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 يدهچك

و خودناسازگار،اكثر ارقام گيالس  دهنده نياز به گرده،براي توليد ميوه تجارتي بوده

و سازگار و ناسازگاري ارقام گرده.دارند مناسب  در روش كالسيكدهنده تعيين سازگاري

مي بصورت روش گرده و مطالعه ميكروسكوپي رشد لوله گرده انجام .شود افشاني كنترل شده

ي خودرقم زرد دانشكده به عنوان پايه مادري با استفاده از دانه گردهالسيگ در اين پژوهش

به صورت كنترل"ابرده"،"شبستر"،"سفيد رضائيه"،"ناپلئون"،"بينگ"ارقامو گرده

تا FAAاز تيمارهاي مختلف در محلول) مادگي( نمونه گل هشت.ندشدافشاني گردهشده 

دانه.روسكوپي نگهداري شدندزمان بررسي ميك و تعيين اثر ارقام هاي گرده جهت بررسي

بر استفاده شده جهت گرده و كيفي خصوصيات مختلف افشاني زرد"رقم ميوه كمي

 آمده دانه گرده ارقامبه دستطبق نتايج. گيري گرديد، برخي صفات ميوه اندازه"دانشكده

كرو"ناپلئون"و"سفيد رضائيه"،"شبستر" در"زرد دانشكده" رقماللهي و جوانه زده

هاي گرده اين ارقام به تخمك پايه مادري افشاني لوله ساعت پس از گرده120تا96مدت 

 نتايج. بود"زرد دانشكده"گرده اين ارقام با رقم كاملي كه نشانه سازگاررسيدند

 هيچ لوله گردهكه نشان دادافشاني شده رقم زرد دانشكده، هاي خود گرده ميكروسكوپي گل

بوده خودناسازگار"زرد دانشكده" رقملذا. خودي نتوانسته بود خود را به تخمك برساند

مي مناسب دهنده گردهو  همچنين. باشد"ناپلئون"و"سفيد رضائيه"،"شبستر" ارقامتواند آن

و يك سوم ابتدايي خامه"بينگ"و"ابرده" گرده ارقام لوله رشد ردز"در سطح كالله

كه"دانشكده بهي نشانه ناسازگار متوقف گرديدند بر.باشدمين رقميا آنها نسبت اگرچه

و به دستنتايج اساس برخي از   وجود داشت اختالف ميوهقطر آمده بين تيمارها از نظر طول

)P≤0.05(بو و درصد قطر مختلف از نظر وزن هسته، طول ميوه،ين تكرارهاي همچنين  ميوه

هاي تكميلي تأثير، ولي پژوهش)P≤0.05(تفاوت مشاهده گرديد)كسيبر(محلول مواد جامد

.گردد نوع گرده بر خصوصيات كيفي ميوه پيشنهاد مي

 خودناسازگاري،، رقم زرد دانشكده،).Prunus avium L( گيالس: كليدييهاواژه

.كيفيت ميوه،گردهرشد لوله
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 مقدمه
و نهان دانه1گيالس به جزء گياهان گلدار ، متعلق
و زير4، جنس پرونوس3، زير تيره پرونوئيده2تيره رزاسه

). Arzani et al., 1998( باشد مي5سراسوس جنس
رسيدگي دانه گرده معموالً زمان خيلي كوتاهي قبل از 

مي) از نوك سبز به نيمه سبز(باز شدن گل   افتد اتفاق
)Arzani et al., 1998(.

ها معموال يك مادگي دارند، ولي اگر به هنگام گل
و يا نور6آغازيگل   در تابستان تحت شرايط هواي گرم

مستقيم خورشيد قرار گيرند ممكن است دو مادگي در
دو.هر گل شكل بگيرد  در اين حالت اگر تلقيح در هر

 خواهد شد، ولي اگر7مادگي صورت گيرد، ميوه دوقلو
و ديگري بصورت پارتنوكارپ توسعه يكي تلق يح شود

 به وجود خواهد آمد8دار يابد يك ميوه سيخك
(Arzani & Goharkhay, 2005).

 رقم گيالس شناخته شده50در ايران نيز حدود
هاي سياه گيالس،است كه از مهمترين ارقام بومي

ص و زرد دانشكده را ورتي مشهد، و سياه شبستر لواسان
در بين.)Arzani & Goharkhay, 2005( بردتوان نام مي

12محصوالت باغباني كشور، گيالس توانسته با توليد 
كل محصول جهان، جايگاه ويژه اي را به خود درصد از

.)Zadbagheri et al., 2005( اختصاص دهد
هاي گيالس به منظور گذاري در امر احداث باغ سرمايه

و همچن و اقتصاد جامعه ين جهت كمك به توليد
مي بهره  رسد وري بيشتر امري ضروري به نظر

)Zadbagheri et al., 2005.( و از طرفي خودناسازگاري
دگرناسازگاري ارقام گيالس يكي از مهمترين مشكالت 

و. صنعت گيالس كاري است مشكالت عدم تلقيح
مورد بررسي قرار قديم هاي زمانتشكيل ميوه گيالس از 

دي جهت بررسي سازگاري هاي متعد روش. استگرفت 
و تعيين  و ناسازگاري ارقام مختلف گيالس

 مناسب براي آنها گسترش يافته استكننده افشان گرده

1. Sweet (bird) cherry (Prunus avium L.) 
2. Rosaceae 
3. Prunoidae 
4. Prunus 
5. Cerasus 
6. Flower Initiation 
7. Doubled  
8. Spurred  

(Arzani et al., 1998).افشاني ها شامل گردهاين روش
 رشد لوله گرده با ميكروسكوپ رديابيكنترل شده، 

و روش  با استفاده از PCR فلورسنس، ريبونوكلئاز خامه
 & Ortega)باشد ميSآللازگرهاي اختصاصيآغ

Dicenta, 2004) .هاي مذكور داراي هر كدام از روش
و معايبي است ينچند كه در حال حاضر چندهر.مزايا

خودسازگار به طور تجارتي در اختيار رقم
تحقيقات مختلف امادهندگان گيالس قرار دارند پرورش

خاكثركهه است نشان داد و ارقام گيالس  ود ناسازگارند
ارقام مهم مانند كه اكثره استعالوه براين مشخص شد

 نسبت به يكديگر 11و المبرت 10، ناپلئون9بينگ
و در يك گروه ناسازگاري قرار مي گيرند . ناسازگارند

، خودسازگاريوضعيتامروزه با معرفي يك رقم
با ساير ارقام رقمو دگرناسازگاري آن خودناسازگاري
ميقرار مورد بررسي  و گزارش  ,.Choi et al)شود گرفته

2000).
Brown et al. (1996)آلل6كهند نشان دادS

6با كشف اين. مسئول ناسازگاري ارقام گيالس هستند
 گروه ناسازگاري در ميان ارقام مختلف تشخيص15آلل،

 گروه14 به Tehrani et al. (1988) در ادامه. داده شد
گي در ناسازگار اين تحقيقات. دست يافتندالس ارقام

 چهار آلل Boškovic et al. (2000)ادامه داشت تا اينكه 
و همچنين به وجود S15 تاS12جديد 6را كشف كردند

 اخير نشانتتحقيقا. پي بردندXIX تا XIVگروه جديد
 ويژه توليد S-RNaseداده است كه هر گروه يك

آللها جهت مطالعه تنS-RNaseاين.نمايند مي هاي وع
Sب ميه در جنس پرونوس  ,.Boškovic et al)روند كار

2000; Ortega & Dicenta, 2004).
و ارقام خودسازگار به دليل امكان تك  سهولتكشتي

و بازاريابي مي با عمليات باغباني ارزش توانند بسيار
 ژنوتيپ با12 امروزه ارقام خودسازگاري مثل استال.باشند

S3 Ś4آلل.اند معرفي شدهŚ4در اين رقم در نتيجه 
ب آلله موتاسيون Ś4وجود آمده است كه گرده با

تجزيه ريبونوكلئازهاي. رشد نمايدS4 تواند روي خامه مي

 
9. Bing 
10. Napoleon 
11. Lambert 
12. Stilla 
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دهند كه آنها نتاج حاصل از خودباروري استال نشان مي
20از،در مورد هر نهال. باشند مربوط ميS هاي به آلل

و از  طريق الكتروفورز مورد خامه پروتئين استخراج
در اين تحقيق دو الگوي باندي. بررسي قرار گرفتند
يكي از اين. بود1به1 نسبت آنها كشف شد كه تقريباً

و ديگري يك باند  دو باندها مشابه باند مربوط به استال
 رويŚ4اين با پيش گويي اينكه گرده. ويژه بود

گار سازS3 هاي خودي سازگار است ولي گرده خامه
 Boškovic et al., 2000; Choi et)نيست، مطابقت دارد

al., 2000).
 در حال حاضر ارقام خود بارور ديگري از قبيل

،4 نيواستار،3سان بورست،2 الپينس،1استاركريمسون
،9، سامبا8، سانتينا7سويت هارت،6ابالزاي،5كلست

، JI2420 ،JI2434 EA، 11و سوناتا10ساندراروزا
JI2434AH اند اخيراً معرفي شدهكه دارندوجود 

(Okie, 2002).
گيري كيفيت صفاتي كه به طور عمومي جهت اندازه

و برنامه در ميوه هاي انتخاب رقم استفاده هاي گيالس
شوند عبارت از رنگ سطحي ميوه، رنگ گوشت، مي

به) ابعاد ميوه(اندازه  و شكل، نسبت مواد جامد محلول
و ميز ان چسبندگي ميوه به دم اسيديته، سفتي بافت

دم( مزهو،)مقاومت ميوه نسبت به جدا شدن از
گيري صفات كيفي رسيدگي اندازه جهت.دنباش مي

 البته عموماً جهت انتخاب. باشدميهمزمان ميوه الزم 
به هاي كيفي براي برنامه شاخص نژادي بايد ذائقه هاي

 ).(Ljubicic et al., 2005 در نظر گرفته شودنيز مردم 
بر تحقيقات مختلفي در زمينه اثرات والد گرده دهنده

و كيفي ميوه در روي خصوصيات كمي هاي توليد شده
 ,Denney)هاي گياهي گزارش شده است برخي از گونه

جن.(1992 پري اثرات گرده روي و بهين كارپ پسته

 
1. Starkrimson 
2. Lapins 
3. Sunburst 
4. New star 
5. Celeste 
6. Isabella 
7. Sweet Heart 
8. Santina 
9. Samba 
10. Sandra Rose  
11. Sonata 

گزارش ) Bahmani et al., 2002(زوهوپيله پوبليوس
 نشان دادند Crane & Wakiri (1980) د، اما بعداًيگرد

جنيكه دانه گرده فقط رو ليدر نارگ.ن اثر داردي رشد
 كنترل شده نشان داده است كه دانه گردهيهايتالق

 Bahmani) داردتأثيرد شدهي آندوسپرم توليروماًيمستق

et al., 2002) .م كيدر اندازه و ت مغز شاهيفيوه، طعم
ن تغيبلوط دانه گرده مشاهده شده در اثر نوعيراتييز
 منبعنياثرات چند). Crane & wakiri, 1980(است 

و همچنين روي كيفيت مغز گرده روي تشكيل ميوه
و بررسي قرار گرفته بادام در رقم نان پاريل مورد مطالعه

نتايج آن نشان داد كه ). Bahmani et al., 2002(است 
ل شده افشاني كنتر دهنده كه در گرده رقم گرده8گرده 

پاريل استفاده شده بود اختالف بر روي رقم نان
گل معني هاي مولد ميوه وجود داشته داري در نسبت

و شيميايي ولي هيچ تأثير معني داري در اثرات فيزيكي
همچنين. هاي توليد شده به دست نيامد بر روي ميوه

كن گزارش شده است زماني  با بادام درشت به 12كه رقم
و رقم پرايسعنوان پايه گرده به با ميوه13 ده  هاي ريز

عنوان پايه مادري مورد استفاده قرار گرفته است، به طور
هاي توليد شده رقم پرايس افزايش داري وزن ميوه معني

 ).Bahmani et al., 2002(يافته است 
 از ارقام مهم كشوريكيالس رقم زرد دانشكدهيگ

م آنياست كه به8 به طور متوسط وه و و گرم رنگ زرد
تينه روشن در اوايزم ن رقم از نظريا. رسدمير ماهيل

ديزمان گلده گلي جزء ارقام نسبتاً تاي فرورد23(ر 8ن
آن. است) بهشتيارد لوگرميك23-25متوسط عملكرد

در ). Arzani & Goharkhay, 2005( در هر درخت است
سازگاري ارقام ناپلئون، بينگ، سفيد اين پژوهش

شبستر، ابرده با رقم زرد دانشكده مورد بررسي رضائيه، 
سپس در ارقام سازگار با اين رقم. قرار گرفته است

و كيفي ميوه هاي حاصل بررسي شده خصوصيات كمي
.است

و روش ها مواد
زا گردهانتخاب ارقام

و با در نظر گرفتن كيفيت پس از بررسي هاي الزم
 
12. Keane 
13. Price 
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و رعامحصول، وزن ميوه، هم زماني از نظر گلد تيهي
گيسا بهير موارد شش رقم شامل الس رقم زرد دانشكده

و سف بيد رضائيعنوان والد مادري نگيه، ناپلئون، ابرده،
و همچن ن خود رقم زرد دانشكده به عنوانيو شبستر

ش در باغياين آزما. در نظر گرفته شدندزا گردهوالد
بغر15 كلكسيون تحقيقاتي كمال آباد واقع در كيلومتر

و و تهيه نهال شهرستان كرج وابسته به موسسه اصالح
ويبذر وزارت جهاد كشاورزي انجام گرفت كه وضع ت آب

 آمده1 در جدول افشاني گردهي آن در روزهاييهوا
. است

 شرايط اقليمي ايستگاه تحقيقات باغباني كمال آباد-1جدول
 در سال آزمايش

 افشاني گردهيمارهايت
و چند روز قبل از باز مرحله متورم شدن جوانهدر ها
ي درختان زرد دانشكده به عنوانها شاخه،هاگلشدن 

دو،رنده دانه گردهيگ  كه داراي جوانه گل كافي بودند در
و ضمن اتيكت زن و جنوب انتخاب  براييسمت شمال

وهاگلي آزاد، قبل از باز شدن افشان گردهجلوگيري از
هاي كيسهبه وسيله كنترل شده شانياف گردهپس از
دهي پوشانيمتري سانت50×70اي ململ به ابعاد پارچه
. شدند
بايا در6ن آزمايش ابتدا و  تكرار بصورت3 تيمار

هر اصله. طراحي گرديد1كامل تصادفيطرح بلوك
به دليل محدوديت در تعداد(درخت به عنوان يك تكرار 

ر) درخت و در 12وي هر درخت در نظر گرفته شد

1. Randomized Complete Block Design (RCBD) 

) به عنوان يك تكرار( در هر درخت.شاخه انتخاب گرديد
و جنوب براي هر تيمار دو شاخه در جهت هاي شمال

شش رقم زرد دانشكده،. درخت در نظر گرفته شدند
بيد رضائيسف و شبستر به عنوانيه، ناپلئون، ابرده، نگ

وي آور جمع انتخاب، از آنها دانه گردهزا گردهتيمارهاي 
رو در تاريخ  رقم زرد دانشكده به صورتيهاي مختلف

.دنديي گردافشان گردهيدست
و زرد از آنجايي كه در تيمارهاي ابرده، بينگ

ا دانشكده ميوه و ن ارقام با رقم زردياي تشكيل نشد
دانشكده ناسازگار بودند، اين تيمارها در محاسبات آماري

و تجزيه واريانس با سه تي ديسف(مار منظور نشدند
و شبستريرضائ شد) ه، ناپلئون جهت محاسبه. انجام

صفات يك بار جداگانه،ها ميوهآماري خصوصيات كيفي 
و جنوب درخت به صورت طرحيها براي جهت  شمال

همچنين تيمارها. هاي كامل تصادفي تجزيه گرديد بلوك
و جنوبو دو جهت)Aفاكتور( به)Bفاكتور( شمال

هاي كامل تصادفي يل در قالب بلوكصورت طرح فاكتور
در هر واحد آزمايشي چهارده ميوه مورد. تجزيه شد

.ارزيابي قرار گرفت
 انتخاب شده هايگلي كنترل شده افشان گرده

و با توجه به افشان گردهيبرا ي با گرده مورد نظر
كهاگلزمان باز شدن درسهيي هر شاخه با برداشتن ها،

و بقيه80-130هر شاخه تعداد   شاملهاگل گل حفظ
وها گل يي كه خيلي زودتر باز شدههاگلي باز نشده

 درهرهاگلدو روز بعد از باز شدن. بودند حذف گرديدند
و افشان گردهواحد آزمايشي عمل ي كنترل شده در صبح

يها پس از باز كردن هر كيسه دانه. عصر انجام گرفت
رق گرده با قلم م كه با برچسب موهاي مخصوص براي هر

در تمام. مشخص شده بودند بر روي كالله منتقل شدند
و وسايل ي، ضد عفوني دستافشان گردهمراحل  به ها

 دانه گردهياتيليك انجام گرديد تا از آلودگ الكلوسيله
ي از تماس افشان گردهدر طول زمان. شوديريجلوگ

.ي مورد نظر جلوگيري به عمل آمدهاگلحشرات با
2طبق جدول زماني(ي مجدد افشان گرده اطمينان، براي

يهاگل) افشاني اول روز بعد از گرده3تا2و به فواصل
ك سه با دانه گرده مورد نظر صورتيشكفته شده درون

يهاگلي، تعداد افشان گردهنيپس از آخر. گرفت
 مجدداًها كيسهو ثبتي شده در هر شاخه افشان گرده
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و،تعداد-2 جدول و تاريخ گل موقعيت شمالي هاي مختلف تالقي بر روي والد مادري زرد تركيبدرافشاني شده هاي گرده جنوبي
گل(دانشكده  )دهدميافشاني شده را نشان هاي گرده اعداد داخل پرانتز تعداد

�/ 0123 ��� ��4 �/5��6 ��� ��4 
7	/ 8�� 7�24	 ��9�:��9�;��9�<9���:��9�;��9�<
 %$,#/#/+ )!.( %$,#/#/% )+-( %$,#/#/% ) !##( 25/1/1384) 130( 23/1/1384) 109( 24/1/1384)80( زرد دانشكده
 %$,#/#/+ ) !!#( %$,#/#/+ ) !##( %$,#/#/  )!$( 25/1/1384)87( 21/1/1384)70( 22/1/1384) 100( سفيد رضاييه

 %$,#/#/  )!$( %$,#/#/% ) !,#( %$,#/#/, ) !!#( 25/1/1384) 100( 24/1/1384)90( 23/1/1384) 100( ناپلئون
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عمل ايزوله كردن بر روي. قرار گرفتندها شاخهروي
بايز انجام گرفت تا از آلودگينهندهد گرده هاي شاخه

. شوديريگرده هاي ارقام ديگر جلوگ
دهنده ارقام گردهرشد لوله گردهبررسي ميكروسكوپي

 روي كالله رقم زرد دانشكده 
به منظور مطالعه ميكروسكوپي رشد لوله گرده ارقام

دهنده مورد بررسي در خامه گيالس رقم زرد گرده
گل8از هر تيمار دانشكده، ي افشان گردهيها عدد مادگي

 120و24،48،72،96(در فواصل زماني مختلف شده
شدهبرداشت) افشاني كنترل شده پس از گرده ساعت

(Ortega & Dicenta, 2004).و گلبرگ كاسبرگ هاي ها
و فقط مادگي گل به همراههاآن  به دقت حذف شده

با(دمگل و كار در)آنبه منظور برداشت راحت مادگي
%90+ اسيد استيك%5+ فرمالينFAA)5%محلول
و جهت مطالعه رشد لوله گرده) درصد75اتانول تثبيت

.(Reed, 2004)شدند به آزمايشگاه منتقل 
از24 شده پس از افشاني گردهيهايمادگ  ساعت

و سه بار با آب مقطرFAAمحلول فيكساتور  خارج شده
و سپس در تا%75الكل اتيليك شستشو داده شدند

 در دماي پايين زمان شروع مراحل آماده كردن نمونه
ها براي به منظور آماده كردن نمونه.نددشنگهداري

ها ابتدا نمونه،هاي ثابت شده خامهمطالعه ميكروسكوپي، 
و پس از سه بار شستشو با آب مقطر%75از الكل خارج

ري ساعت در شرايط معمولي اتاق نگهدا24به مدت 
 نرمال براي8#و سپس به هيدرواكسيد سديمشدند
و24تا8مدت  ساعت جهت تميز شدن، نرم شدن بافت

 توانميبراي اين منظور. قرار داده شدندنفوذ كافي رنگ
 ,Reed) كرد درصد نيز استفاده5از سولفيت سديم

 
1. NaOH 

سه بار با آب مقطر شستشوي نرم شدهها خامه.(2004
و در آب مقطر نگهداري ساعت4تا1 به مدت شده
. تا هيدرواكسيد سديم اضافي از آنها جدا شودشدند
 در محلول فسفات پتاسيمها نمونه رنگ آميزيجهت

4تا3رنگ آنيلين بلو به مدت%1 نرمال حاوي1/0
 ,Socias i Company & Alonso)گرفتندساعت قرار

 بيناه خامهي گرده،ها لوله رشد مشاهدهبراي.  (2004
و با و المل قرار گرفته شاندكيالم و سپسد فشار له ند

رشد لوله گرده) جهت ديد بهتر(در يك اتاق تاريك
 مدل(ارقام مختلف با ميكروسكوپ فلورسنس 

BX51TRF شركت Olympusازدر) ژاپن قسمت كالله،
 تحت اين.ابتدا تا انتهاي خامه مورد بررسي قرار گرفتند

ركالوزشرايط نگ زرد روشن تا زرد مايل به سبز ديده به
تاشو مي د در حالي كه بافت زمينه به رنگ خاكستري
.)Reed, 2004( گرديدمشاهده آبي

 آمده از تيمارهاي به دستهايهبررسي كيفيت ميو
 افشاني كنترل شده گردهمختلف

و تعيين اثر انواع مختلف دانه جهت بررسي
برافشان گردههاي استفاده شده جهت گرده ،ها ميوهي

و( وزن ميوه شاملخصوصيات كيفي مختلف دم، هسته
دم،)گوشت و گوشت(وزن ميوه بدون وزن،)هسته
001/0 ترازو با دقت به وسيله وزن گوشت ميوهوهسته
از ميوه قطرو طول،گرم كوليس با دقت با استفاده
 ميوه) بريكس( درصد مواد جامد محلول،متر ميلي05/0
، درصد تشكيل ميوه3 دستگاه رفراكتومتروسيلهبه

 ميوه به صورتتكودار سيخكي قلودوي كامل،دوقلو
و مشاهده شدگير اندازه اي ثبت  ,.Zadbagheri et al)ي

2005).

2. K3PO4
3. Refractometer 
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جينتا
 مشاهده رشد لوله گرده

افشاني رقم زرد از گردهرشد لوله گرده حاصل
، ابرده،ن ناپلئو، سفيد رضائيهدانشكده با گرده ارقام

و شبستر به تفكيك با ميكروسكوپ فلورسنس در بينگ
و بررسي قرار گرفت نتايج. يك اتاق تاريك مورد مطالعه

و بينگ  حاصل از اين مشاهدات نشان داد كه ارقام ابرده
دباشميبا رقم زرد دانشكده ناسازگار  ر مورد رقم ابرده ند

و رشد آن در يك دانه گرده با تأ سوم خير رشد كرده

) افشاني ساعت پس از گرده120(خامه بخش بااليي 
ازها لوله).ب-3شكل(متوقف گرديد ي گرده حاصل

 120يها نمونهرقم بينگ در بسياري از موارد حتي در
ي از يك سوم بخش باالئي خامه افشان گردهساعت پس از

و رشد لوله در رقم زرد دانشكده عبور نكرد هاي گرده
و در مواردي كه لوله گرده تا همان قسمت متوق ف شد

اواسط خامه رشد كرده بود در همان قسمت رشد لوله
).الف-2شكل(شده بودگرده متوقف 
 دانشكده زرد رقمكه داد نشان نتايج همچنين

(♀ زرد دانشكده)♂() الف( (♀يد رضائيهسف)♂()ب( زرد دانشكده)×  زرد دانشكده)×

يازن جوانهعدم) الف(-1 شكل و وزن جوانهي و رشد ناچيز لوله گرده رقم زرد دانشكده در سطح كالله ي
(افشاني ساعت بعد از گرده120( توقف رشد در ابتداي خامه خودي رشد لوله گرده رقم سفيد)ب).

).افشاني ساعت پس از گرده 120(ه رقم زرد دانشكده رضائيه در طول خام

(♀ بينگ)♂() الف( (♀ شبستر)♂()ب( زرد دانشكده)×  زرد دانشكده)×

و رشد ناچيز لوله گرده در يك تجمع دانه گرده رقم بينگ در كالله رقم زرد) الف(-2 شكل  دانشكده
رشد لوله گرده رقم شبستر تا يك سوم انتهاي)ب(). افشاني ساعت پس از گرده120(سوم ابتدايي

 ). افشاني ساعت پس از گرده120(خامه 
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(♀ ناپلئون)♂() الف( (♀ ابرده)♂()ب( زرد دانشكده)×  زرد دانشكده)×

 ساعت پس از 120(رشد لوله گرده رقم ناپلئون در طول خامه رقم زرد دانشكده) الف(-3شكل
(افشاني گرده و عدم جوانه)ب). زني مناسب دانه گرده رقم ابرده بر روي كالله خامه رقم زرد تجمع

ا120(دانشكده  ).افشانيز گرده ساعت پس

 چون لوله گرده حاصل از باشدميخودناسازگار
ي اين رقم با گرده خودي در همان يك سوم افشان گرده

و به تخمدان نرسيد ابتداييقسمت  متوقف گرديده
با ارقام سفيد رضائيه،).الف-1شكل( و شبستر ناپلئون

و اين ارقام  رقم زرد دانشكده سازگار تشخيص داده شد
 مناسب براي گيالس رقم زرد دهنده گردهعنوان ارقام به 

ميدانشكده تاچون لوله گرده اين ارقام. شوند معرفي
از. رشد نموده بودندتخمدان اين نتايج با نتايج حاصل

 هايشكل(درصد تشكيل ميوه نهايي مطابقت داشت 
و-2ب،-1 ).الف-3ب

دهشي تشكيلها ميوهآماري خصوصيات كيفي محاسبه

هاي گرده مختلف بر كيفيت براي تعيين اثر دانه
يها ميوهميوه گيالس زرد دانشكده، خصوصيات كيفي 

تشكيل شده از تيمارهاي مختلف با يكديگر مورد مقايسه
.قرار گرفتند

 وزن ميوه همراه با دم

بين3شماره طبق نتايج جدول تجزيه واريانس
دم  ميوه اختالف تيمارها از نظر وزن ميوه همراه با

همچنين بين تكرارها نيز.ي مشاهده نگرديددار معني
بدليل عدم اختالف،.ي وجود نداشتدار معنياختالف 
تيمارهايي كه ايندردمباوزن ميوه ميانگين مقايسه 

. ذكر نگرديدي شده استگير اندازهصفت 

 وزن ميوه بدون دم
 آمده بين تيمارها از نظر به دستبر اساس نتايج

دم ميوه اختالف ي مشاهده دار معنيوزن ميوه بدون
همچنين بين تكرارها نيز در اين صفت اختالف. نگرديد
 به دليل عدم).3جدول(ي وجود نداشتدار معني

دم وزنميانگين اختالف، مقايسه درميوه بدون
 ذكري شده استگير اندازهتيمارهايي كه اين صفت

.نگرديد
 وزن هسته

و به دست آمده واريانس نتايج تجزيه بين تيمارها
را نشاني دار معنياختالف وزن هسته از نظرتكرارها 

ي در دار معنياما بين تكرارها اختالف).3جدول( نداد
.گرديدمشاهده%5سطح احتمال

 وزن گوشت ميوه
را3 جدول  نتايج تجزيه واريانس وزن گوشت ميوه

 يانس بين تيمارهابراساس نتايج تجزيه وار. دهدمينشان
ي دار معنيوزن گوشت ميوه اختالف از نظرو تكرارها
ميانگين به دليل عدم تفاوت، مقايسه.شتوجود ندا

ي گير اندازهتيمارهايي كه اين صفت گوشت ميوه در
. نشان داده نشده استشده است
 طول ميوه

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين تيمارها در
مدار معنيختالفا%5سطح احتمال  وهيي از نظر طول
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يي كه والد پدري آنها سفيدها ميوهدر. وجود داشت
. رضائيه بود طول بيشتري نسبت به ساير تيمارها داشتند

اختالف%5همچنين بين تكرارها در سطح احتمال
سهي مقا4جدول).3 جدول(ي وجود داشتدار معني

صو(ميانگين طول ميوه و جنوب به رت جهت شمال
مي) جداگانه . دهد در تيمارهاي سازگار را نشان
 ميوه قطر

در سطح بين تيمارها واريانس بر اساس نتايج تجزيه
 مشاهده قطر ميوهاز نظري دار معنياختالف%5احتمال 
%5سطح احتمال در بين تكرارها همچنين. گرديد

4 جدول.)3جدول(ي وجود داشتدار معنياختالف
به( ميوه قطر ميانگينمقايسه و جنوب جهت شمال

. دهدميرا در تيمارهاي سازگار نشان) صورت جداگانه
 در ميوه) بريكس(درصد مواد جامد محلول

كهنتايج تجزيه واريانس نشان از بين تيمارهاداد
 اختالف در ميوه) بريكس( درصد مواد جامد محلول نظر

%5مال بين تكرارها سطح احتوجود ندارد اماي دار معني
4 جدول.)3جدول(ي وجود داشتدار معنياختالف
در ميوه) بريكس(درصد مواد جامد محلول مقايسه

و جنوب به صورت جداگانه( در) جهت شمال را
.دهدميتيمارهاي سازگار نشان 

 كامليدرصد تشكيل ميوه دو قلو
و تكرارها  بر اساس نتايج تجزيه واريانس بين تيمارها

يي از نظر درصد تشكيل ميوه دو قلودار معنياختالف
مقايسه4 جدول.)3 جدول(مشاهده نگرديدكامل

و(ميانگين درصد تشكيل ميوه دوقلو  جهت شمال
را در تيمارهاي سازگار نشان) جنوب به صورت جداگانه

.دهد مي
 خك داريسيدرصد تشكيل ميوه دو قلو

بين)3 جدول(بر اساس نتايج تجزيه واريانس
و تكرارها اختالف تيم  از نظر درصديدار معنيارها

. مشاهده نگرديددارخكيسيتشكيل ميوه دو قلو
 ميانگين درصد تشكيل ميوه تكي مقايسه4 جدول

و جنوب به صورت جداگانه( در تيمارهاي) جهت شمال
.دهدميسازگار را نشان 

 درصد تشكيل تك ميوه
ينب)3 جدول(بر اساس نتايج تجزيه واريانس

و تكرارها اختالف از نظر درصدي دار معنيتيمارها
 مقايسه4 جدول. مشاهده نگرديدميوهتكتشكيل 

و جنوب( ميانگين درصد تشكيل ميوه تكي جهت شمال
را در تيمارهاي سازگار نشان) به صورت جداگانه

.دهد مي
و جهت)Aفاكتور( كه اثر متقابل تيماريياز آنجا

هيجدول تجز نبود از ذكردار معني)Bفاكتور(
و دادهيوار  نظرز صرفين بخش از آناليايها انس

.ديگرد

و جهت درخت روي خصوصيات كيفي ميوه-3جدول  هاي تشكيل شده جدول تجزيه واريانس اثر تيمارهاي نوع گرده

 درصد تشكيل تك ميوه داردرصد تشكيل ميوه دوقلوي سيخك درصد تشكيل ميوه دوقلوي كامل
 منابع
 تغيير

درجه
 آزادي

 سمت شمال سمت جنوب سمت شمال سمت جنوب سمت شمال سمت جنوب
2ns16/2ns 97/0ns 58/0ns 58/0ns 81/1ns 52/7 تكرار
2ns 06/3ns 02/1ns 43/0ns 07/0ns 64/0ns 42/0 تيمار

464/005/177/084/014/379/2 اشتباه آزمايشي
CV% 23/2452/2852/1808/2303/2372/21

n.s ،*و معني به ترتيب غير معني**و .%1و%5دار در سطح احتمال دار

-3ادامه جدول

 قطر ميوه طول ميوه وزن هسته
 درصد مواد جامد

)بريكس(محلول
دم وزن ميوه وزن گوشت ميوه دم با  وزن ميوه بدون

 منابع
 تغيير

درجه
 سمتآزادي

 وب جن
 سمت
 شمال

سمت
 جنوب

سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

 سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

 سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

 سمت
 شمال

2ns004/0*02/0*20/3*2/16ns 45/12*81/19*66/13ns 02/11ns 74/2ns 26/6ns 01/3ns 10/7ns 91/2ns 88/6 تكرار
2ns 01/0ns 006/0ns 13/0*89/6ns 05/3*9/6ns39/4ns 88/5ns 63/0ns 15/1ns 74/0ns 33/1ns 77/0ns 31/1 تيمار

4005/0002/035/048/121/818/186/12/4677/007/284/011/280/012/2 اشتباه آزمايشي
CV% 04/1013/104/847/355/165/3662/888/1499/947/1342/931/1253/958/12

ns ،*و معني به ترتيب غير معني**و .%1و%5دار در سطح احتمال دار
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 هاي شمال وجنوب در تيمارهاي سازگار با گيالس رقم زرد دانشكده هاي صفات كيفي ارزيابي شده در جهت مقايسه ميانگين-4جدول

 قطر ميوه طول ميوه تركيب تالقي
م واد جامد درصد
)بريكس(محلول 

درصد تشكيل ميوه
 دوقلوي كامل

درصد تشكيل ميوه
 داردوقلوي سيخك

 درصد تشكيل
 تك ميوه

 رقم
 دهنده گرده

 رقم
 گيرندهگرده

 سمت
 جنوب

 سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

 سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

 سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

 سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

 سمت
 شمال

 سمت
 جنوب

 سمت
 مالش

a75/19a25/20a33/19a90/19a61/13a31/13a42/3a42/3a57/4a01/4a7/7a62/7 زرد دانشكده سفيد رضائيه
a61/19b79/18a28/20ab81/18a38/13a93/11a32/2a32/2a49/4a01/4a20/8a20/8 زرد دانشكده ناپلئون
a53/19ab51/19a37/19b44/18a47/12a85/12a24/4a24/4a18/5a80/3a29/7a27/7 زرد دانشكده شبستر

.داري ندارد با استفاده از آزمون دانكن تفاوت معني%5 اعداد هر ستون با حروف مشابه در سطح احتمال

 بحث

ب دليل خودناسازگاري هموارهه اكثر ارقام گيالس
و ميوه .انددهي به همراه داشته مشكالتي از نظر تلقيح

تحقيقات انجام شده در ايران نيز اين موضوع را نتايج
 & Arzani et al., 1998; Arzani)كندتأئيد مي

Goharkhay, 2005) . حاضر نيز نشان داد كه تحقيق
به طور كامل خودناسازگار زرد دانشكده گيالس رقم 

،افشاني مصنوعي اين رقم طوريكه در خودگردههباست،
لذا. وانست خود را به تخمك برسانددانه گرده خودي نت

و ميوه در مراحل اوليه نمو گل  بدليل خود ريزش
و عدم تلقيح  هاي يكي از مشكالت مهم باغناسازگاري

.Arzani et al., 1998)(باشد گيالس در كشور مي
مي دانه و سازگار تواند منجر به تلقيح گرده خوب

و و در نهايت موجب رشد مگل گيالس شده يوه تا نمو
و برداشت گردد  بنابراين بايستي.مرحله رسيدگي

 رقمسهيادوكنندگان گيالس به هنگام احداث باغ توليد
 كه داراي كيفيت ميوةرا سازگاراز گروههاي مختلف

و از نظر دورة گلدهي نيز همزمان باشند،  بااليي باشند
و در كنار يكديگر كشت نمايند  & Arzani)انتخاب

Goharkhay, 2005).
كولتيوارهاي دگرسازگاري كه در يك باغ كشت

تا مي شود بايستي از همزماني گلدهي برخوردار باشند
 افشاني موثر نامناسب مانع تشكيل ميوه نشوددوره گرده

(Socias i Company & Alonso, 2004) . در تحقيق
حاضر، ارقام دگرسازگار با رقم زرد دانشكده از همپوشاني 

ميگلدهي مناسبي و را برخوردارند توانند گرده مناسبي
ت . مين كنندأجهت تلقيح گيالس رقم زرد دانشكده

و بيوشيميايي مرتبط با فرآيندهاي فيزيولوژيك
و رشد لوله گرده هنوززن جوانه  كامل شناخته به طوري

هاي توليد شده از گرده مواد مورد نياز آنزيم. نشده است

ميبراي رشد لوله گرده در خامه اصوالً. نمايد را آزاد
هاي دانه گرده از اليه بيروني ديواره گرده پروتئين

به اين دليل است كه لوله گرده. گيرندميأمنش) اگزين(
ترين بخش گامتوفيت نر از نوع از نظر بيولوژيكي فعال

.(Reed, 2004) ساپروفيت است
م  ثر بر تشكيل ميوه سازگاريؤمهمترين عامل

و دانه ميگرده . باشد كه يك حالت ژنتيكي است تخمك
مي علت اين و ناسازگاري ژنتيكي را توان در هوموژني

 ارتباط ژنتيكي بين ارقام مختلف گيالس جستجو كرد
(Silva & Goring, 2001) . 

مدر پژوهش حاضر كهيكروسكوپيمطالعه  نشان داد
و هيچ لوله گرده رقم  زرد دانشكده خود ناسازگار بوده

ح افشاني ساعت بعد از گرده120تي پس از خودي
و بيشتر دانه  نتوانسته بود خود را به تخمك برساند

هاي رشد يافته در يك سوم ابتدايي خامه متوقف گرده
همچنين مطالعه ميكروسكوپي).الف-1شكل(شده بودند 

و ابرده  نشان داد كه لوله گرده دو رقم ناسازگار بينگ
افشاني نيز به انتهايه ساعت پس از گرد120حتي در 

و يك سوم ابتدايي  و در سطح كالله خامه نرسيده بودند
تا. خامه متوقف شده بودند هر چند رشد لوله گرده ابرده

و-2شكل(حدي بيشتر از لوله گرده بينگ بود  )ب-3الف
در حالي كه لوله گرده ارقام سازگار مثل سفيد رضائيه،

و ناپلئون  پ120تا96شبستر افشانيس از گرده ساعت
در ارقام).3و1،2هاي شكل(به تخمك رسيده بودند 

و سرعت رشد لوله گرده زني دانه سازگار جوانه هاي گرده
و48و24آنها در  و بيشتر از ارقام ناسازگار  ساعت بهتر

سرعت رشد لوله گرده رقم. رقم زرد دانشكده بود
و ناپلئون شبستر حتي بهتر از ارقام سازگار سفيد رضائ يه

و در  هاي افشاني لوله ساعت پس از گرده96تا48بود
افشاني كنترل شده هاي گرده گرده آن به تخمك گل
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از. رسيده بود نتايج به دست آمده با نتايج برخي
 ;Arzani et al., 1998)محققين نيز مطابقت داشت

Arzani & Goharkhay, 2005).
يت ميوه، نتايج دانه گرده روي كيفتأثيردر مورد

مينشان داد كه دانه گرده رو و قطر وه موثر بودي طول
دم(اما اثري روي وزن ميوه  و بدون ، وزن گوشت،)با دم

و درصد مواد جامد محلول ندارد نتايج اين. وزن هسته
 در Arzani et al. (1998) آزمايش با نتايج تحقيقات

و مشكين ر رويشهمورد اثر دانه گرده ارقام ناپلئون
و همچنين پيرامون كيفيت ميوه رقم حاج  تأثيريوسفي،

و رضائيه سفيد دانشكده، زرد بينگ، دانه گرده ارقام

.پروتيوا روي ميوه رقم سياه مشهد، مطابقت داشت
در نهايت مشخص گرديد كه رقم زرد دانشكده خود

و نوع دانه گرده ارقام استفاده شده بر روي  ناسازگار بوده
و قطر ميوه رقم زرده دانشكده تأثير داشتصف . ات طول

ب طول مختلف از نظر وزن هسته،ين تكرارهايهمچنين
و درصد مواد جامد محلوليمقطروه،يم در)كسيبر(وه

. وجود داشتيدار معنياختالف%5سطح احتمال
م زان مواد جامد محلول در جهت جنوبياختالف در

دليتكرارها شا ميد به ت قراريو موقعيافتيدر نورزانيل
. درخت باشديروبرها ميوهگرفتن
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