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مقدمه
کشــور ایــران بــا داشــتن حــدود 240هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت نخیــالت، 
ــام  ــان مق ــز جه ــورهای خرماخی ــن کش ــوالت در بی ــن محص ــت ای ــر کش ازنظ
ــتان های  ــد نخلس ــط 30 درص ــر فق ــال حاض ــن، در ح ــت را دارد. باوجودای نخس
ــاز  ــه نی ــده درجــه دو و درجه ســه اســت ک ــک و 70 درصــد باقی مان ــران درجه ی ای
بــه اصــالح و جایگزینــی دارد. کشــت ارقــام تجــاری ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی 
کشــور کــه عملکــرد خوبــی نیــز داشــته باشــند، ســبب افزایــش درامــد نخــل دار و 
توســعه صنعــت خرمــا خواهــد شــد. در حــال حاضــر ارقــام برحــی و دگلت نــور و 
مجــول، ســه رقــم برتــر صادراتــی بــا اهمیــت ویــژه در تجــارت جهانــی خرمــا بــه 
ــوه،  ــتی می ــطه درش ــول به واس ــای مج ــام، خرم ــن ارق ــن ای ــد. از بی ــمار می آی ش

ــازار بهتــری دارد. ب
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تاریخچه خرمای مجول
منشــأ خرمــای مجــول، کشــور مراکــش اســت. به دلیــل اهمیــت ایــن رقــم و 
بــرای بررســی ســازگاری آن بــا مناطــق خرماخیــز کشــور، در ســال 1382 تعــداد 
7500 اصلــه نهــال کشــت بافتــی از کشــور عربســتان بــه ایــران وارد شــد و پــس از 
طــی مراحــل ســازگاری، حــدود 6000 نهــال باقی مانــده در مراکــز و ایســتگاه های 
ــی و برخــی نخلســتان های خصوصــی کشــت شــد. حــدود 30 درصــد از  تحقیقات
ــکالت  ــی و مش ــازگاری اکولوژیک ــه ناس ــی ازجمل ــده به دالیل ــای کاشته ش نهال ه
فیزیولوژیکــی یــا ضعــف مراقبــت و رســیدگی از بیــن رفتــه و 70 درصــد نهال هــای 
ــه  ــد ک ــان  می ده ــه نش ــی های اولی ــت. بررس ــی اس ــه بارده ــده، در مرحل باقی مان
ــه خوزســتان  ــز کشــور، ازجمل ــا مناطــق عمــده خرماخی ــم مجــول ب ــای رق خرم
ــازگاری  ــارس، س ــان و ف ــزگان و کرم ــتان و هرم ــتان و بلوچس ــهر و سیس و بوش
بســیاری دارد و باتوجه بــه بازارپســندی، تقاضــا بــرای افزایــش ســطح زیــر کشــت 

ایــن رقــم رو بــه افزایــش اســت )شــکل 1(.

شکل1- نخلستان خرمای مجول
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اصول کلی احداث نخلستان
ــداث  ــی اح ــت اصــول کل ــر رعای ــالوه ب ــم مجــول، ع ــای رق در کشــت نهال ه
ــای  ــوه خرم ــت. می ــت اس ــکات حائزاهمی ــی ن ــت برخ ــاری، رعای ــتان تج نخلس
ــیار  ــط بس ــت محی ــزان رطوب ــه می ــه رطــب ب ــیار درشــت و در مرحل مجــول بس
حســاس اســت. همچنیــن یکــی از معضــالت ایــن رقــم، زیادبــودن میــزان ریــزش 
میــوه آن در مرحلــه رطــب و خرماســت؛ بویــژه در صــورت وزش بادهــای شــدید. 
ــور آفتــاب حساســیت  ــش مســتقیم ن ــه تاب ــوه خرمــای مجــول ب ــن، می عالوه برای
دارد و در ایــن حالــت تغییــر رنــگ می دهــد و تــا حــدودی خشــک می شــود و از 
بازارپســندی اش کاســته می شــود. در مناطــق بادخیــز و دارای بادهــای همــراه بــا 
گردوخــاك، اســتفاده از بادشــکن در اطــراف نخلســتان توصیــه می شــود. فواصــل 
کشــت نخل هــا بایــد به گونــه ای انتخــاب شــود کــه امــکان گــردش مناســب هــوا 
ــود.  ــم ش ــتان فراه ــت نخلس ــزان رطوب ــش می ــری از افزای ــتان و جلوگی در نخلس
دراین خصــوص، درنظرگرفتــن وضعیــت محیطــی منطقــه بســیار بااهمیــت اســت. 
در مناطــق خشــک حداقــل فواصــل را می تــوان 8×8 متــر در نظــر گرفــت؛ امــا بــا 
افزایــش میــزان رطوبــت منطقــه، فواصــل کشــت نیز بایــد افزایــش یابد )شــکل 2(. 

شکل 2- نخلستان مجول
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انتخاب مناسب ترین وزن پاجوش
پاجوش هــای  زنده مانــی  و  گیرایــی  درصــد  نخلســتان،  احــداث  هنــگام 
ــان  ــوش در مدت زم ــادی پاج ــداد زی ــر تع ــادی دارد. اگ ــت زی ــده اهمی کشت ش
ــده  ــه در آین ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــد، می ت ــده بمانن ــوند و زن ــتقر ش ــی مس کم
ــود  ــزه در آن وج ــات مکانی ــام دادن عملی ــکان انج ــه ام ــی ک ــتان یکنواخت نخلس
ــود  ــی و نب ــود گیرای ــت نب ــورت، به عل ــود. درغیراین ص ــاد ش ــد، ایج ــته باش داش
زنده مانــی پاجوش هــای کشت شــده، نخلســتان یکنواختــی شــکل نخواهــد 
ــا  ــتان ب ــت نخلس ــا، مدیری ــش هزینه ه ــر افزای ــالوه ب ــب، ع ــت. به این ترتی گرف
مشــکالت جــدی مواجــه می شــود. عوامــل محیطــی متعــددی بــر درصــد گیرایــی 
و زنده مانــی پاجوش هــای غرس شــده تأثیــر مســتقیم دارد؛ ماننــد انتخــاب 
ــاری، وزن،  ــه، آبی ــب، تغذی ــرداری مناس ــتان، گودب ــداث نخلس ــل اح ــح مح صحی
ــس از  ــداری پاجــوش پ ــرایط نگه ــادری، ش ــه م ــازی پاجــوش از تن نحــوه جداس
ــات و  ــه آف ــودن ب ــی، آلوده نب ــرگ کاف ــا کاشــت، داشــتن ریشــه و ب جداســازی ت
ــات  ــج تحقیق ــس از کاشــت. براســاس نتای ــی پ ــل به باغ ــت عوام ــا، رعای بیماری ه
ــی و اســتقرار پاجــوش  ــر در گیرای ــل مؤث انجام شــده، وزن پاجــوش یکــی از عوام
اســت. تکثیــر نخــل خرمــا بــا اســتفاده از پاجوش هــای کوچــک بــا وزن کم تــر از 
5 کیلوگــرم، عــالوه بــر اینکــه احتمــال ازبین رفتــن پاجــوش را در پــی دارد، ســبب 
ــتفاده از  ــر، اس ــرف دیگ ــود. ازط ــادی می ش ــی اقتص ــان بارده ــدن زم طوالنی ش
پاجــوش بــزرگ بــا وزن بیش تــر از 15 کیلوگــرم ازنظــر اقتصــادی مقرون به صرفــه 
ــد  ــت تولی ــر درخ ــوش در ه ــری پاج ــداد کم ت ــود تع ــث می ش ــرا باع ــت؛ زی نیس
شــود و عملکــرد محصــول پایــه مــادری نخــل خرمــا نیــز کــم شــود. بــرای احــداث 
ــار  ــا 15کیلوگــرم و حداقــل یــک ب ــا وزن 11 ت نخلســتان، کشــت پاجوش هــای ب
ــه  ــپان توصی ــره کش دورس ــی و حش ــای حفاظت ــا قارچ کش ه ــردن ب ضدعفونی ک
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ــا 8  ــا 11 و 5 ت ــا دامنــه وزن 8 ت می شــود. در صــورت اســتفاده از پاجوش هــای ب
کیلوگــرم، حداقــل دو بــار ضدعفونی کــردن ضــروری اســت و اســتفاده از پاجــوش 

بــا وزن کم تــر از 5 کیلوگــرم به هیچ وجــه توصیــه نمی شــود )شــکل 3(. 

شکل 3- پاجوش مجول با وزن های مختلف 5 تا 15 کیلوگرم

ضدعفونی کردن پاجوش هنگام کاشت
ــای  ــرگ در نخل ه ــی ب ــای جانب ــل جوانه ه ــد و تبدی ــوالً از رش ــوش معم پاج
ــوی و دارای تعــداد پاجــوش کــم  ــد ق ــادر بای ــد. نخــل م ــه وجــود می آی جــوان ب
ــه ســطح خــاك،  ــک ب ــد در قاعــده ســاقه نخــل، نزدی باشــد. پاجوش هــا هــم بای
ــه روش صحیــح و در  ــد ب ــرگ کافــی باشــند. همچنیــن بای ــدون آفــت و دارای ب ب
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زمــان مناســب از پایــه مــادری جــدا شــوند تــا امــکان تولیــد نخــل ســالم و قــوی 
ــراف  ــاك اط ــدا خ ــی، ابت ــه اصل ــوش از تن ــازی پاج ــرای جداس ــد. ب ــم باش فراه
ــس از  ــا پ ــود ت ــته می ش ــه ها برداش ــه ریش ــیب ب ــن آس ــا کم تری ــا ب پاجوش ه
جداســازی برگ هــای اضافــی، محــل اتصــال پاجــوش بــه تنــه بخوبــی مشــخص 
ــوش از  ــوص، پاج ــم مخص ــیله دیل ــی به وس ــای پی درپ ــا ضربه ه ــپس ب ــود. س ش
تنــه مــادری جــدا می شــود. هنــگام جداســازی پاجــوش از تنــه اصلــی، قســمتی 
ــی و در  ــن اصل ــت در زمی ــل از کاش ــه قب ــود ک ــی می ش ــوش زخم ــه پاج از تن
ــب  ــره کش های مناس ــا و حش ــا قارچ کش ه ــد ب ــاً بای ــتقرار حتم ــول دوره اس ط
ــه  ــود دارد ک ــردن وج ــرای ضدعفونی ک ــی ب ــای مختلف ــود. روش ه ــی ش ضدعفون
ــکل 4(. ــت )ش ــن آن هاس ــی از مؤثرتری ــی یک ــای حفاظت ــتفاده از قارچ کش ه اس

شکل 4- ضدعفونی کردن پاجوش با قراردادن محلول قارچ کش هنگام کاشت درون تشتک
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استفاده از گوگرد آلی در تشتک اطراف پاجوش
نتایــج تجزیــه خــاك و بــرگ پاجوش هــای کشت شــده مجــول دو ســال پــس 
از کاشــت و کاربــرد گوگــرد آلــی نشــان داد کــه مصــرف گوگــرد آلــی بــا بهبــود 
وضعیــت خــاك اطــراف ریشــه، ســبب افزایــش جــذب عناصــر غذایــی در بــرگ 
ــرم  ــتفاده از 1200 گ ــن، اس ــد. بنابرای ــر می کن ــد را بیش ت ــزان رش ــود و می می ش

کــود گوگــرد آلــی در هنــگام کاشــت توصیــه می شــود )شــکل 5(.

شکل5- کاربرد 1200 گرم گوگرد آلی در تشتک اطراف پاجوش
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خالصه مطالب
ــر 15  ــا وزن حداکث ــی ب ــرای احــداث نخلســتان مجــول، کشــت پاجوش های ب
ــی و  ــای حفاظت ــا قارچ کش ه ــردن ب ــار ضدعفونی ک ــک ب ــل ی ــرم و حداق کیلوگ
ــود  ــث بهب ــی باع ــرد آل ــرف گوگ ــود. مص ــه می ش ــپان توصی ــره کش دورس حش
ــش  ــی را افزای ــر غذای ــذب عناص ــود و ج ــه می ش ــراف ریش ــاك اط ــت خ وضعی
می دهــد. بنابرایــن، اســتفاده از 1200 گــرم کــود گوگــرد آلــی در هنــگام کاشــت 

ــرای افزایــش ســرعت رشــد رویشــی ضــروری اســت. ب

خود آزمایی
اصول کلی احداث نخلستان ازنظر فاصله کاشت را توضیح دهید.. 1

ــه ای . 2 ــرای کاشــت چــه دامن ــه وزن پاجــوش مجــول ب مناســب ترین دامن
اســت؟

آیا هنگام کاشت، ضدعفونی کردن پاجوش ضرورت دارد؟ چرا؟. 3

استفاده از گوگرد آلی در تشتک پاجوش چه سودی دارد؟. 4


