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چكيده
با توجه به محدودیت منابع آب استفاده از روشهاي آبياري تحت فشار با هدف بهرهبرداري بهينه امري اجتناب
ناپذیر است .این آزمایش در ایستگاه تحقيقات کشاورزي بهبهان طی سه فصل زراعی ( )1392-1395در قالب طرح آماري
بلوکهاي کامل تصادفی به صورت کرت هاي یک بار خرد شده با سه تکرار اجرا گردید .مقدار آب مصرفی در روش
آبياري قطرهاي زیرسطحی در سه ســطح  100 ،75و  125درصد نيازآبی و یک سطح در آبياري قطرهاي سطحی با 100
درصد نياز آبی در کرت هاي اصلی و دو رقم نخل خرماي کبکاب و زاهدي در کرتهاي فرعی مقایسه گردید .نتایج
تجزیه واریانس مرکب نشان داد بين سطوح مختلف آبياري از نظر شاخص کارایی مصرف آب اختالف معنیدار در سطح
 1درصد وجود داشت .مقایسه ميانگينها نشان داد تيمار قطرهاي سطحی با عملکرد  8490/9کيلوگرم در هکتار تيمار
برتر بود و در رتبهي اول جاي گرفت .تيمار  75درصد نياز آبی با توليد  0/686کيلوگرم خرما به ازاي مصرف هر متر
مکعب آب ،بيشترین کارایی مصرف آب را به خود اختصاص داد .مقایسه ميانگين اثرات متقابل نشان داد تيمار 75
درصد نياز آبی در رقم زاهدي با توليد  0/744کيلوگرم در ازاي مصرف یک مترمکعب آب سهم برتر را به خود
اختصاص داد .تيمار  75درصد نياز آبی موجب صرفهجویی در مصرف آب گردید .بهطوري که استفاده از آبياري قطره-
اي زیرسطحی موجب کاهش مصرف آبی معادل  5019/2 ،2509/6و  2630/3مترمکعب در هکتار بهترتيب در مقایسه با
تيمارهاي  100و  125درصد نياز آبی در قطرهاي زیرسطحی و تيمار قطرهاي سطحی شده است .نتایج تجزیه واریانس
مرکب نشان داد در شاخص رطوبت ميوه اثر سطوح آبياري در سطح  1درصد و اثر رقم در سطح  5درصد معنی دار
بودند ولی اثرات متقابل معنی دار نشد .مقایسه ميانگينها نشان داد در صفت سفتی بافت ،تيمار  75درصد نياز آبی با
سفتی  10/4نيوتن بر مترمربع تيمار برتر شده و در رتبه اول قرار گرفت.
واژههای کليدی :نياز آبی ،سطوح مختلف آب ،کارایی مصرف آب
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Abstract
Due to limitations in water resources scarcity, application of pressurized irrigation methods is inevitable for
optimum use of water. This study was conducted in Behbahan Agricultural Research Station, during three
cropping seasons (2013-2016). The statistical design was split plot with the design of randomized complete
blocks at three replications. The main plots were crop requirements at levels 75% (SDI75), 100% (SDI100) and
125% (SDI125) of full irrigation for subsurface drip and 100 (SD100) of full irrigation for surface drip
irrigation and sub-plots were Kabkab and Zahedi date palm varieties. Results of combined variance analysis
showed significant difference between the irrigation levels (1%) based on water use efficiency. According to
the comparison of mean values, the highest yield with 8490.9 kg/ha belonged to SD100. Zahedi variety
showed the highest water use efficiency of 0.686 kg/m3 under SDI75. Comparison of mean interactions
showed that Zahedi variety had the highest water use efficiency with the amount of 0.744 kg/m3 compared
to others treatments. SDI75 caused 2509.6, 5019.2 and 2630.3 m3/ha water saving in comparison to SDI100,
SDI125 and SD100 Respectively. Combined analysis of variance showed that irrigation levels and cultivars had
a significant effect on fruit moisture at 1% and 5% level, respectively, but the interaction effects were not
significant. Comparison of mean values showed that SDI75 was superior and ranked first in the stiffness of
tissue with 10.4 Newton/m2.
Key Words: Water requirements, Water levels, Water use efficiency

:مقدمه
رتبهي سوم و دوم را در دنيا به خود اختصاص داده

 کشور30 خرما از مهمترین محصوالت باغی بيش از

.است

 ميليون تن در سال می باشد5/4 جهان با توليد بيش از

24800 ميزان توليد خرما در استان خوزستان در سطح

 درصد آن75 ) که حدود1387 (مظلوم زاده و همکاران

5814  تن و عملکرد معادل144200 ،هکتار بارور

 پاکستان و، عراق، عربستان، ایران،در کشورهاي مصر

کيلوگرم در هکتار اعالم شده است (آمارنامه

 نخل خرما یکی از.)1993 ،الجزایر توليد میشود (بارولد

 سيستم آبياري قطرهاي زیر.)1393 ، ،کشاورزي

 بر اساس.محصوالت مهم و استراتژیک کشور است

-سطحی بهعنوان سيستمی که زیر سطح خاک کار می

2013 آمار سازمان جهانی خواربار و کشاورزي (بینام

 نسبت به سيستم قطرهاي سطحی نقش بيشتري در،کند

 هزار هکتار و156 (ایران با سطح زیر کشت بارور

صرفه جویی در آب و مواد مغذي عالوه بر کنترل

، به ترتيب، ميليون تن خرما در سال1 توليد بيش از
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شوري ،نفوذ عمقی و دوام سيستم بازي میکند ،این امر

چکانهاي سطحی باشد (فن  .)1995نتایج پژوهش

ممکن است به دليل سطح خيس شدهي کروي آب زیر

کرمی ( )2006نشان داد که روشهاي آبياري کرتی

سطح خاک در مقایسه با سطح نيمکروي زیر قطره-

سازگار با سيستمهاي توليد سنتی است .آبياري کرتی

در ميان توليد کنندگان خرما محبوب است .زیرا که

غفارينژاد ( )1380تأثير دو روش آبياري قطرهاي

هزینههاي اوليه در این نوع آبياري در سطوح نسبتاً

و سطحی را بر روي رشد رویشی خرماي مضافتی

مسطح کم خواهد بود و براي بهرهبرداران انجام این

مقایسه نمود .بررسی شاخصهاي رشد رویشی نشان

نوع آبياري سادهتر میباشد .با این حال ،برخی از

داد که تأثير روشهاي آبياري در ارتفاع درخت و

کشاورزان با توجه به معایب آبياري سطحی از آن

متوسط طول برگ معنیدار نبود ،ولی این تأثير بر تعداد

استفاده مینمایند .از جمله معایب آبياري سطحی می-

برگها معنیدار بود .با توجه به نتایج ،روش آبياري

توان به موارد زیر اشاره کرد :راندمان پایين،کار فشرده

قطرهاي بهترین تيمار بوده که با مصرف آب کمتر،

و مدوام و ميسر نبودن آبياري در زمينهاي شنی

بيشترین رشد رویشی را موجب گردید.

آبياري قطرهاي امکان آبياري این مناطق را مهيا میکند

نتایج تحقيق محبی ( )1384در مورد مقایسهي اثرات

(الیبنبرگ و زید  2002الزیدي و همکاران .)2013

دو ميزان آب معادل  75و  100درصد تبخير تجمعی از

محبی و علیحوري ( )1392در پژوهشی که با چهار

تشت کالس  Aدر دو روش قطرهاي و سطحی بر روي

تيمار آبياري شامل روش آبياري سطحی و قطرهاي با

رشد و نمو نخل خرماي رقم پيارم نشان داد بين

ميزان آب معادل  75و  100درصد تبخير تجمعی از

تيمارهاي مختلف از نظر تعداد برگ ،عملکرد و

تشت تبخير کالس  Aدر استان هرمزگان انجام شد،

خصوصيات کيفی ميوه شامل  ،pHرطوبت ،مواد جامد

نشان دادند به رغم مصرف مقادیر متفاوت آب در

محلول و قند کل ميوه ،بين تيمارها اختالف معنیداري

تيمارهاي آبياري ،اختالف معنی داري در عملکرد ميوه،

وجود نداشته است .دوره آبياري در روش قطرهاي دو

صفات رویشی و سطح سایه انداز وجود نداشت.

روز و در روش سطحی هفت روز بود .همچنين نتایج

ميانگين عملکرد ميوه نيز نشان داد که کليه ميانگين ها

نشان داد از لحاظ عملکرد و صفات کيفی ميوه اختالف

در یک گروه آماري قرار دارند .بيشترین و کمترین

معنیداري بين تيمارها وجود نداشت .مصرف آب در

مقدار بهرهوري آب بهترتيب از تيمار آبياري قطرهاي با

تيمار  75درصد تبخير در روش قطرهاي حدود 40

ميزان آب معادل  75درصد و تيمار آبياري سطحی با

درصد مصرف آب در روش سطحی بوده است .در

ميزان آب معادل  100درصد تبخير تجمعی از تشت

حالی که از لحاظ آماري اختالف معنیداري بين عملکرد

تبخير کالس  Aدر طول فصل رویش بهدست آمد .به

محصول خرما وجود نداشت .لذا تيمار  75درصد تبخير

عبارت دیگر ميتوان گفت روش آبياري تاثير معنی داري

از تشت و به روش قطرهاي تيمار برتر معرفی شد.

بر عملکرد ميوه داشت که می تواند به دليل تامين بهتر

فرزامنيا و راوري ( )1384تاثير کمآبياري بر روي

رطوبت منطقه توسعه ریشه ها در آبياري قطره اي

درختان بارور خرماي رقم مضافتی را با چهار تيمار

باشد ،ولی اثر تيمارهاي عمق آبياري بر عملکرد معنی

آبياري به ميزان  100 ،80 ،60و  120درصد تبخير از

دار نبود .بنابراین آبياري با روش قطرهاي و بهعمق

تشت کالس  Aبررسی نمود .بيشترین و کمترین

معادل  75درصد تبخير تجمعی از تشت کالس  Aبراي

عملکرد از تيمار آبياري  80و  60درصد تبخير از تشت

آبياري نخلستانها توصيه گردید.

بهترتيب به ميزان  15/4و  10/4تن در هکتار بهدست
آمد که تفاوت معنیداري با هم داشتند .اما تيمارهاي

182

سالمتی ،دهقانی و . . .

نشریه دانش آب و خاک  /جلد 29شماره  / 1سال 1398

مورد آزمایش اثر معنیداري بر رطوبت ،مواد جامد

باشد .آنها همچنين گزارش دادند که نياز به حفظ تعادل

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

بين منابع آب و توليد محصوالت کشاورزي با در نظر

آبياري بهميزان  80درصد تبخير از تشت کالس  Aبه-

گرفتن نياز آبی براي خرما و کمبود آب در منطقه وجود

عنوان یک روش مدیریتی در آبياري نخلستانهاي بم

دارد .لذا این تعادل را میتوان با اجراي فنآوريهاي

توصيه گردید .رستگار و زرگري ( )1390با انجام

آبياري مناسب و کاهش تنش در تخليهي منابع آب

تحقيقی در استان فارس بر روي رقم خرماي شاهانی

زیرزمينی فعلی با اتخاذ اقدامات بهينهسازي مصرف آب

نشان دادند که بيشترین عملکرد ميوه و بهرهوري

بدون کاهش توليد محصوالت کشاورزي عملی نمود

مصرف آب با انجام آبياري به ميزانهاي  50و 75

(بینام  .)2012کشاورزي در کشور عربستان با چالش-

درصد تبخير تجمعی از تشت کالس  Aبهترتيب در

هاي بسياري که مخصوص اقليم نيمه خشک میباشد

فصل بهار و بقيهي ایام سال حاصل شد .آبياري

مواجه است .از جملهي این چالشها میتوان به منابع

درختان خرماي رقم پيارم در مراحل رویشی و زایشی

کمياب آب ،بارش کم ساالنه ،درجه حرارت بسيار باال و

نشان داد که اختالف معنیداري از نظر صفات رویشی

فراوانی تبخير و تعرق اشاره نمود .کشاورزي مصرف

نظير تعداد برگ و برگچه ،محيط تنه ،سطح سایهانداز و

کنندهي تقریبا  88درصد از کل آب استخراج شده از

عملکرد محصول بين تيمارهاي  75و  100درصد تبخير

تمام منابع میباشد .آبياري سنتی مانند آبياري غرقابی

تجمعی از تشت کالس  Aوجود نداشت .بيشترین بهره-

موجب فشار بيشتر بر منابع آب که در حال حاضر رو

وري مصرف آب ،از آبياري قطرهاي با ميزان آب معادل

به کاهش میباشند میشود (بینام  2009دارفویی و

 75درصد تبخير تجمعی از تشت کالس  Aبهدست آمد

همکاران .)2010

(عليحوري و تيشهزن .)1390

با توجه به بروز خشکسالیهاي مستمر و بحران

العمود و همکاران ( )2000نيز عکس العمل درختان

آب در مناطق مختلف کشور و با عنایت به اینکه

خرما را نسبت به سه روش آبياري کرتی ،حبابی (بابلر)

گزارشی از آبياري زیرسطحی نخل در ایران منتشر

و قطرهاي بررسی نمودهاند .نتایج این مطالعه نشان داد

نشده و همچنين اطالعات اندکی در مورد تاثير سيستم-

که بيشترین عملکرد محصول و کارایی مصرف آب به

هاي آبياري قطرهاي زیرسطحی نخل موجود است .لذا

سيستم آبياري قطرهاي و سپس آبياري کرتی

با انجام این پژوهش امکان استفاده از سامانهي قطرهاي

اختصاص داشته است .در آزمایشی در کشور عربستان

زیرسطحی محک خورده و همچنين مناسبترین مقدار

سعودي ،اثرات دور آبياري بر عملکرد و کيفيت ميوه

مصرف آب جهت مهمترین محصول باغبانی استان

نخل خرما بررسی شد (الروميح و کاظم  .)2003آبياري

مشخص میگردد .لذا این پژوهش با هدف بررسی

به روش قطرهاي و با دور آبياري روزانه ،دو روز ،سه

امکان بهرهمندي از سيستم آبياري قطرهاي زیرسطحی

روز ،پنج روز و هفت روز انجام گرفت .بيشترین

در آبياري نخيالت و تعيين مناسبترین تيمار آبياري از

عملکرد ميوه و بهترین گروه کيفی ميوه با آبياري

نظر عملکرد و کارایی مصرف آب در خرماهاي رقم

روزانه بهدست آمد که با تيمارهاي دور آبياري پنج و

کبکاب و زاهدي صورت گرفت.

هفت روز تفاوت معنیداري داشت .آزمایشهاي متعدد

مواد وروش ها

انجام شده توسط احمد و همکاران ( )2011نشان داد که

به منظور بررسی تأثير مقدار آب در آبياري قطــره-

روش آبياري قطرهاي زیر سطحی داراي پتانسيل باالیی

اي زیر سطحی و قطرهاي ســطحی بــر عملکــرد ،اجــزاي

در غلبه بر کمبود آب بهخصوص در مناطق خشک می-

عملکرد ،کارایی مصرف آب و تعيين مناســبترین تيمــار
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آبياري براي ارقام نخل خرماي کبکاب و زاهدي از نظــر

(قند کل) اندازهگيري شد(محبی و همکاران  ..)1390براي

کــارایی مصــرف آب آزمایشــی در ایســتگاه تحقيقــات

هر تيمار آبياري سه درخــت اســتفاده شــد .درختــان بــا

کشاورزي بهبهان طی ســه ســال زراعــی ()1392-1395

فاصله  8×7متري در ســال  1369بــه صــورت پــاجوش

در قالب طرح آماري بلوکهاي کامل تصادفی به صورت

غرس شدهاند .سپس کليه شاخصهاي مذکور بــا توجــه

کرتهاي یک بار خرد شده بــا ســه تکــرار اجــرا گردیــد.

بــه نــوع طــرح آزمایشــی توســط نــرم افــزار آمــاري

مقدار آب مصرفی در روش آبياري قطرهاي زیرســطحی

 MSTATCمورد تجزیه و تحليل قرار گرفــت و ميــانگين

در سه سـ ـطح  100 ،75و  125درصــد نيــازآبی و یــک

تيمارهاي مختلف با آزمون چند دامنهاي دانکــن مقایســه

سطح در آبياري قطــرهاي ســطحی بــا  100درصــد نيــاز

گردید.

آبی در کرتهاي اصلی و دو رقم نخل خرماي کبکاب و

براي مدیریت دقيق آبياري ،با استفاده از آمار

زاهدي در کــرتهــاي فرعــی مقایســه گردیــد .بــراي هــر

روزانهي ایستـگاه هواشناسـی سينوپتيک بهبهان (دماي

درخت (در یک ردیف) از لولههاي پلــیاتــيلن بــا قطــر 16

حداقل و حداکثر روزانه ،رطوبت حداقل و حداکثر روزانه

ميلیمتر که فاصلهي قطرهچکانهاي آن  70سانتیمتر و

سرعت باد و حداکثر ساعات آفتابی) ،تبخير -تعرق گياه

آبدهی  4ليتــر در ســاعت داشــتند ،اســتفاده شــد .نصــب

بهصورت روزانه بر اساس مدل پنمن – مانتيث محاسبه

لولههاي زیر ســطحی بــا فاصــلهي یــک متــري از تنــهي

شد (آلن و همکاران  )1998و با پایش اطالعات بصورت

اصلی درخت خرمــا و در عمــق  40ســانتیمتــري خــاک

روزانه ،مدت زمان آبياري محاسبه شد .دور آبياري

انجام گردید .براي هر ردیف درخت از دو ردیف لولــهي

روزانه (هر روز) تعریف گردید و براي تعيين ضرایب

زیر سطحی به گونهاي اســتفاده شــد کــه هــر لولــه بــا 6

گياهی ترجيحاً بر اساس مطالعات انجام شده اقدام شد

قطرهچکان و توليد پياز رطوبتی محــدودهي ریشــههــاي

(جدول ( )1نوروزي و زلفی  1389فرشی و همکاران

موثر را مرطوب مینمود .به عبارت دیگر با آبياري زیــر

 .)1376بر اساس استاندارهاي موجود ،از آب آبياري در

سطحی و قطرهاي ســطحی هــر درخــت 48 ،ليتــر آب در

طول فصل نمونه آب تهيه شد و جهت اندازه گيري هاي

ساعت دریافت کرد که البته ميزان واقعی آبــدهی قطــره-

کيفی به آزمایشگاه ارسال شد .نتایج این آزمایش در

چکانها و در کل ،ميزان آب مــورد اســتفاده هــر ردیــف

جدول ( )2نشان داده شده است.

لولهي زیر سطحی و سطحی ،توسط کنتورهاي حســاس

نتایج آزمایشات تعيين بافت خاک ،تعيين خصوصيات

با دقت یــک دهــم ليتــر کــه در ابتــداي هــر خــط آبيــاري

فيزیکی و شيميایی خاک در جدولهاي  3و  4نشان داده

زیرسطحی و قطرهاي سطحی نصب بود ،ثبت شدند.

شده است .بهمنظور ارزیابی شاخصهاي فوق ،عمق

عمليات باغی نظير گردهافشانی ،دفع علفهــاي هــرز،

نصب ،فاصله قطره چکانها از یکدیگر و تنه درختان در

حذف پاجوش و تعدیل نسبت برگ به خوشه براي کليــه

پروژه بر اساس نتایج بين المللی و بافت خاک تعيين

تيمارهــا یکســان انجــام گردیــد .در زمــان برداشــت،

گردید .بافت خاک به روش هيدرومتري تعيين شدEC .

محصول تمام درختان مورد آزمایش برداشت و تــوزین

با کنداکتيویتمتر و  pHبا دستگاه  pHمتر اندازهگيري

گردید و ميـ زان عملکــرد ميـ وه بــراي هــر تيمــار حســب

شد .مقدار  Cl-با روش یدومتري مشخص شد،

کيلــوگرم بــر هکتــار محاســبه شــد (محبــی و همکــاران

کاتيونها ( )Na+به روش فليم فتومتري و کلسيم و

 .)1390سپس با انتخاب تصادفی حدود یــک کيلــوگرم از

منيزیم به روش تيتراسيون اندازهگيري شدند (مارشال

محصول برداشت شده از هر تيمار ،مشخصات فيزیکــی

و همکاران.)1996 ،

و درصد رطوبت ميوه و ميزان کــل مــواد جامــد محلــول
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جدول  - 1ضریب گياهی خرما و تبخير تعرق پتانسيل در ماههای انجام آبياری (نوروزي و زلفی1389 ،؛ فرشی و
همکاران .)1376
ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهریور

KC

0/91

0/94

0/97

1

1

1

( ET0ميلیمتر)

70/3

166/8

219/7

228/4

201/5

140/0

جدول  - 2نتایج تجزیه نمونه آب.
ردیف

منبع آبدهی

EC
)(dS m-1

pH

1

چاه

3/08

7/0

کاتيونها ()meq L-1
ca
11/5

+

Na
14/5

-

cl
12/0

HCO3
3/0

و همکاران  .)2008مواد جامد محلول ( )TSSبا استفاده

رطوبت نمونههاي ميوه در خشککن خال در دماي

از رفراکتومتر اندازهگيري شد (حسينی .)1369 ،در

 70درجه سانتيگراد مطابق روش استاندارد AOAC

جدول  5نيز ميانگين مقادیر آب مصرقی تيمارهاي

تعيين شد (بینام  .)1990ميزان قند کل و قند احياءکننده

مختلف در سه سال انجام تحقيق که از پانزده فروردین

به روش فهلينگ تعيين شد (حسينی .)1369 ،براي

ماه تا بيست و پنجم شهریور ماه ادامه داشته نشان داده

اندازهگيري سفتی بافت ميوه خرما از هر تکرار یک

شده است .کارآیی مصرف آب از تقسيم عملکرد بر

نمونه با اندازهي یکسان انتخاب نموده و نيروي مورد

مجموع آب مصرف شده توسط آبياري و بارندگی موثر

نياز براي نفوذ پروب به قطر  1/6ميلیمتر و با سرعت

محاسبه شد (معادله  .)1بارندگی موثر از معادله SCS

 1/5ميلی متر بر ثانيه (به منظور جابجایی به ميزان 6

(معادله  )2تعيين شد (سپهوند .)1388

ميلیمتر) به درون بافت خرما اندازهگيري گردید (فواکوا

کــه در آن WUE ،کــارآیی مصــرف آب (،)kg/m3

Mg
9/5

آنيونها ()meq L-1

[]1

)WUE = Y/(Pe+Ir

[]2

)Pe = P×(125-(0.2×P)/125

رابطه ( )2مقدار  Peمحاسبه شده بر حسب ميلیمتــر ،در

Y

عملکــرد دانــه ( Pe ،)kgبارنــدگی مــوثر ( Ir ،)mmعمــق

عدد  10ضرب شده تا واحد آن به مترمکعــب بــر هکتــار

آبياري ( )mmو  Pبارندگی ماهيانــه ( )mmمــیباشــد .در

تبدیل شود.

جدول  - 3مشخصات بافت خاک.
عمق خاک
)(cm
0-33

شن ()%

سيلت ()%

رس ()%

بافت

7

46

47

silty clay

33-66

9

42

49

silty clay

100-66

9

48

43

silty clay

جدول  – 4برخی مشخصات شيميایی نمونه عصاره گل اشباع خاک.
عمق خاک
Soil depth
()cm

EC
)(dS m-1

آنيونها ()meq L-1

pH

جمع

کاتيونها ()meq L-1

SO4-2

Cl-

HCO3-

0-33

5/74

8/55

51/55

5

8/75

65/3

33-66

3/01

7/83

40/98

6/25

6/25

53/48

19/02

100-66

3/81

8/06

60/68

10

6/25

76/93

40/76

جمع

Na+

Ca2+

Mg2+

54/34

31/25

12/5

98/09

36/25

11/25

66/52

26/25

18/75

85/76
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جدول  -5ميانگين مصرف آب ( )m3/haدر تيمارهای آزمایش در دو رقم کبكاب و خاصی در ماهای مختلف سه سال انجام
پروژه.
ماه

P
)(mm

Pe
)(mm

Pe
)(m3 ha-1

قطرهاي
سطحی

 %125نياز

 %100نياز

 %75نياز

آبی

آبی

آبی

قطرهاي

 %125نياز

 %100نياز

 %75نياز

سطحی

آبی

آبی

آبی

Ir+Pe

Ir+Pe

Ir+Pe

Ir+Pe

مهر

5/0

5/0

49/6

0

0

0

0

49/6

49/6

49/6

49/6

آبان

61/1

55/1

551/3

0

0

0

0

551/3

551/3

551/3

551/3

آذر

101/5

85/0

850/2

0

0

0

0

850/2

850/2

850/2

850/2

دي

103/9

86/6

866/5

0

0

0

0

866/5

866/5

866/5

866/5

بهمن

12/2

12/0

119/6

0

0

0

0

119/6

119/6

119/6

119/6

اسفند

35/0

33/0

330/1

0

0

0

0

330/1

330/1

330/1

330/1

فروردین

25/9

24/8

248/3

648/9

800/6

640/4

480/3

897/2

1048/8

888/7

728/6

اردیبهشت

0/2

0/2

1/7

1582/8

1959/9

1567/9

1175/9

1584/5

1961/6

1569/6

1177/6

خرداد

0

0

0

2156/9

2663/4

2130/7

1598/0

2156/9

2663/4

2130/7

1598/0

تير

1/0

1/0

10/0

2312/4

2855/1

2284/1

1713/1

2322/4

2865/1

2294/1

1723/0

مرداد

0/7

0/7

7/3

2040/2

2519/0

2015/2

1511/4

2047/5

2526/3

2022/5

1518/7

شهریور

4/3

4/3

43/0

1417/9

1750/1

1400/1

1050/1

1460/9

1793/2

1443/1

1093/1

جمع

350/8

307/8

3077/6

10159/1

12648/0

10038/8

7528/8

13236/7

15625/6

13116/0

10606/4

()%100

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس تيمارهاي مختلف آبياري ،رقم
و اثر متقابل آنها نشان داد در وزن ميوه بين سطوح
آبياري اختالف معنیداري وجود ندارد ولی اثر متقابل
سطوح آبياري و رقم و اثر رقم در سطح  1درصد معنی
دار بودند .بين سطوح آبياري و اثر متقابل سطوح
آبياري و رقم در نسبت وزن گوشت ميوه به هسته
اختالف معنی داري وجود ندارد ولی اثر رقم در سطح 1
درصد معنی دار بود .نتابج تجزیه واریانس تعداد رشته
در خوشه و تعداد ميوه در خوشه نشان داد بين
تيمارهاي مختلف آبياري ،رقم و اثرات متقابل آنها
اختالف معنی داري وجود ندارد .نتایج تجزیه واریانس
عملکرد نشان داد بين تيمارهاي سطوح آبياري اختالف
معنی داري در سطح  5درصد وجود دارد درحالی که
بين رقم و اثرات متقابل آبياري و رقم اختالف معنی
داري وجود نداشت .در کارایی مصرف آب بين
تيمارهاي آبياري ،اختالف معنی داري در سطح 1

صفات کمی

درصد وجود دارد در حالی که بين دو رقم و اثرات
متقابل آبياري و رقم ،اختالف معنی داري مشاهده نشد
(جدول  .)6نتایج تجزیه واریانس متقابل سال و رقم
نشان میدهد در صفات کمی تعداد ميوه در خوشه،
عملکرد و همچنين شاخص کارایی مصرف آب ،اختالف
معنی داري در سطح  1درصد وجود دارد .این نتيجه
نشان میدهد که در سالهاي مختلف اختالف ميانگين
صفات بسيار معنی دار بوده و خود نشانی قوي از سال
آوري محصول درخت نخل میباشد( .جدول  .)6مقایسه
ميانگين برخی صفات کمی در تيمارهاي مختلف آبياري
نشان داد در شاخصهاي وزن ميوه ،نسبت وزن
گوشت ميوه به هسته ،تعداد رشته در خوشه و تعداد
ميوه در خوشه هيچ تيماري بر دیگري برتري نداشت و
همه تيمارهاي آبياري در صفات فوق جایگاه یکسانی
داشتند .در کارایی مصرف آب تيمار  75درصد نياز آّبی
با توليد  0/686کيلوگرم خرما در ازاي مصرف یک
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اختصاص داد (شکل .)1

مترمکعب آب جایگاه اول و عنوان برتر را به خود

جدول  -6خالصه نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات کمی و کارآیی مصرف آب خرما.
نسبت وزن گوشت

تعداد رشته در

تعداد ميوه در

ميوه به هسته

خوشه

خوشه

سال

2

11/54 n.s

0/53 n.s

26/9 n.s

301383/4 n.s

72553738/8 n.s

تکرار

6

1/03 n.s

0/81 n.s

102/1n.s

92203/0n.s

461678/3n.s

0/001 n.s

آبياري

3

6/47 n.s

9/29 n.s

243/4 n.s

77370/3 n.s

* 12306847/2

**0/238

سال* آبياري

6

* 2/87

*4/44

* 115/3

82021/4 n.s

** 2826618/8

*0/016

خطا

18

0/99

1/31

40/7

34642/5

673103/8

0/008

رقم

1

** 195/08

** 471/55

452/5 n.s

3476554/9 n.s

11042082/3 n.s

0/080 n.s

سال* رقم

2

0/42 n.s

0/579 n.s

107/0 n.s

** 752211/9

** 19967309/4

** 0/116

آبياري*رقم

3

** 8/87

n.s

منابع تغييرات

سال*آبياري *

درجه
آزادي

وزن ميوه

0/973

n.s

18/2

n.s

8041/9

عملکرد خرما

کارایی مصرف آب
0/445 n.s

n.s

1104302/5

n.s

0/009

6

0/06 n.s

0/869 n.s

130/7 n.s

164330/5 n.s

** 3946861/3

* 0/021

خطا

24

0/95

1/172

89/0

73640/5

802074/6

0/008

ضریب تغييرات

-

10/08

11/33

18/30

15/24

12/28

15/36

رقم

**  :اختالف معنیدار در سطح %1

*  :اختالف معنی دار در سطح %5

مقایسه ميانگين اثرات رقم نشان داد که در شاخص-
هاي وزن ميوه ،نسبت وزن گوشت ميوه به هسته ،رقم
کبکاب بهترتيب با  11/5گرم و نسبت  12/1برتر بود .در
صفات تعداد رشته در خوشه ،تعداد ميوه در خوشه،
عملکرد و کارایی مصرف آب هيچ رقمی بر دیگري
برتري نداشت .در دو صفت مهم عملکرد و کارایی
مصرف آب دو رقم هيچ برتري نسبت به هم نداشتند و
در ردهي مشترکی قرار گرفتند و ميانگين عملکرد ارقام
کبکاب و زاهدي بهترتيب  6902/6و  7685/8کيلوگرم
در هکتار بهثبت رسيد (جدول  .)7ميانگين کارایی
مصرف آب در ارقام کبکاب و زاهدي نيز بهترتيب
 0/538و  0/605کيلوگرم بر مترمکعب بود .توجه به
ویژگیهاي جالب دو رقم در جدول  ،7این دو رقم را از
هم متمایز میکند .ميوهي رقم زاهدي نسبت به رقم
کبکاب کوچکتر بوده و وزن کمتري دارد .ولی در
عوض تعداد رشته در خوشه و ميوه در خوشهي رقم

 n.s.اختالف معنیداري وجود ندارد

زاهدي بيشتر از رقم کبکاب است و موجب گردیده
علیرغم کوچکی ميوهي رقم زاهدي ،این دو رقم از نظر
ميانگين عملکرد اختالف معنیداري با هم نداشته باشند.
این صفات باید با هم دیده شوند .تعداد بيشتر رشته در
خوشه موجب بيشتر بودن تعداد ميوه در خوشه می-
گردد .بيشتر بودن تعداد ميوه در یک رقم انتظار
عملکرد بيشتر آن رقم را مژده میدهد .ولی ميانگين
عملکردهاي دو رقم این تحقيق ،بيانگر چيز دیگري
است ،بهطوريکه ميانگين عملکردهاي دو رقم اختالف
معنی داري با هم ندارند .بيشتر بودن وزن ميوهي رقم
کبکاب نسبت به زاهدي موجب شده تا تعداد کم ميوه در
هر خوشه را پوشش داده و موجب گردد تا عملکرد رقم
کبکاب افزایش پيدا نماید .هر چند رقم کبکاب ،ميوه کم-
تري در هر خوشه دارد ولی وزن باالتر ميوهاش اثر
مثبت بر عملکرد گذاشته و تعداد کم ميوه را نسبت به
رقم زاهدي جبران نموده است و به همين دليل ميانگين
عملکردهاي دو رقم ،اختالف معنیداري با هم نداشتند.
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بهرهوري مصرف آب به ازاي تيمارهایی که در آنها

مختلف آبياري و رقم نشان داد در وزن ميوه ،رقم

 25درصد کمآبياري اعمال گردیده ،حاصل شده است.

کبکاب در تيمارآبياري قطرهاي سطحی با  13/4گرم به-

تيمار قطرهاي سطحی علیرغم مصرف بيشتر آب

تنهایی در مرتبه اول قرار گرفت .تيمار  75درصد نياز

نسبت به تيمار  75درصد نياز آبی قطرهاي زیرسطحی

آبی در رقم کبکاب با نسبت  13/3برابري وزن گوشت

عملکرد بيشتري داشته است .لذا بر اساس نتایج ،تيمار

ميوه به هسته ،تيمار برتر بود .در صفت تعداد رشته در

ارجح تيمار قطرهاي سطحی است.

خوشه هيچ تيماري بر دیگري برتري نداشت .در
شاخص تعداد ميوه در خوشه تيمارهاي  125درصد

صفات کيفی

نياز آبی و قطرهاي سطحی هر دو در رقم زاهدي به-

اثر تيمارهاي مختلف آبياري و رقم و اثر متقابل آن-

ترتيب با  1492/8و  1497/6ميوه در خوشه بهصورت

ها در (شکل  ،3جدول  9و شکل  )4ارایه شده است.

مشترک تيمارهاي برتر بودند .نتایج تجزیه واریانس

نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد بين اثرات سطوح

اثرات متقابل در شاخص عملکرد نشان داد که تيمار

آبياري ،رقم و اثرات متقابل سطوح آبياري و رقم در

قطرهاي سطحی در هر دو رقم کبکاب و زاهدي بهترتيب

صفات  ،pHو قند ،اختالف معنیداري وجود ندارد .ولی

با عملکردهاي  8412/3و  8569/6کيلوگرم در هکتار

در صفت کل مواد جامد محلول ( ،)TSSاثرات رقم در

(شکل  .)2نتایج این

سطح  5درصد معنی دار بود ولی اثرات سطوح آبياري

پژوهش با یافتههاي محبی و علیحوري ( )1392که در

و اثرات متقابل آبياري و رقم معنی دار نشد.

در

مطالعات آنها ،به رغم مصرف مقادیر متفاوت آب در

شاخص رطوبت ،اثر سطوح آبياري در سطح  1درصد

تيمارهاي آبياري ،اختالف معنی داري در عملکرد ميوه

و اثر رقم در سطح  5درصد معنی دار بودند ولی اثرات

مشاهده نشد ،مطابقت نشان میدهد .همانند نتایج

متقابل معنی دار نبود .در سفتی بافت ميوه ،اثر سطوح

پژوهش محبی ( )1384اثر دو ميزان مصرف آب در

آبياري و رقم در سطح  1درصد معنی دار بود ولی

آبياري قطرهاي بر عملکرد محصول معنیدار نشد (در

اثرات متقابل آبياري و رقم معنی دار نشد (جدول .)8

مقایسه با تيمارهاي زیرسطحی) .با توجه به مصرف

نتایج مقایسه ميانگين تيمارهاي آبياري در صفات ،pH

کمتر آب در تيمار  75درصد نياز آبی ،میتوان تيمار 75

کل مواد جامد محلول و قند نشان داد که هيچ تيماري بر

درصد نياز آبی در ارقام کبکاب و زاهدي را که بهترتيب

دیگري برتري نداشت و همه تيمارهاي آبياري در

داراي عملکرد  6594/2و  7807/2کيلوگرم در هکتار

صفات فوق جایگاه یکسانی داشتند (شکل  .)3همانند

بوده را به عنوان تيمارهاي برتر معرفی نمود .در

پژوهش فرزامنيا و راوري ( )1384تيمارهاي سطوح

شاخص کارایی مصرف آب تيمار  75درصد نياز آبی

مختلف آبياري اثر معنیداري بر قند و مواد جامد

در رقم زاهدي با توليد  0/744کيلوگرم در ازاي مصرف

محلول نداشت .در صفت رطوبت ،تيمار قطرهاي سطحی

یک مترمکعب آب عنوان برتر را به خود اختصاص داد

با  12/1درصد رطوبت برتر بوده و تيمارهاي ،125

بهصورت مشترک برتر بودند

(جدول  .)9در این پژوهش ،همانند مطابق تحقيق فرزام-

 100و  75درصد نياز آبی بهترتيب با مقادیر ،11/2

نيا و راوري ( )1384تيمارهاي پيشنهادي حداقل 20

 10/4و  9/7درصد رطوبت در ردههاي بعدي قرار

درصد در مصرف آب صرفهجویی داشتند .همانند نتایج

گرفتند .در صفت سفتی بافت برعکس صفت قبلی این

آزمایشات رستگار و زرگري ( ،)1390عليحوري و

تيمار  75درصد نياز آبی بود که با سفتی  10/4نيوتن

تيشهزن ( )1390و محبی و عليحوري ( )1392بيشترین

بر مترمربع عنوان برتر و جایگاه نخست را از آن خود
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کرده و ردههاي بعدي بهترتيب با مقادیر  7/3 ،8/7و

بود بهطوريکه رقم کبکاب در تيمارهاي  100 %75و

 7/3به تيمارهاي 100 ،و  125درصد نياز آبی و قطرهاي

 125درصد نياز آبی و قطرهاي سطحی بهترتيب با

سطحی تعلق گرفت (شکل  .)3با توجه به اینکه کاهش

مقادیر  63/7 ،64/6 ،65/8و  63/9به صورت مشترک

مصرف آب در تيمار  75درصد نياز آبی سبب نشد تا

در رتبهي اول قرار گرفتند .بيشتر بودن مواد جامد

در نتایج تجزیه واریانس ميانگين برخی صفات کيفی از

محلول در ماندگاري محصول موثر میباشد .مقایسه

جمله  ،pHکل مواد جامد محلول و قند اختالف معنی

ميانگين اثرات متقابل سطوح آبياري و رقم در شاخص

داري مشاهده شود .لذا اعمال تيمارهایی از کم آبياري

رطوبت نشان داد که تيمار قطرهاي سطحی و رقم

به ميزان بيش از  25درصد نياز آبی ،موجب شناسایی

کبکاب برتر بوده و توانست با  14/3درصد رطوبت،

مرزي از کمآبياري خواهند شد که اختالف معنیدار

جایگاه اول را بهخود اختصاص دهد .رطوبت کمتر ميوه

ميانگين این صفات کيفی را بههمراه خواهد داشت و

در ماندگاري ميوه موثر است و هر چه رطوبت ميوه

شناسایی این مرز کمآبياري از جمله مباحثی است که

کمتر باشد خاصيت انبارمانی ميوه بيشتر شده و

میتواند در تحقيقات آتی مورد توجه پژوهشگران قرار

موجبات مصرف ميوه را در دیگر فصول سال فراهم

گيرد.

مینماید .در شاخص سفتی بافت ،تيمار  75درصد نياز

مقایسه نتایج تجزیه واریانس اثرات فرعی نشان داد
که در صفات کيفی  pHو قند دو رقم کبکاب و زاهدي
جایگاه یکسانی داشتند ولی در صفات کل مواد جامد
محلول و رطوبت این رقم کبکاب بود که بهترتيب با
 64/5و  12/1درصد رطوبت جایگاه نخست را به خود
اختصاص داد و برعکس در صفت سفتی بافت ،عنوان
برتر به رقم زاهدي با سفتی  11/3نيوتن بر مترمربع
تعلق گرفت (جدول .)9
نمودارهاي مقایسه ميانگين اثرات متقابل سطوح
آبياري و رقم نشان داد در شاخص  ،pHتيمار 75
درصد نياز آبی و رقم کبکاب با  5/84 ،pHجایگاه اول را
به خود اختصاص داد و کمترین  ،pHدر تيمار 125
درصد نياز آبی و رقم زاهدي با 5/59 ،اندازهگيري شد.
خرما از جمله ميوههایی است که هم به صورت تازه و
هم به صورت انبارشده مصرف میشود .کاهش
مصرف آب در تيمار  75درصد نياز آبی در اسيدي
شدن کمتر ميوه موثر بوده است .هرچه اسيد ميوهي
خرما بيشتر باشد احتمال ترشيدگی باالتر میرود.
بررسی اثرات متقابل سطوح آبياري و رقم در کل مواد
جامد محلول نشان داد که برتري تيمار متاثر از نوع رقم

آبی و رقم زاهدي با ميانگين سفتی  13/7نيوتن بر
مترمربع برتر میباشد و پایين ترین رده به تيمار 125
درصد نياز آبی در رقم کبکاب تعلق گرفت که با سفتی
 4/3نيوتن بر مترمربع در ردهي آخر قرار گرفت.
افزایش مصرف آب در بيشتر شدن ميزان رطوبت
خرما در تيمارهاي  100و  125درصد نياز آبی بیتاثير
نبوده است .مقایسه ميانگين اثرات متقابل نشان داد که
تيماري که بيشترین رطوبت را داشته داراي کمترین
ميزان سفتی بوده که البته عکس این مطلب مطابق جدول
 13نيز صادق میباشد .بررسی اثرات متقابل سطوح
آبياري و رقم در صفت قند نشان داد که تيمار 75
درصد نياز آبی در رقم کبکاب با قند  58/2ميلیگرم بر
ميلیليتر عنوان برتر را به خود اختصاص داد (شکل .)4
از یک سو سفتی و ميزان رطوبت ميوه خرما دو رابطه-
ي عکس با هم دارند و تيماري که آب بيشتري دریافت
ال رطوبت ميوه بيشتري دارد .کاهش آب
نموده معمو ً
دریافتی موجب افزایش قند ميوه شده است .همچنين
نتایج نشان داد تيماري که آب کمتري دریافت نموده
خاصيت اسيدیتهي آن کاهش یافته است لذا با توجه به
اینکه هرچه اسيد ميوه کمتر شود ميوه دیرتر ترش
شده و خاصيت ماندگاري آن افزایش مییابد پس

اثرات عمقهای مختلف آبیاری قطرهای زیر سطحی و سطحی بر عملکرد . . .
نتيجهگيري میشود که دریافت آب کمتر در تيمارهاي
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اسيدیته کمتر و قند باالتر ميوه خرما شده است.

آبياري موجب رطوبت کمتر ميوه ،سفتی بيشتر،

شكل  – 1نمودارهای مقایسه ميانگين برخی صفات کمی و کارآیی مصرف آب در سطوح مختلف آبياری (تجزیه مرکب).

جدول  - 7مقایسه ميانگين برخی صفات کمی و کارایی مصرف آب در ارقام مورد بررسی (تجزیه مرکب)
رقم
کبکاب
زاهدي

وزن ميوه
()gr
11/5 a
b

8/2

نسبت وزن
گوشت ميوه به
هسته
12/1 a
b

7/0

تعداد رشته تعداد ميوه در عملکرد خرما
در خوشه
a

49/1

a

54/1

خوشه
a

1001/8

a

1441/3

-1

( )kgh
a

6902/6

a

7685/8

کارایی مصرف آب
-3

( )kgm
a

0/538

a

0/605
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شكل  - 2نمودارهای مقایسه ميانگين برخی صفات کمی و کارایی مصرف آب در اثرات متقابل سطوح آبياری و رقم (تجزیه مرکب)

جدول  -8خالصه نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات کيفی خرما
منابع تغييرات

درجه

PH

آزادي

کل مواد جامد محلول

رطوبت

سفتی بافت

قند

()TSS

سال

2

n.s

0/ 6530

484/61 n.s

40/79 n.s

13/54 n.s

82/424 n.s

تکرار

6

n.s

0/0010

8/75 n.s

0/31 n.s

1/41 n.s

2/656 n.s

آبياري

3

n.s

0/0809

4/73 n.s

** 19/12

**39/03

9/872 n.s

سال* آبياري

6

** 0/0327

*7/38

5/17 n.s

* 21/51

1/003 n.s

خطا

18

0/0041

8/56

1/20

2/20

2/953

رقم

1

0/1180 n.s

*370/31

* 115/56

** 607/78

75/994 n.s

سال* رقم

2

** 0/4035

** 150/12

* 6/69

** 34/45

**2/773

آبياري*رقم

3

0/0202 n.s

3/93 n.s

8/72 n.s

3/71 n.s

3/725 n.s

سال*آبياري * رقم

6

0/0123 n.s

* 6/84

* 3/33

** 13/17

خطا

24

0/0108

2/42

1/24

1/33

0/633

ضریب تغييرات

-

1/82

4/70

10/26

13/74

3/09

**  :اختالف معنیدار در سطح %1

*  :اختالف معنی دار در سطح %5

n.s

3/826

 n.s.اختالف معنیداري وجود ندارد .
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اثرات عمقهای مختلف آبیاری قطرهای زیر سطحی و سطحی بر عملکرد . . .

شكل  - 3نمودارهای مقایسه ميانگين برخی صفات کيفی در سطوح مختلف آبياری (تجزیه مرکب).
جدول  - 9مقایسه ميانگين برخی صفات کيفی در ارقام مورد بررسی (تجزیه مرکب).
کل مواد
جامد محلول

رقم

pH

کبکاب

5/77 a

64/5 a

زاهدي

5/69 a

60/0 b

()TSS

رطوبت

سفتی بافت
()Nm-2

()mgml-1

12/1 a

5/5 b

56/6 a

9/6 b

11/3 a

54/6 a

()%

قند

سالمتی ،دهقانی و . . .
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شكل  - 4نمودارهای مقایسه ميانگين برخی صفات کيفی در اثرات متقابل سطوح آبياری و رقم (تجزیه مرکب)

نتيجهگيری کلی

 ،pHمواد جامد محلول و قند مشاهده شود .بهعبارت

مدیریت بهينهي مصرف آب و کم نمودن آن تا مقدار

دیگر اعمال  25درصد کم آبياري موجب بروز صفات

 11630/5مترمکعب در هکتار در تيمار  75درصد نياز

نامطلوب کيفی نشده است .لذا اعمال تيمارهاي بيش از

آبی موجب صرفه جویی در مصرف آب شده است.

 25درصد کمآبياري ،موجب شناسایی مرزي از کم-

البته تيمار قطرهاي سطحی علیرغم مصرف بيشتر آب

آبياري خواهد شد که در آن نقطه بين ميانگين صفات

نسبت به تيمار  75درصد نياز آبی قطرهاي زیرسطحی

کيفی اختالف معنی داري مشاهده خواهد شد .شناسایی

عملکرد بيشتري داشته است .تيمار  75درصد نياز آبی

این مرز کمآبياري از جمله مباحثی است که میتواند در

سبب کاهش  19/7 ،20/4و  39/4درصدي آب بهترتيب

تحقيقات آتی مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد.

نسبت به تيمارهاي قطرهاي سطحی 100 ،و  125درصد

مدیریت بهبنه مصرف آب در تيمار  75درصد نياز آبی

نياز آبی قطرهاي زیرسطحی شده است .این ميزان

از طرفی از هدررفت آب از طریق تبخير از سطح خاک و

کاهش مصرف آب موجب نشده تا اختالف معنی داري

نفوذ عمقی جلوگيري نموده و از طرف دیگر موجب

بين تيمارهاي سطوح آبياري در صفات کيفی از جمله

افزایش کارایی مصرف آب در این تيمار نسبت به
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بدین وسيله از مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع

تيمارهاي قطرهاي زیر سطحی شده است ولی این

طبيعی خوزستان و ایستگاه تحقيقات کشاورزي بهبهان

.اختالف با تيمار قطرهاي سطحی معنیدار نبود

- ) بهدليل4-14-14-90099 (طرح تحقيقاتی بهشماره

سپاسگزاری

تقبل هزینههاي مادي و حمایت هاي معنوي در انجام
این تحقيق سپاسگزاري ميشود
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