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 دهنذه هناسة تراي ارقام ترتر فنذق انتخاب گرده
  3یًٞرػ ً٘بٓ، 2یهؾاله یػبثذ یٖ، اثزا١ 1ٗدذد یداٝد خٞاد

 davoodjavadi2010@gmail.com زاٙیرؽت، ا ،یًؾبٝرس حیآٗٞسػ ٝ تزٝ وبتیعبسٗبٙ تحو الٙ،یاعتبٙ ُ یؼیٝ ٜٗبثغ طج یٝ آٗٞسػ ًؾبٝرس وبتیٗزًش تحو ،یثبؿ-یػٕٔٞ سراػ وبتیثخؼ تحو١یئت ػٔ٘ی 1
 eabedig@yahoo.com زاٙیرؽت، ا ،یًؾبٝرس حیآٗٞسػ ٝ تزٝ وبتیعبسٗبٙ تحو الٙ،یاعتبٙ ُ یؼیٝ ٜٗبثغ طج یٝ آٗٞسػ ًؾبٝرس وبتیٗزًش تحو ،یثبؿ-یػٕٔٞ سراػ وبتیثخؼ تحو١یئت ػٔ٘ی 2

  kamali_kourosh@yahoo.com. زاٙیرؽت، ا ،یًؾبٝرس حیآٗٞسػ ٝ تزٝ وبتیعبسٗبٙ تحو الٙ،یاعتبٙ ُ یؼیٝ ٜٗبثغ طج یٝ آٗٞسػ ًؾبٝرس وبتیٗزًش تحو ،یثبؿ-یػٕٔٞ سراػ وبتیثخؼ تحو١یئت ػٔ٘ی 3

 

 چکیذه

 یٚ،الَٛ عپب یزٝاٛی،ؽ ی١ب رهٖ ث٠ ٛبٕ 5 پض١ٝؼ یٚ. در ااخزا ؽذ  عبّ 3ث٠ ٗذت ارهبٕ كٜذم دا٠ٛ ُزدٟ  یٚٝ عبسُبرتز یٚث٢تز ییٚث٠ ٜٗظٞر تؼپض١ٝؼ  یٚا 

ثب  یْكبًتٞر ث٠ صٞرت آسٗبیؼ یٚػٜٞاٙ ٝآذ ٗبدٟ اٛتخبة ؽذٛذ. ا ٠ًزج ٝ خٜٞة هزٟ ثبؽ ث یاٛجٟٞ ، ٗحٔ ١بی صٛٞتیپ ٝ سا   ػٜٞاٙ ُزدٟ ٠پغتبٙ ٝ ُزد ث ٗیؼ ی،ٛبخٜ

 یبییؽبخ٠ در چ٢بر خ٢ت خـزاك ١18ز درخت  یدرخت ٝ ثز رٝ 3اس ١ز رهٖ  . ث٠ ایٚ ٜٗظٞریذُزد یًبْٗ تصبدك ی١ب ىبْٗ دا٠ٛ ُزدٟ ٝ رهٖ در هبٓت ثٔٞدٝ ػ

 ی١ب اس رٝ ، پبًتاكؾبٛی  ُزدٟٝ پظ اس طی دٝرٟ ٗؤثز  ذٛذعٔٞكبٙ پٞؽبٛذٟ ؽ ی١ب حذف ٝ ؽبخ٠ ١ب ثب پبًتهجْ اس ثبس ؽذٙ  یاٛتخبث ی١ب ؽبخ٠  اٛتخبة ٝ ؽبتٞٙ

اكؾبٛی ؽذٛذ. در سٗبٙ  ، ُزدٟآٝری ؽذٟ اس هجْ ٗبدری ثب پٜح ٛٞع دا٠ٛ ُزدٟ خ٘غ ٝ ارهبٕ یذٛذآ٢ٛب ؽ٘برػ ُزد یاؽت٠ ؽذٛذ ٝ ُْ ١بدٗٞر ٛظز ثز یؽبخ٠ ١ب

 ی٘بر١ز ت ی١ب یٟٞٗ ًبْٗ یذٙٝ در سٗبٙ رع یذدرصذ تؾٌیْ ٗیٟٞ ٗحبعج٠ ُزد عبدٟتٜبعت  یياُب٠ٛ ؽ٘برػ ٝ ثب ذ١ز ؽبخ٠ ثطٞر خ ی١ب یٟٞ، ٗیٟٞٗ یْتؾٌ

ٝسٙ كٜذه٠ ٝ  یٟٞ،ٗ ی١ْب ٛؾبٙ داد ٠ً درصذ تؾٌ دادٟ یشثذعت آٗذٟ اس آٛبٓ یحٛتب هزار ُزكتٜذ. یبثیٗٞرد ٗطبٓؼ٠ ٗٞرد ارس ی١بیزثطٞر خذاُب٠ٛ ثزداؽت ؽذٛذ ٝ ٗتـ

 .ُزكتٜذ یدا٠ٛ ُزدٟ ٝ رهٖ ٗبدر یزتحت تأث ؽذتدر كٜذم ث٠  یٗـش ٝ درصذ ٗـش ٝ پًٞ

 هاي کلیذي واشه

 .ٗتبسٛیب، اكؾبٛی ُزدٟی، ُؾٜدُز ،یٟٞٗ یْدرصذ تؾٌ ی،خٞد ٛبعبسُبر ارهبٕ كٜذم،

 
 

     هقذهه -1
ٗنی ثبؽنذ ٛنبٕ     Corylusٝ اس خنٜظ   Betulaceaeكٜذم اس خبٛٞادٟ   

ُٞٛن٠ آٙ اس   ٠ُٛٞ9 ، ًن٠ ت٢ٜنب    25ٝ ؽبْٗ  Corylus avellanaػٔ٘ی آٙ 

٠ صٞرت درختچ٠ ثنٞدٟ ٝ ثن  ٠ ٛظز اهتصبدی ٝ ث٠ ٛضادی ا١٘یت دارد . اًثزا ث

ؽنٞد . تبریخچن٠ ًؾنت آٙ چٜبٌٛن٠      صنٞرت درختنی دینذٟ ٗنی    ٠ ٛذرت ث

عبّ هجنْ اس ٗنیالد    5000-8000هذی٘ی چیٜی دیذٟ ٗی ؽٞد ث٠ ًتیج٠ در

١بی ؿبٓت ثٞدٟ ٝٓی ٜٗؾبء دهینن آٙ   ٗی ُزدد. در ارٝپب كٜذم اس پٞؽؼ ثز

ثٞدٟ ٝ ٛبٕ 1رٝؽٚ ٛیغت ٝٓی احت٘بّ ٗی رٝد ٠ً ٜٗؾبء اٝٓی٠ آٙ ؽ٢ز آٝٓیٜٞ

آٜٝٓب اس ١٘یٚ ُزكت٠ ؽذٟ اعت . اس ٛظز خـزاكیبیی دا٠ٜٗ پزاًٜؼ آٙ ثغیبر 

ٝعیغ ثٞدٟ ٝ اس عنٞاحْ پزتونبّ ، ایزٜٓنذ ، خزاینز آرًٜیتنب هغن٘ت ؿزثنی        

ؽ٘بٓی آٙ اس ٛزٝص تب رٝعی٠ ٗی ثبؽذ ٝٓی ػ٘نذٟ  ٢١ًٞبی اٝراّ ٝ ُغتزػ 

ٜٗبطن ًؾت كٜذم در ٛشدیٌی حٞسٟ ١بی ثشرٍ آثنی ًن٠ دارای سٗغنتبٙ    

اٗزٝسٟ چ٢بر ٜٗطون٠   ١بی ٗالیٖ ٝ تبثغتبٙ ١بی خٜي ٗی ثبؽٜذ هزار دارد.

ًؾٞر١بی  ،ػ٘ذٟ ًؾت كٜذم ػجبرتٜذ اس : تزًی٠ ٠ً تحت تأثیز دریبی عیبٟ

                                                 
1- Avellino  

تأثیز دریبی ٗذیتزا٠ٛ ٝ آٗزیٌنب تحنت تنأثیز اهینبٛٞط     ایتبٓیب ٝ اعپبٛیب تحت 

در ایزاٙ در راثطن٠ ثنب ٗوبیغن٠ ػٌ٘ٔنزد ٝ خصٞصنیبت       آرإ هزار ٗی ُیزٛذ.

ً٘ی ٝ ًیلی تحویوبتی اٛدبٕ ٛؾذٟ ٝ در خبرج اس ًؾٞر تحویوبت ٗتؼذدی 

 در ایٚ ثبرٟ اٛدبٕ ؽذٟ ٠ً ث٠ ا١ٖ آٙ اؽبرٟ ٗی ُزدد .

تٞٛذا رٝٗبٛب،تٞٛنذا خٜتینْ دّ الِٛن٠ ،     ارهب2ٕرٝٗیشٛذٝ  1982در عبّ  

عٚ خیٞٝاٛی ، دای خیلٞٛی ٝ ٗٞرتٔزال را ٗٞرد ارسینبثی هنزارداد ًن٠ ٛتنبیح     

خٜتیْ دّ ال٠ِٛ دارای پٞعت ٛنبسى ٝ   ثذعت آٗذٟ ٛؾبٙ داد ٠ً رهٖ تٞٛذا

  .]1 [ثبرد١ی ٛغجت ث٠ ثوی٠ ارهبٕ ثزتز ثٞد ٝدرصذ ٗـش ثبالیی 

 4ٝ عیجٞٓذیب ١3بی ثٞٗی ًزٟ ١تزٝكیال ًیٖ اس ٗیبٙ 1985٠ُٛٞدر عبّ 

ارهبٗی را اٛتخبة ٝ ثب ُٞٛن٠ اٜٝٓنب تالهنی داد ٝ ٛتنبیح حبصنْ اس ارسینبثی ٝ       

ُنشیٜؼ ٛغنجت ثن٠     4ٗوبیغ٠ ٛتبج ٛؾبٙ داد٠ً اس ٗیبٙ ٛتبج ثذعت آٗنذٟ  

 . ]2 [ثوی٠ ٛغجت ث٠ عزٗب ٝ خصٞصیبت رٝیؾی ٝ سایؾی ٝ ٗیٟٞ ثزتز ثٞدٛذ 

 

                                                 
2- Romisondo 

3- Hetrophylla 

4-Seiboldiana 
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ٝ ١ٌ٘نبراٙ ارهنبٕ ٛونزت ، ٗنٞرّ، خیزٝٛنْ ،       1ُبرعنیب  1985در عبّ 

خزیلٔتزٛت ٝ ریجت را ٗٞرد ٗوبیغن٠ ٝ ارسینبثی هنزار داد ًن٠ ٛتنبیح       ًبٓپال،

ثذعت آٗذٟ ٛؾبٙ داد٠ً رهٖ ٛوزت ٝ خیزْٝٛ ٛغجت ث٠ ثوی٠ ارهبٕ ثبردٟ تنز  

         .]3 [ ٗٞسائیي عیت ٗوبٝٗتز ثٞدٛذ ٝ ث٠ ٝیزٝط

ًیلیت د٢ٛبّ ١بی حبصْ اس ثزٛب٠ٗ ث٢ٜضادی  2001 ًبٓدیٞ ٝ ١ٌ٘براٙ 

در اعتٞ ٛی را اس ٛظز خصٞصیبت ٗیٟٞ ٝ رٝیؾی ٗٞرد ٗطبٓؼ٠ هنزار داد ًن٠   

ٗٞرد ٗطبٓؼن٠ را اس   ١بی دار ثیٚ دا٢ٛبّ ٛتبیح حبصْ حٌبیت اس اختالف ٗؼٜی

ٝ    .]4 [ٛظز كٜذم ٝ ٗـش ٛؾبٙ ٗنی داد  ٙ  ٗني ًٔٞعنٌی  ّ  ١ٌ٘نبرا  در عنب

تٞٛذاخٜتیْ دّ ال٠ِٛ را ثب چٜذیٚ  TGLدر یي ثزٛب٠ٗ ث٢ٜضادی رهٖ 2001

. ثنذر ١نبی ١یجزینذ پنظ اس     ]5 [ٝ خنبرخی تالهنی دادٛنذ     رهنٖ ایتبٓینبیی  

حبصنْ را ثن٠   عزٗبد١ی ٗزطٞة در ُٔذا٢ٛبی پالعتیٌی ًبؽتٜذ ٝ دا٢ٛنبّ  

ٗذت ع٠ عبّ ٗٞرد ٗطبٓؼ٠ ٝ ارسیبثی هزار دادٛذ ٠ً ٛتبیح حبصنْ اس آٛنبٓیش   

دادٟ ١ب ٛؾبٙ داد ٠ً ُشیٜؼ حبصْ اس تالهی ثبرعنٔٞٛب ثنب تٞٛنذاخٜتیْ دّ    

ال٠ِٛ دارای كٜذٟ ١بی درؽت ٝ درختبٙ هٞی ثٞدٛذ ٝ ثبرد١ی خٞثی داؽتٜذ 

ثبرد١ی خٞة ٝ ٗوبٕٝ ثن٠  دارای  ١B6٘چٜیٚ آٛبٙ ٛؾبٙ دادٛذ ٠ً ُشیٜؼ 

phytocoptella avellana    ثنٞد ٝ ُنشیٜؼL35    ّٗؾنبث٠ تٞٛنذاخٜتیْ د

دارای ٢ٛبّ ١بیی ثب ثبرد١ی ًٖ ٝ ضؼیق ثٞد ٛذ ٝٓنی   L39ال٠ِٛ ٝ ُشیٜؼ 

ُنشیٜؼ   2001ثٔنذٝیٚ ٝ ١ٌ٘نبراٙ    .]5 [اس درصذ ٗـش ثبالیی ثزخٞدار ثٞد

آساد ثذعت آٗذٟ ثٞد  ١بی ٗختٔق ٠ً اس دا٢ٛبّ ١بی حبصْ اس ُزدٟ اكؾبٛی

را در چٜذیٚ ٜٗبطن اعتزآیب ٗٞرد ثزرعی ٝ ٗطبٓؼ٠ هنزار دادٛنذ ًن٠ ٛتنبیح     

ثذعت آٗذٟ اس ایٚ ٗطبٓؼ٠ ٛؾبٙ ٗیذاد ُنشیٜؼ ١نبی در ٜٗنبطن ٗختٔنق     

 [ تلبٝت چؾِ٘یزی اس ٛظز خصٞیبت رٝیؾی ٝ ٗیٟٞ ٝ ٗـش ثب ١نٖ داؽنتٜذ  

ذٟ در اٝرُنبٙ اٛدنبٕ   . ًٞئیَٜ یبئٞ ٝ ٢ٗٔٚ ثبًز چٜذیٚ تالهی ًٜتزّ ؽ]6

ٝ ٗـنش   ٛتبج حبصْ اس ایٚ تالهی ١ب را اس ٛظز خصٞصنیبت ٗینٟٞ   35ٝ  ٛذداد

كٜذم ١بی حبصْ اس دا٢ٛبّ ١بی ثذعت آٗذٟ را ٗٞرد ارسیبثی هزار دادٛذ ٠ً 

 .]7 [١ٖ داؽتٜذ ٛتبیح آٛبٓیش دادٟ ١ب ٛؾبٙ داد ٠ً ٛتبج تلبٝت ٗؼٜی داری ثب

ُنشیٜؼ اس ایغنتِبٟ    17ثزٛبٗن٠ ث٢ٜنضادی    در یي 2001رٝٝیزا ٝ ١ٌ٘براٙ 

١بی ٗختٔق اس ایتبٓیب ، كزاٛغ٠ ، اعپبٛجب ٝ اٝرُبٙ ٗٞرد ثزرعی هزار دادٛذ ٠ً 

ٛتبیح ثذعت آٗذٟ اس ایٚ ٗطبٓؼ٠ ٛؾبٙ داد ٠ً ُْ د١ی ایٚ ٛتبج اس اٝاعن   

صاٛٞی٠ تب اٝاع  كٞری٠ ٗتـیز ثٞد ٝ ُشیٜؼ ١بی ثنذ عنت آٗنذٟ اس داٛؾنِبٟ     

  .]8 [ دارای ثیؾتزیٚ ٗیشاٙ ثبرد١ی ٝ ػٌ٘ٔزد ثٞدٛذایبٓت اٝرُبٙ 

                                                 
1- Garcia 

ٗیتزٝٝیي ٝ ١ٌ٘براٙ چٜذیٚ ُشیٜؼ ثذعت آٗذٟ اس ُزدٟ اكؾبٛی آساد 

كٜذم ١بی تزًی٠ ٝ یُٞغالٝی را اس ٛظز خصٞصیبت ً٘ی ٝ ًیلی كٜذهن٠ ٝ  

ٗٞرد ٗطبٓؼ٠ ٝ ارسیبثی دادٛذ ٠ً ٛتبیح ثذعنت آٗنذٟ ٛؾنبٙ دادٛنذ ًن٠       ٗـش

رؽذ ٝ اٛذاسٟ كٜذه٠ ٝ درصذ ٗـش ٝ پنزٝتئیٚ ٝ رٝؿنٚ   ُشیٜؼ اس ٛظز هذرت 

  .]10، 9 [ٛغجت ث٠ ثوی٠ ثزتز ثٞد 

داٛن٠   یٚٝ عبسُبرتز یٚث٢تز ییٚتؼپض١ٝؼ  یٚا ثٜبثزایٚ ١ذف اس اٛدبٕ 

ارهننبٕ كٜننذم اس ٛظننز خصٞصننیبت ً٘ننی ٝ ًیلننی رٝی ثزخننی اس    ُننزدٟ 

 ١بی داخٔی ثٞد. صٛٞتیپ

 ها هواد و روش -2

ث٠ ٜٗظٞر تؼییٚ ث٢تنزیٚ ٝ عنبسُبرتزیٚ داٛن٠ ُنزدٟ ثن٠       پض١ٝؼایٚ   

١نبی ؽنیزٝاٛی، الٛنَ     رهٖ ث٠ ٛبٕ 5 پض١ٝؼعبّ اخزا ؽذ . در ایٚ  3ٗذت 

 یپ ١نبی ٛٞٛص ُزدٟ ٝ پبی٠ پذری ٗیؼ پغتبٙ ٝ ُزد ثؼٜٞاٙ عپبیٚ، ٛبخٜی،

اٛتخبة ؽنذٛذ. اینٚ    ریٗبد ٝآذاٛجٟٞ ، ٗحٔی ًزج ٝ خٜٞة هزٟ ثبؽ ثؼٜٞاٙ 

١نبی   كبًتٞریْ ثب دٝ ػبْٗ دا٠ٛ ُزدٟ ٝ رهٖ در هبٓت ثٔنٞ ى  صٞرتث٠  پزٝصٟ

رٝػ اخزای ایٚ پزٝصٟ ثذیٚ صٞرت ثٞد ًن٠ اثتنذا اس    .ُزدیذًبْٗ تصبدكی 

درخنت   3 خٞؽ٠ ُْ ٗبدٟ ثبس ٛؾذٟ ثٞد پبی٠ ١بی ٗبدری در سٗبٛی ٠ً ١ٜٞس

 ُزدینذ  ؽبخ٠ در چ٢بر خ٢ت خـزاكینبیی اٛتخنبة   18ٝ ثز رٝی ١ز درخت 

١بی آ٢ٛب هجْ اس طٞیْ ؽذٙ ًبْٗ حذف ؽذٛذ ٝ در ١ز درخت یي  ؽبتٞٙٝ

سٗنبٛی ًن٠   ١نب پٞؽنبٛذٟ ؽنذٛذ .     ؽبخ٠ ث٠ ػٜٞاٙ ؽب١ذ ثذٝٙ حذف ؽبتٞٙ

١بیی ١٘زاٟ ثنب   اس ارهبٕ ُزدٟ د١ٜذٟ ؽبخ١٠ب در حبّ سرد ؽذٙ ثٞدٙ  ؽبتٞٙ

١ب ثزداؽت ؽذٛذ ٝ داخْ آة هزار ُزكتٜذ تب داٛن٠ ١نبی ُنزدٟ آ٢ٛنب      ؽبتٞٙ

ذ . دا٠ٛ ١بی ُزدٟ ریشػ یبكت٠ ثب تیؾ ثغیبر ظزینق اس رٝی ًبؿنذ   ریشػ ًٜ

١بی رٝؿٜی خ٘غ آٝری ؽذٛذ ٝ داخْ ٝیبّ ١نبی درة ریختن٠ ٝ در كزینشر    

ٙ  پظ اس هزار ُزكتٜذ تب هٟٞ ٛبٗی٠ خٞد را اس دعت ٛذ١ٜذ . دٝرٟ  عپزی ؽنذ

اؽت٠ ؽذٛذ ٝ دثز تی٘بر ؽذٟ، پبًت ١ب اس رٝی ؽبخ٠ ١بی اكؾبٛی  ُزدٟٗؤثز 

آٝری ؽنذٟ اس   ٝ پٜح ٛٞع داٛن٠ ُنزدٟ خ٘نغ    ْ ١بی آ٢ٛب ؽ٘برػ ُزدیذٛذُ

ُنزدٟ  سٗبٛی ٠ً دیِز ١یچ . ٟ ٝ دٝثبرٟ پٞؽبٛذٟ ؽذٛذ، ُزدٟ اكؾبٛی ؽذهجْ

١ب اس رٝی ؽبخ٠ ١بی تی٘بر ؽذٟ ثزداؽت  ای در ٗحی  ٝخٞد ٛذاؽت پبًت

اُب٠ٛ ؽ٘برػ ٝ ذدر سٗبٙ تؾٌیْ ٗیٟٞ ، ٗیٟٞ ١بی ١ز ؽبخ٠ ثطٞر خ ؽذٛذ.

رعنیذٙ   ٝ در سٗبٙ ٗحبعج٠ ُزدیذ ثب یي تٜبعت عبدٟ درصذ تؾٌیْ ٗیٟٞ

ٗیٟٞ ١بی ١ز تی٘بر ثطٞر خذاُب٠ٛ ثزداؽت ؽذٛذ ٝ ٗتـیز ١بی ٗنٞرد   ًبْٗ

ٛتبیح ثذعت آٗذٟ اس آٛبٓیش دادٟ ١ب ٛؾنبٙ   .ٗطبٓؼ٠ ٗٞرد ارسیبثی هزار ُزكتٜذ
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رصنذ ٗـنش ٝ پنًٞی در    داد ٠ً درصذ تؾٌیْ ٗیٟٞ، ٝسٙ كٜذهن٠ ٝ ٗـنش ٝ د  

 .ُزكتٜذكٜذم تحت تأثیز دا٠ٛ ُزدٟ ٝ رهٖ ٗبدری 
 

 و تحثنتایج  -3
درختبٙ اتٜخبثی ث٠ ػٜٞاٙ پبی٠ ٗبدری اختن٠ ؽنذٟ ٝ ثٞعنی٠ٔ پبًت٢نبی     

١نبی   ١نبی ُنْ ٗنبدٟ ٝ ًالٓن٠     اس ظ٢ٞر خٞؽ٠ ٝ پظ عٔلٞٙ پٞؽبٛذٟ ؽذٛذ

پبی٠ ١نبی پنذری    ؽبخ٠ ثب دا٠ٛ ١بی ُزدٟ خ٘غ آٝری ؽذٟ اس ای دٝ ٠ِٜٓٞٗ

ُزدٟ اكؾبٛی ؽذٛذ ٝ ٗتـییز ١بیی ٗبٜٛذ درصذ تؾٌیْ ٗینٟٞ، خصٞصنیبت   

ً٘ی ٝ ًیلی ٗیٟٞ ٝ ٗـش در سٗنبٙ ثزداؽنت ٗنٞرد ارسینبثی هنزار خٞا١ٜنذ       

 ُزكت.

 

 درصذ تطکیل هیوه   -1-3
( درصذ تؾٌیْ ٗیٟٞ تحت تأثیز )تدشی٠ ٝاریبٛظ 1طجن خذّٝ ؽ٘برٟ 

ی ٗختٔق رٝی در صذ تؾٌیْ ٗینٟٞ تنأثیز   داؽت٠ ٝ دا٠ٛ ُزدٟ ١ب ر رهٖ هزا

% ٗؼٜنی دار ٛجنٞد   5ثغشایی ٛذاؽت ٝ ایٚ تلبٝت اس ٓحبظ آٗبری در عنط   

)ٗوبیغ٠ ٗیبِٛیٚ ١ب ( ارهنبٕ ٗنبدری اس ٛظنز درصنذ      2.طجن خذّٝ ؽ٘برٟ 

تؾٌیْ ٗیٟٞ تلبٝت چؾِ٘یزی داؽتٜذ ٝ ایٚ تلبٝت اس ٓحنبظ آٗنبری ٛینش    

ٖ    ٗؼٜی دار ثٞد ثطٞری ٠ً ثیؾتزیٚ در  ٝ  اٛجنٟٞ  صنذ تؾنٌیْ ٗینٟٞ در رهن

 ٗؾب١ذٟ ؽذ.  خٜٞة هزٟ ثبؽً٘تزیٚ در رهٖ 

 

 
 

 

 

 

  وزن فنذقه -2-3
( ٝسٙ ٗینٟٞ تحنت تنأثیز رهنٖ     )تدشین٠ ٝارینبٛظ   1طجن خذّٝ ؽ٘برٟ 

ٝ ایٚ تلبٝت اس ٓحنبظ آٗنبری    ٗبدری ٝ دا٠ٛ ُزدٟ ١ب ی ٗختٔق هزار داؽت

)ٗوبیغن٠ ٗینبِٛیٚ ١نب (     2.طجن خذّٝ ؽن٘برٟ   % ٗؼٜی دارثٞد5در عط  

ٗیٟٞ تلبٝت چؾنِ٘یزی داؽنتٜذ ٝ اینٚ تلنبٝت اس      ارهبٕ ٗبدری اس ٛظز ٝسٙ

اٛجٟٞ ٓحبظ آٗبری ٛیش ٗؼٜی دار ثٞد ثطٞری ٠ً ثیؾتزیٚ ٝسٙ كٜذه٠ در رهٖ 

ٗؾب١ذٟ ؽذ. دا٠ٛ ١بی ُنزدٟ ٗختٔنق ثنز     خٜٞة هزٟ ثبؽٝ ً٘تزیٚ در رهٖ 

ٝسٙ ٗیٟٞ ارهبٕ ٗبدری تأثیز ثغشایی داؽتٜذ ث٠ طٞری ٠ً ٝهتی داٛن٠ ُنزدٟ   

اعتلبدٟ ؽذ ٗیٟٞ ١ب دارای ثیؾتزیٚ ٝسٙ ٝ سٗنبٛی ًن٠ اس   ٝ الَٛ  ٛبخٚ رٝد

 اعتلبدٟ ؽذ ٗیٟٞ ١ب ی حبصْ ً٘تزیٚ ٝسٙ ثٞدٛذ.  ؽیزٝاٛی

 

( )تدشین٠ ٝارینبٛظ   1 طجن خنذّٝ ؽن٘برٟ   وزن هغس فنذقه -3-3

ٛٞع دا٠ٛ ُنزدٟ ثنیٚ ارهنبٕ ٗنبدری      رهٖ ٗبدری ٝ كٜذم ثب تٞخ٠ ث٠ ٝسٙ ٗـش

طجنن  . ثٞد دار % ٗؼٜی5ٝ ایٚ تلبٝت اس ٓحبظ آٗبری در عط   تلبٝت داؽت

ٗینٟٞ   )ٗوبیغ٠ ٗیبِٛیٚ ١ب ( ارهبٕ ٗبدری اس ٛظز ٝسٙ ٗـنش  2خذّٝ ؽ٘برٟ 

آٗبری ٛینش ٗؼٜنی دار ثنٞد     تلبٝت چؾِ٘یزی داؽتٜذ ٝ ایٚ تلبٝت اس ٓحبظ

 خٜٞة هزٟ ثبؽٝ ً٘تزیٚ در رهٖ  اٛجٟٞدر رهٖ  ثطٞری ٠ً ثیؾتزیٚ ٝسٙ ٗـش

 ٗؾب١ذٟ ؽذ. 

 

: تجسیه واریانس اثر رقن و دانه گرده تر خصوصیات هیوه و هغس فنذق1جذول   

درجه  هناتع تغییرات

 آزادي

درصذ تطکیل 

 هیوه

 درصذ پوکی درصذ هغس وزن هغس وزن فنذقه

001/0 11/40 2 تکرار  003/0  007/2  682/10  

a 5 ns31/20 *067/0 فاکتور  *151/0  *215/7  *408/4 

 b فاکتور
2 *194/142 *431/0 *295/0  *475/11  *187/1 

ab 10 ns261/16 ns022/0 ns082/0 ns870/5 ns317/2 

817/19 34 اضتثاه  021/0  115/0  162/2  874/1  

55/925 53 کل  775/1  646/0  483/156  12/90  

92/9  ضریة تغییرات  91/5  96/6  07/3  15/13  

ns  ،* 5عط   دار در دار ٝ ٗؼٜی ػذٕ ٗؼٜی٪ 
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دا٠ٛ ١بی ُزدٟ ٗختٔق ثز ٝسٙ ٗـش ٗیٟٞ ارهنبٕ ٗنبدری تنأثیز ثغنشایی     

اعتلبدٟ ؽذ ٗیٟٞ ١ب  ٛبخٚ رٝدٝ الَٛداؽتٜذ ث٠ طٞری ٠ً ٝهتی دا٠ٛ ُزدٟ 

اعتلبدٟ ؽذ ٗیٟٞ  ٗیؼ پغتبٙٝ سٗبٛی ٠ً اس ُزدٟ  دارای ثیؾتزیٚ ٝسٙ ٗـش

 ١ب ی حبصْ ً٘تزیٚ ٝسٙ ٗـش داؽتٜذ. 

 

 درصذ هغس -4-3
تحت تأثیز  در كٜذم ( درصذ ٗـش)تدشی٠ ٝاریبٛظ 1طجن خذّٝ ؽ٘برٟ 

ٚ  رهٖ ٗبدری ٝ دا٠ٛ ُزدٟ ١ب ی ٗختٔق هنزار داؽنت    تنبثیز ُنذاری اس   ٝ این

)ٗوبیغن٠   2خنذّٝ ؽن٘برٟ    ثٞد .طجنن  % ٗؼٜی دار5ٓحبظ آٗبری در عط  

تلنبٝت چؾنِ٘یزی داؽنتٜذ ٝ     ٗیبِٛیٚ ١ب ( ارهبٕ ٗبدری اس ٛظز درصذ ٗـش

ایٚ تلبٝت اس ٓحبظ آٗبری ٛیش ٗؼٜی دار ثٞد ثطٞری ًن٠ ثیؾنتزیٚ در صنذ    

ٗؾب١ذٟ ؽذ. داٛن٠ ١نبی    خٜٞة هزٟ ثبؽٝ ً٘تزیٚ در رهٖ  اٛجٟٞٗـش در رهٖ 

ُزدٟ ٗختٔق ثز درصذ ارهبٕ ٗبدری تأثیز ثغنشایی داؽنتٜذ ثن٠ طنٞری ًن٠      

اعتلبدٟ ؽذ ٗیٟٞ ١ب دارای ثیؾتزیٚ ٗـش ٝ سٗبٛی  ٛبخٚ رٝدٝهتی دا٠ٛ ُزدٟ 

ٗـش  اعتلبدٟ ؽذ ٗیٟٞ ١ب ی حبصْ ً٘تزیٚ درصذ ٗیؼ پغتب٠ًٙ اس ُزدٟ 

 ثٞدٛذ.

 

 درصذ پوکی -5-3
تحت تأثیز رهٖ ٗنبدری ٝ   پًٞی در كٜذم درصذ 1طجن خذّٝ ؽ٘برٟ  

ٓحبظ آٗنبری در   تبثیز ُذاری اس ٝ ایٚ دا٠ٛ ُزدٟ ١ب ی ٗختٔق هزار ٛذاؽت

)ٗوبیغ٠ ٗیبِٛیٚ ١ب ( ارهبٕ  2ٛجٞد .طجن خذّٝ ؽ٘برٟ  % ٗؼٜی دار5عط  

پًٞی  صذثیؾتزیٚ در ِ٘یزی ٛذاؽتٜذ ٝ اٗبتلبٝت چؾ ًٞیپٗبدری اس ٛظز 

ٗؾب١ذٟ ؽنذ. داٛن٠ ١نبی ُنزدٟ     اٛجٟٞ ٝ ً٘تزیٚ در رهٖ  ٗحٔی ًزج در رهٖ

ارهبٕ ٗبدری تأثیز ثغشایی ٛذاؽتٜذ اٗنب ٝهتنی داٛن٠     ٗختٔق ثز درصذ پًٞی

اعتلبدٟ ؽذ ٗیٟٞ ١ب دارای ً٘تزیٚ درصذ پنًٞی ٝ سٗنبٛی    ٛبخٚ رٝدُزدٟ 

 پنًٞی  اعتلبدٟ ؽذ ٗیٟٞ ١ب ی حبصْ ثیؾتزیٚ درصذ ؽیزٝاٛی٠ً اس ُزدٟ 

 ثٞدٛذ. 
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تر روي خصوصیات هیوه ي ررقن هادرهقایسه هیانگین اث: 3جذول 

 فنذق
صذ رد رقن هادري

 تطکیل هیوه

وزن 

 هیوه

 وزن هغس

 a † 47 انثوه
a 

67/2 
c 08/1 

 a 75/48 هحلی کرج
a 

85/2 
a 4/1 

 جنوب

 قره تاغ 
b 92/35 

b 
30/2 

b 16/1 

 .١بیی ٠ً دارای حزٝف ٗؾبث٠ ١غتٜذ اس ٓحبظ آٗبری ٗؼٜی دار ٛ٘ی ثبؽٜذ عتٞٙ†

تر روي خصوصیات هیوه  دانه گردههقایسه هیانگین اثر :2جذول 

 فنذق
 درصذ هغس وزن هغس وزن هیوه رقن پذري

 b 36/2 c 12/1 ab 58/47† ضیروانی

النگ 

 سپاین

b 42/2 b 16/1 a 15/48 

 b 35/2 c 10/1 b  9/46 ناخن رود

هیص 

 پستان

ab 47/2 b 15/1 b 25/46 

 a 55/2 a 25/1 a 95/48 گرد

 .١بیی ٠ً دارای حزٝف ٗؾبث٠ ١غتٜذ اس ٓحبظ آٗبری ٗؼٜی دار ٛ٘ی ثبؽٜذٙ  عتٞ†
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