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  چکيده

  
 از درختان ياري بسيدهوه و محصوليل مي در تشکيمحدود بودن طول عمر تخمک، مشکل اساس

 در (Effective pollination period)  موثريافشان دوره گردهن مطالعهي بنابرا.استاز جمله بادام وه يم

 موثر يافشاندوره گردهن ييبه منظور تعپژوهش ن يا.  برخوردار استيت خاصيوه از اهميدرختان م

هاي بادام رقم ديرگل  گل.  انجام شد١٣٨٤‐ ١٣٨٥ط کرج در سال ي در شرا١٢بادام رقم شاهرود 

 و ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ در فواصل (♂) ١٥‐٥ پي ژنوت و(♂) سوپرنوا توسط گرده ارقام (♀)١٢شاهرود 

هاي از گل.  شدنديافشان گردهيو بطور مصنوعها بطور جداگانه  روز بعد از باز شدن گل٧

به منظور مطالعه و   يافشانگرده ساعت پس از ١٢٠ و ٩٦، ٧٢، ٤٨، ٢٤ شده، در فواصل افشاني گرده

- هاي گل جمعنمونه. عمل آمده بگيري نمونهله گرده در خامه گل،  رشد لويکروسکوپي ميهايبررس
ها نمونهآميزي   پس از رنگ.نگهداري شدند% ۷۰تثبيت و سپس در الکل  FAAآوري شده در محلول 

ن يهمچن. ها توسط ميكروسكوپ فلورسنس با نور ماوراي بنفش انجام پذيرفتن بلو، بررسييليبا آن

. دي روز پس از تمام گل ثبت گرد٧٥ شده افشاني گرده درختان ي بر رووه در باغ ويل ميدرصد تشک

باالترين درصد تشكيل  در باغ نشان داد که (♀) ١٢وه در رقم شاهرود يل ميج حاصل از تشکينتا

در روزهاي دوم و  (♂) اسوپرنوگرده رقم افشاني توسط با گرده تيمارهاي اعمال شده در بين ميوه

 و ٣٧طي روزهاي دوم و چهارم و به ميزان   (♂) ١٥‐ ٥ درصد و با رقم ٣٧و  ٣٤چهارم و به ميزان 

تشكيل بسيار پايين ميوه د که ي مشخص گرديکروسکوپي ميهاي با توجه به بررس.بود درصد ٤٢

اي شدن   روز هفتم، احتماالً به علت كاهش طول عمر تخمك و همچنين قهوهافشاني گردهحاصل از 

 يها يبا توجه به بررس.  بوده استافشاني گردهن روز از يه گرده در ارش دانيو کاهش پذكالله 

تشكيل ميوه  يبراافشاني گرده زمان بهترين جه گرفت کهيتوان نت ين مي چنيکروسکوپي و ميا مزرعه

پس از باز بين روزهاي دوم و چهارم  کرج ييط آب و هواي در شرا(♀) ١٢در رقم شاهرود مناسب 

 موجب کاهش محصول شده و ياديزان زين رقم به ميرهنگام اي دافشاني گرده. باشد يها مشدن گل

 ارقام ي گلدهي همپوشان،) روز٢‐٤(ن شده يي موثر تعافشاني گردهبا توجه به دوره . گردد يه نميتوص

  . استيش محصول ضروري افزاي برا١٢دهنده و رقم شاهرود  گرده
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  مقدمه
يكي از مهمترين عوامل در توليد نهايي محصول 
درختان ميوه، تشكيل ميوه است كه براي توليد موفق 

روي و در زمان مناسب بر كافي  آن، انتقال دانه گرده
ت انجام عمل يدر نهاد لوله گرده در خامه و كالله و رش

هاي  عدم وجود ناقل.تلقيح با تخمك ضروري است
 يا شرايط آب و هوايي نامناسب، انتقال دانه افشاني گرده

 Socias i Company)سازد گرده را با مشكل مواجه مي

et al., 2004) .اين مسئله در ارقام خودناسازگار پيچيده -
له گرده قادر به رشد در خامه نبوده گردد، چون لوتر مي

رسد، بنابراين وجود ارقام گرده دهنده و به تخمك نمي
ميزان اقتصادي ضروري  كافي جهت تشكيل ميوه به

 اين ارقام گرده دهنده بايستي با رقم مورد نظر. باشد مي
سازگار بوده و از نظر زمان گلدهي همپوشاني داشته 

 به عنوان يك عامل افشاني گردهروست كه  از اين. باشند
محدود كننده توليد محصول در مناطق مختلف مطرح 

 تا چند روز پس از شكوفايي، تا افشاني گرده. مي باشد
 اما به علت ،تواند ادامه يابد ها مي پذيرا باقي ماندن گل

افشاني مناسب و  گرده،نوسان در شرايط آب و هوايي
و يا اينكه دوره گيرد  انتقال دانه گرده كافي صورت نمي

اين امر . يابد هاي ماده به شدت كاهش مي پذيرايي گل
دهد ه شدت كاهش ميباغلب توليد محصول را 

(Williams, 1966) .Williams (1965) براي اولين بار 
صورت طول عمر تخمك منهاي ه اين دوره را در سيب ب

زمان الزم براي رسيدن لوله گرده به تخمك تعريف كرده 
اين دوره . ناميد) EPP( موثر افشاني گرده دوره و آن را

زماني توسط شرايط ژنتيكي، فيزيولوژيكي و محيطي كه 
شرايط . گردد دهد، تعيين مي در طول گلدهي رخ مي

محيطي و آب و هوايي بويژه دماي باال، با تاثير بر پذيرا 
يا زنده بودن تخمك در  بودن كالله، رشد لوله گرده

تر شدن دوره  تواند موجب كوتاه يهاي مختلف، م گونه
. (Burgos et al., 1995) موثر گردد افشاني گرده
پذيرا شامل؛  توسط سه فاكتور عمده EPPن يهمچن

، بودن تخمك، فعال بودن دانه گرده و طول عمر تخمك
  .(Sanzol & Herrero, 2001) محدود مي گردد

در گونه هاي مختلف درختان مانند سيب، گالبي،  
تاکنون  آلبالو، هلو، زردآلو، كيوي فروت و آلو گيالس،

EPPدر گيالس بهترين حالت . مطالعه شده است 

 روز بعد ٢‐٣ افشاني گردهتشکيل ميوه، موقعي است که 
. (Stosser et al., 1996)از باز شدن گل انجام شده باشد 

 موثر در زردآلو، طول دوره افشاني گرده دوره يدر بررس
 روز بعد از اخته ٦ روز بود و در ٤ موثر افشاني گرده

 ,.Egea et al)افتيکردن، اين دوره به شدت کاهش 

افشاني موثر در گالبي دويني  دوره گرده.(1992
 كه در جنوب انگلستان كشت مي شود، يك 1دوكاميس

 ۱۰ اين دوره 2كه در گالبي كانفرانس در حالي، روز است

ار درخت هايي كه ب  به خصوص در سال،روز دوام دارد
زياد باشد و سالهايي كه در سال قبل آن كود ازته بكار 

 موثر، وابستگي زيادي به افشاني گردهدوره . رفته باشد
 يكي تاثير بر ميزان رشد لوله ،دما از دو طريق. دما دارد

گرده و ديگري تاثير برميزان تخريب تخمك، بر طول 
 موثر افشاني گردهچنانكه دوره . اين دوره اثر گذار است

 ۱۳ و C۲۰° روز در دماي ۵درگالبي تساكونيكي بين 
 در .(Williams, 1965) متغير است C۸°روز در دماي 

گراد سرعت نمو دماي كمتر از پنج درجه سانتي
 درجه ٣٠ تا ٢٥رسد و در دماي گرده به صفر ميلهلو

زمان الزم . باشدگراد سرعت نمو آن حداكثر ميسانتي
 ٩٠‐ ١٢٠گرده به تخمدان در گيالس لهلوبراي رسيدن 

 ٣همچنين طول عمر تخمك. است ساعت گزارش شده
هاي مختلف و در شرايط محيطي مختلف، در گونه

  .(Burgos et al., 1991)تفاوت است م
در بادام اهميت طول دوره مناسب جهت 

 و تلقيح در دستيابي به عملكرد مناسب، افشاني گرده
.  تعريف گرديدGriggs & Iwakiri (1964)ابتدا توسط 
 با ٤نانپاريلق ميزان تشكيل ميوه بادام رقم  در اين تحقي

هاي   كنترل شده توسط رقم سازگار در زمانافشاني گرده
نتايج . تعيين گرديده است مختلف بعد از اخته كردن

هاي بادام اغلب براي يك يا دو روز پس نشان داد كه گل
 ۴ يا ۳اشته و به مدت از شكوفايي بيشترين پذيرايي را د

در تحقيق بعدي انجام گرفته . روز نيز پذيرا باقي ماندند
نتايج بدست آمده توسط همين گروه بيانگر اين بود كه 
حتي تحت شرايط آب و هوايي مناسب، رشد لوله گرده 

                                                                              
1.Doyenne du Comice 
2.Conference 
3.Ovule longevity 
4. Nonpariel 
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 روز ۴‐۵، ١ و تگزاسنانپاريلهاي بادام رقم در خامه گل
ي بادام نشان داد ساير تحقيقات انجام گرفته بر رو. بود

 روز بيشتر ۲‐۴كه لوله گرده براي رسيدن به تخمك به 
  . (Griggs & Iwakiri, 1964) احتياج دارد

Ortega et al. (2004b)٢ سه رقم بادام ماركونا ،
 ۶ و ۴، ۲ ،۰ را به ترتيب در S5133 و ٤ مارتا،٣راميلت

 روز بعد از اخته كردن، توسط  گرده ارقام سازگار
   مورد A2198و  ٦، دسمايو الرگوئتا٥دلسيدماركونا، 

آنها همچنين رشد لوله . افشاني دستي قرار دادندگرده
گرده در ارقام ياد شده را توسط ميكروسكوپ فلورسنس 

 ها مورد هاي مختلف از مادگيگيري در ساعتو با نمونه
 روز پس از ۶۰ و ۳۰ها  شمارش ميوه. ارزيابي قرار دادند

  .  الزم صورت گرفتم و مقايسه انجاافشاني گرده
از مهمترين مسائلي كه در انتخاب ارقام گرده دهنده 
بايستي مورد توجه قرار گيرد، اين است كه عالوه بر 

دهنده، همزماني  گيرنده و گرده سازگاري بين ارقام گرده
ن يبنابرا. مناسب در گلدهي نيز وجود داشته باشد

ب ين ترتيرا به اافشان  ات درختان گردهيتوان خصوص يم
  دهي ارقام فصل گل که در درجه اول ان داشتيب

همپوشاني  يدارا همزمان و يبا رقم اصلدهنده گرده
از  يح کننده با رقم اصليرقم تلقبعالوه . مناسب باشد

. د كنديگرده فراوان تول و  داشتهيسازگار يکينظر ژنت
 يوه مرغوب و تجاري مي دارايوه کافيمد يعالوه بر تول

  .  باشدنيز
از آنجا كه ايران منطقه مناسبي براي كشت و 
پرورش بادام است و اين محصول در ايران در سطح 

شرايط به شود و همچنين با توجه وسيعي كشت مي
متغير آب و هوايي بويژه نوسانات شديد دمايي در زمان 

 تعيين دوره ،گلدهي و تشكيل ميوه بادام در كشورمان
امري  افشاني گردهزمان مناسب  موثر و افشاني گرده

از اين رو پژوهش حاضر با هدف . رسد نظر ميضروري به
 ۱۲  موثر در بادام رقم شاهرودافشاني گردهتعيين دوره 

كه يكي از ارقام مهم و تجاري بادام ايران است، در 
  . ام گرديده استجشرايط آب و هوايي كرج ان

                                                                              
1. Texas 
2. Marcona 
3. Ramillet 
4. Marta 
5. Delcid 
6. Desmayo largueta 

  هامواد و روش
در سال  ي موثر،افشانجهت بررسي دوره گرده

 به عنوان (♀)۱۲رقم دير گل شاهرود  ۱۳۸۴‐ ۱۳۸۵
افشاني توسط ارقام  گرده وپايه مادري انتخاب شد

 در قالب طرح  (♂) ۱۵‐ ۵ و (♂)تجارتي سوپرنوا 
 ۷  و ۶ ، ۵، ۴، ۲، ۱ ،۰هاي كامل تصادفي  طي  بلوك

. )۱جدول (صورت گرفت روز پس از باز شدن گلها
 ٨٠‐ ١٠٠هايي به طول شاخهز هاي مورد نظر ا گرده
قرار داده  محتوي آب هاي  كه داخل سطلمترسانتي

 درجه سانتيگراد قرار گرفته بودند، تهيه ٢٠شده و در 
سپس از گلها در مرحله بالون، گرده تهيه شد، به . شد

آوري شده را بر روي هاي جمعشكوفهاين ترتيب كه 
ها با متري گذاشته تا بساك  ميلي٢‐٥غربال ظريف 

مالش گل از زير غربال جمع شده و پس از آن بساك ها 
در دماي  A4ذ غ ساعت بر روي كا٢٤ تا ١٢به مدت 
گراد قرار داده شدند تا   درجه سانتي٢٠‐ ٢٤معمولي 

آوري شده در ظروف  هاي گرده جمعدانه. شكوفا شوند
گراد در يخچال تا  درجه سانتي ۴ مخصوص در دماي

 و همچنين گرده بصورت ندزمان مصرف نگهداري شد
  .تازه نيز تهيه شد

 قبل ،افشانها از حشرات گردهبراي محافظت شكوفه
 .شدندهاي ململ ايزوله  كيسه ها بااز باز شدن گلها شاخه

گلهاي ايزوله شده به محض بازشدن با استفاده از 
افشاني شدند هاي مورد نظر گردهموي نرم با گردهقلم

 كليه وسايل با اتانول ضدعفوني افشانيقبل از گرده(
افشاني افشاني تعداد گلهاي گردهدر زمان گرده). شدند

. دندي و گلهاي باز نشده حذف گردندشده شمارش شد
هاي ململ روي افشاني بالفاصله كيسهپس از گرده

 هاي تشكيل شده در ضمن ميوه. ها قرار داده شدندشاخه
  .گرفتها صورت   دادهتجزيهسپس . شمارش شدند
 رشد لوله گرده در مادگي، نمونه برداري براي مطالعه

  ۱۲۰ و ۹۶، ۷۲، ۴۸، ۲۴ شده، افشاني گردههاي  از گل
در ها  نمونهوافشاني صورت گرفت از گرده ساعت پس

 درصد ٥ درصد فرمالين، ٥شامل  (FAA تثبيتمحلول 
جهت مطالعه بعدي )  درصد اتانول٩٠استيك اسيد و 

ها با آب مقطر، س از شسته شدن نمونهشدند و پتثبيت 
براي مشاهدات ميكروسكوپي نگهداري % ٧٥در الكل 

هاي  خامه.(Socias i Company et al., 2004) شدند
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آميزي ابتدا با آب مقطر تثبيت شده به هنگام رنگ
 نرمال به ۸شسته شده و سپس به هيدروكسيد سديم 

افت و  ساعت جهت تميز شدن، نرم شدن ب۲۴ تا ۸مدت 
 .(Ortega et al., 2004a) افتندينفوذ كافي رنگ انتقال 

هاي نرم شده، در آب مقطر شسته شدند تا سپس خامه
سپس . آنها خارج شود هيدروكسيد سديم اضافي از

 درصد در فسفات پتاسيم ۱/۰آميزي با آنيلين بلو  رنگ
به منظور . دي ساعت انجام گرد۲۴ نرمال به مدت ۱/۰

ها بين الم و المل قرار گرفته و رده، خامهمشاهده لوله گ
 و سپس به وسيله ندبا يك فشار آهسته له شد

ميكروسكوپ مجهز به نور فلورسنس در يك اتاق تاريك 
همزمان با . (Rodrigo & Herro, 1996) مطالعه شدند

ميزان رشد لوله  به منظور پي بردن به رشد لوله گرده،
بين ديجيتال گرده در خامه عكسبرداري توسط دور

 .متصل به ميكروسكوپ فلورسنس انجام پذيرفت
  

  نتايج و بحث
تيمارهاي اعمال  در بين باالترين درصد تشكيل ميوه

 در روزهاي دوم و ا توسط سوپرنوافشاني گردهشده، با 
 طي ۱۵‐۵ درصد و با رقم ۳۷ و ۳۴چهارم و به ميزان 

 درصد ۴۲ و ۳۷روزهاي دوم و چهارم و به ميزان  
به علت بارندگي، در روز سوم   . )۲جدول  (مشاهده شد

 ۱ن شکل ي همچن.)۳شکل  ( صورت نگرفتافشاني گرده
 دوره ين، حداقل و حداکثر دما در طيانگيانگر مينما

زان حداقل ي باشد و ميم  (♀)۱۲ رقم شاهرود يگلده
 درجه ۸/۲۳ و حداکثر دما ۴/۰ مدت مورد نظر يدما ط
گراد ي درجه سانت۲/۱۲ن آنها يانگيگراد بود که ميسانت
 روز ۷ هوا در ين دمايانگي م۲ن شکل يهمچن. باشديم

تشكيل بسيار .  دهدي را نشان ميبعد از گرده افشان
  به  احتماالً  روز هفتم، يافشانميوه حاصل از گرده پايين

  تخريب كاهش بسيار شديد طول عمر تخمك وعلت
همچنين قهوه اي شدن كالله گلهاي . بوداغلب تخمكها 

 تخريبمورد مطالعه به علت توليد تركيبات فنلي و 
هاي  زني دانهكالله، احتماالً باعث جلوگيري از جوانه

). ۳شکل(است بوده گرده قرار گرفته بر روي كالله گلها 
بر اساس نتايج اين تحقيق بهترين روزها براي 

 موفق و تشكيل ميوه مناسب بين روزهاي افشاني گرده
 و بعد از آن تشكيل )۴شکل  (دوم و چهارم مي باشد

  .ميوه در حد زيادي كاهش يافت
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 ميزان حداكثر، حداقل و ميانگين دما در طول دوره ‐۱شکل

  (♀) ۱۲گلدهي رقم شاهرود 

  
  ۷ و ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ ميانگين دماي هوا در روزهاي ‐۲شکل 

  )۱۳۸۴‐ ۱۳۸۵سال  (افشاني گردهروز بعد از 
  

 ۱۳۸۴‐۱۳۸۵در سال  (♀) ۱۲ نمودار تاريخ مراحل مختلف گلدهي در رقم شاهرود ‐۱ جدول
)I(  تشکيل ميوه

 چه
)G ( ريزش

 گلبرگها
)F( تمام گل  

 
)E( مرحله ايزوله کردن

 گلها
)D(نوک ص شدن  مشخ

 گلبرگها
)C(  جوانه

 متورم تر
)B( جوانه  

 متورم
)A(  جوانه

 بسته
مراحل مختلف گلدهي 

 بادام

٢٤/١٢ ٢٨/١٢ ١/١ ٣/١ ٣/١ ٦/١ ٩/١ ١٢/١ 
در شرايط انجام  ( تاريخ

 )پژوهش

 
  )۱۳۸۴‐۱۳۸۵سال  (افشاني گرده متوسط درصد تشكيل ميوه بعد از ‐۲جدول 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ 
  افشاني گردهي روزها          

 تيمار                                     
 سوپرنوا ٣٢ ٣٤ - ٣٧ ٣٠ ٢٢ ٤
٣٥ ٣٧ - ٤٢ ٣٣ ٢١ ٥/٥ ۵‐۱۵ 
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زني مناسب دانه هاي گرده رقم سوپرنوا   عدم جوانه‐۳شکل
 ساعت پس از ۲۴، ۱۲ (♀) بر روي کالله رقم شاهرود (♂)

  فتم  شکوفا شده در روز ه گلهايافشاني گرده
  )۱۳۸۴‐۱۳۸۵سال (

   

  
 (♂) جوانه زني مناسب دانه هاي گرده رقم سوپرنوا ‐۴شکل 

   ساعت پس از۲۴ ، (♀)۱۲بر روي کالله رقم شاهرود 
    در روز چهارم پس از باز شدن گلهاافشاني گرده

  )۱۳۸۴‐۱۳۸۵سال (
  

 ، انجام شده توسط نگارندههاي شيآزماديگر طبق 
از به يدناسازگار است و نکامال خو (♀)١٢رقم شاهرود 

 به عملکرد باال و محصول يابيارقام گرده زا جهت دست
آمده در اين آزمايش با نتايج  دست نتايج به.  دارديتجارت

 بر روي كه Ortega et al. (2004b)بدست آمده توسط 
. مطابقت داشت S5133  و راميلت، مارتا، ماركوناارقام

 روز ۰‐ ۶  راافشانيبهترين روزهاي گرده محققين مزبور
ا دوره يفرنيدر کال. گزارش کردندپس از باز شدن گل 

 ۷ ي ال۳ نانپاريل بادام يها  گلي موثر برايافشانگرده
ل يزان تشکين ميا باالتريط جنوب استراليدر شرا. بودروز 
  بود که همان روز باز شده بودندييها وه در مورد گليم

(Ortega et al., 2004b) .  
 ي در بررسArzani & Javady (2002)ن يهمچن

EPPدند کهيجه رسين نتيتون رقم زرد به اي در ز 
ن يشتريبمنجر به  ۴ و ۳، ۲، ۱ ي روزها درافشاني گرده

 کاهش ۵ و ۰ يو در روزهامي شود وه يل ميتشک
  وه مشاهده کردنديل مي در تشکيدار يمعن

(Arzani & Javady, 2002) .يدر بررس EPP در زردآلو 
 يده وهيافتند و ميق ما دست يج مشابه با تحقي نتاز بهين

 ۴ و ۲ ين روزهاي ب درختانافشاني گرده در مناسب را
 پس افشاني گردهها طبق گزارش آن.کردند ش ذکريآزما
 & Nejatian)افت يوه کاهش يل ميزان تشکي روز م۴از 

Arzani, 2003) .ج پژوهش حاضر در روز هفتم با ينتا
که گزارش " نانپاريل" بادام رقم ير روج بدست آمده بينتا

 باًي و بعد از آن تقر۵وه در روز يل ميزان تشکيکردند م
 ,Griggs & Iwakiri) مطابقت داشتيصفر بود تا حد

1964) .  
 ٦ يروزها در افشاني گردهاثر وه کمتر در يل ميتشک

 گرده در يها ل تعداد کم لولهيدله تواند ب ي م٧ژه يو بو
 کالله يل کاهش چسبندگيدله تواند ب يخامه باشد که م

که موجب بوده  شدن کالله يا  و قهوهيد مواد فنوليو تول
ش دما و يافزا.  دانه گرده شده باشديزنکاهش جوانه

    گردهيهاکاهش طول عمر تخمک و تعداد کم لوله
ن مسئله با ي ا.باشد شده  EPP موجب کاهش تواندمي
  مطابقت داردS5133رقم  يگزارش شده بر رو نتايج

(Ortega et al., 2004b) .ز ي فروت نيوين در کيهمچن
را بودن خامه و کوتاه شدن ي باال موجب کاهش پذيدما

EPPده است ي گرد(Gonzalez et al., 1995) . علت عدم
د باران و عدم امکان يوه در روز سوم بارش شديل ميتشک
ل يزان تشکين ميشتري ب۴در روز .  بوده استافشاني گرده
را بودن خامه و يل پذيدله خورد که ب يوه به چشم ميم

 مطابق EPP شدن يکاهش دماست که منجر به طوالن
لت، ي راميهادر مورد رقمگزارش شده  يهاافتهيبا 

 .  (Ortega et al., 2004b)باشد يمارکونا و مارتا م
ش طول مدت يز افزاي نيب و گالبين در ارقام سيهمچن
EPPگزارش شده استقبالً کم ي تحت دماها   

(Tromp & Borsboom, 1994).  
 يراي پذيي بادام در زمان شکوفاياز آنجا که مادگ

، امکان (Egea & Burgos, 2000) باشد يدانه گرده م
 اول يوه در حد مناسب و قابل قبول در روزهايل ميتشک

ج بدست يبر اساس نتا. دهديپس از باز شدن کامل رخ م
 يارقام خودناسازگار بادام براژه يوبق ين تحقيآمده در ا

 يزا دارند و عوامل مختلف از به ارقام گردهي نيد تجاريتول
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در منابع مختلف طول عمر . ل هستندين امر دخيدر ا
تخمك، پذيرش و آمادگي كالله، سرعت نمو كيسه 

زني و رشد لوله گرده در جنيني، سرعت ميزان جوانه
دهي، به عنوان خامه و ميانگين دما در طي دوره گل

افشاني موثر  گردهكننده دورهمهمترين عامل تعيين
محققين مختلف بر  .(Godini, 1999) اندمعرفي شده

تاثير هر يك از عوامل فوق و اهميت نسبي آنها بسته به 
به . اندخصوصيات گونه و شرايط آب و هوايي تاكيد كرده

اي قوي بين اين فاكتورها وجود رسد رابطهنظر مي
اشته باشد، هرچند كه هم اثرات محيطي و هم ژنتيكي د
 كرده و تشكيل ميوه را تواند اين روابط را مختلمي

  . (Rodrigo & Herro, 1996)كاهش دهد 
  گيري کلي نتيجه

براي رقم تجارتي بيشترين ميزان تشکيل ميوه 
ها گلشکوفايي  پس از۵ تا ۱روزهاي  در (♀)۱۲شاهرود 

    دري  همزمانکه رسد ه نظر مي چنين ب.مشاهده گرديد

 مناسب و دوره دهنده گردهگلدهي و دقت در انتخاب 
 تر، از مهمترين عوامل توليدافشاني موثر طوالنيگرده
هاي بادام رقم تجارتي در احداث باغبنابراين . باشندمي

دهنده رقم گرده  بايستي عالوه بر انتخاب(♀)۱۲شاهرود 
افشاني، با توجه گرده اسبمناسب و سازگار به زمان من

افشاني موثر اين رقم نيز توجه خاص به دوره گرده
 .داشت
  

  سپاسگزاري
از دانشگاه تربيت مدرس به منظور فراهم نمودن 
امکانات مالي و اجرايي اين تحقيق بويژه از همکاري 
آقاي مهندس توکلي کارشناس آزمايشگاه گروه علوم 

قايان مهندس آن از يهمچن.  شوديتشکر مباغباني 
 يقات باغبانين مرکز تحقيسپهوند و عسكري و مسئول

 و راهنمائي ايشان طي يبه خاطر همکار  دانشگاه تهران
  .انجام اين پروژه تشکر و قدرداني مي شود
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