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  مقدمه

خرمــا بــه عنــوان دومیــن محصــول باغــی كشــور، بــا تولیــد یــک میلیــون تن در 
ســال، در 15 اســتان كشــت مي شــود. دو ســوم خرمــای تولیــدی كشــور مربــوط 
بــه پنــج اســتان كرمــان، خوزســتان، سیســتان و بلوچســتان، بوشــهر و هرمــزگان 
ــان  ــای جه ــد خرم ــارم تولی ــه چه ــران را در رتب ــد،  ای ــزان تولی ــن می ــت. ای اس
ــه  ــد، گرچ ــد می  كن ــان را تولی ــای جه ــد خرم ــران 15 درص ــت. ای ــرارداده اس ق
ــران از متوســط عملكــرد تولیــد در  متوســط عملكــرد تولیــد در نخلســتان هاي ای

جهــان، بســیار كمتــر اســت.
ــاوم  ــخت مق ــرایط س ــه ش ــبت ب ــه نس ــی ك ــل، گیاه ــا نخ ــریه ب ــن نش  در ای
ــول آن ارزش  ــد، محص ــته باش ــرای آب داش ــا را ب ــل تقاض ــد حداق ــت، می توان اس
تجــاری و تغذیــه ای زیــادی دارد و همچنیــن بــا چگونگــی احــداث نخلســتان بــراي 
كـــشاورزاني كــه داراي منابــع آبــی بســیار كــم و شــور هســتند، آشــنا می شــویم.
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 گیاه خرما 
ــش  ــه بخ ــت ك ــده اس ــناخته ش ــا ش ــا در دنی ــم خرم ــر 3000 رق ــغ ب    بال
عمــده اي از آن )حــدود 400 رقــم( متعلــق بــه ایــران اســت. مهمتریــن گونه هــاي 
ــم و  ــان و ب ــي در كرم ــتان، مضافت ــتعمران( در خوزس ــایر )اس ــران، س ــای ای خرم

ــكل1(.  ــتند )ش ــزگان هس ــاد هرم ــي آب ــارم در حاج ــدي و پی ــاي زاه گونه ه

                  
خرمای استعمران                     خرمای زاهدی

    
      خرمای پیارم                             خرمای مضافتی

شکل 1- گونه های معروف خرمای ایران

رشد خرما در نقاطي امکان دارد که داراي زمستان معتدل و تابستان 
گرم وخشك براي رسیدن میوه باشد و در مدت 7-5  ماه از زمان گرده افشاني تا 

برداشت میوه، باران یا رطوبت بیش از اندازه  وجود نداشته باشد.
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عوامــل متعــددی بــر میــزان تولیــد خرمــا در ایــران مؤثــر اســت. از جملــه ایــن 
ــه ســبب  ــرد ك ــاره ك ــز اش ــه گردوخــاک در مناطــق خرماخی ــوان ب ــل می ت عوام
ــه  ــت ب ــواع آف ــزان برداشــت و كاهــش كیفیــت محصــول و هجــوم ان كاهــش می

نخلســتان ها مي شــود )شــكل2(.

   شکل 2- ریزگردها بر کمیت و کیفیت خرما تأثیر منفی دارد

 عامــل دیگــر، خشكســالي دو ســال اخیــر اســتان بــه دنبــال كاهــش محســوس 
بارندگــی در ایــن مــدت و در نتیجــه كاهــش آب رودخانــه ارونــد،  توأم شــدن آن با 
كاهــش خروجــي آب پشــت ســدهاي كارون و همچنیــن شــور وكــم آب شــدن آب 
رودخانه هــاي دجلــه وفــرات در كشــور عــراق اســت كــه ضربــات جبران ناپذیــري 

بــر كشــاورزي منطقــه و از جملــه نخلســتان ها  وارد كــرده اســت )شــكل3(.
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شکل3- خشکی و کم آبی کارون

گیـاه خرمـا درخت راسـت قامتی اسـت كه ارتفـاع آن به 10 تا 20 متر مي رسـد 
)شـكل4( و تنـه خرمـا از بقایای به جامانـده از غالف برگ ها به وجـود می آید. 

شکل 4- شمای کلی درخت خرما
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برگ هــای خرمــا پرماننــد، بــزرگ و بــه طــول شــش متــر اســت. هــر بــرگ از 
درون غالفــی خــارج مي شــود كــه توســط شــبكه ای از فیبرهــا احاطــه مي شــود. 
گل هــای كوچــک و معطــر آن روی دو گیــاه نــر و مــاده پدیــدار مي شــوند. 
ــر، شــیری رنــگ و چرمــی هســتند. هــر خوشــه  گل های مــاده، ســفید و گل های ن

بــزرگ گل، ممكــن اســت حــاوی 6 تــا 10 هــزار گل باشــد )شــكل5(.

    
شکل 5- گل آذین ماده خرما )راست(-گل آذین نر خرما )چپ( 

 میــوه خرمــا مســتطیلی شــكل بــا پوســتی بــه رنــگ قهــوه ای تیــره متمایــل به 
قرمــز یــا زرد قهــوه ای اســت. پوســت میــوه پــس از رســیده شــدن، بســیار نــازک و 
لطیــف مي شــود. گوشــت آن نیــز بســیار شــیرین و حــاوی یــک هســته منفــرد و 

بســیار ســخت اســت. 
حــال بــا شــناخت كلــی از شــكل  ظاهــری گیــاه خرمــا، عوامــل مؤثــر بــر تولید 

بهتــر ایــن محصــول ارائــه می شــود:

  عوامل آب و هوايي
 بـه طـور كلي خرما محصول مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری اسـت. رشـد 
خرما در نقاطي امكانپذیر اسـت كه داراي زمسـتان معتدل و تابسـتان گرم وخشـک 
و طوالنـی بـراي رسـیدن میـوه باشـد و در مـدت 7-5 مـاه از زمـان گرده افشـاني تا 
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برداشـت میـوه، باران یـا رطوبت بیش از اندازه وجود نداشـته باشـد. در واقع درخت 
خرمـا مناسـب ترین درخت میوه زمین های خشـک اسـت.

ــل آب و  ــن عوام ــزو مهمتری ــاد ج ــور و ب ــاران، ن ــت، ب ــرارت، رطوب ــه ح درج
هوایــي به شــمارمی روند كــه رشــد رویشــي و كمیــت و كیفیــت محصــول خرمــا 

ــد.  ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی را تح
  درجــه حــرارت: درجــه حــرارت  بــاال در مناطق كشــت و پــرورش خرما،  ناشــی 
از رطوبــت نســبي پاییــن هــوا، طوالنــی بــودن روز در فصــل تابســتان و آفتــاب تنــد 
و شــدید در ایــن مناطــق اســت. درجــه حــرارت پاییــن بــه گیــاه 

خرمــا خســارت مــی زنــد )شــكل6(.

  
شکل6- تأثیر سرما بر برگ و گل آذین خرما

ــاي  ــه داراي بارندگي ه ــود ك ــام می ش ــي انج ــل در مناطق ــت نخ ــاران: كش   ب
ــارتی وارد  ــا خس ــوه خرم ــه می ــا ب ــه تنه ــا ن ــن بارندگي ه ــت. ای ــتانه اس زمس

نمی كنــد، بلكــه باعــث شســتن مقــداري از نمــک خــاک می شــود. 
    شــوری خــاک، مشــكل اصلــي مناطــق خرماخیــز اســت. همچنیــن بارندگــی 
از حركــت عمــودي نمــک از الیه هــاي پاییــن بــه ســمت بــاال جلوگیــري می كنــد. 
چنانچــه بــاران بعــد از گــرده افشــانی انجــام شــود، بســیاری از گرده هــا را 
ــرایط  ــی ش ــالوه بارندگ ــد. بع ــارج می كن ــاده خ ــترس گل م ــوید و از دس می ش
ــن فراهــم  ــرای فعالیــت قارچ هــای عامــل بیمــاری پوســیدگی گل آذی مناســبی ب

دمای ایده آل 
برای نخل 32-25 درجه 
سانتی گراد است. گرمای 
شدید بر روی تبخیر و 
تعرق نخل اثر می گذارد 

وکم آبی را تشدید 
می کند. همچنین بر روی 
گرده افشانی، بویژه اگر 
با تنش کم آبی همزمان 
باشد، تأثیر منفی خواهد 

داشت.
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می كنــد. یــک بارندگــی مالیــم بهــاره همــراه بــا رطوبــت نســبی بــاال و بــه دنبــال 
آن افزایــش دمــا درســت قبــل از گــرده افشــانی، ســبب شــیوع بیمــاری خامــج 
خرمــا می شــود لــذا اســتفاده از حفاظ هایــی بــرای كاهــش اثــرات بــاران توصیــه 

ــكل7(. ــود )ش می ش

شکل 7 - حفاظت از خوشه ها در مقابل باران

ــک  ــک و نیمه خش ــق خش ــب مناط ــا مناس ــت خرم ــه درخ ــوا: اگرچ   رطوبت ه
اســت ولــی رطوبت نســبی تأثیــر زیــادی بــر رشــد و نمــو آن دارد. وقتــی رطوبــت 
ــی  ــوند ول ــر نمی ش ــت ظاه ــر روی درخ ــی ب ــای قارچ ــت، بیماری ه ــن اس پایی
ــود.   ــم می ش ــا فراه ــت و كنه ه ــرات آف ــرای حش ــبی ب ــرایط مناس ــوض ش در ع
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همچنیــن رطوبــت در زمــان بلــوغ بــر كیفیــت خرمــا تأثیــر می گــذارد. در رطوبــت 
ــن  ــت پایی ــه در رطوب ــی ك ــود در حال ــبناک می ش ــرم و چس ــا ن ــوه خرم ــاال می ب
ــا  ــت پاییــن ب ــی كــه رطوب ــت در صورت ــن حال ــوه بســیار خشــک می شــود. ای می
بادهــای گــرم و خشــک همــراه باشــد تشــدید می شــود. بادهــای گــرم و خشــک 
ــا  ســبب تســریع بلــوغ میــوه، شــكاف خــوردن آن و ظهــور یــک حلقــه ســفید ی
زرد در قاعــده میــوه می شــود. رطوبــت بــاال در زمــان بلــوغ ســبب ایجــاد برش هــا 
و شــكاف های زیــادی در میــوه می شــود. میوه هــای نــرم می افتنــد و ارزش 
ــا  ــی، عرضــی ی تجــاری خــود را از دســت می دهنــد. میــزان ایــن برش هــای طول

نامنظــم بســته بــه نــوع و رقــم خرمــا متفــاوت اســت.
ــاد: در مقایســه بــا ســایر گیاهــان، نخــل خرمــا در مناطــق بادخیــز خســارت    ب
ــه  ــی ك ــت و در مراحل ــار اس ــن و غب ــل ذرات ش ــاد حام ــد. ب ــي نمي بین چندان
ــا در  ــوه خرم ــه می ــی ك ــبد. زمان ــه آن می چس ــار  ب ــت، غب ــرم اس ــا ن میوه خرم
ــای  ــای شــن حاصــل از باده ــه رشــد و ســبز اســت، برخــورد دانه ه مراحــل اولی
تنــد ســبب ایجــاد لكــه هــای ســیاه رنــگ روی میــوه می شــود. بادهــای مالیــم 
ــی كــه بادهــای تنــد می تواننــد ســبب از  ــرای گــرده افشــانی مناســبند در حال ب
ــته  ــبب شكس ــد س ــد می توانن ــی تن ــای خیل ــوند. باده ــا ش ــن گرده ه ــت رفت دس
ــه  ــه خوش ــی ب ــواد غذای ــیدن م ــالل در رس ــاد اخت ــن و ایج ــاقه گل آذی شــدن س
شــوند. همچنیــن بــاد شــدید می توانــد ســبب انتقــال كنه هــا از یــک درخــت بــه 
درخــت دیگــر شــود. توصیــه می شــود یــک تــا دوســال قبــل از احــداث باغ هــای 
خرمــا، نســبت بــه كاشــت بادشــكن هایی در اطــراف بــاغ اقــدام شــود )شــكل۸(.
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شکل 8- کاشت باد شکن در اطراف باغ های تازه احداث شده خرما

  نــور: از آنجــا كــه خرمــا عمدتــاً در نواحــی خشــک و نیمه خشــک رشــد می كنــد، 
تحمــل زیــادی به نــور شــدید دارد. 

 خاك مناسب 
ــوع خــاک از شــن  ــاه در هــر ن ــن گی ــع اســت. ای ــا گیاهــی كم توق نخــل خرم
خالــص تــا خاک هــای ســنگین رســوبی كــه نیازهــای اولیــه نخــل را بــرای اســتقرار 
ــد و دارای  ــن می كن ــازش را تأمی ــورد نی ــی و آب م ــواد معدن درخــاک فراهــم و م

زهكــش باشــد و نســبت بــه آب نفوذپذیــر باشــد، قــادر بــه رشــد اســت.
كشــت نخــل در خاک هــای رســی ســنگین و خــاک هــای شــنی كــه از نظــر 

مــواد غذایــی بافــت، فقیــر هســتند توصیــه نمی شــود.
 اگرچــه نخــل خرمــا از همــه محصــوالت دیگــر نســبت بــه شــوری مقاومتــر 
اســت و حتــی در درجــه شــوری 16 دســی زیمنس بــر متــر نیــز محصــول تولیــد 
می كنــد ولــی خاک هــای شــور باعــث كاهــش رشــدونمو و كاهــش میــزان 

ــوند.  ــرگ نخــل می ش ــث م ــوارد باع ــی م ــی در برخ محصــول وحت
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وقتـی مقـدار نمـک در خـاک افزایـش یابـد، ممكن اسـت این غلظـت به حدی 
برسـد كـه بـرای گیـاه سـّمی شـود. در واقـع وجـود نمـک زیـاد در خـاک موجـب 
می شـود عناصـر تشـكیل دهنـده نمـک جـذب گیـاه شـوند و در بافت هـای گیاهی 

تجمع كننـد و سـبب سـوختگی بافـت هـای گیاهـی بویـژه برگ ها شـوند.

ــاوت اســت. در  ــف رشــد متف ــه شــوری در مراحــل مختل ــا ب حساســیت خرم
ــوري  ــا ش ــي ب ــا و آب های ــا در خاک ه ــول خرم ــد محص ــزان تولی ــدول)1( می ج

ــرد. ــاهد ك ــوان مش ــف را می ت مختل

جدول 1-  درصد تولید محصول خرما در شوري مختلف آب و خاك

شوري خاك بر 
dS/m حسب

شوري آب بر حسب 
dS/mدرصد محصول

42/7100
6/84/590
117/375
181250
32210

توصیه هـای زیـر بـرای تعدیـل اثـرات زیانبـار شـوری و مدیریـت آن می توانـد 
مفیـد واقع شـود: 

اضافــه کــردن مــواد آلــی: بویــژه مــواد آلــی كمپوســت شــده و ســایر     
اصــالح كننده هــای خــاک كــه ظرفیــت آب خــاک را افزایــش می دهــد.
عملیــات مالــچ پاشــی: مــواد مصنوعــی یــا باقیمانده هــای گیاهــی بــه     

ــاک.  ــک در خ ــت نم ــش غلظ ــه كاه ــر و در نتیج ــش تبخی ــور كاه منظ
آبشــویی مناســب از طریــق آبیــاری: در موقــع آبیــاری بــاغ، بیشــتر     
از نیــاز گیــاه، آب در اختیــارآن قــرار داده شــود تــا ایــن آب اضافــی  بخشــی از 
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ــر از منطقــه  ــه عمق هــای پایین ت نمــک منطقــه ریشــه را شستشــو دهــد و ب
ریشــه منتقــل كنــد.

ــت آب،  ــاه، كیفی ــوع گی ــه ن ــا توجــه ب ــاری: ب ــب آبی ــتم مناس سیس    
بافــت خــاک و زهكشــی خــاک.

ــه  ــم مناســب: انتخــاب رقم هایــی كــه تحمــل باالتــری ب انتخــاب رق    
ــزی. ــم خنی ــل رق ــد، مث ــور دارن ــرایط ش ش

تسطیح زمین قبل از احداث باغ.    
دو یــا ســه آبیــاری غرقابــی ســنگین: در آمــاده ســازی زمیــن بــرای     

ــود. ــام ش ــل انج ــن عم ــت ای ــاغ  الزم اس ــداث ب اح
کاشــت برخــی گیاهــان زراعــی متحمــل بــه شــوری در فواصــل     

ــان . ــن درخت بی
مرزبندی مناسـب اطـراف درختان: بویـژه قبـل از باران های شـدید و     
شـخم زمیـن بـرای جلوگیـری از حركـت نمـک بـه سـمت منطقـه ریشـه گیـاه.

ــب:  ــت مناس ــا کیفی ــور و آب ب ــی از آب ش ــتفاده چرخش اس    
مخلــوط كــردن آب شــور بــا آب  دارای كیفیــت باالتــر هــم می توانــد راهــكار 

ــد. ــبی باش مناس
ــه   ــد ك ــان می ده ــوع نش ــات متن ــه تحقیق ــه ب  مراجع
بهتریــن نــوع خــاک بــرای نخــل خرمــا خاک هــای عمیــق، 
زهكــش دار بــا بافــت نســبتاً ســبک و دارای مــواد آلــی كافــی 

و قــدرت نگهــداری آب كافــی اســت. 
 اســتفاده از 50 تــا 70 تــن كــود حیوانــي كامــال پوســیده )در هــر هكتــار( بــه 

بهبــودی خــواص فیزیكــي و شــیمیایي خــاک كمــک می كنــد.

گیاهان در خاك های 
سبك نسبت به 

خاك های سنگین تحمل 
باالتری نسبت به شوری 

دارند.
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 نیاز کودی گیاه خرما
  تأمیــن مــواد غذایــی مــورد نیــاز نخــل خرمــا بــا اســتفاده از انــواع كودهــای 
ماكــرو و میكــرو ســبب افزایــش كمــی و كیفــی محصــول می شــود. كمبــود 
ــا12(  ــم مشــخصی همــراه اســت )شــكل های9 ت ــا عالئ ــن عناصــر كــه ب ای

ــال دارد. ــاه را به دنب ــرگ گی ــواردی م ــول و در م ــش محص كاه

 
شکل9- عالئم کمبود منیزیم در خرما

 
شکل 10- عالئم کمبود پتاسیم در خرما
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شکل11-  عالئم کمبود آهن در خرما

   
شکل12- عالئم کمبود ازت )راست( ومنگنز )چپ( در خرما

كودهای مورد استفاده در باغ های خرما را می توان به دو گروه تقسیم كرد: 
ــای  ــیده در خاکِ پ ــی  پوس ــود حیوان ــرم ك ــرف50-30 كیلوگ ــی: مص کودهایآل

 درختــان خرمــا و مخلــوط كــردن آن بــا خــاک، حداقــل هــر دو ســال یک بــار در 
ــه می شــود. اواخــر زمســتان توصی

کودهایشــیمیایی: بایــد زمــان مصــرف كودهــای شــیمیایی بــا مراحــل حســاس 

رشــد گیاهــان منطبــق باشــد. بــا توجــه بــه نســبت جــذب عناصــر ازت، فســفر و 
پتــاس بســته بــه ســن نخــل، توصیه هــای كــودی متفاوتــی ارائــه می شــود. مثــاًل 
بــرای نخل هــای بــا ســن كمتــر از چهــار ســال، میــزان مصــرف ســه عنصــر ازت، 
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فســفر و پتــاس بــه ترتیــب 262، 13۸ و 540 گــرم از هــر كــود بــرای هــر اصلــه 
نخــل خرمــا توصیــه می شــود. البتــه ایــن میــزان بــرای درختــان نخــل كمتــر از 

ــود.  ــف می ش ــال، نص سه س
در صورتــی كــه ســن درخــت باالتــر از چهــار ســال باشــد، میــزان توصیه شــده 
ــزان  ــه می ــت ك ــی اس ــن در حال ــود. ای ــرم( می ش ــر )525 گ ــاً دوبراب ازت تقریب
فســفر و پتــاس بــه همــان نســبت قبلــی یعنــی  13۸ و 540 گــرم بــرای هــر اصلــه 

درخــت خواهــد بــود. 
كــود مــورد نیــاز را می تــوان همــراه بــا سیســتم آبیــاري در اختیــار گیــاه قــرار 

داد )شــكل13(.

شکل 13- کود دهی باغ های خرما می تواند از طریق کود آبیاری انجام شود.

 نیاز آبي و کارايي مصرف آب 
بـه طـور كلـی میـزان رطوبت خـاک و نیاز آبـی گیاه باید بـا هم متعادل باشـند 
تـا حداكثـر عملكـرد ممكـن حاصل شـود و ایـن موضوع در مـورد خرما نیـز صادق 
اسـت. درخـت خرمـا ایـن توانایـی را دارد كه خـود را بـا مقادیـری از رطوبت خاک 
كـه تحمـل آن بـرای اكثر درختان امـكان ندارد، عـادت دهد. آب مـورد نیاز درخت 
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خرمـا بسـته بـه منطقه، شـرایط خـاک و نـوع رقم متفاوت اسـت. 
نخــل خرمــا بــراي تولیــد یــک كیلوگــرم خرمــا بــه حــدود دو متــر مكعــب آب 
نیــاز دارد. ایــن امــر بیانگــر آن اســت كــه نخــل خرمــا باوجــود ســازگاري ظاهــري 
ــک  ــد ی ــرای تولی ــری - ب ــی باالت ــن مصــرف آب ــه شــرایط گرم وخشــک، میانگی ب

كیلوگــرم مــاده خشــک- نســبت بــه ســایرگیاهان دارد.
اگرچــه نخــل خرمــا تحمــل باالیــي در مقابــل شــرایط نامســاعد آب و خــاک 
دارد امــا بهتریــن نخل هــا و بیشــترین مقــدار محصــول در خاک هایــي كــه بــا آب 

شــیرین آبیــاري مي شــوند حاصــل مي شــود.
در روش آبیــاري ســطحي در شــرایط ایــران، بــه طــور كلــي نخلســتان هایي كــه 
داراي خــاک ســبک هســتند در تابســتان 7-4 روز و در زمســتان هــر 30-20 روز 
ــار آبیــاري مي شــوند. نخلســتان هایي كــه داراي خــاک ســنگین هســتند در  یک ب
ــار آبیــاري مي شــوند. ــار و در زمســتان 45-30 روز یک ب تابســتان 12-7 روز یک ب
آبیــاری نخــل در ایــران بــه چهــار شــیوه ســطحی، نیمــه ســطحی، تحــت فشــار و 

بــا اســتفاده از بــاران انجــام می شــود )شــكل14(.

   
شکل 14- دو شیوه آبیاری سطحی )راست( و تحت فشار)چپ(
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ــوه  ــان می ــر درخت ــا اكث ــي ب ــم آب ــل ك ــا در مقاب عكــس العمــل درخــت خرم
ــی  ــا خیل ــزش برگ ه ــدن و ری ــد زرد ش ــری مانن ــم ظاه ــاوت دارد و عالئ تف
دیرتــر اتفــاق می افتــد. ایــن تغییــر رنــگ و ریــزش بــرگ بــا كــم آبــي درخــت در 

ــكل های15 و 16(. ــود )ش ــده مي ش ــتان دی ــار و تابس ــاي به فصل ه

شکل15- نمایی از کم آبی در نخلستان

ــا كــم آبــي روبــه رو شــود،  معمــوالً هنگامــي كــه نخــل حــدود چنــد هفتــه ب
عالئــم كــم آبــي را بــه طــور خیلــي جزئــی در برگهــا  نمایــان می ســازد و تغییــر 

رنــگ برگهــا نیــز بــه کنــدي اتفــاق می افتــد.
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ــج  ــد، بتدری ــاق بیفت ــي اتف ــدت طوالن ــراي م ــي ب ــم آب ــه ك ــي ك در صورت
ــه مصــرف  ــا آب موجــود در آنهــا ب برگ هــاي مســن درخــت خشــک مي  شــوند ت
جوانــه انتهایــي برســد و ایــن قســمت كمتــر آســیب ببینــد. بــه ایــن ترتیــب گیــاه 

ــد.  ــه ده ــي خــود ادام ــه زندگ ــن ســال ب ــد چندی ــا مي توان خرم
ــه ای  ــتم ریش ــترده سیس ــعه گس ــبب توس ــل س ــی در نخ ــكی و كم آب خش
می شــود. ایــن امــر ســبب افزایــش جــذب آب می شــود كــه ممكــن اســت مقــدار 
ــز  ــدید نی ــای ش ــد. گرم ــاوت باش ــل ، متف ــف نخ ــای مختل ــذب در رقم ه ــن ج ای

ممكــن اســت، موجــب صدمــه بــه نخــل شــود.
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خالصه مطالب
ــرایط آب و  ــب، نیازمندش ــول مناس ــد محص ــد و تولی ــرای رش ــا ب ــل خرم نخ

ــت.  ــاری اس ــاک و آب آبی ــت، خ ــا، رطوب ــد دم ــی مانن ــی خاص هوای
نخــل خرمــا در انــواع خاک هــا می توانــد رشــد كنــد امــا میــزان شــوری خــاک 
ــا افزایــش  ــا آنجــا كــه ب ــر رشــد آن اســت ت یكــی از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار ب
ــوری  ــن ش ــد. بهتری ــر می كن ــز تغیی ــاه نی ــن گی ــد ای ــاک، رش ــوری خ ــزان ش می

خــاک بــرای ایــن گیــاه 4 دســی زیمنس بــر متــر اســت. 
 در واقــع، بهتریــن نخل هــا و بیشــترین مقــدار محصــول در خاک هایــي كــه بــا 

آب شــیرین آبیــاري مي شــوند، حاصــل مي شــود.   
بــراي تولیــد خرمــاي بــا كیفیــت مطلــوب و عالــي، مصــرف كودهــاي حیوانــي و 
شــیمیایي نیــز ضــروري اســت. بهتریــن زمــان مصــرف كودهــاي حیوانــي در اواخــر 

ــتان است. زمس
پیشــنهادهای زیــر بــرای تعدیــل اثــرات زیانبــار شــوری خــاک و مدیریــت آن 

مفیــد اســت:
ــق  ــچ پاشی،آبشــویی مناســب از طری ــات مال ــی، عملی ــواد آل ــردن م ــه ك اضاف
آبیــاری، سیســتم مناســب آبیــاری، انتخــاب رقــم مناســب، تســطیح زمیــن قبــل 
از احــداث بــاغ، دو یــا ســه بــار آبیــاری غرقابــی ســنگین، كاشــت برخــی گیاهــان 
زراعــی متحمــل بــه شــوری در فواصــل بیــن درختــان، مرزبنــدی مناســب اطــراف 

ــا كیفیــت مناســب. درختــان، اســتفاده چرخشــی از آب شــور و آب ب


