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 چكیده

دانشگاه آزاد  و مزرعه تحقیقاتی ای در گلخانه، مطالعهباریجه رشدی گیاه هایویژگیبر برخی پیوند و سن پیوندک  نوعمنظور بررسی اثر  به

 انجاا  7981-89در سال  تکرار سه با تصادفی های کاملبلوک آماری طرح قالب با دو فاکتور در فاکتوریل صورتبه اسلامی واحد شیروان،

چهار سطح شاهد )بدون پیوند(، پیوند غده، پیوند برگ و پیوند طوقه اعمال گردید. فاکتور اول شامل نوع پیوند گیاه باریجه بود که در  شد.

ساله و چهارساله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان ساله، دوساله، سههای یکفاکتور دو  نیز سن پیوندک بود که در چهار سطح پیوندک

دار بود. بیشترین گیرایی پیوند، طول برگ و ارتفااع سااقه باه بررسی معنی پیوند و سن پیوندک بر کلیه صفات مورد متقابل نوعاثر  داد که

ای و پیوندک چهارساله وجود داشت. بیشترین تعداد برگ نیاز غدهمتر در پیوند یسانت 4/41متر و یسانت 9/65درصد،  98ترتیب به میزان 

عدد بارگ در  77نها در این دو تیمار بود که تعداد برگ به بیش از ای مشاهده گردید و تغدهدر پیوندک چهارساله در تیمار شاهد و پیوند 

ای مشاهده شاد و تنهاا در ایان چهاار غدهساله و چهارساله در تیمار شاهد و پیوند های سهبوته رسید. بلندترین طول غده نیز در پیوندک

 و ایغاده پیوند در گیاه باریجه، پیوند روش د که بهترینرسمتر بدست آمد. درمجموع به نظر میسانتی 44تیمار بود که طول غده بیش از 

 .است چهارساله انتخاب گیاه پیوندک، سن بهترین

 دهیپیوند غده، خصوصیات رشدی، طول غده، گل یدی:کلهای واژه

 

 مقدمه

است  گیاهی Ferula gummosa Boissعلمی  نا  با باریجه

از  کااه( Apiaceae)چتریااان  خااانواده از مونوکااار  و چندسااله

 اقلاا  از شایرابه آن و به شمار رفتاه ایران بومی ارزشمند گیاهان

به  ؛(Omid Beigi, 2008) آیدیم حساببه کشور صادراتی مهم

دارای ماواد عبارت دیگر، اسانس و شیرابه موجود در ایان گیااه، 

هاا، اساترهای کوماارین چاون ترپنوییادارزشمندی همشیمیایی 

ترکیبات آروماتیک است که آن را باه یاک گیااه برخی عطری و 

 Mortezaie Nezhadدارویی منحصر به فرد تبدیل کرده است )

and Sadeghiyan, 2008 .) ایاان گیاااه در مناااطع مرتفاا  و

 متر از سطح دریا رشد کارده 9988تا  7988کوهستانی با ارتفاع 

مرکزی و شمال شرق های آن، مناطع مرتف  و بیشترین رویشگاه

هاای های سمنان، اصفهان، تهران و خراساناستانچون ایران هم

(. باریجاه Mozafariyan, 1996د )نباشارضاوی و شامالی مای

درجاه  46مقاومت خوبی باه سارما داشاته و دماهاای بالااتر از 

 ,Mir Heydariکناد )گاراد، رویاش آن را متوقای مایساانتی

(. شکسااتن خااواب باا ر آن، نیاااز بااه استراتیفیکاساایون و 1994

درجاه  -76تاا  9گ راندن یک دوره سرمایی در محدوده دماایی 

از . (Teisseire, 1964) روز دارد 46تاا  76گراد به مادت سانتی

های سطحی این گیاه بصورت استعمال خارجی جهت ترمیم زخم

هاای علالانی و درماان های پوساتی، ضاد گرفتگایبدن و تاول

بارای درماان  آنچناین از شاود. هامکوفتگی بدن اساتفاده مای

 Moradiگاردد )استفاده میهای روده و دف  کر دردهای معده 

et al., 2016 .) 

هستند که غا ای ماورد نیااز خاود را باه  موجوداتییاهان گ

ولین حلقه در زنجیره تولید کرده و اخورشید  انیکمک انرژی نور

لا ا . مین غ ا برای موجودات کره زماین هساتندجهت تأ غ ایی

بادون  های تولید غ ا در زمین باه شامار رفتاه وکارخانه گیاهان

 مقاله پژوهشی
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 زمااین وجااود نخواهااد داشااتکااره روی  باارجااانوری هااا آن

(Ardakani, 2021؛)  بااا از بنااابراین، تکریاار و ازدیاااد گیاهااان

ت. اسا برای حفظ حیات بر روی کره زماین هاترین پدیدهاهمیت

نباوده و یاا باا  ممکان با ر کماک به گیاه که تکریرمواردی  در

 ی تکریاار غیرجنساایهاااروش از تااوانیم مشاکل همااراه باشااد،

هاا روش ایان کارد. اساتفاده پیوناد، یهاروش از جمله گیاهان،

 و کوتااه زمانمدت در را گیاهان یکنواخت و تولید انبوه توانندیم

 از اسات عباارت پیوناد. سازند پ یرامکان مناسب با صرف هزینه

باا انجاا   کاه یکادیگر روی بر گیاه زنده بافت از قطعه دو اتصال

 مساتقل گیااه یک تشکیل به عمل باززایی در محل اتصال، منجر

 تناوع نشادن و ایجاد ژنتیکی هاییژگیو حفظ دلیل به .گرددمی

 برای مناسب پیوند روشی در گیاهان،( سوماکلونی) بدنی همسانة

 ,.Onay et al) یدآیم به شمار مقیاس گسترده در گیاهان تولید

 2007; Khoshkhuy, 2014.)  

در طاول آن،  شود کهبه مراحل اولیه رشد اطلاق مینونهالی 

در ایان مرحلاه عموماا  دهی نماود. وادار به گلنهال را توان نمی

ای غیر از محیط اصالی رشاد، نگهاداری نهال در محیط جداگانه

که طی آن، گیاه  بدنبال نونهالی مرحله انتقال وجود داردشود. می

 ,Khoshkhuyگاردد )به محیط اصلی رشاد خاود منتقال مای

ژنتیکی ممکان  . مرحله نونهالی بسته به عوامل محیطی و(2014

طولانی بودن دوره نونهالی یاک عامال است خیلی طولانی باشد. 

شاود. چارا وب مینژادی محسهای بهمحدودکننده مهم در برنامه

برای رسیدن به مرحله بلوغ، باید به یاک انادازه حاداقل  که گیاه

تاوان باا دوره نونهاالی را اغلاب مایبا ایان وجاود، . رسیده باشد

و گیاه را زودتر به جوان کوتاه نمود های نهالافزایش سرعت رشد 

-(. به نظر میHaj Najjari et al., 2012مرحله باردهی رساند )

د و یاا سان پیونادک، در ایان املی مانناد ناوع پیونارسد که عو

به عناوان مراال در تحقیقای مشاخ  ثیرگ ار باشند. خصوص تأ

های مختلی پیوناد، بهتارین روش بارای گردید که در بین روش

ای و بهتارین زماان بارای انجاا  پیوناد، تکریر گردو، روش وصله

گراد درجه سانتی 98خردادماه و زمانی است که دمای محیط به 

(. در پژوهشای دیگار، Polat and Ordek, 2008رسیده باشاد )

مشخ  شد که بیشترین رشاد طاولی و قطاری پیونادک بارای 

 Khaje Ali andای بدسات آماد )درخت گردو، در پیوند وصله

Mohammadkhani, 2015 .)ای که به منظور بررسی در مطالعه

شاخ  مازدیاد گیاه باریجه از طریاع کشات بافات انجاا  شاد، 

درجاه وجاود گردید که بهترین شرایط برای تولید بافت کالوس، 

درصاد و  16گراد، رطوبت نسابی درجه سانتی 44تا  48حرارت 

متار مربا  لوکس بر سانتی 988ساعت با شدت نور  75روشنایی 

 (. Ahmadi et al., 2012بود ) D-2,4در محیط حاوی هورمون 

ی هااستفاده شماربی موارد و باریجه گیاه اهمیت به عنایت با

 گیاه توجه به این موضوع که و همچنین با آن از صنعتی -دارویی

 یهاعرصاه از نامناساب و رویاهبی یهابرداشاتدلیل  به باریجه

ای ویژه اهمیت از آن تکریر و بوده انقراض حال در طبیعی کشور

 ررسایبا هدف ب تحقیع ، این(Sefidkan, 2008) برخوردار است

باریجاه  دارویی گیاه نونهالی دوره برو سن پیوندک  پیوندنوع  اثر

 .انجا  شد شمالی خراسان توده

 

 هاروشمواد و 

بصورت فاکتوریل با دو  7981-89های طی سال آزمایشاین 

طرح کاملا  تصاادفی در ساه تکارار در گلخاناه و  فاکتور در قالب

ا عارض بامزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالامی واحاد شایروان 

درجاه  8/61درجه شمالی و طاول جغرافیاایی  4/91جغرافیایی 

نوع پیوند گیاه باریجاه باود کاه در  ،انجا  شد. فاکتور اولشرقی 

چهار سطح شاهد )بدون پیوند(، پیوند غده، پیوند بارگ و پیوناد 

طوقه اعمال گردید. فاکتور دو  نیز سن پیوندک بود که در چهار 

ساله و چهارسااله ماورد ساله، دوساله، سههای یکسطح پیوندک

 بررسی قرار گرفت. 

های مورد چنین پیوندکو هم )با سن پنج سال( گیاهان پایه

شناسای گیاهاز باغ  7981ماه سال در اواسط اردیبهشتآزمایش، 

 .ندشدمرکز تحقیقات خراسان شمالی واق  در شهر بجنورد تهیه 

از و خاک اطراف آن، ریشه ه همراه بباریجه گیاهان دین منظور، ب

و  هشادبرداشت  ،مرکز تحقیقات خراسان شمالیشناسی گیاهباغ 

 مترسانتی 18متر و ارتفاع سانتی 98های بزرگی به قطر به گلدان

  .شدندنگهداری  و در محیط گلخانه منتقل

سو  خااک باغچاه   ک استفاده شده در گلدان دارای یکخا

هاا بار ساسس پیونادکسو  ماسه بود. سو  خاک برگ   یکیک

مرکاز شناسای اساس سن تعریی شده در آزماایش، از بااغ گیااه

، تهیه شدند. جهت تعیین سن پیوندک، تحقیقات خراسان شمالی

هاای قبال کاه از ساال های برگی موجود در محل یقهتعداد لایه

باقی مانده بود، شمارش شدند )هر لایه برگی، معارف یاک ساال 

و در اواخار  در اداماه(. Asgarzadeh, 2005باشاد( )رویشی می
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 باه ساه صاورتبر روی گیاهان پایه  یوندپ، ماه همان سالاردیبهشت

 از پیوناد انجاا  جهت. شد انجا  برگ پیوند و ساقه پیوند ،غده یوندپ

در هنگااا  پیونااد زدن،  .گردیااد اسااتفاده ماااهر پیوناادزن نفاار یااک

از گ شات چناد دقیقاه، ایان ای از گیاه خارج شد کاه پاس شیرابه

شیرابه کمی سافت گردیاد کاه خاود در مساتقر شادن پیونادک و 

ثر باود. باا چنین ضدعفونی شدن پیوندک مؤگیرایی بهتر پیوند و هم

انجاا  از  قبالاین وجود، جهت اطمینان از استریل باودن پیونادک، 

 در هازار 6/7ماانکوزب باا غلظات  کشقارچ، پایه و پیوندک با پیوند

   .(Rezaee et al., 2008) و ضد عفونی شدندآغشته 

 و بساته پلاستیکی نوارهای با پیوند محل پیوند، جا نا از پس

 ؛شدآغشته  گرادسانتیدرجه  16  با دمای مای پارافین محلول با

 46گلخانه با دمای حدود  درپیوندی  یهانهالی حاوی هاگلدان

درصاد نگهاداری  18و رطوبت نسابی حاداقل  گرادسانتی درجه

و ماورد ارزیاابی  باارساه روز یاکهار پیونادی  یهانهال. شدند

تا اینکه در اوایل تابساتان باه رکاود رفتناد.  هگرفتقرار رسیدگی 

 اوایالدر زمستان به زمین اصلی منتقل شدند و  اواسطسسس در 

بافات خااک زماین  ، رشد رویشی خود را آغااز کردناد.اسفندماه

 (.7رسی بود )جدول اصلی از نوع لومی 

 
 خصوصیات خاک محل انجام آزمایش -4جدول 

Table 1- Soil characteristics of experiment site 

 آلی ماده

OM 

(%) 

 نیتروژن کل

Total N 

(%) 

 فسفر

P 

(ppm) 

 پتاسیم

K 

(ppm) 

 هدایت الکتریکی

EC 

(dS/m) 

 اسیدیته

pH 

0.97 0.08 38.9 131 3.84 7.36 

 

بلاوک باا  74در زماین اصالی، در داخال پیوندی  یهانهال

از یکادیگر کشات  متارسانتی 68فاصله بین ردیی و روی ردیی 

پس از گ شات بوته در هر بلوک کشت گردید.  74شدند و تعداد 

ها باه زماین اصالی، در اواخار اردیبهشات سه ماه از انتقال نهال

درصد گیرایای پیوناد، ارتفااع سااقه و  گیری صفاتاندازه 7989

برگ و طول غده نیز بوسایلة طول تعداد برگ انجا  شد. ارزیابی 

پس  چنینهم .شدمتر انجا  کش و کولیس با دقت یک میلیخط

ل خرداد مااه ایدر بوته در او، تعداد گل از ورود گیاه به فاز زایشی

ماه تعاداد با ر در بوتاه اواخر خرداد گیری شد و سسس در اندازه

 گیری گردید.نیز اندازه

 Mini tabی افازار آماارهاا توساط نر داده و تحلیالتجزیه 

در  LSD آزماونباا اساتفاده از  هاایانگینم مقایسهو  71نسخه 

 گردید.انجا  سطح احتمال یک درصد 

 

 بحثو نتایج 

 پیوندگیرایی 

متقابل نوع نشان داد که اثر ها دادهاریانس ونتایج تجزیه 

در سطح احتمال یک درصد بر گیرایای پیوند و سن پیوندک 

بیشاترین  بادین صاورت کاه (.4)جادول  دار بودمعنیپیوند 

و ساان  غادهدر پیوناد  درصاد 98باه میازان گیرایای پیوناد 

تیمار، (. پس از این 9پیوندک چهارساله وجود داشت )جدول 

دو تیمار پیوند غده در دو سان پیونادک ساه و دو سااله، در 

(. در ساایر تیمارهاا 9های بعدی قارار گرفتناد )جادول رتبه

(. 9درصاد باود )جادول  98گیرایای پیوناد، کمتار از  میزان

خصوصا  در پیوند برگ و در سنین مختلای پیونادک، درصاد 

موضاوع (. ایان 9گیرایای پیوناد بسایار پاایین باود )جادول 

ه و سااختار حساسیت بالای برگ گیاه باریجتواند ناشی از می

 باشاد.، استد  برگ  از عاری و برگ آن که به شکل گوشتی

فقیات چنادانی مو یجاهبار یااهگ یطوقاه یونددر پچنین هم

تاا  یاکان یاهاگ یهاهطوقا قطار کاهحاصل نشد. از آنجاایی

استفاده شدند، نسبت به طوقه  یوندکعنوان پچهارساله که به

 یکمتار یات، موفقباود کمتار (یهپاعنوان به)ساله  پنج یاهگ

قطار طوقااه  احتمالاا  وجاود باه عباارت دیگار، بدسات آماد؛

نسبت به عنوان پیوندک سن کمتر  یدارا یاهانگدر تر کوچک

باعث عد  شدند، استفاده  یهعنوان پاکه به سالهپنج یاهانگ به

در از طرف دیگار،  گردید. یوندکو پ یهپا یهابافت یسازگار

 یرایایگ یتدرصد موفق یجهبار ییدارو یاهگ یانوع غده یوندپ

آن باه  یدشااموضاوع  یانا .بود یمارهات یراز سا یشترب یوندپ

 یهو پا یوندکسطح تماس پدر این نوع پیوند، خاطر باشد که 

یوناد، ترکیاب پایاه و بوده و چون بعد از عمال پ یشترباهم ب
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بهتار  یهو پا یوندک، رطوبت پگیردیدر خاک قرار م پیوندک

تا خاود  کندیم یداپ یشتریب صتفر یاهل ا گ شود،یم مینتأ

  .دهد یسازگار یوندپ یطرا با شرا

 و هااااکسااین ساانتز محاال پیوناادک جوانااهبطااور کلاای 

 و شدهساخته جوانه در هاهورمون این. باشدیمدیگر  یهاهورمون

 تحریاک فعالیات موجاب و منتقلدر محل پیوند  زخم کانون به

 مراحال در و شاده پیناه بافات نتیجاه تشاکیل در و زاینده لایه

 و پایاه باین آونادی یهابافت اتصال و تمایز یابی موجب بعدی،

؛ (Vahdati, 2003 ; Khoshkhuy, 2014) شاوندیمپیونادک 

بایاد  حتماا  اساتفاده مورد کدپیون موارد این به با توجه بنابراین

باه خاوبی  و تماایز یاابی پیناه تولیاد عمل تا باشد جوانه دارای

 یقناادها ای،یشااهفشااار ر (.Vahdati, 2003) یردپاا  صااورت

 رشاد هایکننادهیمترکیبات فنلای و میازان تنظ میزان محلول،

پایه و پیوندک از عوامل فیزیولوژیاک  یهاگیاهی موجود در بافت

 Rongting and Pinghai, 1990) هستندپیوند  ییرایمؤثر بر گ

; Pinghai and Rongting, 1993.) 

 
 تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی -2جدول 

Table 2- Analysis of variance of the evaluated traits 

 تعداد بذر

Number 

of seeds 

 تعداد گل

Number of 

flowers 

 طول غده

Tuber 

length 

 ارتفاع ساقه

Stem 

height 

 طول برگ

Leaf 

length 

 تعداد برگ

Number 

of leaves 

 گیرایی پیوند

Capture of 

graft 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییر

Sources of variation 

0.396ns ns1.40 ns6.52 ns2.33 ns9.44 ns8.40 ns116 2 
 تکرار

Repetition 

125** **321 **979 **879 **2448 **110 **3513 3 
 نوع پیوند

Graft type (G) 

26.9** **67.0 **635 **281 **1206 **84.4 **898 3 
 سن پیوندک

Scion age (S) 

29.1** **70.1 **83.0 **263 **270 **13.9 **459 9 
 سن گیاه* نوع پیوند

G * S 

1.37 2.84 15.6 3.04 6.22 2.80 74.5 30 
 خطا

Error 

49.5 40.0 27.6 16.75 35.9 34.2 39.1 - 
 ضریب تغییرات

CV (%) 

ns یک درصد.دار در سطح احتمال دار و معنیو **: به ترتیب غیر معنی 
ns and **: non-significant and significant at 1% probability levels, respectively. 

 

 تعداد برگ

ها نشان داد که اثر متقابال واریانس دادهبررسی نتایج تجزیه 

نوع پیوند و سن پیوندک در سطح احتمال یک درصد بار تعاداد 

کاه بیشاترین  ترتیب(. بدین 4دار بود )جدول برگ باریجه معنی

ای غادهپیوند شاهد و تیمار پیوندک چهارساله در در تعداد برگ 

برگ به بیش تیمار بود که تعداد دو مشاهده گردید و تنها در این 

ر، (. پاس از ایان تیماا9)جادول  عدد برگ در بوته رساید 77از 

عدد برگ در بوتاه  99/1با ساله، تیمار پیوند غده در پیوندک سه

تعاداد (. در ساایر تیمارهاا 9)جادول  بعدی قرار گرفات در رتبه

باا (. 9)جادول  حتی به شش عدد برگ در بوته هم نرسید، برگ

و  غادهگیرایی پیوند در تیماار پیوناد  توجه به بالاتر بودن درصد

تعداد برگ در بوته صفت پیوندک چهارساله، برتری این تیمار در 

 رسد. منطقی به نظر می

بر روی بررسی نوع و زمان پیوناد بار  که نتایج تحقیع مشابهی

رشد پیوندک درخت پسته انجاا  شاد، نشاان داد کاه پیونادهای 

ای در خارداد، در خرداد و وصلهای، شکمی ای، اسکنهنیمانیم زبانه

وندک گیاه پساته از خاود نشاان بیشترین تعداد برگ را بر روی پی

اماا کااربرد پیوناد  گی در یک گروه آماری قرار گرفتناد؛داده و هم

تارین شکمی در مردادماه با ارایه سه عدد برگ در بوتاه، در پاایین

 (. Khaje Ali and Mohammadkhani, 2015) رتبه قرار گرفت

 

 طول برگ

دهنده تاأثیر نشاان هاادادهنتایج حاصل از تجزیاه واریاانس 

باریجه  بر طول برگ پیوندکاثر متقابل نوع پیوند و سن  دارمعنی

که بیشترین طوریبه .(4 جدول) سطح احتمال یک درصد بود در

چهارساله باا طاول  پیوندکی در اغدهپیوند  در تیمار طول برگ
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مشاهده گردید. پس از ایان تیماار، تیماار  متریسانت 9/65 برگ

در  متاریساانت 5/44 شاهد در پیوندک چهارساله با طاول بارگ

بطاور کلای در دو ناوع پیوناد (. 9جدول )رتبه بعدی قرار گرفت 

چنین در تیمار شاهد، با افزایش سن پیونادک، غده و طوقه و هم

رساد کاه باا (. به نظر مای9طول برگ نیز افزایش یافت )جدول 

افزایش سن پیوندک، ذخایر غ ایی آن نیز افازایش یافتاه و ایان 

تواناد در رشاد بیشاتر بارگ گیااه جدیاد حاصال از موضوع می

 یجنتااثر باشاد. بطاور کلای و افزایش طول برگ آن ماؤپیوندک 

 یهاسان نموناه کاه نشان داده استنیز محققان  یگرد یقاتتحق

قارار  یررا تحات تاأث یونادپ یتموفق ،یوندکشده برای پ استفاده

  (.Onay et al., 2004) دهدیم

ماواد کننده مینتأو  هایدراتعنوان منب  تولید کربوهبرگ به

ثر ماؤ فراینادهایاز  بسیاری مطرح بوده ورشد گیاهی مورد نیاز 

تولیااد قنااد، احیاااو نیتااروژن و ساانتز رشااد گیاااهی مراال در 

باعاث توانند میها انجا  شده و این عوامل در برگها سیتوکینین

. ل ا بهبود رشد گردنددر گیاه جدید حاصل از پیوند تمایز آوندی 

و رشد بهتر گیاه  افزایش گیراییتواند در و افزایش طول برگ می

 .(Ohta, 1991 ; Khoshkhuy, 2014) ثر باشدجدید مؤ

 
 ارزیابی مورد صفات میانگین بر مختلف تیمارهای متقابل اثر -3جدول 

Table 3- Interaction of different treatments on the mean of the evaluated traits 

 تعداد بذر

Number of 

seeds (per 

plant) 

 تعداد گل

Number of 

flowers (per 

plant) 

 طول غده

Tuber 

length (cm) 

 ارتفاع ساقه

Stem height 

(cm) 

 طول برگ

Leaf 

length 

(cm) 

 تعداد برگ
Number of 

leaves (per 

plant) 

 گیرایی پیوند

Capture of 

graft (%) 

 سن پیوندک

Scion age 

نوع 

 پیوند

Graft 

type 

0.666 d 1.00 d 11.6 c 6.00 d 14.6 e 3.66 cde 10.0 d 
 یک ساله
Annual 

 شاهد
Control 

0.333 d 2.00 d 13.6 c 6.66 cd 21.3 d 5.66 bcd 11.6 d 
 ساله دو

Biennial 

0.666 d 1.66 d 24.6 ab 5.33 d 35.6 c 7.66 b 10.0 d 
 ساله سه

Three-years old 

0.666 d 1.33 d 32.6 a 7.00 cd 44.6 b 14.3 a 11.6 d 
 ساله چهار

Four-years old 

0.666 d 1.33 d 7.66 cd 6.33 d 6.00 f 3.33 de 20.0 cd 
 یک ساله
Annual 

 غده
Tuber 

5.00 c 9.00 c 11.6 c 10.3 c 20.3 d 4.00 bcde 33.3 c 
 ساله دو

Biennial 

7.66 b 13.0 b 24.3 ab 29.0 b 33.0 c 7.33 bc 53.3 b 
 ساله سه

Three-years old 

15.3 a 24.3 a 32.6 a 47.3 a 56.3 a 12.0 a 80.0 a 
 ساله چهار

Four-years old 

1.00 d 1.66 d 1.00 d 5.66 d 1.00 f 1.00 e 10.0 d 
 یک ساله
Annual 

 برگ
Leaf 

0.666 d 2.00 d 1.00 d 6.00 d 1.00 f 1.00 e 10.0 d 
 ساله دو

Biennial 

1.00 d 1.66 d 1.00 d 6.00 d 1.00 f 1.00 e 10.0 d 
 ساله سه

Three-years old 

0.666 d 1.33 d 1.00 d 6.33 d 1.00 f 1.00 e 10.0 d 
 ساله چهار

Four-years old 

1.00 d 1.66 d 7.00 cd 6.00 d 2.66 f 1.33 e 11.6 d 
 یک ساله
Annual 

 طوقه
Crown 

0.666 d 2.00 d 12.3 c 6.00 d 5.33  f 3.33 de 15.0 cd 
 ساله دو

Biennial 

0.666 d 1.00 d 23.0 c 6.33 d 13.0 e 5.33 bcd 28.3 cd 
 ساله سه

Three-years old 

0.666 d 1.66 d 23.3 c 7.33 cd 14.0 e 6.33 bcd 28.3 cd 
 ساله چهار

Four-years old 
 ندارند. داریمعنی اختلاف درصد یک سطح در LSD آزمون بر اساس ستون هر در مشابه حروف دارای هاییانگینم

Means with similar letters in each column were not significantly different based on LSD test at 1% level. 
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 طول غده

اثر متقابل نوع پیوند و سن پیونادک در ساطح احتماال یاک 

(. بادین ترتیاب 4دار بود )جادول درصد بر طول غده باریجه معنی

چهارسااله در  سااله وهاای ساهدر پیوندکطول غده که بیشترین 

 چهاارای مشاهده گردیاد و تنهاا در ایان غدهتیمار شاهد و پیوند 

(. 9رسید )جادول  مترسانتی 44به بیش از  طول غدهتیمار بود که 

چناین در تیماار شااهد، باا ای و هامبطور کلی در نوع پیوند غاده

 ؛داری پیادا کاردمعنیافزایش سن پیوندک، طول غده نیز افزایش 

از خاود  نیزبرگ و طوقه که کمترین طول غده را اما در پیوندهای 

 داری بار طاول غاده نداشاتثیر معنینشان دادند، سن پیوندک تأ

 یاتدرصاد موفق یجاهبار یااهگ یاناوع غاده یوناددر پ (.9)جدول 

تواناد موضاوع مای یانا و باود یمارهات یراز سا یشترب یوندپ یراییگ

در پژوهشی که بار سبب افزایش طول غده در این نوع پیوند گردد. 

زمان پیوند بر رشد پیوندک درخت پسته انجاا  روی بررسی نوع و 

شااد، مشااخ  گردیااد کااه بیشااترین رشااد طااولی پیوناادک، در 

ده چناین در خردادمااه زپیوندهای شاخه که در فصل خواب و هام

که گیاهاان حاصال از پیونادهای شده بودند، بدست آمد. در حالی

های تیر و مارداد از رشاد طاولی بسایار کمتاری انجا  شده در ماه

 (. Khaje Ali and Mohammadkhani, 2015رخوردار بودند )ب

 

 ارتفاع ساقه

 تاأثیر دهندهنشاانهاا داده واریاانس تجزیاه از حاصل نتایج

 اثر متقابل نوع پیوند و سان پیونادک بار ارتفااع سااقه دارمعنی

کاه طوریبه .(4 جادول) باریجه در سطح احتمال یک درصد بود

ی در پیوناادک اغاادهپیونااد  تیماااردر  بیشااترین ارتفاااع ساااقه

مشاهده گردید. پاس از  متریسانت 9/41 چهارساله با ارتفاع ساقه

سااله و ی در دو سان پیونادک ساهاغادهاین تیمار، تیمار پیوند 

متار در یساانت 9/78و  48 هاایساله به ترتیب با ارتفاع ساقهدو

تفااع (. در سایر تیمارهاا ار9جدول )های بعدی قرار گرفتند رتبه

 (. 9متر هم نرسید )جدول سانتی 78ساقه حتی به 

دک، ارتفااع بطور کلی در نوع پیوند غده با افزایش سن پیونا

دو ناوع پیوناد  اماا در تیماار شااهد و در ساقه نیز افزایش یافت؛

در (. 9ثیری بر ارتفاع ساقه نداشت )جادول دیگر، سن پیوندک تأ

هاای رشادی جنباه همین ارتباط در تحقیقی که بر روی بررسی

ی پیوندی و غیرپیوندی انجا  شاد، گازارش گردیاد کاه هندوانه

هاای هندوانههای پیوندی نسبت به طول شاخه اصلی در هندوانه

 ,.Ramezan et alداری بیشاتر باود )غیرپیونادی بطاور معنای

در تحقیقی دیگر، طی بررسی اثار پیوناد بار عملکارد و  (.2018

ای، پیوناد دو رقام خیاار خیار گلخانههای رویشی دو رقم ویژگی

ای بر روی پنج پایه کدو مورد بررسی قرار گرفت. در ایان گلخانه

پژوهش، مشخ  شد که ارتفاع بوته در گیاهان حاصال شاده از 

 داری بیشتر و در تیمار شاهدپایه کدوی برگ انجیری بطور معنی

 داری، بطاور معنایو گیاهان حاصل شده از پایاه کادوی قلیاانی

 (. Moradi Poor et al., 2010کمتر از سایر گیاهان بود )

 

 تعداد گل

ها نشان داد کاه اثار متقابال ناوع نتایج تجزیه واریانس داده

پیوند و سن پیوندک در سطح احتمال یک درصد بر تعاداد گال 

(. بدین صورت که بیشترین تعاداد 4دار بود )جدول باریجه معنی

و سن پیوندک  غدهعدد گل در بوته در پیوند  9/44گل به میزان 

(. پس از ایان تیماار، دو تیماار 9چهارساله وجود داشت )جدول 

پیوند غده در دو سن پیوندک سه و دو ساله، به ترتیب با میازان 

هاای بعادی قارار گرفتناد عدد گل در بوته در رتباه 8و  79گل 

 عادد در بوتاه 9(. در سایر تیمارها تعداد گل، کمتر از 9دول )ج

ای باا افازایش سان در پیوناد غادهچناین هام(. 9بود )جادول 

اماا در  داری افازایش یافات؛پیوندک، تعداد گل نیز بطور معنای

 داریمعنای ثیرر دو نوع دیگر پیوند، سن پیوند تأتیمار شاهد و د

مارها همگای در یاک گاروه و این تی بر تعداد گل باریجه نداشت

  (.9)جدول  آماری قرار گرفتند

ک بر ثیر خصوصیات پایه و پیوندتأ علمی حکایت ازمطالعات 

و اثباات بین این دو قطعه گیاهی دارند صورت گرفته  روی پیوند

یک سری  ،پیوندجوش خوردن در مراحل عامل، شده که این دو 

دیگر یکا نونهاالی باادوره  خصوصاا  دررشد خود را  هایاز فرایند

 ; Lali Nia and Abbasi, 2011) کنناادماای هماهناا 

Khoshkhuy, 2014). حاصل از کشت ب ر قبال از گال  انگیاه

ی جاوانی، دادن دارای یک دوره جوانی هستند. خصوصیات دوره

ای حالت بوتهدر  رشد ،متعددهای برگشامل مواردی مرل ظهور 

 یونادیپ گیاهاندر  .باشدمیها برگو گاهی اوقات خاردار بودن 

-کوتاه یلیطول مدت آن خ یول ،شودیم یدهد یجوان یدوره یزن

 ینادآونادها، فرآ ییزاو باز یمشده، ترم یوندپ یاهانگ در تر است.

از هر دو جهت  یمیبافت پارانش ییاست که شامل باززا اییچیدهپ

و آبکاش  یآوندهای چاوب یدبافت جد یل( و تشکیوندکو پ یه)پا
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 هایآوناد یژهواستقرار دوباره آوندها به ینکه. با توجه به اباشدمی

 یااتدر جهت ادامه ح مهمی یاربس یندفرآ یوند،در محل پ یچوب

 ; Lali Nia and Abbasi, 2011) آیادیباه شامار م یونادکپ

Yıldırım et al., 2013). بارای  یونادکو پ یاهپا ینب سازگاری

 یاادیز یاتاهم یوناد،آوندی در محل پ یدواحدهای جد یلتشک

 ,.Yıldırım et al) خاا  دارد یرةشا یااناز جر یناانبارای اطم

فرایندها به درستی انجاا  نشاوند، ممکان این چه چنان (.2013

شوند تا حتی در صاورت باروز موفقیات اولیاه در سبب میاست 

در تحقیع حاضر، تنها  دهی برسد.پیوند، گیاه نتواند به مرحله گل

تعاداد ساله بود که های چهار و سهو در پیوندکای در پیوند غده

رسد که در ایان عدد در بوته رسید. به نظر می 78گل به بیش از 

 یدواحدهای جد یلتشک و یوندکو پ یهپا ینسازگاری بدو تیمار، 

یوند، به خوبی انجا  شده و این امر نهایتا  منجر آوندی در محل پ

زایش تعاداد گال در گیری واحدهای زایشی بیشاتر و افابه شکل

 بوته شده است. 

 

 تعداد بذر

ها نشان داد که اثر متقابال نتایج تجزیه واریانس دادهبررسی 

نوع پیوند و سن پیوندک در سطح احتمال یک درصد بار تعاداد 

کاه بیشاترین  ترتیاب(. بدین 4دار بود )جدول باریجه معنی ب ر

و سان  غادهدر بوته در پیوند  ب رعدد  9/76به میزان  ب رتعداد 

(. پس از این تیمار، دو 9پیوندک چهارساله وجود داشت )جدول 

ساله، باه ترتیاب باا وند غده در دو سن پیوندک سه و دوتیمار پی

هاای بعادی قارار در بوته در رتباه ب رعدد  6و  55/1 ب رمیزان 

 عدد 4/7، کمتر از ب ر(. در سایر تیمارها تعداد 9گرفتند )جدول 

ای با افزایش سان چنین در پیوند غده(. هم9در بوته بود )جدول 

اماا در  داری افازایش یافات؛نیز بطور معنای ب رپیوندک، تعداد 

داری ثیر معنایر دو نوع دیگر پیوند، سن پیوند تأتیمار شاهد و د

 (. 9)جدول باریجه نداشت  ب ربر تعداد 

تعداد ب ر کاملا  از صفت تعاداد گال در بوتاه تبعیات کارد و 

و پیونادک چهارسااله،  غدهبالاتر بودن تعداد گل در تیمار پیوند 

جلوه داد. در بوته منطقی  ب ردر صفت تعداد را برتری این تیمار 

در پژوهشی که بر روی هندوانه انجا  شد، مشاخ  گردیاد کاه 

ن پیوندی )با کدو( نسابت باه عملکرد میوه و اندازه آن در گیاها

 Edelstein et) داری بیشتر باودگیاهان غیرپیوندی بطور معنی

al., 2016 .) 

 

 کلی گیرینتیجه

نوع پایاه، شارایط  مانند مختلفیهای عامل بهپیوند  وفقیتم

پیوندک، سن و طول پیوندک  پایه، نوع پیوند، منشأ یفیزیولوژیک

تحقیاع حاضار و در در پیوندک بساتگی دارد.  و سازگاری پایه و

هاان یاک تاا هاای گیاهیاه باریجه چون قطر طوقپیوند گبررسی 

سااله باه پانجبر روی گیاه باال   کساله که به عنوان پیوندچهار

در پیوناد طوقاه  لا ا بود، کمتر شدند،یه پیوند استفاده عنوان پا

اس باه علات تما برگ نیازدر پیوند  حاصل شد.موفقیت کمتری 

 ایان نتاایج موفقیت چندانی نداشت.پیوند کمتر پایه و پیوندک، 

 پیوناد ،در گیاه باریجاه پیوند روش بهترین که داد نشان آزمایش

 .است سالهچهار گیاهانتخاب  ،پیوندک سن بهترین و ایغده

 

References 

Ahmadi, K., Ghazanchian, A. and Gholami, B. 2012. The effect of wet cooling bed and benzyl amino-purine 

hormone on seed dormancy failure of Ferula gummosa. 2nd National Conference on Seed Science and 

Technology, Islamic Azad University, Mashhad Branch. (In Persian). 

Ardakani, M.R. 2021. Ecology. Tehran University Publications. (In Persian). 

Asgarzadeh, M.A., Gholami, B. and Negari, A. 2005. Study of ecological characteristics and the possibility of 

cultivation of medicinal and industrial plant Ferula gummosa in climatic conditions of Mashhad. 4th 

Congress of Horticultural Sciences, Tehran University. (In Persian). 

Edelstein, M., Cohen, R., Baumkoler, F. and Ben-Hur, M. 2016. Using grafted vegetables to increase 

tolerance to salt and toxic elements. Israel Journal of Plant Sciences, 2016: 1-18. 

Haj Najjari, H., Chashnidel, B., Vahdati, K., Ebrahimi, M. and Aghili, S.O. 2012. Evaluation of 

morphological markers efficiency in screening of cross combinations progenies during apple juvenile phase. 

Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 13(1): 11-30. (In Persian). 



 زاده و همکارانیول 411
 

Khaje Ali, M. and Mohammadkhani, A. 2015. Effect of time and method of grafting on graft capture and 

scion growth in Iranian walnut. Journal of Production and Processing of Agricultural and Horticultural 

Products, 5(15): 47-57. (In Persian). 

Khoshkhuy, M. 2014. New Principles of Horticulture. Shiraz University Publications. (In Persian). 

Lali Nia, A.A. and Abbasi, J. 2011. Plant Propagation. Payam Noor University Publications. (In Persian). 

Mir Heydari, H. 1994. Plant Knowledge. Publications of Islamic Culture Publishing Office. (In Persian). 

Moradi, P., Musavi, F., Ganjkhanlu, B., Aghajanlu, A. and Hoseyni Fard, H. 2016. Ferula gumosa Boiss: 

Medicinal-Industrial Plant. Agricultural Jihad Organization of Zanjan Province. (In Persian). 

Moradi Poor, F., Dashti, F. and Zahedi, B. 2010. Effect of grafting on yield and some vegetative traits of two 

greenhouse cucumber cultivars. Iranian Journal of Horticultural Science, 41(3): 291-300. (In Persian). 

Mortezaie Nezhad, F. and Sadeghiyan, M.M. 2008. Comparison of effective compounds of medicinal plant of 

Ferula gumosa Boiss in three cities of Kashan. Journal of Research in Agricultural Sciences, 3(2): 172-177. 

(In Persian). 

Mozafariyan, V. 1996. Dictionary of Iranian Plants. No Bahar Publications. (In Persian). 

Ohta, Y. 1991. Graft-transformation, the mechanism for graft-induced genetic changes in higher plants, 

Euphytica. Netherlands Journal of Plant Breeding, 55: 91-99. 

Omid Beigi, R. 2008. Approaches to the Production and Processing of Medicinal Plants (Volume 3). Astan 

Quds Publications, Mashhad. (In Persian). 

Onay, A., Pirinc, V., Adiyaman, F., Isikalen, C., Tilkat, E. and Basaren, D. 2004. In vivo and in vitro 

micrografting of pistachio (Pistacia vera L. cv. ‘Siirt’). Turkish Journal of Biology, 27: 95-100. 

Onay, A., Tilkat, E., Isikalan, C. and Namli, S. 2007. Micro-grafting of pistachio (Pistacia vera L. cv. Siirt). 

In Mohan Jane, S. and Häggman, H. (Ed). Protocols for micro-propagation of woody trees and fruits. (pp. 

289-298) Springer, Motherland. 

Pinghai, D. and Rongting, X. 1993. Effect of phenols on survival of walnut grafting. Acta Horticulturae, 311: 

134-140. 

Polat, A.A. and Ordek, G.O. 2008. Increasing grafting success rate on walnut. Acta Horticulturae, 772: 253-

256. 

Ramezan, D., Moradipour, F., Zahedi, B., Sepahvand, K. and Zarabi, M.M. 2018. Evaluation some aspects 

of growth, physiological, yield and quality of watermelon Charleston Gray cultivar grafted and un-grafted 

under salt stress conditions. Iranian Journal of Horticultural Science, 49(3): 729-741. (In Persian). 

Rezaee, K., Vahdati, K., Grigoorian, V. and Valizadeh, M. 2008. Walnut grafting success and bleeding rates 

affected by different grafting methods and seedling vigour. Journal of Horticultural Sciences and 

Biotechnology, 831: 94-99. 

Rongting, X. and Pinghai, D. 1990. Theory and practice of walnut grafting. Acta Hotrticalturae, 284: 69-88. 

Sefidkan, F. 2008. Strategic Plan for Medicinal Plants Research. Ministry of Jihad Agriculture, Extension 

Organization, Agricultural Education and Research, Forests and Rangelands Research Institute. (In Persian). 

Teisseire, P. 1964. Essential Oil of Galbanum. Recherché Paris, 14 (18): 15987 b. 

Vahdati, K. 2003. Treasury creation and walnut transplantation. Tehran Khaniran Publications. (In Persian). 

Yıldırım, H., Akdemir, H., Süzerer, V., Ozden, Y. and Ahmet Onay, A. 2013. In vitro micro-grafting of the 

almond cultivars “TEXAS”, “FERRASTAR” and “NONPAREIL”. Agriculture and Environmental 

Biotechnology, 27(1): 3493-3501. 



Journal of Crop Science Research in Arid Regions/ Volume 4, Issue 1, Spring and Summer 2022, P. 173-182 

The influence of graft type and age on juvenile period of medicinal plant 

Barijeh in the North Khorasan landrace  

Gholamali Valizadeh1, Reza Baradaran2*, Seyyed Gholamreza Mousavi2, Fatemeh Nakhaei3 

 
1 Ph.D. Student, Department of Horticulture, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 
2 Agronomy and Plant Breeding Department, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 
3 Horticulture Department, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran 

*Corresponding Author: R.baradaran@yahoo.com 

Received: 8 May 2022               Accepted: 20 June 2022               DOI: 10.22034/CSRAR.2022.341368.1234 

Abstract 

Introduction: Barijeh is a monocarpic perennial plant belonging to the Umbellifers family. It is one 

of the most valuable native plants of Iran, and its extracts is a significant export item of Iram. The 

propagation of plants is one of the most essential processes for the plant sustaining life. In situations 

where plant propagation via seeds is impossible or problematic, asexual propagation techniques, 

such as transplantation, can be used. Due to the preservation of genetic characteristics and the 

absence of somaclone diversity in plants, transplanting is an appropriate technique for large-scale 

plant production. Increasing the growth rate of young seedlings can frequently shorten the seedling 

period and advance the plant to the fruiting stage. Type of transplant and age at the time of 

transplant appear to be influential in this regard. 
Materials and Methods: This experiment was conducted in the greenhouse and research farm of 

the Shirvan Branch of Islamic Azad University in 2018-2019 using a randomized complete block 

design with three replications and two factors in a factorial arrangement. The first factor was the 

type of grafting performed on the Barijeh, which was examined at four levels: control (no grafting), 

tuber grafting, leaf grafting, and crown grafting. The second factor was the age of the grafts, which 

was examined at four levels: annual, biennial, triple, and four-year-old grafts. Mid-May 2018 saw 

the preparation of basic plants (aged five years) and tested scions from the botanical garden of the 

North Khorasan Research Center in Bojnourd. End of May of the same year, three types of 

transplantation were performed on basic plants: tuber, stem, and leaf transplantation. Midwinter saw 

the transfer of seedlings to the main land, where they began vegetative growth in early March. At 

the end of May 2019, three months after the transfer of seedlings to the main land, graft yield, stem 

height, leaf number, leaf inclination, and tuber length were measured. In addition, once the plant 

entered its reproductive phase (early July), the number of flowers per plant was measured on June 1 

and the number of seeds per plant was measured in late June. Data analysis were performed by Mini 

tab statistical software version 17 and comparison of means were performed using LSD test at a 1% 

probability level. 
Results and Discussion: The results indicated that the interaction effect of graft type and age was 

significant for all investigated traits. Tubular and four-year-old grafts had the highest graft success, 

leaf length, and stem height, at 80%, 3.56 cm, and 4.47 cm, respectively. The greatest number of 

leaves was observed on four-year-old grafts in the control and tuber graft treatments, and only in 

these two treatments the number of leaves reached more than 11 leaves per plant. The longest tuber 

length was observed in three-year-old and four-year-old control and tuber graft treatments, and only 

in these four treatments the tuber length was observed at more than 24 cm.  
Conclusion: The success of the grafting is contingent on a number of factors, including the type of 

base, the physiological condition of the base, the type of graft, the origin of the graft, the age and 

duration of the graft, and the compatibility of the base and the graft. Because the crown diameters of 

one- to four-year-old plants used as grafts on five-year-old mature plants as grafting bases were 

smaller in the present study and in the study of barijeh, crown grafting was less successful. Due to 

insufficient contact between the rootstock and the graft, leaf grafting was not particularly 
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successful. This experiment revealed that the optimal transplantation method for barijeh is tuber 

grafting, while the optimal age for graft selection is a four-year-old plant. 

Keywords: Flowering, Growth characteristics, Tuber graft, Tuber length 

 


