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ارقام مختلف  دانه گرده ایزنی درون شیشهت ساکارز بر جوانهمحیط کشت و غلظ pHاثر 

  (.Phoenix dactylifera L) خرما

 

1مریم بروجردنیا
 2و سیدسمیح مرعشی *

 

 (13/5/1317تاریخ پذیرش:  -13/3/1317)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

اثر سطوح  ،طی دو آزمایش مجزا در این مطالعهرود. کار میهب گرده زنی دانهجوانهبرای تعیین قدرت ای زنی درون شیشهجوانه

دانه گرده در ای  زنی درون شیشهدرصد( محیط کشت بر جوانه 14و  11، 3صفر، ( و ساکارز )7/7و  7/4 ،7/5 ،7/3) pHمختلف 

به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال  آزمایشرقم خرما )غنامی قرمز، سبزپرک، وردی و نر پاکوتاه( مورد بررسی قرار گرفت.  چهار

 7/3تا  7/4محیط کشت از  pHگرده ارقام مختلف خرما با افزایش  زنی دانه نتایج نشان داد که جوانهتصادفی با سه تکرار اجرا شد. 

 و کمترین . بیشترین کاهش یافتزنی جوانه ( میزان7/7برابر  pH)که با قلیایی شدن محیط کشت  یصورت ، دریابدمیافزایش 

( مشاهده شد. اثر 7/3) بهینه pHتحت شرایط %( 3/57) سبزپرک %( و3/73غنامی قرمز ) ارقامزنی دانه گرده به ترتیب در جوانه

گرده در غلظت شش   زنی دانه جوانهدرصد رین بیشت که طوریدار بود، به گرده معنی  زنی دانه غلظت ساکارز محیط کشت بر جوانه

رقم در بین ارقام مورد مطالعه، . کاهش یافت در ارقام مختلف زنی دانه گردهجوانه ،درصد 14و  11در ساکارز و  درصد مشاهده شد

 درصد نشان داد. ششدر محیط ساکارز را زنی دانه گرده جوانهدرصد نر پاکوتاه بیشترین 
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 مقدمه 

لپه، دو  گیاهی تک (.Phoenix dactylifera L) ل خرمانخ

 (Arecaceae) باشد که به خانواده نخلساله میپایه و چند

در حال حاضر کشورهای مصر، ایران، امارات تعلق دارد. 

پاکستان، الجزایر،  متحده عربی، عربستان سعودی، عراق،

لیبی، تونس و مراکش مهمترین کشورهای  عمان، سودان،

 کننده خرما به شمار می روند. بر اساس آمارنامهتولید

طح زیر کشت ، س1315در سال  کشاورزی محصوالت باغبانی

هکتار و میزان تولید آن   3/251137خرما در ایران 

برآورد شده است که از این میزان استان  تن 8/1133414

درصد و از نظر تولید   14خوزستان از نظر سطح زیر کشت 

)احمدی و همکاران،  شود کشور را شامل میدرصد از کل  13

1313). 

و عملکرد  دهیر میوهنقش مهمی د افشانیمرحله گرده 

تحقیقات  .(2114و همکاران،  1)فتاحی داردخرما مطلوب 

رفولوژیکی بین خصوصیات نشان داده است که اختالفات مو

های  ها وجود دارد و دانه های آن های نر و اسپات رویشی نخل

و  2اقبال) دارندها از نظر قطر و شکل با هم اختالف  آنگرده 

های نر  کیفیت و کمیت گرده در پایه .(2112همکارن، 

ثیر بسزایی روی عملکرد و همچنین کیفیت أمتفاوت بوده و ت

  (.2114و همکارن،  3خرما دارد )حافظ

گیاه ایفا  دهیمثل و میوه گرده نقش مهمی در تولید  دانه

مانی به قدرت باروری و زندهلقاح  در موفقیت کند. می

در (. 2113و همکاران،  4)سرکار گرده بستگی داردهای  دانه

گرده  زنی دانه های مختلف جوانه شرایط طبیعی مطالعه جنبه

ای  شیشه زنی درون تکنیک جوانهاز  باشد، بنابراین دشوار می

فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی  های بررسی مکانیسم برای

 کنند. استفاده میگرده و رشد لوله گرده  نی دانهز جوانه

بسیار  روشی ای شیشه در شرایط درونگرده  دانهزنی  جوانه

افشان برای مرحله  ترین گردهبرای تعیین به کاربردیمهم و 

و  گرده زنی دانه شرایط بهینه برای جوانه .باشد می افشانی گرده

گیاهی های  گرده فقط در تعداد کمی از گونه رشد لوله

زنی . وجود قند به ویژه ساکارز برای جوانهمشخص شده است

                                                           
1. Fattahi 

2. Iqbal 

3. Hafez  

4. Sarkar 

در طی  باشد. دانه گرده در محیط کشت ضروری می

قند به عنوان سوبستریت در طی تنفس سلولی  ،زنی جوانه

 برای سنتز سریع مواد دیواره سلولی و طویل شدن آن مصرف

میزان ساکارز محیط  (.1115و همکاران،  5)درکسون شود می

 داردکشت به گونه گیاهی و ذخایر غذایی دانه گرده بستگی 

عموما دو نقش مهم  کارزسا (.2117و همکاران،  3)مرتضوی

انرژی بستری برای به عنوان منبع  (1 :کند را ایفا می

 ( به عنوان تنظیم2 کند. را فراهم میگرده   متابولیسم دانه

 7یوانا)ش ددگر می باعث نگهداری فشار اسمزیکننده اسمزی 

ی گیاهی مختلف از ساکارز با ها در گونه(. 1181و همکاران، 

گرده استفاده شده   زنی دانه های متفاوتی برای جوانه غلظت

 pHثیر أگرده و رشد لوله گرده تحت ت زنی دانه . جوانهاست

ی مناسب برا pHمعموال  گیرد. قرار می نیزمحیط کشت 

 5-7های گیاهی بین  هگونبسیاری از در گرده   دانهزنی جوانه

 pH ثیرأتحت ت فرایندهای متابولیکی گیاهیباشد. می

(. 2113و همکاران،  8)هپلر گیرند قرار میسیتوپالسمی 

دهی به رشد  طبهای یونی برای ق ن و رادیکالوپروت وجود

 1؛ میکاچارد2113)هپلر و همکاران،  باشند لوله گرده الزم می

یط منجر به شل شدن اسیدی شدن مح(. 2118و همکاران، 

زنی و رشد لوله جوانه شرایط را برایکه  گردد ی میغشا سلول

این مطالعه (. 1111، 11)فرانکلین تونگ سازد فراهم میگرده 

محیط  pHبه منظور بررسی اثر سطوح مختلف ساکارز و 

ای ارقام مختلف خرما انجام  زنی درون شیشهکشت بر جوانه

 گرفت.

 

 هامواد و روش

نژادی پژوهشکده خرما و به گروه ژنتیک ودر  ایشآزماین 

انجام گرفت. به این  1313در سال ی های گرمسیرمیوه

رقم خرمای نر استان خوزستان موجود  4از  ها اسپاتمنظور 

های گرمسیری  یون نخیالت پژوهشکده خرما و میوهدر کلکس

 در فصل گلدهی ارقام مورد نظر،. تهیه گردید اهواز

 شدند و به آزمایشگاهدرخت جدا  ازیده های رس اسپات

                                                           
5. Derksen 

6. Mortazavi 

7. Shivanna 

8. Hepler 

9. Michard 

10. Franklin-Tong 
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، ها اسپاتانتقال یافتند. پس از باز شدن بهنژادی ژنتیک و 

. در دمای محیط خشک شدندهای خوشه جدا شده و  رشته

 نگهداریگراد  درجه سانتی -21در فریزر با دمای سپس 

  شدند.

هریک به صورت و این مطالعه به صورت دو آزمایش جداگانه 

 .انجام شددر قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار  فاکتوریل

های مختلف  غلظت اولآزمایش در ی بررسی شده فاکتورها

رقم نر خرما در  درصد( و 14و 11، 3، 1)سطح  4در ساکارز 

و در  (سبزپرک، غنامی قرمز، وردی و نر پاکوتاهسطح ) 4

سطح  4های مختلف محیط کشت در pHآزمایش دوم، 

سبزپرک، سطح ) 4رقم نر خرما در  و (7/7 و 7/3، 7/5، 7/4)

 بودند. (غنامی قرمز، وردی و نر پاکوتاه

 کریوببر گرده در محیط کشت پایه های زنی دانه آزمون جوانه

نیترات  گرم در لیترمیلی 111 حاوی( 1133) 1کواک و

 211نیترات کلسیم، گرم در لیتر  میلی 311پتاسیم، 

 گرم در لیتر میلی 51و زیمسولفات منی گرم در لیتر میلی

لیتر از  میلی 11ام گرفت. برای این منظور انجاسید بوریک 

و  گرفتمتر قرار  سانتی 8هایی با قطر  محیط کشت در پتری

مقداری گرده به آرامی بر روی محیط کشت پاشیده شد. 

گراد  درجه سانتی 28انکوباتور با دمای سپس پتری ها درون 

در مرحله بعد، میزان  فتند.ساعت قرار گر 18به مدت 

های گرده در زیر میکروسکوپ نوری با  زنی دانه جوانه

دید که به صورت تصادفی میدان  3برابر در  41بزرگنمایی 

برای تجزیه  شدند، مورد شمارش قرار گرفت. انتخاب می

( و برای رسم 1/1)نسخه  SASآماری داده ها از نرم افزار 

مقایسه میانگین  استفاده گردید. Excelنمودارها از نرم افزار 

 ها با کمک آزمون دانکن انجام گرفت.داده

 

 و بحثنتایج 

زنی  درصد جوانه به مربوط های دهدا واریانس تجزیه نتایج

 ،ساکارزهای مختلف غلظت تیمار بین که داد نشان گرده دانه

pH در سطحی دارمعنی بسیار تفاوتو رقم  محیط کشت 

  .(1)جدول  شتدا وجود درصد 1 احتمال

درصد ساکارز نسبت  3در ارقام مختلف مورد مطالعه، تیمار 

داری داشته است و پس از آن  به دیگر تیمارها برتری معنی

                                                           
1. Brewbaker and Kwack 

زنی  میزان جوانهدرصد قرار داشت.  14درصد و  11تیمارهای 

رقم مورد بررسی در محیط فاقد ساکارز  4گرده در   دانه

با  (.2)جدول درصد بود 57/8تا  57/2بسیار پایین و بین 

گرده   زنی دانه افزایش ساکارز به محیط کشت میزان جوانه

داری نسبت به محیط فاقد ساکارز در ارقام  طور معنی به

  زنی دانه مختلف افزایش نشان داد. این میزان افزایش جوانه

 3در غلظت درصد  1/83پاکوتاه با میانگین  گرده در رقم نر

به سایر ارقام بیشتر بود. رقم نسبت درصد ساکاروز 

گرده   زنی دانه %، کمترین میزان جوانه41/38قرمز با  غنامی

در این غلظت را به خود اختصاص داد. با افزایش غلظت 

 زنی دانه درصد در محیط کشت، جوانه 11به  3ساکارز از 

طور  قرمز، سبزپرک و نر پاکوتاه بهگرده ارقام غنامی 

 11و  3رقم وردی بین غلظت  در .داری کاهش یافت معنی

درصد  14داری وجود نداشت. در غلظت  درصد اختالف معنی

گرده در رقم سبزپرک با شتاب   زنی دانه ساکارز، میزان جوانه

% رسید. 43بیشتری نسبت به سایر ارقام کاهش یافت و به 

 3/33و  7/35 زنی رقم وردی و نر پاکوتاه به ترتیب با جوانه

 هش کمتری نسبت به سایر ارقام نشان دادند.درصد میزان کا

ساکارز در تنظیم پتانسیل اسمزی در دانه گرده نقش دارد. 

ای و انرژی مورد استفاده قرار همچنین به عنوان منبع تغذیه

گیرد. در غلظت مناسب ساکارز، تعادل بین فشار اسمزی  می

گردد، بنابراین قدرت  بیرون و درون دانه گرده حفظ می

یابد. تحقیقات نشان داده  ش مییگرده افزا  مانی دانه زنده

زنی دانه گرده در  است که غلظت بهینه مورد نیاز برای جوانه

و  2)باتاچاریا های گیاهی مختلف با هم فرق دارد بین گونه

ه عبا مطال( 2118چایوهان و همکاران ) (. 2111همکاران، 

 11ساکارز همه ارقام  در که ندبر روی ارقام سیب نشان داد

درصد  21و  15زنی باالتری نسبت به میزان جوانهدرصد 

 11 از باالتر ساکارز های دارند و در بسیاری از ارقام غلظت

 (2113) 3استون .گردد زنی میدرصد منجر به کاهش جوانه

غلظت باالی ساکارز بسته به نوع گونه که گزارش نمود 

زنی دانه گرده  تواند باعث کاهش جذب آب و جوانهگیاهی می

 های غلظت( در بررسی اثر 2113و همکاران ) 4سلیمانگردد. 

                                                           
2. Bhattacharya 

3. Stones  
4. Soliman  
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زنی دانه گرده  تیمارهای مختلف بر روی جوانهثیر أتنتایج تجزیه واریانس مربوط به  -1جدول 

 خرما

 زنی درصد جوانه

 ساکارز pH درجه آزادی منابع تغییرات

 ns 12/3 ns32/15 2 تکرار

 33/411** 33/248** 3 رقم

 17/12315** 43/1547** 3 تیمار

 11/71** 33/34** 1 تیمار×  رقم

 42/12 82/1 31 خطا
 72/3 53/7  )درصد( ضریب تغییرات

ns** 11/1و  15/1 احتمال سطح در دار دار، معنی معنی غیر: ، * و 

 
زنی دانه گرده خرماهمقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف ساکارز و رقم بر میزان جوان -2 جدول  

 رقم
  غلظت ساکاروز 

0% 6% 10% 11% 

 g 87/5 b11/73 b17/75 d33/35 وردی

 g 57/2 cd 41/38 e 1/57 e 58/54 غنامی قرمز

 g 35/5 bc38/72 cd38/38 f 11/43 سبزپرک

 g 57/8 a81/83 نرپاکوتاه
b12/73 cd53/33 

 ندارند. در آزمون دانکندرصد  5در سطح احتمال  دارهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیمیانگین
 

رقم خرما دریافتند  8زنی دانه گرده مختلف ساکارز بر جوانه

 باشد.درصد می 8 ،که بهترین غلظت ساکارز

داری  های مختلف محیط کشت نیز تفاوت معنیpHدر بین 

گرده ارقام مختلف وجود داشت.   زنی دانه در درصد جوانه

گرده به ترتیب در   زنی دانه ین درصد جوانهبیشترین و کمتر

pH  بدست آمد. با افزایش  7/7و 7/3معادلpH  محیط کشت

گرده افزایش یافت اما با   زنی دانه میزان جوانه 7/3تا  7/4از 

زنی دانه از جوانه 7/7معادل  pHتر شدن محیط در  قلیایی

قرمز با گرده به شدت کاسته شد. در این میان رقم غنامی

 pHگرده را در   زنی دانه درصد بیشترین درصد جوانه 53/73

 به خود اختصاص داد. 7/3معادل 

درصد  55، رقم غنامی قرمز با میانگین 7/4برابر  pHدر 

زنی باالتری داشت و این برتری را نسبت به سایر ارقام جوانه

محیط کشت  pHحفظ نمود. در  7/3و  7/5برابر  pHدر 

گرده در رقم سبزپرک با   زنی دانه جوانه، کمترین میزان 7/4

 % مشاهده شد. 37/44میانگین 

قرمز نسبت ، رقم غنامی7/4اسیدی  pHدر محیط کشت با 

 pHتری داشت. با افزایش  زنی مطلوببه سایر ارقام جوانه

گرده به صورت   زنی دانه میزان جوانه 7/3و  7/5محیط به 

نشان داد، بیشترین داری در بین ارقام مختلف افزایش  معنی

قرمز و کمترین زنی دانه گرده در رقم غنامیافزایش جوانه

پاکوتاه مشاهده شد. در محیط کشت با  تغییرات در رقم نر

pH  های گرده ارقام مختلف قادر به  دانه 7/7قلیایی معادل

. این نتایج با نتایج بدست آمده (3)جدول  زنی نبودند جوانه

( بر روی دو رقم خرما 2113توسط اسماعیل و زهیر )

در  pH ( اثر2114و همکاران ) 1مطابقت داشت. بورک

ای پنبه مورد زنی درون شیشهرا بر جوانه 8تا  3محدوده 

های مختلف pHداری در بین  بررسی قرار داد و اختالف معنی

 (. 2114مشاهده نکردند )بورک و همکارن، 

                                                           
1. Burke 



 1317 بهار و تابستان، 1، شماره 3جلد                                                                                               کاریمیوه هایپژوهش

 

41 

 خرما. و رقم بر میزان جوانه زنی دانه گردهحیط کشت م pHمقایسه میانگین اثرات متقابل  – 3 جدول

 محیط کشت pH رقم

7/1 7/5 7/6 7/7 

 gh11/43 def 33/53 bc43/31 i1 وردی

 de11/55 b42/33 a 53/73 i1 غنامی قرمز

 h33/44 fgh 24/48 cd 35/57 i1 سبزپرک

 fgh 45/48 efg 31/51 bcd 52/58 i1 نرپاکوتاه

 ندارند. در آزمون دانکندرصد  5دار در سطح احتمال حروف مشترک تفاوت معنیهای دارای میانگین

 

تفاوت   Citrusرقم  3( در 2113)سالز و همکاران 

بدست  5/3-5/3در محدوده  pHداری بین مقادیر  معنی

بر جوانه زنی pH د همچنین اثر متقابل رقم و سطح نآور

آسر  (.2113ان، و همکار 1دار بود )سالز ای معنی درون شیشه

 Pistacia های( گزارش کردند که در گونه2111و همکاران )

 3و  3برابر  pHزنی دانه گرده در بیشترین و کمترین جوانه

 بدست آمد.

 pH یونیزاسیون اسیدها و اسیدهای  میزانبر محیط کشت

باشد.  ها می گذارد و همچنین عامل ثبات آنزیم آمینه اثر می

 زنی دانه تواند جوانه یا قلیایی شدن محیط کشت میاسیدی 

ثیر قرار دهد. تحقیقات أت  گرده را به مقدار قابل توجهی تحت 

ها اثر  محیط کشت بر غلظت یون pHدهد که تغییر  نشان می

های دیواره سلولی  گذارد که در نتیجه آن فعالیت آنزیم می

کند و  ی)پکتیناز( و غشای سلولی )سلولز سنتتاز( تغییر م

ثیر قرار أت  زنی دانه گرده و رشد لوله گرده تحت جوانه

همچنین فرایندهای  (.2113گیرد )هپلر و همکاران،  می

، 2سیتوپالسمی وابسته هستند )توپی pHمتابولیکی گیاه به 

اند که شیب پروتون و (. بعضی مطالعات گزارش کرده1184

گرده نقش  قطبیت رشد لولهها برای رشد لوله گرده در یون

؛ میچارد و همکاران، 2113کند )هپلر و همکاران، ایفا می

  مطلوب در فرایندهای فیزیولوژیکی دانه pHتعیین  (.2118

زنی دانه گرده و  گرده اهمیت دارد که منجر به افزایش جوانه

ر روی دسترسی عناصر ب pHگردد. همچنین  تلقیح می

آگار اثر های رشد و درجه سفتی  کنندهغذایی، تنظیم

 .(2118و همکاران،  3گذارد )سوآرز می

                                                           
1. Salles 
2. Tupy 

3. Soares 

زنی دانه  تحقیقات نشان داده است که اختالف در جوانه

متقابل پیچیده بین مورفولوژی و فیزیولوژی  گرده، نتیجه اثر

و همکاران،  4باشد )گواتادانه گرده و اجزای محیط کشت می

 12( نشان دادند که بین 2115و همکاران ) 5کاکانی(. 2113

زنی دانه گرده اختالف وجود دارد که  رقم پنبه از نظر جوانه

باشد )کاکانی و همکاران، دهنده تنوع بین ارقام مینشان

( بیان کرد که 2115) و همکاران 3فرازون همچنین، .(2115

های گیاهی از های گیاهی و ارقام مربوط به گونهبین گونه

گرده تفاوت وجود زنی دانه نظر شرایط مورد نیاز برای جوانه

 دارد.

 

 کلی گیرینتیجه

محیط کشت بر  و غلظت ساکارز pH داد کهنتایج نشان 

اعث مناسب ب pH .دنبسزایی دار تأثیرزنی دانه گرده  جوانه

گرده و در نتیجه افزایش تلقیح و   زنی دانه افزایش جوانه

تواند به افزایش  گردد که در نهایت می نشینی میوهبهبود می

بهترین در این مطالعه  .در شرایط مزرعه منجر شودعملکرد 

 7/3تا  7/5بین  pH گرده در ارقام مختلف در  زنی دانه جوانه

زنی دانه گرده در محیط اسیدی  ، کاهش جوانهمشاهده شد

 تر یا کمتر عناصرشتواند به علت دسترسی بی ی میییا قلیا

 غذایی و یا بهم خوردن تعادل اسمزی در محیط کشت باشد.

در درصد ساکارز و  3گرده در غلظت   زنی دانه بیشترین جوانه

قند به عنوان  از گرده  دانه پاکوتاه بدست آمد. رقم نر

اره سلولی و طویل تنفسی برای سنتز مواد دیو ایسوبستر

کند، بنابراین وجود قند برای  لوله گرده استفاده میشدن 

                                                           
4. Gwata 

5. Kakani 

6. Frazon 
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وه بر آن باشد. عال زنی بهینه دانه گرده ضروری می جوانه

گرده  ذخیره غذایی دانه میزان قند مورد نیاز به گونه گیاهی و

محیط کشت  pHدر بین ارقام از نظر واکنش به  بستگی دارد.

که نشان دهنده میزان  شتو غلظت ساکارز اختالف وجود دا

 باشد.حساسیت ارقام به تغییرات ناشی از محیط کشت می

رده فرایندی ضروری برای گ  گرده و رشد لوله  زنی دانه جوانه

ای که در آن  فرایند پیچیده  شود. هان محسوب میباروری گیا

ناخت بنابراین شکنند.  بیرونی نقش ایفا میعوامل درونی و 

زنی دانه گرده ارقام خرما اهمیت  شرایط بهینه برای جوانه

 .بسزایی دارد
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