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  هاي کمی و کیفی میوه سه رقم ماده کیوي گرده بر برخی ویژگی  ثیر نوع دانهأت
  

  کاویانیبهزاد *دستک و نژاد  اکبريصدیقه فالح 
  یرانرشت، ا ی،واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالم ی،گروه باغبان

  22/03/1399؛ تاریخ پذیرش: 19/11/1398تاریخ دریافت: 
  1چکیده

 یويدارد. ک یازن یافشاندگرگردهبه  یوهم یدتول يبرا ین،است، بنابرا یهدوپا ی) درختActinidia deliciosa( یويک سابقه و هدف:
مرکبات شمال کشور در مناطق  يهاباغ يبرا یمناسب یگزینصفر، جا یرزگراد یسانتدرجه  18حدود  يمقاومت به سرما یلبه دل
و  یکم يهایژگیدهنده بر و گرده يهایهپااثر هر کدام از  یپژوهش به منظور بررس ین. اشودیممحسوب  یخطر سرمازدگ يدارا

 هر کدام از ارقام ماده انجام شد.  يبرا یتالق ینبهتر یینو تع یرندهگمحصول ارقام گرده یفیک
  

 حاضر پژوهش. شد انجام 1396 سال در گیالن استان کیاشهر بندر منطقه در واقع کیوي باغ یک در پژوهش این ها:مواد و روش
) آو ماتو يقام نر در دو سطح (تومور) و اریبرونو و مانت یوارد،ارقام ماده در سه سطح (ها ؛یدو عامل یلفاکتور یشصورت آزمابه

مختلف  يهایتالق .انجام شد گل 10 یشیو در هر واحد آزما یشیواحد آزما 24تکرار،  4 یمار،ت 6با  یتصادف طرح کامالً یهبر پا
 یوه،م یدیتهاس یوه،قطر م یوه،طول م یوه،صفات وزن تر م يرو یمارهات ها، اثریوه. پس از برداشت مشدارقام نر و ماده انجام  ینب
 .شد یريگاندازه یوهقند فروکتوز م یزانو م یوهمحلول در م دمواد جام یزانم
  

میوه، میزان مواد جامد محلول و قند میوه در  یتهنتایج نشان داد که نوع رقم ماده به تنهایی بر وزن، طول و قطر میوه، اسید :هایافته
وزن میوه، طول میوه، اسیدیته و مواد جامد محلول در سطح یک درصد و در  نوع رقم نر در .داشتدار  معنیاثر رصد سطح یک د

نر و ماده روي  ارقامچنین اثر متقابل داري نشان نداد. هم دار شد ولی روي قطر میوه اثر معنی درصد معنی 5قند میوه در سطح 
دار شد، اما روي اسیدیته و  درصد معنی 5وزن و طول میوه و مواد جامد محلول در سطح یک درصد و روي قطر میوه در سطح 

درجه  50/13(و مواد جامد محلول  متر)یلیم 82/70( یوه، طول مگرم) 24/85( یوهوزن م ینتریشب قند میوه اثري نداشت.
و  یواردهاارقام  یدر تالقمتر) یلیم 43/46( یوهقطر م ینتریشب ین،چن. همدست آمدهب آبرونو و ماتو يهارقم یاز تالق) یکسبر

 یوهم یدیتهاس ینتریینپا مشاهده شد. يو تومور یمانتارقام  یدر تالق) یترگرم بر ل 08/6( یوهم فروکتوز قند ینتریشو ب آماتو
  دست آمد.به و ماتوآ یمانتارقام  ی) در تالق53/3(
  

و  یفیتاست و ک يو بارور یافشانگردهاز  یغلبه بر انواع مشکالت ناش يبرا یروش مناسب یمصنوع یافشانگرده :یريگیجهنت
 یرندهگدهنده و گردهو انتخاب درست گرده یحدر زمان مناسب و روش صح یافشانگردهانجام  .دهدیم یشرا افزا یويک يبازارپسند

 یوهدر قند م یشو افزا يبازارپسند یشبه منظور افزا یوهم  در اندازه یشافزا .شودیم یويک یوهم یفیو ک یباعث بهبود اکثر صفات کم
  موضوعات باشد.  ینا يرو یدبا ینیچنینمطالعات ا یاست و تمرکز اصل یتاهم داراي یوهم طعم و مزه يارتقا يبرا

  

  ماتوآ  یوي،ک یافشانگرده یوه،قند م ،يتومور: یديکل يهاواژه
                                                

  kaviani@iaurasht.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
  از خانواده )Actinidia deliciosa( یويک

Actinidiaceae ،یبوم يادرختچه یاهیگ گونه یک 
 یناست که در چند ینجنوب چ ارتفاعات مرطوب

 ).16است ( یافتهگسترش  یااز جمله آسجهان  نقطه
است و  یهدو پا یويکگونه دارد.  25جنس حدود  ینا

 ییهادرختچهآن داراي ارقام متعددي هستند.   هر پایه
 يهامتناوب، گل يهاکننده با برگو خزانباالرونده 

هستند که اغلب به یتک جنس یا یکامل، چند جنس
-یدر نقاط مختلف جهان کاشته م یوهمصرف ممنظور 
منفرد  یا یکولپان یاگرزن  ینآذگل یويک ).23شوند (

پرچم،  يتریشبتعداد  یا 10کاسبرگ و گلبرگ و  5با 
کپسول  یاسته  یوهو م ياچند حجره یمدان فوقانتخ

  .)23( شکوفا دارد
دلیل مقاومت باالیی که به سرما دارد، به یاهگ ینا

هاي  جایگزین باغات مرکبات در برخی مناطق استان
 کامالً یمحصولشمالی گشته است. امروزه کیوي 

مقدار با داشتن  یويک یوهم. شود اقتصادي تلقی می
فولیک،  یداس ین،، لوتEو  C، A يهاویتامین یاديز

 یاديمقدار ز ینهمچن و یدانیاکسیو آنت یفنل یباتترک
و  يفسفر، رو یم،، کلسپتاسیم یژهبه و یاز مواد معدن

و به دلیل دارا بودن داشته آهن ارزش باالیی در تغذیه 
کنندگی گوشت دارند  هایی که خاصیت نرم آنزیم

  . )31( ارزش خاصی در صنعت پیدا کرده است
 8به  1صورت به ها عمدتاًکشت کیوي در باغ

باشد. از ارقام  ي ماده می پایه 8نر و   یعنی یک پایه
)، Haywardتوان به هایوارد ( تجارتی مهم ماده می

) و About)، آبوت (Monty)، مونتی (Brunoبرونو (
 آتوان به ماتو ) و از ارقام نر میAlissonآلیسون (

)Matua) و توموري (Tomori .اشاره کرد (
باشد  یترین کیوي در بین مردم، رقم هایوارد م محبوب

مرغی، ارزش  بودن میوه، شکل تخمکه علت آن بزرگ
. )11( و کیفیت انبارمانی باالي آن است ییباالتر غذا

نسبت به ارقام  یواردهاي ها به دلیل دیرتر باز شدن گل
 توموري که تقریباً  دهنده با رقم گرده دیگر، معموالً

افشانی  کند، گرده زمان با این رقم گلدهی می هم
صورت بهاغلب  یويلقاح در ک .)7( گردد می

 از یکی). 11شود (یتوسط زنبور انجام م و یدگرگشن
افشانی  ئل در پرورش کیوي، گردهاترین مسمهم
مستقیمی با   رابطه یندفرآ ینا یرازباشد یمهاي آن  گل

نهایی میوه دارد. گاهی براي افزایش   تعداد و اندازه
مصنوعی هم  صورتافشانی به میوه در کیوي، گرده

 یوهدر مبذر  28-37 یلتشک يشود. برا انجام می
سطح  يدانه گرده رو 290- 390 بایست یم یوي،ک

لوله  58- 77تعداد دانه گرده،  ینکه از ا یندکالله بنش
 یويهر گل ک ی،گرده در خامه رشد کند. به طور کل

 40 یدبه بازد یازن کاملافشانی مناسب و  گرده يبرا
به ي گرده دانه 12000انتقال حداقل نیازمند زنبور و 

) که عواملی 11است ( بازارپسند  یوهم یدمنظور تول
مانند شرایط آب و هوایی در زمان گلدهی، طراحی 

کاشت و داربست، فعالیت حشرات به مناسب سیستم
ن ماده به درختان نر و عسل، نسبت درختاویژه زنبور

ثیرگذار أآن تگرده بر   دانه  کنندهنر تامین  نوع پایه
اگر نوع گرده در آندوسپرم و جنین دانه . )1( باشد می

) و Xeniaثیر داشته باشد، این پدیده را ردگذاري (أت
آن را فرا  ،ثر باشدؤاگر در کیفیت فرابر میوه م

مطالعه  ینچند. )1( نامند ) میMetaxeniaردگذاري (
 یدمثلتول یزیولوژيمنظور فگرده به يهادانه يرو
  ) و اصالح 25و  16، 6( یدهیوهو م یافشانگرده، )10(
   ).7انجام شده است ( یوي) ک24و  11(

کم شهد در  یدتول یل؛به دال یويدر ک یافشانگرده
بودن،  یهگرده در بساك و دو پا يهاکم دانه یدگل، تول

ياز کشورها، فناور یاريدر بس ین،سخت است. بنابرا
 یمصنوع یحو تلق یافشانگرده ي،آورجمع يبرا ییها

خوب  یفیتها باعث کيفناور یناست. ا یافتهتوسعه 
ها آنقدر هم ساده يفناور ینشود. اگرچه، ایم یوهم
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 يهادر برنامهبه همراه دارند.  یو مشکالت یستندن
 يبراتر مناسب يهاروش یريکارگبه، یويک یاصالح

-نسبت به روشافشان ارقام نر گرده یحانتخاب صح
. )16( برخوردار است یخاص یتاز اهم یسنت يها

محصول با کیفیت مطلوب از میان گزینش ارقام پر
ارقام موجود در هر گونه از درختان میوه و یا اصالح 
ارقام موجود به طوري که داراي صفات کمی و کیفی 

 کند. می ترمورد نظر گردند، ما را به این هدف نزدیک
 ی ارقامبا توجه به جدید بودن کشت و مصرف برخ

ها یژگیو یاريدر ارتباط با بس یادياطالعات ز، یويک
در دست  یو اصالح یسلول ی،مولکول یژهبه و
گزینش رقم برتر از میان ارقام یک  ،این. بنابرباشد نمی

ترین راه براي رسیدن به کمیت و کیفیت  گونه، ساده
تالقی ارقام مختلف ماده با ارقام نر . باشد تر می مطلوب

است.  پژوهشهاي نوآوري این  لف، از جنبهمخت
بررسی اثر هر کدام از ارقام  ،پژوهشهدف این 

هاي کمی و کیفی محصول ارقام  دهنده بر ویژگی گرده
گیرنده و تعیین بهترین تالقی براي هر کدام از  گرده

  باشد. ارقام ماده می

  هامواد و روش
به صورت پژوهش  ینا: یمارهاو ت یشیطرح آزما

با دو  یتصادف کامالً طرح بر اساس یلفاکتور یشآزما
و  )Aنده (یرگرقم گرده شامل سهاول  فاکتور؛ فاکتور
سال  در) Bنده (دهرقم گرده شامل دو دوم فاکتور
 یتالق یش،مورد آزما یمارهايانجام گرفت. ت 1396

هر  يبرا ) ویمارت 6بود (با ارقام ماده  یوينر کرقام ا
واحد  24 در مجموع( گرفته شددر نظر تکرار  4 یمارت

عدد از  10 (پالت) یشواحد آزمادر هر  .)یشیآزما
رقم  ن هر کدام از ارقام ماده با دانه گردهدرختا يهاگل

 از پس. یدگرد یمصنوع یافشانمورد نظر گرده
 یوه،صفات وزن تر م يرو یمارهاها، اثر تمیوه برداشت
 دمواد جام یزانم یوه،م یتهیداس یوه،قطر م یوه،طول م

مورد  یوهم فروکتوز قند یزانو م یوهمحلول در م
   قرار گرفت. یسهمقا

 جدول دردر پژوهش حاضر رفته کار به یمارهايت
  است. آمده) 1(

  
  . کاررفته در پژوهش حاضربه یمارهاينماد و نوع ت -1جدول 

Table 1. Symbol and treatments applied in the present research.  
  یمارنماد ت

Treatment symbol 
  یمارنوع ت

Treatment type 

A1B1 
  يرقم نر تومور يهابا گرده یواردرقم ماده ها یتالق

Crossbreeding of female Hayward cultivar with pollens 
of male Tomori cultivar   

A1B2 
 رقم نر ماتوآ يهابا گرده یواردرقم ماده ها یتالق

Crossbreeding of female Hayward cultivar with pollens 
of male Matua cultivar  

A2B1 
 يرقم نر تومور يهابا گرده یرقم ماده مانت یتالق

Crossbreeding of female Monty cultivar with pollens of 
male Tomori cultivar  

A2B2 
 رقم نر ماتوآ يهابا گرده یرقم ماده مانت یتالق

Crossbreeding of female Monty cultivar with pollens of 
male Matua cultivar  

A3B1 
 يرقم نر تومور يهارقم ماده برونو با گرده یتالق

Crossbreeding of female Bruno cultivar with pollens of 
male Tomori cultivar  

A3B2 
 رقم نر ماتوآ يهارقم ماده برونو با گرده یتالق

Crossbreeding of female Bruno cultivar with pollens of 
male Matua cultivar  
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 یک باغ کیوي در این پژوهش،: یقتحق يمحل اجرا
رقم  داراي چند )گیالن(استان  بندر کیاشهر  در منطقه

 (شکل  شدانجام هنده درقم گرده یکو پذیرنده  گرده
  دهنده دو رقم گرده یکی از . به دلیل عدم وجود)الف1

، باغ دیگري در باغ یندر ا این پژوهش مورد نظر
همان منطقه گزینش گردید و جهت یکسان بودن 

هاي مورد آزمایش، درختان هر  هاي رقم شرایط گرده
 باغاز  دانه گرده يآورجمع يدهنده برا دو رقم گرده

  انتخاب شدند. دوم
از هر رقم : دهندهو گرده یرندهگهانتخاب درختان گرد

 یزاناز نظر م یکساندرخت  3، و از هر رقم نر ماده
شکوفه به طور  یزانم یشکل و حترشد، اندازه و 

 ی. سع)ب و پ1 (شکل یدندانتخاب گرد ی،نسب
از  یناش یباز آس يشده، عاردرختان انتخاب یدگرد

  باشند. یرهغها، کمبود آب و یماريآفات و ب
از هر درخت انتخاب: یرندهگ ارقام گردهسازي  آماده

 یکسانگلدار تا حد امکان در ارتفاع  شده، چند شاخه
و از جهات مختلف شمال، جنوب، شرق و غرب باغ 

هاي مختلف درخت با نورگیري  ها از قسمت و شاخه
انجام  به منظور اطمینان در شدند.متفاوت انتخاب 

از  یريو جلوگ مورد نظر  دهنده تلقیح با رقم گرده
 توسط) ت1 (شکلگرده  حشرات و انتقال دانه یدبازد
هاي گزینش شده از ارقام ماده قبل از باز  ، گلآنها

  .)ث1 (شکل ایزوله شدندشدن 
 يهابا شاخه زمانهم: هاي گرده کردن دانهآماده

از ارقام نر در روز  کیهر  يهادرختان ماده، شکوفه
با استفاده از  و سپس دندیگرد يآورجمع ،اول بازشدن

گرده  يهادانه يها را که حاوآنهاي  قیچی بساك
آوري  جمع یکوچک يایشهش بریده و در ظرف بودند،
 یشه،ش يها محکم بسته شد و روو درب آن ندگردید

انجام اعمال  قبل از .برچسب زده شد یخرقم و تار نوع
مورد استفاده با الکل  لیوسا یو تمام هافوق، دست

. در شدند یعفونضد یبه خوبدرصد  70 کیلیات
براي از  گرده تا تلقیح،  آوري دانه بین جمع  فاصله

گرده، ظرف محتوي آن در   دست نرفتن زیوایی دانه
  محیطی سرد نگهداري شد.

 شدهگذاري هاي پاکتگل پس از بازشدن: تلقیح
توانایی مادگی براي  ، در روز دوم که اوج)ج1 (شکل

ها برداشته شد و  گرده است، پاکت  پذیرش دانه
ها جداگانه هاي هر کدام از ارقام نر با مادگی گل گرده

گرده تا   د و به دلیل توانایی پذیرش دانهتماس داده ش
ها قرار  ها دوباره روي گل روز توسط مادگی، پاکت 4

افشانی دیگري توسط باد یا حشرات  گرفت تا گرده
  روي گل صورت نگیرد.

ها بعد از گذشت چند روز  پاکت: اعمال پس از تلقیح
رشد   داشته و اجازه داده شد که ادامهها براز روي گل

گذشت ز ها به صورت طبیعی صورت گیرد. بعد ا میوه
کامل  شدندر ماه آبان قبل از نرمهفته،  20حدود 

ها را برداشت نموده و به ، آن)چ1 (شکل ها میوه
  گیري صفات مورد نظر پرداخته شد. اندازه
ها،  پس از برداشت میوهگیري صفات:  ي اندازه نحوه

وزن میوه توسط ترازوي دیجیتالی و طول و قطر میوه 
س از گرفتن آب گیري شد. پ کولیس اندازه  وسیلهبه

متر، مواد جامد  pHها با دستگاه آن  ها، اسیدیته میوه
ها با دستگاه رفرکتومتر و میزان قند فروکتوز محلول آن

دست آمد. به )ي(کلرومتر یسنجرنگها با روش آن
ها با ساکارز همراه است. از  در میوه فروکتوز معموالً

سورسینول  مواد مورد استفاده در این روش، معرف ري
 25/0سورسینول و  گرم ري 1کردن است که از حل

دست لیتر اسید استیک به میلی 100گرم تیواوره در 
دیگر   عرف در تاریکی پایدار است. مادهآید. این م می

 5ط کردن اسید کلریدریک رقیق است که از مخلو
مت آب مقطر قسمت اسید کلریدریک غلیظ با یک قس

دیگر، محلول استاندارد فروکتوز   آید. ماده دست میبه
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 50گرم فروکتوز در  میلی 5نمودن است که ابتدا از حل
شود و  ر ساخته میلیتر آب مقطر محلول ماد میلی

لیتر از محلول مادر  میلی 5استاندارد،   سپس براي تهیه
لیتر  میلی 2شود. به   لیتر رقیق می میلی 50تا حجم 

 1گرم فروکتوز،  میلی 80تا  20محلول محتوي 
 7سورسینول افزوده شد، سپس  لیتر معرف ري میلی
. یدلیتر اسید کلریدریک رقیق به آن اضافه گرد میلی

لیتر از استاندارد  میلی 1و  8/0، 6/0، 4/0، 2/0مقدار 
حجم هر یک با هاي مربوطه ریخته شد و  در ظرف

 1ي بعد  . در مرحلهیدلیتر رس میلی 2آب مقطر به 

لیتر اسید  میلی 7سورسینول و  لیتر معرف ري میلی
. یک شاهد یدها اضافه گرد کلریدریک رقیق به ظرف

در حمام ها  ظرف  ز همراه استاندارد تهیه شد. همهنی
گراد قرار گرفتند و  سانتی  درجه 80آب گرم با دماي 

ها برداشته  آب ماندند. سپس ظرف یندر ا دقیقه 10
 یدندور گرد دقیقه در آب شیر غوطه 5مدت شدند و به

تا خنک شوند. جذب محلول رنگی در طول موج 
دقیقه قرائت شد. در انتها  30  نانومتر در فاصله 520

منحنی استاندارد رسم شد و مقدار فروکتوز موجود در 
  .یدرد محاسبه گردنمونه با استفاده از منحنی استاندا

  

  
) ت یوي؛) گل نر کپ یوي؛ک ) گل مادهببندر کیاشهر؛   ) باغ کیوي در منطقهالف. یشیآزما مراحل انجام مطالعه در مزرعه -1شکل 

  هاي در حال رشد. ) میوهچشده پس از گذشت چند روز؛ هاي تلقیح ) گلجماده؛  يهاکردن گلیزوله) اث یوي؛ک دانه گرده یک
Fig. 1. Study process in experimental farm. A) Kiwi orchard in Kiashahr port; B) Kiwi female flower; C) Kiwi 
male flower; D) A kiwi pollen grain; E) Isolation of female flower; F) Inoculated flowers after a few days; G) 
Growing fruits. 

  
ههاي ب تجزیه و تحلیل داده: ها تجزیه و تحلیل داده

و  SASو  SPSSافزار  آمده به کمک نرم دست
انجام  LSDمیانگین تیمارها به کمک روش   مقایسه

 Excelافزار  و نمودارها و جداول آن به کمک نرم شد
  رسم گردید.

  
  و بحث یجنتا

در پژوهش حاضر، : کیوي  ثیر نوع گرده بر میوهأت
و  آمتفاوت (ماتو  دهنده ع رقم گردهثیر دو نوأت

هاي  توموري) بر برخی صفات کمی و کیفی میوه

اثر کیوي مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 
میوه،  یتهوزن، طول و قطر میوه، اسید ساده رقم بر

میزان مواد جامد محلول و قند میوه در سطح یک 
رقم نر در وزن میوه،  اثر سادهدار شد و  درصد معنی

طول میوه، اسیدیته و مواد جامد محلول در سطح یک 
 دار شد یدرصد معن 5درصد و در قند میوه در سطح 

چنین داري نشان نداد. هم ولی روي قطر میوه اثر معنی
ي نر و ماده روي وزن و طول میوه و ها اثر متقابل رقم

مواد جامد محلول در سطح یک درصد و بر روي قطر 
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دار شد، اما روي اسیدیته  درصد معنی 5میوه در سطح 
  .)2(جدول  نداشت يداریمعن و قند میوه اثر

مطالعات مختلف نشان داد که نوع گرده در  یجنتا
دهنده) والد نر (گرده يهایژگیو يبر مبنا یوهدرختان م

والد  یوهم یفیتعملکرد و ک يرو یتفاوتتواند اثر میم
مشابه  يهایبررس). 5( باشد داشته) یرندهگماده (گرده

از جمله  یاهیگ یگرد يهاارقام گونه یبرخ يرو
را به دنبال داشت. مطالعه  یمشابه کامالً یجنتا یتونز

 يمناسب برا يزاو انتخاب گرده یافشانگرده يرو
نشان داد که از نظر شاخص  یتونارقام ز یبرخ

تمام ارقام  یبارده يآزاد برا یافشانگرده ي،سازگار
 مطالعه ).4داشت ( یقبولقابل یجهمورد مطالعه نت

 یگالب یوهم ياثر منابع گرده رو يرو) 2002( یفانیشر
 یوه،م يدرصد بارآور يآشکار کرد که نوع گرده رو

و مقدار  یوهبذر درون م یلدرصد تشک یوه،وزن م
 يها رویبررس .)32( داشت یرثأت ینهآم یدهاياس یبرخ

بادام نشان داد  یافشانو دگر گرده یافشاناثر خود گرده
و  یصفات کم يرو یاثر منف یچه یافشانکه خود گرده

 يداریطور معنو مغز آن نداشت و فقط به یوهم یفیک
گرده یطنسبت به شرا یوهم یلن تشکیزاباعث کاهش م

توسط  یمشابه یجهنت ).26 و 22آزاد شد ( یافشان
 یتالق .)27( ) گزارش شد2002و همکاران ( یاوکابل
مختلف در بادام باعث  يهایرندهگها و گردهدهندهگرده
  ).15شد ( یوهم یتعداد متفاوت یلتشک

نتایج تجزیه واریانس تیمارها نشان داد که : وزن میوه
اثر  ینچننوع رقم ماده و نوع رقم نر و هماثر ساده 

ي کیوي، روي وزن میوه  ارقام مختلف نر و ماده متقابل
 .)2دار بود (جدول  در سطح یک درصد معنی

که در بین ارقام ماده،  دادها نشان  ي میانگین مقایسه
) و 3جدول باالترین وزن میوه مربوط به رقم برونو (

رقم ماتوآ   توسط گرده در بین ارقام نر، باالترین وزن
شده هاي انجام در تالقی .دست آمده) ب4جدول (

باالترین وزن میوه، مربوط به تالقی همین دو رقم به 
  ).5جدول گرم بود ( 24/85وزن 

شده توسط گزارش یجبا نتا پژوهش ینا یجهنت
پسته  یوهوزن م ي) رو2008و همکاران ( يافشار

پسته نشان  ي) رو1998آك ( مطالعه. )2( مطابقت دارد
وزن  یشباعث افزا یاهل  حاصل از پسته  گردهکه داد 

گرده   دانهنوع  یز) ن2002( یفانی. شر)3( گردد یم یوهم
. )32 و 8( موثر اعالم نمود ی،گالب  یوهرا در وزن م

 ییخرما توسط طال  یوهگرده بر م  اثر دانه یبررس یجنتا
در وزن  دار یاختالف معن  دهندهنشان یز) ن2008(
ارقام  يها با گرده یافشان حاصل از گرده هاي یوهم

) 1991و همکاران ( یالگ. مک ن)34( استمختلف 
مختلف  دهندهرقم گرده 6 يهاگرده یررسدر ب یزن

 یجهنت ینبه ا M يماتوآ و ارقام سر یفتن،شامل چ
 يهایوهم یکاف یزانها به میهکه تمام پا یدندرس

 یکیتفاوت که اثرات  ینکنند، با ایم یدتول یصادرات
 یوهاندازه م یشدر افزا یفتنو چ  Mياز ارقام سر

یوهنر بهتر بود. کاهش وزن م يهایهپا یراز سا یويک
 ينسبت به ارقام سر آشده توسط رقم ماتو یدتول يها
M ها و آن به ته خامه به علت نفوذ کم لوله گرده

 .)21( شده استها اعالم لقاح با تخمککاهش 
 يد بذرهادر هنگام برداشت به تعدا یوهوزن م ین،بنابرا
 یاربس يو بارور یافشانگرده شده در طول دورهیلتشک

و انجام گرده یحصح يهایخاب تالقانتوابسته است. 
بذر در  یشباال باعث افزا یبا کارائ یمصنوع یافشان

و  گوتاشود. یم یوهوزن م یشباعث افزا یجهدر نت یوهم
 یرتاث )1996و همکاران ( یاضیر ) و2002همکاران (

 پسته را مشاهده نکردند یوهنوع دانه گرده بر وزن م
وزن  یانگینبر م یافشانردهنوع گ ینهمچن. )30و  13(
-یظر مبه ن). 29نداشت ( يداریاثر معن یويک یوهم

لقاح  یزاندر م ییريشده تغ کار بردهبه يهایرسد تالق
ها یافتهبر عکس، نداشته است.  یوهبذر درون م یدو تول

در دو  یافشانو دگرگرده یافشانخودگرده یسهمقا يرو
نسبت به  یافشاننشان داد که دگرگرده یتونرقم ز

عملکرد محصول شد  یشباعث افزا یافشانخودگرده
   يمطالعه رو ).12(



 نژاد دستک و بهزاد کاویانی صدیقه فالح اکبري
 

147 

با استفاده از گرده یافشانانار نشان داد که دگرگرده
قابل توجه در وزن  یشمختلف باعث افزا يهادهنده

دار ینسبت به شاهد معن یشافزا ین، اگرچه اشد یوهم
 یسلول یمتقس یشتر، افزایشبذر ب یدتول ).18( نبود

را  یوهوزن م یشافزا یجهدر نتو  یوهفرابر م يهاسلول
و  يمادر رقم یرثأتفندق تحت یوهوزن مبه دنبال دارد. 

   ).17مختلف قرار داشت ( گرده يهادانه
ها مشخص کرد میانگین داده مقایسه: میوهو قطر طول 

ترین طول میوه مربوط به که در بین ارقام ماده، بیش
ترین ) و در بین ارقام نر، بیش3رقم برونو (جدول 

دست  ه) ب4رقم ماتوآ (جدول   طول میوه توسط گرده
 ترین طولگرفته، بیشهاي صورت آمد. در تالقی

دست آمد متر) از تالقی همین دو رقم بهیلیم 81/70(
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها ). 5جدول (

که اثر ساده نوع رقم ماده و نوع رقم نر و همنشان داد 
روي وزن میوه در سطح  اثر متقابل ارقام مختلف ینچن

   .)2دار بود (جدول  یک درصد معنی
اثر ساده که  دادنشان  یمارهات یانسوار یهتجز یجنتا

و  درصد 1در سطح  یوهقطر م ينوع رقم ماده رو
درصد  5در سطح  یويک  ارقام مختلف نر و ماده یتالق
، اما نوع رقم نر داشتند دار یمعن یرثأت یوهقطر م يرو

). 2(جدول  نبود یرگذارثأت یوهقطر م يرو ییبه تنها
ارقام  ینکه در ب کردمشخص  یزن ها یانگینم  یسهمقا

) و 3جدول قطر مربوط به رقم هایوارد ( ینتریشب ،ماده
رقم ماتوآ  يها قطر از گرده ینتریشارقام نر ب یندر ب

 یزشده نانجام هاي ی. در تالقشد) حاصل 4جدول (
 هاي یوهاز ممتر) یلیم 43/46( یوهقطر م ینتریشب

  ).5جدول دست آمد (هدو رقم ب ینهم یحاصل از تالق
در بادام ) 1996کومار و داس ( يهایشآزما یجنتا

یاثر معن یوهم نشان داد نوع دانه گرده بر اندازه یزن
) گزارش کرد که عامل 1997پان (. )20( دارد يدار

عاد و وزن با اب یويک يهایوهم یدمحدودکننده در تول
 به سطح کالله یکاف یزانده به مگر باال عدم انتقال دانه

 یلدلبه یلیتکم یافشاندر گرده. )28( باشدیگل م

در  يتریشب گرده يهالوله یاد،گرده ز يهاانتقال دانه
یشو بذر ب یحتلق یتکند و در نهایگل نفوذ م خامه

که ییجا). از آن14شود (یم یلتشک یوهدر م يتر
کنند که یم یدتول ییها در حال رشد هورمون يبذرها

دهد، یقرار م یرثأترا تحت یوهها رشد مهورمون ینا
بذر باعث اختالف در ابعاد و  یتفاوت در مواد درون

 اغلب از یدشدهتول يهاشود. هورمونیها میوهوزن م
 یکتخمدان را تحر یوارهاست که رشد د یبرلیننوع ج

 یکها را تحریناکس یدتول یزهورمون ن ینکند. ایم
 یاخته یوارهد یارتجاع یتقابل یدشدهتول ینکند. اکسیم

 یاخته یوارهحالت فشار د یندهد. در ایم یشرا افزا
نموده و  یداراه پ یاختهگاه آب به داخل آن یافتهکاهش 

مطالعات، نشان از  یبرخ یجهنت شود.یبزرگ م یاخته
 يروپسته مختلف ارقام  گرده يهادانهاثر  یرثأعدم ت

   ).19و  9( داردپسته  یوهات طول، قطر و عرض مصف
(جدول  یمارهات یانسوار یهتجز یجنتا: میوه  یدیتهاس
ارقام ماده و نر در سطح  مشخص نمود که اثر ساده) 2

 داري یاثر معن یوهدر م یدیتهاس یزانم يدرصد رو یک
اند اما اثر متقابل ارقام نر و ماده، اختالف  داشته

  یسهمقا ینچننشان نداد. هم یداس یزاندر م داري یمعن
 ینتریشب ،ارقام ماده یانکه در م دادنشان  ها یانگینم

ارقام نر  یان) و در م3جدول در رقم مانتی ( یدیتهاس
) 4جدول رقم ماتوآ ( ي حاصل از گرده یداس ینتریشب

 یزگرفته نصورت هاي یتالق ینبوده است. از ب
یشب يدو رقم دارا ینهم یحاصل از تالق هاي یوهم

  ).5جدول ( بودند یدیتهاس ینتر
حاصل از  یجنتا: یوهمواد جامد محلول در م یزانم

ساده و متقابل ها نشان داد که اثر داده یانسوار یهتجز
درصد  1در سطح  يداریمعن یرثأارقام ماده و نر ت

داشتند (جدول  ها یوهمواد جامد محلول م یزانم يرو
است که  ینا  دهندهنشان یزن ها یانگینم  یسه). مقا2
ارقام ماده  ینمواد جامد محلول در ب یزانم ینتریشب

ارقام نر  ینو در ب) 3رقم برونو (جدول   یوهدر م
) بوده است. در 4رقم ماتوآ (جدول   حاصل از گرده
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 یوهم یزمختلف ن هاي یحاصل از تالق هاي یوهم یانم
 یزانم ینتریشب يدو رقم دارا ینهم یحاصل از تالق

بود  یکسبر درجه 5/13جامد محلول به مقدار  مواد
  ).5(جدول 

امد محلول در مواد ج یزانحاصل در مورد م یجهنت
اثر  ی) از بررس32( یفانیشر پژوهش یجبا نتا یوهم

مطابقت دارد  یگالب یوهمشخصات م يمنابع گرده رو
 یتوکینینس یرهو ذخ یداز منابع تول یکیذر، ). ب32(

 و سوختکه در  ییريها با تغیتوکینین. س)14( است
مولکولاز  یبرخ يآورکنند باعث جمعیم یجادا ساز

قندها و  ی،معدن يهافسفات ینه،آم یدهايمانند اسها 
اختالف در نوع  ینشوند. بنابرایم یگرمواد محلول د

و در  یتوکینینس یزاناختالف در م یجادبذر، باعث ا
خواهد شد.  یوهمواد جامد محلول در م یزاندر م یجهنت

بر  یافشاننشان داد که نوع گرده یويک يمطالعه رو
در  یترقابل ت یدیتهزان مواد جامد محلول به اسینسبت م

مواد جامد  یزان). م29نداشت ( يداریاثر معن یوهم
ها است، بهیوهم یفیتمهم ک يهامحلول از شاخص

 یوي،ک یوهم صفت در گوشت ینا یشکه با افزايطور
  شود.یتر ممطلوب یوهطعم م

  
  .شدهیريگ بر صفات اندازه یويکاثر رقم ماده و رقم نر  یانسوار یهتجز -2 جدول

Table 2. Analysis of variance of the effect of female and male cultivars of kiwi on measured traits. 
  وهیوزن م

 (گرم)
Fruit weight  

(g) 

  وهیطول م
 متر)یلی(م

Fruit length 
(mm) 

  وهیقطر م
 متر)یلی(م

Fruit diameter 
(mm) 

 تهیدیاس
Acidity 

  مواد جامد محلول
 )کسی(درجه بر

Total soluble solids 
(°Brix) 

  وهیقند م
 )تری(گرم بر ل

Fruit sugar  
(g L-1) 

درجه 
  يآزاد
df  

 مارهایت
Treatments  

4187.00**  762.52**  195.70**  0.09**  15.12** 0.21**  2 
 رقم ماده

Female cultivar 

313.00**  39.99**  1.69ns  0.05**  5.04**  0.05*  1 
 رقم نر

Male cultivar 

177.20**  28.06**  5.17*  0.01ns  14.54**  0.02ns  3 ارقام نر و ماده یتالق 
Female × male 

 خطا 23 0.01  0.18  0.01  1.43  2.19  17.19
Error 

 (درصد) راتییتغ بیضر -  9.78  4.19  1.84  2.88  2.51  6.89
C.V. (%) 

  .دار یعدم وجود اختالف معن ns .درصد 5و  1در سطح احتمال  دار یوجود اختالف معن یبترتبه *و  **
** and * Significant at the 1% and 5% probability levels, respectively. ns Non-significant. 

  
  .شدهیريگ بر صفات اندازه یويک اثر رقم ماده یانگینم یسهمقا -3جدول 

Table 3. Mean comparison of the effect of female cultivar of kiwi on measured traits. 
 (گرم) وهیوزن م

Fruit weight 
(g) 

 متر)یلی(م وهیطول م
Fruit length 

(mm) 

 متر)یلی(م وهیقطر م
Fruit diameter  

(mm) 

 تهیدیاس
Acidity 

  مواد جامد محلول
 )کسی(درجه بر

Total solid solution (°Brix) 

  وهیقند م
 )تری(گرم بر ل

Fruit sugar (g L-1) 

 مارهایت
Treatments  

76.45a  61.08b  46.08a  3.33b  10.12b  4.10b  واردیها 
Hayward 

37.05b  48.33c  36.26c  3.48a  8.75c  5.56a  یمانت 
Monty 

76.90a  67.51a  42.24b  3.27b  11.50a  4.30b  برونو 
Bruno 

  .دهد یرا نشان مدرصد  5در سطح احتمال  دار یعدم وجود اختالف معن ،حروف مشترك در هر ستون
In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% probably level. 

  .شدهیريگ صفات اندازهبر  یويکاثر رقم نر  یانگینم یسهمقا -4جدول 
Table 4. Mean comparison of the effect of male cultivar of kiwi on measured traits. 
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 (گرم) وهیوزن م
Fruit weight 

(g) 

 متر)یلی(م وهیطول م
Fruit length 

(mm) 

 متر)یلی(م وهیقطر م
Fruit diameter  

(mm) 

 تهیدیاس
Acidity 

  مواد جامد محلول
 )کسی(درجه بر

Total solid solution (°Brix) 

  وهیقند م
 )تری(گرم بر ل

Fruit sugar (g L-1) 

 مارهایت
Treatments  

59.85b  57.68b  41.26a  3.32b  9.66b  4.88a  يتومور 
Tomori 

67.08a  60.27a  41.79a  3.41a  10.58a  4.42b  ماتوآ 
Matua 

  .دهد یدرصد را نشان م 5در سطح احتمال  دار یحروف مشترك در هر ستون، عدم وجود اختالف معن
In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% probably level. 

  
  .شدهیريگبر صفات اندازه یويک نر و مادهارقام  یاثر تالق یانگینم یسهمقا -5جدول 

Table 5. Mean comparison of the effect of cross between male and female cultivars of kiwi on measured traits. 

  وهیوزن م
 (گرم)

Fruit weight (g) 

  وهیطول م
 متر)یلی(م

Fruit length  
(mm) 

  وهیقطر م
 متر)یلی(م

Fruit diameter  
(mm) 

 تهیدیاس
Acidity 

  مواد جامد محلول
 )کسی(درجه بر

Total solid solution 
(°Brix) 

  وهیقند م
 )تری(گرم بر ل

Fruit sugar 
(g L-1) 

 مارهایت
Treatments  

72.89b  60.11c  45.72a  3.28d  10.25b  4.12c  يتومور و واردیها یتالق 
Hayward × Tomori 

80.02a  62.06c  46.43a  3.39bc  10.00bc  4.07c  ماتوآ و واردیها یتالق 
Hayward × Matua 

38.12c  48.74d  36.84d  3.43b  9.25d  6.08a  يو تومور یمانت یتالق 
Monty × Tomori 

35.98c  47.93d  35.68d  3.53a  8.25e  5.03b  و ماتوآ یمانت یتالق 
Monty × Matua 

68.55b  64.21b  41.22c  3.24d  9.50cd  4.43bc  يبرونو و تومور یتالق 
Bruno × Tomori 

85.24a  70.82a  43.26b  3.31cd  13.50a  4.17c  برونو و ماتوآ یتالق 
Bruno × Matua 

 .دهد یرا نشان مدرصد  5در سطح احتمال  دار یعدم وجود اختالف معن ،حروف مشترك در هر ستون
In each column, means with the similar letters are not significantly different at 5% probably level. 

  
 یانسوار یهحاصل از تجز یجنتا: یوهقند م یزانم
در سطح  یینشان داد که نوع رقم ماده به تنها یمارهات
درصد  5در سطح  یینهادرصد و نوع رقم نر به ت 1

اما  ،کردند یجادا یوهقند م یزاندر م داري یاختالف معن
قند  یزاندر م داري یاختالف معندو  یناثر متقابل ا

 یمارهات یانگینم  یسه. مقا)2(جدول  ندادندنشان 
قند در  ینتریشب ارقام ماده یناز ب آن است که بیانگر

 ینتریشارقام نر ب ینو از ب )3جدول ( مانتیرقم  یوهم
بوده است.  )4جدول ( رقم توموري  قند حاصل گرده

 یحاصل از تالق  یوهم یزمختلف ن هاي یتالق یانم در

  .)5جدول ( قند بود یزانم ینباالتر يدارادو رقم  ینهم
 ی) از بررس2011( یطالئ یجبا نتا یجهنت ینا
 یبس يارقام تجار یبرخ يبرا زارقم گرده ینبهتر

 يهایوهقند کل در م یزانمطابقت دارد که در آن م
 يداریمختلف تفاوت معن يزاهاحاصل از گرده

جنس  یکمختلف  يهاگونه گردهدانه . )34( داشت
یم یاهگ یهرشد و نمو، سن و تغذ یطبا توجه به شرا

کم ییاز عناصر غذا یمختلف یرمقاد يتوانند دارا
 یدهاياس، کربن يهایدراتمصرف و پرمصرف، ه

 يهاو هورمون هایم، آنزیکنوکلئ یداس ین،پروتئ ینه،آم
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به تواند یم یکهر  یزاند که تفاوت در منباش یاهیگ
 ،مثال يشود. برا ییرهااز تغ یاريباعث بس ییتنها
 یاو  کربن يهایدراتتر از حد الزم از هکم یرمقاد

و  یواییکاهش ز تواند باعثیم بورو  یمکلسعناصر 
گونه گرده يها. دانه)33( گرده گردد تندش دانه یزانم

 دیاز اس یمتفاوت یرمقاد يجنس دارا یکمختلف  يها
یشپ یبترتهستند که به ینونیمتو  یپتوفانتر يهاینهآم

 یوهم یدنکه در رشد و رس یلنو ات یناکس يسازها
 دانه یرثأت ،یکلطوربه .باشندیدارند م يانقش عمده
بافت  ینچنو بذر و هم یوهم يهایژگیگرده بر و

برخوردار است و  يایچیدهپ يهایزماز مکان ،يمادر
 کار و سازکننده در دخالت يهامربوط به عمل ژن
کننده از ترشح يهاو هورمون یانرشد تخمدان و رو

  باشد.یو داندرون م یانرو

  
  یکل یريگیجهنت

 ینگزيجا تواندیشده مکنترل یمصنوع یافشانگرده
موفق،  یمصنوع یافشانشود. گرده یعیطب یافشانگرده

 یندر ادهد. یم یشرا افزا یويک یوهم يبازارپسند

 يدارینوع رقم نر و نوع رقم ماده اثر معن، پژوهش
 یزیولوژیکیو ف شناسیریخت يهایژگیو همه يرو
 يهاحاضر نشان داد که دانه پژوهشداشت.  یويک

هاي کمی و کیفی  ه بر ویژگیدهند ارقام گرده گرده
 یجنتا دارند. یرثأگیرنده ماده ت ارقام گرده یويک یوهم
در  یوهقطر م ینتریشمطالعه آشکار کرد که ب ینا

قند فروکتوز  ینتریشو ماتوا و ب یواردارقام ها یتالق
هم مشاهده شد. يو تومور یارقام مانت یدر تالق یوهم

و مواد جامد  یوهطول م یوه،وزن م ینتریشب ینچن
 دست آمد.برونو و ماتوآ به يهارقم یتالقمحلول از 
در  یتواند عاملیم یدشد يبه سرما یويمقاومت ک

حساس به سرما از  یوهآن با درختان م ینیگزيجا
 هاي پژوهش جمله مرکبات در شمال کشور باشد.

ارقام  دانه گرده یزنجوانه یتظرف يرو یدبا یندهآ
 یتالقو  یو مصنوع یعیطب یطدر شرا یويمختلف ک

که به  یارقام یژهوبه یويارقام مختلف ک یمصنوع
ها انجام آن يرو ياشوند و مطالعهیم یمعرف یتازگ

  نشده است، متمرکز گردد.
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