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، عناصر معدنی و کیفیزیولوژیفیزیکی، های بر برخی ویژگی ماتأثیر تنک خوشه خر

 عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم
 

 3راهیم سپهربا ،*2عباس صمدی، 1حکیمه استوارزاده
 

 (21/11/1398تاریخ پذیرش:    11/08/1398)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های ایران است که کمیت و کیفیت میوه خرما را تحت تأثیر عارضه خشکیدگی خوشه خرما یکی از مشکالت مهم نخلستان

شه قرار می شکیدگی خو ضه خ شه به عنوان یک عامل مدیریتی بر روی عار دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تنک خو

های های خرمای رقم مضییافتی بود. مزماید در قالط حرب بلوکی فیزیکی، شیییمیایی و فیزیولوکیکی میوههاخرما و ویژگی

شامل:  شد که  شه اعمال  شد. چهار تیمار تنک خو صادفی انجام  شک1Tکامل ت سوم کل خو ها از نوک ، کوتاه کردن یک 

کوتاه ،3T؛ )skim 1/3(ها در مرحله کیمری خوشک، برداشتن یک سوم کل 2T؛ )tippol 1/3(انتهایی در مرحله گرده افشانی 

شککردن  سوم کل خو شه4T؛ )tipkim 1/3(ها از نوک انتهایی در مرحله کیمری یک  شت کامل برخی خو ها )روش ، بردا

های فیزیکی )درصد خوشه خشکیده، درصد میوه خشکیده، وزن میوه، سنتی کشاورزان به عنوان شاهد( بودند. برخی ویژگی

قطر میوه(، فیزیولوکیکی )میزان پرولین و کربوهیدرات کل، فعالیت منزیم سوپراکسید دیسموتاز و گایاکل پراکسیداز حول و 

گیری شیید. نتاین نشییان داد که درصیید های خرما اندازهمیوه خرما( و شیییمیایی )مقدار پتاسیییم و فسییفر میوه خرما( نخل

 داری در مقایسییه با تیمار شییاهد؛ به حور معنی skim 1/3و  tippol 1/3های خشییکیده در تیمارهای تنک ها و میوهخوشییه

(P≤0.05) 1/3 کاهد یافت. در مقایسییه با تیمار شییاهد؛ تیمارهای tippol 1/3و skim داری به حور معنی(P≤0.05)  باعث

سموتاز 69(، میزان پرولین )%30(، قطر )%30افزاید وزن )% سید دی سوپراک سیم %90) (SOD)(، فعالیت منزیم   (K)( و پتا

ای عارضییه به حور قابل مالحظه  skim 1/3و tippol 1/3 تنک گیری کرد تیمارهایتوان نتیجه( میوه خرما شییدند. می%13)

ها از نوک انتهایی در مرحله گرده افشانی به علت خشکیدگی خوشه خرما را کاهد دادند. کوتاه کردن یک سوم کل خوشک

 گردد.به نخلداران منطقه توصیه می گرده افشانی و تنک، همزمانی
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 مقدمه

 یوهدرخت م یک (.Phoenix dactylifera L)نخل خرما 

ق حمنادر  یژهخشک به و یمهدر مناحق خشک و ن یاصل

است  یقاو شمال مفر یغرب یایخشک مس

(Manickavasagan et al., 2012)از خرما های. میوه 

 باالی میزان دلیل به و بوده غنی غذایی مواد برخی

 یاز انرک خوبی منبع( 70- 80)% کربوهیدرات

خرما یکی از  . (Al-Shahib & Marshall, 2003)هستند

محصوالت مهم کشاورزی به ویژه در جنوب ایران است. 

های ایران هزار هکتار زمین 170، حدود 2017در سال 

زیر کشت نخل خرما بوده و محصول سالیانه خرما بید 

 . (FAO, 2017)تن بود  یک میلیوناز 

 1368 عارضه خشکیدگی خوشه خرما اولین بار در سال

تاکنون  و هنوج در استان کرمان مشاهده شددر منطقه ک

باشد؛ لید کنندگان خرمای ایران میترین مشکل تومهم

کشورهای اصلی تولید کننده خرما در گر چه هیچ یک از 

 & Panahi)انددنیا هنوز این عارضه را گزارش نکرده

Damankeshan, 2015)های کرمان، هرمزگان، . در استان

بوشهر و برخی مناحق فارس؛ ارقام غالط و تجاری خرما 

هرمزگان؛ کبکاب در  مرداسنگ؛ کرمان)مثل مضافتی در 

استعمران در خوزستان( در در بوشهر؛ خاسی، کبکاب و 

اند اثر خشکیدگی خوشه، مسیط زیادی دیده

(Damankeshan & Panahi, 2013) . این عارضه به

سرعت بین مرحله خالل )میوه قرمز و نرسیده( و رحط 

یابد و منجر به تر شده( گسترش میتر و نرم)میوه تیره

های مولد شود. عارضه فقط در بافتکاهد عملکرد می

های زرد کمرنگ افتد. در ابتدا به صورت زخماتفاق میبالغ 

بر روی سطوب باالیی و برخی مواقع بر روی سطوب پایینی 

-شود و به تدرین به صورت نوارهای قهوهدمبرگ ظاهر می

یابد. ها توسعه میای کمرنگ در حول دمبرگ و خوشک

ها از پایین خوشک به سمت نوک من پژمرده سپس میوه

شوند ها خشک میه تدرین تمام خوشه و میوهشوند و بمی

(Pouzesh Shirazi et al., 2008) قبلی بر  مطالعات. حبق

رسد که ظهور و شدت عارضه تحت روی عارضه، به نظر می

مور همچون تأثیر فاکتورهای محیطی و اقلیمی زیان

است  و رحوبت نسبی پایین بادهای گرم و داغ، دمای باال
.(Pezhman et al., 2003) 

اخیرا خشکی و افزاید شوری یک مشکل جدی در 

مناحق مختلف دنیا شده است و به ویژه یک نقد مخرب 

در بخد کشاورزی کشورهای درگیر بارندگی سالیانه کم 

داری در عملکرد و کند. این مشکل کاهد معنیبازی می

های مختلف گیاهی مثل نخل خرما ایجاد کیفیت گونه

تواند در واقعیت که نخل خرما میکند، علی رغم این می

های غیر زیستی شامل یک محدوده وسیعی از تند

خشکی، دمای باال و شوری نسبتا باالی خاک زنده بماند 

(Yaish et al., 2015) خشکی و شوری زیاد باعث مسیط .

که خشکی منجر به در حالیشود، های گیاه میبه بافت

اهد یافته و ک 2COشود، همانند سازی تند اسمزی می

مخرب به مقدار  (ROS)های اکسیژن واکنشگر گونه

ایزدی . (Munns & Tester, 2008) شودزیادی تولید می

( محتوی چندین Izadi & Shahsavar, 2015) و شهسوار

را  اکسیدانهای منتیترکیط بیوشیمیایی و فعالیت منزیم

مبتال و فاقد عارضه خشکیدگی خوشه در هر دو خوشه 

 هایکردند، نتاین این مطالعه نشان داد که نخلبررسی 

-سطح مسیط می .بودندخشکی تحت تند  ،دچار عارضه

 های مبتال به عارضهتواند در ارتباط با کیفیت مدیریت باغ

نامناسط  تیریاست که مد نیباشد. باور عموم ا

ها خواهد داری در نخلمنجر به مسیط معنی کشتطیمح

  (Mirzaei et al., 2001). شد

بین اعمال مدیریتی مختلف، تنک خوشه یکی از اعمال 

ضروری مدیریت باغ در تولید خرمای مناسط صادرات 

؛ منجر و رنگ پوستوزن شکل،  بهبود اندازه،است که با 

شود و های با کیفیت زیاد و بازار پسند میبه تولید میوه

 & Alkhateeb)دهد شانس شکستن میوه را کاهد می

Ali-Dinar, 2002; Pezhman et al., 2005) . تنک خوشه

ارتباط زیادی با مب و هوا دارد و در شرایطی که رحوبت 

ها زیاد باشد با بهبود بخشیدن جریان هوای احراف خوشه

ها، خطر تخمیر، فساد و ترش شدن میوه را احراف خوشه

-اثر روش . در مطالعه(Izadi et al., 2010)دهد کاهد می

های تنک و نوع پوشد روی عارضه خشکیدگی خوشه 

از  موثرتر خرما؛ اثر تنک به عنوان یک فاکتور مدیریتی،

ل مهمتر برای پوشد بود، بنابراین تنک به عنوان عم

 & Pezhman)شودشناخته می کاهد عالئم زیانبار

Izadi, 2006) ایزدی و همکاران .(Izadi et al., 2010) 

دار تنک بر کاهد عارضه خشکیدگی خوشه تأثیرمعنی

 خرما را در نخل رقم کبکاب گزارش کردند. 

های خرما استفاده شده که چندین روش برای تنک نخل

، تنک (Ali-Dinar et al., 2002)توان تنک خوشه می
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-و تنک میوه (Al-Saikhan, 2008)های خوشه خوشک

نخل  در. عنوان کردرا  (Al-Saikhan, 2008)های خرما 

های ها، ویژگیخرمای رقم سیوی؛ در اثر تنک خوشک

که عملکرد نخل فیزیکی و شیمیایی بهبود یافتند در حالی

-El شازلی -. ال(Mustafa, 1993)و خوشه کاهد یافت 

Shazly, 1999) کل  درصد 30 تنک( نشان داد که

ها از مرکز خوشه، یک عملکرد منطقی و بهترین خوشک

م نابتت علی را در مقایسه با سایر کیفیت میوه نخل رق

تیمارهای تنک داد و تیماری است که بیشتر توصیه شده 

نتیجه گرفت  (Al-Joumayly, 2003)جمیلی  -ال است.

های خوشه رقم خدراوی در مرحله که تنک خوشک

-اند( برای تولید میوهها سبز و نرسیدهکیمری )که میوه

دهد نشان می بررسی منابعهای با کیفیت؛ مفید بود. 

مطالعات در خصوص اثر تنک بر عارضه خشکیدگی خوشه 

های فیزیکی خوشه و میوه خرما عمدتا بر روی ویژگی

خرما انجام شده، لذا احالعات اندکی در خصوص اثر تنک 

های فیزیولوکیکی و شیمیایی عارضه خشکیدگی بر جنبه

خوشه خرما گزارش شده است. هدف از این مطالعه 

های فیزیولوکیکی و شیمیایی ثر تنک بر جنبهارزیابی ا

 باشد.قم مضافتی میر عارضه خشکیدگی خوشه خرما

 

 هامواد و روش

های ماده در یک باغ بر روی نخل 2016 مزماید در سال

روستای دارستان شهرستان بم انجام شد.  در خصوصی

یکسان  . روش مدیریتیندساله بود 22های خرما نخل

عمال ااری، کود دهی و ...( در همه منها )گرده افشانی، مبی

 رچهابا  های کامل تصادفیمزماید بر پایه حرب بلوک .شد

رت تکرار انجام شد. تیمارهای تنک به صو سهتنک و  تیمار

 زیر بودند:

1T، ها از نوک انتهایی کوتاه کردن یک سوم کل خوشک

 (tippol 1/3)در مرحله گرده افشانی 

2Tها در مرحله کیمری ، برداشتن یک سوم کل خوشک
(1/3 skim) 

3T، ها از نوک انتهایی در یک سوم کل خوشککوتاه کردن

 (tipkim 1/3)مرحله کیمری 

4Tها )روش سنتی کشاورزان ، برداشت کامل برخی خوشه

 به عنوان شاهد(

 درختاندر چهار حرف  هاخوشک برداشت و کردن کوتاه 

 شد. انجام درخت هایخوشه تمام از و

 ییایمیش و یکیولوژیزیف ،یکیزیف یهایژگیو نییتع

 هاوهیم و خوشه

مورد مطالعه کامال رسیدند،  هایهنگامی که میوه نخل

ی خشکیده قبل از برداشت محصول هادرصد خوشه

 های خشکیدهدرصد میوه ؛پس از برداشت ین شد.تعی

ها میانگین وزن میوه. های مورد مطالعه تعیین شدخلن

توسط ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد. حول و قطر 

ها توسط کولیس اندازه گیری شد. پرولین توسط میوه

و توسط نین  ولفوسالیسیلیک اسید عصاره گیریس

کربوهیدرات .(Bates et al., 1973)هیدرین تعیین شد 

و توسط گیری  کل توسط اتانول در سه مرحله عصاره

-منزیم .(Irigoyen et al., 1992) گیری شد اندازهمنترون 

 (GPOD)های سوپراکسید دیسموتاز و گایاکل پراکسیداز 

به (Mishra et al., 2006) میشرا و همکاران  توسط روش

؛ بافت زنده به محلول عصاره گیری، 5به  1نسبت 

ش استخراج شدند. سوپراکسید دیسموتاز با استفاده از رو

( Fridovich, 1971)  Beauchamp&فریدویچبیوچامپ و 

ه از اندازه گیری شد. فعالیت گایاکل پراکسیداز با استفاد

 & Chance)روش اسپکتروفتومتری چنس و مهلی

Maehly, 1955) .فسفر  در مدت یک دقیقه تعیین شد

(P) و پتاسیم توسط روش ریان و همکارانRyan et al., 

 نرمال به خاکستر 2 ید هیدروکلریک( با افزودن اس(2001

عصاره گیری شدند. غلظت فسفر  1به  10خشک با نسبت 

متر و و پتاسیم به ترتیط با استفاده از دستگاه اسپکتروفتو

 تعیین شد.نور سنن شعله 

 یآمار هیتجز

  SPSS, version 22با استفاده از نرم افزار هانجزیه داده

د. با روش منالیز واریانس تجزیه شدن ها. دادهانجام شد

عنیممیانگین تیمارها با استفاده از مزمون دانکن در سطح 

 مقایسه شد.درصد  داری پنن
 

 بحث و جینتا

 تیمارهای داد نشان (1)جدول  واریانس تجزیه جدول

-ویژگی برخی روی بر (P≤ 0.05) داریمعنی تاثیر تنک

میوه و خوشه شیمیایی  فیزیکی، فیزیولوکیکی و  های

  خرما داشته است.
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 های فیزیکی، فیزیولوژیکی و شیمیایی خوشه و میوه نخل خرماویژگیبر  تیمارهای تنکتجزیه واریانس اثر  –1جدول 
Table 1. Analysis of variance of thinning treatments on physical, physiological and chemical characteristics 

of date palm’s bunches and fruits 

    Physical characteristics 

       Mean square 

  Source   df   Faded bunches Faded fruits Fruit’s weight Fruit’s length Fruit’s diameter 

Block   2   1.932ns 18.273ns .339ns 9.679ns .147ns 

Treatment   3   177.784* 438.744* 7.162* 3.211ns 4.518* 

Error   5   2.319 33.524 1.037 2.923 .467 

 -1دامه جدول ا

        Physiological characteristics   Chemical characteristics 

        Mean square   Mean square 

Source  df  Proline 

Total 

carbohydrates SOD GPOD  K P 

Block  2  0.915ns 8248.55ns .04ns .006ns  .0004ns 106.19ns 

Treatment  3  45.679* 5683.09ns 317.62* .021ns  .004* 165.27ns 

Error  5  5.120 4760.74 1.37 .032  .001 264.12 
ns and * show no significant and significant differences at 0.05 probability level 

 

 یکیزیف یهایژگیو

های فیزیکی ویژگیهای گیاهی در ارتباط با پاسخبرخی از 

های مبتال به عارضه خشکیدگی تحت تیمارهای میوه نخل

نشان  2جدول نتاین  ممده است. 2تنک مختلف در جدول 

عارضه خشکیدگی خوشه وی های تنک رکه اثر روش داد

اعمال  با .(P ≤ 0.05)دار بود خرما از نظر مماری معنی

های میانگین درصد خوشه تیمارهای مختلف تنک،

درصد متغیر بود. باالترین درصد  3/14تا  0خشکیده بین 

 نیکمترو  tipkim 1/3خوشه خشکیده در تیمار شاهد و 

 skimو  tippol 1/3 یمارهایدر ت دهیدرصد خوشه خشک

 skim  1/3و tippol  1/3 یمارهایمشاهده شد. ت 1/3

تیمار درصد در مقایسه با 100را  دهیدرصد خوشه خشک

های اثر مثبت تنک روی خوشه .ندشاهد کاهد داد

خشکیده در مقایسه با شاهد توسط ایزدی و اصل مشتاقی 

(Izadi & Aslmoshtaghi, 2015)  گزارش شده استنیز .

های نشان داد درصد متوسط میوه 2های جدول داده

درصد  8/25تا  0خشکیده در تیمارهای مختلف تنک بین 

داری در تیمار های خشکیده به حور معنیمتغیر بود. میوه

معنی شاهد نسبت به سایر تیمارها زیاد بود ولی تفاوت

 .(P ≤0.05)داری بین سایر تیمارهای تنک وجود نداشت 

 80- 100 به عارضه را های مبتالتیمارهای تنک، میوه

درصد در مقایسه با تیمار شاهد کاهد داد. این نتاین در 

 & Damankeshan)توافق با نتاین دامن کشان و پناهی 

Panahi, 2013)  درصد  نیشتریمنها، باست، در تحقیق

بدون تنک مشاهده  ماریخوشه در ت یدگیعارضه خشک

 شد.
 

 تنک مختلف یمارهایت تحت عارضه دچار یخرما یهانخل یکیزیف یهایژگیو -2 جدول

 Table 2. .Physical characteristics of disordered date palms under different thinning treatments 
  

Thinning treatments 

  Physical characteristics 

  Faded bunches Faded fruits Fruit’s weight Fruit’s length Fruit’s diameter 

  % g mm 

1/3 tippol 0.00a 5.00a 11.79ab 34.77a 19.07a 

1/3 skim  0.00a 0.00a 13.83a 35.42a 18.67a 

1/3 tipkim 13.89b 0.00a 10.42b 33.10a 18.35a 

Control   14.29b 25.83b 9.71b 35.57a 16.25b 

Different characters indicate significant differences (P≤0.05) between the treatments. 
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مختلف در تیمارهای  g 83/13 -71/9 متوسط وزن میوه

(. بیشترین و کمترین وزن 2متغیر بود )جدول  تنک،

مشاهده  شاهدو  skim 1/3ها به ترتیط در تیمارهای میوه

صورت  وزن میوه را به skim 1/3کاربرد تیمار تنک  .شد

شاهد نسبت به تیمار درصد  30 ،(P≤0.05)داریمعنی

افزاید داد، سایر تیمارهای تنک وزن میوه را نسبت به 

دار شاهد افزاید دادند هر چند که این افزاید معنی

(P≤0.05)  ها در اثر نبود افزاید وزن متوسط میوه

ها فشردگی میوهکاهد تیمارهای تنک، شاید به خاحر 

باشد که در نتیجه از انباشتگی منها در خوشه جلوگیری 

هایی شانس رشد حبیعی را کند، بنابراین چنین میوهمی

. از حرف دیگر؛ دراثر (Moustafa, 1997)کنند پیدا می

یابد تیمارهای تنک، نسبت برگ به میوه افزاید می

-ها( که در برگبراین فراهمی مواد غذایی )کربوهیدراتبنا

 ها افزاید یافته و وزن منهاشوند برای میوهها تولید می

(. Al-Wasfy & Mostafa, 2008) شود¬یم شتریب

( اثر Soliman & Harhash, 2012و هرهد ) مانیسل

را  یساکار ینخل خرما ی¬وهیم روی ها¬تنک خوشک

ها؛ های خوشهکل خوشک درصد 30و  15، 0 دنیبا بر

روز پس از گرده افشانی )تقریبا مرحله کیمری(  30

کل درصد  30 بررسی کردند، نتاین نشان داد برداشت

داری میانگین وزن ها از مرکز خوشه به حور معنیخوشک

میوه را نسبت به سایر تیمارهای تنک در مراحل خالل و 

تمر )مرحله رشدی که میوه کامال رسیده و نرم شده( 

و همکاران  سلیمانافزاید دادکه این نتاین موافق نتاین 

(Soliman et al., 2011) همکارانعبید و  -و ال (AL-

Obeed et al., 2005) تنکمنها گزارش کردند که  ،بود 

نتاین  های خرما را افزاید داد.نخل میوهوزن ، هاهخوش

 57/35تا  10/33 ها ازنشان داد که حول میوه 2جدول 

تنک و تیمارهای  ها درمیلی متر متغیر بود. حول میوه

-داری نشان نداد. متوسط قطر میوهمعنیتیمار شاهد تفاوت 

در تیمارهای تنک متغیر میلی متر  25/16- 07/19های خرما 

در مقایسه با سایر  شاهدها در تیمار (. قطر میوه2بود )جدول 

ها در بود، قطر میوه کم(P≤0.05) داری تیمارها به حور معنی

در مقایسه با شاهد افزاید درصد  18تا  ،تیمارهای تنک

 & Soliman)نتاین سلیمان و هرهد نشان داد.

Harhash, 2012)  های این پژوهد را تأیید کرد و یافته

 تأثیر تیمار تحت داریمعنی نشان داد؛ قطر میوه به حور

افزاید درجه  با داری،معنیحور  بود و به خوشک تنک

 30تنک؛ افزاید یافت. همچنین نتیجه گرفتند که تنک 

داری ها، به حور معنیهای مرکزی خوشهخوشکدرصد 

بشیر و ه خالل داشت. حداکثر قطر میوه را در مرحل

 25، 10، 0با اعمال تنک  (Bashir et al., 2014)همکاران 

هفته پس از گرده  5ها، های خوشهدرصد خوشک 50و 

به حور میوه افشانی )مرحله کیمری( نتیجه گرفتند قطر 

-تنک خوشکها بود. داری تحت تأثیر تنک خوشکمعنی

در ماه می )مرحله کیمری( در کالیفرنیای جنوبی های 

نیز اندازه میوه را در خرمای رقم دگلت نور افزاید داد 

(Nay & Perring, 2009). کوپائی و همکاران -علیخانی

(Alikhani-Koupaei et al., 2020)  نشان دادند با انجام

نخل خرمای رقم  هایخوشکنوک ها و خوشکتنک 

نتاین های فیزیکی میوه خرما بهبود یافت. مضافتی، ویژگی

مشابهی از تأثیر تنک میوه بر ابعاد میوه خرما در ارقام 

  (Heidari, 2006 &استخرما گزارش شده  متفاوت نخل
.(Al-Obeed et al., 2005; Karami 

 یکیولوژیزیف یهایژگیو

های فیزیولوکیکی میوه تأثیر تیمارهای تنک بر ویژگی

 برخی نشان داده شده است. 1در شکل های خرما نخل

 معرفی تند نشانگر یک عنوان به را پرولین پژوهشگران

 درگیاهان،پرولین (Cruscioi et al., 2009). کنند¬می

 های¬تند و تحت است متنوعی فرایندهای درگیر

-می انباشته داریمعنی مقادیر در یستیز غیر و زیستی

 هاینقد پرولین(. Szabados & Savoure, 2010) شود

. دارد زیستی غیر تند شرایط تحت گیاه رشد در حیاتی

-رو می به رو زیستی غیر هایبا تند گیاهان کههنگامی

 غشا به ROS توسط که اکسیداتیوی مسیط شوند؛ پرولین،

 ,Szabados & Savoure)دهدمی کاهد را شده وارد

 شاهدها در تیمارهای کمترین میزان پرولین میوه  .(2010

 ؛tippol 1/3ثبت شد. کاربرد تیمار تنک  tipkim 1/3و 

، دادافزاید (P≤0.05) داری پرولین را به حور معنی میزان

قابل نیز  skim 1/3پرولین در تیمار  میزاناز سوی دیگر، 

در تیمارهای  μmole/g  13 -4توجه بود. میزان پرولین

تیمارهای تنک میزان پرولین میوه را متغیر بود.  مختلف

(. a1درصدافزاید دادند )شکل  69در مقایسه با شاهد 

های مختلف های گیاهی با استفاده از استراتژیسلول

های ملی با وزن مولکولی شامل ساخت و تجمع متابولیت

کم )مثل قندها و قندهای الکلی مثل مانیتول، تری هالوز 

شوند( حل شونده شناخته میو گاالکتینول که به عنوان 
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ها )مثل گلیسین، و همچنین ساخت ممینو اسیدها و ممین

-بتائین و پرولین( در برابر خشکی و شوری مقاومت می

 بیشتر پرولین . تجمع Hayat et al., 2012)کنند

فعالیت منزیم درگیر در  افزاید با ازتباط در تواند¬می

کاتابولیز کننده های ساخت پرولین و همچنین مهار منزیم

 پرولین؛ پرولین اکسیداز و پرولین دهیدروکناز باشد

(Kandpal et al., 1981). 

  

  

 (d) میآنز تیفعال ،SOD (c) میآنز تیفعال ،(b)کل  دراتیکربوه زانیم ، (a)نیپرول زانیم بر تنک یمارهایت ریتأث -1 شکل

GPODخرما یهانخل وهیم 
Figure. 1. The effect of thinning treatments on proline content (a), total carbohydrates content (b), Activity of 

SOD enzyme (c), Activity of GPOD enzyme of date palm’s fruitsDifferent characters indicate significant 

differences (P≤0.05) between the treatments. 
 یخرما برا های¬و خوشک وهیم نیپرول زانیم دیافزا

ایزدی و  عارضه خشکیدگی خوشه خرما توسط ابمقابله 

ثابت شده است. از  (Izadi & Shahsavar, 2015) شهسوار

به عنوان یک فاکتور مدیریتی، با نیز احتماال تنک این رو 

به سمت تولید مسیر ساخت مواد را  ؛میوهکاهد تعداد 

هدایت کرده پرولین بیشتر برای مقابله با تند خشکی 

ای نشان داده فاکتورهای تغذیهنیز ها برخی پژوهد .است

زیستی  پرولین را تحت شرایط تند غیر میزانو مدیریتی 

 ,.Hoque et al., 2007; Babaei et al)اند افزاید داده

کربوهیدرات  میزاننتاین نشان داد که بیشرین  .(2017

بود اگر چه تفاوت  شاهدهای خرمای تیمار کل در میوه

مشاهده نشد )شکل با بقیه تیمارهای تنک داری معنی

b1 .)محتوی کربوهیدرات کل  احتماال علت عدم افزاید

های اسمزی باشد. ط با تنظیم کنندهممکن است در ارتبا

ذخیره اصلی ذخایر کربوهیدراتی مثل نشاسته در واقع 

ترکیبات اسمزی شامل ممینواسیدهای پرولین، ساخت 

ترکیبات ممونیومی و  ،اسید مسپارتیک و اسید گلوتامیک

احتماال  بعد از اعمال تنک،ای مبدوست هستند. هپروتئین

کرده استفاده  این ترکیبات نخل از این منبع برای ساخت

 کل کاهدتی امقدار ترکیبات کربوهیدر از این رو است

  (et al., 2020 دمانیا بدون تغییر باقی می یافته

(Alikhani-Koupaeia تنک به حور  یمارهایاز ت استفاده

 واثر داشت  SOD فعالیت یرو بر  (P≤0.05) داریمعنی

 یرمتغ tippol 1/3 یمارت در U/g 26تا  شاهددر  58/2از 

بیشتر  درصد tippol، 90 1/3 یماردر ت SOD یتبود. فعال

 یردرگ یممنز یناول SOD (.c1بود )شکل  شاهد یمارتاز 

 یداکس سوپر هاییکالو راد است ROS ییزدا یتدر سم

)-2O(2به  راO2H افزاید فعالیت. کندیم یلتبد SOD  در

نخل خرما به عنوان یک فاکتور موثر در شرایط تند 

ایزدی  (Safronov et al 2017). خشکی ثابت شده است
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های برخی منزیم (Izadi & Shahsavar, 2015)و شهسوار 

)سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز و ...(  منتی اکسیدان

های مبتال و فاقد عارضه ساقه، خوشک و میوه نخل

گیری کردند و به این نتیجه را اندازه خوشه خشکیدگی

این  رسیدند که برای جلوگیری از خشکیدگی باید مقدار

 های خوشه زیاد باشد.ها حداقل در برخی از قسمتمنزیم

 ,Liang, 1999; Bybordi) ایتغذیه هاییریتمد یبرخ

 (Sedghi et al. 2012) یتوهورمونیف یماتو تنظ (2015

تنک  احتماال شد، گیاهان رد SODفعالیت  یدباعث افزا

  SODیممنز یمشابه بر رو یرثا یریتیبه عنوان فاکتور مد

منبع به  نسبت یتنشان دهنده اهم یننتا ینداشت. ا

 ستا یاهاندر گ  SODدر تجمع source: sink) نمخز

.(Karoglan et al. 2014)  فاکتورتنک به عنوان یک 

 GPOD فعالیت منزیمداری روی مدیریتی تأثیر معنی

یک گروه مهم از  GPODمنزیم (. d1نشان نداد )شکل 

 را (O-methoxyphenol)پراکسیدازها است که گایاکل 

معموال به عنوان سوبسترای احیا کننده استفاده کرده و 

 منزیم .(Tayefi-Nasrabadi et al., 2011) کنداکسید می

GPOD  در ارتباط با فرایندهای مهم بیوسنتز بوده و در

کند زیستی دفاع می های زیستی و غیرمقابل تند

(Watson, 2014)  ای به عنوان منزیمحور گستردهبه و 

تحت . (Sharma et al., 2012)  شودتند شناخته می

کننده بر روی عوامل مدیریتی و اصالبشرایط تند؛ 

GPOD در حالی ، به عنوان مثال انداثرات متفاوت داشته

را افزاید  GPODها فعالیت منزیم فیتوهورمونکه برخی 

 داری روی فعالیتها اثر معنیفیتوهورموندادند، برخی 

GPOD نداشتند (Sedghi et al., 2012) چه در میوه چنان

تفاوت  GPODفعالیت های تنک شده این تحقیق نیز نخل

 داری نشان نداد.معنی

 ییایمیش یهایژگیو

-میوه نخل های شیمیاییتأثیر تیمارهای تنک بر ویژگی

 نشان داده شده است. 2های خرما در شکل 

نشان داد که استفاده از تیمارهای تنک باعث  a2شکل 

-بین مقدار پتاسیم میوه(P≤0.05) دار د تفاوت معنی ایجا

درصد وزن خشک  74/0- 85/0 مقدار پتاسیم ها شد.

 13پتاسیم را   skim 1/3 تیمار تنک. ها متغیر بود¬میوه

 این نتاین در تطابق با .افزاید داددرصد نسبت به شاهد 

، (Zarei et al., 2013)زارعی و همکاران  های¬یافته

و منتصر و (Shawky et al., 1999) شاوکی و همکاران 

  .بود(  (Montasser et al., 1991همکاران

 
 

 خرما یهانخل وهیم (b)فسفر  و (a) میپتاس مقدارتنک بر  یمارهایرتیتأث -2 شکل

Figure 2. The effect of thinning treatments on fruit’s potassium (a) and phosphorus (b) content of date palms. 
Different characters indicate significant differences (P≤0.05) between the treatments. 

 

 تا 168نشان داد محتوی فسفر تیمارها از  b2 نتاین شکل

mg/Kg 186 ها در تیمار میزان فسفر میوه. متغیر بود

نشان ( P≤0.05) داریتیمارها تفاوت معنی و سایر شاهد

 اگر چه برخی تیمارهای تنک مقدار فسفر میوه را. نداد

 .بهبود بخشیدند
 

 نتیجه گیری کلی

ها در مرحله کیمری و کوتاه کردن یک سوم کل خوشک

 ها از نوک انتهایی درکوتاه کردن یک سوم کل خوشک

موجط کاهد عارضه خشکیدگی  مرحله گرده افشانی،

فیزیکی، های خوشه خرما و افزاید و بهبود ویژگی

کوتاه کردن های خرما شد. وهفیزیولوکیکی و شیمیایی می

 ها از نوک انتهایی در مرحله گردهیک سوم کل خوشک

 نخلدارانبرای  های تولیدبه جهت کاهد هزینه افشانی

منطقه و مناحقی با شرایط اقلیمی و خاکی مشابه قابل 

 توصیه است.
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 سپاسگزاری

و  ارومیه دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از وسیله بدین

 قدردانی تحقیق هزینه تأمین دلیل به بم نور پیام دانشگاه

 یجهت همکار یخانواده محترم منعم از همچنین کرده

 داوران کلیه. از یمدر استفاده از نخلستان خرما سپاسگزار

 ارزشمند نظرات نکته ارائه دلیل هب مقاله این محترم
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Abstract 

Bunch fading disorder is one of the important problems in date palm orchards in Iran and 

influences the quantity and quality of fruits. The aim of this study was investigating the effect 

of bunch thinning as a management factor on bunch fading disorder, as well as physical, 

physiological and chemical characteristics of Mazafati date. The experiment was carried out 

in a randomized complete block design. Four bunch thinning treatments included: T1, 

shortening of 1/3 total strands from terminal tips in pollination stage (1/3 tippol); T2, removal 

of 1/3 total strands in kimri stage (1/3 skim); T3, shortening of 1/3 total strands from terminal 

tips in kimri stage (1/3 tipkim); T4, removal entire of some bunches (traditional thinning as 

control). Some physical (percent of faded bunches, percent of faded fruits, fruit’s weight, 

fruit’s length and diameter), physiological (fruit’s proline, total carbohydrates, superoxide 

dismutase and guaiacol peroxidase enzymes) and chemical (potassium and phosphorus) 

characteristics of date palms were determined. The results indicated that the percent of faded 

bunches and fruits in 1/3 tippol and 1/3 skim treatments significantly (P≤0.05) decreased as 

compared to control. Treatments of 1/3 tippol and 1/3 skim significantly (P≤0.05) increased 

fruit’s weight (30%), fruit’s diameter (18%), proline (69%), superoxide dismutase (SOD) 

enzyme (90%) and potassium (K) (13%) as compared to control. It can be concluded that 

1/3 tippol and 1/3 skim thinning treatments noticeably decreased bunch fading disorder. 

Shortening of 1/3 total strands from terminal tips in pollination stage is recommended to date 

palm owners of the region, due to the concurrency of thinning and pollination stage. 
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