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Background and Objectives: Pollination is one of the most critical 

stages for kernel formation in nut fruits, and without pollination, most 

fruit will be blanks, so that, to commercial production of hazelnut 

orchards, should be used two or more cultivars as pollinizer. The aim of 

this study was to investigate the phenology of flowers, xenia and 

metaxenia in four commercial hazelnut cultivars and select a suitable and 

compatible pollinizer for four commercial hazelnut cultivars. 

 

Materials and Methods: This study was conducted as a two-factor 

factorial in a completely randomized design. The first factor is pollen, and 

the second factor is four cultivars having three replications in the period 

of 2019-2020 in Astara Horticultural Research Station. Gerde Eshkvarat, 

Riasnet, Daviana and Negret were used as pollinizer cultivars and Ronde, 

Nemsa, Ganjeh and Atrak cultivars were selected as maternal cultivars. In 

addition to open pollination (control), self-pollination of maternal 

cultivars was performed. At the time of fruit ripening, 100 nuts were 

harvested from each treatment, the variables related to the quantitative 

characteristics of the fruit, and the nut kernel were determined. 

 

Results: The results of phenology showed that the cultivars were 

protanderious and the opening time of male flowers (catkins) and 

shedding of pollen grains were from mid-January to March 24. The 

opening time of female flower clusters and stigma ready to accept pollen 

grains varied from January 19 to March 31. The study of xenia and 

metaxenia in this study showed that the quantitative traits of nut and 

kernel were strongly influenced by the sources of pollen grains. Increased 

fruit set and kernel percentage by 87% and 49.84% and the percentage of 

fruit drop decreased to 31.65% and blank nut by 10.86%. However, when 

pollen grains of Gerde Eshkorat cultivar were used, the percentage of fruit 

set, nut and kernel weight and percentage of kernel decreased to 75.86%, 

2.48 g and 46.64%, respectively, and the percentage of blank nut  

with 15.60% and dropping fruit increased by 41.6. In the case of  

self-pollination, the percentage of fruit drop and the amount of blank nut 

increased and the percentage of fruit set, nut kernel weight, and kernel 

percentage decreased. 
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Conclusion: Based on the results, the source of pollen grains affected nut 

and kernel characteristics of hazelnuts through xenia and metaxenia 

effects. The effects of treatments on important components of hazelnut 

yield (nut and kernel weight, kernel and fruit set percentage, fruit drop 

and blank percentage) were remarkable and it was statistically significant 

at the 5% probability level. Therefore, for the economic production of 

hazelnut orchards, pollinizer cultivars should be used that overlap with the 

main cultivars in terms of pollination period and genetic compatibility.  
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  های کلیدی: واژه

 آندوسپرم، 

 شاتون، 

 کالله، 

 دهنده،  گرده

   رس پیش نر

 

باشد  ترین مراحل تشکیل مغز می ها یکی از بحرانیمیوه  افشانی در خشک گرده سابقه و هدف:

ها پوک و یا دارای مغز چروکیده خواهند شد. بنابراین، در  افشانی اکثر میوه و بدون گرده

دهنده  های فندق برای تولید محصول اقتصادی بایستی از دو یا چند رقم به عنوان گرده باغ

 2و فراردگذاری 1استفاده شود، هدف از انجام این پژوهش، بررسی فنولوژی گل، ردگذاری

 دهنده مناسب و سازگار برای چهار رقم تجاری فندق بود. تعیین گرده
 

های کامل تصادفی در سه  صورت فاکتوریل در قالب بلوک این مطالعه به : ها مواد و روش

در ایستگاه تحقیقات  1398-1399تکرار با دو عامل رقم و منبع دانه گرده، در سال زراعی 

باغبانی آستارا انجام شد. ارقام گرد اشکورات، ریاسنت، داویانا و نگرت به عنوان ارقام 

، گنجه و اترک به عنوان ارقام مادری انتخاب شدند در زمان دهنده و ارقام روند، نمسا گرده

میوه برداشت شد و متغیرهای مربوط به خصوصیات  100ها از هر تیمار تعداد  رسیدن میوه

 کمی میوه و مغز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 

نر  صفتدهی دارای  بررسی، از نظر گل مورد که ارقام داد نتایج به دست آمده نشان ها: یافته

 اسفند  3دی تا  15گرده از   دانه ریزش نر و های گل شدن باز بودند و دامنه زمانی 3رس پیش

 دی تا  28گرده از  دانه پذیرش برای کالله آمادگی و ماده گل خوشه شدن باز زمانی و دامنه

 کمی صفات که داد فراردگذاری در این مطالعه نشان و اسفند متغیر بود. بررسی ردگذاری 10

گرفتند. در تیمار استفاده از رقم داویانا  گرده قرار دانه  تأثیر منبع تحت شدت به میوه و مغز میوه

                                                
1- Xenia 

2- Metaxenia 

3- Protandrious 
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گرم،  21/3میوه، درصد تشکیل میوه، و درصد مغز به ترتیب به  دهنده، وزن به عنوان گرده

 درصد و 65/31درصد نسبت به شاهد افزایش و میزان ریزش میوه به  84/49درصد و  65/83

 رقم گرد اشکورات استفاده دانه گرده که از زمانی درصد کاهش یافت. اما 86/10پوکی میوه با 

گرم و  48/2 درصد، 86/75مغز به ترتیب به  شد درصد تشکیل میوه، وزن میوه و درصد

 افزایش 6/41درصد و ریزش میوه به  60/15به  درصد کاهش و درصد پوکی میوه 64/46

 4/85پوکی میوه به  و میزان 42/86افشانی درصد ریزش میوه به  حالت خودگرده یافت. در

 8/33میوه، وزن مغز و درصد مغز به ترتیب به  و درصد تشکیل میوه، وزن افزایش یافت

 یافت. درصد کاهش 8/22گرم،  40/0گرم،  75/1درصد، 
 

آن بود که منبع دانه گرده برخی از خصوصیات کمی میوه و مغز )وزن  بیانگر: نتایج گیری نتیجه

میوه و مغز، درصد مغزدار بودن، درصد تشکیل میوه، درصد ریزش میوه و درصد پوکی( را از 

تأثیر قرار داد و اثر تیمارها، روی اجزای مهم عملکرد  طریق ردگذاری و فراردگذاری تحت

دار بود. بنابراین، برای تولید  معنی درصد 5سطح احتمال  فندق قابل توجه و از نظر آماری در

دهنده که با ارقام اصلی  های فندق، بایستی از یک یا چند رقم گرده محصول اقتصادی در باغ

 پوشانی دارند، استفاده کرد.  افشانی هم سازگار و از لحاظ بازه زمانی گرده
 

 فراردگذاری و ردگذاری بررسی فنولوژی گل،(. 1401) ابراهیم، عابدی قشالقی، فرهنگ، رضوی، ولی، ربیعی ،داوود ،جوادی مجدد: استناد

 .155-171(، 1) 29، های تولید گیاهی نشريه پژوهش. در برخی از ارقام تجاری فندق

                     DOI: 10.22069/JOPP.2021.18900.2788 
 

                       نويسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

 بسیار ای درختچه (.Corylus avellana Lفندق )

1راسته راش به متعلق قدیمی
 2توسکا خانواده از 

 (.Corylus avellana Lفندق اروپایی ) باشد. می

های  غذایی، اقتصادی، دارویی و گونهدلیل ارزش  به

نژادی و صنایع  های به دیگر به دلیل استفاده در برنامه

 جنس های کروموزم تعداد چوب مورد توجه هستند.

 درختی فندق باشد. می عدد2x=2n=22 کوریلوس 

 صورت به نر های گل و است دوجنسی و پایه تک

 3ییصورت خوشه چندتا به ماده های گل و شاتون

 فندق های آیند. گلساله بوجود می یک هایشاخه روی

 شود. دو می باز زمستان اواسط تا پاییز اواخر در

فندق،  های در گل خودناسازگاری مکانیزم ناهمرسی و

 تسهیل را گشنی و دگر کرده جلوگیری گشنی خود از

  (.17کند ) می

بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

 2019، سطح زیر کشت و تولید فندق در سال 4متحد

تن رسید.  1125217هکتار و  1000231به ترتیب به 

تن از تولید جهانی  776046ترکیه با حدود 

ترین تولیدکننده و  هاست که به عنوان بزرگ سال

باشد و پس از آن  صادرکننده فندق در جهان مطرح می

یلی، ایتالیا، آذربایجان، ایاالت متحده آمریکا، ش

های  گرجستان، چین، ایران، اسپانیا و فرانسه در رتبه

(. سطح زیر کشت فندق در 10دوم تا دهم قرار دارند )

هزار  29ایران )شامل درختان بارور و غیربارور( 

 22هکتار و میزان تولید ساالنه این میوه در کشور 

 بیهای آ باشد. متوسط عملکرد باغ هزار تن در سال می

های  در هکتار و متوسط عملکرد باغ گرمکیلو 1100

کیلوگرم در هکتار برآورد شده است  700-800دیم 

(1 .) 

                                                
1- Fagales 

2- Betulacea 

3- Glomerulus 

4- Food and Agriculture Organization of the 

United Nations 

در فندق خودسازگاری و دگرناسازگاری ثابت 

های انجام شده، مشخص شده  شده است. طی بررسی

خودناسازگاری در فندق از نوع اسپروفتیک بوده و 

شود  با چند آلل کنترل می Sتوسط یک جایگاه ژنی 

موجود در دانه گرده مشابه   S(. زمانی که آلل16)

موجود در مادگی باشد؛ پدیده   Sهای آلل

 (. 21و  14، 3پیوندد. )خودناسازگاری بوقوع می

ناهمزمانی در ریزش دانه گرده و پذیرش کالله و 

دهنده  تواند با استفاده از ارقام گرده خودناسازگاری می

و سازگار با ارقام اصلی برطرف گردد. مناسب 

افشانی درصد  قبلی نشان دادند که دگرگرده  مطالعات

های پوک و  تشکیل میوه را افزایش و میزان میوه

مغز را کاهش داد. به عالوه دانه گرده، بر اساس  بی

خاصیت ردگذاری و فراردگذاری، کیفیت و کمیت 

 (.5و  4تأثیر قرار داد ) مغز و میوه را نیز تحت

ردگذاری اثر دانه گرده بر بافت جنین و آندوسپرم 

و فراردگذاری اثر دانه گرده بر بافت تخمدان و 

(. مکانیزم فراردگذاری 6باشد ) های اطراف آن می بافت

های بین هتروفیال و آولنا بررسی و گزارش  در تالقی

و  15دخالت دارند ) سازوکار ژن در این 4گردید که 

 کوسفورد و داویانا گرده، نگرت،  دانه نوع سه (. اثر24

 فرتیل و سگورب روند، رقم سه خصوصیات کمی بر

 اثرات مختلف گرده های دانه شد که گزارش بررسی و

 درصد مغز میوه، و میوه خصوصیات کمی بر متفاوتی

(. در 20داشتند ) میوه پوکی و نهایی میوه تشکیل

 ( اثرC. heterophylla × C. avellanaتالقی )

ارقام  گرده در دانه زنی مانی و جوانه زنده قدرت

مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که  دهنده گرده

سزایی بر خصوصیات میوه و مغز  نقش به عاملاین دو 

تر و  قوی  های گرده میوه داشتند؛ به طوری که دانه

های گرده  تر و دانه های پرمغزتر و سنگین سازگار، میوه

تر و دارای مغز چروکیده تولید  ضعیف، میوه کوچک

 (. 22کردند )
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در بررسی اثر دانه گرده مختلف در شاه بلوط، 

غز، میزان قند، روغن، زمان برداشت، اندازه میوه و م

تأثیر نوع  تحت Cپروتئین، آمیالز و محتوای ویتامین 

دانه گرده قرار گرفتند ولی اثر آن بر میزان نشاسته کل 

(. اثر متفاوت 23توجه نبود ) و میزان رطوبت قابل

افشانی مصنوعی فندق،  های گرده مختلف در گرده دانه

یوه بر درصد تشکیل میوه و خصوصیات کمی مغز و م

دهنده  (. ارقام گرده2رقم بارسلونا گزارش شد )

مک "روی ارقام جدید مانند  "فیلکس"و  "یورک "

مورد بررسی و مطالعه قرار  "وپ استار"، "دونالد

دهنده وزن  گرفت و نتایج نشان داد که این ارقام گرده

میوه و مغز، درصد تشکیل میوه، درصد مغز افزایش و 

(. در پژوهش دیگری 19) درصد پوکی را کاهش دادند

دهنده اتا و تتا روی ارقام مقاوم به  اثر دو نوع گرده

ایست بالیت مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان 

های گرده اتا و تتا روی خصوصیات کمی داد که دانه

داری  های جفرسون، ویالمت و سانتیام تأثیر معنیمیوه

 (.18داشتند )

سوری، فوشا بر میزان  های گرده تامبول، اثرات دانه

مغزی و همچنین کیفیت  تشکیل میوه، درصد مغز و بی

میوه و مغز میوه ارقام اهلل وردی، یاسی بادام، کالین 

کارا و پاالز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد 

های گرده متفاوت روی خصوصیات کمی ارقام  که دانه

 افشانی و در حالت خودگرده مادری اثر داشتند

های کمی میوه و مغز به شدت کاهش نشان متغیر

های گرده متفاوت روی  (. در بررسی اثر دانه4دادند )

رقم فندق  5خصوصیات کیفی و ترکیبات بیوشیمیایی 

تجاری اهلل وردی، تامبول، پاالز، چاکیل داک و فوشا، 

نتایج حاصل نشان داد که برخی از خصوصیات کیفی 

تأثیر دانه  ام مادری تحتشیمیایی ارقزیست و ترکیبات 

های گرده  گرده قرار گرفتند به طوری که برخی از دانه

موجب افزایش و برخی موجب کاهش ترکیبات 

به ویژه اسیدهای چرب نسبت به  شیمیاییزیست 

(. بررسی فنولوژی 5افشانی آزاد شدند ) حالت گرده

گل در روند، فرتیل و گرداشکورات نشان داد که ارقام 

چنین در  رس )پروتاندر( بودند. هم عه نرپیشمورد مطال

ترین  ترین میوه و مغز میوه، بیش این بررسی سنگین

ترین درصد پوکی میوه موقع استفاده  درصد مغز و کم

های  های گرده قوی و سازگار مشاهده شد. دانه از دانه

گرده شصتک باعث کاهش وزن میوه و مغز میوه، 

 (. 16مغزی شد ) افزایش درصد پوکی میوه و بی

های گرده مختلف، اثرات متفاوتی روی برخی  دانه

از  توان با استفاده یدارند و م از خصوصیات کمی میوه

مناسب و سازگار با رقم یا ارقام تجاری  دهنده گرده

درصد افزایش داد. هدف از  60میزان عملکرد را تا 

دهنده  این پژوهش انتخاب و دستیابی به ارقام گرده

،  مناسب، برای چهار رقم تجاری روند، نمسا، اترک

گنجه است که اخیرا در ایران مورد کشت کار قرار 

 اند.  گرفته

 

 ها روشمواد و 

 در باغبانی آستارا تحقیقات ایستگاه در این مطالعه

طرح  قالب در فاکتوریل صورت به  1398-1399 سال

 گرده و منبع دانه دو عامل با تصادفی کامل های بلوک

مطالعه عالوه بر فنولوژی  این شد. در اجرا رقم

 رقم 4های گرده های ارقام، تأثیر دانه گل

چنین  داویانا، نگرت، هم ریاسنت، گرداشکورات،

خصوصیات  روی افشانی آزاد افشانی و گرده گرده خود

روند،  تجاری فندق رقم در چهار مغز و کمی میوه

گرفت. این  قرار بررسی گنجه و اترک مورد نمسا،

پژوهش در دو مرحله اجرا شد. در مرحله اول 

های گرده  و در مرحله بعدی اثر دانه  فنولوژی گل

 افشانی مورد مطالعه قرار گرفت. گرده متفاوت و نوع

 شدن زمان زرد از گل، فنولوژی در بررسی

 خوشه گل ماده، تمام گل تا زمان ها شاتون

 و فنوگرام رسم با و های الزم انجام بردار یاداشت
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 ارقام در  دهی  فنولوژی گل دهی، گل های زمان انطباق

 گردید. مشخص نظر مورد

 که ارقامی فراردگذاری، ازبرای تعیین ردگذاری و 

 زمان در بودند؛ شده انتخاب دهنده گرده پایه عنوان به

 ها دارای شاتون های شاخه ،  شاتون نوک شدن زرد

 گراد(درجه سانتی 25اتاق ) دمای و در آوری جمع

کنند.  ریزش گرده های دانه تا گرفتند داخل آب قرار

 استفاده با روغنی های کاغذ ها پس از ریزش روی دانه

و  ریخته دار درب های شیشه در و آوری جمع اسکارپر

 رنگ، قرمز های منگوله ظهور و شدن باز زمان تا

گراد درجه سانتی -18دمای  و فریزر در های ماده گل

های پایه مادری قبل از ظهور  داری شدند. شاتون نگه

ها  ای، حذف شده و شاخه های قرمز رنگ منگوله کالله

های سلوفانی پوشیده شدند. زمانی که  با پاکت

ها از  های قرمز رنگ ظاهر شدند به آرامی پاکت کالله

 های انتخاب شده برداشته شده و  روی شاخه

شده  آوری گرده جمع های ها شمارش و با دانه گل

 روی بر هاپاکت افشانی گردیدند و دوباره گرده

مؤثر  دوره تا گرفتند قرار شده تیمار های شاخه

افشانی، ابتدا  شود. قبل از گرده سپری افشانی گرده

آوری  های گرده جمع زنی دانه قدرت و درصد جوانه

شده تعیین گردید. برای تعیین قدرت و درصد 

 20ای گرده از محلول غذایی شامل ه زنی دانه جوانه

گرم در لیتر  میلی 55آگار و  درصد 1ساکارز،  درصد

 (.4آب مقطر استفاده شد )

 شاخه های هر میوه، میوه کامل رسیدن زمان در

 های میوه تعداد و گردید برداشت جداگانه طور به

 میوه تشکیل درصد و گردیده شمارش شده تشکیل

 مغز، و میوه وزنمانند  پارامترهابقیه  شد سپس محاسبه

 مغز، به پوست نسبت مغز، درصد آن، مغز ابعاد میوه و

قرار گرفتند.  ارزیابی شکل میوه مورد پوکی، درصد

برای ارزیابی خصوصیات کمی مغز و میوه فندق از 

ساخت آلمان با دقت  KAREN 004ترازوی دقیق 

ساخت  GLANGLUگرم و کولیس دیجیتالی 001/0

متر استفاده شد. ابتدا تعداد  میلی 01/0ژاپن با دقت 

عدد میوه از هر تیمار برداشت شده و توزین  100

طور  میوه به 20میوه فندق  100گردید. از میان 

گیری  تصادفی انتخاب و به طور طولی و قطری اندازه

گیری میانگین طول و قطر میوه  شدند و با معدل

سته شده و مغز از پوسته میوه شک 20دست آمد.  هب

جدا شده و توزین شدند تا وزن مغز و پوسته محاسبه 

گیری و  شود، ابعاد مغزها به طور طولی و قطری اندازه

 گیری محاسبه شد.  با میانگین

 SPSS 20افزار  ها با استفاده از نرم داده تجزیه

ها با استفاده از  تحت ویندوز انجام شد. میانگین داده

درصد  5ای دانکن در سطح احتمال  امنهدآزمون چند

 مقایسه شد. 

 

 نتايج و بحث

 داد نشان گل فنولوژی های بررسی نتایجگل:  فنولوژی

فنولوژی گل نر  لحاظ از بررسی مورد ارقام که

1رس پیش
و تنها رقم نگرت حالت ماده  بوده 

ها( و  نر )شاتون گل باز شدن زمان بود. 2رس پیش

بود.  متفاوت کالله پذیرش گرده با ریزش دانه

شود  که در دیاگرام فنولوژی مشاهده می طوری همان

گرده در  ها و ریزش دانه زمان شروع باز شدن شاتون

اسفند و زمان  3دی تا  15ارقام مورد مطالعه از 

اسفند متغیر بود. در  10دی تا  28پذیرش کالله از 

ترین رقم )روند( و ژنوتیپ )گرد اشکورات(  زودگل

 های گرده از  ها و زیرش دانه ان بازشدن شاتونزم

بهمن و  20دی تا  30کالله  پذیرش و دی تا اسفند 20

 گرده  ترین رقم )داویانا( زمان ریزش دانه گل در دیر

بهمن  30 اسفند و زمان پذیرش کالله 3بهمن تا  25

 (. 1 اسفند صورت گرفت )شکل 10تا 

                                                
1- Protanderious 

2- Protogenious 
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 مورد قامار که داد نشان آمده دست های به یافته

 گل تفاوت چشمگیری با هم نظر فنولوژی از مطالعه

های نر و ریزش  که زمان باز شدن گل  طوری  داشتند به

جز نگرت، زودتر از پذیرش  ها، به گرده در همه آن دانه

تر ارقام مورد مطالعه از نظر  کالله بود. بنابراین، بیش

 رس( پروتاندری )نر پیش دارای حالت گل فنولوژی

های حاصل از  با یافته پژوهشکه نتایج این  بودند

مطالعاتی ترکیه، شیلی، ایران انجام شدند همخوانی 

 داشت. در این مطالعات نشان داده شد که ارقام 

مورد مطالعه از نظر زمان باز شدن گل با هم تفاوت 

رسی  تر ارقام حالت نر پیش توجهی داشتند و بیش قابل

 (11و  7، 3داشتند )

 

 
 

 های نر و ماده ارقام فندق. فنوگرام فنولوژی گل -1شکل 
Fig. 1. Phenogram of phenology in male and female flowers of hazelnut cultivars. 

 

گرده بر خصوصیات میوه و مغز میوه: نتایج اثر دانه 

اساس نتایج تجزیه واریانس، دانه گرده رقم و اثر  بر

ها درصد تشکیل میوه و ریزش میوه و برخی  متقابل آن

از خصوصیات میوه و مغز مانند وزن میوه و مغز، 

دار در  طور معنی درصد مغزداری و درصد پوکی را به

تأثیر قرار داد. طول و عرض میوه  تحت درصد 5سطح 

رقم قرار گرفت و تأثیر نوع  و مغز فقط تحت

تأثیر نوع دانه گرده و اثر متقابل دانه گرده و رقم  تحت

 (.1قرار نگرفت )جدول 

درصد : زنی درصد تشکیل میوه نهایی درصد جوانه

دهنده  های گرده در همه ارقام گردهزنی دانه جوانه

زنی  ترین درصد جوانه بود. بیش درصد 60باالی 

زنی  رصد جوانهترین د در رقم داویانا و کم 62/87

در ژنوتیپ گرد اشکورات مشاهده شد و  80/68

 و 90/78زنی ارقام ریاسنت و نگرت به ترتیب  جوانه

زنی در تولید مغز سالم و با  بود. درصد جوانه 65/75

کند و هرچه درصد  سزایی بازی می کیفیت نقش به

مانی دانه گرده باال باشد؛  زنی و قدرت زنده جوانه

تر و پرمغزتر تولید کند و  ای درشته تواند میوه می

مغز نیز به همان نسبت کاهش  های بیدرصد میوه

 .(16و  4خواهد یافت )
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بر اساس جدول تجزیه واریانس، اثر دانه گرده، 

ها بر میزان تشکیل میوه در سطح  رقم و اثر متقابل آن

(. اثر دانه گرده بر 1دار بود )جدول معنی درصد 5

 86/73درصد تشکیل میوه متغیر بود و دامنه آن از 

درصد نوسان داشت. زمانی که در  58/83درصد تا 

زنی زندمانی  گرده داویانا با قدرت جوانه تالقی از دانه

د. درصد تری نسبت به سایر ارقام، استفاده ش بیش

افشانی آزاد افزایش  تشکیل نهایی میوه نسبت به گرده

های حاصل  یافت. درصد نهایی تشکیل میوه در تالقی

ا با روند، اترک، گنجه و نمسا گرده داویان از دانه

درصد بود  64/82و  60/83، 70/82،.64/83ترتیب  به

(. وقتی از دانه گرده گرد اشکورات 3و  2 های )جدول

تفاده شد درصد تشکیل میوه نهایی در در تالقی اس

های حاصل روند، اترک، گنجه و نمسا با گرد  تالقی

 62/73و  68/75، 50/76، 62/73اشکورات به ترتیب 

درصد محاسبه گردید. درصد تشکیل میوه بین 

های روند، اترک، گنجه و نمسا با نگرت و  تالقی

افشانی آزاد تفاوت نشان ندادند و در حالت  گرده

افشانی درصد تشکیل میوه به شدت کاهش  گردهخود

های درصد رسید. این یافته با یافته 80/50یافت و به 

که  طوری (؛ به5و  4های قبلی مطابقت داشت ) آزمایش

مانی زنی و زنده وقتی از دانه گرده دارای قدرت جوانه

شود؛ رشد لوله گرده سریع و کامل  باال استفاده می

ها، تلقیح سریع مادگی تخمکانجام شده و به محض آ

گردد. ولی زمانی که  صورت گرفته و جنین تشکیل می

گردد؛ تشکیل میوه نیز  از دانه گرده ضعیف استفاده می

زنی پایین، با مشکل روبرو  علت قدرت جوانه به

شود. گزارش متعددی نشان دادند که منبع دانه  می

گرده روی میزان تشکیل میوه اثر داشته و برخی باعث 

افزایش و برخی باعث کاهش درصد تشکیل میوه 

های (. در این مطالعه نیز دیده شد که دانه5و  4شدند )

های گرده یش و دانهگرده داویانا و ریاسنت باعث افزا

نگرت و گرد اشکورات باعث کاهش میزان تشکیل 

های میوه نسبت به شاهد شدند. این یافته با یافته

های گرده نگرت،  های اثر متقابل دانه حاصل از بررسی

داویانا، کوسفورد و ارقام مادری روند، فرتیل و 

 (.20سگورب مطابقت داشت )

زیه واریانس، اثر بر اساس جدول تجو مغز:  میوه وزن

ها بر وزن میوه و مغز  دانه گرده، رقم و اثر متقابل آن

(. بر اساس 1دار بود )جدول  معنی درصد 5در سطح 

ها( ارقام مادری با توجه به  )مقایسه میانگین 2جدول 

های متفاوت  هایی با وزن گرده دارای میوه نوع دانه 

و ریاسنت  گرده داویانا  تولید کردند. زمانی که از دانه

استفاده گردید، وزن میوه و مغزنسبت به شاهد افزایش 

گرم  86/2به  53/2نشان داد به طوری که به ترتیب از 

گرم رسید. ولی زمانی که از دانه  43/1به  21/1و از 

گرده گرد اشکورات استفاده شد وزن میوه و مغز سیر 

کرد. تنزل  48/2به  53/2کاهشی نشان دادند و از 

دار  فاوت مشاهده شده از لحاظ آماری معنیچه تاگر

گرده داویانا با  های دانه های حاصل از تالقی نبود. میوه

ارقام روند، اترک، گنجه و نمسا به ترتیب دارای وزن 

های حاصل از  گرم ومیوه 12/3و  20/3، 25/3، 75/2

تالقی ارقام روند، اترک، گنجه و نمسا با گرد 

گرم  70/2و  60/2، 85/2، 48/2اشکورات به ترتیب 

 های روند، اترک،  های حاصل از تالقی بود. میوه

 افشانی آزاد تفاوتی  گنجه و نمسا بانگرت و گرده

نشان ندادند و همگی در یک گروه قرار گرفتند. در 

گرم کاهش  75/1افشانی وزن میوه به  حالت خودگرده

  یافت.
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های مادری های پایه های حاصل از تالقی مغز میوه

گرده داویانا به ترتیب  روند، اترک، گنجه و نمسا با دانه

های حاصل  گرم و مغز میوه 63/1و  68/1، 7/1، 36/1

های مادری روند، اترک، گنجه و های پایه از تالقی

، 13/1به ترتیب  نمسا با دانه گرده گرد اشکورات

گرم بود. مغز میوه حاصل از  33/1و 3/1، 42/1

ریاسنت و نگرت در یک گروه قرار گرفتند. این یافته، 

( که نشان 11و  5، 4، 3های محققان دیگر ) با یافته

های گرده مختلف روی درصد تشکیل میوه،  دادند دانه

درصد مغز و درصد پوکی مؤثر هستند، مطابقت 

های  طالعه نیز مشاهده شد که دانهداشت. در این م

توجهی  گرده متفاوت روی وزن مغز و میوه اثر قابل

ها موجب افزایش و داشتند و برخی از دانه گرده

های فوق شدند. از طرفی برخی موجب کاهش متغیر

دیده شد که خودگنشی موجب کاهش وزن میوه، مغز، 

افزایش ریزش میوه و درصد پوکی گردید. این 

زنی و سازگاری  توان به قدرت جوانه ا میموضوع ر

دهنده با ارقام مادری نسبت داد زیرا ارقام گرده

زنی باالیی دارند  ای که قدرت جوانههای گرده دانه

تر  تر به انتهای تخمدان رسانده و سریع خود را سریع

کنند.  با تخمک ترکیب شده و جنین کامل تر تولید می

نسبت به  RNAهای سازگار میزان در تالقی

باشد و این موجب  تر می های ناسازگار بیش تالقی

رشد سریع لوله گرده و رسیدن آن به انتهای تخمدان 

تر با تخمک آماده ترکیب و میوه  شده و سریع

 (.16و  4کنند ) تر تولید می تر و سنگین درشت

 های مختلف از های حاصل از تالقی میوه: مغز درصد

 (.2داشتند )جدول  چشمگیری مغز تفاوت درصد نظر

های حاصل از تالقی داویانا با ارقام مادری دارای  میوه

های حاصل از  ( و میوه49/ 84ترین درصد مغز ) بیش

تالقی ارقام مادری با دانه گرده گرد اشکورات دارای 

که در  طوری ( بودند. همان24/44کمترین درصد مغز )

هده گردید اثرات متقابل مشا  جدول مقایسه میانگین

هایی  های حاصل از تالقی (، میوه4و  3 های )جدول

، 39/49داویانا با روند، اترک، گنجه و نمسا به ترتیب 

 که داشتند. ولی زمانی مغز درصد 50و  45/47، 27/49

 حاصل های میوه شد گرد اشکورات استفاده گرده از

 32/46و  42/46، 80/45، 24/44ترتیب دارای  به

های حاصل  د. اگرچه درصد مغز میوهدرصد مغز بودن

های گرده نگرت و ریاسنت تفاوت  از تالقی با دانه

افشانی  چشمگیری نشان نداد. در حالت خودگرده

درصد مغز نسبت به پوسته کاهش بسیار شدیدی نشان 

( 15های مطالعات قبلی در گردو )داد. این یافته با یافته

قت داشت ( مطاب13( و بلوط )20و  11، 5، 4فندق )

توانند  که خود مؤید این نکته بود که گرده مختلف می

برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوه و مغز را 

 ثیر قراردهند. أت تحت

گردیده،  های قبلی ذکرهمان طوری که درگزارش

منبع دانه گرده اثر متفاوتی روی درصد مغز داشت. در 

و های گرده قوی  این مطالعه نیز مشاهده شد که دانه

کنند  مانی باال مغز کامل تولید می دارای قدرت زنده

مانی  زنی و زنده های گرده با درصد جوانه ولی دانه

کنند که باعث کاهش  های ناقص تولید میپایین جنین

گردند. از دیگر علل اثر دانه  نسبت مغز به پوسته می

زمانی ریزش و  توان به ناهم گرده روی درصد مغز می

خودناسازگاری باشد. زیرا در حالت پذیرش کالله و 

تواند  شود و مغز نمی خودگشنی مغز کامل تشکیل نمی

 (. 11 و 4، 2متر رشد کند ) میلی 2/0بیش از 

ها بر اساس جدول تجزیه واریانس داده: پوکی درصد

های های دانه های حاصل از تالقی میوه (،1)جدول 

 ا همدرصد پوکی ب نظر گرده مختلف و ارقام مادری از

 لحاظ این اختالف از و داشتند چشمگیری تفاوت

  طوری بود. همان دار معنی درصد 5نیز در سطح  آماری

( 2اثرات متقابل )جدول   که در جدول مقایسه میانگین

های حاصل از  گردد درصد پوکی میوه مشاهده می

دهنده   ها داویانا به عنوان پایه گرده هایی که در آن تالقی
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 و (86/10پوکی ) درصد ترین دارای کماستفاده شد 

 های میوه شد گرده گرد اشکورات استفاده از که زمانی

 بودند. (60/15درصد پوکی ) ترین حاصل دارای بیش

های ارقام مادری با  مغزی درتالقی درصد بی

توجهی نداشتند و این  ریاسنت و نگرت تفاوت قابل

حالت  داری نبود. در اختالف از لحاظ آماری نیز معنی

افشانی آزاد  افشانی درصد پوکی نسبت گرده خودگرده

(. اثر 4و  3 های به شدت افزایش نشان داد )جدول

دانه گرده روی پوکی به خودناسازگاری و درصد 

گردد و بر اساس  زنی دانه گرده مربوط می جوانه

مطالعات قبلی درصد پوکی به دلیل خودناسازگاری و 

باشد.  و پذیرش کالله میزمانی ریزش دانه گرده  ناهم

و  RNAseدر ترکیبات خودناسازگار دو آنزیم 

Kinase  وجود دارد که باعث تخریبRNA  لوله

 گرده شده و از رسیدن به انتهای خامه جلوگیری 

گیرد، در نتیجه جنین  کرده و تلقیح صورت نمی

ها پوک خواهند شد  تر میوه گردد و بیش تشکیل نمی

 (.24و 23)

همان طوری که در جدول تجزیه مغز:  و ابعاد میوه

 میوه ابعاد شود( مشاهده می1 ها )جدولواریانس داده

گرده قرار نگرفتند و اختالف  تأثیر دانه تحت میوه مغز و

 درصد 5مشاهده شده از لحاظ آماری نیز در سطح 

وجود آمده بین حالت  هدار نبود. ولی اختالف ب معنی

 شده در سطح  کنترل افشانی افشانی و گرده خودگرده

و  میوه دار بود. ابعاد از لحاظ آماری معنی درصد 5

کاهش  شدت افشانی به حالت خودگرده در مغز ابعاد

های انجام شده اختالف  نشان داد ولی در تالقی

دار نبود ولی زمانی که از دانه گرده  وجود آمده معنی هب

داویانا استفاده گردید ابعاد مغز تفاوت چشمگیری 

نشان داد. در حالت خودگشنی ابعاد مغز میوه به شدت 

(. در مطالعات قبلی 4و  3 های کاهش یافت )جدول

نیز مشاهده شد که ابعاد میوه و مغز فندق به صورت 

تأثیر دانه گرده قرار گرفت و اختالف  جزئی تحت

وجود آمده در اثر منبع دانه گرده از نظر آماری  هب

افشانی و  بین خود گردهدار نبود ولی اختالف  معنی

دار  افشانی آزاد معنی افشانی کنترل شده و گرده گرده

 (.14و  11، 8، 4بود )

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه  درصد ریزش میوه:

ها  ( و نتایج مقایسه میانگین1ها )جدول  واریانس داده

های گرده  ( و با توجه به دانه4 و 3، 2 های )جدول

ش میوه تفاوت چشمگیری استفاده شده، درصد ریز

  که در جدول مقایسه میانگین  طوری نشان داد. همان

گردد،  ( مشاهده می4و  3 های اثرات متقابل )جدول

تلقیح با دانه گرده داویانا منجر به کاهش درصد 

که تلقیح با دانه گرده  ریزش میوه گردید، درحالی

ژنوتیپ اشکورات میزان ریزش میوه را نسبت به 

 چنین درصد  یافت. هم انی آزاد افزایشافشگرده

ریزش میوه در حالت خودگشنی نسبت به دگرگشنی 

(، 13ر مطالعاتی که در گردو )شدت افزایش یافت. د

( انجام شد 16و  11، 5، 3( و فندق )23بلوط ) شاه

تأثیر منبع دانه گرده قرار  ریزش میوه به شدت تحت

ت زنی، قدر تواند به قدرت جوانه گرفت که می

زندمانی دانه گرده، رسیدن سریع لوله گرده به انتهای 

تخمدان، لقاح و تشکیل جنین نسبت داده شود. در 

این پژوهش نیز مشاهده شد که زمان استفاده از 

های گرده قوی و سازگار درصد ریزش میوه  دانه

شدت کاهش یافت و زمانی که از دانه گرده ضعیف  به

ز افزایش یافت. و ناسازگار استفاده شد ریزش نی

های سازگار هایی وجود دارد که در تالقی گزارش

تر  های ناسازگار بیش نسبت به تالقی RNAمیزان 

بوده و این عامل موجب رشد لوله گرده، تلقیح سریع 

 (.22و  17و کاهش شدید ریزش شد )
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 گيری نتيجه

گیری شد که منبع  بر اساس نتایج حاصل، نتیجه

وه را دانه گرده برخی از خصوصیات کمی مغز و می

تأثیر قرار داد و موجب تغییر در  شدت تحت به

خصوصیات کمی مغز و میوه فندق از طریق ردگذاری 

و فراردگذاری گردید. به طوری که در زمان استفاده از 

زنی باال مانند  دانه گرده سازگار قوی و با قدرت جوانه

داویانا و یا ریاسنت، وزن میوه و مغز فندق، درصد 

افشانی  ت به گردهمغزدار بودن، درصد تشکیل میوه نسب

آزاد افزایش یافت و درصد ریزش میوه و درصد پوکی 

به شدت کاهش یافت ولی هنگام استفاده از دانه گرده 

زنی پایین مانند نگرت و گرد  ضعیف با درصد جوانه

اشکورات وزن مغز و میوه، درصد مغزدار بودن، 

افشانی آزاد کاهش  درصد تشکیل میوه نسبت به گرده

میوه و درصد پوکی افزایش نشان داد.  و درصد ریزش

در حالت خودگشنی وزن مغز و میوه، درصد مغزدار 

بودن، درصد تشکیل میوه به شدت کاهش و درصد 

ریزش میوه و درصد پوکی افزایش نشان داد. بنابراین 

ادی از یک یا چند رقم برای تولید محصول اقتص دبای

دهی  استفاده کرد که از نظر زمان گل دهنده گرده

همپوشانی و از نظر ژنتیکی با رقم یا ارقام اصلی 

 سازگاری داشته باشند.
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