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 يبر برخ ماينتگريو ا ياهل يهاآزاد و کنترل شده دانه گرده گونه يافشاناثرات گرده يبررس

  ي) رقم فندق.Pistachio vera L( وه پستهيم يفيو ک يکم يهايژگيو

  

  ٣آباديحكم حسين، ٢محمد مهدي شريفاني، *١حسن فرهادي

  27/04/1399تاریخ پذیرش:     29/03/1399تاریخ ارسال: 

  

  دهيچک

درختان  يد اقتصادیدر تولاز مراحل مهم  یکی

 باشد.یح آن میو تلق یافشانپسته مرحله گردهژه یوهوه بیم

انه د آزاد و کنترل شده یافشانگردهاثرات  یبررسمنظور به

 یمک يهایژگیو یبرخبر  ماینتگریاو  یاهل يهاگرده گونه

به صورت  یشیآزما یوه پسته رقم فندقیم یفیو ک

با  یکامل تصادف يهاه بلوكیطرح پا در قالبل یفاکتور

 يپسته آستان قدس رضو قاتیستگاه تحقیاسه تکرار در 

اجرا شد.  1395-96واقع در شهرستان بردسکن در سال 

 شامل دو یشیآزما يمارهایتشده کنترل یافشانگردهدر 

ب یرکت چهارو استفاده از قلم مو با  قیتزرافشان روش گرده

ج ینتا .سه تکرار بودند با به همراه شاهد گرده -آرد

نشان داد که استفاده از گرده آزاد گونه  يآمار يهاهیتجز

 ریبر اکثر صفات نسبت به سا يداریاثرات معن یاهل

                                                   
  آموخته دکتري بخش علوم باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانش 1
 farhadi.hassan66@gmail.com نویسنده مسئول: *
 دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه علوم باغبانی،  دانشیار 2
 یار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، ایستگاه تحقیقات پسته دامغاناستاد 3

ه گرده گون یما دارد. از طرفینتگریگرده گونه ا يمارهایت

 IF4 )50/0مار یرا در ت یزان ناخندانین میکمتر ماینتگریا

افشان در روش گرده) گرم آرد 25/0ما + ینتگریگرم گرده ا

ن ینشان داد. همچن مارهایر تیو سا نسبت به شاهد قیتزر

گرم گرده  IF1 )2مار یدر ت یصفت بدشکلزان ین میشتریب

مو افشان قلمگرم آرد) در روش گرده 25/0ما + ینتگریا

روش  به عالوه مارها مشاهده شد.یر تیسابه نسبت 

 نسبت به روش يتراثرات مطلوب قیتزرافشان گرده

و  یبه جز صفات بدشکلصفات  اکثردر مو افشان قلمگرده

ج پژوهش حاضر، به نظر یبر اساس نتانشان داد.  يمغزمین

افشان روش گردهدر  IF4مار یترسد بتوان با استفاده از یم

وه، یم یینها تعداد مانند صفات یبرخ شیافزاباعث  قیتزر

 يهادر باغ یناخندانوه و یزش میردرصد و کاهش وزن مغز 

  پسته شد.
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 ،شدهکنترل یتالق، یانس، بدشکل :يديکل يهاواژه

  یناخندان وه،یل میتشک

  

  مقدمه

ت یاهم ی) از نظر باغبان.Pistacia vera Lپسته (

 يک محصول مناسب برایدارد و به عنوان  ییبسزا يتجار

ترانه و یخشک مانند مدمهیاز مناطق خشک و ن ياریبس

 Mehdi-Tounsi(ر در نظر گرفته شده است یصغ يایآس

et al., 2017 .( جنس  يادیتعداد ز يداراپسته خانواده

 يریگرمسمهیمناطق ن اختصاص بهها شتر آنیکه ب است

گونه در  11عداد ت. )Moazzzam Jazi et al., 2017(دارند 

 ییشناساران یگونه آن در ا سهن جنس وجود دارد که یا

شده در جنس  ییشناسا يها. به طور عمده گونهشده است

گونه، تنها  11ن یو از ا باشندیمپسته به صورت درختچه 

ارزش  يدارا ياقتصاداز نظر  آن وهیاست که م یاهلگونه 

 ا بهیه و یبه عنوان پا عمدتاها ر گونهیو سا است ییباال

 شوندیبه کار گرفته مزا در اصالح پسته عنوان گرده

)Moazzzam Jazi et al., 2017(. که بخش ییاز آنجا

 يباشد و برایوه مغز آن مین میو قابل مصرف ا یخوراک

ن در یبنابرا، است يضرور لقاحو  یافشانل مغز، گردهیتشک

 ياریبس نسبت به لقاحو  یافشانوه، گردهیل میرابطه با تشک

  .)Riazi, 1992(دارد  يشتریت بیها اهموهیاز م

از  یکی یافشانکه اشاره شد گردههمانطور

ن یبنابرا .پسته است يهات باغیریدر مد عواملن یمهمتر

دست آوردن به يمناسب برا یافشاننان از گردهیاطم

درختان نر  یدهاست. دوره شکوفه يمحصول خوب ضرور

 ياهاست که گل یلیاز دال یکین یو ماده متفاوت است و ا

 Ozeker(باشند یافت دانه گرده نمیماده معموال قادر به در

et al., 2006(. ین مسئله مربوط به تفاوت زمان گلدهیا 

از جمله نبود  ییهالیدرختان نر و ماده هست. دل

نر،  يهاماده با نژادگان يهادر رقم یدهگل یپوشانهم

ر ت مطلوب دینر به نسبت مناسب و در موقع يهانبود رقم

ل ینر به دل يهانژادگان یدهدر گل یکنواختیباغ و نبود 

 شودیناموفق در پسته م یافشانآنها باعث گرده يمنشأ بذر

 د ویت منجر به کاهش تولین وضعی. ا)1390آبادي، حکم(

پس استفاده از شود، یپوك م يهاوهیش میافزا

. شودیط احساس مین شرایشده در اکنترل یافشانگرده

د یافشان مناسب با قدرت تولک گردهیاز به ین، نیبنابرا

ان زم يخوب دانه گرده و سازگار یتنژگ، قدرت یگرده کاف

 ,Kaska( باشدیم يماده ضرور يهاآن با گل ییشکوفا

1994(.   

 یراه حل موقت یمصنوع یافشانگرده یاز طرف

 که شدنبا یکاف یعیطب یافشاناست که گرده یمواقع يبرا

 ,Kaska(انجام شده است  ن راستایدر اها پژوهش یبرخ

1994; Kuru, 1994(ران، یکشورها مانند ا ی. در بعض

که  یزمان یمصنوع یافشانه و تونس، گردهیسور

 یج خوبیمنجر به نتا ،نبوده است یکاف یعیطب یافشانگرده

 گزارشات یبرخ. )Caglar & Kaska, 1994(شده است 
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تواند از یم یمصنوع یافشاننشان داده است که گرده

. )Ayfer & Kuru, 1990(تر باشد مؤثر یعیطب یافشانگرده

محدود است و  یمصنوع یافشاندوره مؤثر گرده یاز طرف

ه وابسته ب يادیزان زیبه م یدست یافشانت گردهیموفق

 Mizuno et(مانند وزش باد و بارش است  یطیمح عوامل

al., 2002(.  

 يهاشتر باغیدر ب یافشانبه علت مشکل گرده

 یمیقد يهاا در باغیه احداث باغ و یاول يهاپسته در سال

 یافشانن روش گردهیبا استفاده از چند انپژوهشگر

ن مشکل یجهت برطرف کردن ا يادی، تالش زیلیتکم

پسته، از  يهادرخت یلیتکم یافشاناند. در گردهکرده

 شودیاثر استفاده میک ماده بیمخلوط دانه گرده با 

)Abu-Zahra & AI-Abbadi, 2007( .در  ،به عنوان مثال

 قیتزراثر  )Soliman et al.  )2017 یپژوهش

وه یات میخصوص يون دانه گرده آبدار را بر رویسوسپانس

ج نشان داد که اثر یقرار دادند. نتا یخرما مورد بررس

 تریک لیگرم شکر در  3گرم گرده با  2مار یون تیسوسپانس

ه تواند بیباشد و میوه را دارا میت میفین کیآب، باالتر

ن یهمچنه باشد. یقابل توص يشنهادیمار پیک تیعنوان 

گزارش کردند،  )et al.  Karimi )2017 یدر پژوهش

محدود کننده است،  عاملک ی یافشانکه گردهیموقع

رده ون گیبا استفاده از سوسپانس یلیتکم یافشانگرده

ش عملکرد و یتواند باعث افزایم يت شده با عنصر رویتقو

 ,Abu-Zahra & AI-Abbadi(وه پسته شود یت میفیک

 یدهند که تالقیانجام شده نشان م يهاپژوهش. )2007

پسته  يهار گونهیبا سا ین پسته اهلیب يان گونهیب

 ی. پژوهش)Riazi & Rahemi, 1995باشد یر میپذامکان

ا و کیبا گرده گونه آتالنت یپسته اهل ینه تالقیدر زم

. قرار گرفت یوه مورد بررسیبر ابعاد و وزن مبنتوس یتر

ج با توجه به نوع گرده بکار رفته انطباق داشت. ینتا

ر یاز سا یبا گونه اهل یافشانحاصل از گرده يهاوهیم

وه، عرض و ضخامت یپسته بهتر بود. عموماً وزن م يهاگونه

ز دچار یوه نیم یدهن درصد پوستید. همچنیآن متأثر گرد

  . )AK, 1990(ر شد ییتغ

وه در یزش میا ریو  يکه باعث نابارور یمشکالت

ن، یتوان به اثرات متقابل والدیشوند را میوه میدرختان م

ط یز شراید مثل و نیتول يولوژیزیمتفاوت ف يندهایفرآ

م کرد. واکنش اندام نر و ماده که منجر به یط تقسیمح

ا پس از یه (قبل یشتر در مراحل اولیشود، بیم یمیعق

ن مشکالت به صورت یا یردد. گاهگیان میح) نمایتلق

 يدر رشد و نمو تخمدان از زمان شروع بارور ییهاینظمیب

اهان مختلف گزارش شده است. یتا بلوغ بذر در گ

Mikesell )1998( اه یدر گ يگزارش کرد که نابارور

ا در یو  نیسه جنیل کین تشکیتوالکا ممکن است در حیف

زش یپسته مشکل ر افتد. درین اتفاق بیه جنیزمان رشد اول

ز یو ن یافشانوه به مرگ تخمک قبل از زمان گردهیه میاول

ان تخمد يهااندام يپس از آن، نابود ینیسه جنیک ينابود

ن یرشد ذکر شده و ا یه در مراحل مقدماتین اولیو جن
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ن مشکالت را در یاز ا یتوان برخیابد و مییروند ادامه م

 & Shuraki(ز مشاهده کرد یمراحل مختلف رشد ن

Sedgley, 1996( با توجه به مشکالت فوق الذکر و عدم .

از  ياریدر درختان پسته در بس یافشانگرده یهمزمان

از  یکیما که ینتگریمناطق کشور استفاده از گرده گونه ا

 از ياریوم و بسیلیسیپر رشد، مقاوم به ورت يهاگونه

بنظر  ابد وییگر است ضرورت میات خوب دیخصوص

با  یک والد پر رشد در تالقیرسد بتوان از آن به عنوان یم

متدوال در باغات پسته کشور بهره برد  يهاهیپا

)Ferguson & Haviland, 2016(. تاکنون  به عالوه

آزاد و کنترل شده دانه گرده  یافشاندر مورد گرده یگزارش

انه ات دیوه و خصوصیم يرو ما برینتگریو ا یاهل يهاگونه

و و قلم م قیتزربا استفاده از دو روش  یفندقپسته رقم 

 ین پژوهش بررسین هدف از ایبنابرا گزارش نشده است.

 ياهدانه گرده گونه آزاد و کنترل شده یگرده افشان اثرات

وه یم یفیو ک یکم يهایژگیو یبرخبر  ماینتگریاو  یاهل

  باشد.یم یپسته رقم فندق

  هامواد و روش

پسته آستان قات یستگاه تحقیا پژوهش درن یا

شهر انابد واقع  -واقع در شهرستان بردسکن يقدس رضو

 1396 -97 یشهر مشهد در سال زراع يلومتریک 297در 

که بر  یفندقساله رقم پسته  14 بارور درختان يبر رو

ل ی، به صورت فاکتوروند داده شده بودندیپ یه بادامیپا يرو

د. یانجام گرد یکامل تصادف يهاه بلوكیدر قالب طرح پا

و  قیتزرافشان (شامل دو روش گرده یشیآزما يمارهایت

به همراه ) 1گرده (جدول  -ب آردیترک چهارمو) و قلم

ورد م یفندقبا سه تکرار بودند. درختان پسته رقم شاهد 

. و درشت بودندشکل  یفندق يوه هایم يداراش یآزما

اد و تاج گسترده یقدرت رشد ز يدرختان از لحاظ رشد دارا

ها که اکثر آن باشندیمها ساده و مرکب . برگهستند

درخت معادل یک تکرار هر هستند.  يامرکب سه برگچه

 الیو از هر درخت هفت شاخه که حداقل داراي سه  بود

  ها براي انتخاب شد و چهار شاخه از آن بودچهار جوانه گل 

  
 .درختان پسته کنترل شده يافشانآرد و گرده مورد استفاده در گرده يمارهايت -۱جدول 

ماریت   

Cotrol  آزاد (شاهد) یافشانگرده  
IF1  25/0  ما ینتگریگرده اگرم  2+ آردگرم 

IF2  25/0  ما ینتگریگرده اگرم  5/1+ آردگرم 

IF3  25/0  ما ینتگریگرده اگرم  1+ آردگرم 

IF4  25/0  ما ینتگریگرده اگرم  5/0+ آردگرم 

I  = Integerrima ( ماینتگریا ), F = Flour (آرد) 
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 ها.هاي توري (ج) در شاخههاي ململ با کيسهسازي (الف)، کنترل منفي (ب) و تعويض کيسهنحوه عايق -١شکل 

  

 افشانی آزادشده، دو شاخه جهت گردهافشانی کنترل گرده

 دو یک شاخه به منظور کنترل منفی در نظر گرفته ش

هاي گل، بر روي . قبل از باز شدن کامل خوشه)1(شکل 

درصد تزریق شد تا از احتمال وجود  70 اتانولها شاخه

وسیله ها بههاي ناخواسته جلوگیري گردد. شاخهگرده

متر سانتی 30×45اد هاي دو الیه ململ به ابعکیسه

هاي عایق بندي، با پوشانده شد. در زمان بستن کیسه

متر از سانتی15توجه به رشد طولی جوانه انتهایی، حدودا 

ي هادانه فضاي انتهایی کیسه خالی در نظر گرفته شد.

 گرده درخت نر گونه اینتگریما به عنوان والد نر از منطقه

 زمان آماده بودن آوري و تاارزوئیه استان کرمان جمع

 گراددرجه سانتی -18ها در دماي والدهاي ماده، گرده

کنترل  یافشاننان از گردهی. به منظور اطمندشد ينگهدار

 ياپارچه يهاسهیها با کشده، در مرحله تورم جوانه، خوشه

 قیتزرافشان د. در ادامه در روش گردهیزوله گردیمناسب ا

(الک  ب آرد گندمیترک یسیس 20با استفاده از سرنگ 

) 1مختلف (جدول  يهاما با نسبتینتگریو گرده ا )200

از  یافشانق و عمل گردهیق تزریعا يهاسهیبه داخل ک

انجام شد. ماه ن یفرورد 14خ ین ماه تا تاریفرورد 5خ یتار

افشان، مخصوص گرده يموهان با استفاده از قلمیهمچن

در . درخت صورت گرفت 30 جمعاً يبر رو یافشانگرده

 70 اتانولل کار با ی، دست و وسایافشانفاصله هر گرده

گرده  يهابه دانه ید تا از آلودگیگرد یدرصد ضدعفون

هر خوشه سه  ين اقدام برایاشود.  يریناخواسته جلوگ

رد که یگیصورت م یافشانی زماند. گردهیمرتبه تکرار گرد

 یخوشه باز شده و به رنگ صورت يهاقسمت اعظم گل

. است يریش -د یهر گل به رنگ سف يهاهستند و کالله

 ياها، قهوهگل يکه کالله یهنگام یافشانپس از گرده

 يهاسهیدند کیرس یها به صورت دانه ارزنرنگ شد و گل

بزرگ  يتور يهاسهیها برداشته و با کشاخه يململ از رو

زم ال يهال شده مراقبتیتشک يهاوهیض شدند تا از میتعو

   رد.یر موارد صورت پذیدر خصوص کنترل آفات و سا

گیري درصد تشکیل میوه ابتدا قبل از براي اندازه

خوشه در  4افشانی انجام شود از هر درخت اینکه گرده

 (الف) (ب) (ج)
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چهار جهت انتخاب و تعداد گل آنها شمارش شد، بعد از 

هاي میوه نهایید و تشکیل میوه، تعدا افشانیانجام گرده

تشکیل شده در هر خوشه با توجه به متوسط تعداد گل 

 100، مغزبراي محاسبه وزن تر . در هر خوشه محاسبه شد

میوه با استفاده از ترازوي دیجیتالی وزن و مغز عدد 

 گیريبراي اندازه. یک میوه محاسبه شدمغز متوسط وزن 

ساعت در  48ها به مدت میوه، نمونهمغز  وزن خشک

و  ندقرار گرفت گرادسانتیدرجه  70با دماي  خشک کن

یک میوه مغز سپس وزن شدند و متوسط وزن خشک 

برداشت شهریور ماه)  21(در اواخر تابستان . محاسبه شد

ري گیها انجام شد و برخی صفات کمی و کیفی اندازهمیوه

شد. طول، عرض، ضخامت خشک میوه و مغز میوه با 

دانی ناخنگیري شد. محاسبه درصد کولیس دیجیتال اندازه

عدد میوه براي هر تکرار انجام  100 با شمارشبدشکلی  و

ها نیز تعداد شد. براي محاسبه مقدار اونس خشک میوه

هاي حاصل گرم محاسبه شد. در نهایت داده142میوه در 

تجزیه و تحلیل آماري شده،  SAS 9.1توسط نرم افزار 

مقایسه و نمودارها درصد  LSD 5ها با آزمون میانگین داده

  .رسم شدند  Excelبا استفاده از نرم افزار

  

  نتايج و بحث

  مرحله نهايي تشکيل ميوه  -الف

طبق نتایج تجزیه واریانس، تمامی اثرهاي ساده و 

متقابل در مورد صفت مرحله نهایی تشکیل میوه رقم 

  ).2) شد (جدول ≥01/0Pدار (فندقی معنی

گرده و تیمار  -در بررسی اثر متقابل ترکیب آرد 

)، بیشترین میزان تشکیل میوه در 2افشان (شکل گرده

افشان تزریق و قلم مو تیمار شاهد در هر دو تیمار گرده

افشان تزریق، مشاهده شد. طبق نتایج در روش گرده

بت به ه نسبیشترین و کمترین میزان کاهش تشکیل میو

 درصد در 24/54و  35/70شاهد به ترتیب با میانگین 

  مشاهده شد. همچنین در تیمار IF4و  IF1تیمارهاي 

  پسته. يفندقانس صفات مورد مطالعه در رقم يه واريج تجزينتا -٢جدول 

وهیزش میر وزن تر مغز وزن خشک مغز وهیل میتشک ییمرحله نها  يدرجه آزاد  راتییمنابع تغ   

0/00007ns 0/0008ns 6/44ns 0/345ns 2 تکرار 
032/0 ** 027/0 ** 7/22ns 50/2 نافشاگرده 1 **  
077/0 ** 048/0 ** 12/88 * 10/54 گرده -آرد ترکیب 4 **  

018/0 ** 0/001ns 1/43ns 58/0 ** 4 
× گرده  -آرد ترکیب

افشانگرده  

0005/0  002/0  61/24  11/0  خطا 18 

59/4  57/5  32/5  83/6 راتییتغ بیضر    

   دهد.یرا نشان م آماري يداریعدم معن nsو  پنج درصدو  ک درصدیدر سطح  يداریب معنیترت؛ به *و  **
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  گرده بر مرحله نهايي تشکيل ميوه رقم فندقي پسته. -افشان و تركيب آرداثر متقابل گرده -٢شکل 

  

 میزان کاهش مو، بیشترین و کمترینافشان قلمگرده

 65/72تشکیل میوه نسبت به شاهد به ترتیب با میانگین 

 مشاهده شد. IF4و  IF1درصد در تیمارهاي  86/60و 

افشان با استفاده از قلم مو نسبت به تزریق روش گرده

کاهش بیشتري در ارتباط با میزان تشکیل میوه در مرحله 

تیمار نهایی تشکیل میوه نشان داد. همچنین در هر دو 

افشان با کاهش میزان غلظت گرده اینتگریما در گرده

نسبت  IF4مخلوط مورد نظر، درصد تشکیل میوه در تیمار 

گرده افزایش نشان داد که احتماالً  -به سایر تیمارهاي آرد 

نسبت  IF4مخلوط مورد نظر، درصد تشکیل میوه در تیمار 

اال احتم گرده افزایش نشان داد که -به سایر تیمارهاي آرد 

سطح کالله هاي گرده در به دلیل رقابت کمتر دانه

گرده کاهش  -آرد  يمارهایت یتمام یباشد. از طرفیم

ن وه نسبت به شاهد نشایل میدر ارتباط با تشک يداریمعن

وه در یل میزان تشکین کاهش میشتریکه بيدادند، به طور

درصد و  83/2ن یانگیبا م IF1مار یروش قلم مو در ت

در  قیتزروه در روش یل میزان کاهش تشکین میشتریب

ل یاز دال یکیدرصد مشاهده شد.  3ن یانگیبا م IF1مار یت

وه در پژوهش حاضر یم ییل نهایدر کاهش تشک یاصل

پسته باشد.  يهاممکن است مربوط به سطح کالله گل

از  با استفاده یلیتکم یافشانگزارش شده است که گرده

فروت موفق تر از آلو  يویک يوون گرده بر ریسوسپانس

 يویل سطح کالله بزرگتر در کیباشد که احتماال به دلیم

شود یل در جذب گرده میباشد که باعث تسهیفروت م

)Hopping & Jerram, 1980( .  

  ريزش ميوه -ب

بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس 

 بترکی) میزان ریزش میوه در ارتباط با اثر ساده 2(جدول 

a a

c

c

b

c

b c

b

b

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تزریق قلم مو

وه
 مي

يل
شک

ي ت
هاي

ه ن
حل

مر

روش گرده افشان

شاهد گرم گرده اینتگریما  2+ گرم آرد 0/25 
گرم گرده اینتگریما  1/5+ گرم آرد 0/25 گرم گرده اینتگریما  1+ گرم آرد 0/25
گرم گرده اینتگریما  0/5+ گرم آرد 0/25
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) شد ولی در مورد اثر ساده ≥01/0Pدار (گرده معنی -آرد 

افشان تفاوت و گرده ترکیبافشان و اثر متقابل گرده

هاي اثرات ساده مقایسه میانگینداري مشاهده نشد. معنی

افشان تزریق و قلم مو از نشان داد که بین دو تیمار گرده

وجود داري لحاظ این صفت از نظر آماري تفاوت معنی

ت نسب قلم موافشان با استفاده از ندارد. البته در تیمار گرده

درصد افزایش طول میوه خشک  05/1 تزریقبه تیمار 

در مقایسه بین تیمارهاي مختلف  ).3مشاهده شد (جدول 

، IF1 ،IF2 ،IF3گرده از لحاظ این صفت، تیمارهاي  –آرد 

IF4  50/7، 43/8، 96/8، 06/10نسبت به شاهد به ترتیب 

درصد افزایش ریزش میوه نشان دادند. نتایج مربوط به 

مورد نظر نشان داد که با کاربرد گرده اینتگریما در  ترکیب

تیمارهاي مختلف میزان ریزش میوه نسبت به شاهد روند 

افزایشی حاصل نموده است. البته با کاهش غلظت گرده 

گرده  -اینتگریما میزان ریزش در بین تیمارهاي آرد 

 که بعد از شاهد کمترین میزانش نشان داد به طوريکاه

درصد و  49/93با میانگین  IF4ریزش میوه در تیمار 

با میانگین  IF1تیمار  بیشترین میزان ریزش میوه در

هاي ). هر چند گل4درصد مشاهده شد (جدول  15/96

؛ دباشبه شرایط محیطی نامساعد حساس می پستهدرخت 

 تواند به دلیلریزش گل و عدم تشکیل میوه می از طرفی

 گاهی ریزشبیاید. افشانی نیز بوجود در گرده مشکالت

ن عدم تلقیح و از بین رفتل، ها به دلیل نقص ساختار گگل

ها، ریزش گل گیرد. بعد از باز شدن گلتخمدان صورت می

و میوه ممکن است در سه مرحله اتفاق افتد: اولین ریزش 

  ت عل؛ باشدفشانی نشده میاهاي گردهوط به گلمیوه مرب

  
  پسته. يو قلم مو در رقم فندق قيتزر يافشانگرده يهامطالعه با استفاده از روشصفات مورد  نيانگيسه ميمقا -٣جدول 

وهیزش میر وزن تر مغز وهیل میتشک ییمرحله نها   روش گرده افشان 
0/90a 92/62a 5/23a قیتزر  

0/84b 93/60a 4/65b قلم مو 
  .باشندیدار نمیمعن اختالف يدارا پنج درصددر سطح  ،ک حرف مشتركیحداقل  يدارا يهانیانگیدر هر ستون م، LSDآزمون  يبر مبنا

 

  گرده. -آرد تركيبمختلف  يهاطير محيپسته تحت تأث ين صفات مورد مطالعه در رقم فندقيانگيسه ميمقا -٤جدول 

وهیزش میدرصد ر وزن تر مغز وهیل میتشک ییمرحله نها  گرده -آرد ترکیب   
 

0/97a 86/47b 10/23a شاهد 

0/74d 96/15a 2/91d IF1 
0/83c 94/99a 3/46cd IF2 
0/87bc 94/44ab 3/76c IF3 
0/94ab 93/49ab 4/34b IF4 

  .باشندیدار نمیمعن اختالف يدارا پنج درصددر سطح  ،ک حرف مشتركیحداقل  يدارا يهانیانگیدر هر ستون م، LSDآزمون  يبر مبنا
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 شود.ها نسبت داده میعقیمی گلآن به نقص مادگی و 

وده اي بهاي تلقیح نشدهچهریزش دوم میوه مربوط به میوه

ن نمایند. سومیافشانی ریزش میکه در اثر ناسازگاري گرده

ت باشد که بر اثر رقابریزش میوه مربوط به سقط جنین می

باشد که این حالت نیز بسته به می ژنتیکیاي و یا تغذیه

  ).Fallah et al., 2014( باشدمتفاوت مینوع رقم 

  وزن تر مغز -ج

و   افشانطبق نتایج تجزیه واریانس اثر ساده گرده

) ≥01/0Pدار (گرده بر وزن تازه مغز معنی -ترکیب آرد 

افشان در ترکیب مورد نظر تفاوت شد ولی اثر متقابل گرده

هاي ). مقایسه میانگین2داري نشان نداد (جدول معنی

اثرات ساده از نظر وزن تازه مغز بین دو تیمار گرده افشان 

داري نشان داد تزریق و قلم مو از نظر آماري تفاوت معنی

که در روش گرده افشان با استفاده از تزریق از به طوري

درصد نسبت به تیمار قلم  66/6لحاظ این صفت به میزان 

). در مقایسه بین 3مو افزایش مشاهده شد (جدول 

گرده از لحاظ این صفت، -مارهاي مختلف ترکیب آرد تی

نسبت به شاهد به ترتیب  IF1 ،IF2 ،IF3، IF4تیمارهاي 

درصد کاهش نشان دادند. نتایج  09/3، 43/14، 71/23

گرده نشان داد که بیشترین میزان  -آرد ترکیبمربوط به 

گرم و  97/0وزن تازه مغز در سطح شاهد با میانگین 

 وزن تازه مغز در سطح دوم گرده با میانگین کمترین میزان

نسبت به سایر  IF4گرم مشاهده شد. همچنین تیمار  74/0

تیمارها، بیشترین میزان از لحاظ این صفت را با میانگین 

 & Ka-Ka). در پژوهشی 4گرم نشان داد (جدول  94/0

Bilgen )1988 گزارش کرد که کاربرد گرده (P.vera 

ر مغز مؤثرتر از کاربرد گرده براي تولید درصد بیشت

P.mutica  وP.atlantica   بود که با نتایج این پژوهش

که استفاده از گرده گونه اینتگریما مطابقت داشت به طوري

که گرده آزاد گونه باعث کاهش وزن تازه مغز شد درحالی

  اهلی باعث افزایش وزن تازه مغز در رقم فندقی شد.

  وزن خشک مغز  -د

طبق نتایج تجزیه واریانس، تمامی اثرهاي ساده و 

متقابل در مورد صفت وزن خشک مغز رقم فندقی 

). در بررسی اثر متقابل 2) شد (جدول ≥01/0Pدار (معنی

)، 3گرده و تیمار گرده افشان (شکل  -ترکیب آرد 

میزان کاهش وزن خشک مغز نسبت به شاهد در بیشترین 

به ترتیب  IF1افشان تزریق و قلم مو در تیمار روش گرده

 درصد مشاهده شد. همچنین 70/38و  29/40با میانگین 

افشان با استفاده از قلم مو نسبت به تزریق در تیمار گرده

کاهش بیشتري در ارتباط با وزن خشک مغز مشاهده شد. 

با کاهش میزان غلظت مخلوط مورد نظر،  در تیمار تزریق

که در تیمار وزن خشک مغز افزایش نشان داد به طوري

IF4  نسبت به سایر تیمارها، بیشترین افزایش وزن خشک

 Riaziگرم مشاهده شد. در پژوهشی  71/0مغز با میانگین 

& Rahemi )1995( هاي سه گونه پسته با مقایسه گرده

هاي بذر و وزن مغز میوه ویژگی اهلی، آتالنتیکا و بنه بر

  نشان دادند که استفاده از گرده گونه اهلی مؤثرتر از دو
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  وزن خشک مغز رقم فندقي پسته.بر گرده  -افشان و تركيب آرداثر متقابل گرده -٣شکل 

  

اضر نیز گرده گونه اهلی باشد. در پژوهش حگونه دیگر می

گونه اینتگریما وزن خشک بیشتري نشان گرده نسبت به 

  داد.

   خشک وهيطول م -ه

 يک از اثرهایچ یانس، هیه واریج تجزیطبق نتا

 یفندقرقم خشک وه یمطول ساده و متقابل در مورد صفت 

اثرات ساده  يهانیانگیسه میمقا ).5دار  نشد (جدول یمعن

و قلم مو از  قیتزرافشان مار گردهین دو تینشان داد که ب

وجود  يداریتفاوت معن ياز نظر آمار ن صفتیالحاظ 

ت نسب قیتزرافشان با استفاده از مار گردهیندارد. البته در ت

 خشکوه یمطول ش یدرصد افزا 59/0 قلم مومار یبه ت

مختلف  يمارهاین تیسه بی). در مقا6مشاهده شد (جدول 

، IF1 يمارهاین صفت، تیگرده از لحاظ ا -آرد  ترکیب

IF2 ،IF3، IF4 52/3، 76/1ب ینسبت به شاهد به ترت ،

ج با یدرصد کاهش نشان دادند. طبق نتا 94/2، 17/1

ما در مخلوط مورد ینتگریزان غلظت گرده گونه ایکاهش م

 بیمارها به ترتین تیدر بخشک وه یمطول زان ینظر، م

 يهاماریکاهش نسبت به شاهد را تن ین و کمتریشتریب

IF2  وIF3 اثرات  در پژوهش حاضر). 7د (جدول نشان دا

 ماینتگریو ا یاهل يهار گردهیدر ارتباط با تأث يداریمعن

 Karimi et جیطبق نتامشاهده نشد. خشک  وهیبر طول م

al.  )2017 (ون گرده بر یسوسپانس قیتزر يریکارگهب

ج یکه با نتا نداشت يداریاثر معنخشک وه یصفت طول م

   .داردپژوهش حاضر مطابقت 

  عرض ميوه خشک -و
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b

cd d
cd cdc cd
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c
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0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

تزریق قلم مو

غز 
ک م

خش
زن 

و
)

رم
گ

(

روش گرده افشان

شاهد گرم گرده اینتگریما  2+ گرم آرد 0/25 
گرم گرده اینتگریما  1/5+ گرم آرد 0/25 گرم گرده اینتگریما  1+ گرم آرد 0/25
گرم گرده اینتگریما  0/5+ گرم آرد 0/25
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طبق نتایج تجزیه واریانس، هیچ یک از اثرهاي ساده و 

رقم فندقی  عرض میوه خشکمتقابل در مورد صفت 

هاي اثرات ساده مقایسه میانگین ).6نشد (جدول  دارمعنی

و قلم مو از  افشان تزریقنشان داد که بین دو تیمار گرده

وجود  داريلحاظ این صفت از نظر آماري تفاوت معنی

 بترکی). در مقایسه بین تیمارهاي مختلف 7(جدول  دندار

نسبت  IF4 و IF1گرده از لحاظ این صفت،تیمارهاي  -آرد 

 درصد کاهش نشان دادند.89/0و  57/3 به شاهد به ترتیب

ترتیب و به  نسبت به شاهد IF3 و IF2از طرفی تیمارهاي 

  درصد از لحاظ این88/0و  60/2با میانگین 

پسته. يفندقانس صفات مورد مطالعه در رقم يه واريج تجزينتا -٥جدول   

وهیم عرض مغز  
 طول مغز

وهیم  

 وهیضخامت م
 خشک

 وهیعرض م
 خشک

 وهیطول م
 خشک

درجه 
يآزاد  

راتییمنابع تغ  

0102/0 ** 0/006 ns 0/004 ns 014/0  تکرار 2 ** 100/0 **
013/0 ** 0/003 ns 0/0004 ns 0/00001 ns 0/0008ns 1 گرده افشان 

0/0002 ns 0/006 ns 0/004 ns 0/003 ns 0/003 ns 4 گرده -آرد ترکیب  
0/001 ns 0/0009 ns 0/001 ns 0/008 ns 0/004 ns 4 گرده افشان× گرده  -آرد ترکیب  

001/0  008/0  002/0  002/0  008/0  خطا 18 

24/5  95/6  82/4  72/4  44/5 راتییب تغیضر    

     دهد.یرا نشان م آماري يدار یعدم معن nsو  پنج درصدو  ک درصدیدر سطح  يداریمعن **
  

  تزريق و قلم مو در رقم فندقي پسته. يافشانهاي گردهمقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه با استفاده از روش -٦جدول 

  عرض مغز میوه
)cm( 

  طول مغز میوه
)cm( 

ضخامت میوه 
 )cm( خشک

  عرض میوه خشک
)cm( 

  طول میوه خشک
)cm( 

 روش گرده افشان

0/76 a 1/36 a 1/10 a 1/12 a 1/67 a تزریق 
0/72 a 1/34 a 1/07 a 1/12 a 1/66 a قلم مو 

  .باشنددار نمیمعنی اختالفداراي  پنج درصددر سطح  ،داراي حداقل یک حرف مشترك هايدر هر ستون میانگین، LSDبر مبناي آزمون 

 

  گرده. -آرد تركيبهاي مختلف مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه در رقم فندقي پسته تحت تأثير محيط -٧جدول 

  عرض مغز میوه
)cm( 

  طول مغز میوه
)cm( 

  ضخامت میوه خشک
 )cm( 

  عرض میوه خشک
)cm( 

 طول میوه خشک
(cm) 

گرده -آرد ترکیب  

0/75 a 1/40 a 1/10 a 1/12 a 1/70 a شاهد 

0/74 a 1/34 a 1/06 a 1/08 a 1/67 a IF1 
0/73 a 1/31 a 1/13 a 1/15 a 1/64 a IF2 
0/74 a 1/35 a 1/12 a 1/13 a 1/68 a IF3 
0/73 a 1/37 a 1/07 a 1/11 a 1/65 a IF4 

  .باشنددار نمیمعنی اختالفداراي  پنج درصددر سطح  ،داراي حداقل یک حرف مشترك هايدر هر ستون میانگین، LSDبر مبناي آزمون 



  )1399( 10شماره  ،5 جلد ،و فناوري پستهمجله علوم 
 

56 
 

 زانیج با کاهش میطبق نتا ش نشان دادند.یصفت افزا

زان یمورد نظر، م ترکیبما در ینتگریغلظت گرده گونه ا

ن و یشتریب بیمارها به ترتین تیوه خشک در بیم عرض

 IF2و  IF1 يمارهایت در ن کاهش نسبت به شاهد رایکمتر

 Acar et). 7نشان داد (جدول  15/1و  08/1ن یانگیبا م

al. )2001 (يهاو اوزن با گرده يدو رقم قرمز یشیدر آزما 

ج یکردند. نتا یافشانکا گردهیو آتالنت یاهلچون  یارقام

که یوه زمانینشان داد که عرض و قطر خشک م

 ریاز سا يانجام شد تا حدود یاهلبا گونه  یافشانگرده

  پسته بهتر بود. يهاگونه

  خشکوه يمضخامت  -ز

 يک از اثرهایچ یانس، هیه واریج تجزیطبق نتا

رقم  وه خشکیضخامت مساده و متقابل در مورد صفت 

 يهانیانگیسه میمقا). 5نشد (جدول  داریمعن یفندق

 قیتزرافشان مار گردهین دو تیاثرات ساده نشان داد که ب

 يداریتفاوت معن ياز نظر آمارن صفت یو قلم مو از لحاظ ا

افشان با استفاده از مار گردهیدر ت یوجود ندارد. از طرف

ش ضخامت یدرصد افزا 72/2مار قلم مو ینسبت به ت قیتزر

ن یسه بی). در مقا6مشاهده شد (جدول خشک وه یم

ن صفت، یگرده از لحاظ ا -آرد  ترکیبمختلف  يمارهایت

، 65/2ب ینسبت به شاهد به ترت IF3و  IF2 يمارهایت

ج با کاهش یش نشان دادند. طبق نتایدرصد افزا 78/1

ما در مخلوط مورد نظر، ینتگریزان غلظت گرده گونه ایم

 IF3و  IF2 يمارهاین تیدر بخشک وه یزان ضخامت میم

با  IF2مار یکه تيافت به طوریش یافزا نسبت به شاهد

ن یش از لحاظ ایافزان یشتریمتر بیسانت 13/1ن یانگیم

مارها نشان داد (جدول یر تیصفت را  نسبت به شاهد و سا

متر یسانت 06/1ن یانگیبا م IF1مار یت ی). از طرف7

 ریرا نسبت به شاهد و ساخشک وه ین ضخامت میکمتر

 )Crane & Iwakiri )1980 یدر پژوهشمارها نشان داد. یت

وه، ضخامت یاز لحاظ اندازه م یگزارش کردند که اختالف

که با یدر صورت یدن آن در رقم کرمانیوه و زمان رسیم

 یانافشگرده یاهلو تربینتوس کا، یارقام آتالنت يهاگرده

ج پژوهش حاضر مطابقت یشده باشند وجود ندارد که با نتا

  دارد.

  وهيطول مغز م -ح

 يک از اثرهایچ یانس، هیه واریج تجزیطبق نتا

 یفندقوه رقم یو متقابل در مورد صفت طول مغز م یاصل

اثرات ساده  يهانیانگیسه می). مقا5نشد (جدول  داریمعن

و قلم مو از  قیتزرافشان مار گردهین دو تینشان داد که ب

وجود  يداریتفاوت معن ين صفت از نظر آماریلحاظ ا

ت نسب قیتزرافشان با استفاده از مار گردهیندارد. البته در ت

وه یش طول مغز میدرصد افزا 47/1 قلم مومار یبه ت

مختلف  يمارهاین تیسه بی). در مقا6 مشاهده شد (جدول

، IF1 يمارهاین صفت، تیگرده از لحاظ ا -آرد  ترکیب

IF2 ،IF3 ،IF4  14/2، 57/3، 42/6، 28/4نسبت به شاهد 

 37/1ن یانگیبا م IF4 ماریتکاهش نشان دادند.  درصد

ن ین صفت را در بین کاهش از لحاظ ایمتر کمتریسانت
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 یدر پژوهش). 7(جدول  مارها نسبت به شاهد نشان دادیت

Zeraatkar & Karimi )2015 ( قیتزربا استفاده از 

روش استفاده از نشان دادند که ون گرده یسوسپانس

وه یبر صفت طول مغز م يداریاثر معن قیتزرافشان گرده

ه البت .مشاهده شد يریج مغاینتا که در پژوهش حاضر دارد

را  ين باالتریانگیمارها میه تیمار شاهد نسبت به بقیت

  نشان داد.

  وهيم عرض مغز -ط

بر  افشانانس اثر ساده گردهیه واریج تجزیطبق نتا

اثر ساده  ی) شد ول≥01/0Pدار (یوه معنیعرض مغز م

افشان در مخلوط گرده و اثر متقابل گرده -آرد  ترکیب

سه یمقا). 5نشان نداد (جدول  يدارینظر تفاوت معنمورد 

مار ین دو تیاثرات ساده نشان داد که ب يهانیانگیم

ن صفت از نظر یو قلم مو از لحاظ ا قیتزرافشان گرده

مار یوجود ندارد. البته در ت يداریتفاوت معن يآمار

 م موقلمار ینسبت به ت قیتزرافشان با استفاده از گرده

وه مشاهده شد (جدول یش عرض مغز میدرصد افزا 26/5

ده گر -آرد  ترکیبمختلف  يمارهاین تیسه بی). در مقا6

نسبت  IF1 ،IF2،IF3 ،IF4 يمارهاین صفت، تیاز لحاظ ا

درصد کاهش  66/2، 33/1، 66/2، 33/1 بیبه ترت به شاهد

زان غلظت یج با کاهش میطبق نتا). 7 نشان دادند (جدول

زان عرض یما در مخلوط مورد نظر، مینتگریگرده گونه ا

افت به ی و کاهش شیمارها افزاین تیوه در بیمغز م

وه نسبت به شاهد یمغز م ن کاهش عرضیکه کمتريطور

متر یسانت 74/0 نیانگیبا م IF3و  IF2 يمارهاین تیدر ب

وه ین کاهش عرض مغز میشترین بیهمچنمشاهده شد. 

ن یانگیبا م IF4و  IF1 يمارهاین تینسبت به شاهد در ب

 & Karimiج یبر اساس نتا مشاهده شد. مترسانتی 73/0

Zeraatkar )2015(، ون گرده با یسوسپانس يریکارگهب

فت بر ص يداریاثر معن قیتزراستفاده از روش گرده افشان 

ز مانند صفت طول ین صفت نیکه ا وه داشتیعرض مغز م

  نشان نداد.در پژوهش حاضر  يداریوه تفاوت معنیمغز م

  يطول شکاف خندان -ي

چ یانس هیه واریبر اساس اطالعات حاصل از تجز

طول شکاف ساده و متقابل در مورد صفت  يک از اثرهای

سه یمقا .)8(جدول  دنش داریمعن یرقم فندق یخندان

ن یب یطول شکاف خنداناثرات ساده از نظر  يهانیانگیم

 تفاوت يو قلم مو از نظر آمار قیتزرافشان مار گردهیدو ت

 افشانگرده يمارهایتج یداد. طبق نتاننشان  يداریمعن

طول متر یسانت 39/1ن یانگیمبا  اًو قلم مو مشترک قیتزر

 يمارهاین تیسه بی). در مقا9جدول ( را نشان دادندشکاف 

 يمارهاین صفت، تیگرده از لحاظ ا-آرد  ترکیبمختلف 

IF2 ،IF3 ،IF4  درصد  70/0 امشترکنسبت به شاهد

 مورد نظر ترکیبج مربوط به ینشان دادند. نتا شیافزا

طول شکاف زان ین میشتری) نشان داد که ب10جدول (

 42/1میانگین  با IF4و  IF2تیمارهاي خندانی در 

و کمترین میزان این صفت در سطح دوم گرده  مترسانتی

صفت خندانی متر مشاهده شد. سانتی 32/1با میانگین 



) .Pistachio vera L( هاي کمی و کیفی میوه پستهبر برخی ویژگی هاي اهلی و اینتگریماافشانی آزاد و کنترل شده دانه گرده گونهبررسی اثرات گرده
  رقم فندقی
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میوه پسته با افزایش حجم مغز ارتباط مستقیم دارد و در 

افتد. در ارقامی که نسبت حجم طول و نوك میوه اتفاق می

مغز به پوسته چوبی بیشتر است خندانی در طول میوه 

  ).Freeman & Ferguson, 1995شود (بیشتر مشاهده می

 

واريانس صفات مورد مطالعه در رقم فندقي پسته. نتايج تجزيه -٨جدول   

 ناخندانی بدشکلی انس
عرض شکاف 

 خندانی

طول شکاف 
 خندانی

درجه 
 آزادي

 منابع تغییرات

6/685 ns 0/254 ns 1/709 ns 0/0001 ns  0/0042ns 2 تکرار 
0/261 ns 0/352 ns 31/888** 0/002* 0/00001 ns 1 افشانگرده  
0/426 ns 18/068** 193/869** 0/0005 ns 0/043 ns 4 گرده -ترکیب آرد  

0/028 ns 12/871** 16/143** 0/0004 ns 0/030 ns 4 
-گرده× گرده  -ترکیب آرد

 افشان
302/6  609/0  519/0  0003/0  007/0  خطا 18 

84/8  32/13  63/3  78/6  02/6  ضریب تغییرات  

     دهد.را نشان میآماري  داريعدم معنی nsپنج درصد و و  یک درصدداري در سطح ترتیب معنی؛ به *و  **

  
  گرده. -هاي مختلف ترکیب آردمقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه در رقم فندقي پسته تحت تأثير محيط -٩جدول 

 انس
(%) 

 بدشکلی
(%) 

 ناخندانی
(%) 

عرض شکاف 
 خندانی
(cm) 

 طول شکاف خندانی
(cm) 

گرده -ترکیب آرد  

28/04 a 3/30c 12/35d 0/25 a 1/41a شاهد 

28/73 a 7/53a 24/39 a 0/26 a 1/32 a IF1 
28/50 a 6/99a 25/59 a 0/24 a 1/42 a IF2 
28/43 a 4/89b 21/19b 0/26 a 1/40 a IF3 
28/21 a 6/57a 15/63c 0/26 a 1/42 a IF4 

  .باشنددار نمیمعنی اختالفداراي  پنج درصددر سطح  ،داراي حداقل یک حرف مشترك هايدر هر ستون میانگین، LSDبر مبناي آزمون 
  

  تزريق و قلم مو در رقم فندقي پسته. يافشانهاي گردهصفات مورد مطالعه با استفاده از روش مقايسه ميانگين -١٠جدول 
  انس

)%( 

  بدشکلی
)%( 

  ناخندانی
)%( 

عرض شکاف 
 )cm( خندانی

 طول شکاف خندانی

)cm( 
 روش گرده افشان

28/29 a 5/96 a 18/80b 0/26 a 1/39 a 
 تزریق
 

28/47 a 5/75 a 20/86 a 0/24 a 1/39 a 
موقلم  

 
  .باشنددار نمیمعنی اختالفداراي  پنج درصددر سطح  ،داراي حداقل یک حرف مشترك هايدر هر ستون میانگین، LSDبر مبناي آزمون 
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  يعرض شکاف خندان -ك

 –رد آ ترکیبانس اثر ساده یه واریج تجزیطبق نتا

بر عرض  نظر و اثر متقابل گرده در مخلوط مورد گرده

در ارتباط با اثر ساده  یول دار نشد یمعن یشکاف خندان

 يداریتفاوت معن در مخلوط مورد نظر افشانگرده

اثرات ساده  يهانیانگیسه میمقا. )8جدول ( شدمشاهده 

و قلم مو از  قیتزرافشان مار گردهین دو تینشان داد که ب

وجود  يداریتفاوت معن ين صفت از نظر آماریلحاظ ا

افشان با استفاده از قلم مو نسبت مار گردهیندارد. البته در ت

 یعرض شکاف خندانش یدرصد افزا 69/7 قیتزرمار یبه ت

مختلف  يمارهاین تیسه بی). در مقا9مشاهده شد (جدول 

نسبت  IF2 مارین صفت، تیلحاظ ا گرده از -آرد  ترکیب

 يمارهایت یاز طرف درصد کاهش نشان داد. 00/4به شاهد 

IF1 ،IF3 ،IF4  درصد  69/7نسبت به شاهد مشترکأ

زان غلظت یج با کاهش میطبق نتا ش نشان دادند.یافزا

عرض زان یما در مخلوط مورد نظر، مینتگریگرده گونه ا

 شیافزامارها نسبت به شاهد ین تیدر ب یشکاف خندان

 & Freeman یدر پژوهش). 10جدول نشان داد (

Ferguson )1995 (افشان بر نشان دادند که رقم گرده

ان که اگر از درخت ير گذار است به نحویار تأثیبس یخندان

کا بر یگونه آتالنت یا حتی) P.muticaبنه ( یپسته وحش

به شدت کاهش  یرد خندانیقرار گ یگونه پسته اهل يرو

ز استفاده از گرده گونه یابد. در پژوهش حاضر نییم

مارها نسبت به شاهد که با گرده یت یما در تمامینتگریا

بود باعث کاهش عرض  شده یافشانگرده یاهلآزاد گونه 

  شد. یشکاف خندان

  يناخندان -ل

 ياثرها یانس نشان داد که تمامیه واریج تجزینتا

دار یمعن یناخندانساده و متقابل در مورد صفت 

)01/0P≤) اثر متقابل  یدر بررس). 8جدول ادامه ) شد

ن یشتری)، ب4شکل افشان (مار گردهیگرده و ت -آرد  ترکیب

نسبت به شاهد در روش  یناخندانزان کاهش یم

ب با یبه ترت IF2مار یو قلم مو در ت قیتزرافشان گرده

در  یدرصد مشاهده شد. از طرف 86/49و  43/53ن یانگیم

 افشان با استفاده از قلم مو نسبت به تزریقتیمار گرده

 IF2در تیمار  ناخندانیکاهش بیشتري در ارتباط با 

د مور ترکیبمشاهده شد. همچنین با کاهش میزان غلظت 

که در کاهش نشان داد به طوري ناخندانینظر، میزان 

تزریق و قلم مو نسبت افشان در دو روش گرده IF4تیمار 

 انیناخندبه شاهد و سایر تیمارها، بیشترین میزان کاهش 

درصد مشاهده شد.  42/19و  84/11به ترتیب با میانگین 

در پژوهش حاضر نیز گرده گونه اهلی نسبت به گرده گونه 

 اینتگریما میزان ناخندانی کمتري را نشان داد.

ده باروري با گرهاي پیشین نیز نشان داده است که پژوهش

تر رقم اهلی ارجحیت دارد زیرا گرده اهلی مغزهاي بزرگ

و افزایش خندانی را بین خصوصیات مطلوب اقتصادي القا 

  ).Bilgen, 1988  &Ka-Kaکند (می

  بدشکلي -م
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 گرده افشانطبق نتایج تجزیه واریانس اثر ساده 

ا اثر ولی در ارتباط ب نشدمعنی دار  صفت بدشکلی میوهبر 

گرده در ترکیب مورد  گرده و اثر متقابل -ترکیب آردساده 

 ).8(جدول  )≥01/0P( شدداري مشاهده تفاوت معنی نظر

 گرده و تیمار -آرد  ترکیبدر بررسی اثر متقابل 

  )، بیشترین میزان افزایش بدشکلی در 5شکل افشان (گرده

  
  .پسته يفندقرقم  يناخندانگرده بر  -آرد تركيبافشان و اثر متقابل گرده -٤شکل 

  

  رقم فندقي پسته. بدشکليگرده بر  -ب آرديافشان و ترکاثر متقابل گرده -٥شکل 
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 افشان تزریق و قلم مو در تیمارتیمارها در روش گردهبین 

IF4  وIF1  درصد  65/8و  09/9به ترتیب با میانگین

افشان با استفاده از مشاهده شد. از طرفی در تیمار گرده

قلم مو نسبت به تیمار تزریق افزایش بیشتري در ارتباط 

با بدشکلی در بین تیمارها مشاهده شد. همچنین با کاهش 

میزان غلظت مخلوط مورد نظر، میزان بدشکلی تغییرات 

ار تیم افشان نشان داد. به عالوهمتفاوتی در دو روش گرده

IF4  افشان تزریق و قلم مو در بین روش گردهبین دو در

 رینکمتو  بیشترینتیمارها نسبت به شاهد، به ترتیب 

درصد را نشان  05/4و  09/9میزان بدشکلی با میانگین 

 علت اصلی این عارضه تا کنون ناشناخته باقی ماندهداد. 

 واست. تحقیقات انجام شده تا کنون دلیلی براي بدشکلی 

هاي پسته ارائه نکرده است. اما آنچه مشخص بدفرمی میوه

که  ايشده، این است که هر گونه صدمه مکانیکی به میوه

در حال رشد و نمو در زمان دو هفته بعد از اتمام دوره گل 

باشد، باعث نکروزه شدن الیه سلولی پارانشیم در 

ها آندوکارپ در حال نمو و در نتیجه مرگ برخی از سلول

ها خواهد گردید واهد شد و در نتیجه باعث بدشکلی میوهخ

Methenegy et al., 1995 .(  

  انس  -ن

بر اساس اطالعات حاصل از تجزیه واریانس، هیچ 

یک از اثرهاي ساده و متقابل در مورد صفت انس میوه رقم 

هاي ). مقایسه میانگین8جدول دار نشد (فندقی معنی

افشان تزریق دو تیمار گردهاثرات ساده نشان داد که بین 

ي دارآماري تفاوت معنیاز لحاظ این صفت از نظر  و قلم مو

 قیتزرافشان با استفاده ازمار گردهیالبته در ت وجود ندارد.

انس مشاهده  کاهشدرصد  63/0مار قلم مو ینسبت به ت

دول ج( باشدیوه در ارتباط میشتر میب یکه با درشت شد

ده گر -آرد  ترکیبمختلف  يمارهاین تیسه بی). در مقا9

نسبت  IF1 ،IF2،IF3 ،IF4 يمارهاین صفت، تیاز لحاظ ا

 درصد 60/0، 37/1، 61/1، 40/2ب یبه شاهد به ترت

ه در ویم شتریب ز شدنیکه با ر نشان دادند انس شیافزا

ه زان غلظت گرده گونیکاهش مج با یطبق نتا. ارتباط است

ن یدر ب وهیانس مزان یم ما در مخلوط مورد نظر،ینتگریا

ن ین و کمتریشتریکه بيافت به طوری کاهشمارها یت

ن یدر بب یبه ترتوه نسبت به شاهد یم انسکاهش 

درصد  73/28و  21/28نیانگیبا م IF2و  IF4 يمارهایت

ک انس یهر چه تعداد دانه در  ).10جدول مشاهده شد (

دانه و اندازه هر تر ها درشتن باشد، اندازه دانهییپا

 يادیت زیاهم ياز نظر تجار یژگین ویو اتر است نیسنگ

مارها ین تیب يداریدارد که در پژوهش حاضر تفاوت معن

  ن صفت مشاهده نشد.یاز لحاظ ا

  

  كلي يريگجهينت

کننده در  محدود عامل یافشانکه گردهیزمان

ز کنترل شده با استفاده ا یافشانپسته است، گرده يهاباغ

ه ویت میفیبهبود ک يتواند برایآرد و گرده م ترکیب

 يامارهین تیش در بین آزمایج ایاستفاده شود. طبق نتا
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فقط  ماینتگریگرده، استفاده از گرده گونه ا -آرد  ترکیب

نسبت به شاهد  یناخندانبه مربوط  صفتدر  IF4مار یدر ت

نشان داد؛  قیتزرافشان در روش گرده يترج مطلوبینتا

که با گرده آزاد  یفندقر صفات رقم یکه در سایدر حال

 يترج مطلوبیشده بود نتا یافشانگرده یاهل يهاگونه

ربوط م در صفات ینشان داد. از طرفمارها یر تینسبت به سا

وه و یزش میدرصد روزن مغز، وه، یم ییتعداد نهابه 

ج ینتا قیتزرافشان با استفاده از مار گردهیت یناخندان

افشان قلم مو نشان داد مار گردهینسبت به ت يترمطلوب

 هاهبهتر و رقابت کمتر گرد یدگیل پخشیتواند به دلیکه م

افشان در روش گرده هاب کمتر کالله گلین آسیو همچن

زان کاهش صفات در ین میشترین بیباشد. همچن قیتزر

افشان قلم مو مشاهده شد به در روش گرده IF1مار یت

ما یتگرنیزان غلظت گرده این میشتریب مارین تیکه ايطور

قات یل تحقیرا در مخلوط مورد نظر دارا بود. البته بدل

 يهاگرده گونه يهااندك موجود در ارتباط با نقش دانه

ه، حاصل يهاوهیم یفیو ک یکم يهایژگیو يمختلف بر رو

  د انجام شود.ین خصوص بایدر ا يشتریقات بیتحق

  

  يسپاسگزار

 یرم بخش علوم باغبانتت محیریگارندگان از مدن

) که ما را در يانابد (آستان قدس رضو يشرکت کشاورز

 يدادند، سپاسگزار يارین پژوهش یت ایفیانجام و ارتقاء ک

  . کنندیم
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Investigation of the Effects of Free and Controlled Pollination of Pollen Grains of Domestic and 

Integerrima Species on some Quantitative and Qualitative Characteristics of Pistachio (Pistachio vera 

L.) Fruit of Fandoghi Variety 

 

Abstract  
One of the important steps in the economic 

production of fruit trees, especially pistachio is 

pollination and inoculation. Therefore, it is 

necessary to conduct experiments to improve the 

quality and quantity of the fruit. In order to 

investigate the effects of free and controlled 

pollination of pollen grains of domestic and 

Integerrima species on some quantitative and 

qualitative characteristics of Fandoghi pistachio 

fruit an experiment was conducted in a factorial 

arrangement in Completely Randomized Design 

with three replications in one of Astan Ghods 

Razavi Pistachio Gardens in Bardaskan City 

Executed in 2017. Experimental treatments 

consisted of two methods of injection pollinators 

and the use of a brush with four flour-pollen 

combinations with control with three replications. 

The results of statistical analysis showed that the 

use of free pollen of domestic species had a 

significant positive effect on most of the traits 

compared to other Integerrima pollen treatments. 

On the other hand, Integerrima pollen showed 

better results in IF4 treatment (0.50 g of 

Integerrima pollen + 0.25 g flour) than control and 

other treatments. Also, the highest reduction of 

traits was observed in IF1 treatment (2 g of 

Integerrima pollen + 0.25 g of flour) compared to 

other treatments in the traits of deformity. In 

addition, the injection pollinator method showed 

more favorable effects than the brush pollinator 

method in most traits except deformed and half 

kernel traits. Based on the results of the present 

study, it seems that using IF4 treatment in the 

injection pollination method can increase some 

traits such as the final number of fruits, kernel 

weight and reduce the percentage of fruit drop and 

indehiscent in pistachio orchards. 

Keywords: Controlled Cross, Deformities, Fruit 

Formation, Indehiscent, Ounce

 


