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 1/4/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         25/9/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی- علمینامهویژه

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

  گرده یازده رقم زردآلو زنی و رشد لوله بررسی جوانه
  1ای در شرایط درون شیشه

  
  محمد علی نجاتیان

  استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
  علی عبادی

  دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
  
  

  چکیده
که موارد متعددی از جمله رشد و . باشد ی مستعد در تشکیل نامنظم میوه میها  از جمله گونه(.Prunus armeniaca L)زردآلو 
های باز نشده ارقام زردآلوی  های گل گرده از بساک  بدین منظور، دانه. توانند دخالت داشته باشند نظمی می گرده در این بی نمو دانه

آوری و در  اصفهان جمع سی، نوری، اردوباد و قیسی شاهرود، شم35شصتی، نصیری، حسینی کریمی، نخجوان، شاهرودی، میرزائی، 
دیش یکبار مصرف استریل و محیط کشت حاوی  گرده، از ظروف پتری برای کشت دانه.   نگهداری شدºC 5-3دسیکاتور با دمای

کامالً پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه  این. آگار استفاده گردید% 6/0 اسید بوریک و ppm 100ساکارز،% 15
نتایج محدوده وسیعی . انجام شد)  ساعت48 و 24، 10(تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور رقم در یازده سطح و زمان در سه سطح 

زنی کافی بود و میانگین کلی   ساعت برای حصول حداکثر جوانه24. گرده در بین ارقام نشان داد زنی و رشد طولی لوله برای جوانه
گرده  رشد لوله. قرار گرفت%) 28/48میانگین % (51/18 -23/61داری در دامنه  ه ارقام با اختالف کامالً معنیزنی گرد درصد جوانه

و رقم ) mµ1278(  شاهرود35گرده به ترتیب در رقم  کوتاهترین لوله بلندترین و. داری داشت بین ارقام نیز اختالف کامالً معنی
  .  داری پیدا نشد گونه ارتباط معنی گرده هیچ  زنی و رشد لوله بین درصد جوانه. مشاهده شد) m)µ 9/717 قیسی اصفهان

  
  ای شیشه درون گرده، شرایط گرده، رشدلوله دانه زنی زردآلو، جوانه :های کلیدی واژه

  
  مقدمه

  3سطح زیر کشت و تولید زردآلو جزو رغم اینکه ایران از لحاظ  علی. کند کاری ایران ایفا می زردآلو نقش مهمی در صنعت میوه
، ) میلیون دالر6/180 هزار تن با ارزش 6/182حدود  (2000باشد، ولی از کل صادرات زردآلو جهان در سال  کشور اول جهان می

                                                           
  . این مقاله مستخرج از قسمتی از پایان نامه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران است- 1
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. )5(د مکان بیست و سوم جای دار ارز کسب نموده و در) کل جهان% 45/1( هزار دالر 262 هزار تن صادرات، فقط 3/1ایران تنها با 
، از طریق اصالح زردآلو و )کنندگان تولیدکنندگان و مصرف(کاری  به همین خاطر بایستی تحقیقات روی نیازهای صنعت میوه

مسلماً توجه به خصوصیات کمی و کیفی محصول و استفاده از . های اصالحی سازماندهی گردد دستیابی به ارقام جدید توسط پروژه
یکی از موانع مهم بهبود صنعت زردآلو . نماید می ها ایفا ناخته شده باشد، نقش بسزائی در این پروژهژرم پالسم داخلی که کامالً ش

باشد که سبب حذف ارقام خوب زردآلو با وجود   می1، یک گونه کامالً مستعد برای تشکیل نامنظم میوهarmeniacaاین است که 
به دلیل سختی ارزیابی تمام عوامل احتمالی مؤثر بر تشکیل . شود میداشتن خواص کیفی مناسب و تقاضای زیاد بازار برای آنها 

دالیل متعددی برای تشکیل نامنظم میوه زردآلو بشرح زیر . میوه در شرایط باغ، این رفتار بخوبی شناسایی و ارزیابی نشده است
  : متصور است

باشـد و در منطقـه دیگـر          د شرایط جغرافیایی خاصی مـی     که هر رقم نیازمن    آنگونه:ـ محدود بودن دامنه سازگاری اکولوژیک زردآلو      1
زمـستانهای سـرد    ( زردآلو تنها در مناطقی کـه شـرایط آب و هـوایی مـورد نیـاز آن وجـود دارد                      ).7،  14،  30(دآی عملکرد پایین می  

ی پایین در طـول دوره   دما).7، 20( کند کاری اهمیت پیدا می از لحاظ میوه) یکنواخت، بهار بدون سرمای دیررس و تابستانهای گرم
    ).28(گلدهی در انگلستان مهمترین عامل در زمینه تولید نامنظم میوه گزارش شده است

نظمی در تشکیل میوه و کاهش عملکرد بـه    خودناسازگاری شدید زردآلو، موجب بروز مشکالتی نظیر کاهش و بی         : ـ خودناسازگاری 2
)  خودناسـازگار   ای ارقـام   در صورت کـشت تـک واریتـه       ( حذف رقم از باغهای مدرن       گرده سازگار و کافی و در نهایت        دلیل فقدان دانه  

دهـی ارقـام خودسـازگار نـسبت بـه ارقـام خودناسـازگار و                 نظمی میوه  وجود خودناسازگاری در زردآلو، کاهش بی     . )12،  30(گردد می
افشانی در کشورهای مختلـف از جملـه         دگرگردهافشانی در مقایسه با      همچنین کاهش عملکرد ارقام خودناسازگار به هنگام خودگرده       

  .گزارش شده است) 24(و نیوزلند ) 6(، فرانسه )9(، اسپانیا )17(ترکیه 
های بسیار مهـم و مطـرح در فرآینـد بـاردهی و تـشکیل میـوه                  بیولوژی و فنولوژی گل زردآلو از جنبه      :  2افشانی مؤثر  ـ دوره گرده  3 

یـا تعیـین ارقـام     گیـری مـصنوعی و   ؤثر در گیاهان برای تـشکیل موفـق میـوه در زمـان دورگـه     م افشانی تعیین دوره گرده. باشند می
در منابع مختلـف طـول عمـر      . دهی از اهمیت زیادی برخوردار است       نظمی در میوه    ها، به منظور کاهش بی      دهنده مناسب در باغ     گرده

گلدهی،  گرده در خامه و میزان دما طی دوره و رشد لولهزنی  تخمک، پذیرش و آمادگی کالله، سرعت نمو کیسه جنینی، سرعت جوانه        
  ).8، 10، 13(اند مؤثر معرفی شده افشانی گرده کننده دوره تعیینمهم به عنوان عوامل 

های اساسی، حتـی در ارقـامی کـه     با وجود شناخت کافی از بیولوژی گل زردآلو، هنوز بسیاری ازجنبه: گرده زنی و رشد لوله  جوانه -4
باشـد   گرده یکی از جنبه های مهم مـی         زنی و رشد لوله     سرعت جوانه . )16(ای دارند کامالً شناخته نشده است         شی گسترده طیف پرور 

تواند موجب نقص یا عدم تشکیل میـوه گـردد، زیـرا             از حد آهسته می    سرعتهای بیش . که اهمیت زیادی در لقاح و تشکیل میوه دارد        
گـرده بـه عنـوان یکـی از دالیـل             زنی دانـه     پائین بودن درصد جوانه    ). 13(رود  ن از بین می   گرده به تخمدا    تخمک قبل از رسیدن لوله    

مطالعـات نـشان   .   گـزارش شـده اسـت   Rival, Reale d'Imolar, Polonaisعملکرد ضعیف در سه رقم ایتالیائی زردآلو با اسـامی  
گرده سریعتر شده و لقـاح    عدد برسد رشد لوله30 تا 20 از زده در سطح کالله زردآلو به بیش        گرده جوانه   دهد که وقتی تعداد دانه      می

زنـی بـاال و نمـو         گرده سالم، زنده و دارای سـرعت جوانـه          از طرف دیگر اطمینان از وجود دانه      . )16(گردد  تخمک با موفقیت عملی می    
زنـی و رشـد    ای بررسـی جوانـه  یکـی از روشـه    ). 1(گیری کنترل شده اهمیت وافـری دارد          گرده مناسب، برای موفقیت در دورگه       لوله
گرده از بساک پـرچم گلهـایی کـه در مرحلـه بـالونی هـستند                  در این روش دانه   . باشد  ای می   گرده استفاده از شرایط درون شیشه       لوله
%  01/0سـاکارز و    % 10-20اگـار، % 1-6آوری و بالفاصله در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی در یک محیط کشت مناسب حاوی              جمع

 سـاعت   48زنی و پـس از       ساعت، درصد جوانه   48 و   24،  10 کشت نموده و پس از گذشت زمانهای         C20-15˚ید در دمای    بوریک اس 
                                                           

1. Erratic fruit setting 
2. Effective Pollination Period (EPP) 
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  157   ای در شرایط درون شیشه گرده یازده رقم زردآلو زنی و رشد لوله بررسی جوانه

گرده در ارقـام      ای دانه   زنی درون شیشه    طورکلی محدوده درصد جوانه   ه  ب). 13،  27،  33(شود  گیری و محاسبه می     گرده اندازه   طول لوله 
تـوان بـه    ه بر رقم، عوامل دیگری بر این درصد موثر هستند از جمله مهمترین آنها مـی عالو. است زردآلو بسیار متفاوت گزارش شده

 رقم زردآلو در یوگسالوی در محیط 20گرده زنی دانه میزان جوانه. نوع و میزان اجزای سازنده محیط کشت و دمای محیط اشاره نمود
   مناسبترین غلظـت سـاکارز بـرای ارقـام ترکیـه            ).11(است  عنوان گردیده % 9/14 - 7/88ساکارز بین   % 15آگار و     % 1کشت حاوی   

 و بـین سـه رقـم    )18(% 92/54-65/72 رقـم ترکیـه بـین    5زنی گرده بین  از طرفی درصد جوانه. )23( گزارش شده است 15-10%
ی مطلـوب   دامنـه دمـائ   . اسـت  متغیر بـوده   )2( ساکارز% 10 و 15کشت حاوی    به ترتیب در محیط   % 2/33-42/51زردآلو ایرانی بین    

دماهای بسیار باال و پائین اثرات نامطلوبی دارند و اثر دما بر حـسب              . )22،  29(ها بسیار متفاوت است     گرده در بین گونه     زنی دانه   جوانه
زنی کند، کافی به نظر       زنی گرده در زردآلو کافی نبوده ولی در بادام برغم جوانه             برای جوانه  C5˚دمای  . )13(گونه و رقم متفاوت است    

گـرده در زردآلـو    زنی دانه بهترین دما جهت جوانه. زنی گرده کافی نیست  هم برای جوانه  C10˚رسد در صورتی که در گالبی دمای       یم
   بابـد  زنـی کـاهش مـی     جوانـه C 25˚بطوریکـه در دمـای بـاالتر از   .  قرار داردC20 – 10˚دار در محدوده  بدون داشتن اختالف معنی

زنی ارقام شصتی یک، درشت مالیر، قرمز شـاهرودی، مناسـب              را برای جوانه   C20 – 15˚دماهای  ) 2(حاجیلو و همکاران    . )13،  25(
 بـسیار   C20˚ و   15زنی در دماهای      در زردآلو نانکو ژاپن نیز درصد جوانه      . اند   را پائین گزارش کرده    C5˚زنی در     دانسته و درصد جوانه   

های گرده در صفر درجه نیز جوانه زدند لیکن بهترین دامنه   که برخی از دانه و کمتر از آن بوده و هر چندC 10˚سریعتر از دماهای 
نتایج بررسی تاثیر دماهای مختلف درهشت رقم زردآلو اسپانیائی نشان داد کـه              . )33( گزارش شده است   C 25 – 20˚گرمائی بین     

) C20-10˚(داری بـا سـایر دماهـا          اخـتالف معنـی   گرده نیز کمترین بود ولی        تر و رشد لوله    زنی آهسته    سرعت جوانه  C5˚هر چند در  
آنها  سریعتر از دیگر دماها بود که حاکی از سازگاری           C5˚زنی و رشد گرده در      عالوه بر این در برخی ارقام سرعت جوانه       . مشاهده نشد 

قم زردآلوی بومی ایران گرده یازده ر زنی و رشد لوله در پژوهش حاضر، وضعیت درصد جوانه). 13(باشد گلدهی می با دمای پائین طی
و با اهـداف شناسـایی عوامـل        ) استان قزوین (پالسم زردآلوی کشور، در تحت شرایط آب و هوایی مرکز ایران              به عنوان بخشی از ژرم    

گرده بهتر،  نظمی تشکیل میوه، افزایش عملکرد از طریق شناسایی و گزینش ارقام مناسب و با پتانسیل تولیده دانه               موثر در کاهش بی   
  .ها، بررسی و تجزیه و تحلیل شد های تحقیقاتی و بهنژادی آینده و بهبود مدیریت باغ استفاده از ارقام در برنامه

  
  ها مواد و روش

 در عپژوهش حاضر در کلکسیون زردآلو ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین واق
  عرض شمالی در بخش خاوری36ً, 49 تا 35ًَ,24 طول شرقی و 50ًَ,50  تا 48َْ, 45موقعیت جغرافیائی َ(پنج کیلومتری شهر قزوین 

 35روی یازده رقم زردآلو بومی ایران با اسامی شصتی، نصیری، حسینی کریمی، نخجوان، شاهرودی، میرزائی، شماره ) کشور
از هر رقم یک ردیف .  انجام شد1381 طی سال 211 تا 201شماره شاهرود، شمسی، نوری، اردوباد و قیسی اصفهان به ترتیب  از 

مدت مدیریت باغ، آبیاری، تغذیه، مبارزه با  این طی.  متر کشت شده است5×7 ساله پیوندی با فواصل 12 اصله درخت 10شامل 
طور یکسان بر روی کلیه آفات و امراض، عملیات زراعی و باغی مانند هرس و غیره همگی بر اساس توصیه های علمی موجود و ب

  .درختان انجام گرفته است
ف مخصوص وآوری و در ظر  رقم جمع11هر ) در پایان مرحله بالونی(گرده از بساکهای گلهای باز نشده  جهت اجرای آزمایش، دانه

دیش یکبار   پتریگرده، از ظروف برای کشت دانه. گردید  در یخچال نگهداریºC 5-3در داخل دسیکاتور حاوی سلیکاژل و در دمای
در زیر هود و در محیطی . گار استفاده شدآ % 6/0 اسید بوریک و ppm 100 ساکارز،% 15مصرف استریل و محیط کشت حاوی 

با پارافیلم ها  دیش  پتریبالفاصله. روی سطح محیط کشت پاشیده شد با تراکم خیلی کم ها گردهمو،  به کمک یک قلماستریل 
گرده در سه  های زنی، دانه به منظور تعیین درصد جوانه. دگرفتنو شرایط نور معمولی قرار ºC 20در دمای انکوباتوردر درزبندی و 
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 بدین .ای در نظر گرفته شده بود های جداگانه دیش  برای هر زمان، پتری.شمارش شدند  ساعت 48 و 24، 10یعنی پس از نوبت 
 به منظور  وخارجانکوباتور از )  تکرار3 عدد مربوط به 3(ار مربوطه های تیم دیش  فوق، پتریهایترتیب که در هر یک از زمان

 سپس به .)13(سازد  را متوقف میگرده  زنی و رشد لوله ماده جوانه این .دجلوگیری از ادامه رشد با چند قطره کلروفروم تیمار شدن
در هر .  ذخیره شدرایانهد عکس تهیه و در  میدان دی15از دیش بطور تصادفی  در هر پتری رایانهکمک یک میکروسکوپ متصل به 

 میدان دید در 15( بار شمارش 45 میانگین های گرده جوانه زده شمارش گردید و های گرده و تعداد دانه میدان دید تعداد کل دانه
رابر یا بیشتر از قطر گرده آن ب ای که طول لوله  تنها دانه های گرده.زنی بکار رفت برای محاسبه درصد و سرعت جوانه) دیش هر پتری

 15(گرده   لوله45، طول  ساعت48  در مرحلهبعالوه در هر رقم. )21(گرده بود، به عنوان گرده جوانه زده شمارش شدند دانه
 روی محیط ها توزیع یکنواخت وکم تراکم گرده. گرده بکار رفت  و میانگین آنها بعنوان طول لولهگیری  اندازه)گرده در هر پتری لوله

اثر  امر از تاثیر این .داردها  هنگام شمارش دانهه ب، اهمیت زیادی در شناسائی میدانهای دید یکنواخت در زیر میکروسکوپ کشت
شود،  گرده می  زنی و رشد لوله گرده در واحد سطح سبب تحریک جوانه  که در آن تعداد زیاد دانه ،)Mass effect") 19"ای  توده

 .گرده بررسی شدند  دانه30-50های دید حاوی  ر، تنها میدانن خاطمیبه ه. کند جلوگیری می
 فاکتور زمان در .شدانجام ) دیش هر تکرار یک پتری(  تکرار3کامالً تصادفی، در به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه  پژوهش این

آمده به صورت درصد و فاقد  ی به دستها از آنجائی که داده. فاکتور رقم در یازده سطح منظور شد و ) ساعت48 و 24، 10(  سطح3
برای . شد و سپس تجزیه آماری )15 (انجام» جذرگیری« گرده، تبدیل زنی و رشد لوله توزیع نرمال بود، ابتدا روی اعداد درصد جوانه

 Minitab افزار از نرم) ها Se(  های استاندارد  و محاسبه خطاMSTAT-Cها از نرم افزار آماری  تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
 ها Seها و  مقایسه میانگین. اند های تبدیل شده ارائه شده الزم به ذکر است که جدولهای تجزیه واریانس براساس داده. استفاده شد
شده  های تبدیل ای دانکن از روی داده بندی بر اساس آزمون چند دامنه ولی گروه) های تبدیل نشده میانگین(های اصلی برحسب داده

  . شده استذکر 
  

  نتایج و بحث
بین ارقـام زردآلـو   %) 1در سطح (دار  نشانگر وجود اختالف کامالً معنی   ) 1جدول  (گرده    زنی دانه   های درصد جوانه    تجزیه واریانس داده  

ار قـر % 51/18 -23/61 در دامنـه     28/48زنی یازده رقم مورد بررسی با میانگین          که متوسط درصد جوانه    طوریه  ب. مورد مطالعه بود  
  ).2جدول (داشت 

 :با توجه به مقایسه میانگین انجام شده، ارقام در سه گروه قابل تفکیک هستند
 زنی؛    جوانه% 50 ارقامی با بیش از 

  زنی؛ جوانه% 30-50 ارقامی با 
  .زنی جوانه% 30 ارقامی با کمتر از 

  ارشزنی یازده رقم زردآلو در سه زمان شم  تجزیه واریانس درصد جوانه-1جدول 
MS  df  منابع تغییرات  

***489/9  
**569/1  
ns479/0  

397/0  

10  
2  
20  
66  

  رقم
  زمان شمارش

  زمان* رقم 
  خطا

  کل  98  
  19/9%= (.C.V)  ضریب تغییرات 

ns = 1/0معنی دار در سطح  = ***             ،% 1معنی دار در سطح  =  **               دار نیست، معنی %  
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  زنی یازده رقم زردآلو درصد جوانه) Se±(ها و خطای استاندارد  ین مقایسه میانگ-2جدول 
  رقم       زنی درصد جوانه

a 79/1±23/61  
a 41/5±20/60  
a 81/2±90/58  
ab 23/2±23/54  
abc 37/2±78/53  
abc 71/2±49/50  
abc 77/2±38/50  
bcd 84/4±11/46  
cd 49/2±91/41  
d 61/2±36/35  
e 45/1±51/18  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاهرودی
  قیسی اصفهان

  شصتی
  نصیری
  میرزائی

  نوری
  شمسی

   شاهرود35
  نخجوان

  حسینی کریمی
  اردوباد

  .آزمون دانکن معنی دار نمی باشند%  1میانگین هائی که حروف مشترک دارند در سطح احتمال 
  

به  .)23،  31،  32( د شده است  گرده توسط پژوهشگران مختلف تأیی      زنی دانه   دار بودن اختالف بین ارقام از لحاظ پتانسیل جوانه          معنی
 و بین تعدادی از ارقـام       )13 (%2/38با میانگین    % 5/21-7/54دار بین چندین رقم زردآلو در دامنه         عنوان مثال وجود اختالف معنی    

زنی با گذشـت زمـان،        هاز نظر روند تغییرات درصد جوان     . گزارش گردیده است  )17(% 68/63با میانگین    % 92/54 - 65/72در دامنه   
بین مراحل شمارش را نشان می دهـد، ولـی براسـاس            % 5دار در سطح      اختالف معنی ) 1جدول  (به رغم اینکه نتیجه تجزیه واریانس       

بعبـارت  . داشـت  زنی وجود  ساعت، اختالف معنی دار از لحاظ درصدجوانه48 و 10ی ها، تنها بین زمان)3جدول (ها  مقایسه میانگین
زنی  زنی رسیدند و روند جوانه  ساعت به حداکثر جوانه24زنی افزایش یافت ولی کلیه ارقام بعد از  د با افزایش زمان، جوانهدیگر هر چن

زنی    ساعت اختالف معنی دار مشاهد نشد و در این فاصله میزان جوانه            48 و   24بطوریکه بین مراحل    . بعد از این مرحله کاهش یافت     
حصول حداکثر . )13 (زنی بیان شده در مورد زردآلوهای اسپانیائی در سازگاری کامل است ه ها با روند جوانهاین یافت. تقریباً ثابت بود

  .نیزگزارش شده است) 3( و گیالس سیاه مشهد )26(و ، آلبال)1( ساعت در زیتون 24زنی بعد از گذشت  درصد جوانه
  

  زنی در سه زمان شمارش نهدرصد جوا) Se±( مقایسه میانگین ها و خطای استاندارد-3جدول 
  )ساعت(زمان شمارش   گرده زنی دانه درصد جوانه

b 96/2±36/45 
a 38/2±09/49 
a 37/2±40/50  

10  
24  
48  

  .آزمون دانکن معنی دار نمی باشند% 5میانگین هائی که حروف مشترک دارند در سطح 
  

توان دریافت  با توجه به این جدول، می. لب فوق را تأیید نمودنیز مطا) 4جدول (زنی  بررسی اثر متقابل رقم و زمان شمارش بر جوانه
زنی بین برخی از ارقام از لحاظ آماری معنی دار و بین بعضی دیگر فاقد اختالف  که در هر یک از مراحل زمانی ، اختالف درصد جوانه

حل شمارش، متفاوت بوده و در تعدادی از زنی طی مرا بدین معنی که در بین ارقام، شدت روند افزایشی جوانه. دار می باشد معنی
  . آنها نسبت به بقیه از شدت و سرعت اولیه بیشتری برخوردار است
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 علی عبادی، محمد علی نجاتیان   160

  زنی اثر رقم و زمان شمارش بر درصد جوانه )Se±( مقایسه میانگین و خطای استاندارد-4جدول 
  10  24  48  رقم  )ساعت(زمان شمارش 

  a 82/5±75/64  ab64/3±01/60  abcd39/2±93/51 شصتی
  abc 74/4±22/57  abc 34/3±22/56  abcde 72/2±25/49 نصیری

  bcdef 99/4±80/42  efg 57/2±61/34  ghi 79/0±67/28 حسینی کریمی
  abcde 11/5±18/47  cdefg 04/4±62/40  defg 02/3±91/37 نخجوان

  a 00/0±19/65  ab 95/4±58/59  ab 39/1±90/58 شاهرودی
  abc 89/4±09/57  abc 16/3±24/56  abcde 91/2±01/48 میزرائی

  abc 01/3±38/56  abcde 05/9±06/51  fgh  10/3±89/30  شاهرود35
  abcd 30/6±31/52  abcd 69/5±17/51  abcde 77/3±67/47 شمسی
  abcd 25/6±51/52  abcd 69/5±86/50  abcde 44/3±51/48 نوری

  hij 72/1±55/20  i j 09/0±68/18  j 21/3±31/16 اردوباد
  a 84/6±22/61  ab 17/0±49/60  abc 41/16±91/58 اصفهانقیسی 

  .آزمون دانکن معنی دار نمی باشند% 5میانگین هائی که حروف مشترک دارند در سطح احتمال 
  

بدین ترتیب که درصد نهائی . زنی در ارقام کامالً آشکار است البته وجود همخوانی بین شدت روند تغییرات با میزان نهائی جوانه
  ).مانند ارقام شصتی، شاهرودی و میرزایی(زنی بیشتر همراه بود  ر با سرعت اولیه جوانهباالت

هماننـد  .  سـاعت ارائـه شـده اسـت        48گرده بعداز گذشت       به ترتیب تجزیه واریانس و مقایسه میانگین طول لوله         6 و   5در جدولهای   
گـرده در     بطوریکـه لولـه   . ن ارقام تحقیق حاضر به نمایش گذاشت      داری در بی    گرده نیز اختالف کامالً معنی      زنی، رشد لوله    درصد جوانه 

در رقم قیسی ) mµ9/717 (گرده کوتاهترین لوله. داری با بقیه ارقام داشت اختالف کامأل معنی  طول،mµ1278 شاهرود با35رقم 
 سـاعت   48گـرده بعـداز       در چنـدرقم اسـپانیا نیـز طـول لولـه          . ان تطـابق دارد   یافته ها بـا نتـایج سـایر محققـ         . اصفهان مشاهده شد  

. گرده ارتباط مشخص و ثابتی پیدا نـشد         زنی و رشد لوله     بر خالف تصور،بین درصد جوانه    ). 23(ت  ثبت شده اس    mµ1580-860بین
 شـاهرود   35به عنـوان مثـال رقـم        . گرده و یا بلعکس همراه نبود       تر لوله زنی الزاماً با رشد بهتر و طویل        بعبارت دیگر درصد باالتر جوانه    
گرده جوانه  ای از دانه در شکل یک نمونه). 7 و 3جدولها (زنی متوسطی را نشان داد  گرده، درصد جوانه    علی رغم داشتن بلندترین لوله    

  گرده در ارقام مورد مطالعه نشان داده شده است زده، جوانه نزده و لوله
  

  گیری نهایی و پیشنهادات یجهنت
این . باشد های ژنتیکی و فیزیولوژیکی می گرده، حاکی از وجود تنوع زیاد و مطلوب از جنبه زنی و رشد لوله دامنه وسیع تغییرات جوانه

 تنوع، دسترسی به یک ژرم پالسم غنی شناخته شده و همچنین مطلوبیت و اهمیت ارقام مورد مطالعه در برنامه های آینده
 رقم بکار رفته کامال 11از آنجا که . دهد بهنژادی، احداث باغات جدید و مدرن و بهبود مدیریت باغات قدیم و جدید را نوید می

، و با توجه به )1381نجاتیان،(باشد  افشانی با یک رقم دیگر و سازگار می خودناسازگار بوده و تشکیل میوه در آنها، نیازمند گرده
گرده به عنوان یک صفت  زنی و رشد لوله گرده در بین ارقام، بهتر است توان باالی جوانه زنی و رشد لوله انهاختالف زیاد درصد جو

دهی و افزایش تشکیل میوه در باغ و همچنین تالقیهای موفق  نظمی میوه دهنده برای کاهش بی مطلوب و الزم در ارقام گرده
  .بهنژادی مدنظر قرار گیرد
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  سپاسگزاری
ه از آقای مهندس رضا ستوده کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین بخاطر همکـاری صـمیمانه                    بدینوسیل

  نمایم در اجرای این پژوهش سپاسگزاری و قدردانی می
   ساعت کشت48گرده بعد از   تجزیه واریانس طول لوله-5جدول 

MS  df  منابع تغییرات  
***34/64351 

078/12195  
10 
22 

 )رقم(مارتی
 خطا

  کل  32  
  

   ساعت48گرده بعد از  طول لوله )Se±(ها و خطای استاندارد   مقایسه میانگین-6جدول 
      واریته  )mµ(گرده  طول لوله

a0/166±0/1278  
b 0/29±11/1074  

b 5/6±0/1072  
bc 5/61±2/978  
bc 3/67±1/975  
bc 6/45±1/964  
bc 8/12±9/929  

bcd 6/19±2/914  
cd 2/45±4/846  
cd 2/52±8/845  
d 5/20±9/717  

  شاهرود35
  قیسی اصفهان

  شصتی
  شمسی
  نوری

  شاهرودی
  نخجوان

  حسینی کریمی
  نصیری
  میرزائی
 اردوباد

  .آزمون دانکن معنی دار نمی باشند% 5هائی که حروف مشترک دارند در سطح احتمال  میانگین
  
  

  
   در زردآلو(c)گرده  و لوله(b)، جوانه نزده(a)وانه زده گرده ج ای از دانه  نمونه-1شکل 
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Abstract 

Apricot (Prunus armeniaca L.) is a species particularly prone to erratic fruit set. Several causes such as 
pollen germination and pollen tube growth involve in this behavior. Therefore, Pollen grain was collected 
from unopened-flowers of Shasti, Nasiri, Hosseini-e-Karimi, Nakhjavan, Shahroodi, Mirzaeai, 35 
Shahrood, Shamsi, Noori, Ordobad and Gheisi- Isfahan apricot cultivars. Pollen was stored in dissecator at 
3-5ºC. Pollens were cultured in a medium including %15 sucrose, 100ppm boric acid and %0.6 agar in 
sterile petri dishes. The present research was conducted as factorial experiment based on CRD in 3 
replications, with two factors: cultivar in 11 levels and counting time after culture in 3 level (10, 24 and 48 
hours). Pollen tube growth measured after 48 hour. The results was showed wide range of percentage of 
germination and pollen tube growth between cultivars. 24 hours was enough for obtain maximum 
germination. The range of germination was % 18.51-61.23 (mean % 48.28). There were significant 
differences between pollen tube growth of cultivars. The highest and the least pollen tube length were 
observed in 35-Shahrood (1278 mµ ) and Gheisi-Isfahan (717.9 mµ ), respectively. There was not any 
significant relationship between germination percentage and pollen tube growth. 
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