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چكيده
ذهیر دانه گرد میتوانه باعث سهولت در مشک زمان و مکان گرد افشانی دستی گردد .ههف اصلی ،حفظ قو نامیه دانه گزرد اسزت
که بستگی زیاد به رق و شرای نگههار دارد .در این آزمایش اثرات ارقام ،درجه حرارت انبار و زمان نگههار بر جوانزهزنزی دانزه
گرد مورد مطالعه قرار گرفت .بهینمنظور ،تحقیقی در قالب ی
جهت بررسی قو نامیه دانه گرد

آزمایش فاکتوری بر پایه طرح آزمایشی کامالً تصادفی در سزه تکزرار

هار رق هرما استان فارس در شرای آزمایشگاهی انجام گردیه .ارقزام شزام ‘کزازرون (،’)۷013

‘الر (‘ ،’)۷035داراب ( ’)۷016و ‘قیروکارزین ( ’)۷021از ایستگا تحقیقات کشاورز شهرستان جهرم بودنه .تیمارها شزام دماهزا
مختلف (دما اتاق ( -20 ،4 ،)20±5و  -80درجه سانتیگراد) و دور ها زمانی مختلف نگههار ( 210 ،180 ،150 ،120 ،60و 3۷5
روز) بود .نتایج تجایه واریانس ساد و مرکب نشاندهنه معنیدار بودن اثر رق  ،دما و مهت زمان نگههار و همچنزین اثزرات متقابز
آنها بر میاان جوانهزنی دانه گرد بود .مقایسه میانگینها نشان داد با کاهش دما میاان جوانهزنی افاایش یافت .از طرف دیگر ،با گیشت
زمان از شروع آزمایش (تا حهود  150روز) ،میاان جوانهزنی در همه ارقام ابتها افاایش و سپس کاهش یافت .بزهطزورکلی ،دمزا -80
درجه سانتیگراد به عنوان بهترین دما و گرد رق ‘قیروکارزین ( ’)۷021به عنوان مانهگارترین رق پس از ی

سزال نگهزهار معرفزی

گردیهنه.
كلیدواژهها :ارقام نر ،انباردار  ،جوانهزنی ،زمان ،گرد افشانی ،نخ هرما
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 .1مقدمه

آزمایشهایی به منظور تعیین اثر دما بر جوانهزنی

هرما ( )Phoenix dactylifera L.گیاهی دوپایه است که

دانهها

برا حصول اطمینان از تشکی میو و برداشت اقتصاد

گرفته که در همه ارقام ،دما بر جوانهزنی دانه گرد و رشه

به صورت مصنوعی گرد افشانی میشود [ .]۷تاکنون بیش

لوله آن مؤثر بود است [ .]28بررسی اثر دماها مختلف

از  2000نوع هرما شناسایی شه است که از این تعهاد

نگههار

در

حهود  400نوع در ایران کشت شه است [ .]29این گیا

باز ها

یکی از مه ترین محصوالت باغی با میاان تولیه بیش از

گوا این بود که بیشترین درصه جوانهزنی دانهها

گرد ارقام مختلف زردآلو و گیالس صورت

محمه

دانه گرد  2ژنوتیپ ایرانی گ

زمانی  60 ،30 ،10و  90روز پس از نگههار ،

سه میلیون تن در جهان میباشه [ .]29هرما با تقریباً 200

در کلیه باز ها

هاار هکتار سطح زیرکشت بارور و تولیه حهود 1/01

جوانهزنی در دما  25درجه سانتیگراد بود [.]6

میلیون تن ،رتبه هارم میاان تولیه را در بین محصوالت
باغی کشور به هود اهتصا

زمانی ،در دما

 -80و کمترین درصه

حفظ قو نامیه دانه گرد در دما

داد است [.]2

گرد

زیر صفر درجه

سانتیگراد ،بهون کنترل رطوبت در مقایسه با دماها باالتر

گرد افشانی هرما نقش بسیار مهمی در افاایش کمیت

از صفر درجه سانتیگراد و رطوبت کنترل شه مناسبتر

نر و ماد نخ هرما به

 -4تا -6

و کیفیت محصول دارد .گ ها

است [ .]15میاان قو نامیه دانه گرد در دما

صورت مجاا رو پایهها متفاوت قرار دارنه .زمان ظهور
گ ها

نر و ماد در هر منطقه بستگی به شرای

درجه سانتیگراد با سرعت کمتر

آب و

دانه گرد

نگههار

کاهش مییابه [.]35

مرکبات در دما

 -18درجه

هوایی ،رق و عملیات به زراعی نخلستان دارد .در ایران،

سانتیگراد ،باعث افاایش طول عمر دانه گرد شه [.]31

فص گرد افشانی از اواس بهمن ما تا اواس اردیبهشت

تحقیقات بر رو نگههار دانه گرد مرکبات نشان داد که

ما به طول میانجامه [.]3

دانهها

حفظ قهرت جوانهزنی دانه گرد به شرای
آن ماننه دما ،رطوبت نسبی ،گازها
هوا

اتمسفر

نگههار

نگههار

و فشار

انبار بستگی دارد [ 30 ،20و  .]32نگههار

گرد رق ‘ش
در دما

محله’ حتی بعه از  140روز

 -18درجه سانتیگراد 22/2 ،درصه

جوانهزنی داشتنه که این میاان جوانهزنی با توجه به

دانه

حساسیت دانهها گرد مرکبات ،میتوانه برا نگههار

گرد به منظور انعطاف زمان گرد افشانی و صرفهجویی در

طوالنیمهت در برنامهها

تالقی از اهمیت ویه ا

فضا فیایکی در گرد افشانی مصنوعی حائا اهمیت است

برهوردار باشه .همچنین مناسبترین روش نگههار دانه

[ .]19امروز یکی از روشها نگههار ذهائر ژنتیکی در

گرد مرکبات ،استفاد از فریار بیان شه [.]1

گیاهان ،ذهیر دانهها گرد میباشه [ .]12همچنین عهم

تحقیقات بر رو

همامانی در رسیهن گ ها نر و ماد درهت هرما ،باعث
شه تا باغهاران برا

درهت هرما ،قب

گرد افشانی مصنوعی از گرد ها

قو نامیه دانه گرد نگههار

شه

از سال  1930صورت گرفته است.

درصه جوانهزنی دانه گرد به مهت ی

سال در دما 3/3

سال قب استفاد نماینه [ .]18برا رف این مسئله میتوان

درجه سانتیگراد بیشتر از نگههار آن در دما اتاق بود

از دانهها گرد ا که قبالً تهیه و در دما پایین نگههار

[ .]9برا نگههار دانه گرد  ،دما پایین الزم است ،اما

شه انه ،استفاد نمود .البته این گرد ها بایه قو نامیه باالیی

میاان دما

داشته باشنه [.]24

[ .]1۷ی

نگههار
هش
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طوالنیمهت دانهها

نگههار

است [ .]14دما

سایه) منتق گردیه .پس از شکاف غالفها ،رشتهها هر

گرد هرما معرفی شه

هوشه به آرامی جها شه و به مهت  1تا  2روز در دما

 -196درجه سانتیگراد میتوانه برا

نگههار ذهائر ژنتیکی دانهها گرد هرما مورد استفاد
قرار گیرد [ .]25انجماد به عنوان ی
ذهیر ساز
دانهها

محی

روش مؤثر برا

طوالنی مهت دانه گرد هرما میباشه.
منجمه شه برا

گرد هرما

ریا ،دانهها

گرد

هوشهها ،با استفاد از ال

بوجار  ،بستهبنه

(بیش از  8سال) ،بهون از دست دادن قاب توجه قهرت
جوانهزنی ،میتواننه برا

گیشت زمان میکور ،با حصول اطمینان از هش

شهن

کام

مهت طوالنی

و به دور از نور مستقی قرار گرفتنه [ .]25پس از

و رو

ی

در داه

یخچال به

آزمایشگا علوم باغبانی دانشگا شهرکرد منتق شهنه.

گرد افشانی مورد استفاد قرار

گیرنه [.]33

نگهداری دانههای گرده

باتوجه به مشک عهم همامانی در رسیهن دانه گرد و

دانهها

گرد ارقام مختلف به طور جهاگانه در ظروف

مادگی پایه مادر در فص گرد افشانی درهت هرما و نیا

شیشها

استری دربدار منتق و سپس جهت نگههار

ذهائر ژنتیکی دارد ،ههف از انجام

در دور ها مختلف به مهت  210 ،180 ،150 ،120 ،60و

اهمیتی که نگههار

پهوهش حاضر ،تعیین مناسبترین دما و مهت زمان

 3۷5روز در دماها اتاق ( 20 ± 5درجه سانتیگراد)،4 ،

نر استان

 -20و  -80درجه سانتیگراد درون یخچال یا فریار

نگههار

دانهها

گرد برهی از ارقام هرما

فارس بود.

نگههار شهنه.

مواد و روشها

آزمون جوانهزنی

جمعآوری و خشک كردن دانههای گرده

بعه از اتمام دور نگههار

پهوهش حاضر در آزمایشگا گرو علوم باغبانی دانشگا

دانهها گرد در محی کشت مای حاو  8درصه ساکارز

 1393و  1394انجام گرفت .به

انجام پییرفت [ 4و

شهرکرد ،در سالها

منظور بررسی میاان جوانهزنی دانهها
رق هرما

و  50میلیگرم در لیتر اسیهبوری

گرد در شرای

دمایی و دور ها مختلف نگههار  ،دانهها گرد

 .]25در این رابطه ،ابتها پتر دیش و الم تهیه شه و در ته

هار

هر پتر دیش ،ی

کاغی صافی هیس از آب مقطر قرار

نر ‘کازرون

گرفت .بر رو هر الم ،سه قطر از محی کشت قرار داد

(‘ ،’)۷013الر (‘ ،’)۷035داراب ( ’)۷016و ‘قیروکارزین

شه و مقهار گرد به آرامی بر رو قطرات محی کشت

( ’)۷021موجود در کلکسیون نخیالت ایستگا تحقیقات

پاشیه شه .المها به نحو داه پتر دیش گیاشته شهنه

کشاورز

نر از استان فارس شام هرما

هر گرو  ،آزمون جوانهزنی

شهرستان جهرم تهیه گردیه .جهت جم آور

که محی

کشت با رطوبت کاغی صافی تماسی نهاشته

دانهها گرد  ،در ابتها فص گلههی (نیمه دوم اسفنهما

باشه .درب ظروف نیا بسته شه تا محی

 ،)92درهتان نر مورد استفاد مشخص گردیه .در طول

حالت اشباع بمانه و محی

کشت دانهها

فص گلههی ،درهتان به صورت روزانه مورد بررسی قرار

نشود .سپس پتر دیشها درون انکوباتور با دما

گرفت و غالفها

داه

آن در

گرد هش
25

رسیه پس از جها شهن از درهت،

درجه سانتیگراد به مهت  16ساعت قرار گرفتنه [ 8و .]25

و

کشت مستقیماً در

جهت استخراج گرد به شرای

محیطی مناسب (هن

پس از  16ساعت ،الم همرا با محی
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قرار گرفت و با بارگنمایی 40

آزمایش تجایه مرکب انجام شه .الزم به ذکر است با توجه

زیر میکروسکوپ نور

برابر در سه میهان دیه که به طور تصادفی انتخاب

به این که دانه ها گرد نگههار شه در محزی اتزاق در

گرد شمارش و درصه

دور هززا  210 ،180 ،150 ،120و  3۷5روز هززیچگونززه

میشهنه ،تعهاد ک

دانهها

جوانهزنی از نسبت دانهها گرد جوانهزد به ک دانهها

جوانهزنی نهاشتنه ،از تجایه و تحلی ایزن دور هزا حزیف

گرد در هر میهان دیه محاسبه گردیه و در نهایت میانگین

گردیهنه .مقایسه میانگین ها با استفاد از آزمون فیشر LSD

درصه سه میهان دیه به عنوان درصه جوانهزنی آن تکرار

صورت پییرفت .برا تجایزه آمزار از نزرمافزاار آمزار

منظور گردیه .دانه گرد ا جوانه زد محسوب میشه که

( SASنسخه  )9/1و برا

طول لوله گرد آن برابر یا بیشتر از قطر دانه گرد بود [.]8

استفاد گردیه [.]6

طرح آزمایشی و تجزیه و تحليل آماری

نتایج و بحث

از دور ها زمانی نگهزهار دانزه گزرد (،60

طی هر ی

 210 ،180 ،150 ،120و  3۷5روز) در هر یز

رس نمودارها از نرم افاارExcel

نتایج تجایه واریانس نشان داد در هر دور نگهزهار (،60
 210 ،180 ،150 ،120و  3۷5روز) ،دما نگهزهار تزأثیر

از شزرای

دمزززایی (دمزززا اتزززاق ( -20 ،4 ،)20±5و  -80درجزززه

بسیار معنی دار بر درصه جوانهزنی دانه گرد هرما داشته

هزار رقز هرمزا ذکزر

است (جهول  .)1همچنین ،اثر رق در کلیه دور ها معنیدار

سانتیگراد) جوانه زنی دانه گرد
شززه در ی ز

بود ،درحالیکه اثر متقاب ارقام مختلف و دمزا نگهزهار

طززرح آزمایشززی کززامالً تصززادفی در قالززب

فاکتوری با سه تکزرار مزورد ارزیزابی قزرار گرفزت .رو

فق در دور ها  180و  3۷5روز از نگهزهار اهزتالف

داد ها حاص از هر دور زمانی و همچنین ک داد هزا

معنیدار در سطح پنج درصه نشان دادنه.

جدول  .1نتایج تجزیه واریانس مركب جوانهزنی دانه گرده ارقام خرما در دمای متفاوت برای هر دوره نگهداری
میانگین مربعات
مناب تغییرات

دور نگههار ()d

درجه آزاد
60

120

150

180

210

3۷5

)(T

†(2)3

**1166/49

**1135/49

**4۷5/21

**241/09

**1035/40

**5۷2/34

تکرار در دما

(6)8

60/01

۷9/۷4

21/13

33/18

19/9۷

3۷/28

)(V

3

*288/30

**5۷8/05

*148/48

**1300/90

**320/25

**55۷/21

(6)9

166/31ns

241/38ns

112/43ns

*313/54

43/43ns

*91/41

(18)24

95/43

113/64

51/۷4

98/92

33/64

2۷/56

دما

رق

V×T

هطا آزمایش

†  -اعهاد داه پرانتا ،نشاندهنه درجه آزاد تجایه پس از  60روز نگههار و اعهاد هارج پرانتا ،مربوط به تجایه سایر دور ها میباشه.
 * ،nsو **  -بهترتیب عهم معنیدار ،معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصه
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دما نگههار نشاندهنه اهتالف معنیدار در سطح یز

نتایج تجایه واریانس مرکب جوانهزنی دانه گرد ارقزام
هرما در دما و دور هزا نگهزهار مختلزف در جزهول 2

درصه و اثر متقاب رق  ،دور و دما نشزاندهنزه اهزتالف

آورد شه است .نتایج بیانگر اهتالف معنیدار جوانزهزنزی

معنیدار در سطح پنج درصه است که این امر به معنی عهم

دانهها گرد در دور ها مختلف نگههار  ،رق و دمزا

استقالل این عوام در تأثیر بر جوانهزنی دانه گزرد هرمزا

مختلف نگههار دانه گرد در سزطح  1درصزه مزیباشزه.

میباشه.

همچنین ،اثرات متقاب رق و دور  ،رق و دما و نیا دور و
جدول  . 2نتایج تجزیه واریانس مركب جوانهزنی دانه گرده ارقام خرما در دما و دورههای نگهداری متفاوت
مناب تغییرات
دور
دما

)(D
)(T

تکرار در
رق

درجه آزاد

D×T

)(V

میانگین مربعات

5

**4150/80

2

**3۷82/24

36

49/33
**

3

1623/9

V×D

15

**332/5۷

V×T

6

**229/56

T×D

10

**183/89

V×T×D

30

*151/4۷

هطا آزمایش

108

۷۷/۷5

* و **  -بهترتیب معنیدار در سطوح احتمال  5و  1درصه

مقایسه میانگین تأثیر زمانهزا مختلزف نگهزهار بزر

مختلف در زمانها مختلف نگههار دانه گرد  ،اهزتالف

درصه جوانهزنی دانزه گزرد ارقزام مختلزف ،در جزهول 3

معنیدار مشاهه میشود که علت آنرا میتزوان سزاهتار

آورد شه است .بیشترین میاان جوانهزنی مربوط بزه رقز

ژنتیکی ارقام مختلف بیان نمود .با گیشت زمزان از شزروع

‘قیروکارزین’ پس از  150روز نگهزهار ( 55/۷8درصزه)

این تحقیق (از  60روز به  3۷5روز) ،میاان جوانزهزنزی در

میباشه که با ارقزام ‘داراب’ و ‘الر’ در همزین مزهت (بزه

همه ارقام ابتها افاایش و سپس کاهش یافته است (جزهول

ترتیززب  49/13و  49/22درصززه) و بززا ارقززام ‘داراب’ و

 )1و این سیر صعود  -ناولی به هوبی در شک ( )1نیزا

‘قیروکارزین’ پس از  120روز (به ترتیزب  52/05و 49/89

قاب مشاهه است .این نتیجه ،با نتایج سایر پهوهشگران در

درصززه) و بززا رقزز ‘کززازرون’ پززس از  180روز (54/13

مورد هرما [ 13و  ،]25مرکبزات [ 1و  ،]31انگزور [ ]30و رز

درصه) اهتالف معنیدار نهارد .کمترین میاان جوانهزنزی

[ ]19مطابقت دارد که علت این امر ممکن است در اثر افاایش

نیززا مربززوط بززه رقز ‘داراب’ پززس از  3۷5روز نگهززهار

یا آزادساز آنزای هزا درونزی از جملزه آمزیالز ،دیاسزتاز،

( 15/12درصه) بود است .بهطورکلی ،بین جوانهزنی ارقام

اینورتاز و غیر باشه [ 26و  .]30این احتمال نیزا وجزود دارد
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درصه جوانهزنی افاایش یافته است [ 13و .]19

که در زمان شروع آزمایش ،تعهاد از دانههزا گزرد نابزالغ
بود و در مهت زمان نگههار  ،دانهها گرد بالغ گردیزه و

جدول  . 3مقایسه میانگین اثر زمان نگهداری بر درصد جوانهزنی دانههای گرده ارقام مختلف خرما
جوانهزنی دانه گرد

زمان نگههار
()d
60
120

()%
قیروکارزین

کازرون

داراب

الر

36/60ef

29/09fg

28/90fg

20/66g

ef

abc

de

abc

49/89

36/۷۷

52/05

3۷/61

150

55/۷8a

46/16bc

49/13abc

49/22abc

180

45/03cd

54/13ab

44/96cd

25/59g

210

ef

g

g

g

3۷5

33/83ef

36/6۷

26/45

24/53g

میانگینها با حروف مشابه در ستونها و ردیفها ،دارا حهاق ی

25/09

15/12h

23/45

20/۷4 g

حرف مشابه در سطح  5درصه آزمون  LSDاهتالف معنیدار نهارنه.

شکل  . 1درصد جوانهزنی دانه گرده ارقام مختلف خرما در زمانهای مختلف

نتایج حاص مقایسه میانگین تأثیر دمزا نگهزهار بزر

جوانهزنی دانهها گرد نگههار شه در دما اتاق ،بعزه

درصه جوانهزنی دانههزا گزرد هرمزا را نشزان مزیدهزه

از گیشت  60روز به صزفر رسزیه ،لزیا در ایزن جزهول از

(جهول  .)4ذکر این نکتزه الزم اسزت از آنجزا کزه درصزه

آوردن دما اتاق صرفنظر شه است.
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اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما

جدول  .4مقایسه میانگین اثر دما بر درصد جوانهزنی دانههای گرده ارقام مختلف خرما
جوانهزنی دانه گرد
دما ()°c
4

()%
قیروکارزین

کازرون

داراب

الر

34/84cd

23/86f

29/86de

25/29ef

cd

def

-20

ab

-80

4۷/95a

bc

46/12

38/60

46/10ab

میانگینها با حروف مشابه در ستونها و ردیفها ،دارا حهاق ی

33/۷5

44/01ab

29/96

33/38d

حرف مشابه در سطح  5درصه آزمون LSDاهتالف معنیدار نهارنه.

بیشترین میاان جوانهزنی مربوط به رق ‘قیروکارزین’ و

دما محی و نیا از دست دادن سری آب دانههزا گزرد

در شرای نگههار  -80درجه سانتیگراد ( 4۷/95درصه)

است .زمانیکه آب درونی گرد ها کاهش مییابه ،فرآینزه-

میباشه که با رق ها ‘کازرون’ ( 46/10درصزه) و ‘داراب’

ها متابولیکی متوقف شه و تنفس بزه طزور شز گیزر

( 44/01درصه) در این دما و با رق ‘قیروکازرون’ در دمزا

کاهش یافته و یا متوقف می گردد .همچنین از دست رفزتن

 -20درجه سانتیگراد ( 46/12درصه) اهزتالف معنزیدار

قو نامیه میتوانه ناشی از تغییرات ه زمان در ویتامینهزا،

نهارد (جهول  .)4کمترین میاان جوانهزنی نیا (صرف نظر از

آنای ها و فعالیت هورمونها درونی باشه .از طرف دیگر،

دما اتاق) ،مربوط به رقز ‘کزازرون’ و در دمزا  4درجزه

افاایش طول عمر دانزه گزرد در دمزا زیزر صزفر درجزه

سانتیگراد ( 23/86درصه) میباشه که با رق ‘الر’ در همین

سانتیگراد به کاهش سرعت تنفس و عزهم مصزرف سزری

دمززا ( 25/29درصززه) و در دمززا  -20درجززه سززانتیگززراد

انهوهته غیایی دانه گرد نسبت داد مزیشزود [ .]1نتزایج

( 29/96درصه) اهتالف معنیدار نهارد .اتالف قزو نامیزه

نشاندهنه افاایش میاان جوانهزنی دانزه هزا گزرد ارقزام

دانهها گرد نگههار شه در دما اتاق به دلیز افزاایش

مختلف با کاهش دما محی نگههار میباشه (شک .)2

شکل  . 2درصد جوانهزنی دانه گرده ارقام مختلف خرما در دماهای مختلف
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جدول  . 5مقایسه میانگین اثر متقابل زمان نگهداری و دما بر درصد جوانهزنی دانههای گرده خرما
دما
()°c

زمان نگههار
()d

دما اتاق

4

-20

-80

60

18/19i

21/06hi

25/04hi

40/33de

120

†-

33/03fg

4۷/8۷bc

51/34ab

150

-

43/42cde

50/85ab

55/93a

180

-

38/10ef

4۷/05bcd

42/13cde

210

-

18/93i

2۷/33gh

3۷/48ef

3۷5

-

16/21i

24/49hi

29/94gh

میانگینها با حروف مشابه در ستونها و ردیفها ،دارا حهاق ی
† قب از  120روز جوانهزنی به صفر رسیه.

حرف مشابه در سطح  5درصه آزمون LSDاهتالف معنیدار نهارنه.

بهطورکلی ،میاان جوانهزنزی دانزههزا گزرد در مزا هزا

نتایج بیانگر کاربرد عملی نگههار دانه گرد در دمزا
پایین برا گرد افشانی مصنوعی ،ذهیزر منزاب ژنتیکزی و

مختلف آزمایش با کاهش دما ،افاایش یافتزه و بزا گیشزت

انجام برنامهها اصالحی میباشه .نتایج تحقیق حاضزر بزا

زمان نگههار  ،پس از طی کردن ی

سیر صعود  ،مجهداً

نتایج سایر محققین در مورد هرما [ 11و  ،]25پسزته [،]11

کاهش یافته است (شک .)3
دانهها گرد پس از نگههار بزیش از یز

ر مویا [ ،]21سیبزمینزی [ ،]34پیزاز [ ]16و مرکبزات

سزال در

[ ]1مطابقت دارد .مقایسه میانگین اثر متقاب سزطوح زمزان

دماها پایین ( -20و  -80درجه سانتیگزراد) ،هنزوز قزو

نگههار و دما بر درصه جوانهزنی دانهها گرد هرما در

نامیه هود را حفظ کرد بودنه .نتایج این پهوهش بزا نتزایج

جهول  5آورد شه است.

دیگززر تحقیقززات بززر رو رز [ ،]22فنززهق [ ]5و هربززا

بیشترین میاان جوانهزنی دانه گرد مربوط به نگههار

درهتی [ ]2۷مطابقت دارد ،بهطور که با کاهش دما ،مهت

دانهها گرد در دما  -80درجزه سزانتیگزراد و پزس از

زمان زنه مانی دانزههزا گزرد افزاایش یافزت .در نتزایج

 150روز ( 55/93درصه) بود که با نگههار دانهها گرد

مشابهی با کاهش دما در طول مهت نگههار  ،رونه کاهش

در همین مهت در دمزا  -20درجزه سزانتیگزراد (50/85

میاان جوانهزنی ،کنهتر گردیه [ .]23دانهها گزرد  3رقز

درصه) و نگهزهار دانزههزا گزرد پزس از  120روز در

توتفرنگی در دماهزا مختلزف نگهزهار شزهنه کزه بزا

دمززا  -80درجززه سززانتیگززراد ( 51/34درصززه) اهززتالف

کاهش دما ،مهت زمان ذهیر ساز دانهها گرد افزاایش

معنیدار نهاشت (جهول  .)5کمترین میاان جوانهزنی نیا

و با طوالنی شهن زمان ذهیر ساز  ،جوانهزنزی دانزههزا

مربوط به نگههار دانهها گرد در محزی آزاد بزود کزه

گرد کاهش پیها کرد [.]10

پس از  120روز نگههار  ،جوانهزنی به صفر رسزیه بزود.
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شکل  . 3درصد جوانهزنی دانه گرده خرما در دماها و زمانهای مختلف

درصه جوانهزنی دانهها گرد نگههار شه در دما

آورد شه است .در بزین کز ترکیبزات تیمزار موجزود،

 -80درجززه سززانتیگززراد ،پززس از  180روز بززا اهززتالف

بیشزترین میزاان جوانززهزنزی دانزه گززرد  ،مربزوط بزه رقز

غیرمعنیدار بسیار کمی کمتر از دانههزا گزرد نگهزهار

‘کازرون’ پس از  180روز نگههار در دمزا  -20درجزه

شه در دما  -20درجه سانتیگراد بود .علت ایزن امزر را

سانتیگراد ( ۷0/3۷درصه) میباشه کزه بزا نگهزهار رقز

میتوان هصوصیات ژنتیکی دانهها گرد ارقام مختلزف و

‘قیروکززارزین’ در همززین دمززا بززه مززهت  150روز (5۷/۷3

بلوغ دیررس برهی از دانههزا گزرد نگهزهار شزه در

درصه) و ارقام ‘داراب’ و ‘قیروکارزین’ به مزهت  120روز

دما  -20درجه سانتیگراد پزس از  180روز دانسزت کزه

(به ترتیب  6۷/1۷و  59/65درصزه) و رقز ‘کزازرون’ بزه

مزا نگهزهار  ،مجزهداً جوانزهزنزی تیمزار

مهت  150روز در دما  -80درجزه سزانتیگزراد (59/03

میکور ،کاهش ش گیر نشان داد .براساس نتزایج دیگزر

درصه) اهتالف معنیدار نهارد .با این حال ،با توجزه بزه

محققان و نتایج حاص از تحقیق حاضر ،میتوان نین بیان

این که یکی از اههاف کلی نگههار دانه گرد  ،اسزتفاد از

نمود که نگههار دانه گزرد هرمزا در دمزا  -20و -80

آن جهت گرد افشانی در سال آینه می باشه ،لیا در آهرین

بززه هزز دارنززه و

زمان مورد بررسی ( 3۷5روز) ،بین ترکیبات تیمار اعمال

درصورتیکه امکزان نگهزهار دانزه گزرد در دمزا -80

شه  ،رق ‘قیروکارزین’ در دما  -80درجزه سزانتیگزراد

درجه سانتیگراد نباشه ،میتوان آنرا در دما  -20درجزه

بیشترین میاان جوانهزنی ( 40/42درصزه) را حفزظ نمزود

سانتیگراد نگههار نمود [.]25

است که در این دور با بقیه تیمارهزا اهزتالف معنزی دار

البته پس از ی

درجززه سززانتیگززراد ،نتززایجی نادیزز

نشان میدهه.

مقایسه میانگین اثرات متقاب هر سه عام رقز  ،دمزا و
زمان نگههار بر جوانهزنی دانه گرد هرمزا در جزهول 6
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جدول  . 6مقایسه میانگین اثر متقابل رقم ،دما و زمان نگهداری بر درصد جوانهزنی دانه گرده خرما
زمان نگههار
رق

قیروکارزین

کازرون

داراب

الر

دما

() d

()°c
60

120

150

180

210

3۷5

26/09q-v

34/20l-s

52/۷9c-g

43/86e-n

2۷/08q-v

25/02r-v

-20

g-p

b-f

a-d

c-m

i-q

j-r

4

41/82

55/83

5۷/۷3

46/۷5

38/53

36/04

-80

41/91g-p

59/65abc

56/81b-e

44/50e-n

44/42e-n

40/42g-p

4

23/۷8s-v

24/50r-v

29/8۷p-u

35/۷۷k-s

15/60v

13/62w

-20

r-v

h-q

c-j

25/01

38/96

a

49/5۷

۷0/3۷

r-v

25/04

s-v

22/6۷

-80

38/48i-q

46/84c-l

59/03a-d

56/25b-e

38/۷2h-q

3۷/28j-r

4

18/93tuv

43/00f-o

4۷/30c-k

39/11h-q

18/۷3tuv

12/10w

d-m

c-k

d-m

q-v

s-v

v

-20

16/03

45/98

4۷/43

46/18

26/۷2

20/18

-80

51/۷5c-h

6۷/1۷ab

52/66c-g

49/61c-j

29/81p-u

13/05v

4

15/46v

30/41o-u

43/۷3e-n

33/6۷m-s

14/34v

14/12v

-20

uv

c-i

c-k

r-v

-80

29/19p-u

1۷/33

50/۷3

31/69n-t

48/69

55/23b-f

میانگین ها با حروف مشابه در ستونها و ردیفها که دارا حهاق یز

24/92

18/18uv

tuv

19/04

36/99j-r

tuv

19/08

29/01p-u

حزرف مشزابه مزیباشزنه ،در سزطح 5درصزه آزمزون LSDاهزتالف

معنیدار نهارنه.

نتيجهگيری

منابع

نتایج حاص از تحقیق حاضر نشان میدهه دانهها گزرد

 .1احمززه ن ،ارزانززی ک و معینززی ا ( )1380مطالعززه

هرما میتواننه در دماها پایین ،قو نامیزه هزود را حفزظ

نگههار  ،جوانهزنی و رشه لوله گرد برهی از ارقزام

کننه و با مهیا شهن شرای دمزایی مناسزب ،جوانزه باننزه.

مرکبات .نهال و بیر.216-229 :1۷ .

بهطورکلی ،دما  -80درجه سانتیگراد بزه عنزوان بهتزرین

 .2بینام ( )1393آمارنامه محصوالت بزاغی سزال .1392

دمززا و گززرد رقزز ‘قیروکززارزین ( ’)۷021بززه عنززوان
مانززهگارترین رق ز پززس از ی ز

وزارت جهززاد کشززاورز  ،معاونززت برنامززهریززا و

سززال نگهززهار معرفززی

اقتصاد  ،مرکا فنزاور اطالعزات و ارتباطزات110 .

گردیهنه ،اگر ه نگههار دانهها گرد در دماها بزاالتر

.

تا حهود صفر درجه نیا میتوانه قو نامیه دانزههزا گزرد

 .3پهمان ح ( )1381راهنمزا هرمزا (کاشزت ،داشزت و

هرما را حفظ کنه.

برداشت) .انتشارات نشزر آمزوزش کشزاورز  ،کزرج.
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