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قاح و تشکیل میوه دارد. در باشد که اهمیت زیادی در لهای رشد و نمو گیاه میزنی و رشد لوله گرده یکی از جنبهمیزان جوانه

میان عناصر مختلف نقش عنصر بور، در جوانه زنی و رشد لوله گرده به وضوح روشن گشته به طوری که این عنصر به عنوان 
های در این مطالعه اثر عنصر بور در غلظت شود.های سلولی دانه گرده محسوب مییک پیش نیاز ساختاری در گسترش دیواره

زنی و رشد لوله گرده دو رقم آلبالو شامل ترش دانشکده و سیاه گرم در لیتر( روی صفات جوانهمیلی 100و  200، 100)صفر، 
های مختلف اسید بوریک در طول ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظتمشهد در شرایط کشت درون شیشه

ای هداری داشته و با افزایش غلظتی دانه گرده دو ارقام آلبالو اثر معنیزنداری ایجاد نکرد. ولی روی جوانهلوله گرده تفاوت معنی
 ppm100های گرده در رقم ترش دانشکده افزایشی یافته اما در رقم سیاه مشهد تا غلظت زنی دانهاسید بوریک میزان درصد جوانه
 شده است. زنی در این رقم های بیشتر باعث کاهش میزان جوانهروند افزایشی داشت و غلظت

 
 زنی گرده، لوله گرده، عنصر بور.آلبالو، دانه گرده، جوانهکلمات کلیدی: 
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The rate of germination and the growth of pollen tube is one of the aspects of the growth and 

development of the plants which is very important in fertilization and formation of the fruit. 

Among the different elements, boron has an important role in the germination and the growth 

of pollen tube i.e. this element is regarded as a structural requirement in the development of 

pollen cell walls. In this study, the effect of boron (in the concentrations of 0, 100, 200, 300 mg 

per liter) has been studied on the characteristics of germination and the growth of pollen tube of 

two cultivars of sour cherry including torsh daneshkadeh and siah mashhad in in-vitro culture 

conditions. The results showed that the different concentrations of boric acid had no significant 

effect in the length of pollen tube but had a significant effect on the germination of pollen of 

two cultivars of sour cherry. By increasing the boric acid concentrations, the rate of the 

germination of pollen has increased in the torsh daneshkadeh cultivar. In siah mashhad cultivar, 

it has increased up to 100 ppm concentration but the more concentrations have caused to 

decrease the rate of germination in this cultivar. 

 

Key words: sour cherry, pollen, pollen germination, pollen tube, boron element. 

 

mailto:t.seyedhassan@gmail.com

