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 چکیده
) آزمایشـی در قالـب طـرح    ..Rosa damascena Millمحمـدي (  منظور بررسی خود و دگرناسازگاري دو اکوتیپ کاشان و آذران گـل  به

 1391 -92هـاي زراعـی    با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس در سال کامل تصادفی  هاي بلوك
ي  ردهساعت انجام شد. بدین شکل که گـ  24افشانی مصنوعی با فاصله  انجام گرفت. در این آزمایش پس از آزمون دانه گرده دوبار گرده

دهنده استفاده شـد. تعیـین خـود و     عنوان گرده ) نیز بهR. caninaافشانی خود و اکوتیپ دیگر و گونه گل نسترن ( هر اکوتیپ براي گرده
افشانی کـه حاصـل بررسـی درصـد      افشانی کنترل شده و مطالعات میکروسکوپی انجام شد. نتایج گرده دگرناسازگاري به دو روش گرده

ها با گونه گل نسـترن سـازگار    افشانی اکوتیپ عرض هیپ و میزان تشکیل بذر در هر هیپ بود نشان داد که دگرگردهنمو، وزن، طول و 
افشانی نتایج بهتري را نشـان دادنـد. مطالعـه میکروسـکوپی نیـز بـا نتـایج         ها ناسازگار بودند و همچنین تیمار دوبار گرده اما سایر تالقی

ي گرده گونه گل نسترن توانسـت بـه انتهـاي خامـه برسـد.       ي گرده در خامه نشان داد که تنها لوله اي مطابقت داشت و رشد لوله مزرعه
ساعت و در تیمارهاي رشد لولـه گـرده غلظـت     24ام اسید بوریک بعد از  پی پی 50زنی غلظت  همچنین، از بین بهترین تیمارهاي جوانه

افشـانی از   دهنده مناسـب و تکـرار دورهـاي گـرده     ت آمده، انتخاب منبع گردهدس ام اسید بوریک انتخاب شدند. طبق نتایج به پی پی 200
افشـانی،   افشانی کنترل شده با گرده گل نسـترن بـا دوبـار گـرده     باشند؛ که تیمار دگرگرده محمدي می عوامل موثر در ایجاد هیبرید در گل

 گیري شده نشان دارد. را در فاکتورهاي اندازه  ترین نتیجه مناسب
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 مقدمه. 1
گیاهان خانواده رز عالوه بر زینتی بودن، بـه جهـت وجـود    

، در ] 7 [هـا، فالوانـول و تـانن    ترکیباتی نظیـر آنتوسـیانین  
 .]6و 5 [درمانی برخی بیماریها مورد اسـتفاده دارویـی دارد  

)، یکـی  ..Rosa damascena Millي (مدمح گل در این بین،
ها،  عنوان یک گیاه زینتی در باغ هاي رز؛ به ترین گونه از مهم
عنوان یک گیاه  بر این به ها و منازل کاربرد دارد. عالوه پارك

اي برخـوردار اسـت    معطر و دارویـی نیـز از جایگـاه ویـژه    
]Mirzaei[ي ناســاگاري،  ي عمــل ســامانه . اطــالع از نحــوه

گـران جهـت    و تشکیل میوه و بـذر بـراي اصـالح    باروري
گیري با والدین مناسـب مـورد    هاي دورگ ریزي طرح برنامه

. پژوهشگران امروزه سعی دارند تـا بـا   ]13 [باشد  توجه می
هـاي اینبـرد و گیاهـان     غلبه بر خودناسازگاري، تولید الیـن 

افشـانی کنتـرل    افشانی آزاد، دگرگـرده  هیبرید از طریق گرده
هاي مولکولی، به ارقامی با اسانس و مواد فرار  روش شده و

 .] 3 [باال دست یابند 
در خانواده رز ناسازگاري گامتوفیتی گزارش شده است 

ژنتیکـی و   تنـوع  کـاهش  دوجـنس بـا   هـاي  . گـل ] 4و22 [
 و اقلیمـی  شـدید  تغییر شرایط در خالص هاي الین افزایش
زگاري خودناسـا . شوند می ها موجب حذف گیاه تنش سایر

و افزایش تنوع  جلوگیري از خودلقاحی روشی کارآمد براي
 را خودناسـازگاري  تـوان  . بطور کلی می]25 [ژنتیکی است 

در  طبقه بنـدي کـرد.   همومورف و هترومورف گروه دو در
ناسازگاري هترومورف، عامل بازدارنده خود لقاحی مربوط 

ــدامهاي گــل اســت   ــوژي ان ــه مورفول  ناســازگاري ].26[ب
 ترتیب که به گامتوفیتی و اسپروفیتی است شامل ورفهموم

 رشـد  و زنـی  جوانه و از خامه طول در گرده ي لوله رشد از
 آورنـد.  مـی  عمـل  بـه  ممانعـت  کاللـه  سـطح  در گرده لوله
 ناسازگاري گامتوفیتی روي بر مولکولی مطالعات ترین بیش

 .]26 و 4 [پذیرفت  صورت
گـرده کنتـرل    ي دانـه  ژنوتیـپ  با گامتوفیتی ناسازگاري

هـا   گرامینـه  بـه  توان می ها  گامتوفیت ي خانواده شود و از می
)Gramineae،( ) رزاســــــــهRosaceae،(  بارهنــــــــگ
)Plantaginaceae،( ) شقایقیانPapaveraceae( سوالناسه  و
)Solanaceae( بیـان   رزاسـه  . در]19و  14و  1[.کرد اشاره

نزیمـی  ي بـزرگ آ  ) کـه از خـانواده  S-Rnaseیک پروتئین (
و جلـوگیري از چنـدین    RNAاست در خامه سبب تجزیه 

 ریبونکلئـازي دارد،  گـردد و فعالیـت   فرایند فیزیولوژیک می
. ]20 و23[شـود   مـی  مشابه ي گرده ي دانه کردن رد منجر به

مطالعات متعددي در ارتباط با تحقیق حاضر انجـام گرفتـه   
 يچـا  است همانند افزایش دفعات گرده افشانی در هیبریـد 

) کـه افـزایش تشـکیل    ’Rosa hybrida ‘Sonia( یارقم سون
. ]8 [افشانی در پی داشت هیپ و بذر را نسبت به یکبار گرده

افشـانی آزاد در مـولتی    همچنین، در گزارشـی دیگـر گـرده   
) از تشکیل بذر بهتري در مقابل خود R. multifloraفلورا (

که روي . در آزمایشی ]22 [افشانی برخوردار بود و دگرگرده
صـورت پـذیرفت،    )R. rugosa( ارقـام رز ماننـد روگوسـا   

هــا نســبت بــه    افشــان افشــانی آزاد و دگرگــرده  گــرده
 .] 9 [تر و بیشتري داشتند ها بذرهاي سنگین افشان خودگرده
توان به  هاي انجام شده روي سایر گیاهان نیز می از پژوهش

در  ي تشـکیل بـذر   اطلسی و ارکیده اشاره کرد که با مطالعه
 Petuniaافشانی ارقـام مختلـف اطلسـی (    خود و دگرگرده

hybrida( هاي خودناسازگار از خودسـازگار تشـخیص    رقم
 50افشانی در ارکیده موجب کاهش ( داده شدند و خودگرده

افشانی شد  درصد) تشکیل بذرهاي زنده نسبت به دگرگرده
 . ]15و 9 [

ــتفاده از روش    ــر، اس ــژوهش حاض ــام پ ــدف از انج ه
افشانی کنترل شده و تعیین درصد نمو هیـپ، تشـکیل    گرده

و  يناسـازگار  یسـم مکان یـپ، عـرض ه بذر، وزن، طـول و  
ي کاشــان و آذران در هــا یــپشــدت و ضــعف آن در اکوت

زنی و رشد لولـه   اي می باشد. همچنین جوانه شرایط مزرعه
ي میکروسـکوپی   اي و مطالعـه  گرده در شرایط درون شیشه
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خامه مورد بررسی قرار گرفـت. از   رشد لوله گرده در طول
هـاي   توان جهت اسـتفاده از ویژگـی   دست آمده می نتایج به

محمدي مانند خصوصیت معطر بـودن، در   فرد گل منحصربه
 کارهاي اصالحی آتی استفاده نمود.

 
 ها . مواد و روش2
در مزرعـه   1392و  1391هـاي زراعـی    یق در سالتحق ینا

مدرس واقـع   یتشگاه تربدان يدانشکده کشاورزتحقیقاتی 
هـاي   در قالـب طـرح بلـوك   غرب تهـران   یلومتريک 15در 

کامل تصادفی روي دو اکوتیـپ کاشـان و آذران بـا چهـار     
ــودگرده    ــامل خ ــایی ش ــه) و تیماره ــرار (بوت ــانی،  تک افش

افشـانی اکوتیـپ    افشانی با اکوتیـپ دیگـر (گـرده    دگرگرده
چنـین  کاشان با آذران و بالعکس) و گونه گل نسـترن و هم 

 24هـا پـس از    افشـانی  افشانی آزاد و تکرار این گـرده  گرده
ــد  ــام ش ــپ انج ــاعت در دو اکوتی ــور   .س ــن منظ ــراي ای ب

پارامترهایی نظیر درصد نمو هیپ، تشکیل بذر، وزن، طـول  
گیري  و عرض هیپ و میزان رشد لوله گرده در خامه اندازه

زنی  شد. همچنین، براي اطمینان از زیوایی دانه گرده، جوانه
 و رشد لوله گرده در محیط کشت ارزیابی شد. 

سـاعت انجـام    24افشانی با فاصله زمانی  دو دوره گرده
دور اول  يبوتــه بــرا  4بوتــه آذران ( 8[بوتــه  16شــد. 
) و بـه  افشـانی  گـرده  دور دوم يبوتـه بـرا   4و افشانی  گرده
هـر  از  در نظر گرفته شد. ]کاشان) يبوته برا 8شکل  ینهم

ــه  ــاخه 9بوت ــل ش ــه داراي گ ــد در   ک ــتري بودن ــاي بیش ه
 شاخه 144هاي مختلف انتخاب شدند که در مجموع  جهت

روش تالقی بدین ترتیب بود کـه   .مورد بررسی قرار گرفت
افشانی خـود و اکوتیـپ دیگـر     گرده هر اکوتیپ براي گرده

دهنـده بـراي    عنوان گرده شد. گونه گل نسترن نیز به استفاده 
ــراي دو اکوتیــپ اســتفاده شــد ــه دو شــاخه ب . در هــر بوت

افشـانی بـا اکوتیـپ دیگـر      افشانی، دو شاخه گرده خودگرده
ــرده ــاخه    (گ ــالعکس)، دو ش ــا آذران و ب ــان ب ــانی کاش افش

افشـانی   افشانی با گل نسترن و سه شـاخه بـراي گـرده    گرده
افشـانی   گل گـرده  20آزاد تعیین شدند. در هر شاخه حدود 

افشانی)  (خود و دگرگرده افشانی شد. براي هر دو نوع گرده
هـا در مرحلـه بـادکنی اختـه و بـا کیسـه گـرده جهـت          گل

هنگـام  افشانی ناخواسته پوشانده شـدند.   جلوگیري از گرده
 یها اختالل بردن گلبرگ، کاسبرگ و پرچم ینازب يساز اخته

 یب. اگرچـه احتمـال آسـ   کنـد  ینمـ  یجـاد ا یافشـان  در گرده
مثـل   یمـا در ارقـام  ا. ]29[ وجـود دارد  یرساندن به مـادگ 

 یکم یپرچم و مادگ يکه دارا )R. multifloraفلورا ( یمولت
گـردد و   یمـ مـادگی   یبحذف گلبرگ موجب آس باشند یم

. ]22 [ دنـ بمان یها باق از گلبرگ یفدو رد یا یکبهتر است 
انتخاب شـده بودنـد    افشانی دوبار گرده يکه برا هایی شاخه

ـ ساعت بعـد از   24 یرا با فاصله زمان  افشـانی،  گـرده  یناول
ــرده ــددا گ ــان مج ــاآ یافش ــرار را نه ــردیم تک ــار . در ک تیم

صـورت طبیعـی انجـام     افشـانی بـه   افشانی آزاد، گـرده  گرده
هـاي گـرده،    براي جلوگیري از مخلوط شـدن دانـه  گرفت. 
 70در فاصله بین اعمال تیمارها با اتانول  هاها و ابزار دست

 .درصد شسته شدند
ها جدا شـده و   ي گرده بساك گل آوري دانه براي جمع 

هاي داخل دیسیکاتور حـاوي سـیلیکا ژل بـه     دیش در پتري
ــدت  ــه  48م ــاریکی ب ــاق و ت ــاي ات ــور  ســاعت در دم منظ
هاي گرده در  زنی دانه شدن قرار گرفتند. آزمون جوانه خشک

درصد آگـار و   یکدرصد ساکارز،  15محیط کشت حاوي 
ـ  200و  150، 100، 50 يهــا غلظـت   یکروبیداســ ام پــی یپ

 یمارهـا تکـرار و شـمارش ت   5با  یمارهر ت. ]31 [انجام شد 
موردنظر  يها ساعت انجام گرفت. در زمان 24و  12بعد از 

و  زنی جوانهدرصد  ییندانه گرده جهت تع 100 ياز هر پتر
گـرده   ي دانه گرده جهـت مشـخص کـردن رشـد لولـه      50

ــورد بررســ ــد یانتخــاب و م ــرار گرفتن مشــاهده  .] 32[ ق
 ينـور  یکروسـکوپ گـرده بـا م   ي و رشـد لولـه   زنی جوانه
 .شدانجام  12پی يد ینبا دورب يبردار و عکس یوسالمپ
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هـاي خـود و    ي گرده در نمونـه  براي بررسی رشد لوله
و  48، 24 یدر فواصـل زمـان  افشان در طول خامه  دگرگرده

عدد گـل برداشـت    5تعداد  یافشان ساعت پس از گرده 72
 24بـه مـدت    1FAA کننـده  یـت ل تثبو درون محلـو  یدگرد

 70هـا بـه الکـل اتـانول      ساعت قرار داده شد. سپس نمونه
 ينگهـدار  یخچالدر  یو تا زمان بررس ندشد درصد منتقل 

 یکروسـکوپ فلورسـنس  م یـر نمونه ز یبررس يبرا .یدگرد
نـرم شـدن    . بـراي شسته شـدند  جاري آب ها با ابتدا نمونه

ــت  ــتباف ــول   هش ــا محل ــاعت ب ــمس ــال  هشــت ده نرم
ابتـدا  هـا   شدند. بعـد از آن نمونـه   یمارت یمد سدیدروکسیه

قـرار گرفتنـد.    در آب مقطرساعت  24شسته شده و سپس 
و  ندشد یزيآم رنگ بلو یلیندرصد آن یکها با محلول  نمونه

 یبررسـ  یو ويمجهز به اشعه فلورسنس  یکروسکوپم یرز
 شـده موجـود   یحتلق يها گل یافشان گرده یجشدند. ثبت نتا

دوره  یــاناز پا ینــانبعــد از اطم نیــز هــا در بــاغ بوتــه يرو
ــذ ــاح  یراییپ ــام لق ــرده و انج ــه گ ــذیرفت.  دان صــورت پ

با اي  در شرایط درون شیشه گرده يها طول لوله گیري اندازه
در طرح فاکتوریل در قالب بلوك  3/3 یکرومنیجرافزار م نرم

ـ  کامال تصادفی ظـور  من همورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ب
تعیین میزان خـود و دگرناسـازگاري شـاخص ناسـازگاري     

 محاسبه شد. 
 

 يمختلف ناسازگار يها شدت يبند گروه .1جدول 

 شاخص ناسازگاري میزان خودناسازگاري

 0 کامال خودناسازگار

 2/0 شدت خودناسازگار به

 2/0 ≥ 1 نسبتا خودناسازگار

 ≤ 1 سازگار

                                                           
1. Formalin- Acetic acid- Alcohol 

یـا   نمو هیپ این شاخص عبارت است از نسبت میزان
میـزان نمـو     افشـانی بـه   بذر بعد از خود و دگرگردهتشکیل 

هـاي   . داده]28[ افشانی آزاد بذر بعد از گردهتشکیل یا  هیپ
تب مـورد تجزیـه و    دست آمده توسط برنامه آماري مینی به

هـا بـه روش آزمـون     تحلیل قرار گرفتند و مقایسه میـانگین 
 اي دانکن انجام شد. چند دامنه

 
 تایج و بحث. ن3
گـرده در   زنی و رشد لوله . بررسی درصد جوانه3.1

 اي یشهدرون ش یطشرا
و   غلظـت متقابـل  ) اثـر  2 جـدول (آمده  دست  به یجنتا طبق
درصـد   پـنج در سـطح   زنی دانـه گـرده   جوانه يبر رو زمان
بعـد   ام پـی  یپ 50غلظت  زنی در جوانه ینشد. بهتر دار یمعن
 یمـار در ت زنـی  جوانـه  ینتـر  و کـم ) 1ساعت (شکل  24از 

همچنین، در مطالعات دیگر اسـتفاده از   .دست آمد شاهد به
، 150، 100، 50هـاي مختلـف اسـیدبوریک (صـفر،      غلظت

ــی 500و  200 ــی پ ــیط پ ــت  ام) در مح ــاي کش ــاوي   ه ح
 30و  20، 15، 10، 5درصدهاي مختلـف سـاکارز (صـفر،    

درصد) مورد بررسـی قـرار گرفـت. کـه بهتـرین نتـایج در       
درصد ساکارز به همـراه   20و  15حاوي   هاي کشت محیط

-30ي دمـایی   ام اسیدبوریک در محـدوده  پی پی 100و  50
طـول  . ]31[ساعت گـزارش شـد    18-24درجه پس از  15
تـر از   به مراتب کوتاه يا گرده در شرایط درون شیشه ي هلول

جهت هاي مختلفی  در بررسی .]27[ آن است یحالت طبیع
از ســاکارز،  اي یشــهدرون ش یطدر محــآزمــون دانــه گــرده 

ــ ــ یکروبیداس ــتفاده شــد یمو کلس ــ. ]32و  31[ اس ر در وب
در دانـه   ندق یمرات جهت متابولسوب -کمپلکس قند یلتشک

در  ي لوله گرده یسلول یوارهد يبرا ینیمواد پکت یدگرده، تول
دانـه   یـاز نات است. بر اسـاس گزارشـ   یازحال رشد مورد ن

درون و بـرون   یطتحت شـرا  یزن گرده جهت رشد و جوانه
 . ]18[ استضروري ر وبه ب اي یشهش
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 و رشد لوله گرده  یزن مختلف بر جوانه يها در زمان یکروبیداثر اس یانس میانگین مربعاتوار یهتجز .2جدول 
  يمحمد کاشان و آذران گل هاي یپاکوت

 رشد لوله گرده جوانه زنی درجه آزادي تیمار
 2049583** 15/0** 4 غلظت اسیدبوریک

 n.s404702 10/0** 1 زمان
 n.s434825 001/0* 4 زمان× غلظت

 203211 0005/0 30 خطاي آزمایش
 دار غیر معنی ns درصد و  5درصد، * معنی دار در سطح احتمال  1** معنی دار در سطح احتمال 

 

   
هاي کاشان، آذران و گونه گل نسترن در  ي اکوتیپ گردهي  زنی دانه گرده و رشد لوله به ترتیب از راست به چب، جوانه .1شکل 

 ساعت. 24ام بعد از  پی پی 50محیط کشت حاوي اسیدبوریک با غلظت 
 

 يبـر رو  سـاعت  48و  24، 10پژوهشی که در سـه سـطح   
درصــد  15در محــیط کشــت حــاوي رقــم زردآلــو  یــازده

درصد آگار صـورت   6/0ام اسیدبوریک  پی پی 100ساکارز، 
ـ  جوانـه  ینسـاعت بهتـر   24 یزمان یمارر تد پذیرفت و  یزن

غلظـت در   یمارت همچنین، .]2[ حاصل شدرشد لوله گرده 
دار داشـت   اثـر معنـی  درصد بر رشد لوله گـرده   یکسطح 

رشد لوله گرده  ترین یشب ام پی یپ 200و غلظت  )2(جدول 
ـ در بررسی دیگر روي . تداش یپ را در غلظـت   یـز ن یگالب
بر  یرگذارتاث یمارت ینعنوان بهتر به یکروبیداس ام پی یپ 200
 یگريد يها روش .]18[مشخص شد رشد لوله گرده  يرو

دانـه   یـوایی ز یینتع يبرا FDA3و  1TTC  ،FCR2 نیز مانند
 .]32[شوند  یگرده استفاده م

                                                           
1. Triphenyltetrazolium chloride 
2. Fluorochromatic reaction 
3. Fluorescein diacetat 

گـرده در   ي رشـد لولـه  میکروسـکوپی   یبررس. 3.2
 خامه طول
 ينـور  یکروسـکوپ حاصـل از م  2یر شـکل  تصاو یبررس

افشـانی بـا گـل     داد در دگرگـرده مجهز به فلورسنس نشان 
و  (تصاویر ه) خامه رشد کرده يگرده تا انتها ي لولهنسترن 

افشـانی بـا    افشـانی و گـرده   در خـودگرده  رسـد  یبه نظر مـ 
زده توانایی نفوذ به خامه  ي جوانه ي گرده اکوتیپ دیگر دانه

شـماره  را ندارد (تصاویر الف، ب، ج و د). اما طبق جدول 
در این حالت نیز شمار اندکی بذر تشـکیل شـد و هیـپ     3

توانــد نشــانگر وجــود  نمــو یافتــه اســت؛ کــه احتمــاالً مــی
محمـدي باشـد. همـانطور کـه در دیگـر       آپومیکسی در گل

خویشاوند این خانواده یعنی گل نسترن آپومیکسی گزارش 
. وجود آگوسپرمی و انـواع اتوگـامی در برخـی از    ]17 [شد
رز گزارش شد که در این حالت سـلول تخـم از    هاي گونه
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هـاي سـوماتیکی بافـت     هاي کیسه جنینـی یـا سـلول    سلول
افشـانی ممکـن اسـت بـراي      شوند. گرده نوسالر تشکیل می

تحریک تشکیل جنین ضروري باشد امـا در لقـاح شـرکت    
ي تولیـدمثلی در   . همچنین در بررسی سـامانه ]21[کند  نمی
 .R و R. canina, R. virginanaهاي مختلف رز (مانند گونه

alba   هـا بـا    ) تعداد بذرهاي اتوگام تشـکیل شـده در هیـپ
افشانی برابر گزارش شد. دلیـل   بذرهاي حاصل از دگرگرده

تواند به وجود اختالالت کروموزومی، عـدم تشـکیل    آن می
هاي هیبرید باشد که موجب کاهش  آندوسپرم و سقط جنین
 . ] 16 [شود تولید بذرهاي هیبرید می

 

 
 افشانی کاشان با آذران  دگرگرده -افشانی کاشان   ب خودگرده -الف 

 افشانی آذران خودگرده -ج     

 

 
 †ي گرده در طول خامه افشانی کاشان با گل نسترن و رشد لوله دگرگرده -افشانی آذران با کاشان                ه دگرگرده -د    

هاي کاشان و آذران در اثر خود و  ي گرده در طول خامه اکوتیپ زنی و رشد لوله سی میکروسکوپی جوانهبرر -2شکل 
 افشانی دگرگرده

باشد  ي گرده در طول خامه می ي رشد لوله شود خطوط آبی رنگ نشان دهنده ه مشاهده می -2طور که در دو تصویر شکل  همان †
 شود. که در سایر تصاویر دیده نمی
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 یپنمو هافشانی بر  اثر نوع گرده .3.3
) نشـان داد کـه   3نتایج مربوط به درصد نمو هیپ (جدول 

داري بین تیمارها وجود دارد. بیشترین میـزان   اختالف معنی
افشانی بـا گـل نسـترن و     نمو هیپ در تیمار دوبار دگرگرده

دفعـات   ینارتباط ب دست آمد. افشانی آزاد به سپس در گرده
 هـا  یـق تحق یربذر در سـا  یلو تشک یپو هو نم افشانی گرده

. در پژوهشی که با هدف تعیین میزان تـأثیر  شد  یرفتهپذ یزن
افشانی بر تشـکیل میـوه گالبـی انجـام گرفـت       تکرار گرده

و افشانی در مرحله اول آزمایش  مرتبه گرده دو تا سه تکرار
 یشسـبب افـزا   در مرحله دوم به ترتیـب  مرتبه پنج تا شش

 بـار  یکبرابر نسبت به  سه تا پنجو برابر  دویک تا  عملکرد
تعـداد   ي دیگـري افـزایش   در مطالعـه . شـد  هـا  افشان گرده
 یشسـاعت سـبب افـزا    24تا هفت مرتبـه در   افشانی گرده

 Rosa( یارقـم سـون   يچـا  هیبریـد و آکـن در   یـپ تعداد ه

hybrida ‘Sonia’(  بذر  ها افشان گرده بار یکشد و پنج برابر
نمو  فلورا یمولت يشده رو انجام  یر بررسد. ]8 [شد یلتشک

نسبت بـه خـود و    آزاد یافشان بذر در گرده یلتشکهیپ و 
کاللـه   یدبازد یشافزا یل آنبود که دل یشترب افشانی دگرگرده

 .]22[گزارش شد  افشان توسط حشرات گرده
 

 بذر یلتشکافشانی بر  . اثر نوع گرده3.4
دست آمد و دوبار  اد بهافشانی آز بیشترین میزان بذر در گرده

افشانی موجب تشکیل بذر  افشانی نسبت به یکبار گرده گرده
بیشتري شد. مانـدگاري بیشـتر هیـپ روي گیـاه مـادري و      

توانـد دالیـل تشـکیل بیشـتر بـذر در       افشانی مکرر می گرده
افشانی آزاد باشد. اختالف سطح کروموزومی موجـب   گرده

سقط جنین هیبرید  اختالل در رشد آندسپرم و جنین شده و
را در پی خواهد داشت. اما در برخی موارد به تولیـد نتـاج   

هـاي   بر این وجود گروه . عالوه]21[شود تریپلوئید منجر می
افشـان ماننـد انـواع زنبورهـا کـه در       مختلف حشرات گرده

دهند، و همچنین  ساعات مختلفی بازدید از گل را انجام می

ــی   ــد م ــه صــرف بازدی ــانی ک ــدت زم ــ م ــوثر کنن ــز م د نی
افشانی کنترل  . گزارش شده تعداد بذر در گرده]22[باشد می

طور متوسط چهـار بـذر    شده رزهاي شاخه بریده و باغی به
. از دیگر مشکالت تشکیل بذرهاي ] 12 [در هر هیپ است

هیبرید در رزهـا، اخـتالالت میـوزي و عـدم جفـت شـدن       
تاثیر  . اما در گزارشات مختلفی]22[ها عنوان شد کروموزوم
در تشـکیل بـذر پذیرفتـه شـد. خـود و       افشانی تکرار گرده
ي رزاسه  گونه مختلف متعلق به خانواده 48افشانی  دگرگرده

افشـانی و سـطح پلوئیـدي     نشان داد با افزایش دفعات گرده
تحقیقـی  در . ]29[یابـد  میزان تشکیل میوه و بذر افزایش می

 هـاي  یپه )R. rugosa( ارقام رز مانند روگوساروي  یگرد
بـه   تنسـب  افشـانی  دگرگـرده و  آزاد افشانی حاصل از گرده

برابـر بـذر    40و  تـر  ینبرابـر سـنگ   هشت افشانی خودگرده
بـه   تـوان  یمـ  . همچنـین ] 9 [داشـتند  یـپ در هر ه یشتريب

اشاره ي بر ها در گونه وکسینیوم آزمایش ایزوله کردن شاخه
 هـا  یو تالق آزاد یافشان نسبت به گردههاي آن  ه میوکرد؛ که 

 . ] 11 [برخوردار بودند ياز تعداد بذر کمتر
 

 یپوزن ه افشانی بر . اثر نوع گرده3.5
افشانی  در تحقیق حاضر بیشترین وزن هیپ مربوط به گرده

گرم  9/0گرم در کاشان و  45/1طور متوسط  آزاد بود که به
افشانی با گونه گل  ). تکرار دگرگرده3در آذران بود (جدول 

 هـاي  ویژگی ینبیز در افزایش وزن هیپ موثر بود. نسترن ن
 ،مثـال  يبرا دارد.وجود  یکیارتباط نزد یافشان و گرده یوهم

 بـا  یـوه وزن م یک ارتباط مثبت بین يبر ینیوموکسگونه در 
ـ  قابل جوانـه  يشده و تعداد بذرها  یلتشک يکل بذرها  یزن

بـا   یبسـ  ي یتـه وزن سـه وار  ینهمچنـ  .]11 [گزارش شد 
در  یجنتـا  یـن ا یهشـب  .]33[یافت  یشتعداد بذر افزا یشافزا

   ارقام مختلف رز وجود دارد. يصورت گرفته بر رو يکارها
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 یپوزن ه ینب مستقیمنسبت  یکدر روگوسا  ،عنوان مثال به
 دو در هـا  و تعداد آکن وجود دارد. قطر، وزن و تعداد آکـن 

با  )R. virginianaیرجینیا (و و )R. carolinaکارولینا ( رقم
ـ      .Rرزا هیبریـدا ( در  .]22[د هم ارتبـاط مثبـت نشـان دادن

hybrida( ــ یــزن تعــداد آکــن و وزن آکــن  یــپ،وزن ه ینب
 .]8 [ شد  همشاهد یممستق بستگی هم

 
 یپطول و عرض ه افشانی بر . اثر نوع گرده3.6

 يظـاهر  یاتخصوصـ  تواند یم افشانی در منبع گرده تفاوت
 یپطول ه حاضر ي د. در مطالعهقرار ده یرثأرا تحت ت یوهم

افشـان   منبع گرده ییربوده و با تغ يمادر یپاکوت یرتحت تأث
طـول  در کـل  . )3(جـدول   نکرد تغییر افشانی و تکرار گرده

عرض با نوع  ،اما بود. یشترآذران ب به در کاشان نسبت یپه
گونه گل  ي آزاد و گرده افشانی گردهتغییر کرد.  یافشان گرده

نســـبت بـــه  یشـــتريقطـــر ب یشافـــزانســـترن موجـــب 

 یـپ تعـداد بـذر و وزن ه   یشها شـدند. افـزا   افشان خودگرده
 یردر سـا  ین،باشـد. همچنـ   یرگـذار تأث یژگیو ینبر ا تواند یم

با منـابع مختلـف گـرده     یافشان که گرده یدذکر گرد یزمنابع ن
 يدر بلـوبر  .]19[شـود   یمـ  یـوه م هـاي  یژگـی و ییـر سبب تغ

شـده   افشانی گرده تر قطورتر و بزرگ هاي که با گرده هایی گل
 .]24[اند  بوده تر زودرس افشانی بودند نسبت به خودگرده

 يها در رقم یپه هاي یژگیو ینب یمشخص يها تفاوت
 .Rیس (دامال هاي یپه ینمثال ب يشد. برا  یدهمختلف رز د

dumalis(ــال و  )R. villosaیلوســا (و ،)R. Mollisیس (، م
از  یتفــاوت ي محــدوده یــک )R. rubiginosaوبیجینــوزا (ر
افشان  گرم بسته به منبع گرده 8/2-1/2، 9/1-5/1، 2/5-1/2

 20در  هـا  یـپ طـور متوسـط وزن ه   بـه  .]30[داشت وجود 
 هـا  یپگرم بود. عرض ه 149/3-803/4واریته مختلف رز، 

ــیم 69/19-04/5 ــر یل ــا   مت ــول آنه  36 و 33-54، 24و ط
  .] 10[ شد یريگ اندازه متر یلیم

 

هاي کاشان و  افشانی با اکوتیپ دیگر و گونه گل نسترن بر میزان ناسازگاري اکوتیپ افشانی و دگرگرده تاثیر خودگرده .4جدول 
 آذران براساس محاسبه شاخص ناسارگاري 

 میزان ناسازگاري شاخص ناسازگاري افشانی دفعات گرده گرده گیرنده دهنده  گرده
 زگارشدت ناسا به 17/0 1 کاشان کاشان
 شدت ناسازگار به 19/0 1 کاشان آذران
 نسبتا ناسازگار 83/0 1 کاشان نسترن
 شدت ناسازگار به 19/0 2 کاشان کاشان
 نسبتا ناسازگار 33/0 2 کاشان آذران
 سازگار 19/1 2 کاشان نسترن
 شدت ناسازگار به 2/0 1 آذران آذران
 نسبتا ناسازگار 32/0 1 آذران کاشان
 سازگار 1 1 آذران نسترن
 شدت ناسازگار به 16/0 2 آذران آذران
 نسبتا ناسازگار 25/0 2 آذران کاشان
 سازگار 18/1 2 آذران نسترن
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) وجود خودناسـازگاري  4شاخص ناسازگاري (جدول 
هــاي کاشــان و آذران را نشــان داد.    شــدید در اکوتیــپ 

دلیـل قرابـت    هـا احتمـاال بـه    ناسازگاري شدید بین اکوتیپ
ی باال بین دو اکوتیپ است. طبق مطالعه حاضر شـاید  ژنتیک

افشـان بـراي    بتوان گل نسترن را به عنوان یـک منبـع گـرده   
هـاي   محمدي در نظر گرفت. احتمال سازگار بودن گرده گل

طور که در جدول شماره چهـار نشـان داده    این گونه همان
 شد وجود دارد.

 
 گیري کلی . نتیجه4
ان بیان داشت با پی بردن به میزان تو گیري می عنوان نتیجه به

محمدي و بین دو اکوتیپ ارزشـمند   خودناسازگاري در گل
آن و همچنین واکنش آن در مقابل گرده گونه گـل نسـترن   

تري را براي استفاده از  انداز روشن امید است تا بتوان چشم
محمدي مانند معطر بودن آن ترسیم  صفات منحصر بفرد گل

هـاي   اسازگاري شدید دارد و گـرده محمدي خودن نمود. گل
افشانی بین کاشان  طور که در گرده کند همان مشابه را رد می

و آذران این اتفاق رخ داد. بنابراین امکان دارد بـا شناسـایی   
دهنـده و   ي گرده محمدي و گونه هاي ناسازگاري در گل آلل

ــده والــدین ســازگار را انتخــاب نمــود. همچنــین   ــا گیرن ی
کر شـد هیبریـدگیري در رز داراي مـوانعی    گونه که ذ همان

باشد که موجب کـاهش تشـکیل بـذر     مانند سقط جنین می
توانـد تـا    گردد. در نتیجه تکنیک نجات جنین می هیبرید می

 حدود زیادي به حل این مشکل کمک کند. 
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