پژوهشهای میوهکاری
دوره دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان )19-33( 9316

تأثیر ژنوتیپهای مختلف گردهزا بر برخی ویژگیهای کمی ،کیفی و عملکرد خرمای
کشت بافتی رقم "زاهدی"
مصیب سیاه سر ،1مسعود خضری* 2و ایرج توسلیان
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 -9دانشجوي سابق كارشناسي ارشد گروه علوم باغباني ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شهید باهنر كرمان
2و -3استادیار گروه علوم باغباني ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه شهید باهنر كرمان
(تاریخ دریافت -9316/91/22 :تاریخ پذیرش)9316/99/21 :

چکیده
خرما یكي از مهمترین محصوالت باغي كشور ميباشد و كیفیت و عملكرد میوه این درخت تحت تأثیر فاكتورهاي
مختلفي به ویژه نوع منبع گرده ميباشد .به منظور بررسي تأثیر منابع مختلف گرده بر خصوصیات كمي و كیفي میوه
خرماي كشت بافتي رقم"زاهدي" ،آزمایشي به صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفي با سه ژنوتیپ
گرده زا ( M002 ،M001و  )M003و مراحل مختلف رشدي میوه (خارک ،رطب و تمر) و در چهار تكرار انجام گردید.
خصوصیات كمي و كیفي میوه در مراحل مختلف رشدي میوه (خارک ،رطب و تمر) اندازهگیري شد .نتایج نشان داد كه
طول ،قطر ،وزن میوه و هسته ،pH ،اسیدیته قابل تیتر ) ،(TAمواد جامد محلول ) (TSSو  ،TSS/TAقندكل و عملكرد
تحت تأثیر ژنوتیپ گردهزا و مرحله رشد میوه واقع شده است .در همه ژنوتیپهاي مورد مطالعه ،اندازه و حجم میوه و هسته
و مقدار  TAمیوه از مرحله خارک به مرحله تمر كاهش و مقدار  ،pH ،TSSنسبت  TSS/TAو مقدار قند كل افزایش
معنيداري یافت .مشخص گردید كه ژنوتیپ نر  M003در مقایسه با سایر ژنوتیپهاي نر مورد بررسي ،باعث بهبود
خصوصیات كمي و كیفي میوه و در نهایت افزایش عملكرد ( 22/1كیلوگرم) خرماي رقم "زاهدي" ميگردید.
کلمات کلیدی :تشكیل میوه ،زنیا ،متازنیا ،منبع گرده

* نویسنده مسئول

Email: masoodkhezri@gmail.com
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نقش مهمي در تولید محصول دارد (سیدهرسان،9

مقدمه

 .)2191اولین بار سوینگل )9122( 2اثرات دانه گرده را

نخل خرما با نام علمي Phoenix dactylifera L.

گیاهي تك لپه و دوپایه از خانواده نخل سانان ميباشد و

بر خصوصیات میوه خرما بررسي كرد و سپس توسط

ایران داراي غنيترین ژرمپالسم خرما در دنیا بوده كه

نیكسون )9139( 3تحقیقات تكمیلي انجام گردید .تأثیر

داراي بیش از  111رقم ميباشد (ساالري و فیضيپور،

گرده بر روي خصوصیات فیزیكي و شیمیایي بافت میوه

 .)9312از بین مهمترین ارقام تجاري ایران ميتوان به

به نام اثر متازنیا و تأثیر دانهگرده بر روي خصوصیات

ارقام "مضافتي"" ،استعمران"" ،كبكاب"" ،شاهاني"،

فیزیكي و شیمیایي بذر یا هسته میوه به نام اثر زنیا

"زاهدي"" ،ربي"" ،خضراوي"" ،برهي" و "حالوي"

نامیده شده است (سوینگل .)9122 ،اثر زنیا و متازنیا در

اشاره كرد (حاجیان .)9322 ،میزان سطح زیر كشت،

برخي درختان میوه مانند گالبي ،انگور و سیب نیز
3

تولید و عملكرد خرما در استان سیستان و بلوچستان در

گزارش شده است (هيفنق 1و همكاران2116 ،؛ باربیري

سال باغي  9311به ترتیب  31623هكتار 962312 ،تن

و همكاران 2191؛ میليتارو 6و همكارن .)2193 ،راهنما

و  2319كیلوگرم در هكتار بوده كه نقش ویژهاي در

( )9313تأثیر گرده سه رقم غنامي ،وردي و سمسماوي

صادرات غیر نفتي و مصرف داخلي كشور دارد (آمارنامه

را بر خرماي رقم "مجول" مورد بررسي قرار داد و بیان

وزارت جهاد كشاورزي .)9313 ،با توجه به این كه تولید

كرد كه گرده وردي سبب افزایش معنيدار درصد تلقیح

جهاني خرما رو به افزایش است و ایران جزء

و عملكرد خرما ميشود ،در حالیكه صفات كیفي میوه

تولیدكنندگان عمده خرما در جهان است ،بنابراین انجام

شامل قند ،اسیدیته و مواد جامد محلول تحت تأثیر این

پژوهشهایي كه باعث افزایش عملكرد و كیفیت میوه

نوع گرده قرار نگرفت .نتایج پژوهش مصطفي)2191( 7

خرما گردد ،اهمیت ویژهاي دارند.

نشان داد كه خصوصیات فیزیكي میوه از جمله ،وزن،

عوامل متعددي در بهبود كمیت و كیفیت میوه خرما

حجم ،طول و قطر میوه و همچنین خصوصیات

نقش دارند .یكي از مهمترین این عوامل ،مرحله

بیوشیمیایي میوه مانند اسید آلي ،مواد جامد محلول و

گردهافشاني است .با توجه به اینكه خرما گیاهي دو پایه
1. Sudhersan
2. Swingle
3. Nixon
4. Hai-feng et al.
5. Barbieri et al.
6. Militaru et al.
7. Mustafa

است و گلهاي نر و ماده آن به صورت جداگانه روي
پایههاي متفاوت قرار گرفتهاند ،بنابراین گردهافشاني
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قند كل تحت تأثیر نوع گرده قرار گرفته است .بنابراین با

سوران بازدید به عمل آمد .با توجه به اینكه در این

توجه به تأثیر دانه گرده بر خصوصیات كمي و كیفي

منطقه سه ژنوتیپ نر مختلف كه از نظر ارتفاع درخت،

میوه نخل خرما ،انتخاب گرده مناسب جهت گردهافشاني

اندازه برگ ،تعداد برگچه و گسترش تاج درخت كامالً

اهمیت ویژهاي دارد .اگرچه پژوهشهاي متعددي در

متفاوت بوده و همچنین بصورت رویشي تكثیر و باالترین

ارتباط با تأثیر دانه گرده بر خرما گزارش شده است اما

سطح زیركشت ژنوتیپهاي نر منطقه را دارا ميباشند،

پژوهش مستندي مبني بر تأثیر ژنوتیپهاي نر انتخاب

این ژنوتیپها انتخاب و بصورت  M002 ،M001و

شده ) M002 ،M001و  (M003بر خصوصیات كمي و

 M003نامگذاري گردیدند .از هر ژنوتیپ انتخاب شده

كیفي میوه خرماي كشت بافتي رقم "زاهدي" در

تعداد كافي اسپات به منظور گردهافشاني خرماي كشت

شهرستان زاهدان گزارش نشده است .لذا هدف از انجام

بافتي رقم "زاهدي" به شهرستان زاهدان انتقال گردید.

این پژوهش بررسي تأثیر دانه گرده ژنوتیپهاي نر

از نظر زمان گلدهي ژنوتیپهاي نر انتخاب شده با زمان

 M002 ،M001و  M003بر خصوصیات كمي و كیفي

گلدهي رقم "زاهدي"  3-2روز تفاوت وجود داشت.

میوه خرماي كشت بافتي رقم "زاهدي" در مراحل

انتخاب رقم زاهدی

مختلف رشد میوه (خارک ،رطب و تمر) در شهرستان

این پژوهش در یك نخلستان حاصل از نهالهاي
كشت بافتي خرماي رقم "زاهدي" واقع در منطقه سه

زاهدان ميباشد.

راهي دشتك ،شهرستان زاهدان ،استان سیستان و
مواد و روشها

بلوچستان با مشخصات اقلیمي زیر اجرا گردید (جدول

انتخاب ژنوتیپ نر مناسب

.)9در اوایل اسفند ماه نخلهاي ماده "زاهدي" انتخاب و

به منظور تعیین ژنوتیپهاي نر مناسب ،از استان

پالکگذاري شدند .فصل گلدهي رقم "زاهدي" در

سیستان و بلوچستان ،شهرستان سوران ،منطقه سیب

شرایط آب و هوایي شهرستان زاهدان از دهه اول اسفند

جدول  -9مشخصات اقلیمي شهرستان زاهدان
میانگین ساالنه بارندگي

میانگین ساالنه دما

میانگین ساالنه رطوبت

(میلیمتر)

(درجه سانتیگراد)

نسبي (درصد)

72/9

92/2

39
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ارتفاع از سطح دریا

طول و عرض
جغرافیایي

9371

29° 27' 6.9" N
60° 53' 3.1" E
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ماه شروع و تا ابتداي نیمه دوم فروردین ماه ادامه دارد

و توزین آنها ،عملكرد هر درخت اندازه گیري و برحسب

كه در منطقه مورد نظر تاریخ گلدهي رقم "زاهدي" 93

كیلوگرم در درخت بیان گردید.

اسفند ماه بود .با بازدیدهاي روزانه از درختان انتخاب

اندازهگیری ویژگیهای کمی و کیفی میوه

شده وضعیت اسپاتدهي به طور مرتب بررسي گردید.

در هر یك از مراحل رشدي میوه (خارک ،رطب و

این پژوهش در قالب طرح آماري بلوکهاي كامل

تمر) طول و قطر میوه و همچنین طول و قطر هسته به

تصادفي بهصورت فاكتوریل با سه نوع گرده زا (،M001

وسیله كولیس دیجیتال (مدل  DT209ساخت ژاپن)

 M002و  )M003با در نظر گرفتن یك اصله نخل

اندازهگیري و برحسب میليمتر بیان شد .وزن میوه و

كشت بافتي رقم "زاهدي" براي هر نوع گرده با  1تكرار

هسته با ترازوي دیجیتالي با دقت ( 1/19مدل BP2IID

اجرا گردید .گردهافشاني به صورت دستي در تاریخ 21

ساخت آلمان) تعیین و بر حسب گرم ذكر گردید .حجم

اسفندماه و با قرار دادن تعداد  91خوشچه نر براي هر

میوه از طریق قرار دادن میوه در داخل بشر مدرج با

خوشه ماده انجام شد.

حجم معیني از آب و محاسبه میزان افزایش حجم آب

در سه مرحله از مراحل رشد میوه خرما یعني مرحله

برحسب سانتيمتر مكعب محاسبه شد.

خارک (خالل) ،مرحله رطب و مرحله تمر(خرما) از هر

براي اندازهگیري نسبت گوشت میوه به هسته ،وزن

خوشه در جهات مختلف درخت تعداد  21میوه به طور

میوه را بهدست آورده و سپس هسته را از میوه جدا

تصادفي انتخاب و خصوصیات كمي و كیفي میوه اندازه-

نموده و وزن هسته را اندازهگیري و نسبت گوشت میوه

گیري گردید.

به هسته محاسبه گردید.

اندازهگیری درصد تشکیل میوه و عملکرد

براي تعیین میزان مواد جامد محلول ،ابتدا با چاقو در

براي تعیین درصد تشكیل میوه 1 ،هفته بعد از

میوه شكاف طولي ایجاد نموده و پس از جدا كردن

گردهافشاني ( 91فروردین) ،در هر خوشه گردهافشاني

پوست ،یك الیه طولي از گوشت میوه برداشته شد به

شده نخل تعداد میوههاي تلقیح شده و تعداد میوههاي

طوري كه شامل گوشت نرم و گوشت سفت و كم رنگ

ریزش شده (گلچهها) ،شمارش و ثبت گردید.

داخلي باشد .به دلیل باال بودن میزان قند خرما امكان

براي تعیین مقدار عملكرد در پایان مرحله تمر،

اندازه گیري مستقیم مجموع مواد جام محلول وجود

خوشههاي هر درخت برداشت و پس از جداكردن میوهها

ندارد ،بنابراین با تهیه یك مخلوط از گوشت میوهها با
نسبت معین آب ،میزان مواد جامد محلول مشخص
11
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ميگردد .بدین منظور  1گرم از گوشت میوه در 13

فهلینگ تهیه شده میزان قند كل تعیین گردید

میليلیتر آب مقطر حل شده و پس از گذشت یك

(فهلینگ.)9121 ،9

ساعت ،از عصاره صاف شده میوه ،میزان مواد جامد

تجزیه و تحلیل آماری

محلول توسط دستگاه رفركترومتر دیجیتالي (مدل

نتایج با استفاده از رویه  GLMنرمافزار آماري SAS

 Atagoساخت آلمان) تعیین گردید (زكایي و اثني

(نسخه  )1/9مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و جهت

عشري .)2117 ،براي تعیین اسیدیته قابل تیتر ابتدا

مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهاي دانكن در

 231میليلیتر آب مقطر را جوشانده و پس از سرد شدن

سطح  3درصد استفاده گردید.

درون یك ارلن مایر  311ریخته و به آن  3گرم نمونه
میوه اضافه نمودیم .پس از عمل تیتراسیون با سود 1/9

نتایج و بحث

نرمال میزان اسیدیته قابل تیتر برحسب اسید استیك در

تأثیر نوع دانه گرده بر درصد تشکیل میوه و

صد گرم نمونه بیان شد (مستوفي و نجفي .)9321 ،براي

عملکرد
برهمكنش ژنوتیپ گرده زا و مرحله رشدي میوه و

تعیین  ،pHمیزان  91گرم از بافت میوه وزن شده و به

همچنین اثر فاكتور مرحله رشدي به تنهایي بر صفت

حجم  911میليلیتر رسانده شد و پس از عبور از كاغذ

تشكیل میوه و عملكرد معنيدار نبود ،بنابراین فقط اثر

صافي ،با استفاده از دستگاه  pHمتر (مدل Metrohm

ژنوتیپ گرده زا بر تشكیل میوه و عملكرد در نتایج آمده

ساخت كشور آلمان) میزان  pHاندازهگیري گردید .براي

است .نتایج نشان داد كه بیشترین درصد تشكیل میوه

اندازه گیري قند كل ،ابتدا به  23میليلیتر عصاره میوه،

( )%76/7و میزان عملكرد ( 22/1كیلوگرم) مربوط به

 2قطره اسید كلریدریك اضافه شد و در حمام آب گرم

ژنوتیپ  M003ميباشد (شكل  .)9تأثیر مثبت گرده بر

به مدت  91دقیقه قرار داده شد سپس چند قطره

درصد تشكیل میوه و عملكرد خرما توسط سایر محققین

شناساگر فنل فتالئین به آن اضافه نمودیم و هیدروكسید

2

گزارش شده است (مهتسب و قنایم 2116 ،؛ شفیكوي

سدیم غلیظ ( 11درصد) و سپس هیدروكسید سدیم

3

1

و همكاران2199 ،؛ اومایما و همكاران.)2193 ،

 1/9نرمال تا ایجاد رنگ صورتي كم رنگ پایدار خنثي به

مشخص شده است كه ارتباط مستقیمي بین درصد

آن اضافه شد و پس از پایداري رنگ ،با آب مقطر به
حجم  911میلي لیتر رسانده شد .در نهایت با محلول

1. Fehling
2. Muhtaseb and Ghnaim
3. Shafique et al.
4. Omaima et al.
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شكل  -9تأثیر نوع گرده بر درصد تشكیل میوه و عملكرد خرماي كشت بافتي رقم "زاهدي".
در هر ستون میانگینهایي كه داراي حروف مشابه ميباشند در سطح  3درصد آزمون چند دامنهاي دانكن تفاوت معنيداري ندارند.

تشكیل میوه و عملكرد وجود دارد ،به طوریكه با افزایش

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد كه بیشترین

تشكیل میوه میزان عملكرد افزایش ميیابد (الحمودي 9و

میزان طول ( 31/73میليمتر) ،قطر ( 21/32میليمتر)،

همكارن .)2116 ،راهنما ( )9313اثرات سه نوع گرده

وزن ( 99/23گرم) و حجم ( 1سانتيمتر مكعب) میوه

غنامي ،سمساوي و وردي را بر تشكیل میوه و عملكرد

مربوط به ژنوتیپ نر  M002در مرحله خارک و كمترین

خرماي رقم "مجول" بررسي و بیان كرد كه بیشترین

میزان طول ( 31/31میليمتر) ،قطر ( 92/29میليمتر)،

درصد تعداد میوه و در نتیجه بیشترین عملكرد با كاربرد

وزن ( 3/27گرم) و حجم میوه ( 3/7سانتيمتر مكعب)

گرده وردي بدست آمده است .به نظر ميرسد تفاوت در

مربوط به ژنوتیپ نر  M003در مرحله تمر ميباشد

میزان عملكرد ،مربوط به نوع گرده ،درصد جوانهزني

(شكل  .)2راهنما ( )9313و آشور 3و همكاران ()2112

گرده ،رشد لوله گرده و سازگاري ژنوتیپ نر با رقم ماده

گزارش كردند كه طول ،قطر و وزن میوه تحت تأثیر نوع

باشد (كریم 2و همكاران.)2196 ،

گرده قرار ميگیرد كه با نتایج بهدست آمده در این
تحقیق همخواني دارد .به نظر ميرسد كه این تأثیر

تأثیر نوع دانه گرده و مراحل رشدی میوه بر طول،

مربوط به اثر متازنیا در خرما باشد .در واقع گرده با تأثیر

قطر ،وزن و حجم میوه

بر رشد تخمدان و جنین باعث افزایش طول و وزن میوه
ميگردد (شفیكوي و همكاران.)2199 ،
1. Al- Hamoudi et al.
2. Karim et al.

3. Ashour
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شكل -2برهمكنش ژنوتیپهاي مختلف گرده زا و مرحله رشد میوه بر طول ،قطر ،وزن و حجم میوه خرماي كشت بافتي رقم "زاهدي".
در هر ستون میانگینهایي كه داراي حروف مشابه ميباشند در سطح  3درصد آزمون چند دامنهاي دانكن تفاوت معنيداري ندارند.

تأثیر نوع دانه گرده و مراحل رشدی میوه بر طول،

( )2191اثر زنیا را بررسي و گزارش كردند كه طول ،قطر

قطر ،وزن هسته و نسبت گوشت میوه به هسته

و وزن هسته تحت تأثیر نوع گرده قرار ميگیرند كه با
نتایج بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد.

نتایج بیانگر آن است كه نوع گرده ژنوتیپ M002

باعث افزایش طول ( 26/99میليمتر) ،قطر (1/6

تأثیر نوع دانه گرده و مراحل رشدی میوه برمیزان

میليمتر) ،وزن هسته ( 9/3گرم) و همچنین افزایش

مواد جامد محلول ،اسیدیته قابل تیترpH ،

نسبت گوشت میوه به هسته ( )2/26ميگردد ،در حالیكه

TSS/TA

نتایج بیانگر آن است كه بیشترین میزان مواد جامد

كمترین میزان طول ( 97/9میليمتر) ،قطر (7/91

محلول ( )391/1( TSS/TA ،)3/1( pH ،)%31/2و

میليمتر) و وزن هسته ( 1/76گرم) مربوط به ژنوتیپ

كمترین میزان اسیدیته قابل تیتر ( )%1/91مربوط به

 M003مي باشد (شكل  .)3همچنین نتایج نشان داد كه

گرده ژنوتیپ  M003ميباشد .همچنین مشخص شد كه

بین مراحل برداشت میوه ،كمترین میزان شاخصهاي

بیشترین میزان  TSS ،pHو  TSS/TAمربوط به مرحله

ذكر شده مربوط به مرحله تمر ميباشد .عمر 9و همكاران

تمر و بیشترین میزان  TAمربوط به مرحله خارک
1. Omar
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شكل  -3برهمكنش ژنوتیپهاي مختلف گرده زا و مرحله رشد میوه بر طول ،قطر ،وزن و نسبت گوشت به هسته خرماي كشت بافتي
رقم "زاهدي" .در هر ستون میانگینهایي كه داراي حروف مشابه ميباشند در سطح  3درصد آزمون چند دامنهاي دانكن تفاوت معني-
داري ندارند.

ميباشد (شكل  .)1نتایج حاضر با نتایج سایر

میوه در معرض نور خورشید بستگي داشته باشد

پژوهشهایي كه تأثیر نوع دانه گرده را بر خصوصیات

(شفیكوي و همكاران.)2199 ،

بیوشیمیایي میوه خرما بیان ميكنند ،مطابقت دارد

تأثیر نوع دانه گرده و مراحل رشدی میوه بر میزان

(شفیكوي و همكاران2199 ،؛ فاراق 9و همكاران.)2192 ،

قندکل میوه

به نظر ميرسد این تأثیر به دلیل تفاوت در عوامل

مقایسه میانگینهاي برهمكنش دادهها نشان داد كه

ژنتیكي ،مراحل رشد ،خصوصیات اسپات و سن درخت

بیشترین ( )%61/2و كمترین میزان قندكل ()%31/3

باشد (اقبال 2و همكاران .)2112 ،همچنین تفاوت در

میوه به ترتیب مربوط به ژنوتیپ  M003در مرحله تمر و

TAو نسبت  TSS/TAبه نظر ميرسد ،به سازگاري

 M001در مرحله خارک ميباشد (شكل  .)3مصطفي

ژنوتیپهاي نر و رقم ماده ،سن درخت و قرار گرفتن

( )2191اثر پنج نوع دانه گرده بر خصوصیات
بیوشیمیایي میوه خرما را بررسي و گزارش كرد كه

1. Farag
2. Iqbal et al.
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شكل  -1برهمكنش ژنوتیپهاي مختلف گرده زا و مرحله رشد میوه بر میزان مواد جامد محلول ،اسیدیته قابل تیتر TSS/TA ،و pH
میوه خرماي كشت بافتي رقم "زاهدي" .در هر ستون میانگینهایي كه داراي حروف مشابه ميباشند در سطح  3درصد آزمون چند
دامنهاي دانكن تفاوت معنيداري ندارند.

گردههاي مختلف بر میزان قندكل میوه تأثیر معنيدار

نتیجهگیری کلی

داشتند .فاراق و همكاران ( )2192در بررسي اثر

با توجه به اینكه نوع گرده تأثیر مهمي بر خصوصیات

متازنیاي دانه گرده بر میزان قندكل میوه خرما بیان

كمي و كیفي میوه خرما دارد ،بنابراین انتخاب ژنوتیپ

نمودند كه میزان قند كل تحت تأثیر نوع گرده ميباشد،

گرده زاي مناسب جهت بهبود خصوصیات كمي و كیفي

كه با نتایج این پژوهش همخواني دارد .اهمیت تأثیر

میوه و در نهایت افزایش عملكرد خرما اهمیت بسزایي

گرده بر میزان قند میوه ميتواند به دلیل نقش متازنیایي

دارد .نتایج این پژوهش بیانگر آن است كه شاخصهاي

دانه گرده در فعالیت برخي آنزیمهاي هیدرولیتیك مانند

كمي و كیفي میوه خرماي كشت بافتي رقم "زاهدي"

پليگاالكتروناز در انحالل پكتین میوه خرما باشد

تحت تأثیر نوع گرده قرار گرفته است .به طوریكه گرده

(هاسیقاوا و اسمولنسكي.)9179 ،9

ژنوتیپ نر M003بیشترین تأثیر را در افزایش درصد
تشكیل میوه ،عملكرد و بهبود صفات كیفي میوه خرما در

1. Hasegawa and Smolensky
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شكل  -3برهمكنش ژنوتیپهاي مختلف گرده زا و مرحله رشد میوه بر میزان قند كل میوه خرماي كشت بافت رقم زاهدي.
در هر ستون میانگینهایي كه داراي حروف مشابه ميباشند در سطح  3درصد آزمون چند دامنهاي دانكن تفاوت معنيداري ندارند.

مراحل مختلف زماني داشته است .اگرچه ميتوان از

پژوهشهاي بیشتري در زمینه معرفي این ژنوتیپ به

ژنوتیپ نر  M003به عنوان یك گردهزا مناسب براي

باغداران بایستي صورت گیرد.

نخلستانهاي خرماي رقم "زاهدي" استفاده نمود ،اما
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Abstract
Date palm is one of the most important horticultural crops in Iran. The yield and fruit quality of
this crop depend on several factors especially the pollen source. In order to determine the effect of
pollen source on quantitative and qualitative characteristics of fruit of tissue cultured "Zahedi" date
palm, the experiment was carried out as factorial based on randomized complete block design with
three male genotypes (M001, M002 and M003) and three stages of fruit growth (Khalal, Rutab and
Tamar). Some quantitative and qualitative characteristics of fruit were studied at the fruit growth
stages. Results showed that fruit length, diameter, and fresh weight as well as pH, TA, TSS,
TSS/TA, total sugar content, and yield are affected by the type of pollen. It was found that fruit and
seed size and volume and fruit TA were decreased while fruit TSS, pH, TSS/TA and total sugar
content were significantly increased toward Tamar stage. It was found that M001 compared to other
studied male genotypes improved the quantitative and qualitative characteristics of fruit and
increased the yield (28.9 kg) of "Zahedi" cultivar.
Keywords: Fruit set, Metaxenia, Pollen source, Xenia
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