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 چکیده 
 و ( گوجه سبز و آلوی قطره طال)  Prunus domestica یا ی اروپاییرقم مختلف از آلو دودر این آزمایش دانه گرده 

، مورد مطالعه و تنش شوری ناشی از نمک کلرید سدیمتحت  )آلوچه( Prunus cerasiferaیا  یک رقم از آلوی میرو باالن
دانه گرده در جوانه زنی . مطالعه درصد جوانه زنی دانه های گرده آن ها برای گزینش میزان مقاومت آن ها یادداشت گردید

در به صورت فاکتوریل  میلی موالر( 21و  21 – 9 -6 -3 - 0محیط کشت درون شیشه ای حاوی سطوح مختلف شوری )
با که  نشان دادنتایج  انجام شد. تکرار 3سطح با  6سطح و تیمار شوری در 3قالب طرح کامل تصادفی شامل ارقام آلو در 

نظر مقاومت به تنش شوری  بین این ارقام ازالبته افزایش غلظت نمک، درصد جوانه زنی دانه گرده هرسه رقم کاهش یافت که 
شرایط  دردرصد(  21/36)آلوچه درصد جوانه زنی دانه گرده ، به طوریکه شتدا وجوددر سطح یک درصد تفاوت معنی داری 

  .بیشتر بودبا اختالف معنی داری نسبت به گوجه سبز و آلوی قطره طال ، شوریتنش 

 
 آلوی قطره طال، گوجه سبز، آلوچهدانه گرده، ، درصد جوانه زنیتنش  شوری،  :یکلیدکلمات 

 
 مقدمه

در این مناطق  .(2خشک و نیمه خشک جهان برای تولیدات کشاورزی می باشد)مناطق  کهایخامهم  مسئلهشوری خاک 
کمبود آب، گرما و آب و هوای خشک منجر به باال رفتن غلظت نمک ها در خاک شده که منجر به محدود کردن تولید 

یل زهکشی زمین ها و یا از آنجا که روش های مورد استفاده جهت آبشویی نمک ها از خاک از قب (21محصول می شود)
روش های بهنژادی به منظور  آبیاری با استفاده از آب های با کیفیت باال پر هزینه و معموال غیر ممکن هستند، استفاده از

تولید ارقام یا پایه های مقاوم که بتوانند تحت تنش شوری رشد کنند و عملکرد اقتصادی مناسبی داشته باشند، راه حل 
 . در محصوالت باغبانی به علت طوالنی بودن دوره رشد رویشی، چنین ارزیابی هایی(2و مناسب می باشند) دائمی، کم هزینه

. به زمان طوالنی نیاز دارد. همچنین این روشها پرهزینه، طوالنی مدت و تحت تاثیر برهمکنش عوامل محیطی می باشند
ه نتایج مطمئن تری در زمینه اثرات شوری منتج شود، مهم می بنابراین استفاده از روش های کم هزینه که در زمان کوتاهتر ب

کشت بافت گیاهی، تکنیکی مهم برای مطالعه تغذیه ای و تحمل تنش هایی از قبیل شوری و بیمارگرها در گونه های ( 9باشد.)
رابطه با تنش  در(. 4و2) شده استشوری قابل اطمینان و سریع گزارش گیاهی می باشد که این تکنیک برای مطالعه تنش 

( جنس پسته صورت 22( و گونه های مختلف)21( گوجه فرنگی)6) Armeria maritimeشوری آزمایشاتی روی گیاه 
 ن شده که از دانه های گرده میتوان در ارزیابی واکنش گیاهان نسبت به تنش شوری استفاده نمود. گرفته است و بیا

رابطه متوفیتی مقاومت به شوری در گیاه زیتون این نتیجه حاصل شد که در مطالعه ای با عنوان گزینش اسپوروفیتی و گا
گامتوفیت)دانه گرده( وجود دارد، به ی در سطح اسپوروفیت)گیاه کامل( وبه تنش شورمختلف نسبت ارقام نزدیکی بین پاسخ 
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  در پاسخ سطوح وشانی باالطوریکه درصد جوانه زنی دانه گرده ارقام مقاوم تر بیشتر می باشد. بنابراین وجود چنین همپ
 ( 23توفیتی گیاهان ، می تواند به عنوان معیار گزینشی مناسب برای ارزیابی میزان مقاومت ارقام باشد)اسپوروفیتی و گام

، نتایج نشان داد که از آزمایش های جوانه زنی دانه مطالعه اثرات شوری بر جوانه زنی دانه گرده و بذر چند پایه پستهدر 
 .(8)ه نسبت به تنش شوری استفاده کردذر می توان به عنوان یک روش سریع در بررسی تحمل پایه های پستگرده و ب
تحمل تنش شوری ناشی از نمک کلرید سدیم، درصد جوانه زنی نسبت به طول لوله گرده شاخص قابل  ارزیابیدر 

 (24اطمینان تری می باشد)
ه جوانه زنی دانه گرده نسبت به تنش شوری به منظورگزینش ارقام رقم مختلف آلو، طی مرحل3در این آزمایش واکنش 

 متحمل مورد مطالعه قرار گرفت.
 

 مواد وروش ها
گلهای  2392. در اوایل فصل بهار سال فتاین آزمایش در آزمایشگاه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام گر

قبل از باز شدن گلها، گلبرگ ها حذف  لکینگر بودند جمع آوری شدند.ف Dمورد نظر از منطقه نیشابور که در مرحله درختان 
بساک ها و آزاد شدن دانه  شدند و پس از جداسازی بساکها از میله پرچم، به داخل پتری منتقل شدند و بعد از خشک شدن

انتی گراد نگهداری درجه س4به شیشه های کوچک درب دار منتقل شدند و تا زمان استفاده در دمای  ، بساک هاهای گرده
 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گرفتند. 4روز نگهدار ی در دمای 30، در این آزمایش دانه های گرده پس از شدند

میلی گرم در  200درصد ساکارز و21آگار،  د/. درص8 برای جوانه زنی دانه های گرده حاویاستفاده  موردپایه محیط کشت 
میلی  21و 21، 9، 6، 3یا شاهد،  0غلظت های مختلف کلرید سدیم )شامل  آزمایشتیمارهای  .(23)لیتر اسید بوریک بود

سپس و  پتری دیش منتقل شدمیلی لیتر از هر محیط کشت به   20موالر( بود که به محیط کشت پایه اضافه شدند، سپس 
خش شدند. پتری دیش ها در محیط در سطح محیط کشت به طور یکنواخت پ ارقام مختلف بوسیله قلم مو دانه های گرده

رم متوقف گردید، ساعت فرآیند جوانه زنی با اضافه کردن چند قطره کلروف 14بعداز و  تاریک ودمای اتاق قرار داده شدند
در هر پتری و شمارش  میدان دید به صورت تصادفی 1بوسیله میکروسکوپ نوری و بدین صورت که ابتدا با انتخاب سپس 

کردن تعداد دانه های گرده جوانه زده بر تعداد کل آنها، درصد جوانه تقسیم  ای گرده موجود در هر میدان وتعداد کل دانه ه
اجتناب از اثر توده ای)تحریک جوانه زنی هنگامی که تعداد زنی دانه های گرده آن میدان محاسبه شد. در ضمن به منظور 

در  یکنواختبه صورت دانه گرده  30حدود ن هایی انتخاب شدند که میداود داشته باشد(، ه در واحد سطح وجزیادی دانه گرد
 6سطح و تیمار شوری در3شامل ارقام آلو در  . این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفیآنها توزیع شده بود

گین داده ها بر اساس آزمون دانکن مقایسه میان انجام شد. SASداده ها با نرم افزار تجزیه و تحلیل  تکرار انجام شد. 3سطح با 
 درصد انجام گرفت. 1در سطح 

 

 نتایج وبحث
 نظراز بین تیمارهای شوری  همچنین رقم،3نشان می دهد که بین داده ها مربوط به تجزیه واریانس  2داده های جدول

ارقام و بین ن اثر متقابل عالوه بر ای % وجود دارد.2ی گرده اختالف معنی داری در سطح احتمال درصد جوانه زنی دانه 
 نیز معنی دار شده است.  ی شوریتیمارها

رقم  3در بین  رقم اختالف معنی داری وجود دارد. 3بیان می کند که بین ، مربوط به مقایسه میانگین بین ارقام 1جدول
ی آلوچه گذاشت. نتایج زنی آلوی قطره طال و کمترین تاثیر را رو ر بیشتری روی درصد جوانهیمورد مطالعه تنش شوری تاث
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بیشتر رقم آلوچه نسبت به گوجه سبز و گوجه سبز نسبت به آلوی قطره طال تنش شوری را  3نشان می دهد که در بین این 
 بنابراین استفاده از آلوچه به عنوان پایه برای ارقام دیگر آلو در مناطق شور پیشنهاد می شود. ند.تحمل می کن

 
 ـ تجزیه واریانس اثر رقم و شوری بر درصد جوانه زنی دانه گرده 2جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
 6/1620** 1 رقم

 1/128** 1 شوری
 20/41** 20 رقم* شوری

 66/1 36 خطا
  13 کل

 ** معنی داری در سطح احتمال یک درصد
 

 ـ مقایسه میانگین اثر اصلی رقم 1جدول 
 درصد جوانه زنی دانه گرده مرق
3P 

 )آلوچه(
a21/36 

1P 
 )گوجه سبز (

b22/23 

2P 
 )آلوی قطره طال(

c01/1 

 
 2tبین شاهد و بقیه سطوح شوری، بین  نشان می دهد که، مربوط به مقایسه میانگین بین تیمارهای شوری 3جدول

(mM 3)  1بین  ، همچنین و بقیه سطوحt (mM 21) 1ی داری وجود دارد اما بین و بقیه اختالف معنt (mM 6)  3وt 
(mM 9)  4وt (mM 21) .اختالف معنی داری وجود ندارد 

 
 ـ مقایسه میانگین اثر اصلی شوری 3جدول 

 درصد جوانه زنی دانه گرده سطح شوری
0t  )شاهد( a80/16 
2t (mM 3) b31/29 
1t (mM 6) c22/22 
3t (mM 9) c31/26 
4t (mM 21) c38/21 
1t (mM 21) d80/9 

به  رقم کاهش یافت3نشان می دهد که با افزایش سطوح شوری درصد جوانه زنی دانه گرده هر  4 داده های جدول
کمترین (. 23/21، آلوی قطره طال 06/29گوجه سبز  1/49زنی در شاهد مشاهده شد)آلوچه  طوریکه بیشترین درصد جوانه
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درصد و در آلوی قطره طال در  13/2و  86/12 به ترتیب با  1t (mM 21)سطح درصد جوانه زنی در آلوچه و گوجه سبز در 
(، 22در مطالعات قبلی اثر منفی تنش شوری بر درصد جوانه زنی دانه گرده پسته)رخ داد.  با صفر درصد 2t (mM 3)سطح 
تنش شوری بر جنبه های مختلف (، مورد تایید قرار گرفته است. به طورکلی اثرات منفی 21(،گوجه فرنگی)23(، زیتون)1ذرت)

ولی به نظر می رسد  (3و1)رشد ونمو گیاهان را به دو عامل سمیت یون ها و فشار اسمزی باال در محیط کشت نسبت داده اند
 (20و1)سمیت یون ها نسبت به فشار اسمزی باال در کاهش دادن درصد جوانه زنی دانه گرده موثرتر باشدکه 

  
 شوریات متقابل رقم در اثر ـ مقایسه میانگین 4جدول 

 درصد جوانه زنی دانه گرده سطح شوری رقم

3P 
 )آلوچه(

0t  )شاهد( a1/1 10/49 
2t (mM 3) b18/2 93/40 

1t (mM 6) c6/0 02/38 

3t (mM 9) cd2/2 23/36 

4t (mM 21) d34/0 10/34 

1t (mM 21) e08/1 86/12 

1P 
 )گوجه سبز(

 

0t  )شاهد( f44/2 06/29 
2t (mM 3) f96/2 23/22 

1t (mM 6) g33/2 33/23 

3t (mM 9) g83/0 93/21 

4t (mM 21) g20/2 16/21 

1t (mM 21) h20/2 13/2 

2P 
 آلوی قطره طال()

 

0t  )شاهد( g12/0 23/21 
2t (mM 3) 0 

1t (mM 6) 0 

3t (mM 9) 0 

4t (mM 21) 0 

1t (mM 21) 0 
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The effect of salinity on in vitro pollen germination of some Plum cultivars 

 
, J. Razghandi, Y. SharafiR. Darrudi 

 
Abstract 

In this experiment, pollen grains of two different cultivars Prunus domestica (Greengage and 

Golden drop) and one cultivar of Prunus cerasifera (Cherry plum) were studied under salt stress that 

induced by sodium chloride salt (NaCl) and percentage of Pollen germination was recorded for the 

selection of resistance to salt stress. The experiment for pollen germination was carried out in vitro 

culture supplemented by different levels of salinity (0-3-6-9-12 and 15 mM). The experiment 

performed in a factorial using a completely randomized design includes cultivar of Plum in 3 levels 

and salinity treatment in 6 levels with 3 replications. The results showed that with increasing salt 

concentration, the percentage of pollen germination was reduced. In terms of resistance to salt stress, 

there was significant difference at 1% probability level between cultivars.  Cherry plum pollen 

germination (36.72%) significantly was higher than Greengage and Golden drop cultivars.  

 


