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چکیده
خرما دارد. براي تعیین درصد جوانه زنی دانه اقتصادي ارقام قدرت جوانه زنی دانه گرده نقش مهمی در میوه نشینی و باروري 
با فراهم گردهقبل از گرده افشانی آزمون جوانه زنی دانه،گرده و اطمینان از کیفیت دانه گرده مورد استفاده براي گرده افشانی

ت اصالحی ش. بستر کشت بر پایه محیط کدورن شیشه اي فراهم می گرددآوردن شرایط الزم براي جوانه زنی در محیط کشت
در این بررسی شامل زاهدي، شاهانی ، بریم، جارویس ، فرد و دهاارقام گرده زاي مورد استف. شودبروبیکر و کواك تهیه می

نیترات کلسیم براي هریک از ارقام گرده زاي آزمایشی ، آزمون بر پایه طرح غلظت تن بهترینبا هدف یافترکیب آنها بودند.  
و در غلظت گرده زاي آزمایشی مر بوط به رقم شاهانی بین ارقام در%) 46/79( جوانه زنی باالترین درصدیل انجام شد.فاکتور

نشان داد. %)  دانه گرده را 20( حدود درصد جوانه زنیمیزان رقم زاهدي کمترینبود در حالیکه پی پی ام نتیرات کلسیم150
.درصد نشان داد60درصد جوانه زنی باالتر از توده گرده ارقام گرده زاي مورد استفاده مخلوط 

دانه گرده، جوانه زنی، زاهدي ، شاهانی ، بریم، فرد، جارویس، نیترات کلسیمکلمات کلیدي:
مقدمه

گرده زا ارقام مختلف با توجه به تفاوتهاي ژنتیکیدر خرما بسیار مهم است.براي داشتن محصول اقتصادي گرده افشانی دستی
-Heslop)ی دانه گرده دارند.نیاز متفاوتی براي جوانه زن Harrison1987; Ilgin et al., 2007 ).زنی دانه گرده و رشد لیت جوانهقاب

,.Shivanna et al., 1985; Robinson et al)دهنده سازگاري  دانه گرده می باشد لوله گرده در بافت مادگی گل ماده نشان 

,Rodriguez-Riana and Dafni)باشد       هاي باروري می. جوانه زنی و رشد لوله گرده به سمت کیسه جنینی از شاخص(2002

2000 ; Reiser Leonore et al., 1993).(Boavida et al ., 2007; Khatun and Flowers, 1995; Heslop-Harrison, 1987 )  .
Brewbaker and Kwack (1964) .مرکب از این بستربستر کشت پایه اي را براي بررسی جوانه زنی دانه گرده خرما ارائه نمودند

اران براي رفع خالء نخلستان داست.ساکاروز، اسید بوریک، نیترات کلسیم، سولفات منیزیم و نیترات پتاسیم با غلظت هاي مختلف 
ترجیح می دهند در گرده افشانی نخلهاي خود مخلوطی از دانه گرده را استفاده نمایند. در این بررسی نبود رقم خاص گرده افشان،

بطور مستقل و 5و شاهانی جهرم4، زاهدي 3، فرد 2، جارویس1میزان جوانه زنی دانه گرده ارقام گرده زاي بریماثر نیترات کلسیم بر 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  6بروبیکر و کواكمخلوط  آنها در بستر کشت اصالحی

هامواد و روش

1 Beram
2 Jarvas
3 Fard
4 Zahedi
5 Shahani Jahrom
6 Brewbaker and Kwack
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ایستگاه تحقیقات -شهرستان برازجان -دانه گرده استحصال شده از نخل هاي موجود در استان بوشهراین آزمایش بر روي 
بریم، جارویس، زاهدي، شاهانی جهرم شاملخرما و میوه هاي گرمسیري سعدآباد انجام گرفت . نخلهاي گرده زاي مورد آزمایش 

لی گرم می200و 100،150نیترات کلسیم با غلظتهاي .دارنداز لحاظ باغداري شرایط یکسانی کهبودندسال سن 15حدود با و فرد 
میلی گرم در لیتر 200میلی گرم در لیتر نیترات پتاسیم ، 100% ساکاروز، 10ترکیب بروبیکر و کواك (در لیتر به سایر اجزاء

دقیقه جوشانده شد. 40اضافه شدند. ترکیب حاصله براي مدت ) % آگار 1سولفات منیزیم و 
اي شدن ی متري توزیع گردید. با شروع ژلهمیل90در پتریدیش هاي میلی لیتر،10اي هر تکرار  حجم برعد از سرد شدن،  ب

با بافت بسیار نرم استفاده . براي کشت دانه گرده از دستمال کاغذيگرفتمحیط کشت ، با احتیاط کاشت دانه هاي گرده انجام 
Nikonکروسکوپ نوري با کمک میسپسدرجه سانتیگراد قرار گرفتند.28ساعت در دماي 24ظروف کشت براي مدت شد. 

Ecllips 90i تعداد دانه هاي گرده جوانه زده و تعداد کل دانه هاي گرده موجود در میدان دید میکروسکوپ شمارش و ثبت
گردید.

)  لوله گرده b(و جوانه نزدهده) جوانه زaدانه گرده  (-1عکس 
محاسبه 100، با احتساب نسبت تعداد دانه هاي گرده جوانه زده به کل دانه هاي گرده در مضرب هر رقم درصد جوانه زنی 

باشدد که طول لوله گرده آن حداقل برابر قطر دانه گرده می گرد. دانه گرده اي جوانه زده تلقی (Kakani et al., 2005)گردید  
آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کامل تصادفی انجام شد. تجزیه و .  این بررسی در قالب (Kakani et al., 2002)) 1-(عکس

صورت پذیرفت.2003SPSSتحلیل آماري با استفاده از نرم افزار 
نتایج 

) که نیترات کلسیم بر درصد جوانه زنی دانه گرده ارقام آزمایشی در سطح در 1دهد ( جدول تجزیه واریانس داده ها نشان می
باشد.% معنی دار می1سطح 

"،"بریم"، "فرد"،"شاهانی"، "زاهدي"نیترات کلسیم بر درصد جوانه زنی دانه گرده ارقام گرده زاي ه واریانس اثر غلظت تجزی-1جدول 

و ترکیب آنها  "جارویس

سطح معنی داريFمیانگین مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییرات           
0/000**512111.0862422.217998,3رقم گرده زا                        

0/000**2305.343152,67163,6نیترات کلسیم                              

0/000**10591.05859.10624.7نیترات کلسیم       × رقم گرده زا 

3687.2892.425خطا                               

5313094.777کل                                    

CV=5.8

bc

b
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میزان جوانه زنیدهد کهنشان می(نمودار زیر)ارقام آزمایشیبر درصد جوانه زنی دانه گردهبررسی اثر متقابل نیترات کلسیم 
.می یابدسیم بطور معنی داري کاهش ارقام گرده زاي زاهدي و فرد با افزایش غلظت نیترات کل

LSD1% =5/1

درصد جوانه زنی اما در مقایسه با پی پی ام نیترات کلسیم نشان داد. 150در غلظت را باالترین میزان جوانه زنی "شاهانی"رقم 
پی پی ام نیترات کلسیم تفاوت معنی دار نبود و از حیث میزان مصرف مواد شیمیایی بیشتر قابل توصیه نیست. 100آن رقم در سطح 
پی پی ام نیترات کلسیم نشان دادند. افزایش 150باالترین میزان جوانه زنی را در غلظت "جارویس"و "بریم"ارقام گرده زاي 

ده شیمیایی موجب کاهش درصد جوانه زنی دانه گرده ارقام مذکور گردید. بنابراین، می توان گفت وجود نیترات غلظت این ما
کلسیم در محیط کشت درون شیشه اي براي جوانه زنی دانه گرده ضروري است اما غلظت آن بسته به رقم گرده زا متفاوت می 

"جارویس"و"بریم"ارقام و در جوانه زنی مناسب ترین برايپی پی ام 100غلظت "فرد"و "زاهدي"ارقام بنابراین برايباشد. 

در را باالترین درصد جوانه زنی اگرچه هم "شاهانی"رقم ب ترین غلظت براي جوانه زنی است و در پی پی ام مناس150غلظت 
بهترین غلظت براي این ه و لذادار نبودآزمایش تفاوت معنی LSDپی پی ام نیترات کلسیم نشان داد اما با توجه به 150غلظت 

پی پی ام نتیرات کلسیم محیط 100پی پی ام خواهد بود. ترکیب ارقام گرده زاي مورد آزمایش هم در غلظت 100رقم، غلظت 
کشت، درصد جوانه زنی معنی داري را نسبت به سایر سطوح نشان دادند.

گیريبحث و نتیجه
% است.65ر از بر اساس نتایج این بررسی میانگین درصد جوانه زنی ترکیب توده گرده ارقام گرده زاي مورد آزمایش باالت

د. این موضوع قبالً توسط ضرورت داراي براي جوانه زنی ارقام گرده زا کامالًرات کلسیم در محیط کشت درون شیشهنیت
Brewbaker and Kwack (1964)پی پی ام در 100نیترات کلسیم با غلظت ) گزارش شده است.2010ن (همکاراو مرتضوي و

محیط کشت پایه اصالح شده اثر معنی داري بر میزان جوانه زنی دانه گرده ارقام گرده زاي زاهدي، شاهانی و فرد داشتند و این 
پی پی ام 150د و جارویس در محیط کشت پایه با فرارقام در این محیط باالترین درصد جوانه زنی را نشان دادند. ارقام گرده زاي  

) 2010نیترات کلسیم باالترین درصد جوانه زنی را نشان دادند. نتایج بدست آمده در این آزمایش،  با آنچه مرتضوي و همکاران (
نقش نیترات کلسیمنیترات کلسیم گزارش شده متفاوت است.غلظت میزان همخوانی دارد ولی از لحاظگزارش نموده اند کامالً 

وجود مقدار معینی از نیترات کلسیم در محیط کشت باعث افزایش شت دورن شیشه اي دانه گرده دارد بنابراین مهمی در محیط ک
,.Mortazavi et  al)اثر بازدانده دارد نیترات کلسیم در محیط کشت در حالیکه مازاد گردد.میزان جوانه زنی دانه گرده می

هاي متفاوتی در برابر میزان نیترات توجه به تفاوتهاي ژنتیکی، واکنشنظر می رسد که ارقام گرده زاي مورد آزمایش با.  به (2010
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کلسیم موجود در محیط کشت داشته باشند. بطوریکه ارقام زاهدي و فرد نسبت به غلظت باالتر نیترات کلسیم حساسیت بیشتري 
ر است و ارقام بریم و جارویس به ظاهر حساسیتی ندارند. دارند اما در رقم شاهانی این حساست کمت
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Survey effect of calcium nitrate on pollen germination of some Date palm cultivars for in vitro
culture
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Abstract

Pollen germination has an important effect on fruit set and pollination in commercial date palm
cultivars. In order to determine the percentage of germination pollen and assurance of pollen quality,
the test of pollen germination was made by preparing of media culture before pollination.  Modified
media was in the base of Berwbaker and kowak. Date palm pollen cultivars used in this excrement
were Zahedi, Shahani, Fard, Jarvais, Beram and mix of them.  In order to find the best concentration
of Ca(no3)2 for each cultivar, the test was designed in plan factorial.  Shahni had the highest pollen
germination (79/46 %) at 150 ppm concentration, however Zahedi showed the lowest germination.
The mix cultivar pollen germination was higher than sixty percent.

Key words: pollen green, germination, Zahedi, Shahani, Fard, Jarvais, Beram, Ca(NO3)2
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