
  

شده در مزرعه و افشاني كنترلارزيابي دورة پذيرش كالله در چند رقم هلو در شرايط گرده
  آزمايشگاه

  
*2لو جعفر حاجي -  1شبنم فخيم رضايي

   
  25/9/1389 :تاريخ دريافت
 4/4/1392 :تاريخ پذيرش

  
  چكيده

شده در افشاني كنترلكاظمي و زودرس هلو، گردهانجيري مالكي، حاج به منظور ارزيابي طول دورة پذيرايي كالله، در ارقام مخملي، انجيري تابستانه،
افشاني دستي گرده. هاي داراي تعداد كافي جوانة گل در هر رقم استفاده گرديدشده از شاخهافشاني كنترلجهت انجام گرده. آزمايشگاه و مزرعه انجام شد

با گـردة خـودي انجـام و جهـت رديـابي نفـوذ لولـة گـرده         ) روز پس از اخته نمودن 8و  6، 4 ،2( و سپس هر دو روز) روز صفر(ها در روز اخته نمودن گل
ها پس از شستشـو بـه منظـور    مادگي. تثبيت شدند )FAA( آوري شده و در محلول فيكساتيوافشاني جمعروز پس از گرده 4شده افشانيهاي گردهمادگي

زنـي دانـة گـرده در سـطح كاللـه و چگـونگي رشـد        بلو وضعيت جوانهآميزي با آنيلينپس از رنگ. اتوكالو شدند% 5نرم شدن در محلول سولفيت سديم 
نتايج حاصل از مطالعة حاضر . و همچنين داخل تخمدان بوسيلة ميكروسكوپ فلورسنت شمارش شد) فوقاني و تحتاني( گرده در هر قسمت خامههاي  لوله

ميـزان  . روز پـذيرايي خـود را حفـظ مـي كنـد      8قام مورد مطالعه در مرحلة شروع باز شدن گل پذيرا بوده وبه مدت ها در تمامي اردهد كه كاللهنشان مي
وجود نوسانات دمايي در شرايط مزرعه عكس العمل متفاوت ارقام را در زمانهـاي مختلـف   . رسدترين ميزان خود ميروز بعد به مطلوب 4تا  2پذيرايي بين 

-اي و وجود لولة گرده در درون تخمـدان در شـرايط خـود   شيشهزني گرده در سطح كالله و در شرايط درونبا توجه به جوانه. داشتافشاني به همراه گرده
  . افشاني عدم وجود نرعقيمي و وجود خودسازگاري در ارقام مورد مطالعه مشخص گرديدگرده

  
  ، دماة گردهافشاني، پذيرايي كالله، رشد لولگردههلو، خود: هاي كليديواژه

  
   1  مقدمه
لقاح در بسياري از گياهان بـاغي  افشاني موفق و انجام پديدة گرده

بنـدي و  باشـد، جهـت ميـوه   مـي كه ميوه و بذر محصول نهـايي آنهـا   
از طرفي، بدليل اينكه در درختان ). 23(عملكرد مطلوب ضروري است 
شـند،  باها در مرحلـة شـكوفايي بـالغ مـي    ميوه در  برخي ارقام تخمك

موقع لولـة گـرده در طـول خامـه     افشاني سريع و رشد بهبنابراين گرده
از آنجائي كه پـذيرايي كاللـه در   . باشدجهت تضمين لقاح ضروري مي

دهـد، نقـش مهمـي در فرآينـد     يك محدودة زماني مشـخص رخ مـي  
چنـين  هـم . هاي اصالحي آنها به عهـده دارد زايشي گياهان و سيستم

لكرد اكثر درختان ميوه كه توليد محصول در آنها پذيرايي كالله در عم
اي برخـوردار اسـت، زيـرا    افشاني است، از اهميت ويژهوابسته به گرده

                                                            
و دانشـيار، گـروه علـوم باغبـاني، دانشـكده       دكتـري دانشـجوي  به ترتيـب   -2و  1

  زكشاورزي، دانشگاه تبري
  )Email: J_hajilou@tabrizu.ac.ir             :نويسنده مسئول -(*

كوتاه بودن طول مدت پذيرايي كالله، از طريق محـدود نمـودن دورة   
دهد، به طوري كـه  بندي را تحت تأثير قرار ميافشاني مؤثر، ميوهگرده

بنـدي ممكـن   ند كه عدم تلقـيح و ميـوه  ابرخي محققين گزارش كرده
توانـد از  است به محدود بودن دورة پذيرش كالله مرتبط بوده كه مـي 

تكامل و يا تجزيه شدن آن در طي مراحـل پـذيرش دانـة گـرده      عدم
به عبارت ديگر، مرحلة مناسـب تكامـل   ). 30و  14(نشأت گرفته باشد 

ده در سطح كاللـه  زني دانة گركالله و بلوغ آن، جهت پذيرش و جوانه
هـاي گالبـي،   هاي نابالغ گـل كه در كاللهكننده است، به طوريتعيين

به سطح كاللـه دارا بـوده،    را دانة گردة بالغ قابليت چسبندگي مناسب
چنين در يك كالله هم. زني نيستدرحاليكه قادر به جذب آب و جوانه

، قـادر  در حال تجزيه شدن، دانة گرده پس از چسبيدن به سطح كالله
شود زني بوده، ولي از رشد لوله گرده جلوگيري ميبه جذب آب و جوانه

بيشتر مطالعـات انجـام يافتـه در زمينـة بيولـوژي گلـدهي       ).  26و  5(
مختلف درختان ميوه، نشان داده است كـه كاللـه در زمـان    هاي  گونه

ـ    ). 28و  21، 11، 9، 6(باشـد  شكوفايي پـذيرا مـي   وغ بـا ايـن حـال بل
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  ). 21و  14(تأخيردار كالله در بعضي موارد نيز مشاهده شده است 
اسـت   گـل ممكـن   شرايط محيطي از قبيل دماي زمان شكوفايي

مطالعات در زمينـة  . ها و پذيرايي كالله را تحت تأثير قرار دهدگل نمو
بندي در گيالس نشان داده اسـت  تأثير استرس گرمايي بر ميزان ميوه

شـود  منجر به كاهش طول مدت پذيرايي كالله مـي كه، دماهاي باال 
طـول مـدت پـذيرايي كاللـه در گـيالس،       در مطالعة اثر دما بر). 19(

درجة  10لولة گرده در دماي  زني و رشد اوليةجوانه مشخص گرديد كه
پذير بوده، در حـالي كـه در   روز بعد از شكوفايي امكان 9گراد تا سانتي

 3تا  2 و 5ترتيب در اد اين ظرفيت بهگردرجة سانتي 30و  20دماهاي
 5/2حتي افزايش دمايي در حـدود  . رودروز بعد از شكوفايي از بين مي

در ). 16(دهـد  گراد پذيرايي كالله را تحت تأثير قـرار مـي  درجة سانتي
كيوي دماهاي باال مسئول از دست رفتن پذيرايي كاللـه و در نتيجـه   

بـاردهي پـائين   ). 9(شـناخته شـد   افشاني مـؤثر  كوتاه شدن دوره گرده
برخي ارقام زردآلو در اسپانيا با دماي بـاال طـي دورة گلـدهي مـرتبط     

احتمـاالً  . شـود كه باعث كوتاه شدن دورة پذيرش كاللـه مـي  باشد  مي
الگوي مشابهي در سـاير درختـان ميـوه مثـل آلـوي ژاپنـي، سـيب و        

ظـور بررسـي طـول    مطالعة حاضر بـه من ). 12و  4(گيالس وجود دارد 
ها در چند رقم هلو از طريق مطالعة رشد لولة گرده دورة پذيرايي كالله
شده اتاقك رشد و همچنين تحـت شـرايط نوسـانات    در شرايط كنترل

  . دمايي مزرعه انجام شد
  

  هامواد و روش
زودرس، مخملـي،  (مطالعة حاضـر بـا اسـتفاده از پـنج رقـم هلـو       

به منظـور  . انجام شد) و حاج كاظمي انجيري مالكي، انجيري تابستانه
هـاي داراي جوانـة گـل از درختـان ارقـام      هاي گرده، شـاخه تهية دانه

مذكور در مرحله تـورم نسـبي انتخـاب و بـه آزمايشـگاه منتقـل و در       
 1انتهاي شاخه ها در هر روز حـدود  . ظروف حاوي آب قرار داده شدند

شده و آوري  جمعتورم كامل  ها در مرحلة بساك .متر قطع گرديد سانتي
. ساعت در دماي اتاق و در شرايط سايه نگهـداري شـدند   48به مدت 

هـاي  هـا، دانـه  ها و آزاد شـدن گـرده  پس از خشك شدن كامل بساك
درجـة   4دار تا زمان اسـتفاده در دمـاي   اي دربگرده در ظروف شيشه

-ام عمليات گـرده قبل از انج). 25، 18، 8(گراد نگهداري شدند سانتي
هاي گرده از طريـق كشـت   زني دانهشده، پتانسيل جوانهافشاني كنترل

هـاي گـرده   بدين منظور دانـه . اي مورد ارزيابي قرار گرفتشيشهدرون
درصد  2/1درصد ساكاروز و 15هايي حاوي ديشپس از توزيع در پتري

رفتند و گراد قرار گدرجة سانتي 22آگار در اتاقك رشد در شرايط دماي 
هـاي گـرده بـا افـزودن چنـد قطـره       ساعت روند رشد لولـه  24بعد از 

هاي گـرده هـر   زني دانهسپس ميزان جوانه). 18(كلروفرم متوقف شد 
بـراي  . يك از ارقام توسط ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت

از ارقـام مـورد   شده در شرايط آزمايشـگاهي،  افشاني كنترلانجام گرده

از  1كنكـي هايي با تعداد كافي جوانة گـل در مرحلـة بـاد   شاخهمطالعه 
وابسته به  پوشانخلعت تحقيقاتي درختان موجود در كلكسيون ايستگاه

و در ظــروف پالســتيكي محتــوي آب بــه  دانشــگاه تبريــز برداشــت
ها توسط پـنس بـه دقـت و    در آزمايشگاه، گل. آزمايشگاه منتقل شدند

ا اخته شده و گلهايي كه در مراحل قبل هبدون آسيب رسيدن به كالله
هـا در  سـپس شـاخه  . فنولوژيك بودند، حذف شـدند  Dو بعد از مرحلة 

-در داخل اتاقك رشد تحت شرايط كنتـرل  %5داخل محلول ساكاروز 
در ). 26، 18، 7(گـراد قـرار داده شـدند    درجة سانتي 15شده در دماي 
كافي از درختان موجود  هايي با تعداد جوانة گلاي شاخهشرايط مزرعه

انتخاب و مشابه شرايط  در باغ از ارقام مورد مطالعه در مرحله بادكنكي
-هـا از گـرده  منظور محافظـت مـادگي  به سپس. آزمايشگاه اخته شدند

 هاي ململيتوسط كيسهها  شاخهخواسته با گرده ارقام ديگر، افشاني نا

هر دو شرايط آزمايشـگاهي و  در . داراي اسكلت فلزي، پوشانيده شدند
بالفاصـله پـس از   ( هـا در روز صـفر  افشاني دستي گلاي، گردهمزرعه

شـدن بـا اسـتفاده از     روز بعد از اختـه  8و 6، 4، 2و سپس  )اخته شدن
به منظور اجتنـاب از تـأثير   . انجام شد موي استريل با گرده خوديقلم

هاي گرده تازه تهيه نهتمام مراحل از دا كاهش قوة ناميه دانة گرده، در
سـاعت   96افشاني شده هاي گردهمادگي). 16و 3(شده استفاده گرديد 

حـاوي  [ FAAافشـاني از شـاخه جـدا شـده و در محلـول      بعد از گرده
درصد و اسيد استيك گالسيال به نسبت  40درصد، فرمالدئيد 70اتانول

 4مـاي  تثبيت و تا زمان انجام مطالعات ميكروسكوپي در د  ])1:1:18(
هـاي  بـه منظـور تهيـة نمونـه    ). 2(گراد نگهـداري شـدند   درجة سانتي

 3بـه مـدت   (مقطـر   هـا بعـد از شستشـو بـا آب    ميكروسكوپي، مادگي
اتمسـفر و در محلـول سـولفيت     1دقيقه در فشار  10، به مدت )ساعت
پذيري بـا  ها و افزايش قابليت رنگبه منظورنرم شدن بافت %5سديم 
نرمال فسفات پتاسيم اتوكالو شـده و   1/0ن بلو در آنيلي%  1/0محلول

). 31، 25، 18، 13(زدايــي، روي الم اســكواش شــدند پــس از كــرك
زده در سـطح  هاي گردة جوانـه سپس تعداد كل و هم چنين تعداد دانه

هاي گرده موجود در يك سوم فوقاني و تحتاني خامه كالله، تعداد لوله
به تخمدان در هر يك از تيمارهاي و همچنين تعداد لولة گردة نفوذي 

در نهايـت  . مورد مطالعه در زير ميكروسكوپ فلورسنت شـمارش شـد  
هـاي گـردة   زني دانة گرده در سطح كالله و درصـد لولـه  درصد جوانه

-نفوذي به هر قسمت خامه و تخمدان نسبت به تعداد دانة گردة جوانه
به صـورت   آزمايش). 17و 16، 13، 7(زده در سطح كالله محاسبه شد

و فاكتور دوم زمـان  ) پنج سطح(فاكتور اول شامل نوع رقم [فاكتوريل 
در (تكـرار   3تصادفي با  در قالب طرح كامالً ])پنج سطح(گرده افشاني 

در دو شـرايط آزمايشـگاه و مزرعـه بطـور جداگانـه      ) نمونه 3هر تكرار
 سـخة  ن SASافـزار   نـرم  هـا از جهت تجزية آماري داده. انجام گرديد

ميانگين، حداقل و حداكثر دما در طي دورة گلدهي . استفاده گرديد9.1
                                                            
1- Balloon stage 
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ارقام مـورد مطالعـه در بـاغ بـا اسـتفاده از دماسـنج ثبـات موجـود در         
كلكسيون در تمام طول دورة گلدهي ارقـام مـورد مطالعـه ثبـت شـد      

  ).1 شكل(
جهت بررسي دقيق تأثير شرايط دمايي بر ميزان پـذيرايي كاللـه،   

افشاني روي ها پس از انجام گردهن دما در طي مدتي كه مادگيميانگي
  .درج شد 1 شاخه قرار داشتند، محاسبه و در جدول

  
  
  
  

  نتايج
  مطالعات آزمايشگاهي

اي نشـان داد كـه   شيشهزني دانة گرده در شرايط دروننتايج جوانه
% 20/55تـا   55/19زني دانة گردة ارقام مورد مطالعـه در دامنـة   جوانه

هاي حاصل از مطالعات آزمايشـگاهي نشـان   تجزيه واريانس داده. دبو
داد كه بين ارقام مورد مطالعه و همچنين بين زمانهاي مختلف انجـام  

زني دانة گرده در سطح كالله و درصد افشاني از نظر درصد جوانهگرده
هاي مختلـف خامـه و درون تخمـدان تفـاوت      هاي گرده در بخشلوله
  ).2 جدول(وجود داشت % 1احتمال  داري در سطحمعني

  

  
  ميانگين و حداقل دما طي دورة گلدهي حداكثر، مقادير روزانة - 1 شكل

  

  )روز 8، 6، 4، 2، 0(افشاني در طي دوره روز اول بعد از هر زمان گرده 4ميانگين دماي ثبت شده طي  -1 جدول
  ارقام روز صفر 2روز 4روز 6روز 8روز
13/13  
38/16  
38/16  
13/19  
13/19  

38/16  
13/19  
38/16  
13/13  
13/16 

25/11 
13/13  
25/11  
25/11  
25/11  

75/13 
25/11  
75/13  
75/13  
13/13 

13/12 

13/13  
25/11 

13/13  
13/13 

  مخملي
  انجيري تابستانه
  انجيري مالكي

   كاظميحاج
  زودرس

  
هاي گرده موجود در قسمتهاي مختلف خامه و تخمدان درصد لوله زني دانه گرده در سطح كالله و درصد جوانههاي تجزيه واريانس داده -2 جدول

  اي و آزمايشگاهيمزرعه در شرايط 
   ميانگين مربعات  
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 %)13/51(زني دانة گـرده در سـطح كاللـه    باالترين درصد جوانه

دار بـا رقـم   مربوط به رقم مخملي بود كه با وجود عدم اختالف معنـي 
كمترين درصد . دار بودانجيري تابستانه، اختالف آن با ساير ارقام معني

%) 62/33(زني دانة گرده نيز مربوط به رقم انجيري مـالكي بـود   جوانه
  ).2 شكل(داري داشت كه با تمام ارقام مورد مطالعه اختالف معني

هاي گـردة موجـود   در بين ارقام مورد مطالعه، باالترين درصد لوله
در قســمت فوقــاني خامــه را رقــم مخملــي بــه خــود اختصــاص داد  

حــاج كــاظمي اخــتالف  كــه بــا رقــم انجيــري مــالكي و%) 42/87(
با رقـم انجيـري تابسـتانه و     كه اختالف آنلينداشت، درحاداري  معني

  ).3 شكل(دار بود زودرس معني
افشـاني  هاي مختلـف گـرده  مقايسة مقادير صفت مذكور در زمان

هاي گـردة موجـود در قسـمت    دهد كه، باالترين درصد لولهنشان مي
روز بعد از اخته نمودن اتفاق  4افشاني در فوقاني خامه در صورت گرده

  ).4 شكل(داري دارد تنها با روز صفر اختالف معنيافتاد كه 
هـاي  شود، باالترين درصـد لولـه  ديده مي 5همانطور كه در شكل 

افشاني در در صورت گرده%) 66/29(گردة نفوذيافته به درون تخمدان 
روز دوم پس از شكوفايي گلها مشـاهده شـده اسـت كـه ايـن ميـزان       

وز چهـارم نداشـته اسـت و بـا     افشـاني در ر داري با گردهاختالف معني
افشـاني، ميـزان   افزايش فاصلة زماني بـين شـكوفايي و انجـام گـرده    

تـرين  گردة نفوذيافته به تخمدان كاهش يافته اسـت و پـائين  هاي  لوله
  .باشدافشاني ميميزان آن مربوط به روز هشتم گرده

 

  
  )شرايط آزمايشگاهي(عه در سطح كالله زني دانة گرده در ارقام مورد مطالدرصد جوانه - 2 شكل
  ).داري ندارندتفاوت معني% 5هاي داراي حروف مشابه با توجه به آزمون دانكن در سطح احتمال  ستون(

  

  
  )شرايط آزمايشگاهي( هاي گرده در قسمت فوقاني خامه در ارقام مورد مطالعهدرصد لوله - 3 شكل

  ).داري ندارندتفاوت معني% 5ه آزمون دانكن در سطح احتمال هاي داراي حروف مشابه با توجه ب ستون(
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  )شرايط آزمايشگاهي(هاي گرده در قسمت فوقاني خامه افشاني بر درصد لولهاثر زمان گرده - 4 شكل

  ).داري ندارندتفاوت معني% 5هاي داراي حروف مشابه با توجه به آزمون دانكن در سطح احتمال  ستون(
  

  
  )شرايط آزمايشگاهي(  افشانيهاي گرده در داخل تخمدان در زمانهاي مختلف انجام گردهلوله درصد - 5 شكل

  ).داري ندارندتفاوت معني% 5هاي داراي حروف مشابه با توجه به آزمون دانكن در سطح احتمال  ستون(
  

  ايمطالعات مزرعه
 اي نشان داد كه بين ارقام مختلفنتايج حاصل از مطالعات مزرعه

زنـي دانـة گـرده در سـطح كاللـه، درصـد       هلو از لحاظ درصد جوانـه 
گرده در بخشهاي مختلف خامـه و درون تخمـدان اخـتالف    هاي  لوله
-طوريهمان). 2 جدول(وجود داشت % 1داري در سطح احتمال معني

آيد، مشابه با شرايط آزمايشگاهي، بيشترين درصد برمي 6كه از شكل 
كـه  %) 51/54(گرده  مربوط به رقم مخملي بوده است زني دانة جوانه

در حالي كـه كمتـرين   . دهدداري نشان ميبا تمام ارقام اختالف معني
باشد كه با ارقام مخملـي و  زني مربوط به رقم زودرس ميدرصد جوانه

هـر چنـد بـين ارقـام     . است داري نشان دادهكاظمي اختالف معنيحاج
كـاظمي، از لحـاظ صـفت    انجيري تابستانه، انجيري مالكي و رقم حاج

ارقـام انجيـري تابسـتانه و    . داري مشـاهده نشـد  مذكور اختالف معني
درصـد  ) گراد سانتيدرجة  15( زودرس نسبت به دماي ثابت آزمايشگاه

كـه نوسـانات   آنجائي از. تري را به خود اختصاص دادند زني پائينجوانه

 جـدول (دما در محدودة گلدهي رقم مخملي در حد متعارف بوده است 
  .زني اين رقم نداشته است، لذا اثرات چنداني در ميزان درصد جوانه)1

هاي گرده در قسمت فوقاني خامه تا حدودي مشابه روند رشد لوله
كلـي  طـور   به. روند مشاهده شده در مطالعات آزمايشگاهي بوده است

هاي گرده موجود در قسمت فوقاني خامـه مربـوط   باالترين درصد لوله
. به روز دوم و چهارم پس از شكوفايي گلها در رقم مخملي بوده اسـت 
 در رقم زودرس، مشابه رقـم مخملـي رشـد لولـة گـرده تـا روز دوم و      

چهارم افزايش يافته و سپس به تدريج كاهش يافتـه و در روز هشـتم   
رغـم  در مورد رقم انجيري تابستانه، علـي . سيده استبه حداقل خود ر

افشـاني،  دار بـين روزهـاي مختلـف گـرده    عدم وجـود اخـتالف معنـي   
هاي گـردة نفوذيافتـه بـه قسـمت فوقـاني خامـه،       باالترين درصد لوله

افزايش جزئي مشاهده شده  .افشاني بوده استمربوط به روز دوم گرده
هاي شم پس از اخته نمودن گلاز لحاظ مقادير صفت مذكور در روز ش

تواند بـا افـزايش ناگهـاني    ارقام انجيري تابستانه و انجيري مالكي، مي
  .افشاني در روز ششم مرتبط باشددما به دنبال انجام گرده
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  )ايشرايط مزرعه(زني دانة گرده در ارقام مورد مطالعه درصد جوانه - 6 شكل

  ).داري ندارندتفاوت معني% 5به آزمون دانكن در سطح احتمال  هاي داراي حروف مشابه با توجه ستون(
  

 
  هاي گرده در قسمت فوقاني خامهافشاني بر درصد لولهبرهمكنش رقم و زمان گرده - 7 شكل
  ).داري ندارندتفاوت معني% 5هاي داراي حروف مشابه با توجه به آزمون دانكن در سطح احتمال  ستون(

  

كـاظمي در روز هشـتم   ليل در مورد رقـم حـاج  احتماالً به همين د
هاي گردة نفوذي به اين قسمت، افزايش پس از شكوفايي، درصد لوله

هاي مشاهده شده بين نتايج مطالعات آزمايشـگاهي  تفاوت. يافته است
العمل متفاوت ارقـام بـه شـرايط    تواند مربوط به عكساي ميو مزرعه

ايـن  ). 7 شـكل (باشـد  محيطي ازجمله دما و رطوبـت نسـبي محـيط    
موضوع مي تواند در انتخاب ارقام مناسب جهت كشـت در منـاطق بـا    

  .هوايي متفاوت مورد توجه قرار گيردو  شرايط آب
هاي گردة نفوذي به تخمدان در مورد تمام ارقـام مـورد   وجود لوله

ــان  ــامي زم ــه و در تم ــاي  مطالع ــردهه ــرايط   گ ــر دو ش افشــاني در ه
دهـد كـه نـه تنهـا ارقـام مـذكور       اي نشان مي آزمايشگاهي و مزرعه

باشند، بلكه ظرفيت حمايـت از چسـبندگي دانـة گـرده،     خودسازگار مي
هاي گرده به بافت هادي را تا روز هاي گرده و نفوذ لولهزني دانهجوانه

اي نيـز  در شـرايط مزرعـه  . انـد هشتم پس از اخته نمودن حفظ نمـوده 

افشاني دو و چهـار روز بعـد از   گرده صورت انجام مشابه آزمايشگاه، در
هـاي گـرده موفـق بـه دسـتيابي بـه       شكوفايي، درصد باالتري از لوله

اند و با افزايش فاصـلة زمـاني بـين شـكوفايي و انجـام      تخمدان شده
هاي گردة نفوذ يافته به تخمدان كاهش يافتـه  افشاني، ميزان لولهگرده

به روز هشتم بوده است  ترين موفقيت مربوطكه پائين است، به طوري
  ).8 شكل(

  

  بحث
هـايي بـا   اكثر ارقام هلو گل) 27(هاي زابو و نيِكي بر اساس يافته

در حـالي كـه   . كنندهاي گرده، توليد ميهاي فعال و حاوي دانهبساك
در بعضي ارقام هلو احتمال وجود خودعقيمي و فقدان يا كمبـود رشـد   

تر و با تعداد  ي با اندازة كوچكهايكه بساك طوريه پرچم وجود دارد ب
  ).24(كنند كمتر دانة گرده توليد مي
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  )ايشرايط مزرعه(افشاني هاي گرده در قسمت تخمدان در زمانهاي مختلف گردهدرصد لوله - 8 شكل

  ).داري ندارندتفاوت معني% 5هاي داراي حروف مشابه با توجه به آزمون دانكن در سطح احتمال  ستون(
 

 در هلو به 5و آالمار 4، ميكادو3كاندوكا ،2، هالبرتا1هيل.اچ.ام جيارق
در حاليكه نتايج حاصـل از  ). 22(اند عنوان ارقام خودعقيم شناخته شده

زني مطالعة حاضر نشان داد كه در تمامي تركيبات تيماري درصد جوانه
دانة گرده در سطح كاللـه هـم در شـرايط مزرعـه و هـم در شـرايط       

ي درحد مناسبي صورت گرفته كه اين امر بيانگر عدم وجود آزمايشگاه
ايـن  . باشـد زني دانة گرده در ارقام مـورد بررسـي مـي   مشكالت جوانه

اي گرده ارقام مورد شيشهموضوع در تأييد نتايج حاصل از كشت درون
 .باشدمطالعه مي

با وجود اينكه بر اساس مطالعات انجام شده در مورد هلـو توسـط   
-روز طول مـي  7رشد لولة گرده در سرتاسر خامه ) 15(بلوئا هررو و آر

هاي گـرده در  لوله) 18(كشد، اما بر اساس مطالعات هدلي و همكاران 
روز بـه   4و  3گـراد بـه ترتيـب پـس از     درجة سـانتي  20و  30دماي 

رسند، كه اين نتيجه با نتـايج حاصـل از پـژوهش حاضـر     تخمدان مي
ر مطالعة حاضر با وجود اينكه فاصلة بين كه د نحوي مطابقت دارد، به

هـا تعـداد   روز بود، در تمام نمونـه  4ها فقط افشاني و تثبيت نمونهگرده
اي لولة گرده در داخـل تخمـدان مشـاهده شـد،كه ايـن      قابل مالحظه

. موضوع بيانگر خودسازگاري ارقام مـورد مطالعـه در هلـو بـوده اسـت     
محققـين مختلـف گـزارش    خودسازگاري در ارقام مختلف هلو توسـط  

  ).29، 20، 10، 1(شده است 
هـاي ارقـام   دهد كه كاللهنتايج حاصل از مطالعة حاضر نشان مي

چنـين وضـعيتي در   . مورد مطالعه در زمان شكوفايي پذيرا بوده اسـت 
بـه  ) 9(و كيـوي  ) 31(، بادام )11(، گيالس )6(، زردآلو )21(مورد هلو 

                                                            
1- J.H.Hale 
2- Halberta 
3- Candoka 
4- Micado 
5- Alamar 

لوغ تأخير دار كالله در تحقيـق  عليرغم عدم وجود ب. ثبت رسيده است
تلـز و  -اي در برخي ارقام هلو توسـط مـارتينز  حاضر وجود چنين پديده

با گذشت زمان تا روز دوم پس .  گزارش شده است) 18(رينود -كروسا
از شكوفايي گلها ميزان پذيرايي كالله افزايش يافته و سـپس بتـدريج   

اقل خود در طول كاهش يافته و در روز هشتم پس از شكوفايي به حد
مطالعـات   نتايج مطالعة حاضر با نتايج حاصل از. رسدانجام مطالعه مي
محققـين  . رقم زردآلو مطابقـت داشـت   6در مورد ) 5(اخه و همكاران 

افشاني را بين روز دوم و چهـارم پـس از بـاز    مزبور بهترين زمان گرده
دام نتايج نيز در مورد با) 7(اخه و همكاران . شدن گلها گزارش نمودند
دهد همچنين، نتايج مطالعة حاضر نشان مي. مشابهي را بدست آوردند

افشـاني جهـت حصـول بـاالترين درصـد      كه بهترين زمان انجام گرده
كـه  طـوري باشـد، بـه  ها مـي روز پس از شكوفايي گل 4تا  2موفقيت، 

زنـي دانـة گـرده در سـطح كاللـه و همچنـين       باالترين درصد جوانـه 
هاي گردة نفوذي بـه تخمـدان در صـورت انجـام     لولهباالترين درصد 

ها به دست افشاني در روز دوم و يا چهارم پس از اخته نمودن گلگرده
  . آمده است

دهد كه، در بين ارقام مورد نتايج حاصل از مطالعة حاضر نشان مي
زنـي دانـة   مطالعه، رقم مخملي با اينكه ميزان بااليي از درصـد جوانـه  

له را به همراه داشـت، ولـي از قابليـت كمتـري در     گرده در سطح كال
از . هاي گرده در جريان نفوذ به تخمدان برخوردار بـود تأمين رشد لوله

طرفي رقم انجيري تابستانه در مقايسه با ساير ارقام بـاالترين قابليـت   
باشـد، كـه   تأمين رشد لولة گرده در جريان نفوذ به تخمدان را دارا مي

بنـدي را تئضـمين   د موفقيت لقاح و در نتيجه ميوهتواناين موضوع مي
اي، رقم هلوي زودرس پائينترين با توجه به نتايج مطالعات مزرعه .كند

هاي گـردة  زني دانة گرده و همچنين پائينترين درصد لولهدرصد جوانه
تـرين قابليـت   باشد، لذا رقم مذكور پـائين نفوذي به تخمدان را دارا مي

  .باشدگرده را دارا مي هايتأمين رشد لوله
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