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  1چکیده
 5از   درخـت گـردو  96 ، گردوي بومی استان گلستان  هاي تودهورفولوژیکی  م تنوع بررسی   منظور به
 برداري یادداشت صفات مورفولوژيدیگر  و دانه مربوط بهی یفک  صفت49  انتخاب و شناسایی شدهتوده

ی از نظـر صـفات مـورد    باالیها، درختان مورد بررسی تنوع      اساس نتایج تجزیه واریانس داده     بر .گردید
ات فرم مقطع عرضی، فرم قاعده، ضخامت بالشتک، تضاریس سطح پوسـت سـخت،   جز صف هبررسی ب 

هاي بالشتک روي درز، ساختار سطحی، بافت پوست، گوشتی بـودن مغـز و کـرك     عمق شیار در کناره 
نتایج . اي دانکن صورت گرفت دامنهن چندهاي صفات توسط آزمو  مقایسه میانگین.شاخه را نشان دادند

 مقاومت به سرما  میزانکاهش،  حساسیت به بالیت    درصد  یش ارتفاع از سطح دریا،      با افزا نشان داد که    
 و ترکیب عمومی درخت و مغز، صفات فنولوژي، دانه خصوصیات. شود می تر افزایش و رنگ مغز روشن

 .بررسـی گردیـد   این استان گردوي توده 5در نیز  ) درختانبا استفاده از راهنماي ارزیابی ( صفات برگ 
 ورد نظرهاي مورد بررسی داراي تنوع باالیی بوده و گزینش باید از نظر صفات م تودهان داد که نتایج نش

  .صورت گیرد
  

 صفات مورفولوژیکی کیفی، کی مورفولوژی، تنوعJuglans regia ،  گردو: کلیديهاي واژه

                                                
  ab.ehteshamnia@gmail.com: سئول مکاتبهم* 
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  مقدمه
ه که همگی  گونه بود21داراي  Juglansجنس . باشد  میJuglandaceaeخانواده گردو گیاهی از 

از نظر تولید دانه خوراکی ) .Juglans regia L(ها، گردوي ایرانی  گونهاین  در بین بوده وخوراکی 
شود  عنوان بهترین گردو شناخته شده است و در سطح وسیعی در نقاط مختلف دنیا کشت می به
 درجه شمالی 50ا  ت10هاي جغرافیایی  گونه قادر به رشد در عرض این). 1998گراناهان و لسلی،  مک(

نوان یک درخت ع به لحاظ تولید دانه خوراکی و نیز به باالییداراي ارزش  داري از نظر جنگلبوده و 
آوري ارقام بومی درختان میوه  شناسایی و جمع). 2003وحدتی، ( باشد ارزش میجنگلی داراي چوب با

متخصصان اصالح از اشتن ند آگاهی آید و شمار می هاي اصالحی به اولین گام در مسیر برنامه
دلیل   ما بهدر کشور. نژادي با کندي صورت گیرد شود که کار به خصوصیات ژنتیکی گیاهان موجب می

هاي اصالحی در خور توجهی روي  پالسم گیاهی برنامه هاي مطلوب و ژرم شناخت ژننبود 
اسایی خصوصیات توان با شن  میبنابراین درخت گردو انجام نشده است، خصوص باغی بهمحصوالت 

جویان،  حق(ها قرار داد  هاي مطلوب و مورد نیاز محققان در دسترس آن ها و ارقام مختلف ژن ژنوتیپ
کلی منابع و ذخایر توارثی گیاهان باغی و درختان میوه یک ثروت ملی بوده که طور به). 2003

هاي  رت باغصو آوري شده و به بایست با تالش و کوشش و صرف هزینه، شناسایی و جمع می
ترین برنامه پس از  مهم. هاي مطلوب و مرسوم دیگر، نگهداري و حفاظت گردند کلکسیونی یا روش

با شناسایی دقیق صفات . باشد ها می ها، شناخت خصوصیات و استعدادهاي آن آوري ارقام و گونه جمع
 ف مورد نظرتوان بهترین ارقام تجاري را جهت مصار و خصوصیات کمی و کیفی درختان میوه می

  ).1998رضوي، (مشخص نموده و گسترش داد 
، رادنیـا ( هاي شمال ایران است ویژه جنگل مرکزي و به   منشأ طبیعی گردو، مناطق کوهستانی آسیاي     

شـرقی    طرف جنـوب، از طریـق اروپـاي    هاي کارپات به اي است که از کوه     گردو بومی منطقه  ). 1996
). 1996، رادنیـا ( هاي اطراف هیمالیـا گـسترش دارد   کوه ق، ایران تااز شرق به ترکیه، عراامتداد یافته و   

اي روي بسیاري از صفات مهم و تجـاري درختـان میـوه و              مالحظه تغییرات سالیانه آب و هوا اثر قابل      
نژادگـر بـه ژنتیکـی بـودن         که این تغییرات زیـاد هـستند، اطمینـان بـه           هنگامی. ویژه روي گردو دارد    هب

یابـد و بـه همـین     کند، کاهش مـی  ها مشاهده می هاي مختلف در میان ژنوتیپ ر سالهایی که د   مقاومت
متأسـفانه کـاهش چنـین تغییراتـی     . هاي متوالی تکرار شـود   دلیل است که گزینش صفات باید در سال       
عنوان مثال اگرچه تعیـین میـزان محـصول از طریـق وزن             به. مستلزم صرف زمان و هزینه زیادي است      

هـاي بـسیار زیـادي اسـت      از تخمین با چشم است اما متأسفانه این روش نیازمند هزینه       تر   کردن، دقیق 
  ).2003قنادها و همکاران، (
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ها  توده ژنتیکی بین ارقام و بررسی تنوع و تعیین قرابتهاي بررسی تنوع ژنتیکی،  یکی از تکنیک
ز این تکنیک براي ارزیابی ن نیز در چندین بررسی اادر ایر، باشد میهاي مورفولوژیک   شاخصوسیله هب

  .تنوع استفاده گردیده است
 ،باشـد  که ایران یکـی از مراکـز پیـدایش گـردو مـی             علت این  گزارش نموده که به   ) 1993(ژرماین  

، )1996( گراناهـان  فـورد و مـک    . هاي گردوي ایران وجود دارد     توجهی در توده   گوناگونی ژنتیکی قابل  
نژادي گردو توصیف نمودند و گزارش نمودنـد         ا جهت به  کمی و کیفی مطلوب ر    مورفولوژیک  صفات  

هاي ماده، درصد اسـتقرار میـوه و انـدازه گـردو       تأثیر سه عامل شامل تعداد گل      گردو تحت  که عملکرد 
، تنوع گردوهاي جنگلی در قرقیزسـتان را مـورد مطالعـه قـرار داده و در      )2001(ممدجانوف   .باشد می

شـارما و شـارما   . اي را بسته به هـدف انتخـاب نمودنـد       خوشه کاغذي و  شکل و  نهایت سه فرم کروي   
. ، با مطالعه صفات مورفولوژیک کمی، همبستگی بین برخی از صفات دانـه را تعیـین نمودنـد              )2001(

جز صفت شـکل مقطـع    هدار باالیی را در صفات مورد بررسی ب ، تفاوت معنی)2004(و همکاران  دیاز
هـاي   جغرافیایی و برخی صفات دیگر را در توده        داري بین تنوع   طولی دانه و همچنین همبستگی معنی     

هـاي   ، به بررسـی برخـی ژنوتیـپ   )2004( و استامپر سوالر. دست آوردند گردوي اهلی غرب اسپانیا به   
  .مودنظر شناسایی ناساس صفات موردها را بر گردو در اسلوونی پرداخت و ژنوتیپ

اسـاس راهنمـاي ارزیـابی      ت مورفولوژیک در ایران بر     از صفا  ژنتیکی گردو با استفاده    تنوع بررسی
 )2003( وزوایـی و همکـاران  و توسط  تهیه   1المللی منابع ژنتیکی گیاهی    سسه بین ؤمدرختان که توسط    
انتخـاب   منظـور  به) 1990( غالمی. صورت پذیرفته استدر بسیاري از مناطق ایران  ،ترجمه شده است  

 17وي استان همدان را مورد بررسـی قـرار داد و در مجمـوع    هاي بومی گرد هاي برتر، ژنوتیپ  ژنوتیپ
 5 درخت گردو در 500 صفت روي 18، در پژوهشی به بررسی )1990( عاطفی. ژنوتیپ را شناسایی کرد

منطقه مختلف ایران شامل ارومیه، کرج، شاهرود، خراسان و فارس پرداخت و گزارش نمود بین چنـد           
 صفت را بر 10، در پژوهشی دیگر )1993(همچنین عاطفی . دصفت مهم در گردو همبستگی وجود دار

هاي  اساس ویژگیها را بر  ژنوتیپ گردو که با استفاده از بذر تکثیر شده بود بررسی و ژنوتیپ250روي 
بـه شناسـایی و ارزیـابی      ) 2000( دیگر سعادت و زندي      پژوهشیدر  . موردنظر انتخاب و معرفی نمود    

 .تخـاب نمودنـد  نهاي مـوردنظر ا   درخت با ویژگی101فارس پرداختند و  درختان برتر گردو در استان      
هاي مورفولوژیک در  هاي برتر گردو را با استفاده از شاخص  ، ژنوتیپ )2001( اردکان همچنین منصوري 

                                                
1  - IPGRI 
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نظر هاي برتر را از نظر صفات مورد برخی از مناطق استان یزد مورد بررسی قرار داد و در نهایت ژنوتیپ
هاي بومی گردوي ایرانی در  توده، به بررسی تنوع ژنتیکی )2006(صیادي  جعفريهمچنین  .شناسایی کرد

ها با گردوهاي دیگر مناطق کشور پرداخت، وي همچنین          هاي شمال و مقایسه مورفولوژیکی آن      جنگل
هاي شمالی کشور را مورد بررسی قرار  گلستان و دیگر استان هاي گردو در استان تودهوضعیت پراکنش 

هاي مورد  ژنوتیپبه بررسی گردوهاي استان کرمان پرداخت و ) 2007 (پور  دیگر محسنیدر پژوهش. داد
نیـا و    همچنـین، احتـشـام  . گروه تقسیم نمودنـد چهاراساس صفات مورفولوژیک کیفی به   بررسی را بر  

 96نـد و    هاي گردوي بومی استان گلستان پرداخت      به بررسی تنوع مورفولوژیکی توده    ) 2008(همکاران  
 توده گردو در ارتفاعات و مناطق جنگلی مختلف شناسایی و ارتباط بین برخی صفات کمی 5درخت از 

هـا نـشان داد کـه     کلی نتایج این بررسیطور  به. ا مورد ارزیابی قرار دادند    گردو را با ارتفاع از سطح دری      
  .یکی دارندهاي گردوي بومی استان گلستان تنوع باالیی از نظر صفات مورفولوژ توده

اندازه و شکل دانه، رنگ پوست سخت، بافت پوست، مقطع طولی از درز، مقطع طولی عمود بر درز، 
هـاي بالـشتک روي درز،      فرم مقطع عرضی، فرم قاعده، فرم نوك، برآمدگی نوك، عمق شیار در کنـاره             

و  ساختار سطحی، تضاریس سطح پوست سخت و روزنه انتهاي پوست سخت از صفات مهم ظاهري            
طلوبیـت ظـاهري گـردو از جنبـه     توانـد تـأثیر زیـادي در م    شوند که می گردو محسوب می بیرونی دانه   

 لپه از همدیگر، طـرز  2ها، سهولت جدا کردن  صفاتی از قبیل ضخامت تیغه میانی لپه     . پسندي دارد بازار
میـزان  ه،  قرارگیري بالشتک روي درز، میزان نمود بالشتک روي درز، ضخامت بالشتک، ضخامت پوست            

در آوردن مغز، روزنه انتهاي پوسـت سـخت،     اولیه و ثانویه غشایی، هاي  سختی دو نیمه پوست، تقسیم    
باشد که  رنگ زمینه مغز، اندازه مغز، پر بودن مغز و گوشتی بودن مغز از صفات مهم داخلی دانه گردو می

 و ترکیب عمومی ولوژيتمامی این صفات ظاهري و درونی دانه گردو به همراه خصوصیات برگ و فن         
 . مورد مطالعه قرار گرفته شده استدرخت در این پژوهش

 کی کیفیمورفولوژیدیگر صفات منظور شناسایی صفات دانه و   بهپژوهشعنوان اولین  ه باین پژوهش
 وي گـرد هـاي  فنوتیپ بررسی پژوهش هدف این. باشد  اهمیت میدارايگردوهاي بومی استان گلستان   

عنوان یکی از مراکـز احتمـالی    ، بههاي استان گلستان  در جنگلجغرافیاییقه متفاوت    چند منط   در بومی
  تا در صورت اثبات وجـود تنـوع        ،باشد ها می  و بررسی میزان تنوع مورفولوژیکی آن      گیري گردو ءمنشا

 در اسـتان   گردو آینده اصالحیهاي در برنامه کی کافی در صفات درخت و دانه، از نتایج آن    مورفولوژی
  .دقرار گیراستفاده  وردم



   و همکاراننیا احتشام... بداع
 

 19

  ها مواد و روش
  عـرض  دقیقـه 8 درجـه و  28 دقیقه تا 47  درجه و 35گلستان بین    استان: برداري محل و روش نمونه   

گرفته  قرارالنهار گرینویچ   طول شرقی از نصف دقیقه10 درجه و 56 تا  ه دقیق 30 درجه و    53شمالی و   
در  . اسـت ر و هـواي گونـاگونی برخـوردا     خود از آب هدلیل جایگاه جغرافیایی ویژ    این استان به  . است

اي در مـورد   یافتـه  گلستان، متأسفانه اطالعات مـدون و سـازمان      طبیعی استان  کل منابع  مراجعه به اداره  
ـ ارااطالعـات  اسـاس   بر انتخـاب منـاطق،    .گردوهاي جنگلی استان در دسـترس نبـود        ه شـده توسـط   ی

کارشناسان منابع طبیعی و افراد محلی در هر منطقه          از   پرسیده شده االت  ؤو س ) 2006(صیادي   ريجعف
هاي وحشی گردو در استان گلستان وجـود   که پراکنش متفاوتی از نظر توده  از آنجایی  .صورت پذیرفت 

نظر مشخص گردید  مناطق مورد،ها هاي استان و میزان دسترسی به آن  تراکم گردو در جنگلبسته به ،دارد
داري  هایی که مسئول جنگـل  با هماهنگی . که تمام استان را پوشش دهندو مناطق طوري انتخاب شدند   

برداري انجام دادند، در  ها در طول دوره نمونه طبیعی شهرستان طبیعی استان، با اداره منابع کل منابع اداره
 توده 5 در مجموع .شدبرداري انجام  همراه قرقبان منطقه، در حوزه مربوطه نمونه برداري به هر مرتبه نمونه

  .)1شکل  (انتخاب گردیداستان  هاي  جنگلگردوي بومی از ارتفاعات مختلف
  

  
  

  .1386 جمعیت گردوي بومی مورد بررسی در استان گلستان در سال 5 موقعیت -1شکل 
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ها، درختانی  تودهبراي تعیین  نیز پژوهشدر این  )1993 (ولتی و همکاران  مالهاي طبق نتایج پژوهش
طـور   درختـان بـه    در نظر گرفته شده وتودهعنوان یک    کیلومتر با هم فاصله داشتند به      15 تر از   بیشکه  

 12-24 تـوده  بسته به تراکم درختان در هـر منطقـه، در هـر      .برداري انتخاب شدند   تصادفی براي نمونه  
 امل کردکويمناطق انتخابی ش.  شدکوبی  و پالكانتخاب درخت 96 ،توده 5 در مجموع از کل ودرخت، 

 هر  )جوزي چشمه جنگلتخته و   افراجنگل   توده 2شامل  ( آباد علی ، نمونه 12 )پارك جنگلی امام رضا   (
  پارك ملیو صالح ،فارسیانهاي   جنگل(  گالیکش  و  نمونه 20 )هاي قپان  جنگل( ، کالله  نمونه 20کدام  

ـ  براي اختصار از این پس نام شهرستان که نمونه     .)1جدول  (د   بودن  نمونه 24 )گلستان رداري در آنجـا  ب
بـرداري شـده    آباد که نام دو منطقه نمونـه   جز در مورد علی،شود جاي مناطق آورده می صورت گرفته به 

 عدد بـرگ   5-10  و  گردو هدان  عدد 10-20از هر درخت     .شود ذکر می در آن   جوزي   افراتخته و چشمه  
بـه  گیري صـفات   راي اندازهبقرار داده شد و     اي   جداگانه هاي آوري و در پاکت    صورت تصادفی جمع   به

هـا در   گیري صفات مغز یک ماه بعد از برداشت پس از نگهداري دانـه        اندازه .شده  دادانتقال   آزمایشگاه
   .)2005و همکاران،  زینلی (دماي اتاق انجام شد

  
  .برداري شده در استان گلستان جنگلی نمونه اقلیمی هر یک از مناطق  جغرافیایی و مشخصات-1 جدول

  اتمشخص
  توده

  جغرافیایی طول  جغرافیایی عرض
دامنه ارتفاع 

  )متر(
بارندگی  دامنه
  )متر میلی(

  700- 900  150- 350   شرقی دقیقه6 درجه و 54   شمالی دقیقه52 درجه و 36  کردکوي
  350- 500  600- 900   شرقی دقیقه47 درجه و 55   شمالی دقیقه14 درجه و 37  گالیکش
  300- 500  700- 1000   شرقی دقیقه49 درجه و 55   شمالی دقیقه31 درجه و 37  کالله

  400- 550  1000- 1400   شرقی دقیقه7 درجه و 55   شمالی دقیقه50 درجه و 36  جوزي چشمه
  400- 650  1400- 1700   شرقی دقیقه56 درجه و 55   شمالی دقیقه57 درجه و 36  افراتخته

  
ی یفـ ک صـفات ایـن    یمـام کـه ت  ،   قـرار گرفـت    ت مورد بررسی   صف 49در این بررسی    :  صفات تجزیه

  : این صفات شامل.باشند می
  .دهی، رنگ شاخه، کرك شاخه عادت رشد درخت، قدرت رشد درخت، شاخه :عمومی درختترکیب 

محور برگ، کرك برگ و محور برگ، شـکل       برگ یا   دوام  برگ،  رنگ محور   برگ،   رنگ :صفات برگ 
  .چه برگ حاشیه  وچه برگ
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  تیـپ بـاردهی  مـاده،  نـر و گـل  شـاتون  انـه، زمـان شـکفتن    شـدن جو   تاریخ بـاز   :کیصفات فنولوژی 
  .برگ  و خزاندانه ، تاریخ رسیدن)رسی ناهم(

شکل دانه، بافت پوست، رنگ پوسـت سـخت، سـختی پوسـت، تـضاریس              ،   دانه  اندازه :صفات دانه و مغز   
رز، مقطـع طـولی از د  ،  لپه از همـدیگر 2ها، سهولت جدا کردن  سطح پوست سخت، ضخامت تیغه میانی لپه      

مقطع طولی عمود بر درز، فرم مقطع عرضی، فرم قاعده، فرم نوك، برآمدگی نوك، طرز قرارگیـري بالـشتک                
هـاي بالـشتک روي درز،       روي درز، میزان نمود بالشتک روي درز، ضخامت بالشتک، عمـق شـیار در کنـاره               

در آوردن  یـه غـشایی،   اولیه و ثانوهاي ، تقسیممیزان سختی دو نیمه پوست ساختار سطحی، ضخامت پوسته،     
 . گوشتی بودن مغز و پر بودن مغزمغز، روزنه انتهاي پوست سخت، رنگ زمینه مغز، اندازه مغز،

  :صورت زیر انجام شد اساس راهنماي ارزیابی درختان میوه و بهامتیازدهی به صفات بر
  

            :صفات درخت
       زیاد-7  متوسط-5   کم-3  قدرت رشد درخت
       گسترده-3  نیمه عمودي-2  عمودي -1  عادت رشد درخت

       متراکم-7   متوسط-5   تنک-3  دهی درخت شاخه
       کرکدار-3   کمی کرکدار-2   بدون کرك-1  کرك شاخه
       سیاه-7  اي  قهوه-5   سبز-3  رنگ شاخه
            :صفات برگ
       بیضوي پهن-3   بیضوي-2   بیضوي باریک- 1  شکل برگچه
      دار  دندانه-3   مضرس-2   صاف-1  حاشیه برگچه

       سبز تیره-7   سبز-5   سبز روشن-3  رنگ برگ
       قرمز-7   زرد-5   سبز-3  رنگ محور برگ

       کرکدار-3   کمی کرکدار- 2   بدون کرك-1  کرك برگ و محور برگ

   متوسط-5  مانند  تعداد کمی به ساقه باقی می-3  دوام برگ یا محور برگ
  تعداد زیادي متصل -7

  انندم به ساقه باقی می
            :آذین صفات گل

      زمان رس  هم-3   پیش ماده رس-2   پیش نر رس-1  تیپ باردهی
       زیاد-7   متوسط-5   کم-3  ها فراوانی شاتون

       زیاد-7   متوسط-5   کم-3  هاي ماده فراوانی گل
            :صفات دانه

  شکل دانه
   گرد-1

اي   ذوزنقه-6
  کشیده

  مثلثی -2
  بیضوي پهن -7

  پهنمرغی  تخم-3
  بیضوي -8

  مرغی تخم -4
  قلبی -9

اي  ذوزنقه -5
  کوتاه
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  درشت -7  متوسط -5  ریز -3   خیلی ریز-1  اندازه دانه
خیلی  -9

  درشت

فرم دانه در مقطع طولی 
  که برش از درز بگذرد طوري به

   گرد-1
  اي  ذوزنقه-6

 گوش سه - 2
  )مثلثی(

  بیضی پهن -7

  مرغی پهن تخم -3
  بیضی شکل -8

  مرغی  تخم-4
اي  ذوزنقه -5

  پهن

که  طوري فرم دانه در مقطع طولی به
  برش عمود بر درز بگذرد

   گرد-1
  اي  ذوزنقه-6

 گوش سه -2
  )مثلثی(

  بیضی پهن -7

  مرغی پهن تخم -3
  بیضی شکل -8

  مرغی  تخم-4
  شکل قلبی -9

اي  ذوزنقه -5
  پهن

      شکل بیضی -3  گرد -2   پهن-1  فرم دانه در مقطع عرضی

  تخت -3  گرد -2   باریک-1  هفرم قاعده دان
   گود-4

  )فرو رفته(
  

  فرم نوك
  دانه) نقطه انتهایی مادگی(

  تخت -3  گرد -2   تیز-1
  گود -4

  )رفته فرو(
  

  برآمدگی نوك
  دانه) نقطه انتهایی مادگی(

      زیاد -7  متوسط -5   کم-3

  ناصاف -7  متوسط -5  صاف -3   خیلی صاف-1  بافت پوست
خیلی  -9

  ناصاف
  خیلی تیره -9  تیره -7  متوسط -5  روشن -3   خیلی روشن-1  خترنگ پوست س

  روزنه انتهاي پوست سخت
 باز یا داراي -1

پوشش بسیار 
  نازك

داراي پوشش  -3
  نازك

 داراي پوشش -5
  متوسط

داراي  -7
  پوشش قوي

 داراي -9
پوشش بسیار 

  قوي
    زیاد -7  متوسط -5  ضعیف -3   کاغذي-1  سختی پوست

  تضاریس سطح پوست سخت
 تضاریس زیاد - 1
 درصد آن 50 >(

  )تضاریس

تضاریس متوسط - 2
 آن  درصد50 ≤(

  )داراي تضاریس

پوست فاقد هر  -3
گونه تضاریسی 

  است
    

  ها ضخامت تیغه میانی لپه
 خیلی نازك -1

  و پراکنده
  ضخیم -7  متوسط -5  نازك -3

خیلی  -9
  ضخیم

طرز قرارگیري بالشتک روي 
  )شکاف(درز 

 روي نیمه -1
  فوقانی

 3/2روي  -2
  فوقانی

  روي تمام -3
  طول درز

    

      شدید -7  متوسط -5   ضعیف-3  میزان نمود بالشتک روي درز
      ضخیم -7  متوسط -5   نازك-3  ضخامت بالشتک روي درز

در ) گودي(عمق شیار 
  هاي بالشتک روي درز کناره

      زیاد -7  منوسط -5  کم -3

  ساختار سطحی دانه
 کمی شیاردار -1

  )دار چین(
  شدیداً شیاردار -3  شیار متوسط -2

خط  -4
  برجسته

  

    ضخیم -7  متوسط -5  نازك -3   خیلی نازك-1  ضخامت پوسته
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  خیلی زیاد -9  زیاد -7   متوسط-5   کم-3   خیلی کم-1  میزان سختی دو نیمه پوست
      ضخیم -7  متوسط-5   نازك-3   اولیه و ثانویه غشایی دانههاي تقسیم

  میزان سهولت جدا کردن 
  دو لپه از همدیگر

  خیلی مشکل - 9  مشکل -7  متوسط -5  آسان -3   خیلی آسان-1

            :صفات مغز
       خوب-7   متوسط-5   ضعیف-3  میزان پر بودن مغز

       گوشتی-7   متوسط-5   نازك-3  میزان گوشتی بودن مغز
     سخت-7   متوسط-5   راحت-3   خیلی راحت-1  درآوردن مغز

     تیره-7   متوسط-5   روشن-3  شنرو  خیلی-1  رنگ زمینه مغز
   خیلی درشت- 9   درشت-7   متوسط-5   ریز-3   خیلی ریز-1  اندازه مغز

            :صفات فنولوژي

  زمان باز شدن جوانه برگی
   خیلی زود-1
 از متوسط -6

  تا دیر

از خیلی زود  -2
  تا زود

  دیر -7

  زود -3
از دیر تا خیلی  -8

  دیر

از زود تا  -4
  متوسط

  خیلی دیر -9
  متوسط -5

  هاي نر زمان گلدهی گل
   خیلی زود-1
 از متوسط -6

  تا دیر

از خیلی زود  -2
  تا زود

  دیر -7

  زود -3
از دیر تا خیلی  -8

  دیر

از زود تا  -4
  متوسط

  خیلی دیر -9
  متوسط -5

  هاي ماده زمان گلدهی گل
   خیلی زود-1
 از متوسط -6

  تا دیر

از خیلی زود  -2
  تا زود

  دیر -7

  زود -3
  دیر تااز  -8

  خیلی دیر

از زود تا  -4
  متوسط

  خیلی دیر -9
  متوسط -5

   زودرس-1  زمان رسیدن دانه
از زودرس تا  -3

  رس میان
  رس میان -5

رس  از میان - 7
  تا دیررس

  دیررس -9

      دیر -7   متوسط-5   زود-3  ریزي زمان برگ
  هاي زنده حساسیت به تنش
  :و غیرزنده

          

  خیلی زیاد -9  زیاد -7  متوسط -5  کم -3   خیلی کم-1  حساسیت به سرماي اوایل بهار

  حساسیت به بالیت
 فاقد هر -0

گونه عالیم 
  حساسیت

خیلی کم یا  -1
م یتقریباً فاقد عال
قابل رویت 

دهنده  نشان
  حساسیت

  کم -3
  خیلی زیاد -9

  زیاد -7  متوسط -5

  



 1389) 2(، شماره )17(ی هاي تولید گیاه مجله پژوهش
 

 24

تجزیـه و تحلیـل   . تصورت گرف 1اساس راهنماي ارزیابی درختان   تمامی صفات بر  و ثبت   ارزیابی  
  . گرفتانجامExcel برنامه استفاده از  با نیزو رسم نمودارها  )SAS )1998 افزار با استفاده از نرمها  داده

  
   و بحثنتایج
در رد بررسـی  وهاي مـ  توده صفت در 49در میان ) 3جدول (ها  داده نتایج تجزیه واریانس     اساسبر

 فـرم قاعـده،    جز صفات فرم مقطـع عرضـی،       ه بررسی ب  تنوع زیادي از نظر صفات مورد     استان گلستان   
هاي بالـشتک روي درز، سـاختار    عمق شیار در کنارهتضاریس سطح پوست سخت،     ضخامت بالشتک،   

 نیـز ایـن تنـوع   ) 1993(ژرماین  .و کرك شاخه را نشان دادندبافت پوست، گوشتی بودن مغز     سطحی،  
در دیگر صفات مورد بررسـی صـفاتی از   . ده استهاي گردوي ایران گزارش کر ژنتیکی باال را در توده  

قبیل مقطع طولی عمود بر درز، فرم نوك، ضخامت پوسـته، میـزان سـختی دو نیمـه پوسـت، فراوانـی          
بـرگ و محـور بـرگ اخـتالف      لپـه از همـدیگر و کـرك          2ها، شکل دانه، سهولت جدا کـردن         شاتون
ـ  و دیگر صفات)P>05/0 ( درصد 5در سطح   داري   معنی دازه، مقطـع طـولی از درز، برآمـدگی     مانند ان

ـ      اولیـه و ثانویـه   هـاي  زان نمـود بالـشتک روي درز، تقـسیم   نوك، طرز قرارگیري بالشتک روي درز، می
غشایی، در آوردن مغز، روزنه انتهاي پوست سخت، رنگ زمینه مغز، اندازه مغـز، زمـان رسـیدن میـوه                  

هـاي مـاده،    اده، تیپ باردهی، فراوانـی گـل  گردو، زمان باز شدن جوانه برگی، زمان گلدهی گل نر و م           
چه، حاشیه  ها، پر بودن مغز، دوام برگ یا محور برگ، شکل برگ سختی پوست، ضخامت تیغه میانی لپه

دهـی، رنـگ    چه، رنگ برگ، رنگ محور برگ، عادت رشد درخت، قدرت رشـد درخـت، شـاخه         برگ
 1/0، 1ح و در سطيدار تفاوت معنی شاخه، حساسیت به بالیت، حساسیت به سرما و زمان ریزش برگ

  ).3 جدول(درصد داشتند  01/0و 
طبق نتایج . صورت گرفت) 3جدول (اي دانکن   هاي صفات توسط آزمون چنددامنه      مقایسه میانگین 

دست آمده از نظر زمان باز شدن جوانه برگی، زمان گلدهی گل نر و ماده درختان موجود در افراتخته  به
هـاي   هاي دیگـر جوانـه   ها داشته و دیرتر از توده داري با سایر توده تالف معنیجوزي داراي اخ و چشمه 

در مورد تنـوع زمـان بـاز    ) 2005( شود که با گزارش زینلی و همکاران ها شکوفا می برگ و گل در آن
بنـدان   این امر امکان گزینش درختان را براي مناطقی که خطـر یـخ  . شدن جوانه در گردو مطابقت دارد   

  .سازد جود دارد فراهم میبهاره و

                                                
1- UPOV, IPGRI  
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  . توده گردوي مورد بررسی در استان گلستان5صفات مورفولوژیکی کیفی  -2 جدول
  صفات  تعداد  دامنه  میانگین  انحراف معیار  ضریب تغییرات

718/33  55/1  60/4  00/6   اندازه  96 
463/71  77/2  87/3  00/7  مقطع طولی از درز 96 
147/63  46/2  90/3  00/7  ی عمود بر درزمقطع طول 96 
538/77  12/1  45/1  00/10  فرم مقطع عرضی 96 
613/36  65/0  78/1  00/3  فرم قاعده  96 
305/43  92/0  13/2  00/3   فرم نوك 96 
093/45  71/1  80/3  00/6   برآمدگی نوك 96 
679/20  57/0  74/2  00/2  طرز قرارگیري بالشتک روي درز 96 
124/28  46/1  21/5  00/4  لشتک روي درزمیزان نمود با  96 
278/28  31/1  62/4  00/4  ضخامت بالشتک 96 
503/26  24/1  69/4  00/4  هاي بالشتک روي درز عمق شیار در کناره 96 
530/36  81/0  22/2  00/3  ساختار سطحی 96 
605/29  38/1  67/4  00/4  ضخامت پوسته  96 
208/29  41/1  83/4  00/4  میزان سختی دو نیمه پوست 96 
523/30  61/1  29/5  00/4    اولیه و ثانویه غشاییهاي تقسیم 96 
373/34  69/1  92/4  00/4  در آوردن مغز  96 
904/90  46/2  71/2  00/8  روزنه انتهاي پوست سخت 96 
816/36  32/1  58/3  00/6  رنگ زمینه مغز 96 
535/30  43/1  69/4  00/4  اندازه مغز 96 
935/42  11/2  92/4  00/8  زمان رسیدن میوه گردو  96 
779/43  89/1  31/4  00/6  زمان باز شدن جوانه برگی 96 
081/38  49/1  92/3  00/6  زمان گلدهی نر 96 
604/35  56/1  37/4  00/6  زمان گلدهی ماده  96 
000/41  72/0  76/1  00/2  تیپ باردهی 96 
200/26  42/1  42/5  00/4  ها فراوانی شاتون 96 
107/24  26/1  23/5  00/4  ي مادهها فراوانی گل 96 
309/64  46/2  83/3  00/7  شکل دانه  96 
218/21  26/1  96/5  00/6  بافت پوست 96 
171/8  40/0  92/4  00/2  رنگ پوست سخت 96 
251/30  58/1  21/5  00/4  سختی پوست  96 
489/32  50/0  54/1  00/1  تضاریس سطح پوست سخت  96 
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   -2ادامه جدول 
  صفات  تعداد  دامنه  میانگین  انحراف معیار  ضریب تغییرات

585/24  18/1  79/4  00/4   ها ضخامت تیغه میانی لپه 96 
828/21  20/1  52/5  00/4   پر بودن مغز 96 
270/20  15/1  67/5  00/4   گوشتی بودن مغز  96 
650/33  41/1  19/4  00/4    لپه از همدیگر2سهولت جدا کردن  96 
764/23  15/1  83/4  00/4   دوام برگ یا محور برگ 96 
775/24  46/0  87/1  00/2   کرك برگ و محور برگ  96 
556/29  56/0  91/1  00/2   چه شکل برگ 96 
519/37  43/0  13/1  00/2   چه حاشیه برگ 96 
171/31  35/1  33/4  00/4   رنگ برگ 96 
372/31  06/1  37/3  00/4   رنگ محور برگ  96 
302/42  85/0  00/2  00/2   عادت رشد درخت 96 
125/22  25/1  67/5  00/4   قدرت رشد درخت 96 
597/22  20/1  29/5  00/4   دهی شاخه  96 
171/8  40/0  92/4  00/2   رنگ شاخه 96 
902/22  24/0  06/1  00/1   کرك شاخه 96 
315/60  34/2  88/3  00/9   حساسیت به بالیت 96 
482/54  16/2  96/3  00/9   حساسیت به سرما  96 
445/22  18/1  27/5  00/4   زمان ریزش برگ 96 

  

  
  

  .1386 جمعیت مورد بررسی در استان گلستان در سال 5ز  گردوي بومی ا96 نمونه -2شکل 
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ها به سرما مقاوم نیستند و       هاي گردوي مورد مطالعه در مرحله شکوفایی جوانه        کدام از ژنوتیپ   هیچ
 تهدیدکننده گردو در اوایل فصل رشد است، بنابراین تنها راه مـصونیت از سـرما در   خطر سرماي بهاره  

اساس نتایج با افزایش ارتفاع بر). 2005جویان،  حق(ده باشد  هاي دیربرگ ژنوتیپتواند انتخاب  گردو، می
باز شدن دلیل دیرتر  هیابد که ب از سطح دریا میزان حساسیت به سرما در درختان مورد بررسی کاهش می

پذیري بـاالي   دهی در گردو داراي وراثت    برگت دیر صف. باشد ها می  هاي برگ و گل در این توده       جوانه
هاي برتر از درختان موجود در توده  توان با گزینش دانهال که می) 1972هانچه و همکاران، (باشد   می8/0

  در پژوهش.هاي بعد منتقل نمود عنوان والدین، این صفت مهم و مطلوب را در گردو به نسل افراتخته به
رتفع و مقاومت به سرما  بین مناطق م1985هاي مختلف انجام شد، در سال  ، که در سال)1990(عاطفی 

  .همبستگی مثبت مشاهده شد
  

  
  .ان گلستان توده مورد بررسی در است5 ارتباط ارتفاع از سطح دریا با میزان حساسیت به سرما و بالیت در -3ل شک
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یابد که  هاي مورد بررسی با افزایش ارتفاع میزان حساسیت به بالیت کاهش می همچنین در توده
دلیل نزدیکی به دریا و  هکه توده کردکوي ب طوري باشد به هوا و فاصله از دریا میدلیل کاهش رطوبت  هب

ترین حساسیت را در بین  ها بیش هاي بهاري فراوان، نسبت به سایر توده دلیل باران هرطوبت باالتر ب
  .هاي مورد بررسی داشت توده

که رسیدن دانه  طوري ه رخ داد، بالزمان رسیدن دانه در مناطق کم ارتفاع زودتر از مناطق با ارتفاع با
این امر امکان گزینش درختان را براي مناطقی . ها صورت گرفت  توده افراتخته دیرتر از سایر تودهدر

 جوانه و که شروع و پایان شکوفایی با وجود این. سازد کوتاه هستند را فراهم می که داراي فصل رشد
باشد، اما این تفاوت بیانگر تنوع ژنتیکی  هوا می تأثیر آب و گلدهی گردو در مناطق مختلف تحت

  .باشد هاي گردو نیز می توده
  

  
  یزان ریزش برگ و زمان رسیدن میوه ارتباط ارتفاع از سطح دریا با میزان م-4ل شک

  .توده مورد بررسی در استان گلستان 5در 
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که توده کردکوي  طوري هارتفاع دیرتر از سایر مناطق صورت گرفت ب زمان ریزش برگ در مناطق کم
  .ها داشت داري با سایر توده از این نظر اختالف معنی

داري با هم نداشتند در عـوض بـا          هاي کردکوي و گالیکش اختالف معنی      از نظر تیپ باردهی توده    
که ایـن امـر بـا      پروتاندر بودند،تر  بیش مورد بررسی    هاي توده .داري داشتند  ها اختالف معنی   سایر توده 

گراناهـان،   فـورد و مـک  (رسی در گردو مطابقـت دارد   ن در مورد وجود ناهما محققتر بیشاي  ه گزارش
هاي نـر   دست آوردن ارقامی است که باز شدن گل  هاي اصالحی گردو به    یکی از اهداف برنامه   ). 1996

ش ها پـی  دست آوردن جفت رقمی است که یکی از آن       تري داشته باشد یا به     زمانی بیش  ها هم  و ماده آن  
قنادهـا و  (پوشانی الزم را در زمان گلدهی بر روي هم داشته باشـند     نر و دیگري پیش ماده باشد تا هم       

  ).2003همکاران، 
  

  
  .توده مورد بررسی در استان گلستان 5 ارتباط ارتفاع از سطح دریا با پروتوژینی و درجه رنگ زمینه مغز در -5ل شک
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تري نسبت بـه سـایر    خته داراي میانگین درصد مغز روشنهاي مورد بررسی توده افرات  در میان توده  
) 1972هانچه و همکاران، (باشد  پذیري رنگ مغز متوسط می که وراثت ها داشت که با توجه به این      توده
هـا اتفـاق    که رسیدن دانه گردو در توده افراتخته دیرتـر از سـایر تـوده    علت این توان اظهار داشت به   می
تـر   تر شده است، کـه سـبب روشـن    یدن در زمانی صورت گیرد که هوا خنک    شود رس  افتد سبب می   می

 مطابق با . شده استهاي مورد بررسی در این پژوهش شدن مغز گردو در این توده نسبت به سایر توده        
هـا را در   یابی به کولتیوارهاي داراي رنگ مغز روشن، بایـد در آن       ، براي دست  )1990( عاطفی   پژوهش

  .شود شت و در مناطق کم ارتفاع رنگ مغز تیره میمناطق با مرتفع کا
دهند عبارتند از اندازه مغز، گوشتی بودن مغز، پر بودن          تأثیر قرار می   عواملی که درصد مغز را تحت     

که از این میان سه عامل اول رابطـه مـستقیم و عامـل    . پوست سخت از مغز و ضخامت پوست سخت       
  .ارم رابطه عکس با درصد مغز داردچه

  

  
  

  .ستان گلستان توده مورد بررسی در ا5 ارتباط ارتفاع از سطح دریا با درآوردن مغز و ضخامت پوست سبز در -6 شکل
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هـا   تر از مابقی توده و در توده کالله راحت  ها    تر از سایر توده    کردکوي سخت درآوردن مغز در توده     
و ثانویه غشایی در قسمت داخلی      اولیه   هاي  الً رابطه مستقیمی با صفت تقسیم     که این صفت احتما   . بود

هـاي    اولیه و ثانویه غشایی در تودههاي تقسیمهاي مورد بررسی نیز  پوست سخت گردو دارد و در توده 
ترین مقدار را به خود اختـصاص داد کـه    ترین مقدار و در توده کالله کم     جوزي بیش  کردکوي و چشمه  

  .خارج شودشود در این توده مغز به راحتی از پوست سخت  سبب می
خوب پر شدن پوست  . ترین مقدار را داشت    جوزي کم   افراتخته پرتر و در توده چشمه      همغز در تود  

شود این است که در ایـن      تواند منجر به افزایش درصد مغز گردد، البته مشکلی که ایجاد می            سخت می 
سـت مـشکل   حدي در داخل پوست پیچ بخورد که درآوردن آن از داخـل پو   حالت مغز ممکن است به    

توان با ماشین گردو شکن شکست، بنابراین یک گردوي خوب گرچه باید    این قبیل مغزها را می    . گردد
قنادهـا و  (خوبی پر شود ولی باید مقداري فضا نیز بین پوست سخت و مغز آن وجود داشـته باشـد               به

هاي گـالیکش و     ودهتر و در ت    هاي کردکوي و کالله راحت     جدا کردن دو لپه در توده     ). 2003همکاران،  
توانـد در ارتبـاط بـا     تر و در توده افراتخته حد واسط بود که ایـن عامـل نیـز مـی              جوزي سخت  چشمه
 اولیه و ثانویه غشایی داخلی پوست سخت گردو و همچنین باز یا بسته بـودن درز موجـود            هاي  تقسیم

بـسته نیـست و سـبب    در برخی ارقام گردوي ایرانی ایـن درز کـامالً           . روي پوست سخت گردو باشد    
  ).2003قنادها و همکاران، (ها به دو نیم تقسیم شوند  شود هنگام شکستن پوست سخت آن می

داري با  ها بود و اختالف معنی هاي افراتخته و کالله باالتر از سایر توده        قدرت رشد درخت در توده    
ـ      دهـی در تـوده کاللـه بـیش          شاخه. ها داشت   سایر توده  هـاي   هـا و در تـوده   ودهتـر و بـاالتر از سـایر ت

هاي کالله  از نظر عادت رشد درختان، درختان توده. ها بود تر از دیگر توده     جوزي و کردکوي کم     چشمه
جـوزي عـادت رشـد     هـا و تـوده چـشمه    تـري نـسبت بـه سـایر تـوده         و گالیکش عادت رشد گسترده    

 نظـر ترکیـب عمـومی    تـوان اظهـار داشـت از    در مجموع مـی . ها دارد تري نسبت به سایر توده      عمودي
دهـی زیـاد و عـادت رشـد      درختان مورد بررسی درختان توده کالله داراي قـدرت رشـد بـاال، شـاخه              

  .ها دارد تري نسبت به سایر توده گسترده
عنوان شاخص عملکرد اقتصادي درختان گردو موردنظر بوده و ضخامت پوست سخت  درصد مغز به

) 1972(هاي هانچه و همکاران  باشد، طبق نتایج پژوهش میکه عامل مهمی در تعیین درصد مغز در گردو 
جـوزي داراي   هاي گـالیکش و چـشمه   هاي مورد بررسی توده در توده. پذیري باالیی است داراي وراثت 

باشد که  ها می  ترین ضخامت پوست سخت در میان این توده         ترین پوسته و توده کالله داراي کم        ضخیم
  .جوزي شده است غز در توده کالله نسبت به توده گالیکش و چشمههمین عامل باعث افزایش درصد م
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   ارتباط ارتفاع از سطح دریا با قدرت رشد درخت و سهولت جدا کردن دو لپه -7ل شک
  .توده مورد بررسی در استان گلستان 5در 

  
قطع هاي مورد بررسی نشان داد که صفات مقطع طولی از درز، م ها در توده اختالف بین میانگین

طولی عمود بر درز، پر بودن مغز، رنگ محور برگ، حساسیت به بالیت و حساسیت به سرما در توده 
افراتخته؛ صفات فرم نوك، برآمدگی نوك و میزان سختی دو نیمه پوست، بسته بودن روزنه انتهاي 

جوزي؛  چه، عادت رشد درخت و زمان ریزش برگ توده چشمه پوست سخت، شکل دانه، شکل برگ
زمان باز  ات طرز قرارگیري بالشتک روي درز و میزان نمود بالشتک روي درز در توده گالیکش؛صف

چه در توده کردکوي؛ صفات ضخامت  شدن جوانه برگی، زمان رسیدن میوه گردو و حاشیه برگ
دهی در توده کالله تفاوت   اولیه و ثانویه غشایی، رنگ شاخه و شاخههاي تقسیمپوسته، در آوردن مغز، 

نظر بر روي گردوهاي بومی استان بسته به اهداف اصالحی مورد. شتندها دا داري با سایر توده معنی
  .دنمونظر، توده مناسب را براي گزینش انتخاب توان براساس صفات مورد می
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بوده و   باالیی صفات دانه داراي تنوعهاي مورد بررسی توده  در مجموع کهدهد نتایج نشان می
تودهاي افراتخته و هاي مورد بررسی  تودهدر میان  . صورت گیردنظروردظر صفات ماز نباید گزینش 

، رنگ زمینه مغز ترین مقاومت  میزان مقاومت به سرما و مقاومت به بالیت بیشجوزي از نظر چشمه
 عملکرداز نظر .  را به خود اختصاص دادند)تر در برابر سرماي اوایل بهار مقاوم(تر  تر و دیررس روشن

 تودهترین  مناسبمغز،   وزن باالي دانه باالترین درصد ضخامت کم دانه و با داشتن کاللهتوده ،نهدا
از آنجا که درختان از نقاط مختلف جنگلی  .باشد  میمناسب دانههاي با عملکرد  جهت انتخاب پایه

وردنظر،  ماتاساس صفایی انتخاب شدند، بهتر است که براستان گلستان با شرایط متفاوت آب و هو
درختان مناسب جنگلی و کاشته شده را انتخاب و براي مقایسه و ارزیابی دقیق توانمندي این درختان 

طور  ها به هاي آن آوري و سپس ویژگی صورت یک کلکسیون جمع ها ابتدا به الزم است که همه آن
 در نهایت پس از .د از بین درختان گزینش گردند و درختان مناسب دوبارهنکامل مورد بررسی قرار گیر

 ،هاي بذري پیوند گردند مطالعه تکمیلی از درختان گزینش شده پیوندك تهیه گردد و بر روي نهال
  .سپس مطالعه الزم براي اصالح و گزینش ارقام انجام گردد

  
  سپاسگزاري

داري اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و  از آقاي مهندس علی ناصري مسئول جنگل     وسیله   بدین
دریغ در راهنمایی  هاي صمیمانه و بی دلیل همکاري بههاي مورد بررسی  جنگلبانان   و قرقهمکاران ایشان

 و تمامی دوستان و اساتید برداري از گردوهاي جنگلی استان و هماهنگی جهت شناسایی و انجام نمونه
  .نمائیم میگزاري سپاس  یاري نمودند،پژوهشکه بنده را در انجام بهتر این گروه باغبانی محترم 
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Abstract1 

In order to understand diversity among five populations of walnut tree, this 
research was conducted. Ninety six tree samples were studied for 49 different 
Qualitative morphological traits (according to IPGRI and UPOV descriptors). 
Analysis of Variance traits showed significant differences (P<0.01) among all 
traits, expect of wide of nut form, form of bottom nut, thickness of, hard surface 
structure, depth of narrow on side of, surface structure, surface tissue, kernel filling 
and branch cork. Those showed high diversity among native walnut traits in 
Golestan province. For showing difference of traits among locations, used means 
comparison and Duncan test. Further results indicated a negative correlation 
between high altitudes with sensitively to Blight. There was a positive correlation 
between altitude with cold Tolerance and kernel brightness. Other phenological 
traits such as seed biophysics and seed morphology (according to IPGRI and 
UPOV descriptors) were evaluated within this study. This Study showed there are 
high diversity in native walnuts in Golestan province. 
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