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 چکیده

آزمایش به صورت  پژوهش با انجام یک این شود. درمی خیزخرما نواحی اقتصاد و دارانباغ فراوان خسارات موجب خرما یخوشه خشکیدگی عارضه
 پتاسیمسولفات ،گرم 022 و 022در سه سطح صفر،  (S) 022-سوپرجاذب آ مختلف مقادیر کاربرد تأثیر های کامل تصادفی،فاکتوریل در قالب طرح بلوک

(K ) ،کود حیوانی وکیلوگرم  سه دو ودر سه سطح صفر (Oدر ) ها عملکرد، برخی ویژگی کیلوگرم بر درخت در سه تکرار، بر 002و  56 صفر ، سه سطح
ی سالم، خشککیده،  داری بر عملکرد میوهمضافتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هر سه عامل تأثیر معنی خرمای یخوشه خشکیدگی و عارضه

چنین سوپرجاذب و کود حیکوانی بکر   پتاسیم و همی سوپرجاذب و سولفاتهای دوگانهکنشی خرما داشتند. برهمکیدگی خوشهی خشکل و درصد عارضه
پتاسیم و کود حیوانی سولفات کنشدار نبود. برهممعنی گانههای سهکنشها، برهمدار بود. در این ویژگیی سالم و درصد عارضه، معنیعملکرد کل، میوه

گرم سکوپر جکاذب تکوبم بکا      022دار سوپر جاذب با کود پتاسه و کود حیوانی نشان داد با کاربرد کنش معنیدار بود. برهمعملکرد میوه سالم معنی فقط بر
کاهش درصد  56تا  52را حدود  توان خشکیدگی خوشهکیلوگرم بر درخت کود گاوی(، می 002سطح سوم یکی از کودها )دو کیلوگرم سولفات پتاسیم یا 

در سکطح او   ی آن، کمینکه مشاهده شد که نسبت به کنش سطح سوم سوپر جاذب و کود پتاسه های سالم در برهمی میانگین عملکرد میوهداد. بیشینه
درصد افزایش  20ی سالم را ها، عملکرد میوهکاربرد توبم سطح سوم سوپرجاذب و کود حیوانی نیز در مقابل سطح او  آن داشت.درصد فزونی  20ها، آن

مشکاهده گردیکد    3O3K3Sهکا در تیمکار   تکرین میکانگین آن  دار بکود و بکیش  ی فاکتورها بر میانگین وزن، قطر و طو  میوه معنیگانهکنش سهداد. برهم
 داری با یکدیگر و بسیاری از دیگر تیمارها اختالف داشتند.بود و به طور معنی 3O1K2Sمقدار آنها در تیمار ترین که کمدرحالی
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   4 3 2 1 مقدمه

 موجکب  خرمکا  یخوشکه  خشکیدگی و پژمردگی های اخیر،دهه در
 برخکی  در. اسکت شکده  خیکز خرما نواحی اقتصاد و باغداران به خساراتی

 این از ناشی خسارت بوشهر، و هرمزگان کرمان، جمله از نواحی ایران
در برخی  .استشده خرما محصو  کاهش موجب درصد 56 تا عارضه،

چنکان از ارزش اقتصکادی   های خشکیده و ریزش کرده هممناطق میوه

                                                           
اسکتادیار،   و دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسکی خکاک  ترتیب به -0و  0
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ای از رشد آوری، بسته به مرحلهاندکی برخوردار بوده و در صورت جمع
بکه نرکر    تواند به مصارف مختلکف برسکد.  فاق افتاده، میکه عارضه ات

 آب شکدن تلف ی خرماخوشه ی خشکیدگیعارضه اصلی رسد علتمی
(. 02 و 6) باشکد  آن اثکر  تشکدیدکننده  عوامل و دما افزایش اثر در گیاه

نقش عوامل محیطی از جمله کاهش رطوبکت نسکبی و افکزایش دمکا     
ی خشککیدگی  ای بکر عارضکه  منطقکه زمان با بادهای گکرم  ویژه همبه
اسکت ککه   تأییکد شکده   (00 و 02، 6شه خرما در تحقیقات متعکدد ) خو

های مختلف رشکد  های متفاوت برای خوشه، در دورهاستفاده از پوشش
است تا حکدود  قادر بوده (،02 و 05، 04، 5، 7، 5پس از تشکیل میوه )

ت نسکبی پکایین   زیادی از اثرات منفی بادهای گرم، دمای باال و رطوبک 
های کیفی میوه را ی خرما کاسته و افزون بر آن ویژگیمحیط، بر میوه

نیز بهبود بخشد. تأثیر تغذیه مناسب عناصر غکذایی معکدنی نیتکرو ن،    
ی ی خشکیدگی خوشهها در کاهش عارضهپتاسیم، کلسیم و ریزمغذی

هکای  خرما و نیز بهبود کیفیت میوه، در منکاطق مختلکف، در پکژوهش   
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دار مکدیریت  ثیر معنکی أ(. تک 07 و 00، 2، 6اسکت ) تأیید گردیکده  عددمت
برای افزایش رطوبت نسکبی  کاری نخلستان میانه( و 2 و 4، 0ی )آبیار

داری برککاهش عارضکه داشکته اسکت. نتکایج پکژوهش       نیز تأثیر معنی
ی تعککرق ( در بررسککی اثککر مککواد کاهنککده02شککورآبادی و همکککاران )

ی خرمککا رقککم ی خشکککیدگی خوشککه( برعارضککه)کیتککوزان و کککانولین
دار ککانولین و عکدم تکأثیر کیتکوزان بکر      ثیر معنکی أمضافتی، حاکی از ت

هکای  کننکده ( اسکتفاده از تنرکیم  2کاهش عارضه بود. ایزدی و روشن )
 اند.رشد را در کاهش شدت عارضه مؤثر دانسته

 حجکم  بکه  رسکیدن  تا شدن،حل بدون سوپرجاذب هیدرو   ذرات
 زیکاد،  آب جذب توانایی شوند.می خود، آب جذب کرده و متورم یتعادل

 هکا سکوپرجاذب  هکای ویژگکی  از   ، اسکتحکام  و جکذب بکاال   سکرعت 
 پلیمرهکای سکوپرجاذب،   وسکیله بکه  گیاه ریشه محیط اصالح. باشندمی

 دور افکزایش  گیاه، رشد محیط در آب نگهداشت افزایش مانند نتایجی
 زنیجوانه افزایش رواناب، و فرسایش کاهش آب، نفوذ افزایش آبیاری،

 آلکی  کودهکای  (.0)خواهکد داشکت    بکر  در را گیاهکان  تکر سریع رشد و
عالوه بر تأثیرات مثبت بر خواص فیزیککی   دامی کودهای خصوصبه

 کودهکای  بکا  مقایسکه  مهم خاک و افزایش فعالیت میکروبی خاک، در
 معدنی نیتکرو ن، ترکیب کامل و متعاد  عناصر غذایی  دارای شیمیایی
 در را عناصر این مرور به ها بوده وچنین ریز مغذیو هم پتاسیم فسفر،
 فیزیککی  سکاختمان  بهبکود  بکا  کودهای آلکی . دهندمی قرار گیاه اختیار
  .شوندمی خاک شیمیایی بخش در تعاد  سبب حدی تا خاک

 هایالیه در پرنیاز غذایی عنصر ترینفراوان معمو  طوربه پتاسیم
 تکنش  در برابکر  گیاهکان  توانکد مقاومکت  مکی  ککه  است خاک سطحی

 و خاصیت محصو  کیفیت و داده افزایش را شوری آبی ورطوبتی، کم
نقکش مثبکت پتاسکیم در افکزایش کمکی و کیفکی        .ببکرد باال  را انباری

ورزی، در محصو  ارقام مختلف خرما، همانند سکایر محصکوالت کشکا   
ورد تأیید قرار گرفته است که این ( م00 و 00، 0های مختلف )پژوهش

افزایش کارآیی مصرف آب و در مواردی به کاهش توان به تأثیر را می
ککه  اثرات سوء تنش خشکی توسط پتاسیم، مربوط دانست؛ ضمن ایکن 

کننکده اسکمزی در گیاهکان بکوده و در     ترین یون تنرکیم پتاسیم اصلی
 د پلیمرهکای ککاربر  (.05سوخت و ساز هیدروکربورها هکم نقکش دارد )  

داری آب و فراهمی آب قابل توانایی خاک در جذب و نگه ،سوپرجاذب
دهکد از طرفکی مقکدار بهینکه و مطلکوب      ی گیاه را افزایش میاستفاده

ها و کمکک  پتاسیم در گیاه عالوه بر اثرگذاری روی پتانسیل آب سلو 
ه ها را بهبود بخشیدبه جذب آب گیاه، مکانیسم باز و بسته شدن روزنه

کنکد.  ها کمکک شکایانی مکی   داری و تنریم محتوی آب بافتو به نگه
توانکد بکا بهبکود    افزودن کودهای حیوانی پوسکیده بکه خکاک نیکز مکی     

ی خاک را افزایش دهکد و  های فیزیکی خاک، آب قابل استفادهویژگی
ی متعاد  و متوازن عناصر غذایی معدنی از جمله عالوه بر آن با تغذیه

ای در جذب آب توسط گیاه و حفظ آن داشته باشد. ژهپتاسیم، نقش وی
رسکد هکر ککدام از ایکن سکه عامکل، پلیمرهکای        بنابراین به نرکر مکی  

هکا  سوپرجاذب، کودهای پتاسه و کودهای حیکوانی، یکا ترکیبکی از آن   
داری محتوای آب درخت خرما مکؤثر بکوده و   بتوانند در مدیریت و نگه

 هش دهند.ی خرما را کای خشکیدگی خوشهعارضه

 

 هاروش و مواد

 ککود و  یوانیک حجکاذب، ککود   سوپر مریپل اثرات یمنرور بررس به 
 یخرمکا  یخوشکه  یدگیخشکک  یعارضکه  کنتکر  بر عملکرد و  پتاس

 هکای بلوک قالب در فاکتوریل آزمایش شکل به ، این پژوهشمضافتی
در سکه   پلیمکر سکوپرجاذب  فاکتورهکا شکامل   . شد انجام تصادفی کامل

کککود  ،(3Sو  1S ،2S)بککر درخککت  گککرم  022و  022سککطح صککفر،  
 1K ،2K) بر درخکت کیلوگرم  0 و 0پتاسیم در سه سطح صفر، سولفات

کیلوگرم بر درخکت   002و  56سه سطح صفر،  درکود گاوی و  (3Kو 
(1O ،2O  3وO)  تیمار بوده که در سکه تککرار    07بودند که در مجموع

خلستان چهار هکتاری بکا  اعما  شدند. درختان مورد آزمایش در یک ن
، به صورت یک ردیف در ی عنبرآباد جیرفتسن هشت سا  در منطقه

ی یک درخت در ردیف انتخاب و تیمارهای مورد نرر، و با فاصله میان
ها، اعمکا   انداز آنی دوم بهمن ماه به صورت چالکود در سایهدر نیمه

ی صورت غرقآبی بکا دوره درختان، در طو  فصل رشد، به  شد. تمامی
 بکرای  تیرمکاه  در اوایکل  .شدند آبیاری میزان روزه و به یک 02تناوب 
تمکامی   ککرده،  ریکزش  و خشککیده  هکای میکوه  آوریجمکع  در سهولت
برداشکت محصکو  در    .شکد  محصور پالستیکی هایتوری با هاخوشه

و ی خشککیده  ی سالم و میوهاواسط مردادماه انجام شد. برداشت میوه
طور جداگانکه  ها، بهشده در توریی هر درخت، جمع آوریریزش کرده

هکای سکالم هکر    ی خرما از میوهعدد حبه 02انجام و توزین شد. تعداد 
ها بکه  طور کامالً تصادفی انتخاب و میانگین وزن میوه در آندرخت به

ها، میانگین طو  و قطر گیری طو  و قطر آندست آمد و نیز با اندازه
 افکزار نکرم  بکا  هکا داده آمکاری  تجزیهگردید. ه در هر کرت محاسبهمیو

SPSS 25 شد انجام. 

 

 بحث و نتایج

دار حکاکی از عکدم تکأثیر معنکی     (0 )جکدو   واریانس تجزیه نتایج
 دارمعنکی  ککه تکأثیر  های مکورد بررسکی بکود در حکالی    بلوک بر ویژگی

 هکای شکاخ   بکر  را حیکوانی  ککود  پتاسکیم و سولفات کود سوپرجاذب،
 درصکد  و ککل  عملککرد  خشککیده،  میکوه  عملککرد  سالم، میوه عملکرد
. داد نشکان  خوشه در سطح یکک درصکد آمکاری    ی خشکیدگیعارضه
سوپر جکاذب  کنشو برهم پتاسیمسولفات کود و سوپرجاذبکنش برهم

 درصکد  و ککل  عملککرد  سالم، میوه عملکرد میانگین بر حیوانی کود و
 ککه درحکالی  نشکان داد  دارتکأثیر معنکی   خوشکه  ی خشککیدگی عارضه
ککدام از ایکن   هکی   حیکوانی  ککود  و پتاسکه  ککود  فاکتور دو کنشبرهم



 999     ...كود حیوانی بر عملکرد و كاهش  و سولفات پتاسیم كود سوپرجاذب، كاربرد پلیمر تأثیر

 یگانکه سکه  هایکنشبرهم. قرار نداد دارها را تحت تأثیر معنیویژگی
 میوه عملکرد سالم، میوه عملکرد هایمیانگین از کدام هی  عوامل، بر
 ی خرمکا خوشکه  خشککیدگی ی عارضه درصد و کل عملکرد خشکیده،

های دوگانکه  کنش. هر سه عامل مورد بررسی و نیز برهمنشد دارمعنی
 داریمعن ریتأث وهیوزن، طو  و قطر م یهایژگیو بر هاآن یگانهسهو 

 (.0داشت )جدو  

 

 لمسا یهاوهیم عملکرد

 متقابکل  تکأثیر  تحکت  ی سکالم میوه عملکرد هایمیانگین مقایسه
در سطح یکک و دو ککود    داد نشان (0 پتاسه )شکلکود  و سوپرجاذب

 افزایش پتاسه )کاربرد صفر و دو کیلوگرم سولفات پتاسیم بر درخت( با
 داری افزایش پیداطور معنیبه ی سالممیوه سوپرجاذب، عملکرد سطح
است ولی با کاربرد سه کیلوگرم سولفات پتاسیم بردرخت )سکطح  کرده
سوپر جاذب(  0جاذب بر درخت )سطح گرم سوپر  022(، فقط کاربرد 0

داری نسبت به سکطح دو و یکک   ی سالم را به طور معنیعملکرد میوه
 و 0 درصد( افزایش داد. کاربرد کود پتاسه )سکطح  50و  40)به ترتیب 

( نیکز  3S، 0 گرم سوپر جاذب بر درخکت )سکطح   022آن( در حضور  0
گکرم   022 داری افکزایش داد ولکی در حضکور   عملکرد را به طور معنی

( چنکین تکأثیری مشکاهده نشکد و     2S، 0 سوپر جاذب بر درخت )سطح
( نیز فقط تیمار سکه کیلکوگرم سکولفات    1S، 0 بدون سوپرجاذب )سطح

ار عملککرد  د، توانست موجکب افکزایش معنکی   (3K1Sپتاسیم بردرخت )
ی سالم میانگین عملکرد میوهی کمینهی سالم شود. بدین ترتیب میوه

، 1K1Sدرصد افزایش نسبت بکه   25آن، با ی بیشینهو  1K1Sدر تیمار 
داری از تمکامی تیمارهکا   معنیطورمشاهده گردید که به 3K3Sدر تیمار 
ی خشککیدگی  نقش پتاسکیم در ککاهش عارضکه    (.0 شکل) بیشتر بود
( مککورد تأکیککد قککرار 6ی خرمککا توسککط بککرادران و همکککاران )خوشککه
ی خشکیدگی ش میزان عارضهاست. تعدادی از محققین نیز کاهگرفته

( از 05 و 07اند )ات پتاسیم را گزارش کردهپاشی سولفخوشه با محلو 
هکا تکنش رطکوبتی و کمبکود آب منجکر بکه       طرفی بنابر نتایج پژوهش

 و 0شکود ) ی در ارقام مختلف مکی خوشه ی خشکیدگیافزایش عارضه
اری آب ( به همین جهت کاربرد سوپرجاذب با تأثیر بر قابلیکت نگهکد  4

افزایی اثکرات مثبکت یککدیگر، عارضکه را     خاک همراه با پتاسیم با هم
 اند.ی سالم و کل را افزایش دادهکاهش و عملکرد میوه

( نشکان  0ی سکالم )شککل   ی میانگین عملکرد میوهنتایج مقایسه 
( یعنکی  1Sداد سطوح مختلف کود حیوانی در سطح یک سکوپرجاذب ) 

داری در ذب بر درخکت، افکزایش معنکی   تیمارهای با صفر گرم سوپرجا
 002و  56سکوپر جکاذب، ککاربرد     0انکد امکا در سکطح    عملکرد نداشته

)صفر کیلوگرم ککود   0کیلوگرم کود حیوانی بر درخت، نسبت به سطح 
انکد؛ ایکن   دار عملکرد شده( موجب افزایش معنی1Oحیوانی بر درخت، 

گکرم   022( با مصکرف  3Sست که در سطح سوم سوپرجاذب )در حالی
دار بین هر سه سطح کود حیکوانی  سوپرجاذب بر درخت، اختالف معنی

درصد عملکرد را نسبت به تیمکار   20و  55، 07دیده شد که به ترتیب 
1O1S اند. تأثیر کود حیکوانی و  کنش( افزایش داده)شاهد در این برهم

ی آب دارسوپر جاذب بر کاهش عارضه هم به دلیل افزایش قدرت نگه
خاک و بهبود تغذیه درخت از طریق رهاسازی عناصر غذایی ضکروری  

 (.00است )
 

 کل عملکرد

ککنش سکوپرجاذب و ککود    ی میانگین برهمبراساس نتایج مقایسه
(، عملککرد ککل در مجمکوع شکش تیمکار ککه مقکدار        0پتاسه )شککل  

داری ها در سطح یک یا دو بود، هی  اختالف معنکی سوپرجاذب در آن
، عکدم افکزایش عملککرد ککل    اد البته در این تیمارها برخالف نشان ند

 0هکای  شد )شکلی سالم دیدهکاهش عارضه و افزایش عملکرد میوه
گکرم سکوپر    022(. با افزایش مقدار سوپرجاذب بکه سکطح سکوم )   6و 

داری مشاهده گردید که شامل جاذب بر درخت( تأثیرات افزایشی معنی
 چنیننسبت به سایر تیمارها و هم 3K3Sافزایش عملکرد کل در تیمار 

تیمارهکا   نسبت به مابقی 2K3Sدار عملکرد کل در تیمار افزایش معنی
کنش حاکی از آنست که با بهبکود وضکعیت   بود؛ این برهم 1K3Sجز به

ی آب و کککاهش عارضککه، تغییککرات مثبککت در وزن و تعککداد میککوه    
کیلکوگرم   06ی عملکرد ککل  است. بیشینهبارنشسته هم اتفاق افتادهبه

مشاهده شد که با تمامی تیمارها اخکتالف   3K3Sبر درخت و در تیمار 
 05کمینکه، بکا عملککرد ککل      درصد نسکبت بکه   00دار داشت و معنی

 داد.، افزایش نشان می1K1Sتیمار کیلوگرم بر درخت در 
ی میککانگین عملکککرد کککل در تیمارهککای متقابککل نتککایج مقایسککه

( نشککان داد بککدون مصککرف  4سککوپرجاذب و کککود حیککوانی )شکککل  
و  1S، 0گرم سوپرجاذب بکر درخکت )سکطح     022سوپرجاذب و کاربرد 

داری ح مختلف کود آلی اختالف معنکی ؛ شش تیمار( سطو2S، 0سطح 
ی عملککرد  (. بیشینه4ی خرما ایجاد نکرد )شکل در عملکرد کل میوه
( مشاهده گردیدکه بکه  کیلوگرم بر درخت 04) 3O3Sکل میوه در تیمار 

ی عملککرد ککل   تر بود و کمینهداری از تمامی تیمارها بیشطور معنی
( بکود ککه تنهکا بکا     رخکت کیلکوگرم بکر د   05) 1O2Sمیوه نیز در تیمار 

گرم سوپرجاذب بکر   022، کاربرد 3Sتیمارهای سطح سوم سوپرجاذب )
 دار داشت.درخت( اختالف معنی
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وزن  ،خوشه یدگیخشک یعارضه درصد ،(درخت بر لوگرمیک) آن یاجزاو  وهیم عملکرد بر یوانیح کود و پتاسه کود سوپرجاذب، اثر انسیوار هیتجز جینتا -1 جدول

 (متریلیخرما )م یوهی)گرم( و طول و قطر م وهیم
 Table 1- Results of analysis of variance of the effects of the various levels of superabsorbent, potassium fertilizer, and manure on fruit yield 

and its' components (kg.tree-1), date bunch fading disorder (%), and weight (g), length (mm), and diameter (mm)of fruit 
 میانگین مربعات
Mean square 

ی درجه
 آزادی

Degree of 
freedom 

 اتمنابع تغییر
Sources of variations قطر میوه 

Fruit 
diameter 

طول 
 میوه

Fruit 
length 

 وزن میوه
Fruit 

weight 

ی عارضه
خشکیدگی 

 خوشه
Date bunch 

fading 
disorder 

عملکرد 
 میوه کل
Total 
fruit 
yield 

عملکرد 
های میوه

 خشک
Dried fruit 

yield 

عملکرد 
های میوه

 سالم
Safe fruit 

yield 

ns1.68 ns0.237 ns0.086 ns3.68 ns4.638 ns 0.019 ns4.991 2 بلوک 
Block 

 سوپرجاذب 2 470 ** 116** 168** 2133** 34.7** 135** 29.1**
Superabsorbent 

 کود پتاسه 2 129** 25.4** 44.4** 519** 118** 45.3** 65.7**
Potassium fertilizer 

**18.5 ns4.37 **38.2 **1111 **39.4 **65.7 **206 2 کود حیوانی 
Manure 

**11.4 **29.2 **23.3 *16.4 **24.2 ns1.04 **24.0 4 
 کود پتاسه×سوپرجاذب

SuperabsorbentPotassium 
fertilizer 

**7.82 **42.1 **16.6 **25.7 **14.5 ns 1.56 **18.0 4 
 حیوانی کود×سوپرجاذب

SuperabsorbentManure 
**7.81 **25.8 **11.2 ns2.52 ns3.16 ns 0.162 ns  4.3 4 

 حیوانی کود×کود پتاسه
Potassium fertilizerManure 

**2.98 **32.4 **20.7 ns3.76 ns5.11 ns 0.857 ns3.60 8 

 × سوپرجاذب
 یوانیح کود×پتاسه کود

SuperabsorbentPotassium 
fertilizerManure 

0.979 1.55 0.945 6.20 2.64 0.723 1.83 54 
 خطا

Error 
4.5 3.7 8.2 8.4 5.7 10.3 6.6 - CV% 

 در سطح احتما  پنج درصد داریمعن ریغ: ns وپنج درصد  احتما  سطح در داریمعن: * درصد، کیدر سطح احتما   اردیمعن: **
**: significant at the 0.01 level, *: significant at the 0.05 level, and ns: not significant at the 0.05 level. 

 

 
 پتاسه کود و سوپرجاذبمختلف  سطوح کنشبرهم ریسالم تحت تأث هایوهیم عملکرد نیانگیم سهیمقا -1 شکل
 ندارند. همبا  یداریتفاوت معنبراساس آزمون دانکن در سطح احتما  پنج درصد آماری،  مشترک، حروف یدارا یهانیانگیم

Figure 1- Mean comparison of date fruit yield affected by interaction of superabsorbent and potassium fertilizer levels 

Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level. 
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 999     ...كود حیوانی بر عملکرد و كاهش  و سولفات پتاسیم كود سوپرجاذب، كاربرد پلیمر تأثیر

 
 کود حیوانی و سطوح مختلف سوپرجاذب کنشهای سالم تحت تأثیر برهممیوه عملکرد میانگین مقایسه -2شکل 

 داری با هم ندارند.احتما  پنج درصد آماری، تفاوت معنیهای دارای حروف مشترک، براساس آزمون دانکن در سطح میانگین
Figure 2- Mean Comparison of date fruit yield affected by interaction of superabsorbent and manure levels 

Means with the same letters are not significantly differen by Duncan's test  at the 0.05 level. 

 

 
 پتاسه کود و سوپرجاذب مختلف سطوح کنشبرهم ریتأث تحت وهیم کل عملکرد نیانگیم سهیمقا -3 شکل

 ندارند.داری با هم براساس آزمون دانکن در سطح احتما  پنج درصد آماری، تفاوت معنیهای دارای حروف مشترک، میانگین
Figure 3- Mean comparison of total fruit yield affected by interaction of superabsorbent and potassium fertilizer levels 

Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level. 

 

ی سکالم و دچکار   ی خرما )مجموع میکوه عملکرد کل میوه یبررس
دهد اگر چه کاربرد سطوح مختلف کود پتاسه و عارضه شده( نشان می

کود حیوانی، با یا بدون سوپر جکاذب، توانسکته اسکت درصکد عملککرد      
داری افزایش دهد اما در مکواردی ککاهش   طور معنیی سالم را بهمیوه

اسکت و  ی سالم شکده یش عملکرد میوهوقوع عارضه، منتج به این افزا

افزایش عملکرد کل توبم با کاهش درصد عارضه، تنها در سطح سکوم  
گکرم سکوپرجاذب بکر درخکت،      022سوپرجاذب یعنی همراه با ککاربرد  

  (.5تا  0های است )شکلشدهمشاهده
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 کود حیوانی و سطوح مختلف سوپرجاذب کنشتحت تأثیر برهمخرما  یوهیمکل  عملکرد نیانگیم سهیمقا -4 شکل 

 ندارند.داری با هم براساس آزمون دانکن در سطح احتما  پنج درصد آماری، تفاوت معنیهای دارای حروف مشترک، میانگین
Figure 4- Mean Comparison of total date fruit yield affected by interaction of superabsorbent and manure levels 

Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level. 

 

 دچکار  و سکالم  یوهیک م)مجموع  خرما یوهیم کل عملکرد یبررس
 و پتاسه کود مختلف سطوح کاربرد چه اگر دهدیم نشان( شده عارضه
 درصکد  اسکت  توانسکته  جاذب سوپر بدون سوپرجاذب و با یوانیح کود

 تکوبم  کل عملکرد شیافزا اما دهد کاهش یداریمعن طوربه را عارضه
 بکا  همراه یعنی سوپرجاذب سوم سطح در تنها عارضه، درصد کاهش با

 .است شده مشاهده درخت، بر سوپرجاذب گرم 022 کاربرد
 

 خشکیدگی خوشهی عارضه

ی درصکد عارضکه  بکر   پتاسه کود و سوپرجاذب کنشبرهم یبررس
کدام از سطوح سوپرجاذب، ی خرما نشان داد در هی خشکیدگی خوشه

دار وجود نداشت اما مصکرف  کود پتاسه، اختالف معنی 0و  0بین سطح
( 1S، 0 کیلوگرم بر درخت( بدون سوپرجاذب )سطح 0و  0کود پتاسه )
( درصکد  3S، 0 گکرم بکر درخکت سکوپرجاذب )سکطح      022و در حضور 

داری نسکبت بکه   طکور معنکی  ی خرما را بهی خشکیدگی خوشهعارضه
آن )عدم مصرف کود پتاسکه(کاهش داد ککه حکاکی از نقکش      0 سطح

 0فیزیولو یک عنصر پتاسیم در کاهش تلفات آب گیاه است. در سکطح 
دو کیلکوگرم   دار عارضه، فقط با مصکرف سوپر جاذب این کاهش معنی

( ککه ایکن موضکوع نیکز     6 کود پتاسه بر درخت مشاهده گردید )شکل
ای مثبت پتاسیم تنهکا در فراهمکی بکاالی    مؤید آنست که اثرات تغذیه

ی خشککیدگی  ی درصد عارضهرطوبت خاک، قابل انترار است. کمینه
داری از سکایر  طکور معنکی  گردید که بکه مشاهده 3K3Sدر تیمار  خوشه

افزایی دو تیمار بکر  تر بود که تأثیر مثبت و هم، کم2K3Sجز هتیمارها ب

دهکد. امکا در   ی خرما را نشان مکی ی خشکیدگی خوشهکاهش عارضه
 022یکا   022داری در مصکرف  کود پتاسه اختالف معنکی  0و  0سطوح

گرم بر درخت سوپرجاذب وجود نداشت بنابراین تنها بکا مصکرف سکه    
مصرف سطح سکوم سکوپرجاذب قابکل     کیلو گرم بر درخت کود پتاسه،

در  ی خشکیدگی خوشهی درصد عارضهکمینه (.6توصیه است )شکل 
 52مقکدار عارضکه را    1K1Sمشاهده شد ککه نسکبت بکه     3K3Sتیمار 

 دار نداشت.اختالف معنی 2K3Sدرصد کاهش داد که با تیمار 

 در خوشککه یدگیخشککک یعارضککه درصککد نیانگیککم یسککهیمقا
 درداد ککه   نشکان  (5 )شککل  یوانیک ح ککود  و سکوپرجاذب  کنشبرهم
مقدار مصرف سکوپر   شیافزا با ،(2Oو  1O) یوانیح کود 0 و 0 سطوح
 یداریمعنک  طکور بکه  خرما یخوشه یدگیخشک یعارضه زانیمجاذب 
 یوانیک ح ککود  درخکت  بر لوگرمیک 002 کاربرد با یول کرد دایپکاهش 
 اخککتالف( 3Sو  2Sسککوپرجاذب ) 0و  0 سککطح نیبکک(، 3O، 0 )سککطح

توان گفت کود حیوانی در مقادیر بکاال )در  . مینشد مشاهده یداریمعن
کیلوگرم بردرخت( به دلیل ویژگی خکاص در بهبکود    002این پژوهش 

طکور  تواند همانند سوپرجاذب بکه ساختمان و جذب و نگهداری آب می
مستقیم به نگهداری رطوبکت در خکاک و ککاهش صکدمات ناشکی از      

برد و بدون رکا با یوانیح کود مصرف برای گیاه، کمک کند. کمبود آب
 اخکتالف امکا   دیک عارضه گرد داریکاربرد سوپرجاذب، سبب کاهش معن

بکر   لوگرمیک 002با کاربرد  خوشه یدگیخشک یعارضه درصد داریمعن
 فقکط  ، درخت بر یوانیح کود لوگرمیک 56سطح  با یوانیدرخت کود ح

 مشکاهده ( درخت بر سوپرجاذبگرم  2S، 022) سوپرجاذب 0 سطح در
 3O3S مکار یدر ت خوشکه  یدگیخشکک  یعارضکه  درصد نیترکم. دیگرد
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 999     ...كود حیوانی بر عملکرد و كاهش  و سولفات پتاسیم كود سوپرجاذب، كاربرد پلیمر تأثیر

داد  کاهشدرصد  50عارضه را  مقدار 1O1Sمشاهده شد که نسبت به 
 (.5 )شککل  نداشکت  داریمعنک  اختالف 3O2Sو  2O3S ماریدو ت با البته

 یدگیخشکک  یعارضکه  درصکد  بر یوانیح کود و پتاسه کود کنشبرهم
 (.0)جدو   نبود داریمعن خرما یخوشه

 

 
 کود و سوپرجاذب مختلف سطوح کنشمبره ریتحت تأث یمضافت یخرما یخوشه یدگیخشک یعارضه یوزن درصد نیانگیم سهیمقا -5 شکل

 پتاسه
 ندارند. داری با همسطح احتما  پنج درصد آماری، تفاوت معنی، براساس آزمون دانکن در های دارای حروف مشترکمیانگین

Figure 5- Mean Comparison of bunch wilt disorder (% by weight) affected by interaction of superabsorbent and potassium 

fertilizer levels 

Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level. 

 

 
 کود حیوانی و سوپرجاذب کنش سطوح مختلفی خرما تحت تأثیر برهمی خشکیدگی خوشهدرصد وزنی عارضه میانگین مقایسه -6 شکل

 ندارند.داری با هم براساس آزمون دانکن در سطح احتما  پنج درصد آماری، تفاوت معنیهای دارای حروف مشترک، میانگین
Figure 6- Mean Comparison of date bunch wilt disorder (% by weight) affected by interaction of superabsorbent and 

manure levels 

Means with the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level. 
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( نشکان مکی دهکد ککه     0ی میانگین طو  میکوه )جکدو    مقایسه 
 3O3K3S مکار یت درو  متکر یلک یم 40 وهیک م طکو   نیانگیک م نیترشیب

 داریمعنک  اختالف ،2O3K3Sجز به مارهایت یبا تمام که دیمشاهده گرد
و برابکر بکا    3O1K2S ماریهم در ت وهیطو  م نیانگیم نیترکم. داشت
جکز  بکه  مارهکا یت ریتکر از سکا  کم یداریطور معنبود که به متریلیم 05

2O2K3S  1وO1K1S  .آن ینهیشک یب در وهیک م طو  شیافزا مقداربود 
 ،(1O1K1S مکار یت) شاهد به نسبت و درصد 65 نه،یکم مقدار به نسبت
 0و  0( در سککطح1Oبککدون مصککرف کککود حیککوانی ) .بککود درصککد 46

افزایش سطح کود پتاسه طو  میوه افزایش پیدا کرد که  سوپرجاذب با
( ابتکدا  2Sسکوپرجاذب )  0 دار بود ولکی در سکطح  در بیشتر موارد معنی

کیلکوگرم   002افزایش و سپس کاهش طو  میوه دیده شد. با مصرف 
دار ککود پتاسکه در   (، تأثیر کاهشی و معنکی 3Oکود حیوانی بر درخت )

، تأثیر کود 2Oشد. در سطح دیده (1Sشرایط عدم مصرف سوپرجاذب )

گرم سوپرجاذب بکر درخکت، بکا دو سکطح دیگکر       022پتاسه در سطح 
که با افزایش مقدار کود پتاسه، طکو   طوریسوپرجاذب متفاوت بود به

، با افزایش مقدار کود 1Sتوبم با  2Oمیوه کاهش یافت ولی در سطوح 
 3Sتوبم با  2Oح دارداشت و در سطوپتاسه طو  میوه نیز افزایش معنی
، با افزایش سطح کود پتاسیم بکه  2Kنیز برخالف کاهش طو  میوه با 

3K (0افزایش معنی )دار در طو  میوه دیده شکد ککه   کیلوگرم بردرخت
(؛ این رونکدهای  0دار نداشت )جدو  ی آن نیز اختالف معنیبا بیشینه

عملککرد  به ظاهر متفاوت، ناشی از تأثیر مثبت هر سه فاکتور بر بهبود 
باشد که در سطوح میانی با کاهش عارضکه  و کاهش درصد عارضه می

هکا قکدری   ی میکوه نشینی نهایی، ممککن اسکت انکدازه   و افزایش میوه
ی میوه، عکالوه  کاهش یابد ولی در سطوح باالتر افزایش وزن و اندازه

گکردد ککه افکزایش    بر کاهش خشکیدگی و ریزش میوه، مشاهده مکی 
 یز در پی دارد. نهایی عملکرد را ن

 
 یوانیح کود و پتاسه کود سوپرجاذب، مختلف سطوح ریتأث تحت ،(متریلیم) خرما یوهیم طول نیانگیم یسهیمقا -2 جدول

Table 2- Mean comparison of fruit length (mm) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure levels 

 سوپرجاذب

)1-Superabsorbent (g.tree 

 پتاسه کود

)1-Potassium fertilizer (kg.tree 

 یوانیح کود
)1-Manure (kg.tree  

)10 (O )265 (O )3130 (O 

0 
)1(S 

)10 (K mn 28.3 l-i32.1 j-f33.9  
B32.7 )22 (K l30.9  k-h33.2  g-d36.0  

)33 (K k-h33.3  g-d 36.0 lm30.3  

200 
)2(S 

)10 (K l-i 31.9 h-e 35.6 n26.3  
B32.8 )22 (K h-e 35.5 h-e34.8  jkl31.8  

)33 (K j-g33.8  kl 31.0 h-e34.6  

300 
)3(S 

)10 (K i-f34.2  def 36.3 cde36.8  
A36.6 )22 (K def36.2  n27.2  bc38.8  

)33 (K bcd38.2  ab40.2  a41.1 

 33.6 34.1 34.4  

 .ندارند داری با یکدیگربراساس آزمون دانکن در سطح احتما  پنج درصد آماری، تفاوت معنی ،مشترک حروف یدارا یهانیانگیم 
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level. 

 

 یوانیسطوح مختلف سوپرجاذب، کود پتاسه و کود ح ری(، تحت تأثمتریلی)م وهیم قطر نیانگیم یسهیمقا -3 جدول
Table 3- Mean comparison of fruit diameter (mm) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure 

levels 

 سوپرجاذب
)1-Superabsorbent (g.tree 

 پتاسه کود

)1-Potassium fertilizer (kg.tree 

 یوانیح کود

)1-Manure (kg.tree  

)10 (O )265 (O )3130 (O 

0 
)1(S 

)10 (K k18.4  k-h19.7  j-g20.3  
B20.8 )22 (K ijk19.3  i-f21.0  e-b23.3  

)33 (K efg21.6  j-g20.3  d-a23.7  

200 
)2(S 

)10 (K jk18.8  efg21.7  l16.3  
A22.1 )22 (K e-b23.4  abc23.9  abc24.3  

)33 (K f-c22.4  e-a23.4  ab24.4  

300 
)3(S 

)10 (K g-d21.8  efg21.7  f-b22.7  
A22.9 )22 (K fgh21.3  f-b22.7  abc24.2  

)33 (K f-b22.6  abc23.7  a25.3  

 B21.1 AB22.0 A22.7  

 ندارند. داری با یکدیگربراساس آزمون دانکن در سطح احتما  پنج درصد آماری، تفاوت معنیهای دارای حروف مشترک، میانگین

Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level. 
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ترین تأثیر گرم سوپرجاذب بر درخت بیش 022ع مصرف در مجمو

های سایر پژوهشگران مثبت را بر طو  میوه داشت. این نتایج با یافته
های مختلکف و نیکز تغییکر در    که تأثیر مصرف عناصر غذایی به شکل

میزان و تناوب آبیاری را بر کاهش خشکیدگی میوه و کیفیت ظکاهری  
 (.05 و 07، 00، 4، 0خوانی دارد )، هماندهها، مورد مطالعه قرار دادحبه

راسکتای تغییکرات   تغییرات قطر میوه تا حدود زیادی همانند و هکم 
شکود البتکه در   های دیگر نیکز دیکده مکی   طو  میوه بود که در پژوهش

پژوهشی که با استفاده از مواد ضدتعرق و پوشش خوشکه، بکا ککاهش    
نکد تغییکرات طکو  و    تلفات آب میوه، مقدار عارضه ککاهش یافکت رو  

یی که با مدیریت آب هاپژوهش( ولی در 02عرض میوه یکسان نبود )
یکا   پاشکی ی عناصر غکذایی بکه صکورت محلکو     خاک و مصرف بهینه

افککزودن بککه خککاک، کنتککر  عارضککه و کیفیککت میککوه مککورد بررسککی  
(؛ در این 05 و 07، 06، 2شود )ارتباطی دیده می است چنینگرفتهقرار

دار طو  با قطکر میکوه و نیکز بکا     پژوهش نیز همبستگی مثبت و معنی
بیشکینه   (.6 )جدو  دیگردعملکرد در سطح یک درصد آماری مشاهده 

متکر بکود ککه هکر دو در     میلی 05و  06ی قطر میوه به ترتیب و کمینه
کیلکوگرم ککود حیکوانی بکر      002کود حیوانی یعنی با مصرف  0 سطح

ی آن در و کمینکه  3O3K3Sی آن در تیمکار  شدند، بیشینه درخت دیده
 00دار و درصکد افکزایش معنکی    07بود که به ترتیکب   3O1K2Sتیمار 

( نشکان دادنکد.   1O1K1Sدار نسبت به تیمار شاهد )درصد کاهش معنی
داری بکین  در خصوص تأثیر سه فاکتور بر قطر میکوه، اخکتالف معنکی   

ی آن ، بکا مقکدار بیشکینه   0و  0 طحبسیاری از تیمارها به ویکژه در سک  
ی ها نشان داد که عملککرد میکوه  (. بررسی داده0مشاهده نشد )جدو  

نسکبت بکه تیمارهکای مقکادیر      3O1K2Sسالم و عملکرد کل در تیمار 
اسکت امکا   دار داشکته تر سوپرجاذب و کود حیوانی، افزایش معنکی پایین
ن تیمکار نسکبت   ی اساسی، کاهش قابل توجه درصد عارضه در اینکته

دهد افکزایش عملککرد در ایکن    به بسیاری از تیمارها بود که نشان می
ی خشکیدگی خوشه و احتمکاالً  تیمار بیشتر تحت تأثیر کاهش عارضه

ی ی میوه بر درخت بوده است. کمتر بودن وزن حبهافزایش تعداد حبه
ب ( نیز این مطل4میوه، برخالف افزایش عملکرد، در این تیمار )جدو  

 کند.را تأیید می

تأثیر سطوح مختلف هر یک از سه عامل سوپرجاذب، کودپتاسه و 
در حضکور دو   کود حیوانی بر وزن میوه نیز همانند طو  و قطکر میکوه  

ها، به طور واضح متفاوت بود )جدو  فاکتور دیگر و سطوح مختلف آن
که با افزایش سطح کود حیوانی و سوپر جاذب به ترتیکب  ( به طوری4
 74/6ی خکود یعنکی   ی میوه به کمینه، وزن حبه0 و سطح 0 ه سطحب

ککه بکدون   درصد کمتر از شکاهد بکود درحکالی    00گرم رسید که حدود 
درصد وزن میوه را نسکبت   55کود حیوانی  0 سوپرجاذب کاربرد سطح
دار داد؛ روندهای متفاوت در سکایر سکطوح نیکز    به شاهد افزایش معنی

هکا، روابکط متعکارض بکر روی     ککنش بکرهم مشاهده گردید. دلیل ایکن  
ها بود به عنوان مثا  بهبود تغذیه و حفظ شرایط رطوبتی خاک ویژگی

ی او  مانع خشکیدگی و ریزش میوه شده و منجر بکه  و گیاه، در وهله
توانکد بکا ککاهش    ها میشود که در ابتدا حفظ میوهافزایش عملکرد می

کرد، همکراه باشکد ولکی در    ی میوه، برخالف افزایش عملوزن و اندازه
سطوح باالتر سوپرجاذب، پتاسیم و کود حیوانی، با بهینه شدن شکرایط  

ای، همراه با افزایش عملککرد، افکزایش انکدازه و وزن    رطوبتی و تغذیه
های مورد بررسکی،  میوه را هم شاهد هستیم. تقریباً در تمامی پژوهش

یمارهکای  ی خرما در سطوح بکاالی ت کاهش عارضه خشکیدگی خوشه
دار آبی و کودی )آلی و معدنی؛ محلولپاشی یا کاربرد خکاکی(، پوشکش  

کردن خوشه و کاربرد مواد کنتر  تعرق، همراه با افکزایش وزن میکوه   
 (.02 و 06، 04، 00، 2، 5، 4 ،0)بوده است 

 
 

 یوانیح کود و پتاسه کود سوپرجاذب، مختلف سطوح ریتأث تحت(، گرم) وهیم وزن نیانگیم یسهیمقا -4 جدول
Table 4- Mean comparison of fruit weight (g) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure levels 

 سوپرجاذب

)1-Superabsorbent (g.tree 

 پتاسه کود

)1-Potassium fertilizer (kg.tree 

 یوانیح کود

)1-Manure (kg.tree  

)10 (O )265 (O )3130 (O 

0 
)1(S 

)10 (K 6.43 j 8.80 hi 10.7 fg 
B11.0 )22 (K 10.4 gh 11.3 fg 11.9 efg 

)33 (K 14.1 cd 15.3 bc 10.0 gh 

200 
)2(S 

)10 (K 8.27 i 10.1 gh 5.74 j 
AB11.5 )22 (K 10.7 fg 13.3 de 16.1 ab 

)33 (K 11.4 fg 12.4 ef 15.6 bc 

300 
)3(S 

)10 (K 10.6 fg 11.87 efg 15.2 bc 
A13.2 )22 (K 12.3 ef 7.28 ij 15.2 bc 

)33 (K 12.4 ef 16.4 ab 17.5 a 

 B10.7 AB11.9 A13.1  

 ندارند. یکدیگر داری بابراساس آزمون دانکن در سطح احتما  پنج درصد آماری، تفاوت معنیهای دارای حروف مشترک، میانگین

Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level. 
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 (=n 22) خرما وهیم یمطالعه مورد صفات از یبرخ و خوشه یدگیخشک یعارضه عملکرد، یاجزا نیب یهمبستگ بیضرا -5 جدول
Table 5- Correlation coefficients between yield components, percentage of date bunch fading disorder, and some 

characteristics of palm date fruit (n=27) 

 

عملکرد 

 یهاوهیم

 سالم
Safe fruits 

yield 

 عملکرد کل
Total 
 yield 

 یهاوهیعملکرد م

 خشک شده
Dried fruits 

yield 

 وهیوزن م
Fruit 

weight 

 وهیرطوبت م

)%( 
Fruit 

moisture 

(%) 

 وهیقطر م
Fruit 

diameter 

 وهیطول م
Fruit  
length 

 عملکرد کل
Total yield 

**0.923 1 
     

 خشک شده یهاوهیعملکرد م
Dried fruits yield 

**0.869 - **0.612 - 1 
    

 وهیوزن م
Fruit weight 

**0.639 **0.628 **0.506 - 1 
   

 وهیدرصدرطوبت م
Fruit moisture (%) 

**0.893 **0.845 **0.750 - **0.513 1 
  

 وهیقطر م
Fruit diameter 

**0.646 **0.523 **0.655 - **0.722 **0.554 1 
 

 وهیطو  م
Fruit length 

**0.571 **0.649 ns0.34- **0.760 **0.591 **0.581 1 

 عارضه یوزندرصد 
Disorder 

(% by weight) 

**0.926 - **0.712 - **0.987 **0.564 - **0.817 - **0.670 - *0.418 - 

  داریمعن یو عدم همبستگ یآمار26/2و  20/2در سطح  داریمعن یهمبستگ بی: به ترتns، * و **

**, *, and ns: significant correlation at the 0.01, 0.05 levels, and not significant, respectively. 
 

دیده شد که نسکبت   3O3K3Sی میوه در تیمار ی وزن حبهبیشینه
(. این میکانگین بیشکینه، از   %070برابر افزایش داشت ) 0770به شاهد 

داری طور معنی، به3O2K2Sو  2O3K3Sجز تیمارهای مابقی تیمارها به
حیکوانی همکراه بکا    بیشتر بود. در مجموع تیمارهای سطح سکوم ککود   

ی بکیش از  کود پتاسه و سوپرجاذب، وزن میکوه  0 کاربرد حداقل سطح
 (.4دو برابری نسبت به شاهد داشتند )جدو  

 

 های مورد مطالعههمبستگی بین ویژگی

( 6بررسی همبستگی بین برخی از صفات مکورد مطالعکه )جکدو     
ارضه های خشک شده )دچار عارضه( و درصد عنشان داد عملکرد میوه

ی ی سالم، با عملکرد ککل نیکز رابطکه   )وزنی(، عالوه بر عملکرد میوه
است که ککاهش درصکد عارضکه،    دار داشتند و بیانگر آنمنفی و معنی

ی خرمکا و  ی خشکیدگی خوشکه فقط به دلیل جلوگیری از بروز عارضه
ی کامل نبوده بلکه مزید بر آن، های بازنشانی شده به میوهتبدیل میوه

سکویی  ی میکوه نیکز باشکد. هکم    ند به دلیل افزایش وزن و اندازهتوامی
تغییککرات وزن، طککو  و قطککر میککوه، بککا کککاهش درصککد عارضککه در   

( در سطح یک درصد آماری بکه  6های مورد مطالعه )جدو  همبستگی
ی سکالم و ککل، تحکت تکأثیر     تأیید رسید البته افزایش عملککرد میکوه  

نیکز   0دلیل افکزایش میکوه نشکینی   تواند به فاکتورهای اعما  شده، می
                                                           
1- Set Fruiting 

ی میوه بر خوشه و یا باشد که در این پژوهش این ویژگی و تعداد حبه
ی قابل توجه دیگر، همبستگی درخت، مورد مطالعه قرار نگرفت. نکته

های دار درصد رطوبت میوه با عملکرد کل، عملکرد میوهمثبت و معنی
ر و طو ( بکود ککه خکود    ی میوه )قطسالم و رسیده، وزن میوه و اندازه

تحت تأثیر روابکط آب و گیکاه و حفکظ آب گیکاه در شکرایط نامسکاعد       
محیطی است. قدرمطلق ضریب همبستگی بین درصد عارضه و درصد 

( بسیار بزرگتر از قدر مطلق ضریب همبستگی بین 50/2) رطوبت میوه
کاهش ی ( بود که بیان کننده65/2ی سالم )درصد عارضه و وزن میوه

ی خشککیدگی  های سالم در شرایط بروز عارضکه دار میوهوبت معنیرط
ی خرماست و این فرضیه را که افزایش تلفات آب میکوه منجکر   خوشه

 کند.شود را تقویت میی خشکیدگی خوشه میبه عارضه

 

 گیرینتیجه

های کیفی ظاهری براساس نتایج این پژوهش برای بهبود ویژگی
گرم بکر درخکت سکوپرجاذب بکا      022برد میوه )وزن، طو  و قطر(، کار

هکای  حیکوانی در نخلسکتان   یکا سکطح دوم ککود   سطح دوم کود پتاسه 
شکود امکا در شکرایط    سا ( توصیه می 02خرمای مضافتی )سن حدود 

های سالم ی خشکیدگی خوشه برای افزایش عملکرد میوهبروز عارضه
به اثکرات  گردد که با توجه و کل، کاربرد توبم هر سه عامل توصیه می

ی سکالم و  دار آماری در کاهش عارضه و افزایش عملککرد میکوه  معنی
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گکرم سکوپرجاذب، سکه     022هکا یعنکی   کل، کاربرد سطح سوم عامکل 
کیلوگرم کود حیوانی پوسکیده بکر    002کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و 

توانکد  . براساس نتایج پژوهش، این توصیه مکی گردددرخت توصیه می
ی خشککیدگی حوشکه و   درصکدی عارضکه   52ود منجر به کاهش حکد 

های سکالم گکردد و عکالوه بکر     هدرصدی وزن میو 022افزایش تقریبی

ی خرما، بر افزایش ی خشکیدگی خوشهکنتر  و کاهش میزان عارضه
ی میککوه نیککز مککؤثر بککوده و باعککی افککزایش کیفیککت و  وزن و انککدازه

زایش درآمکد  توانکد افک  گردد که این مکورد نیکز مکی   بازارپسندی آن می
 داران را در پی داشته باشد.باغ

 

 منابع

1- Abdel-hadi A.H., Awad A.M., and El-shebeny G.M. 1995. Effect of potassium on the drought resistance in crop 
production under the Egyptian Conditions. Soils, Water and Environment Research Institute, the Agricultural 
Research Center, Egypt. 

2- Abedi-Koupai J., Sohrab F., and Swarbrick G. 2008. Evaluation of hydrogel application on soil water retention 
characteristics. Journal of Plant Nutrition 31(2): 317–331. 

3- Alihouri M. 2008. Effects of water stress on fruit drop and yield of date palm (Phoenix dactylifera L.). Pajouhesh 
va Sazandegi 79: 178-185. (In Persian) 

4- Alikhani-Koupaeia M., Fatahia R., Zamania Z., and Salimi S. 2018. Effects of deficit irrigation on some 
physiological traits, production and fruit quality of ‘Mazafati’ date palm and the fruit wilting and dropping 
disorder. Agricultural Water Management 209: 219-227. 

5- Baradaran G., Rastegari P., and Sabah A. 2015. Managing bunch wilt disorder of palm date. Kerman State 
Agricultural Organization, p. 15. (In Persian) 

6- Davoodin A., and Karampour F. 2003. Study of the effects of type and timing of covers on decreasing bunch wilt 
disorder of palm date. Hormozgan State Agricultural Research Center. (In Persian) 

7- Ebadipour A., and Dezham M. 2011. Study of suitable way to control bunch wilt disorder of date palm. p. 1832-
1834. In Proceedings of the 7th Congress of Iranian Horticultural Science, 5-8 Sep. 2011. Isfahan University of 
Technology, Isfahan, Iran. (In Persian) 

8- Harhash M.M., Mosa W.F.A., El-Nawam S.M., and Gattas H.R.H. 2020. Effect of bunch covering on yield and 
fruit quality of "Barhee" date palm cultivar. Middle East Journal of Agriculture Research 9(1): 46-51. 

9- Izadi M., and Aslmoshtaghi E. 2015. Orchard management for decreasing date palm bunch fading disorder. 
International Journal of Horticultural Science and Technology 2(1): 27-32. 

10- Izadi M., and Roushan V. 2006. Effects of plant growth regulators on bunch fading disorder, yield, fruit weight and 
size of ‘kabkab’ date. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology 7(1): 57-66. (In Persian with 
English abstract) 

11- Mohamadi H.M., Moghtaderi Gh.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) 

12- Kassem H.A. 2012. The response of date palm to calcareous soil fertilization. Journal of Soil Science and Plant 
Nutrition 12(1): 45-58. 

13- Khayyat M., Tafazoli E., Eshghi S., and Rajaee S. 2007. Effect of nitrogen, boron, potassium and zinc sprays on 
yield and fruit quality of date palm. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science 2(3): 
289-296. 

14- Pezhman H., Roshan V., Rah Khodaei E. 2005. Effects of different bunch covers and thinning methods on date 
bunch fading disorder of ‘mazafati’ cultivar in Jiroft region. Iranian Journal of Horticultural Science and 
Technology 5(4): 215-230. (In Persian with English abstract) 

15- Pezhman H., and Izadi M. 2006. Effects of different thinning methods and bunch covers on date bunch fading 
disorder and fruit quality of date palm (phoenix dactilifera L.) cv. "kabkab". The Scientific Journal of Agriculture 
29(2): 93-104. (In Persian with English abstract) 

16- Rah Khodaei E., and Pezhman H. 2007. Effects of temperature and relative humidity on date bunch fading disorder 
of mazafati cultivar in Jiroft region. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology 8(3): 149-164. (In 
Persian with English abstract) 

17- Rousta M.J. 2003. Study of foliar application of potassium sulfate and calcium chloride on date bunch fading 
disorder of mazafati cultivar. Journal of Water and Soil Science 17(2): 123-131. (In Persian) 

18- Shekofte H., and Nikpour M. 2016. Study of foliar application of calcium and potassium on date bunch wilting 
disorder. Journal of Horticultural Science 30(3): 358-365. 

19- Shoorabadi A., Shamshiri M.H., Najafinia M., and Mirdehghan S.H. 2016. The role of covering and antitranspirant 
substances on control of date bunch fading in mazafati cultivar. The Plant Production (Scientific Journal of 
Agriculture) 39(1): 47-64.  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Arc%2C%20Egypt&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arc.sci.eg%2F&ei=pfSdU9fUPIWK0AX3loDgAw&usg=AFQjCNF-T92alHvVwTRLAYxx25nOZqG31g&bvm=bv.68911936,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Arc%2C%20Egypt&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arc.sci.eg%2F&ei=pfSdU9fUPIWK0AX3loDgAw&usg=AFQjCNF-T92alHvVwTRLAYxx25nOZqG31g&bvm=bv.68911936,d.d2k


 1399آبان  -، مهر 4، شماره 34آب و خاك، جلد نشریه      9999

 

 
Effects of Superabsorbent Polymer, Potassium Sulfate, and Manure on Yield 

and Date Bunch Fading Disorder Control of "Mazafati" Date Palm Cultivar 

 
Z. Saeidi1- M. Heshmati Rafsanjani2*- J. Sarhadi3- M.H. Shamshiri4  

Received: 23-06-2020 
Accepted: 26-07-2020 

 
Introduction: The date bunch fading disorder causes huge loss on farmers' incomes and damages to 

economy of date producing regions. Thus it is important to find a way for controlling the disorder or reducing its 
economic damages. It seems that the water losses of the tree under critical environmental conditions, such as 
high temperature and very low air relative humidity, cause date bunch fading disorder especially when is 
accompanied by regional warm wind. According to the scientific literatures, the use of different covers on 
bunches, high-frequency irrigation, foliar application of mineral nutrients and anti-transpiring substances, and 
soil mineral fertilization can affect date palm bunch fading disorder. Superabsorbent polymers have great 
capability for storage water and can be used in soil to improve its water retention and increase soil available 
water under drought conditions. On the other hand, potassium has important roles in metabolism of 
carbohydrates, plant water relations as the major element in action mechanism of stomata, and plant water 
osmotic potential. Organic matter can also improve soil physical properties, i.e., soil structure and soil available 
water as well as soil fertility and bioavailability of mineral nutrients. Because of mentioned roles of these three 
factors, the effects of them on date palm bunch fading disorder were investigated in this research. 

Materials and Methods: The effects of superabsorbent, potassium fertilizer, and manure on yield and date 
bunch fading disorder of "Mazafati" date palm cultivar were investigated in Jiroft, Kerman province, south of 
Iran. An experiment was conducted in factorial randomized complete block design. The factors were included 
superabsorbent polymer A200 in 0 (S1), 200 (S2), and 300 (S3) g.tree-1 levels, potassium sulfate fertilizer in 0 
(K1), 2 (K2), and 3 (K3) kg.tree-1 levels, and cow manure in 0 (O1), 65 (O2), and 130 (O3) kg.tree-1 levels. 
Treatments were applied in February in three blocks and harvest was done at the first half of August. The yield 
of intact fruits, the yield of dried and dropped fruits (collected in an elastic silicone wire cloth cover), and total 
yield were determined at the harvest time and date bunch fading disorder was calculated as weight percentage 
(the dried fruits weight was divided by the total fruits weight and multiplied by 100, in each plot). Weight, 
diameter, and length of fruits were measured and determined from a random sample containing 30 intact fruits 
per each plot (a tree). Statistical analysis was done by IBM SPSS Statistics version 25.  

Results and Discussion: According to the results, the block had no significant effect on any of studied 
parameters, on the other hand, the results showed significant effects of all three factors on all of the measured 
parameters including percentage of date bunch fading disorder, total fruits yield, intact fruits yield, fruit weight, 
fruit diameter, and fruit length, except fruit length by the manure factor, by ANOVA at the 0.01 level. Three 
factors interaction significantly affected only the fruit characteristics including weight, diameter, and length of 
fruit. About the intact and total fruits yield and date bunch fading disorder, interactions between superabsorbent 
and two other factors were statistically significant. The highest means of intact fruits yield were observed in 
S3K3 and S3O3 treatments (28.9 and 28.7 kg.tree-1) increased by 98% and 93% compared to S1K1 and S1O1 
treatments, respectively; and they were also significantly higher than those of all other treatments. The maximum 
means of total yield were found in S3K3 and S3O3 treatments (35.0 and 26.8 kg.tree-1) increased by 33% and 28% 
compared to S1K1 and S1O1 treatments, respectively. The mean percentage of date bunch fading disorder was 
significantly decreased by increasing the levels of superabsorbent, potassium fertilizer, and manure factors in 
interactions between superabsorbent and two other factors (SK and SO interactions), thus the lowest mean of 
date bunch fading disorder percentage in both interactions was found in third levels of each factor (S3K3 and 
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S3O3 treatments), decreased by 60% and 63% compared to S1K1 and S1O1 treatments, respectively. The lowest 
and the highest mean of fruit weight, fruit diameter, and fruit length parameters were observed in S2K1O3 and 
S3K3O3 treatments, respectively. Negative significant correlations were found between percentage of date bunch 
fading disorder and total fruits yield, intact fruits yield, fruit moisture, fruit weight, fruit diameter, and fruit 
length, while the last six parameters had positive significant correlations with each other. In addition to common 
positive effects of three factors on water supply improvement, they can influence plant progress in different 
ways, such as carbohydrate metabolism and activation of some enzymes by potassium, and increasing of mineral 
nutrients availability and soil microbial activities by organic matter and manure. Therefore, these three factors 
could have some positive interactions on their effects on control of the disorder, increasing the yield, and 
improvement of weight and size of fruit. An observed decrease in weight and size of fruit by using 2nd level of 
superabsorbent and 3rd level of manure can be resulted from significant decrease in percentage of disorder and 
finally competition between safe fruits for potassium in carbohydrate metabolism and so on.  

Conclusion: According to the results of this research, applying of superabsorbent polymer (300 g.tree-1), 
potassium fertilizer (3 kg.tree-1), and manure (130 kg.tree-1) together can be recommended to improve qualitative 
parameters of date palm fruits (weight, length, and diameter). Applying the 3rd levels of these factors together 
can also control date bunch fading disorder cv. Mazafati, and increase the economic income because of 
qualitative improvement of fruits.  
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