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تن در  452452که بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی با تولید  باشدمی ایران ییکی از مهمترین محصوالت باغ گیالس
حت تاثیر عوامل مختلف ژنتیکی درختان میوه و فیزیکوشیمیایی محیط باشد. تشکیل میوه تدر رتبه سوم جهان می 4014سال 

افشانی، تلقیح، تشکیل میوه و گیرد و در صورت بروز حالت نامناسب در هر کدام از عوامل یاد شده باعث کاهش گردهقرار می
و رشد لوله گرده یک مرحله اساسی در زنی جوانهشود. در نهایت عملکرد پایین باغ میوه به ویژه در باغ درختان میوه گیالس می

در باغات اطراف کالنشهرها این پدیده ممکن است تحت تأثیر تنش عناصر باروری و تشکیل میوه ارقام مختلف گیالس است. 
، 100، 50های )صفر )شاهد(، عنصر سنگین جیوه با غلظتدر این تحقیق اثر سنگین ناشی از آلودگی محیط زیست قرار گیرد. 

سیاه مشهد، سیاه زنی و رشد لوله گرده ده رقم مهم گیالس موجود در تهران شامل لیتر( روی جوانهدرگرممیلی 450و  400، 150
ای مورد شیشه با روش کشت درونشبستر، زرد دانشکده، تکدانه، صورتی لواسانات، استال، الپینز، ناپلئون، کلت و گیالس سفید 

داری تحت تأثیر غلظت جیوه، ارقام و اثر که صفات مورد مطالعه تمامی ارقام بطور معنیبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 
زنی و هم رشد لوله گرده بطور هماهنگ با افزایش غلظت جیوه در محیط متقابل آنها قرار گرفت و در همه ارقام هم درصد جوانه

 قرار گرفت.بیشتر از همه ارقام تحت تأثیر  Coltهای رقم کشت کاهش یافت. گرده
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Sweet cherry is one of the most important crops of Iran which was ranked in 3th with 225000 

tones in 2011 in the world based on FAO report. Fruit set is affected by different environmental, 

biophysicochemical (biological, physical and chemical) factors. If abnormal conditions happen 

in one of these factors pollination, fertilization and fruit set and finally orchard yield will be 

decreases. Pollen germination and tube growth are the main factors of fruit set of sweet cherry. 

In polluted cities this phenomenon is affected by stresses of heavy metals.  In this study the 

effects of heavy metal mercury on pollen germination and tube growth of ten sweet cherries 

cultivars of Tehran were studied in vitro. The results showed that both traits were affected 

significantly by different levels of mercury, cultivars and interaction of them. Pollen 

germination and tube growth of all cultivars were decreased along with the increase of 

concentrations of mercury. In the concentrations 250 ppm pollen germination and tube growth 

reached to 0 in the most cultivars. Mercury showed the highest toxicity on pollen germination 

and tube growth. However, Colt cultivar showed highest sensitivity among the cultivars. 
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