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 چکیده
گیاهان و برخی از صفات مورد استفاده برای معموال بیشترین خصوصیات مورد استفاده در تشخیص علمی مرفولوژیکی صفات 

، 7003های مرفولوژیکی چهار پایه نر خرما شامل کدهای کنند. در این پژوهش ویژگیتعیین روابط تبار شناختی را فراهم می

و بیشترین قطر گل آذین و  اسپاتبیشترین قطر  7003در پایه نر ررسی شد. طبق نتایج بدست آمده ب 7026، 7028، 7006

آذین با اسپات  کمترین وزن گل، کمترین تعداد ردیف خوشچهکمترین قطر اسپات، کمترین قطر گل آذین، و  7006پایه نر 

و کمترین تعداد گل روی خوشچه از پایین خوشه بیشترین تعداد خوشچه و  7028پایه نر  .مشاهده شدکمترین عرض اسپات و

بیشترین تعداد گل روی و اد گل روی بلندترین خوشچه از باالی خوشه کمترین تعدو  کمترین تعداد خوشچه 7006پایه نر 

 7003. پایه مشاهده شدبیشترین تعداد گل روی کوتاه ترین خوشچه از باالی خوشه  7026پایه نر و خوشچه از پایین خوشه 

وزن خوشچه را با گل کمترین  7028و  7006و پایه بیشترین وزن خوشچه با گل روی بلندترین خوشچه از باالی گل آذین 

و بلندترین  ترین خوشچه از باالی گل آذینکمترین وزن خوشچه با گل روی کوتاهرین خوشچه از باالی گل آذین و روی بلندت

خوشچه از پایین  و کوتاه ترین بیشترین وزن خوشچه با گل روی بلندترین 7003مشاهده شد پایه  خوشچه از پایین گل آذین

 دارد. ترین خوشچه از پایین گل آذینکمترین وزن خوشچه با گل روی کوتاه 7028گل آذین و پایه 

 ، اسپات، گل آذین، خوشچهواژه کلیدی: صفات مرفولوژیکی

  

 مقدمه

ها در مناطق شبه جزیره عرب، شمال آفریقا، و خاورمیانه است. در طول ( یکی از مهمترین میوه.phoenix dactylifera Lخرما )

خرما همچنین در مناطق جدید استرالیا، هند، پاکستان، مکزیک، جنوب آفریقا، آمریکای جنوبی و ایاالت متحده سه قرن گذشته، 

اند و نقش مهمی تولید می شوند. خرما منبع درآمد اصلی و غذای اصلی جمعیت محلی در بسیاری از کشورها که در آن کشت شده

 ( داردArecaceaeها )( بیشترین اهمیت را در خانواده نخل36n=2. خرما )(7در اقتصاد، جامعه و و محیط این کشورها دارند )

بندی گیاهی، از ای قرار دارند(؛ در طبقههای نر و ماده روی پایه های جداگانهنخل خرما گیاهی است چندساله و دو پایه )گل (.6)

خانواده پالماسه می باشد. در این خانواده حدود دویست جنس و ها، راسته اسپات داران و از ی تک لپه ایزیر شاخه نهاندانگان، رده

(. با توجه به تک لپه بودن خرما، این گیاه 2چهار هزار گونه وجود دارد که به جز مناطق سرد، در اغلب مناطق قابل رویش است )

بری است. ریشه های ثانویه از ریشه فاقد ریشه اصلی است. سیستم ریشه در نخل خرما، افشان و ریشه آن مشابه ریشه گیاه ذرت، فی

بعدی می کنند که تقریبا دارای قطر یکسان در سراسر طولشان های اولیه بذری منشعب می شوند و خود تولید ریشه های جانبی

(. ویژگی کلیدی این تیره، وجود یک مریستم راسی رویشی منفرد است که ساختار روی زمینی گیاه کامل را بنیان 3هستند )

ی می کند. خرماها همچنین ویژگی های جالبی از نظر نمو تولید مثلی شامل روش های مختلف تعیین جنسیت و نیز خوشه گذار

( دارند که ممکن است کالدهای ویژه را مشخص کنند. نشانه ای از گرده افشانی sex mixedهای گلی تک جنس یا چند جنس )

 (. 8در این گیاه در نظر گرفته می شود )مصنوعی خرما در هنر آشوری، نخستین تشخیص جنسیت 
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 9تا  6گل های نر و ماده بر روی پایه های جداگانه ای قرار دارند گل های نر کرم رنگ و موم مانند بوده و طول شاخه اسپادیکس 

رنگ و بر  و نسبتا سفیدگل دارد. گل های ماده خوشبو 10000تا  6000سانتی متر( گل آذین بزرگ  5/22تا  15اینچ می باشد )

(. گریبانه ها یعنی پوشش هایی که خوشه های گل را تا 10سانتی متر(، ) 30-75اینچ قرار دارند ) 30تا  12روی یک اسپادیکس 

زمان رشد کامل در بر می گیرند بر روی نقطه رشد در زوایای شاخه ها بصورت جوانه ظاهر می شوند آنها از درون غالف های لیفی 

را تشکیل می دهند  ظاهر می شوند. گریبانه ها در ابتدا سبز رنگ و سپس قهوه ای می شوند گریبانه های نر که قاعده محور برگ 

و در نخل نر قدری بیشتر  6-12از گریبانه های ماده معموال کوتاه تر و پهن تر هستند متوسط تعداد آنها در نخل ماده در حدود 

کب است اشکار می شود و ساقه اصلی یا محور خوشه رویت می گردد. گلهای نر است. با شکافتن گریبانه، خوشه گل که سنبله مر

معطرند، سه کاسبرگ گل به صورت کاسه فنجانی سه شاخه ای دیده می شوند سه گلبرگ تخم مرغی ناقص و روپوش دار، شش 

شاه حسینی و شهسوار در سال  (.1بساک های متصل پشتی دیگر اجزای گل اند ) پرچم با میله های کوتاه نوک تیز و برافراشته و

در پژوهشی پایه های مختلف درختان نر خرما را مورد بررسی قرار دادند و ویژگی ریخت شناسی متفاوتی در گل آذین،  1396

پایه های مختلف درختان نر خرما مورد بررسی قرار  1389( منصوری و تکاوران در سال 4چمچه و اندام های رویشی بیان کردند. )

(. هدف 5د و بیان کردند با استفاده از ویژگی های اندام های رویشی و ویژگی های گل درختان نر خرما قابل شناسایی هستند)دادن

از این پژوهش بررسی تفاوت های موجود در اسپات های مختلف درخت نر خرما بود که از نتایج حاصله جهت شناسایی پایه های 

 ختلف درختان نر خرما استفاده شود.م

 

 مواد و روش ها 

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهرم انجام گردید. تکرار در قالب طرح کامل تصادفی  3تیمار در  4این آزمایش با 

دقیقه شرقی در جنوب ایران واقع است.  57درجه و  53دقیقه شمالی و  57درجه و  28شهرستان جهرم با مشخصات جغرافیایی 

طر اسپات ها و قطر گل اسپات پایه های مختلف ویژگی هایی مانند طول اسپات، عرض اسپات، طول گل آذین، به وسیله متر و ق

طول اسپات ها در زمان رسیدن، قبل از آن که شکاف بخورند اندازه گیری و یادداشت برداری آذین با کولیس اندازه گیری شد. 

وزن اسپات ها، وزن اسپات با گل آذین، وزن گل آذین، وزن تک گل، وزن خوشچه با ترازوی دیجیتالی اندازه گیری و تعداد شدند. 

تجزیه و میانگین ها توسط آزمون  SPPداده های به دست آمده با نرم افزار عداد ردیف ها، در هر اسپات شمارش شد. خوشچه، ت

LSD   مقایسه گردید. 5انجام و در سطح % 

 

 نتایج و بحث 

 وزن گل آذین با اسپات، طول اسپات، عرض و قطر اسپات ها

گرم( دارد و اختالف معنی داری بین پایه های دیگر وجود  3/599اسپات )کمترین وزن گل آذین با  7006در این پژوهش پایه نر 

گرم(  6333/9) 7006داری بین درختان نر وجود ندارد. کمترین عرض اسپات در پایه نر ندارد. از نظر طول اسپات تفاوت معنی

سانتی متر( و  7667/12قطر اسپات ) بیشترین 7003داری بین پایه های دیگر مشاهده نشد. پایه نر مشاهده شد و اختالف معنی

 7006و  7003اختالف معنی داری با پایه های  7028سانتی متر( مشاهده شد و پایه  3667/8کمترین قطر اسپات ) 7006پایه نر 

 وجود ندارد.
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 وزن گل آذین، طول و قطر گل آذین

اختالف معنی داری وجود ندارد. طول  7028و  7026، 7003گرم( کمترین وزن گل آذین و بین پایه های  07/320) 7006پایه 

 1333/6) 7006سانتی متر( بیشترین قطر گل آذین و  2333/9) 7003پایه وجود ندارد. پایه  4گل آذین اختالف معنی داری بین 

 ندارند. 7006و  7003اختالف معنی داری با پایه های  7026و  7028سانتی متر( کمترین قطر گل آذین را دارد. و پایه های 

 

 تعداد خوشچه و تعداد ردیف ها

 7006( مشاهده شد. پایه 667/103کمترین تعداد خوشچه )  7006( و پایه 333/232بیشترین تعداد خوشچه )  7028پایه 

 ( دارد و اختالف معنی داری بین پایه های دیگر وجود ندارد.  19کمترین تعداد ردیف خوشچه )

 

 خوشچه از باال و پایین خوشهطول بلندترین و کوتاه ترین 

کوتاه ترین طول خوشه از قسمت باالی خوشه مشاهده  7028و  7006بلندترین طول خوشه و پایه های  7026و  7003پایه های 

 شد و اختالف معنی داری در قسمت پایین خوشه مشاهده نشد.

 
 خرما: ویژگی های مرفولوژیکی اسپات و گل آذین چهار پایه درخت نر 1جدول وزن 

قطر گل 

 آذین

طول گل 

 آذین

وزن گل 

 آذین

عرض  قطر اسپات

 اسپات

طول 

 اسپات

گل آذین وزن 

 با اسپات

 پایه های نر

9.2333a 65.167a 746.16a 12.7667a 15.5a 71.167a 1286.5a 7003 

6.1333c 55.667a 320.07b 8.3667c 9.6333b 69a 599.3b 7006 

7.2000bc 66.667a 728.76a 11.2333b 13.8333a 73a 1216.4a 7026 

8.2000ab 65a 590.90a 11.8333ab 14.8333a 69.667a 1106.3a 7028 

 % می باشد(.5)حرف یکسان بیان گر عدم اختالف  آماری در سطح  

 

 ویژگی های مرفولوژیکی اسپات و گل آذین چهار پایه درخت نر خرما :2جدول

پایه 

 های نر
تعدادکل 

 خوشچه
ردیف تعداد 

 خوشچه ها
طول بلندترین 

 خوشچه از باال
طول کوتاه ترین 

 خوشچه از باال
بلندترین طول 

 از پایین خوشچه
طول کوتاه ترین 

 خوشچه از پایین

7003 152.333c 29a 11.917a 7.833a 17.333a 11.417a 

7006 103.667d 19b 8.500b 4.083b 15.083a 11.417a 

7026 173.667b 30.667a 12.167a 7.667a 19a 9.333a 

7028 232.333a 32a 8.250b 4.583b 13.667a 8.917a 

 % می باشد(.5)حرف یکسان بیان گر عدم اختالف  آماری در سطح  
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 تعداد گل روی بلندترین و کوتاه ترین خوشچه از باال و پایین خوشه

بیشترین تعداد گل  7006اختالف معنی داری وجود ندارد. پایه پایه از نظر تعداد گل روی بلندترین خوشچه از پایین خوشه  4بین 

( مشاهده گردید. 500/13کمترین تعداد گل روی خوشچه از پایین خوشه ) 7028( و پایه 667/25روی خوشچه از پایین خوشه )

 7026وجود ندارد. پایه ( و بین ارقام دیگر اختالفی 33/21کمترین تعداد گل روی بلندترین خوشچه از باالی خوشه ) 7006پایه 

اختالف معنی داری وجود  7006و  7028( دارد پایه های 167/36بیشترین تعداد گل روی کوتاه ترین خوشچه از باالی خوشه )

 اختالف معنی داری وجود دارد. 7003ندارد ولی با پایه 

 

 وزن تک گل

 اختالف معنی داری وجود ندارد. 7026پایه اختالف معنی داری نشان داد ولی با  7028با پایه  7006و  7003پایه 

 

 وزن خوشچه با گل روی بلندترین و کوتاه ترین خوشچه از باال و پایین گل آذین

به ترتیب   7028و  7006( و پایه 8500/3بیشترین وزن خوشچه با گل روی بلندترین خوشچه از باالی گل آذین ) 7003پایه 

 7026و  7003( مشاهده شد. پایه 6833/1(، )6933/1ین خوشچه از باالی گل آذین )کمترین وزن خوشچه را با گل روی بلندتر

کمترین وزن خوشچه با گل روی  7028و  7006بیشترین وزن خوشچه با گل روی کوتاه ترین خوشچه از باالی گل آذین و پایه 

گل روی بلندترین خوشچه از پایین گل  بیشترین وزن خوشچه با 7003کوتاه ترین خوشچه از باالی گل آذین مشاهده شد. پایه 

کمترین وزن خوشچه با گل روی بلندترین خوشچه از پایین گل آذین مشاهده شد و پایه  7028، 7006( و پایه 0233/5آذین )

ن بیشترین وزن خوشچه با گل روی کوتاه ترین خوشچه از پایین گل آذی 7003اختالف معنی داری با ارقام دیگر ندارد. پایه  7026

و  7006( و پایه های 0667/1کمترین وزن خوشچه با گل روی کوتاه ترین خوشچه از پایین گل آذین ) 7028( و پایه 1333/2)

 .اختالف معنی داری وجود ندارد 7028و  7003با پایه های  7026

 : ویژگی های مرفولوژیکی اسپات و گل آذین چهار پایه درخت نر خرما3جدول

وزن تک 

 گل

روی کوتاه تعداد گل 

ترین خوشچه از باالی 

 خوشه

تعداد گل روی 

بلندترین خوشچه 

 از باالی خوشه

تعداد گل روی 

کوتاه ترین 

خوشچه از پایین 

 خوشه

تعداد گل روی 

بلند ترین خوشچه 

 از پایین خوشه

پایه 

 های نر

0.066a 24.833b 40.167a 22.833ab 44.833a 7003 

0.070a 11.500c 21.333b 25.667a 34.667a 7006 

0.060ab 36.167 a 39.833a 19.500b 41.667a 7026 

0.050b 16.167c 32a 13.500c 39.167a 7028 

 % می باشد(.5)حرف یکسان بیان گر عدم اختالف  آماری در سطح  

 

 : ویژگی های مرفولوژیکی اسپات و گل آذین چهار پایه درخت نر خرما4جدول

وزن خوشچه با گل  پایه های نر

بلندترین خوشچه از 

 باالی گل آذین

وزن خوشچه با گل 

کوتاه ترین خوشچه از 

 باالی گل آذین

وزن خوشچه با گل 

بلندترین خوشچه از 

 پایین گل آذین

وزن خوشچه با گل 

کوتاه ترین خوشچه از 

 پایین گل آذین
7003 3.8500a 2.4367a 5.0233a 2.1333a 

7006 1.6933c 0.8400b 3.0667b 1.5667ab 

7026 3.0167b 2.3367a 3.6967ab 1.5667ab 

7028 1.6833c 0.9633b 2.7500b 1.0667b 

 % می باشد(.5)حرف یکسان بیان گر عدم اختالف  آماری در سطح  
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های گل در درختان نر مختلف مورد بررسی قرار دادند نتایج حاصل از پژوهش نشان داد به طور قابل توجهی در پژوهشی ویژگی

های موجود در خصوصیات مورفولوژیکی ( در پژوهشی تفاوت9های مختلف در طول، عرض و وزن وجود دارد. )هایی بین پایهتفاوت

اسپات های مختلف درخت نر خرما بررسی کردند نتایج روند تغییر در برخی صفات مانند طول تارونه، طول خوشچه، تعداد ردیف 

های گرده و گل آذین درختان نر های ریخت شناسی دانهر پژوهشی بررسی ویژگی( د5خوشچه و وزن گرده تقریبا کاهشی بود.)

هایی در طول، عرض، وزن و رنگ چمچه و نیز های خرما مورد بررسی قرار دادند نتایج حاصل از این پژوهش تفاوتتعدادی از پایه

 (4ها مشاهده شد. )ها و تعداد گل در هر رشته و تعداد کل گلتعداد، طول رشته

های مورد بررسی در های مرفولوژیکی چهار پایه درخت نر خرما بررسی شد. طبق نتایج به دست آمده پایهدر این پژوهش ویژگی

های مانند عرض، قطر، وزن اسپات و نیز گل آذین و همچنین در تعداد خوشچه، تعداد ردیف خوشچه، طول خوشچه، تعداد ویژگی

هایی داشتند. هدف از این تحقیق شناسایی صفات مرفولوژیکی پایه های چه با گل تفاوتگل روی خوشچه، وزن تک گل، وزن خوش

-های انتخاب و توصیه پایه را بیش از پیش ضروری میباشد. لذا ضرورت شناسایی پایه های مناسب و تعیین شاخصنر خرما می

 نماید.
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