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بررسی میزان سازگاری در تالقی برخی ارقام و ژنوتیپهای بادام با استفاده
از میکروسکوپ فلورسنت
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مهدی فالح ،1یاور شرفی ،*2موسی رسولی ،3علی ایمانی

 .1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه مهندسی فضای سبز ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه مالیر ،همدان ،ایران
 .4دانشیار ،بخش باغبانی ،مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر ،کرج ،ایران

تاریخ وصول مقاله1393/05/02 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/12/09 :

چكيده
با توجه به شودناساتگاری و گاهی دگرناساتگاری بيکتر ارقام و ژنوتيپهای بادام ،در اين مطالعه ساتگاری و ميزان نفوذ لول گنرده در
مادگی  3گروه ترکيب تیقی بين  3رقم و  5ژنوتيپ بادام ،در دانکگاه شاهد در سال  1392انجام گریت .گروه اول شامل والند منادری
ژنوتيپ ’ »A9.7با والدهای پدری رقم ’ ‘Tuonoو ژنوتيپهای ’ ،‘A8.39’ ،‘A10.11’ ،‘A230گروه دوم شامل والد مادری رقم ’شنکویه‘ بنا
والدهای پدری ارقام ’س ند‘ و ’ ‘Tuonoو ژنوتيپهای ’ ‘A1.16’ ،‘ A230و گروه سوم شامل والد مادری رقم ’ ‘Tuonoبا والدهای پدری
رقم ’س ند‘ و ژنوتيپهای ’ ‘A1.16’ ،‘A230و ’ ‘A9.7بودند .مادگیهای تلقيحشده  120ساعت پس ات گردهایکانی ،جدا شد و ميزان نفوذ
لول گرده در مادگی با ميکروسکو

یلورسنت بررسی شد .ترکيب تیقی ’( ♀»Tuono’ × ♂ ‘A9.7با مينانگين تعنداد  3/33لولن گنردۀ

نفوذکرده به تخمدان)) ♀ ‘A9.7’ × ♂‘A8.39’ ،با ميانگين تعداد  4/33لول گردۀ نفوذکرده بنه تخمندان) و ’’ ×♂ ‘A1.16شنکویه‘ ♀ (بنا
ميانگين تعداد  4/33لول گردۀ نفوذکرده به تخمدان) دارای بيکترين تعداد لول گردۀ نفوذکرده به تخمدان و بيکترين سناتگاری در بنين
ترکيب تیقیهای بهکارریته در گروههای مختلف را داشتند .همچنين ترکيب تیقیهای ’س ند‘ ♂ × ’ ♀‘Tuonoو ’♀‘A9.7’ × ♂‘A230
یقط دارای يک لول گردۀ واردشده به تخمدان بود که نکان ات مککوکبودن ساتگاری دانهگرده و تخمک در اين ترکيب تیقی داشنت.
با توجه به ميزان ساتگاری و درصد تککيل ميوه در تیقیهای انجامشده ،برای دستيابی به عملکرد مطلوب ،میتوان ات گردهدهندههنای
’ ‘A1.16’ ،‘A9.7و ’س ند‘ بهترتيب برای والدهای مادری ’ ‘A9.7’ ،‘Tuonoو ’شکویه‘ استفاده کرد.
كلیدواژهها :تخمدان ،تیقی کنترلشده ،دگرساتگاری ،رشد لول گرده ،ناساتگاری.

* نويسنده مسئول

Email: y.sharafi@shahed.ac.ir

مهدی فالح و همکاران

مقدمه

میشود ( .)21در ارقام بادام دگرناسناتگاری نينز وجنود دارد

در برنامههای بهننژادی بنادام انجنام مطالعنات مزرعنهای و

( .)20پژوهکگران برای شناشت ات سناتگاری دانن گنرده بنا

آتمايکگاهی به منظور آگاهی ات سطح ساتگاری دانهگرده با

مادگی ات روشهای مختلفی نظير گردهایکانی کنتنرلشنده در

مادگی ارقام و ژنوتيپها ضروری است .بنابراين ،بهمنظنور

مزرعه و محاسا درصد تککيل ميوه ،گردهایکانی کنترلشنده

به حداکثررساندن عملکرد تیقنیهنا و معرینی ارقنامی بنا

در آتمايکگاه و سپس رديابی رشد لول گرده با ميکروسکو

بيکننترين عملکننرد مننیبايسننت وضننعيت شودسنناتگاری،

یلورسنت ،الکترویورت پروتئينهای شامه و  PCRاشتصاصنی

شودناساتگاری و ميزان دگرساتگاری پاينههنای منادری و

آللهای  ،Sاستفاده کردهاند ( 15 ،14 ،12و .)20

پدری مورد نظر برای کاشت ،قال ات احداث بناغ مکنخص

اسننتفاده ات ميکروسننکو

یلورسنننت بننرای تعيننين

شود تا با انتخاب والدين مناسب و گردهایکنانی موینق بنه

شودساتگاری توسط پژوهکگران تينادی انجنام گرینت و

توليد محصول بااليی دست يایت .بادام يکنی ات مينوههنای

همگی رسيدن لول گرده به تخمندان را دلينل سناتگاری و

شکک م م مناطق معتدله اسنت کنه بنهدلينل سن ولت در

نرسيدن آن را دليل ناساتگاری بيان کردنند ( 14 ،11و .)19

برداشت محصول ،حملونقل آسان ،ساتگاری به شاکهای

استفاده ات ميکروسکو

یلورسنت عیوه بر ارتانتنربنودن

آهکی و مناطق نيمنهشکنک و ارتش غنذايی بناال ات نظنر

نسات به روش مولکولی میتواند بهمنزل ينک روش قابنل

اقتصادی اهميت یراوانی دارد .بيکتر ارقام آن شودناساتگار

اطمينننان بننرای تکننخيص ارقننام شودسنناتگار ات ارقننام

هستند و برای توليد ميوۀ تجاری به گنردهایکنانی بنا دانن

شودناساتگار بهکار رود .بااينحال برای انجام اين آتمناي

گردۀ مناسب و ساتگار نيات دارند .بنابراين ،تعيين ساتگاری

نتاج بايد به سن گلدهی برسند ( 7و  .)14به نظر میرسند

ارقام قال ات احداث باغ اهميت بااليی در توليند بنادام دارد

ميزان شودساتگاری در ژنوتيپهای شودساتگار بادام با هم

( .)18شودناسنناتگاری موجننود در ارقننام مختلننف بننادام و

متفنناوت باشننند ( .)9بنننابراين ،تعيننين سننطوح دقيننق

گونههای ديگر جننس  Prunusات ننوع گامتویيتينک اسنت

شود(نا)ساتگاری نياتمند مطالعات ميکروسکوپی رشد لول

( .)10آللهای ناسناتگاری جننس  Prunusدو مياننه 1روی

گرده بعد ات گردهایکانی است ( .)19مطالع تمان مورد نيات

ژنوم دارند ( .)12سيستم ناساتگاری گامتویيتيک بنهوسنيل

برای رسيدن لول گرده به انت ای شامه در شرايط آتمايکگاه

يک مکان ژنی به نام  Sدر مادگی و مکان ژنی  SFBدر دان

نکان داد که طی  96ساعت بعد ات گردهایکانی ،لول گنرده

گننرده کنتننرل مننیشننود .در ايننن سيسننتم ،آلننلهننای

به تخمدان رسيد ( .)17مطالعات اثر تمان روی رشند لولن

شودناساتگاری که در شامه بيان میشوند ،رياونوکلئاتهايی

گرده در دو رقم ’کن‘ و ’پرليس‘ بادام نکنان داد تمنان 72

) (S-RNasesتوليد میکنند که بهطور اشتصاصی رشد لولن

ساعت و کمتر ات آن برای رسيدن لول گرده به انت ای شامه

گرده بنا ژنوتينپ مکنابه در مکنان  Sرا در شامنه متوقنف

کایی نيست و در تمانهای طوالنیتر ( 96و  144سناعت)

میکنند ( .)22اين مکان ژنی بر روی گروه لينکاژی  G6در

لول گرده به انت ای شامه منیرسند و درصند منادگیهنای

نقک ژنتيکنی بنادام قنرار دارد ( .)8اثنر متقابنل دو ژن S-

دارای لول گرده با گذشنت تمنان اینزاي

پيندا منیکنند.

 RNasesو  SFBساب بينان حالنت ناسناتگاری در شامنه

همچنين ،جوانهتنی داننهگنردۀ بنادام در برشنی ارقنام ات 6
ساعت پس ات گردهایکانی و در برشی ارقام ديگر در تمنان

1. Intron

بيکتر ات  6ساعت پس ات گردهایکانی شروع میشنود و بنا
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منیيابند (.)22

گرده که جوان گل کایی داشتند در  4ج ت اصلی انتخناب

گذشت تمان جوانهتنی دان گرده اینزاي

بررسی نفوذ لول گرده در نقاط مختلف مادگی هياريدهنای

و ضمن اتيکتتنی برای جلنوگيری ات گنردهایکنانی آتاد،

حاصل ات تیقیهای رقنمهنای ’ ‘Tuonoو ’شناهرود ،‘12

قال ات باتشدن گلها و پنس ات گنردهایکنانی کنتنرلشنده

نکان داد تمنان  72سناعت بنرای رسنيدن لولن گنرده بنه

بهوسنيل کيسنههنای پارچنهای ملمنل بنه ابعناد 50 × 70

تخمدان تیقیهای بررسیشده مناسب ناود و در تمان 120

سانتیمتری پوشانده شدند.

ساعت پس ات گردهایکانی درصد منادگیهنای دارای لولن
گرده در قسمت انت ايی شامه ایزاي
هدف ات انجام پژوه

يایت (.)6

نحوۀ تهيۀ دانۀ گرده

حاضر ،بررسی ميزان نفوذ لولن

بهمنظور ت يه و جمعآوری دان گرده ،قال ات باتشدن گلها،

گرده در مادگی برشی ارقام و ژنوتيپهای بنادام بنهمنظنور

شاشههای دارای جوان گل انتخاب و سپس بنه آتمايکنگاه

تعيين ميزان ساتگاری تیقیهای بهکارریته ،بنرای انتخناب

منتقل شدند .شاشههای ارقنام انتخنابشنده در ظنروف 5

ب ترين گردهتاها و توصيههنای التم بنرای احنداث بناغ و

ليتننری محتننوی آب و سنناکارت ( 4درصنند) تننا ارتفنناع 15

برنامههای اصیحی بود.

سننانتیمتننری در آب قننرار گریتننه و در دمننای معمننولی
آتمايکگاه (17ن  25درج سانتیگنراد) بنا رعاينت یاصنل

مواد و روشها

مناسب ات يکديگر قرار گریتنند .بنرای نفنوذ ب تنر آب بنه

انتخاب ارقام گردهزا

آوندهای شاشهها و جلوگيری ات انسداد آوندها آب ظروف

پس ات بررسیهای التم و با در نظر گریتن همتمانی ات نظر

بهطور روتانه تعويض شد و هنر دو روت ينک بنار انت نای

گلدهی ،کيفيت محصول ،وتن ميوه ،و رعايت ساير موارد،

شاشهها بهطور مورب در حد  3تا  5سانتیمتر برش مجندد

ارقام و ژنوتيپهای والد مادری و والد پندری در  3گنروه

داده میشد .گلها بعد ات  3تا  5روت و نزدينک بنه مرحلن

قرار گریتند .گروه اول شامل ژنوتيپ ’ ‘A9.7به منزلن والند

شکویايی برای گردهگيری آماده شدند .پرچمهای گلها بنا

مننادری و ژنوتيننپهننای ’ ‘A8.39’ ،‘A10.11’ ،‘A230و رقننم

دست يا قيچی کوچک و پنس جدا و يا با مال

بنا دسنت

’ ‘Tuonoبهمنزل والد پدری ،گروه دوم شامل رقم شنکویه

جمننعآوری شنندند و بننهمنندت 12تننا  24سنناعت بننرای

بننهمنزلنن والنند مننادری و ارقننام ’سنن ند‘ و ’ ‘Tuonoو

شکننکشنندن در دمننای  22درج ن سننانتیگننراد بننر روی

ژنوتيپهای ’ ‘ A1.16’ ،‘A230بهمنزل والند پندری و گنروه

کاغذهای سلفون و در محل تارينک قنرار گریتنند .سنپس

سوم شنامل رقنم ’ ‘Tuonoبنهمنزلن والند منادری و رقنم

دانههای گرده به ويالهنای شيکنهای کوچنک بنا درپنوش

’سنن ند‘ بننه همننراه ژنوتيننپهننای ’‘A9.7’ ‘،A1.16’ ،‘A230

چوبپناهای منتقل و در دمای  4درج سانتیگراد تا تمنان

به منزل والد پندری در نظنر گریتنه شندند .پنژوه هنای

انجام عمل گردهایکانی نگ داری شدند (.)3

مزرعننهای ايننن آتمنناي

در بنناغ کلکسننيون تحقيقنناتی

مککينش ر واقع در  7کيلومتری جننوب ش رسنتان کنرج

بررسی جوانهزنی دانۀ گرده در شرایط آزمایشگاه

وابسته به مؤسس اصیح و ت ي ن ال و بذر انجنام گرینت.

برای اطمينان ات قدرت جوانهتنی دانههای گردۀ جمعآوری

در مرحل متورمشدن جوانهها و چند روت قال ات بناتشندن

شده ،اقدام به ککت دان گرده در محيط ککت جامد شند.

گلها ،شاشههای درشتان پاي مادری بهمنزلن گيرنندۀ دانن

بدينمنظور ات محيط ککت جامد حاوی  15درصد ساکارت،
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 1درصد آگار و  20پیپیام اسيدبوريک استفاده شد .پنس ات

چاقوی مخصوص قطع شدند و داشل ويالهنای شيکنهای

ککت دانههای گرده ظروف ککت به اتاقک رشند بنا دمنای

حاوی  10سیسی محلول یيکساتور قرار گریتنند .محلنول

 25درج سانتیگراد منتقل شدند .بعد ات  6ساعت ،دانههنای

یيکساتور ( 5درصد یرمالدئيد  50درصند 5 ،درصند اسنيد

گرده ککتشنده بنا بينوکنولر ( )10 Xمندل leica ZOOM

استيک گیسيال و  90درصد الکل اتانول  70درصد) بنرای

 2000در آتمايکگاه مؤسس اصیح و ت ي ن ال و بذر واقنع

تثايت مادگیهای تلقيحشده استفاده شد .ترکياات مختلنف

در ش ر کرج بررسی شده ،عکسبرداری و شمارش شدند و

موجود در یيکسناتور سناب توقنف رشند لولن گنرده در

سپس درصد جوانهتنی آنها تعيين شد (.)1

تمانهای مدنظر شد و مادگیهای تلقنيحشنده را تنا تمنان
اجرای آتماي های بعدی بدون تغيير تثايت کرد .نمونههنا

گردهافشانی کنترلشدۀ گلهای انتخابشده

تا انجام آتماي های بعدی در دمای  4درجن سنانتیگنراد

برای گردهایکانی با گردۀ مورد نظنر و بنا توجنه بنه تمنان

نگ داری شدند ( 2و .)6

باتشدن گلهای هر شاشه با برداشتن کيسهها ،در هر شاشه
تعداد التم گل حفظ و بقي گلها شامل گلهای باتنکده و

بررسی رشد لولۀ گرده با ميكروسكوپ فلورسنت

گلهايی که شيلی تودتر بات شده بودند ،حذف شد 2 .روت

مطالعات ميکروسکوپی در پژوهککدۀ بيوتکنولوژی ايران و

بعنند ات بنناتشنندن گننلهننا در هننر واحنند آتمايکننی عمننل

دانکگاه شاهد ت ران انجام شد .در اين مرحله ،نموننههنا ات

گردهایکانی کنترلشده در صاح و عصر انجام گریت .پنس

محلول یيکساتور شارج و  3بار با آب مقطنر شسنتوشنو

ات باتکردن هر کيسه دانههای گرده با قلمموهای مخصوص

داده شدند و سپس داشل وينالهنای شيکنهای حناوی 10

برای هر رقم که با برچسب مکنخص شنده بنود ،بنر روی

ميلیليتر سولفيت سديم  5درصد قنرار گریتنند .در مرحلن

کیله منتقل شدند .در تمام مراحل گردهایکانی ،ضد عفونی

بعد بهمنظور نرمشدن باینت منادگی در داشنل اتنوکیو در

دستها و وسايل بهوسيل الکل اتيلينک  70درصند انجنام

دمای  110درجن سنانتیگنراد و یکنار  1/2کيلنوگنرم بنر

شد تا ات آلودگی دان گرده جلوگيری شود .شرايط اقليمنی

سانتیمتر مربع بهمدت  15دقيقه قرار داده و سپس در دمای

در تمان گردهایکانی در هر روت در  2نوبت يادداشت شند.

 4درج سانتیگراد تا تمان رنن آمينزی نگ نداری شندند

در طول تمان گردهایکانی ات تماس حکنرات بنا گنلهنای

( .)17رن آميزی لولههای گرده توسط محلنول آنيلنينبلنو

مورد نظر جلوگيری شد .برای اطمينان ،گردهایکانی مجندد

صورت گریت .برای ت ي يک ليتر محلول آنلينبلنو7/67 ،

(به یواصل  2تا  3روت بعد ات گردهایکنانی اول) گنلهنای

گرم یسفات پتاسيم شالص ( )K3PO4در يک ليتر آب مقطر

شکفتهشدۀ درون کيسه با دانن گنردۀ منورد نظنر صنورت

حل و سپس يک گرم آبی آنلين به آن اضایه شد و محلنول

گریت .پس ات آنکه مادگیها با گردۀ ارقنام منورد نظنر در

بهمدت  12ساعت روی همزن با دور کم قرار داده شند تنا
کامیً حل و رن

روی شنناشههننای درشننت تلقننيح شنندند ،بننرای بررسننی

آن ساز تيتونی شود ( 6 ،2و .)12

ميکروسکوپی و رديابی رشد لولن گنرده در طنول منادگی

بعد ات آمادهشدن محلول آنيلينبلو ،مادگیها ات محلنول

اقدام به قطع مادگیها شد .نمونهبرداری  120سناعت پنس

سولفيت سديم شارج شده و  3بار با آب مقطر شستوشو

ات گردهایکانی انجام گریت .به گوننهای کنه در هنر تمنان

داده شدند و بهمنظور رن آميزی لولههای گرده بهمدت 10

حدود  10مادگی تلقيحشده و سنالم ات قسنمت دمگنل بنا

تا  15ساعت داشل محلول رن آميزی قرار گریتند .التم به

دوره   2شماره   2پاییز و زمستان 1393
216

بررسی میزان سازگاری در تالقی برخی ارقام و ژنوتیپهای بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت

يننادآوری اسننت کننه اطننراف ويننالهننای شيکننهای حنناوی

ميانگين تعداد لول گردۀ رسيده به انت نای منادگی بررسنی

مادگیها برای جلوگيری ات نفوذ نور به داشل آنها با یويل

شد .بر اين اساس اگر تعداد لول گنردۀ رسنيده بنه انت نای

آلومينيومی پوشانده شد و وينالهنا در محنل تارينک قنرار

مادگی صفر به دست میآمد به معنای ناساتگاری بود؛ اگنر

گریت .بنرای آمنادهسناتی منادگیهنا و ت ين الم و المنل

عدد بهدستآمده بين  0و  1بود مککوک به ساتگاری بنود

مادگیها ات ويالهای شيکهای شارج و  3بار بنا آب مقطنر

و عدد بين  1و  ،3سناتگار؛ و بيکنتر ات  3کنامیً سناتگار

شستوشو داده شدند و تير بينوکولر قرار گریتند .ابتندا بنا

محسوب شد ( 6 ،2و .)12

يک پنس باريک توائد و کرکهنای موجنود روی شامنه و
تخمدان پاک شدند .شامهها روی الم قنرار گریتنند و ينک

شمارش و تعيين درصد تشكيل ميوه

قطره گليسرين يا آب برای ب اود کيفيت نمونهها اضایه شد

به منظور تعيين درصد تککيل ميوه در تیقیهنای مختلنف،

و سپس المل روی آن قرار داده شد و بنا انندکی یکنار بنا

 90روت بعنند ات عمننل گننردهایکننانی تعننداد ميننوههننای

شندند.

تککيل شده روی شاشهها به طنور جداگاننه در هنر تیقنی

سپس در يک اتا تاريک رشد لول گردۀ ارقام مختلنف بنا

شمارش و نتايج ثات شند .بنا توجنه بنه تعنداد گنلهنای

یلورسنت (مدل  MC300شرکت MICROS

گردهایکانی شده در هنر شناشه ،در هنر شنمارش درصند

انگکت نمونهها له و آمادۀ مکاهده با ميکروسکو
ميکروسکو

ميوههای تککيلشده میک تجزي آماری قرار گریت.

 AUSTRIAبا طول موج  50هرتنز) در  4قسنمت کیلنه،
يکسوم باالی شامه ،وسط شامه و تخمدان بررسی شد (2

طرح آزمایشی

و  .)14با توجه به رن آميزی صورتگریته کالوت به رنن

آتماي

ترد روشن تا ترد مايل به ساز ديده شد ،درحالیکنه باینت
تمينه به رن

مربوط به تسنت جواننهتننی دانن گنردۀ ارقنام و

ژنوتيپها در قالب طرح کامیً تصادیی و با  3تکرار بنرای

شاکستری تا آبی مکاهده شد.

هر رقم يا ژنوتيپ انجام گریت .آتماي

مربوط به ترکينب

تیقیها در قالب طرح بلنوک کنامیً تصنادیی ،و آتمناي

نحوۀ شمارش لولۀ گرده در قسممتهمای مختلم

مربوط به رديابی لول گرده در مادگی ارقام و ژنوتيپها نيز

مادگی

در قالب طنرح کنامیً تصنادیی و بنا  10تکنرار بنرای هنر

ميانگين جوانهتنی دان گرده در سنطح کیلنه و نفنوذ لولن

ترکينبتیقنی انجنام گرینت .تجزين وارينانس و مقايسن

گرده در قسمت باالی شامه ،قسنمت مينانی شامنه و درون

ميانگين بنه روش آتمنون چنددامنن دانکنن در هنر گنروه

تخمدان ثات شد و بين تمانهای مختلنف و ژنوتينپهنای

بهصورت جداگانه و با استفاده ات ننرماینزار آمناری SPSS

مختلف مقايسه انجام شد .نحوۀ شمارش لول گنرده بنه دو

(نسخ  )18صورت پنذيریت .نمنودار ات طرينق ننرماینزار

صورت انجام شد .در روش اول تعداد دان گردۀ جواننهتده

 EXCELرسم شد.

در سطح کیله ،تعداد لول گردۀ رشدکرده در بناالی شامنه،
وسط شامه ،انت ای شامه و تخمدان ثات شد و بنا محاسنا

نتایج و بحث

نسات تعداد لول گردۀ رشدکرده در نقاط مختلف شامه بنه

جوانهزنی دانۀ گرده در شرایط درونشيشه

تعداد دان گردۀ جوانهتده در سطح کیله درصد رشد لولن

نتايج جوانهتنی دانن گنردۀ ارقنام مطالعنهشنده در شنرايط

گننرده در ترکيننب تیقننیهننا محاسنناه شنند .در روش دوم،
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درونشيکننهای در دامنن  75تننا  98درصنند بننود .بنناالترين

محيط ککت ،عمر دان گرده و دمای در جوانهتنی گرده بادام

درصد جوانهتنی دان گردۀ مربوط به ژنوتيپهنای ’‘A10.11

بهطور قابل میحظهای تمثيرگذار است (.)1

( 98درصد) و ’ 94( ‘A1.16درصد) بود که بنا وجنود نانود
اشتیف معنادار با ژنوتيپ ’ ‘A9.7با ساير ارقام و ژنوتيپها

جوانهزنی دانۀ گرده در سطح کالله

اشتیف معنادار داشتند (شکل .)1کمترين درصد جوانهتنی

درصد جوانهتنی داننههنای گنردۀ موجنود بنر روی کیلنه

دان گردۀ مربوط به رقم ’سن ند‘ ( 75درصند) بنود کنه بنا

ترکيب تیقیها در محندودۀ  36/5تنا  90/52درصند بنود.

ساير ارقام و ژنوتيپها اشتیف معنادار داشت (شکل.)1

گردۀ رقنم ’ ‘Tuonoروی کیلن ژنوتينپ ’90/52( ‘A9.7

در درشتان ميوه ميزان درصد جوانهتنی دانهگرده متفاوت

درصد) بيکترين درصند جواننهتننی را داشنت (شنکل.)2

است و بايد محيط ککت مناسب هر گونه يا رقم بهصنورت

کمترين درصد جوانهتنی مربوط به گردهایکنانی آتاد رقنم

اشتصاصننی ت يننه شننود .پژوهکننگران طننی آتمايکننی روی

’ 56/32( ‘Tuonoدرصنند) و گننردهایکننانی آتاد ژنوتيننپ

جوانهتنی دان گردۀ بادام رقم ديرگل انتخابی ات محيط ککت

’ 37/22( ‘A9.7درصد) بود که با درصند جواننهتننی دانن

پايننه شننامل  300ميلننیگننرم در ليتننر نيتننرات کلسننيم100 ،

گرده در سطح کیل ساير ترکيب تیقیها اشتیف معننادار

ميلیگرم در ليتر اسيدبوريک 200 ،ميلیگرم در ليتر سنولفات

داشتند (شکل.)2
کاه

منيزيم و  100ميلیگرم در ليتر نيتنرات پتاسنيم بنه همنراه 4

درصد جوانهتنی گرده در سطح کیله نسات بنه

سطح ساکارت ( 10 ،5 ،0و  15درصد) و  4سطح اسيدبوريک

شرايط درونشيکه ،ناشنی ات ترکيانات مختلنف باتدارنندۀ

( 1/5 ،1 ،0و  2درصنند) اسننتفاده کردن ند .بنناالترين درصنند

موجود در سطح کیله است ( .)5جوانهتنی مناسنب گنردۀ

ات  94درصند در محنيط ککنت

حاضنر نکنان ات

جوانهتنی دان گرده با بي

ارقام و ژنوتيپهای بهکارریته در پژوه

پايه با  10درصد ساکارت و  2درصد آگار و کمتنرين درصند

قوۀ نامي باالی آنهاست که در صورت ساتگاری والدهای

جوانهتنی ( 22/67درصد) در محيط ککت پايه با  15درصند

مادری با والدهای پدری میتوان انتظنار داشنت کنه تعنداد

ساکارت و  1/5درصد آگار بود .همچنين ،عیوه بنر ترکيانات

مطلوبی لول گرده وارد تخمدان شود.

a

ab

cd

A9.7 A10.11 A230

a

bc

cd

Tuono A1.16 A8.39

bc

d

ند













شکوفه

شکل .1درصد جوانهزنی دانۀ گرده در ارقام و ژنوتیپهای مطالعهشده در شرایط درونشیشه
* ستونهای دارای حروف مشابه با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد معنادار نیستند.
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شکل .2درصد جوانهزنی دانۀ گرده در تركیب تالقیهای مطالعهشده در سطح كالله
* ستونهای دارای حروف مشابه با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد معنادار نیستند.

ردیابی لولۀ گرده در مادگی

قسننمت ات مننادگی ژنوتيننپ ’  ،‘A9.7درصنند لولنن گننردۀ

تغييرات در نحوۀ رشد لول گرده در سطح کیله ،يکسنوم

نفوذکرده توسط گردهتاهای مختلف بين  20/64تنا 39/17

بننااليی شامننه ،وسننط شامننه و درون تخمنندان توسننط

درصد متغير بود .ميزان نفوذ لول گنرده بنه قسنمت مينانی

ميکروسکو

شامه نکان داد کنه بيکنترين توقنف لولن گنرده در ناحين

یلورسنت  120ساعت پنس ات گنردهایکنانی

بررسی شد و با توجه به تعداد لول گردۀ نفوذکرده به درون

يننکسننوم بننااليی شامننه اسننت ( .)13درصنند لول ن گننردۀ

تخمنندان ميننزان سنناتگاری گننرده بننا مننادگی در ترکيننب

نفوذکرده به درون تخمدان در ترکيب تیقیهنای مختلنف
انجام شد ،اشنتیف معننادار نکنان داد .ژنوتينپ ’ ‘A9.7در

تیقیهای مختلف تعيين شد.

حالت گردهایکانی آتاد با  19/78درصند بيکنترين درصند
نفوذ لول گرده به تخمدان را داشت (جدول .)1هرچند کنه

بررسی سازگاری بين ترکيب تالقیهای گروه اول
درصد لول گردۀ نفوذکرده به قسمت بااليی شام ژنوتينب

در حالت گردهایکانی آتاد تعداد لولن گنردۀ واردشنده بنه

’ ‘A9.7توسط گردهتاهای مختلف اشتیف معنادار نکان داد

قسمت يکسوم بنااليی شامنه کمتنر ات بقينه بنود ولنی در

(جدول .)1بر اين اساس ،ژنوتيپهای ’،‘A10.11’ ،‘A230

مقايسه با ساير ترکيب تیقیهای انجامشده ،درصد بيکتری

’ ‘A8.39و ’ ‘Tuonoات بيکترين درصد نفوذ لول گرده بنه

ات لولههای گردۀ جوانه تده در سطح کیله توانستند شود را

قسمت يکسوم بااليی شامه برشنوردار بنود و در سنطح a

به تخمدان برسانند .بين تيمارهای انتخاب شده بهمنزل والد
پدری در اين گنروه ،ژنوتينپهنای ’ ‘A8.39و ’‘A10.11

قرار داشت .در حالت گردهایکانی آتاد کمترين نفنوذ لولن
گرده به قسمت بااليی شام والد مادری ’ ‘A9.7مکاهده شد

بهترتيب با  14/08و  12/26درصد لول گردۀ نفوذکنرده بنه

که اين امر میتواند بر اثر رقابت لول گنردۀ ارقنام مختلنف

تخمدان ،بيکترين ساتگاری را داشتند که نسات به ژنوتيپ
’( ‘A230بننا  11/18درصنند) و رقننم ’( ‘Tuonoبننا 10/06

در حالت گردهایکانی آتاد يا عمر کم و متفاوت داننههنای
گرده در اين حالت باشد .درصد لول گنردۀ نفنوذکنرده بنه

درصنند) اشننتیف معنننادار در سننطح احتمننال  1درصنند را

قسمت ميانی شامه در ترکينب تیقنیهنای انجنامشنده در

داشتند (جدول.)1

گروه اول اشتیف معنادار نکنان ننداد (جندول .)1در اينن
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جدول .1درصد نفوذ لولۀ گرده در تخمدان در تركیب تالقیهای متفاوت 120 ،ساعت پس از گردهافشانی

گروه

درصد لول

درصد لول

درصد لول گردۀ

گردۀ نفوذکرده

گردۀ نفوذکرده

نفوذکرده به

به قسمت بااليی شامه

به قسمت ميانی شامه

درون تخمدان

30/96b

23/23ns

19/78a

♂A8.39

55/83a

39/17 ns

14/08ab

♂A10.11

70/53

20/64

12/26

ترکيب تیقی
 ×♀A9.7گردهایکانی

گروه اول

آتاد♂

♂A230

77/99 a

33/76 ns

11/18b

’♂‘Tuono

53/25ab

25/49 ns

10/06b

34/99b

20/84 ns

14/84 ns

♂A230

38/85b

28/09 ns

10/76 ns

♂A1.16

57/71ab

30/88 ns

14/40 ns

♂Tuano

65/41a

28/80 ns

12/17 ns

ند’♂

47/52ab

25/11 ns

12/24 ns

78/41a

55/87a

16/98a

♂A9.7

52/80b

17/56bc

10/97b

♂A1.16

65/05ab

23/84b

8/38bc

36/87c

13/43bc

3/74d

31/77c

11/80c

3/15d

شکویه♀ × گردهایکانی
گروه دوم

’س

 ×♀ Tuanoگردهایکانی
گروه سوم

a

ns

ab

’س

آتاد♂

آتاد♂

ند’♂

♂A230

بررسی سازگاری بين ترکيب تالقیهای گروه دوم

بهدليل کاه

درصد لول گردۀ نفوذکرده به قسمت بااليی شام ژنوتينپ

متفاوت آنها باشد .درصد لول گردۀ نفوذکرده بنه قسنمت

شکویه توسط گردهتاهای مختلف اشنتیف معننادار نکنان

ميانی شامه در ترکيب تیقیهای اينن گنروه نينز اشنتیف

داد (جدول .)1نتايج بهدستآمده ات مقايس ميانگين ارقام و

معنادار نکان نداد .در اين ناحيه ،ات مادگی والد مادری رقم

ژنوتيپها کنه رقنم ’ ‘Tuonoبنا  65/41درصند بيکنترين

’شکویه‘ درصد لول گردۀ نفوذکنرده توسنط گنردهتاهنای

درصد نفوذ لول گرده به قسمت يکسوم بااليی شام والند

مختلف بين  20/84تا  30/88درصد متغير بنود (جندول.)1

منادری ’شنکویه‘ را داشنت نکنان داد ،اشنتیف معننادار

براساس نتايج بهدستآمده ات درصد لول گردۀ نفوذکرده به

نسات به ساير گردهدهندهها داشت (جدول .)1در اين گروه

درون تخمنندان رقننم ’شننکویه‘ اشننتیف معنننادار بننين

نيز گردهایکانی در حالت آتاد کمتنرين درصند نفنوذ لولن

گننردههننندههننا مکنناهده نکنند .بنننابراين ،گننردهدهننندهای

گرده به قسمت يکسنوم بنااليی شامنه را داشنت .کناه

انتخابشده برای رقم ’شکویه‘ ات نظنر سناتگاری گنرده و

درصد نفوذ لول گرده در حالت گردهایکانی آتاد ،میتوانند

مادگی همگی ات يک سطح ساتگاری برشوردارند.
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بررسی سازگاری بين ترکيب تالقیهای گروه سوم

درصد) با اشتیف معنادار نسات به ساير گردهدهنندههنا ات

درصد لول گردۀ نفوذکرده بنه قسنمت بنااليی شامنه رقنم

سنناتگاری کمتننری بننا رقننم ’ ‘Tuonoبرشننوردار بودننند.

’ ‘Tuonoتوسط گردهتاهای مختلف اشتیف معنادار نکنان

ساتگاری کم بين رقم ’ ‘Tuonoبا رقم ’سن ند‘ و ژنوتينپ

داد (جدول .)1نتايج بهدستآمده ات مقايس ميانگينها نکان

’ ،‘A230Lبهدليل وجود آللهای  S1ناساتگاری بنوده کنه بنا

داد در حالت گردهایکانی آتاد (با  41/78درصد نفوذ لولن

نتايج مولکولی (نتايج نکان دادهنکنده) و يایتنههنای سناير

گرده) و گردهایکانی با ژنوتيپ ’( ‘A1.16بنا  65/05درصند

پژوهکگران مطابقت داشت (.)4

نفوذ لول گرده) بيکترين درصد نفوذ لوله گنرده را داشنتند
که اشتیف معنادار بنا ترکينب تیقنیهنای ديگنر داشنتند

بررسی سازگاری براساس تعداد لولۀ گرده

(جدول .)1باالبودن نفوذ لول گرده در شام رقنم ’‘Tuono

براساس طاقنهبنندی ديگنر و بنرماننای تعنداد لولن گنردۀ

در حالت گردهایکانی آتاد احتماالً بهدليل شودساتگار بودن

نفوذکرده به تخمدان ،ساتگاری ارقام و ژنوتيبهنا بررسنی

بيان پروتئينهنای ناسناتگاری در شامنه

شد (( )7جدول .)2نتايج تیقیها در اين مطالعه نکنان داد

توقننف لولن گننرده در

که با گذشت تمان تعداد لول گرده ات سطح کیله به سمت

يکسوم بااليی اين رقم شده است .همچنين ،دانههای گردۀ

تخمدان کاه

يایت (جدول .)2براسناس نتنايج بيکنترين

رقم ’س ند‘ (با  36/87درصد نفوذ لول گنرده) و ژنوتينپ

توقف در رشد لول گرده در يکسنوم بناالی شامنه اتفنا

’( ‘A230با  31/77درصد نفوذ لول گنرده) کمتنرين درصند

ایتاد .تمامی ترکيب تیقیهای بهکارریته برای پاين منادری

نفوذ لول گنرده در قسنمت ينکسنوم بنااليی شامنه رقنم

ژنوتيپ ’ ‘A9.7با حداقل تعداد  3لول گردۀ نفنوذکنرده بنه

’ ‘Tuonoرا داشتند (جدول .)1درصد لول گردۀ نفوذکنرده

درون تخمدان با ژنوتيپ ’ ‘A9.7کامیً ساتگارند و ترکينب

به قسمت ميانی شامه ترکيب تیقیهنای گنروه سنوم نينز

تیقنی ’ ♀‘A9.7’ × ♂‘A8.39بنا مينانگين  4/33لولن گنردۀ

اشتیف معنادار داشتند .در اين بين بيکنترين درصند نفنوذ

نفوذکنرده بنه درون تخمندان بيکنترين سناتگاری در بنين

لول گرده در حالنت گنردهایکنانی آتاد ( 55/87درصند) و

ترکيب تیقیهای والد مادری ژنوتيپ ’ ‘A9.7دارد و حتنی

کمترين درصد نفوذ لول گرده متعلق به والد پندری ’‘A230

تعداد لول گردۀ نفوذکرده به درون تخمدان در اينن حالنت

( 11/80درصد) بود .درصد لول گردۀ نفوذکنرده بنه درون

ات گردهایکانی آتاد پاي مادری ’ ‘A9.7بيکتر بود (جدول.)2

تخمدان نيز اشتیف معنادار بين ترکيب تیقیها نکنان داد.

تعداد لول گردۀ نفنوذکنرده بنه درون تخمندان در ترکينب

براسنناس نتننايج در حالننت گننردهایکننانی آتاد بيکننترين

تیقیهای رقم ’شکویه‘ نکان داد والد مادری رقم ’شکویه

ساتگاری مکاهده شد که اين امر احتمناالً بنهدلينل وجنود

‘ بننا والنند پنندری ژنوتيننپ ’  ‘A1.16بننا  4/33لول ن گننردۀ

و همچننين

واردشده به تخمدان بيکترين تعداد لول گردۀ نفوذکرده بنه

شودساتگار بودن رقم ’ ‘Tuonoاست .نتايج بهدستآمده ات

درون تخمدان را داشت .همچنين ،ساير ترکيب تیقیها نيز

گردهدهندههنای اينن گنروه نکنان داد ژنوتينپ ’( ‘A9.7بنا

با مينانگين بني

ات ينک لولن گنردۀ نفنوذکنرده در درون

 10/97درصد) و ژنوتيپ ’( ‘A1.16با  8/38درصد) بيکترين

تخمدان ساتگاری مناسای داشتند (جدول .)2نتايج حاصنل

ساتگاری را با رقنم ’ ‘Tuonoنکنان دادنند درصنورتیکنه

ات رديابی رشد لول گرده در تیقیهای انجامشده روی پاي

ژنوتيپ ’( ‘A230با  3/15درصد) و رقم ’سن ند‘ (بنا 3/74

مننادری ’ ‘Tuonoنکننان داد ترکيننب تیقننی ’× ♂‘A9.7

اين رقم و کاه

’ ‘Tuonoباشنند کننه سنناب کنناه

ارقام و ژنوتيپهای بسيار در باغ محل آتماي
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مهدی فالح و همکاران

’ ♀‘Tuonoبا ميانگين  3/3لول گرده نفوذ ،داشل تخمندان

ميننانگين يننک لولن گننردۀ نفننوذکننرده بننه درون تخمنندان،

ترکيب کامیً ساتگار است و بيکترين ساتگاری را در گروه

مککوک به سناتگاری اسنت .سناير ترکينب تیقنیهنا بنا

سوم دارد .همچنين ،نتنايج نکنان داد ترکينب تیقنیهنای

ميننانگين  2/3تننا  2/7لولن گننردۀ نفننوذکننرده در تخمنندان،

’سنن ند‘ ♂ × ’ ♀‘Tuonoو ’ ♀‘Tuono’ × ♂‘A230بننا

ترکياات ساتگاری داشتند (جدول.)2

جدول .2تعداد لولۀ گردۀ نفوذكرده به قسمتهای مختلف خامه  120ساعت پس از گردهافشانی
گروه

ترکيب تیقی

کیله

يکسوم بااليی شامه

وسط شامه

تخمدان

 ×♀A9.7گردهایکانی آتاد♂

19/3 ns

5/7c

4/3c

3/7 ns

ns

b

♂A8.39

گروه اول

ns

♂A10.11

ns

♂Tuono

شکویه♀ × گردهایکانی آتاد♂

29/3

27/3a
a

♂A230
a

♂A1.16

21/3

b

15/7

29/7

10/3

a

ns

9/7

♂Tuano

س ند ♂

a

ab

24/7

♂A9.7

30/3

♂A1.16

a

28/7

س ند ♂
♂A230

12

12/3bc
ab
a

16

18

27/3a

10/3c

a

c

33/7

محاسا درصد تککيل ميوه در گروههای مختلف نکان

10/7

ns

3/7

3/3 ns
ns

5/7 ns
7/7

17

4/3

7/3

ns

10/7b

a

6/3

bc

ab

15/7b

bc

23/3a
9/7ab

28

11/7

10ab

6/7b

 ×♀ Tuanoگردهایکانی آتاد♂
گروه سوم

31

30 ns

♂A230

گروه دوم

32/3

ab

17

a

ns

3 ns
ns

6/3

3

4a
ab

2/7

a

4/3

1/3c
ab

3

8/7a

2/7a

ab

a

3/3

a

2/3

5/3

ab

7

3/7b
b

4

1b
b

1

(جدول .)1اين نتيجه با نتايج ساير پژوهکگران ( 14و )16

داد بين گردهدهندههای مختلنف اسنتفادهشنده بنرای رقنم

مانی بر ایزاي

’شکویه ‘ ات نظر درصد تککيل ميوه نيز مانند درصد نفنوذ

گرده به تخمندان ،مطابقنت داشنت .درصند تکنکيل مينوه

لول گرده بنه تخمندان شنکویه ،اشنتیف معننادار وجنود

توسط گردهدهنندههنای ژنوتينپ ’ ‘A9.7اشنتیف معننادار

نداشت (شکل .)4درصد تککيل ميوۀ والدهای پدری رقنم

داشت و نکان داد تککيل ميوه توسط گردهدهنندۀ ژنوتينپ

’ ‘Tuonoبا يکديگر اشتیف معنادار نکنان دادنند .هماننند

’ ‘A10.11بيکتر ات سايرين است .درصد تکنکيل مينوۀ والند

آنچه در ميزان نفنوذ لولن گنرده توسنط گنردهدهنندههنای

ژنوتيپ ’ ‘A9.7هنگام گردهایکانی با ژنوتيپ ’ ‘A8.39کمتنر

مختلف بنه تخمندان رقنم ’ ‘Tuonoمکناهده شند ،نتنايج

ات ساير گردهدهندهها بود ،درصورتیکه بين گردهدهنندهای

بهدستآمده ات درصد تککيل ميوه نيز با آن مطابقت داشت

ژنوتيننپ ’  ‘A9.7بيکننترين نفننوذ لول ن گننرده را بننه درون

و نکان داد در تیقیهايی کنه مينزان نفنوذ لولن گنرده بنه

تخمدان داشت ،اين مسئله میتواند بر اثر ريزش تياد مينوه

تخمدان بيکتر بود ،درصد تکنکيل مينوه نينز بيکنتر اسنت

هنگام تیقی با اين ژنوتيپ باشد (.)17
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درصد تککيل ميوه بنا اینزاي

نفنوذ لولن
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شکل .3درصد تشکیل میوه در تركیب تالقیهای مختلف

است و دما تمثير متفاوتی بر سنرعت رشند لولن گنرده در

در مطالعننهای روننند رشنند لولنن گننرده در  4رقننم
شودسنناتگار هتروتيگننوت بننادام را بننا ميکروسننکو

ارقام مختلف دارد .در صورت گردهایکنانی و رشند موینق

یلورسنت مطالعه شد .در هر دو حالت شودگردهایکنانی و

لول گرده ،باروری و لقاح التم توليدمثل جنسی است.

دگرگردهایکانی ،تعداد لولههای گنرده ات کیلنه بنه سنمت

بننا توجننه بننه اينکننه اس نتفاده ات گننردهدهننندههننايی بننا

پايين شامه ،و تعداد لولنههنای گنردۀ رسنيده بنه تخمندان

همپوشانی تمان گلدهی و دورۀ مؤثر گردهایکانی مناسنب

کاه

به طور قابل میحظهای در ایزاي

يایت که با نتنايج بنهدسنتآمنده در اينن پنژوه

عملکرد بادام مؤثر است،

مطابقت داشت ( .)13پژوه های ديگر با هدف شناسنايی

در انتخاب ارقام بنرای ککنت در بناغ و حصنول عملکنرد

ژنوتيپهنای شودسناتگار و مطالعن نحنوۀ رشند و محنل

مناسب عنیوه بنر تعينين سناتگاری ارقنام و ژنوتينپهنا،

یلورسننت

مطالعات مربوط به بررسی دورۀ گردهایکانی مؤثر در بنادام

در  10ژنوتيپ بادام نکان داد در ژنوتيپهای شودسناتگار

بسيار اهميت دارد .همچنين بنا توجنه بنه اقلنيم ککنورمان

سرعت و ميزان رشد لول گردۀ شودی و غيرشودی تفاوت

استراتژیهای اصیحی بادام بايد در ج ت معریی و توسع

توقف لول گرده در شامه توسط ميکروسنکو

معناداری نداشت ،ولی در ژنوتيپهای شودناساتگار مينزان

ارقام ديرگل صورت گيرد تا بتوان در ج ت ایزاي

رشنند لولن گننردۀ شننودی و غيرشننودی در شامننه تفنناوت

بادام در ککور گام برداشت.

توليند

معناداری داشنتند ،بنهطنوریکنه مينزان رشند لولن گنردۀ
غيرشودی بيکتر ات رشد لول گردۀ شودی بود ( .)9عوامنل

نتيجهگيری

محيطی نظير باد ،باران و دماهنای پنايين منیتواننند سناب

نتايج پژوه

کندی رشد لول گرده در شامه میشود و تمان رسيدن لول

’ ‘Tuonoژنوتيپ ’ ‘ A9.7برای رقم ’شکویه‘  ،رقم ’س ند‘

گرده به تخمدان را طوالنی و حتی غيرممکن ساتد .سرعت

و برای ژنوتيپ ’ ‘A9.7ژنوتيپ ’ ‘A1.16بود .بننابراين آنهنا

حرکت لول گرده در شامن ارقنام مختلنف بنادام متفناوت

ب ترين ترکيب تیقی بين تیقیهنای بنهکنار ریتنه در اينن
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