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 دکتر کورش وحدتی

پالسم غنی باشد و ژرممی (.Juglans regia Lی ایرانی )ایران یکی از مراکز مهم پیدایش و تنوع گردو 

ی، اساس انجام برنامه اصالح غن پالسماین تنوع ژنتیکی و ژرم. ی سنتی آن وجود داردهااز گردو در باغ

چند این تنوع از نظر اصالحی بسیار حائز اهمیت است، اما از نظر باغبانی و تولید  هر. باشدمیگردو 

شدت  ،میاقل رییتغ دهیو با وقوع پد ریاخ هایدر سالگردد. محصول به عنوان یک پارامتر منفی تلقی می

 اردیلمی هزار هاکه، هر ساله ده طوریاست. به افتهی شیافزا داریمعنی طوربهت سرمای دیررس بهاره خسار

ها یپاستفاده از ژنوت. شودیکشور وارد م یبهاره به بخش باغبان ررسید یفقط سرما جهیخسارت در نت الیر

و ارقام دیربرگده گردو یکی از راهکارهای استراتژیک برای مقابله با سرمای دیررس بهاره است. با توجه به 

ه ب یابیدست یبرنامه اصالح گردو برا ده،یطرح و ا نهمی قالب ر، درپالسم غنی گردو در کشووجود ژرم

 ارس،ف هایمختلف کشور )استان یدر استان ها 1388-1398 هایسال یط ربرگدهیو د یارقام تجار

( انجام گرفت. در گام راحمدیو بو هیلویو کهگ یالبرز، تهران، خراسان رضو ن،یهمدان، کرمان، قزو الم،یا

دو سال  یط هاپیژنوت نیانتخاب و ا ه،یاول پیژنوت 1500از  شیمنتخب از ب پیژنوت 412اول بالغ بر 

 نیا نیاز ب تیقرار گرفتند. در نها کیرفولوژمو یابیمورد ارز UPOV و IPGRI نامه فیبراساس دو توص

 یابیسال مورد ارز 4 یمجدد ط هاپیژنوت نیا .دیبرتر انتخاب گرد پیژنوت 81تعداد  پ،یژنوت 412

 پیژنوت 16منجر به انتخاب  تیقرار گرفتند که در نها یو مولکول ییایمیوشیب ک،یتولوژیس ک،یمورفولوژ

 پیژنوت 4ها،  پیژنوت نیا نیشدند. در ب یداریو پا یسازگار یابیزار هیشد که وارد فاز اول ییبرتر نها

(IrFaAg1 ،IrFaKr2 ،IrFaCh2  وIrIlMm3 )نیو در ع تیفیاز نظر عملکرد و ک یبرتر لیبه دل 

شدند که در حال حاضر در مرحله  یداریو پا یسازگار یابیارز ییانتخاب و وارد مرحله نها یربرگدهیحال د

 یرگتواند نقش بز یانبوه، م رین مرحله و تکثیبوده و در صورت اتمام ا یو سازگار یداریپا یینها یابیارز

 یرگبخش بز نیگردو کشور و تام یداشته باشد و ضمن بهبود عملکرد باغ ها یدر تحول صنعت گردوکار

ت به صنع یریبهاره که هر ساله خسارت جبران ناپذ ررسید یاز سرما یناش دیاز نهال کشور، خسارت شد

با  یجانب یعادت بارده یدارا ،یبرتر انتخاب هایپی. ژنوتهدکند، را کاهش د یکشور وارد م یگردوکار

درصد و ضخامت پوسته  50گرم، درصد مغز باالتر از  5/6از  شتریگرم، وزن مغز ب 5/12از  شتریب هویوزن م

 د.باشن یم و رنگ مغز روشن متریلیم 5/1سخت کمتر از 
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