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 چکیده

باشد. این بافتی برخی ارقام میهای کشتنشینی مطلوب نهالدر حال حاضر یکی از مشکالت تولیدکنندگان خرما در مناطق مختلف کشور، عدم میوه
و مضافتی در باغ ایستگاه  بافتی و پاجوشی ارقام برحی، پیارمهای خرمای کشتنشینی نخلبررسی اثرات گرده ارقام مختلف بر میوه منظوربهپژوهش 

های کامل تصادفی در سه تکرار انجام با استفاده از آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور در قالب طرح پایه بلوک 1397ـ 98های تحقیقاتی جهرم طی سال
(( و فاکتور B11بافت )کشت ازحاصل  11و بویر 7030، 7013، 7005)شاهد(،  7001های مختلف با پنج سطح )شامل کدهای شد. فاکتور اول گرده

. شدساله اجرا 10اصله درختان  90بافت و پاجوش( بر دوم نوع رقم در سه سطح )برحی، پیارم و مضافتی( و فاکتور سوم نوع نهال در دو سطح )کشت
در رقم برحی  7013و گرده  7030 و 7013های طبیعی در روش تکثیر پاجوش در رقم مضافتی با گرده ترین درصد تشکیل میوهنتایج نشان داد بیش

و  7013 هایگرده ،کلی طوربه)شاهد( دیده شد.  7001بافت در رقم برحی با گرده ترین درصد تشکیل میوه طبیعی در روش کشتمشاهده شد. کم
کرده ارقام برحی، پیارم و و ریزشهای پارتنوکارپی میوه طبیعی و کاهش میوهزا برای افزایش درصد تشکیلترین پایه گردهمناسب عنوانبه 7030

 بافت و پاجوش انتخاب شدند. حاصل از کشتمضافتی
 

 .بافت، پاجوشاثرات گرده، ارقام خرما، باروری، کشت ها:کلیدواژه
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Abstract 
One of the problems faced by Phoenix dactylifera L growers in different parts of the country is the lack of a favorable fruit set for tissue 
culture seedlings of some cultivars recently. This study is conducted to investigate the effects of pollen of different cultivars on the fruit set 
of Phoenix dactylifera L tissue culture and offshoot palms of Barhi, Piaroom, and Mazafati cultivars in the garden of Jahrom Agricultural 
Research Station. During the years 2018 - 2019, in a factorial experiment, three factors have been performed in three replications with a 
randomized complete block design. The first factor involves different pollen with five levels (i.e., codes 7001 (control), 7005, 7013, 7030, 
and Boyer 11 obtained from tissue culture (B11)) with the second factor being the cultivar type in three levels (Barhi, Pyaram, and Mazafati), 
and  the third one, the type of seedlings, all applied on 90 ten-year-old trees in two levels (tissue culture and offshoot). Results show that the 
highest percentage of natural fruit set has been observed in Mazafati cultivar with 7013 and 7030 pollens and 7013 pollen in Barhi cultivar. 
The lowest percentage of natural fruit set belongs to tissue culture method in Barhi cultivar with pollen 7001 (control). In general, 7013 and 
7030 pollens have been identified as the most suitable pollinator base to increase the percentage of normal fruit set and reduce 
parthenocarpic and fallen fruits of Barhi, Piaroom, and Mazafati cultivars obtained from tissue culture and offshoot. 
 
Keywords: Fertility, Date cultivars, Pollen effects, tissue culture, offshoot. 
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 . مقدمه1

ترین کشت نخل خرما از لحاظ اقتصادی یکی از مهم

آفریقای شمالی است های مناطق خشک خاورمیانه و فعالیت

(Johnson, 2011 .)با نام علمی نخل خرماPhoenix 

.Ldactylifera  های اقتصادی در تیره ترین گونهاز مهم

 .(Taha Ali Hussein Mohammed, 2011) باشدمی 1آرکاسه

 ,.Siddiq et alگونه دارد ) 2500جنس و  200خانواده  این

2012; Eoin, 2016تن  9163529 (. تولید خرما در جهان

 14میلیون تن خرما،  3/1باشد که ایران با تولید حدود می

درصد سهم تولید جهانی را به خود اختصاص داده است 

(FAO, 2019 سطح زیر کشت خرما در جهان به بیش از .)

رسد که سطح زیر کشت آن در ایران هزار هکتار می 950

 Statistics of theهزار هکتار برآورد شده است ) 250حدود 

Ministry of Jihad Agriculture, 2019) ارقام برحی، پیارم .

المللی هستند که ترین ارقام تجاری بینو مضافتی از مطلوب

های ترتیب در استاندر ایران مناطق غالب کشت آن به

باشد. سطح زیر کشت این خوزستان، هرمزگان و کرمان می

شدت افزایش ههای اخیر در استان فارس بارقام در سال

 Statistics of the Ministry of Jihadیافته است )

Agriculture, 2019 ). 

باشد. تکثیر خرما به دو روش جنسی و غیرجنسی می

تکثیر جنسی از طریق بذر و تکثیر غیرجنسی )رویشی( 

-Alشود )بافتی انجام میهای کشتتوسط پاجوش و روش

khalifah & Shanavaskan, 2012روش ر خرما به(. تکثی

پاجوش پاسخگوی تقاضا برای مقادیر زیاد جهت کاشت و 

بافت های برتر نیست. تکثیر کشتتکثیر کلونی ژنوتیپ

ای مؤثر و مفید برای جایگزینی روش تکثیر معمول در گزینه

خرما است که امکان تکثیر سریع درختان موردنیاز برای 

زایی زایی و جنیننماید. اندامها را فراهم میتوسعه نخلستان

ای هستند که در حال حاضر در سراسر دو تکنیک عمده

                                                                                    
1. Arecaceae 

 & Mazriشود )جهان برای تکثیر گسترده خرما استفاده می

Meziani, 2015های از روشها نشان داده است (. پژوهش

بافت برای تولید اقتصادی نخل خرما، نارگیل و نخل کشت

 (.Jayanthi et al., 2015شود )روغنی استفاده می

بافت نخل خرما، با وجود مزایای متعدد تکثیر کشت

چنین برخی مشکالت را در رشد و این فناوری هم

بافت ایجاد کرده است عملکرد درختان ناشی از کشت

(., 2017et al Mohammadi نتایج مطالعه .)Awad 

ترین نقاط ضعف تکنیکنشان داد که یکی از مهم  (2007)

تواند ظهور گیاهان نامطلوب می بافتهای تکثیر کشت

 Askari khalifah &-Alباشد.  2ناشی از تنوع سوماکلونال

( با بررسی گیاهانی که مشابهتی با والدشان ندارند، 2011)

گزارش کردند که تنوع سوماکلونال به خاطر تغییرپذیری 

ژنوم، توانایی تغییر در ساختار و در پاسخ به شرایط 

دلیل باشد که بهبافت میز کشتدرونی و بیرونی قبل ا

ژنتیکی در تنوع سوماتیکی ناشی از تغییرات ژنتیکی یا اپی

آیند. تغییرات وجود میهبافت بجریان فرایند کشت

ژنتیکی تقسیم شود تواند به ژنتیکی و اپیسوماکلونال می

(Abass & Awad, 2019 .) 

در بررسی دیگری انواع ناهنجاری در میان درختان 

بافت گزارش شده است که اغلب با رشده کشتتکثی

-Abdشوند )ظرفیت پایین تشکیل میوه مشخص می

Elhaleem et al., 2020های انجام یافته، نشان (. پژوهش

، یوهم شکیلت درصد کمو  یعیطبیرغ یهاگلدهند که می

، در عربستان حیبررقم  بافت درکشت یاهاندر گ ویژهبه

بافتی زیادی از گیاهان کشت رایج است که تعداد یسعود

های درصد گل و میوه 60متوسط بیش از  طوربه

کنند که باعث تشکیل غیرطبیعی در هر درخت تولید می

شود و این یک ضرر اقتصادی زیادی برای میوه کم می

 (.  2016et alShair ,.شود )کشاورزان محسوب می

                                                                                    
2. Somaclonal 
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صورت بههای نر و ماده باشد و گلنخل خرما دو پایه می

 Abeed etآیند )وجود میهای نر و ماده بهجداگانه روی پایه

al., 2020ترین عملیات ترین و حساسافشانی از مهم(. گرده

باغی برای درختان نخل خرما است که نقش بسیاری مهمی به

 El-Hamadyدر تولید میوه و بهبود کیفیت و کمیت آن دارد )

et al., 2010.) برچه تشکیل شده است سه گل میوه خرما از

افشانی، فقط یک برچه تک به میوه که معموالً، پس از گرده

Salomón-روند )شود و دو برچه دیگر از بین میتبدیل می

., 2021et alTorres ) در پژوهشی گزارش شد ممکن است .

افشانی ناکافی و دلیل گردهیوه کم بهم تشکیل سطح

 et alShair ,.ها باشد )های موجود در مادگی گلناهنجاری

( انجام 2004)  et alCohen. . در بررسی که توسط(2016

سه گل و بافت بیش از شد در رقم برحی حاصل از کشت

های ها را میوهاین میوه شد کهمشاهده  برچه 4-7ی هایوهم

در پژوهش دیگری نامند. ای میپارتنوکارپ یا چندبرچه

حاصل از ی درختان هادر گل اختالالت ینهم یباًتقر

 Jayanthi et) شده است بافت نخل روغنی نیز گزارشکشت

al., 2015 .) 

های زیادی بر تأثیر نوع دانه گرده بر بررسی

های میوه ارقام خرما انجام گرفته است. نوع گرده ویژگی

میوه رقم ماده خرما تأثیر  های کمی و کیفینر بر جنبه

گزارش شد که  .(Merwad et al., 2015) مستقیم دارد

های خرمای نشینی در نهالیکی از دالیل کاهش میوه

باشد بافت رشد نامناسب دانه گرده میحاصل از کشت

(., 2004et alCohen  در پژوهش دیگری .).et alIqbal  

(2012a گزارش کردند که منبع گرده )توجهی قابل طوربه

گذارد. می بر درصد تشکیل میوه و زمان رسیدن میوه تأثیر

زا در افزایش درصد تشکیل میوه، عملکرد و ژنوتیپ گرده

بهبود صفات کیفی میوه خرما در مراحل مختلف رسیدن 

چنین (. هم et alSiyahsar,. 2018تأثیر داشته است )

Shafique et al. (2011گزارش نمودند که دانه ) های گرده

برخی داری بر ریزش میوه، عملکرد و مختلف اثرات معنی

 صفات فیزیکی میوه دارد.

بافتی در سطح های کشتبا توجه به توزیع زیاد نهال

های گزاف در طی مناطق خرماخیز کشور، صرف هزینه

بافت خرما و انتظار های کشتروند کاشت و داشت نهال

کاران جهت دستیابی به محصول فراوان و تجاری در نخل

-وع گرده بر میوهتأثیر ن استان فارس، این بررسی با هدف

بافت و پاجوش ارقام های حاصل از کشتنشینی در نخل

افزایش درصد تشکیل  منظوربهبرحی، پیارم و مضافتی 

های فیزیولوژیکی این ارقام میوه و کاهش سطح ناهنجاری

 یی استان فارس انجام شد.وهواآبدر شرایط 

 

 ها. مواد و روش2
 . مواد گیاهی و شرایط آزمایش2.1

در باغ ایستگاه تحقیقات  1397ـ98های آزمایش در سالاین 

کیلومتری  180کشاورزی جهرم اجرا شد. این ایستگاه در 

 28شرقی شیراز در موقعیت جغرافیایی در عرض جنوب

دقیقه شمال و طول  10درجه و  29دقیقه تا  19درجه و 

دقیقه  4درجه و  54دقیقه تا  45درجه و  52جغرافیایی 

متر از سطح دریا قرار دارد. این  1070ارتفاع شرقی و 

صورت فاکتوریل سه فاکتوره با طرح پایه آزمایش به

های کامل تصادفی با سه فاکتور گرده در پنج سطح بلوک

و  7030، 7013، 7005)شاهد(،  7001)شامل کدهای 

(( در دو نوع نهال B11بافت )کشت حاصل از 11بویر

قم )برحی، پیارم و مضافتی( بافتی، پاجوش( در سه ر)کشت

ساله  10اصله درختان  90در سه تکرار و در مجموع روی 

، 1396اجرا شد. برای انجام این پژوهش در اسفندماه سال 

ها شناسایی و با نصب پالک روی دهندهدرختان ماده و گرده

 گذاری شدند.تنه درختان نشانه

دلیل ه بهدر این آزمایش از ارقام برحی، پیارم و مضافتی ک

کیفیت مناسب و بازارپسندی و از ارقام تجاری و صادراتی 
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افشانی از عنوان پایه مادری و برای گردهشوند، بهمحسوب می

،  7005 )شاهد(، کد 7001های گرده پایه بذری کد ژنوتیپ

بافت حاصل از کشت 11و گرده بویر 7030، کد 7013کد 

(B11از باغ ایستگاه تحقیقاتی جهرم جم )آوری شده بودند، ع

باالتری نسبت به  استفاده شد. چهار گرده بذری دارای کیفیت

 11محلی در استان فارس بودند و گرده بویر های نرسایر پایه

بافت وارداتی نیز استفاده شده است. این حاصل از کشت

های دهنده بر ویژگیآزمایش برای بررسی اثر ژنوتیپ گرده

بافت و و مضافتی حاصل از کشت میوه ارقام برحی، پیارم

منظور افزایش درصد تشکیل میوه و کاهش سطح پاجوش به

اختالالت فیزیولوژیکی این ارقام در شرایط استان فارس 

پاشی، آبیاری، سم های زراعی شاملاجرا شد. کلیه مراقبت

طور و کوددهی بههای هرز پای درختان، هرس جین علفو

 ,Zargariن آزمایشی اجرا شد )ی درختایکنواخت برای کلیه

2005.) 

 

 افشانیآوری دانه گرده و گرده. جمع2. 2

و  1397ماه ها در طول فصل گلدهی در فروردین گرده

ها از آوری شدند. پس از جداکردن اسپاتجمع 1398

مدت چند روز در دمای اتاق ها را شکافته و بهدرختان، آن

مکانی با نورکم و تهویه گراد( و در درجه سانتی 25)حدود 

مناسب روی کاغذ روزنامه قرار گرفتند تا خشک شوند. پس 

صورت افقی توسط یک دست شدن خوشه گل بهاز خشک

پی بر درشده و با دست دیگر ضربات مالیم و پیگرفته

 ,Zargariخوشه گل وارد شد تا گرده از اسپات جدا شود )

های با چشمه از الکشده با استفاده آوری(. گرده جمع2005

های نازک روی کاغذ روزنامه ریز، الک  نموده و در الیه

گسترانده شد تا به سرعت رطوبت خود را از دست بدهد. 

ها با استفاده از تیغ اسکالپر از روی کاغذهای روزنامه گرده

های دربدار ریخته و تا زمان ظهور و آوری و در شیشهجمع

درجه  4یخچال و دمای  های ماده، دربازشدن اسپات

زمان طور همکه بهنگهداری شدند. با توجه به این سلسیوس

افشانی استفاده شد، در تمامی از چندین نوع گرده در گرده

افشانی دقت کافی صورت آوری گرده و گردهمراحل جمع

ها با یکدیگر اختالط نداشته گرفت تا هیچ یک از گرده

اب و از پاکت پالستیکی باشند. در هر نخل شش خوشه انتخ

های ها استفاده شد. گردهکردن خوشهدار برای ایزولهسوراخ

های روی خوشه 1398و  1397ماه آمده در فروردیندستبه

افشانی روش دستی گردهماده ارقام برحی، پیارم و مضافتی به

دار ها با پاکت پالستیکی سوراخآذینشد و دوباره گل

 افشانی سپری شود. مؤثر گرده پوشانده شدند تا دوره
 

 ها. ثبت داده3. 2

ماه در دو سال آزمایش بعد از گذشت در نیمه دوم اردیبهشت

ها، از خوشه هر افشانی گلحدود یک ماه پس از گرده

ها در مرحله حبابوک انتخاب درصد خوشچه 10درخت 

های ( و نسبت به شمارش تعداد میوهZargari, 2005شدند )

ریزش کرده اقدام شد. سپس نشده و میوهشده، تلقیحتلقیح

ای، برچهدو طبیعی، درصد میوه میانگین درصد تشکیل میوه

ای، درصد میوه برچهای، درصد میوه چندبرچهدرصد میوه سه

 گیری و ثبت شد.کرده و درصد میوه پارتنوکارپ اندازهریزش
 

وه و گیری درصد تشکیل میوه، ریزش می. اندازه2.4

 های پارتنوکارپمیوه

(، 1شده )رابطه های طبیعی تشکیلدر هر خوشه تعداد میوه

(، 3(، پارتنوکارپ )رابطه 2کرده )رابطه ریزشهای تعداد میوه

ای ( و چندبرچه5ای )رابطه برچه(، سه4ای )رابطه دوبرچه

گیری های زیر اندازه( شمارش و با استفاده از فرمول6)رابطه 

 (. 2014et alAlasasfa, 2021; Iqbal ,.شد )

درصد تشکیل میوه طبیعی       (   1) =
تعداد میوه طبیعی

تعداد کل میوه
× 100 

درصد ریزش میوه      (   2) =
تعداد میوه ریزش کرده

تعداد کل میوه
× 100 
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درصد میوه پارتنوکارپ  (3) =
تعداد میوه پارتنوکارپ

تعداد کل میوه
× 100                                               

درصد میوه  دوبرچه ای  (4) =
تعداد میوه دو برچه ای

تعداد کل میوه
× 100 

درصد میوه سه برچه ای  (5) =
تعداد میوه سه برچه ای

تعداد کل میوه
× 100 

درصد میوه  چندبرچه ای    (6) =
تعداد میوه جند برچه ای

تعداد کل میوه
× 100                                       

 

 . تجزیه آماری5. 2

های آماری از در این آزمایش برای تجزیه و تحلیل

ها ( استفاده شد و مقایسه میانگین3/9)نسخه  SASافزارنرم

 در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. LSDروش آزمون به

 

 نتایج و بحث .3

ون بارتلت را جهت تجزیه مرکب دوساله، نخست آزم

ها در هر نوع کشت و در حالت برای همگنی واریانس

کلی انجام شد. با توجه به مقدار مربع کای و سطح 

یابیم که در تمام متغیرها ( در می<05/0prداری آن )معنی

 ها همگن بوده و انجام تجزیه مرکب مجاز است.واریانس

های نتایج جدول تجزیه واریانس مرکب داده

طبیعی، درصد ریزش دوساله بر درصد تشکیل میوه 

پارتنوکارپ تحت تأثیر رقم و نو ع میوه و درصد میوه 

( آورده شده است. 1گرده در هر نوع نهال در )جدول 

( مشخص است اثرات 1گونه که از نتایج جدول )همان

دار نبود و با کدام از فاکتورها معنیگانه در هیچسه

منظور تعیین اثر فاکتور نوع نهال بهتوجه به اهمیت 

ارقام و نوع گرده در هر نوع نهال موردبررسی قرار 

گرفتند که نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و اثر گرده در 

طبیعی، درصد  هر نوع نهال بر درصد تشکیل میوه

( 2پارتنوکارپ در جدول ) میوه و درصد میوهریزش 

 آورده شده است.

 

میوه و طبیعی، درصد ریزش  میوههای مختلف بردرصد تشکیل . نتایج تجزیه واریانس مرکب تأثیر ارقام، نوع نهال و گرده1جدول 
 پارتنوکارپدرصد میوه 

 میوه طبیعیتشکیلدرصد  میوهریزشدرصد  پارتنوکارپدرصد میوه
 تغییراتمنابع  درجه آزادی

 میانگین مربعات میانگین مربعات میانگین مربعات

ns34/0 ns 13/1300 ns87/1006 1 سال 

 خطای سال 4 72/210 80/252 48/0
**24/70 ns78/121 **93/1760 2 رقم 
ns45/0 ns97/23 ns 57/7 2 رقم× سال 
 نوع نهال 1 27/17676** 9/13176** 50/10**

ns06/0 ns22/3 ns78/16 1 نوع نهال× سال 

ns41/1 *89/505 **50/941 2 رقم× نوع نهال 

ns48/1 ns84/5 ns34/14 2 رقم× نوع نهال× سال 
 گرده 4 50/1072** 34/729** 80/2*

ns93/0 ns76/22 ns02/12 4 گرده× سال 
 رقم× گرده 8 25/383** 06/576** 30/2*

ns65/0 ns81/34 ns42/8 8 رقم× گرده× سال 

ns54/0 **13/834 **57/740 4 گرده× نوع نهال 
ns44/0 ns78/51 ns97/13 4 گرده× نوع نهال× سال 

ns93/0 ns46/184 ns05/155 8 رقم× گرده× نوع نهال× سال 

ns24/0 ns62/9 ns64/3 8 رقم× گرده× نوع نهال 
 خطای آزمایش 116 91/108 91/108 97/0

 ضریب تغییر )%(  39/23 12/25 42/47
ns ،* ،** باشدداری در سطح احتمال پنج و یک درصد میداری و معنیترتیب نشانگر عدم معنیبه. 
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میوه و درصد میوه  طبیعی، درصد ریزش ههای مختلف بر درصد تشکیل میو. تجزیه واریانس مرکب تأثیر ارقام و گرده2 جدول
 پارتنوکارپ در نوع نهال

 تغییر منابع
  درجه
 آزادی

 بافت کشت پاجوش کشت
 درصد میوه
 پارتنوکارپ

  تشکیل درصد
 طبیعیمیوه

 درصد
 ریزش میوه

  درصد
 پارتنوکارپ

  درصد
 میوه تشکیل

 درصد 
 میوه  ریزش

 ns81/641 ns 39/716 ns 06/0 **84/381 *96/586 ns 35/0 1 سال

 ns 97/8 ns 86/52 89/1 37/1 51/395 80/417 4 سال خطای

 ns 73/93 **27/31 **62/2201 *94/533 **39/40 81/5001* 2 رقم

 ns 49/16 ns 76/4 ns 33/1 ns 43/5 ns 06/25 ns 61/0 2 رقم × سال

 ns 64/0 **00/716 *99/525 ns 72/2 48/1037** 1/1097** 4 گرده

 ns 93/25 ns 41/46 ns 50/0 ns 07/0 ns 14/28 ns 87/0 4 گرده × سال

 ns 26/215 *29/301 ns 96/0 **04/323 *24/464 *39/2 8 رقم  ×گرده

 ns 01/8 ns 45/19 ns 53/0 ns 06/4 ns 99/24 ns 37/0 8 رقم ×گرده × سال

 13/1 96/166 93/83 69/0 72/142 25/126 56 آزمایش خطای

 79/45 16/22 40/26 21/45 99/28 61/20  (%) ضریب تغییر
ns** ،* ، باشددر سطح احتمال پنج و یک درصد می داریداری و معنیترتیب نشانگر عدم معنیبه. 

 

 . درصد تشکیل میوه طبیعی1. 3

های مختلف، نوع نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر گرده

طبیعی در سطح یک  نهال و رقم بر درصد تشکیل میوه

 ×نهالچنین اثرات متقابل دوگانه نوع دار شد. همدرصد معنی

گرده در سطح یک درصد  ×رقم و نیز نوع نهال ×رقم، گرده

 (.1دار شد )جدولمعنی

پاجوش نشان ها در کشتنتایج تجزیه واریانس داده

در سطح یک  ترتیببههای مختلف و رقم داد که اثر گرده

دار بود. طبیعی معنیو پنج درصد بر درصد تشکیل میوه 

رقم در سطح یک و پنج  ×هرچند اثر متقابل دوگانه گرده

بافت دار نشد، این درحالی است که در کشتدرصد معنی

رقم در سطح یک درصد  ×اثر رقم، گرده و اثر متقابل گرده

 (.2 دار شد )جدولمعنی

ها با ترین سطوح فاکتورها، میانگینمنظور تعیین مناسببه

(. در هر نوع نهال و 1مقایسه شدند )شکل  LSDآزمون 

گرده بر درصد  ×نیز میانگین اثرات متقابل رقم طورکلیبه

در سطح پنج درصد  LSDطبیعی توسط آزمون  تشکیل میوه

 (.3 )جدول شدندمقایسه 

نتایج مقایسه میانگین اثرات فاکتورها نشان داد که 

طبیعی نسبت رقم مضافتی از لحاظ درصد تشکیل میوه 

چنین به سایر ارقام مورد آزمایش برتری داشت، هم

تری نسبت بافت به مراتب درصد تشکیل میوه کمکشت

 41/48) 7013که گرده طوریبه پاجوش نشان داد، به

درصد( افزایش را نشان  41/35درصد( نسبت به شاهد )

 (.1داد )شکل 

ها مطابق جدول براساس نتایج مقایسه میانگین داده

طبیعی در روش  ( از لحاظ درصد تشکیل میوه3)

و رقم  7030و  7013های افتی با گردهپاجوشی، رقم مض

در باالترین سطح  11و بویر 7013های برحی با گرده

درصد( در رقم مضافتی قرار  71/40نسبت به شاهد )

 ترین درصد تشکیل میوهبافت بیشگرفتند. در روش کشت

و  7013و  7005های طبیعی در رقم مضافتی با گرده

 11و بویر 7001های ترین در رقم برحی با گردهکم

 درصد مشاهده شد. 10/21و  37/19ترتیب با به

با  ترتیببهبا توجه به میانگین کلی، رقم مضافتی 

 ترین درصد تشکیل میوهبیش 7030و  7013های گرده

طبیعی نسبت به شاهد را به خود اختصاص داده است 

  (.3 )جدول
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 طبیعی های مختلف بر درصد تشکیل میوهمقایسه میانگین اثر ارقام، نوع کشت و گرده. 1 شکل

 

 . اثر متقابل رقم در گرده بر درصد تشکیل میوه3جدول 

 طبیعی دوساله در نوع نهال

 گرده رقم
 طبیعیدرصد تشکیل میوه 

 میانگین بافتکشت پاجوشی

 برحی
7001 de40/46 g 37/19 89/32 h 

7005 de62/46 cf93/31 28/39 fgh 

 7013 a52/67 cd81/35 67/51 ad 

7030 abc16/61 23/41 bc 20/51 be 

ab40/65 10/21 11بویر g 25/43 dg 

 پیارم

7001 cde 00/49 85/36 cd 92/42 efg 

7005 de06/46 39/24 efg 23/35 gh 

7013 cde49/50 30/28 dg 40/39 fgh 

7030 cde07/50 96/34 cde 52/42 fg 

be62/53 61/23 11بویر fg 61/38 fgh 

 مضافتی

7001 e71/40 69/34 cde 70/37 fgh 

7005 de02/48 49/56 a 26/52 abc 

7013 a37/69 20/50 ab 78/59 a 

7030 ab60/65 09/48 ab 84/56 ab 

ad76/57 50/33 11بویر cf 63/45 cf 

هایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف مشابه میانگین

داری درصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهستند، براساس آزمون 

 با یکدیگر ندارند.

 

در دو  7013شود که برتری گرده چنین استنباط می

 7013دلیل تأثیر متازنیا رقم نر رقم برحی و مضافتی به

 درصد تشکیل میوه ترینباشد که باعث افزایش بیش

های نر و ماده است. در زمان گلدهی بین گل طبیعی شده

تغییرات زیادی وجود دارد. عوامل زیادی در باروری و 

عملکرد درختان خرما اثر دارند که یکی از این عوامل 

کیفیت دانه گرده است که در بین نرها متغییر است. 

Abeed et al. (2020گزارش دادند که اثر محرک )  رقم

های غیرفعال که باعث شدن برخی از ژننر در فعال

شود، های داخلی در میوه میافزایش اثر هورمون

دلیل عوامل محیطی چنین تشکیل میوه ممکن است بههم

 زا باشد.یا درون

گرفته نشان داد که تأثیر گرده اثرات های صورتپژوهش

 Shafique)میوه و عملکرد خرما دارد مثبتی بر درصد تشکیل 

et al., 2011; Omaima et al., 2015 .)طور قابل منبع گرده به

از  یاریو بس یوه، نوع میوه، عملکرد میوهمتشکیل  بر یتوجه

 گذاردیم یرزمان بلوغ تأث ینچنو هم هستهو  یوهصفات م

(., 2013et alRezazadeh ) در مطالعه دیگری .et Sarrwy 

al. (2014 بیان کردند که ) منبع گرده اثر متازنیایی بر درصد

ها و بین منابع نر، میوه دارد و این تأثیرات بین سال تشکیل

طور کلی گزارش شده است که نوع گرده متفاوت است. به

گذارد بر درصد تشکیل میوه، کیفیت میوه و عملکرد تأثیر می

 Islamو میزان تأثیر به رقم ماده مورداستفاده بستگی دارد )

آمده از پژوهش حاضر دستکه این نتایج با نتایج به (2017,

 مطابقت دارد.
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Abd-Elhaleem et al. (2020 بیان کردند که انواع )

بافتی متداول ناهنجاری در بین درختان خرمای کشت

شوند. در میوه کم مشخص میاست که اغلب با تشکیل 

رسد که در بین ارقام برحی، پژوهش حاضر به نظر می

طبیعی در  ترین درصد تشکیل میوهمضافتی کم پیارم و

 & Attaha که  شدبافتی مشاهده رقم برحی و پیارم کشت

Al-Saadi(2015) .نیز نتایج مشابهی گزارش نمودند 

 
 . درصد میوه پارتنوکارپ2. 3

ها نشان داد که اثر رقم و نوع نتایج تجزیه واریانس داده

تلف در سطح های مخنهال در سطح یک درصد و اثر گرده

دار شد. پنج درصد بر درصد میوه پارتنوکارپ معنی

گرده  ×شود تنها اثر متقابل رقمگونه که مشاهده میهمان

دار شد و اثرات متقابل دوگانه و در سطح پنج درصد معنی

 (.1 دار نشدند )جدولگانه دیگر معنیسه

پاجوش نشان داد که اثر نتایج تجزیه واریانس در کشت

دار پارتنوکارپ در سطح یک درصد معنیرقم بر درصد میوه 

رقم  ×شد و اثرات فاکتورهای دیگر و اثر متقابل دوگانه گرده

داری نشان ندادند، این درحالی است که در اختالف معنی

 ×بافت اثر رقم در سطح یک درصد و اثر متقابل گردهکشت

 (.2دار شد )جدول یرقم در سطح پنج درصد معن

ها ترین سطوح فاکتورها میانگینتعیین مناسب منظوربه

 (.2 مقایسه شدند )شکل LSDبا آزمون 

نتایج مقایسه میانگین اثرات فاکتورها نشان داد که 

درصد میوه پارتنوکارپ در رقم پیارم بیش از دو رقم 

عالوه هر هتر مشاهده شد، بدیگر بود و در رقم مضافتی کم

دار آماری نشان ندادند، اما چند نوع نهال و گرده، اثر معنی

-تر از کشتبافت بیشدرصد میوه پارتنوکارپ در کشت

 ترتیببه 7030و  7013های چنین گردهپاجوش بود. هم

خود پارتنوکارپ را به ترین درصد میوهترین و کمبیش

 (.2 اند )شکلاختصاص داده

کلی میانگین اثر  طوربهسپس در هر نوع نهال و 

درصد در سطح پنج LSDگرده توسط آزمون  ×متقابل رقم

 (.4 )جدول شدند مقایسه

 ها مربوط به درصد میوهدر بررسی مقایسه میانگین

پارتنوکارپ مشاهده شد که در روش تکثیر پاجوش رقم 

ترین و رقم درصد( بیش18/14) 11پیارم با گرده بویر

 ترین درصد میوهدرصد( کم 16/0) 7030مضافتی با گرده 

بافت رقم پیارم پارتنوکارپ را نشان دادند. در روش کشت

ترین درصد میوه درصد( بیش31/16) 11با گرده بویر

درصد( در رقم  16/0پارتنوکارپ نسبت به شاهد )

 (.4 مضافتی را به خود اختصاص داده است )جدول

 

 
 های مختلف بر درصد میوه پارتنوکارپ. مقایسه میانگین اثر ارقام، نوع کشت و گرده2شکل 
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. اثر متقابل رقم در گرده بر درصد میوه پارتنوکارپ 4جدول 

 دوساله در نوع نهال

 گرده رقم
 درصد میوه پارتنوکارپ

 میانگین بافتکشت پاجوشی

 برحی

7001 be12/3 ae04/9 08/6cde 

7005 bcd 48/3 abc 69/11 58/7cd 

7013 dg35/1 be 96/7 cg 66/4 

7030 cf84/2 dg 20/4 dg 52/3 

 cg 08/2 dg 59/3 efg 83/2 11بویر

 پیارم

7001 ab43/12 a 27/16 a 35/14 

7005 bc03/8 ad 04/10 bc 04/9 

7013 ab 99/9 ab41/14 ab20/12 

7030 bcd 17/4 cg 28/6 cf 22/5 

 a18/14 a31/16 a 25/15 11بویر

 مضافتی

7001 g18/0 g 16/0 g 17/0 

7005 fg 35/0 fg 45/1 fg 90/0 

7013 dg 28/1 g 40/0 fg 84/0 

7030 g 16/0 fg 53/0 g 35/0 

 efg 36/0 efg30/2 fg 33/1 11بویر

هایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف مشابه میانگین

داری درصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهستند، براساس آزمون 

 با یکدیگر ندارند.

 

رسد که وجود نظر میدر پژوهش حاضر به

طبیعی  های زایشی مانند کاهش درصد تشکیل میوهناهنجاری

پارتنوکارپ در درختان حاصل از میوه و افزایش درصد 

 بافت به مراتب بیشتر از درختان پاجوشی باشد.کشت

Saadi-Attaha & Al (2015با بررسی این ناهنجاری ) ها

ها روی درختان غیرطبیعی کردند که بسیاری از گل بیان

باعث اختالل در کشیدگی لوله گرده شده و رشد آن محدود 

آن به برچه است که رشد و یا مناطقی در نزدیکی اتصال 

ها در جهات شود و لولههای گرده متوقف میمستقیم لوله

شود. در کنند و یا رشد کامل متوقف میمختلف رشد می

پژوهش دیگری گزارش شد که ممکن است سطح تشکیل 

های موجود افشانی ناکافی و ناهنجاریدلیل گردهکم به میوه

-د که در نتیجه هر سهها )برچه، خامه و کالله( باشدر گل

های غیرطبیعی و کوچک با نام محلی برچه لقاح نیافته به میوه

های شوند. در پژوهش حاضر نیز میوهتبدیل می 1شیز

پارتنوکارپی در ارقام برحی، پیارم و مضافتی مشاهده شد که 

نامیده  2های بدون هسته مِگدر زبان محلی استان فارس میوه

است که در رقم برحی حاصل از  شوند. گزارش شدهمی

برچه مشاهده  4ـ7های بافت بیش از سه گل و میوهکشت

نامند های پارتنوکارپ میها را میوهاست که این میوهشده 

(2004 et al.,Cohen .) 

.et alCohen  (2016 طی مطالعه دیگری، بیان )

برچه تشکیل شده است که نمودند که گل میوه خرما از سه

افشانی، فقط یک برچه تک به میوه پس از گرده معموالً،

در  ،روندبرچه دیگر از بین میشود و دوتبدیل می

افشانی ناکافی باشد، هیچ لقاحی رخ که گردهصورتی

های پارتنوکارپی ها به میوهدهد و ممکن است گلنمی

چنین گونه ارزش تجاری ندارند. همتبدل شوند که هیچ

های در ناهنجاری غیرطبیعی میوهگزارش شده است که 

ای باشد که در کیسه صدمه دلیلبهحال رشد ممکن است 

چنین کاهش دهد و همآندوکارپ رخ می جنین و الیه

شود بافت جنین که دلیل اصلی عدم رشد جنین می

(, 2015Saadi-Attaha & Al که این ناهنجاری در رقم )

وفور مشاهده  بافت در این آزمایش بهپیارم و برحی کشت

 et alCohen ,.از جمله گرانپژوهشکه با نتایج سایر  شد،

., 2016et al2004 ; Shair )  مطابقت داشت. اگر چه این

اما  ،پدیده در سایر ارقام نخل خرما مشاهده شده است

بافت بیش از دو بروز آن در رقم پیارم حاصل از کشت

 (.3 و 4 هایرقم دیگر مورد مطالعه بود )شکل

 

                                                                                    
1. Shees 

2. Meg 
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 بافت( در رقم پیارم کشت5(، میوه بدون هسته)4ای)(، میوه چندبرچه3ای)برچه(، میوه سه2ای)دوبرچهمیوه (،1. میوه طبیعی)3شکل

 

 
 بافت(، در برحی کشت5هسته)بدون(، میوه 4ای)برچه(، میوه چند3ای)برچهسه (، میوه2ای)برچهدو (، میوه1طبیعی). میوه4شکل

 
 . درصد ریزش میوه3. 3

های مختلف در ( اثر نوع نهال و گرده1) با توجه به جدول

چنین اثرات متقابل دار شد. همسطح یک درصد معنی

رقم در سطح پنج درصد و اثر متقابل  ×دوگانه نوع نهال

گرده در سطح یک درصد  ×م و نوع نهالرق ×گرده

گانه شود اثر سهگونه که مشاهده میدار بود. همانمعنی

داری در سطح یک رقم اثر معنی ×گرده ×فاکتور نوع نهال

ها نشان و پنج درصد نداشت. نتایج تجزیه واریانس داده

پاجوش اثر گرده در سطح یک درصد و داد که در کشت

گرده در سطح پنج درصد بر درصد  ×اثر متقابل رقم

بافت اثر رقم، گرده و دار شد و در کشتمیوه معنیریزش

درصد اختالف رقم در سطح پنج ×اثر متقابل دوگانه گرده

 (.2میوه نشان دادند )جدول داری بر درصد ریزشمعنی

میانگین درصد ریزش میوه در سطوح مختلف 

 دستبهنتایج مقایسه شدند که  LSDفاکتورها با آزمون 

 ( آمده است.5) آمده در شکل

نتایج مقایسه میانگین اثرات فاکتورها نشان داد که 

پاجوش برتری دارد، هر چند ارقام بافت بر کشتکشت

ترین ریزش دار آماری با یکدیگر ندارند، اما کماثر معنی

ترین در رقم برحی دیده شد، میوه در رقم مضافتی و بیش

نسبت به  7013زش میوه در گرده ترین ریبعالوه کم

 (.5 شاهد، مشاهده شد )شکل

بافت نشان نوع نهال در روش کشت ×اثر متقابل رقم

داد که باالترین درصد ریزش میوه در رقم برحی با گرده 

 58/71درصد( در مقایسه با شاهد ) 30/75) 11بویر

ترین درصد ریزش . کمشددرصد( در همان رقم مشاهده 

درصد( در  06/42) 7005ضافتی با گرده میوه در رقم م

درصد( در رقم پیارم مشاهده شد  88/46مقایسه با شاهد )

 (.5 )جدول

ترین درصد ریزش میوه در ( بیش5با توجه به جدول )

درصد( در رقم مضافتی و  11/59پاجوشی در شاهد )کشت

 7013میوه در رقم مضافتی با گرده  ترین درصد ریزشکم

که ارقام آزمایشی از نظر درصد  دست آمددرصد( به 35/29)

 درصد متغیر بوده است. 59تا  29ریزش میوه از 

باتوجه به میانگین کلی نتایج حاکی از آن است که 

های میوه از سایر گرده نسبت به ریزش 7013گرده 

متری را نشان شده در این پژوهش، درصد ریزش کبررسی

 (.5 داد )جدول
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 های مختلف بر درصد ریزش میوه. مقایسه میانگین اثر ارقام، نوع کشت و گرده5 شکل

 

بر درصد ریزش میوه در . اثر متقابل رقم در گرده 5 جدول

 نوع نهال

 گرده رقم
 درصد ریزش میوه

 میانگین بافتکشت پاجوشی

 برحی

7001 ab47/50 ab 58/71 a03/61 

7005 ab 89/49 cf38/56 ad14/53 

7013 bcd 12/31 cf23/56 def67/43 

7030 cd 99/35 cf56/54 cf28/45 

 cd 52/32 a30/75 abc91/53 11بویر

 پیارم

7001 bcd 57/38 ef88/46 ef73/42 

7005 abc 90/45 abc56/65 ab73/55 

7013 bcd 52/39 be28/57 bf40/48 

7030 abc 76/45 be76/58 ae26/52 

 cd 20/32 be08/60 bf14/46 11بویر

 مضافتی

7001 a11/59 abc15/65 a13/62 

7005 ab 62/51 f06/42 bf84/46 

7013 d 35/29 def41/49 f38/39 

7030 cd24/34 cf38/51 ef81/42 

 bcd 87/41 ad20/64 ad04/53 11بویر

هایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف مشابه میانگین

داری درصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهستند، براساس آزمون 

 با یکدیگر ندارند.

 

توجهی از در پژوهش حاضر ممکن است حجم قابل

 دلیلبهکرده های بدون بذر )پارتنوکارپی( و ریزشمیوه

 بافت ارقام پیارم و برحی وکشت روشبهتکثیر 

 باشد. 7005و  11، بویر7001های افشانی با گردهگرده

Al-Qurashi et al. (2012 گزارش کردند که خرما )

مانند اکثر درختان دیگر دو موج ریزش میوه دارد. اولین 

دلیل عدم گردهافشانی بهبعد از گردهریزش چند هفته 

طور معمول افتد ریزش دوم بهافشانی یا لقاح اتفاق می

تر است و در یک فاصله پنج تا شش شدیدتر و بحرانی

ای با ریزش قبلی )پایان مرحله کیمری و شروع هفته

شده که ریزش میوه افتد. گزارشمرحله خالل( اتفاق می

شود، ی و محیطی تنظیم میاز نظر ژنتیکی، فیزیولوژیک

اما تنش گیاهی و تولید اتیلن اساس ریزش فیزیولوژیکی 

 .Iqbal et al(. نتایج Farkhondeh, 2016واقعی است )

(2012b نشان داد که درصد ریزش میوه براساس رقم )

( گزارش کردند 2011)  et alShafique.متفاوت است. 

داری بر معنی افشانی اثراتکه منبع گرده و فراوانی گرده

ریزش، عملکرد و کیفیت میوه خرمای رقم داکی دارد. 

  این نتایج با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت.

در ادامه تجزیه واریانس مرکب دو ساله تأثیر ارقام، نوع 

های مختلف بر درصد میوه دو، سه و نهال و گرده

( آورده شده 6ای انجام شد که نتایج در جدول )چندبرچه
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 ایبرچههای مختلف بردرصد میوه دو، سه و چند. تجزیه واریانس مرکب تأثیر ارقام، نوع نهال و گرده6 جدول

 تغییر منابع
 درجه

 آزادی

 ایچند برچه میوه درصد ایبرچه سه میوه درصد ایبرچهدو میوه درصد

 مربعات میانگین مربعات میانگین مربعات میانگین

 4/4110ns 0/1819ns 877/11** 1 سال

 0635/0 2584/1 2706/0 4 سال خطای

 7515/0** 3751/26** 0539/19** 2 رقم

 0/6957ns 0/1217ns 4715/5** 2 رقم× سال

 0/4865ns **9513/4 **5275/2 1 نهال نوع

 0/3462ns 0/1963ns 0/1819ns 1 نهال نوع × سال

 1/0062ns 2/0472ns **7515/0 2 رقم ×لنها نوع

 0/1944ns 0/1217ns 8956/3** 2 رقم ×لنها نوع × سال

 0/8794ns 1/6299ns 0/1994ns 4 گرده

 0/4821ns 0/5463ns 0/1391ns 4 گرده × سال

 0/4724ns 1/7107* 0/1781ns 8 رقم × گرده

 0/3599ns 0/2884ns 0/0837ns 8 رقم ×گرده × سال

 0/1762ns 0/5321ns 0/1994ns 4 گرده ×لنها نوع

 0/1054ns 0/2616ns 0/1391ns 4 گرده ×نهال نوع × سال

 0/1603ns 0/5006ns 0/1781ns 8 رقم ×گرده ×لنها نوع

 0/2287ns 0/1498ns 0/0837ns 8 رقم ×گرده ×نهال نوع × سال

 1403/0 6960/0 4697/0 116 آزمایش خطای

 37/45 29/54 78/51  (%)  تغییر ضریب

ns** ،* ، باشدداری در سطح احتمال پنج و یک درصد میداری و معنیترتیب نشانگر عدم معنیبه. 

 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که رقم بر درصد میوه 

چنین اثر رقم و نوع نهال داری داشت. همای اثر معنیدوبرچه

رقم در سطح پنج درصد بر  ×یک درصد و اثر گرده در سطح

های دار بود. در میوهای معنیبرچهدرصد میوه سه

رقم در  ×ای اثر رقم، نوع نهال و اثر متقابل نوع نهالچندبرچه

 (.6دار بودند )جدول سطح یک درصد معنی

گانه فاکتورها ( اثرات سه6) براساس نتایج جدول

به اهمیت نوع نهال در تغییرات دار نشدند با توجه معنی

ای در هر نوع برچههای دو، سه و چندمتغیر درصد میوه

نهال تجزیه واریانس دوگانه انجام، که نتایج تحلیل در این 

 ( آمده است.7) سه متغیر در جدول

های پاجوش میوهکه در کشتبا توجه به این

ای وجود نداشتند ستون مربوط به تجزیه چندبرچه

 باشد.س در این نوع نهال خالی میواریان

 

 ای. درصد میوه دوبرچه4. 3

ها نشان داد که اثر رقم در نتایج تجزیه واریانس داده

ای در سطح برچهبافت و پاجوش بر درصد میوه دوکشت

 (.7 دار شد )جدولیک درصد معنی

ای در نتایج مقایسه میانگین درصد میوه دوبرچه

( 6) در شکل LSDزمون سطوح مختلف فاکتورها با آ

 آورده شده است.
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 ای در نوع نهالای و چند برچهای، سه برچههای مختلف بردرصد میوه دوبرچه. تجزیه واریانس مرکب تأثیر ارقام و گرده7 جدول

 آزادی درجه تغییر منابع

 بافتکشت پاجوش کشت

 میوه درصد

 ایدوبرچه

 درصد میوه

 ایبرچهسه

میوه  درصد

 ایچندبرچه

 میوه درصد

 ایدوبرچه

 درصد میوه

 ایبرچهسه

 میوه درصد

 ایچندبرچه

 ns23/3 - ns06/4 ns37/1 ns36/0 10/8** 1 سال

 13/0 27/2 65/0 - 13/1 04/0 4 سال خطای

 50/1** 20/15** 00/13** - 22/13** 06/7** 2 رقم

 ns38/0 - **72/7 ns51/0 ns24/0 65/1** 2 رقم × سال

 ns 17/0 ns16/1 - ns88/0 ns01/1 ns 40/0 4 گرده
 ns16/0 ns51/0 - ns43/0 ns30/0 ns28/0 4 گرده × سال

 ns36/0 *25/1 - ns27/0 ns96/0 ns36/0 8 رقم ×گرده

 ns35/0 ns24/0 - ns24/0 ns20/0 ns17/0 8 رقم  ×گرده × سال
 29/0 76/0 65/0 - 53/0 29/0 56 آزمایش خطای

 6/56 22/51 81/58 - 05/53 22/42  (%) ضریب تغییر

ns** ،* ، باشدداری در سطح احتمال پنج و یک درصد میداری و معنیترتیب نشانگر عدم معنیبه. 

 

 
 ایدوبرچه های مختلف بر درصد میوهکشت و گرده. مقایسه میانگین اثر ارقام، نوع 6شکل 

 

 

مقایسه میانگین اثرات فاکتورها نشان داد که رقم پیارم 

ترین نسبت به ارقام دیگر برتری دارد، رقم مضافتی کم

ای را به خود اختصاص داده است. از طرفی میوه دوبرچه

دار آماری ندارند، اما اثر معنیهر چند نوع نهال و گرده 

ای پاجوش درصد میوه دوبرچهبافت نسبت به کشتکشت

ای در ترین درصد میوه دوبرچهتری نشان داد و کمبیش

 (. 6 )شکل شددر مقایسه با شاهد مشاهده  7030گرده 

میانگین اثرات  LSDکارگیری آزمون هدر ادامه با ب

میانگین کل مقایسه  گرده در هر نوع نهال و ×متقابل رقم

 (.8 )جدول شدند

نتایج این پژوهش نشان داد که باالترین درصد میوه 

ای در روش تکثیر پاجوش در رقم پیارم با گرده دوبرچه

های ترین در رقم مضافتی با گردهدرصد( و کم 64/4) 11بویر

دست درصد( در مقایسه با شاهد، به 0/0) 7030و  11بویر

ای ترین درصد میوه دوبرچهبافت بیشآمد. در روش کشت

درصد( در مقایسه با شاهد  71/7) 7001در رقم پیارم با گرده 

 (.8دست آمد )جدول درصد( در رقم مضافتی به0/0)

ای طی دوسال ترین درصد میوه دوبرچهطورکلی بیشبه

ترین درصد و کم 7001و  11های بویردر رقم پیارم با گرده

در رقم  7005و  7030،  7001های ردهای با گمیوه دوبرچه

a

a

b

a

a
a

a a

a

a

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

برحی پیارم مضافتی پاجوش کشت بافت 7001 7005 7013 7030 11بویر 

ای
چه 

 بر
دو

وه 
 می

صد
در

7030          7013        7005         7001 



 یعبدوس دیوح ،یشورک یدهقان ییحی ،ییطال رضایعل ،یدزرگریحم

 

 1400زمستان   4شماره   23دوره 

980

توان ساختار ژنوتیپی دست آمد که علت آن را میمضافتی به

 (.8های مختلف و نوع رقم ماده بیان نمود )جدول گرده

 
ای برچه. اثر متقابل رقم در گرده بر درصد میوه دو8جدول 

 در نوع نهال

 گرده رقم
 ایدرصد مبوه دوبرچه

 میانگین بافتکشت پاجوشی

 برحی

7001 93/1 cde 90/1 cd 42/1 c 

7005 17/1 cde 13/2 bcd 10/2 bc 

7013 57/0 de 00/1 cd 88/0 c 

7030 99/1 be 33/0 d 61/1 c 

47/1 11بویر be 81/1 cd 64/1 bc 

 پیارم

7001 74/3 abc 71/7 a 95/5 a 

7005 92/3 ab 60/6 ab 99/4 a 

7013 07/2 ad 70/5 abc 98/3 ab 

7030 26/1 cde 94/2 bcd 60/2 bc 

46/4 11بویر a 22/7 a 39/5 a 

 مضافتی

7001 80/0 e 00/0 d 40/0 c 

7005 20/0 e 30/1 cd 35/0 c 

7013 08/0 de 11/0 d 64/0 c 

7030 00/0 e 80/0 d 40/0 c 

00/0 11بویر e 18/0 cd 04/0 c 

هایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف مشابه میانگین

داری درصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهستند، براساس آزمون 

 با یکدیگر ندارند.

 

دهد که سطح ناکافی شده نشان میهای انجامپژوهش

زا ممکن است باعث رشد میوه های درونهورمون

برای بررسی  (. 2015et alHadi ,.پارتنوکارپ شود )

ای به مطالعات اثرات منابع مختلف روی میوه دوبرچه

 تری نیاز است.بیش

 

 ایبرچه. درصد میوه سه5. 3

پاجوش اثر رقم براساس نتایج تجزیه واریانس در کشت

رقم در سطح پنج  ×در سطح یک درصد و اثر متقابل گرده

دار بود. در ای معنیبرچهدرصد بر درصد میوه سه

ای تأثیر برچهبافت نیز اثر رقم بر درصد میوه سهکشت

 (.7داری در سطح یک درصد نشان داد )جدولمعنی

ای در سطوح مختلف برچهمیانگین درصد میوه سه

مقایسه گردیدند که نتایج آن در  LSDفاکتورها با آزمون 

 ( آورده شده است.7) شکل

 نتایج مقایسه میانگین اثرات فاکتورها بر درصد میوه

ای برتری رقم پیارم نسبت به ارقام دیگر را نشان برچهسه

ای را برچهترین درصد میوه سهداد. رقم مضافتی نیز کم

کسب نموده است. از طرفی هر چند نوع نهال و گرده اثر 

پاجوش بافت نسبت به کشتداری ندارند، اما کشتمعنی

 ترینتری را نشان داد و کمای بیشبرچهدرصد میوه سه

ترین در و بیش 7005ای در گرده برچهدرصد میوه سه

 (.7 مشاهده شد )شکل 11گرده بویر

 

 
 ایبرچهسه های مختلف بر درصد میوه. مقایسه میانگین اثر ارقام، نوع نهال و گرده7شکل 
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ها در این آزمایش نشان داد که در روش بررسی داده

ترین درصد( بیش 79/10) 11پاجوشی رقم پیارم با گرده بویر

ای را نسبت به شاهد در رقم مضافتی داشته برچهمیوه سه

بافت، رقم پیارم با گرده چنین در روش کشتاست. هم

ای را برچهترین درصد میوه سهدرصد( بیش 32/8) 7013

درصد( در رقم مضافتی نشان داد  16/0نسبت به شاهد )

 (.9)جدول 

 

ای برچه. اثر متقابل رقم در گرده بر درصد میوه سه9جدول 

 در نوع نهال

 گرده رقم
 ایبرچهدرصد مبوه سه

 میانگین بافتکشت پاجوشی

 برحی

7001 bc 66/1 ab87/6 bcd27/4 

7005 bc 77/1 abc74/5 bcd 75/3 

7013 bc60/0 ad13/4 cde36/2 

7030 bc85/0 cd38/2 cde62/1 

 bc49/0 cd41/2 cde45/1 11بویر

 پیارم

7001 d95/8 ab39/7 a17/8 

7005 bc45/2 bcd35/3 cde90/2 

7013 b95/3 a33/8 ab14/6 

7030 bc54/1 ad55/3 cde54/2 

 a79/10 abc15/6 a47/8 11بویر

 مضافتی

7001 c10/0 d16/0 e13/0 

7005 bc33/0 d41/0 e37/0 

7013 bc 47/0 d28/0 e37/0 

7030 c16/0 d45/0 e30/0 

 bc36/0 d82/0 de59/0 11بویر

هایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف مشابه میانگین

داری درصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهستند، براساس آزمون 

 با یکدیگر ندارند.

 

ای طی دو برچهترین درصد میوه سهکلی بیشطوربه

ترین و کم 11و بویر 7001های سال در رقم پیارم با گرده

 7001گرده  ویژهبههای در رقم مضافتی با تمام گرده

رسد علت آن نظر میکه به ،(9 مشاهده شد )جدول

های مختلف و ارقام ماده تواند اختالف ژنتیکی گردهمی

حاضر با نتایج سایر محققین  پژوهشمتفاوت باشد. نتایج 

 ( مطابقت دارد.2020)  .Abd-Elhaleem et alاز جمله

در پژوهش دیگری گزارش کردند که علل احتمالی 

ها و عدم باروری طبیعی در درختان این ناهنجاری

 دلیلبه م برحی احتماالًبافت جوان خرمای رقکشت

بسیاری از وقایع مرتبط با هم بوده که منجر به رشد آهسته 

شود و ممکن لوله گرده در مراحل اولیه رشد میوه می

در این  1آبسیزیکباالی اسید است توسط محتویات نسبتاً

چنین تفاوت در رشد لوله گرده و دوره برجسته شود. هم

ی ممکن است عوامل روند لقاح در درختان خرمای برح

مرتبط فیزیکی یا هورمونی را منعکس کند که از پیشرفت 

بافت مثل در درختان جوان کشتطبیعی روند تولید

 (.Abd-Elhaleem et al., 2020کند )جلوگیری می

 

 ایبرچه. درصد میوه چند6. 3

بافت ها نشان داد که در کشتنتایج تجزیه واریانس داده

داری در ای تأثیر معنیدرصد میوه چندبرچهتنها اثر رقم بر 

گونه پاجوش هیچسطح یک درصد نشان داد و در کشت

 (.7 ای مشاهده نشد )جدولمیوه چندبرچه

ای در سطوح مختلف میانگین درصد میوه چندبرچه

مقایسه شدند که نتایج آن در  LSDفاکتورها با آزمون 

 ( آورده شده است.8) شکل

اثرات فاکتورها نشان داد که رقم برحی مقایسه میانگین 

ای برتری دارد. نسبت به ارقام دیگر در درصد میوه چندبرچه

 0/0ای )ترین درصد میوه چندبرچهرقم مضافتی نیز کم

ها اثر درصد( را کسب نموده است. از طرفی هر چند گرده

دارای  7005داری نشان ندادند، اما نتایج نشان داد گرده معنی

ای نسبت به شاهد بود و تنها ن درصد میوه چندبرچهتریبیش

                                                                                    
1. Abscisic acid 
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 (.8)شکل شدای مشاهده بافت میوه چندبرچهدر کشت
 

 

 

 

 
 nایبرچهچند های مختلف بر درصد میوه. مقایسه میانگین اثر ارقام، نوع کشت و گرده8شکل 

 

بافت آمده، در روش کشتدستبهبراساس نتایج 

 7005ای در رقم برحی با گرده ترین میوه چندبرچهبیش

ها ترین در رقم مضافتی در تمام گردهدرصد( و کم 81/1)

 (.10درصد( مشاهده شد )جدول0/0)

 

. اثر متقابل رقم در گرده بر درصد میوه 10 جدول
 ای در نوع نهالچندبرچه

 گرده رقم
 ایدرصد میوه چندبرچه

 میانگین بافتکشت پاجوشی

 برحی

7001 a00/0 b 07/1 b53/0 
7005 a00/0 a63/3 a81/1 
7013 a00/0 b98/0 b49/0 
7030 a00/0 b48/1 b74/0 

 a00/0 b00/0 b00/0 11بویر

 پیارم

7001 a00/0 b99/0 b49/0 
7005 a00/0 b63/0 b31/0 
7013 a00/0 b01/1 b50/0 
7030 a00/0 b23/0 b11/0 

 a00/0 b35/0 b17/0 11بویر

 مضافتی

7001 a00/0 b00/0 b00/0 

7005 a00/0 b00/0 b00/0 

7013 a00/0 b00/0 b00/0 

7030 a00/0 b00/0 b00/0 

 a00/0 b00/0 b00/0 11بویر

هایی که در هر ستون و برای هر صفت دارای حروف مشابه میانگین

داری درصد اختالف معنی 5در سطح احتمال  LSDهستند، براساس آزمون 

 با یکدیگر ندارند.

ای طی ترین درصد میوه چندبرچهکلی بیشطوربه

ترین در رقم و کم 7005دوسال در رقم برحی با گرده 

 (.10 جدولآمد ) دستبهها مضافتی با تمام گرده

Cohen et al. (2004 بیان کردند که علت برتری رقم )

برچه های اضافی به غیر از سهبرحی ممکن است برچه

ها در تر گلباشند. بیش 1یموردیاپرو ینودیال، استاماصلی

شوند های پارتنوکارپی تبدیل میبافتی به میوهدرختان کشت

های برچهبرچه هستند و در موارد شدید که دارای سه

گیرد این حالت در این پژوهش در رقم میغیرطبیعی شکل 

 Damankeshanبافت مشاهده شد که برحی حاصل از کشت

& Panahi (2013 نیز گزارش نمودند که سایر )

 های گل شامل ناهنجاری برچه و کالله است.ناهنجاری

 

 گیری. نتیجه4

درصد ترین دهد که بیشهای این پژوهش نشان میبررسی

و  7013های پاجوش از گردهتشکیل میوه در روش کشت

در رقم برحی  7013روی رقم مضافتی و گرده   7030

میوه در رقم ترین درصد تشکیل که بیشدست آمد. درحالیبه

ترین پیارم مربوط به شاهد بود. این گرده در رقم برحی کم

                                                                                    
1. Staminodialprimordia 
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درصد تشکیل میوه را نشان داد. درختان حاصل از پاجوش 

بافت نشان تری نسبت به کشتبیش به مراتب درصد میوه

پارتنوکارپی، بافت درصد میوهدادند. درختان حاصل از کشت

ای و برچهای، سههای دوبرچهمیوه، درصد میوهدرصد ریزش

تری نسبت به درختان پاجوشی نشان دادند. ای بیشچندبرچه

ترین سطح با افزایش درصد تشکیل میوه، عملکرد نیز در باال

های کوچکتر گیرد، اما از نظر ظاهری دارای میوهقرار می

)شاهد( در رقم برحی اگرچه از لحاظ  7001هستند. گرده 

ترین سطح قرار دارد اما از لحاظ درصد تشکیل میوه در پایین

های باشد. تولید میوهتری میهای درشتظاهری دارای میوه

تشکیل میوه دارد. درشت و ریز ارتباط مستقیم با درصد 

میوه باالیی دارد مواد غذایی و ای درصد تشکیل وقتی خوشه

یابد و اندازه ها کاهش میفضای کافی جهت رشد میوه

میوه کم  تر از زمانی است که درصد تشکیلها کوچکمیوه

 است. 

عنوان توان بهمی 7030و  7013های بنابراین گرده

زایش درصد تشکیل میوه و زای مناسب برای افهای گردهپایه

کرده ارقام برحی، پیارم های پارتنوکارپی و ریزشکاهش میوه

 بافت و پاجوش معرفی نمود.و مضافتی حاصل از کشت

 

 تشکر و قدردانی. 5

از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

سازی بستر این پژوهش و اجرای خاطر فراهمفارس به

تمامی افرادی که ما را در انجام این ای و تحقیقات مزرعه

 گردد.پژوهش یاری نمودند، تشکر و قدردانی می
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