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 خالصه
 

لول حجوانه درختان گالبي شاه  ميوه اصفهان از اول خرداد به فواصل زماني مشخص جمع آوري و توسط م                  
FAA  مراحل تمايز و تكامل جوانه گل به روش         .  تثبيت گرديد SEMمشاهدات .  مورد بررسي قرار گرفت     ١

شكل   فلس تشكيل، و مريستم كامال  گنبدي       ١٢داد كه تا هشتم تيرماه، در هر مريستم حداقل         ميكروسكوپي نشان   
 تيرماه  ٢٥در  . غازي با تخت و سپس مقعرشدن  مريستم مشاهده گرديد            آ در نيمه تيرماه اولين نشانه گل      . مي شود

چه هاي جانبي و براكته ها     مريستم انتهايي توسعه يافت و به تدريج طرح هاي اوليه  گلچه انتهايي و سپس گل                   
 ه مرداد و ظهور برچه ها و اجزاي مادگي از هفت         ٢٠ مرداد، گلبرگ و پرچم      ١٠   كاسبرگ شروع تمايز . تشكيل شدند 

رشد جوانه ها در زمستان محسوس نبود، اما در اواخر اسفند، به دليل تقسيم و طويل شدن                 . دوم شهريور آغاز شد   
 تير ماه تشخيص داده     ١٥ و   ٨زمان شروع گل انگيزي و گل آغازي به ترتيب         . شدندها جوانه ها سريعا  متورم      سلول

شد و لذا هر گونه فعاليت جهت بهبود تشكيل جوانه گل براي سال بعد، بايد حداكثر تا پايان خردادماه انجام                        
 .پذيرد
 

 SEM گالبي، رقم شاه ميوه، تمايز يابي جوانه گل، :واژه هاي كليدي

 

                                                                                                                                                                                    
1. Scanning Electron Microscope 

 مقدمه
توليد محصول در درختان ميوه، تشكيل جوانه هاي         اساس  

اگر چه فرآيند تشكيل     . گل با كميت و كيفيت مطلوب است         
جوانه بارده توسط خصوصيات ژنتيكي گياه كنترل مي شود، اما           
. عوامل داخلي و خارجي متعددي آن را تحت تأثير قرار مي دهند          

، دستيابي  بنابراين بدون برقراري رابطه اي مناسب بين اين عوامل       
آگاهي . به محصول اقتصادي و منظم ساليانه دور از انتظار است          

از زمان گل انگيزي و تمايز جوانه گل و درك وقايع فيزيولوژيكي            
و مرفولوژيكي مربوطه به منظور توسعه سياست هاي مديريتي           
جهت افزايش گلدهي، عدم ا عمال تيمارهايي كه مانع گل انگيزي         

بر . يم محصول اهميت به سزايي دارد      مي شوند و همچنين تنظ    
همين اساس مطالعات بسيار گسترده اي در زمينه فيزيولوژي            
گل، مراحل تشكيل جوانه گل، نقش عوامل محيطي و هورمون ها          

، ٥،  ٤،  ٣،  ٢( بر تشكيل گل در درختان ميوه صورت گرفته است        
م وجود اطالعات كافي در مورد زمان        دبا توجه به ع   ). ١٢،  ٩،  ٦

    انگيزي و تمايز اجزاي گل در ارقام گالبي موجود در مناطق             گل  
مختلف كشور، مكانيسم تمايزيابي جوانه گل در گالبي شاه ميوه          

 .به عنوان يكي از ارقام مهم تجاري اهميت زيادي دارد
انگيزي درست قبل    معتقدند كه گل  ) ١٩٨٦(باننو و همكاران    

مايز يابي به وقوع    از ظهور عاليم مرفولوژيكي و قابل رؤيت ت            
آنها مكانيسم تمايز يابي جوانه گل گالبي ژاپني را به          . مي پيوندد

گزارش كرده اند كه وقتي      مورد بررسي قرار داده  و      SEMروش  
 فلس جوانه كامل شد، درست پنج روز بعد، اولين عاليم                ١٢

 ، با  مر فولوژيكي تمايزيابي كه اصطالحا  گل آغازي خوانده مي شود       
در اين بررسي كه    .  انتهاي مريستم نمايان مي گردد     تخت شدن 

در ژاپن صورت گرفته، گل آغازي  با ظهور طرح هاي اوليه                 



 ١٣٨٣، سال ٢، شماره ٣٥مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٤٦٦

براكته ها پنجم تير و تمايز گلچه هاي جانبي از دهم تيرماه شروع           
معتقدند كه استعداد توليد    ) ١٩٨١(همكاران   دياز و . شده است 

ن و زمان    ميوه توسط گل  به موقعيت آن بر روي گل آذي               
گل انگيزي بستگي دارد و مورد اخير خود تحت تأثير عملياتي             

شرايط اقليمي نيز ممكن است زمان       . چون هرس قرار مي گيرد   
به عنوان  . گل انگيزي و كيفيت جوانه گل را تحت تأثير قرار دهد         
 تيرماه  ١٠مثال در حالي كه زمان گل انگيزي گيالس در ژاپن             

اول مرداد و در انگليس و       ) ٨(گتن  در مركز واشن  ) ١٢(مي باشد  
) ١٩٧٠(برنيير  . نيمه تيرماه گزارش شده است       ) ١٠(كانادا  

فرآيند گل انگيزي و تمايز جوانه گل را به سه مرحله اصلي شامل            
 و  RNAآغازي به مريستم انتهايي، سنتز         انتقال محرك گل   -١

 –٣ افزايش تقسيمات ميتوزي و           -٢پروتيين هاي ضروري،     
 بوبان و  . ايز اندامهاي گل تقسيم بندي كرده است       پيشرفت تم 

نيز اين فرآيند را به چهار مرحله گروه بندي          ) ١٩٨٢(همكاران  
 مرحله  -٣ مرحله تمايز بافتي،      -٢ مرحله رويشي،    -١. نموده اند

 . مرحله ظهور طرح هاي اوليه گل آذين-٤تمايز مرفولوژيكي و 
 

 مواد و روشها
گل آغازي و بررسي مراحل      به منظور تعيين زمان شروع         

تمايز و تكامل اجزاي گل در گالبي شاه ميوه، از نيمه خرداد                
 ٥٠ اسفند به مدت دو سال هر هفته تعداد حد اقل              ٢٠لغايت  

شاورزي كهاي مركز آموزش        ساله باغ   ١٨جوانه از درختان      
 كيلومتري  ٢٠مركز مزبور در فاصله    . اصفهان جمع آوري گرديد  

ترتيب ه   و طول و عرض جغرافيايي آن ب       شرق اصفهان واقع شده   
 متر  ١٥٤٥ درجه و ارتفاع آن از سطح دريا            ٣١/٣٢ و   ٥١/٥١

 اسفندماه تغييرات   ٢٠در اين بررسي از اول شهريور تا           . است
 . جوانه گل اندازه گيري و نمودار آن رسم شد٢٠وزن تازه و قطر 

 جوانه پس از حذف      ٣٠در هر مرحله نمونه گيري حد اقل        
الكل  % ٩٠ حاوي FAAا، درون ماده تثبيت كننده          فلس  ه

 ٢اسيد استيك گالسيال  % ٥ و   ١فرمالين% ٥ درجه،   ٧٠اتيليك  
 .غوطه ور و تا زمان آزمايش، داخل يخچال نگهداري گرديد

تمايز يابي جوانه گل با استفاده از امكانات آزمايشگاه باغباني          
. رفت مورد بررسي قرار گ     SEMدانشگاه توتوري ژاپن به روش       

اين روش نسبتا  جديد  بوده و با توجه به سهولت، دقت عمل و                

                                                                                    
1. Formaldehyde 40% 
2. Glacial acetic acid 

ديگر مزايا در اين پژوهش استفاده شد كه مراحل انجام آن به               
 .شرح ذيل است

 خارج و بالفاصله در اتانول       FAAنمونه ها از   :  مرحله اول  -
قرار گرفت تا از خشك و پالسيده شدن آنها در خالل                % ٥٠

 .ودآماده سازي جلوگيري ش
سكوپ نوري، فلس، براكته     وبا استفاده از ميكر   :  مرحله دوم  -

و كرك ها ي موجود بر روي مريستم حذف و طرح هاي اوليه گل            
 .كامال  نمايان گرديد

آبگيري نمونه ها با استفاده از غلظت هاي        آبگيري نمونه ها با استفاده از غلظت هاي        : :  مـرحله سـوم     مـرحله سـوم    -
هر هر % % ١٠٠١٠٠و  و  % % ٩٥٩٥،  ،  %%٧٠٧٠،  ،  %%٥٠٥٠مخـتلف الكـل اتيلـيك شـامل         مخـتلف الكـل اتيلـيك شـامل         

 .. دقيقه انجام شد دقيقه انجام شد١١٠٠كدام دو مرتبه به مدت كدام دو مرتبه به مدت 
نمونه ها از اتانول خالص خارج و سه مرتبه هر         : مرحله چهارم 

 .قرار گرفت% ١٠٠ دقيقه در الكل بوتيليك ٣٠بار 
اي حاوي تعدادي جوانه و          ظروف شيشه  : مرحله پنجم  

مقداري كمي الكل  بوتيليك داخل محفظه خأل با نقطه بحراني            
ه داخل دسي كاتور بر     ساعت كامال  خشك، و بالفاصل     ٥/٢به مدت   

نگهداري و  ) CaSO4(روي ماده ضد  آب سولفات كلسيم            
 .بتدريج مورد استفاده قرار گرفت

نمونه ها كه شامل طرح هاي اوليه گل و تكه          : مرحله ششم 
كوچكي از چوب جوانه بود، توسط نوار چسب كربني به طور               

 نصب و در زير       SEMعمودي بر روي پايه هاي آلومينيومي         
والر تمام قسمتهاي جوانه به غير از گل آذين توسط اليه اي           بينو ك

 .از كربن پوشش دار شد
 نمونه هاي مستقر بر روي پايه هاي             : مرحله هفتم     -

، درون دستگاه پوشش دهنده پالتين قرار         SEMآلومينيومي  
گرفت و بدين ترتيب طرح هاي اوليه گل با اليه اي از پالتين به              

 .ش داده شد نانومتر پوش٦٠ تا ٤٠قطر 
 نمونه  ١٠براي هر تاريخ نمونه گيري حد اقل       : مرحله هشتم 

ساخت  )SEM(يكنواخت با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني         
 كيلو ولت مورد بررسي و       ١٥ در   X-٦٥٠شركت هيتاچي مدل  

الزم به ذكر است كه در اين روش           . تصويربرداري قرار گرفت   
 .ي باشندآمده همواره سياه و سفيد م تصاوير بدست 

 
 نتايج

هاي رويشي   با فراهم شدن شرايط داخلي و محيطي، جوانه         
دچار تغيير و تحوالت بيو شيميايي، بافتي و مرفولوژيكي خاصي           
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در اينجا نتايج حاصل از      . شده و به جوانه گل تبديل مي شوند        
 در مورد مراحل تشكيل و تكامل اجزاي گل            SEMمشاهدات  

ايي رويشي شامل يك تاج صاف و         مريستم انته . ارايه مي گردد 
گرد است كه توسط برگ هاي اوليه، براكته ها و فلس هاي جوانه            

تا پايان خردادماه، مريستم جوانه گالبي         . پوشيده شده است   
شاه ميوه در شرايط آب و  هوايي اصفهان كوچك، و فلس ها به               

درست بعد از اينكه    ). ١-١شكل  ( طور فعال در حال تمايز بودند     
 فلس گرديد، مريستم شكل كامال  گنبدي به        ١٢انه داراي   هر جو 

اين حالت در جوانه هاي گالبي شاه ميوه در تاريخ           . خود گرفت 
 روز بعد از مرحله تمام گل به خوبي قابل          ٨٤هشتم تيرماه يعني    

 طي يك هفته پس از اين تاريخ يعني         ). ٢-١شكل  ( رؤيت بود 
سپس حالت مقعر    تيرماه، مريستم به تدريج حالت مسطح و          ١٥

 تيرماه مريستم    ٢٥در  ). ٤-١ و    ٣-١شكل  ( به خود گرفت   
انتهايي متورم و بزرگ شد و آثار تمايز گلچه انتهايي و سپس به              
 طور تقريبا  همزمان گلچه ها و براكته هاي جانبي نمايان گرديد           

طرح هاي اوليه گل آذين از هفته دوم مرداد بتدريج         ). ٥-١شكل(
شكل( اي مربوط به هر گلچه تمايز يافتند      كامل شد و كاسبرگ ه   

هاي گل در بيستم مرداد آثار ظهور           در بيشتر جوانه   ). ٦ -١
ولي در بعضي از آنها     ) ٧-١شكل  ( گلبرگ و پرچم آشكار گرديد    

تمايز . تا نيمه شهريور اثري از گلبرگ و پرچم مشاهده نشد              
ور بيشتر جوانه ها از هفته دوم شهري       برچه ها و اجزاي مادگي در    

شروع شد ولي اين فرآيند در بعضي از گل آذين ها و يا گلچه هاي             
تنوع زيادي  ). ٨-١شكل  (گل آذين تا اواخر مهرماه به تأخير افتاد        

از نظر تكامل اجزاي گل بين جوانه  هاي يك درخت و حتي در               
-١شكل. بين گلچه هاي يك گل آذين در يك زمان مشاهده شد         

ل از ورود به دوره استراحت         گل آذين در حال تكامل را قب         ٩
تغييرات وزن و قطر     . زمستانه در اواخر آبان ماه نشان مي دهد       

جوانه گل از اول شهريور تا بيستم اسفندماه به صورت نمودار               
 ).٣ و ٢شكل هاي( مشخص گرديد

 
 بحث

گل انگيزي فرآيندي است كه طي آن يك سري فعل و                
ي جوانه به    انفعاالت بيوشيميايي سبب تغيير مريستم رويش         

به نظر مي رسد پيام گل انگيزي از         . مريستم زايشي مي شوند   
بدنبال دريافت پيام،   . طريق برگهاي بالغ به جوانه ارسال مي گردد      

يكسري واكنش هاي بيوشيميايي، تقسيم سلولي و مرفولوژيكي         
در جوانه بوقوع مي پيوندد و سپس تمايز يابي و شكل گيري               

 .گل آغاز مي گرددطرح هاي اوليه اندام هاي 
ارتباط بين رشد      ) ١٩٨٥، ١٩٨٦(باننو و همكاران        

شاخساره ها و تنظيم كننده هاي رشد داخلي را مورد بررسي قرار          
داده و گزارش كرده اند كه اوال  الزمه گل انگيزي در جوانه هاي              

 فلس مي باشد و ثانيا      ١٢ گره و    ٢٢گالبي ژاپني و سيب تشكيل      
 هر جوانه، كاهش رشد شاخه به ميزان         فلس در  ١٢براي تشكيل   

و كاهش انتقال جيبرلين از نوك شاخه به               %  ٥٠حداقل   
١٢ثالثا  عالوه بر تشكيل      . جوانه هاي جانبي كامال  ضروري است     

فلس، تأمين سايتوكنين توسط ريشه ها براي تمايز يابي  نياز              
مي باشد، در غير اين صورت مريستم به صورت رويشي باقي               

اين پژوهشگران اظهار داشته اند كه گل انگيزي درست         . مي ماند
قبل از ظهور عاليم قابل رؤيت گل آغازي بوقوع مي پيوندد و               

 .فاصله زماني زيادي بين گل انگيزي و گل آغازي وجود ندارد
بررسي هايي كه بر روي جوانه گالبي شاه ميوه اصفهان انجام شد،           

 ١٢اه داراي حداقل    نشان داد كه بيشتر جوانه ها تا هشتم تيرم         
رشد رويشي سر شاخه ها نيز در     .  فلس مي باشند  ١٤فلس و گاهي    

در اين  . همين هنگام كاهش يافت و جوانه ها كمي متورم شدند         
بررسي اولين عاليم مربوط به تغييرات مرفولوژيكي در مريستم           

.  تيرماه رؤيت گرديد     ١٥جوانه به صورت تخت شدن آن در           
و نتايج  ) ١٩٨٦(زارش باننو و همكاران       بنابراين با توجه به گ      

حاصل از اين بررسي مي توان زمان گل انگيزي را مصادف با كامل           
و بدين  .  فلس بر روي هر جوانه در نظر گرفت         ١٢شدن حداقل   

ترتيب زمان شروع گل انگيزي گالبي شاه ميوه در شرايطي كه             
ي اين آزمايش انجام شد يك هفته قبل از ظهور عاليم مرفولوژيك          

) ١٩٩٣( وست وود . تمايز يابي يعني هشتم تيرماه اعالم مي گردد     
زمان تمايز يابي جوانه  گل در گالبي را اواسط تير تا اواسط مرداد             
ذكر كرده و معتقد است زمان و شدت تمايز يابي را مي توان                 

 .توسط كود دادن، پايه، هرس و ساير عمليات زراعي تغيير داد
يام گل انگيزي را دريافت كردند، مدتي      بعد از اينكه جوانه ها پ    

نحوه تشكيل  . طول مي كشد تا تمايز اجزاي گل آغاز شود             
بخش هاي مختلف يك گل گالبي از خارج به داخل بوده و به                
ترتيب طي مراحلي كاسبرگ ها،  گلبرگ ها، پرچم ها و مادگي            

مراحل متوالي تمايز و تكامل اندام هاي گل به          . بوجود مي آيند 
 :ر استشرح زي
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  فلس هاي در حال تكامل در يك جوانه تمايز نيافته، اواخر خرداد                     -١ مرفولوژي تمايز و تكامل جوانه گل در گالبي شاه ميوه،                   -١شكل  

  تير  ١٥ تخت شدن مريستم در          -٣،  )×٢٥٠( تير    ٨ فلس،    ١٢ فرم گنبدي شكل مريستم جوانه همزمان با تشكيل حداقل                   -٢،  )×١٧٠(
 -٦،  )×١٠٠( تمايز طرح اوليه گل آذين و ظهور آثار گلچه ها بر روي آن، هفته اول مرداد                  -٥،  ) ×٣٠٠( تير   ١٥شدن انتهاي مريستم،     گود   -٤،  )×٥٠٠(

 تمايز برچه ها و اجزاي مادگي،      -٨،  )×٨٠( مرداد   ٢٠ ظهور طرح هاي اوليه گلبرگ ها و پرچم ها،         -٧،  )×٢٥٠(شروع تمايز كاسبرگ ها، هفته دوم مرداد        
 )×٥٠( گل آذين در حال تكامل قبل از ورود به خواب زمستانه، اواخر آبان -٩، )×١٢٠(ته دوم شهريور هف



٤٦٩ ...بررسي تمايز و تكامل جوانه گل در گالبي شاه ميوه: محمدخاني و همكاران
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 تعداد روز از اول شهرىور
ل گالبي شاه ميوه از اول شهريور لغايت  تغييرات قطر جوانه گ-٣شكل 

  اسفند ماه٢٠
 

 در اين مرحله تمام جوانه ها فعاليت رويشي دارند و به              -١
طور مرتب توليد برگ نموده و سبب رشد رويشي شاخساره ها             

انگيزي، فعاليت رويشي كاهش يافته      با دريافت پيام گل   . مي شوند
يش سنتز اسيد هاي   و با فعال شدن سلولهاي مريستم خفته و افزا        

در اين  . نوكلييك و پروتيين ها به سمت زايشي پيش مي رود           
 فلس  ١٢مرحله مريستم حالت گنبدي داشته و حداقل داراي           

هاي   نشان داد كه جوانه    SEMبررسي جوانه ها به روش     . مي گردد
گالبي شاه ميوه در شرايط اصفهان تا هشتم تيرماه عاليم مربوط           

 . مي دهندبه اين مرحله را نشان
 بعد از اينكه مريستم رويشي فرمان گل انگيزي را دريافت          -٢

نمود، در خالل دوره گذر يا انتقال، در نتيجه افزايش فعاليت               
هاي سلولي   ميتوزي در سلولهاي مريستم خفته و تراكم توده           

جديد، مريستم از حالت گنبدي خارج شده و به حالت تخت               
لين آثار تمايز يابي جوانه گل     بدين ترتيب او  . تغيير شكل مي دهد  

اين وضعيت در گالبي شاه ميوه درست در نيمه         . نمودار مي گردد 
بسياري از پژوهشگران تخت شدن       . تيرماه قابل تشخيص بود    

مريستم جوانه را به عنوان اولين مرحله، و حجيم شدن آن را                
 ).٨ ،٧، ٢( دومين مرحله تمايز يابي معرفي كرده   اند

له مريستم انتهايي حجيم شده و ابتدا گلچه          در اين مرح   -٣
 .انتهايي و سپس گلچه هاي جانبي و براكته ها تمايز مي يابند

ها، بتدريج     پس از تمايز طرح هاي اوليه گلچه                -٤
در بيشتر نمونه ها     . كاسبرگ هاي نخستين بوجود مي آيند       

كاسبرگ هاي گلچه انتهايي زودتر از كاسبرگ ديگر گلچه ها             
گاهي تمايز كاسبرگ در جوانه هاي مختلف و حتي         . تمايز يافت 

گلچه هاي مربوط به يك گل آذين همزمان نبود ولي اكثر                 
جوانه هاي مورد آزمايش در هفته دوم مردادماه عاليم مربوط به           

 .اين مرحله از تمايز و تكامل جوانه گل را نشان دادند
 بدنبال تمايز كاسبرگ ها ظهور ديگر اجزاي گل بتدريج           -٥

در اين مرحله گلبرگ ها كه مكمل كاسبرگ ها        . صورت مي گيرد 
مي باشند ، به طور همزمان با هم در بخش بااليي كاسبرگ و به              

گلبرگ   ها در  . تعداد پنج عدد به صورت متناوب بوجود مي آيند         
ابتدا به صورت برجستگي هاي كوچك كه بي شباهت به پرچم ها          

ازه گلبرگ ها بزرگتر     مي گردند اما همواره اند       نيست ظاهر  
در اين آزمايش تفاوتي در زمان تمايز گلبرگ ها و              . مي باشد

ها و پرچم ها    پرچم ها رؤيت نگرديد و لذا اگر تمايز يابي گلبرگ         
  همزمان نباشد بسيار نزديك به هم است در حالي كه قاسمي             

روزه را بين زمان تمايز يابي         ١٠يك فاصله زماني       )١٣٧٤(
در نمونه هاي  .  هاي سيب گزارش كرده است     گلبرگ ها و پرچم  

مورد آزمايش پرچم ها داراي نظام چرخه اي بودند و بطور تقريبا            
 عدد در حداقل سه چرخه تشكيل       ٢٠همزمان به تعداد بيش از      

پرچم هاي چرخه اول در مجاورت گلبرگ ها و پرچم هاي          . شدند
ف مركز  چرخه هاي بعد به طور متناوب با اولين پرچم ها و به طر           

آثار تمايز گلبرگ و پرچم در گالبي شاه ميوه         . گل بوجود  آمدند  
 .در شرايط اين آزمايش دربيستم مرداد ماه قابل مشاهده بود

 در آخرين مراحل تشكيل اندام هاي گل، جفت هاي              -٦
. برچه ها در بخش فوقاني توده مريستم زايشي تمايز مي يابند            

ها از باال به پايين        برچه نهنج گلهاي گالبي تحتاني است و لذا        
بنابراين ابتدا با گود شدن مركز مريستم گل،           . ظاهر مي شوند 

مادگي ساخته مي شود و سپس خامه و كالله كه معموال  پنج               
خامه و كالله در ابتدا به صورت         . گردد شاخه است تشكيل مي    

پنج بر جستگي در وسط كاسه گل به آساني از پرچم ها قابل                
يل طرح هاي اوليه مادگي در اين آزمايش از        تشك. تشخيص است 



 ١٣٨٣، سال ٢، شماره ٣٥مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٤٧٠

هفته دوم شهريور به بعد شروع شد، ولي در بعضي گلچه هاي              
يك گل آذين و يا در بعضي از گل آذين ها تا اواخر مهرماه هنوز               

 .آثار كالله و خامه ديده نشد
از اوايل آبان ماه به بعد تغيير مرفولوژيكي خاصي مشاهده          -٧
. رك هاي زيادي در گلچه ها تشكيل گرديد      بجز اينكه ك  . نگرديد

به هر حال تا قبل از دوره ركود جوانه ها، تمام اجزاي گل به                  
صورت هر چند ابتدايي تمايز يافته و رشد و تكامل آنها در خالل             

با گرم شدن هوا در       . ماه هاي سرد زمستان بسيار بطئي است       
 وبا پديده  تهگل خيلي سريع تكامل ياف پايان دوره ركود،  اندام هاي

همين امر سبب   . انبساط سلولي به حجم نهايي خود مي رسند        
 .تورم سريع جوانه ها در اواخر اسفند يا اوايل فروردين مي شود

زمان وقوع هر يك از مراحل فوق در جوانه ها بسته به شرايط            
اقليمي محل پرورش درختان گالبي، رقم، تيمار هاي شيميايي و          

 .ون كود دهي و هرس قابل تغيير مي باشدهورموني و عملياتي چ
 در مورد گالبي     قبال SEMبررسي تمايز جوانه گل به روش        

نتايج . انجام شده است  ) ٧( و آلبالو ) ٨( ، گيالس )٣، ٢(ژاپني  
 روش مناسبي براي مطالعه       SEMكه   اين تحقيق نشان داد    

 .مراحل تمايز يابي و ارگانوژنز جوانه هاي گل مي باشد
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SUMMARY 
 

Buds from 18-year-old Shahmiveh pear trees were collected intermittently between June 
5 and March 10, then fixed in FAA solution. The morphological processes of differentiation 
and development of the flower bud were followed through Scanning Electron Microscopy 
(SEM). In general before June 20, the apical meristems were small with scale primordia 
being initiated, but on 28th of June (84 days after full bloom) twelve scales were formed 
with the first visible signs of flower bud differentiation being observed on July 5. At this 
stage, flower primordia were ovate. On 15th of July, the apical meristem swelled and 
thickened, with bracts and florets being initiated simultaneously in the axil. On July 30 the 
primordium of inflorescence was completed and the primordia of sepals were formed in 
each floret. On August 10, the petal and stamen were formed, and on August 30, pistil was 
initiated. The times of flower induction and initiation were determined to be June 28th and 
July 5th respectively. Therefore any practical management to optimize floral initiation 
should be carried out before June 20. 

Key words: Pear, Shahmiveh pear, Flower bud differentiation, SEM 


