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اثر  pHمحیط کشت و غلظت ساکارز بر جوانهزنی درون شیشهای دانه گرده ارقام مختلف
خرما ()Phoenix dactylifera L.
مریم بروجردنیا *1و سیدسمیح مرعشی

2

(تاریخ دریافت -1317/3/13 :تاریخ پذیرش)1317/5/13 :

چکیده
جوانهزنی درون شیشهای برای تعیین قدرت جوانهزنی دانه گرده بهکار میرود .در این مطالعه طی دو آزمایش مجزا ،اثر سطوح
مختلف  3/7 ،5/7 ،4/7( pHو  )7/7و ساکارز (صفر 11 ،3 ،و  14درصد) محیط کشت بر جوانهزنی درون شیشهای دانه گرده در
چهار رقم خرما (غنامی قرمز ،سبزپرک ،وردی و نر پاکوتاه) مورد بررسی قرار گرفت .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال
تصادفی با سه تکرار اجرا شد .نتایج نشان داد که جوانهزنی دانهگرده ارقام مختلف خرما با افزایش  pHمحیط کشت از  4/7تا 3/7
افزایش مییابد ،در صورتیکه با قلیایی شدن محیط کشت ( pHبرابر  )7/7میزان جوانهزنی کاهش یافت .بیشترین و کمترین
جوانهزنی دانه گرده به ترتیب در ارقام غنامی قرمز ( )%73/3و سبزپرک ( )%57/3تحت شرایط  pHبهینه ( )3/7مشاهده شد .اثر
غلظت ساکارز محیط کشت بر جوانهزنی دانه گرده معنیدار بود ،بهطوریکه بیشترین درصد جوانهزنی دانه گرده در غلظت شش
درصد مشاهده شد و در ساکارز  11و  14درصد ،جوانهزنی دانه گرده در ارقام مختلف کاهش یافت .در بین ارقام مورد مطالعه ،رقم
نر پاکوتاه بیشترین درصد جوانهزنی دانه گرده را در محیط ساکارز شش درصد نشان داد.
کلمات کلیدی :جوانهزنی دانه گرده ،خرما ،کشت درون شیشهای

 -1استادیار پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری ،موسسه علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز
 -2استادیار پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری ،موسسه علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اهواز
* پست الکترونیکBoroujerdnia@gmail.com :
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دانه گرده در محیط کشت ضروری میباشد .در طی
جوانهزنی ،قند به عنوان سوبستریت در طی تنفس سلولی
برای سنتز سریع مواد دیواره سلولی و طویل شدن آن مصرف
میشود (درکسون 5و همکاران .)1115 ،میزان ساکارز محیط
کشت به گونه گیاهی و ذخایر غذایی دانه گرده بستگی دارد
(مرتضوی 3و همکاران .)2117 ،ساکارز عموما دو نقش مهم
را ایفا میکند )1 :به عنوان منبع انرژی بستری برای
متابولیسم دانه گرده را فراهم میکند )2 .به عنوان تنظیم
7
کننده اسمزی باعث نگهداری فشار اسمزی میگردد (شیوانا
و همکاران .)1181 ،در گونههای گیاهی مختلف از ساکارز با
غلظتهای متفاوتی برای جوانهزنی دانه گرده استفاده شده
است .جوانهزنی دانهگرده و رشد لوله گرده تحت تأثیر pH
محیط کشت نیز قرار میگیرد .معموال  pHمناسب برای
جوانهزنی دانه گرده در بسیاری از گونههای گیاهی بین 5-7
میباشد .فرایندهای متابولیکی گیاهی تحت تأثیر pH
سیتوپالسمی قرار میگیرند (هپلر 8و همکاران.)2113 ،
وجود پروتون و رادیکالهای یونی برای قطبدهی به رشد
1
لوله گرده الزم میباشند (هپلر و همکاران2113 ،؛ میکاچارد
و همکاران .)2118 ،اسیدی شدن محیط منجر به شل شدن
غشا سلولی میگردد که شرایط را برای جوانهزنی و رشد لوله
گرده فراهم میسازد (فرانکلین تونگ .)1111 ،11این مطالعه
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ساکارز و  pHمحیط
کشت بر جوانهزنی درون شیشهای ارقام مختلف خرما انجام
گرفت.

مقدمه
نخل خرما ( )Phoenix dactylifera L.گیاهی تکلپه ،دو
پایه و چندساله میباشد که به خانواده نخل ()Arecaceae
تعلق دارد .در حال حاضر کشورهای مصر ،ایران ،امارات
متحده عربی ،عربستان سعودی ،عراق ،پاکستان ،الجزایر،
عمان ،سودان ،لیبی ،تونس و مراکش مهمترین کشورهای
تولیدکننده خرما به شمار می روند .بر اساس آمارنامه
کشاورزی محصوالت باغبانی در سال  ،1315سطح زیر کشت
خرما در ایران  251137/3هکتار و میزان تولید آن
 1133414/8تن برآورد شده است که از این میزان استان
خوزستان از نظر سطح زیر کشت  14درصد و از نظر تولید
 13درصد از کل کشور را شامل میشود (احمدی و همکاران،
.)1313
مرحله گردهافشانی نقش مهمی در میوهدهی و عملکرد
مطلوب خرما دارد (فتاحی 1و همکاران .)2114 ،تحقیقات
نشان داده است که اختالفات مورفولوژیکی بین خصوصیات
رویشی نخلهای نر و اسپاتهای آنها وجود دارد و دانههای
گرده آنها از نظر قطر و شکل با هم اختالف دارند (اقبال 2و
همکارن .)2112 ،کیفیت و کمیت گرده در پایههای نر
متفاوت بوده و تأثیر بسزایی روی عملکرد و همچنین کیفیت
خرما دارد (حافظ 3و همکارن.)2114 ،
دانه گرده نقش مهمی در تولید مثل و میوهدهی گیاه ایفا
میکند .موفقیت در لقاح به قدرت باروری و زندهمانی
دانههای گرده بستگی دارد (سرکار 4و همکاران .)2113 ،در
شرایط طبیعی مطالعه جنبههای مختلف جوانهزنی دانهگرده
دشوار میباشد ،بنابراین از تکنیک جوانهزنی درون شیشهای
برای بررسی مکانیسمهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
جوانهزنی دانهگرده و رشد لوله گرده استفاده میکنند.
جوانهزنی دانهگرده در شرایط درونشیشهای روشی بسیار
مهم و کاربردی برای تعیین بهترین گردهافشان برای مرحله
گردهافشانی میباشد .شرایط بهینه برای جوانهزنی دانهگرده و
رشد لولهگرده فقط در تعداد کمی از گونههای گیاهی
مشخص شده است .وجود قند به ویژه ساکارز برای جوانهزنی

مواد و روشها
این آزمایش در گروه ژنتیک و بهنژادی پژوهشکده خرما و
میوههای گرمسیری در سال  1313انجام گرفت .به این
منظور اسپاتها از  4رقم خرمای نر استان خوزستان موجود
در کلکسیون نخیالت پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری
اهواز تهیه گردید .در فصل گلدهی ارقام مورد نظر،
اسپاتهای رسیده از درخت جدا شدند و به آزمایشگاه
5. Derksen
6. Mortazavi
7. Shivanna
8. Hepler
9. Michard
10. Franklin-Tong

1. Fattahi
2. Iqbal
3. Hafez
4. Sarkar
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تیمارهای  11درصد و  14درصد قرار داشت .میزان جوانهزنی
دانه گرده در  4رقم مورد بررسی در محیط فاقد ساکارز
بسیار پایین و بین  2/57تا  8/57درصد بود (جدول .)2با
افزایش ساکارز به محیط کشت میزان جوانهزنی دانه گرده
بهطور معنیداری نسبت به محیط فاقد ساکارز در ارقام
مختلف افزایش نشان داد .این میزان افزایش جوانهزنی دانه
گرده در رقم نر پاکوتاه با میانگین  83/1درصد در غلظت 3
درصد ساکاروز نسبت به سایر ارقام بیشتر بود .رقم
غنامیقرمز با  ،%38/41کمترین میزان جوانهزنی دانه گرده
در این غلظت را به خود اختصاص داد .با افزایش غلظت
ساکارز از  3به  11درصد در محیط کشت ،جوانهزنی دانه
گرده ارقام غنامیقرمز ،سبزپرک و نر پاکوتاه بهطور
معنیداری کاهش یافت .در رقم وردی بین غلظت  3و 11
درصد اختالف معنیداری وجود نداشت .در غلظت  14درصد
ساکارز ،میزان جوانهزنی دانه گرده در رقم سبزپرک با شتاب
بیشتری نسبت به سایر ارقام کاهش یافت و به  %43رسید.
رقم وردی و نر پاکوتاه به ترتیب با جوانهزنی  35/7و 33/3
درصد میزان کاهش کمتری نسبت به سایر ارقام نشان دادند.
ساکارز در تنظیم پتانسیل اسمزی در دانه گرده نقش دارد.
همچنین به عنوان منبع تغذیهای و انرژی مورد استفاده قرار
میگیرد .در غلظت مناسب ساکارز ،تعادل بین فشار اسمزی
بیرون و درون دانه گرده حفظ میگردد ،بنابراین قدرت
زندهمانی دانه گرده افزایش مییابد .تحقیقات نشان داده
است که غلظت بهینه مورد نیاز برای جوانهزنی دانه گرده در
بین گونههای گیاهی مختلف با هم فرق دارد (باتاچاریا 2و
همکاران .)2111 ،چایوهان و همکاران ( )2118با مطالعه
بر روی ارقام سیب نشان دادند که در همه ارقام ساکارز 11
درصد میزان جوانهزنی باالتری نسبت به  15و  21درصد
دارند و در بسیاری از ارقام غلظتهای ساکارز باالتر از 11
درصد منجر به کاهش جوانهزنی میگردد .استون)2113( 3
گزارش نمود که غلظت باالی ساکارز بسته به نوع گونه
گیاهی میتواند باعث کاهش جذب آب و جوانهزنی دانه گرده
گردد .سلیمان 4و همکاران ( )2113در بررسی اثر غلظتهای

ژنتیک و بهنژادی انتقال یافتند .پس از باز شدن اسپاتها،
رشتههای خوشه جدا شده و در دمای محیط خشک شدند.
سپس در فریزر با دمای  -21درجه سانتیگراد نگهداری
شدند.
این مطالعه به صورت دو آزمایش جداگانه و هریک به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد.
فاکتورهای بررسی شده در آزمایش اول غلظتهای مختلف
ساکارز در  4سطح (11 ،3 ،1و  14درصد) و رقم نر خرما در
 4سطح (سبزپرک ،غنامی قرمز ،وردی و نر پاکوتاه) و در
آزمایش دومpH ،های مختلف محیط کشت در  4سطح
( 3/7 ،5/7 ،4/7و  )7/7و رقم نر خرما در  4سطح (سبزپرک،
غنامی قرمز ،وردی و نر پاکوتاه) بودند.
آزمون جوانهزنی دانههای گرده در محیط کشت پایه بریوبکر
و کواک )1133( 1حاوی  111میلیگرم در لیتر نیترات
پتاسیم 311 ،میلیگرم در لیتر نیترات کلسیم211 ،
میلیگرم در لیتر سولفات منیزیم و 51میلیگرم در لیتر
اسید بوریک انجام گرفت .برای این منظور  11میلیلیتر از
محیط کشت در پتریهایی با قطر  8سانتیمتر قرار گرفت و
مقداری گرده به آرامی بر روی محیط کشت پاشیده شد.
سپس پتری ها درون انکوباتور با دمای  28درجه سانتیگراد
به مدت  18ساعت قرار گرفتند .در مرحله بعد ،میزان
جوانهزنی دانههای گرده در زیر میکروسکوپ نوری با
بزرگنمایی  41برابر در  3میدان دید که به صورت تصادفی
انتخاب میشدند ،مورد شمارش قرار گرفت .برای تجزیه
آماری داده ها از نرم افزار ( SASنسخه  )1/1و برای رسم
نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده گردید .مقایسه میانگین
دادهها با کمک آزمون دانکن انجام گرفت.
نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دادههای مربوط به درصد جوانهزنی
دانهگرده نشان داد که بین تیمار غلظتهای مختلف ساکارز،
 pHمحیط کشت و رقم تفاوت بسیار معنیداری در سطح
احتمال  1درصد وجود داشت (جدول .)1
در ارقام مختلف مورد مطالعه ،تیمار  3درصد ساکارز نسبت
به دیگر تیمارها برتری معنیداری داشته است و پس از آن

2. Bhattacharya
3. Stones
4. Soliman

1. Brewbaker and Kwack
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس مربوط به تأثیر تیمارهای مختلف بر روی جوانهزنی دانه گرده
خرما
درصد جوانهزنی

منابع تغییرات

درجه آزادی

تکرار
رقم
تیمار
رقم × تیمار
خطا

2
3
3
1
31

pH

ساکارز

ns

ns

3/12
**248/33
**1547/43
**34/33
1/82

15/32
**411/33
**12315/17
**71/11
12/42

7/53

3/72

ضریب تغییرات (درصد)
 * ،nsو **

 :غیر معنیدار ،معنی دار در سطح احتمال  1/15و 1/11

جدول  -2مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح مختلف ساکارز و رقم بر میزان جوانهزنی دانه گرده خرما
رقم

غلظت ساکاروز
%0

%6

%10

%11

وردی

5/87 g

73/11b

75/17b

35/33d

غنامی قرمز

2/57 g

38/41 cd

57/1 e

54/58 e

سبزپرک

5/35 g

72/38bc

38/38cd

43/11 f

نرپاکوتاه

8/57 g

83/81a

73/12b

33/53cd

میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد در آزمون دانکن ندارند.

در محیط کشت با  pHاسیدی  ،4/7رقم غنامیقرمز نسبت
به سایر ارقام جوانهزنی مطلوبتری داشت .با افزایش pH
محیط به  5/7و  3/7میزان جوانهزنی دانه گرده به صورت
معنیداری در بین ارقام مختلف افزایش نشان داد ،بیشترین
افزایش جوانهزنی دانه گرده در رقم غنامیقرمز و کمترین
تغییرات در رقم نر پاکوتاه مشاهده شد .در محیط کشت با
 pHقلیایی معادل  7/7دانههای گرده ارقام مختلف قادر به
جوانهزنی نبودند (جدول  .)3این نتایج با نتایج بدست آمده
توسط اسماعیل و زهیر ( )2113بر روی دو رقم خرما
مطابقت داشت .بورک 1و همکاران ( )2114اثر  pHدر
محدوده  3تا  8را بر جوانهزنی درون شیشهای پنبه مورد
بررسی قرار داد و اختالف معنیداری در بین pHهای مختلف
مشاهده نکردند (بورک و همکارن.)2114 ،

مختلف ساکارز بر جوانهزنی دانه گرده  8رقم خرما دریافتند
که بهترین غلظت ساکارز 8 ،درصد میباشد.
در بین pHهای مختلف محیط کشت نیز تفاوت معنیداری
در درصد جوانهزنی دانه گرده ارقام مختلف وجود داشت.
بیشترین و کمترین درصد جوانهزنی دانه گرده به ترتیب در
 pHمعادل  3/7و 7/7بدست آمد .با افزایش  pHمحیط کشت
از  4/7تا  3/7میزان جوانهزنی دانه گرده افزایش یافت اما با
قلیاییتر شدن محیط در  pHمعادل  7/7از جوانهزنی دانه
گرده به شدت کاسته شد .در این میان رقم غنامیقرمز با
 73/53درصد بیشترین درصد جوانهزنی دانه گرده را در pH
معادل  3/7به خود اختصاص داد.
در  pHبرابر  ،4/7رقم غنامی قرمز با میانگین  55درصد
نسبت به سایر ارقام جوانهزنی باالتری داشت و این برتری را
در  pHبرابر  5/7و  3/7حفظ نمود .در  pHمحیط کشت
 ،4/7کمترین میزان جوانهزنی دانه گرده در رقم سبزپرک با
میانگین  %44/37مشاهده شد.

1. Burke
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جدول  – 3مقایسه میانگین اثرات متقابل  pHمحیط کشت و رقم بر میزان جوانه زنی دانه گرده خرما.
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میانگینهای دارای حروف مشترک تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد در آزمون دانکن ندارند.

تحقیقات نشان داده است که اختالف در جوانهزنی دانه
گرده ،نتیجه اثر متقابل پیچیده بین مورفولوژی و فیزیولوژی
دانه گرده و اجزای محیط کشت میباشد (گواتا 4و همکاران،
 .)2113کاکانی 5و همکاران ( )2115نشان دادند که بین 12
رقم پنبه از نظر جوانهزنی دانه گرده اختالف وجود دارد که
نشاندهنده تنوع بین ارقام میباشد (کاکانی و همکاران،
 .)2115همچنین ،فرازون 3و همکاران ( )2115بیان کرد که
بین گونههای گیاهی و ارقام مربوط به گونههای گیاهی از
نظر شرایط مورد نیاز برای جوانهزنی دانه گرده تفاوت وجود
دارد.

سالز و همکاران ( )2113در  3رقم  Citrusتفاوت
معنیداری بین مقادیر  pHدر محدوده  3/5-3/5بدست
آورند همچنین اثر متقابل رقم و سطح  pHبر جوانه زنی
درون شیشهای معنیدار بود (سالز 1و همکاران .)2113 ،آسر
و همکاران ( )2111گزارش کردند که در گونههای Pistacia
بیشترین و کمترین جوانهزنی دانه گرده در  pHبرابر  3و 3
بدست آمد.
 pHمحیط کشت بر میزان یونیزاسیون اسیدها و اسیدهای
آمینه اثر میگذارد و همچنین عامل ثبات آنزیمها میباشد.
اسیدی یا قلیایی شدن محیط کشت میتواند جوانهزنی دانه
گرده را به مقدار قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد .تحقیقات
نشان میدهد که تغییر  pHمحیط کشت بر غلظت یونها اثر
میگذارد که در نتیجه آن فعالیت آنزیمهای دیواره سلولی
(پکتیناز) و غشای سلولی (سلولز سنتتاز) تغییر میکند و
جوانهزنی دانه گرده و رشد لوله گرده تحت تأثیر قرار
میگیرد (هپلر و همکاران .)2113 ،همچنین فرایندهای
متابولیکی گیاه به  pHسیتوپالسمی وابسته هستند (توپی،2
 .)1184بعضی مطالعات گزارش کردهاند که شیب پروتون و
یونها برای رشد لوله گرده در قطبیت رشد لوله گرده نقش
ایفا میکند (هپلر و همکاران2113 ،؛ میچارد و همکاران،
 .)2118تعیین  pHمطلوب در فرایندهای فیزیولوژیکی دانه
گرده اهمیت دارد که منجر به افزایش جوانهزنی دانه گرده و
تلقیح میگردد .همچنین  pHبر روی دسترسی عناصر
غذایی ،تنظیمکنندههای رشد و درجه سفتی آگار اثر
میگذارد (سوآرز 3و همکاران.)2118 ،

نتایج نشان داد که  pHو غلظت ساکارز محیط کشت بر
جوانهزنی دانه گرده تأثیر بسزایی دارند pH .مناسب باعث
افزایش جوانهزنی دانه گرده و در نتیجه افزایش تلقیح و
بهبود میوهنشینی میگردد که در نهایت میتواند به افزایش
عملکرد در شرایط مزرعه منجر شود .در این مطالعه بهترین
جوانهزنی دانه گرده در ارقام مختلف در  pHبین  5/7تا 3/7
مشاهده شد ،کاهش جوانهزنی دانه گرده در محیط اسیدی
یا قلیایی میتواند به علت دسترسی بیشتر یا کمتر عناصر
غذایی و یا بهم خوردن تعادل اسمزی در محیط کشت باشد.
بیشترین جوانهزنی دانه گرده در غلظت  3درصد ساکارز و در
رقم نر پاکوتاه بدست آمد .دانه گرده از قند به عنوان
سوبسترای تنفسی برای سنتز مواد دیواره سلولی و طویل
شدن لوله گرده استفاده میکند ،بنابراین وجود قند برای
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...  محیط کشت و غلظت ساکارز بر جوانهزنی درون شیشهای دانه گردهpH  اثر:بروجردنیا و مرعشی
جوانهزنی دانه گرده و رشد لوله گرده فرایندی ضروری برای
 فرایند پیچیدهای که در آن.باروری گیاهان محسوب میشود
 بنابراین شناخت.عوامل درونی و بیرونی نقش ایفا میکنند
شرایط بهینه برای جوانهزنی دانه گرده ارقام خرما اهمیت
.بسزایی دارد

 عالوه بر آن.جوانهزنی بهینه دانه گرده ضروری میباشد
میزان قند مورد نیاز به گونه گیاهی و ذخیره غذایی دانهگرده
 محیط کشتpH  در بین ارقام از نظر واکنش به.بستگی دارد
و غلظت ساکارز اختالف وجود داشت که نشان دهنده میزان
.حساسیت ارقام به تغییرات ناشی از محیط کشت میباشد
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