
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت پوستري میوه کارياهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

١

مطالعه میکروسکوپی دانه گرده و تعیین میزان قوه نامیه دانه گرده چهار رقم زیتون 
3و نوراله معلمی2، اسماعیل خالقی*1فاطمه کرم نژاد

به ترتیب دانشجوي دکتري، استادیار و استاد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
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چکیده 
در دانشگاه شهید چمران )SEMبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی ()T2گرده چهار رقم زیتون (دزفولی، میشن، کرونایکی و دانه

)، نسبت محور قطبی به محور استوایی E)، محور استوایی (Pقطبی (محوراهواز مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیري بر روي روي
)P/E شیار انجام گرفت. همچنین آزمایش دیگري نیز به منظور تعیین قوه نامیه دانه گرده چهار رقم فوق الذکر ) ، عرض شیار و طول

% دربین  ارقام  از نظر محور قطبی (طول)، 5دار آماري در سطح تفاوت معنیصورت گرفت. نتایج مطاله میکروسکوپی نشان داد که 
% 5و اما بین ارقام از نظر محور استوایی (عرض) تفاوت معناداري در سطح محور استوایی ، طول شیار و عرض شیار وجود نداشت 

تا  76/18نتایج نشان داد که  مقدار محور قطبی در محدوده هاي گرده مورد مطالعه همگی همشکل بودند.همچنین دانهمشاهده گردید.
64/13تا 76/12در محدوده میانگین مقدار محور استوایی در ارقام دزفولی و کرونایکی)، درحالی که میکرومتر بود (به ترتیب 03/20

ببیشترین درصد قوه نامیه مربوط از نظر درصد قوه نامیه نیز مشخص گردید که ).T2در ارقام دزفولی و میکرومتر بدست آمد (به ترتیب 
.ودبدرصد) 64/65درصد) و کمترین درصد قوه نامیه مربوط به رقم دزفولی ( T2 )83/93به رقم 

قوه نامیه گرده، میکروسکوپ الکترونی.دانه گرده،زیتون، کلمات کلیدي:

مقدمه
Olea europaeaعلمینامبازیتون L.خانوادهازOleaceae از ژرم پالسم بسیار وسیعی به دلیل رشد و پرورش در اکثر مناطق

این گیاه پتانسیل بسیار زیادي براي رشد در مناطق خشک و نیمه خشک و همچنین شور در مقایسه با سایر گیاهان را .برخوردار می باشد
Alche)دارا می باشد  et al., 2013;Chartzoulakis, 2005) مطالعات نشان داده است که مورفولوژي دانه گرده می تواند به عنوان ابزار .

و گران درختان میوه به منظور شناسایی و  تشخیص هویت و بررسی تفاوت بین گونهها و اصالحتشخیصی مهمی براي تاکسونومیست
یکی از ابزارهاي قدرتمند براي ارزیابی (SEM)ارقام در گونه گیاهی مورد استفاده قرار گیرد که در این راستا میکروسکوپ الکترونی 

).رود مورفولوژي دانه گرده به شمار می Varasteh, & Arzani., 2009) بطوري که برخی محققین با استفاده از این دستگاه به وجود
;Javadi and Arzani, 2001, 1979تفاوت هایی در سطح اگزین دانه گرده در درختان زیتون، انگور و سیب اشاره کرده اند (

Ahmedullah,1983; Marcucci et al., 1984) دانه گرده برخی از ارقام زیتون نشان دادند که ) با بررسی 2001) . ارزانی و جوادي
زردارقامگردهدانهرويمیکرومتر در رقم شنگه بود. همچنین بر58/28میکرومتر در رقم ماري و 76/22معادل قطبیمحورطول

ده تفاوتهايگردانهمیکروسکوپیآنالیزگردید. همچنین این محققین گزارش نمودند که مشاهدهضخیمبرجستهخطوطوشنگه
گردهدانهالگوي اگزینیگرده نشان داد و  نتایج آنها نشان داد که ازدانهرويهايشبکهشکلواندازهدرگوناگونیشاملراخاصی

شود اطالعات علمی با بررسی منابع فوق و دیگر منابع مشاهده می.کمک گرفتارقامشناساییمطالعاتدرتوانمیمطالعهموردارقام
و مدون زیادي در خصوص مطاله میکروسکوپی دانه گرده ارقام زیتون به دلیل وسیع بودن ژرم پالسم این گیاه وجود نداست لذا 

انجام پذیرفت. SEMبا استفاده از هاي مورفولوژي دانه گرده چهار رقم زیتونپژوهشی با هدف ارزیابی قوه نامیه و بررسی ویژگی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت پوستري میوه کارياهواز         -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٢

هامواد و روش

انتخاب مواد گیاهی مورد مطالعه

، دزفولی، میشن و کرونیکی واقع در کلکسیون باغ زیتون گروه باغبانی دانشکده T2بر روي ارقام 1393این پژوهش در فروردین ماه 
48دقیقه عرض شمالی و 20درجه و 31کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز واقع در حاشیه غربی رودخانه با موقعیت جغرافیایی در 

متر انجام گرفت. 5/22دقیقه طول شرقی و ارتفاع از سطح دریا 40درجه و 

جمع آوري دانه گرده

هاي گل از درختان مربوط به ارقام مورد مطالعه در مرحله تورم نسبی و قبل از باز شدن هاي حاوي جوانهجهت تهیه دانه گرده، شاخه
هاي جداگانه براي تهیه دانه گرده به آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي منتقلها در پاکتها انتخاب شدند .سپس گلگل

سپس در شدند بستهپارافیلمباهادیشپتريدربوریختههاي گرده درون پتري دیششدند. پس از جمع آوري دانه گرده، دانه
Hedhly(گراد نگهداري شدند درجه سانتی4دسیکاتور حاوي سیلیکاژل در یخچال در دماي  et al., 2005.(

آزمایش اول :خصوصیات میکروسکوپی دانه گرده

ها) پشتهعرضوشیار،طولاستوایی،قطبی/ محورنسبت محوراستوایی،قطبی، محورمنظور بررسی خصوصیات دانه گرده ( محوربه 
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده LEO 1455VPمدل) SEMچهار رقم زیتون از میکروسکوپ الکترونی گدازه (

ي از طال  با داانه گرده خشک شده از هر رقم، بر روي نوار آلومینیومی و سپس  این نمونه ها با الیهبدین منظور پس از قرار گیريشد.
این .(Arzani et al., 2005)پوشش داده شد و توسط میکروسکوپ الکترونی گدازه مورد بررسی قرار گرفتند . A° 200ضخامت 

شد.تکرار انجام 3طرح کامال تصادفی با آزمایش به صورت 

گردهدانهنامیهقوهآزمایش دوم :تعیین

زیردرگردههايقوه نامیه دانهتعیینهاي تهیه شده برايگرده از استوکارمین استفاده شد. المدانهنامیهقوهکردنمشخصمنظوربه
Rigamoto(هاي گرده زنده به رنگ قرمز و غیر زنده به رنگ زرد مشخص شدند گرفتند، دانهقرارمشاهدهموردنوريمیکروسکوپ

et al., 2002(طرح آزمایشی مورد استفاده طرح گردید. محاسبهگردههايقوه نامیه دانهبرداري،درصدیادداشتومشاهدهاز. پس
.تکرار انجام شد4تیمار (ارقام) و 4کامال تصادفی با 

هاو تحلیل آماري دادهتجزیه 

ها با استفاده از آزمون چند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه میانگینSASها پس از نرمال شدن با استفاده از نرم افزار داده
اي دانکن انجام گرفت.دامنه
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نتایج و بحث

مطالعه میکروسکوپی

دار تفاوت معنیزیتون مشخص شد که ، دزفولی، میشن و کرونیکی) T2(با توجه به جدول تجزیه واریانس مورفولوژي دانه گرده ارقام 
% دربین  ارقام  از نظر محور قطبی (طول)، محور استوایی ، طول شیار و عرض شیار وجود نداشت و اما بین ارقام از 5آماري در سطح 

، دزفولی، T2(مورفولوژي دانه گرده ارقام زیتون% مشاهده گردید. بررسی 5نظر محور استوایی (عرض) تفاوت معناداري در سطح 
میانگین محور قطبی ). مقادیر1هاي گرده مورد مطالعه در این گروه همه بیضوي شکل بودند (شکل دانهنشان داد کهونیکی)میشن و کر

). در حالی که مقادیر میانگین محور استوایی از بازه 6براي رقم کرونیکی بود (شکل 76/18میکرومتر براي رقم دزفولی و 03/20از بازه 
ترينتایج حاکی از آن است که رقم دزفولی سایز بزرگبود. T2میکرومتر براي رقم 76/12قم دزفولی و میکرومتر براي ر64/13

، که این نتایج با نتایج دیگر محققین مطابقت داشت هر چند که بین ارقام تفاوت معنی داري مشاهده نشد،نسبت به دیگر ارقام داشت
(Zhu et al., 2013) .پالسم زیتون را با استفاده از رده ژرممحققین مورفولوژي دانه گSEMپالسم و به منظور تشخیص تفاوت ژرم

ها) ها و شباهتروابط (تفاوتSEMمورفیسم مطالعه کردند. آنها گزارش نمودند که بررسی مورفولوژي دانه گرده با استفاده از پلی
,.Lanza and Marsilio)دهدکمی بین ارقام را به صورت جزئی نشان می مورفیسم بین ارقام گالبی با ي براي پلی. گزارش مشابه(1999

. (Li et al., 2002)نیز وجود داشت SEMاستفاده از 

SEMبر اساس زیتون، دزفولی، میشن و کرونیکی) T2(تجزیه واریانس مورفولوژي دانه گرده ارقام -1جدول 

میانگین مربعات

محور استواییمحور قطبیدرجه آزاديدامنه تغییرات
محور قطبی/ محور 

استوایی
عرض پشتهطول شیار

392/0رقم ns51/0 *01/0 ns96/0 ns24/0 ns

862/012/0002/067/017/0خطا
11/467/243/343/673/4ضریب تغییرات

*
%5: تفاوت معنادار در سطح 

T2دزفولیمیشنکرونیکی

).2000×(با بزرگنمایی SEMبر اساس زیتون، دزفولی، میشن و کرونیکی) T2(ارقام شکل گرده - 1شکل 
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قوه نامیه دانه گرده

هاي زنده به شمار می رود. ارزیابی قوه نامیه دانه گرده  چهار رقم هاي گرده زنده نیز روشی براي ارزیابی گردهپذیري دانهقابلیت رنگ
، دزفولی، میشن و T2رقم (4هاي گرده درصد قوه نامیه دانه1تجزیه واریانس جدولآورده شده است. با توجه به  1زیتون در شکل 

داري وجود داشت  به طوري که، درصد تفاوت معنی5کرونیکی) زیتون مشخص گردید که بین ارقام از نظر درصد قوه نامیه در سطح 
درصد بدست آمد 64/65درصد و کمترین درصد قوه نامیه در رقم دزفولی با 83/93به میزان T2ببیشترین درصد قوه نامیه در رقم 

68و )Wu et al., 2002(درصد 79تا 14). محققین معتقدند که تنوع قابل توجهی در قوه نامیه ارقام زیتون وجود داشته که بین 2(شکل 
.(Koubouris et al., 2012)باشد نشان دهنده نقش عوامل ژنتیکی میباشد که این اختالف )Reale et al., 2006(درصد 86تا 

هاي گرده فاقد قوه نامیه با فلش مشخص شده است.رقم زیتون : دانه4میزان قوه نامیه دانه گرده در - 1شکل 

، دزفولی، میشن و کرونیکی) زیتونT2رقم (4گرده دانه قوه نامیه درصد - 2شکل 
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Studies on the pollen grains using scanning electron microscopy (SEM) and pollen viability in four
cultivars of olive
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Abstract

Pollen grains from 4 olive cultivars (Dezfuli, Mission, Koroneiki, T2) were examined using scanning
electron microscopy (SEM) in Shahid Chamram of University Ahvaz. The polar (P) and equatorial axis
(E) of grains, P/E ratios, distances between the two furrows, and width of the pollen grain ridges were
measured. As well as other experiment determine pollen viability of mentioned 4 olive cultivars. The
results indicated that the non-significant difference at 5% level among cultivars polar (P), P/E ratios,
distances between the two furrows, and width of the pollen grain ridges, but was observed the significant
difference at 5% level equatorial axis (E) of grains. All studied cultivars showed a similar shapes. The
results indicated that the mean polar axis ranged between 18.76-20.03 μm (Dezfuli and Koroneiki,
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respectively), while the mean equatorial axis ranged between 12.76-13.64 μm (Dezfuli and T2,
respectively) was obtained. The viability also determined the highest viability of the T2 (93.83 percent)
and lowest viability related of  Dezfuli (65.64 percent).

Key words: Olive, Pollen grain, Pollen viability, SEM
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