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Background and Objectives 

To achieve optimal fruit set, economic productivity and targeted crossings in seedlings and 

grafted walnut orchards, the flowering time of both male and female flowers and their 

overlapping is important. Since the walnut ovule longevity is limited, fertilization should occur at 

the shortest possible periods to lead to fruit set. Therefore, the evaluation of effective pollination 

periods and the needed time for the growth of pollen tube and ovule fertilization are important for 

successful fertilization. The aim of this study was to investigate the compatibility and the effect 

of pollen on some selected genotypes of walnut as pollinizers on the fruit set, fruit composition 

and the quantitative and qualitative characteristics of the progeny derived from MSG15, MKG23 

and MKG24 genotypes as maternal parents. 

 

Materials and Methods 

This research was conducted in 2016-2017 in the research garden of Malayer University in 

Hamedan province. In this study, female parents including MSG15, MKG23 and MKG24 were 

pollinated with pollinizers of MKG4, MKG5, MKG10, MKG13, MKG14, MSG15, MKG23 and 

MKG24. Some of the characteristics of the fruit and the kernel were also evaluated in the 

offspring resulting from controlled pollination. 

 

Results 
Based on the results, the cross between female parent genotype of MSG15 with pollinizers of 

MKG4 (%79.33), MKG5 (%81.67) and MSG15 (%79.67), female parent genotype of MKG23 with 

pollinizers genotypes of MKG5 (%83.67) and MKG10 (%62.67), female parent of MKG24 with 

pollinizer genotypes of MKG5 (%81.67) and MKG14 (%81.33) showed the highest fruit set. Also, 

female parent of MKG15 with pollinizers of MKG13 (%38.33), MKG23 (%37.33) and MKG24 

(%38.33), female parent of MKG23 with pollinizer MKG24 (%40.00), female parent of MKG24 

with pollinizers MKG10 (%42.33) and MKG23 (%42.33) showed the maximum flower abscission. 

Moreover, the highest percentage of kernel (%61.9) was found in combination cross of female 

parent of MSG15 with MKG5 pollinizers. The lowest of ten fruit weight with husk (250 gr) and 

kernel fresh weight (50.5 gr) was found in combination cross of female parent MKG23 with 
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pollinizer of MKG24. In addition, the lowest percentage of kernel (%28.98) was totally obtained 

in combination cross of female parent MSG15 with pollinizer of MKG24.  

 

Discussion 

The highest percentage of fruit was obtained in hybridization of maternal parent MSG15 with 

pollinizers MK4, MKG5, MSG15, and MKG23 as seed parents with pollinizers MKG5, MKG10, and 

MKG23 mother's parents with paternal parents MKG5 and MKG10. According to the results of this 

research, it is possible to use compatible and suitable genotypes introduced in this study in other 

walnut breeding programs.  

 

Keywords: Percent kernel, Pistillate flower abscission, Pollination, Pollinizer 
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 و کیفی و کمی های ویژگی بر گردو های ژنوتیپ از برخی گرده دانه نوع اثر بررسی

 MKG24 و MSG15، MKG23 مادری والدین در میوه تشکیل درصد

1رسولی موسی
3کریمی اله روح و 2لر قره ارشادی بهمن ،*

 

 

 
 (mousarasouli@gmail.com) ایران ،مالیر ،مالیر دانشگاه رزی،کشاو دانشکده سبز، فضای و باغبانی علوم مهندسی گروه ،دانشیار :مسئول نویسنده*-1

 ایران ،مالیر ،مالیر دانشگاه کشاورزی، دانشکده، مهندسی علوم باغبانی و فضای سبزگروه  گیاهی، تولیدات مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -2

 ایران ،مالیر ،مالیر دانشگاه کشاورزی، دانشکده ،سبز فضای و باغبانی علوم یمهندس گروه استادیار، -3

 
 04/00/1390 :پذیرش تاریخ                        30/04/1396 :دریافت تاریخ

 

 چکیده
 بذرری  های باغ در ییها دهنده گرده باید گردو در هدفمند های تالقی انجام و اقتصادی باردهی میوه، تشکیل برای

  طذول  محذدودی   بذه  توجذه  بذا  و داشذته  دهذی  گذل  همپوشذانی  اصلی ارقام با که گیرند قرار استفاده مورد پیوندی و

  مذادری  والذدهای  تحقیذ   ایذن  در .شذود  تشذکیل  میذوه  و گرفتذه  صورت لقاح زمان کمترین در گردو، در تخمک عمر

MSG15، MKG23 و MKG24 پذدری  والدین با MKG4، MKG5، MKG10، MKG13، MKG14، MSG15، MKG23 و MKG24 

 در باغ تحقیقذاتی دانشذهاه مالیذر واقذ       6931 -6931های  این تحقی  در سال .شدند افشانی گرده شده کنترل صورت به

  ارزیذابی  شذده  کنتذرل  تالقذی  از حاصذل  نتاج در نیز مغز و میوه خشک خصوصیات از برخی .در استان همدان اجرا شد

 MSG15 و (درصذد  19/16) MKG5 ،(درصذد  99/93) MKG4 پذدری  والدین با MSG15 مادری والد که داد نشان نتایج .شد

 با MKG24 مادری والد ،(درصد 19/16)MKG10 و (درصد 19/19) MKG5 پدری والدین با MKG23 مادری والد ،(19/93%)

 والذد  که حالی در .دداشتن را میوه تشکیل درصد بیشترین (درصد 99/16) MKG14 و (درصد 19/16) MKG5 پدری والدین

 مادری والد ،(درصد 99/91) MKG24 و (درصد 99/99) MKG23 ،(درصد 99/91) MKG13 پدری والدین با MSG15 مادری

MKG23 پدری والد با MKG24 (00/00 درصد) مادری والد و MKG24 پدری والدین با MKG10 (99/06  درصذد) و MKG23 

 130 بذا  ترتیب به مغز تر وزن و سبز پوس  با میوهده  وزن بیشترین .دادند اننش را میوه شدید بسیار ریزش (درصد 99/06)

 مغذز  درصد بیشترین همچنین .شد مشاهده MKG5 پدری والد با MSG15 مادری والد تالقی از حاصل نتاج در گرم 660 و

 با میوه ده وزن مترینک طرفی از .شد حاصل MKG23 پدری والد با MSG15 مادری والد از حاصل نتاج در درصد 3/16 با

 MK24 پذدری  والذد  با MKG23 مادری والد تالقی از حاصل نتاج در گرم 1/10 و 610 باترتیب  به مغز تر وزن و سبز پوس 

 پذدری  والذد  بذا  MSG15 مادری والد تالقی از آمده دس  هب نتاج در درصد 31/61 با مغز درصد کمترین .گردید مشاهده

MKG24 شد مشاهده. 

 

 زا گرده والد افشانی، گرده ماده، های گل ریزش ،مغز درصد :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

 جنس .باشد می Juglandaceae خانواده از گیاهی گردو

Juglans در و بوده خوراکی همگی که بوده گونه 21 دارای 

 از (.Juglans regia L) ایرانی گردوی ها، گونه این بین

 شده  شناخته گردو بهترین عنوان به خوراکی دانه تولید نظر

 شود می کشت دنیا مختلف نقاط در وسیعی سطح در و است

(McGranahan et al., 1998.)  بسیاری از دانشمندان، فالت

دانسته و به همین جهت آن را  J. regiaایران را منشأ اصلی 

یا ( Persian walnut)نات  به زبان انگلیسی پرشین وال

 (. Zare-Rashnodi et al., 2019)اند  گردوی ایرانی نامیده
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(Fornari et al., 2001). سطح کل از درصد 6/11 ایران 

 میزان و هکتار 109009 با را دنیا بارور یگردو زیرکشت

 با و باشد می جهانی تولید درصد 0/6 که تن 222608 تولید

 از پس را جهان سوم مقام هکتار در کیلوگرم 2028عملکرد

 بین در .است داده اختصاص خود به امریکا و چین

 جهان گردوی درصد 9/44 تنهایی به چین جهان، کشورهای

 .(FAO, 2013) داراست را اول رتبه و کند می تولید را

 از اصالحی های برنامه در خصوصه ب گردو در افشانی گرده

 اگرچه گردو در .است برخوردار باالیی بسیار اهمیت

 که این لدلی به ولی ندارد وجود گرده دانه ناسازگاری

 پروتاندر (پبوندی های باغ در خصوص به) گردو ارقام اغلب

 با ارقام افشانی گرده دوره همپوشانی هستند، پروتوژین یا

 پروتوژین و پروتاندر های ژنوتیپ در مادگی پذیرش دوره

 به افشانی گرده خود امکان نتیجه در و بوده کم خیلی

 یبرا .است محدود گردو پیوندی ارقام در خصوص

 رقم یک وجود عملکرد افزایش و کامل افشانی گرده

 همپوشانی و کرده تولید کافی گرده دانه کهدهنده  گرده

 .است ضروری باشد، داشته نظر مورد رقم با کافی گرده

 گردو در شده تولید ماده های گل تعداد این بر عالوه

 خصوص به و نیست زیاد دار دانه یا دار هسته درختان همانند

 هستند انتهایی باردهی دارای که ارقامی و ها وتیپژن در

 میوه به نیز ها گل صد در صد اگر (فرانکت رقم همانند)

 عدم بنابراین کنند، نمی زیادی محصول تولید شود تبدیل

 تولید در زیادی منفی تأثیر مناسب دهنده گرده رقم وجود

 کنار در موضوع این به توجه با .داشت خواهد محصول

 توجه نیز دهنده گرده رقم اصالح به باید گردو مرق اصالح

 درخت یک عملکرد اجزاء (.Hassani et al., 2013) شود

 درصد ماده، های گل تشکیل میزان شامل گردو باغ یک یا

 باردهی سطح و مغز درصد میوه، اندازه میوه، تشکیل

  (.Eskandari et al., 2005; Germain 1997) باشد می

یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان  میزان تشکیل میوه

باشد  ی میعملکرد است و تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیط

(Ford., 1975; Ramus et al., 1982; Ryugo, 1988; 

Hassani et al., 2013.) در وهمی تشکیل میزان طرفی از 

 باشد، می بیشتر میوه درختان سایر با مقایسه در گردو

 100 تا 00 نهایی میوه تشکیل میزان درگردو که طوری هب

 که شود می مشاهده بنابراین (.Ryugo, 1988) است درصد

 دهی گل عادت و بیشتر گل تراکم گردو جدید ارقام در

  و بوده ظرنمد همواره مهم بسیار صفات عنوان هب جانبی

 اخیر های سال در .است توجه مورد کمتر میوه تشکیل میزان

 از گردو ارقام از خیبر در گردو ماده های گل ریزش

 است شده گزارش اسپانیا و فرانسه مریکا،آ کشورهای

(Catlin and Olson, 1990; Lombard et al., 1988.) این 

 عملکرد و داشته منفی تأثیر میوه تشکیل میزان بر پدیده

 Rongting) دهد می کاهش شدیدی طور به را گردو درختان

and Zhihua., 1993.) که گردو هماد های گل ریزش 

 (Pistillate Flower Abscission (PFR)) اصطالحاً

 "سر"رقم در فرانسه کشور در 1908 سال در شود می نامیده

 مشاهدات .کرد جلب خود به را محققین توجه جدی طور هب

 در که است متنوع و گسترده مشکلی PFR که داد نشان

 ,.Rongting and Zhihua) دارد وجود نیز گردو ارقام سایر

 عناصر میزان و ماده گل ریزش بین ای رابطه (.1993

 (عناصر از ناشی مسمومیت یا کمبود) برگ در معدنی

 ریزش فرانسه در (.Atefi, 1993) است نشده مشاهده

 شده مشاهده "پدرو "و "سر" ارقام در ماده های گل

 گل ریزش میزان بین .(Catlin and Olson, 1990) است

 نوع و درخت سن سرمائی، یازن هوائی، و آب شرایط و

 این در چه اگر باشد داشته وجود ارتباطی تواند می پایه

 ;Polito, 1985) است شده مطرح متناقضی موارد مورد

Catlin et al., 1987.) عدم آن دنبال به و گل ریزش 

 موقتی کمبود از ناشی است ممکن میوه مناسب تشکیل

 کاهش .اشدب بهاره سریع رشد طی در نیتروژن و کربن

 در ماده های گل بلوغ از قبل کربن و ازت ذخایر سطوح

 رشد و اسپور شاتون، زیادی تعداد رشد بوسیله سر رقم

 میزان (.Deng et al., 1991) شود می تشدید ها برگ

 ،"سر "، "119–تی–بی-ام" ارقام در ماده گل ریزش

 درصد 2 و 8 ،38 ،60 ترتیب هب "1–اس–آ و هارتلی"

 والد اثرات (.Catlin and Polito, 1989) دکردن گزارش

 میوه کیفی و کمی خصوصیات روی ،(زنیا) دهنده گرده

 است شده گزارش پسته مثل میوه درختان از برخی
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(Denney, 1992.) نشان نارگیل در شده کنترل های تالقی 

 اثر آندوسپرم بر مستقیماً گرده دانه که است داده

 این انجام از هدف .(Cedo et al., 1984) گذارد می

 از برخی گرده دانه نوع اثر و سازگاری بررسی تحقیق

 بر دهنده گرده والد عنوان به گردو انتخابی های ژنوتیپ

 و میوه خشک های ویژگی برخی و میوه تشکیل درصد

 و MSG15، MKG23 های ژنوتیپ از حاصل نتاج مغز

MKG24 نتاج به رسیدن جهت مادری والدین عنوان به 

 شده انتخاب مادری والدین است ذکر به الزم .بود برتر

 شرایط به نسبت موجود ارقام و ژنوتیپ سایر به نسبت

 دیربرگ و دیرگل بهتر، رشدی قدرت سازگارتر، منطقه

 مغز کیفت و میوه خشک خصوصیات دارای و تر ده

 .بودند برتری

 ها روش و مواد
 آزمایش انجام محل
 تحقیقااتی  بااغ  در 1394 -1396 یها سال در تحقیق این

 20 در بااغ  این .شد اجرا همدان استان در واقع مالیر دانشگاه

 موقیعات  باا  بروجارد  -مالیار  جااده  در واقع مالیر کیلومتری

 34 جغرافیاایی  عار   دقیقه، 40 و درجه 48 جغرافیایی طول

 متوساط  و متار  1020 دریاا  سطح از ارتفاع دقیقه، 10 و درجه

 .باشد یم سال در متر میلی 242 بارندگی

 زا گرده ارقام انتخاب

 کیفیت گرفتن نظر در با و الزم های یبررس از پس

 رعایت و دهی گل نظر از پوشانیهم میوه، وزن محصول،

 والد و مادری والد عنوان به که هایی یپژنوت موارد سایر

 های یتالق ترکیب .گرفتند قرار گروه سه در بودند پدری

 و مادری والد عنوان به MSG15 ژنوتیپ شامل یک گروه

 ،MKG4، MKG5، MKG10، MKG13، MKG14 های یپژنوت

MSG15، MKG23 و MKG24 پدری، ینوالد عنوان به 

 والد عنوان به MKG23 ژنوتیپ شامل مدو گروه های یتالق

 ،MKG4 ، MKG5، MKG10، MKG13 های یپژنوت و مادری

MKG14، MSG15، MKG23 و MKG24 ینوالد عنوان به 

 MKG24 ژنوتیپ شامل سوم گروه های یتالق و پدری

 ،MKG4، MKG5 های یپژنوت و مادری والد عنوان به

MKG10، MKG13، MKG14، MSG15، MKG23 و 

MKG24 شدند گرفته نظر در پدری والدین عنوان به. 

 گرده دانه تهیه نحوه
 ها بساک شدن باز از قبل ارقام های شاتون آوری جمع

 مدت به ها آن ها شاتون اشت،برد از پس .تگرف انجام

 یها دانه تا شدند پهن کاغذ روی اتاق، دمای در ساعت24

 آوری جمع گرده یها دانه سپس .شوند آزاد ها آن گرده

 در یخچال در نور، از دور ،افشانی گرده زمان تا و شدند

 ,Golzari et al) دشدن نگهداری گراد سانتی درجه 4 دمای

2013). 

 آزمایشهاه شرایط در گرده نهدا یزن جوانه ررسیب

 گارده  یهاا  داناه  یزنا  جواناه  قادرت  از اطمیناان  جهت

 کشات  محیط در گرده دانه کشت به اقدام شده آوری جمع

 000 حااوی  جاماد  کشات  محیط از منظور بدین .شد جامد

  0 آگاار،  گارم  0 سااکارز،  گارم  100 مقطار،  آب سای  سی

 شاد  هاساتفاد  کلسایم  نیتارات  گارم  0 و پتاسایم  نیترات گرم

(Griggs et al., 1971.)  گارده  هاای  داناه  کشات  از پاس 

 گراد یسانت درجه 20 دمای با رشد اتاقک به کشت ظروف

 هشاد  کشات  گرده یها دانه ساعت، 48 از بعد .شدند منتقل

 گرفته، قرار بررسی مورد (X01) بینوکولر میکروسکوپ با

 ساپس  و گرفتناد  قارار  شامارش  مورد و شده برداری عکس

  (.1 رابطه) شد تعیین ها آن یزن نهجوا درصد
 

 (1)رابطه 
 

 

 افشانی ی گردهمارهایتنحوه اعمال 
و چند روز قبل از باز  ها جوانهدر مرحله متورم شدن 

یی که دارای جوانه ها شاخههای ارقام انتخابی  شدن گل

گل کافی بودند در دو سمت شمال و جنوب والدین 

عنوان گیرنده  به( MKG24و  MSG15 ،MKG23)مادری 

روی یک درخت والد مادری سه . گرده انتخاب شددانه 

افشانی با دانه گرده  های مختلف برای گرده شاخه در جهت

که تمام تیمارهای  طوری هر والد پدری انتخاب شد به

با . افشانی روی تک درخت والد مادری اعمال شدند گرده

 30شده درختان  نتخابکه والدین مادری ا توجه به این

ساله، تنومند و قوی بودند و شاخه به اندازه کافی داشتند و 

از طرفی هنوز رقم شناخته شده نیستند تنها یک درخت 
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شده با  افشانی کنترل برای هر والد مادری انتخاب و گرده

 . ها انجام گرفت های انتخاب روی آن گرده زا

های مورد  هافشانی آزاد، شاخ برای جلوگیری از گرده

ای ململ  های پارچه یسهکها بوسیله  نظر قبل از باز شدن گل

متری پوشانید  سانتی 00×00های مخصوص به ابعاد  و پاکت

های هر شاخه با برداشتن  با توجه به زمان باز شدن گل. شد

هایی  نشده و گل های باز ها، در هر شاخه تعداد از گل یسهک

. ف و بقیه حفظ شدندکه خیلی زودتر باز شده بودند حذ

زاویه بین دو لپ کالله )ها  دو روز بعد از باز شدن گل

در هر واحد آزمایشی پس از باز کردن ( درجه 40حدود 

 ی ارقام انتخابی ها گردهی با افشان گردهعمل هر کیسه 

 قلم موهای مخصوص برای هر رقم در صبح و عصر با 

ینان، برای اطم (.Golzari et al, 2013)انجام گرفت 

شده درون کیسه با دانه  های شکفته افشانی مجدد گل گرده

، یافشان در تمام مراحل گرده. موردنظر انجام گرفتگرده 

وسیله الکل اتیلیک انجام  هها و وسایل ب دست ضدعفونی

شرایط  .گردید تا از آلودگی دانه گرده جلوگیری شود

 یاددر دو نوبت  روز در هر یافشان اقلیمی در زمان گرده

و  14، 13های  یختاردر همچنین  .داشت گردید

والد مادرین )سال در هر ترکیب تالقی 1390اردیبهشت 10

گل  100تعداد ( شده والدین پدری افشانی کنترل گرده

 .افشانی انجام شد انجام عمل گرده

های  ی درصد تشکیل میوه در زمانریگ اندازه

 مختلف
 چنین ریزش میوه و همبه منظور تعیین درصد تشکیل 

. افشانی شده در پنج نوبت شمارش انجام شد های گرده گل

روز ، شمارش سوم  40روز، شمارش دوم  10شمارش اول 

روز  130روز و شمارش پنجم  100روز، شمارش چهارم  00

ها  یسهکبدین ترتیب که . افشانی صورت گرفت بعد از گرده

ه در هر طور جداگان افشانی شده به های گرده شده و گل باز

 افشانی گرده های با توجه به تعداد گل. رقم شمارش گردید

های تشکیل  یوهمشده در هر شاخه، در هر شمارش درصد 

 (.2رابطه )شده مالک تجزیه آماری قرار گرفت 
 

 (2)رابطه 
 

دیجیتاالی   تارازوی  به وسیله مغز و میوه وزن یریگ اندازه

 گیری و اندازه( آمریکا Citizen شرکت ساخت CY360 مدل)

 ماادل) دیجیتااالی کااولیس توسااط میااوه عاار  و طااول

Mitutoyo انجام گردید (ژاپن آتاگو شرکت ساخت . 

که برای هر والد مادری تنها یک  با توجه به این

درخت در نظر گرفته شد و هر سه والد مادری از نظر 

ژنتیکی متفاوت ولی فاصله کشت نزدیک به یکدیگر 

و شرایط زمین یکنواخت و تفاوتی در شرایط کشت بوده 

 8دار نبود، این آزمایش با  ها معنی نبود وتفاوت بلوک

صورت طرح کامالً تصادفی انجام  تیمار در سه تکرار به

 Excel افزار شده وارد نرم یآور جمعسپس اطالعات . شد

مورد تجزیه و  SAS( Version 9.1) افزار شده و با نرم

با  ها دادههمچنین مقایسه میانگین . رفتتحلیل قرار گ

ای دانکن در سطح احتمال  استفاده از آزمون چند دامنه

 .پنج و یک درصد انجام شد

 نتایج و بحث
شیشه به منظور  درون شرایط در گردهدانه  زنی جوانه

ی گرده مورد آزمایش، در چند ها دانهاطمینان از زنده بودن 

دهنده کشت و  گرده های یپژنوتی گرده ها دانهنوبت 

 درون شرایط در گردهدانه  زنی جوانه نتایج. بررسی گردیدند

 های یپدانه گرده ژنوت یزن جوانه داد درصد نشان شیشه

 بیشترین. بود درصد 60/86تا  00/46بین  مورد بررسی

 با  MSG15های  ژنوتیپ در گردهدانه ی زن جوانه درصد

 MKG24و  MKG5های  ژنوتیپ. درصد بود 60/86میزان 

. درصد جوانه زنی را نشان دادند 60/00و  33/81ترتیب با  به

 MKG10 ،MKG13 ،MKG14 ،MKG23های  یپژنوتهمچنین 

درصد  00/66و  00/60، 33/08، 33/03با میزان  ترتیب به

گرده دانه  زنی جوانه درصد کمترین. زنی را داشتند جوانه

. بوددرصد  00/46با میزان  MKG4ژنوتیپ  به مربوط

زنی دانه  های مختلف عناصر غذایی در تعداد جوانه غلظت

 (. Richards, 1986)تواند نقش مهمی را ایفا نماید  گرده می

افشانی  بررسی درصد تشکیل میوه حاصل از دگرگرده

 های مختلف در شمارش MSG15 والد مادری

. ی انجام گرفتافشان گردهروز بعد از  10شمارش اول 

نشان داد بین تیمارهای مختلف  ها دادهیانس نتایج تجزیه وار
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داری در سطح احتمال یک  یمعنمورد بررسی اختالف 

(. 1جدول )درصد از نظر درصد تشکیل میوه وجود داشت 

ها نشان داد که بیشترین درصد  یانگینمهمچنین نتایج مقایسه 

 درصد مربوط به تالقی والد مادری 60/91تشکیل میوه با 
MSG15 دریبا والد پ MKG10  همچنین نتایج حاصل . بود

 MKG4با گرده خودی، MSG15افشانی والد مادری  از گرده

 درصد 33/89و  60/88، 60/80 میزان ترتیب با به MKG14 و

همچنین نتایج حاصل از تالقی والد  .داشتند میوه را تشکیل

درصد  00/83با MKG13  دهنده با گرده MSG15 مادری

عنوان والد  به MSG15تالقی . ادتشکیل میوه را نشان د

درصد تشکیل  33/81، با MKG23 دهنده با گرده مادری

 . میوه را نشان داد

کمترین درصد تشکیل میوه مربوط به تالقی والد 

 00/63با میزان  MKG24دهنده  با گرده MSG15 مادری

 خارجی سطح روی بر زمان این در(. 2جدول )درصد بود 

 عوامل از ناشی صدمه بر دالآثاری  گونه هیچ تخمدان

 کامالً تخمدان های داخلی بافت اما ندارد، وجود خارجی

تا  2بین  ریزش کرده های گل قطر. اند شده فاسد و سیاه

 معمولی های قطر تخمدان که حالی میلی متر است در 0/4

 میوه تشکیل درصد. رسد یم متر میلی 9 تا 0 به زمان این در

بر آن تأثیر  نیز گرده دانه میزان م،رق نوع بر عالوه گردو در

 ریزش باعث تواند می زیاد گرده دانه که طوری به دارد

که در این تحقیق برای  اما با توجه به این شود، مادگی

تمامی تیمارها به یک اندازه و به روش مشابه و میزان گرده 

 شده انجام استفاده شد، لذا افشانی کنترل متوسط برای گرده

 میزانتأثیر  تحت و بوده رقم به وابسته فقط لتشکی میزان

های مادری  الزم به ذکر است که پایه. نبود گرده دانه

عنوان یک رقم  های برتر منطقه بودند و هنوز به ژنوتیپ

گزارشات  با نتایج این. اند شناخته شده نامگذاری نشده

(Polito, 1985; Catlin et al., 1987) مطابقت دارد.  
 
 در MKG24 و MSG15، MKG23 مادری والدین در میوه تشکیل درصد روی یافشان گرده اثردگر واریانس جزیهت -6 جدول

 شمارش مختلف مراحل
Table 1. Analysis of variance of the effect of crass-pollination on percentage of fruit set of walnut in 

seed parents MSG15, MKG23 and MKG24 at different stages of enumeration 

 مادری والدین

Female parent 

 تغییر مناب 

Source of variation 

 آزادی درجه

df 

 اول شمارش

Count 1 

 دوم شمارش

Count 2 

 سوم شمارش

Count 3 

 چهارم شمارش

Count 4 

 پنجم شمارش

Count 5 

MSG15 

 تیمار

Treatment 
7 260.00

**
 496.99

**
 750.26

**
 1114.99

**
 1203.78

**
 

 آزمایشی اشتباه

Error 
16 18.95 25.12 17.91 21.37 29.08 

 (درصد) تغییرات ضریب

C.V. (%) 

 
11.39 16.86 21.62 28.39 31.92 

MKG23 

 تیمار

Treatment 
7 143.80

**
 221.42

**
 288.27

**
 370.33

**
 473.27

**
 

 آزمایشی اشتباه
Error 

16 11.29 10.67 10.75 14.20 4.91 

 (درصد) تغییرات ضریب

C.V. (%) 

 
8.72 11.51 13.98 17.51 21.07 

MKG24 

 تیمار

Treatment 
7 133.90

**
 382.80

**
 391.27

**
 538.27

**
 770.27

**
 

 آزمایشی اشتباه

Error 
16 3.00 9.20 10.16 7.37 3.25 

 (درصد) تغییرات ضریب

C.V. (%) 

 
7.50 14.22 15.46 18.98 24.63 

ns، * درصد یک و پنج احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غیرترتیب  هب ** و. 

ns, * and **, respectively non-significant and significant at the 5% and 1 %. 
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 در MKG24 وMSG15، MKG23 مادری والدین میوه تشکیل درصد بر یافشان گرده دگر اثر میانهین مقایسه -6 جدول

 شمارش مختلف مراحل

Table 2. Comparison means of the effect of crass-pollination on percentage of fruit set of walnut in 

seed parents MSG15, MKG23 and MKG24 at different stages of enumeration 

 تیمار

Treatment 

 مادری والد

Maternal parent 

 پدری والد

Pollinizer 

 اول شمارش

Count 1 

 دوم رششما

Count 2 

 سوم شمارش

Count 3 

 چهارم شمارش

Count 4 

 پنجم شمارش

Count 5 

1 MSG15 MKG4 89.33
abc

 85.33
a
 82.33

a
 80.33

a
 79.33

a
 

2 MSG15 MKG5 90.00
ab

 88.67
a
 85.33

a
 84.00

a
 81.67

a
 

3 MSG15 MKG10 91.67
a
 87.67

a
 84.67

a
 79.67

a
 74.67

ab
 

4 MSG15 MKG13 83.00
bc

 60.67
b
 54.33

b
 44.00

b
 38.33

c
 

5 MSG15 MKG14 88.67
abc

 84.33
a
 80.33

a
 78.00

a
 66.33

b
 

6 MSG15 MSG15 87.67
abc

 84.67
a
 83.00

a
 79.00

a
 76.67

a
 

7 MSG15 MKG23 81.33
c
 67.00

b
 53.33

b
 42.33

b
 37.33

c
 

8 MSG15 MKG24 63.00
d
 58.00

b
 50.67

b
 43.00

b
 38.33

c
 

1 MKG23 MKG4 88.33
b
 70.33

d
 63.00

ed
 59.33

cd
 57.00

c
 

2 MKG23 MKG5 94.67
a
 92.00

a
 89.67

a
 86.67

a
 83.67

a
 

3 MKG23 MKG10 79.67
cd

 77.67
bc 

74.67
b
 71.00

b
 62.67

a
 

4 MKG23 MKG13 81.33
cd

 73.67
cd

 70.67
bc

 62.00
c
 59.00

bc
 

5 MKG23 MKG14 76.00
ed

 69.33
d
 66.33

cd
 61.33

c
 56.33

c
 

6 MKG23 MSG15 73.33
e
 63.33

e
 59.00

e
 54.00

ed
 50.00

d
 

7 MKG23 MKG23 85.67
bc

 80.33
b
 73.33

b
 60.33

cd
 52.33

d
 

8 MKG23 MKG24 79.67
cd

 74.33
cd

 61.67
ed

 51.33
e
 40.00

e
 

1 MKG24 MKG4 82.67
d
 77.67

b
 74.00

b
 72.67

b 
69.33

b
 

2 MKG24 MKG5 97.67
a
 92.33

a
 87.00

a
 83.67

a
 81.67

a
 

3 MKG24 MKG10 79.33
e
 74.33

b
 70.67

bc
 63.33

c
 42.33

e
 

4 MKG24 MKG13 88.67
c
 75.67

b
 65.67

cd
 60.33

cd
 58.67

c
 

5 MKG24 MKG14 92.00
b
 88.67

a
 84.33

a
 83.00

a
 81.33

a
 

6 MKG24 MSG15 81.67
ed

 66.33
c
 63.00

d
 57.33

d
 52.00

d
 

7 MKG24 MKG23 82.00
ed 

60.33
d
 54.33

e
 47.33

e
 42.33

e
 

8 MKG24 MKG24 93.33
b
 88.33

a
 82.00

a
 80.00

a
 72.00

b
 

 ندارد یدار یمعن تفاوت دانکن آزمون از استفاده با درصد پنج احتمال سطح در مشابه حروف با ستون هر اعداد

Means in each column with the same letter are not significantly different at the 5% level using Duncan Test  
 

نتایج ( افشانی ردهروز بعد از گ 40) دوم در شمارش

نشان داد بین تیمارهای مختلف مورد  ها دادهتجزیه واریانس 

داری در سطح احتمال یک درصد از  یمعنبررسی اختالف 

همچنین (. 1جدول )نظر درصد تشکیل میوه وجود داشت 

ها نشان داد که بیشترین درصد تشکیل  یانگینمنتایج مقایسه 

حاصل ازتالقی والد  درصد مربوط به نتایج 60/88میوه با 

کمترین درصد . بود MKG5دهنده  با گرده MSG15 مادری

با والد  MSG15تشکیل میوه مربوط به تالقی والد مادری 

  (.2جدول)درصد بود 00/08با  MKG24 پدری

 نتایج( افشانی روز بعد از گرده 00) در شمارش سوم

 داد که بیشترین درصد تشکیل میوه نشان ها یانگینم مقایسه

 درصد مربوط به نتایج حاصل ازتالقی والد مادری 33/80 با

MSG15 با والد پدری MKG5 همچنین کمترین درصد . بود

 MSG15 تشکیل میوه مربوط به نتایج حاصل از تالقی

دهنده با  عنوان گرده به MKG24عنوان والد مادری با  به

 (.2جدول )درصد بود  60/00

نتاایج  ( افشاانی  روز بعد از گارده  100) در شمارش چهارم

ها نشان داد که بیشترین درصاد تشاکیل میاوه     مقایسه میانگین
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 درصد مربوط به نتایج حاصل از تالقی والد ماادری  00/84با 

MSG15 با والد پدری MKG5 کمترین درصاد تشاکیل   . بود

  MSG15میااوه مربااوط بااه نتااایج حاصاال از تالقاای ژنوتیااپ  

 جاادول )درصااد بااود   33/42بااا MKG23 دهنااده بااا گاارده 

2.) 

نتایج ( افشانی روز بعد از گرده130) در شمارش پنجم

 تالقی  ها نشان داد که نتایج حاصل از یانگینممقایسه 

 MKG5 و MKG4با گرده خودی،  MSG15والد مادری

بیشترین درصد  60/81و  33/09، 60/06ترتیب با میزان  به

از تالقی والد مادری نتایج حاصل . تشکیل میوه را داشتند

MSG15 دهنده با گرده MKG10  درصد تشکیل  60/04با

 عنوان والد مادری  به MSG15 تالقی. میوه را نشان داد

درصد تشکیل میوه  33/66میزان  با MKG14دهنده  با گرده

کمترین درصد تشکیل میوه مربوط به تالقی  .مشاهده شد

  MKG13 ،MKG23 با والدین پدری MSG15 والد مادری

درصد بود  33/38و  33/30، 33/38ترتیب با  به MKG24 و

 چهار تا سه شروع و ماه خرداددر  گل ریزش (.2جدول )

 اواخر در و شود یمآغاز  ها گل شکفتن از پس هفته

 خردادماه ریزش با ارتباط در. یابد یم خاتمه خردادماه

 حساسیت در مختلف ارقام ها و یپژنوت تفاوت به توان یم

اغلب  در عالوه به(. Sartorius, 1990)نمود  اشاره آن به

 امکان پایین میوه تشکیل درصد بدلیل شده بررسی درختان

 کمتر ها آن ریزش نتیجه در و ها یوهم بین در بروز رقابت

تشدید ریزش گل ماده  موجب نیتروژن کمبود .است بوده

 طی در ساله دو چوب در نیتروژن و نشاسته. گردد یم

 یابد یم کاهش خود میزان حداقل ماده به های لگ ریزش

(Deng et al., 1991 .)و در چوب نیتروژن ذخیره میزان 

این  کمبود با خام شیره در نیتروژن و قندها غلظت نیز

 در کافی نیتروژن که وقتی .یابد یم کاهش برگ در عنصر

یابد  یم افزایش میوه تشکیل میزان دارد قرار اختیار گیاه

(Wright, 1989 .) 

 والد افشانی گرده دگر از حاصل میوه تشکیل درصد

 مختلف های زمان در MKG23 مادری
  .گرفت انجام افشانی گرده از بعد روز 10 اول شمارش

 

  از تیمارها بین داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج

 سطح در داری یمعن ختالف میوها تشکیل درصد نظر

 نتایج همچنین (.1 جدول) داشت وجود درصد یک احتمال

  تشکیل درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه

 MKG23 مادری والد تالقی به مربوط درصد 60/94 با میوه

 والد عنوان به MKG23 تالقی .بود MKG5 پدری والد با

 درصد 33/88 میزان با MKG4دهنده  گرده با مادری

 والد القیت از حاصل نتایج .داد نشان را میوه تشکیل

 تشکیل درصد 60/80 با خودی گرده باMKG23 مادری

 با MKG23 مادری والد تالقی همچنین .داد نشان را میوه

 و 60/09 با ترتیب به MKG13 و MKG10 پدری والدین

 از حاصل نتایج .داشتند را میوه تشکیل درصد 33/81

 با MKG24 پدری والد با MKG23 مادری والد تالقی

 والد همچنین .داد نشان را میوه کیلتش درصد 60/09

 00/06 میزان با MKG14 پدری والد با MKG23 مادری

 تشکیل درصد کمترین .گردید مشاهده میوه تشکیل درصد

دهنده  گرده باMKG23 مادری والد تالقی به مربوط میوه

MSG15 (.2 جدول) بود درصد 33/03 میزان با 

 نتایج (یافشان گرده از بعد روز 40) دوم شمارش در

 تشکیل درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه

 والد تالقی از حاصل نتاج به مربوط درصد 00/92 با میوه

 والد تالقی .بود MKG5دهنده  گرده با MKG23 مادری

 تشکیل درصد 33/80 با خودی گرده با MKG23 مادری

 والد تالقی از حاصل نتاج همچنین .داد نشان را میوه

 درصد 60/00 با MKG10 پدری والد با MKG23 مادری

 مادری والد عنوان به MKG23 تالقی .داشت را میوه تشکیل

 میزان با ترتیب به MKG24 و MKG13 پدری والدین با

 نتایج .داشتند را میوه تشکیل درصد 33/04 و 60/03

 پدری والدین با MKG23 مادری والد تالقی از حاصل

MKG4 و MKG14 درصد 33/69 و 33/00 با ترتیب به 

 مربوط میوه تشکیل درصد کمترین .دادند نشان را میوه

 با MSG15 پدری والد با MKG23 مادری والد تالقی

 (.2 جدول) بود درصد 33/63



 ... گردو ژنوتیپ های از برخی دانه گرده نوع اثر بررسی: و همکاران رسولی

 

316 

 نتایج (افشانی گرده از بعد روز 00) سوم شمارش در

 میوه تشکیل درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه

 والد عنوان به MKG23 تالقی به بوطمر درصد 60/89 با

 تالقی از حاصل نتایج .بود MKG5دهنده  گرده با مادری

 ترتیب به MKG10 و خودی گرده با MKG23 مادری والد

 .داشتند را میوه تشکیل درصد 60/04 و 33/03 میزان با

 با MKG13 پدری والد با MKG23 مادری والد تالقی

 نتاج همچنین .شد مشاهده میوه تشکیل درصد 60/00

 پدری والد با MKG23 مادری والد افشانی گرده از حاصل

MKG14 داد نشان را میوه تشکیل درصد 33/66 میزان با. 

 پدری والدین باMKG23  مادری والد از حاصل نتاج

MKG4 و MKG24 60/63 و 00/63 میزان با ترتیب به 

 میوه تشکیل درصد کمترین .داشتند را میوه تشکیل درصد

دهنده  گرده با MKG23 مادری والد تالقی به بوطمر

MSG15 (.2 جدول) بود درصد 00/09 میزان با 

 نتایج (افشانی گرده از بعد روز 100) چهارم شمارش در

 میوه تشکیل درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه

 مادری والد تالقی از حاصل نتاج به مربوط 60/86 با

MKG23 پدری والد با MKG5 حاصل نتایج همچنین .بود 

 پدری والد با MKG23 مادری والد افشانی گرده از

MKG10 شد مشاهده میوه تشکیل درصد 00/01 میزان با. 

 پدری والدین با MKG23 مادری والد تالقی از حاصل نتاج

MKG13 و MKG14 33/61 و 00/62 میزان با ترتیب به 

 مادری تالقی همچنین .داشتند را میوه تشکیل درصد

MKG23 و خودی گرده با MKG4 و 33/60 با ترتیب به 

 تالقی .دادند نشان را میوه تشکیل درصد 33/95

MKG23 دهنده  گرده با مادری والد عنوان بهMSG15 با 

 درصد کمترین .شد مشاهده میوه تشکیل درصد 00/04

 والد با MKG23 مادری والد تالقی به مربوط میوه تشکیل

 (.2 جدول) بود درصد 33/01 یزانم با MKG24 پدری

نتایج ( افشانی روز بعد از گرده 130) در شمارش پنجم

ها نشان داد که بیشترین درصد تشکیل  مقایسه میانگین داده

عنوان والد  به MKG23میوه مربوط به نتاج حاصل از تالقی 

ترتیب با  به MKG10 و MKG5 های دهنده مادری با گرده

همچنین نتاج حاصل از . رصد بودد 60/62و  60/83میزان 

با  MKG13 با والد پدری MKG23تالقی والد مادری 

نتاج حاصل از . درصد تشکیل میوه را نشان داد 00/09

  MKG4با والدین پدری  MKG23 تالقی والد مادری

درصد تشکیل  33/06و  00/00ترتیب با  به MKG14 و

گرده  با MKG23 تالقی والد مادری. میوه را نشان دادند

درصد  00/00و  33/02ترتیب با  به MSG15 خودی و

کمترین درصد تشکیل میوه . تشکیل میوه را داشتند

 با والد پدری MKG23مربوط به تالقی والد مادری 

MKG24  وقتی تراکم (. 2جدول ) درصد بود 00/40با

گل در برخی از درختان میوه مانند سیب پایین است 

(. Volz et al., 1993)یابد  درصد تشکیل میوه افزایش می

گالبی، زردآلو، بادام و گیالس چنین  همچنین در هلو،

 ;Lombard et al., 1988)است موردی گزارش شده 

Moosavi Nazhad et al., 2014.)  طی هفت سال بررسی

ترین رقم نسبت به  نتایج نشان داد که رقم سر حساس

نتهائی همچنین با حذف جوانة ا. باشد ریزش گل ماده می

 یا دهی گل از بعد رقابت کاهش و رشد حال در های شاخه

توان میزان تشکیل میوه را  مراحل تشکیل میوه می اولین

 (.Catlin and Olson, 1990)افزایش داد 

 پایه افشانی گرده دگر از حاصل میوه تشکیل درصد

 مختلف یها شمارش در MKG24 مادری

 .گرفت انجام یافشان گرده از بعد روز 10 اول شمارش

 تیمارها بین داد نشان ها داده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 سطح در داری یمعن اختالف میوه تشکیل درصد نظر از

 نتایج همچنین (.1 جدول) داشت وجود درصد یک احتمال

 میوه تشکیل درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه

 مادری والد القیت از حاصل نتاج به مربوط درصد 60/90 با

MKG24 پدری والد با MKG5 والد تالقی همچنین .بود 

 میزان باترتیب  به MKG13 و خودی گرده با MKG24 مادری

 حاصل نتایج .داشتند را میوه تشکیل درصد 00/92 و 33/93

 پدری والد با مادری والد عنوان به MKG24 تالقی از
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MKG13 تالقی .داشت میوه تشکیل درصد 60/88 میزان با 

 60/82 با MKG4دهنده  گرده با MKG24 مادری والد

 از حاصل نتاج همچنین .شد مشاهده میوه تشکیل درصد

 و MSG15 پدری والدین با MKG24 مادری والد تالقی

MKG23 تشکیل درصد 00/82 و 60/81 میزان باترتیب  به 

 نتاج به مربوط میوه تشکیل درصد کمترین .داشتند را میوه

 پدری والد با MKG24 مادری والد القیت از حاصل

MKG10 (.2 جدول) بود درصد 33/09 میزان با 

 نتایج (افشانی گرده از بعد روز 40) دوم شمارش در

 از تیمارها بین داد نشان ها داده واریانس تجزیه از حاصل

 سطح در داری یمعن اختالف میوه تشکیل درصد نظر

 مچنینه (.1 جدول) داشت وجود درصد یک احتمال

 درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه نتایج

 خودی، گرده با MKG24 مادری والد در میوه تشکیل

MKG14 و MKG5 33/92 و 60/88 ،33/88 باترتیب  به 

 والدین با MKG24 مادری والد تالقی .داشتند را درصد

 میزان باترتیب  به MKG13 و MKG4، MKG10 پدری

 نشان را میوه تشکیل درصد 60/00و 33/04 ،60/00

 عنوان به MKG24 تالقی از حاصل نتاج همچنین .دادند

 درصد 33/63 با MSG15دهنده  گرده با مادری والد

 در میوه تشکیل درصد کمترین و داد نشان را میوه تشکیل

 میزان با MKG23 پدری والد با MKG24 مادری والد

  (.2 جدول) بود درصد 33/60

 نتایج (افشانی گرده از بعد روز 00) سوم شمارش در

 تشکیل درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه

 خودی، گرده با MKG24 مادری والد تالقی در میوه

MKG14 و MKG5 و 33/84 ،00/82 میزان باترتیب  به 

 MKG24 تالقی از حاصل نتاج .داشتند را درصد 00/80

 میزان با MKG4دهنده  گرده با مادری والد عنوان به

 نتاج همچنین .شد مشاهده میوه تشکیل درصد 00/04

 پدری والد با MKG24 مادری والد تالقی از حاصل

MKG10 گردید مشاهده میوه تشکیل درصد 60/00 با. 

 با MKG13دهنده  گرده با MKG24 مادری والد تالقی

 تالقی همچنین .داد نشان را میوه تشکیل درصد 60/60

 میزان با MSG15 پدری والد با MKG24 مادری والد

 درصد کمترین .داشت را میوه تشکیل درصد 00/63

 عنوان به MKG24 تالقی از حاصل نتاج در میوه تشکیل

 درصد 33/04 میزان با MKG23 پدری والد با مادری والد

  (.2 جدول) بود

 (افشانی گرده از بعد روز 100) چهارم شمارش در

 درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه نتایج

 گرده با MKG24 مادری والد تالقی در میوه تشکیل

 ،00/80 میزان با ترتیب به MKG5 و MKG14 خودی،

 MKG24 تالقی همچنین .بود درصد 60/83 و 00/83

 60/02 میزان با MKG4دهنده  گرده با مادری پایه عنوان به

 مادری والد تالقی .داد نشان را میوه تشکیل درصد

MKG24 پدری والد با MKG10 تشکیل درصد 33/63 با 

 MKG24 مادری والد تالقی از حاصل نتایج .داشت میوه

 را میوه تشکیل درصد 33/60 با MKG13 پدری والد با

 مادری والد تالقی از حاصل نتایج همچنین .داد نشان

MKG24 پدری والد با MSG15 تشکیل درصد 33/00 با 

 تالقی در میوه تشکیل ددرص کمترین .شد مشاهده میوه

MKG24 با مادری والد عنوان به MKG23 عنوان به 

 (.2 جدول) بود درصد 33/40 دهنده گرده

 نتایج (افشانی گرده از بعد روز 130) پنجم شمارش در

 تشکیل درصد بیشترین که داد نشان ها یانگینم مقایسه

 والدین با مادری والد عنوان به MKG24 تالقی در میوه

 و 60/81 میزان باترتیب  به MKG14 و MKG5 پدری

 مادری والد تالقی از حاصل نتاج .بود درصد 33/81

MKG24 و خودی گرده با MKG4 میزان باترتیب  به 

 همچنین .شد مشاهده میوه تشکیل درصد 33/69 و 00/02

 با مادری والد عنوان به MKG24 تالقی از حاصل نتاج

MKG13 درصد 60/08 میزان ابدهنده  گرده والد عنوان به 

 والد تالقی از حاصل نتاج .گردید مشاهده میوه تشکیل

 درصد 00/02 با MSG15 پدری والد با MKG24 مادری

 میوه تشکیل درصد کمترین .داد نشان را میوه تشکیل
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 پدری والدین با MKG24 مادری والد تالقی به مربوط

MKG10 و MKG23 (.2 جدول) بود درصد 33/42 میزان با 

 غذایی مواد از زیادی مقادیر مصرف با ها شاتون گردو رد

 موجب است الزم میوه تشکیل برای که شده ذخیره

  ویژه هب مسئله این و شوند یم میوه تشکیل درصد کاهش

 ;Deng et al., 1991) است مشهود زودرس نر ارقام در

Ryugo et al., 1985) های شاتون حذف با توان یم و 

 حذف با داد افزایش را میوه شکیلت میزان گردو درخت

 یابد یم افزایش درصد 10 میوه میزان ها شاتون از نیمی

(Rongting and Zhihua, 1993; Ryugo et al., 1985.) 

 ماده گل ریزش و شاتون تراکم گردو متراکم های باغ در

 (. Germain, 1997) یابد یم افزایش توام

 این در القیت از حاصل نتاج مهم های یژگیو بررسی رد

 نشان نتایج .شد کیدأت مغز و میوه وزن روی بیشتر پژوهش

 مغز تر وزن و سبز پوست با میوه ده وزن بیشترین که داد

 والد تالقی از حاصل نتاج در گرم 110 و 090باترتیب  به

 همچنین .شد مشاهده MKG5 پدری والد با MSG15 مادری

 والد از صلحا نتاج در درصد 9/61 با مغز درصد بیشترین

 .گردید حاصل MKG23 پدری والد با MSG15 مادری

 مغز تر وزن و سبز پوست با میوه ده وزن کمترین همچنین

 والد تالقی از حاصل نتاج در گرم 0/00 و 200باترتیب  به

 .شد مشاهده MKG24 پدری والد با MKG23 مادری

 مادری والد تالقی از درصد 98/28 با مغز درصد کمترین

MSG15 پدری والد با MKG24 گردید حاصل.  

 گیری نتیجه
 ، MKG4پدری والدین با MSG15 مادری والد تالقی در

MKG5 و MSG15، مادری والد MKG23 پدری والدین با 

MKG5 و MKG10، مادری والد همچنین MKG24 با 

 تشکیل درصد بیشترین MKG14 و MKG5 پدری والدین

 تحقیق این از اصلح نتایج به توجه با .آمد دست به میوه

 این در شده معرفی مناسب و سازگار های نژادگان توان می

 .برد کار به گردو اصالحی های برنامه سایر در را تحقیق
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