
1 

 

 كشاورزي جهاد وزارت

 كشاورزي ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان

 ه بيوتکنولوژي كشاورزيگاپژوهش و باغبانیعلوم  تحقيقات موسسه

 :عنوان دستنامه

 

  بادام تجارتی ارقام و تلقیح گل در افشانی گرده

 

 

 تالیف:
 وسردسیري معتدله هاي میوه پژوهشکده علمی هیئت عضو ایمانی علی

 كشاورزي بیوتکنولوژي پژوهشگاه علمی هیئت عضو العابدینی زین مهرشاد

 

 6931سال 



2 

 

 

 

 

 

 

  بادام تجارتی افشانی و تلقیح گل در ارقام گرده دستنامه: نام

 

 العابدينی زين و مهرشاد ايمانی علی :گاننگارند

 رحیم قره شیخ بیات :و ادبی علمی یویراستار

 ه میوه های معتدله و سردسیریموسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکد: ناشر -

 : دستنامهشماره  -
 الکترونیکیشمارگان:  -

 94تعداد صفحات:  -
 فارسیزبان متن:  -

 9317تاریخ انتشار:  -

  پست الکترونیکی:

میوه های معتدله و  ر شورای انتشارات پژوهشکدهد 02/90/9311 فنی در تاريخ دستنامه اين (

در مرکز اطالعات و مدارک علمی  07/3/9317مورخ 73773به شماره .سردسیری مورد تايید و 

 ) کشاورزی ثبت شده است

 های معتدله و سردسیریکرج، جاده محمدشهر، شهرک نهال و بذر، پژوهشکده میوه نشانی:

  WWW.HSRI.IR:گاهوب   201-31722123: دورنگار  201-31720769: تلفن

 



3 

 

 

 

 

 :دستنامه مخاطبان

 محققان و کارشناسان باغبانی -

 دانشجویان رشته باغبانی -

 کارشناسان و مروجان ترویج و آموزش کشاورزی -

 مدیریت گرده افشانی در ارقام مهم بادام در ایرانبهره برداران و سایر عالقمندان به مباحث  -

 :دستنامهآموزشي  اهداف

 شما خوانندگان گرامی در اين نشريه با:

 و  بادام مسايل مربوط به گرده افشانی -9
 کشور  صیات ارقام مهم بادامخصو -0 

  آشنا خواهید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صفحه فهرست



4 

 

 مقدمه اول فصل

 گل انگیزی و گلدهی در بادام  -دوم فصل

5 

7 

 محل تشکیل گل
 انگیزی و گلدهی در بادامزمان گل

 نقش زنبور عسل در گرده افشانی وافزایش کمی وکیفی محصول

ایی، ترغیب باغداران برای کنترل تلفیقی و بیولوژیک لزوم رعایت موارد کاربرد سموم شیمی

 برای حفاظت زنبور های عسل در فرایند گرده افشانی

8 

7 

11 

11 

 11  افشاني گرده

61 بادام تولید میوه وتشکیل اهمیت ارقام گرده زا در   

71 در باغ های بادام ارقام گرده زاالزم برای خصوصیات   

91  دهیمیوه  

 تشکیل میوه

 ره رشد و رسیدن میوهدو
 ريزش گل و میوه

71  

11 

11 

 11 شاخص رسیدن میوه

 11 سال آوری

 خودسازگاری/خودناسازگاری: روش های بررسی آن -ومس فصل 12

 12 روش های متداول) کالسیک( 

 گرده افشانی کنترل شده وتعیین درصد تشکیل میوه
 

11 

 

51 وله گردهانجام تالقی کنترل شده و تعقیب میکروسکوپی ل  

71 ناسازگاریروش های مولکولی تعیین خود  

PCR   81تعیین آللهای خود ناسازگاری به روش  

 13  اهمیت شناسايی آلل های خودسازگاری و خودناسازگاری

 11 يابیناسازگاری به روش توالیشناسايی ژنوتیپ خود

 در بادام Sآلل های آغازگرهای مورد استفاده درشناسايی                        
 آغازگرهای اختصاصی

 آغازگرهای عمومی
 آغازگرهای دژنره

 11  

11 

11 

 

مزایای اقتصادی استفاده از تلفیق روش های کالسیک ، بیولوژیکی و مولکولی برای بهره مندی 

 در مدیریت گرده افشانی
23 

 23 آشنایی با ارقام تجاری بادام مورد کشت در ایران -چهارم فصل

 23 آنها م بادام معرفی شده و خصوصیاتارقا

 26 بع مورد استفادهامن

 

 



5 

 

 

 مقدمه -اول فصل

از جمله  فرد به منحصر ويژگی های بادام يکی از مهمترين محصوالت باغبانی کشور است که به علت داشتن

 تطابق اصیتخ میوه، وجود رشد خاص نوری باال، منحنی اشباع تولید میوه، نقطه و آب مصرف در باال کارايی

میوه و سیستم ريشه بندی قوی و عمودی می تواند در شرايط  و برگ ويژه برگ ها، مورفولوژی در اسمزی

 بادام از نامساعد خاك از جمله خاك های آهکی و سنگالخی و با کمی رطوبت به حیات خود ادامه دهد. از اينرو،

(. با توجه به 9731)ايمانی، شود می برده نام یآب کم برابر در يا متحمل خشکی به مقاوم يک درخت عنوان به

قرار گرفتن ايران در منطقه خشک و نیمه خشک و کمبود آب در ايران و نیز سهولت برداشت، حمل و نگهداری 

بوده است.  ايران باغداران مورد توجه ديرباز از محصول واشتغال زايی باال در تولید و فرآوری بادام، اين گونه

 تولید اصلی های  قطب ازيکی  ديرباز از ما کشور و داشته ديرينه قدمت ايران در بادام پرورش و کشتبنابراين 

 جهت ای بالقوه های ظرفیت کشور، در بادام یباال کشت زير سطح بر عالوه د.رو می شمار به دنیا در بادام

 جهانی استانداردهای با مطابق بايد اين محصول تولید و کاشت توسعه لذا .دارد وجود آن کشت مناطق توسعه

 باغ احداث در گام اولین منظور اين برای. نمود جايگاه ايران را حفظ بازارجهانی شديد رقابت در بتوان تا باشد

حداکثر  تا استآن  و دانش فنی کشت و پرورش ارقام اکولوژيکی نیازهای به مربوط مسايل شناخت های بادام،

زايی  اشتغال و اقتصادی رونق ايجاد به توان می صورت اين در. آيد دست هب برای تولید اقتصادی الزم وری بهره

  .( 4192همکاران، د)ارجمند وبو  امیدوار کشورصنعت تولید و فرآوری بادام در  در

با  ،در تشکیل و تکامل جوانه های گل تاثیرگذارآگاهی از فرآيند های  و کلیدیعوامل  شناسايی  ،راستا اين در

مرتبط با فرآيند های عمده  با توجه به اينکهحائز اهمیت می باشد.  ،بارآوری ساالنه تولید در باغ زیبهینه ساهدف 

فاز گذر از از  و پس سالگی  2تا  7 سن در ارقام بادام گلدهی در اکثر گرفته ونمو در مرحله بلوغ رويشی صورت 

ی و باروری درختان به منظور بهینه سازی رخ می دهد، مطالعه فرآيندهای مرتبط با گلدهرويشی به فاز زايشی 

 مفید باشد. دانش فنی کشت و تولید می تواند در باال بردن بهره وری اقتصادی تولید
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امکان ايجاد گل  آن طی در است که فیزيولوژيک يکی از مراحل بر اساس تعريف، نونهالی: نونهالی مرحله •

بسته به عوامل محیطی و ژنتیکی ممکن  بادام در مرحله طول مدت اين انگیزی و گلدهی در نهال وجود ندارد.

مرحله  زمان رسیدن بههای نونهال تا  تمام بافتويژگی های نونهالی در  وبوده است خیلی کوتاه و يا طوالنی 

ت فیزيولوژيک و اخصوصی بادام، برخی ازنونهال درختان  عالوه بر عدم توانايی گلدهی باقی می ماند. یانتقال

، برگ های کوچک، پرپشت و در مواردی همراه ها در بافت RNAديگر نیز مانند پائین بودن مقدار  يکرفولوژوم

با خار در اين مرحله مشاهده شده است. انجام پیوند درختان بالغ بر روی نهال ها می تواند طول دوره نونهالی را 

روش هرس و استفاده از کودها نیز  کاهش دهد. البته، طول دوره نونهالی به عوامل ديگری نظیر شدت سايه،

تا  7در سن  و رقم ايرانی ربیع 6و پرلس 5، نون پاريل2، تگزاس7، فرانیس4، مارکونا9بستگی دارد. ارقامی مانند تونو

سال  5رسیدن به مرحله گل دهی بیش از  1و کاپاريل 8، داوی3سالگی به گل می روند. در ارقام ديگر مانند بارتر 2

 امد.به طول می  انج

های کامالً جوان و بالغ ساقه درختان بذری يافت  قسمت عموماً بین انتقال حال در بافت های: انتقال مرحله • 

فاصله زمانی بین  است.خصوصیات نونهالی و بلوغ  وجود برخی از ،اين مرحلهو از جمله ويژگی های  می شود

 .دازه الزم برای رسیدن به بلوغ بستگی داردسرعت رشد درخت و حداقل انبه مرحله نونهالی و بلوغ عمدتاً 

بوده و  کاملشوند. گل های بادام  میگلدهی -وارد فاز زايشی بلوغ مرحله رسیدن بهدرختان بادام پس از  :گلدهی•

 يک مادگی معموالً و عدد پرچم 21الی  91گلبرگ به رنگ سفید يا صورتی با تعداد  5کاسبرگ،  5دارای 

 (.4193، سوسیاز آی کمپانی و همکاران 9135آسی  هستند)کستر و

 

 

                                                           
1 Tuono 
2 Marcona 
3 Ferranis 
4 Texas 
5 Non Pareil 
6 Peerless 
7 Bartre 
8 Davey 
9 Kapareil 



7 

 

 

 

 

 

 گل انگيزي و گلدهی در بادام -دوم فصل

 محل تشکيل گل

انگیزش جوانه گل در بادام به صورت جانبی و بر روی سیخک )اسپور( و شاخه های قوی سال جاری )يک ساله( و 

هی ارقام مختلف بادام، عموماً با (. صرف نظر از عادت بارد9يا مخلوط)اسپور و يک ساله( صورت می گیرد )شکل 

 ها بر روی اسپورها افزايش می يابد. افزايش سن و کاهش قدرت درخت، نسبت گل

هاا روی شااخه هاای     طور که پیش از اين اشاره شد، جوانه های گل بادام به صورت جانبی در محور برگ همان

ک گل منفرد حاصل می شود، ولی در برخی از طويل و اسپورهای کوتاه تولید می شود. بطور معمول از هر جوانه ي

 ارقام مانند تونو تشکیل دو گل از يک جوانه نیز مشاهده شده است. 

سال است. بنابراين به منظور تحريک تولید شاخه های جديد، گل دهی بااال   5عمر باردهی اسپورهای بادام تقريباً 

  ح و علمی درختان بارور بادام، ضروری اسات)ايمانی و پیوسته و نهايتاً افزايش محصول، انجام هرس ساالنه صحی

 (. 9731  ، رسول زادگان9736
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 (9717. فرم های مختلف عادت باردهی در بادام)ايمانی وهمکاران، 9شکل 

  

 انگيزي و گلدهی در بادامزمان گل

اواخر مرداد و نیمه اول يا شروع فعالیت اندام زايی )تخت شدن مريستم ها( حدوداً در  انگیزیزمان گل در بادام 

و  نیازها در اين زمانهفته است.  8تا  3شهريور ماه اتفاق می افتد و سیر کلی اندام زايی در بیشتر ارقام بین 

تشکیل سرآغازه يا  ،. بطور کلیمی باشدمحرك های درونی و بیرونی جهت تشکیل جوانه گل فراهم و تاثیرگذار 

به  می شود.درختان بادام از مرحله رويشی به مرحله زايشی سبب ورود ه ک است طرح اولیه گل يک تغییر عمده 

بیرونی  نیازهای درونی و با فراهم شدن ،دناز نظر رشد به سن معینی رسیده باش عبارتی، زمانی که درختان بادام

 است.وژيک رفولوتمايز فیزيولوژيک و م منداصوالً تشکیل گل نیاز صورت خواهد گرفت.گل  تمايز و تشکیل ،گیاه

از جمله ترکیبات مختلف  ،اکثر ارقام بادام در تمايز فیزيولوژيک جوانه های باروراز هفته قبل  6الی  7معموالً 

 های تا پروتئین می يابد افزايش RNAمتابولیسم  شده وهورمون ها و کربوهیدرات ها از برگ به جوانه ها منتقل 

میزان  ،همزمان با افزايش اسید ريبونوکلئیک و پروتئین. لید کندالزم برای تشکیل و تکامل ياخته های جديد تو
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قسمت های مختلف  ،رفولوژيک بعد از تغییرات اساسی در جوانهوتقسیم ياخته ای افزايش يافته و در دوره تمايز م

 .(4شکل می گیرد )شکل گل 

 است:شامل مراحل زير جوانه های بارور  رفولوژيکوتمايز فیزيولوژيک و م از اينرو،

: باه   4آغاازی  گال  .4پديده کیفی بوده و از طريق تغییرات تعادل هورمونی به وقوع می پیوندد.  :9انگیزی گل .9 

پس و در اين مرحله شده گل متوقف دهنده تشکیل  یمی شود که طی آن اثر بازدارندگی ژن ها اطالقفرآيندی 

و روتئین های مورد نیاز ياخته های اولیه گل آغازی جديد برای سنتز پ RNA تغییرات الزم از جمله تولیدوقوع از 

اين مرحله تغییرات قابل مشاهده نبوده و صرفاً به صورت بیوشایمیايی مای باشاد.     تمايز سلولی صورت می گیرد.

 2گل شکوفه تشکیل يا نمو .2: در اين مرحله قسمتهای مختلف گل تشکیل می شود 7تمايز يا شدن اختصاصی .7

زمساتانی و در برخای    دوره رکودو قسمت های مختلف گل قبل از  به سرعت رشد کردهياخته ها : در اين مرحله 

و تشکیل  شده در طول يک يا دو هفته کامل  تقسیم میوز معموالًتکامل می يابد. به عنوان نمونه  آناز  موارد بعد

در  ره خواب در جوانه های گل باشاد. تتراد در اواخر مرحله رکود بادام صورت می گیرد و می تواند بیانگر پايان دو

بعد از آن پارچم هاا و در    و 3سپس جام گل،  6يعنی ابتدا کاسه گل ،است 5های گل از پايین به باال بادام نمو اندام

( نشان Hالی  A) 4مراحل مختلف نمو جوانه گل در بادام از نظر آناتومیک در شکل نهايت مادگی تمايز می يابد. 

 (.9784  ايمانی، 9377ی مرندی و. حکیمی رضائی جلیلداده شده است)

 

                                                           
1 Flower induction 
2 Flower initiation 
3 Differentioation 
4 Flower formation 
5 Acropetal 
6 Sepals 
7 Petals 
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 s = پريمورديا؛ m= براکته ها؛  f(: A,B,C,D .E.F.G,Hرقم فرانیس) مراحل نمو جوانه گل در بادام. 4شکل 
 (4197 )ايمانی و مفخمی= مادگی p= پرچم؛  e= گلبرگ؛ p= کاسبرگ؛  c=مريستم رويشی؛ 

 
 

شاکفته مای   اواخر زمستان يا اوايل بهاار  در  ،يافته تکامل ها گل مرحله اين در گل: شکفتن يا زمان گل دهی. 5

اما در آب و هوای مديتراناه ای   بوده، يکسان در مناطق گرم زمان شکوفه دهی برای همه ارقام تقريباًشوند. البته 

گال باودن( و شارايط    )ديرگل و يا زود بادام نوع رقمبادام به  درختان زمان گلدهی متفاوت است.کامال ًاين زمان 

 جواناه گال  فنولاوژی   مراحال رشاد و  پیامد  به عنوان زمان گلدهی،بنابراين . داردبستگی  اقلیمی)فصل گل دهی(

مراحل مختلف فنولوژی درختاان باادام در    .پیدا می کند و شرايط اقلیمی با نوع رقم قیمتارتباط مس، درختان بادام

  .نشان داده شده است 7شماره  شکل
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 ( 9711،و همکاران )ايمانیمراحل رشد و فنولوژی جوانه گل درختان بادام .7شکل 

 

 نقش زنبور عسل در گرده افشانی وافزایش کمی وکیفی محصول

درختان میوه به ويژه  باغ های اکثر مهم مشکل افشانی، گرده در اختالل است شده داده نشان امروزه

بادام  ارقام اغلب چون می آيد، حساب هب ه بادام از جمل )حشره گرده افشان( درختان میوه آنتموفیل

 با نتیجه در و صورت نگیرد مطلوب نحو به افشانی گرده عمل گردد می باعث که خودناسازگارهستند

هرچند درختان مهم می باشد.  بسیار بادامموضوع باروری درختان  بنابراين هستیم، مواجه عملکرد کاهش

موقع تلقیح بايستی راکثر ارقام ، د ، درست ولی به علت خودناسازگاریدارای گل های هرمافروديت ا بادام

به اندازه کافی گرده سازگار در اختیار کالله قرار گیرد درغیراين صورت باعث اختالل در باروری و 

در شرايط  باداملذا عمل گرده افشانی و تلقیح در  .ريزش گل ها و میوه ها در مراحل اولیه نمو می گردد

فقط توسط حشرات گرده افشان به ويژه زنبور عسل صورت می گیرد. بر حسب تجربیات موجود باد طبیعی 

اگر  ندارد زيرا گرده ها سنگین و چسبناک بوده و آغشته به نوش هستند.  بادامنقش مهمی در گرده افشانی 

یل میوه با اشکال امکان گرده افشانی به موقع و موثر فراهم نشود، تلقیح کامل انجام نخواهد شد و تشک

  به گرده افشانینیازمند  گرده افشانی و باروری گل ها بنابراين مواجه می شود و عملکرد کاهش می يابد.

سد مهمی در برابر نه تنها  گرده افشانی ناقص  توسط حشرات به ويژه زنبور عسل ضرورت تام دارد. چون

، بلکه باعث کاهش محصول می ار می رودبه شم در محصوالت حشره گرده افشان محصول تولید حداکثر

مطالعات انجام شده نشان می دهد که تشکیل میوه در اغلب ارقام محصوالت حشره گرده افشان  گردد.
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)حتی برای ارقام خود سازگار( به میزان دگر گرده افشانی آنها توسط حشرات گرده افشان کننده بستگی 

 33در هر هکتار ) زنبور عسل کلونیسه با به کار بردن ، سیب باغ يکآزمايشی در در  دارد. به عنوان مثال

به دست آمد، در حالی  میوه کیلوگرم 77و  شده میوه تشکیل درصد  30گل(  9222در هر  عدد زنبور عسل

 97هکتار )در  يک کلنی زنبور عسل با به کاربردن فقط شرايط کشت همان  بايک باغ ديگر سیب  که در

در بادام نیز اگر   .حاصل شدکیلوگرم میوه  32 ومیوه تشکیل شده  97٪گل(  9222در هر  عدد زنبور عسل

هر کدام ازگل ها گرده افشانی وتلقیح نشده باشند عمالً تولید محصول) تشکیل مغز میوه( امکان پذير نمی 

ان که از بنابراين رويکرد جديد بر مديريت گرده افشانی درختان میوه برای متولیان و بهره برادار باشد.

 گذشته به بوته فراموشی سپرده شده است، بايد به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

 باغداران برای کنترل تلفیقی وترغیب  لزوم رعایت موارد کاربرد سموم شیمیایی،

 برای حفاظت زنبور های عسل در فرایند گرده افشانی لوژیکوبی

. در زمان گلدهی بايد تا حد امکان حداقل باشد ستفاده از آفت کش هاادر مديريت گرده افشانی  

 در زمان گلدهی باشیم بايد با مشورت کارشناسان مربوطه اين کار را با آفت کش هااگرمجبور به استفاده 

انتخاب حداقل حشره کش مضر برای زنبورها و  سم پاشی در اواخر بعد از ظهر و يا در شب و با سموم 

م گیرد. از همه مهمتر باغداران برای کنترل آفات و بیماری ها  الزم است از دوره کارانس خیلی کوتاه انجا

اکر روش های  تلفیقی و بیولوژيک بهره جويند تا کمترين اختالل در عملیات گرده افشانی به وجود نیايد.

 اين کار فرهنک سازی بشود، به دنبال آن کسب وکار های مهم در زمینه کنترل های طبیعی در استانها 

ايجاد می شود. البته اين کار مستلزم  آموزش و اطالع رسانی  به ويژه از بعد سالمت جامعه و با آگاه سازی 

مضرات مصرف سموم مخصوصاً باقیمانده سموم  در مصارف داخلی وخارجی است. چون امروزه گرايش 

صحیح توام با ريزی با يک برنامه ،. بديهی استهای جهانی خريد محصوالت ارگانیک و سالم است

 پیشرفتههای  مناسب و استفاده از دانش باغبانی، ارقام مناسب و اصالح شده و روش تکنولوژیاستفاده از 

 و ارز صادراتامروزه تولید، اشتغال زايی،  مناسبی برای کشور فراهم کرد. ارزیتوان پشتوانه باغداری می

سامان دهی  شرايطی چنیندر  دهد،.را نشان می ای دورنمای امیداوار کننده باغداریروند گسترش  وآوری 

در راستای افزايش عملکرد و کاهش  از جمله مديريت گرده افشانی به باغیو منسجم کردن برنامه های 

 کامال احساس می شود. و بهبود کیفیت محصول تهزينه های تولید، بهبود وضعیت اقتصادی محصوال
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 افشانی  گرده

چیده ترين بخشی از فرآيند تولید میوه، به ويژه در محصوالت دگر گرده افشان مثل گرده افشانی مهمترين و پی

با  آنگل های  گرده افشانی)انتقال گرده از بساك به روی کالله( باروری گل های بادام نیازمندبادام می باشد. 

د. گرده افشانی نر گیردر سطح کالله پذيرا قرااين نوع گرده ها  سازگار است که دارای قوه نامیه خوب و گرده

(. لذا تعیین بهترين گرده زا 9716کستر و گرادزيل بادام است )ی محصول مهمی در برابر تولید حداکثر مانع ناقص 

را افزايش  آن را برای ارقام مختلف بادام و کشت مخلوط آنها در زمان احداث باغ ، کارايی کشت بادام و عملکرد

از نوع گامتوفیتی تک  ،از حاالت %11م خود ناسازگارند. ناسازگاری در بادام در اغلب ارقام تجارتی بادا می دهد.

و از رشد لوله گرده  کرده، ژنی است. اين سیستم اغلب بازدارندگی رشد لوله گرده از طريق خامه را کنترل

 ( .4115آلونسون و سوسیاز آی کمپانی  جلوگیری می کند )

 داشاتن  بارای بناابراين   اسات، خماک  تلقایح کامال ت   حاصل ازبذر  ،در باداماز آنجا که قسمت قابل استفاده میوه 

حداقل دو رقم ساازگار باا    همزمانکشت  از طرفی درصد بیشتری از گل های بادام تلقیح گردد. بايدعملکرد باال، 

و  و حضور حشرات گرده افشان به ويژه به کار باردن  زنباور عسال)به عناوان ماوثرترين      دهی توام گل ويکديگر 

و شده  تلقیحهای  تعداد گل می تواندمهمترين حشرات گردهافشان کننده گل های بادام( برای انتقال دانه گرده  

  .(2شکل )دهد افزايشتولید را نهايتاً 
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 ضور زنبور عسلحگرده افشانی در باغ های بادام در  - 2شکل 
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تولیاد   ،بماناد  باقیو تا زمان برداشت روی درخت  شدهگل های بادام به میوه تبديل  %71اگر حدود  ،معمول بطور

درخت و ساير فاکتورها  رویهای موجود  اين میزان بسته به زمان، شرايط تلقیح و تعداد گل .اقتصادی خواهد بود

گاراد   ساانتی درجاه   5/95ا 45درجه حرارت مناسب برای گرده افشانی . باشد متغیردرصد   21تا  41می تواند از 

سابب کااهش گارده افشاانی      گاراد  سانتیدرجه  5/46گراد و يا باالتر از  درجه سانتی95/ 5تر از کم ی. دمااست

شارايط آب و   .+ درجه سانتیگراد می باشاد 49عسل  زنبور. در ضمن درجه حرارت مناسب برای فعالیت خواهد شد

روی  بار با تاثثیر شاديد    ،(…متر در ثانیه و  95بادهای شديد با سرعت بیش از  وزشهوايی نامطلوب، )بارندگی، 

وارد کردن های گرده و نیز  دانهفعالیت زنبورهای عسل، شسته شدن دانه گرده از سطح کالله، ترکیدن تعدادی از 

درجاه   75بایش از   یتوأم با دما درصد 41سبب کاهش باروری می شود. رطوبت نسبی کمتر از  ،گل ها آسیب به

بعد از مرحله شکوفايی، هر چقدر گرده افشانی زودتر صورت گیرد،  .ندگراد عمل لقاح را دچار اختالل می ک سانتی

احتمال لقاح و میوه بندی  افزايش می يابد. الزم به ذکر است، در شرايط معمول، میانگین تشکیل میوه در بسیاری 

ل هاا باه میاوه    می باشد، اما برای افزايش تولید اقتصادی می بايست تعداد زيادی از گ %71تا  %44از ارقام بادام 

تبديل شوند. همانگونه که پیش از اين ذکر شد، درصد تشکیل میوه تحت تاثیر شرايط حاکم بر دوره گرده افشانی 

تعیین شده و عواملی مانند شرايط آب و هوايی، وجود حشرات گرده افشان و از همه مهمتر سازگاری ارقام گرده زا 

 (.9111)سوسیاز آ کمپانی، تشکیل  میوه موثر می باشد ( بر گرده افشانی وو گرده گیرنده )رقم اصلی

شرايط جوی مطلوب در زمان گلدهی برای به حداکثر رسیدن فعالیت زنباور و توزياع گارده ضاروری     از آنجائیکه 

کاهش مای  فعالیت زنبورهای عسل، باروری  بربا تثثیر شديد به ويژه شرايط آب و هوايی نامطلوب ، بنابراين است

پرورش ارقام خودسازگار برای حل مشکالت در مديريت و  ،ین دلیل در اغلب برنامه های اصالحی بادامبه هم .يابد

 تک رقمای خواهاد گردياد    باغ هایشده و اين امر منجر به تولید و احداث  توصیهبادام  های گرده افشانی در باغ

ه  ازکیفیات  بازارپساندی باااليی    تعداد کمی ارقام خودبارور در دسترس هساتند کا   امروزه .(9135)کستر و آسی 

( باياد صاورت   عسال  برخوردار نمی باشند. از اينرو، گرده افشانی در بادام اجباراً توسط حشرات گرده افشان )زنبور

بنابراين حضور زنبورهای عسل در دوره گل دهی بادام ضاروری   است.بسیار ناچیز در اين فرآيند و نقش باد گیرد 

 شروع مرحلاه گال دهای   زمان در  بايست، می در اين مرحله از وجود زنبور عسل کافی برای اطمینان خواهد بود.
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هکتار در باغ قارار داده شاوند. در شارايط نامسااعد آب و      هرکندو در  7الی  4بمنظور افزايش باروری و عملکرد، 

های بادام فراهم می  شکوفهکندو در هر هکتار تعداد کافی زنبور را برای تلقیح  2الی  7 ،پرواز زنبورها برایهوايی 

های پیوندی برخالف باغ های بذری که ژنوتیپ  باغ درکند. اين تعداد کندو بر اساس شرايط محلی تغییر می کند. 

. بارای ايان منظاور در    اسات ضروری  نیز 9گرده زاباشند، وجود يک يا دو  میهای مختلف قادر به تلقیح يکديگر 

و يا ياک رقام اصالی باا ياک       کننده م تجارتی با يک يا دو رديف تلقیحدو رديف از رق کاشتاغلب سیستم های 

و  زودتار  نسابتاً از دو رقم تلقیح کننده که يکی گل دهای   در اغلب مواردتلقیح کننده کشت می گردد.  رقمرديف 

سات  . در صورت استفاده از يک رقم تلقیح کننده مای باي شودمی  استفاده ،از رقم تجارتی دارد ترديرديگری کمی 

می  همچنیندهی همزمان يا کامالً همپوشان داشته باشد. رقم يا ارقام تلقیح کننده  شکوفهاين رقم با رقم اصلی، 

محصاول   نهايتااً  دهی آن از سالی به سال ديگار مانظم باشاد و     گل ،بوده کافیبه تولید دانه گرده  قادر  ستباي

 .(9731 ، جلیل دژمپور،9731) ايمانی، نمايد تولیدمرغوب تجاری 

 

 

 بادام توليد ميوه وتشکيل اهميت ارقام گرده زا در 

مديريت موثر هستند، ولی يکی از از عوامل مهم بر باردهی تولید میوه  وبر تشکیل زيادی  عواملدر درختان بادام، 

ده در موقع مورد استفا توجه به وضعیت نهالاوالً  تولید میوه وتشکیل  است، بنابراين، بمنظور تضمین گرده افشانی

حايز اهمیت است.  در صورت نیاز نهال رقم مورد نظر به گرده زا، باياد   ونگی باروری آنهاگبه ويژه چ و احداث باغ

گرده زای مناسب آن را تهیه و در زمان احداث باغ در رابطه با رقم عمده گرده گیرنده با نسبت و موقعیت مطلوب 

کندوی زنباور عسال در موقاع     زمان گلدهی رخ دهد. ثانیاً استفاده از نمود تا بهترين امکان گرده افشانی در کشت

، عدم آبیاری و سمپاشی درختان از زمان شروع گلدهی تا قبل از ريزش گلبرگ ها، می تواند مکمال  گرده افشانی

 به حساب آيد. تولید میوه وتشکیل  تضمین

                                                           
1 Pollinizer 



17 

 

نگهداری سالیانه تا زمان باردهی درختان میوه  هزينه نیزهزينه های اولیه آماده سازی و  ،از آنجا که در احداث باغ

باه   باغدار ناپذيری برایجبران  اشتباه در اين مرحله زيان های زيرا کرد،دقت  نهالانتخاب نوع  در بايداست،  باال

ع احداث در موق گرده زادرختان آرايش  و گرده زابه ارقام بادام نیازمند  در اينجا به طور اختصار .دنبال خواهد داشت

را  ارقام بادامی که نیاز به گرده زا ندارند )مانند ارقام خود گشن از قبیل توناو و ساوپرنووا(   باغ اشاره می شود. البته

 باوده و  در صاورتی کاه تمااس     خودساازگار)خودبارور( اين ارقام  می توان به صورت تک رقم در باغ کشت نمود.

زيادی  به میزانانتقال گرده را بدهد، خود گرده افشانی  امکان ،نهافیزيکی کالله و بساك به علت موقعیت فضايی آ

( و در 9787)ايماانی، وجاود دارد نیاز   و آلبالوشلیل  ،در هلو / خودبارورییپديده خود گرده افشان تسهیل می گردد.

مقابل  در .نمود احداث "يک رقمکشت شده با  باغ های"يا  "باغ های تک کشت"نتیجه از اين گونه ها می توان 

. در صورت کشت اين به گرده زا نیاز دارند بوده و برای تولید اقتصادی سازگاراز نظر تجاری خود ناارقام بادام اکثر 

. لذا  استفاده از درختان گرده زا شود مینتولید میوه اقتصادی منجر به تولید گرده آنها  ،تک رقمیبه صورت  ارقام

برخی میوه ها مانند  در به عنوان عامل گرده افشان ضرورت دارد. عسل زنبوربرای اين ارقام و همچنین استفاده از 

. بنابراين در زمان احداث باغ در می دهد خودتلقیحی به ندرت روی )به استثنای ارقام خود سازگار( بادام گیالس و

باغ مشکلی مواجه نشوند. به باغ کشت شود تا در زمان تولید  از نظر باروری، با اين گونه ها، بايد دو يا چند رقم در 

خصوصیات الزم برای گرده زاها، تعداد و يا نسبت  . در ادامه،گويند 9"کشت ترکیبی "از چند رقم،احداث شده  های

، ايماانی  9731، دژمپاور،  9731ايمانی، مورد نیاز گرده زا با توجه به آرايش مورد نیاز آنها در باغ ارائه شاده اسات)  

9787.) 

 در باغ هاي بادام  ارقام گرده زااي الزم برخصوصيات 

زناده باودن داناه    ، طوالنی بودن دوره گلدهی و ريزش دانه گرده، تولید گل فراوان،  طول دوره گلدهیهمزمانی  

موقعیت  در زمان احداث باغ وکاشت نهال، است.  ارقام گرده زااز جمله ويژگی های  گرده تولید شده توسط گرده زا

از اهمیت بااليی برخوردار است. در اين رابطه از آرايش های  رقم اصلی در باغنسبت به نده رقم گرده دهو آرايش 

                                                           
1 Multicultural orchards 
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ارائاه شاده    8الای   5 ی از آن در اشکاليمختلف ارقام گرده زا در رابطه با رقم اصلی استفاده می شود که نمونه ها

 است.

 
 گرده زا =  ;رقم اصلی  = : 1 به 9روش کشت . 5شکل

 
 گرده زا =  ;رقم اصلی  = : 7 به 9شت روش ک. 6شکل
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 گرده زا =  ;رقم اصلی  = :5 به 9روش کشت 3 شکل

 
 گرده زا =  ;رقم اصلی  = :6 به 4روش کشت . 8شکل

 

 ميوه دهی

روز  5الی  7و فقط به مدت  بودهبالفاصله بعد از باز شدن آماده گرده افشانی  بادامگل های  -تشکيل ميوه

شدن  بازهايی که يک روز بعد از  مطالعات انجام شده نشان می دهد گل .انه گرده و باروری دارندقدرت پذيرش د

يک درصد  تنهاروز بعد از باز شدن  5 و %49روز بعد از باز شدن  7قابلیت تشکیل میوه ،  %71 ،تلقیح شده اند

گرده زای مناسب،آرايش  نظر گرفتندر  ) مديريت صحیح گرده افشانیبنابراين  .(9)جدول  داشته اندرا باردهی 

می تواند بهمراه ساير عوامل موثر در تشکیل و  کندوی زنبور عسل در موقع گرده افشانی(استفاده از  گرده زا و
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متوسط عملکرد بادام  تولید میوه، میزان تولید و بهره وری اقتصادی را افزايش دهد. بررسی ها نشان داده است که

آمار )در هکتار کیلو گرم 95611ندر ايراو  (4192آمار نامه سايت سايت فائو )در هکتار و گرمکیل 57175 در استرالیا

 نتیجه شرايط تلقیح میدر تشکیل میوه بادام  پائین تر صددر است که عمدتاً ناشی از (4192سايت فائو نامه سايت 

؛ هیل 9133مک گرگور،) درصد 43-71درصد تشکیل میوه بادام در استرالیا  متوسط باشد، به طوری که 

ايمانی  و طالئی)گزارش شده است درصد94 -4/1در ايران و (4113؛ سامويل، 9112؛ وزوايی،9185وهمکاران، 

درصد  ترينبیشکه  شايد از اينرو، می توان دريافت . (4196رسولی و ايمانی، ؛9788همکاران، ه ودعلیزا؛ 9732

 .(1 شکل)باشدمربوط افزايش تولید به مديريت گرده افشانی 

 

 

؛ 9112؛ وزوايی،9185؛ هیل وهمکاران، 9133گرگور، ه)مکتشکیل و تولید میو . تاثیر گرده افشانی بر1شکل

 (4113سامويل، 

گريکس و )های مختلف پس از بازشدن گل ها درصد تشکیل میوه در بادام در اثر تلقیح در زمان. 9ل جدو
 (9162ايواکری، 

 

 

 روز 9تلقیح گل ها 
 بعد از باز شدن

 روز  7تلقیح گل ها 
 بعد از باز شدن

 روز  5تلقیح گل ها 
 بعد از باز شدن

 بلیت تشکیل میوه قا %9 قابلیت تشکیل میوه  %49 قابلیت تشکیل میوه  71%

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=134736&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=134736&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 دوره رشد و رسيدن ميوه 

روز بعد از شکوفه دهی  35تا  31(. نمو میوه 99و 91میوه بادام شفت بوده، لذا دوره رشد آن مضاعف است )شکل 

تقريبا در همه ارقام نازك اسات و   1متوقف می شود و زمان بلوغ میوه به تاريخ گل دهی ارتباط ندارد. پوسته سبز

میلی متر می باشد. در زمان بلوغ پوسته سبز شکافته شده و درون بر نمايان می شود. میزان  95تا  5ضخامت آن 

)پوست چوبی میوه( از مشخصات ارقام مختلف بادام است، اماا تحات    1استحکام سطح ظاهری و شکل اندوکارپ

ر اندازه متفاوتند، وجاود دارد.  شرايط محیطی می تواند تغییر کند. درون اندوکارپ يک يا دو مغز قهوه ای که از نظ

در بادام رشد جنین  به کندی صورت می گیرد. زمانیکه میوه به اندازه کامل می رسد، رشد جنین سريع شده و تمام 

اندوسپرم را مصرف می نمايد. در زمان بلوغ، جنین با يک لپه بزرگ همراه می شود. عملیات تنک کردن میاوه در  

مااه نیااز    8تاا   6يند رسیدن میوه در اکثر ارقام بادام باه فصال رشاد طاوالنی حاداقل      بادام مورد نیاز نیست. فرآ

 (.9784، ايمانی ، 9733 همکاران،  و ، جلیلی مرندی9731دارد)رسول زادگان، 

 

 
 در مرحله رشد در بادام قسمت های مختلف میوهمراحل مختلف نمو  91شکل 

 

                                                           
1 Hull 
2 Shells 
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 در مرحله رشد در بادام یوهقسمت های  مختلف ممراحل مختلف نمو . 99شکل

همان طوری که در شکل فوق مشاهده می شود رشد میوه بادام از خارج به داخل  می باشد ابتدا قسمت پريکارپ 
( را تشکیل می دهد( رشد می کند  در مرحله بعد قسمت Hull)اپیدرم و میانبر که در مجموع قسمت سبز میوه)

( که متشکل از Seed or Kernelرشد می کند و در نهايت  مغز يا بذر) (Shellآندوکارپ)درون بر( يا پوست چوبی)
  (.9135کستر وآسی، ؛9731ايمانی، لپه ها، پوست مغز و جنیین می باشد، رشد می کند)

 

  ريزش گل و ميوه

ل های درخت بادام به شرايط محیطی نامساعد بسیار حساس می باشد و ريزش گل و عدم تشکیل میوه هرچند گ  

گاهی ريزش گل ها به دلیل  نقص سااختار گال،    .يدآاند به دلیل مشکالت در گرده افشانی نیز بوجود می می تو

ممکن است  ريزش گل و میوه، ريزش باز شدن گل هاو از بین رفتن تخمدان صورت می گیرد. بعد از  تلقیحعدم 

های گرده  نی اتفاق افتاد و مربوط به گلروز بعد از گرده افشا 91اولین ريزش میوه حدود  در سه مرحله اتفاق افتد:

می شود. اين مورد بار حساب ارقاام    ها نسبت داده  . علت آن به نقص مادگی و عقیمی گلمی باشدافشانی نشده 

روز بعد از گرده افشانی و مربوط به میوه چه های تلقیح نشده ای  41ريزش دوم میوه حدود  مختلف متفاوت است.

روز بعاد از گارده افشاانی     25سومین ريزش میوه حدود  می نمايند.ی گرده افشانی ريزش که در اثر ناسازگاره بود

بر اثر رقابت تغذيه ای و يا ژنیتیکی می باشد که اين حالت و مربوط به سقط جنین می باشد که  می شودمشاهده 
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ماا بهباود ماديريت بااغ     اگرچه ريزش گل و میوه همیشه اتفاق می افتاد، ا  نیز بسته به نوع رقم متفاوت می باشد.

 4192فالح و همکاران ، 9731کاهش می دهد)ايمانی، می توان  میزان ريزش اولیه و ريزش در مراحل مختلف را 

.) 

 

 

  شاخص رسيدن ميوه

وقتی پوست سبز میوه شکاف بر مای  به عبارتی،  اولین نشانه رسیدن بادام، ايجاد شکاف در پوسته سبز میوه است.

باه طاوری کاه     میوه فرا رسیده و ارتباط میوه ها در محل اتصال به شاخه ضعیف شده، نا رسیددارد، زمان بلوغ ي

 %11نیروی کمی برای برداشت آن از درخت کافی است. مرحله برداشت معموالً زمانی صورت مای گیارد کاه در    

رشد و نمو يافتاه   میوه ها شکاف در پوسته سبز ايجاد شده باشد. میوه هايی که در قسمت های خارجی تاج درخت

اند، نسبت به داخل تاج زودتر به مرحله بلوغ می رسند. تحت شرايط تنش آب و مواد غذايی، پوسته سبز باه درون  

را افازايش مای     1"ناول اورنج کرم"به آلودگیتاخیر در برداشت، احتمال  بر می چسبد و به آسانی جدا نمی شود.

 دهد.

 

 

 در بادام سال آوري

وه زياد در بادام بر کیفیت میوه  ناچیز است، اما تشکیل میوه زياد می تواند بر گل انگیزی سال بعد تاثیر تشکیل می

اسپور،  های اثرگذار باشد. از اينرو، هرچند در ارقام بادام سال آوری وجود ندارد، ولی در برخی از ارقام به ويژه تیپ

ز کاهش گل انگیزی حاصل از رقابت  بار سار ماواد    مشاهده می شود که می تواند ناشی ا یوقوع اين فرآيند گاه

غذايی به ويژه کربوهیدرات ها و تنش آب در زمان گل انگیزی باشد. لذا با مديريت تغذيه وآبیاری در اين ارقام می 

 توان به تولید گل و میوه کافی و جلوگیری از سال آوری  دست يافت.

                                                           
1 Navel orange worm 
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 ی آنخودسازگاري/خودناسازگاري: روش هاي بررس -سوم فصل

 

ناسازگاری گامتوفیتیاک،  همانگونه که پیش از اين نیز ذکر شد، خودناسازگاری بادام از نوع گامتوفیتیک است. خود

-( و نیز يکی از فراوانترين مکانیسام 9113های خودناسازگاری در نهاندانگان )نتانکور ترين سیستميکی از گسترده

(. در سیساتم خودناساازگاری گامتوفیتیاک،    9112ت )ساجلی  ناسازگاری در گونه های گیاهان باغی اسا های خود

گیرد. در اين سیستم، فنوتیاپ  کالله مرطوب بوده و ممانعت از رشد دانه گرده و باروری در داخل خامه صورت می

هم بارز و اصطالحاً  بدون غالبیت)چیرگی( Sشود و ظهور آلل های دانه گرده توسط ژنوم هاپلوئید گرده تعیین می

و  (باا بافات هاپلوئیاد   )گارده   داناه  گیرد. در واقع عکس العمل ناسازگاری بین بخاش انتاین  دگی صورت میدر ما

در ارقام تجارتی بادام يکی از اهداف مهم  اگر چه دستیابی به خودسازگاری  رخ می دهد.  )با بافت ديپلوئید(مادگی

اسازگاری در ارقام تجاری بادام، بخش مهمای از  نباشد، ولی شناسايی ژنوتیپ خودهای اصالحی بادام میدر برنامه

برنامه های اصالحی بادام بوده که از طريق بیولوژی )مطالعات گرده افشانی کنتارل شاده و رشاد لولاه گارده( و      

يابی( امکان پذير است. به طور کلی بارای  و توالی واکنش های زنجیره ای پلیمرازمولکولی )مطالعات ايزوآنزيمی، 

، زيان  4116، هااالز و هیگادوس   4116شود )لوپز و همکاران ناسازگاری پنج روش استفاده میخود تعیین ژنوتیپ

 ( که به دو گروه اصلی تقسیم بندی می شوند.9715العابدينی و ايمانی 

 

 روش هاي متداول) كالسيک( 

 :تعیین خود ناسازگاری به دو صورت انجام می گیرد کروش های کالسیک يا بیو لوژي

 شانی كنترل شده وتعيين درصد تشکيل ميوهگرده اف

افشاانی  های حاوی گل در مرحله قبل از گردهيکی از روش های اولیه برای تعیین خود ناسازگاری، پوشاندن شاخه

عدد گل داشته باشند را با کیساه   911-411. در اين روش شاخه هايی که متوسط (94)شکل با کیسه ململ است 

افشانی اقدام به تکان دادن شاخه های پوشاانده شاده مای    ات نیز به منظور انجام گردهململ پوشانده و گاهی اوق
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روز بعاد از گارده افشاانی     61و  71نمايند. بعد از دو هفته پس از پايان گلدهی کیسه ها را باز کرده و در فواصال  

وش درصاد تشاکیل   (. در ايان ر 94شود)شکل اقدام به شمارش میوه ها نموده و درصد تشکیل میوه مشخص می

-باشد. اگر تشکیل میوه، صفر تا ياک درصاد باشاد، خاود    سازگاری يا خود ناسازگاری میمیوه بیانگر وضعیت خود

درصد به عناوان   91باالی  ،درصد، خود سازگاری 91تا  6ناسازگاری بین درصد، نیمه خود 5تا  4بین  ، ناسازگاری

های (. برای تعیین ژنوتیپ خود ناسازگاری، بايستی تالقی4117تا کامال خود سازگار تلقی می شود )اورتگا و ديسن

با استفاده از ارقام با آلل های خود ناسازگاری شناخته شده، انجام ارزيابی تشکیل میوه  9کنترل شده و آزمون تالقی

ن گاروه  و تعیین درصد تشکیل میوه انجام گیرد. از اين روش برای مشخص کردن ژنوتیپ خود ناسازگاری و تعیای 

(. اگر چاه  9116، کستر و همکاران 4197های خود ناسازگار در ارقام بادام استفاده شده است )احمدی و همکاران 

گیارد، تحات تااثیر شارايط     اين روش ساده و کم هزينه است، ولی نتايج آن به دلیل آنکه در شرايط باغ انجام می

نامساعد بودن شرايط اقلیمی و سرمازدگی بهاره باشاد و   اقلیمی قرار می گیرد و شايد عدم تشکیل میوه مربوط به

ارتباطی با مسئله خودناسازگاری نداشته باشد، بنابرين روش قابل اطمینانی نبوده و نتايج بايستی باا سااير روشاها    

 (.  4195تايید شود )نجفی و همکاران 

 لوله گرده  یميکروسکوپ تعقيبانجام تالقی كنترل شده و 

 ی کنترل شده و مطالعه رشد لوله گرده با میکروسکوپ فلورسنس به دو صورت انجام می گیرد:انجام تالقی ها

های اخته شده در باغ انجام گرده افشانی در شرايط باغ: در اين روش خود گرده افشانی کنترل شده در گل -الف

مختلف برداشت و طی مراحل  هایاند را در طی زمانافشانی شدههای مادگی که خود گردهگیرد و سپس نمونهمی

گردند و به اين طريق رشد لوله گرده و میزان نفوذ آن به مختلف آماده مشاهده با میکروسکوپ فلورسنس می

 (.94خامه و تخمدان مشخص می شود)شکل  درون

 

                                                           
1 Test crosses 
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یوه ژنوتیپ های خود سازگار بادام  با استفاده از روش  کالسیک)درصد تشکیل م تعیینمراحل مختلف  94شکل 

 (( و روش مطالعه با میکروسکوپ)رشد لوله گرده در خامهباغدر 

در  باغ گرده افشانی در شرايط آزمايشگاه:  از اين روش به منظور حذف اثرات نامطلوب شرايط محیطی -ب

گیرد. انجام می تمیکروسکوپ فلورسنکمک و مطالعه رشد لوله گرده با  استفاده می شود، های کنترل شدهتالقی

ها را اخته کرده و در آزمايشگاه از ناحیه دمگل در داخل ها را در مرحله بالن جمع آوری و گلاين روش گلدر 

افشانی کنترل شده ) قبال گرده از اين دهند و خود گردههای مخصوص در داخل آب قرار میهای حاوی تورسینی

مادگی در هر  یتعداد، رشد لوله گرده و افشانی ساعت بعد از گرده 34و  28گیرد. ارقام تهیه شده است( انجام می

فیکس شده و پس از آماده سازی )اسید استیک، اتانول و فرمآلئید( FAAتیمار گرده افشانی شده در محلول 

های مورد بررسی، درصد لوله گرده رسیده به شوند. در مادگیبررسی می تمیکروسکوپ فلورسنبه کمک ها، نمونه

درصد  45ن شاخصی برای خود سازگاری يا خود ناسازگاری رقم است. در صورتی که کمتر از خامه به عنوا انتهای

درصد لوله های  51تا  45سازگار است و در صورتی که بین نالوله های گرده به پايین خامه رسیده باشند، رقم خود

درصد  35تا  51و اگر بین  گرده به پايین خامه رسیده باشند، رقم نیمه خود سازگار )يا مشکوك به خودسازگار(

درصد لوله های گرده به  35های گرده به پايین خامه رسیده باشند رقم خودسازگار و در صورتی که بیش از لوله
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(. اين روش b4115انتهای خامه رسیده باشند، آن رقم کامال خودسازگار است )آلونسو و سوسیاس آی کمپانی 

نوتیپ خودناسازگاری در ارقام بادام بسیار سودمند است ) لوپز و همکاران همراه با روشهای مولکولی برای تعیین ژ

(. از اين روش برای تعیین ژنوتیپ خود ناسازگاری 4118، زين العابدينی و همکاران 4116، هاالز و هگدوس 4112

لوپز و همکاران ، 4112و  4117و همچنین تعیین خودسازگاری در ارقام بادام استفاده شده است )اورتگا و همکاران 

 (.a,b 4111، زين العابدينی و همکاران 4112

 ناسازگاريروش هاي مولکولی تعيين خود

باشد می در مطالعه خود)نا(سازگاری گل ها ايزوآنزيم ريبونوکلئازهای خامه گل به عنوان يک جنبه پروتئومیکس

باشد. شناسايی و ن خود ناسازگاری موثرند، میزيرا در ارتباط با آنزيم های ريبونوکلئاز که مستقیما در بروز و بیا

توسط جداسازی الکتروفورز پروتئین های  (S-RNase protein)های خود ناسازگاری تجزيه و تحلیل پروتئین

، 9116خودناسازگاری روی ژل پلی اکريل آمید با يکی از روشهای زير انجام می گیرد )بوسکوويچ و همکاران 

 (.9111و  9113

  IEF9الف( روش 

 NEPHGE 4ب( روش 

اين مدت  IEFتفاوت اين دو روش در زمان مهاجرت و حرکت پروتئین ها در میدان الکتريکی است که در روش 

ها وقتی که آنها به نقطه ايزوالکتريک خودشان ، جداسازی پروتئینIEF. بوسیله روش الزم داردتر زمان طوالنی

حرکت پروتئین قبل از رسیدن به نقطه ايزوالکتريک  NEPHGE رسند تمام شده است در صورتی که در روشمی

اين جداسازی پروتئین ها قبل از رسیدن به نقطه ايزوالکتريک انجام شده و نتايج بهتر و  شود، بنابرمتوقف می

باشد. تعیین خودناسازگاری يا خودسازگاری ارقام بر اساس الگوی باندی آنها پس از رنگ آمیزی ژل تر میدقیق

(. وقتی که دو باند 97باشد که مقايسه آنها با ژنوتیپ های شناخته شده امکان پذير است)شکل لی اکريل آمید میپ

را دارد پس خود ناسازگار است ولی اگر يک باند تشکیل شود   )ySxS(تشکیل شود يعنی هر دو آلل ناسازگاری 

دو پروتئین متفاوت با نقطه ايزوالکتريک يکسان  می باشد که يا خود سازگاری وجود دارد يا اين که xSfSبیانگر 

                                                           
1 Iso Electro Focusing 
2 Non Equilibrium ph Gradient Electrophoresis 
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–آلل دارد و يا اينکه دو  Sوقتی يک باند مشاهده شود بیانگر اين است که يا فقط يک  IEFوجود دارد. در روش 

Sباشد. در صورتی که در روش آلل دارای نقطه ايزوالکتريک يکسان میNEPHGE  اگر يک باند تشکیل شود

فاقد فعالیت ريبونوکلئازی است و بنابر  اين الگوی باندی را نشان نمی  Sfن رقم دارای آلل بیانگر اين است که اي

تنوع  PAGE9-2Dو يا روش  IEFدهد واين ارقام خود سازگارند. شناسايی ريبونوکلئازها در بادام با استفاده از 

-(. در خود9113همکاران  ، تائو و9113دهد )بوسگويچ و همکاران بیشتری را در بین ژنوتیپ ها نشان می

های شوند. در اين روش گلیکوپروتئینهای خامه با فعالیت ريبونوکلئازی کنترل میناسازگاری بادام، گلیکوپروتئین

بر اساس وزن و  NEPHGHو  IEFخامه با ژل دو بعدی پلی اکريل آمید و الکتروفورز عمودی با روش های 

شوند و پس از رنگ آمیزی، نوع آلل خود ناسازگاری تعیین اسازی مینقطه ايزوالکتريک در روی ژل تفکیک و جد

شود. در اين روش ارقام خود ناسازگار دارای دو باند، ارقام خود سازگار هتروزيگوس، دارای يک باند و در ارقام می

روش  (. اين4116، هاالز و هگدوس 4114شود )ديسنتا و همکاران خود سازگار هیچ گونه نواری مشاهده نمی

های خود ناسازگاری و خودسازگاری در بادام و ساير درختان میوه خانواده روزاسه استفاده شده است برای تعیین آلل

 (.  4194، زين العابدينی و همکاران 4118، هاالز و همکاران 9111و  9113و   9116)بوسکويچ و توبوت 

 

   PCRهاي خود ناسازگاري به روش تعيين آلل 

هدف توسط آغازگرهای عمومی و  DNAبر اساس تکثیر  PCRتیپ های خود ناسازگار به وسیله شناسايی ژنو

طراحی شده اند با استفاده از ژل آگارز در الکتروفورز  Sکدکننده آلل های  DNAاختصاصی که بر اساس توالی 

بر اساس نواحی  گیرد. آغازگرهای عمومی طراحی شدهافقی و سپس رنگ آمیزی در اتیديوم برومايد صورت می

در جنس پرونوس  S( و يا توالی آلل های 4111در بادام )تامورا و همکاران  Sحفاظت شده توالی آلل های 

در بادام استفاده  )fS(های خودناسازگاری ( برای تعیین آلل4117، سانولد و همکاران 4112)ساترلند و همکاران 

(. آغازگرهای 4115، اورتگا و همکاران 4112رز و همکاران ، سانچز پ4117شده است )مارتینز گومز و همکاران 

( برای تعیین آلل های خود ناسازگاری استفاده شده است. 4119)ما و الیويرا  Sاختصاصی بر اساس توالی آلل های 

                                                           
1 Bi-dimensional Polyacrilamid Gel Electrophoresis 
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های کنترل شده توسط آغازگرهای اختصاصی طراحی در نتاج حاصل از تالقی fS شناسايی آلل خود ناسازگاری

(، a4112پرز و همکاران  -)سانچز CEBASfتوسط آغازگرهای  )fS(ساس توالی آلل خودسازگاری شده برا

RfSF/fS  ( امکان پذير است. شناسايی آلل 4192)ايمانی و همکارانfS  با استفاده از جفت آغازگرRfSR/fS  توسط

و رقم خودناسازگار  )fS1S( ( در نتاج حاصل از تالقی رقم خودسازگار تونو4116آلونسو و سوسیاس آی کمپانی )

نوارهای هم اندازه دارند، لذا برای برای  fSو  3Sگزارش شده است. از آنجايی که آلل های  )3S1S(فرانیس 

و  )3S1S(های کنترل شده بین ارقام خودسازگار با رقم فرانیس  در جمعیت های حاصل از تالقی fS تشخیص آلل

 SfF/SfR( و جفت آغازگر 4112پرز و همکاران  -)سانچز ASfCEB از آغازگر اختصاصی )fS1S(فرالیس 

با استفاده از آغازگرهای  3S( استفاده می شود. همچنین تشخیص آلل a4115)آلونسو و سوسیاس آی کمپانی 

مراحل 79درشکل   (.b4115گزارش شده است )آلونسو و سوسیاس آی کمپانی  1R3SF/3S،2R3SF/3Sاختصاصی 

 نشان داده شده است. ژنوتیپ های خود سازگار بادام  با استفاده از روش مولکولی غربال گری زود هنگام

 

 

 مراحل غربال گری زود هنگام ژنوتیپ های خود سازگار بادام  با استفاده از روش مولکولی97شکل 
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 وتشکیل میوه های دورگ، آنها جمع آوری شده  مشخص است پس از گرده افشانی و 94 همانطوری که در شکل

آماده سازی بذور دورگ،آنها کشت می شوند، دانهال های حاصل در مرحله اول در خزانه بر اساس رشد پس از 

 ظاهری و تعیین آلل ها غربال گری اولیه می شوند.

 اهميت شناسايی آلل هاي خودسازگاري و خودناسازگاري

در بادام به ويژه در ژنوتیپ های جديد برای اساتفاده در   آلل های خودسازگاری و خودناسازگاریو تعیین  شناسايی

کشت های  ترکیبی) کشت مخلوط چند رقمی که همپوشانی گل دهی و سازگاری گرده دارند ( ياکشات انفارادی   

در داناه   Sوقتی آلل (  جهت افزايش عملکرد  ضروری است. به عنوان نمونه Moncultureيک رقم خود سازگار)

-مادگی مشابه باشد، از رشد دانه گرده و لقاح جلوگیری می شود. به طوری که دانه گرده با آلال  در Sگرده با آلل 

شاود، ولای در   بوده و رشد لوله گرده در خامه متوقف مای  9ناسازگار 2S1S ژنوتیپبا مادگی دارای  2Sو  1Sهای 

به رشد و انجام لقاح بوده که در اين  قادر 3Sآلل  دانه گرده با باشد، 3Sو 1Sهای صورتی که دانه گرده دارای آلل

باشد، در اين حالات   4Sو  3Sشود. در صورتی که آلل موجود در دانه گرده نامیده می 4صورت ترکیب نیمه سازگار

(. بناابرين باه   29مای باشاد )شاکل    7گیرد و اين ترکیب کامال سازگارانجام می لرشد لوله گرده و انجام لقاح کام

های خودناسازگاری و تعیین ژنوتیپ ارقام و تصادی در باغ های تجاری بادام، شناسايی آللمنظور تولید محصول اق

زای مناسب و سازگار با ارقام مهم تجااری،  جهت تعیین ارقام گرده  Sبرای الل های ژنوتیپ های امیدبخش بادام 

ام جدياد در برناماه هاای    دستیابی به گرده افشانی موفق و همچنین انتخاب والدين مناسب در جهات تولیاد ارقا   

بهنژادی، اهمیت زيادی دارد. فقدان اين اطالعات و در نتیجه انتخاب ترکیب نامناسب ارقام در هنگام احداث بااغ  

تواند بشدت به کااهش عملکارد و تولیاد اقتصاادی ايان      های بادام و عدم توجه به روابط ناسازگاری بین آنها، می

های ايرانی و در نهايت مشخص نماودن  ز وضعیت ناسازگاری ارقام و ژنوتیپصنعت منجر گردد. از اينرو، آگاهی ا

                                                           
1 Incompatible 
2 Semi-compatible 
3 Full- compatible 
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در زمیناه    ی اين روش هاا عنوان يکی از مهمترين کاربرد هاه بتکنیک های جديد ارقام خود سازگار با استفاده از 

 انتخاب ترکیبات گرده افشانی مناسب بادام برای افزايش تولید مورد توجه است.

 
(.4118تانگ -)فرانکلین فیتیکگامتوخودناسازگاری سیستم   .92شکل  

مشخص است وقتی که ارقام بادام در ترکیب گرده افشانی دارای الل های مشابه  92همان طوری که در شکل  

باشند، تشکیل میوه امکان پذير نمی باشد و در اين حالت هر دو رقم نسبت به هم از نظر سازگاری گرده افشانی، 

-Crossند، به عبارت ديگر دو رقم گرده گیرنده و گرده دهنده نسبت بهم دگر ناسازگار)ناسازگار می باش

incompatible هستند. اما در ترکیب گرده افشانی، اگر آلل های ارقام گرده دهنده و گرده گیرنده کامالً متفاوت )

اگر يکی از آلل ها متفاوت (، ولی Full compatibleباشند، نشان دهنده سازگاری گرده افشانی کامل می باشند)

(. بنابراين در مديريت گرده Half compatibleباشند، آن موقع ترکیب گرده افشانی دارای نیمه ساز گار می باشد)

افشانی اطالع از وضعیت آلل های ارقام مورد کشت  کامالً ضروری است تا پس از احداث باغ مشکلی از اين نظر 

 پیش نیايد.

 يابیناسازگاري به روش توالیشناسايی ژنوتيپ خود

هدف با استفاده از آغازگرهای عمومی و اختصاصی تعیین و  DNA، ابتدا قطعات حاصل از تکثیر PCRدر روش 

شود، ولی در سپس با اندازه نوارهای حاصل از آلل های شناخته شده مقايسه و ژنوتیپ خود ناسازگاری تعیین می
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یر، متفاوت با اندازه نوارهای حاصل از تکثیر آلل های شناخته شده باشد، مواردی که اندازه قطعات حاصل از تکث

برای شناسايی آلل های جديد خودناسازگاری، از کلونینگ و توالی يابی برای تعیین دقیق اندازه آلل جديد استفاده 

حاصل از تکثیر نسخه برداری شده، توالی يابی قطعات  DNAژنومی و  DNAگردد. از اين روش با استفاده از می

، برای تعیین ژنوتیپ خودناسازگاری در بادام و ساير درختان میوه در خانواده روزاسه استفاده شده PCRدر روش 

(. عالوه 4118، کداد و همکاران 4118، ژانگ و همکاران 4116، برکلی و همکاران 4116است )اورتگا و همکاران 

برای تعیین دقیق اندازه و توالی آلل های شناخته شده نیز از اين يابی های جديد با روش توالیبر شناسايی آلل

روش استفاده می شود. روشهای بیولوژيک و مولکولی مکمل يکديگر هستند. روشهای بیولوژی )سنتی( اطالعات 

کنند در حالی که روشهای مولکولی اطالعات ژنتیکی را در رابطه با وضعیت خودناسازگاری فنوتیپی را فراهم می

 .ارائه می دهند

 در بادام Sآغازگرهاي مورد استفاده درشناسايی آلل هاي 

برای شناسايی  PCRقابل دسترس بوده و روش های مولکولی مبتنی بر  Sتعدادی از آلل های  DNAاخیراً توالی 

 توسعه پیدا کرده است. Sآلل های 

 آغازگرهاي اختصاصی

( 1Sن در ساختمان آلل خودناسازگاری خاصی )به طور مثال آلل اين نوع آغازگرها بر اساس توالی نواحی اينترو

می باشند. آغازگرهای  PCR( در واکنش 1Sطراحی شده و فقط قادر به تکثیر همین آلل های مخصوص )

( و  آلل  4197اختصاصی برای شناسايی برخی از آلل های خود ناسازگاری در بادام )گودرزی و همکاران 

( b4112سانچز پرز و همکاران  -، سانچز4195، نجفی و همکاران 9717و همکاران )ايمانی fSخودسازگاری 

 . (.7جدول)اندطراحی و استفاده شده

 آغازگرهاي عمومی

آغازگرهای عمومی بر اساس توالی نواحی حفاظت شده و مشترك بین چند آلل ناسازگاری شناخته شده در ارقام 

های خود ناسازگاری در بادام ند. آغازگرهای عمومی برای شناسايی آللايک گونه گیاهی )مثالً بادام( طراحی شده

(، و ما و 4111) (.7جدول)بر اساس نواحی حفاظت شده در ساختمان ژن خودناسازگاری توسط تامورا و همکاران
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گاری در ( گزارش شده است و هر کدام از اين آغازگرها قادر به تکثیر تعدادی از آلل های خود ناساز4119الیويرا )

ارقام بادام می باشد. از آغازگرهای اختصاصی و عمومی برای تکثیر آلل های خود ناسازگاری در ارقام بادام استفاده 

، لوپز و a4112پرز  -، سانچز4117گومز و همکاران  -، مارتینز4197)احمدی و همکاران  (.7جدول)شده است

 (.4194،  زين العابدينی و همکاران 4118ان ، کداد و همکار4116، برکلی و همکاران 4112همکاران 

 آغازگرهاي دژنره

آغازگرهای دژنره برای تکثیر ژن های همولوگ )مشابه( بسیار سودمند هستند و اين آغازگرها بر اساس توالی 

اند. يک توالی اسیدهای آمینه در نواحی حفاظت شده که مربوط به توالی نوکلئوتیدی است، طراحی شده

وقتی دژنره نامیده می شود که يکی يا بیشتر از مکان های نوکلئوتیدی قابلیت جايگزينی با نوکلئوتید نوکلئوتیدی 

مربوط به  (cDNA)ژنومی و يا نسخه برداری شده  DNAديگر را داشته باشد. آغازگرهای دژنره برای تکثیر 

ها بسیار سودمند آنالیز تنوع گونه های مرتبط در ژن های مشابه يا ژن های از يک خانواده پروتئین خاص وتوالی

-های بیوشوند و برنامههای هدف طراحی میهستند. آغازگرهای دژنره بر اساس همپوشانی چندگانه توالی

های نوکلئوتیدی های اسیدهای آمینه يا توالیانفورماتیک مختلفی برای طراحی اين آغازگرها از همپوشانی توالی

ن آغازگرها از همپوشانی و مقايسه چندين توالی ژن های همولوگ يا توالی اسیدهای وجود دارد. در واقع توالی اي

شوند. ژن های همولوگ )مشابه(، نواحی با توالی حفاظت شده باال و مناطقی با ها تهیه میآمینه مرتبط با آن ژن

ین های متعلق به يک خانواده توالی متغیر دارند، بنابرين آغازگرهای دژنره برای شناسايی ژن های رمز کننده پروتئ

روند. اولین قدم برای شناسايی آغازگرهای مرتبط با ژن های همولوگ، بررسی همپوشانی شناخته شده، به کار می

باشد. دومین قدم، شناسايی حداقل های حاصل از آنها و يا توالی هر دو میها يا توالی پروتئینتوالی نوکلئوتیدی ژن

های منطبق که توالی هدف، بین آن دو منطقه قرار داشته باشد و مرحله نهايی توالی دو ناحیه حفاظت شده در

های احتمالی داشته باشد. آغازگرهای دژنره به تعیین توالی جفت آغازگری که بهترين نتیجه را از از بین کلیه توالی

و اين تنوع در توالی آغازگر، حالت  باشندهای مرتبط بیشتری میدلیل تنوع در توالی قادر به اتصال و تکثیر توالی

اختصاصی آغازگر را کاهش داده و در واقع يک نوع آغازگر عمومی مرکب تلقی می شوند، ولی قابلیت بیشتری در 

 (.4117های همولوگ دارند )وی و همکاران تکثیر توالی هدف در ژن
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 توالی آغازگرهاي دژنره

ی شود که هر کدام بیانگر تنوع باز های آلی در توالی نوکلئوتیدی هايی استفاده مدر توالی اين آغازگرها از کد

 IUPACبر اساس کدهای ارائه شده توسط  AYGCNY(. به عنوان مثال توالی 4باشند )جدول آغازگر می

باشد توالی آغازگر ساده می 96و اين توالی آغازگر ترکیبی از  A(C/T)GC(A/C/G/T)(C/T)عبارت است از 

در توالی آغازگر  Yباشد، يعنی به جای می Tيا  A ،C ،Gمعادل  Nبوده و  Tيا  Cمعادل  Yزيرا  (،4×2×4 = 96)

  Cيا Tتواند در توالی آغازگر می Y می باشد، يعنی به جای Tيا  A ،C ،Gمعادل  Nبوده و  C  يا Tمی تواند 

(. آغازگر های دژنره در 4117مکاران قرار گیرد و در طراحی توالی اين آغازگرها هر دو حالت وجود دارد )وی و ه

هستند که قادر به تکثیر توالی هدف در ژن های  4و غیر يکسان 9واقع مخلوطی از آغازگرهايی با توالی های مشابه

ازآغازگرهای معمولی بیشتر باشد تا اتصال آنها به  PCRباشند. غلظت اين آغازگرها بايد در واکنش همولوگ می

ی انجام شود. کد ژنتیکی برای اسید های آمینه مختلف دارای تنوع است، مثالَ اسید هدف به خوب DNAتوالی 

باشد در نظر گرفته می شود و اين تنوع اساس طراحی آغازگرهای دژنره می CCN (N=ATCG)آمینه پرولین 

 (.4117)وی و همکاران 

 برای توالی آغازگرهای دژنره IUPACکد های ارائه شده توسط  .4جدول 

 كد معادل يت در توالیموقع

A or G R=AG R 

C or T Y=CT Y 

A or C M=AC M 

G or T K=GT K 

C or G S=CG S 

A or T W=AT W 

A, C, or T H=ACT H 

C, G or T B=CGT B 
A, C, or G V=ACG V 

A, G or T D=AGT D 
A, C, T or G N=ACGT N 

 (4117)منبع: وی و همکاران 

 

                                                           
1 Similar 
2 Not-identical 
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 طراحی شده براي تکثير آلل هاي خود ناسازگاري آغازگرهاي دژنره 

هايی اين نوع آغاز گرها ترکیبی از چند نوع آغازگر عمومی هستند که بر اساس توالی حفاظت شده ساختمان آلل

، اورتگا 4114، سانولد و همکاران 4118در گونه های مختلف جنس پرونوس طراحی شده اند )ساترلند و همکاران 

های بادام، زرد آلو و گیالس و قابلیت بااليی در شناسايی آلل های خودناسازگاری در گو نه (4117و همکاران 

 (.4118، ژانگ و همکاران 4115، اورتگا و همکاران 4112اند )ساترلند و همکاران نشان داده

الی آلل های آلل خود ناسازگاری در پنج گونه از جنس پرونوس شامل تو 43آغاز گرهای دژنره، بر اساس توالی  

1S 6 تاS  در گیالس)P. avium(1آلل های  ، توالیS  2وS  در آلوی ژاپنی)P. dulcis( 1، توالی آلل هایS  6تاS 

، توالی       )P.dulcis(در بادام  kSو  23Sو  10Sتا  1S ،2S ،7Sو توالی آلل های  )e)P. mumدر زرد آلوی ژاپنی 

) .Pو پنج توالی جديد حاصل از آلوی میروباالن   )P. salicina (در زرد آلوی ژاپنی 6Sتا  1Sآلل های 

)cerasifera 1اند. اين آغازگرها بر اساس مناطق حفاظت شده طراحی و ساخته شدهC  5تاC  ساختمان ژن خود

 اند.ناسازگاری طراحی شده

ت شده و بر اساس توالی حفاظ EM-PC3consRDو رو به عقب  EM PC2consFDآغازگرهای رو به جلو 

( طراحی شده اند و قادر به 4112در جنس پرونوس توسط ساترلند و همکاران ) Sآلل های  3Cو  C2ثابت مناطق 

ناسازگار بادام های خودهای خودناسازگار بادام می باشند. برای تکثیر اينترون اول در آللتکثیر اينترون دوم در آلل

( که بر اساس توالی ناحیه ابتدايی ژن خود 4114ولد و همکاران )سان PaconsI-Fاز ترکیب آغاز گر رو به جلو 

-EMآلل خود ناسازگاری در گیالس طراحی شده است با آغازگر رو به عقب )برگشت(  97در  (SP)ناسازگاری 

PC1consRD  1که بر اساس توالی منطقه حفاظت شدهC  ناسازگاری مکان مختلف ژن خود 44حاصل از توالی

(، 4115اند )اورتگا و همکاران جنس پرونوس شامل بادام، گیالس، زرد آلو و آلو طراحی شده در پنج گونه در

 استفاده می شود. 

 باشد.  : اين آغازگر دژنره، مخلوطی از چهار توالی آغازگر می EM-PC2consFDآغازگر  .9

4. : EM-PC2consFD    CMA TYC ATG GCC TAT GG TCA 

EM-PC2consFD:    TCA C (A/C) A T(C/T) C ATG GCC TAT GG  
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 : EM-PC3consFDآغازگر  .7

آغازگر با توالی متفاوت از نظر يک نوکلئوتید تشکیل شده است که توالی هر کدام از اين  74اين آغازگر از ترکیب 

گونه جنس پرونوس و تعیین نواحی حفاظت شده در  5آلل خود ناسازگاری از  43آغازگرها بر اساس مطابقت توالی 

 (.4112اند )ساترلند و همکاران در اين گونه ها طراحی شده S آللتوالی 

EM-PC3consRD :    AWS-TRC-CRT-GYT-TGT-TCC-ATT-C 

    EM-PC3consRD  :A(A/T)(C/G) T(A/G)C C(A/G)T G(C/T)TTGT TCC ATT C  

های برای شناسايی آلل ( طراحی شده و9113اين آغازگرها در مقايسه با آغازگرهايی که توسط تائو و همکاران )

(.     ترکیب 4112خودناسازگاری در گیالس، بادام و زرد آلو به کار رفتند، کارايی بیشتری داشتند )ساترلند و همکاران 

های متفاوت آنها قادر به تکثیر توالی هدف در نواحی اينترون اول، دوم و مجموع دو اينترون خواهد بود. اين آغازگرها 

های پرونوس دارند و ترکیب دو آغازگر ساخته شده بر اساس را در دامنه وسیعی از گو نه Sل های قابلیت تکثیر آل

در ژرم پالسم جديد  Sقابلیت بااليی برای شناسايی آلل های  C3و C2مناطق حفاظت شده بخصوص آغازگرهای 

نمود. اين آغازگرها همچنین برای های سازگار از نظر گرده افشانی را توصیه باشد تا به توان گروهجنس پرونوس می

باشند )اورتگا و همکاران های کنترل شده در برنامه اصالحی مفید میدر نتاج حاصل از تالقی Sهای تعیین آلل

در جنس پرونوس  S(. اين آغازگرها قابلیت بااليی در مطالعات ژنتیک جمعیت و جريان ژنی مربوط به آلل های 4115

فهرستی از آغازگر های که برای آلل های  2(.  در جدول 4112، ساترلند و همکاران  4114ن دارند )سانولد و همکارا

از اين آغازگرهای می توان در تهیه شناسنامه آلل های خودسازگاری و  مختلف استفاده شده آورده شده است.

ای انجام شده در ايران با خودناسازگاری ارقام تجاری و ژنوتیپ های بادام ايران استفاده کرد. بر اساس پژوهش ه

ناسازگاری و خودسازگاری های خودشش جفت آغازگر عمومی و اختصاصی، محدوده بسیار متنوعی از آللاستفاده از 

، زين العابدينی و 4197)احمدی و همکاران  ه استها و دورگ های امیدبخش بادام ايران شناسايی شددر ژنوتیپ

 (.98الی  95( )شکل 4111a,bکاران ، زين العابدينی و هم4194همکاران 
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 .است شده استفاده مختلف یهاآلل یبرا که یآغازگرهاي از اینمونه .7جدول

Tm نوع آغازگر آغازگر منابع توصيف مولکولی 

7/45 
5'-(C/A)CT TGT TCT TG(C/G) TTT 

(T/C)GC TTTCTT C-3' 

5'-GCC A(C/T)T GTT G(A/C)A CAA 

A(C/T)T GAA-3' 

 همکاراناورتگا و 
(4115) 

PaConsI-F 
 

EM-PC1consRD 

 آغازگرهای دژنره
 )اينترون اول(

45 
5'-(C/A)CT TGT TCT TG(C/G) TTT 

(T/C)GC TTTCTT C-3' 
 

5'-AWS-TRC-CRT-GYT-TGT-TCC-ATT-C-3' 

 اورتگا و همکاران
(4116) 

PaConsI-F 
 

EM-PC3consRD 

 آغازگرهای دژنره
 )اينترون اول و دوم(

45 
5'-TCA-CMA-TYC-ATG-GCC-TAT-GG-3' 

 
5'CAAAATACCACTTCATGTAACARC3' 

ساترلند و همکاران 
(4112) 

EM-PC2consFD 

EM-PC3consRD 

 آغازگرهای دژنره
 )اينترون دوم(

47 
 

TAT TTT CAA TTT GTG CAA CAA TGG 
 

CAAAATACCACTTCATGTAACAAC 

تامورا و همکاران 
(4111) 

AS1II 
 

AmyC5R 

 آغازگرهای عمومی

47 
 

AGA TCT ATC ATT ATC TTA AGT CTG 

 

CAAAATACCACTTCATGTAACAAC 

العابدينی و زين
 (b4113همکاران )

CEBASf 

 

AmyC5R 

 آغازگرهای اختصاصی
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 . AS1II/AmyC5Rهای ناسازگاری رقم های مختلف بادام با استفاده از آغازگرهای آلل PCR. تکثیر به روش 95شکل

 
 CEBASf/AmyC5Rتوسط آغازگرهای اختصاصی  fSسازگاری تکثیر آلل خود .69شکل
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 دژنره اينترون اول. های مختلف بادام با استفاده از آغازگرهایناسازگاری رقمهای خودآلل PCR. تکثیر به روش 93شکل 

 

 
 نره اينترون دوم.دژ های مختلف بادام با استفاده از آغازگرهایناسازگاری رقمهای خودآلل PCR. تکثیر به روش 98شکل 
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 کولی براي لمزاياي اقتصادي استفاده از تلفيق روش هاي كالسيک ، بيولوژيکی و مو

 مندي در برنامه هاي مديريت گرده افشانی بهره
o منظور ه ب، ايجاد بانک اطالعاتی کامل از ترکیب آللی ارقام و ژنوتیپ های تجاری بادام در ايران

آللای ناساازگار،    هاای  رقام در شرايط باغ )باتوجه به ترکیاب تعیین بهترين ترکیب کشت توأم ا

بااغ  گلدهی آنها(، جهت دستیابی به گرده افشانی موفق و باال بردن عملکارد   یهمپوشانی زمان

 بادام موثر می باشد.  های

o      تسريع در فرآيند گزينش نتاج حاصل از برنامه های اصالحی ايجااد ارقاام خودساازگار باادام و

 .فرآيند اصالحیکاهش هزينه 

o  با توجه به بهینه شدن اين روش و امکان انجام آن با امکانات حداقلی آزمايشگاهی، می توان با

کمک مراکز تحقیقاتی و ساير ايستگاه های متولی باغ های مادری و خزانه دارهای تولید کننده 

ور ماوثری  نهال، از اين تکنیک در عرضه نهال مناسب جهت توسعه باغ های باادام کشاور بطا   

 استفاده کرد.

 

 آشنايی با ارقام تجاري بادام مورد كشت در ايران -چهارم فصل

 آنها ارقام بادام معرفی شده و خصوصيات 

نوع زمین و شرايط محل بستگی دارد. بطور کلی بايد دانسات کاه   ، انتخاب نوع رقم بادام تا حدودی با منطقه

در منااطق   باه عناوان مثاال،   . پارورش ياباد  ب ونحاو مطلا   هر رقم بادام می تواند در آب و هوای معینی باه 

ولی در مناطق معتدلاه متمايال باه نیماه      ،ندترآذربايجان و خراسان ارقام دير گل مناسب  همانندسردسیری 

بايد در انتخاب ارقام، وضع بازار و  عالوه براين، د.نند مورد استفاده قرار گیرنگرمسیری ارقام زودگل نیز می توا

 بوده که در بازار شناخته شده شودارقامی کشت ترجیحاً لیقه بازار و مشتريان را در نظر گرفت و به خصوص س

برحسب مناطق عمده کشت گروه بندی شده اناد  برخی ارقام بادام در ايران لذا و دارای قیمت باالتری باشند. 

 :ددکه ذيالً به آنها اشاره می گر
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 بادام رقم نان پاريلز و اقلیم مشابه( کشت می شوند شامل: ارقامی که عمدتاً در شمال غرب کشور)تبري ،

، 9732، جلیل دژمپور9734، ايمانی، 9767، آراز ، اسکندر)چايچی، A200 ،A230سهند، آذر، شکوفه، 

 اسکندری،(

  :بادام رقم ارقامی که عمدتاً در شمال غرب) دامنه البرز، کرج و اقلیم مشابه( کشور کشت می شوند شامل

، آراز ، اسکندر، صبا، آيدين، سوپرنووا و تونو، فارانیس،   A200 ،A230، سهند، آذر، شکوفه، يلنان پار

 (2)جدول 93شاهرود و 49شاهرود 

      :فارانیس(،   94باادام رقام شااهرود   ارقامی که در شمال شرق  و مرکزکشور کشات مای شاوند شاامل(

، ايماانی،  9767، 9371 ده و عباساپور جواهر ) 93شاهرود ، 49شاهرود ،95شاهرود )نان پاريل(، 98شاهرود

  (2( )جدول 9715

  بادام  کشت می شوند شامل:اصفهان(  بختیاری و و استان های مرکزی کشور )چهار محالارقامی که در

مشخصاات   2 جدولدر. (2()جدول 9738، بادام رقم ربیع و بادام رقم سفید)مرادی.و موسوی رقم مامايی

 ، اساکندری، 9732، جلیال  دژمپاور  9734، ايماانی،  9767يران)چاايچی، های مورد کشت در ا ارقام بادام

 ارائه شده است. (97389715، مرادی.و موسوی  9788، ايمانی وهمکاران 9767 جواهر ده و عباسپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 تجاری بادام در ايرانارقام  خصوصیات مهم 2-جدول 

ترکیب  رقم رديف

 آللی
 تصوير قمويژگی هاي بارز و مزيت هاي ر گرده زا

 S1S2 سهند 9
آيدين ، فرانیس، شکوفه، 

 3و شاهرود  7شاهرود 

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد عمودی و با 

اندازه  درخت بزرگ تا خیلی بزرگ، خیلی 

ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور و میوه 

درشت با دو قلويی مغز زياد و پوست چوبی سخت 

اطق با ريسک و قابل توصیه برای کشت در من

سرمازدگی و دارای تناوب باردهی زياد بوده که 

  بامديريت باغبانی  قابل تقلیل می باشد.

  آيدين 0
سهند، فرانیس، شکوفه، 

 3و شاهرود  7شاهرود 

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد عمودی و با 

اندازه  درخت بزرگ تا خیلی بزرگ، خیلی 

تیپ اسپور،  ديرگل، خیلی پربار و عادت باردهی 

يوه درشت با  پوست سخت و قابل توصیه برای 

کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی ولی دارای 

تناوب باردهی زياد و با مديريت  باغبانی قابل 

 تقلیل می باشد.
 

S24S شکوفه 3
27 

 سهند، فرانیس و آيدين

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد گسترده و با 

اخه های آويز، اندازه  درخت کوچک و با ش

خیلی پربار و میوه کوچک با پوست کاغذی و 

درصد مغز باال ولی برداشت میوه سخت و دارای 

تناوب باردهی زيادبوده که بامديريت باغبانی  قابل 

تقلیل می باشد. قابل توصیه برای کشت در مناطق 

  با ريسک سرمازدگی

S9S2 صبا 6
4 

 ، اسکندر و آذرآراز

با عادت رشد گسترده و با رقم  خودناسازگار  

اندازه  درخت بزرگ ، ديرگل، پربار با عادت 

باردهی مخلوط و میوه درشت با پوست کاغذی و 

کیفیت میوه خوب و مناسب برای تازه خوری و 

دارای تناوب باردهی کم که با مديرت باغبانی 

 قابل رفع می باشد.
 

 راز، اسکندر و آصبا S3S4 آذر 7

با عادت رشد عمودی و با  رقم  خودناسازگار 

اندازه  درخت بزرگ تا خیلی بزرگ، ديرگل، 

پربار با عادت باردهی مخلوط و میوه متوسط با 

و کیفیت میوه خوب و زودرس  نیمه سختپوست 

ولی دارای تناوب باردهی زياد و بامديريت باغبانی  

قابل تقلیل می باشد و قابل توصیه برای کشت در 

 دگی کممناطق با ريسک سرماز
 

S25S مامايی 1
43 

 ربیع و سفید

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد گسترده و با 

اندازه  درخت بزرگ ، خیلی زود گل،  عادت 

باردهی تیپ يکساله، پربار با اندازه میوه درشت، 

قابل توصیه  و دوقلويی مغز زياد و خیلی سنگی

 برای کشت در مناطق بدون ريسک سرمازدگی
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S7S2 ربیع 7

7 
 مامايی و سفید

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد عمودی و با 

اندازه  درخت بزرگ، خیلی زود گل، پر بار و 

عادت باردهی تیپ اسپور دوقلويی مغز زياد و میوه 

خیلی سنگی و قابل توصیه برای کشت در مناطق 

  بدون ريسک سرمازدگی

S7S3 سفید 3

8 
 ربیع و مامايی

عادت رشد نیمه عمودی و با  رقم  خودناسازگار  با

 اندازه  درخت متوسط تا بزرگ، خیلی زود گل،

بار و عادت باردهی مخلوط، کیفیت میوه  متوسط

خیلی عالی و پوست میوه کاغذی ولی قابل توصیه 

 برای کشت در مناطق بدون ريسک سرمازدگی

 

 ، ا صبا و آذرآراز - اسکندر 1

گسترده  و رقم  خودناسازگار  با عادت رشد نیمه 

با اندازه  درخت بزرگ، ديرگل، پربار با عادت 

باردهی مخلوط و میوه  متوسط تا درشت با پوست 

کاغذی و کیفیت میوه خوب و زود رس و دارای 

تناوب باردهی کم که با مديرت باغبانی قابل رفع 

 می باشد.
 

 ، اسکندر و آذرصبا - رازآ 92

گسترده  و رقم  خودناسازگار  با عادت رشد نیمه 

با اندازه  درخت بزرگ ، ديرگل، پربار با عادت 

باردهی مخلوط و میوه متوسط تا درشت با پوست 

کاغذی و زودرس ولی دارای تناوب باردهی کم 

و بامديريت باغبانی  قابل تقلیل می باشد و قابل 

توصیه برای کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی 

 کم
 

11 
شاهرود 

7 
S1S4 

،  3نیس ، شاهرود آيدين، فرا

 شکوفه و سهند

خیلی ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور و 

میوه درشت با دو قلويی مغز متوسط و پوست 

چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در مناطق 

با ريسک سرمازدگی و دارای تناوب باردهی زياد 

 بوده که بامديريت باغبانی  قابل تقلیل می باشد.

 

11 

فرانیس)

اهرود ش

11) 
S1S3 

،  شکوفه 3آيدين ، شاهرود 

 و سهند

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد نیمه عمودی تا 

عمودی  و با اندازه  درخت بزرگ تا خیلی 

بزرگ، خیلی ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ 

اسپور و میوه درشت با دو قلويی مغز صفر و 

پوست چوبی نیمه سخت و قابل توصیه برای 

ناطق با ريسک سرمازدگی و دارای کشت در م

تناوب باردهی کم بوده که بامديريت باغبانی  قابل 

 تقلیل می باشد.
 

 

11 
شاهرود 

8 
S1S2  

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد نیمه گسترده  و 

با اندازه  درخت بزرگ تا خیلی بزرگ ، پربار و 

عادت باردهی تیپ اسپور و میوه درشت با دو 

و پوست چوبی سخت و قابل قلويی مغز کم 

توصیه برای کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی 

و دارای تناوب باردهی کم تا متوسط بوده که 

 بامديريت باغبانی  قابل تقلیل می باشد.

 

 S1Sf تونو 11
رقم خودسازگار است ولی  

 به کار بردن گرده زا  مثل

رقم  خودسازگار  با عادت رشد نیمه گسترده  و 

با اندازه  درخت بزرگ تا خیلی بزرگ ، دير گل 
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و نان پاريل،  97شاهرود 

باعث افزايش محصول می 

 شود.

تا خیلی ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور 

و میوه درشت با دو قلويی مغزمتوسط و پوست 

چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در مناطق 

با ريسک سرمازدگی و دارای تناوب باردهی کم 

 که بامديريت باغبانی  قابل تقلیل می باشد. بوده

 S1Sf سوپرنوا 11

رقم خودسازگار است ولی  

 به کار بردن گرده زا  مثل

و نان پاريل،  97شاهرود 

باعث افزايش محصول می 

 شود.

رقم  خودنسازگار  با عادت رشد نیمه گسترده  و 

با اندازه  درخت بزرگ، دير گل تا خیلی ديرگل، 

دت باردهی تیپ اسپور و میوه درشت با پربار و عا

دو قلويی مغزمتوسط و پوست چوبی سخت و قابل 

توصیه برای کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی 

کم و دارای تناوب باردهی کم تا خیلی کم بوده 

 که بامديريت باغبانی  قابل تقلیل می باشد.
 

11 
شاهرود 

11 
S1S7 

و يلدا، آراز و  صبا، آذر

 اسکندر

 

م  خودناسازگار  با عادت رشد نیمه عمودی  و رق

با اندازه  درخت بزرگ، متوسط گل، پربار و 

عادت باردهی تیپ اسپور و میوه متوسط با دو 

قلويی مغز زياد و پوست چوبی نیمه کاغذی و قابل 

توصیه برای کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی 

خیلی کم و دارای تناوب باردهی زياد تا خیلی 

بوده که بامديريت باغبانی  قابل تقلیل می زياد 

  باشد.

 S7S8 نان پاريل 97
و يلدا، آراز و  صبا، آذر

 اسکندر

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد گسترده  و با 

اندازه  درخت بزرگ تا خیلی بزرگ ، متوسط 

گل تا ديرگل، پربار و عادت باردهی مخلوط و 

ت چوبی میوه متوسط با دو قلويی مغز کم و پوس

نرم)پوست کاغذی(و قابل توصیه برای کشت در 

مناطق با ريسک سرمازدگی کم و دارای تناوب 

باردهی خیلی کم بوده که بامديريت باغبانی  قابل 

 تقلیل می باشد.

 

S8S1 97شاهرود  93
3 

، نان پاريل، 97شاهرود 

 سوپرنووا و تونو

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد گسترده  و با 

ه  درخت بزرگ تا خیلی بزرگ، ديرگل، انداز

پربار و عادت باردهی مخلوط و میوه  خیلی 

کوچک تاکوچک با دو قلويی مغز کم و پوست 

چوبی نرم)پوست کاغذی(و قابل توصیه برای 

کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی کم و دارای 

تناوب باردهی خیلی کم بوده که بامديريت 

  باغبانی  قابل تقلیل می باشد.

 S7S3 97شاهرود  91
، نان پاريل، سوپرنووا و تونو، 

 آراز

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد گسترده و کمی 

با شاخه های آويز و با اندازه  درخت متوسط، دير 

گل تا خیلی ديرگل، پربار و عادت باردهی تیپ 

اسپور و میوه متوسط با دو قلويی مغز کم و پوست 

رای کشت در مناطق چوبی سخت و قابل توصیه ب

با ريسک سرمازدگی و دارای تناوب باردهی کم 

تا متوسط بوده که بامديريت باغبانی  قابل تقلیل 

 می باشد.
 

 Nonpareil 
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 بع مورد استفادهامن

02 A200 S1S9  

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد نیمه عمودی  و 

با اندازه  درخت بزرگ ، پربار و عادت باردهی 

ويی تیپ اسپور و میوه کوچک تا متوسط با دو قل

مغز کم و پوست چوبی سخت و قابل توصیه برای 

کشت در مناطق با ريسک سرمازدگی و دارای 

تناوب باردهی  خیلی کم  بوده که بامديريت 

 باغبانی  قابل تقلیل می باشد.
 

09 A230 S2S9  

رقم  خودناسازگار  با عادت رشد نیمه گسترده  و 

 با اندازه  درخت بزرگ ، پربار و عادت باردهی

تیپ اسپور و میوه متوسط با دو قلويی مغز کم و 

پوست چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در 

مناطق با ريسک سرمازدگی و دارای تناوب 

باردهی خیلی کم تا متوسط بوده که بامديريت 

 باغبانی  قابل تقلیل می باشد.
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