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تعیین آللهای  Sخودناسازگاری و روابط بین آنها در نتاج  F1حاصل از
تالقی دو رقم فندق

)(Corylus avellana L.
3

علیرضا قنبری*  ،1علیرضا طالیی  ،2جووانی می

 .1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2استاد گروه علوم باغبانی،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران،کرج ،ایران
 .3استاد گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تورینو ،تورینو ،ایتالیا

تاریخ پذیرش مقاله1394/01/16 :

تاریخ وصول مقاله1393/08/04 :

چكيده
خودناسازگاری فندق ) (Corylus avellana L.از نوع اسپوروفیتیک است که توسط یک مکان ژنی  Sبها چنهدین آلهل کنتهرل مهیشهود.
سازگاری دانۀ گرده با کاللۀ فندق در برنامههای اصالبی برای انتخا

والدین و همچنین در گهزینش ارقهام گهردهدهنهده در بهاغههای

تجاری ،ضروری است .هدف این آزمایش بررسی و تعیین روابط سازگاری گردهه کالله و تعیین آللهای  Sدر  24نتاج باصل از تالقی
دو رقم فندق ’تیجیال‘ و ’کاسفورد‘ توسط میکروسکوپ فلورسنس بود 4 .آزمایشگر دانۀ گرده برای هر یک از  4آلل مطالعهشده ،S2
 S7 ،S3و S11انتخا

شدند .شاتونهای نر آنها در مربلۀ نزدیک به شکوفایی ،جمرآوری و خشک شدند .زمانی که ب ا ها شکفتند،

دانههای گرده جمرآوری و در دمای  -20درجۀ سانتیگراد نگهداری شدند .در هر درخت دانهالی ،دو شاخه اخته و سپس گلهای مادۀ
آنها پوشانده شدند .خوشههای گل ماده زمانی که خامهها به اندازۀ  2تا  6میلیمتر رشد کرده بودند ،از شاخهها برداشت شهدند 5 .گهل
ماده (خوشه) از هر نتاج با دانههای گردۀ هر یک از ارقام آزمایشگر گردهافشانی شدند .بدود  20تها  24سهاعت بعهد از گهردهافشهانی،
خامههای کاللهدار از جوانهها جدا و در محلول آنیلین بلوه دای له شدند و سپس توسط میکروسکوپ فلورسنس با بزرگنمهایی  40xو
 100xمطالعه شدند .در این پژوهش ،آللهای  22نتاج بهطور کامل مشخص شد و در  2نتاج دیگر فقط یهک آلهل  sشناسهایی شهد .در
گردهافشانیهای سازگار ،دانههای گرده بهخوبی جوانه زدند ،لولههای گرده از سط کالله نفور کرده و تودهای از لولههای گردۀ مهوازی
تولید کردند .دربالیکه در واکنشهای ناسازگار ،دانههای گرده ا لب کمتر جوانه زدند و در صورت جوانهزنی ،لولههای گردۀ کوتهاهی
تولید کردند.
كلیدواژهها :اسپوروفیتیک ،دورگه ،گردهافشانی ،میکروسکوپ فلورسنس.

* نوی نده م ئول

Email: ghanbari66@uma.ac.ir
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مقدمه

مادۀ پیشرسهی( 4تقریبهاً  10درصهد) دارنهد ،معمهوالً یهک

فندق ) (Corylus avellana L.درختچهای است یکپایه که

همپوشانی بین شکوفایی گلهای نر و ماده وجود دارد .ولی

در ا لب مناطق در زم تان شکوفه میدهد .گلهای نهر آن

بهدلیل خود ناسازگاری در فندق ،بتهی در صهورت خهود

بهصورت شاتون روی شاخههای یکساله و خوشههای گل

گههردهافشههانی ،میههوه تشههکیل نمههیشههود ( .)13فنههدق

ماده در سهه محهل متفهاوت ،روی شهاخهههای یهکسهاله،

خودناسازگاری اسپوروفیتیک دارد و مهادگی گیهاه بها یهک

ساقههای اصلی شاتونها 1یا بهر روی سهیخکههای کوتهاه

سی تم شناسایی ژنتیکی قادر است گهردهههای خویشهاوند

روی شاخههای م ن ،تشکیل میشوند .گلآرین ماده یهک

ژنتیکی (گردههای خودی) را از گهردهههای یرخویشهاوند

خوشۀ فشرده است که  4تا  14گل ریز دارد .هر گهل مهاده

(گردههای یرخودی) تشخیص دهد ،درنهایت گهردهههای

یک جفت خامۀ کاللهدار دارد که در ق مت پایین ،توسهط

یرخودی را برای تلقی بپذیرد و گردهههای خهودی را رد

یک بافت مری تمی به همهدیگر مهیچ هبد و بعهداً تمهایز

کنههد .خودناسههازگاری اسههپوروفیتیکی ،توسههط ژنوتیههپ

مییابد و تبهدیل بهه تخمهدان مهیشهود ( 7و  .)18سهط

دیپلوئید والدین آن تعیین میشود ( 8و  .)4در سی تم خود

کر دار کالله ن بتاً بزرگ است و برای مدت طوالنی قادر

ناسازگاری اسپوروفیتیکی بخش خارجی دانهۀ گهرده 5یهک

به پذیرش دانۀ گرده است .پس از گردهافشانی ،بخشههایی

جفت آلل  Sدارد و توسط گیاهی کهه دانهۀ گهرده را تولیهد

دانۀ گهردۀ سهازگار قهرار مهیگیهرد،

میکند تعیین میشود ( .)10خودناسهازگاری فنهدق توسهط

از کالله که در معر

پژمرده و سیاه میشهود .لولههههای گهرده بهه طهرف پهایین

یک مکان ژنی  Sبا چندین آلل کنترل میشود ( .)16سهط

خامهها رشد میکننهد و ق همت نهو لولهههها کهه ه هتۀ

کاللههه نابیهههای اسههت کههه ن ههبت بههه خودناسههازگاری

رویشی و اسپرمها قرار دارند ساختاری به شهکل نهامنظم و

عکسالعمل نشان میدههد و در بالهت ناسهازگاری رشهد

با دیوارههای کالوزی تشکیل میدهند و برای مهدت  5مهاه

لولههای گرده در سط کالله متوقهف مهیشهود ( 6و .)12

به رکود میروند .طی این مدت تحریک توسط گردهافشانی

آللهای  Sدر دانههای گردۀ فندق ههم بههصهورت الهب

6

صورت میگیرد .بافت مری تمی در ته خامههها شهروع بهه

وهم بهصورت همبارز 7ه هتند ولهی در کاللهههها همیشهه

توسعه میکند و تبدیل به تخمدان رسیده مهیشهود .وقتهی

بهصورت همبارز بیان میشوند .روند البیت آللهای  Sدر

میوهها به اندازۀ یک دوم قطر نهایی خود رسیدند کی ههای

دانههای گردۀ فندق بهصورت خطی است و تا کنهون در 8

جنینی بهطور کامل توسعه مییابند .در این موقر ،لولۀ گرده

سط مشخص شدهاند ( .)14پژوهش هایی بر روی روابهط

رشد مجدد خود به داخل تخمدان از سر میگیهرد و سهبب

سازگاری بین دانۀ گرده و کاللۀ فندق توسهط پژوهشهگران

تلقی و تشکیل سلول تخم میشود (.)18

مختلف صورت گرفته اسهت (،12 ،11 ،10 ،9 ،5 ،3 ،2 ،1

گردهافشهانی سهازگار ،بهرای رشهد تخمهدان و پوسهتۀ

 16و .)17

سخت میوه 2در فندق ضروری است .اگرچهه بیشهتر ارقهام

در پژوهشی با میکروسکوپ الکترونی برهمکنش دانهۀ

فندق ناهمرسی از نوع نر پیشرسی( 3بدود  90درصد) یها
4. Protogyny
5. Exine
6. Dominant
7. Co-dominant

1. Catkins peduncles
2. Nut shell
3. Protoandry
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گرده و کاللۀ فندق در گردهافشانیهای سازگار و ناسهازگار

درختان ارزیابیشده نتاج باصل از تالقی کنتهرلشهده بهین

بررسی شد .در این بررسی مشاهده شهد کهه سهط کاللهۀ

رقم ’تیجیال‘ بهه منزلهۀ والهد مهادری و رقهم ’کاسهفورد‘

فندق خشک و با پاپیالهای طویهل و پهیتخهورده پوشهیده

بهمنزلۀ گردهدهنده بودند و این ارقام والدین از ارقهام مههم

است .دانههای گرده در هر  2بالت در مدت  2ساعت بعد

خارجی در ایران نیز ه تند .از هر درخت دانهال دو شاخه

مههیکننهد .در بالههت سههازگار

در دو جهت مختلف (ا لب در جهت شرق و ر ) برای

لولههای گرده در مدت  4ساعت ظاهر مهیشهوند و تها 12

اختهکردن انتخا

شدند .شاتونهای نر شاخههها در اواخهر

ساعت رشد و به داخل خامه نفور میکنند ولهی در بالهت

آررماه بذف شدند .شاخههای اختهشده ،ابتدا با یهک الیهه

ناسازگار لولههای گرده بداقل تا  8ساعت با تأخیر ظاهر و

پاکت کا ذی مخصو

برای بفاظت خوشههای گل ماده

تخریب میشوند و نمهیتواننهد در کاللهه نفهور کننهد (.)5

از گردهافشانی توسط باد پوشهانده شهدند .بهرای اسهتحکام

ناسازگاری دانۀ گرده با کالله در گونههای وبشهی جهنس

بیشتر و بفاظت گلهای ماده از صدمهدیدن توسط پوشش

کوریلوس با استفاده از میکروسهکوپ فلورسهنس بررسهی

داخلی ،یک کی ه بهمنزلۀ پوشش بیرونی از جنس پلیاسهتر

شههد .در ایههن پههژوهش ،خههود گههردهافشههانی ،تالقههیهههای

سبک و روشن نیز قرار داده شهد تها پوشهش داخلهی را در

درونگونهای و بین گونهای در آزمایشگاه انجام شد .نتهایج

مقابل باد ،باران ،برف و تگرگ بفظ کند ( .)15پوشهشهها

مشههخص کههرد کههه در واکههنش خودناسههازگاری ،کههاهش

از زمان ظهور خوشههای گل ماده تا  5الی  8هفتهه بعهد از

جوانهزنی دانۀ گرده ،کوتاهمانهدن لولهۀ گهرده (معمهوالً بهه

آن استفاده قرار گرفتند .دانههای گرده از  4رقم آزمایشهگر

1

شکل ویرگول) و عدم نفور در کالله مشاهده شد (.)3

’تیجیال‘’ ،2کاسفورد‘’ ،توندا دی جیفونی‘ 3و ’278-121

از گهردهافشههانی آ

جهذ

ازآنجاکه سازگاری گرده ه کالله در برنامههای اصالبی

 ‘OSUکه آلهلههای  Sآنهها قهبالً مشهخص شهده بودنهد،

فندق برای گزینش والدین برای انجام تالقی و همچنین در
انتخا

جمههرآوری شههد (جههدول .)1بههرای ایههن منظههور وقتههی

ارقام گردهدهنده برای کاشت در باغههای تجهاری،

شاتونهای نر طویل شده و نزدیک به شهکوفایی بودنهد از

ضروری و بهائز اهمیهت اسهت .بنهابراین ،پهژوهش فهوق

درختان آزمایشگر جمرآوری و بهه آزمایشهگاه انتقهال داده

بهمنظور ،بررسی روابط سهازگاری گهرده ه کاللهه و تعیهین

شدند .شاتونها بر روی صفحات کا ذی پههن و در دمهای

آللهای  Sدر  24نتاج باصل از تالقی کنترلشده بین ارقام

معمولی اتاق  18الهی  20درجهۀ سهانتیگهراد بههمهدت 24

’تیجیال‘ و ’کاسفورد‘ توسهط میکروسهکوپ فلورسهنس

ساعت خشک شدند .بعد از شکوفایی ب ا هها ،گهردههها

انجام گرفت.

جمرآوری و به داخل لولههای با در

پنبهای ریختهه و در

فریزر در دمای  -20درجۀ سانتیگراد تا زمان گردهافشهانی

مواد و روشها

نگهداری شدند.

مواد اولیۀ ارزیابی شده در این پهژوهش  24درخهت فنهدق
دورگه (درختان دانهال بالگ ششسهاله) بودنهد کهه پهس از
ارزیابیهای اولیه از بین تعداد زیادی نتاج در کلک یون باغ
فندق دانشگاه تورینوی ایتالیا در سال  2003انتخا

1. Tester
2 .Tonda Gentile delle Langhe
3 .Tonda di Giffoni

شدند.
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جدول .1آزمایشگرهای دانۀ گرده برای آللهای  Sناسازگاری و تركیب آللهای  Sدر مادگی نتاج حاصل از تالقی ارقام ’تیجیال‘
× ’كاسفورد‘
ژنوتیپ مادگی در نتاج دانهالی

ژنوتیپ دانۀ گرده در

آزمایشگرهای دانۀ گرده

ارقام آزمایشگر

S2S3

S2S11

S3S7

S7S11

تیجیال

S2S7

+

+

-

-

کاسفورد

S3S11

-

+

-

+

OSU 278-121

S4S11

+

-

+

-

توندا دی جیفونی

S2S23

-

-

+

+

( =)+سازگار( =)-ناسازگار)? = ( Sآلل الب در دانۀ گرده بوده و بیان میشود.

خوشههای گل ماده زمانیکه خامۀ آنها به اندازۀ  2الی

یا عدم سازگاری آنها مطالعهشده قرار گرفهت .مشهاهدات

 6میلیمتر رشد کهرده بودنهد از شهاخهههای اختههشهده و

توسط میکروسکوپ فلورسنس مهدل  Olympus BX51بها

پوششدار جمرآوری شدند و در درون پتری دیشهها ،بهر

بزرگنمایی  40 xو  100xصورت گرفت و آلهلهها تعیهین

روی دو الیه کا ذ صافی مرطو

شدند.

قرار داده شدند .گلهای

مههادۀ تمههام درختههان دورگههۀ دانهههالی ،بالفاصههله پههس از
جمرآوری با گردههای  4رقم آزمایشگر ،بهطهور جداگانهه

نتایج و بحث

در آزمایشگاه گردهافشانی شدند .پس از گردهافشانی دوبارۀ

برای شناسهایی آلهلههای  Sدر دورگههههای گهزینششهده

در درون پتری دیشها

(درختان دانهال) ،ازآنجاکه این نتاج از تالقی بهین دو رقهم

برای مدت یک شبانهروز قرار داده شدند .بعد از  20تها 24

’تیجیال‘ ( )S2S7و ’کاسفورد‘ ( )S3S11باصل شدهاند،

و

هر نتهاج یکهی از ایهن ترکیهبههای آللهی ،S2S11 ،S2S3

خامهها به همراه کاللهههها از جوانهههها جهدا شهدند و در

 S3S7و  S7S11را خواهههد داشههت .از طرفههی یکههی از

محلول آنیلینه بلو دای 0/1 { 1گرم آنیلینه بلو (متیله بلهو

روشهای تشخیص آللهای  ،Sبراساس رشد یا عدم رشهد

شههمارۀ  ،-M5528شههرکت شههیمیایی سههیگما) 0/71 ،گههرم

لولههای گرده در مادگی گلها استوار است بنابراین بعهد از

مقطر} له شدند .برای لههکهردن

گردهافشانی گلهای ماده نتاج با گردههای  4رقم آزمایشگر

خامههای کاللهدار از صفحههای پالسهتیکی اسهتفاده شهد.

بهطور جداگانه ،خامههای کاللهدار ههر خوشهه جهدا و در

پس از لهشدن خامهههای کاللههدار ،توسهط میکروسهکوپ

محلول رن آمیزی له شدند .درنهایت رشد لولههای گهرده

فلورسنس سازگاری گردهه کالله ،یعنی رشد لولههای گرده

یا عدم رشد آنها توسط میکروسکوپ فلورسنس بررسی و

بر روی دوالیۀ کا ذ صافی مرطو

ساعت ،از هر تالقی  5خوشه (جوانه) گل مهاده انتخها

 k3Po4و  100میلیلیتر آ

شناسایی شد (شکل.)1
1..Aniline blue dye
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الف

ب

)(Corylus avellana L.

ج
شکل.1

الف) جوانهزنی و رشد عادی لولههای گرده در حالت سازگار ،بزرگنمایی 40x
ب) عدم جوانهزنی یا جوانهزنی و رشد ناقص لولههای گرده در حالت ناسازگار ،بزرگنمایی 40x
ج) در حالت ناسازگار ،تولید لولههای گردۀ كوتاه كه در انتها بهصورت حباب درآمدند ،بزرگنمایی 100x

با مقای ۀ ترکیبههای مختلهف باصهل از تالقهی بهین

’تیجیال‘ سازگاری نشان دادند یکهی از جفهت آلهلههای

دانههای گردۀ ارقام آزمایشگر و گلهای مادۀ نتاج ،میتوان

 S2S3یهها  S2S11را خواهنههد داشههت .امهها هنگههامی کههه

آللهای  Sموجود در هر نتاج دانهالی را با توجه به جهدول

گردهافشانی ناسازگار (رشهدنکردن لولههههای گهرده) بهین

 1به شرح زیر مشخص کرد:

دانههای گردۀ این آزمایشگر و مادگی هر یهک از نتهاج رخ

گردهافشانی با دانههای گرده رقم ’تیجیال‘ باه عناوان

میداد ،بیانگر این بود که آن نتاج در مادگی خهود آلهل S7

داشته است و دانۀ گردۀ ’تیجهیال‘ قهادر بهه جوانههزدن و

آزمایشگر آلل S7

ایجاد لولۀ گرده نشده است .زیرا در فندق وقتی ناسازگاری

ابتدا گلههای مهادۀ نتهاج کهه بها گهردۀ والهد ’تهیجهیال‘

بین گرده و کالله اتفاق میافتد که آلل یا آللههای  sکهه در

گردهافشانی شده بودند ،پس از  24ساعت با میکروسکوپ

دانۀ گرده بیان میشوند در مادگی نیز وجود داشهته باشهند.

فلورسنس ارزیابی شدند .در این تالقی ،گلهای آن تعهداد

آللها در مادگی فندق همیشه بهصورت هم بارزند و هر دو

از نتاجی که گردهافشانی سازگار داشتند .به عبهارت دیگهر،
اگر لولههای گرده در مادگی نتاج رشهد کهرده بهود ،نشهان

بیان میشوند؛ پس نتاجی کهه در ایهن بالهت ،ناسهازگاری

میداد که آن نتاج فاقد آلل  S7در مادگی خود ه تند .زیرا

نشان دادند یکی از جفت آللهای  S3S7یا  S7S11خواهند

دانههای گردۀ رقم ’تیجیال‘ در بخش اگهزین (دیپلوئیهد)

بود.

خود آللهای  S2S7دارند و چون در گردههای فندق ،بهین

گردهافشانی با رقم’كاسفورد‘ به عنوان آزمایشگر آلل S3

آللهای  sروند البیهت خطهی وجهود دارد و پهژوهشهها

گلهای مادۀ گردهافشانیشدۀ نتاج با دانهههای گهردۀ والهد

نشان داده است که آلل  S7بر آلل  S2الب است .بنابراین،

گردهدهندۀ ’کاسفورد‘ ،مهورد مطالعهۀ میکروسهکوپی قهرار

ژنوتیپ دانههای گرده در رقم ’تیجیال‘ فقهط بههصهورت

گرفت .در مشاهدات میکروسکوپی نتاجی که گردهافشهانی

 S7بیان میشوند و با مادگی تمام نتاجی که فاقهد آلهل S7

سازگاری داشتند بیانگر این بود که آن نتاج در مادگی خود

ه تند ،سازگار خواهد بود .پس نتاجی کهه بها دانهۀ گهردۀ

فاقد آلل  S3ه تند زیرا دانههههای گهردۀ رقهم ’کاسهفورد‘

دوره   3شماره   1بهار و تابستان 1394
99

علیرضا قنبری و همکاران

آللهای  S3S11در بخش خارجی خود دارند و چون آلهل

گردهافشانی با رقم ’ ‘OSU 278-121به منزلۀ آزمایشاگر

 S3در گرده های فندق الب بر آلهل  S11اسهت ،ژنوتیهپ

آلل S11

آللهای دانۀ گردۀ این رقم فقط بهصورت  S3بیان میشوند

درنهایت گلهای گردهافشانیشدۀ نتاج بها گهردهههای ایهن

و با تمام نتاجی که فاقد آلهل  S3در مهادگی خهود ه هتند

آزمایشگر با میکروسکوپ بررسی شد .رشد لولههای گرده

سازگار خواهند بود .بنابراین ،نتاجی که در گهلههای مهادۀ

در مادگی نتاج مشخص میکرد که آن نتاج فاقهد آلهل S11

آنها رشد لولهههای گهرده صهورتگرفتهه یکهی از جفهت

در مههادگی خههود ه ههتند .زیههرا ژنوتیههپ گههردههههای ایههن

آللهای  S2S11یها  S7S11را خواهنهد داشهت .ولهی اگهر

آزمایشگر آللهای  S4S11دارد و آلل  S11الب بر آلل S4

مشاهدات میکروسکوپی در این مورد ،رشدنکردن لولههای

است .پس در این بالت نتاج یکی از جفت آللهای S3S7

گرده را نشان دهد به این مفههوم اسهت کهه ایهن نتهاج در

یا  S2S3خواهد داشت .ولی اگهر مطالعهات میکروسهکوپی

مادگی خود دارای آلل  S3بوده و گردههای رقم ’کاسفورد‘

ناسازگاری را نشان میداد بیانگر این بود که نتاج در مادگی

قادر به جوانهزنی و ایجاد لولههای گهرده نشهده اسهت .در

خود آلل  S11دارند و ژنوتیپ آنها بهصهورت  S2S11یها

این بالت ،نتاج یکی از جفت آللههای  S2S3یها  S3S7را

 S7S11خواهد بود.

خواهند داشت.

درنهایت با مقای ۀ ترکیبهای مختلف دانهههای گهردۀ

گردهافشاانی باا رقام ’تونادا دی جیفاونی‘ باه عناوان

آزمایشگرها با مادگی هر یک از نتاج (جدول ،)1آللهای S

آزمایشگر آلل S2

موجههود در بیشههتر نتههاج تعیههین و روابههط سههازگاری و

در مربلۀ بعدی ،گلهای گردهافشانیشدۀ نتاج با دانهههای

ناسازگاری بین هر یک از نتاج و ارقام آزمایشگر مشهخص

گردۀ این آزمایشگر ،بها میکروسهکوپ فلورسهنس بررسهی

شد (شکل.)2

شد .نتاجی که تالقیهای سازگار نشان دادند ،نشهاندهنهدۀ

در صورت نیاز میتوان روابط سازگاری بین ایهن نتهاج و

این بود که آن نتاج در مادگی خود فاقهد آلهل  S2ه هتند.

سایر ارقام تجاری را که آللهای  Sآنها مشخص شدهاند نیهز

زیرا ژنوتیپ دانۀ گرده در این رقم بهصورت  S2S23است

تعیین کرد .آللهای  24تا از کهل نتهاج تعیهین شهدند و در 4

و آلههل  S2الههب بههر آلههل  S23اسههت .بنههابراین ،ژنوتیههپ

گههروه آللههی  S3S7 ،S2S11 ،S2S3و  S7S11قههرار گرفتنههد.

دانههای گردۀ این رقم فقط بهصورت  S2بیان شده است و

همچنین در این پهژوهش بررسهیههای میکروسهکوپی در دو

با تمام نتاجی که فاقد آلهل S2در مهادگی ه هتند سهازگار

نتاج )? 68(S7S?) ،54 (S2Sفقط یک آلل  Sرا مشخص کرد

خواهد بود .پس در این بالت ژنوتیپ آللهای نتهاج یکهی

که نشان میدهد شاید این نتاج باصل تالقی ارقام ’تیجیال‘

از جفت آللهای  S3S7یا  S7S11خواهد بود .در مهواردی

و ’کاسفورد‘ نبوده ،بلکه دانۀ گردۀ آنها بهطور اتفهاقی از والهد

که دانۀ گردۀ این والد با گهلههای مهادۀ نتهاج ،ناسهازگاری

گردهدهندۀ دیگر و نه از رقم ’کاسفورد‘ بوده است.

داشت بیانگر این بهود کهه نتهاج در مهادگی خهود آلهل S2

خودناسازگاری در برنامهههای اصهالبی فنهدق جههت

داشت؛ پس ژنوتیپ آلهلههای نتهاج بههصهورت  S2S3یها

تالقههیههها را مشههخص و در برخههی مههوارد از تالقههیهههای

 S2S11خواهد بود.

مطلو

جلوگیری میکنهد .بنهابراین ،قبهل از تالقهی بهرای
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اصالح درختان فندق یا هنگام انتخا

)(Corylus avellana L.

یک رقم بهه عنهوان

شههود .در ایههن آزمههایش ا لههب گههردهافشههانیههها توسههط

گردهدهنده در بهاغ ،ضهروری اسهت آزمهایش ناسهازگاری

میکروسکوپ فلورسنس بهمنزلۀ گهردهافشهانی سهازگار یها

گرده ه کالله صورت گیرد تا پتان یل ترکیب ارقام مشخص

ناسازگار مشخص شد.

)TGL (S2S7

S3S7
1-12-18-49 50-6587-89

S2S3

8-21-40-57-58

S2S11

نتاج
5-36-67

S7S11

15-26-32-37-66-69

)Cosford (S3S11

= سازگاری دوجانبه بوده و گردهافشانی متقابل بین آنها امکانپذیر است.
= سازگاری یکطرفه بوده و گردهافشانی فقط در جهت فلش امکانپذیر است.
)? = (Sآلل الب در دانۀ گرده است و بیان میشود.

شکل .2روابط سازگاری  4گروه  Sآللی در نتاج  F1حاصل از تالقی دو رقم ’تیجیال‘ و ’كاسفورد‘ با یکدیگر و با والدین

در گردهافشانی سازگار ،دانههای گرده بهخهوبی جوانهه

کههالوزی بهههشههدت فلورسههنس بودنههد .درصههورتیکههه در

زدند ،لولههای گرده از سط کالله نفور کردند و تودهای از

تالقیهای ناسازگار جوانهزنی گردهها ا لب کاهش یافت و

لولههای موازی و طویل تولید کردند که به شکل رگهههای

دانههای گردهای که جوانه زده بودند لولههای گهردۀ کوتهاه
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تولید کردند که ا لب به شهکل ویرگهول )،( 1بودنهد .ایهن

هیبرید به ابتمال زیاد باصل تالقی دو رقم ’تیجهیال‘ و

لولهها قادر به نفور از سط کالله نمیشهوند و ب هیاری از

’کاسفورد‘ نی تند ،زیرا در مادگی هر یهک از نتهاج واقعهی

در میآینهد .نتهایج ایهن

باصل از تالقهی ایهن دو رقهم ،تنهها دانهۀ گهردۀ دو رقهم

پژوهش با نتایج بررسیهای انجامشده در این زمینهه (،5 ،3

آزمایشگر از بین  4رقم آزمایشهگر اسهتفاده شهده قهادر بهه

 9و  )11کامالً مطابقت دارد.

جوانهههزدن و تولیههد لولههۀ گههرده ه ههتند (جههدول .)1

این لولهها در انتها به شکل ببا

کیفیت گلهای مادهای که استفاده میشوند در واکهنش

درصورتیکه دانۀ گردۀ بیش از  2رقم آزمایشگر بها مهادگی

بههه تشههخیص آسههان و واض ه رشههد لولههههههای گههرده یهها

هر یک از نتاج سازگاری داشته باشند ،بدین مفههوم اسهت

رشدنکردن آنها ،ب یار اهمیت دارد .تا بد امکهان بایهد از

که از بین  4آلهل  S7 ،S3 ،S2و  S11موجهود در والهدین،

گلهای مادۀ تازه و باکیفیت استفاده شود .گلههای مهادهای

کمتر از  2آلل  Sدر آن نتاج موجود است ،درصورتیکه هر

که برای مدت طوالنی نگهداری میشدند ،کیفیهت خهود را

نتاج واقعی یک آلل  Sاز والد مهادری و یهک آلهل از والهد

از دست میدادند .گلهای مادۀ گردهافشانیشهده را بعهد از

گردهدهنده به ارث میبرد .هرچند در این نتهاج فقهط یهک

 24ساعت در یخچال برای مدت طوالنی میتوان نگهداری

آلل  Sکه از والد مادری ’تیجهیال‘ بهه ارث رسهیده بهود

تیهره

مشخص شد ،آلل دوم آنها که از والد گردهدهندۀ دیگهری

دربیاید؛ زیرا در این صورت تشخیص رشد یها عهدم رشهد

یر از رقم ’کاسفورد‘ بود با این آزمایشگرهای دانهۀ گهرده

کرد ،ولی نباید خامه و کاللۀ آنها ین بزند و به رن

لولههای گرده مشکل خواهد بود .نتایج ما یافتهههای قبلهی

شناسایی نشد.

( )11را تأیید میکند .با تعیین آللهای  Sنتهاج در فنهدق و

بین رقم ’تیجیال‘ و نتاجی که آللههای  S2S3دارنهد

سایر گیاهانی کهه سی هتم خودناسهازگاری اسهپوروفیتیکی

سازگاری گردهه کاللۀ دوجانبه وجود دارد و گهردهافشهانی

دارند ،نهتنها میتوان روابط سازگاری گردهه کاللهه را بهین

متقابل بین آنها امکانپذیر است .بنهابراین ،در برنامههههای

نتاج گزینششده و ارقام مختلف تعیین کرد ،بلکه میتهوان

اصالبی میتوان از گردهافشانی بین رقم ’تیجیال‘ و ههر

صحت یا عدم صحت نتاج باصل از تالقی بهین  2رقهم را

یک از ایهن نتهاج اسهتفاده کهرد .ضهمن اینکهه در ابهداث

نیز مشخص کهرد .چنانکهه در ایهن پهژوهش بررسهیههای

باغهای جدید رقم ’تیجیال‘ را با یک یها دو نهوع از ایهن

میکروسههکوپی نشههان دادنههد کههه دانههههههای گههردۀ  3رقههم

هیبریدها میتوان به صورت ترکیبی کشت کهرد و از تمهام

آزمایشگر ’تهیجهیال‘’ ،کاسهفورد‘ و ’ ‘278-121OSUدر

آنها محصول برداشت کرد .همچنین نتاجی کهه آلهلههای

مادگی نتاج  54جوانه زده و لولههای گرده تولیهد کردنهد و

 S3S7دارند ،میتوانند بهه عنهوان گهردهدهنهده بهرای رقهم

تنها دانۀ گردۀ رقم ’توندا دی جیفونی‘ قادر به جوانهزنی و

’تیجیال‘ استفاده شوند .بین رقم ’کاسفورد‘ و نتاجی کهه

تولید لولۀ گرده نشد .همچنین در هیبریهد شهمارۀ  68فقهط

آللهای  S2S11و  S7S11دارند سازگاری دوطرفهه وجهود

دانۀ گردۀ رقم ’تیجیال‘ قادر به جوانههزدن و تولیهد لولهۀ

دارد و گردهافشانی متقابهل بهین آنهها امکهانپهذیر اسهت.

گرده نشد ،درصورتیکه دانههای گهردۀ  3رقهم آزمایشهگر

بنابراین ،ههم در برنامههههای اصهالبی و ههم در ابهداث

دیگر بهخوبی جوانه زدند و لولۀ گرده تولید کردند .این دو

باغهای جدید میتوان از ترکیب آنها استفاده کرد .نتاج بها
آللهای  S2S3سازگاری دوجانبه بها نتهاج  S7S11داشهته،

1. Comma shape

ضمن اینکه به عنوان گردهدهنده بهرای نتهاج بها آلهلههای
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 S3S7میتوانند استفاده شوند .همچنین نتهاج بها آلهلههای

واکنشهای ناسهازگار نیهز تعهداد کمهی لولهۀ گهرده تولیهد

 S3S7گردهافشانی متقابهل بها نتهاج  S2S11داشهته ،ضهمن

مههیکردنههد .ایههن امههر نیههز سههبب مههیشههود تشههخیص

اینکه به عنوان گردهدهنهده نیهز مهیتواننهد بهرای نتهاج بها

گردهافشانیهای سازگار از ناسهازگار دچهار مشهکل شهود.

آللهای  S7S11باشند .بین نتاج  S2S11و نتاج  S7S11نیز

گردههای رقم ’توندا دی جیفونی‘ که آلل الب  S2دارد با

سههازگاری دوجانبههه وجههود دارد و گ هردهافشههانی متقابههل

ن بت کمتری در مقای ه با گردههای رقم آزمایشگر’- 121

امکانپذیر است.

 ،‘OSU 278تمایل به جوانهزنی و تولید لولهههای گهرده از

البته در ابداث باغ جدید فنهدق ،نکتهۀ بهائز اهمیهت

خود نشان میدادند که این نتایج با یافتهههای قبلهی کهامالً

دیگر پس از تعیین روابط سازگاری و ناسازگاری آللههای

مطابقههت دارد ( .)14درصههورتیکههه دانههههههای گههرده رقههم

 ،Sاین است که قبل از ابداث باغ بای هتی دورۀ گهلدههی

’تیجیال‘ واکنش ضهعیفی بهه جوانههزنهی از خهود نشهان

هر یک از نتاج گزینششده دقیقاً بررسی و مشخص شهود.

میدادند .در کل واکنش متفاوت گلهای مادۀ ژنوتیپههای

زیههرا همپوشههانی دورۀ گههلدهههی نتههاج گزینشههی و ارقههام

مختلف ن بت به سازگاری و عدم یکنواختی دانههای گردۀ

کشتشده در یک باغ ،جهت گهردهافشهانی بهینهه و تولیهد

آزمایشگرهای مختلف برای جوانهزنهی و تولیهد لولههههای

محصول اقتصادی ضروری اسهت .وجهود برخهی م هائل،

گرده ،در برخی موارد تشخیص واکنشههای سهازگار را از

تعیین آللههای  Sرا توسهط میکروسهکوپ فلورسهنس در

ناسازگار دشوار و تعیین آلهلههای  Sرا بها مشهکل مواجهه

فندق ،گهاهی بها مشهکل مواجهه مهیکنهد .گهلههای مهادۀ

میکند.

ژنوتیپ ههای مختلهف فنهدق ن هبت بهه سهازگاری یعنهی

فیزیولوژی واکنش خودناسازگاری در تمام گونههههایی

جوانهزنی دانههای گرده و تولید لولههههای گهرده واکهنش

که خودناسازگاری اسپوروفیتیکی دارند ظاهراً مشهابه بهوده

متفاوتی نشان میدهند .دربالیکهه گهلههای مهادۀ برخهی

که بیشتر در گیاهان براسیکا 1و اپموا 2بررسی شهده اسهت.

ژنوتیپها ن بت به سازگاری معموالً واکنش خوبی دارنهد،

در این نوع خودناسازگاری سط کاللهها خشک میشود و

گلهای مادۀ ژنوتیپهای دیگر عکسالعمل ضهعیفی نشهان

دانهههای گهردۀ سههه هتهای 3ه هتند( 4و  .)5هرچنهد در

میدهند .هنگامی که گلهای مادۀ یک ژنوتیهپ ن هبت بهه

گردههای فندق ،دانههای گهردۀ دوه هتهای نیهز شناسهایی

سازگاری واکهنش خیلهی ضهعیفی نشهان دههد ،تشهخیص

شدهاند و این نشان میدهد که محصول فندق در این مورد

گردهافشانیهای سهازگار از ناسهازگار را دشهوار مهیکنهد.

استثناست ( 6و.)9

درنتیجه تعیین دقیق آللههای  Sآن ژنوتیهپ دچهار مشهکل
میشود ،بهطوریکه بروز ایهن مشهکالت در  2تها از نتهاج

نتيجهگيری

بررسیشده منجر به تشخیص فقط یکی از آللها شد.

در برنامههای اصالبی انتخا

والهدین و نیهز در گهزینش

همچنین تمایل دانههای گهردۀ آزمایشهگرهای مختلهف

ارقام گردهدهندۀ فندق باید سازگاری دانهۀ گهرده بها کاللهه

برای جوانهزنی و تولیهد لولههههای گهرده متفهاوت اسهت.

بررسی شود .در این پژوهش نیز سهازگاری دانهۀ گهردۀ 24

گردههای رقم آزمایشگر ’ ‘OSU 278-121که آلهل الهب
 S11دارد ،بهههطههور یرعههادی تمایههل ن ههبتاً زیههادی بههرای

1. Brassica
2. Ipomoea
3. Trinucleate

جوانهزنی و تولید لولههای گرده داشتند و بتهی گهاهی در
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