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  ، ييآقااحمد ،يقوچ(کلهران يپسته ا يار در چهار رقم تجاريرابطه اونس و ع يبررس

  )يو اکبر ياوحد

 

  ، ٣ي، اعظم طاهر۱ي، احمد شاکر اردکان٢يابطح د محموديس، *۱نسب ي، حجت هاشم١اله جوانشاهامان

  ٥پوريو اكرم اكبر ۴رنجبر يلياسماع ي، عل٤يآباددولت يعي، عباس رف۳ينجمه صابر

  ۱۵/۰۸/۱۳۹۸: رشيخ پذيتار         ۲۲/۰۶/۱۳۹۸خ ارسال: يتار

  دهيچک

گر و با يکديبا  )ي(نسبت مغز به پوست استخوان ارين اونس و عيب يرابطه آمار يبررسپژوهش حاضر هدف از 

د نظر يتواند در تجديج آن ميکه نتا باشديپسته کشور م يارقام تجاردر وه يمغز و م يفيو ک يکم يهار شاخصيسا

، يي، احمدآقاياکبر يتجارن منظور چهار رقم يبه هم .دشنهاد داده شويپ  UNECEكدكس و ين الملليب ياستانداردها

ن يدهند در پنج اونس متداول انتخاب و رابطه بيل مير کشت پسته کشور را تشکيکه عمده سطح ز يو اوحد يقوچکله

ن پژوهش نشان داد يج حاصل از ايد. نتاين گردييتع يمختلف آمار يهاوه با کمک روشيمغز و م يتجار يهاشاخص

 يداريز کاهش معنيوه و مغز نيم يمرتبط با مورفولوژ يفيو ک يکم يهاشاخص وه در اونسيش تعداد ميکه با افزا

عرض  يعنيگر ياز دو شاخص د r)= -۴۳۳/۰(وه و مغز، شاخص طول ين صفات مرتبط با ابعاد مينشان دادند. در ب

)۱۹/۰- =(r  و ضخامت)۰۰۳/۰- =(r ياستخوان و ضخامت پوست يبا اونس نشان داد. درجه خندان يباالتر يهمبستگ 

ن يشتر بيرات بيياز دامنه تغ يرات را به خود اختصاص دادند که حاکييب تغين ضريشده باالتر يابيارز يدر ارقام تجار

وه يمرتبط با مغز کمتر از م يهان مطالعه شاخصيدو صفت مذکور است. در ا يک اونس واحد برايمختلف در  يهاوهيم

 يک شاخص تجاريتر مغز که يزان هکتوليبا آن نشان دادند. م يترنييپا يهمبستگرفتند و يپذ تأثيراز نوسانات اونس 
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ا يدار و يمختلف تفاوت معن يهاوه در اونسيتر ميباشد برخالف هکتوليت و سالمت مغز ميفين کييارزشمند جهت تع

ش اونس و به يران با افزايا يتجارت مغز ارقام يفيجاد تفاوت قابل توجه در کيانگر عدم ايرا نشان نداد که ب يروند خاص

 يداريوه قرار گرفته و اختالف معنياونس م تأثيرتحت  يار مغز در هر چهار رقم تجاريع اشد.بيوه ميم يزيدنبال آن ر

 يب مربوط به ارقام اوحديار مغز به ترتين درصد عيشترين پژوهش بيدرصد نشان داد. در ا ۱در سطح احتمال 

ن يترنييپا ين و اکبريباالتر ين اوحدي) بود. بنابرا۳۰/۵۳( ي) و اکبر۹۲/۵۳( يقوچ)، کله۳۵/۵۶( يي)، احمدآقا۳۹/۵۷(

ضخامت پوست  تأثيرشتر تحت يار در ارقام گرد بياز آن بود که ع يها حاکافتهيدرصد مغز را به خود اختصاص داد. 

نشان داد که  يرسون به خوبيپ يب همبستگيضراج حاصل از يباشد. نتايده متاثر از مغز ميو در ارقام کش ياستخوان

ار پسته هم زمان يش عيانگر افزايکشور وجود داشت که ب يدر ارقام تجار r)= - ۴۳۹/۰(ار ين اونس و عيب يمنف يارتباط

  وه است.يش اندازه ميبا افزا

  ران يا يار، ارقام تجاريپسته، اونس، ع :يديکلکلمات

  

  مقدمه

ش صادرات يکشور سبب افزا يضمن ارزش افزوده باال و بهبود وضع اقتصاد ير نفتيدات غيش توليتوسعه و افزا

 يه بر اقتصاد نفتيکه به واسطه تک يو جهان يامنطقه يو اقتصاد ياسيکشور از تحوالت س يريپذتأثيرب يشده و ضر

از ارکان اقتصاد  يکيعنوان به يعيو منابع طب ين امر ضرورت توجه به نقش کشاورزيا .دهنديد را کاهش ميآيبوجود م

ت يتر و اهمرا برجسته ياقتصاد مقاومت يکل يهااستيتوسعه صادرات و تحقق س يجاد بستر مناسب برايکشور در ا

ش يکشور را ب ين محصول کشاورزيو ارزآورتر يرنفتياز منابع مهم صادرات غ يکيبه عنوان  (.Pistacia vera L) پسته

 يکه هرساله ارزآور ران استيا يبخش کشاورز يمحصول صادرات نيترارزش با پسته .)۴و  ۳( سازديش آشکار مياز پ

 دور در يهاسبز از گذشته ين طالي). ا۶و  ۵همراه داشته است (به ير نفتين بخش از صادرات غيا يرا برا يتوجه قابل

 نظر دهد. ازيل ميخ و فرهنگ ما را تشکياز تار يبرخوردار بوده و بخش يت فراوانيباستان از اهم انيرانيا يزندگ

 بخش در شفت يهاوهيم ريسا با پسته تفاوت. شوديم يبندطبقه شفت يهاوهيم فيرد در پسته وهيم يشناساهيگ

 هسته) هلو و زردآلو( شفت جاتوهيم ريسا كهيحال در رسد،يم يخوراك مصرف به مغز پسته در. است آن يخوراك

گردد شامل مغز يعرضه م يجهان ين آنچه در بازارهايبنابرا .باشديم وهيم يخوراك بخش يگوشت برانيم و دارند سخت

از  يکيف و يار پسته تعريبه عنوان ع يپوست استخوان به مغز ن نسبتيباشد که ايبر) پسته م(درون يو پوست استخوان

  ).۳گردد (يآن محسوب م يمهم تجار يهاشاخص
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 يمت پسته نشان داد که به طور کليق (Hedonic function) کيتابع هدان ي) با بررس۲( يعزت آباد يعبداله

مانند درصد  يريگقابل اندازه يهاتيفيم نمود. گروه اول شامل کيمختلف پسته را به دو گروه تقس يهاتيفيتوان کيم

نبوده و با  يريگن که قابل اندازهيت و درصد توچيمانند رو ييهاتيفيار مغز و گروه دوم شامل کي، انس و عيخندان

ار مغز بر خالف يو ع ياونس، خندان يارهايمع يريگن اظهار داشت که اندازهيهمچن يشوند. ويچشم برآورد م

ت يار رويد که سه معين مطالعه مشخص گرديباشد. در اينه مين آسان و کم هزيزان افالتوکسيمانند م يفيک يارهايمع

کشاورزان و تجار در  يهاتين اولويتراست از مهم يبستزان دهانيانگر مين که بيدرصد توچ، اونس و يشکل ظاهر

کشاورزان در خصوص مشکالت موجود در بازار پسته توسط  يهادگاهيد ين بررسيباشند. همچنيت پسته ميفين کييتع

 ياغوا يهااز راه يکيمختلف پسته  يهاتيفيف مناسب از کي) نشان داد که عدم تعر۷و همکاران ( يعزت آباد يعبداله

ن سو يم، امکان چنيف کنيت را بهتر تعريفيمت و کين قيباشد. حال هرچه بتوان رابطه بيد کنندگان توسط تجار ميتول

 يرقم پسته تجار ۱۲ يدهو گل يدهوهيات ميخصوص ي) در پژوهش۱و همکاران ( يشود. شرافتيکمتر م يهااستفاده

ن و ارقام يباالتر يدارا يو اکبر يقوچ، کلهيج بدست آمده نشان داد که ارقام دانشمنديقرار دادند. نتا يابيرا مورد ارز

اونس باالتر از درصد مغز  ين مطالعه ارقام داراين اونس بودند. در ايکمتر يد دارايسف يو بادام يگرمه، قرمز، اوحد

ب يبه ترت يو عباسعل يبرخوردار بودند و دو رقم اوحد يمغز باالترتر از درصد نيياونس پا يتر و ارقام دارانييار) پاي(ع

ار پسته برقرار بود. يزان اونس و عين ميب ين مطالعه رابطه منفين در اين درصد مغز را داشتند. بنابرايترنيين و پايباالتر

 چــروك، زودرس، يفنـــدق زودرس، ييرضـــا ،ييرضـــا ممتـاز، ،ياوحد ،ياكبر ،يقوچپسته كله رقم ده يابيارز

خشك  وهيم وزن نيشتريب يدارا ممتاز نشان داد که رقم )۸( نظر توسط بلند زودرس يبــادام و يغفــور يفنــدق

زودرس  ين مطالعه فندقيدر ا ر ارقام بودند.يار نسبت به ساين عيباالتر يدارا يو اوحـد يقوچن ارقام کلهيهمچن. بود

  را داشت. يو خندان ين درصد پوکيمغز و باالتروه و ين اندازه ميترکوچک

 يالمللنيب يبازارها در باشد کهيم يتجار يهاشاخص از يكي پسته اريد، عين ذکر گرديش از ايهمانطور که پ

 يبند ميتقس اساس بر رانيا يمل استاندارد در اريع برخوردار است. ييباال تياهم ران ازيا ياستاندارد مل نيهمچن و

 يسع قيتحق نيا در. اندنشده گرفته نظر در خاص بصورت ارقام و است شده محاسبه دهيكش و گرد گروه دو به پسته

پسته کشور  يتجار رقم چهار وه دريک ميات مورفولوژير خصوصيار و سايع با اونس نيب يآمار رابطه ده است تايگرد

 ياستانداردها نظر ديتجد در توانديم قيتحق نيا جينتا. شود محاسبه ياكبر و ياوحد ،يياحمدآقا ،يقوچشامل كله

  . شود داده شنهاديپ )United Nations Economic Commission for Europe( UNECE و )Codex( كدكس يالمللنيب
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  هامواد و روش

 يو بررس متفاوت يهااونسدر  رانيپسته ا يتجار ارقام )ياستخوان نسبت مغز به پوست(ار ين عييتعبه منظور 

 ،يياحمدآقا ،يقوچپسته شامل كله يوه و مغز، چهار رقم تجاريم يفيو ک يگر و صفات کميکديار با يارتباط اونس و ع

متفاوت  اند در پنج اونسد پسته کشور را به خود اختصاص دادهير کشت و تولين سطح زيشتريکه ب ياكبر و ياوحد

با پنج تکرار و دو مشاهده در هر تکرار در پژوهشکده پسته کشور مورد  يمار در قالب طرح کامالً تصادفيعنوان تبه

 يفيد که طين گردييتع ياهر رقم به گونه يوه برايو اندازه م يها با توجه به مورفولوژقرار گرفتند. اونس يابيارز

؛ ۳۰و  ۲۸، ۲۶، ۲۴، ۲۲ يهادر اونس يقوچو کله يرد. رقم اکبريز تا درشت را در بر گير يهاوهيمتداول از م

 ياز شرکت بازرگان ۳۶و  ۳۴، ۳۲، ۳۰، ۲۸ يهادر اونس يو اوحد ۳۲و  ۳۰، ۲۸، ۲۶، ۲۴ يهادر اونس يياحمدآقا

  د.يگرد يريگل اندازهيبه شرح ذ يتجار يهاه و شاخصيته يابطح

ک ي( يگرم ۳۵/۲۸نمونه ک يده و سپس يگرد يبندو دسته يکسان جداسازيباً يبا اندازه تقر يهاوهيابتدا م اونس:

هر  يزان پنج اونس برايش دقت ميد. جهت افزايوه در هر نمونه شمارش گردياونس) از هر دسته انتخاب و تعداد م

  د.يم گرديتقس ۵وه در نمونه به عدد ين و سپس تعداد مينمونه توز

وه يم وزن مغز به وزن کل ميتقسد. سپس با ين گردياز مغز جدا و توز ين هر اونس، پوست استخوانييپس از تع ار:يع

  د.يار محاسبه گرديع

 يريگتال اندازهيجيس ديوه با کمک کوليگر در راس هر ميکدياز  ين فاصله دو پوست استخوانييبا تع :يدرجه خندان

  شد.

تال يجيس ديوه با کمک کوليم يدر محور عرض يان خندانيفاصله شروع تا پا يريگبا اندازه :يت خندانيموقع

  شد. يريگاندازه

  شد. يريگتال اندازهيجيس ديبا کمک کول :يضخامت پوست استخوان

  شد. يريگوه کامل و مغز اندازهيم يتال رويجيس ديبا کمک کول وه و مغز:يطول، عرض و ضخامت م

  د.ين گردييتع يتاليجيحساس د يبا کمک ترازو وه و مغز:يوزن تک م

 يابيارز ت ويفيموثر بر ک و يميساده، قد يارهاياز مع يکيتر (واحد حجم) يوزن هکتول وه و مغز:يتر ميهکتول

گرم) از هر  ۳۴/۲۸واحد (هر واحد معادل  ۵شامل  يهان شاخص ابتدا نمونهيمحاسبه ا ي. برااست يت کشاورزمحصوال
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م يوزن نمونه تقسن و بر ييخته شد و سپس حجم اشغال شده توسط هر نمونه تعين و داخل استوانه مدرج رياونس توز

  باشد.يمحصول م يت و سالمت ظاهريفين شاخص نشان دهنده کيد. باال بودن ايگرد

  

  هاداده يل آماريه و تحليتجز

 يآمار مختلف با کمک روش يهاشده در اونس يريگاندازه يتجار يهان شاخصيپـژوهش اختالف ب نيا در 

 آزمون روشها با ن دادهيانگيسه مين و مقاييتع يه طرح کامالً تصادفيک طرفه بر پايانس يه واريتجز

 به و گريكدي با شده يريگاندازه يهاشاخص نيب ارتباط يبررس منظور بهانجام شد.  )Duncan( ندانک يادامنه چند

با  يد. محاسبات آمارياستفاده گرد رسونيپ روش كمك با صفات نيب يهمبستگ بيضراار ياونس و ع شاخص دو با ژهيو

  انجام شد.  Excel-2007 و SPSS-21 ،SAS-9.1 يافزارهاکمک نرم

  

  ج و بحثينتا

وه يک ميات مورفولوژيو خصوص ارياونس، ع شده شامل يريگاندازه يهاانس شاخصيه واريج حاصل از تجزينتا

ن پژوهش نشان داد که يج بدست آمده در ايآورده شده است. نتا ۱در جدول  يرقم اوحد يدر پنج اونس مختلف برا

ار، درجه و يع وه شامليم يتجار يهاشاخص يمختلف برا يهان اونسيدرصد ب ۱در سطح احتمال  يدارياختالف معن

وه يتر ميوه و مغز و هکتوليوه و مغز، وزن تک مي، طول،عرض و ضخامت مي، ضخامت پوست استخوانيفاصله خندان

ن صفات مورد يدر هر اونس دارد. در بوه يش تعداد ميوه با افزايک مير در صفات مورفولوژييانگر تغيد که بيمشاهده گرد

از دامنه  يرات را به خود اختصاص دادند که حاکييب تغين ضريباالتر يو درجه خندان يضخامت پوست استخوان يابيارز

 يکيتر مغز که يزان هکتوليدو صفت مذکور است. م يک اونس واحد برايمختلف در  يهاوهين ميشتر بيرات بييتغ

را نشان  يداريمختلف تفاوت معن يهاباشد؛ در اونسيت و سالمت مغز ميفين کييارزشمند جهت تع يشاخص تجار

ش تعداد يبا افزا يت مغز رقم اوحديفيجاد تفاوت قابل توجه در کيانگر عدم ايدار بين عدم وجود اختالف معنينداد. ا

مورد  يالمللنيب يش بازارهايجهت افزا يبادالت تجارتواند در مياشد که مبيوه ميم يزيوه در اونس و به دنبال آن ريم

ک يمورفولوژ يهاوه در اونس شاخصيش تعداد مينشان داد که با افزا يها به خوبن دادهيانگيسه ميرد. مقايتوجه قرار گ

افتند يکاهش  يداريطور معنبه يوه، درجه و فاصله خندانيوه شامل طول، عرض، ضخامت و وزن خشک مغز و ميم

تر کاهش نييپا يهارات در اونسييزان تغيد و ميحاصل گرد ۳۰اد شده از اونس ير در صفات يين تغيشتري). ب۲(جدول 

 يار در رقم اوحديوه درصد عيتر شدن اندازه مش تعداد اونس و به دنبال آن کوچکيرا نشان نداد. با افزا يقابل توجه
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  .پسته يرقم تجار ۴شده در پنج اونس مختلف در  يريگانس صفات اندازهيه واريرات حاصل از تجزييتغب ين مربعات و ضريانگي، ميدرجه آزاد -۱جدول 

  يدرجه آزاد  صفت
(D.F.)  

  يياحمدآقا  ياکبر  يقوچکله  ياوحد
ن يانگيم

  مربعات
(M.S.) 

ب يدرصد ضر
  راتييتغ

(C.V.) 

ن يانگيم
  مربعات
(M.S.) 

ب يدرصد ضر
  راتييتغ

(C.V.) 

ن يانگيم
  مربعات
(M.S.) 

ب يدرصد ضر
  راتييتغ

(C.V.) 

ن يانگيم
  مربعات
(M.S.) 

ب يدرصد ضر
  راتييتغ

(C.V.) 
۴  ۵۱۳/۷ (mm)وه يمطول   ** ۴۴/۳  ۵/۳  ** ۶۲۶۹۲۶/۳  ۰۴۶۰/۱۶  ** ۲۳۲۶۹۲/۳  ۵۳۴۲/۶ ** ۷۸۰۶۳۶/۳  

۴ ۲۹۲/۲  (mm) وه يمعرض   ** ۱۹/۴  ۶۹۲/۲  ** ۹۷/۳۴۰۵/۲  ۳۸۲/۳  ** ۷۱۹۷۹۱/۴  ۳۷۳۸/۱  ** ۴۳۳۰۹۴/۲  

۴  **۲۳۵/۴ ۰۹۵۹۱۸/۳  ۲۵۱/۲ (mm) وه يمضخامت   ** ۶۸۰۱۶۹/۲  ۵۳۳/۳  ** ۶۳۶۷۰۶/۳  ۲۰۸۲/۳ ** ۷۴۲۸۶/۴  

۴ ۸۶۶/۲  (mm) يدرجه خندان ** ۸۶۳۳۶/۱۲  ۴۹۳/۱  * ۶۶۵۶۷/۱۰  ۲۳۲/۱  * ۷۵۱۶۹۸/۹  ۴۸۰/۴ ** ۸۵۴۶۰۸/۸  

۴  ۲۱۷/۷ (mm) يفاصله خندان ** ۹۲۰۸۸۲/۶  ۶۱۲/۴  ** ۱۶۲۸۶۱/۵  ۹۲۲/۱۲  ** ۵۱۴۴۳۹/۴  ۹۵۷۰/۳  ** ۶۶۷۲۰۹/۴  

۴ ۰۶/۰ (mm) ياستخوان ضخامت پوست ** ۰۶۲۸۷/۱۴  ۰۳۳/۰  ** ۸۳۰۳۱۵/۷  ۰/۰۰۳۸۸۲ns ۳۷۱۳۶۸/۵  ۰/۰۰۲۰۳ns ۶۲۶۸۵۱/۷  

۴  ۴۵۱/۴ (mm) طول مغز ** ۸۸۴۷۹۲/۳  ۶۳۵/۱  * ۹۸۷۳۶۴/۳  ۰۵۷۸/۱۲  ** ۹۱۵۹۹۷/۲  ۴۱۰۷/۶  ** ۳۱۵۶۱۹/۳  

۴  ۶۵۴/۱ (mm) عرض مغز ** ۰۷۷۵۳۲/۵  ۹۴۹/۰  * ۹۲۰۵۹۶/۴  ۰۲۷۲/۲ ** ۹۹۶۹۹۱/۲  ۹۴۱۴/۱ ** ۲۸۹۹۲۹/۶  

۴ ۰۷/۲ (mm) ضخامت مغز ** ۰۳۳۹۴۲/۷  ۵۵۲/۰ ns ۶۰۳۹۹۱/۶  ۳۰۲۷/۱  ** ۹۶۹۶۵۳/۳  ۷۵۳۳/۱  ** ۹۲۱۰۵۱/۴  

۴ ۰۴۱/۰ (g) وهيموزن  ** ۶۱۱۰۵۹/۰  ۰۹/۰  ** ۸۷۰۰۹۳/۲  ۰۶۱۰/۰  ** ۵۹۰۲۴۷/۷  ۰۶۹۰/۰ ** ۳۵۵۸۶۲/۰  

۴ ۰۱۶/۰  (g) وزن مغز ** ۰۰۹۲۹/۱  ۰۲۷/۰  ** ۹۱۴۶۴۱/۲  ۰۲۰۷/۰  ** ۸۷۳۷۹/۷  ۰۲۴۵/۰  ** ۸۴۸۰۴۳/۰  

۰۴۱/۰ ۴ وهيمتر يهکتول ** ۳۹۳۸۳۵/۱  ۰۵۹/۰  ** ۳۰۴۴۴۳/۲  ۰۲۹۵/۰ ** ۷۷۸۴۶۱/۱  ۰۴۴۰/۰ ** ۸۲۱۷۲۵/۱  

۰/۰۰۶ns ۰۸۰۲۸۷/۳ ۴  تر مغزيهکتول  ۰/۰۱ns ۹۹۰۹۲۱/۲  ۰۴۱۷/۰ * ۸۴۰۸۰۹/۵  ۰۰۸۴۴/۰ * ۶۰۹۵۵۱/۲  

۰۰۵/۲  ۴ (%)اريع ** ۷۱۸۳۱۱/۰  ۸۴/۰ ** ۷۹۹۷۸۴/۰  ۳۷۳۶۳۶/۱ ** ۹۱۸۵۹۲/۰  ۶۶۷۰۸/۱ ** ۸۴۸۹۴/۰  

 داريرمعنيغ ns% و ۵دار در سطح يمعن *% ، ۱دار در سطح يمعن **
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 .يشده در پنج اونس مختلف در رقم اوحد يريگصفات اندازهن يانگيسه ميمقا -۲ جدول

  صفت
  در هر اونس وهيمتعداد 

۲۸  ۳۰ ۳۲  ۳۴  ۳۶  

۰۳۷/۱۸ a ۴۰۳/۱۷ (mm)وه يمطول  a ۲۱۱/۱۶ b ۵۴۹/۱۵ bc ۱۴/۱۵ c 

۴۰۷/۱۱  (mm) وه يمعرض  a ۲۹۵/۱۱ a ۵۶۵/۱۰ b ۰۵۸/۱۰ b ۹۵۲/۹ b 

۹۳۵/۱۳ (mm) وه يمضخامت  a ۹۹۶/۱۲ b ۲۷۲/۱۲ c ۷۷۶/۱۱ c ۷۷۹/۱۱ c 

۳۱۲/۶  (mm) يدرجه خندان a ۵۷۶/۵ a ۶۳/۵ a ۵۰۵/۴ b ۶۲۵/۴ b 

۲۸۵/۱۶ (mm) يفاصله خندان a ۸۷۶/۱۴ b ۲۱۷/۱۴ bc ۵۳۹/۱۳ bc ۲۹۲/۱۳ c 

۹۰۲/۰ (mm) ياستخوان ضخامت پوست c ۷۸۵/۰ bc ۷۵۷/۰ ab ۶۲۸/۰ a ۶۵۷/۰ ab 

۲۶۷/۱۶ (mm) طول مغز a ۶۹۸/۱۵ a ۵۷۱/۱۴ b ۲۶۴/۱۴ b ۱۳۸/۱۴ b 

۲۹۲/۱۰ (mm) عرض مغز a ۵۸۹/۹ b ۹۹۴/۸ bc ۸۷۸/۸ c ۱۶۴/۹ bc 

۶۰۷/۹ (mm) ضخامت مغز a ۸۴۶/۸ ab ۳۹۲/۸ bc ۲۷۸/۸ bc ۹۴/۷ c 

۵۸۳/۰  (g) وهيموزن  a ۵۷۷/۰ b ۵۷۲/۰ c ۵۶۷/۰ d ۵۷۱/۰ e 

۰۱۷/۱  (g) وزن مغز a ۹۴۹/۰ b ۸۸۹/۰ c ۸۳۹/۰ d ۷۸۸/۰ e 

۳۸/۲ وهيمتر يهکتول a ۳۴/۲ a ۲۵۸/۲ b ۱۸/۲ c ۱۸۵/۲ c 

۰۸۴/۲  تر مغزيهکتول a ۰۸۶/۲ a ۰۴۲/۲ a ۰۰۴/۲ a ۰۴۹/۲ a 

۲۹۲/۵۸  (%)اريع a ۷۳۷/۵۷ b ۱۷۹/۵۷ c ۶۵۶/۵۶ c ۰۹۴/۵۷ c 
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ار در ين عينبود. باالتر يداريمعن ۳۶و  ۳۴، ۳۲ يهاار در اونسين روند کاهش عينشان داد. اما ا يداريکاهش معن

ار ين مطالعه متوسط عيد. در ايدرصد) محاسبه گرد ۶۶/۵۶( ۳۴ن آن در اونس يترنييدرصد) و پا ۲۹/۵۸( ۲۸اونس 

  درصد بدست آمد. ۳۹/۵۷ يرقم اوحد يبرا

نشان داد که اختالف  يقوچدر رقم کله ۳۰و  ۲۸، ۲۶، ۲۴، ۲۲ يهاحاصل از اونس يهاانس دادهيه واريتجز

، ضخامت پوست يوه، فاصله خندانيار، طول، عرض و ضخامت ميع صفات يمختلف برا يهان اونسيب يداريمعن

و طول و عرض  يصفات درجه خندان يدرصد و برا ۱وه در سطح احتمال يتر ميوه و مغز و هکتولي، وزن تک مياستخوان

وه در هر يش تعداد مياوه با افزيک مير در صفات مورفولوژييانگر تغيد که بيدرصد مشاهده گرد ۵مغز در سطح احتمال 

و درجه  يز ضخامت پوست استخوانين يقوچ). در رقم کله۱دارد (جدول  يهمانند اوحد يقوچاونس در رقم کله

ن دو صفت مرتبط با مغز شامل ضخامت مغز و يرات را به خود اختصاص دادند. همچنييب تغين ضريباالتر يخندان

جاد تفاوت قابل توجه در يانگر عدم ايرا نشان ندادند که ب يداريمختلف تفاوت معن يهاتر مغز در اونسيزان هکتوليم

  اشد. بيوه ميم يزيوه در اونس و به دنبال آن ريش تعداد ميبا افزا يقوچت مغز رقم کلهيفيک

وه، طول، يضخامت م يهاوه در اونس شاخصيش تعداد ميآورده شده است با افزا ۳همانطور که در جدول 

رات در دو ييافتند. روند تغيکاهش  يداريطور معنبه يقوچدر رقم کله يوه و فاصله خندانيو وزن خشک مغز و م عرض

انگر عدم ارتباط ينکرده که ب يرويپ يخاص ياز الگو يقوچدر رقم کله يو درجه خندان يصفت ضخامت پوست استخوان

وه شامل طول، يک ميرقم است. صفات مرتبط با مورفولوژن يوه در اونس در ايا کاهش تعداد ميش ين صفات با افزايا

 يهااونس قرار گرفت و در گروه تأثيرتحت  يشتر از اوحديب يقوچوه در کلهيم يعرض، ضخامت و فاصله خندان

ار يباشد. ع ينسبت به اوحد يقوچوه رقم کلهياز اندازه بزرگتر م يتواند ناشين امر ميد که ايگرد يبنددسته يشتريب

را نشان نداد که  يمختلف روند خاص يهادر اونس يو درجه خندان يز همانند دو صفت ضخامت پوست استخوانين

ن و ي). باالتر۱باشد (شکل يران ميا ين رقم تجاريوه بر درصد مغز ايم يو درشت يزيقابل توجه ر تأثيرانگر عدم يب

 ۹۲/۵۳ز برابر يدرصد) و متوسط آن ن ۲۷/۵۳( ۲۶درصد) و  ۲۳/۵۴( ۲۲ يهاب در اونسيار به ترتين درصد عيترنييپا

 يقوچشتر از رقم کلهيدرصد ب ۴۷/۳ يار رقم اوحدين پروژه متوسط عيد. در ايمحاسبه گرد يقوچرقم کله يدرصد برا

  د. ين گردييتع

رقم  يهاانس دادهيه واريج حاصل از تجزيمطالعه بود. نتان يشده در ا يابيارز يگر از ارقام تجاريد يکي ياکبر

ار، طول، عرض و يع يهاشاخص يمختلف برا يهان اونسيب يدارينشان داد که اختالف معن يبه روشن ياکبر

تصفا يدرصد و برا ۱وه در سطح احتمال يتر ميوه و مغز و هکتولي، وزن تک ميوه، فاصله خندانيضخامت مغز و م
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 .يقوچکلهشده در پنج اونس مختلف در رقم  يريگصفات اندازهن يانگيسه ميمقا -۳ جدول

  صفت
  در هر اونس وهيمتعداد 

۲۲  ۲۴ ۲۶  ۲۸  ۳۰  

۴۶۵/۱۹ (mm)وه يمطول  a ۷۴۵/۱۸ ab ۲۶۳/۱۸ bc ۳۳۶/۱۷ d ۷۳۹/۱۷ cd 

۰۷۳/۱۳  (mm) وه يمعرض  a ۱۴۸/۱۳ a ۲۶۸/۱۲ b ۶۷۸/۱۱ c ۶۱۸/۱۱ c 

۷۹۳/۱۴ (mm) وه يمضخامت  a ۱۶۳/۱۴ b ۹۹/۱۲ d ۷۶۶/۱۳ b ۵۹/۱۳ c 

۸۲/۶  (mm) يدرجه خندان a ۹۱۹/۵ ab ۴۰۴/۵ b ۴۸۷/۶ a ۳۲۵/۶ a 

۹۳۹/۱۶ (mm) يفاصله خندان a ۷۲۷/۱۶ a ۵۴۲/۱۶ a ۹۶/۱۴ b ۰۴۴/۱۵ b 

۱۰۹/۱ (mm) ياستخوان ضخامت پوست b ۹۱۵/۰ a ۰۱۵/۱ ab ۹۱۴/۰ a ۹۹۳/۰ a 

۸۹۲/۱۶ (mm) طول مغز a ۳۸۷/۱۶ a ۱۵۴/۱۶ ab ۳۱۱/۱۵ b ۱۳۴/۱۶ ab 

۹۶۹/۹ (mm) عرض مغز a ۹۴۶/۹ a ۷۰۳/۹ ab ۲۹۳/۹ bc ۹۶۶/۸ c 

۴۸۹/۱۰ (mm) ضخامت مغز a ۸۳۷/۹ a ۷۷۹/۹ a ۱۹/۱۰ a ۶۹۸/۹ a 

۲۹۲/۱  (g) وهيموزن  a ۱۶۳/۱ b ۰۹۴/۱ c ۰۱۳/۱ d ۹۴۷/۰ e 

۷۰۱/۰  (g) وزن مغز a ۶۳/۰ b ۵۸۳/۰ c ۵۴۴/۰ d ۵۱۳/۰ e 

۵۱۳/۲ وهيم تريهکتول a ۴۷۲/۲ a ۳۲/۲ b ۳۱۴/۲ b ۲۶۶/۲ b 

۱۱۵/۲  تر مغزيهکتول b ۱۸۲/۲ a ۰۸۵/۲ b ۱۲۵/۲ ab ۰۶۵/۲ b 

۲۲۹/۵۴  (%)اريع a ۱۷۷/۵۴ a ۲۷۲/۵۳ b ۷۶۵/۵۳ ab ۱۷۸/۵۴ a 
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ن يدر ا ي). ضخامت پوست استخوان۱د (جدول يدرصد مشاهده گرد ۵تر مغز در سطح احتمال يو هکتول يخندان درجه

نشان نداد. اگرچه  يداريمختلف قرار نگرفت و اختالف معن يهااونس تأثيرتحت  يو اوحد يقوچرقم برخالف کله

تواند در ارتباط با ين ميرا نشان نداد که ا يتوجهدار بود اما روند قابل يدرصد معن ۵تر مغز در سطح احتمال يهکتول

رات را به خود ييب تغين ضريهم باالتر يدر اکبر يباشد. درجه خندان يضخامت پوست استخوان يداريعدم معن

  ن صفت است. يها در اوهين مياز تفاوت باال ب ياختصاص داد که حاک

وه و مغز به استثناء ضخامت پوست يم يفيو ک يصفات کم يها نشان داد که تمامن دادهيانگيسه ميمقا

را دنبال نمودند (جدول  يداريمنظم و معن يوه در اونس روند کاهشيش تعداد ميتر مغز با افزايوه و هکتوليم ياستخوان

 تأثيرانگر يرا نشان داد که ب يمنظم يروند کاهش يمختلف رقم اکبر يهاار در اونسيع يقوچ). برخالف رقم کله۴

ار يدرصد ع يتر دارانييپا يها). اونس۱باشد (شکل يران ميا ين رقم تجاريوه بر درصد مغز ايم يو درشت يزير

ن و يزتر هستند. باالترير يهاوهينسبت به م يدرصد مغز باالتر يدارا يدرشت اکبر يهاوهيم يعنيبودند.  يباالتر

ز برابر يدرصد) و متوسط آن ن ۸۶/۵۲( ۲۸درصد) و  ۷۷/۵۳( ۲۲ يهاب در اونسيبه ترت يار مغز اکبرين عيترنييپا

از  يار اکبريزان کاهش درصد عيتر است. منييپا يقوچو کله يد که از هر دو رقم اوحديدرصد محاسبه گرد ۳۰/۵۳

شتر يب يقوچدرصد) و از کله ۱/ ۶۴کمتر ( ين کاهش نسبت به اوحديبود که ا ۰۶۵/۱ن آن يترنيين اونس به پايباالتر

  درصد) محاسبه شد. ۹۶/۰(

وه و ي، وزن تک ميوه و مغز، فاصله و درجه خندانيار، طول، عرض و ضخامت ميع يها، شاخص۱مطابق جدول 

درصد اختالفات  ۱مختلف قرار گرفته و در سطح احتمال  يهااونس تأثيرتحت  ييوه در رقم احمدآقايتر ميمغز و هکتول

دار يدرصد معن ۵تر مغز در سطح احتمال يز هکتوليشکل ن ين رقم باداميدر ا يرا نشان دادند. همانند اکبر يداريمعن

د دهينشان م يج بدست آمده به خوبيمختلف قرار نگرفت. نتا يهااونس تأثيرتحت  يضخامت پوست استخوان يبود ول

و  يگرد (اوحد ي) برخالف ارقام با شکل ظاهريو اکبر ييشکل (احمدآقا يدر ارقام بادام يکه ضخامت پوست استخوان

از  يده و باداميتر مغز در ارقام کشيرد؛ اما در مقابل هکتوليپذينم يقابل توجه تأثيروه در اونس ي) از تعداد ميقوچکله

ار در ارقام يجه گرفت که عيتوان نتين ميد. بنابرايمشاهده نگرد يريپذتأثيرن ير گشته که در ارقام گرد ايپذتأثيراونس 

در رقم  يباشد. درجه خندانيده متاثر از مغز ميو در ارقام کش يضخامت پوست استخوان تأثيرشتر تحت يگرد ب

ن درجه يداد. بنابرارات را به خود اختصاص ييب تغين ضريشده باالتر يابيارز ير ارقام تجاريهمانند سا يياحمدآقا

ن صفتيا يبر ناکارآمد يليتواند دلين خود ميباشد که ايم يدر هر چهار رقم تجار ين شاخص تجاريرتريمتغ يخندان
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۵١ 

 

  

  

ز مدنظر قرار ين صفت نيمحصول عالوه بر اونس ا يبندو درجه يارقام باشد؛ مگر آنکه در غربالگر يفيک يهايابيدر ارز

  توجه نگردد.  يو عدم خندان يدانرد و تنها به خنيگ

وه و مغز يم يفيو ک يصفات کم يتمام يهمانند اکبر ييها نشان داد که در رقم احمدآقان دادهيانگيسه ميمقا

منظم و  يوه در اونس روند کاهشيش تعداد ميتر مغز با افزايوه و هکتوليم يبه استثناء ضخامت پوست استخوان

را  ينسبتاً منظم يروند کاهش ييمختلف رقم احمدآقا يهاار در اونسير عيي). تغ۵را دنبال نمودند (جدول  يداريمعن

در  يمشابهت داشت. به طور کل يو اکبر يبا اوحد ييار در رقم احمدآقايرات عيين روند تغي، ا۱نشان داد. مطابق شکل 

 .ياکبرشده در پنج اونس مختلف در رقم  يريگصفات اندازه نيانگيسه ميمقا –۴ جدول

  صفت
  در هر اونس  وهيمتعداد 

۲۲  ۲۴ ۲۶  ۲۸  ۳۰  

۵۱۷/۲۲ (mm)وه يمطول  a ۵۲/۲۰ b ۲۷۴/۲۰ b ۸۹۵/۹ 1b ۵۰۱/۱۷ c 

۰۸/۱۲  (mm) وه يمعرض  a ۰۴۹/۱۱ b ۱۸۷/۱۱ b ۶۸۴/۱۰ b ۸۱۳/۹ c 

۰۲/۱۳ (mm) وه يمضخامت  a ۳۵۴/۱۲ b ۴۲۶/۱۱ c ۸۴۱/۱۱ bc ۸۳۳/۱۰ c 

۳۲۷/۶  (mm) يدرجه خندان a ۰۴۳/۶ ab ۶۹۹/۵ abc ۴۳۹/۵ bc ۰۶۱/۵ c 

۷۹۵/۲۰ (mm) يفاصله خندان a ۶۹۳/۱۸ b ۷۴۶/۱۸ b ۳۰۶/۱۸ b ۲۷۴/۱۶ c 

۹۶۳/۰ (mm) ياستخوان ضخامت پوست a ۹۰۴/۰ a ۸۹۴/۰ a ۹۱۱/۰ a ۹۳۶/۰ a 

۸۸۲/۱۹ (mm) طول مغز a ۱۷۷/۱۸ b ۰۳۷/۱۸ b ۸۷۱/۱۷ b ۵۲۹/۱۵ c 

۵۴۳/۹ (mm) عرض مغز a ۸۵۵/۸ b ۲۲/۸ cd ۴۰۴/۸ c ۹۰۳/۷ d 

۴۵۴/۹ (mm) ضخامت مغز a ۰۶/۹ ab ۰۵۳/۹ ab ۸۲۳/۸ b ۰۷۵/۸ c 

۲۱۲/۱  (g) وهيموزن  a ۱۸۵/۱ ab ۰۹۴/۱ bc ۰۱۷/۱ cd ۹۵۱/۰ d 

۶۵۲/۰  (g) وزن مغز a ۶۳۷/۰ ab ۵۸۴/۰ bc ۵۳۶/۰ cd ۵۰۱/۰ d 

۲۸۵/۲ وهيمتر يهکتول a ۲۲۱/۲ b ۱۵۸/۲ c ۱۲۱/۲ cd ۰۹۷/۲ d 

۱۱۲/۲  تر مغزيهکتول a ۰۷۹/۲ a ۰۹۳/۲ a ۸۹۱/۱ b ۹۹۶/۱ ab 

۷۷۴/۵۳  (%)اريع a ۷۵۷/۵۳ a ۳۹/۵۳ a ۷۴۲/۵۲ b ۸۵۷/۵۲ b 

 يدرصد برمبنا ۵دار در سطح احتمال يهر صفت نشان دهنده عدم وجود اختالف معن ين دو اونس برايمشترک بن يک حروف التيوجود 

 باشد.يدانکن م ياآزمون چند دامنه
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۵٢ 

 

 يهاوهينسبت به م يدرصد مغز باالتر يشوند دارايبزرگتر را شامل م يهاوهيتر که منييپا يهااونس يرقم تجار ۴هر 

  زتر بودند.ير

اونس باالتر  يداراارقام  ندنشان داد که) ۱و همکاران ( يشرافتحاصل از پژوهش  يهاافتهيج بدست آمده با ينتا

ن يدر اهم راستا بود.  برخوردار بودند يتر از درصد مغز باالترنيياونس پا يتر و ارقام دارانييار) پاياز درصد مغز (ع

ارقام ن پژوهش نشان داد که يج بدست آمده در اينتا .ار پسته برقرار بوديزان اونس و عين ميب يمطالعه رابطه منف

  .ن اونس بودنديکمتر يد دارايسف يو بادام ين و ارقام گرمه، قرمز، اوحديباالتر يدارا يو اکبر يقوچ، کلهيدانشمند

درصد)  ۴۷/۵۵( ۳۰درصد) و  ۹۴/۵۶( ۲۴ يهاب در اونسيبه ترت ييار احمدآقاين درصد عيترنييو پا نيباالتر

ب مربوط به ارقام يار مغز به ترتين درصد عيشترين پژوهش بيد. در ايدرصد محاسبه گرد ۳۵/۵۶ز برابر يو متوسط آن ن

ار مغز را به خود ين عيترنييپا ين و اکبريباالتر ين اوحدي). بنابرا۱بود (شکل  يو اکبر يقوچ، کلهيي، احمدآقاياوحد

 يو اوحـد يقوچبا مطالعه ارقام مختلف پسته کشور نشان داد که ارقام کله )۸( نظر ن راستا بلندياختصاص داد. در هم

 ياوحد نشان داد که رقم يز به خوبي) ن۱و همکاران ( يمطالعه شرافت ر ارقام بودند.يار نسبت به ساين عيباالتر يدارا

  اند.پسته کشور به خود اختصاص داده ين ارقام تجاريار را در بين عيترنييپا ين و عباسعليباالتر

  

  يابيمورد ارز يهان شاخصيب يهمبستگ

 ين با صفات کميگر و همچنيدکيار با ياونس و ع يهان شاخصيرسون بيپ يج حاصل از همبستگينتا ۶جدول 

را نشان  ييو احمدآقا ي، اکبريقوچ، کلهياوحد ياونس مختلف در چهار رقم تجار ۵مرتبط با عملکرد در  يفيو ک

در چهار رقم  يداريرمعنيو غ r)= -۴۳۹/۰( يمنف يار همبستگين اونس و عيب يج نشان داد که به طور کليدهد. نتايم

در  ين روند به طور کليابد اما اييز کاهش ميوه نيبه موه نسبت مغز ين با کاهش اندازه ميوجود داشت. بنابرا يتجار

ر صفات مرتبط با مغز و يکند. شاخص اونس با ساينم يرويکنواخت پي يخط يک الگويها منظم نبوده و از همه اونس

وه يانگر آن است که با کاهش اندازه مين موضوع بينشان داد. ا يداريو معن يمنف يوه به استثناء عرض مغز همبستگيم

ن صفات نشان يابند. در بييکاهش م ينيبشيو قابل پ يز به صورت خطيوه و مغز نيمرتبط با م يفيو ک يصفات کم

با اونس  يعرض و ضخامت ارتباط باالتر يعنيگر يوه و مغز از دو شاخص ديوه و مغز شاخص طول ميدهنده ابعاد م

 r)=-۹۸۹/۰(دار با اونس ين ارتباط معنيوه باالتريوزن م از آن بود که اگرچه يحاک يب همبستگيل ضراينشان داد. تحل

 r)= -۵۱۹/۰(دار ين ارتباطات معنيترنيياز پا يکي r)= - ۵۰۸/۰(تر مغز يو هکتول r)= -۵۱۹/۰(را نشان داد اما وزن مغز 

وه برخوردار يبه م ت مغز نسبتيفيبه وزن و ک يترنييپا ين اونس از وابستگيوه در اونس داشتند. بنابرايرا با تعداد م
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 .يياحمدآقاشده در پنج اونس مختلف در رقم  يريگصفات اندازهن يانگيسه ميمقا -۵ جدول

  صفت
  در هر اونس وهيمتعداد 

۲۴ ۲۶  ۲۸  ۳۰  ۳۲  

۱۴۲/۲۰ (mm)وه يمطول  a ۳۳۶/۱۹ a ۷۴۴/۱۹ a ۱۴۶/۱۸ b ۴۰۷/۱۷ b 

۹۴۵/۱۱  (mm) وه يمعرض  a ۸۷۱/۱۱ a ۱۸۹/۱۱ b ۸۳۹/۱۰ b ۹۱۸/۱۰ b 

۹۰۱/۱۲ (mm) وه يمضخامت  a ۵۷۲/۱۲ a ۷۴/۱ b ۳۹۸/۱۱ b ۹۸۵/۱۰ b 

۷۱۸/۶  (mm) يدرجه خندان a ۴۳۹/۶ a ۲۶۲/۶ a ۹۳۲/۴ b ۶۳۱/۴ b 

۲۴۱/۱۸ (mm) يفاصله خندان a ۷۸۱/۱۷ ab ۳۵۷/۱۷ ab ۹۰۵/۱۶ c ۹۱۹/۱۵ c 

۸۳۷/۰ (mm) ياستخوان ضخامت پوست a ۸۲۲/۰ a ۸۰۹/۰ a ۸۴۲/۰ a ۷۹۳/۰ a 

۹۸۸/۱۷ (mm) طول مغز a ۶۳۶/۱۷ a ۶۲۳/۱۷ a ۰۱۳/۱۶ b ۴۵/۱۵ b 

۸۵۹/۹ (mm) عرض مغز a ۶۶۹/۹ a ۱۶۶/۹ ab ۷۲۵/۸ b ۳۷۵/۸ b 

۷۲/۹ (mm) ضخامت مغز a ۹۱۳/۹ a ۶۷۴/۸ b ۷۵۸/۸ b ۸۰۶/۸ b 

۱۸۸/۱  (g) وهيموزن  a ۰۹۴/۱ b ۰۱۲/۱ c ۹۵/۰ d ۸۹/۰ e 

۶۷۶/۰  (g) وزن مغز a ۶۲/۰ b ۵۶۸/۰ c ۵۲۷/۰ d ۵۰۴/۰ e 

۲۹۴/۲ وهيمتر يهکتول a ۱۹۳/۲ b ۱۶۶/۲ b ۰۵/۲ c ۰۹۸/۲ c 

۰۷/۲  تر مغزيهکتول a ۰۶/۲ a ۲ab ۰۱۲/۲ ab ۹۷۳/۱ b 

۹۴۲/۵۶  (%)اريع a ۶۳۸/۵۶ ab ۰۹۹/۵۶ b ۴۶۶/۵۵ c ۵۸۶/۵۶ ab 

آزمون  يدرصد برمبنا ۵دار در سطح احتمال يهر صفت نشان دهنده عدم وجود اختالف معن ين دو اونس براين مشترک بيک حروف التيوجود 

 باشد.يدانکن م ياچند دامنه
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۵۴ 

 

 
  .ييو احمدآقا ي، اکبريقوچ، کلهياوحد يک اونس چهار رقم تجاريوه در يار در تعداد ميرات عيي. روند تغ۱ شکل
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  .مختلف يهاپسته در اونس يدر ارقام تجار يابين صفات مورد ارزيب ي. همبستگ۶جدول 

 وهيعرض م وهيمطول   صفت
ضخامت 

 وهيم

درجه 

 يخندان
 يفاصله خندان

ضخامت 

 پوست
 عرض مغز طول مغز

ضخامت 

 مغز
  وزن مغز وهيموزن 

تر يهکتول

 وهيم

تر يهکتول

 مغز
 ار يع

۵۱۱/۰ وهيمعرض  *              

۱۷۲/۰ وهيمضخامت   ۸۰۳/۰ **             

۶۰۰/۰ يدرجه خندان ** ۷۰۶/۰ ** ۷۱۶/۰ **            

۹۷۵/۰ يفاصله خندان ** ۴۰۲/۰  ۰۲۳/۰  ۴۶۵/۰ *           

۵۶۳/۰ ضخامت پوست ** ۶۵۵/۰ ** ۵۳۶/۰ * ۵۸۲/۰ ** ۵۰۶/۰ *          

۹۸۸/۰ طول مغز ** ۴۴۹/۰ * ۱۳۴/۰  ۵۹۰/۰ ** ۹۶۵/۰ ** ۴۸۵/۰ *         

۱۳۹/۰ عرض مغز  ۷۰۹/۰ ** ۸۲۵/۰ ** ۵۹۰/۰ ** ۰۳۴/۰  ۲۰۳/۰  ۱۳۴/۰         

۴۵۰/۰ ضخامت مغز * ۹۰۲/۰ ** ۸۲۱/۰ ** ۷۸۵/۰ ** ۳۴۷/۰  ۶۹۵/۰ ** ۴۰۳/۰  ۶۵۱/۰ **       

۸۳۲/۰ وهيوزن م ** ۷۹۴/۰ ** ۵۵۰/۰ * ۷۴۳/۰ ** ۷۷۰/۰ ** ۷۱۷/۰ ** ۷۷۸/۰ ** ۴۵۳/۰ * ۷۳۶/۰ **      

۷۸۶/۰ وزن مغز ** ۸۰۵/۰ ** ۵۹۰/۰ ** ۷۸۳/۰ ** ۷۱۷/۰ ** ۶۰۰/۰ ** ۷۴۴/۰ ** ۵۸۹/۰ ** ۷۴۲/۰ ** ۹۷۰/۰ **     

۱۱۹/۰ وهيمتر يهکتول  ۷۷۶/۰ ** ۹۳۷/۰ .** ۶۰۷/۰ ** ۰۲۲/۰ -  ۴۵۴/۰ * ۰۶۶/۰  ۸۱۹/۰ ** ۶۹۵/۰ ** ۵۴۶/۰ * ۵۹۷/۰ **    

۱۷۶/۰ تر مغزيهکتول  ۶۹۵/۰ ** ۷۲۵/۰ ** ۵۲۶/۰ * ۰۸۲/۰  ۳۴۸/۰  ۱۲۷/۰  ۶۴۳/۰ ** ۶۱۸/۰ ** ۵۱۹/۰ * ۵۴۵/۰ * ۷۷۲/۰ **   

- ۴۳۳/۰ ار يع  ۱۹/۰ -  ۰۰۳/۰ -  ۰۹۶/۰ -  ۴۴۴/۰ -  **۶۶۵/۰ -  ۳۷۴/۰ -  ۳۸۴/۰ -  ۲۱۳/۰ -  ۴۱۳/۰ -  ۱۸/۰ -  ۰۵۱/۰ -  ۰۳۵/۰ -   

- ۴۳۲/۰ **۰/۸۱۷-  **۰/۷۳۵-  **۰/۸۱۱-  **۰/۷۵۵-  *۰/۵۳۲-  **۰/۷۹۳-  **۰/۸۷۰-   اونس   -۰/۷۳۸**  -۰/۹۸۹**  -۰/۵۱۹**  -۰/۵۱۲*  -۰/۵۰۸* ۴۳۹/۰ -  

 % ۵در سطح  يداريمعن*% و  ۱در سطح  يداريمعن**



  آقايي، اوحدي و اکبري)قوچي، احمدبررسي رابطه اونس و عيار در چهار رقم تجاري پسته ايران (کله

  

۵۶ 

 

ار تنها با يباشد. برخالف اونس، شاخص عيار مغز ميرابطه اونس با درصد ع يداريعدم معنل يتواند دلين امر مياست و هم

ار به يع يباال ين وابستگيمب ين همبستگينشان داد. ا r)= -۶۶۵/۰( يداريمعن يارتباط منف يضخامت پوست استخوان

د به آن توجه يجد يارقام تجار ييشناساژه در يار مغز به وين عييتع يهايد در بررسياست که با يضخامت پوست استخوان

و ضخامت  r)= -۱۹/۰(نسبت به عرض  r)= -۴۳۳/۰( يباالتر يوه از همبستگي، طول م۶نمود. مطابق جدول  يشتريب

)۰۰۳/۰- =(r ين از همبستگيوه همچنيد. طول ميد گردييز تاين موضوع در شاخص اونس نيار برخوردار بود که ايوه با عيم 

وه برخوردار بود. يگر ابعاد مينسبت به دو شاخص د r)= ۷۸۶/۰(و مغز  r)= ۸۳۲/۰(وه يبا وزن م يدار باالتريمثبت و معن

ن صفات يوه را در بيدار با ضخامت ميمثبت معن ين همبستگيباالتر r)= ۷۲۵/۰(و مغز  r)= ۹۳۷/۰(وه يتر ميهکتول

توان ين طول را ميباشد. بنابرايوه و مغز ميت ميفيصفت با کن يانگر ارتباط باالتر ايشده نشان دادند که ب يريگاندازه

 ين پروژه درجه خندانينمود. در ا يوه و مغز معرفيت ميفياز ک يت و ضخامت را شاخص مناسبياز کم يشاخص مناسب

زان يش مين شاخص در افزايت ايرا با ضخامت مغز نشان داد که اهم r)= ۷۸۵/۰(دار يمثبت معن ين همبستگيباالتر

  دهد.يرا نشان م يخندان

ن اونس و اندازه يباالتر يکه اگرچه ارقام پسته کرمان و ممتاز دارا نشان دادونان ي) در کشور ۱۰روسکا (مطالعه 

 تواندميبودند اما نسبت مغز به وزن خشک در رقم ممتاز باالتر از رقم کرمان بود که  يابيرقم مورد ارز ۱۲ان يوه در ميم

وه را ين اندازه مين مطالعه رقم سفاکس که کوچکتريدر ا .کا باشديسه با امريران در مقايا ين رقم تجاريا يبر برتر يليدل

  .قام برخوردار بودرگر ايسه با ديدر مقا ييار بااليداشت از ع

واحد کمتر  ۳تا  ۲ يو کرمان گزارش نمودند که اونس رقم کله قوچ يقوچسه رقم کلهي) با مقا۹کالسن و همکاران (

ار ينمود که ع ينيبشيتوان پيار مين اونس و عيب ين پژوهش و رابطه منفيج بدست آمده از اياز کرمان بود. با توجه به نتا

  باشد. يجهان يدر بازارها ياتواند خود برگ برندهين ميکا بوده و ايران باالتر از رقم کرمان آمريا يرقم کله قوچ

  

  يکل يريگجهينت

وه و يم يمرتبط با مورفولوژ يفيو ک يکم يهاوه در اونس شاخصيش تعداد ميج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که با افزاينتا

گر يوه و مغز از دو شاخص ديوه و مغز، شاخص طول مين صفات مرتبط با ابعاد مينشان دادند. در ب يداريز کاهش معنيمغز ن

 يابيارز يدر ارقام تجار يو ضخامت پوست استخوان يبا اونس نشان داد. درجه خندان يباالتر يعرض و ضخامت همبستگ يعني



 )۱۳۹۸( ۷شماره، ۴جلد ،مجله علوم و فناوري پسته

 

۵٧ 

 

ک ي مختلف در يهاوهين ميشتر بيرات بيياز دامنه تغ يرا به خود اختصاص دادند دادند که حاک يرات باالترييب تغيشده ضر

 تأثيرا کاهش اونس يش و يوه از افزايمتر از ممرتبط با مغز ک يهان مطالعه شاخصيدو صفت مذکور است. در ا ياونس واحد برا

آن و  کامل پسته بوده تا مغزوهيشتر از مياونس ب يذيپذتأثيرن يبا آن نشان دادند. بنابرا يترنييپا يرفتند و همبستگيپذ

 ياستخوان ار پسته که نشان دهنده نسبت مغز به پوستيتر خواهد بود. عوه مطمئنيمرتبط با م يهااونس با شاخص ينيبشيپ

ن يدرصد نشان داد. در ا ۱در سطح  يداريوه قرار گرفته و اختالف معنياونس م تأثيرتحت  يباشد در هر چهار رقم تجاريم

ن و يباالتر ين اوحديبود. بنابرا يو اکبر يقوچ، کلهيي، احمدآقايب مربوط به ارقام اوحديار مغز به ترتين درصد عيشتريپژوهش ب

) برخالف يو اکبر ييشکل (احمدآقا يدر ارقام بادام يار را به خود اختصاص داد. ضخامت پوست استخوانين عيترنييپا ياکبر

تر مغز يرد؛ اما در مقابل هکتوليپذينم يقابل توجه تأثيروه در اونس ي) از تعداد ميقوچو کله يگرد (اوحد يارقام با شکل ظاهر

جه گرفت يتوان نتين ميد. بنابرايمشاهده نگرد يريپذتأثيرن يو در ارقام گرد ا ر گشتهيپذتأثيراز اونس  يده و باداميدر ارقام کش

تر مغز که يزان هکتوليباشد. ميده متاثر از مغز ميو در ارقام کش يضخامت پوست استخوان تأثيرشتر تحت يار در ارقام گرد بيکه ع

 يهاوه در اونسيتر ميباشد برخالف هکتوليم ت و سالمت مغزيفين کييارزشمند جهت تع يتجار و يميساده، قدشاخص  يکي

ت مغز يفيجاد تفاوت قابل توجه در کيانگر عدم ايرا نشان نداد که ب يا روند خاصيدار و يمختلف ارقام مورد مطالعه تفاوت معن

ش يجهت افزا يمبادالت تجارتواند در ياشد که مبيوه ميم يزيوه در اونس و به دنبال آن ريش تعداد ميران با افزايا يارقام تجار

   رد.يمورد توجه قرار گ يالمللنيب يبازارها

ا برخوردار يد کننده پسته در دنيتول يگر کشورهاينسبت به ارقام متداول د يترنيياز اونس پا يرانيآنچه مسلم است ارقام پسته ا

پوست  يدرصد کمتر يرانيداران پسته ايفت که خرجه گريتوان نتيار مين اونس و عيب ين با توجه به ارتباط منفيهستند. بنابرا

  است.  يجهان يران در بازارهايپسته ا يبرا يان برگ برندهيکرده و ا يداريخر ياستخوان
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