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 چكيده

. اكثر ارقام گالبي خود عقيم، دگربارور و خودناسازگارند. باشد هاي مناطق معتدله در جهان مي يكي از مهمترين ميوهگالبي 
آزمايش در  اين .بنابراين بررسي ميزان تشكيل ميوه و تعين سازگاري ارقام گوناگون جهت توليد ميوه بهينه الزم و ضروري است

با استفاده از آزمون افشاني  ههاي گرد تعين اثر روشروي ارقام گالبي كاشته شده در چناران، ايران به اجرا درآمد.  1391سال 
 تشكيل درصد بيشترين برديجون رقم گرده ،بر اساس نتايج تكرار انجام شد. 10فاكتوريل براساس طرح بلوك كامل تصادفي با 

 اين كه نشد مشاهده مصنوعي و طبيعي افشاني خودگرده از ناشي اي ميوه هيچ برداشت زمان در. است داده اختصاص خود به را ميوه
 از بيشتر برديجون رقم با 1درگزي تالقي در دار جنين بذر تعداد ميانگين. باشد مي 1درگزي رقم كامل خودناسازگاري بيانگر امر

 ها شد. براساس ترين ميوه افشاني رقم درگزي با رقم برديجون سبب توليد بزرگترين و سنگين گرده بوده است.زا  گرده ارقام ساير
 د.گير قرار استفاده مورد گالبي هاي باغ در رقم درگزي زاي گرده رقم عنوان بهترين به تواند مي برديجون رقم پژوهش اين نتايج

 مقدمه

 درختان اغلب ).1378(قهرمان  باشد مي pomidaeaزير خانواده  و Rosaceaeاز خانواده  .Pyrus commonis Lگالبي با نام علمي 
اكثر  .)2007دهند (استرن و همكاران،  مي بروز را خودناسازگاري عادت آلبالو و آلو بادام، گالبي، سيب، مثل رزاسه خانواده ميوه

وليد ر تاز شرايط آب و هوايي ميوه بدون بذارقام گالبي خود عقيم، دگربارور و خودناسازگارند. گرچه بعضي از ارقام در برخي 
اغلب ارقام گالبي در  ).1386، راحمي( ه باشدزا كشت شد گردهآيد كه درخت  ، ولي بهترين عملكرد وقتي به دست ميكنند مي

گردد  ، زيرا سيستم خودناسازگاري گامتوفيتيك در اين شرايط مانع تشكيل ميوه ميدهند نميميوه تشكيل  ،افشاني شرايط خودگرده
ررسي قرار دادند و بيان كردند گيالس ) اثر گرده روي ارقام آلبالو را مورد ب2008نژاد ( انصاري و داوري). 2007 ،(سانزول و هررو

افشاني و  ) اثر خود و دگرگرده2007حسن و همكاران ( و سيگاني است. زا براي رقم إردي بوترمو سياه مشهد بهترين رقم گرده
 م آلو را مورد بررسي قرار دادند.افشاني آزاد روي برخي خصوصيات ميوه ارقا گرده

هاي رقم درگزي پرورش يافته در شرايط  افشاني بر تشكيل و كيفيت ميوه تيمارهاي مختلف گردههدف از اين تحقيق، بررسي اثر 
 وهوايي مشهد بوده است. آب

 ها مواد و روش

افشاني با  هاي گرده روش اثر . تعين و مقايسهبه اجرا درآمدروي ارقام گالبي كاشته شده در چناران، ايران  1391آزمايش در سال 
، ويليامز، كوشيا، اسپادانا و 2ارقام درگزي انجام شد.  تكرار 10با يل براساس طرح بلوك كامل تصادفي ن فاكتوراستفاده از آزمو

نسبت به  2الزم به ذكر است رقم درگزي مادري استفاده شدند.به عنوان رقم  1برديجون به عنوان والد پدري و و رقم درگزي
 باشد. رقم غالب باغ مي 1ر خراسان رضوي، درگزيهاي موجود د تر است. در باغ كمي ديرگل 1درگزي
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درصد ساكارز در دماي  10هاي گرده هر رقم به طور جداگانه در محلول  زني و رشد لوله گرده، دانه به منظور تعين درصد جوانه
درصد  81زني دانه گرده، در هر رقم بيش از  براساس نتايج جوانه ساعت مورد بازديد قرار گرفتند. 24اتاق قرار داده شدند و پس از 

 زني داشتند. هاي گرده قابليت جوانه دانه

افشاني و  هايي كه تقريبا داراي صد گل بودند انتخاب گرديدند. به منظور بررسي خودگرده افشاني آزاد، شاخه براي گرده
درصد  70زماني كه  رختان مادري انتخاب و با كاغذهاي مومي ايزوله شدند.از د در مرحله بالوني افشاني، تعدادي شاخه دگرگرده

 افشاني دستي انجام گرفت. هاي داخل ايزوالتورها باز شدند، گرده گل

شكل و روي  درخت همسن و هم 10به منظور مطالعه روند گلدهي ارقام قبل از باز شدن گلها و در مرحله بالوني شكل از هر رقم   
گلها دقيقا مورد بازديد و تعداد  12-10شاخه كه داراي حدود يكصد گل بود انتخاب گرديد. هر روز در ساعات هر درخت يك 

اي شده بود، شمارش شدند (مرحله اخير به عنوان مرحله  غنچه، تعداد گلهاي باز شده و تعداد گلهايي كه كالله و خامه آنها قهوه
  لي با ذكر مشخصات رقم و زمان، يادداشت برداري و ثبت گرديدند.پايان عمر مفيد گل به حساب آمده) و در جداو

 .صورت گرفت Excelو  jmp8افزارهاي آماري  تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم

 نتايج و بحث

 فنولوژي گلدهي:

ارقامي ديرگل هستند. اوج  ويليامز و اسپادانا و برديجون ارقامي زودگل و  1دهد درگزي بررسي زمان گلدهي ارقام نشان مي
درصدي دارند. ارقام اسپادانا و ويليامز نيز اوج گلدهي همزمان  100و كوشيا همزمان و همپوشاني گلدهي  1گلدهي ارقام درگزي

) بيان كرده است درصد همپوشاني گلدهي در 2009سادات موسوي (. )1(شكل دارند محدودي همپوشاني 1با رقم درگزي ليو
 .شود رمايي و گرمايي رقم مربوط ميهاي سارقام به نياز

 
 همپوشاني دوره گلدهي ارقام گالبي -1شكل

 و ميانگين تعداد بذر: درصد تشكيل ميوه

اي ناشي از  . در زمان برداشت هيچ ميوهبه خود اختصاص داده استميوه را  درصد تشكيل رقم برديجون بيشترين گرده
باشد. ميانگين تعداد بذر   مي 1كه اين امر بيانگر خودناسازگاري كامل رقم درگزي نشدفشاني طبيعي و مصنوعي مشاهده ا خودگرده

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
 91فروردين

 ويليامز

 اسپادانا

 کوشيا

2درگزی  

1درگزی  

 برديجون

54



 " �با�ث �و�ن � ع�وم با�با�ی" او��ن �ما�ش م�ی ال��رونی�ی 

 www.hortisymp.jahrom.ac.ir�ر�مای �ما�ش:  آ�س  -دا�ه ���م  - ۱۳۹۲آبان ماه  ۲۹و  ۲۸

) تشكيل ميوه با 1980بروزيك و نيكي (). 1بيشتر از ساير ارقام بود (جدول )4,9( با رقم برديجون 1در تالقي درگزي دار جنين
منجر به توليد  درصد) 7,4( افشاني آزاد در رقم درگزي، گرده درصد را متوسط اعالم كردند. بنابراين 20تا  10,1افشاني آزاد  گرده

افشاني  ، تشكيل ميوه ناشي از گردههاي مختلف در محيط و گردهافشان  به دليل وجود حشرات گرده ميوه در حد ضعيف گرديد.
و يا روش   افشان نوع گرده افشاني همچون بهبود شرايط گرده افشاني مصنوعي است. آزاد بيشتر از تشكيل ميوه حاصل از خودگرده

 . )1998(كروگر  رصد تشكيل ميوه و افزايش عملكرد شوددتواند سبب باال بردن  افشاني مي گرده

 

سازگاري و سرعت رشد لوله گرده ارقام تواند ناشي از ميزان  مي ،و توليد بذر تشكيل ميوه زا در ارقام مختلف گرده تفاوت بين
 باشد. زا و رقم مادري گرده

 :متازنيااثر 

را ميتوان به تعداد ها  اندازه بزرگ ميوه .ها شد ترين ميوه رين و سنگينافشاني رقم درگزي با رقم برديجون سبب توليد بزرگت گرده
) نيز در در آزمايشات خود به 1990( روهيتا و كليناك .)1(جدول هاي رقم برديجون نسبت داد هاي حاصل از گرده بذر بيشتر ميوه

 ه بزرگ و وزن زياد توليد كردهايي با انداز رقم ويليامز نيز ميوه نتايج مشابه مبني بر اثر تعداد بذر روي وزن ميوه دست يافتند.
ي بر اثر نوع دانه ) مبن1380نتايج ما با نتايج شريفاني (. )1(جدول زا باروري كمتري داشته است اگرچه نسبت به ساير ارقام گرده

با پديده متازنيا  1البته مرتبط دانستن كامل تغيرات مشاهده شده در جدولگرده روي ميوه ارقام گالبي همخواني داشته است. 
 .درست نيست زيرا عوامل زيادي روي خصوصيات كمي و كيفي ميوه تاثيرگذارند

 ميوه فيزيكي خصوصيات دار و جنينروي تعداد بذر  افشاني  تيمار گرده دانه اثر  -1جدول
 افشاني دگرگرده                                                                                                

  افشاني آزاد گرده 2درگزي كوشيا اسپادانا ويليامز برديجون

 a4,9  b4,2  c3,7  a4,8  e1,8  d3,1   تعداد بذر در هر
 ميوه

 a162,8  a158,6  b148,7  c142,1 124.7 e  e127,2  (گرم)وزن ميوه 

 a73,4  b72,1  b72,1  c70,2  a74,2  a74,4  (ميليمتر)طول ميوه 

66.9 a  a66,2  a67,2  a66,1  c62,3  b64,9  (ميليمتر)قطر ميوه 

 دار ندارند. % اختالف معني5اي دانكن در سطح احتمال  باشند، بر اساس آزمون چند دامنه هايي كه در هر رديف داراي حروف يكسان مي ميانگين       
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 :گيري نتيجه

رقم درگزي از لحاظ خصوصياتي همچون پتانسيل باردهي، متحمل بودن به پسيل گالبي و بيماري آتشك و پتانسيل انبارماني ميوه 
 پذير است هاي مبارزه با بيماري توجيه ت به ساير ارقام گالبي برتري داشته و استفاده از اين رقم از نظر اقتصادي و كاهش هزينهنسب

. بطوريكه اگر رقم درگزي به عنوان رقم اصلي يك باغ كشت شده باشد، براساس نتايج اين پژوهش )1391(زراعتگر و همكاران 
) رقم شكري 1391اگرچه زراعتگر و همكاران ( استفاده گردد گالبي زاي مناسب در باغ هان رقم گردتواند به عنو رقم برديجون مي

رقم درگزي معرفي كردند. رقم برديجون عالوه بر اينكه بيشترين عملكرد را حاصل كرد، از  مناسب براي زاي به عنوان گردهرا 
زاي مناسبي براي رقم  تواند گرده ذكر است، رقم كوشيا نيز مي لحاظ گلدهي نيز با رقم درگزي همپوشاني كافي دارد. الزم به

 درگزي باشد.
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