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سرخس به منظور  يت پسته وحشيک جمعيدرختان نر موجود در  يکيتنوع ژنت يبررس

  د بخشيدهنده امگرده يهاپيژنوت ييشناسا

  

  ٣ييکويو محمدرضا ن ٢يد شرافتي، عبدالحم۱ل پورياسماع ي، عل*١نسب يحجت هاشم

 ۲۱/۱۰/۱۳۹۸رش: يخ پذيتار                        ۰۸/۰۹/۱۳۹۸خ ارسال: يتار

  ده يچك

زله است که حفاظت از آن به من يهر کشور يمل يهانهين گنجيتراصالح نباتات و از مهم يه اصليماپالسم دستژرم

 سرخس يپسته خودرو يهاجنگل نظيرترينبي و بزرگتريناز  ايران يکي  .شوديمحسوب م يمل يهاييداراحراست از 

(Pistacia vera L. var. Sarakhs)  ارزشمند محسوب  يکيره و منبع ژنتيذخک يداده است که  يخود جاجهان را در دل

 يامطالعه سرخس،واريته متعلق به  يک جمعيت موجود در تهدهنده برتر پسگرده يهاژنوتيپ ييشناسا منظوربهگردد. يم

ج حاصل از يسال به اجرا در آمد. نتا ۳پ نر به مدت يژنوت ۱۸۸ يتکرار بر رو ۵با  يکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوک

 يپيگروه ژنوت ۳۳مورد مطالعه در  يهادهندهن نشان داد که گردهيآذک گليک و فنولوژيولوژيزيف- ه صفات مورفوياول يابيارز

صفات  يدهنده منتخب در تمامگرده يهاپين ژنوتياز آن بود که ب يها حاکانس دادهيه واريشدند. تجز يبنددسته

روز ثبت  ۲/۳۵ت برابر با ين جمعينر در ا يهاپيژنوت يدهوجود داشت. طول دوره گل يداريشده اختالف معن يريگاندازه

نر  يهاپيژنوت يطور کلها نشان داد که بهافتهيباشد. يسرخس م يهادهندهن گردهياز تنوع قابل توجه در بد که نشان يگرد

تر و حجم دانه گرده ن کوچکيآذتر، اندازه گلر هنگاميد يدهتر، گلکوتاه يدهسرخس از طول دوره گل يپسته وحش

ان ينشان داد که از م يهايابيداشتند. ارز يدانه گرده باالتر يزنهبرخوردار بوده اما درصد جوان ياهل ينسبت به نرها يکمتر
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پ يداشت، پنج ژنوت يپوشانهم يرآنها با رقم اکب يدهکه زمان گل ييهاپين ژنوتيبود. در ب يو اوحد يقوچ، کلهيياحمدآقا

M12 ،M13 ،M14 ،F4M  وM106 يال خوشهيدند. تحليانتخاب گرد ين رقم تجاريا يبرتر برا يهادهندهعنوان گردهبه 

و  يرا در دو گروه اصل دهندهپ گردهيژنوت Ward ،۳۳به روش  يدسيمربعات فواصل اقل يشده بر مبنا يريگصفات اندازه

پالسم ک ژرميون به عنوان ين کلکسينشان داد که ا يانجام شده به خوب يهايابينمود. ارز يبندميرگروه تقسيپنج ز

دهنده مورد استفاده ارقام گرده ينژادبه يهاتواند در برنامهيبرخوردار بوده که م ييباال يل اصالحيارزشمند، از تنوع و پتانس

  .رديقرار گ

  يدهون سرخس، گليکلکس دهنده،ه، گرديکيپسته، تنوع ژنت :يديکلمات کل

  

  مقدمه

پالسم ژرمن يتريشود که غنيا شناخته ميپسته در دن يکين خاستگاه و مرکز تنوع ژنتيترران به عنوان مهميکشور ا

 شتريرا بياست ز ياژهيوت ياهم يگران دارااصالح يمفهوم مرکز تنوع برا .)۳داده است ( يجارا در دل خود ا يپسته دن

الزمه و ها تياز اولو ير توارثين ذخاياز ا يبردارو بهره يآورن جمعيبنابرا .شونديافت ميدر مراکز تنوع د يمف يهاژن

باال در پسته  يکيو تنوع ژنت يگوستيهمراه هتروزبه يغن يکير ژنتين ذخاياوجود  .باشديم ياصالح يهابرنامه از ياريبس

ها و هيبه پا يابياصالح نباتات و دست يه اصليابزار و دستمان ينه از ايجهت استفاده به نژادگرانبه يبرارا  ييفرصت استثنا

مراکز  ،اندشده يآنجا اهلن بار در ياول ياهان برايکه گ يلوف مناطقيواوه يبر طبق نظر .)۱۲( ا ساخته استيارقام برتر را مه

 .)۱۵و  ۶( شونديده ميه تنوع ناميمراکز ثانو، استافته يشدن تنوع در آن ادامه  يکه پس از اهل يه و مناطقيتنوع اول

 يز داراين جهت نيشوند که از ايم يبنددستهه يا ثانويه و يدسته مراکز اولز کشور در يخاز مناطق پسته يارين بسيبنابرا

کساله درختان مجزا ي يهاشاخه ينر و ماده آن رو يهاه گله بوده کيدوپا ياهيپسته گ .)۱۵هستند ( ييباال يارزش اصالح

ن عوامل يترنامناسب از مهم يافشاند محصول پسته داشته و گردهيدر تول ينقش مهم يافشانگردهن يابد. بنابراييز ميتما

مناسب با ارقام  يهاهدهندگرده ييشناسا رواين از). ۴و  ۱باشد (يپوک و کاهش عملکرد پسته در کشور م يهاوهيش ميافزا

 يهااهداف برنامه ترينبرخوردار باشند از مهم ييباال تلقيح و زنيجوانه گرده مناسب از قدرت توليدکه عالوه بر  يتجار

  ).۱۰محصول دارد ( پوكي اين عملکرد و کاهش افزايش در يپسته بوده که نقش موثر اصالحي
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ران يا يشرقدر شمال  سرخس ران در منطقهيا يوحش يهانگل پستهجدر  P. veraگونه  يکيژنتر يبخش اعظم ذخا

 يهان جنگليرترينظين و بياز بزرگتر يکيران يان کشورمان يبنابرا .مشهور است يسرخس يوحشواقع است که به پسته 

 ).۱( ددگريارزشمند محسوب م يکيو منبع ژنتره يک ذخيداده است که  يجهان را در دل خود جا سرخسپسته 

 ۴۰۰بالغ بر هتروژن  يك جمعيت ،يسازظرفيت و ايژنتيكي پايه منابع و صيانت از اين پژوهشکده پسته در جهت حفاظت

هتروژن  جمعيت اين .فراهم نموده است ۱۳۶۱پژوهشکده پسته رفسنجان در سال  ۲ستگاه شماره يپ سرخس را در ايژنوت

آنها  يبندگروهنهايت  در ژنتيكي و فواصل تعيين ،يباشد که غربالگرمينر و ماده  هايژنوتيپ از ييباال ژنتيكي گستره يدارا

ن ييپا ياقتصاد يوراز جمله بهره يکنون يهاچالشتواند در جهت غلبه بر يپسته م ينژادبه يهابرنامهدر  يورجهت بهره

پسته در  يکنون يآن در تکامل ارقام تجار تيته و اهميوار نيبارز ا يهايژگيوبا توجه به  .موثر واقع گردددر واحد سطح 

 هدف از مطالعهسرخس در پژوهشکده پسته رفسنجان، پستهر از ينظکم يون بذريک کلکسين وجود يا و همچنيسراسر دن

 يتجار برتر و سازگار با ارقام يهادهندهگرده ييو شناساون سرخس پژوهشکده پسته يکلکس يکيتنوع ژنت يحاضر بررس

  باشد.يم

  

  هامواد و روش

شماره  يقاتيستگاه تحقيسرخس ا يون بذريدر کلکس يبه مدت سه سال باغ ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۶حاضر از سال  پژوهش

شده پسته  يآورکشت بذور جمع طريق از ۱۳۶۱در سال  اين كلكسيون .در آمد اجرا به پسته رفسنجانپژوهشكده  ۲

نر و ژنوتيپ  ۴۰۰بالغ بر  ناهمگن يك جمعيت که گرديده احداث شرقي ايران در شمال سرخس واقع يهاجنگلاز  وحشي

ن يموجود در ا يهاپيژنوت باشند.يپ ماده ميژنوت ۲۱۲پ نر و يژنوت ۱۸۸، ن تعداديدهد که از ايم تشكيلماده سرخس را 

تنوع  يابيارز مطالعه حاضردر  دارند.قرار  ۳ف يرد يمتر و فاصله درختان رو ۵به فاصله  ييهافيرد يون بر رويکلکس

در قالب  نيآذگلمرتبط با ک يفنولوژک و مراحل يولوژيزيف-مورفو يهاون با کمک شاخصيکلکسن ينر ا يهاپيژنوت يکيژنت

عنوان تکرار درنظر گرفته ها در جهات مختلف و مرکز درخت به. شاخهگرفتصورت تکرار  ۵با  يکامل تصادف يهاطرح بلوک

ها با تنوع ژنوتيپ و اوليه سنجيده تنوع ،۱۳۹۷و  ۱۳۹۶ متوالي دو سال طي كلكسيون يتمقدما ارزيابي . بعد ازشد

و  يابيآنها ارز يينها يکير تنوع ژنتيمورد نظر به شرح ز يهاشاخصبا کمک و سپس  انتخاب يهفرد و گروهبمنحصر

  دند.يبرتر انتخاب گرد يهاپيژنوت
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 ن ياز اول فرورد يمبداء زمان .گل محاسبه شد يهاجوانهدرصد از  ۵ز زمان شروع تورم در ا: زمان تورم جوانه گل

 در نظر گرفته شد.  ۱۳۹۸

  يدهدن به اوج گليگل، رس يهاجوانهدرصد از  ۵در  يدهاز زمان شروع گل :يدهان گليو پا ، اوجزمان آغاز 

 در نظر گرفته شد.  ۱۳۹۸ن يز اول فروردا يمبداء زمان .محاسبه شد يدهاتمام دوره گل و

 د.يپ محاسبه گرديدر هر ژنوت يدهان گليشروع تا پا يفاصله زمان: يدهطول دوره گل  

 ده شديسنج يمتريليمتال و ابزار مدرج يجيس ديبا کمک کول ن:يآذطول و عرض گل.  

 انجام شد. هاق شمارش در سرشاخهي: از طرن در هر شاخهيآذتعداد گل  

 يترازوبا کمک  ن:يآذن و درصد آب گليآذگرده هر گل يهان، وزن دانهيآذوزن تازه و خشک گل 

ده بود که ين رسيآذگل ۱۰ها هر تکرار شامل يريگزان دقت در اندازهيش ميبه منظور افزا .ن شديتوز يگرميليحساس م

 ن آنها گزارش شد. يانگيم

 د.ين خشک شده محاسبه گرديآذم وزن دانه گرده به وزن گليتقس ازن: يآذدانه گرده در گل يدرصد وزن  

 ۰۰۵/۰درصد ساکارز و  ۲۰ يط حاويگرده در مح يهاق کشت دانهي: از طرگرده يهادانه يزندرصد جوانه 

). ۹صورت گرفت ( ۴۰× ييبا بزرگنما يکروسکوپ نوريگرده جوانه زده با کمک م يهاک و شمارش دانهيد بريدرصد اس

 آنها گرفته شد.نيانگيشمارش انجام و م ۵هر تکرار  يبرا

 

  هاداده يل آماريه و تحليتجز

ب متوسط يس ضرايبا استفاده از ماتر يکي، فواصل ژنتمذکور يهابا کمک شاخص يکيتنوع ژنت يابيپس از ارز

به  يدسيبعات فواصل اقلمر يبر مبنا يال خوشهيها با کمک تحلپيژنوت يينها يبندمحاسبه شد و سپس گروه يدسياقل

توجه قرار نده مورد يآ ياصالح يهاتواند در برنامهيمکه  ژنوتيپ هر نهايت ويژگي بارز در .گرفت صورت Ward يروش آمار

د ايل تعداد زيبه دل .استفاده شد  Excelو SPSS ،SAS يافزارهاها از نرمداده يآمار هيانجام تجز يبرا ن شد.ييرد، تعيگ

ها با کمک آزمون تفاوت داده نيانگيسه مين آنها، مقايدرصد ب ۱دار در سطح احتمال يها و وجود تفاوت معنپيژنوت

  ابد.ي يشتريانجام تا احتمال اشتباه نوع اول کاهش ب )HSD، ي(توک يقيدار حقيمعن
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 ج و بحثينتا

- مختلف مورفو يهاشاخص يس بر مبناته سرخيت ناهمگن پسته واريه جمعياول يهايابيج حاصل از ارزينتا

گروه  ۳۳ت در ين جمعيپ نر واقع در ايژنوت ۱۸۸نشان داد که  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶ يهاسال يک طيک و فنولوژيولوژيزيف

منتخب  يهاپيشدند. سپس ژنوت يبنددادند دستهيت را پوشش مين جمعيرات موجود در اييمختلف که دامنه تغ يپيژنوت

برتر مورد  يهادهندهگرده يو معرف يين جهت شناسايآذک گليک و فنولوژيولوژيزيف- مورفو ياهبا استفاده از شاخص

پ منتخب نشان داد که يژنوت ۳۳ يشده برا يريگاندازه يهاشاخص (ANOVA)انس يه واريج تجزيمطالعه قرار گرفتند. نتا

 ي) که حاک۱درصد وجود داشت (جدول  ۱مال در سطح احت يداريشده اختالف معن يريگصفات اندازه ين آنها در تماميب

). ۲و  ۱باشد (شکل يم يريگمورد اندازه يهادهنده از نظر شاخصگرده يهاپين ژنوتين ايب ييباال يکياز وجود تنوع ژنت

ت را به راييب تغين ضريترنيين و پايب باالتريترتبه يدهن در شاخه و زمان اوج گليآذتعداد گل يابين صفات مورد ارزيدر ب

درات يره کربوهيتوان در تفاوت ذخين را ميآذمشاهده شده در تعداد گل يرات باالييل دامنه تغيخود اختصاص دادند. دل

ن يآذک گليولوژيزيف- ن صفات مورفويانگيسه مي). مقا۸ان نمود (يب يآوراز سال يدرات ناشيبارور و رقابت کربوهشاخه 

 ۴۸/۱ن (يگرم) و کمتر ۰۶۴/۵ن (يشتريب بيترتبه M17و  F4M يهاپيداد که ژنوت دهنده منتخب نشانگرده يهاپيژنوت

دارا  يدهن را در زمان شروع گليآذ) درصد آب گل۲۱/۴۰ن (ي) و کمتر۸۴/۷۳ن (يشتريب ين تازه و از طرفيآذگرم) وزن گل

مشاهده شد  M5پ يگرم) در ژنوتيليم ۸/۳۱۰ن (يآذگرم) و دانه گرده در گل ۴۷۲/۱ن (يآذن وزن خشک گليبودند. باالتر

نر مورد  يهاپيان ژنوتيزان را در مين ميگرم بود که کمتريليم MN9 ۵۷پ ين ژنوتيآذ). وزن دانه گرده در گل۲(جدول 

دانه  ين درصد وزنيباالتر F4Mو  M6 ،N14-5 ،M24 يهاپياست که ژنوت ين در حاليمورد مطالعه به خود اختصاص داد. ا

گرده در  ين، درصد آب و درصد وزنيآذن تازه و خشک، وزن گرده در گليآذن را دارا بودند. متوسط وزن گليآذلگرده در گ

درصد  ۸۰/۱۵و  ۴۴/۶۳گرم، يليم ۰۱/۱۵۵گرم،  ۹۸/۰گرم،  ۸۱/۲ب برابر يترتدهنده بهگردهپيژنوت ۳۳ ين برايآذگل

ها در نيآذن گلينشان داد که بزرگتر نيآذابعاد گل يريگحاصل از اندازه يهال دادهي). تحل۲گزارش شد (جدول 

مشاهده شد.  N5و  N1 ،M19 ،M17 يهاپين آنها در ژنوتيو کوچکتر M8و  M5 ،F4M ،N14-5 ،M10يهاپيژنوت

شمارش شد (جدول  M10و  M41 يهاپيب در ژنوتيترتن بارور در شاخه بهيآذ) تعداد گل۶/۰ن (ي) و کمتر۶/۸ن (يشتريب

مورد  يهاپيدر ژنوت يزنن درصد جوانهيانگيگرده نشان داد که م يهادانه يزندرصد جوانه يابيج حاصل از ارزينتا ).۲

مشاهده شد. M4و  M41 يهاپيب در ژنوتيترت) آن به۸/۶۲ن (ي) و کمتر۸/۹۷ن (يشتريدرصد بود که ب ۹۲/۸۴مطالعه 
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۶۴ 

 

 
 .ته سرخس موجود در پژوهشکده پستهينر پسته وار يهاپيژنوت يبرخ نيآذگل يو مورفولوژ يدهتنوع در زمان گل -۱شکل 

  )M90و  M8 ،M9 ،M5 ،M6 ،M16 ،M17 ،M24 ،M4 ،N1ب عبارتند از: يترتر بهيها از سمت راست به چپ تصوپي(ژنوت

  

ن درصد يرشتين و بيکا گزارش نمودند که کمتريدهنده برتر پسته در آمر) با مطالعه شش گرده۱۱ت (يکالسن و پارف

مشاهده شد. متوسط درصد  B16-58و  يبود که در رقم رانددرصد  ۴۰/۹۰و  ۰۹/۵۸برابر ب يترتگرده به يهادانه يزنجوانه

درصد  )۱۱ت (يکالسن و پارفن پژوهش يدرصد بود. در ا ۶۸/۷۸کا برابر ين شش رقم نر برتر آمريگرده ا يهادانه يزنجوانه

درصد گزارش  ۶۷/۶۶باشد را يکا ميپسته آمر يهادهنده باغن گردهيترن و غالبيترز را که مهمتريپدانه گرده رقم  يزنجوانه

  کردند.

صفات  ينشان داد که که در تمام ين به خوبيآذک گليولوژيزيف- ات مورفويخصوص يابيج حاصل از ارزينتا

ه سرخس وجود دارد که نشان دهنده وجود تنوع تينر پسته وار يهاپين ژنوتيب يرات قابل توجهييشده دامنه تغ يريگاندازه

نر سرخس از اندازه کوچکتر اما درصد  يپ هاين ژنوتيآذگل يباشد. به طور کليم ياهين ژرم پالسم گيدر ا ييباال يکيژنت

  ).۲برخوردار بودند (جدول  ينر پسته اهل يپ هاينسبت به ژنوت يباالتر يزنجوانه

 پژوهشکده پسته گزارش کرد که يقاتيستگاه تحقيموجود در اپ نر يژنوت ۱۰طالعه مبا  )۷اب (ين راستا، کاميدر هم

آنها از  راتييتغ كه دامنهيطوربه داشتند، يادياختالف ز يدهگل در زمانن يآذاز نظر وزن گل يمورد بررس يهادهندهگرده

ايشان همچنين گزارش دادند متفاوت بود.  گرم ۱۳۸/۳با ميانگين  P8 ژنوتيپگرم براي  ۶۶/۱ تا P6 ژنوتيپگرم براي  ۵/۴



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

 

۶۵ 

 

گرم براي  ۰۷۱/۰از  هادامنه آنبه طوري که  داشتندآذين نيز اختالف زيادي گل درگرده دانه هاي نر از نظر مقدار ژنوتيپکه 

درصد در اين پژوهش دامنه گرم بود.  ۱۶۸/۰ متغير و ميانگين کلي برابر P5 گرم براي ژنوتيپ ۲۶۷/۰تا  P2 نوتيپژ

درصدگزارش شده  ۵۶با ميانگين  P10 در ژنوتيپ درصد ۸۵تا  P4 وP3 هاي در ژنوتيپ درصد ۳۰زني دانه گرده از جوانه

نشان دادند  نر پستهژنوتيپ  ۵بررسي و مقايسه ميزان توليد گرده در  ) با۲ديگري اسماعيلي و همکاران ( در مطالعه .است

در اين . باشدمي عدد ۲۰۶۲درخت نر در هر  نآذيگرم و تعداد گلميلي ۲۳۷ن آذيهر گلدر ميانگين وزن گرده توليدي  که

داري نشان ندادند و دامنه وزن گرده در آذين اختالف معنيگل درنظر وزن و تعداد دانه گرده  هاي نر ازژنوتيپپژوهش 

  گزارش شد.گرم ميلي ۲۹۲تا  ۱۸۶بين  هاي مورد مطالعهآذين در ژنوتيپگل

  

  

  

  

 .ون پسته سرخسيکلکس دهندهگرده يهاپيشده مرتبط با ژنوت يريگرات صفات اندازهييب تغيانس و ضرايه واريتجز -۱جدول 

  يدرجه آزاد  صفت
(D.F.)  

  هاپين مربعات ژنوتيانگيم
(M.S.) 

  راتييب تغيدرصد ضر
(C.V.) 

۳۲  ۳۹۵/۱۱۷ (g)ن تازه يآذوزن گل ** ۷۷/۵  

۳۲ ۴۳۷/۸  (g)ن خشک يآذوزن گل ** ۸۱/۴  

  ۳۲ ۴۵۶۰۰۳** ۶۵/۴ (mg) نيآذوزن دانه گرده در گل
۹۲۶/۲۵۱ ۳۲  نيآذدرصد آب گل ** ۹۶/۱  

۷/۴۶۹ ۳۲  گرده يهادانه يدرصد جوانه زن ** ۰۳/۴  

۰۱/۰ ۳۲ نيآذدانه گرده در گل يدرصد وزن ** ۲۹/۳  

۳۲ ۹۹۳/۱ (cm)ن يآذطول گل ** ۷۲/۱۳  

۳۲ ۸۶۷/۱ (cm)ن يآذعرض گل ** ۰۸/۱۸  

۸۲۱/۱۹  ۳۲ ن در شاخهيآذگل تعداد ** ۳۲/۲۴  

۶۱/۱۲۴ ۳۲  زمان تورم جوانه گل (روز) ** ۹۱/۳  
۷۴/۱۲۵ ۳۲ (روز) يدهزمان آغاز گل ** ۶۲/۲  

۶۷/۱۱۹ ۳۲ (روز) يدهزمان آغاز برگ ** ۷۵/۲  

۳۳/۱۱۳ ۳۲ (روز) يدهزمان اوج گل ** ۹۱/۱  

۶۴/۱۴۵ ۳۲ (روز) يدهان گليزمان پا ** ۶۴/۲  

۳۷/۳۵ ۳۲  (روز) يدهطول دوره گل ** ۴۲/۱۱  

 باشد.يدرصد م ۱مارها در سطح احتمال ين تيدار بينشان دهنده وجود اختالف معن **
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۶۶ 

 

 .دهندهنر منتخب به عنوان گرده يهاپيک ژنوتيولوژيزيف-مرتبط با مورفوشده  يريگصفات اندازهن يانگيسه ميمقا -۲ جدول

  پيژنوت
وزن 

ن يآذگل
 )g(تازه 

ن يآذوزن گل
 )g(خشک 

وزن دانه گرده 
ن يآذدر گل

)mg( 

درصد آب 
 نيآذگل

درصد جوانه 
 يهادانه يزن

 گرده

 يدرصد وزن
دانه گرده در 

 نيآذگل

طول 
ن يآذگل
)cm( 

عرض 
ن يآذگل
)cm( 

تعداد 
ن در يآذگل

 سرشاخه

M3 ۶۶۴/۲ hi ۸۹۲/۰ jk ۴/۱۴۱ i-l ۵۱/۶۶ efg ۹۱a-g ۹/۱۵ ef ۲/۴ a-e ۹۸/۲ a-g ۵ c-f 

N5 ۲۵۴/۱ mn ۶۰۸/۰ o ۴/۱۱۹ no ۴۴/۶۰  k-n ۲/۹۴ a-d ۶/۱۹ c ۰۸/۳ efg ۹۲/۱ fgh ۸/۱ i-m 

F4M ۰۶۴/۵ a ۳۲۶/۱ bcd ۸/۲۵۸ b ۸۴/۷۳ a ۶/۹۲  a-e ۶/۲۱  a ۸۴/۴  a ۳۶/۳  a-e ۸/۳  d-i 

M14 ۸۲۲/۳ b ۱۱/۱ fg ۶/۲۳۲ cd ۹۳/۷۰ abc ۲/۸۸ b-h ۲۱ab ۶۸/۳  a-g ۸/۲  a-g ۲/۵  b-f 

M13 ۸۹۲/۱ klm ۶۹۴/۰ mno ۱۳۱k-n ۲۶/۶۳  h-k ۹۱ a-g ۹/۱۸ c ۳۴/۳ b-g ۵۸/۲ c-h ۶/۵ bcd 

M9 ۸۴/۴  a ۳۳۸/۱ bc ۶/۱۰۶ op ۳۱/۷۲ ab ۸/۷۵ j-m ۸n ۵۸/۴ abc ۹۲/۳ ab ۲i-m 

M22 ۶۴۶/۲ i ۷۶۴/۰ lm ۱۲۲mno ۹۷/۶۸ cde ۲/۹۲  a-f ۱۶ef ۶۸/۳  a-g ۹۸/۲  a-g ۲i-m 

M19 ۶۹۸/۱ k-n ۶۵/۰ no ۸/۱۳۶ i-n ۷۹/۶۱  j-m ۸/۹۵ abc ۱/۲۱ ab ۸/۲ fg ۲fgh ۲/۴  d-h 

M15 ۴۲۲/۳ d-g ۹۶۶/۰ ij ۴/۱۶۵ fgh ۲۰/۷۰  bc ۸/۸۸ b-h ۱/۱۷ de ۲/۳ efg ۸۸/۲  a-g ۸/۰ lm 

N14-5 ۲۵/۳ d-g ۱hi ۴/۲۱۶ cde ۱۵/۶۹ cde ۶۶no ۷/۲۱  a ۸/۴  a ۳۸/۳  a-e ۴/۴  d-g 

M6 ۵۳۲/۳ b-e ۰۶۸/۱ gh ۶/۲۳۳ c ۷۲/۶۹ bcd ۲/۸۱ h-k ۸/۲۱  a ۶۸/۳  a-g ۰۴/۳  a-f ۲/۲ h-m 

M10 ۶۳۴/۳ bcd ۰۹۸/۱ gh ۲/۲۰۸ e ۷۵/۶۹ bc ۲/۹۳  a-d ۱۹c ۵۶/۴  a-d ۹۶/۳  a ۶/۰ m 

M21 ۹۳/۲ gh ۹/۰ jk ۲/۱۳۹ i-m ۳/۶۹ cde ۲/۶۸ mno ۵/۱۵ fg ۳/۳ c-g ۷۲/۲  a-h ۴/۵  b-e 

M63 ۶۸۴/۳ bc ۰۸۶/۱ gh ۴/۲۲۹ cd ۵۱/۷۰ bc ۲/۹۶ ab ۱/۲۱ ab ۰۶/۴  a-f ۸۴/۲  a-g ۲/۴  d-h 

M24 ۶۶۸/۲ hi ۸۴۸/۰ kl ۲/۱۸۳ f ۱۹/۶۸  c-f ۶/۸۷ c-h ۶/۲۱  a ۱۲/۴  a-e ۷۴/۲  a-h ۲/۳ f-k 

M16 ۱۶۲/۳ efg ۲۰۴/۱ ef ۲/۱۲۷ lmn ۹/۶۱ jkl ۶/۸۴ e-i ۶/۱۰ jkl ۰۲/۴  a-f ۳۶/۳  a-e ۶۴/۰  lm 

M41 ۳۰۴/۲ ij ۷۶۶/۰ lm ۱۳۴j-n ۷۸/۶۶  d-g ۸/۹۷  a ۵/۱۷ d ۶۴/۳  a-g ۴۲/۲ d-h ۶/۸  a 

MN9 ۸۳۶/۱ k-n ۶۳۸/۰ no ۵۷t ۱۷/۶۵ ghi ۸/۹۲  a-e ۶/۸ mn ۶۴/۳  a-g ۶۸/۲ b-h ۴/۱ j-m 

N1 ۵۰۲/۱ mn ۶۱۶/۰ o ۲/۱۲۳ mno ۸۹/۵۸ mno ۷۳k-n ۲۰bc ۶۸/۲ g ۵/۱ h ۸/۲ g-l 

M111 ۶۲۶/۱ lmn ۷۳/۰ mn ۶/۷۲ st ۹۶/۵۴ p ۴/۷۷ i-l ۹/۹ klm ۱/۴  a-e ۴/۳  a-e ۱/۱ klm 

M90 ۰۲۶/۲ jk ۶۹۸/۰ mno ۶/۷۶ rs ۴۴/۶۵ fgh ۶/۹۱  a-f ۱۱ijk ۱۲/۳ efg ۸/۲  a-g ۲/۳ f-k 

M4 ۷۵۶/۱ k-n ۷۸۲/۰ lm ۸/۹۰ pqr ۴۶/۵۵ p ۸/۶۲ o ۶/۱۱ ij ۰۸/۳ efg ۳۶/۲ e-h ۶/۶ abc 

M8 ۳۰۶/۳ c-g ۲۶۶/۱ cde ۱۴۷ijk ۶۸/۶۱  j-m ۸۳g-j ۶/۱۱ ij ۷۴/۴  a ۸/۳ abc ۴/۳ e-j 

M13 ۴۹۶/۲ i ۱۲/۱ fg ۶/۱۷۳ f ۱/۵۵ p ۲/۹۱  a-g ۵/۱۵ fg ۲۸/۳ d-g ۲/۲ e-h ۲/۲ h-m 

M18 ۰۱۲/۲ jkl ۰۰۲/۱ hi ۴/۱۰۶ op ۲۵/۵۰ q ۷۰l-o ۶/۱۰ jkl ۱۶/۳ efg ۶۲/۲ c-h ۵c-f 

M5 ۹۱/۳ b ۴۷۲/۱  a ۸/۳۱۰  a ۳۳/۶۲  i-l ۴/۹۱  a-g ۱/۲۱ ab ۸۳/۴  a ۷۸/۳ abc ۵c-f 

M11 ۹۱۶/۲ gh ۲۲۶/۱ de ۶/۱۶۸ fg ۸۶/۵۷ nop ۴/۸۲ hij ۸/۱۳ h ۴۴/۳ b-g ۵۴/۲ c-h ۶/۱ j-m 

M106 ۳۵/۳ c-f ۴۲۴/۱ ab ۶/۱۷۴ f ۴۵/۵۷ op ۶/۸۴ e-i ۳/۱۲ i ۱۴/۴  a-e ۹۴/۲  a-g ۲/۲ h-m 

M17 ۴۸/۱ n ۸۸۴/۰ jk ۸۵qrs ۲۱/۴۰ r ۸/۹۱  a-f ۶/۹ lm ۱۲/۳ efg ۷۶/۱ gh ۶/۵ bcd 

M1 ۰۲۸/۳ fgh ۰۷۲/۱ gh ۱۵۲.8ghi ۵۳/۶۴  g-j ۲/۶۷ no ۲/۱۴ gh ۲۶/۴  a-e ۳۶/۳  a-e ۲/۷ ab 

MN10 ۶۴/۱ k-n ۶۵۶/۰ no ۸/۹۸ pq ۰۱/۶۰  l-o ۸/۸۳ f-j ۱/۱۵ fg ۶/۴ ab ۶۴/۳  a-d ۸/۴ c-g 

M7 ۶۷۴/۳ bc ۳۱۲/۱ cd ۶/۱۴۹ hij ۲۹/۶۴  g-j ۶/۸۸ b-h ۴/۱۱ ij ۹۴/۳  a-g ۰۲/۳  a-g ۸/۴ c-g 

M12 ۸۲۴/۳ b ۲۸۴/۱ cde ۸/۲۱۵ de ۴۳/۶۶ efg ۲/۸۶ d-h ۸/۱۶ de ۱۶/۴  a-e ۷۶/۲  a-h ۴/۳ e-j 

آزمون  يدرصد برمبنا ۵دار در سطح احتمال يدهنده عدم وجود اختالف معنهر صفت نشان يها براپيژنوتن ين مشترک بيک حروف التيوجود 
  باشد.يم يتوک
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۶٧ 

 

  

  

 
  .ته سرخس (پژوهشکده پسته)ينر وار يپ هايمشاهده شده در ژنوت يکيولوژو فن يکيمورفولوژ يهاتفاوت -۲شکل 

  .يدهن؛ ه) تنوع در زمان برگيآذن؛ د) تنوع در ابعاد گليآذ؛ ج) تنوع در رنگ گليدهگل؛ ب) تنوع در زمان گل يهاالف) تنوع در تراکم و تعداد جوانه 

 الف

 ج

 ب

 د

 ه

M8 

M5 

M90 

M16  

M19 

M4 M17 

M17  M24 
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۶٨ 

 

ته يت نر واريجمع يدهو برگ يدهک گليحل فنولوژمرتبط با مرا يهان شاخصيانگيسه ميج حاصل از مقاينتا

ن يفرورد ۱۰و  ۹ يارزشمند در روزها ياهيپالسم گن ژرميگل در ا يهاآورده شده است. تورم جوانه ۳سرخس در جدول 

آغاز و در  M8پ ين در ژنوتيفرورد ۱۴در  يدهافت. شروع گليان يپا M90روز بعد در  ۲۴آغاز و  M8پ يدر ژنوت ۱۳۹۸

روز  ۲/۳۵ت برابر با ين جمعيدر ا يدهن طول دوره گليافت. بنابرايخاتمه  M90پ يبهشت در ژنوتيارد ۱۹و  ۱۸ يهاروز

ن تفاوت در زمان ياز ا ينر سرخس دارد. بخش يهاپين ژنوتيدر ب يدهد که نشان از تنوع قابل توجه در زمان گليثبت گرد

و  ييمناسب جهت شناسا يانهيجاد زميعالوه بر ا يکين تنوع ژنتي. اآورده شده است ۲و  ۱در شکل  يدهآغاز گل و برگ

ن ياز ا يورگران جهت بهرهار اصالحير در اختينظيب يمتنوع کشور، فرصت يسازگار با ارقام تجار يهادهندهگرده يمعرف

ن) يفرورد ۱۴ن (يترنوان زودگلعب بهيترتبه M90و  M8پ يدهد. دو ژنوتيخود قرار م ينژادبه يهابرنامه يتنوع در راستا

ب در يترتروزه به ۱۷رات ييک دامنه تغيبا  يدهدهنده ثبت شدند. زمان آغاز برگبهشت) گردهيارد ۸و  ۷ن (يتررگليو د

دن به ين زمان تا رسي). کوتاهتر۲و  ۱اتفاق افتاد (شکل  ۱۳۹۸بهشت يارد ۲در  M63ن و يفرورد ۱۶در  M16 يهاپيژنوت

 ۱۸و  ۱۳ يب در روزهاين آن به ترتيرتريو د M8پ ين) در ژنوتيفرورد ۲۵و  ۲۴( يدهگلانين) و پايدفرور ۲۱اوج (

روز  ۳۲/۸نر سرخس برابر  يهاپيژنوت يدهن مطالعه متوسط طول دوره گليد. در ايمشاهده گرد M90بهشت در يارد

گزارش شد (جدول  M3روز) در  ۲/۱۳ن آن (يتريو طوالن M16روز) در  ۸/۳( يدهن طول دوره گليترد. کوتاهيمحاسبه گرد

گل تا آغاز  يهان تورم جوانهيب ينر سرخس فاصله زمان يهاپيطور متوسط در ژنوتج بدست آمده نشان داد که بهي). نتا۳

 يدهان گليروز و آغاز تا پا ۲۶/۴برابر  يدهان گليروز، اوج تا پا ۰۶/۴برابر  يدهروز، آغاز تا اوج گل ۲۴/۵برابر  يدهگل

روز زودتر از آغاز  ۱ يبرگ با فاصله زمان يهاطور متوسط زمان آغاز باز شدن جوانهن بهيباشد. همچنيروز م ۳۲/۸برابر 

پ نر يژنوت ۱۳ يدهگل يمراحل فنولوژ ي) بر رو۴ل پور (يوست. مطالعه اسماعيت ناهمگن به وقوع پين جمعيدر ا يدهگل

، شروع تا يدهن تا شروع گليآذظهور گل يزمانطور متوسط فاصلهنجان نشان داد که بهرفس ييط آب و هوايدر شرا ياهل

انگر آن است که سرعت تکامل يج بين نتايباشد. ايروز م ۲/۱۴و  ۱۲، ۲/۸ب برابر يترتبه يدهو طول دوره گل يدهان گليپا

ن علت يتر اتفاق افتاده و به همعيسر يسبت به اهلنر سرخس ن يهاپيدر ژنوت يدهان گليگل از زمان تورم تا پا يهاجوانه

ن يدر ا يمنف يژگيک ويعنوان توان آن را بهيباشد که ميم ياهل يتر از نرهاآنها به طور متوسط کوتاه يدهطول دوره گل

  ته محسوب کرد. يوار
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ض آباد خراسان را يمنطقه فپ نر يژنوت ۱۵پ ماده و يژنوت ۲۵) ۵و همکاران ( ياکبرخان يفه عليطاگر يد يدر پژوهش

ج مربوط به يقرار دادند. نتا يد مورد بررسيرپ يمولکول ن نشانگريو همچن يو فنولوژ يبا استفاده از صفات مورفولوژ

ن طول يتريطوالن ۱۴و  ۱۳، ۱۲، ۱۱ يهاپير بود. ژنوتيروز متغ ۱۰-۱۵ نيب يدهنر نشان داد طول دوره گل يهاپيژنوت

مورد  يهاپيدانه گرده در ژنوت يشدند. درصد جوانه زن يبرتر معرف يهاپينشان دادند و به عنوان ژنوت روز) را ۱۵( يدهگل

  ر بود.يدرصد متغ ۸۷تا  ۴۴ن يب يبررس

برتر، زمان شروع،  يهاپيکشور و انتخاب ژنوت ينر منتخب با ارقام تجار يهاپيژنوت يپوشانهم يبه منظور بررس

م و يترس ۳در شکل  ييو احمدآقا ي، اکبري، اوحديقوچپ نر منتخب با چهار رقم کلهيژنوت ۳۳ن يا يدهان گلياوج و پا

و  ي، اوحديقوچرقم کله ۳با  M7و  M5 ،M6پ يسه ژنوت يدهها نشان داد که طول دوره گلافتهيد. يسه گرديمقا

رقم  يدهبا اوج گل M5 پيژنوت يدهدهد. اوج گليهر سه رقم را پوشش م يدهداشته و زمان گل يپوشانهم يياحمدآقا

 يدهداشت. گل يمناسب يپوشانهم يو اوحد يياحمدآقا يدهبا اوج گل M7و  M6 يدهو اوج گل ييو احمدآقا يقوچکله

 يقوچو کله يياحمدآقا يها براپين ژنوتينشان داد اما ا يمطلوب يپوشانز همين M16و  M11 يهاپيبا ژنوت يرقم اوحد

  داده نشدند.  صيمناسب تشخ

پ يدهد که ژنوتينشان م ي) به خوب۲ها (جدول پين ژنوتين ايآذک گليولوژيزيف- ات مورفوير خصوصيسا يبررس

M5 ين سه رقم تجاريا يدهنده برتر براعنوان گردهها برخوردار بوده و بهپيگر ژنوتينسبت به د ياقابل مالحظه ياز برتر 

از يکه از ن يباشد. رقم اکبريه ميقابل توص تياز اهم يترنييدر درجه پا يرقم اوحد ياز برين M7پ يگردد. ژنوتيانتخاب م

، F4M ،M3نر  يپ هايگردد با ژنوتيتر محسوب مرگليگر برخوردار بوده و ديد ينسبت به سه رقم تجار يباالتر ييسرما

M15 ،M10 ،M13 ،M17 ،M1 ،M106 ،M12  وM14 رگل با اوج يد ين رقم تجاريا يدهداشت. اوج گل يمناسب يهمپوشان

مشخص شد  ۳زمان بود. مطابق شکل هم M18و  N14-5 ،M113 ،F4M ،M111 ،M106 ،M13 ،M4 يهاپيژنوت يدهگل

ر گل يمتوسط تا د يهاپيعمدتاً در دسته ژنوت يارقام تجار يهادهندهسه با گردهينر منتخب سرخس در مقا يهاپيکه ژنوت

تواند يسرخس م يهاپيان ژنوتيرگل از ميارقام متوسط تا د يمناسب برا يهادهندهافتن گردهين يرارند. بنابيگيقرار م

داشت، پنج  يپوشانهم يآنها با رقم اکبر يدهکه زمان گل يهاپيان ژنوتيرد. از مينژادگران پسته قرار گمورد توجه به

گرده، ن، حجم دانهيآذهمانند اندازه گل يمطلوب يهايژگيل داشتن ويدلبه M106و  M12 ،M13 ،M14 ،F4Mپ يژنوت

و M1 ،M3 يهادهندهبرتر و گرده يهادهندهن در شاخه مناسب به عنوان گردهيآذن تعداد گليو همچن يزنقدرت جوانه
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ته يروا نر منتخب يهاپيدر ژنوت يدهگل يکيمرتبط با مراحل فنولوژشده  يريگصفات اندازهن يانگيسه ميمقا -۳ جدول

 .سرخس (پژوهشکده پسته)

  پيژنوت
زمان تورم جوانه 

 گل (روز)

 يدهزمان آغاز گل

 (روز)

زمان آغاز 

 (روز) يدهبرگ

 يدهزمان اوج گل

 (روز)

 يدهان گليزمان پا

 (روز)

طول دوره 

 (روز) يدهگل

M3 ۱۹ijkl ۶/۲۵ hi ۳۲ab ۲/۳۳ ef ۸/۳۸ cde ۲/۱۳ a 

N5 ۲/۳۰ b ۴/۳۳ b ۶/۳۱  abc ۴/۳۶ b ۸/۴۱ b ۴/۸ d-h 

F4M ۲/۲۰ hij ۲/۲۶ gh ۸/۲۹ de ۲۸lm ۶/۳۱ jklm ۴/۵ ijkl 

M14 ۶/۱۸ jklm ۲۸f ۳۱bcde ۴/۳۲ fgh ۸/۳۶ ef ۸/۸ d-h 

M113 ۱۸klm ۲۲lm ۲۲lmn ۲۸lm ۴/۲۹ mnop ۴/۷ f-j 

M9 ۱۴op ۱۸n ۲۰opq ۶/۲۱ op ۶/۲۶ qr ۶/۸ d-h 

M22 ۱۹ijkl ۲۹def ۲۳jkl ۳۱hij ۲/۳۲ ghij ۲/۴  l 

M19 ۸/۲۱ gh ۲۹def ۸/۲۴ hi ۱/۳۱ hij ۳۸de ۹d-h 

M15 ۸/۲۰ ghi ۶/۲۷ fg ۶/۲۳ ijkl ۲/۳۰ ij ۲/۳۲ ijkl ۶/۴  l 

N14-5 ۴/۲۲ fg ۲۵hij ۶/۲۴ hij ۲۸lm ۲/۳۰ lmno ۲/۵ jkl 

M6 ۸/۱۶ mn ۲/۲۱ m ۸/۲۰ nop ۶/۲۴ n ۲/۳۰ lmno ۹d-h 

M10 ۶/۱۹ ijk ۸/۲۷ fg ۴/۲۵ h ۶/۳۱ ghi ۴/۳۵ fg ۶/۷ fghi 

M21 ۶/۲۶ cd ۸/۳۰ c ۴/۳۱ abcd ۲/۳۴ de ۲/۰۴ bcd ۴/۹ defg 

M63 ۲۴ef ۲/۳۰ cd ۳۳ a ۲/۳۵ bcd ۲/۴۲ b ۱۲abc 

M24 ۲۵de ۳۰cde ۲۸fg ۳۳efg ۳۷ef ۷hijk 

M16 ۲۰hij ۲۴ijk ۱۶s ۲۵n ۸/۲۷ pq ۸/۳  l 

M41 ۴/۲۶ cd ۴/۲۸ ef ۶/۲۹ ef ۸/۳۴ cd ۶/۴۰ bc ۲/۱۲  abc 

MN9 ۴/۲۷ c ۲/۳۱ c ۴/۲۷ g ۶/۳۱ ghi ۲/۳۵ fg ۴ l 

N1 ۲/۲۸ c ۲/۳۳ b ۲/۳۰ cde ۲/۳۶ bc ۲/۲۴ b ۹d-h 

M111 ۸/۱۹ ijk ۸/۲۱ lm ۶/۱۹ opq ۲۸lm ۸/۳۰ klmno ۹d-h 

M90 ۲/۳۳  a ۸/۳۸  a ۲/۳۲  ab ۲/۴۴  a ۴/۴۹ a ۶/۱۰ bcd 

M4 ۱۸klm ۴/۲۳ jkl ۸/۱۹ opq ۶/۲۸ kl ۴/۳۰ lmno ۷hijk 

M8 ۲/۹ q ۱۴ o ۱۹qr ۲۱p ۸/۲۴ r ۶/۱۰ bcd 

M13 ۶/۱۸ jklm ۲/۲۴ ijk ۸/۲۰ nop ۲۸lm ۴/۳۱ jklmn ۲/۷ g-k 

M18 ۱۸klm ۸/۲۲ klm ۶/۱۷ rs ۶/۲۷ lm ۸/۳۰ klmno ۸efgh 

M5 ۸/۱۲ p ۱۸n ۲/۱۹ pqr ۶/۲۲ o ۶/۳۰ klmno ۶/۱۲  ab 

M11 ۲/۱۹ ijk ۸/۲۳ jk ۲/۲۱ mno ۴/۲۵ n ۲/۲۹ nop ۴/۵ ijkl 

M106 ۱۹ijkl ۲/۲۳ kl ۸/۲۲ klm ۲۷m ۴/۳۱ jklmn ۲/۸ efgh 

M17 ۲/۲۰ hij ۲۵hij ۲۴hijk ۳۱hij ۳۵fgh ۱۰cde 

M1 ۲/۱۷ lm ۴/۲۴ ijk ۲/۲۷ g ۳۰jk ۴۳ ghi ۶/۹ def 

MN10 ۶/۱۸ jklm ۸/۲۷ fg ۲/۲۴ hijk ۲/۳۰ ij ۸/۳۲ hijk ۵kl 

M7 ۱۵no ۲/۱۹ n ۲/۱۹ pqr ۲۵n ۸/۲۸ opq ۶/۹ def 

M12 ۸/۲۱ gh ۲/۲۴ ijk ۴/۲۵ h ۸/۳۰ ij ۲/۳۷ ef ۱۳ a 

 يدرصد برمبنا ۵دار در سطح احتمال يهر صفت نشان دهنده عدم وجود اختالف معن يها براپيژنوتن ين مشترک بيک حروف التيوجود  -

  باشد.يم يتوکآزمون 

  باشد. يان آن مرحله ميا پاين ماه به صورت روزشمار تا زمان آغاز ياز اول فرورد يدهو برگ يدهک گليک از مراحل فنولوژيمبداء شروع هر  -
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M17 ن يترار داشتند که مهم) اظه۱۴نز و هررکو (يمارت دند.يانتخاب گرد ين رقم تجاريا يبرا تياز اهم يترنييدر درجه پا

 يدي، مقدار دانه گرده تولهبا ارقام ماد يدهگل يهمزمانهمچون  ييهايژگيداشتن و برتر پسته نر پيژنوتک ي يهاشاخص

ارقام  يي) شناسا۱۰کالسن و همکاران (باشد. يم يگرده افشان يمناسب برا يکيو صفات مورفولوژ باال يبارور باال، قدرت

 افزايش در يپسته دانستند که نقش موثر اصالحي يهااهداف برنامه ترينمهم از يكي را يبا ارقام تجار دهنده مناسبگرده

  محصول دارد. پوكي اين عملکرد و کاهش

 يهادانه يزان بارورين ميگرده و همچنن و دانهيآذد گليها در تولپيژنوت يين مطالعه توانايآنچه مسلم است در ا

 يهاپين اساس ژنوتيده و بر هميگرد يابيمتداول کشور ارز يآنها با ارقام تجار يدهزمان گل يپوشانت هميگرده و در نها

ده يکشور توسط نگارندگان مشاهده نگرد يارقام تجارسرخس و  يهادهندهن گردهيب يبرتر انتخاب شد. اگرچه ناسازگار

محصول ارقام  يفيو ک يها بر عملکرد کمک از آنيهر تأثير يازمند بررسيبرتر ن يهادهندهتر گردهاست، اما انتخاب مطمئن

  باشد. يم يتجار

  

 
ره يپسته متداول؛ دا يون سرخس با ارقام تجاريدهنده کلکسگرده يهاپيژنوت يدهان گليزمان آغاز، اوج و پا يهمپوشان -۳ل شک

  باشد.يم يدهقرمز نشان دهنده زمان اوج گل
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  .يدسيمربعات فواصل اقل يون سرخس بر مبنايدهنده کلکسگرده ياهپيژنوت يبندگروه -۴ل شک
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يکل يريگجهينت  

 يت ناهمگن سرخس بر اساس تماميپ منتخب موجود در جمعيژنوت ۳۳ يبندو گروه يکيفواصل ژنت يابيجهت ارز

). ۴د (شکل يگرد استفاده Ward يروش آمار يها بر مبناپين ژنوتيب يدسيشده از مربعات فواصل اقل يريگصفات اندازه

گردند. مطابق يم يبندميرگروه تقسيو پنج ز يمورد مطالعه در دو گروه اصل يهاپيج بدست آمده نشان داد که ژنوتينتا

و  M5پ يتر به آنها اشاره شد در گروه اول قرار گرفتند. دو ژنوتشيبرتر که پ يهاپيژنوت يطور کلم شده، بهيکالستر ترس

F4M ر گروه قرار گرفته و يک زيده بودند در يرگل انتخاب گرديارقام زودگل و د يدهنده برتر برانوان گردهعب بهيترتکه به

و  دهندهگردهپ يژنوت ۲۰يكيتنوع ژنت يپژوهشدر ) ۱۳مند و همکاران (يا ميمحمودن را نشان دادند. يکين فواصل ژنتيکمتر

مطالعه قرار دادند. مورد  ISSR نشانگر کمکبا فسنجان را ر پسته پژوهشکده پسته يهاونيموجود در کلکسرقم ماده  ۳۶

 نشان يانس مولكوليز واريج آنالينتا داد.قرار  يدر پنج گروه اصل مورد مطالعه را يهاپيژنوت، ياه خوشهيتجز ج حاصل ازينتا

  ه است.ها كمتر بودتينر و ماده از تنوع داخل جمع يهاتين جمعيداد كه تنوع ب

شده  يريگصفات اندازه يون سرخس در تمامينر منتخب کلکس پيژنوت ۳۳ن يب يداريختالف معنن پژوهش ايدر ا

ج نشان داد که ينتاباشد. يت ناهمگن مين جمعيدر ا يقابل توجه يکيانگر وجود تنوع و فواصل ژنتيد که بيمشاهده گرد

تر و حجم ن کوچکيآذتر، اندازه گلر هنگاميد يدهتر، گلکوتاه يدهسرخس از طول دوره گل ينر پسته وحش يهاپيژنوت

پ يژنوت ۳۳ان يداشتند. از م يدانه گرده باالتر يزنبرخوردار بوده اما درصد جوانه ياهل ينسبت به نرها يدانه گرده کمتر

، ييدآقااحم يارقام تجار يدهبا زمان گل يمناسب يپوشانهم يد دانه گرده مطلوب، دارايتول ييعالوه بر توانا M5منتخب، 

، M12پ يداشت، پنج ژنوت يپوشانهم يآنها با رقم اکبر يدهکه زمان گل ييهاپين ژنوتيبود. در ب يو اوحد يقوچکله
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