
 1398سال   / 121تا    109ای هصفحه 3شماره   29نشریه دانش آب و خاک / جلد  

 

 ی رسطح یز یاقطره یار یدر آببه سطوح مختلف آب رقم خرما دو  پاسخ

 2 چ یسان یدهقان نیحس  *1نادر سالمتی 

 98/ 5/03تاریخ پذیرش:     09/95/ 04تاریخ دریافت: 

سازمان تحقیقات،   ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیاستادیار پژوهش، -1

 ران ی ، ااهواززش و ترویج کشاورزی،  آمو

  دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران-2

 nadersalamati@yahoo.comمکاتبات، پست الکترونیک: مسئول 

 

 چكيده:

ی مصرف آب،عملکرد و اجزای عملکرد و تعیین تیمار ای زیرسطحی بر کارایطرهقبررسی تأثیر مقدار آب در آبیاری  برای

کامل تصادفی با سه   یها بلوکدر قالب طرح های یک بار خرد شده مناسب آبیاری در دو رقم خرما، آزمایشی به صورت کرت

آبیاری   . مقدار آب مصرفی در روشد( در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردی1392-1394دو سال زراعی ) درتکرار 

های اصلی و  دو رقم  نخل خرمای کبکاب و   درصد نیازآبی در کرت 125و  100، 75ای زیرسطحی در سه ســطح بر اساس قطره

در صفات کمی وزن میوه، طول،   ها برای دو سال آزمایش نشان داد کهتجزیه مرکب داده. های فرعی مقایسه شدندخاصی در کرت

  سطوحولی بین  نشدها شناسایی سطوح مختلف آب، رقم و اثر متقابل آن بین داریمعنا تفاوتخرما میوه در خوشه و عملکرد  دتعدا

-بهدرصد نیاز آبی  75تیمار درصد مشاهده شد. لذا  5ی در سطح احتمال تفاوت معناداردر صفت کارایی مصرف آب  آبمختلف 

کیلوگرم در هکتار و کارایی مصرف آب به میزان   6284د عملکر ترمکعب در هکتار(،م 3/7545)به میزان  مصرف آب کمتر  دلیل

درصد نیاز آبی در دو   75کیلوگرم در هکتار بود. تیمارهای  6730. عملکرد رقم خاصی شدکیلوگرم بر مترمکعب برتر اعالم  833/0

ی نسبت به دیگر تیمارها دارمترمکعب برتری معنی رکیلوگرم ب 862/0و  804/0 ترتیببهرقم کبکاب و خاصی با کارایی مصرف آب 

 داشتند. 

 صفات کمی و کیفی ،  ای، خرما، کارآیی مصرف آب، عملکردآبیاری قطره  کليدی: هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398/ سال  3شماره  29نشریه دانش آب و خاک / جلد                                                           دهقانی سانیچ، سالمتی                   110

The reaction of two palm cultivars to different irrigation water levels under a 

subsurface drip irrigation system 

Nader Salamati *1, Hossein Dehghanisanij2 

Received: Accepted: 
1Research Assistant Professor of Agricultural Engineering Research Department, 

huzestanAgriculturalandNatural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, 

Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran. 
2Scientific Broad Member, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research 

Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran 
*Corresponding Author, Email: nadersalamati@yahoo.com 
 

Abstract  

To evaluate the impact of different irrigation water levels on water use efficiency, yield and yield 

component of two palm cultivars, a research study was conducted in Behbahan Agricultural Research Station 

equipped to subsurface drip irrigation system. The study was based on a split plot experiment in randomized 

complete block design with three replications for two growing season years of 2014 and 2015. The irrigation 

water was applied in three levels of 75, 100, and 125% of crop water requirement (ETc) as main plot and two 

palm cultivars of Kabkab and Khasi as sub-main plot. According to the results, there was no any significant 

difference in weight and length of fruits, number of fruits per cluster, and yield under irrigation water levels 

and palm cultivars and interaction between them. However, water use efficiency was different significantly 

between the different irrigation water levels. Accordingly, 75% ETc irrigation treatment by 7545.3 m3/ha 

water consumption and yield of 6284.2 kg/ha were recommended. Yield of Khasi varieties was 6729.7 kg/ha. 

Water use efficiency of Kabkab and Khasi cultivars under irrigation treatment of 75% water requirement 

were 0.804 and 0.862 kg/m3, respectively, which was significantly higher compared to other treatments.  
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 مقدمه

 9/8هکتار،  198510خرما، با مجموع مساحت 

 04/1درصد از  سطوح بارور باغات کشور و با تولید 

درصد از تولید محصوالت باغی کشور  3/6میلیون تن، 

بارور و ح وسطجموع را به خود اختصاص داده است. م

. هزار هکتار است 253خرما در کشور حدود  غیربارور

درصد از  15و  85ترتیب به نخیالت بارور و غیربارور

خود اختصاص کل سطح زیر کشت نخیالت کشور را به

میزان تولید خرما . (1393 آمارنامه کشاورزی)اند داده

هکتار بارور،  31170در استان خوزستان در سطح 

کیلوگرم در هکتار  5281تن و عملکرد معادل  164608

ل در حا .(1396 آمارنامه کشاورزی)اعالم شده است. 

بارور  یهادرصد اراضی نخلستان 5/91حاضر حدود 

درصد تولید  97 از بیشزیر کشت آبی بوده و  شورک

شود، به عبارت کشور از این اراضی عاید می یخرما

درصد از کل تولید خرما در کشور از  3دیگر فقط حدود 

آید. بنابراین بدون اراضی زیر کشت دیم به عمل می

کان تولید خرما در کشور وجود انجام آبیاری تقریباً ام

زیرا که سهم تولید از اراضی دیم اواًل بسیار  ،ندارد

-اندک بوده و ثانیاً تابع شرایط اقلیمی است که در سال

های اخیر بسیار متغیر و ناپایدار بوده است. لذا آب 

خرما در  دیترین عامل محدودیت در تولاولین و مهم

  .(1396 ورزیآمارنامه کشا) شودکشور محسوب می

هکتار پس  39576کشت  ریاستان خوزستان با سطح ز

 عمدهاز مناطق  یکی و بلوچستان ستانیس استاناز 

 که بر اساس آمار موجود با  باشدیکشور م زیخرماخ
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 رتبهدرصد از کل خرمای کشور در  5/13 دیتول

  (.1396 آمارنامه کشاورزی) قرار گرفته استسوم 

مورد  اخیر های سال در ایهآبیاری قطر سامانه

 محبوبیتاست از جمله عوامل این توجه قرار گرفته 

نمودن  حداقل مانند برجسته هایویژگی به توانمی

حداقل  آب، یکنواخت بسیار توزیع خاک، فرسایش

و میزان  عرضه در تنوع و کارگری نیروی هزینه نمودن

  اشاره نمود )سیوناپن  هاچکانقطره تنظیم دبی با

دارای  ای زیرسطحیآبیاری قطره هایسامانه(. 1998

. و راندمان آبیاری باالتری هستند وریهای بهرهویژگی

  سامانه  مشکالت از بسیاری گسترده، تحقیقات طریق از

 چکانقطره گرفتگی از جمله زیرسطحی ایقطره آبیاری

های لوله اندازی راه و نصب کوچک، هایریشه توسط

 حاصل  نتایج .شده است بیاری حلدآلوازم کو و جانبی

که اجرای  اندداده نشان بسیاری هایآزمایش از

 قابل ای زیرسطحی موجب افزایشهای قطرهسامانه

نیتروژن شده  و آب مصرف کارایی افزایش در توجهی

محصول را نیز به دنبال  کیفیت باالبردن که درنهایت

 گیآلود کردن محدود در نیز داشته است. این سامانه

کاربرد  مدت دراز در نمک و نیترات با زیر زمینی آب

خاک کار  سطح که زیر ایسامانه عنوانبه .داشته است

نقش  سنتی سطحی اینسبت به سامانه قطره کند،می

 بر عالوه مغذی مواد و آب در جویی صرفه تری دربیش

 کند،سیستم بازی می دوام و عمقی نفوذ شوری، کنترل

کروی آب  شدهسطح خیس  دلیل به تاس امر ممکن این

کروی زیر زیر سطح خاک در مقایسه با سطح نیم

 (. 1995 فنهای سطحی باشد )چکانقطره

-روش که نشان داد( 2006) نتایج پژوهش کرمی

 سنتی تولید هایسیستم با سازگار کرتی آبیاری های

مصرف باالی  دلیلبه آبیاری کرتی حال، این با .است

در یک منطقه برای خرما  آب سانناکارش آب توسط

 کنندگان  تولید میان در کرتی آبیاری شود.نمی توصیه

های اولیه در این نوع هزینه زیرا که استمحبوب  خرما

آبیاری در سطوح نسبتاً مسطح کم خواهد بود و برای 

 باشد. باتر میبرداران انجام این نوع آبیاری سادهبهره

آبیاری  معایب به وجهت با کشاورزان برخی حال، این

 ی اریآب بیاز جمله معانمایند. سطحی از آن استفاده می

فشرده و  کار ن،ییراندمان پاموارد  به توانیم یسطح

ی اشاره کرد شن هاینیزم یاریمدوام و عدم انجام آب

 ا یمناطق را مه نیا یاریامکان آب ایقطره یاریآبالبته  که

الزیدی و  2002 دیالیبنبرگ و زی 2002فائو ) دکنیم

 (.2013همکاران 

با چهار ( در پژوهشی که 1392حوری )محبی و علی 

ای با و قطره یسطح ارییشامل روش آب ارییآب ماریت

از  یتجمع ریدرصد تبخ 100و  75آب معادل  زانیم

در استان هرمزگان انجام شد   A کالس ریتشت تبخ

متفاوت آب در  ریرغم مصرف مقادنشان دادند به 

 ،وهیی در عملکرد متفاوت معنادار اری،یآب رهایمایت

-شیب وجود نداشت. انداز هیو سطح سا یشیصفات رو

 ماریاز ت بیمقدار بهره وری آب به ترت نیو کمتر نیتر

 ماریو ت درصد 75آب معادل  زانیای با مقطره ارییآب

  ریتبخ درصد 100آب معادل  زانیبا م یسطح ارییآب

 نیدست آمد. بنابرابه A سکال ریاز تشت تبخ یتجمع

 درصد 75ای و به عمق معادل با روش قطره ارییآب

نخلستان  ارییآببرای  A از تشت کالس یتجمع ریتبخ

( تأثیر دو روش 1380نژاد )غفاری .دیگرد هیها توص

ای و نواری را بر روی رشد رویشی آبیاری قطره

های خرمای مضافتی مقایسه نمود. بررسی شاخص

های آبیاری در نشان داد که تأثیر روشی رشد رویش

ولی  ،دار نبودارتفاع درخت و متوسط طول برگ معنی

. با توجه به بوددار ها معنی این تأثیر بر تعداد برگ

ای بهترین تیمار بوده که با روش آبیاری قطره ،نتایج

رشد رویشی را موجب  ترینبیشتر، مصرف آب کم

 .گردید

درختان  پاسخنیز  (2000العمود و همکاران )

و  )بابلر( سه روش آبیاری کرتی، حبابی بهخرما را 

اند. نتایج این مطالعه نشان داد که ای بررسی نمودهقطره

بیشترین عملکرد محصول و کارایی مصرف آب به 
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ای و سپس آبیاری کرتی سیستم آبیاری قطره

در آزمایشی در کشور عربستان اختصاص داشته است. 

دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه ت سعودی، اثرا

ای و با آبیاری به روش قطره .شدنخل خرما بررسی 

پنج دور آبیاری روزانه، دو روز، سه روز، پنج روز و 

ترین عملکرد میوه و بهترین گرفت. بیشهفت روز انجام 

دست آمد که با گروه کیفی میوه با آبیاری روزانه به

داری فت روز تفاوت معنیه تیمارهای دور آبیاری پنج و

 متعدد  هایآزمایش (.2003الرومیح و کاظم ) داشت

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

بزرگی  پتانسیل دارای زیرسطحی ایقطره آبیاری روش

 باشد.می خشک مناطق در ویژهبه آب کمبود بر غلبه در

 بین دلاعت حفظ به نیاز که دادند گزارش آنان همچنین

 نظر در با کشاورزی محصوالت تولید و آب منابع

 وجود منطقه در آب کمبود و خرما برای آبی نیاز گرفتن

 هایآوریفن اجرای با توانمی را تعادل لذا این .دارد

 آب  منابع یتخلیه در تنش کاهش و مناسب آبیاری

 آب مصرف سازیبهینه اقدامات اتخاذ فعلی با زیرزمینی

عملی نمود  کشاورزی محصوالت تولید شکاه بدون

(KACST  2012.) هایروش از کاربردی هایبرنامه 

دلیل مصرف زیاد به کرتی آبیاری مانند سنتی آبیاری

 در تربیش تنشموجب  آب نسبت به آبیاری تحت فشار

-می کاهش به رو حاضر حال که در آب منابع مورد

 (. 2010 همکاراندارفور و  2009شود )فائو باشند می

 مقایسه( در مورد 1384نتایج تحقیق محبی )

درصد تبخیر  100و  75اثرات دو میزان آب معادل 

ی و سطحی ادر دو روش قطره Aتجمعی از تشت کالس 

و نمو نخل خرمای رقم پیارم نشان داد که بین  رشدبر 

های رشد تیمارهای مختلف به لحاظ برخی شاخص

تنه و سطح سایه انداز  طررویشی مانند تعداد برگچه، ق

ی وجود داشته است. ولی از نظر تعداد تفاوت معنادار

، pHبرگ، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه شامل 

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

تیمارها معنی دار نبوده است. دور آبیاری در روش 

-همای دو روز و در روش سطحی هفت روز بود. قطره

اگرچه در تیمارهای مختلف که  تایج نشان دادن چنین

میزان آب مختلفی در اختیار درختان قرار گرفت. ولی از 

ی بین تفاوت معنادارلحاظ عملکرد و صفات کیفی میوه 

تیمارها وجود نداشت و تاثیر تیمارهای مورد آزمایش 

دار نبود، بر صفات رویشی و عملکرد محصول معنی

ای تبخیر در روش قطره صددر 75مصرف آب در تیمار 

درصد مصرف آب در روش سطحی بوده  40حدود 

ی بین تفاوت معناداراست. در حالی که از لحاظ آماری 

 75عملکرد محصول خرما وجود نداشت. لذا تیمار 

ای تیمار برتر درصد تبخیر از تشت و به روش قطره

( 1384نیا و راوری )فرزام. (1384 محبیمعرفی شد )

یاری بر روی درختان بارور خرمای رقم آبتاثیر کم

 100، 80، 60مضافتی را با چهار تیمار آبیاری به میزان 

بررسی نمود.  Aدرصد تبخیر از تشت کالس  120و 

 60و  80بیشترین و کمترین عملکرد از تیمار آبیاری 

و و  4/15درصد تبخیر از تشت به ترتیب به میزان 

داری با اوت معنیتفدست آمد که تن در هکتار به 4/10

داری هم داشتند. اما تیمارهای مورد آزمایش اثر معنی

بر رطوبت، مواد جامد محلول و قند کل میوه به همراه 

درصد  80میزان نداشت. بر اساس نتایج آبیاری به

عنوان یک روش مدیریتی در به Aتبخیر از تشت کالس 

های بم توصیه گردید. رستگاری و آبیاری نخلستان

( با انجام تحقیقی در استان فارس بر 1390ری )رگز

روی رقم خرمای شاهانی نشان دادند که بیشترین 

وری مصرف آب با انجام آبیاری به عملکرد میوه و بهره

درصد تبخیر تجمعی از تشت کالس  75و  50های میزان

A ی ایام سال حاصل شد. ترتیب در فصل بهار و بقیهبه

پیارم در مراحل رویشی و  قمآبیاری درختان خرمای ر

ی از نظر صفات تفاوت معنادارزایشی نشان داد که 

رویشی نظیر تعداد برگ و برگچه، محیط تنه، سطح 

 100و  75انداز و عملکرد محصول بین تیمارهای سایه

وجود نداشت.  Aدرصد تبخیر تجمعی از تشت کالس 

ای با وری مصرف آب، از آبیاری قطرهترین بهرهبیش
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درصد تبخیر تجمعی از تشت  75ن آب معادل زامی

 (.  1390 زنتیشهحوری و دست آمد )علیبه Aکالس 

 یاریآب ازیراستا با توجه به باال بودن ن نیا در

بودن محصول  کینخل خرما و با توجه به استراتژ

 یهاطرح یخرما در استان خوزستان، لزوم اجرا

 یاریآب هانسامدر مورد امکان استفاده از  یقاتیتحق

 اریدرختان خرما بس یبر رو یرسطحیز یاقطره

 لذا با انجام این .باشد یم ریو اجتناب ناپذ یضرور

ای زیرسطحی قطره سامانهپژوهش امکان استفاده از 

ترین میزان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مناسب 

ترین محصول باغبانی استان مصرف آب جهت مهم

-با توجه به بروز خشک. گرددخوزستان مشخص می

های مستمر و بحران آب در مناطق مختلف کشور سالی

ای های آبیاری قطرهاز یک سو و راندمان باالی سامانه

که گزارشی از انجام از سوی دیگر و با عنایت به این

آبیاری زیرسطحی نخیالت در ایران منتشر نشده و 

 هایهمچنین اطالعات اندکی در مورد تاثیر سیستم

ای زیرسطحی بر نخیالت موجود است این بیاری قطرهآ

مندی از سیستم پژوهش با هدف بررسی امکان بهره

ای زیرسطحی در آبیاری نخیالت و تعیین آبیاری قطره

 کاراییترین تیمار آبیاری از نظر عملکرد و مناسب 

 . مصرف آب در دو رقم کبکاب و خاصی صورت گرفت

 

 هاروش مواد و

ای ثیر مقدار آب در آبیاری قطــرهتأبررسی  برای

زیر سطحی بر عملکرد، اجزای عملکرد، کــارایی مصــرف 

ترین تیمار آبیــاری در دو رقــم نخــل آب و تعیین مناسب

خرمای کبکاب و خاصی از لحــاظ کــارایی مصــرف آب، 

(با سه 1394 - 1392ای برای دو سال )آزمایشی مزرعه

هان در قالب ـبتکرار  در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهـ

-های کامل تصادفی، به صورت کــرتطرح آماری بلوک

هــای یــک بــار خــــرد شــده اجــرا گردیــد. مقــدار آب در 

ای زیرسطحی در ســه ســــطح بــر اســاس آبیاری قطره

های اصلی و دو درصد نیازآبی در کرت 125و  100، 75

هــای فرعــی رقم نخل خرمای کبکاب و خاصــی در کــرت

ــد. ــه گردی ــرای  مقایس ــرب ــاری  ه ــار آبی ــت در تیم درخ

متــر کــه میلــی 16اتیلن با قطر های پلیازلوله زیرسطحی

 4متــر و آبــدهی ســانتی 70های آن چکانی قطرهفاصله

هــای لیتر در ساعت داشــتند، اســتفاده شــد. نصــب لولــه

ی درخت خرما و ی یک متری از تنهبا فاصله زیرسطحی

ــد. بــ ســانتی 40در عمــق  ــری خــاک انجــام گردی ی رامت

ی زیر سطحی های در یک امتداد از دو ردیف لولهدرخت

چکــان و قطــره 6ای استفاده شد که هــر لولــه بــا به گونه

ــدوده ــوبتی مح ــاز رط ــد پی ــوثر را ی ریشــهتولی ــای م ه

متری در ســال  87نمود. درختان با فاصله مرطوب می

اند. به عبارت دیگــر به صورت پاجوش غرس شده 1369

لیتر آب در ساعت  48اری زیر سطحی، هر درخت، بیبا آ

-نمود که البتــه میــزان واقعــی آبــدهی قطــرهدریافت می

ها و در کل، میزان آب مــورد اســتفاده هــر ردیــف چکان

، توسط کنتور با دقت یک دهــم لیتــر کــه زیرسطحی لوله

 در ابتدای هر خط آبیاری زیرسطحی بود، ثبت شد. 

ی، کنتــرل آفــات و انافشــ عملیات باغی نظیر گرده

هــای هــرز، حــذف پــاجوش و تعــدیل بیماریها، دفع علف

نسبت برگ به خوشه برای کلیه تیمارهــا یکســان انجــام 

ــک  ــا انتخــاب تصــادفی ی ــان برداشــت، ب ــد. در زم گردی

کیلوگرم میوه از هــر درخــت، وزن میــوه و هســته، وزن 

تعــداد خوشــچه در ، تعــداد خوشــه ، طــول،قطــرهســته، 

و کــارایی  عملکرد خرمــا ،در خوشه هویتعداد م،  خوشه

، کــل مــواد جامــد pHمصرف آب در قالب صفات کمی و 

، سفتی بافت و قنــد میــوه درصد آب میوهمحلول، حجم، 

ســپس در قالب صفات کیفی مورد بررسی قــرار گرفــت. 

هــای مــذکور بــا توجــه بــه نــوع طــرح شــاخص یکلیــه

تجزیــه و مــورد  MSTATC افــزارآزمایشی توسط نــرم 

تیمارهای مختلف با آزمــون  میانگین ل قرار گرفت ولیتح

مقایســه  درصــد 5در ســطح احتمــال  ای دانکنچند دامنه

 .  گردید

برای مدیریت دقیق آبیاری، با استفاده از آمار 

 ی بهبهان )دما کینوپتیایستـگاه هواشناسـی س روزانه
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روزانه  بیشینهو  کمینهروزانه، رطوبت  بیشینهو  کمینه

تعرق گیاه  -(، تبخیریحداکثر ساعات آفتاب و سرعت باد

محاسبه  مانتیث  –بر اساس مدل پنمن رت روزانه صوبه

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

 کی یاریدور آبمحاسبه شد. زمان آبیاری مدت روزانه، 

 حاًیترج یاهیگ بیضرا نییتع یو براگردید  فیروز تعر

 اقدام شد 56مدل فائو و شده م بر اساس مطالعات انجا

بر اساس (. 1( )جدول 1389)نوروزی و زلفی باوریانی 

استاندارهای موجود، از آب آبیاری در طول فصل 

به  تجزیه آب آبیاریبرای و ی آب تهیه شد نمونه

( نشان داده 2جدول ) درآزمایشگاه ارسال شد. نتایج 

ن )شده است  ا ر ا ک م ه و  ل  ا ش ر ا 1م 9 9 6).  

انجام شد.  یدرومتریخاک به روش هت باف نییتع

نتایج آزمایشات تعیین خصوصیات  فیزیکی و شیمیایی 

و )نشان داده شده است  4و  3خاک در جداول  ل  ا ش ر ا م

ن  ا ر ا ک م 1ه 9 9 گیری صفات کیفی رطوبت برای اندازه .(6

 سلسیوسدرجه  70کن خال در دمای ها در خشکنمونه

،  AOAC)تعیین شد  AOACمطابق روش استاندارد

و میزان قندکل و قند احیاءکننده به روش فهلینگ  (1990

به این منظور از هر تکرار  (.1369 ،ینی)حستعیین شد 

ی یکسان انتخاب شد و نیروی مورد یک نمونه با اندازه

متر و با سرعت میلی 6/1نیاز برای نفوذ پروب به قطر 

ی میل 6جابجایی به میزان  برایمیلی متر بر ثانیه ) 5/1

)فواکوا و گیری گردید متر( به درون بافت خرما اندازه

( با استفاده از TSSمواد جامد محلول ) (.2008همکاران ، 

 5در جدول  (.1369 ینی)حسگیری شد رفراکتومتر اندازه

نیز میانگین مقادیر آب مصرقی تیمارهای مختلف در دو 

سال انجام تحقیق که از پانزده فروردین ماه تا بیست و 

 .جم شهریور ماه ادامه داشته نشان داده شده استپن

 های انجام آبياری ضریب گياهی خرما در ماه – 1جدول 

 شهریور مرداد تير  خرداد اردیبهشت فروردین

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

 

 آب آبياری مورد استفاده نتایج تجزیه نمونه  – 2جدول 

 منبع آبدهی ردیف 

EC 
(µS/cm) 

 

pH 

 

 ( meq/lit)ها آنیون ( meq/lit)هاکاتیون

Ca2  Mg2+ +Na HCO3 -Cl 

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

 مشخصات بافت خاک  - 3جدول 

 عمق خاک
(cm) 

 بافت رس )%( سیلت )%( شن )%(

33-0 9 48 43 Silty clay 

66-33 5 46 49 Silty clay 

100-66 5 50 45 Silty clay 

 نمونه خاک  ییايمي مشخصات شبرخی  – 4جدول 

 جمع 

 هاکاتیون

جمع  (meq/L) هاکاتیون

-آنیون

 ها

 ( meq/Lها )آنیون

pH 

 

EC 
)1-(dSm 

 

عمق 

خاک 

(cm) 2+Mg 2+Ca +Na +K 2-
3CO -

3HCO -Cl 2-
4SO 

71/12 75/3 25/6 71/2 - 61/13 - 10 5/2 11/1 85/7 13/5 33-0 

03/51 10 25/31 78/9 - 2/35 - 25/6 75/3 20/25 91/7 24/3 66-33 

63/51 5/7 30 13/14 - 76/32 - 5/7 5 26/20 87/7 51/2 100-66 
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 نتایج و بحث

 کمی  صفات

رقم و  ،یاریآب فاکتورهای انسیوار هیتجز جینتا

و اثر  ی، رقماریسطوح آب نبی داد نشان هااثر متقابل آن

-امعن تفاوت وهیوزن مو رقم در  یاریمتقابل سطوح آب

(. در صفت وزن میوه، 6)جدول  نداشتوجود  داری

نیاز آبی موجب  درصد 75مصرف کم آب در تیمار 

نگردید تا تیمارهای با مصرف بیشتر آب از نظر صفت 

داشته باشند و این  این تیماربا  داریتفاوت معنافوق 

گرم وزن  3/8رغم مصرف کمتر آب با مقدار تیمار علی

با دو تیمار دیگر نداشت )جدول  داریتفاوت معنامیوه 

(. در اثر متقابل وزن میوه هر سه تیمار سطوح آبیاری 7

داری در رقم کبکاب به صورت مشترک برتری معنی

سو نسبت به رقم خاصی داشتند که البته شاید از یک

ظاهری میوه رقم کبکاب نسبت به  اندازهتر بودن بزرگ

شدن سال و رقم  دارمعناگر رقم خاصی و از سوی دی

 دو(. 9تاثیر نبوده باشد )جدول در این برتری رقمی بی

صفت تعداد خوشچه در خوشه و تعداد میوه در خوشه 

بایست با هم دیده شوند زیراکه از یک طرف دو می

صفت فوق متاثر از نوع رقم بوده و طبیعت ذاتی رقم 

خاصی موجب تفاوت این صفات در رقم خاصی نسبت 

به رقم کبکاب شده است و از طرف دیگر اثرات بعضاً 

معکوس این صفات بر عملکرد، در ظاهر موجب بروز 

بعضی تضادها شده است که تفسیر این نکات جالب 

که از یک طرف طبیعت ذاتی رقم طوریباشد. بهتوجه می

ای است که رقم خاصی نسبت به رقم کبکاب به گونه

شتری در خوشه ی بیخاصی دارای تعداد خوشچه

نسبت به رقم کبکاب است و از طرف دیگر باز این رقم 

ی ظاهری و وزن میوه، نسبت به رقم از نظر اندازه

رقم خاصی و  ترکوچک است. لذا اندازه ترکوچککبکاب 

تعداد بیشتر خوشچه در خوشه موجب گردیده تا اثر 

رقم خاصی را نسبت به رقم  ترکوچکی معکوس اندازه

وشش دهد و در مجموع موجب گردیده تا کبکاب پ

(. 9و  8، 7های دار نشوند )جدولعملکرد دو رقم معنی

آبیاری بر صفات تعداد خوشه، تعداد اثر سطوح 

عبارت نشده به دارمعناخوشچه و تعداد میوه در خوشه 

نیاز آبی  درصد 75دیگر مصرف کمتر آب در تیمار 

ز عملکرد موجب نشده که این صفات که نشانی موثر ا

داشته باشند. ولی تعداد  داریمعناهستند، کاهش 

خوشچه و تعداد میوه در خوشه در دو رقم تفاوت 

ای گونهداری داشتند. البته طبیعت رقم خاصی بهمعنی

تبع آن تعداد میوه در است که تعداد خوشچه و به

که طوریی بیشتری نسبت به رقم کبکاب دارد. بهخوشه

عدد بوده در حالی این  7/76خاصی  تعداد خوشچه رقم

خوشچه کاهش یافته است.  8/46تعداد در رقم کبکاب به 

دار رقم خاصی منشعب از لذا احتمااًل این برتری معنی

این دلیل ذاتی است اما باید در نظر داشت این برتری 

 دار امعنموجب نشده تا اثر متقابل سطوح آبیاری و رقم 

ح آبیاری، برتری ذاتی رقم عبارت دیگر اثر سطوشود به

خاصی در تعداد خوشچه را نسبت به رقم کبکاب 

پوشش داده است. هر چند در اثر متقابل برتری رقم 

خاصی و سطوح مختلف آبیاری نسبت به رقم کبکاب به 

ثبت رسیده اما اثر کلی متقابل سطوح آبیاری و رقم 

 (. 9و  8 ولانشده است )جد دارامعن 

ها بر قطر رقم و اثر متقابل آن اثر سطوح آبیاری،

نشد به عبارت دیگر مصرف  دارمعنا میوه خرماو طول 

درصد نیاز آبی نسبت  125و  100زیاد آب در دو تیمار 

 درصد موجب نگردیده تا صفت قطر و طول 75به تیمار 

نسبت به تیمار  داریمعنامیوه در این تیمارها افزایش 

وجه به این که افزایش آبیاری شده داشته باشد. با تکم

تقیم موجب افزایش وزن قطر و طول میوه به طور مس

گردد. لذا مدیریت میوه و افزایش عملکرد محصول می

 25آبیاری به میزان مصرف آب از طریق اعمال کم

 ترین قطر و طول میوهدرصد موجب گردیده تا بهینه

که این دو رقم مورد مطالعه حصول گردد  خرما در

نیاز آبی به دلیل  درصد 75نشان از برتری تیمار 

 درصد 75عبارت دیگر تیمار مصرف کم آب دارد. به

 4/3متر قطر و میلی 3/20ترتیب با مقادیر نیاز آبی به
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البته در اثر متقابل  گردد. متر طول برتر اعالم میسانتی

سطح آبیاری در رقم کبکاب نسبت   در هرسه دارامعنبرتری 

ثبت رسید که احتماالً از یک طرف این  به رقم خاصی به

برتری رقم به طبیعت رقم کبکاب که در ظاهر نسبت به رقم  

نماید و احتماالً از طرف دیگر به تر جلوه میخاصی بزرگ

از نظر (. 9و  8، 7های جدولگردد )آوری ارقام برمیسال

ها  وح آبیاری، رقم و اثر متقابل آنط شاخص عملکرد اثر س

عبارت دیگر مصرف کم آب در (. به6)جدول نشد دارامعن

نیاز آبی موجب نشده تا عملکرد دو سطح  درصد 75تیمار 

داشته باشند و مدیریت مصرف آب   داریامعندیگر افزایش 

 25ای زیرسطحی از طریق اعمال ی آبیاری قطرهدر سامانه

موثر بوده که این میزان کاهش  نآبیاری چناکم درصد

ی مورد نیاز، آب مصرف آب نسبت به تیماری که به اندازه

  درصد  75دریافت نموده را پوشش داده است. عملکرد تیمار 

(.  7کیلوگرم در هکتار ثبت شد )جدول  2/6284نیاز آبی، 

 1/5857های به میزان ترتیببهعملکرد ارقام کبکاب و خاصی 

داری با هم در هکتار بود که تفاوت معنی کیلوگرم 7/6729و 

(. از نظر صفت کارایی مصرف آب اثر  8نداشتند )جدول 

که اثر دار شد در حالیدرصد معنی  5سطوح آبیاری در سطح  

  75(. تیمار 6دار نشد )جدول ها معنیرقم و اثر متقابل آن

-بیشکیلوگرم بر مترمکعب  833/0نیاز آبی به میزان  درصد

داری  را به خود اختصاص داد که برتری معنی رمقدا ترین

(. در اثر متقابل  7نسبت به دو تیمار دیگر داشت )جدول 

نیاز آبی  درصد 75سطوح آبیاری و رقم برتری از آن تیمار 

 804/0ترتیب با مقادیر در دو رقم کبکاب و خاصی بود که به

کیلوگرم بر مترمکعب برتری معنی دار نسبت به  862/0و 

صورت مشترک در جایگاه نخست  یمارها داشتند و بهتدیگر 

 . (9قرار گرفتند )جدول  

 صفات کيفی  

کل مواد جامد محلول، حجم، ، pH صفاتاز نظر 

ولی  معنی دار نگردید. اثر سطوح آبیاریرطوبت و قند 

 در سطحمیوه سفتی بافت سطوح آبیاری بر صفت اثر 

نشان  سفتی بافت. (10)جدول  دار شدمعنی %5 احتمال

شاید کم شدن رطوبت در بافت میوه دارد.  کمبوداز 

های ذخیره آب در الیهکاهش مصرف آب موجب 

بیرونی محصول خرما شده که توام با آن سفتی بافت 

کاهش مصرف آب در است.  گردیدهمحصول را موجب 

درصد نیاز آبی در بروز این صفت موثر بوده  75تیمار 

درصد نیاز آبی با  75 رماکه سفتی بافت در تیطوریبه

نسبت  داریامعنافزایش  بر متر مربع وتنین 5/7میزان 

به دو تیمار دیگر داشته و موجب برتری این صفت در 

-آبیاری که هم آب کمکمتیمار  . لذااین تیمار شده است

تر است به کند هم بازار پسندی آن بیشتری مصرف می

سفتی . (11)جدول   گرددمی عنوان تیمار برتر معرفی 

بافت از یک طرف به دلیل رطوبت کمتر میوه در 

نوع رقم در سفتی بافت  باشد.میماندگاری خرما موثر 

طوری که ارقام کبکاب و داری نداشت بهخرما اثر معنی

 بر متر مربع وتنین 9/4و  4/6ترتیب با مقادیر خاصی به

در صفت  (.12با هم نداشتند )جدول  یتفاوت معنادار

pH نیاز  درصد 75اثرات متقابل به تیمار در ر برتر اتیم

تنهایی تعلق گرفت که به 9/5میزان آبی و رقم خاصی به

اسیدی شدن در  .جایگاه برتر را به خود اختصاص داد

ماندگاری محصول اثر معکوس دارد ولی این برتری 

توجه . (13)جدول دار نبود درصد معنی 75اسیدی تیمار 

 125 به تیمار pHدهد که کمترین  به این صفت نشان می

درصد نیاز  75ح به سط درصد نیاز آبی و بیشترین آن

آبی تعلق گرفت که شاید کاهش مصرف آب در افزایش 

عبارت دیگر کاهش مصرف تاثیر نباشد بهبی pHمیزان 

گردد )جدول محصول می pHآب موجب افزایش میزان 

ری از تبر ،(TSS) در صفت کل مواد جامد محلول(. 13

بود  8/65میزان نیاز آبی و رقم کبکاب به %75آن تیمار

 .تنهایی جایگاه نخست را به خود اختصاص دادکه به

درصد نیاز آبی  75شاید کاهش مصرف آب در تیمار 

موجب کاهش رطوبت محصول شده و از این طریق در 

و هرچه  افزایش کل مواد جامد محلول موثر بوده باشد

یشتر شوند ماندگاری محصول بمواد جامد محلول 

همچنین افزایش مواد جامد محلول در  .شودتر میبیش

رقم کبکاب بیش از رقم خاصی است که از این بابت 

ی شاید بین رطوبت میوه و کل مواد جامد محلول رابطه

معکوسی وجود دارد به این ترتیب که کاهش مقدار 
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مد امواد ج تربیشرطوبت در رقم کبکاب موجب افزایش 

در  (.13محلول نسبت به رقم خاصی شده است )جدول 

نیاز آبی و رقم کبکاب با  درصد 125تیمار  ،مورد حجم

مترمکعب تیمار برتر بود. این در سانتی 9/11میزان 

نیاز آبی و رقم خاصی  درصد 100حالی است که تیمار 

مترمکعب کمترین حجم و جایگاه سانتی 6/6با میزان 

حجم میوه . (13)جدول  صاص دادتآخر را به خود اخ

طوری که کمترین است بهمتاثر از اندازه و وزن میوه 

نظر از سطوح مختلف نیازهای آبی به حجم میوه صرف

در رقم خاصی در سطوح مختلف تعلق گرفته است. 

 75کمترین رطوبت در تیمار  ،مورد میزان رطوبت

-درصد به 2/7نیاز آبی و رقم خاصی به میزان  درصد

بودن رطوبت نقش مهمی در ماندگاری کمت رسید. بث

 75بیشترین سفتی بافت در تیمار محصول خرما دارد. 

بر  وتنین  5/8نیازآبی و رقم کبکاب به میزان  درصد

 به . در صفت قند برتریگیری شداندازه  متر مربع

 نیاز آبی و ارقام کبکاب و درصد 100و  75 هایتیمار

و  6/57، 5/58ترتیب با مقادیر خاصی تعلق گرفت که به

صورت مشترک در جایگاه به لیترگرم بر میلیمیلی 8/57

شاید افزایش مصرف آب در کاهش  .نخست قرارگرفتند

میزان قند محصول موثر بوده باشد چرا که تیمارهای 

نظر از نوع رقم درصد نیاز آبی صرف 125و  100

 راکمترین میزان قند  ،د نیاز آبیصدر 75نسبت به تیمار 

دو رقم کبکاب و  .(11اند )جدول به خود اختصاص داده

ی نشان ندادند تفاوت معنادارخاصی از نظر میزان قند 

( ولی در اثرات متقابل، رقم خاصی در دو 12)جدول 

کمترین میزان قند را  ،درصد نیاز آبی 125و  100تیمار 

  (.13 لجدو)اند به خود اختصاص داده

-محبی و علی هاینتایج این پژوهش با یافته

رغم مصرف به ، آنانکه در مطالعات ( 1392حوری )

تفاوت  اری،یآب مارهاییمتفاوت آب در ت ریمقاد

مطابقت نشان  مشاهده نشد وهیی در عملکرد ممعنادار

محبی نتایج پژوهش همچنین نتایچ این تحقیق با  دهد.می

یزان مصرف آب در آبیاری ماثر دو که در آن ( 1384)

ه مطابقت  دار نشدای بر عملکرد محصول معنیقطره

( در این 1384) و راوری نیافرزام. همانند پژوهش داشت

آبیاری تحقیق نیز تیمارهای پیشنهادی از تیمارهای کم

بوند به طوری که در هر دو پژوهش تیمارهای 

جویی درصد در مصرف آب صرفه 20پیشنهادی حداقل 

( 1384)و راوری نیا فرزامهمانند پژوهش تند. شدا

داری بر تیمارهای سطوح مختلف آبیاری اثر معنی

طور کل بر صفات کیفی رطوبت، مواد جامد محلول و به

نداشت همانند نتایج آزمایشات رستگاری و زرگری 

-( و محبی و علی1390زن )حوری و تیشه(، علی1390)

صرف آب به ازای موری ( بیشترین بهره1392حوری )

آبیاری اعمال درصد کم 25ها تیمارهایی که در آن

 گردیده، حاصل شده است. 

 

 مختلف )مترمكعب در هكتار( ایهماهميانگين مصرف آب در تيمارهای آزمایش در  -5جدول 

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

 خاصی کبکاب خاصی کبکاب خاصی کبکاب

 4/806 2/806 7/645 2/645 4/484 4/483 فروردین

 9/1962 3/1962 6/1571 6/1570 1/1179 6/1176 اردیبهشت

 8/2654 9/2653 5/2125 0/2124 7/1594 3/1591 خرداد 

 3/2879 4/2878 3/2305 7/2303 6/1729 9/1725 تیر 

 4/2510 5/2509 9/2009 5/2008 9/1507 7/1504 مرداد 

 9/1760 3/1760 8/1409 9/1408 7/1057 5/1055 شهریور

 8/12574 7/12570 8/10067 9/10060 4/7553 3/7537 مجموع
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 مصرف آب خرما.  کاراییبرخی صفات کمی، عملكرد و  اثر فاکتورهای مورد مطالعه برتجزیه واریانس   -6جدول 

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی
 طول قطر میوهوزن 

تعداد 

 خوشه

تعداد خوشچه 

 در خوشه

یوه در متعداد 

 خوشه
 مصرف آب کارایی عملکرد خرما

 n.s03/33 n.s94/2 n.s 804/2 n.s 361/1 n.s 3/72 n.s 8/1841 n.s 2/261803 n.s 002/0 1 سال

 n.s 11/1 n.s 88/3 n.s 014/0 n.s 278/0 n.s2/110 n.s0/212155 n.s7/108240 n.s 002/0 4 تکرار

 n.s 08/0 n.s 48/1 n.s 038/0 s.n 194/2 n.s 8/36 n.s 9/92452 n.s 1/616631 * 327/0 2 آبیاری 

 n.s 99/0 n.s 33/3 n.s 050/0 n.s 361/0 n.s 1/24 n.s 8/6960 n.s 1/736550 n.s 005/0 2 سال* آبیاری

 007/0 9/6852622 0/64172 7/82 903/0 024/0 13/5 04/1 8 خطا

 n.s 00/183 n.s 98/58 n.s 332/10 n.s 028/0 * 3/8010 ** 3/4805229 n.s 3/5306353 n.s 064/0 1 رقم

 n.s 19/4 ** 486/1 n.s 361/1 n.s 7/354 n.s 0/1568965 ** 3/436186 ** 075/0 36/3 * 1 سال* رقم

 n.s 01/2 n.s 65/0 n.s 007/0 n.s 694/0 n.s 8/184 n.s 1/118086 n.s 9/1401263 n.s 003/0 2 آبیاری*رقم 

 s.n 11/0 n.s 05/0 n.s 025/0 n.s 194/0 n.s 7/90 n.s 5/9023701 n.s 6/477150 * 029/0 2 سال*آبیاری * رقم 

 005/0 5/869765 6/61647 9/73 694/0 019/0 87/2 44/0 12 خطا

 44/10 64/13 20/18 92/13 15/12 59/4 95/10 25/12 - ضریب تغییرات

 .غیرمعنادار:  n.s    %5  احتمالدر سطح   ت معناداروتفا*  :           %1  احتمال  در سطح  تفاوت معنادار**  :   

 

 

 آبياری. در سطوح مختلفمصرف آب  کاراییبرخی صفات کمی و  هایميانگينمقایسه  -7جدول 

 سطوح آبیاری
وزن 

 )گرم(میوه

 قطر

 متر()میلی

 طول

 متر()سانتی

تعداد 

 خوشه

تعداد 

خوشچه در 

 خوشه

تعداد میوه در 

 خوشه

 عملکرد خرما

در  گرم)کیلو

 هکتار(

 مصرف آب کارایی

بر  لوگرمی)ک

 مترمکعب(

 a 3/8 a3/20 a4/3 a 3/7 a 0/63 a 1/1410 a2/6284 a 833/0 نیاز آبی 75%

 a 2/8 a 7/20 a 4/3 a 8/6 a 5/62 a 9/1419 a 4/6203 b 616/0 نیاز آبی 100%

 a 3/8 a 0/21 a 3/3 a 5/6 a 8/59 a 2/1263 a6/6392 b 085/0 نیاز آبی 125%

 .تفاوت معنادار ندارند  %5با آزمون دانکن در سطح احتمال    مشترک  ی دارای حداقل یک حرف التیناهدر هر ستون میانگین

 

 رقم خرما  دومصرف آب در  کاراییمقایسه ميانگين برخی صفات کمی و  - 8جدول 

 رقم
وزن 

 )گرم(میوه

 قطر

 متر()میلی

 طول

 متر()سانتی

تعداد 

 خوشه

ه وشچتعداد خ

 در خوشه

تعداد میوه در 

 خوشه

 عملکرد خرما

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 مصرف آب کارایی

بر  لوگرمی)ک

 مترمکعب(

 a 6/10 a 0/22 a 9/3 a 8/6 b 8/46 b 1/999 a 1/5857 a 610/0 کبکاب

 a 1/6 a 4/19 a 8/2 a 9/6 a 7/76 a 8/1729 a 7/6729 a 695/0 خاصی

 .تفاوت معنادار ندارند  %5با آزمون دانکن در سطح احتمال    مشترک  داقل یک حرف التینی حی دارااهدر هر ستون میانگین
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 رقم خرمامتقابل سطوح آبياری  و  برای اثر مصرف آب کاراییبرخی صفات کمی و  هایميانگينمقایسه  -9جدول 

 اثرمتقابل تیمارها
وزن 

 )گرم(میوه

 قطر

 متر()میلی

 طول

 متر()سانتی

تعداد 

 خوشه

داد ع ت

خوشچه 

 در خوشه

تعداد میوه در 

 خوشه

 عملکرد خرما

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 مصرف آب کارایی

بر  لوگرمی)ک

 مترمکعب(
سطوح 

 نیاز آبی
 رقم

75.% 

 نیاز آبی
 a 8/10 ab 5/21 a 9/3 a2/7 b 2/51 b 7/1118 a 6/6056 a 804/0 کبکاب

 b 9/5 a 8/210 b 8/30 a5/7 a 8/74 a 5/7011 a 8/6511 a 862/0 خاصی

100% 

 نیاز آبی
 a 0/10 a 2/254 b 4/33 a0/7 b 2/43 b 8/941 a 0/5602 bc 556/0 کبکاب

 b 5/6 ab 0/190 b 4/31 a 5/6 a 8/81 a 0/1898 a 8/6804 b 676/0 خاصی

125% 

 نیاز آبی

 a 9/10 b 3/123 b4/35 a3/6 b 2/46 b 7/936 a 8/5912 c 470/0 کبکاب

 b 9/5 a 3/233 b 6/29 a7/6 a 3/73 a 8/1589 a 5/6872 c 547/0 خاصی

 .تفاوت معنادار ندارند  %5با آزمون دانکن در سطح احتمال    مشترک  ی دارای حداقل یک حرف التیناهدر هر ستون میانگین

 

 ایشی دار بودن برخی صفات کيفی خرما در تيمارهای آزممقایسه ميانگين مربعات و سطح معنی  -10جدول 

 منابع تغییرات
 درجه

 آزادی
pH TSS  قند  سفتی بافت  رطوبت  حجم 

 n.s 0118/0 n.s 13/168 n.s 76/54 n.s 84/28 n.s 92/52 n.s 023/0 1 سال

 n.s 0003/0 n.s 32/0 n.s 49/0 n.s 75/2 n.s 92/2 n.s 172/0 4 تکرار 

 n.s  0610/0 n.s 81/3 n.s 99/13 n.s 09/25 * 83/33 n.s 427/5 2 آبیاری 

 n.s 59/2 ** 49/3 n.s 47/0 ** 276/1 68/1** 0050/0** 2 سال* آبیاری

 329/0 18/3 29/0 27/2 19/0 0005/0 8 خطا

 n.s 0000/0 n.s 85/38 n.s 21/123 n.s 07/32 n.s 58/22 n.s 323/13 1 رقم

 n.s 99/4 n.s 06/2 n.s 70/1 n.s 323/1 25/55** 0568/0 ** 1 سال* رقم

 n.s 0055/0 n.s 06/0 n.s 23/2 n.s 19/3 n.s 60/0 n.s 233/0 2 آبیاری*رقم 

 n.s 341/2 n.s 53/1 n.s 48/2 **  436/3 42/531* 0072/0 * 2 سال*آبیاری * رقم

 410/0 21/4 15/3 14/1 21/0 0015/0 12 خطا

 12/1 60/21 42/5 67/12 71/0 67/0 - ضریب تغییرات 

 .غیرمعنادار:  n.s    %5  احتمالدر سطح   تفاوت معنادار*  :           %1  احتمال  در سطح  رتفاوت معنادا**  :   

 

   آبياری. در سطوح مختلفکيفی برخی صفات   هایميانگينمقایسه  -11جدول 

 pH TSS سطوح آبیاری
 حجم

 (3cm) 

 رطوبت 

)%( 

 سفتی بافت 

() 

 قند

 ()) 

 a 88/5 a 8/64 a 4/7 a 5/8 a 5/7 a 0/58 نیاز آبی 75%

 a 81/5 a 3/64 a 3/8 a 7/9 b 3/5 a 0/57 نیاز آبی 100%

 a 73/5 a 7/63 a 6/9 a 4/11 b 1/4 a 8/56 نیاز آبی 125%

 .تفاوت معنادار ندارند  %5با آزمون دانکن در سطح احتمال    مشترک  ی دارای حداقل یک حرف التیناهدر هر ستون میانگین
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 رقم خرما  دومقایسه ميانگين برخی صفات کيفی در  - 12دول ج

 pH TSS رقم
 حجم

(3cm) 

 رطوبت 

)%( 
 سفتی بافت 

() 

 قند 

() 

 a 80/5 a 3/65 a 3/10 a 8/10 a 4/6 a 9/57 کبکاب

 a 81/5 a 2/63 a 7/6 a 9/8 a 9/4 a 7/56 خاصی

 .تفاوت معنادار ندارند  %5با آزمون دانکن در سطح احتمال    مشترک  ی حداقل یک حرف التینی دارااهدر هر ستون میانگین

 

  رقم خرمابرای اثر متقابل سطوح آبياری  و برخی صفات کيفی   هایميانگينمقایسه  -13جدول 

 اثرمتقابل تیمارها

pH TSS 
 حجم

(3cm) 

 رطوبت 

)%( 

 سفتی بافت 

() 

 قند

سطوح  () 

 نیاز آبی
 رقم

75%  

 نیاز آبی

 ab 85/5 a8/65 bc 8/8 ab 8/9 a 5/8 a 5/58 کبکاب

 a 90/5 c8/63 d 0/6 b 2/7 ab 4/6 a 6/57 خاصی

100%  

 نیاز آبی

 b 82/5 ab3/65 ab 1/10 a 9/10 ab 1/6 a 8/57 کبکاب

 bc 80/5 cd 3/63 d 6/6 ab 5/8 ab 6/4 b 3/56 خاصی

125%  

 نیاز آبی

 cd 75/5 b8/64 a 9/11 a 7/11 ab 7/4 ab 4/57 کبکاب

 d 72/5 d6/62 cd 3/7 a 0/11 c 5/3 b 2/56 خاصی

 .تفاوت معنادار ندارند  %5با آزمون دانکن در سطح احتمال    مشترک  ی دارای حداقل یک حرف التیناهدر هر ستون میانگین

 

 کلی  گيرینتيجه

 بهینهداد که مدیریت  تحقیق نشاننتایج این 

مترمکعب  3/7545مصرف آب و کم نمودن آن تا مقدار 

آبیاری  سامانهنیاز آبی در  %75در هکتار در تیمار 

 25رغم کاهش ای زیرسطحی موجب گردید تا علیقطره

و  100ترتیب نسبت به تیمارهای درصدی آب به 40و 

داری در نیاز آبی، هیچ گونه کاهش معنی درصد 125

به عبارت  .ات کمی مورد بررسی مشاهده نشودفص

نیاز  درصد 75مصرف آب در تیمار  بهبنهدیگر مدیریت 

آبی از طرفی از هدررفت آب از طریق تبخیر از سطح 

 خاک و نفوذ عمقی جلوگیری نموده و از طرف دیگر 

 

 

 

مصرف آب در این تیمار  کاراییموجب افزایش 

 یوهیوزن م و یکوچکتر رقم خاص یعیطب یاندازه. شد

رقم در  نیا شتریکمتر آن نسبت به رقم کبکاب تعداد ب

دو اثر معکوس  نیرا پوشش داده و ا هر خوشچه

دو رقم شده  نیعملکرد ا تیموجب متعادل شدن وضع

 7/1از  شیب وهیمرغم ورن  یکه عل یاست به طور

اثر رقم بر  یرقم کبکاب نسبت به رقم خاص یرابرب

نشدن  داریبا توجه به معن. دنش دارنامع وهیوزن م

 گریاز د گرددپیشنهاد می ی،فیو صفات ک یاریسطوح آب

در  یآب ازیدرصد ن 60و  50مثل  یارآبیکم یمارهایت

 .شوداستفاده  یرسطحیز ایقطره یاریآب یآت قاتیتحق
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