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هاي بومی گردو در منطقه سردسیري کهگیلویه و بویراحمدبررسی تنوع مورفولوژیکی برخی از توده
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چکیده

از منابع غنی ذخایر ژنتیکی گردو در جهان به حساب می آید. بررسی تنوع ژنتیکی جهت شناسایی ژنوتیپ ایران به عنوان یکی 
. یکی از راه هاي بررسی تنوع ژنتیکی، استفاده از صفات مورفولوژیک هاي برتر یکی از اهداف اصالحی گردو به شمار می رود

درسال ه و بویراحمد،هاي بومی گردو در منطقه سردسیري کهگیلویاین پژوهش به منظور بررسی تنوع صفات میوه از تودهاست.
منطقه مختلف6بدین منظور با هماهنگی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی یاسوج اجرا شد.1392-93زراعی 

ذاري گردید.در انتخاب و اتیکت گژنوتیپ گردو 82کریک، کاکان، سی سخت، دهنو، ستنگان و گنجگان) شناسایی و سپس(
وزن میوه با پوست سبز، وزن میوه با پوست خشک، وزن مغز، رطوبت میوه، درصد مغز به میوه همچون یصفاتفصل برداشت،

. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اختالف مورد ارزیابی قرار گرفتو درصد مغز به میوه با پوست خشکباپوست سبز
نشان داد چنین نتایج آزمون مقایسه میانگین ها . همداشتدرصد وجود1در سطح صفات مورد ارزیابیاز نظرداري بین مناطقمعنی

در میان این مناطق از نظر عملکرد، مناطق کریک و دهنو با داشتن وزن باالي باالیی بین مناطق وجود دارد و که در هر صفت تنوع 
باشد.ها با عملکرد مناسب میوه میخاب پایهترین مناطق جهت انتمغز و باالترین درصد مغز، مناسب

توده بومی، درصد مغز، عملکرد، گردوکلمات کلیدي:

مقدمه

Juglsns regia(گردو L.( گیاهی از خانوادهJuglandaceae جنسکهJuglans دار و باشد که همگی خزانمیگونه21داراي
شود. این گیاه در عرض افشانی میدگرگشن است که توسط باد گردهداراي میوه خوراکی هستند. درخت گردو گیاهی یک پایه و 

متر، به 2500هاي کم ارتفاع تا مناطقی با ارتفاع از زمیندرجه شرقی، 45-46درجه شمالی و طول جغرافیایی 29-39جغرافیایی 
ز ارزشمندترین یکی ا). گردو 1381شود ( وحدتی، ییا وحشی در شمال، غرب و مرکز کشور ایران یافت مصورت اهلی

مستعد بودن شرایط آب و هوایی سطح زیر محصوالت باغی است که داراي سابقه طوالنی کشت و کار در ایران بوده و با توجه به
). ایران از لحاظ سطح زیر کشت گردو در 1388نیا و همکاران، کشت آن طی دو دهه گذشته به سرعت رو به افزایش است (احتشام

هاي چهارمحال و بختیاري، هاي مختلف کشور، استانه در مقام چهارم قرار دارد. در میان استانیکچین، آمریکا، و ترجهان، بعد از 
درصد سطح زیر کشت باغات گردو را به خود اختصاص 20بویراحمد، لرستان، همدان و کردستان بیش از کرمانشاه، کهگیلویه و 

هاي گردو در ایران از طریق بذر ). با توجه به اینکه در گذشته باغ1390ي کشور، اند (کانون هماهنگی دانش و صنعت گردوداده
رغم اینکه چهارمینعلیهاي ناهمگن تولید شده است که این امر باعث شده کشور ماهایی با ویژگیاند، بنابراین میوهتکثیر شده

یابی د، لذا افزایش کمیت و کیفیت محصول به منظور دستدنیا است، اما از نظر صادرات جایگاهی نداشته باشتولید کننده بزرگ 
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باشد ( شاملو یابی به هدف مستلزم استفاده از تنوع ژنتیکی میباشد. دستبه بازارهاي جهانی جزء اهداف اصالح درختان گردو می
اي گردو انجام گرفته است. در ه). تحقیقات مختلفی در ایران و دنیا به منظور بررسی تنوع مورفولوژیک ژنوتیپ1393و همکاران، 

را در صفات مورد بررسی و همچنین همبستگی يدارمعنیبسیاریک کار تحقیقاتی که در کشور اسپانیا صورت گرفت، تفاوت
.Diaz et ah(داري بین تنوع جغرافیایی و برخی صفات مورد بررسی گزارش شده است معنی ). همچنین پژوهشی که در 2004

و 5/1-1/7و 4/6-55/20در زمینه تنوع مورفولوژیکی صورت گرفت، نشان داد که وزن میوه و مغز به ترتیب بین کشور هندوستان 
). از Sharma&Sharma, 2001درصد متغیر است و همبستگی بین برخی از صفات دانه را تعیین کردند (12-5/62درصد مغز بین 

وان به پژوهشی که در استان گلستان صورت گرفته اشاره کرد که در این تحقیقتتحقیقاتی که در این زمینه در ایران انجام شده می
دانه و دیگر صفات مورفولوژیکی راصفت کمی مربوط به32توده شناسایی شده و 5ز درخت گردوي بومی استان گلستان ا96

، وزن دانه با پوست خشک بین 88/55تا 88/14مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختالف وزن دانه با پوست سبز بین 
). 1388نیا و همکاران، درصد متغیر بود (احتشام19/50تا 95/19گرم و درصد مغز بین 51/7تا 14/2، وزن مغز بین 91/25تا 64/5

ودند ( همچنین در تحقیقی که در شهرستان آذرشهر صورت گرفت، صفات درصد مغز، وزن مغز، رنگ مغز داراي تنوع باالیی ب
بنابراین، هدف از انجام این پژوهش ارزیابی توده بومی گردو در منطقه سردسیري بویراحمد به منظور ).1393شاملو و همکاران، 

معرفی ژنوتیپ یا ژنوتیپ هاي برتر بود.

هامواد و روش

منطقه انتخاب شد. این 6،راحمدستان کهگیلویه و بویاو آموزش کشاورزي و منابع طبیعیمرکز تحقیقاتدر ابتدا با هماهنگی
24تا 6، از هر منطقه که با توجه به وسعت باغ انتخابی، کاکان، ستنگان و گنجگان بودندسخت، کریک، دهنومناطق شامل سی

منطقه مورد بررسی قرار 6از (تک درخت)انتخابیژنوتیپ 82که در مجموع شدو کدگذاريدرخت به صورت تصادفی انتخاب 
وزن میوه با میانگین گیري هاي درختان انتخابی هر منطقه به منظور اندازهبرداري از میوهنمونه1393سالر شهریور ماهد.گرفت

وزن مغز ، درصد مغز به میوه با پوست سبز و درصد میانگین رطوبت میوه، میانگین وزن میوه با پوست خشک، میانگین پوست سبز، 
آوري و در پاکت جمعبه صورت تصادفیعدد میوه10از هر درخت براي این منظور . گرفتانجام مغز به میوه با پوست خشک

شد.  محاسبهبا ترازو اندازه گرفته و میانگین آنها عدد گردو ازهر درخت را10جداگانه قرار داده شد و در نهایت وزن 
گیري دماي اتاق انجام گرفت. همچنین براي اندازهبا پوست خشک در ها وهگیري وزن مغز بعد از یک ماه نگهداري میاندازه

با استفاده LSDصفت نامبرده شده با استفاده از آزمون 6مقایسه این مناطق از لحاظ محاسبه شد.صد مغز، نسبت وزن مغز به میوه در
انجام گرفت. SASافزار نرماز

نتایج و بحث

سخت بیش از سایر مناطق است در حالی که منطقه ست سبز در منطقه سیوزن میوه باپوکهنتایج مقایسه میانگین ها نشان داد 
از نظر وزن میوه با پوست خشک کاکان کمترین وزن میوه با پوست سبز را داشته اما تفاوت چندانی با مناطق دیگر ندارد.

قه کریک بیشترین مقدار را دارد و وزن مغز در منطدارند.راسخت و بعد از آن کریک بیشترین مقدار و ستنگان کمترین مقدارسی
سخت بیشترین رطوبت را داراست و باشند. از نظر میزان رطوبت میوه نیز سیسخت و دهنو داراي بیشترین مقدار میپس از آن سی

ار و مغز به میوه با پوست سبز، مناطق کریک و دهنو داراي بیشترین مقدبا سایر مناطق متفاوت است. همچنین در مورد صفت درصد
داري با یکدیگر ندارند و در مورد صفت درصد مغز به میوه باپوست خشک باز هم مناطق کریک و دهنو داراي تفاوت معنی
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داري ندارد و منطقه کاکان داراي سخت، ستنگان و گنجگان تفاو معنیبیشترین مقدار ولی بااین تفاوت که دهنو با مناطق سی
دهد که در مجموع مناطق مورد بررسی داراي تنوع در نهایت نتایج نشان میداري دارد. ت معنیکمترین مقدار و با کلیه مناطق تفاو

وده  و در میان این مناطق از نظر عملکرد، مناطق کریک و دهنو با داشتن وزن باالي مغز و باالترین باالیی از لحاظ این صفات ب
باشد.د مناسب میوه میها با عملکرترین مناطق جهت انتخاب پایهدرصد مغز، مناسب

LSDدر مناطق مختلف با آزمون مورد بررسی صفات هايمقایسه میانگیننتایج-1جدول

درصد مغز به میوهدرصد مغز به میوهرطوبت میوهوزن مغز وزن میوه با  وزن میوه با مناطق

با پوست سبز              با پوست خشکپوست سبز        پوست خشک

۵٣/۶b٩٣/٣٢a٧٩/١٣a۴٢/b04/44ab١١/١١a٠٠کریک     

b49/38b86/10d52/4b63/27b51/11c64/40کاکان       

b69/38b70/10abc32/5b99/27a88/13ab73/49دهنو        

a91/51a53/12ab76/5a38/39b19/11b47/46سخت سی

b88/41b15/10cd94/4b73/31b39/11b02/46ستنگان  

b38/39b65/10bcd01/5b74/28ab52/12b04/46گنجگان  

درصد ندارند.5دار آماري در سطح ها که حروف مشترك دارند با یکدیگر تفاوت معنیآن دسته از میانگیندر هر ستون 

نتیجه گیري کلی

مناطق مورد بررسی داراي تنوع باالیی از لحاظ این صفات بوده  و در میان این مناطق از نظر عملکرد، نتایج نشان داد که در مجموع
ا با عملکرد مناسب میوه هترین مناطق جهت انتخاب پایهمناطق کریک و دهنو با داشتن وزن باالي مغز و باالترین درصد مغز، مناسب

باشد.می

منابع

هاي گردوي بومی مناطق . بررسی تنوع مورفولوژیکی توده1388مقدم، و. ، وحدتی، ك. و عرفانینیا، ع.، شریفانی، م.احتشام.1
.52-29: 3، شماره 16هاي تولید گیاهی. جلد مختلف استان گلستان. مجله پژوهش

Juglans regia(هاي گردو . بررسی تنوع مورفولوژیکی توده1393احمدي، ع. شاملو، ف.، رضایی، م.، بیابانی، ع. و خان.2 L (

شهرستان آذرشهر. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزي پایدار. همدان.

http://www.kicc-walnut.ir. نقشه راه گردو. 1390کانون هماهنگی دانش و صنعت گردوي کشور. .٣

رات خانیران.. احداث خزانه و پیوند گردو. انتشا1386وحدتی، ك. .4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري فیزیولوژي پس از برداشتاهواز   -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی           

٤

5. Diaz, R., Alonso, E., and Fernandez-Lopez, J. 2004. Genetic and Geographic variation in seed traits of
common walnut among twenty populations from thewest of Spain. Acta Horticulturae.

6. Sharma, O.C., and Sharma, S.D. 2001. Genetic divergence in seedling trees of persian walnut (Juglans regia
L.) for various metric nut and kernel characters in himachal pradesh. Scientia Horticultuae. 88:168-171.

Investigation of morphological diversity of some walnut (Juglans regia L.) accessions of cold
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Abstract

Iran is as a rich source of walnut genetic resources in the world.  Study of genetic diversity to
identify superior genotypes of walnut is breeding purposes. One way to study the genetic diversity,
using the morphological traits. This study was conducted in oder to study the fruit characteristics
diversity of local populations walnut in cold regions of  Kohgiloyeh and Boyer Ahmad during 2013-
2014. Hence, in coordination with the Agricultural and Natural Resources Research and Education
Center of Yasouj,  six different locations (Kariek, Kakan, Sisakhat, Dehno, Setangan and Gangegan)
identify and then 82 walnut genotypes were selected. In harvesting season, traits such as fruit weight
with green skin, dry skin fruit weight, kernel weight, moisture fruit, green bark-containing fruits of the
kernel and the kernel of the fruit with dry skin were evaluated. The results of the analysis of variance
showed a significant difference (p≤0.01) between the regions in point of traits evaluated. Also, the
result of mean comparison showed that the high variability in characteristics between regions.
Between the regions in terms of yield,  both Kariek and Dehno regions with having the highest
percentage and weight of the kernel, are most suitable regions for select the genotypes with proper
yield.

Key words: accession, walnut, yield
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