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 چكيده

 اثدر  ارزیدابي  همچندین  و گدرده  داندۀ  زني جوانه محیط و گرده دانۀ آوري جمع جهت گل نمو مرحلۀ بهترین تعیین منظور به پژوهش این

 انجدا   (’کاشدان ‘ و’آذران‘) محمداي  گل ژنوتیپ دو زني جوانه و گرده دانۀ مانيزناه بر پوترسین مختل  هاي غلظت و نگهااري دماي

 مطالعده  مدورد  هداي فداکتور  .شا اجرا تکرار چهار و تیمار شاناده با تصادفي کامالا طرح پایۀ بر فاکتوریل صورت به آزمایش این گرفت.

 ،(شداها ) صدفر  هاي غلظت) پوترسین سطح چهار و (گراد سانتي درجۀ -80 و -20 ،4 ،25) گرده دانۀ نگهااري دماي سطح چهار شامل

 محدیط  و بداز،  نیمده  غنچدۀ  مرحلدۀ  گرده، دانۀ آوري جمع براي گل نمو مرحلۀ بهترین نتایج، براسا  بود. (موتر میلي 5/2 و 5/0 ،25/0

 بوریدک،  اسدیا  ppm 100 پتاسیم، نیترات ppm 100 منیایم، سولفات ppm 200 کلسیم، نیترات ppm 300 حاوي نیا مناسب زني جوانه

 و 25/0 حداوي  محدیط  در ترتیدب  بده  زني جوانه درصا کمترین و بیشترین ’آذران‘ ژنوتیپ در بود. آگار درصا 2/1 و ساکارز درصا 15

 داد نشدان  مختلد   زماني هاي بازه در ’کاشان‘ ژنوتیپ گردۀ دانۀ زني جوانه رونا بررسي همچنین آما. دست به پوترسین موتر میلي 5/2

 و پوترسدین  کدم  غلظت تأثیر تحت زني جوانه درصا کاهش رونا این که یابا مي کاهش گرده دانۀ زني جوانه درصا زمان، گذشت با که

 درجدۀ  -80) کدم  دمداي  در گدرده  داندۀ  نگهدااري  هک داد نشان تحقیق این نتایج شا. کناتر گراد سانتي درجۀ -80 دماي در نگهااري با

 داندۀ  زندي  جوانده  درصدا  بیشترین به دستیابي سبب موتر( میلي 25/0) پوترسین مقاار کمترین حاوي محیط در آن کشت و گراد( سانتي

 شود. مي گرده

 گل. نمو مرحلۀ زني، جوانه محیط گرده، دانۀ پوترسین، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 براي ساده سیستمي و مال منفرد، سلول عنوان به ،گرده دانۀ

 تندوع  از بخشي ۀذصیر و حفاظت با مرتبط تحقیقات اجراي

 بدذر  بدا  ژنتیکدي  تندوع  ينگهداار  کده  زماني است. ژنتیکي

 تندوع  مهدم  منبدع  عندوان  به توانا مي گرده دانۀ است، مشکل

 تدا  امر این رود. شمار به گیاهي تنوع از حفاظت در ژنتیکي

 داراي يهدا  گونده  کدم،  بداروري  با يها گونه در زیادي حا

 گذاري سرمایه آنها نگهااري که بذرهایي یا درشت بذرهاي

 يها دانه همچنین .است اهمیت حائا بیشتر ،طلبا مي زیادي

 هدا،  بیمداري  انتقدال  صطدر  بداون  اغلدب  تدوان  مدي  را گرده

 .[12] کرد حمل المللي بین صورت به

 طدوتني  مداني  زنداه  با گرده دانۀ نگهااري موفقیت حا

 سدرعت  آب، مقداار  .شود مي ارزیابي شاه ذصیره ۀگرد دانۀ

 داندۀ  عمدر  طول بر همگي ،کردن انبار دماي و کردن صنک

 بدراي  حالدت  بهتدرین  .[5] گدذارد  مدي  اثر شاه ذصیره گردۀ

 کددم دمدداي و صشددک وضددعیت رز، گددردۀ دانددۀ نگهددااري

 گددردۀ يهددا داندده انبدداري عمددر .[39] اسددت شدداه گدداارش

 در قرارگرفتده  یدا  پیدر  نابدال ،  هاي بساک از شاه آوري جمع

 کدداهش .[37] اسددت کوتدداه نامسدداعا هددواي معددر 

 افداایش  سدبب  اکسدیژن  فشدار  و رطوبت دما، هاي شاص 

 رطوبدت  مقاار مورد در .شود مي گرده يها دانه مانان زناه

 گرفته درنظر آن بحراني حا گرده، دانۀ نوع به توجه با بایا

 کداهش  سدبب  رطوبدت،  حدا  از بدیش  کداهش  زیدرا  شود،

 از بدیش  کدردن  صشدک  دیگدر،  عبارت به شود. مي ماني زناه

 نفوذپذیري و غشا در شایا ساصتماني تغییرات دلیل به حا،

  .[16 ،2] شود مي گرده دانۀ مر  سبب پالسما،

 به وسیعي طور به گرده لولۀ رشا و گرده دانۀ زني جوانه

 ،زنددي جواندده کشددت محددیط ترکیددب قبیددل از فاکتورهددایي

 کیفیدت  ،مادر گیاه اي تغذیه وضعیت رطوبت، دما، ژنوتیپ،

 گردۀ دانۀ نموي مرحلۀ گرده، دانۀ غذایي ۀاناوصت کمیت و

 [.18 ،2] دارد بسدتگي  نگهااري وضعیت و شاه آوري جمع

 اصدالحي،  هداي  برنامه در افشاني گرده پتانسیل تخمین براي

 هدا  ژنوتیپ و ارقا  ۀگرد يها دانه ماني زناه قابلیت و کمیت

 ،9] گیرد قرار مانظر بایا گرده دانۀ زني جوانه قابلیت نیا و

 به بسته گرده دانۀ زني جوانه براي استفاده مورد محیط .[30

 گدردۀ  داندۀ  کده  طدوري  بده  [،17] است متفاوت گیاهي ۀگون

 .[6] دارد نیاز تري کامل محیط به گیاهي يها گونه از برصي

 مدات  دما، کاهش با که داد نشان رز رقم دو دربارۀ تحقیق

 داندۀ  ۀنامی قوۀ یافت. افاایش گرده يها دانه ماناگاري زمان

 در و یابدا  مدي  کداهش  سدرعت  به ،طبیعي وضعیت در گرده

 .[18] رود مدي  بدین  از ماه یک از بعا گرده دانۀ ارقا ، بیشتر

 بدا  گراد سانتي درجۀ -6 تا -4 دماي در نامیه قوۀ که درحالي

 تعدااد  ۀگدرد  يها دانه .[39] یابا مي کاهش کمتري سرعت

 درجۀ -20 و 4 بین دماهاي در توان مي را ها گونه از زیادي

 مداني  زنداه  کدرد.  نگهدااري  کوتداهي  مدات  بده  گراد سانتي

 درجددۀ -80 در گددرده دانددۀ نگهددااري بددا ،مددات طددوتني

 -196) مدایع  نیتدروژن  بخدار  یدا  مایع نیتروژن یا گراد سانتي

  .[11] است ممکن نیا (گراد سانتي درجۀ

 مولکدولي  وزن بدا  آلیفاتیک هاي هیاروکربن ها آمین پلي

 .[33] شدونا  مدي  یافدت  هدا  سدلول  تمدا   در کده  هستنا کم

 هايفرایندا  در را هدا  آمدین  پلدي  نقش مختل ، هاي گاارش

 اندا  داده نشان گرده دانۀ مختل  انواع در ،زني جوانه و بلوغ

 باندا  طریق از و پالسمایي غشاي وسیلۀ به ها آمین پلي .[28]

 تعدادل  حالدت  بده  ها پروتئین و غشا فسفولیپیاهاي با شان

 گدرده  لولدۀ  رشدا  در یرتدأص  از طریدق  ایدن  از و رسدنا  مي

 کده  اسدت  آن از حداکي  تحقیقات .[27] کننا مي جلوگیري

 گل و [20] پروانش گیاه گردۀ دانۀ اي شیشه درون زني جوانه

 طدور  بده  آمدین  پلدي  سنتا هاي بازدارناه ۀوسیل به [21] و یلیل

 بردرکددا بددا بازدارندداگي اثددر ایددن .شددا جلددوگیري کامددل

 برطر  گرده، دانۀ زني جوانه محیط در زا برون يها آمین پلي

 فعالیدت  همچندین  و هدا  آمدین  پلي بیوسنتا افاایش .شود مي

 در دکربوکسدیالز  ارنیتدین  و دکربوکسیالز آرژنین هاي آنایم



 ...محمدی  گل گردة دو ژنوتیپ ایرانی ۀزنی دانه و رشد لول های مختلف پوترسین بر جوانه بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت
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 .[7] اسدت  شداه  گاارش گرده دانۀ زني جوانه ۀاولی مراحل

 گرده دانۀ زني جوانه بر منفي اثر ها آمین پلي زیاد يها غلظت

 نظدر  بده  ناکدافي  نیا کم يها غلظت از برصي مقابل در دارد.

 و اسدپرمیاین  پوترسدین،  زیداد  يهدا  غلظدت  .[29] رسا مي

 سدیب  در گدرده  داندۀ  زندي  جوانده  از کامدل  طور به اسپرمین

 هدا  آمین پلي اناک يها غلظت که درحالي کنا. مي جلوگیري

 شداها  بده  نسدبت  گدرده  دانۀ زني جوانه افاایش رب يکم اثر

 گیدداه گددردۀ دانددۀ زنددي جواندده دربددارۀ مطالعددات [.42] دارد

 ضدروري  هدا  آمدین  پلدي  افاودن که بود آن از حاکي چریش

 محدیط  بده  پوترسین ویژه به آنها افاودن حال، این با نیست،

 زیداد  هداي  غلظت همچنین [.27] دارد معناداري و مثبت اثر

 زندي  جوانه از کامل طور به اسپرمین و اسپرمیاین پوترسین،

 کددهحددالي در کنددا،مددي جلددوگیري سددیب در گددرده دانددۀ

 معنددادار افدداایش سددبب هددا آمددین پلددي اندداک هدداي غلظددت

 [.29] شود مي شاها به نسبت گرده دانۀ زني جوانه

 بومي و رز گل يها گونه ترین مهم از یکي محماي گل

 اهمیدت  دارویي، - زینتي يگیاه عنوان به و [4] است ایران

 اصدالحي  هداي  برنامه شروع و نیاز به توجه با .دارد اي ویژه

 گدل  گدردۀ  داندۀ  ارزیابي و شناصت منظور به همچنین و رز

 تعیدین  براي آزمایش این دهناه، گرده والا عنوان هب محماي

 دماهداي  اثدر  بررسدي  و گدرده  دانۀ زني جوانه محیط بهترین

 داندۀ  کدارایي  بدر  پوترسین مختل  يها غلظت و نگهااري

 شرایط تحت محماي گل ’کاشان‘ و ’آذران‘ ژنوتیپ گردۀ

 .گرفت انجا  1اي شیشه درون

 

 ها روش و مواد .2

-1390 هايسال طي مجاا آزمایش سه قالب در تحقیق این

 تهدران  مدار   تربیدت  دانشگاه کشاورزي، ۀدانشکا در 91

  .گرفت صورت

 

                                                           
1. In vitro 

 زنی جوانه ۀبهین محیط تعیین :اول آزمایش .1. 2

 محدیط  ترکیب سه ،زني جوانه محیط بهترین تعیین منظور به

 بررسدي  M3 [23] و M1 [10]، M2 [38] شدامل  زندي  جوانه

 تیمدار  سه با تصادفي کامالا طرح قالب در آزمایش این .شا

 اجدرا  شداه  بررسي هاي ژنوتیپ از یک هر براي تکرار سه و

 در شاه بررسي زني جوانه هاي محیط از یک هر ترکیب .شا

 هر گردۀ دانۀ که داد نشان نتایج است. شاه آورده 1 جاول

 را زندي  جوانده  درصدا  بیشترین ،M3 محیط در ،ژنوتیپ دو

 زمیندۀ  در هدا  آزمدایش  دیگدر  در بنابراین ،(1 شکل) داشتنا

 گدل  ’آذران‘ و ’کاشدان ‘ ژنوتیدپ  دو هدر  گردۀ دانۀ ۀمطالع

 .شا استفاده M3 محیط از محماي،

 

 زني جوانه هايمحیط ترکیب .1 جاول

 ترکیبات

 (l/lµ)شیمیایي

M

1 
M2 M3 

 300 - - کلسیم نیترات

 200 - - منیایم سولفات

 100 - - پتاسیم نیترات

 100 100 50 بوریک اسیا

 15 15 15 )%( ساکارز

 2/1 2/1 2/1 )%( آگار

 

 بلرا   گل   مرحلۀ بهترین تعیین :دوم آزمایش .2. 2

 گرده دانۀ گیر  نمونه

 دانۀ گیري نمونه براي گل مرحلۀ بهترین تعیین منظور به

 تیمار سه با تصادفي کامالا طرح قالب در آزمایشي گرده،

 از یک هر براي تکرار سه با (باز و باز نیمه گل بسته، ۀ)غنچ

 منظور باین .شا اجرا و طراحي ،شاه بررسي هاي ژنوتیپ

 و باز نیمه بسته، مختل  مراحل در محماي گل هاي غنچه

 آزمایشگاه به و آوري جمع (شاه کنترل وضعیت در) باز

 ،یادشاه مراحل از یک هر در ها گل بساک .شانا منتقل

 آنها گردۀ دانۀ و جااسازي ،شاه کنترل شرایط تحت
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 ژنوتیپ دو هر گردۀ دانۀ که داد نشان نتایج شا. آوري جمع

 ،است  زني جوانه درصا بیشترین داراي باز نیمه مرحلۀ در

 دو هر گردۀ دانۀ ۀمطالع دربارۀ ها آزمایش سایر در رو ازاین

 در گرده دانۀ محماي، گل ’آذران‘ و ’کاشان‘ ژنوتیپ

 .شا آوري جمع باز نیمه مرحلۀ

 با زني جوانه هايمحیط سازي آماده ،آزمایش این در

 منظور به .[1] گرفت صورت احماي روش از استفاده

 محماي گل هاي بوته از ها گل گرده، يها دانه آوري جمع

 ها گلبر  آزمایشگاه، در .شانا منتقل آزمایشگاه به و جاا

 پن  از استفاده با ها بساک سپ  شانا. جاا گل از آرامي به

 استریل هاي دیش پتري درون و ناشا جاا پرچم ۀمیل از

 درون از گرده يها دانه شان آزاد براي .گرفتنا قرار

 دسیکاتور درون ساعت 48 مات به ها دیش پتري ها، بساک

 توزیع و تهیه از پ  .گرفتنا قرار کلسیم کلریا روي بر

 با گرده يها دانه دیش، پتري در زني جوانه هاي محیط

 روي یکنواصت صورت به نر  موي قلم از استفاده

 پارافیلم با ها دیش پتري .شانا پاشیاه زني جوانه هاي محیط

 درجۀ 25 دماي با انکوباتور درون و ناشا درزگیري

 24 ،ها دیش پتري در گرده لولۀ رشا .گرفتنا قرار گراد سانتي

 استیک اسیا لیتر میلي 5/0 افاودن با کشت، از پ  ساعت

 و گرده دانۀ زني جوانه درصا سپ  .شا تثبیت درصا 45

  .شا ارزیابي لوله رشا

 دانۀ نگهدار  دما  اثر بررسی :سوم آزمایش .3. 2

 کلارایی  بلر  پوترسلین  مختلل    ها غلظت و گرده

 گرده دانۀ

 دانۀ نگهااري دماي اثر بررسي منظور به پژوهش، این در

 ۀگرد دانۀ کارایي بر پوترسین مختل  يها غلظت و گرده

 يها بازه در (’آذران‘ و ’کاشان‘) محماي گل ژنوتیپ دو

 طرح ۀپای بر فاکتوریل صورت به آزمایشي مختل ، زماني

 .شا پیاده تکرار چهار و تیمار شاناده با تصادفي کامالا

 پوترسین سطح چهار شامل مطالعه مورد فاکتورهاي

 و (موتر میلي 5/2 و 5/0 ،25/0 ،(شاها) صفر يها غلظت)

 -80 و -20 ،4 ،25) گرده دانۀ نگهااري دماي سطح چهار

 از پ  ساعت 24 ها دیش پتري بود. (گراد سانتي درجۀ

 درصا 45 استیک اسیا لیتر میلي 5/0 از استفاده اب ،کشت

 شا. بررسي تیمارها از یک هر گرده دانۀ کارایي و تثبیت

 درصا صفت دو گرده، دانۀ کارایي بررسي در

 منظور به .شا بررسي گرده لولۀ طول و گرده دانۀ زني جوانه

 زیر در ها دیش پتري گرده، دانۀ زني جوانه درصا محاسبۀ

 در .شا بررسي (1المپیو  مال) فلورسان  میکروسکوپ

 انتخاب تصادفي طور به که میکروسکوپ دیا میاان پنج

 دوربین توسط گرده يها دانه از برداري عک  بود، شاه

 با و میکروسکوپ روي شاه نصب 122 پي دي دیجیتال

 نظر مورد دیا میاان پنج در .گرفت صورت 3تی  فرمت

 درصا و شمارش گرده دانۀ آزمایشي، واحا هر در

 يها دانه کل به زده جوانه گردۀ يها دانه نسبت از زني جوانه

 طول که اي گرده دانۀ .شا محاسبه دیا، میاان هر در گرده

 زده جوانه ،بود گرده دانۀ قطر از بیشتر یا برابر آن گردۀ لولۀ

 لولۀ طول محاسبۀ منظور به همچنین .[1] شا محسوب

 لولۀ طول ،4مژرمنت میکرو افاار نر  از استفاده با ،گرده

 دانۀ 10 مجموع در و دیا میاان هر در گرده دانۀ دو گردۀ

 طول میانگین و گیري اناازه آزمایشي، واحا هر در گرده

 گاارش آزمایشي واحا هر براي گرده دانۀ 10 گردۀ لولۀ

 .شا

 افاار نر  از استفاده با آزمایش این از حاصل هاي داده

 آزمون با و افاار نر  همین توسط و تجایه SAS آماري

 و 1 احتمال سطح در ها میانگین مقایسۀ دانکن، اي چنادامنه

  .گرفت انجا  درصا 5

 

                                                           
1. Olympus 

2. DP12 

3. Tiff 

4. Micro measurement 3.3 
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 نتایج .3

 بار  گال  نماو  مرحلاة  و زني جوانه محيط تأثير .1. 3

 گرده دانة زني جوانه

 مختل  هاي محیط به مربوط يها داده واریان  تجایۀ نتایج

 هداي  محدیط  بدین  يمعنادار اصتال  که داد نشان زني جوانه

 ترتیدب  به درصا 5 و 1 احتمال سطح در زني جوانه مختل 

 جداول ) داشدت  وجدود  ’کاشان‘ و ’آذران‘ هاي ژنوتیپ در

 هدر  در گرده دانۀ زني جوانه درصا بیشترین که طوري به ،(2

 محدیط  کده  بود M3 زني جوانه محیط به مربوط ژنوتیپ دو

 .(1 )شکل است دیگر محیط دو با مقایسه در تري کامل
 

 درصد بر زنی جوانه محیط اثر واریانس تجزیۀ .2 جدول
 محمدی گل ’كاشان‘ و ’آذران‘ های ژنوتیپ گردة دانۀ زنی جوانه

 ’كاشان‘ ’آذران‘ آزادی درجۀ تغییرات منابع

 4/101* 3/1198** 2 تیمار

 72/17 90/1 9 صطا

 درصا 5 و 1 احتمال سطح در معنادار اصتال  ترتیب به :ns و * **،
 معنادار. اصتال  نبود و

 

 درصدا  بدر  گدل  نمدو  مرحلدۀ  اثدر  واریدان   تجایۀ نتایج

 بدین  معنداداري  اصدتال   کده  داد نشدان  گرده دانۀ زني جوانه

 و ’آذران‘ ژنوتیدپ  دو هدر  در گیدري  نمونده  مختلد   مراحل

 (.3 )جداول  دارد وجدود  درصا 1 احتمال سطح در ’کاشان‘

 ژنوتیدپ،  دو هدر  در دهدا  مدي  نشدان  2 شدکل  که طور همان

 دو بدین  گرده دانۀ زني جوانه درصا نظر از معناداري اصتال 

 بیشدترین  این، وجود با نااشت. وجود باز نیمه و بسته مرحلۀ

 ژنوتیدپ،  دو هدر  در گدرده  داندۀ  زني جوانه درصا کمترین و

 (.2 )شکل بود باز گل و بسته غنچه مراحل در ترتیب به
 

 درصد بر گل نمو مرحلۀ اثر واریانس تجزیۀ .3 جدول
 محمدی گل ’كاشان‘ و ’آذران‘ ژنوتیپ گردة دانۀ زنی جوانه

 ’كاشان‘ ’آذران‘ آزادی درجۀ تغییرات منابع

 6/289** 5/994** 2 تیمار

 46/2 85/0 9 صطا

 درصا 5 و 1 احتمال سطح در معنادار اصتال  ترتیب به :ns و * **،
 معنادار اصتال  نبود و

 
 زنی جوانه درصد بر زنی جوانه مختلف های محیط اثر .1 شکل

 تحت محمدی گل ’كاشان‘ و ’آذران‘ ژنوتیپ گردة دانۀ
 یک در كه تیمارهایی ژنوتیپ، هر )در ای شیشه درون شرایط
 درصد 1 احتمال سطح در آماری نظر از ند،ا مشترک حرف

 ندارند( معنادار اختالف

 

 
 گل گردة دانۀ زنی جوانه درصد بر گل نمو مرحلۀ اثر .2 شکل

 شرایط تحت ’كاشان‘ و ’آذران‘ ژنوتیپ محمدی
 حرف یک در كه تیمارهایی ژنوتیپ، هر )در ای شیشه درون

 اختالف درصد 1 احتمال سطح در آماری نظر از ند،ا مشترک
 ندارند( معنادار

 

 بار  پوترساين  و نگهاداری  دماای  اثار  بررسي .2. 3

 گرده دانة كارایي

 داندۀ  کارایي بر پوترسین مختل  يها غلظت اثر بررسي در

 يمعندادار  اصتال  که شا مشخ  محماي گل ۀتاز گردۀ

(01/0 ≥P) درصدا  نظر از پوترسین مختل  تیمارهاي بین 

 دو هدر  در گدرده  لولدۀ  طدول  نیدا  و گدرده  داندۀ  زني جوانه
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 (.4 )جدداول داشددت وجددود ’کاشددان‘ و ’آذران‘ ژنوتیددپ

 در گدرده  لولۀ طول و زني جوانه درصا بیشترین که طوري به

 25/0 غلظدددت در ،’کاشدددان‘ و ’آذران‘ ژنوتیدددپ دو هدددر

 5/2 غلظدت  در همچندین  .شا مشاهاه پوترسین موتر میلي

 هاي )شکل بود صفر زني جوانه درصا پوترسین، موتر میلي

 (.4 و 3

 

 محمدی گل ’كاشان‘ و ’آذران‘ های ژنوتیپ ةتاز گردة دانۀ كارایی بر پوترسین مختلف یها غلظت اثر واریانس تجزیۀ .4 جدول

 آزادی درجۀ تغییرات منابع
 ’آذران‘ ژنوتیپ

 

 ’كاشان‘ ژنوتیپ

 گرده لولۀ طول زنی جوانه درصد گرده لولۀ طول زنی جوانه درصد

  5/789246** 5/1638** 3 تیمار
**3/1778 **6/541248 

 57/69 51/1  51/161 802/0 12 صطا

 معنادار. اصتال  نبود و درصا 5 و 1 احتمال سطح در معنادار اصتال  ترتیب به :ns و * **،

 

  
 دانۀ زنی جوانه درصد بر پوترسین مختلف یها غلظت اثر .3 شکل

 هر )در محمدی گل ’كاشان‘ و ’آذران‘ های ژنوتیپ ةتاز گردة

 در آماری نظر از اند، مشترک حرف یک در كه تیمارهایی ژنوتیپ،

 ندارند( معنادار اختالف درصد 1 احتمال سطح

 ةتاز گردة لولۀ طول بر پوترسین مختلف یها غلظت اثر .4 شکل

 ژنوتیپ، هر )در محمدی گل ’كاشان‘ و ’آذران‘ های ژنوتیپ

 سطح در آماری نظر از اند، مشترک حرف یک در كه تیمارهایی

 ندارند( معنادار اختالف درصد 1 احتمال

 

 مختل  يها غلظت متقابل اثر به مربوط واریان  تجایۀ

 گدردۀ  داندۀ  زني جوانه درصا بر نگهااري دماي و پوترسین

 مختلد   زمداني  يهدا  بدازه  در ’آذران‘ ژنوتیپ محماي گل

 و نگهددااري دمدداي و پوترسددین متقابددل اثددر کدده داد نشددان

 پ  روز 10 در یيتنها به عوامل این از یک هر اثر همچنین

 همچندین  (.P≤ 01/0) بود معنادار ،گرده دانۀ آوري جمع از

 متقابدل  اثدر  و عوامدل  از یک هر اثر مورد در مشابهي نتایج

 نگهدااري  از پ  روز 90 و 60 ،30 زماني يها بازه در آنها

 لولۀ طول مورد در نیا مشابهي نتایج آما. دست به گرده دانۀ

 دمداي  و پوترسین متقابل اثر که طوري به آما، دست به گرده

 بدر  یيتنهدا  به عوامل این از یک هر اثر همچنین و نگهااري

 يهدا  بدازه  در يمحمدا  گل ’آذران‘ ژنوتیپ گردۀ لولۀ طول

 درصدا  1 احتمدال  سدطح  در روز 90 و 60 ،30 ،10 زماني

 (.6 و 5 هاي )جاول بود معنادار
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 و ’آذران‘ ژنوتیپ گردة دانۀ زنی جوانه درصد بر پوترسین مختلف یها غلظت و نگهداری دمای اثر واریانس تجزیۀ .5 جدول

 مختلف زمانی یها بازه در محمدی گل ’كاشان‘

 تغییرات منابع
 درجۀ

 آزادی

 ’آذران‘

 

 ’كاشان‘

 روز 90 روز 60 روز 30 روز 10 روز 90 روز 60 روز 30 روز 10

  9/713** 3/1834** 5/2885** 1/3933** 3 پوترسین
**4/3816 **5/2417 **4/1436 **9/521 

  7/664** 7/200** 2/204** 9/291** 3 دما
**0/262 **1/371 **1/188 **5/242 

  7/108** 4/30** 8/30** 1/21** 9 دما × پوترسین
**8/54 **7/73 **1/45 **7/49 

 55/1 96/1 90/2 16/3  89/1 18/2 41/1 79/1 48 صطا

 معنادار. اصتال  نبود و درصا 5 و 1 احتمال سطح در معنادار اصتال  ترتیب به :ns و * **،

 

 در محمدی گل ’آذران‘ ژنوتیپ گردة لولۀ طول بر پوترسین مختلف یها غلظت و نگهداری دمای اثر واریانس تجزیۀ .6 جدول

 مختلف زمانی یها بازه

 روز 90 روز 60 روز 30 روز 10 آزادی درجۀ تغییرات منابع

 6/432002** 5/1144970** 2/1528762** 2/1016378** 3 پوترسین

 3/419375** 6/41518** 7/24679** 3/107061** 3 دما

 9/50755** 4/11429** 4/5433** 4/22054** 9 دما × پوترسین

 81/98 24/338 97/90 4/5668 48 صطا

 معنادار. اصتال  نبود و درصا 5 و 1 احتمال سطح در معنادار اصتال  ترتیب به :ns و * **،

 

 درصدا  بدر  پوترسدین  مختلد   يهدا  غلظت اثر بررسي

 10 زمداني  بدازۀ  در که داد نشان ’آذران‘ ژنوتیپ زني جوانه

 درصددا کمتددرین و بیشددترین ،گددرده دانددۀ نگهددااري روز

 16/38) 25/0 هداي تیمار در ترتیدب  به گرده دانۀ زني جوانه

 دسدت  به پوترسین موتر میلي درصا( 35/1) 5/2 و درصا(

 مختلد   يهدا  غلظدت  اثر در مشابهي نتایج .(7 )جاول آما

 ژنوتیدپ  گدردۀ  لولدۀ  طدول  و زني جوانه درصا بر پوترسین

 از پدد  روز 90 و 60 ،30 زمدداني يهددا بددازه در ’آذران‘

 يهدا  لوله طول بلناترین که طوري به شا، مشاهاه نگهااري

 از پدد  روز 90 و 60 ،30 ،10 زمدداني يهددا بددازه در گددرده

 حداوي  محدیط  در گدرده  يهدا  دانده  زني جوانه با نگهااري،

 بدا  گدرده  لولۀ طول ترین کوتاه و پوترسین موتر میلي 25/0

 مدوتر  میلدي  5/2 حداوي  محیط در گرده يها دانه زني جوانه

 از پدد  روز 10 در همچنددین آمددا. دسددت بدده پوترسددین

 محدیط  در گرده لولۀ طول بین يمعنادار اصتال  نگهااري،

 5/0 غلظدت  حداوي  زندي  جوانده  محدیط  و شاها زني جوانه

  (.8 و 7 هاي جاول) نااشت وجود پوترسین موتر میلي

 و 60 ،30 ،10 زمداني  يهدا  بازه در ،’آذران‘ ژنوتیپ در

 هر در زني جوانه درصا بیشترین نگهااري، از پ  روز 90

 در شداه  نگهااري گردۀ يها دانه به مربوط زماني بازۀ چهار

 زندي  جوانده  درصدا  کمترین و گراد سانتي درجۀ -80 دماي

 زمیندۀ  در بدود.  (گراد سانتي درجۀ 25) اتاق دماي به مربوط

 از پدد  روز 10 در ’آذران‘ ژنوتیددپ گددردۀ لولددۀ طددول

 -80 دمداي  در شداه  نگهدااري  گدردۀ  يهدا  دانده  نگهااري،
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 داراي میکرومتدددر( 09/552) -20 و میکرومتدددر( 44/584)

 نظدر  از دمدا  دو ایدن  بدین  و بودنا گرده لولۀ طول بیشترین

 همچندین  نااشت. وجود يمعنادار اصتال  گرده لولۀ طول

 بودندا،  شداه   نگهدااري  روز 30 کده  اي گدرده  هداي  دانه در

 31/393) تددرین کوتدداه و میکرومتددر( 09/485) بلندداترین

 ۀگدرد  يهدا  دانده  ترتیدب  بده  را گدرده  لولدۀ  طول میکرومتر(

 داشدتنا  گراد سانتي درجۀ 25 و -80 دماي در شاه نگهااري

  .(7 )جاول

 نیددا گددرده دانددۀ نگهددااري روز 90 در مشددابهي نتددایج

 شاه نگهااري روز 60 که اي گرده هاي دانه در آما. دست به

 درجدۀ  -80 دمداي  در گدرده  لولدۀ  طدول  بلنداترین  بودنا،

 گردۀ يها دانه گردۀ لولۀ طول بین و آما دست به گراد سانتي

 اصدتال   گدراد  سانتي درجۀ 25 و 4 دماي در شاه نگهااري

 تجایۀ شا، ذکر ترپیش طورکه همان نااشت. وجود معناداري

 و پوترسین مختل  يها غلظت از حاصل يها داده واریان 

 ژنوتیدپ  گدردۀ  داندۀ  زندي  جوانده  درصا بر نگهااري دماي

 از پد   روز 90 و 60 ،30 ،10 زمداني  يهدا  بازه در ’آذران‘

 و نگهدااري  دماي متقابل اثر بودن معنادار بیانگر نگهااري،

 زمداني  يها بازه در گرده دانۀ زني جوانه درصا بر پوترسین

 -80 دماي در که اي گرده يها دانه که طوري به بود. مختل 

 25/0 حدداوي محددیط در و نگهددااري گددراد سددانتي درجددۀ

 درصدا  بیشدترین  ،بودندا  شداه  کشدت  پوترسین موتر میلي

 زمدداني بددازۀ چهددار هددر در را گددرده دانددۀ زنددي جواندده

   .داشتنا شاه گیري اناازه
 

 در محمدی گل ’آذران‘ ژنوتیپ گردة دانۀ )%( زنی جوانه درصد بر نگهداری دمای و پوترسین مختلف یها غلظت اثر .7 جدول

 مختلف زمانی یها بازه

 پوترسین

(mM) 

 نگهداری دمای
(c°) 

 روز 90 روز 60 روز 30 †روز 10

0 

25 g 61/20 h 12/16 h 22/11 h 00/0 
4 e 50/26 g 36/19 ef 65/14 g 19/4 
20- e 27/26 f 48/21 de 32/15 f 98/6 
80- d 00/31 d 06/27 c 70/18 e 02/12 

25/0 

25 d 35/31 d 05/27 c 19/18 h 00/0 
4 c 09/36 c 95/30 b 92/25 cd 43/14 
20- b 99/38 c 59/31 b 45/24 c 97/15 
80- a 23/46 a 27/35 a 47/33 a 97/28 

5/0 

25 f 05/23 g 37/18 fg 09/13 h 00/0 
4 e 74/25 f 53/21 cd 14/17 de 14/13 
20- d 66/26 e 43/23 cd 92/16 cd 24/14 
80- c 53/35 b 33/33 b 83/24 b 77/21 

5/2 

25 i 00/0 i 00/0 h 00/0 h 00/0 
4 i 00/0 i 00/0 h 00/0 h 00/0 
20- h 45/2 i 00/0 h 00/0 h 00/0 
80- h 95/2 i 00/0 h 00/0 h 00/0 

 گرده( دانۀ نگهااري )مات گرده دانۀ آوري جمع از پ  روز تعااد †

 ناارنا. معنادار اصتال  درصا 1 احتمال سطح در آماري نظر از انا، مشترک حر  یک در حااقل که تیمارهایي ستون، هر در -
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 غلظت بیشترین به مربوط نیا زني جوانه درصا کمترین

 درجدددۀ 4 و 25 دمددداي و (مدددوتر میلدددي 5/2) پوترسدددین

 نگهااري از پ  روز 10 در دیگر عبارت به بود. گراد سانتي

 بیشدترین  پوترسدین،  فاقدا  کشدت  محیط در گرده، يها دانه

 زندي  جوانده  درصا درصا( 61/20) کمترین و درصا( 31)

 -80 دماي در ترتیب به که آما دست به اي گرده يها دانه در

 مشابهي نتایج بودنا. شاه  نگهااري گراد سانتي درجۀ 25 و

 گدرده  يهدا  دانده  نگهااري از پ  روز 90 و 60 ،30 در نیا

 موتر میلي 5/0 و 25/0 حاوي کشت محیط در آما. دست به

 ۀگدرد  يهدا  دانده  در زني جوانه درصا بیشترین نیا پوترسین

 کمتدرین  و گدراد،  سانتي درجۀ -80 دماي در شاه نگهااري

 دمداي  در شاه نگهااري گردۀ يها دانه در زني جوانه درصا

 غلظدت  افداایش  بدا  .شدا  مشداهاه  گدراد  سدانتي  درجۀ 25

 کداهش  مدوتر(،  میلدي  5/2) زندي  جوانده  محدیط  در پوترسین

 در شداه  نگهدااري  گدردۀ  هداي  دانده  زندي  جوانه در معناداري

 گدرده  هاي دانه تما  که طوري به شا، مشاهاه مختل  دماهاي

 پوترسددین مددوتر میلددي 5/2 حدداوي زنددي جواندده محددیط در

 (.7 )جاول نادنا جوانه اصالا یا داشتنا کم بسیار زني جوانه

 يهدا  غلظت به مربوط هاي داده واریان  تجایۀ بررسي

 گدردۀ  لولدۀ  طدول  بدر  نگهدااري  دماي و پوترسین مختل 

 کده  داد نشدان  مختلد   زمداني  يها بازه در ’آذران‘ ژنوتیپ

 25/0 حداوي  محدیط  ،گدرده  داندۀ  زني جوانه درصا هماننا

 درجددۀ -80 نگهددااري دمدداي و پوترسددین مددوتر میلددي

  (.8 )جاول داشت را گرده لولۀ طول بیشترین ،گراد سانتي
 

 یها بازه در محمدی گل ’آذران‘ ژنوتیپ )میکرومتر( گرده لولۀ طول بر نگهداری دمای و پوترسین مختلف یها غلظت اثر .8 جدول
 مختلف زمانی

 پوترسین

(mM) 
 روز 90 روز 60 روز 30 †روز 10 (°C) نگهداری دمای

0 

25 f 09/487 i 19/455 h 70/394 g 00/0 
4 ef 02/518 g 31/493 g 29/431 f 17/319 
20- ef 59/521 g 57/503 g 55/442 e 01/370 
80- ef 10/532 f 47/518 f 28/479 e 06/378 

25/0 

25 bcd 62/690 d 09/652 c 12/559 g 00/0 
4 bc 11/703 c 65/681 de 33/525 d 97/435 
20- ab 12/709 b 70/743 b 48/601 c 61/454 
80- a 67/872 a 44/845 a 71/795 a 87/559 

5/0 

25 ef 09/507 h 95/475 gh 90/418 g 00/0 
4 ef 95/524 g 48/494 g 04/444 e 51/382 
20- def 52/580 f 01/526 ef 55/499 c 62/454 
80- cde 80/618 e 45/576 cd 04/543 b 71/472 

5/2 

25 h 00/0 j 00/0 i 00/0 g 00/0 
4 h 00/0 j 00/0 i 00/0 g 00/0 
20- g 11/316 j 00/0 i 00/0 g 00/0 
80- g 20/314 j 00/0 i 00/0 g 00/0 

 گرده( دانۀ نگهااري )مات گرده دانۀ آوري جمع از پ  روز تعااد †
 ناارنا. معنادار اصتال  درصا 1 احتمال سطح در آماري نظر از انا، مشترک حر  یک در حااقل که تیمارهایي ستون، هر در -
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 مددوتر میلددي 5/2 حدداوي محددیط در گددرده يهددا داندده

 لولۀ رشا رو ازاین و داشتنا کمي بسیار زني جوانه پوترسین،

 اثدر  تدر  دقیدق  بررسي بود. صفر یا ناچیا محیط این در گرده

 لولۀ طول بر نگهااري دماي و پوترسین مختل  يها غلظت

 10 کده  اسدت  ایدن  گواه محماي گل ’آذران‘ ژنوتیپ گردۀ

 در گدرده  لولدۀ  طدول  گدرده،  يها دانه نگهااري از پ  روز

 درجددۀ -80 دماهدداي در شدداه نگهددااري گددردۀ يهددا داندده

 مددوتر میلددي 25/0 حدداوي کشددت محددیط و گددراد سددانتي

 نتدایج  .داشدت  تیمارها سایر با يمعنادار اصتال  پوترسین،

 دسدت  به گرده دانۀ نگهااري روز 90 و 60 ،30 در مشابهي

 پد   کلي طور به که داد نشان تیمارها بررسي همچنین آما.

 نگهدااري  دماي با همراه موتر میلي 25/0 پوترسین تیمار از

 مدوتر  میلدي  25/0 پوترسدین  تیمدار  ،گراد سانتي درجۀ -80

 5/0 پوترسدین  و گدراد  سدانتي  درجدۀ  -20 دمداي  بدا  همراه

 گدراد  سدانتي  درجۀ -80 نگهااري دماي با همراه موتر میلي

 ایدن  کده  بودندا  مختلد   زمداني  يهدا  بازه در تیمار بهترین

  و (گراد سانتي درجۀ -80) کم دماي زیاد اثر بیانگر موضوع،

 ۀنامید  قدوۀ  حفظ در (موتر میلي 25/0) پوترسین کم غلظت

 اتاق( )دماي نگهااري زیاد دماي مقابل در .است گرده دانۀ

 معکدو   اثدر  (موتر میلي 5/2) پوترسین زیاد يها غلظت و

 (.8 )جاول ناداشت گرده دانۀ ۀنامی قوۀ حفظ بر

 پوترسین مختل  يها غلظت متقابل اثر واریان  تجایۀ

 درصا بر یيتنها به عوامل از یک هر اثر و نگهااري دماي و

 ’کاشدان ‘ ژنوتیدپ  گدردۀ  لولدۀ  طول و گرده دانۀ زني جوانه

 یک هر اثر نیا و دما و پوترسین متقابل اثر که دها مي نشان

  گددرده دانددۀ زنددي جواندده درصددا بددر یيتنهددا بدده عوامددل از

(01/0 ≥P) گرده لولۀ طول و (01/0 ≥P) کاشان‘ ژنوتیپ’ 

 5 هداي  )جاول است معنادار شاه مطالعه زماني يها بازه در

 يهدا  غلظت از حاصل اي داده میانگین ۀمقایس بررسي (.9 و

 گدردۀ  لولدۀ  طدول  و زندي  جوانه درصا بر پوترسین مختل 

 روز 90 و 60 ،30 ،10 زمداني  يها بازه در ’کاشان‘ ژنوتیپ

 درصا کمترین و بیشترین که داد نشان گرده، دانۀ نگهااري

 در ترتیدب  به ،شاه بررسي زماني بازۀ چهار هر در زني جوانه

 پوترسدین  مدوتر  میلي 5/2 و 25/0 حاوي زني جوانه محیط

 پوترسدین  موتر میلي 5/2 حاوي محیط در که درحالي بود.

 گرده لولۀ طول و زني جوانه درصا زماني، يها بازه تما  در

 زمداني  يها بازه تما  در ،گرده لولۀ طول مورد در بود. صفر

 زندي  جوانده  محدیط  در گدرده  لولۀ طول بلناترین ذکرشاه،

 کلدي  طور به .شا مشاهاه پوترسین موتر میلي 25/0 حاوي

 تأثیر بیشترین ،پوترسین مقاار کمترین کاربرد گفت توان مي

 و ’آذران‘ هداي  ژنوتیدپ  در گدرده  داندۀ  کارایي بهبود در را

 دارد. محماي گل ’کاشان‘

 

 در محمدی گل ’كاشان‘ ژنوتیپ گردة لولۀ طول بر پوترسین مختلف یها غلظت و نگهداری دمای اثر واریانس تجزیۀ .9 جدول

 مختلف زمانی یها بازه

 روز 90 روز 60 روز 30 روز 10 آزادی درجۀ تغییرات منابع

 5/228584** 4/667113** 7/1165434** 0/1530326** 3 پوترسین

 3/92491** 2/70761** 8/29847** 0/25276** 3 دما

 7/11562** 7/15030** 2/14454** 3/9354** 9 دما × پوترسین

 29/2829 35/253 36/45 79/36 48 صطا

 معنادار. اصتال  نبود و درصا 5 و 1 احتمال سطح در معنادار اصتال  ترتیب به :ns و * **،  
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 ژنوتیپ گردۀ دانۀ نگهااري مختل  دماهاي اثر بررسي

 يهدا  بازه در گرده لولۀ طول و زني جوانه درصا بر ’کاشان‘

 بود این گواه نگهااري از پ  روز 90 و 60 ،30 ،10 زماني

 تمدا   در گدرده  يهدا  دانده  زندي  جوانده  درصدا  بیشترین که

 کمتدرین  و گراد سانتي درجۀ -80 دماي در زماني، يها بازه

 بدود.  گدراد  سدانتي  درجدۀ  25 دمداي  در زندي  جوانده  درصا

 مربوط زماني يها بازه تما  در نیا گرده لولۀ طول بلناترین

 درجدۀ  -80 دمداي  در شداه  نگهدااري  گدردۀ  يهدا  دانده  به

 داندۀ  نگهدااري  از پد   روز 30 و 10 در بدود.  گدراد  سانتي

 4 و 25 دمداي  در شداه  نگهااري گردۀ يها لوله طول ،گرده

 1 احتمدال  سدطح  در يمعندادار  اصدتال   گراد سانتي درجۀ

 از (P≤ 01/0) يمعندادار  اصتال  همچنین نااشتنا. درصا

 درجدۀ  -80 و -20 نگهااري دماي بین گرده لولۀ طول نظر

 گدرده  يهدا  دانده  نگهدااري  از پد   روز 90 در گراد سانتي

 .نشا مشاهاه

 مختلد   يهدا  غلظت متقابل اثر میانگین مقایسۀ بررسي

 گدردۀ  داندۀ  زني جوانه درصا بر نگهااري دماي و پوترسین

 کده  داد نشدان  مختلد   زماني يها بازه در ’کاشان‘ ژنوتیپ

 داندۀ  زندي  جوانده  درصدا  بیشترین ،’آذران‘ ژنوتیپ هماننا

 در آن، نگهدااري  از پ  روز 10 در درصا( 81/45) گرده

 گراد سانتي درجۀ -80 دماي در شاه نگهااري گردۀ يها دانه

 شدا،  مشداهاه  پوترسدین  مدوتر  میلي 25/0 حاوي محیط و

 دماهداي  تمدا   در گدرده  داندۀ  زني جوانه درصا که درحالي

 محدیط  در پوترسدین  مدوتر  میلدي  5/2 کداربرد  با نگهااري،

 زماني يها بازه سایر در مشابهي نتایج بود. صفر ،زني جوانه

 ۀگدرد  يهدا  دانده  کده   طدوري  بده  ،آمدا  دست به شاه بررسي

 محدیط  در که گراد سانتي درجۀ -80 دماي در شاه نگهااري

 بیشدترین  ،شدانا  کشدت  پوترسدین  موتر میلي 25/0 حاوي

 60 درصدا(،  81/42) 30 در گدرده  داندۀ  زندي  جوانه درصا

 از پددد  روز درصدددا( 89/19) 90 و درصدددا( 63/31)

 گفدت  تدوان  مدي  کلي طور به .داشتنا را گرده دانۀ نگهااري

 و (گراد سانتي درجۀ -80) کم دماي در گرده دانۀ نگهااري

 25/0) پوترسدین  مقداار  کمترین حاوي محیط در آن کشت

 دانۀ زني جوانه درصا بیشترین به دستیابي سبب موتر( میلي

 گدرده  داندۀ  زني جوانه رونا بررسي همچنین .شود مي گرده

 ،زمدان  گذشدت  بدا  که داد نشان مختل  زماني يها بازه در

 روندا  ایدن  کده  یابدا  مي کاهش گرده دانۀ زني جوانه درصا

 بدا  و پوترسدین  کدم  غلظدت  کداربرد  بدا  زندي  جوانه کاهش

 بود صواها کناتر گراد سانتي درجۀ -80 دماي در نگهااري

 (.10 جاول)

 دمدداي و پوترسددین مختلدد  هدداي غلظددت اثددر بررسددي

 يهدا  بدازه  در ’کاشان‘ ژنوتیپ گردۀ لولۀ طول بر نگهااري

 پوترسین، فاقا کشت محیط در که داد نشان مختل  زماني

 يهدا  لولده  طدول  ،گرده دانۀ نگهااري از پ  روز 30 و 10

 زندي  جوانده  محدیط  در .نانااشدت  يمعندادار  اصدتال   گرده

 در گدرده  يها لوله طول نگهااري، از پ  روز 60 ذکرشاه،

 نا،نااشدت  یکدایگر  بدا  يمعنادار اصتال  -20 و -80 دماي

 اصدتال   گراد سانتي درجۀ 25 و 4 نگهااري دماهاي با ولي

 از پدد  روز 90 در همچنددین دادنددا. نشددان را يمعنددادار

 يهدا  لولده  طدول  ترین کوتاه و بلناترین ترتیب به نگهااري،

 کشت محیط در گراد سانتي درجۀ 25 و -80 دماي در گرده

 .(11 )جاول آما دست به پوترسین فاقا

 پوترسدین،  موتر میلي 25/0 حاوي زني جوانه محیط در

 در گدرده  لولدۀ  طدول  بلنداترین  نگهدااري،  از پ  روز 10

 گدراد  سدانتي  درجدۀ  -80 و متر( میکرو 30/779) -20 دماي

 این در گرده لولۀ طول که آما دست به متر( میکرو 54/802)

 مشابهي ۀنتیج نااشتنا. یکایگر با يمعنادار اصتال  دما دو

 60 در آمدا.  دست به نیا نگهااري از پ  روز 90 و 30 در

 لولدۀ  طدول  بلنداترین  گرده، يها دانه نگهااري از پ  روز

 میکرومتدر(  60/586) گراد سانتي درجۀ -80 دماي در گرده

 داد نشدان  يمعندادار  اصتال  دماها سایر با که آما دست به

 داراي کشت محیط در ،11 جاول به توجه با (.11 )جاول
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 نگهددااري، از پدد  روز 10 پوترسددین، مددوتر میلددي 5/0

 در شاه نگهااري گردۀ يها دانه در گرده لولۀ طول بلناترین

 کده  آمدا  دسدت  هبد  گدراد  سدانتي  درجدۀ  -20 و -80 دماي

 دمدا  دو ایدن  در گدرده  يها لوله طول بین يمعنادار اصتال 

 گرده دانۀ نگهااري از پ  روز 60 و 30 در نااشت. وجود

 گددردۀ يهددا داندده در گددرده يهددا لولدده طددول بلندداترین نیدا 

 آمدا.  دست هب گراد سانتي درجۀ -80 دماي در شاه نگهااري

 يهدا  لولده  طول بین گرده دانۀ نگهااري از پ  روز 90 در

 درجددۀ -80 و -20 ،4 دماهدداي در شدداه نگهددااري گددردۀ

 بددرصال  .نشددا مشدداهاه يمعنددادار اصددتال  گددراد سددانتي

 5/2 حداوي  کشدت  محدیط  در پوترسدین،  کدم  يهدا  غلظت

 شداه،  بررسدي  دماهداي  از یک هیچ در پوترسین، موتر میلي

 )جداول  بدود  صدفر  گرده لولۀ رشا و ناد جوانه گرده دانۀ

 پوترسین مختل  يها غلظت اثر بررسي با کلي طور به (.11

 ژنوتیدپ  گدردۀ  لولدۀ  رشا بر گرده دانۀ نگهااري دماهاي و

 نگهدااري  دمداي  که کرد بیان توان يم محماي گل ’کاشان‘

 مدوتر  میلدي  25/0 وجدود  همدراه  بده  گراد سانتي درجۀ -80

 دسدتیابي  بدراي  تیمار بهترین ،زني جوانه محیط در پوترسین

 اسدت  مختل  زماني يها بازه در گرده لولۀ طول حااکثر به

 -20 و -80 نگهدااري  دماي بین يمعنادار اصتال  البته که

 (.11 )جاول ناارد وجود گراد سانتي درجۀ

 

 در محمدی گل ’كاشان‘ ژنوتیپ گردة دانۀ )%( زنی جوانه درصد بر نگهداری دمای و پوترسین مختلف یها غلظت اثر .10 جدول

 مختلف زمانی یها بازه

 پوترسین

(mM) 
 روز 90 روز 60 روز 30 †روز 10 (°C) نگهداری دمای

0 

25 h 44/21 ef 05/16 f 25/8 g 00/0 

4 f 06/25 ef 75/16 f 79/7 f 90/1 

20- fg 59/24 f 59/15 f 41/9 e 56/4 

80- e 30/29 c 57/24 e 25/13 e 80/4 

25/0 

25 fg 36/24 e 55/18 cd 02/17 f 73/1 

4 c 31/35 bc 72/26 c 94/18 c 69/12 

20- b 06/38 bc 75/26 b 03/21 b 67/14 

80- a 81/45 a 81/42 a 63/31 a 89/19 

5/0 

25 gh 14/22 ef 47/16 f 05/8 g 36/0 

4 ef 96/26 d 05/21 d 74/16 d 00/11 

20- e 17/28 d 85/21 cd 35/18 d 19/11 

80- d 29/32 b 97/28 b 23/21 b 30/14 

5/2 

25 i 00/0 g 00/0 g 00/0 g 00/0 

4 i 00/0 g 00/0 g 00/0 g 00/0 

20- i 00/0 g 00/0 g 00/0 g 00/0 

80- i 00/0 g 00/0 g 00/0 g 00/0 

 گرده( دانۀ نگهااري )مات گرده دانۀ آوري جمع از پ  روز تعااد †

 ناارنا. معنادار اصتال  درصا 1 احتمال سطح در آماري نظر از انا، مشترک حر  یک در حااقل که تیمارهایي ستون، هر در -
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 در محمدی گل ’كاشان‘ ژنوتیپ )میکرومتر( گرده لولۀ طول بر نگهداری دمای و پوترسین مختلف یها غلظت اثر .11 جدول

 مختلف زمانی یها بازه

 پوترسین

 موالر( )میلی
 روز 90 روز 60 روز 30 †روز 10 (°C) نگهداری دمای

0 

25 c 05/502 d 40/433 g 90/240 g 00/0 

4 c 70/490 d 05/399 f 66/302 e 95/154 

20- c 50/493 d 75/389 e 21/348 de 66/196 

80- c 97/499 d 27/395 e 74/349 de 48/191 

25/0 

25 b 31/611 c 87/516 d 27/413 ef 96/126 

4 b 81/635 b 32/574 cd 03/423 bcd 86/267 

20- a 30/779 a 98/697 b 15/504 ab 83/339 

80- a 54/802 a 33/735 a 60/586 a 66/385 

5/0 

25 c 75/522 d 92/411 h 30/222 fg 19/54 

4 c 25/525 d 72/410 g 20/245 cd 08/244 

20- b 94/628 c 14/522 c 08/431 cd 31/249 

80- b 97/631 b 57/584 b 83/509 bc 55/282 

5/2 

25 d 00/0 e 00/0 i 00/0 g 00/0 

4 d 00/0 e 00/0 i 00/0 g 00/0 

20- d 00/0 e 00/0 i 00/0 g 00/0 

80- d 00/0 e 00/0 i 00/0 g 00/0 
 گرده( دانۀ نگهااري )مات گرده دانۀ آوري جمع از پ  روز تعااد †

 ناارنا. معنادار اصتال  درصا 1 احتمال سطح در آماري نظر از انا، مشترک حر  یک در حااقل که تیمارهایي ستون، هر در -

 

 بحث .4

 مختلاف  های محيط :دوم و اول های آزمایش .1. 4

 گل گيری نمونه مرحلة و زني جوانه

 بددراي محددیط بهتددرین کدده داد نشددان آزمددایش ایددن نتددایج

 يمحمدا  گدل  ’کاشان‘ و ’آذران‘ ژنوتیپ دو هر زني جوانه

 ppm 200 کلسددیم، نیتددرات ppm 300 حدداوي M3 محددیط

 اسیا ppm 100 پتاسیم، نیترات ppm 100 منیایم، سولفات

 بدا  کده  بدود  آگدار  درصا 2/1 و ساکارز درصا 15 بوریک،

 دارد مطابقدت  رز مختل  يها گونه دربارۀ پیشین مطالعات

 حدداوي محددیط در بوریددک اسددیا افدداایش [.38 ، 36 ،24]

 سدرعت  .دهدا  مدي  افداایش  را زندي  جوانده  درصا ساکارز،

 سداکارز  حاوي زني جوانه محیط در رز ۀگرد دانۀ زني جوانه

 بوریدک  اسیا شان اضافه با که يدرحال است، کم ،تنهایي به

 همچنین .[22] یابا مي بهبود گرده دانۀ زني جوانه محیط، به

 محدیط  در سداکارز  غلظدت  بهترین که است شاه مشخ 

 رز دربدارۀ  تحقیقدات  در [.38] اسدت  درصا 15 زني جوانه

 کداربرد  با گرده، دانۀ زني جوانه درصا بیشترین تي، هیبریا

 که يدرحال .[38 ، 36] است شاه گاارش ساکارز درصا 15
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 Rosa بدراي  را ساکارز درصا 20 غلظت ها گاارش برصي

rugosa و بوریدک  اسدیا  بدر  عدالوه  .[13] انا هکرد پیشنهاد 

 زني جوانه بر کلسیم غلظت که است شاه مشخ  ساکارز،

 ثرؤمد  اي شیشده  درون شدرایط  در رز گونده  شدش  گردۀ دانۀ

 و گرده لولۀ رشا و زني جوانه درصا افاایش سبب و است

 35 تدا  28 دماي )در کشت محیط در ساکارز به نیاز کاهش

 .[41 ، 14] شود مي (گراد سانتي درجۀ

 بدراي  گدل  مختلد   مراحل بررسي در آزمایش، این در

 گل ’کاشان‘ و ’آذران‘ ژنوتیپ دو در گرده دانۀ گیري نمونه

 مرحلدۀ  دو بین يمعنادار اصتال  که شا مشخ  محماي

 نتدایج  ایدن  کده  نااشدت  وجدود  بسدته  ۀغنچ و باز نیمه گل

 بدا  .[26 ، 24] است رز بارۀدر دیگر هاي گاارش تأییاکنناۀ

 رز گردۀ دانۀ که انا کرده گاارش محققان برصي این، وجود

 برداشدت  بداز  کدامالا  گدل  مرحلدۀ  در که زماني ،تي هیبریا

 .[36] دارد را زني جوانه بیشترین ،شود مي

 

 پوترساين  و نگهداری دمای اثر :سوم آزمایش .2. 4

 گرده دانة كارایي بر

 مددوتر میلددي 25/0 غلظددت آزمددایش، ایددن نتددایج براسددا 

 بهتدرین  ،گراد سانتي درجۀ -80 نگهااري دماي و پوترسین

 این در گرده لولۀ رشا و گرده دانۀ زني جوانه براي وضعیت

 بهتددرین [.39 ، 15 ، 3] اسددت محمدداي گددل ژنوتیددپ دو

 و صشدک  وضدعیت  رز، گدردۀ  داندۀ  نگهااري براي شرایط

 در کده  Cherimoya ۀگدرد  يهدا  دانده  [.39] است کم دماي

 بسدیار  عمر بودنا، شاه  نگهااري گراد سانتي درجۀ 4 دماي

 نگهااري روز شش از بعا آنها زني جوانه و داشتنا کوتاهي

 دماهداي  بدین  يمعندادار  اصتال  اما یافت، کاهش شات به

 ،15 از پ  ،گرده دانۀ زني جوانه نظر از -20 و -80 ،-196

 نشدان  مدا  نتایج البته [.15] نشا مشاهاه روز 90 و 60 ،30

 دو هر در شاه مطالعه تیمارهاي همۀ در زمان گذر با که داد

 یافدت  کاهش زني جوانه درصا ،’آذران‘ و ’کاشان‘ ژنوتیپ

 و (مدوتر  میلي 25/0) پوترسین کم غلظت با کاهش این که

 [.11] بود کمتر (گراد سانتي درجۀ -80) کم نگهااري دماي

 داد نشدان  .Hedychium spp گدردۀ  داندۀ  مورد در مطالعات

 درصدا  بیشدترین  بودندا،  تدازه  گدرده  يهدا  دانده  کده  زماني

 دمداي  در ماه دو که اي گرده يها دانه و داشتنا را زني جوانه

 درصددا کمتددرین ،شددانا نگهددااري گددراد سددانتي درجددۀ 4

 کاهش بر مبني مشابهي نتایج [.25] بودنا دارا را زني جوانه

 مثبدت  اثدر  و نگهدااري  مات طول در گرده دانۀ زني جوانه

 گدرده  دانۀ زني جوانه کاهش رونا کردن کنا در کم دماهاي

 کدده [19] اسددت شدداه گدداارش نگهددااري مددات طددول در

  است. ها گاارش این ۀکننا تأییا نیا ما هاي آزمایش

 عبدارت  ،نگهدااري  زمدان  در گدرده  يها دانه زوال علل

 فعالیدت  کداهش  سدلولي،  بدین  فضاي ریختن درهم از است

 .[32] آب رفتن دست از و آزاد هاي رادیکال تجمع ها، آنایم

 کداهش  سدرعت  بده  طبیعدي  وضعیت در گرده دانۀ ۀنامی قوۀ

 بدین  از مداه  یدک  از بعا گرده دانۀ ارقا  بیشتر در و یابا مي

 درجدۀ  -6 تدا  -4 سدرماي  در نامیده  قوۀ که درحالي رود. مي

 ماني زناه .[39] یابا مي کاهش کمتري سرعت با گراد سانتي

 درجدۀ  -80 در گدرده  داندۀ  نگهااري طریق از مات طوتني

 -196) مدایع  نیتدروژن  بخدار  یدا  مایع نیتروژن یا گراد سانتي

 اتمطالعد  .[11] اسدت  پدذیر  امکدان  نیدا  (گراد سانتي درجۀ

 ایدن  گدواه  انگلیسدي  رز رقم دو گردۀ دانۀ نگهااري دربارۀ

 +4 و -20 دماهداي  در رز گدل  گردۀ دانۀ نگهااري که بود

 شدا،  نامیده  ۀقدو  سدریع  کداهش  سدبب  ،گدراد  سانتي درجۀ

 گددردۀ يهددا داندده ۀنامیدد قددوۀ کدداهش سددرعت کدده  يدرحددال

 درجددۀ -196) کددم صیلددي دماهدداي در شدداه نگهددااري

 در نیدا  مشدابهي  نتدایج  .[18] بود اناک بسیار (،گراد سانتي

 ایدن  نتدایج  بدا  که آما دست به مرکبات گردۀ ۀدان نگهااري

 .[2] داشت مطابقت آزمایش

 دارندا.  گرده رشا هايفراینا بر زیادي تأثیر ها آمین پلي

 و است حسا  آمین پلي زیاد يها غلظت به گرده لولۀ رشا



 ...محمدی  گل گردة دو ژنوتیپ ایرانی ۀزنی دانه و رشد لول های مختلف پوترسین بر جوانه بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
335 

 منفدي  اثدر  گدرده  داندۀ  زني جوانه بر ها آمین پلي زیاد غلظت

 اسدپرمین  و مدوتر  میلي 5 غلظت در اسپرمیاین [.40] ددار

 بازدارناگي اثر ،دما از نظر صر  ،موتر میلي 5/0 غلظت در

 نیدا  آزمدایش  ایدن  نتایج [.28] دارد گرده دانۀ زني جوانه بر

 محمداي،  گدل  شداۀ  بررسي ژنوتیپ دو هر در که داد نشان

 کدارایي  بدر  منفدي  اثر پوترسین آمین پلي زیاد مقادیر کاربرد

 درصددا افدداایش در و داشددت محمدداي گددل گددردۀ دانددۀ

 پوترسدین  کم يها غلظت تأثیر ،گرده لولۀ طول و زني جوانه

 مورد در مطالعات بود. پوترسین زیاد غلظت یا نبود از بیش

 داد نشان نیا [42] سیب و Prunus mume [40] [،29] بادا 

 اسپرمیاین )پوترسین، ها آمین پلي کم يها غلظت کاربرد که

 ددار گرده دانۀ زني جوانه بر کنناگي تحریک اثر اسپرمین( و

 گدرده  داندۀ  زندي  جوانده  از زیداد  يهدا  غلظدت  مقابل، در و

 همدین  بدر  گواه نیا آزمایش این نتایج که کنا مي جلوگیري

 سدمي  اثدر  دلیدل  بده  منفدي  اثدر  ایدن  احتماتا است. موضوع

 [.6] است زیاد يها غلظت در ها آمین پلي

 غلظدت  کده  داد نشدان  آزمدایش  این نتایج کلي، طور به

 دو هدر  در پوترسدین  مدوتر(  25 × 10-5) موتر میلي 25/0

 غلظدت  بهتدرین  محمداي،  گدل  ’کاشان‘ و ’آذران‘ ژنوتیپ

 گرده لولۀ طول و زني جوانه درصا حااکثر به دستیابي براي

 دو هر گرده دانۀ کارایي بر منفي اثر بیشتر يها غلظت و بود

 داشت. شاه بررسي ژنوتیپ
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