
 1394، 4، شماره 28جلد                                                                                            )يرانمجله زيست شناسي ا(مجله پژوهشهاي گياهي 

895 

در  رشد و نمو اجزاي گلچگونگي در  جيبرلينكاربرد  ثيرأت وگل جوانه  مورفوژنزمطالعه 
  زردآلوي تجاري ايراني دو رقم

  2مهدي مريدي و 1اله زمانيذبيح، *1مقدمفتاحيرضا محمد، 1فاطمه نكونام

  ع طبيعيبپرديس كشاورزي و منادانشگاه تهران، ، كرج 1
  ژوهشكده گياهان داروييپدانشگاه شهيد بهشتي،  ،تهران 2

  28/8/92 :تاريخ پذيرش  28/4/92 :تاريخ دريافت

  چكيده

در شرايط آب و هوايي شهرستان كرج ) ديرگلرقم (و شاهرودي ) زودگلرقم (ر دو رقم زردآلوي تجاري نوري مورفوژنز گل د
به اين ترتيب كه . طالعه شدم) در هفته اول مهر، هفته سوم مهر، هفته دوم آبان(ام پيپي 250و تحت تيمار با جيبرلين به غلظت 

دست  بر اساس نتايج به. گرديدبرداري با ميكروسكوپ الكتروني اسكنينگ انجام ها، عكسگيري و آماده سازي نمونهبعد از نمونه
با  ي گل، اجزاهفته اول آذردر  تا زمان شروع ركودكه  طوري به .آمده در هر دو رقم، مراحل اوليه مورفوژنز گل كامال يكسان بود

مود و حفره تخمداني مادگي نيز رشد ن. هاي گرده تشكيل نشده بودندها بزرگتر شدند اما هنوز دانهبساك سرعت رشد نمودند،
 و سوم نمو) هفته اول آذر تا هفته آخر دي(هر دو رقم، در مرحله دوم . در اواسط آبان قابل مشاهده بود اما اثري از تخمك نبود

گل است مراحل نهايي نمو كه رقم نوري كه رقمي زود طوري به ،تفاوت داشتندبا هم ) بهمن اخرتا اوهفته آخر دي (گل  جوانه
زمان مشاهده شد كه هر سه  كاربرد پاييزه جيبرلين،طي بررسي اثر . خود را يك هفته زودتر از رقم شاهرودي به اتمام رسانيد

رسد كاربرد پاييزه جيبرلين سطح دست آمده به نظر مي اس نتايج بهبر اس. دگردي خير در نمو نهايي گلأت جيبرلين باعث كاربرد
 يخبندان و در نتيجه اجتناب از برخورد باخير گلدهي أهورمون جيبرلين را در طول دوره ركود باال برده و به اين ترتيب باعث ت

ها ي جيبرلين جوانهامحتوتواند مربوط به يتالف بين ارقام ديرگل و زودگل متوان گفت كه اخميبنابراين . شودديرهنگام بهاره مي
  . باشد ركود دوره در طول

  بساك  ؛مادگي ؛جيبرلين ؛دوره ركود ؛مورفوژنز جوانه گل :كليديهاي  واژه

  fattahi@ut.ac.ir :پست الكترونيكي،  02612248721: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
، هدر مناطق معتدله به علت وجود دوره سرماي زمستان

هاي زايشي و حفظ اندام براياز روشهايي درختان ميوه 
- جوانه .كنند مياستفاده اي سرد زمستانه طولرويشي در 

و  شود ميهاي گل در اواسط تا اواخر تابستان آغازش 
و در تشكيل ساختارهاي اوليه گل قبل از شروع زمستان 

تا زمان  ي گلهاجوانه .)10( شوندبهار سال بعد شكوفا مي
 ).16و  14( يابندمينمو هاي مختلف  وفايي با سرعتشك
پارادورمانسي جوانه گل در حالت ، نمو اولين مرحلهدر 

)Paradormancy (هاينداماست كه در اين مرحله آغازش ا 
مراحل  .)14(پيوندد بيشتر آنها به وقوع مي رشدگل و 

 7در گيالس  ،مرحله 8 در سيبهاي گل جوانهآغازش 
 .شده استذكر ) 21( مرحله 6و در زردآلو ) 11( مرحله

ها گياهان وارد اندودورمانسي بعد از ريزش برگ
)Endodormancy()شوندمييا استراحت ) نمو دوم مرحله 

كه به وسيله فاكتورهاي بيوشيميايي و شرايط دروني 
متابوليكي  يندهايافردر اين مرحله . شودها كنترل ميجوانه
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 )اكودورمانسي( نموسوم  مرحلهدر . )14( در حداقل است
)Ecodormancy( عوامل ثيرأتامل تحت به طور ك ، جوانه 

سال در  Couvillon and Hendershott .)14( است محيطي
، يعني نموسوم توجه شدند كه در طول مرحله م 1974

سريع جوانه قبل از گلدهي در حال انجام  نموزماني كه 
مثبت نشان اسخ هاي گل به افزايش دما پاست، جوانه

هاي زايشي گل به نهايي اندام نمودر اين دوره . دادند
به طوريكه به محض رفع نياز  شود، ميسرعت انجام 

آوندهاي  ،نمايند ها شروع به تكامل ميبساك ،سرمايي
مادگي  ،يابند و تا زمان شكوفايي كاملچوبي توسعه مي

 مرحله تغيير. )19( كندميمراحل نمو نهايي خود را تكميل 
 فراينديجوانه گل  و مورفوژنزرويشي به زايشي از  جوانه

- مي كنترل متعددياست كه به وسيله فاكتورهاي پيچيده 

هاي كننده كاربرد خارجي تنظيم بارسد شود و به نظر مي
احتماال يكي  .قرار دادثير أتتحت توان آن را رشد گياهي مي

شده و روي رد ها واها به جوانهكه از برگثر ؤماز مواد 
در است و  )Cytokinin( سايتوكنين ،داردثير أتانگيزي  گل

 شودمانع القاء مي ردر ميوه و بذجيبرلين  وجود مقابل
نمايد كه روي نهاندانگان چوبي پيشنهاد مي مطالعات .)10(

GA3+7 تحقيقات ديگرو  ددارجوانه گل  نمومنفي روي  اثر 
 خير درأباعث ت ثريؤمتواند به طور مي GA3نشان داده كه 

فيزيولوژيكي  دليلها اين يافته. گل شودشكوفايي جوانه 
). 6(است  GA3پاييزه كاربرد  باگلدهي هلو  زمانخير در أت

در حال ركود  گل هايدر جوانه جيبرلين مقدارباالترين 
با بر طرف شدن ركود و كاهش شديد  د كهديده ش
توان كل ميدر  .شد انجامنهايي جوانه گل  نمو، جيبرلين
در مراحلي گل جوانه در غلظتهاي باالي جيبرلين  گفت كه

 شودديده مي ،كمتر استسلولي  وسعهكه سرعت رشد و ت
درختان ميوه مانع هاي گونه اكثردر  GAكاربرد  ).6،18(

كاربرد به زمان  با توجهشود و اثر بازدارنده آن گلدهي مي
 شكيل پريموردياي گلقبل از ت GA3كاربرد . نمايدتغيير مي
 پرتقالدر . نمايدگلدهي ممانعت مياز ، و زيتوندر انبه 
 ،دوشقبل از تشكيل كاسبرگ به كار برده  GA3كه  هنگامي

 ).17و  12( دگردميسبب بازگشت گل به حالت رويشي 
هاي جوانه نموبعد از برداشت محصول مانع  GA3كاربرد 

-مي) Prunus(س پرونوجنس  متعلق به هايزايشي در گونه

اد ميوه به وسيله كننده عامل كاهش تعد شود و اين تنظيم
در مرحله  جيبرلينكاربرد  ).21و  5( كاهش گلدهي است

  ).1(شود اكودورمانسي سبب تخريب كيسه جنيني مي

 عالئم محيطي و  عواملاي از گلدهي به وسيله مجموعه
القاء چگونگي آگاهي از . شودبيوشيميايي دروني كنترل مي

مناطق  كشت شده درارقام و  هاگل در گونهجوانه  نموو 
انجام مناسب بسياري از عمليات باغباني و  برايمختلف، 
تنظيم  ،منظور افزايش امكان گلدهيگل ب نمومديريت 

و  12(مهم است ثير در زمان گلدهي أت وميزان محصول 
هدف از اين پژوهش مطالب ذكر شده به با توجه  ).27

) اواسط تابستان تا اواخر زمستاناز (مورفوژنز گل  مطالعه
هوايي  در شرايط آب و يدر دو رقم زردآلوي تجاري ايران

بر چگونگي  لينجيبرپاييزه  كاربرد ثيرأكرج و بررسي ت
خير در باز شدن گل و أامكان تو رشد و نمو اجزاي گل 

  .استبهاره ديرهنگام مواجه نشدن با سرماهاي 

  مواد و روشها
در ايستگاه تحقيقات گروه علوم باغباني  پژوهش اين

رقم زردآلوي دو روي ) واقع در كرج(دانشگاه تهران 
در سال ) گلدير(شاهرودي  و )گلزود( نوري تجاري
انجام شد كه ارقام مورد نظر در شرايط آزمايشي  1391

  . روي پايه بذري تكثير شده بودندمشابه كشت شده و 

در  )GA3(جيبرلين د كننده رش تنظيم: تيمارهاي شيميايي
هفته اول مهر ماه، هفته (در سه زمان ام پيپي 250غلظت 

محلول پاشي  به صورت) سوم مهر ماه و هفته دوم آبان ماه
 3منظور اعمال تيمارها از هر رقم  هب .برگي به كار برده شد

شاخه در قسمت مياني درخت  2درخت و در هر درخت 
ر تيمار، شاهد جداگانه در نظر براي ه. گذاري شدند عالمت

  كامل  ر قالب طرح بلوكبه طور كلي آزمايش د. گرفته شد
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 . تكرار اجرا شد 6تصادفي در 

تعيين مراحل  براي: هاي گلجوانه شناختي بافت اتمطالع
براي هر تيمار و در نمونه  60حدود ( هاجوانهتمايز گل، 

سال در ان از اواسط تابستان تا اواخر زمست) روزه10فواصل 
يكساله جمع آوري شدند  هاياز بخش مياني شاخه 1391

  ،%)70(اتانول ( FAAتثبيت كننده محلول ها در و نمونه
 v/vبا نسبت  )%)40(اسيد استيك گالسيال، فرمالدهيد 

 ،بافت شناختي براي مطالعات .اري شدندنگهد 18:1:1
ها، تثبيت كننده خارج شده و فلسمحلول ها از نمونه

روي مريستم حذف گرديد تا هاي موجود ها و كركراكتهب
ها نمونه. اينكه بخش مريستمي جوانه گل كامال نمايان شد

درصد قرار گرفتند تا از خشك و  50بالفاصله در اتانول 
در . سازي جلوگيري شودپالسيده شدن آنها در خالل آماده

در  اتانول نگهداري درها با مرحله بعد آبگيري نمونه
هر كدام دو مرتبه به و % 100و % 96، %70، %50 لظتهايغ

ها از اتانول خالص خارج نمونه. دقيقه انجام شد 10مدت 
قرار % 100 لكل بوتيليكادقيقه در  30و سه مرتبه هر بار 

لكل مقداري ا همراه باها ي نمونهاظروف محتو. ندگرفت
 ، با نقطه بحراني خشك گرديد،داخل محفظه خأل بوتيليك

قرار داده ساعت در اين دستگاه  8به مدت ه اين ترتيب ب
ها بعد نمونه. شدند و عاري از مايعخشك  شدند تا كامال
 جاذب الرطوبهروي ماده داخل دسيكاتور  از خشك شدن

 براي. نگهداري شدندتا زمان عكس برداري سيليكاژل 
هاي اوليه گل و تكه ها كه شامل طرحنمونهعكس برداري، 

انه بود، توسط نوار چسب كربني به چوب جو كوچكي از

ميكروسكوپ هاي آلومينيومي روي پايه وطور عمودي 
كولر تمام ونصب و در زير بين )SEM(الكتروني اسكنينگ 

-آذين توسط اليه قسمتهاي جوانه به غير از پريموردياي گل

همچنين الزم به ذكر است كه . دار شداي از كربن پوشش
مورفولوژيكي زمان تمايز تخمك و يت وضعمنظور تعيين  هب

ان هاي گرده و بررسي تغييرات طول مادگي از زمدانه
 نيز با برش طوليهايي آغازش تا زمان شكوفايي، نمونه

داده  هاي مربوطه قرارآماده و به صورت افقي روي پايه
 ،SEMهاي آلومينيومي روي پايه ستقرهاي منمونه. شدند

طال قرار گرفت و به اين ترتيب دهنده  درون دستگاه پوشش
 60تا  40اي از طال به قطر هاي اوليه گل با اليهطرح

در مرحله نهايي عكس برداري با . نانومتر پوشش داده شد
ساخت شركت هيتاچي  )SEM(ميكروسكوپ الكتروني 

الزم به ذكر است در اين . شد انجام )4160- 02 مدل(
ه و تصاوير بدست بودها نروش نيازي به رنگ آميزي نمونه

شوند و شكلهاي حاصل ميسياه و سفيد  آمده به صورت
   . شوندمربوطه به صورت توصيفي مقايسه مي

  نتايج
وضعيت مورفوژنز جوانه گل در مرحله اول نمو جوانه 

هاي حاصل با توجه به مطالعات صورت گرفته و يافته :گل
 7 از تصاوير مريستم در مراحل مختلف از اواسط تابستان،

 1در جدول . اي براي مريستم بدست آمدمرحله توسعه
به طوري . اي جوانه گل نشان داده شده استمراحل توسعه

كه مرحله صفر مرحله قبل از آغازش گل است و در اين 
  .نمايدهاي جوانه را توليد ميمرحله، مريستم فلس

 ز مراحل بر مبناي مشاهدات صورت گرفته در ارقام نوري و شاهروديزمان وقوع هر كدام اهاي گل زردآلو و مراحل نموي جوانه -1جدول

  زمان فرايند نمو  مرحله نموي مرحله
 هفته دوم مرداد توليد فلسهاي جوانه  )قبل از زايشي(مرحله رويشي   0

  هفته سوم مرداد  گسترده و گنبدي شدن سطح مريستم و حضور براكته در اطراف مريستم  انتقال به مرحله زايشي 1
  هفته چهارم مرداد  تخت شدن سطح مريستم  آغازش گل  2
  هفته اول شهريور  كاسبرگ 5آغازش پريموردياي   تشكيل پريموردياي كاسبرگ  3
  هفته اول شهريور  گلبرگ 5آغازش پريموردياي   تشكيل پريموردياي گلبرگ  4
  هفته دوم شهريور  آغازش پريموردياي پرچمها  توسعه پرچم 5
  هفته چهارم شهريور  آغازش مادگي در مركز مريستم  دگيتشكيل آغازه ما  6
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از هفته سوم مرداد ماه آغازش مريستم گل قابل مشاهده 
بود به طوري كه در اين زمان مرحله اول توسعه يعني 

 2شود كه به وسيله گنبدي شدن سطح مريستم مشاهده مي
  ). 1شكل -Aتصوير(براكته پوشانيده شده است 

  
اين عكس يك مريستم است كه از حالت : 1مرحله  )A(. ميكروگرافهاي الكتروني از مريستم جوانه زردآلو، مراحل آغازش گل را نشان مي دهد: 1شكل

كامل  انتقال به حالت زايشي: 2مرحله  )x .()B 350(رويشي به زايشي تبديل مي شود به طوري كه مريستم گسترده تر شده و حالت گنبدي گرفته است 
: 4مرحله  )x .()D 450(آغازه كاسبرگ در اطراف مريستم گل در يك ترتيب مارپيچي  5: 3مرحله )x .()C 300(شده و سطح مريستم تخت مي شود 

در قسمت ظهور آغازه مادگي :  6مرحله ) x) .(F 350(تشكيل آغازه هاي پرچم : 5مرحله  )x .()E 300(هاي كاسبرگ هاي گلبرگ در توالي آغازهآغازه
  )x.( )m=meristem, Se= Sepal, Pe= Petal, S=Stamen, C= Carpel 300(مياني مريستم گل 

A B 

C D 

E F 

Se 
Pe 

S 

C 

m 
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مرحله دوم توسعه مريستم گل تخت شدن سطح مريستم 
است كه در هفته چهارم مرداد ماه به وقوع پيوسته است 

در اين مرحله جوانه گل آغازش يافته ). 1شكل - Bتصوير(
- جزاي گل در سطح مريستم نمو مياست و از اين به بعد ا

در مرحله سوم پنج كاسبرگ اوليه در هفته اول . يابند
شهريور ماه در اطراف مريستم با يك ترتيب مارپيچي به 

و به همين ترتيب در هفته ) 1شكل- Cتصوير(وجود آمدند 
مرحله (دوم شهريور ماه پنج گلبرگ اوليه تشكيل شد 

و سوم شهريور ماه  در هفته دوم). 1شكل - Dتصوير- چهارم

 -مرحله پنجم(هاي پرچم قابل مشاهده شدند آغازه
و در نهايت در هفته چهارم شهريور ماه ) 1شكل - Eتصوير

 - مرحله ششم(آغازه مادگي در ميانه مريستم مشاهده شد 
ماه طول  5/1كل فرآيند آغازش حدود ). 1شكل -Fتصوير
روع بعد از آغازش كامل جوانه گل، اجزاي گل ش. كشيد

به رشد بيشتر نموده و تا اواخر آبان ماه به حداكثر رشد در 
شكل (مرحله اول نمو يعني در دوره پارادورمانسي رسيدند 

2.(   

  

   
ه هاي گل از هفته اول مهر ماه، هفتهاي گل زردآلوي رقم نوري، به ترتيب از چپ به راست مربوط به جوانهميكروگرافهاي الكتروني از جوانه -2شكل

  .است x 250اول آبان ماه و هفته آخر آبان ماه، بزرگنمايي عكسها معادل 

 :تاثير جيبرلين خارجي روي مرحله اول نمو جوانه گل
در سه زمان هفته اول و سوم مهرماه كاربرد پاييزه جيبرلين 

و هفته دوم آبان نشان داد كه جيبرلين در مرحله اول 
رشد  فاوتي درمورفوژنز جوانه گل تاثيري نداشت و ت

 جوانه گل تا زمان ورود به ركود بينمادگي و بساك 
و شاهد ) زمانهاي مختلف كاربرد(تيمارهاي جيبرلين 

  . مشاهده نشد

وضعيت مورفوژنز جوانه گل در مرحله دوم نمو جوانه 
در ادامه مطالعه، تغييرات طول مادگي از هفته آخر  :گل

س ميكروگرافهاي شهريور ماه تا هفته آخر بهمن ماه بر اسا
الكتروني بررسي شد كه در قالب نمودار خطي ارائه شده 

بر اساس نتايج مشاهده شد كه در مرحله ). 3شكل (است 
اول نمو كه تا هفته آخر آبان ماه بود، نمو مادگي با سرعت 
انجام گرديد و از هفته آخر آبان ماه تا هفته دوم دي ماه 

در اين دوره تقريبا تغييري در طول مادگي مشاهده نشد و 

از هفته دوم تا بسته به رقم و تيمار جيبرلين . ثابت ماند
چهارم دي ماه دوباره نمو گل با سرعت بيشتري صورت 

   .گرفت كه اين مرحله نمو نهايي مادگي است

وضعيت مورفوژنز جوانه گل در مرحله سوم نمو جوانه 
بر اساس مطالعه حاضر، در رقم نوري از اواسط دي  :گل

ماه دو تخمك كوچك درون حفره تخمداني قابل مشاهده 
به عبارتي در اواسط آبان ماه حفره تخمداني درون . بود

ها نبود تا اينكه در ها ايجاد شد اما اثري از تخمكمادگي
هاي رقم نوري ها در مادگيهفته دوم دي ماه تخمك

ها از اين تخمك). 4شكل - Cو  Bتصاوير (مشاهده شدند 
نمودند تا در هفته آخر بهمن ماه خود را شروع  زمان رشد

 )First Swelling(معادل مرحله فنولوژيكي تورم اوليه (
و  Dتصاوير (حفره تخمداني را پر نمودند ) هاي گلجوانه

E- ها در اواخر هفته اول تا اوايل همچنين بساك). 4شكل
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هاي گرده در اين هفته دوم بهمن ماه تكامل يافتند و دانه
  ). 5شكل - Bتصوير (له قابل مشاهده بودند مرح

بين دو رقم زودگل و ديرگل زردآلو در مرحله سوم نمو 
اختالف مشاهده شد به طوري كه در رقم شاهرودي كه 

نوري بود اولين عالئم تشكيل تخمك در  تر از رقمديرگل
هفته سوم دي ماه يعني يك هفته ديرتر از رقم زودگل 

نين در مورد توسعه بساك و اين مسئله همچ. نوري بود
  . هاي گرده مشاهده شددانه

  
      تغييرات طول مادگي از ابتداي آغازش تا مرحله تورم اوليه جوانه گل در زردآلوي رقم نوري - 3شكل

  

 

 

جوانه هاي گل در هفته چهارم شهريور  )A(، )شاهد(ميكروگرافهاي الكتروني تهيه شده از برش هاي طولي جوانه هاي گل زردآلوي رقم نوري  -4شكل
جوانه گل در هفته سوم آبان ماه، مادگي رشد نموده و حفره تخمداني تشكيل شده  )x.( )B 150(ماه، زمان تشكيل آغازه مادگي در ميانه مريستم گل 
 30(ها درون تخمدان شروع به رشد نموده اند جوانه گل در هفته دوم دي ماه، تخمك )x.( )C 70( است اما هنوز اثري از تخمكها درون تخمدان نيست

x.( )D( جوانه گل در هفته اول بهمن ماه و تخمكهاي در حال رشد درون تخمدان )50 x( .)E ( جوانه هاي گل در هفته چهارم بهمن ماه و در مرحله
  ).x 35(تورم اوليه در اين مرحله تقريبا تخمكها حفره داخل تخمدان را پر نموده اند 

BA 

C  D E
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بساك برش خورده از جوانه گل در هفته چهارم آبان ماه،  )A(. ميكروگرافهاي الكتروني تهيه شده از بساك در جوانه هاي گل زردآلو رقم نوري -5شكل

انجام شده و دانه  بساك برش خورده از جوانه گل در هفته دوم بهمن ماه، تقسيم ميوز) x .()B 300(بافت هموژنوس مادر گرده در مرحله ورود به ركود 
  ). x 110(هاي گرده درون بساك تشكيل شده است 

تاثير جيبرلين خارجي روي مرحله دوم و سوم نمو 
ام و در پيپي 250كاربرد جيبرلين در غلظت  :جوانه گل

هاي گل تيمار شده در جوانه نشان داد كههاي مختلف زمان
با جيبرلين طويل شدن مادگي، تشكيل تخمك درون 

هاي تيمار نشده دان و تشكيل دانه گرده ديرتر از جوانهتخم
حتي زمانهاي مختلف كاربرد جيبرلين در . صورت گرفت

به طوري كه در رقم . ميزان تاخير ايجاد شده تاثير داشت
نوري كه زمان شروع نمو تخمك در هفته دوم دي ماه بود 

ها در تيمار جيبرليني كه در هفته اول مهر ماه روي برگ
ها از هفته سوم دي ماه مشاهده ام شده بود تخمكانج

محلول پاشي در هفته سوم مهر ماه، تاخير چنداني . شدند
بيشترين تاخير در نمو . ها ايجاد نكرددر تشكيل تخمك

نهايي گل با محلول پاشي جيبرلين در هفته دوم آبان ماه 
ايجاد شد و اولين عالمت حضور تخمك در هفته چهارم 

بر اين اساس اعمال تيمار جيبرلين . ده گرديددي ماه مشاه
در اواسط آبان ماه بترتيب موثرتر از تيمار در اوايل و 

  .باشداواسط مهر ماه مي

  بحث
وضعيت مورفوژنز جوانه گل در مرحله اول نمو جوانه 

هاي گل نتايج بدست آمده از مطالعه مورفوژنز جوانه :گل
اي حاجي لو و هدر مرحله اول نمو جوانه گل با يافته

اي روي در مطالعهايشان، . مطابقت دارد) 1380(همكاران 

در  يكگل زردآلوي رقم شصتمي جوانه مورفوژنز 
تخت كه  ددنگيري نموبه اين ترتيب نتيجهآذربايجان شرقي 

، اواسط تا اواخر مرداد شدن مريستم در فاصله زماني
كاسبرگ در اواخر مرداد تا اوايل هاي آغازهتشكيل 

گلبرگ در اوايل تا اواسط هاي آغازهتشكيل ، هريورش
پرچم در اواسط تا اواخر هاي آغازهتشكيل ، شهريور
 تكامل مادگي در اواخر شهريور تا اواسط مهر ماه، شهريور

هاي گل در اواسط به طور كلي تمام اندامصورت گرفت و 
البته در مطالعه حاضر دامنه  .آبان ماه تشكيل شده بودند

زايي گل يك هفته بود و به عبارتي سرعت ت اندامتغييرا
ها زياد بود كه اين مسئله نشان از شرايط توسعه گل

  . مطلوب آبياري براي اين ارقام بوده است
Alburquerque  دربيان كردند كه ) 2003(و همكاران 

- افزايش مي نمواحتمال طوالني شدن دوره  تنش، شرايط

-جوانهنمو خشكي روي  شتنهاي وقتي كه اثر دوره. يابد

 گرديدثابت ، رويال مطالعه شد ي رقمهاي گل در زردآلو
 كاهش يافتههاي گل تعداد جوانه افزايش سطح تنشكه با 

- ميكاهش سرعت نمو خير افتاده و أو زمان تكامل نيز به ت

سرعت  بياري پاييزهآكمبود هاي آنها نشان داد كه يافته. يابد
نمو  كافيبياري انجام آ بااما  ادكاهش درا جوانه گل  توسعه

ثيري أآبياري زمستانه ت با اين حال. جوانه گل افزايش يافت
   .ه استجوانه گل نداشت نمو روي

B A 
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بين دو رقم مورد مطالعه از نظر زمان شروع آغازش گل و 
نتيجه به دست . زايي گل تفاوتي مشاهده نشدمراحل اندام
. مغاير است) 2008(و همكاران  Némethهاي آمده با يافته

رقم مختلف زردآلو  3ايشان با بررسي تمايز جوانه گل در 
داري در از نظر زمان گلدهي در مجارستان، اختالف معني

ترين هاي گل در زودگلآغازه. ارقام آزمايشي پيدا كردند
در اوايل مرداد ماه تشكيل شد و  ’Purple Ceglédi‘رقم 

تمايز . شده بود همه اجزاي گل در شروع شهريور كامل
در اواخر  ’Rozsa C.1406‘جوانه گل در ديرگل ترين رقم 

هاي گل در اواسط مرداد ماه شروع شد و همه بخش
 ’Gönci Hungarian‘شهريور ايجاد شد و در رقم ميان گل 

 Nyújtó and Surányi . در اواسط مرداد ماه شروع شد

رسي بر ‘هونگاري’نمو جوانه گل را در زردآلوي  (1981)
 Purple‘در رقم زودگل  گل در آزمايش آنها تمايز. نمودند

Ceglédi’  در انتهاي تير شروع شده و تمايز رقم زردآلوي
). 21(در اوايل مرداد شروع شده است  ’Rozsa‘ديرگل 

شايد بتوان علت عدم اختالف در زمان آغازش گل در دو 
م از رقم حاضر در اين مطالعه را فاصله بسيار كم اين دو رق

اختالف زمان گلدهي اين دو . نظر زمان گلدهي ذكر نمود
رقم بسته به منطقه و شرايط دمايي در سال، حدود دو روز 

در هر صورت در مرحله نموي اول بين . تا يك هفته است
  .دو رقم اختالفي مشاهده نشد

 :تاثير جيبرلين خارجي روي مرحله اول نمو جوانه گل
ين روي مرحله اول نمو گل تاثير كاربرد پاييزه جيبرل

با توجه به اينكه زمان كاربرد جيبرلين در پاييز . بررسي شد
زايي تاثيري و بعد از آغازش اجزاي گل بود روي اندام

هاي گل تا هفته به طوري كه آغازش تمام اندام. نداشتند
آخر شهريور ماه تمام شد در حاليكه اولين محلول پاشي 

از طرفي رشد . جيبرلين در هفته اول مهر ماه صورت گرفت
مادگي و بساك تا زمان ورود به ركود در تيمارهاي 

و شاهد بررسي شد با ) زمانهاي مختلف كاربرد(جيبرلين 
مرحله بنابراين در اين . اين وجود تفاوتي مشاهده نشد

جيبرلين تاثيري روي تغيير زمان مورفوژنز گل نداشته 
  . است

وضعيت مورفوژنز جوانه گل در مرحله دوم نمو جوانه 
تغييرات طول مادگي بر اساس ميكروگرافهاي  :گل

الكتروني بررسي شد كه در قالب نمودار خطي ارائه شده 
در مرحله اول نمو مادگي با سرعت انجام  ).3شكل (است 

و از آن زمان به بعد طول مادگي تغيير زيادي نشان گرفت 
اين مرحله، دوره دوم نمو گل است كه در اواسط . نداد

زمستان است و تحت عنوان دوره اندودورمانسي شناخته 
شود در طول دوره دوم، نمو بسيار آهسته انجام مي. شودمي
. متابوليكي در حداقل است فرآيندهايدر اين مرحله و 

و مقاومت به  شدههاي گل تقريبا متوقف بخش نمورشد و 
نتيجه  .يابدهاي گل افزايش ميسرماي زمستانه در جوانه

و همكاران  Julianو ) Lang )1987هاي حاضر با يافته
هاي زايشي گل بيان كه سه دوره را براي نمو اندام) 2011(

  . اند، مطابقت داردنموده

م نمو جوانه وضعيت مورفوژنز جوانه گل در مرحله سو
بعد از اتمام دوره اندودورمانسي و شروع مرحله سوم  :گل

نمو گل، با باال رفتن دما سرعت نمو جوانه گل افزايش 
- يافته. شوديابد و نمو نهايي پرچم و مادگي انجام ميمي

 روي) 2011(و همكاران  Julianهاي حاضر با نتايج 
تحت  ’Moniqui‘ي رقم هاي گل زردآلوجوانهمورفوژنز 

- مطابقت دارد كه بيان كردند جوانهشرايط اقليمي اسپانيا 

تا زمان  و نمايندشروع به تمايز مي مرداددر هاي گل 
هاي گل در پريموردياي گل ظاهر ها تمام اندامريزش برگ

ها در داخل پرچم و مادگي شوند با اين حال تمايز بافتمي
كردند كه  همچنين در ادامه بيان. هنوز صورت نگرفته است

هاي مادر دانه سلول هاي اوليه دارايدر اين مرحله بساك
 گرده

)Pollen mother cells(  هستند اما در داخل مادگي
هاي زايشي هيچ اثري از تخمك و كيسه جنيني و سلول

ه شوند بهاي گل وارد ركود ميدر زمستان جوانه. باشدنمي
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طالعات ا. كه از نظر ظاهري رشد متوقف شده است طوري
در طول دوره ركود بسيار  زيست شناختيدر مورد وقايع 

را  نموهاي گل رشد و بعد از دوره ركود جوانه. نادر است
-گيرند و به سمت شكوفايي جوانه حركت مياز سر مي

خود  نمو در اين مرحله پرچم اولين اندامي است كه. دننماي
ليه شامل تغييرات ظاهري او ،بعد از ركود. گيردرا از سر مي

هاي مادر ايجاد سلولز و ديواره كالوسي در اطراف سلول
 نمو. گيردتقسيم ميوز صورت مي ست و سپسدانه گرده ا

كامل  نموها شامل ميكروسپورها و تغييرات در پرچم
تا زمان است كه هاي گرده ها و بلوغ كامل دانهبساك

ركود  در انتهاي دورهها جوانه .يابدشكوفايي كامل ادامه مي
- در جوانه. نمايندها شروع به تورم و نمو تخمك ميجوانه

در . شودها قبل از مرحله بالوني تمايز مگاسپور شروع مي
در نمايند و ها تخمدان را كامال پر ميمرحله بالوني تخمك

 هاييافته .شودمرحله شكوفايي كامل كيسه جنيني كامل مي

Luna   و ) 1991(و همكارانBasconsuelo  و همكاران
قسمتهاي هلو هاي زايشي در جوانهنشان داد كه ) 1995(

د اما وشميمربوط به پرچم در طول زمستان تكميل 
-ميتشكيل  بعد از رفع ركودقسمتهاي مربوط به مادگي 

 ند و بلوغ اندام جنسي در نزديكي زمان شكوفايي كاملوش
   . دوشمي

Pimienta and Polita )1983( ه تمايز گزارش نمودند ك
در بادام رقم  سلولي و تشكيل كيسه جنيني

رخ  ’Touno‘ديرتر از رقم زودگل   ’Nanparial‘ديرگل
كه در بادام، هلو و  كردبيان  )Yablonskii )1970. داد

صورت  با سرعت كندتريگل  هايجوانه نموزردآلو وقتي 
- نشان ميگيرد مقاومت بيشتري به سرما 

يان نمود كه در آلو ارقامي ب )Modtolovista  )1973.دهند
هاي گرده را داشتند بيشتر از ارقام با سريعتر سلول نموكه 
بر اين اساس . آسيب ديدند از سرما كندتر دانه گرده نمو
ها و ديرگلدهي يك توان گفت، تاخير در توسعه گلمي

رقم راهي براي كاهش آسيبهاي يخ بندانهاي دير هنگام 
قرار گرفتن در معرض يخبندان بهاره به وسيله اجتناب از 

به اين ترتيب زردآلوي رقم شاهرودي شانس . است
بيشتري براي فرار از آسيب يخ زدگي نسبت به رقم نوري 

    .دارد

تاثير جيبرلين خارجي روي مرحله دوم و سوم نمو 
 250بررسي تاثير كاربرد جيبرلين در غلظت  :جوانه گل

رفوژنز گل در هاي مختلف روي موام و در زمانپيپي
مراحل آخر نمو در هر دو رقم مورد مطالعه حاكي از تاثير 

نتايج حاضر با . آنها روي تاخير نمو مادگي و بساك بود
 و ) 1995(و همكاران  Basconsueloهاي يافته

Davenport)2000 ( كاربرد همخواني دارد كه بيان داشتند
در پاييز  .گل داردو نمو جيبرلين اثر بازدارنده روي توليد 

به صورت آزاد و متصل به  GA3سطوح بااليي از 
شود اما در بافت پوست درختان هلو ديده مي دهاكوزييگل

. هاي گل وجود نداردجوانه بافتدر  GA3در اين مرحله 
انواع  نمايد كهروي نهاندانگان چوبي پيشنهاد ميمطالعه 

GA از قبيل GA3+7 و  دارندجوانه گل  نمومنفي روي  تاثير
مي تواند به طور موثري  GA3نشان داده كه  مطالعات ديگر

  ).10و  6( شكوفايي جوانه را به تاخير اندازد
توان گفت محلول پاشي بر اساس اطالعات مربوطه مي

ها به احتمال زياد باعث افزايش پاييزه جيبرلين روي برگ
هاي گل در طول دوره ركود شده سطح جيبرلين در جوانه

ارتي كاربرد پاييزه جيبرلين باعث افزايش سطح به عب. است
ها را به ها شده و متعاقبا پيري برگاين هورمون در برگ

اندازد و به اين ترتيب باعث افزايش شدت و تاخير مي
) 1992(و همكاران  Seeley. شودعمق ركود زمستانه مي

نمايند، عالئم ها مواد اوليه را آماده ميبرگاند كه بيان كرده
كنند و توسعه حرك فرايندهاي مقاوم كننده را دريافت ميم

كنند، در نتيجه مقاومت را در اواخر فصل رشد تحريك مي
- ها در درختان هلو مقاومت جوانهريزش زود هنگام برگ

هاي گل و همچنين شدت و عمق اندودورمانسي را كاهش 
و به اين ترتيب تيمارهاي شيميايي يا عمليات ) 25(دهد مي
عي كه پيري را در طول دوره مقاوم سازي پاييزه به زرا
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هاي گل را توانند مقاومت زمستانه جوانهتاخير بياندازند مي
تر افزايش دهند و دوره ركود را گسترده

اند گزارش كرده) 1983(و همكاران   Ogasanovic.نمايند
- هاي خود را در پاييز حفظ ميهاي سيب كه برگكه شاخه

بر اين اساس . مايي بيشتري خواهند داشتنمايند نياز سر
توان گفت كه به احتمال زياد علت ديرگلدهي زردآلوي مي

رقم شاهرودي نسبت به رقم نوري نيز، سطوح باالتر 
به . هاي گل استجيبرلين در اواسط دوره ركود در جوانه

تر شدن دوره ركود و تاخير نمو طوري كه باعث طوالني
قم نوري شده و به اين ترتيب مادگي و بساك نسبت به ر

  .اندازدگلدهي را به تاخير مي
هاي مختلف كاربرد جيبرلين، همانطور كه ذكر شد زمان

- پي 250(محلول پاشي با جيبرلين . اثرات متفاوتي داشتند

در اواسط آبان باعث تاخير بيشتري در گلدهي ) امپي
. نسبت به كاربرد در اوايل و اواسط مهر ماه شد

Stembridge and Lame )1969 ( جيبرليك اسيد را در
هاي گل هلو به كار هاي مختلف پس از تمايز جوانهزمان

بردند و نتيجه گرفتند كه كاربرد اين ماده قبل از ريزش 
برگ بر حسب زمان و غلظت مورد استفاده باعث تاخير در 

كاربرد جيبرلين در اواخر مرداد با . گرددنمو جوانه گل مي
روز تاخير نسبت به شاهد  5ام موجب پيپي 300غلظت 

ام پيپي 300پاشي اواخر شهريور با غلظت شد و در محلول
روز تاخير در گلدهي و از تاثير بيشتري  10موجب 

) Corgan and Widmoyer )1971از طرفي . برخوردار بود
 200نشان دادند زماني كه جيبرلين در اوايل پاييز به ميزان 

رختان هلو به كار برده شد، منجر به تاخير ام روي دپيپي
آنها همچنين . در گلدهي و افزايش مقاومت به سرما گرديد

نشان دادند كه كاربرد جيبرليك اسيد در اوايل پاييز نسبت 
باشد اما به كاربرد ديرتر آن از تاثير بيشتري برخوردار مي

شود در نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر مشاهده مي
رد ديرتر تاثير بيشتري نسبت به كاربرد زودتر كه كارب

تواند نشانگر اين باشد كه جيبرلين داشته است كه مي
محلول پاشي در نزديكي زمان ورود به ركود باعث 

 Photo( آسيميالتهايتخصيص بيشتر جيبرلين و ساير فتو

assimilates (هاي گل ها به جوانهساخته شده توسط برگ
البته . شدت ركود را زياد نموده استشده و به اين ترتيب 

ها بين مناطق و شرايط آب و بايد توجه داشت كه تفاوت
- ها و ارقام روي چگونگي تاثير تنظيم كنندههوايي، گونه

  .گذارندهاي رشد اثر مي

   گيري كلي نتيجه

منظور آگاهي از وضعيت القاء و نمو جوانه ب آزمايش حاضر
تيمار ثير أت دآلو و تعيينودگل و ديرگل زرگل در دو رقم ز

بر . پاييزه جيبرلين در نحوه رشد و نمو اندام گل انجام شد
دست آمده در هر دو رقم مورد مطالعه  اساس نتايج به

آغازش اجزاي گل از اواسط مرداد ماه شروع و تا اواخر 
شهريور ماه خاتمه يافت و تا اواخر آبان ماه رشد بيشتر 

هاي گل وارد ركود جوانه تا اينكه شداجزاي گل انجام 
بعد از رفع ركود مرحله نهايي نمو اندام زايشي . شدند
كه زمان ورود به اين مرحله بستگي به طول  گرديدانجام 

به رقم، زمان شروع  با توجهبه طوري كه . دوره ركود دارد
نمو نهايي در رقم نوري كه . نمو نهايي متفاوت بود

ودتر از رقم شاهرودي تر است تقريبا يك هفته ززودگلده
اعمال تيمار جيبرلين از اوايل مهر تا اواسط آبان . شروع شد

روي مرحله اول نمو جوانه گل نداشت اما باعث ثيري أت
در نمو نهايي اندام گل خير أتتر شدن دوره ركود و طوالني

تيمار جيبرلين . گلدهي شدخير أتشد و به اين ترتيب باعث 
در نمو نهايي خير أتيشترين در اواسط آبان ماه باعث ب

نسبت به تيمار ) در نمو نهاييخير أتدو هفته (اجزاي گل 
بر اين . شد واسط مهر ماه در هر دو رقمدر اوايل مهر و ا

توان گفت كه كاربرد پاييزه جيبرلين به وسيله اساس مي
آسيميالتها و در ريزش برگها و افزايش سطح فتوخير أت

افزايش مقاومت حال ركود باعث هاي در  جيبرلين در جوانه
تر شدن ركود طوالنيزمستانه آنها به آسيب يخ زدگي و 

در خير أتتر و  به طوري كه با ركود طوالني. شودمي
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  . شودهاي دير هنگام بهاره نيز بيشتر مي- گلدهي، امكان اجتناب از قرارگيري در معرض سرمازدگي
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Abstract 

Morphogenesis of flower buds of two commercial apricot cvs. ‘Noori’ (early blooming) 
and ‘Shahroodi’ (late blooming) were studied in Karaj climatic condition. The effect of 
foliar application of gibberellin (GA3, 250 mgL-1) on flower bud development of two 
cultivars was also studied. GA3 was applied at three times during autumn (first week of 
October, third week of October and second week of November). Scanning electron 
microscope was used to study flower bud development. Based on results, the first stage 
of flower bud development in both cultivars showed the same growth pattern. Growth 
of floral parts was continued until the beginning of dormancy period. Stamens were 
developed, but no pollen grains were formed during the autumn. At this stage, pistil 
developed and ovarian cavity was observed in both cultivars in mid-November but no 
ovules were observed. Both cultivars were different in second and third stages of flower 
bud development. Final stage of flower bud development was earlier in ‘Noori’ in 
compare to ‘Shahroodi’. The results showed that all three times of foliar application of 
GA3, were delayed final stage of flower bud development and the longest delay was 
with exogenous application of GA3 in mid-November. The results suggested that the 
application of GA3 at autumn increased GA3 levels at dormancy stage, thus the 
flowering was delayed that is a way to avoid to exposure from late spring frosts. So, the 
differences between both early and late blooming cultivars can relate to the content of 
gibberellin within flower buds during dormancy stage. 
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