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ارزیابی ویژگیهای فندقه در نژادگانهای برتر گردوی کلکسیون ذخایر ژنتیکی استهبان
Evaluation of Nut Traits in Superior Persian Walnut (Juglans regia) Genotypes of
Estahban Genetic Resources Collection
یوسفعلی سعادت ،*1پرویز زندی ،2علیرضا عباسی ،3لیال سیاح 4و عباس

نعمتی5

تاریخ پذیرش96/10/12 :
تاریخ دریافت95/08/17 :
(مقاله پژوهشی)
چکیده
هدف این پژوهش ،ارزیابی ویژگیهای  110نژادگان برتر گردو در ایستگاه تحقیقاات درتتاان دمادممهوره اسات بان باود ویژگیهاای
ظاهری فمدقه ،ضخامت پوسته دوبی ،وزن فمدقه ،وزن مغز ،درصد مغز ،رنگ مغز ،میزان گوشتی بودن مغز ،پرشدن كامل فمدقه ،آسانی
جدا شدن مغز از پوسته دوبی م مترین ویژگیهای مورد ارزیابی بودند نتایج نشان داد كه میانگین وزن هر فمدقه باا پوساته داوبی از
 7/4تا  17/9گرم ،میانگین وزن مغز هر فمدقه از  3/7تا  8/2گرم و درصد مغز از  35/6تا  60/6متغیر و شاتص گارد باودن از  0/73تاا
 1/08متفاوت بود رنگ مغز و رنگ پوسته دوبی بهترتیب در  68/2و  56/4درصد نژادگانها روشن ،جدا شدن مغاز از پوسات در 56/4
درصد نژادگانها راحت ،پر بودن مغز در  50/9درصد نژادگانها توب و گوشتی بودن مغز در  70درصاد نژادگانهاا متوساب باود وزن
متوسب مغز هر فمدقه همبستگی مثبت و معمیداری با طول ،قطر ،پ ما و وزن متوسب هار فمدقاه نشاان داد ضاریب همبساتگی باین
درصد مغز و وزن مغز در هر فمدقه ( ،)0/439درصد مغز و پر بودن فمدقه ( ،)0/253همدمین درصد مغز و گوشتی بودن مغز (،)0/224
مثبت و معمیدار بود بر اساس شاتصهای ارزیابی شده ،نژادگانهای  108 ،107 ،49 ،42 ،34 ،29 ،23 ،15 ،8 ،7 ،5و  109باهعموان
نژادگانهای امیدبخش برای تولید گردو پیشم اد میشوند
واژههای کلیدی :وزن مغز ،درصد مغز ،شاتص گردبودن ،ضخامت پوسته دوبی

 4 ،3 ،2 ،1و  5بهترتیب دانشیار و كارشماسان ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و ممابع طبیعی فارس ،شیراز ،ایران
* :نویسمده مسئول

Email: y.saadat1336@gmail.com
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 1380و  ،1385حقجویان و همكاران1384 ،؛ احتشامنیا و
همكاران ،1388 ،ساریخانیترمی و همكاران ،1391 ،قاسمی و
همكاران ،1390 ،موسوی و همكاران  ،1394وحدتی)1388 ،
در پژوهشی عاطفی ( 23 )1997صفت را بر روی  250نژادگان
گردو ارزیابی كرد و  15نژادگان را بهعموان ب ترینها معرفی و
براساس میزان محصول ،گلدهی جانبی ،وزن هر گردو ،زمان
آغاز رشد و درصد مغز ،د ار نژادگان E60, Z63, G3, B21-1/3
را برای تولید تجاری توصیه نمودند
فورد و مك گراناهان )1996( 8با توصیف صفات كمی و
كیفی مطلوب برای بهنژادی گردو اظ ار كردند كه كیفیت مغز
گردو میتواند تحت تأثیر عوامل محیطی و عوامل ژنتیكی
بهعموان یك معیار اساسی برای گزیمش ارقام تجارتی قرار گیرد
در اكثر ارقام تجاری وزن مغز هر فمدقه  5تا  7گرم و حتی تا 9
گرم است روشن بودن رنگ مغز یك صفت قابل توارث است،
اما تحت تأثیر م حیب نیز تواهد بود ساتتار مغز گردو از حالت
نازك تا كامالً گوشتی متفاوت تواهد بود و مطلوب است كه
مغز گردو كامالً فضای داتل پوسته دوبی را پر كمد ،اما نه در
حدی كه امكان جدا كردن مغز از پوسته وجود نداشته باشد
(مك گراناهان و لزلی )1990 ،9درصد مغز گردو از صفاتی است
كه همواره مدنهر بهنژادگران گردو بوده و اندازه گردو ،میزان
گوشتی بودن مغز ،10پرشدن كامل و ضخامت پوسته گردو از
عواملی هستمد كه روی درصد مغز مؤثر هستمد بهطوركلی
میزان  60درصد مغز در گردو میزان مطلوبی است ضخامت
پوسته دوبی گردو میتواند متغیر باشد و پوسته گردوهای
تجاری باید بهحدی قوی باشد كه در همگام برداشت شكسته
نشود ،زیرا در گردوهای شكسته ،مغز بهدلیل روغن باال تیلی
زود فاسد تواهد شد داشتن یك پوسته جذاب ،صاف و با رنگ
روشن برای گردوهایی كه همراه با پوسته دوبی عرضه تواهمد
شد یك صفت با ارزش است محل اتصال گردو به دمگل در
بعضی از ارقام بهتوبی مسدود نیست و این یك صفت نامطلوبی
است كه ممجر به فاسدشدن مغز تواهد شد وزن ب یمه فمدقه
برای فروش با پوسته دوبی  12-14گرم یا بیشتر و برای
گردوهایی كه مغز آنها فروتته میشود  9-11گرم توصیه شده
است (جرماین )1997 ،11ایشان گزارش كردند كه پوسته دوبی
فمدقه باید نسبتاً نازك باشد كه راحت شكسته شود ،همدمین
صاف ،محكم و توب دوبی شده باشد و بدون ممفذ باشد كه دو
ویژگی اتیر برای برداشت مكانیكی بسیار م م است

مقدمه
گاردو ( )Juglans regia L.یكای از درتتاان میاوه تشاكباری
است كه بهممهور تولید میوه و دوب از دیرباز موردتوجه انساان
قرار داشته است سطح زیركشت گردو در سال  1393در كشور
 146219هكتار (درتتان بارور و غیر بارور) است كه استانهای
همدان ،كرمان ،آذربایجان شرقی ،فارس و كرمانشااه بیشتارین
ساطح زیركشات را داشاتمد اساتان فاارس باا عملكاارد 2503
كیلوگرم در هكتار از نهار عملكارد در واحاد ساطح در جایگااه
ششم كشاور در ساال  1393قارار دارد (احمادی و همكااران،
 )1394میوه گردو از سه جز جدا از هم شاامل پوساته سابز،1
پوسته دوبی 2و مغز توراكی 3تشكیل شده است و واژه فمدقاه4
بهمجموع پوسته دوبی و مغز توراكی اطالق میشود (لبااوی و
پولیتو)1985 ،5
با وجودیكه ایران رویشگاه گردو است اماا تااكمون فقاب دو
رقم برتر و تجاری گردو توسب حسمی و همكاران ( 1391الف و
ب) به نامهای جمال و دماوند معرفای شاده اسات در بیشتار
مماطق برای احداث باغ گردو از ن الهای بذری استفاده میشود
كه این امر هم گوناگونی ژنتیكی این درتات را افازایش داده و
زمیمه را برای دستیابی به ذتیره ژنتیكی غمی فاراهم نمایاد و
هم سبب شده است كه محصول گردوی ایران از نهر تولید مغز
و فروش همراه با پوساته باهویژه در بازارهاای تاارجی باهدلیل
نایكمواتتی و مخلوط بودن نژادگانهاا از بازارپسامدی مماسابی
برتوردار نباشد (طباطبایی و همكاران )1377 ،بمابراین معرفی
نژادگانهایی با عملكارد كمای و كیفای مطلاوب بارای توساعه
باغهای گردوی یكمواتت یك ضرورت است كه باید به آن توجه
شود
برای معرفی نژادگانهای برتر در گام اول الزم است ارزیابی
درتتان برتر گردوی موجود در كشور از نهر ویژگیهای م م
مربوط به درتت و فمدقه صورت پذیرد بیشتر تالشهای انجام
شده در مورد تحقیقات گردو توسب بخش تحقیقات باغبانی
موسسه تحقیقات اصالح و ت یه ن ال و بذر انجام شده
(عاطفی )1997 ،1990 ،6كه هموز هم ادامه دارد توشبختانه در
سالهای اتیر پژوهشهای زیادی در دانشگاهها و مراكز
پژوهشی در مورد گردو انجام شده و نتایج آن در مجالت علمی
ممتشر شده است (ابراهیمی و همكاران  ،1388اسكمدری 7و
همكاران 2006؛ پارسا و همكاران ،1380 ،سعادت و زندی،
1. Husk
2. Shell
3. Kernel
4. Nut
5. Labavitch and Polito
6. Atefi
7. Eskandari

8. Forde and McGranahan
9. McGranahan and Leslie
10. Kernel plumpness
11. Germain
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قاسمی و همكاران ( )1390دمدین ویژگی پومولوژیكی
تعداد  12نژادگان گردو در  4ممطقه از استان مركزی را بررسی
و گزارش كردهاند در نژادگانهای مورد ارزیابی ،وزن میوه و مغز
از تموع زیادی برتوردار بودند بیشترین میانگین وزن میوه و
مغز (بهترتیب  15/25و  8/1گرم) متعلق به نژادگان  MS15و
بیشترین درصد مغز ( )60/51متعلق به نژادگان  MS43بود
صفات فمولوژیكی و پومولوژیكی نژادگانهای برتر گردوی شمال
فارس توسب ساریخانی ترمی و همكاران ( )1391ارزیابی و 11
نژادگان برتر گزیمش و معرفی شدند براساس نتایج بهدستآمده
داممه تغییرات وزن میوه ،وزن مغز ،درصد مغز و ضخامت پوسته
دوبی به ترتیب بین  8/6-19/8گرم 2/8-9/5 ،گرم-62/6 ،
 17/5درصد و  0/86-3میلیمتر بود مطالعه همبستگی بین
صفات م م در پژوهش ایشان نشان داد كه اندازه طول،
ضخامت و عرض میوه در تعیین وزن میوه و مغز گردو نقش
اساسی دارند بهطوریكه نژادگانهای گردوی با میوه درشتتر و
پوست نازكتر از وزن میوه و مغز باالتر و در نتیجه درصد مغز و
عملكرد ب تری برتوردار بودند همبستگی مثبت و قوی بین
وزن مغز با وزن میوه و درصد مغز وجود داشت و بین وزن میوه
و مغز با اندازه میوه همبستگی مثبت و معمیدار مشاهده شد
(ساریخانی ترمی و همكاران )1391 ،تموع ژنتیكی
نژادگانهای برتر گردو در استان د ارمحال و بختیاری توسب
موسوی و همكاران ( )1394ارزیابی و گزارش نمودهاند كه در
كلیه صفات بررسی شده از تموع زیادی برتوردار بودند نژادگان
شماره  21بیشترین وزن میوه ( 17/28گرم) و بیشترین وزن
مغز ( 10/11گرم) را به تود اتتصاص داد ایشان گزارش
كردهاند كه همبستگی مثبت و معمیدار بین وزن میوه و وزن
مغز وجود دارد ولی وزن پوسته دوبی با درصد مغز همبستگی
ممفی معمیدار داشت
در سالهای اتیر به همت مركز تحقیقات كشاورزی و ممابع
طبیعی استان فارس كلكسیونی از  110نژادگان برتر گردوی
استان فارس (سعادت و زندی 1380 ،و  )1385در ایستگاه
تحقیقات درتتان دمدممهوره است بان ایجاد شده است هدف
از این پژوهش ارزیابی نژادگانهای برتر گردوی موجود در
ایستگاه یاد شده برای شماتت توانممدیهای ژنتیكی این
درتت در استان و معرفی نژادگانهای امیدبخش گردو در
استان فارس بود

زودباااردهی (عملكاارد  500كیلااوگرم در هكتااار در ساان 4
سالگی) ،دیربازشدن جوانههای بار بارای فارار از سارمازدگی
ب اااره و بیماااری بالیاات ( Xanthomonas compestris pv.
 ،)Juglandisرشد رویشی زیااد باا گالدهی بهصاورت جاانبی،
نداشتن سالآوری و ریزش گل و میوه ،عملكرد باال ،صاف باودن
و بدون ممفذ بودن پوسته دوبی ،دارا بودن درصد مغز بیشتر از
 ،50گوشتی بودن و روشن بودن رنگ مغز ،جدا شدن آسان مغز
از پوسته دوبی و وزن  7-8گرم مغز در هر فمدقه از ویژگیهای
مطلوب یاك رقام تجااری گاردو اسات كاه توساب بریتاون 1و
همكاران ( )2007توصیه شده است
در پژوهشی سعادت و زندی ( )1380جمعیتهای گردوی
مماطق مختلف استان فارس را بررسی و گزارش نمودند كه
تغییرات ژنتیكی زیادی در بین جمعیتهای گردوی حاصل از
بذر وجود دارد همدمین دریافتمد كه همبستگی مثبت و
معمیداری بین وزن متوسب فمدقه با طول و قطر ،وزن متوسب
پوسته دوبی و وزن متوسب مغز هر فمدقه وجود دارد درصد
متوسب مغز هر فمدقه همبستگی ممفی و معمیداری با وزن
متوسب و وزن متوسب پوسته هر فمدقه نشان داد ،اما
همبستگی آن با وزن متوسب مغز هر گردو مثبت و معمیدار
بود براساس پژوهشی توسب اسكمدری و همكاران ()2006
گزارش شده كه از نهر تاریخ شكفتن جوانههای بر  ،نوع
گلدهی ،وزن فمدقه ،وزن مغز ،درصد مغز ،رنگ مغز ،ضخامت
پوسته دوبی ،شكل فمدقه ،بافت پوسته دوبی و گوشتی بودن
مغز بین نژادگانهای جمعآوری شده از نقاط مختلف ایران
گوناگونی وجود دارد با بررسی ویژگیهای نژادگانهای ممطقه
شاهرود ،كرج (ارقام تارجی و بومی) ،تویسركان ،ارومیه و
مش د توسب حقجویان و همكاران ( )1384مشخص شد كه
نژادگانهای ممطقه مش د از نهر درصد مغز با میانگین 53/04
درصد نسبت به نژادگانهای سایر مماطق اتتالف معمیدار
داشتمد با ارزیابی  50ویژگی در  48نژادگان گردو در تبریز
گزارش شده كه بین نژادگانهای مختلف از نهر ویژگیهای
موردارزیابی گوناگونی وجود دارد و بین ضخامت پوسته دوبی
فمدقه و درصد مغز ارتباط معكوس وجود دارد (پارسا و
همكاران )1380 ،ابراهیمی و همكاران ( )1388تموع ژنتیكی و
ویژگیهای مورفولوژیكی  608نژادگان مختلف گردو در
ش رستان نیریز را بررسی و همبستگی بین صفات وزن دانه با
وزن مغز و همدمین ارتباط بین زمان باز شدن بر با زمان
برداشت محصول را مثبت و معمیدار گزارش كردهاند ایشان
دیر بازشدن بر ها ،باردهی جانبی و كیفیت مطلوب دانه را از
صفات مطلوب نژادگانهای امیدبخش بیان نمودند

مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه تحقیقات درتتان دمدممهوره است بان
با  1330متر ارتفاع از سطح دریا در ساالهای  1387 ،1386و
 1388اجرا شد در یك دوره آماربرداری هواشماسای از م رمااه

1 Britton
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ویژگیهای كمی و كیفی فمدقه شامل شكل فمدقه ،قطر ،طول
و پ مای فمدقه ،بافت و رنگ پوسته دوبی ،روزنه در محل اتصال
فمدقه به دمگل ،ضخامت تیغه میانی لپهها ،وزن فمدقه با پوسته
دوبی ،وزن مغز ،درصد مغز ،میزان پر بودن مغز ،میزان گوشتی
بودن مغز ،رنگ مغز و شاتص گرد بودن فمدقه اقدام شد
اندازهگیری طول ،قطر ،پ ما ،ضخامت پوسته دوبی و ضخامت
تیغههای میانی فمدقه نمونهها بهوسیله كولیس دیجیتال انجام
شد و برای توزین نمونهها از ترازوی دیجیتال با دقت یك هزارم
گرم استفاده شد
براساس توصیف نامه گردو (موسسه بینالمللی ذتایر
ژنتیكی گیاهی )1994 ،ارزیابی بافت پوست براساس درجهبمدی
تیلی صاف ،صاف ،متوسب ،ناصاف ،تیلی ناصاف ،سخت و
دوبی ،رنگ پوسته دوبی با درجهبمدی تیلی روشن ،روشن،
متوسب ،تیره ،تیلیتیره ،سختی پوسته دوبی براساس
درجهبمدی كاغذی ،ضعیف ،متوسب ،زیاد ،ضخامت پوسته
دوبی با اندازهگیری ضخامت آن در نزدیكی وسب پوسته دوبی
(میلیمتر) انجام شد برای اندازهگیری ضخامت تیغه میانی
لپهها ،بعد از شكستن فمدقه ،مغز را از پوسته دوبی جدا كرده و
تیغههای میانی را از بین لپهها تارج نموده و با كولیس
دیجیتال ضخامت آنها (میلیمتر) اندازهگیری شد میزان پر
بودن مغز با درجهبمدی ضعیف ،متوسب ،توب ،زیاد و میزان
گوشتی بودن مغز با درجهبمدی نازك ،متوسب و گوشتی انجام
شد رنگ مغز با درجهبمدی بیشازحد روشن ،روشن ،متوسب،
تیره صورت گرفت شاتص گرد بودن فمدقه با استفاده از
فرمول زیر محاسبه گردید (موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر
و ن ال)1386 ،

 1382الی م رماه  ،1389بارنادگی متوساب  289/3میلیمتار،
حداكثر مطلق دما  41درجه سانتیگراد (تیرماه  ،)1384حداقل
مطلق  - 8/2درجه سانتیگراد (دیماه  ،)1384میانگین دماای
ساالنه  17/5درجه سانتیگراد ،میانگین دماای حاداكثر سااالنه
 25/6درجاه ساانتیگراد ،میااانگین دماای حاداقل ساااالنه 9/4
درجه سانتیگراد و میاانگین تعاداد روزهاای یخبمادان  52روز
است حداكثر ،حداقل و متوسب رطوبت نسبی هاوای اسات بان
در یك دوره آمااربرداری از م رمااه  1382الای م رمااه 1390
بهترتیب  20 ،58و  39درصاد گازارش شاده اسات (اداره كال
هواشماسی استان فارس )1390 ،از ترداد تا پایان م ار مااه در
است بان بارندگی نیست
درتتهای برتر گردوی موردبررسی در كلكسیون شامل 56
نژادگان پیوندی و  22نژادگان بذری با سن  5-8سال بود و
عالوهبر آن همزمان از  32درتت بذری با سن بیش از  15سال
(در سال  1386سال شروع پروژه) كه از بین درتتهای بالغ
موجود در ایستگاه شماسایی شده بودند نیز یادداشتبرداری
صورت گرفت بمابراین جمع درتتهای مورد بررسی 110
نژادگان است نژادگانهای پیوندی از جمعیت درتتان گردوی
ش رستانهای آباده ،اقلید ،بوانات ،سپیدان ،شیراز ،مماطق سرد
كازرون و است بان قبالً شماسایی و در ایستگاه بر روی پایههای
بذری دوساله گردو پیوند شده و سپس ن الهایی كه پیوند
آنها گرفته و رشد نموده بود به كلكسیون ممتقل و بهصورت
طرح همدسی مربع مستطیل و به فاصله  9 12متر كاشته
شده بودند
بهممهور ارزیابی ویژگیهای هر نژادگان ،براساس توصیف
نامه درتتان گردو (موسسه بینالمللی ذتایر ژنتیكی گیاهی،1
 )1994و دستورالعمل ملی آزمونهای تمایز ،یكمواتتی و
پایداری در گردو (موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و ن ال،
 )1386یك شماسمامه تدوین شد برای هر نژادگان موجود در
كلكسیون ،ثبت اطالعات كامل انجام و در صورت وجود درتتان
همگروه از هر نژادگان حداكثر  3درتت یادداشتبرداری شد و
میانگین ویژگی های سه درتت برای هر نژادگان در نهر گرفته
شد
هر سال از د ار طرف هر درتت ،تعداد  20گردوی سالم
جمعآوری و در داتل پاكت كاغذی قرار داده شدند و به
آزمایشگاه مركز تحقیقات كشاورزی و ممابع طبیعی فارس واقع
در شیراز ممتقل شدند ابتدا نسبت به جداكردن پوسته سبز
اقدام شد و سپس گردوها به مدت  2ماه در دمای اتاق برای
تشك شدن نگ داری شدند و در ن ایت نسبت به اندازهگیری

دو برابر طول ( (پ ما× قطر) = شاتص گرد بودن
بهممهور گروهبمدی نژادگانهای موردارزیابی براساس
ویژگی های وزن هر فمدقه ،وزن مغز هر فمدقه و درصد مغز هر
نژادگان ،تجزیه توشهای بر اساس فاصله اقلیدسی و با استفاده
از نرمافزاز میمی تب( 2نسخه  )14انجام شد آنالیز همبستگی با
استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  )16انجام شد
نتایج و بحث
ارزیابی ویژگیهای فمدقهی نژادگانها در سه سال متوالی نشان
داد كه میانگین وزن هر فمدقه با پوسته داوبی از  7/4گارم تاا
 17/9گرم ،میانگین وزن مغز هار فمدقاه از  3/7تاا  8/2گارم و
درصد مغز كه از م مترین شاتصهای ارزیاابی درتتاان گاردو

1. International Plant Genetic Resources Institute
)(IPGRI

2. Minitab Inc.
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موردانتهار بود روشن بودن رنگ مغز طبق نهر فورد و مك
گراناهان ( )1996یك صفت قابل توارث است

است از حداقل  35/6تا حداكثر  60/6درصد متغیر بود (جادول
)1
وزن متوسب هار فمدقاه باا پوساته داوبی در  65درصاد از
نژادگانها بایش از  11گارم و حادود  28درصاد از نژادگانهاا
دارای مغااز باایش از  6گاارم در هاار فمدقااه بودنااد (جاادول )1
جرماین ( )1997وزن ب یمه فمدقه برای فروش با پوسته دوبی،
 14-12گرم یا بیشتر و وزن مغز را  9-11گرم توصایه نماوده
است بریتون و همكاران ( )2007میزان  7-8گارم مغاز در هار
فمدقه و فورد و مك گراناهان ( )1996میازان  5-7و یاا  9گارم
مغز در هر فمدقه را از ویژگیهای مطلوب یك رقم تجاری بیاان
كردهاند بمابراین نتاایج ایان پاژوهش توانممادی تولیاد بااالی
نژادگانهااای گااردوی موردارزیااابی را نشااان میدهااد و امكااان
معرفی نژادگانهای با عملكرد باال را فراهم میسازد حادود 44
درصد از نژادگانها دارای درصد مغز بیش از  50بودند (جادول
 )1فااورد و مااك گراناهااان ( )1996درصااد مغااز معااادل  60و
جرماین ( )1997درصد مغاز  48-55را بارای رقمهاای تجااری
مطلوب دانستهاند گوناگونی در درصاد مغاز و وزن مغاز در هار
فمدقه توسب سعادت و زنادی ( ،)1380حقجویاان و همكااران
( ،)1384پارسا و همكاران ( ،)1380عاطفی ( ،)1997اسكمدری
و همكاااران ( ،)2006آكچااا و اوزونگااون ،)2004( 1سااوتیمز و
ناسكا ،)2006( 2ساوالر و اساتمپر ،)2006( 3زنلای 4و همكااران
( ،)2005موسااوی و همكاااران ( )1394و محماادی و همكاااران
( )1394گزارش شده كه با نتاایج ایان پاژوهش مطابقات دارد
ازآنجاكه كلیه نژادگانها در شرایب رشد تقریبااً یكساانی قارار
داشتمد گوناگونی در ویژگیهای درصد مغز ،وزن هار فمدقاه باا
پوسته دوبی و وزن مغز در هار فمدقاه را میتاوان باه سااتتار
ژنتیكی نژادگانها نسبت داد
رنگ مغز در بیش از  80درصد از نژادگانها روشن و تیلی
روشن بود (شكل  )1كه نویدبخش گزیمش نژادگانهای
امیدبخش با رنگ مغز روشن و بازارپسمد است گوناگونی رنگ
مغز در نژادگانهای مختلف گردو توسب پارسا و همكاران
( ،)1380موسوی و همكاران ( )1394و محمدی و همكاران
( )1394گزارش شده است گوناگونی در رنگ مغز جمعیتهای
مختلف گردو توسبآكچا و اوزونگون ( )2004و اسكمدری و
همكاران ( )2006نیز گزارش شده است ازآنجاكه نژادگانهای
موردبررسی از جمعیتهای گردوی مماطق مختلف استان فارس
جمعآوری شده و یا ن الهای بذری بودند 5گوناگونی رنگ مغز

ویژگی های ظاهری طول ،قطر ،پ ما ،شاتص گرد بودن،
ضخامت پوسته دوبی و ضخامت تیغه میانی لپههای فمدقه
نژادگانهای گردوی موردارزیابی از گوناگونی زیادی برتوردار
بودند .طول فمدقه از حداقل  28/87تا حداكثر 43/03
میلیمتر ،قطر فمدقه از حداقل  25/34تا حداكثر 40/05
میلیمتر و پ مای فمدقه در نژادگانهای مختلف از حداقل
 26/40تا حداكثر  38/5میلیمتر متفاوت بود (جدول )2
شاتص گرد بودن در نژادگانهای موردارزیابی گوناگونی زیادی
نشان داد و از حداقل  0/73تا حداكثر  1/08متفاوت بود
(جدول  )2این ویژگی از نهر فروش گردو با پوسته اهمیت
ویژهای دارد ،زیرا گرد بودن گردو باعث جذابیت ظاهری و جلب
نهر مشتریان تواهد شد ضخامت پوسته دوبی فمدقه در
نژادگانهای مختلف از حداقل  0/79تا حداكثر  5/41میلیمتر
متفاوت بود ضخامت تیغه میانی لپهها در نژادگانهای مختلف
از حداقل  0/02تا حداكثر  0/80میلیمتر متفاوت بود (جدول
)2
اندازه فمدقه از نهر عملكرد و بازارپسمدی (برتری گردوهای
درشتتر در مقایسه با ریزتر) به اندازه طول ،قطر و پ مای
فمدقه بستگی دارد گوناگونی در شكل ظاهری فمدقه پیشازاین
نیز توسب سعادت و زندی (( ،)1380پارسا و همكاران،)1380 ،
موسوی و همكاران ( )1394و محمدی و همكاران ()1394
گزارش شده است و با یافتههای این پژوهش مطابقت دارد
بهطوركلی هرده شكل فمدقه به حالت كروی بودن نزدیكتر
باشد حالت بازارپسمدی ب تری دارد و دون شكل مغز نیز تا حد
زیادی از شكل فمدقه پیروی میكمد جذابیت ب تری برای جلب
نهر مصرفكممده تواهد داشت و تكیه بر شاتص گرد بودن
برای گزیمش نژادگانهای گردو ممطقیتر است دون از تطای
كمتری برتوردار است
ضخامت پوسته دوبی در نژادگانهای موردارزیابی از
گوناگونی زیادی برتوردار و از حداقل  0/75تا  5/5میلیمتر
متغیر بود (جدول  )2این صفت بهویژه در برداشت مكانیكی
بسیار اهمیت دارد و باید در حدی باشد كه در زمان برداشت
پوسته دوبی نشكمد و از طرفی استحكام آنقدر زیاد نباشد كه
برای شكستن فمدقه و جدا كردن مغز از پوست مشكل ایجاد
كمد كاغذی بودن پوسته دوبی باعث افزایش درصد مغز
میشود ،اما عملكرد در هكتار كاهش تواهد یافت همدمین
كاغذی و ضعیف بودن پوسته دوبی حمله پرندگان به میوه را
آسان و در همگام برداشت مشاهده گردید كه با سوراخ كردن
پوسته دوبی ،مغز بسیاری از گردوهای با پوسته كاغذی و

1. Akca and Ozungun
2. Sutyemez and Naska
3. Solar and Stamper
4. Zenely
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گردید نژادگانهای مورد بررسی از جمعیتهای گردوی مماطق
مختلف استان فارس جمعآوری شده و یا ن الهای بذری بودند
و گوناگونی رنگ پوسته دوبی و بافت آن مورد انتهار بود
داشتن یك پوسته جذاب ،صاف و با رنگ روشن برای گردوهایی
كه با پوسته دوبی به فروش میرسمد ضروری است (جرماین،
1997؛ مك گراناهان و لزلی)1990 ،
میزان پربودن فضای داتلی پوسته دوبی از مغز در
نژادگانهای مورد ارزیابی از حالت ضعیف تا توب متفاوت بود
(جدول  )3مطلوب است كه مغز گردو كامالً فضای داتل
پوسته دوبی را پر كمد ،اما نه در حدی كه امكان جدا كردن
مغز از پوسته دوبی وجود نداشته باشد پر بودن مغز از
ویژگیهای یك رقم تجاری گردو است (مك گراناهان و لزلی،
)1990
میزان گوشتی بودن مغز كه از م مترین صفات كیفی گردو
بهحساب میآید ،در نژادگانهای مورد ارزیابی از حالت نازك تا
كامالً گوشتی متفاوت بود (جدول  )3گوشتی بودن مغز عالوه
بر افزایش كیفیت و جلب نهر مصرفكممده ،موجب افزایش
درصد مغز و عملكرد تواهد شد و همانطوركه در جدول 5
نشان داده شده ضریب همبستگی بین درصد مغز و گوشتی
بودن مغز مثبت و معمیدار بود گوناگونی در گوشتی بودن مغز
در ن الهای حاصل از بذرهای جمعآوری شده از نقاط مختلف
ایران توسب اسكمدری و همكاران ( )2006گزارش گردیده كه با
یافتههای این پژوهش مطابقت دارد از آنجا كه كلیه نژادگانها
در شرایب رشد نسبتاً یكسانی قرار داشتمد ،بمابراین میتوان
ویژگی گوشتی بودن مغز را به ساتتار ژنتیكی نژادگانها نسبت
داد و بایستی در گزیمش و معرفی ارقام تجاری به آن توجه
شود

ضعیف توسب پرندگان تورده شده بود گوناگونی در ضخامت
پوسته دوبی گردو توسب شرما و شرما ،)2001( 1موسوی و
همكاران ( )1394و محمدی و همكاران ( )1394گزارش شده
است كه با یافتههای این پژوهش مطابقت دارد
یافتههای این پژوهش نشان داد كه ضخامت تیغه میانی
لپههای فمدقه در نژادگانهای ارزیابی شده از گوناگونی زیادی
برتوردار است و از حداقل  0/02تا حداكثر  0/80میلیمتر
متفاوت بود این ویژگی از نهر ارتباط با صفات كمی و كیفی
فمدقه بسیار حائز اهمیت هست (جدول  )2ضخامت تیغه میانی
لپههای فمدقه از ویژگیهای م م گردو است كه در جدا شدن
مغز از پوسته دوبی تأثیر زیادی دارد در نژادگانهایی كه
تیغههای میانی ضخیم هستمد جداشدن مغز بهسختی
امكانپذیر است و اگر توأم با پرشدن فضای داتلی توسب مغز
باشد نمیتوان مغز را از پوسته دوبی جدا كرد و بهعموان یك
ویژگی بسیار نامطلوب و حذفكممده نژادگانها در نهر گرفته
میشود
ویژگیهای جدا شدن مغز از پوسته دوبی ،میزان پر بودن و
گوشتی بودن مغز ،رنگ پوسته دوبی ،بافت پوسته دوبی و
دگونگی روزنه در محل اتصال فمدقه به دمگل نژادگانهای
گردوی موردارزیابی از گوناگونی زیادی برتوردار بودند (جدول
 )3جدا شدن مغز از پوسته دوبی كه یك ویژگی بسیار م م در
گردو است در  13/6درصد از نژادگانها تیلی راحت56/4 ،
درصد از نژادگانها راحت 24/5 ،درصد از نژادگانها متوسب و
در  5/5درصد از نژادگانها سخت بود این ویژگی مورد تأكید
همه پژوهشگران گردو است (بریتون و همكاران2007 ،؛
جرماین1993 ،؛ مك گراناهان و لزلی )1990 ،و از ویژگیهای
جداییناپذیر یك رقم تجاری است درصورتیكه جدا كردن مغز
از پوسته دوبی بهسختی انجام شود عالوه بر كاهش درصد مغز
و عملكرد ،موجب ترد شدن مغز نیز میگردد كه از كیفیت آن
میكاهد جدا شدن راحت مغز از پوسته دوبی برای مغز كردن
مكانیكی گردو یك ویژگی ضروری است در تعدادی دیگر از
نژادگانهای مورد ارزیابی در سالهای  86و  87مغز بهسختی از
پوسته دوبی جدا میشد كه این نژادگان ها از درته ارزیابی
حذف شدند نژادگانهایی كه مغز بهسختی از پوسته دوبی جدا
میشود از نهر تجاری قابلقبول نیستمد اگر جدا شدن راحت
مغز از پوسته دوبی بهدلیل نازك بودن یا دروكیده بودن مغز
باشد ممجر به كاهش درصد مغز و بدی طعم و مزه آن تواهد
شد و یك صفت نامطلوب است
رنگ پوسته دوبی و بافت آن در نژادگانهای موردارزیابی از
گوناگونی زیادی برتوردار بود (جدول  )3همانطوركه قبالً ذكر
1. Sharma and Sharma
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 وزن متوسب مغز هر فمدقه و درصد مغز در نژادگانهای برتر گردو، فراوانی نسبی وزن متوسب هر فمدقه با پوسته دوبی:1 جدول
Table 1: Relative frequency of average weight of nut with shell, kernel average weight per nut, and kernel percentage of
superior Persian walnut genotypes
داممه
ویژگی فمدقه
Range
15.01-18

13.01-15

11.01-13

Nut trait
≤9

9.01-11

)وزن متوسب هر فمدقه با پوسته دوبی (گرم
Average weight of nut with shell (g)

4.5

14.5

46.4

28.2

6.4

فراوانی نسبی
Relative frequency

7.01-8.2

6.01-7

5.01-6

≤4

4.01-5

)وزن متوسب مغز هر فمدقه (گرم
Kernel average weight per nut (g)

8.2

20.0

48.2

19.1

4.5

فراوانی نسبی
Relative frequency

55.01-61

50.01-55

45.01-50

≤40

40.01-45

درصد مغز
Kernel percentage

10

32.7

38.2

12.7

6.4

فراوانی نسبی
Relative frequency

88  و87  فراوانی نسبی رنگ مغز در نژادگانهای مختلف برتر گردو در سالهای:1 شكل
Fig. 1: Relative frequency of kernel color in superior Persian walnut genotypes in 2008 and 2009
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 فراوانی نسبی ویژگیهای ظاهری فمدقه در نژادگانهای برتر گردو:2 جدول
Table 2: Relative frequency of nut morphological traits of superior Persian walnut genotypes
داممه
ویژگی فمدقه
Range
40.01-45

35.01-40

Nut trait
31.01-35

)طول (میلیمتر

28-31

Length (mm)
8.2

46.4

41.8

فراوانی نسبی

3.6

Relative frequency
40.01-45

35.01-40

30.01-35

)قطر (میلیمتر

25-30

Diameter (mm)
0.9

12.7

68.2

فراوانی نسبی

18.2

Relative frequency
36.01-40

33.01-36

30.01-33

26-30

10.9

31.8

40

17.3

)پ ما (میلیمتر
Width (mm)

فراوانی نسبی
Relative frequency

1.01-1.1

0.91-1.0

0.86-0.9

شاتص گرد بودن

0.7-0.85

Roundness index
10.9

52.7

17.3

فراوانی نسبی

19.1

Relative frequency
2.01-5.5

1.61-2

1.31-1.6

)ضخامت پوسته دوبی (میلیمتر

0.75-1.3

Shell thickness (mm)
4.5

44.5

30.0

فراوانی نسبی

20.9

Relative frequency
0.46-0.8

0.31-0.45

0.16-0.30

0.02-0.15

7.3

10.9

41.8

40

)ضخامت تیغههای میانی (میلیمتر
Packing tissues thickness (mm)

فراوانی نسبی
Relative frequency

 فراوانی نسبی ویژگیهای كیفی پوسته دوبی و مغز فمدقه در نژادگانهای برتر گردو:3 جدول
Table 3: Relative frequency of nut shell and kernel traits in superior Persian walnut genotypes.
فراوانی نسبی
رنگ پوسته دوبی
فراوانی نسبی
جدا شدن مغز از پوسته دوبی
Relative frequency

Shell color

Relative frequency

Ease of removal of kernel

7.3

تیلی روشن

13.6

تیلی راحت

56.4

روشن

56.4

راحت

Light

Easy

32.7

متوسب

24.5

بیمابین

3.6

Very light

Very easy

Medium

Moderate

تیره

5.5

Dark

سخت
Difficult

فراوانی نسبی

میزان گوشتی بودن مغز

فراوانی نسبی

پربودن مغز

Relative frequency

Kernel plumpness

Relative frequency

Kernel fill

10.9

نازك

70.0

8.2

ضعیف

Thin

Weak

متوسب

40.9

متوسب

Moderate

19.1

گوشتی

Moderate
50.9

Plump

توب
Well

فراوانی نسبی

دگونگی روزنه در محل اتصال فمدقه به دمگل

فراوانی نسبی

ظاهر پوسته دوبی

Relative frequency

Shell seal

Relative frequency

Shell appearance

10.9

باز یا دارای پوشش بسیار نازك

0.9

22.7

دارای پوشش نازك

42.7

دارای پوشش متوسب

Open or very weak
38.2

Weak

دارای پوشش قوی

0.0

دارای پوشش بسیار قوی

صاف
Smooth

50.9

Intermediate

23.6

تیلی صاف
Very smooth

متوسب
Medium

8.2

Strong

ناصاف
Rough

1.8

Very strong

تیلی ناصاف
Very rough
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 ماتریس ضریب همبستگی (اسپیرمن) صفات اندازهگیری شده فمدقه درتتان جمعآوریشده برتر گردو:4 جدول
Table 4: Correlation coefficient matrix (Spearman) of evaluated nut traits in superior Persian walnut genotypes
وزن متوسب مغز هر
پ مای متوسب
طول متوسب هر قطر متوسب هر
وزن متوسب هر
ویژگی فمدقه
فمدقه
هر فمدقه
فمدقه
فمدقه
فمدقه
Average kernel
weight per nut

Average depth
of nut

Average weight of nut

Average length
of nut

Average length
of nut

Nut trait

0.877**

0.430**

پ مای متوسب هر فمدقه

**

**

Average depth of nut
0.533

**

0.669

0.520

وزن متوسب هر فمدقه
Average weight of nut

0.808**

0.514**

0.653**

وزن متوسب مغز هر فمدقه

0.438**

Average kernel weight per nut
0.439**

-0.164

0.047

0.069

-0.046

درصد مغز هر فمدقه
Kernel percentage

 درصد معمیدار است1  همبستگی در سطح:**
**:

Correlations are significant at P<0.01

 ماتریس ضریب همبستگی (اسپیرمن) ویژگیهای ارزیابی شده فمدقه در نژادگانهای برتر گردو:5 جدول
Table 5: Spearman’s correlation coefficient among evaluated nut traits in superior Persian walnut genotypes
درصد مغز
گوشتی بودن مغز
پر بودن مغز
ضخامت پوسته دوبی
ضخامت تیغه میانی لپهها
ویژگی فمدقه

Kernel
percentage

Kernel plumpness

Kernel fill

Shell thickness

Packing tissue thickness
----

Nut trait

ضخامت تیغه میانی لپهها
Packing tissue thickness

0.388**

----

ضخامت پوسته دوبی
Shell thickness

----

-0.069

0.317**

پر بودن مغز

0.097

گوشتی بودن مغز

Kernel fill
0.376**

----

-0.165

Kernel plumpness
0.224*

----

0.253**

-0.55**

-0.197*

درصد مغز
Kernel percentage

 درصد از نهر آماری معمیدار است5  درصد و1  همبستگی بهترتیب در سطح:* ،**
**, *: Correlations are statistically significant at p<0.01 and p<0.05, respectively

 ارزش نسبی ویژگیهای مورد ارزیابی توشههای مختلف نژادگانهای گردو نسبت به میانگین كل:6 جدول
Table 6: Relative value of evaluated traits of different clusters in Persian walnut genotypes to the total average
اتتالف میانگین درصد مغز با میانگین
اتتالف میانگین وزن مغز در هر فمدقه با
اتتالف میانگین وزن هر فمدقه با
گروهبمدی نژادگانها
كل
)میانگین كل (گرم
)میانگین كل (گرم
Difference between average kernel
percentage and total average

Difference between average kernel
weight per nut and total average (g)

Difference between average nut
weight and total average (g)

-2.54

0.16

0.94

1.57
2.24
4.82
8.74

-0.38
1.38
-0.21
1.2

Clustering of genotypes
1

توشه

-1.17

Cluster 1
2 توشه

2.17

Cluster 2
3 توشه

-1.47

Cluster 3
4 توشه

0.28

Cluster 4
5 توشه
Cluster 5
6 توشه

-8.77

-1.13

-0.25

میانگین درصد مغز

)میانگین وزن مغز در هر فمدقه (گرم

)میانگین وزن هر فمدقه (گرم

Average of kernel percentage

Average kernel weight per nut (g)

Average weight per nut (g)

48.44

5.62

11.64

Cluster 6

كل نژادگانها
All genotypes
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 نژادگانهای امیدبخش حاصل از ارزیابی سه ساله نژادگانهای برتر گردوی كلكسیون ذتایر زنتیكی است بان و ویژگیهای م م آنها:7 جدول
Table 7: Promising genotypes of Persian walnut selected by three years evaluation of superior Persian walnut genotypes from Estahban genetic resources collection
درصد مغز
میانگین وزن فمدقه
میانگین وزن مغز هر فمدقه
آسانی جدا شدن مغز از پوست میزان محصول
گوشتی بودن مغز
رنگ مغز
تاریخ شكفتن جوانه بر
ممشأ جغرافیایی
شماره نژادگان

Kernel
percentage

Average weight of kernel

Average weight of
nut

55.93

6.91

12.35

57.61
55.65
56.28
52.17
52.73
52.5
51.42
50.23
50.14
49.41
49.06
60.58

6.21
7.07
6.33
5.56
5.45
7.67
5.97
6.75
5.74
6.33
5.93
7.52

10.78
12.7
11.25
10.66
10.34
14.6
11.6
13.43
11.46
12.8
12.08
12.41

Yield

Ease of kernel removal

Kernel plumpness

Kernel color

Date of bud break

Geographical origin

Genotype No.

زیاد

آسان

گوشتی

تیلی روشن

High

Easy

Plump

Extra light

اوایل فروردین

بوانات

15

Late March

Bavanat

زیاد

آسان

متوسب

روشن

اواتر اسفمد

است بان

High

Easy

Moderate

Light

Mid-March

Estahban

زیاد

آسان

گوشتی

روشن

اواتر اسفمد

كازرون

High

Easy

Plump

Light

Mid-March

Kazeroun

زیاد

آسان

متوسب

تیلی روشن

High

Easy

Moderate

Extra light

زیاد

آسان

گوشتی

روشن

اواتر اسفمد

است بان

High

Easy

Plump

Light

Mid-March

Estahban

-

است بان

زیاد

متوسب

متوسب

تیلی روشن

اواتر اسفمد

قصردشت

Intermediate

Moderate

Extra light

Mid-March

Ghasrdasht

زیاد

آسان

نازك

ك ربایی روشن

اوایل فروردین

نامعلوم

High

Easy

Thin

Light amber

Late March

Unknown

زیاد

آسان

گوشتی

روشن

High

Easy

Plump

Light

زیاد

تیلی آسان

متوسب

ك ربایی روشن

اوایل فروردین

ممسمی

High

Very easy

Moderate

Light amber

Late March

Mamasani

است بان

زیاد

متوسب

متوسب

تیلی روشن

اواتر اسفمد

است بان

Intermediate

Moderate

Extra light

Mid-March

Estahban

زیاد

آسان

متوسب

روشن

اوایل فروردین

سپیدان

High

Easy

Moderate

Light

Late March

Sepidan

زیاد

آسان

گوشتی

روشن

High

Easy

Plump

Light

7
34
23
107

است بان

49
5
29
108

Estahban

زیاد

متوسب

متوسب

روشن

اواتر اسفمد

وارداتی

High

Intermediate

Moderate

Light

Mid-March

Vina cv
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109

Estahban

High

-

42

Estahban

High

-

8
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53 = درصد مغز،23 نژادگان

56 = درصد مغز،15 نژادگان

Genotype 23, kernel percentage = 53

Genotype 15, kernel percentage = 56

56 = درصد مغز،109 نژادگان

53 = درصد مغز،34 نژادگان

Genotype 109, kernel percentage = 56

Genotype 34, kernel percentage = 53

 تصویر فمدقهی نژادگانهای امیدبخش گردو در استان فارس:2 شكل
Fig. 2: Nut image of promising genotypes of Persian walnut in Fars province
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سعادت و همکاران :ارزیابی ویژگیهای فندقه در نژادگانهای برتر گردوی...

مغز هر فمدقه از عوامل تأثیرگذار مثبت بر درصد مغز هستمد
برعكس ضخامت پوسته دوبی و ضخامت تیغههای میانی لپهها
از عوامل تأثیرگذار ممفی بر درصد مغز هستمد و باید در
گزیمش نژادگانهای برتر گردو مدنهر قرار گیرد همانطوركه
قبالً اشاره شد ضخامت پوسته دوبی در برداشت مكانیكی بسیار
اهمیت دارد و باید در حدی باشد كه در زمان برداشت نشكمد و
از طرفی استحكام آنقدر زیاد نباشد كه برای شكستن فمدقه و
جدا كردن مغز از پوسته دوبی مشكل ایجاد كمد (جرماین،
 ،1997مك گراناهان و لزلی)1990 ،
با گروهبمدی نژادگانهای موردارزیابی براساس ویژگیهای
وزن هر فمدق ه ،وزن مغز هر فمدقه و درصد مغز هر نژادگان،
نژادگانها در  6توشه قرار گرفتمد نژادگانهای توشه  1شامل
نژادگانهای شماره ،84 ،82 ،80 ،76 ،75 ،74 ،70 ،67 ،65
 101 ،96 ،95 ،91 ،89 ،86و  106از نهر ویژگی درصد مغز
نسبت به میانگین كل نژادگانها ممفی و این گروه از جمبه
تولید فمدقه نامطلوب و باید حذف شوند ،هردمد از نهر وزن هر
فمدقه نسبت به میانگین كل نژادگانها برتری دارند (جدول )6
نژادگانهای توشه  2شامل نژادگانهای شماره ،24 ،9 ،5 ،2
،85 ،83 ،79 ،72 ،71 ،69 ،68 ،61 ،56 ،51 ،44 ،37 ،27
 107 ،104 ،102 ،98 ،92 ،87و  108از نهر ویژگی درصد
مغز نسبت به میانگین كل نژادگانها مثبت ولی از نهر وزن هر
فمدقه و وزن مغز در فمدقه نسبت به میانگین كل نژادگانها
ممفی هستمد؛ بمابراین از نهر تولید تجاری بهدلیل عملكرد كم
مورد تأیید نیستمد در نژادگانهای توشه  3نژادگانهایی وجود
دارند كه وزن فمدقه و وزن مغز هر فمدقه آنها زیاد ،اما در
مقایسه با توشه  5و  4درصد مغز كمتری دارند ،اما با توجه به
سمگینتر بودن وزن فمدقه عملكرد آنها زیاد تواهد بود
نژادگانهای توشه  4شامل نژادگانهای ،34 ،30 ،14 ،8 ،7
 103 ،100 ،78 ،63 ،62 ،60 ،57 ،54 ،53 ،36 ،35و  110از
نهر درصد مغز تفاوت زیادی با میانگین كل نژادگانها دارند ،اما
از نهر میانگین وزن هر فمدقه و وزن مغز هر فمدقه نسبت به
میانگین كل ممفی است نژادگانهای توشه  5شامل
نژادگانهای شماره  93 ،73 ،55 ،42 ،39 ،26 ،20 ،15و 109
از نهر ویژگیهای میانگین وزن هر فمدقه ،وزن مغز هر فمدقه و
درصد مغز در مقایسه با میانگین كل نژادگانها بیشتر و در
رتبه اول قرار دارند؛ بمابراین باتوجه به سایر ویژگیهای مطلوب
تجاری میتوان برای تولید انبوه از این نژادگانها استفاده كرد
نژادگانهای توشه  6شامل نژادگانهای ،47 ،38 ،32 ،22 ،17
 97 ،94 ،90 ،88 ،81 ،77 ،64 ،59 ،48و  99از نهر تمام
ویژگیها نسبت به میانگین كل نژادگانها ممفی و در رتبه آتر

ناحیه محل اتصال گردو به دمگل در  34درصد از نژادگانها،
باز یا دارای پوشش بسیار نازك و نازك بود (جادول  ،)3اماا 65
درصد بقیه نژادگانها محل اتصال گردو به دمگال بادون ممفاذ
بود در گزیمش نژادگانهای امیدبخش به این ویژگی باید توجه
شود پژوهشگران گردو بر لزوم بسته بودن محل اتصال فمدقاه
بااه دمگاال تأكیااد دارنااد (مااك گراناهااان و لزلاای)1990 ،
نژادگانهای متعددی وجود داشتمد كه از نهر اندازه ،درصد مغز
و سایر ویژگیها در حد مطلوب بودند اما به دلیل بساته نباودن
محل اتصال فمدقه به دمگل حذف گردیدند
آنالیز همبستگی بین ویژگیهای اندازهگیری شده فمدقهی
نژادگانهای ارزیابی شده نشان داد كه همبستگی بین درصد
مغز و وزن متوسب ،طول متوسب ،قطر متوسب و پ مای متوسب
هر فمدقه معمیدار نبود بهعالوه ،ضریب همبستگی درصد مغز
با طول و وزن متوسب هر فمدقه ممفی بود وزن متوسب مغز هر
فمدقه همبستگی مثبت و معمیداری با طول ،قطر ،پ ما و وزن
متوسب هر فمدقه نشان داد ضریب همبستگی قطر متوسب هر
فمدقه با پ ما و طول هر فمدقه مثبت و معمیدار بود (جدول )4
ضریب همبستگی بین درصد مغز و وزن مغز در هر فمدقه
مثبت و معمیدار بود (جدول  )4كه با یافتههای ساریخانی
ترمی و همكاران ( )1391مطابقت دارد ضریب همبستگی بین
درصد مغز و وزن فمدقه با پوسته دوبی ممفی و معمیدار نبود
این امر لزوم توجه توأم به وزن مغز در هر فمدقه و درصد مغز را
درگزیمش نژادگانها بیان میكمد همبستگی ممفی بین درصد
مغز و وزن فمدقه با پوسته دوبی را به ضخامت پوسته دوبی و
ضخامت تیغه میانی لپهها میتوان نسبت داد؛ زیرا همبستگی
بین ضخامت پوسته دوبی و ضخامت تیغه میانی لپهها با درصد
مغز نیز ممفی و معمیدار بود (جدول  )4همبستگی ممفی و
معمیدار بین درصد مغز و وزن فمدقه و همدمین درصد مغز و
ضخامت پوسته دوبی توسب سعادت و زندی ( )1380و
اسكمدری و همكاران ( )2006نیز گزارش شده كه یافتههای این
پژوهش را تأیید میكمد همبستگی ممفی بین وزن پوسته
دوبی و درصد مغز توسب موسوی و همكاران ( )1394نیز
گزارش شده است
ضریب همبستگی بین درصد مغز ،پر بودن مغز و گوشتی
بودن مغز مثبت و معمیدار بود همبستگی بین گوشتی بودن
مغز و پر بودن مغز نیز مثبت و معمیدار بود عالوهبر این
همبستگی بین ضخامت تیغهمیانی لپهها و ضخامت پوسته
دوبی نیز مثبت و معمیدار بود (جدول  )5باتوجه به ضریب
همبستگی ویژگیهای فمدقه در گردو میتوان نتیجهگیری نمود
كه ویژگی های پربودن مغز ،گوشتی بودن مغز و وزن متوسب
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قرار دارند و در گروه نژادگانهای حذفی این پژوهش از جمبه
تولید فمدقه قرار گرفتمد نژادگانهایی كه دارای ویژگیهای
مطلوب تجاری هستمد و برای تولید تجاری قابل توصیه هستمد
در جدول  7ارائه شده است و تصویر فمدقه تعدادی از
نژادگانها در شكل  2نشان داده شده است

تشکر و قدردانی
اعتبار الزم برای اجرای این پروژه از محل اعتبارهای كارگروه
پژوهش آمار و فماوری اطالعات استان فارس ،گروه كارشماسی
كشاورزی و ممابع طبیعی تأمین گردید ،این همكاری ارزشممد
شایسته تشكر و سپاسگزاری است
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سعادت ،ی ع و زندی ،پ  1380شماسایی و ارزیابی درتتان برتر گردو در استان فارس مجله پژوهش و سازندگی14-18 :52 ،
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Evaluation of Nut traits in Superior Persian Walnut (Juglans regia) Genotypes of
Estahban Genetic Resources Collection
Saadat1*, Y. A., Zandi2, P., Abbasi3, A., Sayah4, L. and Nemati5, A.
Abstract
This research was carried out to evaluate the traits of 110 superior Persian walnut genotypes in Estahban Genetic
Resources Collection. Nut morphology, shell thickness, nut weight, kernel weight, kernel percentage, kernel color,
kernel plumpness, kernel fill and ease of removal of kernel were evaluated. Great variability was observed among
genotypes for evaluated traits of nuts. Results showed that in shell weight and kernel weight per nut varied between 7.417.9 and 3.7-8.2 g respectively. Kernel percentage varied between 35.6-60.6 and roundness index of nuts among
evaluated genotypes varied between 0.73 -1.08. Kernel and shell color of 68.2 and 56.4 percent of genotypes was light
respectively. Removal of kernel in 56.4 percent of genotypes was easy, kernel fill in 50.9 percent was well, and kernel
plumpness in 70 percent of genotypes was moderate. Average kernel weight per nut showed a positive and significant
correlation with average in shell weight and length, diameter and depth of nuts. Correlation coefficient of kernel
percentage, kernel fill and kernel plumpness was positive and significant. Based on the results of evaluated traits,
genotypes number 5, 7, 8, 15, 23, 29, 34, 42, 49, 107, 108 and 109 are introduced as promising genotypes for nut
production.
Keywords: Kernel weight, Kernel percentage, Roundness index, Shell thickness
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