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 در استان (Juglans regia L) گردو ژنوتیپ 12تنوع در خصوصیات میوه 
 مرکزي

 
  4قاسمی ، شیوا3، داراب حسنی* 2، کاظم ارزانی1مصطفی قاسمی

 

  دانشجوي  دوره دکتري علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس -1
   استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس -2

  غبانی موسسه اصالح و تهیه نهال و بذربخش تحقیقات با دانشیار -3
   دانشگاه هرمزگان گروه باغبانی،عضو هیئت علمی -4
  )17/3/89:   تاریخ پذیرش12/8/88: تاریخ دریافت(

 

 چکیده
ري براي  میوه هاي گردو یک منبع غنی از ترکیبات ضرو. یکی از مهمترین محصوالت باغبانی در ایران می باشد.Juglans regia L) (گردو 

 منطقه از استان مرکزي به خاطر باردهی منظم و عملکرد باال انتخاب شدند و در 4در   ژنوتیپ گردو12تعداد   در این بررسی.سالمتی انسان می باشند
 -25/15ب بینترتیبه  مغز  وهاي مورد ارزیابی، وزن میوهدرژنوتیپ . ورد ارزیابی قرار گرفت چندین خصوصیت پومولوژیکی آنها م1386طی سال 

 15/10- 55/14 و0/51 -0/73 و پروتئین نیزبه ترتیب بین  روغنیزانم.  درصد متغیر بود97/45- 51/60  درصد مغز بین گرم و77/3- 1/8 گرم و 46/7
ترین درصد مغز و ، بیش MS15 متعلق به ژنوتیپ ) گرم1/8 و 25/15به ترتیب (  و مغزمیوه بیشترین میانگین وزن نتایج نشان داد. درصد متغیر بود

 میوه .بودMS12 متعلق به ژنوتیپ)  درصد55/14( بیشترین درصد پروتئین  وMS43 متعلق به ژنوتیپ )درصد06/73 و 51/60به ترتیب (روغن
  . مورد استفاده قرار گیرنددر صنایع غذایی می تواند برتر انتخابی ژنوتیپ هاي

  
   فیزیکی، روغن، پروتئین، استان مرکزي گردو، ژنوتیپ، مغز گردو، ویژگی هاي: واژگانکلید

 
   مقدمه-1

   نداشته جایگاهی صادرات  نظر  از   اما کننده بزرگ دنیاست                   هاي گونه از   یکی  (.Juglans regia L)درخت گردو 
  .باشد                   و    خوراکی  میوه     تولید  نظر از مهم درختان میوه ، هم 

  منظور    به     محصول    کیفیت     و   کمیت   افزایش  لذا                  سازمان    آمار   اساس بر   . ]1[ نظر چوب می باشد هم از
  دست یابی به بازارهاي جهانی جز اهداف مهم اصالح درختان                    گردو تولید  میزان  2007   سال  در   کشاورزي خواروبار

       بومی  ژنوتیپ هاي  و ارزیابی  شناسایی .]3[گردو می باشد                    با   ایران   کشور    و   می باشد تن  1694889  نجها در
   اصالحی به شمار  برنامه هاي  در  گام  اولین  گردو درختان                    در  ترکیه   و   آمریکا تن بعد از کشورهاي چین،170000

   توده    ارزیابی  منظور   به     )1993 ( عاطفی . ]4[می رود                    گذشته در  اینکه  به توجه   با  .  ]2[به چهارم قرار داردرت
  آغاز کرد 1984 سال در  را   برنامه اي   کشور  بومی گردوي                  باغ هاي گردو در ایران از طریق بذر تکثیر شده اند، بنابراین

  که مغز  است   داده  نشان بررسی هاي قبلی انجام شده. ]5[                    این  که تولید میوه هایی با ویژگی هاي ناهمگن شده است
  این   .]6[  باشد چربی می  درصد52- 70گردو داراي حدود                    تولید   چهارمین اینکه رغم  علی  امر باعث شده کشور ما 

                                                
    arzani_k@modares.ac.ir :مسئول مکاتبات *
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. ]4 [مقدار بسته به رقم، منطقه و شرایط آبیاري متغیر می باشد 
حدود (هاي چرب غیر اشباع     ترکیبات عمده روغن گردو اسید    

، مانند لینولئیک اسید، اولئیک اسید و لینولنیک اسید      ) درصد 90
لذا روغن مغز گردو از نظر تغذیـه اهمیـت فراوانـی            . باشندمی

ف مغز گردو در رژیم غـذایی،       گزارش شده که مصر   . ]7[دارد  
نتایج یک بررسی . ]8[غلظت کلسترول خون را کاهش می دهد

 گرم مغز گردو در رژیم غذایی مـردان   84نشان داد که مصرف     
 بطور   هفته اي میزان کلسترول خون آنها را8در طی یک دوره 

مانند برخی همچنین مغز میوه گردو . ]9[داري کاهش دادمعنی 
 3/6بین این میزان طح پروتئین باالیی دارد و غالت و لگومها س

 و پروتئین روغنمقادیر  بنابراین .]10 [ درصد متغیر است22تا 
و همچنین طعم خـوب آنهـا، ایـن      گردوهاي باال در مغز میوه   

 مغز میوه .]11 [محصول را از نظر تغذیه اي با اهمیت می سازد
نی هـا و    در ترکیب بسیاري از شیرینی ها، بـست        در   هاي گردو 

بنابراین هدف از این پژوهش  .]11 [شوند می کیک ها استفاده 
 میوه ژنوتیپ هاي برتر میزان روغن و پروتئین  بررسی تنوع در    

شناسایی این تفاوت ها می .  گردو در استان مرکزي بوده است    
اسب از نظـر رژیـم غـذایی        در گزینش و معرفی ارقام من      تواند

   .بسیار مفید باشد
  

  ها روش مواد و -2
مختلـف   ژنوتیپ گـردو از منـاطق    12ی تعداد   در این بررس  

با توجه به عملکرد باال  تان مرکزي بر اساس باردهی منظم و        اس
ارزیابی صفات مختلف   . دتوصیه باغداران محلی انتخاب گردی    

ظـور  بـه من  .   انجام شد  1386هاي انتخابی در سال     در ژنوتیپ   
نوتیپ در مرحله رسـیدن     از هر ژ   میوه   15نمونه گیري،  تعداد     

 حذف پوسـته    کامل به طور تصادفی برداشت و سپس اقدام به        
در صورتی که پوسـت سـبز میـوه حـذف           . ها گردید سبزمیوه  

بخاطر اینکه فضاي بسته اي ایجاد می شود لذا از دست           نشود،  
.  رفتن رطوبت کاهش وسبب ایجـاد گرمـا در میـوه مـی شـود        

 هاي بی هوازي که تـوام  پس از مدتی به علت واکنش    بنابراین  
  زده و سـیاه کپـک   هاهبا افزایش دما صورت می گیرد مغز میو  

. در مرحله بعد اقدام به خشک کردن میوه ها گردید          .شوندمی  
خشک کردن در دماي پایین باعث ثبات بیشتر کیفیت میوه می       
شود ولی دماي باال سبب تجزیه اسـیدهاي چـرب موجـود در             

  به همین دلیل. آن می شودروغن گردو و کاهش کیفیت 

 روز در دمـاي اتـاق   30 گردوهاي فاقد پوسته سبز به مدت     
 سپس صـفات وزن میـوه، وزن        .]12[نگهداري و خشک شدند   

سپس بـه منظـور تعیـین     . مغز ودرصد مغز اندازه گیري گردید     
میزان روغن و پروتئین نمونه ها، مغزها آسیاب شده و به ذراتی 

براي تعیین درصد   .  مترتبدیل شدند   میلی 25/0به قطر کمتر از     
 گرم از مغزمیوه، کامال خرد و نـرم گردیـد و            10روغن، مقدار   

سـپس توسـط دسـتگاه سوکـسله و حـالل هگـزان روغـن آن        
حالل نیز توسط دستگاه تبخیرکننده چرخـان       . استخراج گردید 

 درجه سانتی گـراد جـدا و مقـدار روغـن تعیـین             40در دماي   
ر پروتئین نیر از روش کجلدال استفاده    براي تعیین مقدا  . گردید
به این ترتیب که توسط این روش درصد ازت نمونه را      . گردید

مقـدار پـروتئین تعیـین       3/5عـدد   اندازه گیري و با ضرب در       
 نمونه مـورد ارزیـابی قـرار    3از هر ژنوتیپ تعداد  .]13[گردید

 SPSSها با استفاده از نرم افزار      گرفت و تجزیه و تحلیل داده     
به منظور مقایسه میانگین ها از آزمون چند .  انجام شد  9,0مدل  

  .دامنه اي دانکن استفاده گردید
  

  بحث نتایج و -3
میانگین وزن میوه ، مغز و درصـد مغـز و اشـتباه اسـتاندارد               

. آورده شده است1میانگین در ژنوتیپ هاي مختلف در جدول        
خـاب   ژنوتیـپ انت   12همانطور که مشاهده می شـود، از میـان          

 بـا  MS70شده، کمترین میانگین وزن میوه مربوط به ژنوتیپ         
 مربوط به گرم و 25/15 گرم وبیشترین میانگین وزن میوه 46/7

 گرم  77/3کمترین میانگین وزن مغز نیز      .  بود MS15ژنوتیپ  
 مربوط بـه   گرم و1/8 و بیشترین آنMS70مربوط به ژنوتیپ   

 MS43نوتیـپ   از نظر درصد مغز نیـز ژ    .بود MS15ژنوتیپ  
 کمتـرین   MS28درصد و ژنوتیـپ     5/60بیشترین مقدار یعنی    

  .درصد را دارا بود97/45 مغز یعنی مقدار درصد
هـاي مختلـف در     میانگین درصد روغن و پروتئین ژنوتیـپ      

همانگونه که در این جدول مشاهده   .  آورده شده است   2جدول  
 %) MS43) 06/73شود، حداکثر درصد روغن در ژنوتیپ       می
در . مـشاهده گردیـد   %) MS15) 51حداقل آن در ژنوتیپ     و  

ــدار     ــداقل مق ــز ح ــروتئین نی ــورد پ ــه  15/10م ــوط ب  ، مرب
 درصد و مربـوط بـه       55/14 و بیشترین مقدار     MS11ژنوتیپ

   . بودMS12ژنوتیپ 
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رکزي در سال هاي انتخابی گردو از استان م نتایج حاصل از اندازه گیري  ویژگی هاي فیزیکی میوه  ژنوتیپ1جدول 

  )15=تعداد هر تکرار (1386زراعی
  

  درصد مغز
Mean±SD 

  )گرم(وزن مغز
Mean±SD  

  )گرم(وزن میوه
Mean±SD 

  ویژگی ها       
  

 ژنوتیپ          

224/0±1/50  
259/0±97/45  
232/0±05/46  
947/0±17/52  
073/0±59/58  
186/0±86/57  
127/0±51/60  
189/0±69/50  
232/0±77/51  
121/0±00/50  
138/0±94/46  
19/0±60/50  

 

023/0±46/4  
049/0±07/5  
05/0±55/4  

152/0±1/8  
074/0±19/7  
071/0±81/7  
054/0±79/4  
049/0±99/5  
034/0±71/5  
028/0±81/5  
033/0±34/5  
028/0±77/3  

 

052/0±93/8 

071/0±00/11  
074/0±83/9  
10/0±25/15  
13/0±28/12  
12/0±5/13  
08/0±90/7  
073/0±80/11  
046/0±02/11  
058/0±64/11  
108/0±03/11  
058/0±46/7  

MS10 

MS11 

MS12 

MS15 

MS23 

MS27 

MS43 

MS52 

MS54 

MS68 

MS69 

MS70 

  
                         1386ي در سال زراعی هاي گردو در مناطق مختلف استان مرکز میزان روغن و پروتئین در برخی از ژنوتیپ2جدول

  )3=تعداد هر تکرار (

  .باشند  نمی1% داري در سطح بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن داراي اختالف معنی هاي داراي حروف مشترك در هر ستون  میانگین 

 ژنوتیپ (%)روغن (%)پروتئین

53/2 ± 11/12 ab 59/3±066/69b MS10 

96/1 ± 15/10b 83/3±06/60e MS11 

27/1 ±55/14a 15/1±073/64d MS12 

46/1 ± 04/12ab 36/2± 51h MS15 

99/1 ± 7/13ab 55/0± 06/66c MS23 

54/1 ± 49/13ab 72/2 ± 06/59ef MS27 

82/1 ± 5/12ab 67/1 ± 06/73a MS43 

34/1 ± 92/13ab 66/3 ± 26/52h MS52 

9/0 ± 25/13ab 44/3 ± 9/57f MS54 

74/0 ± 22/10b 05/3 ± 16/56g MS68 

53/1 ± 79/10ab 37/2 ± 46/65cd MS69 

26/1 ± 98/12ab 38/2 ± 1/59ef MS70 
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 ها پی ژنوتوهیدر این بررسی تنوع بسیاري در خصوصیات م     
 بـاالترین وزن  ،ی  مورد بررسـ پی ژنوت 12 نیدر ب . مشاهده شد 

 بود کـه برابـر مقـدار        MS15 ومربوط به ژنوتیپ     25/15میوه  
ـ ) گرم 25/15(گزارش شده   و همکـاران در سـال   یتوسط ارزان

 طتوسـ )  گـرم  09/11(  از مقدار گزارش شـده شتری  و ب   2008
ـ اما م[. 14و15] بود2002 و همکاران در سال      سیتزمور  نیانگی
توسـط  )  گـرم  2/16(ز مقـدار گـزارش شـده         کمتر ا  وهیوزن م 
 1/8 زی وزن مغز ن نیانگی م نیشتریب[. 4]  و همکاران بود   ییرضا

   از مقدار گزارش شده توسطشتریگرم بود که ب
 و تزموریس و همکاران 2001یاریلگاك و همکاران در سال 

 . ]16و 15[بود)  گرم32/6 گرم7/ 88به ترتیب (2002در سال 
باالتر از مقدار گزارش )  درصد51/60(درصد مغزاما بیشترین 

 2001توسط یاریلگاك و همکاران در سال )  گرم27/59(شده
 در ترکیه انجام داد، ]1[در بررسی که کاگالریرماك . ]16[بود

که باالتر از   درصد بود84/62 هامیانگین روغن بین ژنوتیپ
ا شارما و شارم .مقدار گزارش شده در این پژوهش می باشد

  بیشترین درصد روغن رابه ]18[  و زنلی و همکاران ]17[
 درصد گزارش کردند که کمتر از مقدار 5/71 و 66/65ترتیب 

این تفاوت . می باشد) درصد75(گزارش شده در این بررسی 
ها می تواند عالوه بر اختالفات ژنتیکی و محیطی ناشی از 

. وغن باشدتفاوت در حالل هاي مورد استفاده براي استخراج ر
زیرا ما در این بررسی از حالل هگزان و روش سوکسله جهت 

 ]17[در حالیکه شارما و شارما . استخراج روغن استفاده کردیم
 متانول و روش - از حالل کلرو فرم]18[و زنلی و همکاران

. سوار کردن قطعات شیشه اي براي این منظور استفاده کردند
به ارقام، فاکتورهاي دیگري عالوه بر اختالفات ژنتیکی مربوط 

نیز می توانند در مقدار روغن تاثیر داشته باشند که از این جمله 
 میوه، بلوغ اثرات اقلیمی، میزان  ومی توان به محل جغرافیایی

خانی ]. 19و 11  [نحوه برداشت و نگهداري آنها اشاره نمود
 حداکثر درصد ]17[ و شارما و شارما ]20[زاده و همکاران

درصد گزارش کردند که 35/16 و 67/21به ترتیب راین پروتئ
 انجام گرفته توسط  در بررسی.باالتر از مقادیر نتایج ما می باشد

از میزان باالتر بود که  درصد6/14ازکان نیز میزان پروتئین خام 
 درصد پروتئین توسط .]11[بود )  درصد55/14(آزمایش حاضر

تعیین  3/5کتور این محققین نیز از ضرب درصد ازت در فا
 اختالفات گزارش شده در میزان پروتئین نیز ممکن .شده بود

است ناشی از تفاوت هاي محیطی و یا تفاوت در ژنوتیپ ارقام 

 ژنوتیپ مورد بررسی، 12درنتیجه می توان از بین . باشد
 و  رابراي صفت بیشترین میانگین وزن میوه MS15ژنوتیپ 

براي  را MS43، ژنوتیپ ) گرم1/8 و 25/15به ترتیب ( مغز 
 و 51/60به ترتیب (صفت بیشترین درصد مغز و روغن

براي صفت بیشترین درصد   MS12و ژنوتیپ) درصد06/73
به عنوان ژنوتیپ هاي برتر  معرفی )  درصد55/14(پروتئین 
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Variability in nuts of twelve walnut (Juglans regia L.) genotypes 
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Walnut (Juglans regia L.) is one of the most important horticultural crops in Iran. Walnut fruits are 

rich source of essential compounds for human health. In the present research twelve walnut genotypes 
were selected in Markazi province in fourdifferent geographical locations, based on their regular 
bearing and high productivity. Selected genotypes were evaluataed for several pomological properties 
during 2007 growing-season.  Results showed that, nut and kernel weights varied from 7.46 through 
to 15.25 g and 3.77 through to 8.1 g, respectively and kernel nut percentage was 45.97 to60.51%. Oil 
and protein contents also varied from 51.0 to 73.0 % and 10.15 to 14.55%, respectively. The results 
showed that genotype of MS15 had the highest nut and kernel weights (15.25 and 8.1 g, respectively). 
MS43 showed highest kernel and oil percentage ( 60.51 and 73.06%, respectively) and MS12  highest 
protein ratio (14.55%). The fruits of superior selected genotypes can be used in food industry.  

 
 Keywords: Walnut, Genotypes, Kernel, Physical properties, Oil, protein, Markazi provinc 
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