
1 

 

 

 

 

 

 

 ی کشاورزی و منابع طبیعی  دانشکده

 و فضای سبز باغبانیگروه آموزشی 

 

 کارشناسی ارشد ی درجهبرای دریافت  نامه انیپا

 وهیمدرختان اصالح فیزیولوژی و گرایش  باغبانی علوم ی رشتهدر 

 

 عنوان:

 (.Corylus avellana L)بومی فندق  یها پیتارزیابی تنوع ژنتیکی برخی 

 ژیکیلوا استفاده از صفات مورفوب منطقه اهر
 

 

 :راهنما استاد

 قنبری رضایعلدکتر 

 

 

 :مشاور اساتید

 مهدی محب الدینیدکتر 

 بهنام الهامیدکتر 

 

 

 :پژوهشگر

 مرتضی آقاپور

 

 5931 مهر



2 

 

 

 

 مرتضی: نام                 آقاپور: دانشجو یخانوادگ نام

منطقه اهر با استفاده  (.Corylus avellana L)بومی فندق  یها پیتی ارزیابی تنوع ژنتیکی برخ :نامه انیپا عنوان

 وژیکیلوفاز صفات مور

 دکتر علیرضا قنبری :راهنما استاد 

 و دکتر بهنام الهامی دکتر مهدی محب الدینیر: مشاو اساتید 

 باغبانی: رشته                                   کارشناسی ارشد ی:لیتحص مقطع 

 یلیاردب محقق :دانشگاه                                              فیزیولوژی و اصالح درختان میوه :شیگرا

 332 ات:صفح تعداد        31/70/3131 دفاع: خیتار               و منابع طبیعی کشاورزی :دهکدانش 

 :دهکیچ

 و کوریلوس جنس از و دهیلوئیورک خانواده ریز غان از خانواده از .Corylus avellana L علمی نام با فندق

جهت  ،ارسباران منطقه درآن  بررسی تنوع ژنتیکی ،اقتصادی فندق تیاهم لیدل بهباشد.  یم سیفاگال راسته به متعلق

صفت کیفی  43مطالعه با استفاده از  نی. در اباشد یماصالحی الزم  یها برنامهبرتر و استفاده در  یها پیژنوتگزینش 

بر  گرفت. قرار یابیمورد ارز فندقلوی اهر هاز منطق شده نشیگز فندق پیژنوت 22ی کیتنوع ژنت کمی صفت 22و 

آمده برخی از صفات مثل کلروفیل کل، طول شاتون، وزن پوشینه، وزن پوسته سخت و وزن  دست به اساس نتایج

ن داد که بین برخی از صفات عدد میوه دارای ضریب تغییرات باالیی بودند. ضرایب همبستگی ساده نشا 011

ی وجود دارد. تجزیه کالستر دار یمعنو وزن میوه و مغز همبستگی مثبت و منفی  ابعاد ی شده از قبیل برگ،ریگ اندازه

یر متغ 22، ها عاملتجزیه به  .به دو گروه اصلی تقسیم کرد 22تا  3را در فاصله ژنتیکی  ها پیژنوت برش دندروگرام،و 

 میوه درصد واریانس کل را توجیه نمودند. 62/22عامل اصلی کاهش داد که در مجموع  6به مورد ارزیابی را 

دارای شکل  ها پیژنوتفرم گرد، دوکی و پهن تقسیم شد که اکثر  4ی مورد مطالعه در این پژوهش تنها به ها پیژنوت

تا نیمه اول  مرداد ماهز نیمه دوم مورد مطالعه ای ها پیدر ژنوت ها وهیمحدوده زمانی رسیدن م. باشند یممیوه گرد 

حالت پروتاندر  یموردبررسی ها پیژنوتی داشتند. تمامی دار یمعنباهم اختالف  ها پیژنوتو  متغیر بودشهریور 

از میان  ها کاللهزمان ظهور و  ی از اواسط بهمن تا اواخر بهمنافشان گردهی نر و شروع ها گلبودند. باز شدن 

وجود تنوع قابل  گر انیبج حاصل ینتا. متغییر بود قطه قرمز( از اوایل اسفند تا اواسط اسفندی جوانه )مرحله نها فلس

از صفات  یا مجموعهاز به استفاده از ین ها پیژنوتز یو تما ین شناسائیکبود، ل یموردبررسصفات  اکثر توجه در

 دستورمهم اغلب با صفات  ه ورخوردار بودب یشتریت بیاز اهم وزن میوه و ابعاد میوه نین بیدر ا .ردننده داک زیمتما

داشته  یاساس ینقش ها پیژنوتز یدر تما تواند یموزن و ابعاد میوه ن اساس مشخص شد یبر ا .تطابق داشتندالعمل 

 یبرا مهم یابزارها از یکی عنوان به تواند یم یکیمورفولوژ اتیخصوص هک داد نشان قیتحق نیا جینتادر کل  .باشند

 .باشد فندق یها پیژنوت و ها تهیوار یابیزار و ییشناسا

 ، وزن میوهژنوتیپارزیابی ، کمی و کیفی صفات، تنوع مورفولوژیکی، لوفندقجنگل  :ها واژه دیلک
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................. سخت پوسته رنگ یابیارز نحوه -26-1 جدول

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED سخت پوسته یرو ینوارها زانیم یابیارز نحوه -20-1 جدول

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................... مغز یدرون حفره اندازه یابیارز -28-1 جدول

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................... فندق یفیک فاتص -3-4 جدول

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................... نهیپوش صفات پیژنوت درصد -2-4 جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT . فندق یها پیژنوت مختلف صفات یبرا ها عامل به هیتجز جینتا -1-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK ..... فندق یها پیژنوت در کیمورفولوژ صفات نیب یهمبستگ بیضرا -4 –4 جدول

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ..........فندق یها پیژنوت مختلف صفات یبرا راتییتغ بیضر -1-4 جدول

DEFINED. 

 !ERROR .... یا خوشه هیتجز از حاصل فندق یها گروه تعداد یبرا رهیمتغ چند انسیوار هیتجز جینتا -6-4 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 ها شکلفهرست 

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................. اهر یفندقلو جنگل نقشه -3-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................... برگ عرض و طول -2-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................... برگ یپهنا شکل -1-1 شکل

 !ERROR (ج) دمبرگ بودن دار کرک ،(ب) برگ سطح یریگاندازه دستگاه ،(الف) مترلیکلروف دستگاه -4-1 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................. جوانه شکل -1-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................. نهیپوش بودن دار دندانه -6-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................... نهیپوش یها دندانه بودن مضرس -0-1 شکل

 ERROR! BOOKMARK .(ب) مغز ضخامت و عرض طول، ،(الف) وهیم ضخامت و عرض طول، -8-1 شکل

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK(د) وهیم ضخامت ،(ج) وهیم عرض ،(ب) وهیم طول ،(الف) نهیپوش طول -3-1 شکل

NOT DEFINED. 

 !ERROR .................. (د) مغز وزن ،(ج) سخت پوسته وزن ،(ب) وهیم وزن ،(الف) وهیم کل وزن -37-1 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................. وهیم شکل -33-1 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ... رشد عادت صفت در ها پیژنوت یفراوان درصد -3-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ... رشد قدرت صفت در ها پیژنوت یفراوان درصد -2-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. یده پاجوش صفت در ها پیژنوت یفراوان درصد -1-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... برگ رنگ صفت در ها پیژنوت یفراوان درصد -4-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ها شاخه تراکم صفت در ها پیتژنو یفراوان درصد -1-4 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT .. ساله کی یها شاخه ضخامت صفت یها پیژنوت یفراوان درصد -6-4 شکل

DEFINED. 
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................ ها پیژنوت جوانه رنگ و شکل -0-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... برگ یپهنا شکل در ها پیژنوت یفراوان درصد -8-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........ شاتون یفراوان در ها پیژنوت یفراوان درصد -3-4 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .... ماده گل یفراوان در ها پیژنوت یفراوان درصد -37-4 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT ......... وهیم نوک یبرجستگ زانیم در ها پیژنوت یفراوان درصد -33-4 شکل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED . یمادگ هیناح شکل در ها پیژنوت یفراوان درصد -32-4 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT ......... یمادگ هیناح شکل یانحنا در ها پیژنوت یفراوان درصد -31-4 شکل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT . وهیم به نسبت یمادگ هیناح اندازه در ها پیژنوت یفراوان درصد -34-4 شکل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .... وهیم دنیرس زمان صفت در ها پیژنوت درصد -31-4 شکل

 !ERROR .................. یکم صفات اساس بر اهر یفندقلو جنگل فندق یها پیژنوت کالستر هیتجز -36-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 



1 

 

 

 

 





 :فصل اول

 

 پژوهش کلیات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1

کلی  طور ن بهآمده است. در ایرا« جلوز»، «بندق»های  ای است که در کتب سنتی با نام درختچه فندق

 هو ب« فینداک»است. به هندی « فندخ»ولی در ارسباران و اردبیل نام محلی آن  شود میگفته « فندق»

یی، رضا یمیحک و یمرند یلیجل) شود مینامیده  4تریو کابنات 2تری، فیلبرت0تریهازلنات انگلیسی

 کره مین شتریدور در ب انیما از سالا؛ (0422 ،یو قفقاز است )ثابت ریصغ یایاروپا، آس یبوم فندق (.0411

 ،یاباذر و دلقان یافضل ی)شقاق دیرو یو خودرو م یطور وحش به هیو ترک رانیتا ا نیاز ژاپن و چ شمالی

فندق  .(0124وود، وست) گردد برمی الدیسال قبل از م 2111الی  2111شت آن به کخچه یتار (.0411

 تیبوده و قابل باارزش اریبس یست که از نظر اقتصادا یو خشکبار یاز محصوالت باغ یکی عنوان به

دیم در  صورت به راحتی به توان میمحصولی است که . داردرا  گرید باارزشاز درختان  یاریرقابت با بس

باعث جلوگیری از  دار بیشمناطق مرطوب کشت کرد همچنین توسعه کشت این محصول در اراضی 

، برگ، گل، پوست، ساقه، تنه، وهیدرخت فندق اعم از م یها قسمتهمه  از .شود میبروز فرسایش خاک 

 ،یساز شکالتو  ییغذا عیصنا ،یو داروساز ها یماریبدرمان  برای طب در غیره، چوپ وشهیر

از نظر ارزش غذایی مغز  .ندینما یم استفاده غیره مصرف سوخت و ،یدست عیصنا ،یو نقاش یساز رنگ

نظر ترکیبات معدنی  و از رسد می% نیز 62که در برخی از ارقام به % چربی 21و  % پروتئین21 یحاومیوه 

 نهیدآمیاس ستیاست که ب یا وهیمتنها فندق  (.0411 ،ییرضا یمیو حک یمرنداست )و پتاسیم بسیار غنی 

فندق  .شود یممغز  تیباعث تقو ادیو عالوه بر آن، به علت داشتن فسفر ز باشد یمبدن را دارا  یضرور

                                                
1 - Hazelnut tree 
2 - Filbert tree 
3 - Cobnut tree 
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 کی .باشد یمفید م معده و ها روده و برای تقویت بدن در دوره نقاهت تیتقوشار خون، کاهش ف یبرا

 یدهایروغن، اس یداشتن مقدار باال خاطر بهو  باشد یمدرصد لیپید  31-61 یو حاو یاز انرژ یمنبع غن

 0کریوس) باشد یم ییباال یا هیتغذارزش  یدارای و مواد معدن ها دانیاکس یآنت، ها استرول، یچرب ضرور

سالمت و  نیتأم، اسدفولیک و سلنیوم در Eبه علت برخورداری از ویتامین  فندق (.2112 همکاران، و

به موجود در فندق  Eویتامین  (.0421شهرام مقصودی، کنند ) یمسیستم ایمنی بدن نقش مهمی را ایفا 

 یها کالیراد ادر به جذبآزاد است و ق یها کالیرادبه  دروژنیاتم ه دهنده ،یدانیاکس یآنتنقش  خاطر

 نییشرا و تصلب ابتیمثل سرطان، د ییها یماریباز  یریجلوگ در درنتیجهو  باشد یمدر بدن  آزاد

 (.0112و همکاران،  4؛ هوفمن0113 ،2)تامپسون باشد یموثرم

 گیاهشناسی فندق -3-3-3

 از و 6دهیلوئیورکاده ر خانویز ( از2بتوالسه)خانواده غان  از 3علمی کوریلوس آوالنا نام بافندق 

2سیمتعلق به راسته فاگال 1جنس کوریلوس
است.  شده ییشناسا ایدر دنمتعدد  یها گونهو تاکنون  باشد یم 

و  0111، 01؛ فورالو0114، 1زک تیکوب) شناسی وجود دارد از نظر گیاه ییها فندق تفاوت یها گونه نیدر ب

 2x=2n=22لوس یورکجنس  یها کروموزومعداد (. ت0411یی، رضا یمیحک و یمرند یلیجل ،2110منیعی،

 ت داردیاهم ینژاد بهو  یگونه آن از نظر اقتصاد 1ه تنها کگونه است  22شامل این جنس  .باشد یعدد م

 .(0116کاران، و هم 00)تامپسون

 سطح زیرکشت فندق -3-3-2

                                                
1 - Crews 
2 - Thompson 
3 - Hoffman 
4 - Corylus avellana L. 
5 - Betulaceae 
6 - Coryloideae 
7 - Corylus 
8 - Fagales 
9 - Kubitzk 
10 - Furlow 
11 - Thompson 



4 

 

. باشد میدرصد  2/0و  1/4معادل  بیترت به اینسبت به دن رانیفندق در ا دیتول زانیکشت و مریز سطح

 20331ساالنه حدود  دیو با تول پنجم ی رتبههکتار  20122حدود ا کشت فندق ب رینظر سطح ز از رانیا

هزار تن  421فندق حدود  یجهان دیتول زانیم (.0،2102)فائو تم جهان را دارا استفه ی رتبهتن، 

سطحی  یها آبنزدیکی با  ریتحت تأث یا فندق تا اندازه دیعمده تول مراکز)باپوست( برآورده شده است. 

آرام در مجاورت  انوسیو در اورگون اق ترانهیمد یایدر ایتالیدر ا اه،یس یایدر هی. در ترکباشد یموسیع 

 ه،یترک ی. کشورهاشود یکشور جهان کشت م 21از  شیفندق در ب. فندق قرار دارند دیتول یها محل

 باشند یعمده فندق م دکنندگانیاز تول جانیآذربا یجمهورو  رانیا ه،یروس کا،یامر ا،یاسپان ا،یتالیا

کننده فندق  دیکشور عمده تول هیترک (.2110و همکاران،  4؛ ملنباکر2111و همکاران،  2چیسکومی)پ

 01 ایاسپان ودرصد  23 ایتالیا پس از ترکیه،. کند یم دیرا تول ایدرصد فندق دن 61که حدود  باشد یم

به  توان یم ی ایرانکار از مناطق مهم فندق .(0124وود، وست) دنینما یم دیتول ایدرصد محصول دن

و  چیسکومیو قم اشاره نمود )پ نیگرگان، مازندران، قزوآذربایجان شرقی،  ل،یاردب الن،یگ یها استان

است که فندق توانسته است  یحاکم در شمال کشور به نحو یکیاکولوژ طیشرا (.2111همکاران، 

آن  ازقرار دهد.  رپوششیزهای شمال کشور را  از جنگل یعیسطح نسبتاً وس ،یجنگل گونه یکعنوان  به

فندق حوزه  یها توده ،ماسوله یحوال یها هیپا آق اولر ـ مکش درتالش، کوه یبه توده جنگل توان یجمله م

اه و اردوگ النیدر استان گ ناچالیمانند د یا از نقاط جلگه یبرخدر و آستارا، منطقه اشکور رودسر

 21بلوط  -به توده فندق توان یم النیدر گرگان اشاره نمود عالوه بر استان گ یعیدانشکده منابع طب

، شهر نیپراکنده در مشک یها توده ،در استان آذربایجان شرقی بریکلو  های ارسباران در جنگل یهکتار

طرقبه در  یحوال یها رودخانه ریدر مس، لیاردباستان  یلو در فندق یجنگل یها تودهو  رانیگردنه ح

                                                
1 - FAO 
2 - Piskomik, 
3 - Mehlenbacher 
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 ،یثابت؛ 0411 ،ییرضا یمیو حک یمرند ؛0411معظم،  یمی)عظ اشاره کرد زنجان و طارم، شهرستان مشهد

0422). 

 یمیاقل طیشرا -3-3-1

فنـدق در   یهـا  گونـه  اکثر .دارد وهیکاشت درختان م تیدر موفق یمنطقه نقش مهم کی یآب و هوا

 یمرطـوب، منـاطق مناسـب بـرا     طیو شـرا  یسـاحل  یتند. نـواح پراکنده هس یشمال کره میمناطق معتدل ن

کامـل   دنیرسـ  یدارد. بـرا  ازیـ خنک ن یها و تابستان میمال یها . فندق به زمستانباشند یپرورش فندق م

 نسـبتاً بـه مـدت    دیبا ییسرما ازیرفع ن یان فندق برا. درختمناسب است یتابستان خنک و طوالن ها، وهیم

 زا یمـار ینسـبت بـه عوامـل ب   ان . در مناطق مرطـوب درختـ  رندیوسط قرار گمت یدر معرض سرما یطوالن

امـا   کننـد  یرا تحمـل مـ   گـراد  یتندرجـه سـا   -22 یو تنه فندق سرما یشیرو یها جوانه حساس هستند.

دمـای  ساعت  211-0111) شتریفندق به استراحت ب یشیرو یها حساس هستند. جوانه زایشی یها جوانه

فنـدق در   نکـه یدارند. بـا توجـه بـه ا    ازیبارور به استراحت کمتر ن یها اما جوانه( گراد یدرجه سانت 1 ریز

ـ . تولرسـاند  یمـ  بیآسـ  هـا  آنبـه   گـراد  یدرجه سـانت  -01 یسرما ،کند میخود را باز  یها گل تانزمس  دی

کاهش دهد. بـا   یگلده نیزمستان را در ح یاثر سرما ا،یکه در شود یمحدود م یبه مناطق شتریمحصول ب

فنـدق   درختان. باشد یمناطق معتدل گرم م وهیگفت که فندق از درختان م توان یم ذکرشدهبه موارد  توجه

ـ با تابستان خشـک سـاحل اق   گریمناطق د یبا آب و هوا سهیدر مقا نشـان   یبهتـر  یآرام سـازگار  انوسی

 یهـا  خیا با تـار هو یثر دماکحداقل و حدا نیب .درختان فندق به سرما مقاوم هستند گرید یاند. از سو داده

ماده در بهـار   یها باز شدن گل معموالًماده ارتباط وجود دارد. در مناطق سرد  یها ها و گل شاتون یگلده

 ریمـاده بـه تـأخ    یهـا  باز شدن گل ،یکاف یدر صورت عدم وجود سرما ی. در مناطق ساحلردیگ یانجام م

 2111-2211ارقـام زودرس   یبـرا  یگـل تـا مرحلـه گلـده     زیحرارت الزم از زمان تما مجموعه. افتد یم

رطوبـت   ،یبارندگ ،یهنگام گلده در. باشد یروز م -درجه 2111-4111 رگلیدارقام  یروز و برا -درجه



6 

 

سـرد در آنجـا تجمـع     ی. در مناطق پسـت کـه هـوا   شود یموجب کاهش عملکرد م دیشد یو بادها ادیز

 یبا بارنـدگ  ی. مناطقباشند یق مناسب نمکشت فند یخشک دارند برا یکه بادها یدر مناطق زیو ن ابدی یم

پـرورش فنـدق مطلـوب اسـت      یبرا کنواخت،یطور  در فصول مختلف سال به یبارندگ عیمتوسط و توز

 (.0411 ،ییرضا یمیو حک یمرندجلیلی)

 فیزیولوژی گل و میوه -3-3-4

 نیآذ گلبر روی  نر های گل. شوند یمتشکیل  پایه یکجداگانه اما بر روی  طور بهنر و ماده  های گل

. شوند یمظاهر  ساله یک یها شاخه ی بررویجانب صورت بهاواسط تابستان و یا اوایل پاییز  از یا گربه دم

 نیآذ گلیک  بنابراین باشد یمپرچم  2الی  3و هر گل حاوی  بودهعدد گل نر  26-41دارای  نیآذ گلهر 

تمایز . باشند میمجزا مستقر  صورت به نیآذ لگنر بر روی  های گل. شود میدانه گرده تشکیل  ها ونیلیم

انجام  ورماهیشهرماده در اواسط تیر تا اوایل  های گلنر در اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد و  های گل

بین  ها آنکه طول  ییها شاخهبستگی دارد در  ها شاخهماده به قدرت رشد طولی  های گل. تعداد گیرد می

با  شده تشکیل. تعداد میوه باشد میگل ماده بیشتر  دهنده لیتشک یها جوانه است، تعداد متر یسانت 31-42

بنابراین در طی عمل  ابدی یمگل ماده کاهش  یها جوانهافزایش طول شاخه متناسب است و ریزش 

، باید نگهداری نمود. رسیدن نور کافی به باشد می متر یسانت 02بیشتر از  ها آنکه طول  ییها شاخههرس، 

سال پس از کاشت صورت  4-3بسزایی دارد. گلدهی فندق  تأثیربارور  یها جوانهخت در تشکیل تاج در

سال درختان فندق باروری  01-21به مدت و  شود میسال بعد شروع  2-6، اما باردهی معمولی گیرد می

بهار و در  سرد دارند، اواخر زمستان و یا اوایل یها زمستانماده در مناطقی که  های گلاقتصادی دارند. 

مالیم  یها زمستاندر مناطقی که  یافشان گرده .شوند یممالیم در طی زمستان ظاهر  یها زمستانمناطق با 

و  یمرندجلیلی)گیرد میدارند، در اواخر زمستان اما در مناطق سرد اوایل بهار، توسط باد انجام 

  که است شده دریا مشاهده سطح از متر 611 ارتفاع در شده کشت یها فندق در (.0411 ،ییرضا یمیحک
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Abstract: 

Hazelnut (Corylus avellana L.) is from Betulacea family, subfamily of corloiedeae, 

genus of Corylus, order Fagales. Because of the the economic importance of hazelnut, 

genetic diversity in Arasbaran, to select superior genotypes and used in breeding programs 

is required. In this study, using 34 qualitative and 22 quantitative trait genetic diversity of 

28 genotypes were evaluated hazelnut selection of Ahar Fandoglo area. Based on the 

results, some characteristics, such as chlorophyll, Catkin length, weight capsule, hard shell 

weight and the weight of 100 fruits have high coefficients of variation. Simple correlation 

coefficients showed that some The measured traits such as leaf, fruit and nut sizes and 

there is a significant negative and positive correlation. Cluster analysis and cutting 

dendrogram, the genotypes are genetically 4 to 25 be divided into two main groups. Factor 

analysis evaluated 22 variables into reduced the six main factors total was 65/85% of total 

variation. Fruit genotypes in this study only the third globular form, conical and oblate

divide that most genotypes are spherical fruit shape. Range ripening date with the 

genotypes of the second half of August to the first half of September which were 

significantly different varied and genotype together. All genotypes were protandreous 

mode. Male flowers open from mid-January to late February and the beginning of 

pollination and time of appearance the stigma of bud scales (the red dot) from the early 

February to mid-March were varied. The results indicated that there is considerable 

variation in most traits, However Identification and distinction genotypes is the use of a set 

of distinctive traits. In the meantime, fruit and fruit size is more important and the most 

important characteristics matched recipes. The fruit can be specified weight and 

dimensions have a key role in the differentiation of genotypes. In general, the results 

showed that the morphological characteristics can be used as an important tool to identify 

and assess the hazelnut varieties and genotypes. 

 

Keywords: Hazelnut tree, morphological diversity, quantitative traits and quality, evaluate genotyping, fruit 

weight 
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