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چکیده
که خسارت هنگفتی بوده استوکهنوجنواحی جیرفت، بمدرخرماتولیدکنندگانمشکلترینمهماخیرسالدر چندعارضه خشکیدگی خوشه خرما

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ریگان انجام آزمایشی به صورت بلوكعارضه رو جهت کاهش خسارت ایناز این. باغداران وارد نموده استبه
نیتـرات + پتاسـم  پاشی بـا سـولفات  محلولپتاسیم وپاشی با سولفاتکلسیم، محلولپاشی با نیتراتشاهد، محلول: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. شد

در . دار شـد نتایج حاصل نشان داد که اثر تیمارها بر صفات طول میوه، قطر میوه، وزن میوه، قطر هسته، وزن هسته و خشـکیدگی خوشـه معنـی   . کلسیم
وه خرما تا حدود زیادي باعث کاهش پایان پژوهش مشخص شد که کاربرد جداگانه سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم ضمن بهبود خواص کمی و کیفی می

. حال ترکیب هر دو تیمار داراي اثرات مثبت بهتر و بیشتري بودخوشه خرما گشتند اما با اینخسارت عارضه خشکیدگی

نیترات کلسیم،سولفات پتاسیم،تغذیه برگی،اختالالت خرما:کلیديي هاواژه

12مقدمه

باشد که در دنیا وجـود  هی میترین گیادرخت خرما یا نخل قدیمی
، از رده تـک  پالماسـه ترین نبات خـانواده  این درخت مهم. داشته است

-1: مراحل رسیدن خرمـا عبـارت اسـت از   . باشدها و دوپایه میايلپه
هنگـامی کـه   : کیمـري -2اولین مرحله بعد از گرده افشانی، : حبابوك

ود بـه آن  شـ میوه درخت خرما کمی رشد کرد و رنگ آن سبز روشـن  
میـوه  خارك دومین مرحله رشد : )خارك(خالل -3، گویندکیمري می

،شـود باشد و آن هنگامی است که رنگ سبز آن تبدیل به زرد مـی می
در . شـود هاي قرمز رنگی هـم دیـده مـی   گاهی در سطوح زرد رنگدانه

در : رطب-4، شودمورد خرماي مضافتی رنگ سبز به قرمز تبدیل می
تمار یـا خرمـا   -5و شودت میوه تُرد و رنگ آن تیره میاین مرحله باف

خرمـا داراي  ).2(باشد که در این مرحله میوه کامال رسـیده اسـت  می
رقـم  باشد کـه  ها مهم مضافتی میباشد، یکی از رقمارقام متفاوتی می

ایـن رقـم در   ). 1(باشد غالب خرما در مناطق جیرفت، کهنوج و بم می
ترین خرماها شـناخته  ستان و بلوچستان از مهمهاي کرمان و سیاستان

به طور کلی سومین خرماي مهم ایران از نظر میزان کاشـت  . شودمی
اي پهن دارد، محصول این رقم نسـبتاً زیـاد و   شود و میوهمحسوب می

رفسنجان) عج(ولیعصردانشگاه،کشاورزيدانشکده،خاکشناسیگروهاستادیار- 1
)Email: hoseinshekofteh@yahoo.com:مسئولنویسنده-(*
جیرفتاسالمیآزاددانشگاهارشدکارشناسیدانشجوي-2

).2(باشد از خرماهاي تر می
درباراولینبرايخرماايهخوشهخشکیدگیوپژمردگیعارضه

گزارشکهنوجشهرستاندرو رودبارگنجقلعهبخشاز1368سال
در راهـدار وخانهدالکی، قراولنواحیدرسالهمیندرسپس،گردید

از75سـال درعارضـه ایـن همچنـین . شـد دیـده بوشـهر اسـتان 
بهبهـان از78سالکرمان، دراستاندربموجیرفتهاينشهرستا

دررودانومینابهاينشهرستااز79سالدروخوزستاناستاندر
اخیـر سـال درچنـد عارضهاین).12(گزارش گردیدهرمزگاناستان
ارقـام .استبودهنواحیایندرخرماتولیدکنندگانمشکلترینمهم

استاندرکهنوج، مرداسنگوجیرفت، بمناحیهدرکلوتهومضافتی
ازهبهبهان کدرکبکابوبوشهر، خاصیدر استانهرمزگان، کبکاب

بـه نسبتارقامترینحساسروندمیشماربهنواحیاینتجاريارقام
مرحلهدراهمیوهناگهانیپژمردگی). 12(اندشدهگزارشعارضهنای

رنـگ ايقهـوه نوارهايشدنپدیدارگاهیوبه رطبخاركتبدیل
ایـن ايهـ تـرین نشـانه  مهـم ازاهخوشهدموباالییسطحدربیشتر

نحـوه بـروز عالیـم بـر روي     ). 11(باشـد میمضافتیمرقدرعارضه
ها در مرحله تبدیل خارك به رطب بدین شکل اسـت کـه ابتـدا    خوشه
کنند نوك شروع به پژمرده شدن میهاي بیرونی از چهههاي خوشمیوه

. شـوند هایی که در مرکز خوشه قـرار دارنـد پژمـرده مـی    و سپس میوه
روي محـور  براي رنگی هاي قهوهها لکههمزمان با پژمرده شدن میوه

هـا  چـه و میـوه  هگردد و بتـدریج کـل محـور خوشـ    ها ظاهر میخوشه

)علوم و صنایع کشاورزي(علوم باغبانینشریه
358-365.، ص1395پاییز، 3، شماره 30جلد 
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).11(شوند خشکیده می
روي رقم مضـافتی نوارهـاي   بم، ریگان و فهرجدر شرایط منطقه 

هـا ایجـاد   خوشـه اي رنگ و نکروز معمـوالً در سـطح فوقـانی دم   قهوه
زمـان بـا   ایـن عالیـم هـم   بروز.کندشود و به سرعت پیشرفت میمی

افزایش دما، کاهش رطوبت نسبی و وزش بادهاي گرم و خشک اتفاق 
فتـد  اعارضه معموالً در مرحله تبدیل خارك به رطب اتفاق می.فتدامی

. ها هیچ گونـه عالیـم خاصـی نـدارد    خوشه،و تا قبل از ظهور عارضه
اشـد بـه   برفتار این عارضه در شرایط باغ بسیار مرموز و نامشخص می

هاي سالم و مبتال با هم اي که ممکن است روي یک خوشه میوهگونه
روي یک درخت یک یـا تعـدادي از   همچنین ممکن است. دیده شوند

جـوار  یـا از دو درخـت هـم   . ها سالم و تعدادي نیز مبتال هسـتند خوشه
ممکن است یک درخت کامالً سـالم و یـا از شـدت آلـودگی کمتـري      

الوه درختی که در یک سـال بـه عارضـه مـذکور     به ع. برخوردار باشد
مبتال بوده است در سال بعد نیز ممکن است مبتال شده یا کامالً سالم 

حجـم  هاي آلوده نه تنها از نظر کمیت بسیار کوچـک و کـم  میوه. باشد
هستند بلکه از نظر کیفیت نیز در حد بسیار پایینی قـرار دارنـد و تنهـا    

ـ   که میوهدر حالی. وندشبراي مصارف دام استفاده می -ههـاي آلـوده ب
سـایر  . انـد و داراي وضـعیت نـامطلوبی هسـتند    شدت چروکیده شـده 

بسیار شاداب و سرزنده هستند ) ها و جوانه مرکزيبرگ(هاي گیاه اندام
اي نیـز  هـاي قهـوه  هاي درختان آلوده لکـه و در مواردي بر روي ریشه

بسـیار باالسـت   عارضـه ایـن  سـرعت انتشـار   ). 10(شـود  مشاهده می
ظرف مدت یـک هفتـه سراسـر    1378که در بوشهر در سال طوريبه

نکته دیگر اینکـه ایـن عارضـه بیشـتر در     . نخیالت استان را فراگرفت
کـه  شـود، در حـالی  دیده می) سال15تا 5بین (هاي بارور جوان نخل
.)10(بیننـد  سن به این عارضه مقاوم هستند و آسیبی نمیمهاي نخل
خوشـه خرمـا   مختلف خرما از نظر ابـتال بـه عارضـه خشـکیدگی    ارقام 

براسـاس مشـاهدات و   . دهنـد هاي متفاوتی از خود نشـان مـی  واکنش
رس از هاي انجام گرفته به طور کلی ارقام خرمـاي تـر و میـان   بررسی

ترین حساسیت و ارقام قبیل مضافتی، کبکاب، کلوته و مرداسنگ بیش
مهتري، شکر، زاهدي، مانند آلخشکخشک و نیمهوخرماي زودرس

تا بحال تحقیقات متعـددي  .)14(استعمران و غیره نسبتاً مقاوم هستند
راجع به کنترل عارضه خشکیدگی خرما صورت گرفته هر چند کـه تـا   

. انداي در کنترل این عارضه نداشتهکنون این تحقیقات متاسفانه نتیجه
لیمی  بر ایـن عارضـه   بعضی از محققین در مورد اثر عوامل جوي و اق

ولی در مورد اثر تغذیـه بـر ایـن عارضـه تنهـا      ). 8و 6(مطالعه کردند 
اي که صورت گرفته مربوط به کاربرد کلرور کلسیم و سـولفات  مطالعه

). 16و 15(باشد پتاسیم می
ـ بم، ریگان و فهرجدر منطقه  تـرین سـطح   دلیـل اینکـه بـیش   هب

و از طرفی این رقم در برابـر  باشد زیرکشت مربوط به رقم مضافتی می
باشـد خسـارت وارده   خوشه خرما بسیار حساس مـی عارضه خشکیدگی

آنچه مسلم است در ابتدا این سئوال مطـرح  .بسیار چشمگیر بوده است
شود که آیا این عارضه یک نوع بیماري اسـت یـا نـوعی آفـت یـا      می

ذایی اي مانند کمبود یا زیادي یک عنصر یا عناصر غـ اختالالت تغذیه
یا یک عارضه فیزیولوژیک، یـا حاصـل دو یـا چنـد عامـل مختلـف از       

به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسـی اثـر محلـول    . عوامل باال
پاشی عناصر پتاسیم و کلسیم بر خصوصیات میوه خرما و خشـکیدگی  

.باشدخوشه خرما در منطقه ریگان می

هامواد و روش
پژوهشمکان 

. در شهرستان ریگان انجـام شـد  1390-91در سال پژوهشاین 
درجـه جنـوبی و   58-37َ-18"شهرستان ریگان در طـول جغرافیـایی   

804آندرجه شمالی واقع گردیده است،متوسط ارتفـاع 53-28َ-40"
متوسـط  ،مترمیلی64متوسط بارندگی سالیانه . متر از سطح دریا است

3000تبخیـر  گراد و میانگین سـالیانه درجه سانتی8/23درجه حرارت 
.باشدمتر میمیلی

مشخصات خاك 
منطقه ریگان با آب و هواي گرم و خشک داراي خـاك بـا بافـت    

قبل از اجراي .باشدشنی رسی و در بعضی از مناطق بافت متوسط می
به منظور تعیین بافت خاك و وضعیت عناصر غذایی از خـاك  پژوهش

ــاق    ــب از اعم ــه مرک ــتان دونمون ــا 60و30-60، 0-30نخلس 90ت
. )1جدول (فیزیکی گردید متر برداشت و تجزیه شیمیایی و سانتی

ویژگی خاك نخلستان محل آزمایش-1جدول
Table 1- Soil properties of the studied date palm garden

EC (ds/m)pH
کربن آلی

Organic Carbon (%)

فسفرقابل جذب
Available P (mg/kg)

پتاسیم قابل جذب
Available K (mg/kg)

بافت خاك
Soil Texture

Ca2+

(meq/l)
عمق

Depth (cm)
18.10.14498Loam sandy2.40-30
18.10.13410Loam sandy1.230-60
18.10.14480Loam sandy3.260-90
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مشخصات طرح آزمایشی
کـرار  هاي کامل تصادفی با سه تبلوكاین پژوهش در قالب طرح

یکنواخت ) تکرار3تیمار و 4(ردیف 12در باغ انتخابی تعداد . انجام شد
ردیـف  ردیف براي اعمال تیمـار و یـک  یک(را به صورت یک درمیان 

خرمـاي  عـدد درخـت   6انتخاب شد و در هـر ردیـف   ) بعنوان محافظ
.گذاري گردیدمتوسط و یکسان جهت اعمال تیمار عالمتمضافتی 

.بودندصورت زیر تیمارهاي آزمایش به
T1-عدم محلول پاشی(تیمار شاهد(
T2-در هـزار در  5کلسیم خالص با غلظت پاشی با نیتراتمحلول

سه مرحله
T3-در هزار در 5پتاسیم خالص با غلظت پاشی با سولفاتمحلول

سه مرحله
T4-در 5کلسیم با غلظت نیترات+ پتاسم پاشی با سولفاتمحلول

ههزار در سه مرحل
گیري صفاتبرداري و اندازهاعمال تیمارها،نمونه-

حبـابوك،کیمري و  احـل پاشـی در مر تیمارها به صـورت محلـول  
3برداري صـفات در برداشـت دوم خرمـا از    نمونه. خالل اعمال گردید

از هر . خوشه به صورت تصادفی انجام گرفت3نخل و در هر نخل از 
ل میـوه، قطـر میـوه، وزن    طو: صفاتمیوه برداشت و 200نخل تعداد 

کلیه . گیري شداندازهمیوه، قطر هسته، وزن هسته وخشکیدگی خوشه
مـورد تجزیـه و تحلیـل آمـاري و     SASها با استفاده از نرم افزار داده

دانکـن ودر  ايچند دامنـه مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون
.انجام گرفتدرصد5سطح 

نتایج و بحث
یوهترموزن

نشان داد ) 2جدول(ها نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده
دار معنـی درصـد 1بر وزن تر میـوه در سـطح احتمـال    هاکه اثر تیمار

ـ     طوري که بیشبه.است یترین میـزان وزن تـر میـوه از تیمـار ترکیب
همچنـین  . در هـزار حاصـل شـد   5نیترات کلسیم با سولفات پتاسـیم  

در هـزار و تیمـار سـولفات    5یتـرات کلسـیم   مشخص شد که تیمـار ن 
تـرین  و کـم شـتند دار آمـاري ندا در هزار با هم تفاوت معنـی 5پتاسیم 

پتاسـیم و  ). 1شـکل  (میزان وزن تر میوه از تیمار شاهد حاصل گردید 
توانـد  هـا مـی  کلسیم هر دو جزي عناصر ضروري هستند و تـامین آن 

زمـان  مصرف هم. گرددمیافزایش رشد از جمله افزایش میوه منجر به
. گردندپتاسیم و کلسیم سبب تغذیه متعادل عناصر  و افزایش رشد می

و بـا  ) 7(ها و پروتئین داراي نقـش اسـت   پتاسیم در سنتز کربوهیدرات
باشـد در  که قسمت اعظم میوه خرمـا از کربوهیـدرات مـی   اینتوجه به

تـایج ایـن   ن.توانـد باعـث افـزایش وزن میـوه گـردد     نتیجه پتاسیم می
که تاثیر ترکیبات مشابه بـا ایـن   ) 16(با نتایج روستاهمچنینپژوهش

.پژوهش را بررسی نمودند بسیار نزدیک است

طول میوه
نشان داد ) 2جدول (ها نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده

دار معنییک درصدبر طول میوه خرما در سطح احتمال هاکه اثر تیمار
نیترات یترین میزان طول میوه از تیمار ترکیبکه بیشطوري به.است

همچنین مشخص شد که تیمـار  . کلسیم با سولفات پتاسیم حاصل شد
در هـزار  5درهزار نسبت به  تیمار سـولفات پتاسـیم   5نیترات کلسیم 

. تري را تولید نمودهاي طویلمیوه

و پتاسیمحاوي کلسیمترکیبات پاشی با تحت تاثیر محلولمضافتیرقم اخرمگیري شدهاندازهتجزیه واریانس صفات نتایج-2جدول 
Table 2- ANOVA of traits of date (Mozafati) under calcium and potassium compund foliar spray

منابع 
تغییرات

Source of
variations

درجه آزادي
FD

وزن تر میوه
Fruit Wet

Wight

طول میوه
Fruit

Lenght

طر میوهق
Fruit

Diameter

وزن هسته
Nucleus
Weight

قطر هسته
Nucleus

Diameter

درصد خشکیدگی 
خوشه

Bunch Fading
Percentage

تکرار
Replication

2 0.33ns 0.007ns 0.0033ns 0.033ns 0.04ns 3.08ns

تیمار
Treatment

3 60.55** 1.15** 0.22** 0.38** 0.04** 417.41**

خطا
Error

6 1.22 0.003 0.012 0.005 0.0019 9.41

ضریب تغییرات 
CV
(%)

_ 7.28 11.4 5.62 8.67 5.81 11.99

باشددار میو غیر معنی% 1دار در سطح به تریب معرف معنیnsو **هاي عالمت
Symbol of **and ns indicate of significant meaning at 1% level and no significant respectively
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مضافتیرقم بر میزان وزن تر میوه خرمادارو پتاسیمپاشی ترکیبات کلسیممحلولاثر - 1ل شکشک
باشندنمی) P<0.05(دار داراي اختالف معنیبا توجه به آزمون دانکن حروف مشترك 

Figure 1- Effect of calcium and potassium compunds foliar spray on wet fruit weight of Mozafati date

کلسیم در بین عناصر غـذایی ضـروري گیـاه جـزي عناصـر کـم       
باشد و حرکت آن فقط در آوندهاي چوبی گیاه صورت تحرك گیاه می

گیرد و در آوندهاي آبکش گیاه حرکتی ندارد و هر عضوي کلسـیم  می
کنـد و میـزان   مورد نیاز خود را از آوندهاي چـوبی گیـاه دریافـت مـی    

هر عنصر وابسته به میزان تعرقی است کـه آن عنصـر   دریافت کلسیم 
هـا کـم اسـت و    که میزان تعرق در میوهایندهد و با توجه بهانجام می

).7(شود ها دیده میدرنتیجه کمبود کلسیم بیشتر در میوه
چون کلسیم تحرك آن در گیاه کم هست حتی اگر در خاك بیش 

هـاي  کمبود آن در انداماز نیاز گیاه وجود داشته باشد ولی ممکن است
پاشـی چـون عنصـر    با میزان تعرق کم مشاهده شـود امـا در محلـول   

توانـد باعـث مرتفـع شـدن     گیرد مـی ها قرار میبر روي انداممستقیماً
کمبود و افزایش رشد و عملکرد گردد،کلسیم همچنـین باعـث طویـل    

نـد باعـث   تواگردد که از این طریـق مـی  شدن سلول و رشد سلول می
تـرین کـاتیونی اسـت کـه در     پتاسیم بیش).7(ل شدن میوه گردد طوی

در نهایــت ).7(سـلول وجــود دارد و تــاثیر زیـادي در رشــد گیــاه دارد   
نتایج ). 2شکل(ترین میزان طول میوه از تیمار شاهد حاصل گردید کم

کـه اثـر سـولفات پتاسـیم و کلریـد      )10(این پژوهش با نتایج روسـتا  
بررسی نمودند مطابقـت  خوشهخشکیدگیرضه کلسیم را بر کاهش عا

. دارد

ي مضافتیبر میزان طول میوه خرمادارترکیبات کلسیم و پتاسیمپاشی محلولاثر - 2شکل 
باشندنمی) P<0.05(دار داراي اختالف معنیبا توجه به آزمون دانکن حروف مشترك 

Figure 2- Effect of calcium and potasim compounds foliar spray on fruit length of Mozafati date
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قطرمیوه
نشان داد ) 2جدول (ها نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده

.دار استمعنییک درصدبر قطر میوه در سطح احتمال هاکه اثر تیمار
نیترات کلسـیم  یترکیبازتیمارترین میزان قطر میوه طوري که بیشبه

همچنین مشـخص شـد کـه    . در هزار حاصل شد5با سولفات پتاسیم 
در هـزار بـا هـم    5در هزار و سـولفات پتاسـیم   5تیمار نیترات کلسیم 

ترین میزان قطر میوه از تیمار شاهد دار آماري ندارند و کمتفاوت معنی

طور که نتایج تجزیـه خـاك نخلسـتان    همان). 3شکل (حاصل گردید 
کمتر از مقـدار حـد بهینـه    دهد در آن خاك کلسیم و پتاسیمنشان می

پاشی این عناصر منجر به افزایش صفات مورد مطالعـه  است و محلول
نتایج این پژوهش با نتـایج جـواهري و   . از جمله قطر میوه گشته است

کــه تــاثیر مــواد شــیمیایی را بــر بهبــود عارضــه ) 8(ي فضــلوموســ
خرما از طریق تزریـق در تنـه بررسـی کـرده بودنـد      خوشهخشکیدگی

. ابقت داردمط

ي مضافتیبر میزان قطر میوه در خرمادارترکیبات کلسیم و پتاسیممحلوا پاشی اثر - 3شکل 
باشندنمی) P<0.05(دار داراي اختالف معنیبا توجه به آزمون دانکن حروف مشترك 

Figure 3- Effect of calcium and potasim compounds foliar spray on fruit diameter of Mozafati date

هستهوزن
نشان داد ) 2جدول (ها نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده

یـک درصـد  بـر وزن هسـته خرمـا در سـطح احتمـال      هاکه اثر تیمار
تـرین میـزان وزن هسـته از تیمـار     طوري کـه بـیش  به.دار استمعنی

. در هـزار حاصـل شـد   5نیترات کلسـیم بـا سـولفات پتاسـیم     یترکیب
در هزار نسـبت بـه   5نین مشخص شد که تیمار سولفات پتاسیم همچ

تـرین  در هزار وزن هسته را افـزایش داد و کـم  5تیمار نیترات کلسیم 
). 4شکل (میزان وزن هسته از تیمار شاهد حاصل گردید 

ي مضافتیبر میزان وزن هسته در خرمادارترکیبات کلسیم و پتاسیممحلول پاشی اثر- 4شکل 
باشندنمی) P<0.05(دار داراي اختالف معنیبا توجه به آزمون دانکن مشترك حروف 

Figure 4- Effect of calcium and potasim compounds foliar spray on nucleus weight of Mozafati date
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قطرهسته
نشان داد ) 2جدول (ها نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده

دار معنـی یـک درصـد  طر هسته در سطح احتمـال  بر قهاکه اثر تیمار
نیترات یترین میزان قطر هسته از تیمار ترکیبطوري که بیشبه.است

ترین میزان قطـر  در هزار حاصل شد و کم5سولفات پتاسیم با کلسیم 
تیمار دوم با سوم و تیمار سـوم بـا   . هسته از تیمار شاهد حاصل گردید

.)5شکل (شتند دار آماري نداچهارم تفاوت معنی

ي مضافتیبر میزان قطر هسته در خرمادارترکیبات کلسیم و پتاسیممحلول پاشی اثر - 5شکل 
باشندنمی) P<0.05(دار داراي اختالف معنیبا توجه به آزمون دانکن حروف مشترك 

Figure 5- Effect of calcium and potasim compounds foliar spray on nucleus weight of Mozafati date

خوشهخشکیدگیدرصد
نشان داد ) 2جدول (ها نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده

یک درصـد در سطح احتمال خوشهخشکیدگیبر درصد ها که اثر تیمار
از خوشهخشکیدگیترین میزان درصد طوري که بیشبه.دار استمعنی

از خشکیدگی خوشهصد ترین میزان درتیمار شاهد حاصل گردید و کم
. در هزار حاصل شـد 5نیترات کلسیم با سولفات پتاسیم یتیمار ترکیب

بعضی از محققین علت خشـکیدگی خوشـه را بـه مسـاله آب مـرتبط      
،6(ها کمبود رطوبت نسبی جو اند که در این بین تعدادي از آندانسته

را عامــل ) 16و 6(و تعــدادي دیگــر کمبــود رطوبــت خــاك ) 14و 8
حال بین کلسیم و پتاسیم گیـاه  . انددیدکننده این عارضه ذکر نمودهتش

در مـورد  . کننده وضعیت رطوبت گیاه رابطه وجـود دارد با عوامل تعیین
کلسیم میزان آن در گیاه وابسته به میـزان تعرقـی اسـت کـه از گیـاه      

کننده میزان تعرق است عوامل اقلیمی و و آنچه تعیین. گیردصورت می
جذب آب در گیاه فرایند مسـتقلی نبـوده   . باشدوبت خاك میمیزان رط

بلکه وابسته به میزان تعرق است، یعنی اصال جذب آب بـدنبال تعـرق   
و از عوامل اصلی موثر بر تعرق رطوبـت نسـبی جـو و    . شودشروع می

باشد که اتفاقا این عارضه هنگامی که دماي جو بـاال  درجه حرارت می
در گیاه زمانی . شودشد، ایجاد و تشدید میو رطوبت نسبی جو پایین با

آید در نتیجـه  آید کمبود کلسیم هم بوجود میکه کمبود آب بوجود می
تواند منجر به افزایش کلسیم گیـاه  دار میپاشی ترکیبات کلسیممحلول

نیز نقـش  ) 13(بعضی از محققین نیز . گردد و کاهش این عارضه شود
انـد کـه اگـر    بیماري گـزارش نمـوده  زا را در ایجاد اینعوامل بیماري
زا هم عامل و تشدید کننده این عارضـه باشـند کلسـیم    عوامل بیماري

کـه در دیـواره سـلول گیـاهی وجـود دارد باعـث افـزایش        دلیل اینبه
امـا در ارتبـاط بـا    . گـردد زا مـی مقاومت گیاه در مقابل عوامل بیمـاري 

باشـد  بط آبی گیاه میپتاسیم یکی از وظایف پتاسیم در گیاه تنظیم روا
گیرد پتاسیم به دلیـل  دار  آبی قرار مییعنی وقتی گیاه تحت تنش کم
طـرف باعـث افـزایش جـذب آب و از     بودن خاصیت اسمتیک از یـک 

دلیل نقشش در باز و بسته شدن روز باعث جلـوگیري از  طرف دیگر به
مجموعه این عوامل باعث حفظ آب در ). 7(گردد خروج آب از گیاه می

ها پتاسیم باعـث مقاومـت گیـاه در مقابـل     عالوه بر این. گرددگیاه می
همچنین مشخص شـد کـه تیمـار نیتـرات     . شودهاي مختلف میتنش

در هـزار بـا هـم تفـاوت     5در هزار و تیمار سولفات پتاسـیم  5کلسیم 
خشـکیدگی با توجه به کاهش درصد ). 6شکل (دار آماري ندارند معنی
رد تیمارهاي مذکور در ایـن آزمـایش بـه نظـر     خرما در پی کاربخوشه

ترین دالیل این عارضـه در خرمـا در منـاطق    رسد که یکی از مهممی
خرما خیز کشـور عـدم توجـه کـافی کشـاورزان بـه مقولـه تغذیـه در         

گزارشــهاي زیــادي حــاکی از ایــن اســت کــه بســیاري از . خرماســت
گـوگرد و غذایی کلسیمنظر موادهاي مناطق خرما خیز کشور ازخاك

کـه اثـر   ) 16(نتایج این پژوهش با نتایج روستا ). 15و 4(فقیر هستند 
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. خرما بررسی نموده بود مشابه استخوشـه  خشـکیدگی ترکیبات کلسیمی و پتاسیمی را بر کاهش عارضـه  

ي مضافتیدر خرماخوشهخشکیدگیبر میزان درصد ترکیبات کلسیم و پتاسیم دارمحلول پاشی اثر - 6شکل 
باشندنمی) P<0.05(دار داراي اختالف معنیبا توجه به آزمون دانکن حروف مشترك 

Figure 6- Effect of calcium and potasim compounds foliar spray on bunch fading of Mozafati date

کلیگیري نتیجه
تـوان اسـتنباط نمـود کـه     چنین مـی تحقیقطور کلی در پایان هب

کلسیم ضمن بهبـود خـواص کمـی و    پتاسیم و نیتراتاتکاربرد سولف
کیفی میوه خرمـا تـا حـدود زیـادي باعـث کـاهش خسـارت عارضـه         

گردند اما با این حال ترکیب هـر دو تیمـار   خرما میخوشه خشکیدگی
نسبت به استفاده تنهـا و جداگانـه   تري داراي اثرات مثبت بهتر و بیش

.ها بر عارضه خشکیدگی خرما بودآن

نابعم
1- Abazarpour M., Basirian A. 1997. Determination of Date Palm Cultivars of Kerman Province (Volume 1: Jiroft,

Kahnuj, Bam, and Shahadad). Agriculture Organ of Kerman province press, 21 pp.
2- Ashraf Jahani A. 2002. Date is Live Fruit. Agriculture Sciences Press, 147 pp.
3- Balali M.R., Malakoti M.J., and Amir Makri H. 2001. Production and optimal application of fertilizer to sustainable

agriculture. Agriculture Training Press, Karaj, Iran.
4- IzadiM. 2002. Effect of time and type of bunch covers on date bunch fading disorder in Bosher province. 8th Date

conference, Bam, Iran.
5- Javaheri A., andMusaviFazl M. 2002. Study on the effect of micronutrients on date quantity and quality. 8th Date

Conference, Bam, Iran.
6- Kardavani P., Ezetian V., Amandadi N. 2013. An investigation of the effects of climatological factors, UV radiation

and ozon on the bunch of Mozafatidate dryness basad on neural artificial networks and main component regression
(Case Study- Jiroft). Journal of landscape geography, 10(1): 1-14. (in Persian with English Abstract).

7- Marschner, H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 561. Academic Press, Sydney.
8- Mohamadi H.M., and MoghtadariGh.A. 2005. The relationship between climatic elements and necrosis of date palm

bunch using regression model. Desert, 10(2): 339-348. (in Persian with English Abstract).

9- Najafinia M., and Azadavar M. 2002. Isolation some fungi spices of fading disorder infected bunchs in Jiroft,
Kahnuj, and Bam area.8th Date conference, Bam, Iran.

10- PanahiKh. 2001. An overview on date bunch fading disorder reasons. Zitone Agricultural Magazine, 144: 46-51. (in
Persian).

11- Pezhman H. 2001. Date Palm Guidance. Agriculture Training Press. 286 pp.
12- Pezhman H. 2002. A view on date palm situation and its research program in IRAN. Proceeding of Date Palm

Global Network Establishment Meeingt. UAE Univ. Al Ain. 71-80.
13- Pezhman, H., and Roshan H. 2012. Evaluation of bunch fading disorder reasons in Bam region. Iranian Date



365پتاسیم بر عارضه خشکیدگی خوشه خرماو پاشی کلسیمبررسی اثر محلول

Conference, Kerman, Iran.
14- Pezhman. H., Roshan V and Rahkhodaei E. 2003. Effects of cultural practices on date bunch fading disorder.

Abstracts of the international conference on Date palm. King Saud University. 46p.
15- Rosta M. J. 2002. Effect of potassium sulfate and calcium chloride application with and without microelements on

date bunch fading disorder. 8th Date conference, Bam, Iran.
16- Rosta M.J. 2003. Effect of foliar spray of potassium sulfate and calcium chloride on date bunch fading disorder.

Soil and Water journal, 17: 123-130. (in Persian).


