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      چکیده

 در ناپایداریافشانی با سایر ارقام به به گرده و نیاز (.Prunus armeniaca L)خود ناسازگاری در درختان زردآلو     

پایدار تولید محصول و افشانی گردهاطمینان از نتیجه شود. عملکرد درخت و عدم دستیابی به محصول تجاری منجر می

بندی نهایی در این تحقیق، درصد میوه باشد.می بین ارقام مختلف دانه گردهنیازمند مطالعه سازگاری  در ارقام جدید

طی دو سال متوالی مورد مطالعه قرار ای در شرایط مزرعهافشانی کنترل شده گردهپس از های امیدبخش زردآلو ژنوتیپ

ردیابی لوله گرده درون مادگی به کمک میکروسکوپ فلئورسنت ارزیابی گردید.  استفاده از گرفت. همچنین سازگاری آنها با

نشانه سازگاری و توقف رشد لوله افشانی ساعت پس از گرده 79وجود حداقل یک لوله گرده در حال رشد درون تخمدان 

ای هژنوتیپاساس نتایج این تحقیق، بر گیرنده منظور شد. زا و گردههای گردهگرده درون خامه نشانه ناسازگاری ژنوتیپ

از سازگاری دانه گرده برخوردار  گیرندههای گردهبا ژنوتیپ KOSH269 و GER ،Aybatan ،HB190 ،NM177زای گرده

و  NM177های دانه گرده ژنوتیپ استفاده از با Ordoubad90 رقمبندی نهایی در بیشترین درصد میوه با این حال، .بودند

Aybatan ،هایبندی نهایی در ژنوتیپبیشترین درصد میوه ASG  وAD503 های دانه گرده ژنوتیپ استفاده از باAybatan 

،  NM177های دانه گرده ژنوتیپ استفاده ازبا  AD740بندی نهایی در ژنوتیپ و نهایتا بیشترین درصد میوه GERو 

Aybatan  وGER  .ژنوتیپ  گیرنده،های گردهدر میان ژنوتیپبه دست آمدAD503 49) دارای پتانسیل باروری بیشتر% 

مشاهدات میکروسکوپی  همچنین،بودند.  بندی(میوه %23) دارای پتانسیل باروری کمتری Ordoubad90 رقمو  بندی(میوه

      افشانی کنترل شده در باغ را تایید نمود. بندی نهایی پس از گردهنتایج حاصل از ارزیابی میوه
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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 cross-

pollination 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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 مقدمه  

مادگی  -دانش کافی از روابط سااازگاری دانه گرده

هاای بسااایار مهم در فرآیند  بین ارقاام مختلف از جنباه  

کااه نااه تنهااا از دیاادگاااه  اسااات درختااان میوه بااردهی 

بمنظور زا کااری در گزینش مناساااخ درختان گرده میوه

، بلکه از نظر داردای باغ اهمیت ویژهپاایاداری تولیاد در    

نژادی نیز از های بهافزایش کاارآیی و سااارعات برناامه   

پور و همکاران )دژم باشااادردار میجاایگاه مهمی برخو 

معرفی ارقام جدید ابتدا وضعیت خود در امروزه . (2111

های مادری و پایه 2و دگر )نا(سااازگاری 1)نا(سااازگاری

شاااود تاا با انتخال والدین مناساااخ و   می تعیینپادری  

امکانپذیر  تجاریافشاااانی موفق، تولید محصاااول  گرده

خود نااساااازگااری یااک ابزار تکاااملی در    ویژگیگردد. 

بااشاااد که به منظور اجتنال از خود  گیااهاان گلادار می   

گسترش یافته است.  4باروریدگر  تشاویق و  3باروری

 با اساااتفاده ازباروری  خود مماانعت از پادیاده   در این 

 ورد یگمیصورت مادگی  -مکانیزم شناسایی دانۀ گرده

ای است که توسط نتیجۀ آن منع انتخابی رشد لولۀ گرده

در این شاااناخته شاااده اسااات.  5عنوان خودیمادگی به

حاالت هر دو اندام جنسااای نر و ماده کارآمد بوده ولی  

گیااه تواناایی بااروری و تشاااکیل بذر پس از خودگرده    

؛ هاالسااز و همکاران 2111)دنتانکورت  افشااانی را ندارد

2119)  . 

-کاه گمان می  (.Prunus armeniaca L)زردآلو 

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

)فاسااات و  تا اروپا پراکنش یافته اسااات میانهآسااایای 

زردآلوهااای . (2118؛ هو و همکاااران 1778همکاااران 

 اندشناخته شده یخود سازگاربا ویژگی اروپایی عموما 

زردآلوهای ایرانی که ولی  (1779)بورگوس و همکااران  

، همانند زردآلوهای دارند تعلققازی قف -گروه ایرانی باه 

آسااایایی درجۀ باالیی از خود ناساااازگاری را نشاااان  

ناسااازگاری  خود .(2112وا و همکاران ی)ژبنتیای دهندمی

                                                 
1 Self-(in)compatibility  
2 Cross-(in)compatibility  
3 Self-fertilization  
4 Cross-fertilization  

از  6های جنس پرونوسدر زردآلو هماانند ساااایر گونه 

ای هیک مکان ژنی با آللاسات که توسط   نوع گامتوفیتی

و همکاااران  فو)آلبورکوورک شاااودکنترل می مختلف

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

باشند، رشد لوله  داشااته های مشاابهی وجود مادگی آلل

. (1778)بورگوس و همکاااران  شاااودگرده متوقف می

-Sمحصاااول ژن خود نااساااازگاری در خامه پروتئین  

RNase  باااشااااد کااه فعااالیاات ریبونوکلئااازی داردمی 

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

شاااناااختااه  F-box محصاااول این ژن بعنوان پروتئین

ناتوانی رشاااد لوله . (2113)انتانی و همکاران  شاااودمی

در ارتبااا   ژنگرده درون خااامااه بااا برهمکنش این دو 

 است. 

 خودهر دو پاادیااده   7مکااان ژنی ناااسااااازگاااری

ا در درختان میوه ناساااازگاری ر نااساااازگاری و دگر 

؛ ساااانزول 1777)ایشااایمیزو و همکاران  کناد کنترل می

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

 کندناساازگاری اسات، دگر ناسازگاری را نیز کنترل می  

خود  هااایآلاال. ارقااامی کااه دارای (2111)دنتااانکورت 

ناساااازگاری مشاااابه هساااتند، تشاااکیل یک گروه دگر  

افشااانی و باروری توانایی گرده کهدهند میناسااازگاری 

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

افشاااانی با دانه گرده برای تولیاد میوه تجااری به گرده  

دگر مناساخ و سازگار نیاز دارند. گزارشات متعددی از  

 وجود دارد داردرختان میوه هسته دررقام اناسازگاری 

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

ممکن اسااات علات افزایش این پدیده اساااتفاده از ارقام   

هااای محاادود بعنوان والااد پاادری و مااادری در برنااامااه

 کنداصااالحی باشااد که پایه ژنتیکی ارقام را محدود می 

هااای دگر گروهوجود . (1777)ایشااایمیزو و همکاااران 

حققین مختلف گزارش توساااط مناساااازگار در زردآلو 

؛ حاجیلو و همکاران 1771)اگه و همکاران  شاااده اسااات

5 Self 
6 Prunus 
7 S-locus 
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دگر  (1771) . برای اولین بااار اگااه و همکااارانل(2119

مونیکی  ' ناسااازگاری بین دو رقم زردآلوی اسااپانیایی 

اگه  پس از آنگزارش کردند. را  2'بوردمونیکی'و  1'فینو

ارقااام باه این نتیجااه رسااایاادناد کااه    (1779) و برگوس

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

     یکدیگر دگر ناسازگاری دارند.

 ردگتعیین ویژگی نژادی کالساایک های بهدر برنامه

بندی پس از ساااازگاری با اساااتفاده از ارزیابی میوه(نا)

ای صاااورت شاااده در شااارایط مزرعه های کنترلتالقی

در این روش برآورد عملکرد درخت و مقایسااه  .دریگمی

پذیر دهنده در شااارایط واقعی باغ امکانبین ارقاام گرده 

هاای آزمایشاااگاهی برتری  بوده و از این نظر باه روش 

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

های فیزیولوژیکی درخت و شاارایط میوه به دلیل ویژگی

باشد، لذا ی مختلف در نوسان میهامحیطی در طی سال

افشاانی برای حداقل دو ساال متوالی توصیه   تکرار گرده

 . ل(2113)میالتوویک و همکاران  شودمی

ردیابی میکروسااکوپی رشااد لوله گرده درون خامه 

با اساااتفاده از میکروساااکوپ مجهز به نور فلئورسااانت 

 بین ارقام )ناا(ساااازگاری  دگرروش دیگری برای تعیین 

های در باشااد. در این روش زمانی که در اک ر مادگیمی

حال بررسااای حداقل یک لوله گرده به تخمدان برساااد،  

شاااود و زمانی که بندی میبعنوان تالقی ساااازگار طبقه

رشد لوله گرده درون خامه متوقف شده و تشکیل کالوز 

 تلقیناسااازگار  تالقی به عنوانانتهایی مشاااهده شااود، 

از آنجایی   .(2119 ،2113 دیساانتا)اورتگا و  شاادخواهد 

کمتر تحاات تاااعیر عواماال محیطی قرار  این روشکااه 

 دگربندی پس از در مقاایساااه باا مطالعه میوه   گیرد،می

تری را ای، ارزیابی دقیقافشااانی در شاارایط مزرعهگرده

و همچنین در  (2119)جکوا مارت  ساااازدپذیر میامکان

که  6پی سی آر های مولکولی مبتنی برمقایساه با روش 

 به اند، بساایار مقرونهای اخیر گسااترش یافتهدر سااال

ویژگی  . ل(2113)میالتوویک و همکاران  صاارفه اساات 

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

؛ رسااولی و همکاران 2113)سااونولد و همکاران  گیالس

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

)نیکولیک و میالتوویک  آلو، (2115اس آی کمپانی سوسی

؛ موالیی 2119)میالتوویاک و نیکولیک   و زردآلو (2111

  مورد مطالعه قرار گرفته است. (2114و همکاران 

دگر )نا(سازگاری  تعیینهدف از انجام این پژوهش 

های ژنوتیپ برخی از در زاگرده والاد و انتخاال بهترین  

 بندی نهاییارزیابی میوهامیدبخش زردآلو با استفاده از 

و همچنین  باغیکنترل شده در شرایط  هایپس از تالقی

ردیاابی میکروساااکوپی لولاه گرده درون مادگی پس از   

   کنترل شده در شرایط آزمایشگاهی بود.  های تالقی
 

 هامواد و روش

-گرده زردآلو به عنوان والد چهار ژنوتیپ :مواد گیاهی

از میان  زاگردهو پنج ژنوتیپ به عنوان والد  گیرنده

 نژادی زردآلوهای امید بخش حاصل از برنامه بهژنوتیپ

 .مورد مطالعه قرار گرفتند (2111پور و همکاران )دژم

گیرنده بعنوان شاهد در افشانی آزاد والدهای گردهگرده

 تهداشقرار  روی پایه بذری هاژنوتیپاین نظر گرفته شد. 

در ایستگاه تحقیقات باغبانی وابسته به مرکز تحقیقات  و

-هشد کشتکشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی 

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

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

این  رده شده است.آو ها در جدول یکارقام و ژنوتیپ

  انجام شد. 1375و  1374مطالعه در دو سال متوالی 

 

 

 

                                                 
1 Moniqui fino  
2 Moniqui Borde 
3 Hargrand  

4 Goldrich  
5 Lambertin-1  
6 Polymerase Chain Reaction (PCR) 
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 زردآلو زای مورد مطالعهگردهو گیرنده گردههای ژنوتیپ مهم اسامی، شجره، منشاء و ویژگی -1جدول 

 ویژگی منشاء شجره ژنوتیپ   ردیف

1 

های گرده ژنوتیپ

 گیرنده

Ordoubad 90 خشکباری ایران رقم ایرانی 

2 ASG خشکباری ایران ژنوتیپ بومی آذربایجان 

3 AD 503  71نصیری  ×آیباتان  خشکباری ایران 

4 AD 740 کانینو × 71ای مراغه  تازه خوری ایران 

1 

زاهای گردهژنوتیپ  

GER تازه خوری ایران رقم ایرانی 

2 Aybatan تازه خوری ایران رقم ایرانی 

3 190 HB خشکباری ایران ژنوتیپ بومی آذربایجان 

4 177 NM تازه خوری ایران ژنوتیپ بومی آذربایجان 

5 KOSH 269 تازه خوری ایران ژنوتیپ بومی آذربایجان 

افشانی آزادگرده شاهد 9  - - - 

 
 

به منظور تعیین  :زنی دانه گردهتعیین درصددد جوانده 

های دارای جوانه گل شاخه زنی دانه گرده،درصاد جوانه 

)غنچه بساااته(  1فلکینگر Dدر مرحلۀ  زاگردهاز درختاان  

های پالساااتیکی ساااربساااته به انتخال و درون کیساااه

لیتری حاوی  21های آزمایشاگاه منتقل شاده و در سطل  

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

ها پس از اده از پنس جدا شده و گردهشادن گل با اساتف  

)اگه و بورگوس  آوری در یخچاال نگهداری شااادند جمع

ها درون سپس گرده .(2114؛ بورگوس و همکاران 1779

 15 % آگار، 1 % پتری دیش روی محیط کشااات حاوی

گرم در لیتر اسید بوریک کشت شده میلی 111ساکارز و 

 نظر دما ازو در اتاقک کشاات و در شاارایط کنترل شااده 

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

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

سااااعت درصاااد تندش دانه گرده با اساااتفاده از   24از 

در چهار میدان دید مختلف بررسی میکروساکوپ نوری  

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

)تحریک تندش و رشاااد  2ایبرای جلوگیری از اعر توده

لوله گرده زمانی که تعداد دانه گرده در واحد سطح زیاد 

های گرده جوانه زده از میان بااشاااد( شاااماارش داناه    

های گرده صاااورت گرفات کاه داناه    یهاای دیاد  میادان 

                                                 
1  Flekinger 

)حاجیلو و همکاران  یکنواخت توزیع شده بودند بصورت

   الف( 2119

برای انجام دگر  :افشددانی کنلرل شددده در با دگر گرده

افشااااانی کنترل شااااده در باااغ، از هر درخاات   گرده

های مختلف که دارای گیرنده سااه شاااخه در جهت گرده

موقعیت نساابی، تعداد گل و سااطح برر تقریبا مشااابهی 

این بودناد از قسااامت میانی تاخ درخت انتخال شااادند.   

با اسااتفاده از ها در مرحله غنچه بسااته انتخال و شاااخه

 ها اخته شوندها حذف شدند تا گلها و پرچمپنس گلبرر

همچنین  .(2111؛ قره شااایخ بیااات 2119ا مااارت و)جکو

هایی که قبل از مرحله غنچه بسته های باز شاده و گل گل

ها با اسااتفاده از بودند، حذف شاادند. سااپس این شاااخه

تا از  ندای از جنس ململ ایزوله شااادهای پارچهکیساااه

گرده افشااانی ناخواسااته جلوگیری شااود. در زمان باز  

ها و زمانی که کالله گل آمادگی پذیرش دانه شااادن گال 

افشانی مصنوعی با استفاده از گرده دگرگرده را داشت، 

گرده مورد نظر توسااط قلم مو انجام شااد. برای اجتنال  

از آلودگی برای هر تیماار یاک قلم موی جداگانه انتخال   

. این شدندمیضدعفونی  91 % ها با الکلشاد و نیز دست 

های ململ پوشاانیده شده تا از  ها مجددا با کیساه شااخه 

ها توسااط دانه گرده بیگانه جلوگیری شااود.  آلودگی گل

2  Mass effect  
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ساعت تکرار شد تا از  48افشاانی مصنوعی پس از  گرده

. (2119ا مارت و)جکو ها اطمینان حاصاال شودگل تالقی

ها برداشته شدند. پس از با ساپری شادن دو هفته کیسه  

بندی افشااانی میزان میوهگذشاات دو هفته از انجام گرده

بنادی نهایی با  اولیاه و پس از هشااات هفتاه میزان میوه  

های تشاکیل شده و محاسبه نسبت  شامارش تعداد میوه 

)اگه و  های تلقیح شاااده به دسااات آمد آنها به تعداد گل

همچنین بااه  .(2111؛ قره شااایخ بیااات 1779بورگوس 

گرده منظور تعیین پتااانسااایال باااروری ارقاام مااادری،   

ها در شرایط طبیعی در باغ انجام شد و افشاانی آزاد گل 

بناادی اولیااه و نهااایی بااا شااامااارش تعااداد  میزان میوه

های تشااکیل شااده و محاساابه نساابت آنها به تعداد میوه

)فوتیریک آکساایک و  های تلقیح شااده به دساات آمد گل

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

 این مطالعه در دو سال تکرار گردید.  

گرده افشانی کنلرل شده در آزمایشگاه و ردیابی  دگر

جهت اطمینان از نتایج مطالعات  :لوله گرده درون مادگی

باااغی، مطااالعااات آزمااایشاااگاااهی و میکروساااکوپی   

م های مورد مطالعه انجا)نا(ساااازگاری برای ژنوتیپدگر

های دارای تعداد کافی جوانه شاااخهمنظور،  بدین. گردید

مرحله در  گیرناده گردهگال( از درختاان    14گال )حادود   

درجه  22برداشت شده و به آزمایشگاه با دمای  1یبالون

های ها درون سطلگراد منتقل شدند. انتهای شاخهسانتی

ساااکارز قرار گرفتند. پس  5 % لیتری محتوی محلول 21

ها با اسااتفاده ها و پذیرا بودن کالله، گلاز باز شاادن گل

تلقیح شدند. با گذشت  به کمک قلم مو والد پدریاز گرده 

ها جدا شاااده و افشاااانی، مادگی گلسااااعت از گرده 79

درصاااد  71)حاوی  FAA 2درون محلول ت بیات کنناده   

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

ساعت ت بیت  24درصاد اساید استیک گالسیال( به مدت   

های میکروسکوپی شاده و ساپس تا زمان انجام بررسی  

گراد در درجه ساااانتی 4درصاااد و دمای  91در اتانول 

؛ 2114)رومرو و همکاااران  یخچااال نگهااداری شاااادنااد

                                                 
1  Balloon stage  

سااه مرتبه و هر بار  هانمونه. (2114هارتمن و همکاران 

به مدت یک ساااعت با آل مقطر شااسااتشااو داده شاادند. 

 NaOHسااااعت در محلول  12ها به مدت ساااپس نمونه

آنها نرم شود. پس  بافتچهار موالر قرار داده شادند تا  

 ها جهتاز شاااساااتشاااوی مجادد در آل مقطر، نموناه   

 %1سااااعت در محلول آنیلین بلو  48آمیزی به مدت رنگ

نرمال در دمای  1/1یدروژن پتاسااایم و فسااافات دی ه

آزمایشاگاه و در تاریکی قرار گرفتند. پس از شستشوی  

مجادد باا اساااتفااده از آل مقطر، هر مادگی بصاااورت     

جداگانه روی الم قرار داده شااده و جهت شاافافیت بهتر  

تصویر، یک قطره گلیسرین روی آن ریخته شد و توسط 

فااده از  المال باه آرامی لااه گردیاد. در نهاایاات باا اسااات     

 -Olympus)میکروساااکوپ مجهز باه نور فلورسااانات    

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

 رسااایاادن آن بااه تخماادان مورد مطااالعااه قرار گرفاات 

 هفت تالقیهر  برای. الف( 2113و همکاران )میالتوویک 

تعداد  وقرار گرفت  میکروساااکوپی مادگی مورد مطالعه

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

چهاارم بااالیی خامه، یک دوم میانی خامه، ساااه چهارم   

 بخش پاایینی خاامه و درون تخمدان شااامارش شااادند   

و همکاااران ؛ میالتوویااک 2111)نیکولیااک و میالتوویااک 

  .ل( 2113

زنی دانه به منظور تعیین درصاااد جوانه ها:تجزیه داده 

سااه تکرار و  درتیمار  7کامال تصااادفی با از طرح  گرده

دید میکروساااکوپی در هر تکرار که بطور چهاار میادان   

رای ب استفاده گردید.، شدندتصادفی از هر نمونه انتخال 

انی افشدگر گردهبندی پس از تجزیه و تحلیل درصد میوه

 هایبلو  فاکتوریل در قالخ طرح از ،کنترل شااده در باغ

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

تکرار شاامل یک درخت بوده و در هر درخت سه شاخه  

های مختلف از قسااامت میانی تاخ درخت و در در جهات 

برای گال انتخال شااادند.   311کال دارای تعاداد تقریباا    

هااا از هااا و مقااایسااااه میااانگین تجزیااه و تحلیاال داده

2  Formaldehyde Acetic Acid (FAA)  
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 اساااتفاده MSTATCو  SPSS ver. 20افزارهای نرم

افشانی کنترل شده در آزمایشگاه و شاد. برای دگر گرده 

ردیابی میکروسکوپی لوله گرده درون مادگی، تعداد دانه 

تعداد لوله گرده در یک چهارم باالیی  و گرده روی کالله

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

های نیز درون تخمدان شااامارش شااادند. در بررسااای 

 هبکرده  نفوذمیکروسااکوپی وجود حداقل یک لوله گرده 

ساازگار و توقف رشد لوله گرده در  تالقی درون مادگی 

ناسااازگار  تالقیای شاادن آن  طول خامه و چند شاااخه

      .    منظور گردید

 

 نلایج 

 دومطالعه زمان گلدهی در  :همپوشددانی دوره گلددهی 

با  زاگرده هایگلدهی ژنوتیپ سااال متوالی نشااان داد که

. دنهمزمان بودبه مدت پنج روز  گیرندهگردههای ژنوتیپ

 هاینسبت به سایر ژنوتیپ KOSHو  AYBهای ژنوتیپ

تر اناادکی زودگاال مورد مطااالعااهگیرنااده گردهو زا گرده

سااال مورد بررساای از همپوشااانی   دوبوده ولی در هر 

برخوردار بودند. باا ارقاام ماادری    زماان گلادهی کاافی    

به دلیل در دو سال مورد بررسی شاروع و پایان گلدهی  

تغییر در شااارایط آل و هوایی متفاوت بوده ولی الگوی 

 (.  1ها عابت بود )شکل گلدهی این ژنوتیپ

زنی دانه درصاااد جوانه زنی دانه گرده:درصددد جوانه

های مورد مطالعه ژنوتیپای در کشت درون شیشهگرده 

ها با مقایساااه میانگین بود.متفاوت  57-82زردآلو از % 

  AD503اسااتفاده از آزمون دانکن نشااان داد که ژنوتیپ

زنی کمترین درصااد جوانه NM177 بیشااترین و ژنوتیپ

هرچند  (. 2شکل دانه گرده را به خود اختصاا  دادند ) 

هااای مختلف از نظر درصاااد  کااه بین ارقااام و ژنوتیااپ

گردید  دار مشااااهدهزنی دانه گرده اختالف معنیجواناه 

زنی دانه گرده قابل قبولی ولی همه آنها از درصااد جوانه

 برخوردار بودند.     

 

های ژنوتیپ افشددانی کنلرل شددده در بدا :  دگر گرده

های مورد مطاالعاه پس از تالقی با ژنوتیپ  گیرناده  گرده

زا از نظر درصاااد تشاااکیل میوه اولیه و نهایی در  گرده

داری نشاااان معنیبا یکدیگر اختالف  %1ساااطح احتمال 

های هاای اعر متقاابل ژنوتیپ  دادناد. مقاایساااه میاانگین   

زا و گرده گیرنده برای درصاد تشکیل میوه اولیه و  گرده

 1374آورده شاااده اسااات. در ساااال  2نهایی در جدول 

بیشااترین و  NMبا گرده ژنوتیپ  Ordoubad90ژنوتیپ 

کمترین درصاااد  HBباا گرده ژنوتیپ   AD740ژنوتیاپ  

اولیه را داشاااتند. در همین ساااال ژنوتیپ  تشاااکیل میوه

AD503  بااا گرده ژنوتیااپGER  بیشاااترین و ژنوتیااپ

Ordoubad90  بااا گرده ژنوتیااپHB  کمترین درصااااد

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

افشااااانی آزاد بااه دنبااال گرده AD740، ژنوتیااپ 1375

 HBبا گرده ژنوتیپ  Ordoubad90بیشاااترین و ژنوتیپ 

کمترین درصاد تشکیل میوه اولیه را دارا بودند. از طرف  

بیشترین و  GERبا گرده ژنوتیپ  AD740دیگر ژنوتیپ 

کمترین  HBبااا گرده ژنوتیااپ  Ordoubad90ژنوتیااپ 

 (.      2درصد تشکیل میوه نهایی را دارا بودند )جدول 
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 گیرنده زردآلو در دو سال ملوالیزا و گردههای گردههمپوشانی زمان گلدهی ژنوتیپ -1شکل 
 
 

 
 ایهای مورد مطالعه زردآلو در شرایط درون شیشهزنی دانه گرده ژنوتیپدرصد جوانه -2شکل 

     باشد.میتوسط آزمون دانکن  %1دار در سطح احلمال مشابه در هر سلون نشان دهنده اخلالف معنیحروف غیر  
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 هایدر ژنوتیپ درصد تشکیل میوه اولیه و نهاییبر منابع مخللف دانه گرده های اثر مقایسه میانگین -2جدول 

   زردآلو   مورد مطالعه 

گیرندهگرده زاگرده  1374سال   1375سال    
 وضعیت

ازگاریس  

بندی اولیه %میوه   بندی نهایی %میوه  بندی اولیه %میوه  بندی نهایی %میوه    

Ordoubad90 

GER 13/5±99/97   ab* 14/4±33/37   a-f 11/3±11/39   a-d 51/4±99/19   e-h سازگار 
Aybatan 11/1±11/92   b-g 51/2±99/41   a-d 18/2±99/39   a-d 14/4±33/19   e-i سازگار 
177 NM 11/4±11/93   a 14/4±99/45   ab 35/4±11/41   ab 35/4±11/22   a-e سازگار 
KOSH 269 21/3±99/93   a-f 51/3±33/27   h-k 91/3±11/31   d-g 51/3±33/13   h-j سازگار 
190 HB 51/4±99/58   c-h 51/5±33/23   k 15/3±33/22   h 93/1±11/8    k نسبتا سازگار 
Open Pollination 92/4±99/51   h-j 14/4±33/25   i-k 14/4±33/25   f-h 14/4±33/11   jk سازگار 

ASG 

GER 51/4±99/94   a-e 11/9±11/43   a-c 98/3±99/37   a-c 18/2±33/23   a-c سازگار 
Aybatan 15/3±99/93   a-f 98/3±33/45   ab 18/2±33/42   ab 51/2±99/22   a-d سازگار 
177 NM 31/2±33/99   a-e 91/3±11/41   a-e 49/3±11/38   a-d 11/4±11/21   c-g سازگار 
KOSH 269 51/2±99/98   a-c 88/2±99/33   d-i 51/3±99/31   d-f 59/1±99/14   h-j سازگار 
190 HB 21/3±33/99   a-d 51/5±33/28   h-k 11/4±11/29   e-h 18/2±33/12   i-k سازگار 
Open Pollination 15/1±99/59   d-h 51/2±33/27   h-k 49/3±11/35   b-d 93/1±11/15   g-j سازگار 

AD503 

GER 11/2±11/95    a-e 51/3±33/49    a 51/5±99/41    ab 91/3±11/25    ab سازگار 
Aybatan 19/5±99/99   a-e 21/3±33/37   a-f 18/2±33/37   a-c 13/5±33/21   b-f سازگار 
177 NM 15/3±33/52    g-j 19/4±33/33    e-i 11/3±11/39   a-d 51/3±33/19    f-j سازگار 
KOSH 269 15/1±99/59   e-i 31/2±99/31   g-k 14/4±33/33   c-e 51/2±99/14   h-j سازگار 
190 HB 11/9±99/99   a-e 51/3±99/25   i-k 98/3±33/24   gh 88/2±33/11   jk نسبتا سازگار 
Open Pollination 11/1±11/92   b-g 88/2±33/31   f-k 98/5±99/35   b-d 14/4±99/19   f-i سازگار 

AD740 

GER 12/4±11/58   d-h 11/9±33/43   ab 52/1±99/41   ab 94/2±11/29   a سازگار 
Aybatan 15/3±33/54   f-j 94/2±11/35   c-h 21/3±33/39   a-d 52/1±33/23   a-c سازگار 
177 NM 12/9±99/92   b-f 51/4±33/38   b-g 52/1±33/35   b-d 91/3±11/18   d-h سازگار 
KOSH 269 51/4±33/49   ij 15/3±33/27   h-k 52/1±33/33   c-e 21/3±33/19    f-j سازگار 
190 HB 92/4±99/49   h-j 15/3±99/24   jk 21/3±99/29   e-h 18/2±33/13   h-j سازگار 
Open Pollination 39/4±11/52   gh 49/3±11/33   e-j 27/7±99/43    a 12/3±11/19    f-i سازگار 

LDS 1%   - 91/8  27/9  27/9  37/4  - 
  باشد.توسط آزمون دانکن می %1دار در سطح احتمال حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی* 

 

 

 

روند : لوله گرده درون مادگی میکروسددکوپی ردیابی

در سااطح  زاگردههای ژنوتیپ رشااد لوله گرده تغییرات

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

چهاارم پاایینی خااماه، قااعاده خااماه و درون تخمدان         

نشااان داده شااده   3جدول در  گیرندهگرده هایژنوتیپ

عدد، دانه  59تا  39 ازاساات. تعداد دانه گرده روی کالله 

لوله گرده رشااد کرده  ،عدد 51تا  32 ازگرده جوانه زده 

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

عدد، در سه چهارم پایینی خامه  34تا  19 ازمیانی خامه 

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

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

د لوله گرده در حال رشد با گذشت تعدا هااین تالقیهمه 

 لیزمان از سااطح کالله به سااوی تخمدان کاهش یافت و

  گردید.   مشاهدهرشد لوله گرده تا درون تخمدان 
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 زردآلو گیرندهگردههای درون مادگی ژنوتیپزا های گردهژنوتیپ ردیابی لوله گرده -3جدول 

گیرندهگرده زاگرده   

تعداد 
 مادگی

دانه 
گرده 
روی 
 کالله

دانه 
گرده 
جوانه 
 زده

 

لوله 
گرده در 

4/1 
باالیی 
 خامه

لوله 
گرده 
 2/1در 

میانی 
 خامه

لوله 
گرده 
 4/3در 

پایینی 
 خامه

لوله 
 گرده
در 
انتهای 
 خامه

لوله 
گرده 
درون 
 تخمدان

 وضعیت
 سازگاری

Ordoubad 
90 

GER 9 47 45 42 29 19 7 9 سازگار 
Aybatan 9 52 47 49 31 18 12 11 سازگار 
177 NM 9 43 41 39 25 12 11 9 سازگار 
KOSH 269 9 52 49 45 32 17 11 5 سازگار 
190 HB 9 49 44 41 28 18 11 9 سازگار 
Open 
Pollination 

 سازگار 9 13 19 21 31 34 38 9

ASG 

GER 9 59 51 49 27 17 15 7 سازگار 
Aybatan 9 45 41 39 25 11 8 5 سازگار 
177 NM 9 37 39 33 24 15 11 9 سازگار 
KOSH 269 9 48 42 37 29 21 12 9 سازگار 
190 HB 9 43 38 39 25 14 8 4 سازگار 
Open 
Pollination 

 سازگار 9 7 12 19 31 32 39 9

AD503 

GER 9 54 48 49 34 21 19 11 سازگار 
Aybatan 9 51 49 43 33 23 19 7 سازگار 
177 NM 9 48 42 38 25 19 11 5 سازگار 
KOSH 269 9 45 41 39 24 19 12 5 سازگار 
190 HB 9 51 49 44 31 19 11 4 سازگار 
Open 
Pollination 

 سازگار 8 12 19 22 31 32 39 9

AD740 

GER 9 47 45 43 32 19 7 5 سازگار 
Aybatan 9 37 34 31 22 15 12 9 سازگار 
177 NM 9 51 43 41 29 19 13 8 سازگار 
KOSH 269 9 49 41 39 27 18 11 5 سازگار 
190 HB 9 51 49 44 31 22 13 9 سازگار 
Open 
Pollination 

 سازگار 9 12 18 23 31 33 39 9

 

زنی دانه گرده و رشد لوله جوانه مربو  بهتصاویر 

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

گرده  دگرخامه، پایین خامه و درون تخمدان پس از 

 آورده شده است.   3 افشانی در شکل

 

 بحث      

دهنده نشان 57-83زنی دانه گرده به میزان % جوانه

و عدم وجود نر  زاهای گردهژنوتیپمناسخ  نر باروری

زنی دانه گرده در بود. مقادیر کمتر جوانه آنهاعقیمی در 

احتماال به دلیل تفاوت در پتانسیل ها برخی از ژنوتیپ

ها با استفاده از بررسی ژنتیکی ارقام بوده است.

میکروسکوپ مجهز به نور فلئورسنت نیز نشان داد که 

درون  تندش دانه گرده در سطح کالله و رشد لوله گرده

زای مورد مطالعه به صورت خامه برای تمامی ارقام گرده

 هایمطلوبی صورت گرفته است. اک ر ارقام زردآلو دانه

کنند که در خیلی زیاد با زیوایی خول تولید می گرده

-را پدید می های گردهمحدوده وسیعی از دمای هوا لوله

 . (1772)اگه و بورگوس  آورند
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 های گرده در حال رشد در یك چهارم باالیی خامههای گرده جوانه زده در سطح کالله و لولهدانهتصویر میکروسکوپی  -3 شکل

(A) یك دوم میانی خامه ،(B) سه چهارم پایینی خامه ،(C) و درون تخمدان ،(D)های گرده با . دانهPGهای گرده با ، لولهPT خامه ،

 اند.  نمایش داده شده OV، و تخمدان گل با Sگل با 

 
 

از  میوه در مراحاال اولیااه نمو هاااچااهریزش میوه

 که آیدترین مشااکالت پرورش زردآلو به شاامار می مهم

 درنیز ها گل ، دگر ناسازگاریخود ناسازگاری عالوه بر

در  (.2114و همکاران )بورگوس  اساااتموعر  آن بروز

و مراحل  در رابطه با روشنظرات مختلفی میان محققین 

وجود دارد. با این  برای این ویژگی میوهارزیاابی  نموی 

 تالقی کنترل شااادهاز  پسبندی نهایی ، مطالعه میوهحال

 دگربااه عاناوان ماهمترین شاااااخز برای ارزیااابی     

تحقیقات دو دهه اخیر گزارش  اک رناسازگاری ارقام در 

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

: شوندمیساازگاری دانه گرده به دو گروه عمده تقسیم  

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

دگر  یاااخود درصااااد تشاااکیاال میوه نهااایی پس از  

؛ زو 2118و همکاران )ژانگ  باشدافشانی در باغ میگرده

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

های با ژنوتیپ زای مورد مطالعهگردههای هماه ژنوتیاپ  

برخوردار  مناساابی دانه گرده از سااازگاری گیرندهگرده

بودند و مشااهدات میکروساکوپی نیز دگر سازگاری در   

داری در لیکن تفاااوت آماااری معنی آنهاا را تااائیااد نمود. 

گیرنده با توجه به نوع های گردهل میوه ژنوتیاپ تشاااکیا 

از میااان  زا مشاااااهااده شااااد. بطوریکااهژنوتیااپ گرده

 AYBهای ژنوتیپزای مورد مطالعه، های گردهژنوتیاپ 

و  AYBهااای ، ژنوتیااپ Ordoubad90برای  NMو 

GER  برایASGهااای ، ژنوتیااپAYB  وGER  برای

AD503 هااای ژنوتیااپ و نهااایتاااNM  وGER  برای

AD740 از زا گردههای ژنوتیپترین به عنوان مناساااخ

 زمان همپوشاااانیهمچنین نظر ساااازگاری دانه گرده و 

های دانه گرده ژنوتیپ مجموع،. در تعیین شاادند دهیگل

GER  وNM  سازگاری بیشتر و ژنوتیپHB  سازگاری

در  مادری نشاااان دادند ولی والد هایکمتری با ژنوتیپ

میان ارقام مورد مطالعه دگر ناساازگاری کامل مشاهده  

دارای پتانساایل  AD503نگردید. از سااوی دیگر ژنوتیپ 
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دارای پتانسیل  Ordoubad90باروری بیشتر و ژنوتیپ 

  باروری کمتری بودند.  

 بندی نهایی،در این تحقیق، با تاکید بر درصد میوه

ده شده است. بندی اولیه نیز آوردرصد میوه برای مقادیر

-گرده دگرهای اولیه در گل بندیاگرچه درصد میوه

ها قابل مالحظه بود، ولی افشانی شده در همه این ژنوتیپ

ها و در نتیجه تشکیل نشدن گل کامل به دلیل عدم تلقیح

نهایی  بندیها مشهود بوده و میوهچهجنین، ریزش میوه

ها چهکاهش چشمگیری نشان داد. ریزش اولیه میوه

های چهترین ریزش بوده و طی آن میوهمعموال سنگین

-ها ریزش میریز و نمو نیافته حاصل از تلقیح ناقز گل

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

بندی اولیه و نهایی پس درصد میوه مقادیرعالوه بر این، 

به منظور نشان دادن پتانسیل آزاد افشانی از گرده

های مورد مطالعه در شرایط طبیعی نوتیپباروری ژ

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

 کاهش اافشانی آزاد طی دو سال متوالی متفاوت بود که ب

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

   . ه استبود مرتبط افشانفعالیت حشرات گرده

لئورسااانت برای از میکروساااکوپ مجهز باه نور ف 

تعیین ساااازگاااری دانااه گرده توساااط محققین مختلف  

؛ 2111و همکاران )میالتوویک  اساااتفاده شاااده اسااات 

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

هاای ساااازگار حداقل یک لوله گرده در  روش، در تالقی

که در شاااود، درحالیحال رشاااد درون تخمدان دیده می

ناساااازگار رشاااد لوله گرده در ساااه چهارم های تالقی

ای شدن نو  لوله چند شاخه ،تحتانی خامه متوقف شده

 قابل مشااااهده اسااات  های کالوزو تشاااکیل پال  گرده

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

همه  با اساتفاده از  های کنترل شاده این اسااس در تالقی 

، رشاااد لوله گرده تا لعهزای مورد مطاهای گردهژنوتیپ

بین دانه گرده  درون تخمدان ردیابی گردید و سااازگاری

                                                 
1 Polysaccharide 
2 1,3 beta Glucan 

به اعبات رساااید. این  گیرندهگردهو زا های گردهژنوتیاپ 

س پ نهایی بندیهای حاصل از مطالعه میوهنتایج با یافته

 افشااانی در شاارایط باغی مطابقت داشاات.  از دگر گرده

های سطح کالله و لولههای گرده جوانه زده در تعداد دانه

های گرده در حاال رشاااد درون خااماه در بین ژنوتیپ   

و های زردآلبندی ژنوتیپمختلف متفاوت بوده و بر میوه

دهند که هر چه های مختلف نشااان میموعر بود. گزارش

های گرده در حال رشاااد درون خامه بیشاااتر تعداد لوله

 باشااد، شااانس موفقیت در باروری در درختان میوه را 

 .  (1777)اگه و بورگوس  افزایش خواهد داد

گرده درون خامه قبال  لوله میزیآ رناگ هاای  روش

)اگه و بورگوس  اندتوسط محققین مختلف توصیف شده

ساالولی لوله  . دیواره(1779؛ بورگوس و همکاران 1779

 1گرده دارای دو الیه اصالی با ساختمان پلی ساکاریدی 

مقادیر زیادی کالوز یا  دارای آن الیه داخلی که باشاادمی

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

 3زمااانی کااه الیااه کااالوز بااا اساااتفاااده از آنیلین بلو 

شاااود، در اعر تاابش با نور ماورای بنفش به صاااورت   

های گرده آیاد. مقادیر کالوز در لوله فلئورساااانس درمی

ه ب ،ر بسیار بیشتر استناساازگار در مقایساه با سازگا  

مقادیر خیلی زیادی از کالوز در نو  متورم  ویژه اینکاه 

 شاااودهاای گرده ناساااازگار انباشاااته می  شاااده لولاه 

. گزارشات مختلفی از الف( 2113و همکاران )میالتوویک 

در  برای رسااایدن لوله گرده به تخمدان الزممدت زمان 

  (1775) وجود دارد. گورییرو و بارتولینی درختان میوه

برای افشااانی بعد از گردهساااعت  92گزارش نمودند که 

به تخمدان باید سااپری  سااازگار های گردهرساایدن لوله

که برخی از محققین دیگر معتقد بودند که شااود، درحالی

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

. (2119)میالتوویک و نیکولیک  بااشاااد ارقاام کاافی نمی  

برخی از مطااالعااه  در (1777) اودرگاون و هامکاااران  

سااااعت  79زردآلو زمانی که ت بیت مادگی  هایژنوتیپ

3 Aniline Blue  
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ت دسافشاانی صورت گرفت، نتایج بهتری به پس از گرده

ساااعت برای  79 کهنشااان داد  مطالعه حاضاارآوردند. 

. اسااتهای گرده سااازگار به تخمدان کافی رساایدن لوله

بالفاصااله  معموال ازگارهای گرده ناساارشااد لولهتوقف 

 مشااااهدهبعاد از کاللاه و یا در یک ساااوم باالیی خامه   

، (2113)رادیسااویک و همکاران  شااود که در گیالسمی

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

 2119)حاااجیلو و همکاااران  و زردآلو (2111همکاااران 

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

گزارش نمودند که  ل( 2113) و میالتوویاک و همکااران  

های گرده ناسازگار در زردآلو معموال در سه رشاد لوله 

 شود. چهارم تحتانی خامه متوقف می

 ارقام در در گذشته مطالعات مربو  به ناسازگاری

بندی پس از درختان میوه تنها با محاساابه درصااد میوه 

ای انجام یط مزرعهافشاانی کنترل شده در شرا گرده دگر

ردیابی  ساااپس. (1773)بورگوس و همکااران   شااادمی

از  پسمیکروساااکوپی رشاااد لولااه گرده درون خااامااه  

در آزمایشااگاه و در شاارایط کنترل شااده افشااانی گرده

برای تشخیز دگر کنترل شاده دما، رطوبت و فتوپریود  

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

نماید و همچنین در مقایساااه با ارائه میقاابال اعتماادی    

هاای مولکولی که در یک دهه گذشاااته گساااترش   روش

)میالتوویک و  باشاااداناد، مقرون باه صااارفه می  یاافتاه  

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

ها و مقایساااه آنها با ، پتاانسااایل باردهی ژنوتیپ وجود

 در یک مطالعهت. نیساا ارزیابیقابل در این روش یکدیگر 

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

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

بندی نهایی پس میوه مطالعهبا اساااتفاده از  5 'پورتیجی'

در دو ای های کنترل شاااده در شااارایط مزرعه از تالقی

ردیاابی میکروساااکوپی لولاه گرده    نیز وساااال متوالی 

قرار گرفت. نتایج نشااان داد  بررساایدرون خامه مورد 

                                                 
1 Robada  
2 Bora 
3 Pinkcot 

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

بندی نهایی پس از خود ناسااازگار بوده و درصااد میوه 

افشااانی در آنها ناچیز بود. از طرف دیگر همه خود گرده

گرده خوبی داشته و  این ارقام با یکدیگر ساازگاری دانه 

در یااک گروه دگر سااااازگاااری قرار گرفتنااد. مطااالعااه 

میکروساااکوپی رشاااد لوله گرده درون خامه نیز نتایج  

های کنترل شااده را تائید کرد و وجود حاصاال از تالقی

حداقل یک لوله گرده رشااد کرده درون تخمدان به منزله 

)قره شااایخ بیاات   ساااازگاار بودن تالقی منظور گردیاد  

بندی اولیه و نهایی پس میوهر مطاالعاه دیگری   د. (2111

و نیز ردیابی رشد لوله گرده افشانی و دگر گرده از خود

درون مادگی برای دو رقم زردآلوی بومی ایران شاااامل 

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

 و تعداد لوله نهایی بندی. نتایج نشاااان داد که میوهگرفت

ینی خااامااه و درون تخماادان در رقم گرده در بخش پااای

بیشاااتر بوده، درحالیکه بیشاااترین ریزش  'قربان مراغه'

مشاهده گردید. همچنین  'قرمز شااهرودی 'میوه در رقم 

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

و ارقااام  'قرمز شااااهرودی'زا برای رقم باه عنوان گرده 

به  'قرمز شاهرود'و  'مالیردرشات  '، 'نصایری '، 'اردوباد'

از کارآیی خوبی  'قرباان مراغه 'زا برای رقم عنوان گرده

 . ل( 2119)حاجیلو و همکاران  برخوردار بودند

 دهیباا توجه به اساااتعداد درختان زردآلو به میوه 

،  (2118)لدبتر  محدودو سااازگاری اکولوژیکی  6نامنظم

به اهمیت آنها  در افشاااانی و تشاااکیل میوهگرده مطالعه

 به منظورنژادگران نه تنها برای به این مهم. ساازایی دارد

مورد های کنترل شااده در تالقیگزینش والدین مناسااخ 

باشاااد، بلکه برای تولیدکنندگان میوه نیز امکان توجه می

 سازگاری(نا)آورد. خود مدیریت مطلول باغ را فراهم می

بااا باااغ را  ماادیریاات زردآلودر  و دگر )نااا(ساااازگاااری

با و  (1777)اگه و بورگوس  کندهایی مواجه میپیچیدگی

وهوایی در طول دوره توجه به این که معموال شرایط آل

4 Maya 
5 Portici  
6 Erratic fruit setting  
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افشااانی مناسخ باشاد، عدم گرده مسااعد نمی  آن گلدهی

 آیدیاک عامل محدود کننده در تولید میوه به شااامار می 

زا و های گردههمه ژنوتیپ. (2113)هاالساااز و همکاران 

گیرنااده مورد مطااالعااه در این تحقیق ویژگی خود گرده

ناسازگاری نشان دادند )نتایج منتشر نشده( که تحقیقات 

قبلی در مورد خود نااساااازگااری در زردآلوهای گروه   

)حاااجیلو و همکاااران  را تااائیااد نمود 1قفقااازی -ایرانی

بررساای  بنابراین. (2111هاالسااز و همکاران  ل؛ 2119

های امیدبخش و تعیین تیپدگر )ناا(ساااازگاری بین ژنو 

با در نظر زا برای معرفی ارقاام جدید  بهترین والاد گرده 

زمان گلدهی و ساااازگاری  گرفتن دو عامل همپوشاااانی

در این آزمایش نتایج ردیابی  .بوددانه گرده ضاااروری 

میکروساااکوپی لوله گرده درون مادگی توانسااات نتایج  

کنترل  تالقیبندی نهایی پس از حاصااال از مطالعه میوه

بعالوه، ما  ای را تائید نماید.شاااده در شااارایط مزرعاه  

های گرده نفوذ هاایی که تعداد لوله دریاافتیم در ژنوتیاپ  

 یزن نهایی بندیدرصد میوهکرده به تخمدان بیشاتر بود،  

       بود. بیشتر
 

   گیری کلینلیجه

به دلیل ویژگی خود  قفقازی -زردآلوهای گروه ایرانی

افشانی با سایر ارقام نیاز دارند که ناسازگاری به گرده

این امر به ناپایداری در عملکرد درخت و عدم دستیابی 

بررسی دگر  شود.به محصول پایدار و تجاری منجر می

های امیدبخش و تعیین بهترین )نا(سازگاری بین ژنوتیپ

زا برای معرفی ارقام جدید با در نظر گرفتن دو والد گرده

گلدهی و سازگاری دانه گرده عامل همپوشانی زمان 

ردیابی میکروسکوپی  در این راستا، باشد.ضروری می

در تالقی کنترل شده  پس ازرشد لوله گرده درون خامه 

)نا(سازگاری  دگردر تعیین  موعرآزمایشگاه یک روش 

 تر و. این روش نتایج دقیقروددرختان میوه به شمار می

 بندی نهاییعه میوهقابل اعتمادتری را در مقایسه با مطال

 .دهدافشانی در باغ در دسترس قرار میپس از خود گرده

برآورد عملکرد درخت و مقایسه بین ارقام  با این وجود،

بندی نهایی پس از تالقی کنترل با مطالعه میوهتنها  زاگرده

های پذیر بوده و از این نظر به روشامکان در باغ شده

های ژنوتیپبر اساس نتایج این تحقیق، دیگر برتری دارد. 

های ، ژنوتیپOrdoubad90برای  NMو  AYBزای گرده

 و نهایتا AD503 و ASGبرای  GERو  AYBزای گرده

به  AD740برای  GERو  NMزای های گردهژنوتیپ

 .تعیین شدندزا گردههای ژنوتیپترین عنوان مناسخ

لوله گرده درون  رشد میکروسکوپی همچنین با ردیابی

   .  ای به تائید رسیدنتایج آزمایشات مزرعهمادگی 
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