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ABSTRACT 

Water restriction is one of the most important factors inhibiting the crop production. Accordingly, application 

of pressurized irrigation systems to optimize utilization of water resources is inevitable. This study was 

conducted in Behbahan Agricultural Research Station during three cropping seasons (2013-2016) and based 

on a randomized complete block design with a split plot and three replications. The main plots were consisted 

of Subsurface Drip Irrigation (SDI) system that applied irrigation water at three levels of 75, 100 and 125% 

of water requirement and a surface Drip Irrigation (DI) system with application of 100% water requirement. 

The sub-plots were consisted of two varieties of date palm; Khasi and Zahedi. The crop water requirement 

was estimated based on Penman-Montheith method and using a daily weather information data collected from 

Behbahan weather station. Analysis of variance showed a significant difference (5%) between water use 

efficiency of different levels of irrigation water. As, the SDI system with  75%  irrigation level showed the 

highest water use efficiency to be  0.698 kg/m3. The comparison of interaction effects showed that the water 

use efficiency of Zahedi dates in 75% SDI system with 0.744 kg/m3 is higher than that of Khasi dates. In the 

other hand, the 75% SDI system saved 2509.6, 5019.2 and 2630.3 m3/ha irrigation water as compared with 

100% and 125% SDI and 100% DI systems, respectively. According to the results, the interaction impact of 

irrigation levels and varieties on water use efficiency was significant but the interaction of irrigation systems 
and varieties were not significant. The stiffness of fruits was measured to be 11.3 lb per square meter in 75% 

SDI system which was the highest as compared to those for other treatments. The results of this study showed 

that the SDI system could be used for palms trees without restriction while use less water without significant 

impact on yield. 
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 یرسطحيزای سطحی و واکنش نخل خرما به اجرای سيستم آبياری قطره

 2نادر سالمتی ،*1حسين دهقانی سانيچ 

دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج،  .1

 ایران

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  .2

 ، ایراناهوازت، آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقا خوزستان،

 (1396/ 7/ 10تاریخ تصویب:  -1396/ 6/ 29تاریخ بازنگری:  -1396/ 4/ 14)تاریخ دریافت: 

 چكيده

آبیاری  هایروش، لذا استفاده از رود یبه شمار م یمحصوالت زراع دیعوامل بازدارنده تول نیتراز مهمیکی آب  تیمحدود

است. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی  ریناپذ اجتناب امری آب منابع از بهینه برداریفشار با هدف بهره تحت

 بار کهای یهای کامل تصادفی به صورت کرت( در قالب طرح آماری بلوک1395-1392بهبهان طی سه سال زراعی )

 125و  100، 75سطحی در سه ســطح ای زیربا سه تکرار اجرا گردید. مقدار آب مصرفی در روش آبیاری قطره خردشده

نخل خرمای  های اصلی و دو رقمدرصد نیاز آبی در کرت 100ای سطحی با ی و یک سطح در آبیاری قطرهآب ازیندرصد 

تعرق  -تبخیری ایستگاه هواشناسی بهبهان، با استفاده از آمار روزانه های فرعی مقایسه گردید.خاصی و زاهدی در کرت

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد بین سطوح  .محاسبه شد ثمانتی – پنمن مدل اساس بر زانهرو صورتهگیاه ب

که مقایسه طوریدرصد وجود داشت. به 5دار در سطح مختلف آبیاری از نظر شاخص کارایی مصرف آب اختالف معنی

ترین آب، بیش مترمکعبه ازای مصرف یک کیلوگرم خرما ب 698/0درصد نیاز آبی با تولید  75ها نشان داد تیمار میانگین

ی نخست قرار گرفت. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان تنهایی در ردهکارایی مصرف آب را به خود اختصاص داد و به

کیلوگرم در ازای مصرف یک مترمکعب آب برتر بود. تیمار  744/0درصد نیاز آبی در رقم زاهدی با تولید  75داد تیمار 

ای زیرسطحی طوری که استفاده از تیمار آبیاری قطرهجویی در مصرف آب شده است. بهنیاز آبی موجب صرفهدرصد  75

 100ترتیب در مقایسه با تیمارهای مترمکعب در هکتار به 3/2630و  2/5019، 6/2509کاهش مصرف آبی معادل  موجب

 مرکب نشان داد انسیوار هیتجز جینتاای سطحی شده است. ای زیرسطحی و تیمار قطرهدرصد نیاز آبی در قطره 125و 

 دار یو رقم معن یاریاثرات متقابل آب یدار شد ولیدرصد معن 5و رقم در سطح  یاریاثرات سطوح آب ،در صفت حجمکه 

نتایج  نیوتن بر مترمربع در جایگاه نخست قرار گرفت. 3/11درصد نیاز آبی با سفتی  75در صفت سفتی بافت، تیمار  نشد.

ای زیرسطحی بر روی نخیالت محدودیت نداشته و موجب کاهش آب کاربردی بدون نشان داد کاربرد روش آبیاری قطره

 .بر عملکرد شده است دار یمعن ریتأث

 کارایی مصرف آب، سطوح مختلف آب، نیاز آبیکليدی:  های واژه
 

 1مقدمه
در  یاست که نقش مهم یاز محصوالت مهم باغ یکیخرما 

 فایا یو اقتصاد مل ستیز طیمح دارییحفظ و پا ،ییغذا تیامن

ژرم  نیتر یرقم خرما دارای غن 400از  شیبا ب رانی. اکندیم

مجموعه دارای  نیرقم از ا 50پالسم در جهان بوده که حدود 

(. Pezhman, 2002) باشندیم یارزش تجاری و صادرات

 یدفتر آمار و فناورعمل آمده اسناد منتشره از ی بهها یبررس

ی نشان داد میزان تولید خرما در اطالعات وزارت جهاد کشاورز

تن و  144200هکتار بارور،  24800استان خوزستان در سطح 
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 Agriculturalباشد )کیلوگرم در هکتار می 5814عملکرد معادل 

statistics, 2013-2014.)  همچنین بررسی این سند نشان داد که

 شوربارور ک یهاخلستاندرصد اراضی ن 91در حال حاضر حدود 

کشور از  یدرصد تولید خرما 95 از بیشزیر کشت آبی بوده و 

درصد از  5عبارت دیگر فقط حدود شود، به این اراضی عاید می

عمل  کل تولید خرما در کشور از اراضی زیر کشت دیم به

آید. بنابراین در حال حاضر بدون انجام آبیاری تقریباً امکان  می

زیرا که سهم تولید از اراضی  ،ر کشور وجود نداردتولید خرما د

دیم اوالً بسیار اندک بوده و ثانیاً تابع شرایط اقلیمی است که در 

اولین و  ،های اخیر بسیار متغیر و ناپایدار بوده است. لذا آبسال

خرما در کشور محسوب  دیترین عامل محدودیت در تولمهم

 (.Agricultural statistics ,2014-2013) شود می
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-AlوLiebenberg and Zaid (2002 )نتایج پژوهش 

Zaidi, et al.  (2013 )کرتی آبیاری هایروش که نشان داد 

 میان در کرتی آبیاری .است سنتی تولید هایسیستم با سازگار

های اولیه در هزینه زیرا که محبوب است. خرما دکنندگانیتول

-کم بوده و برای بهره این نوع آبیاری در سطوح نسبتاً مسطح

 از برخی حال، این تر است. بابرداران انجام این نوع آبیاری ساده

-آبیاری سطحی از آن استفاده می معایب به توجه با کشاورزان

موارد زیر اشاره  به توانیم یسطح یاریآب بیاز جمله معاکنند. 

 ی دراریآب تناسبکار فشرده و مداوم و عدم  ن،ییراندمان پاکرد: 

 ی.شن هاینیزم

Mohebbi and Alihouri (2013)  با چهار در پژوهشی

آب  زانیای با مو قطره یسطح ارییشامل روش آب ارییآب ماریت

 A کالس ریاز تشت تبخ یتجمع ریدرصد تبخ 100و  75معادل 

متفاوت آب  ریرغم مصرف مقاد بهدر استان هرمزگان نشان دادند 

صفات  ،وهیدر عملکرد م یدار یاختالف معن اری،یآب مارهاییدر ت

 نیو کمتر نیترشیب وجود نداشت. انداز هیو سطح سا یشیرو

آب  زانیای با مقطره ارییآب ماریاز ت بیترتوری آب بهمقدار بهره

آب معادل  زانیبا م یسطح ارییآب ماریو ت درصد 75معادل 

. دست آمدبه A کالس ریاز تشت تبخ یتجمع ریتبخ درصد 100

 درصد 75عمق معادل ای و بهبا روش قطره ارییآب نیبنابرا

 هیها توصنخلستان ارییآببرای  A از تشت کالس یتجمع ریتبخ

ای و  تأثیر دو روش آبیاری قطره Ghafarinejad  (2001).دیگرد

را بر روی رشد رویشی خرمای مضافتی مقایسه نمود. سطحی 

های های رشد رویشی نشان داد که تأثیر روشبررسی شاخص

ولی  ،دار نبود آبیاری در ارتفاع درخت و متوسط طول برگ معنی

روش  ،. با توجه به نتایجبوددار  ها معنیاین تأثیر بر تعداد برگ

تر، ای بهترین تیمار بوده که با مصرف آب کم آبیاری قطره

 گردید.رشد رویشی را موجب  بیشترین

Al-Amoud, et al. (2000 )خرما العمل درختان  نیز عکس

ای  و قطره )بابلر( را نسبت به سه روش آبیاری کرتی، حبابی

بررسی نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین عملکرد 

ای و سپس  محصول و کارایی مصرف آب به سیستم آبیاری قطره

 Al-Rumaih and Kassem. آبیاری کرتی اختصاص داشته است

سعودی، اثرات دور در آزمایشی در کشور عربستان  (2003)

آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه نخل خرما را بررسی نمودند. 

ای و با پنج دور آبیاری  بدین ترتیب که آبیاری به روش قطره

گرفت.  روزانه، دو روز، سه روز، پنج روز و هفت روز انجام 

بیشترین عملکرد میوه و بهترین گروه کیفی میوه با آبیاری 

که با تیمارهای دور آبیاری پنج و هفت روز دست آمد روزانه به

توسط  شده انجام متعدد هایآزمایشداری داشت.  تفاوت معنی

Ahmad, et al. (2011نشان ) ایقطره آبیاری روش که داد 

 در خصوصبه آب کمبود بر غلبه در پتانسیل بیشتری یرسطحیز

 به نیاز که دادند گزارش همچنین هاآن دارد. خشک مناطق

 در با کشاورزی محصوالت تولید و آب منابع بین تعادل حفظ

 وجود منطقه در آب کمبود و خرما برای آبی نیاز گرفتن نظر

به این  شده انجام( در تحقیقات متعدد 2012) KACSTلذا  دارد.

 هایآوریفن اجرای با توانمی را تعادل نتیجه رسیدند که این

 زیرزمینی آب منابع یتخلیه در تنش کاهش و مناسب آبیاری

 تولید کاهش بدون آب مصرف سازیبهینه اقدامات اتخاذ فعلی با

در Darfaoui, et al. (2010 )عملی نمود.  کشاورزی محصوالت

کشور عربستان  در گزارش تحقیقاتی بیان داشتند که کشاورزی

 خشک مهین بسیاری که مخصوص اقلیم هایچالش با سعودی

کمبود  توان بهها میچالش ی ایناز جمله .است باشد مواجهمی

 فراوانی و باال بسیار حرارت درجه ساالنه، کم بارش ،منابع آب

 88 باًیتقری  کننده مصرف کشاورزی تعرق اشاره نمود. و تبخیر

 هایباشد. برنامهمنابع می تمام از شده استخراج آب کل از درصد

 در بیشتر سموجب استر سنتی آبیاری هایروش از کاربردی

-باشند میمی کاهش به رو حاضر حال که در آب منابع مورد

 شود.

ی اثرات ( در مورد مقایسه2005) Mohebbiنتایج تحقیق 

درصد تبخیر تجمعی از تشت  100و  75دو میزان آب معادل 

ی و سطحی بر روی رشد و نمو نخل ادر دو روش قطره Aکالس 

تیمارهای مختلف به لحاظ خرمای رقم پیارم نشان داد که بین 

های رشد رویشی مانند تعداد برگچه، قطر تنه و برخی شاخص

داری وجود داشته است. ولی از اختالف معنی انداز هیساسطح 

، pHنظر تعداد برگ، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه شامل 

رطوبت، مواد جامد محلول و قند کل میوه، تفاوت بین تیمارها 

ای دو روز و در . دور آبیاری در روش قطرهدار نبوده استمعنی

چنین نتایج نشان داد اگرچه در همروش سطحی هفت روز بود. 

تیمارهای مختلف میزان آب مختلفی در اختیار درختان قرار 

گرفت، ولی از لحاظ عملکرد و صفات کیفی میوه، اختالف 

تیمارهای مورد  ریتأثداری بین تیمارها وجود نداشت و معنی

دار نبود. یش بر صفات رویشی و عملکرد محصول معنیآزما

ای حدود درصد تبخیر در روش قطره 75مصرف آب در تیمار 

درصد مصرف آب در روش سطحی بوده است؛ در حالی که  40

داری بین عملکرد محصول خرما از لحاظ آماری اختالف معنی

درصد تبخیر از تشت و به روش  75وجود نداشت. لذا تیمار 

 Farzamneya and Ravari ای تیمار برتر معرفی شد.قطره

آبیاری بر روی درختان بارور خرمای رقم کم ریتأث( 2005)
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 120و  100، 80، 60مضافتی را با چهار تیمار آبیاری به میزان 

آنها نشان  جینتابررسی نمودند.  Aدرصد تبخیر از تشت کالس 

 60و  80آبیاری ترین عملکرد از تیمار ترین و کمبیش داد که

تن در  4/10و  4/15ترتیب به میزان درصد تبخیر از تشت به

داری با هم داشتند. اما دست آمد که تفاوت معنیهکتار به

داری بر رطوبت، مواد جامد تیمارهای مورد آزمایش، اثر معنی

محلول و قند کل میوه به همراه نداشت. بر اساس نتایج، آبیاری 

عنوان یک روش به Aخیر از تشت کالس درصد تب 80میزان به

 Rastegar های بم توصیه گردید.مدیریتی در آبیاری نخلستان

and Zargari (2011 با انجام تحقیقی در استان فارس بر روی )

ترین عملکرد میوه و رقم خرمای شاهانی نشان دادند که بیش

 75و  50های وری مصرف آب با انجام آبیاری به میزانبهره

ترتیب در فصل بهار و به Aد تبخیر تجمعی از تشت کالس درص

ی ایام سال حاصل شد. در تحقیق انجام شده توسط بقیه

Alihouri and Tishehzan (2011 مشخص شده که ) آبیاری

درختان خرمای رقم پیارم در مراحل رویشی و زایشی، اختالف 

داری از نظر صفات رویشی نظیر تعداد برگ و برگچه، معنی

انداز و عملکرد محصول بین تیمارهای محیط تنه، سطح سایه

وجود  Aدرصد تبخیر تجمعی از تشت کالس  100و  75

ای با وری مصرف آب، از آبیاری قطرهترین بهرهنداشت. بیش

-به Aدرصد تبخیر تجمعی از تشت کالس  75میزان آب معادل 

 دست آمد. 

ان آب در های مستمر و بحرسالیبا توجه به بروز خشک

که گزارشی از انجام مناطق مختلف کشور و با عنایت به این

آبیاری زیرسطحی نخیالت در ایران منتشر نشده و همچنین 

ای های آبیاری قطرهسیستم ریتأثاطالعات اندکی در مورد 

لذا با انجام این پژوهش  ،زیرسطحی بر نخیالت موجود است

سطحی محک خورده و ای زیری قطرهامکان استفاده از سامانه

ترین محصول ترین میزان مصرف آب جهت مهم همچنین مناسب

لذا این پژوهش با ، خواهد شد هیتوصباغبانی استان مشخص و 

ای  مندی از سیستم آبیاری قطرههدف بررسی امکان بهره

ترین تیمار آبیاری  زیرسطحی در آبیاری نخیالت و تعیین مناسب

مصرف آب در خرماهای رقم خاصی و  کاراییاز نظر عملکرد و 

 زاهدی صورت گرفت.

 ها و روشمواد 

های کامل تصادفی، این آزمایش در قالب طرح آماری بلوک 

در ایستگاه  با سه تکرار خردشده بار کهای یکرت صورت به

( 1392 - 1395تحقیقات کشاورزی بهــبهان طی سه سال )

یرسطحی در سه ای زاجرا گردید. مقدار آب در آبیاری قطره

ای درصد نیازآبی و قطره 125و  100، 75ســطح بر اساس 

های اصلی و دو درصد نیاز آبی در کرت 100سطحی بر اساس 

های فرعی مقایسه رقم نخل خرمای خاصی و زاهدی در کرت

گردید. برای هر درخت )در یک ردیف( در تیمار آبیاری 

 16یلن با قطر اتهای پلیای سطحی از لولهی و قطرهرسطحیز

متر و آبدهی سانتی 70های آن چکانی قطرهمتر که فاصلهمیلی

ای های قطرهلیتر در ساعت داشتند، استفاده شد. نصب لوله 4

ی اصلی درخت خرما و ی یک متری از تنهی با فاصلهرسطحیز

متری خاک انجام گردید. برای هر ردیف سانتی 40در عمق 

-ای سطحی به گونهی و قطرهرسطحیزی درخت از دو ردیف لوله

چکان و تولید پیاز رطوبتی قطره 6ای استفاده شد که هر لوله با 

نمود. به عبارت دیگر با را مرطوب می مؤثرهای ی ریشهمحدوده

لیتر آب در ساعت دریافت  48ی، هر درخت، رسطحیزآبیاری 

ها و در کل، چکانکرد که البته میزان واقعی آبدهی قطرهمی

ی و سطحی، رسطحیزی یزان آب مورد استفاده هر ردیف لولهم

لیتر که در ابتدای هر  دهم کتوسط کنتورهای حساس با دقت ی

 ای سطحی نصب بود، ثبت شدند.خط آبیاری زیرسطحی و قطره

های هرز، حذف افشانی، دفع علف عملیات باغی نظیر گرده

ا پاجوش و تعدیل نسبت برگ به خوشه برای کلیه تیماره

در زمان برداشت، محصول تمام درختان یکسان انجام گردید. 

 وهیعملکرد م زانیو م دیگرد نیبرداشت و توز ،شیمورد آزما

. سپس با بر هکتار محاسبه شد لوگرمیبرحسب ک ماریهر ت یبرا

از  شده برداشتانتخاب تصادفی حدود یک کیلوگرم از محصول 

میزان کل میوه و  هر تیمار، مشخصات فیزیکی و درصد رطوبت

برای هر تیمار گیری شد.  اندازهمواد جامد محلول )قند کل( 

در  یمتر 8×7درختان با فاصله آبیاری سه درخت استفاده شد. 

سپس کلیه  .اندبه صورت پاجوش غرس شده 1369سال 

افزار  های مذکور با توجه به نوع طرح آزمایشی توسط نرمشاخص

 میانگین حلیل قرار گرفت وتجزیه و تمورد  MSTATCآماری 

 .گردید ای دانکن مقایسه  تیمارهای مختلف با آزمون چند دامنه

 یبرای مدیریت دقیق آبیاری، با استفاده از آمار روزانه

حداقل و  یبهبهان )دما کینوپتیایستـگاه هواشناسـی س

حداکثر روزانه، رطوبت حداقل و حداکثر روزانه سرعت باد و 

کیلومتری از محل اجرای  5که در فاصله  (یبحداکثر ساعات آفتا

بر اساس مدل رت روزانه صوتعرق گیاه به -، تبخیرطرح قرار دارد

و با پایش  ((Allen et al., 1998 شد محاسبهمانتیث  –پنمن 

دور محاسبه گردید. زمان آبیاری مدت اطالعات بصورت روزانه، 
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 یاهیگ بیضرا نییتع یو براشد  فیتعر)هر روز(  روزانه یاریآب

گردید اقدام  56شده و مدل فائو  بر اساس مطالعات انجام حاًیترج

بر  (.Nowroozi and Zolfi Bavareyani, 2010) (1)جدول 

 اساس استاندارهای موجود، از آب آبیاری در طول فصل نمونه

ی کیفی به آزمایشگاه ارسال ها یریگ اندازهآب تهیه شد و جهت 

 ( نشان داده شده است.2در جدول ) شد. نتایج این آزمایش
 

 های انجام آبياریضريب گياهی خرما در ماه .1جدول 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

91/0 94/0 97/0 1 1 1 
 

 . نتايج تجزيه نمونه آب2جدول 

 EC منبع آبدهی ردیف
(μs/cm) 

pH 
 

 (meq/l) هاآنیون (meq/lها )کاتیون
ca2+ mg2+ Na+ Hco3- cl- 

 0/12 0/3 5/14 5/9 5/11 0/7 3080 چاه 1

 

با  ECبافت خاک به روش هیدرومتری تعیین شد. 

Clگیری شد. مقدار  متر اندازه pHبا دستگاه  pHو  سنجیشور
- 

Naها ) با روش یدومتری مشخص شد، کاتیون
-( به روش فلیم+

گیری  فتومتری و کلسیم و منیزیم به روش تیتراسیون اندازه

ی تعیین ها شیآزما. نتایج (Marshall et al., 1996) شدند

فیزیکی و شیمیایی خاک در  بافت خاک، تعیین خصوصیات

های منظور ارزیابی شاخص( ارائه شده است. به4و  3های )جدول

از یکدیگر و تنه درختان  ها چکان قطرهفوق، عمق نصب، فاصله 

ی و بافت خاک تعیین گردید. الملل نیبدر پروژه بر اساس نتایج 

درجه  70در دمای  خألکن های میوه در خشکرطوبت نمونه

 تعیین شد )  AOACمطابق روش استاندارد گراد یسانت

1990;AOAC.)  و قند احیاءکننده به روش  قند کلمیزان

 یو مهندس یفن قاتیبخش تحق ییغذا عیدر واحد صنافهلینگ 

استان  یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحقکشاورزی 

گیری سفتی (. برای اندازهHosseini;1990تعیین شد ) خوزستان

ی یکسان انتخاب بافت میوه خرما از هر تکرار یک نمونه با اندازه

متر و میلی 6/1نیروی مورد نیاز برای نفوذ پروب به قطر  نموده و

 6بر ثانیه )به منظور جابجایی به میزان  متر یلیم 5/1با سرعت 

 Foakwa et)گیری گردید متر( به درون بافت خرما اندازهمیلی

al., 2008)( مواد جامد محلول .TSS با استفاده از رفراکتومتر )

 نیانگیم زین (5)در جدول  (.Hosseini, 1990گیری شد )اندازه

 قیسال انجام تحقسه مختلف در  یمارهایت یآب مصرف ریمقاد

ماه ادامه  وریو پنجم شهر ستیماه تا ب نیکه از پانزده فرورد

کارآیی مصرف آب از تقسیم . نشان داده شده است ،داشت

 مؤثرتوسط آبیاری و بارندگی  شده مصرفعملکرد بر مجموع آب 

)معادله  SCSاز معادله  مؤثر(. بارندگی 1)معادله محاسبه شد 

 (.Sepahvand, 2009)( تعیین شد 2

𝑊𝑈𝐸         ( 1)رابطه  =  
𝑌

𝑃𝑒+𝐼𝑟
 

𝑃𝑒          ( 2)رابطه  = 𝑃 ×
(125−(0.2×𝑃))

125
 

kg/mکارآیی مصرف آب ) WUEکه در آن، 
3)، Y  عملکرد

 P( و mmعمق آبیاری ) Ir(، mm) مؤثربارندگی  Pe (، kgدانه )

( مقادیر مخرج در 1باشد. در رابطه )( میmmبارندگی ماهیانه )

 واحد سطح ضرب شده تا واحد آن به مترمکعب تبدیل شود.

 . مشخصات بافت خاک3جدول 

 بافت رس )%( سیلت )%( )%(شن  (cm)  عمق خاک

 یلتیرس س 47 46 7 33-0

 یلتیرس س 49 42 9 66-33

 یلتیرس س 43 48 9 100-66

 
 نمونه خاک يیايميمشخصات ش. برخی 4جدول 

 عمق خاک

(cm) 

EC 
(dS/m) 

 

pH 

 
جمع  (meq/lit)ها آنیون

 هاآنیون

جمع  (meq/lit) هاکاتیون

SO4 هاکاتیون
-2 Cl- HCO3

- Na+ Ca2+ Mg2+ 

33-0 74/5 55/8 55/51 5 75/8 3/65 34/54 25/31 5/12 09/98 

66-33 01/3 83/7 98/40 25/6 25/6 48/53 02/19 25/36 25/11 52/66 

100-66 81/3 06/8 68/60 10 25/6 93/76 76/40 25/26 75/18 76/85 
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 زاهدی در ماهای مختلف سه سال انجام پروژه . ميانگين مصرف آب در تيمارهای آزمايش در دو رقم خاصی و5جدول 

 ماه
بارندگی 

 متر()میلی

مؤثر بارندگی 

 متر()میلی

مؤثر بارندگی 

)مترمکعب 

 در هکتار(

-تیمار قطره

ای سطحی 

)مترمکعب 

 در هکتار(

% 125تیمار 

نیاز آبی 

)مترمکعب 

 در هکتار(

% 100تیمار 

نیاز آبی 

)مترمکعب در 

 هکتار(

 %75تیمار 

نیاز آبی 

)مترمکعب 

 در هکتار(

 مجموع

-تیمار قطره

ای سطحی 

)مترمکعب 

 در هکتار(

 مجموع

% 125تیمار 

نیاز آبی 

)مترمکعب 

 در هکتار(

 مجموع

% 100تیمار 

نیاز آبی 

)مترمکعب 

 در هکتار(

 مجموع

 %75تیمار 

نیاز آبی 

)مترمکعب 

 در هکتار(

 6/49 6/49 6/49 6/49 0 0 0 0 6/49 0/5 0/5 مهر

 3/551 3/551 3/551 3/551 0 0 0 0 3/551 1/55 1/61 آبان

 2/850 2/850 2/850 2/850 0 0 0 0 2/850 0/85 5/101 آذر

 5/866 5/866 5/866 5/866 0 0 0 0 5/866 6/86 9/103 دی

 6/119 6/119 6/119 6/119 0 0 0 0 6/119 0/12 2/12 بهمن

 1/330 1/330 1/330 1/330 0 0 0 0 1/330 0/33 0/35 اسفند

 6/728 7/888 8/1048 2/897 3/480 4/640 6/800 9/648 3/248 8/24 9/25 فروردین

 6/1177 6/1569 6/1961 5/1584 9/1175 9/1567 9/1959 8/1582 7/1 2/0 2/0 اردیبهشت

 0/1598 7/2130 4/2663 9/2156 0/1598 7/2130 4/2663 9/2156 0 0 0 خرداد

 0/1723 1/2294 1/2865 4/2322 1/1713 1/2284 1/2855 4/2312 0/10 0/1 0/1 تیر

 7/1518 5/2022 3/2526 5/2047 4/1511 2/2015 0/2519 2/2040 3/7 7/0 7/0 مرداد

 1/1093 1/1443 2/1793 9/1460 1/1050 1/1400 1/1750 9/1417 0/43 3/4 3/4 شهریور

 4/10606 0/13116 6/15625 7/13236 8/7528 8/10038 0/12648 1/10159 6/3077 8/307 8/350 جمع

 

 نتايج و بحث 

 صفات کمی

نتایج تجزیه واریانس تیمارهای مختلف آبیاری، رقم و اثر متقابل 

ها نشان داد بین سطوح آبیاری، رقم و اثر متقابل سطوح آن

وزن میوه، نسبت وزن گوشت میوه به آبیاری و رقم در صفات 

داری وجود ندارد. نتایج تجزیه هسته و عملکرد اختالف معنی

بین تیمارهای  کهدهد واریانس تعداد رشته در خوشه نشان می

که بین ی وجود ندارد در حالیدار یمعنمختلف آبیاری اختالف 

ی دار یمعنتیمارهای رقم و اثرات متقابل آبیاری و رقم اختالف 

تجزیه واریانس  جینتا(. 6درصد محاسبه شد )جدول  1در سطح 

تعداد میوه در خوشه نشان داد بین تیمارهای مختلف آبیاری و 

ی وجود ندارد ولی بین دار یمعنها اختالف اثرات متقابل آن

درصد مشاهده شد.  1ی در سطح دار یمعناثرات رقم، اختالف 

ن داد بین تیمارهای نتایج تجزیه واریانس کارایی مصرف آب نشا

درصد وجود دارد در  5ی در سطح دار یمعنآبیاری، اختالف 

حالی که بین دو رقم و اثرات متقابل آبیاری و رقم، اختالف 

 (.6ی مشاهده نشد )جدول دار یمعن

دهد در نتایج تجزیه واریانس متقابل سال و رقم نشان می

جود درصد و 1ی در سطح دار یمعنتمام صفات کمی، اختالف 

های دهد که در سالنشان می دار یمعندارد. این میزان اختالف 

-بوده است، به دار یمعنمختلف اختالف میانگین صفات بسیار 

عبارت دیگر سال آوری محصول خرما که موجب کم شدن کمی 

شدن این اختالف  دار یمعنشود در و کیفی محصول خرما می

 (.6بوده است )جدول  مؤثرمیانگین 

 

 مصرف آب خرما يیو کارآ یمرکب صفات کم انسيوار هيتجز جيخالصه نتا .6جدول 

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی
 وزن میوه

نسبت وزن گوشت میوه 

 به هسته

تعداد رشته در 

 خوشه
 تعداد میوه در خوشه

 عملکرد خرما
 

 مصرف آبکارایی 

 

 n.s 57/30 n.s 81/13 n.s 4/1121 n.s 6/6883570 n.s 6/54113596 n.s 380/0 2 سال

 n.s 86/0 n.s 67/1 n.s 2/143 n.s 7/132658 n.s 6/277650 n.s 003/0 6 تکرار

 n.s 33/1 n.s 35/1 n.s 6/29 n.s 2/183132 n.s 4/4063547 * 193/0 3 آبیاری

 n.s 1/118 ** 9/537312 ** 9/2997609 **020/0 88/1* 06/5 ** 6 سال* آبیاری

 003/0 5/459389 7/125532 7/136 65/0 21/1 18 خطا

 n.s 17/32 n.s 93/59 ** 5/13736 ** 3/11759229 n.s 5/6238491 n.s 043/0 1 رقم

 154/0 ** 9/25673504 ** 0/2279572 ** 5/1001 ** 69/17 ** 34/6 ** 2 سال* رقم

 n.s 22/0 n.s 00/8 ** 8/504 n.s 8/499934 n.s 4/1052752 n.s 008/0 3 آبیاری*رقم

 n.s 62/0 n.s 62/2 n.s 8/38 ** 0/205091 ** 2/3020614 n.s 018/0 6 سال*آبیاری * رقم

 007/0 0/673331 0/54467 2/100 72/1 86/0 24 خطا

 79/14 10/11 65/12 74/14 59/16 28/12 - ضریب تغییرات

 وجود ندارد. داریاختالف معنی .n.s    %  5در سطح  دار یمعناختالف  *:      % 1دار در سطح اختالف معنی **:
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مقایسه میانگین برخی صفات کمی در تیمارهای مختلف 

نسبت وزن گوشت های وزن میوه، آبیاری نشان داد در شاخص

و  به هسته، تعداد رشته در خوشه، تعداد میوه در خوشه وهیم

عملکرد هیچ تیماری بر دیگری برتری نداشت و همه تیمارهای 

آبیاری در صفات فوق جایگاه یکسانی داشتند. در کارایی مصرف 

کیلوگرم خرما در  698/0درصد نیاز آّبی با تولید  75آب تیمار 

ی اول جای ازای مصرف یک مترمکعب آب برتر بوده در رده

 (.7گرفت )جدول 
 

 مرکب( هي)تجز یاريمصرف آب در سطوح مختلف آب يیو کارآ یصفات کم یبرخ نيانگيم سهيمقا. 7جدول 

 سطوح آبیاری
وزن میوه 

 )گرم(

نسبت وزن گوشت میوه 

 به هسته

تعداد رشته در 

 خوشه

تعداد میوه 

 در خوشه

 عملکرد خرما

 )کیلوگرم در هکتار(

 مصرف آبکارایی 

 بر مترمکعب( لوگرمی)ک

 a 8/7 a 1/8 a 8/67 a 8/1757 a 3/7288 a 698/0  % نیاز آبی75

 a 7/7 a 6/7 a 7/69 a 6/1990  a 7/7192 b 555/0 % نیاز آبی100

 a 4/7 a 2/8 a 2/67 a 9/1824 a 2/7003 c 452/0 % نیاز آبی125

 a 2/7 a 7/7 a 8/66 a 5/1808 a 6/8081 ab 616/0 ای سطحیقطره

 باشند ( نمیP<0.05دار ) اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

 

مقایسه میانگین اثرات رقم نشان داد که دو رقم آزمایش 

در صفات وزن میوه، نسبت وزن گوشت میوه به هسته، عملکرد 

نسبت به هم نداشتند.  یدار یمعنو کارایی مصرف آب برتری 

ی اول رشته در خوشه برتر بود و در رتبه 7/81رقم خاصی با 

رشته در خوشه در  1/54جای گرفت در حالی که رقم زاهدی با 

میوه در  6/2249ی بعدی قرار گرفت. رقم خاصی با تعداد رده

خوشه، عنوان برتر و جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. در 

رد و کارایی مصرف آب، دو رقم هیچ برتری دو صفت مهم عملک

ی مشترکی قرار گرفتند و میانگین و در رده نداشتهنسبت به هم 

 8/7685و  1/7091ترتیب عملکرد ارقام خاصی و زاهدی به

رسید. میانگین کارایی مصرف آب در  به ثبت در هکتار لوگرمیک

بر  لوگرمیک 605/0و  556/0 بیبه ترتارقام خاصی و زاهدی نیز 

در های جالب دو رقم . توجه به ویژگیبدست آمد مترمکعب

ی رقم کند. میوه(، این دو رقم را از هم متمایز می8جدول )

تر بوده و وزن کمتری دارد خاصی نسبت به رقم زاهدی کوچک

هر چند این کوچک بودن ظاهری موجب نگردید تا این دو رقم 

همچنین وزن میوه در دو گروه جداگانه آماری قرار گیرند. 

تر از خاصی بود. ولی در عوض تعداد رشته در زاهدی بیش

تر از رقم زاهدی ی رقم خاصی بیشو میوه در خوشه خوشه

ی رقم خاصی، این رغم کوچکی میوهاست و موجب گردیده علی

داری با هم نداشته دو رقم از نظر میانگین عملکرد اختالف معنی

تر رشته در م دیده شوند. تعداد بیشباشند. این صفات باید با ه

گردد. تر بودن تعداد میوه در خوشه میخوشه موجب بیش

تر آن تر بودن تعداد میوه در یک رقم انتظار عملکرد بیشبیش

عملکردهای دو رقم این  دهد. ولی میانگینرقم را نوید می

که میانگین طوریگر چیز دیگری است، بهتحقیق، بیان

تر ی با هم ندارند. بیشدار یمعنرقم اختالف  عملکردهای دو

تر این رقم ی رقم زاهدی که از بزرگ بودن بیشبودن وزن میوه

گیرد موجب شده تا تعداد کم میوه می نشأتنسبت به خاصی 

در هر خوشه را پوشش داده و عملکرد رقم زاهدی را افزایش 

ولی تری در هر خوشه دارد دهد. هر چند رقم زاهدی، میوه کم

اش اثر مثبت بر عملکرد گذاشته و تعداد کم وزن باالتر میوه

میوه را نسبت به رقم خاصی جبران نموده است و به همین 

داری با هم دلیل میانگین عملکردهای دو رقم، اختالف معنی

 (.8)جدول  نداشتند

 

 مرکب( هي)تجز یمصرف آب در ارقام مورد بررس يیو کارا یصفات کم یبرخ نيانگيم سهيمقا. 8جدول 

 رقم
وزن میوه 

 )گرم(

نسبت وزن 

گوشت میوه 

 به هسته

تعداد رشته 

 در خوشه

تعداد میوه 

 در خوشه

 عملکرد خرما

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 مصرف آب ییکارا

بر  لوگرمی)ک

 مترمکعب(

 a 9/6 a 8/8 a 7/81 a 6/2249 a 1/7097 a 556/0 خاصی

 a 2/8 a 0/7 b 1/54 b 3/1441 a 8/7685 a 605/0 زاهدی

 باشند ( نمیP<0.05دار ) اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

 

مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای مختلف آبیاری و 

 75آبیاری رقم نشان داد در وزن میوه، رقم زاهدی در تیمارهای 

گرم به  1/8و  5/8ترتیب با مقادیر درصد نیاز آبی به 100و 

اند. تیمار ی نخست را به خود اختصاص دادهصورت مشترک رده
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ده برابر  نسبت وزن گوشتدرصد نیاز آبی در رقم خاصی با  125

 125، برتر بود. یکی از عوامل برتر بودن تیمار وهیمنسبت به 

تواند به وزن گوشت میوه به هسته میدرصد نیاز آبی در نسبت 

دار شدن دلیل وجود رطوبت بیشتر در این تیمار باشد. معنی

نتایج تجزیه واریانس میانگین اثرات متقابل تعداد رشته در 

طوری که رقم خاصی در سطوح از نوع رقم بود به متأثرخوشه 

 2/90، 1/83 ریمقادترتیب با درصد نیاز آبی به 125و  100، 75

صورت مشترک جایگاه نخست را به خود رشته به 4/78 و

 100تیمار  تعداد میوه در خوشهاختصاص دادند. در شاخص 

میوه در خوشه  3/2644درصد نیاز آبی و رقم خاصی با میزان 

ای سطحی و رقم تیمار برتر بود. در شاخص عملکرد تیمار قطره

. با توجه کیلوگرم در هکتار برتر بود 6/8569زاهدی با عملکرد 

توان تیمار درصد نیاز آبی، می 75تر آب در تیمار به مصرف کم

 بیبه ترتدرصد نیاز آبی در ارقام خاصی و زاهدی را که  75

تواند می در هکتار لوگرمیک 2/7807و  4/6769دارای عملکرد 

به عنوان تیمارهای برتر معرفی شوند. در شاخص کارایی مصرف 

 744/0بی در رقم زاهدی با تولید درصد نیاز آ 75آب، تیمار 

کیلوگرم در ازای مصرف یک مترمکعب آب، عنوان برتر را از آن 

 (.9خود کرد )جدول 

 مرکب( هيو رقم )تجز یاريمصرف آب در اثرات متقابل سطوح آب يیو کارا یصفات کم یبرخ نيانگيم سهيمقا. 9جدول 

 ااثرمتقابل تیماره
وزن میوه 

 )گرم(

نسبت وزن 

گوشت میوه 

 به هسته

تعداد رشته 

 در خوشه

تعداد میوه در 

 خوشه

 عملکرد خرما

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 مصرف آبکارایی 

بر  لوگرمی)ک

 مترمکعب(
سطوح 

 نیاز آبی
 رقم

75% 

 نیاز آبی

 ab 1/7 ab 2/8 a 1/83 b 5/2077 b 4/6769 ab 651/0 خاصی

 .a 5/8 ab 9/7 c 6/52 c 1/1438 ab 2/7807 a 744/0 زاهدی

100% 

 نیاز آبی

 ab 2/7 ab 4/8 a 2/90 a 3/2644 ab 3/7098 bc 549/0 خاصی

 a 3/8 b 8/6 c 2/49 c 8/1336 ab 1/7287 bc 562/0 زاهدی

125% 

 نیاز آبی

 ab 7/6 a 0/10 a 4/78 b 0/2157 b 0/6927 c 447/0 خاصی

 ab 1/8 b 4/6 c 0/56 c 8/1492 ab 4/7079 c 457/0 زاهدی

ای قطره

 سطحی

 b 4/6 ab 6/8 ab 1/75 b 5/2119 ab 7/7593 bc 578/0 خاصی

 ab 0/8 b 9/6 bc 6/58 c 6/1497 a 6/8569 ab 656/0 زاهدی

 باشند ( نمیP<0.05دار ) اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

 

 صفات کيفی
ها بر صفات اثر تیمارهای مختلف آبیاری و رقم و اثر متقابل آن

pH( کل مواد جامد محلول ،TSS رطوبت، سفتی بافت میوه و ،)

شده است. نتایج  ارائه( 13و  12، 11، 10های )قند در جدول

بین اثرات سطوح آبیاری،  که در تجزیه واریانس مرکب نشان داد

، کل pHرقم و اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم، در صفات 

داری وجود ندارد. ( و قند، اختالف معنیTSSمواد جامد محلول )

های رطوبت و سفتی بافت میوه اثر سطوح آبیاری در در شاخص

بود. ولی اثرات رقم و اثرات متقابل  دار یمعندرصد  5سطح 

 (.10)جدول  نبود دار یمعنآبیاری و رقم 
 

 خرما یفيمرکب صفات ک انسيوار هيتجز جيخالصه نتا .10جدول 

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی
pH 

 کل مواد جامد محلول

(TSS) 
 قند سفتی بافت رطوبت

 n.s 6932 /0 n.s 56/633 n.s 33/13 n.s 83/12 n.s 595/31 2 سال

 n.s  0042/0 n.s 59/4 n.s 33/1 n.s 45/2 n.s 627/0 6 تکرار

* n.s 0811/0 n.s 63/5 *24/30 3 آبیاری
  24/55 n.s 015/3 

 n.s 28/3 * 65/5 ** 41/8 n.s 917/0 0393/0 ** 6 سال* آبیاری

 966/0 68/1 49/1 49/4 0040/0 18 خطا

 n.s 1625/0 n.s 09/111 n.s 20/29 n.s 54/458 n.s 091/82 1 رقم

 123/26 ** 42/80 ** 62/49 ** 81/114  ** 3884/0 ** 2 سال* رقم

 n.s 0205/0 n.s 28/2 n.s 73/4 n.s 11/12 n.s 861/3 3 آبیاری*رقم

 n.s 09/3 *  24/3 **  08/27 *831/1 0010/0 ** 6 سال*آبیاری * رقم

 685/0 49/1 11/1 73/4 0015/0 24 خطا

 77/1 90/13 79/11 56/3 68/1 - ضریب تغییرات

 داری  وجود ندارد .اختالف معنی: .n.s      %5در سطح  دار یمعن%       *:  اختالف 1دار در سطح **:  اختالف معنی



 999 ...ای سطحی و زيرسطحی  : واکنش نخل خرما به اجرای سيستم آبياری قطرهسانيج و سالمتی دهقانی 

 

، pHنتایج مقایسه میانگین تیمارهای آبیاری در صفات 

کل مواد جامد محلول و قند نشان داد که هیچ تیماری بر 

و همه تیمارهای آبیاری در صفات فوق  نداشتهدیگری برتری 

درصد نیاز  125جایگاه یکسانی داشتند. در صفت رطوبت، تیمار 

ای و تیمارهای قطرهدرصد رطوبت برتر بوده  7/10آبی با 

 6/8، 8/8قادیر ترتیب با مدرصد نیاز آبی به 75و  100سطحی، 

در صفت های بعدی قرار گرفتند. درصد رطوبت در رده 7/7و 

درصد نیاز آبی با  75سفتی بافت برعکس صفت قبلی، تیمار 

نیوتن بر مترمربع عنوان برتر و جایگاه نخست را از  3/11سفتی 

و  1/8، 5/8ترتیب با مقادیر های بعدی بهآن خود کرده و رده

و  100ای سطحی، به تیمارهای قطرهنیوتن بر مترمربع  3/7

 (.11درصد نیاز آبی تعلق گرفت )جدول  125
 

 مرکب( هي)تجز یاريدر سطوح مختلف آب یفيصفات ک یبرخ نيانگيم سهيمقا. 11جدول 

 pH سطوح آبیاری
کل مواد جامد 

 (TSS) محلول

 رطوبت

)%( 

 سفتی بافت

(N/m2) 

 قند

(mg/ml) 

 a 82/5 a 5/61 b  7/7 a 3/11 a 1/56 % نیاز آبی75

 a 76/5 a 8/60 ab  6/8 b 5/8 a 6/55 % نیاز آبی100

 a 66/5 a 7/60 a  7/10 b 3/7 a 1/55 % نیاز آبی125

 a 70/5 a 9/61 ab  8/8 b 1/8 a 8/55 ای سطحیقطره
 باشند ( نمیP<0.05دار ) اعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی

 

درصد نیاز  75که کاهش مصرف آب در تیمار با توجه به این

آبی سبب نشد تا در نتایج تجزیه واریانس میانگین برخی صفات 

ی دار یمعن، کل مواد جامد محلول و قند اختالف pHکیفی از جمله 

آبیاری به میزان بیش از مشاهده شود، لذا اعمال تیمارهایی از کم 

آبیاری خواهند شد درصد نیاز آبی، موجب شناسایی مرزی از کم 25

خواهد  به همراهدار میانگین این صفات کیفی را که اختالف معنی

در داشت. مقایسه نتایج تجزیه واریانس اثرات فرعی نشان داد که 

کل مواد جامد محلول، رطوبت و قند، دو رقم ، pHصفات کیفی 

و در این صفات  نداشتهصی و زاهدی هیچ برتری نسبت به هم خا

دو رقم جایگاه یکسانی داشتند ولی در صفت سفتی بافت، رقم 

نیوتن بر مترمربع جایگاه نخست را به  3/11زاهدی با سفتی بافت 

 (.12)جدول خود اختصاص داد 
 

 مرکب( هي)تجز یدر ارقام مورد بررس یفيصفات ک یبرخ نيانگيم سهيمقا. 12جدول 

 pH رقم
کل مواد جامد 

 (TSS)  محلول

 حجم

(cm3) 

 رطوبت

)%( 

 سفتی بافت

(N/m2) 

 قند

(mg/ml) 

 a 78/5 a 4/62 b 6/6 a 3/8 b 3/6 a 7/56 خاصی

 a 69/5 a 0/60 a 1/8 a 6/9 a 3/11 a 6/54 زاهدی
 باشند ( نمیP<0.05دار ) اختالف معنیاعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای 

 

مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم نشان 

خاصی با  رقمدرصد نیاز آبی و  75، تیمار pHشاخص  داد در

pH ،88/5  جایگاه اول را به خود اختصاص داد و کمترین میزان

رقم زاهدی به میزان اسیدیته درصد نیاز آبی و  125در تیمار 

هایی است که هم به گیری شد. خرما از جمله میوهاندازه 59/5

شود. کاهش صورت تازه و هم به صورت انبارشده مصرف می

درصد نیاز آبی در اسیدی شدن کمتر  75مصرف آب در تیمار 

تر باشد ی خرما بیشبوده است. هرچه اسید میوه مؤثرمیوه 

. Karimipourfard, 2001)رود )االتر میاحتمال ترشیدگی ب

بررسی اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم در کل مواد جامد 

ی تیمارها جایگاه یکسانی را به خود محلول نشان داد که همه

تر بودن مواد جامد محلول در ماندگاری اختصاص دادند. بیش

باشد. مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح می مؤثرمحصول 

درصد  125اری و رقم در شاخص رطوبت نشان داد که تیمار آبی

صورت مشترک برتر بوده و نیاز آبی و ارقام خاصی و زاهدی به

درصد رطوبت، جایگاه 7/10و  8/10ترتیب با مقادیر توانستند به

ترین جایگاه خود اختصاص دهند و پایینمشترک اول را به

 7/6اصی بود که با درصد نیاز آبی و رقم خ 75متعلق به تیمار 

تر میوه در ی آخر قرار گرفت. رطوبت کمدرصد رطوبت در رده

تر باشد است و هر چه رطوبت میوه کم مؤثرماندگاری میوه 

تر شده و موجبات مصرف میوه را در خاصیت انبارمانی میوه بیش

نماید. برتر بودن صفت رطوبت در دیگر فصول سال فراهم می

از آبی و ارقام خاصی و زاهدی درصد نی 125تیمارهای 

مصرف زیاد آب در این دو رقم بوده است. بررسی  کننده انیب
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اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم در شاخص سفتی بافت نشان 

درصد نیاز آبی و رقم زاهدی با میانگین سفتی  75داد که تیمار 

رده به  نیتر نییپاباشد و برتر می نیوتن بر مترمربع 7/13

ای سطحی در رقم درصد نیاز آبی و قطره 125و  100ی تیمارها

و  4/4، 1/5 یهاترتیب دارای سفتیخاصی تعلق گرفت که به

تر شدن بودند. افزایش مصرف آب در بیش نیوتن بر مترمربع 6/6

درصد نیاز آبی  125و  100میزان رطوبت خرما در تیمارهای 

بل نشان داد که نبوده است. مقایسه میانگین اثرات متقا ریتأث یب

ترین میزان ترین رطوبت را داشته دارای کمتیماری که بیش

نیز  13سفتی بوده که البته عکس این مطلب مطابق جدول 

باشد. بررسی اثرات متقابل سطوح آبیاری و رقم در صادق می

ای درصد نیاز آبی و قطره 75صفت قند نشان داد که تیمارهای 

-میلی 4/57و  4/57ا قندهای ترتیب بسطحی در رقم خاصی به

به صورت مشترک جایگاه نخست و عنوان برتر  لیترگرم بر میلی

 (.13را به خود اختصاص دادند )جدول 

 

 مرکب( هيو رقم )تجز یاريدر اثرات متقابل سطوح آب یفيصفات ک یبرخ نيانگيم سهيمقا. 13جدول 

 pH رقم سطوح نیاز آبی
کل مواد جامد 

 (TSS)  محلول

 رطوبت

)%( 

 سفتی بافت

(N/m2) 

 قند

(mg/ml) 

75% 

 نیاز آبی

 a 88/5 a 8/62 d 7/6 c 9/8 a 4/57 خاصی

 b 75/5 a 2/60 bcd 7/8 a 7/13 bc 8/54 زاهدی

100% 

 نیاز آبی

 b 76/5 a 1/62 bcd 0/8 d 1/5 ab 2/56 خاصی

 b 76/5 a 5/59 abc 1/9 ab 8/11 bc 0/55 زاهدی

125% 

 نیاز آبی

 b 74/5 a 4/61 a 8/10 d 4/4 b 9/55 خاصی

 d 59/5 a 9/59 a 7/10 bc 2/10 c 4/54 زاهدی

ای قطره

 سطحی

 b 74/5 a 5/63 cd 8/7 d 6/6 a 4/57 خاصی

 c 66/5 a 2/60 ab 9/9 c 6/9 c 2/54 زاهدی

 باشند ( نمیP<0.05دار ) معنیاعداد با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف 

 

ی ی خرما دو رابطهسفتی و میزان رطوبت میوه سو کاز ی
تری عکس با هم دارند و از سوی دیگر تیماری که آب بیش

تری دارد. کاهش آب ی بیشدریافت نموده معموالً رطوبت میوه
قند میوه شده دریافتی در تیمارهای آبیاری موجب افزایش 

است. همچنین نتایج نشان داد تیماری که آب کمتری دریافت 
ی آن کاهش یافته است. لذا با توجه به نموده خاصیت اسیدیته

تر شود میوه دیرتر ترش شده و که هرچه اسید میوه کماین
شود که گیری مییابد، نتیجهخاصیت ماندگاری آن افزایش می

تر ی آبیاری موجب رطوبت کمتر در تیمارهادریافت آب کم
تر و قند باالتر میوه خرما ی کمتر، اسیدیتهسفتی بیش میوه،

 شده است.
 Mohebbi and Alihouriهاینتایج این پژوهش با یافته

رغم  بهها، که در مطالعات آنMohebbi (2005 )و  (2013)
اختالف  اری،یآب مارهاییمتفاوت آب در ت ریمصرف مقاد

 مشاهده نشد، مطابقت داشت. وهیعملکرد م در یدار یمعن
(، تیمارهای 2005) Farzamneya and Ravariهمانند پژوهش 

داری بر مواد جامد محلول سطوح مختلف آبیاری اثر معنی
 Rastegar and Zargariی ها شیآزماهمانند نتایج . نداشت

(2011 ،)Alihouri and Tishehzan (2011و )Mohebbi and 

Alihouri  (2013) وری مصرف آب به ازای بیشترین بهره
آبیاری اعمال گردیده، درصد کم 25ها تیمارهایی که در آن

جایی که تا کنون در کشور پژوهشی در از آنحاصل شده است. 

ای زیرسطحی بر روی نخیالت یا انجام نشده و مورد آبیاری قطره
ر این لذا دنشده است.  منتشریا نتایج این تحقیقات تا کنون 

ای تحقیق نشان داده شد که کاربرد روش آبیاری قطره
زیرسطحی بر روی نخیالت محدودیت نداشته و موجب کاهش 

 بر عملکرد شده است. دار یمعن ریتأثآب کاربردی بدون 

 گيرینتيجه
 5/11630ی مصرف آب و کم نمودن آن تا مقدار مدیریت بهینه

آبی موجب  درصد نیاز 75مترمکعب در هکتار در تیمار 
که این تیمار طورییی در مصرف آب شده است. بهجو صرفه

ترتیب نسبت درصدی آب به 4/39و  7/19، 4/20سبب کاهش 
درصد نیاز آبی  125و  100ای سطحی، به تیمارهای قطره

زیرسطحی شده است. این میزان کاهش مصرف آب ای قطره
بین تیمارهای سطوح آبیاری ی دار یمعنموجب نشده تا اختالف 

جامد محلول و قند مشاهده  مواد، pHاز جمله در صفات کیفی 
درصد کم آبیاری موجب بروز  25عبارت دیگر اعمال شود. به

صفات نامطلوب کیفی نشده است، لذا اعمال تیمارهای بیش از 
آبیاری خواهد آبیاری، موجب شناسایی مرزی از کمدرصد کم 25

طه بین میانگین صفات کیفی اختالف شد که در آن نق
آبیاری از ی مشاهده خواهد شد. شناسایی این مرز کمدار یمعن

تواند در تحقیقات آتی مورد توجه جمله مباحثی است که می
ی مصرف آب در تیمار گران قرار گیرد. مدیریت بهینهپژوهش



 1001 ...ای سطحی و زيرسطحی  : واکنش نخل خرما به اجرای سيستم آبياری قطرهسانيج و سالمتی دهقانی 

درصد نیاز آبی از طرفی از هدررفت آب از طریق تبخیر از  75
ک و نفوذ عمقی جلوگیری نموده و از طرف دیگر سطح خا

موجب افزایش کارایی مصرف آب در این تیمار شده است. 
ای زیرسطحی بتواند  گردد که اجرای آبیاری قطرهی مینیب شیپ

جویی در حجم آب مصرفی و افزایش کارایی مصرف  باعث صرفه
 آب گردد.

 سپاسگزاری
از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  لهیوس نیبد

طرح تحقیقاتی خوزستان و ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان )

های مادی و تقبل هزینه لیبه دل( 4-14-14-90099 به شماره

 .شود یتحقیق سپاسگزاری م معنوی در انجام این یها تیحما
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