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  تولیدات گیاهی

 

40/60/4001خ دریافت: تاری  
31/30/4011تاریخ پذیرش:   

 

قصب، زاهدی، پیارم و  چهار رقم خرمای میوه و فیزیکوشیمیایی مقایسه خصوصیات زایشی 
 در استان کرمان  مجول

 

 3، محمد اسعدی2سید سمیح مرعشی  ،   1کشاننبهاره دام 

 
وتحقیقات، آموزشسازمان بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان،    پژوهشی ،مربی -1

 ان  اير کشاورزی، کرمان،ترويج

 ايران  کشاورزی، اهواز،  ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان باغبانی، علوم تحقیقات مؤسسه  گرمسیری،های خرما و میوه  پژوهشكده ،استاديار -2

تحقیقات،آموزش و ترويج  محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان    -3

 ی، کرمان، ايران کشاورز

 

 چکیده 

برداشکت،    ، توسکعه زیکادی داشکته اسکت  خشکک نیمه اخیر سطح زیر کشت ارقام برتر خرمای خشک و    ی ها سال در  
آزمایشکی در قالکب  موجب رغبت کشاورزان به کشت و کار این ارقام شده است   کمتر،  های هزینه با  ونقل حمل انبارداری و 

( در  1396-1398سال )   2تکرار به مدت    3ل( در  خرمای قصب، زاهدی، پیارم و مجو قام  )ار   رقم تصادفی با چهار   امل طرح  ک 
در چهکار  انجام شد  استان کرمان از گرمسیری واقع در شهرستان نرماشیر  های میوه پژوهشکده خرما و   خرمای کلکسیون  

نتکای   گرفکت  د مقایسه قکرار صیات کمی و کیفی میوه مور صو خ  رقم خرمای مورد مطالعه صفات مربوط به زمان باردهی و 
  نشکینی میوه   امکا  کنکد می های بیشتری در سکال تولیکد  ارقام دیگر تعداد خوشه با خوشچه   رقم قصب نسبت به نشان داد  

ن  ی ر بیشکت   باالتر است  رقکم زاهکدی نسبت به ارقام دیگر  ( در این رقم  درصد   53/ 45)   ( و میزان ریزش میوه درصد  45/ 06) 
ا نشکان داد  بیشکترین  ر درصکد(    0/ 47)   و پارتنوککارپی درصد(    22/ 69)   میوه  کمترین ریزش  درصد(،  76/ 73)  نشینی میوه 

(، حجکم  متر سانتی   2/ 22قطر میوه ) (،  متر سانتی   4/ 27)   گرم(، طول میوه   13/ 77)   ، وزن میوه گرم(   5547/ 5)   عملکرد خوشه 
  2/ 1گکرم(، طکول هسکته )  0/ 8وزن هسکته ) دیکده شکد  کمتکرین  ل ( در خرمای رقم مجو مکعب   متر ی سانت   12/ 74میوه ) 
( و بیشکترین  11/ 86باالترین نسبت گوشت به هسکته ) ( مربوط به رقم زاهدی بود   متر سانتی  0/ 79هسته ) (، قطر متر سانتی 

درصکد( و رقکم قصکب کمتکرین میکزان    18/ 12) مجول بیشترین  رقم  ( در رقم مجول دیده شد   92/ 21) درصد گوشت میوه  
(  درصکد   73/ 70) قند احیاء  ،  ( درصد   76  / 85) زاهدی باالترین میزان قند کل  ارا بود  در رقم  درصد( را د   10/ 96) وبت میوه  ط ر 

  خشک نیمه و  این نتای  بیانگر آن است که بین ارقام برتر خرمای خشک  دست آمد  ه ب ( درصد  77/ 85) و مواد جامد محلول 
کشت در هر منطقکه بایکد  که بسته به اهداف زیادی وجود دارد  های تفاوت  ک نیز به لحاظ صفات باردهی و مورفوفیزیولوژی 

 توسعه یابد    ها آن کشت  
   

 ،  هستهنشینی،  میوهپارتنوکارپی، ریزش،  ها:  کلیدواژه 

 
  کشان بهاره دامن: نویسنده مسئول 

  رایانامه:      
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 مقدمه 
  لپله و دو گیلاهی ت  نخل  خرملا 

و عربسلتان،    پل  از مصلر ران  ي ا .  است پايله از خانواده 

میلیون تلن خرملا در   1/ 3. م جهان را دارد سو رتبه  تولید خرما    ر د 

  15/ 8بلا سله   استان کرملان  .  ( )    شود می ايران تولید  

بلوچسلتان،  پ  از استان سیسلتان و  از تولید ک  کشور،  درصدی 

ارقلام غاللخ خرملا    . ( )   قرار دارد تولید  رتبه دوم  در  

ی(،  شمسلاي پرکلو ) در استان کرمان شام  مضافتی، کلوته، قصلخ،  

در ايلن میلان  .  باشلد می عبلداللههی بزمانی(، مرداسنگ و )  ی ا له ی هل 

هكتلار، رتبله او     20000ق  مضافتی با سطح زير کشت حلدود  ر 

رغ   خرمای استان کرمان را بله خلود اختصلاا داده اسلت. عللی 

  ، باالی تولیلد   های هزينه     ی به دل   مضافتی اما  بازارپسندی باالی رق 

  ارقلام   توسلعه   رويكرد   با   اخیر  های سا   در ، نق   و  حم  نگهداری و 

  مجلو    و   پیارم   زاهدی،   ارقام کشت  سطح زير   ، خش  نیمه   و   خش  

  بللر اسللا  .  ( )   اسللت   افللزايش داشللته 

  رقل    3000از    بیش   ( )   ی ها گزارش 

نخ  خرما در سراسر جهان وجلود دارد کله تنهلا تعلداد کملی از  

توسلعه سلطح زيلر  در هر کشلوری ارزش اقتصلادی دارنلد.   ها آن 

موجلود   ی ها نخلسلتان کشت خرما و جايگزينی يا اصالح و احیای 

،  پر محصلو  خرماخیز کشور با استفاده از ارقام برتر )   های ن تا اس در  

مرغوب و بلا ارزش تجلاری بلاال( جهلت افلزايش اشلتها ، بهبلود  

وضعیت درآملدی و معیشلتی نخللداران و سلاير افلراد ملرتب  بلا  

ادی استان مربوطله و کشلور، املری مهل  و  نخلداری و رونق اقتص 

ينلدی اسلت  رشد و نمو میلوه فرآ   ( )   ضروری است 

، شلراي   افشانی گرده چندين عام  طبیعی از جمله تأثیر    که تحت 

  . ( )   گیللرد آب و هللوايی و ونوتیللا قللرار می 

  و   انلدازه   شلك ،   لحلا    از   کله   دارنلد   تفاوتی ارقام م   مختلف   مناطق 

  و   فیزيكللی   ارگانولپتیلل ،   خصوصللیات   نظللر   از   چنللین ه  وزن،  

)   هسلتند   متفلاوت   شلیمیايی 

رق  قصخ از ارقام مه  منطقله شلهداد در اسلتان کرملان  .  ( 

است که با توجه به بافت میلوه در مرحلله خرملا مصلری آجیللی  

و جهلت   شلود می اسلتفاده  ملان ر ک  دارد، در غذاهای سنتی استان 

پودر بیسكويت بسیار مناسخ است. رقل  زاهلدی    صورت به فرآوری  

جمله ارقلام    است که از   و خوزستان   بوشهر   ، فار    های استان بومی  

صادراتی و تجاری کشور است. قابلیت مصلری آجیللی آن موجلخ  

شهرستان  افزايش بازارپسندی اين رق  شده است. رق  پیارم بومی 

بافلت شلكالتی و    بله دلیل  در استان هرمزگلان اسلت.    د ا آب حاجی 

خاا آن در بین ارقام بومی کشور بیشترين محبوبیت و بلاالترين  

در آفريقلای جنلوبی    مهلرب بومی کشور  قیمت را دارد. رق  مجو   

رقل  تجلارتی در  عنوان بله است. کیفیت ظاهری آن موجخ شلده 

  حلا    ه بل  تلا   . ( )   جهلان عرضله شلود 

های بررسی سلازگاری ارقلام بله لحلا  صلفات رويشلی و  پژوهش 

اسللت    اجراشللده منللاطق خرمللاخیز کشللور    زايشللی در بسللیاری 

در تحقیقی در ايستگاه تحقیقات کشلاورزی    ( ) 

شلش رقل  خرملای    کمی و کیفلی میلوه   خصوصیات عزيزآباد ب   

تجارتی خارجی بررسی و ارقام ابونارنجا و نبلات سلیف سلازگار بلا  

  همللین   نتللايج .  ( )   ند شللد منطقلله معرفللی  

  ملاده در  فلرد  و  ابونارنجلا  ارقلام  داد  نشان  فار   جهرم  در  پژوهش 

  و   گرفتنلد   قلرار   آخلر   رتبه   در   ابومعان   و   زباد   کوش   ارقام   و   او    رتبه 

  جهلت   برتلر   رقل  عنوان  بله   ملاده   فلرد   و   ابونارنجا   ارقام   مجموع،   در 

)   شلدند   معرفلی   فار    استان   خرماخیز   مناطق   در   کشت 

  رقلل    6  میللوه   کیفللی   و   کمللی   خللواا   و   عملكللرد   . مقايسلله ( 

  ارقلام  نشلان داد   و داراب   جهلرم   منطقله   در   کشور   تجاری   خرمای 

نتلايج بهتلری    منطقله   ايلن   در   مضلافتی   و   پیلارم   شاهانی،   زاهدی، 

  تجلاری   خرملای   رقل    10  پژوهشلی   در   ( )   داشلتند 

  زاهدی  ارقام  اولیه،  نتايج  اسا    بر .  ند گرفت   قرار   مقايسه   مورد   کشور 

ری  رتلب ی  میلوه   کیفلی   و   کملی   در منطقه جیرفت خواا   ديری  و 

ملورد بررسلی در  ارقلام    که ن ي ا به  با توجه    . ( )   داشتند 

  هلای رق  از بهتلرين  قصخ، زاهدی، پیلارم و مجلو (  )   اين آزمايش 

ايران و جهان هستند که در بسلیاری    خش  نیمه خرمای خش  و  

  ، رو به افلزايش اسلت  ها آن ير کشت مناطق استان و کشور سطح ز 

ی و  مورفوللللوويك در ايلللن مطالعللله برخلللی خصوصلللیات مهللل   

  ارقام خرمای قصلخ، زاهلدی، پیلارم و مجلو  در شیمیايی  فیزيكو 

 مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته است.   منطقه نرماشیر 

ها شمواد و رو 
 رقل تصلادفی بلا چهلار  اين آزمايش در قالخ طرح  کامل 

در مجملوع تكلرار    3در    و مجلو   ی، پیارمهدزاخرمای قصخ،  

-1398)سلا   2بله ملدت  سلاله 15مایخر اصله درخت 12

 هللایمیوهو خرمللا پژوهشللكده خرمللای در کلكسللیون ( 1396

 طلو با  استان کرمان  از  گرمسیری واقع در شهرستان نرماشیر  

 و ارتفللاع 28˚ 56و عللرج جهرافیللايی  58˚ 45' يیایللجهراف

 افشلانیگردهعملیات هلر ، شد. انجام    يادراز سطح    متر  741

، (بلا خصوصلیات مطللوب  سازگار  نر  چند رق گرده  مخلوط  )با  

 کلیله  بلرای  هاخوشله، پوشلش  بندیخوشلهمبارزه بلا آفلات،  

با توجله بله تعلداد   .انجام شد  يكسان  طوربه  آزمايشی  درختان

علدد بلرای هلر درخلت بلود،   50-45طور متوس   برگ که به

 از  سلال   و  شلده  تلقلیح  خوشله  6  ،افشلانیهدرگ  از  پ   ماهي 

 و  انتخلاب  ،هلایبردارداده  انجام  جهت  نخ ،  هر  مختلف  جهات
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تلا شلراي    ،مرحله کیمری حذی شدندقب  از    هاخوشهمابقی  

آزمايش برای همه درختان يكسان شود و صفات کیفی و کمی 

 .تعداد خوشه قرار نگیردتأثیر  تحت  مورد بررسی،

 های مورفولوژیکیترامپار یریگاندازه 

 حامل   محلور  قاعده  و  وس   ،انتها  از)  رشته  3  خوشه  هر  از

 شلد.  جدااز هر نخ     رشته  18  و در مجموع  (خوشه  هایرشته

، پارتنوکلارپی و ريلزش بلا شلمارش تعلداد ینینشلوهیمدرصد  

ريلزش   یهلاوهیمبذردار و بدون بذر و شمارش مح     یهاوهیم

 شد بهاسزير مح  یهافرمو کرده بر اسا  

تعداد    = تعداد میوه بذردار  بذر +  + تعداد میوه بی   تعداد ک  جای خالی میوه 

 ک  گ  

نشینی میوه درصد    دار( = بذر   های میوه تعداد  / ها گ  )تعداد ک     ×   100

درصد میوه پارتنوکارپ   بی بذر( =   های میوه تعداد  / ها گ  )تعداد ک     ×   100

 میوه درصد ريزش    وه( = می ی  تعداد ک  جای خال / ها گ  )تعداد ک     ×   100
 

  با  کیلوگرمی   30  ديجیتالی  ترازوی  کم   با  خوشه  وزن

 . شد گیریاندازه گرم،  10 دقت

 پارامترهای فیزیکوشیمیایی میوه  گیریاندازه 

هلر خوشله    6  مجملوع  تصلادفی از  صورتبهعدد میوه    60

ی ارقلام ملورد کله هملهبلا توجله بله اين. درخت برداشته شد

ا که آخلرين مرحلله رشلد میلوه اسلت رمخ  مطالعه در مرحله

یشترين بازارپسندی را دارند در اين مرحله برداشلت شلدند و ب

 گیریانلدازهعلدد میلوه بلرای   30مورد مطالعه قلرار گرفتنلد.  

قطلر، وزن و   طو ،  شام   هر درخت  در  خرما  میوه  کمیصفات  

و  هسلته به گوشت نسبت ،ستهه قطر و طو  وزن، میوه،  حج 

 بلا ديجیتلالی تلرازوی بلا وزن. شد  استفاده  هیودرصد گوشت م

 وهسلته بلا کلولی     و  میلوه  قطلر  و  طو   و  گرم  001/0  دقت

 و  ملدر   اسلتوانه  درون  آب  در  یورغوطله  روش  به  میوه  حج 

عللدد میللوه جهللت  30. آمددسللتبه حجلل  تفاضلل  محاسللبه

درصلد رطوبلت،  شام صفات کیفی میوه )گوشت(   گیریاندازه

 جاملد  ملواد  کل   درصلد  و  احیاکننده  یقندها،  قند ک   درصد

 درصلد گیریاندازه  برای.  گرفت  قرار  استفاده  مورد  میوه  محلو 

 مساحت  با  قطعاتی  به  میوه  گوشت  گرم  50  حدود  میوه  رطوبت

 خلرد  گوشلت  وزن  سپ   ،شد  خرد  مربع  مترسانتی  5/0  حدود

 وزن  بلا  آلومینیلومی  ظروی  در  کردن  خش   از  بعد  و  تازه  شده

 72 ملدت در و گرادسلانتی درجه 70  دمای  اب  آون  در  مشخص

 و گیریانلدازه گلرم 001/0 دقت با ديجیتالی  ترازوی  با  ساعت،

 .() شد استفاده زير فرمو  از

  گوشت  وزن  -شدهخش    گوشت  وزن)   /تازه  گوشت  وزن  

 رطوبت ([ =  تازه

 بلا  میلوه  گوشلت  شدهصای  عصاره  روی  یفیک  صفات  ساير

 شلیره  واقعلی  غلظلت  اسا   بر  و  گیریاندازه  ،پنج  ي  غلظت

 قنللدهای و قنللدک  درصللد گیریانللدازه. شللد محاسللبه میللوه

  و فهلینللگ یهللامحلو  تیتراسللیون طريللق از احیاکننللده

 هیلدرولیز  از  بعد  عصاره  و  تازه  عصاره  با  بلو  متیلن  معری  حاوی

 حجل  گیریانلدازه ، يدريدکلریاسل  با  ندهکنیاحا  غیر  قندهای

 صللورت مربوطلله محاسللبات انجللام و شللدهمصری هایعصللاره

 در  بلريك   علدد  قرائت  با  محلو   جامد  مواد  ک   درصد.  گرفت

 آلملان سلاخت  (  ملد )  دسلتی رفراکتومتر دستگاه

 .گرديد  يادداشت

 هاداده تجزیه و تحلیل آماری 

ری آملا   افلزار نرم از    ا هله داد تجزيله و تحلیل   جهلت  

توس  آزمون حداق  اخلتالی    ها میانگین مقايسه  و    د گردي تفاده  اس 

 . درصد، انجام گرفت  سطح احتما  پنج در   ( )  دار معنی 

 نتای  و بحث 
 ( رشته در خوشهخوشچه )تعداد کل خوشه بارور و تعداد 

 خوشلههاز نظر آماری تعلداد کل  خوشله بلارور و تعلداد  

 هلامیانگینمقايسله  نتايج    (.1  جدو شد )  دارنیعم  (<01/0)

نسبت به ارقام ديگلر دارای تعلداد خوشله   قصخنشان داد رق   

. پ  از آن رقل  زاهلدی بلا متوسل  خوشه(  8)  بیشتری است

 6( و مجلو  )خوشله  6در سا  و ارقام پیلارم )  خوشه  7تعداد  

اثلر تلأثیر    ه تحلتهتعداد خوش.  (4جدو   )  ( قرار دارندخوشه

در رقل    خوشههتعداد    .(1  جدو )  قرار گرفت  (<01/0)   اس

از ساير ارقام بود و پل  از  بیشتر( 60)و پیارم  (16/61)قصخ

قللرار گرفتنللد ( 16/40) زاهللدیو  (16/51مجللو  )آن ارقللام 

تأثیر   است که تحت  ه از جمله صفاتیهتعداد خوش.  (5جدو   )

نشان داد   شيامگیرد. مطالعه دو ساله در اين آزونتی  قرار می

طلور متوسل    نسبت به ارقلام ديگلر بلهو پیارم  که رق  قصخ  

کند. از طرفی شراي  آب و هوايی و ه بیشتری تولید میهخوش

اسلت کله بلا ملؤثر    و خوشلههتعداد خوشه    برتهذيه نخ  نیز  

، تهذيله و شلراي  آب و  یلونتکله  های محققین ديگلر  يافته

سلن  .() مطابقلت دارددانند میمؤثر  را هوايی

تلأثیر   درخت نیز بلر میلزان بلاردهی و تعلداد خوشله درخلت

 ترنزديل هر چه درختان به سن بلاردهی اقتصلادی .  گذاردمی

اد خوشله بیشلتر و تعد  يابدمیهی افزايش  میزان بارد  شوندمی

اقتصادی رسلید  سن باردهی ت بهخرد کهينا از پ و    شودمی

، تعداد برگ و عوام  آب و هوايی ایتهذيهعواملی چون شراي   

 .مؤثرند هاخوشهبر ظهور 
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 نشینی میوه رصد  د 

صلفت    کله   د نشلان دا   هلا داده از تجزيه واريلان       نتايج حاص 
. بلر اسلا   ( 1)جدو   شد  دار معنی  ( < 0/ 01)   نشینی میوه درصد  
  درصلد  76/ 73بلا    نشلینی میوه بیشترين درصد    ها میانگین مقايسه  

(. 5 جدو  )   مربوط به رق  زاهدی است 
ترتیخ پیارم و مجو  در يل  سلطح بله  نشینیمیوهدرصد  

 درصلد 06/45بوده و قصلخ بلا  درصد 87/55و    درصد  80/58
گلر ارقلام ملورد مطالعله قلرار نسبت بله دي  ترینيیاپ   هدر رتب
اثلر تلأثیر    نشینی ارقام مورد مطالعله تحلتدرصد میوه  گرفت.

ارقلام  در سا  دوم مطالعه در همه  .(<01/0)  سا  قرار گرفت
 نشینی بیشتر بود. اين صفت به میزان زيادی تحلتدرصد میوه

ر ی قلرانشلافاشراي  مديريتی و آب و هلوايی زملان گردهتأثیر  
ملورد مطالعله در   مارقااين عوام  برای    گیرد که البته همهمی

های آزمايش يكسان بوده است. مطالعات ديگلر هر ي  از سا 

 یاديلتفاوت ز  نشینیدرصد میوهارقام از نظر  دهد  مینشان  نیز  
ملاده  یهلاگ  ازدرصلد 80تلا  60 افشلانیگرده. دارنلدبا ه  
 .() دشومیمناسخ   یبارور موجخ

 درصد پارتنوکارپی 

ی  به لحا  آملار ارقام خرمای مورد مطالعه پارتنوکارپی در درصد  
هلا نشلان  جلدو  مقايسله میانگین .  ( 1جدو  ) بود (  < 0/ 01ر) معنادا 
  ( صلد در  1/ 41)  قصلخ ( و درصلد  1/ 55ارقام خرمای مجو ) دهد  می 

( کمتلرين  درصلد   0/ 47)    زاهلدی   میزان پارتنوکارپی و رق    بیشترين 
نشلینی  اين صفت نیز همانند درصلد میوه   . ( 5)جدو     مقدار را داشت 

افشانی ناموفق بر اثلر  گرده . قرار گرفت  ( < 0/ 01) اثر سا  تأثیر  تحت 
بارندگی در زملان تلقلیح    و کاهش دما  دانه گرده نامناسخ و يا   کاربرد 
هللای  میوه نشللینی و ايجللاد  کللاهش درصللد میوه واملل   ع   از ا  هللگ  

درصد پايین پارتنوکلارپی نشلان دهنلده سلازگاری  .  است پارتنوکارپ  
نشلینی  در سا  دوم آزمايش درصلد میوه است.  ماده  گ  دانه گرده با 
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اسلتفاده از دانله گلرده  بیشتر و میزان پارتنوکارپی کمتر بوده اسلت. 
افلزايش درصلد  ن تلقیح موجخ  ما ز   ر شراي  مناسخ جوی د سازگار و  

کله البتله ايلن    گلردد های پارتنوکلارپ می نشینی و کاهش میوه میوه 
ه است و تفلاوت  ی درختان مورد مطالعه يكسان بود عوام  برای همه 
حلاک  بلر  جلوی  توان به حساسیت ارقام بله شلراي   در مقادير را می 
مناسلخ  نا   ی ان ش اف گرده محققان ديگر نیز  ها نسبت داد.  زمان تلقیح گ  
خرمللا    کنندگان مصللری خسللارت بلله کشللاورزان و  را عاملل  ايجللاد  

انلدازه، بافلت و میلزان    خاطر   به نشده    افشانی گرده   های میوه .  دانند می 
  هلای میوه پارتنوکلارپ نسلبت بله    های میوه قندشان مناسخ نیستند.  

)   ندارنلد و ملزه خلوبی    ترنلد کوچ  شده    افشانی گرده 
گ  بودن برای تلازه خلوری    به دلی  بدون بذر   های میوه اين  . ( 

  هلا فنو  لی نعتی دارند. اما غنلی از پ مناسخ نیستند و بیشتر کاربرد ص 
ند که اين ترکیبات از اجزای اصلی فیبلر  محلول غیر   ی دها ي ساکار ی پل   و 

بلع  من را  خرما    پ پارتنوکار   های میوه   . ( )   اند غذايی 
بله   توانلد می  کله  کننلد می معرفلی    بلر ی و ف   ها اکسیدان آنتی از    ی خوب 

د و فیبر آن برای بهبود فرآينلد  شو    ي ارزشمند تبد  ی محصوالت جانب 
( )   طبخ نان استفاده شود 

 رصد ریزش د 

  بلود  ( < 0/ 05) متفلاوت    در ارقام مورد مطالعه   د ريزش ص ر د 
کله رقل    دهلد می نشلان    هلا میانگین (. جدو  مقايسه  1جدو   ) 

را داشته است. پل     ( 53/ 45قصخ بیشترين درصد ريزش میوه ) 
( و  38/ 42(، پیللارم ) 42/ 01)   ترتیخ در ارقللام مجللو  از آن بلله 
رقل    (. 5جلدو   )   اسلت   شده   ديده ريزش میوه  (  22/ 69زاهدی ) 

قصخ بیشترين درصد ريزش و کمترين درصلد تشلكی  میلوه را  
بلین درصلد  نیلز      ( )   در تحقیلق .  نشلان داد 

و در    شت ريزش رابطه معكوسی وجلود دا تشكی  میلوه و درصد  
  میللزان   اسلت تیمارهلايی کله درصلد تشللكی  میلللوه بللاالتر  

گلزارش کلرد    ( )   ريلزش کمتللر بلوده اسلت 
مشابه اغلخ درختان میوه، درختلان خرملا دو ملو  از ريلزش را  

يلا   افشلانی گرده علدم  به دلی  . اولین ريزش گذارند می پشت سر  
اتفلا     افشلانی گرده باروری ناقص است کله چنلد هفتله پل  از  

هفتله بعلد از    6تلا    5 ، . دومین ريزش که شلديدتر اسلت افتد می 
يا شروع مرحله خلال  اتفلا   او  در پايان مرحله کیمری ريزش 

دهند که ريلزش قبل  از  احتما  می   ( )   . افتد می 

سطوح ايندو  استی  اسید   به  خوردن نسبت  به دلی  برداشت  
)   باشلد و اتیلن درون بافت میوه و ناحیه ريزش  

د، زملانی  نلدان مشك  را ي  پديده فیزيوللوويكی می   اين   . ( 
، ريلزش  رسلد می روز بله حلداک ر  که اختالی دمای بین شخ و  

در رقل  دگللت نلور در    هلا میوه ريلزش  .  رسلد می ها به او   میوه 
. ايلن ريلزش در  افتد می میالدی اتفا     ووئن تون  در اواس  ماه  

نور  قل  دگللت املا در ر افتلد  می ارقام ديگر ه  در تلون  اتفلا   
، املا  مكانیس  آن بايد دقیق مشلخص گلردد   اگرچه   . بیشتر است 

به لحا  محتلوای پللی    ها میوه اين  نتايج تحقیقات نشان داد که  
  ديگلر هسلتند   هلای میوه از    تلر غنی   اکسلیدان آنتی فنلو  کل  و  

ترکیبلللات فنللللی دارای خلللواا    . ( ) 
  هسلتند   ضدالتهابی ی، ضد سرطانی، ضد میكروبی و  اکسیدان آنتی 

 ( ) . 

 نسبت گوشت به هسته و درصد گوشت میوه 

بلا  و درصد گوشلت میلوه  ارقام از نظر نسبت گوشت به هسته  
رقل  مجلو    (. 1 جلدو  )   داشلتند   ( < 0/ 01)   دار معنی ه  تفاوت  

( را داشت، ارقام زاهلدی  11/ 86) بیشترين نسبت گوشت به هسته 
ين  در ي  سطح قرار گرفتنلد و کمتلر   ( 10/ 08( و قصخ ) 10/ 16) 

جلدو   )   بلود   ( 8/ 39رق  پیلارم )   نسبت گوشت به هسته مربوط به 
  درصلد 92/ 2. بیشترين درصد گوشت مربوط به رقل  مجلو  بلا  ( 6
  اثلر سلا  قلرار گرفتنلد تلأثیر    ايلن صلفات تحلت (.  6  جدو  )   بود 
  ر است. نسلبت کمت  نشینی درصد میوه که   او  در سا     . ( < 0/ 01) 

اسلت کله  ه بیشلتر بلود  میلوه  گوشلت  درصلد  و   هسته   به   گوشت 
مربوط به آب و مواد غذايی است که به میزان بیشلتری در  احتماال  

هسلته يل   افزايش نسبت گوشت به  گیرد.  ها قرار می اختیار میوه 
صفت کیفی مطلوب در میوه خرماست که هر چقلدر ايلن نسلبت  

)   بیشتر باشد به لحا  بازارپسندی ارزشمندتر اسلت 
در بررسی خصوصیات مورفوفیزيولوويل   .  ( 

بیشلترين درصلد    ای هلیلله خرما در استان کرملان، رقل     رق    20
( را در بین ارقام مورد مطالعه داشته است. ارقام  درصد  95گوشت ) 
،  ( درصلد   93(، نوظهور ) درصد   93) (، مضافتی  درصد   94)   گیالسی 
  93و شللكری زرد )   ( درصللد   92/ 6، کلوتلله ) ( درصللد   93) مجللو   

 هلاآندر    از جمله ارقامی هستند که درصد گوشلت میلوه  ( صد ر د 
 .()  است درصد 92بیش از 

 

 

( )  ( )    
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 طول، قطر و حجم میوه زن،  و 

ارقلام ملورد مطالعله  در  وزن، طو ، قطر و حج  میلوه صفات 
  هلا میانگین نتلايج مقايسله    (. 2  جلدو  )   ند بود   ( < 0/ 01)   ار د معنی 
طلو   گلرم(،    13/ 75)   رقل  مجلو  دارای وزن   وه میله  داد ک   نشان 

  متر سلانتی   12/ 6)   ( و حج  متر سانتی   2/ 15)   قطر (،  متر سانتی   4/ 27) 
.  ( 6و    5،  4  های )جلدو    ( بیشتری نسبت به ارقام ديگر است مكعخ 

در يل  سلطح  از نظر آماری    ام قصخ، مجو  و پیارم رق ا طو  میوه  
  3  / 2)   گرم(، طلو    9/ 96)   رق  زاهدی کمترين وزن   میوه   . دارد قرار  
میوه رقل    . ( را داراست مكعخ  متر سانتی  6/ 83)  و حج   ( متر سانتی 

صفات وزن، قطلر و حجل  میلوه  . دارند پیارم و قصخ قطر کمتری 
در  رسلد  نظر می بله قلرار گرفتنلد.    ( < 0/ 01)   اثر سلا  تأثیر    تحت 
کمتر و شلراي  آب و موادغلذايی  ه میزان تشكی  میوه  او  ک  سا  

بهتر بوده است اين صفات مقلادير بیشلتری    ی موجود ا ه برای میوه 
ارقلام مختلفلی    مختلف   مناطق (.  6و    5  های )جدو    دهند نشان می 

  خصوصلیات   نظر   از   چنین ه  ،  وزن   و   اندازه   شك ،   لحا    از   که   دارند 
)   هسلتند   فلاوت ت م   شلیمیايی   و   فیزيكی   ارگانولپتی ، 

 )  . (

کشلور    ء منشا   با   ارقام خرما   پادشاه عنوان  ه ب از خرمای مجو     ( 
  اسلت   جهان   در   خرماها   ترين مطلوب   از   ی که يك   کنند می ياد    مهرب 

طعل    ا ب  بزرگ  ای میوه  . دارد   خرما   جهانی   تجارت   در   مهمی   نقش   و 
 شود. می   تر سخت   بافت آن   بدهد  دست   از   آب   کمی   اگر   که   خوب 

 عملکرد خوشه 

(  1جلدو   )   ن داد شلا ن   هلا داده نتايج حاص  از تجزيه واريان   
يسه    مقا جدو  . بر اسا  ( < 0/ 01)  شد   دار معنی عملكرد ارقام    که 

( رقل  مجلو  بیشلترين عملكلرد در خوشله  4)جدو   ها میانگین 
گلرم( و رقل     4547)   گرم( را دارد. پ  از آن رقل  قصلخ   5547) 

  زاهدی کمترين عملكرد خوشله د. رق   گرم( قرار دار   4545)   پیارم 
عوامل  زيلادی  تلأثیر    . عملكرد تحت دهد می گرم( را نشان    4067) 

  توانلد می يی  آب و هلوا     ي و شلرا   ی ورز کشلا   . عملیات گیرد می قرار  
 . ( )  دهد قرار تأثیر   عملكرد را تحت 

 هسته وزن  و    طول، قطر 
  تفلاوت آملاری هسلته  طلو  و وزن ارقام مختلف از نظلر بین  

قطلر  . ارقلام از نظلر  ( 2 )جدو  داشت وجود  ( < 0/ 05)  داری ی معن 
  2/ 05رقل  زاهلدی کمتلرين طلو  ) .  در ي  سلطح بودنلد هسته 
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مجلو  بیشلترين  .  گرم( را دارا بود  0/ 85)  هسته ( و وزن متر سانتی 
( و قصلخ  متر نتی سلا   2/ 61گرم( و ارقام پیلارم )  1/ 09وزن هسته ) 

اين    . ( 6  جدو  )   داشتند ( بیشترين طو  هسته را  متر سانتی   2/ 55) 
در    ( < 0/ 05)   سلا  قلرار گرفتنلد تأثیر    صفات از نظر آماری تحت 

  ت بلا کلاهش نشینی بیشتر بوده اس سا  دوم آزمايش که درصد میوه 
يافته  صفات قطر و وزن میوه، اين صفات در هسته خرما نیز کاهش 

را    وه میل وزن  درصلد  10 حلدود  خرما  های هسته . ( 6   )جدو  است 
بلا   های هسلته وجلود   میوه، در بحث تازه خوری  .  دهند می     ی تشك 

    ( ) .  مناسخ نیست طو ، قطر، وزن و حج  زياد  
.  انلد کرده را ي  صفت نامطلوب گزارش    هسته بزرگ در میوه خرما 

  ی و مواد معدن  ها وتئین پر از روغن،   ی خرما غن   های هسته که    ا از آنج 
ملواد بلا ارزش خلوراا دام  عنوان  بله   تواننلد می د  موا   ن ي هستند، ا 
) .  ( )   شوند استفاده  

هسته خرملا را يل  فلرآورده جلانبی و ضلايعاتی در    ( 
و  که با دارا بودن میزان کربوهیلدرات    کنند می معرفی  صنعت خرما  

نظر گلرفتن چربلی، پلروتئین و ملواد معلدنی   فیبر باال و نیز با در 
و ي  ماده مهلذی      ی وت ی پروب و    بخش   متی سال ای  ي  غذ عنوان  به 

هللای غللذايی و  ها در تهیلله غللذاها، مكم  از گللروه کربوهیللدرات 
)   فرموالسیون مواد غذايی قابلیلت اسلتفاده دارد 

های  ر رق  خرما گلزارش دادنلد کله بلذ   14  در مطالعه بذر .  ( 
  ی علی طب  ی ها اکسلیدان آنتی از  ی منبع خوب عنوان  به   توانند می خرما  

)   ی مورد استفاده قرار گیرنلد تجار   مصاری   داروها و   ی برا 
مانند    ی اه ی گ   يی ا ی م ی ش   سرشار از مواد   را   نخ  خرما   و دانه   وه ی م   ( 
،  هلا   نو ي هلا، توکوتر ، توکوفرو  دها یل، کاروتنوئ ن ی ان ی آنتوسل  ها،   ی فنل 
. کنند می معرفی    يی غذا   ی برها ی ها و ف تواسترو  ی ف 

 درصد رطوبت 

  ( < 0/ 01) رد مطالعله بلا هل  متفلاوت  ام مو درصد رطوبت ارق 
(  درصد  18/ 12رق  مجو  بیشترين میزان رطوبت ) (.  3جدو  ) بود  

(  درصلد   13/ 2( و زاهلدی ) درصلد   16/ 63پیارم ) و پ  از آن ارقام  
کمتلرين میلزان رطوبلت را  (  درصد   10/ 96) دارند. رق  قصخ  قرار  

  حدود ي  پنج  وزن میوه خرما را آب تشلكی  (.  4  داشت )جدو  
درصد رطوبلت میللوه در مرحلله    . ( )   هد د می 
خرما از نظر میزان رطوبت بله سله  رقام  ا   . بستگی دارد رق     به   خرما 
. ارقام خرمای  شوند می  بندی طبقه و نرم    خش  نیمه خش ،  دسته  

  20-30بلین   خشل  نیمه ، ارقلام خرملای صلد در  30نرم بیش از 
بلر    . دارنلد طوبت  ر درصد    20مای خش  کمتر از  و ارقام خر   درصد 

اسا  نتايج اين مطالعه ارقلام خرملای ملورد مطالعله جلزو ارقلام  
  یلزان م   . ( ) شوند  بندی می خش  طبقه 

بلا رطوبلت کل     های ، خرما است به ه  وابسته  قدار قند  م   و رطوبت  
 (. )   هستند قند باال  ی حاو 

 قند احیا و    قند کل 

اثر رق  بلر  نشان داد که  ها داده از تجزيه واريان    نتايج حاص  

  بلود   دار معنلی (  < 0/ 01)   قند احیا ( و  < 0/ 05)   صفت قند ک  دو 
نشللان داد رقلل  زاهللدی    هللا داده میللانگین    مقايسلله   (. 3  جللدو  ) 
ملا  ا ( را داشلت 73/ 7(، قند احیا ) 76/ 85قند ک  ) ن میزان  شتري بی 
از نظلر    . ( 4  )جلدو    ارقام در ي  سطح آملاری قلرار گرفتنلد   ه بقی 

زيادی  های بسیار ارقام مختلف تفاوت خصوصیات بیوشیمیايی، بین  
  ها درات یلکربوه .  ( )   دارد وجلود  
  احیاکننلده   ی قنلدها   . تند سلا ه خرمل  يی ا ی م ی ش   بات ی ترک   ترين مه  

مانند سلاکارز    احیاکننده   ر ی غ   ی و قندها   و فروکتوز گلوکز مانند قند 
از جملله   ماننلد سللولز و نشاسلته  دها ي ساکار ی از پل   ی کم   ر ي و مقاد 

میلزان رطوبلت از مرحلله   قندهای خرما هستند. همراه با کلاهش 
ر  د  . افتلد می در میلوه اتفلا  غلظت قنلد    ش ي افزا   به خرما، کیمری  

نشده اسلت. در مرحلله    يی قند محلو  شناسا   چ ی ه   حبابوا حله  ر م 
وجود دارد. در مرحله خلال ،    احیا   ی قندها   ع ي سر   ش ي ، افزا ی مر ی ک 

. در مرحله رطلخ کلاهش وزن بله  يابد می  ش ي ساکارز افزا  ی محتوا 
قنلدهای احیلا  سلاکارز بله    ی دادن رطوبت و وارونگ   از دست     ی دل 

  خرملا و    رطخ دو مرحله    ن ی ر ب قند د   مع تج   ن ي شتر ی . ب افتد می اتفا   
  اينورتلاز بلاالی آنلزي     ت یلفعال و  فتوسلنتز بلاال    میزان   دهنده نشان 
سلطح   وجلود دارد.  ی رابطه منف   احیا غیر و    احیا   ی قندها   ن ی است. ب 

) ت  م اسلاز خرملا نلر   شلتر ی ساکارز در خرملا خشل  ب 
  طور بله   رقل    نلوع   و   اکولوويكی   وام  . ع ( 

)   گلذارد می تأثیر    قند   درصد   بر   توجهی قاب  
 .)   
 

قام خرمای ملورد مطالعله دارای  ر ر ا جامد محلو  د مواد  میزان  
بیشلترين میلزان ملواد  .  ( 3  جدو  )   بود (  < 0/ 01)   دار معنی تفاوت  

  مجو  ارقام در ( و پ  از آن 77/ 85)   زاهدی جامد محلو  در رق   
.  ( 4  )جللدو  ديلده شللد  (  58/ 3( و قصللخ ) 58/ 72(، پیلارم ) 61/ 2) 

و   دن رسی  مرحله  رق ،  به  توجه  با  است،  ن ي ر ی ش  ار ی بس  ای میوه خرما 
دود  يعنی حل  میوه   ک    وزن   از   درصد   88-50حدود  رصد رطوبت،  د 

  . ( )   دهنلد می     ی تشلك قندها  دو سوم خرما را  
اسلت کله    ی تجلار   ات ی خصوص   ترين مه  از    ی ك ي شكر خرما    یزان م 
.  ( )   اسلت   موردتوجله   وه یلم   ی ر و فرآو خوری  تازه   ی برا 

مراحل     ی در طل  ی ج ي مواد جاملد محللو  و قنلدها بله طلور تلدر 
کل    زان ی م  ن ي شتر ی خرما ب  . ابند ي ی م  ش ي افزا   خرما ، خال  و  ی مر ی ک 

از دسلت دادن     یلرا بله دل  احیلا  ی مواد جاملد محللو  و قنلدها 
)   دارد   رطلخ   حلله رطوبت در مر 

 ) . 
 شکل میوه 

صوصللیات شللیمیايی و ظللاهری میللوه طللی رونللد رسللیدن  خ 
گیلاه و      کله ايلن تهییلر متلأثر از ونتیل کنلد می تهییر  سرعت به 

)   باشلد می   خلاا( اقلی  و  ) ن  شراي  رشد آ 
ملورد مطالعله در  خرملای    تصاوير مربلوط بله ارقلام   . ( 

است.   آمده   1شك  
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 گیری نتیجه 
  یملی در شلراي  ملديريتی و اقل   نتايج اين بررسی نشان داد، 

خصوصلیات زايشلی بلا هل   ارقام برتر خرملا بله لحلا    ، يكسان 
نشینی و درصد پايین ريلزش میلوه و  متفاوتند. درصد باالی میوه 

بیانگر موفقیت باالی کشت اين رقل   در رق  زاهدی  پارتنوکارپی  
ارقللام از نظللر    چنللین ه  هللای مشللابه اسللت.  اقلی    در منطقلله و 

دارند. در شلراي    ی اد خصوصیات فیزيكوشیمیايی میوه تفاوت زي 
  افشانی، رق  مجو  مناسخ در زمان گرده هوايی  آب و  مديريتی و  

با عملكرد باال و خصوصیات برتر میوه از نظر وزن، طلو ، قطلر و  
  حج  میوه جهلت کشلت بلا هلدی صلادرات مناسلخ بله نظلر 

ارقام قصخ و پیلارم بلا خصوصلیات ظلاهری مناسلخ و   . رسد می 
کنندگان قلرار  برخلی مصلری     میزان قند کمتلر ملورد اسلتقبا 

باغداران بهتر اسلت بلر اسلا  تقاضلای بلازار در هلر  .  گیرند می 
منطقه و اهدای صادراتی نسبت به کشت و توسلعه ارقلام اقلدام  

 نمايند. 

 سپاسگزاری

اغبلانی، پژوهشلكده خرملا و موسسه عللوم باز  نويسندگان  

گرمسللیری و مرکللز تحقیقللات کشللاورزی و منللابع  هللایمیوه

تحقیق به اين   امانجکه در  ان کرمان و کلیه افرادی  تساطبیعی  

 .نمايندمیتشكر و قدردانی    ،اندداشتههر نحوی همكاری 
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