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(تاریخ دریافت -1395/3/9 :تاریخ بازنگری -1395 /5 /20 :تاریخ تصویب)1395/8/11:

چکيده
بهمنظور بررسی تأثیر مقدار آب در آبیاری قطرهای زیرسطحی بر کارایی مصرف آب ،عملکرد خرما ،اجزای عملکرد و
تعیین مناسبترین تیمار آبیاری در دو رقم خرما ،آزمایشی بهصورت کرتهای یکبار خردشده در قالب بلوکهای کامل
تصادفی با  3تکرار برای دو سال زراعی ( )1392-1394در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید .فاکتور اصلی
مقدار آب در آبیاری قطرهای زیرسطحی در سه ســطح بر اساس  %100 ،%75و  %125نیاز آبی و فاکتور فرعی ،رقم در
دو سطح شامل کبکاب و زاهدی بود .در تمام صفات کمی بهجز کارایی مصرف آب ازجمله وزن حبه و هسته ،طول ،تعداد
حبه در خوشه ،عملکرد خرما و کارایی مصرف آب اختالف معنیداری بین تیمارهای سطوح مختلف آب وجود نداشت .لذا
مصرف زیاد آب در تیمارهای  100و  125درصد نیاز آبی نسبت به تیمار  75درصد موجب نشده تا هر دو رقم خرما از
نظر صفات کمی نسبت به تیماری که کمترین آب را دریافت نموده برتری داشته باشند . .بهطوریکه با مصرف 7545/3
مترمکعب در هکتار آب در تیمار  %75نیاز آبی عالوه بر صرفهجویی در مصرف آب به میزان  25/0و  40/0درصد نسبت
به تیمارهای  100و  125درصد نیاز آبی ،عملکرد این تیمار  6396/9کیلوگرم در هکتار و کارایی مصرف آب آن نیز
 0/848کیلوگرم بر مترمکعب به ثبت رسید .دو رقم کبکاب و زاهدی نیز از نظر عملکرد و کارایی مصرف آب اختالف
معنیداری نداشتند .بهطوری که در رقم کبکاب میزان عملکرد  5857/1کیلوگرم در هکتار و کارایی مصرف آب نیز
 0/610کیلوگرم بر مترمکعب به ثبت رسید.
واژههای کليدی :نخل ،عملکرد کمی و کیفی ،سطوح متفاوت آب ،کارآیی مصرف آب ،کمآبیاری
*

مقدمه

در مناطق خشک و نیمهخشک جهان ،تبخیر آب از سطح خیس
شده زمین در سامانههای آبیاری سطحی ،بارانی و قطرهای بخش
بسیار زیادی از آب کاربردی در مزرعه را تشکیل میدهد .کاهش
تبخیر آب از سطح خاک یکی از راهکارهای افزایش بهرهوری آب
کاربردی در مزارع و باغات در این مناطق میباشد .یکی از راه-
کارهای شناختهشده در این زمینه استفاده از سامانهی آبیاری
زیرسطحی میباشد .روشهای آبیاری قطرهای زیرسطحی اگرچه
در بعضی از کشورها در حدود  15سال در حال کاربرد میباشد،
اما در ایران این روشها تقریباً جدید بوده و کاربرد و توصیهی
آن با احتیاطهای فنی صورت میگیرد.
خرما یکی از محصوالت مهم باغی است که نقش مهمی
در امنیت غذایی ،حفظ و پایداری محیطزیست و اقتصاد ملی
ایفا میکند .ایران با بیش از  400رقم خرما دارای غنیترین ژرم
* نویسنده مسئول nadersalamati@yahoo.com :

پالسم در جهان بوده که حدود  50رقم از این مجموعه دارای
ارزش تجاری و صادراتی میباشند ( .)Pezhman, 2002سطح زیر
کشت خرما در کشور حدود  244هزار هکتار و میزان تولید آن
حدود یک میلیون تن گزارش شده که بر این اساس ایران از نظر
سطح زیر کشت و تولید خرما به ترتیب رتبه اول و دوم را در
دنیا به خود اختصاص داده است .بررسی آمارهای موجود
نشاندهندهی روند رو به رشد سطح زیر کشت و تولید این
محصول در کشور میباشد .استان خوزستان با سطح زیر کشت
 37492هکتار پس از استان سیستان و بلوچستان یکی از
مناطق عمده خرماخیز کشور بوده که بر اساس آمار موجود با
سهم  15/2درصد از تولید خرمای کشور در رتبه دوم قرار گرفته
است .بیش از  70رقم خرما در این استان وجود دارد که رقم
برحی یکی از مهمترین ارقام تجاری آن به شمار میرود
(.)Agricultural statistics, 2011, Radmehr, 2010
استفاده موفقیتآمیز از ترفالن در جلوگیری از گرفتگی
قطرهچکان در آبیاری زیرسطحی با  5سال آبیاری با آب
نامتعارف را گزارش نمودند .با این وجود تأثیر ترفالن به عنوان
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علفکش مضر در محیط خاک و آب مورد توجه جدی محققین
قرار گرفته است .سیستم آبیاری میکرو در سالهای اخیر
محبوبیت پیدا کرده است از جمله عوامل این محبویت میتوان
به ویژگیهای برجسته مانند حداقل نمودن فرسایش خاک،
توزیع بسیار یکنواخت آب ،حداقل نمودن هزینهی نیروی
کارگری و تنوع در عرضه و میزان دبی با تنظیم قطرهچکانها
اشاره نمود (.)Sivanappan, 1998
سامانههای آبیاری قطرهای زیرسطحی دارای خصوصیات
بهرهوری و راندمان آبیاری باالتری هستند .از طریق تحقیقات
گسترده ،بسیاری از مشکالت سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی
از جمله گرفتگی قطرهچکان توسط ریشههای کوچک ،نصب و
راهاندازی لولههای جانبی و لوازم کودآبیاری حل شده است.
نتایج حاصل از آزمایشهای بسیاری نشان دادهاند که اجرای
سامانههای قطرهای زیرسطحی موجب افزایش قابلتوجهی در
افزایش کارایی مصرف آب و نیتروژن شده که درنهایت باال بردن
کیفیت محصول را نیز به دنبال داشته است .از جمله این
تحقیقات میتوان به نتایج پژوهش Joleini and Sobhani
) (2000اشاره نمود .آنها آزمایشی به منظور بررسی روش
آبیاری قطرهای (سطحی و زیرسطحی) و مقادیر مختلف آب (در
سه سطح  80 ،60و  100درصد آب موردنیاز کامل گیاه) بر
روی عملکرد ،کارایی مصرف آب و خصوصیات کیفی
گوجهفرنگی در منطقه مشهد انجام دادند .نتایج نشان داد که اثر
میزان آب آبیاری ،روش آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب
در سطح یک درصد معنیدار میباشد .بیشترین میزان کارایی
مصرف آب با مقدار  7/88کیلوگرم بر مترمکعب از تیمار 80
درصد تأمین نیاز آبی بدست آمد .میزان کارایی مصرف آب در
دو تیمار  60و  100درصد تأمین نیاز آبی به ترتیب برابر با
 5/95و  7/23کیلوگرم بر مترمکعب بود .مقدار عملکرد در دو
روش آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی به ترتیب برابر با
 43/38و  55/27تن در هکتار بود که با هم اختالف معنیداری
داشتند .روش آبیاری قطرهای زیرسطحی با میزان کارایی مصرف
آب  7/93کیلوگرم بر مترمکعب نسبت به روش آبیاری قطرهای
سطحی برتر بود (2001) Ayars et al. .پنج نوع سیستم آبیاری
قطرهای زیرسطحی را با روش آبیاری فارو به مدت سه سال بر
عملکرد گوجهفرنگی و پنبه مورد بررسی قرار دادند .عملکرد
گوجهفرنگی در روشهای آبیاری قطرهای بیشتر از آبیاری فارو
بود .آنها دریافتند که نوارهای تیپ و لولههای قطرهچکان دار
برای آبیاری زیرسطحی گوجهفرنگی و پنبه مناسب هستند.
 (1978) Singh And Singhکارایی مصرف آب در روش آبیاری
قطرهای را دو برابر روش آبیاری شیاری گزارش نمودند .این

سامانه نیز در محدود کردن آلودگی آب زیرزمینی با نیترات و
نمک در دراز مدت کمک کرده است .بهعنوان سامانهای که زیر
سطح خاک کار میکند ،نسبت به سیستم قطرهای سطحی
سنتی نقش بیشتری در صرفهجویی در آب و مواد مغذی عالوه
بر کنترل شوری ،نفوذ عمقی و دوام سیستم بازی میکند ،این
ممکن است به دلیل سطح خیس شدهی کروی آب زیر سطح
خاک در مقایسه با سطح نیمکروی زیر قطرهچکانهای سطحی
باشد (.)Phene, 1995
مطالعه آبیاری درختان خرمای رقم پیارم در مراحل
رویشی و زایشی نشان داد که اختالف معنیداری از نظر صفات
رویشی نظیر تعداد برگ و برگچه ،محیط تنه ،سطح سایهانداز و
عملکرد محصول بین تیمارهای  75و  100درصد تبخیر تجمعی
از تشت کالس  Aوجود نداشت .بیشترین بهرهوری مصرف آب،
از آبیاری قطرهای با میزان آب معادل  75درصد تبخیر تجمعی
از تشت کالس  Aبهدست آمد ).(Mohebi and Alihouri, 2013
 )2006( Karamiبر این باور است که روشهای آبیاری سنتی
سازگار با سیستمهای تولید سنتی است .با این حال ،آبیاری
غرقابی نه توسط کارشناسان آب و نه توسط کارشناسان حرفهای
دیگر در یک منطقه توصیه نمیشود .آبیاری غرقابی در میان
تولیدکنندگان خرما محبوب است .مزایای آن شامل :هزینههای
در حال اجرا کم است؛ برای اجرا آسان است و اگر سطح نسبتاً
مسطح باشد هزینههای اولیه کم است .با این حال ،برخی از
کشاورزان با توجه به معایب آبیاری سطحی از آن استفاده
نمیکنند از جمله معایب آبیاری سطحی میتوان به راندمان پایین،
کار فشرده و مداوم و عدم انجام آبیاری زمینهای شنی اشاره نمود که

آبیاری قطرهای امکان آبیاری این مناطق را مهیا میکند (

FAO,

.(Al-Zaidi et al., 2013, Liebenberg and Zaid, 2002; 2002,
 (2012) Karami et al.در استان هرمزگان دو روش
آبیاری سطحی و قطرهای با عمق آبیاری معادل  75و 100
درصد تبخیر از تشت کالس  Aدر مراحل رویشی و زایشی
خرمای رقم هلیلی مقایسه نمودند .بر اساس نتایج به دست
آمده ،روش آبیاری تأثیر معنیداری بر عملکرد میوه داشت ،ولی
اثر تیمارهای عمق آبیاری بر عملکرد معنیدار نبود .بیشترین
وزن میوه ،نسبت گوشت میوه به هسته ،قند کل و عملکرد میوه
با انجام آبیاری سطحی به میزان  75درصد تبخیر از تشت
کالس  Aحاصل گردید.
مقایسه دو روش آبیاری سطحی و قطرهای با مقادیر  75و
 100درصد تبخیر از تشت کالس  Aبر رشد رویشی و عملکرد
خرمای رقم پیارم نشان داد که تأثیر تیمارهای مورد آزمایش بر
صفات رویشی و عملکرد محصول معنیدار نبود ،اما میزان آب
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مصرفی با آبیاری با روش قطرهای به میزان  75درصد تبخیر از
تشت نسبت به آبیاری سطحی به میزان  100درصد تبخیر از
تشت ،حدود  60درصد کاهش یافت ).(Mohebi, 2005
 (2005) Farzamneeya and Raveriتأثیر کمآبیاری بر
روی درختان بارور خرمای رقم مضافتی را با چهار تیمار آبیاری
به میزان  100 ،80 ،60و  120درصد تبخیر از تشت کالس A
بررسی نمود .بیشترین و کمترین عملکرد از تیمار آبیاری  80و
 60درصد تبخیر از تشت به ترتیب به میزان  15/4و  10/4تن
در هکتار بهدست آمد که تفاوت معنیداری با هم داشتند .اما
تیمارهای مورد آزمایش اثر معنیداری بر رطوبت ،مواد جامد
محلول و قند کل میوه به همراه نداشت .بر اساس نتایج آبیاری
به میزان  80درصد تبخیر از تشت کالس  Aبهعنوان یک روش
مدیریتی در آبیاری نخلستانهای بم توصیه گردید .نتایج تحقیق
 (2005) Mohebiدر مورد مقایسهی اثرات دو میزان آب معادل
 75و  100درصد تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبر روی رشد
و نمو نخل خرمای رقم پیارم نشان داد که بین تیمارهای
مختلف به لحاظ برخی شاخصهای رشد رویشی مانند تعداد
برگچه ،قطر تنه و سطح سایهانداز اختالف معنیداری وجود
داشته است .ولی از نظر تعداد برگ ،عملکرد و خصوصیات کیفی
میوه شامل  ،pHرطوبت ،مواد جامد محلول و قند کل میوه،
تفاوت بین تیمارها معنیدار نبوده استRastegari and Zargari .
) (2011با انجام تحقیقی در استان فارس بر روی رقم خرمای
شاهانی نشان دادند که بیشترین عملکرد میوه و بهرهوری مصرف
آب با انجام آبیاری به میزانهای  50و  75درصد تبخیر تجمعی
از تشت کالس  Aبه ترتیب در فصل بهار و بقیهی ایام سال
حاصل شد .آبیاری درختان خرمای رقم پیارم در مراحل رویش و
زایشی نشان داد که اختالف معنیداری از نظر صفات رویشی
نظیر تعداد برگ و برگچه ،محیط تنه ،سطح سایهانداز و عملکرد
محصول بین تیمارهای  75و  100درصد تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aوجود نداشت .بیشترین بهرهوری مصرف آب ،از
آبیاری قطرهای با میزان آب معادل  75درصد تبخیر تجمعی از
تشت کالس  Aبهدست آمد ).(Mohebi and Alihouri, 2013
 (2001) Ghafarinezhadتأثیر دو روش آبیاری قطرهای و
نواری را بر روی رشد رویشی خرمای مضافتی مقایسه نمود.
بررسی شاخصهای رشد رویشی نشان داد که تأثیر روشهای
آبیاری در ارتفاع درخت و متوسط طول برگ معنیدار نبود ،ولی
این تأثیر بر تعداد برگها معنیدار بود .با توجه به نتایج ،روش
آبیاری قطرهای بهترین تیمار بوده که با مصرف آب کمتر ،بیش-
ترین رشد رویشی را موجب گردید.
 (2000) Al-Amoud et al.نیز عکسالعمل درختان خرما

را نسبت به سه روش آبیاری کرتی ،حبابی (بابلر) و قطرهای
بررسی نمودهاند .نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین
عملکرد محصول و کارایی مصرف آب به سیستم آبیاری قطرهای
و سپس آبیاری کرتی اختصاص داشته است .تحقیقات دو دههی
اخیر در کشور قطر حاکی است سیستم آبیاری حبابی برای
آبیاری درختان خرما با آبی دارای شوری  4/3تا  9دسی زیمنس
بر متر نسبت به روش آبیاری قطرهای مناسبتر است .در
آزمایش انجام شده توسط (2003) Al-Rumaih and Kassem
آبیاری به روش قطره ای و با پنج دور آبیاری روزانه ،دو روز ،سه
روز ،پنج روز و هفت روز انجام گرفت .بیشترین عملکرد میوه و
بهترین گروه کیفی میوه با آبیاری روزانه به دست آمد که با
تیمارهای دور آبیاری پنج و هفت روز تفاوت معنیداری داشت.
توسط  (2011) Ahmed et al.آزمایشهای متعددی انجام شد.
این محققان در عربستان سعودی نشان دادند که روش آبیاری
قطرهای زیرسطحی دارای پتانسیل بزرگی در غلبه بر کمبود آب
به خصوص در مناطق خشک میباشد .آنها همچنین گزارش
دادند که نیاز به حفظ تعادل بین منابع آب و تولید محصوالت
کشاورزی با در نظر گرفتن نیاز آبی برای خرما و کمبود آب در
منطقه وجود دارد .لذا این تعادل را میتوان با اجرای
فنآوریهای آبیاری مناسب و کاهش تنش در تخلیهی منابع
آب زیرزمینی فعلی با اتخاذ اقدامات بهینهسازی مصرف آب
بدون کاهش تولید محصوالت کشاورزی عملی نمود ( ,
 .)KACST12012کشاورزی در کشور عربستان سعودی با
چالشهای بسیاری که مخصوص اقلیم نیمهخشک میباشد
مواجه است .از جملهی این چالشها میتوان به منابع کمیاب
آب ،بارش کم ساالنه ،درجه حرارت بسیار باال و فراوانی تبخیر و
تعرق اشاره نمود .کشاورزی مصرفکنندهی تقریباً  88درصد از
کل آب استخراج شده از تمام منابع میباشد .برنامههای کاربردی
از روشهای آبیاری سنتی مانند آبیاری غرقابی موجب استرس
بیشتر در مورد منابع آب که در حال حاضر رو به کاهش
میباشند میشود ).(FAO, 2009; Darfaoui and Asiri, 2010
در این راستا با توجه به باال بودن نیاز آبیاری نخل خرما و
با توجه به استراتژیک بودن محصول خرما در استان خوزستان،
لزوم اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد امکان استفاده از
سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی بر روی درختان خرما بسیار
ضروری و اجتنابناپذیر میباشد .لذا با انجام این پژوهش امکان
استفاده از سامانهی قطرهای زیرسطحی محک خورده و همچنین
مناسبترین میزان مصرف آب در این مهمترین محصول باغبانی
1. King Abdulaziz City for Science and Technology
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میزان آب مورد استفاده هر ردیف لولهی زیرسطحی ،توسط
کنتورهای حساسی با ورودی  -خروجی  16میلیمتر ساخت
داخل کشور با دقت یکدهم لیتر که در ابتدای هر خط آبیاری
زیرسطحی نصب بود ،ثبت شد.
ترفالن معموالً برای کنترل علفهای هرز یکساله در
مزارع مصرف میشود .از آنجاییکه این مادهی شیمیایی ،دارای
نصف عمر نسبتاً طوالنی بوده و طول دوره مؤثر آن در خاک
بستگی به درجه ی حرارت و رطوبت خاک دو تا سه ماه دارد ،لذا
بهعنوان جایگزین مناسبی به جای اسید سولفوریک و اسید
فسفریک جهت جلوگیری از گرفتگی قطرهچکان پیشنهاد شده
است )1991( Oron et al. .عملیات باغی نظیر گردهافشانی،
کنترل آفات و بیماریها ،دفع علفهای هرز ،حذف پاجوش و
تعدیل نسبت برگ به خوشه برای کلیه تیمارها یکسان انجام
گردید .پس از تعیین عملکرد درختان در زمان برداشت ،با
انتخاب تصادفی یک کیلوگرم میوه از هر درخت ،مشخصات
فیزیکی و درصد رطوبت میوه و میزان کل مواد جامد محلول
(قند کل) اندازهگیری شد .سپس کلیهی شاخصهای مذکور با
توجه به نوع طرح آزمایشی توسط نرمافزار آماری MSTATC
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین تیمارهای مختلف با
آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه گردید.
برای مدیریت دقیق آبیاری با استفاده از آمار روزانهی
ایستـگاه هواشناسـی سینوپتیک بهبهان (دمای حداقل و
حداکثر روزانه ،رطوبت حداقل و حداکثر روزانه سرعت باد و
حداکثر ساعات آفتابی) ،تبخیر -تعرق گیاه بر اساس مدل پنمن
– مانتیث ) (Allen et al., 1998بهصورت روزانه و بهکارگیری
ضرایب گیاهی محاسبه شد و با پایش اطالعات بهصورت روزانه،
مدت زمان آبیاری برای هر روز تعیین گردید .دور آبیاری یک
روز تعریف شد .برای پایش کردن وضعیت رطوبتی خاک و
تناسب آن با مقدار آب آبیاری استخراج شده بر اساس سطوح
مختلف آبیاری ،میزان تخلیهی رطوبتی خاک قبل از آبیاری
برای تعــدادی از آبیاریها در هر سال اندازهگیری شد .میانگین
عمق آب زیرزمینی منطقهی آزمایش در طول دو سال انجام
آزمایش حدود  9/5متر بود .جدول ( )1به عنوان مثال مقدار
تبخیر تعرق در روز  17فروردین ماه  1393را نشان میدهد.

شهرستان مشخص میگردد .اجرای آبیاری قطرهای زیرسطحی
میتواند باعث صرفهجویی در مصرف و افزایش کارآیی مصرف
آب گردد .لذا ضرورت اجرای اینگونه طرحها در سالهای
خشکسالی بیش از پیش احساس میشود .درعینحال ،در
ترسالیها که کشاورزان مشکل کمآبی را کمتر احساس کرده و
نیازی به صرفهجویی در آب نمیبینند ،از طرفی تحویل آب نیز
بدون توجه به ارزش واقعی آن صورت میگیرد ،این سامانههای
آبیاری کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی امکان بهرهمندی از
سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی در آبیاری نخیالت و تعیین
مناسبترین تیمار آبیاری از نظر عملکرد و کارایی مصرف آب
است.

مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر مقدار آب در آبیاری قطرهای زیرسطحی
بر عملکرد خرما ،اجزای عملکرد ،کارایی مصرف آب و تعیین
مناسبترین تیمار آبیاری در دو رقم کبکاب و زاهدی از نظر
کارایی مصرف آب آزمایشی به صورت کرتهای یکبار خردشده
در قالب بلوکهای کامل تصادفی ،برای دو سال با  3تکرار
( )1394 - 1392در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهــبهان اجرا
گردید .فاکتور اصلی مقدار آب در آبیاری قطرهای زیرسطحی در
سه ســطح بر اساس  100 ،75و  125درصد نیازآبی و فاکتور
فرعی رقم در دو سطح شامل رقم کبکاب و زاهدی میباشد.
درختان در فواصل منظم  7×8متری در سال  1369به صورت
پاجوش غرس شدهاند .برای هر درخت در تیمار آبیاری
زیرسطحی از لولههای پلیاتیلن قطر  16میلیمتر که فاصلهی
قطرهچکانهای آن  70سانتیمتر و آبدهی  4لیتر در ساعت
داشتند ،ساخت کشور آمریکا و با تحمل فشار کاری  8اتمسفر
استفاده شد .نصب لولههای زیرسطحی با فاصلهی یک متری از
تنهی اصلی درخت خرما و در عمق  40سانتیمتری خاک انجام
گردید .برای هر درخت از دو ردیف لولهی زیرسطحی به گونهای
استفاده شد که هر لوله با  6قطرهچکان و تولید پیاز رطوبتی
محدودهی ریشههای مؤثر را مرطوب مینمود .به عبارت دیگر با
آبیاری زیرسطحی ،هر درخت 48 ،لیتر آب در ساعت دریافت
مینمود که البته میزان واقعی آبدهی قطرهچکانها و در کل،

جدول  .1برخی از پارامترهای هواشناسی برای محاسبه تبخير تعرق نخل در بهبهان

تبخیر-
استاندارد
)(mm/day

تعرق سرعت باد در
ثابت سایکرومتری شیب منحنی فشار فشار بخار اشباع
ارتفاع  2متری
بخار اشباع
()kPa
()Kpa °C-1
()ms-1
)(Kpa°C-1

فشار بخار واقعی شار گرمایی خاک تابش
()MJm-2d-1
()MJm-2d-1
()kPa

ET0

U2

γ

∆

es

ea

G

Rn

4/56

2

0/066

0/15

2/58

1/68

0

13/28

خالص
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جدول  .2ضريب گياهی خرما در ماههای انجام آبياری

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

0/91

0/94

0/97

1

1

1

در جدول ( )3نیز میانگین مقادیر آب مصرفی تیمارهای
مختلف در دو سال انجام تحقیق در زمان انجام آبیاری که از
پانزده فروردینماه تا بیست و پنجم شهریورماه ادامه داشته نشان
داده شده است .در مدت اجرای آزمایش ،حجم آب آبیاری با در
نظر گرفتن کنتور حجمی در ابتدای هر تیمار آبیاری ثبت و

تعیین شد .بر اساس استاندارهای موجود ،از آب آبیاری در طول
فصل نمونه آب تهیه شد و جهت اندازهگیریهای کیفی به
آزمایشگاه ارسال شد .نتایج این آزمایش در جدول ( )4نشان
داده شده است.

جدول  .3ميانگين مصرف آب در تيمارهای آزمايش در ماهای مختلف (مترمکعب در هکتار)

 %75نیاز آبی
زاهدی
کبکاب
483/6
483/4
1177/2
1176/6
1592/1
1591/3
1726/7
1725/9
1505/5
1504/7
1056/0
1055/5

ماه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

7537/3

مجموع

 %100نیاز آبی
زاهدی
کبکاب
645/4
645/2
1571/0 1570/6
2124/6 2124/0
2304/3 2303/7
2009/0 2008/5
1409/2 1408/9

7541/1

 %125نیاز آبی
زاهدی
کبکاب
806/7
806/2
1963/7
1962/3
2655/7
2653/9
2880/4
2878/4
2511/2
2509/5
1761/5
1760/3

10063/6 10060/9

12579/2

12570/7

جدول  .4نتايج تجزيه نمونه آب

ردیف

منبع آبدهی

1

رودخانه (کانال
مجاور ایستگاه)

2

چاه

𝐶𝐸
)𝑚𝑐(𝜇𝑆⁄
B

𝐻𝑝

𝑆 𝑇. 𝐷.
) 𝑡𝑖𝑙(𝑚𝑔⁄

کاتیونها)𝑙(𝑚𝑒𝑞 ⁄
𝑐𝑎2+

𝑚𝑔2+

𝑁𝑎+

آنیونها

)𝑙(𝑚𝑒𝑞 ⁄

𝐻𝑐𝑜−3

𝑆𝑜42−

𝐶𝑙 −

1970

7/4

1140

8/8

3/2

8/0

3/2

8/0

8/8

3080

7/0

-

11/5

9/5

14/5

3/0

-

12/0

نتایج آزمایشها تعیین بافت خاک ،تعیین خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک در جداول  5 ،4و  6نشان داده شده
است .به منظور ارزیابی شاخصهای فوق ،عمق نصب ،فاصله
قطرهچکانها از یکدیگر و تنه درختان در پروژه بر اساس نتایج
بینالمللی و بافت خاک تعیین گردید .رطوبت نمونهها در
خشککن خأل در دمای  70درجه سانتیگراد مطابق روش
استاندارد  AOACتعیین شد ( .)AOAC, 1990میزان قند کل و
قند احیاکننده به روش فهلینگ تعیین شد ) .(Hoseini, 1990به
این منظور از هر تکرار یک نمونه با اندازه یکسان انتخاب نموده
و نیروی موردنیاز برای نفوذ پروب به قطر  1/6میلیمتر و با

سرعت  1/5میلیمتر بر ثانیه (به منظور جابجایی به میزان 6
میلیمتر) به درون بافت خرما اندازهگیری گردید (Foakwa et
) .al., 2008مواد جامد محلول ( )TSSبا استفاده از رفراکتومتر

اندازهگیری شد ).(Hoseini, 1990
جدول  .5مشخصات بافت خاک
عمق خاک )(cm

0-33
33-66
66-100

شن ( )%سیلت ( )%رس ()%
9
7
7

42
38
34

49
55
59

بافت
silty clay
clay
clay
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جدول  .6برخی مشخصات شيميايی نمونه خاک

عمق
خاک
()cm

EC
)(dS/m

pH

0-33
33-66
66-100

5/74
3/01
3/81

8/55
7/83
8/06

آنیونها ()meq/lit
SO4-2

Cl-

5 51/55
6/25 40/98
10 60/68

HCO3-

CO3-2

8/75
6/25
6/25

-

نتايج و بحث
صفات کمی

از نظر شاخص وزن حبه و هسته و وزن هسته اثرات سطوح
آبیاری و اثر متقابل سطوح آبیاری و رقم معنیدار نشد و در
شاخص نسبت وزن گوشت میوه به هسته اثر سطوح آبیاری و اثر
متقابل سطوح آبیاری و رقم معنیدار نشد ولی اثر رقم در سطح
 5درصد معنیدار شد .همچنین در شاخصهای وزن خوشه،
قطر ،طول ،درصد خشکیدگی ،تعداد خوشه و تعداد خوشهچه در
خوشه اثرات سطوح آبیاری ،رقم و اثر متقابل سطوح آبیاری و
رقم معنیدار نشد و در شاخص تعداد حبه در خوشه اثر سطوح
آبیاری و اثر متقابل سطوح آبیاری و رقم معنیدار نشد ولی اثر
رقم در سطح پنج درصد معنیدار شد .در صفت مهم عملکرد نیز
اثرات سطوح آبیاری ،رقم و اثر متقابل سطوح آبیاری و رقم
معنیدار نشد .در شاخص کارایی مصرف آب اثرات آبیاری و اثر
متقابل سطوح آبیاری و رقم در سطح پنج درصد معنیدار شد
در حالی که اثر رقم معنیدار نگردید .اثر سطوح مختلف آب بر
تمام صفات کمی مورد بررسی به جز صفت کارایی مصرف آب
معنیدار نشد .بهعبارت دیگر مدیریت بهینهی مصرف آب از
طریق کمآبیاری و کاهش مصرف  25درصد آب نسبت به
تیمارهای  100و  125درصد نیاز آبی موجب نگردید تا دو تیمار
دیگر در تمام صفات کمی ،برتری معنیداری نسبت به تیماری
که کم ترین را آب دریافت نموده است از خود نشان دهند .این
در حالی است که این کاهش مصرف بهینه موجب گردید تا
صفت مهم کارایی مصرف آب در تیمار  75درصد نیاز آبی برتری
معنیداری نسبت به دو تیمار دیگر داشته باشد .بهعبارت دیگر
در تیمار  75درصد نیاز آبی (تیمار برتر) وزن حبه و هسته 9/4
گرم ،وزن خوشه  273/8گرم ،قطر  21/0میلیمتر و طول 3/6
سانتیمتر بود .همچنین عملکرد تیمار برتر  6396/9کیلوگرم در
هکتار و کارایی مصرف آب آن نیز  0/848کیلوگرم بر مترمکعب
اعالم میگردد .د و رقم کبکاب و زاهدی در تمام صفات بهجز
صفات نسبت وزن گوشت میوه به هسته و کارایی مصرف آب

کاتیونها ()meq/lit

جمع
آنیونها

K+

Na+

65/3
53/48
76/93

-

98/09 12/5 31/25 54/34
66/52 11/25 36/25 19/02
85/76 18/75 26/25 40/76

Ca2+

جمع
Mg2+

برتری معنیداری نسبت به هم ندارند .تیمار برتر در صفت
نسبت وزن گوشت میوه به هسته ،رقم کبکاب  11/8میباشد در
حالی که این مقدار در رقم زاهدی  7/5بود .احتماالً این برتری
به طبیعت ذاتی رقم کبکاب برمیگردد که رقمی مرطوبتر
نسبت به زاهدی است و موجب شده تا این صفت در کبکاب
برتر باشد .این درحالی است که در کارایی مصرف آب رقم
زاهدی با میزان  0/658کیلوگرم بر مترمکعب تیمار برتر بود و
این میزان در رقم کبکاب  0/610کیلوگرم بر مترمکعب ثبت
گردید.
در بررسی اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم در صفت
وزن حبه و هسته برتری متأثر از نوع رقم بود و سطوح آبی در
این برتری اثری نداشت .بهطوری که رقم کبکاب در سه سطح
موردبررسی با مقادیر  10/0 ،10/8و  10/9گرم به ترتیب در
سطوح آبی  100 ،75و  125درصد نیاز آبی برتری معنیداری
داری نسبت به رقم زاهدی داشتند .در صفت وزن هسته اختالف
معنیداری در تیمارها ثبت نشد و بیشترین میزان آن با مقدار
 0/96گرم در تیمار  125درصد نیاز آبی و رقم زاهدی به ثبت
رسید هرچند این میزان ،برتری معنیداری با کمترین میزان
ثبتشده که با  0/84گرم در تیمار  100درصد نیاز آبی و رقم
کبکاب ثبت شده بود نداشت .وضعیت پیشآمده در صفت وزن
حبه و هسته در صفت نسبت وزن گوشت میوه به هسته
خودنمایی نمود و برتری تیمار ،متأثر از نوع رقم بود و سطوح
آبیاری در این برتری اثری نداشتند .بهطوری که رقم کبکاب در
سطوح  100 ،75و  125درصد نیاز آبی به ترتیب با مقادیر
 12/2 ،11/7و  11/6اختالف معنیداری با هم نداشته ولی با
تیمارهای رقم کبکاب در سطوح مختلف آبیاری این تفاوت
معنیدار بود .در صفت وزن خوشه تیمارهای  75و  125درصد
نیاز آبی در رقم زاهدی به ترتیب با مقادیر  349/2و  378/3گرم
برتر بودند .در صفت قطر اختالف معنیداری بین تیمار ثبت
نشد .برتری ذاتی رقم کبکاب نسبت به زاهدی البته صرفنظر از
اثر سطوح مختلف آبیاری در صفت طول نیز خودنمایی نمود .به
عبارت دیگر این برتری ذاتی همانگونه که در صفات وزن حبه و
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هسته و نسبت وزن گوشت میوه به هسته جلوه نموده بود در
صفت طول نیز چشمگیر بود .در صفت خشکیدگی خوشه که
صفتی نامطلوب است برتری به تیمار  75درصد نیاز آبی و رقم
کبکاب رسید .احتماالً بارز بودن این صفت نامطلوب در تیمار
 75درصد اول به دلیل کم بودن مصرف آب و به دلیل نوع رقم
کبکاب میباشد که نسبت به رقم زاهدی رقمی مرطوب محسوب
شده و بیشتر به صورت رطب استفاده میشود .در دو صفت
تعداد خوشه و خوشچه در خوشه اختالف معنیداری در تیمارها
ثبت نشد .در صفت تعداد حبه در خوشه تیمار  125درصد نیاز
آبی و رقم زاهدی با میزان  1493/1حبه برتر بود و بهتنهایی
جایگاه نخست را به خود اختصاص داد .کمترین میزان حبه در
خوشه به تیمار  125درصد نیاز آبی و رقم کبکاب به میزان
 936/7حبه تعلق گرفت.
از نظر شاخص عملکرد اثر سطوح آبیاری ،رقم و اثر
متقابل آنها معنیدار نشده است .به عبارت دیگر مصرف کم آب
در تیمار  75درصد نیاز آبی موجب نشده تا عملکرد دو سطح
دیگر افزایش معنیداری داشته باشند و مدیریت مصرف آب در
سیستم آبیاری قطرهای زیرسطحی از طریق اعمال  25درصد
کمآبیاری چنان موثر بوده که این میزان کاهش مصرف آب
نسبت به تیماری که مقدار مورد نیاز آب را دریافت نموده را
پوشش داده است .عملکرد تیمار  75درصد نیاز آبی6396/9 ،
کیلوگرم در هکتار ثبت شد .عملکرد ارقام کبکاب و زاهدی به
ترتیب به میزانهای  5857/1و  6264/0کیلوگرم در هکتار بود
که تفاوت معنیداری با هم نداشتند .از نظر صفت کارایی مصرف
آب اثر سطوح آبیاری در سطح  5درصد معنیدار شد .این
درحالی استکه اثر رقم و اثر متقابل سطوح آبیاری و رقم معنی-
دار نشد .تیمار  75درصد نیاز آبی به میزان  0/848کیلوگرم بر
مترمکعب بیشترین مقدار و جایگاه نخست را به خود اختصاص
داد .در اثر متقابل سطوح آبیاری و رقم برتری از آن تیمار 75
درصد نیاز آبی و رقم زاهدی به میزان  0/893کیلوگرم بر
مترمکعب بود ولی این برتری معنی دار نبود .کمترین مقادیر
کارایی مصرف آب به تیمارهای  125درصد نیاز آبی و ارقام
کبکاب و زاهدی تعلق گرفت که به ترتیب با مقادیر  0/470و
 0/470کیلوگرم بر مترمکعب در انتهای رده بندی جای گرفتند
(جداول  9 ،8 ،7و .)10
صفات کيفی

از نظر صفات  ،pHکل مواد جامد محلول ( ،)TSSحجم ،رطوبت،
سفتی بافت و قند اثر سطوح آبیاری ،رقم و اثر متقابل آنها
معنیدار نشد (جدول  .)9با توجه به مصرف کمتر آب در تیمار

 75درصد نیاز آبی نسبت به دو سطح دیگر ،بدیهی است که
مدیریت بهینهی مصر ف آب در تیمار  75درصد نیاز آبی چنان
مؤثر بوده که مصرف کمتر آب موجب نشده تا برتری معنیداری
در سطوح آبیاری  100و  125درصد نیاز آبی نسبت به تیمار
 75درصد به ثبت برسد .لذا میتوان تیمار برتر در تمام صفات
کیفی را تیمار  75درصد نیاز آبی معرفی نمود .به طوری که این
تیمار با  PHبه میزان  ،5/88کل مواد جامد محلول به میزان
 ،65/0حجمی به میزان  ،cm3 7/7رطوبت  8/3درصد ،سفتی
 𝑁⁄𝑚2 12/2و قندی به میزان  𝑚𝑔⁄𝑚𝑙 57/5تیمار برتر اعالم
میگردد .در دو رقم کبکاب و زاهدی نیز اختالف معنیداری در
تمام صفات کیفی ثبت نگردید.
در اثر متقابل سطوح آبیاری و رقم در مورد صفت ،PH
تیمار  75درصد نیاز آبی و رقم زاهدی به میزان  5/90به عنوان
تیمار برتر ،جایگاه نخست را به خود اختصاص داد و کمترین
میزان در تیمارهای  125درصد نیاز آبی و ارقام کبکاب و زاهدی
به ترتیب با مقادیر  5/75و  5/725بهدست آمد .در کل مواد
جامد محلول تیمار برتر 75 ،درصد نیاز آبی و رقم کبکاب بود
که با مقدار  65/8رتبهی نخست را بهخود اختصاص داد و
پایینترین رده به تیمار  125درصد نیاز آبی و رقم زاهدی به
میزان  62/5تعلق گرفت .در صفت حجم ،برتری از آن تیمار
 125درصد نیاز آبی و رقم کبکاب بود که بهتنهایی با میزان
 cm3 11/9در رتبهی نخست قرار گرفت و پایینترین جایگاه به
تیمار  75درصد نیاز آبی و رقم زاهدی به میزان  cm3 6/6تعلق
گرفت .در صفت رطوبت تیمار برتر  125درصد نیاز آبی و رقم
زاهدی بود که با مقدار  11/7درصد جایگاه اول را به خود
اختصاص داد و پایینترین جایگاه متعلق به تیمار  75درصد نیاز
آبی و رقم زاهدی به میزان  6/8درصد بود .در صفت سفتی
بافت ،تیمار برتر ،تیمار  75درصد نیاز آبی و رقم زاهدی به
میزان  𝑁⁄𝑚2 16/2بود و پایینترین رده به تیمار  125درصد و
رقم کبکاب به میزان  𝑁⁄𝑚2 4/7تعلق گرفت .با دقت به دو
صفت رطوبت و سفتی بافت مشخص میگردد که تیماری که
بیشترین رطوبت را داشته دارای کمترین میزان سفتی میباشد
و برعکس .در صفت قند ،تیمار برتر ،تیمار  75درصد نیاز آبی و
رقم کبکاب به میزان  𝑚𝑔⁄𝑚𝑙 58/5بود .این در حالی است که
پایینترین رده به تیمار  25درصد نیاز آبی و رقم زاهدی مرتبط
بود (جداول  13 ،12 ،11و .)14
همانند تحقیقات  )2006( Karamiو  (2005) Mohebiاثر
تیمارهای سطوح آبیاری بر عملکرد محصول معنیدار نشده
است .همانند پژوهش (2005) Farzamneeya and Raveri
تیمارهای مورد آزمایش اثر معنیداری بر رطوبت ،مواد جامد
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 (2011) Rastegari and Zargariبیشترین بهرهوری مصرف آب
به ازای تیمارهای  75درصد نیاز آبی و  75درصد تبخیر تجمعی
از تشت کالس  Aحاصل شده است .همچنین همانند نتایج
تحقیقات  (2013) Alihouri and Tishehzanو Mohebi and
 (2013) Alihouriکه بیشترین بهرهوری مصرف آب ،از آبیاری
قطرهای با میزان آب معادل  75درصد تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aبهدست آمد .در این تحقیق نیز باالترین بهرهوری به
تیمار  75درصد نیاز آبی تعلق گرفت.

محلول و به طور کل بر صفات کیفی به همراه نداشت .همچنین
همانند این تحقیق که تیمار  75درصد نیاز آبی در نخلستانهای
بهبهان و جنوب شرق خوزستان تیمار پیشنهادی اعالم میشود
در پژوهش  (2005) Farzamneeya and Raveriنیز بر اساس
نتایج آبیاری به میزان  80درصد تبخیر از تشت کالس  Aبه-
عنوان یک روش مدیریتی در آبیاری نخلستانهای بم توصیه
گردید .بهعبارت دیگر در هر دوی این تیمارها از  20درصد به
باال کم آبیاری اعمال شده است .همانند نتایج آزمایش
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منابع تغییرات

درجه وزن حبه و وزن هسته
(گرم)

آزادی هسته (گرم)

نسبت وزن
گوشت میوه به

وزن خوشه
(گرم)

هسته

قطر

درصد

طول

(میلیمتر) (سانتیمتر)

سال

1

0/081 n.s 22/ 59n.s

9/31n.s

n.s

تکرار

4

1/38 n.s

0/014 n.s

0/31 n.s

0/004 n.s 10/21 n.s 1267/4n.s

آبیاری

2

n.s

n.s

n.s

سال* آبیاری

2

0/066 ** 1/31 n.s

خطا

8

0/95

0/99

0/002

0/30

5/34 n.s

0/006

n.s

رقم

1

سال* رقم

1

n.s

0/70

آبیاری*رقم

2

n.s

0/54

سال*آبیاری * رقم 2

n.s

0/001 ** 0/06

n.s

0/001

n.s

0/003

11492/4

n.s

8/54

n.s

n.s

1/35

1/180
0/019

* 0/016 n.s 4/31 n.s 5209/0

3/89

0/059 n.s 61/23 n.s

1667/3

n.s

2/72

994/4

تعداد

خشکیدگی

خوشه

خوشه
n.s

29493/38

n.s

63/6n.s
n.s

54/0 n.s
20/6

0/028

خوشچه در

خوشه

خوشه
n.s

n.s

(کیلوگرم در

(کیلوگرم بر

هکتار)

مترمکعب)

415814/9 n.s 145860/3

0/018 n.s

635394/2n.s 147292/7n.s 182/1n.s 0/556 n.s

0/005 n.s

55/000

n.s

43/1

تعداد

تعداد حبه در

عملکرد خرما کارایی مصرف آب

n.s

87/1

n.s

1024101/1 n.s 169204/7

* 0/452

1629289/8 n.s 33489/8 n.s 58/0 n.s 1/333 n.s

0/028 n.s

0/778

0/472

254/4

26278/2

47/7

0/008

835859/9

* 1490330/3 n.s 713321/0 n.s 266/8 n.s 4/000 n.s 1310/5 n.s 3/684 n.s 16/09 n.s 104006/3 n.s 170/45
n.s

0/28

n.s

0/69

n.s

1/87

** 18000/7

n.s

0/398 * 6/70

n.s

n.s

0/58

n.s

0/017

n.s

0/20

n.s

0/090

90077/1

* 5971/5

* 161/0

n.s

n.s

n.s

0/333

n.s

0/778

392/8

n.s

79/8

0/020 n.s

915375/3 n.s 685170/1 ** 386/8 * 0/111
n.s

0/009 n.s

381195/5 n.s 171459/8* 117/7

n.s

64/4

n.s

51998/1 n.s 8587/9

0/006 n.s
0/0004 n.s

خطا

12

0/95

0/014

1/78

1196/5

2/41

0/051

32/5

0/556

75/3

47891/0

1068809/4

0/012

ضریب تغییرات

-

10/51

13/25

13/82

14/07

7/29

6/34

17/51

11/00

17/51

19/20

15/09

17/61

** :اختالف معنیدار در سطح %1

 n.s.اختالف معنیداری وجود ندارد.

* :اختالف معنیدار در سطح %5

جدول  .8مقايسه ميانگين برخی صفات کمی و کارايی مصرف آب در تيمارهای آزمايشی سطوح آبياری

سطوح آبیاری

وزن حبه و وزن هسته
هسته (گرم)

(گرم)

نسبت وزن
گوشت میوه

وزن خوشه
(گرم)

به هسته

 %75نیاز آبی

9/4a

0/89a

a

9/7

قطر

طول

(میلیمتر) (سانتیمتر)
a

a

درصد
خشکیدگی
خوشه
a

a

273/8

21/0

3/6

 %100نیاز آبی

8/9 a

0/89a

a

9/7

a

21/2 a 212/5

3/6 a

32/3 a

 %125نیاز آبی

9/4 a

0/92a

a

9/5

a

21/7 a 250/8

3/5 a

30/8 a

34/6

تعداد
خوشه
a

6/8

تعداد
خوشچه
در خوشه
a

51/9

تعداد حبه
در خوشه
a

عملکرد خرما کارایی مصرف آب
(کیلوگرم در

(کیلوگرم بر

هکتار)

مترمکعب)

1201/7

6396/9 a

0/848 a

1002/9 a 44/3 a 7/0 a

5870/1 a

0/583 b

1214/9 a 52/5 a 6/5 a

5914/8 a

0/470 b

جدول  .9مقايسه ميانگين برخی صفات کمی و کارايی مصرف آب در تيمارهای آزمايشی دو رقم خرما
رقم

کبکاب
زاهدی

عملکرد خرما
تعداد
درصد
تعداد حبه در
تعداد
طول
قطر
نسبت وزن گوشت وزن خوشه
وزن حبه و
(کیلوگرم در
خوشچه در
خشکیدگی
وزن هسته
خوشه
خوشه
(میلیمتر) (سانتیمتر)
(گرم)
میوه به هسته
هسته (گرم)
هکتار)
خوشه
خوشه

10/6 a
8/0 a

0/86 a
0/94 a

11/8 a
7/5 b

22/0 a 191/9 a
20/6 a 299/4 a

3/9 a
3/2 a

5857/1 a 999/1 a 46/8 a 7/1 a 38/6 a
6264/0 a 1280/6 a 52/3 a 6/4 a 26/5 a

کارایی مصرف آب
(کیلوگرم بر
مترمکعب)

0/610 a
0/658 a
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جدول  .10مقايسه ميانگين برخی صفات کمی و کارايی مصرف آب (مقايسه اثرات متقابل سطوح آبياری و دو رقم خرما)
اثر متقابل تیمارها
سطوح نیاز آبی

رقم

%75
نیاز آبی
%100
نیاز آبی
%125
نیاز آبی

کبکاب
زاهدی
کبکاب
زاهدی
کبکاب
زاهدی

عملکرد خرما کارایی مصرف آب
تعداد
درصد
طول
نسبت وزن
وزن حبه و
تعداد حبه در
تعداد
قطر
وزن
(کیلوگرم بر
(کیلوگرم در
خوشچه در
(سانتی -خشکیدگی
گوشت میوه وزن خوشه
هسته
خوشه
خوشه
(میلیمتر)
هسته
مترمکعب)
هکتار)
خوشه
خوشه
متر)
به هسته
(گرم)
a

a

10/8
8/1 b
10/0 a
7/9 b
10/9 a
8/0 b

a

0/87
0/92 a
0/84 a
0/95 a
0/88 a
0/96 a

bc

11/7
7/8 b
12/2 a
7/3 b
11/6 a
7/3 b

a

198/3
349/2 a
254/2 b
170/8 cd
123/3 d
378/3 a

a

3/9
2/3 b
3/9 a
3/2 b
3/8 a
3/2 b

21/5
20/5 a
21/8 a
20/6 a
22/6 a
20/7 a

a

a

46/9
22/2 c
33/4 b
31/1 bc
35/4 b
26/2 bc

a

7/2
6/5 a
7/5 a
6/5 a
6/7 a
6/3a

ab

51/2
52/7 a
43/2 a
45/3 a
46/2 a
58/8 a

6056/6 a
6737/3 a
5601/9 a
6138/2 a
5912/8 a
5916/7 a

1118/7
1284/7 ab
941/8 b
1064/0 b
936/7 b
1493/1 a

جدول  .11مقايسه ميانگين مربعات و سطح معنیدار بودن برخی صفات کيفی خرما در تيمارهای آزمايشی

منابع تغییرات

درجه
آزادی

PH

کل مواد جامد
محلول ()TSS

حجم
()cm3

رطوبت
()%

سفتی بافت
( )𝑁⁄𝑚2

قند (𝑙𝑚)𝑚𝑔⁄

سال
تکرار
آبیاری
سال* آبیاری
خطا
رقم
سال* رقم
آبیاری*رقم
سال*آبیاری * رقم
خطا
ضریب تغییرات

1
4
2
2
8
1
1
2
2
12
-

0/ 0253n.s
0/0002 n.s
0/0758 n.s
**0/0229
0/0002
0/0098 n.s
** 0/0836
0/0083 n.s
** 0/0155
0/0012
0/60

186/10 n.s
0/20 n.s
5/44 n.s
**4/61
0/34
36/30 n.s
**65/75
0/33 n.s
1/13 n.s
0/40
0/98

27/91 n.s
0/62 n.s
18/94 n.s
5/32 n.s
2/26
63/73 n.s
** 18/92
0/84 n.s
0/38 n.s
1/14
11/91

1/74 n.s
0/19 n.s
21/48 n.s
3/42 n.s
1/04
43/24 n.s
* 6/83
1/73 n.s
1/70 n.s
0/97
10/12

0/21 n.s
0/93 n.s
89/84 n.s
6/56 n.s
4/00
308/62 n.s
** 66/00
8/38 n.s
** 15/49
2/00
15/09

0/128 n.s
0/550 n.s
4/503 n.s
** 1/091
0/097
36/703 n.s
0/412 n.s
0/033 n.s
** 3/221
0/420
1/14

* :اختالف معنیدار در سطح %5

** :اختالف معنیدار در سطح %1

 n.s.اختالف معنیداری وجود ندارد.

جدول  .12مقايسه ميانگين برخی صفات کيفی در تيمارهای آزمايشی سطوح آبياری

سطوح آبیاری

PH

کل مواد جامد
محلول ()TSS

حجم
()cm3

5/88a

65/0a

a

7/7

 %100نیاز آبی

a

5/86

a

64/3

a

8/9

 %125نیاز آبی

a

5/73

a

63/7

 %75نیاز آبی

a

رطوبت
()%
a

8/3

a

9/9

a

10/3

سفتی بافت
( )𝑁⁄𝑚2

قند
(𝑙𝑚))𝑚𝑔⁄

12/2a

57/5a

a

8/8

a

56/6

a

6/9

a

56/3

11/0

جدول  .13مقايسه ميانگين برخی صفات کيفی در تيمارهای آزمايشی دو رقم خرما
PH

کل مواد جامد محلول
()TSS

حجم
()cm3

رطوبت
()%

سفتی بافت
( )𝑁⁄𝑚2

(𝑙𝑚)𝑚𝑔⁄

کبکاب

5/80 a

65/3 a

10/3 a

10/8 a

6/4 a

57/9 a

زاهدی

a

a

رقم

5/84

a

63/3

a

6/7

a

8/6

قند

a

12/3

55/9

جدول  .14مقايسه ميانگين برخی صفات کيفی (مقايسه اثرات متقابل سطوح آبياری و دو رقم خرما)

اثر متقابل تیمارها
سطوح نیاز آبی

رقم

%75
نیاز آبی
%100
نیاز آبی
%125
نیاز آبی

کبکاب
زاهدی
کبکاب
زاهدی
کبکاب
زاهدی

PH
ab

5/85
5/90 a
5/82 b
5/88 ab
5/75 c
5/72 c

کل مواد جامد
محلول ()TSS
a

65/8
64/1 bc
65/3 ab
63/3 cd
64/8 ab
62/5 d

حجم
()cm3

رطوبت
()%

bc

bc

8/9
6/6 d
10/1 ab
7/7 cd
11/9 a
8/6 bcd

9/8
6/8 d
10/9 ab
8/9 c
11/7 a
10/2 abc

سفتی بافت
( )𝑁⁄𝑚2
cd

8/5
16/2 a
6/1 de
11/6 b
4/7 e
9/2 bc

قند (𝑙𝑚)𝑚𝑔⁄
a

58/5
56/5 bc
57/8 a
55/9 cd
57/4 ab
55/2 d

0/804 ab
0/893 a
0/557 c
0/610 bc
0/470 c
0/470 c
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 و100  درصد نیاز آبی نسبت به دو تیمار75 معنیدار تیمار
 بهعبارت دیگر مدیریت بهبنهی مصرف. درصد نیاز آبی شد125
 درصد نیاز آبی از طرفی از هدررفت آب از75 آب در تیمار
طریق تبخیر از سطح خاک و نفوذ عمقی جلوگیری نموده و از
طرف دیگر موجب افزایش کارایی مصرف آب در این تیمار شده
.است

سپاسگزاری
بدین وسیله از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان و ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان (طرح تحقیقاتی
) به دلیل تقبل هزینههای مادی و4-14-14-90099 به شماره

.حمایتهای معنوی در انجام این تحقیق سپاسگزاری میشود

نتيجهگيری
نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف زیاد آب در تیمارهای
 درصد75  درصد نیاز آبی نسبت به تیمار125  درصد و100
نیاز آبی موجب نگردیده تا درختان خرما در دو رقم مورد بررسی
افزایش معنیداری در تمام صفات کمی مورد بررسی از خود
نشان دهند و مدیریت بهینهی مصرف آب و کم نمودن آن تا
 نیاز آبی در%75  مترمکعب در هکتار در تیمار7545/3 مقدار
سامانهی آبیاری قطرهای زیرسطحی موجب گردید تا علیرغم
 درصدی آب بهترتیب نسبت به تیمارهای40/0  و25/0 کاهش
 هیچ گونه کاهش معنیداری در، درصد نیاز آبی125  و100
صفات کمی مورد بررسی مشاهده نشود و همچنین این برتری
تیمار نیز در صفت کیفی قند نیز خود را نشان داد و باعث برتری
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The effect of different amounts of subsurface drip irrigation on yield and quality of two
varieties of palm Kabkab and Zahedi
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In order to investigate the effect of the amount of water in subsurface drip irrigation on water use efficiency,
performance dates, yield components, and determine the best irrigation in two varieties of palm, a split plot experiment
in a randomized complete block design with three replications for the second year experiment (2014-2015) was carried
out in Behbahan agricultural Research Station. The main factor was the amount of water in subsurface drip irrigation at
three levels based on 75%, 100% and 125% water requirement and sub-plots, the two Variety of Kabkab and Zahedi. in
all quantitative traits except water use efficiency such as berry weight and the core, length, number of berries per
cluster, date yield and water use efficiency, water levels, there were significant differences between treatments. As
2582.1 cubic meters per hectare consumption of water in the treatment of 75% water requirement in addition to saving
water consumption by as much as 28.8 and 45.5 percent compared to 100 and 125% water requirement, The yield of the
Treatment Research 6563.6 kg and water use efficiency was calculated as 2.542 kilograms per cubic meter. Two
varieties of palm Kabkab and Zahedi also not significantly different in terms of yield and water use efficiency. So that
in the hearts 6134.9 kg per hectare yield and water use efficiency was calculated 1.721 kilograms per cubic meter.
Keywords: palm, Qualitative and quantitative yield, different levels of water

