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 دهیچک

و  آلی مواد پاشیمحلول کاربرد پژوهشی با هدف بررسیخصوصيات کمی و کيفی خرمای زاهدی،  افزایش منظوربه

و سال متوالی طی د جهرم شهرستان در تکرار سه و تيمار 11 با تصادفی کامل هایبلوک در قالب مصرفکم عناصر

 1000و  500) ل اسيدآمينهتيمارها شام .ها بودروی خوشه کيمری و انتهای مرحله در ابتدا تيمارها اعمال زمان. انجام شد

شامل روی، آهن، منگنز و مس  مصرفعناصر کم ،گرم در ليتر(ميلی 500و  250) دریاییجلبک  گرم در ليتر(،ميلی

مصرف، و تيمار شاهد و عناصر کم دریایی از اسيدآمينه، جلبک ترکيبی تيمار چهار گرم در ليتر(،ميلی 1500و  1000)

داری داشتند. بيشترین درصد وزنی خارک، اثر معنی pHو  TSSقطر ميوه،  جزمقطر( بود. تيمارها بر همه صفات به )آب

گرم ميلی 1500مصرف گرم در ليتر + عناصر کمميلی 1000رطب و خرما به ترتيب در استفاده از تيمار ترکيبی اسيدآمينه 

ار جلبک درصد( و تيم 30)گرم در ليتر ميلی 500گرم در ليتر + جلبک ميلی 1000درصد(، اسيدآمينه  1/10در ليتر )

گرم در ليتر و بيشترین ميلی 1000درصد(، باالترین درصد ضایعات در تيمار اسيدآمينه  98گرم در ليتر )ميلی 500دریایی 

 994گرم در ليتر )ميلی 1500مصرف گرم در ليتر + عناصر کمميلی 500تعداد ميوه در خوشه در تيمار ترکيبی جلبک 

 500گرم در ليتر + جلبک ميلی 1000به ویژه عملکرد، تيمار ترکيبی اسيدآمينه ر سایر صفات کمی ميوه( مشاهده شد. د

گرم در ليتر بهتر از بقيه تيمارها بود. در بررسی صفات کيفی، بيشترین ميلی 1500مصرف گرم در ليتر + عناصر کمميلی

گرم در ميلی 1000طورکلی تيمار ترکيبی اسيدآمينه د. بهگرم در ليتر مشاهده شميلی 500 اسيدآمينه تيمار طعم در شاخص

گرم در ليتر کارآمدترین تيمار بود و استفاده از آن ميلی 1500مصرف گرم در ليتر + عناصر کمميلی 500ليتر + جلبک 

 .تر قابل توصيه استجهت دستيابی به نتایج مطلوب

عنصر روی، منگنز دریایی،جلبک  آهن، اسيدآمينه، :کلیدیهایواژه
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 مقدمه

 تيره از Phoenix dactylifera علمى نام با خرما

Araceae توليد ميوه، نظر از و گياهی دو پایه است 

است  سال 40 حدود خرمانخل  اقتصادی عمر

(Mostaan et al., 2017.) ارقام  جزء زاهدی رقم

 معدود و از جمله است کشور بازارپسند و خشک

خرما زرد مرحله  در ميوه آن رنگ که است ارقامی

از  داخلی، مصرف بر عالوه ميوه آن .است روشن

. است برخوردار صادرات جهت مناسبی بازارپسندی

حمل  قابل راحتیبه ميوهبافت  بودنخشک  دليلبه

 دليلبه زاهدی است. رقم جاییجابه و و نقل

 پذیریسازش مانند فرد خودمنحصر به هایویژگی

 و اسرمتحمل  و هوایی،آب  مختلف شرایط با

 مناطق در اغلب خرما کنه تارتن به نسبی مقاومت

 اما یابد؛می و پرورش کشت خرماخيز کشور

 خوزستان، هایآن استان کشت مناطق مهمترین

 (.Mostaan et al., 2017)هستند  فارس و بوشهر

های آهکی خاك کشت رقم زاهدی عمدتاً مناطق

در  عناصر غذایی جذبقابل  فرم دارند، در نتيجه

 و مشکل این رفع منظوربه لذا. کم است هاآن

 استالزم  عناصر غذایی قابليت جذب افزایش

 گرفته ها در نظرخاك نوعدر این  خاصیتمهيدات 

پاشی است. کارها محلولیکی از این راه .شود

 و مواد آلی در معدنیعناصر  برگی پاشیمحلول

 هواییهای قسمت ایتغذیه وضعيت درجه اول،

 تيمارها در درختاناین . بخشدمی را بهبود درختان

شيميایی زیست و فيزیولوژیکی مولکولی،فرآیندهای 

تغييرات  این هایپيام .کنندمی فعال در درختان را

 به هااز برگ( غيره و قندها هورمونی، شيميایی،)

 زیرزمينی گياه بخش همچنين و هواییهای قسمت

 نقش معدنیعناصر  همچنين .شودمی منتقل

 تحریک یا یا کوفاکتور در تنظيم کنندهفعال

 ,Srivastavaدارند ) هاميوه در آنزیمی فرآیندهای

2012.) 

شيميایی،  کودهای ویژهبه هانهاده بيشتر مصرف

 عملکرد افزایش اساسیهای مؤلفه از یکی

این  مصرف افزایش اما است کشاورزیمحصوالت 

 جدی مشکالت اخير،های دهه کودها در

 از جمله. است در پی داشته محيطیزیست

 مشکالت، بر این آمدن فائق اساسیکارهای راه

 که طوریبه است، آلی و زیستیکودهای  از استفاده

 برای آلی و زیستیکودهای  انواع از استفاده امروزه

 ایویژه اهميت از خاك حاصلخيزی توازن حفظ

 زیستیهای فرم تجاری محرك .است برخوردار

 دریایی،های جلبک عصاره همچون مهمی ترکيبات

 آمينه اسيدهای هيوميکی، مواد گياهی،های هورمون

این  مصرف دامنه که شوندمی شامل را غيره و

 و دامپروری کشاورزی، صنعت در عمدتاً ترکيبات

  (.Araujo et al., 2011)است  شيالت

 مراحل در نياز گياه به هنگاممصرف کودهای آلی 

 تدریجی تخریب رفعبه   تواندمی  رشد مختلف

محصول و کيفی  ارزش کاهش خاك، کيفيت

 اکوسيستم طبيعی تعادل خوردنهمجلوگيری از بر 

.  کند کمک محيطیزیست هایآلودگی گسترش و

 منبع عنوانبه آمينهاسيدهای  از  قادرند گياهان

 به آمينهاسيدهای   کاربرد تاثير .کنند استفاده نيتروژن

 توسط ر گياهان د  رشد هایکنندهتنظيم عنوان

 است گرفته قرار بررسی  مورد مختلفی پژوهشگران

 با پاشیمحلول مثبت تاثير  موارد بيشتر ر د و

 شده گزارش  عملکرد ار مقد بر آمينهاسيدهای 
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 ی موارد به توانمی آمينهاسيدهای  نقش از .است

 ها،روزنه بازشدن تنظيم ها،یونانتقال  تنظيم همچون

نقش اسموليت آنها  و سنگينفلزات  سميت کاهش

 با آمينهاسيدهای  (.Anjum et al., 2012)کرد  اشاره

 محيطی، هایتنش نسبت به تحمل افزایش بر اثر

 فتوسنتز، بر اثر نتيجه در و کلروفيل غلظت افزایش

گذارند می تأثير گياهانعملکرد  و بر رشد

(Pouryousef-Miandoab & Shahrvan, 2014.) 

 رشدمحرك  ترکيبات از یکی دریاییجلبک  عصاره

 تخریب از شيمياییکودهای  خالف بر که است

 و بوده غيرسمی نموده، جلوگيری زیست محيط

 پرندگان و حيوانات انسان، برای خطرناك آلودگی

 (.Del Poso et al., 2007)کند نمی ایجاد

 عمقکم هایآب در عموماً دریایی هایجلبک

 عصاره و دارند وجود زیرزمينی هایآب و دریاها

 ها،اکسين قبيل از هاییهورمون حاوی هاآن

 جزئی مقادیر اخيراً و است هاسيتوکنين و هاجيبرلين

ساليسيليک  و هاجاسمونات براسينواستروئيدها، از

 عالوهبه. استشده  گزارش هادر آن نيز اسيد

 مانند ریزمغذی عناصر حاوی دریاییهای جلبک

 و نيکل و روی موليبدن، منيزیم، کبالت، آهن،

هستند  آمينهاسيدهای و هاویتامين همچنين دارای

(Erulan et al., 2009.) است داده نشان تحقيقات 

 و رشدتحریک  سبب دریایی هایجلبک عصاره که

 هاآن مقاومت افزایش باعث و شده گياهان عملکرد

 Pramanick)شود می محيطی هایاسترس انواع به

et al., 2013.) کمبودهای  همچون غيرزنده عوامل

 و سازساخت  در اختالالتی بروز باعث ایتغذیه

 این شوند کهمی گياهان در مواد آلی و پروتئين قند،

 و درختان در رشد و نمو سرعت کاهش باعث امر

 و ضعف محصول توليد کاهش باعث نهایت در

 ترتيب بدین که درختانی. شودمی درختان شدید

 هاو بيماری آفات حمله برابر در شوندمی ضعيف

. شوندمی بيمار راحتیبه و نبوده مقاومت به قادر

 مانند رشد حساس مراحل در ميوه درختان چنانچه

عناصر  کمبود با ميوه تشکيل یا گلدهی مرحله

شود می تشدید وارده خسارت شوند مواجه غذایی

(Jeyhouni, 2015.) 

 موثر کارهایراه از یکی ميوه درختان بهينه تغذیه

 کيفيت افزایش عملکرد ميوه، حداکثر به رسيدن

است  هاآن انبارمانی قابليت و توليدی محصول

(Brunetto et al., 2015.) بودن باال pH ،خاك 

کربنات بی غلظت زیاد بودن آهک، باالی سطح

ریشه  ناتوانی مواد آلی، کمبود در خاك، محلول

 از زیاد خاكرطوبت  و آهن در جذب گياهان

 در کمبود آهن سبب که هستند عواملی مهمترین

 نقش آهن(. Erdal et al., 2008)شوند می گياهان

 نيتروژن، فعاليت تنفس، تثبيت فتوسنتز، در مستقيمی

-Alvarez)دارد  الکترون انتقال و هاآنزیم

Fernandez et al., 2011 )کنندهفعال عنوانبه و 

 عمل کلروفيل در ساخت کوفاکتور یا هاآنزیم

 (.Mahdavikia & Mahna, 2012)کند می

آهک  ،pH باال بودن دليلبه ایران هایخاك در

 دیگر و روی و آهن جذب پایين،مواد آلی  و فراوان

 و استکم  معموالً گياهتوسط  عناصر ریزمغذی

 ریزمغذی کمبود عناصر شرایطی چنين تحت

 & Mirzapour)شود می مشاهده

Khoshgoftarmanesh, 2013.) عناصر از روی 

ميوه  توليد و تشکيل جهت که است ریزمغذی
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 عنصر این. است نياز مطلوب مورد اندازه با مناسب

 همه در هيدرازانکربنيک آنزیم از قسمتی در

بيوسنتز  برای که دارد حضور فتوسنتزیهای بافت

 در همچنين عنصر روی. مورد نياز است کلروفيل

 است اکسين سنتز مادهپيش یک که تریپتوفان توليد

 در (.Azadi & Gharaghani, 2016)دارد  نقش

عناصر  پاشیمحلول کاربرد با که مختلفی مطالعات

درختان  هایگل بر عنصر روی از جمله ریزمغذی

است که به دليل  شده مشاهده گرفته، صورت ميوه

 گرده، دارایزنیجوانه درصد بر عناصرنقش این 

 عملکرد آن بهبود و ميوه تشکيل بر مثبتی تأثيرات

 (.Ahmed et al., 2002)هستند 

و  های مناطق کشتبودن اکثر خاك دليل آهکیبه

منظور ارتقاء بهپژوهش پرورش خرما در ایران، این 

سطح کيفی و کمی خرمای رقم زاهدی با استفاده از 

روی  مصرفو عناصر کم مواد آلی پاشیمحلول

 خوشه در ابتدا و انتهای مرحله کيمری انجام شد.

 هامواد و روش
-99و  1397-98این آزمایش در دو سال زراعی 

 تيمار 11 با تصادفی کامل هایبلوك در قالب 1398

ساله  8نخل رقم زاهدی  33 روی تکرار سه و در

تيمارهای آزمایش در . انجام شد جهرم شهرستان در

 اند.نمایش داده شده 1جدول 

 
 فهرست تيمارهای مورد بررسی -1جدول 

 ترکيب تيمار نام تيمار

T1  وT2  گرم در ليترميلی 1000و  500اسيدآمينه 

T3  وT4  گرم در ليترميلی 500و  250جلبک دریایی 

T5  وT6 گرم در ليترميلی 1500و  1000مصرف شامل روی، آهن و منگنز عناصر کم 

T7 گرم در ليترميلی 500 دریاییجلبک  + گرم در ليترميلی 1000 تيمار ترکيبی اسيدآمينه 

T8 گرم در ليترميلی 1500مصرف عناصر کم + گرم در ليترميلی 1000 تيمار ترکيبی اسيدآمينه 

T9  گرم در ليترميلی 1500مصرف عناصر کم + گرم در ليترميلی 500 دریاییتيمار ترکيبی جلبک 

T10 
گرم ميلی 1500مصرف عناصر کمگرم در ليتر + ميلی 500 دریاییجلبک  + گرم در ليترميلی 1000 تيمار ترکيبی اسيدآمينه

 در ليتر

T11 )تيمار شاهد )محلولپاشی با آب مقطر 

 

یکی در  نوبت دو در پاشیمحلول صورت به تيمارها

 در دیگری و کيمری )نيمه اول خرداد( اوایل مرحله

 .شدند اعمال کيمری )اوایل شهریور( اواخر مرحله

محلوپاشی صبح خيلی زود با استفاده از سمپاش 

ليتر برای هر درخت، روی  10دستی به حجم 

های هر خوشه و جهت افزایش کارایی آن، روی ميوه

های سبز رنگ باالی هر خوشه انجام شد. مواد برگ

 اریتج نام آلی مورد کاربرد شامل اسيدآمينه با

Aminabon 50 تجاری نام دریایی با و جلبک Pigma 

sw 100 اسپانيا بود. از مخلوط کشور به هر دو متعلق 

درصد(، منگنز  5/7) آهن درصد(، 5/11روی ) عناصر

 فرم درصد( به 1درصد( و مس محلول ) 5/6)
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EDTA تجاری نام مصرف باعنوان عناصر کمبه Kare 

Combi شده در کشور ترکيه استفاده شد. ساخته 

 اندازه گیری صفات

 صفات کمی

پس از اعمال تيمارها، صفات مورد بررسی در مرحله 

کيفی و  تجزیه آزمایشگاه رسيدگی کامل ميوه در

 کشاورزی دانشکده تغذیه و باغبانی علوم تخصصی

وزن  .ارزیابی شد جهرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

کل خوشه همراه با ميوه با استفاده از ترازوی دیجيتال 

 وزن توزین ازگيری شد. پس اندازه PW Metal مدل

دقت  با و آرامیبه  خرما هایميوه با خوشه، ميوه کل

 ترازوی با هاميوه سپس از خوشه جدا و کامل

شدند. جهت ارزیابی متوسط وزن ميوه  وزن دیجيتال

 خرماميوه  عدد 20 تصادفی کامالً رطوبه از هر تکرار

 توزین 001/0 با دقت دیجيتال ترازوی با و انتخاب

 و تقسيم 20 بر آمده به دست وزن شدند. سپس

طول و قطر این  .آمد به دست ميوه تک وزن متوسط

و  گيریاندازه دستی کوليس وسيلهعدد ميوه به 20

ها از سپس هسته آن .ها محاسبه شدميانگين آن سپس

 گوشت جدا و وزن هسته و گوشت به طور مجزا با

گيری شد. اندازه 001/0 با دقت دیجيتال ترازوی

سپس نسبت وزن هسته به وزن کل ميوه و نيز نسبت 

وزن گوشت به وزن کل ميوه بر حسب درصد 

وزن هسته،  به ميوه محاسبه شد. با تقسيم وزن گوشت

 مشخص آمد. برای نسبت گوشت به هسته به دست

تعداد ميوه روی هر  هر خوشه، در ميوه تعداد نمودن

 جداگانه طوربه درهر نخل هرتکرار خوشه برای

 شد. شمارش

ها از و جداسازی ميوه محصول برداشت بعد از

های جداشده به چهار گروه خارك، خوشه، ميوه

 و فاسد نيافته،لقاح هایميوه)رطب، خرما و ضایعات 

تفکيک و مجزا وزن شدند. در نهایت نسبت وزن ...( 

های هر خوشه هر یک از این اجزا به وزن کل ميوه

ميزان  بر تيمارها اثر بررسی محاسبه شد. جهت

 سه هر خوشه، روی ميوه،تشکيل  از پس ریزش،

 رنگ سه با سيم سه با و انتخاب( لگاره)چه خوشه

 مرحله اتمام ازپس. شد گذاریعالمت مشخص

 هایميوه تعداد کيمری مرحله شروع و حبابوك

 به ميوه اتصال محل نيز لگاره و هر روی باقيمانده

 محاسبه ميوه ریزش درصد نهایتاً و شمارش لگاره

 .شد

 کیفیصفات 

 طور به تکرار هر کيفی، برای صفات بررسی منظوربه

 شد.  انتخاب ميوه 20 تصادفی

به منظور  (:1TSS) درصد کل مواد جامد محلول

تهيه شد.  ، عصارهTSSگيری صفات کيفی نظير اندازه

ليتر آب ميلی 15گوشت خرما  گرم منظور به سه بدین

نياز به نگهداری به مدت  ترکيب این. شد اضافه مقطر

دارد که در طول این مدت به هم زده شد  ساعت 12

. شود حاصل یکدست کامالً محلول تا در نهایت یک

 با ریختن یک TSS ساعت، ميزان 12 گذشت بعد از

 دستی رفراکتومتر دستگاه روی عصاره از قطره چند تا

قرائت و عدد  ATAGO مدل ژاپن کشور ساخت

 (آب و ميوه بين نسبت) ضرب شش عدد حاصل در

  .بر حسب درصد ثبت شد عدد این و

pH گيری عصاره الزم برای اندازه :گوشت میوهpH  با

ليتر آب ميلی 30گوشت ميوه و  گرم اختالط پنج

مقطر به شرحی که قبالً داده شد، تهيه و پس از 

                                                           
1 Total Soluble Solids 
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 مدل متر، pH دستگاه ساعت با استفاده از 24گذشت 

86502-AZ  مقدارpH گيری شد.گوشت ميوه اندازه 

تهيه  عصاره همان از (:1TA) تیتراسیونقابل  کلاسید 

نيز  TA گيریاندازه برای pH گيریاندازه شده برای

 با ليتر عصارهميلی 10 منظور این برای .شد استفاده

 قطره پنج ليتر رسانده وميلی 20 حجم به مقطر آب

 حاصل در محلول شد و سپس اضافه آن به فتالئينفنل

تا ظهور رنگ  نرمال 1/0 بورت حاوی سود زیر

 شده مصرف سود ميزان ارغوانی، تيتر شد. سپس

 ميزان داده و قرار زیر فرمول در آن مقدار و محاسبه

 (.Khosrowshahi, 1997)محاسبه شد  اسيد کل

 کل اسيد ميزان=  مصرفی سود حجم×  064/0

 

بر  TSS این پارامتر از تقسيم مقدار طعم: شاخص

 به دست آمد. ( TA)اسيد کل  ميزان

 

 هاطرح آزمایشی و آنالیز داده

-به SAS 9.1 آماری افزارنرم با هاو تحليل دادهتجزیه 

دار صورت مرکب در سال انجام شد. باتوجه به معنی

 نشدن اثر سال و اثر متقابل سال و تيمار، ميانگين

های کامل های دو سال آزمایش در قالب بلوكداده

 با هاميانگين مقایسه تصادفی مورد تجزیه قرار گرفت.

 با و رسم نمودارها درصدپنج در سطح LSD آزمون

 .انجام شد Excel 2007 افزارنرم

 

 

 نتایج

 صفات کمی
ها نشان داد که تيمارها بر نتایج تجزیه واریانس داده

داری در همه صفات کمی به جز قطر ميوه اثر معنی

                                                           
1- Total acid 

(. بيشترین مقدار 2درصد داشتند )جدول  1سطح 

( T10) ریزش در تيمار ترکيبی حاصل از سه ماده

تيمارهای درصد( و کمترین مقدار آن در  8/65)

گرم در ليتر ميلی 1500و  1000مصرف عناصر کم

شد که فقط دو تيمار درصد( مشاهده  3/42و  2/41)

داری داشتند و بقيه تيمارها اخير با شاهد تفاوت معنی

داری با شاهد از نظر درصد ریزش تفاوت معنی

 (.3نداشتند )جدول 
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اریانس داده ها در رابطه با اثر تيمارهای مختلف بر صفات کمی و کيفی خرمای زاهدیتجزیه و -2جدول   

 صفت

 (M.S منابع تغيير )ميانگين مربعات
 ضریب تغييرات

C.V% 
 تکرار

Replication (D.F=2) 

 تيمار

Treatment (D.F=10) 

 خطا

Error (D.F=20) 

 ns93.3 **220.1 55.5 13.8 درصد ریزش
 ns0.015 **13.803 0.177 11.5 وزن کل خوشه

 ns0.008 **12.431 0.175 12.3 وزن کل ميوه بدون خوشه
 ns0.40 **3.70 1.09 15.5 وزن تک ميوه

 ns0.020 ns0.035 0.035 9.7 قطر ميوه
 ns0.072 **0.170 0.033 6.2 طول ميوه

 ns1.40 **4.07 0.52 0.8 درصد گوشت ميوه
 ns1.40 **4.07 0.52 5.7 درصد هسته

 ns0.58 **1.72 0.21 6.6 نسبت گوشت به هسته
 ns0.04 **35.08 0.30 14.4 درصد وزنی خارک
 ns0.48 **239.07 0.17 3.5 درصد وزنی رطب
 ns0.34 **403.63 1.09 1.3 درصد وزنی خرما
 ns0.14 **4.31 0.24 27.2 درصد ضایعات

 ns2757.9 **189998.0 3848.9 12.5 تعداد ميوه در خوشه
 ns0.53 ns7.22 4.29 2.4 درصد کل مواد جامد محلول

 ns0.05 ns0.11 0.08 5.3 اچپی
 ns0.002 **0.044 0.002 9.6 اسيد کل

 ns330.0 **5214.4 490.5 12.7 شاخص طعم
ns ،*  درصد 1و  5دار و معنی دار در سطح به ترتيب غيرمعنی **و 

خوشه در تيمار ترکيبی کل باالترین وزن ) 

T10 کيلوگرم( مشاهده شد که با همه تيمارها  476/8) 

داری داشت. کمترین وزن کل خوشه اختالف معنی

گرم در ليتر ميلی 500مربوط به تيمارهای اسيدآمينه 

گرم ميلی 1500مصرف کيلوگرم(، عناصر کم 678/1)

 و اسيدآمينه کيلوگرم( و ترکيب 675/1ر )در ليت

(. 3کيلوگرم( بود )جدول  580/1) دریاییجلبک 

ميوه بدون خوشه نيز در تيمار کل باالترین وزن 

T10ترکيبی  کيلوگرم( مشاهده شد که با همه  918/7) 

داری داشت. کمترین وزن کل تيمارها اختالف معنی

گرم ميلی 500خوشه مربوط به تيمارهای اسيدآمينه 

 1500مصرف کيلوگرم(، عناصر کم 514/1در ليتر )

 کيلوگرم( و ترکيب 574/1گرم در ليتر )ميلی

ود. به کيلوگرم( ب 346/1) دریاییجلبک  و اسيدآمينه

مصرف، در دو ماده دیگر با جز در مورد عناصر کم

افزایش غلظت، وزن خوشه افزایش نشان داد )شکل 

1.)  

 T10بيشترین وزن و طول ميوه در تيمار ترکيبی 

متر( مشاهده شد سانتی 41/3گرم و  166/9ترتيب )به

داری نداشت. کمترین وزن و که با شاهد تفاوت معنی

 1500مصرف يمار عناصر کمطول ميوه مربوط به ت
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 52/2گرم و  122/5ترتيب گرم در ليتر )بهميلی

متر( بود. تيمارها اثر چندانی بر درشتی و ابعاد سانتی

 (.3ميوه نداشتند )جدول 

د منجر به افزایش درص T10استفاده از تيمار ترکيبی 

گوشت ميوه و کاهش درصد هسته در ميوه و نيز 

و  4/89ترتيب شد )به افزایش نسبت گوشت به هسته

 ( هر چند با تيمار شاهد و تيمار5/8درصد و  6/10

مصرف اختالف ترکيبی جلبک و عناصر کم

داری نداشت. استفاده از جلبک دریایی و عناصر معنی

گرم در ليتر و نيز ترکيب ميلی 1500مصرف کم

مصرف منجر به اسيدآمينه با جلبک یا عناصر کم

افزایش درصد هسته در  کاهش درصد گوشت ميوه و

ميوه و همچنين افزایش نسبت گوشت به هسته 

  (.3و شکل  3جدول ) نسبت به شاهد شد

در زمان برداشت خوشه خرما، سه جز اصلی ميوه 

یعنی خارك، رطب و خرما روی آن وجود دارند. 

تواند بيانگر زودرسی یا نسبت بين این سه جزء می

باشد. بيشترین ها رسی ميوهدیررسی و همچنين هم

درصد( مربوط  1/10درصد وزنی خارك در خوشه )

مصرف و به تيمار ترکيبی اسيدآمينه و عناصر کم

کمترین آن )صفر( مربوط به تيمار شاهد بود. استفاده 

درصد(  0/30از تيمار ترکيبی اسيدآمينه و جلبک )

استفاده از تيمار یا کاربرد منجر به افزایش و عدم

 5/1و  8/1رم در ليتر )به ترتيب گميلی 500جلبک 

درصد( منجر به کاهش درصد رطب در خوشه شد. 

درصد(  0/98بيشترین درصد وزنی خرما در خوشه )

گرم در ليتر و ميلی 500مربوط به تيمار جلبک 

درصد( مربوط به تيمار ترکيبی  0/62کمترین آن )

 (.4شکل )اسيدآمينه و جلبک بود 

گرم ميلی 500مار جلبک کمترین مقدار ضایعات در تي

مصرف و تيمارهای ترکيبی جفتی در ليتر، عناصر کم

، 8/0، 7/0، 5/0به ترتيب )حاصل از ترکيب سه ماده 

و بيشترین ميزان ضایعات در  (درصد 3/1و  9/0، 7/0

، 3/3)به ترتيب  تيمار شاهد و دو غلظت اسيدآمينه

 (.3جدول )درصد( مشاهده شد  6/3و  2/3

در هر خوشه در تيمار ترکيبی  ميوه حداکثر تعداد

و حداقل آن  (عدد 994) مصرفو عناصر کم جلبک

گرم در ليتر، ميلی 500 مربوط به تيمار اسيدآمينه

و  306، 210به ترتيب )مصرف شاهد و عناصر کم

 .(3جدول )بود  (عدد 307
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 ميانگين اثر تيمارهای مختلف بر صفات کمی و کيفی در خرمای زاهدیمقایسه  -3جدول 

 صفت

 

 

 

 تيمار

 درصد ریزش

 
 وزن کل خوشه

(kg) 

 وزن تک ميوه

(g) 

 قطر ميوه

(cm) 

 طول ميوه

(cm) 

 درصد هسته

 

 درصد ضایعات

 

تعداد ميوه در 

 خوشه

 

 51.9bcde 1.678f 7.226bc 1.89ab 3.00bc 12.4def 3.2ab 210f† (T1گرم در ليتر ) 5/0اسيدآمينه 

 48.2de 4.266c 6.298bcd 1.87b 2.88bcd 12.1def 3.6a 629c (T2گرم در ليتر ) 1اسيدآمينه 

 60.9abc 3.061de 6.311bcd 1.84b 2.82cde 13.6abc 2.6bc 452de (T3گرم در ليتر ) 25/0جلبک 

 48.4cde 3.272de 7.290bc 1.89ab 2.68de 14.2ab 0.5e 425e (T4گرم در ليتر ) 5/0جلبک 

 42.3e 3.392d 6.798bcd 1.91ab 2.96bcd 12.6cdef 0.7e 474de (T5گرم در ليتر ) 1مصرف عناصر کم

 41.2e 1.675f 5.122d 2.19a 2.52e 14.3a 0.8e 307f (T6گرم در ليتر ) 5/1مصرف عناصر کم

 63.8ab 1.580f 5.652cd 1.83b 2.85cd 13.1bcd 0.7e 239f (T7) 5/0+ جلبک  1اسيدآمينه 

 61.6ab 3.529d 5.984cd 1.90ab 2.96bcd 12.7cde 0.9e 552cd (T8) 5/1مصرف + عناصر کم 1اسيدآمينه 

 51.2bcde 6.607b 6.421bcd 1.93ab 3.07bc 11.7efg 1.3de 994a (T9) 5/1مصرف + عناصر کم 5/0جلبک 

 65.8a 8.476a 9.166a 2.07ab 3.41a 10.6g 2.0cd 866b (T10) 5/1مصرف + عناصر کم 5/0+ جلبک  1اسيدآمينه 

 58.0abcd 2.675e 7.761ab 1.96ab 3.16ab 11.4fg 3.3ab 306f (T11شاهد )

 .داری با هم ندارنداختالف معنی LSDآزمون  %5که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  هر ستونميانگين های موجود در 

. 
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 مقایسه اثر تيمارها بر وزن کل ميوه بدون خوشه -1شکل 

 داری با هم ندارند.اختالف معنی LSDآزمون  %5که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  ستون ميانگين های موجود در هر

 

 مقایسه اثر تيمارها بر درصد گوشت ميوه -2شکل 

داری با هم ندارند.اختالف معنی LSDآزمون  %5ميانگين های موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح †

 
 مقایسه اثر تيمارها بر نسبت گوشت به هسته -3شکل 

 داری با هم ندارند.معنیاختالف  LSDآزمون  %5ميانگين های موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح †
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 مقایسه اثر تيمارها بر درصد خارک، رطب و خرما در خوشه -4شکل 

 داری با هم ندارنداختالف معنی LSDآزمون  %5که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  ستونميانگين های موجود در هر †

 

  کیفیصفات 
ها نشان داد که تیمارها بر نتایج تجزیه واریانس داده

داری نداشتند اما بر اثر معنی pHو  TSSصفات کیفی 

درصد تاثیر  1اسید کل و شاخص طعم در سطح 

در  TSSباالترین ميزان (. 2داری داشتند )جدول معنی

گرم در ليتر، تيمارهای ميلی 500 اسيدآمينه تيمار

، 4/86، 0/89به ترتيب )مصرف جلبک و عناصر کم

( در تيمار 0/83و کمترین مقدار آن ) (7/85و  0/86

مشاهده شد که با شاهد و دیگر تيمارها  T10 ترکيبی

 T10(. تيمار ترکيبی 5اختالفی نداشت )شکل 

( با ثبت کمترین ميزان و تيمار ترکيبی 97/4)

( زیادترین 65/5) مصرفو عناصر کم اسيدآمينه

را به خود اختصاص دادند که  (pH)هاش مقدار پ

 (.6شکل )دار نداشتند با دیگر تيمارها اختالف معنی

حاصل از  تيمار شاهد، تيمارهای ترکيبی جفتی

 656/0، 683/0، 685/0ماده )به ترتيب  ترکيب سه

( حاوی حداکثر ميزان اسيد کل بودند و 629/0و 

گرم ميلی 500 حداقل مقدار آن در تيمار اسيدآمينه

مشاهده شد که با تيمارهای  (373/0)ر در ليت

، 444/0مصرف )اسيدآمينه، جلبک و عناصر کم

شکل )اختالفی نداشت  (388/0و  450/0، 437/0

7.)  

 بيشترین ميزان شاخص طعم در تيمار اسيدآمينه

ا عناصر ببود که  (243)گرم در ليتر ميلی 500

مصرف اختالفی نشان نداد و کمترین مقدار کم

 مصرفو عناصر کم اسيدآمينه ترکيبی متعلق به تيمار

 ترکيبی بود که با تيمار شاهد، تيمارهای (124)

، 125ترتيب  به) ماده سه حاصل از ترکيب جفتی

داری نداشتند ( اختالف معنی132و  128، 124

 (.8شکل )
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 مقایسه اثر تيمارها بر درصد کل مواد جامد محلول -5شکل 

 .داری با هم ندارنداختالف معنی LSDآزمون  %5که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  ستونميانگين های موجود در هر †

 

 

 pHمقایسه اثر تيمارها بر ميزان  -6شکل 

.داری با هم ندارنداختالف معنی LSDآزمون  %5که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  ستونميانگين های موجود در هر †

 

 مقایسه اثر تيمارها بر ميزان اسيد کل -7شکل 

 داری با هم ندارند.اختالف معنی LSDآزمون  %5که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  ستونميانگين های موجود در هر †
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 مقایسه اثر تيمارها بر نسبت قند به اسيد )شاخص طعم( -8شکل 

 داری با هم ندارند.اختالف معنی LSDآزمون  %5حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح  هر ستون کهميانگين های موجود در †

 

 بحث

 از جمله مختلفی عوامل تابع ميوهدرصد ریزش 

تغذیه،  و غيره(، آفات دما، باد، )نظير محيطیعوامل 

و مقدار  لقاح ميزان افشانی،گرده زمان گرده، نوع

 مشاهدات آب مصرفی و دور آبياری است. براساس

 نداشتن ها،خوشک انتهای خشکيدگی پژوهش این

 حد از بيش نزدیکی دليلبه رشدبرای  کافی فضای

در  حتی که هاخوشک به ميوهدم  اتصال محل

 نيز است غيرممکن تقریباً رشدامکان  حاالت بعضی

 و تنک انجام .افزوده شود ریزش علل به توانمی

 کمک هاخوشک متر آخرسانتی 10-15 حذف

 .به بهبود کيفيت ميوه خواهد داشت ذکری شایان

 و مستقيم عوامل به تواندمی عملکرد افزایش

 این از برخی که باشد داشته ارتباط غيرمستقيم

 زمان در محيطی عوامل: از عبارتند عوامل

 سازگاری مثل ژنتيکی باران، و باد نظير افشانیگرده

 و زودرسی و( 3متازنيا و زنيا اثر)گرده  دانه نوع

افشان گرده فرد مهارت ها،خوشک طول و دیررسی

 و مزرعه مدیریت تغذیه، نظير غيرمستقيم عوامل و

در پژوهش حاضر تيمار  (.Swingle, 1928) غيره

و  دریایی اسيدآمينه، جلبک که شامل T10 ترکيبی

اند در اکثر صفات مصرف بوده، توانستهعناصر کم

کمی نظير وزن کل خوشه، وزن کل خوشه بدون 

خوشه، وزن تک ميوه، طول و قطر ميوه، درصد 

هسته گوشت ميوه، درصد هسته و نسبت گوشت به 

تأثير نتایج، با توجه به  .باشند داشته داریمعنی تاثير

 به علت داشتن مثبت جلبک دریایی احتماالً

های محرك رشد و مواد معدنی و مغذی هورمون

باشد که باعث افزایش ميزان کلروفيل برگ و می

فعاليت فتوسنتزی گياه شده و در نتيجه با افزایش 

و بزرگتر  خرماهایها باعث توليد سنتز کربوهيدرات

                                                           
 تأثير و متازنيا اثر نام به ميوه بافت شيميایی و فيزیکی خصوصيات روی گرده تأثير -3

 زنيا اثر نامبه  ميوههسته  یا بذر شيميایی و فيزیکی خصوصيات روی گردهدانه 
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 .ها نسبت به شاهد شده استافزایش وزن خوشه

نقش ترکيبات آمينواسيدی و عصاره ضمن اینکه 

به دليل نقش آنها در تنظيم  تواندمیجلبک دریایی 

های رویشی های هورمونی و تحریک فعاليتفعاليت

گياه باشد و از طرفی اضافه کردن این مواد، جذب 

افزایش داده و باعث اثرات مواد مغذی در گياه را 

و افزایش طول و قطر مثبت در رشد و نمو گياه 

 از آمينه ميوه و درصد گوشت شده است. اسيدهای

 گياه، در کلروفيل ميزان و درصد افزایش طریق

 نسبت افزایش و گياه فتوسنتزی فعاليت ارتقاء سبب

 با ضمن اینکه اسيدآمينه. شوندمی نيتروژن به کربن

 وزن، متوسط و فتوسنتز ميزان ميوه، تعداد افزایش

 Molaie et)شوند نيز می عملکرد موجب افزایش

al., 2013 .)در این که رسدمی نظر به چنين 

 افزایش از ناشی تواندعملکرد می پژوهش، افزایش

 برگ سطح بيشتر، کلروفيل ميوه، تعداد و وزن در

باشد که بطور غير  غذایی عناصر غلظت و بزرگتر

 کود. مستقيم بر ميزان عملکرد مؤثر واقع شدند

 از غذایی عناصر جذب با افزایش دریایی جلبک

 و کمی عملکرد و رویشی رشد افزایش خاك، سبب

 (.Vijayakumar et al., 2019) شودمی گياهان کيفی

 عملکرد و بهتر رشد با تغذیه مناسب، دارای گياه

فرآیند  سازیخصوص فعال در این .است مناسب

از حاصل پروتئين  ميزان افزایش و قند تشکيل

کيفی های ویژگی بهبود موجب اسيدآمينه، مصرف

 افزایش)های کمی ویژگی و( ميوه و رنگطعم )

 Mostaanشود )می( ميوهاندازه  سازییکسان و وزن

et al., 2017 درصد وزنی خارك، رطب، خرما و .)

ميوه، بازار هدف،  زمان برداشتضایعات بستگی به

کننده، زودرسی و دیررسی گياه نيز دارد. مصرف

هرچه محصول زودتر برداشت شود ميزان رطب و 

خارك بيشتری نسبت به خرما دارد و بالعکس. به 

های این دليل که خرمای رقم زاهدی جزء ميوه

خشک است پس در این حالت )تمار( هو نيم خشک

ماندگاری بيشتر و بازارپسندی عالی دارد. معموالً 

شود، ميوه خرما در مرحله تمار بيشتر برداشت می

پس ميزان رطب و خارك آن کم است. در مورد 

در بيشتر صفات  T10صفات کمی، تيمار ترکيبی 

است  دادهنشان  مختلف برترین تيمار بود. مطالعات

 باعث دریاییهای جلبک عصاره از تفادهاس که

 و فتوسنتز تحریک و هابرگ کلروفيل ميزان افزایش

شود می در گياهان نشاسته و قند بهتر توليد در نتيجه

(Hosseini et al., 2016.) آمينه اسيدهای کاربرد 

این  انتقال و جذب مصرفکمعناصر غذایی  همراهبه

 هایکالت لذا نماید،می تسهيل در گياه عناصر را

 Araujo et)برخوردارند  ایویژه اهميت از اسيدآمينه

al., 2011.)  پژوهش ترکيب با توجه به نتایج این

تواند تأثير مصرف میمواد آلی به همراه عناصر کم

 بسزایی بر ارتقاء عملکرد صفات کمی داشته باشد. 

تيمارهای این پژوهش روی صفات کيفی نظير مواد 

و اسيد کل اثر چندان  pH(، TSSجامد محلول )

داری نداشتند. اما شاخص طعم اثر معناداری معنی

 نسبت به شاهد و دیگر تيمارها نشان داد. وجود

 ميوه بر طعم مهمی اثر قند همراهبه آلیاسيدهای 

 تعيين عامل آلی اسيدهای و قند بين نسبت و دارد

 5/0تيمار اسيدآمينه . است طعم شاخص در ایکننده

و باالترین نسبت  TSSگرم در ليتر بيشترین مقدار 

(TSS/TAرا داشت. مهم )خرما ميوه قندهای ترین 
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 از کلی طوربه و هستند ساکارز و گلوکز فروکتوز،

 هاآن تمار غلظت مرحله تا مرحله کيمری اواخر

رسد که این تيمار یابد و به نظر میمی افزایش

سيدهای بيشتری را به قند تبدیل توانسته است ا

 و است ميوه کيفی هایشاخص از یکی TSSنماید. 

 مواد نشاسته، مقدار ميوه، ساختار زیادی با رابطه

 دارد ساکارز و فروکتوز گلوگز، قندهای و پکتينی

(Mansouri et al., 2017 .)با در این پژوهش تيمار 

آن و در پی  TSS مقدار افزایش به منجر اسيدآمينه

شاخص طعم نيز سير صعودی پيدا نمود که با نتایج 

(Soleimani Aghdam et al., 2016هم ) خوانی

 قندها بيشتر مصرف از اسيدآمينه تيمار داشت.

 TSS افزایش باعث طریق این از و کندمی جلوگيری

 رسيدگی فرآیند طی در. شودمی انبارداری طول در

 هيدروليز تنفس، سرعت ماندن ثابت جهت و ميوه

 ميوه محلول قند افزایش باعث ساکاریدهاپلی

(. کاهش اسيد قابل Kamel, 2014) شودمی

عنوان استفاده از اسيدهای آلی بهمنظور تيتراسيون به 

یند تنفس و آوساز طی فر سوختدر  همواد اولي

افزایش مواد جامد محلول متعاقب آن و  ،رشد

 اسيدهای از زیادی ارتباط دارد. تعدادویژه قندها به

 این مقدار. دارند وجود گياهی هایدر بافت آلی

 در مورد نياز اندازه از بيش معمول طوربه اسيدها

 و است متابوليکی هایچرخه سایر و چرخه کربس

 نمک شکل به یا آزاد شکل واکوئل به در آن زیادی

از پس  آلیاسيدهای  مقدار. شودمی ذخيره پتاسيم

 اسيدیته کاهش. یابدمی کاهش سرعت به برداشت

 به از برداشتپس  دوران در یا و رسيدن در هنگام

است  قند به آن تبدیل یا تنفس در اسيد دليل شرکت

(Takahashi & Kakehi, 2010.)  

 

 گیرینتیجه
کشاور کاه    جا که عمده خاك منااطق جناوب  از آن

 اسات و باه   اند، آهکای ها در آن واقع شدهنخلستان

جاذب عناصار غاذایی در    دالیل متعددی فرم قابال  

مشاکل بایساتی    ایان  اسات، بارای حال    هاا کام  آن

شااود کااه یکاای از ایاان تمهيااداتی در نظاار گرفتااه 

 عناصار معادنی و ماواد آلای    پاشای  کارها محلولراه

شيميایی جهت دساتيابی  کردن کودهای است. اضافه

یافته و  اخير رواجهای تر در سالبه عملکرد مناسب

دنباال داشاته   محيطی زیادی را باه مشکالت زیست 

آمدن بر این مشکالت، جاایگزینی  است. برای فائق 

زیست و  زیستی و آلی و حفظ محيط انواع کودهای

ای برخاوردار  یاژه کننده از اهميت وسالمت مصرف

دليل استفاده ترکيبای از ماواد آلای و     هميناست. به

مصرف جهت بهبود خصوصيات کمای و  عناصر کم

فراوانای برخاوردار    زاهدی از اهميتکيفی خرمای 

است. لذا با توجه به نتایج این پاژوهش، اساتفاده از   

 طاور کلای بهتارین   تيمارها کارآماد باوده و باه   این 

کمی و کيفای در تيماار ترکيبای    عملکرد در صفات 

T10 هماراه باه  گارم در ليتار   یاک  حاوی اسيدآمينه 

 و گارم در ليتار  ميلای  500 غلظات  با دریاییجلبک 

گارم در ليتار مشااهده    ميلی 1500 مصرفعناصر کم

 هاای شود دیگر ترکيبات، با غلظات شد و توصيه می

هااا و تعااداد دفعااات متفاااوت مختلااف و در زمااان

 رد ارزیابی قرار گيرد.پاشی مومحلول

. 

. 
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ABSTRACT 
 

In order to increase the quantitative and qualitative characteristics of Zahidi dates, a study was 

conducted to investigate the effects of foliar application of organic matter and trace elements in the 

randomized complete blocks with 11 treatments and three replications in Jahrom city for two 

consecutive years. Using treatments time was in the beginning and end of Kimri stage. Treatments 

were including amino acid (500 and 1000 mgL-1); seaweed (250 and 500 mgL-1); trace elements 

including zinc, iron, manganese, and copper (1000 and 1500 gmL-1); amino acid 1000 mgL-1 + 

seaweed 500 mgL-1; amino acid 1000 mgL-1 + trace elements 1500 mgL-1; seaweed 500 mgL-1 + trace 

elements 1500 mgL-1; amino acid 1000 mgL-1 + seaweed 500 mgL-1 + trace elements 1500 mgL-1; and 

control treatment (distilled water). The treatments had significant influence on the all traits except fruit 

diameter, TSS, and pH. Highest weight percent of Khalal was observed in amino acid 1000 mgL-

1+trace elements 1500 mgL-1 (10%), biggest Rutab weight was in amino acid 1000 mgL-1 + seaweed 

500 mgL-1 (30%), greatest Tamar weight was in seaweed 500 mgL-1 (98%), highest waste percent was 

in amino acid 1000 mgL-1, and the number of fruits in bunch in treatment including seaweed 500 mgL-

1 + trace element 1500 mgL-1 (994 fruits). But in the other quantitative traits especially yield, amino 

acid 1000 mgL-1 + seaweed 500 mgL-1 + trace element 1500 mgL-1 was better than other treatments. In 

assessment of qualitative traits, the highest flavor index was observed in amino acid 500 mgL-1. The 

amino acid 1000 mgL-1 + seaweed 500 mgL-1 + trace elements 1500 mgL-1 could be place in the 

highest statistical class among the other qualitative traits. Generally, amino acid 1000 mgL-1 + seaweed 

500 mgL-1 + trace elements 1500 mgL-1 was the most efficient treatment and it is recommended to use 

for achieving the better results.  
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