پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی ،شماره  ،12سال 2931

بررسی تأثير گردهافشانی تكميلی در برخی صفات کمی و کيفی سه رقم پسته تجارتی
در استان قزوین
سعید کاشانیزاده ، 1شکراله حاجی وند 2و مجید گلمحمدی
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چكيده
یکی از اساسیترین مسائل در احداث باغ پسته ،تلقیح و گردهافشانی مناسب میباشد .لذا با
توجه به عدم رعایت نسبت درختان نر به درختان ماده و همچنین به علت عملکرد پایین محصول
پسته در استان قزوین ،گردهافشانی مصنوعی (تکمیلی) در پسته موردبررسی قرار گرفت .در این
آزمایش از دو رقم گردهزای محلی که گردهافشانهای متفاوتی میباشند بر روی سه رقم پسته
اوحدی ،کلهبزی و اکبری استفاده شد .این آزمایش دارای  2فاکتور بود ،یکی از فاکتورها ارقام پسته
(فاکتور اصلی) در  3سطح (کلهبزی ،اوحدی و اکبری) و فاکتور دوم گرده دهنده (فاکتور فرعی) که
شامل گرده دهنده همپوشان رقم اوحدی و اکبری ) (Aو گرده دهنده همپوشان رقم کلهبزی ) (Bو
گرده دهنده آزاد در سه سطح جمعاً  9تیمار در  3تکرار بودند .هر واحد آزمایشی شامل انتخاب 2
خوشه گل در دو جهت شمالی و جنوبی جمعاً  45واحد آزمایشی نیز در قالب طرح اسپلیت پالت
انجام گردید .نهایتاً پس از ثبت صفات (تعداد گل تلقیح شده در خوشه ،ریزش اولیه ،ریزش ثانویه،
تعداد میوه تشکیلشده ،رشد طولی شاخه ،وزنتر ،وزن خشك ،درصد پوکی ،درصد ناخندانی)
عملیات تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به روش دانکن با نرمافزار  SASو  MSTATCانجام شد.
نتایج نشان دادند که گردهافشانی تکمیلی بر تعداد میوه در هر خوشه و کاهش در صد پوکی اثرات
مثبت داشت .بهترین درخت نر گرده زا مربوط به گرده زا محلی ) (GAدر مرحله  %45گلدهی بوده
است .گردهافشانی تکمیلی نهتنها صفات کمی (تعداد گل در خوشه و وزن خشكمغز پسته) را
افزایش داد ،بلکه صفات کیفی مانند درصد ناخندانی و پوکی را به ترتیب در ارقام پسته اکبری،
اوحدی و کلهبزی کاهش داد.
واژههای کلیدی :گردهافشانی تکمیلی ،وزن پسته ،مغز پستهpistacia vera ،
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مقدمه
ایران بهعنوان بزرگترین کشور تولیدکننده و صادرکننده پسته در میان کشورهای مهم تولیدکننده پسته
در جهان ازجمله آمریکا ،ترکیه ،ایتالیا و یونان میباشد .به دلیل طبیعت دگرگردهافشان پسته دستیابی به
عملکرد باال درگرو ایجاد شرایط محیطی کامالً مناسب جهت گردهافشانی و باروری باالی گلهای ماده
است (احمدی افزادی. )1331،
همچنین عدم تقارن کامل گلدهی درختان نر با درختان ماده نیز در این امر مؤثر است .با توجه به
مسائل یادشده برای جبران نقصان یا نارسایی ناشی از کمبود گرده ،استفاده از روشهای گردهافشانی
تکمیلی مناسب به نظر میرسد .روش گردهافشانی دستی یکی از روشهایی است که در بعضی از باغهای
توسط باغداران بکار برده میشود .از دیگر روشها ،روش گردهافشانی الکترواستاتیك میباشد که اخیراً
مطرح و در بعضی از کشورها در باغهای پسته بکار برده شده است .بر اساس نتایج منتشرشده به نظر
میرسد که استفاده از این روش بهعنوان روشی تکمیلی در فصل تلقیح در باغها میتواند تا حد مطلوبی
درصد تلقیح و درنهایت تشکیل میوه را افزایش دهد (احمدی افزادی/)1331،
درختان پسته با توجه به دو پایه بودن (تولید گلهای ماده و نر جدا از هم بر روی درختان مختلف)
دگرگردهافشان هستند ،فقط گلبرگ و شهد گل در گلهای پسته سبب شده است که زنبورها کمترین نقش
را در گردهافشانی ایفا کنند .از سوی دیگر ،ریز و سبك بودن گردهها باعث شده است این گیاه بیشترین
سازگاری را با گردهافشانی توسط باد را داشته باشد .به همین دلیل ،سرعت و جهت وزش باد در راندمان
گردهافشانی میتواند مؤثر باشد .کاشت درختان نر در ردیفهای عمود برجهت وزش باد غالب منطقه می-
تواند تأثیر مثبت داشته باشد .از سوی دیگر ،در صورت وزش باد با سرعت مناسب نیز ،درخت نر باید در
فاصله مناسبی از درخت ماده قرار داشته باشد تا درخت ماده گرده مناسب سالم و زایا به تعداد کافی
دریافت کند (اسماعیل پور.)1319،
در مواردی که گردهافشانی طبیعی به دالیلی دچار نقصان شده یا بهموقع در اختیار درخت ماده قرار
نگرفته است ،میتوان با انجام گردهافشانی تکمیلی یا مصنوعی (از طریق پاشیدن گرده بر روی درختان ماده
چه با دست چه با دستگاه ذره پاش) بخشی از این نارسایی را جبران نمود .روش گردهافشانی
الکترواستاتیکی که در آن ،گردهها توسط دستگاه ویژهای ازنظر الکتریکی باردار میشوند و سپس توسط
دستگاه ذره پاش روی درختان ماده پاشیده میشود ،اخیراً موردتوجه قرارگرفته است (قلی پور.)1335،
انواع مناسب نر در باغات موجود نسبت به جلوگیری یا کاهش بروز این پدیده در باغ اقدام نمود.
(قلی پور.)1335 ،
جوانههای گل روی شاخههای یكساله در اوایل فروردین شروع به متورم شدن میکنند .در طول
نیمه دوم فروردین  155تا  355گل در هر خوشه گل گردهافشانی میشود .از اواسط فروردین تا اوایل
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خرداد پوست استخوانی (درونبر) شکل میگیرد .اما بذر هیچگونه رشدی ندارد .در طول این دوره پوست
استخوانی نرم و آسیبپذیر به حمله حشرات بوده و در اثر بارش باران شکاف برمیدارد .در اواسط خرداد
پوست استخوانی سخت میشود .از اوایل تیرماه مغز شروع به رشد کرده تا اواسط مرداد پوست استخوانی
را پر میکند .در اوایل تا اواسط شهریور میوهها شروع به رسیدن میکنند .سپس پوست استخوانی خندان
میشود .رشد شاخ و برگ همزمان با رشد پوست استخوانی میباشد( .صداقتی و همکاران.)1333 ،
در آزمایشی تأثیر ارقام  P.vera P.atlantica P.terebinthusبر ابعاد و وزن میوه موردبررسی قرار
گرفت .نتایج با توجه به نوع گرده بکار رفته انطباق داشت .میوههای حاصل از گردهافشانی با  P.veraاز
سایر گونههای پسته بهتر بود .عموماً وزن میوه ،عرض و ضخامت آن متأثر گردید .همچنین درصد
پوست دهی میوه نیز دچار تغییر شد (آك  .)1995کرین و ایواکایری ( )1935گزارش کردند که اختالفی
ازلحاظ اندازه میوه و زمان رسیدن آن در رقم کرمانی درصورتیکه با گردههای پنج منبع فوق گردهافشانی
شده باشند وجود ندارد.
ریاضی و راحمی در سال  1994روی تأثیر پنج گرده مختلف بر ویژگیهای مغز و دانه سه رقم پسته
کارکردند .با توجه به نتایج دستاورد آنها مطالعات قبلی در خصوص تأثیرات زنیا و متازنیا به روند نمو مغز
میوه  P.veraکمك میکند .تأثیرات روی وزن مغز و شکوفایی پوست میوه هنگامیکه گرده P.mutica
بهجای گرده  P.atlanticaبهکاربرده شد بیشتر بود .مغز بزرگتر و خندان بودن نتیجه کاربرد گرده P.vera

بود.
کاکا وبیلژن در سال  1933گزارش کردند که کاربرد گرده  p.veraبرای تولید درصد بیشتر مغز
مؤثرتر از کاربرد گرده  p.muticaو P. atlantic.بود در این روش تأثیر گردهافشانی مصنوعی ارقام پسته بر
روی وزن و ابعادی از قبیل ارتفاع ،پهنا و ضخامت دیوارههای پسته رقم  siirtمشهود میباشد.
وایت هوس در سال  1995گزارش کرد که پسته اهلی را میتوان با گردههای گونه دیگر جنس
 pistaciaبارور کرد.
تمامی تیمارهای گردهافشانی الکترواستاتیکی بهطور معنیداری در افزایش محصول مؤثر بودند.
گردهافشانی تکمیلی در اوایل دوره شکوفایی گلها نسبت به تیمارهای دیگر بسیار مؤثر است (واکنین
.)2551
به دلیل مشکل گردهافشانی در بیشتر باغهای پسته در سالهای اولیه احداث باغ و یا در باغهای
قدیمی پژوهشگرها با استفاده از چندین روش گردهافشانی تکمیلی ،سعی و تالش زیادی جهت برطرف
کردن این مشکل کردهاند .در گردهافشانی تکمیلی درختهای پسته ،از مخلوط دانه گرده با یك ماده بیاثر
استفاده میشود (ابوزهرا.)2551 ،

3

بررسی تأثیر گردهافشانی تكمیلی در برخی صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی در استان قزوین

زراعتکار در سال  2513در پژوهشی تأثیر سوسپانسیون دانه گرده غنیشده با عنصر بُر ،بر تشکیل
میوه و کیفیت خشك میوه پسته رقم اوحدی در شرایط گردهافشانی کنترلشده را موردبررسی قرار داد و
گزارش کرد که تیمار بوریك اسید  %5/51به همراه دانه گرده  ،%5/1باالترین درصد تشکیل میوه ،خندانی و
تعداد میوه در خوشه را نسبت به سایر محیطهای سوسپانسیون تولید کرد.
در تحقیقی نیز برای گردهافشانی رقم سیریت ( )Siirtاز این روش استفاده شد .دانه گرده چندین رقم
نر جمعآوری و بعد از گلدهی کامل گلهای ماده روی آنها پاشیده شدند .طبق نتایج تعداد میوه در خوشه
و درصد میوههای پر افزایش و میزان میوههای پوك کاهش یافت.
در آزمایشها انجامشده در پستهکاریهای تجاری کالیفرنیا افزایش راندمان گردهافشانی از این طریق
به افزایش درصد بستن میوه ،خندانی و کاهش چشمگیر درصد پوکی میوه انجامیده است( .احمدی
افزادی)1331،
استفاده از روشهای تکمیلی گردهافشانی از اهمیت خاصی برخوردارند .بهکارگیری چنین
تکنیكهایی است که میتواند توانایی صنعت پسته کشور را درزمینهی رقابت با دیگر کشورها ازنظر
عملکرد باال و کیفیت مطلوب تضمین نماید .بر اساس تحقیقات انجامشده نشان دادهشده است که
بهکارگیری این روش در کنار گردهافشانی طبیعی توانسته است روی صفاتی مانند درصد میوههای
بارورشده ،میزان میوه بستن و درنهایت عملکرد درختان تأثیر مثبت داشته و درصد پوکی نیز به میزان
قابلتوجهی کاهش داشته است .با توجه به مطالب یادشده استفاده از این روش برای گردهافشانی تکمیلی
باغات پسته پیشنهاد میشود (احمدی افزادی.)1331،
گردهافشانی مصنوعی راهحل موقتی برای مواقعی است که گردهافشانی طبیعی کافی نباشد (آکار
 .)2551قابلذکر است که گردهافشانی مصنوعی سه مرحله دارد ( )1جمعآوری گرده ( )2ذخیرهسازی گرده
( )3قرار دادن گرده بر روی کالله (واکنین .)2552 ،اکثراً درختان نر زودتر از درختان ماده گل میدهند و
معموالً گرده خود را زمانی آزاد میکنند که درختان ماده آمادگی ندارند (آك.)1999 ،
گردهافشانی یکی از مهمترین فاکتورها در کشت پسته است که عمدتاً در ارتباط تفاوت زمانی بین
گلدهی درختان نر و ماده است ،بهعالوه گردهافشانی ممکن است درزمانی که درختان نر و ماده به نسبت
مناسب کشت نشده باشند و یا جهت کشت مطلوب نباشد رضایتبخش نباشد .این امر موجب کاهش تولید
و نسبت زیاد میوه پوك میشود (اسفندیاروگلو .)2551 ،جوانهزنی دانه گرده بر روی کالله با عملکرد رابطه
منفی داشت (واکنین )2552 ،و افزایش زیاد در تعداد دانه گرده بر روی کالله ممکن است تا حدودی میزان
موفقیت تولید را در اندام ماده کاهش دهد که در اثر افزایش رقابت در تراکمهای باالی دانه گرده
میباشد (یانگ.)1992 ،
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آکاروآك در سال  2551عقیده داشتهاند که بهوسیله گردهافشانی تکمیلی با دستگاه اتومایزر رسیدگی
کامل در ارقام پسته اتفاق میافتد .این مطالعه بر روی رقم  Siirtدرخت پسته در ایستگاه سیالنپینا در ترکیه
انجام شد.
تاسیاس و والس  1995اظهار داشتهاند که در بعضی کشورها گردهافشانی تکمیلی (مصنوعی) نتایج
مطلوبی به همراه دارد.
آیفروکرو درسال  1995مطالعات خود را در مورد مباحث گردهافشانی تکمیلی در پسته در کشور
ترکیه و در باغات پسته آن بهمنظور پشتیبانی و راهحل موقتی جهت گردهافشانی طبیعی ناکافی انجام دادهاند.
تحقیقات در  25سال گذشته ،اثرات رقم ،منبع گرده با شدت کمتر پایه را روی میزان خندانی اثبات
نموده است اختالفات در میزان خندانی در ارقام پسته خوراکی ثابتشده است ،میزان خندانی اولین
خصوصیت مهم در انتخاب ارقام جدید و همچنین انتخاب رقم کرمان بوده است .انتخاب گرده از درختان
پیترزو آسك درصد زیادتری پسته خندان نسبت به نر آتالنتیکا تولید میکند .مدرکی در خصوص تأثیر
پایههای مختلف بر روی خندانی ،موجود نیست .آزمایشها پایه که در کالیفرنیا انجامشده است نشان داد که
اختالف معنیداری بر روی درصد خندانی بین پایههای  P.vera-P.atlanticaو تالقی این دوپایه وجود
ندارد (صداقتی و همکاران.)1333 ،
تحقیقاتی از اثر گرده بر روی کیفیت میوه مثل درصد خندانی ،پوکی ،وزن مغز و میوه وجود دارد
(ریاضی و رحیمی )1994 ،تأثیر پنج گرده مختلف بر ویژگیهای مغز سه رقم پسته توسط دانشمندان مذکور
انجام گردید ،با توجه به نتایج دستاورد آنها در خصوص تأثیرات زنیا و متازنیا در  p.veraمشخص گردید
که به روند نمو مغز میوه کمك میکند.
تأثیرات روی وزن مغز و تركخوردگی پوست میوه هنگامیکه گرده  p.muticaبهجای گرده
 p.atlanticaبهکاربرده شد بیشتر بود .بزرگ شدن مغز و خندانی آن درنتیجه کاربرد گرده p.veraبوده است.
اسفندیاروگلو در سال  2551تأثیر گرده ارقام مختلف پسته در پروتئین و میزان محتوای روغن در مغز
پسته در ارقام قرمزی ،سیرت ،اوحدی ،بیگلن که در باغات ایاالت سیالن پیتار کشتشده بودند بررسی کرد
و به این نتیجه رسید که گرده رقم و را ارجحیت دارد زیرا آن درصد خندانی ،وزن ،ابعاد دانه و غیره را
افزایش میدهد.
آکار و همکاران در سال  2551در آزمایشی دو رقم قرمزی و اوزن با گردههای ارقامی چون ورا و
آتالنتیکا گردهافشانی کردند در این آزمایش تأثیر ارقام P.vera P.atlantica P.terebinthusبر طول و
عرض و وزن میوه موردبررسی قرار گرفت و نهایتاً وزن میوه ،طول و عرض آن و قطر میوههای حاصل از
گردهافشانی با  p.veraاز سایر گونههای دیگر پسته بهتر بود.
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روش تحقيق
این تحقیق در باغ پسته مکانیزه شرکت آرزوی بهار واقع در شهرستان بوئینزهرا – روستای محمدآباد
واقع در  35کیلومتری استان قزوین در سال زراعی  1391-92بروی درختان  14ساله سه رقم پسته قزوینی،
اوحدی و اکبری که کلیه عملیات زراعی در آن یکسان بود انجام گردید .در این آزمایش از دو رقم گردهای
محلی که گردهافشانهای متفاوتی میباشند بر روی سه رقم اوحدی ،کلهبزی و اکبری استفاده شد .این
آزمایش دارای  2فاکتور بود ،یکی از فاکتورها ارقام پسته (فاکتور اصلی) در  3سطح (کلهبزی ،اوحدی و
اکبری) و فاکتور دوم گرده دهنده (فاکتور فرعی) که شامل گرده دهنده همپوشان رقم اوحدی و اکبری )(A

و گرده دهنده همپوشان رقم کلهبزی ) (Bدر سه سطح جمعاً  9تیمار در  3تکرار هر واحد با انتخاب 2
خوشه گل در دو جهت شمالی و جنوبی جمعاً  45واحد آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پالت انجام
گردید.
باغ محل اجرای تحقیق در ارتفاع  1194متری از سطح دریا و طول جغرافیای  34درجه شرقی و در
عرض جغرافیای  45درجه  3/9دقیقه شمالی قرارگرفته است .در کل باغات استان بوئینزهرا که در قسمت
جنوب شرقی استان قزوین واقعشده است دارای تابستان گرم خشك و در زمستان مالیم مرطوب میباشد
خاك محل آزمایش کالس بافتی شوری چهار و قلیائیت سه میباشد که  pHآن  1-1/4و آن  ECکمتر از
 3555میلی موس بر سانتیمتر بود.
نتایج
بر اساس جدول شماره  1پارامترهای توصیفی دادهها ارائهشده طبق جدول فوق تمامی دادهها نرمال
میباشد.
بر اساس جدول شماره  2تجزیه واریانس کلیه صفات موردبررسی (تعداد گل تلقیح شده در خوشه،
ریزش اولیه ،ریزش ثانویه ،تعداد میوه تشکیلشده ،رشد طولی شاخه ،وزنتر ،وزن خشك ،درصد پوکی و
درصد ناخندانی) برای فاکتور رقم و فاکتور گردهافشان در سطح احتمال  %1معنیدار گردیدند .همچنین اثر
متقابل تیمار رقم و گردهافشان برای صفت تعداد گل در خوشه در سطح احتمال  %1و نیز برای صفت
درصد ناخندانی در سطح احتمال  %4معنیدار شدند و سایر صفات معنیدار نگردیدند.
تعداد گل تلقیح شده در هر خوشه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که صفت تعداد گل تلقیح شده در هر خوشه بین
ارقام در سطح احتمال  %1اختالف معنیداری وجود دارد .بر اساس جدول شماره  3مقایسه میانگین صفت
تعداد گل تلقیح شده در هر خوشه برای رقم اکبری با  33عدد گل باالتر از ارقام اوحدی با  33/5عدد
کلهبزی با  19/4گل در خوشه قرار گرفت.
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جدول  -1پارامترهاي توصيفی تيمارهاي مورد بررسی
تیمار

دامنه

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

تعداد گل تلقیح شده در خوشه

11

11

91

33/91

3/453

12/353

-5/555

-1/539

ریزش اولیه

11

15

21

14/42

2/999

3/193

5/211

-5/455

ریزش ثانویه

35

13

21

29/53

9/439

91/942

5/991

-1/139

تعداد میوه تشکیلشده

33

21

49

53/49

15/192

251/515

-5/939

-1/544

رشد طولی شاخه

14

15

29

21/4

5/299

13/231

-5/115

-5/995

وزنتر

3125

3154

9399

4299/31

919/911

359354/112

5/592

-5/121

وزن خشك

2155

12

2112

1493/42

559/215

194559/513

-2/215

1/314

درصد پوکی

23/2

15/2

33/5

21

9/443

53/513

5/143

-5/994

درصد ناخندانی

11/1

11/3

29

19/9

5/311

23/129

5/139

-5/919

جدول  -2مقادیر ميانگين مربعات تجزیه واریانس صفات موردبررسی
ریزش اولیه ()%

درجه آزادی

(عدد)

شده در خوشه

تعداد گل تلقیح

()%

ریزش ثانویه

(عدد)

تشكیلشده

)(cm
تعداد میوه

شاخه

1153

(گرم)

**/3

رشد طولی

گردهافشان

2

**132/5

**92/5

**2439/5

**1/19

**5415925/1

**939933/5

وزنتر (گرم)

رقم

2

**195/3

**35/5

**43/3

**91/1

**35/4

**9339919/4

**425593

**525/2

**149/1

منبع تغییر

وزن خشك

درصد پوکی

درصد ناخندانی

تکرار

2

1/55

3/9

24/4

2/11

9/33

42535/1

3399/1

1/55

5/22

صفت

**/4
121

**135/3

رقم × گردهافشان

5

**13/3

5/25 ns

ns
1/14

5/33 ns

5/99 ns

5339/3 ns

31999/9 ns

1/44 ns

*3/3

خطا

19

2/19

1

1/13

2/52

5/32

3951/5

11553/3

1/1

5/94

جدول  -3مقایسه ميانگين صفات موردبررسی در ارقام مختلف
رشد

تعداد گل

ریزش

ریزش

تعداد میوه

در خوشه

اولیه

ثانویه

تشكیلشده

(عدد)

()%

()%

(عدد)

کله بزی

19/ 49 c

11/ 35 a

31/39 a

c

اکبری

33 a

13/ 55 c

21c

a

اوحدی

33/ 55 b

14/13 b

29/49 b

b

صفت
رقم

طولی

وزنتر

شاخه

(گرم)

)(cm

وزن
خشك
(گرم)

درصد

درصد

پوکی

ناخندانی

51/33

19/11 c

5925/3 c

1359/2 b

23/22 a

23/4 a

59/ 55

23/55 a

9239/1 a

1323/3 a

15/43 c

14/13 c

52/39

21/21 b

4539 b

1911/5 ab

25/55 b

25/11 b
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جدول  -4مقایسه ميانگين صفات موردبررسی در گردهافشانهاي مختلف
صفت

گرده زا
GA
GB
آزاد

تعداد گل

ریزش

ریزش

تعداد میوه

در خوشه

اولیه

ثانویه

تشكیلشده

(عدد)

()%

()%

(عدد)

11/67 a

13/11 c

21/44 c

54/44 a

b

85/44

b

15/11

b

24/81

73/81

a

18/33

a

42/11

c

b

52

c

24

رشد
طولی

وزنتر

شاخه

(گرم)

وزن
خشك

a
b

22/38

c

16/5

پوکی

ناخندانی

(گرم)

)(cm
25/61

درصد

درصد

5847/1 a

a

b

5558/7

b

c

4413/5

b

1818/7
1631/3
1257/4

a
b
c

18/11
21/14
25/14

b
b
a

17/62
17/13
24/15

همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین اثر تعداد گل در خوشه و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با شاهد دیده میشود که
بیشترین تأثیر مربوطه به تیمار گردهافشان ) 91/91 (Aعدد و کمترین تأثیر مربوطه به تیمار شاهد 13/39
عدد بود.
کرین وایواکایری در سال  1935اظهار داشتند که بهطورکلی استفاده از درختان نر گونه  veraبرای
دستیابی به باالترین میزان تلقیح ،حجم مغز ،وزن  155دانه ،پسته مغز پر ،طول میوه ،شکوفایی آندوکاپ و
عملکرد هکتاری توصیهشده است.
ریزش اولیه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که صفت ریزش اولیه ناشی از عدم تکمیل گل
بین ارقام در سطح احتمال  %1اختالف معنیداری وجود دارد.
بر اساس جدول شماره  3مقایسه میانگین صفت ریزش اولیه برای رقم اکبری با  13/ 55عدد کمترین
ریزش را نسبت به ارقام اوحدی با  14/13عدد و کله بزی با  19/ 49گل داشت.
همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین اثر ریزش اولیه گل در خوشه و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با شاهد دیده میشود که
بیشترین تأثیر مربوطه به تیمار گردهافشان ) 91/91 (Aعدد و کمترین تأثیر مربوطه به تیمار شاهد 13/39
عدد بود.
قلی پور در سال  1335عقیده داشت که علیرغم سهولت گردهافشانی بینگونهای در پسته ،استفاده از
منبع گردهزا بهغیراز گونه  P.veraدرکشت و کارهای تجاری قابل توصیه نیست .مطالعات گسترده نشان
داده است دانه گرده گونههای دیگر اثرات نامطلوبی بر روی رشد و نمو کیسه جنینی ،آندوسپرم و جنین،
وزن و حجم مغز ،خندانی آندوکاپ میوه گذاشته و ریزش گلهای ماده گردهافشانی شده ،پوکی و ریزش
میوه را افزایش میدهد.
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ریزش ثانویه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که صفت ریزش ثانویه ناشی از عدم تکمیل
گل بین ارقام در سطح احتمال  %1اختالف معنیداری وجود دارد.
بر اساس جدول شماره  3مقایسه میانگین صفت ریزش ثانویه برای رقم اکبری با  213عدد کمترین
ریزش را نسبت به ارقام اوحدی با  29/49عدد و کله بزی با  31/ 39گل داشت.
همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین اثر ریزش ثانویه گل در خوشه و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با شاهد دیده میشود که
بیشترین تأثیر مربوطه به تیمار گردهافشان ( 21/55)Aعدد و کمترین تأثیر مربوطه به تیمار آزاد  13/39عدد
بود.
تعداد میوه تشكیلشده

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که صفت تعداد میوه تشکیلشده در هر خوشه
بین ارقام در سطح احتمال  %1اختالف معنیداری وجود دارد.
بر اساس جدول شماره  3مقایسه میانگین صفت تعداد میوه تشکیلشده در هر خوشه برای رقم اکبری
با  59/55عدد میوه باالتر از ارقام اوحدی با  52/39عدد کلهبزی با  51/33عدد میوه در خوشه قرار گرفت.
همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین اثر تعداد میوه در خوشه و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با شاهد دیده میشود که
بیشترین تأثیر مربوطه به تیمار گردهافشان ) 45/55 (Aعدد و کمترین تأثیر مربوطه به تیمار شاهد  25عدد
میوه بود.
روزبان  1331اثر گردهافشانی تکمیلی بروی تعداد میوههای تشکیلشده در پسته را تائید کرد.
آك و کاسکا در سال  2553اظهار داشتند که کاهش رشد مغز و درصد خندانی پسته تجاری تحت
تأثیر گردههای بنه و آتالنتیکا قرارگرفتهاند و همچنین در بررسی گردهای مختلف در ترکیه نیز نشان داد که
تولید و انباشت پروتئین و چربی در مغز پسته متأثر از منبع گرده بوده و اگرچه گرده هر دو گونه
 P.terebinthusو  P.veraباعث تولید و تجمع بیشترین میزان پروتئین در رقم اوحدی شده است ،ولی
درمجموع در بین گونههای مختلف بیشترین میزان چربی و پروتئین با استفاده از گردههای گونه P.vera

حاصلشده است.
کاردوش و همکاران در سال  2559نشان دادند که اثر گردههای محلی بر کولیتوار آشوری بهترین
رشد و تولید میوه را دارا است درحالیکه که کولتیوار باتوری بهترین طول و عرض بذر و کمترین درصد
پوکی مغز را دارا است همچنین کولیتوار خینجوك نیز دارای بهترین پارامتر در بین همه کولیتوارها موجود
در مقایسه با دیگر درختان گردهزا جهت گردهافشانی تکمیلی است.
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رشد طولی شاخه در سال جاری

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2و مقایسه میانگین (جدول  )3نشان داد که رشد طولی
شاخه در سال جاری بین ارقام اکبری ،اوحدی و قزوینی پسته در سطح احتمال  %1اختالف معنیداری
وجود دارد؛ که بیشترین طول رشد شاخه مربوط به رقم اکبری  23/55سانتیمتر و کمترین آن مربوط به رقم
قزوینی  19/11است.
همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین صفت رشد طولی شاخه سال جاری و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با شاهد دیده
میشود که بیشترین تأثیر مربوطه به تیمار گردهافشان ) 24/91 (Aسانتیمتر و کمترین تأثیر مربوطه به تیمار
گردهافشانی آزاد  19/4سانتیمتر بود.
وزنتر میوه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داده صفت وزنتر میوه در هر درخت بین ارقام
اکبری ،اوحدی و قزوینی در سطح احتمال  %1اختالف معنیداری وجود دارد.
بر اساس جدول شماره  3مقایسه میانگین صفت وزنتر میوه در هر درخت برای رقم اکبری با
 9239/1گرم باالتر از ارقام اوحدی با  4539گرم و کله بزی با  5925/3گرم در هر درخت قرار گرفت.
همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین صفت وزنتر میوه در هر درخت و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با گردهافشان آزاد دیده
میشود که بیشترین تأثیر مربوطه به تیمار گرده افشان ) 4351/1 (Aگرم و کمترین تأثیر مربوطه به تیمار
آزاد  5593/4گرم بود.
ریاضی و راحمی در سال  1994گزارش کردند در باغات جدیداالحداث به کشت درختان نر رقم ورا
بهعنوان گردهافشان مصنوعی پیشنهاد میشود؛ زیرا گرده رقم ورا دارای مزیت زیادی در افزایش میزان وزن-
تر بدون پوست دارد.
وزن خشك میوه

در خصوص عملکرد محصول (وزن خشك) با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول )2
نشان داده صفت وزن خشك میوه در هر درخت بین ارقام اکبری ،اوحدی و قزوینی در سطح احتمال %1
اختالف معنیداری وجود دارد.
بر اساس جدول شماره  3مقایسه میانگین صفت وزن خشك میوه در هر درخت برای رقم اکبری با
 1323/3گرم باالتر از ارقام اوحدی با  19113/5گرم و کلهبزی با  1359/3گرم در هر درخت قرارگرفت.
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همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین صفت وزن خشك محصول در هر درخت و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با گردهافشان
آزاد دیده میشود که بیشترین تأثیر مربوطه به تیمار گردهافشان ) 1393/1 (Aگرم و کمترین تأثیر مربوطه به
تیمار آزاد  1241/5گرم بود.
کا-کا و آك در سال  1999گزارش کردند که کاربرد گرده  P.veraبرای تولید درصد بیشتر مغز
مؤثرتر از کاربرد گرده  P.muticaو  P. atlanticمیباشد ،در این روش تأثیر گردهافشانی مصنوعی ارقام
پسته بر روی وزن خشك پسته رقم  siirtمؤثر بوده است.
وایت هوس و همکاران  1995در سال عقیده داشتند که پسته رقم  P.veraمیتواند بارور بشود با
گرده از گونههای دیگر جنس  pistaciaدر این آزمایش وزن و اندازه میوه و مغز بهطورمعمول با گرده رقم
ورا افزایش مییابد.
کاردوش و همکاران در سال  2551اظهار داشتند که تیمارهای گردهافشانی مصنوعی وزن خشك مغز
را در مقایسه با تیمار شاهد بهبود داد که کمترین وزن خشك مغز مربوط به تیمار شاهد را تولید نمود
( 5/313گرم) .درحالیکه باالترین وزن خشك مغز ( 5/592گرم) با مخلوط  5درصد گردهافشانی تکمیلی به
دست آمد که تفاوت معنیداری با دیگر تیمارها نشان نمیدهد بهجز تیمار شاهد.
درصد پوکی

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که صفت درصد پوکی میوه در هر
درخت بین ارقام اکبری ،اوحدی و قزوینی در سطح احتمال  %1اختالف معنیداری وجود دارد.
بر اساس جدول شماره  3مقایسه میانگین صفت درصد پوکی میوه در هر درخت برای رقم اکبری با
 15/43درصد باالتر از ارقام اوحدی با  25/55درصد و کله بزی با  23/22درصد در هر درخت قرار گرفت.
همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین صفت درصد پوکی میوه در هر درخت و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با گردهافشان آزاد
دیده میشود که کمترین درصد پوکی مربوطه به تیمار گردهافشانی ) (Aبا  13/51درصد و بیشترین درصد
پوکی مربوطه به تیمار آزاد با  24/15درصد بود.
در آزمایشها انجامشده در پستهکاریهای تجاری کالیفرنیا ،افزایش راندمان گردهافشانی از طریق
الکترواستاتیکی به افزایش درصد بستن میوه ،خندانی و کاهش درصد پوکی میوه انجامیده است (واکنین و
همکاران .)2552
ریاضی و راحمی  1994گزارش کردند نتایج به وجود آمده در استفاده از گردههای دیگر ارقام پسته
غیر رقم ورا نامطلوب و درصد پوکی را افزایش میدهد.
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علی اکبری در سال  1334گزارش کرده است بارندگی در زمان گردهافشانی پسته به دلیل کاهش
گردهافشانی مؤثر ،به افزایش پوکی ناشی از پارتنوکارپی منجر شده است.
علی اکبری در سال  1334در گزارشی فعالیت آفات مختلف که در برخی مستقیماً از بذر (مغز) یا
آنهایی که بر روی سالمت فیزیولوژیکی یا تغذیهای درخت پسته تأثیر منفی میگذارد یا بروز بیماریهای
مختلف در درخت که به نقصان یا نارساییهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی میانجامد مستقیم یا غیرمستقیم
به افزایش پوکی منجر خواهد شد.
آکار و اك و کزدر در سال  2551گزارش کردند درصد پوکی به ترتیب در گردهافشانی تکمیلی
(مصنوعی)  % 51/19و در گردهافشانی (طبیعی)  %44/32میرسد.
درصد ناخندانی

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که صفت درصد ناخندانی میوه در هر
درخت بین ارقام اکبری ،اوحدی و قزوینی در سطح احتمال  %1اختالف معنیداری وجود دارد.
بر اساس جدول شماره  3مقایسه میانگین صفت درصد ناخندانی میوه در هر درخت برای رقم اکبری با
 14/13درصد باالتر از ارقام اوحدی با  25/11درصد و کلهبزی با  23/4درصد در هر درخت قرارگرفت.
همانطوری که در جدول شماره  5قابلمشاهده است در مقایسه میانگین تیمار گردهافشانی تکمیلی
بین صفت درصد ناخندانی میوه در هر درخت و تیمار گردهافشانی تکمیلی تفاوت معنیداری با گردهافشان
آزاد دیده میشود که کمترین درصد ناخندانی مربوطه به تیمار گردهافشانی ) (Aبا  11/92درصد و بیشترین
درصد ناخندانی مربوطه به تیمار آزاد با  25/54درصد بود.
کرین و اواکایری  1935در سال گزارش کردند تأثیرات روی وزن مغز و شکوفایی پوست میوه
هنگامیکه گرده  p.muticaبهجای گرده  p.atlanticaبهکاربرده شد بیشتر بود .مغز بزرگتر و خندان بودن
نتیجه کاربرد گروه  p.veraبود.
باروری با گرده رقم ورا ارجحیت دارد زیرا آن مغزهای بزرگتر و افزایش خندانی را بین خصوصیات
مطلوب اقتصادی القا میکند (کا-کا و آك.)1999 ،
صداقتی ناصر و همکاران در سال  1333اظهار داشتند تحقیقات در سال  25سال گذشته ،اثرات رقم،
منبع گرده با شدت کمتر پایه را روی میزان خندانی اثبات نموده است اختالفات در میزان خندانی در ارقام
پسته خوراکی ثابتشده است ،میزان خندانی اولین خصوصیت مهم در انتخاب ارقام جدید و همچنین
انتخاب رقم کرمان بوده است .انتخاب گرده از درختان پیترزو آسك درصد زیادتری پسته خندان نسبت به
نر آتالنتیکا تولید میکند .مدرکی در خصوص تأثیر پایههای مختلف بر روی خندانی ،موجود نیست.
آزمایشها پایه که در کالیفرینا انجامشده است نشان داده که اختالف معنیداری در درصد خندانی بین
پایههای  p.atlantica, p.muticaتالقی این دو پایه وجود ندارد.
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بهطورکلی استفاده از درختان نر گونه  veraبرای دستیابی به باالترین میزان تلقیح ،حجم مغز ،وزن
 155دانه ،پسته مغز پر ،طول میوه ،شکوفایی آندوکاپ و عملکرد هکتاری توصیهشده است (کرین و
ایواکایری .)1935
ابوزهرا و همکاران در سال  2551اظهار داشتند که نتایج نشان دادند که گردهافشانی مصنوعی بر تعداد
میوه در هر خوشه اثرات مثبت و منفی داشت .مخلوط  2درصد دانه گرده میتوانست بهعنوان تیمار مؤثر در
گردهافشانی باغ پسته مورداستفاده قرار گیرد .گردهافشانی مصنوعی نهتنها تعداد دانه در خوشه و عملکرد
محصول را افزایش داد ،بلکه اندازه دانه و وزن خشك مغز را در پسته افزایش داد.
آقایان آکار و اك و کزدر در سال  2551عقیده داشتند که به وسیله گردهافشانی تکمیلی با دستگاه
اتومایزر رسیدگی کامل و افزایش عملکرد بر روی ارقام مختلف پسته اتفاق میافتد.
کرو وآیفرر در سال  1994و آیفروکرو در سال  1995مطالعات خود را در مورد مباحث گردهافشانی
تکمیلی پسته در کشور ترکیه و در باغات پسته آن بهمنظور پشتیبانی و راهحل موقتی انجام دادهاند و تأثیرات
آن را در افزایش درصد خندانی و افزایش عملکرد تائید کردند.
جوانه زنی دانه گرده بر روی کالله با عملکرد رابطه منفی داشت (واکنین و همکاران  .)2552افزایش
زیاد در تعداد دانه گرده بر روی کالله ممکن است تا حدودی میزان موفقیت تولید را در اندام ماده کاهش
دهد که در اثر افزایش رقابت در تراکمهای باالی دانه گرده میباشد (یانگ .)1992
کاردوش و همکاران در سال  2559در اردن گزارش کردند که کل عملکرد هر خوشه با گردهافشانی
مصنوعی بهبود یافت ،چونکه همه تیمارهای گردهافشانی مصنوعی منجر به عملکرد باالتر در مقایسه با
شاهد یا گردهافشانی طبیعی بهعالوه تیمار زنبورعسل شد (جدول  .)1باالترین عملکرد ( 123/21گرم) در
تیمار  %5به دست آمد درصورتیکه کمترین آن در تیمار شاهد بود .از این گذشته استفاده از زنبورعسل
بهعالوه گردهافشانی طبیعی کل عملکرد را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد ولی این افزایش هنوز کمتر
از نتایج بهدستآمده از تیمار گردهافشانی مصنوعی است.
کاردوش و همکاران  2559عقیده داشتن که گردهافشانی مصنوعی روش مؤثر در درختان پسته است
که میتواند مورداستفاده قرار گیرد و برای جایگزینی گردهافشانی طبیعی و تأمین عملکرد باال در کیفیت
آجیل باشد .گردهافشانی مصنوعی دارای اثرات مثبت و منفی بر تعداد میوه در هر خوشه دارد و مخلوط دانه
گرده  %2میتوانست بهعنوان تیمار مؤثر در گردهافشانی باغ پسته مورداستفاده قرار گیرد.
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The effect of Artificial Controlled Pollination on Quantitave and Qualitative
Characteristics of Three Pistachio Cultivars in Qazvin Province
S. Kashanizadeh , M. Golmohammadie
Abstract
One of the most basic issues in pistachio orchard, is pollination and suitable
fertilization. inoculation. Therefore, with regard to non-compliance with the ratio of male to
female as well as due to the low yield of pistachio trees in Qazvin province, Artificial
pollination (Supplementary) in pistachio orchards studied. In this experiment, two varieties
of local pollinizer pollen that are different pollinizer on sprayed on three Cultivars of Owhadi
Qazvini, Akbari.The test has two factor , a factor Cultivars (kaleh bozy, Owhadi, Akbari) on
3 levels and the pollen donor (A, B and Free) in three levels, a total of 9 treatments in 3
replications of each unit with a choice of two clusters of flowers in two north and South a
total of 54 split plot experimental unit. Finally, after data entry operations, analysis of
variance and Duncan mean comparison method were performed with SAS software and
MSTATC. The results showed that supplementary pollination had positive effection fruit
number per cluster and reduction of percentage of blank fruits. The best male tree pollen for
pollination pollen local GA at flowering 50%. Pollination not only increased quantitative
(number of flowers per cluster and the dry weight of pistachio kernel), but also reduced
qualitative characteristics such as non-splitting and blankness in pistachio Akbari, Owhadi
and kaleh bozy, respectively.
Keywords: supplementary pollination, pistachio weight, pistachio kernel, pistacia vera
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