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چکیده
خود ناسازگاری در درختان زردآلو ) (Prunus armeniaca L.و نیاز به گردهافشانی با سایر ارقام به ناپایداری در
عملکرد درخت و عدم دستیابی به محصول تجاری منجر میشود .اطمینان از نتیجه گردهافشانی و تولید محصول پایدار
در ارقام جدید نیازمند مطالعه سازگاری دانه گرده بین ارقام مختلف میباشد .در این تحقیق ،درصد میوهبندی نهایی
ژنوتیپهای امیدبخش زردآلو پس از گردهافشانی کنترل شده در شرایط مزرعهای طی دو سال متوالی مورد مطالعه قرار
گرفت .همچنین سازگاری آنها با استفاده از ردیابی لوله گرده درون مادگی به کمک میکروسکوپ فلئورسنت ارزیابی گردید.
وجود حداقل یک لوله گرده در حال رشد درون تخمدان  79ساعت پس از گردهافشانی نشانه سازگاری و توقف رشد لوله
گرده درون خامه نشانه ناسازگاری ژنوتیپهای گردهزا و گردهگیرنده منظور شد .بر اساس نتایج این تحقیق ،ژنوتیپهای
گردهزای  NM177 ،HB190 ،Aybatan ،GERو KOSH269با ژنوتیپهای گردهگیرنده از سازگاری دانه گرده برخوردار
بودند .با این حال ،بیشترین درصد میوهبندی نهایی در رقم  Ordoubad90با استفاده از دانه گرده ژنوتیپهای  NM177و
 ،Aybatanبیشترین درصد میوهبندی نهایی در ژنوتیپهای  ASGو  AD503با استفاده از دانه گرده ژنوتیپهای Aybatan

و  GERو نهایتا بیشترین درصد میوهبندی نهایی در ژنوتیپ  AD740با استفاده از دانه گرده ژنوتیپهای ، NM177
 Aybatanو  GERبه دست آمد .در میان ژنوتیپهای گردهگیرنده ،ژنوتیپ  AD503دارای پتانسیل باروری بیشتر (%49
میوهبندی) و رقم  Ordoubad90دارای پتانسیل باروری کمتری ( %23میوهبندی) بودند .همچنین ،مشاهدات میکروسکوپی
نتایج حاصل از ارزیابی میوهبندی نهایی پس از گردهافشانی کنترل شده در باغ را تایید نمود.
واژههای کلیدی :تولید پایدار ،رشد لوله گرده ،زردآلو ،سازگاری دانه گرده ،میوهبندی نهایی
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Abstract
Self-incompatibility in apricot (Prunus armeniaca L.) trees and their need for pollination with other
cultivars results in unsustainable yield and loss of traditional production. Study of pollen compatibility among
different cultivars is needed to guarantee of fertility outcome and sustainable fruit production in new apricot
cultivars. In current work, the final fruit set was studied for apricot promising genotypes after controlled crosspollination in the field conditions in two successive years. Also, their (in) compatibility statues was evaluated
by tracking of pollen tube growth through the ovary by fluorescent microscopy approach. The presence of at
least one growing pollen tube inside the ovary 96 h after pollination was considered as the sign of compatibility,
but block of pollen tube growth through the style was considered as the sign of incompatibility between
pollinizer and recipient genotypes. According to our data, all of pollinizers include of GER, Aybatan, HB190,
NM177 and KOSH269 were compatible with recipient genotypes. However, the most percentage of final fruit
set in Ordoubad90 was achieved when it was pollinated with NM177 and Aybatan pollinizers, in ASG and
AD503 genotypes were achieved when they were pollinated with Aybatan and GER pollinizers, and finally in
AD740 genotype was achieved when it was pollinated with NM177, Aybatan and GER pollinizers.
Additionally, AD503 had more (47% fruit set) but Ordoubad90 had less (23% fruit set) fertility potential
among recipient genotypes. Also, microscopic observations confirmed the results of final fruit set following
controlled cross-pollination in the field.
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در زردآلو هماانند ساااایر گونههای جنس پرونوس 6از

مقدمه
دانش کافی از روابط سااازگاری دانه گرده -مادگی

نوع گامتوفیتی اسات که توسط یک مکان ژنی با آللهای

بین ارقاام مختلف از جنباههاای بسااایار مهم در فرآیند

مختلف کنترل میشاااود (آلبورکوورکوف و همکاااران

بااردهی درختااان میوه اسااات کااه نااه تنهااا از دیاادگاااه

 .)2112در این نوع ناساااازگاری چنانچه در دانه گرده و

میوهکااری در گزینش مناساااخ درختان گردهزا بمنظور

مادگی آللهای مشاابهی وجود داشااته باشند ،رشد لوله

پاایاداری تولیاد در باغ اهمیت ویژهای دارد ،بلکه از نظر

گرده متوقف میشاااود (بورگوس و همکاااران .)1778

افزایش کاارآیی و سااارعات برناامههای بهنژادی نیز از

محصاااول ژن خود نااساااازگاری در خامه پروتئینS-

جاایگاه مهمی برخوردار میباشاااد (دژمپور و همکاران

 RNaseمیباااشااااد کااه فعااالیاات ریبونوکلئااازی دارد

 .)2111امروزه در معرفی ارقام جدید ابتدا وضعیت خود

(ویالنووا و همکاااران  ،)2119در حااالیکااه در دانااه گرده

(نا)سااازگاری 1و دگر (نا)سااازگاری 2پایههای مادری و

محصاااول این ژن بعنوان پروتئین  F-boxشاااناااختااه

پادری تعیین میشاااود تاا با انتخال والدین مناساااخ و

میشاااود (انتانی و همکاران  .)2113ناتوانی رشاااد لوله

گردهافشاااانی موفق ،تولید محصاااول تجاری امکانپذیر

گرده درون خااامااه بااا برهمکنش این دو ژن در ارتبااا

گردد .ویژگی خود نااساااازگااری یااک ابزار تکاااملی در

است.

گیااهاان گلادار میبااشاااد که به منظور اجتنال از خود

مکااان ژنی ناااسااااازگاااری 7هر دو پاادیااده خود

باروری 3و تشاویق دگر باروری 4گسترش یافته است.

نااساااازگاری و دگر ناساااازگاری را در درختان میوه

در این پادیاده مماانعت از خود باروری با اساااتفاده از

کنترل میکناد (ایشااایمیزو و همکاران 1777؛ ساااانزول

مکانیزم شناسایی دانۀ گرده -مادگی صورت میگیرد و

 .)2117در واقع این مکاان ژنی که مسااائول کنترل خود

نتیجۀ آن منع انتخابی رشد لولۀ گردهای است که توسط

ناساازگاری اسات ،دگر ناسازگاری را نیز کنترل میکند

مادگی بهعنوان خودی 5شاااناخته شاااده اسااات .در این

(دنتااانکورت  .)2111ارقااامی کااه دارای آلاالهااای خود

حاالت هر دو اندام جنسااای نر و ماده کارآمد بوده ولی

ناساااازگاری مشاااابه هساااتند ،تشاااکیل یک گروه دگر

گیااه تواناایی بااروری و تشاااکیل بذر پس از خودگرده

ناسااازگاری میدهند که توانایی گردهافشااانی و باروری

افشااانی را ندارد (دنتانکورت 2111؛ هاالسااز و همکاران

یکادیگر را ندارند (ویالنووا و همکاران  .)2115این ارقام

.)2119

برای تولیاد میوه تجااری به گردهافشاااانی با دانه گرده

زردآلو ) (Prunus armeniaca L.کاه گمان می-

مناساخ و سازگار نیاز دارند .گزارشات متعددی از دگر

رود بومی چین باشد ،در مسیر جاده ابریشم و از طریق

ناسازگاری ارقام در درختان میوه هستهدار وجود دارد

آسااایای میانه تا اروپا پراکنش یافته اسااات (فاسااات و

(سااااانزول و هررو 2112؛ رومرو و همکاااران .)2114

همکاااران 1778؛ هو و همکاااران  .)2118زردآلوهااای

ممکن اسااات علات افزایش این پدیده اساااتفاده از ارقام

اروپایی عموما با ویژگی خود سازگاری شناخته شدهاند

محاادود بعنوان والااد پاادری و مااادری در برنااامااههااای

(بورگوس و همکااران  )1779ولی زردآلوهای ایرانی که

اصااالحی باشااد که پایه ژنتیکی ارقام را محدود میکند

باه گروه ایرانی -قفقازی تعلق دارند ،همانند زردآلوهای

(ایشااایمیزو و همکاااران  .)1777وجود گروههااای دگر

آسااایایی درجۀ باالیی از خود ناساااازگاری را نشاااان

ناساااازگار در زردآلو توساااط محققین مختلف گزارش

میدهند (ژبنتیاییوا و همکاران  .)2112خود ناسااازگاری

شاااده اسااات (اگه و همکاران 1771؛ حاجیلو و همکاران

1
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6
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زرین بال ،باغبان و ...

2119ل) .برای اولین بااار اگااه و همکاااران ( )1771دگر

مقایساه با روشهای مولکولی مبتنی بر پی سی آر 6که

ناسااازگاری بین دو رقم زردآلوی اسااپانیایی ' مونیکی

در سااالهای اخیر گسااترش یافتهاند ،بساایار مقرون به

فینو' 1و 'مونیکیبورد' 2را گزارش کردند .پس از آن اگه

صاارفه اساات (میالتوویک و همکاران 2113ل) .ویژگی

و برگوس ( )1779باه این نتیجااه رسااایاادناد کااه ارقااام

دگر (نا)ساازگاری بین ارقام با اسااتفاده از این روش در

زردآلوی 'هارگرند' ' ،3گلدریچ'  4و 'المبرتین وان'  5با

گیالس (سااونولد و همکاران 2113؛ رسااولی و همکاران

یکدیگر دگر ناسازگاری دارند.

 ،)2111بااادام (اورتگااا و همکاااران 2112؛ آلونساااو و

در برنامههای بهنژادی کالساایک تعیین ویژگی دگر

سوسیاس آی کمپانی  ،)2115آلو (نیکولیک و میالتوویک

(نا)ساااازگاری با اساااتفاده از ارزیابی میوهبندی پس از

 )2111و زردآلو (میالتوویاک و نیکولیک 2119؛ موالیی

تالقیهای کنترل شاااده در شااارایط مزرعهای صاااورت

و همکاران  )2114مورد مطالعه قرار گرفته است.

میگیرد .در این روش برآورد عملکرد درخت و مقایسااه

هدف از انجام این پژوهش تعیین دگر (نا)سازگاری

بین ارقاام گردهدهنده در شااارایط واقعی باغ امکانپذیر

و انتخاال بهترین والاد گردهزا در برخی از ژنوتیپهای

بوده و از این نظر باه روشهاای آزمایشاااگاهی برتری

امیدبخش زردآلو با استفاده از ارزیابی میوهبندی نهایی

دارد (اورتگا و دیسانتا  .)2119از آنجائیکه میزان تشکیل

پس از تالقیهای کنترل شده در شرایط باغی و همچنین

میوه به دلیل ویژگیهای فیزیولوژیکی درخت و شاارایط

ردیاابی میکروساااکوپی لولاه گرده درون مادگی پس از

محیطی در طی سالهای مختلف در نوسان میباشد ،لذا

تالقیهای کنترل شده در شرایط آزمایشگاهی بود.

تکرار گردهافشاانی برای حداقل دو ساال متوالی توصیه
میشود (میالتوویک و همکاران 2113ل).

مواد و روشها

ردیابی میکروسااکوپی رشااد لوله گرده درون خامه

مواد گیاهی :چهار ژنوتیپ زردآلو به عنوان والد گرده-

با اساااتفاده از میکروساااکوپ مجهز به نور فلئورسااانت

گیرنده و پنج ژنوتیپ به عنوان والد گردهزا از میان

روش دیگری برای تعیین دگر (ناا)ساااازگاری بین ارقام

ژنوتیپهای امید بخش حاصل از برنامه بهنژادی زردآلو

میباشااد .در این روش زمانی که در اک ر مادگیهای در

(دژمپور و همکاران  )2111مورد مطالعه قرار گرفتند.

حال بررسااای حداقل یک لوله گرده به تخمدان برساااد،

گردهافشانی آزاد والدهای گردهگیرنده بعنوان شاهد در

بعنوان تالقی ساااازگار طبقهبندی میشاااود و زمانی که

نظر گرفته شد .این ژنوتیپها روی پایه بذری قرار داشته

رشد لوله گرده درون خامه متوقف شده و تشکیل کالوز

و در ایستگاه تحقیقات باغبانی وابسته به مرکز تحقیقات

انتهایی مشاااهده شااود ،به عنوان تالقی ناسااازگار تلقی

کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی کشت شده-

خواهد شااد (اورتگا و دیساانتا  .)2119 ،2113از آنجایی

اند .درختان  9-7ساله بوده و عملیات باغی یکسانی بر

کااه این روش کمتر تحاات تاااعیر عواماال محیطی قرار

روی آنها انجام گردید .منشاء ،شجره و ویژگی مهم این

میگیرد ،در مقاایساااه باا مطالعه میوهبندی پس از دگر

ارقام و ژنوتیپها در جدول یک آورده شده است .این

گردهافشااانی در شاارایط مزرعهای ،ارزیابی دقیقتری را

مطالعه در دو سال متوالی  1374و  1375انجام شد.

امکانپذیر میساااازد (جکوا مارت  )2119و همچنین در

1

4

2

5

Moniqui fino
Moniqui Borde
3 Hargrand

Goldrich
Lambertin-1
)6 Polymerase Chain Reaction (PCR
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جدول  -1اسامی ،شجره ،منشاء و ویژگی مهم ژنوتیپهای گردهگیرنده و گردهزای مورد مطالعه زردآلو
ردیف

ژنوتیپ

شجره

1

منشاء

ویژگی

Ordoubad 90

رقم ایرانی

ایران

خشکباری

2

ژنوتیپهای گرده

ASG

ژنوتیپ بومی آذربایجان

ایران

خشکباری

3

گیرنده

AD 503

آیباتان × نصیری 71

ایران

خشکباری

4

AD 740

مراغهای  × 71کانینو

ایران

تازه خوری

1

GER

رقم ایرانی

ایران

تازه خوری

2

Aybatan

رقم ایرانی

ایران

تازه خوری

HB 190

ژنوتیپ بومی آذربایجان

ایران

خشکباری

4

NM 177

ژنوتیپ بومی آذربایجان

ایران

تازه خوری

5

KOSH 269

ژنوتیپ بومی آذربایجان

ایران

تازه خوری

گردهافشانی آزاد

-

-

-

3

9

ژنوتیپهای گردهزا

شاهد

تعیین درصددد جواندهزنی دانه گرده :به منظور تعیین

بصورت یکنواخت توزیع شده بودند (حاجیلو و همکاران

درصاد جوانهزنی دانه گرده ،شاخههای دارای جوانه گل

 2119الف)

از درختاان گردهزا در مرحلۀ  Dفلکینگر( 1غنچه بساااته)

دگر گردهافشددانی کنلرل شددده در با  :برای انجام دگر

انتخال و درون کیساااههای پالساااتیکی ساااربساااته به

گردهافشااااانی کنترل شااااده در باااغ ،از هر درخاات

آزمایشاگاه منتقل شاده و در سطلهای  21لیتری حاوی

گردهگیرنده سااه شاااخه در جهتهای مختلف که دارای

آل قرار گرفتند تا گلها باز شااوند .بسا ها پیش از باز

موقعیت نساابی ،تعداد گل و سااطح برر تقریبا مشااابهی

شادن گل با اساتفاده از پنس جدا شده و گردهها پس از

بودناد از قسااامت میانی تاخ درخت انتخال شااادند .این

جمعآوری در یخچاال نگهداری شااادند (اگه و بورگوس

شاااخهها در مرحله غنچه بسااته انتخال و با اسااتفاده از

1779؛ بورگوس و همکاران  .)2114سپس گردهها درون

پنس گلبررها و پرچمها حذف شدند تا گلها اخته شوند

پتری دیش روی محیط کشااات حاوی  1 %آگار15 % ،

(جکووا مااارت 2119؛ قره شااایخ بیااات  .)2111همچنین

ساکارز و  111میلیگرم در لیتر اسید بوریک کشت شده

گلهای باز شاده و گلهایی که قبل از مرحله غنچه بسته

و در اتاقک کشاات و در شاارایط کنترل شااده از نظر دما

بودند ،حذف شاادند .سااپس این شاااخهها با اسااتفاده از

( 22±2درجه سانتیگراد) ،نور ( 19ساعت روشنایی و 8

کیساااههای پارچهای از جنس ململ ایزوله شااادند تا از

سااعت تاریکی) و رطوبت نسبی ( )95%قرار گرفتند .پس

گرده افشااانی ناخواسااته جلوگیری شااود .در زمان باز

از  24سااااعت درصاااد تندش دانه گرده با اساااتفاده از

شااادن گالها و زمانی که کالله گل آمادگی پذیرش دانه

میکروساکوپ نوری در چهار میدان دید مختلف بررسی

گرده را داشت ،دگر گردهافشانی مصنوعی با استفاده از

گردیاد (اگه و همکاران 1771؛ رومرو و همکاران .)2114

گرده مورد نظر توسااط قلم مو انجام شااد .برای اجتنال

برای جلوگیری از اعر تودهای( 2تحریک تندش و رشاااد

از آلودگی برای هر تیماار یاک قلم موی جداگانه انتخال

لوله گرده زمانی که تعداد دانه گرده در واحد سطح زیاد

شاد و نیز دستها با الکل  91 %ضدعفونی میشدند .این

بااشاااد) شاااماارش داناههای گرده جوانه زده از میان

شااخهها مجددا با کیساههای ململ پوشاانیده شده تا از

میادانهاای دیادی صاااورت گرفات کاه داناههای گرده

آلودگی گلها توسااط دانه گرده بیگانه جلوگیری شااود.

1

2

Flekinger

Mass effect
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گردهافشاانی مصنوعی پس از  48ساعت تکرار شد تا از

هارتمن و همکاران  .)2114نمونهها سااه مرتبه و هر بار

تالقی گلها اطمینان حاصاال شود (جکووا مارت .)2119

به مدت یک ساااعت با آل مقطر شااسااتشااو داده شاادند.

با ساپری شادن دو هفته کیسهها برداشته شدند .پس از

ساااپس نمونهها به مدت  12سااااعت در محلول NaOH

گذشاات دو هفته از انجام گردهافشااانی میزان میوهبندی

چهار موالر قرار داده شادند تا بافت آنها نرم شود .پس

اولیاه و پس از هشااات هفتاه میزان میوهبنادی نهایی با

از شاااساااتشاااوی مجادد در آل مقطر ،نموناهها جهت

شامارش تعداد میوههای تشاکیل شده و محاسبه نسبت

رنگآمیزی به مدت  48سااااعت در محلول آنیلین بلو %1

آنها به تعداد گلهای تلقیح شاااده به دسااات آمد (اگه و

و فسااافات دی هیدروژن پتاسااایم  1/1نرمال در دمای

بورگوس 1779؛ قره شااایخ بیااات  .)2111همچنین بااه

آزمایشاگاه و در تاریکی قرار گرفتند .پس از شستشوی

منظور تعیین پتااانسااایال باااروری ارقاام مااادری ،گرده

مجادد باا اساااتفااده از آل مقطر ،هر مادگی بصاااورت

افشاانی آزاد گلها در شرایط طبیعی در باغ انجام شد و

جداگانه روی الم قرار داده شااده و جهت شاافافیت بهتر

میزان میوهبناادی اولیااه و نهااایی بااا شااامااارش تعااداد

تصویر ،یک قطره گلیسرین روی آن ریخته شد و توسط

میوههای تشااکیل شااده و محاساابه نساابت آنها به تعداد

المال باه آرامی لااه گردیاد .در نهاایاات باا اساااتفااده از

گلهای تلقیح شااده به دساات آمد (فوتیریک آکساایک و

میکروساااکوپ مجهز باه نور فلورسااانات (Olympus-

همکاران  .)2114برای اطمینان از نتایج به دسااات آمده،

) CX31, GD-100روند رشاااد لوله گرده درون خامه و

این مطالعه در دو سال تکرار گردید.

رسااایاادن آن بااه تخماادان مورد مطااالعااه قرار گرفاات

دگر گرده افشانی کنلرل شده در آزمایشگاه و ردیابی

(میالتوویک و همکاران  2113الف) .برای هر تالقی هفت

لوله گرده درون مادگی :جهت اطمینان از نتایج مطالعات

مادگی مورد مطالعه میکروساااکوپی قرار گرفت و تعداد

باااغی ،مطااالعااات آزمااایشاااگاااهی و میکروساااکوپی

داناه گرده روی کالله ،تعداد لوله گرده نفوذ کرده در یک

دگر(نا)ساااازگاری برای ژنوتیپهای مورد مطالعه انجام

چهاارم بااالیی خامه ،یک دوم میانی خامه ،ساااه چهارم

گردید .بدین منظور ،شاااخههای دارای تعداد کافی جوانه

بخش پاایینی خاامه و درون تخمدان شااامارش شااادند

گال (حادود  41گال) از درختاان گردهگیرناده در مرحله

(نیکولیااک و میالتوویااک 2111؛ میالتوویااک و همکاااران

بالونی 1برداشت شده و به آزمایشگاه با دمای  22درجه

 2113ل).

سانتیگراد منتقل شدند .انتهای شاخهها درون سطلهای

تجزیه دادهها :به منظور تعیین درصاااد جوانهزنی دانه

 21لیتری محتوی محلول  5 %ساااکارز قرار گرفتند .پس

گرده از طرح کامال تصااادفی با  7تیمار در سااه تکرار و

از باز شاادن گلها و پذیرا بودن کالله ،گلها با اسااتفاده

چهاار میادان دید میکروساااکوپی در هر تکرار که بطور

از گرده والد پدری به کمک قلم مو تلقیح شدند .با گذشت

تصادفی از هر نمونه انتخال شدند ،استفاده گردید .برای

 79سااااعت از گردهافشاااانی ،مادگی گلها جدا شاااده و

تجزیه و تحلیل درصد میوهبندی پس از دگر گردهافشانی

درون محلول ت بیات کنناده ( 2 FAAحاوی  71درصاااد

کنترل شااده در باغ ،از طرح فاکتوریل در قالخ بلو های

اتانول  91درصااد 5 ،درصااد فرم آلدئید  41درصااد و 5

کامل تصاادفی با  24تیمار در  3تکرار اساتفاده شد .هر

درصاد اساید استیک گالسیال) به مدت  24ساعت ت بیت

تکرار شاامل یک درخت بوده و در هر درخت سه شاخه

شاده و ساپس تا زمان انجام بررسیهای میکروسکوپی

در جهاتهای مختلف از قسااامت میانی تاخ درخت و در

در اتانول  91درصاااد و دمای  4درجه ساااانتیگراد در

کال دارای تعاداد تقریباا  311گال انتخال شااادند .برای

یخچااال نگهااداری شاااادنااد (رومرو و همکاااران 2114؛

تجزیااه و تحلیاال دادههااا و مقااایسااااه میااانگینهااا از

1

2

Balloon stage

)Formaldehyde Acetic Acid (FAA
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بیشااترین و ژنوتیپ  NM177کمترین درصااد جوانهزنی

شاد .برای دگر گردهافشانی کنترل شده در آزمایشگاه و

دانه گرده را به خود اختصاا

دادند (شکل  .)2هرچند

ردیابی میکروسکوپی لوله گرده درون مادگی ،تعداد دانه

کااه بین ارقااام و ژنوتیااپهااای مختلف از نظر درصاااد

گرده روی کالله و تعداد لوله گرده در یک چهارم باالیی

جواناهزنی دانه گرده اختالف معنیدار مشااااهده گردید

خاامه ،یک دوم میانی خامه ،ساااه چهارم پایینی خامه و

ولی همه آنها از درصااد جوانهزنی دانه گرده قابل قبولی

نیز درون تخمدان شااامارش شااادند .در بررسااایهای

برخوردار بودند.

میکروسااکوپی وجود حداقل یک لوله گرده نفوذ کرده به
درون مادگی تالقی ساازگار و توقف رشد لوله گرده در

دگر گردهافشددانی کنلرل شددده در بدا  :ژنوتیپهای

طول خامه و چند شاااخهای شاادن آن تالقی ناسااازگار

گردهگیرناده مورد مطاالعاه پس از تالقی با ژنوتیپهای

منظور گردید.

گردهزا از نظر درصاااد تشاااکیل میوه اولیه و نهایی در
ساااطح احتمال  %1با یکدیگر اختالف معنیداری نشاااان

نلایج

دادناد .مقاایساااه میاانگینهاای اعر متقاابل ژنوتیپهای

همپوشددانی دوره گلددهی :مطالعه زمان گلدهی در دو

گردهزا و گرده گیرنده برای درصاد تشکیل میوه اولیه و

سااال متوالی نشااان داد که گلدهی ژنوتیپهای گردهزا با

نهایی در جدول  2آورده شاااده اسااات .در ساااال 1374

ژنوتیپهای گردهگیرنده به مدت پنج روز همزمان بودند.

ژنوتیپ  Ordoubad90با گرده ژنوتیپ  NMبیشااترین و

ژنوتیپهای  AYBو  KOSHنسبت به سایر ژنوتیپهای

ژنوتیاپ  AD740باا گرده ژنوتیپ  HBکمترین درصاااد

گردهزا و گردهگیرنااده مورد مطااالعااه اناادکی زودگاالتر

تشاااکیل میوه اولیه را داشاااتند .در همین ساااال ژنوتیپ

بوده ولی در هر دو سااال مورد بررساای از همپوشااانی

 AD503بااا گرده ژنوتیااپ  GERبیشاااترین و ژنوتیااپ

زماان گلادهی کاافی باا ارقاام ماادری برخوردار بودند.

 Ordoubad90بااا گرده ژنوتیااپ  HBکمترین درصااااد

شاروع و پایان گلدهی در دو سال مورد بررسی به دلیل

تشاااکیل میوه نهایی را دارا بودند (جدول  .)2در ساااال

تغییر در شااارایط آل و هوایی متفاوت بوده ولی الگوی

 ،1375ژنوتیااپ  AD740بااه دنبااال گردهافشااااانی آزاد

گلدهی این ژنوتیپها عابت بود (شکل .)1

بیشاااترین و ژنوتیپ  Ordoubad90با گرده ژنوتیپ HB

درصددد جوانهزنی دانه گرده :درصاااد جوانهزنی دانه

کمترین درصاد تشکیل میوه اولیه را دارا بودند .از طرف

گرده در کشت درون شیشهای ژنوتیپهای مورد مطالعه

دیگر ژنوتیپ  AD740با گرده ژنوتیپ  GERبیشترین و

زردآلو از  57-82 %متفاوت بود .مقایساااه میانگینها با

ژنوتیااپ  Ordoubad90بااا گرده ژنوتیااپ  HBکمترین

اسااتفاده از آزمون دانکن نشااان داد که ژنوتیپ AD503

درصد تشکیل میوه نهایی را دارا بودند (جدول .)2
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زمان گلدهی سال ( 1374فروردین ماه )1374
ژنوتیپ

2
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1

1
7

1
8

1
9

1
9

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
1

7

8

9

9

5

4

3

2

1

GER
AYB
گرده
زا

NM
KOS
H
HB
ORD

گرده
گیرند
ه

ASG
AD50
3
AD74
0
زمان گلدهی سال ( 1375اسفند )1374
ژنوتیپ
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شکل  -1همپوشانی زمان گلدهی ژنوتیپهای گردهزا و گردهگیرنده زردآلو در دو سال ملوالی

شکل  -2درصد جوانهزنی دانه گرده ژنوتیپهای مورد مطالعه زردآلو در شرایط درون شیشهای
حروف غیر مشابه در هر سلون نشان دهنده اخلالف معنیدار در سطح احلمال  %1توسط آزمون دانکن میباشد.

9

9
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جدول  -2مقایسه میانگینهای اثر منابع مخللف دانه گرده بر درصد تشکیل میوه اولیه و نهایی در ژنوتیپهای
مورد مطالعه زردآلو
گردهگیرنده

سال 1374

گردهزا
GER
Aybatan
177 NM

Ordoubad90

KOSH 269
190 HB
Open Pollination
GER
Aybatan
177 NM

ASG

KOSH 269
190 HB
Open Pollination
GER
Aybatan
177 NM

AD503

KOSH 269
190 HB

وضعیت
سازگاری

سال 1375

میوهبندی اولیه %
*97/99±5/13 ab

میوهبندی نهایی %
37/33±4/14 a-f

میوهبندی اولیه %
39/11±3/11 a-d

میوهبندی نهایی %
19/99±4/51 e-h

93/11±4/11 a

45/99±4/14 ab

41/11±4/35 ab

22/11±4/35 a-e

92/11±1/11 b-g
93/99±3/21 a-f

58/99±4/51 c-h
51/99±4/92 h-j

94/99±4/51 a-e
93/99±3/15 a-f

99/33±2/31 a-e
98/99±2/51 a-c

99/33±3/21 a-d

59/99±1/15 d-h

95/11±2/11 a-e
99/99±5/19 a-e

52/33±3/15 g-j
59/99±1/15 e-i

99/99±9/11 a-e

Open Pollination

92/11±1/11 b-g

AD740

GER
Aybatan
177 NM
KOSH 269
190 HB
Open Pollination

d-h
f-j
b-f
ij
h-j
gh

LDS 1%

-

58/11±4/12
54/33±3/15
92/99±9/12
49/33±4/51
49/99±4/92
52/11±4/39

41/99±2/51 a-d

27/33±3/51 h-k
23/33±5/51 k

25/33±4/14 i-k

43/11±9/11 a-c
45/33±3/98 ab

41/11±3/91 a-e
33/99±2/88 d-i

28/33±5/51 h-k
27/33±2/51 h-k
49/33±3/51 a

37/33±3/21 a-f

33/33±4/19 e-i

31/99±2/31 g-k
25/99±3/51 i-k

31/33±2/88 f-k
ab
c-h
b-g
h-k
jk
e-j

8/91

43/33±9/11
35/11±2/94
38/33±4/51
27/33±3/15
24/99±3/15
33/11±3/49
9/27

39/99±2/18 a-d

31/11±3/91 d-g
22/33±3/15 h

25/33±4/14 f-h

37/99±3/98 a-c
42/33±2/18 ab

38/11±3/49 a-d
31/99±3/51 d-f

29/11±4/11 e-h

35/11±3/49 b-d
41/99±5/51 ab

37/33±2/18 a-c

39/11±3/11 a-d
33/33±4/14 c-e
24/33±3/98 gh

35/99±5/98 b-d
ab
a-d
b-d
c-e
e-h
a

41/99±1/52
39/33±3/21
35/33±1/52
33/33±1/52
29/99±3/21
43/99±7/27
9/27

19/33±4/14 e-i

13/33±3/51 h-j
8/11±1/93 k

11/33±4/14 jk

23/33±2/18 a-c

22/99±2/51 a-d
21/11±4/11 c-g
14/99±1/59 h-j
12/33±2/18 i-k
15/11±1/93 g-j

25/11±3/91 ab
21/33±5/13 b-f

19/33±3/51 f-j
14/99±2/51 h-j
11/33±2/88 jk

19/99±4/14 f-i
a
a-c
d-h
f-j
h-j
f-i

29/11±2/94
23/33±1/52
18/11±3/91
19/33±3/21
13/33±2/18
19/11±3/12

4/37

*حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال  %1توسط آزمون دانکن میباشد.

سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
نسبتا سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
نسبتا سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
-

در یاک چهاارم بااالیی خامه از  31تا  49عدد ،در بخش

ردیابی میکروسددکوپی لوله گرده درون مادگی :روند

میانی خامه از  19تا  34عدد ،در سه چهارم پایینی خامه

تغییرات رشااد لوله گرده ژنوتیپهای گردهزا در سااطح

از  11تا  23عدد ،در بخش پایینی خامه از  8تا  19عدد و

کالله ،یک چهارم باالیی خامه ،یک دوم میانی خامه ،سااه

نهاایتاا در درون تخمادان از  4تا  11عدد متغیر بود .در

چهاارم پاایینی خااماه ،قااعاده خااماه و درون تخمدان

همه این تالقیها تعداد لوله گرده در حال رشد با گذشت

ژنوتیپهای گردهگیرنده در جدول  3نشااان داده شااده

زمان از سااطح کالله به سااوی تخمدان کاهش یافت ولی

اساات .تعداد دانه گرده روی کالله از  39تا  59عدد ،دانه

رشد لوله گرده تا درون تخمدان مشاهده گردید.

گرده جوانه زده از  32تا  51عدد ،لوله گرده رشااد کرده
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جدول  -3ردیابی لوله گرده ژنوتیپهای گردهزا درون مادگی ژنوتیپهای گردهگیرنده زردآلو

گردهگیرنده

Aybatan
177 NM
KOSH 269
190 HB
Open
Pollination
GER
Aybatan
177 NM
ASG

KOSH 269
190 HB
Open
Pollination
GER
Aybatan
177 NM

AD503

KOSH 269
190 HB
Open
Pollination
GER
Aybatan
177 NM

AD740

9
9
9
9
9
9

47
52
43
52
49
38

45
47
41
49
44
34

گردهزا

GER

Ordoubad
90

تعداد
مادگی

دانه
گرده
روی
کالله

دانه
گرده
جوانه
زده

لوله
گرده در
1/4
باالیی
خامه
42
49
39
45
41
31

لوله
گرده
در 1/2
میانی
خامه
29
31
25
32
28
21

لوله
گرده
در 3/4
پایینی
خامه
19
18
12
17
18
19

KOSH 269
190 HB
Open
Pollination

لوله

گرده

لوله
گرده
درون
تخمدان

وضعیت
سازگاری

در
انتهای
خامه
7
12
11
11
11
13

9
11
9
5
9
9

سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار

9
9
9
9
9
9

59
45
37
48
43
39

51
41
39
42
38
32

49
39
33
37
39
31

27
25
24
29
25
19

17
11
15
21
14
12

15
8
11
12
8
7

7
5
9
9
4
9

سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار

9
9
9
9
9
9

54
51
48
45
51
39

48
49
42
41
49
32

49
43
38
39
44
31

34
33
25
24
31
22

21
23
19
19
19
19

19
19
11
12
11
12

11
7
5
5
4
8

سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار

9
9
9
9
9
9

47
37
51
49
51
39

45
34
43
41
49
33

43
31
41
39
44
31

32
22
29
27
31
23

19
15
19
18
22
18

7
12
13
11
13
12

5
9
8
5
9
9

سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار
سازگار

تصاویر مربو به جوانهزنی دانه گرده و رشد لوله

برخی از ژنوتیپها احتماال به دلیل تفاوت در پتانسیل

گرده در سطح کالله ،یک چهارم باالیی خامه ،یک دوم

ژنتیکی ارقام بوده است .بررسیها با استفاده از

خامه ،پایین خامه و درون تخمدان پس از دگر گرده

میکروسکوپ مجهز به نور فلئورسنت نیز نشان داد که

افشانی در شکل  3آورده شده است.

تندش دانه گرده در سطح کالله و رشد لوله گرده درون

بحث
جوانهزنی دانه گرده به میزان  57-83 %نشاندهنده
نر باروری مناسخ ژنوتیپهای گردهزا و عدم وجود نر
عقیمی در آنها بود .مقادیر کمتر جوانهزنی دانه گرده در

خامه برای تمامی ارقام گردهزای مورد مطالعه به صورت
مطلوبی صورت گرفته است .اک ر ارقام زردآلو دانههای
گرده خیلی زیاد با زیوایی خول تولید میکنند که در
محدوده وسیعی از دمای هوا لولههای گرده را پدید می-
آورند (اگه و بورگوس .)1772

ارزیابی درصد میوهبندی و وضعیت سازگاری گردهافشانی در ارقام مختلف زردآلو
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شکل  -3تصویر میکروسکوپی دانههای گرده جوانه زده در سطح کالله و لولههای گرده در حال رشد در یك چهارم باالیی خامه
) ،(Aیك دوم میانی خامه ) ،(Bسه چهارم پایینی خامه ) ،(Cو درون تخمدان ) .(Dدانههای گرده با  ،PGلولههای گرده با  ،PTخامه
گل با  ،Sو تخمدان گل با  OVنمایش داده شدهاند.

ریزش میوهچااههااا در مراحاال اولیااه نمو میوه از

گردهگیرنده از سااازگاری دانه گرده مناساابی برخوردار

مهمترین مشااکالت پرورش زردآلو به شاامار میآید که

بودند و مشااهدات میکروساکوپی نیز دگر سازگاری در

عالوه بر خود ناسازگاری ،دگر ناسازگاری گلها نیز در

آنهاا را تااائیااد نمود .لیکن تفاااوت آماااری معنیداری در

بروز آن موعر اسااات (بورگوس و همکاران  .)2114در

تشاااکیال میوه ژنوتیاپهای گردهگیرنده با توجه به نوع

میان محققین نظرات مختلفی در رابطه با روش و مراحل

ژنوتیااپ گردهزا مشاااااهااده شااااد .بطوریکااه از میااان

نموی ارزیاابی میوه برای این ویژگی وجود دارد .با این

ژنوتیاپهای گردهزای مورد مطالعه ،ژنوتیپهای AYB

حال ،مطالعه میوهبندی نهایی پس از تالقی کنترل شاااده

و  NMبرای  ، Ordoubad90ژنوتیااپهااای  AYBو

بااه عاناوان ماهمترین شاااااخز برای ارزیااابی دگر

 GERبرای  ،ASGژنوتیااپهااای  AYBو  GERبرای

ناسازگاری ارقام در اک ر تحقیقات دو دهه اخیر گزارش

 AD503و نهااایتااا ژنوتیااپهااای  NMو  GERبرای

شده است (وانگ و همکاران  .)2113ارقام زردآلو از نظر

 AD740به عنوان مناساااخترین ژنوتیپهای گردهزا از

ساازگاری دانه گرده به دو گروه عمده تقسیم میشوند:

نظر ساااازگاری دانه گرده و همچنین همپوشاااانی زمان

ساااازگاار ( ) ≥ 5%و ناساااازگار ( ) ≤ 5%که مبنای آن

گلدهی تعیین شاادند .در مجموع ،دانه گرده ژنوتیپهای

درصااااد تشاااکیاال میوه نهااایی پس از خود یااا دگر

 GERو  NMسازگاری بیشتر و ژنوتیپ  HBسازگاری

گردهافشانی در باغ میباشد (ژانگ و همکاران 2118؛ زو

کمتری با ژنوتیپهای والد مادری نشاااان دادند ولی در

و همکاران 2111؛ وو و همکاران  .)2111بر این اسااااس

میان ارقام مورد مطالعه دگر ناساازگاری کامل مشاهده

هماه ژنوتیاپهای گردهزای مورد مطالعه با ژنوتیپهای

نگردید .از سااوی دیگر ژنوتیپ  AD503دارای پتانساایل
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باروری بیشتر و ژنوتیپ  Ordoubad90دارای پتانسیل

ژنوتیاپهای گردهزا و گردهگیرنده به اعبات رساااید .این

باروری کمتری بودند.

نتایج با یافتههای حاصل از مطالعه میوهبندی نهایی پس

در این تحقیق ،با تاکید بر درصد میوهبندی نهایی،

از دگر گردهافشااانی در شاارایط باغی مطابقت داشاات.

مقادیر برای درصد میوهبندی اولیه نیز آورده شده است.

تعداد دانههای گرده جوانه زده در سطح کالله و لولههای

اگرچه درصد میوهبندی اولیه در گلهای دگر گرده-

گرده در حاال رشاااد درون خااماه در بین ژنوتیپهای

افشانی شده در همه این ژنوتیپها قابل مالحظه بود ،ولی

مختلف متفاوت بوده و بر میوهبندی ژنوتیپهای زردآلو

به دلیل عدم تلقیح کامل گلها و در نتیجه تشکیل نشدن

موعر بود .گزارشهای مختلف نشااان میدهند که هر چه

جنین ،ریزش میوهچهها مشهود بوده و میوهبندی نهایی

تعداد لولههای گرده در حال رشاااد درون خامه بیشاااتر

کاهش چشمگیری نشان داد .ریزش اولیه میوهچهها

باشااد ،شااانس موفقیت در باروری در درختان میوه را

معموال سنگینترین ریزش بوده و طی آن میوهچههای

افزایش خواهد داد (اگه و بورگوس .)1777

ریز و نمو نیافته حاصل از تلقیح ناقز گلها ریزش می-

روشهاای رناگ آمیزی لوله گرده درون خامه قبال

کنند (ژانگ و همکاران 2118؛ وو و همکاران .)2111

توسط محققین مختلف توصیف شدهاند (اگه و بورگوس

عالوه بر این ،مقادیر درصد میوهبندی اولیه و نهایی پس

1779؛ بورگوس و همکاران  .)1779دیواره ساالولی لوله

از گردهافشانی آزاد به منظور نشان دادن پتانسیل

گرده دارای دو الیه اصالی با ساختمان پلی ساکاریدی1

باروری ژنوتیپهای مورد مطالعه در شرایط طبیعی

میباشااد که الیه داخلی آن دارای مقادیر زیادی کالوز یا

آورده شده است .درصد تشکیل میوه نهایی پس از گرده-

 1و  -3بتا گلوکان 2اساات (نیو بیگین و همکاران .)1773

افشانی آزاد طی دو سال متوالی متفاوت بود که با کاهش

زمااانی کااه الیااه کااالوز بااا اساااتفاااده از آنیلین بلو3

قابل توجه دمای هوا در سال دوم ،بارندگی ،باد و کاهش

شاااود ،در اعر تاابش با نور ماورای بنفش به صاااورت

فعالیت حشرات گردهافشان مرتبط بوده است.

فلئورساااانس درمیآیاد .مقادیر کالوز در لولههای گرده

از میکروساااکوپ مجهز باه نور فلئورسااانت برای

ناساازگار در مقایساه با سازگار بسیار بیشتر است ،به

تعیین ساااازگاااری دانااه گرده توساااط محققین مختلف

ویژه اینکاه مقادیر خیلی زیادی از کالوز در نو

متورم

اساااتفاده شاااده اسااات (میالتوویک و همکاران 2111؛

شاااده لولاههاای گرده ناساااازگار انباشاااته میشاااود

دوردویک و همکاران  .)2114 ،2111با اساااتفاده از این

(میالتوویک و همکاران  2113الف) .گزارشات مختلفی از

روش ،در تالقیهاای ساااازگار حداقل یک لوله گرده در

مدت زمان الزم برای رسااایدن لوله گرده به تخمدان در

حال رشاااد درون تخمدان دیده میشاااود ،درحالیکه در

درختان میوه وجود دارد .گورییرو و بارتولینی ()1775

تالقیهای ناساااازگار رشاااد لوله گرده در ساااه چهارم

گزارش نمودند که  92ساااعت بعد از گردهافشااانی برای

لوله

رساایدن لولههای گرده سااازگار به تخمدان باید سااپری

گرده و تشاااکیل پال های کالوز قابل مشااااهده اسااات

شااود ،درحالیکه برخی از محققین دیگر معتقد بودند که

(اورتگا و دیسانتا 2113؛ ساادرلند و همکاران  .)2118بر

این مدت زمان به نوع رقم وابساااته بوده و در برخی از

این اسااس در تالقیهای کنترل شاده با اساتفاده از همه

ارقاام کاافی نمیبااشاااد (میالتوویک و نیکولیک .)2119

ژنوتیپهای گردهزای مورد مطالعه ،رشاااد لوله گرده تا

اودرگاون و هامکاااران ( )1777در مطااالعااه برخی از

درون تخمدان ردیابی گردید و سااازگاری دانه گرده بین

ژنوتیپهای زردآلو زمانی که ت بیت مادگی  79سااااعت

1

3

تحتانی خامه متوقف شده ،چند شاخهای شدن نو

Polysaccharide
1,3 beta Glucan

2

Aniline Blue
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پس از گردهافشاانی صورت گرفت ،نتایج بهتری بهدست

کاه به غیر از رقم 'پورتیجی' ساااایر ارقام مورد مطالعه

آوردند .مطالعه حاضاار نشااان داد که  79ساااعت برای

خود ناسااازگار بوده و درصااد میوهبندی نهایی پس از

رساایدن لولههای گرده سااازگار به تخمدان کافی اساات.

خود گردهافشااانی در آنها ناچیز بود .از طرف دیگر همه

توقف رشااد لولههای گرده ناس اازگار معموال بالفاصااله

این ارقام با یکدیگر ساازگاری دانه گرده خوبی داشته و

بعاد از کاللاه و یا در یک ساااوم باالیی خامه مشااااهده

در یااک گروه دگر سااااازگاااری قرار گرفتنااد .مطااالعااه

میشااود که در گیالس (رادیسااویک و همکاران ،)2113

میکروساااکوپی رشاااد لوله گرده درون خامه نیز نتایج

آلبااالو (تااابوت و همکاااران  ،)2114بااادام (کولیااک و

حاصاال از تالقیهای کنترل شااده را تائید کرد و وجود

همکاااران  )2111و زردآلو (حاااجیلو و همکاااران 2119

حداقل یک لوله گرده رشااد کرده درون تخمدان به منزله

الف) گزارش شده است .اگرچه ،آندرس و دوران ()1778

ساااازگاار بودن تالقی منظور گردیاد (قره شااایخ بیاات

و میالتوویاک و همکااران ( 2113ل) گزارش نمودند که

 .)2111در مطاالعاه دیگری میوهبندی اولیه و نهایی پس

رشاد لولههای گرده ناسازگار در زردآلو معموال در سه

از خود و دگر گردهافشانی و نیز ردیابی رشد لوله گرده

چهارم تحتانی خامه متوقف میشود.

درون مادگی برای دو رقم زردآلوی بومی ایران شاااامل

در گذشته مطالعات مربو به ناسازگاری ارقام در

'قرمز شااااهرودی' و 'قربان مراغه' مورد بررسااای قرار

درختان میوه تنها با محاساابه درصااد میوهبندی پس از

گرفت .نتایج نشاااان داد که میوهبندی نهایی و تعداد لوله

دگر گردهافشاانی کنترل شده در شرایط مزرعهای انجام

گرده در بخش پااایینی خااامااه و درون تخماادان در رقم

میشاااد (بورگوس و همکااران  .)1773ساااپس ردیابی

'قربان مراغه' بیشاااتر بوده ،درحالیکه بیشاااترین ریزش

میکروساااکوپی رشاااد لولااه گرده درون خااامااه پس از

میوه در رقم 'قرمز شااهرودی' مشاهده گردید .همچنین

گردهافشااانی کنترل شااده در آزمایشااگاه و در شاارایط

ارقام 'اردوباد'' ،نصیری'' ،درشت مالیر' و 'قربان مراغه'

کنترل شاده دما ،رطوبت و فتوپریود برای تشخیز دگر

باه عنوان گردهزا برای رقم 'قرمز شااااهرودی' و ارقااام

(نا)ساااازگاری مرساااوم گردید .این روش نتایج دقیق و

'اردوباد'' ،نصایری'' ،درشات مالیر' و 'قرمز شاهرود' به

قاابال اعتماادی ارائه مینماید و همچنین در مقایساااه با

عنوان گردهزا برای رقم 'قرباان مراغه' از کارآیی خوبی

روشهاای مولکولی که در یک دهه گذشاااته گساااترش

برخوردار بودند (حاجیلو و همکاران  2119ل).

یاافتاهاناد ،مقرون باه صااارفه میباشاااد (میالتوویک و

باا توجه به اساااتعداد درختان زردآلو به میوهدهی

همکاران  2113الف؛ دوردویک و همکاران  .)2114با این

نامنظم 6و سااازگاری اکولوژیکی محدود (لدبتر ، )2118

وجود ،پتاانسااایل باردهی ژنوتیپها و مقایساااه آنها با

مطالعه گردهافشاااانی و تشاااکیل میوه در آنها اهمیت به

یکدیگر در این روش قابل ارزیابی نیسات .در یک مطالعه

ساازایی دارد .این مهم نه تنها برای بهنژادگران به منظور

خود (نا)سازگاری و دگر (نا)سازگاری چند رقم ایتالیایی

گزینش والدین مناسااخ در تالقیهای کنترل شااده مورد

زردآلو شامل 'ربادا' ' ،1بورا' ' ،2پینککت' ' ،3مایا'  4و

توجه میباشاااد ،بلکه برای تولیدکنندگان میوه نیز امکان

'پورتیجی'  5با اساااتفاده از مطالعه میوهبندی نهایی پس

مدیریت مطلول باغ را فراهم میآورد .خود (نا)سازگاری

از تالقیهای کنترل شاااده در شااارایط مزرعهای در دو

و دگر (نااا)ساااازگاااری در زردآلو ماادیریاات باااغ را بااا

ساااال متوالی و نیز ردیاابی میکروساااکوپی لولاه گرده

پیچیدگیهایی مواجه میکند (اگه و بورگوس  )1777و با

درون خامه مورد بررساای قرار گرفت .نتایج نشااان داد

توجه به این که معموال شرایط آلوهوایی در طول دوره

1

4

2

5
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زرین بال ،باغبان و ...

گلدهی آن مسااعد نمیباشاد ،عدم گردهافشااانی مناسخ

این امر به ناپایداری در عملکرد درخت و عدم دستیابی

یاک عامل محدود کننده در تولید میوه به شااامار میآید

به محصول پایدار و تجاری منجر میشود .بررسی دگر

(هاالساااز و همکاران  .)2113همه ژنوتیپهای گردهزا و

(نا)سازگاری بین ژنوتیپهای امیدبخش و تعیین بهترین

گردهگیرنااده مورد مطااالعااه در این تحقیق ویژگی خود

والد گردهزا برای معرفی ارقام جدید با در نظر گرفتن دو

ناسازگاری نشان دادند (نتایج منتشر نشده) که تحقیقات

عامل همپوشانی زمان گلدهی و سازگاری دانه گرده

قبلی در مورد خود نااساااازگااری در زردآلوهای گروه

ضروری میباشد .در این راستا ،ردیابی میکروسکوپی

ایرانی -قفقااازی 1را تااائیااد نمود (حاااجیلو و همکاااران

رشد لوله گرده درون خامه پس از تالقی کنترل شده در

 2119ل؛ هاالسااز و همکاران  .)2111بنابراین بررساای

آزمایشگاه یک روش موعر در تعیین دگر (نا)سازگاری

دگر (ناا)ساااازگاری بین ژنوتیپهای امیدبخش و تعیین

درختان میوه به شمار میرود .این روش نتایج دقیقتر و

بهترین والاد گردهزا برای معرفی ارقاام جدید با در نظر

قابل اعتمادتری را در مقایسه با مطالعه میوهبندی نهایی

گرفتن دو عامل همپوشاااانی زمان گلدهی و ساااازگاری

پس از خود گردهافشانی در باغ در دسترس قرار میدهد.

دانه گرده ضاااروری بود .در این آزمایش نتایج ردیابی

با این وجود ،برآورد عملکرد درخت و مقایسه بین ارقام

میکروساااکوپی لوله گرده درون مادگی توانسااات نتایج

گردهزا تنها با مطالعه میوهبندی نهایی پس از تالقی کنترل

حاصااال از مطالعه میوهبندی نهایی پس از تالقی کنترل

شده در باغ امکانپذیر بوده و از این نظر به روشهای

شاااده در شااارایط مزرعاهای را تائید نماید .بعالوه ،ما

دیگر برتری دارد .بر اساس نتایج این تحقیق ،ژنوتیپهای

دریاافتیم در ژنوتیاپهاایی که تعداد لولههای گرده نفوذ

گردهزای  AYBو  NMبرای  ،Ordoubad90ژنوتیپهای

کرده به تخمدان بیشاتر بود ،درصد میوهبندی نهایی نیز

گردهزای  AYBو  GERبرای  ASGو  AD503و نهایتا

بیشتر بود.

ژنوتیپهای گردهزای  NMو  GERبرای  AD740به
عنوان مناسخترین ژنوتیپهای گردهزا تعیین شدند.

نلیجهگیری کلی
زردآلوهای گروه ایرانی -قفقازی به دلیل ویژگی خود
ناسازگاری به گردهافشانی با سایر ارقام نیاز دارند که

همچنین با ردیابی میکروسکوپی رشد لوله گرده درون
مادگی نتایج آزمایشات مزرعهای به تائید رسید.
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