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     چکیده
ها، انتخاب درختان خودناسازگاری گامتوفیتی اکثر این گونه .باشدمی Prunus های مهم جنسیکی از گونه (Prunus armnica) زردآلو    

سازد. بنابراین، مطالعه خصوصیات فیزیولوژیکی مهم ضروری میزای مناسب برای پرورش آنها را با عملکرد مناسب در زمان احداث باغ گرده
های گران میباشد. در مطالعه حاضر اثرات هورمونهای پرورش دهندگان و اصالحترین چالشها و ارقام مختلف این تیره از مهمگرده در گونه

ای از قبیل ل قیصی و نصیری در شرایط درون شیشهجیبرلین واکسین بر روی رشد و نمو گرده دو رقم مهم زردآلو موجود در تهران شام
 5/1درصد ساکارز و  15آوری و در محیط کشت درون شیشه حاوی گرده دو رقم زردآلو جمع .جوانه زنی، رشد لوله مورد بررسی قرار گرفت

نگهداشته شد.این پژوهش به درجه سانتیگراد در تاریکی  22درصد آگار کشت داده شدند. پتری دیش ها بیست و چهار ساعت در دمای 
تکرار انجام شد در هر پتری دیش پنج میدان دید توسط میکروسکوپ نوری  2صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کامال تصادفی در 

 و SPSS افزار آماریهای حاصل با نرممجهز با اکولر، بررسی و درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده در آنها یادداشت برداری شد. داده
MSTATC  زنی، رشد لوله و طول عمر گرده هرکدام در ات جیبرلین و اکسین از نظر جوانهتحلیل شدند. نتایج نشان داد که اثر تجزیه و

  کلمات .زای مناسب را انتخاب کرددار وجود داشت واین نشانگر این بود که قبل از احداث باغ ارقام این ارقام باید گردهبین ارقام تفاوت معنی

 زردآلو گرده،لوله رشد ای،شیشه درون گرده، زنیجوانه جیبرلین، اکسین، :کلیدی کلمات

 مقدمه

بوده و اکثر ارقام آن  Porunoidea و زیر تیره  Rosaceaeاز خانواده  16n= 2گیاهی دیپلوئید با ((armnica Prunusزردآلو       
گل کامل است و قسمت خوراکى میوه جدار رشد کرده تخمدان است در بهار، خودناسازگار یا دگرناسازگار میباشند. در این میوه 

شود و به همین دلیل باید این گیاه را در نقاطى کاشت که سرماى دیررس یهاى دیگر زودتر باز مهاى زردآلو از اکثر میوهگل
د که بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی باشباغبانی ایران میالت ترین محصوبهاره وجود نداشته باشد. این گیاه یکی از مهم

تن ، بعد از کشور ترکیه  285000هکتار اراضی زیر کشت زردآلو و مقدار تولید  49390ایران با دارا بودن  2005با تولید در سال 
قرار گرفته و  خوری و خشکبار مورد مصرفمقام دوم را در جهان به خود اختصاص داده است. میوه این گیاه اغلب بصورت تازه

معیشتی بسیاری از کشاورزان است. تشکیل میوه تحت تاثیر عوامل  -ترین عامل اقتصادیپرورش آن در برخی مناطق کشور مهم
گیرد و در قرار می (بیولوژیکی، فیزیکی وشیمیایی)مختلف ژنتیکی درختان میوه و عوامل مختلف بیوفیزیکوشیمیایی محیط 

ر هر کدام از عوامل یاد شده باعث کاهش گردهافشانی، تلقیح، تشکیل میوه و در نهایت عملکرد صورت بروز حالت غیر عادی د
زنی و رشد لوله گرده یك مرحله اساسی در شود. جوانهمی پایین باغ میوه به ویژه در باغ درختان میوه خودناسازگار مثل زردآلو

زنی و رشد لوله گرده این گیاهان طر، یك محیط مساعد برای جوانهباروری و تشکیل میوه ارقام مختلف زردآلو است. به همین خا
شود. تشکیل میوه که اساس عملکرد این درخت خامه سازگار فراهم می هلالروی ک In vivo است که این محیط در شرایط الزم

گیرد بنابراین میوه قرار میافشانی وتشکیل باشد به شدت تحت تاثیر فیزیولوژی رشد گرده این درخت در مرحله گردهمیوه می
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در این بررسی  .شوند حایزاهمیت بسیار وافری استها که با اهداف مختلف روی درختان میوه مصرف میبررسی اثرات هورمون
ای بررسی خواهد شد تا ثابت شود که کاربرد این اکسین روی رشد گرده در شرایط درون شیشه های جیبرلین واثر هورمون

 .اهداف مختلف روی رشد گرده بعنوان عامل اصلی تشکیل میوه چه اثراتی داردها با هورمون

   هاروش و مواد
های باغبانی دانشکده در آزمایشگاه 1392و  1391این بررسی در طول فصل گلدهی ارقام زردآلو انتخاب شده در سالهای      

رقم شامل قیصی و نصیری از درختان میوه گونه زردآلو که  کشاورزی دانشگاه شاهد تهران انجام گرفت. در این بررسی ابتدا دو
های حاوی گذاری شدند. برای تهیه دانه گرده از شاخهیابند انتخاب و نشانهترجیحا در تهران و مناطق اطراف آن پرورش می

های حاوی آب اخل سطلاز درختان مورد مطالعه انتخاب و در د  (C) های گل کافی در مرحله بالونی شدن گلها فلکینگرجوانه
های کاغذی مخصوص به آوری بودند در پاکتهایی که گرده آنها آماده برای جمعبه آزمایشگاه منتقل و یا بطور مستقیم جوانه

های ها و ظاهر شدن گلبرگها، تمامی اعضای گل حذف شده و بساکها از میلهآزمایشگاه منتقل شدند. پس از تورم کامل جوانه
ساعت در شرایط خشك و دمای معمولی اتاق  48دار ریخته سپس بمدت های برچسبده و در داخل پتریدیشپرچمها جدا ش

های های گرده، آنها داخل شیشهآوری دانههای گرده از بساک نگهداری شدند. بعد از جمعجهت خشك شدن و آزاد شدن دانه
زمان اجرای آزمایشات و اعمال تیمارها در آزمایشگاه  درجه سانتیگراد تا- 20کوچك آزمایشگاهی، داخل یخچال در دمای 

های آنها در محیط کشت محتوی آگار و ساکارز زنی دانه گرده و طول لوله گرده ارقام با کشت گردهنگهداری شدند.درصد جوانه
تهیه محیط کشت و های اکسین و جیبرلین تیمار شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. بدین صورت که پس از که با هورمون

ساعت  24بعد از  .های گرده بطور یکنواخت با استفاده از قلم مویی روی محیط کشت پخش شدندها، دانهتوزیع آن در پتریدیش
زنی و طول لوله گرده زنی و رشد لوله گرده از طریق افزودن چند قطره کلروفرم متوقف گردید. محاسبه درصد جوانهفرایند جوانه

های انجام گرفت. بدین منظور تعداد کل دانه گرده و دانه  (μm)نوری مجهز به اکولر مدرج بر اساس میکرومتر با میکروسکوپ
ها، شمارش دانه هجهت جلوگیری از اثر تود .بصورت تصادفی برآورد شد (تکرار)میدان دید از هر نمونه  5گرده جوانه زده در 

های های گرده بطور یکنواخت توزیع شده و فقط دانههایی صورت گرفت که دانهانگیری طول لوله گرده فقط در میدگرده و اندازه
های آنها به اندازه قطر دانه گرده رشد کرده بودند بعنوان دانه گرده جوانه زده محسوب شدند. این های که حداقل طول لولههگرد

و  SPSS افزارهایها با نرمنجام گرفت. آنالیز دادهتکرار ا 2بررسی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در 
MSTATC  انجام گرفت. 

 بحث و نتایج
های اکسین داری تحت تاثیر هورمونزنی و رشد لوله گرده هر دو رقم بطور معنینتایج و بحث نتایج نشان دادند که جوانه        

ها قرار گرفتند. زنی و هم رشد لوله گرده تحت تأثیر هورموندرصد جوانهو جیبرلین، اثر متقابل آنها قرار گرفت. در هر دو رقم هم 
زنی آن در اثر هورمون اکسین در مقایسه با هورمون جیبرلین بیشتر بود و همچنین، رشد لوله گرده در مقایسه با درصد جوانه

  .رقم بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش یافت هر دو
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 میانگین خصوصیات گرده تیمار شده با جیبرلین و اکسین روی ارقام مورد مطالعهمقایسه - 1جدول

 .دار بین ارقام استحروف مشترک در ستونها نشانگر عدم تفاوت معنی

دهد که اثر هورمون اکسین در مقایسه با هورمون جیبرلین بیشتر بود،این اثر اکسین مربوط میشود به انبساطات سلولی نشان می 1جدول 
  .شودها میموجب افزایش طول سلول االستیتهکه بویژه در طول سلولهابا ایجاد حالت 

 

 ها روی صفات گرده در ارقام مطالعه شدهمقایسه میانگین اثر هورمون- 2جدول

 ( (μmلوله گرده طول گرده زنیجوانه  درصد هورمون
 b 5/74 a4/285 قیصی
 a2/84 b4/263 نصیری

 .است ارقام بین دارمعنی تفاوت عدم نشانگر ستونها در مشترک حروف

طول لوله گرده زنی گرده رقم نصیری نسبت به قیصی بیشتر بوده و همچنین، ها روی درصد جوانهدهد که اثر هورموننشان می 2جدول 
 د.باشقیصی نسبت به نصیری رشد بیشتری داشت،که این مربوط اثر ژنتیك گرده هر دو رقم می

 Acar  زنی و رشد لوله گرده پسته در شرایط درون شیشه ای با بررسی اثرات هورمون جیبرلین و عنصر بر بر جوانه (2010)و همکاران
محیط کشت درون شیشه ای باعث کاهش شدید جوانه زنی گرده شد که بیشترین کاهش  نشان داد که افزایش غلظت هورمون جیبرلین در

 و Gur نتایج مشابهی را در چند رقم دیگر پسته گزارش کردند (1986)و همکاران  Sidhu پی پی ام مشاهده شد 100در غلظت 
(Topdemir) زنی و رشد لوله گرده در چند رقم از به، آلوچه و اثرات برخی عناصر سنگین شامل کادمیوم، مس، سرب و جیوه را بر جوانه

داری در میزان ها و ارقام اثرات معنیای مطالعه و نتایج مشابهی را گزارش کردند. نشان داد نوع عنصر، گونهزردآلو در شرایط درون شیشه
 .زنی و رشد لوله گرده در گیاهان مورد مطالعه آنها داشته استاثر عناصر روی جوانه

 

 

 

 

 

 

 (μm)طول لوله گرده  زنی گردهجوانه درصد  هورمون

 b5/74  a 3 /285 اکسین

 b3/69  a1/267 جیبرلین
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Effects of Gibberline and Auxi on ston fruit trees pollen growth in apricot (Prunus armnica) 
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 Abstract 

 Apricot (Prunus armnica) belongs to genus Prunus of Rosaceae family. Most of these plants have gametophytic 

self-incompatibility make necessary the selection of favorable pollinizer in orchard planning programs for 

producing positive crop. However, study of main physiologicall pollen traits is one of the most important issues 

for growers and breeders. In this research, main pollen traits including germinability and tube growth were 

investigated in some cultivars Prunus avium. Pollen traits were studied in the in vitro medium containing 10% 

sucrose and 1.5% agar. Pollens were planted in Petri-dishes and maintained in dark condition at 220 C for 24 hr 

and then, pollen germination and growth were protected by adding chloroform in the lip of Petridishes for 

evaluation of pollen traits Data analyzed with SPSS and MSTATC software and results showed that in all of the 

studied traits significant differences were observed among the cultivars indicating the importance of pollinizer 

selection in orchard planning programs. 

 Key words: Apricot, Auxin, Gibberlin, pollen germination, tube growth. 
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