
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

)1383(176تا167صفحه هاي4شماره 5مجله علوم و فنون باغبانی ایران جلد 

استهبان’سبز‘رقم اثر نوع برانجیر بر کمیت و کیفیت انجیرخشک
(Ficus carica L. ‘Sabz’)1

EFFECT OF CAPRIFIG TYPE ON QUANTITY AND QUALITY OF
ESTAHBAN DRIED FIG (FICUS CARICA L.‘SABZ’)

2مسلم جعفري و مجید راحمی

چکیده
انجیـر  یپژوهشـ هـایی در ایسـتگاه   آزمـایش کمیت و کیفیت انجیـر دیـم  بربرانجیربراي تعیین اثر نوع 

درختان انجیر خوراکی رقم ) بردادن(در این آزمایش گرده افشانی . انجام شد1382و 1381هاي استهبان در سال
نتـایج  .انجام شـد ل شده در شرایط کنتر’خرمایی‘و ’شاه انجیري‘، ’دانه سفید‘، ’پوزدمبالی‘با برانجیرهاي ’سبز‘
ان مـواد جامـد محلـول، زمـان     طول میوه، رنـگ پوسـت، میـز   برداد که نوع برانجیر می تواند دست آمده نشانه ب

. بذر اثر معنی دار داشـته باشـد ولـی اثـري بـر قطـر و وزن میـوه نـدارد        تندشطول چشم میوه و درصد رسیدن،
و بهتـرین کیفیـت  میـوه در    شـده ’سـبز ‘نجیـر خـوراکی رقـم    زودرسـی میـوه ا  باعـث ’شاه انجیري‘برانجیر رقم 

.مشاهده شد’پوزدمبالی‘گرده افشانی انجیر خوراکی با برانجیر رقم 
.گرده افشانی انجیر, برانجیر, استهبان:هاي کلیديواژه

مقدمه
رشـد و  يبـرا قـیح نیـاز بـه گـرده افشـانی و تل    وگـل تارباغبانی با توجه به نوع و ساخارقام انجیر از نظر 

انجیر خـوراکی خـود بـه سـه نـوع       . و انجیر خوراکی تقسیم می شوند) برانجیر(رسیدن میوه به دو گروه انجیر بر
درخت انجیر خوراکی با توجه به نوع انجیر ممکـن اسـت در طـول    . تقسیم می شود5و معمولی4، سان پدرو3ازمیر

سه محصول با نام هـاي محصـول   به طور معمول بر در سال درخت انجیر ).7(ل یک یا دو محصول تولید کند سا
و تولیـد  6زنبورهـاي بالسـتوفاگا  بـا ) گرده دهنده(راکی و برانجیر انجیر خو. بهاره، پاییزه و زمستانه تولید می کند

میوه هاي محصول بهاره برانجیر به دلیـل دارا بـودن زنبـور    . چرخه هاي متفاوت محصول با هم در ارتباط هستند
). 7(ستوفاگا و دانه گرده کافی به عنوان منبع گرده در گرده افشانی درختان انجیر خوراکی محسوب می شـوند بال

ترین رقم انجیـر خـوراکی در میـان ارقـام     غالب). 19(زنبور ماده بالستوفاگا انجام می شودباگرده افشانی انجیر 
یکـی  ’سـبز ‘انجیر رقـم  . نامیده می شود’سبز‘نجیر است که در اصطالح محلی ا’ازمیر‘انجیر منطقه استهبان رقم 

محصول اول را ندارند و چنانچـه تولیـد   ’ازمیر‘انجیرهاي نوع به طور معمول. از مهم ترین ارقام انجیر ایران است
هاي میوه هاي اصـلی چنانچه گل. و قابل خوردن نیستندبودهبدون دانه ایخیلی کم  بوده و وه هایزان میا میکنند، 

از مرحلـه تمـام گـل ریـزش     پـس ید می شود، گرده افشـانی نشـوند،  زیادي هم تولزانیمیا دومین محصول که به
جیبرلیک مانند یوه و یا محلول هاي شیمیایی تشکیل میوه دراین نوع انجیرها با ورود گرده به داخل م. خواهند کرد

12/12/83:رشیخ پذیتار4/6/83:افتیخ دریتار-1
جمهـوري  , شـیراز , رازدانشـگاه شـی  , به ترتیب دانشجوي پیشین کارشناسی ارشد و استاد بخش علـوم باغبـانی دانشـکده کشـاوزي    -2

.اسالمی ایران
3-Smyrna4-Sanpedro5-Common6-Blastophaga pesense
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ب افزایش کیفیت میوه و شیرینی سب’ازمیر‘یر نوع ها در داخل میوه انجوجود شفتک. اسید و اتفن امکان پذیر است
شکل، اندازه، رنگ پوست و گوشت، کیفیت و شکاف خـوردن میـوه هـاي    گرده افشانی بر). 22، 5،7(می گردد آن

بـه میـوه هـاي    نسـبت  اندازه میوه هاي گرده افشانی شده در یـک رقـم   . انجیر معمولی می تواند تأثیر داشته باشد
. ده همان رقم بزرگتر استگرده افشانی نش

در . گوشت میوه در میوه هاي گرده افشانی شده  نسبت به میوه هاي گـرده افشـانی نشـده خشـن تـر اسـت      
در .)7(به رنگ قرمز مشابه توت فرنگـی تغییـر مـی کنـد    1میوه هاي گرده افشانی شده رنگ کهربایی گوشت میوه

اسـتفاده  ’دانـه سـفید  ‘و ’پوزدمبـالی ‘و رقم بر انجیر بـه نـام هـاي    از دشتریبتهبان براي گرده افشانی شهرستان اس
زنبورهـا بـه   ر می باشـد و زیادتـ’دانه سفید‘هاينسبت به بر,، تعداد زنبورها’پوزدمبالی‘برهاي دروندر. می شود

میـوه آن بـر منطقـه مـی باشـد کـه     تـرین رقـم   این برانجیـر غالـب  . از میوه خارج می شوند) در طول یک هفته(تدریج 
تعـداد  ’دانـه سـفید  ‘در رقـم  . بردادن، بیشتر از میوه این رقم استفاده می شـود يبراو زودرس بوده و یخوراکغیر

روز از 2تـا  1زنبورها به فاصـله  . زنبور بالستوفاگا در داخل میوه کم بوده و میوه زمستانه داراي گرده کم می باشد
). 2(، دیررس و به سرما مقاوم است یر خوراکیغمیوه خارج می شوند و میوه این برانجیر 

و نماتد، تولید گرده بیشتر در ارقـام بـر   ه هاو مقاومت به  حشریاز به بردهیعدم نعملکرد باال، کیفیت میوه، 
طـوري ه انجیر در کالیفرنیا است بيبهنژاداز جمله اهداف جدید در فاگاو نیز پذیرش تعداد بیشتري زنبور بالستو

يدر بهنـژاد به عنوان بهترین والد پـدري  276-31و 271-1، 228-20سه درخت بر انجیر با شجره اي مثال که بر
عملکـرد را بـاال بـرده میـوه هـاي خـوب و       228-20مثال شجره به طور. افزایش کیفیت میوه انتخاب شده انديبرا

ــد   ــد مــی نمای ــایی تولی ــا پوســت ســفید و گوشــت زرد کهرب ــد. خــوش خــوراك ب ــاج ایــن وال Conadriaاز نت

(Monstreuse‘Croisic’)انجیـر  چنـدانی در زمینـه نـوع بر   يهـا پژوهشکهییاز آنجا). 11(ه است انتخاب شد
اسـتهبان در طـول   ’سـبز ‘نوع برانجیر بر کمیت و کیفیت انجیر این پژوهش به منظور بررسی اثرانجام نشده است

.دو سال صورت گرفت

مواد و روش ها
بـه عنـوان   ’سبز‘سن و داراي شرایط یکسان از رقم همهم اندازه، بیبه تقراصله درخت 10پژوهش در این 

پوشـانی در زمـان   مهنظـر هـاي مناسـب از   دنبال آن از میان ارقام برانجیر، رقـم ه ب. پایه مادري در نظر گرفته شد
، ’پوزدمبــالی‘يهــاانجیرگــرده افشــانی بــین درخــت انجیــر و برانجیــر انتخــاب شــدند کــه ایــن ارقــام شــامل بر  

از زمـان بـردادن روي هـر    پـیش روز10ر اوایـل خردادمـاه حـدود    د. بودند’دانه سفید‘، خرمایی و ’شاه انجیري‘
مختلف يهاجهتهم اندازه، یکنواخت و هم قطر در ارتفاع یکسان و بیبه تقرشاخه 4درخت از پایه مادري تعداد 

جلـوگیري از تلقـیح میـوه هـاي انجیـر بـا       يبـرا اي پارچـه اي دو الیـه   کیسـه هـ  بـا  و ده شدهیگزتصادفی به طور
در زمان بردادن، میـوه هـاي   .گذاري شدندنشانالستوفاگا پوشانده شده و سپس زنبور بباگرده هاي غیرخودي

ر هـ يبراانجیر منتقل شدند و سپس یستگاه پژوهشیاو به شده ریز و استهبان تهیه نیين هاابرانجیر از شهرست
کـه تولیـد میـوه روي    از آنجـایی . بسته شـد سیم باو پایین آن هعدد برانجیر درون هر کیسه گذاشته شد3شاخه 

شاخه سال جاري و در طول یک ماه انجام می گیرد، عمـل بـردادن در سـه مرحلـه و بـه فاصـله یـک هفتـه از هـم          

1-Pulp
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اگا در منطقه کیسه هاي پارچه اي ضخیم با زنبور بالستوفنبودنبردادن و اطمینان از پایانپس از . صورت گرفت
. شدندنیگزیجاعبور نور و تهویه مناسب در شاخه هاي تیمار شده يبراکیسه هاي توري نازك 

که هر درخت به عنـوان یـک   طوريه بانجام شد تکرار 10هاي کامل تصادفی با این آزمایش در قالب بلوك
. بـا هـم مقایسـه شـدند    % 5مـال  در سـطح احت 1چند دامنـه اي دانکـن  آزمونها با میانگین. بلوك در نظر گرفته شد

مـرداد  يمـه هـا  یندر . صــــورت گرفـت 2تیمرکب داده ها نیز پس از انجام آزمون همگنی واریانس بارتليواکاو
.شـد اهده چشـمی روي درخـت انجـام    مشماه تعیین زمان رسیدن به کمک  تغییر رنگ میوه از سبزتیره به زرد و

ي طـول، قطـر و طـول    و اندازه گیري هـا شده هاي رسیده پس از ریزش درون کیسه هاي توري جمع آوري میوه
عـدد  20تـا  15بین توسط مبه طورکه براي هر تیمار در هر تکرار طوريه ب. کولیس ورنیه انجام شدباچشم میوه 

آمـاري  ت آمده و به عنوان یـک واحـد   دسه میانگین اعداد بس از اندازه گیري  تک تک میوه هامیوه جمع آوري و پ
براي تعیـین مـواد   . ن انجام شدیشیپهاي اندازه گیري وزن با ترازوي آزمایشگاهی  همانند اندازه گیري. شدمنظور

و پـس از  ده شـده یـ گزتعداد مشخصی از میوه هاي خشک شده هر تیمـار بـه صـورت تصـادفی     کل جامد محلول 
و پس شدهاز آب مقطر حل یشخصدر حجم م، نمونه هاآن هاو له کردن گیري وزن مشخصی از هر نمونهاندازه

به دست آمدهمحلول هاي ) یکنواخت شدن هر کدام از محلول هايراب(ساعت 2رفتن روي همزن به مدت از قرار گ
بررسی اثر منبـع گـرده  يبرا.قندسنج دستی اندازه گیري شدباکلصاف شدند و سپس میزان مواد جامد محلول

عدد میـوه از هـر تالقـی انجیـر خـوراکی رقـم       100تعداد ’سبز‘بر رنگ پوست میوه انجیر خوراکی رقم ) برانجیر(
تصـادفی و جداگانـه جمـع آوري    به طور’شاه انجیري‘و ’خرمایی‘، ’دانه سفید‘. ’پوزدمبالی‘با برانجیرهاي ’سبز‘

هاي زرد روشن، کـرم و قهـوه اي روشـن در    نگردرصد) 10(سپس با استفاده از اطلس رنگی شماره دار .شدند
دسـت آمـده ،   ه بـذرهاي بـ  تنـدش براي تعیین درصد . از تالقی هاي یاد شده مشخص شدبه دست آمدهمیوه هاي 

و پـس از شستشـو و تیمـار بـا     شـده طور جداگانـه جـدا  ه از هر تالقی ببه دست آمده ابتدا بذرها را از میوه هاي 
بـه و شدهدقیقه در چهار تکرار صدتایی درون پتري دیش قرار داده5به مدت % 5نده کلراکس کنییگندزدامحلول 

تکرار بـه  4در تندیدهمیانگین تعداد کل بذرهاي ان یپاو در شد اندازه گیري تندشنوبت درصد 7روز در 14مدت 
.  براي هر تیمار منظور گردیدبذر تندشعنوان درصد 

بحثونتایج
بر زمان رسیدن میوهبع گردهاثر من

از گـرده افشـانی بـا برانجیـر    بـه دسـت آمـده   درصـد میـوه هـاي رسـیده     ,هـاي برداشـت  زمانشتر یبدر 
برانجیرهـا بیشـتر بـود و    ریسااز گرده افشانی با به دست آمدهنسبت به درصد میوه هاي رسیده’شاه انجیري‘

از گـرده افشـانی بـا    به دسـت آمـده  درصد میوه هاي رسیده لی تفاوتمعنی دار بود و% 5در سطح تفاوت بین آن
باعـث  ’شـاه انجیـري  ‘بردهـی بـا برانجیـر    . معنی دار نبودیلیخ% 5در سطح ’خرمایی‘و ’پوزدمبالی‘برانجیرهاي 

باعث کاهش درصد میوه هاي رسـیده در انجیـر رقـم سـبز در     ’خرمایی‘رسیدن بیشتر میوه  و بردهی با برانجیر 
این پژوهش نشان داد که منبـع گـرده مـی توانـد بـر زمـان رسـیدن میـوه انجیـر          ).  1جدول (شدبان شرایط استه

.3)فراردگذاري(خوراکی اثر بگذارد 

1-Duncans multiple range test (DMRT)2-Bartleett3-Metaxenia
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.)1382(’سبز‘اثر منبع گرده بر زمان رسیدن میوه انجیر رقم -1جدول 
Table 1. Effect of pollen source on time of ripening of fig fruit cv. ‘Sabz’. (2003).

Ripe fruits(%)میوه هاي رسیده در زمان بر داشت at harvest time (%)

میانگین
Mean

شهریور11
Sept. 2

شهریور5
Aug. 27

مرداد31
Aug. 22

مرداد26
Aug. 17

مرداد21
Aug. 12

مرداد16
Aug. 7

مرداد11
Aug. 2

منبع گرده
Pollen source

58.83C36.2b8.43a9.47b2.63c2.1b0.00b0.00b†‘پوزدمبالی’
‘Pouzdombali’

64.18B37.5b6.7b9.49b6.14a3.35b0.55a0.55aدانه سفید’ ’
‘Dane Sefid’

56.48C29.5c9.2a9.2b5.52b2.45b0.61a0.00b‘خرمایی’
‘Khormai’

73.37A40.88a6.89b12.8a7.39a4.92a0.49a0.00b‘شاه انجیري’
‘Shah Anjiri’
† Means in each column followed by the same small or capital letters are not significantly

different at 5% level using DMRT.
آزمون چند دامنـه اي  % 5در هرستون میانگین هایی که داراي حروف کوچک یا بزرگ مشابه هستند، در سطح †

. معنی دار نمی باشندتفاوت دانکن داراي 

کمــی و کیفــی انجیــر دريهــایژگــیوگــزارش هــاي زیــادي پیرامــون تــأثیر گــذاري نــوع دانــه گــرده بــر  
رده مختلـف در پـاره اي از   دسترس نیست ولی بررسی پژوهش هـاي انجـام شـده نشـان مـی دهـد کـه منـابع گـ         

شـود  مانند خرما، پسته، بادام و زغال اخته می تواند باعث تغییر در زمان رسیدن و بلوغ میوه باغیيهامحصول
نیز مـی توانـد   اسیدتفاوت در غلظت یکی از سه هورمون اکسین، سایتوکینین و جیبرلیک . )25, 18, 17, 14, 12, 8(

یک جنس با توجه بـه شـرایط رشـد و    به ,دانه گرده گونه هاي مختلف). 6(در زمان رسیدن شود ییهاباعث تغییر
مختلفــی از عناصــر غــذایی کــم مصــرف و پرمصــرف، ين هــازایــماراي نمــو، ســن و تغذیــه گیــاه مــی تواننــد د

که تفـاوت در  ) 21(شند هاي گیاهی با، نوکلئیک اسید، آنزیم ها و هورموندرات ها، اسیدهاي آمینه، پروتئینکربوهی
کمتـر از حـد الزم از   يزان هـا یـ ممثـال  بـراي . شـود هـا بسـیاري از تغییر ثباعـ نهایی می تواند به تهر یکمیزان 

و )21, 20(دانه گرده گـردد  تندشو میزان ییوایزکاهش باعثمی تواند بر اصر کلسیم و کربوهیدارت ها و یا عن
شود که در بذرساخت هاي قابل کاهش میزان هورمونسبب به احتمالآن کاهش میزان لقاح و تشکیل بذر،یدر پ

یـک  گونـه هـاي مختلـف   دانه هاي گـرده . تغییر در زمان رسیدن و رشد و نمو میوه شودباعثاین خود می تواند 
این دو اسید آمینـه بـه ترتیـب پـیش     . متفاوتی از اسید آمینه هاي تریپتوفان و ونین هستنديزان هایمجنس داراي 

اکسـین هـا در گسـترش    ). 1(باشـند  یمـ ده اي دارنـد  در رشد و رسیدن میوه نقش عمکه سازهاي  اکسین و اتیلن 
بـذر میـوه هـاي    . میـوه هـا دارنـد   در تعیین الگوي رشدي یاساسکه نقش رسدیبه نظر مداشته ونقشياخته ای

همچنـین  . اردجوان سرشار از اکسین می باشد و یک  همبستگی بین نمو بذر و اندازه نهایی و شکل میـوه وجـود د  
ر حـال حاضـر نشـان داده شـده کـه رسـیدگی       د. انگیـزد یمرشدي را واکنشاز میوه ها یخبرکاربرد اکسین در

اکسین تشـدید مـی شـود نقـش ضـروري در تنظـیم رسـیدن        بااتیلن که ساخت اتیلن تنظیم می شود و بامیوه ها 
یـوه و بـذر و همچنـین    ميهـا یژگیوطور کلی تأثیر دانه گرده بر ه ب).1،13(میوه هاي فرازگرا از جمله انجیر دارد

ت کننـده در مکـانیزم رشـد    هـاي دخالـ  بافت مادري از مکانیزم پیچیده اي برخوردار اسـت و مربـوط بـه عمـل ژن    
).24(می باشد 1و داندرونانیروهاي ترشح شده از و هورمونانیروتخمدان و

1-Endosperm
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اثر منبع گرده بر طول و قطر میوه 
طـول  شیآزمـا سال هر دودر. بر قطر میوه نداشتيادیزه مؤثر بود ولی تأثیر اثر منبع گرده بر طول میو

نســبت بــه ’پوزدمبــالی‘بــا برانجیــر ’ســبز‘از گــرده افشــانی انجیــر خــوراکی رقــم بــه دســت آمــدهمیــوه هــاي 
دادنـد، در  تفاوت معنی داري را نشان ’شاه انجیري‘و ’دانه سفید‘از تالقی با برانجیرهاي به دست آمدهمیوه هاي 

از به دست آمدهدر مقایسه با میوه هاي ’خرمایی‘از گرده افشانی با برانجیر به دست آمدهمیوه هاي درکهحالی
مشـاهده  ول تفـاوت معنـی داري   طـ نظـر از ’پوزدمبـالی ‘و ’شاه انجیري‘، ’دانه سفید‘گرده افشانی با برانجیرهاي 

.نشد
، ’پوزدمبـالی ‘بـا برانجیرهـاي   ’سـبز ‘انی انجیـر خـوراکی رقـم    از گـرده افشـ  به دست آمدهقطر میوه هاي 

جـدول  (نشان ندادنـد  داري را هیچ تفاوت معنی1382و 1381هاي در سال’شاه انجیري‘و ’خرمایی‘، ’دانه سفید‘
کـه  ) 4(2و بـوس و میتـرا  ) 22،23(1اسـتوري پژوهش با نتایج پژوهش هاي پیشـین از اینبه دست آمدهنتایج). 2

بـادام  همچنین در.باشدیهمسو ممحسوسی در شکل میوه انجیر می شود يهادورگه گیري در انجیر سبب تغییر
) 16(3عثمان و همکـاران . گزارش شده است که منبع گرده می تواند بر شکل میوه اثر معنی داري داشته باشد) 12(

نـی دار داشـته باشـد ولـی بـر قطـر میـوه اثـر        که منبع گرده می تواند بر طول میـوه خرمـا اثـر مع   ندنیز نشان داد
والـدین مـی توانـد باعـث کـاهش میـزان       4ها بیان داشتند که افزایش میزان یکنواختیآن. معنی داري نداشته است

کـه وقتـی   طـوري ه میوه اثر معنی دار داشته باشد بيهایژگیودر نتاج گردد و این می تواند بر5هتروزیگوسیتی
از خویش آمیزي به عنوان منبع گرده در گرده افشانی استفاده شوند نسـبت بـه دیگـر    آمدهبه دستهمگروه هاي 

. معنی داري کاهش می یابدبه طورآن هامنابع گرده، میزان هتروزیگوسیتی در میوه و بذر 
انـد  بـه دسـت آمـده   که والدهاي پـدري ابتـدا از بـذر انجیرهـاي خـوراکی      در انجیر خوراکی نیز از آنجایی

دانـه گـرده سـبب پـاره اي از     خویشاوندي بین والدین وجود داشته و منبع يابطه هاممکن است این ر) 23, 11, 3(
.درمیوه و بذر از جمله تغییر در شکل میوه گرددهاتغییر

اثر منبع گرده بر وزن میوه
، ’دانـه سـفید  ‘،’لیپوزدمبـا ‘با برانجیرهاي ’سبز‘بین میوه هاي حاصل از گرده افشانی انجیر خوراکی رقم 

معنـی داري مشـاهده نشـد و تمـام    تفـاوت وزن نظـر از 1382و 1381هـاي  در سـال ’شاه انجیـري ‘و ’خرمایی‘
ب یـ بـه تقر جیرهاي یاد شده داراي وزن با بران’سبز‘از گرده افشانی انجیر خوراکی رقم به دست آمدهمیوه هاي 

نتـایج ایـن   ). 2جـدول (تفـاوت معنـی داري وجـود نداشـت     % 5آماري در سـطح نظرها از بودند و بین آنیکسانی
دارد ولـی  یهمخوان) 15،16(خرما ماننددر میوه هایی نیشیپاز پژوهش هاي به دست آمدهپژوهش با یافته هاي 

به دسـت آمـده  محسوسی را بین وزن میوه هاي که تفاوت) 11(7و جنیک و مور) 23(6با نتایج استوري و کاندیت
در انجیر خوراکی نیـز ممکـن   .ستیهمسو نین متفاوت در انجیر مشاهده کردندگیري هاي مختلف با والداز دورگه

به اندازه اي ) 9(روي زغال اخته صورت گرفته 8هلمن و مورباپژوهشی که شابهاست نسبت ژنتیکی بین والدین م
رقم از گرده افشانی انجیر خوراکیدهبه دست آمدر بین میوه هاي ) وزن میوه(مورد نظر یژگیونزدیک باشد که 

معنـی داري نداشـته باشـد و    تفـاوت ’شـاه انجیـري  ‘و ’خرمـایی ‘، ’دانه سـفید ‘، ’پوزدمبالی‘با برانجیرهاي ’سبز‘

1-Storey2-Bose  and  Mitra3-Osman et al.4-Homogeny

5-Heterozygosity6-Storey and Condit7-Janik and Moore8 -Hellman  and  Moore
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دیگـر دسـتخوش تغییـر    بـا یـک برانجیـر   ’سبز‘احتمال می رود که وزن میوه در گرده افشانی انجیر خوراکی رقم 
. از این پژوهش نشان دهدبه دست آمدهایج معنی داري را با نتتفاوتگردد و 

).1382و 1381(’سبز‘اثر منبع گرده بر طول، قطر و وزن میوه انجیر رقم -2جدول 
Table 2. Effect of pollen source on length, dimeter and weight of fig fruit cv. ‘Sabz’

(2002 and 2003).
)گرم(وزن میوه

Fruit weight (g)
)میلی متر(قطر میوه 

Fruit diameter (mm)
)میلی متر(طول میوه 

Fruit length (mm)
منبع گرده

Pollen source
6.71a24.75a29.86a†‘پوزدمبالی’

‘Pouzdombali’
6.4a24.22a27.64b‘دانه سفید’

‘Dane Sefid’
6.28a24.38a28.78ab‘خرمایی’

‘Khormai’
6.37a24.02a27.46b‘شاه انجیري’

‘Shah Anjiri’
†      Means in each column followed by the same letters are not significantly different at 5%

level, using DMRT
ه اي جدیـد دانکـن    آزمـون چنـد دامنـ   % 5روف مشابه هستند،در سطح در هرستون میانگین هایی که داراي ح†

. معنی دار نمی باشندتفاوتداراي 

اثر منبع گرده بر طول چشم میوه
بـا  ’سـبز ‘دست آمده از تالقی انجیـر خـوراکی رقـم   ه طول چشم میو ه هاي ب1382و 1381يهادر سال

از ). 3جـدول (را نشـان دادنـد   يداریمعنـ تفاوت’شاه انجیري‘و ’خرمایی‘، ’دانه سفید‘، ’پوزدمبالی‘برانجیرهاي 
ــایی ــفتک    آنج ــر ش ــریع قط ــزایش س ــه اف ــوه ان ک ــاي درون می ــوه    ه ــیدن می ــر از رس ــوراکی زودت ــر خ رخ جی

شک یکـی از عوامـل شـکاف خـوردن     ید که بمی خور، میوه انجیر در هنگام رسیدن از محل چشم شکاف دهدیم
از به دسـت آمـده  ایی به تعداد زیاد و بیش از گنجایش حجم میوه می باشد میوه هاي همیوه به وجود آمدن شفتک

بنابراین منبع گرده با اثر بـر تعـداد   ). 3جدول(داراي اختالف معنی داري بودند تعداد بذر نظرتالقی هاي مختلف از 
ــر     ــه طــور غیــر مســتقیم بــر میــزان شــکاف خــوردن چشــم میــوه انجی ــد ب خــوراکیبــذر درون میــوه مــی توان

. اثر بگذارد’سبز‘رقم 
بـا ن یبـرل یجتولیـد هورمـون   ,بـه احتمـال  شـکاف خـوردن میـوه انجیـر خـوراکی      يل هـا یدلیکی دیگر از

تولیـد اکسـین را تحریـک    گـر یديسـو هورمون رشد تخمدان را تحریک می کند و از ن یا). 26(باشد یمها شفتک
، دهـد کاهش می رایاختههو فشار دیواردادهاره یاخته را افزایشدیویکشسانییتوانانموده و اکسین تولید شده 

هـاي درون میـوه   بنابراین هر چه میزان شـفتک ). 1،26(سپس آب به داخل یاخته رفته و اندازه آن بزرگ می شود 
شـدن  و اکسین اندازه یاخته ها طوري افزایش پیدا کنـد کـه منجـر بـه پـاره     نیبرلیجبا اثرافزایش یابد ممکن است

.میوه و شکاف خوردن چشم میوه گردد
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اثر منبع گرده بر میزان مواد جامد محلول میوه
تأثیر بسزایی در میزان مواد جامـد  ’سبز‘کاربرده شده در گرده افشانی انجیر خوراکی رقمه برانجیرهاي ب

از به دست آمـده حلول میوه هاي میزان مواد جامد م1382و 1381يهاکه در سالطوريه محلول میوه داشتند ب
ان با میزمعنی داري به طور’شاه انجیري‘و ’خرمایی‘، ’پوزدمبالی‘با برانجیرهاي ’سبز‘تالقی انجیر خوراکی رقم 

داشـت  تفاوت’دانه سفید‘با برانجیر ’سبز‘از تالقی انجیر خوراکی رقم به دست آمدهمواد جامد محلول میوه هاي 
، ’پوزدمبـالی ‘گرده افشانی با برانجیرهـاي  به دست آمده ازمواد جامد محلول در میوه هاي ولی تفاوت بین میزان

بـذر یکـی از منـابع مهـم تولیـد و ذخیـره       ). 3جـدول (آمـاري معنـی دار نبـود   نظـر از ’شـاه انجیـري  ‘و ’خرمایی‘
باعـث  ایجـاد مـی کننـد   کـه در متابولیسـم   ییهـا سـایتوکینین هـا بـا تغییر   ). 1،26(سایتوکینین در گیاه می باشـد  

بـه  . دشونقندها و مواد محلول دیگري می ها مانند آمینو اسیدها، فسفات هاي معدنی،برخی از مولکوليجمع آور
خـود  رامـون یپو باعث تجمع مواد غذایی در ها نقش هدایت بخشی مواد را به عهده داشتهعبارت دیگر سایتوکینین

یوه انجیر در مرحله سوم رشد ونمو میـوه و همزمـان بـا رشـد ونمـو سـریع       کل قند م% 90بیش از ). 1(می شوند 
مربـوط وزن خشـک میـوه   %70همچنین براساس قند ذخیـره شـده در میـوه، بـیش از     وها ذخیره می شودشفتک

بـه  تعداد بذر موجـود در میـوه هـاي    نین بین میزان مواد جامد محلول در میوه و چهم). 7(باشدیممرحله ن یبه ا
. معنـی دار بـود  % 5دست آمد کـه در سـطح  ه ب) r=89/0(از تالقی هاي انجام شده یک همبستگی مثبت ست آمدهد

غیرمستقیم بر میـزان مـواد جامـد    به طوربنابراین منبع گرده با اثر بر تعداد بذر تشکیل شده  درون میوه می تواند 
تعداد بذر درون میوه میزان مـواد جامـد محلـول را   اثر گذاشته و با افزایش’سبز‘محلول میوه انجیر خوراکی رقم 

. افزایش دهد

بذر میوهتندشاثر منبع گرده بر درصد
و 81(در هر دو سال ). ردگذاري(داشت بذر انجیر خوراکی تندشمنبع گرده اثر قابل مالحظه اي بر میزان 

بـه ترتیـب در تالقـی بـا برانجیرهـاي      ’سـبز ‘بذر میـوه انجیـر خـوراکی رقـم     تندشکمترین و بیشترین میزان ) 82
يهـا محصـول بـذر در  تنـدش پیرامون اثر منبع گـرده بـر میـزان    ). 3جدول(مشاهده شد ’خرمایی‘و ’پوزدمبالی‘

می باشـد کـه بیـان    ) 9(مور هلمن و باو تنها گزارش موجود ست یدر دست نمختلف زراعی و باغی هیچ گزارشی 
. بذر میوه زغال اخته نداردتندشي در میزان که میزان خویش آمیزي اثراندکرده 

متفـاوتی از عناصـر غـذایی    يزان هـا یـ میک جـنس مـی تواننـد داراي    انه هاي گرده در گونه هاي مختلفد
).21(ها و دیگر مـوارد باشـند   ها، پروتئین، آنزیم، نوکلئیک اسیدها، هورمونپرمصرف و کم مصرف، کربوهیدارت

منتقل مـی شـود   ان یداندرون و روهاي دانه گرده به همراه هسته هاي زایشی به بافتنظربه اینکه مواد موجود در
هـاي  ها، اسیدهاي آمینه، آنزیم ها، نوکلئیـک اسـیدها، مـواد فسـفاته و هورمـون     شاید با توجه به نقش کربوهیدرات

ه دانـه گـرده برانجیرهـاي بـ    این مواد در زانیماختالف در به احتمال). 1(بذر موثر هستند تندشگیاهی در فرآیند 
قـم  از گرده افشانی انجیـر خـوراکی ر  به دست آمدهبذرهاي تندشدر میزان تفاوتکار رفته در این پژوهش سبب 

,بـه احتمـال  در ایـن رابطـه  . شده اسـت ’شاه انجیري‘و ’خرمایی‘، ’دانه سفید‘، ’پوزدمبالی‘با بر انجیرهاي ’سبز‘
گـرده  يبرار طی عمل گرده افشانی درون میوه انجیر خوراکی، تعداد زنبوري که میزان فعالیت زنبور بالستوفاگا د

وسیله زنبور بالسـتوفاگا بـه سـطح    افشانی وارد میوه انجیر خوراکی می شود و میزان دانه هاي گرده بالغی که به
بـه  در ایـن پـژوهش   . بذر دخالت دارنـد تندشهاي ماده میوه انجیر خوراکی منتقل می شود نیز در میزان کالله گل

هرچـه  به طور حتمهاي انجیر خوراکی مشاهده شد که عدد زنبور بالستوفاگا درون میوه3تا 1بین متوسططور
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انجـام  تعداد زنبور بیشتري به درون میوه وارد شده و دانه هاي گرده بالغ بیشتري را منتقل نمایند لقـاح بیشـتري   
. بذر گرددتندشتغییر در میزان باعثکه می تواند ودشید میتولو تعداد بذر زنده زیادتري شده

بـذر انجیـر خـوراکی رقـم     تندشمیوه و درصد کلمواد جامد محلولمنبع گرده بر طول چشم میوه،اثر -3جدول 
.)1382و 1381(’سبز‘

Table 3.Effect of pollen source on fruit eye length, total soluble solids and seed germination
of fig fruit cv. ‘Sabz’ (2002 and 2003).

)%(بذر تندش
Seed germination (%)

(%)کلمواد جامد محلول
Total soluble solids

(%)

)میلی متر(طول چشم میوه 
Fruit eye length (mm)

منبع گرده
Pollen source

60.51c69.73a10.01a†‘پوزدمبالی’
‘Pouzdombali’

65.74b57.87b8.21b‘دانه سفید’
‘Dane Sefid’

74.46a73.76a9.31a‘خرمایی’
‘Khormai’

71.70a71.53a9.53a‘شاه انجیري’
‘Shah Anjiri’

† Means in each column followed by the same letters are not significantly different at 5%
level, using DMRT.

کـن داراي آزمـون چنـد دامنـه اي  دان   % 5در هرستون میانگین هایی که داراي حروف مشابه هستند،در سـطح  †
. معنی دار نمی باشندتفاوت 

اثر منبع گرده بر رنگ پوست میوه
پـس از مشـخص   ’سبز‘گرده بر رنگ پوست میوه انجیر خوراکی رقم بررسی اثر منبعيبرا1382در سال 
یوه هاي داراي رنگ زرد روشن، کرم و قهوه اي روشن در تالقی هاي مختلف  انجیر خـوراکی رقـم   شدن درصد م

آزمون مربـع کـاي از   با داده هايواکاو، ’شاه انجیري‘و’خرمایی‘، ’دانه سفید‘، ’پوزدمبالی‘با برانجیرهاي ’سبز‘
آمـده ار و نتـایج آزمـون مربـع کـاي     مشاهده شده و مورد انتظيزان هایم) 4(در جدول . جدول توافقی انجام شد

بیشـترین  . بـود ’سـبز ‘رنگ پوست میوه انجیـر خـوراکی رقـم    بربیانگر اثرنوع برانجیربه دست آمده نتایج. است
هـاي انجیـر خـوراکی برخـوردار اسـت در      که از بازارپسندي باالتري نسبت به دیگر رنـگ میزان رنگ زرد روشن

آن در زانیـ موکمتـرین  ’پوزدمبـالی ‘بـا برانجیـر   ’سـبز ‘انجیرخـوراکی رقـم   از تالقـی  بـه دسـت آمـده    هاي میوه
اهده شـد و در مقابـل بیشـترین    مش’خرمایی‘با برانجیر ’سبز‘از تالقی انجیر خوراکی رقمبه دست آمده هاي میوه

یوه هـاي  رنگ قهوه اي روشن که از بازارپسندي کمتري در خرید و فروش انجیر برخوردار است در میان مزانیم
.)4جدول(مشاهده شد’خرمایی‘با برانجیر ’سبز‘از تالقی انجیر به دست آمده
گرده افشانی انجیر خـوراکی  برايبرانجیر مناسب نشیگزاز این پژوهش نشان داد که به دست آمده نتایج 

هـاي پژوهشـگرانی   ج یافتـه این نتایج با نتای. اي دستخوش تغییر سازدمی تواند رنگ میوه را تا اندازه قابل مالحظه
مبنی بر اثر منبـع گـرده بـر رنـگ پوسـت میـوه انجیـر خـوراکی        ) 4(و بوس و میترا ) 23(چون استوري و کاندیت 

.باشدیهمسو م
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). 1382(مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار رنگ میوه با توجه به منبع گرده -4جدول 
Table 4. Observed and expected values of color of  fig fruit cv.‘Sabz’ regarding to pollen

source (2003).
رنگ میوه جدوليزان هایم Fruit colorمنبع گرده

Square valueزرد روشن
Light yellow

کرم 
Cream

قهوه اي روشن
Light yellow

Pollen source

مشاهده شده
Observed

’پوزدمبالی‘403228

مورد انتظار
Expected

26.836.536.8‘Pouzdombali’

مشاهده شده
Observed

233443

’دانه سفید‘
مورد انتظار
Expected

26.836.536.8‘Dane Sefid’

مشاهده شده
Observed

163747

’خرمایی‘
مورد انتظار
Expected

26.836.536.8‘Khormai’

مشاهده شده
Observed

284329

’اه انجیريش‘
مورد انتظار
Expected

26.836.536.8‘Shah Anjiri’

P=0.002X2 (Caluclated)محاسبه شده 20/997 =

= 0.01X2 (Table)جدول 16.81 =

عـالوه بـر ایـن اثـر منبـع گـرده       . و حتی آلورون اثر بگـذارد داندروندر ذرت، منبع گرده می تواند بر رنگ 
پوشـش بـذر   و یب، خرمـا، گالبـی، تربچـه و انگـور    شاه بلـوط، فرابـر خرمـالو، سـ    انیرومرکبات، 1فرابربر رنگ 

). 6(گل شب بو و خرما نیز گزارش شده است 
در هـواي  . رنگ پوست میوه انجیر به شدت نور، دما، رطوبت ، گرده افشانی و تشـکیل شـفتک بسـتگی دارد   

از یبرخـ یعـ یرنـگ طب . متمایـل بـه زرد طالیـی مـی شـود     ر هواي گرم متمایل به سبز و دوهیمسرد و خنک رنگ
از زمـان رسـیدن و   شیپـ که رنگ گوشت میوهمی شود در صورتیمشاهدهبه تدریج میوه ها در اواخر رسیدن 

وجـود دارد کـه  انیـ رویک تغییر در مسیر بیوشیمیایی مشخص شده است که یبه تازگ). 7(بلوغ نمایان می شود 
یک ترکیب گلیکوزیدي به نـام  يباعث گردآورساخته شدن اسید آمینه تریپتوفان گردد و این ماده باعثند می توا

این ماده محـدود  يهاالبته اثر. به رنگ تبدیل می شودآنترانیلیک اسید شده که این ترکیب به فرابر منتقل و در آنجا 
). 6(نمی شود به فرابر تنها

1-Pericarp
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