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چکیده
عارضه خشکیدگی خوشهی خرما موجب خسارات فراوان باغداران و اقتصاد نواحی خرماخیز میشود .در این پژوهش با انجام یک آزمایش به صورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی ،تأثیر کاربرد مقادیر مختلف سوپرجاذب آ )S( 022-در سه سطح صفر 022 ،و  022گرم ،سولفاتپتاسیم
( )Kدر سه سطح صفر ،دو و سه کیلوگرم و کود حیوانی ( )Oدر سه سطح صفر  56 ،و  002کیلوگرم بر درخت در سه تکرار ،بر عملکرد ،برخی ویژگیها
و عارضه خشکیدگی خوشهی خرمای مضافتی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد هر سه عامل تأثیر معنیداری بر عملکرد میوهی سالم ،خشککیده،
کل و درصد عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما داشتند .برهمکنشهای دوگانهی سوپرجاذب و سولفاتپتاسیم و همچنین سوپرجاذب و کود حیکوانی بکر
عملکرد کل ،میوهی سالم و درصد عارضه ،معنیدار بود .در این ویژگیها ،برهمکنشهای سهگانه معنیدار نبود .برهمکنش سولفاتپتاسیم و کود حیوانی
فقط بر عملکرد میوه سالم معنیدار بود .برهمکنش معنی دار سوپر جاذب با کود پتاسه و کود حیوانی نشان داد با کاربرد  022گرم سکوپر جکاذب تکوبم بکا
سطح سوم یکی از کودها (دو کیلوگرم سولفات پتاسیم یا  002کیلوگرم بر درخت کود گاوی) ،میتوان خشکیدگی خوشه را حدود  52تا  56درصد کاهش
داد .بیشینهی میانگین عملکرد میوههای سالم در برهمکنش سطح سوم سوپر جاذب و کود پتاسه مشاهده شد که نسبت به کمینکهی آن ،در سکطح او
آنها 20 ،درصد فزونی داشت .کاربرد توبم سطح سوم سوپرجاذب و کود حیوانی نیز در مقابل سطح او آنها ،عملکرد میوهی سالم را  20درصد افزایش
داد .برهمکنش سهگانهی فاکتورها بر میانگین وزن ،قطر و طو میوه معنیدار بکود و بکیشتکرین میکانگین آنهکا در تیمکار  S3K3O3مشکاهده گردیکد
درحالیکه کمترین مقدار آنها در تیمار  S2K1O3بود و به طور معنیداری با یکدیگر و بسیاری از دیگر تیمارها اختالف داشتند.
واژههای کلیدی :اندازهی میوه ،سوپرجاذب آ ،022-عملکرد ،فرآهمی آب ،کود ،نخل خرما
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در دهههای اخیر ،پژمردگی و خشکیدگی خوشکهی خرمکا موجکب
خساراتی به باغداران و اقتصاد نواحی خرماخیکز شکدهاسکت .در برخکی
نواحی ایران از جمله کرمان ،هرمزگان و بوشهر ،خسارت ناشی از این
عارضه ،تا  56درصد موجب کاهش محصو خرما شده است .در برخی
مناطق میوههای خشکیده و ریزش کرده همچنکان از ارزش اقتصکادی
 0و  -0بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسکی خکاک و اسکتادیار،
گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
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اندکی برخوردار بوده و در صورت جمعآوری ،بسته به مرحلهای از رشد
که عارضه اتفاق افتاده ،می تواند به مصارف مختلکف برسکد .بکه نرکر
میرسد علت اصلی عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما تلفشکدن آب
گیاه در اثر افزایش دما و عوامل تشکدیدکننده اثکر آن باشکد ( 6و .)02
نقش عوامل محیطی از جمله کاهش رطوبکت نسکبی و افکزایش دمکا
به ویژه همزمان با بادهای گکرم منطقکهای بکر عارضکهی خشککیدگی
خوشه خرما در تحقیقات متعکدد ( 02 ،6و  )00تأییکد شکدهاسکت ککه
استفاده از پوششهای متفاوت برای خوشه ،در دورههای مختلف رشکد
پس از تشکیل میوه ( 05 ،04 ،5 ،7 ،5و  ،)02قادر بودهاست تا حکدود
زیادی از اثرات منفی بادهای گرم ،دمای باال و رطوبکت نسکبی پکایین
محیط ،بر میوهی خرما کاسته و افزون بر آن ویژگیهای کیفی میوه را
نیز بهبود بخشد .تأثیر تغذیه مناسب عناصر غکذایی معکدنی نیتکرو ن،
پتاسیم ،کلسیم و ریزمغذیها در کاهش عارضهی خشکیدگی خوشهی
خرما و نیز بهبود کیفیت میوه ،در منکاطق مختلکف ،در پکژوهشهکای
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متعدد تأیید گردیکده اسکت ( 00 ،2 ،6و  .)07تکأثیر معنکیدار مکدیریت
آبیاری ( 4 ،0و  )2و میانهکاری نخلستان برای افزایش رطوبت نسکبی
نیز تأثیر معنی داری برککاهش عارضکه داشکته اسکت .نتکایج پکژوهش
شککورآبادی و همکککاران ( )02در بررسککی اثککر مککواد کاهنککدهی تعککرق
(کیتککوزان و کککانولین) برعارضککهی خشکککیدگی خوشککهی خرمککا رقککم
مضافتی ،حاکی از تأثیر معنکیدار ککانولین و عکدم تکأثیر کیتکوزان بکر
کاهش عارضه بود .ایزدی و روشن ( )2اسکتفاده از تنرکیمکننکدههکای
رشد را در کاهش شدت عارضه مؤثر دانستهاند.
ذرات هیدرو سوپرجاذب بدون حل شدن ،تا رسکیدن بکه حجکم
تعادلی خود ،آب جذب کرده و متورم میشوند .توانایی جذب آب زیکاد،
سکرعت جکذب بکاال و اسکتحکام  ،از ویژگکیهکای سکوپرجاذبهکا
میباشند .اصالح محیط ریشه گیاه بکهوسکیله پلیمرهکای سکوپرجاذب،
نتایجی مانند افزایش نگهداشت آب در محیط رشد گیاه ،افکزایش دور
آبیاری ،افزایش نفوذ آب ،کاهش فرسایش و رواناب ،افزایش جوانه زنی
و رشد سریع تکر گیاهکان را در بکر خواهکد داشکت ( .)0کودهکای آلکی
به خصوص کودهای دامی عالوه بر تأثیرات مثبت بر خواص فیزیککی
مهم خاک و افزایش فعالیت میکروبی خاک ،در مقایسکه بکا کودهکای
شیمیایی دارای ترکیب کامل و متعاد عناصر غذایی معدنی نیتکرو ن،
فسفر ،پتاسیم و همچنین ریز مغذیها بوده و به مرور این عناصر را در
اختیار گیاه قرار می دهند .کودهای آلکی بکا بهبکود سکاختمان فیزیککی
خاک تا حدی سبب تعاد در بخش شیمیایی خاک میشوند.
پتاسیم به طور معمو فراوان ترین عنصر غذایی پرنیاز در الیه های
سطحی خاک است ککه مکی توانکد مقاومکت گیاهکان در برابکر تکنش
رطوبتی ،کم آبی و شوری را افزایش داده و کیفیت محصو و خاصیت
انباری را باال ببکرد .نقکش مثبکت پتاسکیم در افکزایش کمکی و کیفکی
محصو ارقام مختلف خرما ،همانند سکایر محصکوالت کشکاورزی ،در
پژوهشهای مختلف ( 00 ،0و  )00مورد تأیید قرار گرفته است که این
تأثیر را میتوان به افزایش کارآیی مصرف آب و در مواردی به کاهش
اثرات سوء تنش خشکی توسط پتاسیم ،مربوط دانست؛ ضمن ایکنککه
پتاسیم اصلیترین یون تنرکیمکننکده اسکمزی در گیاهکان بکوده و در
سوخت و ساز هیدروکربورها هکم نقکش دارد ( .)05ککاربرد پلیمرهکای
سوپرجاذب ،توانایی خاک در جذب و نگهداری آب و فراهمی آب قابل
استفاده ی گیاه را افزایش میدهکد از طرفکی مقکدار بهینکه و مطلکوب
پتاسیم در گیاه عالوه بر اثرگذاری روی پتانسیل آب سلو ها و کمکک
به جذب آب گیاه ،مکانیسم باز و بسته شدن روزنهها را بهبود بخشیده
و به نگهداری و تنریم محتوی آب بافتها کمکک شکایانی مکیکنکد.
افزودن کودهای حیوانی پوسکیده بکه خکاک نیکز مکیتوانکد بکا بهبکود
ویژگیهای فیزیکی خاک ،آب قابل استفادهی خاک را افزایش دهکد و
عالوه بر آن با تغذیهی متعاد و متوازن عناصر غذایی معدنی از جمله
پتاسیم ،نقش ویژه ای در جذب آب توسط گیاه و حفظ آن داشته باشد.
بنابراین به نرکر مکی رسکد هکر ککدام از ایکن سکه عامکل ،پلیمرهکای

سوپرجاذب ،کودهای پتاسه و کودهای حیکوانی ،یکا ترکیبکی از آنهکا
بتوانند در مدیریت و نگه داری محتوای آب درخت خرما مکؤثر بکوده و
عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما را کاهش دهند.

مواد و روشها
به منرور بررسی اثرات پلیمر سوپرجکاذب ،ککود حیکوانی و ککود
پتاس بر عملکرد و کنتکر عارضکهی خشککیدگی خوشکهی خرمکای
مضافتی ،این پژوهش به شکل آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک هکای
کامل تصادفی انجام شد .فاکتورهکا شکامل پلیمکر سکوپرجاذب در سکه
سککطح صککفر 022 ،و  022گککرم بککر درخککت ( S2 ،S1و  ،)S3کککود
سولفاتپتاسیم در سه سطح صفر 0 ،و  0کیلوگرم بر درخکت (K2 ،K1
و  )K3و کود گاوی در سه سطح صفر 56 ،و  002کیلوگرم بر درخکت
( O2 ،O1و  )O3بودند که در مجموع  07تیمار بوده که در سکه تککرار
اعما شدند .درختان مورد آزمایش در یک نخلستان چهار هکتاری بکا
سن هشت سا در منطقهی عنبرآباد جیرفت ،به صورت یک ردیف در
میان و با فاصلهی یک درخت در ردیف انتخاب و تیمارهای مورد نرر،
در نیمه ی دوم بهمن ماه به صورت چالکود در سایهانداز آنها ،اعمکا
شد .تمامی درختان ،در طو فصل رشد ،به صورت غرقآبی بکا دورهی
تناوب  02روزه و به یک میزان آبیاری شدند .در اوایکل تیرمکاه بکرای
سهولت در جمکعآوری میکوههکای خشککیده و ریکزش ککرده ،تمکامی
خوشهها با توری های پالستیکی محصور شکد .برداشکت محصکو در
اواسط مردادماه انجام شد .برداشت میوهی سالم و میوهی خشککیده و
ریزش کردهی هر درخت ،جمع آوریشده در توریها ،بهطور جداگانکه
انجام و توزین شد .تعداد  02عدد حبهی خرما از میوههکای سکالم هکر
درخت به طور کامالً تصادفی انتخاب و میانگین وزن میوه در آنها بکه
دست آمد و نیز با اندازهگیری طو و قطر آنها ،میانگین طو و قطر
میوه در هر کرت محاسبهگردید .تجزیه آمکاری دادههکا بکا نکرمافکزار
 SPSS 25انجام شد.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس (جکدو  )0حکاکی از عکدم تکأثیر معنکی دار
بلوک بر ویژگیهای مکورد بررسکی بکود در حکالیککه تکأثیر معنکیدار
سوپرجاذب ،کود سولفاتپتاسکیم و ککود حیکوانی را بکر شکاخ هکای
عملکرد میوه سالم ،عملککرد میکوه خشککیده ،عملککرد ککل و درصکد
عارضهی خشکیدگی خوشه در سطح یکک درصکد آمکاری نشکان داد.
برهمکنش سوپرجاذب و کود سولفاتپتاسیم و برهمکنشسوپر جکاذب
و کود حیوانی بر میانگین عملکرد میوه سالم ،عملککرد ککل و درصکد
عارضه ی خشککیدگی خوشکه تکأثیر معنکی دار نشکان داد درحکالی ککه
برهمکنش دو فاکتور ککود پتاسکه و ککود حیکوانی هکی ککدام از ایکن
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ویژگیها را تحت تأثیر معنیدار قرار نداد .برهمکنشهای سکهگانکهی
عوامل ،بر هی کدام از میانگین های عملکرد میوه سالم ،عملکرد میوه
خشکیده ،عملکرد کل و درصد عارضه ی خشککیدگی خوشکه ی خرمکا
معنیدار نشد .هر سه عامل مورد بررسی و نیز برهمکنشهای دوگانکه
و سهگانهی آنها بر ویژگیهای وزن ،طو و قطر میوه تأثیر معنیدار
داشت (جدو .)0
عملکرد میوههای سالم

مقایسه میانگین های عملکرد میوه ی سکالم تحکت تکأثیر متقابکل
سوپرجاذب و کود پتاسه (شکل  )0نشان داد در سطح یکک و دو ککود
پتاسه (کاربرد صفر و دو کیلوگرم سولفات پتاسیم بر درخت) با افزایش
سطح سوپرجاذب ،عملکرد میوهی سالم بهطور معنیداری افزایش پیدا
کرده است ولی با کاربرد سه کیلوگرم سولفات پتاسیم بردرخت (سکطح
 ،)0فقط کاربرد  022گرم سوپر جاذب بر درخت (سطح  0سوپر جاذب)
عملکرد میوهی سالم را به طور معنیداری نسبت به سکطح دو و یکک
(به ترتیب  40و  50درصد) افزایش داد .کاربرد کود پتاسه (سکطح  0و
 0آن) در حضور  022گرم سوپر جاذب بر درخکت (سکطح  )S3 ،0نیکز
عملکرد را به طور معنیداری افکزایش داد ولکی در حضکور  022گکرم
سوپر جاذب بر درخت (سطح  )S2 ،0چنکین تکأثیری مشکاهده نشکد و
بدون سوپرجاذب (سطح  )S1 ،0نیز فقط تیمار سکه کیلکوگرم سکولفات
پتاسیم بردرخت ( ،)S1K3توانست موجکب افکزایش معنکیدار عملککرد
میوهی سالم شود .بدین ترتیب کمینهی میانگین عملکرد میوهی سالم
در تیمار  S1K1و بیشینهی آن ،با  25درصد افزایش نسبت بکه ،S1K1
در تیمار  S3K3مشاهده گردید که بهطورمعنیداری از تمکامی تیمارهکا
بیشتر بود (شکل  .)0نقش پتاسکیم در ککاهش عارضکهی خشککیدگی
خوشککهی خرمککا توسککط بککرادران و همکککاران ( )6مککورد تأکیککد قککرار
گرفتهاست .تعدادی از محققین نیز کاهش میزان عارضهی خشکیدگی
خوشه با محلو پاشی سولفات پتاسیم را گزارش کردهاند ( 07و  )05از
طرفی بنابر نتایج پژوهشهکا تکنش رطکوبتی و کمبکود آب منجکر بکه
افزایش عارضهی خشکیدگی خوشهی در ارقام مختلف مکیشکود ( 0و
 )4به همین جهت کاربرد سوپرجاذب با تأثیر بر قابلیکت نگهکداری آب
خاک همراه با پتاسیم با هم افزایی اثکرات مثبکت یککدیگر ،عارضکه را
کاهش و عملکرد میوهی سالم و کل را افزایش دادهاند.
نتایج مقایسهی میانگین عملکرد میوهی سکالم (شککل  )0نشکان
داد سطوح مختلف کود حیوانی در سطح یک سکوپرجاذب ( )S1یعنکی
تیمارهای با صفر گرم سوپرجاذب بر درخکت ،افکزایش معنکیداری در
عملکرد نداشتهانکد امکا در سکطح  0سکوپر جکاذب ،ککاربرد  56و 002
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کیلوگرم کود حیوانی بر درخت ،نسبت به سطح ( 0صفر کیلوگرم ککود
حیوانی بر درخت )O1 ،موجب افزایش معنیدار عملکرد شدهانکد؛ ایکن
در حالی ست که در سطح سوم سوپرجاذب ( )S3با مصکرف  022گکرم
سوپرجاذب بر درخت ،اختالف معنیدار بین هر سه سطح کود حیکوانی
دیده شد که به ترتیب  55 ،07و  20درصد عملکرد را نسبت به تیمکار
( S1O1شاهد در این برهم کنش) افزایش داده اند .تأثیر کود حیکوانی و
سوپر جاذب بر کاهش عارضه هم به دلیل افزایش قدرت نگهداری آب
خاک و بهبود تغذیه درخت از طریق رهاسازی عناصر غذایی ضکروری
است (.)00
عملکرد کل

براساس نتایج مقایسهی میانگین برهمککنش سکوپرجاذب و ککود
پتاسه (شککل  ،) 0عملککرد ککل در مجمکوع شکش تیمکار ککه مقکدار
سوپرجاذب در آن ها در سطح یک یا دو بود ،هی اختالف معنکیداری
نشان نداد البته در این تیمارها برخالف عکدم افکزایش عملککرد ککل،
کاهش عارضه و افزایش عملکرد میوهی سالم دیدهشد (شکلهکای 0
و  .)6با افزایش مقدار سوپرجاذب بکه سکطح سکوم ( 022گکرم سکوپر
جاذب بر درخت) تأثیرات افزایشی معنیداری مشاهده گردید که شامل
افزایش عملکرد کل در تیمار  S3K3نسبت به سایر تیمارها و همچنین
افزایش معنی دار عملکرد کل در تیمار  S3K2نسبت به مابقی تیمارهکا
بهجز  S3K1بود؛ این برهمکنش حاکی از آنست که با بهبکود وضکعیت
آب و کککاهش عارضککه ،تغییککرات مثبککت در وزن و تعککداد میککوهی
بهبارنشسته هم اتفاق افتادهاست .بیشینهی عملکرد ککل  06کیلکوگرم
بر درخت و در تیمار  S3K3مشاهده شد که با تمامی تیمارها اخکتالف
معنی دار داشت و  00درصد نسکبت بکه کمینکه ،بکا عملککرد ککل 05
کیلوگرم بر درخت در تیمار  ،S1K1افزایش نشان میداد.
نتککایج مقایسککهی میککانگین عملکککرد کککل در تیمارهککای متقابککل
سککوپرجاذب و کککود حیککوانی (شکککل  )4نشککان داد بککدون مصککرف
سوپرجاذب و کاربرد  022گرم سوپرجاذب بکر درخکت (سکطح  S1 ،0و
سطح S2 ،0؛ شش تیمار) سطوح مختلف کود آلی اختالف معنکیداری
در عملکرد کل میوهی خرما ایجاد نکرد (شکل  .)4بیشینهی عملککرد
کل میوه در تیمار  04( S3O3کیلوگرم بر درخت) مشاهده گردیدکه بکه
طور معنیداری از تمامی تیمارها بیشتر بود و کمینهی عملککرد ککل
میوه نیز در تیمار  05( S2O1کیلکوگرم بکر درخکت) بکود ککه تنهکا بکا
تیمارهای سطح سوم سوپرجاذب ( ،S3کاربرد  022گرم سوپرجاذب بکر
درخت) اختالف معنیدار داشت.
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 وزن، درصد عارضهی خشکیدگی خوشه،) کود پتاسه و کود حیوانی بر عملکرد میوه و اجزای آن (کیلوگرم بر درخت، نتایج تجزیه واریانس اثر سوپرجاذب-1 جدول
)میوه (گرم) و طول و قطر میوهی خرما (میلیمتر
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

درجهی
آزادی

منابع تغییرات

Sources of variations

عملکرد
میوههای
سالم

عملکرد
میوه کل

Safe fruit
yield

عملکرد
میوههای
خشک

Dried fruit
yield

Total
fruit
yield

Degree of
freedom

عارضهی
خشکیدگی
خوشه

وزن میوه
Fruit
weight

Date bunch
fading
disorder

طول
میوه

Fruit
length

قطر میوه

Fruit
diameter

بلوک

2

4.991ns

0.019 ns

4.638ns

3.68ns

0.086ns

0.237ns

1.68ns

سوپرجاذب

2

470 **

116**

168**

2133**

34.7**

135**

29.1**

کود پتاسه

2

129**

25.4**

44.4**

519**

118**

45.3**

65.7**

کود حیوانی

2

206**

65.7**

39.4**

1111**

38.2**

4.37ns

18.5**

4

24.0**

1.04ns

24.2**

16.4*

23.3**

29.2**

11.4**

سوپرجاذب×کود حیوانی

4

18.0**

1.56 ns

14.5**

25.7**

16.6**

42.1**

7.82**

کود پتاسه×کود حیوانی

4

4.3 ns

0.162 ns

3.16ns

2.52ns

11.2**

25.8**

7.81**

×سوپرجاذب
کود پتاسه×کود حیوانی

8

3.60ns

0.857 ns

5.11ns

3.76ns

20.7**

32.4**

2.98**

54

1.83

0.723

2.64

6.20

0.945

1.55

0.979

-

6.6

10.3

5.7

8.4

8.2

3.7

4.5

Block
Superabsorbent
Potassium fertilizer
Manure

سوپرجاذب×کود پتاسه

SuperabsorbentPotassium
fertilizer
SuperabsorbentManure
Potassium fertilizerManure

SuperabsorbentPotassium
fertilizerManure

خطا

Error
CV%

 غیر معنیدار در سطح احتما پنج درصد:ns  معنیدار در سطح احتما پنج درصد و:* ، معنیدار در سطح احتما یک درصد:**
**: significant at the 0.01 level, *: significant at the 0.05 level, and ns: not significant at the 0.05 level.
35

عملکرد میوههای سالم
Safe fruits yield (kg.tree0-)
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0 kg Potassium Sulfate/tree
2 kg Potassium Sulfate/tree
3 kg Potassium Sulfate/tree
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022-سوپرجاذب آ
Superabsorbent A-200 (g.tree-1)
 مقایسه میانگین عملکرد میوههای سالم تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود پتاسه-1 شکل
. تفاوت معنیداری با هم ندارند، براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری،میانگینهای دارای حروف مشترک
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

35
a
b
c

25

c
c
d

d
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d
d
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عملکرد میوههای سالم
)Safe fruits yield (kg.tree-1

0 kg manure per tree
65 kg manure per tree
130 kg manure per tree
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5
0
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0

سوپرجاذب آ022-
)Superabsorbent A-200 (g.tree-1
شکل  -2مقایسه میانگین عملکرد میوههای سالم تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود حیوانی
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
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.

a
b

30

20

10

عملکرد کل
)Total fruit yield (kg.tree-1

bc

cd

cd

0 kg Potassium Sulfate/tree
2 kg Potassium Sulfate/tree
3 kg Potassium Sulfate/tree
cd cd
cd
d

40

0
300

200

0

سوپرجاذب آ022-
)Superabsorbent A-200 (g.tree-1
شکل  -3مقایسه میانگین عملکرد کل میوه تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود پتاسه
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
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.

بررسی عملکرد کل میوهی خرما (مجموع میکوهی سکالم و دچکار
عارضه شده) نشان میدهد اگر چه کاربرد سطوح مختلف کود پتاسه و
کود حیوانی ،با یا بدون سوپر جکاذب ،توانسکته اسکت درصکد عملککرد
میوهی سالم را بهطور معنیداری افزایش دهد اما در مکواردی ککاهش
وقوع عارضه ،منتج به این افزایش عملکرد میوهی سالم شکدهاسکت و

افزایش عملکرد کل توبم با کاهش درصد عارضه ،تنها در سطح سکوم
سوپرجاذب یعنی همراه با ککاربرد  022گکرم سکوپرجاذب بکر درخکت،
مشاهدهشدهاست (شکلهای  0تا .)5
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عملکرد کل
)Total fruit yield (kg.tree-1

25

0

شکل  -4مقایسه میانگین عملکرد کل میوهی خرما تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود حیوانی
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
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.

بررسی عملکرد کل میوهی خرما (مجموع میکوهی سکالم و دچکار
عارضه شده) نشان میدهد اگر چه کاربرد سطوح مختلف کود پتاسه و
کود حیوانی با سوپرجاذب و بدون سوپر جاذب توانسکته اسکت درصکد
عارضه را به طور معنیداری کاهش دهد اما افزایش عملکرد کل تکوبم
با کاهش درصد عارضه ،تنها در سطح سوم سوپرجاذب یعنی همراه بکا
کاربرد  022گرم سوپرجاذب بر درخت ،مشاهده شده است.
عارضهی خشکیدگی خوشه

بررسی برهم کنش سوپرجاذب و کود پتاسه بکر درصکد عارضکه ی
خشکیدگی خوشهی خرما نشان داد در هی کدام از سطوح سوپرجاذب،
بین سطح 0و  0کود پتاسه ،اختالف معنیدار وجود نداشت اما مصکرف
کود پتاسه ( 0و  0کیلوگرم بر درخت) بدون سوپرجاذب (سطح )S1 ،0
و در حضور  022گکرم بکر درخکت سکوپرجاذب (سکطح  )S3 ،0درصکد
عارضهی خشکیدگی خوشه ی خرما را بهطکور معنکیداری نسکبت بکه
سطح  0آن (عدم مصرف کود پتاسکه)کاهش داد ککه حکاکی از نقکش
فیزیولو یک عنصر پتاسیم در کاهش تلفات آب گیاه است .در سکطح0
سوپر جاذب این کاهش معنیدار عارضه ،فقط با مصکرف دو کیلکوگرم
کود پتاسه بر درخت مشاهده گردید (شکل  )6ککه ایکن موضکوع نیکز
مؤید آنست که اثرات تغذیهای مثبت پتاسیم تنهکا در فراهمکی بکاالی
رطوبت خاک ،قابل انترار است .کمینهی درصد عارضهی خشککیدگی
خوشه در تیمار  S3K3مشاهدهگردید که بکهطکور معنکیداری از سکایر
تیمارها بهجز  ،S3K2کمتر بود که تأثیر مثبت و همافزایی دو تیمار بکر

کاهش عارضهی خشکیدگی خوشه ی خرما را نشان مکیدهکد .امکا در
سطوح 0و  0کود پتاسه اختالف معنکیداری در مصکرف  022یکا 022
گرم بر درخت سوپرجاذب وجود نداشت بنابراین تنها بکا مصکرف سکه
کیلو گرم بر درخت کود پتاسه ،مصرف سطح سکوم سکوپرجاذب قابکل
توصیه است (شکل  .)6کمینهی درصد عارضهی خشکیدگی خوشه در
تیمار  S3K3مشاهده شد ککه نسکبت بکه  S1K1مقکدار عارضکه را 52
درصد کاهش داد که با تیمار  S3K2اختالف معنیدار نداشت.
مقایسککهی میککانگین درصککد عارضککهی خشکککیدگی خوشککه در
برهم کنش سکوپرجاذب و ککود حیکوانی (شککل  )5نشکان داد ککه در
سطوح  0و  0کود حیوانی ( O1و  ،)O2با افزایش مقدار مصرف سکوپر
جاذب میزان عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما بکه طکور معنکیداری
کاهش پیدا کرد ولی با کاربرد  002کیلوگرم بر درخکت ککود حیکوانی
(سککطح  ،)O3 ،0ب کین سککطح  0و  0سککوپرجاذب ( S2و  )S3اخککتالف
معنیداری مشاهده نشد .میتوان گفت کود حیوانی در مقادیر بکاال (در
این پژوهش  002کیلوگرم بردرخت) به دلیل ویژگی خکاص در بهبکود
ساختمان و جذب و نگهداری آب می تواند همانند سوپرجاذب بکهطکور
مستقیم به نگهداری رطوبکت در خکاک و ککاهش صکدمات ناشکی از
کمبود آب برای گیاه ،کمک کند .مصرف کود حیوانی با کاربرد و بدون
کاربرد سوپرجاذب ،سبب کاهش معنیدار عارضه گردیکد امکا اخکتالف
معنیدار درصد عارضهی خشکیدگی خوشه با کاربرد  002کیلوگرم بکر
درخت کود حیوانی با سطح  56کیلوگرم کود حیوانی بر درخت  ،فقکط
در سطح  0سوپرجاذب ( 022 ،S2گرم سوپرجاذب بر درخت) مشکاهده
گردید .کمترین درصد عارضکهی خشککیدگی خوشکه در تیمکار S3O3

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

مشاهده شد که نسبت به  S1O1مقدار عارضه را  50درصد کاهش داد
البته با دو تیمار  S3O2و  S2O3اختالف معنکیدار نداشکت (شککل .)5

برهم کنش کود پتاسه و کود حیوانی بر درصکد عارضکهی خشککیدگی
خوشهی خرما معنیدار نبود (جدو .)0
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شکل  -5مقایسه میانگین درصد وزنی عارضهی خشکیدگی خوشهی خرمای مضافتی تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود
پتاسه
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
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.
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شکل  -6مقایسه میانگین درصد وزنی عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما تحت تأثیر برهمکنش سطوح مختلف سوپرجاذب و کود حیوانی
میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با هم ندارند.
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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مقایسهی میانگین طو میکوه (جکدو  )0نشکان مکی دهکد ککه
بیشترین میکانگین طکو میکوه  40میلکیمتکر و در تیمکار S3K3O3
مشاهده گردید که با تمامی تیمارها بهجز  ،S3K3O2اختالف معنکیدار
داشت .کم ترین میانگین طو میوه هم در تیمار  S2K1O3و برابکر بکا
 05میلیمتر بود که بهطور معنیداری کمتکر از سکایر تیمارهکا بکهجکز
 S3K2O2و  S1K1O1بود .مقدار افزایش طو میکوه در بیشکینهی آن
نسبت به مقدار کمینه 65 ،درصد و نسبت به شاهد (تیمکار ،)S1K1O1
 46درصککد بککود .بککدون مصککرف کککود حیککوانی ( )O1در سککطح 0و 0
سوپرجاذب با افزایش سطح کود پتاسه طو میوه افزایش پیدا کرد که
در بیشتر موارد معنی دار بود ولکی در سکطح  0سکوپرجاذب ( )S2ابتکدا
افزایش و سپس کاهش طو میوه دیده شد .با مصرف  002کیلکوگرم
کود حیوانی بر درخت ( ،)O3تأثیر کاهشی و معنکیدار ککود پتاسکه در
شرایط عدم مصرف سوپرجاذب ( )S1دیده شد .در سطح  ،O2تأثیر کود

پتاسه در سطح  022گرم سوپرجاذب بکر درخکت ،بکا دو سکطح دیگکر
سوپرجاذب متفاوت بود بهطوری که با افزایش مقدار کود پتاسه ،طکو
میوه کاهش یافت ولی در سطوح  O2توبم با  ،S1با افزایش مقدار کود
پتاسه طو میوه نیز افزایش معنیدارداشت و در سطوح  O2توبم با S3
نیز برخالف کاهش طو میوه با  ،K2با افزایش سطح کود پتاسیم بکه
0( K3کیلوگرم بردرخت) افزایش معنیدار در طو میوه دیده شکد ککه
با بیشینهی آن نیز اختالف معنیدار نداشت (جدو )0؛ این رونکدهای
به ظاهر متفاوت ،ناشی از تأثیر مثبت هر سه فاکتور بر بهبود عملککرد
و کاهش درصد عارضه میباشد که در سطوح میانی با کاهش عارضکه
و افزایش میوه نشینی نهایی ،ممککن اسکت انکدازهی میکوههکا قکدری
کاهش یابد ولی در سطوح باالتر افزایش وزن و اندازهی میوه ،عکالوه
بر کاهش خشکیدگی و ریزش میوه ،مشاهده مکیگکردد ککه افکزایش
نهایی عملکرد را نیز در پی دارد.

جدول  -2مقایسهی میانگین طول میوهی خرما (میلیمتر) ،تحت تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب ،کود پتاسه و کود حیوانی
Table 2- Mean comparison of fruit length (mm) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure levels

کود حیوانی

32.7B

32.8B

36.6A

)Manure (kg.tree-1
)0 (O1) 65 (O2) 130 (O3
28.3 mn
32.1i-l
33.9 f-j
30.9 l
33.2 h-k
36.0 d-g
33.3 h-k 36.0 d-g
30.3 lm
31.9 i-l
35.6 e-h
26.3 n
35.5 e-h 34.8 e-h
31.8 jkl
33.8 g-j
31.0 kl
34.6 e-h
34.2 f-i 36.3 def
36.8 cde
36.2 def
27.2 n
38.8 bc
bcd
ab
38.2
40.2
41.1a
33.6
34.1
34.4

کود پتاسه

سوپرجاذب

)Potassium fertilizer (kg.tree-1

)Superabsorbent (g.tree-1

)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3

0
)(S1
200
)(S2
300
)(S3

میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.

جدول  -3مقایسهی میانگین قطر میوه (میلیمتر) ،تحت تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب ،کود پتاسه و کود حیوانی
Table 3- Mean comparison of fruit diameter (mm) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure
levels

کود حیوانی

20.8B

22.1A

22.9A

)Manure (kg.tree-1
)0 (O1) 65 (O2) 130 (O3
18.4 k
19.7 h-k
20.3 g-j
ijk
f
i
19.3
21.0
23.3 b-e
21.6 efg 20.3 g-j
23.7 a-d
jk
efg
18.8
21.7
16.3 l
b
e
abc
23.4
23.9
24.3 abc
22.4 c-f 23.4 a-e
24.4 ab
d
g
efg
21.8
21.7
22.7 b-f
fgh
b
f
21.3
22.7
24.2 abc
22.6 b-f 23.7 abc
25.3 a
B
AB
21.1
22.0
22.7A

کود پتاسه

سوپرجاذب

)Potassium fertilizer (kg.tree-1

)Superabsorbent (g.tree-1

)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3

0
)(S1
200
)(S2
300
)(S3

میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.

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

در مجموع مصرف  022گرم سوپرجاذب بر درخت بیشترین تأثیر
مثبت را بر طو میوه داشت .این نتایج با یافتههای سایر پژوهشگران
که تأثیر مصرف عناصر غذایی به شکلهای مختلکف و نیکز تغییکر در
میزان و تناوب آبیاری را بر کاهش خشکیدگی میوه و کیفیت ظکاهری
حبهها ،مورد مطالعه قرار دادهاند ،همخوانی دارد ( 07 ،00 ،4 ،0و .)05
تغییرات قطر میوه تا حدود زیادی همانند و هکمراسکتای تغییکرات
طو میوه بود که در پژوهشهای دیگر نیکز دیکده مکیشکود البتکه در
پژوهشی که با استفاده از مواد ضدتعرق و پوشش خوشکه ،بکا ککاهش
تلفات آب میوه ،مقدار عارضه ککاهش یافکت رونکد تغییکرات طکو و
عرض میوه یکسان نبود ( )02ولی در پژوهشهایی که با مدیریت آب
خاک و مصرف بهینهی عناصر غکذایی بکه صکورت محلکو پاشکی یکا
افککزودن بککه خککاک ،کنتککر عارضککه و کیفیککت میککوه مککورد بررسککی
قرارگرفتهاست چنین ارتباطی دیده میشود ( 07 ،06 ،2و )05؛ در این
پژوهش نیز همبستگی مثبت و معنی دار طو با قطکر میکوه و نیکز بکا
عملکرد در سطح یک درصد آماری مشاهده گردید (جدو  .)6بیشکینه
و کمینهی قطر میوه به ترتیب  06و  05میلیمتکر بکود ککه هکر دو در
سطح  0کود حیوانی یعنی با مصرف  002کیلکوگرم ککود حیکوانی بکر
درخت دیده شدند ،بیشینهی آن در تیمکار  S3K3O3و کمینکهی آن در
تیمار  S2K1O3بود که به ترتیکب  07درصکد افکزایش معنکیدار و 00
درصد کاهش معنیدار نسبت به تیمار شاهد ( )S1K1O1نشکان دادنکد.
در خصوص تأثیر سه فاکتور بر قطر میکوه ،اخکتالف معنکیداری بکین
بسیاری از تیمارها به ویکژه در سکطح  0و  ،0بکا مقکدار بیشکینهی آن
مشاهده نشد (جدو  .)0بررسی دادهها نشان داد که عملککرد میکوهی
سالم و عملکرد کل در تیمار  S2K1O3نسکبت بکه تیمارهکای مقکادیر
پایین تر سوپرجاذب و کود حیوانی ،افزایش معنکیدار داشکتهاسکت امکا
نکتهی اساسی ،کاهش قابل توجه درصد عارضه در این تیمکار نسکبت
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به بسیاری از تیمارها بود که نشان میدهد افکزایش عملککرد در ایکن
تیمار بیشتر تحت تأثیر کاهش عارضه ی خشکیدگی خوشه و احتمکاالً
افزایش تعداد حبهی میوه بر درخت بوده است .کمتر بودن وزن حبهی
میوه ،برخالف افزایش عملکرد ،در این تیمار (جدو  )4نیز این مطلب
را تأیید میکند.
تأثیر سطوح مختلف هر یک از سه عامل سوپرجاذب ،کودپتاسه و
کود حیوانی بر وزن میوه نیز همانند طو و قطکر میکوه در حضکور دو
فاکتور دیگر و سطوح مختلف آنها ،به طور واضح متفاوت بود (جدو
 )4به طوری که با افزایش سطح کود حیوانی و سوپر جاذب به ترتیکب
به سطح  0و سطح  ،0وزن حبهی میوه به کمینهی خکود یعنکی 6/74
گرم رسید که حدود  00درصد کمتر از شکاهد بکود درحکالیککه بکدون
سوپرجاذب کاربرد سطح  0کود حیوانی  55درصد وزن میوه را نسکبت
به شاهد افزایش معنیدار داد؛ روندهای متفاوت در سکایر سکطوح نیکز
مشاهده گردید .دلیل ایکن بکرهمککنشهکا ،روابکط متعکارض بکر روی
ویژگی ها بود به عنوان مثا بهبود تغذیه و حفظ شرایط رطوبتی خاک
و گیاه ،در وهلهی او مانع خشکیدگی و ریزش میوه شده و منجر بکه
افزایش عملکرد میشود که در ابتدا حفظ میوهها میتوانکد بکا ککاهش
وزن و اندازهی میوه ،برخالف افزایش عملکرد ،همکراه باشکد ولکی در
سطوح باالتر سوپرجاذب ،پتاسیم و کود حیوانی ،با بهینه شدن شکرایط
رطوبتی و تغذیهای ،همراه با افزایش عملککرد ،افکزایش انکدازه و وزن
میوه را هم شاهد هستیم .تقریباً در تمامی پژوهشهای مورد بررسکی،
کاهش عارضه خشکیدگی خوشهی خرما در سطوح بکاالی تیمارهکای
آبی و کودی (آلی و معدنی؛ محلولپاشی یا کاربرد خکاکی) ،پوشکشدار
کردن خوشه و کاربرد مواد کنتر تعرق ،همراه با افکزایش وزن میکوه
بوده است ( 06 ،04 ،00 ،2 ،5 ،4 ،0و .)02

جدول  -4مقایسهی میانگین وزن میوه (گرم) ،تحت تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب ،کود پتاسه و کود حیوانی
Table 4- Mean comparison of fruit weight (g) affected by various superabsorbent, potassium fertilizer, and manure levels

کود حیوانی

11.0B

11.5AB

13.2A

)Manure (kg.tree-1
)0 (O1
)65 (O2
)130 (O3
6.43 j
8.80 hi
10.7 fg
10.4 gh
11.3 fg
11.9 efg
14.1 cd
15.3 bc
10.0 gh
8.27 i
10.1 gh
5.74 j
10.7 fg
13.3 de
16.1 ab
11.4 fg
12.4 ef
15.6 bc
10.6 fg 11.87 efg 15.2 bc
12.3 ef
7.28 ij
15.2 bc
12.4 ef
16.4 ab
17.5 a
10.7B
11.9AB
13.1A

کود پتاسه

سوپرجاذب

)Potassium fertilizer (kg.tree-1

)Superabsorbent (g.tree-1

)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3
)0 (K1
)2 (K2
)3 (K3

0
)(S1
200
)(S2
300
)(S3

میانگینهای دارای حروف مشترک ،براساس آزمون دانکن در سطح احتما پنج درصد آماری ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
Means followed by the same letters are not significantly different by Duncan's test at the 0.05 level.
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جدول  -5ضرایب همبستگی بین اجزای عملکرد ،عارضهی خشکیدگی خوشه و برخی از صفات مورد مطالعهی میوه خرما ()n= 22
Table 5- Correlation coefficients between yield components, percentage of date bunch fading disorder, and some
)characteristics of palm date fruit (n=27
عملکرد
رطوبت میوه
عملکرد میوههای
میوههای
عملکرد کل
وزن میوه
قطر میوه
طول میوه
()%
خشک شده
Total
Fruit
Fruit
Fruit
سالم
Fruit
length

diameter

moisture
)(%

weight

Dried fruits
yield

yield

Safe fruits
yield

1

**0.923

1

**- 0.612

**- 0.869

1

**- 0.506

**0.628

**0.639

1

**0.513

**- 0.750

**0.845

**0.893

1

**0.554

**0.722

**- 0.655

**0.523

**0.646

1

**0.581

**0.591

**0.760

-0.34ns

**0.649

**0.571

*- 0.418

**- 0.670

**- 0.817

**- 0.564

**0.987

**- 0.712

**- 0.926

عملکرد کل
Total yield

عملکرد میوههای خشک شده
Dried fruits yield

وزن میوه
Fruit weight

درصدرطوبت میوه
)Fruit moisture (%

قطر میوه
Fruit diameter

طو میوه
Fruit length

درصد وزنی عارضه
Disorder
)(% by weight

** * ،و  :nsبه ترتیب همبستگی معنیدار در سطح  2/20و 2/26آماری و عدم همبستگی معنیدار
**, *, and ns: significant correlation at the 0.01, 0.05 levels, and not significant, respectively.

بیشینهی وزن حبهی میوه در تیمار  S3K3O3دیده شد که نسکبت
به شاهد  0770برابر افزایش داشت ( .)%070این میکانگین بیشکینه ،از
مابقی تیمارها بهجز تیمارهای  S3K3O2و  ،S2K2O3بهطور معنیداری
بیشتر بود .در مجموع تیمارهای سطح سکوم ککود حیکوانی همکراه بکا
کاربرد حداقل سطح  0کود پتاسه و سوپرجاذب ،وزن میکوهی بکیش از
دو برابری نسبت به شاهد داشتند (جدو .)4
همبستگی بین ویژگیهای مورد مطالعه

بررسی همبستگی بین برخی از صفات مکورد مطالعکه (جکدو )6
نشان داد عملکرد میوههای خشک شده (دچار عارضه) و درصد عارضه
(وزنی) ،عالوه بر عملکرد میوه ی سالم ،با عملکرد ککل نیکز رابطکهی
منفی و معنی دار داشتند و بیانگر آن است که ککاهش درصکد عارضکه،
فقط به دلیل جلوگیری از بروز عارضهی خشکیدگی خوشکهی خرمکا و
تبدیل میوههای بازنشانی شده به میوهی کامل نبوده بلکه مزید بر آن،
میتواند به دلیل افزایش وزن و اندازهی میکوه نیکز باشکد .هکمسکویی
تغییککرات وزن ،طککو و قطککر میککوه ،بککا کککاهش درصککد عارضککه در
همبستگیهای مورد مطالعه (جدو  )6در سطح یک درصد آماری بکه
تأیید رسید البته افزایش عملککرد میکوهی سکالم و ککل ،تحکت تکأثیر
فاکتورهای اعما شده ،میتواند به دلیل افکزایش میکوه نشکینی 0نیکز
1- Set Fruiting

باشد که در این پژوهش این ویژگی و تعداد حبهی میوه بر خوشه و یا
درخت ،مورد مطالعه قرار نگرفت .نکته ی قابل توجه دیگر ،همبستگی
مثبت و معنی دار درصد رطوبت میوه با عملکرد کل ،عملکرد میوههای
سالم و رسیده ،وزن میوه و اندازهی میوه (قطر و طو ) بکود ککه خکود
تحت تأثیر روابکط آب و گیکاه و حفکظ آب گیکاه در شکرایط نامسکاعد
محیطی است .قدرمطلق ضریب همبستگی بین درصد عارضه و درصد
رطوبت میوه ( )2/50بسیار بزرگتر از قدر مطلق ضریب همبستگی بین
درصد عارضه و وزن میوهی سالم ( )2/65بود که بیان کنندهی کاهش
رطوبت معنیدار میوههای سالم در شرایط بروز عارضکهی خشککیدگی
خوشه ی خرماست و این فرضیه را که افزایش تلفات آب میکوه منجکر
به عارضهی خشکیدگی خوشه میشود را تقویت میکند.

نتیجهگیری
براساس نتایج این پژوهش برای بهبود ویژگیهای کیفی ظاهری
میوه (وزن ،طو و قطر) ،کاربرد  022گرم بکر درخکت سکوپرجاذب بکا
سطح دوم کود پتاسه یکا سکطح دوم ککود حیکوانی در نخلسکتانهکای
خرمای مضافتی (سن حدود  02سا ) توصیه می شکود امکا در شکرایط
بروز عارضه ی خشکیدگی خوشه برای افزایش عملکرد میوههای سالم
و کل ،کاربرد توبم هر سه عامل توصیه میگردد که با توجه به اثکرات
معنی دار آماری در کاهش عارضه و افزایش عملککرد میکوهی سکالم و
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...  كود سولفات پتاسیم و كود حیوانی بر عملکرد و كاهش،تأثیر كاربرد پلیمر سوپرجاذب

 بر افزایش،کنتر و کاهش میزان عارضهی خشکیدگی خوشهی خرما
وزن و انککدازهی میککوه نیککز مککؤثر بککوده و باعککی افککزایش کیفیککت و
بازارپسندی آن میگردد که این مکورد نیکز مکیتوانکد افکزایش درآمکد
.باغداران را در پی داشته باشد

 سکه، گکرم سکوپرجاذب022  کاربرد سطح سوم عامکلهکا یعنکی،کل
 کیلوگرم کود حیوانی پوسکیده بکر002 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و
 این توصیه مکیتوانکد، براساس نتایج پژوهش.درخت توصیه می گردد
 درصکدی عارضکهی خشککیدگی حوشکه و52 منجر به کاهش حکدود
 درصدی وزن میوههای سکالم گکردد و عکالوه بکر022افزایش تقریبی
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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 S 2K1O3 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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