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ارزیابی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر بهبود رشد رویشی
پاجوشهای درخت خرمای رقم پیارم
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 1و  .2دانشیار و استادیار ،مؤسسة تحقیقات خرما و میوههای گرمسیری کشور
(تاریخ دریافت - 1131/6/12 :تاریخ تصویب)1131/3/8 :

چكیده
واکنش درخت خرما به مصرف کودهای شیمیایی ،به علت وجود عناصر غذایی در تنة بسیار کند
است .این ویژگی ،موجب بیتفاوتی بیشتر نخلکاران به تغذیة درخت خرما شده است.
درحالیکه ،مصرف متوازن عناصر غذایی موجب بهبود رشد رویشی میشود .این تحقیق باهدف
بررسی تأثیر مصرف کودهای دامی ،شیمیایی و گوگرد آلی بر ویژگیهای رویشی پاجوشهای
نخل تجاری پیارم در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار به مدت
دو سال انجام شد .تیمارها شامل؛ شاهد (بدون مصرف کود)؛ کود گاوی پوسیدة کامل در دو
سطح  22و  12کیلوگرم؛ مخلوط کودهای شیمیایی  NPKدر سه سطح؛ ،222 ،152 ،152 ،152
 252، 222و  252 ،252 ،122گرم نیتروژن از منبع سولفات آمونیم ،فسفر از منبع سوپر فسفات
تریپل ،پتاسیم از منبع کلرور پتاسیم و گوگرد آلی در سه سطح  052 ،522و  1222گرم به ازای هر
اصله پاجوش در هرسال بود .نتایج تجزیة واریانس نشان داد که مصرف گوگرد آلی تأثیر مثبت و
معنیداری در سطح 1درصد در افزایش رشد رویشی داشت .بیشترین میزان افزایش در قطر،
ارتفاع تنه و نهال به ترتیب معادل  21/1 ،16/0و  61/0سانتیمتر ،بیشترین افزایش در شمار برگ
معادل  11/0برگ ،بیشترین افزایش در عرض و طول برگ به ترتیب معادل  15/0و  16/2سانتی-
متر در تیمار تغذیه با بیشترین سطح گوگرد آلی دیده شد .با توجه به نبود تفاوت معنیدار در
سطوح مختلف گوگرد ،برای بهبود رشد رویشی توصیه میشود میزان  522گرم گوگرد آلی همراه
با  22کیلوگرم کود دامی در ترکیب بستر کاشت پاجوشها بهکار برده شود.
واژههای کلیدی :تغذیه ،درخت خرما ،کود آلی ،کود شیمیایی.
مقدمه
برخالف معمول که نخلکاران هنگام کاشت پاجوش،
کودی مصرف نمیکنند ،بررسی منابع نشان میدهد که
مصرف برخی کودها در هنگام کاشت پاجوش ،افزون بر
حفظ حاصلخیزی خاک ،تأثیر زیادی بر بهبود رشد دارد.
هماکنون مصرف کودهای آلی مانند کمپوست ،کود سبز
و کودهای حیوانی بهواسطة تأثیر مثبتی که در بهبود
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آنها سبب میشود تا ظرفیت تولید محصوالت
کشاورزی کاهش زیادی داشته باشد ،مواد آلی با بهبود
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و زیستی (بیولوژیکی)
خاک نقش مهمی در افزایش فراهمی عناصر غذایی
برای گیاهان و در پی آن افزایش تولید ایفا میکنند.
قلیایی بودن خاکهای آهکی ،عامل مهمی است که
قابلیت جذب عناصر ریزمغذی را کاهش میدهد .برای
رویارویی با این پدیده میتوان از موادی مانند گوگرد
که خاصیت اسیدزایی دارند ،استفاده کرد .گوگرد
میتواند با کاهش اسیدیتة خاک ،جذب عناصر
ریزمغذی را افزایش و بسیاری از بیماریهای قارچی را
در خاک مهار کند .استفاده از مواد آلی به همراه
گوگرد ،عمل اکسایش (اکسیداسیون) زیستی گوگرد را
تسریع میبخشد .کود گوگرد آلی با افزایش قابلیت
جذب عناصر غذایی پرمصرف و ریزمغذی در خاک به
رشد بهتر گیاه کمک کرده و موجب افزایش عملکرد
کمی و کیفی محصول میشود ( .)Fayed, 2005در
تحقیق انجامشده روی نخل روغنی تحت تأثیر
تیمارهای مختلف کودی ،اختالف معنیداری در ارتفاع
گیاه و محیط تنه در تیمارهای مختلف کود شیمیایی
و کود آلی وجود داشت و کودهای آلی مؤثرتر از
کودهای غیر آلی بودند .محیط تنة نخل روغنی در
تیمار مصرف نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم و منیزیم به
همراه کود گاوی باالتر بود ( Uwumarongie et al.,
 (2000) Eldeeb et al. .)2012با ارزیابی تأثیر کاربرد

کودهای آلی و کودهای شیمیایی حاوی عناصر غذایی
پرمصرف روی میزان عناصر غذایی برگ خرما رقم
حیانی ،نشان دادند که همة تیمارهای کودی ،میزان
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،منگنز ،آهن و روی را در برگ
خرما به میزان زیادی افزایش دادند .طرح حذف و
جایگزینی درختان خرما غیراقتصادی با رقمهای مناسب
و نیز طرح توسعة کشت پیارم با استفاده از نهال یارانهدار
به دلیل ارزش باالی این رقم و صادراتی بودن محصول
آن برای جایگزینی رقمهای نامرغوب در نظر گرفته شده
است .این تحقیق باهدف بررسی تأثیر تیمارهای مختلف
کودهای شیمیایی و آلی بر بهبود و تسریع رشد رویشی
نهالهای تازه غرسشدة رقم پیارم اجرا شد.
مواد و روشها
این آزمایش در پاییز سال  1938با تعیین محل و
کاشت پاجوش و تا پایان تیرماه سال  1932در
نخلستان ستاد مؤسسة تحقیقات خرما و میوههای
گرمسیری واقع در  11کیلومتری جنوب اهواز در
حدفاصل  91درجه و  12دقیقه تا  91درجه و 20
دقیقة شمالی و  70درجه و  99دقیقه تا  70درجه و
 11دقیقة شرقی اجرا شد .در آغاز نمونة مرکبی از سه
عمق خاک نخلستان تحقیقاتی تهیه و بر اساس تجزیة
انجامشده بافت خاک سیلتی رسی تعیین شد .دیگر
ویژگیهای شیمیایی خاک در سه عمق مختلف در
جدول  1درج شده است.

جدول  .1نتایج تجزیة مرکب خاک محل اجرای آزمایش
Tabl 1. Combined analysis of soil test
O.C
()%
0.97
0.65
0.37

CaCo3
()%
49.7
45.3
42.9

P
)(mg.kg-1
6
8
8

K+
)(mg.kg-1
85
110
90

Ca++
)(meq/100g
38
42
35

پاجوشهای جداشده از درختان مادری پیارم با
میانگین وزن  12-11کیلوگرم ،در اوایل پاییز 1938
کشت و مرحلة استقرار تا اوایل بهار  1931در نظر
گرفته شد .این تحقیق در قالب طرح آماری بلوکهای
کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار روی  24اصله
پاجوش اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل شاهد
(بدون مصرف کود) ،کاربرد کود گاوی پوسیدة کامل

Mg
)(meq/100g
12
13
14

pH
7.82
7.78
7.65

Ec
)(ds.m-1
3.05
2.85
3.30

Soil dept
)(cm
0-30
31-60
61-90

در دو سطح 28و  98کیلوگرم برای هر اصله پاجوش،
کاربرد مخلوطی از کودهای شیمیایی  NPKدر سه
سطح؛  288،288،218 ،118،118 ،118و ،988،218
 218گرم نیتروژن از منبع سولفات آمونیم ،فسفر از
منبع سوپر فسفات تریپل و پتاسیم از منبع کلرور
پتاسیم بر پایة 21درصد کمتر ،معادل و 21درصد
بیشتر از میزان توصیهشده و گوگرد آلی در سه سطح

راهنما و محبی :ارزیابی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر بهبود ...

 418 ،188و  1888گرم به ازای هر اصله پاجوش بود.
گوگرد آلی مصرفشده در این آزمایش  18تا  11درصد
گوگرد 11 ،درصد بنتونیت و  48درصد کمپوست قارچ و
یا کمپوست گیاهی افزون براین عناصر ریزمغذی (روی،
آهن ،مس و منگنز) بهصورت دانه (گرانول)شده داشت.
نیمی از میزان مصرف کود در تیمارهای مختلف بهصورت
چال کود در فصل زمستان و نصف دیگر کود در
اردیبهشتماه هرسال به محیط ریشه اضافه شد.
همچنین در تیمارهای کود شیمیایی کودهای ریزمغذی
شامل سولفات آهن ،روی و مس هرکدام به میزان18
گرم به ازای هر اصله پاجوش و تیمارهای کاربرد گوگرد
آلی همراه با  28کیلوگرم کود گاوی مصرف شد .آبیاری با
روش تحتفشار (بابلر) انجام و دور آبیاری در فصلهای
مختلف سال بسته به گرما و میزان تبخیر متفاوت بود.
همة عملیات بهزراعی برای همة تیمارها بهصورت یکسان
انجام شد .ویژگیهای رشد رویشی مانند قطر تنه (در
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ارتفاع  18سانتیمتری از سطح خاک) ارتفاع تنه (از
سطح خاک تا محل رویش برگ) طول نهال (اندازهگیری
از سطح خاک تا انتهاییترین نقطة نهال) شمار برگ،
طول برگ (با اندازهگیری محل اتصال برگ به تنه تا
انتهاییترین نقطة برگ) و عرض برگ (با اندازهگیری
بیشترین عرض میانی برگ) یک سال پس از کاشت و
استقرار پاجوش ( )31/1/1و آخرین مرحلة
یادداشتبرداری ( )32/7/11در همة نهالها اندازهگیری و
تفاوت آنها محاسبه و سپس توسط نرمافزار آماری
 MSTATCتجزیه و مقایسة میانگینها از طریق آزمون
دانکن انجام شد.
نتایج و بحث
نتایج تجزیة واریانس نشان داد که تیمارهای مختلف
کودی تأثیر مثبت و معنیداری در سطح 1درصد بر
ویژگیهای رویشی ساقه داشت (جدول .)2

جدول  .2میانگین مجذورات و سطح معنیدار بودن صفات رویشی تیمارهای مختلف تغذیه
Table 2. Means square and significance difference for some growth factors
Plant
Height3
177.8
**512.5
65.3
16.2

Stem
Height2
1.8
**103.3
5.4
15.4

Stem
Diameter1
59.2
**32.2
3.7
16

df

S.O.V

2
8
16
-

Block
Treatmant
Error
C.V.

* و ** :معنیدار در سطح  1درصد و معنیدار در سطح  1درصد.
 2 ،1و  .9تفاوت رشد رویشی بعد از استقرار پاجوش و آخرین مرحلة نمونهبرداری
* and ** Significant at 5% and 1% level.
1, 2, 3. The difference in growth after offshoots establishment and last stage of sampling

تغذیة پاجوشهای کاشته شده با کودهای دامی،
شیمیایی و گوگرد آلی سبب افزایش معنیدار قطر تنه
نسبت به تیمار شاهد شد .کمترین افزایش قطر تنه
(پس از استقرار و آخرین مرحلة نمونهبرداری) معادل
 4/8سانتیمتر در تیمار شاهد و تیمار کاربرد 28
کیلوگرم کود دامی و بیشترین تفاوت قطر تنه معادل
 11/4سانتیمتر در تیمار کاربرد  1888گرم گوگرد
آلی دیده شد (جدول  .)9این نتیجه با تحقیق
انجامشده درزمینة بررسی تأثیر مثبت کودهای آلی
روی محیط تنه بهواسطة بهبود ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک همخوانی دارد ( Arisha & Younes,
 .)2003مقایسة میانگین تفاوت ارتفاع تنة تیمارهای

مختلف تغذیه نیز نشان داد که بیشترین تفاوت رشد
تنه معادل  29/9سانتیمتر در باالترین سطح تغذیه با
گوگرد و کمترین آن معادل  0/8سانتیمتر در تیمار
شاهد و تغذیه با کود دامی بهدست آمد ،که
نشاندهندة تأثیر مثبت گوگرد آلی در افزایش رشد
ارتفاع تنه است (2012) Uwumarongie et al. .نیز بر
اساس نتایج آزمایش خود افزایش معنیداری در ارتفاع
نخل روغنی را تحت تأثیر تیمارهای مختلف کود آلی
گزارش داده که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد.
مقایسة میانگین تفاوت ارتفاع ثبتشده با استفاده از
آزمون دانکن نیز نشان داد که بیشترین تفاوت ارتفاع
نهال معادل  19/9سانتیمتر در کالس آماری  aبا مصرف
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 418گرم گوگرد آلی و کمترین آن معادل 29/9
سانتیمتر در کالس آماری  eدر تیمار شاهد تولید شد.
بهعبارتدیگر گوگرد آلی بیشترین تأثیر مثبت در افزایش
ارتفاع نهال داشت .بررسی کالسهای آماری تیمارهای
گوگرد آلی نشان میدهد ،که سطوح مختلف در یک

کالس ( )aیا حروف مشترک ( )aرا دارد (جدول .)9
نتایج تجزیة واریانس صفات رویشی برگ نشان داد
که بهجز شمار برگ بین میزان افزایش رشد عرض و
طول برگ در سطح 1درصد تفاوت معنیداری وجود
داشت (جدول .)7

جدول  .9مقایسة میانگین صفات رویشی تیمارهای مختلف تغذیة پاجوشهای خرمای رقم پیارم
Table 3. Means comparison of vegetative factors in different nutritional treatments
Plants
)height (cm
23.3 e
38.3 d
45.0 cd
46.7 bd
55.0 ac
56.7 ac
60.0 ab
63.3 a
61.7 a

Stem
)height (cm
8.0 e
8.0 e
9.0 e
13.3 d
15.0 cd
19.0 bc
20.0 ab
20.3 ab
23.3 a

treatments
)(per each offshoots

Stem diameter
)(cm
7.0 e
7.0 e
9.7 de
11.3 cd
13.3 bc
13.3 bc
14.7 ab
14.0 ac
16.7a

Chek
20 Kg. manure fertilizer
30 Kg. manure fertilizer
150 gr. N, 150 gr. P and 150 K
200 gr. N, 200 gr. P and 250 K
250 gr. N, 250 gr. P and 300 K
500 gr. Organic sulfur and 20 Kg. manure
750 gr. Organic sulfur and 20 Kg. manure
1000 gr. Organic sulfur and 20 Kg. manure

اعداد هر ستون که حروف مشترک دارند ازنظر آماری در سطح 1درصد اختالف معنیداری ندارند.
Numbers in each column with common letters are not statistically significant at the 5% level

جدول  .7میانگین مجذورات و سطح معنیداری بودن صفات برگ تیمارهای مختلف تغذیه
Table4. Mean Square and the significant level of leaf traits of different nutritional treatments
Leaves
Leaves
Leaves
S.O.V
df
Number
Width
Length
Block
2
6.0
8.5
14.9
Treatmant
8
17.1 ns
**32.7
**94.0
Error
16
8.9
4.0
7.0
C.V.
31.7
19.6
9.9

 * ،nsو ** :عدم تفاوت معنیدار و معنیدار در سطح  1درصد و  1درصد.
ns, *, **: non significant, significant at 5% and significant at 1% level.

مقایسة میانگینها با آزمون دانکن نشان داد که
بیشترین تفاوت در تولید برگ معادل  11/4عدد برگ در
تیمار تغذیه با بیشترین سطح گوگرد آلی تولید شد ،ولی
بهجز تیمار شاهد با تفاوت  9/4برگ ،با دیگر تیمارهای
تغذیه تفاوت معنیداری نشان نداد .ضریب تغییرات
باالی شمار برگ ناشی از بین رفتن برگهای پیر ،تولید
برگهای جوان و تفاوت باال در اندازة برگهای کامل
است ،همین مسئله سبب شده است تا تفاوت بین
تیمارهای مختلف کود قابل جداسازی نباشد ،درعینحال
بررسی جدول  1تأثیر مثبت و معنیدار کاربرد کود در
تولید برگ را در مقایسه با تیمار شاهد نشان میدهد.
نسبت برگ به خوشه در درخت خرما یکی از
شاخصهای تعیینکنندة عملکرد است (.)Breure, 1982
بیشترین میزان تفاوت رشد در عرض و طول برگ به

ترتیب معادل  11/4و  91/8سانتیمتر در بیشترین سطح
تغذیه با گوگرد آلی و کمترین تفاوت عرض برگ معادل
 1/4سانتیمتر در تیمار کاربرد  28کیلوگرم کود دامی
دیده شد و با تیمار شاهد اختالف معنیداری نداشت.
درنهایت کمترین تفاوت طول برگ معادل13/4
سانتیمتر در تیمار بدون کاربرد کود مشاهده شد
(جدول .)1این نتیجه با تحقیق انجامشده توسط Breure
) (1982که بیان داشت مصرف کودهای حاوی نیتروژن
باعث بهبود سطح برگ میشود ،همخوانی دارد .لذا بنا بر
نتایج این آزمایش کاربرد کودهای گوگرد آلی به سبب
داشتن خاصیت اسیدی و تعدیل شرایط قلیایی خاکهای
خوزستان موجب بهبود شرایط جذب عناصر غذایی
توسط ریشة پاجوشها میشد و این مسئله تأثیر مثبت و
معنیداری در افزایش رشد رویشی دارد.
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Table5. Means comparison of vegetative factors in different nutrition treatments
treatments
(per each offshoots)

Leaves
Number
3.7 b
8.7 ab
10.3 a
9.3 a
10.3 a
9.7 a
11.7 a
9.3 a
11.7 a

Chek
20 Kg. manure
30 Kg. manure
150 gr. N, 150 gr. P2O5 and 150 K2O
200 gr. N, 200 gr. P2O5 and 250 K2O
250 gr. N, 250 gr. P2O5 and 300 K2O
500 gr. Organic sulfur and 20 Kg. manure
750 gr. Organic sulfur and 20 Kg. manure
1000 gr. Organic sulfur and 20 Kg. manure

Leaves
Width
6.3 e
5.7 e
8.0 de
8.7 ce
10.7 bd
11.3 bd
12.0 bc
13.3 ab
15.7 a

Leaves
Length
19.7 e
22.0 e
23.3 e
24.0 de
24.0 de
28.3 cd
30.0 bc
34.0 ab
36.0 a

.درصد اختالف معنیداری ندارند1 اعداد هر ستون که حروف مشترک دارند ازنظر آماری در سطح
Numbers in each column with common letters are not statistically significant at the 5% level.

بهسالمت محیطزیست کمک شایانی کرده و کاربرد
 درمجموع نتایج این.سموم شیمیائی را کاهش میدهد
آزمایش تأثیر مثبت و معنیدار کاربرد گوگرد آلی بر
 لذا بهمنظور بهبود رشد،رشد رویشی را نشان داد
رویشی و کوتاه کردن دورة رویش پاجوشهای خرمای
تجاری رقم پیارم توصیه میشود پس از کاشت
 گرم و حدود شش ماه پس از غرس188 ،پاجوشها
28  گرم گوگرد آلی همراه با حداقل188 نیز میزان
کیلوگرم کود دامی در ترکیب بستر کاشت پاجوشها
.بهکاربرده شود

نتیجهگیری کلی

پایین بودن میزان حاللیت عناصر غذایی به خاطر
آهکی بودن خاکهای خوزستان و نبود این باور در
برخی از نخلکاران به کاربرد کود در هنگام غرس
 کند شدن رشد رویشی،پاجوش سبب کاهش گیرایی
 کاربرد.و تأخیر مرحلة زایشی درخت خرما میشود
کودهای آلی سبب فعال شدن میکربهای سودمند
خاک شده و عمل اکسایشی زیستی را در خاک آسان
 کودهای گوگردی با منشأ آلی با مهار.میکنند
بیماریهای قارچی و ضدعفونی کردن تدریجی خاک
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ABSTRACT
Date palm tree reaction to fertilizer is very slow, due to the trunk nutrients. This fact leads to farmer
unwillingness to feed the trees. However, balance fertilizing improves vegetative growth and reduce the
period for flowering. This study aimed to assess the effects of manure, chemical and organic sulfur on
vegetative characteristics of ‘Piarom’ date palm offshoot in a randomized complete block design with
nine treatments and three replications for two years. Treatments consisted of control (no fertilizer), cattle
manure at 20 and 30 kgtree, mixed NPK fertilizers at three levels: 150, 150 150, 200 200 250 and 300
250, 250g of nitrogen (ammonium sulfate), phosphate (triple superphosphate), potassium (potassium
chloride), and organic sulfur source at three levels, 500, 750, and 1000g per offshoots per year. Analysis
of variance showed a significant positive effect (1%) of organic sulfur on increasing vegetative growth.
The highest increment in diameter, tree height and trunk, (7.16, 3.23 and 7/61 cm) increment in the
number of leaves (7.11), increase in leaf width and length (15.7 and 36.0 cm) were obtained with the
highest level of organic sulfur consumption. There was no significant differences among organic sulfur
levels. Therefore, using 500g organic sulfur accompanied with 20 kg of manure in the planting bed is
recommended to improve growth of rate date palm offshoots.
Keywords: date palm, fertilization, organic sulfur, sucker.
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