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  هاي میوه یک رقم تمشک سیاه خاردار افشانی بر ویژگی شده و خود گرده افشانی کنترل بررسی اثر گرده

  
  3 ، فاطمه بلباسی*2، مهدي حدادي نژاد1فاطمه نوري

  . ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه زراعی، علوم دانشکده باغبانی، علوم کارشناسی، گروه دانشجویان - 3و 1
گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري  نویسنده مسئول و استادیار، - *و 2

)m.hadadinejad@sanru.ac.ir(  
  
هاي رقم میوه تمشک سیاه خاردار آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد و  افشانی بر ویژگی سی اثر نوع گردهمنظور برر به

بر اساس نتایج . افشانی در چهار تکرار ارزیابی شد شده و خودگرده افشانی کنترل صفات مربوط به کمیت و کیفیت میوه پس از گرده
داري روي صفات کمی و کیفی میوه  افشانی رقم خارجی تمشک سیاه خاردار تاثیر معنی دگردهشده نسبت به خو افشانی کنترل گرده

، طول دوره رسیدن و درصد تشکیل میوه تفاوت )پوك(افشانی فقط در زمان رسیدن، تعداد بذر شناور  نداشت و این دو روش گرده
دانه گرده یک رقم تمشک خارجی دیگر منجر به کاهش زمان الزم  شده با افشانی کنترل که گرده طوري به. داري با یکدیگر داشتند معنی

بنابر نتایج تمشک . داري افزایش داد طور معنی براي رسیدن، طول دوره رسیدن میوه و تعداد بذر پوك شد و میزان تشکیل میوه را نیز به
تواند افشانی می فاده از ارقام دیگر جهت گردهافشانی گیاهی خودسازگار است و است تشکیل میوه در شرایط خودگرده درصد 74سیاه با 

  .درصد افزایش دهد 100این میزان تشکیل میوه را تا 
  .گرده، کیسه زنی، اخته کردن، میوه: ها کلیدواژه

  
 مقدمه

میوه  .شودمحسوب میمیوه رشد کرده آن خوراکی  است و عمدتاً Rosaceae اي از خانوادهگونه (.Rubus spp. L) تمشک سیاه
 تحت میوه، تشکیل میزان. )2001کاهکونن و همکاران، ( باشدها میفنلویژه حاوي پلیاکسیدانی بهمشک سرشار از ترکیبات آنتیت

هاي مختلف میوه ارقام بین در. دارد قرار محیطی شرایط و کاشت روش رقم، نوع لقاح و بیولوژیکی ویژگی مانند متعددي عوامل تأثیر
 اثرات افشان،گرده رقم بنابراین تعیین بهترین). 1394بانه و همکاران، دولتی(مشاهده شود  عقیم نر و دبارورخو ارقام است ممکنریز 

 حشرات و تولید شهد زیادي مقادیر تمشک هايگل). 2003سابزو، (است  ضروري باروري بیولوژي و بررسی میوه کیفیت روي گرده
 تزئینات بررسی سطح). 1988 ،جنینگ(شود می انجام حشرات توسط عموماً فشانی آنهااگرده کنند، بنابراینمی جلب خود سمت به را

ها برخی گونه در که باشدمی مخطط یا شیاردار الگوي داراي هاگونه تمام هاي وحشی تمشک در ایران نشان داددانه گرده گونه اگزین
 شاخه در چند و برجسته صورتبه شیارها این هاگونه سایر در لیو باشدمی برجستگی کمتري داراي مستقیم و و حدودي تا شیارها این

پالسم وحشی و طبیعی گسترده تمشک سیاه در مازندران وجود ژرم). 1394کسلخه و همکاران، (باشند می هاقطبی گرده محور طول
ین کار داشتن تسلط کافی بر جوانب باشد و الزمه اهاي عمده در جهت توسعه کشت و کار این گیاه مفید میحاکی از وجود پتانسیل

  . شناسی این گیاه استمختلف زیست
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 در میوه کیفی و کمذی از صفات تعدادي و میوه تشکیل میزان هرمافرودیت گل با برخی ارقام در که است شده گزارش مواردي در
 و هاحبه تعداد تلقیحی در انگور خود). 1394دولتی بانه و همکاران، (است  افشانیگرده خود از بهتر و افشانی بیشترگرده دگر حالت

درصد و  27را تا  تشکیل میوه رقم نوع همان از شده هاي گرفتهگرده با شده اخته هاي آذینگل افشانیگرده را کاهش داده و بذورشان
درصد نیز افزایش یافته  33تا  افشانی باز میزان تشکیل میوهکه در گردهدرصد افزایش داده است درحالی 19افشانی درون رقم تا گرده
شود می اطالق Metaxeni خرما میوة شیمیایی و هاي فیزیکیویژگی روي گرده دانه نوع تأثیر به). 1986کوان و همکاران، ( است

بهمنی (دارد  معناداري تأثیر میوه در ابعاد ولی ندارد مغز طعم در تأثیري بادام در گرده دانه که نوع است شده گزارش). 1928سوینگل، (
افشانی شیوه موثر گرده بررسیبه  کافشانی تمشد گردهرمنظور دستیابی به اطالعات بیشتر در موهب این پژوهش در ).2002و همکاران، 
 .تمشک سیاه خاردار و اثر دانه گرده بر صفات میوه آن در شرایط استان مازندران پرداخته شده است رقم وارداتی

  
  هامواد و روش

-آن عالمت )floricane(هاي مثمرو شاخه اي رقم وارداتی تمشک سیاه خاردار مربوط به دانشکده کشاورزي کرج انتخاب شدههبوته

 Balloon stageها در مرحله قبل از باز شدن گلتصادفی با چهار تکرار  در قالب طرح کامالً 1395سپس در فروردین . گردیدگذاري 
پس از اخته کردن از طریق قلم مو با  افشانیهاي مربوط به دگر گردهو گل در پاکت قرار داده شدندافشانی هاي مربوط به خودگردهگل

موجود در کلکسیون تمشک سیاه گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري  C26گرده رقم خاردار خارجی 
هاي مربوطه در سپس گل. ا از رسیدن گرده به کالله اطمینان حاصل شودنیز تکرار شد ت افشانی مجدداًافشانی شد و این گردهگرده
 ،هاي قارچیو پس از دو هفته براي جلوگیري از تجمع رطوبت و بروز بیماري. هاي کاغذي از رسیدن گرده غریبه محافظت شدندپاکت
ها پس از میوه. عمل آیدهابر آفات نیز محافظت بهاي در حال رسیدن در برها با کیسه توري دانه ریز جایگزین شدند تا از میوهپاکت

طول (خصوصیات کمی گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی ساري، زمایشگاه آرسیدن برداشت شده و در شرایط 
) ر یا پوك و وزن تر بذرتعداد بذر شناو(میوه و بذر ) نحتواي مواد جامد محلول(و کیفی ) و عرض، اندازه و وزن میوه و تعداد شفتک

گذاري تا تعداد روز از زمان پاکت(، طول دوره رسیدن )از اول خردادماه(به همراه خصوصیات مربوط به تشکیل میوه، زمان رسیدن 
 .رسم گردید 2010افزار اکسل تجزیه شده و نمودارها بانرم SAS9.1افزار ها با نرمداده. برداري شدیادداشت) زمان رسیدن

  
  نتایج و بحث

-معنی تاثیر خاردار سیاه تمشک خارجی رقم افشانیخودگرده به نسبت شده کنترل افشانیگردهصفات مختلف نشان داد واریانس  تجزیه

 دوره طول ،)پوك( شناور بذر تعداد رسیدن، زمان در فقط افشانیگرده روش دو این و نداشت میوه کیفی و کمی صفات روي داري
  .)1جدول ( داشتند یکدیگر با داريمعنی تفاوت میوه کیلتش درصد و رسیدن
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  اکسیدانی در ارقام تمشک مورد آزمایشهاي آنتیآنالیز واریانس شاخص :1جدول 

  منبع
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات

تاریخ 
 رسیدن

TSS 
 بذر

  شناور
وزن تر 

 بذر
 بذر

- شفت

 چه

طول 
 میوه

 قطر
 میوه

اندازه 
 میوه

وزن 
 یم

طول 
دوره 
 رسیدن

تشکیل 
 میوه

 درصد روز g نسبت cm cm تعداد تعداد g تعداد Brix از اول خرداد

 روش 

  افشانیگرده
1 *98  58/1  *12/66  0003/0  12/1  28/1  14/0  0003/0  001/0  11/0  *200  *1352  

039/0 0 6  خطا  29/1  0008/0  31 5/23  4/4  28/2  01/0  26/0  0 0 
 0 0 19 13 9 12 21 24 23 23 11 0  ضریب تغییرات

  درصد 1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی**: و * 
  

طول دوره رسیدن شده و  افشانی کنترل شده با دانه گرده یک رقم تمشک خارجی دیگر منجر به کاهش زمان الزم براي رسیدنگرده
   .)1شکل ( داري افزایش دادطور معنیهمیوه را ب

 

 افشانی بر مدت زمان الزم براي رسیدن و زمان رسیدن تمشک سیاه خاردارافشانی کنترل شده و خودگردهگرده تاثیر :1شکل 
  

افشانی کنترل شده انجام ها با گرده رقم دیگر گردهوهش پنجاه روز بود که وقتی گلژحداکثر طول دوره رسیدن میوه تمشک در این پ
رسد همین موضوع منجر به زودرس شدن میوه نیز گردیده ده روز کاهش نشان داد و بنظر میداده بودند این مدت به میزان یک هفته تا 

ی هايویژگی در انگور گرده دانه نقش مورد در) 1983(دائولتا و چائوهان . است در زاهانوع گرده نمودند که گزارش کیفی میوه و کم 
 نوع تأثیر تحت میوه اسید و مقدار محلول جامد مواد مقدار چون صفاتی ماا نداشتند گیرنده گرده والد بلوغ زمان و میوه تشکیل میزان
  .خوانی نداردنتایج تحقیق حاضر هم گرفتند که با قرار گرده

 . )2شکل (طور معناداري کاهش یافت افشانی کنترل شده بهبنابر نتایج تعداد بذر شناور یا پوك در نتیجه گرده
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  افشانی بر تعدا بذر شناور و میزان تشکیل میوه تمشک سیاه خاردارنی کنترل شده و خودگردهافشاتاثیر گرده :2شکل 

  
 دار درصد تشکیل میوه نسبت به حالت خودکه درصد تشکیل میوه در پی استفاده از گرده رقم دیگر منجر به افزایش معنیدر حالی

افشانی تمشک نشان داد در صورت بکارگیري ظرفیت گرده خوداین نتایج ضمن تایید . )2شکل (گردید) درصد 74(افشانی گرده
ضمن اشاره به ) 1394(دولتی بانه و همکاران  .اشددرصدي دوز از دسترس  100افشانی در تمشک امکان دستیابی به تشکیل میوه گرده
ام شده توسط آنها درصد تشکیل میوه در اثر زا در تشکیل میوه گالبی و انبه اعالم نمودند که در بررسی انجدار بودن اثر نوع گردهمعنی

  .دهنده تحت تاثیر قرار نگرفته استنوع والد گرده
  

  گیري نهایینتیجه
افشانی گیاهی خودسازگار است و استفاده از ارقام تشکیل میوه در شرایط خودگرده درصد 74با خاردار وارداتی بنابر نتایج تمشک سیاه  

  .درصد افزایش دهد 100د این میزان تشکیل میوه را تا توانافشانی میدیگر جهت گرده
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Evaluation of the control and self-pollination on fruit characteristics of thorny blackberry cultivar 
 

F. Nuri, M. Haddadinejad and F. Belbasi 

Department of Horticulture, Faculty of Crop Sciences, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, 
Sari 

 
Abstract 
To find the effect of pollination type on fruit characteristics in thorny blackberry an experiment performed in CRD 
and fruit quality and quantity evaluated after control and self-pollination with 4 replicates. Results showed control 
pollination did not affect fruit quality and quantity, significantly, and it was significant only for ripening time, float 
seed, ripening duration and fruit set. Control pollination with another thorny cv resulted to reducing time of ripening 
and empty seed and increased fruit set significantly. Therefore thorny blackberry is self-compatible based on 74 
percent fruit set under self - pollination, however the using other cultivars will be increase fruit set to 100percent. 
Keywords: Pollen, Bagging, Emasculation, Fruit 
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