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  104  اتصفح تعداد                   27/11/1395 دفاع تاریخ           کشاورزي و منابع طبیعی دانشکده 

   :چکیده

هاي ملی هر کشور از اهمیت خاصی عنوان یکی از ارزشمندترین ثروتشناسایی، حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی به

ــت هاي نیز به دلیل ارزش  Juglance regia Lبـا نام علمی.  (Persian walnut)درخـت گردوي ایرانی   .برخوردار اسـ

ــمار ) خوراکی، چوب، حفاظتی، ژنتیکی و دارویی(چندگانه خود  ــمند ژنتیکی ایران به شـ ــیار ارزشـ یکی از منابع بسـ

 31 روي بر و مورفولوژیکی، فنولوژیکی صــفات از برخی بررســی برتر، هايژنوتیپ انتخاب و مطالعه منظور به .آیدمی

 با فاتص به مربوط روابط بررسی این اردبیل انجام گرفت. دربذري در شـهرستان مشکین شهر، استان   گردوي ژنوتیپ

 داد نشان هابررسی نتیجه. شـدند  انتخاب برتر هايژنوتیپ نهایت در و گرفت قرار بررسـی  مورد ايخوشـه  تجزیه انجام

 بیشــترین گرم 65/12 با  SSژنوتیپ وزن مغز، بیشــترین داراي گرم 03/7 با SS ژنوتیپ مطالعه، مورد جمعیت در که

 ژنوتیپ پروتئین، درصد بیشترین %99/13 با AK1 ژنوتیپ مغز، درصـد  بیشـترین  %72/63 با RM3 ژنوتیپ میوه، وزن

JM1 ژنوتیپ چربی، درصــد بیشــترین %42/63 با SS ژنوتیپ میوه، قطر بیشــترین مترمیلی 03/37 با AB 21/39 با 

 مجموع در و بررسی ISSR نشانگر 11 از استفاده مطالعه با مورد هايژنوتیپ. راداشـتند  میوه طول بیشـترین  مترمیلی

 .بود آلل 9/3 معادل ژنی مکان هر ازاي به شده مشـاهده  هايآلل تعداد میانگین .شـد  شـناسـایی   شـکل  چند آلل 26

ــترین کمترین بود.  ES1و  MZ4هاي ژنوتیپ بین آن کمترین و RM2و  AK4هاي ژنوتیپ بین ژنتیکی فاصــله بیش

 29/3به مقدار  ISSR10با مقدار صفر و بیشترین آن براي آغازگر  ISSR1 آغازگر براي نشـانگر  یکقدرت تفکشـاخص  

 3 به را ها،ژنوتیپ UPGMA روش به و نی تشابه اساس ضریب بر ايخوشه تجزیه از حاصـل  به دسـت آمد. دندروگرام 

  کرد. تقسیم گروه

  ISSRنشانگر مورفولوژیک،  فنولوژیک، بذري، گردوي ،ايتجزیه خوشه: هاواژه کلید
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 7 ........................................................................................................ اتیکل اول فصل

 8 ................................................................................................................. مقدمه 1-1

 11 .......................................................................................... گردو نامگذاري تاریخچه -1-2

 11 ...................................................................................... گردو گیاهشناسی مشخصات -1-3

 12 ....................................................................................... گردو اولیه پراکنش و منشاء -1-4

 13 ...................................................................................... جهان و رانیا در گردو تولید -1-5

 15 ............................................................................. ایران و جهان در گردو عملکرد میزان -1-6

 15 .............................................................................................گردو اقتصادي اهمیت -1-7
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 18 ..................................................................................... گردو پرورش اکولوژي شرایط -1-9

 19 .............................................................................................. گردو مهم هايگونه-1-10

 21 .............................................................................................. یرانیا يگردو ارقام -1-11

 22 ........................................................................... گردو در گلدهی به مربوط خصوصیات -1-12

 25 .................................................................. ماده و نر يهاگل ظهور زمان در یناهمرس -1-12-1

 26 ............................................................................................... گردو در میوه تولید -1-13
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 .Error! Bookmark not defined ................................... صورت به یمولکول ينشانگرها -1-16

 .RFLP ................................................ Error! Bookmark not defined نشانگر -1-16-1

1-16-2-DNA  یتصادف شده ریتکث یشکل چند)RAPD( ............. Error! Bookmark not defined. 

 .SSR( ................................ Error! Bookmark not defined( يتکرار يباز يهایتوال -1-16-3

 .ISSR ................................................. Error! Bookmark not defined نشانگر -1-16-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................... پژوهش نهیشیپ -1-17

 .Error! Bookmark not defined ................................................... پژوهش اهداف -1-18

 .Error! Bookmark not defined .................................................. هاروش و مواد دوم فصل
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 .Error! Bookmark not defined ............................................. منطقه محیطی شرایط -2-2

 .Error! Bookmark not defined ................................ منطقه در درختان عمومی وضعیت -3 -2

 .Error! Bookmark not defined ............................. آماري بررسی و صفات گذاري ارزش -4 -2

 .Error! Bookmark not defined ........................ هاژنوتیپ شناسایی در ارزیابی مورد صفات -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ کیفنولوژ صفات -2-5-1

 .Error! Bookmark not defined .................... برگدهی زمان یا جوانه شدن باز تاریخ -1 -1 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ................................. نر گل اولین شکفتن زمان -2 -1 -2-5

 .Error! Bookmark not defined ......... شوندمی شکوفا نر گلهاي تعداد حداکثر که زمانی -3 -1 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ............................... نر گل آخرین شکفتن زمان -4 -1 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined .............................. ماده گل اولین شکفتن زمان -5 -1 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ...... .شوندمی شکوفا ماده گلهاي تعداد حداکثر که زمانی -6 -1 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ............................. ماده گل آخرین شکفتن زمان -7 -1 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... برگ صفات -2 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. برگ طول -1 -2 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ............................................... برگ عرض -2 -2 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. برگچه شکل -3 -2 -5 -2

 .Error! Bookmark not defined ............................................. برگچه حاشیه -4 -2 -5 -2
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 .Error! Bookmark not defined ................................................... شاخه صفات -3 -5 -2
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 .Error! Bookmark not defined .............................................. درخت قدرت -5 -3 -5 -2
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 .Error! Bookmark not defined ............ ماده و نر گلهاي بازشدن همزمانی مدت طول -2 -4 -5 -2
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 .Error! Bookmark not defined ............................................. سخت پوسته دوام -5 -6 -2
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 .Error! Bookmark not defined ....................................................... مغز وزن -7 -6 -2
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 .Error! Bookmark not defined ..................................................... مغز طعم -10 -6 -2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. مغز بودن پر -11 -6 -2

 .Error! Bookmark not defined ............................................مغز بودن گوشتآلو -11 -6 -2

 .Error! Bookmark not defined .......................................... مغز شدن جدا نحوه -12 -6 -2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. درخت رشد عادت -7 -2

 .Error! Bookmark not defined ................................................ مغز پروتئین درصد -8 -2

 .Error! Bookmark not defined ................................................... مغز چربی درصد -9 -2

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یمولکول يهایبررس -2-10

 .Error! Bookmark not defined ........ رییتغ یکم با CTABروش به یژنوم DNA استخراج -2-10-1

 .DNA Error! Bookmark not defined استخراج يبرا ازین مور هیپا محلول هیته العمل دستور -2-10-2

 .Error! Bookmark not defined ............................... موالر 5 میسد دیکلر محلول -2-10-2-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................... موالر 10 سود محلول -2-10-2-2

 .Error! Bookmark not defined ........ موالر 5/0دیاس کیاست تترا نیآم يد لنیات محلول -2-10-2-3

 .Error! Bookmark not defined .................... موالر 2 کیدریکلر دیاس سیتر محلول -2-10-2-4

 .Error! Bookmark not defined ....................... یاستخراجDNA  تیکم و تیفیک نییتع -2-10-3

 .TBA)10X(........................ Error! Bookmark not defined الکتروفوز بافر  هیته طرز -2-10-4

 .TBA )1x( ......................... Error! Bookmark not defined الکتروفورز بافر هیته طرز -2-10-5

 .PCR ............................................ Error! Bookmark not defined مخلوط تهیه -2-10-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................. پژوهش جینتا سوم فصل
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 .Error! Bookmark not defined .................................................. انسیوار هیتجز-3-1-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................... صفات نیانگیم سهیمقا -3-1-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................... فنولوژیک صفات ارزیابی -3-2

 .Error! Bookmark not defined .......................... برگدهی زمان یا جوانه شدن باز تاریخ -3-2-1

 .Error! Bookmark not defined ................ )گردهافشانی شروع( نر گل اولین شکفتن تاریخ -3-2-2

 .Error! Bookmark not defined ........... )افشانی گرده اوج( نر گل افشانیگرده بیشترین زمان -3-2-3

 .Error! Bookmark not defined .................................... ماده گل اولین شکفتن زمان -3-2-4

 .Error! Bookmark not defined ...... )گرده دانه پذیرش اوج( ماده گل شکوفایی بیشترین زمان -3-2-5
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 .Error! Bookmark not defined ................................... ماده گل آخرین شکفتن زمان -3-2-6

 !Error ............... )درخت روي بر ماده و نر گل شدن باز همزمان( ماده و نر گل همپوشانی دوره طول -3-2-7

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ........ پهایژنوت نیب در ماده و نر گل) دیکوگامی( ناهمرسی وضعیت بررسی -3-2-8

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ... درختان گلدهی صفات میانگین بین همبستگی جدول تفسیر -3-2-9

 .Error! Bookmark not defined .............. گلدهی زمان در بارندگی و سرما نامطلوب اثرات -3-2-10

 .Error! Bookmark not defined ................................................ یفیک صفات یبررس -3-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................. صفات نیب یهمبستگ -3-4

 Error! Bookmark notمورفوفیزیولوژیک صفات اساس بر مطالعه مورد ارقام ايخوشه تجزیه -3-5

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................................... یمولکول هیتجز -3-6

 .ISSR ............... Error! Bookmark not defined ينشانگرها در یکیژنت یشکل چند نییتع -3-6-1

 .ISSR ......... Error! Bookmark not defined ينشانگرها با مرتبط يارهایمع و هاآلل یفراوان -3-6-2

 .Error! Bookmark not defined ............. مطالعه مورد يهاپیژنوت نیب ژنتیکی فاصله برآورد -3-6-3

 .Error! Bookmark not defined .................... مولکولی دادههاي اساس بر ايخوشه تجزیه-3-6-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... :مآخذ و منابع فهرست
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  فهرست جداول

  .....صفحه............................................................................................................................. عنوان

 14 ......................................... میالدي 2013 سال تا 2002 سال از کشور چند در گردو تولید میزان -1-1 جدول

 18 ....................................................................... گردو مغز  گرم 100 در موجود ترکیبات -2-1 جدول

 269 ............................................................. دیکوگامی نظر از گردو ارقام از برخی بنديگروه -3-1 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................. استخراج بافر هیته ازین مورد موارد -1-2جدول

 PCR Error! Bookmark not تیک از استفاده باPCR  هیپا محلول هیته يبرا هاآن مقدار و الزم مواد -2-2 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... استفاده مورد  ISSR يآغازگرها یتوال و نام -3-2 جدول

 Error! Bookmarkلیاردب استان در یبررس مورد گردو پیژنوت 31 يبرا طرفه دو t آزمون از حاصل جینتا -1-3 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark . لیاردب استان در یبررس مورد يگردو يهاپیژنوت انسیوار و اریمع انحراف ن،یانگیم -2-3 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark not ........ لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 یکیمورفولوژ صفات -3-3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...... یانتخاب يهاپیدرژنوت گلدهی صفات میانگین بین همبستگی 4-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............. گردو يهاپیژنوت در شده يریگاندازه صفات سهیمقا -5-3 جدول

 !Error ......... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در شده يریگاندازه یکم صفات یهمبستگ -6-3 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error ........ لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در شده يریگاندازه یفیک صفات یهمبستگ -7-3 جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................... استفاده مورد ISSR يآغازگرها یتوال و نام -8-3 جدول

 !ISSR Error نشانگر 11 با گردو مطالعه مورد يهاپیژنوت به مربوط یشکل چند و شده لیتشک يباندها تعداد-9-3 جدول

Bookmark not defined. 

 .ISSR .. Error! Bookmark not defined ينشانگرها اساس بر شده محاسبه یکیژنت يپارامترها -10-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..... جاکارد تشابه بیضر اساس بر هاپیژنوت نیب یکیژنت فاصله -11-3 جدول
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  فهرست اشکال

  .............صفحهعنوان........................................................................................................................

 14 ................ .  حسب بر تولید میزان با میالدي 2013 سال در جهان در گردو کننده تولید عمده کشورهاي: 1-1 شکل

 15 ............ جهاد وزارت باغبانی امور معاونت منبع( گردو هايگونه تفکیک به کشور در گردو پراکنش مناطق: 2- 1 شکل

 23 ........................................................................................... .ماده گل نمو مراحل:  3-1 شکل

 24 ................................................................................ .شاتونها یا نر گلهاي نمو مراحل: 4- 1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................ یانتخاب يهاپیژنوت نیب در نر گل یگلده تیوضع -1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............. یانتخاب يهاپیژنوت نیب در ماده گل یگلده تیوضع -2-3 شکل

 !Error .............. یانتخاب يهاپیژنوت نیب در ماده و نر گل یناهمرس و یگلده یهمزمان ،یگلده تیوضع -3-3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ....... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در وهیم شکل نیانگیم -4-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در پوست بافت نیانگیم -5-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در پوست رنگ نیانگیم -6-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در پوست شکاف نیانگیم -7-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ...... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در پوست دوام نیانگیم -8-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در مغز بودن پر نیانگیم -9-3 شکل

defined. 
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 Error! Bookmark not .. لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در بودن گوشتالو نیانگیم -10-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ...... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در شدن جدا نیانگیم -11-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ....... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در مغز رنگ نیانگیم -12-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not .......... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در قدرت نیانگیم -13-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ...... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در یدهشاخه نیانگیم -14-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در برگچه شکل نیانگیم -15-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ......لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در برگ رنگ نیانگیم -16-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..... لیاردب استان در یبررس مورد يگردو پیژنوت 31 در شاخه رنگ نیانگیم -17-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. شده يریگاندازه صفات اساس بر گردو يهاپیژنوت يبند گروه -18-3 شکل

 Error! Bookmark not ......... شده يریگاندازه یفیک صفات اساس بر گردو يهاپیژنوت يبندگروه -19-3 شکل

defined. 

 !Error ....... ماتریس وUPGMA روش از استفاده با ISSR هايداده اساس بر گردو هاپیژنوت بنديگروه -20-3 شکل

Bookmark not defined. 

 !ISSR. ... Error مولکولی هايداده اساس بر گردو يهاپیژنوت بعدي دو یاصل مختصات به تجزیه نمایش -21-3 شکل

Bookmark not defined. 
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  مقدمه 1-1

ــان حائز اهمیت بوده و نیز از نظر   ــالمتی براي انسـ ــوالت باغبانی از لحاظ تامین نیاز غذایی و سـ محصـ

طور روزافزون اهمیت محصــوالت باغبانی به ویژه درختان میوه دارند. از این لحاظ بهاقتصــادي اهمیت زیادي 

رود. ایران با توجه به عرض شمار میم پرورش و تولید میوه در دنیا بهگردد. ایران یکی از مراکز مهآشکارتر می

ي عمان، خلیج فارس و هاي زاگرس و البرز و همچنین دریاي خزر، دریاجغرافیایی و همچنین وجود رشته کوه

ــت و کار و پرورش انواع میوه جنگل ــرایط مختلف اقلیمی دارد که از مناطق کمیاب براي کش ــرد ها ش هاي س

  ). 1378، اسکندري، 1381سیري، نیمه گرمسیري و گرمسیري است (مرندي، 

رمان می باشد ها در کشوهاي افزایش صـادرات غیر نفتی پرورش، تولید و صـادرات انواع میوه  یکی از راه

تواند در زمینه ارزآوري کشور نقش مهمی را ایفا ). صـادرات محصـوالت بخش باغبانی می  1378(اسـکندري،  

باشد که از این میزان درصد می 95/18سهم بخش کشاورزي از صادرات غیر نفتی حدود  1393کند. در سال 

خود  از کل صـــادرات غیر نفتی را به %8/7یعنی بخش باغبانی  باشـــدمتعلق به بخش باغبانی می % 38/41

هاي مهم اختصـاص داده است ( سایت وزارت جهاد کشاورزي، بخش صادرات و واردات). ایران از صادر کننده 

ها از ). خشک میوه1378آید (اسکندري، پسـته، خرما، سـیب، مرکبات، کشـمش وگردو در دنیا به شـمار می    

والتی صادراتی بوده و مشکالت پس از برداشت و حمل و نقل جمله گردو، بادام، فندق و پسـته، اصـوال محصـ   

  ). 1379آنها در مقایسه با محصوالت دیگر کمتر است (ایمانی، 
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 ,McGranahan and Leslie)گیرد کار مورد اســتفاده قرار می گردو در اغلب نقاط دنیا جهت کشــت و

عنوان یک درخت دانه خوراکی و نیز به لحـاظ تولید داري داراي ارزش بـاالیی بـه  . و از لحـاظ جنگـل   (1991

این درخت کاربردي چند  .(Vahdati, 2003 & Caglarirmack, 2003)باشد ارزش می جنگلی داراي چوب با

کاري براي استفاده از چوب باارزش آن، در خاطر میوه آن، در جنگلکاري بهکه در میوهطوريمنظوره دارد، به

 ,Ebrahimi et al)گردد عنوان یک گیاه زینتی کشت میها بهرویی و در پاركعنوان یک گیاه داداروسازي به

2009).  

درصد از کل  11گردو با وجود اینکه بومی ایران است، ولی نقش باالیی را در ارز آوري کشور ندارد و تنها 

محدود  شود. یکی از دالیل اصلی صادراتصـورت مغز به کشـورهاي خارجی صـادر می   گردوي تولید شـده به 

گردوي ایران عدم یکنواختی محصــول تولیدي اســت که دالیل آن تکثیر این گیاه به روش جنســی (با بذر) و 

باشد. این موضوع هاي بذري میهاي مختلف تکثیر غیرجنسـی مانند پیوند روي دانهال عدم اسـتفاده از روش 

ر شده است. شاید بتوان گفت سبب بوجود آمدن تنوع وسیعی در خصوصیات محصول و درختان گردو در کشو

به تعداد درختان گردوي موجود درکشور، ژنوتیپ گردو موجود است که هر یک داراي خصوصیات متفاوتی با 

صورت بذري مرسوم بوده هاي قدیم در ایران بهباشـند. کشـت و پرورش گردو از زمان  درختان مجاور خود می

 گردو است . عالوه بر این، دگرگشنی گردو نیز بر تنوع ژنتیکیاست، بنابراین ایران یکی از منابع غنی ژنتیکی 

ــوند که از نظر هاي یافت می. گاهی در بین درختان بذري ژنوتیپ(Rezaei et al,. 2008) آن افزوده اســت ش

طوالنی .  (Arzani, 2003)هاي زنده و غیرزنده برتر هســتندعملکرد و کیفیت محصــول و نیز مقاومت به تنش

ــت، از این رو  بودن دوره  ــاخته اس ــکل س نونهالی و بزرگی اندازه درخت مطالعات ژنتیکی بر روي گردو را مش

هاي مهم در هاي بومی گردوي کشــور یکی از روشهاي برتر از تودهشــناســایی، جمع آوري و ارزیابی ژنوتیپ

آب و هوایی،  هاي برتر گردو بر اســاس صــفاتی چون ســازگارينژادي درختان گردو اســت. گزینش ژنوتیپبه
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ا هزودبازدهی، تولید زیاد و کیفیت باالي مغز و میوه اهمیت دارد. در این روش عالوه بر تنوع، سازگاري ژنوتیپ

 .  (Aslantas, 2006)شودبا محیط نیز حاصل می

ــفات باارزش میهاي کمدر برخی موارد نمونه ــند در میان ژنوتیپنظیر که داراي ص هاي پراکنده در باش

نسبت به حفظ این  1ها شناسایی و با ازدیاد غیر جنسیشود که الزم است این نمونهشور مشاهده میسـطح ک 

بسیار با ارزش است  2نژاديها اقدام کنیم. وجود تنوع ژنتیکی اگرچه از نظر بهها وخصوصیات باارزش آننمونه

ود اقدام به تولید محصول یکنواخت نمهاي برتر وتکثیر آن به روش غیر جنسی ولی باید با شـناسـایی ژنوتیپ  

که تولید محصــول یکنواخت امکان برداشــت عملیات مکانیزه را فراهم نموده و از طرفی باعث بهبود وضــعیت 

 یابند، اینهاي وسیعی در دنیا و ایران پرورش میهاي مختلف گردو در رویشگاهگونه .شودصادرات محصول می

و از نظر اقتصادي بسیار با اهمیت است. کشور ایران قسمتی از رویشگاه  درخت جزء درختان چند منظوره بوده

شناسند. می 3که در بسیاري از منابع، گردو را تحت عنوان گردوي ایرانیطوريشود بهطبیعی گردو را شامل می

 اریخترین درخت گردوي ایرانی در منطقه اورگان شـهر کرد وجود دارد که بر اساس کتیبه مجاور آن ت قدیمی

اند. اما عالوه بر این، درختان کهنســال گردو را درتیجان خوانســار، ســال پیش عنوان کرده 1200کاشــت آنرا 

رسد. همه این شواهد حاکی از سال می 700توان یافت که سـنشـان به   رودبار، الموت قزوین و رابر کرمان می

را دارد و نه تنها از بعد ملی بلکه از  4یوجود قدمت و پراکنش گردو در ایران است که حکم یک توده عظیم ژن

هاي اصـالحی براي تولید ارقام تجارتی اصـالح شده داراي ارزش فراوانی   دید جهانی نیز به منظور انجام برنامه

  ).1385(امیرقاسمی،  است

                                                 
1- Asexual 
2- Breeding 
3-  Persian Walnut 
4- Gene pool 
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  تاریخچه نامگذاري گردو -1-2

یاد این میوه بین ایران و کشورهاي احتماال به خاطر تجارت ز 1علت نامگذاري این میوه به نام گردوي ایرانی

نامگذاري شد. در  2همسایه بوده که بعد از ورود آن به یونان از آنجا به رم برده شده و در آنجا به فندق ژوپیتر

ي ها آن را به نواحی معتدل آمریکاشود اسپانیاییواقع اصطالح ژوگالن از نام رومی آن گرفته شده است. گفته می

ت زیرا اس معنیرود بیند. اصطالح گردوي انگلیسی که به جاي گردوي ایرانی به کار میجنوبی و شیلی برد

میالدي به وسیله اولین مهاجران به انگلیس وارد شد و به همین جهت در  1562گردوي ایرانی در سال 

یز داده مت گردوي سیاه آمریکاییهاي مستعمره نشین آمریکا این گونه را گردوي انگلیسی نامیدند تا از بخش

ت، که در ارتباط بیشتري با خاستگاه این گونه اس "ایرانی"شود. البته بیشتر متخصصین باغبانی از نام گردوي 

  .Beed, 1985)  .(janicاستفاده می کنند

  مشخصات گیاهشناسی گردو -1-3

و  Juglandaceae، تیره Juglandalesاز راسته  Juglans spp، با نام علمی Walnutگردو با نام انگلیسی 

ها گردوي گونه بوده که همگی خوراکی بوده و در بین این گونه 21داراي  juglansاست. جنس  juglansجنساز 

عنوان بهترین گردو شناخته شده است و در سطح از نظر تولید دانه خوراکی به (.Juglans regia L)ایرانی 

هایی داراي مغز الیه الیه و تنه صاف خزاندار، با شاخهود. گردو درختی شوسیعی در نقاط مختلف دنیا کشت می

هاي محدود، بدون پایه، به ندرت با پایه کوتاه دیده هاي گردو با فلساست. جوانه یا پوست فلس فلس شیاردار

هاي متقابل، اي منفرد، بزرگ و معطر، با گوشوارك و برگچهصورت متناوب، شانههاي گردو بهشوند. برگمی

  ودشافشانی میگشن است که توسط باد گردهپایه و کامال دگرگردو گیاهی یک یا با کناره صاف است.اي اره

.(Ghanadha, et al., 2003)هاي آویزان تشکیل صورت شاتونهاي کوچک سال قبل بهنر روي شاخههاي گل

                                                 
1- Persian walnut 
2- Jovis glans  
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هاي پرچم، دو برگ کوچک، و کاسه گل با کنگره هست. گل 8 – 40شوند. هرگل شامل یک برگک همراه با می

اي و یک گریبان با سه کنگره بوده که کنگره چهاراي با یک الی چندین گل، با کاسه گل ماده به صورت خوشه

برگک کوچک است. خامه به دو کالله پر مانند تقسیم شده است. میوه یک شفت  دومرکب از یک برگ و 

خانه غیر کامل، ناشکوفا که نهایتا به دو قسمت  چهارتا  دوجیل داراي دیواره ضخیم، درشت ناشکوفا است. آ

ا هماند. گلزنی در داخل پوسته سخت باقی میلب که در هنگام جوانه چهارتا  دوگردد. دانه داراي تقسیم می

  ).  1385(پهنایی،  شوندها ظاهر میدر گردو قبل و یا بعد از برگ

  گردو اولیه کنشپراو  منشاء -1-4

درجه شرقی  69تا  45درجه شمالی و طول جغرافیایی  39تا  29گردو در ایران در عرض جغرافیایی 

کند که این محدوده از دره گز و مغان در شمال کشور تا اقلید فارس در جنوب و از ارتفاعات خوبی رشد میبه

یرد. منشاء طبیعی گردو، مناطق کوهستانی گجنوب غربی ارومیه تا کوه تفتان در جنوب شرقی را در بر می

هاي کارپات به طرف اي است که از کوهگردو بومی منطقه .هاي شمال ایران استویژه جنگلمرکزي و بهآسیاي

هاي اطراف هیمالیا گسترش از شرق به ترکیه، عراق و ایران تا کوه جنوب، از طریق اروپاي شرقی امتداد یافته و

) به نقل از لسلی و مک گراناهان ذکر نمودند که منشاء 2001. همچنین وحدتی ((Radnia, 1996)دارد 

منشاء اصلی گردو از این  داغ وجود داردکه احتماالًهاي شمال ایران وکپههاي وحشی گردو در جنگلژنوتیپ

) وجود .Juglans regia Lرغم گستره وسیع گردو، اطالعات ژنتیکی کمی در مورد این گونه (مناطق است. علی

راحتی قابل ثبت هستند، ولی چه بهصفات مورفولوژي اگر. سازدهاي ژنتیکی را مشکل میگیريدارد که اندازه

تواند تحت تاثیر تغییرات محیطی، ها قابل اعتماد نیست، زیرا میگیري شده توسط آنتنوع ژنتیکی اندازه

  . )1994et al, Fjellstrom ,.( رفولوژیک قرار گیردهاي ناشناخته بسیاري از صفات موو پایه 1پلیوتروپی

                                                 
Peliotropy -1 
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  جهان و ایراندر  گردو تولید -1-5

هکتار  114370کل سـطح کشت گردوي بارور در کشور    1393طبق آمار وزارت جهاد کشـاورزي در سـال    

فارس هکتار،  7618هکتار، آذربایجان شــرقی  13600هکتار، کرمان  14054هاي همدان با اســتان باشـد، می

هاي هکتار باالترین سـطح زیر کشـت درخت گردوي بارور را دارند. در اغلب استان   6841و کرمانشـاه   7258

تن گردو در  3914هکتار گردوي بارور حدود  2133شود. استان اردبیل با داشتن ایران درخت گردو کشت می

باشد. که نسبت به در هکتار می کیلوگرم 1835کند. متوسـط عملکرد در استان اردبیل حدود  سـال تولید می 

هکتار گردوي بارور وجود  520تر است. در سطح شهرستان مشکین شهرحدود متوسـط عملکرد کشـور پایین  

صــورت باشــند که بهها درختان قدیمی میصــورت تک درخت بوده و همه آندارد که بیشــتر این درختان به

  ).1393(احمدي و همکاران،  اندبذري کاشته شده

شود. تولید گردو در چند کشور تولید کننده این محصول همراه با میزان و در کشورهاي زیادي تولید میگرد

 3458046میالدي  2013اند. در سال نشان داده شده 1-1در جدول 2002-2013هاي تولیدشان در طی سال

یران، آمریکا، ا پنج کشور چین، متعلق به ترتیبباالترین میزان تولید گردو بهتن عملکرد کل دنیا بوده است که 

-1دول شود. بر مبناي جباشد. کشور چین بزرگترین تولید کننده گردو در دنیا محسوب میترکیه و اکراین می

کننده کل گردوي دنیا تولید %49تن گردو که شامل  1700000میالدي چین با تولید  2013در سال  1

تولید کل  %13تن گردو که شامل  453988است. ایران با تولید باشد بزرگترین تولید کننده این محصول می

هاي کشور ترتیبباشد. بعد از ایران بهکننده گردو میباشد، بعد از چین دومین کشور بزرگ تولیدگردوي دنیا می

هاي بعدي تولیدکننده گردو تولید گردوي دنیا در رده سه درصدو اکراین  شش درصد، ترکیه %12آمریکا با 

میالدي میزان تولید در  2013تا  2002نشان داده شده است از سال  1-1رار دارند. همانگونه که در جدول ق

حدود  2002در ایران نسبت به سال  2013ایران همواره سیر صعودي داشته است، میزان تولید گردو در سال 
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افزایش میزان تولید موفق بوده و  دهد که کشور ایران دردو ونیم برابر رشد داشته است، این موضوع نشان می

  ).FAO 2013( سیار قدیمی کشت گردو به دست آوردتواند جایگاه واقعی خود را به عنوان یکی از مناطق بمی

  میالدي 2013تا سال  2002: میزان تولید گردو در چند کشور از سال 1-1جدول 

میزان تولید   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

بر حسب 

)tonnes( 

 چین 343305 393529 436862 499074 475455 629986 828635 979366 1284351 1655508 1700000 1700000

 ایران 178000 150000 168320 215000 265000 350000 433630 463000 433630 389985 450000 453988

 آمریکا 255830 295740 294835 322051 317515 297555 395530 396440 457221 418212 425820 420000

 ترکیه 120000 130000 126000 150000 129614 172572 170897 177298 178142 183240 203212 212140

 اکراین 57049 78952 90700 91000 68750 82320 79170 83890 87400 112600 96900 115800

)FAO, 2013( 

 
 ).FAO, 2013( میالدي با میزان تولید بر حسب  تن 2013کشورهاي عمده تولید کننده گردو در جهان در سال : 1-1شکل 
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هاي گردو (منبع معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزي سال : مناطق پراکنش گردو در کشور به تفکیک گونه2- 1شکل 

 شمسی) 1384

 

  ایرانمیزان عملکرد گردو در جهان و  -6-1

 22دنیا مربوط به کشور اسلوونی با عملکرد  باالترین عملکرد تولید گردو در 2013طبق آمار فائو در سال 

تن در هکتاردر رده بعدي باالترین میزان عملکرد قرار دارد.  21تن در هکتار است و بعد از اسلوونی، رومانی با 

  ).FAO, 2013(  هاي دیگر عملکرد کمتري داردتن در هکتار نسبت به کشور هشتایران با تولید حدود 

  اهمیت اقتصادي گردو -7-1

درجه  50تا  10هاي جغرافیایی برگان است که در عرضگردو یکی از درختان آجیلی مهم گروه پهن

خت عنوان یک درداري داراي ارزش باالیی بوده و نیز بهلحاظ تولید دانه خوراکی از لحاظ جنگلشمالی بوده و به

که در طوري. این درخت، کاربرد چند منظوره دارد، به(Vahdati, 2003) باشدجنگلی داراي چوب باارزشی می

عنوان یک گیاه بهارزش آن، در داروسازي  کاري براي استفاده از چوب باکاري به خاطر میوه آن، در جنگلمیوه

از محصوالت  گردو یکی (Ebrahimi, et al., 2009)گردد عنوان یک گیاه زینتی کشت میها بهدارویی و در پارك
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رود. بر اساس آمار ارائه شده از طرف وزارت جهاد کشاورزي، از شمار میآجیلی و خشکباري مهم ایران نیز به

 اشدبلحاظ سطح بهره برداري، گردو پس از پسته و بادام، سومین سطح زیر کشت را در بین خشکبارها دارا می

  ).1393(احمدي و همکاران، 

  ارزش غذایی گردو -8-1

میوه گردو شامل . ي مغز گردو بسیار مغذي است و بسته به رقم ترکیب آن متفاوت استاهاز نظر تغذی

کنند. مغز گردو منبع خوبی نحوي که از برخی ارقام آن روغن تهیه میپروتئین است به مقادیر زیادي روغن و

-%15میزان (، پروتئین بهCویژه در میوه سبز آن ویتامین و به ها)، ویتامین5/0-80( وغنها، ربراي کربوهیدرات

)، این میوه براي %5/2-4ها است. با توجه به میزان پایین قندگردو () و آمینواسید%3)، ترکیبات معدنی (تا  12%

در اکثر ارقام مغز  .)Mitrovic, et al., 1997باشد و ضرري ندارد (افراد دیابتی (مرض قند) هم قابل مصرف می

 ,Prasad).درصد چربی بسته به رقم و منطقه متغیر است 52-70روغن دارد که این مقدار از  % 60گردو حدود

1994 & Ozkan, 2005& Caglarirmak, 2003 & Savage, 2001 & Beyhan, 1995   ( فواید مغز گردو در

مشخص گردیده است که میزان مصرف  (Savage, 2001).شده است  رژیم غذایی انسان علیه کلسترول باال ثابت

درصد در مردان کاهش  16را تا حدود  1متعادلی از مغز گردو سطح کلسترول خون یا لیپوپروتئین کم تراکم

 ,Simopoulos)هاي قلبی موثر استدهد همچنین ثابت شده است که مغز گردو در جلوگیري از بروز بیماريمی

نظیر اولئیک  2چرب غیراشباع با یک پیوند مضاعف دوگانهها غنی از اسیدهاياغلب خشک میوهمغز . (1999 

شامل لینولئیک اسید و  3اسید است، در حالیکه مغز گردو غنی از دو اسیدچرب غیراشباع با چند پیوند مضاعف

 کلی نوع اسیدهاي به طور. (Zwarts, 1999 & Venkatachalam, 2006 & Dogan, 2005)لینولنیک اسید است 

همچنین  (Savage, 2011).تر از کل روغن مصرف شده میباشد چرب مصرف شده در رژیم غذایی انسان مهم

                                                 
1 -Density Low Lipoprotein 
2- Monounsaturated 
3- Polyunsaturated 
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چرب غیر باشد. نسبت باالتر اسیدهاياي و اقتصادي روغن بسیار مهم میچرب در ارزش تغذیه هاينسبت اسید

گردد، و امکان نگهداري بیشتر آن مییون اکسیداس اشباع با یک پیوند مضاعف سبب دوام بیشتر روغن در مقابل

اي و تر بوده، اما از نظر تغذیهچرب غیراشباع با چند پیوند مضاعف در مقابل اکسیداسیون حساس هاياما اسید

 -لینولنیک اسید (امگا (Dogan, 2005 & Piccirillo, 2006). سالمت انسان از اهمیت بیشتري برخوردار هستند

باشد و همواره باید همراه با مواد غذایی وارد اسیدچرب ضروري است که بدن قادر به سنتز آن نمییک ) سه

در جلوگیري از برخی اختالالت مانند افسردگی،  سه -هاي غذایی داراي امگارژیم. (Piccirillo, 2006)بدن شود 

که این اسیدچرب در جلوگیري از بروز مطالعات نشان داده  . (Bourre, 2005)جنون و بویژه آلزایمر دخالت دارد

نیز در رژیم)  شش-امگا(لینولئیک اسید  .(Simopoulos, 1999)باشد هاي قلبی بسیار حائز اهمیت میبیماري

آگاهی از ترکیبات شیمیایی مغز گردو نه تنها از نظر ارزیابی . (Piccirillo, 2006)هاي غذایی بسیار ضروري است 

 .,Metcalfe, et al)سازد ها اهمیت دارد، بلکه ضرورت مصرف گردو را آشکار میي آناي و تجارکیفیت تغذیه

این مسأله در تشخیص  ت.چرب روغن گردو در ارقام مختلف، متفاوت اس هايهمچنین ترکیب اسید. (1966

ا دارند، رترین کیفیت ترین میزان و باالچرب بیش هايتفاوت محل رشد ارقام و تشخیص محل مناسبی که اسید

مثل فندق، گردو و پسته، نقش مهمی را  هاها، آجیل و مغز خشکباراساس آخرین پژوهشبر .حائز اهمیت است

 هاي آنتی اکسیدانیزیرا منابع سرشاري از پروتئین، مواد معدنی و ویتامین ،کننددر تامین سالمتی بدن ایفا می

ریز مغذي  ترین منابع غنی سلنیوم است. مصرف ایناز مهمها یکی دهد مغز خشکبارهستند. مطالعات نشان می

 باشد.سرطانی می براي تامین سالمت سیستم ایمنی بدن ضروري است. همچنین داراي برخی خواص ضد

میکروگرم سلنیوم در روز،  200اند که یک مکمل غذایی حاوي دریافته دانشمندان دانشگاه ایلینویز در آمریکا

 دهد. همچنین از پیشرفتدرصد کاهش می 50هاي پروستات، ریه و روده را در حدود سرطان میزان ابتال به

 نهتواند با مصرف روزاکند. این میزان میسرطان سینه در زنان و بروز مشکالت پروستات در مردان جلوگیري می

   (Greve, et al., 1992& Zwarts, et al.,1999)عدد گردو تامین شود دوتا  یک
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  گرم  مغز گردو 100: ترکیبات موجود در 2-1جدول 

 گرم میلی -میزان ترکیب میلی گرم -میزان ترکیب گرم -میزان ترکیب

 32/0 تیامین 99 کلسیم 5/3 آب

 13/0 ریبوفالوین 380 فسفر 8/14 پروتئن

 /9 نیاسین 1/3 آهن 64 چربی

 A 30 ویتامین 450 پتاسیم 8/15 قند

 C 2/0 ویتامین 131 منیزیم 9/1 خاکستر
  

  شرایط اکولوژي پرورش گردو -1-9

شــود بنابراین شــرایط اکولوژیکی متنوعی براي این محصــول گردو در مناطق وســیعی کشــت و کار می

هاي خنک تر، نیاز به  کند و در اقیلمتوان متصـور شد. گردو در آب و هواي معتدل خنک تا گرم رشد می می

اي هکشت ارقام زودرس وجود دارد. باید توجه کرد که در کشور کوهستانی ایران که در برخی نقاط آن زمستان

هاي مختلف هاي گردو از ســرماي شــدید زمســتان آســیبها و واریتهبســیار ســرد وجود دارد، برخی از گونه

در استان اردبیل  1392عنوان مثال بر اسـاس مشـاهدات شخصی اینجانب درسرماي شدید سال   به بینند،می

ن بین رفت که باعث ازطوريباعث ایجاد خسـارت سـنگین در درختان گردو در منطقه مشکین شهر گردید، به  

قرار داد.  هاي بعد را نیز تحت تاثیرهاي جوان گردید و عملکرد و تولید محصول سالها و حتی شـاخه شـاتون 

و باعث  دهتواند به پوســت ســبز آن آسیب وارد کرگراد میدرجه سـانتی  38دماهاي خیلی باال یعنی باالتر از 

ها و تواند به گلدرجه سانتی گراد می -1ایجاد کیفیت ضـعیف در مغز میوه شـود. سـرماي دیررس بهاره زیر    

ور به دریافت ن ن نورپسند است که نیاز شدیديگردو یکی از درختا هاي جدید درختان گردوآسیب بزند.شاخه

دلیل کمی فاصله کاشت درختان، وجود درختان بزرگ در اطراف درخت گردو و تواند بهمیدارد. کمی نور که 

ردد. گیا سایر عوامل بوجود بیاید باعث مختل شدن تعادل متابولیسم درخت و رشد و باروري درختان گردو می

تر براي درختان ندگی ســاالنه براي گردو مورد نیاز بوده و آبیاري در مناطق خشــکمیلی متر بار 760حداقل 
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شود. دار شـدن مغز و پوسته چوبی می مفید و ضـروري خواهد بود. هواي مرطوب در زمان برداشـت باعث لکه  

به  زببینند. با توجه به این شرایط، گردو نیادرختان درشـرایط سـطح ایسـتایی باالي آب در خاك، آسیب می   

هاي مرطوب قرار بگیرد متر را دارد. درخت گردو اگر به مدت طوالنی در معرض خاك 3زهکشی خاك تا عمق 

کند. چون سیستم ریشه درخت گردو عمیق هاي قارچی ریشه، در آن افزایش پیدا میحساسیت به پوسیدگی

شود. عیف ماندن درخت میها شده و باعث ضو گسـترده اسـت، بنابراین کم بودن عمق خاك مانع رشد ریشه  

پسندد زیرا این سـانتیمتر باشد. هواي خنک و مرطوب بهاره را نمی  180عمق خاك براي گردو نباید کمتر از 

سـازند. گردو اگر که در معرض بادهاي مستمر قرار  شـرایط درختان را براي سـوختگی باکتریایی مسـتعد می   

کند و در این شرایط حساس به شکستگی شاخه نیز بگیرد بسـیار کند رشـد کرده و محصـول کمی تولید می   

  ).1371هست (طباطبایی و همکاران، 

  هاي مهم گردوگونه-10-1

نه  ،)32، تعداد کروموزوم برابر با Juglans regia L( )x=16(. گردوي انگلیسی یا ایرانیي گونه -1

ره طرف شرق تا منچوري و کاي که بهمنطقههاي کارپانیان و انگلیسی است و نه ایرانی بلکه بومی قفقاز، کوه

باشند. این گونه داراي متر می 27بزرگ با تاجی مدور وارتفاعی حدود  این گونهباشد. درختان قرار دارد می

، پوست سبز آنها نیز جدا باشند و در هنگام رسیدنهاي نسبتا درشتی است که داراي رنگ روشنی میدانه

  آنها از نازك وکاغذي تا خیلی ضخیم و سخت متغیر است.شوند. ضخامت پوست سخت می

یا گردوي ژاپنی، بومی ژاپن بوده و امروزه به  :)J. sieboldiana Maxim(یا  J. ailantifolia يگونه -2

رسد این درختان متر می پنجشود. ارتفاع درختان آن به حدود مقدار محدودي در بسیاري از کشورها کاشته می

هاي آن معموال صاف تا هاي زیادي است. میوهداراي کرك هااي هستند. سطح زیرین برگتردهداراي تاج گس

  چین و چروك دار ونسبتا گرد و داراي پوست سختی است. 
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آمیریکاي شمالی است.  juglansمهمترین گونه  :)J. nigra L( )2x=32( گردوي سیاه شرقی يگونه -3

ک نسبتا کوچ باشند ولی معموالًها اگرچه داراي بهترین طعم میچوب صاف آن ارزش اصلی این گونه است. میوه

 بومی منطقه وسیعی بوده. سازدبوده و داراي پوست ضخیم هستند که شکستن و خارج کردن مغز را مشکل می

داد از منطقه گریت لیکس تا خلیج مکزیک امت تقریباً اس، نبراسکا وکه از اقیانوس آرام تا تگزاس، اوکالهاما، کانز

  دارد. 

، بومی جورجیا، آرکانزاس تا برانسویک جدید است. این گونه  )L. J. cinerrea(1ايگردوي کره يگونه -4

هاي میوهمتر برسند.  30توانند به ارتفاع رشد آن می مقاومترین گردوي آمریکایی به سرما است. درختان کند

   داراي پوست خیلی سخت و خشک بوده که پوست سبزي به آن چسبیده است. آن کشیده و

صورت وحشی در تگزاس و که به ،(J. microcarpa Berlander ) گردوي سیاه تگزاس يگونه -5

ن کوچک، هاي آشود. دانهمتر می 10 متجاوز از شود. ارتفاع این درخت کم و ندرتاًنیومکزیک پرورش داده می

  گرد، داراي پوست خیلی سخت وصاف، که پوست سبز به آن  چسبیده است.

در محدوده وسیعی که از کلرادو تا آریزونا، نیومکزیک و  (J. major Heller) گردوي آریزونا يگونه -6

آل، ایدهمتر است اما تحت شرایط  15زیر  شود. اگر چه ارتفاع آن معموالًمکزیک امتداد دارد، پرورش داده می

گرد، تقریبا صاف و داراي پوست سختی  هاي آن حدوداًمتر یا بیشتر نیز برسد. دانه 25تواند به ارتفاع آن می

  بوده که پوست سبز به آن چسبیده است.

، بومی مناطق ساحلی کالیفرنیاي (J. calilifornica S. Wats) گردوي سیاه کالیفرنیاي جنوبی يگونه -7

در کنار جویبارهاي کوچکی که اکثرا فقط در هنگام بارندگی پر آب هستند،  ختان معموالًجنوبی است. این در

کنند. اکثر درختان نزدیک زمین تولید شاخه می اي بوده ودرختچه شوند. درختان آن معموالًپرورش داده می

                                                 
1- Butternut 
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رسد. متر نیز می 15متر بوده اما تحت شرایط خوب رشد، ارتفاع آنها به   ششتا  پنجوحشی، داراي ارتفاع 

  هاي آن کوچک، صاف و داراي پوست سختی است که پوست سبز به آن چسبیده است.میوه

یا گردوي سیاه کالیفرنیاي شمالی، بومی محدوده کوچکی در بخش مرکزي  J. Hindsii Jeps يگونه -8

هاي رسد دانهمتر می 30ارتفاع آن تا اي بلند بوده کهتنه تان آن داراي تاجی گرد وکالیفرنیاي شمالی است. درخ

- رسول ،janick & Moore 1975(گرد، صاف وداراي پوست سختی دارد که پوست سبز به آن چسبیده است

  ).1370زادگان، 

  ارقام گردوي ایرانی  -11-1

هاي محلی یا با نام منطقه کشت، شناخته در مناطق مختلف با نام ).J.regia Lهاي گردو (در ایران ژنوتیپ

کردستان، شهمیرزاد، تویسریکان، سبزوار، مازندران،  ماکوئی، همدان، فارس، عنوان مثال گردوي،شوند. بهمی

هایی مثل گردوي گالبی، کاغذي، خراسان، بافت، کرمان، آذربایجان، قزوین و طالقان به منطقه کشت و نام

  هاي ظاهري میوه اشاره دارند. ویژگیاي بهکالغی و میوه خوشهگی، سوزنی، اناري، نوكسن

، توان هارتلیاند. به عنوان مثال از ارقام آمریکایی میارقام زیادي از گردو در کشورهاي مختلف معرفی شده

Uc-66- 178و سه رقم جدید  1پاین، سر، میدلند، آمیگو، یورکا، تهاما، وینا، لمپک، پدرو، چیکو، گاستین، پالس

,Uc-68-104  وUc-67-11 دهی جانبی هستند را نام برد. از که داراي دو صفت با ارزش دیربرگدهی و میوه

از  3اشاره نمود. رقم سورنتو 2توان به فرانکوت، مایت، ماربوت، کورن، گراندجین و پاریزینارقام فرانسوي می

هاي مختلفی دارند مثال بعضی از ارقام مثل هارتلی همیشه از چین است. این ارقام ویژگی 4ایتالیا و زینجیانگ

نند. کتري تولید میویژه در هواي گرم مغزهاي تیرههکنند. بعضی دیگر مثال یورکا بمغزهاي روشن تولید می

ه کبزرگ هستند در حالی طور طبیعیلمپک و یورکا به، اندازه میوه هم، بستگی به رقم دارد. ارقامی مثل سر

                                                 
1- Hartly- Payne-  Serr- Midland- Amigo- Eurecka- Tehama- Vina- Lompoc- Pedro- Chico- Gustin- Plus   
2- Franqutte- Mayatte- Marbot- Corne- Grandgien- Parisian  
3- Sorrento 
4-  Xinjiang 
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 اش حدودرقم چیکو میوه کوچکی دارد و همچنین به بالیت خیلی حساس است. رقم زینجیانگ چین هر میوه

، چیکو و 1گرم وزن دارد. ترك خوردن پوسته سبز و شکل ترك بستگی به رقم دارد ارقام آشلی 25 – 6/27

که در یورکا به پوسته سخت چسبیده و ترك الیخورد در حدر زمان رسیدن پوسته سبزشان ترك می هارتلی

ساس هستند و مقاومت که ارقام هارتلی و سر نسبتاً حخورد. رقم چیکو به بالیت حساس هست در حالینمی

  .(Olson & Coates, 1985)بیشتري دارند 

  دهی در گردوخصوصیات مربوط به گل -12-1

صورت جانبی بوده ولی هاي یکساله و بهبر روي شاخه یابی گل نر در گردو در اوایل تابستانزمان تمایز

باشد. زمان تمایزیابی گل ماده در درخت گردو در اوایل بهار و در فصل باز شدن گل نر در بهار سال بعد می

اي هنشیند. البته در ارقام اصالح شده گلباشد و در بهار همان سال نیز به گل میهاي سال جاري مینوك شاخه

باشد. باردهی درختان در این حالت پذیر میهاي سال گذشته نیز امکاندر روي شاخه 2صورت جانبیماده به 

هاي حاصل هاي نرگردو روي شاتونهاي سال جاري و گلهاي ماده گردو در انتهاي شاخهیابد. گلافزایش می

گل نر تشکیل شده که با یک  160تا  100آیند. شاتون نر از ساله بوجود میهاي یکهاي جانبی شاخهاز جوانه

پرچم  40غالف پوشیده شده است. هر گل نر از یک براکته یا برگه، دو براکتول یا برگک، چهار کاسبرگ و 

 1800000تواند تا سازند هر شاتون میها در طول گل آذین قرار گرفته و شاتون را میتشکیل شده است. این گل

  دانه گرده را درخود نگه دارد.

شوند. هاي سال جاري ظاهر میصورت گروهی بر روي شاخهصورت منفرد و گاهی بهماده عموما به هايگل

اي و داراي دو برچه اند. از نظر گرده افشانی هاي ماده بدون گلبرگ، با چهار کاسبرگ تخمدان یک خانهگل

                                                 
1-  Ashly 
2- Lateral 
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 & janick(شوندانی میوسیله باد گرده افشدلیل نداشتن گلبرگ بههاي گردو آنموفیل هستند یعنی بهگل

Moore 1975.(  

  

  

  ).Germain et al, 1999( :  مراحل نمو گل ماده3-1شکل 
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  .Germain et al, 1999)( ها: مراحل نمو گلهاي نر یا شاتون4- 1شکل     



26 

 

  هاي نر و ماده ناهمرسی در زمان ظهور گل -1-12-1

هاي نر وماده یعنی بر روي یک درخت گلجنسی، پایه و یکشناسی گردو درختی است یکاز نظر گیاه

هاي مختلف در روي یک پایه را دیکوگامی هاي نر و ماده در زمانصورت جداگانه قرار دارند. تولید گلهب

شوند. البته حالت بینابینی هم مشاهده شده گویند. از نظر دیکوگامی ارقام گردو به سه دسته تقسیم میمی

  است.

  شوند.هاي ماده باز میها زودتر از گلهاي نر یا شاتوندر این ارقام گل 1ارقام پروتاندروس، -1

 شوند.هاي نر ظاهر میهاي ماده زودتر از گلدراین ارقام گل 2ارقام پروتوجینوس، -2

روز باهم  6شوند و حداقل زمان ظاهر میهاي نر و ماده همدر این ارقام گل 3ارقام هوموگاموس، -3

  .)(Akacand & Sen, 1997همپوشانی دارند

باشد نه مساله ناسازگاري. دیکوگامی از شرایط سن مساله گرده افشانی گردو غالبا مساله دیکوگامی می

پذیرد. پدیده دیکوگامی با سن درخت درخت، شرایط آب و هوایی و خصوصیات جغرافیایی منطقه تاثیر می

هاي ماده ها سریعتر از شکوفههاي گرم، شاتوندوره نماید و در درختان جوان بیشتر است. در طولتغییر می

سازد. شرایط آب و هوایی دهند، این عمل دیکوگامی را در ارقام پروتاندروس کاملتر میعکس العمل نشان می

ید. ارقام آهاي داخلی بوجود میی میل به افزایش پروتوجینی داشته و پروتاندري بیشتر در درهیساحلی یا دریا

باشند ولی ارقام پرتوجینوس نیز وجود دارد مثل خودبارور بوده و اغلب آنها پروتاندروس می  regiگردوي

 )1371 طباطبایی و همکاران،، 1370زادگان، (رسولمیالن،سی میت و چیکو  

 

 

  

                                                 
1- Protanderous 
2- Protogynous 
3- Homogamous 
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  بندي برخی از ارقام گردو از نظر دیکوگامی: گروه3-1جدول 

 پروتاندروس هوموگاموس پروتوجینوس

Bijou (France) Meylannaise (France) Vourey (France) Franqutte (France) 
Drahnovo (Bulgaria) Secrett (Angleterre) Chaberte (France) Meyette (France) 
Proslavski (Bolgaria)  Hartley (USA) Parisienne (France) 

Batchekovo (Bolgaria)  Payne (USA) Corne (France) 
Chico (USA)  Eureka (USA) Marbot (france) 

Amigo (USA)  Pedro (USA) Grandjean (France) 

Rnde de Montignac 
(France) 

 Midland (USA) Grosjean (France) 

Gesenheim149 
(Allemagne) 

 Tehama (USA) Moussine (France) 

  Cheinovo 
(Bulgaria) 

Cadlou (France) 

  Esterhazi II 
(Hongrie) 

Lalande (France) 

   Romaine (France) 

  )1385، (اردکانی منبع

  تولید میوه در گردو -13-1

  دهی گردوعادت میوه -1-13-1

  دهی وجود دارد البته حاالت بینابینی هم ممکن است دیده شود.در گردو سه نوع عادت میوه

1  
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Abstract 

Genetic resources are the most valuable national treasure of a country and it is vital to 
identify, conserve and use them. The Persian walnut (Juglans regia L.) is one of the most 
valuable genetic resource in Iran due to its multi benefits (nutrition, wood, environment 
conservation, genetics and medicine). This research was conducted in Meshkin shahr at 
Ardabil province.In order to study and selecting of the superior genotypes, breeding 
programs, or plantation and production of walnut crop. Phonological and morphological 
attributes of 31 walnut genotypes. Traits relationships were analyzed with cluster method 
and considerable were introduced. The results in the genotypes population showed that the 
SS genotype with the most kernel weight (7/03 g), SS with the most fruits weight (12/65 g), 
RM3 with the most kernel percentage of 63/72 %, AK1 with the most protein percentage 
(13/99 %), JM1 with the most oil percentage (63/42 %), SS with the most fruit diameter of 
37/03 mm, AB with the most fruit length of 39/21 mm, were distinguished. 
Genotypes were evaluated using 11 ISSR markers and a total of 26 polymorphic alleles were 
identified The average of observed alleles was equal to 3.9 in each locus. The highest genetic 
distance was found between genotypes AK4 and RM2, and the lowest was among genotypes 
MZ4 and ES1.the lowest RP value was found ISSR1.marker with a zero value and the 
highest RP value was found ISSR10.marker with a 3.29 value Cluster analysis based on Nei 
similarity coefficient matrix using UPGMA method classified the populations into three 
main groups. 
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