 
second degree fruit 

3891166.54** 1141932.86* 478897.68* 62.43* 

 
3 
 

 تیمار
Treatments 

391082.9 205713.75 76998.05 15.26 

 
8 
 

 خطا
Error 

11.7 18.92 15.97 18.48 
 ضریب تغییرات 

CV (%) 
 * درصد،  1دار در سطح احتمال معنی درصد 5احتمال  درسطح دارمعنی  

** and * are significant at the 0.01 and 0.05, respectively. 
 

 بوته گوجه فرنگی 2عملكرد و نسبت ميوه بازارپسند به درجه های مختلف پيوند بر اثر روش -5جدول 
Tabel 5- The effects of grafting method on yield and the ratio of marketable fruit to second degree fruits in tomato plants 

 عملكرد کل بوته
Total yield per 

plant (g) 

 عملكرد ميان دوره بوته
Midterm yield per 

plant (g) 

 عملكرد پيش رس بوته
Early yield per 

plant 
 (g) 

 2نسبت ميوه بازارپسند به درجه 
The ratio of marketable fruit to 

second degree fruit (g) 

 

 تيمار
Treatment 

 

b3641.93  b1739.2  b1113.43  b14.43   
 شاهد

Control 

a5997.59   a3140.77  ab  1626.07 a23.8   
 پیوند نیمانیم

Splice grafting 
a5949.86  b 2077.14 b1745.39  a22.1   

 پیوند اسکنه
Cleft grafting 

a5791.09  
ab2628.78  

 
a2076.26  a 24.22 

 پیوند مجاورتی
Approach 

grafting 
  ندارند ای دانکردرصد با استفاده از آزمون وند دامنه 5در سطح احتمال با یکدیگر داری اختحف آماری معنیهای دارای حروف مشابه  در هر ستون، میانگیر

Numbers followed by the same letter are not significantly different (P≤0.05) based on Duncan’s multiple range test. 
 

( بیشبتریر  5جبدول  هبای جبدول مقایسبه میبانگیر )    مطابق داده
 عملکرد پیش رس و میان دوره متعلق به گیاهان پیوندی به روش 

 
گبر  و   77/3140و  26/2076مجاورتی و نیمانیم به ترتیبب  ببا   

گببر   2/1739و  43/1113کمتببریر عملکببرد در گیاهببان شبباهد بببا  
داری در تاثیر نوع روش پیوند بر عملکرد ک  تفاوت معنی مشاهده شد 
 93/3641و کمتریر مییان عملکرد ک  در تیمار شاهد با مشاهده نشد 

 گر  مشاهده گردید  
هایی مانند خیار، هندوانه و گوجبه فرنگبی روی پایبه   پیوند سزیی

های مختلف باعث افیایش رشد رویشبی بوتبه و سبرانجا  بباالبردن     

 بیشبتر  توان موفق تیمارهای برتری دلی (  33گردد )عملکرد میوه می

و  قبوی  ایریشبه  سیسبتم  توسبط  مبواد غبذایی   و آب جبذب  در پایبه 
  .دانستند مربوط تیمارها ایر در ترقوی آوندی ارتزاط همچنیر

نتایی حاضر ممکر است ناشی از اثبر متقابب  همبه یبا بعزبی از      
عواملی همچون افیایش جذب آب و مواد غذایی توسط سیستم ریشبه 

ی گیباهی درون  هبا افیایش سنتی هورمبون  ،)30و  2)ای گسترده پایه 
، افبیایش مقاومبت ببه    (38)، مقاومت به دمای پباییر خباک   (33)زاد 

و افیایش مقاومت به آفات ( 39و  13، 12، 11) شرایط نامناسب خاک
دهد که تغییبرات  بیشتر مطالعات نشان می باشد  (26و  4)ها و بیماری

ناشی از پیوند توسط پایه از طریبق جبذب، سبنتی و انتقبال آب، مبواد      
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گبیارش   ( 23) شبود ی رشد گیاهی کنتبرل مبی  عدنی و تنظیم کنندهم
هبا و انتقبال آن ببه بخبش     هبای در پایبه  شده است که تولید سیگنال

پیوندک، سزب بروز تغییرانی در فیییولوژی و مورفولوژی گیاه پیونبدی  
می شود  در واقع فرضیه ای که قدرت رشدی القاء شبده ببه پیونبدک    

های القاء شبده توسبط   کند در برگیرنده سیگنالتوسط پایه را بیان می
گیاه پیوندی جهت جذب آب، عناصر غذائی و ببه ویبژه هورمبون هبا     

  در تائید ایر فرضیه، )29( باشدانتقال آن به پیوندک میتوسط پایه و 
های متحرک از طریق سیستم آونبدی پایبه   تعداد زیادی ماکرو ملکول

ترکیبب آلبی از    800تبر از  شدند  همچنبیر ببیش    به پیوندک منتق 
های شیمیایی مختلف در شیره خا  آوند ووبی گیاه گوجه فرنگی گروه

  (3پیوندی یافت شده است )
های پیونبد ببر نسبزت میبوه     ( اثر روش4های )جدول مطابق داده

 %5داری را در سبطح احتمبال   معنی هایتفاوت 2بازار پسند به درجه 
های نیمانیم، اسکنه پیوندی به روش ایر نسزت در گیاهانایجاد نمود  

که در گیاهان بود در حالی 22/24و  1/22، 8/23و مجاورتی به ترتیب 
دهندۀ مییان بباالی میبوه نبامرغوب در    بود که نشان  43/14شاهد با 

 گیاهبان  مقاومت افیایش امر ایر دلی (  5گیاهان شاهد است )جدول 

 محیطبی و  هبای  تبنش  ببا  مواجهبه  در هبا  پایبه  روی ایر شده پیوند

 ریبی  پرمصرف و غذایی عناصر کارآمد جذب در پایه همچنیر موفقیت

  (39و  13، 11)دارند،  میوه بازارپسندی بر شگرفی اثر که بود مغذی
 
 
 

 نتيجه گيری  

هبای مختلبف پیونبد    براساس نتایی ایر پژوهش استفاده از روش
ان تولیبد  منجر به تحریک رشد اولیه گیاهان پیونبدی و افبییش میبی   

همچنیر گیاهان پیوندی در صفات رویشی و کیفیبت   محصول گردید،
 میوه تولیدی بر گیاهان غیر پیوندی برتری داشتند 

مختلبف متفباوت ببود و روش نیمبانیم      هاگیرایی پیوند بیر روش
های اسکنه و مجاورتی برتری داشت  موفقیت یا عبد   نسزت به روش

ات موجود، ترجیح و تجربه تولید امکانموفقیت در هر روش بستگی به 
ایبر وجبود    بادارد   کننده نشاء پیوندی و شرایط مدیریتی پس از پیوند

 انجبا   از پبس  ویبژه  هایبه مراقزت نیاز ها،ایر یهمه اشتراک نقطه

و همه ویی نیازمنبد آمبوزش وکسبب مهبارت ببرای       است پیوند عم 
 باشد کاهش تلفات پیوند می

 

 سپاسگزاری

یکتا را که ایر موهزت را به مر ارزانبی داشبت تبا در     سپاس ایید
پرتو تحش وکوشش ایر پژوهش را به انجا  رسانم  بدون شبک ایبر   
کار پژوهشی با راهنمایی استاد ارجمند جناب اقای دکتر بهمر زاهدی 
مدیریت محتر  گروه علو  باغزانی دانشگاه لرسبتان و کمبک مشباور    

پذیر گشته است  بنبابرایر  ر و امکانپومحتر  خانم دکتر فاطمه مرادی
 شایسته است تا از همکاری ایر سروران سپاسگیاری نمایم 

وسببیله از معاونببت محتببر  پژوهشببی دانشببکده کشبباورزی بببدیر
 دانشگاه لرستان کمال قدردانی و تشکر را دار   
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Introduction: Today in order to produce vegetable fruits tolerant to adverse environmental conditions and 

increase growth, yield and fruit quality, grafting methods have been created  Tomato (Solanum lycopersicum) is 

one of the most important greenhouse products. Heirloom tomato cultivars lack disease genetic resistance and 
are particularly susceptible to epidemics in the field. Grafting can be used to unite the soil borne disease 
resistance and enhanced vigor of hybrid tomato cultivars with the high fruit quality of heirloom cultivars. There 
are deficiencies in vegetable grafting including skills for grafting operation performance and after the grafting, 
having enough knowledge to select rootstock, farm management in application of required fertilizers, graft 
incompatibility, excessive vegetative growth of grafting plant and physiological abnormalities, and fruit quality 
reduction. For grafting herbaceous plants such as vegetables, depending on the type of plant, plant size, grafting 
purpose, available equipment, preference and experience of the grafting plant producer and  post-grafting 
management, different grafting methods have been introduce which is for different species and the used method 
is completely different. Each method has its own advantages and disadvantages, which are effective in the 
survival and development of grafting plants. This experiment was conducted in order to evaluate the effect of 
grafting methods on yield and vegetative growth of tomato plants.    

Material and Methods: Three common grafting methods, splice, cleft and approach grafting were evaluated 
for tomato "SV 8320" cultivar grafted on "Rimac" rootstock. Executive operations were conducted in a 
completely randomized design with three replications at greenhouse of Lorestan Agriculture Faculty. Plant 
height, number of auxiliary shoot, number and length of internodes, number of fruit cluster, number of flower in 
cluster, root fresh and dry weight, number of fruit cluster, number of fruit in cluster, width and diameter of fruit, 
fruit weight, fruit fresh and dry weight, length of fruit tail, fruit tissue firmness, total soluble solid, pH, diameters 
of hypocotyl, pre, middle and total yield , ratio of the marketable fruits to second degree fruits, and fruit tissue 
firmness were recorded. Data was analyzed using SPSS software and  means were compared by Duncan’s 
multiple range test.  

Results and Discussion: Grafting method had significantly effect on plant height, number and length of 
internode, root fresh and dry weight, number of fruit cluster, width and diameter of fruit, fruit weight, fruit fresh 
and dry weight, length of fruit tail, fruit tissue firmness, pH, pre, middle and total yield, the ratio of the 
marketable fruits to second degree fruits at 5% of probability level. Vegetative characteristics and yield in 
grafted plants were higher compared to non-grafted plants. 

Conclusion: According to results of this experiment using different grafting methods lead to stimulate 
growth in grafting plants, increasing production and product quality. Changes caused by the rootstock are 
controlled through water absorption, synthesis and transition of water, minerals and herbal hormones. Signal 
generation in the rootstocks and transition of them to the scion, causes changes in the physiology and 
morphology of the grafted plant. Grafting success varied between grafting methods, so that splice grafting is 
better than other methods. Graft compatibility was shown by the ability of tissue to regenerate and the vessels 
ability in wound tissues to rejoint together then grow and develop as a vigorous composite plant. Attempts to 
increase the productivity of grafted plant should be followed by the application of good agricultural practices. 

 
Keywords: Approach grafting, Cleft grafting, Growth, Scion, Splice grafting 
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