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 چکيده
 

 ,KS13, KS11, KS9    بر روي گلدهي و گرده افشاني چند ژنوتيپ گالبي آسيايي با نامهاي             اين پژوهش 
KS8, KS6   و KS14           فت تا زمان گلدهي، جدول تطابق       انجام گر در گروه باغبانی دانشگاه تربيت مدرس

به منظور مشخص شدن      .  گلدهي و خود ناسازگاري و دگر ناسازگاري بين ژنوتيپ ها مشخص گردد                   

 شاخه در وضعيت    ٢ درخت انتخاب و بر روي هر كدام از آنها           ٤خودناسازگاري و خودسازگاري از هر ژنوتيپ       

پس از عمل گرده افشاني به منظور       .  وي آنها انجام شد   هاي تقريبا مشابه انتخاب و گرده افشاني كنترل شده بر ر           

 ساعت بعد از گرده افشاني      ٩٦ و   ٧٢،  ٤٨زنده بودن دانه گرده و چگونگي رشد لوله گرده           ميکروسکوپی  مطالعه  

در آزمايشي جداگانه و به منظور  مطالعه دگر گرده             .   تثبيت شدند  FAAتعدادي گل برداشت و در محلول         

اخته شدند و سپس گرده افشاني با ژنوتيپ  دلخواه بر روي آنها انجام شد و درصد                    مادريافشاني، گلهاي پايه    

نتايج نشان داد همزماني در گلدهي      .   روز بعد از تمام گل شمارش گرديد       ٧٥ و   ٣٥،  ١٥تلقيح و تشكيل ميوه در      

نتايج .  هده گرديد  مشا KS13 و   KS11بين ژنوتيپ ها وجود دارد و بهترين تطابق گلدهي در بين ژنوتيپ هاي               

مطالعات ميکروسکوپي نشان داد که در اکثر موارد دانه گرده زنده بوده و بعد از گرده افشاني جوانه زدند که در                      

تيمارهای خودگرده افشانی رشد لوله گرده در قسمت های ابتدای خامه متوقف شد اما در تيمارهای دگر گرده                     

ميزان تشكيل ميوه ژنوتيپ هاي مورد مطالعه بعد از           .  پيدا کرد افشانی رشد تا قسمت های پايين خامه ادامه           

 درصد تشكيل ميوه كمترين ميوه دهي و         ٩٢/٢ با   KS9خودگرده افشاني در شمارش آخر بدين ترتيب بود كه           

  و ٣٣/١٠،  ٠٣/٧،  ٤٤/٥،  ١٦/٤ به ترتيب با      KS11 و   KS13  ،KS6  ،KS8  ،KS14بعد از آن ژنوتيپ هاي       
 تيمار مربوط به دگر گرده افشاني در شمارش         ٦ميانگين تشكيل ميوه در     .  ه قرار داشتند   درصد تشكيل ميو   ٦٥/١٤

 با  KS11در شمارش نهايي تيمار گرده افشاني       .   درصد بود  ٥٨/٢٥ و   ٦٢/٣٩،  ٠٤/٤٦اول، دوم و سوم به ترتيب       

KS8       و گرد ه افشاني ژنوتيپ        ٣٤/٣٤ بيشترين درصد تشكيل ميوه KS13    با گرده KS8   كمترين  ١٥/١٤ با 

 .درصد تشكيل ميوه را داشت
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 مقدمه
 Pyrus serotina Rehd (syn: Pyrusگالبي آسيايي    

pyrifolia)    بوده و   ٢تيره گل سرخيان   و از    ١تيره مالوئيده    از زير 
 گالبي چيني، گالبي آسيايي و گالبي ژاپني         نامهاي متداول آن  

قسمت زيادي از گالبي دنيا را گالبي آسيايي تشكيل          .  اشدبمي  
 و چين اولين توليد كننده گالبي آسيايي در دنيا           )۱۸(مي دهد   
 .P. bretschneider Rhed , P غالب آنها      رقماست و    

ussuriensis, Pyrus serotina Rehd   اما بيشتر    مي باشد  
 Pyrus serotinaجديد كه در ژاپن معرفي شده اند از              مارقا

Rehd در كره جنوبي گالبي نشانه زندگي،          .  )۱۳( باشد  مي
 درصد اراضي ميوه كاري كره       ١٥اميدواري و سالمتي است و       
امروزه در كشورهاي ژاپن،    .  )۱۶( زير كشت گالبي آسيايي است    

و در استراليا   چين، كره، تايوان، كشورهاي آمريكايي مانند برزيل        
و نيوزيلند و ديگر كشورها تحقيقات زيادي روي كشت و توليد             

گالبي يكي از ميوه هاي دانه دار . گالبي آسيايي صورت مي گيرد    
بوده و گالبي آسيايي به دليل يكسري خصوصيات مورد توجه             

اين درختان  .  توليد كنندگان و مصرف كنندگان قرار گرفته است       
 ساعت گزارش   ١٤٠٠ تا   ٤٠٠ بين   اشته و نياز سرمايي متفاوتي د   

بنابراين در مناطق نيمه گرمسيري و معتدله         .  )۲۳( است شده
گالبي آسيايي باردهي خوبي داشته و          .  قابل كشت هستند   

داراي بافت ترد و سفت بوده و عمر انباري بااليي            آن  هاي   ميوه
ميوه ها آبدار بوده رنگ پوست از زرد تا قرمز متمايل به              .  دارند

و به خاطر اين خصوصيات امروزه در دنيا        )   ۲(می باشد   اي   هوهق
توجه زيادي به اين محصول مي شود و تقاضا براي اين ميوه در              

در ايران با توجه به پتانسيل هاي          .  دنيا رو به افزايش است      
موجود در بخش ميوه كاري و با توجه به اهميت گالبي آسيايي،            

ي آسيايي در شرايط مختلف       گالب ارقامبه منظور ارزيابي بعضي      
از   ژنوتيپ   قالب طرح ملي گالبي، چند      درآب و هوايي ايران،      

كشور بلژيك وارد ايران شده و ارزيابي ها روي آنها در حال انجام 
تعدادي   ميوه دهي گالبي آسيايي تحت تاثير     ).  ۵،  ۴،  ۲،  ۱(است  

فاكتور ژنتيكي و محيطي قرار مي گيرد، يك فاكتور ژنتيكي مهم 
                                                                                    
1. Maloideae 

2. Rosaceae 

 با گرده   قادر به باروري  درخت  دناسازگاري است كه در آن       خو
گل سرخيان هومومورفيک و    خود ناسازگاري در  .   نمي باشد  خود

از نوع گامتوفيتيک بوده و بوسيله يک فاکتور چند آللي کنترل            
 خودناسازگاري و دگر         (S)لوکوس ناسازگاري      .  شود مي

که مسئول    Sلوکوس  ).  ۲۴،  ۱۲،  ۹(کند   ناسازگاري را کنترل مي   
).  ۹(خودناسازگاري است دگرناسازگاري را هم کنترل مي کند           

مطالعات اخير در مورد دگرناسازگاري بين ارقام نشان داده که            
، با وجود اين    )۱۷  ,۱۰(دگرناسازگاري به ندرت اتفاق مي افتد        

تعداد حاالت دگرناسازگاري در چندين گونه از درختان ميوه             
ال اين وجود دارد که علت افزايش احتم). ۲۴(گزارش شده است    

دگرناسازگاري، استفاده از ارقام محدود تجاري به عنوان پايه             
پدري و مادري در برنامه اصالح باشد که باعث محدود شدن پايه  

بيان و ظهورخود ناسازگاري در       ).  ۱۴(شود   ژنتيکي ارقام مي   
گالبي آسيايي نه تنها با شرايط محيطي بلكه هم چنين به                 

در ارقام  و تفاوت   )  ۱۱  (اي فيزيولوژيك گياه بستگي دارد     حالته
ميوه دهي گالبي آسيايي بعد از خود گرده افشاني بوسيله                 

 تفاوت در ميوه دهي     ).  ۶  (محققين زيادي گزارش شده است      
ده اين باشد که هر رقم گالبي آسيايي          نممکن است نشان ده    

روزه در   ام .  کند درجات مختلفي از خود ناسازگاري را بيان مي         
دنيا در بخش ميوه كاري تحقيق روي پايين آوردن هزينه توليد            
است و با توجه به اينكه خودناسازگاري نياز به دگرگرده افشاني            

با دست يا   دارد گاهي براي ميوه دهي خوب نياز به گرده افشاني           
 مي باشد كه اين عمل هزينه بر بوده عالوه بر آن بوسيله حشرات

براي   .شود  محصول مي  شموضوع باعث کاه  عدم اطالع از اين      
تعيين خودناسازگاري و دگر ناسازگاري راههاي مختلفي وجود          

 بررسي رشد لوله        دارد مانند ارزيابي تعداد ميوه تشكيل شده،        
هاي  گرده در تخمدان و روشهاي مولكولي مانند شناسايي آلل           

محققين زيادي بر روي تعيين خود        .  مربوط به خودناسازگاري  
 و تاکنون   تي انجام داده اند   ااسازگاري ارقام گالبي آسيايي مطالع    ن

در تعداد زيادي از رقم هاي گالبي آسيايي خود ناسازگاري                
 وضعيت ميوه پژوهش حاضر به منظور بررسي .گزارش شده است

 بر  دهي و تعيين خود و دگر سازگاري و خود و دگر ناسازگاري             
 .گرديد انجام ژنوتيپ هاي گالبي آسيايياز  بعضي روي
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 مواد و روش ها
اين آزمايش دردانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس          

 اتوبان تهران كرج و بر روي پايه هاي مادري ١٦واقع در كيلومتر 
 توسط گروه باغباني دانشگاه      ١٩٩٨كه در سال      گالبي آسيايي 
از كشور بلژيك وارد    )    ۴۲۲۵طرح ملي شماره    (تربيت مدرس   

جام شد و كارهاي آزمايشگاهي در آزمايشگاه          ان هكشور گرديد 
در اين طرح    .  علوم پايه دانشگاه تربيت مدرس صورت گرفت         

جهت مطالعه گلدهي ژنوتيپ هاي موجود، زمان شروع گلدهي و          
هر ژنوتيپ با توجه به شرايط اقليمي منطقه             ١ تمام گل  زمان

ل و با مطالعه روند نمو گلها اطالعاتي در مورد جدو         .  ثبت گرديد 
 در اين آزمايش تعدادي از         .گلدهي هر ژنوتيپ بدست آمد       

 ,KS13, KS11, KS9, KS8 ژنوتيپ هاي گالبي آسيايي شامل      
KS6  و KS14              جهت تعيين خود و دگرسازگاري و خود و

 .دگرناسازگاري براي انجام دو آزمايش جداگانه انتخاب شدند          
بود آزمايش اول به منظور تعيين خودسازگاري و خودناسازگاري         

 تكرار در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي         ٤ تيمار و    ٦كه با   
(RCBD)    بر روي هر درخت دو     .   درخت انجام شد   ٢٤ بر روي

 تاج  شاخه در جهت شمال و جنوب و ترجيحاَ در قسمت مياني           
درخت انتخاب و دور شاخه ها حفاظي از سيم قرار داده و تمام              

ه افشاني ناخواسته   شاخه با پارچه ململ جهت جلوگيري از گرد        
پوشانده شد  و بعد از باز شدن گلها در چند زمان پارچه ها باز                 
شده و با قلم مو گرده افشاني صورت گرفته و دوباره شاخه با                

آزمايش دوم جهت مطالعه دگر ناسازگاري        .پارچه پوشانده شد  
 ,KS13*KS8) (KS13*KS11, KS8*Ks13 تيمار   ٦بود كه با    

KS8*KS11, KS11*KS8, KS11*KS13     تكرار در قالب     ٤  و 
روي هر  .   درخت انجام شد   ٢٤بلوكهاي كامل تصادفي و بر روي       

 شاخه انتخاب شده و همانند آزمايش قبل حفاظي از            ٢درخت  
به .  سيم روي آنها قرار گرفته و با پارچه ململ پوشانده شدند             

 گرده از هر ژنوتيپ شاخه هاي داراي           دانه منظور جمع آوري  
ريده شده و در شرايط آزمايشگاهي داخل سطلهاي         جوانه گل ب  

محتوي آب قرار گرفتند و قبل از باز شدن گلها در فضاي بيرون،          
گلها باز شده و گرده آنها جمع آوري و در وايلهاي شيشه اي و                
                                                                                    
1. Full bloom 

 درجه سانتيگراد در يخچال تا زمان گرده            ٤ تا    ٠در دماي    
 از باز   گلهاي روي اين شاخه ها قبل       .  افشاني نگهداري شدند  

شدن اخته شده و هنگام پذيرا شدن كالله در چند زمان با                 
نرم و  موي   ساعت گرده افشاني با يك  قلم            ٤٨فاصله زماني   

 . كوچك انجام شد
انتخاب مو  براي اجتناب از آلودگي براي هر تيمار يك قلم            

شد و پس از گرده افشاني در كيسه هاي جداگانه نگهداري                
 از عدم آلودگي دستها هم با الكل        جهت  حصول اطمينان   .  شدند
به منظور بررسي زنده بودن دانه گرده  . درصد ضد عفوني شد ٧٠

 لوله گرده از هر       و جوانه زدن آنها و هم چنين بررسي رشد           
 شاخه در روزهاي مختلف بعد از انجام گرده افشاني                      

گلهايي برداشت شده   )   ساعت بعد از گرده افشاني     ٩٦ و   ٧٢،  ٤٨(
 ١+   درصد فرمالين    ١  (FAA ساعت در محلول     ٢٤و به مدت    

تثبيت   ) درصد ٧٠ درصد الکل اتيليک     ١٨+  درصد اسيد استيک    
  درجه ٤ تا    ٠و در دماي     %  ٧٠ گلها در اتانول       سپس،شدند  

براي .   در يخچال تا زمان مطالعه نگهداري شدند            سانتيگراد
 و همكاران    كيوواسمطالعه جوانه زدن دانه گرده طبق روش         

 در آب   FAA بدين صورت كه  گلهاي تثبيت شده در          .عمل شد 
 ٦ نمونه ها در دماي اتاق به مدت        ،شسته شدند وجهت نرم شدن    

 نرمال قرار گرفتند و سپس براي حذف         ٨/٠  NaOHساعت در   
 ساعت  ١٨ماده نرم كننده نمونه ها با آب شسته شده وبه مدت             

 ار گرفته  روي الم قر   در نهايت نمونه ها  .   قرار گرفتند   مقطر در آب 
 ٥/١١ برابر با       pH درصد در فسفات بافر با         ١/٠با آنيلين بلو   

رنگ آميزي شده و با ميكروسكوپ مجهز به نور فلورسنس                
بعد از تشكيل ميوه كيسه هاي پارچه اي         .  )۳  (مطالعه گرديدند 

برداشته شدند و عمل شمارش تعداد ميوه ها در سه مرحله و به             
درصد تلقيح . انجام شد ز تمام گلروز بعد ا ۷۵ و   ۳۵،  ۱۵  ترتيب

و تشكيل ميوه بر اساس تعداد گل اوليه و تعداد ميوه تشكيل               
درصد تشكيل ميوه هرتيمار به عنوان         .  شده محاسبه گرديد   

معياري جهت تعيين خود و دگر سازگاري و خود و دگر                   
تجزيه ها،   بعد از نرمال كردن داده    .  ناسازگاري درنظر گرفته شد   

 انجام  SPSSيج بدست آمده بوسيله نرم افزار         اآماري روي نت   
گرفت و سپس مقايسه ميانگين با استفاده از آزمون چند                 

 . اي دانكن انجام شد دامنه
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 نتايج
درصد تلقيح و تشكيل ميوه پس از عمل گرده افشاني در              

 روز پس از مرحله تمام گل با شمارش ميوه انجام           ٧٥ و ٣٥ ،   ١٥
 و شمارش دوم و سوم      ١يح اوليه اولين شمارش به عنوان تلق    .  شد

 .  مورد ارزيابي قرار گرفت٢به عنوان ميزان نهايي تشكيل ميوه
 نتايج مربوط به خودگرده افشاني

درصد تشكيل ميوه در شمارش اول زياد بوده و به تدريج              
بيشترين درصد تشكيل ميوه در درختان      .   نمودند ميوه ها ريزش  

ول است و در اين      خودگرده افشاني شده مربوط به شمارش ا        
 درصد  ٣٨/٢٥ و    ٧٧/٢٥ به ترتيب با       KS11 و     KS6زمان  

  به ترتيب با      KS9 و    KS13بيشترين ميزان تشكيل ميوه و         
  درصد كمترين ميزان تشكيل ميوه را داشتند        ٦٩/١٢ و   ٨٧/١٠

 ژنوتيپ مورد    ٦ميانگين درصد تشكيل ميوه در         .  )۱شكل  (
يسه ميانگين  مقا.   درصد بود   ٦٧/١٨بررسي در شمارش اول       

درصد تشكيل ميوه در شمارش اول نشان داد كه ژنوتيپ هاي             
KS13   ، KS9   و KS6     در گروه b         با ميزان تشكيل ميوه كم و 
KS14  ،KS11   و KS8    در گروه a       با ميزان تشكيل ميوه زياد قرار 
نتايج مربوط به درصد تشكيل ميوه بعد از خودگرده            .  گرفتند

بين شمارش دوم   الف زيادي   افشاني در شمارش دوم و سوم اخت      
 به طوريكه ميانگين ميوه       )۳ و    ۲شكل  (نداد   نشان    و سوم    

 ٤٢/٧ و   ٠٥/١١تشكيل شده در شمارش دوم و سوم به ترتيب            
ارش عمدتاَ به خاطر ريزش       م كه اختالف بين اين دو ش         بود

 به   دوم  در شمارش  ٣٩/٢٠ از   KS8ناگهاني ميوه هاي ژنوتيپ      
 مورد ساير ژنوتيپ ها درصد        در.  بود در شمارش سوم       ٠٣/٧

ميزان .  ندادتشكيل ميوه در دو شمارش اختالف زيادي را نشان           
مورد مطالعه بعد از خودگرده افشاني      ژنوتيپ هاي   تشكيل ميوه   

 درصد  ٩٢/٢ با    KS9در شمارش آخر بدين ترتيب بود كه             
KS13تشكيل ميوه كمترين ميوه دهي و بعد از آن ژنوتيپ هاي            

  ،KS6  ،KS8  ،KS14   و KS11     ٠٣/٧،  ٤٤/٥،  ١٦/٤ به ترتيب با ،
نتايج تجزيه  .   درصد تشكيل ميوه قرار داشتند      ٦٥/١٤ و   ٣٣/١٠

واريانس نشان داد كه در شمارش دوم و سوم بين ژنوتيپ ها از              
                                                                                    
1. Initial fruit set 
2. Final fruit set 

لحاظ تشكيل ميوه بعد از خودگرده افشاني اختالف معني داري           
ن مقايسه ميانگي .     درصد وجود دارد   ٥ و   ١به ترتيب در سطح      

 درصد نشان داد كه ژنوتيپ        ٥درصد تشكيل ميوه با احتمال        
KS9  ،KS13   و KS6    در گروه b       با كمترين درصد تشكيل ميوه و 

 و ژنوتيپ    ab در گروه حدواسط       KS14 و    KS8ژنوتيپ هاي    
KS11      در گروه  a            با بيشترين درصد تشكيل ميوه بعد از

 . )۳شكل  (خودگرده افشاني قرار داشتند
 به دگر گرده افشانينتايج مربوط 

تجزيه واريانس داده هاي درصد تشكيل ميوه بعد از دگر              
گرده افشاني نشان داد كه بين تيمارها اختالف معني داري در             

در .  هيچ كدام از شمارش هاي اول و دوم و سوم وجود نداشت             
شمارش اول بيشترين تشكيل ميوه مربوط به گرده افشاني               

KS11    با گرده KS13   رصد تشكيل ميوه مربوط به       و كمترين د
ميانگين تشكيل ميوه در    .   بود KS8 با گرده    KS13گرده افشاني   

 تيمار مربوط به دگر گرده افشاني در شمارش اول، دوم و سوم             ٦
در شمارش نهايي .  درصد بود٥٨/٢٥ و ٦٢/٣٩،  ٠٤/٤٦به ترتيب   

 بيشترين درصد تشكيل    KS8   گرده  با KS11تيمار گرده افشاني    
  با KS8 با گرده     KS13افشاني ژنوتيپ       و گرده   ٣٤/٣٤ميوه  
 . )۶شكل  ( كمترين درصد تشكيل ميوه را داشت١٥/١٤

در طول خامه هم نشان داد كه در           مطالعه رشد لوله گرده   
مورد اكثر تيمارها گرده زنده بوده و پس از جوانه زني در طول               

تعقيب رشد لوله گرده تا انتهای خامه صورت          .  خامه رشد كرد  
. ميزان رشد لوله گرده در تيمار هاي مختلف متفاوت بود         .  گرفت

در تيمارهای خودگرده افشانی رشد لوله گرده در قسمت های            
 ابتدای خامه متوقف شد اما در تيمارهای دگر گرده افشانی رشد

ميزان تا قسمت های پايين خامه ادامه پيدا کرد به طوري که               
ر تيمار گرده     كمترين و د     KS9رشد لوله گرده در ژنوتيپ         

). ۷شکل    ( بيشترين رشد را داشت    KS11 با گرده    KS8افشاني  
مطالعه گلدهي ژنوتيپ هاي مورد مطالعه نشان داد که بين اکثر           
ژنوتيپ ها تطابق گلدهي وجود دارد و گلدهي ژنوتيپ هاي مورد     

 روز اتفاق   ۵ يا   ۴مطالعه در فاصله يک هفته با اختالف حداکثر          
 و  KS13ابق گلدهي در بين ژنوتيپ هاي        مي افتد و بهترين تط    

KS11  همچنين مشاهدات انجام شده بر روي        .   مشاهده گرديد
گل ژنوتيپ هاي مختلف نشان دهنده اختالف در مورفولوژي گل 
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 و در ۶بعضي از ژنوتيپ ها تعداد گلبرگ ها .  مي باشدژنوتيپ ها
شکل غنچه در ژنوتيپ هاي .  عدد بود۵ و در بيشتر آنها ۷برخي 

 داراي  KS11مختلف متفاوت بود بطوريکه غنچه ي گل ژنوتيپ          
همچنين بين  .   حالت گنبدي داشت    KS13نوک تيز و ژنوتيپ      

رنگ پوست ميوه و رنگ كاسبرگ و نهنج گل همبستگي وجود            
 با ميوه به رنگ قهوه اي در همان ابتداي             ژنوتيپ هاي دارد و   

ز تشكيل ميوه داراي رنگيزه در كاسبرگ و نهنج خود ني                  
 .مي باشند

 
بعد از خود ژنوتيپ هاي مورد مطالعه درصد تشكيل ميوه  ‐١شكل 

 )P > ٠١/٠ (گرده افشاني  در شمارش اول
 

 
 بعد از خود  ژنوتيپ هاي مورد مطالعه درصد تشكيل ميوه‐٢شكل 

 )P > ٠١/٠ (گرده افشاني  در شمارش دوم
 

 
 از خود  بعد ژنوتيپ هاي مورد مطالعه درصد تشكيل ميوه‐٣شكل

 )P > ٠۵/٠ (گرده افشاني  در شمارش سوم

 
 درصد تشكيل ميوه بعد از دگر گرده افشاني  در شمارش ‐٤شكل
 (♂) و ژنوتيپ دوم پايه پدري (♀)، ژنوتيپ اول پايه مادري اول

)٠۵/٠ < P( 
 

 
 درصد تشكيل ميوه بعد از دگر گرده افشاني  در شمارش ‐٥شكل
 (♂) و ژنوتيپ دوم پايه پدري (♀)، ژنوتيپ اول پايه مادري دوم

)٠۵/٠ < P( 
 

 
 درصد تشكيل ميوه بعد از دگر گرده افشاني  در شمارش ‐٦شكل
  (♂) و ژنوتيپ دوم پايه پدري (♀)، ژنوتيپ اول پايه مادري سوم

)٠۵/٠ < P( 



 ١٣٨٥، سال ٥، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٧٦٠

 
 در طول خامه KS13  (♂) مشاهده رشد لوله گرده ژنوتيپ‐۷شکل 
ميکروسکوپ فلورسنس وبزرگنمايي  با استفاده از KS8 (♀)ژنوتيپ

  پس از رنگ آميزي با انيلين بلو۱۰
 

 بحث
 با مشاهدات   ۸۲نتايج پژوهش حاضر بر اساس آزمايش سال        

 نشان داد که گلدهي ژنوتيپ هاي مورد         ۸۳انجام شده در سال     
مطالعه به شدت تحت تاثير عوامل محيطي مي باشند و با توجه             

ا مناسب شدن شرايط محيطي      ، ب ها ژنوتيپبه نياز سرمايي کم      
گيرد به   در اول فصل بهار شکوفايي گل در آنها صورت مي               

 آوري شده در آزمايشگاه در تاريخ          هاي جمع  طوريکه شاخه 
يکي از فاکتورهاي بسيار مهم براي        .   شکوفا شدند   ۲۵/۱۲/۸۱

ارقام  ).  ۲۱  ،۸(باشد   زا تاريخ گلدهي رقم مي     انتخاب درخت گرده  
ن آزمايش تطابق گلدهي خيلي خوبي با هم         مورد مطالعه در اي   

داشتند و در صورتي که دگرناسازگاري بين آنها وجود نداشته             
ها را با هم براي بدست آوردن حداکثر            توان ژنوتيپ  باشد مي 

ضمن گزارش تفاوت    )  ۱۹۸۳(چرچ و ويليامز     .  عملکرد کاشت 
زمان گلدهي ارقام در سالهاي مختلف، تغييرات شرايط آب و              

پاپريستين و  .  را عامل اصلي اين تفاوت اعالم کردند          هوايي  
اعالم کردند که در سالهايي که هوا در بهار             )  ۱۹۹۶(بالزک  

باشد اغلب ارقام ممکن است خيلي نزديک به هم و يا             گرمتر مي 
در حاليکه در شرايط فصل سرد و باراني          .  همزمان گل بدهند  

 ).۲۲(ش باشدتواند خيلي فاح اختالف زمان گلدهي بين ارقام مي

در مورد ارقام خودناسازگار اگر گرده افشاني با گرده گل              
هاي ديگر روي همان درخت يا گلهاي روي درختان           خود يا گل  

متفاوت يک رقم صورت گيرد و لقاح انجام نشود و تشکيل ميوه             
دهي خوبي   ها زماني ميوه   اين رقم .  با مشکل مواجه خواهد شد     

). ۲۶  ،۲۵(ار گرده افشاني شوند     خواهند داشت که با ارقام سازگ     
هاي اوليه ناشي از ناسازگاري       تشکيل ميوه نهايي پس از ريزش      

گيرد  هاي گرده افشاني مورد توجه و ارزيابي قرار مي          در آزمايش 
در اين تحقيق درصد تشکيل ميوه در سه مرحله            ).  ۲۰  ،۱۹(

شمارش گرديد که به طور کلي ميانگين درصد تشکيل ميوه در            
، در شمارش ۶۷/۱۸ي خود گرده افشاني در شمارش اول تيمارها

که بين درصد   .   درصد بود  ۵۱/۷ و در شمارش سوم      ۰۵/۱۱دوم  
تشکيل ميوه در شمارش دوم و سوم اختالف زيادي وجود                

هاي ژنوتيپ   نداشت و اختالف عمده آنها به خاطر ريزش ميوه           
KS8   درصد در شمارش     ۰۲/۷ در شمارش دوم به        ۳۹/۲۰ از 

باشد، اما بين درصد تشکيل ميوه در شمارش اول با دوم    سوم مي 
هاي  و سوم اختالف زيادي وجود دارد که به خاطر ريزش ميوه            

ترين  ريزش اوليه ميوه معموالً سنگين       .  باشد لقاح نيافته مي   
هاي ريز و نمو نيافته حاصل از گلهاي         ريزش بوده و طي آن ميوه     

 ).۲۷(کنند  تلقيح نشده ريزش می
ش صورت گرفته درصد تشکيل ميوه در شمارش          در آزماي 

 درصد در ژنوتيپ    ۹۲/۲سوم در تيمارهاي خود گرده افشاني از         
KS9   درصد در ژنوتيپ     ۶۵/۱۴ تا KS11  ارقام سيب  .   متفاوت بود

و گالبي بر اساس ميزان خودباروري به سه دسته خودبارور                
 درصد  ۶‐۱۰(، نيمه خودبارور    )بيش از ده درصد تشکيل ميوه      (
)  درصد تشکيل ميوه    ۵کمتر از    (و خودنابارور    )  کيل ميوه تش

بيان )  ۲۰۰۱(کاستيلو و همکارانش      ).  ۲۰(شوند   تقسيم مي 
هاي انجام شده در گالبي، تشکيل ميوه          اند که در تالقي     داشته

 روز بعد از گرده افشاني به عنوان           ۸۰ درصد در     ۳۰کمتر از   
 درصد تشکيل ميوه    بنابراين با توجه به   ).  ۷(باشد خودناسازگار مي 

هاي مورد مطالعه و طبق      افشاني ژنوتيپ  هاي خود گرده   در تالقي 
   خودبارور، KS11 و   KS14ژنوتيپ هاي   )  b  ۱۹۹۶(تعريف نيکي   

 درصد نيمه   ۴۴/۵ و   ۰۳/۷ به ترتيب با     KS6 و   KS8هاي   ژنوتيپ
 درصد  ۹۲/۲ و   ۱۶/۴ با   KS9 و   KS13هاي   خودبارور و ژنوتيپ  

نتايج .  گيرند خودناسازگارها قرار مي    تشکيل ميوه در گروه         
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، KS9هاي   مقايسه ميانگين دانکن هم نشان داد که ژنوتيپ           
KS13    و KS6             در يک کالس با کمترين ميزان تشکيل ميوه 

 در يک گروه حدواسط و ژنوتيپ          KS14 و    KS8و  )  bگروه  (
KS11         اما طبق تعريف    .  گيرد  در گروه خودبارورها قرار مي

هاي مورد مطالعه خود       تمامي ژنوتيپ کاستيلو و همکارانش      
باشند، چون حداکثر تشکيل ميوه در صورت خود           ناسازگار مي 

 درصد ذکر   ۳۰ درصد بوده و خيلي کمتر از        ۶۶/۱۴گرده افشاني   
به طور کلي با توجه به مطالعاتي که تاکنون             .  باشد شده مي 

ها در مورد تشکيل ميوه بعد از خودگرده            صورت گرفته، داده   
 درصد  ۲/۱۵ تا   ۶/۰دربين ارقام مختلف متنوع بوده و از        افشاني  

ها  نتايج اين آزمايش با ديگر آزمايش      ).    ۱۱(گزارش شده است    
که در رابطه با درصد تشکيل ميوه بعد از خود گرده افشاني                 

 . انجام شده مطابقت دارد
يکي از داليل تناقض در نتايج تحقيقات ارائه شده در رابطه            

هاي  رده بر درصد تشکيل ميوه مي تواند شيوه         با اثرات منابع گ   
متفاوت ارائه نتايج و تاکيد محققين بر مراحل مختلف تشکيل            

در اکثر تحقيقات انجام شده در طي دو دهه           ).  ۲۰(ميوه باشد   
اخير درصد تشکيل ميوه نهايي به عنوان معيار اصلي انتخاب              

هش با  در اين پژو  ).  ۸(زاي مناسب مدنظر قرار گرفته است        گرده
تاکيد بر درصد تشکيل ميوه نهايي، جهت مقايسه بهتر نتايج با             
تحقيقات انجام شده، درصد تشکيل ميوه در مراحل اوليه و               

 .ثانويه رشد ونمو ميوه نيز ارائه شده است
 دانه گرده در اثر     ۲۴‐۱۲۹به طور متوسط در ارقام ديپلوئيد       

ر حاليکه  گرده افشاني آزاد بر روي سطح هر کالله مي چسبد د           
 دانه گرده بر روي ۳۰۰بر اثر گرده افشاني دستي معموالً بيش از 

تواند سبب تسريع و افزايش جوانه         نشيند که مي   هر کالله مي  
با توجه  ).  ۱۹(ها شده و ميزان باروري را افزايش دهد           زني گرده 

به اين که در اين آزمايش براي مطالعه خودناسازگاري از گرده             
 گرده تازه و گرده از قبل جمع آوري شده در           افشاني مصنوعي با  

چندين مرحله استفاده شد، مقدار گرده روي کالله خيلي بيشتر          
نتايج مطالعه با ميکروسکوپ      .  باشد از گرده افشاني آزاد مي       

کند، به طوري که در        فلورسنس هم نظريه فوق را تاييد مي         
 سطح کالله تعداد زيادي گرده وجود داشت که در حال جوانه             

رسد که درصد تشکيل ميوه        بنابراين به نظر مي     .  زدن بودند 

هاي مورد نظر در صورت خودگرده افشاني آزاد خيلي             ژنوتيپ
هاي بدست آمده اين آزمايش باشد و احتمال اينکه          کمتر از داده  

 .باشد هاي مورد مطالعه خودناسازگار باشند بيشتر مي ژنوتيپ
ان داد که درصد     نتايج مطالعات دگر گرده افشاني هم نش        

تشکيل ميوه در شمارش اول زياد بوده و بعد از آن تعداد زيادي             
ها ريزش نمودند، همانطور که گفته شد بنا بر نظر وست             از ميوه 

هم ريزش اوليه سنگين ترين ريزش بوده و طي آن          )  ۱۹۷۸(وود  
ميوه هاي ريز و نمو نيافته حاصل از گلهاي تلقيح نشده ريزش              

ايج مربوط به شمارش دوم نشان داد که درصد           نت.  کند پيدا مي 
 KS11هاي    با ژنوتيپ  KS8تشکيل ميوه در گرده افشاني ژنوتيپ       

 بيشترين درصد   ۰۶/۴۶ و   ۸۶/۵۲ به ترتيب با ميانگين       KS13و  
نتايج شمارش سوم هم نشان داد که         .  تشکيل ميوه را داشتند    

، KS8درصد تشکيل ميوه در دگر گرده افشاني سه ژنوتيپ                
KS11    و KS13    متفاوت بوده و کمترين       ۷۹/۲۵ تا    ۴۵/۱۳ از 

 KS8 با گرده ژنوتيپ     KS13مقدار آن در گرده افشاني ژنوتيپ        
به طور کلي درصد تشکيل ميوه در تيمارهاي             .  بدست آمد 

دگرگرده افشاني خيلي بيشتر از تيمارهاي خودگرده افشاني بود         
گرده به طوريکه بيشترين درصد تشکيل ميوه در تيمار خود             

 تقريباً برابر کمترين درصد      ۵۸/۱۴ يعني   KS11افشاني ژنوتيپ   
های  آزمايش .تشکيل ميوه در تيمارهاي دگرگرده افشاني بود         

هاي ناسازگاري   بيشتر به منظور تعيين دقيق و شناسايي آلل          
براي مطالعه عوامل درصد کم تشکيل ميوه و در  مديريت گرده             

با توجه به اينکه کاشت     .   است اي برخوردار  افشاني از اهميت ويژه   
کند  گالبي آسيايي در ايران مراحل مقدماتي خود را طي مي             

ها از اهميت     تعيين سازگاري و عدم سازگاري بين ژنوتيپ           
اي برخوردار است و با مطالعه موارد اخير و زمان گلدهي               ويژه

هاي موجود مي توان مشکالت موجود بر سر راه تشکيل            ژنوتيپ
ته و در صورت احداث باغ از خسارت احتمالي             ميوه را برداش   

اميد است مطالعات در اين زمينه براي          .  وارده جلوگيري کرد   
ها و مشخص نمودن دوره گرده         تعيين تطابق گلدهي ژنوتيپ    

 . افشاني موثرنيز ادامه يابد
 

 سپاسگزاري
خالصانه دكتر قناتي و هم چنين           هاي بدينوسله از كمك   
 دانشگاه تربيت مدرس كمال تشكر را         آزمايشگاه علوم باغباني  



 ١٣٨٥، سال ٥، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٧٦٢

مواد گياهی مورد استفاده در اين پژوهش از طرح                .نمايم مي
و )   های علمی کشور   شورای پژوهش   (۴۲۲۵ملی به شماره      

صندوق حمايت از        (۸۴۰۰۶ طرح ملی شماره           نيهمچ
  . تامين شده است) پژوهشگران کشور
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