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 های مختلف بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنتبررسی میزان سازگاری در تالقی برخی از ارقام و ژنوتیپ

 

 

 

 

 چکیده

ناسازگار رهای آن خودناسازگار و برخی دگیپباشد که اکثر ارقام و ژنوتمی prunusهای جنس گونه یکی از مهمترین(.Prunus dulcis L) بادام      
سازگاری  مطالعهدر این  باشند.سایر ارقام با مادگی خود می گرده سازگار افشانی، تلقیح و تولید محصول تجاری نیازمند دانهبرای گرده ،براینبنا .هستند

و  Tuonoرقم  یهای پدروالد با A 9.7ژنوتیپ  والد مادری گروه اول شاملگرفت. در سه گروه انجام  ،هاو میزان نفوذ لوله گرده در مادگی ترکیب تالقی
گروه و  230A،1.16Aهای ژنوتیپو  Tuonoسهند و  ارقام های پدریوالد ارقم شکوفه بوالد مادری گروه دوم شامل  ،230A ،10.11A ،8.39Aهای ژنوتیپ

 ساعت پس از 120شده های تلقیح مادگیبودند.  230A،1.16 A،9.7 Aژنوتیپ های و رقم سهند  والدهای پدری اب Tuono رقم والد مادری سوم شامل
)با  ♀9.7Tuono × ♂Aنتایج نشان داد ترکیب تالقی بررسی گردید.  تبا میکروسکوپ فلورسن نفوذ لوله گرده در مادگیافشانی، جدا شده و میزان گرده

 ♀شکوفه ×♂1.16Aکرده به تخمدان( و لوله گرده نفوذ  33/4با میانگین تعداد ( ♀A 9.7A♂ ×8.39لوله گرده نفوذ کرده به تخمدان(،  33/3میانگین تعداد 
دارای بیشترین تعداد لوله گرده نفوذ کرده به تخمدان و بیشترین سازگاری در بین ترکیب  (لوله گرده نفوذ کرده به تخمدان 33/4با میانگین تعداد )

فقط دارای یک لوله گرده  ♀A 9.7A♂ ×230و  ♂ × Tuono♀های سهندترکیب تالقی ،های مختلف را داشتند. همچنینهای بکار رفته در گروهتالقی
گرده و تخمک در این ترکیب تالقی داشت. با توجه به میزان سازگاری و درصد وارد شده به تخمدان بود که نشان از مشکوک بودن سازگاری دانه

و سهند به ترتیب برای والدهای مادری  9.7A ،1.16A هایتوان از گرده دهندههای انجام شده، برای دستیابی به عملکرد مطلوب، میتشکیل میوه در تالقی
Tuono ،9.7A .و شکوفه استفاده کرد 

 

 ناسازگاری.دگرسازگاری، رشد لوله گرده، تالقی کنترل شده، تخمدان،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 باشد.باال میرود بسیار بادام در دنیا به شمار میهای هبرای کشور ما که یکی از مهمترین تولید کنند اهمیت غذایی و ارزش اقتصادی بادام   
ها گرده با مادگی ارقام و ژنوتیپای و آزمایشگاهی به منظور آگاهی از سطح سازگاری دانههای بهنژادی بادام انجام مطالعات مزرعهدر برنامه

بایست وضعیت رقامی با حداکثر عملکرد میها و معرفی ابنابراین، به منظور به حداکثر رساندن عملکرد تالقی .باشدضروری می
های مادری و پدری مورد نظر برای کاشت، قبل از احداث باغ مشخص گردد تا با خودسازگاری، خودناسازگاری، و میزان دگرسازگاری پایه

بوده ای خشک مناطق معتدله هبادام یکی از مهمترین میوه افشانی موفق به تولید محصول باالیی دست یافت.انتخاب والدین مناسب و گرده
های آهکی و مناطق نیمه خشک و ارزش غذایی باال از نظر نقل آسان، سازگاری به خاک و که به دلیل سهولت در برداشت محصول، حمل

گرده مناسب دانه با افشانی باشد. اکثر ارقام آن خودناسازگار هستند و برای تولید میوه تجاری نیاز به گردهانی میواقتصادی دارای اهمیت فرا
خودناسازگاری  .(18) بنابراین، تعیین سازگاری ارقام قبل از احداث باغ از اهمیت باالیی در تولید بادام برخوردار است .و سازگار دارند

دارای Prunus های ناسازگاری جنس آلل .(10) باشداز نوع گامتوفیتیک می Prunus های دیگر جنسموجود در ارقام مختلف بادام و گونه
دانه در SFB در مادگی و مکان ژنی   Sوسیله یک مکان ژنی بنامسیستم ناسازگاری گامتوفیتیک ب (.12) هستند( روی ژنوم Intronمیانه )دو 

ه نمایند کتولید می (S-RNases) ریبونوکلئازهایی ،شوندهای خودناسازگاری که در خامه بیان میدر این سیستم آلل .شودگرده کنترل می
 G6این مکان ژنی بر روی گروه لینکاژی . (22) نمایندمی متوقفدر خامه را   Sبطور اختصاصی رشد لوله گرده با ژنوتیپ مشابه در مکان

در ارقام بادام (. 21)شود میناسازگاری در خامه  باعث بیان حالت SFBو  S-RNasesابل دو ژن ق. اثر مت(8) در نقشه ژنتیکی بادام قرار دارد
افشانی کنترل های مختلفی مانند گردهشناخت از سازگاری دانه گرده با مادگی از روش برایپژوهشگران  (.20) ناسازگاری نیز وجود داردردگ

افشانی کنترل شده در آزمایشگاه و سپس ردیابی رشد لوله گرده با میکروسکوپ ، گردهتشکیل میوهشده در مزرعه و محاسبه درصد 
-گرده روش، ترینمتداول (.23و  15، 14، 12) اند، استفاده کردهSهای اختصاصی آلل PCRهای خامه و رز پروتئینفلورسنت، الکتروفو

 ارزیابی برای متداول روش یک عنوانب که بوده افشانیگرده از پس هفته چند در میوه تشکیل درصد محاسبه و مزرعه در شده کنترل افشانی
 . گیردمی قرار استفاده ردمو مادگی و گرده دانه سازگاری

 خودسازگار رقم مادری پایه روی سوپرنووآ و11-5 ،4-10 فراجیلو، ،12 شاهرود ،21 شاهرود ارقام گرده دانه افشانیگرده اثر بررسی   
 مرحله در گرده دانه نوع بین میوه تشکیل درصد نظر از همچنین،. بودند سازگار سوپرنووآ رقم با بررسی مورد ارقام تمام داد نشان سوپرنووآ

 گرده با سوپرنووآ رقم شده افشانیگرده هایگل. داشت وجود دارمعنی تفاوت گلدهی از پس روز 103 مرحله و گلدهی از پس روز 46
از استفاده (. 3داشتند ) را میوه تشکیل درصد کمترین سوپرنووا رقم شده افشانیخودگرده هایگل و درصد بیشترین دارای 21شاهرود رقم

میکروسکوپ فلورسنت برای تعیین خودسازگاری توسط محققین زیادی انجام شد و همگی رسیدن لوله گرده به تخمدان را دلیل سازگاری 
های دیگر را نیز بکار بردند و نتیجه روش ،برخی محققان عالوه بر این روش(. 19، 14، 11) و نرسیدن آن را دلیل ناسازگاری بیان کردند

تواند به عنوان یک روش قابل اطمینان تر بودن نسبت به روش مولکولی میارزان فاده از میکروسکوپ فلورسنت عالوه برگرفتند که است
و  7) برای تشخیص ارقام خودسازگار از ارقام خودناسازگار بکار رود. با این حال برای انجام این آزمایش نتاج باید به سن گلدهی برسند

تعیین سطوح دقیق  ،بنابراین(. 9) هم متفاوت باشند های خودسازگار بادام باخودسازگاری در ژنوتیپرسد میزان به نظر می(. 14
زمان مورد نیاز برای رسیدن لوله مطالعه  (.19شد )باافشانی میگرده خودسازگاری نیازمند مطالعات میکروسکوپی رشد لوله گرده بعد از

مطالعات اثر . (17رسید ) لوله گرده به تخمدانافشانی گرده ساعت بعد از 96ن داد در زمان نشا گرده به انتهای خامه در شرایط آزمایشگاه
ساعت و کمتر از آن برای رسیدن لوله گرده به انتهای خامه کافی  72زمان  نشان داد بادام زمان روی رشد لوله گرده در دو رقم کن و پرلیس
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های دارای لوله گرده با گذشت زمان لوله گرده به انتهای خامه رسیده و درصد مادگیساعت(  144و  96تر )های طوالنینبوده و در زمان
ر تو در برخی ارقام دیگر در زمان بیش افشانیساعت پس از گرده 6گرده بادام در برخی ارقام از زنی دانهجوانه ،همچنین .کندیافزایش پیدا م

(. بررسی نفوذ لوله گرده در نقاط 24) یابدافزایش می زنی دانه گردهجوانه مانز گذشتشروع شده و با افشانی ساعت پس از گرده 6از 
ساعت برای رسیدن لوله گرده به تخمدان  72نشان داد زمان  12و شاهرود  Tuonoهای رقم های حاصل از تالقیمختلف مادگی هیبرید

های دارای لوله گرده در قسمت انتهایی خامه نی درصد مادگیافشاساعت پس از گرده 120های بررسی شده مناسب نبوده و در زمان تالقی
 (.6افزایش یافت )

های بادام به منظور تعیین میزان سازگاری بررسی میزان نفوذ لوله گرده در مادگی برخی ارقام و ژنوتیپحاضر هدف از انجام تحقیق     
 بود. اصالحی هایبرنامه و باغ احداث برای الزم هایتوصیه و زاهاگرده نیانتخاب بهتر های بکار رفته، جهتتالقی

 

 

 مواد و روشها
 زاانتخاب ارقام گرده

-ژنوتیپ و ارقام ،کیفیت محصول، وزن میوه، و رعایت سایر موارد ،همزمانی از نظر گلدهیهای الزم و با در نظر گرفتن پس از بررسی     

 230A ،10.11A ،8.39Aهای عنوان والد مادری و ژنوتیپب 9.7Aگروه یک شامل ژنوتیپ . گرفتند قرار گروه سه در پدری والد و مادری والد های

 عنوانب 230A،1.16 Aهای ژنوتیپو  Tuonoسهند و  ارقام والد مادری و عنوانبوالد پدری، گروه دو شامل رقم شکوفه  عنوانب Tuono و رقم
در نظر والد پدری  عنوانب 230A،1.16 A،9.7 Aهای ژنوتیپقم سهند به همراه روالد مادری و  عنوانب Tuono رقمو گروه سه شامل  والد پدری

شهرستان کرج وابسته به  کیلومتری جنوب 7 این آزمایش در باغ کلکسیون تحقیقاتی مشکین شهر واقع در ایتحقیقات مزرعه .گرفته شدند
ها، ها و چند روز قبل از باز شدن گلحله متورم شدن جوانهدر مر .موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت

زنی انتخاب و ضمن اتیکت چهار جهت اصلیگیرنده دانه گرده، که دارای جوانه گل کافی بودند در  عنوانبهای درختان پایه مادری شاخه
 ای ململ به ابعادهای پارچهشده بوسیله کیسه افشانی کنترلها و پس از گردهافشانی آزاد، قبل از باز شدن گلبرای جلوگیری از گرده

 . متری پوشانده شدندسانتی 50×70
 

 نحوه تهیه دانه گرده

 و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند. انتخابگل دارای جوانه هایشاخهها، آوری دانه گرده، قبل از باز شدن گلبه منظور تهیه و جمع    
قرار گرفته و در دمای  در آب متریسانتی 15 درصد( تا ارتفاع 4لیتری محتوی آب و ساکارز ) 5های ارقام انتخاب شده در ظروف شاخه

ها و جهت نفوذ بهتر آب به آوندهای شاخه .ندبا رعایت فاصله مناسب از یکدیگر قرار گرفت گراد(درجه سانتی 17-25معمولی آزمایشگاه )
متر سانتی 3-5 ها بطور مورب در حدروز یکبار انتهای شاخه دو عویض شد و هرجلوگیری از انسداد آوندها آب ظروف به طور روزانه ت

ها با دست های گلپرچم گیری آماده شدند.برای گرده یی( و نزدیک به مرحله شکوفا3-5ها بعد از چند روز )گل شد.برش مجدد داده می
 22 ساعت جهت خشک شدن در دمای 24تا  12به مدتو  ندآوری شدمعیا قیچی کوچک و پنس جدا شده و یا با مالش با دست ج

ای کوچک با درپوش های شیشههای گرده به ویالسپس دانه. در محل تاریک قرار گرفتند های سلفون وگراد بر روی کاغذدرجه سانتی
 (.3) دافشانی نگهداری شدنانجام عمل گرده زمان گراد تادرجه سانتی 4 ای انتقال یافته و در دمایپنبهچوب 
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 زنی دانه گرده در شرايط آزمايشگاهبررسی جوانه

بدین منظور از  گرده در محیط کشت جامد شد. آوری شده اقدام به کشت دانههای گرده جمعزنی دانهدرت جوانهجهت اطمینان از ق     
های گرده ظروف پس از کشت دانه. شدبوریک استفاده ام اسیدپیپی 20 درصد ساکاروز، یک درصد آگار و 15 محیط کشت جامد حاوی

 leica( مدلX 10) های گرده کشت شده با بینوکولرساعت، دانه 6 بعد از گراد منتقل شدند.درجه سانتی 25کشت به اتاقک رشد با دمای 

ZOOM 2000  و مورد شمارش مورد بررسی قرار گرفته، عکسبرداری شده واقع در کرج موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر در آزمایشگاه
 (.1) ها تعیین شدزنی آنقرار گرفتند و سپس درصد جوانه

 
 افشانی کنترل شده گلهای انتخاب شده گرده

ها، در هر شاخه تعداد الزم گل حفظ های هر شاخه با برداشتن کیسهافشانی با گرده مورد نظر و با توجه به زمان باز شدن گلبرای گرده    
هر واحد  ها دردو روز بعد از باز شدن گل .هایی که خیلی زودتر باز شده بودند حذف شدهای باز نشده و گلها شامل گلو بقیه گل

های گرده با قلم موهای مخصوص پس از باز کردن هر کیسه دانه افشانی کنترل شده در صبح و عصر انجام گرفت.آزمایشی عمل گرده
ها و وسایل افشانی، ضدعفونی دستدر تمام مراحل گرده ی کالله منتقل شدند.، بر روبود برای هر رقم که با برچسب مشخص شده

در دو  روز افشانی در هرشرایط اقلیمی در زمان گرده انجام گردید تا از آلودگی دانه گرده جلوگیری شود. درصد 70 یکلبوسیله الکل اتی
برای  های مورد نظر جلوگیری شد.شانی از تماس حشرات با گلاف(. در طول زمان گردهنتایج نشان داده نشده) نوبت یادداشت گردید

های شکفته شده درون کیسه با دانه گرده مورد نظر گل افشانی اول(روز بعد از گردهسه  تادو  افشانی مجدد )به فواصلاطمینان، گرده
ح شدند، برای بررسی میکروسکوپی و ردیابی های درخت تلقیمورد نظر در روی شاخه ارقام گرده باها پس از آنکه مادگی .صورت گرفت

ای که در افشانی انجام گرفت. به گونهساعت پس از گرده 120برداری ها گردید. نمونهرشد لوله گرده در طول مادگی اقدام به قطع مادگی
 10ای حاوی ی شیشههاویال لمادگی تلقیح شده و سالم از قسمت دمگل با چاقوی مخصوص قطع شده و در داخ 10هر زمان حدود 

 الکل درصد 90 و گالسیال استیک اسید درصد 5 درصد، 50 فرمالدئید درصد 5فیکساتور )محلول . سی محلول فیکساتور قرار گرفتندسی
ترکیبات مختلف موجود در فیکساتور باعث توقف  .های تلقیح شده مورد استفاده قرار گرفتبرای تثبیت مادگی برای( درصد 70 اتانول
های تلقیح شده را تا زمان انجام آزمایشات بعدی بدون تغییر تثبیت کرد. همچنین، مادگی .نظر گردید های مدرده در زمانگلوله  رشد

 (.6و  2) نگهداری شدندگراد سانتی درجه 4ها تا انجام آزمایشات بعدی در دمای نمونه
 

 بررسی رشد لوله گرده با میکروسکوپ فلورسنت

ها از محلول فیکساتور نمونه مرحلهاین در  روسکوپی در پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران و دانشگاه شاهد تهران انجام شد.مطالعات میک    
 درصد 5سدیم  یتمیلی لیتر سولف 10ای حاوی های شیشهو سپس در داخل ویالخارج شده و سه بار با آب مقطر شستشو داده شدند 

گرم بر کیلو 2/1و فشار  گرادسانتی درجه 110شدن بافت مادگی در داخل اتوکالو در دمای  منر قرار گرفتند. در مرحله بعد به منظور
-رنگ(. 17) آمیزی نگهداری شدندگراد تا زمان رنگدقیقه قرار داده شدند و سپس در دمای چهار درجه سانتی 15متر مربع به مدت سانتی

 گرم فسفات پتاسیم خالص 67/7برای تهیه یک لیتر محلول آنلین بلو، گرفت. بلو صورت توسط محلول آنیلین های گردهی لولهیزآم
(4PO3K ) ساعت روی همزن با دور  12در یک لیتر آب مقطر حل شده و سپس یک گرم آبی آنلین به آن اضافه گردید و محلول به مدت

 (.12و  6، 2شود )حل و رنگ آن سبز زیتونی  کم قرار داده شد تا کامالً
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سدیم خارج شده و سه بار با آب مقطر شستشو داده شدند و به منظور  یتها از محلول سولفمادگی ،لین بلویاز آماده شدن محلول آنبعد     
ای های شیشهقرار گرفتند. الزم به ذکر است که اطراف ویال آمیزیساعت داخل محلول رنگ 15تا  10های گرده به مدت آمیزی لولهرنگ

برای  .در محل تاریک قرار گرفت هاویال با فویل آلومینیومی پوشانده شده و هاآنجلوگیری از نفوذ نور به داخل  ها برایحاوی مادگی
سه بار با آب مقطر شستشو داده شده و زیر بینوکولر قرار خارج و ای های شیشهاز ویال هامادگی ها و تهیه الم و الملسازی مادگیآماده

ها روی الم قرار گرفته و یک قطره های موجود روی خامه و تخمدان پاک شدند. خامهباریک زوائد و کرکگرفتند. ابتدا با یک پنس 
ها له ها به آن اضافه شد و سپس المل روی آن قرار داده شده و با اندکی فشار با انگشت نمونهگلیسرین یا آب جهت بهبود کیفیت نمونه

 مدل(ت در یک اتاق تاریک رشد لوله گرده ارقام مختلف با میکروسکوپ فلورسنسپس  ند.شده و آماده مشاهده با میکروسکوپ گردید
MC300 شرکت MICROS AUSTRIA مورد و تخمدان  باالی خامه، وسط خامه یک سومدر چهار قسمت کالله،  )هرتز 50 موج طول با

در حالی که شد روشن تا زرد مایل به سبز دیده  کالوز به رنگ زرد آمیزی صورت گرفتهبا توجه به رنگ. (14و  2) بررسی قرار گرفت
  .بافت زمینه به رنگ خاکستری تا آبی مشاهده گردید

 
 های مختلف مادگی نحوه شمارش لوله گرده در قسمت

و  ردیدگثبت و درون تخمدان  زنی دانه گرده در سطح کالله و نفوذ لوله گرده در قسمت باالی خامه، قسمت میانی خامهمیانگین جوانه    
تعداد نحوه شمارش لوله گرده به دو صورت انجام گردید در روش اول شد.  انجام های مختلف مقایسههای مختلف و ژنوتیپبین زمان

، وسط خامه، انتهای خامه و تخمدان ثبت شد و با محاسبه خامه باالیتعداد لوله گرده رشده کرده در ، دانه گرده جوانه زده در سطح کالله
درصد رشد لوله گرده در ترکیب زده در سطح کالله خامه به تعداد دانه گرده جوانهنقاط مختلف گرده رشد کرده در  اد لولهنسبت تعد

به انتهای مادگی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس اگر تعداد  تعداد لوله گرده رسیدهمیانگین  روش دومها محاسبه گردید. در تالقی
مشکوک به  بوداگر عدد بدست آمده بین صفر و یک  ناسازگاری،عنی به م آمدمیعدد صفر به دست  تهای مادگیلوله گرده رسیده به ان

 (.12و  6، 2) دیسازگار محسوب گرد کامالً 3سازگار و بیشتر از  3، عدد بین یک و ی سازگار
 

 میوه تشکیل درصد تعیین و شمارش
 هاشاخه روی شده تشکیل هایمیوه تعداد افشانیگرده عمل از بعد روز 90 مختلف، هایتالقی در میوه تشکیل درصد تعیین منظور به     

 درصد شمارش هر در شاخه، هر در شده افشانیگرده هایگل تعداد به توجه با. گردید ثبت نتایج و شمارش تالقی هر در جداگانه بطور
 .گرفت قرار آماری تجزیه مالک شده تشکیل هایمیوه

 آزمايشی طرح
 انجام ژنوتیپ یا رقم هر برای تکرار سه با و تصادفی کامالً  طرح قالب در هاژنوتیپ و ارقام گرده دانه زنیجوانه تست به مربوط آزمایش    

 مادگی در گرده لوله ردیابی به مربوط آزمایش گرفت و انجام تصادفی کامالً  بلوک طرح قالب در هاتالقی ترکیب به مربوط آزمایش. گرفت
 به میانگین مقایسه و واریانس تجزیه. گرفت انجام تالقیترکیب هر برای تکرار ده با و تصادفی کامالً  طرح قالب در نیز هاژنوتیپ و قامار

 طریق از نمودار. گرفت قرار آنالیز مورد 18 نسخه SPSS افزار نرم طریق از و جداگانه بصورت گروه هر در دانکن دامنه چند آزمون روش
 .گردید رسم EXCEL رافزا نرم

 
 
 

 نتايج و بحث



6 

 

شرايط درون شیشهزنی دانه گرده در جوانه  

های بکار رفته در این تحقیق گرده ارقام و ژنوتیپزنی دانهجوانه( بین درصد 1های حاصل نشان داد )جدول داده تجزیه واریانس      
زنی ای نشان داد درصد جوانهزنی دانه گرده در شرایط درون شیشهجوانهنتایج داشت. دار در سطح احتمال یک درصد وجود اختالف معنی

درصد10.11A (98  )های ژنوتیپزنی دانه گرده مربوط به درصد بود. باالترین درصد جوانه 98تا  75دانه گرده ارقام مورد مطالعه در دامنه 
. (1شکل)دار داشتند ها اختالف معنیبا سایر ارقام و ژنوتیپ 9.7Aدار با ژنوتیپ درصد( بود که با وجود عدم اختالف معنی 94) 1.16Aو 

 (.1شکل)دار داشت ها اختالف معنیدرصد( بود که با سایر ارقام و ژنوتیپ 75زنی دانه گرده مربوط به رقم سهند )کمترین درصد جوانه
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رد مطالعه در شرایط درون شیشه.های موزنی دانه گرده در ارقام و ژنوتیپ: درصد جوانه1شکل

 باشند(.دار نمیدرصد معنی1های دارای حروف مشابه با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال )ستون
 
باید محیط کشت مناسب هر گونه یا رقم بصورت اختصاصی تهیه  بوده وگرده متفاوت زنی دانهر درختان میوه میزان درصد جوانهد   

 لیتردر  گرممیلی 300محیط کشت پایه شامل از  گرده بادام رقم دیر گل انتخابی دانهزنی جوانهی آزمایشی روی در طمحققان  گردد.
 به همراهنیترات پتاسیم  لیتردر  گرممیلی 100سولفات منیزیم و  لیتردر گرم میلی 200اسیدبوریک،  لیتردر  گرممیلی 100نیترات کلسیم، 

که ها نشان داد نتایج آن ،ددرصد( استفاده کردن 2و  5/1، 1، 0) درصد( و چهار سطح اسیدبوریک 15و  10، 5، 0) چهار سطح ساکارز
درصد آگار و کمترین درصد  2درصد ساکارز و  10درصد در محیط کشت پایه با  94گرده با بیش از  زنی دانهباالترین درصد جوانه

عالوه بر ترکیبات  که بیان کردند  ،درصد آگار بود. همچنین 5/1درصد ساکارز و  15با محیط کشت پایه  درصد( در 67/22زنی )جوانه
 (.1) ای تاثیرگذار استزنی گرده بادام بطور قابل مالحظهت در جوانهرو درجه حرا عمر دانه گردهمحیط کشت، 

زنی دانه گرده در سطح کاللهجوانه  

 های مورد مطالعه.زنی دانه گرده ارقام و ژنوتیپتجزیه واریانس درصد جوانه -1جدول

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
 

F  آماره 

 31/8**  77/187 7 ژنوتیپ
  58/22 16 اشتباه آزمایشی

 %1دار در سطح احتمال  = معنی **          %52/5ضریب تغییرات:
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در سطح احتمال یک ها در سطح کالله ارقام و ژنوتیپگرده  زنی دانهدرصدجوانه (2دول نشان داد )ج نتایج حاصل از تجزیه واریانس     
گرده بود.  درصد 52/90تا  5/36در محدوده  هاترکیب تالقی های گرده موجود بر روی کاللهزنی دانهدرصد جوانه .درصد معنی دار بود

زنی مربوط به . کمترین درصد جوانه(2شکل)بود زنی ترین درصد جوانهدارای بیش درصد9.7A (52/90 ) روی کالله ژنوتیپ Tuonoرقم 
زنی دانه گرده در درصد جوانه بود که با درصد9.7A (22/37 ) ژنوتیپافشانی آزاد درصد( و گرده 32/56) Tuonoرقم افشانی آزاد گرده

 (.2شکل)دار داشتند ها اختالف معنیسطح کالله سایر ترکیب تالقی
 
 
 
 
 
 
 

 
 های مورد مطالعه در سطح کالله.زنی دانه گرده در ترکیب تالقی:درصد جوانه2شکل

 باشند(.دار نمیدرصد معنی1های دارای حروف مشابه با توجه به آزمون دانکن در سطح احتمال )ستون
 

موجود در سطح کالله  بازدارنده ترکیبات مختلف ناشی اززنی گرده در سطح کالله نسبت به شرایط درون شیشه کاهش درصد جوانه    
ها بوده که در صورت آننامیه باالی  نشان از قوههای بکار رفته در تحقیق حاضر زنی مناسب گرده ارقام و ژنوتیپجوانه (.5باشد)می

 خمدان شود.توان انتظار داشت که تعداد مطلوبی لوله گرده وارد تسازگاری والدهای مادری با والدهای پدری می
 

 رديابی لوله گرده در مادگی 
سطح کالله، یک سوم باالیی خامه، وسط خامه و درون تخمدان توسط میکروسکوپ فلورسنت تغییرات در نحوه رشد لوله گرده در     

میزان  خمدان(. با توجه به تعداد لوله گرده نفوذ کرده به درون ت3افشانی مورد بررسی قرار گرفت )شکل ساعت پس از گرده 120
 های مختلف تعیین گردید. سازگاری گرده با مادگی در ترکیب تالقی

 ها در سطح کالله.زنی ارقام و ژنوتیپیه واریانس درصد جوانهتجز-2جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
 

F آماره 

 8/860 14 ژنوتیپ
  **
15/9 

  06/94 30 اشتباه آزمایشی
 %1دار در سطح احتمال  = معنی **                        %62/13ضریب تغییرات:



8 

 

 

در سطح کالله )الف(، یک سوم ابتدایی خامه )ب(، وسط خامه )ج( و یک سوم انتهایی  8.39Aژنوتیپ  زنی و رشد لوله گردهجوانه -3شکل 
در سطح  9.7Aژنوتیپ زنی و رشد لوله گردهجوانهی )عکس سمت راست(. افشانساعت پس از گرده 120)والد مادری(  9.7Aخامه )د( ژنوتیپ 

-ساعت پس از گرده 120)والد مادری(  Tuonoکالله )الف(، یک سوم ابتدایی خامه )ب(، وسط خامه )ج( و یک سوم انتهایی خامه )د( رقم 

  افشانی )عکس سمت چپ(.
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 های گروه اولبررسی سازگاری بین ترکیب تالقی
(. بر 3دار نشان داد )جدول زاهای مختلف اختالف معنیتوسط گرده 9.7Aژنوتیب  رصد لوله گرده نفوذ کرده به قسمت باالیی خامهد      

از بیشترین درصد نفوذ لوله گرده به قسمت یک سوم باالیی خامه برخوردار بوده و  Tuonoو  230A ،10.11A ،8.39Aهای این اساس ژنوتیپ
مشاهده شد که این امر  9.7Aافشانی آزاد کمترین نفوذ لوله گرده به قسمت باالیی خامه والد مادری . در حالت گردهقرار داشت aدر سطح 

درصد های گرده در این حالت باشد. افشانی آزاد یا عمر کم و متفاوت دانهتواند در اثر رقابت لوله گرده ارقام مختلف در حالت گردهمی
(. در این 3دار نشان نداد )جدول های انجام شده در گروه اول اختالف معنیدر ترکیب تالقی لوله گرده نفوذ کرده به قسمت میانی خامه

درصد متغیر بود. میزان  17/39تا  64/20زاهای مختلف بین توسط گردهدرصد لوله گرده نفوذ کرده ، 9.7Aاز مادگی ژنوتیپ  قسمت
درصد لوله (. 13باشد )ه به قسمت میانی خامه نشان داد که بیشترین توقف لوله گرده در ناحیه یک سوم باالیی خامه مینفوذ لوله گرد

دار نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده های مختلف انجام شده اختالف معنیدرون تخمدان در ترکیب تالقیگرده نفوذ کرده به 
. هرچند که در (3)جدول درصد دارای بیشترین درصد نفوذ لوله گرده به تخمدان بود 78/19زاد با در حالت گرده افشانی آ 9.7Aژنوتیپ 

-تالقی افشانی آزاد تعداد لوله گرده وارد شده به قسمت یک سوم باالیی خامه کمتر از بقیه بود ولی در مقایسه با سایر ترکیبحالت گرده

جوانه زده در سطح کالله توانستند خود را به تخمدان برسانند. بین تیمارهای انتخاب های گرده های انجام شده درصد بیشتری از لوله
درصد لوله گرده نفوذ کرده به 26/12درصد و 08/14به ترتیب با  10.11Aو  8.39Aهای شده به عنوان والد پدری در این گروه، ژنوتیپ

درصد( دارای اختالف  06/10)با  Tuonoدرصد( و رقم 18/11)با  230Aدارای بیشترین سازگاری بودند که نسبت به ژنوتیپ  ،تخمدان
 .(3)جدول  بودنددار در سطح احتمال یک درصد معنی

 
 های گروه دومبررسی سازگاری بین ترکیب تالقی

 (.3جدول )دار نشان داد زاهای مختلف اختالف معنیتوسط گرده ژنوتیپ شکوفه درصد لوله گرده نفوذ کرده به قسمت باالیی خامه    
درصد دارای بیشترین درصد نفوذ لوله گرده به  41/65با  Tuanoرقم که ها نشان داد نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین ارقام و ژنوتیپ

ز . در این گروه نی(3)جدول  ها داشتدهندهدار نسبت به سایر گردهقسمت یک سوم باالیی خامه والد مادری شکوفه بود که اختالف معنی
 افشانی در حالت آزاد کمترین درصد نفوذ لوله گرده به قسمت یک سوم باالیی خامه را نشان داد. کاهش درصد نفوذ لوله گرده درگرده

درصد لوله گرده نفوذ ها باشد. متفاوت آن های گرده در اثر عمرنامیه تعدادی از دانهتواند به دلیل کاهش قوهآزاد، می افشانیگرده حالت
دار نشان نداد. در این ناحیه از مادگی والد مادری رقم شکوفه های این گروه نیز اختالف معنیدر ترکیب تالقی به قسمت میانی خامهکرده 

بر اساس نتایج بدست آمده از . (3)جدول  متغیر بود درصد 88/30تا  84/20زاهای مختلف بین گردهتوسط  درصد لوله گرده نفوذ کرده
دهندهای انتخاب ها مشاهده نشد. بنابراین، گردههندهدار بین گردهدرون تخمدان رقم شکوفه اختالف معنیوذ کرده به نف درصد لوله گرده

 باشند.شده برای رقم شکوفه از نظر سازگاری گرده و مادگی همگی از یک سطح سازگاری برخوردار می
 

 های گروه سومبررسی سازگاری بین ترکیب تالقی
نتایج  (.3جدول دار نشان داد )زاهای مختلف اختالف معنیتوسط گرده Tuonoرقم  گرده نفوذ کرده به قسمت باالیی خامهدرصد لوله      

)با  1.16Aافشانی با ژنوتیپ نفوذ لوله گرده( و گرده درصد 78/41افشانی آزاد )با نشان داد در حالت گرده هابدست آمده از مقایسه میانگین
)جدول های دیگر داشتند تالقی دار با ترکیبکه اختالف معنی ندله گرده( دارای بیشترین درصد نفوذ لوله گرده بودنفوذ لو درصد 05/65

افشانی آزاد احتماالً به دلیل خودسازگار بودن این رقم و کاهش بیان در حالت گردهTuono . باال بودن نفوذ لوله گرده در خامه رقم (3
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های باشد که باعث کاهش توقف لوله گرده در یک سوم باالیی این رقم شده است. همچنین، دانه Tuonoامه های ناسازگاری در خپروتئین
نفوذ لوله گرده( دارای کمترین درصد نفوذ لوله گرده  درصد 77/31)با  230Aنفوذ لوله گرده( و ژنوتیپ  درصد 87/36گرده رقم سهند )با 

های گروه ترکیب تالقی درصد لوله گرده نفوذ کرده به قسمت میانی خامه. (3)جدول دند بو Tuonoدر قسمت یک سوم باالیی خامه رقم 
( و کمترین درصد درصد 87/55آزاد )افشانی دار داشتند. در این بین بیشترین درصد نفوذ لوله گرده در حالت گردهسوم نیز اختالف معنی

دار بین درون تخمدان نیز اختالف معنیدرصد لوله گرده نفوذ کرده به د. ( بودرصد 80/11) 230Aنفوذ لوله گرده متعلق به والد پدری 
افشانی آزاد بیشترین سازگاری مشاهده شد که این امر احتمااًل به دلیل وجود ارقام ها نشان داد. براساس نتایج در حالت گردهتالقی ترکیب

های این گروه دهندهباشد. نتایج بدست آمده از گردهمی Tuonoرقم  های بسیار در باغ محل آزمایش و همچنین خودسازگار بودنو ژنوتیپ
تی که رنشان دادند در صو Tuonoدرصد( بیشترین سازگاری را با رقم  38/8)با  1.16Aدرصد( و ژنوتیپ 97/10)با  9.7Aنشان داد ژنوتیپ 

ها از سازگاری کمتری با رقم دهندهنسبت به سایر گردهدار درصد( با اختالف معنی 74/3درصد( و رقم سهند )با  15/3)با  230Aژنوتیپ 
Tuono  برخوردار بودند. سازگاری کم بین رقمTuono 230 با رقم سهند و ژنوتیپA1های ، به دلیل وجود آللS  ناسازگاری بوده که با نتایج

 (.4) های سایر محققان مطابقت داشتمولکولی )نتایج نشان داده نشده( و یافته
 افشانیساعت پس از گرده 120های متفاوت، دان در ترکیب تالقیمدرصد نفوذ لوله گرده در تخ -3جدول 

 درصد لوله گرده

درون نفوذ کرده به  
 تخمدان

درصد لوله گرده 
نفوذ کرده به 

 قسمت میانی خامه

 درصد لوله گرده نفوذ
ی کرده به قسمت باالی

 خامه

 گروه ترکیب تالقی

19/78a 23/23ns 30/96b ♂گردهافشانی آزاد ×♀A9.7 

 گروه اول
14/08ab 39/17 ns 55/83a ♂A8.39 

12/26ab 20/64 ns 70/53a ♂A10.11 

11/18b 33/76 ns 77/99 a ♂A230 

10/06b 25/49 ns 53/25ab ♂Tuono 

14/84 ns 20/84 ns 34/99 b × افشانی آزادگرده♂  شکوفه♀ 

 گروه دوم

10/76 ns 28/09 ns 38/85 b ♂A230 

14/40 ns 30/88 ns 57/71 ab ♂A1.16 

12/17 ns 28/80 ns 65/41 a ♂Tuano 

12/24 ns 25/11 ns 47/52 ab سهند♂ 

16/98a 55/87a 78/41a × افشانی آزادگرده♂ ♀ Tuano 

 گروه سوم
10/97b 17/56bc 52/80b ♂A9.7 

8/38bc 23/84b 65/05ab ♂A1.16 

3/74d 13/43bc 36/87c سهند♂ 

3/15d 11/80c 31/77c ♂A230 

 
 
 

 بررسی سازگاری بر اساس تعداد لوله گرده
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ها مورد بررسی قرار گرفت ی ارقام و ژنوتیبسازگار( 7تعداد لوله گرده نفوذ کرده به تخمدان ) دیگر و بر مبنایبندی طبقه ساسبرا      
 ت زمان تعداد لوله گرده از سطح کالله به سمت تخمدان کاهش یافتبا گذشها در این مطالعه نشان داد که نتایج تالقی. (4)جدول 
جدول بر اساس نتایج بدست آمده از  باالی خامه اتفاق افتاد. . براساس نتایج بیشترین توقف در رشد لوله گرده در یک سوم(4)جدول 

 9.7Aبا ژنوتیپ درون تخمدان  نفوذ کرده به لوله گرده 3 تعداد با حداقل  9.7A بکارفته برای پایه مادری ژنوتیپ هایترکیب تالقیهمه  (4)

درون تخمدان دارای بیشترین سازگاری در لوله گرده نفوذ کرده به  33/4با میانگین  ♀A9.7A♂×8.39ترکیب تالقی باشند و سازگار میکامالً 
افشانی آزاد گرده درون تخمدان در این حالت ازبه  نفوذ کردهحتی تعداد لوله گرده و  است 9.7Aژنوتیپ  های والد مادریبین ترکیب تالقی

والد مادری رقم شکوفه نشان داد  هایبه درون تخمدان در ترکیب تالقیتعداد لوله گرده نفوذ کرده (. 4بیشتر بود )جدول  9.7Aپایه مادری 
به درون لوله گرده نفوذ کرده  تعداد شتریندارای بیلوله گرده وارد شده به تخمدان  33/4با   1.16Aرقم شکوفه با والد پدری ژنوتیپ 

 از سازگاری مناسبی برخوردار درون تخمدانلوله گرده نفوذ کرده در  3-4نیز با میانگین  هاترکیب تالقیسایر  ،همچنین .تخمدان بود
تالقی ترکیبنشان داد  Tuonoپایه مادری  های انجام شده رویتالقی نتایج حاصل از ردیابی رشد لوله گرده در .(4بودند )جدول 

9.7Tuono×♂A♀  لوله گرده نفوذ گرده به داخل تخمدان ترکیب کامالً سازگار بوده و بیشترین سازگاری را در گروه سه سوم با میانگین
درون  بهبا میانگین یک لوله گرده نفوذ کرده  ♀230Tuono×♂Aو  ♀♂×Tuonoهای سهند سوم دارد. همچنین، نتایج نشان داد ترکیب تالقی

 یسازگارلوله گرده نفوذ کرده در تخمدان، ترکیبات  7/2تا  3/2با میانگین  هااست. سایر ترکیب تالقی، مشکوک به سازگاری تخمدان
 . (4داشتند )جدول 

 
افشانی.ساعت پس از گرده 120های مختلف خامه تعداد لوله گرده نفوذ کرده به قسمت -4جدول  

وسط  تخمدان
 خامه

 ییک سوم باالی
 خامه

 گروه ترکیب تالقی کالله

3/7 ns 4/3c 5/7c 19/3 ns
 A9.7♀× گردهافشانی آزاد♂ 

 گروه اول

4/3 ns 11/7a 17 b 32/3 ns ♂A8.39 

3/7 ns
 6/3bc 21/3 ab 31 ns ♂A10.11 

3/3 ns 10ab 23/3a 30 ns ♂A230 

3 ns 7/3bc 15/7 b 29/3 ns ♂Tuono 

4 a 5/7 ns 9/7ab 27/3a × افشانی آزادردهگ♂  شکوفه♀ 

 گروه دوم

2/7 ab 7/7 ns 10/3ab 28a ♂A230 

4/3 a 9/7 ns 17a 29/7a ♂A1.16 

1/3c 3 ns 6/7b 10/7b ♂Tuano 

3 ab 6/3 ns 12ab 24/7a سهند♂ 

2/7a 8/7a 12/3bc 15/7b 
♂افشانی آزادگرده × ♀ 

Tuano 

 گروه سوم

3/3a 5/3ab 16ab 30/3a ♂A9.7 

2/3a 7ab 18a 28/7a ♂A1.16 

1b 3/7b 10/3c 27/3a سهند♂ 

1b 4b 10/7c 33/7a ♂A230 
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های مختلف استفاده شده برای رقم شکوفه از نظر دهنده( نشان داد بین گرده4مختلف )شکل های محاسبه درصد تشکیل میوه در گروه    

دار وجود نداشت. درصد تشکیل میوه والدهای پدری ان شکوفه، اختالف معنیدرصد تشکیل میوه نیز مانند درصد نفوذ لوله گرده به تخمد
های مختلف به تخمدان رقم دهندهمیزان نفوذ لوله گرده توسط گرده دار نشان دادند. همانند آنچه دربا یکدیگر اختالف معنی Tuonoرقم 

Tuono  هایی که میزان نفوذ با آن مطابقت داشته و نشان داد در تالقی( مشاهده شد، نتایج بدست آمده از درصد تشکیل میوه نیز 3)جدول
( مبنی بر افزایش درصد 16و  14باشد. این نتیجه با نتایج سایر محققین )لوله گرده به تخمدان بیشتر بود، درصد تشکیل میوه نیز بیشتر می

دار اختالف معنی 9.7Aهای ژنوتیپ دهندهمیوه توسط گردهداشت. درصد تشکیل تشکیل میوه با افزایش نفوذ لوله گرده به تخمدان، مطابقت 
هنگام   9.7Aبیشتر از سایرین است. درصد تشکیل میوه والد ژنوتیپ   10.11Aدهنده ژنوتیپ و نشان داد تشکیل میوه توسط گردهداشت 

بیشترین نفوذ لوله گرده را به   9.7Aدهای ژنوتیپ دهنها بود در صورتی که بین گردهدهندهکمتر از سایر گرده  8.39Aافشانی با ژنوتیپ گرده
 (. 17تواند در اثر ریزش زیاد میوه هنگام تالقی با این ژنوتیپ باشد )درون تخمدان داشت، این مسئله می

 

 
 های مختلف.تالقیدرصد تشکیل میوه در ترکیب -4شکل 

 
د لوله گرده در چهار رقم خودسازگار هتروزیگوت بادام را با میکروسکوپ فلورسنت مورد مطالعه قرار روند رشای محققین در مطالعه     

های گرده از کالله به سمت پایین خامه کاهش یافته و افشانی تعداد لولهگردهرافشانی و دگهدادند نتایج نشان داد در هر دو حالت خودگرد
با هدف تحقیقات دیگر  .(13داشت )که با نتایج بدست آمده در این تحقیق مطابقت  یافتند هشکا تخمدان به رسیده گرده هایلوله تعداد

ژنوتیپ  10های خودسازگار و مطالعه نحوه رشد و محل توقف لوله گرده در خامه توسط میکروسکوپ فلورسنت در شناسایی ژنوتیپ
داری باهم نداشت ولی در گرده خودی و غیر خودی تفاوت معنیهای خودسازگار سرعت و میزان رشد لوله در ژنوتیپ نشان دادبادام 

بطوریکه میزان رشد لوله  هم داشتند،  داری باهای خودناسازگار میزان رشد لوله گرده خودی و غیر خودی در خامه تفاوت معنیژنوتیپ
توانند طی مانند باد، باران و دماهای پایین میحیمدهد عوامل تحقیقات نشان می .(9) رده غیر خودی بیشتر از رشد لوله گرده خودی بودگ

باعث کندی رشد لوله گرده در خامه شده و زمان رسیدن لوله گرده به تخمدان را طوالنی و حتی غیرممکن سازد. سرعت حرکت لوله 
افشانی لف دارد. درصورت گردهدما تاثیر متفاوتی بر سرعت رشد لوله گرده در ارقام مخت گرده در خامه ارقام مختلف بادام متفاوت بوده و

  و رشد موفق لوله گرده، باروری و لقاح الزمه تولید مثل جنسی است.
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 در ایمالحظه قابل طور به مناسب افشانیموثرگرده دوره و گلدهی زمان همپوشانی با هاییدهندهگرده از استفاده اینکه به توجه با     
عالوه بر تعیین سازگاری ارقام و  مناسب عملکرد حصول و باغ در کشت برای ارقام انتخاب در لذا باشدمی موثر بادام عملکرد افزایش
باشد. همچنین، با توجه به اقلیم کشورمان می اهمیت حائض بسیار بادام در افشانی موثرگرده دوره بررسی به مربورط ها، مطالعاتژنوتیپ

 گام کشور در بادام تولید افزایش جهت در بتوان تا ه ارقام دیر گل صورت گیردهای اصالحی بادام باید در جهت معرفی و توسعاستراتژی
 .برداشت

 گیرینتیجه

 9.7A ژنوتیپ برای و سهند رقم شکوفه، رقم برای ،9.7A ژنوتیپ Tuono رقم برای دهندهگرده بهترین داد نشان حاضر تحقیق نتایج    

 توانمی و شده معرفی تحقیق این در رفته بکار هایتالقی بین تالقی ترکیب بهترین عنوانب ،نبنابرای. بودند دهندهگرده بهترین 1.16A ژنوتیپ
 .برد بهره هاآن از محصول حداکثر حصول منظور به بادام باغات کشتهای اصالحی آینده و برنامه در
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Pollen tube growth track and determination of compatibility in crosses among some almond 

cultivars and genotypes using florescence microscope 

 

Abestract 

Almond is one of the most important species of genus prunus. Most almond cultivars and genotypes are Self-incompatible 

and some of others are cross-incompatible. In this study compatibility and frequency pollen tube penetrate in the ovary were 

performed in three groups. The first group included the genotype A9.7 as female parent and Tuono with genotypes A230, 

A10.11, A8.39 as male parents, the second group contained Tuono as the female parents, the Sahand cultivar with genotypes 

A230, A1.16 and A9.7 as male parents and third group included Shokofeh cultivar as the female parent with genotypes 

Sahand,Tuono and A230, A1.16 as male parent were.  120 hours after controlled crosses, pistils fertilized with different 

pollens, isolated and the frequency of pollen tube growth was evaluated by Florescence microscope in different parts of 

pistils. Results showed that crosses ♂A9.7×♀ Tuono (mean 3.33 pollen tube penetrates in the ovary) ♂A 8.39 ×♀ A9.7 (average 

4.33, pollen tube penetrates in the ovary) and ♀A1.16 × ♀Shokofeh (average of 4.33pollen tube penetrates in the ovary) 
highest number of pollen tubes penetrated to ovary and so they are very compatible for orchard establishment and crossing 

programs. With respect to compatibility and percentage of fruit set in Crosses, to achieve optimum performance can of 

pollinizer A9.7, A1.16 and Sahand In order to female parent Tuono, A9.7 and Shokofeh were used. 

 

Key words: Crosses, Cross-Compatible, Self incompatibility, Ovary, Pollen tube growth. 
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 پاسخ سئواالت به ترتیب زير ارائه میگردد. محترم. ضمن تشکر بابت داوری مقاله  انبا عرض سالم و احترام خدمت داور

 پاسخ داور محترم اول

 و کالله سطح در خودی گرده زنیجوانه و شدمی طالعهم نیز افشانی گردهخود مادری هایوالد برای نبود الزم آيا-1
 شد؟؟؟می بررسی لوله رشد

باشندو از طرفی خودناسازگار می A1.16و ژنوتیپ  Tuonoهای بکار رفته در تحقیق بجز رقم جواب: با توجه به اینکه تمام ارقام و ژنوتیپ
افشانی لذا خودگرده بوده زا برای هریک از ولدهای مادرین بهترین گردهها و تعییهدف اصلی این تحقیق تعیین سازگاری این ترکیب تالقی

در تحقیقات آتی خودسازگاری آن مورد بررسی قرار  A1.16چند برای اثبات نتیجه مولکولی مبنی بر خودسازگاری ژنوتیپ  مطالعه نگردید هر
 خواهد گرفت.

 نشده دارمعنی تفاوت ولی دارند اختالف درصد 20 زا بیش ستون يك در اعداد گاهی اينکه با چرا دهید توضیح -2
 است؟

 و آنالیز آماری چنین نشان داده است. باشد.جواب: به دلیل اینکه دامنه اختالفات خیلی زیاد می

 چرا مقايسه میانگین در تعداد لوله گرده انجام نشده؟؟ -3

 در فایل حاضر انجام شده است.

 پاسخ داور محترم دوم

 ی؟؟طرح  آزمايش-1

زنی در هر دوحالت و درصد نفوذ لوله گرده از جواب: طرح آزمایشی بصورت کامل در انتهای مواد و روشها ذکر گردید. برای درصد جوانه
 طرح کامال تصادفی و برای درصد تشکیل میوه از طرح بلوک کامال تصادفی استفاده گردید.

 پاسخ داور محترم سوم

 زنی دانه گرده؟؟تاثیر سن اولیه بر درصد جوانه -1

 تر باشد قوه نامیه باالتری دارد.باشد که دانه گرده هرچقدر تازهجواب: منظور از سن اولیه دانه گرده، عمر دانه گرده می

 

 پاسخ داور محترم چهارم

 چرا اين ژنوتیپ ها انتخاب شده اند. ارزش تجاری دارند؟-1
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دهی مطلوب و تجاری خصوصیات میوهاز یک برنامه اصالحی چندین ساله بدست آمده وهای برتر انتخابی هستند که جواب: بله اینها ژنوتیپ
  دارند.

 ساعت ذکر شده. 72ساعت انتخاب شده؟؟ در حالی که در بررسی منابع  120چرا -2

ده باشد نفوذ لوله گرده به تخمدان برسد و با گذشت زمان تا موقعی که تخمک زن تواندمیساعت زمانی است که در برخی ارقام لوله گرده  72
ها مشاهدات میکروسکوپی باید در زمان یابد. با توجه به هدف اصلی این تحقیق مبنی بر تعیین سازگاری این ترکیب تالقیبه تخمدان افزایش می

 تر باشد. ن سازگاری دقیقیتا تعی میگرفتانجام طوالنیتری جهت اطمینان 

 شود. می استفاده کردن نرم برای سود از معموالروند؟ نمی بین از ها بافت دما اين در-3

برای سیب هم استفاده شد که مشکلی  120توان استفاده کرد. در تحقیقات دیگر از دمای جواب: خیر به بافتها آسیب نرسید. از سود هم می
 مشاهده نشد.

 چپ؟ و راست سمت شکل تفاوت-4

 جواب: شکل فقط به عنوان نمونه آورده شده است

 ين گفته تمام ارقام کامال سازگارند؟؟طبق ا-5

 باشند.نمیها کامال سازگار ( بوده که بر اساس آن همه تالقی4جواب: این گفته مربوط به تعداد لوله گرده )جدول 

 

 


