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نه رقم خرماي خشک و نیمه خشکفولوژیکیربرخی صفات موبررسی و مقایسه 
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کیدهچ
-بهدر زمینه ارقام خرما کمک باشد. شناسایی و داشتن اطالعاتدر دنیا میباغبانی حصوالت مهم و با ارزش از میکی خرما 

مورفولوژیکی هاي کامل تصادفی با سه تکرار برخی صفاتنماید. در یک آزمایش بر پایه بلوكدر تولید محصول میسزایی 
شکن، مجول، شهابی، زاهدي، استعمران، پیارم، سنگارقام (رقم خرماي خشک و نیمه خشک 9درخت و صفات کمی میوه 

درصد در 5در سطح دار معنید مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده اختالف آماري مورتوري، دیري و قصب)
نسبت طول به قطر میوهو برگچه، تعداد خار، طول و قطر میوه و هستهبرگ، تعداد صفات مورد مطالعه ازجمله طول برگ، تعداد 

هسته نسبت به ورقم توري در اکثر صفات فیزیکی میوهبزرگتري نسبت به سایر ارقام داشت.و هستهرقم سنگ شکن میوه.بود
. رقم شناخته شدترین رقم دیررسبه عنوان و بود حداکثر تعداد برگ داراي . رقم پیارم قرار گرفتتري سایر ارقام در سطح پایین

. بیشترین تعداد خار در رقم قصب مشاهده شد.شناخته شدرقم ترین زودرسبه عنوان شهابی 
. صفات کمی: خرما، میوه، صفات مورفولوژیکی و کلمات کلیدي

مقدمه
- بهنقش و فیزیولوژي پس از برداشت تولید، بسته بندي روند مشخصات فیزیکی و شیمیایی هر رقم در شناخت ارقام خرما و

هایی گزارش نمودند که ارقام تجاري خرما در چند کشور از جمله الجزایر، چین، مصر، ایران، عراق، طی بررسیدارد.سزایی 
Ibrahimد (شوکشت میپاکستان، عربستان، سودان و امارات متحده عربی  & Khalif, 1998(. مطالعاتی در کشور تونس بر اساس

,.Reynes et al)ه شناساسی ارقام خرما گزارشاتی بیان نمودبرخی خواص فیزیکی و شیمیایی خرما انجام و نسبت ب 1994).
و 16که رقم مرداسنگ و حالوي به ترتیب با عملکرد شد بررسی و گزارش رقم خرما در منطقه میناب 7زگاري درآزمایشی سا

حساس به رطوبت نسبی باال ،هلیلیشاهانی ،خنیزي و ارقام کبکاب،. هکتار و سازگار با رطوبت نسبی منطقه هستندتن در73/11
(داودیان و همچنین رقم دیري با عملکرد پایین معرفی شدند،مهتري بعنوان زودرس ترین و نامرغوبرقم آل. معرفی شدند

که شرایط شدول و سامانی را در مصر انجام و گزارش لثیر شرایط آب و هوایی بر کیفیت میوه در دو رقم زغأت.)1378، همکاران
دار برخی صفات از جمله میزان قند همچنین گزارشی از اختالف معنی،ثیر داردأنمو و کیفیت میوه خرما تو آب و هوایی بر رشد 

70خوزستان مطالعاتی بر روي در جهت شناسایی ارقام خرماي منطقه شادگان .)Osman, 2008(بیان شد،طول میوه و عرض میوه 
رقم را شناسایی و کلید 20شد وهسته و کالهک انجاممیوه، خوشه،گل،،میایی از جمله برگرفولوژیکی و شیصفت مو
. در بررسی سازگاري و خواص کمی و )1382(هاشم پور و همکاران،دشدیسکریپتور) شناسایی براي این ارقام بیان (کدکس،

د رویشی به ترتیب در ارقام آباد هرمزگان حداکثر رشمنطقه حاجیی دنیا در مرحله فاز رویشی درترقم خرماي تجار8کیفی 
. مطالعاتی )1391(یکتن خدایی و همکاران، دشابومعان، هاللی، اشرسی و نبات سیف گزارش ،اد، ابونارنجا، فرد، خالصزبکوش

ایی میوه وییمدر کشور مصر در خصوص برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خرما انجام و در نهایت گزارشی از تفاوت فیزیکی و ش
Sakr(دششکل درخت بیان  et al., ت فیزیکی و شیمیایی سه رقم خرماي عجوه، صفوي و اطی مطالعاتی برخی خصوصی. )2010

طول برگ، تعداد خاردار در تعداد برگ، رتحانا را در کشور پاکستان مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و گزارشی از تفاوت معنی
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Adel Ahmed et(میوه از جمله طول میوه و هسته، وزن میوه و هسته در بین سه رقم مذکور بیان نمودندو برخی خواص فیزیکی 

al., 2013( .آفریقاي جنوبی انجام و رپژوهشی تحت عنوان بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی میوه خرما در مرحله تمار در کشو
د و در نهایت چنین گزارش نمودند که صفات مورد مطالعه با توجه به سی قرار دادنرشیمیایی میوه را مورد برصفت فیزیکی و13

).Fouteye, 2014(متفاوت بود)نیمه خشک و تر( خشک،نوع رقم خرما 
هامواد و روش

کیلومتري جنوب شرقی 45در کلکسیون خرما ایستگاه تحقیقات کشاورزي عزیزآباد واقع در 1393این آزمایش در سال 
جرا امتري از سطح دریا 670دقیقه با ارتفاع 52درجه و 58دقیقه و طول جغرافیایی 58درجه و 28عرض جغرافیایی شهرستان بم با 
هايبا نامرقم خرماي خشک و نیمه خشک 9تیمارها شامل و ر تکرا3هاي کامل تصادفی با طرح بلوكدر قالب شد. آزمایش 

صفات مورفولوژیکی درخت در فصل پاییز و در قصب بود. و دیري، شهابی، زاهدي، استعمران، پیارم، سنگ شکن،توري، مجول
به کمی آزمایشات ها جهت انجام و نمونهبطور تصادفی انجام خوشه4گیري در مرحله رسیدگی میوه از نمونهنخلستان انجام شد. 

شامل: درخت صفات مورفولوژیکی. کرمان منتقل گردیداستانابع طبیعیآزمایشگاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و من
مورد بررسی در میوه شامل: طول میوه، و صفات رتفاع درخت، اقطر تنه،خارعداد، تعداد برگچهت،تعداد برگ،متوسط طول برگ

بود.قطر هسته، طول هسته و  نسبت طول به قطر میوه، قطر میوه

و بحثنتایج

درصد اختالف آماري 5) صفات مورد مطالعه در ارقام خرما در سطح 2و 1ول انتایج جدول تجزیه واریانس (جدبراساس 
دار داشتند. رقم خرما موجب تفاوت آماري معنی داري بین صفات مورفولوژیکی درخت و صفات کمی میوه گردید. معنی

رقم خرما9صفات کمی میوه تجزیه واریانس برخی صفات مورفولوژیکی درخت ونتایج -1جدول 

میانگین مجموع مربعاتمنابع تغییرات
قطر تنهارتفاع درختتعداد برگچهتعداد خارطول برگتعداد برگدرجه آزادي

2481/104033/0723/2029/140391/0036/0تکرار
108/0*643/0*168/479*757/56*110/0*843/267*8تیمار(رقم)

16481/13103/0025/7291/68118/0044/0خطا
- - - - - - 26جمع کل

2/86/92/92/52/722/11- خطاي آزمایش
و عدم تفاوت معنی دار %5،%1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال nsو *،**

دار خصوصیات فیزیکی در ارقام خرماي مورد مطالعه (پیارم، زاهدي، معنینتایج پژوهش حاضر نشان دهنده اختالف 
شکن، استعمران، دیري، قصب، شهابی، توري و مجول) بود، بطوریکه در برخی صفات فیزیکی از جمله طول برگ، تعداد سنگ

پور و حاصل شده با گزارشات هاشمدار بود. نتایجبرگچه، تعداد خار، و صفات مربوط به میوه و هسته (طول و قطر) اختالف معنی
) در آفریقاي 2014) در کشور پاکستان، فیوتی و همکاران (2013) در بررسی ارقام خرماي خوزستان، عادل احمد (1382همکاران (

باشد.) همسو می1995جنوبی و الهوتی و همکاران (
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رقم خرما9جدول تجزیه واریانس برخی صفات مورفولوژیکی درخت و صفات کمی میوه نتایج-2جدول 

میانگین مجموع مربعاتمنابع تغییرات

درجه 
آزادي 

قطر میوهطول میوه

نسبت 
طول 

به قطر 
میوه

قطر 
هسته

طول 
هسته

زمان رسیدگی 
میوه

2811/0989/0018/0717/0787/3926/4تکرار
898/53*708/77*015/2*081/0*565/22*880/165*8تیمار(رقم)

161/3613/1005/0378/0143/2843/6خطا
-- - - - - 26جمع کل

خطاي 
آزمایش

 -4/22/38/36/31/36/3

و عدم تفاوت معنی دار %5، %1به ترتیب معنی دار در سطح احتمال nsو *،**

باشد و این تفاوت رما میدر ارقام خدار اکثر صفاتکننده تفاوت معنیبیانگزارشات مشابه ذکر شده نتایج بدست آمده و
داريمعنیتفاوت آماري به ویژه صفات مورفولوژیکی، صفات باشد. در برخی فاوت ساختار ژنتیکی بین ارقام میاحتماالً بدلیل ت

تفاوت میوه ارقامبین برخی ارقام مشاهده نشد. دلیل این امر شاید نزدیکی ژنوم ارقام مذکور باشد. در اغلب صفات فیزیکی 
هوایی، و هاي ژنتیکی ارقام، شرایط آب تفاوت.ثیر بگذاردأتواند بر صفات فیزیکی میوه تدالیل متعددي میدار مشاهده شد.معنی

، تغذیه و همچنین پدیده زنیا و متازنیا از باغیها، مدیریت به مان و هدف برداشت میوه خرما، تنش، ز، آفات و امراضرقمسازگاري 
بزرگتري نسبت به سایر ارقام داشت. رقم توري در اکثر و هستهدر بین ارقام مورد مطالعه رقم سنگ شکن میوهن جمله هستند. آ

ترین رقم حداکثر تعداد برگ و دیررسداراي تري بود. رقم پیارم صفات فیزیکی میوه و هسته نسبت به سایر ارقام در سطح پایین
بیشترین تعداد خار در رقم قصب مشاهده شد..رقم شناخته شدترین بود. رقم شهابی زودرس
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Abstract

Date is one of the most important and valuable horticultural products in the world. Identification
and knowing in the field of date palm cultivars will help a great deal in crop production. In a research
project based on a randomized complete block design with three replications some morphological and
quantitative characteristics of 9 dry and semi-dry date cultivars (Shahabi, Zahedi, Estaamaran, Piarom,
Sangshekan, Medjool, Toori, Dayri and Ghasb) were studied. The results showed significant
differences in the level of 5 % in traits such as leaf length, number of leaves, number of leaflets,
number of spine, fruit length, fruit diameter, seed length, seed diameter and fruit length to fruit
diameter ratio. The Sangshekan cultivar showed bigger fruit and seed than the other cultivars. The
Toori cultivar indicated in most physical traits and seeds were lower than other cultivars. The Piarom
cultivar with the maximum number of leaves as was the latest cultivar. The shahabi cultivar was
recognized as the earliest cultivars. The highest number spine was observed in Ghasb cultivar.

Key words: Date, fruit, morphological characteristics and quantitative characteristics.
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