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دهي گل هايبا زمانبادام  و رشد لوله گرده چند رقم يزنمختلف بر جوانه ير دماهايتاث

  متفاوت
 3و حميد رهنمون*2جعفر حاجي لو ،1صفيه موسوي نژاد

  

  
 دانشجوي سابق كارشناسي ارشد ميوه كاري، گروه علوم باغباني، دانشگاه تبريز  -1

  ) J_Hajilou@tabrizu.ac.ir(ي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز دانشيار گروه علوم باغبان: نويسنده مسوول -*2

  باغباني، مركز تحقيقات كشاورزي استان آذربايجان غربي علوماستاديار  -3

 18/4/91:تاريخ پذيرش                      9/11/90: تاريخ دريافت

  

  چكيده

ديناميك رشد لوله گرده در بر ) گراددرجه سانتي 20و  15، 10، 5( هش تاثير دماهاي مختلف در اين پژو

 بادام K100 فرانيس و ژنوتيپ ،اولترا، سهندپلوسدر ارقام نك افشاني كنترل شدهاي و گردهشرايط درون شيشه

- گردهدر مرحله بعد، . دندكشت ش هاي گرده در محيط مناسبدانه ،آوريپس از جمع. گرفت قرار بررسي مورد

زني و رشد لوله گرده در دماهاي روند جوانه .افشاني كنترل شده در اتاقك رشد در دماهاي مختلف انجام شد

نتايج نشان داد كه بين ارقام و ژنوتيپ مورد مطالعه در دماهاي مختلف از نظر . مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت

 زني دانه گرده درترين درصد جوانهاالب. داري وجود داردتالف معنيزني و رشد لوله گرده اخدرصد جوانه

هاي گرده در بخش لوله رشد بيشترين درصد و سهند شده در رقمافشاني كنترلاي و گردهشرايط درون شيشه

  . مشاهده شد اولتراپلوسخامه در رقم نكتحتاني 

  

  لوله گردهرشد  ،زني دانه گردهجوانه بادام، دما،: واژه ها كليد

  

  مقدمه

لقاح موفق در گياهان نتيجه فرآيندهايي است كه در 

زني دانه گرده، رشد لوله جوانه. دهدفاز زايشي رخ مي

قرار  دما تحت تاثير هموارهچنين نمو مادگي گرده و هم

ترين از مهم يكي در بين شرايط محيطي، دما. دگيرمي

رو و هر(بندي و تشكيل بذر است عوامل براي ميوه

 بر پايين يا باال خيلي دماهاي اثر ).1996 ،1هورمز

 با .است شده آشكار كامال گرده لوله رشد و زنيجوانه

 دماهاي ريثتأ مورد در متفاوتي هايگزارش حال، اين

 و ارقام در گرده لوله رشد و زنيجوانه بر مختلف

              ).2002 ،2پيرالك( دارد وجود مختلف يهاگونه

                                           
1- Herrero & Hormaza 
2- Pirlak et al. 

 دانه زنيجوانه در را دما اثر )2008( 3همكاران و هدلي

 طور به اثر اين ولي، كردند گزارش دارمعني هلو گرده

 دانه زنيجوانه برخالف .بود ژنوتيپ به وابسته مشخص

 خطي حرارت درجه و گرده لوله رشد بين رابطه گرده

 هدش مشاهده پاريلنون بادام در ).1377 طاليي،( نيست

 دما افزايش با گرده دانه زنيجوانه ميزان كه است

 باشدمي ژنوتيپ از ناشي كه دارد مثبت رابطه

 كالله سطح در گرده دانه زنيجوانه .)1997 ،4وزوايي(

 بيشتر گرادسانتي درجه 22 دماي در گرده لوله رشد و

 15 دماي در گرده لوله رشد و زنيجوانه مقدار از

 در .بود ايمزرعه شرايط در و گراد سانتي درجه

 زردآلو گرده دانه زنيجوانه ميزان در دما اثر بررسي

                                           
3- Hedhly et al. 
4-Vezvaei  
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 زنيجوانه درصد كمترين اي،شيشه درون شرايط در

 هدش گزارش گراد سانتي درجه 5 دماي در گرده دانه

 ،1مكارانه و اخه ؛1379 همكاران، و لوحاجي( است

1992(.   

 باردهي داليل از يكي )1984( 2همكاران و جفري

 لوله رشد محدوديت را انگليسي آلوهاي در نامنظم

 3همكاران و اونتيورا .كردند اعالم پايين دماي در گرده

 در افشانيگرده هايتيمار انواع بررسي در )2006(

 در كه كردند گزارش سال 6 طي در آلو هايژنوتيپ

 در گرده لوله رشد روند افشاني،گرده ادآز شرايط

 10 – 11 از ترسريع گرادسانتي درجه 20 – 21 دماي

ترين درخت بادام زودگل .باشدمي گراد سانتي درجه

 غالبا ، به طوري كهاستدار در بين درختان ميوه خزان

بادام  وفايي گل درشكدر زمان  ييهوا شرايط آب و

زني يا رشد لوله كه باعث كاهش جوانه باشدمينامساعد 

تاثيرپذيري دانه گرده نسبت به دامنه . شودگرده مي

زني در سازگاري ارقام در جوانه جهتوسيعي از دما 

لو حاجي(ي داشته باشد مهمتواند نقش مناطق مختلف مي

دام براي ظرفيت باالي دانه گرده با). 1379و همكاران، 

تواند تاثير مهمي در زني در دماي پايين ميرشد و جوانه

، 4ويگوانگ(كشت بادام در شرايط نامطلوب داشته باشد 

2003.(  

 هر دمايي العملعكس تعيين ،پژوهش اين از هدف

 زنيجوانه نظر از بررسي مورد ژنوتيپ و ارقام از يك

  .است بوده دما به گرده لوله رشد و گرده دانه

  

  هااد و روشمو

، رقم K100مواد گياهي شامل ژنوتيپ زودگل 

اولترا و دو رقم دير گل سهند و پلوسمتوسط گل نك

آزمايش به صورت فاكتوريل با دو فاكتور  .بودند فرانيس

 20و  15، 10، 0:شامل سطح 4( و دما )سطح 4( رقم

                                           
1 - Egea et al. 
2 - Gefferies et al. 
3 - Ontivera et al. 
4 - Weiguang 

در  )سه تكرار سه تايي(با سه تكرار  )گراددرجه سانتي

براي تهيه دانه  .مال تصادفي انجام گرديدقالب طرح كا

هاي گل جوانه كافي تعداد هاي بالغ دارايگرده از شاخه

 5فنولوژيك Cدر مرحله از درختان ارقام مورد نظر 

به طور  ها در شرايط معمولي اتاقشاخه .استفاده شد

پس از تورم . جداگانه در داخل آب قرار داده شدند

ها با استفاده از پنس، گل ها و قبل از باز شدنجوانه

ها پس از آزاد شدن در گرده .آوري شدندها جمعبساك

گراد تا زمان استفاده در يخچال  درجه سانتي 5دماي 

؛ هدلي و 1379لو و همكاران، حاجي( داري شدندنگه

؛ كوداد و سوسياس 2005هدلي و همكاران، ؛2003همكاران،

  ).2006، 7؛ اورتگا و ديسنتا2008، 6اي

درصد  15ي داراهاي ديشها در پتريگرده كشت

كوداد و كمپاني سوسياس ( درصد آگار 2/1ساكاروز و 

در تيمارهاي دمايي  ) 2006؛ اورتگا و ديسنتا، 2008اي، 

 .زني در داخل ژرميناتور قرار گرفتندمختلف جهت جوانه

ساعت رشد لوله هاي گرده با استفاده از  48بعد از 

 و )1379لو و همكاران، حاجي( يدگردكلروفرم متوقف 

پ وتوسط ميكروسك زني و طول لوله گردهدرصد جوانه

 كه صورت اين به. تعيين گرديد نوري مجهز به اكولر

 بعد و موجود طبيعي گرده هايدانه كل تعداد ابتدا،

 شمارش ديد ميدان هر در زده جوانه گرده هايدانه

 محاسبه ديد ميدان آن زني جوانه درصد نهايتا، و شده

 به كه ديد ميدان 7 در جداگانه طور به كار اين .شد

 صورت شد،مي انتخاب ديشپتري هر در تصادفي طور

 تعداد شمارش ،8ايتوده اثر از جلوگيري براي .گرفت

 آنها در گرده دانه توزيع كه هاييميدان در گرده دانه

 در هم گرده لوله طول .گرديد انجام بود، يكنواخت

                                           
  شودها ديده مياي از نمو جوانه گل كه نوك گلبرگمرحله - 5

6 - Kodad & Socias  
7 - Ortega & Dicenta 

زني و رشد لوله گرده، زماني كه تعداد دانه گرده در تحريك جوانه 8-

 سطح زياد باشد در واحد
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 با بود، شده محاسبه زني جوانه درصد كه اييهميدان

  .شد گيرياندازه اكولر از استفاده

تعدادي شاخه  افشاني كنترل شده،انجام گرده براي

از درختان  1فنولوژيك Dمرحله در  ي جوانه گلدارا

-هاي بازشده و گلگل .تهيه شد ارقام مورد مطالعهبالغ 

 حذف د،بودن فنولوژيك D تر از مرحلههايي كه عقب

 5 ساكاروز محلول در هاشاخه آزمايشگاه در .گرديدند

 اخته دقت به هاگل آن از بعد و شدند داده قرار درصد

 .)2008 همكاران، و هدلي ؛1996 هورمز، و هررو( شدند

 و انجام غيرخودي گرده با افشانيگرده ،بعد ساعت 24

 اتاقك درون مختلف دماهاي در نظر مورد هايشاخه

افشاني، ساعت بعد از گرده 48 .شدند داده رقرا رشد

 90حاوي (  اف اي ايها در محلول فيكساتيو مادگي گل

 5درصد و  4درصد فرمالدئيد  5درصد،  70درصد اتانول 

 انجام زمان تا و تثبيت شده )درصد اسيد استيك

 دارينگه يخچال داخل در ميكروسكوپي مطالعات

؛ 2003 همكاران، و هدلي ؛1996 هورمز، و هررو( شدند

؛ كوداد و 2008، ؛ هدلي و همكاران2005، هدلي و همكاران

  .)2006، 3؛ اورتگا و ديسنتا2008، 2كمپاني سوسياس اي

 هانمونه ابتدا ميكروسكوپي، مطالعات انجام براي

 سولفيت محلول در سپس و شده شسته مقطر آب در

 تا شدند اتوكالو كوچك هايشيشه در درصد 5 سديم

 آبي محلول از آميزيرنگ براي .شوند نرم هانمونه

 .شد استفاده 1/0 پتاسيم فسفات و درصد 1/0 بلو آنيلين

 مطالعه براي و شده زداييكرك لوپ زير هانمونه نهايتا

 گرديدند آماده ميكروس فلورسنت ميكروسكوپ زير

؛ اورتگا 2008هدلي و همكاران،  ؛2003 همكاران، و هدلي(

  .)2006و ديسنتا، 

 سطح در زده جوانه گرده دانه تعداد تيمار هر در

 گرده لوله تعداد و نزده جوانه گرده دانه تعداد كالله،

 شمارش از بعد .گرديد شمارش تحتاني بخش در

                                           
 )مرحله بادكنكي( اي از نمو جوانه گل كامال متورم استمرحله - 1

2- Kodad & Socias I Company 
3- Ortega & Dicenta 

 درصد و كالله سطح در گرده دانه زنيجوانه درصد

آوري شده در اطالعات جمع .شد تعيين گرده هايلوله

ه صورت فاكتوريل با قالب طرح كامال تصادفي و ب

مورد تجزيه آماري  MSTAT-Cافزاراستفاده از نرم

توسط آزمون چند  هم هامقايسه ميانگين. قرار گرفت

  .اي دانكن انجام شددامنه

  

  بحث و نتايج

 در گرده لوله رشد و زنيجوانه درصد - 1

  ايشيشه درون شرايط

 و ارقام بين واريانس تجزيه از حاصل نتايج براساس

 درصد نظر از مختلف دماهاي در مطالعه مورد يپژنوت

 درون شرايط در گرده لوله رشد و گرده دانه زنيجوانه

 دارمعني آنها متقابل اثر و دما رقم، ساده اثر ايشيشه

 بيانگر دما و رقم متقابل اثر بودن دارمعني .گرديد

 دما به مطالعه مورد ژنوتيپ و ارقام متفاوت واكنش

  .باشدمي

 از هاگونه ساير ارقام در دما به متفاوت هايواكنش

 و اخه ؛1379 همكاران، و لوحاجي( زردآلو در جمله

 و )2008 همكاران، و هدلي( هلو ،)1992 همكاران،

 شده مشاهده هم )2007 همكاران، و هدلي( گيالس

  .است

- مي ديده )2 و1( هايشكل در كه طوري همان

 باالترين طالعهم مورد ژنوتيپ و ارقام بين در شود،

 سهند و اولتراپلوسنك ارقام به متعلق زنيجوانه درصد

 .ندادند نشان K100 ژنوتيپ با داريمعني تفاوت كه بود

 در گرده هايلوله ترينطويل نيز گرده لوله رشد نظر از

 تفاوت فرانيس رقم با كه شد مشاهده K100 ژنوتيپ

 يزن و زنيجوانه درصد كمترين .داشت داريمعني

 .شد مشاهده فرانيس رقم در گرده هايلوله ترينكوتاه

 بين در گرده دانه زنيجوانه درصد تغييرات محدوده

 تا درصد 71/57 بين مطالعه مورد هايژنوتيپ و ارقام

 ارقام گرده دانه زنيجوانه درصد .بود درصد 18/70

   95 تا 12 محدوده در ايشيشهدرون هايكشت در بادام
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  ايدرصد جوانه زني دانه گرده در شرايط درون شيشههاي مورد مطالعه از لحاظ مقايسه ميانگين ارقام و ژنوتيپ -1 شكل

  )باشنددار نميدرصد معني 01/0هايي كه داراي حروف مشترك هستند، در سطح ستون(

  

  
  ايشرايط درون شيشه هاي مورد مطالعه از لحاظ طول لوله گرده درمقايسه ميانگين ارقام و ژنوتيپ -2 شكل

  )باشنددار نميدرصد معني 01/0هايي كه داراي حروف مشترك هستند، در سطح ستون(

 به نسبت درصد اين كه است شده گزارش درصد

 ،1پيرالك و بوالت( است باالتر گيالس و هلو زردآلو،

 درصد بررسي در )1984( 2همكاران و ونبائوم ).1999

 زنيجوانه درصد بادام، رقم 6 در گرده دانه زنيجوانه

 %) 8/86( اولتراپلوسنك رقم براي را گرده دانه

 افزايش با بررسي مورد دماهاي بين در .كردند گزارش

 گرده لوله رشد و گرده دانه زنيجوانه ميزان دما

 رشد و زنيجوانه بر دما مستقيم اثر .يابدمي افزايش

 ،)1984 همكاران، و ونبائوم( بادام در نيز قبال گرده لوله

 گيالس و زردآلو ،)2008 همكاران، و هدلي( هلو

 3همكاران و ولوكو( زردآلوي ژاپني و )2002 پيرالك،(

مورد  ارقام و ژنوتيپ بين در .است شده گزارش )2004 ،

زني دانه گرده و كمترين ترين درصد جوانهپايين بررسي

. شدگراد مشاهده سانتي درجه 5رشد لوله گرده در دماي 

                                           
1 - Bolat & Pirlak 
2 - Weinbaum et al. 
3 - Wolukau et al. 

، اخه و )1379(لو و همكاران حاجينتايج مشابهي توسط 

در زردآلو و  )2006(پيرالك در زردآلو،  )1992(همكاران 

در آلبالو گزارش  )1996( 4و سرويك و روزيكگيالس 

-در مطالعه اثر دما در رشد لوله گرده و ميوه. شده است

انجام شد،  )1984( 5كولمانسبندي درختان آلو كه توسط 

 سانتي درجه 5تر از ص گرديد كه در دماي پايينمشخ

پيرالك . شودزني دانه گرده متوقف ميگراد جوانه

-درجه سانتي 5نيز در زردآلو و گيالس دماي  )2006(

در اين . گراد را براي رشد لوله گرده ناكافي اعالم كرد

و بيشترين  )69/59( زنيمطالعه باالترين درصد جوانه

 درجه 5در دماي  )ميكرون 2/616( رشد لوله گرده

ونبائوم و همكاران  .بود K100گراد متعلق به ژنوتيپ سانتي

 5/1زني دانه گرده بادام در دماي ميزان جوانه) 1984(

درصد گزارش كردند  8/7گراد را حدود درجه سانتي

 30زني دانه گرده هلو كه در شرايط يكسان ميزان جوانه

                                           
4 - Cerovic & Ruzic 
5 - Keulemans 
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همچنين . درصد بود 3/0د برابر كمتر از بادام و در حدو

گراد رشد لوله گرده صورت درجه سانتي 1در دماي 

هاي گراد در لولهدرجه سانتي 4نگرفت اما در دماي 

لو و همكاران حاجي .گرده بادام مقداري رشد مشاهده شد

 5ناكافي بودن دماي  )1992(و اخه و همكاران ) 1379(

رده زردآلو زني دانه گگراد را براي جوانه درجه سانتي

 درجه 5ارقامي كه در دماي . مورد تاييد قرار دادند

توانند زني را دارند، ميگراد باالترين درصد جوانهسانتي

. العمل خوبي نشان دهندبه دماهاي پايين عكسنسبت 

-پلوسدر ارقام سهند و نك زنياختالف درصد جوانه

 20و  10،15گراد با دماهاي سانتي درجه 5در دماي  اولترا

اما در رقم . )3شكل ( دار بودگراد معنيسانتيدرجه

زني در اختالف درصد جوانه K100فرانيس و ژنوتيپ 

- سانتي درجه 20گراد تنها با دماي  درجه سانتي 5دماي 

اين مطلب نشانگر سازگاري با دامنه . دار بودگراد معني

وسيعي از دماست كه براي مقاومت در برابر نوسانات دما 

افشاني و لقاح بسيار حائز اوايل بهار در زمان گردهدر 

زني دانه در بررسي اثر دما در جوانه .باشداهميت مي

زني در گرده در سه رقم زردآلو اختالف درصد جوانه

 درجه سانتي 20و  15گراد با دماهاي درجه سانتي 5ماي د

لو و همكاران، حاجي(ه است دشدار اعالم گراد معني

-درجه سانتي 5 الف رشد لوله گرده در دماياخت .)1379

با دماهاي  سهنداولترا، فرانيس و پلوسگراد در ارقام نك

با  K100گراد و در ژنوتيپ درجه سانتي 20و  15، 10

 )4شكل( دار بودگراد معنيدرجه سانتي 20و  15هاي ادم

در نوسانات دمايي  K100توان گفت ژنوتيپ كه مي

تواند داشته مي ارقام ساير ت بهبسن را يالعمل بهترعكس

   .باشد

  

 
  ايزني دانه گرده در شرايط درون شيشهدما بر درصد جوانه× مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم  -3 شكل

  )باشنددار نميدرصد معني 01/0هايي كه داراي حروف مشترك هستند، در سطح ستون(

  

  

  
 ايما بر طول لوله گرده در شرايط درون شيشهد× مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم  -4 شكل

  )باشنددار نميدرصد معني 01/0هايي كه داراي حروف مشترك هستند، در سطح ستون(
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زني دانه گرده در ارقام مختلف، مقايسه پتانسيل جوانه

 درجه 15زني دانه گرده در دماي به صورت درصد جوانه

لو و حاجي( گرددساعت بيان مي 48گراد بعد از  سانتي

بين پتانسيل ). 1992؛ اخه و همكاران، 1379همكاران، 

همچنين،  با رقم سهند K100زني دانه گرده ژنوتيپ جوانه

داري وجود تفاوت معني اين ژنوتيپ با رقم فرانيس

-درجه سانتي 15طول لوله گرده نيز در دماي . نداشت

 K100اولترا، سهند و ژنوتيپ  پلوسگراد در ارقام نك

زني ميانگين درصد جوانه. داري نشان ندادختالف معنيا

در فقط گراد سانتيدرجه 20و  15دماي دانه گرده در 

دماي مناسب . دهدداري نشان مياختالف معني هندرقم س

زني دانه گرده بر حسب گونه گياهي متفاوت براي جوانه

باالترين ) 1984(ونبائوم و همكاران طوري كه . است

زني دانه گرده و رشد لوله گرده بادام را به درصد جوانه

. گراد اعالم كردند سانتي درجه24و  16ترتيب در دماي 

درجه  23زني در دماي در هلو نيز باالترين درصد جوانه

درجه  25گراد و بيشترين رشد لوله گرده در دماي سانتي

در ). 1992اخه و همكاران، (گراد مشاهده شد سانتي

زني در دماهاي زردآلو و گيالس باالترين درصد جوانه

. )2002پيرالك، ( دشگراد مشاهده درجه سانتي 20و  15

در مطالعه خود روي  )1992(اخه و همكاران همچنين 

زني زردآلو با تاييد اين مطلب محدوده بهينه براي جوانه

 درجه 20 – 10زردآلو را  و رشد لوله گرده دانه گرده

در  )2008(هدلي و همكاران . گراد گزارش كردندنتيسا

 درجه 10 -20هلو نشان دادند كه اثر دما در محدوده 

 20 – 30تر از محدوده دمايي گراد بهتر و مشخصسانتي

زني دانه دماي بهينه براي جوانه. باشدگراد ميسانتي درجه

ه گرده در زردآلوي ژاپني در شرايط لگرده و رشد لو

ه است دشگراد گزارش سانتي درجه 25اي هشيشدرون

زني دانه درصد جوانهمحدوده . )2004ولوكو و همكاران، (

 درجه 5گرده ارقام و ژنوتيپ مورد مطالعه در دماي 

درصد بود كه نسبت به  69/59تا  4/53گراد بين  سانتي

لو و همكاران، حاجي(زني دانه گرده زردآلو درصد جوانه

، گيالس )2002؛ پيرالك، 1992ن، ؛ اخه و همكارا1379

در همين دما ) 1984كولمانس، (و آلو ) 2002پيرالك، (

باالتر است كه نشانگر مقاومت بيشتر دانه گرده بادام 

  .تر استدار به دماهاي پايينهاي هستهنسبت به ساير گونه

زني دانه گرده در سطح كالله و درصد جوانه -2

  اني خامه هاي گرده در بخش تحتدرصد لوله

براساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس در بين ارقام 

زني دانه و ژنوتيپ مورد مطالعه از لحاظ درصد جوانه

هاي گرده در بخش گرده در سطح كالله و درصد لوله

دما  وتحتاني خامه اثر ساده رقم، دما و اثر متقابل رقم 

ر متقابل دار بودن اثر رقم و دما و نيز اثمعني. دار بودمعني

در گيالس  )2005(هدلي و همكاران اين دو توسط 

در مطالعه روي ارقام خودسازگار  .گزارش شده است

زده در گرده جوانه هايكه تعداد دانه هدشبادام گزارش 

هاي مورد بررسي تفاوت سطح كالله در بين ژنوتيپ

. )2008كوداد و كمپاني سوسياس اي، (رد داري دامعني

زني دانه دار بودن تفاوت جوانهنيز معني )1997( وزوايي

هاي گرده در بخش تحتاني خامه بر گرده و تعداد لوله

براساس  .اساس ژنوتيپ را در بادام تاييد كرده است

 لحاظدر بين ارقام و ژنوتيپ مورد مطالعه از) 5(شكل 

زني دانه گرده در سطح كالله رقم فرانيس درصد جوانه

ين كمتراولترا پلوسو رقم نك K100ترين و ژنوتيپ يشب

 پلوس نك مارقا بين در .زني را دارا بودنددرصد جوانه

زني درصد جوانه لحاظاز  K100و ژنوتيپ  ، سهنداولترا

داري مشاهده دانه گرده در سطح كالله اختالف معني

مشاهده  هم نتيجه مشابهي ايرايط درون شيشهشدر  .نشد

ده در بخش تحتاني هاي گراز نظر درصد لوله. گرديد

هاي گرده در بخش تحتاني خامه، بيشترين درصد لوله

 بيناختالف  .دشاولترا مشاهده پلوسخامه در رقم نك

دار نبود معني K100 و ژنوتيپ رقام سهند و فرانيسا

تفاوت تعداد لوله گرده در بخش تحتاني ). 6شكل (

و ) 1997وزوايي، (خامه، بر اساس ژنوتيپ قبال در بادام 

  .گزارش شده است) 2005هدلي و همكاران، (گيالس 

  

  



55 

  93، بهار 1شماره  37، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 

  
  زني دانه گرده در سطح كالله هاي مورد مطالعه از لحاظ درصد جوانهمقايسه ميانگين ارقام و ژنوتيپ -5 شكل

  )باشنددار نميدرصد معني 01/0هايي كه داراي حروف مشترك هستند، در سطح ستون(

 
  

   
  هاي گرده در بخش تحتاني خامههاي مورد مطالعه از لحاظ درصد لولهام و ژنوتيپمقايسه ميانگين ارق -6 شكل

  )باشنددار نميدرصد معني 01/0هايي كه داراي حروف مشترك هستند، در سطح ستون( 

  

-ترين درصد جوانهيشب بررسيدر بين دماهاي مورد 

هاي گرده در بخش زني دانه گرده و بيشترين درصد لوله

گراد مشاهده شد كه سانتي درجه 20دماي تحتاني در 

. گراد نداشتسانتي درجه 15داري با دماي اختالف معني

زني دانه گرده در سطح كالله با افزايش دما افزايش جوانه

، زردآلو )1997وزوايي، (توسط ساير محققان در بادام 

هدلي و همكاران، (و گيالس ) 1998، 1اوستين و همكاران(

در بررسي  )1984(كولمانس . ه استگزارش شد) 2003

اثر دما در رشد لوله گرده در درختان آلو نشان داد كه در 

برابر  10له گرده وگراد رشد لدرجه سانتي 12دماي 

هدلي و . (گراد استدرجه سانتي 4تر از دماي سريع

در گيالس ) 2004؛ هدلي و همكاران، 2003همكاران، 

انه گرده در زني دگزارش كردند كه درصد جوانه

همچنين آنها مشاهده . يابددماهاي بسيار باال كاهش مي

                                           
1 - Austin et al. 

كردند كه افزايش دما باعث افزايش تعداد لوله گرده 

شود كه اين اثر در روز اول و رسيده به انتهاي خامه مي

هاي شكل بر اساس .دار بودافشاني معنيدوم بعد از گرده

رقم فرانيس  در بين ارقام و ژنوتيپ مورد بررسي) 8 و 7(

 درجه 5زني دانه گرده در دماي باالترين درصد جوانه

-اولترا بيشترين درصد لولهپلوسرقم نك وگراد سانتي

در . ددنهاي گرده در بخش تحتاني خامه را نشان دا

اختالف درصد  مورد بررسيو ارقام  K100ژنوتيپ 

و  15ي هاگراد با دماسانتي درجه 5زني در دماي جوانه

و  K100 در ژنوتيپ. دار بودگراد معني سانتي جهدر 20

 درجه سانتي 20و  15ارقام سهند و فرانيس اختالف دماي 

در ) 1998(اوستين و همكاران . دار نبودگراد معني

دراپ با بررسي اثر دما و ناسازگاري در زردآلوي سان

-سانتي درجه 5رشد لوله گرده نشان دادند كه در دماي 

-دانه گرده كاهش نيافت و درصد جوانهزني گراد جوانه
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 سانتي درجه 20و  15، 10زني دانه گرده در دماهاي 

زني دانه آنها دماي بهينه براي جوانه. گراد مشابه است

گراد گزارش  سانتي درجه 10-15گرده زردآلو را 

  .كردند

هاي گرده در بخش تحتاني خامه از نظر درصد لوله

و  10و دماهاي  5ماي اختالف بين د K100در ژنوتيپ 

اما اختالف اين . دار بودگراد معنيدرجه سانتي 20و  15

درجه  20و  15دما در ارقام سهند و فرانيس با دماهاي 

درجه سانتي  20گراد و در رقم فرانيس تنها با دماي سانتي

و رقم سهند  K100در ژنوتيپ . دار بودگراد معني

دار تي گراد معنيدرجه سان 20و  15اختالف بين دماهاي 

- در بادام تعداد لوله )1997(وزوايي براساس مطالعه . بود

هاي گرده در بخش تحتاني خامه بر اساس ژنوتيپ 

بعد  6، 4، 3، 2در روزهاي . داري نشان دادتفاوت معني

هاي گرده در انتهاي خامه افشاني بين تعداد لولهاز گرده

اي يط مزرعهگراد و شرادرجه سانتي 20، 15در دماهاي 

) 2006(اورتگا و ديسنتا . داري مشاهده نشداختالف معني

در بررسي خودلقاحي در ارقام خودسازگار هموزيگوس 

و هتروزيگوس بادام، محدوده بهينه دمايي براي رشد 

درجه  15 – 25هاي گرده در شرايط كنترل شده را لوله

آلبالو نيز بيشترين تعداد لوله در . گراد اعالم كردندسانتي

گراد درجه سانتي 15 -20گرده در انتهاي خامه در دماي 

درجه  25 و كمترين تعداد لوله گرده در دماهاي باالتر از

درجه سانتي گراد به  5 – 10 تر ازگراد و پايينسانتي

هدلي و ). 1992سرويك و روزيك، (ت آمده است دس

با بررسي اثر دما در ديناميك لوله گرده  )2003(همكاران 

-درجه سانتي 20در گيالس مشاهده كردند كه، در دماي 

  هاي گرده در انتهاي خامه در گراد از لحاظ درصد لوله

  

 
  دانه گرده در سطح كالله دما بردرصد جوانه زني × مقايسه ميانگين اثرمتقابل رقم  -7 شكل

  )باشنددار نميدرصد معني 01/0هايي كه داراي حروف مشترك هستند، در سطح ستون(

  

 

  
  هاي گرده در بخش تحتاني خامهدما از لحاظ درصد لوله× مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم  - 8 شكل

  )باشندار نميددرصد معني 01/0هايي كه داراي حروف مشترك هستند، در سطح ستون( 
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درجه  30و  10بين ارقام تفاوتي وجود ندارد اما، دماي  

هاي گرده در انتهاي خامه اثر گراد در درصد لولهسانتي

  .داشت كه اين اثر وابسته به ژنوتيپ بود

-به طور كلي در نتايج حاصل از شرايط درون شيشه

افشاني كنترل شده مقداري تفاوت مشاهده اي و گرده

افشاني كنترل شده با توجه به اينكه در گرده. شودمي

زني و رشد لوله گرده در سطح كالله و مراحل جوانه

و در سطح كالله زني براي جوانه .دهددرون خامه رخ مي

-درون خامه مرحله نموي، وضعيت تغذيه رشد لوله گرده

 )2004؛ ولوكو و همكاران،1999بوالت و پيرالك، (اي گل 

كوداد وكمپاني سوسياس (ه و مادگي و ژنوتيپ دانه گرد

تاثير  )1997؛ وزوايي، 2006؛ اورتگا و ديسنتا، 2008اي، 

ظهور مقداري اختالف بين نتايج  دارند كه منجر به

افشاني كنترل اي و گردهحاصل از شرايط درون شيشه

توان گفت شرايط مطلوب مادگي به مي. شودشده مي

و رشد لوله گرده در زني همراه دماي مطلوب الزمه جوانه

خامه هستند و نبود هر يك باعث افت عملكرد خواهد 

  .شد
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