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 در كلكسيون گردوي مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر واقع              در كلكسيون گردوي مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر واقع             ١٣٧٦١٣٧٦ و    و   ١٣٧٥١٣٧٥ايـن تحقيق درسالهاي     ايـن تحقيق درسالهاي     

بمنظور بررسي  بمنظور بررسي  . . آباد كرج و آزمايشگاههاي گروه باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران انجام گرفت           آباد كرج و آزمايشگاههاي گروه باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران انجام گرفت             در كمـال  در كمـال  
هاي جوان  هاي جوان    گلهـاي مـاده از زمـان ظهور گلها تا يك ماه پس از گلدهي تعداد گلها و ميوه                  گلهـاي مـاده از زمـان ظهور گلها تا يك ماه پس از گلدهي تعداد گلها و ميوه                  و ثبـت مـيزان ريـزش        و ثبـت مـيزان ريـزش        

 سال دوم در كلكسيونهاي گردوي مشهد، شاهرود و اروميه           سال دوم در كلكسيونهاي گردوي مشهد، شاهرود و اروميه          طيطي. .  شد  شد  برداري  برداري شـمارش وخصوصـيات آنها يادداشت     شـمارش وخصوصـيات آنها يادداشت     
 گردو در    گردو در   ريزش گلهاي ماده  ريزش گلهاي ماده  بررسي ها نشان داد     بررسي ها نشان داد     . . نـيز در ارتـباط بـا ريـزش گلهاي ماده مشاهداتي صورت گرفت             نـيز در ارتـباط بـا ريـزش گلهاي ماده مشاهداتي صورت گرفت             

ميانگين ميزان ريزش گلهاي ماده در مناطق، سالها و         ميانگين ميزان ريزش گلهاي ماده در مناطق، سالها و         . . باغهـاي تحـت بررسـي بـه ميزان بسيار باالئي وجود داشت            باغهـاي تحـت بررسـي بـه ميزان بسيار باالئي وجود داشت            
در بين ژنوتيپهاي مختلف  در بين ژنوتيپهاي مختلف  % % ٩٨٩٨ صفر تا     صفر تا    بينبيندامـنه ريـزش     دامـنه ريـزش     . . داري بـود  داري بـود    ژنوتيـپهاي مخـتلف داراي تفاوتهـاي معنـي        ژنوتيـپهاي مخـتلف داراي تفاوتهـاي معنـي        

هاي هاي   كم شاتونها و تراكم نقاط رشد همبستگي      كم شاتونها و تراكم نقاط رشد همبستگي      بيـن مـيزان ريزش گلهاي ماده، شاخص گلدهي، ترا         بيـن مـيزان ريزش گلهاي ماده، شاخص گلدهي، ترا         . . مـتفاوت بـود   مـتفاوت بـود   
 ..بين ميزان عناصر غذائي در برگ درختان با ريزش شديد و ريزش كم تفاوتي مشاهده نشدبين ميزان عناصر غذائي در برگ درختان با ريزش شديد و ريزش كم تفاوتي مشاهده نشد. . ضعيفي بدست آمدضعيفي بدست آمد
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 مقدمه

هاي بسيار   يوه يكي از خشك م    (.Juglans regia L)گردو  
شده و   هاي دور در ايران كاشته مي         مهم است كه از گذشته      

 ).١٨، ١٥، ١٣، ١( اند منشاء آن را فالت ايران ذكر كرده
اجزاء عملكرد يك درخت يا يك باغ گردو عبارتند از ميزان             
تشكيل گلهاي ماده، درصد تشكيل ميوه، اندازه ميوه، درصد مغز          

ان تشكيل ميوه يكي از عوامل       ميز). ٢١ ،١٤( و سطح باردهي  
 مهم مؤثر بر ميزان عملكرد است و تحت تاثير عوامل ژنتيكي و             

ميزان تشكيل ميوه در گردو در مقايسه        ). ٢٤،  ١٣( محيط است 
با ساير درختان ميوه بسيار بيشتر است بطوري كه درگردو                

بنابراين  ).١٧(  درصد است  ١٠٠ تا   ٥٠ميزان تشكيل ميوه نهائي     
شود كه در ارقام جديد گردو  تراكم گل بيشتر و                مشاهده مي 

 عادت گلدهي جانبي بعنوان صفات بسيار مهم همواره مد نظر 

 .بوده و ميزان تشكيل ميوه كمتر مورد توجه است
در سالهاي اخير ريزش گلهاي ماده گردو در برخي از ارقام             

، ٩( گردو از كشورهاي امريكا، فرانسه و اسپانيا گزارش شده است         
و تاثير منفي داشته     ميزان تشكيل ميوه      اين پديده بر   ). ٢٢

). ٩( دهد  كاهش مي   يشديدبطور  گردو را    درختان  عملكرد  
شود در   ناميده مي PFA ١ريزش گلهاي ماده گردو كه اصطالحا         

 بطور جدي توجه محققين را به خود          ٢ در رقم سر   ١٩٧٨سال  
و  مشكلي گسترده     PFAمشاهدات نشان داد كه       . جلب كرد 

). ٧( متنوع است كه در ساير ارقام گردو نيز وجود دارد                  
 نشان  )١٩٨٧ (بررسيهاي صورت گرفته توسط كاتلين و همكاران      

 ٣-٤ رشد تخمدان در قطر    ،مي كنند در مادگيهايي كه ريزش      ادد
 بيش از   تخمدانگلهاي ماده كه    در  . گردد ميليمتري متوقف مي  

تخمدانهايي شود و   ريزش انجام نمي   كنند    ميليمتر رشد مي   ٤-٥
                                                                                    

1. Pistillate Flower Abscission 
2. Seer 



 ١٣٨٢، سال ٢، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٤٥٦

شود پس از يك تا دو هفته از محل              كه رشدشان متوقف مي    
 ).٧( كنند اتصال دمگل به ساقه ريزش مي

 حاكي از آنست كه      )١٩٨٧ (مشاهدات كاتلين و همكاران    
PFA     بطور يكسان  گردو   و ارقام مختلف       گردوكاريها در بين

هاي مورد بررسي ديده      وجود ندارد اما ريزش در همه شاخه         
ريزش در سراسر نواحي توليد گردوي كاليفرنيا وجود          . شود مي

داري در بين بعضي از مناطق ديده           اختالفات معني  داشته و 
 ١ در ارقام سر و پدرو     ريزش گلهاي ماده  در فرانسه    ).٧(شود   مي

 را از اسپانيا    PFA) ١٩٩٧( رويرا و آلتا  ). ٩( مشاهده شده است  
ايط آب وهوائي، نياز      بين ميزان ريزش و شر      . گزارش كردند 

داري بدست   سرمائي، سن درخت و نوع پايه اختالفات معني           
و ميزان   PFA اي بين  همچنين رابطه ). ٩، ٧، ٦( نيامده است 

) كمبود يا مسموميت ناشي از عناصر       ( عناصر معدني در برگ    
 معتقدند كه   )١٩٩١ (دنگ و همكاران  ). ٥( مشاهده نشده است  

PFA      موقتي كربن و نيتروژن در        ممكن است ناشي از كمبود 
كاهش سطوح ذخاير ازت و كربن       . طي رشد سريع بهاره باشد     

قبل از بلوغ گلهاي ماده در رقم سر بوسيله رشد تعداد زيادي               
 .شود رشد برگها تشديد مي شاتون، اسپور و

  [Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch] در پكان 
اتها براي گل ارتباط     تامين كربوهيدر  نيز ريزش گلهاي ماده با     

 ).١١( معكوس دارد
دهد كه در     نشان مي  )١٩٩٠ (مطالعات كاتلين و همكاران    

رقم حساسيت   وجود داشته است     PFAهمه ارقام مورد بررسي     
 PFA ميزان   )١٩٩٧ (رويرا و آلتا  .  ارقام است  سايراز  بيشتر  سر  

 بترتيب  ١– اس   - سر، هارتلي و آ    ،١١٩– تي   – بي   -را در ارقام ام   
 با  )١٩٨٩ (كاتلين و پليتو   . درصد گزارش كردند   ٢و ٨ ،٣١ ،٦٧

% ٨٠بررسي ميكروسكپي گلها در درختاني كه داراي بيش از              
تا قبل  در گلهاي ماده غير عادي      ريزش بودند نتيجه گرفتند كه      

از توقف رشد تخمدان هيچگونه ناهنجاري در بافتهاي داخلي             
د فساد سلولي   شود ولي پس از توقف رش       مشاهده نمي  تخمدان

). ٨(  ديده شد   ٢در كالله، ديواره داخلي تخمك و بافت راهنما         
همانطور كه اشاره شد ميزان تشكيل ميوه يكي از اجزاء عملكرد            

 PFA. بوده و عامل بسيار مهمي در ميزان محصول گردو است           
                                                                                    

1. Pedro 
2. Winged Evagination 

در گردوي ايراني بشدت موجب كاهش عملكرد برخي از ارقام             
 مقدار محصول   )١٩٨٧ (ده كاتلين به عقي ). ٩،  ٨،  ٦( گردد مي

 به دو عامل نسبت شاخه هاي          (.Juglans regia L) گردو
 . بستگي داردPFA و مقدارندهگلده

با توجه به اهميت ريزش گلهاي ماده هدف از انجام اين                
تحقيق بررسي موجوديت اين پديده در باغهاي بذري گردو در            

 اين مسئله    ايران و انجام برخي از مطالعات مقدماتي بر روي            
 .است

 
 ها مواد و روش

 ريزش گلهاي ماده گردو بطور عمده در         به طوبررسيهاي مرب 
كلكسيون گردوي مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر             

همچنين بمنظور بررسي    . آباد كرج انجام گرفت     واقع در كمال   
گستردگي مسئله در سال دوم اجراي آزمايش مشاهداتي در             

هاي گردوي سه ايستگاه تحقيقاتي      كلكسيون در   PFAارتباط با   
واقع در مراكز تحقيقات كشاورزي مشهد، اروميه و شاهرود بعمل          

 سالگي  ١١ درختان تحت بررسي در چهار مركز كه در سن            .آمد
 ١٣٦٢ در طي سالهاي     )١٩٩٣ (عاطفي و همكاران  بودند توسط   

ي هاي بذري گردو در مراكز عمده گردو كار         از بين توده   ١٣٦٤تا  
 .دنگرينش شده اايران 

برداري صفات مورد نظر و انجام مشاهدات           براي يادداشت 
هر كلكسيون درختان ديگري نيز       برتر  هاي   عالوه بر ژنوتيپ   

 درخت و در    ٦٠بصورت تصادفي انتخاب گرديد بطوريكه دركرج       
در هر درخت   .  درخت انتخاب شد   ٣٠هر يك از ايستگاهاي ديگر      

متر بود در     سانتي ٥ تا   ٥/٢يني آنها   سه شاخه كه قطر قسمت پائ     
 .گذاري شد جهات مختلف درخت انتخاب و عالمت

 به محض ظهور گلهاي ماده       PFAگيري ميزان    براي اندازه 
بدليل . در بين برگها، گلهاي ماده شاخه شمارش و ثبت گرديد           

اختالف در شروع، سرعت و ميزان رشد رويشي شاخه، ظهور              
بنابراين . گيرد  متفاوت صورت مي    گلهاي ماده با فاصله زماني      

 دو  عالوه بر شمارش اوليه در    براي جلوگيري از هر گونه اشتباه        
نوبت ديگر با فواصل سه روز مجددا  گلهاي ماده شمارش و                 

اوج ظهور گلهاي   پس از دو هفته از مرحله        . دشح  حيصتها   داده
ها مورد بررسي قرار گرفتند و          هر درخت، شاخه    )٣PPB(ماده  
 .ها شمارش شدند  ميوهتعداد

                                                                                    
3. Peak of Pistillate Bloom 
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 شاخص،  ١FD ، تراكم گل  PFAدرصد ريزش گلهاي ماده      
ه   ب ٤ VPDو تراكم نقاط رشد     CD٣تراكم شاتون ،  FI٢ گلدهي
 . بدست آمد٥  و٤، ٣، ٢، ١ هاي  از فرمول با استفادهترتيب

١٠٠×
 شاخه گلتعداد

 شاخه گلتعداد-  شاخه ميوهتعداد
=PFA ١ فرمول 

١٠٠×
 شاخهعرضي مقطع سطح

 شاخه گلتعداد
=FD ٢ فرمول 

 

١٠٠×
 شاخههاي  جستكل
 شاخه در گلدار جستتعداد

=FI ٣ فرمول 

 

١٠٠×
 شاخهعرضي مقطع سطح

 شاخه شاتونتعداد
=CD ٤ فرمول 

 

١٠٠ ×
 شاخهعرضي مقطع سطح

رشد  نقاطتعداد
=VPD ٥ فرمول 

بمنظور تعيين ميزان عناصر غذائي در برگ درختان گردو و           
بررسي نقش احتمالي كمبود مواد غذائي در ريزش گلهاي ماده،           

پتاسيم، اقدام به تجزيه برگي شد و عناصر نيتروژن، فسفر،                
. گيري شد  مس اندازه  ور  منيزيوم، كلسيم، آهن، منگنز، روي، ب      

و بيشتر  % ٢٥ كمتر از    PFAگروه داراي    مقايسه بين درختان دو   
 .بعمل آمد ٥با استفاده از آزمون تي% ٧٥از 

هاي  هاي مياني از وسط شاخه       برگچهبمنظور تجريه برگي     
ها   نمونه  .آوري شدند   دار در هفته اول مردادماه جمع            ميوه

 و سپس با آب مقطر شستشو داده         معموليبالفاصله ابتدا با آب     
گراد   درجه سانتي  ٧٢ ساعت در دماي     ٤٨شدند سپس به مدت     

و از الك   شده  با استفاده از آسياب، برگها پودر         . خشك شدند 
  ٦گيري ازت از روش كجدال     براي اندازه . گذرانده شدند  شماره يك 

 

                                                                                    
1. Flowering Density 
2. Flowering Index 
3. Catkin Density 
4 . Vegetative Points Density 
5. T-test 
6. Kejeldal 

استفاده شد غلظت عناصر     ٧ متريو فسفر از روش اسپكتروفتو      
پتاسيم، فسفر، منيزيوم، منگنز،روي، مس، و آهن در عصاره              

 ) ٨(گياهي بدست آمده با استفاده از دستگاه جذب اتمي                 
به منظور بررسي نوع و كيفيت ريزش ناشي        ). ٣ (گيري شد  اندازه

 درخت اقدام به ايزوله نمودن گلهاي       ١٠از عدم گرده افشاني در      
 گل ماده با استفاده از كيسه هاي       ١٠٠در هر درخت    . ماده گرديد 

 . سانتي متر ايزوله شدند٢٠×٤٥پارچه اي به ابعاد 
 

 نتايج و بحث

 مراحل ريزش گل و ميوه -١

  ١٣٧٦و١٣٧٥ انجام شده در سالهاي      طبق نتايج پژوهش هاي  
 .هاي جوان مشاهده گرديد دو مرحله مشخص ريزش گل و ميوه

 اين ريزش در طي يك دوره يك          :ريزش گلهاي ماده  ) الف
اي تقريبا  از روز دهم بعد از اوج ظهور گلهاي ماده شروع و               هفته

 . ادامه داشتPPBتا روز هجدهم بعد از 
پس از پايان دوره     : افشاني نشده  هاي گرده  ريزش ميوه ) ب

ريزش گلهاي ماده يعني سه هفته بعد از مرحله اوج ظهور                 
ود و تا حدود يكماه پس از        ش گلهاي ماده اين ريزش شروع مي      

PPBيابد  ادامه مي. 
نكته جالب توجهي كه در ارتباط با مراحل ريزش مزبور               
وجود دارد اينكه در هر ژنوتيپ تنها يكي از اين ريزشها مشاهده             

هاي تحت بررسي هر دو نوع ريزش        پ شد و در هيچ يك از ژنوتي      
 فوق را   هاي  ريزش ١ شكلبعنوان نمونه   . نگرديدتواما  مشاهده   
 در ژنوتيپ . دهد نشان مي  در كرج    G10و  K66  در دو ژنوتيپ  

K66   علت اينكه زمان ظهور و پذيرش گلهاي ماده نسبت به           به
، فتهساير درختان كلكسيون با تأخير نسبتا  زيادي صورت گر            

هاي آن به     و در نتيجه ميوه    انجام نشده   افشاني گلها بخوبي     گرده
در اين ژنوتيپ و ساير       . افتندريزش ي افشاني   علت عدم گرده   

درختاني كه از لحاظ زمان گلدهي مشابه آن بودند ريزش گلهاي           
گلهاي ماده  % ٤٠ كه   G10برعكس درژنوتيپ   . ماده مشاهده نشد  

 . ريزش دوم مشاهده نشد وريزش كرد
                                                                                    

7. Spectrophotometry 
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بخش عمده ريزش (G10 روند ريزش گل و ميوه در ژنوتيپ -١شكل 

PFAاست  ( و ژنوتيپK66)  بخش عمده ريزش مربوط به عدم
 )گرده افشاني است

 
 و پليتو  ) ١٩٨٧(اين نتايج با گزارشات كاتلين و همكاران           

كه ) ١٩٩٠( ولي با نظر سارتوريوس     . مطابقت دارد ) ١٩٨٥(
دار  دار و دانه    هاي هسته   در گردو بر خالف ميوه         است معتقد

ت و در زمانهاي معيني      مراحل ريزش گل و ميوه مشخص نيس       
 .شود مغايرت دارد مشاهده نمي

ماه در    كه ريزش خرداد    است معتقد) ١٩٩٠( سارتوريوس  
گردو وجود دارد و از سه تا چهار هفته پس از شكفتن گلها آغاز               

حساسيت بسيار   .يابد شود و در اواخر خردادماه خاتمه مي          مي
أثير محل   و ت   PFAمتفاوت ژنوتيپها و ارقام مختلف گردو به           

برآن نتايج را توجيه      )٤-٢و٣-٢،٢-٢بندهاي  (كاشت و سال     
توان به تفاوت ژنوتيپها     در ارتباط با ريزش خردادماه مي     . كند مي

بعالوه در اغلب   . و ارقام مختلف در حساسيت به آن اشاره نمود         
درختان بررسي شده بدليل درصد تشكيل ميوة پايين امكان بروز          

 .و در نتيجه ريزش آنها كمتر بوده استها  رقابت در بين ميوه
 )PFA( ريزش گلهاي ماده -٢
ها نشان داد كه     بررسي: ويژگيهاي ريزش گلهاي ماده    -١-٢

هاي كالله در گلهاي ماده كه منجر به            از شروع باز شدن لب      
شود و همچنين در طي دورة       درجه بين آنها مي   ١٨٠زاويه  ايجاد  

 ولي و مشابهي دارند       پذيرش كالله، همة گلها حالت معمولي       
گردد كه   حدود شش روز بعد از مرحله پذيرش كالله مشاهده مي         

در تعداد زيادي از مادگيها رشد تخمدان متوقف شده است                
تر به نظر     بطوريكه از ساير تخمدانهاي همان درخت كوچك          

گردد در حاليكه در      كالله اين گلها كامال  نكروزه مي       . رسند مي
زمان فقط نقاطي از كالله نكروزه شده و         گلهاي معمولي در اين     

گلهايي كه  . اند قسمتهاي ديگر آن برنگ سبز كمرنگ درآمده         
 روز پس از مرحلة       ١٨تا  ١٠رشدشان متوقف شده به فاصله         

پذيرش كالله از محل اتصال دمگل به ساقه شروع به جدا شدن             
كه قطعه ريزشي شامل دمگل و           كنند به طوري    از ساقه مي   

 ).٢شكل(متصل به آن است  ماده هايگل
 آثاريدر اين زمان بر روي سطح خارجي تخمدان هيچ گونه           

 اما بافتهاي   ،خارجي وجود ندارد  ناشي از عوامل     دال بر صدمة     
قطر گلهاي ريزش   . اند داخلي تخمدان كامال  سياه و فاسد شده        

متر است در حالي كه قطر             ميلي  ٥/٤ تا     ٥/٢كرده بين     
 رسد مي متر  ميلي ٩ تا   ٧ن زمان به      معمولي در اي    تخمدانهاي

 ).٣ و٢شكل (
 

 
 -  اندازه، محل جداشدن و نحوه ريزش گلهاي ماده گردو-٢كل ش

 دوازده روز پس از اوج ظهور گلهاي ماده
 

 
ميوه هاي معمولي، ميوه هاي حاصل از :  از چپ به راست-٣كل ش

  گلهاي ماده در حالو )قبل از ريزش( گلهاي گرده افشاني نشده
  ده روز پس از اوج ظهور گلهاي ماده-ريزش
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افشاني  هاي گرده  در زمان وقوع ريزش گلهاي ماده ميوه           
افشاني شده هستند    هاي گرده  نشده داراي قطري به اندازه ميوه      

اما كالله آنها سبز كم رنگ و فاقد نقاط نكروزه است و هيچگونه              
افشاني  هاي گرده   ميوه .شود ترشحي نيز در سطح كالله ديده نمي      

 ١٥تا   ٧نشده در ژنوتيپهاي مختلف ممكن است از حدود              
متر رشد نمايند و سپس از محل اتصال ميوه به دم جدا                 ميلي

شوند و دم ميوه تا چند روز به شاخه متصل مانده و سپس بيفتد              
هفته  افشاني نشده سه تا چهار     ريزش گلهاي گرده  ). ٤ و ٣شكل  (

در اين   كه    PFAصوصيات  خ. دهد افشاني رخ مي    بعد از گرده   
 با نتايج كاتلين و همكاران مطابقت كامل          شدمشاهده  مطالعه  

ولي زمان بين پذيرش كالله و وقوع ريزش ممكن است در            . دارد
 .ژنوتيپهاي مختلف اندكي تغيير كند

 

 
اندازه، محل جداشدن و نحوه ريزش ميوه هاي گرده افشاني  -٤كل ش

 لهاي ماده سه هفته پس از اوج ظهور گ-نشده
 

هاي  چه  در مورد ريزش ميوه          يافته هاي اين پژوهش     
گزارش كرده  ) ١٩٨٥( افشاني نشده با نتايجي كه پليتو         گرده

ها مطابقت دارد به گزارش تادئو و        است به جز در مورد قطر ميوه      
افشاني نشده قبل از ريزش      هاي گرده  قطر ميوه ) ١٩٩٤(همكاران  

 .متر برسد  ميلي١٥ممكن است به 
 PFA موجوديت و گستردگي -٢-٢

تقريبا  در همه درختان بررسي شده و در هر چهار نقطه                
 ١٣٧٦مشاهدات در سال    اين  .  مشاهده شد  PFAتحت مطالعه   

هاي گردوي مراكز تحقيقاتي اروميه،       نشان داد كه در كلكسيون     
كرج، شاهرود و مشهد ريزش گلهاي ماده به ميزان قابل توجهي            

شود   ديده مي  ١ و جدول    ٥شكل   كه در    همانطور. وجود داشت 

مشهد به    بطور متوسط در اروميه، كرج، شاهرود و        PFAميزان  
 PFAدرصد بود ميانگين ميزان       ٥٧، ٤٧،  ٤٠ ،٧٢ ترتيب برابر 

داري بيشتر   در مشهد در مقايسه با كرج به ميزان بسيار معني            
 .داري را نشان نداد بود و مقايسه ساير موارد تفاوت معني

  PFAاثر سال بر -٣-٢
مشاهدات در ارتباط با ريزش گلهاي ماده در كلكسيون              

 در  PFA حاكي است كه     ٧٦ و ٧٥ هايگردوي كرج در طي سال    
همانطور كه در   . هر دو سال به ميزان زيادي وجود داشته است         

 بطور متوسط   ١٣٧٥ در سال    PFAشود ميزان     ديده مي  ٦شكل  
تحت بررسي بود    درصد كل گلهاي ظاهر شده در درختان           ٧٤

 به  ١٣٧٦ در همان درختان در سال         PFAولي ميزان متوسط     
داري در ميزان      درصد تقليل يافت و تفاوت بسيار معني            ٤٧

PFA      اين نتايج با گزارشات كاتلين     .  در بين دو سال مشاهده شد
 .مطابقت دارد) ١٩٩٠(و كاتلين و اولسون ) ١٩٨٧(و همكاران 

 
 بين ميزان ريزش گلهاي ماده در  (t) تينتايج آزمون  -١ جدول

 هاي مختلف ايستگاه
 اروميه كرج شاهرود ايستگاه

 مشهد
 )درجه آزادي(

٧٨/٤ ** 
)٥٨(  

٢٥/٣ ** 
)٥٨(  

٨٤/١ ns 

)٥٨(  
 اروميه

 )درجه آزادي(
٩٣/١  ns 

)٥٨(  
٩٥/٠  ns 

)٥٨(   

t
شده

به 
حاس

 م
 

 كرج
 )درجه آزادي(

٨٨/٠  ns 

)٥٨(   

ns: ١در سطح  دار تفاوت معني: **  دار بدون تفاوت معني% 
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  در مناق مختلف PFA ميانگين ميزان -٥شكل 
 ١٣٧٦در سال 
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 PFAاثر ژنوتيپ بر  -٤-٢

گستردگي دامنة ريزش گلهاي ماده در بين درختان هر              
بطور .  است PFAمحل بيانگر حساسيت متفاوت ژنوتيپها به          

اقد  درختاني ف   ٧٦ و    ٧٥مثال در كلكسيون كرج در سالهاي          
ريزش گلهاي ماده بودند در حالي كه درختان ديگري داراي               

نكتة  .بودند% ٩٠ريزش متوسط يا ريزش بسيار شديد تا بيش از          
 PFAقابل توجهي كه در ارتباط با حساسيت متفاوت ژنوتيپها به  

 وجود دارد اينكه در طي مشاهدات دو ساله درختاني كه در               
سال دوم نيز ريزش كمي     سال اول داراي ريزش پائيني بودند در        

 باال نيز    PFAداشتند و اين مسئله در مورد درختان داراي              
 .صادق بود

  با PFAنتايج درمورد تفاوت زياد ژنوتيپها در حساسيت به           
) ١٩٩٠(و كاتلين و اولسون      ) ١٩٨٧(نتايج كاتلين و همكاران      

 درارقام  PFAمطابقت دارد كه حاكي از وجود تفاوت در ميزان            
طي هفت  ) ١٩٩٠(كاتلين و اولسون      .تطابق دارد گردو است    

حساسترين رقم نسبت به     سال بررسي متوجه شدند كه رقم سر      
PFAاست . 
  با ساير صفات PFAارتباط  -٥-٢

شود بين ميزان ريزش و        ديده مي  ٢همانطور كه در جدول      
. برخي از صفات تحت بررسي همبستگي فنوتيپي وجود دارد            

ل ماده همبستگي مثبت وجود دارد       و تراكم گ   PFAبين ميزان   
مربع سطح   متر با افزايش تراكم گل به ازاي سانتي        بطوري كه   

ضريب . يابد مقطع عرضي شاخه، ريزش گلهاي ماده افزايش مي        
 است و ارتباط صفات     ٤٣/٠همبستگي بين اين دو صفت برابر با        

رقابت بين اعضاي مختلف يكي از       . دار است  مذكور بسيار معني  
م ريزشهاي بعد از شكوفائي در درختان ميوه و آجيلي           داليل مه 

بديهي است هر چه تراكم گل بيشتر باشد رقابت براي          ). ٨( است
هاي جوان بيشتر است      جذب مواد غذائي در بين گلها و ميوه          

 PFAهمبستگي  .  يابندميريزش  بنابراين درصد بيشتري از آنها      
و صفت  ضريب همبستگي اين د    و  و تراكم شاتون مثبت است        

 با تراكم نقاط رشد     PFAهمبستگي  . دار است   و معني  ٣/٠برابر  
مربع سطح مقطع عرضي شاخه مثبت است          متر به ازاي سانتي  

 و ارتباط بين صفات مذكور      ٢٦/٠ضريب همبستگي صفات مزبور     
 با تراكم نقاط رشد به رقابت        PFAارتباط مثبت   . دار است  معني

اين رقابت از    . شود  مي بين گلها و اندام در حال رشد مربوط          
 .كند تأمين مواد غذائي ضروري براي تشكيل ميوه ممانعت مي

مشاهده كردند كه در سيب وقتي       ) ١٩٩٣( ولز و همكاران  
يابد  تراكم گل پائين است درصد تشكيل ميوه افزايش مي               

 گيالس چنين موردي     و گالبي، زردآلو، بادام      ،همچنين در هلو  
 ).١٧(شده است گزارش 

 
 .) است٢٨ برابره هادرجه آزادي براي همه مقايس (PFAبين برخي از صفات مرتبط با  ) r(  تخمين ضرايب همبستگي – ٢ جدول

 شاخص گلدهي
 

 تراكم شاتون
N/cm2 

 تراكم نقاط رشد
N/cm2 

 تراكم محصول
N/cm2 

درصد ريزش گلهاي 
 ماده

 صفت

**٤١/٠ ** ٨١/٠ ns گلتراكم ٤٣/٠ ** ٣٨/٠ ** ١٥/٠  
 ns ١/٠ nsشاخص گلدهي ٣/٠ * ٣٥٧/٠ ** -٢١/٠ 
  ** ٦٨/٠ nsتراكم شاتون ٣/٠ * ١١/٠ 
   ns تراكم نقاط رشد ٢٦/٠* ٠٩٤/٠ 
    nsتراكم محصول سال قبل -٠١٥/٠ 

 عدم وجود همبستگي : ns  % ٥دار در سطح  همبستگي معني : *  %١دار در سطح  همبستگي معني:  **
 

 ١٣٧٦ و ١٣٧٥ در سالهاي PFA ميانگين ميزان -٣شكل 
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در معتقدند كه   ) ١٩٩١( دنگ   و) ١٩٨٥(رايوگو و همكاران    
شاتونها با مصرف مقادير زيادي از مواد غذائي ذخيره شده           گردو  

 ميوه الزم است موجب كاهش درصد تشكيل          تشكيلكه براي   
مشهود )١( زودرس رنشوند واين مسئله بويژه در ارقام           ميوه مي 

توان با حذف    كه مي ند  معتقد) ١٩٨٥(رايوگو و همكاران     .است
 .ت گردو ميزان تشكيل ميوه را افزايش دادشاتونهاي درخ

توان با    متوجه شدند كه مي       )١٩٩٣(زيهوا  رونگتينگ و    
. افزايش داد % ١٠حذف نيمي ازشاتونها ميزان تشكيل ميوه را تا        

 تواما  افزايش    PFAتراكم شاتون و      گردو  در باغهاي متراكم      
د  و تعداد نقاط رش    PFAنتايج در مورد رابطة بين      ). ١٤( يابد مي

كه معتقد است ريزش ممكن       ) ١٩٩١(در بهار با نتايج دنگ        
است ناشي از كمبود موقتي عناصر غذائي در طي رشد                    

 بهاره باشد مطابقت دارد زيرا ميزان عناصر غذائي          شاخساره هاي
ذخيره شده قبل از بلوغ گلهاي ماده در رقم سر بوسيلة رشد                

يابد و   ش مي  و توسعه برگها كاه    سارهتعداد زيادي شاتون ، شاخ    
 رايت  .شود اين مسئله موجب ضعف گلها و ريزش آنها مي               

هاي  نيز مشاهده كرد كه با حذف جوانة انتهائي شاخه          ) ١٩٨٩(
در حال رشد و كاهش رقابت بعد از گلدهي يا اولين مراحل                 

 .تشكيل ميوه مي توان ميزان تشكيل ميوه را افزايش داد
 در برگ  با غلظت عناصر معدني PFAارتباط  -٦-٢

نتايج آزمون تي ميانگين ميزان عناصر غذايي در برگ                
 ٤ و ٣ جدول درختان با سطوح متفاوت ريزش گلهاي ماده در         

 دو گروه از    ميانگين ميزان نيتروژن برگ در      . ه است شدرج  د
 درصد  ٢٥و كمتر از      % ٧٥درختان كه داراي ريزش بيش از       

 نيتروژن برگ   ميزان. داري بود  داراي تفاوت بسيار معني    . بودند
                                                                                    

1.protandrous  

اين مسئله احتماال     . در درختان داراي ريزش كم، كمتر است         
هاي در حال    بدليل جذب ميزان بيشتري از نيتروژن توسط ميوه       

دار دو   نظر از تفاوت معني     صرف. رشد درختان اين گروه است     
 با ميزان   هسيقامبرگ در هر دو دسته در         نمونه ميزان نيتروژن  

)) ١٦و ٢و  ١٠( درصد٢/٢-٢/٣(مطلوب نيتروژن برگ گردو        
در هر دو نمونه اندكي بيش از         حاكي است كه ميزان اين عنصر     

 .حداقل ميزان مطلوب آن در برگ است
داري  مقايسه ميزان فسفر برگ در بين دو گروه تفاوت معني          

مقايسه ميزان فسفر برگ با ميزان مطلوب          . دهد را نشان نمي   
بيانگر كمبود فسفر   ) ١٦ و ٢(برگ   در) درصد١٢/٠-٣/٠(فسفر  (

ميزان .  است PFAدر درختان هر دو گروه با سطوح متفاوت            
داري را نشان    در بين دو گروه تفاوت معني     نيز   برگ    در برعنصر  

 ٥٣-١٠٠(  مقايسه ميزان بر برگ با ميزان مطلوب بر            .دادن
بيانگر كمبود بر در    ) ١٦ و ٢(برگ گردو    در )قسمت در ميليون  

 .با سطوح متفاوت ريزش گلهاي ماده استدرختان هر دو گروه 
داري بين ميزان     در مورد ساير عناصر غذائي تفاوت معني         

عناصر غذائي در برگ درختان داراي سطوح متفاوت ريزش              
با توجه به حد      ر بر و فسفر،    عناص صرف نظر از       .وجود ندارد 

  ميزان عناصر غذائي برگ     ،برگدر  عناصر غذائي   بحراني ميزان   
 .)١٦ ، ١٠ ،٢(در حد مطلوب قرار دارد ه  گروهر دو

. گردد  مي PFAبنظر دنگ كمبود نيتروژن موجب تشديد         
 طي ريزش گلهاي ماده      در نشاسته و نيتروژن در چوب دو ساله       

ميزان ذخيره نيتروژن در    . يابد به حداقل ميزان خود كاهش مي      
چوب و نيز غلظت قندها و نيتروژن در شيره خام با كمبود اين               

نيتروژن كافي در اختيار    وقتي كه    .يابد  برگ كاهش مي   عنصر در 
 ).١١( يابد گياه قرار دارد ميزان تشكيل ميوه افزايش مي

 
  و ميانگين مقادير عناصر در دو جامعه آماريPFA  بين ميزان عناصر در برگ درختان داراي سطوح مختلف  (t) تي نتايج آزمون– ٣جدول 

 ) است٢٨ برابر هاه درجه آزادي براي تمام مقايس( 
Cu(mgl-1) B(mgl-1) Zn(mgl-1) Fe(mgl-1) Mn(mgl-1) Mg% Ca% K% P% N% عنصر 

٣٣/٢ /١٠٧ ٦/١ ٢٥/١ ٥٦/٠ ٢٥٥ ٢٩٠ ٤١ ٧/٢٩ ٠٥/٤ 
 جامعه با

PFA> ٧٥%  

٢٣/٢ /١ ٣/١ ٧٤/١ ٥٣/٠ ٢٣٤ ٢٥٥ ٣٦ ٥/٣٠ ٤ 
 جامعه با

PFA< ٢٥%  
ns٥٣/٠ ns ٣٢/ ns ٦٣ ns ٨٦/ ns ٦٤/ ns ٦٥/ ns ٤٣/ ns ٨٧/ ns ٩٦/٦ ** /٩ t محاسبه شده  

ns: : ١١در سطح در سطح   داردار  تفاوت معنيتفاوت معني :  : **   داردار  بدون تفاوت معنيبدون تفاوت معني%% 



 ١٣٨٢، سال ٢، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٤٦٢

بر در فرايند توليد مثلي        عنصر  دانشمندان معتقدند كه      
اي دارد و اثرات مثبت       اهميت ويژه  ك ميوه هاخش درختان ميوه و  

  ر تشكيل ميوه در درختان ميوه مشاهده شده است           د برعنصر  
)١٩(. 

بر جذب و انتقال يونها و               عنصر      مهمترين نقش  
افشاني،  گرده بر اثر غير مستقيمي بر      عنصر  . كربوهيدراتهاست

 ).١٩(رد لقاح و نمو ميوه در مراحل بحراني رشد دا
در مورد عدم وجود ارتباط بين      اين پژوهش   بطور كلي نتايج    

ج ريزش گلهاي ماده گردو با ميزان عناصر غذايي برگ با نتاي              
 كه بين   )١٩٨٥(و كاتلين و راموس     ) ١٩٨٧ (كاتلين و همكاران  

PFA   نيتروژن، فسفر، پتاسيم، كلسيم، منيزيوم،     (  و ميزان عناصر
 در مورد    .ارتباط پيدا نكردند تطابق دارد      ) بر، منگنز و روي     

 بايد توجه داشت    تحت مطالعه هاي   كمبود بر و فسفر در نمونه      
فاوت ريزش اين كمبود وجود     كه در هر دو گروه داراي سطوح مت       

داشته است و ممكن است با تامين اين عناصر غذائي در حد                
 .مطلوب تشكيل ميوه در هر دو گروه افزايش يابد
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SUMMARY 
 
Occurrence and extent of pistillate flower abscission (PFA) in persian walnut were 

investigated during 1996-1997 at the walnut genotype collection station, Seed and Plant 
Improvement Institute in Karaj. Similar observations were made in 1996 for PFA 
occurrence in walnut genotype collections in Mashhad, Shahrood and Oroumie. PFA 
occurred at very high levels in all orchards with considerably different levels of 
occurrence among genotypes. The range of recorded PFA for genotypes was from 0 to 
98%.The average PFA for genotypes significantly differed among different sites in 
1996. Mean PFA for the same genotypes differed significantly from year to year for the 
two years 1996 and 1997 in Karaj. No relationship was found between the extent of 
PFA and any of the minerals. Thus, the nutritional conditions as indicated by standard 
midsummer sampling did not appear to be related to PFA. Low positive correlations 
were found between PFA and pistillate flower density, flowering index, catkin density 
and vegetative points density. 

Key words: Walnut, Abscission, Pistillate Flower Abscission, Fruit Set, Pollination,  
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