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  'السلطنهشعاع'رقم با  تلقيح دربه عنوان والد پدري  از ارقام گيالس تعداديبررسي سازگاري 
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 چكيده

  
صورتي '  ،'پروتيوا'، 'زرد دانشكده' گرده ارقام  با دانهوالد مادريبه عنوان  'السلطنهشعاع' گيالس رقم تحقيقدر اين 

 هاي كامل تصادفيبراساس طرح بلوكتيمارها  .لقيح شد ت'السلطنهشعاع' و همچنين 'شهر ينكمش'، 'يوسفيحاج '، 'لواسان

)RCBD( افشاني كنترل شده و مطالعه ميكروسكوپي رشد گرده  دو روشاب پدري سازگاري ارقام ميزان. ررسي شدبا سه تكرار ب
-شعاع' با رقم 'پروتيوا' و 'مشكين شهر'شده نشان داد كه ارقام افشاني كنترل نتايج حاصل از گرده. بررسي شدلوله گرده 

 ميزان. دنباشمي  دگرناسازگار)'حاج يوسفي' و 'صورتي لواسان'، 'زرد دانشكده'شامل (ام با مابقي ارق دگرسازگار و 'السلطنه
 و 'يوسفي حاج'، 'صورتي لواسان' پروتيوا،'، 'زرد دانشكده'ارقام  با استفاده از گرده 'السلطنهشعاع'تشكيل ميوه در رقم 

 يك رقم 'السلطنهشعاع'همچنين نتايج نشان داد كه گيالس .  درصد بود7/25 و 39/0، 18/0، 2/4، صفرترتيب  به'مشكين شهر'
.  و براي تشكيل ميوه نياز به گرده ارقام مناسب داردباشدمي صفرآن  با گرده خود درصد تشكيل ميوهو  باشد ناسازگار مي خود

افشاني به تخمدان رقم  ساعت پس از گرده96 'مشكين شهر'مطالعه ميكروسكوپ فلورسنس هم نشان داد كه لوله گرده رقم 
 .كندافشاني كنترل شده را تأييد مياي و گردهرسد كه اين نتايج روش بررسي مزرعه مي'السلطنهشعاع'
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 ... بررسي سازگاري تعدادي از ارقام گيالس 

  مقدمه
  از ).Prunus avium L (گيالس با نام علمي

 ، زيرتيره پرونوئيده)Rosaceae(تيره رزاسه 
)Prunoideae(  و جنس پرونوس)Prunus(  

هاي گيالس در دستجات غيرمختلط دو گل. باشدمي
صورت جانبي روي اسپورهاي ه  بي عددتا پنج

تر تشكيل هاي طويل كوتاه يا نزديك به قاعده شاخه
ماه بعد از برداشت  تمايزيابي در تير. ودش مي

 داراي پنج گيالس گل. شود محصول، انجام مي
كاسبرگ، پنج گلبرگ، يك برچه با دو تخمك و 

  .)4( باشد  پرچم مي30حدود 
 رگليد يكي از ارقام 'السلطنهشعاع' گيالس

هاي مهمترين استان .رود كشور به شمار مي
 قزوين، خراسان، تهران،ترتيب توليدكننده گيالس به

دليل هاكثر ارقام گيالس ب. باشند مياردبيل و اصفهان 
ميوه دادن داراي خودناسازگاري، از نظر تلقيح و 

وعي ناسازگاري درضمن، چون ن. دنباشمشكل مي
وجود دارد لذا در نيز بين ارقام مختلف گيالس 

كشت دو رقم مختلف در كنار يكديگر   نيزيموارد
. كندبرطرف نميتشكيل ميوه را نيز مشكل تلقيح و 

داران از اين باغ  زيادي به دليل عدم اطالعياهباغ
اند كه بعد از چند سال با  موضوع احداث شده

اين  براي رفع. انددادن مواجه شدهميوه مشكل 
 تعيين سازگاري بين ارقام ايراني و نيز بين ،مشكل

ارقام ايراني و ارقام مطلوب خارجي يكي از اهداف 
  .)10(باشد ميهم در تحقيقات باغباني كشور م

در دنيا مشكل عدم تلقيح و تشكيل ميوه 
. است  هاي قديم شناخته شدهگيالس از زمان

است كه اكثر ارقام گيالس   تحقيقات نشان داده
 ورداكثر ارقام مدرضمن، . )14(  هستندخودناسازگار

نسبت به نيز  'المبرت' و 'ناپلئون'، 'بينگ' رينظ
يگر ناسازگار بوده و در يك گروه ناسازگاري ديك

مشخص شده كه همچنين . )24( دشون ميبندي طبقه
در  )Gametophytic( ناسازگاري گامتوفيتيك عامل

 S آلل شش  مربوط به تعدادارقام مختلف گيالس
 گروه ناسازگار 15 آلل، شش با كشف اين .باشد مي

 در ميان ارقام مختلف گيالس تشخيص داده شد
 گروه 11 گروه ناسازگار و سپس نهابتدا . )12(

 گروه ناسازگار گرده 14  تعداددرنهايت. كشف شد
در حال  .)22(د شدر ارقام مختلف گيالس پيشنهاد 

 و گروه ناسازگار جديد Sحاضر تعدادي آلل 
 تحقيقات اخير نشان ).11(تشخيص داده شده است 

ه  ويژS-RNase يكاز اين ارقام داده كه هر گروه 
 در Sهاي  مطالعه تنوع آللبراي .نمايند توليد مي

استفاده  S-RNaseار تعداد متفاوت جنس پرونوس 
 ژنوتيپو  خودسازگار  'استال'رقم . )20( شودمي
 يك موتاسيون 4Śدر اين رقم  .است 4Ś3S آن

 4 تواند روي خامه مي 4Ś گرده و خودسازگار است
Sج حاصل از تجزيه ريبونوكلئازهاي نتا. رشد نمايد

 هاي دهد كه آنها به آلل خودباروري استال نشان مي
S 25 (باشند مربوط مي( .  

 بررسي سازگاري بين برايروشهاي مختلفي 
معايب  ويك مزايا ارقام مختلف وجود دارد كه هر 

يك روش مناسب عبارت از . خاص خود را دارد
  بررسي درصد تشكيل ميوه در شرايط مزرعه



 
 
 

 ... بررسي سازگاري تعدادي از ارقام گيالس 

هاي روش ا استفاده ازامروزه ب همچنين. باشدمي
 و مشخص PCR ا بDNA كلون كردن نظيرجديد 
 مربوط Sهاي  آلل،رقم براي هر S-RNasesكردن 

سازگاري ناهاي به هر رقم را مشخص و در گروه
  .)25( دهندمي مختلف قرار

در ايران چگونگي سازگاري ارقام گيالس 
 'ماركاسيلژبال' و 'ناپلئون'، 'صورتي لواسان'، 'شبستر'

 است   بررسي شده'سياه مشهد'در تلقيح گيالس 
، 'يوسفي حاج'همچنين سازگاري ارقام . )1(
 نيز 'باريون سيلژبالدي ' و 'المبرت'، 'ديررس ايتاليا'

سپس سازگاري . )8(با اين رقم مطالعه شده است 
، 'بينگ'، 'يهيرضا سفيد'، 'دانشكده زرد'ارقام 

 مورد 'سياه مشهد'س  با گيال'پروتيوا' و 'المبرت'
پس از آن ارقام . )5(است   بررسي قرار گرفته

 به عنوان والد ' ايتاليا ديررس' و 'ناپلئون'، 'بينگ'
 به عنوان والد پدري 'سياه مشهد'مادري با رقم 

، 'دانشكده  زرد' ارقام اً اخير و)7(شده مطالعه 
، 'يوسفي حاج'، 'المبرت'، 'لواسان صورتي'، 'پروتيوا'
شماره '، گيالس 'يهيرضا سفيد'، 'باريون ژبالديسيل'

 سياه'، 'ابرده'، 'رآفت'، 'قرمز باغ نو'، 'قزوين'، '28
، ' كرج)1(دورگ شماره '، 'يهيقرمز رضا'، 'دانشكده

 بررسي 'سياه مشهد' با رقم 'كزنا درون' و 'مجتهدي'
، 'ابرده'در ادامه سازگاري ارقام . )2( است شده

 و 'شهر مشكين'، 'دانشكده زرد'، 'پروتيوا'، 'بينگ'
توسط اصغري در  'يوسفي حاج' با رقم 'ناپلئون'

هدف از پژوهش  .)3( مطالعه شده است 1382سال 
، 'زرد دانشكده'حاضر، تعيين سازگاري ارقام 

مشكين ' و 'حاج يوسفي'، 'صورتي لواسان'، 'پروتيوا'

 'السلطنهشعاع' رقم . بود'السطنهشعاع' با رقم 'شهر
از خصوصيات است و ارقام  ديرگل گيالس  وجز

 و خوشمزه بودن توان زودرسمطلوب ديگر آن مي
را مناسب بودن براي برداشت مكانيكي  ميوه آن و

 .نام برد
  

  مواد و روشها
ستگاه ي در ا1382-83  سالدراين تحقيق 

سسه ؤآباد وابسته به م  كماليقات باغبانيتحق
 امور .نجام شدتحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ا

 باغباني  گروه علومه در آزمايشگانيز آزمايشگاهي آن 
انجام  )دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده كشاورزي(
ترين ارقام  ديرگلو جز'السلطنهشعاع' رقم چون. دش

نظير ( ت ديگراو از نظر خصوصيايران است گيالس 
 )شدن ميوه از درخت و آسان جدابودن زودرس 

 Seed (شد، به عنوان والد مادريبامي ز اهميتيحا

parent( حاج'، ' لواسانيصورت'ارقام . دش انتخاب 
 و 'شهر مشكين'، 'دانشكده زرد'، 'پروتيوا' ،'يوسفي
 Pollen(به عنوان والدهاي پدري نيز  'السلطنهشعاع'

parents( در اين بررسي از طرح . در نظر گرفته شد
سه در  )RCBD(هاي كامل تصادفي آماري بلوك

 شاخه در ششدر هر درخت . دشتكرار استفاده 
قبل ها  شاخه درخت انتخاب و مختلف هايجهت

 با(ها با استفاده از پارچه ململ  از باز شدن جوانه
سپس از . ايزوله شد )متر ي سانت35 × 70 هاي اندازه
 داراي و متر 1-5/1 طوله هايي ب  شاخهپدريارقام 

 و زدهزا اتيكت جوانه گل كافي قطع و به طور مج
ها در  اين شاخهسپس . به آزمايشگاه منتقل شدند
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 23 در دماي  و ليتري در داخل آب20هاي  سطل
پس از طي چند . داده شدندقرار گراد درجه سانتي

ها به دقت گرده آن ها باز شدندگلكه روز 
 24ن به مدت كردآوري شده و پس از خشك  جمع

هاي كوچك  ساعت در دماي آزمايشگاه، در شيشه
در دماي يخچال افشاني سي تا زمان گرده  سي10

ها   اطمينان از زنده بودن گردهبراي. شدندنگهداري 
افشاني عمل كشت گرده در گرده يك روز قبل از

 20 درصد ساكارز، 15شامل (  كشتمحيطيك 
 در پتري ) درصد آگاريكام اسيدبوريك و  پي پي

 انجام شدگراد  درجه سانتي25در دماي و ديش 
ميكروسكوپ  ساعت با استفاده از 24پس از . )13(

هاي جوانه زده تعداد گرده )invert(اينورت 
 شكل(زني آنها محاسبه شد شمارش و درصد جوانه

 تيمارهاي مختلف  در گردهزني جوانه درصد.)1
 دو روز پس از باز حدود. د بود درص60يش از ب

-150بر روي هر شاخه ها درخت يهاشدن گل
  وحذفها مابقي آنگل باز شده انتخاب و  100
 براي .انجام شدمو با استفاده از قلمافشاني گرده

هاي ارقام مختلف براي  جلوگيري از اختالط گرده
موي مخصوص همان رقم استفاده و  هر رقم از قلم

 با ها و ابزار مورد استفاده مرتباًدر جريان كار دست
عمل انجام  بعد از .دشعفوني   درصد ضد75 الكل
ها ايزوله شدند و تا زمان  شاخهمجدداً افشاني  گرده

 عمل شمارش ميوه .شداز آنها مراقبت شمارش ميوه 
   روز بعد از35  و25، 15در فواصل زماني 

 تا شدافشاني و در مرحله برداشت ميوه انجام گرده

پدري درصد تشكيل ميوه با هر يك از ارقام 
يل ميوه براساس تعداد گل درصد تشك. محاسبه شود

افشاني شده و تعداد ميوه تشكيل شده محاسبه گرده
تجزيه واريانس و سپس نتايج حاصل . دش

  ها با استفاده از آزمون دانكن به وسيله ميانگين
  . شدمقايسه SPSSافزار نرم

 120 و 96، 72، 48، 24 (پنج مرحلهدر 
 عدد پنجاز هر تيمار ) افشانيساعت پس از گرده

 مطالعه رشد براي تثبيت و FAAمادگي در محلول 
هاي مزبور نمونه. دشلوله گرده به آزمايشگاه منتقل 

 و سه بار خارج FAA ساعت از محلول 24پس از 
 تا  درصد75با آب مقطر شسته و در الكل اتيليك 

داري سازي نمونه نگهزمان شروع مراحل آماده
طالعه ها براي م آماده كردن نمونهرايب. شدند

 75از الكل ها پس از خارج كردن آنميكروسكوپي، 
 در آب مقطر به  شده و شستشونوبت سه درصد
براي نرم شدن بافت .  شدنگهداري ساعت 24مدت 

 ساعت در سود 24 به مدت و نفوذ بهتر رنگ
)NaOH(سپس . ندد هشت نرمال نگهداري ش

 با آب مقطر شسته و در محلول نوبتها سه نمونه
 يك نرمال حاوي K3PO4( 1/0 (تاسيمفسفات پ

 ساعت چهار تا سه رنگ آنيلين بلو به مدت درصد
ها  نمونهخارج كردنپس از . )19 (نددشقرار داده 
و با قرار دادن شد  روي الم گذاشته مزبوراز محلول 

رشد لوله  پرس والمل روي نمونه و فشار اندك 
  .شدبررسي  با ميكروسكوپ فلورسنس گرده
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   در پتري ديش ساعت پس از كشت24 يوسفي رشد لوله گرده رقم حاج - 1شكل 
  

  نتايج و بحث
را درصد تلقيح و تشكيل ميوه ميزان سازگاري 

هاي  تشكيل ميوه در تالقيمعموالً . دهدنشان مي
در اين . )21( استناسازگار كمتر از سه درصد 

 تشكيلبررسي  رايارش اول و دوم بشماز آزمايش 
و شمارش سوم و  )Initial fruit set ( ميوهاوليه

 Final ( ميوهييچهارم به عنوان ميزان تشكيل نها
fruit set( تشكيل طوركلي ارزيابي به. استفاده شد

شي از  نا(هاي اوليه  ميوه پس از ريزشي ينها
انجام  )افشانيهاي گرده ناسازگاري در آزمايش

در تحقيق حاضر درصد تشكيل ميوه . )18( دشو مي
درصد كه شمارش سوم و چهارم برابر بود دو در 

 در ون چ.دهند تلقيح و تشكيل ميوه را نشان مي
هاي  هاي اول و دوم هنوز تعدادي از ميوه شمارش

 .)6(اند  هاي تلقيح نشده ريزش نكردهحاصل از گل
 'طنهالسشعاع'ميوه روي رقم ميانگين درصد تشكيل 
هاي اول، دوم،  در شمارشبا گرده ارقام مختلف

 . ارايه شده است1-4هاي در شكلسوم و چهارم 
و  'ن شهريمشك'، 'وايپروت'ي بين تيمارهاتفاوت 

دار بود در دو شمارش نهايي معني 'السلطنهشعاع'
)01/0 P <(. در بررسي ارقام پدري مشخص شد كه 

  با رقم'پروتيوا'و  'مشكين شهر'فقط دو رقم 
 وهيل ميتشكميزان . باشندسازگار مي 'السلطنهشعاع'

، ' لواسانيصورت'، 'وايپروت'، 'زرد دانشكده'با ارقام 



 
 
 

 ... بررسي سازگاري تعدادي از ارقام گيالس 

، 2/4، صفرب يترت به'ن شهريمشك' و 'يوسفي حاج'
ميزان تشكيل ميوه در  .بوددرصد  7/25 و 4/0، 2/0

 'لسلطنهشعاع'گرده خود گيالس   دانهباافشاني  گرده
  'لسلطنهاشعاع'دهد گيالس   نشان مي كهبودصفر 

 تشكيل ميوه براي و خودناسازگار استطور كامل به
 چيهطوركلي به. باشدميسازگار نياز  به ارقام ديرگل

مورد استفاده در اين تحقيق به عنوان  از ارقام يك
توصيه  'السلطنهشعاع' رقم ي مناسب برايپدروالد 
 .باشد ي گلدهيپوشانهم ل عدميبه دلشود كه نمي

اصالح درختان محققان استفاده براي نتايج آزمايش 
يادآوري است الزم به  .باشدتواند مفيد ميميوه مي

بررسي ارقام پدري مزبور براي استفاده از كه 
   بذورتوليد و 'السلطنهشعاع' با رقم هاآنسازگاري 

  

   .بود ديرگلدهي خاصيتهيبريد با 
 نيزوپي رشد لوله گرده نتايج مطالعه ميكروسك

  .باشد سازگار مي'مشكين شهر'نشان داد كه رقم 
 ساعت پس از 96 دود لوله گرده اين رقم حچون
ولي ، )5 شكل(افشاني به تخمدان رسيده بود گرده

ارقام به نيمه دوم ساير لوله گرده در اين مدت 
  . نرسيده بودندنيز 'السلطنهشعاع'خامه رقم ) مياني(

 از نيمه دوم خامه عبور كرده 'پروتيوا'رقم لوله گرده 
و به نيمه سوم خامه رسيده و در مواردي به تخمدان 

نتايج حاصل از روش مشاهدات اين . نفوذ كرده بود
مشخص كند و افشاني كنترل شده را تأييد ميگرده
 با رقم 'پروتيوا' و 'مشكين شهر'رقم شود كه دو مي

 .باشندسازگار مي 'السلطنهشعاع'

  ميانگين درصد تشكيل ميوه در شمارش اول- 2 كلش
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   ميانگين درصد تشكيل ميوه در شمارش دوم- 3شكل 

 سومشمارش وه در يل ميدرصد تشك ميانگين - 4شكل 

0

10

20

30

40

50

60

وه
مي

ل 
كي
تش

د 
ص
در

زرد دانشكده پروتيوا صورتي لواسان حاج يوسفي مشكين شهر شعاع السلطنه

تيمار (دانه گرده)

a

b

cc c c

0

5

10

15

20

25

30

وه
مي

ل 
كي
تش

د 
ص
در

زرد دانشكده پروتيوا صورتي لواسان حاج يوسفي مشكين شهر شعاع السلطنه

تيمار (دانه گرده)

a

b

c c c c



 
 
 

1385 بهار، 1، شماره 8مجله كشاورزي، جلد   
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  يافشان ساعت پس از گرده96 'السلطنهشعاع' خامه رقم ي در انتها'ن شهريمشك'لوله گرده رقم  رشد - 5شكل 
  

  
خودناسازگاري در گيالس از نوع گامتوفيتيك 

 و 1S ،2S( با چند آلل) S (يمكان ژنيك . باشد مي
بافت . كنند روابط ناسازگاري را كنترل مي...) 
دو داراي يد مادگي در حالت هتروزيگوت يديپلو
و در هر دانه گرده ) 2S1Sمثالً (باشد مي  Sآلل

اني افش گرده. يد فقط يك آلل وجود داردهاپلوي
 كه گرده و مادگي داراي در حالتي استسازگار 

اين براي تشكيل  بر بنا .)23( هاي متفاوت باشند آلل
ميوه در ارقام خودناسازگار الزم است كه 

 .)16( انجام شودافشاني با گرده ارقام سازگار  گرده
 گرده خود افشاني از طريق دانه  با گردهدر اين مورد

 دگرناسازگار ميوه تشكيل هاي گرده رقم  يا دانهگياه
مشكل  با استفاده از ارقام خودبارور لذا. دوشمين

براي اين . شودميهاي گيالس حل باغ عدم باروري
ارقام الزم براي شناسايي كشور تالش امر بايد در 

  استفاده ازو خودسازگار و ارقام تجاري مطلوب 
انجام هاي تحقيقاتي و اصالح گيالس  ها در برنامهآن
 )Stella(اولين رقم خودبارور گيالس استال . ردگي

 ارقام اخيراً. )17 (دش معرفي 1968بود كه در سال 
 شاملاند كه   شدهمعرفيخودسازگار ديگري نيز 

، )heart Sweet(هارت  ، سويت)Skeena(نا  اسكي
، )Symphony(، سيمفوني )Sonata(سوناتا 

، )Sunburst(برست  ، سان)Tehrani vee(وي  تهراني
، سامبه )Santina(تينا  ، سان)Black Gold(گلد  بلك

)Samba( ساندراروز ،)Sandra Rose( باشندمي .
 ، واندالي)Lapins( ارقام الپينز درضمن،
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)Vandalay(گلد  ، وايت)White Gold(،ر ي كشم
)Cashmere( گالسير ،)Glacier( استاكاتو ،
)Staccato( و ايندكس )Index( ه توان ب را نيز مي

  .)9( آنها اضافه كرد
 'السلطنهشعاع'رقم كه نشان داد اين تحقيق نتايج 
، است )Self-incompatible (خودناسازگارنه تنها 

صورتي 'نظير (ارقام ساير افشاني با  بلكه در گرده
 )'دانشكده زرد' و 'حاج يوسفي'، 'لواسان
. باشدمي )Cross-incompatibility(ناسازگار  دگر

كاهش دماي هوا افشاني ز پس از گردهيك روالبته 
. خشك شدها به علت سرما از گلتعدادي يافت و 

عدم تشكيل ميوه بيشتر مربوط به ناسازگاري ولي 
تعدادي افشاني فقط باشد زيرا پس از گردهارقام مي
ولي بعد از آن . در اثر سرما خشك شدها از گل

درجه حرارت محيط براي رشد لوله گرده مناسب 
موجود هاي  مبناي تشكيل ميوه براساس گل.بود

درصد تشكيل ميوه البته كم بودن  .پس از سرما بود
سبب ريزش  كه بودمربوط به سرماي ديرهنگام 

  .دشها گل
  

  طوركلي نتايج تحقيق حاضر نشان داد كهبه
 خودناسازگار الً كام'السلطنهشعاع' مگيالس رق

 آن  چون درصد تشكيل ميوه با گرده خود.است
زرد ' با ارقام 'السلطنهشعاع'رقم همچنين . بودصفر 

   'يوسفي حاج' و ' لواسانيصورت'، 'دانشكده
 بنابراين براي توليد بذر .باشديناسازگار مدگر

 بر د باي'السلطنهشعاع'هيبريد بين اين ارقام با رقم 
در رغم اين كه علي .دگرناسازگاري آنها غلبه كرد

 'السلطنهشعاع' با 'وايتپرو' و 'ن شهريمشك'رقم 
 'السلطنهشعاع'رقم ه دليل كه  بيد ولنباشيسازگار م

 سهن يكشت مخلوط الذا  . نداردي گلدهيپوشانهم
شود كه يشنهاد ميپولي . شوديه نميرقم توص

 و 'مشهد'، 'السلطنهشعاع'رگل مثل ي ارقام ديسازگار
 لذا الزم است كه در .  شودمطالعهره ي و غ'يمحل'
 ارقام گيالس كشور كليهنده اين بررسي در مورد آي

د تا جدول كامل از چگونگي سازگاري شوانجام 
داران و مورد استفاده باغتهيه و ارقام مختلف 

  . پژوهشگران قرار گيرد
  

  تشكر و قدرداني
به ناصر بوذري دكتر بدين وسيله از آقاي 

 رايدانشگاه تربيت مدرس ب ،خاطر راهنمايي علمي
 نمودن امكانات مالي و اجرايي اين تحقيق، فراهم

سسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال ؤبخش باغباني م

آباد كرج و همچنين از و باغ كلكسيون كمال و بذر
 آزمايشگاه گروه و اصغري از توكلي انهمكاري آقاي

 دانشگاه تربيت ،دانشكده كشاورزي(علوم باغباني 
  .شودقدرداني مي) مدرس
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  د استفاده مورمنابع
نده براي كن انتخاب بهترين تلقيح)1367. (ارزاني، ك - 1

نامه كارشناسي ارشد، گروه پايان. گيالس سياه مشهد
 . دانشگاه تهران، دانشكده كشاورزي،باغباني

هاي سازگاري و مطالعه جنبه) 1381. ( ك،ارزاني - 2
طرح . افشاني ارقام تجارتي گيالس ايرانيگرده

سسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و  مؤ،تحقيقاتي
  .بذر

مطالعه سازگاري و ناسازگاري ) 1382. (، حي اصغر- 3
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ناسازگاري برخي از ارقام گيالس در تلقيح و 
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Study of compatibility of six Sweet Cherry (Prunus avium L.) cultivars 

with “Shoa-o-saltaneh” cultivar 

 
M. Mahmoodi *  and K. Arzani ** 

 

 

Abstract 

 

Most sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars are self-incompatible and have problems of fertilization and 

fruit set. To produce commercial crops they need compatible and suitable pollinizers. The compatibility of “Zarde 

Daneshkadeh”, “Protiva”, “Sorati Lavasan”, “Haj-Yosefy” and “Meshkin Shahr” cultivars with “Shoa-o-

saltaneh” as seed parent studied in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The 

compatibility of various pollens on “Shoa-o-saltaneh”, studied with two methods of controlled pollination and 

observation of pollen tube growth with fluorescence microscopy. The results of the controlled pollination method 

showed that “Meshkin Shahr” and “Protiva” cultivars are compatible and “Zarde Daneshkadeh”, “Sorati 

Lavasan” and “Haj-Yosefy” are incompatible. The mean of fruit set in  “Shoa-o-saltaneh” cultivar using pollen 

grain of “Zarde Daneshkadeh”, “Protiva”, “Sorati Lavasan”, “Haj-Yosefy” and “Meshkin Shahr” were 0, 4.2, 0.2, 

,0.4 and 15.7 percent respectively. The results show that sweet cherry cv. “Shoaosaltaneh” is a self-incompatible 

cultivar (fruit set = 0) and it needs compatible and suitable pollinizers for fruit set. The microscopic examination of 

pollinated flowers showed that pollen tube of “Meshkin Shahr” cultivar reached to the ovary in 96 hours after 

pollination. These observations confirm the results from field controlled hybridization. 
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