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 مقاله پژوهشی

 بادام یتجار رقمزای مناسب برای ی و انتخاب گردهافشانگرده یسازگار یابیارز

 12شاهرود  

 
 4زادهو عباسعلی جنتی 3جنیدآباد، مصطفی رحمتی2طائمه ، علی جعفری*1موسی رسولی

 
 ( 10/10/1399تاریخ پذیرش:   -12/9/1398)تاریخ دریافت:  

 

  چکیده

ناستازگار هستتندا ارمام  استت که بیشتتر ارمام  ن دودناستازگار و بردی نیز دگر پرونوسهای جنس نهترین گوبادام یکی از مهم

بررستتی  ها هستتتندا در این راستتتاافشتتانی، تلقیو و تولید میوه نیازمند دانگ گرده ستتازگار از دیقر رممناستتازگار برای گردهدود

رمم  ، MSK81 ،MSK82 ،MSK83  ،MSK84یهاا گرده ژنوتیپب 12افشتتتانی والد مادری بادام رمم شتتتاهرودستتتازگاری گرده

نتایج پژوهش   انجام گردیدا1396-1397های در شترای  با،، یی ستا افشتانی  زاد )دودگشتنی( و گرده 12، شتاهرود14شتاهرود

داشتتند به   12باالترین ستازگاری را با رمم شتاهرود  MSK81و ژنوتیپ بذری  14حاضتر نشتان داد که دانه گرده ارمام شتاهرود 

با   12و پس از  ن در تالمی شتاهرود 14و شتاهرود12( در ترکیب تالمی شتاهرود39/14میوه ) یوریکه باالترین درصتد تشتکی 

با گرده دودی )دودگشتتنی( منجر به مدم   12افشتتانی رمم شتتاهروددرصتتد، بدستتت  مدا گرده 80/9با  MSK81ژنوتیپ بذری 

که نوع دانه گرده تاثیر   با توجه به نتایج حاصت  از این تحقی  مشت گ گردیددا تشتکی  میوه )صتفر درصتد( در این رمم گردی

 ، مرض و وزن دشی میوه و ممز، وزن پوسته س ت و معنی داری بر صتفات ارزیابی شتده مرت   با دشتی میوه و ممز مانند یو

زای توانند به منوان گردهمی MSK81و ژنوتیپ بذری  14رمم شتاهرود  دودناستازگار بوده و  12رمم شتاهروددرصتد ممز داشتتا  

 در شرای   ب و هوایی منطقه غرب کشور مورد استفاده مرار گیردا  12مناسب برای رمم شاهرود
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 مقدمه

های ترین میوهیکی از مهم   Prunus dulcisبادام با نام ملمی

با توجه به که    رودشمار میله دنیا بهدشی در منای  معتد

سهولت باال در برداشت محصو ، نقهداری و حم  و نق  

های  هکی و منای   سان، سازگار بودن به داک

غذایی باال و تنوع مصرف، از نظر امتصادی دشی، ارزش  نیمه 

لی تواند یکی از منابع اصبادام می باشدابسیار با اهمیت می

کننده انرژی و پروتئین مورد نیاز بدن انسان باشد و  تأمین

های گذشته کشت و پرورش بادام بر همین اساس از زمان

 ؛1388 رسولی و همکاران،)  مورد توجه مرار گرفته است

منای  مناسب برای کشت و پرورش بادام ا  (1391احمدی،  

 ی    گیرندادرجه شمالی مرار می  30-55های  در بین مرض

های  مریکا، ار سازمان دواروبار جهانی )فائو( کشور  م

اسپانیا، ایران، مراکش، سوریه، ایتالیا، تونس، ترکیه، الجزایر، 

 ستندا مالوهبادام در دنیا ه  دکنندهیتولچین، ده کشور مهم  

بر این کشورهای اسپانیا،  مریکا و ایران بیشترین سطو زیر 

ن از نظر سطو و میزان تولید کشت بادام را در دنیا دارندا ایرا

، 1را دارد )فائوپنجم رت ه  دکنندهیتولدر بین کشورهای 

های یکی از دالی  پایین بودن ارزش صادراتی بادام  (ا2017

ایرانی وجود غیریکنوادتی زیاد در محصو  مرضه شده 

های بذری، استفاده از باشد که دود ناشی از کاشت نها می

اغات مدیمی بادام و مدم احداث ارمام م تلف در احداث ب

باشد باغات جدید با استفاده از ارمام اصالح شده می

های اکثر ارمام و ژنوتیپ(ا 1390 و همکاران، ادهز)حسین 

 بادام دودناسازگار و بردی نیز دگرناسازگار هستند

که برای تولید (ا 2005و همکاران،  2کمپانی ی)سوسیاس 

گرده مناسب و  انی با دانهافشمیوه تجاری نیاز به گرده

بنابراین، تعیین سازگاری ارمام م   از احداث  اسازگار دارند

  با، از اهمیت باالیی در تولید بادام بردوردار است 

زاهای سازگار با انت اب گرده(ا  1990کمپانی،   ی)سوسیاس 

تواند در تولید محصولی با کمیّت و کیفیّت باال رمم اصلی می

جه به این که با تو (ا1199و همکاران،  3ر)کست ثر باشدؤم

بسیاری از ارمام تجاری بادام دارای دود یا دگرناسازگاری از 

افشان باشد لذا جزء گیاهان دگرگردهنوع گامتوفتیی می

(ا سیستم ناسازگاری 1391، شوند )احمدیمحسوب می

در مادگی و  S وسیله یی مکان ژنی بنامگامتوفیتیی به

شودا در این سیستم رده کنتر  میگ در SF ژنیمکان 

شوند که در دامه بیان می( SI) های دودناسازگار ل 

یور نمایند که بهتولید می (S-RNases) ری ونکلئاز

را  S گرده با ژنوتیپ مشابه در مکان ادتصاصی رشد لوله 
نمایدا همچنین باید توجه داشت که در ارمام متومف می

با  (ا1391احمدی، وجود دارد ) بادام دگرناسازگاری نیز
گرده و مادگی بادام توس    دانهتوجه به اینکه سازگاری بین  

در این  شودم تلف کنتر  می S هاییی مکان ژنی با  ل 

گرده  دانهدر  S  ل  هر دو هایی کهژنوتیپ  ارمام یا  روش،

باشند و ارمام یا و مادگی  نها مشابه باشد دگرناسازگار می

 متفاوتی داشته باشند، دگر S هایهایی که  ل ژنوتیپ

ها را در با، در کنار هم کشت توان  ن می سازگار بوده و 

       اگر فق  یکی از  اکرده و محصو  امتصادی تولید کرد

 %50در گرده و مادگی مشابه باشند دگرسازگاری    S  های ل 

سازگاری  شنادت(ا 1389)شرفی و همکاران،  دواهد بود

ارمام م تلف دردتان میوه یکی از  گرده و مادگیبین 

 و همکاران،  4)دیسنتاهای بسیار مهم در باردهی است  جن ه 

کاری نوین، ناسازگاری در بادام از دیدگاه میوهددو ا(2002

هایی را در شود که چالشویژگی بازدارنده شنادته می یی

محصو   یریکنوادتیمدیریت با،، ایجاد نوسان باردهی و غ 

 سیستم  از  کام   درک  (ا داشتن1390  )رسولی،  همراه داردهب

 به بادام م تلف ارمام در دودناسازگاری هایمسمکانی و

 هایتالمی ریزیبرنامه در تا نمایدمی کمیبهنژادگران 

 ایمینان و سهولت با هی رید بذور تهیه جهتشده  کنتر 

؛ 2003 ،5ینتانگ و فرانکل ین)فرانکلنمایند  مم  بیشتری

شنادت کافی (ا همچنین 1388همکاران،  رسولی و

های م تلف دردتان میوه بین گرده و مادگی رمم  سازگاری

های بسیار مهم در باردهی است که از دیدگاه از جن ه یکی

زای مناسب برای کاری در گزینش دردتان گردهمیوه

شوند، معرفی می نژادیبههای که از برنامه های جدیدرمم

بنابراین،  (ا2002دارد )دیسنتا و همکاران، ای ژهاهمیت وی

افشانیزا در یی رمم، انجام گردهبرای انت اب بهترین گرده

 
1. Food and Agriculture Organization 

2. Socias i company 

3. Kester 

4. Dicenta 

5. Franklin-Tong and Franklin 
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بندی، محاس ه درصد میوهشده در شرای  باغی و  کنتر 

منوان یی روش متداو  برای ارزیابی سازگاری گرده به

(ا مالوه بر این 1388)رسولی و همکاران  شوداستفاده می

بسیاری از دردتان   بادام دارای نیاز سرمائی کمی بوده و از

در بین ارمام  دهیگ دهد، ادتالف در زمان زودتر گ  می

م تلف بادام بسیار زیاد است و این ادتالف به بیش از یی  

بر مسئله سازگاری بین ارمام،   رسد، بنابراین مالوهماه هم می

رورت دارد  بین ارمام سازگار نیز ض دهیگ همزمانی 

 (ا 1390،  و همکاران 1)درستکار

 وا انجام شده توس  حسین نتایج تجزیه  ماری پژوهش

( نشان داد که اثر سا  و ترکی ات تالمی روی تشکی  1394)

داری در سطو احتما  ها ادتالف معنیمیوه در تمامی زمان

دست  مده بیشترین توجه به نتایج بهدرصد داشتا با    5و    1

با  منوان والد پدریکی  میوه در تالمی سهند بهدرصد تش

درصد(ا  72/29دست  مد )منوان والد مادری بهص ا به

های  راز )والد کمترین درصد تشکی  میوه نیز در تالمی

 از)والد پدری( با  ر A200 پدری( و شکوفه )والد مادری(،

)والد مادری( و شکوفه )والد پدری( با ص ا )والد مادری( 

 01/7و    65/9،  71/10  هایترتیب با میانقینه شد )بهمشاهد

درصد(ا نتایج تجزیه واریانس صفات میوه حاص  از ترکی ات 

داری نشان دادا با توجه های م تلف نیز ادتالف معنیتالمی

منوان مم  یدین بههایی که ردست  مده، در تالمیبه نتایج به

ترکی ات  تری نس ت به سایروالد مادری بود میوه درشت

 (ا1394  وا،نی)حس مددست  به

افشانی دو ای گردهمطالعه( در 2006و همکاران ) 2اورتقا

با  4و گاریجیوس  3های رامیلت رمم دودناسازگار بادام به نام

ترتیب که ، به این دادند مراری بررس موردگرده سازگار را 

های این ارمام را در با، ادته و بالفاصله بعد از ادته  گ 

صفر، های افشانی انجام داده و بعد در زمانکردن دودگرده

افشانی با گرده سازگار سامت بعد از دود گرده 48و  24 ،5

افشانی کردندا نتایج گردهدگر 6و دیسمایو 5ارمام الرجوئیت

صفر اثری بر تشکی  میوه  افشانی در زمان نشان داد گرده

در نداشتا  افشانی شده با گرده سازگارهای گردهدر گ 

گرده ارمام  با دانه شده کنتر افشانی  زمایشی تأثیر گرده

 
1. Dorostkar 

2. Ortega 

3. Ramillete 

4. Garrigues 

و سوپرنوو   11-5، 4-10، فراجیلو، 12، شاهرود21شاهرود

ی مرار بررس  موردمادری رمم دودسازگار سوپرنوو       روی پایه

 نتایج حاص  از این  زمایش نشان داد که همه اگرفت

  سازگار بودندا ی با رمم سوپرنووبررس موردهای رمم

 21بیشترین درصد تشکی  میوه مربوط به تالمی شاهرود

چنین کمترین درصد منوان والد پدری و سوپرنوو  بودا همبه

افشانی رمم تشکی  میوه در این  زمایش مربوط به دودگرده

 (ا2016، 7رسولی و ایمانی؛ 1390سوپرنوو  بود )رسولی، 

منظور بررسی ( پژوهشی به1389رسولی و همکاران )

ازگاری بردی از ارمام گیالس انجام دودناسازگاری و دگرناس

منوان دادندا در این  زمایش گیالس رمم زرد دانشکده به

ارمام  و گردهدودی  گرده پایه مادری با استفاده از دانه

صورت  بینگ، ناپلئون، سفید رضائیه، ش ستر و ابرده به

تایج حاص  از افشانی شدندا نگرده شده کنتر 

افشانی رمم مادری نشان داد که این رمم کاماًل دودگرده

، ش ستر  دهندهدودناسازگار استا همچنین ارمام گرده

 49/47،  83/51،  33/56سفید رضائیه و ناپلئون به ترتیب با  

مناسب و ارمام ابرده و بینگ به ترتیب   دهندهمنوان گرده به

ناسازگار با رمم زرد  ن ارماممنوابه درصد میوه 66/0و  2با 

فالح و همکاران   ،در یی مطالعه دیقردانشکده مش گ شدا  

سازگاری سه رمم تونو، شکوفه، سهند و ( ارزیابی 1395)

 ،A1.16، A9.7، A8.39انت ابی  دب شیامپنج نژادگان 

A10.11  وA230 کنتر افشانی با استفاده از روش گرده 

گلدهی  پوشانیبر پایه هم هاشدا ترکیب تالمی انجام شده

 مده نشان داد که  به دستانجام شدا نتایج  گروه در سه

 درصد تشکی  میوه(، 52/60)تونو  A9.7 ×ترکیب تالمی
A9.7 × A10.11  درصد تشکی  میوه( و سهند  20/79)با

درصد تشکی  میوه( باالترین درصد  25/77شکوفه )با ×

های به کار رفته یتشکی  میوه و بیشترین سازگاری در تالم

 های م تلف را داشتندادر گروه

در پژوهشی دوره  (1388سالطه و همکاران )زادهملی

 موردرا  12افشانی مؤثر در بادام دیر گ  رمم شاهرودگرده

 بهترین زمان برای نها گزارش کردند  امراردادندی بررس

 همراهبه   که تشکی  میوه مناسب را افشانی ایدهگرده

5. Largueta   

6. Desmayo 

7. Rasouli and Imani 
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در شرای   ب و   12باشد در رمم دیر گ  شاهرودته داش

ها هوایی کرج بین روزهای دوم و چهارم پس از باز شدن گ 

ا پذیرش مادگی در بادام ومتی در بهترین حالت است که بود

ای که شده باشندا حتی در مرحله  ها در مرحله کامال بازگ 

 اهکنند، کالله داصیت پذیرندگی و گ ها ریزش میگل رگ

 دهند )سوسیاسدود را از دست نمی داصیت تشکی  میوه

هنقام در افشانی دیرگرده(ا اما  2004کمپانی و همکاران،   ی 

به میزان زیادی موجب کاهش محصو   12رمم شاهرود

همپوشانی افشانی مؤثر شودا با توجه به دوره گردهمی

برای افزایش محصو     12زا با رمم شاهرودوالد گرده  گلدهی

ا در بادام معموال (2014، 1و ارزانی زادهملی) وری استضر

افشانی دودگردهافشانی بیشتر از تشکی  میوه در دگرگرده

 (ا2004، 2کمپانی و  لونسو ی است )سوسیاس 

در چندین رمم بادام  شدهکنتر افشانی در پژوهشی گرده

روی دصوصیات  3زنیا)دهنده منظور تعیین اثر والد گردهبه

والد  مالحظه ماب نتایج تأثیر  ابادام انجام شدمیوه 

دهنده روی اندازه میوه، زمان بلو، و رسیدن  ن را گرده

نشان دادا همچنین اثر گرده در تضعیف یا تشدید اثرات 

دواب فیزیولوژیکی نیز به اث ات رسیده است )بهمنی و 

 (ا1381همکاران، 

ها شتر سا با توجه به اینکه سرمازدگی زودرس بهاره در بی

کند، ای وارد می های کشور دسارات ماب  مالحظهبه با،

     کشت و جایقزین کردن ارمام دیرگ  به جای کشت 

تواند این مشک  را تا حدود زیادی های بذری مینها 

بریرف کندا یکی از ارمام دیرگ  بادام، رمم دیرگ  

لید دهنده مناسب در تو نجا که گرده  باشدا ازمی  12شاهرود

ای دارد، هدف از انجام   امتصادی نقش تعیین کنندهمحصو

دهنده مناسب و سازگار با شرای   این پژوهش تعیین گرده

 12غرب کشور برای رمم بادام دیرگ  شاهرود املیمی منطقه

 استا 

 

 ها مواد و روش

 محل انجام آزمایش

ایستقاه در با،  1396 -1397های این تحقی  در سا 

مرکز تحقیقات و  موزش هرستان مالیر، تحقیقاتی ش

 
1. Alizadeh Salteh and Arzani  

2. Socias i Company and Alonso 

وابسته به وزارت همدان کشاورزی و منابع ی یعی استان 

یت یو  مومعبا جهاد کشاورزی اجرا شدا این ایستقاه 

 34دمیقه، مرض جمرافیایی  47درجه و  48جمرافیایی 

متر و متوس    1733دمیقه، ارتفاع از سطو دریا    16درجه و  

 نیا یاری بنحوه باشدا یسا  م متر درمیلی 242گی بارند

 ،نحوه هرس و کوددهی ی   مرف منطقه  و  بودهای  مطره  با،

 14و شاهرود 12هرساله روی دردتان بادام ارمام شاهرود

 ا شدامما  می

 دهندهانتخاب ارقام گرده

و با در در منطقه مورد مطالعه های مقدماتی پس از بررسی

هم زمانی از نظر  نظر گرفتن کیفیت محصو ، وزن میوه،

منوان والد مادری به 12شاهرودرمم  غیره،و  دهیگ زمان 

  ، MSK81،MSK82  ،MSK83های بذری و ژنوتیپ 
MSK84 ،منوان والد پدری در به 12و شاهرود14شاهرود

 نظر گرفته شدندا

 گرده  دانه  نحوه تهیه

ها، گرده، م   از باز شدن گ    وری دانهجمع منظور تهیه و  به

  متر که دارای جوانه   1-5/1هایی به یو   مطع شاده  دام بهام

ها به  زمایشقاه منتق  شد سپس شاده ،گ  کافی بودند

لیتری  5شده در ظروف  های ارمام انت ابگردیدا شاده

متری سانتی 15درصد( تا ارتفاع  4محتوی  ب و ساکارز )

درجه  17-25 زمایشقاه )مرارگرفته و در دمای معمولی 

 مرار گرفتا قریکدیفاصله مناسب از  تی( با رماگرادیسانت

ها و جلوگیری از جهت نفوذ بهتر  ب به  وندهای شاده

ها انتهای شاده  وروز تعویض    2انسداد  وندها  ب ظروف هر  

 شدامی  متر برش مجدد دادهسانتی  3-5یور مورب در حد  هب

شدن ( و نزدیی به مرحله شکوفا  3-5ها بعد از چند روز )گ 

ها با های گ پرچمبساک گیری  ماده شدندا برای گرده

شده و یا با مالش با دست و  میچی کوچی و پنس جدا

 24تا    12  مدت وری شده و بهاستفاده از پنس مناسب جمع

 هر کدام به یور جداگانه در مح سامت جهت دشی شدن  

سپس  زمایشقاهی مرار گرفتند و  مناسب در شرای 

ای با درپوش های کوچی شیشه به ویا  های گردهدانه

 گراد تا انجام سانتی  درجه 4ای انتقا  یافته و در دمای پن ه 

3. Xenia   
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 ، )رسولی و همکاران افشانی نقهداری شدندمم  گرده

 ا(1392و موالئی،  1389؛ شرفی، 1388

 هگرده در شرایط آزمایشگا  دانهزنی  بررسی جوانه

 ی  ورگرده جمع  هایهزنی دانجهت ایمینان از مدرت جوانه 

 گرده در محی  کشت جامد شدا امدام به کشت دانه ،شده

درصد  15منظور از محی  کشت جامد حاوی  بدین

گرم در لیتر اسیدبوریی  میلی 20ساکاروز، یی درصد  گار، 

کلرید استفاده شدا پس از کشت ام کلسیم پیپی 50و 

 25دمای ظروف کشت به اتامی رشد با  ،گرده هایدانه

 هایسامت، دانه 48گراد منتق  شدندا بعد از سانتی درجه

 ( موردX10)  نماییمیکروسکوپ با بزرگ  گرده کشت شده با

برداری شده و مورد شمارش مرار  گرفته، مکس مرار یبررس

( 1)ها ی   رابطه زنی  نجوانه گرفتند و سپس درصد 

 ا(1388 همکاران، )رسولی و تعیین شد

هدان گرده   درصد  جوانه زنی  =
تعداد  جوانه زده 

گ  گرده  کشت شده 
×  رابطه(1)  100

 

 افشانیهای گردهاعمال تیمار  نحوه

ها و چند روز م   از باز شدن در مرحله متورم شدن جوانه 

شاده  3برای هر تیمار گرده حدام   ،های ارمام انت ابیگ 

های م تلف جهتکه دارای جوانه گ  کافی بودند در 

 رممدو سمت شما  و جنوب ر در افیایی و بیشتجمر

انت اب شد و ضمن  ،گرده منوان گیرنده دانهبه 12شاهرود

ها منتق  شدا نظر روی کالله  ن گرده مورددانه زنی اتیکت

والد برای  ساله    10اصله دردت بالغ    6در این  زمایش تعداد  

در نظر افشانی کنتر  شده  جهت گرده  12مادری رمم شاهرد

های افشانی  زاد، شادهبرای جلوگیری از گرده رفته شداگ

ای های پارچهوسیله کیسه هها بنظر م   از باز شدن گ   مورد

هر  در متری پوشانیده شداسانتی 50×70ابعاد ملم  به 

هایی که دیلی های باز نشده و گ از گ  یشاده تعداد

بعد  حذف و بقیه حفظ شدندا دو روز ،زودتر باز شده بودند

باز شده  هر کیسه ،در هر واحد  زمایشیها از باز شدن گ 

های ارمام انت ابی با ملم موهای افشانی با گردهمم  گرده و

صوص برای هر رمم در ص و و مصر انجام گرفتا برای م 

های شکفته شده درون گ  دوباره ،افشانیایمینان از گرده

افشانی شدندا   دهگرمورد نظر  نمونه های  گرده    کیسه با دانه

ها و وسای  افشانی، ضدمفونی دستتمام مراح  گرده در

 گرده  نهدابه  وسیله الک  اتیلیی انجام گردید تا از  لودگی  هب

جلوگیری شودا شرای  املیمی در زمان  نادواسته

افشانی در هر روز در دو نوبت یادداشت گردید گرده

 شده و افشانیهای گرده(ا همچنین تعداد گ 1)جدو 

  ورده شده 2افشانی در جدو های انجام مم  گردهتاریخ

دوب و اوسطی، و ددیوی 1388)رسولی و همکاران،  است

 (ا1395

های مختلف گیری درصد تشکیل میوه در زماناندازه

 افشانیپس از گرده

منظور تعیین درصد تشکی  میوه و همچنین ریزش به

بعد نوبت  هشتر د ، شمارش هاافشانی شدههای گردهگ 

 شمارش او  در تاریخ انجام شداافشانی گردهاز 

سوم  شمارش (،13/2/1397(، شمارش دوم )26/1/1397)

  شمارش (، 13/3/1397)شمارش چهارم  (،28/2/1397)

(، شمارش 11/4/1397، شمارش ششم )(28/3/96پنجم )

( 10/5/1397( و شمارش هشتم )27/4/1397هفتم )

دین ترتیب که ب  (ا  1388مکاران،  صورت گرفت )رسولی و ه

های بازشده و گ ها  شمارش دوم از  شاده  در زمان  هاکیسه 

 یور جداگانه در هر رمم شمارش گردیداهافشانی شده بگرده

افشانی شده در هر شاده، در های گردهبا توجه به تعداد گ 

 (2شده ی   رابطه )ی  های تشکهر شمارش درصد میوه

های هر واحد  زمایشی وهعداد و درصد  میمحاس ه گردیدا ت

مقایسه ا های یاد شده، ث ت گردیدو هر تیمار در تاریخ

ای دانکن با استفاده از  زمون چند دامنه  نیز  هامیانقین داده

 انجام شدا

 درصد تشکی  میوه  100  (2)رابطه 

، محصو  در اوادر تابستان و به هنقام رسیدن میوه ها

افشانی   زاد و گرده دست  مده از والدین پدری، تالمیبه

 مصنومی برداشت گردیده و در نهایت صفات یو  و مرض

ممز، نس ت یو  به مرض ممز، مطر ممز، درصد وزن ممز، 

 چوبی، یو  دشی میوه، مرضوزن ممز، وزن پوسته 

دشی میوه، نس ت یو  به مرض دشی میوه، مطر دشی  

 گیری و یادداشت شدندادشی میوه اندازهمیوه و وزن 

 شده و Excel افزار وری شده وارد نرمسپس ایالمات جمع

 سازی و ت دی  داده، در مالب یرح کامالً پس از نرما 

 SAS (9.1افزارنرمتکرار با استفاده از    4تیمار و    7با  تصادفی  

(Version  میانقین  مرار گرفتا مقایسه  و تحلی یه  مورد تجز 
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 12رقم شاهرودافشانی کنترل شده بادام گرده انجام در زمان باغ شرایط اقلیمی -1جدول
 تاریخ  (C°دمای ص و) ( C°دمای بعدازظهر) ( C°)دمای حدام  وضعیت  سمان وضعیت باد

 1397/ 1/ 8 16 22 6 ابری نسیم مالیموزش 

 1397/ 1/ 9 16 21 6  فتابی  نسیم مالیموزش 

 1/1397/ 10 14 20 4  فتابی  نسیم مالیموزش 

 
 12والد مادری بادام رقم شاهرود افشانی شدههای گردهافشانی تیمارها و تعداد مادگیهای گردهتاریخ -2جدول
 افشانیهای گردهتعداد گ  افشانیهای گردهتاریخ والد پدری والد مادری شماره

 MSK81 8/1/1397 100 12شاهرود  1

 MSK82 8/1/1397 100 12شاهرود  2

 MSK83 9/1/1397 100 12شاهرود  3

 MSK84 9/1/1397 100 12شاهرود  4

 100 10/1/1397 14شاهرود 12شاهرود  5

 100 10/1/1397 12شاهرود  12شاهرود  6

 

 ای دانکن انجام شداچنددامنه ها با استفاده از  زمونداده

هم ستقی ساده بین صفات مورفولوژیی با همچنین 

 انجام گردیدا SPSS (Version16.0)زارفااستفاده از نرم

 

 نتایج و بحث

های در چند نوبت دانه ،زنی دانه گردهارزیابی جوانهبرای 

دهنده کشت و بررسی های گردهگرده ارمام و ژنوتیپ

 دانه زنیحاص  نشان داد که مدرت جوانهگردیدندا نتایج 

درصد بود  78تا  55 نیم تلف ب یهاپژنوتی و ارمام گرده

 یدارا گرده مورد استفاده سالم و هایه نشان داد دانهک

 نیاستفاده در ا نامیه مناسب برای موه یا زنیمدرت جوانه

و  یامان یهابا گزارش شی زما نیا جیبودندا نتا  یتحق

( و فرانکین تونی 2008)  1تونی(، فرانکین1396همکاران )

ن  در دردتان میوه میزا( مشابه بودا 2003و فرانکلین )

ترکی ات  نوع و غلظتگرده بر اساس  زنی دانهدرصد جوانه 

باید  ،کار رفته در محی  کشت متفاوت استا بنابراینهب

صورت ادتصاصی هیا رمم ب هرگونهمحی  کشت مناسب 

رده ارمام بادام در گ زنی دانهدرصد جوانه تهیه گرددا

درصد  12-95ای در محدوده های درون شیشه کشت

است که این درصد نس ت به زرد لو، هلو و  شده گزارش 

فالح و همکاران،  ؛1389ت )شرفی، گیالس باالتر اس

 ا(1394

 های مختلفدرصد تشکیل میوه در زمان

به منظور تعیین درصد تشکی  میوه و همچنین درصد 

افشانی شده، در هشت نوبت پس از گردههای ریزش گ 

افشانی های گردهها باز شده و گ افشانی، کیسهمم  گرده

یور جداگانه در ترکیب تالمی شمارش شدندا با شده به

افشانی شده در هر شاده، در های گردهتوجه به تعداد گ 

 های تشکی  شده، تجزیه  ماری شدا هر شمارش درصد میوه

افشانی انجام گرفتا نتایج روز بعد از گرده 15 شمارش او 

تیمارهای م تلف مورد   ها نشان داد بینتجزیه واریانس داده

از نظر  %5داری در سطو احتما  بررسی ادتالف معنی

(ا همچنین 3)جدو  کی  میوه وجود داشتدرصد تش

د که بیشترین درصد تشکی  ها نشان دامقایسه میانقین

درصد مربوط به تالمی والد مادری  58/93میوه با 

کمترین دا از یرفی بو MSK81ی با والد پدر 12شاهرود

 12مربوط به تالمی والد مادری شاهرود تشکی  میوه درصد

 درصد بود 91/72میزان  هب MSK84ه دهند گرده والد با

 افشانیگردهروز بعد از 17که  در شمارش دوم (ا4)جدو 

بین که  نشان داد هانتایج تجزیه واریانس دادهانجام گرفتا 

 %5داری در سطو احتما  تیمارهای م تلف ادتالف معنی

 بر اساس  (ا3)جدو   د تشکی  میوه وجود داشتر درصاز نظ

 13/35درصد تشکی  میوه با  باالترین  مقایسه میانقین    نتایج

 هدهندبا گرده  12مادری شاهرودمربوط به تالمی والد  درصد  
MSK81  کمترین درصد تشکی  میوه مربوط به تالمیو 

درصد 02/8 با افشانی  زاددر گرده 12والد مادری شاهرود

 
1. Franklin-Tong 
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 شمارش فدر مراحل مختل 12شاهرودبادام رقم روی درصد تشکیل میوه والد مادری  نوع گردهتجزیه واریانس اثر  -3جدول

ns  ، * ادانکن ون زم در %1و  %5احتما   سطو  در دار معنی و دارغیر معنی به ترتیب ** و 

 

 شمارش لفل مختدر مراح 12شاهرودبادام رقم مادری  بر درصد تشکیل میوه والد نوع گردهمقایسه میانگین اثر  -4جدول

 ا داری ندارددرصد با استفاده از  زمون دانکن تفاوت معنی 5 مداد هر ستون با حروف مشابه در سطو احتما ا

 

روز بعد از گرده  45) در شمارش سوم (ا4)جدو  بود

بین تیمارهای  که داد نشان هاداده واریانس تجزیه افشانی(

  از نظر  %5داری در سطو احتما  م تلف ادتالف معنی

 نتایجبر اساس  (ا  3)جدو   تشکی  میوه وجود داشتدرصد  

 صد تشکی  میوه بابیشترین در ،میانقین مقایسه

با والد   12درصد مربوط به تالمی والد مادری شاهرود80/18

 تالمیاز  بودا کمترین درصد تشکی  میوه    14شاهرودپدری  

درصد  24/3 با  زادافشانی در گرده 12شاهرود والد مادری

  (ا4)جدو د حاص  ش

مشابه دو  افشانی(روز بعد از گرده 60) در شمارش چهارم

بین  که داد نشان هاتجزیه واریانس دادهشمارش م لی 

 %5داری در سطو احتما  تیمارهای م تلف ادتالف معنی

ا در این (3)جدو  از نظر درصد تشکی  میوه وجود داشت

درصد  80/14با شمارش باالترین درصد تشکی  میوه 

 با والد پدری 12به تالمی والد مادری شاهرودمربوط 

 ( در66/2) کمترین درصد تشکی  میوه و بود 14شاهرود

  زادافشانی  منوان پذیرنده گرده در گردهبه  12تالمی شاهرود

 ا (4)جدو مشاهده شد 

بین  نیز افشانی(روز بعد از گرده 75) در شمارش پنجم

در سطو   داریمعنیدتالف  اتیمارهای م تلف مورد بررسی  

  وجود داشت از نظر درصد تشکی  میوه  %5احتما  

تالمی والد در    ،هانتایج مقایسه میانقین  بر اساس(ا  3)جدو 

بیشترین درصد تشکی   14شاهرودو  12شاهرود مادری

از یرفی کمترین  ا( مشاهده شددرصد 39/14 با)میوه 

ه با گرد 12در تالمی شاهرود 20/2درصد تشکی  میوه با 

 (ا4)جدو  دست  مددودی به 

ترتیب در ششم، هفتم و هشتم که به هایدر شمارش 

افشانی( انجام روز پس از گرده120و105، 90)های زمان

نتایج نشان داد که از شمارش ششم به بعد درصد  ،شد

تشکی  میوه یی روند ثابت را دن ا  کرده و دچار تمییر 

ها نشان داده نتایج تجزیه واریانسمحسوسی نشده استا 

در هر سه  بین تیمارهای م تلف مورد بررسیکه داد 

درصد از  1در سطو احتما  داری دتالف معنیا شمارش

گرده بر درصد تشکی  میوه  تلف دانهنظر تأثیر منابع م 

نتایج مقایسه پایانی    در سه شمارش(ا  3)جدو   وجود داشت

و  12شاهرود ها نشان داد که تالمی والد مادریمیانقین

شاهرود تالمی درصد تشکی  میوه و 39/14 با 14شاهرود

 اتمنابع تمییر
درجه 

  زادی 

  مربعات میانقین 

شمارش  

 او 

شمارش  

 دوم

شمارش  

 سوم

شمارش  

 چهارم 

شمارش  

 پنجم

شمارش  

 ششم

شمارش  

 هفتم

شمارش  

 هشتم

 6/ 65** 6/ 65** 6/ 66** 4/ 61* 4/ 37* 5/ 18* 5/ 68* 0/ 99* 6 تیمار 

 1/ 22 1/ 22 1/ 26  1/ 42 1/ 50 1/ 50 1/ 90 0/ 31 18 اشت اه  زمایشی 

         27 ک 

 20/ 79 30/ 79 21/ 51 27/ 44 26/ 36 39/ 70 30/ 59 6/ 15  ضریب تمییرات)درصد(

ترکیب 

 تالمی
 والدین پدری  والدمادری 

  شمارش

 او 

شمارش  

 دوم

شمارش  

 سوم

شمارش  

 چهارم 

شمارش  

 پنجم

شمارش  

 ششم

شمارش  

 هفتم

شمارش  

 هشتم

 MSK a58 /93 a130 /35 ab19 /15 ab44 /10 ab11 /10 ab80 /9 ab80 /9 ab80 /9 81 12شاهرود 1

 MSK a98 /91 ab08 /25 b58 /11 ab01 /10 b71 /8 b71 /8 b71 /8 b71 /8 82 12شاهرود 2

 MSK b05 /75 ab59 /27 ab 29 /12 b08 /9  b83 /8 b83 /8 b83 /8 b83 /8 83 12شاهرود 3

 MSK b91 /72 ab97 /23 ab 96 /13 b 58 /9  b82 /8 b14 /8 b80 /7 b80 /7 84 12شاهرود 4

 ab21 /87 ab79 /22 a 80 /18 a 80 /14 a 39 /14 a39 /14 a39 /14 a39 /14 14شاهرود 12شاهرود 5

 ab73 /78 c02 /8  c24 /3 c 66 /2 c 28 /2 c93 /0 c93 /0 c93 /0 افشانی  زاد گرده  12شاهرود 6

 b95 /73 b66 /15  c75 /4  c17 /3 c20 /2  c00 /0  c00 /0  c00 /0 12شاهرود 12شاهرود 7
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 ،درصد تشکی  میوه 80/9با  MSK81 با ژنوتیپ بذری 12

های انجام بین تالمی  درصد تشکی  میوه  تاثیر را بر  بیشترین

از یرفی کمترین درصد تشکی  میوه مربوط  شده داشتندا

 درصد  با گرده دودی با صفر  12شاهرود  مادری  تالمی والدبه  

(  2نمودار ریزش میوه در شک  )  (ا4)جدو تشکی  میوه بود  

 نشان داده شده استا

 صفرتاتشکی  میوه بین  افشانی بادام درصد  چنانچه در گرده

درصد نیمه   5تا    2منوان دودناسازگار، بین  به  ،درصد باشد  1

 10درصد دودسازگار و باالی  10 تا 6دودناسازگار، بین 

 (ا2003 ،1گار است )اورتقا و دیسنتادرصد کامالً دودساز

 12های والد مادری شاهرودبنابراین در این  زمایش تالمی

 MSK81 ،MSK82، MSK83، MSK84 با والدهای پدری

درصد بود،   10تا    6ها بین  که درصد نهایی تشکی  میوه  ن

با  12چنین تالمی والد مادری شاهرودباشدا هممی سازگار

 39/14ه در  ن درصد تشکی  میوه  ک  14والد پدری شاهرود

اما تالمی والد  اباشددارای سازگاری کام  می ،درصد بود

دودی که در  ن درصد تشکی   با گرده 12مادری شاهرود

در پژوهشی دارای ناسازگاری استا  ،درصد بودصفر میوه 

منظور ارزیابی سازگاری ( به1388که رسولی و همکاران )

ند گزارش انت ابی بادام انجام داد رمم سوپرنوو  با چند رمم

دلی  مقیم یا کردند که مرحله او  ریزش گ  در بادام به

به سطو کالله  شده منتق گرده  نامگ بودن مادگی یا دانه

روز  30تا  17باشدا همچنین بیان کردند که در حدود می

دلی  شده بهی   تشکهای کوچی  بردی میوهدهی  پس از گ 

ریزش نمودند که و تشکی  نشدن جنین مدم لقاح مناسب 

ترین دلی  ریزش میوه دودناسازگاری و دگرناسازگاری مهم

 در دهد کهدر این مرحله بودا نتایج حاضر نیز نشان می

ی شمارش سوم تا حدوددر شمارش دوم و  یمارهات یبرد

ها بوده است، افشانی گ روز پس از گرده 40تا  30که بین 

اند که یزش شدهدچار ر شدتبهشده افشانی های گردهگ 

گرده والدهای پدری   موی ناشی از ناسازگاری دانه  احتما به

همچنین رسولی و همکاران  باشدابا مادگی والد مادری می

( بیان کردند که در مراح  بعدی مدم تکام  جنین 1388)

تواند بامث ریزش در میوه شود یا های محیطی میو تنش

تواند بامث ریزش یی میبرای جذب مناصر غذاها  رمابت میوه

توس   شده انجامهای میوه در مراح  بعد شودا ارزیابی

 
1. Ortega and Dicenta 

افشان ( که برای انت اب گرده2014) ملیزاده و ارزانی

نشان داد که  ،مناسب برای ارمام دیرگ  بادام انجام شد

به   21بیشترین درصد نهایی تشکی  میوه برای رمم شاهرود

گرده رمم جنکو و  رصد با استفاده از دانهد 87/32میزان 

بودا درصد  19/0افشانی  ن حدام  مقدار نیز در دودگرده

گرده نیز حداکثر درصد تشکی  میوه با دانه  12برای شاهرود

افشانی  ن دود گردهدرصد در  90/0و حدام  مقدار  5-15

 مده از این تحقی  تا  دستبه مد که با نتایج  دستبه

که نتایج درصد  هرچندارای مطابقت استا حدودی د

 مده  دستبه تشکی  میوه در این  زمایش کمتر از نتایج 

تواند توس  ملیزاده و ارزانی بود که دلی  این تفاوت می

 ی  میوه باشداناشی از اثرات موام  محیطی روی درصد تشک

( گزارش کردند که در تشکی  گ  2004اورتقا و همکاران )

و میوه بادام موام  متعدد محیطی نیز ددالت دارد که از 

زان و کیفیت داک، هرس، کود و توان به میاین موام  می

 شرای  املیمی اشاره کردا

منظور بررسی ( در  زمایشی که به1397محمدپور )

، سهند، سوپرنوا 21د، تونو، شاهروA1 ارمامسازگاری گرده 

انجام دادند گزارش کردند  12بر روی پایه مادری شاهرود

درصد مربوط  16که بیشترین درصد نهایی تشکی  میوه با 

 با والد پدری  12به نتاج حاص  از تالمی والد مادری شاهرود
A1  و کمترین درصد تشکی  میوه مربوط به والد مادری

  33/3دار تشکی  میوه افشانی  زاد با مقردهو گ 12شاهرود

زیادی با نتایج حاص  از  تا حدوددرصد بود که این نتایج 

 این  زمایش مطابقت داشتا

ها، ریزش گ  و ریزش میوه ممکن است باز شدن گ از  پس  

روز 10در سه مرحله اتفاق افتد: اولین ریزش میوه حدود 

های افشانی اتفاق افتد و مربوط به گ بعد از گرده

باشدا ملت  ن به نقگ مادگی و شانی نشده میافگرده

شودا این مورد برحسب ارمام ها نس ت داده میمقیمی گ 

روز بعد از   20ریزش دوم میوه حدود  ا  ستم تلف متفاوت ا

 ای بودههای تلقیو نشدهچههافشانی و مربوط به میوگرده

 نمایندا سومینافشانی ریزش میکه در اثر ناسازگاری گرده

افشانی مشاهده روز بعد از گرده 45یوه حدود ریزش م

 باشد که براثر رمابتمی نیجن شود و مربوط به سق می

عباشد که این حالت نیز بسته به نوژنتیکی می  ای و یاتمذیه
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باشدا اگرچه ریزش گ  و میوه همیشه اتفاق رمم متفاوت می

ش میزان ریزش اولیه و ریز ،افتد، اما به ود مدیریت با،می

محمدپور، ) تواند کاهش دهددر مراح  م تلف را می

 (ا1397

گرده برخصوصیات مورفولوژیکی نتاج دانه  ریتأث

با والدین پدری   12حاصل از تالقی والد مادری شاهرود

 انتخابی بادام

 دانهنوع    ریتأث  ،(5)جدو     نتایج جدو  تجزیه واریانس  ی  

رض ممز، گرده بر دصوصیات مورفولوژیکی )یو  ممز، م 

نس ت یو  به مرض ممز، مطر ممز، درصد وزن ممز، وزن 

دشی میوه، مرض دشی میوه، یو  دشی میوه، نس ت 

یو  به مرض دشی میوه، مطر دشی میوه، وزن ممز و 

در   12نتاج حاص  از والد مادری شاهرود  وزن پوسته چوبی(

  معنی دار بودا درصد 1سطو احتما  

گرده بر دصوصیات دانه    ریتأثمقایسه میانقین  بررسی نتایج  

)جدو   12د مادری شاهرودمورفولوژیکی نتاج حاص  از وال

 85/31( نشان داد که بیشترین یو  ممز با میانقین )6

، بیشترین مرض میوه 14متر( مربوط به رمم شاهرودمیلی

 MSK82 (04/16و ژنوتیپ  12مربوط به تالمی شاهرود

رض میوه مربوط به متر(، بیشترین نس ت یو  به م میلی

به تالمی (، بیشترین مطر ممز مربوط 11/2) 14شاهرود

بیشترین درصد MSK82  (01/11  ،)  با ژنوتیپ 12شاهرود

درصدMSK83 (71/15  ،) وزن ممز مربوط به ژنوتیپ 

 74/8) 14بیشترین وزن دشی میوه مربوط به شاهرود

 14گرم(، بیشترین یو  دشی میوه مربوط به شاهرود

متر(، بیشترین مرض دشی میوه مربوط به یمیل 54/42)

متر(، میلی  33) MSK84 با ژنوتیپ 12شاهرودتالمی 

بیشترین نس ت یو  به مرض دشی میوه مربوط به 

مربوط    (، بیشترین مطر دشی میوه78/1)  MSK84  ژنوتیپ 

(، بیشترین وزن ممز مربوط به  05/19) 81MSK به ژنوتیپ 

ن پوسته چوبی مربوط گرم( و بیشترین وز  61/2)  14شاهرود

گرم( بودا کمترین  84/5انقین )افشانی  زاد با میبه گرده

  لیتر( مربوط به ژنوتیپ میلی 18/20یو  ممز با میانقین )
MSK83میوه مربوط به ژنوتیپ  ، کمترین مرض MSK82  

متر(، کمترین نس ت یو  به مرض  میلی  39/12با میانقین )

، کمترین مطر ممز MSK83   (43/1)  میوه مربوط به ژنوتیپ 

(، کمترین درصد وزن 12 /8) MSK82 مربوط به ژنوتیپ 

 MSK84  (04 /10  با ژنوتیپ  12تالمی شاهرود  مربوط به  ممز

 کمترین وزن دشی میوه مربوط به ژنوتیپ درصد(،
MSK82 (59/29  کمترین مرض دشی میوه میلی ،)متر

متر(، کمترین میلی42/19) MSK82 مربوط به ژنوتیپ

به مرض دشی میوه مربوط به تالمی نس ت یو  

(، کمترین مطر دشی میوه 34/1) MSK84 با 12شاهرود

(، کمترین وزن ممز 33 /14) MSK82 مربوط به ژنوتیپ

وزن  گرم( و کمترین 17 /1) MSK82 مربوط به ژنوتیپ 

 با ژنوتیپ 12پوسته چوبی مربوط به تالمی شاهرود
MSK84 (93/2  بودا )گرم 

های نتاج های میوهزا بر ویژگیگردهدر پژوهشی اثر والد 

شام  وزن ی مرار گرفتا دصوصیات کمی  بررس  موردحاص   

دوملو و ابعاد  درصد میوه کردن،دشی، درصد ی میوهدش

نتایج این  )یو ، مرض و ض امت( تعیین گردیدا ممز

 زمایش حاکی از این مطلب بود که دصوصیات ممز با توجه 

(ا 2016و همکاران،  1بود ) کارزا متفاوت به نوع والد گرده

( نشان 2014های انجام شده توس  ملیزاده و ارزانی )بررسی

پذیری ز دصوصیات مربوط به میوه توارثداد که بسیاری ا

 افشانی رممشوندا در گردهباالیی داشته و به نتاج منتق  می

گرده ارمام م تلف، اگرچه ادتالف  با دانه 12شاهرود 

ر دصوصیات میوه مشاهد شد ولی میزان داری از نظمعنی

( اثر گرده 2009)  2تمییرات بسیار جزئی بودا مارتین و روویرا 

غیردودی را بر صفات میوه یی دو سا  در رمم دودی و 

مورد بررسی مرار دادندا نتایج   Francoli  و  Guara  دودبارور

دار بر صفات وزن، یو ، نشان داد که نوع گرده تأثیر معنی

زنی بذر نداشتا بهمنی امت ممز و درصد جوانهمرض و ض 

گرده بر صفات چشایی   ( با بررسی اثر نوع1381و همکاران )

 ی و شیرینی(، یو ، مرض، ض امت و وزن هسته و )تل

ممز و نیز نس ت وزن ممز به هسته در چهار ژنوتیپ برتر 

داری بر انت ابی بادام گزارش کردند که نوع گرده اثر معنی

ی )تل ی و شیرینی( نداشت ولی اثر نوع گرده صفات چشای

بر صفات یو ، مرض، ض امت و وزن هسته و ممز نیز 

دار بودا مارتین و همکارانبه هسته معنی نس ت وزن ممز

 
1. Acar  2. Martín and Rovira 
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 مصنوعی افشانیگرده از بعد روزهای در 12شاهرود ژنوتیپ میوه تشکیل درصد بر مختلف ارقام گردهدانه اثر -2شکل

 
 اثر 2009و  2008های مچنین در یی سا ( ه2011) 

 دودی را در ارمام دودسازگار افشانی  زاد و گردهگرده

Guara  وFrancoli افشانی کنتر  شده در از یری  گرده

 مزرمه مطالعه کرده و گزارش کردند که بین دو نوع

افشانی از نظر درصد تشکی  میوه و دصوصیات  ن  گرده

ت ولی از نظر بردی داری وجود نداشتفاوت معنی

دصوصیات میوه تفاوت بسیار جزئی مشاهده شد که احتمااًل 

باشدا مارتینزگارسیا و همکاران مییا محی   ناشی از ژنوتیپ  

مطالعه اثر گرده بر تشکی  میوه و صفات  ن  ( برای2011)

دودی افشانی با گردهدر شش رمم دودسازگار بادام، در گرده

داری از کردند که تفاوت معنی و گرده ارمام دیقر گزارش

افشانی نظر تشکی  میوه و صفات مورد مطالعه بین نوع گرده

)دودی و غیردودی( مشاهده نشدا بنابراین، ارمام 

صورت تکی برای احداث باغات بادام توانند بهمی  دودسازگار

یکنوادتی میوه رفع شودا کستر و غیراستفاده و مسائ  

رسی دودسازگاری، توارث ( یی چند بر1997همکاران )

دصوصیات ممز، رابطه بین اندازه، شک  و وزن ممز چند رمم 

افشانی کنتر  شده در مزرمه و های گردهبادام را با روش

با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مطالعه و   زمایشقاه

افشانی کنتر  شده در  هر چند که گرده که گزارش کردند

افشانی کنتر  شده در مزرمه  ه زمایشقاه در مقایسه با گرد

توان اثر گرده بر در این روش نمی دمت بیشتری دارد ولی

افشانی براین، گردهدصوصیات میوه را مطالعه نمودا بنا

کنتر  شده در مزرمه هر چند دمت کافی ندارد ولی برای 

هنوز هم الزم و ضروری بررسی اثر گرده بر دصوصیات میوه،  

( با بررسی اثر 2002اران )و همک دیسنتا باشدامی

افشانی بر دصوصیات میوه، ممز افشانی و دگرگردهدودگرده

،  Lauranne) دامو رشد لوله گرده شش رمم دودسازگار با

Marta  ،Antoneta  ،Guara  ،2332S  ،4017S)   گزارش کردند که

داری بر درصد تشکی  میوه، تأثیر معنی نوع گرده

ز، نس ت پوست به ممز، دصوصیات میوه، وزن و اندازه مم

زنی، تعداد لوله گرده نفوذ کرده به ت مدان و درصد جوانه 

افشانی در دگرگردهیو  لوله گرده به همراه نداشتا ولی 

افشانی اثر مث ت بر وزن ممز  این ارمام بر دالف دودگرده

ن ودندا اورتقا و داری معنیها داشت هرچند که تفاوت

افشانی و دگرده( با بررسی دو2003سنتا )دی

 ژنوتیپ و دو رمم دودسازگار بادام 26افشانی در دگرگرده
(Lauranne  ،Marta)    ارمام دودسازگار گزارش کردند که در

اثر گرده دودی و غیردودی بر دصوصیات مهم ممز از م ی  

زمان رسیدن میوه، سفتی پوست، درصد پوست به ممز، وزن 
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دار کی ممز غیرمعنیممز، اندازه، رنگ، شک ، دوملوئی و پو

های انجام شده توس  سایر محققان نیز تأثیر بودا بررسی

یکی و شیمیایی میوه فیزگرده را بر دصوصیات  کمتر دانه

( 2002ستنا و همکاران )یوری که دیئید کرده است بهأ ت

افشانی شش رمم دودسازگار با بررسی اثر دود و دگرگرده

 ت کردند که دودبادام بر دصوصیات میوه و ممز ثاب

 داری برمعنیگرده ارمام م تلف اثر  افشانی با دانهگرده

 ه، وزن و اندازهدصوصیات تشکی  میوه، درصد تشکی  میو

ها همچنین گزارش  ا  ندهدنشان میممز و درصد ممز 

گرده روی وزن ممز تأثیر مث ت داشت ولی  کردند که دانه

 ده از ارمام گردهاستفا همچنین دار ن ودایر معنیثاین تأ 

ای بامث افزایش یور ماب  مالحظهتواند بهدهنده مناسب می

 (ا1390مملکرد در بادام شود )درستکار و همکاران، 

دهد می      نتایج حاص  از پژوهش حاضر به یور واضو نشان

که در اثر تعویض من ع گرده دصوصیات مورفولوژیی  

استا این  مربوط به دشی میوه و ممز تفاوت پیدا کرده

های انجام شده در زمینه اثر من ع دانه گرده نتایج با پژوهش

در بردی از موارد    حدودیبر دصوصیات میوه و ممز بادام تا  

 دارای تطاب  استا

 ضرایب همبستگی ساده صفات

ضرایب هم ستقی بین صفات مورد مطالعه درج   7در جدو   

داری شده است، بررسی نتایج نشان داد که هم ستقی معنی

بین صفات مربوط به دشی میوه و ممز وجود داردا به یور 

(، r=85/0) مثا  بین وزن دشی میوه با یو  دشی میوه

 (، یو  ممزr=97/0)  (، وزن ممزr=82/0)  مرض دشی میوه

(88/0=rو مرض ممز ) (80/0=r رابطه مث ت و معنی دار )

وجود داشتا با افزایش وزن دشی میوه این صفات نیز 

دهد که با افزایش ش یافته استا  این نتایج نشان میافزای

وزن دشی میوه، وزن ممز نیز به یور بسیار معنی دار 

(، r=86/0یابدا  وزن ممز نیز با یو  دشی میوه )افزایش می

(، r=65/0) (، مطر دشی میوهr=80/0مرض دشی میوه )

( هم ستقی مث ت r=77/0)(، مرض ممز  r=89/0یو  ممز )

داشت که نشان دهندة این مطلب است که با  دارمعنیو 

دار افزایش وزن ممز، ابعاد دشی میوه و ممز به یور معنی

 یابداافزایش می

همچنین نس ت یو  به مرض ممز با نس ت یو  به مرض 

( هم ستقی r=81/0) (، یو  ممزr=81/0دشی میوه )

 دار نشان دادامث ت معنی

فی میوه در کمی و کی( که دصوصیات 1397محمدپور )

گزارش کرد که   ،ژنوتیپ بادام را مورد بررسی مرار داد 100

یو  دشی مربوط به دشی میوه و ممز،  در بین صفات

وزن   (،r+=184/0)  نس ت یو  به مرض دشی میوه  میوه با

وزن دشی (  و همچنین  r+=825/0)  ممز  ممز با وزن دشی 

 دارهم ستقی مث ت معنی( r+=325/0) میوه با وزن ممز

( هم ستقی صفات 1392سپهوند و همکاران ) داشتا

های بادام را بررسی رویشی و زایشی تعدادی از ژنوتیپ

کردند و گزارش کردند که اندازه و وزن میوه دارای پوست  

صورت س ز، اندازه و وزن دشی میوه، اندازه و وزن ممز به

تقی مث ت درصد هم س 1دو یرفه با یکدیقر در سطو 

شتندا در پژوهشی دیقر کاوند و همکاران داری دامعنی

های بذری ( تنوع مورفولوژیی تعدادی از ژنوتیپ1388)

ا نتایج  نها مراردادندی بررس موردبادام را در منطقه بروجرد 

دار در سطو احتما  نشان داد که هم ستقی مث ت و معنی

وه )ابعاد( درصد بین وزن ممز با یو ، مرض و ض امت می  1

و ض امت ممز وجود داشتا این نتایج با  و یو ، مرض

 1النسریهای  زمایش حاضر دارای انط اق زیادی بودا یافته

( گزارش کردند که دصوصیات دشی 2007و همکاران )

گیرد و میوه و ممز کمتر تحت تأثیر شرای  املیمی مرار می

ارزیابی تنوع های برگ و شاده در در مقایسه با ویژگی

   های بادام اهمیت بیشتری داردام و ژنوتیپژنتیکی بین ارما

 

 ی کلیریگجهینت

 12تالمی شاهرود که داد نشان تحقی  این از حاص  نتایج

و پس از  ن  درصد تشکی  میوه 39/14با  14و شاهرود

درصد  80/9با  MSK81 با ژنوتیپ بذری 12تالمی شاهرود

باالترین درصد تشکی  میوه و بیشترین تشکی  میوه، 

های م تلف را های به کار رفته در گروهری در تالمیسازگا

 12داشتندا نتایج حاص  نشان داد که رمم شاهرود

دودناسازگارمی باشدا همچنین نتایج حاص  از بررسی 

صفات کمی نتاج حاص  از تالمی نشان داد که نوع من ع 

دهنده بر روی صفات دشی میوه و ممز تأثیرگذار  گرده

 ده صفات دشی میوه و های گردهپایه  در اثر تعویض  است و
 

 
1- Lansari 
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12والد مادری شاهرود ت مورفولوژیکی نتاج گرده برخصوصیادانهنوع  ریتأثتجزیه واریانس  -5جدول

 

 12دانه گرده برخصوصیات مورفولوژیکی نتاج والد مادری شاهرودنوع  ریتأثمقایسه میانگین  - 6جدول

 کنترل شدههای پدری و نتاج حاصل از تالقی ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در والدین -7جدول

 درصد 5و  1احتما   دار در سطوبه ترتیب معنی *و  **

منابع 

  تمییر

 

درجه 

  زادی 

 یو  ممز
 

مرض 

 ممز

 

نس ت 

یو  به

 رض ممزم

مطر 

 ممز

 

درصد  

وزن 

 ممز

وزن 

دشی 

 میوه

یو  

دشی 

 میوه

مرض 

دشی 

 میوه

ت یو  نس 

به مرض 

 دشی میوه

مطر 

دشی 

 میوه

وزن 

 ممز
 

وزن 

پوسته 

 چوبی

 77/3** 53/0** 09/5** 063/0** 14/36** 21/51** 86/5** 32/10** 98/1** 10/0** 63/3** 89/34** 10 تیمار 

اشت اه 

  زمایشی 

22  0017/0 0004/0 0002/0 0003/0 0005/0 0008/0 026/0 90/5 0028/0 0013/0 0008/0 0007/0 

ضریب 

 تمییرات)%(

 15/0 14/0 88/0 19/0 18/0 42/0 45/0 08/10 49/3 22/0 47/1 63/0 

%1و  %5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطو احتما   **و  *،  ns 

وزن 

پوسته 

 چوبی

 وزن ممز
 

مطر 

دشی 

 میوه

نس ت یو  

به مرض 

 دشی میوه

مرض 

دشی 

 میوه

یو  

دشی 

 میوه

وزن 

دشی 

 میوه

درصد  

 وزن ممز

 مطر ممز

 

نس ت 

یو  به 

 مرض ممز

مرض 

 ممز
 

 یو  ممز
 

 نتاج و والدین پدری 

3/72f 1/65f 15/34i 1/53bc 22/29bc 34/43g 5/62i 11/41g 9/46h 1/82f 13/62i 24/49i  12شاهرود× MSK81 

3/08i 2/11c 17/53d 1/38de 25/45b 35/66e 7/67d 10/27j 11/01a 1/63i 16/04a 26/03f  12شاهرود× MSK82 

4/59d 2/05d 16/53g 1/34e 24/11bc 33/02h 6/80g 11/28h 10/41d 1/74h 14/82f 25/60h  12شاهرود× MSK83 

2/93j 2/03d 16/51g 1/59b 33a 37/69d 7/22e 10/04k 10/80b 1/75gh 15/80b 27/41e  12شاهرود× MSK84 

4/22e 1/78e 15/81h 1/58b 22/43bc 35/07f 6/31h 11/46f 10/01f 1/94c 13/48j 25/89g 14شاهرود × 12شاهرود  

5/84a 2/43b 17/74b 1/47dc 26/20b 38/76c 8/62b 10/49i 10/76c 1/89d 15/45c 29/53c افشانی  زادگرده 

5/77b 2/07cd 19/05a 1/54bc 23/61bc 37/53d 8/04c 13/07d 10/09e 1/85e 15/19d 28/21d 81MSK 

3/34h 1/17h 14/33j 1/50bc 19/42c 29/59j 4/52k 14/23b 8/12j 1/77g 12/39k 22/18j 82MSK 

3/44g 1/37g 17/43e 1/37e 21/53bc 29/87i 5/03j 15/71a 9/83g 1/43j 14/10h 20/18k 83MSK 

4/91c 2/04d 16/67f 1/78a 22/66bc 40/93b 7/11f 14/12c 9/42i 2/05b 14/48g 30/01b 84MSK 

5/81ab 2/61a 17/64c 1/77a 23/44bc 42/54a 8/74a 11/72e 9/84g 2/11a 14/95e 31/85a 14شاهرود 

 داری داردامعنیدرصد با استفاده از  زمون دانکن تفاوت  1 امداد هر ستون با حروف غیر مشابه در سطو احتما 

 

 
 

 صفت

وزن 

دشی 

 میوه 

یو  

دشی 

 میوه 

مرض 

دشی 

 میوه 

یو  به 

مرض 

 دشی میوه 

مطردشی  

 میوه 
 وزن ممز

وزن 

پوسته 

 بی چو

 مرض ممز یو  ممز 
یو  به  

 مرض ممز
 مطر ممز 

 

درصد 

وزن 

 ممز 

            000/1 دشی میوهوزن 

           000/1 853/0**  دشی میوه یو  

          000/1 555/0 821/0**  دشی میوهمرض 

دشی به مرض یو  

 وه یم
370/0  **755/0 126/0 - 000/1        

 

        000/1 079/0 620/0*  484/0 732/0*  دشی میوه مطر 

       000/1 659/0*  397/0 806/0**  869/0**  976/0**  وزن ممز

      000/1 669/0*  561/0 438/0 376/0 615/0*  670/0*  ی وزن پوسته چوب

     000/1 704/0*  899/0**  449/0 697/0*  589/0 970/0**  886/0**  یو  ممز 

    000/1 544/0 210/0 770/0**  751/0* *  022/0 835/0**  575/0 804/0**  مرض ممز

   000/1 -037/0 818/0**  669/0*  536/0 -001/0 811/0**  134/0 761/0**  498/0 یو  به مرض ممز

  000/1 -197/0 885/0**  340/0 082/0 642/0*  619/0*  -291/0 899/0**  359/0 651/0*  مطر ممز 

 000/1 -679/0*  -182/0 - 562/0 -459/0 -010/0 -574/0 -071/0 103/0 -727/0*  -394/0 -557/0 درصد وزن ممز 
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یابدا بررسی هم ستقی ساده بین صفات ممز تمییر می

مش گ کرد که بین صفات دشی میوه و ممز هم ستقی 

توجه به نتایج حاص    با  اداری وجود داردمث ت و بسیار معنی

 MSK81 و ژنوتیپ بذری  14رمم شاهرود از این پژوهش،

در   12شاهرود  زای مناسب برای رممتواند به منوان گردهمی

 کشور مورد استفاده مرار گیردا شرای   ب و هوایی غرب

 

 نابعم 

ارشتتدا  نامه کارشتتناستتیمنظور تولید بذر هی ریدا پایانا بررستتی امکان تالمی ارمام انت ابی بادام و شتتلی  به1391احمدی، سا 

 صا 180ی گرگان، دانشقاه ملوم کشاوری و منابع ی یع

ت ابی بادام با رمم تجاری و  های انافشتتانی بردی ارمام و ژنوتیپا ستتازگاری گرده1396العابدینی، ما امانی، ق،ا ایمانی، عا و زین

 .  60-47(: 2)32زرامی نها  و بذر، ا مجله بهA200 دیر گ 

وع و ی یعت گرده روی ابعاد میوه و بردی صتفات چشتایی ممز  ا تأثیر ن1381بهمنی، ع،ا گریقوریان، و،ا وزوایی، عا و ولیزاده، ما 

 ا  298-296: 2باداما مجله ملوم کشاوری، 

نژادی نها  و  زای مناستب برای ارمام تجاری باداما مجله بهافشتانی و انت اب گردهارزیابی ستازگاری گردها 1394 وا، سا حستین

 ا94-77(: 31) 1بذر، 

های فراوری توسعه صادرات ایرانا المللی بادام و چالشا تحلی  سادتار بازار بین1390نیکوکار، اا  زاده، ما، دوراندیش،  ا وحسین

 مهر ماها شهرکردا 18و  17ادام با محوریت صادرات، دومین همایش ملی ب

های  یپدهی و دصتتوصتتیات مورفولوژیکی بردی از ژنوتا ارزیابی دودستتازگاری، زمان گ 1395دوب، عا و اوستتطی، عا ددیوی

 ا124-103 (:1)16 وری تولیدات گیاهی، را فنهای برتبادام برای دستیابی به انت اب

ا دودستازگاری و ترکیب مناستب  1390ا ا ،زادا و نیی ،دلیقی ا،د ،حستنی ا،م ،پناهیشتریعتصتانعیا، م ،مصتطفوی ا،م ،درستتکار

 ا457-449(: 27)4 ،نها  و بذر ینژادکاشت ارمام تجاری باداما مجله به

ی تکمیلی در باداما رستتاله افشتتانگردهی بردی صتتفات، کنتر  ژنتیکی زمان گلدهی و ریپذوراثتا بررستتی 1390رستتولی، ما 

 صا 188دکتریا دانشقاه تهران، 

ی بردی ارمام گیالس با رمم زرد افشتتانگردها بررستتی ستتازگاری 1389مقدم، مارا رستتولی، ما، ارزانی، کا، ایمانی، عا و فتاحی

 ا152-143: (2) 41انشکدها مجله ملوم باغ انی ایران، د

رمم   یلیتکم افشتتانیرگردهیثأ و ت  یستتازگار یبررستت ا 1388 ی، عاو م اد عای، مانیذا، ای، ، زماناراممقدم، یما، فتاحی، رستتول

 ا70-61(: 4)40 ،رانیا یسوپرنووا با گرده ارمام م تلف باداما مجله ملوم باغ ان

های بادام در شترای  املیمی کرجا مجله به  ا ارزیابی بردی از ژنوتیپ1392نژاد، ما ور، عا، ایمانی، ع و ماستمپ ستپهوند، عا، مؤمن

 ا101-77(: 3)15زرامی کشاورزی، 

های کالستتیی و مولکولیا  نوتیپ امیدب ش بادام با روشستتازگاری گرده با مادگی در چند ژ تعیین رواب ا 1389شتترفی، یا 

 صا140 دانشقاه ت ریز، نامه دکتریاپایان

  رمم دیرگ ( Prunus dulcis Mill) بادام در موثر افشتانیگرده دوره ا تعیین1388عا  ایمانی، ارزانی، کا و ستالطه، سا،زادهملی

 ا7-1(: 2)40 ،(ایران کشاوری ملوم) ایران باغ انی ملوم کرجا مجله هوایی و  ب شرای  در 12شاهرود

  هاینژادگان و هارمم بردی در مؤثر افشتانیگرده دوره ا ارزیابی1394ا   منصتوری، یا و شترفی، عا، ی،رستولی، ما، ایمان فالح، ما،

 ا272-261( :3)17 مجله ملوم و فنون باغ انی ایران، ابادام

 انت ابی امیدب ش هایژنوتیپ و هارمم از بردی گردة ستازگاری ا بررستی1395فالح، ما، رستولی، ما، شترفی، یا و ایمانی، عا 

 ا467 -457(: 3) 47باداما مجله ملوم باغ انی ایران، 

در منطقته بروجردا مجلته بته ( Prunus dulcis Millا) هتای برتر بتادامگزینش ژنوتیتپا 1388ا، ما، ارزانی، کا و ایمتانی، ع کتاونتد

   ا399-385(: 3)25-1، نژادی نها  و بذر
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  نشتتتانقرهای  با استتتتفاده از (.Prunus dulcis L) های بذری باداموتیپژنبررستتتی تنوع ژنتیکی بردی از ا 1397محمدپور، نا 

نامه  ا پایانهای انت ابی در شرای   ب و هوایی کرمانشاهبا ارمام و ژنوتیپ  12افشانی والد مادری شاهرود مورفولوژیکی و گرده

 صا 110ارشد، دانشقاه مالیر، کارشناسی

های زرد لو: مطالعه موردی شتهرستتان وژیکی و دودناستازگاری بردی از ژنوتیپدصتوصتیات پومولا ارزیابی 1392موالئی، سا 

 صا 134ارشدا دانشقاه زنجان، نامه کارشناسیزنجانا پایان
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