
 همکارانو  یعقوبعلی کرمی
 

109  

 

  نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار
  1400جلد یازدهم، شماره دوم، 

125-109  
http://ejsms.gau.ac.ir  

DOI: 10.22069/ejsms.2021.17225.1913  
  

 )پژوهشی -مقاله کامل علمی(
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 رانیبندرعباس، ا ،يکشاورز جیترو
  26/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 15/07/1398تاریخ دریافت: 

  
  ١چکیده

جوامع فقیر روستایی و  زندگی اي در پایداري و بهبود کشت و پرورش خرما سهم ارزنده از دیرباز سابقه و هدف:
خرما در جهان است و میناب، یکی از شهرهاي شرقی استان  نندهک مناطق دورافتاده داشته است. ایران دومین تولید

کنندگان این محصول است. کشت و کار این محصول منبع اصلی ترین تولید هرمزگان واقع در جنوب کشور، از اصلی
درآمد اکثر کشاورزان میناب است که براي حفظ سودآوري این صنعت، عملیات مدیریت باغ مانند استفاده از مقدار 

گردند.  ي خاك در مقادیر مختلف از خاك تخلیه میاتغذیه با هر برداشت، عناصر ناسب کود مورد نیاز است. ساالنهم
ترتیب در ) بهP( ) و فسفرNبراي نیتروژن (اصله نخل  121طور میانگین در یک باغ یک هکتاري با  هباین مقادیر 

 ثیر منفی برأآن بر کمیت و کیفیت محصول ت ی بهینهکه در صورت عدم جایگزین باشدمیکیلوگرم  11و  42حدود 
کاربرد سطوح  ثیرأخاك، ت غذایی از دست رفته ، با هدف جایگزینی عناصردر این آزمایش اینگذارد. بنابر جاي می
گ، رقم تحت کشت هاي پیاپی باردهی خرماي رقم مرداسنهاي میوه در چرخهبر باردهی و ویژگی Pو  Nمختلف 

  میناب، ارزیابی شد. قهگسترده در منط
  

روي بر مدت شش سال هاي کامل تصادفی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكاین آزمایش به ها: مواد و روش
ثیر تأهدف از انجام آزمایش نیز بررسی  درختان شش ساله در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي میناب انجام شد.

 هاي مستقل، سطوح مختلفمتغیر هاي خرماي رقم مرداسنگ بود.ملکرد و برخی ویژگیبر ع Pو  Nکاربرد عناصر غذایی 
N )0 ،150 ،200  از منبع اوره و گرم بر درخت 250و (P )P2O5) (0 ،66 از منبع سوپرفسفات تریپل گرم بر درخت 88 و (

زاي هر سال افزایش سن درخت، به هر هاي بعد، به اهاي کیفی بودند. در سالو متغیرهاي وابسته، عملکرد میوه و ویژگی
   ) اضافه شد.P2O5( گرم 40 و 20، 0ترتیب  به Pو به هر سطح گرم  180و  120، 60، 0ترتیب  به Nسطح 

  

ترین گروه  ) در پایینPو  N(بدون استفاده از  N1P1در باالترین گروه آماري و تیمار  N4P2عملکرد تیمار ها:  یافته
که  ، درحالیN4P1خرما و درصد قند کل محلول از تیمار  ین میانگین وزن گوشت دانهتر آماري قرار گرفت. بیش

   دست آمد. هب N2P3ترین درصد کل مواد جامد محلول از تیمار  بیش
                                                

  mfm_karamigsa@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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مورد استفاده  Nداري عملکرد را افزایش داد. باالترین سطح طور معنیدر مقایسه با شاهد به Pو  Nکاربرد  گیري: نتیجه
 وزن گوشت دانهترین مقدار عملکرد، منجر به حصول باالترین میانگین  ) عالوه بر ایجاد بیشدرخت گرم بر 250(

درصد کل مواد ترین  )، بیشگرم بر درخت 88مورد استفاده ( Pشد. باالترین سطح  درصد قند کل محلولمیوه و  خرما
داري بر عملکرد و برخی  ، تأثیر معنیPو  Nرا ایجاد کرد. در کل این نتایج نشان داد که کاربرد  جامد محلول

  میناب داشت. هاي نخل خرما در منطقه ویژگی
  

  خرما ، مواد جامد محلول، وزن دانهکل محلول قند هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
هاي جهان، ایران پس از عراق با دارا در بین کشور

هکتار از اراضی زیر کشت خرماي  169173بودن 
را داراست و کشت خرما سطح زیر مقام دوم  ،جهان

تن  2/1× 106 حدود آن نیز مقدار تولید ساالنه
). استان هرمزگان، در جنوب ایران، یکی 22باشد ( می

اساس ترین مناطق تولید خرماست که براز عمده
کشاورزي سطح زیر  وزارت جهاد 1397آمارنامه سال 
هکتار نخلستان و تولیدي معادل  33445 کشتی بالغ بر

میناب یکی از ). 1خرما داشته است (تن  4/1× 105
ترین مناطق  نیز از مهم هاي شرقی این استان شهرستان

اي از معیشت تولید این محصول است که بخش عمده
   اهالی آن به خرما وابسته است.

عوامل متعددي باعث تغییر در کمیت و کیفیت 
ها  ترین آن گردند که یکی از مهممحصول می

بستر  عنوانگیاه است که به غذیهحاصلخیزي خاك و ت
زیرا خاك  ؛اي برخوردارنداصلی تولید از اهمیت ویژه

 کننده کمیت و کیفیت محصول به حاصلخیز تضمین
عنوان نیتروژن و فسفر به .باشدشکل مناسب می
از طریق  مورد نیاز گیاه، که معموالًعناصر ضروري و 

و کیفیت کمیت  گیرند، درکود در اختیار گیاه قرار می
باشند. فردي دارا میمحصول نقش ویژه و منحصر به

با برداشت محصول، سالیانه مقادیر فراوانی از نیتروژن 
گردد که این مقادیر الزم است و فسفر خاك تخلیه می

جبران گردند. در کالیفرنیا و الجزایر، ساالنه از هر 

کیلوگرم  5نیتروژن و کیلوگرم  72هکتار نخلستان، 
کوچاالي  هاي دره) و در نخلستانP2O5فسفر (

نیتروژن،  78) کیلوگرمآمریکا براي رقم دگلت نور، (
). بر 24گردد (با برداشت محصول از خاك تخلیه می

براي جبران  هاي متعددي، پژوهشهمین اساس
رفته و تعیین نیاز کودي خرما در مناطق دستعناصر از

اگرچه )، 30 ،19، 2( مختلف دنیا صورت گرفته است
ها در مقایسه با محصوالت زراعی  تعداد این پژوهش

توجه  و حتی برخی از محصوالت دیگر باغی، قابل
  نیست. 

انجام گرفته در کالیفرنیا روي درختان  هاي پژوهش
نیتروژن، گرم  1100خرماي بارور نشان داد که کاربرد 

) K2Oپتاسیم (گرم  600) و P2O5فسفر (گرم  800
). 42بهترین نتیجه را داشته است (ازاي هر درخت  به

ترین  ) براي دستیابی به بیش2010دیالمه و محبی (
 700عملکرد با کیفیت مطلوب خرما رقم سایر ساالنه 

م یپتاس گرم 1300فسفر و گرم  500نیتروژن، گرم 
). در عراق میانگین 13براي هر درخت توصیه کردند (

توصیه شده عناصر کودي براي هر درخت خرما 
 1400فسفر و گرم  1200نیتروژن،  گرم 2300دود ح

  مشابهی نیز براي خرما  ). توصیه4بود ( پتاسیمگرم 
  ). 6در امارات متحده عربی صورت گرفته است (

گرم  500در پژوهش دیگري مشخص شد که مصرف 
 340نیتروژن و گرم  500)، همراه با K2Oپتاسیم (

ور ط هتنها ب) در هر درخت نهP2O5فسفر (گرم 
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تن در  6داري عملکرد محصول را به بیش از  معنی
افزایش داد، بلکه با افزایش راندمان مصرف هکتار 

  نیتروژن و فسفر، میزان مصرف این دو عنصر را 
طور چشمگیري کاهش داد که از نظر اقتصادي و  به

). براساس 12محیطی اهمیت باالیی داشت ( تزیس
گرم  650دار ) مق1999سوابق موجود، کالین و زید (

پتاسیم در سال را  گرم 870فسفر و گرم  650نیتروژن، 
ان عناصر غذایی کودي براي عنوبراي هر درخت به

درخت خرما در سطح جهان برآورد کردند  تغذیه
)35 .(  

ترتیب مقدار بهافزودن نیتروژن، فسفر و پتاسیم به
براي هر درخت سبب کیلوگرم  42/0و  065/0، 5/1

داد خوشه در درخت و قند برگ و تع افزایش تعداد
چنین سبب افزایش  خرما شد. این تیمار هم کل میوه

محتواي مواد معدنی برگ و عملکرد میوه به یک 
 ). در عربستان افزایش30( سطح باالي اقتصادي شد

دهی، افزایش عملکرد فسفر و پتاسیم باعث بهبود میوه
 خالل ء خصوصیات فیزیکی میوه در مرحلهو ارتقا

بهبود خصوصیات (مرحله ابتدایی رسیدن میوه) و 
خرما (مرحله رسیدگی کامل میوه)  شیمیایی در مرحله

پتاسیم در هر درخت کیلوگرم  2). استفاده از 2شد (
فسفر، باعث افزایش عملکرد و کیلوگرم  1همراه با 

ها در رقم دگلت نور در بهبود وزن، طول و قطر میوه
ها نیز با تیمار میایی میوههاي شیالجزایر شد. ویژگی

). در سودان 41مشابه پس از دو سال بهبود یافت (
 1200نیتروژن، گرم  600کاربرد ترکیب کودي شامل 

، درصد 90گوگرد گرانوله گرم  700پتاسیم وگرم 
مصرف به ازاي هر عناصر کمگرم  100مخلوط با  

   .)19درخت خرما رقم خنیزي توصیه شد (
 شده مقدار توصیه شدهسوابق ذکر بر اساس

نیتروژن، فسفر و پتاسیم براي نخل خرما در مناطق 
به دلیل اختالف  ختلف بسیار متغیر است که احتماالًم

شرایط آب و هوایی، سیستم آبیاري، مدیریت 

باغداري، میزان دسترسی به اقالم کودي و قیمت 
  ).3ها، سن درخت و تنوع ارقام است ( آن

ویژه رقم  ستان هرمزگان و بهجا که خرما در ا از آن
مرداسنگ در میناب از اهمیت فراوانی برخوردار است 

عناصر گونه آزمایشی براي تعیین نیاز کودي ( و هیچ
میناب با شرایط آب و  اصلی کودي) خرما در منطقه

که  هوایی خاص آن انجام نشده، و با توجه به این
درختان مورد آزمایش بر اساس تجزیه عناصر غذایی 
برگ از نظر مقدار پتاسیم کمبود نداشتند (غلظت 
پتاسیم برگ نخل خرما در میناب در زمان آزمایش 

گیري شد که نسبت به سطح  درصد اندازه 15/1
) به مقدار 2013بحرانی تعیین شده توسط دیالمی (

تر بوده  درصد بیش 20)، حدود 14درصد ( 95/0
ثیر أتاست) این آزمایش براي اولین بار براي بررسی 

بر عملکرد و برخی  فسفر و نیتروژندو عنصر کودي 
هاي خرما براي دستیابی به حداکثر محصول با  ویژگی

  کیفیت مطلوب انجام شد. 
  

  ها مواد و روش
این پژوهش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي 

درجه و  07/57شهرستان میناب (طول جغرافیایی 
خل روي درختان نبر درجه)  14/27 عرض جغرافیایی

رقم مرداسنگ که رقم رایج منطقه بود انجام شد. 
ل اجراي فیزیکی و شیمیایی خاك مح هاي ویژگی

هاي شیمیایی آب مورد  و ویژگی 1آزمایش در جدول 
آمده است. بافت  2استفاده براي آبیاري درجدول 

 نقطه پژمردگی دائم )،25روش هیدرومتر (خاك به
)PWP (و ) ظرفیت مزرعهFC(اده از دستگاه ، با استف

روش گل اشباع با استفاده از  به pHصفحات فشاري، 
در عصاره اشباع با  EC)، 37اي ( الکترود شیشه

روش  )، کربن آلی به10متر ( ECاستفاده از دستگاه 
)، 9روش کجلدال ( )، نیتروژن کل به44بلک ( -والکی

گیري  روش استات آمونیوم عصاره جذب به پتاسیم قابل
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) و 11روش چاپمن و پرت ( سنج بهو توسط شعله
گیري  ) اندازه41روش اولسن ( جذب بهفسفر قابل

سنج  شد. شوري آب با استفاده از دستگاه هدایت
متر، سدیم pHآب با استفاده از دستگاه  pHالکتریکی، 

)، 28روش موهر ( سنجی، کلرید به روش شعله به
کربنات  مجموع کلسیم و منیزیم و کربنات و بی

  گیري شد.  ) اندازه27( ش تیتراسیونرو به

  
 هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش. ویژگی -1 جدول

Table 1. The physical and chemical properties of the soil of experiment place. 

 عمق خاك
Soil depth 

(cm) 
  هاش پ

pH 

هدایت قابلیت 
  الکتریکی

EC 
(dS m-1) 

 کربن آلی
OC 
(%) 

 شن

Sand 
(%) 

 سیلت

Silt 
(%) 

 رس

Clay 
(%) 

 بافت
Texture 

فسفر 
 دسترس قابل

Ava. P  
(mg kg-1) 

پتاسیم 
 دسترس قابل

Ava. K  
(mg kg-1) 

0-30  8.5 1.6  0.29  24  56  20  Silt loam  10  230  
30-60  8.3  2.6  0.15  36  48  16  loam  8  190  

  
 

 .آبیاري هاي شیمیایی آب ویژگی -2جدول 
Table 2. The chemical characteristics of irrigation water. 

  قابلیت 
  هدایت الکتریکی

EC 
(dS m-1) 

  اشهپ 
pH  

  نسبت جذب سدیم
Sodium 

Adsorption Ratio (SAR) 

  کلر
Cl - 

  کربنات
CO3

2 - 

  سولفات
SO4

2- 

  بیکربنات
HCO3

- 

  کلسیم + منیزیم
Ca2+ + Mg2+ 

  سدیم
Na+ 

(meq l-1)  

1.4 8.5 5.9 5.9 0.6 3 3.5 4.3 8.7 

 
صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایش به

هاي کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار  بلوك
  انجام شد. فاکتور اول نیتروژن در چهار سطح 

)N1 ،بدون مصرف نیتروژن :N2 150: مصرف ،  
N3 و  200: مصرفN4 نیتروژن گرم  250: مصرف  

  از منبع اوره) و فاکتور دوم فسفر در سه سطح 
):P1  ،بدون مصرف فسفرP2 و  66: مصرف  

P3 فسفر (گرم  88: مصرفP2O5 از منبع سوپر (

  سال روي  6مدت ها بهفسفات تریپل) بود. تیمار
  اصله درخت شش ساله (که در شروع سن  72

شده باردهی اقتصادي بودند) اعمال شد. مقادیر ذکر
سال اول آزمایش بود که براي هر درخت   مربوط به

هاي بعد به ازاي هر استفاده قرار گرفت. در سال مورد
مقادیر سال اول سطوح نیتروژن، سال سن درخت به

سطوح فسفر،  نیتروژن و بهگرم  180و  120، 60، 0
  ). 3) اضافه شد (جدول P2O5(گرم  40و  20، 0
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  در تیمارهاي مختلف در هر سال. صورت خالص مقادیر عناصر مصرفی به -3 جدول
Table 3. The amounts of consumed elements in pure form in different treatments in each year. 

  سال

 تیمار
Treatment  

 ششم
6th 

 پنجم
5th 

 چهارم
4th 

  سوم
3rd  

 دوم
2ed* 

 اول
1st* 

(g tree-1) 

N=0, P=0 N=0, P=0 N=0, P=0 N=0, P=0 N=0, P=0 N=0, P=0  T1 (N1P1)  
N=0, P=166 N=0, P=146 N=0, P=126 N=0, P=106 N=0, P=86 N=0, P=66 T2 (N1P2)  
N=0, P=288 N=0, P=248 N=0, P=208 N=0, P=168 N=0, P=128 N=0, P=88 T3 (N1P3)  
N=450, P=0  N=390, P=0  N=330, P=0  N=270, P=0  N=210, P=0 N=150, P=0  T4 (N2P1)  

N=450, P=166 N=390, 
P=146 

N=330, 
P=126 

N=270, 
P=106 

N=210, 
P=86 N=150, P=66 T5 (N2P2)  

N=450, P=288 N=390, 
P=248 

N=330, 
P=208 

N=270, 
P=168 

N=210, 
P=128 N=150, P=88 T6 (N2P3)  

N=800, P=0 N=680, P=0,  N=560, P=0  N=440, P=0  N=320, P=0 N=200, P=0  T7 (N3P1)  

N=800, P=166 N=680, 
P=146 

N=560, 
P=126 

N=440, 
P=106 

N=320, 
P=86 N=200, P=66 T8 (N3P2)  

N=800, P=288 N=680, 
P=248 

N=560, 
P=208 

N=440, 
P=168 

N=320, 
P=128 N=200, P=88 T9 (N3P3)  

N=1150, P=0 N=970, P=0,  N=790, P=0  N=610, P=0  N=430, P=0 N=250, P=0  T10 (N4P1)  

N=1150, P=166 N=970, 
P=146 

N=790, 
P=126 

N=610, 
P=106  

N=430, 
P=86 N=250, P=66 T11 (N4P2)  

N=1150, P=288 N=970, 
P=248 

N=790, 
P=208 

N=610, 
P=168  

N=430, 
P=128 N=250 ,P=88 T12 (N4P3)  

 هاي چهار سال آخر آزمایش تجزیه و تحلیل شدند.فقط داده ،اینو دوم قابل تجزیه نبودند. بنابر اطالعات سال اول *
* The data of first and second years were not statistically reliable to analyze. Therefore, only the data of last four years of 
experiment were analyzed. 

  
هاي دو سال اول آزمایش قابل تجزیه نبودند داده

آماري  هاي چهار سال آخر آزمایش تجزیهو فقط داده
  شدند.

کود کیلوگرم  25در هر سال به ازاي هر درخت، 
) 4(جدول پوسیده  حیوانی از نوع گوسفندي و کامالً

همراه هاي شیمیایی مورد نظر بهنیز استفاده شد. کود
صورت یکنواخت انداز درخت بهسایهکود حیوانی در 

  عمق  متر و بهسانتی 60-70عرض در نواري به

ترین تجمع  متر (عمقی که بیشسانتی 30-40حدود 
کننده حضور داشتند) پخش و با خاك  هاي تغذیه ریشه

مصرف کودها در دو  پاي درخت مخلوط گردید.
کود فسفري  مرحله (مرحله اول: اواخر بهمن ماه همه

   د نیتروژنی و مرحله دوم: بقیهراه نصف کوهم به
ماه) صورت گرفت. زمان  کود نیتروژنی در فروردین
زمان با نوبت اول مصرف  مصرف کود حیوانی، هم

  هاي شیمیایی بود.کود
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 هاي آزمایش. هاي کود دامی مصرفی در سال برخی ویژگی -4 جدول
Table 4. Some characteristics of livestock manure used in the experimental years. 

 روي

Zn 

 منگنز
Mn 

 آهن
Fe 

  هدایت الکتریکیقابلیت 
EC 

 کربن آلی
OC 

 پتاسیم کل
T.K 

 فسفر کل
T.P 

 نیتروژن کل
T.N 

سال 
 آزمایش

(mg kg-1) (dS m-1) (%) 

 اول 1.42 0.17 1.14 21 4.5 7200 421 40
 دوم 1.4 0.35 2.1 21.8 5.6 8600 370 25

 سوم 1.2 0.23 2.3 20 3.6 6650 398 32

 چهارم 1.53 0.33 2.5 19.4 5.1 7350 411 29

  
و برخی از  گیري شده شامل عملکردفات اندازهص
هاي کیفی میوه (درصد قند کل محلول، درصد  ویژگی
اد جامد محلول و متوسط وزن دانه خرما) بود. کل مو

ل، خرما با استفاده از ترازوي دیجیتا متوسط وزن دانه
و  )42مواد جامد محلول توسط رفرکتومتر چشمی (
گیري  درصد قند کل محلول با روش فهلینگ اندازه

 ). 23شد (
افزار آماري دست آمده با استفاده از نرم اطالعات به

SAS ها با تجزیه و تحلیل آماري شد و میانگین
درصد  پنجدر سطح احتمال استفاده از آزمون دانکن 

 مقایسه شدند.
  

  ایج و بحثنت
داد که  ها نشان نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

در داري  صفات مورد بررسی تفاوت معنی در همه
هاي آزمایش وجود داشت.  بین سال سطح یک درصد

اثرات انفرادي سطوح مختلف کود فسفري و نیتروژنی 
در سطح یک و نیز اثرات متقابل درجه اول و دوم نیز 

). بر این اساس 5دول دار بود (جمعنیدرصد 
هاي حاصل از اثر متقابل سه فاکتور سال، کود تیمار

فسفري و نیتروژنی مورد مقایسه میانگین قرار گرفتند 
 ).6(جدول 

میانگین اثرات متقابل سه فاکتور سال،  مقایسه
) نشان داد که 6نیتروژن و فسفر بر عملکرد (جدول 

 13053ترین عملکرد در سال اول با مقدار  بیش
ترین عملکرد  و کم N3P3کیلوگرم در هکتار از تیمار 

کیلوگرم در هکتار از تیمار شاهد  7852مقدار  به
)) مشاهده N1P1(بدون استفاده از فسفر و نیتروژن (

ترین عملکرد مشترکاً با استفاده  شد. در سال دوم، بیش
 N4P2کیلوگرم در هکتار و  N3P1 12195از تیمار 

ترین عملکرد در عدم  ار و کمکیلوگرم در هکت 12030
 8628مقدار ) بهN1P1استفاده از فسفر و نیتروژن (

کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. در سال سوم، مقدار 
داري طور معنیهاي دیگر بهسالعملکرد نسبت به

ترین عملکرد مشترکاً  افزایش یافت. در این سال، بیش
 مقدار  ترتیب بهبه N3P3و  N4P2 ،N2P2هاي از تیمار
کیلوگرم در هکتار و  16588و  16484، 16433

ترین آن در عدم استفاده از فسفر و سطح سوم  کم
کیلوگرم در هکتار  14197) معادل N3P1نیتروژن (

ترین عملکرد از  دست آمد. در سال چهارم، بیش هب
کیلوگرم در هکتار و  13728مقدار به N4P2تیمار 

فر و نیتروژن ترین آن در عدم استفاده از فس کم
)N1P1 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد.  9256) معادل

ترتیب در سه سال آخر آزمایش مقدار عملکرد  بدین
) قرار Aاز نظر آماري در باالترین گروه ( N4P2تیمار 

(بدون  N1P1چنین در سه سال تیمار  گرفت. هم
ترین مصرف فسفر و نیتروژن) از نظر آماري در پایین

ار گرفت، که نشانگر تأثیر کاربرد کود گروه آماري قر
  در افزایش عملکرد است. 
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  .هاي مربوط به اثر مقادیر مختلف فسفر و نیتروژن بر صفات مورد بررسی طی چهار سال  تجزیه واریانس داده -5جدول 
Table 5. Compound analysis of variance on yield, total soluble sugar, total soluble solids and flesh weight 
during four years. 

  وزن دانه خرما
FW  

  درصد کل مواد جامد محلول
TSS  

  درصد قند کل محلول
TSSu 

  عملکرد
Yield 

  درجه آزادي
df 

  منابع تغییر
S.O.V  

0.058 ns  0.006 ns  0.005 ns  135619.8 ns  2  تکرار  
Rep  

  سال 3 **244671173.3 **212.888 **29.942 **0.812
Year 

  خطاي سال 6 76317.0 0.201 0.059 0.019
Y Error 

  فسفر 2 **8390591.4 **38.376 **17.732 **2.752
(P)  

  نیتروژن  3  **8339546.2  **29.172  **7.584  **2.288
(N)  

  فسفر* نیتروژن 6 **4330879.6 **9.240 **8.931 **4.092
P × N 

  سال * فسفر  6 **3961152.5  **19.123  **15.552  **0.500
Y × P 

  نیتروژن * سال 9 **2435202.2 **22.166 **13.555 **0.242
Y × N 

  نیتروژن * فسفر* سال 18 **4182106.0 **16.439 **11.118 **0.216
Y × P × N 

  خطاي کل  88  90378.5  0.060  0.098  0.030
Total error 

 ضریب تغییرات    2.5  0.5  0.7  2.0
C.V 

  .دار درصد و نبود اختالف معنی 1و  5دار در سطح احتمال  ف معنیترتیب وجود اختال به nsو  **، *
*, **, ns significantly differences at 5 and 1% of probability levels and non-significantly difference, respectively. 
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 ر تیمارهاي مورد استفاده طی چهار سال.د )کیلوگرم در هکتار(خرماي مرداسنگ  میانگین مقدار عملکرد مقایسه -6جدول 
Table 6. Comparison of means of Mordaseng date palm’s yield (kg ha-1) in the studied treatments during four 
years. 

88 (P3) 66 (P2)  0 (P1)  
P (g)  

  
N (g)  

 سال اول

First year  

9360ef  10400c  7852h  0 (N1)  

9724de  10143cd  8632g  150 (N2)  

13053a  9620e  8684g  200 (N3)  

8997fg  11129b  9412ef  250 (N4)  

 سال دوم
Second year  

9048fg  10041de  8628g  0 (N1)  

10894b  10244cd  10624bc  150 (N2)  

9152f  9752e  12195a  200 (N3)  

9257f  12030a  10920b  250 (N4)  

 سال سوم
Third year  

14249f  16117ab  15549c  0 (N1)  

15340cd  16484a  14924de  150 (N2)  

16588a  15756bc  14197f  200 (N3)  

14769e  16433a  15652bc  250 (N4)  

 سال چهارم
Fourth year  

12711b  11414cd  9256f  0 (N1)  

10405e  11492cd  11326d  150 (N2)  

10141e  11857c  13156b  200 (N3)  

12844b  13728a  13000b  250 (N4)  
  داري با هم ندارند. اختالف معنی LSDآزمون  درصد 5در سطح  هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، ینمیانگ

The means that have at least a common alphabet do not differ significantly in the 5% level of LSD test (comparing each year 
separately). 

  
  



 همکارانو  یعقوبعلی کرمی
 

117  

 تواند بهثیر نیتروژن در افزایش عملکرد میأت تعل
هاي زنده و نقش این عنصر در رشد و نمو تمام بافت

ها مربوط ها و کربوهیدراتتسریع در تشکیل پروتئین
). با این وجود نتایج آزمایشی دیگر 36 ،25، 20باشد (

 12835مقدار ترین عملکرد خرما به نشان داد بیش
کیلوگرم در  135 و 150مصرف ، با کیلوگرم در هکتار

ترتیب، سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل بههکتار 
عدم  بیانگر) که 43بدون مصرف نیتروژن حاصل شد (

اهمیت کاربرد نیتروژن در افزایش محصول خرما در 
شرایط آزمایش مذکور است و با نتایج این آزمایش 

ر اثر خاك، ب با افزودن کود فسفر به .مغایرت دارد
گیاه در خاك، رشد ریشه و  افزایش فسفر قابل استفاده

یابد و فسفري ریشه افزایش می وسیله هجذب فسفر ب
 ATPهاي انرژي مانند که براي سنتز پروتئین و حامل

مین أ) ت38(آدنوزین تري فسفات) الزم است (
 ،13، 8آن افزایش عملکرد است ( گردد که نتیجه می
32 .(  

در سال اول  FW(1(خرما در صفت وزن دانه 
با  N3P1هاي از تیمار آً، مشترکFWترین مقدار  بیش
 17/9با  N2P2 ،گرم 16/9با  N4P1، گرم 49/9

  N3P2وگرم  20/9با   N2P3،گرم 01/9 با  N4P2،گرم
ترین مقدار  دست آمد. در این سال کم هبگرم  05/9با 

FW  در استفاده از تیمارN1P3 )11/8 مشاهده گرم (
از  FWترین مقدار متوسط  ال دوم بیششد. در س

ترین آن از تیمار  و کمگرم  26/10مقدار به N2P3تیمار 
N1P3 دست آمد. در سال سوم  هبگرم  11/8 مقداربه
 مقدار به N4P1از تیمار  FWترین مقدار متوسط  بیش
مقدار  به N2P1 ترین آن از تیمار و کمگرم  00/10
ترین  رم، بیشدست آمد. در سال چها هبگرم  93/7

و  N4P1) از تیمار گرم FW )87/9مقدار متوسط 

                                                
1- FW= Flesh weight 

) مشاهده شد گرم N4P3 )13/8ترین آن از تیمار  کم
  ).7(جدول 

  ترین مقدار  طور کلی در سه سال بیشبه
گرم  N4P1 )250 متوسط این صفت در مصرف تیمار

) مشاهد شد و این P1 فسفر=گرم  0و  N4 نیتروژن=
  ) قرار گرفت. aه آماري (تیمار در باالترین گرو

موجود، بهبود صفات کیفی میوه  هاي بر اساس گزارش
با اضافه کردن نیتروژن ممکن است به این دلیل باشد 
که نیتروژن واحد پایه پروتئین و پروتئین واحد پایه 

هاي فیزیولوژیکی سلولی است و در بسیاري از فرآیند
 کاسم). نتایج این آزمایش با نتایج 31دخیل است (

تنهایی باعث افزایش ) که نیتروژن مصرفی به2012(
). درشت بودن 34وزن میوه شده بود، مطابقت دارد (

تک میوه در خرما یکی از صفات کیفی مهم است و 
تواند به می N4P1بنابراین مصرف کود معادل تیمار 

ارتقا این صفت در خرماي مرداسنگ و بازارپسندي 
دست زمایش با نتایج بهآن کمک نماید. نتایج این آ

وضوح آمده از آزمایشی روي خرماي خنیزي که به
در  )NPKنشان داد تمامی تیمارهاي آزمایش کود (

 FWداري سبب افزایش مقایسه با شاهد به طور معنی
ترین  ) و نتایج آزمایشی دیگري که بیش17شد (

با مصرف گرم  31/7 مقداردر خرما به FWمتوسط 
گرم  1300فسفر و گرم  500، نیتروژنگرم  1000

  ).13دست آمد متفاوت است ( هپتاسیم ب



 1400) 2)، شماره (11نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار جلد (
 

118  

 هاي مورد استفاده طی چهار سال آزمایش.در تیمار )گرممقایسه میانگین متوسط وزن دانه خرما ( -7جدول 
Table 7. Comparison of the average flesh weight (g) in the studied treatments used during four years of the 
experiment. 

88  66  0  
P (g) 

  
N (g)  

  سال اول
First year  

8.11e  8.60b  8.30bcd  0  
9.20a  9.17a  8.39bcd  150  
8.43bc  9.05a  9.49a  200  
8.13de  9.01a  9.16a  250  

  سال دوم
Second year  

8.14g  8.80de  8.7e  0  
10.26a  9.01cd  9.17c  150  
9.04cd  8.39fg  9.79b  200  
8.55ef  8.70e  10.00b  250  

 سال سوم
Third year  

8.07fg  8.69d  8.53d  0  
9.56b  8.51de  7.93g  150  
8.49de  9.01c  9.60b  200  
8.28ef  8.00g  10.00a  250  

  سال چهارم
Fourth year  

8.24f  8.83d  8.72de  0  
9.13c  8.90cd  8.58de  150  
8.66de  8.80de  9.55b  200  
8.13f  8.55e  9.87a  250  

 داري با هم ندارند. اختالف معنی LSDآزمون  درصد 5در سطح  هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، گینمیان
The averages that have at least a common alphabet do not differ significantly in the 5% level of LSD test (comparing 
each year separately). 

  
، در TSSu(1از نظر مقدار درصد قند کل محلول (

در استفاده از  مقدار این ویژگیترین  سال اول بیش
ترین  ) و کمدرصد 49( N2P1 ) وN3P2 )4/49تیمار 

                                                
1- TSSu = Total soluble sugar 

) مشاهده شد. در سال درصد N4P2 )5/43آن از تیمار 
 به N4P1در استفاده از تیمار  TSSuترین  دوم، بیش

آن در استفاده از تیمار ترین  و کمدرصد  5/52 مقدار
N3P3 )3/42 در سال سوم،  .) مشاهده شددرصد
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 مقداربه N2P2در استفاده از تیمار  TSSuترین  بیش
ترین  و کمدرصد  7/44مقدار به N4P1و درصد  8/44

درصد  3/37مقدار به N4P3آن در استفاده از تیمار 
در  TSSuترین  مشاهده شد. در سال چهارم، بیش

ترین  و کمدرصد 7/50مقدار  به N2P2تیمار  استفاده از
درصد  9/41مقدار به N3P3آن در استفاده از تیمار 

  ).8مشاهده شد (جدول 

  
 هاي مورد استفاده طی چهار سال آزمایش.در تیمار) درصد(مقایسه میانگین قند کل محلول  -8جدول 

Table 8. Comparison of the average of TSSu (%) in the studied treatments during four years of the experiment. 

88  66  0  
P (g)  

 
N (g)  

 سال اول
First year  

46.1bc  46.4b  46.4b  0  
45.7c  46.2b  49.0a  150  
45.7c 49.4a  44.9d  200  
45.7c 43.5e  44.9d  250  

 سال دوم
Second year  

47.0d  47.5c  48.8b  0  
46.6e  44.6g  49.1b  150  
42.3i  44.6g  47.7c  200  
43.5h  46.1f  52.5a  250  

 سال سوم
Third year  

41.1c  37.4e  40.4d  0  
43.5b  44.8a  43.5b  150  
43.3b  40.1d  41.4c  200  
37.3e  41.1c  44.7a  250  

 سال چهارم
Fourth year  

46.1d  46.4d  50.3ab  0  
47.5c  50.7a  43.8f  150  
41.9h  42.7g  44.6e  200  
46.1d  50.1b  46.1d  250  

 داري با هم ندارند. اختالف معنی LSDآزمون  درصد 5در سطح  هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، میانگین
The averages that have at least a common alphabet do not differ significantly in the 5% level of LSD test (comparing each 
year separately). 
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 TSSuترین درصد  طی دو سال از آزمایش بیش
بر این اساس نیتروژن در  .دست آمد هب N4P1از تیمار 

باالترین سطح مصرفی باعث افزایش قند کل شد. زیرا 
که در گیاهان، رشد و نمو تمام  نیتروژن عالوه بر این

دهد، مسئول تسریع در هاي زنده را افزایش میبافت
  ها و سنتز محصوالت قندي است تشکیل پروتئین

). در برخی مطالعات افزایش قند کل با 25، 20(
در تشکیل  NP ، به نقش فیزیولوژیکی NPمصرف

هاي ها و انتقال و تجمع آن در اندامکربوهیدرات
این پژوهش ). نتایج 21گیاهی نسبت داده شده است (

مین أ) که ت1996با نتایج باالکریشنا و همکاران (
کافی نیتروژن و روي را براي بهبود جذب  مقادیر

ها الزم دانستند و عناصر غذایی و سنتز کربوهیدرات
هاي خرما، افزایش نمودند تجمع این مواد در میوه بیان

TSS ،TSSu و 7شوند (احیا شده را باعث می و قند (
 TSSuکه  )2013ابراهیمی و همکاران (نتایج آزمایش 

ترین مقدار فسفر  کمبا مصرف نیتروژن همراه با 
  ) مطابقت دارد.30افزایش یافت (

که شیرین بودن خرما از صفات  با توجه به این
کیفی مهم آن براي مصرف مستقیم و یا استفاده از 

تواند می N4P1باشد، تیمار خرما در صنایع غذایی می
  از این نظر مورد توجه قرار گیرد. 

 ترین مقدار درصد کل مواد جامد محلول بیش
)TSS(1  در سال اول، در استفاده از تیمارN2P3 
ترین  ) و کمدرصد 00/49( N1P3 ) ودرصد 30/49(

) مشاهده شد. درصد N2P2 )80/44آن در استفاده از 
 4/53 مقداربه TSSترین مقدار  در سال دوم بیش

 4/45ترین مقدار آن با رقم  و کم  N4P3از تیماردرصد 
، N2P1 ،N2P2هاي راز تیما مشترکاًدرصد  6/45تا 

N3P1  وN3P3 ترین  دست آمد. در سال سوم بیش هب
و   N3P3از تیماردرصد  0/49با رقم  TSSمقدار 

                                                
1- TSS= Total soluble solid 

 N4P3از تیمار درصد  6/41ترین مقدار آن با رقم  کم
با  TSSترین مقدار  حاصل شد. در سال چهارم بیش

با رقم   N4P1و تیمار  N2P3از تیماردرصد  1/50رقم 
 از تیماردرصد  6/43ترین آن با رقم  کم ودرصد  6/49

N2P1 بدین ترتیب در دو سال تیمار  .حاصل شد
N2P3صد ترین در ، بیشTSS خود اختصاص داد را به

  ).9(جدول 
عنوان یک نقش فسفر بهتوان بهدر این رابطه می

عنصر کلیدي پس از نیتروژن اشاره نمود که در 
. نتایج یک )45اي از فرآیندها نقش دارد (مجموعه

آزمایش نشان داد که فسفر باعث افزایش مقدار درصد 
TSS ) بر اساس 17نسبت به شاهد در خرما شد .(

موجود کاربرد نیتروژن نیز موجب  هاي گزارش
). 15، 5انگور شد (TSS دار در درصد افزایش معنی

در هنگام استفاده از  TSSعلت افزایش درصد 
این مواد مغذي در نقش نیتروژن، فسفر و پتاسیم به

افزایش کارایی فرایند فتوسنتز و افزایش تولید مواد 
میوه نسبت ها به ها و سپس انتقال آنفتوسنتزي در برگ

)، نتایج مشابهی نیز در درختان انبه 16( شودداده می
) 1987حمادي و همکاران ( -)، اما ال39( دست آمدبه
). 18ند (اثر دانسترا بی TSSثیر مصرف نیتروژن بر أت

 )1997( ) و کاسم و همکاران1983حسین و حسین (
تر  خرما با مصرف بیش میوه TSSگزارش کردند که 
  ). 33 ،29یابد (نیتروژن کاهش می
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  .) در تیمارهاي مورد استفاده طی چهار سال آزمایشدرصدکل مواد جامد محلول ( مقایسه میانگین -9جدول 
Table 9. Comparison of the average of TSS (%) in the studied treatments during four years of the experiment. 

88  66  0  
P (g)  

 
N (g)  

 سال اول
First year  

49.0a  45.7e  45.6e  0  

49.3a  44.8f  46.7d  150  

45.4e 45.7e  45.4e  200  

47.9b 45.7e  47.2c  250  

 سال دوم
Second year  

46.4e  47.2cd  47.0d  0  

48.4b  45.6f  45.4f  150  

45.6f  47.2cd  45.4f  200  

53.4a  47.6c  47.2cd  250  

 سال سوم
Third year  

42.0f  43.7e  46.8cd  0  

48.0b  46.8cd  46.7d  150  

49.0a  44.2e  46.9cd  200  

41.6f  44.0e  47.3c  250  

 سال چهارم
Fourth year  

49.0c  48.0de  45.6h  0  

50.1a  49.2bc  43.6i  150  

47.2fg  47.7ef  47.0g  200  

47.0g  48.4d  49.6ab  250  
 داري با هم ندارند. اختالف معنی LSDآزمون  درصد 5در سطح  هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، میانگین

The averages that have at least a common alphabet do not differ significantly in the 5% level of LSD test (comparing each 
year separately). 
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  گیري کلی نتیجه
هاي نتایج آزمایش نشان داد، تأثیر کاربرد کود

ثر بود. ؤمورد استفاده در افزایش عملکرد بسیار م
کار رفته عالوه بر که باالترین سطح نیتروژن به طوري هب

ایجاد باالترین مقدار عملکرد، سبب ایجاد باالترین 
خرما و درصد قند کل محلول  گین وزن دانهمیان

چند در مورد درصد کل مواد جامد محلول  گردید. هر
تر بسیار تفاده در سطوح پاییننیز، نیتروژن مورد اس

ثر بود. پاسخ گیاه از نظر عملکرد به سطح دوم ؤم
خرما و  بود، ولی از نظر متوسط وزن دانهفسفر مثبت 

ر مثبت نبود. درصد قند کل محلول به مقدار فسف

کار رفته سبب دستیابی به  هباالترین مقدار فسفر ب
باالترین درصد کل مواد جامد محلول شد. بر این 

 N4P2 اساس فرمول کودي مربوط به تیمار کودي
ترین عملکرد، فرمول کودي  براي دستیابی به بیش

، براي دستیابی به N4P1مربوط به تیمار کودي 
رما و درصد قند کل خ ترین متوسط وزن دانه بیش

، N2P3محلول و فرمول کودي مربوط به تیمار کودي 
ترین درصد کل مواد جامد  براي دستیابی به بیش

هاي خرما (رقم مرداسنگ) در منطقه محلول در باغ
  میناب هرمزگان قابل توصیه است.
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Abstract1 
Background and Objectives: Date palm cultivation has played a valuable role in sustainability and life 
improvement of poor communities in rural and remote areas for a long time. Iran is the second largest 
producer of dates in the world with Minab regions of southern province of Hormozgan being the main 
producer. Cultivation of this crop is the main source of income for the majority of Minab’s farmers; to 
maintain this industry profitable, orchard management practices such as application of right amounts of 
fertilizers are required. Annually with each harvest, nutritional elements are removed from orchard soil at 
various amounts. On average, in one hectare orchard of 121 palms, 42 kg nitrogen (N) and 11 kg 
phosphorus (P) are taken away with annual harvest. If not replaced, this depletion could negatively affect 
the following crop loads and fruit quality. Therefore, in this experiment, with the aim of replenishing the 
soil nutrients, effect of application of different levels of N and P on fruit quality and crop load of 
Mordaseng, a cv. widely under cultivation in Minab, was assessed over successive fruiting cycles. 
 
Materials and Methods: This study was conducted as a factorial experiment in a randomized 
complete block design in three replicates using six-year-old trees of Mordaseng cv. at Minab 
Agricultural Research Station over six successive years. The aim of the experiment was to investigate 
the effect of N and P nutrients on yield and some characteristics of Mordaseng date palm cultivar. The 
independent variables were various levels of N (0.0, 150, 200 and 250 (g tree-1)) sourced from urea and 
pure P (P2O5) (0.0, 66 and 88 (g tree-1)) sourced from triple superphosphate, and the dependent 
variables were fruit yield and quality characteristics. The following amounts were yearly added to each 
level of N and P as trees grew older: 0.0, 60, 120 and 180 g for N, and 0.0, 20 and 40 for P. 
 
Results: The yield for N4P2 treatment gained the highest place in statistical group while for N1P1 
treatment (excluding N and P) gained the lowest one. The highest fruit flesh weight (FW) and total 
soluble sugar (TSSu) were obtained for N4P1 treatment whereas the highest total soluble solid (TSS) 
was obtained from N2P3 treatment. 
 
Conclusion: Application of N and P resulted in a significant increase in the yield comparing to control. 
Using the highest level of N (250 (g tree-1)) gave the highest fruit FW and TSSu percentage along the 
highest yield. Application of the highest level of P (88 (g tree-1)) produced the highest TSS percentage. 
Overall, these results revealed that the application of N and P significantly improved fruit yield and some 
quality criteria of Mordaseng cv. under the environmental condition of Minab region. 
 
Keywords: Date flesh weight, Total soluble solids, Total soluble sugar   
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