
 

 1

  درون شیشهقوًه نامیّه گرده چند رقم آلبالو در شرایط

 4 و آیت اهلل رضایی3، امیر محمد ناجی2، علیرضا قنبری* یاور شرفی

. گزٍُ ػلَم تاغثاًی، داًؾکذُ کؾاٍرسی، داًؾگاُ ؽاّذ، تْزاى، ایزاى- 4 ٍ 2، 1

. گزٍُ سراػت ٍ افالح ًثاتات، داًؾکذُ کؾاٍرسی، داًؾگاُ ؽاّذ، تْزاى، ایزاى- 3

y.sharafi@shahed.ac.ir 

چکیده 

 هیثاؽذ کِ گًَْْای هختلف آى هْوتزیي ٍ تیؾتزیي درختاى هیَُ Prunusیکی اس گًَْْای هْن خٌظ  (Prunus cerasus)آلثالَ     
خَدًاعاسگاری گاهتَفیتی اکثز  ایي گًَْْا، اًتخاب درختاى گزدّشای هٌاعة تزای پزٍرػ آًْا را . ّغتْذار ایزاى را تؾکیل هیذٌّذ

تٌاتزایي، هطالؼِ خقَفیات فیشیَلَصیکی هْن گزدُ در گًَْْا ٍ ارقام . تا ػولکزد هٌاعة در سهاى احذاث تاؽ ضزٍری هیغاسد
در هطالؼِ حاضز خقَفیات هْن فیشیَلَصیکی . هختلف ایي تیزُ اس هْوتزیي چالؾْای پزٍرػ دٌّذگاى ٍ افالحگزاى هیثاؽذ

گزدُ ارقام خوؼآٍری ٍ در . گزدُ اس قثیل خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ در چٌذ رقن آلثالَ در ؽزایط درٍى ؽیؾِ هَرد تزرعی قزار گزفت
پتزی دیؾْا .  پیپیام اعیذ تَریک کؾت دادُ ؽذًذ50 درفذ آگار ٍ 2/1 درفذ عاکارس ٍ 10هحیط کؾت درٍى ؽیؾِ حاٍی 
 درخِ عاًتیگزاد در تاریکی ًگْذاؽتِ ؽذُ ٍ عپظ خْت ارسیاتی خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ تا 22تیغت ٍ چْار عاػت در دهای 

 .ًتایح ًؾاى داد کِ اس ًظز خَاًْشًی، رؽذ لَلِ گزدُ در تیي ارقام تفاٍت هؼٌیذار ٍخَد داؽت. افشٍدى کلزٍفزم رؽذ آًْا هتَقف ؽذ

 ، خَاًْشًی، رؽذ لَلِ گزدُ،  درٍى ؽیؾِآلثالَ: کلمات کلیدی

 

مقدمه 

هحذٍد تَدى داهٌِ عاسگاری  (ػثارتٌذ اس الفاس خولِ آلثالَ  Prunusّای خٌظ -         تزخی اس دالیل تؾکیل ًاهٌظن هیَُ در گًَِ
تزخی اس گًَِ (10 1ٍ)چَى ّز رقن ًیاسهٌذ ؽزایط خغزافیایی خافی هیثاؽذ ٍ در هٌطقِ دیگز ػولکزد آى پاییي هیآیذ: اکَلَصیک

. (1) تٌْا در هٌاطقی کِ ؽزایط آب ٍ َّایی هَرد ًیاس آًْا ٍخَد دارد اس لحاظ هیَّکاری اّویت پیذا هیکٌٌذ Prunusّای خٌظ 

 هَخة تزٍس هؾکالتی ًظیز کاّؼ ٍ تیٌظوی در Prunusخَدًاعاسگاری ؽذیذ تزخی اس گًَْْای خٌظ : خَدًاعاسگاری (ب
در فَرت کؾت  )تؾکیل هیَُ ٍ کاّؼ ػولکزد تِ دلیل فقذاى داًِ گزدُ عاسگار ٍ کافی ٍ در ًْایت حذف رقن اس تاغْای هذرى 

ٍخَد خَد ًاعاسگاری در ایي گًَْْا، کاّؼ ٍ تیٌظوی هیَّذّی ارقام خَدعاسگار . (1)هیگزدد  (تک ٍاریتِ ای ارقام خَدًاعاسگار
ًغثت تِ ارقام خَدًاعاسگار ٍ ّوچٌیي کاّؼ ػولکزد ارقام خَدًاعاسگار تِ ٌّگام خَدگزدّافؾاًی در هقایغِ تا دگزگزدّافؾاًی 

. (6 ٍ 1)اعت 
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تیَلَصی ٍ فٌَلَصی گل اس خٌثْْای تغیار هْن ٍ هطزح در فزآیٌذ تاردّی ٍ تؾکیل هیَُ چٌذ گًَِ اس : دٍرُ گزدّافؾاًی هَثز (ج
تؼییي دٍرُ گزدّافؾاًی هَثز در گیاّاى تزای تؾکیل هَفق هیَُ در سهاى دٍرگْگیزی هقٌَػی ٍ یا تؼییي . خٌظ پزًٍَط هیثاؽٌذ

در هٌاتغ هختلف  .(7 ٍ 1)ارقام گزدُ دٌّذُ هٌاعة در تاغْا تِ هٌظَر کاّؼ تیٌظوی در هیَّذّی اس اّویت سیادی تزخَردار اعت 
طَل ػوز تخوک، پذیزػ ٍ آهادگی کاللِ، عزػت ًوَکیغة خٌیٌی، عزػت خَاًِ سًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ در خاهِ ٍ هیشاى دها طی 

. دٍرُ گلذّی ، تِ ػٌَاى ػَاهل هْن تؼییي کٌٌذُ دٍرُ گزدّافؾاًی هَثز هؼزفی ؽذّاًذ 

تا ٍخَد ؽٌاخت کافی اس تیَلَصی گل در ایي گًَْْا ٌَّس تغیاری اس خٌثْْای اعاعی، حتی در ارقاهی : خَاًْشًی ٍ رؽذلَلِ گزدُ (د
کِ . عزػت خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ یکی اس خٌثْْای هْن هی تاؽذ. کِ طیف پزٍرؽی گغتزدّای دارًذ کاهالً ؽٌاختِ ًؾذُ اعت

سیزا . عزػت تیؼ اس حذ کن لَلِ گزدُ هیتَاًذ هَخة ًقـ یا ػذم تؾکیل هیَُ گزدد. اّویت سیادی در لقاح ٍ تؾکیل هیَُ دارد
پاییي تَدى درفذ خَاًْشًی داًِ گزدُ تِ ػٌَاى یکی اس دالیل ػولکزد . تخوک قثل اس رعیذى لَلِ گزدُ تِ تخوذاى اس تیي هیزٍد

هطالؼات ًؾاى هیذّذ کِ ٍقتی تؼذاد داًِ گزدُ . (7 ٍ 1)ضؼیف در تزخی اس ارقام ایي گًَْْا تَیضُ در آلثالَ گشارػ ؽذُ اعت 
اس  (1). ػذد تزعذ رؽذ لَلِ گزدُ عزیؼتز ؽذُ ٍ لقاح تخوک تا هَفقیت ّوزاُ هیگزدد30 تا 20خَاًِ سدُ در عطح کاللِ تِ تیؼ اس 

طزف دیگز اطویٌاى اس ٍخَد داًِ گزدُ عالن، سًذُ ٍ دارای عزػت خَاًْشًی تاال ٍ ًوَ لَلِ گزدُ هٌاعة، تزای هَفقیت در دٍرگِ
یکی اس رٍؽْای تزرعی خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ اعتفادُ اس ؽزایط درٍى ؽیؾْای هی. (4)گیزی کٌتزل ؽذُ اّویت ٍافزی دارد

ػالٍُ تز رقن، ػَاهل دیگزی تز درفذ خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ هَثز ّغتٌذ اس خولِ هْوتزیي آًْا هیتَاى تِ ًَع ٍ هیشاى . تاؽذ
دهاّای تغیار تاال ٍ پاییي اثزات ًاهطلَتی تزخَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ دارًذ . اخشای عاسًذُ هحیط کؾت ٍ دهای هحیط اؽارُ ًوَد

در هطالؼِ حاضز، ٍضؼیت خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ چٌذ رقن اس آلثالَّای تحت . (9)ٍ ا ثز دها تز حغة گًَِ ٍ رقن هتفاٍت اعت
پزٍرػ ایزاى خْت ؽٌاعایی ٍ گشیٌؼ ارقام هٌاعة ٍ تا پتاًغیل تَلیذ داًِ گزدُ تْتز، تزای اعتفادُ در تزًاهْْای تحقیقاتی ٍ 

 .تٌْضادی آیٌذُ ٍ احذاث تاغات آلثالَ تزرعی قزار گزفت

 

  مواد و روشها

اًتخاب ؽاهل ایزاًی عیاُ ٍ قزهش، چوپای هؾْذ، هدارعتاًی ٍ چیٌی در هطالؼِ حاضز چٌذ رقن اس آلثالَّای تحت پزٍرػ ایزاى 
خوؼآٍری ؽذُ ٍ در ظزٍف  (در پایاى هزحلِ تالًَی)خْت اخزای آسهایؼ، داًِ گزدُ اس تغاکْای گلْای تاسًؾذُ . ؽذًذ

 پیپیام اعیذ 50 درفذ عاکارس،  10تزای کؾت داًِ گزدُ، اس هحیط کؾت اعتزیل ٍ حاٍی . هخقَؿ در یخچال ًگْذاری ؽذًذ
اس آًدا کِ تَسیغ یکٌَاخت ٍ کن تزاکن گزدّْا رٍی هحیط کؾت، اّویت سیادی در ؽٌاعایی .  درفذ آگار اعتفادُ ؽذ2/1تَریک ٍ 

، کِ در آى (Mass effect)هیذاًْای دیذ یکٌَاخت در سیز هیکزٍعکَج تِ ٌّگام ؽوارػ داًْْا دارد کِ ایي اهز اس تأثیز اثز تَدّای 
ایي هطالؼِ در قالة  طزح . تؼذاد سیاد داًِ گزدُ در ٍاحذ عطح عثة تحزیک خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ هیؾَد، خلَگیزی هیکٌذ

تزای تدشیِ ٍاریاًظ ٍ هقایغِ هیاًگیٌْا اس ًزم افشار . اًدام ؽذ ( پتزیذیؼ5) تکزار 5در  ( رقن آلثالَپٌح) تیوار 5کاهال تقادفی تا 
 .هقایغِ هیاًگیٌْا تز اعاط آسهَى چٌذ داهٌْای داًکي اًدام ؽذ.  اعتفادُ ؽذSASآهاری 
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  نتایج و بحث

  گزدُ ًؾاًگز ٍخَد اختالف هؼٌیذار تیي ارقام هَرد هطالؼِ تَدٍ رؽذ لَلِ    تدشیِ ٍاریاًظ دادّْای هزتَط تِ درفذ خَاًْشًی 
ّوچٌیي، تیؾتزیي .  در ارقام چیٌی ٍ هدارعتاًی تَد82/14 ٍ 5/70 گزدُ تتزتیة درفذ خَاًْشًیتیؾتزیي ٍ کوتزیي . (2 ٍ 1خذاٍل )

.   هیکزٍهتز در ارقام ایزاًی عیاُ ٍ هدارعتاًی هؾاّذُ ؽذ700/ 14 ٍ 9/200ٍ کوتزیي رؽذ لَلِ گزدُ تتزتیة 

. تدشیِ ٍاریاًظ خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ دُ رقن آلثالَی هَرد هطالؼِ- 1خذٍل 

 هٌثغ تغییزات درخِ آسادی (µm)طَل لَلِ گزدُ درفذ خَاًْشًی داًِ گزدُ

**
تیوار  4 82/30 * 16/47

اؽتثاُ  20 57/0 14/12

4/14 5/13  CV 

    

تؼثارت دیگز . تیي درفذ خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ ارتثاط هؾخـ ٍ ثاتتی پیذا ًؾذًتایح تزرعی ًؾاى داد کِ در ارقام هَرد هطالؼِ 
. درفذ تاالتز خَاًْشًی الشاهاً تا رؽذ تْتز  لَلِ گزدُ ٍ یا تالؼکظ ّوزاُ ًثَد

 .هؼٌی دار تَدى اختالف تیي ارقام اس لحاظ پتاًغیل خَاًِ سًی داًِ گزدُ تَعط پضٍّؾگزاى هختلف تأییذ ؽذُ اعت

 

  هقایغِ هیاًگیي خَاًْشًی ٍ رؽذ لَلِ گزدُ دُ رقن هَرد هطالؼِ آلثالَ– 2خذٍل 

رقن  (µm) طَل لَلِ گزدُ درفذ خَاًِ سًی داًِ گزدُ

f 2/20 

f 82/14 

b 5/70 

ced 68/400 

e 9/200 

de 96/300 

چوپای هؾْذ 

 هدارعتاًی

 چیٌی

dc 44/5 
dec 46/400 ایزاًی قزهش 

dc 14/49 
bc 14/700 ُایزاًی عیا 
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Abstract 

 

Sour cherry (Prunus cerasus) 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 cerasus. Pollen traits were studied in the in vitro 

medium containing 10% sucrose and 1.2% agar and 50 ppm boric acid.  Pollens were planted in Petri-dishes 

and maintained in dark condition at 22
0
 C for 24 hr and then, pollen germination and growth were protected 

by adding chloroform in the lip of Petri-dishes for evaluation of pollen traitsData analyzed with SAS 

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. 
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