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چکیده

که میوه آن نقش مهمی در الگوي تعذیه اي بسیاري از مردم ایران یا نخل از گیاهان بسیار قدیمی و مقدس استخرمادرخت
عملکرد کمی خرماي شاهانی انجام شده است. روي پارامترهاي رشد وبا هدف بررسی تاثیر نیتروژن و بورپژوهش این دارد. 

بیشترین .ندپی پی ام) بود2000و 1500درصد) و بوریک اسید ( 2و 1اوره (شاهد (آب مقطر)، شاملي مورد استفادهتیمارها
هد اختالف پی پی ام بوریک اسید بود و نسبت به شا1500درصد) مربوط به تیمار 25درصد) و وزن میوه (42مقدار طول میوه (

از لحاظ قطر میوه، طول بذر، قطر بذر و وزن خوشه بین تیمارها اختالف معنی داري مشاهده نشد، هرچند تیمار . ندمعنی داري داشت
پی پی ام اسید بوریک بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد.1500

اوره، بوریک اسید، درخت خرما، عملکرد.کلیدي: کلمات
مقدمه

یکی از درختان میوه باستانی در کشورهاي ومحصول مهم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان استخرما یک نخل 
مقامدارايکشتزیرسطحنظرازموجودآماراساسبرخرما،کشتبرايمناسبشرایطبودندارابامی باشد. ایرانخاورمیانه 

میوه خرما به عنوان میوه تازه .می باشددوممقامدارايجهان،صادراتدرصد16,5بودن داراباصادراتوتولیدنظرازجهاناول
عناصر میکرو و ماکرو در لیست تولید میوه هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان پس از انبه، موز، آناناس در رتبه پنجم قرار دارد. 

). فیت گزارش کرد که مرحله 1381کبخت، ب پژمان، ح و نیدر تشکیل میوه، کیفیت میوه و افزایش عملکرد نقش مهمی دارند (
). کاربرد برگی نیتروژن بصورت کود 1390محبی، ع و نبهانی، ل. رشد گیاه و زمان کاربرد کود در جذب مواد غذایی موثر است (

کوتی، م، ملکاربرد اوره روي درخت آووکادو عملکرد میوه را افزایش داد (بیشتري نسبت به کاربرد خاکی دارد، نیتروژن اثرات 
ازپسمسائل فیزیولوژيحلوهامیوهرسیدگیومحصولعملکردمیوه،رویشی، گلدهی، تشکیلرشددرازت).1378ح. 

مصرفمقدارافزایشباراعملکردافزایشپور). غفار1384. سدارد (منوچهريدخالتباغبانیمحصوالتاکثردربرداشت
در تشکیل میوه مغذي ها بور داراي بیشترین اهمیتدر بین ریز). 1387.عبیشه(غفارپورکردگزارشپرتقالدرکودهاي نیتروژنه

است. در میان عناصر معدنی بیشترین کار تحقیقاتی در زمینه نقش بور در تشکیل میوه صورت گرفته است. علی رغم مشاهده اثرات 
حل تشکیل میوه کامال مشخص نشده است. غالبا گزارش هنوز نقش اسید بوریک در گلدهی و مرا،اسید بوریک در تشکیل میوه

غیر مستقیم نیز صورتو مراحل نقل و انتقال دخالت دارد و ممکن است بهمی شود که بور در جذب یونی و انتقال کربوئیدرات ها
مهمتریننیتروژنباشد. در گرده افشانی، لقاح و توسعه میوه با تاثیر بر جذب عناصر غذایی در مراحل توسعه بحرانی نقش داشته 

.استدرختانرویشیرشدتعیین کنندهکهاستدرختانتغذیهدرغذاییعنصر
هامواد و روش

شد. این آزمایش بصورت طرح کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان زرین دشت فارس روي درختان خرماي شاهانی انجام 
درصد) و بوریک 2و 1شاهد (آب مقطر)،  اوره (تیمارهاي محلول پاشی شده شاملد، اظ قطر و ارتفاع یکسان نبودندرختان از لح

میوه رسیده را بطور 10براي ارزیابی عملکرد پی پی ام) بودند. تیمارها در مرحله خالل محلول پاشی شدند.2000و 1500اسید ( 
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در پایان این پژوهش، صفات طول میوه، بدست آمد.اندازگیري وزن خوشه، عملکرد کل ا تصادفی از هر تیمار انتخاب کرده و ب
قطر میوه، وزن میوه، طول بذر و قطر بذر اندازگیري شدند. 

و بحثنتایج

همه ي تیمارها موجب نتایج نشان داد که تیمارهاي نیتروژن و اسید بوریک موجب افزایش پارامترها گردید به طوري که 
درصد گردید و نسبت به 42ید بوریک به میزان پی پی ام اس5/1آن مربوط به تیمار افزایش طول میوه گردید و بیشترین مقدار

% 20%، 25%، 3%، 24وزن میوه را به ترتیب پی پی ام 2و 5/1درصد نیتروژن و 2و 1تیمارهاي .نشان دادشاهد اختالف معنی داري 
و بیشترین همه ي تیمار ها صفات قطر میوه، طول بذر و وزن خوشه را افزایش دادند افزایش دادند و نسبت به شاهد معنی دار بودند.

. )1(جدول پی پی ام اسید بوریک بود. از نظر قطر بذر بین تیمارها اختالف معنی داري مشاهده نشد5/1مقدار مربوط به تیمار 
به عنوان سازنده مواد آلی، فعال کننده آنزیم ها و رویشی و زایشی آن را مشخص می کند. مواد معدنیتغذیه گیاه، رشد و نمو

واکنش هاي آنزیمی، حامل بعضی ازمواد تنظیم کننده فشار اسمزي گیاه می باشد. نقش مواد معدنی براي انجام فرایندهاي 
به دست آمده از فتوسنتز فیزیولوژیکی مختلف در گیاه متفاوت است. بیشترین اثر آنها از راه تاثیر بر متابولیت هاي اولیه و ثانویه 

مانند کربوهیدرات ها، اسید هاي آلی، پروتئین ها و تنظیم کننده هاي رشد صورت می گیرد. محلول پاشی شامل به کار بردن مواد 
). بور نقش مهمی در گرده 1382پناهی، ح. مغذي در سطح برگ ها، ساقه ها، و میوه و جذب آنها از این قسمت ها می باشد (

جوانه زدن دانه گرده دارد. در زمان کمبود بور تعداد دانه گرده، رشد دانه گرده و لوله گرده کاهش می یابد. کمبود بور افشانی و 
سبب کاهش انتقال قند و سنتز دیواره سلولی می شود، در اثر کمبود بور غلظت ایندول استیک اسید ممکن است بیش از حد طبیعی 

ایندول استیک اسید اکسیداز سبب تجمع ترکیبات فنولی می شود. بیشتر بهاسید نسبتشود. غلظت هاي باالي ایندول استیک
ترکیبات فنولی براي ریشه ها و جوانه ها حتی در غلظت هاي کم نیز سمی هستند. تحقیقات انجام شده در درختان میوه نشان داده 

بعضی از دررا بر تشکیل میوه دارند و نیاز به این عناصرکه در میان عناصر غذایی سه عنصر نیتروژن، بور و روي بیشترین تاثیر 
گزارش شده است که کمبود بور از فعالیت ).Morshedi, A. 2001(مراحل فنولوژیکی گیاه مانند مرحله تشکیل، ضروري است 

این روند ممکن است باعث آنزیم دهیدروژناز اکسیداز و فسفاتاز جلوگیري می کند. با کمبود بور ترکیبات فنولی انباشته می شوند 
افزایش فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز شود و به افزایش غلظت ترکیباتی مانند کافئیک کینون در دیواره سلولی منجر شود 

)Shabban, M,M. 2010.( طی تحقیقی روي اثر محلول پاشی اسید بوریک بر میوه نشینی و علکرد کمی و و عبدالناصرهارش
کشت بافتی گزارش کردند که محلول پاشی خوشه هاي نخل با اسید بوریک میوه نشینی و عملکرد میوه را کیفی خرماي خالص

-Harhash, M, M., and G, Abdel(افزایش داد و بر بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه به جز وزن بذر و اسیدیته موثر بود

Nasser. 2007(.روي را بر کیفیت و عملکرد میوه خرماي شاهانی مورد بررسی قرار اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات
دادند و مشاهده کردند که محلول پاشی اسید بوریک سبب افزایش وزن گوشت میوه، نسبت گوشت به بذر، قطر و اندازه میوه و 

.et al, 2007M(محلول پاشی سولفات روي باعث افزایش نسبت گوشت به بذر و اندازه میوه شد Khayyat, E.( طبق گزارش
محلول پاشی اسید بوریک و قند، وزن خوشه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه خرماي ارقام خالص و 2011سلیمان و العبید 

رد میوه نسبت به شاهد گردیدکمحلول پاشی اوره روي درخت سیب موجب افزایش عملنبات سیف را بهبود بخشید.
)Yogaratnam, N. and W.P. Greenham, 1982( . درصد نیتروژن روي خرماي شاهانی موجب افزایش 1و 5/0محلول پاشی

.)et al, 2007M. Khayyat, E(نسبت به شاهد شدندوزن میوه، طول میوه، قطر میوه، وزن بذر 
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طول میوهتیمار
(cm)

قطر میوه
(cm)

وزن میوه
(gr)

طول بذر
(cm)

قطر بذر
(cm)

وزن خوشه
(kg)

0

1Urea (%)

2 Urea (%)

5/1 H3BO3 (ppm)

2 H3BO3 (ppm)

54/3 b

60/4 ab

44/4 ab

05/5 a

69/4 ab

37/2 ab

00/2 ab

15/2 ab

55/2 a

32/2 ab

54/9 c

89/11 ab

90/9 bc

01/12 a

5/11 b

75/1 ab

83/1 ab

86/1 ab

30/2 a

94/1 ab

0/9 a

87/0 a

85/0 a

8/0 a

82/0 a

58/13 ab

20/14 ab

35/14 ab

21/15 a

48/14 ab
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The effect of foliar nitrogen and boron on growth parameters and yield of date palm Shahani
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Abstract

Palm or date palm of the ancient and sacred plants that fruit plays a key role in feeding pattern of
many people in Iran. This study induced to investigate the effect of nitrogen and boron on the yield
and growth parameters of palm Shahani. The treatments included control (distilled water), urea (1 and
2%) and boric acid (1500 and 2000 ppm). 1500 ppm boric acid treatment increased fruit length (42%)
and fruit weight (25%) compared to control. Fruit diameter, seed length, seed diameter and cluster
weight were not significant difference between treatments, although 1,500 ppm boric acid treatment
had the highest.

Key words: Urea, boron, date palm, yield.
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