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 چکيده

 
 برای توليد   اند، به طوری که انتخاب و معرفي ارقام سازگار         اغلب ارقام سيب خودنابارورگزارش شده    

ترين رقم   ه منظور انتخاب مناسب   اين پژوهش ب  .  باشد می  ای برخوردار  محصول مناسب از اهميت ويژه     

دليل زودرسي و عطر و طعم       ه  زا بر دو رقم سيب تجاري ايراني گالب کهنز و شفيع آبادي که ب                 گرده

زاي گالب صحنه،     رقم گرده  ٥در اين آزمايش تاثير     .  باشند، انجام گرفت   خاصی که دارند مورد توجه مي     

و همچنين گرده افشاني آزاد بر روي صفات کمي و          گالب کهنز، شفيع آبادي، نايون ارنگه و خورسيجان         

لب دو طرح جداگانه بلوکهاي کامل تصادفي مورد بررسي         اکيفي دو رقم گالب کهنز و شفيع آبادي در ق         

نتايج اين پژوهش نشان داد که گرده زاها بر درصد تشکيل ميوه، وزن ميوه و قند کل در رقم                   .  قرار گرفت 

باالترين درصد تشکيل ميوه، وزن ميوه و قند کل در رقم گالب کهنز             .  دگالب کهنز اثر معني داري داشتن     

همچنين منابع گرده اثرات معني داري بر درصد تشکيل         .  در نتيجه تاثير گرده رقم شفيع آبادي بدست آمد        

در اين تحقيق مشخص    .  ميوه، وزن ميوه، قطر، شکل، تعداد بذور و قند کل در رقم شفيع آبادي داشت                

گالب کهنز در رقم شفيع آبادي باالترين درصد تشکيل ميوه، وزن ميوه، قطر و قند کل را                   شد که گرده    

گالب کهنز و   .  بيشترين تعداد بذر نيز مربوط به ميوه هاي حاصل از گرده افشاني آزاد بود               .  موجب شد 

با .  دشفيع آبادي بعد از خودگرده افشاني درصد تشکيل ميوه پاييني داشتند و خودناسازگار تلقي شدن                 

توجه به نتايج بدست آمده بهترين گرده زا براي رقم گالب کهنز به ترتيب رقم شفيع آبادي و نايون ارنگه                    

 .همچنين گالب کهنز و گالب صحنه به ترتيب مناسبترين گرده زا براي رقم شفيع آبادي هستند. مي باشند
 

 عداد بذور، خودناسازگاریرقم گرده زا، سيب زودرس ايراني، تشکيل ميوه، ت: واژه هاي کليدي
 

 مقدمه
اغلب ارقام سيب خودنابارورند که دليل اصلي آن               

ناسازگاري درسيب از نوع    ).  ۱۷،  ۴،  ۲(خودناسازگاري است   
موارد خاصي از دگرناسازگاري     ).  ۱۷  (باشد گامتوفيتيک مي 

قم در سيب گزارش شده است، که البته اين حالت بين دو ر            
). ۱۲(باشد   تر مي  بسيار محتمل با رابطه خويشاوندي نزديک     

گزارش شده است که خودناسازگاري و دگرناسازگاري مطلق        
در سيب نادر است و ناسازگاري در اثر شرايط دمايي در               

از مهمترين   ).  ۳(کند    زمان گرده افشاني تغيير مي          
خصوصياتي که همواره مورد تاکيد محققان بوده است،             

 باشد  گرده زا مي  همپوشاني گلدهي بين رقم اصلي و رقم          
متوسط زمان گلدهي به     به طوري که     ).  ۱۶،  ۱۲،  ۱۰،  ۵(

چهار دسته زودگل، متوسط تا زودگل، متوسط تا ديرگل و            
بندي شده و فقط ارقامي که در يک گروه يا             ديرگل تقسيم 

زا  توانند بعنوان گرده   در دو گروه مجاور هم قرار دارند مي          
 ). ۱۲(براي يکديگر استفاده شوند 

ديده زنيا در خشکبار مانند گردو، فندق و شاه بلوط             پ
هاي مختلف درختان ميوه     گزارش شده است و در بين گونه      

شوند، بيشترين مشاهدات    نيز که با حشرات گرده افشاني مي      
درباره زنيا مربوط به سيب است و اثر دانه گرده بر اندازه،               
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). ۱۶(شکل و ميزان تکامل بذر سيب مشاهده شده است             
چنين پديده متازنيا در برخي از ارقام سيب گزارش شده           هم
بدين ترتيب که کئولمانس و همکاران بعد از گرده               است

هاي کوکسز اورنج      با استفاده از گرده      ١افشاني رقم الستار   

 همبستگي مثبت   ٥ يا جيمز گريو   ٤، گلوستر ٣، ايدارد ٢پيپين
. اند بين وزن ميوه و تعداد بذرهاي نمو يافته را گزارش کرده           

نيز تاثير مثبتي در     )  بذور مسطح (تعداد بذور سقط شده       
همين نتيجه در رابطه با گلدن        .  تغيير وزن ميوه داشتند    

همبستگي بين تعداد   .   رقم گرده زا بدست آمد      ۹ و   ٦دليشز
بذر و وزن ميوه نسبتا پايين بود، در حاليکه همبستگي تک            

ين آزمايش  از ا .  زاها با وزن ميوه خيلي بيشتر بود        تک گرده 
زاها بطور مستقيم و       چنين نتيجه گرفته شد که گرده         

برخي از ارقام   .  مستقل از تعداد بذر بر وزن ميوه تاثير دارند         
 بطور کلي     ٩ و رابينت    ٨، فيستا  ٧زا مثل دلکورف     گرده
کنند، اما در برخي ديگر      هايي با وزن پايين تر توليد مي       ميوه

الم شده است که     اع.  ها باالتر است    وزن ميوه  ١٠مثل فوجي 
بذرها احتماال از طريق هورمونها تاثير کمي و کيفي بر                

ازطرف ديگر عدم   ).  ۹(ها دارند    قدرت سينک تک تک ميوه    
 تاثير دانه گرده بر خصوصيات ميوه نيز گزارش شده است            

وجود متازنيا در    که    شده بود ، با اين حال توصيه          )۴(
 ).۱۵(تحقيقات مورد بررسي قرار گيرد 

 اقتصادي استفاده از ارقام گرده زا در محصوالت          مزاياي
خودناسازگار موجب شد تا آزمايشات متعددي جهت تعيين         
ارقام گرده زاي مناسب براي رسيدن به باالترين عملکرد و            

از آنجائيکه روند توليد سيب در جهان        .  کيفيت انجام گيرد  
روبه رشد است، تنها کشورهايي قادر به رقابت هستند که             

علی رغم تشکيل    .  ي توليدي خود را تقويت کنند        روشها
 کاهش درصد تشکيل ميوه        ،گلهاي غيربارور در درخت     

                                                                               
1  . Elstar 
2  . Cox`s Orange Pippin 
3 .Idared 
4. Gloster  
5. James Grieve  
6. Golden Delicious  
7. Delcorf  
8. Fiesta  
9. Rubinette  
10. Fuji  

بيشتر به دليل عدم گرده افشاني مناسب مي باشد، بنابراين           
از جمله  )  گرده گيرنده (کشت ارقام گرده زا توام با رقم اصلي        

مواردي است که جهت دستيابي به محصول اقتصادي              
از طرفي دو رقم گالب کهنز و شفيع آبادي . ضروري مي باشد

از مهمترين ارقام تجاري زودرس سيب ايراني هستند که در          
اواخر بهار و اوايل تابستان به بازار عرضه مي شوند و                   

هدف از انجام   .  هيچگونه رقابتي با ارقام رايج خارجي ندارند       
اين آزمايش بررسي وضعيت خودناسازگاري در اين دو رقم و      

 .و معرفي گرده زاي مناسب مي باشدانتخاب 
 

 مواد و روش ها
 رقم گالب   ۵هاي حاصل از      در اين تحقيق اثرات گرده     

کهنز، شفيع آبادي، گالب صحنه، نايون ارنگه و خورسيجان          
) گرده گيرنده(بعالوه گرده افشاني آزاد بر روي دو رقم اصلي 

سيب تابستانه گالب کهنز و شفيع آبادي پيوند شده بر               
درختان بصورت دو رديفي کشت     .   بررسي شد  M9هاي   پايه

 ۳شده بودند که فاصله بين هر دو رديف با دو رديف بعدي              
  متر و فاصله روي رديف       ۵/۱متر و فاصله بين دو رديف         

گرده ارقام گالب صحنه، نايون ارنگه و           .   متر بود   ۲۵/۱
خورسيجان از کلکسيون درختان ميوه کمال آباد گرفته شد          

ب کهنز و شفيع آبادي از درختان موجود در            و گرده گال  
) کرج(مرکز تحقيقات گروه باغباني دانشکده کشاورزي            

ها بر روي درختان گالب      بررسي.  دانشگاه تهران تهيه گرديد   
هاي کامل   کهنز و شفيع آبادي در قالب دو طرح بلوک             

 تيمار بود   ۶هر آزمايش داراي    .  تصادفي مجزا صورت گرفت   
.  واحد آزمايشي انجام گرفت    ۱۸مجموعا  که در سه تکرار و       

در هر درخت دو شاخه در      .  هر تکرار شامل يک درخت بود      
دو جهت مختلف که داراي موقعيت نسبي، تعداد گل و               

در هر  .  سطح برگ تقريبا مشابهي بودند، انتخاب گرديد          
ها به مرحله     گل انتخاب شد و زمانيکه گل       ۴۰شاخه حدود   

ها و   رسيدند، گلبرگ )  انيآماده براي گرده افش       (١١بالن
به دليل عدم يکنواختي در باز شدن        .  ها حذف شدند   پرچم

 گل براي   ۴ها حذف شدند و در هر خوشه           گلها، شاه گل  
بالفاصله پس از   .  انجام گرده افشاني مصنوعي نگه داشته شد      

                                                                               
11. Baloon = بادكنكي 
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ها گرده افشاني مصنوعي با استفاده       ها و پرچم   حذف گلبرگ 
هر درخت توسط يک    .  فتاز يک قلم موي ظريف انجام گر       

زا گرده افشاني شده و يک درخت نيز بعنوان گرده           رقم گرده 
 .افشاني آزاد درنظرگرفته شد

براي اينکه در زمان گرده افشاني گرده الزم در اختيار            
ها در درختان گالب     داشته باشيم دو روز قبل از اينکه گل         

ي هاي حاو  کهنز و شفيع آبادي به مرحله بالن برسند، شاخه        
هاي درشرف بازشدن از درختان گرده زا جدا شدند و            جوانه

بعد از  .  ساکارز و دماي اتاق قرار داده شدند       %  ۵در محلول   
ها جدا شده و به       ها با استفاده از پنس، بساک       بازشدن گل 

 درجه سانتيگراد بر روي       ۲۵ ساعت در دماي       ۲۴مدت  
ز کاغذهاي روغني جداگانه براي هر تيمار در محلي بدور ا            

گرده بدست  .  تابش مستقيم آفتاب و باد قرار داده شدند          
هاي جداگانه ريخته شده و تا زمان انجام            آمده در شيشه   

گرده افشاني مصنوعي در يک دسيکاتور و در داخل يخچال           
در زمان تهيه گرده، تعداد پرچم در هر رقم           .  داري شد  نگه

 ) .۱(نيز شمارش شد 
ا برخي از صفات کمي     براي تعيين اثرات احتمالي متازني    

و کيفي ميوه مانند ميانگين وزن ميوه، ميانگين قطر ميوه،            
 آب ميوه، مقدار     pHنسبت طول به قطر ميوه، تعداد بذر،          

، )ازطريق روش فهلينگ   (اسيد قابل تيتراسيون، قند کل         
، درصد وزن    )با استفاده از رفرکتومتر    (مواد جامد محلول     

 ميزان توسعه رنگ در     خشک ميوه، درصد مواد معدني ميوه،     
گيري تا   رنگ%  ۷۵ با بيش از      ۱به ترتيب از درجه      (ميوه  

و ميزان سفتي ميوه     )  گيري رنگ%  ۲۵ با کمتر از      ۴درجه  
زاها  يکي از فاکتورهاي مهم انتخاب گرده       .  گيري شد  اندازه

بر .  باشد زا و رقم اصلي مي       همپوشاني گلدهي رقم گرده     
زا   گلدهي ارقام گرده   همين اساس زمان گلدهي و طول دوره      

و اصلي براي تعيين ميزان همپوشاني گلدهي ارقام تعيين           
به %  ۶۰ها بعنوان شروع گلدهي،        گل%  ۱۰بازشدن  .  شد

ها به عنوان اتمام دوره  گل% ۹۰و ريزش ) ۱(عنوان تمام گل 
درصد تشکيل ميوه اوليه دو هفته . گلدهي در نظر گرفته شد

ل ميوه در مرحله دوم       بعد از بازشدن گلها، درصد تشکي        
گيري اوليه و درصد تشکيل      شمارش چهار هفته بعد از اندازه     

. ها تعيين شد    ميوه نهايي بالفاصله قبل از برداشت ميوه          

افشاني شده بالفاصله پس از انجام تلقيح        هاي گرده  تعداد گل 
مصنوعي شمارش شده و به منظور بررسي روند ريزش ميوه،          

 روز  ۱۵ بر روي درخت با فاصله         هاي باقيمانده  تعداد ميوه 
 .گيري شد يک بار تا زمان برداشت اندازه

نتايج بدست آمده از آزمايشات با استفاده از تجزيه              
 واريانس طرح بلوکهاي کامل تصادفي و بوسيله                    

 مقايسه  Spss و   Minitab  ،Mstat-C  ،Excelنرم افزارهاي   
 ها از آزمون        براي مقايسه ميانگين      .  آماري شدند   

همچنين ضرايب    .  اي دانکن استفاده شد          دامنهچند
 .همبستگي بين کليه صفات محاسبه گرديد

 
 نتايج

مقايسه طول دوره گلدهي دو رقم گالب کهنز و شفيع            
 زا نشان    آبادي با ارقام انتخاب شده به عنوان گرده                

) گرده گيرنده (داد که رقم گالب کهنز به عنوان رقم اصلی           
 خورسيجان داشت که حدود      کمترين همپوشاني را با رقم     

با رقم % ۱۰۰بود و بيشترين همپوشاني را نيز به ميزان    %  ۸۳
آبادي نيز به عنوان رقم       رقم شفيع .  گالب صحنه نشان داد    

همپوشاني %  ۹۲اصلی با رقم گالب کهنز و گالب صحنه            
گلدهي داشتند، در حاليکه ميزان همپوشاني اين رقم با رقم          

 تعداد بساکها در همه ارقام      ).۱شکل  (بود  %  ۸۶خورسيجان  
 . عدد بود۲۰مورد آزمايش 

 نتايج تجزيه واريانس در سيب رقم گالب          ۱در جدول   
دهد که اثر منابع مختلف گرده بر روي درصد        کهنز نشان مي  

و بر روي درصد تشکيل      %  ۵تشکيل ميوه نهايي در سطح       
ميوه اوليه، درصد تشکيل ميوه در مرحله دوم شمارش، وزن          

گرده زاها . دار گرديد معني% ۱قند کل ميوه در سطح  ميوه و   
بر روي قطر ميوه، نسبت طول به قطر، درصد مواد خشک،             

 آبميوه، تعداد بذر، اسيديته، توسعه       pHمواد جامد محلول،    
رنگ ميوه، درصد مواد معدني و ميزان سفتي بافت ميوه اثر            

مقايسه ميانگين اثرات منابع مختلف       .  داري نداشتند  معني
گرده بر روي خصوصيات کمي و کيفي سيب گالب کهنز در           

بيشترين درصد تشکيل ميوه اوليه و       .   آمده است  ۲جدول  
همچنين باالترين درصد تشکيل ميوه در مرحله دوم               
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شمارش مربوط به گرده رقم شفيع آبادي بود که پس از آن             
های نايون ارنگه، خورسيجان     داري گرده رقم   با اختالف معني  

فشاني آزاد به ترتيب باالترين درصد تشکيل ميوه          و گرده ا  
در رقم گالب کهنز ،کمترين درصد تشکيل       .  اوليه را داشتند  

افشاني و بيشترين درصد تشکيل      ميوه اوليه در اثر خود گرده     
ميوه نهايي در اثر گرده افشاني با گرده رقم شفيع آبادي               

ايون بدست آمد و پس از آن گرده افشاني آزاد، گرده ارقام ن            
دار با يکديگر      ارنگه و خورسيجان بدون اختالف معني          

کمترين . بيشترين درصد تشکيل ميوه نهايي را موجب شدند
درصد تشکيل ميوه نهايي هم مربوط به خود گرده افشاني            

باالترين وزن ميوه در اثر گرده رقم       .  در رقم گالب کهنز بود    
الف شفيع آبادي بدست آمد که با گرده افشاني آزاد اخت             

بين دو رقم نايون ارنگه و خورسيجان از        .  معني داري نداشت  
کمترين . نظر ميزان وزن ميوه تفاوت معني دار وجود نداشت     

ميانگين وزن ميوه در اثر خود گرده افشاني در رقم گالب              

کهنز بدست آمد که اختالف معني داري با گرده رقم گالب            
 .صحنه نشان داد

 واريانس اثرات منابع      نتايج تجزيه  ۳در جدول شماره     
مختلف گرده بر روي خصوصيات کمي و کيفي سيب رقم             
شفيع آبادي نشان داد که گرده زاهاي مختلف بر روي درصد 
تشکيل ميوه در مراحل مختلف شمارش، وزن ميوه، قطر             
ميوه، نسبت طول به قطر ميوه، تعداد بذر ميوه و ميزان                

ساير صفات  .  اثرات معني داري داشتند   %  ۱قندکل در سطح    
 اسيديته قابل      آبميـوه،  pHشامل مواد جامد محلول،         

، ميزان توسعه رنگ، درصد مواد معدني و ميزان           تيتراسيون
سفتي بافت ميوه تحت تاثير گرده زاهاي مختلف تفاوت             

مقايسه ميانگين اثرات منابع      .  معني داري نشان ندادند     
مختلف گرده بر روي خصوصيات کمي و کيفي سيب رقم             

 . آورده شده است۴ آبادي در جدول شفيع

 

 
  رقم سيب ايراني۵ مقايسه همپوشاني دوره گلدهي در ‐۱شکل 

گالب صحنه

 گالب کهنز

شفيع آبادی

 نايون ارنگه

خورسيجان
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  تجزيه واريانس اثرات منابع گرده مختلف بر روي خصوصيات کمي وکيفي ميوه سيب رقم گالب کهنز‐١جدول 
مواد جامد 

 (×B) محلول
درصد وزن خشک

(%) 
نسبت طول به

 (%)قطر 
 قطر

 )متر سانتی(
 وزن

 )گرم(
درصد تشکيل 

 ميوه نهايي
درصد تشکيل 

 ميوه ثانويه
درصد تشکيل 

 ميوه اوليه
درجه 

آزادي
 منبع تغيير

*٠٥٦/١٨* ٦٦١/١٥ n.s.٨٠/١٣٦ **٦٧٣٩/٢ n.s.۸۱/۲۵ n.s.٠٤/٢٦ n.s.٧٨/٦ n.s.تکرار ٢ ٦٦/١٠ 
٥٩٠/٢n.s. n.s.٥٥٦/٣ n.s.٥٨/٥٨ n.s.گرده زا ٥ ٣١/٩٩٣** ٣٧/٩٦٨** ٩٤/١٣٠* ٤٧/١٤١** ./٢٨٠٦ 

 خطا ١٠ ٦٠/١٨ ٦٤/٨ ٤٦/٢٥ ٦٥/٦ ٢٣٥٢/٠ ٣٠/٥٩ ٦٣٩/٢ ٠٨٣/٢
 ضريب تغييرات ‐ ٦٨/٥ ٥٦/٧ ٥٩/٤٨ ١٥/٤ ٢٦/٩ ٧٨/٨ ٩١/١٠ ٤٨/٨

 
  تجزيه واريانس اثرات منابع گرده مختلف بر روي خصوصيات کمي وکيفي ميوه سيب رقم گالب کهنز‐١ادامه جدول 

 سفتي ميوه
 )يلوگرمک/  مترسانتی(

درصد مواد 

 معدني
  آبميوهpH تعداد بذر قند کل ×اسيديته توسعه رنگ

درجه 

 آزادي
 منبع تغيير

**٢٢٥٤/١ n.s.٠٠٦٦٧/٠ n.s.٦٠١٧/٠ ۰۰۱۸۵/۰ * **٩٣٨/١٤ n.s.١٢٢/١ n.s.تکرار ٢ ٠٠٦٨٢٢/٠ 
n.s.١٠٠٧/٠ n.s.٠٠٨٠٠/٠ n.s.١٣٨٣/٠ ۰۰۰۸۹/۰ n.s. **٩١٨/٢٠ n.s.٢٦٢/٤ n.s.رده زاگ ٥ ٠٠١٤٨٦/٠ 

 خطا ١٠ ٠٠٥٥٩٦/٠ ٦٩١/١ ٥٨٩/٠ ۰۰۰۲۹/۰ ٦٦٧٠/٠ ٠١٢٦٧/٠ ١٣١٨/٠
 ضريب تغييرات ‐ ٥٤/١ ٤٤/٣٨ ٨٤/٦ ۰۵/۹ ٢٥/٣٥ ٢٠/٤٢ ٦٦/٧

 عدم اختالف معنی دار  : .n.s %               ۵اختالف معنی دار در سطح  : * %                   ۱اختالف معنی دار در سطح  : **
 ونيتراسيبل تته قايدي اس×

 
  مقايسه ميانگين اثرات منابع مختلف گرده بر روي خصوصيات کمي وکيفي سيب رقم گالب کهنز‐٢جدول 

مواد جامد 

 )Bx( محلول
 (%) وزن خشک

نسبت طول به 

 (%) قطر
 قطر

 )سانتي متر(
 وزن

 )گرم(
درصد تشکيل 

 (%)ميوه نهايي 
درصد تشکيل 

 (%)ميوه ثانويه 
درصد تشکيل 

  (%)ميوه اوليه
 تيمار

٢٠/١٦ a ٣٣/١٤ a ٤٠/٩٤ a ٠٦٧/٥ a ٧٠/٥٧ c ٣٠٠/٣ c ٨٠/٢٠ c ٧٠/٦٨ c گالب صحنه 
٩٧/١٥ a ٠٠/١٤ a ١٣/٩٢ a ٨٣٣/٤ a ٨٠/٥١ d ٨٦٧/٢ c ٠٧/١٢ d ٩٠/٤٢ d گالب کهنز 
١٧/١٨ a ٨٣/١٦ a ٠٠/٨٥ a ٦٠٠/٥ a ٤٠/٧٠ a ٤٠/٢٠ a ٢٣/٥٦ a ٥٧/٩٤ a شفيع آبادي 
٦٧/١٧ a ٥٠/١٥ a ١٣/٨٦ a ٦٠٠/٥ a ٨٠/٦٢ b ٠٣/١٢ abc ٢٣/٥١ ab ٤٠/٨٥ b نايون ارنگه 
٦٧/١٧ a ٥٠/١٤ a a٢٠٠/٥ ٧٢/٨٤ a ٩٠/٦١ bc ٤٠/١٠ bc ٠٣/٤٧ b ٤٧/٨٢ b خور سيجان 
٤٠/١٦ a ١٧/١٤ a ٩٠/٨٣ a ١٣٣/٥ a ٥٠/٦٨ a ٣٠/١٣ ab ٨٠/٤٥ b ٦٣/٨١ b گرده افشاني آزاد 

 
 رقم گالب کهنز مقايسه ميانگين اثرات منابع مختلف گرده بر روي خصوصيات کمي وکيفي سيب ‐٢ادامه جدول 

 سفتي ميوه
 )کيلوگرم/سانتي متر(

 مواد معدني
(%) 

 توسعه رنگ
 اسيديته

)ccگرم/١٠٠( 
 قند کل

)ccگرم/١٠٠( 
 تعداد بذر

)No( 
pHتيمار  آبميوه 

٨١٦/٤ a ٢٣٣٣/٠ a ٠٦٧/٢ d ۱۶/۰ a ٦١٧/٩ c ٢٦٧/٢ ab ٨٥٧/٤ a گالب صحنه 
٨٠٧/٤ a ٢٣٣٣/٠ a ٣٣٣/٢ bc ۱۷/۰ a ٢٠٠/٨ d ٧٣٣/١ b ٨٢٧/٤ a  کهنزگالب 
٨٧١/٤ a ٢٦٦٧/٠ a ٥٣٣/٢ ab ۲/۰ a ٩٠/١٥ a ٨٣٣/٤ a ٨٨٧/٤ a شفيع آبادي 
٩٠٨/٤ a ٣٦٦٧/٠ a ٦٠٠/٢ a ٢/٠ a ٠٧/١٢ b ٩٣٣/٣ ab ٨٧٣/٤ a نايون ارنگه 
٤٢٧/٤ a ٢٦٦٧/٠ a ٢٣٣/٢ cd ١٩/٠ a ٥٣/١٠ c ٣٠٠/٣ ab ٨٣٧/٤ a خور سيجان 
٦٢١/٤ a ٢٣٣٣/٠ a ١٣٣/٢ cd ١٩/٠ a ٩٣/١٠ bc ٢٣٣/٤ ab ٨٥٧/٤ a زادگرده افشاني آ 



 ۱۳۸۶، سال ۲، شماره ۳۸مجله علوم کشاورزي ايران، جلد  ۲۴۶

  تجزيه واريانس اثرات منابع گرده مختلف بر روي خصوصيات کمي وکيفي ميوه سيب رقم شفيع آبادي‐٣جدول 

مواد جامد محلول
 وزن خشک

(%) 
 نسبت طول 

 (%)به قطر
 قطر

 ) مترسانتی(
 وزن 

 )گرم(
تشکيل ميوه 

 (%)نهايي
تشکيل ميوه 

 (%)ثانويه
تشکيل ميوه 

  (%) اوليه
درجه 
 آزادي

 يرمنبع تغي

n.s. ۲۳۸۶ / ۰ n.s.٧٦٣٩/١ n.s.١٨٤/٨ n.s.٠٢٧٢٢/٠ **۹۵۲/۹۶ **١٤٦/٢٦ n.s.٤٤/٢١ n.s.تکرار ٢ ٣٠/٣٠ 
n.s. ۳۶۷۸ / ۰ n.s. ۸۸۰۶ / ۰  گرده زا ٥ ١٨/١١١١** ٨٨/٦٥٩** ٩٧٩/٤٤** ٥٥٠/٧١** ٨٣٣٤٧/٠** ٤٧٧/٧٤**

 خطا ١٠ ٠٠/١٣ ٣٢/٨ ٢٥٠/١ ٦١٩/٨ ٠٢٧٨٩/٠ ٥٧٠/٩ ٩٦٣٩/٠ ١٦٧٧/٠
 ضريب تغييرات ‐ ٤٣/٦ ٠٩/٩ ٠٨/٣٥ ٢٨/٤ ٠٢/٣ ٥٤/٣ ١٧/٧ ١٦/١١

 
  تجزيه واريانس اثرات منابع گرده مختلف بر روي خصوصيات کمي وکيفي ميوه سيب رقم شفيع آبادي‐٣ادامه جدول 

 سفتي ميوه
 مواد معدني

(%) 
 توسعه رنگ

 قابل اسيديته
 تيتراسيون

  آبميوهpH تعداد بذر قند کل
درجه 
 آزادي

 تغييرمنبع 

n.s. ۳۷۶۴ / ۰ n.s. ۰۱۵۵۵۶ /۰ n.s. ۵۱۵۱ / ۰ ** ۰۰۱۴۶ / ۰ **  ۴۵۰۱ / ۲۰ *  ۱۹۷۹ / ۲ *  ۰۳۲۵۵۰ / ۰ تکرار ٢ 
n.s ۲۱۱۳ / ۰ n.s.  ۰۰۷۵۵۶ / ۰ n.s.  ۰۵۱۵ / ۰ n.s. ۰۰۰۴۴ / ۰ ** ۲۸۸۱ / ۵ **  ۹۲۳۳ / ۹ n.s. ۰۰۱۵۵۷ / ۰ گرده زا ٥ 

 خطا ١٠ ٠٠٥٤٩٧/٠ ٥١٢٧/٠ ٧٩٢٥/٠ ۰۰۰۱۷/۰ ٢٠٤٨/٠ ٠٠٤٨٨٩/٠ ١٧٥٥/٠
ضريب تغييرات ‐ ٥١/١ ٢٨/١٨ ١٠/١١ ۴۰/۵ ٦٢/٢١ ٤٧/٢٢ ٩٢/٩

 عدم اختالف معنی دار : .n.s %                         ۵اختالف معنی دار در سطح  : * %         ۱اختالف معنی دار در سطح  : **
 

  روي خصوصيات کمي وکيفي سيب رقم شفيع آبادي مقايسه ميانگين اثرات منابع مختلف گرده بر‐٤جدول 
 مواد جامد محلول

)Bx( 
 (%) وزن خشک

نسبت طول به 
 (%) قطر

 قطر
 )سانتي متر(

 وزن
 )گرم(

 تشکيل ميوه 
 (%)نهايي 

 تشکيل ميوه 
 (%)ثانويه

 تشکيل ميوه
 (%)اوليه 

 تيمار

٥٣/١٥ a ١٧/١٤ a ٧٠/٨٣ bc ٧٦٧/٥ b ٧٠/٧٠ a ٦٦٧/٦ b ٧٥/٣٨ b ٠٠/٦٥ b حنهگالب ص 
٤٧/١٧ a ٣٣/١٤ a ١٣/٨٢ c ٨٦٧/٥ a ٤٠/٧٤ a ٢٥/١٦ a ٤٢/٥٥ a ٦٧/٨٦ a گالب کهنز 
٢٧/١٥ a ٠٠/١٣ a ٢٨/٩٦ a ٤٦٧/٤ d ٧٠/٦٢ b ٠٨٣/٢ b ٠٠/١٥ d ٥٠/٣٢ e شفيع آبادي 
٤٠/١٥ a ٣٣/١٣ a ١٠/٨٨ bc ٦٥٠/٥ c ٨٧/٦٤ b ٠٠٠/٥ b ٤٢/٢٠ c ٠٨/٤٢ d نايون ارنگه 
٤٣/١٥ a ٣٣/١٣ a ٥٧/٨٨ b ٦٦٧/٥ bc ٢٣/٦٥ b ٨٣٣/٥ b ١٧/٢٤ c ٧٥/٤٨ c خور سيجان 
١٣/١٦ a ٠٠/١٤ a ٠٠/٨٦ bc ٧٦٧/٥ b ٢٠/٧٣ a ٠٨/١٢ a ٦٧/٣٦ b ٦٧/٦١  b گرده افشاني آزاد 

 
  مقايسه ميانگين اثرات منابع مختلف گرده بر روي خصوصيات کمي وکيفي سيب رقم شفيع آبادي‐٤ادامه جدول 

 سفتي ميوه
 )کيلوگرم/سانتی متر(

  مواد معدني
(%) 

 توسعه رنگ
 تهاسيدي

)cc۱۰۰/گرم( 
 قند کل

)cc۱۰۰/گرم( 
 تعداد بذر

)No( 
pHتيمار  آبميوه 

٧٣٤/٤ a ٣٣٣٣/٠ a ٣٨٣/٢ a ۲۶/۰ a ٠٦٧/٩ a ٨٨٣/٤ a ٩٢٣/٤ a گالب صحنه 
٠٠٥/٤ a ٣٦٦٧/٠ a ٦٦٧/٢ a ۲۶/۰ a ٨٦٧/٩ a ٥٣٣/٥ a ٩٥٣/٤ a گالب کهنز 
١٢٣/٤ a ٣٣٣٣/٠ a ٣٧٧/٢ a ۲۳/۰ a ٣٦٧/٦ c ٢٦٧/١ c ٨٨٧/٤ a شفيع آبادي 
٢١٧/٤ a ٢٦٦٧/٠ a ٠٦٧/٢ a ٢٤/٠ a ٠٦٧/٧ bc ٩٣٣/٢ b ٩١٠/٤ a نايون ارنگه 
٢٢١/٤ a ٢٣٣٣/٠ a ١٥٠/٢ a ٢٤/٠ a ٣١٧/٧ bc ٩٥٠/٢ b ٩٠٧/٤ a خور سيجان 
٠٤٠/٤ a ٣٣٣٣/٠ a ١٦٧/٢ a ٢٤/٠ a ٤٣٣/٨ ab ٩٣٣/٥ a ٩٣٠/٤ a گرده افشاني آزاد 

 
بيشترين درصد تشکيل ميوه اوليه و درصد تشکيل ميوه         

ط به گرده رقم گالب کهنز و        در مرحله دوم شمارش مربو     
کمترين درصد مربوط به خودگرده افشاني در رقم شفيع             

بعد از گرده گالب کهنز به ترتيب گرده رقم             .  آبادي بود 
گالب صحنه، گرده افشاني آزاد،گرده ارقام خورسيجان و            
نايون ارنگه باالترين درصد تشکيل ميوه اوليه و درصد               



 ۲۴۷  زا برای برخی از ارقام تجاری سيب ايرانی                            انتخاب بهترين رقم گرده               :  طاليي و همکاران            

. ا موجب شدند   تشکيل ميوه در مرحله دوم شمارش ر           
باالترين درصد تشکيل ميوه نهايي با استفاده از گرده گالب           
کهنز و گرده افشاني آزاد بدست آمد که پس از آن به ترتيب         
گرده ارقام گالب صحنه، خورسيجان و نايون ارنگه قرار              

کمترين درصد تشکيل ميوه نهايي نيز مربوط به           .  داشتند
بيشترين ميزان  .  بودخود گرده افشاني در رقم شفيع آبادي         

وزن ميوه مربوط به ميوه هاي حاصل از تلقيح با گرده گالب            
کهنز بود که با ميوه هاي حاصل از گرده افشاني آزاد و گرده             

کمترين .  رقم گالب صحنه اختالف معني داري نداشتند          
ميزان وزن ميوه در اثر خود گرده افشاني در رقم شفيع                

قطر ميوه مربوط به گرده     بيشترين ميزان   .  آبادي بدست آمد  
پس از آن گرده رقم گالب صحنه و          .  رقم گالب کهنز بود    

گرده افشاني آزاد بدون اختالف معني داري بيشترين ميزان         
کمترين ميزان قطر ميوه در اثر خود        .  قطر ميوه را داشتند   

باالترين .  گرده افشاني در گرده رقم شفيع آبادي بدست آمد        
ود گرده افشاني در رقم شفيع      نسبت طول به قطر در اثر خ       

آبادي حاصل شد که از اين نظر با ساير گرده زاها تفاوت                
کمترين نسبت طول به قطر مربوط به          .  معني دار داشت   

گرده رقم گالب کهنز بود که با رقم گالب صحنه، گرده                

باالترين .  آزاد و نايون ارنگه تفاوت معني دار نداشت        افشاني  
از گرده افشاني آزاد، گرده رقم       تعداد بذر به ترتيب حاصل       

گالب کهنز و گرده رقم گالب صحنه بود که از اين نظر                 
کمترين تعداد بذر . تفاوت معني داري بين آنها وجود نداشت  

. نيز در اثر خود گرده افشاني دررقم شفيع آبادي حاصل شد          
ميزان قند کل در ميوه هاي گرده افشاني شده با گرده رقم             

 مقدار بود و پس از آن گرده رقم گالب          گالب کهنز بيشترين  
صحنه و گرده افشاني آزاد باالترين ميزان قند کل را                  

کمترين ميزان قند کل در اثر خود گرده افشاني            .  داشتند
 . دررقم شفيع آبادي بدست آمد

همبستگي بين تعداد بذور و برخي از صفات کمي و              
 ۵کيفي سيب رقم گالب کهنز و شفيع آبادي در جدول               

 به طوريکه مالحظه مي گردد بغير از شاخص            .ده است آم
نسبت طول به قطر در ساير شاخص ها اين همبستگي به              

 .صورت مثبت مي باشد
 روند ريزش دو رقم گالب کهنز و         ۳ و   ۲هاي   در شکل 

شفيع آبادي در زمانهاي مختلف نشان داده شده است که             
بيشترين ميزان ريزش در هر دو رقم در اثر خود گرده                 

 .فشاني مي باشدا
 

  همبستگي بين تعداد بذور و برخي از صفات کمي و کيفي سيب ارقام گالب کهنز و شفيع آبادي‐۵جدول 
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 بحث
ارقام مورد بررسي در اين تحقيق از نظر گلدهي                 
همپوشاني مطلوبي با ارقام اصلي داشتند، به طوريکه بيش از 

ني بين رقم گرده زا و رقم اصلي وجود داشت           همپوشا%  ۸۰
اين ميزان همپوشاني    )  a۱۹۹۶(که طبق گزارش سولتز        

 . تواند شرايط الزم براي تشکيل ميوه کافي را فراهم آورد مي
تاثير منابع مختلف گرده بر روي تشکيل ميوه در هر دو           
رقم گالب کهنز و شفيع آبادي مشاهده شد و درصد تشکيل           

دگرده افشاني کمتر از دگرگرده افشاني بود        ميوه پس از خو   
آنها .  هماهنگي دارد )  ۱۹۹۶(که با گزارش دويت و همکاران       

اعالم کردند که خودگرده افشاني همواره موجب تشکيل            
ارقام سيب را بر اساس ) ۱۹۹۶(نيکي . ميوه کمتري مي شود

% ۱۰بيش از    (ميزان خودباروري به سه دسته خودبارور           
کمتر (و خودنابارور   %)  ۶‐۱۰(مه خودبارور   ، ني )تشکيل ميوه 

بندي  تقسيم کرده  که بر طبق اين گروه) تشکيل ميوه% ۵از 
 توان دو رقم گالب کهنز و شفيع آبادي را به ترتيب با                مي
افشاني  تشکيل ميوه نهايي حاصل از خود گرده  %  ۱/۲و  %  ۹/۲

 .  جزو ارقام خود نابارور دانست
االترين درصد تشکيل ميوه    بر اساس نتايج اين تحقيق ب     

نهايي در دو رقم گالب کهنز و شفيع آبادي در اثر دگر                 
افشاني با گرده يکديگر بدست آمد که مشابه اين نتايج            گرده

نيز اعالم گرديده است و اين نشان        )  ۱۳۸۱(توسط ارشادي   
دهنده تقارب و شدت ضريب قدرت هماهنگي گرده افشاني          

وجه به اينکه بلوکهاي درختان     با ت .  باشد بين اين دو رقم مي    
گالب کهنز و شفيع آبادي بطور متناوب قرار گرفته بودند             

افشاني آزاد تا حدودي دربرگيرنده دگر گرده افشاني  لذا گرده
باشد، به همين دليل در هر دو رقم            بين اين دو رقم مي      

شفيع آبادي و گالب کهنز تيمار گرده افشاني آزاد نسبت به           
درصد تشکيل ميوه نهايي باالتري را موجب        زاها   ساير گرده 

از طرفي در رقم گالب کهنز درصد        ).    ۴ و   ۲جداول  (شد  
تشکيل ميوه نهايي با استفاده از گرده شفيع آبادي و نيز در             
رقم شفيع آبادي درصد تشکيل ميوه حاصل از گرده رقم             
گالب کهنز بيشتر از گرده افشاني آزاد بود که بنا بر گزارش             

هاي گرده   تواند تعداد دانه    دليل آن می   )  a۱۹۹۶(سولتز  
بيشتری باشد که در گرده افشاني دستي بر روي کالله قرار            

 . گيرند مي

دهد که   مشاهدات بدست آمده در اين تحقيق نشان مي        
دو رقم گالب کهنز و شفيع آبادي با يکديگر کامال سازگارند،   
در حاليکه رقم گالب کهنز با گالب صحنه و رقم شفيع                
آبادي با دو رقم نايون ارنگه و خورسيجان نيمه سازگارند که           

وي بر اساس   .  كند راتائيد مي )  ۱۳۸۱(نتايج گزارش ارشادي    
بررسي ايزوآنزيم ريبونوکلئازها و کاربرد نشانگرهاي               
اختصاصي مبتني بر پي سي آر اعالم داشت که ژنوتيپ               

  ، گالب صحنه     a۳S۱Sخودناسازگاري سيب گالب کهنز       
a۹aS۳S      شفيع آبادي ،Sx۴S      ۲۰، نايون ارنگهS۴S  و 

گردد ارقام  بطوريکه مالحظه مي. باشد  ميSx۴Sخورسيجان 
گالب کهنز و گالب صحنه داراي يک آلل خودناسازگاري            

همچنين دو رقم    .  باشند مشترک بوده و نيمه سازگار مي        
نايون ارنگه و خورسيجان داراي يک آلل خودناسازگاري            

باشند، بنابراين اين دو رقم      آبادي مي مشترک با رقم شفيع     
بادي نيمه سازگارند، در حاليکه دو رقم         نيز با رقم شفيع آ     

 مشترکي ندارند و     Sگالب کهنز و شفيع آبادي هيچ آلل          
نتايج مشابهي را   )  ۲۰۰۱(گلدوي و همکاران نيز      .  سازگارند

 مشترک بودند و به عبارتي       Sدر ارقامي که داراي يک آلل        
با توجه به اينکه      .  باشند بدست آوردند    مينيمه سازگار    

خودناسازگاري در سيب از نوع گامتوفيتيک است، انجام            
هاي ارقام نيمه سازگار       لقاح فقط توسط نيمي از گرده         

پذير است که فاقد آلل خودناسازگاري مشترک با رقم           امکان
 Sاصلي باشند، به همين دليل ارقام سازگار که هيچ آلل               

درصد تشکيل ميوه باالتري را نشان          مشترکي نداشتند    
 .دادند

گزارشات متفاوت و متضادي در رابطه با تاثير منابع             
مختلف گرده بر روي خصوصيات کمي و کيفي ميوه سيب            

برخي از محققين اثر متازنيا را بر وزن ميوه             .  وجود دارد 
) ۱۹۳۸تيدمن،  (، اندازه ميوه و تعداد بذر         )۱۹۳۳هيبارد،  (

برخي ).    ۱۹۸۳نقل از چرچ و ويليامز،        (اند   گزارش کرده 
ديگر اين تاثير را غير منطقي دانسته و تفاوت در خصوصيات    
کمي و کيفي ميوه را فقط بدليل تفاوت در تعداد بذر                  

نتايج بدست آمده در اين آزمايش نشان          ).  ۱۵(دانند   مي
دهد که در دو رقم گالب کهنز و شفيع آبادي ميزان وزن             مي

 گرده افشاني کمتر از دگرگرده افشاني        ميوه حاصل از خود   
 و ارشادي  )  ۱۹۹۵(، عباس و همکاران      )۱۹۸۳(رجمن  .  بود
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در اين آزمايش   .  نيز به نتايج مشابهي دست يافتند     )  ۱۳۸۱(
هاي سيب رقم گالب کهنز و           ميزان قند کل در ميوه       

آبادي پس از خود گرده افشاني کمتر از دگرگرده               شفيع
. هماهنگ است )  ۱۳۸۱(ارشادي  افشاني بود که با گزارش       

هاي بدست آمده از طريق          در رقم شفيع آبادي ميوه        
خودگرده افشاني قطر و تعداد بذر کمتر و نسبت طول به              

هاي حاصل از دگر        قطر بيشتري در مقايسه با ميوه           
نتايج مشابهي نيز توسط عباس و          .  افشاني داشتند  گرده

 رشادي و ا )  ۱۹۹۶(، دويت و همکاران       )۱۹۹۵(همکاران  
زا  در رقم گالب کهنز ارقام گرده     .  گزارش شده است  )  ۱۳۸۱(

بر روي قطر، نسبت طول به قطر، درصد وزن خشک، مواد             
، تعداد بذر، اسيديته قابل تيتراسيون،         pHجامد محلول،    

دار  توسعه رنگ، درصد مواد معدني و سفتي تاثير معني             
د در رقم شفيع آبادي نيز درصد وزن خشک، موا          .  نداشتند

 اسيديته قابل تيتراسيون، توسعه رنگ،       ،pHجامد محلول،   
درصد مواد معدني و سفتي ميوه تحت تاثير گرده زاهاي              

دپاتر و همکاران   .  مختلف تفاوت معني داري را نشان ندادند      
هاي ارقام ديسکاوري،      اعالم کردند که گرده       )  ۱۹۹۶(

 داري بر  دلکورف، کوکسز اورنج پيپين و الستار تاثير معني         
هاي  وزن، مواد جامد محلول، اسيديته و سفتي بافت ميوه           

 . ارقام کوکسز اورنج پيپين، رودبوسکوپ و جوناگلد نداشتند
دهد که در رقم      نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي        

هاي حاصل از گرده افشاني با  آبادي تعداد بذور در ميوه شفيع
د بذر  گرده ارقام نايون ارنگه و خورسيجان کمتر از تعدا            

. هاي حاصل از گرده رقم گالب کهنز و گالب صحنه بود ميوه
هاي  درصد تشکيل ميوه، وزن، قطر و قند کل نيز در ميوه             

بدست آمده با استفاده از گرده نايون ارنگه و خورسيجان             
هاي حاصل از گرده گالب کهنز و گالب صحنه          کمتر از ميوه  

هايي  يوهاز طرفي گرده رقم خورسيجان سبب توليد م         .  بود
با نسبت طول به قطر بيشتر در مقايسه با گرده رقم گالب              

از آنجائيکه دو رقم نايون ارنگه و خورسيجان با           .  کهنز شد 
رقم شفيع آبادي نيمه سازگارند، بنابراين تعداد بذور کمتري         

دهند و احتمال دارد که تعداد بذور بر ساير               تشکيل مي 
 قند کل و نسبت     صفات مثل درصد تشکيل ميوه، وزن، قطر،      

 بررسي همبستگي   ۵طبق جدول   .  طول به قطر اثر گذارد     

بين تعداد بذور و صفات کمي و کيفي ميوه در رقم شفيع               
دهد که بين تعداد بذور با درصد تشکيل            آبادي نشان مي  

ميوه، وزن، قطر و ميزان قند کل همبستگي مثبت وجود             
همچنين بين نسبت طول به قطر و تعداد بذور                .  دارد

در رقم گالب کهنز نيز تعداد       .  همبستگي منفي وجود دارد   
هاي  بذور، درصد تشکيل ميوه، وزن و قند کل در ميوه               

هاي بدست آمده    حاصل از گرده شفيع آبادي بيشتر از ميوه        
با استفاده از گرده گالب کهنز بود و بين تعداد بذور با درصد  

گي تشکيل ميوه، وزن و قند کل در رقم گالب کهنز همبست           
همچنين وجود همبستگي مثبت بين      .  مثبت مشاهده شد  

 تعداد بذر و درصد تشکيل ميوه توسط دپاتر و همکاران               
و بين تعداد بذر و وزن ميوه         )  ۱۳۸۱(و ارشادي   )  ۱۹۹۶(

از .  گزارش شده است  )  ۱۹۹۶(توسط کئولمانس و همکاران     
نيز اعالم کرده است که قطر ميوه        )  ۱۳۸۱(طرفي ارشادي   

بذور همبستگي مثبت داشته و نسبت طول به قطر          با تعداد   
 . ميوه با تعداد بذور همبستگي منفي نشان داده است

هاي با   ميوه.  تعداد بذور بر شدت ريزش نيز اثر دارند          
رشد کند و حاوي بذور کمتر عموما بدليل اينکه قادر به               

) ۱۹۹۵(عباس و همکاران     .  ريزند رقابت نيستند زودتر مي    
 هفته اول رشد ميوه      ۴‐۶ اغلب ريزشها در      اعالم کردند که  

هاي گرده   در رقم گالب کهنز به غير از ميوه        .  افتد اتفاق مي 
افشاني شده با رقم شفيع آبادي در ساير موارد بيشترين              

 هفته اول پس از تمام گل اتفاق افتاده           ۲شدت ريزش در    
در رقم شفيع آبادي نيز به غير از گرده گالب کهنز در            .  است

 هفته اول پس از     ۲زاها بيشترين شدت ريزش در       ردهساير گ 
هنگاميکه بدليل ناسازگاري رقم گرده زا  .  تمام گل بوده است   

تشکيل ميوه اوليه در اين دو رقم کمتر بوده است، نتيجتاً              
ها کاهش يافته و شدت ريزش کمتر           چه رقابت بين ميوه   

 در حاليکه بدليل اينکه دو رقم گالب کهنز و شفيع         .  شود مي
آبادي کامال سازگارند، تشکيل ميوه اوليه افزايش يافته و             

 .يابد  هفته بعد از تمام گل شدت مي۶ تا ۴ريزش در 
با توجه به نتايج بدست آمده ارقام شفيع آبادي و نايون            

ارنگه به ترتيب بعنوان بهترين گرده زا براي رقم گالب کهنز           

بادي رقم  زا براي رقم شفيع آ     بهترين گرده .  معرفي مي شوند  

 .باشد و پس از آن رقم گالب صحنه قرار دارد گالب کهنز مي
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 سپاسگزاری
از معاونت محترم پژوهشی دانشکده کشاورزی و               
همکاران محترم مرکز تحقيقات گروه علوم باغبانی که در            

 تشکر و قدردانی  ,   اندتسهيل انجام اين پژوهش کمک نموده     
 

شورای قطبهای  همچنين از مسئولين محترم     .  يد آعمل می  ب
تحقيقات و فناوری که بخشی از           ,  علمی وزارت علوم    

 های انجام اين تحقيق را در قالب طرح قطب علمی             هزينه
 .  شودسپاسگزاری می,  اندامين نمودهباغبانی ت
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