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  چكيده
 

تحقيق  حاضر با هدف  مطالعه وضعيت خودسازگاري و دگرسازگاري در چند رقم تجاري 
هلو از طريق مطالعات مزرعه اي و ميكروسكوپي به جهت افزايش كمي وكيفي محصول در 

تدا آزمون جوانه زني براي اين كار اب.  در قالب چند آزمايش انجام گرفت1389-1390سال 
نتايج حاصل از اين آزمون .  رقم هلو در محيط كشت جوانه زني انجام گرفت10دانه گرده 

. نشان داد كه گرده كليه ارقام به جز رقم جي اچ هيل داراي قدرت جوانه زني كافي بودند
رقم  جي دارا بود و % 85/91بيشترين درصد جوانه زني دانه گرده را رقم سان كرست با مقدار 

در آزمون بعدي اثر . اچ هيل با صفر درصد كمترين درصد جوانه زني دانه گرده را داشت
اسپرينگ رد هيون، ( رقم 9گرده خودي و گرده افشاني آزاد روي ميزان تشكيل ميوه در 

بررسي )  اسپرينك تايم و البرتاديكسي رد، انجيري،كرست،  سانارلي گلد، ارلي رد، كرست،
افشاني شان داد كه در هر سه مرحله شمارش ميزان ميوه تشكيل شده پس از گردهنتايج ن. شد

آزاد از ميزان ميوه تشكيل شده حاصل از خود گرده افشاني بيشتر بود و تيمار خود گرده 
عالوه برآن، در شمارش سوم . افشاني به طور معني داري باعث كاهش ميزان تشكيل ميوه شد

بيشترين ميزان تشكيل ميوه را رقم اسپرينگ تايم با مقدار  )  روز پس از گرده افشاني80(
در آزمون . دارا بود% 93/14و كمترين ميزان تشكيل ميوه را رقم انجيري با ميزان % 96/24

 نوع گرده غير خودي روي ميزان باردهي در چهار رقم آلبرتا، سان 3ديگر، اثر گرده خودي و 
نتايج حاصل از اين بررسي ها نشان داد كه در .  شدكرست، رد هيون و اسپرينگ تايم بررسي

هر چهار رقم مورد بررسي ميزان تشكيل ميوه حاصل از گرده خودي بيشتر از ميزان تشكيل 
در نهايت آزموني به منظور مطالعه رشد لوله گرده حاصل . ميوه حاصل از گرده غيرخودي بود

، 48، 24 در زمان هاي .F.A.Aلول از خود و دگر گرده افشاني گل ها ي تثبيت شده در مح
 ساعت پس از گرده افشاني دستي با استفاده از ميكروسكوپ فلورسنت مورد 120 و 96، 72

 72 و 48، 24نتايج اين قسمت  از بررسي ها نشان داد كه زمان هاي . بررسي قرار گرفتند
نتهايي خامه ساعت پس از خود و دگر گرده افشاني به منظور رسيدن لوله گرده به قسمت ا

 ساعت پس از خود و دگرگرده افشاني در تمام 120 و 96كافي نمي باشند، ولي در زمان هاي 
تالقي هاي انجام شده مادگي هايي با لوله گرده در انتهاي خامه مشاهده شدند كه در زمان 

قي  ساعت تعداد مادگي هايي كه داراي لوله گرده در انتهاي خامه بودند در تعدادي از تال120
اين نتايج .  ساعت پس از خود و دگرگرده افشاني افزايش پيدا كرده بود96ها نسبت به زمان 

 120 ساعت  و در برخي ديگر زمان 96حاكي از آن است كه در برخي از تالقي ها زمان 
ساعت پس از خود و دگرگرده افشاني براي رسيدن لوله گرده به انتهاي خامه كافي و مناسب 

  .بوده است
  خودگرده افشاني، دگرگرده افشاني، تشكيل ميوه، لوله گرده  هلو،: كليديژه هايوا
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  مقدمه
شليل به عنوان يكي از درختان ميوه مناطق  و هلو

 هزار تن، 500معتدله گرم مي باشند كه ايران با توليد 
مقام هشتم توليد اين محصول در دنيا را به خود 

زير كشت عليرغم افزايش سطح . اختصاص داده است
حدود (درختان هلو و شليل در چندين سال اخير

، توليد محصول متناسب با آن افزايش )  هكتار45000
براي اينكه گرده افشاني به ). FAO, 2010(نداشته است 

صورت مطلوب انجام پذيرد سه فاكتور بايد مورد توجه 
ژنتيك رقم، شرايط محيطي و مديريت باغ : گيردقرار 

)Mohamad khany, 2002.( روش هاي مشاهده و 
آزمايش جهت تهيه اطالعات مربوط به گرده افشاني 
مناسب براي هر رقم گياه ضروري است تا بتوان ميوه و 

 ,.Burgos et al(بذر كافي و مناسب تهيه و توليد كرد 

درختان هلو در شرايط آب و هوايي با تابستان  ).2004
مي باشند هاي گرم و زمستان هايي كه فاقد يخبندان 

گرده افشاني ). Jalilimarandi, 2004(رشد مناسبي دارند 
 متوسط .باشددر درختان هلو از نوع كليستوگامي مي

 صبح 6روز بوده و گلها معموالً ساعت 3-10دوره گلدهي 
- اغلب باز و سر ظهر همگي باز مي10بسته، ساعت 

افشان كننده ترين عامل گردهزنبورعسل مهم. باشند
اكثر ارقام هلو كامالً خود بارور هستند . هلو استدرختان 

ارقام  برخي. ولي نر عقيمي نيز در هلو گزارش شده است
)Chinese cling, Hal-berta, June Elberta, Mikado, 

G.H.Hale, Earlihale, Candoka,Almara (عنوان  به
 ,.Lagasse1926; Kanato et al (نرعقيم شناخته شده اند 

سازگاري به عدم توانايي گياهان بذري خودنا ).1967
جهت توليد سلول تخم بعد از خودگرده افشاني گفته مي 

 Prunusدر درختان جنس  .)Dickinson,1995(شود 
 Socias i( خودناسازگاري از نوع گامتوفيتيك مي باشد 

Company, 1976.( در اين نوع ناسازگاري رشد لوله 
از آن متوقف مي گرده در قسمت مياني خامه و يا قبل 

علت اين توقف به دليل  (De Nettancourt, 1977).شود 
وجود ريبو نوكلئازهايي از جنس گليكو پروتئين بوده كه 

S-RNases ناميده مي شوند )Boskovic et al., 1997( 
افشاني كنترل  گردهمانند  هاي مختلفيمحققين از روش.

 ،شده در مزرعه و محاسبه درصد تشكيل ميوه
افشاني كنترل شده و بررسي نفوذ لوله گرده به  گرده

 و )روشهاي كالسيك(وسيله ميكروسكوپ فلورسنت 
هاي  روشهاي مختلف مولكولي مانند الكتروفورز پروتئين

خامه به منظور تشخيص رقم هاي خود سازگار و دگر 
افشاني كنترل  در روش گرده .سازگار استفاده نموده اند

ان تشكيل ميوه حاصل از شده در مزرعه، چنانچه ميز
باشد آن رقم را % 10خود گرده افشاني در هلو كمتر ار 

تا % 10كمي خود سازگار، اگر ميزان تشكيل ميوه بين 
بارور و اگر ميزان تشكيل ميوه حاصل از باشد خود% 20
باشد آن رقم را خيلي % 20گرده افشاني بيشتر از خود

 در  ).Szabo & Nye ki, 2000(گويند  خود سازگار مي
روش ميكروسكوپي رشد لوله گرده و ميزان نفوذ آن به 
درون خامه و تخمدان بعد از عمل خودگرده افشاني 
مشخص مي شود به طوري كه رسيدن لوله گرده به 
تخمدان دليل بر خودسازگاري و عدم رسيدن آن دليل 

 ,.Ortega et al)  شده است مطرح بر خودناسازگاري

و دگر رسد كه ميزان خود سازگاري  نظر مي  به.(2002
  با هم متفاوت باشدارقام خودسازگار هلودر سازگاري 

)Ben Njima & Socias i Company, 1995( ،  بنابراين
براي تعيين سطوح دقيق خود سازگاري، نيازمند به 
مطالعات ميكروسكوپي رشد لوله گرده بعد از خود گرده 

 Socias i Company & Felipe, 1994(افشاني مي باشد 
 برخي محققين عالوه بر بررسي اين روش، روشهاي ).

ديگر را نيز مورد ارزيابي قرار داده و نتيجه گرفته اند كه 
استفاده از روش ميكروسكوپ فلورسنت عالوه بر ارزان 
تر بودن نسبت به روش هاي ملكولي مي تواند به عنوان 

ار يك روش قابل اطمينان در تشخيص ارقام خود سازگ
با اين حال . از خود ناسازگار مورد استفاده قرار گيرد

 براي انجام اين آزمايش نتاج بايد به سن گلدهي برسند
)2002, . et al Ortega.( Socias i Company et al.,  

زمان مورد نياز براي رسيدن لوله گرده به انتهاي  (1976)
ه  ساعت بعد از خود گرد96خامه در شرايط آزمايشگاه را 

 در آزمايشي اثر )Vezvaie  )1994 .افشاني بيان كردند
 و Keaneزمان روي رشد لوله گرده در دو رقم بادام 

Peerless  در شرايط مزرعه بررسي كرد و نتيجه گرفت را
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 48 و Keane ساعت و كمتر از  آن در رقم 72كه زمان 
 براي رسيدن لوله Peerlessساعت و كمتر از آن در رقم 

نتهاي خامه كافي نيست و در زمان هاي گرده به ا
لوله گرده به انتهاي خامه )  ساعت144 و 96(طوالني تر 

رسيده و درصد مادگي هاي داراي لوله گرده با گذشت 
با   .Oukabli et al (2002). زمان افزايش پيدا مي كند

افشاني روي درصد  افشاني و دگرگرده بررسي اثر خودگرده
ام خودسازگار تونو طي دو سال تشكيل ميوه در رقم باد

افشاني  ثابت كردند كه درصد تشكيل ميوه در دگرگرده
شناخت از چگونگي  .افشاني است بيشتر از خودگرده

گرده افشاني در ارقام تجاري هلو يكي از عوامل اصلي 
است كه نسبت به افزايش محصول و كيفيت باالي آن 

ه سطح زير  از طرفي با توجه ب.نقش مهمي ايفا مي نمايد

كشت نسبتا باالي اين محصول در ايران اين تحقيق با 
بررسي وضعيت خود سازگاري و دگر سازگاري در هدف 

چند رقم تجاري هلو از طريق مطالعات مزرعه اي و 
ميكروسكوپي به منظور افزايش كمي و كيفي محصول 

  .دانجام ش
  

  مواد و روش ها
 در 1389اين تحقيق در قالب چند آزمايش در سال 

 تحقيقات موسسه كمال آبادايستگاه تحقيقات باغباني 
 كيلومتري 50 واقع در كرج بذر  نهال واصالح و تهيه

غرب تهران انجام گرفت كه موقعيت جغرافيايي واقليمي 
  ):1جدول (آن به شرح زيراست 

 
  1358-1388موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي منطقه كمال آباد كرج از سال -1جدول 

  50´-58´ طول جغرافيايي
 35´-56´ عرض جغرافيايي

 1312 ارتفاع از سطح دريا

  درجه سانتيگراد8/13 ميانگين دماي ساليانه

  درجه سانتيگراد در تيرماه26 حداكثر ميانگين دماي ساليانه

 صفر دجه سانتيگراد در دي ماه حداقل ميانگين دماي ساليانه

 ) ساله30آمار (راد  درجه سانتيگ42 حداكثر مطلق دما

 ) ساله30آمار ( درجه سانتيگراد -20 حداقل مطلق دما

  ميلي ليتر360 حداكثر مطلق بارندگي ساليانه

  ميلي متر در فروردين100 بيشترين ركود بارندگي ماهيانه

  
  تعيين درصد جوانه زني دانه گرده

در اين آزمايش از هر رقم يك شاخه با تعداد گل 
شد و در آورده ه بالوني به آزمايشگاه كافي در مرحل

قرار داده % 3ظروف پالستيكي محتوي آب حاوي ساكارز 
 جداپس از باز شدن گل ها، بساك گل هاي سالم . شدند

 ساعت قرار داده شدند تا 12و روي كاغذ به مدت 
رطوبت آنها گرفته شود و بعد آنها را در ظروف كوچك 

 پس از به هم زدن با شيشه اي با دهانه باز قرار داده و
قلم مو دانه گرده ظاهر و به محيط كشت انتقال داده 

 ساعت شمارش دانه هاي گرده جوانه 8شدند و بعد از 
محيط كشت مورد استفاده در اين . زده انجام شد

، نيترات %2 درصد، آگار 10آزمايش شامل ساكارز 
 100 ميلي گرم در ليتر، سولفات منيزيم 100پتاسيم 
 ميلي گرم در ليتر 100م در ليتر ، اسيد بوريك ميلي گر

  ميلي گرم در ليتر در ليتر بود200و نيترات كلسيم 

)Imani & Talaie, 1997( . طرح مورد استفاده دراين
آزمايش طرح كامال تصادفي با سه تكرار بود كه درصد 

ده رقم هلو با استفاده از نرم  جوانه زني دانه گرده در
مقايسه ميانگين ها با استفاده از  د و تجزيه شSASافزار 

  . آزمون دانكن انجام شد
 اثر خودگرده افشاني و گرده افشاني آزاد روي بررسي

  ميزان تشكيل ميوه در مزرعه
در اين آزمايش اثر گرده خودي و گرده افشاني آزاد 

ايستگاه تحقيقات  در روي ميزان باردهي ارقام هلو
  نهال وت اصالح و تهيه تحقيقاموسسه كمال آبادباغباني 

طرح مورد استفاده، طرح فاكتوريل . بررسي شد كرج بذر
فاكتور ها .  تكرار بود3در قالب بلوك كامل تصادفي با 

 ارقام مورد استفاده. شامل رقم و تيمار گرده افشاني بود
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 ارلي گلد، ارلي رد، اسپرينگ كرست،شامل رد هيون، 
گ تايم و آلبرتا  اسپرينديكسي رد، انجيري،سان كرست، 

و تيمار گرده افشاني شامل گرده افشاني آزاد و گرده 
 3 درخت و روي هر درخت 3از هر رقم . خودي بودند

. شاخه براي هر تيمار به صورت تصادفي انتخاب شدند
 شاخه با تعداد گل كافي در مرحله 3در هر درخت ابتدا 

بالوني به منظور عمل خود سازگاري انتخاب و كيسه 
 شاخه با تعداد گل كافي 3د و همچنين از هر درختشدن

در مرحله بالوني به منظور گرده افشاني آزاد انتخاب 
سپس در هنگام باز شدن گل ها عمل خود گرده . شدند

درصد تشكيل ميوه . افشاني با گرده خودي انجام شد
 روز بعد 80 و 60 روز محاسبه شد و در 30اوليه پس از 

د و در نهايت درصد تشكيل ميوه اين شمارش ها تكرار ش
 اثر تيمار ها نهايي براي هر تيمار محاسبه شد و در ادامه

آناليزآماري در اين .  رقم با هم مقايسه شدند9در اين 
انجام شد ومقايسه SAS نرم افزار  استفاده از آزمايش با

  .ميانگين با استفاده از آزمون دانكن انجام شد
با گرده خودي و بررسي ميزان سازگاري ارقام 

  غيرخودي
در اين آزمايش اثر گرده خودي و گره غيرخودي 

 طرح مورد استفاده، .روي ميزان باردهي ارقام بررسي شد
فاكتور ها شامل .  تكرار بود3بلوك كامل تصادفي با 

 تيمار گرده افشاني شامل .تيمارهاي گرده افشاني بودند
راي هر  نوع گرده غيرخودي بودند كه ب3گرده خودي و 

 درخت و روي هر درخت 3از هر رقم . رقم متفاوت بودند
.  شاخه براي هر تيمار به صورت تصادفي انتخاب شدند3

حدود ( شاخه با تعداد گل كافي 3در هر درخت ابتدا 
در مرحله بالوني به منظور عمل )  گل500 الي 300

خودگرده افشاني و دگرگرده افشاني براي هر تيمار 
 ساعت بعد عمل گرده 24 شدند و سپس انتخاب و اخته

در نهايت درصد . افشاني به وسيله قلم مو انجام شد
 60روز محاسبه شد و در 30تشكيل ميوه اوليه پس از 

روز بعد اين شمارش تكرار شد و در نهايت درصد تشكيل 
 اثر تيمار ها ميوه نهايي براي هر تيمار محاسبه شد و

 زارــرم افــن استفاده از براي هر رقم به طور جداگانه با

SAS انجام شد ومقايسه ميانگين با استفاده از آزمون
رد هيون، سان اين آزمايش براي ارقام . دانكن انجام شد

كرست، اسپرينگ تايم و آلبرتا هر كدام به طور جداگانه 
  .انجام شد

تعيين ميزان خود سازگاري و دگر سازگاري با استفاده 
  از ميكروسكوپ فلورسنس

)  گل150با حدود (ر اين آزمايش ابتدا يك شاخه د
از هر رقم در مرحله بالني اخته شدند و سپس يك روز 
بعد به وسيله قلم مو عمل خود گرده افشاني و دگر گرده 

 10از هر ژنوتيپ حداقل . افشاني روي گل ها انجام شد
 ساعت پس 120 و 96 ، 72، ،48 ، 24گل در پنج زمان 

ي برداشت شدند و داخل فيكساتور از عمل گرده افشان
FAAيك ليتر محلول فيكساتور .  تثبيت شدندFAA 

اسيد استيك % 5 درصد، 40فرم آلدئيد % 5(شامل 
 96الكل % 6/65آب دوبار تقطير و % 4/24گلوسيال، 

 سپس ).Socias i Company, 1976(  درصد مي باشد 
 ماه 3حدود  (FAAنمونه ها از داخل محلول فيكساتور 

بيرون آورده شده و داخل فالكون ) عد از نمونه برداريب
بودند، % 5 ميلي ليتر سولفايد سديم 15هايي كه حاوي 

قرار گرفتند و در مرحله بعد در داخل اتوكالو در دماي 
 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع به 2/1 درجه و فشار 121

 4در نهايت در دماي .  دقيقه قرار داده شدند15مدت 
( يگراد تا زمان مشاهده نگهداري شدند درجه سانت

Socias i Company, 1976(. به منظور آماده سازي 
نمونه ها جهت مشاهده ميكروسكوپي در ابتدا محلول 

براي تهيه يك ليتر محلول آنلين . آنيلين بلو تهيه گرديد
 گرم فسفات پتاسيم خالص در يك ليتر آب 67/7بلو، 

بلو به آن اضافه مقطر حل شد و سپس يك گرم آنلين 
 ساعت روي همزن با دور 12گرديد و محلول به مدت 

كم قرار داده شد تا كامال حل و رنگ آن سبز زيتوني 
 بعد از تهيه محلول . (Linskens and Esser, 1957)شود 

 ساعت داخل محلول رنگي 10فوق مادگي ها به مدت 
قرار گرفتند و بعد از آن با يك پنس باريك پرزهاي روي 

سپس با يك تيغ تميز تخمدان از . امه تميز شدندخ
خامه جدا شد و خامه ها روي الم قرار داده شده و المل 

رشد لوله گرده به وسيله . روي آن ها قرار گرفت
. بررسي شد) Leitz and Wetzler(ميكروسكوپ فلورسنس 

درصد مادگي هاي داراي لوله گرده حاصل از خود گرده 
اني در قسمت انتهايي خامه در افشاني و دگر گرده افش
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اين اطالعات به منظور تعيين . هر ژنوتيپ ثبت شد
وضعيت سازگاري و دگر سازگاري رقم هاي مورد نظر به 

  .كار رفت
  

   و  بحث نتايج
  تعيين درصد جوانه زني دانه گرده
، گرده كليه )2جدول (بر طبق نتايج به دست آمده 

ت جوانه زني ارقام به جز رقم جي اچ هيل داراي قدر
زني دانه گرده را رقم بيشترين درصد جوانه. كافي بودند

دارا بود و رقم  جي اچ % 85/91سان كرست با مقدار 
زني دانه گرده را هيل با صفر درصد كمترين درصد جوانه

در بين ارقام مورد بررسي رقم جي اچ هيل به . داشت
ين اين نتاج با نتايج محقق. عنوان نر عقيم شناخته شد

 ,.Lagasse1926; Kanato et al)ديگر مطابقت داشت 

گزارش كرده بودند كه اكثر ارقام هلو كامالً آنها . (1967
 ,Chinese cling, Hal-bertaخود بارور هستند ولي ارقام 

June Elberta, Mikado, G.H.Hale, Earlihale, 

Candoka, Almaraعنوان نرعقيم شناخته شده اند  به. 
جوانه زني دانه گرده و تاييد قدرت جوانه نتايج تست 

زني حاكي از آن است كه غير از مشكل نر عقيمي كه در 
بادام، زرد آلو، آلو و  ( Prunusبرخي از گونه هاي جنس 

وجود دارد كه موجب عدم رشد لوله گرده مي ) گيالس
شود و در واقع در موارد خاص قابل بحث مي باشد، 

 مربوط Prunusر جنس عمدتا مشكل خودناسازگاري د
به ژن هاي مربوط به ريبو نوكلئازهاي خامه مي باشد كه 

 & Ortega 2008( مورد تاييد بسياري از محققين است

Dicente, ; 2007 et al., Martinez Gomez( .  

  
  تعيين درصد جوانه زني دانه هاي گرده در ارقام مورد بررسي-2جدول 

يفرد ارقام درصد جوانه زني دانه گرده  رديف ارقام درصد جوانه زني دانه گرده 
85/91 a 83/77 6 سان كرست b 1 البرتا 

34/83 a 43/83 7 ارلي رد a 2 رد هيون 

58/83 a 24/90 8 ارلي گلد a 3 اسپرينگ كرست 

27/75 b 51/88 9 ديكسي رد a 4 اسپرينك تايم 

00/0 c 20/86 10 جي اچ هيل a 5 انجيري 

  
 برو گرده افشاني آزاد  اثر خودگرده افشاني  بررسي

   ميزان تشكيل ميوه در مزرعه
 مشاهده مي شود اثر تيمار 3همانطور كه از جدول 

گرده افشاني روي ميزان تشكيل ميوه در هر سه مرحله 
 روز بعد از گرده 80 و 60، 30به ترتيب ( شمارش 
در هر سه مرحله . معني دار شد% 1در سطح ) افشاني 

 شده پس از گره افشاني آزاد شمارش ميزان ميوه تشكيل
از ميزان ميوه تشكيل شده حاصل از خود گرده افشاني 

و تيمار خود گرده افشاني به طور معني داري . بيشتر بود
 اين . )4جدول (باعث كاهش ميزان تشكيل ميوه شد 

 ;Oukabli et al., 2002(نتايج با نتايج برخي از محقيقين 

Kanato et al., 1967; Lagasse, 1926(مطابقت داشت  .
افشاني و  اثر خودگرده Oukabli et al.  (2002)همچنين 
افشاني را روي درصد تشكيل ميوه، در رقم بادام  دگرگرده

خودسازگار تونو در طي دو سال بررسي و ثابت كردند كه 
به طور معني  افشاني درصد تشكيل ميوه بعد از دگرگرده

از داري بيشتر از درصد تشكيل ميوه بعد 
اثر رقم بر ميزان تشكيل ميوه  .افشاني مي باشد خودگرده

پس از تيمار گرده افشاني در هر سه مرحله شمارش 
% 1در سطح )  روز پس از از گرده افشاني80  و60، 30(

 5همانطور كه از جدول ). 3جدول (معني دار شد 
 30مشاهده مي شود بيشترين ميزان تشكيل ميوه در 

ني را رقم ديكسي رد داشت كه در روز پس از گرده افشا
اين صفت با رقم هاي اسپرينگ تايم، ارلي گلد و ارلي رد 

كمترين ميزان تشكيل ميوه . اختالف معني داري نداشت
% 85/32در اين مرحله مربوط به رقم انجيري با ميزان 

)  روز پس از گرده افشاني 60(در شمارش دوم . بود
 اسپرينگ تايم بيشترين ميزان تشكيل ميوه را رقم

داشت كه در اين صفت با رقم هاي ديكسي رد و 
كمترين . اسپرينگ كرست اختالف معني داري نداشت

ميزان تشكيل ميوه در اين مرحله مربوط به رقم انجيري 
 روز پس از 80(در شمارش سوم . بود% 91/19با ميزان 
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بيشترين ميزان تشكيل ميوه در رقم ) گرده افشاني 
و كمترين ميزان تشكيل % 96/24با مقدار اسپرينگ تايم 

مقايسه بين . بود% 93/14ميوه در رقم انجيري با ميزان 
ميزان تشكيل ميوه در هر رقم در شمارش هاي مختلف 
نشان مي دهد كه رقم انجيري نسبت به ارقام ديگر از 

 روز اول پس 30ابتدا بيشترين ميزان ريزش گل ها را در 
ميزان تشكيل ميوه آن نسبت به از گرده افشاني داشته و 

ار قام ديگر از ابتدا به طور معني داري كمتر بود كه اين 
اختالف معني دار در شمارش هاي دوم و سوم نيز 

  . مشاهده شد
 مشاهده مي شود، ميزان 4همانطور كه در جدول 

درصد ريزش گل هاي اوليه و ميزان ريزش ميوه هاي 
ن رقم هاي ريز در موج هاي دوم و سوم ريزش بي

مختلف متفاوت بوده است كه ناشي از ويژگي هاي خاص 
ريزش اول را مي توان به . هر رقم و شرايط محيطي است

 30الي 15ميوه چه هاي تلقيح نشده نسبت داد كه حدود 
اين ريزش احتماال . افتدروز بعد از گرده افشاني اتفاق مي

ورد به دليل عدم تكامل رشد تخمك ها مي باشد كه اين م
با توجه به . باشددر رقم انجيري بيشتر از ساير ارقام مي

اينكه هلو نسبت به بادام كم بارده مي باشد، عوامل 
لذا . متعددي در بي نظمي باردهي آن نقش آفرين هستند

تشكيل ميوه پايين در دو رقم سان كرست و انجيري در 
مرحله اول شمارش ميوه مي تواند مربوط به ويژگيهاي 

ي رقم مثل نقص مادگي و شرايط نامناسب ايجاد ژنتيك
شده مانند دماي باال در اثركيسه زني شاخه هاي حاوي 

در شمارش دوم كه . افشاني شده باشدهاي گردهگل
اين شمارش بعداز ( روز بعد ازگرده افشاني انجام شد 60

، ريزش ميوه در رقم )ريزش خردادماه صورت گرفت
  . بود انجيري بيشتر از ساير ارقام

ريزش ميوه در اين مرحله مربوط به ميوه هايي است 
كه درمراحل مختلف پس از لقاح ممكن است رشدشان 

 ,Das &  و(Kester & Gradziel, 1996. متوقف شود

1996 Kumar (  علت اصلي اين ريزش درهسته داران را
نقص در جنين، كيسه جنيني و يا تشكيل ناقص 

 اين نقص ها در ارقام آندوسپرم گزارش نموده اند كه
مختلف تحت تاثير رقم، محيط و يا اثر هر دو آنها مي 

  .باشد

  
  نتايج تجزيه واريانس ميزان تشكيل ميوه پس از تيمار گرده افشاني-3جدول 

    MSميانگين مربعات  

ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش سوم، 
)  (%) روز بعد از گرده افشاني80(  

 60( از شمارش دوم، ميزان تشكيل ميوه پس
)  (%)روز بعد از گرده افشاني  

ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول، 
)  (%) روز بعد از گرده افشاني30(  

درجه 
 منابع تغييرات آزادي

98/220 ** 699/317 ** 25/1817  تيمار گرده افشاني 1 **
17/75 ** 404/103 ** 15/560  رقم 8 **
01/88  ns 54/63  ns 63/78 ns 2 ارتكر  

48/6  ns 06/5 99/8  ns 8  رقمxتيمار گرده افشاني  
 خطا 35 32/50 94/26 25/19

 ضريب تغييرات - 28/14 98/18 86/21
 فاقد اختالف معني داري : ns                                            درصد           1 احتمال سطح در معني دار :  **

  
  س از تيمار گرده افشاني در ارقام مورد بررسي ميزان تشكيل ميوه  پ-4جدول 

ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش سوم، 
)  (%) روز بعد از گرده افشاني80(  

ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم، 
)  (%)روز بعد از گرده افشاني60(  

ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول ، 
)  (%) روز بعد از گرده افشاني30(  

 ترتيب  تيمار

09/22  a 77/29  a 43/57  a 1 گرده افشاني آزاد 

04/18  b 91/24  b 87/43  b 2 خود گرده افشاني 

داري بـا   معنـي  اخـتالف  %1احتمـال    سـطح  در دانكـن  آزمون اساس بر هستند مشابه حروف داراي عامل كه هر براي و ستون هر هايي در ميانگين
 .ندارند يكديگر
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 )خودگرده افشاني و گرده افشاني آزاد( ميوه پس از اعمال تيمار گرده افشاني  اثر رقم بر ميزان تشكيل-5جدول 
ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش سوم، 

)  (%) روز بعد از گرده افشاني80(  
 60(ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم، 

)  (%)روز بعد از گرده افشاني  
 30(ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول، 

) (%)رده افشانيروز بعد از گ  
 ترتيب رقم

82/15  bc 77/23  bc 56/35  c 1 سان كرست 

69/23  a 49/29  ab 64/51  b 2 اسپرينگ كرست 

96/24  a 86/34  a 53/56  ab 3 اسپرينگ تايم 

72/20  ab 96/26  b 72/54  ab 4 ارلي رد 

29/20  abc 99/27  b 68/53  ab 5 ارلي گلد 

07/21  ab 69/27  b 96/50  b 6 البرتا 

44/22  a 67/29  ab 68/62  a 7 ديكسي رد 

68/16  bc 74/25  bc 40/48  b 8 رد هيون 

93/14  c 91/19  c 85/32  c 9 انجيري 

  .ندارند داري با يكديگر معني اختالف %1احتمال  سطح در دانكن آزمون اساس بر هستند مشابه حروف داراي عامل كه هر براي و ستون هر هايي در ميانگين
  

يزان سازگاري ارقام با گرده خودي و بررسي م
  غيرخودي

 بررسي ميزان سازگاري رقم آلبرتا با گرده خودي و 
  غيرخودي

نتايج نشان داد كه اثر تيمارهاي گرده افشاني روي 
 روز پس از 30( ميزان تشكيل ميوه در  شمارش اول 

معني دار نشد ولي اثر تيمارها روي ميزان ) افشانيگرده
-  روز پس از گرده60(شمارش دوم تشكيل ميوه در 

معني دار شد % 5روي رقم البرتا در سطح ) افشاني

 مشاهده مي شود 7همانطور كه از جدول ). 6جدول (
بيشترين ميزان تشكيل ميوه در اثر گرده خودي به 

ل از گرده خودي دست آمد كه ميزان تشكيل ميوه حاص
 91/17)   روز بعد از گرده افشاني 60(در شمارش دوم 

درصد بود كه با ميزان محصول به دست آمده از گرده 
اسپرينگ تايم و اسپرينگ كرست تفاوت معني داري 
نداشت ولي با ميزان تشكيل ميوه حاصل از گرده رقم رد 

  . هيون داراي اختالف معني داري بود

  
  زيه واريانس اثر تيمار گرده افشاني بر ميزان تشكيل ميوه در رقم آلبرتاجدول تج- 6جدول 

   MSميانگين مربعات 

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم، 
)  (%) روز بعد از گرده افشاني60(  

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول،
) (%) روز بعد از گرده افشاني30 (  

 منابع تغييرات درجه آزادي

41/21  * 42/35  ns 3 تيمار گرده افشاني 
91/9  * 49/163  تكرار 3 * 
55/8  94/17  خطا 6 
78/20  30/15  ضريب تغييرات - 

  فاقد اختالف معني داري : NS                                درصد           5احتمال  سطح در معني دار :  *
  

   در رقم آلبرتا اثر تيمار گرده افشاني بر ميزان تشكيل ميوه-7جدول 
 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم،

)  (%) روز بعد از گرده افشاني60(  
 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول،

) (%) روز بعد از گرده افشاني30(  
 ترتيب تيمار

91/17  a 70/25  a 1 آلبرتا 
73/11  b 89/25  a 2 رد هيون 

38/13  ab 33/30  a 3 اسپرينگ تايم 

24/13  ab 74/30  a 4 اسپرينگ كرست 

% 5احتمـال   سـطح  در دانكـن  آزمـون  اسـاس  بـر  هستند مشابه حروف داراي عامل كه هر براي و ستون هر هايي در ميانگين
  .ندارند داري با يكديگر معني اختالف

  
كرست با گرده خودي بررسي ميزان سازگاري رقم سان

  و غيرخودي
فشاني روي نتايج نشان داد كه اثر تيمارهاي گرده ا

 روز پس از 30( ميزان تشكيل ميوه در شمارش اول 

معني دار نشد ولي اثر تيمارها روي ميزان ) افشانيگرده
-  روز پس از گرده60(تشكيل ميوه در شمارش دوم 

معني دار % 01كرست در سطح روي رقم سان) افشاني
 مشاهده مي 9همانطور كه از جدول ). 8جدول (شد 
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 تشكيل ميوه در اثر گرده خودي به شود بيشترين ميزان
دست آمد كه ميزان تشكيل ميوه حاصل از گرده خودي 

% 36/18)   روز بعد از گرده افشاني 60(در شمارش دوم 

ول به دست آمده ـــه با ميزان محصــود كـــد بــدرص
اوت ــودي داراي تفــرخــــاي غيــــرده هــــاز گ

  .معني داري بود

  كرستزيه واريانس اثر تيمار گرده افشاني بر ميزان تشكيل ميوه رقم سانجدول تج-8جدول 
   MSميانگين مربعات 

روز بعد از 60(ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم، 
)  (%)گرده افشاني  

روز بعد 30(ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول، 
) (%)از گرده افشاني  

 منابع تغييرات درجه آزادي

94/53 ** 64/15  ns 3 تيمار گرده افشاني 
26/2  * 54/164  تكرار 2 * 
51/5  84/46  خطا 6 
23/19  67/29  ضريب تغييرات - 

  فاقد اختالف معني داري : ns                  درصد   5 و 1 احتمال سطح در به ترتيب معني دار :  *  و  **

  
  كرستن اثر تيمار گرده افشاني بر ميزان تشكيل ميوه رقم سا-9جدول 

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم،
)  (%) روز بعد از گرده افشاني60(  

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول،
) (%) روز بعد از گرده افشاني30(  

 ترتيب تيمار

36/18  a 75/21  a كرستسان  1 

59/9  b 39/21  a 2 رد هيون 

23/9  b 75/22  a 3 اسپرينگ تايم 

66/11  b 37/26  a پرينگ كرستاس  4 

 %1و % 5احتمـال   سـطح  در دانكـن  آزمـون  اساس بر هستند مشابه حروف داراي عامل كه هر براي و ستون هر هايي در ميانگين
  .ندارند داري با يكديگر معني اختالف

  
 بررسي ميزان سازگاري رقم ردهيون با گرده خودي و 

  غيرخودي
بر نتايج نشان داد كه اثر تيمارهاي گرده افشاني 

 روز پس از 30( ميزان تشكيل ميوه در شمارش اول 
 روز 60(و  در شمارش دوم % 5در سطح ) افشانيگرده

% 1روي رقم ردهيون در سطح ) پس از گرده افشاني
  ).10جدول (معني دار شدند 

 مشاهده مي شود در اين 11همانطور كه از جدول 
رقم نيز، مشابه دو رقم قبلي بيشترين ميزان تشكيل 

وه در اثر گرده خودي به دست آمد كه ميزان تشكيل مي
 روز بعد 60(ميوه حاصل از گرده خودي در شمارش دوم 

درصد بود كه با ميزان % 63/18)  از گرده افشاني 
محصول به دست آمده از گرده هاي غير خودي داراي 

  . تفاوت معني داري بود
  

  ي بر ميزان تشكيل ميوه رقم ردهيونجدول تجزيه واريانس اثر تيمار گرده افشان-10جدول 
   MSميانگين مربعات 

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم،
)  (%)روز بعد از گرده افشاني60 (  

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول، 
) (%)روز بعد از گرده افشاني30(  

 درجه
 منابع تغييرات  آزادي

77/41 ** 38/38  تيمار گرده افشاني 3 *
87/9 * 22/196  تكرار 2 *

51/2  94/9  خطا 6 

97/11  39/16  ضريب تغييرات - 

                درصد   5 و 1 احتمال سطح در به ترتيب معني دار : *  و  **
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  اثر تيمار گرده افشاني بر ميزان تشكيل ميوه رقم ردهيون-11جدول 

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم،
  (%))  روز بعد از گرده افشاني60(

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول،
) (%) روز بعد از گرده افشاني30(  

 ترتيب تيمار

99/11  b 71/17  b 1 آلبرتا 

63/18  a 33/24  a 2 رد هيون 

04/10  b 08/16  b 3 اسپرينگ تايم 

27/12  b 81/18  ab 4 اسپرينگ كرست 

 %1و % 5احتمال  سطح در دانكن آزمون اساس بر هستند شابهم حروف داراي عامل كه هر براي و ستون هر هايي در ميانگين
  .ندارند داري با يكديگر معني اختالف

  
بررسي ميزان سازگاري رقم اسپرينگ تايم با گرده 

  خودي و غيرخودي
نتايج نشان داد كه اثر تيمارهاي گرده افشاني بر 

 روز پس از 30( ميزان تشكيل ميوه در شمارش اول 
 روز 60(و  در شمارش دوم % 5 سطح در) گرده افشاني

روي رقم اسپرينگ تايم در سطح ) پس از گرده افشاني
همانطور كه از جدول ). 12جدول (معني دار شدند % 1

 مشاهده مي شود در اين رقم نيز، مشابه سه رقم 13
قبلي بيشترين ميزان تشكيل ميوه در اثر گرده خودي به 

ز گرده خودي دست آمد كه ميزان تشكيل ميوه حاصل ا

% 56/18)   روز بعد از گرده افشاني 60(در شمارش دوم 
درصد بود كه با ميزان محصول به دست آمده از گرده 

همجنين . هاي غير خودي داراي تفاوت معني داري بود
در اين رقم بين ميزان تشكيل ميوه حاصل از گرده هاي 
غير خودي نيز اختالف هاي معني داري مشاهده شد كه 

 مي دهد ميزان دگرسازگاري رقم اسپرينگ تايم با نشان
گرده هاي ديگر متفاوت مي باشد به طوريكه ميزان 
سازگاري آن با گرده رد هيون بيشتر از اسپرينگ كرست 

  .و البرتا بود

  
  جدول تجزيه واريانس اثر تيمار گرده افشاني بر ميزان تشكيل ميوه رقم اسپرينگ تايم-12جدول 

   MS ميانگين مربعات

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم،
)  (%) روز بعد از گرده افشاني60(  

 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول،
) (%) روز بعد از گرده افشاني30(  

آزادي درجه  منابع تغييرات 

88/51 ** 50/47  تيمار گرده افشاني 3 *
18/8 * 39/100  تكرار 2 *
27/1  70/19  خطا 6 

72/8  78/19  ضريب تغييرات - 

   درصد5 و 1 احتمال سطح در به ترتيب معني دار : *  و  **
  

   اثر تيمار گرده افشاني بر ميزان تشكيل ميوه رقم اسپرينگ تايم-13جدول 
 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش دوم، 

)  (%) روز بعد از گرده افشاني60(  
 ميزان تشكيل ميوه پس از شمارش اول،

) (%)رده افشاني روز بعد از گ30 (  
 ترتيب  تيمار

92/10  c 35/21  ab 1 آلبرتا 

35/13  b 41/27  a 2 رد هيون 

56/18  a 14/23  ab 3 اسپرينگ تايم 

94/8  c 84/17  b 4 اسپرينگ كرست 

و % 5احتمـال   سـطح  در دانكـن  آزمون اساس بر هستند مشابه حروف داراي عامل كه هر براي و ستون هر هايي در ميانگين
  .ندارند داري با يكديگر معني تالفاخ 1%

  
نتايج كلي از اين آزمايش نشان داد كه در هر چهار 
رقم مورد بررسي ميزان تشكيل ميوه به دست آمده از 

گرده خودي بيشتر از ميزان ميوه تشكيل شده حاصل از 
همچنين نتايج به دست آمده از . دگر گرده افشاني بود
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سازگاري گرده هاي اين آزمايش نشان دهنده وجود دگر
 . مورد استفاده با يكديگر بوده است

تعيين ميزان خود سازگاري و دگر سازگاري با استفاده 
  از ميكروسكوپ فلورسنس

مطالعات ميكروسكوپي چگونگي تغييرات در نحوه 
نتايج مشخص نمود . رشد لوله گرده در نتاج را نشان داد

 48 و  24كه در تمام تالقي هاي بررسي شده در زمان 
ساعت پس از خود گرده افشاني و دگرگرده افشاني در 
تمام تالقي هاي انجام شده هيچ لوله گرده اي در انتهاي 

با افزايش زمان درصد مادگي هايي . خامه مشاهده نشد
كه داراي لوله گرده در انتهاي خامه بودند افزايش پيدا 
كرد كه اين مسئله نشان دهنده آماده نبودن تخمك 

 و 48، 24رود لوله گرده به داخل تخمك در زمان براي و
  ساعت پس از خود و دگرگرده افشاني مي باشد، اين 72

كه زمان )Socias i Company, 1976( يافته با نتايج 
مورد نياز براي رسيدن لوله گرده به انتهاي خامه در 

 ساعت بعد از خود گرده افشاني 96شرايط آزمايشگاه را 
 كه ،)Vezvaie) 1994همچنين با نتايج بيان كرده بود و 

 ساعت بعد از خود گرده افشاني در 72بيان كرد، زمان 
رقم كين براي رسيدن لوله گرده به انتهاي خامه كافي 
نيست و با افزايش زمان درصد مادگي هاي داراي لوله 

همچنين نتايج . گرده افزايش پيدا مي كند، مطابقت دارد
 ساعت پس از خود و 120  و96نشان داد كه در زمان 

دگرگرده افشاني در تمام تالقي هاي انجام شده مادگي 
هايي با لوله گرده در انتهاي خامه مشاهده شدند كه در 

 ساعت تعداد مادگي هايي كه داراي لوله گرده 120زمان 
در انتهاي خامه بودند در تعدادي از تالقي ها نسبت به 

 افشاني افزايش  ساعت پس از خود و دگر گرده96زمان 
اين نتايج حاكي از آن است كه در برخي . پيدا كرده بود

 ساعت پس از خود و دگرگرده 96از تالقي ها زمان 
افشاني براي رسيدن لوله گرده به انتهاي خامه كافي 
بوده است و در برخي ديگر از تالقي ها اين زمان براي 

است رسيدن لوله هاي گرده  به انتهاي خامه كافي نبوده 
 ساعت پس از خود و دگرگرده افشاني براي 120و زمان 

  ).14جدول(اين تالقي ها مناسب تر بوده است

  
 ساعت پس از خود و دگر گرده 120 و 96، 72، 48، 24 ميانگين تعداد و درصد لوله گرده در انتهاي خامه در زمان هاي -14جدول

  .1389افشاني در شرايط باغ در سال

  تركيب تالقي  ترتيب
تعداد 
مادگي 

هاي مورد 
  بررسي

  زمان
پس از خود 
و دگر گرده 

افشاني 
  )ساعت(

تعداد مادگي 
هاي داراي 

لوله گرده در 
  انتهاي خامه

درصد مادگي 
هاي داراي لوله 
گرده در انتهاي 

  (%)خامه 
  تركيب تالقي  ترتيب

تعداد مادگي 
هاي مورد 
  بررسي

  زمان
پس از خود 
و دگر گرده 

افشاني 
  )ساعت(

تعداد 
مادگي هاي 
داراي لوله 
گرده در 
  انتهاي خامه

درصد مادگي 
هاي داراي لوله 
گرده در انتهاي 

  (%)خامه 
  0  0  24 8 ردهاون* ردهاون  41  0  0  24 8  آلبرتا* آلبرتا  1
  0  0  48 8 ردهاون* ردهاون  42  0  0  48 8 آلبرتا* آلبرتا  2
  5/37  3  72 8 ردهاون* ردهاون  43  50  4  72 8 آلبرتا* آلبرتا  3
  5/62  5  96 8 ردهاون* ردهاون  44  5/87  7  96 8 آلبرتا* آلبرتا  4
  5/87  7  120 8 ردهاون* ردهاون  45  5/87  7  120 8 آلبرتا* آلبرتا  5
  0  0  24 8 آلبرتا* ردهاون  46  0  0  24 8  رد هيون* آلبرتا  6
  0  0  48 8 آلبرتا* ردهاون  47  0  0  48 8 رد هيون* آلبرتا  7
  5/12  1  72 8 آلبرتا* ردهاون  48  5/12  1  72 8 رد هيون* آلبرتا  8
  5/37  3  96 8 آلبرتا* ردهاون  49  50  4  96 8 رد هيون* آلبرتا  9
  5/62  5  120 8 آلبرتا* ردهاون  50  5/62  5  120 8 رد هيون* آلبرتا  10
  0  0  24 8 اسپرينگ تايم* ردهاون  51  0  0  24 8  اسپرينگ تايم* آلبرتا  11
  0  0  48 8 اسپرينگ تايم* ردهاون  52  0  0  48 8 اسپرينگ تايم* آلبرتا  12
  0  0  72 8 اسپرينگ تايم* ردهاون  53  5/12  1  72 8 اسپرينگ تايم* آلبرتا  13
  25  2  96 8 اسپرينگ تايم* ردهاون  54  5/62  5  96 8 اسپرينگ تايم* آلبرتا  14
  5/37  3  120 8 اسپرينگ تايم* ردهاون  55  5/62  5  120 8 اسپرينگ تايم* آلبرتا  15
  0  0  24 8 اسپرينگ كرست* ردهاون  56  0  0  24 8  اسپرينگ كرست* آلبرتا  16
  0  0  48 8 اسپرينگ كرست* ردهاون  57  0  0  48 8 اسپرينگ كرست* آلبرتا  17
  5/12  1  72 8 اسپرينگ كرست* ردهاون  58  5/12  1  72 8 اسپرينگ كرست* آلبرتا  18
  5/37  3  96 8 پرينگ كرستاس* ردهاون  59  5/62  5  96 8 اسپرينگ كرست* آلبرتا  19
  5/62  5  120 8 اسپرينگ كرست* ردهاون  60  5/62  5  120 8 اسپرينگ كرست* آلبرتا  20
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 ساعت پس از خود و دگر 120 و 96، 72، 48، 24 ميانگين تعداد و درصد لوله گرده در انتهاي خامه در زمان هاي -14جدولادامه 
  .1389گرده افشاني در شرايط باغ در سال

* كرستسان  21
اسپرينگ * اسپرينگ تايم  61  0  0  24 8  سانكرست

 تايم
8 24  0  0  

* سانكرست  22
 سانكرست

اسپرينگ * اسپرينگ تايم  62  0  0  48 8
 تايم

8 48  0  0  

* سانكرست  23
 سانكرست

اسپرينگ * اسپرينگ تايم  63  50  4  72 8
 تايم

8 72  4  50  

* سانكرست  24
 سانكرست

گ اسپرين* اسپرينگ تايم  64  75  6  96 8
 تايم

8 96  7  5/87  

* سانكرست  25
 سانكرست

اسپرينگ * اسپرينگ تايم  65  5/87  7  120 8
 تايم

8 120  7  5/87  

  0  0  24 8 آلبرتا* اسپرينگ تايم  66  0  0  24 8 رد هيون* سانكرست  26
  0  0  48 8 آلبرتا* اسپرينگ تايم  67  0  0  48 8 رد هيون* سانكرست  27
  5/12  1  72 8 آلبرتا* سپرينگ تايما  68  0  0  72 8 رد هيون* سانكرست  28
  5/37  3  96 8 آلبرتا* اسپرينگ تايم  69  5/37  3  96 8 رد هيون* سانكرست  29
  50  4  120 8 آلبرتا* اسپرينگ تايم  70  50  4  120 8 رد هيون* سانكرست  30

اسپرينگ * سانكرست  31
 تايم

  0  0  24 8 رد هيون* اسپرينگ تايم  71  0  0  24 8

گ اسپرين* سانكرست  32
 تايم

  0  0  48 8 رد هيون* اسپرينگ تايم  72  0  0  48 8

اسپرينگ * سانكرست  33
 تايم

  5/12  1  72 8 رد هيون* اسپرينگ تايم  73  0  0  72 8

اسپرينگ * سانكرست  34
 تايم

  5/62  5  96 8 رد هيون* اسپرينگ تايم  74  5/37  3  96 8

اسپرينگ * سانكرست  35
 تايم

  5/62  5  120 8 ونرد هي* اسپرينگ تايم  75  50  4  120 8

اسپرينگ * سانكرست  36
 كرست

اسپرينگ * اسپرينگ تايم  76  0  0  24 8
 كرست

8 24  0  0  

اسپرينگ * سانكرست  37
 كرست

اسپرينگ * اسپرينگ تايم  77  0  0  48 8
 كرست

8 48  0  0  

اسپرينگ * سانكرست  38
 كرست

اسپرينگ * اسپرينگ تايم  78  5/12  1  72 8
 كرست

8 72  0  0  

پرينگ اس* سانكرست  39
 كرست

اسپرينگ * اسپرينگ تايم  79  50  4  96 8
 كرست

8 96  3  5/37  

اسپرينگ * سانكرست  40
 كرست

اسپرينگ * اسپرينگ تايم  80  5/62  5  120 8
 كرست

8 120  4  50  

  
 Ben Njima& Socias i بر طبق يافته هاي 

Company (1995) ، رسيدن لوله گرده به تخمدان را
زگاري و عدم رسيدن آن دليل بر خودسازگاري و دگر سا

در . كرده بودند مطرح را دليل بر خود و دگرناسازگاري
 ساعت 120 و 96تمام تالقي هاي بررسي شده در زمان 

پس از خود و دگرگرده افشاني مادگي هايي با لوله گرده 
در انتهاي خامه مشاهده شد كه نشان دهنده خود و 

 مورد دگرسازگاري در تالقي هاي انجام شده در ارقام
 Socias i Company & Felipeهمچنين . بررسي بود

 سازگاري  و دگرميزان خودبيان كردند كه ، )1994(

،  مي باشدسازگار با هم متفاوتو دگرهاي خود رقم در
بنابراين براي تعيين سطوح دقيق خود و دگرسازگاري، 
نيازمند به مطالعات ميكروسكوپي رشد لوله گرده بعد از 

  . افشاني مي باشدخود و دگرگرده
همچنين نتايج نشان داد كه در تمام ارقام مورد 
بررسي، درصد مادگي هاي داراي لوله گرده حاصل از 
گرده خودي در هر رقم بيشتر از درصد مادگي هاي 
داراي لوله گرده حاصل از گرده غير خودي بود كه اين 
نتايج با نتايج  مزرعه اي كامال مطابقت داشت و نتايج 

از بخش ميكروسكوپي نتايج به دست آمده از حاصل 
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بنابرين روش ميكروسكوپ . مزرعه را كامال تاييد كرد
فلورسنس مي تواند به عنوان روشي مناسب و كم هزينه 
براي تشخيص ارقام خودسازگار از خود ناسازگار و 

  .دگرسازگار از دگرناسازگار به كار رود
  نتيجه گيري كلي

نشان داد كه  به جز رقم نتايج كلي از اين آزمايش 
جي اچ هيل كه از لحاظ جوانه زني دانه گرده نر عقيم 
شناخته شد، گرده بقيه ارقام داراي قدرت جوانه زني 

مقايسه نتايج نشان داد كه در ارقام مورد . كافي بود
بررسي ميزان تشكيل ميوه حاصل از گرده افشاني آزاد 

ودگرده بيشتر از ميزان ميوه تشكيل شده حاصل از خ
دگركرده افشاني كنترل (افشاني و گرده غير خودي 

همچنين ميزان تشكيل ميوه حاصل از . بود) شده
خودگرده افشاني بيشتر از ميزان ميوه تشكيل شده 

)  دگركرده افشاني كنترل شده(حاصل از گرده غير خودي
در گرده افشاني آزاد مخلوطي از چند نوع گرده . بود

ل ميوه مي گردند كه تاثير آنها باعث عمل لقاح و تشكي
روي ميزان تشكيل ميوه از گرده خودي به تنهايي بيشتر 

از طرفي چون درختان هلو درختاني خود بارور . مي باشد
مي باشند و گرده افشاني آن از نوع كليستوگامي است، 
اخته كردن و انجام عمل گرده افشاني تنها با يك نوع 

 تشكيل ميوه نسبت گرده غيرخودي باعث كاهش ميزان
همچنين نتايج به . به عمل خودگرده افشاني مي شود

دست آمده از مطالعات ميكروسكوپي نشان داد كه در 
تمام ارقام مورد بررسي، درصد مادگي هاي داراي لوله 
گرده حاصل از گرده خودي در هر رقم بيشتر از درصد 
مادگي هاي داراي لوله گرده حاصل از گرده غير خودي 

بود كه اين نتايج با )  ركرده افشاني كنترل شدهدگ(
نتايج مزرعه اي كامال مطابقت داشت و نتايج حاصل از 
بخش ميكروسكوپي نتايج به دست آمده از مزرعه را 

بنابراين روش ميكروسكوپ فلورسنت . كامال تاييد كرد
مي تواند به عنوان روشي مناسب و كم هزينه براي 

 خود ناسازگار و دگرسازگار تشخيص ارقام خودسازگار از
روش ميكروسكوپ فلورسنت . از دگرناسازگار به كار رود

مي تواند به عنوان روشي مناسب و كم هزينه براي 
تشخيص ارقام خودسازگار از خود ناسازگار و دگرسازگار 

البته از معايب اين روش اين . از دگرناسازگار به كار رود
نه زني دانه گرده در سال هاي مختلف نحوه جوااست كه 

در سطح كالله و رشد لوله گرده به سمت تخمدان تحت 
در يك  به طوري كه .تاثير شرايط اقليمي قرار مي گيرد

 و 96سال دما ممكن است آنقدر پايين باشد كه  زمان 
 ساعت نيز براي رشد لوله گرده و رسيدن آن 120حتي 

و از طرفي ديگر رشد لوله گرده . به تخمك كافي نباشد
نفوذ آن به بخش هاي پاييني خامه و رسيدن آن به 
تخمدان تحت تاثير سيگنال هاي دريافتي از تخمك 

بنابرين در سالي كه دماي هوا پايين تر . سالم مي باشد
باشد، تخمك ها در اثر سرما آسيب مي بينند و سيگنال 
هاي موجود براي جذب لوله گرده را نمي توانند توليد 

ي گرده در قسمت باال و وسط خامه نمايند و لوله ها
متوقف مي شوند كه به منظور رفع اين اين مشكل در 
تحقيقات آينده بايد گرده افشاني در شرايط آزمايشگاه 
مد نظر قرار گيرد تا دقت كار باال رفته و تاثير شرايط 

  .نامساعد محيطي بر رشد لوله گرده به حداقل برسد
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