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 چکیده  

افشانی مصنوعی گرده اینتگریماا باا   افشانی به منظور پر کردن مغز میوه ضروری است. به منظور بررسی اثر گردهپسته دوپایه هستند و گرده درختان
 هایکاستفاده از دو روش اسپری و قلم مو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه پسته رقم فندقی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلو

اجارا شاد. تیمارهاای آزمایشای      9396-97های پسته آستان قدس رضوی واقع در شهرستان بردسکن در سال یکی از باغ کامل تصادفی با سه تکرار در
استفاده از گارده  های آماری نشان داد که گرده و سه تکرار بودند. نتایج تجزیه -افشان اسپری و استفاده از قلم مو با پنج ترکیب آردشامل دو روش گرده

داری بر اکثر صفات نسبت به سایر تیمارهای گرده گونه اینتگریما دارد و به میزان زیادی تعیین کننده تشکیل میاوه در  آزاد گونه اهلی اثرات مثبت معنی
درصد افزایش کمتری از لحاظ ایان   50/7گرم آرد( در صفت ریزش نهایی میوه با میانگین  55/0گرم گرده اینتگریما+  5/0) IF4پسته است. البته تیمار 

درصد نسبت باه   39/9به میزان  IF4گرده  نسبت به شاهد نشان داد. همچنین در ارتباط با صفت خندانی در تیمار  -صفت را در بین سایر تیمارهای آرد
 IF3، گرم آرد( 55/0گرم گرده اینتگریما+  5/9) IF2گرم آرد(،  55/0گرم گرده اینتگریما+  5)IF1 که در تیمارهای شاهد افزایش مشاهده شد در حالی

درصد کاهش خندانی نسبت به شاهد مشاهده شد. در ارتباط با صافت پاوکی    29/97، 63/36، 59/25گرم آرد( به ترتیب  55/0گرم گرده اینتگریما+  9)
باه ترتیاب    IF1 ،IF2 ،IF3که در تیمارهای داد در حالیدرصد کاهش کمتری از لحاظ این صفت را نسبت به شاهد نشان  59/5با میانگین  IF4تیمار 
افشاان قلام ماو در    افشان اسپری نسبت به روش گارده درصد افزایش پوکی نسبت به شاهد مشاهده شد. طبق نتایج روش گرده 65/57، 03/33، 33/27

درصاد   93/7، 66/6، 95/9، 03/99، 25/9خندانی به ترتیاب  صفات مرحله دوم تشکیل میوه، مرحله نهایی تشکیل میوه، وزن تازه میوه، وزن تازه مغز و 
ترکیاب   ×افشاان  درصد کاهش نشان داد. در بررسی اثر متقابل روش گارده  33/99و  02/9افزایش و در ارتباط با صفات ریزش میوه و پوکی به ترتیب 

درصد  93/29، 29/63، 97/53تشکیل میوه به ترتیب با میانگین  در صفات مرحله دوم و مرحله نهایی IF4افشان اسپری در تیمار گرده، روش گرده -آرد
 93/29افشاان اساپری   در روش گارده  IF4نسبت به سایر تیمارها کاهش کمتری نسبت به شاهد نشان داد. همچنین در ارتباط با صفت پوکی در تیمار 

بار اسااس نتاایج پا وهش     لحاظ این صفت افزایش نشان دادناد.   که سایر تیمارها نسبت به شاهد ازدرصد نسبت به شاهد کاهش مشاهده شد در حالی
مانند خندانی و کاهش پاوکی در   افشان اسپری تا حدودی باعث افزایش برخی صفاتروش گردهدر  IF4تیمار رسد بتوان با استفاده از حاضر، به نظر می

    های پسته شد.باغ
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باشاد و  و قابل مصرف این میوه مغز آن می خوراکیکه بخش  آنجایی

در  بناابراین  .ضاروری اسات   تلقای  افشاانی و  گرده ،برای تشکیل مغز
ها نسبت به بسیاری از میوه تلقی افشانی و رابطه با تشکیل میوه، گرده

  (.96)دارد اهمیت بیشتری 
افشانی مطلوب وجودی تعدادی درخت نر در باغ الزامی برای گرده

است و باید نسبت مشخصی از درختان نر و ماده در باغ وجاود داشاته   
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افشانی قبال و بعاد از   تعیین شده است و مشخص شده است که گرده
(. از طرفای  6شاود ) وجب کاهش تشکیل میوه و بارر مای  این دوره، م

تحرک هستند، بنابراین بایاد از عوامال دیگار    گیاهان بخاطر اینکه کم
(. 93افشانی استفاده شود )مانند باد، حشرات و عوامل دیگر برای گرده

افشانی مصنوعی مورد نیااز  افشانی و انجام گردهبنابراین مدیریت گرده
 (. 99است )

افشااانی ماننااد هااای مصاانوعی گااردهاسااتفاده از روش نبنااابرای
پاشی و باارور کاردن داناه    ها، محلولافشانی با دست، گرده پاشگرده

گرده )الکترواستاتیک( از اهمیت خاصی برخوردار است. باا اساتفاده از   
توان توانایی صنعت پسته کشور را در زمینه رقابات باا   ها میاین روش

کرد و کیفیت مطلوب تضمین نمود. بر اساس دیگر کشورها از نظر عمل
آزمایشات انجام شده، نشان داده شاده اسات کاه باا اساتفاده از ایان       

افشانی طبیعی اثرات مثبتی بر روی صفاتی مانند ها در کنار گردهروش
های بارور شده، میزان نهاایی تشاکیل میاوه و در نهایات     درصد میوه

اشته و درصاد پاوکی نیاز باه     عملکرد و بارآوری درختان تأثیر مثبت د
هاا  (. لرا استفاده از این روش3میزان قابل توجهی کاهش یافته است )

رساد. از  افشانی مصنوعی باغات پسته مناسب به نظار مای  برای گرده
افشانی مصنوعی راه حل موقتی برای ماواقعی اسات کاه    طرفی گرده

افشاانی  (. قابل ذکر است که گارده 5افشانی طبیعی کافی نباشد )گرده
ساازی گارده   ذخیره -5آوری گرده جمع -9مصنوعی سه مرحله دارد: 

(. اکثار درختاان نار زودتار از     99قرار دادن گرده بر روی کاللاه )  -3
کنناد  دهند و معموال گرده خود را زمانی آزاد مای درختان ماده گل می

 که درختان ماده آمادگی ندارند.     
تأثیر پنج گرده مختلا  را بار   ( 97در پ وهشی ریاضی و راحمی )

نشاان  های مغز و دانه سه رقم پسته مورد بررسی قرار دادناد و  وی گی
هاای پساته   ای بین پسته اهلی با سایر گوناه گونهدادند که تالقی بین

به  P. muticaها زمانی که از گرده . طبق نتایج آنباشدپریر میامکان
ات بیشتری روی وزن مغاز  استفاده شد تأثیر P. atlanticaجای گرده 

 .Pو شکوفایی پوست میوه مشاهده شد. در بین مناابع گارده، گارده    

vera  ( نیاز در  50تاری را نشاان داد. زراعتکاار )   مغز بزرگتر و خنادان
پ وهشی تأثیر سوسپانسیون دانه گرده غنای شاده باا عنصار بار، بار       
تشکیل میوه و کیفیت خشاک میاوه پساته رقام اوحادی در شارای        

شده را مورد بررسی قرار داد، نتاایج نشاان داد کاه    افشانی کنترلگرده
درصاد،   9/0درصاد باه هماراه داناه گارده       09/0تیمار بوریک اساید  

باالترین درصد تشکیل میوه، خندانی و تعداد میوه در خوشه را نسابت  
های سوسپانسیون تولیاد کارد. همچناین در پ وهشای     به سایر محی 
( از این روش استفاده شاد. داناه   Siritسیریت )افشانی رقم برای گرده

هاای مااده روی   آوری و بعد از گلدهی کامال، گال  گرده ارقام نر جمع
ها پاشیده شدند. نتایج نشان داد که تعداد میوه در خوشاه و درصاد   آن
باه عاالوه   های پوک کاهش یافت. های پر افزایش و میزان میوهمیوه

عی گرده گونه اینتگریما با استفاده افشانی مصنوگزارشی در مورد گرده
از دو روش اسپری و قلم مو بر خصوصیات کمی و کیفی میاوه پساته   

( .P. integerrima Sرقم فندقی گزارش نشده است. گونه اینتگریما )
ها به وی ه بخاطر اینکه دارای سرعت رشد باالیی نسبت به سایر گونه

رساد  رسد بنظر میهی میتر به مرحله باردباشد و سریعگونه اهلی می
های متدوال در بتوان از آن به عنوان یک والد پر رشد در تالقی با پایه

 (.9باغات پسته کشور بهره برد )
مشکالتی که باعث ناباروری و یا ریزش میاوه در درختاان میاوه    

توان باه اثارات متقابال والادین، فرآینادهای متفااوت       شوند را میمی
نیز شرای  محی  تقسیم کرد. واکنش اندام نر فیزیولوژی تولید مثل و 

شود، بیشتر در مراحل اولیه )قبل یا پس و ماده که منجر به عقیمی می
گااردد. گاااهی ایاان مشااکالت بااه صااورت   از تلقاای ( نمایااان ماای 

هایی در رشد و نمو تخمدان از زمان شروع بااروری تاا بلاوغ    نظمیبی
گازارش کارد    (92) برر در گیاهان مختل  گزارش شده است. میکسل

که ناباروری در گیاه فیتوالکا ممکن است در حین تشکیل کیسه جنین 
و یا در زمان رشد اولیه جنین اتفاق بیافتاد. در پساته مشاکل ریازش     

افشاانی و نیاز ناابودی    اولیه میوه به مرگ تخمک قبل از زمان گارده 
ر های تخمادان و جناین اولیاه د   کیسه جنینی پس از آن، نابودی اندام

تاوان  یاباد و مای  مراحل مقدماتی رشد ذکر شده و این روند ادامه مای 
برخی از این مشکالت را در مراحل مختل  رشاد نیاز مشااهده کارد     

افشانی در (. با توجه به مشکالت فوق الرکر و عدم همزمانی گرده93)
درختان پساته در بسایاری از منااطق کشاور اساتفاده از گارده گوناه        

های پر رشد، مقاوم به ورتیسیلیوم و بسیاری از گونهیکی اینتگریما که 
بنابراین هدف از ایان   یابد.از خصوصیات خوب دیگر است ضرورت می

افشانی مصنوعی والد نر گونه اینتگریما بار  پ وهش بررسی اثرات گرده
خواص برر حاصل از تالقی با رقم فندقی و هام نناین مقایساه آثاار     

پسته اهلی در کمیت و کیفیت میوه و برر  گرده گونه اینتگریما با گرده
 ای از مشکالت فوق غلبه کرد. باشد تا بتوان بر پارهپسته می

 

 هامواد و روش

های پسته آستان قدس رضوی واقع در یکی از باغ این پ وهش در
کیلومتری شهر مشهد در  597شهر انابد واقع در  -شهرستان بردسکن

ساله رقم پسته فندقی، باه   92بر روی درختان  9396 -97سال باغی 
های کامل تصاادفی انجاام   صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک

افشان )اساپری و قلام   گردید. تیمارهای آزمایشی شامل دو روش گرده
( با ساه تکارار بودناد. درختاان     9گرده )جدول  -مو( و پنج ترکیب آرد

در فضای باغ به مختصاات  پسته رقم فندقی مورد آزمایش جهت رشد 
عار    53/35° 92ʹ59 "طاول شارقی،   30/57° 23ʹ09"جغرافیاایی  

  متر از سط  دریا قرار گرفته بودند.  375شمالی و ارتفاع 

 



 444      ...افشاني مصنوعي گرده اینتگریما بر برخي خصوصیات كمي و كیفي میوه پسته رقم فندقيبررسي اثر گرده

 افشانی مورد استفاده در پژوهشتیمارهای گرده -1جدول 

Table 1- Used pollination treatments in this experiment 

 
 میزان آرد و گرده اینتگریما

Integerrima flour and pollen levels 

Open pollination (Control) افشانی آزاد )شاهد(گرده 

IF1 
 گرم( 5سی گرده اینتگریما )سی 2گرم( +  55/0سی آرد )سی 5/0

0.5 cc flour (0.25 g) + 4 cc integerrima pollen (2 g)    

IF2 
 گرم( 5/9سی گرده اینتگریما )سی 3گرم( +  55/0سی آرد )سی 5/0

0.5 cc flour (0.25 g) + 3 cc integerrima pollen (1/5 g)    

IF3 
 گرم( 9سی گرده اینتگریما )سی 5گرم( +  55/0سی آرد )سی 5/0

0.5 cc flour (0.25 g) + 2 cc integerrima pollen (1 g)    

IF4 
 گرم(5/0سی گرده اینتگریما )سی 9گرم( +  55/0سی آرد )سی 5/0

0.5 cc flour (0.25 g) + 1 cc integerrima pollen (0. 5 g)    

  I  = Integerrima, F = Flour 

 

شاخه که حاداقل   هر تکرار یک درخت داشت و از هر درخت پنج
ها نهار شاخه از آن و شدانتخاب  باشدیجوانه گل م نهار سه تا یدارا
در نظر  کنترل منفیشاخه جهت  کیکنترل شده و افشانی گرده یبرا

 یگال، بار رو   هایخوشه قبل از باز شدن کامل (.9)شکل  گرفته شد
 هاای گارده  تا از احتمال وجاود  شد اسپری درصد 70 الکل با هاشاخه

 بهململ  هیدو ال هایسهیک لهوسیبه هاگردد. شاخه یریناخواسته جلوگ
 هاای ساه یشاانده شاد. در زماان بساتن ک    متار پو سانتی 30× 25ابعاد 
متر از یسانت95 داًحدویی، جوانه انتها یبا توجه به رشد طول ،یبندقیعا
درخت نر  گرده هایدانه در نظر گرفته شد. یخال سهیک ییانتها یفضا
 اساتان کرماان   منطقاه ارزوییاه   به عناوان والاد نار از    اینتگریماگونه 
 -30 دماای ها در ماده، گرده یماده بودن والدهاآو تا زمان  یآورجمع

افشاانی  باه منظاور اطمیناان از گارده    شد.  یگراد نگهداریدرجه سانت
ای هاای پارناه  ها باا کیساه  کنترل شده، در مرحله تورم جوانه، خوشه

در اداماه باا   ها به محال بااغ   بعد از انتقال گردهمناسب ایزوله گردید. 
( و گارده  500سی ترکیب آرد گنادم )الاک   سی 50استفاده از سرنگ 
 هاای عاایق تزریاق و   های مختل  به داخل کیساه اینتگریما با نسبت

 30بار روی جمعااً    افشانی باا دو روش اساپری و قلام ماو    عمل گرده
کاار   لیدست و وساا  ،افشانیدر فاصله هر گردهگرفت. صورت درخت 

هاای  داناه  ی بهتا از آلودگ گردید یضدعفون درصد 70 کیلیا الکل اتب
گرده ناخواسته جلوگیری شود. این اقدام برای هر خوشاه ساه مرتباه    

 ایقهاوه  ها،گل یکه کالله یهنگامافشانی تکرار گردید. پس از گرده
ملمال از   هاای ساه یک دندیرسا  یبه صورت دانه ارزن هارنگ شد و گل

تاا از   شدند ضیبزرگ تعو یتور هایسهکی با و داشتهبر هاشاخه یرو
الزم در خصاوص کنتارل آفاات و     هایشده مراقبت لیتشک هایوهیم
گیری درصد تشاکیل میاوه ابتادا    برای اندازه .ردیموارد صورت پر ریسا

خوشاه در نهاار    2افشانی انجام شود از هر درخات  قبل از اینکه گرده
افشانی و شمارش شد، بعد از انجام گردهجهت انتخاب و تعداد گل آنها 

نوبت باا   3های تشکیل شده در هر خوشه در تشکیل میوه، تعداد میوه
 92اولین مرحلاه   .توجه به متوس  تعداد گل در هر خوشه محاسبه شد

قبال  افشانی روز بعد از گرده 55افشانی، دومین مرحله روز بعد از گرده
روز بعاد از   995ومین مرحلاه  سا  در نهایات از به مغاز رفاتن میاوه و    

 اواخار تابساتان  در باود.   در زماان برداشات محصاول   افشاانی و  گرده
گیاری  شد و برخی صفات کمی و کیفای انادازه  انجام  هاوهیبرداشت م

عدد میوه با اساتفاده از تارازوی    900برای محاسبه وزن تر میوه، شد. 
گیری دازهبرای ان. دیجیتالی وزن و متوس  وزن یک میوه محاسبه شد

با دماای   خشک کنساعت در  23ها به مدت میوه، نمونه وزن خشک
و ساپس وزن شادند و متوسا  وزن     نددرجه سلسیوس قرار گرفت 70

محاسابه درصاد خنادانی،    باه منظاور    .خشک یک میوه محاسبه شاد 
 در نظر گرفتهعدد میوه برای هر تکرار  900 تعداد پوکی و بستیدهان
و  SAS 9.1هاای  های حاصال توسا  نارم افازار    در نهایت داده .شد

Minitab 16 ها باا آزماون   تجزیه و تحلیل آماری شده، میانگین داده
LSD 5  افزارمقایسه و نمودارها با استفاده از نرم درصدExcel    رسام
 شدند.

 

 نتایج و بحث

 مرحله اول تشکیل میوه

بار  گارده  -نتایج تجزیه واریانس نشان داد کاه تاأثیر مخلاوط آرد   
شد ولی در  (≥09/0Pدار )تشکیل میوه رقم فندقی در مرحله اول معنی

تفااوت   افشاان افشان و اثر متقابل مخلوط و گارده مورد اثر ساده گرده
 (.5( مشاهده نشد )جدول ≥05/0Pداری )معنی

گرده در ارتبااط باا   -سه بین تیمارهای مختل  مخلوط آرددر مقای
 5/9گارم آرد+   IF2 (55/0 تیماار (، 3مرحله اول تشکیل میوه )جدول 

گارم   IF4 (55/0گارم گارده( و    9گارم آرد+   55/0) IF3گرم گرده(، 
 32/99، 50/90، 50/3گرم گرده( نسبت به شاهد به ترتیب  5/0آرد+ 

 IF1تیماار   درصد کاهش نشان دادند. طبق نتایج در بین تیمارها فق 
اینتگریماا را   گرم گرده( که بیشترین میازان گارده   5گرم آرد+  55/0)

 درصد نسبت باه شااهد در مرحلاه اول تشاکیل میاوه      53/0دارا بود 
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( 5افزایش نشان داد. این نتایج با آزمایشی که توسا  آک و کاوزدره )  
انجام شد مطابقت ندارد؛ آنها گزارش کردند که با افزایش غلظت گرده 

های گارده باه وجاود آماده و در     در سط  کالله رقابت برای رشد لوله
یابد که با نتایج پا وهش حاضار   تیجه میزان تشکیل میوه کاهش مین

در ارتباط با مرحله اول تشکیل میوه مطابقات نادارد. طباق پا وهش     

با باالترین غلظت گرده بیشترین میزان تشکیل میوه  IF1 حاضر تیمار
بندی اولیه شرط کافی برای تشکیل نهایی اولیه را نشان داد. البته میوه

های تلقی  شده اولیه بیشتر باشد شد، زیرا هر نه میزان گلبامیوه نمی
 (. 5شود )در طی فصل رشد ریزش بیشتری مشاهده می

 

 
 

 

 
 

 
 

 رقم فندقی میوه پستهافشانی بر تشکیل و ریزش تجزیه واریانس تیمارهای گرده -2جدول 

Table 2- ANOVA of pollination treatments on fruit set and drop in pistachio cv. Fandoghi 

 منابع تغییرات

 
S.O.V 

 

 درجه آزادی
d.f 

 تشکیل میوه
Fruit set ریزش میوه 

Fruit drop  مرحله اول 
First stage 

 مرحله دوم 
Second stage 

 مرحله نهایی 
Final stage 

 تکرار
Replication 

2 ns45.605  ns1.722  ns0.345  ns6.445  

 افشانگرده
Pollination (A) 

1 ns45.092  ns0.300  **2.505 ns7.222  

 گرده -مخلوط آرد
Blend of flour - pollen (B) 

4 *117.692 **105.967 **54.102 *88.127 

A×B 
  ns16.390  ns4.639  **0.589  ns1.432 4 گرده -مخلوط آرد×  افشانگرده

 خطا

Error 
18 28.586 1.801 0.114 24.613 

 ضریب تغییرات

CV (%) 
 7.51 9.81 6.83 5.32 

 دهد.را نشان می داریعدم معنی nsو  درصد پنجو  درصد یک احتمال داری در سط ترتیب معنی؛ به *و  **
* ,** ؛   Significant at 1% and 5% level probability and ns no significant, respectively. 

 

 مرحله دوم تشکیل میوه  

( میازان  5بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس )جدول 
تشکیل میوه رقم فندقی در مرحله دوم در ارتباط با اثر سااده مخلاوط   

( نشان داد ولای در ماورد اثار    ≥09/0Pداری )گرده تفاوت معنی -آرد 
داری افشان تفاوت معنای افشان و اثر متقابل مخلوط و گردهساده گرده

(05/0P≤مشاهده نشد. د ) گارده  -ر مقایسه بین تیمارهای مختلا  آرد

( در dافشان اسپری )روش گردهو  (cافشان قلم مو )(، روش گردهbها )(، عایق بندی شاخهaبازدید در مرحله تمام گل ) -1شکل 

 های پستهشاخه
Figure 1- Viewed in full bloom (a), Insulation of branches (b), Brush pollination method (c) and Spray 

pollinator method (d) in pistachio branches 

a d c b 
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 IF1 ،IF2 ،IF3 ،IF4(، تیمارهااای 3از لحاااظ ایاان صاافت )جاادول 
درصاد   65/22، 03/23، 32/20، 33/25نسبت باه شااهد باه ترتیاب     

طبق نتایج با کاهش میزان غلظت گرده اینتگریما  کاهش نشان دادند.
در مخلوط مورد نظار، میازان تشاکیل میاوه در باین تیمارهاا نتاایج        

 که بیشترین و کمترین میزان تشکیل میوهمتفاوتی نشان داد به طوری

 97/90و  93/59باا میاانگین    IF3د و تیماار  به ترتیب در تیمار شااه 
باا   IF4گارده، تیماار    -درصد متغیر بوده است. در بین تیمارهاای آرد 

درصد کمترین کاهش را از لحاظ تشکیل میوه نسبت  70/99میانگین 
( 2ای کارین وایواکاایری )  (. طی مطالعاه 3به شاهد نشان داد )جدول 
های اهلی برای رختان نر گونهکلی استفاده از دبیان داشتند که به طور

یابی به باالترین میزان تلقی  و حجم مغز توصیه شده است که با دست
هاای  که گارده آزاد گوناه  نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد به طوری

اهلی نسبت به گرده گونه اینتگریما میزان تشاکیل میاوه بیشاتری در    
 داد.    گرده نشان -سط  شاهد نسبت به سایر تیمارهای آرد

 

 مرحله نهایی تشکیل میوه 

طبق نتایج تجزیه واریانس، تمامی اثرهای ساده و متقابل در مورد 
( شاد  ≥09/0Pدار )صفت مرحله نهایی شکیل میوه رقم فندقی معنای 

گاارده و تیمااار  -(. در بررساای اثاار متقاباال مخلااوط آرد  5)جاادول 
تیمار شااهد در  (، بیشترین میزان تشکیل میوه در 5افشان )شکل گرده

افشان اسپری و قلم مو مشاهده شد. طباق نتاایج در   هر دو تیمار گرده
افشان اسپری، بیشترین و کمترین میزان کااهش تشاکیل   روش گرده

درصاد در   52/52و  35/70میوه نسبت به شاهد به ترتیب با میانگین 
افشان قلام  مشاهده شد. همچنین در تیمار گرده IF4و  IF1تیمارهای 

بیشترین و کمترین میزان کاهش تشکیل میوه نسبت به شاهد باه   مو،
 IF4و  IF1درصاد در تیمارهاای    36/60و  65/75ترتیب با میاانگین  

افشان با استفاده از قلم مو نسبت باه اساپری   مشاهده شد. روش گرده
کاهش بیشتری در ارتباط با میازان تشاکیل میاوه در مرحلاه نهاایی      

افشان با کاهش نین در هر دو تیمار گردهتشکیل میوه نشان داد. همچ
میزان غلظت گرده اینتگریما در مخلوط مورد نظر، درصد تشکیل میوه 

گرده افازایش نشاان داد    -نسبت به سایر تیمارهای آرد  IF4در تیمار 
هاای گارده در ساط  کاللاه     که احتماال به دلیل رقابات کمتار داناه   

داری در گرده کاهش معنای  -باشد. از طرفی تمامی تیمارهای آرد می
کاه  ارتباط با تشکیل میوه نسبت باه شااهد نشاان دادناد، باه طاوری      
باا   IF1بیشترین کاهش میزان تشکیل میوه در روش قلم مو در تیمار 

درصد و بیشترین میزان کاهش تشکیل میاوه در روش   33/5میانگین 
ل درصد مشاهده شد. یکی از دالیا  3با میانگین  IF1اسپری در تیمار 

اصلی در کاهش تشکیل نهایی میوه در پ وهش حاضار ممکان اسات    
های پسته باشاد. گازارش شاده اسات کاه      مربوط به سط  کالله گل

افشانی تکمیلی با استفاده از سوسپانسیون گارده بار روی کیاوی    گرده
باشد که احتماال به دلیل سط  کاللاه بزرگتار   تر از آلو میفروت موفق

شاود  ه باعث تساهیل در جارب گارده مای    باشد کدر کیوی فروت می
(90  .) 

 
 گرده بر مرحله نهایی تشکیل میوه پسته رقم فندقی  -مخلوط آرد ×افشان اثر متقابل گرده -2شکل 

Figure 2- Interaction effect of pollination × blend of flour - pollen on the final stage of fruit set in Pistachio cv. Fandoghi 

(LSD, P≤0.05) 

IF1 (0.5 cc flour (0.25 g) + 4 cc integerrima pollen (2 g), IF2 (0.5 cc flour (0.25 g) + 3 cc integerrima pollen (1/5 g), IF3 (0.5 cc flour 

(0.25 g) + 2 cc integerrima pollen (1 g), IF4 (0.5 cc flour (0.25 g) + 1 cc integerrima pollen (0. 5 g)          
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 ریزش میوه

( میازان  5بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس )جدول 
دار گاارده معناای-در ارتباااط بااا اثاار ساااده مخلااوط آردریاازش میااوه 

(09/0P≤شد ولی در مورد اثر ساده گرده ) اثر متقابل مخلاوط  افشان و
( مشاهده نشاد. در مقایساه   ≤05/0Pداری )افشان تفاوت معنیو گرده

، IF1گرده از لحاظ این صفت، تیمارهای  –بین تیمارهای مختل  آرد 
IF2 ،IF3 ،IF4  50/7، 23/3، 96/3، 06/90نسبت به شاهد به ترتیب 

د درصد افزایش ریزش میوه نشان دادند. نتایج مربوط به مخلاوط ماور  
نظر نشان داد که با کاربرد گرده اینتگریما در تیمارهای مختل  میزان 
ریزش میوه نسبت به شاهد روند افزایشی حاصل نموده است. البته باا  
-کاهش غلظت گرده اینتگریما میزان ریازش در باین تیمارهاای آرد   

که بعد از شاهد کمترین میزان ریزش گرده کاهش نشان داد به طوری
درصد و بیشترین میزان ریازش   29/93با میانگین  IF4ر میوه در تیما

(. 3درصد مشاهده شد )جادول   95/96با میانگین   IF1تیمار  میوه در
باه شارای  محیطای نامسااعد حسااس       پستهدرخت های هر نند گل

تواناد باه دلیال    ریزش گل و عدم تشکیل میوه می ؛ از طرفیباشدمی
ها به دلیل گاهی ریزش گلبیاید. افشانی نیز بوجود در گرده مشکالت

گیرد. عدم تلقی  و از بین رفتن تخمدان صورت میل، نقص ساختار گ
ها، ریزش گل و میوه ممکن اسات در ساه مرحلاه    بعد از باز شدن گل

فشاانی نشاده   اهاای گارده  اتفاق افتد: اولین ریزش میوه مربوط به گل
شود. ت داده میها نسبعلت آن به نقص مادگی و عقیمی گل؛ باشدمی

ای بوده که در اثار  های تلقی  نشدهنهریزش دوم میوه مربوط به میوه
نمایند. سومین ریزش میاوه مرباوط   افشانی ریزش میناسازگاری گرده
باشد می ژنتیکیای و یا باشد که بر اثر رقابت تغریهبه سق  جنین می

 (. 3) باشدکه این حالت نیز بسته به نوع رقم متفاوت می

 
 گرده -های مختلف مخلوط آردتشکیل میوه در پسته رقم فندقی تحت تأثیر محیط -3جدول 

Table 3- Fruit set in pistachio cv. Fandoghi under different blends of flour and pollen 

 
 )%( تشکیل میوه

Fruit set (%) ریزش میوه )%( 
Fruit drop (%) گرده -مخلوط آرد 

Blend of flour-pollen 

 اولیه
Primary 

 ثانویه
Secondary 

 نهایی
Terminal 

 شاهد
Open pollination 

a75.73 a21.13 a10.23 b86.47 

IF1 a76.14 b12.08 d2.91 a96.15 
IF2 ab69.29 b12.50 cd3.46 a94.99 
IF3 ab68.00 b10.97 c3.76 ab94.44 
IF4 b66.76 b11.70 b4.34 ab93.49 

LSD 5% 6.48 1.62 0.40 6.01 

 .باشنددار نمیمعنی اختالفدارای  پنج درصددر سط   ،دارای حداقل یک حرف مشترک هایدر هر ستون میانگین، LSDبر مبنای آزمون 
Means in each treatment and for each column followed by the same letter are not significantly different based on LSD test (p≤0.05). 

 

 شکیل و ریزش میوه پسته رقم فندقی)اسپری و قلم مو( بر ت یافشانهای گردهاثر روش -4 جدول

Table 4- The effect of pollination methods (spraying and brush) on fruit set and drop of pistachio cv. Fandoghi 

 افشانیدهروش گر
Pollination method 

 )%( تشکیل میوه
Fruit set (%) ریزش میوه )%( 

Fruit drop (%) اولیه 
Primary 

 ثانویه
Secondary 

 نهایی
Terminal 

 اسپری
Spray 

a69.96 a13.78 a5.23 a92.62 

 قلم مو
Brush 

a72.14 a13.58 b4.65 a93.60 

LSD 5% 4.10 1.02 0.25 3.80 

 .باشنددار نمیمعنی اختالفدارای  پنج درصداحتمال در سط   ،دارای حداقل یک حرف مشترک هایدر هر ستون میانگین، LSDبر مبنای آزمون 
Means in each treatment and for each column followed by the same letter are not significantly different basd on LSD test (p≤0.05). 

 

 وزن تر میوه

طبق نتایج تجزیه واریانس، هیچ یک از اثرهای ساده و متقابل در 

 (.5( نشان نداد )جدول ≥09/0Pدار )میوه اثر معنی مورد صفت وزن تر
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 تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در رقم فندقی پسته   -5جدول 

Table 5- ANOVA for pollination treatments on some fruit traits of pistachio cv. Fandoghi 

 منابع تغییرات

S.O.V 

درجه 

 آزادی
d.f 

 رتوزن 

 میوه
Fresh 

weight of 

nuts 

وزن 

خشک 

 میوه
Dry 

weight 

of nuts 

 وزن تازه

 مغز
Fresh 

weight of 

kernel 

وزن خشک 

 مغز
Dry 

weight of 

kernel 

 میوه خندانی
Dehiscent 

of nuts 

 میوه پوکی

Blankness 

of nuts 

         

 تکرار
Replication 

2 ns0.028  ns0.010  ns0.0008 ns0.00007  ns13.235  ns9.741  

 گرده افشان
Pollination (A) 

1 ns0.002  ns0.034  **0.027 **0.032 **114.660 **65.357 

 گرده -مخلوط آرد
Blend of Flour - Pollen (B) 

4 ns0.039  **0.136 **0.048 **0.077 **1007.678 **291.441 

A×B 
 ns0.003  ns0.022  ns0.001  **0.018 ns37.911  **44.746 4 گرده -مخلوط آرد×  افشانگرده

 خطا

Error 
18 0.017 0.009 0.002 0.0005 14.788 7.688 

 ضریب تغییرات

CV % 
 7.69 9.20 5.57 4.59 8.13 11.78 

 دهد.را نشان می داریعدم معنی nsو  درصد پنجو  درصد یک احتمال داری در سط ترتیب معنی؛ به *و  **
* ,** ؛   Significant at 1% and 5% level probability and ns no significant, respectively. 

 

های اثرات ساده نشان داد که از نظر وزن تر میوه مقایسه میانگین
داری افشان اسپری و قلم از نظر آماری تفاوت معنیبین دو تیمار گرده

افشان با اسپری نسبت به قلم ماو  وجود ندارد. از طرفی در روش گرده
(. نتاایج  6افزایش وزن تر مشاهده شد )جادول  درصد  95/9به میزان 

گرده نشاان داد کاه باا کااربرد تیماار گارده        -مربوط به مخلوط آرد 
اینتگریما در مخلوط مورد نظر میزان وزن تر میاوه نسابت باه شااهد     
کاهش یافت. البته با کاهش غلظت گرده میزان وزن تر میاوه در باین   

 صافت میزان کاهش ایان   که بیشترینتیمارها افزایش یافت به طوری
گرم و کمترین کاهش وزن تر میوه در  36/9با میانگین  IF1در تیمار 
مشااهده شاد. باین ساایر تیمارهاا      گارم   79/9با میانگین  IF3تیمار 

های پیشین نشان (. پ وهش7داری مشاهده نشد )جدول اختالف معنی
افازایش  داد که یکی از مهمترین دالیل تأثیر گراری نوع دانه گرده بر 

باشاد. افازایش وزن   یا کاهش وزن میوه بخاطر وجود زنیا در پسته می
  (.  9کل میوه در اثر گرده پسته اهلی با تحقیقات آک مطابقت دارد )

 

 وزن خشک میوه  

( در ارتباط با اثر ساده 5طبق نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول 
داری معنای  افشاان تفااوت  افشان و اثر متقابال مخلاوط و گارده   گرده

گارده در ساط  یاک درصاد      -مشاهده نشد ولی اثر ساده مخلوط آرد
(09/0P≤اثر معنی )   داری نشان داد. در مقایسه بین تیمارهای مختلا

، IF1 ،IF2 ،IF3(، تیمارهاای  6گرده از لحاظ این صفت )جادول  -آرد
IF4    درصاد کااهش    3، 5/53، 3/52، 53نسبت به شاهد باه ترتیاب

نتایج با کاهش میازان غلظات گارده اینتگریماا در      طبق نشان دادند.
مخلوط مورد نظار، میازان وزن خشاک میاوه در باین تیمارهاا روناد        

که بیشاترین و کمتارین میازان    کاهشی حاصل نموده است به طوری
و  55/9با میاانگین   IF2به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار  تشکیل میوه

( 7اهیمای و همکااران )  گرم متغیر بوده اسات. در پ وهشای ابر   90/0
های نشان دادند که گرده اهلی گونه اهلی عملکرد بیشتر از گرده گونه
شاود  آتالنتیکا و بنه دارد که در نهایت منجر به وزن میوه بیشتری می

که در پ وهش حاضر نیز گارده گوناه اهلای نسابت باه گارده گوناه        
 اینتگریما وزن بیشتری نشان داد. 

 

 وزن تازه مغز

-افشاان و مخلاوط آرد  ج تجزیه واریانس اثر ساده گارده طبق نتای
( شاد ولای اثار متقابال     ≥09/0Pدار )گرده بار وزن تاازه مغاز معنای    

داری نشاان  ( تفاوت معنای ≥05/0Pافشان در مخلوط مورد نظر )گرده
های اثرات ساده از نظر وزن تازه مغاز  (. مقایسه میانگین5نداد )جدول 

ری و قلام ماو از نظار آمااری تفااوت      افشاان اساپ  بین دو تیمار گرده
افشاان باا اساتفاده از    که در روش گردهداری نشان داد به طوریمعنی

درصد نسبت به تیماار قلام    66/6اسپری از لحاظ این صفت به میزان 
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(. در مقایسه بین تیمارهای مختلا   6مو افزایش مشاهده شد )جدول 
، IF1 ،IF2 ،IF3گرده از لحااظ ایان صافت، تیمارهاای     -مخلوط آرد 

IF4  درصاد کااهش    09/3، 23/92، 79/53نسبت به شاهد به ترتیب
( نشان داد که 7نشان دادند. نتایج مربوط به مخلوط مورد نظر )جدول 
گارم و   97/0بیشترین میزان وزن تازه مغز در سط  شاهد با میانگین 

گرم  72/0کمترین میزان وزن تازه مغز در سط  دوم گرده با میانگین 
نسبت باه ساایر تیمارهاا، بیشاترین      IF4هده شد. همچنین تیمار مشا

گارم نشاان داد. در    92/0میزان از لحاظ ایان صافت را باا میاانگین     
 P. vera( گزارش کارد کاه کااربرد گارده     95بیل ن ) پ وهشی کاکا و

 .P و P. muticaبرای تولید درصد بیشتر مغز مؤثرتر از کاربرد گارده  

atlantica  کاه  تایج این پ وهش مطابقت داشت به طوریبود که با ن
استفاده از گرده گوناه اینتگریماا باعاث کااهش وزن تاازه مغاز شاد        

که گرده آزاد گونه اهلی باعث افزایش وزن تاازه مغاز در رقام    درحالی
 فندقی شد.

 
 

 وزن خشک مغز 

طبق نتایج تجزیه واریانس، تمامی اثرهای ساده و متقابل در مورد 
(. 5( شد )جدول ≥09/0Pدار )ز رقم فندقی معنیصفت وزن خشک مغ

افشاان )شاکل   گرده و تیمار گارده  -در بررسی اثر متقابل مخلوط آرد 
(، بیشترین میزان کاهش وزن خشک مغز نسبت به شااهد در روش  3

 59/20به ترتیب با میانگین  IF1افشان اسپری و قلم مو در تیمار گرده
افشان با اساتفاده  ر تیمار گردهدرصد مشاهده شد. همچنین د 70/33و 

از قلم مو نسبت به اسپری کاهش بیشتری در ارتبااط باا وزن خشاک    
مغز مشاهده شد. در تیمار اسپری با کاهش میزان غلظت مخلوط مورد 

 IF4کاه در تیماار   نظر، وزن خشک مغز افزایش نشان داد باه طاوری  
نسبت به سایر تیمارها، بیشترین افزایش وزن خشک مغز باا میاانگین   

( با مقایساه  95گرم مشاهده شد. در پ وهشی ریاضی و راحمی ) 79/0
هاای بارر و   های سه گونه پسته اهلی، آتالنتیکا و بنه بر وی گای گرده

وزن مغز میوه نشان دادند که استفاده از گرده گونه اهلی ماؤثرتر از دو  
اضر نیز گرده گونه اهلی نسابت باه   باشد. در پ وهش حگر میگونه دی

 گرده گونه اینتگریما وزن خشک بیشتری نشان داد. 

 
 گرده بر وزن خشک مغز پسته رقم فندقی  -مخلوط آرد ×افشان اثر متقابل گرده -3شکل 

Figure 3- Interaction effect of pollination × blend of flour - pollen on kernel dry weight of pistachio cv. Fandoghi (LSD, 

P≤0.05) 

IF1 (0.5 cc flour (0.25 g) + 4 cc integerrima pollen (2 g), IF2 (0.5 cc flour (0.25 g) + 3 cc integerrima pollen (1/5 g), IF3 (0.5 cc flour 

(0.25 g) + 2 cc integerrima pollen (1 g), IF4 (0.5 cc flour (0.25 g) + 1 cc integerrima pollen (0. 5 g)          
 

 خندانی میوه

( اثار  5بر اساس نتایج حاصل از جدول تجزیاه واریاانس )جادول    
دار گارده بار صافت خنادانی معنای      -و مخلوط آرد افشان ساده گرده

(09/0P≤   شد ولی اثار متقابال گارده )     افشاان در مخلاوط ماورد نظار
(05/0P≤معنی ) اثارات سااده از نظار     هاای دار نشد. مقایسه میاانگین

افشان اسپری و قلم مو از نظر آماری تفاوت خندانی بین دو تیمار گرده

افشان با استفاده از اسپری از لحاظ داری نشان داد. در روش گردهمعنی
درصد نسابت باه تیماار قلام ماو افازایش        93/7این صفت به میزان 
 -آردلوط (. در مقایسه بین تیمارهای مختل  مخ6مشاهده شد )جدول 

نسبت باه شااهد    IF1 ،IF2 ،IF3از لحاظ این صفت، تیمارهای  گرده
از طرفای   درصد کاهش نشان دادند.29/97، 63/36، 59/25به ترتیب 
درصد نسبت به شاهد از نظر ایان صافت    39/9با میانگین  IF4تیمار 

( نشاان  7افزایش نشان داد. نتایج مربوط به مخلوط مورد نظر )جدول 
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درصد  03/63با میانگین  IF4رین میزان خندانی در تیمار داد که بیشت
درصاد   00/33و کمترین میزان خندانی در سط  دوم گرده با میانگین 

گرده،  -مشاهده شد. از طرفی تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارهای آرد
درصد نشاان   99/57بیشترین میزان از لحاظ این صفت را با میانگین 

( نشان دادند که عامال کااهش   6و صادقی ) داد. در پ وهشی دهقانی
افشانی باا گارده گوناه آتالنتیکاا در     خندانی در پسته اهلی بعد از گرده

درزهای کناری پسته و  در محل برتر شدن ضخامت دروننتیجه نازک
باشد. اصوال بر میهمچنین بزرگتر شدن زاویه در محل درزهای درون

شود کونک شدن برر پسته میهای وحشی باعث افشانی با گردهگرده
در نتیجه عدم تشکیل هورمون کافی در برر، هدایت ماواد   الًکه احتما

(. کاهش رشاد بارر ممکان اسات     5شود )غرایی به طرف آن کم می
باعث کاهش اعمال فشار مکانیکی به درزهای کناری پسته شده و در 

  یابد.نتیجه درصد خندانی کاهش می
 

 پوکی میوه

واریانس نشان داد که تمامی اثرهای ساده و متقابال  نتایج تجزیه 
(. در بررسی اثر 5( شد )جدول ≥09/0Pدار )در مورد صفت پوکی معنی

(، کمتارین  2افشاان )شاکل   گرده و تیمار گارده  -متقابل مخلوط آرد 
 IF4درصد در روش اساپری در تیماار    33/90میزان پوکی با میانگین 

قلم مو نیز با کااهش غلظات گارده    مشاهده شد. طبق نتایج در تیمار 
کمتارین میازان پاوکی باا      کهمیزان پوکی کاهش نشان داد به طوری

مشاهده شد. همچناین بیشاترین    IF4درصد در تیمار  50/53میانگین 
افشان اساپری و  میزان افزایش پوکی در بین تیمارها در دو روش گرده

درصاد   55/33و  09/35به ترتیاب باا میاانگین     IF1قلم مو در تیمار 
افشاان باا   مشاهده شد. بر اساس نتایج پ وهش حاضر در روش گارده 

استفاده از قلم مو نسبت به روش اسپری افزایش بیشتری در ارتباط با 
هاای انجاام شاده در زمیناه تالقای      پوکی مشاهده شد. نتایج پ وهش

دهد که پسته اهلی با گرده گونه آتالنتیکا و زیر گونه آن بنه نشان می
-های تولید شده دارای پوکی بیشتر و وزن کمتری نسبت به گردهمیوه

(. طباق  95اناد ) های اهلی باوده افشانی پسته اهلی با گرده پسته گونه
افشانی شده باود  که با گرده گونه اینتگریما گرده IF4نتایج فق  تیمار 

پوکی کمتری نسبت به شاهد نشان داد. همچنین در پ وهشی دهقانی 
افشانی پسته اهلی با گارده  ( نشان دادند که گرده6ی )شورکی و صادق

گونه آتالنتیکا به علت عدم رشد خوب لوله گرده در خامه پسته اهلی، 
تخمک و برر سق  شده و در نتیجه میزان پوکی را افزایش داده است، 

شاود. در  همچنین سیاه شده بند ناف و جنین باعث عدم رشد برر مای 
افشانی شاده باود   ی که با گرده اهلی گردهپ وهش حاضر نیز رقم فندق

 .نسبت به گونه اینتگریما نشان دادپوکی کمتری 
 

 همبستگی صفات مورد بررسی

نشان داد کاه   3ضرایب همبستگی صفات تحت بررسی در جدول 
دار مشاهده گردید، بین صفات مختل ، همبستگی مثبت و منفی معنی

تشاکیل میاوه بیشاترین    مرحله دوم و مرحله نهاایی   که بینبه طوری
درصد( در بین صفات نسبت باه هام    33دار )همبستگی مثبت و معنی

 -37وجود داشت. همچنین بین صافت وزن خشاک مغاز باا پاوکی )     
 دار وجود داشت.درصد( همبستگی منفی و معنی

 

 
 ر پوکی میوه پسته رقم فندقی گرده ب -مخلوط آرد ×افشان اثر متقابل گرده -4شکل 

Figure 4- Interaction effect of pollination × blend of flour - pollen on blankness of nut pistachio cv. Fandoghi (LSD, p≤0.05) 
IF1 (0.5 cc flour (0.25 g) + 4 cc integerrima pollen (2 g), IF2 (0.5 cc flour (0.25 g) + 3 cc integerrima pollen (1/5 g), IF3 (0.5 cc flour 

(0.25 g) + 2 cc integerrima pollen (1 g), IF4 (0.5 cc flour (0.25 g) + 1 cc integerrima pollen (0. 5 g)    
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 رقم فندقی ( بر برخی صفات میوه پستهاسپری و قلم مو) یافشانهای گردهروش اثر -6جدول   

Table 6- The effect of pollination methods (spraying and brush) on some fruit triats of pistachio cv. Fandoghi 

 افشانروش گرده
Pollination method 

 )گرم( وزن تازه میوه
Fresh weight of nuts 

(g) 

 )گرم( وزن تازه مغز
Fresh weight of kernel 

(g) 

 )%( میوه خندانی
Dehiscent of nuts 

(%) 

 (%) میوه پوکی

Blankness of nuts  

(%) 

 اسپری
Spray 

a1.73 a0.90 a49.25 b22.05 

 قلم مو
Brush 

a1.71 b0.84 a45.34 a25.01 

LSD 5% 0.10 0.03 2.95 2.12 

 .باشنددار نمیمعنی اختالفدارای  پنج درصداحتمال در سط   ،دارای حداقل یک حرف مشترک هایدر هر ستون میانگین، LSDبر مبنای آزمون 
Means in each treatment and for each column followed by the same letter are not significantly different based on LSD test (p≤0.05). 

 

 مطالعه در میوه پسته رقم فندقی  صفات مورد بر برخیگرده  -های مختلف مخلوط آردر محیطتأثی -7جدول 
Table 7- The effect of blend of flour and pollen treatments on some fruit traits of pistachio cv. Fandoghi 

 گرده -مخلوط آرد
Blend of flour- pollen 

 )گرم( وزن تازه میوه
Fresh weight of nuts 

(g) 

 )گرم( وزن تازه مغز
Fresh weight of kernel 

(g) 

 )%( میوه خندانی
Dehiscent of nuts 

(%) 

 )%( میوه پوکی
Blankness of nuts 

(%) 
 شاهد

Open pollination 
a1.86 a0.97 a57.11 c17.19 

IF1 a1.66 d0.74 c33.00 a32.67 
IF2 a1.69 c0.83 c36.19 b27.76 
IF3 a1.71 bc0.87 b47.12 b23.76 
IF4 a1.68 ab0.94 a63.03 c16.28 

LSD 5% 0.16 0.05 4.66 3.36 

 .باشنددار نمیمعنی اختالفدارای  پنج درصداحتمال در سط   ،دارای حداقل یک حرف مشترک هایدر هر ستون میانگین، LSDبر مبنای آزمون 
Means in each treatment and for each column followed by the same letter are not significantly different based on LSD test (p≤0.05). 

 
 گیری شده در پسته رقم فندقیضرایب همبستگی بین صفات اندازه -8جدول 

Table 8- Correlation coefficients between traits measured in Pistachio cv. Fandoghi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 17 19 

 صفات
Traits 

مرحله اول 

تشکیل 

 میوه
Fruit 
 set 1 

مرحله دوم 

 تشکیل میوه
Fruit   
set 2 

مرحله 

نهایی 

تشکیل 

 میوه
Fruit 
 set 3 

 ریزش میوه
Fruit 

drop 

وزن تازه 

 میوه
Fresh 

weight of 

nuts 

وزن 

خشک 

 میوه
Dry 

weight of 

nuts 

 وزن تازه مغز
Fresh 

weight of 

kernel 

وزن خشک 

 مغز
Dry weight 

of kernel 

 میوه خندانی
Dehiscent of 

nuts 

 میوه پوکی
Blankness of 

nuts 

1 1          
2 **0.43 1         
3 ns 0.26 **0.88 1        
4 ns0.01- **0.52- **0.66- 1       
5 **0.70 **0.59 **0.56 ns0.22- 1      
6 ns0.20 **0.69 **0.69 *0.40- **0.59 1     
7 ns0.13- **0.44 **0.67 *0.39- *0.41 **0.67 1    
8 ns0.04 **0.63 **0.73 *0.39- *0.39 **0.87 **0.77 1   

17 ns 0.03- **0.55 **0.76 **0.52- *0.45 **0.80 **0.84 **0.86 1  
19 ns 0.09 **0.49- **0.62- **0.44 *0.39- **0.86- **0.75- **0.88- **0.87- 1 

 دهد.را نشان می داریعدم معنی nsو  درصد پنجو  درصد یک احتمال داری در سط ترتیب معنی؛ به *و  **
* ,** ؛   Significant at 1% and 5% level probability and ns no significant, respectively 

 

 گیرینتیجه

های پسته است، فاکتور محدود کننده در باغافشانی که گردهزمانی

تواناد باه   افشانی مصنوعی با استفاده از مخلوط آرد و گارده مای  گرده
صورت تجاری استفاده شود. طبق نتایج این آزمایش در بین تیمارهای 

در  IF4گرده، استفاده از گرده اینتگریما فقا  در تیماار    -مخلوط آرد 
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تری در سبت به شاهد نتایج مطلوبصفات مربوط به پوکی و خندانی ن
که در ساایر صافات رقام    افشان اسپری نشان داد در حالیروش گرده

افشاانی شاده باود نتاایج     فندقی که باا گارده آزاد گوناه اهلای گارده     
تری نشان داد. از طرفی در تمامی صفات باه جاز مرحلاه اول    مطلوب

تاری  نتایج مطلوبافشان با استفاده از اسپری تشکیل میوه، تیمار گرده
تواناد باه دلیال    افشان قلم مو نشان داد کاه مای  نسبت به تیمار گرده
افشان اساپری باشاد. همچناین    ها در روش گردهپخشیدگی بهتر گرده

افشان قلام  در روش گرده IF1بیشترین میزان کاهش صفات در تیمار 
که این تیمار بیشترین میازان غلظات گارده    مو مشاهده شد به طوری

 گیاری گریما را در مخلوط مورد نظر دارا بود. به عنوان یک نتیجاه اینت
افشانی فااکتور محادود کنناده در    رسد زمانی که گردهکلی به نظر می

افشان روش گردهدر  IF4تیمار بتوان با استفاده از های پسته است، باغ
مانند خندانی و کااهش   اسپری تا حدودی باعث افزایش برخی صفات

البتاه بادلیل تحقیقاات انادک موجاود در      های پسته شد. پوکی در باغ
های گرده ارقام مختلا  بار روی صافات کمای و     ارتباط با نقش دانه

های حاصله، تحقیقات بیشتری در این خصوص باید انجاام  کیفی میوه
 شود. 
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Introduction: Iran, is the largest producer and exporter of pistachio (Pistacia vera L.), among the major 

pistachio producing countries in the world including USA, Turkey, Italy and Greece. Due to the altered nature of 
the pistachio, the high yield of the pistachio is due to the fact that the environment is quite suitable and fertility 
of the female flowers is high. As the edible and consumable part of this fruit is its kernel, it is essential for brain 
formation, pollination and inoculated. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of artificial 
parent pollination of Integrima species on seed properties obtained by crossing with ‘Fandoghi’ pistachio 
cultivar and also to compare the effects of Integerrima pollen with domestic pistachio pollen on the quantity and 
quality of pistachio fruits and seeds. 

Materials and Methods: The experiment was conducted as factorial based on randomized complete block 
design with three replications in one of Astan Qods Razavi pistachio gardens in Bardsaskan-Anabed city, 297 
km from Mashhad during 2018-2019. Experimental treatments included two pollinator methods (spray and 
brush) and five flour-pollen combinations. Each replicate had one tree and five branches that were selected from 
each tree with at least three to four flower buds. Four of them were controlled for pollination and one branch was 
considered for negative control. The branches were insulated by two-layer bags. The fruits were harvested in late 
summer and some quantitative and qualitative traits were measured. 

Results and Discussion: Analysis of variance showed that the effect of flour-pollen blend on fruit formation 
of ‘Fandoghi’ cultivar in the first stage was significant (p≤0.01), but there was not a significant difference 
between the simple effect of their pollen and the interaction of their mixture and pollen (p≤0.05).  The amount of 
fruit formation in the second stage showed a significant difference with respect to the simple effect of flour-
pollen blend (p≤0.01) but there were no significant differences between the mixture and pollinator for simple and 
their interaction effects (p≤0.05). All of the simple and interactions effects of variations were significant 
(p≤0.01) on the final stage of fruits shape of ‘Fandoghi’ cultivar. Fruit loss was significantly (p≤0.01) affected 
by simple effect of flour-pollen blend, but there was no significant difference (p≤0.05) of simple and interaction 
effects of their pollen between blend and pollen variations. None of the simple and interaction effects of 
variations were not significant on wet weight of fruit. No significant difference was observed between the effect 
of pollen and pollen interactions between the mixture and their pollen, and the effect of simple mixture of flour-
pollen show significant (p≤0.01).  The effect of pollen and flour-pollen mixture on dehiscent was significant 
(p≤0.01), but the interaction of pollen in the mixture was not significant.   Correlation coefficients of traits under 
evaluation showed that there was a significant positive and negative correlation between different traits, so that 
the highest positive and significant correlation (88%) was observed between the second stage and the final stage 
of fruit formation. 
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