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 چکیده

تصادفی با استفاده از آزمایش  کامالًگرده، خوشک و اسپات کامل نر رقم غنامی در قالب طرح های مختلف حفظ دانهبررسی روش منظوربهاین پژوهش 

گرده ) فاکتورها شامل نوع گرده .های گرمسیری در اهواز انجام شد( در ستاد پژوهشکده خرما و میوه1397-98دو سال ) مدتبهتکرار  سه فاکتوریل در

 -20) و فریزر( گرادسانتیدرجه  4) ، محیط نگهداری )دمای اتاق، یخچال(گرده خشک، خوشک تازه، خوشک خشک و اسپات کامل نر غنامی تازه،

 درصد ساکارزو 8 های گرده در محیط کشت مایع حاویزنی دانهبودند. آزمون جوانه (ماه 12 و ُنه ،شش ،سه) و مدت زمان نگهداری (گرادسانتیدرجه 

نوع گرده و محیط × اثرات متقابل محیط نگهداری نتایج نشان داد که. و با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد اسیدبوریکگرم در لیتر میلی 50

دار بود و گرده خشک و خوشک خشک در محیط فریزر و یخچال و در مدت زمان نامیه گرده بسیار معنیمدت زمان نگهداری بر قوه× نگهداری

 مدتکوتاهرطوبت باال، در  دارابودن دلیلهبتر و گرده اسپات کامل،  گرده تر و گرده خوشک. ترین نتیجه را دادندنگهداری حدود یک سال مناسب

 منظوربهها خوشک یا گرده کردنخشک، بلندمدتلذا برای حفظ و نگهداری گرده و حفظ قوه نامیه آن در . نامیه خود را از دست دادندقوه شدتبه

 . ضروری است کامالًها و افزایش ماندگاری کاهش رطوبت آن

 

 .نامیه، محیط فریزر، محیط یخچال، نخل خرمامحیط، قوهاسپات کامل، دمای ها:کلیدواژه
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Abstract 
This research has been done in a completely randomized design and using a factorial experiment with three 3 replications in Date palm and 
Tropical Fruits Research Center in Ahwaz for two years (2018-2019) to evaluate different methods of date pollen grain maintenance. Factors 

include type of pollen (fresh pollen, dry pollen, fresh strands, dry strands, and full male spahte cv. Ghannamy, storage environment (room 

temperature, refrigerator (+4 degrees Celsius) and freezer (-20 degrees Celsius)) and storage time (3, 6, 9 and 12 months). Germination test 
of pollen grains is performed in liquid culture medium containing 8% sucrose and 50 mg l-1boric acid using a light microscope. Results show 

that the interaction effects of storage environment× type of pollen and storage environment × storage time on pollen viability have been very 

significant and dried pollen and dried strand pollen in freezer and refrigerator and during storage period of about one year have given the 
most appropriate results. Fresh pollen, fresh strand pollen, and whole spahte pollen, due to their high humidity content, lost their viability in a 

short time. Therefore, in order to preserve the pollen and maintain its vigor and viability in the long run, it is absolutely necessary to dry the 

strands or pollen in order to reduce their moisture content and increase their shelf life. 

 

Keywords: Ambient temperature, date palm, freezer environment, full spahte, refrigerator environment, viability. 
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 . مقدمه1

ین ترمهم( یکی از .Phoenix dactylifera Lخرما )

باشد. خشک جهان میمحصوالت مناطق خشک و نیمه

وه یل مکیه جهت تشکه یاست دو پا یاهینخل خرما گ

افت یو مناسب در یافکد مقدار گرده یماده با یهاهیپا

ترین و افشانی یکی از حساسنند. به همین دلیل گردهک

باشد که موفقیت ترین مراحل داشت نخل خرما میبحرانی

زند. یا عدم موفقیت در تولید محصول ساالنه را رقم می

ترین غفلت نسبت به اجرای صحیح و به موقع کوچک

 هدررفتنها و تواند به عدم تلقیح گلافشانی میگرده

تمامی محصول آن سال منجر شود. به بخش اعظم یا 

همین دلیل و برای اطمینان از دستیابی به میزان گرده کافی 

از  تربیشهای سنتی تعداد پایه نر را در نخلستان معموالً

نمایند. اطمینان از شده اختیار میحد مطلوب یا توصیه

ین ترمهمافشانی یکی از حصول گرده در فصل گرده

 ان است. اغلب مشاهدهکارنخلی هاها و دغدغهچالش

ان با تجربه نیز با کمبود گرده مواجه کارنخلشده که حتی 

 شدتبهو تالش برای یافتن گرده در این فصل  شوندمی

شود فروشان میزیاد است که خود باعث بازار گرمی گرده

 دهد. افزایش می شدتبهو قیمت این نهاده را 

 یط یا و رطوبت نسبدم تأثیرگرده تحتطول عمر دانه

ن یدر ب چنینهمرد. یگیدر انبار قرار م یدوره نگهدار

و ارقام مختلف طول عمر دانه گرده  یاهیگ یهاگونه

دانه گرده و  یزنگرده، شامل جوانه ییمتفاوت است.کارا

ح یت تلقین عوامل موفقتریمهمسرعت رشد لوله گرده از 

باشند. روش نگهداری گرده توسط یاهان بذردار میدر گ

نامیه گرده در ان کم و بیش غیرفنی است و قوهدارنخل

یابد و در روش رایج نگهداری گرده به سرعت کاهش می

ها در ی را جهت اطمینان از تلقیح گلتربیشنتیجه گرده 

(. Torahiet al., 2011برد ) کاربهافشانی باید هنگام گرده

های نر و هایی که بتواند اسپاتروشبردن به راه و لذا پی

تری با قوه نامیه باال حفظ گرده خرما را برای مدت طوالنی

 .Mortazavi et al (2011) رسد.می نظربهنماید ضروری 

 تأثیرزنی و ترین محیط کشت جوانهدر بررسی مناسب

دمای نگهداری دانه گرده ارقام نر خرمای غنامی، 

ردند با افزایش دمای سمسماوی و غیبانی گزارش ک

یابد و زنی کاهش مینگهداری دانه گرده، درصد جوانه

درجه  -196روز نگهداری در دمای  200پس از 

گرده تغییر چندانی نکرده زنی دانه، درصد جوانهگرادسانتی

زنی بسیار منفی بر قدرت جوانه تأثیراست اما دمای اتاق 

 تأثیرAhmad (2012 )دانه گرده ارقام مختلف داشته است. 

طول مدت نگهداری دانه گرده خرما و پسته را در دماهای 

+ درجه 4، یخچال )گراد(سانتی+ درجه 24اتاق )

( و نگهداری گرادسانتیدرجه  -50( و فریزر )گرادسانتی

دقیقه در ازت مایع و سپس انتقال به فریزر  15 مدتبه

قرار هفته مورد مطالعه  52 مدتبهگرادسانتیدرجه  -80

بهتری در حفظ  تأثیرتر، داد. وی دریافت که دمای پایین

گزارش نموده  چنینهماست. ایشان نامیه گرده داشتهقوه

است که امکان ذخیره گرده در دمای یخچال برای 

 Mesnoua et al. (2018) پذیر است.مدت امکانطوالنی

درجه  4در بررسی اثر دمای نگهداری )دمای اتاق، 

زنی دانه ( بر جوانهگرادسانتیدرجه  -20و  گرادسانتی

ماه بعد  13و  سه، یک، مدتصفربهگرده شش رقم نر خرما 

 87زنی )ین درصد جوانهتربیشاز نگهداری دریافتند 

شده نگهداریهای درصد( در گرده تازه مشاهده شد. گرده

ماه اول  سهالی  دودمای اتاق، قوه نامیه خود را در  در

میزان قوه نامیه با  ،کلی طوربهست دادند. نگهداری از د

کاهش دمای نگهداری بهبود یافت و نگهداری در دمای 

 ,.Kamalpouradib et alفریزر نسبت به یخچال بهتر بود )

اثرات متقابل رقم )کازرون، الر، داراب و  (.2016

و  -20، چهارقیروکارزین(، دمای نگهداری )دمای اتاق، 

، 120، 60( و مدت زمان نگهداری )گرادسانتیدرجه  -80
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گرده زنی دانهروز( را بر جوانه 375، و 210، 180، 150

ها دریافتند با کاهش دمای نگهداری، مطالعه کردند. آن

افزایش مدت زمان یابد. با زنی افزایش میقدرت جوانی

زنی کاهش یافته روز، قدرت جوانه 150نگهداری بیش از 

زنی دانه ین میزان جوانهتربیشاست. پس از یک سال، 

درجه  -80گرده در رقم قیروکارزین و در دمای 

گزارش  Maryam et al. (2015)مشاهده شد.  گرادسانتی

زنی دانه گرده اختالف کردند بین ارقام خرما از نظر جوانه

 -20وجود دارد، پس از یکسال نگهداری گرده در دمای 

ین ترکمصد( و در 22/71ین )تربیش، گرادسانتیدرجه 

زنیبه ترتیب در رقم خضراوی و هالوی مشاهده جوانه

ط ین شرایدر ببیان کردند  Anushma et al. (2018) شد.

، (گرادسانتیدرجه -196و  -20، چهار) مختلف دمایی

ه ینامن قوهیدرجه باالتر -196 یگرده تر خرما در دمادانه

( ماه 12و  شش، سه، دوهای نگهداری )را در تمام دوره

ا ج بیتدردرجه به 4 یگرده در دمادانه یزنداشت. جوانه

بنابراین با افته بود.یکاهش  یش مدت زمان نگهداریافزا

توجه به اهمیت روش نگهداری گرده خرما جهت 

بررسی  منظوربهافشانی مطلوب این پژوهش گرده

های مختلف نگهداری اسپات و دانه گرده تحت روش

 های مختلف صورت گرفته است. زمانشرایط دمایی و 

 

 ها. مواد و روش2

این پژوهش در قالب طرح کاماًل تصادفی و با استفاده از 

گرده تازه، ) نوع گرده -1 آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور

گرده خشک، خوشک تازه، خوشک خشک و اسپات کامل 

محیط )دمای اتاق(، یخچال ) روش نگهداری -2 ،(نر غنامی

درجه  -20 و فریزر با دمای گرادسانتیدرجه + 4 با دمای

 12 و نُه شش، سه،) مدت زمان نگهداری -3 و( گرادسانتی

تکرار در آزمایشگاه بخش بهنژادی ستاد  سه در( ماه

های گرمسیری کشور در اهواز پژوهشکده خرما و میوه

های نر غنامی از کلکسیون اسپات. مدت دو سال اجرا شدبه

س از رسیدگی اما قبل از بازشدن تهیه شد و پژوهشکده و پ

ها در اتاقک نمودن خوشکاستخراج گرده و خشک

سپس . مخصوص این کار در نخلستان ستاد به انجام رسید

تیمارها اعمال شد و بعد از اتمام دوره نگهداری هر گروه، 

 های گرده در محیط کشت مایع حاویزنی دانهآزمون جوانه

اسید انجام گرم در لیتر بوریکمیلی 50 درصد ساکارز و 8

دیش و الم تهیه شده و در در این رابطه، ابتدا پتری. پذیرفت

دیش، یک کاغذ صافی خیس از آب مقطر قرار ته هر پتری

روی هر الم، سه قطره از محیط کشت قرار داد شد و . گرفت

. مقداری گرده به آرامی روی قطرات محیط کشت پاشیده شد

ی درون پتری دیش گذاشته شدکه محیط کشت ها به نحوالم

درب ظروف نیز . با رطوبت کاغذ صافی تماسی نداشته باشد

بسته شد تا محیط داخل آن در حالت اشباع بماند و محیط 

ها درون دیشسپس پتری. های گرده خشک نشودکشت دانه

ساعت قرار  16 مدتبه گرادسانتیدرجه 28 انکوباتور بادمای

ساعت، الم همراه با محیط کشت  16 از پس. داده شدند

طور مستقیم در زیر میکروسکوپ نوری قرار گرفت و با به

طور تصادفی برابر در سه میدان دید که به 40 بزرگنمایی

های گرده شمارش و درصد انتخاب شدند، تعداد کل دانه

های زده به کل دانههای گرده جوانهزنی از نسبت دانهجوانه

یدان دید محاسبه شد و در نهایت میانگین گرده در هر م

زنی آن تیمار درصد سه میدان دید به عنوان درصد جوانه

شود که طول ای جوانه زده محسوب میگردهدانه . منظور شد

در پایان . تر از قطر دانه گرده باشدلوله گرده آن برابر یا بیش

 MINITABافزار آماری های پژوهش با استفاده از نرمداده

 .( تجزیه و تحلیل شدند17)نسخه 

 

 . نتایج3

در جدول  پژوهشهای نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

 نشان داده شده است.  (1)
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 .تجزیه واریانس مرکب دو ساله1جدول 

 احتمال میانگین مربعات  درجه آزادی منبع تغییرات

 ns765/0 8/43  1 سال

000/0 80685  2 محیط نگهداری ** 

 ns 338/0 1/452  2 محیط نگهداری× سال

 000/0** 7572  3 مدت نگهداری

 ns 058/0 2/1771  3 مدت نگهداری× سال

 002/0* 3/5024  6 مدت نگهداری× محیط نگهداری

 ns 059/0 3/1755  6 مدت نگهداری× محیط نگهداری× سال

 000/0** 9/41595  4 نوع گرده

 ns 098/0 3/1352  4 نوع گرده× سال

 000/0** 2/14627  8 نوع گرده× محیط نگهداری

 ns 727/0 9/59  12 نوع گرده× مدت نگهداری

 ns 372/0 7/391  8 نوع گرده× محیط نگهداری× سال

 ns 958/0 4/1  12 نوع گرده× مدت نگهداری× سال

 ns 709/0 3/68  24 گردهنوع × مدت نگهداری× محیط نگهداری× سال

  7/490  264 خطا

    359 کل

ns، :** درصد. 1و  5احتمال  حدار در سطمعنی و دارعدم اختالف معنی * و 

 

ها، هر سه عامل با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده

 تأثیرنوع گرده، محیط نگهداری و مدت زمان نگهداری 

اثرات متقابل اند.نامیه گرده داشتهداری بر قوهبسیار معنی

اثرات  چنینهممدت زمان نگهداری و ×محیط نگهداری

 تأثیرنامیه بر درصد قوه گرده نوع× متقابل محیط نگهداری

اند. اما سایر اثرات متقابل دو به دو و داری داشتهمعنی

ی بر دارمعنی تأثیراثرات متقابل چندجانبه  چنینهم

 اند.نامیه گرده نداشتهقوه

نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع  (2) در جدول

گرده، محیط نگهداری و مدت زمان نگهداری بر درصد 

 قوه نامیه آورده شده است.

( گرده خوشک خشک 2با توجه به نتایج جدول )

مدت به گرادسانتیدرجه  -20شده در محیط فریزر نگهداری

درصد( را نشان  77/87ترین درصد قوه نامیه )سه ماه بیش

قرار گرفته است. در رتبه بعدی، گرده  Aداده و در گروه 

درجه  -20شده در محیط فریزر خوشک خشک نگهداری

قرار گرفته است.  ABمدت شش ماه در گروه به گرادسانتی

 -20شده در محیط فریزر پس از آن گرده خشک نگهداری

چنین گرده خشک مدت سه ماه و همبه گرادسانتیدرجه 

مدت به گرادسانتی+ درجه 4محیط یخچال  شده درنگهداری

( قرار ABCسه ماه با اختالف بسیار جزیی و در یک گروه )

شده اند. در گروه بعدی سه تیمار گرده خشک نگهداریگرفته

 مدت شش ماه وبه گرادسانتیدرجه  -20در محیط فریزر 

 -20شده در محیط فریزر گرده خوشک خشک نگهداری

مدت شش ماه و گرده خشک به گرادسانتیدرجه 

مدت شش ماه در یک گروه شده در یخچال بهنگهداری

(ABCDدسته )اند. سایر تیمارها نیز براساس اثرات بندی شده

متقابل محیط نگهداری و نوع گرده و مدت زمان نگهداری 
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هایی که هنگام اند. گردهرار گرفتههای بعدی قدر گروه

هایی که در دمای اند و گردهکردن دارای رطوبت بودهذخیره

زنی و درصد قوه ترین میزان جوانهاند کماتاق ذخیره شده

 اند.نامیه را در طول مدت زمان نگهداری داشته

 

های اثرات متقابل نوع گرده، بندی میانگینگروه .2جدول 

 مدت زمان نگهداری بر درصد قوه نامیهمحیط نگهداری و 
 (%نامیه گرده )قوه تیمار کد تیمار

111 S1M1T1 m*00/0 

112 S1M1T2 m00/0 

113 S1M1T3 m 00/0 

114 S1M1T4 m 00/0 

121 S1M2T1 m 00/0 

122 S1M2T2 m 00/0 

123 S1M2T3 m 00/0 

124 S1M2T4 m 00/0 

131 S1M3T1 jkl7/22 

132 S1M3T2 lm04/10 

133 S1M3T3 m 94/2 

134 S1M3T4 m 00/0 

211 S2M1T1 m 00/0 

212 S2M1T2 m 00/0 

213 S2M1T3 m 00/0 

214 S2M1T4 m 00/0 

221 S2M2T1 abc12/78 

222 S2M2T2 cdefg43/62 

223 S2M2T3 fghi37/48 

224 S2M2T4 ghi32/46 

231 S2M3T1 abc78/79 

232 S2M3T2 abcd23/72 

233 S2M3T3 bcde00/67 

234 S2M3T4 bcdef45/64 

311 S3M1T1 m 00/0 

312 S3M1T2 m 00/0 

313 S3M1T3 m 00/0 

314 S3M1T4 m 00/0 

321 S3M2T1 m 00/0 

های اثرات متقابل نوع گرده، بندی میانگینگروه .2جدول ادامه 
 محیط نگهداری و مدت زمان نگهداری بر درصد قوه نامیه

 (%نامیه گرده )قوه تیمار کد تیمار

324 S3M2T2 m 00/0 
323 S3M2T3 m 00/0 

324 S3M2T4 m 00/0 

331 S3M3T1 hij59/36 
332 S3M3T2 lm65/8 

333 S3M3T3 lm 43/6 

334 S3M3T4 m 00/0 

411 S4M1T1 m 00/0 

412 S4M1T2 m 00/0 

413 S4M1T3 m 00/0 

414 S4M1T4 m 00/0 

421 S4M2T1 abcd81/70 

422 S4M2T2 defg25/60 

423 S4M2T3 efgh28/50 

424 S4M2T4 hi93/41 

431 S4M3T1 a77/87 

432 S4M3T2 ab98/79 

433 S4M3T3 abcd17/72 

434 S4M3T4 bcd00/68 

511 S5M1T1 m 00/0 

512 S5M1T2 m 00/0 

513 S5M1T3 m 00/0 

514 S5M1T4 m 00/0 

521 S5M2T1 m 00/0 

522 S5M2T2 m 00/0 

523 S5M2T3 m 00/0 

524 S5M2T4 m 00/0 

531 S5M3T1 ijk45/32 

532 S5M3T2 klm89/16 

533 S3M3T3 m 69/2 

534 S3M3T4 m 63/2 

 باشند.دار می*حروف مشابه، بدون اختالف معنی
S1= گرده تازه M1= دمای اتاق T1= خرداد 

S2= گرده خشک    M2=یخچال T2= شهریور 

S3=خوشکتازه M3=فریزر T3=آذر 
S4= خوشک خشک 

 

T4= اسفند 
S5=اسپات کامل 
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اثرات مدت زمان نگهداری بر دانه گرده  (1) در شکل

درجه  -20شده در دمای فریزر )دمای تازه نگهداری

( نشان داده شده است. با توجه به شکل، در گرادسانتی

بسیار این نوع گرده، قوه نامیه با گذشت زمان، کاهش 

 شدیدی داشته است.

 

( اثرات مدت زمان نگهداری بر گرده خشک 2در شکل )

گراد( + درجه سانتی4شده در دمای یخچال )دمای نگهداری

نشان داده شده است. با توجه به شکل، در این نوع گرده نیز، 

تدریج سیر نزولی داشته اما کاهش آن نامیه هرچند بهقوه

 ، کاهش متوسطی داشته است.شدید نبوده و با گذشت زمان

  / a 

  b 

 / c 

 d
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S1M3T1- ماه      سهمدت به در فریزر شدهنگهداری دانه گرده تازهS1M3T2- ماه ششمدت به در فریزر شدهنگهداری دانه گرده تازه 

S1M3T3- ماه      نُهمدت بهفریزر  شده درنگهداریدانه گرده تازهS1M3T4- ماه 12مدت بهفریزر  شده درنگهداریدانه گرده تازه 
 

 فریزر شده درنگهداریزنی دانه گرده تازه . تأثیر تیمارهای مختلف مدت نگهداری بر جوانه1شکل 
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S2M2T1- ماه      سهمدت به یخچال شده درنگهداریدانه گرده خشکS2M2T2- ماه ششمدت به یخچال شده درنگهداریدانه گرده خشک 

S2M2T3- ماه      نُهمدت به یخچال شده درنگهداریدانه گرده خشکS2M2T4- ماه 12مدت به یخچال شده درنگهداریدانه گرده خشک 
 

 یخچالشده در زنی دانه گرده خشک نگهداری. تأثیر تیمارهای مختلف مدت نگهداری بر جوانه2شکل 
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اثرات مدت زمان نگهداری بر گرده  (3)در شکل 

درجه  -20شده در دمای فریزر )دمای خشک نگهداری

( نشان داده شده است. با توجه به شکل، در گرادسانتی

خوبی حفظ قوه نامیه خود را به این شرایط، گرده نسبتاً 

 زمان، کاهش اندکی داشته است.کرده و با گذشت 

اثرات مدت زمان نگهداری بر گرده  (4) در شکل

شده در دمای فریزر نشان حاصل از خوشک تازه نگهداری

با داده شده است. با توجه به شکل، در این نوع گرده نیز 

نامیه ، قوهگرادسانتیدرجه  -20نگهداری در دمای  وجود

 افته است.کاهش ی شدتبهگرده به مرور زمان، 
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67c 64/4c 
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S2M3T1- ماه      سهمدت به فریزر شده درنگهداریدانه گرده خشکS2M3T2- ماه ششمدت به فریزر شده درنگهداریدانه گرده خشک 

S2M3T3- ماه      نُهمدت بهفریزر  شده درنگهداریدانه گرده خشکS2M3T4- ماه 12مدت بهفریزر  شده درنگهداریدانه گرده خشک 
 

 شده در فریزرگرده خشک نگهداریزنی دانهتیمارهای مختلف مدت نگهداری بر جوانه تأثیر. 3شکل 
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S3M3T1- ماه      سهمدت به فریزر شده درنگهداریخوشک تازهS3M3T2- ماه ششمدت به فریزر شده درنگهداریخوشک تازه 

S3M3T3- ماه      نُهمدت بهفریزر  شده درنگهداریخوشک تازهS3M3T4- ماه 12مدت بهدر فریزر شده نگهداری خوشک تازه 
 

 شده در فریزرزنی دانه گرده خوشک تازه نگهداری. تأثیر تیمارهای مختلف مدت نگهداری بر جوانه4شکل 
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اثرات مدت زمان نگهداری بر گرده  (5) در شکل

شده در دمای یخچال حاصل از خوشک خشک نگهداری

( نشان داده شده است. با گرادسانتی+ درجه 4)دمای 

توجه به شکل، در این نوع گرده، قوه نامیه هرچند به 

نبوده و با تدریج سیر نزولی داشته اما کاهش آن شدید 

 گذشت زمان، کاهش متوسطی داشته است.

اثرات مدت زمان نگهداری بر گرده  (6)در شکل 

شده در دمای فریزر حاصل از خوشک خشک نگهداری

( نشان داده شده است. با گرادسانتیدرجه  -20)دمای 

قوه نامیه خود  توجه به شکل، در این شرایط، گرده نسبتاً

گذشت زمان، کاهش اندکی  را به خوبی حفظ کرده و با

 داشته است.
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S4M2T1- ماه      سهمدت به یخچالشده درنگهداریخوشک خشکS4M2T2- ماه ششمدت به یخچال شده درنگهداریخوشک خشک 

S4M2T3- ماه      نُهمدت به یخچال شده درنگهداریخوشک خشکS4M2T4-  ماه 12مدت بهیخچال شده درنگهداریخوشک خشک 
 

 شده در یخچالزنی دانه گرده خوشک خشک نگهداری. تأثیر تیمارهای مختلف مدت زمان نگهداری بر جوانه5شکل 
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S4M3T1- ماه      سهمدت به در فریزر شدهنگهداری خوشک خشکS4M3T2-  ماه ششمدت به فریزر شده درنگهداریخشکخوشک 

S4M3T3- ماه      نُهمدت بهفریزر  شده درنگهداریخوشک خشکS4M3T4- ماه 12مدت بهفریزر  شده درنگهداریخوشک خشک 
 

 شده در فریزرزنی دانه گرده خوشک خشک نگهداریتیمارهای مختلف مدت نگهداری بر جوانه تأثیر.  شکل 
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اثرات مدت زمان نگهداری بر گرده  (7) در شکل

شده در دمای فریزر نشان حاصل از اسپات کامل نگهداری

داده شده است. با توجه به شکل، درصد قوه نامیه گرده، 

، به گرادسانتیدرجه  -20نگهداری در دمای  با وجود

 است.مرور زمان کاهش شدیدی نشان داده 

 
 . بحث4

نامیه آن یکی تهیه گرده مناسب و کافی و حفظ مناسب قوه

ان در سراسر جهان دارنخلهای اغلب ین دغدغهترمهماز 

ان مناطق مختلف سعی بر کارنخلاست. بدین دلیل 

های مختلف مرسوم و تقلیدی برای گیری روشکاربه

ها و گرده خوشک چنینهمهای کامل و نگهداری اسپات

ارقام مختلف نر دارند. در مناطق مختلف از جمله شادگان 

های کامل نر را ان اسپاتدارنخلدر استان خوزستان، 

ها در ظرف دارای برداشت نموده و با قراردادن انتهای آن

آب یا در محیط یخچال، برای مدت کوتاهی نگهداری 

بالفاصله پس ان، اسپات کامل را دارنخلنمایند. برخی می

حفظ و نگهداری بلندمدت در  منظوربهاز برداشت و 

قرار  گرادسانتیدر جه  -10از  ترکممحیط فریزر با دمای 

 15دهند و پس از انجماد کامل و گذشت بیش از  می

خارج نموده و پس از هوادهی در محیط اتاق،  دوبارهروز، 

ح حاصل از نمایند. میزان تلقیافشانی استفاده میبرای گرده

های فریزشده بنا بر استفاده از گرده این گونه اسپات

ان، متفاوت بوده برخی ابراز رضایت دارنخلاظهارنظر 

کرده و برای برخی دیگر رضایت چندانی را به همراه 

 نداشته است.  

با توجه به ساختار و محتوای رطوبت بافت 

آذین و دانه گرده خرما در زمان رسیدگی روی گل

و در اوایل برداشت، کاهش میزان رطوبت برای  درخت

گرده و جلوگیری از فساد امکان نگهداری بلندمدت دانه

های مختلف به اثبات رسیده است آن قبالً در پژوهش

(Boughediri & Bounanga, 1991به ،)که وجود علتاین

گرده باعث حمله رطوبت بیش از حد در دانه

 .(Ahmad, 2012شود )ها و فساد آن میمیکروارگانیسم

گرده تازه و اسپات اما در ارتباط با امکان نگهداری دانه

+ درجه 4کامل تازه در محیط یخچال با دمای حدود 

تر از صفر درجه گراد و فریزر با دمای پایینسانتی

 گراد اطالعات چندانی وجود ندارد.سانتی
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S5M3T1-  ماه      سهمدت به فریزر شده درنگهداریاسپات کاملS5M3T2-  ماه ششمدت به فریزر شده درنگهداریاسپات کامل 

S5M3T3-  ماه      نُهمدت به فریزر شده درنگهداریاسپات کاملS5M3T4-  ماه 12مدت بهفریزر  شده درنگهداریاسپات کامل 
 

 شده در فریزرزنی دانه گرده اسپات کامل نگهداریتیمارهای مختلف مدت نگهداری بر جوانه. تأثیر 7شکل 
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افشانی ازآنجاکه کاربرد نهاده گرده در عملیات گرده

های مختلف شامل اسپات، خوشک تازه، طور کلی به روشبه

خوشک خشک، گرده تازه و گرده خشک مورداستفاده قرار 

های مختلف نگهداری گیرد در این پژوهش تأثیر روشمی

درجه  25گرده شامل محیط آزمایشگاه )دمای حدود 

( و گرادسانتی+ درجه 4چال )دمای حدود (، یخگرادسانتی

( موردبررسی قرار گرادسانتیدرجه  -20فریزر )دمای حدود 

ای که خشک شده های گردهگرفت. با توجه به نتایج، نهاده

دلیل کاهش بودند )خوشک خشک و گرده خشک( به

ها در رطوبت و احتمال کاهش آلودگی به میکروارگانیسم

تری نشان دادند ماندگاری بیش محیط آزمایشگاه و یخچال

 Al-Helal (1995) ،Boughediri et هاییافتهکه این نتایج با 

al. (1995)  (2010)و Izadi et al.  مطابقت داشت. انتظار

رفت که این موضوع در ارتباط با اسپات کامل و گرده و می

شده در فریزر با توجه به کاهش خوشک تازه نگهداری

ها نیز صدق کند اما نتایج چیز میکروارگانیسمحداکثری رشد 

دیگری نشان داد. چرا که گرده، خوشک و اسپات تازه در 

نامیه سرعت قوهمحیط فریزر نیز دوام چندانی نشان نداده و به

از  ایرسد مجموعهنظر میخود را از دست دادند. لذا به

ش کننامیه گرده برهمعوامل در میزان ماندگاری و حفظ قوه

داشته و بسته به درصد رطوبت نهاده گرده و دمای نگهداری، 

هایی که نامیه گردهطور کلی قوهگذارند. بهتأثیرات متفاوتی می

خشک شده بودند )خوشک خشک و گرده خشک( بیش از 

های تازه و مرطوب بوده است. اما سرعت تغییرات و نهاده

ی مختلف هاهای گرده خشک در محیطنامیه نهادهکاهش قوه

نامیه، در ترین کاهش قوهنیز متفاوت بوده در فریزر کم

نامیه را ترین کاهش قوهیخچال متوسط و در دمای اتاق بیش

هایی است که کردن گرده یکی از روشنشان دادند. خشک

گیرد، برای نگهداری دانه گرده مورداستفاده قرار می

گیری ها جلوکردن از رشد و تکثیر میکروارگانیسمخشک

های تخریبی دانه گرده که با واسطه یاری از واکنشکرده و بس

آب صورت می گیرد را کاهش داده، بنابراین عمرانبارداری 

در دمای اتاق، .(Wang et al., 2017یابد )آن افزایش می

درجه حرارت و رطوبت باال باعث تشدید فعالیت تنفسی و 

جه کاهش رفتن آب و در نتیازدست و افزایشمتابولیسم 

گردد. تغییر درجه حرارت مدت زمان انبارداری دانه گرده می

زنی دانه گرده و رطوبت نسبی حتی برای دوره کوتاه بر جوانه

 (.Koubouris et al., 2009و ظرفیت رشد آن نقش دارد )

نامیه با توجه به نتایج، قدرت ماندگاری و حفظ قوه

خشک های نگهداری مشابه در خوشک گرده در محیط

رسد ساختار گل می نظربهبیش از گرده خشک بوده است. 

ها را برای مدت ای است که قابلیت حفظ گردهنر به گونه

ها، در شرایط های جدا شده از گلاز گرده تربیشزمان 

نامیه گرده خوشک قوه تربیشمشابه داراست. بقای 

خشک، هر چند اندک، در محیط آزمایشگاه نسبت به سایر 

این موضوع است. این در حالی است که مؤید  رهاتیما

پوشش ضخیم و محکم اسپات قابلیت چندانی برای حفظ 

های یخچال و آزمایشگاه در محیط ویژهبهقوه نامیه گرده 

نداشته است. در این میان نقش میزان رطوبت گرده در 

. چرا که در درون شودمیتر میزان بقای قوه نامیه پررنگ

اند های نر قرار داشتهها در درون گلاسپات، هرچند گرده

 .نشداما ماندگاری خوبی مشاهده 

توان اذعان نمود که فاکتورهای نوع نهاده گرده، لذا می

دمای نگهداری، مدت زمان نگهداری و میزان رطوبت 

گذارند. می تأثیرنامیه تلفیقی بر میزان قوه صورتبهگرده 

چه رطوبت نهاده گرده، دمای نگهداری و مدت زمان  هر

ها ها در درون گلباشد و این که گرده ترکمنگهداری 

نگهداری شوند، موجب افزایش قابلیت نگهداری گرده و 

. لذا در نهایت برای شودمیها نامیه گردهقوه تربیشبقای 

های گرده با حفظ حداکثر نگهداری بلندمدت دانه

گرده خشک یا  صورتبهها گهداری آننامیه، نقوه

 .شودمیهای خشک در محیط فریزر پیشنهاد خوشک
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 . تشکر و قدردانی5

از بذل توجه و همکاری کارشناسان محترم پژوهشکده 

 گردد.می،تشکر و قدردانی های گرمسیریخرما و میوه

 

 . تعارض منافع6

 .گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود نداردهیچ

 

 منابع. 7
Ahmad, F. A. (2012). Effect of Storage Method on 

Date Palm and Pistachio Pollen Viability. Jordan 

Journal of Agricultural Sciences, 8(4), 573-582. 

Al-Helal, A. (1995). Response of date palm pollen 

tube growth to storage period and conditions. 

Qatar Uni. Sci. J. 14, 71-75. 

Anushma, P. L., Vincent, L., Rajesekharan, P. E., & 

Ganeshan, S. (2018). Pollen storage studies in 

date palm. International Journal of Chemical 

Studies, 6(5), 2640-2642. 

Boughediri, L., & Bounanga, N. (1991). Storage of 

date palm pollen (Phoenix dactylifera L.), I-

Preliminary results. Annales des Sciences 

Naturelles, 11, 119-124. 

Boughediri, L. M., & Cerceau-Larrival & Dore, J. 

(1995). Significance of freeze-drying in long 

term storage of date palm pollen. Grana 

Palynologica, 34, 408-412. 

Izadi, M., Shirazi, M.P., & Khademi, R. (2010). 

Study of the effects of storage methods and 

amount of pollen on 'zahidi' date palms fruit 

setting. IV International Date Palm Conference, 

ISHS. Acta Horticulturae, 882. 

 

 

Kamalpouradib, M., Rouhi, V., Houshmand, S., 

Mohammadkhani, A., & Zargari, H. (2016). 

Effects of temperature and storage time on 

different varieties of date pollen. Journal of 

Crops Improvement, 18(2), 495-506. 

Koubouris, G. C., Metzidakis, I. T., & Vasilakakis, 

M. D. (2009). Impact of temperature on olive 

(Olea europaea L.) pollen performance in 

relation to relative humidity and genotype. 

Environ. Exp. Bot., 67, 209-214. 

Maryam, M., jaskani, J., Fatima, B., Haider, M. S., 

Abbas, S., Nafees, N. M., Ahmad, R., & Ahmad 

khan, I. (2015). Evaluation of pollen viability in 

date palm cultivars under different storage 

temperatures. Pak. J. Bot., 47(1), 377-381. 

Mesnoua, M., Messaoud, R., & Salem, A. (2018). The 

effect of pollen storage temperatures on pollen 

viability, fruit set and fruit quality of six date palm 

cultivars. Scientia Horticulturae, 236, 279-283. 

Mortazavi, S. M. H., Arzani, K., & Moieni, A. 

(2010). Optimizing storage and in vitro 

germination of date palm (Phoenix dactylifera) 

pollen. J. Agr. Sci. Tech., 12, 181-189. 

Torahi, A., Mostaan, A., & Ahmadizadeh, S. 

(2011). Determination of the most suitable male 

cultivars for pollination of commercial date 

palm cultivars “Sayyer and Berhee”. Final 

report of research. Date Palm & Tropical Fruits 

Research Center. Ahwaz. P 47. 

Wang. J., Wang, D., Luo, Q., Xiao, H., Zhang, X., 

Fang, X., Gao, Z., & Han, S.(2017). Lipid 

oxidation and color degradation kinetics under 

different storage conditions of pollen. 

Transactions of the Chinese Society of 

Agricultural Engineering, 33, 367-373. 

 

 

https://www.actahort.org/books/882/index.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423818302292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423818302292#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423818302292#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03044238

