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 چكيده

ا گاه خاص در صنعت ميوهي، از جا(.Prunus armeniaca L) زردآلو ران برخورداريكاري

بتوانميد زردآلوي در تولياز مشكالت اساس. است پاي باردهي نظمي به آنييو عملكرد ن

عقياشاره كرد كه از جمله علل آن خودناسازگار ا. آن استيهاگليميو شين آزمايدر

عقيت ناسازگاري شد وضعيسع ويران در شراياي تجاري رقم زردآلو4دريميو ط آب

و بررسيافشان كرج به روش گردهييهوا مي درصد تشكي كنترل شده وه در سه دورهيل

و قطر مادگيابين ارزيو همچن)يافشان روز بعد از گرده60و10،30(يشمارش وي طول

تعيزن جوانهيبررس دريش فاكتورين پژوهش به صورت آزمايا.ن شوديي دانه گرده آنها و ل

بهيقالب طرح كامال تصادف پذيدايها تالقيشكلو يج بررسينتا. رفتي آلل كامل انجام

عقيزن جوانه  مربوطيها داده. در ارقام مورد مطالعه وجود ندارديمي دانه گرده نشان داد كه نر

ميبه تشك بريآور جمعيوه در سه دوره شمارشيل يهاپي هر دوره، فنوتيها اساس دادهو

و وضع عقيناسازگار شدييتعيميت يهاو قطر تخمدان در جوانهي طول مادگيگير اندازه.ن

اينيگل در مرحله بالون تايز  حاصل از مرحله دوميها بر اساس داده.د كرديين موضوع را

م ين آنها ناسازگاريب خودناسازگارند امايوه، مشخص شد تمام ارقام مورد بررسيشمارش

ميبر اساس نتا. كامل مشاهده نشد ميج محاسبه درصد و سوم به نظر رسديوه در مراحل اول

نصيدر دو رقم شاهرود عقيريو كيمي ماده جنيو نقص ي وجود داشته باشد به طورينيسه

ر ميكه ايزش بيوه در  والد اثرات ساده مربوط به نوع. برخوردار بوديشترين ارقام از شدت

ميدهنده در تشك گرده مه معنييوه اوليل و طول مادگتدار نشد اما اثر  در سطحيقابل دانه گرده

شد پنج درصد معني ص داده شدندي خود ناسازگار تشخيدر كل هر چهار رقم مورد بررس. دار

نصي مادگيميو عق ديبيو شاهروديري در ارقام و به نظريشتر از دو رقم گر مشاهده شد

عقيريرسد كه رقم جهانگيم عق. باشدي مادگيمي فاقد هيمينر چكدام از ارقام مشاهدهي در

.نشد

عقي ناسازگار:واژه هاي كليدي مي، تشكيمي، .، قطر تخمدانيوه، طول مادگيل

 مقدمه
توليد محصول اقتصادي در اكثر درختان ميوه وابسته

و درصد تشكيل ميوه در حد قاب به گرده ل افشاني موفق
و آگاهي از چگونگي گرده. باشدقبول مي افشاني، باروري

گران درختان ميوه جهت تشكيل ميوه براي اصالح
گيري با والدين مناسب مورد هاي دورگ ريزي طرح برنامه

و همچنين براي توليدكننده نيز امكان  توجه بوده
و مطلوب توليد ميوه در باغ را فراهم  مديريت مناسب
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 & Badenes et al., 2000; Dejampour)سازدمي
Garigurian, 2004; Hajilu et al., 2006; Nejatian & 

Arzani, 2004) 220 در ايران زردآلو با توليدي بيش از 
تواند نقش مهمي در صنعت هزار تن در سال مي

مي ميوه ). Badenes et al., 2000(نمايد كاري ايفا
. آلو استتشكيل ميوه نامنظم از خصوصيات درختان زرد

ي نر بارورهاگلتوانند بيشتر درختان ميوه هسته دار مي
با مادگي ناقص ايجاد كنند كه اين پديده تا حد زيادي

. (Faust, 1998) است مؤثرنظمي تشكيل ميوه آنها در بي
و ماده زايي  هاگلدر زردآلو وجود دو حالت نرزايي
ا رقام گزارش شده است، به اين ترتيب كه در مقايسه با

و  كامال بارور در ارقام عقيم حضور تخمك هاي كوچك
يي حاوي ميكروسپورهاي تخريب شدهها پرچمناقص يا 

 Lillecrapp et al., 1999; Halasz et)مشاهده شده است

al., 2006) .Nyéki (1980) بيان كرده كه بيشترين 
باهاگلدرصد تشكيل ميوه در زردآلو مربوط به يي

مي ميلي14 هاي به طول مادگي و بيشتر با. باشد متر
توجه به محدوديت حاصل از كوتاهي طول مادگي در

 كه اين گياه بيشتر خاصيت نرزايي رسدميزردآلو به نظر 
و ماده عقيمي مشكل جدي آن تلقي شود از(داشته  نقل

Faust, 1989(.
زردآلو داراي مكانيزم ناسازگاري از نوع گامتوفيتيك

نا. است آلل در سيستم سازگاري گامتوفيت، اگر هر دو
ي والد مادري باشدها آلل والد پدري مشابهSدر مكان 

و به آن ناسازگاريها لولهرشد ي گرده متوقف شده
 دانه گردهSيهاآللگويند اما اگر هيچكدام از كامل مي

ي گرده به رشد خود ادامهها لولهبا مادگي يكسان نباشد
و به آن سازگاري كا كه. مل گويندداده در حالتي

 در گرده با يكي از آنها در مادگيهاآللژنوتيپ يكي از 
و نمو اين دسته از ها گردهمشابه باشد امكان ادامه رشد

و به آن ناسازگاري ناقص در مسير مادگي وجود ندارد
به. گويند كهدر اين حالت با توجه يها آلل يكي از اين

ي ناسازگاري والد مادرياهآللناسازگاري والد پدري با
. نامشابه است، درصدي تشكيل ميوه وجود خواهد داشت
در بادام در صورت حضور ناسازگاري ناقص تشكيل ميوه

. (Jie et al., 2005)دباشمي درصد5-10بين 
Karayiannis (1999)هاي دو ساله نشان طي آزمايش

3داده است كه هيبريدهاي خودسازگار زردآلو باالي 

.اندصد تشكيل ميوه داشتهدر
ارقام زردآلو حساسيت بااليي نسبت به تغييرات

و هوايي دارند به طوري كه در صورت عدم  شرايط آب
و يا حتي در تأمين و زمستان  نياز سرمايي در طول پاييز

و در نهايت ريزش اوايل بهار، جوانه گل ناقص مانده هاي
 باال در طول دماي). Rodrigo et al. 2000(نمايند مي

ي غير طبيعي توليدهاگلهفته هاي قبل از گلدهي،
ميمي و تشكيل ميوه را كاهش  ,Legave)دهد كند

 نمودند گزارشAlburquerque et al. (2004)اما . (1978
و تأثير تحت كه توليد ميوه در زردآلو عمدتاً  كيفيت گل

و و مسائل مربوط به تغييرات شرايط آب ژنتيك آن است
 Badenes et al. (2000). وايي نقش كمتري دارده

همچنين بيان نمود كه بيولوژي گلدهي زردآلو عاملي
و مورد توجه براي  و كشاورزان استنژادبهمهم اين. گران

و موضوع اهميت توجه بيشتر به پديده هاي عقيمي
و مشكل خودناسازگاري جهت رفع نيازهاي گرده افشاني

ميعملكرد پايين محصول در .دهد زردآلو را نشان
و ميوه در زردآلو به طور كلي سه نوع ريزش گل

از. وجود دارد اولين ريزش حدود يك هفته بعد
مي گرده و افشاني اتفاق افتد كه در حقيقت ريزش اوليه

ياهاگلمربوط به  و عقيم است كه اين مسئله ي ناقص
و يا كهژنتيكي است  مربوط به شرايط محيطي اين

درهاگلاسب است كه مانع از سالمت نامن و ناتواني آنها
و يا گرده افشاني به صورت ناموفق باروري شده است

در اين مرحله هنوز تلقيح صورت. انجام شده است
و رشد اوليه لوله گرده در مسير خامه  نگرفته بلكه تندش

بهها مادگي باعث تحريك رشد  ي سالم شده است كه
ش و متورم ميصورت بزرگ . كند دن مادگي تجلي پيدا
اي است كه بعد هاي اوليهچه ريزش دوم مربوط به ميوه

 روز در صورت ناسازگاري دانه گرده صورت17-30از 
در صورت سازگاري، رشد لوله گرده در مسير. مي گيرد

و با رسيدن به تخمدان در نهايت لقاح  خامه ادامه يافته
م به وقوع مي و با رشد جنين دشومييوه تشكيل پيوندد

و يا اما در صورت ناسازگاري درصد تشكيل ميوه كم
 روز60سومين ريزش حدود. نزديك به صفر خواهد بود

مي) ريزش خرداد ماه(افشاني بعد از گرده افتد اتفاق
(Layne et al., 1996; Monselise, 1986; Sanchez-.

Perez et al., 2004).
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تفاده از روش در آزمايش حاضر سعي شد با اس
و گرده و بررسي درصد تشكيل ميوه افشاني كنترل شده

يي ناسازگارها تيپميزان ريزش در مراحل مختلف، فنو
و عقيمي در چهار رقم زردآلوي تجاري به صورت

و شناسايي شوند مزرعه شد. اي تعيين همچنين سعي
رابطه اندازه مادگي با درصد تشكيل ميوه مورد ارزيابي 

. قرار گيرد

و روش ها مواد
 اين پژوهش در ايستگاه تحقيقات گروه علوم باغباني

به) واقع در كرج(دانشگاه تهران روي چهار رقم تجاري
شد نام و جهانگيري انجام . هاي نوري، نصيري، شاهرودي

و قسمت اول آزمايش شامل گرده افشاني كنترل شده
يا مزرعهبررسي درصد تشكيل ميوه در ارقام به روش 

و قطر قسمت دوم شامل اندازه. بود گيري طول مادگي
 اين عوامل در درصد تشكيل تأثيرتخمدان جهت بررسي 

و بررسي اثر متقابل نوع دانه گرده با طول مادگي ميوه
.در ارقام مورد مطالعه بود

 قسمت اول پژوهش به صورت آزمايش فاكتوريل در
ش3 تصادفي در قالب طرح كامالً در نيمه.د تكرار اجرا

اسفندماه از هر رقم يك درخت كه از نظر وضعيت 
به ازاي هر رقم. انتخاب شدند،بودنديكسان رشدي 
سه گرده دهنده سه شاخه از رقم گرده گيرنده به عنوان

 شاخه12مجموعا(تكرار در جهات مختلف تاج درخت 
و در كل كه) شاخه براي چهار رقم48به ازاي هر رقم

گل كافي بودند با رنگهاي مختلف عالمت داراي تعداد
ها به اين ترتيب بود كه گرده روش تالقي. گذاري شدند

شد هر رقم براي گرده و ساير ارقام استفاده افشاني خود
آلل كامل استفاده هاي دايو به عبارتي از روش تالقي

در شاخه براي خود گرده3در هر درخت. گرديد افشاني
و  ها در مرحله بالونيي بقيه شاخهاهگلنظر گرفته شد
و با كيسه وي اخته به(افشاني ژه گرده هاي از جنس ململ

از) متر سانتي50×100 ابعاد پوشانيده شدند تا
از. افشاني با گرده ناخواسته جلوگيري به عمل آيد گرده
دوها گل  در مرحله بالوني اقدام به تهيه دانه گرده به

و آزمايشگاه براي تهيه گرده.ي گرديدروش مستقيم
گل جهت گرده تر از ساير ارقام افشاني رقم نوري كه زود

دهنده بود حدود دو هفته زودتر از ارقام ديگر گرده

و  و به شرايط آزمايشگاه انتقال يافت تعدادي شاخه تهيه
در ظروف آب حاوي چهار درصد ساكارز قرار گرفتند تا 

برها گل ها سپس بساك. سند به موقع به مرحله بالوني
و روي كاغذ آور جمعهاگلدر آستانه باز شدن  به4Aي

 ساعت در دماي اتاق قرار گرفته تا خشك24مدت
ي گرده آزاد شده در داخل ظروفها دانهسپس. شدند

و در دماي گراد تا زمان درجه سانتي3-4كوچك
ي گردهها دانهيزن جوانهآزمون. استفاده نگهداري گرديد

م  درصد1 درصد ساكارز،10حيط كشت جامد حاوي در
 نيترات كلسيم ppm100 نيترات پتاسيم، ppm 100آگار،

. اسيد بوريك انجام گرفتppm100و
يها شاخهيهاگلزمان پذيرش مادگي بر اساس

 Nejatian & Arzani. مجاور آن تشخيص داده شد
از بهترين زمان براي گرده (2004) افشاني در يك سري

 روز بعد از اخته كردن بيان4 الي2ام زردآلو را ارق
و توسطهاگل.اند نموده دوها گرده اخته ي مورد نظر در

و48و24مرحله با فاصله  ساعت به صورت دستي
و مجددا توسط قلم موي كوچك گرده افشاني شدند

شدها كيسه الزم به ذكر.ي پارچه اي روي آنها قرار داده
 پس از اخته كردنهاگلداد است در هر شاخه تع

و در هر شاخه بين گل اخته شده50-300شمارش
و به صورت كنترل شده گرده . افشاني شدند حفظ

ي سايرها ميوه،ها ميوهجهت حذف اثر رقابتي
ازها شاخه ي درخت اندكي تنك شدند تا ريزش ناشي

در هر رقم جهت. رقابت آنها به حداقل ممكن برسد
خ ها كيسهافشاني، در زمان مناسب ودگردهاعمال تيمار

و با قلم موي كوچك ضربه هايي آرام به بساك برداشته
تاها گل و خودگردهها گرده وارد شد افشاني رها شده

وها شاخه رويها كيسهمجددا. صورت گيرد  كشيده شد
 روز60و10،30در نهايت درصد تشكيل ميوه حدود

هاي مربوط به درصد داده.دافشاني ثبت شدن بعد از گرده
مرحله(تشكيل ميوه براي تعيين نرعقيمي، ماده عقيمي 

و نقص) مرحله دوم شمارش(، ناسازگاري)اول شمارش
.استفاده شدند) مرحله سوم شمارش(مادگي

و محاسبه ناسازگاري در ارقام مورد جهت گروه بندي
مطالعه به صورت قراردادي براي ناسازگاري زردآلو 

اي از درصد تشكيل ميوه مانند آنچه در بادامنهآستا
به. تعريف شده است تعيين گرديد كهبا توجه  اين
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و عوامل زردآلو نسبت به بادام عملكرد كمتري دارد
متعددي غير از ناسازگاري در بي نظمي باردهي آن نقش 

مي.آفرين هستند توان اعدادي كه به عنوان آستانه لذا،
صل از وجود ناسازگاري مطرح درصد تشكيل ميوه حا

به نظر. هستند را به صورت اعداد كوچكتري تعريف كرد
در3 درصد تشكيل ميوه زير آستانه رسد مي  درصد

دهنده وجود روز بعد از گلدهي نشان30مرحله
و مادگي باشد در نهايت. ناسازگاري كامل بين دانه گرده

و مقايسه ميانگين تجزيه واريانس داده ب ها ه روش ها
 انجام SPSSافزار آماري آزمون دانكن به وسيله نرم

.گرفت
 نمونههاگلدر قسمت دوم آزمايش، از مرحله بالوني
و قطر تخمدان اندازه و طول مادگي شد برداري . گيري

 به صورت SPSSافزار آماري ها به وسيله نرم تجزيه داده
 انجام)اي مشاهده30( تكرار3طرح كامال تصادفي در

مدل رگرسيون ساده خطي بين فاكتورهاي. گرفت
از اندازه و درصد تشكيل ميوه با استفاده گيري شده
. برازش گرديدExcelافزار نرم

و بحث  نتايج
درصد تندش دانه گرده در بين ارقام مورد مطالعه به

شد30-35صورت ميانگين حدود  . درصد تخمين زده
و80/34د بيشترين مقدار تندش دانه گرده حدو  درصد

مربوط به رقم جهانگيري بود كه از اين نظر تفاوت
دانه گرده نصيري كمترين. زيادي با رقم نوري نداشت

در. درصد را نشان داد18ي حدودزن جوانهدرصد 
ي دانه گردهزن جوانهمطالعات سال گذشته ما، ميزان

. درصد ارزيابي شده بود70-80حدود
سر86زمستان سال و يخبندان بي سابقه داراي ما

و درصد پايين  د مربوط به اين توانمييزن جوانهاي بود
سرما باشد كه احتماال باعث صدمه سرمايي شديد به

طبق گزارشات نياز. روند تكاملي دانه گرده شده است
در اين.دشومي تأمينسرمايي دانه گرده زودتر از مادگي 

آوري جمع86هاي دمايي زمستان سال زمينه داده
و به روش يوتا بر اساس دماهاي ساعتي روزانه  گرديد

بيشترين. تعداد ساعات مورد نياز سرمايي محاسبه شد
و بهمن ميزان دماي زير صفر درجه در ماه هاي دي

تا. مشاهده گرديد  اسفند ماه15اما با وجود اين مجموعا

 نياز سرمايي تأمين ساعت سرماي مناسب براي 950
بنابراين به احتمال زياد علت پايين.ه استوجود داشت

ي دانه گرده آسيب يخبندان بودهزن جوانهبودن درصد 
است، به طوري كه محققان علت وقوع آسيب يخبندان
گل را برقراري اتصاالت  در اين مرحله از تكامل جوانه

با آوند چوبي با اندام هاي گل بيان كرده اند به طوري كه
و رسيدن هاي يخي حركت هسته در امتداد آوند چوبي

به اندام گل، در صورت وقوع دماهاي زير صفر درجه 
كه با توجه به اين. افتد سانتيگراد سرمازدگي اتفاق مي

 توانميدشومينياز سرمايي دانه گرده زودتر برطرف
 اولين اندامي هستند كه بعد از دورهها پرچمگفت

در اندودورمانسي در اثر يخبندان آسيب مي بينند،
صورتيكه اولين آسيب ديدگي مادگي دو تا سه هفته 

 Julian et al., 2007; Sugiura et)افتد ديرتر اتفاق مي

al., 1995; Wisniewski et al., 1997).
هاي اوليهچه هاي حاصل از شمارش ميوه تجزيه داده

گيرنده از نظر درصد تشكيل نشان داد كه بين ارقام گرده
. داري در سطح پنج درصد وجود داشت معنيميوه تفاوت 

و بعد از آن رقم5/97رقم جهانگيري با ميانگين  درصد
را16/72نوري با  درصد بيشترين تشكيل ميوه اوليه

و شاهرودي بدون اختالف نشان دادند، اما ارقام نصيري
تري داشتند دار با هم درصد تشكيل ميوه پايين معني

).الف،1شكل(
درصد باالي تشكيل ميوه در دو رقم با توجه به

و نوري در مرحله اول به نظر   اين رسدميجهانگيري
 نتيجه گرفت توانمي.ندباشميارقام فاقد ماده عقي

از. عقيمي دانه گرده در هيچكدام از ارقام وجود ندارد
نظر طول مادگي رقم جهانگيري باالترين ميانگين

و قوي متر را داشت كه نشانه ميلي)71/14( اي از سالم
تغييرات قطر تخمدان با طول مادگي. بودن مادگي است

رابطه مثبت نشان داد به طوريكه با افزايش قطر 
و طول مادگي بيشتر بود سالمها مادگي تخمدان،  تر

با).2شكل(  Nyéki (1980)هاي يافتهاين نتايج
كه با افزايش طول مادگي همخواني داشت به طوري

د2شكل(ميوه ارقام افزايش يافت درصد تشكيل  و ب ،.(
الزم به ذكر است در مرحله اول شمارش تشكيل ميوه

مسئله ناسازگاري بين) افشاني روز بعد از گرده10-7(
و مادگي  ي بر درصد تشكيل ميوه اوليه تأثيردانه گرده
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و با توجه به اين كه هدف آزمايش شناسايي ندارد
رگرسيوني بين صفات اي عقيمي بوده رابطه مشاهده
و درصد تشكيل ميوه اوليه برازش اندازه گيري شده

 ,.Lillecrapp et al., 1999; Vilanova et al)گرديد 

اين رابطه قطعيت كامل ندارد اما جهت مطالعه . (2006
و نتايج به دست آمده با  ظاهري وضعيت ارقام مفيد بوده

.وضعيت كم باري ارقام هماهنگي دارد
ب هايه ميزان تشكيل ميوه حاصل از تالقيبا توجه

شكلمختلف  مشاهده شد در هر چهار رقم مورد3 در
بررسي درصد تشكيل ميوه اوليه حاصل از 

افشاني با گرده ساير تر از گرده افشاني پايين خودگرده
كه ناسازگاري نقشي در تشكيل با توجه به اين. ارقام بود

د به علت حذف توانيم لذا اين مسئله،ميوه اوليه ندارد
كهها گل و كوچك در زمان اخته شدن باشد ي ناقص
در رقم. درصد تشكيل ميوه را افزايش داده استعمالً

كهجهانگيري با وجود   درصد تشكيل ميوه اوليه اين
در افشاني تر از ساير گرده حاصل از خودگشني پايين ها

.ه نشدداري مشاهد اما بين آنها تفاوت معني،اين رقم بود
و نر عقيمي در اين رقمها مشاهدهاين عدم ماده عقيمي

تجزيه رگرسيوني نشان داد كه ضريب. بخشد را قوت مي
روند افزايش درصد تشكيل ميوه اوليه با افزايش طول 

ي مورد بررسي به ترتيبها تيپمادگي در بين ژنو
در09/4 در شاهرودي،71/6 در نصيري،07/10

د كه نشان از حساسيت باشمينوريدر4/3جهانگيري،
و حساسيت كمتر رقم نوري به بيشتر رقم نصيري

افزايش طول مادگي روي افزايش درصد تشكيل ميوه 
).4شكل(اوليه باشد 
در داده  روز بعد30هاي شمارش دوم تشكيل ميوه
وها ميوهافشاني بيانگر درصد ريزش از گرده ي اوليه

د بر اين اساس.ر ارقام استوجود خود يا دگرناسازگاري
اين نتايج.ندباشميهر چهار رقم داراي خود ناسازگاري 

و نوريياه با گزارش  موجود در مورد ارقام شاهرودي
 & Hajilu et al., 2006; Nejatian)همخواني دارد

Arzani., 2004) . ناسازگاري علت اين ريزش است
(Monselise, 1986).د ر زمان البته شرايط درون كيسه

افشاني كنترل شده به علت دماي باال باعث انجام گرده
و حتي آنهايي كه ممكن استچه ريزش بيشتر ميوه ها

 ).Hajilu et al., 2006(تلقيح شده باشند شده است 

Monselise (1986)هايچه گزارش نموده است كه ميوه
و در زمان  17-30تلقيح نشده در آلو در اثر ناسازگاري

.افشاني ريزش مي نمايندد از گردهروز بع
بر اساس نمودار حاصل از درصد تشكيل ميوه ثانويه

ب2شكل( و جهانگيري از نظر ميزان)، ارقام شاهرودي
و نوري در دوره شمارشي  تشكيل ميوه با دو رقم نصيري

به. داري داشتند دوم تفاوت معني كهبا توجه  اين
ك ه حاصل اثر ناسازگاري يك مكانيزم ژنتيكي است

و مادگيSيهاآللمتقابل بين  مشابه در دانه گرده
و.است  لذا درصد پايين تشكيل ميوه در دو رقم نوري

د مربوط به توانمينصيري در شمارش دوم ميوه
در،هاي ژنتيكي رقم، كم بارده بودن ويژگي  خطا
افشاني دستي يا شرايط نامناسب ايجاد شده مانند گرده

يهاگلي حاويها شاخهزني اثر كيسهدماي باال در 
كه. افشاني شده باشد گرده در نتيجه با توجه به اين

متوسط درصد تشكيل ميوه ثانويه در دو رقم شاهرودي 
و جهانگيري بدون در نظر گرفتن نوع دانه گرده باالتر 

 لذا روابط ناسازگاري ارقام بر اساس اين دو رقم،بود
هاي حاصل از تشكيل ميوه بر اساس داده. تعيين گرديد

و جهانگيري وجود  ثانويه در تالقي با دو رقم شاهرودي
كه يا رسدميناسازگاري بين ارقام منتفي به نظر   اين

 بينS وجود حداقل يك آلل غيرمشابه در مكان توان مي
ارقام را در نظر گرفت كه باعث تشكيل ميوه به صورت

چهار آلل به عبارتي وجود حداقل. مطلوب شده است
د باشميبيني غير مشابه در مجموع چهار رقم قابل پيش

د باشميكه خود نشان از تنوع آللي در ارقام ايراني
ب1شكل( ،.(

هاي مرحله سوم شمارش، دو رقم بر اساس داده
و نصيري ريزش ميوه بيشتري را نشان دادند  شاهرودي

ج1شكل( به اين ريزش).، كه يي بودها ميوهها مربوط
در مراحل مختلف پس از لقاح ممكن است رشدشان 

 & KumarوKester & Gradziel (1996). متوقف شود

Das (1996) يها ميوه علت اصلي اين ريزش در
و يا تشكيل هسته دار را نقص در جنين يا كيسه جنيني

 بيان Swingle (1928). ناقص آندوسپرم گزارش نمودند
و رشدنتواميداشت كه نوع دانه گرده د در نحوه تشكيل

و داندرون و بزرگ شدنمؤثررويان و باعث كوچك  بوده
و كامل شدن آن شود هر يك از حاالت.و يا ناقص
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و تكامل فرابر ميوه اثر توانميمطرح شده د در رشد
هاي رشد ميوه نظير برخي هورمون. مستقيم داشته باشد

و چناشومي تأمينجيبرلين از داندرون رويان  نچهد
و يا به نحو تأمينمنبع   اين نوع هورمون ناقص بوده

مطلوب عمل ننمايد، رشد ميوه كند شده، اندازه آن
و نهايتاً و ريزش كوچك مانده  به حد نرمال خود نرسيده

اي هاي بين گونه اين پديده در مورد تالقي. يابد مي
و گوجه× گوجه( يا در رقم هاي ناسازگار) زردآلو× بادام

و  ,Dejampour & Garigurian)ضوح ديده شده است به

 بنابراين ممكن است علت اين ريزش حتي نوعي.(2004
ناسازگاري بين ارقام باشد كه به صورت ناسازگاري پس

 Hajilu et al. (2006).دشومي مطرح1از تشكيل تخم
 نوع دانه،بيان نمودند كه در ميزان اين نوع ريزش ميوه

ت و به فاوتگرده نقش ندارد هاي ديده شده بين ارقام
 
1. Post-zygotic incompatibility 

كه آنها رقم قرمز به طوري،گردد نژادگان آنها برمي
شاهرودي را در بين ارقام مورد بررسي داراي بيشترين 

. روز پس از گلدهي گزارش نمودند60ريزش ميوه در 
 Hajilu etنتايج درصد تشكيل ميوه نهايي با نتايج

al. (2006)ا تطابق دارد به طوري ثر دانه گرده در كه
علت اين نوع ريزش. دار نشد درصد تشكيل ميوه معني

و مربوط به نقص كيسه جنيني توان مي د ژنتيكي بوده
و شاهرودي كه در باشد به طوري كه دو رقم نصيري
مرحله اول نيز كمترين درصد تشكيل ميوه را به علت 
و به عبارت ديگر ماده عقيمي نشان  طول كوتاه مادگي

در اين مرحله نيز ريزش شديد ميوه را نسبت به دادند 
ت.دو رقم ديگر نشان دادند درأ البته براي ييد اين مسئله

چه.دباشميهاي آتي الزم زردآلو تكرار آزمايش در سال
افشاني بسا درصد تشكيل ميوه نهايي حاصل از خود گرده

به علت ضعف درون نژادي كمتر از درصد تشكيل ميوه 
.دباشميافشاني گردهحاصل از دگر

 الف

ب

ج

در) نوع مادگي( مقايسه ميانگين اثر ساده رقم گرده گيرنده-1شكل 30،)الف(افشاني روز بعد از گرده10روي درصد تشكيل ميوه
در).ج(افشاني روز بعد از گرده60و)ب(افشاني روز بعد از گرده در هر نمودار ستون هاي داراي حروف مشابه بر اساس آزمون دانكن
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و رابطه رگرسيوني ساده بين طول روز بعد از گرده10در)ج(، قطر تخمدان)الف( مقايسه ميانگين طول مادگي-2شكل افشاني

هاي داراي حروف مشابه بر اساس در هر نمودار ستون. با درصد تشكيل ميوه در ارقام مورد بررسي)د(، قطر تخمدان)ب(مادگي 
.داري ندارند درصد تفاوت معني5ن دانكن در سطح آزمو

 گيري كلينتيجه
در اين آزمايش سعي شده است با استفاده از روش

و گرده و بررسي درصد تشكيل ميوه افشاني كنترل شده
وها تيپميزان ريزش در مراحل مختلف، فنو ي ناسازگار

اي عقيم در چهار رقم زردآلوي تجاري به صورت مزرعه
و شناسايي گردندتعيي  محقق شد به اين هدف تقريباً.ن

و فنوتيپي، مورفولوژهاي طوري كه با يك سري داده يكي

و ناسازگاري دسته در. بندي شدند ارقام از لحاظ عقيمي
اين مطالعه مشخص شد كه رقم جهانگيري داراي درصد

و قطر مادگي مناسب  و از طول تشكيل ميوه باال بوده
درك،برخوردار است ه شايد علت اصلي تشكيل ميوه باال

درميوآن محسوب گردد تواند به عنوان والد مادري
بيشترين ميزان. هاي اصالحي استفاده گردد برنامه

و نقص مادگي در رقم  بهشد مشاهده نصيري عقيمي
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و نوع مادگي ارقام-3شكل  مقايسه ميانگين اثرات متقابل نوع دانه گرده
 افشاني روز بعد از گرده10وي درصد تشكيل ميوه در مرحلهر
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 رابطه رگرسيوني خطي ساده بين طول مادگي ارقام مختلف گرده گيرنده-4شكل
و درصد تشكيل ميوه اوليه در چهار نوع دانه گرده مورد بررسي

طوري كه در تمام مراحل كمترين ميزان تشكيل ميوه را
بعد از رقم نصيري كمترين. ده استدر بين ارقام دارا بو

رقم. ميزان تشكيل ميوه در رقم شاهرودي مشاهده شد
هاي كوتاه از درصد مادگي شاهرودي به علت دارا بودن 

در. تشكيل ميوه اوليه اندكي برخوردار است عالوه بر آن
تواند مرحله نهايي نيز ريزش شديد ميوه داشته كه مي

م نشان با. ادگي باشددهنده وجود نوعي نقص رقم نوري
طول مادگي مناسب بعد از رقم جهانگيري در مرحله اول 

.دهي كافي داشت ميوه
هاي درصد تشكيل ميوه در مرحله دوم بر اساس داده

مشخص شد هر چهار رقم مورد مطالعه خودناسازگار 
و دگر ناسازگاري كامل بين به. ندارد وجود ارقام بوده

ا رقام به صورت دو به دو در يك طوري كه حداقل اين
، غيرمشترك هستند همچنين هيچ كدام از ارقامSآلل 

.نر عقيمي نشان ندادند
و بر اساس نتايج اين پژوهش بر اساس فنوتيپ ارقام
درصد تشكيل ميوه در شرايط مزرعه به دست آمده 

هاي ناسازگاري، براي تعيين دقيق ژنوتيپ. است
و ميكروس بررسي وهاآللكوپي تعيين هاي مولكولي

و كيسه همچنين بررسي ميكروسكوپي وضعيت مادگي
جنيني ارقام براي مشخص شدن عامل ريزش در مرحله 

در اين راه آزمون. رسد نهايي، ضروري به نظر مي
رغم متأثر بودن از فاكتورهاي افشاني علي اي گرده مزرعه

ش و خطاهاي و محيطي مارشي به عنوان روشي اوليه
.دباشميكمل قابل توصيهمگاهي 



و عقيمي در چهار رقم:و همكاراننكونام 9 ... بررسي وضعيت ناسازگاري

 سپاسگزاري
و آمنه راحمي هاي خانم از كمك ها مرضيه اتحادپور

و عزيز ابراهيمي در انجامو آقايان عباسعلي جنتي زاده
مي،هاي كنترل شده تالقي .گردد قدرداني
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