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 چكيده

ساتگاری و ميزان نفوذ لول  گنرده در   در اين مطالعهبادام، های  ارقام و ژنوتيپ بيکتر یناساتگارردگ گاهیو  یشودناساتگاربا توجه به 

 والند منادری   گروه اول شامل انجام گریت. 1392ژنوتيپ بادام، در دانکگاه شاهد در سال  5رقم و  3ن بي  ترکيب تیقی گروه 3 مادگی

 ابن  ‘ شنکویه ’رقم والد مادری ، گروه دوم شامل ‘ A230 ‘، ’ A10.11 ‘، ’ A8.39 ’ های ژنوتيپو  ‘ Tuono ’رقم  های پدریوالد با« A9.7 ’ ژنوتيپ

 والدهای پدری اب ‘ Tuono ’ رقم والد مادری گروه سوم شاملو  ‘ A230 ‘ ،’ A1.16  ’های  ژنوتيپو  ‘ Tuono ’و  ‘ س ند’ ارقام های پدریوالد

نفوذ و ميزان   ایکانی، جدا شد گرده ساعت پس ات 120شده  های تلقيح مادگیبودند.  ‘ A9.7 ’و  ‘ A230 ‘، ’ A1.16 ’ های ژنوتيپو  ‘ س ند’ رقم

لولن  گنردۀ    33/3)با مينانگين تعنداد    ♀«Tuono’ × ♂ ‘A9.7 ’ترکيب تیقی د. شبررسی  تسکو  یلورسنبا ميکرو لول  گرده در مادگی

)بنا   ♀ ‘ شنکویه   ’ ×♂ ‘ A1.16 ’کرده بنه تخمندان( و    لول  گردۀ نفوذ 33/4با ميانگين تعداد ( ♀ ‘ A9.7’ × ♂‘A8.39 ’کرده به تخمدان(،  نفوذ

کرده به تخمدان و بيکترين سناتگاری در بنين    ه به تخمدان( دارای بيکترين تعداد لول  گردۀ نفوذکرد لول  گردۀ نفوذ 33/4ميانگين تعداد 

 ♀’A9.7’ × ♂‘A230‘و  ♂ × ’Tuono‘♀ ‘ س ند’های  ترکيب تیقی  های مختلف را داشتند. همچنين ریته در گروه کار های به ترکيب تیقی

گرده و تخمک در اين ترکيب تیقی داشنت.   بودن ساتگاری دانه که نکان ات مککوکشده به تخمدان بود  یقط دارای يک لول  گردۀ وارد

هنای   دهنده توان ات گرده شده، برای دستيابی به عملکرد مطلوب، می های انجام با توجه به ميزان ساتگاری و درصد تککيل ميوه در تیقی

’ A9.7 ‘ ،’ A1.16 ‘  ترتيب برای والدهای مادری  به ‘ س ند’و’ Tuono ‘ ،’ A9.7 ‘  استفاده کرد. ‘ شکویه’و 
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 مقدمه

ای و  ننژادی بنادام انجنام مطالعنات مزرعنه      های به در برنامه 

گرده با  منظور آگاهی ات سطح ساتگاری دانه آتمايکگاهی به

منظنور   ها ضروری است. بنابراين، به مادگی ارقام و ژنوتيپ

هنا و معرینی ارقنامی بنا      رساندن عملکرد تیقنی  به حداکثر

بايسننت وضننعيت شودسنناتگاری،  بيکننترين عملکننرد مننی

هنای منادری و    شودناساتگاری و ميزان دگرساتگاری پاينه 

پدری مورد نظر برای کاشت، قال ات احداث بناغ مکنخص   

ایکنانی موینق بنه     ردهشود تا با انتخاب والدين مناسب و گ

هنای   مينوه  بادام يکنی ات  توليد محصول بااليی دست يایت.

دلينل سن ولت در    کنه بنه   اسنت مناطق معتدله  م م شکک

های  نقل آسان، ساتگاری به شاک  و  برداشت محصول، حمل

شکنک و ارتش غنذايی بناال ات نظنر      آهکی و مناطق نيمنه 

شودناساتگار ارقام آن  بيکتر. داردانی واهميت یرا اقتصادی

دانن   ایکنانی بنا    تجاری به گنرده  ۀهستند و برای توليد ميو

بنابراين، تعيين ساتگاری  .دارند نياتمناسب و ساتگار  ۀگرد

دارد اهميت بااليی در توليند بنادام    ارقام قال ات احداث باغ

شودناسنناتگاری موجننود در ارقننام مختلننف بننادام و  (.18)

اسنت  گامتویيتينک   ات ننوع  Prunus های ديگر جننس  گونه

روی  1مياننه دو   Prunusهای ناسناتگاری جننس    آلل .(10)

  وسنيل  هسيستم ناساتگاری گامتویيتيک بن  (.12) ندژنوم دار

دان  در  SFBدر مادگی و مکان ژنی  S نامه يک مکان ژنی ب

هننای  آلننل ،در ايننن سيسننتم  .شننود ه کنتننرل مننی گننرد

 وکلئاتهايیرياون ،شوند شودناساتگاری که در شامه بيان می

(S-RNases) طور اشتصاصی رشد لولن    هند که بکن توليد می

 متوقنف در شامنه  را  S گرده بنا ژنوتينپ مکنابه در مکنان    

در  G6اين مکان ژنی بر روی گروه لينکاژی . (22) ندکن می

-Sابنل دو ژن  ق. اثنر مت (8) ژنتيکنی بنادام قنرار دارد     نقک

RNases  وSFB شامنه   ناسناتگاری در   بينان حالنت   ساب

                                                           
1. Intron 

 ناسناتگاری نينز وجنود دارد    در ارقام بادام دگر(. 21)شود  می

شناشت ات سناتگاری دانن  گنرده بنا      برایپژوهکگران  (.20)

شنده در   ایکانی کنتنرل  گرده نظيرهای مختلفی  مادگی ات روش

شنده   ایکانی کنترل ، گردهتککيل ميوهدرصد   مزرعه و محاسا

گرده با ميکروسکو  در آتمايکگاه و سپس رديابی رشد لول  

اشتصاصنی   PCRهای شامه و   یلورسنت، الکترویورت پروتئين

 . (20و  15، 14، 12) اند  ، استفاده کردهSهای  آلل

اسننتفاده ات ميکروسننکو  یلورسنننت بننرای تعيننين    

و  گرینت ن تينادی انجنام   پژوهکگراشودساتگاری توسط 

همگی رسيدن لول  گرده به تخمندان را دلينل سناتگاری و    

(. 19و  14، 11) يدن آن را دليل ناساتگاری بيان کردنند نرس

بنودن   تنر  ارتان استفاده ات ميکروسکو  یلورسنت عیوه بر

ينک روش قابنل    منزل  تواند به نسات به روش مولکولی می

اطمينننان بننرای تکننخيص ارقننام شودسنناتگار ات ارقننام     

برای انجام اين آتمناي     حال اين کار رود. با هشودناساتگار ب

رسند   به نظر می(. 14و  7) دهی برسند تاج بايد به سن گلن

هم  های شودساتگار بادام با ميزان شودساتگاری در ژنوتيپ

تعيننين سننطوح دقيننق    ،بنننابراين(. 9) متفنناوت باشننند 

ساتگاری نياتمند مطالعات ميکروسکوپی رشد لول  )نا(شود

تمان مورد نيات (. مطالع  19است )ایکانی  گرده گرده بعد ات

 برای رسيدن لول  گرده به انت ای شامه در شرايط آتمايکگاه

لول  گنرده   ،ایکانی گرده ساعت بعد ات 96نکان داد که طی 

تمان روی رشند لولن    مطالعات اثر . (17رسيد ) به تخمدان

 72تمنان   نکنان داد  بادام ‘ پرليس’و  ‘ کن’گرده در دو رقم 

انت ای شامه ساعت و کمتر ات آن برای رسيدن لول  گرده به 

سناعت(   144و  96تر ) های طوالنی و در تمان نيستکایی 

هنای   و درصند منادگی   رسند  منی لول  گرده به انت ای شامه 

 .کنند  یدارای لول  گرده با گذشنت تمنان اینزاي  پيندا من     

 6بنادام در برشنی ارقنام ات     ۀگنرد  تنی داننه  جوانه ،همچنين

در تمنان   و در برشی ارقام ديگر ایکانی ساعت پس ات گرده

و بنا   شنود  میشروع ایکانی  ساعت پس ات گرده 6بيکتر ات 
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(. 22) يابند  اینزاي  منی   تنی دان  گرده جوانه تمان گذشت

هنای   بررسی نفوذ لول  گرده در نقاط مختلف مادگی هياريد

، ‘ 12شناهرود  ’و  ‘ Tuono ’هنای   های رقنم  حاصل ات تیقی

ه بنه  سناعت بنرای رسنيدن لولن  گنرد      72نکان داد تمنان  

 120شده مناسب ناود و در تمان  های بررسی تخمدان تیقی

هنای دارای لولن     ایکانی درصد منادگی  ساعت پس ات گرده

 (.6گرده در قسمت انت ايی شامه ایزاي  يایت )

هدف ات انجام پژوه  حاضر، بررسی ميزان نفوذ لولن   

منظنور   های بنادام بنه   گرده در مادگی برشی ارقام و ژنوتيپ

انتخناب   ریته، بنرای  کار های به يزان ساتگاری تیقیتعيين م

 و بناغ  احنداث  بنرای  التم هنای  توصيه و تاها گرده ب ترين

 بود. اصیحی های برنامه

 

 ها مواد و روش

 زا انتخاب ارقام گرده

تمانی ات نظر  های التم و با در نظر گریتن هم پس ات بررسی

 ،موارد کيفيت محصول، وتن ميوه، و رعايت ساير ،دهی گل

 گنروه  3 در پندری  والد و مادری والد های ژنوتيپ و ارقام

والند   منزلن   به ‘ A9.7 ’ شامل ژنوتيپ اولگروه . گریتند قرار

 و رقننم ‘ A230 ‘ ،’ A10.11 ‘، ’ A8.39 ’ هننای مننادری و ژنوتيننپ

’ Tuono ‘ شامل رقم شنکویه   موالد پدری، گروه دو منزل  به

و  ‘ Tuono ’ و ‘ سنن ند’ ارقننام والنند مننادری و  منزلنن  بننه

و گنروه   والند پندری   منزل  به ‘ A230 ‘ ،’  A1.16 ’ های ژنوتيپ

رقنم  والند منادری و    منزلن   بنه  ‘ Tuono ’ رقنم سوم شنامل  

 ‘ A230 ‘، ’ A1.16، ‘ ’ A9.7 ’ هننای ژنوتيننپبننه همننراه  ‘ سنن ند’

هنای   پنژوه   .در نظنر گریتنه شندند   والد پندری   منزل  هب

ر بنناغ کلکسننيون تحقيقنناتی   ايننن آتمنناي  د  ای مزرعننه

ش رسنتان کنرج    کيلومتری جننوب  7 ش ر واقع در مککين

 .ن ال و بذر انجنام گرینت    اصیح و ت ي  سسؤوابسته به م

شندن   ها و چند روت قال ات بنات  شدن جوانه متورم  در مرحل

دانن    ۀگيرنند  منزلن   بهمادری   های درشتان پاي ها، شاشه گل

انتخناب   ج ت اصلی 4د در نداشتگل کایی   جوان گرده که

ایکنانی آتاد،   تنی برای جلنوگيری ات گنرده   و ضمن اتيکت

شنده   ایکنانی کنتنرل   ها و پنس ات گنرده   شدن گل قال ات بات

 50 × 70 ای ملمنل بنه ابعناد    هنای پارچنه   کيسنه   وسنيل  هب

 . متری پوشانده شدند سانتی

 

 دانۀ گرده ۀتهي ۀنحو

ها،  شدن گل قال ات باتآوری دان  گرده،  منظور ت يه و جمع به

و سپس بنه آتمايکنگاه    انتخابگل    های دارای جوان شاشه

 5شنده در ظنروف    های ارقنام انتخناب   شاشه منتقل شدند.

 15 درصنند( تننا ارتفنناع 4ليتننری محتننوی آب و سنناکارت )

قننرار گریتننه و در دمننای معمننولی    در آب متننری سننانتی

  یاصنل  بنا رعاينت   گنراد(  سانتی  درج 25ن  17آتمايکگاه )

نفنوذ ب تنر آب بنه     بنرای  .نند مناسب ات يکديگر قرار گریت

ها و جلوگيری ات انسداد آوندها آب ظروف  آوندهای شاشه

بنار انت نای    روت ينک  دو طور روتانه تعويض شد و هنر  به

متر برش مجندد   سانتی 5تا  3 طور مورب در حد هها ب شاشه

  مرحلن و نزدينک بنه   روت  5تا  3ها بعد ات  گل شد. داده می

ها بنا   های گل پرچم گيری آماده شدند. برای گرده يیشکویا

و يا با مال  بنا دسنت    دست يا قيچی کوچک و پنس جدا

 بننرایسنناعت  24تننا  12منندت و بننه ندآوری شنند جمننع

گننراد بننر روی  سننانتی  درجنن 22 شنندن در دمننای شکننک

سنپس  . در محل تارينک قنرار گریتنند    های سلفون و کاغذ

ای کوچنک بنا درپنوش     هنای شيکنه   لهای گرده به ويا دانه

 تمنان  گراد تا سانتی  درج 4 و در دمای منتقل ای پناه چوب

 (.3د )ایکانی نگ داری شدن انجام عمل گرده

 

 زنی دانۀ گرده در شرایط آزمایشگاه بررسی جوانه

آوری  جمع ۀهای گرد تنی دانه اطمينان ات قدرت جوانه برای

 ط ککت جامد شند. اقدام به ککت دان  گرده در محي ،شده

ت،  درصد ساکار 15 ات محيط ککت جامد حاوی  منظور بدين
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پنس ات  . بوريک استفاده شد  ام اسيد پی پی 20 درصد آگار و 1

های گرده ظروف ککت به اتاقک رشند بنا دمنای     ککت دانه

هنای   ساعت، دانه 6 بعد ات گراد منتقل شدند. سانتی  درج 25

 leica ZOOMمندل   (X 10) شنده بنا بينوکنولر    گرده ککت

واقنع  ن ال و بذر   اصیح و ت ي  سسؤمدر آتمايکگاه  2000

ند و شدشمارش  و  برداری ، عکسشدهبررسی در ش ر کرج 

 (.1) ها تعيين شد تنی آن سپس درصد جوانه

 

 شده های انتخاب گل ۀشد افشانی کنترل گرده

مورد نظنر و بنا توجنه بنه تمنان       ۀایکانی با گرد برای گرده

ها، در هر شاشه  های هر شاشه با برداشتن کيسه ن گلشد بات

نکده و  های بات ها شامل گل گل  تعداد التم گل حفظ و بقي

روت  2 .حذف شد ،هايی که شيلی تودتر بات شده بودند گل

هننر واحنند آتمايکننی عمننل  هننا در شنندن گننل بعنند ات بننات

پنس   شده در صاح و عصر انجام گریت. ایکانی کنترل گرده

موهای مخصوص  های گرده با قلم دن هر کيسه دانهکر ات بات

، بنر روی  بنود  برای هر رقم که با برچسب مکنخص شنده  

عفونی  ایکانی، ضد در تمام مراحل گرده کیله منتقل شدند.

انجنام   درصند  70لينک  الکل اتي  وسيل هها و وسايل ب دست

شرايط اقليمنی   د تا ات آلودگی دان  گرده جلوگيری شود.ش

. دشن نوبت يادداشت  2در  روت ایکانی در هر هدر تمان گرد

هنای   ایکانی ات تماس حکنرات بنا گنل    در طول تمان گرده

ایکانی مجندد   برای اطمينان، گرده مورد نظر جلوگيری شد.

هنای   گنل  ایکنانی اول(  روت بعد ات گرده 3 تا 2 )به یواصل

منورد نظنر صنورت     ۀدرون کيسه با دانن  گنرد   ۀشد شکفته

منورد نظنر در    ۀ ارقنام گرد باها  مادگی پس ات آنکه .گریت

هننای درشننت تلقننيح شنندند، بننرای بررسننی   روی شنناشه

ميکروسکوپی و رديابی رشد لولن  گنرده در طنول منادگی     

سناعت پنس    120برداری  د. نمونهشها  اقدام به قطع مادگی

ای کنه در هنر تمنان     ایکانی انجام گریت. به گوننه  ات گرده

م ات قسنمت دمگنل بنا    شده و سنال  مادگی تلقيح 10حدود 

ای  هنای شيکنه   ويال لداش و ندچاقوی مخصوص قطع شد

محلنول  . سی محلول یيکساتور قرار گریتنند  سی 10حاوی 

 اسنيد  درصند  5 درصند،  50 یرمالدئيد درصد 5یيکساتور )

بنرای  ( درصد 70 الکل اتانول درصد 90 و گیسيال استيک

ختلنف  ترکياات م .شداستفاده  شده های تلقيح تثايت مادگی

توقنف رشند لولن  گنرده در      سناب موجود در یيکسناتور  

شنده را تنا تمنان     های تلقنيح  مادگیو د شنظر  های مد تمان

هنا   بعدی بدون تغيير تثايت کرد. نمونه های آتماي  اجرای

گنراد     سنانتی درجن  4بعدی در دمای  های تا انجام آتماي 

 (.6و  2) نگ داری شدند

 

 سكوپ فلورسنتبررسی رشد لولۀ گرده با ميكرو

مطالعات ميکروسکوپی در پژوهککدۀ بيوتکنولوژی ايران و 

هنا ات   نموننه ، مرحلهاين در  دانکگاه شاهد ت ران انجام شد.

شنو  و بار با آب مقطنر شسنت   3و  محلول یيکساتور شارج

 10ای حناوی   هنای شيکنه   داشل وينال  داده شدند و سپس

  مرحلن  قنرار گریتنند. در   درصد 5سديم  يتليتر سولف ميلی

شدن باینت منادگی در داشنل اتنوکیو در      ممنظور نر بعد به

گنرم بنر    کيلنو  2/1و یکنار   گنراد    سنانتی درجن  110دمای 

و سپس در دمای  دقيقه قرار داده 15مدت  متر مربع به سانتی

 آمينزی نگ نداری شندند    گراد تا تمان رنن   سانتی  درج 4

بلنو   نتوسط محلنول آنيلني   های گرده ی لولهيزآم رن (. 17)

 67/7بلنو،   يک ليتر محلول آنلين  برای ت يصورت گریت. 

در يک ليتر آب مقطر ( K3PO4) گرم یسفات پتاسيم شالص

د و محلنول  شو سپس يک گرم آبی آنلين به آن اضایه  حل

ساعت روی همزن با دور کم قرار داده شند تنا    12مدت  به

 (.12و  6، 2شود )حل و رن  آن ساز تيتونی  کامیً

ها ات محلنول   مادگی ،بلو لينيشدن محلول آن ات آمادهبعد 

شو و بار با آب مقطر شست 3سديم شارج شده و  يتسولف

 10مدت  های گرده به آميزی لوله منظور رن  داده شدند و به

قرار گریتند. التم به  آميزی ساعت داشل محلول رن  15تا 
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ای حنناوی  هننای شيکننه اسننت کننه اطننراف ويننال يننادآوری

با یويل  ها آنبرای جلوگيری ات نفوذ نور به داشل  ها مادگی

در محنل تارينک قنرار     هنا  وينال  و  آلومينيومی پوشانده شد

 الم و المنل   هنا و ت ين   سناتی منادگی   آمناده بنرای   .گریت

بار بنا آب مقطنر    3شارج و ای  های شيکه ات ويال ها مادگی

 و تير بينوکولر قرار گریتند. ابتندا بنا    ندشو داده شدو شست

هنای موجنود روی شامنه و     يک پنس باريک توائد و کرک

و ينک    نند ها روی الم قنرار گریت  تخمدان پاک شدند. شامه

ها اضایه شد  ب اود کيفيت نمونه برایقطره گليسرين يا آب 

و بنا انندکی یکنار بنا       و سپس المل روی آن قرار داده شد

ند. دشن مکاهده با ميکروسکو   ۀو آماد ها له انگکت نمونه

ارقام مختلنف بنا    ۀدر يک اتا  تاريک رشد لول  گردپس س

 MICROS شرکت MC300 ت )مدلميکروسکو  یلورسن

AUSTRIA قسنمت کیلنه،    4در  هرتنز(  50 موج طول با

 2شد )بررسی و تخمدان  باالی شامه، وسط شامه سوم يک

کالوت به رنن    گریته آميزی صورت با توجه به رن . (14و 

کنه باینت    درحالیشد، به ساز ديده  ترد روشن تا ترد مايل

  .دشتمينه به رن  شاکستری تا آبی مکاهده 

 

همای مختلم     شمارش لولۀ گرده در قسممت  ۀنحو

 مادگی 

تنی دان  گرده در سنطح کیلنه و نفنوذ لولن       ميانگين جوانه

و درون  گرده در قسمت باالی شامه، قسنمت مينانی شامنه   

هنای   ژنوتينپ  های مختلنف و  و بين تمان شدثات تخمدان 

نحوۀ شمارش لول  گنرده بنه دو   شد.  انجام مختلف مقايسه

تده  جواننه  ۀتعداد دان  گردصورت انجام شد. در روش اول 

، شامنه  بناالی کرده در   رشد ۀتعداد لول  گرد، در سطح کیله

وسط شامه، انت ای شامه و تخمدان ثات شد و بنا محاسنا    

شامه بنه  مختلف  نقاطکرده در  رشد نسات تعداد لول  گردۀ

درصد رشد لولن   تده در سطح کیله  جوانه ۀتعداد دان  گرد

، روش دومهننا محاسنناه شنند. در  گننرده در ترکيننب تیقننی

به انت نای منادگی بررسنی     رسيده ۀتعداد لول  گردميانگين 

شد. بر اين اساس اگر تعداد لول  گنردۀ رسنيده بنه انت نای     

اگنر   گاری بود؛ناساتی اعنبه م آمد میصفر به دست  مادگی

ی بنود  مککوک به ساتگار بود 1و  0آمده بين  دست هعدد ب

سناتگار   کنامیً  3و بيکنتر ات   ؛سناتگار ، 3و  1عدد بين  و 

 (.12و  6، 2) دشمحسوب 

 

 ميوه تشكيل درصد تعيين و شمارش

 مختلنف،  هنای  تیقی در ميوه تککيل درصد تعيين منظور به

 هننای ميننوه دتعنندا ایکننانی گننرده عمننل ات بعنند روت 90

 تیقنی  هنر  در جداگاننه  طنور  به ها شاشه روی شده تککيل

 هنای  گنل  تعنداد  بنه  توجنه  بنا . شند  ثات نتايج و شمارش

 درصند  شنمارش  هنر  در شناشه،  هنر  در شده ایکانی گرده

 .گریت قرار آماری تجزي  میک شده تککيل های ميوه

 

 آزمایشی طرح

 و مارقنا   دانن  گنردۀ   تننی  جواننه  تسنت  به مربوط آتماي 

 بنرای  تکرار 3 با و تصادیی کامیً طرح قالب در ها ژنوتيپ

 ترکينب  به مربوط آتماي . گریت انجام ژنوتيپ يا رقم هر

 آتمناي   و تصنادیی،  کنامیً  بلنوک  طرح قالب در ها تیقی

 نيز ها ژنوتيپ و ارقام مادگی در لول  گرده رديابی به مربوط

 هنر  بنرای  تکنرار  10 بنا  و تصنادیی  کنامیً  طنرح  قالب در

 مقايسنن  و وارينانس  تجزين  . گرینت  انجنام  تیقنی  ترکينب 

 گنروه  هنر  در دانکنن  چنددامنن   آتمنون  روش بنه  ميانگين

 SPSS اینزار آمناری   ننرم  با استفاده ات و جداگانه صورت به

 اینزار  ننرم  طرينق  ات نمنودار . صورت پنذيریت  (18 )نسخ 

EXCEL شد رسم. 

 

 نتایج و بحث

 شيشه یط درونشرازنی دانۀ گرده در  جوانه

در شنرايط  شنده   تنی دانن  گنردۀ ارقنام مطالعنه     جوانهنتايج 
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درصنند بننود. بنناالترين  98تننا  75ای در دامننن   شيکننه درون

 ‘ A10.11 ’هنای   ژنوتيپتنی دان  گردۀ مربوط به  درصد جوانه

درصد( بود که بنا وجنود نانود     94) ‘ A1.16 ’درصد( و  98)

ها  با ساير ارقام و ژنوتيپ ‘ A9.7 ’دار با ژنوتيپ  اشتیف معنا

تنی  . کمترين درصد جوانه(1 شکل)دار داشتند  اشتیف معنا

درصند( بنود کنه بنا      75) ‘ سن ند ’دان  گردۀ مربوط به رقم 

 (.1 شکل)دار داشت  ها اشتیف معنا ساير ارقام و ژنوتيپ

گرده متفاوت  تنی دانه ر درشتان ميوه ميزان درصد جوانهد

صنورت   هکت مناسب هر گونه يا رقم ببايد محيط ک است و

طننی آتمايکننی روی پژوهکننگران  د.شننواشتصاصننی ت يننه 

محيط ککت ات  گل انتخابی بادام رقم دير ۀدان  گردتنی  جوانه

 100نيتننرات کلسننيم،  ليتننر در   گننرم ميلننی 300پايننه شننامل 

سنولفات   ليتر در  گرم  ميلی 200اسيدبوريک،  ليتر در   گرم ميلی

 4 بنه همنراه  نيتنرات پتاسنيم    ليتر در   گرم ميلی 100منيزيم و 

 سطح اسيدبوريک 4درصد( و  15و  10، 5، 0) سطح ساکارت

بنناالترين درصنند  د.درصنند( اسننتفاده کردننن 2و  5/1، 1، 0)

درصند در محنيط ککنت     94تنی دان  گرده با بي  ات  جوانه

درصد آگار و کمتنرين درصند    2درصد ساکارت و  10پايه با 

درصند   15محيط ککت پايه با  درصد( در 67/22تنی ) جوانه

عیوه بنر ترکيانات    ،درصد آگار بود. همچنين 5/1ساکارت و 

تنی گرده بادام  در جوانه مایو د عمر دان  گردهمحيط ککت، 

 (.1) ثيرگذار استمای ت طور قابل میحظه هب

 

 ه در سطح کاللهدانۀ گردزنی  جوانه

 د بنر روی کیلنه  موجنو  ۀهنای گنرد   تنی داننه  درصد جوانه

بنود.   درصند  52/90تنا   5/36 ۀدر محندود  ها ترکيب تیقی

 A9.7 ‘ (52/90 ’ ژنوتينپ   روی کیلن  ‘ Tuono ’ رقنم  ۀگرد 

. (2 شنکل ) را داشنت تننی   بيکترين درصند جواننه   درصد(

 رقنم ایکنانی آتاد   گردهتنی مربوط به  کمترين درصد جوانه

’ Tuono ‘ (32/56 و گننرده )ژنوتيننپ ایکننانی آتاد درصنند 

’ A9.7 ‘ (22/37 )دانن   تننی   درصند جواننه   بود که با درصد

دار اها اشتیف معنن  ساير ترکيب تیقی  ه در سطح کیلگرد

 (.2 شکل)داشتند 

تنی گرده در سطح کیله نسات بنه   کاه  درصد جوانه

 باتدارنندۀ  ترکيانات مختلنف   ناشنی ات شيکه،  شرايط درون

تنی مناسنب گنردۀ    هجوان (.5است )موجود در سطح کیله 

نکنان ات  ریته در پژوه  حاضنر   کار های به ارقام و ژنوتيپ

هاست که در صورت ساتگاری والدهای  آنباالی   ناميۀ قو

توان انتظنار داشنت کنه تعنداد      مادری با والدهای پدری می

 مطلوبی لول  گرده وارد تخمدان شود.
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  شیشه در شرایط درون شده مطالعه های ه در ارقام و ژنوتیپدانۀ گردنی ز درصد جوانه .1 شکل

 . ندنیستدار   ادرصد معن 1های دارای حروف مشابه با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال  ستون * 
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  كاللهدر سطح  شده مطالعه های ه در تركیب تالقیدانۀ گردزنی  درصد جوانه. 2 شکل

 . ندنیستدار  ادرصد معن 1های دارای حروف مشابه با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال  ستون* 
 

 ردیابی لولۀ گرده در مادگی 

سنوم   سطح کیله، يکرشد لول  گرده در  ۀتغييرات در نحو

بننااليی شامننه، وسننط شامننه و درون تخمنندان توسننط     

ایکنانی   ساعت پنس ات گنرده   120ميکروسکو  یلورسنت 

کرده به درون  بررسی شد و با توجه به تعداد لول  گردۀ نفوذ

ميننزان سنناتگاری گننرده بننا مننادگی در ترکيننب   تخمنندان

 های مختلف تعيين شد.  تیقی
 

 های گروه اول بررسی سازگاری بين ترکيب تالقی

ژنوتينب    کرده به قسمت بااليی شام نفوذ ۀدرصد لول  گرد

’ A9.7 ‘ دار نکان داد  ختلف اشتیف معناتاهای م توسط گرده

 ،‘ A230 ‘، ’ A10.11 ’های  (. بر اين اساس، ژنوتيپ1 )جدول

’ A8.39 ‘  و’ Tuono ‘   ات بيکترين درصد نفوذ لول  گرده بنه

 aو در سنطح    سوم بااليی شامه برشنوردار بنود   قسمت يک

ایکانی آتاد کمترين نفنوذ لولن     قرار داشت. در حالت گرده

مکاهده شد  ‘ A9.7 ’ بااليی شام  والد مادری گرده به قسمت

تواند بر اثر رقابت لول  گنردۀ ارقنام مختلنف     که اين امر می

هنای   ایکانی آتاد يا عمر کم و متفاوت داننه  در حالت گرده

کنرده بنه    نفنوذ  ۀدرصد لول  گنرد گرده در اين حالت باشد. 

شنده در   هنای انجنام   در ترکينب تیقنی   قسمت ميانی شامه

(. در اينن  1 دار نکنان ننداد )جندول     ول اشتیف معناگروه ا

 ۀدرصنند لولنن  گننرد ، ‘ A9.7 ’ات مننادگی ژنوتيننپ  قسننمت

 17/39تنا   64/20تاهای مختلف بين  توسط گردهکرده  نفوذ

درصد متغير بود. ميزان نفوذ لول  گنرده بنه قسنمت مينانی     

شامه نکان داد کنه بيکنترين توقنف لولن  گنرده در ناحين        

 ۀدرصنند لولنن  گننرد(. 13ی شامننه اسننت )سننوم بنناالي يننک

هنای مختلنف    درون تخمدان در ترکيب تیقیکرده به  نفوذ

در  ‘ A9.7 ’ دار نکنان داد. ژنوتينپ   انجام شد، اشنتیف معننا  

درصند بيکنترين درصند     78/19ایکانی آتاد با  حالت گرده

. هرچند کنه  (1 )جدولنفوذ لول  گرده به تخمدان را داشت 

شنده بنه    ی آتاد تعداد لولن  گنردۀ وارد  ایکان در حالت گرده

سوم بنااليی شامنه کمتنر ات بقينه بنود ولنی در        قسمت يک

شده، درصد بيکتری  های انجام تیقی  مقايسه با ساير ترکيب

تده در سطح کیله توانستند شود را  های گردۀ جوانه ات لوله

منزل  والد  شده به به تخمدان برسانند. بين تيمارهای انتخاب

 ‘ A10.11 ’و  ‘ A8.39 ’هنای   در اين گنروه، ژنوتينپ  پدری 

کنرده بنه    درصد لول  گردۀ نفوذ 26/12و  08/14ترتيب با  به

تخمدان، بيکترين ساتگاری را داشتند که نسات به ژنوتيپ 

’ A230 ‘  درصنند( و رقننم  18/11)بننا’ Tuono ‘  06/10)بننا 

درصنند را  1دار در سننطح احتمننال  درصنند( اشننتیف معنننا

 (.1 )جدول داشتند
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 افشانی ساعت پس از گرده 120های متفاوت،  دان در تركیب تالقیمه در تخلولۀ گرددرصد نفوذ  .1 جدول

 ۀلول  گرددرصد 

 کرده به نفوذ

 درون تخمدان

 لول درصد 

 کرده نفوذ ۀگرد

 به قسمت ميانی شامه

 لول درصد 

 کرده نفوذ ۀگرد

 به قسمت بااليی شامه

 گروه ترکيب تیقی

78/19 a 23/23 ns 96/30 b × ایکانی آتاد گرده♂ ♀A9.7 

 گروه اول

08/14 ab 17/39  ns 83/55 a ♂A8.39 

26/12 ab 64/20  ns 53/70 a ♂A10.11 

18/11 b 76/33  ns 99/77  a ♂A230 

06/10 b 49/25  ns 25/53 ab ♂‘Tuono’ 

84/14  ns 84/20  ns 99/34 b × ایکانی آتاد گرده♂  شکویه♀ 

 گروه دوم

76/10  ns 09/28  ns 85/38 b ♂A230 

40/14  ns 88/30  ns 71/57 ab ♂A1.16 

17/12  ns 80/28  ns 41/65 a ♂Tuano 

24/12  ns 11/25  ns 52/47 ab ’س ند’♂  

98/16 a 87/55 a 41/78 a × ایکانی آتاد گرده♂ ♀ Tuano 

 گروه سوم

97/10 b 56/17 bc 80/52 b ♂A9.7 

38/8 bc 84/23 b 05/65 ab ♂A1.16 

74/3 d 43/13 bc 87/36 c ’س ند’♂  

15/3 d 80/11 c 77/31 c ♂A230 

 

 های گروه دوم بررسی سازگاری بين ترکيب تالقی

ژنوتينپ    کرده به قسمت بااليی شام نفوذ ۀرصد لول  گردد

دار نکنان   تاهای مختلف اشنتیف معننا   توسط گرده شکویه

آمده ات مقايس  ميانگين ارقام و  دست نتايج به (.1 داد )جدول

درصند بيکنترين    41/65بنا   ‘ Tuono ’ ها کنه رقنم   ژنوتيپ

سوم بااليی شام  والند   درصد نفوذ لول  گرده به قسمت يک

دار  را داشنت نکنان داد، اشنتیف معننا     ‘ شنکویه ’منادری  

. در اين گروه (1 )جدول ها داشت دهنده  نسات به ساير گرده

ایکانی در حالت آتاد کمتنرين درصند نفنوذ لولن       نيز گرده

سنوم بنااليی شامنه را داشنت. کناه        گرده به قسمت يک

توانند   آتاد، می ایکانی گرده حالت درصد نفوذ لول  گرده در

 های گرده بر اثر عمر دليل کاه  قوۀ نامي  تعدادی ات دانه به

کرده بنه قسنمت    نفوذ ۀدرصد لول  گردها باشد.  متفاوت آن

تیف های اينن گنروه نينز اشن     در ترکيب تیقی ميانی شامه

دار نکان نداد. در اين ناحيه، ات مادگی والد مادری رقم  معنا

تاهنای   توسنط گنرده   کنرده  نفوذ ۀدرصد لول  گرد ‘ شکویه’

. (1 )جندول  درصد متغير بنود  88/30تا  84/20مختلف بين 

کرده به  نفوذۀ درصد لول  گردآمده ات  دست براساس نتايج به

ار بننين د اشننتیف معنننا ‘ شننکویه’درون تخمنندان رقننم  

دهننندهای  هننا مکنناهده نکنند. بنننابراين، گننرده هنننده گننرده

ات نظنر سناتگاری گنرده و     ‘ شکویه’شده برای رقم  انتخاب

 ند. مادگی همگی ات يک سطح ساتگاری برشوردار
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 های گروه سوم بررسی سازگاری بين ترکيب تالقی

رقنم   کرده بنه قسنمت بنااليی شامنه     نفوذ ۀدرصد لول  گرد

’ Tuono ‘ دار نکنان   تاهای مختلف اشتیف معنا ردهتوسط گ

ها نکان  آمده ات مقايس  ميانگين دست نتايج به(. 1 داد )جدول

درصد نفوذ لولن    78/41ایکانی آتاد )با  داد در حالت گرده

درصند   05/65)بنا   ‘ A1.16 ’ ایکانی با ژنوتيپ گرده( و گرده

د نفوذ لول  گرده( بيکترين درصد نفوذ لوله گنرده را داشنتن  

هنای ديگنر داشنتند     تیقنی   دار بنا ترکينب   که اشتیف معنا

 ‘ Tuono ’ بودن نفوذ لول  گرده در شام  رقنم  . باال(1 )جدول

دليل شودساتگار بودن  ایکانی آتاد احتماالً به در حالت گرده

هنای ناسناتگاری در شامنه     اين رقم و کاه  بيان پروتئين

’ Tuono ‘ ده در باشنند کننه سنناب کنناه  توقننف لولنن  گننر

های گردۀ  سوم بااليی اين رقم شده است. همچنين، دانه يک

درصد نفوذ لول  گنرده( و ژنوتينپ    87/36)با  ‘ س ند’رقم 

’ A230 ‘  کمتنرين درصند    درصد نفوذ لول  گنرده(   77/31)با

 سنوم بنااليی شامنه رقنم     نفوذ لول  گنرده در قسنمت ينک   

’ Tuono ‘  کنرده   فوذن ۀدرصد لول  گرد. (1 )جدولرا داشتند

هنای گنروه سنوم نينز      ترکيب تیقی به قسمت ميانی شامه

دار داشتند. در اين بين بيکنترين درصند نفنوذ     اشتیف معنا

درصند( و   87/55ایکنانی آتاد )  لول  گرده در حالنت گنرده  

 ‘ A230 ’کمترين درصد نفوذ لول  گرده متعلق به والد پندری  

درون ه بنه  کنرد  نفوذ ۀدرصد لول  گرددرصد( بود.  80/11)

ها نکنان داد.   تیقی  دار بين ترکيب تخمدان نيز اشتیف معنا

ایکننانی آتاد بيکننترين   براسنناس نتننايج در حالننت گننرده  

دلينل وجنود    ساتگاری مکاهده شد که اين امر احتمناالً بنه  

های بسيار در باغ محل آتماي  و همچننين   ارقام و ژنوتيپ

آمده ات  دست بهاست. نتايج  ‘ Tuono ’شودساتگار بودن رقم 

)بنا   ‘ A9.7 ’ هنای اينن گنروه نکنان داد ژنوتينپ      دهنده گرده

درصد( بيکترين  38/8)با  ‘ A1.16 ’درصد( و ژنوتيپ  97/10

کنه   نکنان دادنند درصنورتی    ‘ Tuono ’ساتگاری را با رقنم  

 74/3)بنا   ‘ سن ند ’درصد( و رقم  15/3)با  ‘ A230 ’ ژنوتيپ

هنا ات   دهننده  به ساير گردهدار نسات  درصد( با اشتیف معنا

برشننوردار بودننند.  ‘ Tuono ’سنناتگاری کمتننری بننا رقننم  

 و ژنوتينپ  ‘ سن ند ’با رقم  ‘ Tuono ’ساتگاری کم بين رقم 

’ A230L ‘های  دليل وجود آلل ، بهS1     ناساتگاری بنوده کنه بنا

هنای سناير    نکنده( و يایتنه   نتايج مولکولی )نتايج نکان داده

 (.4) پژوهکگران مطابقت داشت

 

 اساس تعداد لولۀ گرده بررسی سازگاری بر

تعنداد لولن  گنردۀ     ماننای  ديگنر و بنر  بنندی   طاقنه  ساسبرا

هنا بررسنی    ی ارقام و ژنوتيبساتگارکرده به تخمدان،  نفوذ

ها در اين مطالعه نکنان داد   نتايج تیقی. (2 ( )جدول7شد )

با گذشت تمان تعداد لول  گرده ات سطح کیله به سمت که 

. براسناس نتنايج بيکنترين    (2 )جدول مدان کاه  يایتتخ

بناالی شامنه اتفنا      سنوم  توقف در رشد لول  گرده در يک

منادری    یته برای پاين رکار هب های ترکيب تیقی تمامی ایتاد.

  کنرده بنه   ۀ نفنوذ لول  گرد 3 تعداد با حداقل ‘ A9.7 ’ ژنوتيپ

ترکينب  و ند  ساتگارکامیً  ‘ A9.7 ’ با ژنوتيپدرون تخمدان 

 ۀلولن  گنرد   33/4بنا مينانگين    ♀‘A8.39‘× ♂ ’A9.7’تیقنی  

درون تخمندان بيکنترين سناتگاری در بنين     کنرده بنه    نفوذ

حتنی  و  دارد ‘ A9.7 ’ تيپژنو های والد مادری ترکيب تیقی

درون تخمدان در اينن حالنت   کرده به  نفوذتعداد لول  گردۀ 

(. 2 کتر بود )جدولبي ‘ A9.7 ’ ایکانی آتاد پاي  مادری گرده ات

بنه درون تخمندان در ترکينب    کنرده   نفنوذ  ۀتعداد لول  گرد

 شکویه’والد مادری رقم نکان داد  ‘شکویه’رقم  های تیقی

لولنن  گننردۀ  33/4بننا  ‘ A1.16 ’ بننا والنند پنندری ژنوتيننپ ‘

بنه  کرده  نفوذ ۀلول  گرد تعداد بيکترينشده به تخمدان  وارد

نيز  ها ترکيب تیقیساير  ،همچنين .درون تخمدان را داشت

درون کنرده در   نفنوذ  ۀلولن  گنرد   بني  ات ينک  با مينانگين  

نتايج حاصنل   .(2 داشتند )جدولساتگاری مناسای تخمدان 

  پاي شده روی های انجام تیقی ات رديابی رشد لول  گرده در

 ♂ ×‘A9.7’ترکيننب تیقننی  نکننان داد  ‘ Tuono ’ مننادری
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’Tuono‘♀  رده نفوذ، داشل تخمندان  لول  گ 3/3با ميانگين

ترکيب کامیً ساتگار است و بيکترين ساتگاری را در گروه 

هنای   سوم دارد. همچنين، نتنايج نکنان داد ترکينب تیقنی    

بننا  ♀‘A230‘× ♂ ’Tuono’و  ♀♂ × ’Tuono‘ ‘ سنن ند’

، درون تخمنندان بننهکننرده  نفننوذ ۀميننانگين يننک لولنن  گننرد

بنا   اهن  اسنت. سناير ترکينب تیقنی    مککوک به سناتگاری  

کننرده در تخمنندان،  لولنن  گننردۀ نفننوذ 7/2تننا  3/2ميننانگين 

 .(2 داشتند )جدول یساتگارترکياات 
 

  افشانی ساعت پس از گرده 120های مختلف خامه  كرده به قسمت نفوذ لولۀ گردۀتعداد  .2 جدول

 گروه ترکيب تیقی کیله سوم بااليی شامه يک وسط شامه تخمدان

7/3  ns 3/4 c 7/5 c 3/19  ns × ایکانی آتاد گرده♂ ♀A9.7 

 گروه اول

3/4  ns 7/11 a 17 b 3/32  ns ♂A8.39 

7/3  ns 3/6 bc 3/21  ab 31 ns ♂A10.11 

3/3  ns 10ab 3/23 a 30 ns ♂A230 

3 ns 3/7 bc 7/15  b 3/29  ns ♂Tuono 

4 a 7/5  ns 7/9 ab 3/27 a × ایکانی آتاد گرده♂  شکویه♀ 

 گروه دوم

7/2  ab 7/7  ns 3/10 ab 28a ♂A230 

3/4  a 7/9  ns 17a 7/29 a ♂A1.16 

3/1 c 3 ns 7/6 b 7/10 b ♂Tuano 

3 ab 3/6  ns 12ab 7/24 a س ند ♂  

7/2 a 7/8 a 3/12 bc 7/15 b × ایکانی آتاد گرده♂ ♀ Tuano 

 گروه سوم

3/3 a 3/5 ab 16ab 3/30 a ♂A9.7 

3/2 a 7ab 18a 7/28 a ♂A1.16 

1b 7/3 b 3/10 c 3/27 a س ند ♂  

1b 4b 7/10 c 7/33 a ♂A230 

 

های مختلف نکان  محاسا  درصد تککيل ميوه در گروه

شنده بنرای رقنم     های مختلنف اسنتفاده   دهنده داد بين گرده

ات نظر درصد تککيل ميوه نيز مانند درصد نفنوذ   ‘شکویه ’

دار وجنود   لول  گرده بنه تخمندان شنکویه، اشنتیف معننا     

لدهای پدری رقنم  (. درصد تککيل ميوۀ وا4 نداشت )شکل
’ Tuono ‘ دار نکنان دادنند. هماننند     با يکديگر اشتیف معنا

هنای   دهننده  آنچه در ميزان نفنوذ لولن  گنرده توسنط گنرده     

مکناهده شند، نتنايج     ‘ Tuono ’مختلف بنه تخمندان رقنم    

آمده ات درصد تککيل ميوه نيز با آن مطابقت داشت  دست به

ذ لولن  گنرده بنه    هايی کنه مينزان نفنو    و نکان داد در تیقی

تخمدان بيکتر بود، درصد تکنکيل مينوه نينز بيکنتر اسنت      

( 16و  14(. اين نتيجه با نتايج ساير پژوهکگران )1 )جدول

مانی بر ایزاي  درصد تککيل ميوه بنا اینزاي  نفنوذ لولن      

گرده به تخمندان، مطابقنت داشنت. درصند تکنکيل مينوه       

دار  معننا اشنتیف   ‘ A9.7 ’هنای ژنوتينپ    دهننده  توسط گرده

دهنندۀ ژنوتينپ    داشت و نکان داد تککيل ميوه توسط گرده
’ A10.11 ‘     بيکتر ات سايرين است. درصد تکنکيل مينوۀ والند

کمتنر   ‘ A8.39 ’ایکانی با ژنوتيپ  نگام گردهه ‘ A9.7 ’ژنوتيپ 

دهنندهای   که بين گرده ها بود، درصورتی دهنده ات ساير گرده

ولنن  گننرده را بننه درون بيکننترين نفننوذ ل ‘ A9.7 ’ژنوتيننپ 

تواند بر اثر ريزش تياد مينوه   تخمدان داشت، اين مسئله می

 (.17هنگام تیقی با اين ژنوتيپ باشد )
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  های مختلف تالقی درصد تشکیل میوه در تركیب .3 شکل

 

رقننم  4روننند رشنند لولنن  گننرده در    ای  در مطالعننه

ام را بننا ميکروسننکو   شودسنناتگار هتروتيگننوت بنناد  

ایکنانی و   هگرد حالت شود دودر هر  شد.مطالعه  یلورسنت

های گنرده ات کیلنه بنه سنمت      تعداد لوله ،ایکانی گرده ردگ

 تخمندان  بنه  رسنيده  گنردۀ  هنای  لولنه  تعدادو  ،پايين شامه

 پنژوه  آمنده در اينن    دسنت  هکه با نتنايج بن   يایت کاه 

هدف شناسنايی  با های ديگر  پژوه  .(13داشت )مطابقت 

رشند و محنل    ۀنحنو   هنای شودسناتگار و مطالعن    ژنوتيپ

توقف لول  گرده در شامه توسط ميکروسنکو  یلورسننت   

های شودسناتگار   در ژنوتيپ نکان دادژنوتيپ بادام  10در 

شودی تفاوت رشودی و غي ۀسرعت و ميزان رشد لول  گرد

های شودناساتگار مينزان   ولی در ژنوتيپ ،داری نداشت امعن

شننودی و غيرشننودی در شامننه تفنناوت  ۀرشنند لولنن  گننرد

 ۀکنه مينزان رشند لولن  گنرد      طنوری  هداری داشنتند، بن   امعن

عوامنل   .(9) شودی بود ۀغيرشودی بيکتر ات رشد لول  گرد

 سناب تواننند   باد، باران و دماهنای پنايين منی    نظيرحيطی م

و تمان رسيدن لول   شود میکندی رشد لول  گرده در شامه 

مدان را طوالنی و حتی غيرممکن ساتد. سرعت گرده به تخ

ارقنام مختلنف بنادام متفناوت       حرکت لول  گرده در شامن 

ثير متفاوتی بر سنرعت رشند لولن  گنرده در     مدما ت و است

ایکنانی و رشند موینق     صورت گرده ارقام مختلف دارد. در

  توليدمثل جنسی است.  لول  گرده، باروری و لقاح التم

 بننا هننايی دهنننده گننرده ات تفادهاسنن اينکننه بننه بننا توجننه

 مناسنب  ایکانی مؤثر گرده دورۀ و دهی گل تمان همپوشانی

 است، مؤثر بادام عملکرد ایزاي  در ای میحظه قابل طور به

 عملکنرد  حصنول  و بناغ  در ککنت  بنرای  ارقام انتخاب در

هنا،   عنیوه بنر تعينين سناتگاری ارقنام و ژنوتينپ       مناسب

 بنادام  در ایکانی مؤثر گرده دورۀ بررسی به ط مربو مطالعات

بنا توجنه بنه اقلنيم ککنورمان        دارد. همچنين بسيار اهميت

های اصیحی بادام بايد در ج ت معریی و توسع   استراتژی

 توليند  ایزاي  ج ت در بتوان تا ارقام ديرگل صورت گيرد

 .برداشت گام ککور در بادام

 

 گيری   نتيجه

رقم  برای دهنده دهگر ب ترين داد نکان حاضر پژوه  نتايج 

’ Tuono ‘ ژنوتيپ ’  A9.7 ‘ س ند’ رقم ،‘ شکویه’ رقم برای ‘ 

 هنا  بننابراين آن . بود ‘ A1.16 ’ژنوتيپ  ‘ A9.7 ’ژنوتيپ  برای و

 اينن  در ریتنه  کنار  بنه  هنای  تیقی بين تیقی ترکيب ب ترين
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های اصنیحی   در برنامه توان می و شوند می معریی پژوه 

 بيکنترين  دسنتيابی بنه   منظور به بادام ایه باغ آينده و ککت

 .برد ب ره ها آن ات محصول
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