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ABSTRACT
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.
Cite this article: Javadi Mojaddad, Davood, Rabiei, Vali, Razavi, Farhang, Abedi Gheshlaghi, Ebrahim.
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© The Author(s).
DOI: 10.22069/JOPP.2021.18900.2788
Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

156

بررسی فنولوژی گل ،ردگذاری و فراردگذاری  / ...داوود جوادی مجدد و همکاران

نشريه پژوهشهای توليد گياهی

شاپا چاپی2322-2050 :
شاپا آنالين2322-2778 :

بررسی فنولوژی گل ،ردگذاری و فراردگذاری در برخی از ارقام تجاری فندق
داوود جوادی مجدد* | 1ولی ربیعی | 2فرهنگ رضوی | 3ابراهیم عابدی قشالقی

4

 .1نویسنده مسئول ،دانشجوی دکتری فیزیولوژی و اصالح درختان میوه ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان،
زنجان ،ایران .رایانامهjavadi.davood@znu.ac.ir :
 .2دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران .رایانامهrabiei@znu.ac.ir :
 .3دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران .رایانامهrazavi.farhang@znu.ac.ir :

 .4استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی -باغی ،مرک ز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،رشت ،ایران .رایانامهe.abedi@areo.ir :

اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :گردهافشانی در خشک میوهها یکی از بحرانیترین مراحل تشکیل مغز میباشد

مقاله کامل علمی -پژوهشی

و بدون گردهافشانی اکثر میوه ها پوک و یا دارای مغز چروکیده خواهند شد .بنابراین ،در
باغ های فندق برای تولید محصول اقتصادی بایستی از دو یا چند رقم به عنوان گردهدهنده
استفاده شود ،هدف از انجام این پژوهش ،بررسی فنولوژی گل ،ردگذاری 1و فراردگذاری

2

تاریخ دریافت1399/11/19 :

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

تاریخ پذیرش1400/03/30 :

مواد و روشها :این مطالعه به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه

تاریخ ویرایش1400/03/17 :

تکرار با دو عامل رقم و منبع دانه گرده ،در سال زراعی  1398- 1399در ایستگاه تحقیقات
واژههای کلیدی:
آندوسپرم،
شاتون،
کالله،

باغبانی آستارا انجام شد .ارقام گرد اشکورات ،ریاسنت ،داویانا و نگرت به عنوان ارقام
گردهدهنده و ارقام روند ،نمسا  ،گنجه و اترک به عنوان ارقام مادری انتخاب شدند در زمان
رسیدن میوهها از هر تیمار تعداد  100میوه برداشت شد و متغیرهای مربوط به خصوصیات
کمی میوه و مغز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گردهدهنده،

یافتهها :نتایج به دست آمده نشان داد که ارقام مورد بررسی ،از نظر گلدهی دارای صفت نر

نر پیشرس

پیشرس 3بودند و دامنه زمانی باز شدن گلهای نر و ریزش دانه گرده از  15دی تا  3اسفند
و دامنه زمانی باز شدن خوشه گل ماده و آمادگی کالله برای پذیرش دانهگرده از  28دی تا
 10اسفند متغیر بود .بررسی ردگذاری و فراردگذاری در این مطالعه نشان داد که صفات کمی
میوه و مغز میوه به شدت تحتتأثیر منبع دانه گرده قرار گرفتند .در تیمار استفاده از رقم داویانا

1- Xenia
2- Metaxenia
3- Protandrious
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به عنوان گردهدهنده ،وزن میوه ،درصد تشکیل میوه ،و درصد مغز به ترتیب به  3/21گرم،
 83/65درصد و  49/84درصد نسبت به شاهد افزایش و میزان ریزش میوه به  31/65درصد و
پوکی میوه با  10/86درصد کاهش یافت .اما زمانیکه از دانه گرده رقم گرد اشکورات استفاده
شد درصد تشکیل میوه ،وزن میوه و درصد مغز به ترتیب به  75/86درصد 2/48 ،گرم و
 46/64درصد کاهش و درصد پوکی میوه به  15/60درصد و ریزش میوه به  41/6افزایش
یافت .در حالت خودگردهافشانی درصد ریزش میوه به  86/42و میزان پوکی میوه به 85/4
افزایش یافت و درصد تشکیل میوه ،وزن میوه ،وزن مغز و درصد مغز به ترتیب به 33/8
درصد 1/75 ،گرم 0/40 ،گرم 22/8 ،درصد کاهش یافت.
نتیجهگیری :نتایج بیانگر آن بود که منبع دانه گرده برخی از خصوصیات کمی میوه و مغز (وزن
میوه و مغز ،درصد مغزدار بودن ،درصد تشکیل میوه ،درصد ریزش میوه و درصد پوکی) را از
طریق ردگذاری و فراردگذاری تحت تأثیر قرار داد و اثر تیمارها ،روی اجزای مهم عملکرد
فندق قابل توجه و از نظر آماری در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود .بنابراین ،برای تولید
محصول اقتصادی در باغهای فندق ،بایستی از یک یا چند رقم گردهدهنده که با ارقام اصلی
سازگار و از لحاظ بازه زمانی گردهافشانی همپوشانی دارند ،استفاده کرد.
استناد :جوادی مجدد ،داوود ،ربیعی ،ولی ،رضوی ،فرهنگ ،عابدی قشالقی ،ابراهیم ( .)1401بررسی فنولوژی گل ،ردگذاری و فراردگذاری
در برخی از ارقام تجاری فندق .نشريه پژوهشهای تولید گیاهی.155-171 ،)1( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2021.18900.2788

© نويسندگان.
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مقدمه

در فندق خودسازگاری و دگرناسازگاری ثابت

فندق ( )Corylus avellana L.درختچهای بسیار
قدیمی متعلق به راسته راش 1از خانواده توسکا

شده است .طی بررسیهای انجام شده ،مشخص شده

2

خودناسازگاری در فندق از نوع اسپروفتیک بوده و

میباشد .فندق اروپایی ()Corylus avellana L.

توسط یک جایگاه ژنی  Sبا چند آلل کنترل میشود

بهدلیل ارزش غذایی ،اقتصادی ،دارویی و گونههای

( .)16زمانی که آلل  Sموجود در دانه گرده مشابه

دیگر به دلیل استفاده در برنامههای بهنژادی و صنایع

آللهای  Sموجود در مادگی باشد؛ پدیده

چوب مورد توجه هستند .تعداد کروموزمهای جنس

خودناسازگاری بوقوع میپیوندد 14 ،3( .و .)21

کوریلوس  2x=2n=22عدد میباشد .فندق درختی

ناهمزمانی در ریزش دانه گرده و پذیرش کالله و

تکپایه و دوجنسی است و گلهای نر به صورت

خودناسازگاری میتواند با استفاده از ارقام گردهدهنده

شاتون و گلهای ماده به صورت خوشه چندتایی

3

مناسب و سازگار با ارقام اصلی برطرف گردد.

روی شاخههای یکساله بوجود میآیند .گلهای فندق

مطالعات قبلی نشان دادند که دگرگردهافشانی درصد

در اواخر پاییز تا اواسط زمستان باز میشود .دو

تشکیل میوه را افزایش و میزان میوههای پوک و

مکانیزم ناهمرسی و خودناسازگاری در گلهای فندق،

بیمغز را کاهش داد .به عالوه دانه گرده ،بر اساس

از خودگشنی جلوگیری کرده و دگرگشنی را تسهیل

خاصیت ردگذاری و فراردگذاری ،کیفیت و کمیت

میکند (.)17

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

بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل

ردگذاری اثر دانه گرده بر بافت جنین و آندوسپرم

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

و فراردگذاری اثر دانه گرده بر بافت تخمدان و

به ترتیب به  1000231هکتار و  1125217تن رسید.

بافتهای اطراف آن میباشد ( .)6مکانیزم فراردگذاری

ترکیه با حدود  776046تن از تولید جهانی

در تالقیهای بین هتروفیال و آولنا بررسی و گزارش

سالهاست که به عنوان بزرگترین تولیدکننده و

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

صادرکننده فندق در جهان مطرح میباشد و پس از آن

 .)24اثر سه نوع دانه گرده ،نگرت ،داویانا و کوسفورد

ایتالیا ،آذربایجان ،ایاالت متحده آمریکا ،شیلی،

بر خصوصیات کمی سه رقم روند ،سگورب و فرتیل

گرجستان ،چین ،ایران ،اسپانیا و فرانسه در رتبههای

بررسی و گزارش شد که دانههای گرده مختلف اثرات

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

متفاوتی بر خصوصیات کمی میوه و مغز میوه ،درصد

ایران (شامل درختان بارور و غیربارور)  29هزار

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

هکتار و میزان تولید ساالنه این میوه در کشور 22

تالقی ( )C. heterophylla × C. avellanaاثر

هزار تن در سال میباشد .متوسط عملکرد باغهای آبی

قدرت زندهمانی و جوانهزنی دانهگرده در ارقام

 1100کیلوگرم در هکتار و متوسط عملکرد باغهای

گردهدهنده مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که

دیم  700-800کیلوگرم در هکتار برآورد شده است

این دو عامل نقش بهسزایی بر خصوصیات میوه و مغز

(.)1

میوه داشتند؛ به طوری که دانههای گرده قویتر و
سازگار ،میوههای پرمغزتر و سنگینتر و دانههای گرده

1- Fagales
2- Betulacea
3- Glomerulus
4- Food and Agriculture Organization of the
United Nations

ضعیف ،میوه کوچکتر و دارای مغز چروکیده تولید
کردند (.)22
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در بررسی اثر دانه گرده مختلف در شاه بلوط،

حالت گردهافشانی آزاد شدند ( .)5بررسی فنولوژی

زمان برداشت ،اندازه میوه و مغز ،میزان قند ،روغن،

گل در روند ،فرتیل و گرداشکورات نشان داد که ارقام

پروتئین ،آمیالز و محتوای ویتامین  Cتحتتأثیر نوع

مورد مطالعه نرپیشرس (پروتاندر) بودند .همچنین در

دانه گرده قرار گرفتند ولی اثر آن بر میزان نشاسته کل

این بررسی سنگینترین میوه و مغز میوه ،بیشترین

و میزان رطوبت قابلتوجه نبود ( .)23اثر متفاوت

درصد مغز و کمترین درصد پوکی میوه موقع استفاده

دانههای گرده مختلف در گردهافشانی مصنوعی فندق،

از دانههای گرده قوی و سازگار مشاهده شد .دانههای

بر درصد تشکیل میوه و خصوصیات کمی مغز و میوه

گرده شصتک باعث کاهش وزن میوه و مغز میوه،

رقم بارسلونا گزارش شد ( .)2ارقام گردهدهنده

افزایش درصد پوکی میوه و بیمغزی شد (.)16

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

دانه های گرده مختلف ،اثرات متفاوتی روی برخی

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

از خصوصیات کمی میوه دارند و میتوان با استفاده از

گرفت و نتایج نشان داد که این ارقام گردهدهنده وزن

گردهدهنده مناسب و سازگار با رقم یا ارقام تجاری

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

میزان عملکرد را تا  60درصد افزایش داد .هدف از

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

این پژوهش انتخاب و دستیابی به ارقام گردهدهنده

اثر دو نوع گردهدهنده اتا و تتا روی ارقام مقاوم به

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

ایست بالیت مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان

گنجه است که اخیرا در ایران مورد کشت کار قرار

داد که دانههای گرده اتا و تتا روی خصوصیات کمی

گرفتهاند.

میوههای جفرسون ،ویالمت و سانتیام تأثیر معنیداری
اثرات دانههای گرده تامبول ،سوری ،فوشا بر میزان

مواد و روشها
این مطالعه در ایستگاه تحقیقات باغبانی آستارا در

تشکیل میوه ،درصد مغز و بیمغزی و همچنین کیفیت

سال  1398-1399به صورت فاکتوریل در قالب طرح

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

بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل منبع دانهگرده و

کارا و پاالز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد

رقم اجرا شد .در این مطالعه عالوه بر فنولوژی

که دانه های گرده متفاوت روی خصوصیات کمی ارقام

گلهای ارقام ،تأثیر دانههای گرده  4رقم

مادری اثر داشتند و در حالت خودگردهافشانی

گرداشکورات ،ریاسنت ،داویانا ،نگرت ،همچنین

متغیرهای کمی میوه و مغز به شدت کاهش نشان

خودگردهافشانی و گردهافشانی آزاد روی خصوصیات

دادند ( .)4در بررسی اثر دانههای گرده متفاوت روی

کمی میوه و مغز در چهار رقم فندق تجاری روند،

خصوصیات کیفی و ترکیبات بیوشیمیایی  5رقم فندق

نمسا ،گنجه و اترک مورد بررسی قرار گرفت .این

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

پژوهش در دو مرحله اجرا شد .در مرحله اول

نتایج حاصل نشان داد که برخی از خصوصیات کیفی

فنولوژی گل و در مرحله بعدی اثر دانههای گرده

و ترکیبات زیست شیمیایی ارقام مادری تحتتأثیر دانه

متفاوت و نوع گردهافشانی مورد مطالعه قرار گرفت.

داشتند (.)18

گرده قرار گرفتند به طوری که برخی از دانههای گرده

در بررسی فنولوژی گل ،از زمان زرد شدن

موجب افزایش و برخی موجب کاهش ترکیبات

شاتونها تا زمان تمام گل خوشه گل ماده،

زیست شیمیایی به ویژه اسیدهای چرب نسبت به

یاداشتبردارهای الزم انجام و با رسم فنوگرام و
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انطباق زمانهای گلدهی ،فنولوژی گلدهی در ارقام

 0/001گرم و کولیس دیجیتالی GLANGLUساخت

مورد نظر مشخص گردید.

ژاپن با دقت  0/01میلیمتر استفاده شد .ابتدا تعداد

برای تعیین ردگذاری و فراردگذاری ،از ارقامی که

 100عدد میوه از هر تیمار برداشت شده و توزین

به عنوان پایه گردهدهنده انتخاب شده بودند؛ در زمان

گردید .از میان  100میوه فندق  20میوه بهطور

زرد شدن نوک شاتون ،شاخههای دارای شاتونها

تصادفی انتخاب و به طور طولی و قطری اندازهگیری

جمعآوری و در دمای اتاق ( 25درجه سانتیگراد)

شدند و با معدلگیری میانگین طول و قطر میوه

داخل آب قرار گرفتند تا دانههای گرده ریزش کنند.

بهدست آمد 20 .میوه شکسته شده و مغز از پوسته

دانهها پس از ریزش روی کاغذهای روغنی با استفاده

جدا شده و توزین شدند تا وزن مغز و پوسته محاسبه

اسکارپر جمعآوری و در شیشههای دربدار ریخته و

شود ،ابعاد مغزها به طور طولی و قطری اندازهگیری و

تا زمان باز شدن و ظهور منگولههای قرمز رنگ،

با میانگینگیری محاسبه شد.

گلهای ماده در فریزر و دمای  -18درجه سانتیگراد

تجزیه دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS 20

نگهداری شدند .شاتونهای پایه مادری قبل از ظهور

تحت ویندوز انجام شد .میانگین دادهها با استفاده از

کاللههای قرمز رنگ منگولهای ،حذف شده و شاخهها

آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد

با پاکتهای سلوفانی پوشیده شدند .زمانی که

مقایسه شد.

کاللههای قرمز رنگ ظاهر شدند به آرامی پاکتها از
روی شاخههای انتخاب شده برداشته شده و

نتايج و بحث

گلها شمارش و با دانههای گرده جمعآوریشده

فنولوژی گل :نتایج بررسیهای فنولوژی گل نشان داد

گردهافشانی گردیدند و دوباره پاکتها بر روی

که ارقام مورد بررسی از لحاظ فنولوژی گل نر
1

پیشرس بوده و تنها رقم نگرت حالت ماده

شاخههای تیمار شده قرار گرفتند تا دوره مؤثر

2

گردهافشانی سپری شود .قبل از گردهافشانی ،ابتدا

پیشرس بود .زمان باز شدن گل نر (شاتونها) و

قدرت و درصد جوانهزنی دانههای گرده جمعآوری

ریزش دانهگرده با پذیرش کالله متفاوت بود.

شده تعیین گردید .برای تعیین قدرت و درصد

همانطوریکه در دیاگرام فنولوژی مشاهده میشود

جوانهزنی دانههای گرده از محلول غذایی شامل 20

زمان شروع باز شدن شاتونها و ریزش دانهگرده در

درصد ساکارز 1 ،درصد آگار و  55میلیگرم در لیتر

ارقام مورد مطالعه از  15دی تا  3اسفند و زمان

آب مقطر استفاده شد (.)4

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

در زمان رسیدن کامل میوه ،میوههای هر شاخه

زودگلترین رقم (روند) و ژنوتیپ (گرد اشکورات)

بهطور جداگانه برداشت گردید و تعداد میوههای

زمان بازشدن شاتونها و زیرش دانههای گرده از

تشکیل شده شمارش گردیده و درصد تشکیل میوه

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

محاسبه شد سپس بقیه پارامترها مانند وزن میوه و مغز،

در دیرگلترین رقم (داویانا) زمان ریزش دانهگرده

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

 25بهمن تا  3اسفند و زمان پذیرش کالله  30بهمن

درصد پوکی ،شکل میوه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تا  10اسفند صورت گرفت (شکل .)1

برای ارزیابی خصوصیات کمی مغز و میوه فندق از
1- Protanderious
2- Protogenious

ترازوی دقیق  KAREN 004ساخت آلمان با دقت
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یافتههای بهدست آمده نشان داد که ارقام مورد

بودند که نتایج این پژوهش با یافتههای حاصل از

مطالعه از نظر فنولوژی گل تفاوت چشمگیری با هم

مطالعاتی ترکیه ،شیلی ،ایران انجام شدند همخوانی

داشتند بهطوریکه زمان باز شدن گلهای نر و ریزش

داشت .در این مطالعات نشان داده شد که ارقام

دانهگرده در همه آنها ،بهجز نگرت ،زودتر از پذیرش

مورد مطالعه از نظر زمان باز شدن گل با هم تفاوت

کالله بود .بنابراین ،بیشتر ارقام مورد مطالعه از نظر

قابلتوجهی داشتند و بیشتر ارقام حالت نر پیشرسی

فنولوژی گل دارای حالت پروتاندری (نر پیشرس)

داشتند ( 7 ،3و )11

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

نتایج اثر دانه گرده بر خصوصیات میوه و مغز میوه:

باالی  60درصد بود .بیشترین درصد جوانهزنی

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،دانه گرده رقم و اثر

 87/62در رقم داویانا و کمترین درصد جوانهزنی

متقابل آنها درصد تشکیل میوه و ریزش میوه و برخی

 68/80در ژنوتیپ گرد اشکورات مشاهده شد و

از خصوصیات میوه و مغز مانند وزن میوه و مغز،

جوانهزنی ارقام ریاسنت و نگرت به ترتیب  78/90و

درصد مغزداری و درصد پوکی را بهطور معنیدار در

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

سطح  5درصد تحتتأثیر قرار داد .طول و عرض میوه

کیفیت نقش بهسزایی بازی میکند و هرچه درصد

و مغز فقط تحتتأثیر نوع رقم قرار گرفت و

جوانهزنی و قدرت زندهمانی دانه گرده باال باشد؛

تحتتأثیر نوع دانه گرده و اثر متقابل دانه گرده و رقم

میتواند میوههای درشتتر و پرمغزتر تولید کند و

قرار نگرفت (جدول .)1

درصد میوههای بیمغز نیز به همان نسبت کاهش

درصد تشکیل میوه نهایی درصد جوانهزنی :درصد

خواهد یافت ( 4و .)16

جوانهزنی دانههای گرده در همه ارقام گردهدهنده
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بر اساس جدول تجزیه واریانس ،اثر دانه گرده،

شدند ( 4و  .)5در این مطالعه نیز دیده شد که دانههای

رقم و اثر متقابل آنها بر میزان تشکیل میوه در سطح

گرده داویانا و ریاسنت باعث افزایش و دانههای گرده

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

نگرت و گرد اشکورات باعث کاهش میزان تشکیل

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

میوه نسبت به شاهد شدند .این یافته با یافتههای

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

حاصل از بررسیهای اثر متقابل دانههای گرده نگرت،

تالقی از دانهگرده داویانا با قدرت جوانهزنی زندمانی

داویانا ،کوسفورد و ارقام مادری روند ،فرتیل و

بیشتری نسبت به سایر ارقام ،استفاده شد .درصد

سگورب مطابقت داشت (.)20

تشکیل نهایی میوه نسبت به گردهافشانی آزاد افزایش

وزن میوه و مغز :بر اساس جدول تجزیه واریانس ،اثر

یافت .درصد نهایی تشکیل میوه در تالقیهای حاصل

دانه گرده ،رقم و اثر متقابل آنها بر وزن میوه و مغز

از دانهگرده داویانا با روند ،اترک ،گنجه و نمسا

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

بهترتیب  83/60 ،82/70.،83/64و  82/64درصد بود

جدول ( 2مقایسه میانگینها) ارقام مادری با توجه به

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

نوع دانه گرده دارای میوههایی با وزنهای متفاوت

در تالقی استفاده شد درصد تشکیل میوه نهایی در

تولید کردند .زمانی که از دانه گرده داویانا و ریاسنت

تالقیهای حاصل روند ،اترک ،گنجه و نمسا با گرد

استفاده گردید ،وزن میوه و مغزنسبت به شاهد افزایش

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

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

درصد محاسبه گردید .درصد تشکیل میوه بین

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

تالقیهای روند ،اترک ،گنجه و نمسا با نگرت و

گرده گرد اشکورات استفاده شد وزن میوه و مغز سیر

گردهافشانی آزاد تفاوت نشان ندادند و در حالت

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

خودگردهافشانی درصد تشکیل میوه به شدت کاهش

اگرچه تفاوت مشاهده شده از لحاظ آماری معنیدار

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

نبود .میوههای حاصل از تالقیهای دانهگرده داویانا با

آزمایشهای قبلی مطابقت داشت ( 4و )5؛ بهطوریکه

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

وقتی از دانه گرده دارای قدرت جوانهزنی و زندهمانی

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

باال استفاده میشود؛ رشد لوله گرده سریع و کامل

تالقی ارقام روند ،اترک ،گنجه و نمسا با گرد

انجام شده و به محض آمادگی تخمکها ،تلقیح سریع

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

صورت گرفته و جنین تشکیل میگردد .ولی زمانی که

بود .میوههای حاصل از تالقیهای روند ،اترک،

از دانه گرده ضعیف استفاده میگردد؛ تشکیل میوه نیز

گنجه و نمسا بانگرت و گردهافشانی آزاد تفاوتی

بهعلت قدرت جوانهزنی پایین ،با مشکل روبرو

نشان ندادند و همگی در یک گروه قرار گرفتند .در

میشود .گزارش متعددی نشان دادند که منبع دانه

حالت خودگردهافشانی وزن میوه به  1/75گرم کاهش

گرده روی میزان تشکیل میوه اثر داشته و برخی باعث

یافت.

افزایش و برخی باعث کاهش درصد تشکیل میوه
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مغز میوههای حاصل از تالقیهای پایههای مادری

(جدولهای  3و  ،)4میوههای حاصل از تالقیهایی

روند ،اترک ،گنجه و نمسا با دانهگرده داویانا به ترتیب

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

 1/68 ،1/7 ،1/36و  1/63گرم و مغز میوههای حاصل

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

از تالقیهای پایههای مادری روند ،اترک ،گنجه و

از گرده گرد اشکورات استفاده شد میوههای حاصل

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

بهترتیب دارای  46/42 ،45/80 ،44/24و 46/32

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

درصد مغز بودند .اگرچه درصد مغز میوههای حاصل

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

از تالقی با دانههای گرده نگرت و ریاسنت تفاوت

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

چشمگیری نشان نداد .در حالت خودگردهافشانی

دادند دانههای گرده مختلف روی درصد تشکیل میوه،

درصد مغز نسبت به پوسته کاهش بسیار شدیدی نشان

درصد مغز و درصد پوکی مؤثر هستند ،مطابقت

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

داشت .در این مطالعه نیز مشاهده شد که دانههای

فندق ( 11 ،5 ،4و  )20و بلوط ( )13مطابقت داشت

گرده متفاوت روی وزن مغز و میوه اثر قابلتوجهی

که خود مؤید این نکته بود که گرده مختلف میتوانند

داشتند و برخی از دانه گردهها موجب افزایش و

برخی از خصوصیات کمی و کیفی میوه و مغز را

برخی موجب کاهش متغیرهای فوق شدند .از طرفی

تحتتأثیر قراردهند.

دیده شد که خودگنشی موجب کاهش وزن میوه ،مغز،

همان طوری که درگزارشهای قبلی ذکر گردیده،

افزایش ریزش میوه و درصد پوکی گردید .این

منبع دانه گرده اثر متفاوتی روی درصد مغز داشت .در

موضوع را میتوان به قدرت جوانهزنی و سازگاری

این مطالعه نیز مشاهده شد که دانههای گرده قوی و

ارقام گردهدهنده با ارقام مادری نسبت داد زیرا

دارای قدرت زندهمانی باال مغز کامل تولید میکنند

دانههای گردهای که قدرت جوانهزنی باالیی دارند

ولی دانههای گرده با درصد جوانهزنی و زندهمانی

خود را سریعتر به انتهای تخمدان رسانده و سریعتر

پایین جنینهای ناقص تولید میکنند که باعث کاهش

با تخمک ترکیب شده و جنین کامل تر تولید میکنند.

نسبت مغز به پوسته میگردند .از دیگر علل اثر دانه

در تالقیهای سازگار میزان  RNAنسبت به

گرده روی درصد مغز میتوان به ناهمزمانی ریزش و

تالقیهای ناسازگار بیشتر میباشد و این موجب

پذیرش کالله و خودناسازگاری باشد .زیرا در حالت

رشد سریع لوله گرده و رسیدن آن به انتهای تخمدان

خودگشنی مغز کامل تشکیل نمیشود و مغز نمیتواند

شده و سریعتر با تخمک آماده ترکیب و میوه

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

درشتتر و سنگینتر تولید میکنند ( 4و .)16

درصد پوکی :بر اساس جدول تجزیه واریانس دادهها

درصد مغز :میوههای حاصل از تالقیهای مختلف از

(جدول  ،)1میوههای حاصل از تالقیهای دانههای

نظر درصد مغز تفاوت چشمگیری داشتند (جدول .)2

گرده مختلف و ارقام مادری از نظر درصد پوکی با هم

میوههای حاصل از تالقی داویانا با ارقام مادری دارای

تفاوت چشمگیری داشتند و این اختالف از لحاظ

بیشترین درصد مغز ( )49/ 84و میوههای حاصل از

آماری نیز در سطح  5درصد معنیدار بود .همانطوری

تالقی ارقام مادری با دانه گرده گرد اشکورات دارای

که در جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل (جدول )2

کمترین درصد مغز ( )44/24بودند .همانطوریکه در

مشاهده میگردد درصد پوکی میوههای حاصل از

جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل مشاهده گردید

تالقیهایی که در آنها داویانا به عنوان پایه گردهدهنده
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استفاده شد دارای کمترین درصد پوکی ( )10/86و

نیز مشاهده شد که ابعاد میوه و مغز فندق به صورت

زمانی که از گرده گرد اشکورات استفاده شد میوههای

جزئی تحتتأثیر دانه گرده قرار گرفت و اختالف

حاصل دارای بیشترین درصد پوکی ( )15/60بودند.

بهوجود آمده در اثر منبع دانه گرده از نظر آماری

درصد بیمغزی درتالقیهای ارقام مادری با

معنیدار نبود ولی اختالف بین خود گردهافشانی و

ریاسنت و نگرت تفاوت قابلتوجهی نداشتند و این

گردهافشانی کنترل شده و گردهافشانی آزاد معنیدار

اختالف از لحاظ آماری نیز معنیداری نبود .در حالت

بود ( 11 ،8 ،4و .)14

خودگردهافشانی درصد پوکی نسبت گردهافشانی آزاد

درصد ریزش میوه :بر اساس نتایج حاصل از تجزیه

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

واریانس دادهها (جدول  )1و نتایج مقایسه میانگینها

دانه گرده روی پوکی به خودناسازگاری و درصد

(جدولهای  3 ،2و  )4و با توجه به دانههای گرده

جوانهزنی دانه گرده مربوط میگردد و بر اساس

استفاده شده ،درصد ریزش میوه تفاوت چشمگیری

مطالعات قبلی درصد پوکی به دلیل خودناسازگاری و

نشان داد .همانطوریکه در جدول مقایسه میانگین

ناهمزمانی ریزش دانه گرده و پذیرش کالله میباشد.

اثرات متقابل (جدولهای  3و  )4مشاهده میگردد،

در ترکیبات خودناسازگار دو آنزیم  RNAseو

تلقیح با دانه گرده داویانا منجر به کاهش درصد

 Kinaseوجود دارد که باعث تخریب  RNAلوله

ریزش میوه گردید ،درحالیکه تلقیح با دانه گرده

گرده شده و از رسیدن به انتهای خامه جلوگیری

ژنوتیپ اشکورات میزان ریزش میوه را نسبت به

کرده و تلقیح صورت نمیگیرد ،در نتیجه جنین

گردهافشانی آزاد افزایش یافت .همچنین درصد

تشکیل نمیگردد و بیشتر میوهها پوک خواهند شد

ریزش میوه در حالت خودگشنی نسبت به دگرگشنی

( 23و.)24

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

ابعاد میوه و مغز :همان طوری که در جدول تجزیه

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

واریانس دادهها (جدول  )1مشاهده میشود ابعاد میوه

ریزش میوه به شدت تحتتأثیر منبع دانه گرده قرار

و مغز میوه تحتتأثیر دانهگرده قرار نگرفتند و اختالف

گرفت که میتواند به قدرت جوانهزنی ،قدرت

مشاهده شده از لحاظ آماری نیز در سطح  5درصد

زندمانی دانه گرده ،رسیدن سریع لوله گرده به انتهای

معنیدار نبود .ولی اختالف بهوجود آمده بین حالت

تخمدان ،لقاح و تشکیل جنین نسبت داده شود .در

خودگردهافشانی و گردهافشانی کنترلشده در سطح

این پژوهش نیز مشاهده شد که زمان استفاده از

 5درصد از لحاظ آماری معنیدار بود .ابعاد میوه و

دانه های گرده قوی و سازگار درصد ریزش میوه

ابعاد مغز در حالت خودگردهافشانی به شدت کاهش

به شدت کاهش یافت و زمانی که از دانه گرده ضعیف

نشان داد ولی در تالقیهای انجام شده اختالف

و ناسازگار استفاده شد ریزش نیز افزایش یافت.

بهوجود آمده معنیدار نبود ولی زمانی که از دانه گرده

گزارشهایی وجود دارد که در تالقیهای سازگار

داویانا استفاده گردید ابعاد مغز تفاوت چشمگیری

میزان  RNAنسبت به تالقیهای ناسازگار بیشتر

نشان داد .در حالت خودگشنی ابعاد مغز میوه به شدت

بوده و این عامل موجب رشد لوله گرده ،تلقیح سریع

کاهش یافت (جدولهای  3و  .)4در مطالعات قبلی

و کاهش شدید ریزش شد ( 17و .)22
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درصد تشکیل میوه نسبت به گردهافشانی آزاد کاهش

نتيجهگيری
 نتیجهگیری شد که منبع،بر اساس نتایج حاصل

.و درصد ریزش میوه و درصد پوکی افزایش نشان داد

دانه گرده برخی از خصوصیات کمی مغز و میوه را

 درصد مغزدار،در حالت خودگشنی وزن مغز و میوه

بهشدت تحتتأثیر قرار داد و موجب تغییر در

 درصد تشکیل میوه به شدت کاهش و درصد،بودن

خصوصیات کمی مغز و میوه فندق از طریق ردگذاری

 بنابراین.ریزش میوه و درصد پوکی افزایش نشان داد

 به طوری که در زمان استفاده از.و فراردگذاری گردید

باید برای تولید محصول اقتصادی از یک یا چند رقم

دانه گرده سازگار قوی و با قدرت جوانهزنی باال مانند

گردهدهنده استفاده کرد که از نظر زمان گلدهی

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

همپوشانی و از نظر ژنتیکی با رقم یا ارقام اصلی

 درصد تشکیل میوه نسبت به گردهافشانی،مغزدار بودن

.سازگاری داشته باشند

آزاد افزایش یافت و درصد ریزش میوه و درصد پوکی

، درصد مغزدار بودن،اشکورات وزن مغز و میوه

به شدت کاهش یافت ولی هنگام استفاده از دانه گرده
ضعیف با درصد جوانهزنی پایین مانند نگرت و گرد
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