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چکیده
( یکی از مهمترین گونههای جنس پرونوس است که بیشتر رقمها و نژادگانهای آن خودناسازگار و برخی نیزPrunus dulcis L.) بادام
 بنابراین رقمهای خودناسازگار برای. هرچند امروزه رقمهای خودسازگار ایجادشده از طریق بهنژادی در دسترس است.دگر ناسازگارند
، در این راستا بررسی سازگاری گردهافشانی سه رقم تونو. تلقیح و تولید نیازمند دانۀ گردۀ سازگار دیگر رقمها هستند،گردهافشانی
.کنترلشده انجام شد

گردهافشانی

 با استفاده از روشA230 ،A10.11 ،A8.39 ،A9.7 ، A1.16  سهند و پنج نژادگان امیدبخش انتخابی،شکوفه
 × تونو (باA9.7  نتایج بهدستآمده نشان داد که ترکیب تالقی.ترکیبهای تالقیها بر پایۀ همپوشانی گلدهی در سه گروه انجام شد
 درصد تشکیل میوه) باالترین99/22  درصد تشکیل میوه) و سهند × شکوفه (با93/26  (باA9.7 × A10.11 ،) درصد تشکیل میوه66/22
 ×تونوA230  همچنین ترکیب تالقیهای.درصد تشکیل میوه و بیشترین سازگاری در تالقیهای بهکاررفته در گروههای مختلف را داشتند
. درصد ناسازگاری نشان دادند26 ) درصد تشکیل میوه33/22  درصد تشکیل میوه) و سهند × تونو (با42/42 (با
. گردهزا،کنترلشده
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ABSTRACT
Almond is one of the most important Prunus species. Most almond cultivars and genotypes are self-incompatible and
some others are cross-incompatible. However, recently self-incompatible cultivars developed by breeding are
available. Therefore self-incompatible cultivars for pollination, fertilization and production require compatible pollen
of other cultivars. In this regard the study of pollen and pistil compatibility of the three cultivars of ‘Tuono’,
‘Shokofeh’, ‘Sahand’ and promising five selected genotypes of A1.16, A9.7, A8.39, A10.11 and A230 was made using
method controlled pollination and determined the fruit set percentage in the field. Crosses were performed based on
flowering overlap among the three groups. Results showed that crosses of Tuono × A9.7 (60.52 % fruit set), A9.7 ×
A10.11 (79.20% fruit set) and Shokofeh × Sahand (77.52 % fruit set) had the highest of fruit set percentage and
maximum compatibility on crosses were used in mentioned groups. Furthermore crosses of Tuono × A230 (42.45 %
fruit set) and Tuono × Sahand (39.52 % fruit set) showed 50 percent incompatibility.
Keywords: almond, compatibility, controlled pollination, fruit set, pollinizer.
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مقدمه
بادام ) (Prunus dulcisیکی از مهمترین میوههای خشک
مناطق معتدله بوده که به دلیل آسانی در برداشت
محصول ،حملونقل آسان ،سازگاری به خاکهای آهکی
و مناطق نیمهخشک و ارزش غذایی باال از نظر اقتصادی
اهمیت فراوانی دارد .بیشتر رقمهای آن خودناسازگار
هستند و برای تولید میوۀ تجاری نیاز به گردهافشانی با
دانۀ گردۀ مناسب و سازگار دارند ،بنابراین تعیین
سازگاری رقمها پیش از احداث باغ اهمیت باالیی در
تولید بادام دارد ( Imani &Talaie, 1998; Socias i
 .)Company, 1990انتخاب گردهزاهای سازگار با رقم
اصلی میتواند در تولید محصولی با کمیّت و کیفیت باال
مؤثر باشد ( .)Kester et al., 1994خود ناسازگاری در
بادام از دیدگاه میوهکاری نوین ،یک ویژگی بازدارنده
شناخته میشود که چالشهایی در مدیریت باغ ،ایجاد
نوسان باردهی و غیریکنواختی محصول را به همراه دارد.
بنابراین ،برای انتخاب بهترین گردهزا در یک رقم یا
کنترلشده در شرایط

نژادگان خاص ،انجام گردهافشانی
میوهبندی ،بهعنوان یک روش
باغی و محاسبۀ درصد 
متداول برای ارزیابی سازگاری گرده استفاده میشود
( .)Socias i Compan & Felipe, 1987خود ناسازگاری
موجود در رقمهای مختلف بادام و گونههای دیگر جنس
پرونوس از نوع گامتوفیتیک است ( Dicenta et al.,
 )1993و همردیف (آلل)های ژنی ناسازگاری این جنس
دو اینترون دارند (.)Martinez Gomez et al., 2003
سامانۀ ناسازگاری گامتوفیتیک بهوسیلۀ یک مکان ژنی
بنام  Sدر مادگی و مکان ژنی  SFدر دانۀ گرده کنترل
میشود .در این سامانه همردیفهای خود ناسازگاری که
در خامه بیان میشوند ،ریبونوکلئازهایی )(S-RNases
تولید میکنند که بهطور اختصاصی رشد لولۀ گرده با
ژنوتیپ (نژادگان) همسان در مکان  Sرا متوقف میکنند
( .)Tabebayashi et al., 2003همچنین ،در رقمهای بادام
دگر ناسازگاری نیز وجود دارد ( Socias & Alonso,
 .)2004شناخت کافی سازگاری بین گرده و مادگی
رقمهای مختلف درختان میوه یکی از جنبههای بسیار
مهم در باردهی است که از دیدگاه میوهکاری در گزینش
درختان گردهزای مناسب برای رقمهای جدیدی که از
میشوند ،اهمیت ویژهای دارد
برنامههای اصالحی معرفی 

( .)Dicenta et al., 2002محققان نشان دادند خود
ناسازگاری در بادام در نتیجۀ نداشتن فعالیت ریبونوکلئاز
در بافت خامه بوده و دربارۀ منشأ رقمهای خودسازگار
بهاحتمال رقمهای خودسازگار از
بادام بیان کردند که 
جهش (موتاسیون) یا دورگگیری طبیعی با گونۀ وحشی
) (Prunus webbiiبه وجود آمدهاند ( Boskovic et al.,
شناختهشدۀ خودسازگار بادام در مکان

 .)1999رقمهای
ژنی  Sناخالص (هتروزیگوت) هستند ) (SxSfهرچند که
رقمهای خودسازگار خالص (هموزیگوت) ) (SfSfنیز
امروزه توسط برنامههای اصالحی به دست آمدهاند
( .)Dicenta et al., 2002پژوهشگران برای شناخت از
سازگاری دانۀ گرده با مادگی از روشهای مختلفی مانند
کنترلشده در مزرعه و محاسبۀ درصد

گردهافشانی

کنترلشده و سپس ردیابی رشد لولۀ

تشکیل میوه ،تالقی
گرده با میکروسکوپ فلورسنت ،الکتروفورز پروتئینهای
خامه و  PCRاختصاصی همردیف  ،Sاستفاده کردهاند
( ;Boskovic et al., 1997; Ortega et al., 2002
.Martinez-Gomez et al., 2003; Sanchez-Perez et
کنترلشده

گردهافشانی

 .)al., 2004متداولترین روش،
در باغ و محاسبۀ درصد تشکیل میوه در چند هفته پس
از گردهافشانی بوده که بهعنوان یک روش متداول برای
ارزیابی سازگاری دانۀ گرده و مادگی استفاده میشود.
گردهافشانی دانۀ گردۀ رقمهای شاهرود ،15
بررسی تأثیر 
شاهرود  ،51فراجیلو 55-5 ،7-51 ،و سوپرنووآ روی پایۀ
مادری رقم خودسازگار سوپرنووآ نشان داد همۀ رقمهای
موردبررسی با رقم سوپرنووآ سازگار بودند .همچنین ،از
نظر درصد تشکیل میوه بین نوع دانۀ گرده در مرحلۀ 76
روز پس از گلدهی و مرحلۀ  513روز پس از گلدهی
افشانیشدۀ

تفاوت معنیدار وجود داشت .گلهای گرده
رقم سوپرنووآ با گردۀ رقم شاهرود 15بیشترین درصد و
افشانیشدۀ رقم سوپرنووآ کمترین


گرده
گلهای خود
درصد تشکیل میوه را داشتند ( ;Rasouli et al., 2009
نژادگانهای

 .)Rasouli & Imani, 2016کاربرد رقمها و
باغهای بادام باعث
گردهدهندۀ مناسب و سازگار در 

افزایش عملکرد میشود و با توجه به زمان گلدهی،
طول مدت گلدهی و توانایی تلقیح با روشهای باغی و
آزمایشگاهی میتوان اقدام به شناسایی بهترین
گردهدهنده و گردهگیرنده برای کشت در باغ کرد.
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تحقیقات نشان داده است بین زمان گلدهی رقمها و
میزان تولید محصول همبستگی وجود دارد
( .)Dorostkar et al., 2005بنابراین هرچه همپوشانی
گردهگیرنده بیشتر

گلدهی بین رقمهای گردهدهنده و
باشد امکان تولید محصول بیشتری فراهم میشود .در
باغهای
رقمها و نژادگانهای ناشناخته که برای احداث 
بادام بهکار میروند بررسی روابط سازگاری از مهمترین
میآید.
اقدامهای باغی بهشمار 
هدف از انجام این تحقیق بررسی روابط سازگاری
دانۀ گرده و مادگی برخی رقمها و نژادگانهای بادام با
کنترلشده در باغ برای انتخاب

روش گردهافشانی
بهترین گردهزاها و توصیههای الزم برای احداث باغ و
برنامههای اصالحی بود.
مواد و روشها
انتخاب رقمهای گردهزا

پس از بررسیهای الزم و با در نظر گرفتن کیفیت
محصول ،وزن میوه ،همزمانی از نظر گلدهی و رعایت
دیگر موارد رقمها و نژادگانهایی که بهعنوان گردهزا و
گردهگیرنده بودند در سه گروه قرار گرفتند .گروه یک
گردهگیرنده و نژادگانهای
شامل نژادگان  A9.7بهعنوان 
 A8.39 ،A10.11 ،A230و رقم تونو بهعنوان گردهزا ،گروه
گردهگیرنده و رقمهای

دو شامل رقم شکوفه بهعنوان
سهند و تونو و نژادگانهای  A1.16 ،A230بهعنوان
گردهگیرنده
گردهزا و گروه سه شامل رقم تونو بهعنوان 
نژادگانهای A9.7 ،A1.16 ،A230

و رقم سهند به همراه
بهعنوان گردهزا در نظر گرفته شدند .این آزمایش در
مشکینشهر واقع در

باغ کلکسیون تحقیقاتی
شهرستان کرج وابسته به مؤسسۀ تحقیقات اصالح و
تهیۀ نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی انجام شد  .در
مرحلۀ متورم شدن جوانهها و چند روز پیش از باز
شدن گلها ،شاخههای درختان گردهگیرنده که جوانۀ
گل کافی داشتند در چهار جهت اصلی انتخاب و ضمن
برچسبزنی برای جلوگیری از گردهافشانی آزاد،
پیش از باز شدن گلها و پس از گردهافشانی
کنترلشده با کیسههای پارچههای ململ به ابعاد
سانتیمتری پوشانیده شدند ( Rasouli et al.,

51×41
.)2009
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نحوۀ تهيۀ دانۀ گرده

بهمنظور تهیه و گردآوری دانۀ گرده ،پیش از باز شدن
گلها ،اقدام به قطع شاخههایی که جوانۀ گل کافی
داشتند ،شد و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند.
شاخههای رقمهای انتخابشده در ظرفهای  5لیتری
محتوی آب و ساکارز ( 7درصد) تا ارتفاع  55سانتیمتری
قرار گرفته و در دمای معمولی آزمایشگاه ( )54-15 °Cبا
رعایت فاصلۀ مناسب از یکدیگر قرار گرفت .برای نفوذ
بهتر آب به آوندهای شاخهها و جلوگیری از انسداد آوندها
آب ظرفها بهطور روزانه تعویض شد و هر دو روز یک بار
انتهای شاخهها بهطور مورب در حد  3-5سانتیمتر
میشد.گلها پس از چند روز ( )3-5و
دوباره برش داده 
نزدیک به مرحلۀ شکوفایی برای گردهگیری آماده شدند.
پرچمهای گلها با دست یا قیچی کوچک و پنس جدا
شده و یا با مالش با دست گردآوریشده و به مدت  51تا
 17ساعت برای خشک شدن در دمای  11°Cروی
کاغذهای سلفون و در محل تاریک قرار گرفتند .سپس
دانههای گرده به ویالهای کوچک شیشهای انتقال یافته
و در دمای  7درجۀ سلسیوس تا انجام عمل گردهافشانی
نگهداری شدند (شکل .)Rasouli et al., 2009( )5
بررسی جوانهزنی دانۀ گرده در شرایط آزمایشگاه

برای اطمینان از توان جوانهزنی دانههای گردۀ
آوریشده اقدام به کشت دانۀ گرده در محیط
گرد 
کشت جامد شد .بدین منظور از محیط کشت جامد
حاوی  55درصد ساکاروز 5 ،درصد آگار و  11پیپیام
اسیدبوریک استفاده شد .پس از کشت دانههای گرده
ظرفهای کشت به اتاقک رشد با دمای  15درجۀ
سلسیوس منتقل شدند .پس از شش ساعت ،دانههای
گردۀ کشتشده با بینوکولر ( )51Xبررسی،
عکسبرداری (شکل  )1و شمارش شدند (جدول  )5و
سپس درصد جوانهزنی آنها تعیین شد ( & Imani
.)Talaie, 1998; Rasouli & Imani, 2016
کنترلشدۀ گلهای انتخابشده

گردهافشانی

برای گردهافشانی با گردۀ موردنظر و با توجه به زمان
باز شدن گلهای هر شاخه با برداشتن کیسهها ،در هر
شاخه شمار الزم گل حفظ و دیگر گلها شامل
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گلهای باز نشده و گلهایی که خیلی زودتر باز شده
بودند حذف شد .دو روز پس از باز شدن گلها در هر
واحد آزمایشی عمل گردهافشانی کنترلشده در صبح و
عصر انجام گرفت .پس از باز کردن هر کیسه دانههای
گرده با قلمموهای ویژه برای هر رقم که با برچسب
مشخص شده بود ،روی کالله منتقل شدند .در همۀ
مراحل گردهافشانی ،ضدعفونی دستها و وسایل با
الکل اتیلیک انجام شد تا از آلودگی دانۀ گرده
جلوگیری شود .در طول زمان گردهافشانی از تماس

حشرات با گلهای موردنظر جلوگیری شد .برای
اطمینان ،گردهافشانی دوباره (به فاصلۀ دو تا سه روز
شکفتهشده درون

پس از گردهافشانی اول) گلهای
کیسه با دانۀ گردۀ موردنظر صورت گرفت .پس از
افشانیشده در

آخرین گردهافشانی ،شمار گلهای گرده
هر شاخه ثبت و کیسهها روی شاخهها قرار گرفتند.
همچنین ،شرایط اقلیمی محل انجام آزمایش در زمان
گردهافشانی یادداشت شد (جدول Rasouli et al., ( )5
.)2009

شکل  .5مراحل تهیۀ دانۀ گرده :پیشرس کردن شاخه ( ،)5جدا کردن جوانههای گل در مرحلۀ بالونی ( ،)1گردآوری دانۀ گرده
( ،)3انتقال به ویالهای شیشهای ()7
Figure 1. Pollen preparation stages: forcing branches (1), Separate flower buds in balloon stage (2), Pollen collecting
)(3), Transmission to a glass vial (4

شکل  .1جوانهزنی دانۀ گرده در شرایط آزمایشگاه
Figure 2. Pollen germination under in vitro condition

جدول  .5شرایط اقلیمی باغ مشکینآباد در زمان آزمایش
Table 1. Meshkin Abad orchard climatic conditions at the time of experiment
History
)(Day
March 15, 2013
March 16, 2013
March 17, 2013
March 18, 2013
March 19, 2013
March 20, 2013
March 21, 2013

Morning
)temperatures (°C
17
16.5
17
14.5
13.5
13
15

Afternoon
)temperatures (°C
28
29
24
25
21
17.5
22

Minimum
)temperature (°C
10
8
9
5
4
3
4

Sky Status
Cloudy
Sunny
Cloudy
Cloudy
Sunny
Sunny
Sunny

Wind Status
Mild Breeze
Mild Breeze
Mild Wind
Slow Breeze
No wind
No wind
Slow Breeze
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شمارش و تعيين درصد تشکيل ميوه

بهمنظور تعیین درصد تشکیل میوه در تالقیهای
مختلف ،در سه نوبت (شمارش اول  56روز ،شمارش
دوم  71روز و شمارش سوم  31روز) پس از عمل
تشکیلشده روی شاخهها

گردهافشانی شمار میوههای
بهطور جداگانه در هر تالقی شمارش و نتایج ثبت شد.
افشانیشده در هر

با توجه به شمار گلهای گرده
تشکیلشده

شاخه ،در هر شمارش درصد میوههای
مالک تجزیۀ آماری قرار گرفت.
بررسی ميزان نفوذ لولۀ گرده به تخمدان

بهمنظور ردیابی لولۀ گرده در مادگی هر یک از ترکیب
تالقیها از میکروسکوپ فلورسنت استفاده شد .بدین
تلقیحشده  511ساعت پس از

منظور مادگیهای
گردهافشانی قطع شده و درون ویالهای شیشهای
حاوی  51سیسی محلول تثبیتکننده (فیکساتور
حاوی  5درصد فرمالدئید  51درصد 5 ،درصد
اسیداستیک گالسیال و  31درصد الکل  41درصد)
قرار گرفتند (.)Socias i Company et al., 1976
نمونهها تا انجام آزمایشهای بعدی در دمای  7درجۀ
سلسیوس نگهداری شدند .در مرحلۀ بعد نمونهها از
محلول تثبیتکننده خارج شد و پس از شستشو با آب
مقطر درون ویالهای شیشهای حاوی  51میلیلیتر
سولفیت سدیم  5درصد قرار گرفتند ،سپس بهمنظور
نرم شدن بافت مادگی درون اتوکالو در دمای 551
سانتیمترمربع

درجۀ سلسیوس و فشار 5/1کیلوگرم بر
به مدت پانزده دقیقه قرار داده شده و درنهایت توسط
محلول آنیلینبلو رنگآمیزی لولههای گرده انجام
گرفت ( & Socias i Company et al., 1976; Rasouli
مادگیها از

 .)Arzani, 2010برای آمادهسازی
ویالهای شیشهای خارج و سه بار با آب مقطر شستشو
داده شده و زیر بینوکولر قرار گرفتند .زوائد و
کرکهای موجود روی خامه و تخمدان پاک شدند.
از خامهها الم و المل تهیه شده و سپس در یک
اتاق تاریک نفوذ لولۀ گردۀ رقمهای مختلف در
مادگیها با میکروسکوپ فلورسنس شد .میانگین

جوانهزنی دانۀ گرده در سطح کالله و لولههای
گردۀ واردشده به تخمدان ثبت شد و بر پایۀ آن
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درصد نفوذ لولههای گرده به تخمدان محاسبه و
مالک تجزیۀ آماری قرار گرفت ( Rasouli & Arzani,
.)2010
طرح آزمایشی

آزمایش مربوط به آزمون جوانهزنی دانۀ گردۀ رقمها و
نژادگانها در قالب طرح کامل تصادفی و با سه تکرار
برای هر رقم یا نژادگان انجام گرفت .آزمایش مربوط به
ترکیب تالقیها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی
انجام گرفت ،بهگونهای که برای هر گردۀ گیرنده چهار
(گردهزا) در چهار تکرار در نظر گرفته شد.

تیمار
شاخههایی که روی آنها تالقی انجام شد در
جهتهای شرقی ،غربی ،شمالی و جنوبی درختان
انتخاب و سپس هرکدام از این شاخهها با یک گردهزا
تیمار شد .آزمایش مربوط به ردیابی لولۀ گرده در
مادگی رقمها و نژادگان نیز در قالب طرح کامل
تصادفی و با ده تکرار برای هر ترکیب تالقی انجام
گرفت .تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین به روش
دامنهای دانکن در هر گروه بهصورت

آزمون چند
جداگانه و از روش نرمافزار  SPSSنسخۀ  54تجزیه و
تحلیل شد .نمودار مربوط به درصد ریزش میوه از
طریق نرمافزار  EXCELرسم شد.
نتایج
جوانهزنی دانۀ گرده در شرایط درون شيشه

تجزیۀ واریانس دادههای بهدستآمده نشان داد بین
درصد جوانهزنی دانۀ گردۀ رقمها و نژادگانهای
ب هکاررفته در این تحقیق اختالف معنیدار در سطح
احتمال  5درصد وجود داشت (جدول .)1نتایج
جوانهزنی دانۀ گرده در شرایط درون شیشه نشان داد

درصد جوانهزنی دانۀ گردۀ رقمهای موردبررسی بین
45درصد تا 34درصد بود .باالترین درصد جوانهزنی
دانۀ گرده مربوط به نژادگانهای 34( A10.11درصد) و
 37( A1.16درصد) بود که با نبود اختالف معنیدار با
نژادگان  A9.7با دیگر رقمها و نژادگانها اختالف
معنیدار داشتند .کمترین درصد جوانهزنی دانۀ گرده
مربوط به رقم سهند (45درصد) بود که با دیگر رقمها
و نژادگانها اختالف معنیدار داشت (جدول .)3
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جدول .1تجزیۀ واریانس درصد جوانهزنی دانۀ گردۀ رقمها و نژادگانهای موردبررسی
Table 2. Analysis of variance of varieties and genotypes studied pollen germination
Mean of square
187.77
22.58
Coefficient of Variation : 5.52%

Source variation Degrees of freedom
Genotype
7
Test error
16
**= Significant at the 1 %

جدول .3درصد جوانهزنی دانۀ گردۀ رقمها و نژادگانها موردبررسی در این تحقیق
Table 3. Percentage of germination pollen cultivars and genotypes studied in this research
Percentage of pollen germination
85bc
90.13ab
98.2a
79.93cd

Cultivars and genotypes
A8.39
A9.7
A10.11
A230

Percentage of pollen germination
85bc
75.16d
79.93cd
94.83a

Cultivars and genotypes
Shokofeh
Sahand
tuono
A1.16

ميزان نفوذ لولۀ گرده به تخمدان

ردیابی رشد لولۀ گرده در مادگی ترکیب تالقیهای
مختلف با میکروسکوپ فلورسنت انجام شد (شکل .)3
درصد نفوذ لولۀ گرده به درون تخمدان تالقیهای
گروههای مختلف محاسبه و مقایسۀ میانگین با آزمون
دانکن انجام گرفت (جدول  .)5نتایج نشان داد بین
گردهزاهای مختلف گردۀ گیرندههای شکوفه و  A9.7از نظر

درصد نفوذ لولۀ گرده به تخمدان اختالف معنیدار نبوده
است ،این نتیجه بیانکنندۀ قابلیت باالی رشد لولۀ گرده
در همۀ گردهزاها برای نفوذ به تخمدان رقم شکوفه و
نژادگان  A9.7است .نتایج بهدستآمده از گردهزاهای رقم
تونو اختالف معنیدار بین تالقیهای مختلف را نشان داد.
در این گروه نژادگان ( A9.7با 51/34درصد) و نژادگان
( A1.16با  4/34درصد) بیشترین درصد نفوذ لولۀ گرده به
تخمدان تونو را داشتند و با نژادگان ( A230با3/5درصد) و
رقم سهند (با  3/47درصد) اختالف معنیدار نشان دادند.
درصد تشکيل ميوه در زمانهای مختلف

شکل .3جوانهزنی و رشد لولۀ گردۀ رقم تونو در سطح کاللۀ

بهمنظور تعیین درصد تشکیل میوه و همچنین درصد
افشانیشده در سه نوبت پس از

ریزش گلهای گرده
عمل گردهافشانی نتایج ثبت شد .بدین ترتیب که
افشانیشده بهطور

کیسهها باز شده و گلهای گرده
جداگانه در هر ترکیب تالقی شمارش شدند با توجه به
افشانیشده در هر شاخه ،در هر

شمار گلهای گرده
تشکیلشده تجزیۀ آماری شد

شمارش درصد میوههای
(جدول  .)7شمارش میوهها در سه نوبت پس از
گردهافشانی انجام شد .شمارش اول  56روز ،شمارش

دوم  71روز و شمارش سوم  31روز پس از
گردهافشانی انجام گرفت (شکلهای  5 ،7و .)6


( ،)Aباالی خامۀ ( ،)Bوسط خامۀ ( )Cو درون تخمدان ()D
نژادگان ( A9.7گردۀ گیرنده)  511ساعت پس از گردهافشانی
(سمت چپ) ،جوانهزنی و رشد لولۀ گردۀ رقم سهند در سطح
کاللۀ ( ،)Aباالی خامۀ ( ،)Bوسط خامۀ ( )Cو درون تخمدان
( )Dرقم تونو (گردۀ گیرنده)  511ساعت پس از گردهافشانی
(سمت راست).
Figure 3. Germination and pollen tube growth Tuono
cultivar in stigma (A), upper style (B), middle style
(C) and inside of ovary (D) A9.7 genotypes (female
parent) 120 hours after pollination (Left side),
germination and pollen tube growth Sahand cultivar
in stigma (A), upper style (B), middle style (C) and
)inside of ovary (D) Tuono cultivar (female parent
120 hours after pollination (right side).

763

...  بررسی سازگاری گردۀ برخی از رقمها و ژنوتیپهای:فالح و همکاران

 میوههای دورگ ناشی از ترکیب تالقیهای.5 شکل
انجامشده روی گردۀ گیرندۀ تونو

Figure 5. Fruits resulted from crosses of polinizers
with Tuono as a seed parent

 میوههای دورگ ناشی از ترکیب تالقیهای.7 شکل

.A9.7 انجامشده روی گردۀ گیرندۀ
Figure 4. Fruits resulted from crosses of polinizers
with A9.7 as a seed parent

 میوههای دورگ ناشی از ترکیب تالقیهای انجامشده روی گردۀ گیرندۀ شکوفه.6 شکل
Figure 6. Fruits resulted from crosses of polinizers with shokofeh as a seed parent

 تجزیۀ واریانس درصد تشکیل میوه در شمارشهای مختلف تالقیهای انجامشده روی گردۀ گیرندههای مختلف.7جدول
Table 4. Analysis of variance of fruit set in different crosses the different seed parents
Sources of variation

df

Treatments
Replication
Error
Coefficient of variation

3
3
9

Initial
fruit set
13.89**
1.35ns
65.88
10.10

♀ A9.7
Middle
fruit set
17.95**
1.89ns
47.64
9.27

Final
fruit set
8.17**
0.89ns
92.50
14.41

Initial
fruit set
10.17**
0.76ns
87.53
15.75

♀ Tuono
Middle
Final
fruit set fruit set
7.06**
7.8*
0.89ns
0.71ns
71.40
98.48
15.51
19.46

Initial
fruit set
1.43ns
1.81ns
72.57
9.90

♀ Shokofeh
Middle
Final
fruit set fruit set
0.34ns
0.20ns
2.1ns
2.03ns
188.9
213.6
17.44
19.76

.%5  و5  به ترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و معنیدار در سطح:**  * و،ns
ns, *, **: No Significant, Significant at the 5 %, and 1% levels.
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گردهافشانی

درصد تشکيل ميوه در زمان  09روز پس از
(شمارش سوم)

افزون بر محاسبۀ درصد تشکیل میوه در زمان  31روز
پس از گردهافشانی (شمارش سوم) که مالک تعیین
روابط سازگاری بین رقمها و نژادگانها قرار گرفت ،درصد
تشکیل میوه در زمان  56و  71روز پس از گردهافشانی
(شمارش اول و دوم) نیز محاسبه شد که نتایج نشان داد
در شمارش اول تالقیهای 36/74( ♀A9.7 × ♂A10.11
درصد) 45/45( ♀Tuono × ♂A9.7 ،درصد) و Tuono
♂× شکوفه♀ ( 33/51درصد) و در شمارش دوم
تالقیهای  43/31( ♀A9.7 × ♂A10.11درصد)Tuono ،

 65/41( ♀× ♂A9.7درصد) و × ♂ Tuonoشکوفه♀
( 43/65درصد) بیشترین درصد تشکیل میوه در
گروههای مختلف را داشتند (جدول .)5

در شمارش سوم که مهمترین شمارش در این
بررسی و ارزیابی بود نیز درصد تشکیل میوه در
تیمارهای مختلف مانند شمارشهای اول و دوم
محاسبه شد که نتایج تجزیۀ واریانس (جدول  )7و
مقایسۀ میانگین در جدول  5نشان داده شده است.
نتایج تجزیۀ واریانس گردۀ گیرندۀ  A9.7در شمارش
آخر نشان داد بین گردهزاها از نظر درصد تشکیل میوه
اختالف معنیدار در سطح احتمال 5درصد وجود دارد
(جدول .)7آزمون مقایسۀ میانگین نشان داد (جدول)5
تیمارهای گردهزا در این شمارش در دو سطح قرار
گرفتند که نژادگانهای  A230 ،A10.11و رقم تونو بدون
اختالف معنیدار نسبت به یکدیگر بیشترین درصد
تشکیل میوه را روی گردۀ گیرندۀ  A9.7داشتند
همچنین ،بهترین گردهزا برای گردۀ گیرندۀ A9.7

نژادگان  A10.11با  43/11درصد تشکیل میوه بود
(جدول  .)5نتایج تجزیۀ واریانس درصد تشکیل میوۀ
گردۀ گیرندۀ تونو در شمارش آخر تنها در سطح
احتمال  5درصد معنیدار بود و نتایج مقایسۀ میانگین
دو سطح را نشان داد که در آن نژادگان  A9.7و A1.16
بدون اختالف معنیدار نسبت به یکدیگر بیشترین
درصد تشکیل میوه را روی گردۀ گیرندۀ رقم تونو
داشتند همچنین ،میانگین درصد تشکیل میوۀ نژادگان
 A9.7با  61/51درصد بیشترین درصد تشکیل میوه را
داشت و بهعنوان بهترین گردهزا برای رقم تونو معرفی
شد (جدول  .)5نتایج تجزیۀ واریانس درصد تشکیل
میوۀ گردۀ گیرندۀ شکوفه در شمارش آخر نشان داد
هیچ اختالف معنیدار بین گردهزاها از نظر تشکیل
میوه در شمارش آخر وجود ندارد همچنین ،رقم سهند
با  44/15درصد تولید میوه بهترین گردهزا برای رقم
شکوفه بود (جدول .)5
محاسبۀ درصد ریزشهای اول ،دوم و سوم در ترکیب
تالقیهای بهکاررفته در این تحقیق نشان داد از نظر
ریزش میوه در شمارش اول اختالف معنیدار در سطح
احتمال 5درصد بین ترکیب تالقیها وجود داشت
(شکل .)4بر پایۀ آزمون مقایسۀ میانگین گردهافشانی تونو
با گردۀ سهند ( 57/14درصد ریزش میوه) و تونو با گردۀ
 51/54( A230درصد ریزش میوه) با اختالف معنیدار
نسبت به دیگر تالقیها بیشترین ریزش میوه در شمارش
اول را داشت .نتایج بهدستآمده از درصد ریزش میوه در
شمارشهای دوم و سوم (شکل  )4اختالف معنیداری در
تالقیهای مختلف نشان نداد هرچند که درصد ریزش
میوه در ترکیب تالقیهای مختلف ،متفاوت بود.

جدول .5درصد تشکیل میوه در شمارشهای مختلف و میزان نفوذ لولۀ گرده به تخمدان
Table 5. Percentage of fruit set in different counted and pollen tube penetrates in ovary
Pollen tube penetrates
)in ovary (%

Final fruit set
)(%

Middle fruit set
)(%

Initial fruit set
)(%

Number of
flowers

Crosses
♀
♂

14.08 ns
12.26 ns
11.18 ns
10.06 ns
8.38 a
10.97 a
3.74 b
3.1 b
10.76 ns
14.40 ns
12.17 ns
12.24 ns

47.6 b
79.2 a
73.5 a
66.6 a
56.6 a
60.5 a
39.5 b
42.4 ab
69.4 ns
74.9 ns
74.2 ns
77.2 ns

55.4 c
89.3 a
81.5 ab
71.2 b
62.5 a
65.7 a
43.8 b
45.8 b
74 ns
76.2 ns
83.6 ns
81.3 ns

67.8 c
96.4 a
86.5 ab
77.3 b
68.3 a
75.7 a
45.7 b
47.8 b
83.1 ns
81.6 ns
93.1 ns
86.3 ns

380
244
334
535
309
394
385
626
442
518
499
404

A9.7 ×A8.39
A10.11
A230
Tuono
Tuono ×A1.16
A9.7
Sahand
A230
Shokofe ×A230
A1.16
Tuono
Sahand

Group
I

II

III
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first drop
second drop

a

a

thrid drop

60
50
40

b

bc
cd

cd

cde
def

def

def
ef

f

20
10

)fruit drop (%

30

0

Crosses

شکل  .4درصد ریزش میوه در شمارشهای اول ،دوم و سوم در ترکیب تالقیهای مختلف
Figure 7. Fruit drop in counting first, second and third on different crosses

بحث
در درختان میوه میزان درصد جوانهزنی دانۀ گرده
متفاوت بوده و باید محیط کشت مناسب هرگونه یا
رقم بهصورت اختصاصی تهیه شود همچنین ،افزون بر
ترکیبهای محیط کشت ،سن اولیۀ گرده و دما در
جوانهزنی گردۀ بادام بهطور فراوانی تأثیرگذار است
(.)Imani &Tlaie, 1998; Rasouli & Imani, 2016
درصد جوانهزنی دانۀ گردۀ رقمها و نژادگانها نشان
داد دانههای گردۀ مورداستفاده سالم و دارای زیوایی
مناسب برای استفاده در این تحقیق بودند.
انجامشده درصد تشکیل میوه

در بیشتر تالقیهای
بیش از  51درصد بود .این نتیجه به دلیل کنترلشده
بودن شرایط تلقیح است ،چراکه در این حالت در
هنگام گردهافشانی همۀ گلهای بازشده و جوانههای
گل کوچک حذف شدند و تنها گلهایی که در مرحلۀ
بالنی بودند روی شاخههای درخت نگه داشته و تالقی
شدند .حذف شماری از کل گلهای درخت این شرایط
را فراهم کرد تا درصد قابلتوجهی از گلهای
باقیمانده در صورت سازگاری با گردهزاها میوه تشکیل

دهند .از سوی دیگر با توجه به انجام گردهافشانی در
بهترین زمان با دانههای گردۀ سالم و تکرار
گردهافشانی ،درصد تشکیل میوۀ باالیی به دست آمد.

این نتایج با نتایج بهدستآمده برای درصد تشکیل
میوه در تالقیهای ،مرسد♂ × کارپاریل♀( با 64/51
درصد تشکیل میوه) و تونو♂× کارپاریل♀( با 63/51
درصد تشکیل میوه) همخوانی داشت ( Dorostkar et

 .)al., 2005همچنین تحقیقات دیگر نشان داد درصد
تشکیل میوه بین تالقی رقمهای رامیلت♂ ×
کنترلشده 57

ماسبوورا♀ در شرایط گردهافشانی
درصد بود ) .(Ortega et al., 2004عمدهترین مسئلهای
که تولید میوه در بادام را با چالش روبهرو میکند
خودناسازگاری و دگرناسازگاری است .همچنین نبود
تخمک بارور میتواند باعث کاهش میزان محصول شود
( .)Ben-Nijama & Socias i Company, 1995در
بین همۀ تالقیهای ب هکاررفته در این تحقیق در
تالقیهای بین گردۀ گیرندۀ تونو با گردهزاهای سهند و
 A230کمترین درصد تشکیل میوه مشاهده شد .وجود
همردیف ژنی  S1در رقمهای سهند و تونو
( )Zeinalabedini et al., 2007و نژادگان A230
( )Fallah et al., 2014نشان داد کاهش درصد تشکیل
میوه در این تالقیها ناشی از وجود همردیفهای ژنی
 S1ناسازگاری مشترک در این رقمها و نژادگان بوده
که این همردیف ژنی مشترک باعث بیان پروتئینهای
 S-RNasesدر خامۀ رقم تونو و به دنبال آن باعث
متورم (کالوزه) شدن و توقف رشد لولۀ گرده در 5/3
باالیی خامه میشود که درنهایت درصد تشکیل میوه
در این تالقیها کاهش مییابد .همچنین ،ردیابی نفوذ
لولۀ گرده با میکروسکوپ فلورسنت (جدول  )5نیز
نشان داد این ترکیب تالقیها کمترین درصد نفوذ لولۀ
گرده به تخمدان را داشتند ،که این کاهش نفوذ لولۀ
گرده به تخمدان میتواند دلیلی بر کاهش تشکیل
میوه در این تالقیها باشد.
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یکی از مهمترین
ریزش میوه است .عاملهای چندی میتوانند باعث
ریزش گل و میوه در بادام شده و میزان محصول را
تحت تأثیر قرار دهند که از این عاملها میتوان به
میزان و کیفیت آب ،کیفیت خاک ،هرس ،کود ،شرایط
محیطی پیش و پس از گلدهی اشاره کرد .با توجه به
یکسان بودن این عاملها در این تحقیق عامل
تأثیرگذار در میوهدهی بادام سازگاری و لقاح است
( .)Ortega & Dicenta, 2004محققان نشان دادند
مهمترین دلیل ریزش میوههای کوچک در مرحلۀ اول،
دگر ناسازگاری بوده که باعث میشود میوهها در اثر
لقاح نامناسب و تشکیل نشدن جنین ریزش کنند
( .)Socias i Company et al., 1976نتایج این تحقیق
نشان داد عامل اصلی از دست رفتن قسمت اعظم میوه
در تالقیهای باال نیز همان ناسازگاری بین گرده و
مادگی والدهای پدری و مادری است .ریزش میوه در
مراحل دوم و سوم نیز میتواند در اثر تکامل نیافتن
جنین یا رقابت میوهها برای جذب عناصر غذایی باشد
(.)Ortega & Dicenta, 2004
تحقیقات نشان میدهد عاملهای محیطی مانند
باد ،باران و دماهای پایین میتوانند باعث کندی رشد
لولۀ گرده در خامه شده و زمان رسیدن لولۀ گرده به
تخمدان را طوالنی و حتی غیرممکن سازد .سرعت
حرکت لولۀ گرده در خامۀ رقمهای مختلف بادام
متفاوت بوده و دما تأثیر متفاوتی بر سرعت رشد لولۀ
گرده در رقمهای مختلف دارد .در صورت گردهافشانی
و رشد موفق لولۀ گرده ،باروری و لقاح الزمۀ تولیدمثل
جنسی است .ریزش گل و میوههای جوان در گونههای
مختلف به دلیل ناقص بودن تخمک یا سقطجنین و یا
غیرعادی بودن کیسۀ جنینی یا ناباروری آن است .در
بادام خودسازگاری و خودگردهافشانی باعث تشکیل
میوۀ کمتر نسبت به دگرگردهافشانی میشود که نبود
تخمک بارور یکی از دالیل این کاهش محصول است

( .)Ben-Nijama & Socias i Company, 1995با
توجه به اینکه پیش از لقاح برخی از تغییرهای مربوط
به بلوغ تخمک الزم است لذا این تغییرها در رقمها
خودسازگار با تأخیر رخ میدهد .محققان مشاهده
کردند طول کیسۀ جنینی رقمهای تونو
افشانیشده با دانۀ گردۀ مارکونا بزرگتر از حالت


گرده
خودباروری تونو است همچنین ،سرعت رشد لولۀ
گرده نیز در حالت دگرگردهافشانی نسبت به
خودگردهافشانی سریعتر بود (.)Oukabli et al., 2000

محققان برای بررسی سازگاری و ناسازگاری رقمهای
کنترلشده ،ردیابی لولۀ

بادام از روشهای گردهافشانی
گرده در مادگی با میکروسکوپ فلورسنت ،الکتروفورز
ریبونوکلئازهای خامه PCR ،اختصاصی همردیفهای  Sو
توالییابی استفاده میکنند (.)Ortega et al., 2002
هرکدام از روشهای یادشده کاستیها و برتریهایی
دارند .در این بین بررسی سازگاری رقمها با روش
کنترلشده میتواند بهترین گردهزا را برای

گردهافشانی

کاشت بادام معرفی کند (.)Rasouli et al., 2009
استفاده از گردهزاهای مناسب و سازگار میتواند
باعث ایجاد لقاح موفق و در افزایش عملکرد بادام مؤثر
باشد ( .)Dicenta et al., 2002بنابراین تعیین بهترین
گردهزاها برای رقمهای تجاری بادام در کشور راهبرد
بهنژادی بااهمیت بوده و میتواند تولید بادام در کشور
را افزایش دهد.
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نتایج این تحقیق نشان داد بهترین گردهزا برای رقم
تونو نژادگان  ،A9.7برای رقم شکوفه ،رقم سهند و برای
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بهعنوان بهترین ترکیب تالقی بین تالقیهای
ب هکاررفته در این تحقیق معرفیشده و میتوان
باغهای بادام بهمنظور حصول بیشتر محصول
درکشت 
از آنها بهره برد.
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