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 چکیده

بذری پسته رقم بادامی ریز  ۀدرون یک تود (مورفولوژیکیساختارظاهری )تنوع  ارزیابیمنظور به

با  بذرها هایویژگیو همبستگی بین  (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand) زرند

های حاصل از کشت    و دانهال یوهخشک م 76صفت کمی در  22ها، های حاصل از آن دانهال

ه و مغز و همچنین دار و مثبتی بین ابعاد خشک میو. نتایج نشان داد که همبستگی معنیشدبررسی 

های ای ژنوتیپخوشه ۀار تجزیکردرسم  بر پایۀهای با قطر طوقه وجود دارد. ارتفاع دانهال

 از که بودند هاییگروه اول شامل دانهال .بندی شدندگروه جداگانه ۀبه سه دست بررسیمورد

 دو از بیش هاآن ۀساق وسط و انتها در قطر و برگدم طول بودند و آمده به وجود تری پهن بذرهای

 اول گروه در داری معنی طور به دانهال ارتفاع و برگ پهنک طول مغز، وزن بود. همچنین دیگر گروه

گروه دوم قرار  در که هایی ژنوتیپ شد مشخص طورهمین. داشت برتری سوم گروه به نسبت

 ، شاخصبرگ پهنک، طول و عرض مغز، نسبت طول به عرض یوهخشک مگرفتند طول و قطر 

نتایج این آزمایش درمجموعهای گروه سوم داشتند. بیشتری از ژنوتیپ ۀسبزینگی برگ و قطر طوق

 شده استفاده بذرهاییکسان بودن والد مادری در  رغم بهرقم بادامی ریز زرند  ۀنشان داد که در پست

با برقراری نتایج نشان داد که  باالیی وجود دارد. همچنین  ساختارظاهریبذری، تنوع  ۀاز یک تود

ها پیش از کاشت با رگرسیونی بین برخی صفات خشک میوه )بذر( و دانهال حاصل از آن ۀرابط

رشد را در دانهال  باقدرتهای مرتبط بعضی از ویژگی توان یم)بذر(  یوهخشک متوجه به ابعاد 

 .بینی کردبذر برآورد و پیش حاصل از کشت آن

 

، ژنوتیپ، قدرت رشد.یوهخشک مابعاد بذر،  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

( متعلق به خانوادة sp. Pistaciaجنس پستۀ )

این گیاه یکی از  .است (Anacardiaceae) سانان پسته

ی در اگستردهطور که بهبوده های درختی دوپایه  گونه

 پسته ایران شود. درو ایران کشت می ۀمنطقه مدیتران

 جایگاه (استراتژیک) راهبردی محصول یک عنوانبه

 بخش و شتهدا کشاورزی تولیدات بین در را ایویژه

 اختصاص خود به را یرنفتیغ صادرات از ایعمده

 ۀپست کشت زیر سطح(. Panahi et al., 2004)دهد  یم

 33 که هکتار 791333 حدود 1934 سال در کشور

 بوده بارور غیر درصد 12 و بارور درختان آن درصد

 ۀپست بارور سطح درصد 0/49 با کرمان استان. است
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 حدود کشور ۀپست تولید میزان .دارد را اول مقام کشور

 تولید درصد 1/70 با کرمان استان. است تن 132333

 است قرارگرفته نخست جایگاه در کشور ۀپست

(Radmehr, 2009).  های پستۀ درصد باغ33در بیش از

 عنوان پایه استفاده( بهP. veraایران از گونۀ ورا )

 یلبه دلشود که در این میان رقم بادامی ریز زرند  می

مقاومت نسبی باالیی که به شرایط نامساعد محیطی 

. با استرایج در استان کرمان  ةمورد استفاد ۀدارد پای

با استفاده از  ایران ۀپست هایباغ بیشترکه توجه به این

ی در این اگستردهشود تنوع های بذری احداث میپایه

رشد و عملکرد  ازلحاظیک رقم پیوندی ون در هاباغ

تنوع موجود  یلبه دلشود که شاید ه میپیوندک دید

ماهیت ژنتیکی پسته  به سبب شده استفادههای در پایه

 یلبه دل( گزارش کرد که گیاهان 1990) Gilesباشد. 

 ،هاها و میوهآذینهای موجود در وضعیت گلتفاوت

کنند های متفاوت تولید میی با اندازهبذرهایروی گیاه 

زنی و رشد دانهال تأثیرگذار بذر روی جوانه ةو انداز

Bonfilاست. 
(، طی بررسی تأثیر اندازه و میزان 1998) 

 Quercus بلوطدو گونه  بذرهایای بافت ذخیره

rugosa  وQuercus laurina  بر رشد و بقای

 یزانبه مبذر  ةانداز ،ها بیان کردهای آن دانهال

گیری بر ارتفاع، قطر دانهال و سطح برگ تأثیر  چشم

 ةتأثیر انداز ،Malvasi & Malvasi (1995) ذارد.گمی

های درخت بذر )وزن و طول( را در رشد دانهال

Hymanea stilbocarpa var. Haynes و  کردند یبررس

های حاصل از قطر دانهالو  ارتفاع ،داد ننشا آنانیج نتا

طول تأثیر  تحت دارییطور معنبه شدهکشت بذرهای

طول ی که یبذرها که یطور به ،گیرندیبذر قرار م

های بلندتری تولید دارند دانهال یانگیناز م یشتریب

نشان داده است که  گرفتهصورتهای کنند. پژوهشمی

های بذر بین گونه ةی در ارتباط با اندازاگستردهتنوع 

 ین، بگونه یکمختلف از  هاییتجمع بین یک جنس،

 شده  همشاهد یاهگ یکدر  یو حت یتجمع یک یاهانگ

 ,Antonovis & Schmrnt, 1986; Janzenاست )

1977; Pitelka et al., 1983; Schual, 1980.) 

که پسته یک گیاه دوپایه بوده و با توجه به این

 ناخالصی گیرد،افشانی آن توسط باد صورت میگرده

های بذری هر بسیار باالیی در توده (هتروزایگوسیتی)

در رشد  باالییشود که باعث تنوع رقم مشاهده می

که در  شودپایه می برایهای تولیدی رویشی دانهال

و  گذاردمراحل بعدی رشد پیوندک، تأثیر می

رغم استفاده بهتجربی نشان داده است که  هایهمشاهد

گیری ها تفاوت چشماز پیوندک یکسان پیوندک

تنوع  یلبه دل ،باردهی آغازسرعت رشد و  ازلحاظ

 دهند.شده نشان میهای بذری استفادهد در تودهموجو

Karimi et al. (2012 به ،)  ساختارظاهری بررسی تنوع

های پسته در ایران پرداختند. بین گونه )مورفولوژیکی(

 داری یمعننشان داد که همبستگی مثبت و  آناننتایج 

های برگ )طول و عرض( با طول برگ  بین ویژگی

 هایویژگیبا استفاده از  ازاین یشپدارند. اگرچه 

ی در رابطه با بررسی تنوع هایارزیابیرویشی پسته 

 ,Karimi, 2009; Yaltirikپسته انجام شده است ) ۀگون

1967; Kafkas, 2002ینۀدرزم پژوهشی (. ولی تاکنون 

 بر پایۀیک رقم  ةدرون تود ساختارظاهریبررسی تنوع 

صفات بذر و دانهال انجام نشده است، لذا این پژوهش 

موجود در یک  ساختارظاهریمنظور بررسی تنوع  به

روابط  بررسیزرند و  ریز بادامی رقم پسته بذری ةتود

این توده و دانهال حاصل از کشت  بذرهایبین صفات 

 ها طراحی و انجام شد.آن

 

 هامواد و روش

 ةدانشکد ۀگلخاندر  1932در سال  پژوهشاین  

کشاورزی دانشگاه ولیعصر رفسنجان اجرا شد. در این 

بذری  ةپسته از یک تود یوةخشک معدد  04آزمایش 

تحقیقات  ۀسسوماز  شده یهتهرقم بادامی ریز زرند 

گذاری شماره ها یوهخشک مکشور انتخاب شد.  ۀپست

با توجه به  هرکدامشده و صفات کمی مربوط به 

IPGRI) 1یفگرتوصدر  شده یمعرفهای  شاخص
( پسته 2

. این صفات شامل وزن، شدگیری و کدگذاری  اندازه

طول، عرض و قطر  ؛میوهطول، عرض و قطر خشک 

به مدت  درصد13با محلول کلراکس  بذرهامغز بود. 

مانکوزب با غلظت یک در  کش قارچدقیقه و در  13

هزار ضدعفونی شده و هر بذر در یک گلدان حاوی 

با ماسه  1:7لوگرم خاک مزرعه که با نسبت کی 1/2

                                                                               
1. Descriptor 

2.International Plant Genetic Resources Institute 
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گذاری ها شمارهمخلوط شده بود، کشت شد. گلدان

ماه  7های حاصل در گلخانه به مدت شده و دانهال

داری شدند. در طول آزمایش دمای هوای گلخانه نگه

c
ارتفاع  گیریبا اندازه ها دانهالبود. رشد  °1±21

 دیجیتالی و کولیس اقطر ساقه ب ،کشخط با دانهال

 یفگرتوص. با استفاده از شد یدهسنج برگ کل شمار

مانند طول برگ، عرض  یرشد هایشاخص پسته

، نسبت طول به عرض برگ دم برگطول  ،برگ

ارتفاع  گیری(. با اندازهIPGRI, 1998) گیری شد اندازه

روزه در طول  13های دوره در ،کشخط با دانهال

 بر پایۀها دانهالمدت رشد، سرعت رشد طولی 

 گیری شد.متر افزایش ارتفاع در واحد روز اندازه میلی

همبستگی  ۀهای آمار توصیفی تجزی(پارامتر) مشخصه

 با گیریاندازه از حاصل هایساده و رگرسیون داده

SSRSافزار نرم از استفاده
و  شد( تعیین 10)نسخه  1

خطی بین متغیر  ۀآزمون فرض آماری وجود رابط برای

صورت گرفت. رسم  Fوابسته و متغیرهای ثابت آزمون 

 صورت گرفت ward روش به ای )کالستر( کردارخوشه

 ۀبندی شدند. در مرحلها به این صورت گروهو ژنوتیپ

های حاصل گروه تجزیۀبرای  سویه یکواریانس  ۀتجزی

 پس از آن برایصورت گرفت و  یا خوشه ۀاز تجزی

 عنوان به هر گروهها در میانگین صفات، ژنوتیپ ۀمقایس

واریانس با استفاده از  ۀتکرار در نظر گرفته شد. تجزی

 طرح کامل تصادفی بر پایۀ( 13)نسخه  SAS افزارنرم

 نامتعادل انجام شد.
 

 نتایج
 و بذرها در بررسی مورد یصفات کم آمار توصیفی

 هاهای حاصل از آن دانهال

شده در گیریصفات اندازه ۀاز تجزی آمدهدستبهنتایج 

ها نشان داد که در های حاصل از آن و دانهال بذرها

 ازنظر، تنوع باالیی بررسیبادامی ریز زرند مورد  ةتود

 یوهخشک مکه وزن طوریاین صفات وجود داشت. به

از  یا در گسترهگرم،  310/3)بذر( این توده با میانگین 

گرم مشاهده شد. صفت طول  131/1گرم تا 219/3

ای متر در محدودهمیلی 31/14با میانگین  یوهخشک م

                                                                               
1. Statistical Package for the Social Sciences 

متغیر بود. عرض  03/22متر تا میلی 01/11از 

 31/3 ۀمتر کمینمیلی 19/13میوه با میانگین  خشک

. کمترین داشتمتر میلی 1/12متر و بیشینه میلی

متر و بیشترین میلی 0/3میوه  میزان قطر خشک

فات متر بود. در بررسی صمیلی 71/12میزان آن 

مربوط به مغز مشخص شد که وزن مغز با میانگین 

گرم  002/3گرم تا  923/3از  یا در گسترهگرم  731/3

و  مترمیلی 4/13قرار داشت. بیشترین طول مغز 

متر بود. شاخص عرض میلی33/19کمترین میزان آن 

متر و قطر مغز میلی 0/3تا  03/0ای از مغز در محدوده

 ر قرار گرفت. متمیلی 14/3تا  97/4از 
روز از زمان کاشت، در ارتباط  123پس از گذشت 

های حاصل از رشد با صفات رویشی دانهال

مشاهده شد که صفاتی  شده کشتهای میوه خشک

متر، سانتی 1/14تا  1/0ای از  چون ارتفاع در محدوده

عدد در هر دانهال و قطر در  23تا  0برگ از  شمار

متر متغیر بودند. میلی 01/1تا  13/2طوقه از  ۀناحی

گیری شاخص سرعت رشد از اندازه آمدهدستبه نتایج

متر افزایش ارتفاع دانهال در روز میلی بر پایۀکه 

ها سرعت رشد دانهال ۀنشان داد که دامن شدبررسی 

متر در روز متغیر بود. در برخی میلی 171/3تا  3از

روز( ارتفاع افزایش  123ها در طول مدت رشد )دانهال

صفات رویشی  دیگرچندانی نداشت. در ارتباط با 

ها، مشاهده شد که کمترین شده در دانهالگیریاندازه

 30/23 بررسیمورد  ةدر تود برگ پهنکمیزان طول 

متر بود.  میلی 33/03آن  میزانمتر و بیشترین میلی

 40/27انگین با می برگ پهنکهمچنین صفت عرض 

متغیر  متر یلیم 41/92متر تا میلی 93/11متر از میلی

های در دانهال برگ پهنکبود. نسبت طول به عرض 

متر متغیر بود و میلی 10/9تا  11/1مورد آزمایش از 

 7/73ای ازتغییرات شاخص سبزینگی برگ در گستره

تنوع باال در میزان  ةدهندقرار داشت که نشان 40تا 

گیری گیاهان مورد مطالعه بود. اندازه سبزینگی

بررسی  ( برایفلورسانس کلروفیلتابندگی سبزینه )

های در دانهال (فتوسنتزینورساختی )وضعیت 

بین تابندگی سبزینه نشان داد که میزان  یافته توسعه

   (.1متغیر بود )جدول  41/3و  371/3
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 هاحاصل از آن هایزرند و دانهال یزر یدر بذور پسته رقم بادام یمورد بررس یصفات کم یانگینو م ییراتدامنه تغ  .1 جدول

Table 1. Range and average of studied of quantitative traits in the seeds and seedlings of pistachio cv.  

‘Badami-Riz-e-Zarand’ 
Average Maximum Minimum Unit Code Coefficient of Variation Traits Row 

0.856 1.181 0.213 gSS2.31 Nut weight 1 
17.95 22.69 15.65 mmSS0.83 Nut length 2 

10.53 12.5 8.85 mmISS8.88 Nut width 3 

11.02 12.45 8.6 mmSS0.92 Nut diameter 4 
0.491 0.622 0.328 gSW1.74 Kernel weight 5 

15.94 18.7 13.88 mm SW0.74 Kernel length 6 

8.38 9.6 6.68 mm ISW0.91 Kernel width 7 
1.96 9.57 7.34 mm SW0.74 Kernel diameter 8 

12.45 17.5 6.5 mcH2.51 Stem length 9 

12.07 28 6 numberLS3.09 Leaf number 10 
4.07 0.61 2.59 mm SD2.22 Crown diameter 11 

2.25 2.98 1.5 mm SD1.92 Middle of stem diameter 12 

1.91 2.79 1.38 mmSD17.21 End of stem diameter 13 
0.015 0.00 0.141PG16.92 Growth rate 14 

10.11 69.88 28.08 mmSS1.96 Length of leaf 15 

24.76 32.71 15.39 mm SS1.99 Leaf width 16 
12.79 23.16 5.51 cmSP3.41 Petiole length 17 

2.08 3.16 1.11 SS/SS Ratio25.29 Leaf length / width ratio18 

65.61 76 48.4 -- 0.59 SPAD 19 
0.774 0.845 0.71 - Fv/Fm 0.39 Chlorophyll fluorescence20 

 

 گیری شدهضریب همبستگی بین صفات کمی اندازه

های بذر و داری ویژگی و سطح معنی همبستگیضریب 

آورده شده  2های حاصل از کشت بذرها در جدول دانهال

است. نتایج نشان داد که در تودة بذری مورد آزمایش 

( و قطر r+=10/3)ویژگی وزن مغز با طول خشک میوه 

 1دار در سطح ( همبستگی معنیr+ =07/3خشک میوه )

قطر انتهایی  ،درصد نشان داد. در ارتباط با صفات دانهال

( همبستگی مثبت و r+=73/3) برگدمساقه با طول 

(. در ارتباط با ارتفاع دانهال P=31/3دار داشت ) یمعن

 (r=3/+11داری با قطر طوقه )همبستگی مثبت و معنی

مشاهده شد. همچنین قطر طوقه با قطر وسط ساقۀ 

( در r+=71/3( و قطر انتهای ساقه )r+=04/3دانهال )

داری  یمعندرصد همبستگی مثبت و  1سطح احتمال 

 مشاهده شد.

 

 یوهخشک مرگرسیونی میان برخی صفات کمی  ۀرابط

هاهای حاصل از آنو دانهال)بذر( 

صفات انجام بین  ۀبررسی رابط برای رگرسیون ۀتجزی

ابعاد و  عنوان متغیر تابعبهصفت ارتفاع دانهال شد. 

بر  عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند.به مغز

، یوهم خشک ۀوزن اولی صفات شدة یینتع ۀمعادل پایۀ

 ارتباط داشتندقطر و عرض مغز با ارتفاع دانهال 

(**40/2=F value.) 
H = 3.66+ (9.07)(KW)+(0.41)(KWI)+(0.1)(KD)  

H: ارتفاع دانهال 

KW: وزن مغز 

KWI:عرض مغز 

KD: قطر مغز 

  دانهال ۀقطر طوقدیگری که  ۀدر معادل

(**40/2F value = به ) عنوان متغیر تابع در نظر گرفته

در  یوهخشک م ۀولیزن اوشد و با قرار دادن صفت 

زیر قابل  ۀرابط باقطر طوقه  شده، یفتعرمدل ریاضی 

 است. برآورد
CD = 2.89+ (1.39) (SW) 

CD: قطر طوقه دانهال 

SW :میوهوزن خشک 

چندین صفت تابع با  شدهآورده هایهمعادلبنابر دیگر 

یری هستند بدین گ اندازه قابلگیری صفات مستقل اندازه

، با SS(  (**43/2F value = )) ویژگی طول برگترتیب 

( KWI) و عرض مغز (SDوه )یگیری قطر خشک ماندازه

با  ( = SPAD( )**33/2F value) سبزینگیو شاخص 

( KW)و وزن مغز  (SDیوه )خشک مگیری قطر اندازه

برگ با توجه به طول دم ینمحاسبه است. افزون برا  قابل

(PL )سرعت رشد طولی دانهال توانمی (GR) 

(**17/4F value = ) بینی را در مراحل بعدی رشد پیش

 کرد.
SS = 17.96+ (2.05)SD + (11.1) KWI 
SPAD = 92.56 + (0.03) SD +(16.81) KW 

RG = -0.008+ (0.002) PL 
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 ایخوشهۀ تجزی
 برای گیری،صفات مورد اندازه پایۀای برتجزیۀ خوشه

 مورد گیاه 04 ،23 مقیاس فاصلۀ در هاژنوتیپ بندیگروه

 گروه که طوری به شدند تقسیم مجزا گروه سه به آزمایش

 بودند گیاه 29 و 13 ،21 شامل ترتیببه سوم و دوم اول،

 در بررسی مورد صفات میانگین مقایسۀ نتیجۀ (.1 شکل)

 گیاهانی شامل اول گروه که داد نشان گروه سه این بین

به  دیگر گروه دو به نسبت تریپهن بذرهای از که بود

 طول داری معنی طوربه همچنین. بودند آمدهوجود 

 اول گروه گیاهان در ساقه وسط و انتها در قطر وبرگ دم

 . بود دیگر گروه دو از بیش
 

 عرض مغز، قطر بذر، وزن مانند صفات برخیازنظر  اگرچه

 رشدی روند و برگ شمار تابندگی سبزینه ، ،برگ پهنک

 اما نشد مشاهده گروه سه بین در داریمعنی تفاوت

 قرار سوم گروه در که هاییژنوتیپ که شد مشخص

 طول،) میوهخشک  ابعاد دارای داری معنی طوربه گرفتند

 و ترکوچک( عرض و طول) مغز ابعاد و( قطر عرض،

 و سبزینگی شاخص ،برگ پهنک عرض به طول نسبت

. بودند دیگر گروه دو به نسبت کمتری طوقۀ قطر

 دانهال ارتفاع وبرگ  پهنک طول مغز، وزن همچنین

 برتری سوم گروه به نسبت اول گروه در داریمعنیطور  به

 (.9 جدول) داشت

 ها در رقم بادامی ریز زرنداز آنهای حاصل میوه و دانهالضرایب همبستگی بین صفات کمی خشک .2 جدول
Table 2. Correlation coefficients of measured traits in nut and seedlings of pistachio cv. ‘Badami-Riz-e-Zarand” 

RG DCSDDTLSHFV/FMSPRSPLSS/SSSSSSSW ISWSWSWSSISSLsWSTraits

1SS

1*0.318*SS

 1**0.587**0.323ISS

 10.0320.132*0.285SS

1**0.642**0.382**0.564**0.389SW

 1**0/596**0.382**0.302**0.790.202SW

 1*0.305**0.670**0.7370.2120.177**0.376ISW

1**0.462**0.613**0.681**0.39**0.377**0.528**0.366SW

 10.136*0/244-0.0490.174*0.277-0.177-0.1370.090SS

 1**0.6500.1600.1980.0340.1440.2340.09-0.1010.129SS

 1*0.249**0.5910.1610.1970.0110.0950.227-0.084-0.0180.026SS//SL

 1*0.2930.160**0.4830.003-0.0810.0490.0140.0940.133-0.085-0.020PL

 10.136-0.0880.1130.0280.0310.0380.136-*0.2640.1620.080-*0.242-0.075SPRS

 10.1030.085-0.1130.018-0.0290.0590.124-0.025-0.013-0.0000.0000.32--0.078FV/FM

 10.075-0.0940.1380.123**0.466**0.420*0.241*0.2790.119**0.3310.2010.1480.1530.277H

 1-0.0360.1420.0410.0620.0620.252*0.2470.0610.122-0.0960.160-0.037-0.163-0.163--0.195LS

 10.126**0.3210.0020.109**0.406*0.267*0.292**0.3890.0910.198-0.0160.0760.1490.032--0.1220.137SD

 1**0.5810.164*0.309-0.007-0.1260.2050.184*0.295**0.3600.1250.180.0670.0540.2400.0620.0210.144SD

1**0.67**0.450.086**0.5150.0290.1010.2040.106**0.461**0.3730.1620.1940.1100.2400.2240.1960.066*0.301SD

10.185*-0.25-0.0430.0620.003--0.015-0.033**0.315-0.0610.090-0.1200.1270.053-0.109--0.0710.1110.024-0.0030.014PG

 level<0.05 and p <at p  5*, **: Significant 0.01                                           .درصد 1و  1دار در سطح احتمال گر تفاوت معنیترتیب ببان*و ** به
SW / وزن خشک میوه :SL / طول  خشک میوه :SWI / عرض خشک میوه :SD / قطر خشک میوه :KW / وزن مغز :KL / طول مغز :KWI / عرض مغز :KD / قطر مغز :LL / طول پهنک :LW :

: MD: قطر انتهای ساقه / TD: تعداد برگ / LN: ارتفاع دانهال /  Hکلروفیل /  : فلورسانسFV/FMسبزینگی /  : شاخصSPAD: طول دمبرگ / PSپهنک برگ /  عرض به : طولLWL/Lعرض پهنک / 
 .: سرعت رشد طولیRG: قطر طوقه / CDقطر وسط ساقه / 

 
 ایشده براساس تجزیه خوشهمقایسه میانگین صفات کمی مورد بررسی در سه گروه تفکیک .9جدول 

Table 3. Mean comparison of quantitative traits studied in three separated groups based on cluster analysis 
Traits average  Traits 

3 2  1 Groups  
17.21b 18.02a 18.47a 

Nut length 
10.22b 10.32b 10.95a 

Nut width 
10.52b 11.25a 11.37a Nut diameter 
0.47b 0.48ba 0.51a Kernel weight 

15.37b 16.11a 16.25a Kernel length 
8.17b 8.56a 8.72a Kernel width 

47.51b 49.77ba 53.95a Length of leaf 
1.88b 2.15a 2.25a Leaf length to width ratio 

12.11b 12.24b 14.36a Petiole length 
63.59b 66.49a 67.12a SPAD Index 
11.54b 12.75ba 13.28a Height 
1.78b 1.87b 2.11a Stem base diameter 
2.02c 2.28b 2.51a Stem middle diameter 
3.56b 4.23a 4.38a Crown diameter 

 ها می باشد.عدم وجود اختالف بین خوشهحروف مشابه در هر ردیف نشانه       
      Similar letters per each row means there is no difference between the clusters. 



 1931بهار ، 1 ة، شمار74 ةایران، دورباغبانی علوم  127

 
 

 
 های پسته بادامی ریز زرند بر اساس صفات کمی اندازه گیری شده به روش واردبندی دانهالخوشه .1 شکل

Fig 1. Dendrogram of pistachio seedlings cv. ’Badami-Riz-e-Zarand’ based on studied traits. by Ward,s method 

 

 بحث

 یمهم سازگار هایاز عامل یکیوجود تنوع ژنت

است. تنوع  یطیمح یطبا شرا های زندهموجود

 یطتا با شرا کند یبه موجودات زنده کمک م یتیجمع

کنند  رویارویی یطیمح هایپذیریییرو با تغ یطیمح

(Heidari et al., 2009). 

 یراندر ا یمحصوالت باغبان ینتر مهماز  یکی پسته

 سازوکاردرخت و  ینبودن ا یهدوپا یلبه دلاست که 

 یارتنوع بس رو ینازا. دارد ییآزاد تنوع باال یافشانگرده

درون  یرقم و حت یک ،گونه یک یاهانگین در ب یادیز

پژوهش این . در شودیرقم مشاهده م یکاز  یتجمع یک

 هاحاصل از آن هایو دانهال هاصفات بذر گیریدازهان

 یکحاصل از  هایدانهال ینب زیادی تنوع که داد نشان

 هاییارزیابی ازاین یشپ زرند وجود دارد. یزر یبادام ةتود

پسته با استفاده  ساختارظاهریتنوع  بررسی منظوربه

 هاییژگیو ازجمله یمختلف رشد هایاز شاخص

        0    5    10    15    20   25 

Genotypes  

Number    +-----+-----+-----+------+-----+ 
4    ─┐ 

27   ─┤ 

30   ─┤ 

18   ─┤ 

7    ─┤ 

36   ─┤ 

43   ─┤ 

26   ─┤ 

48   ─┼─────────────┐ 

52   ─┤             │ 

57   ─┤             │ First group 
41   ─┤             │ 

65   ─┘             ├─────────────────────────────────┐ 

35   ─┐             │                                 │ 

60   ─┼─┐           │                                 │ 

13   ─┤ │           │                                 │ 

53   ─┤ │           │                                 │ 

58   ─┘ ├───────────┘                                 │ 

24   ─┐ │                                             │ 

47   ─┤ │                                             │ 

45   ─┼─┘                                             │ 

62   ─┤                                               │ 

39   ─┤                                               │ 

49   ─┤                                               │ 

55   ─┘                                               │ 

25   ─┐                                               │ 

44   ─┤                                               │ 

2    ─┤                                               │ 

29   ─┼───┐                                           │ 

33   ─┤   │                                           │ 

61   ─┤   │             Second group                   │ 
15   ─┘   │                                           │ 

37   ─┐   ├─────────────────────────────────┐         │ 

56   ─┤   │                                 │         │ 

22   ─┤   │                                 │         │ 

34   ─┤   │                                 │         │ 

5    ─┼───┘                                 │         │ 

12   ─┤                                     │         │ 

40   ─┤                                     │         │ 

21   ─┤                                     │         │ 

1    ─┤                                     │         │ 

46   ─┤                                     │         │ 

9    ─┤                                     ├─────────┘ 

19   ─┘                                     │ 

38   ─┐                                     │ 

66   ─┤                                     │ 

59   ─┤                                     │ 

16   ─┼───────┐                             │ 

20   ─┤       │                             │ 

6    ─┤       │                             │ 

11   ─┤       │                             │ 

17   ─┤       │                          │ 

42   ─┤       │            Third group        │ 
50   ─┘       ├─────────────────────────────┘ 

10   ─┐       │ 

14   ─┤       │ 

54   ─┼─┐     │ 

28   ─┤ │     │ 

64   ─┤ │     │ 

32   ─┤ ├─────┘ 

51   ─┘ │ 

3    ─┐ │ 

31   ─┤ │ 

63   ─┼─┘ 

23   ─┤ 

67   ─┤  

8    ─┘ 
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 Karimi et) گرفته است ورتو برگ ص یوهمرتبط با م

al., 2009; Kafkas et al., 2002). 

 یگی،دوپا یلپژوهش نشان داد که به دلنتایج این 

 یبادام ةتود هایتنوع در دانهال افشانی،گرده سازوکار

 استاستان کرمان های غالب در باغ ۀیزرند که پا یزر

 هاییهامر موجب شده تا رشد پا ینکه ا بودهباال 

د یجامنجر به ااحتمال بهو  یکنواختنا مورداستفاده

نهال،  یدباغ و تول یریتمد ۀیندر زم هایینارسایی

ممکن  ینو همچن ی شودزنیوندزمان پ یه،تغذ یریتمد

یکنواختی  نبودهای بذری با است که استفاده از پایه

 افزون بر. تناوب باردهی شود ةباال سبب تشدید پدید

 هایبذرها و دانهال یت، جنسبذرهاتنوع موجود در 

را  یبذر ةتود یک در موجود تنوع هاحاصل از آن

تر و یشرا ب شدهیاد هاینارسایی یجهدرنتکرده  یشترب

ساده  یهمبستگ یبضر گیریاندازه .سازدیم تریچیدهپ

نشان داد که  یشآزما یندر ا بررسیصفات مورد  ینب

و  میوه،  از صفات خشک یبرخ ینب یمثبت یهمبستگ

ی بذر ةتود ینادر  .دارد وجود هادانهالبین صفات 

و  ابعاد خشک میوهبا  مغزوزن  یژگیو بررسیمورد 

-یمثبت و معن یهمبستگبا قطر طوقه  ارتفاع دانهال

های مثبت و همبستگی ،بر این افزون .داشت داری

های هرچند به میزان پایین بین ویژگی داری یمعن

چون  یطول برگ با صفات ،با قطر طوقه میوه خشک

بر  افزون. مشاهده شد عرض مغزو  میوه قطر خشک

داری یمثبت و معن یارتفاع دانهال همبستگ ،این

 وزن قطر مغز، ،عرض مغزچون  یبا صفات هرچند پایین

 ندکرد یانب ،Hodgson & Eggers (1938). داشت مغز

دانهال آووکادو  ةبا انداز یمیمستق ۀکه وزن بذر رابط

 آووکادو ترسبک یبذرهاحاصل از کشت آن دارد و 

پژوهش این کنند. در یم یدتول یترکوچک هایدانهال

با  داری یطور معن به یاهانبرگ گ ینگیشاخص سبز

 ینبه ا ینمثبت داشت و ا یوزن مغز همبستگ

 یبادام ةاز تود موردنظرمعناست که هرچه وزن بذر 

 هاییبرگ از آندانهال حاصل  ،بوده ترینزرند سنگ یزر

 ینورساخت یتو وضع یشترب ینگیکه سبز داشته

 یهمبستگ ینا یلدل رسد می به نظردارد.  یبهتر

 یبذرهاحاصل از  های انهالرشد د باقدرتتواند  یم

هرچه بذر  یبه عبارتدر ارتباط باشد  تر ینسنگ

 برای یشتریب ای یرهباشد مواد ذخ تر ینسنگ شده کشت

آن دانهال  درپیو  داشته ینو رشد جن زنی جوانه

 کند یرشد م یشتریب باقدرتبذر  ینحاصل از کشت ا

ه ینبه نورساخت ،رشد بهتر یطاز شرا یکی ازآنجاکهو 

با  بذرهابت به نس تر ینسنگ یبذرها یجهدرنت ،است

که شاخص  کنند یم هایی دانهال یدتول ،وزن کمتر

 یهمبستگ ۀیتجز . نتایجدارند یشتریب ینگیسبز

 یاصالح های در برنامه تواند یم یصفات مورد بررس

 ها یهانتخاب پا کههنگامی. شودپسته استفاده  های یهپا

آن صفت  یپیاثر فنوت ولی باشد نظر مد یصفت خاص

به  یازآن ن ییشناسا یاو  شده ظاهردر زمان خاص 

 توانیم باشدداشته  یقدق یها گیری زمان و اندازه

 یرا مالک انتخاب قرار داد که همبستگ یصفات

 & Alipoor) باشندداشته  موردنظر صفت بادار  یمعن

Gafari, 2011 با توجه به  شده انجام بررسی(. در

 شده،گیری صفات اندازه ینموجود ب های یهمبستگ

صفت ارتفاع و صفات مغز )وزن، عرض و قطر(  ینب

 یبرابطه و ضرا ینشد بنابرا یفتعر یونیرگرس ۀرابط

صفات مغز در  گیری موجود در آن با توجه به اندازه

ارتفاع  توان یزرند م یرقم بادام های میوه  خشک

کرد.  بینی یشها را پ حاصل از کشت آن های دانهال

صفات  دیگر ینب یگرد یرةچندمتغ هایرابطه چنینهم

طول برگ، قطر طوقه،  ازجملهدر دانهال  یمهم

و مغز مشخص  یوهم  با ابعاد خشک ینگیسبز صشاخ

تنوع  یبا بررس ،Henry & Richter (1982).شد

داشتند  یانب Virola surinamensisدرخت  یبذرها

 ینتنوع صفات مرتبط با بذر در درون توده و ب

 یرشد های شاخص روشنی به یشمورد آزما های توده

 ،ندده یرا تحت تأثیر قرار م بذرهاحاصل از  های دانهال

 یگزارش کردند که وزن بذر با صفات براین آنانافزون

مثبت دارد.  یچون ارتفاع دانهال و طول برگ همبستگ

ارتفاع  ینب یاضیر ۀرابط یبا برقرار چنینهم آنان

از کشت دانهال با وزن توانستند ارتفاع دانهال حاصل 

 . بینی کنندبرآورد و پیش یاهگ ینرا در ا بذرها

بر در این پژوهش  بررسیمورد  هاییپژنوت همۀ

سه دسته به  ای صورت گرفته خوشه ۀتجزی یۀپا

 شده مشاهدهیکی ژنت ۀفاصل یشترینب ،شدند بندی گروه

 گویای یجو سوم بود و نتا اولگروه  هاییپژنوت ینبما
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که در گروه سوم قرار گرفتند  هایییپآن بود که ژنوت

)طول، عرض،  میوه ابعاد خشک داری یطور معن به

 نسبت و ترقطر( و ابعاد مغز )طول و عرض( کوچک

و قطر  سبزینگی شاخص ،برگ پهنک عرض به طول

. داشتند یگرنسبت به دو گروه د یتر طوقه کم

به و ارتفاع دانهال  برگ پهنکطول  ،وزن مغز مچنینه

در گروه اول نسبت به گروه سوم  داریعنم یصورت

 هاییپاز ژنوت یتنوع برخ یشیداشت. در آزما یبرتر

و بذر  یاهگ یشیرو هاییژگیآلبالو را با استفاده از و

 جداسازیدر  فاتص ینتر و گزارش دادند که مهم یبررس

صفات مرتبط با ابعاد بذر و ابعاد  بررسیمورد  هاییپژنوت

 . (Shahigharelor et al., 2010) برگ هستند

 

 گیری کلینتیجه
 ةنتایج این آزمایش نشان داد که تنوع باالیی در تود

ها موجود در وجود داشت و ژنوتیپ بررسیبذری مورد 

جای گرفتند که  گانهاجداین توده در سه گروه 

 شده یبررسداری در ارتباط با صفات معنی یها تفاوت

ها مشاهده شد حاصل از آنهای و دانهال بذرهادر 

های های گروه اول نسبت به ژنوتیپکه ژنوتیپطوری به

این صفات برتری دارند و با توجه  بیشترگروه سوم در 

 که صفات رویشی چون ارتفاع، قطر طوقه و غیرهاین به

 

 یجهدرنت آیندمی به شمارهای قدرت رشد از شاخص

عنوان پایه هایی از یک رقم پسته بهتشخیص ژنوتیپ

که قدرت و سرعت رشد بیشتری دارند نقش بسزایی 

براین افزونباردهی یک باغ دارد.  آغازدر زمان پیوند و 

رقم  ۀنتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در پست

رغم یکسان بودن والد مادری در بهبادامی ریز زرند 

بذری، تنوع  ةاز یک تود شده استفاده بذرهای

ممکن  مسئلهباالیی وجود دارد. این  ساختارظاهری

افشان بودن درخت پسته و است به دلیل دگرگرده

باالی نتاج قابل توجیه باشد. از  ناخالصی یجهدرنت

رشد  نداشتناین احتمال وجود دارد که  سویی

ها در این رقم به دلیل جنسیت یکنواخت دانهال

ها باشد که تا پیش از بلوغ زایشی از روی متفاوت آن

نیست. بنابراین انجام  یصتشخ قابلظاهر گیاه 

تشخیص  منظور بهبیشتری در این زمینه  هایبررسی

های مختلف یک رقم عامل اصلی تفاوت رشد ژنوتیپ

. همچنین در این آزمایش مشخص شد است یازموردن

میوه  رگرسیونی بین ابعاد خشک ۀکه با انجام یک رابط

ز کاشت با توجه به توان پیش ا)بذر( و رشد دانهال می

های مرتبط میوه )بذر( بعضی از ویژگی ابعاد خشک

برآورد و رشد را در دانهال حاصل از کشت آن  باقدرت

 .بینی کردپیش
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ABSTRACT 
In order to study morphological variation within seeds and seedlings of a pistachio population of 

‘Badami-Riz-e-Zarand’, 20 quantitative traits were measured in sixty-seven nut and seedlings originated 

from them. Results showed that there was positive and significant correlation between traits of nuts 

(seeds) and kernels, not between seedling height and crown diameter. According to measured parameters 

and cluster analysis, seedlings clustered to three groups. In the first seed group, petiole width and length 

as well as petiole diameter at the bottom and the middle were more than the other two groups. In the first 

group, kernel weight, leaf length and seedling height was significantly more than third group. Similarly, it 

was found that seedlings in the second group had nut length, nut diameter, kernel length and width, the 

ratio of length to width of leaves, SPAD index and stem diameter greater than the third group. Results of 

this experiment showed that despite the fact that all of the nuts had the same female parent; there was 

high morphological diversity within seeds of a pistachio population of cv. Badami-Riz-e-Zarand. Also, 

results revealed, characteristics associated with vigor of seedlings can be estimated before planting by 

defining a regression formula between some of seed traits. 
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