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   چكيده

به منظور افزايش اندازه ميوه و عملكرد خرماي رقم زاهدي در منطقه فراشبند واقع در استان فارس پژوهشي به منظور بررسي اثرات محلول 
اين طرح به صورت فاكتوريل . دي ونيترات پتاسم بر عملكرد و كيفيت ميوه خرماي رقم زاهدي انجام شد-4، 2اسيد،  پاشي نفتالين استيك

تكرار  4اين طرح به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با . تكرار انجام شد 4در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 
اصله نخل يكنواخت و هم سن كه با گرده مشخصي در اواسط فروردين ماه گرده افشاني شده بودند انتخاب  36در اين پژوهش .انجام شد

، 2، )ميليگرم در ليتر 90و  60، 30با غلظت(نفتالين استيك اسيدبا استفاده از محلولهاي ) هفته بعد از گرده افشاني10و6(شده و در دو مرحله 
نتايج اين پژوهش نشان داد كه تيمارهاي نفتالين .محلول پاشي شد%) 2و % 1(و نيترات پتاسيم )ميليگرم در ليتر 40و 30، 20با غلظت (دي-4

داري باعث افزايش طول، قطر و در هر دو مرحله به طور معني)ميلي گرم در ليتر40(دي-4، 2و ) ميليگرم در ليتر 60و  30(استيك اسيد 
مقايسه با  ، ولي اين تيمارها به طور معني داري دروزن گوشت و ميوه ها و همچنين باعث ديررس شدن ميوه ها در مقايسه با شاهد شد

 60و  30(بطو كلي تيمار نفتالين استيك اسيد . با شاهد باعث كاهش مواد جامد محلول ميوه شدندشاهد شد، ولي اين تيمارها در مقايسه 
    .هفته شد 5تا  4باعث بزرگ شدن ميوه ها و ديررس شدن ميوه ها به مدت ) ميلي گرم در ليتر

 
   مقدمه

باشد و بيش از عمده كشت خرما در كشور مياستان هاي خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، بوشهر، فارس و كرمان از مناطق 
از آنجايي كه خرما يكي از محصوالت صادراتي با ارزش فوق ). 1386پژمان، (ها اختصاص داردتوليد خرماي كشور به اين استان% 98

انجام هر . ميت استاقتصاد تك محصولي نيز حائز اهالعاده باال، ارز آوري و جايگاه خرما در صادرات غير نفتي، در زمينه هايي از 
خرماي زاهدي خرماي غالب ). 1367روحاني، (تواند در باال بردن سطح توليد و كيفيت ميوه خرما موثر و ارزنده واقع شودپژوهش مي

اندازه . خاصيت انبارداري باال، حمل و نقل آسان، قند زياد و صنعتي بودن از مشخصه هاي بارز اين رقم است. باشدمنطقه فراشبند مي
هاي درشتتر را ها ميوهباشد و مصرف كنندهها از جمله خرما ميكوچك ميوه يكي از فاكتورهاي محدود كننده فروش غالب ميوه

هدف از انجام اين پژوهش .هاي خرما درشتتر و زودتر به بازار عرضه گردنددهند بايستي راهكارهايي اتخاذ گردد كه ميوهمي ترجيح
و همين . باشدها ميميوه خرما، افزايش اندازه ميوه و عملكرد و جلوگيري از اتالف وقت و ديگر هزينهتسريع وهمزماني در رسيدگي 

دي، نفتالين استيك اسيد و نيترات پتاسيم بر عملكرد و كيفيت ميوه خرماي رقم زاهدي در منطقه - 4، 2منظور اثر سه ماده شيميايي 
  .فراشبند مورد بررسي قرار گرفت

  ها مواد و روش
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كيلومتري شهرستان شيراز  180در يكي از باغات روستاي آويز از توابع شهرستان فراشبند واقع در  1387ژوهش در بهار سال اين پ 
كاشته شده بودند، انتخاب  8*8اصله نخل ماده هم سن و هم اندازه در باغ مورد نظر كه به فواصل  38در اين پژوهش از .انجام گرفت

درختان انتخاب شده با يك گرده مشخص به روش مصنوعي و به )نيمه دوم فروردين ماه(ه افشانيصورت گرفت و در فصل گرد
. خوشه بر روي هر درخت تنظيم شد 8و با توجه به تعداد برگها و يكنواخت شدن همه درختان تعداد . شكل سنتي گرده افشاني شدند

با ( دي- 4، 2هفته بعد از گرده افشاني با عناصر  10ي و ديگري هفته بعد از گرده افشان 6ها در دو سطح، يكي محلول پاشي خوشه
و % 1هاي با غلظت(و نيترات پتاسيم)ميليگرم در ليتر 30، 60و 90اي هبا غلظت( NAA، )ميليگرم در ليتر 20، 30و  40هاي غلظت

ل پاشي مرحله دوم در نظر و سه خوشه ديگر جهت محلوخوشه جهت محلول پاشي مرحله اول  3در هر درخت . انجام گرفت%) 2
ها به اندازه تقريبا دو برابر اندازه معمولي شوند و خطوط قهوه باعث شد كه ميوه)ميليگرمNAA )90در اين پژوهش تيمار .گرفته شد

سپس متاسفانه در اوايل رسيدگي ميوه هااز نوك، شروع به تركيدن كردند، ابتدا ترش و .ها به وجود آيداي رنگ بر روي پوست ميوه
هاي داده اين آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامال تصادفي با چهار تكرار و هشت تيمار به اجرا در آمدو ميانگين. ريزش نمودند

 .مقايسه شدند% 5و % 1مربوط به تمام تيمارها به وسيله آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح 

  
  نتايج و بحث

طول، قطرو وزن ميوه وهسته، وزن گوشت، نسبت گوشت به هسته، كل مواد جامد  در اين پژوهش صفاتي نظير درصد رسيدگي ،
 60MG/L NAAبيشترين طول ميوه مربوط به تيمار :طول ميوه.وعملكرد مورد بررسي قرار گرفت) PH(اسيديته)TSS(محلول

ي در بررسي زمان محلول پاش%). 1سطح  در(بود) سانتي متر 1/3( 20MG/L  2,4-Dو كمترين آن مربوط به تيمار ) سانتي متر 5/3(
اختالف معني دار (سانتي متر بود 29/3)(هفته پس از گرده افشاني10(كمتر از زمان دوم) سانتي متر 2/3)(هفته پس از گرده افشاني 6(

) ي مترميل 1/2(در زمان دوم محلول پاشي  60MG/L NAAبيشترين قطر ميوه در استفاده از : قطر ميوه).آزمون دانكن% 5در سطح 
در بررسي . بيشترين بود) گرم 60MG/L NAA )3/8مقايسه تيمارها نشان داد كه متوسط وزن ميوه در تيمار :وزن ميوه. مشاهده شد

بيشترين وزن :وزن گوشت. مشاهده شد) گرم9(در زمان دوم  NAA 60MG/Lاثر متقابل دو فاكتور، بيشترين وزن ميوه در تيمار 
فاكتور بيشترين وزن گوشت در تيمار  2در مقايسه برهمكنش . بود) گرم 60MG/L NAA )46/7گوشت مربوط به تيمار 

60MG/L NAA  60بيشترين مقدار آن مربوط به تيمار:نسبت گوشت به هسته.بود) گرم 06/8(در زمان دوم محلول پاشيMG/L 

NAA )02/9 (60در بررسي اثر متقابل دو فاكتور بيشترين مقدار در تيمار . بودMG/L NAA در زمان اول محلول پاشي)27/9 (
%) 50/62(KNO3و كمترين آن مربوط به تيمار %)50/77(مربوط به تيمار شاهد TSSدر مقايسه تيمارها، بيشترين ميزان  .مشاهده شد

تدا منجر اب D-2,4افزايش غلظت .گرديده است TSSاين بدان معناست كه استفاده از مواد مذكور منجر به كاهش معني دار ميزان .بود
) 20mg/l 2,4-D )86/5در تيمار  pHمقايسه تيمارها نشان داد كه ميزان :اسيديته. گرديد TSSبه افزايش و سپس كاهش ميزان 

 و NAAاين روند در .گرديد pHمنجر به كاهش ميزان  D-2,4افزايش غلظت . كمترين مقدار بود) 65/5(بيشترين ودر شاهد
KNO3 30، بيشترين عملكرد در تيمار در بررسي اثر متقابل دو فاكتور:عملكرد. شي بودبه طور غير معني داري افزايMG/L 2,4-D 

  .مشاهده گرديد)46/9(و كمترين آن در شاهد)55/13(در زمان اول
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  قايسه برهم كنش زمان محلول پاشي و تيمار در رابطه با صفات مورد بررسيم    

 صفت

  تيمار× زمان 

  گوشت به هسته  وزن گوشت  وزن ميوه قطر ميوه طول ميوه درصد رسيدگي

  هفته 6

2,4-D 20 bc92 c10/3 bcd92/1 efg22/6  hi42/5  hi95/6  

2,4-D 30 b93 c12/3 bcd90/1 efg30/6  ghi54/5  g29/7  

2,4-D 40 c91 b40/3 bc95/1 cd04/7  de25/6  de01/8  

NAA 30 c5/90 b40/3 bcd90/1 cde68/6  def12/6  de05/8  

NAA 60 e8/80 bc30/3 cd85/1 b60/7  b86/6  a27/9  

KNO3 1% f76 bc20/3 bcd90/1 efg35/6  ghi60/5  f78/7  

KNO3 2% g8/68 bc22/3 ab99/1 def60/6  fgh80/5  g25/7  

  h4/65 c15/3 d80/1 h64/5  j95/4  gh07/7 شاهد

  هفته 10

2,4-D 20 a95 c10/3 bc94/1 gh04/6  ij26/5  i74/6  

2,4-D 30 d3/85 bc20/3 cd84/1 fg15/6  ghi44/5  cd24/8  

2,4-D 40 d6/84 b40/3 ab00/2 bc14/7  cd38/6  b86/8  

NAA 30 f76 b40/3 bc96/1 b56/7  bc74/6  cd22/8  

NAA 60 i7/36 a70/3 a10/2 a00/9  a06/8  b76/8  

KNO3 1% f75 bc20/3 bcd88/1 def60/6  efg90/5  c43/8  

KNO3 2% e6/82 bc20/3 bcd90/1 efg36/6  ghi66/5  ef86/7  

  h4/65 c15/3 d80/1 h64/5  j95/4  gh07/7 شاهد

  آزمون دانكن اختالف معني داري با هم ندارند% 1ميانگين هاي موجود در هر ستون كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، در سطح 

   كلي گيري تيجهن
در هر دو مرحله به )ميلي گرم در ليتر40(دي-4، 2و ) ميليگرم در ليتر 60و  30(يك اسيد نتايج اين پژوهش نشان داد كه تيمارهاي نفتالين است 

داري باعث افزايش طول، قطر و وزن گوشت و ميوه ها و همچنين باعث ديررس شدن ميوه ها در مقايسه با شاهد شد، ولي اين تيمارها طور معني
كلي تيمار نفتالين  ربطو. مارها در مقايسه با شاهد باعث كاهش مواد جامد محلول ميوه شدندبه طور معني داري در مقايسه با شاهد شد، ولي اين تي

  .  هفته شد 5تا  4باعث بزرگ شدن ميوه ها و ديررس شدن ميوه ها به مدت ) ميلي گرم در ليتر 60و  30(استيك اسيد 
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Abstract  
In order to induce increase fruit size and yield of Zahedi date palm in frash band region at Fars  
province experiments were conduct to evaluate the effects of 2, 4- D, NAA and potassium nitrate on 
fruit size of zahedi date. The experiment was structured as factorial arranged in a complete 
randomized block design with four replicates. 36 Zahedi date palm trees were selected for the 
experiment. 2,4- D (20, 30 and 40 mg/L) NAA (30,60 mg/L) and  potassium nitrate  (1%, 2%) were 
applied to fruit bunches of 32 trees at the beginning of Kimiri stage (6 weeks after pollination) and 
repeat 4 weeks later. The results of this investigation indicated that 2, 4- D (40 mg/L) and NAA (30, 
60 mg/L) significantly increased weight, height, diameter, and fruit size compared with untreated 
bunches. However, TSS was decreased significantly by this treatment as compared to control. In 
general NAA increase fruit size and delay ripening 4 to 5 weeks, at 30 and 60 mg/L NAA. 
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