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٣ماخنوف .  و م٢ايماني علي، ١آوا سونا حسين

 وبذر نهال اصالح وتهيهتحقيقات  هيئت علمي بخش تحقيقات باغباني موسسه اعضاي، 2، 1
  ، استاد ميوه كاري موسسه سوچي روسيه3

  15/11/84تاريخ پذيرش مقاله 
  

  خالصه
  

زا براي چند رقم فندق  اين پژوهش براي بررسي و تعيين درصد ديكوگامي ،اتوگامي وانتخاب بهترين گرده
در اين . رفت انجام گ1381- 82هاي  تجارتي در كلكسيون ايستگاه تحقيقات باغباني كمال شهر كرج در سال

 درخت انتخاب وضمن بررسي خصوصيات گل  و نوع گل دهي، گرده افشاني و 4پژوهش ،از هر ژنوتيپ 
نتايج مطالعات گرده افشاني و تشكيل ميوه نشان داد كه ارقام فندق مورد مطالعه .تشكيل ميوه نيز مطالعه گرديد

 دهي و سازگاري گرده خوبي برخوردار دگرگشن بوده و برخي ارقام نسبت به ارقام ديگر از خواص شاتون
 به طوري كه درصد تشكيل ميوه در حالت ايزوله و گرده افشاني آزاد كامالً متفاوت و داراي تفاوت معني ;بودند

ميانگين تشكيل ميوه در دو حالت ايزوله و گرده افشاني آزاد در ارقام گرجه ، گردويي ، رسمي ، . داري بودند
 25/16و5/12 ، 33/14و8/5 به ترتيب 2ارد ، روند دو پيمون ، نگرت ،پاييزه وشصتكپشمينه ، فرتيل دو كوت

اين تفاوت .   درصد بود33/18و83/5و33/14و25/16،75/5و8/،16و5/12 ،75/18و75/16،25/16و5/7 ،25/9و7،
وتارد و در اين خصوص مي توان گفت ارقام  فرتيل دو ك. ها به خوبي بيانگر درجات خودباروري ارقام مي باشد

 از باالترين درجه خودباروري برخوردار بوده و رقم گرجه و پاييزه كمترين درجه خودباروري را دارا 2شصتك
در تعيين سازگاري گرده افشاني مشخص گرديد كه توانايي دو رقم فندق گرجه و گردويي  به عنوان گرده .بودند

به طوري كه رقم گردويي بهترين گرده زا به ترتيب . دزا با ارقام گرده گيرنده از نظر بارور كردن متفاوت بودن
در حاليكه رقم گرجه بهترين گرده زا .  ، نگرت و گردوئي  بود2براي ارقام  فرتيل دو كوتارد ، رسمي ، شصتك 

در ميان ارقام مورد .   و گرجه  بود2به ترتيب براي ارقام  گردوئي ،فرتيل دو كوتارد ، رسمي ، نگرت، شصتك 
 .ارقام فرتيل دو كوتارد و پاييزه به ترتيب از بيشترين وكمترين درصد ميوه بندي  برخوردار بودندمطالعه 

  
  افشاني، تشكيل ميوه زاد، فندق، گرده ديكوگامي، گرده:  كليديهاي واژه

  
  مقدمه

 ويكي Betulaceae تيرهاز ) .Corylus avellana L(فندق
راواني از نظر اهميت ف از قديمي ترين خشك ميوه ها است كه

  .دارويي و غذايي دارد

كشورهاي .  كشور جهان كشت مي شود٢٠فندق در بيش از 
تركيه، ايتاليا، اسپانيا، امريكا، روسيه، ايران و جمهوري آذربايجان 

از مناطق مهم .توليدكنندگان عمده فندق مي باشند از
هاي گيالن، اردبيل،  توان به استان كاري در ايران مي فندق
).                                          ١١( ، مازندران، قزوين وقم اشاره نمودگرگان
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وسيله باد گرده  ك جنسي بوده و بهتاين گياه يك پايه و 
ها در  ها و خوشه گل ماده روي شاخه شاتون. افشاني مي شود

                                      ).              ١٠،١٤، ٨ ،٢( آيند هايي مختلف بوجود مي مكان

 گلدهي اگر شرايط اقليم زمان در شد همان طوريكه اشاره
هاي ماده است و در  تر از گل هاي نر سريع گلگرم باشد،نمو 

 و هوايي خنك آبشرايط . يابد نتيجه ديكوگامي افزايش مي
ها شده و در نتيجه پروتوژيني ايجاد  باعث تاخير در بلوغ بساك

.  شود در درختان جوان پروتاندري بيشتر مشاهده مي. شود مي
و تنها تعداد كمي  پروتاندرفندق داراي  اكثر ارقام بر اينكه وهعال
يا پروتوژين ) رسد مادگي و پرچم همزمان مي( هموگام آنهااز 

، بلكه از پديده )٣(باشند  مي) رسد ها مي مادگي قبل از پرچم(
  .)۱(ناسازگاري نيز برخوردار هستند

ان در رابطه با گرده افشاني ريادر ) ٢٠٠٠(و جوادي راحمي 
و خود ناسازگاري و اثرات دانه گرده برروي خصوصيات فندق و 

اند كه نتايج بدست آمده نشان داد  مغز آن پژوهشي را انجام داده
ير پوكي تحت تاثودرصد درصد تشكيل ميوه ،كه وزن مغز ميوه
 حاصل از هاي ميوهطوري كه وزن ه گيرد ب دانه گرده قرار مي

  تورچ و.يانا بيشترين و نقرت كمترين بودو داي با رقمگرده افشان
 گل دهي در فندق را تحت شرايط آب و هوايي )٢٠٠٠(بوتو 

التنياي روماني مورد بررسي قرار دادند و نتايج بدست آمده 
امل مهم در گل دهي ع نشان داد كه شرايط آب و هوايي يك

  .باشد ارقام فندق مي

      E-mail: imani_a45@yahoo.com           

گل دهي نوع ) ٢٠٠٠(همكاران و  مطالعه پيسكوميچ طبق
ن ارقام فندق در مناطق مختلفي تحت شرايط آب و هوايي لهستا

 تيپ عادت گل دهي در تعدادي از ژنومتفاوت بوده به طوريكه 
هاي فندق تحت شرايط جنوبي لهستان بعد از زمستانهاي 

هاي كوتاه و سرد  تاندر و بعد از زمستانوسخت پرطوالني و 
هاي كوتاه و ماليم حالت  هموگام و تحت شرايط زمستان

بطور كلي حالت پروتاندري تحت شرايط آب و . ندن بوديپروتوژ
 در يني حالت پروتوژ ورگانوهوايي ماليم در ايتاليا ، فرانسه و ا
  .)٨( است ده گزارششرايط آب و هوايي خنك در لهستان

 سطح دريا از متر ٦٠٠هاي پرورش يافته در ارتفاع   فندقدر
هاي جوان اغلب در اواخر تابستان  مشاهده شده است كه شاتون

ريزند كه قابل استفاده  هاي گرده خود را مي  دانهپاييزو اوايل 
  .)١ (باشد نمي

 ماده وهاي نر   ارقام فندق نه تنها زمان گلدهي گلدر
فندق داراي . شداب دهي نيز متغير مي گلمتفاوت است بلكه دوره 

كند به  اي است كه گرده افشاني را تامين مي ويژهوضعيت كالله 
 زدن قدرت پذيرش خود را يخهاي كالله در اثر  طوريكه اگر نوك

تر خامه در اثر رشد ممتد كار  هاي پائين از دست دهند قسمت
  .)٣( را به عهده خواهند گرفتآنها

 اولين ) ١٩٩٠، “ ژرمن ” ؛ نقل از منبع ١٩٢٤(شاستر 
 فندق از نوع اسپروفيتي ازگاريفردي بود كه نشان داد خود ناس

در حالت ). ١٢(وند ش  استثناعاً يافت ميبارورارقام خود . است
سطح كالله  گرده به دانه كه زمانيناسازگاري اسپروفيتي، 

شود و يك   متوقف مي لوله گرده رشدزني،  پس از جوانهرسد مي
چون در اين دوره  هدد  خود تشكيل مياطرافپوشش كالوس 

.  تخمدان تمايز نيافته در قاعده خامه وجود داردبافتتنها يك 
شود،  هاي گرده تحريك مي  به وسيله رشد لولهتخمداننمو 
 و عمل مانند  از نمو باز مياند هايي كه گرده افشاني نشده مادگي

  ) .٧ (گيرد تلقيح صورت نمي
 كاللهش سطح هاي گرده بتوانند برعمل عدم پذير اگر لوله

  غلبه كند در آن صورت مانع براي تلقيح وجود نخواهد داشت
پتانسيل سازگاري يا ) ١٩٧١(  وتاپسونزلنسكي به هرحال، ).٧(

 رقم ٧٢رسلونا بررسي نمود و از ميان با را در فندق ناسازگاري
 ٤٧ ميوه در رقم بارسلونا در اثر تشكيلتحت آزمايش بيشترين 
 هيچ گونه نتوانستند رقم گرده زا ٢٤ رقم گرده زا حاصل شد و
تقريباً يك سوم گرده زا با ارقام فندق . ميوه را تشكيل دهند

دهد كه   شده ناسازگاري بوده كه اين امر نشان ميشناسايي
 ارقام فندق به طور وسيعي وجود بينبايستي دگر ناسازگاري  مي

  .)١٩٩٠ذكر از  منبع نيكي،(داشته باشد
 رقم سهدر فندق بايد حداقل ) ١٩٩٠ (ژرمن پيشنهاد طبق

 گلدهي متفاوت همراه با رقم گرده خواه را كشت دورهگرده زا با 
اين روش به ويژه .  پوشش گل دهي به دست آيدحداكثرنمود تا 

ها   هواي گرم شاتونعلتدر سالهايي مفيد خواهد بود كه به 
 ٦ هخوانسبت گرده زا به گرده . ريزند هاي خود را زودتر مي گرده

  .يه شده استص درصد تو٢٠تا 
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تمام ارقام فندق خود عقيم ) ١٩٧٧( طبق استدالل تامپسون
 بررسيدر ) ١٩٩٠؛ذكر از منبع نيكي،١٩٧٤(موديك . مي باشند

 منابع علمي در رابطه با خودباروري فندق نشان داده است كه
توان به صورت زير   را ميفندق خودباروري در ارقام حدود

 :خالصه نمود
  . از ارقام خود عقيم هستندتعدادي ‐
  . از ارقام خودباروري جزئي را نشان مي دهندتعدادي ‐
 ارقام فندق به طور ضعيف خودباروري را نشان اكثر ‐
 نوع ارقام را تاحدودي خود عقيم در نظر ايندهند ولي  مي
  .گيرند مي

 صورت بهارقام فندق را نبايد ) ١٩٧٤(ك  تور نظرطبق
 نسبتاً زياد در عقيمي خود با وجود،.  كشت نمودانفرادي در باغ

، دل كاريلوسانتامارياارقام نظير ارقام خود بارور فندق ،فندق 
 داد نشان) ١٩٨٠( نيكي.  يافت شده استگسيو، تندا، و رويانا 
تواند  هاي نر و ماده در يك رقم فندق نمي كه دوره گل دهي گل

زم براي خوده گرده بنابراين شرايط ال.  دهندپوششيكديگر را 
  .شود افشاني محقق نمي
 مقايسه با ساير در  و تلقيح فندقگلدهيبه هر حال،

 رو بايستي اين ايناز . باشد هاي ميوه به طرز مخصوص مي گونه
بازشدن هر . دو فرآيند را به طور هم زمان مورد مالحظه قرار داد

مي هاي نر و ماده در زمستان به وسيله شرايط اقلي  نوع گلدو
اي  هاي ماده سطح كالله  گلدر ).  ٣(گيرد  تحت تاثير قرار مي

 چهاردريافت كننده دانه گرده نسبتاً بزرگ است و در حدود 
باشد اما اين امر اهميت چنداني  پنجم بخش سطحي خامه مي

اي است كه  هاي گرده  تعداد لولهاستآنچه حائز اهميت . ندارد
 در ممكن است حتي رسد و اين تعداد به قاعده خامه مي

از اين رو . هايي كه ظاهراً پذيرش خوبي دارند كم باشد مادگي
دما بهينه براي . باشد  كميت آن ميازتر  كيفيت گرده مهم

در ). ٩, ١٣(گراد مي باشد  درجه سانتي٢٥ تا ١٥زني بين  جوانه
 درجه سانتي گراد فرآيند جوانه زني به كندي صفردما حدود 
 “تامپسون”  از منبع ذكر؛ ١٩٧٣ربيو ، با(گيرد  انجام مي
دما در طي روز، بالفاصله بعد از گرده ) . ١٩٩٦ ، وهمكاران
هاي  هبه طور معمول رسيدن لول. باشد اهميت مي  حائزافشاني

 الزم است و اگر دما به زير صفر زمان روز ١٠گرده به پايه خامه 

ردد گ تر مي طوالنيدرجه تنزل پيدا كند اين مدت زمان نيز 
). ١٩٩٦،  تامپسون وهمكاران؛ ذكر از منبع١٩٦٥روميسوندو، (

هاي احاطه كننده جوانه  ها از زمان ظهور از ميان فلس كالله
 ماه پذيراي گرده باقي ١ براي مدت حداقل)  مرحله نقطه قرمز(

با وجود اين يك دوره بهينه براي پذيرش سطح كالله . مانند مي
ز شروع بازشدن گل است كه در  ابعدوجود دارد كه بالفاصله 

با وجود اين، روميسوندو و ). ٣(كشد   روز طول مي١٥حدود 
براساس نتايج ) ١٩٩٠ ؛ذكر از منبع نيكي، ١٩٧٨( ليمونگلي 

آزمايشات خود در مورد تغيير پذيرش كالله در طي دوره 
داري در   گرفتند كه هيچ نوعي تغيير معنينتيجهدهي  گل

 آن وجود مرحلهل دهي تا آخرين پذيرش كالله از شروع گ
  .  ندارد

اين پژوهش براي بررسي و تعيين درصد ديكوگامي، اتوگامي 
و انتخاب بهترين گرده زا براي ارقام تجارتي فندق در كلكسيون 

‐٨٢هاي  ايستگاه تحقيقات باغباني كمال شهر كرج در سال
در اين راستا ضمن بررسي خصوصيات گل  .  انجام گرفت١٣٨١
  . گل دهي، گرده افشاني و تشكيل ميوه نيز مطالعه گرديدو نوع
  

  ها مواد و روش
 در ايستگاه ١٣٨٢و١٣٨١ سال  طي دواين پژوهش در

 رقم كه در آنجا ٩روي   برشهر كمال  باغبانيتحقيقات
 ٤ تيپدر اين پژوهش از هر ژنو. آوري شده بود اجرا شد جمع

هاي گل ماده،  هها و جوان درخت انتخاب شد و زمان ظهور شاتون
اي قرمز  رسيدن و ريزش دانه گرده و ظاهر شدن كالله منگوله

   . گرديددهي يادداشت برداري  نوع گل،رنگ
در سال اول آزمايش، خودباروري ارقام مطالعه شد و در سال 

در سال اول از . بعد براي آنها تلقيح كننده مناسب انتخاب گرديد
ر چهار جهت  د شاخه١٢ درخت ازهر درخت ٤هر رقم 
يك هفته قبل  عدد گل در هر شاخه انتخاب و ٢٥ با جغرافيايي

هاي كاغذي پوشانده شدند تا از گرده   بوسيله پاكتگلدهياز 
 يك هفته قبل از ,پس از آن. افشاني ناخواسته جلوگيري شود

 سانتيمتر ٢٥‐٣٥ به طول  از آن رقمهاي  شاخه, رقمگلدهي
 داخل ها به ر روي شاخه ببرچسبپس از آن با نصب  قطع و

 ٢٠اطاقهاي با درجه حرارت ساكارز در% ٥آب  ظروف محتوي
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ها هر روز بمقدار  انتهاي شاخه. درجه سانتيگراد قرار داده شدند 
 برداشتگرديد تا از   درجه قطع مي٤٥ سانتيمتر با زاويه ١‐٢

 شروع به متورم شدن ها شاتونآب كافي، مخصوصاً پس از آنكه 
هاي زرد   شاتون روز٥ الي ٤پس از .  شدحاصلينان نمودند، اطم

ها  بساك  در اين مرحلهها ظاهر گرديده و بر روي شاخهرنگ 
 دماي در A4 بر روي كاغذ ٢٤ تا ١٢مدت ه  بشده وآوري  جمع

 شوند شكوفا درجه سانتيگراد نگهداري شدند تا ٢٠‐٢٤معمولي 
وص در  در ظروف مخص وآوري جمع هاي گرده و پس از آن دانه

 . مصرف نگهداري شدند تازمانسانتي گراد در يخچال ٢‐٠دماي
آوري شده و طي  هاي گرده جمع  قبل از استفاده از دانهالبته

 با دهزني دانه گر  از قدرت جوانهگيريمراحل عمليات دورگ 
گلهاي . اطمينان حاصل گرديد) ٣،١(استفاده از روش علمي 

 مورد نظر با استفاده از ايه گردهايزوله شده به محض بازشدن با 
 كليهافشاني  افشاني شدند و قبل از گرده موي نرم گرده قلم

تعداد , افشاني پس از عمل گرده. وسايل با اتانول ضدعفوني شدند
 مجدداً آن شده شمارش گرديد و پس از افشاني گردهگلهاي 
 افشاني  گرده گلهاي ي حاويها  شاخه رويهاي كاغذي پاكت

افشاني و   شدند و پس از سپري شدن زمان گردههدادشده قرار 
هاي ايزوله كننده برداشته شد وتا برداشت  پاكتتشكيل ميوه 

هايي از  در ضمن شاخه. از آنها محافظت به عمل آمد, ها ميوه
 به (Open-pollination)درختان مذكور براي گرده افشاني آزاد

 رسيدن، در زمان. عنوان شاهد بدون ايزوله كردن لحاظ شدند
  حاصل از خود گرده افشاني وگرده افشاني آزادهاي تعداد ميوه
 تشكيل ميوه محاسبه صدطور جداگانه برداشت و در ههر شاخه ب

خود (هاي ايزوله  با مقايسه درصد تشكيل ميوه در شاخه. شد
)  گرده افشاني آزاد(هاي شاهد  و شاخه) گرده افشاني شده

 محاسبات آماري با استفاده از ميزان خود باوري تعيين گرديد و
 از سال دوم آزمايش براي بعضي در . انجام شدT-testآزمون 

 در  كه ترتيب اينبه. گرديدارقام بهترين تلقيح كننده تعيين 
 هر كدام در عدد گل ٢٥ شاخه با ١٢اين سال نيز در هر رقم 

 ديگر با همان تعداد گل به عنوان شاهد هايي ايزوله شد و شاخه
قبل از باز شدن و . ند آزاد قرار داده شدافشاني گرده عرض مرد

وسيله   و به اختهه هاي ايزوله شد هاي گرده، شاخه ريزش دانه
 دوهاي گرده   دانه به وسيلههاي كاغذي پوشانده شدند و پاكت

 در پايان .ندگرده افشاني شد)  و گرجهگردويي(رقم پدري 
هاي هر  تعداد ميوهد و هاي ايزوله كننده برداشته ش گلدهي پاكت

 خاص كننده رقم تلقيح واز گرده افشاني آزاد  حاصل شاخه
 با استفاده از  تشكيل ميوهصدطور جداگانه برداشت و در هب

 قرار گرفت و  تجزيه وتحليل  و موردمحاسبه T-test آزمون 
سازگاري  درصد اتوگامي ارقام مورد مطالعه و نيز ين ترتيبدب
  .و تلقيح شونده تعيين گرديد هم تلقيح كنندارقا

  
  نتايج و بحث

  عادت گلدهي) الف
نتايج به دست آمده از مطالعه عادت گلدهي در جدول 

دهد كه نوع گلدهي در ارقام   نشان مي٥ و شکل شماره ١شماره 
باشد به طوريكه ارقام سگورب، فرتيل دو  فندق متفاوت مي

تان، كوتارد، روند دو پيمون، نقرت، محلي كرج، ميش پس
، اصل قره باغ و ١گردويي، پاييزه، النگ دسپاين، شصتك 

در حاليكه ارقام جور قره باغ، انبوه و . شيرواني پروتوژين  بودند
مروي دو بول ويله، خندان، ناخني رود، رسمي و گرجه پروتاندر 

  . بودند
، تابستانه، پشمينه، گرد اشكورات ٢ارقام كوسفورد، شصتك 

ممكن است گلدهي تحت تاثير شرايط . ندو داويانا هموگام بود
همچنين خصوصيات برخي از ارقام ). ١٠(محيطي قرار  گيرد 

  .ارئه شده است ٧ فندق توصيه شده در جدول شماره
  

  در ارقام مختلف فندق ايستگاه  نوع گلدهي‐١جدول 
 باغباني كمال شهر

  پروتوژني  پرتاندري  هموگامي
  سگورب  جورو قره باغ  وسفوردك

  فرتيل دو كوتارد  انبوه  ٢شصتك 
  روند دو پيمون  مروي دوبول ويله  تابستانه
  نگرت  خندان  پشمينه

  محلي كرج  سرناخني رود  گرد اشكورات
  ميش پستان  ميرس  داويانا
  گردويي  هجگر  
  پاييزه    
  النك داسپاين    
  ١شصتك     
  اصل قره باغ    
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  شيرواني    
هاي فندق  در اين پژوهش مشخص گرديد كه ظهور كالله

در مطالعه گرده ). ١شكل شماره(باشد  تدريجي و طوالني مي
افشاني فندق بايد دقت نمودكه اين عمل در موقع مناسب 

 زمان مناسب پذيرش گرده ٣ و ٢درشكل شماره . صورت گيرد
توسط كالله و زمان مناسب گرده افشاني نشان داده شده است و 

 و پژمرده شدن  زمان پس از گرده افشاني٤در شكل شماره 
  .ها ارائه شده است كالله
  

  
 )         آذين نرگل(هاي   مرحله شكفتن بساكهاي شاتون‐١ شكل

  فندقپروتاندر

  
  )ظهور كالله          (  مرحله شكفتن گل ماده ‐٢شكل 

  پروتوژن فندق

 
  زمان مناسب(  زمان مناسب پذيرش گرده توسط كالله ‐ ٣

   )گرده افشاني        
 

  
  (          ) زمان پس از گرده افشاني و پژمرده شدن كالله ‐٤شكل 
  
  اتوگامي)ب

ها ذكر شد در سال اول آزمايش  همانطور كه در مواد و روش
در اين سال با مطالعه درصد . ، خودباروري ارقام مطالعه شد)٨١(

و ) خود گرده افشاني شده(هاي ايزوله  تشكيل ميوه در شاخه
، ميزان خود باوري با )دگر گرده افشاني شده( شاهد هاي شاخه

 تعيين گرديد و نتايج t-testاستفاده از محاسبات آماري آزمون 
  .ارائه شده است ٢اين آزمايشات درجداول 

نشان داد كه ) ب ‐٢جدول(مقايسه ميانگين تشكيل ميوه 
ارقام زمانيكه ايزوله شدند ميوه بندي در ارقام مختلف معني دار 

  بدين صورت كه رقم فرتيل دو كوتارد  بيشترين ميوه بندي،بود
 ارقام داشت و رقم رسمي گرجه كمترين تشكيل ميوه را بين

در خصوص ) الف ‐٢جدول( مقايسه ميانگين همچنين. داشت
اد تشكيل ميوه در ارقام مختلف فندق حاصل از گرده افشاني  آز

كه  طوريه ده بهد كه اختالف ميان ارقام معني دار بود نشان مي

  ١٣٨٢ه  بهمن ما٢٨

  



  ١٣٨٥، سال ٢، شماره ٣٧لوم كشاورزي ايران، جلد مجله ع  ٣٧٦

 ٢بيشترين تشكيل ميوه در ارقام فرتيل دو كوتارد  و شصتك 
داري بين اين دو رقم وجود ندارد و تشكيل  بوده و اختالف معني

 كمترين حالت اد گرده افشاني  آزشرايطميوه در رقم رسمي در 
بوده كه از اين نظر با ساير ارقام مطالعه شده داراي اختالف 

له رقم پاييزه ودر حالت ايز،ن در حالي است اي. معني داري است
 نشان  امر اين. استكمترين مقدار تشكيل ميوه را داشته

دهد درصد خودباروري در اين رقم كمتر بوده و لذا انتخاب  مي
با اين حال مطالعات ما نشان . گرده زا براي اين رقم الزامي است

 ساير ارقام دهد اين رقم مي تواند بعنوان منبع گرده زا براي مي
  .باشد

  
 تشكيل ميوه در ارقام مختلف فندق  درصد نتايج ميانگين‐٢جدول 

  گرده افشاني آزادودر حالت ايزوله 

 تشكيل ميوه در  در صدميانگين‐ب
  ارقام مختلف فندق در حالت ايزوله

 تشكيل ميوه  درصدميانگين‐الف
در ارقام مختلف فندق در حالت 

  گرده افشاني آزاد
  ارقام  ميانگين  قامار  ميانگين

aفرتيل دو كوتارد  ٢٥/١٦  aفرتيل دو كوتارد  ٧٥/١٨  
ab٢شصتك  ٥٨/١٤  a٢شصتك  ٣٣/١٨  
b گردويي  ٥٠/١٢  abپشمينه  ٧٥/١٦  

bروند دو پيمون  ٥/١٢  abنگرت  ٢٥/١٦  
cنگرت  ٥٨/٨  abگردويي  ٢٥/١٦  
c پشمينه  ٥٠/٧  ab روند دو پيمون  ٠٠/١٦  
c رسمي  ٠٠/٧  bپاييزه  ٣٣/١٤  
cگرجه  ٨٣/٥  bگرجه  ٣٣/١٤  
cپاييزه  ٧٥/٥  Cرسمي  ٢٥/٩  

در هر ستون و براي هر عامل آزمايشي تفاوت هر دو ميانگيني كه  *
آزمون دانكن در  باشند بر مبناي حداقل داراي يك حرف مشترك مي

  . درصد معني دار نيست٥سطح احتمال 
  

اين پژوهش مشخص گرديد رقم فرتيل دو كوتارد شرايط در 
 از درجه خودسازگاري خوبي برخوردار ٢ شصتكو همچنين 

زا براي فرتيل دو كوتارد   ولي با اين حال انتخاب ارقام گردهبوده
باشد ولي رقم شصتك  ن مييضروري است چون يك رقم پروتوژ

 رقم بومي و از نوع هموگام بوده كه از اين نظر حائز اهميت ٢
ر ك بانشات مهلنتايج اين آزمايش مشابه با نتايج آزماي. باشد مي

طوريكه در آزمايش آنها ميزان ه  ب. بود)٢٠٠٠(و اردوگان 

 درصد بوده و اين ١٠تشكيل ميوه در حالت خود گرده افشاني 
بود و در % ٧/٦٦در حالي است كه در حالت دگر گرده افشاني تا 

 ٢٥/١٦ درصد تا ٧٥/٥آزمايش حاصر نيز ميزان خودسازگاري از 
 .درصد متغير يود

ميانگين تشكيل ميوه در حالت ايزوله و گرده افشاني مقايسه 
دهدكه در حالت گرده افشاني  آزاد براي رقم پاييزه، نشان مي

و در ) الف‐٢جدول( درصد بوده ٣٣/١٤آزاد تشكيل ميوه 
 و ) ب‐٢جدول( درصد بوده است٧٥/٥كه در حالت ايزوله  حالي

 دار ميان دو حالت فوق بطور واضحي مشاهده تفاوت معني
در . زا براي اين رقم ضروري است بنابراين انتخاب گرده. گردد مي

مقايسه ميانگين تشكيل ميوه در حالت ايزوله و گرده افشاني 
 در مقايسه با رقم پاييزه مشخص گرديد ٢آزاد براي رقم شصتك 

 تشكيل ميوه در هر دو حالت باالتر بوده ٢كه در رقم شصتك 
نسبت به رقم پاييزه از  ٢به عبارت ديگر رقم شصتك . است

هر حال  به ). ب ‐٢جدول(باشد  باروري باالتري برخوردار مي
تفاوت در ميانگين تشكيل ميوه در دو حالت فوق درساير ارقام 
گرجه، گردويي، رسمي، پشمينه، فرتيل دوكوتارد، روند دو 

 و ٧، ٢٥/١٦ و ٥/١٢، ٣٣/١٤ و ٨/٥پيمون و نگرت به ترتيب 
   و٥٨/٨و ١٦و ٥/١٢، ٧٥/١٨و ٢٥/١٦ ،٧٥/١٦ و ٥/٧، ٢٥/٩
خودباروري  ها به خوبي بيانگر درجه اين تفاوت.  درصد بود٢٥/١٦

توان گفت ارقام رسمي و  باشد كه در اين خصوص مي ارقام مي
فرتيل دو كوتارد از باالترين درجه خودباروري برخوردار بوده و 

  .تندارقام پشمينه و گرجه كمترين درجه خودباروري را دارا هس
  انتحاب تلقيح كننده مناسب)ج

بررسي جهت تعيين سازگاري گرده افشاني )٨٢(در سال بعد
و انتخاب تلقيح كننده مناسب براي ارقام فرتيل دو كوتارد، روند 

، گرجه و ٢دو پيمون، نگرت، رسمي، پشمينه، پاييزه، شصتك 
 صفت تعداد ميوه واريانس تجزيه نتايج. گردويي انجام گرفت

 يهمانطور.  درج گرديده است٣افته در جدول شماره تشكيل ي
 نتايج بدست آمده مشخص است تفاوت بين ارقام تلقيح ازكه 

% ١ متقابل آنها در سطح احتمال اثرشونده، ارقام تلقيح كننده و 
 صفت لحاظباشد، به عبارت ديگر تنوع ژنتيكي از  دار مي معني

دار  توجه به معنيبا . مورد بررسي در بين ارقام مشاهده گرديد
توان چنين بيان داشت كه تعداد ميوه   ميمتقابلبودن اثر 

   تلقيح كننده عاملروي ارقام با تغيير سطوح  تشكيل شده بر
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 ارقام گرده افشان
c تلقيح كننده(گرجه   ٦٩٤٤/١٠( 
bتلقيح كننده ( دويي گر ٣٠٥٦/١٢( 
aآزاد گرده افشان ٦٦٧/١٣ 

 نتيجه بايد بهترين تلقيح كننده براي در كهتفاوت كرده ) رقم(
 ميوه تشكيل تعداد اين حال متوسط با .هر رقم مشخص گردد
 در گردويي بيشترين و ورسمي ، دو كوتارديافته در ارقام فرتيل 

 شمارهجدول ( پشمينه كمترين ميزان را دارا بود وارقام پاييزه 
در ارتباط با بهترين تلقيح كننده با توجه به نتايج جدول ). ٤

 افشاني آزاد، گردوئي و گرجه به ترتيب بيشترين گرده ٥شماره 
  .ندبودتعداد ميوه تشكيل يافته را دارا 

  
 درصد تشكيل ميوه در ارقام مختلف گرده افشاني شده با ‐٦جدول 

  رقم گردويي و گرجه در مقايسه  با گرده افشاني آزاد
  ♂ارقام گرده دهنده

 گرده افشاني آزاد
  گردويي  گرجه

  رقم♀

 فرتيل دو كوتارد  ١٤±١٧ ٧٥/١٣±٦/١  ١٢/١٤±٧/١
 رسمي ٨٥/١٣±٦/١ ١٢/١٣±٦/١  ٦٢/١٣±٧/١
 گرجه  ٥/١٢±٧/١  ٨٧/٥±٧/١  ٠/١٣±٧/١
 پشمينه  ٠/١٠±٦/١  ٢٥/٩±٦/١  ٦٢/١١±٧/١
 پاييزه  ٠/١٠±٦/١  ٠/٩±٦/١  ٧/١٠±٧/١
  ٢شصتك   ٨/١٢±٧/١ ٢٥/١١±٧/١  ٢/١٣±٧/١
  روند دو پيمون  ٥/١٢±٧/١  ٠/١١±٧/١  ٢/١٢±٧/١
  نگرت  ٧/١٢±٧/١  ٠/١١±٧/١  ٢/١٣±٧/١
  گردويي  ٥/١٢±٧/١  ٠/١٢±٧/١  ٢/١٦±٧/١

 بهيين بهترين گرده افشاني براي هر رقم با توجه  تعجهت
 مي توان چنين بيان داشت كه براي رقم ٦نتايج جدول شماره 

 افشاني آزاد و رقم گردوئي بهترين تلقيح گردهفرتيل دو كوتارد 
 سپس و رقم گردوئي ،  رسمي براي رقم،در حا ليكهكننده بودند

  .دبودنتلقيح كننده  بهترين  گرده افشاني آزاد
 

 تعداد ميوه تشكيل يافته ارقام تلقيح شونده فندق و ارقام –٣جدول 
  تلقيح كننده

F 
ميانگين 
 مربعات

مجموع 
 مربعات

درجه 
آزادي

 منابع تغيير
  رقم ٨ ٦٢٥/٢٢١ ٧٠٣/٢٧ ٧٧٧/١٦***

 نوع گرده ٢ ٣٨٩/١١٣ ٦٩٤/٥٦ ٣٣٥/٣٤***
 نوع گرده× رقم ١٦ ٩٠٣/١٠٢ ٤٣١/٦ ٨٩٥/٣***

 استباه آزمايشي ٨١ ٧٥٠/١٣٣ ٦٥١/١ 

  
) گرجه و گردوئي(مطالعه سازگاري دانه گرده دو رقم فندق 

 رقم گرده گيرنده و همچنين سازگاري گرده افشاني ٧با كالله 
دهد كه  دو رقم گرجه و گردوئي بصورت متقابل نشان مي

واكنشهاي سازگاري و ناسازگاري در بين تركيبات از درجه 
در بيشتر تركيبات گردويي بعنوان . باشند يمتفاوتي برخوردار م

گرده دهنده خوب و سازگار مشاهده گرديد و اين امر نشان 
هاي گرده گردوئي به كالله ارقام گرده  دهنده توانايي نفوذ دانه

توان گفت رقم  و در اين رابطه مي) ٥جدول (باشد  گيرنده مي
رد، رسمي، زا به ترتيب براي فرتيل دو كوتا گردويي بهترين گرده

همچنين در اين آزمايش . باشد ، نگرت و گردوئي مي٢شصتك 
مشخص گرديد كه  رقم گردوئي با داشتن حالت خودباروري 

هاي انفرادي استفاده نمود كه  توان در كشت مي) خود سازگاري(
). ٢(اين حالت در برخي ارقام فندق قبالً نيز گزارش شده است 

متقابل ارقام گردويي و گرجه همچنين  در مطالعه گرده افشاني 
  .باشند مشخص گرديد كه اين دو رقم نسبت به هم سازگار مي

  
 مقايسه ميانگين در صد ميوه فندق تشكيل يافته در ارقام ‐٤جدول 

  مورد بررسي
 رقم ميانگين
٠/١٠  dپاييزه ٭ 
٢٩/١٠  d پشمينه 
٤٥/١٠  cd گرجه 
٧٥/١١  bc روند دو پيمون 
/١٢  ٤٥ab  ٢شصتك 
/١٢  ٤٥ab نگرت 
٥٤/١٣ a رسمي  
٥٨/١٣ a گردويي  
٩٥/١٣ a ردفرتيل دو كوتا  

در هر ستون و براي هر عامل آزمايشي تفاوت هر دو ميانگيني كه حداقل  ٭
آزمون دانكن در سطح احتمال  بر مبناي داراي يك حرف مشترك مي باشند

  دهـد كــه  بطور كلي نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي . درصد معني دار نيست١
   مقايسه درصد تشكيل ميوه ارقام فندق‐٥جدول 
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  خصوصيات ارقام فندق معرفي شده‐٧جدول شماره
 )Fetile de cotard(فندق رقم فرتيل د كوتارد 

 فرانسه:منشاء 
 پروتوژن: تيپ گلدهي

 اواسط بهمن ماه : تاريخ بازشدن شاتون
 اوايل بهمن ماه: تاريخ بازشدن گل ماده    

 اواخر مرداد ماه:زمان رسيدن ميوه
 خوب:طعم مغز 

 گرد كمي كشيده و قهوه اي: شكل ميوه و رنگ آن
  % ٩/٤٥: درصد مغز
   %  ٦٤: درصد روغن
 %  ١٤: وتئيندرصد پر

 %٦٥: در صد تشگيل ميوه در حالت خود گشني
 %٣٥:در صد تشگيل ميوه در حالت گرده افشاني آزاد

 خيلي باال:عملكرد 
 )Ronde du pimount(فندق رقم روند دوپيمون 

 فرانسه:منشاء 
 پروتوژن: تيپ گلدهي

 اواسط بهمن ماه : تاريخ بازشدن شاتون
 ل بهمن ماهاواي: تاريخ بازشدن گل ماده    

 اوايل تا اواسط مرداد ماه:زمان رسيدن ميوه
 خوب :طعم مغز 

 گرد گرد با پوسته براق و قهوه اي روشن: شكل ميوه و رنگ آن
   % ٦/٥٤: درصد مغز
   %  ٦٧: درصد روغن

 %  ٤/١٣: درصد پروتئين
 %٦٥: در صد تشگيل ميوه در حالت خود گشني
 %٣٥: آزاددر صد تشگيل ميوه در حالت گرده افشاني

 خيلي باال:عملكرد 
 

 )Negert(فندق رقم نگرت 
 فرانسه:منشاء 

 پروتوژن: تيپ گلدهي
 اواخر بهمن ماه : تاريخ بازشدن شاتون

 اواسط بهمن ماه: تاريخ بازشدن گل ماده    
 اواخر مرداد تا اوايل شهريور ماه:زمان رسيدن ميوه

 خوب :طعم مغز 
  و قهوه اي روشنگرد كمي كشيده: شكل ميوه و رنگ آن

   % ٢/٤٨: درصد مغز
    %  ٤/٦٤: درصد روغن

 %  ٤/١٥: درصد پروتئين
 %٣٥: در صد تشگيل ميوه در حالت خود گشني

 %٦٥:در صد تشگيل ميوه در حالت گرده افشاني آزاد
 باال تا خيلي باال:  عملكرد

 )Rasmi(فندق رقم رسمي 
 ايران:منشاء 

 پروتوژن: تيپ گلدهي
 اواسط بهمن ماه :  شاتونتاريخ بازشدن

 اوايل بهمن ماه: تاريخ بازشدن گل ماده    
 اواخر مرداد تا اوايل شهريور ماه:زمان رسيدن ميوه

 خوب “نسبتا:طعم مغز 
 گرد و قهوه اي روشن: شكل ميوه و رنگ آن

  % ٥/٤٤: درصد مغز
    %  ٩/٦١: درصد روغن

 %  ٢/١٤: درصد پروتئين
 %٣١:  خود گشنيدر صد تشگيل ميوه در حالت

 %٦٩:در صد تشگيل ميوه در حالت گرده افشاني آزاد
  متوسط:عملكرد 

 )Pashmineh(فندق رقم پشمينه 
 ايران:منشاء 

 هموگامي: تيپ گلدهي
 واسط اسفند ماه ا: تاريخ بازشدن شاتون

 اواسط اسفند ماه: تاريخ بازشدن گل ماده    
 اوايل تا اواسط شهريور ماه:زمان رسيدن ميوه

 خوب“نسبتا:طعم مغز 
 گرد و قهوه اي روشن: شكل ميوه و رنگ آن

  % ٨/٤٨: درصد مغز
   %  ٠٣/٦٩: درصد روغن

 %  ٣٥/١٣: درصد پروتئين
 %٣٠: در صد تشگيل ميوه در حالت خود گشني

 %٧٠:در صد تشگيل ميوه در حالت گرده افشاني آزاد
 متوسط:عملكرد 

  )Paeizeh (فندق رقم پاييزه 
 ايران:منشاء 

 پروتوژين: تيپ گلدهي
 اوايل اسفند ماه : تاريخ بازشدن شاتون

 اواسط بهمن ماه: تاريخ بازشدن گل ماده    
 اوايل تا اواسط شهريور ماه:زمان رسيدن ميوه

 خوب “تانسب:طعم مغز 
 گرد و قهوه اي كم رنگ: شكل ميوه و رنگ آن

  % ٤/٥٢: درصد مغز
   %  ١٩/٦٩: درصد روغن

 %  ٣٣/١٣: درصد پروتئين
 %٢٥: در صد تشگيل ميوه در حالت خود گشني

 %٧٥:در صد تشگيل ميوه در حالت گرده افشاني آزاد
 متوسط:عملكرد 

  
  )Gercheh(فندق رقم گرچه 

 ايران:منشاء 
 پروتوژين: دهيتيپ گل

 اوايل اسفند ماه : تاريخ بازشدن شاتون
 اواسط بهمن ماه: تاريخ بازشدن گل ماده    

 اوايل تا اواسط مرداد ماه:زمان رسيدن ميوه
 . خوب“نسبتا:طعم مغز 

 گرد و قهوه اي تيره:  شكل ميوه و رنگ آن
  % ٢/٤١: درصد مغز
   %  ١٥/٦٥: درصد روغن

 %  ٤٧/١٧: درصد پروتئين
 %٤٣: در صد تشگيل ميوه در حالت خود گشني

 %٥٧:در صد تشگيل ميوه در حالت گرده افشاني آزاد
 متوسط:عملكرد 

 )Gerdoei( فندق رقم گردويي
 ايران:منشاء 

 پروتوژين: تيپ گلدهي
 اوايل اسفند ماه : تاريخ بازشدن شاتون

 اواسط بهمن ماه: تاريخ بازشدن گل ماده 
 شهريور ماهاواسط : زمان رسيدن ميوه

 خوب “نسبتا:طعم مغز 
 گرد و قهوه اي روشن: شكل ميوه و رنگ آن

   % ٥/٤٥: درصد مغز
   %  ٦٢: درصد روغن

 %  ١٠/١٥: درصد پروتئين
 %٣٥: در صد تشگيل ميوه در حالت خود گشني

 %٦٥:در صد تشگيل ميوه در حالت گرده افشاني آزاد
  متوسط:عملكرد 
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تاثير دانه گرده بر  ميزان تشكيل ميوه در ارقام مختلف متفاوت 
توان اين نوع تاثير را مشاهده  باشد كه در ساير گزارشات مي مي

هاي فندق بايد از منبع  لذا براي افزايش عملكرد باغ). ٢(نمود 
  .استفاده نمود) زاي مناسب گرده(گرده خوب 
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