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 .1دانشيار پژوهشي ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اروميه
 .2كارشناس ارشد باغباني ،مديريت جهاد كشاورزي خلخال
 .3دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه
(تاريخ دريافت - 1332/2/22 :تاريخ تصويب)1333/1/31 :

چکیده
برخي ارقام انگور گل مادۀ فيزيولوژيك دارند و براي تشكيل ميوه به گردهزاي مناسب نيازمندند .در
صورت كشت خالص آنها ،ميزان تشكيل ميوه بهشدت كاهش مييابد .براي بررسي اثرات
دگرگردهافشاني چهار رقم انگور عسگري ،ريشبابا ،بيدانۀ سفيد و تبرزۀ سفيد بر درصد تشكيل ميوه،
وزن ،اندازۀ خوشه ،وزن چوب خوشه pH ،TA ،Tss ،آب و رنگ ميوۀ انگور قزلاوزوم و مقايسۀ آن
با خود و گردهافشاني آزاد اين پژوهش بر پايۀ طرح بلوکهاي كامل تصادفي در چهار تكرار انجام
شد .جوانهزني گردۀ والد گردهگيرنده در محيط جامد و مايع اندازهگيري شد .نتايج نشان داد كه
تيمارهاي گردهافشاني از نظر وزن خوشه ،وزن چوب خوشه ،تعداد حبه ،درصد تشكيل ميوه و

pH

اختالف معناداري داشتند .بيشترين وزن خوشه و باالترين درصد تشكيل ميوه در دگرگردهافشاني با
گردۀ رقم بيدانه بود و اين رقم بهمنزلۀ گردهزاي مناسب براي قزلاوزوم توصيه ميشود .در هر دو
محيط كشت ،دانههاي گردۀ قزلاوزوم جوانه نزدند و در شرايط خود گردهافشاني هيچ ميوهاي تشكيل
نشد .بر اين اساس اين رقم انگور نر عقيم است و براي توليد ميوه نياز به گردهزاي مناسب دارد.
واژههاي کلیدي :دانهگرده ،زنيا ،گردهزا ،مادۀ فيزيولوژيك ،متازنيا.
مقدمه
پایينبودن ميزان تشكيل ميوه ،ریزش حبه و توليد
حبههاي ریز یكی از مشكالت مهم در برخی ارقام انگور
است که تحتتأثير عوامل متعددي مانند ویژگی
بيولوژیكی و لقاح نوع رقم ،روش کاشت و شرایط
محيطی قرار دارد .در بين ارقام انگوري که در یک محل
کشت میشوند ممكن است ارقام خودبارور و نر عقيم
(مادة فيزیولوژیک) وجود داشته باشند .براي احداث
تاکستان اگر یک رقم گردهافشان مناسب وجود نداشته
باشد براي ارقام نيمهبارور یا واریتههاي نر عقيم امكان
دسترسی به عملكردي با کيفيت و کمّيت کافی وجود
نخواهد داشت .بنابراین ،شناسایی ارقام نر عقيم ،تعيين
* تلفن53169614090 :

بهترین رقم گردهافشان ،اثرات گرده روي کيفيت ميوه و
بررسی بيولوژي باروري ضروري است (.)Szabo, 2003
بهطورکلی ،ارقام زراعی ویتيس وینيفرا دو نوع گل
دارند ،ارقامی با گلهاي هرمافرودیت (گلهایی با مادگی
و پرچمهاي فعال) که خود گردهافشان هستند و ارقام با
گل مادة فيزیولوژیک یا نر عقيم (گلهایی با مادگی
توسعهیافته و پرچم واژگون با گردههاي فاقد قدرت
جوانهزنی) که دگربارور هستند و براي توليد ميوه نياز به
گردهزا دارند ( .)Carreno, 1979در بين ژنوتيپهاي
وحشی پایههاي با گل نر (گلهاي بدون مادگی) و گل
ماده دیده میشوند ( Doulati Baneh & Mohammadi,
 .)2009بررسیها نشان دادهاند که در ارقام هرمافرودیت
E-mail: ah_dolati@yahoo.com
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گردهها تقریباً کرويشكل ،داراي سه شيار بر روي سطح
خود و به شكل سهلوبی هستند .دانهگرده زنده است و
در صورت قرارگرفتن روي کالله مناسب جوانه خواهد
زد .اما در ارقام مادة فيزیولوژیک گزارش شده است که
بهرغم زندهبودن دانهگرده جوانهزنی اتفاق نمیافتد که
بسياري از پژوهشگران علت را به ساختار دیوارة دانهگرده
نسبت میدهند که امكان خروج لولهگرده را نمیدهند
( .)Kelen & Demirtas, 2004بر این اساس براي توليد
مناسب ميوه در ارقام مادة فيزیولوژیک نياز به ارقام
گردهزاي مناسب است .بيشتر ارقام تجاري انگور مانند
رقم هرمافرودیت  Concordخودبارور هستند و در
تاکستانهاي بزرگی که بهصورت تکرقم کاشت
میشوند ،عملكرد خوبی دارند .ولی تعداد کمی از ارقام
مانند  ،Herbert ،Lendaleiو  Brabtonوجود دارند که
خودبارور کامل نيستند و تنها هنگامی که با گردهزاها
کاشته میشوند عملكرد آنها بهخوبی کنكورد خواهد
بود (.)Shoemaker, 1978
در مواردي دیگر گزارش شده است که در برخی
ارقام با گل هرمافرودیت ميزان تشكيل ميوه و تعدادي از
صفات کمّی و کيفی ميوه در حالت دگر گردهافشانی
بيشتر و بهتر از خود گردهافشانی است .در پژوهشی
گزارش شد که ارقام روميزي ،Muscat of Hamburg
 Jhemsho Saba ،Mateaz Janusو Alphonse lavallee
در صورت خودتلقيحی تعداد حبهها و بذورشان کاهش
مییابند .گردهافشانی گلآذینهاي اختهشده با گردههاي
گرفتهشده از همان نوع رقم ميوهبندي را در Muscat of
 Hamburgتا  49درصد و در  Mateaz Janusو
15 ،Jhemshoو  1درصد نسبت به خود گردهافشانی
افزایش داد و گردهافشانی درون رقم بهترتيب 13 ،41و
 1درصد و گردهافشانی آزاد بهترتيب  99 ،91و 40
درصد تشكيل ميوه را در این رقم افزایش دادند .در گونۀ
( Vitis repariaدوپایه) گردهافشانی دستی پایههاي ماده
بهوسيلۀ گردة گلهاي نر ،تشكيل ميوه را نسبت به
گردهافشانی آزاد افزایش داد (.)Kevan et al., 1986
تأثيرات دگر گردهافشانی و نوع دانهگرده بر صفات کمّی
و کيفی ميوه تعدادي از درختان امري شناختهشده و
پذیرفتهشده است .به تأثير نوع دانهگرده روي ویژگیهاي
فيزیكی و شيميایی ميوة خرما  Metaxeniاطالق میشود

( .)Swingle, 1928همچنين در این زمينه پژوهشگران
زیادي پدیدة متازنيا و زنيا را در پسته ،بادام ،شاهبلوط و
پكان بررسی کردند و اعالم داشتند که نوع دانهگرده
میتواند در اندازه و وزن ميوه و مغز آن تأثير معنادار
داشته باشد ( Kumar & Das, 1996; Riazi & Rahemi,

 .)1995; Crane & Iwakiri, 1980گزارش شده است که
نوع دانهگرده در بادام تأثيري در طعم مغز ندارد ولی در
ابعاد ميوه تأثير معناداري دارد (.)Bahmani et al., 2002
این موضوع توسط پژوهشگران دیگري نيز تأیيد شده
است (.)Kumar & Das, 1996; Dicenta et al., 2000
طی پژوهشی روي رقمهاي مختلف گالبی ،اثر دانهگرده
در بارآوري ،وزن ميوه ،درصد تشكيل بذر درون ميوه و
مقدار اسيد آمينههاي آزاد و ترکيبی بافت ميانبر ميوه
گزارش شد ( .)Sharifani, 2001در انگور نيز مطالعاتی
در مورد نقش دانهگرده در ویژگیهاي کمّی و کيفی
ميوه به انجام رسيده و گزارش شده است که نوع
گردهزاها در ميزان تشكيل ميوه و زمان بلوغ والد گيرنده
گرده نداشتند اما صفاتی چون مقدار مواد جامد محلول و
مقدار اسيد ميوه تحتتأثير نوع گرده قرار گرفتند
( .)Daulta & Chauhan, 1983انگور رقم قزلاوزوم
اروميه بيشتر در استان آذربایجان غربی پرورش داده
میشود .حبههاي این رقم درشت ،دانهدار با پوست
ضخيم و قرمزرنگ است .ميوههاي قزلاوزوم دیررس و
مناسب نگهداري براي زمستان است .این رقم به علت
رنگ جذاب ،همچنين قدرت انبارمانی بسيارخوب و از
همه مهمتر قيمت باالي محصول در بازار مورد توجه
باغداران است و هر روز نيز به سطح زیر کشت این رقم
در استان آذربایجان غربی افزوده میشود .مطالعات
مقدماتی نشان داد که این رقم مادة فيزیولوژیک (پرچم
واژگون) است و در صورت نبود دانهگرده ارقام مناسب
قادر به توليد ميوه نيست ( Doulati Baneh et al.,
 .)2010بنابراین ،بهمنظور یافتن ارقام گردهزاي مناسب
براي گردهافشانی انگور رقم قزلاوزوم با اثرات مطلوب
گرده روي بهبود تشكيل ميوه و صفات کيفی آن این
طرح تحقيقاتی به اجرا در آمد.
مواد و روشها
این پژوهش در باغ تحقيقاتی انگور موجود در ایستگاه

دولتی بانه و همكاران :تأثير دگرگردهافشانی بر درصد تشكيل ،خواص کمّی و کيفی ...

تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعی کهریز اروميه در سال
 1935به اجرا درآمد .ابتدا  14بوتۀ انگور رقم قزلاوزوم
بهطور تصادفی انتخاب شدند .بوتههاي انتخابشده از نظر
شرایط سنی ،قطر تنه و قدرت بوته در وضعيت تقریباً
یكسانی قرار داشتند .روي بوتههاي انتخابشده کليۀ
عمليات زراعی از قبيل هرس خشک ،بستن شاخهها،
آبياري ،سمپاشی و غيره بهطور مشابه انجام گرفت .حدود
دو هفته قبل از گلدهی (در اواسط خرداد) از هر بوته 9
خوشۀ تقریباً هماندازه انتخاب و توسط پاکتهاي کاغذي
ایزوله شدند .براساس اطالعات موجود از  6رقم انگور (4
رقم دانهدار تبرزة سفيد و ریشبابا و  4رقم بیدانۀ عسگري
و بیدانۀ سفيد) که گلدهی آنها همزمان با رقم قزل بود
بهمنزلۀ گردهزا استفاده شد ( Doulati Baneh et al.,
 .)2010پس از بازشدن حدود  15درصد گلها ،خوشههاي
گل از بوتۀ ارقام گردهزا جدا شدند و در داخل پاکتهاي
حاوي خوشۀ گل رقم قزلاوزوم قرار داده و سپس بهآرامی
تكان داده شدند تا عمل دگر گردهافشانی مصنوعی انجام
شود .همچنين براي بررسی وضعيت ميوههاي حاصله از
خود گردهافشانی و گردهافشانی آزاد چندین خوشه درون
توريهاي ویژهاي با سوراخهاي کوچک که امكان ورود
گرده را ميسر میساخت قرار داده شدند .خوشههاي مربوط
به خود گردهافشانی نيز درون پاکت بدون منفذ باقی ماندند.
این پژوهش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی
در  6تكرار و  9تيمار انجام گرفت .تيمارها و کدهاي
مربوطه شامل:
 :T0شاهد (گردهافشانی آزاد در باغ)
 :T1دگرگردهافشانی (عسگري × قزلاوزوم اروميه)
 :T2دگرگردهافشانی (ریشبابا × قزلاوزوم اروميه)
 :T3دگرگردهافشانی (بیدانۀ سفيد × قزلاوزوم اروميه)
 :T4دگرگردهافشانی (تبرزة سفيد × قزلاوزوم اروميه)
 :T5خودگردهافشانی (داخل پاکت کاغذي)
 :T6گردهافشانی باز (خوشۀ داخل توري براي ممانعت از
نفوذ حشرات گردهافشان)
صفات اندازهگیریشده
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جامد کل محلول عصاره)( TA ،اسيدهاي قابل تيتراسيون)،
نسبت  TSSبه  ،pH ،TAدرصد تشكيل ميوه و رنگ ميوهها
در تيمارها اندازهگيري شدند .براي تعيين درصد تشكيل
ميوه ابتدا تعداد کالهکهاي گل پس از اتمام گلدهی در
هر کيسه یا توري جمعآوري و شمارش شدند که بهمنزلۀ
تعداد گل در هر تيمار ثبت شد .بعد از برداشت نيز تعداد
حبههاي هر خوشه شمارش شد و با قرارگيري در فرمول
زیر درصد تشكيل ميوه محاسبه شد.
×155

تعداد حبه
تعداد گل

= درصد تشكيل ميوه

براي اندازهگيري تغييرات رنگ از دستگاه رنگسنج
مدل  CHROMA METER CR-400استفاده شد .سپس
ميزان تغييرات رنگ از طریق فرمول زیر محاسبه شد:
DE  (l  l )2  (a  a  )2  (b  b )2

تعیین درصد جوانهزنی دانهگرده

درصد جوانهزنی دانهگرده رقم قزلاوزوم در دو محيط
کشت مایع و جامد (حاوي آگار) تعيين شد .در زمان
تمامگل ( 40خرداد) چند عدد خوشه چيده شدند و به
آزمایشگاه انتقال یافتند .گردهها به کمک ضربههاي
دست بر خوشهها روي شيشۀ استریل جمعآوري شدند و
سپس زیر هود گردهها روي محيطهاي کشت پخش
شدند .بعد از نگهداري به مدت  46ساعت در دماي 40
درجۀ سانتیگراد با شمارش گردههاي جوانهزده و
جوانهنزده ،درصد جوانهزنی گرده در زیر ميكروسكوپ
مشاهده و محاسبه شد .از کشت دانههاي گرده رقم
بیدانۀ سفيد نيز بهمنزلۀ شاهد استفاده شد.
تست زندهبودن دانهگرده

تست رنگآميزي دانهگرده براي تعيين زندهبودن دانهگرده
بهوسيلۀ  4( TTCو 9و  -0تريفنول تترازوليوم کلراید) 1
درصد انجام شد .گردهها بر روي محلول پراکنده و بعد از 9
ساعت رنگآميزي ،براي تعيين زندهبودن دانهگردهها در زیر
ميكروسكوپ نوري مشاهده شدند.

براي مقایسۀ اثرات تيمارها صفات وزن خوشه و چوب

تجزیه و تحلیل آماری دادههای آزمایشی

خوشه ،طول و عرض خوشه ،وزن  45حبه ،تعداد حبه،
طول و حبه ،نسبت طول به عرض حبه ( TSS ،درصد مواد

دادههاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرمافزار
 9.1تجزیه و تحليل شد و نيز براي رسم نمودارها از
SAS
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نرمافزار  Microsoft Office Excel 2007استفاده شد.
بهمنظور انجام مقایسۀ ميانگينها از آزمون چنددامنهاي
دانكن در سطح احتمال  1و  0درصد استفاده شد.
نتایج و بحث
در مشاهدات مزرعهاي مشخص شد که در تيمار
خودگردهافشانی ( )T5هيچ حبهاي تشكيل نشد و درصد
تشكيل ميوه صفر بود و چوب خوشه نيز بعد از  65روز
ریزش کرد .بنابراین ،این تيمار از تجزیۀ آماري حذف
شد .نتایج تجزیۀ واریانس اثر تيمارهاي دانهگرده بر
برخی صفات کمّی اندازهگيريشده نشان داد که
تيمارهاي گردهافشانی فقط بر روي صفات وزن خوشه،
وزن چوب خوشه ،تعداد حبه در خوشه pH ،و درصد
تشكيل ميوه در سطح احتمال  1درصد اثر معناداري
داشت و بر سایر صفات اندازهگيريشده تأثيري نداشتند.
صفات كمّی خوشه

دگرگردهافشانی سبب افزایش وزن خوشۀ انگور قزلاوزوم

نسبت به شاهد شد .در حالتی که در خودگردهافشانی
هيچ ميوهاي تشكيل نشد و در گردهافشانی آزاد درون
توري ،که منافذي براي ورود دانهگرده داشت ،کمترین
وزن خوشه به دست آمد .در این تيمار کاهش تشكيل
حبه ،عامل اصلی کمبودن وزن خوشه بود .بيشترین وزن
خوشه در دگرگردهافشانی قزلاوزوم با گردههاي رقم
بیدانۀ سفيد به دست آمد (جدول .)1در مطالعهاي روي
اثرات دگرگردهافشانی با گردههاي شش رقم انگور بر
صفات کمّی و کيفی انگور مادة فيزیولوژیک Malbo
 gentileگزارش شد که وزن خوشه در دگرگردهافشانی با
رقم  Ancellottaافزایش یافت (.)Barbieri et al., 2010
نقش والد گردهزا در تغيير وزن و اندازة حبه و تعداد بذر
والد گيرندة انگور در پژوهشهاي دیگري نيز گزارش
شده است ( .)Daulta & Chauhan, 1984در انگورهاي
زیرجنس موسكادینه گزارش شده است که اندازة حبه
در ارقام مادة فيزیولوژیک (دگربارور) بهمراتب بزرگتر از
ارقام خودبارور است و دليل این امر را ناشی از اثرات
متازنيا یا لينكاژ ژنی اعالم کردهاند (.)Conner, 2009

جدول  .1تأثير تيمارهاي گردهافشانی روي صفات کمّی ميوة انگور رقم قزلاوزوم
تيمارها

وزن خوشه
(گرم)

وزن چوب
خوشه (گرم)

تعداد حبه
در خوشه

درصد
تشكيل ميوه

شاهد (گردهافشانی آزاد)
عسگري × قزلاوزوم

954/3 b
904/1 ab

11/60 a
11/54 ab

140/9 a
196/0 a

44 ab
49/9 ab

ریشبابا × قزلاوزوم
تبرزة سفيد × قزلاوزوم

941 ab
644/9ab

14/49a
16/19 a

149/9 a
199/0 a

40/0 ab
43 ab

بیدانۀ سفيد × قزلاوزوم
گردهافشانی آزاد (خوشۀ درون توري)

609/4 a
11/6 b

16/49 a
4/9 b

169/0 a
99/0 b

94/0 a
9b

افزایش وزن خوشه میتواند ناشی از اثرات ترکيبی
چندین عامل شامل افزایش وزن حبه ،تعداد حبه در
خوشه ،تعداد بذر ،مقدار قند و وزن چوب خوشه باشد اما در
پژوهش حاضر اختالف معناداري بين اثرات دگر
گردهافشانی بر صفات وزن چوب خوشه و تعداد حبه در
خوشۀ قزلاوزوم مشاهده نشد (جدول .)1در دگر
گردهافشانی انگور قزلاوزوم با گردههاي بیدانۀ سفيد وزن
چوب خوشه ،درصد تشكيل ميوه و تعداد حبه بيشتر از
سایر گردهزاهاي دیگر بود گرچه اثرات در سطح احتمال 0
درصد معنادار نبودند .این احتمال وجود دارد که تجميع

اثرات افزایشی صفات یادشده درنهایت منجر به اثري
معنادار در وزن خوشه شده باشد .ضمن اینكه در این
پژوهش وزن و تعداد بذور داخل حبه اندازهگيري نشدند.
کمترین وزن چوب خوشۀ انگور قزلاوزوم در
گردهافشانی آزاد (خوشۀ درون توري) مشاهده شد و در
سایر تيمارها دگرگردهافشانی اختالف معناداري دیده
نشد (جدول .)1چوب خوشه در حالت خودگردهافشانی
(درون کيسۀ کاغذي بدون منفذ)  65روز بعد از تمامگل
خشک شد و ریزش کرد (شكل  .)A-4این موضوع
نشاندهندة این امر است که در صورت فقدان حبهها که
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محل مصرف عمده و جذبکنندة مواد غذایی هستند،
انتقال مواد به خوشه متوقف شده است و بنابراین ،محور
خوشه خشک میشود ( .)Coombe, 2001کمبودن وزن
چوب خوشه در گردهافشانی آزاد (درون توري) هم
بهعلت تعداد کم حبه تشكيل شده بود.
دگرگردهافشانی با گردههاي بیدانۀ سفيد ،تبرزة
سفيد ،ریشبابا و عسگري نتوانستند تعداد حبۀ بيشتري
در مقایسه با شاهد (گردهافشانی آزاد) ایجاد کنند.
(جدول .)1به عبارت دیگر نوع منبع دانهگرده بر این
صفت تأثير معناداري نداشت .این نتایج با یافتههاي
گزارششده در خرما ( ،)Swingle, 1972تمشک
( )Colbert & de Oliveira, 1990و آلبالو ( Nyeki et
 )al., 2000مطابقت ندارد چون در آنها نوع گرده بر
تعداد ميوه تأثير داشته است .بههرحال انگور رقم
قزلاوزوم بهواسطۀ نر عقيمبودن قادر به توليد ميوه
بهصورت خودگردهافشانی نيست و براي این منظور نياز
به ارقام گردهزا براي دگرگردهافشانی دارد.
اگرچه بيشترین درصد تشكيل ميوه در
دگرگردهافشانی با گردههاي رقم بیدانۀ سفيد به دست
آمد اما با سایر گردهزاهاي دیگر و شاهد تفاوت معناداري
نداشت (جدول .)1در حالت خودگردهافشانی به هيچ
عنوان ميوهاي تشكيل نشد که نتایج حاصل از کشت
دانهگرده و عدم جوانهزنی گرده قزلاوزوم دليل این
موضوع را بيان میکنند .در گردهافشانی آزاد درون
توري ،که منافذي قابل عبور براي انتقال دانهگرده توسط
باد داشت ،کمترین درصد تشكيل ميوه دیده شد
(جدول .)1کاهش تشكيل ميوه در این حالت میتواند
ناشی از ممانعت توري در انتقال گرده توسط حشرات
باشد .گزارش شده است که در ارقام هرمافرودیت 15
درصد گردهافشانی توسط زنبور عسل و سایر حشرات
انجام میگيرد اما در ارقام مادة فيزیولوژیک گردهها
توسط باد و حشرات منتقل میشوند (.)Szabo, 2003
اگرچه تأثير مثبت منبع دانهگرده بر افزایش درصد
تشكيل ميوة گالبی ( )Hai-feng et al., 2006و انبه
( )Shamili et al., 2013گزارش شده است اما Daulta
 (1978) & Chauhanدر ارقام انگور Foresters
 Seedling, Katta kurghanگفتند که اثر والدین گردهزا
بر درصد تشكيل ميوة انگور معنادار نبود که با نتایج ما
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مطابقت دارد (1994) Creighton et al. .بهمنظور تعيين
اثرات گردهافشانی درونگونهاي و بينگونهاي ،از دو گونۀ
بلوبري ) (Vaccinium ashei Readeو Southern
 )SH: V.corymboum L.( highbushبهمنزلۀ والد
گردهدهنده استفاده کردند .این پژوهشگران نشان دادند
وقتی که با گردههاي رقم Southern Highbush
گردهافشانی شد در مقایسه با گونۀ دیگر ميزان تشكيل
ميوه ،تعداد بذر درون هر حبه و وزن حبهها کاهش یافت
اما موجب افزایش طول دورة رسيدن و نمو ميوهها شد.
صفات كیفی میوه

از ميان صفات کيفی اندازهگيريشده فقط اثرات تيمارهاي
گردهافشانی بر  pHميوه معنادار شدند و تأثيري بر مواد
جامد محلول ،مقدار اسيد ،شاخص رسيدگی و رنگ حبه
نداشتند .حبههاي انگور قزلاوزوم حاصله از دگرگردهافشانی
با گردههاي عسگري ،ریشبابا و تبرزة سفيد بيشترین pH
عصارة ميوه را داشتند .کمترین ميزان  pHعصارة ميوه نيز
مربوط به شاهد بود (شكل.)1

شكل  .1مقایسۀ ميانگين اثر تيمار بر  pHعصارة رقم
قزلاوزوم
حروف غيرمشابه نشاندهندة اختالف معنادار در سطح احتمال 1
درصد در بين ميانگينها با آزمون دانكن است  :T0شاهد:T1 ،
عسگري × قزلاوزوم : T2 ،ریشبابا × قزلاوزوم :T3 ،تبرزة سفيد ×
قزلاوزوم :T4 ،بیدانۀ سفيد × قزلاوزوم :T6 ،خوشۀ درون توري

 (1983) Daulta & Chauhanگزارش دادند که
دانههاي گرده ویژگیهاي کيفی ميوة انگور همچون
ميزان  pHعصاره و مواد جامد محلول را افزایش دادند و
ميزان اسيد ميوه تحتتأثير تعدادي از ژنوتيپهاي
گردهزا کاهش یافت .این نتایج با یافتههاي ما در مورد
 pHآب ميوه مطابقت دارد.
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شكل  .4تيمارهاي گردهافشانی
 :Aخودگردهافشانی (داخل پاکت کاغذي)؛  :Bگردهافشانی آزاد (داخل توري)؛  :Cدگرگردهافشانی (ریشبابا × قزلاوزوم)؛  :Dدگرگردهافشانی (بیدانۀ سفيد ×
قزلاوزوم)؛  :Eدگرگردهافشانی (تبرزة سفيد × قزلاوزوم)؛  :Fدگرگردهافشانی (عسگري × قزلاوزوم).

تست جوانهزنی دانهگرده

نتایج حاصل از تست جوانهزنی دانهگردة قزلاوزوم
اروميه و بیدانۀ سفيد که بهمنزلۀ شاهد انتخاب شده بود
نشان داد که گردههاي رقم قزلاوزوم اروميه در هيچکدام
از محيطهاي کشت اعم از مایع و جامد جوانه نزدند
درحالیکه بیدانۀ سفيد  40درصد جوانهزنی دانه گرده
داشت (شكل.)A-9
دانهگرده در رقم قزلاوزوم فاقد شيار بود و هيچگونه
رشد لولۀ گردهاي در آنها دیده نشد درحالیکه در رقم
بیدانۀ سفيد لولهگرده کامالً رشد کرده است
(بزرگنمایی در عكسها یكسان است) .گلهاي انگور
قزلاوزوم از نوع مادة فيزیولوژیک هستند بدین مفهوم
که بخش نر گلهاي این رقم پایينتر از مادگیاند و در

صورت کشت دانهگرده هيچ لولهگردهاي رشد نكرده و
بيانگر این مطلب است که دانهگرده عقيم است .براي
اطمينان از عقيمبودن ژنتيكی (زندهنبودن دانهگرده) یا
دالیل دیگر براي عدم جوانهزنی گردة انگور قزلاوزوم
اروميه آزمایش تست زندهبودن گرده انجام گرفت .نتایج
بيانگر رنگگيري و به رنگ قرمز آجري درآمدن گردهها
بود که بيانگر زندهبودن دانهگردة این رقم است .بر این
اساس دانهگردههاي این رقم زنده هستند اما احتماالً
بهواسطۀ ساختار دیوارة گرده (نبود شيار و منافذ)1
لولهگرده قادر به خروج از دانهگرده نيست .ساختمان
شيميایی و حياتی گرده در رقم مادة فيزیولوژیک
 Picolit Jealoتوسط ميكروسكوپ الكترونی ،براي یافتن
1. Pore
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عوامل غيرطبيعی که میتوانند عامل پایينبودن باروري
در این رقم مادة فيزیولوژیک بهشمار آیند بررسی شده
است .دانههاي گردة پيكوليت بهرغم داشتن قوة ناميه
حتی اگر بر روي کاللههاي دیگر ارقام انگور نيز قرار
بگيرند قادر به جوانهزنی نيستند .در صورتی که
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گردههاي ارقام دیگر اگر بر روي کاللۀ پيكوليت قرار
بگيرند بهطور منظم جوانه خواهند زد .گردههاي پيكوليت
تقریباً کروي هستند اما کمی فرورفتگی دارند و سه شيار
مشخصۀ دانههاي گردة ویتيس و منافذ روي سطح گرده را
نشان نمیدهند (.)Lombardo et al., 1976

شكل  .9اشكال ميكروسكوپی دانههاي گرده
 (Aدانهگردة رقم قزلاوزوم؛  (Bدانهگردة بیدانۀ سفيد (شاهد).
نتیجهگیری كلی

نتایج این پژوهش نشان داد که رقم قزلاوزوم گلهاي
مادة فيزیولوژیک دارد بهطوريکه پرچمها پایينتر از
کالله قرار دارند .دانههاي گرده این رقم بهرغم زندهبودن
قادر به جوانهزنی و رشد لولهگرده نيستند و در نتيجه در
حالت خود گردهافشانی هيچ حبهاي تشكيل نخواهد شد
و بر این اساس براي توليد ميوه نياز به گردهزاي مناسب
دارد .هر چهار رقم انگور گردهزاي عسگري ،ریشبابا،
تبرزة سفيد و بیدانۀ سفيد قادر به باروري رقم قزلاوزوم

هستند اما براساس صفات کمّی بررسیشده ،بهویژه وزن
خوشه ،انگور بیدانۀ سفيد گردهزاي مناسبتري است .با
تكيه به نتایج این پژوهش میتوان توصيه کرد که از
احداث تاکستان با نهالهاي انگور رقم قزلاوزوم
بهتنهایی خودداري کرد ،بهویژه در مناطقی که
تاکستانهاي دیگري وجود نداشته باشند و همچنين در
پژوهشهاي آینده فاصلۀ مناسب تاکهاي گردهزا از
گردهگيرنده و نقش ناقالن گرده بهویژه زنبورعسل
بررسی شود.
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