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در  ) L.) Pistacia veraنر پسته يهاپيژنوت يت دانه گرده برخيو کم يگلده يالگو يبررس

  نيقزو ييط آب و هوايشرا

  

  ٣حسين حكم آبادي، ٢نسب، حجت هاشمي١، شيوا قاسمي١محمدي، مجيد گل١زاده، سعيد كاشاني*١مصطفي قاسمي

  07/07/1399تاریخ پذیرش:     22/04/1399تاریخ ارسال: 

  

  خالصه

ل ین دالیتراز مهم یکی یناکاف یگرده افشان

تفاوت در  .دباشیبودن عملکرد پسته در کشور من ییپا

 ت نسبتیدرختان نر و ماده پسته، عدم رعا یزمان گلده

در جهت  يریو عدم قرارگ در باغبه ماده درختان نر 

گرده  ییکارا یتواند به طور قابل توجهیمناسب م

جه عملکرد درختان پسته را کاهش یو در نت یافشان

 يدرختان نر و ماده برا یگلده یو همزمان یهمرس. دهد

 يح ضروریو تلق یز گرده افشانیآمتیانجام موفق

پسته  يوندیپپ نر یژنوت 56 ین بررسیدر ا .باشدیم

ش قات و آموزی، مرکز تحقزبریستگاه پسته یموجود در ا

قرار  یقزوین مورد بررس استان یعیو منابع طب يکشاورز

ن یا يبراد. ش یابیها ارزآن یات گلدهیو خصوص گرفتند

و در فصل  شد يگذارپالك شاخه 3منظور از هر ژنوتیپ 

تمام  ،یل شروع گلدهیاز قب یکیفنولوژ يپارامترهابهار 

                                                        
 جیترو و قات،آموزشیتحق سازمان ن،یقزو استان یعیطب منابع و کشاورزي آموزش و قاتیتحق مرکز ،یباغ و یزراع قاتیتحق بخشهیأت علمی  1

  رانیا ن،یقزو کشاورزي،
 mostafaghasemi417@gmail.com نویسنده مسئول:*
 رانیا ،،رفسنجانکشاورزي جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان، یقات علوم باغبانیسسه تحقؤم أت علمی پژوهشی، پژوهشکده پسته،هی 2
 جیترو و قات،آموزشیتحق سازمان ،سمنان استان یعیطب منابع و کشاورزي آموزش و قاتیتحق مرکز ،ستگاه پسته دامغانیا یت علمأیه 3

  رانیا ،شاهرود کشاورزي،

ن یعالوه بر ا. ندشد یبررس یگلده يگل و انتها

شد و  يآورجمع یدوره گلدهطول در  نر يهاشاتون

وزن دانه ، آذینگلوزن تر و خشک  ونچ ییهاشاخص

 یبررس در سرشاخه آذینگلو تعداد  آذینگلگرده هر 

 ماده رقم ینشان داد طول دوره گلدهج ینتا. ندشد

 بهشت،یارد 2 ی. شروع گلدهروز بود 11در باغ  يبزکله

 12 یان گلدهیبهشت و پایارد 7مرحله تمام گل 

همه  درز یندهنده گرده يهاپیژنوت بهشت بود.یارد

در  يداریاختالف معن آذینگلصفات به جز وزن تر 

ان یکه از م ها نشان دادیابیارزداشتند. درصد  1سطح 

ن یترزودگل 2-530 يهاپیژنوتدهنده، پ گردهیژنوت 56

 ین طول دوره گلدهیشتریبن بودند. یتررگلید 2-522و 

ب مربوط به یبه ترت روز 3/12و  6/12، 3/13با 

بود و پس از آن   3-522و 1-516، 4-526 يهاپیژنوت

داشتند.  قرار 1-529و   5-5،529-502 يهاپیژنوت
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-521پیز متعلق به ژنوتین یدوره گلدهن طول یترکوتاه

، 4-526، 5-502 يهاپیژنوت یگلده .بود روز 5با   3

تطابق  يرقم کله بز یکامال با گلده  3-522و 516-1

را پوشش  ن رقم مادهیا یگلدهدرصد  100داشت و 

 ، 3-522 ، 6-526، 4-526 يهاپین ژنوتیهمچن داد.یم

ن و یآذوزن خشک گل 4-508و  525-6 ، 508-3،518-6

 داشتند. از نظر تعداد يشتریب يدیمقدار دانه گرده تول

 ، 4-528، 5-529 يهاپیز مشاهده شد ژنوتیشاتون ن

 شاتون 3ش از یب 4-509و  518-6، 526-4،  508-4

بودن دوره  یبا توجه به طوالن 4-526پ یژنوت داشتند.

ن یو همچن يآن و هموگام بودن با رقم کله بز یگلده

پ یتواند به عنوان ژنوتیشتر میداشتن گرده و شاتون ب

 شود. یمعرف يرقم کله بز یافشانگرده يبرتر برا

 ژنوتیپ نر، ،تنوع ژنتیکی پسته،: يديکل يهاواژه

  شاتون

  

  قدمهم

 والتـمحص رینـمهمت از یکی عنوان به پسته

 اظـلح هـب ورـکش صادراتی کاالي سومین و غیبا

با ت. ــاس وردارــبرخ ژهايــوی تــاهمی از ،ارزآوري

وه پسته بذر آن ینکه بخش قابل مصرف میتوجه به ا

ت یماه اهین گیدر ا یافشانن انجام گردهیباشد بنابرایم

 یافشانگرده. )Kamiab et al., 2006( دارد ییبه سزا

ن بودن عملکرد ییل پاین دالیتراز مهم یکی یناکاف

ه یدر درختان دوپاانجام لقاح  شد.بایپسته در کشور م

تان ت درخیبا تعداد و موقع یکیمانند پسته ارتباط نزد

درختان نر و ماده  یتفاوت در زمان گلده نر در باغ دارد.

 و در باغ به ماده ت نسبت درختان نریپسته، عدم رعا

تواند به طور قابل یدر جهت مناسب م يریعدم قرارگ

تان د درخجه عملکریو در نت یگرده افشان ییکارا یتوجه

ن فاصله یزارش شده که دورتر. گپسته را کاهش دهد

با  يموثر درخت نر و ماده پسته که در آن با وزش باد

 کالله گل يروک دانه گرده زنده یم، حداقل یمالسرعت 

 .)Vaknin et al., 2002( متر است 20افت شود، یماده 

ه شده ینسبت مناسب توص 1به  24نسبت ن یهمچن

باغات  رشتیباشد که متاسفانه در بینر م درختان ماده به

 یال 90هر  يشود و به ازایت نمین نسبت رعایپسته ا

زاده، یک درخت نر وجود دارد (کاشانیدرخت ماده  150

1384(. Shuraki & Sedgley )1996افتند که ی) در

گرده  وجود پسته، عدم يهاوهیم یل پوکیاز دال یکی

درختان نر و  یگلده یت همزمانین اهمیباشد که ا یم

ن درختان نر به عنوان گرده زا را ین بهترییماده و تع

درختان نر ممکن  یشیزا يهایژگیو د.ده¬ینشان م

ار پ قریر رشد درخت، سن درخت و ژنوتیاست تحت تاث

 ,Kamiab et al., 2006; Polito & Weinbaum( ردیگ

گل هستند که ارقام ماده در مرحله تمام یهنگام .)1998

ت یه باال در درختان نر با اهمیبا قوه نام ید گرده کافیتول

  .)Kamiab et al., 2006( باشدیم

Martinez & Herreco )1994 ( زمان گلدهی و

رقم نر پسته مورد  17کمیت و کیفیت دانه گرده را در 
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دوره  هاآن یدر بررس .بررسی و ارزیابی قرار دادند

گلدهی ارقام نر یک ماه طول کشید و گلدهی اکثر ارقام 

) که Hassan )1986 در مطالعه د.دایماده را پوشش م

بر روي ارقام محلی سوریه انجام گرفت، طول دوره گل 

   .دهی یک هفته گزارش شد

Chaabouni et al. )2014جوانه  ي) مراحل نمو

ار قر یبررسپ نر را در کشور تونس مورد یژنوت 19گل 

 را گزارش کردند که شامل يمرحله نمو 9و  دادند

مرحله متورم  ،(آغاز نمو براکته) مرحله رکود، جوانه سبز

ل شدن جوانه و ظاهر یشدن با مشخص شدن نوك، طو

، آذینگله یخوشه، ظاهرشدن محور اول يهاگلشدن 

 ، آزاد شدن گردهآذینگله یمشخص شدن انشعابات ثانو

ش یدرصد بساك ها، آزاد شدن گرده در ب 50در کمتر از 

و در انتها آزاد شدن  آذینگل يهادرصد بساك 50از 

 نین محققیا .بودندگرده و خشک شدن خوشه گل نر 

تفاوت  یمورد بررس يهاپیگزارش کردند در ژنوت

 و انشعابات یمحور اصل ياز نظر تعداد گل رو يداریمعن

  نداشت. ن وجود یآذگل

 25)، 1392و همکاران ( یاکبرخان یفه علیطا

ض آباد خراسان یپ نر منطقه فیژنوت 15پ ماده و یژنوت

 يهاپیج مربوط به ژنوتینتا د.قرار دادن یرا مورد بررس

 د.ر بویروز متغ 15-10 ینر نشان داد طول دوره گلده

ن طول یتر یطوالن 14و  13، 12، 11 يپ هایژنوت

 يهاپیعنوان ژنوت را نشان دادند و بهروز)  15( یگلده

دانه گرده در  یزندرصد جوانه د.شدن یبرتر معرف

ر یدرصد متغ 87تا  44ن یب یمورد بررس يهاپیژنوت

 Martinez & Herreco یکه در بررسیدرحال ود.ب

و حداقل  93دانه گرده  ی) حداکثر جوانه زن1994(

دن ینوع گرده در زمان رس ود.درصد ب 78 یجوانه زن

پسته موثر بوده و  یطول و درصد خندانش یوه و افزایم

م شدن یسبب حج (Pistacia vera) یگرده گونه اهل

 Kallsenد.شو یپسته م یش درصد خندانیمغز و افزا

et al. )2016ارقام گرده دهنده مناسب با  یی) شناسا

 يهان اهداف برنامهیتراز مهم یکیرا  يارقام تجار

 شیدر افزا يپسته دانستند که نقش موثر یاصالح

  ن محصول دارد.یا یعملکرد و کاهش پوک

سته پ یکیتنوع ژنت یاز مراکز اصل یکیران یا

 رچهد. اگباش ینر و ماده م يپ هایاز ژنوت ییبا تنوع باال

ارقام ماده در کشورهاي  يروتحقیقات قابل توجهی 

مختلف انجام شده است، ولی در مورد ارقام نر اطالعات 

پ نر یژنوت 56 ین بررسیا در .کمی در دسترس است

قات و ی، مرکز تحقزبریستگاه پسته یپسته موجود در ا

قزوین مورد  استان یعیو منابع طب يآموزش کشاورز

 یبایها ارزآن یات گلدهیو خصوص گرفتندقرار  یبررس

 ییو شناسا نییپسته، تع یکیبه منابع ژنت یابیدست د.ش

ته، پس يهاپیارقام و فنوت یشیو زا یشیات رویخصوص

   .اه استین گین اقدامات اصالح ایاز مهمتر

  

  هامواد و روش
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پ نر پسته موجود در یژنوت 56 ین بررسیدر ا

 يقات و آموزش کشاورزی، مرکز تحقزبریستگاه پسته یا

 1400-1399سال  یطقزوین  استان یعیو منابع طب

ها آن یات گلدهیو خصوص گرفتندقرار  یمورد بررس

 یجنوب شرق يلومتریک 35ستگاه در ین ایا د.ش یابیارز

 متر و 1176ا ین قرار دارد. ارتفاع از سطح دریقزوشهر 

عرض شمالی قه یدق 2درجه و  36بین  ییایجغراف از نظر

 د.طول شرقی خط استوا قرار دارقه یدق 6درجه و  50 و

متر و متوسط حداقل یلیم 250ساالنه  ین بارندگیانگیم

 + درجه38و  -15ب یساالنه به ترت يو حداکثر دما

  باشد.یگراد میسانت

در  و شد يپالك گذار شاخه 3از هر ژنوتیپ 

، یهل شروع گلدیاز قب یکیفنولوژ يپارامترهافصل بهار 

و ارقام از نظر زمان  یبررس یگلده يتمام گل و انتها

رگل) و طول دوره ی(زودگل، متوسط گل و د یگلده

   شدند. يبندمیتقس یگلده

درصد  95تا  5شامل بازشدن  یدوره گلدهطول 

ن یعالوه بر ان در نظر گرفته شد. یآذگل يهاگل

و  يآورجمع یدوره گلدهطول در  نر يهاشاتون

وزن دانه و  نیآذوزن تر و خشک گلچون  ییهاشاخص

ن مقدار وزن ییتع يبرا .ندشد یبررس آذینگلگرده هر 

کامال  يهاآذینگلابتدا  آذینگلدانه گرده در هر 

و بر  يسازجدا ودرختان انتخاب باز نشده  یده ولیرس

اشته گذ ید براق و صاف و بدون برجستگیکاغذ سف يرو

ها را آذینگلساعت،  36 یال 24بعد از گذشت . شدند

 د.ها جدا شونآذینگلاز  اده تا گرده ها کامالًتکان د

توسط ترازو  آذینگلگرده هر  يهاسپس وزن دانه

ز ینها پیژنوتتعداد جوانه هر سرشاخه . شدمحاسبه 

 زارها از نرم افل دادهیه و تحلیبه منظور تجزد. یثبت گرد

SPSS  ها بر اساس آزمون دانکن سه دادهیاستفاده و مقا

  .انجام شد

  

 و بحث جينتا

 دهنده درگرده يهاپیج نشان داد که ژنوتینتا

 يداریاختالف معن آذینگلبه جز وزن تر صفات همه 

شود یمشاهده م 1همانطور که در جدول  اشتند.د

، یدر صفات آغاز گلده يداریاختالف معن هاپیژنوت

، وزن ی، طول دوره گلدهیان گلدهی، پایاوج گلده

 و تعداد آذینگل، وزن دانه گرده هر آذینگلخشک 

  .نشان دادنددرصد  1شاتون در سرشاخه در سطح 

نشان داد طول دوره گلدهی رقم ماده نتایج 

اردیبهشت،  2روز بود. شروع گلدهی  11بزي در باغ کله

 12اردیبهشت و پایان گلدهی  7مرحله تمام گل 

-اردیبهشت بود. میانگین طول دوره گلدهی در ژنوتیپ

روز و در کل جمعیت برابر با  66/7 نیز برابر هاي نر

ین در ژنوتیپ فرورد 28 روز بود که شروع آن از 3/23

متغیر بود.  2-522اردیبهشت در ژنوتیپ  3/19تا  530-2

 2-530از نظر زمان شروع گلدهی مشاهده شد ژنوتیپ 

از  ترین بود و پسفروردین گل داد زودگل 28که روز 

  فروردین گل داد. 30قرار داشت که  2-529آن ژنوتیپ 
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  .نر پسته يهاپيشده ژنوت يريگصفات اندازهانس يه واريتجز -١جدول 
 ن مربعاتیانگیم يدرجه آزاد  صفت

  781/43**  55 یآغاز گلده

   89/36**  55 یاوج گلده

  43/36**  55 یگلده يانتها

  57/12**  55 یطول دوره گلده
  ns401/6 55 آذینگلوزن تر 

  89/0** 55  آذینگلوزن خشک 
  274/5145** 55  وزن دانه گرده

  23/2** 55  تعداد شاتون در سرشاخه
  .داریر معنیغدرصد و  5 و 1دار در سطح یب معنیبه ترت nsو  *، **

  

 یبود که شروع گلده 2-522ز یپ نین ژنوتیترر گلید

 یشروع گلده ).1 شکل( بود بهشتیارد 14آن روز 

ن تا یفرورد 31پ) از یژنوت 43( هاپیدرصد ژنوت 78/76

ا قبل از هپیدرصد ژنوت 75/3ر بود. یمتغبهشت یارد 9

شروع بهشت یارد 9درصد بعد از  64/19و  نیفرورد 31

  کردند. یبه گلده

 ین طول دوره گلدهیشتریبنر  يهاپیدر ژنوت

ب مربوط به یبه ترت روز 3/12و  6/12، 3/13با 

بود که با هم تفاوت   3-522و 1-516، 4-526 يهاپیژنوت

-502 يهاپینشان ندادند و پس از آن ژنوت يداریمعن

ن طول دوره یترداشتند. کوتاه قرار 1-529و   5،529-5

  . روز بود 5با   3-521يهاپیز متعلق به ژنوتین یگلده

 یگلدهمشاهده شد  یاز نظر تطابق زمان

با  کامالً  3-522و 1-516، 4-526، 5-502 يهاپیژنوت

درصد آن را  100تطابق داشت و  يرقم کله بز یگلده

درصد  7/60 یعنیها پیاغلب ژنوت داد.یپوشش م

روز  8از کمتر  یپ) طول گلدهیژنوت 34ها (پیژنوت

پ) طول یژنوت 15ها (پیدرصد ژنوت 78/26داشتند. 

ها پیدرصد ژنوت 5/12و  روز داشتند 10تا  8 یگلده

  روز داشتند.  10 از شیب یپ)، طول گلدهیژنوت 7(

Koroglu & Kaksal )1995 (30 پ نر را یژنوت

ه مورد یترک Kahramanmarasو  Gaziantepدر منطقه 

 10 يهان بساكیکه اول یهنگام و قرار دادند یابیارز

به  را خوشه گل در هر درخت شکافته شدند 15 یال

ج ینتا .درختان نر در نظر گرفتند یمان گلدهعنوان ز

ها پیژنوت یگلده ين آغاز و انتهایدوره بنشان داد  هاآن

همه ارقام نر قبل از ارقام ماده گل روز بود و  11تا  4

همزمان با  يتاحد هاآن یکه گلده يدادند اما ارقام نر

  . ارقام ماده بود به عنوان ارقام برتر انتخاب شدند

)، 1398( نسب و همکارانیهاشم یدر بررس

نر پسته سرخس  يهاپیژنوت یمتوسط طول گلده

ت برابر با یجمعکل  یدهطول دوره گلو  روز بود 32/8

 طول بودن یطوالند که نشان از یروز ثبت گرد 2/35

 .باشدیسرخس م يهادهندهگرده تیجمعدر  یدهگل

ن گل داد و یفرورد 14بود که  M8پ ین ژنوتیترزودگل

ها آن بهشت بود.یارد 8آن  یکه گلده M90ن یتررگلید
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سرخس از  ینر پسته وحش يهاپیژنوتگزارش کردند 

 تر، اندازهر هنگامید یدهتر، گلکوتاه یدهطول دوره گل

 نسبت به يتر و حجم دانه گرده کمترن کوچکیآذگل

دانه گرده  یزنبرخوردار بوده اما قدرت جوانه یاهل ينرها

ان و همکار یاکبرخان یفه علیطا یبررسدارند.  يباالتر

آباد خراسان ضیپ نر منطقه فیژنوت 15 يرو )،1392(

 د.ر بویروز متغ 15-10 نیب ینشان داد طول دوره گلده

ن طول یتر یطوالن 14و  13، 12، 11 يهاپیژنوت

 يهاپیعنوان ژنوتروز) را نشان دادند و به  15( یگلده

 ي) بر رو1384پور (لیمطالعه اسماع د.شدن یبرتر معرف

ط یدر شرا یپ نر اهلیژنوت 13 یدهگل يمراحل فنولوژ

 یدهرفسنجان نشان داد که طول دوره گل ییآب و هوا

) طول دوره Hassan )1986در گزارش  .روز بود 2/14

ر د .دیک هفته طول کشیتنها  ينر سورارقام  یگلده

پ نر در یژنوت 17 ي) روGhrab et al. )2002 یبررس

ج نشان داد که طول دوره یتونس، نتا يمناطق مرکز

ل دوسا یو ط تر بودیزودگل طوالن يهاپیژنوت یگلده

  .روز بود 20و  17ب یبه ترت یمتوال یبررس

Martinez & Herreco )1994 اظهار داشتند (

امل ش برتر پسته نر ژنوتیپک ی يهایژگین ویترکه مهم

نه گرده تولیدي ، مقدار داهدهی با ارقام مادهمزمانی گل

 و صفات مورفولوژیکی کنندگی باالباال، قدرت تلقیح

 .Kamiab et alباشد. یممناسب براي گرده افشانی 

پ نر پسته یژنوت 10) در پژوهشکده پسته کشور، 2006(

نشان داد زمان  هاآنج یقرار دادند. نتا یابیرا مورد ارز

 P5و  P3 ،P4، یبا کله قوچ 2Pو  1P يهاپیژنوت یگلده

با  10Pو  8P  ،9Pو  يبا اوحد 7Pو  6P،  ییبا احمدآقا

  تطابق داشت. ياکبر

  آذين و دانه گرده توليديوزن تر و خشک گل -الف

آذین تفاوت نتایج نشان داد از نظر وزن تر گل

درصد  5ها در سطح آماري داري بین ژنوتیپمعنی

ها در پارامتر وزن خشک مشاهده نشد اما ژنوتیپ

آذین تفاوت گرده تولیدي هر گلآذین و وزن دانه گل

). 1داري در سطح یک درصد نشان دادند (جدول معنی

ها نشان داد بیشترین وزن خشک مقایسه میانگین داده

به ترتیب متعلق  وزن خشک گرده تولیديآذین و گل

 89/237-گرممیلی 1416( 4-526هاي به ژنوتیپ

-میلی 78/228- گرممیلی 1360( 6-526گرم)، میلی

) و گرممیلی 67/213- گرممیلی 1290( 3-522)، رمگ

) بود گرممیلی 3/193- گرممیلی 1150(  508-3

  ). 2 (جدول

) روي 1398( نسب و همکارانبررسی هاشمی

باالترین  دهنده جمعیت سرخس نشان داد کهگرده 33

گرم) و دانه گرده در  472/1آذین (وزن خشک گل

مشاهده  M5گرم) در ژنوتیپ میلی 8/310آذین (گل

آذین نیز متعلق به شد. کمترین وزن دانه گرده در گل

گرم بود که کمترین میلی 57برابر با  MN9ژنوتیپ 

کلکسیون سرخس  دهندهمقدار در میان جمعیت گرده

 10) که روي 2006و همکاران ( ابکامیدر بررسی  .بود

ژنوتیپ نر پسته در پژوهشکده پسته کشور انجام شد 
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گرم  66/1تا  P6گرم در ژنوتیپ  5/4آذین از وزن گل

متغیر بود. وزن  گرم) 138/3(میانگین  P8در ژنوتیپ 

گرم متغیر  267/0گرم تا  071/0از  گرده تولیدي نیز

وه نامیه بود. این محققین همچنین گزارش کردند ق

هاي جداشده و قلمه آوري شده ازهاي جمعگرده

هاي آذیننگهداري شده در بطري آب باالتر از گل

اي دیگر در مطالعه .خشک شده در دماي اتاق بود

بررسی و مقایسه میزان  ) با1397اسماعیلی و همکاران (

نشان دادند مختلف اهلی  نرژنوتیپ  5تولید گرده در 

 237آذین هر گلدر ده تولیدي میانگین وزن گر که

 عدد 2062درخت نر در هر  نآذیگرم و تعداد گلمیلی

 درنظر وزن و تعداد دانه گرده  هاي نر ازژنوتیپبود و 

  .داري نشان ندادندآذین اختالف معنیگل

  

  
 

ل يمستط ؛يبزبا رقم ماده کله يزان همپوشانيو م پسته دهندهگرده هايژنوتيپ گلدهي پايان و تمام گل آغاز، زمان -١ شکل

درصد  ۹۵ و ۵۰ش از يب، ۵شامل بازشدن ب يبه ترت يان گلدهيگل و پا(شروع، تمامباشدمي تمام گل زمان دهنده نشان اهيس

 .)ن بوديآذگل يهاگل

نوت
ژ

ي
  پ
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 .نر پسته يهاپيک از ژنوتيو تعداد شاتون در سرشاخه هر آذينگلهر  يديگرده تول، وزن خشک نيآذوزن خشک گل -٢ جدول

  تعداد جوانه در سرشاخه
 يدیوزن خشک گرده تول

 (گرم)آذینگلوزن خشک  گرم)یلی(م آذینگلهر
  

  پیژنوت
efg577/0±67/1 vw507/5±33/48 yz0378/0±3433/0  501-4 
fg577/0±33/1 hijkl624/2±190/119 hijk0173/0±71/0  502-1 
cde577/0±67/2 t150/5±100/80 wxy0360/0±47/0  502-5 

g 0±0/1 rst22/10±77/88 mnopqrstu057/0±593/0  505-3 
cdef577/0±33/2  lmnop691/10±8/107 klmnr0680/0±6433/0  505-6 

g 0±0/1 opqrst781/4±147/95 lmnopqrst055/0±5967/0  506-1 
fg577/0±33/1  ghi5249/4±110/131 ghi0503/0±776/0  506-3 
efg577/0±67/1 fgh222/14±550/134 fgh0854/0±8/0  507-1 
fg577/0±33/1 fgh272/10±33/135 efg05774/0±8567/0  507-3 
efg577/0±67/1 lmnopq928/6±00/106 ijklm0577/0±6867/0  508-2 
fg577/0±33/1 c401/4±340/193 c03464/0±15/1  508-3 

ab 1±0/4  de547/11±67/151 de0577/0±903/0  508-4 
bc577/0±33/3 ijkl559/2±180/117 ijkl01/0±69/0  509-4 
cdef577/0±33/2 ghij279/8±81/128 fghi02/0±78/0  509-5 
cdef577/0±33/2 rst5697/2±633/84 vw0208/0±4933/0  511-4 
fg577/0±33/1 rst50438/9±67/84 tuvw0458/0±5/0  512-4 

g 0±0/1 rst28583/7±167/84 vw0556/0±49/0  512-5 
cdef577/0±33/2 st5282/6±850/83 vwx0550/0±4833/0  513-6 
fg577/0±33/1 uvw865/9±33/52 yz0472/0±3533/0  515-5 
cdef577/0±33/2 klmno09616/19±23/111 jklmnopq1021/0±6567/0  516-1 
efg577/0±67/1 qrst482/3±100/91 stuvw01/0±54/0  516-3 
fg577/0±33/1 rst766/5±5/85 stuvw023/0±5133/0  516-4 
fg577/0±33/1 rst852/1±100/85 tuvw0057/0±5033/0  516-6 
cde577/0±67/2 pqrst35/4±633/91 stuvw0321/0±5367/0  517-4 
fg577/0±33/1 ef301/4±44/146 ef0346/0±87/0  518-1 
cdef577/0±33/2 rst0066/4±533/84 uvw005/0±496/0  518-3 
bc577/0±33/3 d1507/5±10/165 d020/0±9833/0  518-6 
efg577/0±67/1 uvw68/10±89/51 yz0550/0±3633/0  519-3 

defg 0±0/2 mnopqr139/5±100/101 jklmno0550/0±666/0  520-1 
cdef577/0±33/2 ijklm404/0±23/115 jklmn01528/0±6733/0  520-3 
fg577/0±33/1 pqrst0167/9±987/91 lmnopqrs0503/0±6033/0  520-6 

g 0±0/1 lmno501/5±42/110 efg04509/0±8467/0  521-2 
fg577/0±33/1 nopqrs838/2±887/97 pqrstuv03/0±57/0  521-3 

g 0±0/1 uvw022/5±100/60 yz02309/0±3767/0  521-5 
g 0±0/1 u 69/5±22/66 xy02646/0±4/0  522-2 

cdef577/0±33/2 b767/7±67/213 b05508/0±2933/1  522-3 
fg577/0±33/1 uv183/3±663/63 xyz01155/0±3933/0  522-4 
fg577/0±33/1 uvw9776/1±53/58 xyz01155/0±3933/0  523-3 

g 0±0/1  w715/2±221/47 z01528 /0±3033/0  524-2 
fg577/0±33/1 pqrst4184/13±533/93 rstuvw06658/0±5533/0  525-1 

cd1±0/3 mnopqrs5075/5±667/99 pqrstuv02646/0±57/0  525-2 
g 0±0/1 nopqrs739/9±407/98 qrstuvw0650/0±5667/0  525-4 

fg577/0±33/1 d695/3±76/163  d03215/0±9767/0  525-6 
bc577/0±33/3  a 5486/11±89/237 a085/0±416/1  526-4 
cde577/0±67/2 a841/25±78/228 ab1527/0±366/1  526-6 
cdef577/0±33/2 efg932/6±77/143 efg05/0±85/0  527-2 
fg577/0±33/1 jklmn943/6±550/113 jklmnop0550/0±6633/0  527-3 

g 0±0/1 rst433/14±33/88 nopqrstuv04359/0±58/0  527-5 
efg577/0±67/1 hijkl540/5±89/120 ijk0208/0±706/0  528-1 
a577/0±33/4 hijk643/16±000/127 hij0680/0±7433/0  528-4 
cdef577/0±33/2 opqrst177/9±553/95 opqrstuv0550/0±5733/0  529-1 
fg577/0±33/1 opqrst365/1±767/94 rstuvw01/0±56/0  529-2 
cdef577/0±33/2 opqrst511/3±667/96 opqrstuv02517/0±5733/0  529-3 
a577/0±33/4 hijkl6055/3±00/121 hijk0173/0±71/0  529-5 
cdef577/0±33/2 hij333/8±87/127 ghi0503/0±7667/0  530-2 
cdef577/0±33/2  rst928/6±00/89 stuvw02/0±53/0  530-4 

 درصد هستند. 5دار در سطح یحروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معن يدارا يهانیانگیم

  
  



  )1399( 9شماره  ،5 جلد ،مجله علوم و فناوري پسته
 

 184

  هاتعداد شاتون در سرشاخه -ب

ها مشاهده شد از نظر تعداد شاتون در سرشاخه

به ترتیب با  4-508و  4-528، 5-529هاي که ژنوتیپ

عدد بیشترین تعداد شاتون را در  4و  3/4، 3/4میانگین

، 4-526هاي ها داشتند. ژنوتیپمقایسه با سایر ژنوتیپ

شاتون در  3/3، هریک به طور متوسط 4-509و  518-6

 3تا  1درصد) بین  2/89ژنوتیپ ( 50سرشاخه داشتند. 

در بررسی هاشمی نسب و  ).2 جوانه داشتند (جدول

) 6/0) و کمترین (6/8)، بیشترین (1398( همکاران

آذین بارور در سرشاخه به ترتیب در تعداد گل

 شمارش شد. در بررسی M10و  M41هاي ژنوتیپ

Chaabouni et al. )2014 ژنوتیپ نر در  19) روي

هاي زایشی روي کشور تونس، مشخص شد درصد جوانه

 9/73تا  H23aدرصد در ژنوتیپ  8هاي یکساله از شاخه

متغیر بود. گزارش شده که تراکم  H26aدرصد در 

آذین در شاخه ارقام نر ثبات بیشتري از ارقام ماده گل

و تناوب باردهی در ارقام ماده  دارد و علت آن تولید میوه

 Ghrab). در بررسی Crane & Nelson, 1971باشد (می

et al. )2002 ژنوتیپ نر در مناطق مرکزي  17) روي

تونس، نتایج نشان داد که تراکم گلدهی (تعداد جوانه 

) 5/3هاي زودگل (تراکم زایشی در شاخه) در ژنوتیپ

  .بیشتر بود

  

  يکل يريگجهينت

پ یژنوت 56ان ینشان داد که از م هایابیارز

 6/12، 3/13با  ین طول دوره گلدهیشتریبدهنده، گرده

، 4-526 يهاپیب مربوط به ژنوتیبه ترت روز 3/12و 

 زین ین طول دوره گلدهیتربود. کوتاه  3-522و 516-1

-521و  4-512 و روز 5با   3-521يهاپیمتعلق به ژنوت

-526، 5-502 يهاپیژنوت یگلده روز بودند. 3/5با   2

ق تطاب يرقم کله بز یکامال با گلده   3-522و 516-1، 4

-526پ یژنوت داد.یدرصد آن را پوشش م 100داشت و 

 و هموگام آن یبودن دوره گلده یبا توجه به طوالن 4

ن داشتن گرده و شاتون یو همچن يکله بزبا رقم بودن 

 یدهگرده يپ برتر برایتواند به عنوان ژنوتیشتر میب

  شود. یمعرف يرقم کله بز

توانند یم 2-529و  2-530زودگل  يهاپیژنوت

رگل یپ دیبه عنوان گرده دهنده ارقام زودگل و ژنوت

رگل مدنظر قرار یبه عنوان گرده دهنده ارقام د 522-2

دهد ینشان م یانجام شده به خوب يهایابیارزرند. یگ

از  ارزشمندک ژرم پالسم یون به عنوان ین کلکسیکه ا

برخوردار است که  ییباال یل اصالحیتنوع و پتانس

دهنده و ماده ارقام گرده یاصالح يهاتواند در برنامهیم

  رد.یمورد استفاده قرار گ

  

  يسپاسگزار

مرکز مقاله از ن یاسندگان یله نویوسنیبد

استان  یعیو منابع طب يقات و آموزش کشاورزیتحق

  ند.ینمایتشکر م ن پروژهیت از این جهت حمایقزو
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Evaluation of Flowering Pattern and Pollen Quantity of Some Pistachio Male 

Genotypes Under Qazvin Environmental Conditions 
 

Abstract 

Insufficient pollination is one of the main 

reasons for the low pistachio yield in the country. 

Differences in the flowering time of male and 

female pistachio trees, the inadequate ratio of 

male to female trees in the orchard and lack of 

proper orientation can significantly reduce the 

efficiency of pollination and consequently the 

yield of pistachio trees. The simultaneous 

flowering of male and female trees is essential 

for successful pollination and fertilization. In this 

study, 56 male pistachio genotypes in Yezbar 

pistachio station, Qazvin Agricultural and 

Natural Resources Research and Education 

Center, Qazvin province during 2020 were 

examined and their flowering characteristics 

evaluated. For this purpose, three branches of 

each genotype labeled in the spring and 

phenological stages such as flowering beginning, 

full bloom and end of flowering were examined. 

Also, male catkins were collected during the 

flowering period and indicators such as wet and 

dry weight of the inflorescence, the weight of 

pollen grains per inflorescence and the number of 

inflorescences on the branch measured. The 

results showed that the flowering period of the 

female Kalebozi cultivar in the orchard was 11 

days. Flowering began on April 21, the full 

bloom stage on April 26, and the end of 

flowering on May 1. The male genotypes also 

had a significant difference in all traits except the 

fresh weight of the inflorescence at the level of 

1%. Evaluations showed that among the 56 male 

genotypes, 530-2 and 522-2 were the earliest and 

the latest flowering genotypes, respectively. The 

longest flowering period with 13.3, 12.6 and 12.3 

days were related to genotypes 526-4, 516-1 and 

522-3, respectively, followed by the genotypes 

502-5, 529-5 and 529-1. The shortest flowering 

period belonged to 521-3 with 5 days. The 

flowering period of genotypes 502-5, 526-4, 516-

1 and 522-3 was completely consistent with the 

flowering of Kalebozi cultivar and covered 100% 

of the flowering of this female cultivar. In 

addition, genotypes 526-4, 526-6, 522-3, 508-3, 

518-6, 525-6 and 508-4 had higher dry weight of 

inflorescence and production of pollen grains. In 

terms of the number of catkins, the genotypes 

529-5, 528-4, 508-4, 526-4, 518-6, and 509-4 had 

more than three catkins. Genotype 526-4 can be 

introduced as the superior genotype for 

pollination of Kolebozi cultivar due to its long 

flowering period and being synchronous with 

Kolebezi cultivar and also having more pollens 

and catkins. 

Keywords Catkin, Genetic Diversity, Male 

Genotype, Pistachio 

 

 

   


