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 بررسی اثرات متقابل وزن پاجوش و کاربرد ترکیب گوگرد آلی بر رشد رویشی و

 جذب عناصر غذایی نخل رقم مجول
 

  حمید محبیعبدال و 1عبداالمیر راهنما
  abam_rah@yahoo.comدانشیار موسسه تحقیقات خرما و میوه هاي گرمسیري 

  hamidmohebi@hotmail.comهاي گرمسیريه تحقیقات خرما و میوهاستاد یار موسس

 26/2/95: و پذیرش 18/12/93: دریافت

  چکیده
کاهش قابلیت دسترسی عناصر غذایی در خاك اکثر مناطق خشک مانند خوزستان، موجب محدود و یا کند شدن رشد 

یاییت خاك در محیط ریشه، جذب عناصر افزودن ترکیبات گوگرددار به خاك از طریق کاهش قل. گرددگیاهان می
این آزمایش  در قالب طرح آماري بلوك هاي کامل تصادفی به روش . دهدغذایی و به دنبال آن رشد را  افزایش می
هاي نخل رقم مجول در کیلو گرم وزن پاچوش نهال 11-15و  8- 11، 5-8کرت هاي یک بار خردشده با سه سطح 

گرم ترکیب گوگرد آلی به ازاء هر نهال، در کرت هاي  1200و  800، 400،  0برد کرت هاي اصلی و چهار سطح کار
نتایج . در نخلستان موسسه تحقیقات خرما و میو هاي گرمسیري اجرا گردید 1391-92فرعی و چهار تکرار طی دو سال

جذب عناصر  تجزیه برگ پس از اجراي آزمایش نشان داد که مصرف ترکیب گوگرد آلی،  سبب افزایش معنی دار
  aدرصد در کالس 262/2و  025/2ترین میزان نیتروژون و پتاسیم برگ به ترتیب معادل بیش. غذایی در برگ گردید

بین تیمارهاي مختلف وزن پاجوش نیز از . وجود شد ترکیب گوگرد آلی به ازاي هر نهال گرم 1200و در تیمار کاربرد 
ترین میزان رشد قطر تنه، طول تنه، طول نهال، طول و عرض بیش. شد نظر میزان رشد رویشی تفاوت معنی داري دیده

ترین وزن پاجوش عدد برگ در بیش 5/8متر و تعداد سانتی 8/6و  4/8،  8/80و  4/16، 7/6برگ به ترتیب معادل 
ترین بیش. داري داشتندتیمارهاي مصرف ترکیب گوگرد آلی نیز بر رشد رویشی تنه و برگ تفاوت معنی. دیده شد

  1/8و  8/10،  3/85و  1/20، 7/7میزان رشد قطر تنه، طول تنه، طول نهال، طول و عرض برگ به ترتیب معادل 
مقایسه میانگین . قرار داشت aترین سطح کاربرد گوگرد آلی و در کالس جداگانه عدد برگ، در بیش 6/8متر و سانتی

فزایش میزان مصرف کاربرد ترکیب گوگرد آلی سبب افزایش معنی اثرات متقابل نیز نشان داد که در هر وزن پاجوش، ا
گرم از ترکیب کود  1200ترین وزن و  کاربرد کیلوگرم  مناسب 11-15در مجموع، دامنه .  دار رشد رویشی گردید

  .گرددهاي نخل مجول میگوگرد آلی سبب بهبود و افزایش سرعت رشد رویشی نهال
 

 هاي گرمسیريمیو، جزیه برگ، قلیاییت خاكسرعت رشد، ت: هاي کلیديواژه
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  مقدمه
خرماي رقم مجول با منشاء مراکش از جمله ارقام     

مطلوب کشورهاي خرماخیز جهان بوده که نقش مهمی در 
بدلیل اهمیت این رقم و به منظور . تجارت جهانی دارد

 1382بررسی سازگاري در مناطق خرماخیز کشور در سال 
هال کشت بافتی مجول از کشور اصله ن 7500تعداد 

عربستان وارد و پس از طی مراحل اولیه سازگاري، 
هاي تحقیقاتی و برخی  ها در مراکز و ایستگاهتعدادي از آن

هاي افراد بومی مناطق خرماخیز توزیع و کشت نخلستان
هاي اولیه نشان  بررسی). 1388نخیالت،  هگرو( گردید

ق عمده خرماخیز دهد که خرماي رقم مجول در مناط می
کشور از جمله خوزستان، بوشهر، بلوچستان، هرمزگان، 
کرمان و فارس سازگاري باالیی داشته و با توجه به کمیت 
و کیفیت میوه تولیدي تقاضا جهت افزایش سطح زیر 

راهنما و تراهی، ( باشد کشت این رقم رو به افزایش می
جهت احداث نخلستان،  کاشت پاجوشهنگام ). 1389

وه بر زنده مانی و استقرار، سرعت رشد رویشی عال
با رعایت . اهمیت زیادي داردهاي کشت شده  پاجوش
مدت  هازراعی انتظار این است که پاجوشهاي بهتوصیه

سال  پس 5تا  3مستقر و حداکثر پس از کاشت زمان کمی 
در غیر این صورت عدم  ،تولید اقتصادي داشته باشند بعد

داث شده ناشی از عدم گیرایی یا یکنواختی نخلستان اح
کشت شده، ضمن افزایش  هايعدم زنده مانی پاجوش

گردد تا مدیریت نخلستان با مشکالت  ها، سبب می هزینه
  ).1380و سیاح پور،  1372اعطا، (جدي مواجه گردد 

مانند انتخاب صحیح محل  يعوامل متعدد
احداث نخلستان، گوده برداري مناسب، تغذیه، آبیاري و 

وزن پاجوش هنگام جدا  صوصیات پاجوش مانندخ
داري در شرایط نگه و جداسازي صحیح از مادر سازي،
داشتن ریشه و برگ کافی، عدم آلودگی به آفات  ،مناسب

و امراض و رعایت عوامل به باغی پس از کاشت بر 
ثیر أهاي غرس شده ت مانی پاجوش درصد گیرایی و زنده

بر اساس ) 1966(تاین تو. )1374قاسمی، ( مستقیم دارد
نتایج تحقیق انجام شده در مراکش اعالم نمود که درصد 

 .یابد گیرایی پاجوش با افزایش وزن آن افزایش می
ترین درصد کیلوگرم بیش 12هایی با وزن باالتر از  پاجوش
القامدي  .کاشت توصیه گردیدبراي را داشته و گیرایی 

گزارش نمود در عربستان آزمایشی انجام داد و ) 1987(
با افزایش وزن پاجوش و استفاده از هورمون ایندول 

زایی و در نتیجه گیرایی  بوتریک اسید، میزان ریشه
و ) 1965(البکر و عزاوي  .ها افزایش یافتپاجوش

هایی که پس از  اعالم نمودند، پاجوش) 1982(داوسون 
 18-20جداسازي از تنه مادري و هرس برگ بین 

باالترین درصد گیرایی و . باشند کیلوگرم وزن داشته
گزارش نمود که درصد ) 1371( کاشانی.استقرار را دارند
از بیشتر کیلوگرم  12تا  10یی با وزن هاگیرایی پاجوش

گزارش  )1372( افتخاري .باشدتر میهاي سبکپاجوش
مانی پس از  هاي استعمران در زنده نمود که وزن پاجوش

-اید توجه داشت که نگهباشد ولی ب ثیر میأکاشت بی ت
داري پاجوش به مدت طوالنی روي پایه مادري موجب 

ثیر منفی بر أافزایش رقابت پاجوش یا گیاه مادر شده و ت
تحقیقی تحت عنوان ) 1375(بوستانی  .محصول دارد

 12ا ت 6، 6تا  3ترین وزن پاجوش  بررسی و تعیین مناسب
اهدي و کیلوگرم بر سه رقم تجاري کبکاب، ز 24تا  12و 

شهابی به مدت دو سال در استان بوشهر انجام داد و 
گزارش نمود بین ارقام مورد مقایسه از نظر درصد گیرایی 

داري وجود نداشت ولی با افزایش  ها تفاوت معنی پاجوش
زرگري . وزن پاجوش درصد گیرایی افزایش یافت

آزمایشی تحت عنوان بررسی و تعیین ) 1380(
 24تا  12و  12تا  6، 6تا  3 ترین وزن پاجوش مناسب

کیلوگرم و سه رقم شاهانی، زاهدي و کبکاب انجام داد و 
گزارش داد بین ارقام و وزن از نظر گیرایی در سطح یک 

رقم  هاي پاجوش. داري وجود داشت درصد تفاوت معنی
کیلوگرم بیشترین درصد گیرایی را  6-12با وزن  کبکاب

  .به خود اختصاصی دادند 
ستان با داشتن شرایط آب و هوایی استان خوز

مناسب، داراي پتانسیل زیادي براي کشت و پرورش نخل 
باشد، ولی آهکی بودن خاك در اغلب مناطق  خرما می

استان، باعث کاهش حاللیت، کاهش جذب عناصر غذایی 
با توجه به این . گرددخاك و محدود شدن رشد می

أمین بخشی شرایط، انتظار می رود با افزایش حاللیت و ت
شرایط تغذیه و رشد گیاهان  ،از عناصر غذایی مورد نیاز
. )1386دیالمی و همکاران ، ( کشت شده  افزایش یابد

هاي با بررسی تأثیر کاربرد تیمار) 1972(نرول و همکاران 
 یتهگوگرد همراه با باکتري تیوباسیلوس بر میزان اسید

اهش ترین میزان کهاي آهکی، گزارش کردند، بیشخاك
مربوط به تیمار گوگرد همراه با باکتري  یتهاسید

خاك را  یتههفته اسید 18باشد که پس از تیوباسیلوس می
) 1989(مهدیش و همکاران  .کاهش داد 6/7به  8/9از 

ترین اکسید هاي تیوباسیلوس مهمبیان کردند که باکتري
تلقیح خاك با . روندشمار میکنندگان گوگرد در خاك به

هاي ها همراه با گوگرد، بخصوص در خاكترياین باک
باشد، آهکی و قلیایی که جمعیت آنها در خاك کم می

عواد و . گرددباعث افزایش سرعت اکسایش گوگرد می
اصله  40با انجام یک تحقیق بر روي ) 2003(همکاران 

نخل خرماي بارور در ایستگاه تحقیقات الکویته شهر 
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عمال تیمارهاي کودي االعین امارات متحده عربی و ا
مختلف شامل کودهاي حیوانی و کودهاي شیمیایی همراه 

 1000 و 500 ،100 با کاربرد گوگرد در سطوح مختلف
گرم به ازاي هر اصله نخل، گزارش کردند که کاربرد 
گوگرد همراه با کودهاي آلی و شیمیایی باعث افزایش 

گوگرد و روي و کاهش غلظت آهن در  غلظت پتاسیم،
با ) 1386(دیالمی و همکاران  .خرما شده استبرگ 

بررسی تأثیر کاربرد گوگرد بر میزان عناصر غذایی برگ 
خرما گزارش کردند که کاربرد مخلوط گوگرد پودري و 

گرم مایه  500مخلوط کردن (مایه تلقیح تیوباسیلوس 
کیلوگرم  4به میزان ) کیلوگرم گوگرد پودري 25تلقیح با 

در زمان کاشت نهال ) صرفیدرصد کود دامی م 10(
خرماي رقم برحی باعث بهبود وضعیت تغذیه و رشد 

  .ها گردیدرویشی نهال
نخل  پاجوش با توجه به تقاضاي باالي کشت

و کم بودن  هاي تجاريمجول جهت احداث نخلستان
باشد اي  گونهاید به غرس پاجوش بتعداد درختان مادر، 

-هم. ال داشته باشدرا به دنب مانی ترین درصد زندهکه بیش
با توجه به اینکه عملیات اولیه تهیه بستر پر هزینه و  چنین

تلفات و افزایش خیر در رشد رویشی، أباشد، ت زمان بر می
را به دنبال خواهد  یخیر در وارد شدن به فاز زایشأت

هاي انجام شده، سبب  عالوه بر هدر رفتن هزینه داشت که
نخلستان خواهد عدم یکنواختی و مشکالت مدیریتی 

ثیر مثبت کاربرد أنتایج تحقیقات انجام شده ت. گردید

با  نهایتاً. دهدهاي قلیایی را نشان میگوگرد آلی در خاك
توجه به اینکه اثرات ساده و متقابل وزن پاجوش و کاربرد 
گوگرد آلی در گیرایی و رشد پاجوش هاي نخل مجول در 

این ه است، هاي خوزستان مورد بررسی قرار نگرفتخاك
هاي تحقیقاتی در راستاي  تحقیق با هدف ارائه توصیه

افزایش رشد رویشی، کاهش فاصله زمانی باروري و 
  .دار انجام شده استافزایش درآمد نخل

 هامواد و روش
این آزمایش در نخلسـتان  سـتاد مؤسسـه تحقیقـات     

کیلومتري جنـوب   15هاي گرمسیري واقع در خرما و میوه
درجـه و   31دقیقه تـا   12درجه و  31فاصله اهواز در حد 

درجـه و   48دقیقـه تـا    33درجه و  48دقیقه شمالی و  28
 30براساس آمار هواشناسـی  . دقیقه شرقی اجرا گردید 55

سال اخیر، متوسـط بارنـدگی سـالیانه در ایسـتگاه اهـواز      
 3/25متـر، میـانگین سـالیانه درجـه حـرارت      میلی 6/240

ر و حداقل درجه حـرارت مطلـق   گراد، حداکثدرجه سانتی
گـراد  درجـه سـانتی   -0/1و  2/51سالیانه به ترتیب معادل 

مشخصـات تجزیـه خـاك نخلسـتان بـر اسـاس       . باشد می
ــه ــق   نمونـ ــب از دو عمـ ــري مرکـ  30 -60و  0 -30گیـ

کلـی و  متري نشان داد، بافت خاك نخلستان سـیلتی  سانتی
-دسـی  5/3متوسط هدایت الکتریکی آب آبیـاري معـادل   

  ).1جدول(یمنس بر متر بود ز

  
  

  مشخصات اعماق مختلف خاك نخلستان آزمایشی - 1جدول 
  عمق خاك

)cm( 
هدایت 
  الکتریکی

)dS/m(  

واکنش 
  خاك

)pH( 

  کربن آلی 
)٪( 

فسفر قابل 
  جذب 

)mg/kg( 

پتاسیم قابل 
  جذب 

)ppm( 

  مس
)ppm( 

  آهن
)ppm( 

  منگنز
)ppm( 

  روي 
)ppm(  

30-0 8/5 7/7 77/0 29  277 28/1 4/5 5/7 43/0 

60-30 9/5 9/7 49/0 19 149 23/1 5/4 6/4 24/0 
  

هـاي کامـل   این تحقیق در قالب طرح آمـاري بلـوك  
هاي یک بار خـرد شـده بـا سـه      کرت صورتتصادفی به 

و  11تا  8، 8تا  5سطح وزن پاجوش نخل مجول با دامنه 
ترکیـب  سـطح   4هاي اصلی و  کیلوگرم در کرت 15تا  11

مین کننده أکل منبع ت% 31، گوگرد %59شامل  (گوگرد آلی
بنتونیت و عناصر آهن، روي، مـس و  % 6حدود ماده آلی، 

شـامل تیمـار شـاهد بـدون     ) % 1/0 حدود منگنز هر کدام
 1200و  800، 400 و کـاربرد  گوگرد آلـی ترکیب  مصرف

بـه صـورت مخلـوط بـا خـاك      ( گوگرد آلـی ترکیب گرم 
عـی بـا چهـار    هـاي فر  در کـرت  )پاجوش شتک اطرافط

پـس  1389به این منظور در پاییز سال   .تکرار اجرا گردید
کشی و مـیخ کـوبی   برداري، طناب از مطالعات خاك، نقشه

انجام شد و با استفاده از بیـل مکـانیکی    8×  8به فواصل 
یـک سـوم از خـاك خـارج     . اقدام به گوده برداري گردید

ماسه شده از هر گوده با یک سوم کود حیوانی و یک سوم 
 1389در زمستان سال . ها پر گردید مخلوط و مجدداً گوده

با مراجعه به نخلستان مادري مجول واقع در ستاد موسسه، 
. گـذاري شـدند  هاي مناسـب انتخـاب و عالمـت    پاجوش
-بـا بـه   1390هاي انتخاب شده در فروردین سال  پاجوش

کارگیري کارگران ماهر توسـط دیلـم سـر پهـن بـا دقـت       
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سـپس بعـد از   . ه نخل مادري جـدا گردیدنـد  فراوان از تن
هرس ریشه، برگ و لیف اضافی توسط ترازوي دیجیتـالی  

 11تـا   8،  8تا  5مستقر در نخلستان توزین و به سه دسته 
  ).2جدول (کیلوگرمی تقسیم شدند 15تا  11و 

  
  هاي آماده کاشت مشخصات و صفات رویشی پاجوش - 2جدول 

متوسط وزن 
  ).kg(پاجوش

 داد برگمتوسط تع
   )عدد(

قطر تنه 
)cm(  

طول تنه 
)cm(  

طول نهال 
)cm(   وضعیت زنده مانی  

  شاداب  70  10  7  1  5- 8
  شاداب  100  17  16  2  11-8
  شاداب  140  24  22  3  15-11

  
ــانی     ــله زم ــداقل فاص ــا ح ــت ب ــات کش عملی

آماده شده  1389هایی که از پاییز سال  جداسازي، در گوده
عملیات غـرس  . انجام شد 1390ماه سال بود، در فروردین

هاي فنی،  نهال مطابق با نقشه طرح آزمایشی و دستورالعمل
-دهی نهالبا در نظرگرفتن عمق و رطوبت خاك و پوشش

آبیاري با استفاده از سیسـتم آبیـاري تحـت    . ها انجام شد
دربهـار و تابسـتان بـا     ،فشار به شیوه بابلر با دور آبیـاري 

مسـتان بـا در نظـر گـرفتن     فاصله یک روز و در پاییز و ز
. انجام گرفـت  روز یک بار 5تا  3با فاصله  میزان بارندگی

ها تیمارهاي کودي در پـاییز  پس از استقرار کامل پاجوش
 1393در شهریور . اعمال گردید 1392و   1391هاي  سال

صفات رویشی شامل   قطر تنه، ارتفاع تنـه، طـول نهـال،    

ت تکـرار دار در  تعداد برگ  طول و عرض برگ به صـور 
ها انجام و پس از محاسبه تفاوت میزان رشد با کلیه نها ل

  MSTATCتوسط نـرم افـزار   ها، دادهمقدار اولیه هر نهال
هـا توسـط آزمـون     میـانگین  تحلیل آماري شـده   تجزیه و

  . نددرصد مقایسه شد 5دانکن در سطح 
  نتایج و بحث

  و گیاه خاكدر غلظت عناصر بررسی تغییرات 
ج تجزیه واریانس خاك مزرعه در پایان نتای

غلظت عناصر فسفر و پتاسیم  ،آزمایش مشخص نمود
داري اختالف معنی% 1هاي اصلی در سطح کرت در خاك

   ).3جدول( داشتند

  
  ذایی پر مصرف موجود در خاك و برگخالصه تجزیه واریانس تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر میزان عناصر غ -3جدول 

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

ماده آلی 
 خاك

فسفر 
 خاك

پتاسیم 
 خاك

نیتروژن 
 پتاسیم برگ فسفر برگ  برگ

  تکرار
  وزن پاجوش

3  019/0  648/2  051/132  049/0  001/0  060/0  
2  ns 078/0  **461/129  **655/9650  ** 867/5  ns 022/0  ** 470 /3  

  166/0  001/0  084/0  200/210  745/5  013/0  6  خطا
  ns  02 0/0  **256/30  **504/1275  ** 409/1  ns 011/0  ** 729/0  3  گوگرد آلی

  ns  026/0  ns489/2  *212/197  ns 026/0  ns 001/0  ns 189/0  6  وزن در گوگرد 
  053/0  001/0  032/0  255/78  429/1  011/0  27  خطا 

  500/11  730/8  700/10  960/8  900/12  880/26  -  ضریب تغییرات 
  دار درصد و عدم وجود اختالف معنی 5درصد،  1ار بودن در سطح د به ترتیب معنی  nsو ** ، *

  
مقایسه میانگین عناصر غذایی خاك نشان داد در 

هایی که پاجوش با وزن باالتري کشت شده بود کرت
هاي که در نسبت به کرت یمعناصر غذایی فسفر و پتاس

تري کشت شده بود به صورت ها پاجوش با وزن کمآن
-ها پاجوش سنگینزیرا در این کرت .بودبهتر  يدارمعنی

تر با استفاده از شرایط غذایی پیش آمده رشد رویشی و 
حجم ثیر قرار دادن أبا تحت ت ریشه دوانی باالتري داشته و

مثبتی بر خصوصیات خاك باقی  راتثا ،از خاك يزیاد
   ).4جدول (گذاشتند
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 )وزن پاجوش (وجود در خاك و برگمقایسه میانگین میزان عناصر غذایی پر مصرف م - 4جدول 

 تیمار
فسفر خاك 

)mg/kg( 
  پتاسیم خاك

)ppm( 
  نیتروژن برگ

)%( 
  پتاسیم برگ

)%( 
 C249/6 C77/77 C028/1 C 532/1 کیلوگرم  5- 8وزن پاجوش 
 b 667/9 b 58/92 b 763/1 b 035/2 کیلوگرم  8-11وزن پاجوش 
 a 90/11 a7/125 a 229/2 a 463/2 کیلوگرم  11-15وزن پاجوش 

  .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنی% 5هاي با حروف مشابه در هر ستون، در سطح  میانگین-
  

تر فراهمی عناصر غذایی باعث رشد به عبارت ساده
بهتر ریشه و به طبع آن بهبود شرایط خاك اطراف پاجوش 

در عین حال ذکر این نکته ضروري است که با  .گردید
قبل از کشت به  از خاك مونه برداريبه اینکه ن توجه

بعد از  بردارينمونه ولی بوده صورت تصادفی از کل زمین
حین و در  انجام،اعمال تیمارها از درون هر طشتک 

استفاده نشده نیز  یمکود فسفر و پتاساجراي آزمایش 
ریشه هاي نخل خرما  و استفاده ، با توجه به گسترشاست

تجزیه خاك در پایان  ،ینمتري به پاییسانت 30در عمق 
در فسفر و پتاسیم خاك عناصر  میزان آزمایش نشان داد که

 خیزيحاصل .باشدتر از میزان اولیه میپایان آزمایش کم
 سایر ها همانند ریشه غذیهت مهم عامل یک عنوان به خاك
 است عناصر ضروري نمو و گیاهی براي رشد هايبخش
 پروفیل در ايریشه گسترش و مورفولوژي رشد، بر غذایی

 مورد در خصوص به اثرات این. زیادي دارند ثیرأت خاك
 اما است شده شناخته پتاسیم و فسفر حدودي تا و نیتروژن

 دست در چندانی طالعاتم غذایی عناصر سایر مورد در
هاي تجزیه خاك کرت چنینهم .)2009وو و زو، ( نیست

ه خاك در فرعی پس از اتمام آزمایش نشان داد که اسیدیت
با ) اطراف نهال آبیاري شتکط(ریشه محیط اطراف 

گوگرد آلی نسبت به عدم مصرف کود ترکیب افزایش 
کاهش یافت ولی بین سطوح  25/0بطور متوسط حدود 

داري دیده گوگرد از این نظر تفاوت معنیترکیب مختلف 
هاي میزان فسفر و پتاسیم قابل استفاده خاك در کرت .نشد

مقایسه  .داشتند يداراختالف معنی% 1فرعی در سطح 
ها با آزمون دانکن نشان داد که میزان فسفر و میانگین

افزایش  آلی گوگرد ترکیب پتاسیم خاك با افزایش مصرف
  ).5جدول ( یافت

  
  )ترکیب گوگرد آلی( مقایسه میانگین میزان عناصر غذایی پر مصرف موجود در خاك و برگ - 5جدول 

 تیمار 
  فسفر خاك

 )mg/kg( 
  پتاسیم خاك

)ppm( 
  نیتروژن برگ

)%( 
  پتاسیم برگ

)%( 
 C 22/7 C 53/84 d 230/1  C 673/1 گر م 0گوگرد آلی 
 b 03/9 b 4/100 C 600/1 ab 084/2 گرم 400گوگرد آلی 
 b 83/9 b 6/100 b 837/1 b 021/2 گرم 800گوگرد آلی 
 a 00/11 a 3/109 a 025/2 a 262/2 گرم 1200گوگرد آلی 

  .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنی% 5هاي با حروف مشابه در هر ستون، در سطح  میانگین-
  

مقایسه میانگین اثرات متقابل نیز نشان داد با 
میزان پتاسیم قابل آلی گوگرد ترکیب افزایش مصرف 

ثیر أاستفاده خاك افزایش یافته است که نشان دهنده ت
افزایش حاللیت  در آلی گوگردترکیب مثبت مصرف 

  ).6جدول( باشدعناصر غذایی خاك می
نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز نشان 
داد که مواد آلی موجود در کود گوگرد آلی سبب فعال 

هاي مفید خاك شده و عمل اکسیداسیون شدن میکرب
  ). 2005فاید، ( نمایندبیولوژیکی را در خاك تسهیل می

غلظت عناصر در برگ  واریانس نتایج تجزیهچنین هم
در و پتاسیم در برگ  نیتروژن غلظتمشخص نمود 

در  آلی گوگرد سطوح و اجوشپ وزنتیمارهاي مختلف 
ولی میزان غلظت  ،شتنداختالف معنی دار دا% 1سطح 
مقایسه  ).4جدول( داري نداشتاختالف معنی فسفر

ر کلیه عناصآزمون دانکن نشان داد که غلظت ها با میانگین
گوگرد آلی تر بیشو مصرف پاجوش با افزایش وزن 

 نیتروژن و پتاسیمترین میزان عناصربیش. افزایش یافت
درصد در  262/2، 025/2و  2463/0، 229/2برگ معادل 

ترین و بیش پاجوش ترین وزندر بیشبه ترتیب  ، aکالس
  ).5ولجد( گوگرد آلی وجود داشتترکیب سطح کاربرد 

نس اثرات متقابل عناصر خاك نتایج تجزیه واریا
% 5به جز میزان پتاسیم خاك در سطح  و برگ نشان داد که
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ترین بیش .داري دیده نشدتفاوت معنیبین سایر صفات 
در   aدر کالس ppm 2/142 سطح پتاسیم خاك معادل

ترکیب ترین وزن پاجوش و باالترین سطح کاربرد بیش
  ).6جدول ( گوگرد آلی وجود داشت

  
 خاك  پتاسیمیزان وزن پاجوش و ترکیب گوگرد آلی بر م مقایسه میانگین اثرات متقابل - 6جدول 

 تیمار
 پتاسیم خاك

)ppm( 
 f 91/72 0گوگرد آلی  5- 8وزن 
 ef 34/79 400گوگرد آلی  5- 8وزن 
  800گوگرد آلی  5- 8وزن 
  1200گوگرد آلی  5- 8وزن 

 

ef 74/78 
ef 09/80 

 f90/75 0گوگرد آلی  8-11وزن 
 cd 59/97 400گوگرد آلی  8-11وزن 
 de 32/91 800گوگرد آلی  8-11وزن 
  1200گوگرد آلی  8-11وزن 

 

c 5/105 

  0گوگرد آلی  11-15وزن 
 400گوگرد آلی  11-15وزن 

cd 8/104 
b 3/124 

 ab 7/131 800گوگرد آلی  11-15وزن 
 a 2/142 1200گوگرد آلی  11-15وزن 

 .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنی%  5وف مشابه در هر ستون، در سطح هاي با حر میانگین-

  
واسـطه  تـر بـه  هـاي سـنگین  در مجموع پاجوش

تـر، تعـداد بـرگ و فعالیـت     اي قـوي داشتن سیستم ریشـه 
تر عناصر از خاك، سـبب  تر، با جذب فعالفتوسنتزي بیش

  .تر این عناصر در برگ شدندتجمع بیش
  

  د رویشیبررسی تغییرات  رش
نتایج تجزیـه واریـانس میـزان تفـاوت صـفات      

نشان داد کـه تیمـار   نیز  قبل و بعد از اعمال تیمار یرویش
 نخـل  هاينهالوزن اولیه پاجوش بر کلیه صفات رویشی 

  ). 7جدول ( تفاوت معنی داري داشت خرما
  

  نخل مجولدار بودن میزان تفاوت رشد صفات رویشی  میانگین مجذورات و سطح معنی -7جدول 
منابع 

 تغییرات
درجات 
 آزادي

 طول نهال  طول تنه قطر تنه
تعداد 
 برگ

طول 
 برگ

 عرض برگ

 1/3 2/1 7/2 7/83 3/15 30/3 3 تکرار
  6/22** 7/12** 9/97** 5/3602* 8/113** 75/43** 2 وزن پاجوش

 0/1 4/0 0/2 5/375 2/7 03/1 6 خطا
 9/63** 6/119** 6/97** 1/4143** 5/233** 74/57** 3 گوگرد آلی

 ns0/2 **8/190 **6/7 ns7/1 *8/1 97/3** 6 وزن در گوگرد 
 7/0 4/1 1/1 7/48 6/3 64/0 27 خطا 

ضریب 
 تغییرات 

- 7/14 9/12 0/11 4/16 6/15 0/15 

  دار درصد و عدم وجود اختالف معنی 5درصد،  1دار بودن در سطح  به ترتیب معنی  nsو ** ، *
  

ن صفات رویشی با آزمون دانکـن  مقایسه میانگی
قطـر تنـه، طـول تنـه و     رشد  میزان تریننشان داد که بیش

متـر  سـانتی  8/80و  4/16، 7/6طول نهال به ترتیب معادل 
تــرین کیلــوگرم و کــم 15تــا  11در تیمــار وزن پــاجوش 

متـر  سـانتی  8/56و 6/11،  6/3 معادل تفاوت ها به ترتیب
مقایسـه  نتـایج  . ه شـد ترین تیمار وزن پاجوش دیـد در کم

مشابه صـفات رویشـی تنـه     ،میانگین صفات رویشی برگ
عدد  5/8ترین تفاوت تعداد برگ با متوسط یعنی بیش ،دبو
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 برگ ترین تفاوت طول و عرضبیش ،برگ در هر پاجوش
ترین دامنـه  سانتی متر در بیش 8/6و  4/8به ترتیب معادل 

د برگ در عد 6/3ها معادل ترین تفاوتوزن پاجوش و کم

سانتی متر تفاوت طول و عـرض   4/4و  7/6هر پاجوش، 
   ).8جدول (ترین دامنه وزن پاجوش دیده شدبرگ در کم

  
  )اثرات اصلی وزن پاجوش( مقایسه میانگین میزان تفاوت رشد صفات رویشی نخل مجول - 8جدول 

 تیمار 
  قطر تنه

 )Cm( 
  طول تنه

 )Cm( 
  طول نهال 

)Cm( 
  تعداد برگ

 )عدد( 
  ول برگط

 )Cm( 
  عرض برگ

 )Cm( 
 5- 8وزن پاجوش 
 کیلوگرم 

b6/3 b 6/11 b 8/56 c 6/3 b 7/6 c 4/4 

 a1/6 a 9/15 b 3/33 b 3/6 b 6/7 b 5/5 کیلوگرم  11-8
 a7/6 a 4/16 a 8/80 a 5/8 a 4/8 a 8/6 کیلوگرم  15-11

  .اري با یکدیگر ندارندداختالف معنی% 5هاي با حروف مشابه در هر ستون، در سطح  میانگین-
  

نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز نشان 
 بـراي داده است کـه مناسـب تـرین دامنـه وزن پـاجوش      

کیلـوگرم   15تا  10بسته به رقم متفاوت و بین  ،جداسازي
از دامنـه   تـر افـزایش وزن پـاجوش بـیش    .باشـد متغیر می

تر  شود تا عملیات جداسازي مشکلتوصیه شده سبب می
و نخل مـادري وارد آیـد،    هابه پاجوش تريو صدمه بیش

ضمن اینکه هر چه وزن پاجوش افزایش یابد، رقابـت بـا   
خیر أپایه مادري افزایش و دوره باردهی اقتصادي آن به تـ 

وجـود پـاجوش روي نخـل باعـث      الًوافتد، زیـرا اصـ  می
  ). 1372افتخاري،  .(گرددتضعیف پایه مادري می

از نظر وگرد آلی نیز گ ترکیب فمختلتیمار بین 
 درنخل خرما نیز  هاينهالشد رویشی تنه و برگ زان رمی

). 7جدول (داري مشاهده گردید تفاوت معنی ٪1سطح 
 هاينهالمقایسه میانگین تفاوت رشد رویشی تنه و برگ 

مصرف نخل خرما نشان داد که بطور کلی با افزایش سطح 
افزایش میزان یل صفات رویشی بدل ،گوگرد آلیترکیب 

خاك افزایش عناصر حاللیت و افزایش میزان جذب 
بوسیله آزمون دانکن  هامقایسه میانگین .اشتددار معنی

ترین تفاوت قطر تنه، طول تنه و طول نشان داد که بیش
سانتی متر در  3/85و  1/20، 7/7نهال به ترتیب معادل 

مصرف یعنی تیمار  آلی گوگردترکیب ترین سطح بیش
و با سایر   aاین تیمار در گروه ،تولید گردیدگرم  1200

ترین میزان تفاوت کم .داري نشان دادسطوح تفاوت معنی
سانتی متر به  8/42و  9/9، 6/2صفات رویشی تنه معادل 

ترتیب براي قطر تنه، طول تنه و طول نهال در تیمار شاهد 
تیمارهاي . گوگرد آلی دیده شدترکیب  یا عدم کاربرد

هر نهال  رايگوگرد آلی بترکیب گرم  400و  800ربرد کا
گرم به ترتیب در رده هاي دوم و  1200بعد از کاربرد 

مطابق تغییرات صفات رویشی تنه، . سوم قرار گرفتند
برگ به ازاء  6/8ترین تفاوت در تعداد برگ معادل بیش

گوگرد آلی  ترکیب ترین سطح کاربردهر پاجوش در بیش
 .برگ در تیمار شاهد دیده شد 3/2عادل ترین آن مو کم

ترکیب گرم  800و 1200البته از نظر این صفت بین تیمار 
تیمار کاربرد . داري مشاهده نشدگوگرد آلی تفاوت معنی

برگ  8/5گوگرد آلی با متوسط تفاوت ترکیب گرم  400
متوسط . و در گروه جداگانه قرار گرفت bدر کالس 

ز با افزایش کاربرد تفاوت طول برگ و عرض برگ نی
و  8/10ترین آن معادل گوگرد آلی افزایش و بیشترکیب 

و  dترین آن در گروه و کم aسانتی متر در گروه  1/8
ترکیب گرم  400و  800تیمارهاي . تیمار شاهد دیده شد

 2/5و  2/7و  3/6، 2/9گوگرد آلی به ترتیب با متوسط 
 قرار cو  bسانتی متر در گروه هاي جداگانه 

   ).9جدول (گرفتند

  
  )اثرات اصلی گوگرد آلی( مقایسه میانگین میزان تفاوت رشد صفات رویشی نخل مجول - 9جدول 

 تیمار 
  قطر تنه

 )Cm( 
  طول تنه

 )Cm( 
  طول نهال 

)Cm( 
  تعداد برگ

 )عدد( 
  طول برگ

 )Cm( 
  عرض برگ

 )Cm( 
 d6/2 d 9/9 d 8/42 c 3/2 d 5/3 d 6/2 گر م 0گوگرد آلی 

 c0/5 c 5/12 c 1/55 b 8/5 c 2/7 c 2/5 گرم  400
 b5/6 b 0/16 b 3/71 a 9/7 b 2/9 b 3/6 گرم  800

 a7/7 a 1/20 a 3/85 a 6/8 a 8/10 a 1/8 گرم  1200
  .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنی% 5هاي با حروف مشابه در هر ستون، در سطح  میانگین-
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مینه نیز در این ز نتایج تحقیقات انجام شده
گوگرد آلی در ترکیبات بیانگر این مطلب است که کاربرد 

مثبتی که در افزایش حاللیت  ثیرأاراضی آهکی به سبب ت
عناصر قابل  جذب خاك دارد موجب بهبود غذایی عناصر

آن رشد رویشی را دنبال  دسترس براي گیاه شده، و به
  ).1386دیالمی و همکاران، ( دهدافزایش می

گوگرد آلی ترکیب ل وزن پاجوش و اثرات متقاب
بودن رشد و  کندبه سبب ( و طول برگنیز بجز طول تنه

صفات رویشی تفاوت  بر سایر ،)ثابت بودن تغییرات
مقایسه میانگین میزان تفاوت . )7جدول( داري داشتمعنی

رشد تنه بوسیله آزمون دانکن مشخص نمود که در هر 
گوگرد ترکیب د سطح وزن پاجوش با افزایش میزان کاربر

میزان تفاوت رشد افزایش یافت، اما این میزان در  ،آلی
-بر همین اساس بیش. بودتر ، بیشترپاجوش هاي سنگین
و  0/10و طول نهال به ترتیب معادل  ترین تفاوت قطر تنه

 15تا  11سانتی متر در تیمار دامنه وزن پاجوش  0/109
-ی و کمگوگرد آلترکیب گرم  1200کیلوگرم و کاربرد 

ترین وزن و سانتی متر در کم 5/41و  0/2ترین آن معادل 
 .گوگرد آلی مشاهده گردیدترکیب تیمار عدم کاربرد 

بندي صفات رویشی برگ توسط آزمون دانکن گروه
مشخص نمود که در هر دامنه وزن پاجوش با افزایش 

وزن ( رشد گوگرد آلی میزان تفاوت ترکیب میزان کاربرد
داري صورت معنیبه) رویشی اولیه با نهایییا تعداد صفت 
قطر و طول نهال، تعداد برگ و عرض  .افزایش یافت

درصد نسبت  9/67و  3/73، 8/49، 2/66برگ، به ترتیب 
ترین تفاوت تعداد برگ بیش .به شاهد افزایش رشد داشتند

-ترین وزن و بیشعدد در هر نهال در بیش 0/12معادل 
وگرد آلی تولید و در گروه گترکیب ترین سطح کاربرد 

 8/1ترین میزان تفاوت معادل قرار گرفت و کم aجداگانه 
ترین دامنه وزن پاجوش و عدم برگ در هر نهال در کم

ترین بیش ،چنینهم .گوگرد آلی دیده شد ترکیب کاربرد
سانتی متر در  8/9عرض برگ معادل  میانگین تفاوت

-اجوش و بیشترین دامنه وزن پدر بیش a کالس آماري
ترین آن معادل گوگرد آلی و کمترکیب ترین میزان کاربرد 

ترین دامنه وزن پاجوش و تیمار عدم متر در کمسانتی 0/2
در این  ،)10جدول ( گوگرد آلی دیده شدترکیب کاربرد 
در هر دامنه وزن پاچوش با افزایش میزان نیز صفات 
نخل گوگرد آلی میزان رشد رویشی برگ ترکیب کاربرد 

ترکیبات ثیر مثبت أخرما افزایش یافت که نشان دهنده ت
هاي پاجوش طبیعتاً. باشددر رشد رویشی می آلی گوگرد

تري اي وضعیت مناسبکه از نظر وزن و سیستم ریشه
از شرایط مناسب خاك رشد تر گیري بیشبا بهره ،داشتند

تري در صفات بیش افزایش و هتري داشترویشی بیش
  .دادند رویشی نشان

  بنديگیري و جمعنتیجه
هاي  کاشت پاجوش، یکی از شیوه ،در مجموع

. باشد مطمئن و با سابقه بسیار طوالنی تکثیر نخل خرما می
هاي  بین پاجوش نتایج این آزمایش، و بر اساس سوابق

ارقام مختلف و بین وزن پاجوش از نظر درصد گیرایی 
ه این است استنباط اولی. شتداري وجود دا تفاوت معنی

تر باشد درصد گیرایی آن که هر چه وزن پاجوش بیش
هاي مسن و  یابد، البته استفاده از پاجوش افزایش می

سنگین ممکن است از نظر اقتصادي قابل توجیه نباشد 
داري پاجوش به مدت طوالنی روي پایه مادري زیرا نگه

عالوه بر کاهش محصول هنگام جداسازي به پایه مادري 
دامنه بر اساس نتایج این آزمایش . آید ه وارد مینیز لطم

 1200 کاربردو  ترین وزنکیلوگرم مناسب 11-15وزن 
کود گوگرد آلی که خوشبختانه به میزان از ترکیبات  گرم

به سبب  کاهش  احتماالً شودفراوانی در کشور تولید می
مین  أو ت دوره زمانی محدوددر  یت خاكیقلیا

افزایش سرعت رشد   موجب  عناصرغذایی مورد نیاز
  .گرددهاي نخل مجول میرویشی نهال
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  )گوگرد آلی ترکیب اثرات متقابل وزن پاجوش و( زان تفاوت رشد صفات رویشی نخل مجولمیمقایسه میانگین  - 10دول ج

  تیمار
  قطر تنه

 )Cm( 
  طول نهال 

)Cm( 
  تعداد برگ

 )عدد( 
  عرض برگ

 )Cm( 
 f0/2 gh5/41 g8/1 g0/2 0گوگرد آلی 5- 8وزن 

 ef8/2 fg8/49 e-g3/3 ef0/4 400گوگرد آلی  5- 8وزن 
 d5/4 de8/64 d-f5/4 cd5/5 800گوگرد آلی  5- 8وزن 
  1200گوگرد آلی  5- 8وزن 

 

d0/5 cd0/71 de8/4 cd0/6 

 e3/3 h8/34 g0/2 g8/2 0گوگرد آلی  8-11وزن 
 d5/5 fg3/47 d5/5 de0/5 400گوگرد آلی  8-11وزن 
 bc5/7 ef3/55 c8/8 cd8/5 800گوگرد آلی  8-11 وزن
  1200گوگرد آلی  8-11وزن 

 

b0/8 c8/75 bc0/9 b5/8 

 ef5/2 f0/52 fg0/3 fg0/3 0گوگرد آلی  11-15وزن 
 c8/6 cd3/68 c5/8 c5/6 400گوگرد آلی  11-15وزن 
 bc5/7 b0/94 ab5/10 b8/7 800گوگرد آلی  11-15وزن 
 a0/10 a0/109 a0/12 a8/9 1200گوگرد آلی  11-15وزن 

  .داري با یکدیگر ندارنداختالف معنی% 5هاي با حروف مشابه در هر ستون، در سطح  میانگین-
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