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چکیده
اسعان بوشهر با بیش از  5/5میلیون اصله نخل در جنوب کشور واقع گردیده است .وقو خشکساليهلای پليدرپلي و
کمبود آب آبیاری در سا های اخیر ،سبب کاهش عملکرد و همچنین ،کیفیت نامطلوب میلوههلای خرملا شلده اسلت.
اسعفاده بهینه از آب آبیاری جهت اقزایش کارایي مصرف آب و همچنین شناسایي ارقام مقاوم خرما به خشکي و توسده
کشت آنها از راههای مقابله با بحران کمبود آب در منطقه ميباشد .اگرچه درخت خرما این توانایي را دارد که خلود را
به نوسان های میزان راوبت خاک که تحملش برای اکثر درخعان امکان ندارد ،تطبیق دهد اماکاشت درخعان خرما در
منااقي موفقیت آمیزتر است که میزان راوبت در خاک آنها زیاد بوده و تغییرات حلرارت سلالیانه بلین  13-35درجله
سانعي گراد داشعه باشد .از اینرو ،لزوم مطالده پیرامون مقاومت ارقام مخعلف خرما به خشکي و تدیلین میلزان کلاهش
عملکرد آن تحت تأثیر تنش خشکي ضروری است .پژوهش حاضر در قالب ارح بلوکهای کامل تصادفي روی سه رقم
خرمای کبکاب ،زاهدی و شهابي با سه تیمار آبیاری ،در سه تکلرار در سلا هلای  1981تلا  1985اجلرا شلد .هرکلرت
آزمایشي شامل دو درخت و تیمارها شامل  51 ،95و  15درصد از مقدار آب مورد نیاز بودند .از روش آبیاری تحت فشار
بابلر برای آبیاری درخعان اسعفاده شد .صفات اندازهگیری شده شامل وزن ،او و قطر میوه؛ وزن ،او و قطلر هسلعه،
نسبت گوشت به هسعه ،راوبت pH ،TSS ،و عملکرد بود .نعایج نشان داد که اثر رقم بر تملامي صلفات مدنليدار بلوده
است .در حاليکه تیمارهای آبیاری بهجز بر عملکرد محصو بر سایر صفات اثر مدنيدار نداشعه است .در عین حا اثلر
تیمارهای آبیاری تنها بر عملکرد محصو مدنيدار بود که در تیمار  15درصد از مقدار آب مورد نیاز  ،بیشعرین عملکرد
به دست آمد .با توجه به قرار گرفعن دو تیمار آخر در یک کالس آماری ،در شرایط کمبود آب و با در نظر گرفعن بحلپ
کمآبیاری ،برتری تیمار  51به  15درصد از مقدار آب مورد نیاز مشخص ميشود .همچنلین ،میلانگین آب مصلرفي در
تیمارهای مخعلف آبیاری در او سه سا آزمایش بهترتیب  3358 ،5333و  3811معرمکدلب در هکعلار در سلا بلا
کارایي مصرف آب  1/381 ،1/533و  1/313کیلوگرم بر معرمکدب آب مصرفي بود .نعایج حاصل از آزملایش نشلان داد
که ترتیب مقاومت ارقام مخعلف خرما به کم آبیاری و تنش آبي بهترتیب در زاهدی بیشعر از شهابي و در شهابي بیشلعر
از کبکاب بوده است.
واژههای کلیدی :تنش آبي ،راوبت خاک ،عملکرد ،کارایي مصرف آب ،کرت
مقدمه
خرما ) (Phoenix dactylifera L.گیلاهي دوپایله،
تک لپله و دایملي از خلانواد نخللهلا ))Palmaceae
است .ایران در سطح  111هزار هکعلار ،دارای بلیش از
 91میلیون اصله نخل ميباشد که تولید  311هزار تن
محصو خرما دارد ( .)1115 ،Mohebiنیاز آبي خرملا
 1نویسنده مسئو m.izadi2003@gmail.com :

بسعگي بهنو خاک ،رقم درخت ،شرایط اقلیمي منطقه
و روش آبیللاری دارد )1335( Furr .در اولللین بللرآورد
صللورت گرفعلله بللرای تدیللین میللزان آب مللورد نیللاز
نخلهای ایران ،وضلدیت نخللهلای آبلادان و منلااق
مجاور آن را بررسي نموده و گلزارش کلرد کله میلزان
عملکرد خرما در هر درخت از  35کیلوگرم در شرایطي
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که سطح آب زیرزمیني پایین و شوری آب نسلبعاً کلم
است تا پلنج کیللوگرم در شلرایط سلطحي بلودن آب
زیرزمیني و شوری زیلاد ،معغیلر اسلت .وی مقلدار آب
مورد نیاز نخلها را حلدود  13111معرمکدلب در هلر
هکعار در سا برآورد کرد (.)1335 ،Furr
نعایج نشان ملي دهلد کله میلزان آب ملورد نیلاز
سالیانه یک هکعلار نخلسلعان بلا  131درخلت 113/1
سللانعيمعللر در هکعللار اسللت ( Zaidو ،Aris-Jimenez
 .)1111بهاور کلي ،حجم آب مورد نیاز سلالیانه یلک
هکعار از نخلسعاني که دارای خاک سبک باشد 11 ،تلا
 15هللزار معرمکدللب اسللت ( .)1313 ،Dawsonنعللایج
بررسلليهللای  )1113( Abdul Salamدر یللک خللاک
شني در کویت نشان داد که نیاز خالص آبیاری درخت
خرما از  33تا  835لیعر در روز در او فصل زمسعان
و تابسعان معفاوت مي باشد .وی اضافه کرد که اسعفاده
از روش آبیاری قطرهای توانسلعه اسلت بلهدلیلل قلرار
دادن مؤثرتر آب در منطقه ریشهای ،کارآمدتر از سلایر
روشها باشد.
 Pansiofو  Riverدر سلللا  1383مقلللدار آب
مورد نیاز یک هکعار باغ زیعون با  81درخت را حلدود
 111سانعيمعر در هکعار گزارش نمودهاند .در حاليکه
یک هکعار نخلسعان ابق نظر فوق 111/8 ،سانعيمعلر
در هکعار یدني بیش از  1/5برابر درخت زیعون بله آب
احعیاج دارد .این مقایسه نشان ميدهد هرچند درخت
خرما در برابلر خشلکي مقلاوم اسلت ،املا بلرای رشلد
ابیدي و تولید میوه مرغوب به آب کافي نیاز دارد .این
امر بهخصوص در منااق با خلاکهلای شلني اهمیلت
بیشعری ميیابد (.)1333 ،Reuther
اي پژوهشي )1333( Farshi ،گزارش کرد کله بلا
دور یک روز در میان ،در ایام گرم و خشک سا و دور
سه تا چهار روز ،در ایلام سلرد و خشلک مليتلوان بلا
مصرف حدود  11111معرمکدب در سا در هکعار بله
محصو اقعصادی خرما در حدود هفت تلن در هکعلار
دست یافت و برآورد کرد که میلزان آب خلالص ملورد
نیاز یک هکعار نخل در منطقه دشعسعان با فاصله 8×8
معر ،مداد  11111معرمکدب در سا است.
در ارزیابي عکس الدمل درخعان خرملا بله سلطوح
مخعلف آب آبیاری ( 111 ،51و  151درصد تبخیلر از
تشعک) و سه روش آبیاری (غرقابي ،قطلرهای و بلابلر)،
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 Al-Amoodو همکللاران ( )1111گللزارش کردنللد کلله
بهاور کلي با افزایش آب آبیاری ،عملکرد نیلز افلزایش
پیدا مي کند .بیشعرین عملکرد و کارایي مصرف آب در
روش قطرهای و سپس در روش غرقابي وجلود داشلعه
است )1113( Alazba .نیلاز آبلي درخلت خرملا را بلا
اسعفاده از روش پنمن-مانعیپ در نقاط مخعلف کشلور
عربسعان محاسبه کرد .براساس نعایج بلهدسلت آملده،
میزان آب آبیاری مورد نیاز نخللهلا در ایلن کشلور از
 15111تا  55111معرمکدب در هکعار در سا برآورد
شد .تفاوت زیاد این اعداد بهعلت معفاوت بودن اقللیم،
نو خاک و کیفیت آب مورد اسعفاده در نقاط مخعللف
عربسعان بود .همچنین ،اسعفاده از روش هلای آبیلاری
غرقابي و تحلتفشلار بلا رانلدمان بلهترتیلب  31و 31
درصد نیز از دیگر عوامل این تفلاوت بلهشلمار مليرود
(.)1113 ،Alazba
هدف از این پژوهش ،بررسي اثرات مقادیر مخعللف
آب آبیاری بر عملکرد و سایر پاسخهلای گیلاهي ارقلام
غالب خرما در اسعان بوشهر و همچنین ،شناسایي رقم
مقاوم تر بهخشکي مي باشد ،تا امکان ملدیریت صلحیح
منابع آبي ،تنظیم دور آبیاری و محاسبه حداقل سطوح
آبیلللاری را در ملللوارد ضلللروری بلللرای کشلللاورزان و
بهرهبرداران منطقهای امکانپذیر سازد.
مواد و روشها
این پژوهش در ایسعگاه تحقیقات خرما و میوههای
گرمسیری شبانکاره در  51ºو  5′او شرقي و  13ºو
 15′عرش شمالي ،واقع اسعان بوشهر که دارای اراضي
با خاکهای آهکي و بافت سبک ميباشد ،روی سه
رقم خرمای کبکاب ،زاهدی و شهابي و در سا های
 1981تا  1985اجرا شد .این ایسعگاه دارای بارندگي
ساالنه  151-911میليمعر و حداکثر و حداقل دمای
 51و  -1درجه سانعيگراد بهترتیب در مرداد و بهمن
ميباشد .خصوصیات فیزیکي-شیمیایي خاک و آب
مورد اسعفاده در جدو های  1الي  9ارائه شده است.
این پژوهش در قالب ارح بلوکهای کامل
تصادفي ،با سه تیمار آبیاری ،در سه تکرار اجرا شد .در
هر واحد آزمایشي دو درخت در نظر گرفعه شد .پس از
انجام آزمایش ،میانگینها با اسعفاده از آزمون دانکن
مورد مقایسه قرار گرفعند .تیمارهای آبیاری این ارح
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عبارت بودند از I2 ،I1 ،و  I3با مقادیر بهترتیب  51 ،95و

که در آن K c ،ضریب گیاهي K p ،ضریب تشعک

 15درصد از آب مورد نیاز (  ) IWکه این مقدار از
رابطه ( )1بهدست آمده است (.)1313 ،Dawson

تبخیر C PE ،تبخیر تجمدي از تشعک تبخیر کالس
 EP ،Aمیزان بارندگي مؤثر و  Psدرصد پوشش
گیاهي است.

IW  Kc  KP  CPE [PS  0.15(1  PS )]  EP

() 1
جدول  -1برخي از خصوصیات فیزیکي خاک محل اجرای ارح
وزن مخصوص
ظاهری

درصد حجمي راوبت
در وضدیت

درصد حجمي راوبت
قابل دسعرسي

وزن مخصوص
حقیقي

معوسط
سرعت نفوذ

)(cm

((gr/cm3

F.C

Aw

((gr/cm3

()cm/h

1-91
91-11
11-31

1/15
1/15
1/15

15
15
15

8
8
8

1/15
1/15
1/15

5
-

عمق

EC

()cm

()dS/m

1-91
91-11
11-31

19/13
11/15
11/33

عمق

درصد
اشبا
91
91
91

بافت

LS
LS
LS

جدول  -2برخي از خصوصیات شیمیایي خاک محل اجرای ارح
Ca+2+Mg+2
pH

T.N.V

Na+

Cl-

SO4--

HCO3-

SAR

O.C
)(meq/l

3/3
3/8
3/3

1/1
1/1
1/1

11/1
13/1
11/1

31
33
31

11
11
53

83
31
13

19
53
53

3
3
1

11/5
11/3
19/5

جدول -3برخي از خصوصیات شیمیایي آب مورد اسعفاده
بیکربنات

EC
()dS/m
3

سولفات

کلر

سدیم

کلسیم +منیزیم

SAR

pH
()meq/l
3/3

31

3

13

13

11/1

33

جدول 4ت مقادیر ضریب گیاهي و ضریب تشعک تبخیر برای ماههای مخعلف
ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

Kp
Kc

1/11
1/31

1/51
1/33

1/51
1/33

1/51
1/11

1/51
1/11

1/51
1/11

1/11
1/11

1/11
1/11

1/11
1/11

1/11
1/35

1/11
1/31

1/11
1/31

اندازهگیری تاج درخعان خرما در او سه سا
آزمایش نشان داد که درصد پوشش گیاهي در او
اجرای ارح تقریباً یکسان بوده و تفاوت چنداني را
نشان نداده است .برای تدیین ضریب تشعک تبخیر
(  ،) K pبا توجه به شرایط اقلیمي منطقه اجرای ارح،
به جمعآوری ااالعات هواشناسي در خال یک دوره
آماری 11ساله ،شامل میزان راوبت هوا و سرعت
وزش باد برای ماههای مخعلف ابق دسعورالدمل

نشریه شماره  13فائو اقدام شد .همچنین ،ضریب
گیاهي (  ) K cنیز با اسعفاده از جدو های ارائه شده
در کعاب تدیین نیاز آبي گیاهان عمده باغي و زراعي
کشور بهدست آمد (جدو .)3
کوددهي براساس نعایج حاصل از آزمون خاک
انجام شد .دوره آبیاری در فصو گرم بهصورت یک روز
در میان و در فصو خنک بهصورت چهار تا هفت روز
یکبار بود .آبیاری با اسعفاده از سیسعم تحت فشار بابلر
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با دبي قابل تنظیم (حداکثر 81لیعر بر ثانیه) در دو
ارف درخت انجام و با اسعفاده از کنعور حجمي،
میزان آن اندازهگیری و بهدرخعان داده شد (جدو .)5
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ترازوی دیجیعا اسعفاده شد .او و قطر میوه و
هسعه با خطکش اندازهگیری شد .مواد جامد محلو
نیز با اسعفاده از رفرکعومعر دسعي دیجیعا و  pHبا
اسعفاده از pHمعر اندازهگیری شد .مقایسه میانگینها
با اسعفاده از آزمون چنددامنهای دانکن به انجام رسید.

جدول  -5میزان آب مصرفي در تیمارهای مخعلف آب آبیاری در
سه سا اجرای ارح
تیمار آبیاری

سا او
()81

سا دوم
()89

سا سوم
()83

I1
I2
I3

5311
3391
11151

5951
3111
3511

5391
3391
3855

نتایج و بحث
پس از اندازهگیری صفات مورد نظلر در پایلان هلر
سا  ،جدو تجزیه واریانس ساده برای هملان سلا و
همچنین ،در پایان سا سوم پژوهش ،جلدو تجزیله
واریانس مرکب برای صفات انلدازه گیلری شلده خرملا
تهیه شد که جدو تجزیه واریانس مرکلب بلهصلورت
جدو  1ارائه شده است .براساس این جدو  ،اثر رقلم
در تمام صفات اندازهگیری شده مدنيدار بود کله ایلن
موضو بیانگر آن است که ارقام مخعلف ،صفات کمي و
کیفي معفاوتي دارند .همچنین ،مشاهده شلد کله اثلر
تیمارهای آبیاری تنها بر عملکرد و کارایي مصلرف آب
مدنيدار بود .برهمکنش رقلم و تیملار نیلز بلهجلز بلر
عملکرد محصو در سایر صفات اثر مدنيدار نداشت.

* بر حسب معرمکدب در هکعار در سا

راندمان آبیاری در این روش در حدود  31درصد
برآورد شد .میانگین آب مصرفي در تیمارهای مخعلف
آبیاری در او سه سا آزمایش بهترتیب ،5333
 3358و  3811معرمکدب در هکعار در سا محاسبه
شده است .صفات اندازهگیری شده شامل عملکرد،
وزن ،او  ،راوبت و قطر میوه و هسعه ،نسبت گوشت
بههسعه pH ،و  TSSبود .برای اندازهگیری وزن از

جدول  6ت جدو تجزیه واریانس مرکب صفات اندازه گیری شده خرما در ارقام مخعلف
منابع تغییر

رقم

رقم × سا

رقم× سا
× تکرار

تیمار آبیاری

تیمار آبیاری × رقم

رقم × تیمار
آبیاری × سا

خطا

%CV

وزن میوه
او میوه

**59/33
**313/3

**3/11
**91/19

1/39 ns
9/19 ns

1/13 ns
1/35 ns

1/53 ns
1/15 ns

1/88 ns
3/1 ns

1/181
3/58

3/31
5/83

قطر میوه

**8/11

1/11 ns

1/11 ns

9/53 ns

1/99 ns

1/51 ns

1/95

5/51

وزن هسعه

**1/388

1/13 ns

1/11 ns

1/11 ns

1/11 ns

1/19 ns

1/11

13/11

او هسعه

**13/11

**9/38

1/33 ns

1/35 ns

1/93 ns

1/18 ns

1/13

9/18

قطر هسعه
گوشت/
هسعه
درصد راوبت
اسیدیعه فدا

**19/18

**1/39

1/13 ns

1/111 ns

1/18 ns

1/13 ns

1/11

3/51

**153/11

**3/31

1/11 ns

1/13 ns

1/33 ns

1/85 ns

1/99

11/19

*11/13
**1/11
**115/11
*91/93

**81/53
1/93 ns
**153/89
**511/91

5/18 ns
1/19 ns
5/39 ns
**31/39

1/33 ns
1/91 ns
8/15 ns
**131/3

9/1 ns
1/11 ns
3/13 ns
**11/33

9/1 ns
1/11 ns
9/33 ns
**31/53

9/91
1/13
1/11
11/11

15/31
8/35
1/3
19/31

1/119 ns

1/135 ns

1/111 ns

**1/119

1/115 ns

**1/131

1/115

15/1

TSS
عملکرد
کارایي
مصرف آب

* مدنيدار در سطح پنج درصد ** ،مدنيدار در سطح یک درصد و

ns

مدنيدار نشده است.
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مقایسه میانگینها نشان داد که بیشعرین و
کمعرین وزن میوه بهترتیب مربوط بهرقم کبکاب و
زاهدی با میانگین  3/1و  1/8گرم در هر میوه بود
(شکل  .)1با مقایسه میانگینها مشاهده شد که
بیشعرین او میوه در رقم شهابي با میانگین 93/33
میليمعر و در ارقام زاهدی و کبکاب بهترتیب با
میانگینهای  91/31و  93/33میليمعر اخعالف
مدنيداری داشت (شکل .)1
بیشعرین قطر میوه مربوط به رقم کبکاب با 11/51
میليمعر بود که با سایر ارقام اخعالف مدنيداری را
نشان داد .اخعالف مدنيداری بین ارقام زاهدی و
شهابي بهترتیب با میانگینهای  11/83و 11/31
میليمعر مشاهده نشد .هر چند اثر تیمارها از نظر
آزمون دانکن روی قطر میوه مدنيدار نبود ،اما مقایسه
میانگینها نشان داد که بیشعرین قطر میوه در تیمار
آبیاری  I1بهمیزان  11/13میليمعر است که در
شکلهای  9و  3مالحظه ميشود.

شکل  -1اثر ارقام مخعلف بر وزن میوه

شکل  -2اثر ارقام مخعلف بر او میوه

مقایسه میانگینها نشان داد که کمعرین وزن
هسعه در رقم کبکاب با میانگین  1/13گرم است و

جلد  ،5شماره 1931 ،1

اخعالف مدنيداری با دو رقم دیگر دارد .همچنین،
اخعالف مدنيداری بین ارقام زاهدی و شهابي بهترتیب
با میانگینهای  1/33و  1/13گرم مشاهده شد (شکل
 .)5همچنین ،نعایج نشان داد که بیشعرین او هسعه
مربوط به رقم شهابي با  19/33میليمعر بود که با
سایر ارقام اخعالف مدنيداری را نشان داد .در این
میان ،او هسعه در ارقام زاهدی و کبکاب بهترتیب
 11/31و  11/11میليمعر بود (شکل .)1

شکل  -3اثر ارقام مخعلف بر قطر میوه

شکل  -4اثر تیمارهای مخعلف آبیاری بر قطر میوه

شکل  -5اثر ارقام مخعلف بر وزن هسعه

مقایسه میانگینها نشان داد که کمعرین قطر
هسعه در رقم کبکاب با میانگین  1/31میليمعر است
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و اخعالف مدنيداری با دو رقم دیگر دارد .همچنین،
اخعالفي بین ارقام زاهدی و شهابي (با میانگینهای
 3/59و  3/3میليمعر) مشاهده نشد (شکل .)3

شکل  -8اثر ارقام مخعلف بر نسبت گوشت به هسعه

شکل  -6اثر ارقام مخعلف بر او هسعه

شکل  -9اثر ارقام مخعلف بر درصد راوبت

شکل  -7اثر ارقام مخعلف بر قطر هسعه

نعایج نشان داد کله بیشلعرین نسلبت گوشلت بله
هسللعه در رقللم کبکللاب بللا میللانگین  19/91اسللت و
اخعالف مدنيداری بلا دو رقلم دیگلر دارد .بلین ارقلام
زاهدی و شهابي بهترتیب با میانگینهای  3/39و 3/91
اخعالف مدنيداری مشاهده نشد (شکل .)8
با مقایسه میانگینهلا مشلاهده شلد کله بیشلعرین
درصد راوبت در رقم کبکاب با میانگین  19/5درصلد
وجود دارد و اخعالف مدنيداری با دو رقلم دیگلر دارد.
همچنین ،اخعالف مدنيدار بین ارقام زاهدی و شلهابي
بهترتیب با میانگینهای  11/3و  11/3درصد مشلاهده
شد (شکل  .)3نعایج نشان داد که بیشعرین میزان مواد
جامد محلو در رقم کبکاب با میانگین  83/31درصلد
اسللت و اخللعالف مدنلليداری بللا دو رقللم دیگللر دارد.
همانگونه که در شکل  11مالحظه ميشلود ،اخلعالف
مدنيداری بین ارقلام زاهلدی و شلهابي بلهترتیلب بلا
میانگینهای  81/8و  81/1مشاهده نشد.

شکل  -11اثر ارقام مخعلف بر TSS

مقایسه میانگینها نشان داد کله بیشلعرین  pHدر
رقم کبکاب بهمیزان  5/11بود که با سایر ارقام اخعالف
مدنيداری را دارد .میانگین  pHارقام زاهدی و شهابي
نیز بهترتیب  3/38و  3/33انلدازهگیلری شلد (شلکل
 .)11بیشلللعرین کلللارایي مصلللرف آب ) (W.U.Eدر
تیمارآبیاری  I3به میزان  1/533کیلوگرم بر معرمکدلب
آب مصرفي حاصلل شلد و اخلعالف مدنليداری بلا دو
تیمار آبیاری دیگر بهترتیب با مقادیر  1/381و 1/313
کیلوگرم بر معرمکدلب آب مصلرفي نشلان داد (شلکل
 .)11نعایج نشان داد که کلارایي مصلرف آب در ارقلام
مخعلف دارای اخعالف مدنيداری نبوده است .در علین
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حا رقم زاهدی با  1/331کیلوگرم بلر معرمکدلب آب
دارای بیشعرین کارایي مصرف آب است.
نعابج نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری ،اثر معقابل
رقم در سا و اثر معقابل رقلم در تیملار در سلا  ،بلر
عملکرد مدني دار بوده است ،با این وجود ،اثلر معقابلل
تیمللار در رقللم مدنلليدار نشللد .همچنللین ،مقایسلله
میانگینهلای ارقلام مخعللف نشلان داد کله بیشلعرین
عملکللرد مربللوط بللهرقللم زاهللدی بللا میللانگین 19/13
کیلوگرم در درخت بود کله بلا میلانگین رقلم شلهابي
بهمیزان  19/93کیلوگرم در درخت اخعالف مدنيداری
را ندارد ،اما دارای اخلعالف مدنليدار بلا رقلم کبکلاب
بهمیلزان  11/31کیللوگرم در درخلت اسلت .مقایسله
میانگینهای ارقام در سا نشان داد که در کلیه ارقام،
بیشعرین عملکرد در سا سوم و کمعلرین عملکلرد در
سا دوم بلوده اسلت کله ایلن موضلو نشلاندهنلده
سا آوری در ارقام مخعلف خرما ميباشد (جدو .)3

شکل  -11اثر ارقام مخعلف بر pH

جلد  ،5شماره 1931 ،1

در عملکرد مشاهده شد ،اما با افلزایش آب مصلرفي از
 51به  15درصد ،اگرچه عملکرد افزایش پیدا کلرد ،بلا
این وجود این اخعالف مدنيدار نبود .از اینرو ،با توجه
به بحپ کم آبیلاری ،تیملار  51درصلد نسلبت بله 15
درصد از نظر صرفهجلویي در آب مصلرفي مطللوبتلر
ميباشد.
جدول  -7مقایسه میانگینهای اثر معقابل عملکرد ارقام مخعلف
خرما با اسعفاده از آزمون دانکن
میانگین مربدات
سا
سا او
سا دوم
سا سوم

شهابي

زاهدی

کبکاب

11/31b
13/31b
13/33a

11/11b
13/99ba
91/51a

18/38bc
15/13c
91/19a

* میانگین هایي که در هر سعون دارای حرف مشعرک هسعند ،در سلطح
 % 5دارای اخعالف مدنيدار نميباشند.

همچنین ،بررسيها نشان داد که در هنگلام کلافي
بودن آب آبیاری (تیمار  ،)I3میزان عملکرد هر سه رقم
خرما تقریباً برابر است .اما با کلاهش راوبلت خلاک و
افزایش تنش آبي در تیمارهای بددی ،سلرعت کلاهش
عملکرد ارقام مخعللف بلا یکلدیگر معفلاوت مليباشلد.
براساس نعایج بهدست آمده ،رقم زاهلدی مقلاومتلرین
رقم در میان ارقام مورد پلژوهش بلود بلهگونلهای کله
کاهش تولید محصو آن در شرایط کمبود آب ،کمعلر
از سایر ارقام بوده است (شکل .)19

شکل  -13اثر کاهش عملکرد محصو ارقام مخعلف خرما با
شکل  -12اثر تیمارهای مخعلف آبیاری بر کارایي مصرف آب

افزایش تنش خشکي

نعایج بیانگر این است کله بلا افلزایش آب آبیلاری،
عملکرد نیز افزایش یافت .با افزایش میزان آب آبیلاری
از  95به  51درصد (از مقدار  ،)IWاخعالف مدنيداری

براساس نعایج حاصل از اجرای ارح مشخص شلد
که ارقام مخعلف خرملا از نظلر صلفات کملي و کیفلي
میوهها با یکدیگر معفاوت ميباشند .همچنین ،میانگین
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زاهدی جز ارقام نیملهخشلک و خشلک ابقلهبنلدی
 بهنظر مليرسلد آن دسلعه از ارقلام، از اینرو.ميشوند
خرما که دارای میوههلای نلرمتلر بلا راوبلت بلاالتری
 از مقاومت کمعری نسلبت بله تلنش خشلکي،هسعند
 میلللانگین آب مصلللرفي در.برخلللوردار مللليباشلللند
نخلسعان های منطقه (که بلا اسلعفاده از روش آبیلاری
11111  بللیش از،)تحللت فشللار آبیللاری ملليشللوند
معرمکدب در هکعار در سا ميباشد که براساس نعایج
 پیشلنهاد مليشلود در شلرایط،حاصل از این پژوهش
 میزان آب مصرفي را حلدود،کمبود آب و خشکسالي
 معرمکدب در هکعار در سلا کلاهش داد تلا از3811
 آب کمعری مصلرف شلود و،یکسو در چنین شرایطي
از سوی دیگر نیز تفاوت مدنيداری در کاهش محصو
.مشاهده نشود

آب مصرفي در تیمارهای مخعلف آبیاری در او سله
3811  و3358 ، 5333 سللا آزمللایش بللهترتیللب
معرمکدللب در هکعللار در سللا بللا کللارایي مصللرف آب
 کیللللوگرم بلللر1/313  و1/381 ،1/533 بلللهترتیلللب
معرمکدب آب مصرفي است که با توجه به قرار گلرفعن
 در شلرایط،دو تیمار آخر آبیاری در یک گلروه آملاری
 ارجحیت،کمبود آب و در نظر گرفعن بحپ کم آبیاری
 اما در صورت وجود آب. مشخص ميشودI3  بهI2 تیمار
 بهعر است از تیمار آب بیشلعر،کافي و شرایط معدارف
) که از کلارایي مصلرف آب بلاالتری نیلز برخلوردارI3(
. اسعفاده شود،است
ترتیب مقاومت ارقام مخعلف خرما به کمآبیلاری و
تنش آبي بهترتیب زاهدی بلیش از شلهابي و شلهابي
 خرمای کبکاب جز ارقلام تلر.بیش از کبکاب ميباشد
 در حلالي کله ارقلام شلهابي و،(نرم) محسوب مي شود
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Abstract
There are more than 5.5 million date palms in Bushehr province in southern Iran.
Repeated droughts and lack of irrigation water in recent years are being the most
important factors for yield reduction and low quality of date fruits. Proper utilization of
water supplies in order to increase water use efficiency and also, identification of more
tolerant plants are so sensed according to recent drought crisis in the region. Although,
date palm can suffer water shortage for a long time but higher water levels and annual
soil temperature between 17 to 45 centigrade degrees would make the highest
production. Therefore, a study was conducted in Bushehr Agricultural Research Center
to determine the responses of three date palm cultivars of Kabkab, Zahidi and Shahabi
to deficit irrigation. This experiment was carried out on randomized complete block
design with three replications during 2004 to 2007. The irrigation treatments of this
study were water depth in four levels of 35, 50 and 65 percent of irrigation water, which
shows the cumulative evaporation of class A pan. Irrigation water was offered to plants
under pressured system. Tree responses were evaluated in each year for the following
properties: fruits and seeds weight, length and diameter, pulp to seed ratio, TSS, pH and
yield. Results showed that cultivar effect was significant in all date palm responses
(p>0.01) which can prove different inherent qualitative and quantitative characteristics
in date palm cultivars. Zahidi cultivar proved to have higher water use efficiency in
water stress conditions during drought periods. Irrigation treatments affected only the
yield responses. Although, 65 percent of irrigation water showed to have higher
production abut it was classified in the same statistical class with 50 percent of
irrigation water. This means that in the situation of water shortage, 50 percent of
irrigation water would be the choice. Also, mean water usage during three years of the
experiment were 5497, 7758 and 9822 m3 ha-1 per year in the irrigation treatments with
0.544, 0.481 and 0.409 kg m-3 water use efficiency respectively. The sequence of water
stress toleration in three date palms was Zahidi > Shahabi > Kabkab.
Key words: Plot, Soil moisture, Water stress, Water use efficiency, Yield reduction
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