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Introduction
Increased production per unit volume of consumed water requires more precise planning in
selecting the appropriate irrigation method for the optimal use of available water resources in the
agricultural sector. The province of Khuzestan has been ranked third with 13.8 percent of the
total date production of the country. Therefore, using pressurized irrigation methods with the goal
of optimal utilization of water resources is inevitable. This research was carried out with the aim
of investigating the possibility of utilizing subsurface drip irrigation systems in date orchards and
determining the most suitable irrigation treatments in terms of yield and water use efficiency for
Kabkab cultivar. Mohebbi and Alihoori (2013), in a study conducted with four irrigation
treatments including surface irrigation and drip irrigation with 75% and 100% cumulative
evaporation of class A evaporation pan in Hormozgan province, showed that despite different
amounts of water in treatment irrigations, there was no significant difference in fruit yield,
vegetative traits, and shading surface. The highest and lowest water use efficiency was obtained
from drip irrigation treatment with 75% water and surface irrigation treatment with water content
equal to 100% cumulative evaporation from class A evaporation pan. Therefore, irrigation with
drip irrigation method and 75% cumulative evaporation from class A pans were recommended
for irrigation of palm groves. The results of Mohebi’s (2005) study on comparing the effects of
two equivalent amounts of water, 75% and 100% evaporation of class A pan in two methods of
drip irrigation and surface irrigation on the growth and development of the palm cultivar
Peeyaram showed that, among different treatments, there were significant differences in
vegetative growth indices such as the number of leaflets, the trunk diameter, and the shading
surface. However, in terms of leaf number, yield and quality characteristics of fruit including pH,
moisture, soluble solids and total sugar content, the differences among treatments were not
significant. The irrigation interval was two days in a drip method and seven days in a surface
treatment. The results also showed that although different treatments provided different levels of
water for trees, there was no significant difference between treatments in terms of yield and
quality traits. The effect of treatments on vegetative traits and yield was not significant. Water
consumption in 75% evaporation treatment in drip irrigation method was as much as about 40%
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of water use in surface irrigation. Therefore, treatment of 75% evaporation from the pan was
introduced in the drip irrigation treatment method.
Methodology
The treatments consisted of the amount of water consumed by subsurface drip irrigation in
three levels based on 75, 100 and 125% water requirement and in surface drip irrigation based on
100% water requirement. Data analysis was performed using a complete randomized block
design with three replications. This research was carried out on Kabkab date palm cultivar at
Behbahan Agricultural Research Station during three years (2013-2015). For accurate irrigation
management, daily statistics of Behbahan synoptic meteorological station (minimum and
maximum daily temperature, minimum and maximum humidity of wind speed and maximum
hours of sunshine) were used and then the daily evapotranspiration was calculated based on
Penman-Monteith model (Allen et al., 1998). The duration of irrigation was calculated by
monitoring daily information. The irrigation interval was defined as one day and was used to
determine the vegetation coefficients based on the FAO-56 model.
Results and Discussion
In the number of fruits in the cluster, treatments of 75, 100 and 125% of crop water
requirement and surface drip irrigation, respectively with 981.1, 937.7, 1002.2 and 1160.4 of
fruits in the common cluster, were in the same place. Surface drip irrigation with the highest yield
of 8412.6 kg ha-1 was ranked first and gained the title of superior treatment for water use
efficiency. The 75% water requirement treatment had the lowest moisture content and the final
rating was 10.7%. The 75% water requirement treatment with 6.7 N/m2 had the highest rigidity
and loneliness was in the first place. As to the index of total soluble solids, 75, 100 and 125%
treatments of subsurface drip irrigation and surface drip treatments were respectively 65.8, 64.6,
63.7 and 63.9, occupying the same place.
Conclusions
Optimizing water use and reducing it to 6116.53 cubic meters per hectare in 75% water
treatment resulted in saving water since this treatment decreased 20.4, 19.7 and 39.4% of water
use, respectively, compared to the surface drip and 100 and 125% water treatments. This amount
of reduction in water consumption has not resulted in significant alteration of the quantitative
traits and some qualitative traits such as pH, soluble solids and sugar content in sub-surface drip
treatments. Considering the insignificant impact of irrigation levels in subsurface drip treatments,
it is possible to use other irrigation treatments such as 50 and 60% water requirement in future
studies of subsurface drip irrigation.
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چکيده
افزایش تولید محصول به ازاي واحد حجم آب مصرفی نیازمند برنامهریزي دقیق تر براي انتخاب روش مناسب آبیاري جهت
استفاده بهینه از منابع آب موجود در بخش کشاورزي است .بدین منظور این آزمایش طی سه سال زراعی ( )5931-5931در
ایستگاه تحقیقات کشاورزي بهبهان بر روي رقم کبکاب اجرا گردید .تیمارهاي آزمایش شامل مقدار آب مصرفی در روش آبیاري
قطرهاي زیرسطحی در سه ســطح بر اساس  511 ،71و  511درصد نیازآبی و در روش قطرهاي سطحی بر اساس  511درصد
نیاز آبی بودند .آزمایشات بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد .نتایج حاصل از اجراي طرح نشان داد تیمار
برتر سطوح مختلف آبیاري ،از نظر عملکرد ،تیمار قطرهاي سطحی و  511درصد نیاز آبی بود که با تولید  2151/6کیلوگرم در هکتار
با تیمارهاي  511 ،71و  511درصد نیاز آبی در آبیاري زیرسطحی اختالف معنی داري داشت .به دلیل مصرف کمتر آب در تیمار 71
درصد نیاز آبی نسبت به آبیاري قطرهاي سطحی میتوان این تیمار آبیاري و از نظر عملکرد و کارایی مصرف آب بیشتر میتوان
تیمار قطرهاي سطحی را براي شهرستان بهبهان توصیه و پیشنهاد نمود .در صفت رطوبت میوه ،تیمار قطرهاي سطحی با 51/9
درصد رطوبت عنوان برتر و جایگاه نخست را از آن خود کرد و تیمارهاي  511 ،511و  71درصد نیازآبی بهترتیب با  55/2 ،55/2و
 51/7درصد رطوبت میوه بهطور مشترک جایگاه یکسانی را به خود اختصاص دادند.
کلید واژهها :نیاز آبی ،سطوح مختلف آب ،کارایی مصرف آب .

مقدمه
خرما یکی از محصوالت مهم باغی است که نقش مهمی در
امنیت غذایی ،حفظ و پایداري محیط زیست و اقتصاد ملی ایفا
میکند .ایران با بیش از  400رقم خرما داراي غنیترین منابع
ژنتیکی در جهان بوده که حدود  00رقم از این مجموعه داراي
ارزش تجاري و صادراتی میباشند ( .)Pezhman, 2002خرما از
مهمترین محصوالت باغی بیش از  00کشور جهان با تولید بیش
از  0/4میلیون تن در سال میباشد ( Mazlumzadeh et al.,
 )2008که حدود  50درصد آن در کشورهاي مصر ،ایران،
عربستان ،عراق ،پاکستان و الجزایر تولید میشود (1993
.)Barreveld,
خرما ،چهارمین محصول باغبانی از نظر میزان تولید و سطح
باغی کشور با میزان تولید  1/04میلیون تن بوده و این میزان تولید
از  6/01درصد از کل سطوح باغهاي کشور حاصل شده است.
مجموع سطوح بارور و غیربارور خرما در کشور حدود  222هزار
هکتار است .نخیالت بارور و غیربارور بهترتیب  25و  10درصد از
کل سطح زیر کشت نخیالت کشور را بهخود اختصاص دادهاند

( .)Anonymous, 2014میزان تولید خرما در استان خوزستان
در سطح  24200هکتار بارور 144200 ،تن و عملکرد معادل
 0214کیلوگرم در هکتار اعالم شده است ( Anonymous,
 .)2014در حال حاضر حدود  11درصد اراضی نخلستانهاي بارور
کشور زیر کشت آبی بوده و بیش از  10درصد تولید خرماي کشور
از این اراضی عاید میشود ،بهعبارت دیگر فقط حدود  0درصد از
کل تولید خرما در کشور از اراضی زیر کشت دیم بهعمل میآید.
بنابراین در حال حاضر بدون انجام آبیاري تقریباً امکان تولید خرما
در کشور وجود ندارد ،زیرا که سهم تولید از اراضی دیم اوالً بسیار
اندك بوده و ثانیاً تابع شرایط اقلیمی است که در سالهاي اخیر
بسیار متغیر و ناپایدار بوده است .لذا آب اولین و مهمترین عامل
محدودیت در تولید خرما در کشور محسوب میشود
(.)Anonymous, 2014
سیستم آبیاري قطرهاي در سالهاي اخیر توسعه داده شده
است از جمله عوامل این محبوبیت میتوان به ویژگیهاي برجسته
مانند حداقل نمودن فرسایش خاك ،توزیع بسیار یکنواخت آب،
حداقل نمودن هزینهي نیروي کارگري و تنوع در عرضه و میزان
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دبی با تنظیم قطرهچکانها اشاره نمود (.)Sivanappan, 1998
سیستم آبیاري قطرهاي زیر سطحی بهعنوان سیستمی که زیر
سطح خاك کار میکند ،نسبت به سیستم قطرهاي سطحی نقش
بیشتري در صرفه جویی در آب و مواد مغذي عالوه بر کنترل
شوري ،نفوذ عمقی و دوام سیستم بازي میکند ،این امر ممکن
است به دلیل سطح خیس شدهي کروي آب زیر سطح خاك در
مقایسه با سطح نیمکروي زیر قطرهچکانهاي سطحی باشد
(.)Phene, 1995
نتایج پژوهش  )2006( Karamiنشان داد که روشهاي
آبیاري کرتی سازگار با سیستمهاي تولید سنتی است .آبیاري کرتی
در میان تولیدکنندگان خرما رایج است .زیرا که هزینههاي اولیه در
این نوع آبیاري در سطوح نسبتاً مسطح کم خواهد بود و براي
بهرهبرداران انجام این نوع آبیاري سادهتر میباشد .با این حال،
برخی از کشاورزان با توجه به معایب آبیاري سطحی از آن استفاده
مینمایند .از جمله معایب آبیاري سطحی میتوان به موارد زیر
اشاره کرد :راندمان پایین،کار فشرده و مدوام و عدم انجام آبیاري
زمینهاي شنی که البته آبیاري قطرهاي امکان آبیاري این مناطق
را مهیا میکند) Liebenberg and Zaid, 2002؛

قطرهاي و با پنج دور آبیاري روزانه ،دو روز ،سه روز ،پنج روز و
هفت روز انجام گرفت .بیشترین عملکرد میوه و بهترین گروه
کیفی میوه با آبیاري روزانه بهدست آمد که با تیمارهاي دور آبیاري
پنج و هفت روز تفاوت معنیداري داشت .آزمایشهاي متعدد
انجامشده توسط  )2011( Ahmed et al.,نشان داد که روش
آبیاري قطرهاي زیر سطحی داراي پتانسیل باالیی در غلبه بر
کمبود آب بهخصوص در مناطق خشک میباشد .آنها همچنین
گزارش دادند که نیاز به حفظ تعادل بین منابع آب و تولید
محصوالت کشاورزي با در نظر گرفتن نیاز آبی براي خرما و کمبود
آب در منطقه وجود دارد .لذا این تعادل را میتوان با اجراي
فنآوريهاي آبیاري مناسب و کاهش تنش در تخلیهي منابع آب
زیرزمینی فعلی با اتخاذ اقدامات بهینهسازي مصرف آب بدون
کاهش تولید محصوالت کشاورزي عملی نمود ( Anonymous,
 .) 2012کشاورزي در کشور عربستان با چالشهاي بسیاري که
مخصوص اقلیم نیمهخشک میباشد ،مواجه است .از جملهي این
چالشها میتوان به منابع کمیاب آب ،بارش کم ساالنه ،درجه
حرارت بسیار باال و فراوانی تبخیر و تعرق اشاره نمود .کشاورزي
مصرفکنندهي تقریبا  22درصد از کل آب استخراج شده از تمام
منابع میباشد .آبیاري سنتی مانند آبیاري غرقابی موجب تنش
بیشتر در مورد منابع آب که در حال حاضر رو به کاهش میباشند،
( Darfaoui and Al-Assiri , 2010و
میشود
.)Anonymous , 2009
نتایج تحقیق  )2005( Mohebiدر مورد مقایسهي اثرات دو
میزان آب معادل  50و  100درصد تبخیر تجمعی از تشت کالس
 Aدر دو روش قطرهاي و سطحی بر روي رشد و نمو نخل خرماي
رقم پیارم نشان داد که بین تیمارهاي مختلف به لحاظ برخی
شاخصهاي رشد رویشی مانند تعداد برگچه ،قطر تنه و سطح
سایهانداز اختالف معنیداري وجود داشته است .ولی از نظر تعداد
برگ ،عملکرد و خصوصیات کیفی میوه شامل  ،pHرطوبت ،مواد
جامد محلول و قند کل میوه ،تفاوت بین تیمارها معنیدار نبوده
است .دور آبیاري در روش قطرهاي دو روز و در روش سطحی
هفت روز بود .همچنین نتایج نشان داد که اگرچه در تیمارهاي
مختلف میزان آب متفاوتی در اختیار درختان قرار گرفت .از لحاظ
عملکرد و صفات کیفی میوه اختالف معنیداري بین تیمارها وجود
نداشت و تاثیر تیمارهاي مورد آزمایش بر صفات رویشی و عملکرد
محصول معنیدار نبود ،مصرف آب در تیمار  50درصد تبخیر در
روش قطرهاي حدود  40درصد مصرف آب در روش سطحی بوده
است .درحالیکه از لحاظ آماري اختالف معنیداري بین عملکرد
محصول خرما وجود نداشت .لذا تیمار  50درصد تبخیر از تشت و
به روش قطرهاي تیمار برتر معرفی شد.
 Farzamniaو  )2005( Raveriتاثیر کمآبیاري بر روي
درختان بارور خرماي رقم مضافتی را با چهار تیمار آبیاري به میزان
 100 ،20 ،60و  120درصد تبخیر از تشت کالس  Aبررسی
نمودند .بیشترین و کمترین عملکرد از تیمار آبیاري  20و 60

. (Al-Zaidi et al., 2013

 Mohebbiو  )2013( Alihooriدر پژوهشی که با چهار
تیمار آبیاري شامل روش آبیاري سطحی و قطرهاي با میزان آب
معادل  50و  100درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس A
در استان هرمزگان انجام شد ،نشان دادند به رغم مصرف مقادیر
متفاوت آب در تیمارهاي آبیاري ،اختالف معنیداري در عملکرد
میوه ،صفات رویشی و سطح سایهانداز وجود نداشت .بیشترین و
کمترین مقدار بهرهوري آب بهترتیب از تیمار آبیاري قطرهاي با
میزان آب معادل  50درصد و تیمار آبیاري سطحی با میزان آب
معادل  100درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس  Aبهدست
آمد .بنابراین آبیاري با روش قطرهاي و بهعمق معادل  50درصد
تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبراي آبیاري نخلستانها توصیه
گردید )2001( GhaffariNejad .تأثیر دو روش آبیاري قطرهاي
و نواري سطحی را بر رشد رویشی خرماي مضافتی مقایسه نمود.
بررسی شاخصهاي رشد رویشی نشان داد که تأثیر روشهاي
آبیاري در ارتفاع درخت و متوسط طول برگ معنیدار نبود ،ولی
این تأثیر بر تعداد برگها معنیدار بود .با توجه به نتایج ،روش
آبیاري قطرهاي بهترین تیمار بوده که با مصرف آب کمتر،
بیشترین رشد رویشی را موجب گردیدAl- Amood et al., .
( )2000نیز عکسالعمل درختان خرما را نسبت به سه روش
آبیاري کرتی ،حبابی (بابلر) و قطرهاي بررسی نمودند .نتایج این
مطالعه نشان داد که بیشترین عملکرد محصول و کارایی مصرف
آب به سیستم آبیاري قطرهاي و سپس آبیاري کرتی اختصاص
داشته است .در آزمایشی در کشور عربستان سعودي ،اثرات دور
آبیاري بر عملکرد و کیفیت میوه نخل خرما بررسی شد
( .)Al-Rumaih and Kassem, 2003آبیاري به روش
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درصد تبخیر از تشت بهترتیب به میزان  10/4و  10/4تن در
هکتار بهدست آمد که تفاوت معنیداري با هم داشتند .اما
تیمارهاي مورد آزمایش اثر معنیداري بر رطوبت ،مواد جامد
محلول و قند کل میوه به همراه نداشت .براساس نتایج ،آبیاري
بهمیزان  20درصد تبخیر از تشت کالس  Aبهعنوان یک روش
مدیریتی در آبیاري نخلستانهاي بم توصیه گردید .محققین با
انجام تحقیقی در استان فارس بر روي رقم خرماي شاهانی نشان
دادند که بیشترین عملکرد میوه و بهرهوري مصرف آب با انجام
آبیاري به میزانهاي  00و  50درصد تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aبهترتیب در فصل بهار و بقیهي ایام سال حاصل شد
( .)Rastegar and Zargar, 2011آبیاري درختان خرماي رقم
پیارم در مراحل رویشی و زایشی نشان داد که اختالف معنیداري
از نظر صفات رویشی نظیر تعداد برگ و برگچه ،محیط تنه ،سطح
سایهانداز و عملکرد محصول بین تیمارهاي  50و  100درصد
تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aوجود نداشت .بیشترین بهره-
وري مصرف آب ،از آبیاري قطرهاي با میزان آب معادل  50درصد
تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبهدست آمد ( Alihouri. and
.)Tishehza, 2001
در این راستا با توجه به استراتژیک بودن محصول خرما در
استان خوزستان ،لزوم اجراي طرحهاي تحقیقاتی در مورد امکان
استفاده از سیستم آبیاري قطرهاي زیرسطحی بر روي درختان خرما
بسیار ضروري و اجتنابناپذیر میباشد .لذا با انجام این پژوهش
امکان استفاده از سامانهي قطرهاي زیرسطحی محک خورده و
همچنین میزان مصرف آب براي مهمترین محصول باغبانی استان
مشخص میگردد .با توجه به بروز خشکسالیهاي مستمر و
بحران آب در مناطق مختلف کشور ،عدم انتشار گزارشی از انجام
آبیاري زیرسطحی نخیالت در ایران منتشر نشده و همچنین
اطالعات اندکی که در مورد تاثیر سیستمهاي آبیاري قطرهاي
زیرسطحی بر نخیالت موجود است ،این پژوهش با هدف بررسی
امکان بهرهمندي از سیستم آبیاري قطرهاي زیرسطحی در آبیاري
نخیالت و تعیین مناسبترین تیمار آبیاري از نظر عملکرد و کارایی
مصرف آب در رقم کبکاب صورت گرفت.
مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر مقدار آب در آبیاري قطرهاي زیرسطحی
و قطرهاي سطحی بر عملکرد ،اجزاي عملکرد ،کارایی مصرف آب
و تعیین مناسبترین تیمار آبیاري براي رقم نخل خرماي کبکاب از
نظر کارایی مصرف آب ،آزمایشی بهصورت طرح بلوكهاي کاملل
تصادفی طی سله سلال ( 1012تلا  )1010در ایسلتگاه تحقیقلات
کشاورزي بهللبهان در سه تکرار اجرا گردید .مقدار آب در آبیلاري
قطرهاي زیرسطحی در سله سلللطح بلر اسلاس  100 ،50و 120
درصد نیازآبی و قطرهاي سطحی براساس  100درصد نیاز آبی بلر
روي رقم نخل خرماي کبکاب مقایسه گردید .براي هر درخت (در
یک ردیف) از لولههاي پلیاتیلن با قطر  16میلیمتر که فاصللهي
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قطرهچکانهاي آن  50سانتیمتر و آبدهی چهلار لیتلر در سلاعت
داشتند ،استفاده شد .نصب لولههاي زیر سطحی با فاصللهي یلک
متري از تنهي اصلی درخت خرما و در عمق  40سانتیمتري خاك
انجام گردید .براي هر ردیف درخت از دو ردیف لولهي زیرسطحی
به گونهاي استفاده شد که هر لوله با  6قطلرهچکلان و تولیلد پیلاز
رطوبتی ،محدودهي ریشههاي موثر را مرطوب مینمود .به عبلارت
دیگر با آبیاري زیرسطحی و قطرهاي سطحی هر درخلت  42لیتلر
آب در ساعت دریافت میکرد که البته میزان واقعی آبدهی قطره-
چکانها و در کل ،میلزان آب ملورد اسلتفاده هلر ردیلف لوللهي
زیرسطحی و سطحی ،توسط کنتورهاي حساس با دقت یک دهلم
لیتر که در ابتداي هر خط آبیاري زیرسلطحی و قطلرهاي سلطحی
نصب بود ،ثبت شدند.
عملیات باغی نظیر گرده افشانی ،دفع علفهلاي هلرز ،حلذف
پاجوش و تعدیل نسبت برگ به خوشه براي کلیه تیمارها یکسلان
انجام گردیلد .در زملان برداشلت ،محصلول تملام درختلان ملورد
آزمایش برداشت و توزین گردید و میزان عملکرد میلوه بلراي هلر
تیمار برحسب کیلوگرم بر هکتار محاسبه شلد .سلپس بلا انتخلاب
تصادفی حدود یک کیلوگرم از محصول برداشت شده از هر تیملار،
مشخصات فیزیکی و درصد رطوبت میوه و میزان کل ملواد جاملد
محلول (قند کل) اندازهگیري شد .براي هر تیمار آبیاري سه درخت
استفاده شد .درختان با فاصله  2×5متري در سال  1061بهصورت
پاجوش غرس شدهاند .سپس همهي شاخصهاي مذکور با توجله
به نوع طرح آزمایشی توسط نرم افلزار آملاري  MSTATCملورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین تیمارهاي مختلف با آزملون
چند دامنهاي دانکن مقایسه گردید.
براي مدیریت دقیق آبیاري ،با استفاده از آمار روزانهي
ایستلگاه هواشناسلی سینوپتیک بهبهان (دماي حداقل و حداکثر
روزانه ،رطوبت حداقل و حداکثر روزانه سرعت باد و حداکثر ساعات
آفتابی) ،تبخیر و تعرق گیاه بهصورت روزانه بر اساس مدل پنمن –
مانتیث محاسبه شد ( )Allen et al., 1998و با پایش اطالعات
بهصورت روزانه ،مدت زمان آبیاري محاسبه شد .دور آبیاري روزانه
(هر روز) تعریف گردید و براي تعیین ضرایب گیاهی براساس
مطالعات انجام شده و مدل فائو  06اقدام شد (جدول )1
( Nowroozi and Zolfi Bavariani, 2010؛ Farshi et
 .)al., 1997از آب آبیاري در طول فصل نمونه آب تهیه شد و
براي اندازه گیري هاي کیفی به آزمایشگاه ارسال شد .نتایج این
آزمایش در جدول ( )2نشان داده شده است .نتایج آزمایشهاي
تعیین بافت خاك ،تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در
جداول ( )0و ( )4نشان داده شده است .بهمنظور ارزیابی
شاخصهاي فوق ،عمق نصب ،فاصله قطرهچکانها از یکدیگر و
تنه درختان در پروژه براساس عمق ریشه نخل و بافت خاك تعیین
گردید .رطوبت نمونههاي میوه در خشککن خال در دماي 50
درجه سانتیگراد مطابق روش استاندارد Anonymous
) (1990تعیین شد .میزان قندکل و قند احیاکننده به روش
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فهلینگ تعیین شد ( .)Hosseini, 1990براي اندازهگیري سفتی
بافت میوه خرما از هر تکرار یک نمونه با اندازهي یکسان انتخاب
نموده و نیروي مورد نیاز براي نفوذ پروب به قطر  1/6میلیمتر و
با سرعت  1/0میلیمتر بر ثانیه (بهمنظور جابهجایی به میزان 6
میلیمتر) به درون بافت خرما اندازهگیري گردید ( Foakwa et
 .)al., 2008مواد جامد محلول ( )TSSبا استفاده از رفراکتومتر
اندازهگیري شد ( .)Hosseini, 1990در جدول ( )0نیز میانگین
مقادیر آب مصرفی تیمارهاي مختلف در دو سال انجام تحقیق که
از پانزده فروردین ماه تا بیست و پنجم شهریور ماه ادامه داشت
نشان داده شده است .کارایی مصرف آب از تقسیم عملکرد بر
مجموع آب مصرف شده توسط آبیاري و بارندگی موثر محاسبه شد

(رابطهي  .)1بارندگی موثر از معادله ( SCSرابطهي  )2تعیین شد
(.)Sephevand, 2009
()1

)WUE = Y/(Pe+Ir

()2

)Pe = P×((125-(0.2×P))/125

که در آن WUE ،کارایی مصرف آب ( Y ،)kg/m3عملکرد میلوه
( Pe ،)kgبارنللدگی مللوثر ( Ir ،)mmعمللق آبیللاري ( )mmو P
بارندگی ماهانه ( )mmمیباشلد .در رابطله ( )2مقلادیر مخلرج در
واحد سطح ضرب تا واحد آن به مترمکعب تبدیل شود.

جدول  – 1ضریب گياهي خرما در ماههاي انجام آبياري (نشریه فائو )16
)Table 1-Crop coefficient of dates in the months of irrigation(FAO 56

August -September

July -August

June -July

May –June

April -May

March-April

0.95

0.95

0,95

.0.95

.94

.91

جدول  – 2نتایج تجزیه نمونه آب
Table 2- Analysis of water sample

)meq/l( Cations
mg2+
9.5

ca2+
11.5

)meq/l( Anions
+

Na
14.5

3-

Hco
3.0

pH

-

cl
12.0

7.0

EC
)(μs/cm
3080

Source
Discharge
Well

جدول  - 1مشخصات بافت خاک
Table 3- Soil texture properties

texture

(Sand)%

silty clay
silty clay
silty clay

Total
65.3
53.48
76.93

7
9
9

)%( Silt

Clay
()%

soil depth
)(cm

46
42
48

47
49
43

0-33
33-66
66-100

جدول  – 4برخي مشخصات شيميایي نمونه خاک
Table 4- Some chemical characteristics of the soil
)meq/lit( Cations
)meq/lit( Anions
Total
Mg2+
Ca2+
Na+
HCO3ClSO4-2
51.55
40.98
60.68

5
6.25
10

8.75
6.25
6.25

98.09
66.52
85.76

54.34
19.02
40.76

31.25
36.25
26.25

12.5
11.25
18.75

pH

EC
)(dS/m

8.55
7.83
8.06

5.74
3.01
3.81

Soil depth
()cm
0-33
33-66
66-100
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month

September October
October November
November December
December January
January -February
February - March
March-April
April -May
May -June
June -July
July -August
August September
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 ميانگين مصرف آب در تيمارهاي آزمایش در رقم کبکاب در ماهاي مختلف سه سال انجام پروژه-1 جدول
Table 5-Average water consumption in the palm of treatments Zahedi in different months of a three-year project
Total 125%
75% water 100% water 125% water
Surface
Total 75%
Total 100%
Effective Effective
water
requirement requirement requirement
drip
water
water
rainfall rainfall
rainfall
requirement
treatment
treatment
treatment
treatment
requirement
requirement
(mm)
(mm)
(m3/ha)
treatment
(m3/ha)
(m3/ha)
(m3/ha)
(m3/ha)
(m3/ha)
(m3/ha)
(m3/ha)

Total
Surface
drip
treatment
(m3/ha)

5.0

5.0

49.6

0

0

0

0

49.6

49.6

49.6

49.6

61.1

55.1

551.3

0

0

0

0

551.3

551.3

551.3

551.3

101.5

85.0

850.2

0

0

0

0

850.2

850.2

850.2

850.2

103.9

86.6

866.5

0

0

0

0

866.5

866.5

866.5

866.5

12.2
35.0
25.9
0.2
0
1.0
0.7

12.0
33.0
24.8
0.2
0
1.0
0.7

119.6
330.1
248.3
1.7
0
10.0
7.3

0
0
480.3
1175.9
1598.0
1713.1
1511.4

0
0
640.4
1567.9
2130.7
2248.1
2015.2

0
0
800.6
1959.9
2663.4
2855.1
2519.0

0
0
648.9
1582.8
2156.9
2312.4
2040.2

119.6
330.1
728.6
1177.6
1598.0
1723.0
1518.7

119.6
330.1
888.7
1569.6
2130.7
2294.1
2022.5

119.6
330.1
1048.8
1961.6
2663.4
2865.1
2526.3

119.6
330.1
897.2
1584.5
2156.9
2322.4
2047.5

4.3

4.3

43.0

1050.1

1400.1

1750.1

1417.9

1093.1

1443.1

1793.2

1460.9

350.8

307.8

3077.6

7528.8

10038.8

12648.0

10159.1

10606.4

13116.0

15625.6

13236.7

512

...  اثر سامانه قطره ای سطحی و زیر:سالمتی و همکاران

DOI: 10.22055/jise.2017.22692.1618

 عملکرد و کارایي مصرف آب خرما در تيمارهاي آزمایشي، مقایسه ميانگين مربعات و سطح معنيدار بودن برخي صفات کمي-6 جدول
Table 6- Comparison of Mean Squares and meaningfull Level of Some quantitative traits, yield and dates water use efficiency in experimental treatments
Water use
Number of
Number of
Degrees of
yield dates
Cluster drying
Fruit weight
Fruit
efficiency
Sources of changes
fruits per
strings in the
freedom
percentage
ratio to the core weight
cluster
cluster
Year

2

0.075 n.s

15746416.5 n.s

391414.7 n.s

45.1 n.s

12027.5 n.s

0.47 n.s

4.22 n.s

Repeat

6

0.004 n.s

778277.5 n.s

100436.0 n.s

72.6 n.s

44.9 n.s

1.64 n.s

2.03 n.s

irrigation

3

0.109 *

9443774.7 *

84996.7 n.s

199.6 *

324.7 **

6.56 n.s

14.96 **

irrigation* Year

6

0.012 *

2360215.6 *

74802.9 *

70.8 n.s

26.9 n.s

3.96 n.s

1.38 n.s

Error

18

0.008

593996.2

25462.3

34.4

24.5

1.55

0.99

Coefficient of variation

-

17.06

16.96

15.64

11.75

12.81

10.28

8.65

*and ** significant at 5 and 1 percent probability levels and ns: not significant

Subsurface
drip
Drip surface

 مقایسه ميانگين برخي صفات کمي و کارایي مصرف آب در تيمارهاي آزمایشي-7 جدول
Table 7. Comparison of some quantitative traits and water use efficiency in experimental treatments
Water use efficiency yield dates Number of fruits The number of
Cluster drying
Fruit weight ratio to the
levels of irrigation
spikelets per
)kg/m3(
)kg/ha(
per cluster
percentage
core
cluster
a
b
a
ab
a
a
75%water requirement
0.627
6592.3
981.0
50.4
47.0
13.3
ab
b
a
b
a
a
100%water requirement
0.437
6140.8
937.7
44.0
37.8
11.3
b
b
a
ab
b
a
125%water requirement
0.417
6463.0
1002.2
49.7
37.3
11.9
a
a
a
a
b
a
100%water requirement
0.636
8412.6
1160.4
55.5
32.6
12.0
Numbers with common letters in each column have no significant difference (P <0.05

Fruit weight
)gr(
b

11.3
b
10.4
b
10.9
a
13.4
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علوم و مهندسی آبیاری
نتایج و بحث
صفات کمي

نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف آبیاري در برخی
صفات کمی ،نشان داد از نظر شاخصهاي وزن میوه و درصد
خشکیدگی خوشه ،اثرات سطوح آبیاري در سطح یک درصد
معنیدار شدند و در صفات عملکرد ،کارایی مصرف آب و تعداد
رشته در خوشه این اثرات در سطح پنج درصد معنی دار بود،
درحالیکه اثرات سطوح آبیاري در صفات نسبت وزن گوشت میوه
به هسته و تعداد میوه در خوشه معنیدار نشد (جدول .)6
مقایسه میانگین برخی صفات کمی نشان داد در وزن میوه،
تیمار قطرهاي سطحی با  10/4گرم وزن میوه ،جایگاه نخست و
عنوان برتر را بهخود اختصاص داد و ردهي بعدي به تمام تیمارهاي
قطرهاي زیرسطحی رسید که همگی در یک سطح آماري قرار
دارند .در صفت نسبت وزن گوشت میوه به هسته ،تیمارهاي 50
درصد نیاز آّبی در قطرهاي زیرسطحی ،قطرهاي سطحی 120 ،و
 100درصد نیاز آبی بهترتیب با نسبتهاي  11/1 ،12/0 ،10/0و
 11/0هیچکدام تفاوت معنیداري با هم ندارند .در صفت درصد
خشکیدگی خوشه که صفت نامناسبی میباشد ،تیمار  50درصد نیاز
آبی با  45درصد بیشترین میزان این صفت نامناسب را از آن خود
کرد و بهتنهایی جایگاه نخست را بهخود اختصاص داد و تیمارهاي
 100و  120درصد نیاز آبی و قطرهاي سطحی بهترتیب با مقادیر
 05/0 ،05/2و  02/6درصد در یک سطح آماري قرار گرفتند.
احتماال ً کاهش آب مصرفی در بروز بیشتر این عارضهي مضر
بیتاثیر نبوده است .الزم به ذکر است که یکی از مشکالت
نخیالت استان و شهرستان بهبهان خشکیدگی خوشه خرما است
که این عارضه معموالً در ارقام تجاري از جمله کبکاب مشهودتر
است .در صفت تعداد رشته در خوشه ،تیمار قطرهاي سطحی با
 00/0رشته ،برتر بود و جایگاه نخست را بهخود اختصاص داد و
تیمارهاي  120 ،50و  100درصد نیاز آبی بهترتیب با 44/0 ،00/4
و  41/5رشته در ردههاي بعدي جاي گرفتند .در صفت تعداد میوه
در خوشه ،هیچ یک از تیمارها برتري معنیداري بر دیگري نداشت
ولی همچنان تیمار قطرهاي سطحی با  1160/4میوه در خوشه
بیشترین تعداد میوه در خوشه را بهخود اختصاص داد .در صفت
عملکرد تیمار قطرهاي سطحی با تولید  2412/6کیلوگرم در هکتار
برتر بود و تیمارهاي  120 ،50و  100درصد نیاز آبی قطرهاي
زیرسطحی بهترتیب با  6460/0 ،6012/0و  6140/2کیلوگرم در
هکتار در رتبهي یکسانی قرار گرفتند .در صفت کارایی مصرف آب
تیمارهاي قطرهاي سطحی و  50درصد نیاز آبی در قطرهاي
زیرسطحی بهترتیب با تولید  0/606و  0/625کیلوگرم خرما به
ازاي مصرف یک مترمکعب آب بهصورت مشترك در رتبهي اول
قرار گرفتند و تیمارهاي  100و  120درصد نیاز آبی بهترتیب با
تولید  0/450و  0/415کیلوگرم خرما به ازاي مصرف یک
مترمکعب آب بهترتیب ردههاي بعدي را به خود اختصاص دادند
(جدول.)5
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توجه به سه صفت نسبت وزن گوشت میوه به هسته ،تعداد
رشته در خوشه و تعداد میوه در خوشه بسیار جالب توجه میباشد.
زیرا از یک سو بیشتر بودن نسبت وزن گوشت میوه به هسته
موجب سنگینی بیشتر میوه شده و عملکرد بیشتر را نوید میدهد
و از سوي دیگر تعداد بیشتر رشته در خوشه موجب بیشتر بودن
تعداد میوه در خوشه میگردد و همچنین بیشتر بودن تعداد میوه
در یک تیمار ،خبر از عملکرد بیشتر آن تیمار میدهد .بیشتر
بودن این سه صفت در تیمارهاي قطرهاي سطحی و  50درصد نیاز
آبی زیرسطحی نسبت به دو تیمار دیگر بر عملکرد محصول این
دو تیمار اثر مستقیم داشته و موجب گردیده تا این دو تیمار به-
ترتیب بیشترین عملکرد را به خود نسبت دهند .از نظر شاخص
عملکرد اثر سطوح آبیاري معنیدار نشده است .به عبارت دیگر
کاربرد کمتر آب در تیمار  50درصد نیاز آبی موجب نشده تا
عملکرد آن نسبت به دو سطح دیگر اختالف معنیداري داشته
باشند و کاربرد آب در سیستم آبیاري قطرهاي زیرسطحی با اعمال
 20درصد کمآبیاري معرف استفاده بهرهورتر از آب کاربردي است.
و بیشآبیاري تاثیر منفی بر عملکرد خرما داشته است .از طرفی
برتري تیمار  50نسبت به سایر تیمارها را میتوان به بیش برآورد
مدلهاي تخمین تبخیر و تعرق ارتباط داد .این موضوع اخیرا
توسط پژوهش گران مختلف مطرح شده است و در تالش هستند
روش هاي جدید تري براي برآورد نیاز آبی و یا دقیقکردن روش-
هاي معمول مانند پنمن مانتیث ارائه دهند .بهدلیل مصرف کمتر
آب در تیمار  50درصد نیاز آبی نسبت به آبیاري قطرهاي سطحی
میتوان علیرغم عملکرد کمتر ،این تیمار آبیاري را براي
شهرستان بهبهان توصیه و پیشنهاد نمود .مدیریت بهینهي مصرف
آب و کم نمودن آن تا مقدار  10606/4مترمکعب در هکتار در
تیمار  50درصد نیاز آبی موجب صرفهجویی در مصرف آب شده
است .بهطوريکه این تیمار سبب کاهش  11/5 ،20/4و 01/4
درصدي آب بهترتیب نسبت به تیمارهاي قطرهاي سطحی 100 ،و
 120درصد نیاز آبی قطرهاي زیرسطحی شده است.
صفات کيفي

نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف آبیاري در برخی
صفات کیفی ،نشان داد که اثرات تیمارهاي آبیاري در صفت
رطوبت در سطح یک درصد و در صفات  pHو سفتی بافت میوه
در سطح پنج درصد معنیدار شده است .ولی اثرات سطوح آبیاري
بر شاخصهاي کل مواد جامد محلول و قند معنیدار نگردید
(جدول .)2
مقایسه میانگین برخی صفات کیفی نشان داد در شاخص pH
 ،تیمارهاي  50و  100درصد نیاز آبی در قطرهاي زیرسطحی
بهترتیب با میزان اسیدیته  0/24و  0/20بهصورت مشترك عنوان
برتر و جایگاه نخست را بهخود اختصاص دادند و تیمارهاي 120
درصد نیاز آبی و قطرهاي سطحی بهترتیب با  0/56 pHو 0/62
بهصورت مشترك ردهي بعدي را بهخود اختصاص دادند .خرما از
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جمله میوههایی است که هم به صورت تازه و هم به صورت
انبارشده مصرف میشود .کاهش مصرف آب در تیمار  50درصد
نیاز آبی در اسیدي شدن کمتر میوه موثر بوده است .هرچه اسید
میوهي خرما بیشتر باشد احتمال ترشیدگی باالتر میرود .پس
مصرف کمتر آب در ماندگاري محصول خرما اثر مثبت دارد .در
شاخص کل مواد جامد محلول ،تیمارهاي  100 ،50و  120درصد
نیاز آبی قطرهاي زیرسطحی و تیمار قطرهاي سطحی بهترتیب با
 60/5 ،64/6 ،60/2و  60/1جایگاه یکسانی را به خود اختصاص
دادند .در صفت رطوبت ،تیمار قطرهاي سطحی با  14/0درصد
رطوبت ،عنوان برتر و جایگاه نخست را از آن خود کرد و تیمارهاي
 100 ،120و  50درصد نیازآبی بهترتیب با  11/2 ،11/2و 10/5
درصد رطوبت بهطور مشترك در جایگاه یکسانی قرار گرفتند .تیمار
 50درصد نیاز آبی ،کمترین میزان رطوبت را بهخود اختصاص داده
است .هر چند این اختالف با تیمارهاي  100و  120درصد نیاز آبی
معنیدار نیست ولی نشان میدهد که دریافت آب کمتر در کاهش
رطوبت محصول خرما موثر بوده است .اثر افزایش مقدار pH
(کاهش میزان اسیدیه) همانند کاهش رطوبت ،در نگهداري و
ماندگاري محصول خرما اثر مشابه و مثبتی دارند .در صفت سفتی
بافت ،تیمار  50درصد نیاز آبی با  6/5نیوتن برمترمربع بیشترین
میزان سفتی بافت را به خود اختصاص داد و بهتنهایی جایگاه
نخست را به خود اختصاص داد و تیمارهاي  100و  120درصد نیاز
آبی و قطرهاي سطحی بهترتیب با مقادیر  4/5 ،4/1و  4/4نیوتن

برمترمربع در مرتبهي یکسانی قرار گرفتند .میزان کمتر آب
دریافتشده در تیمار  50درصد نیاز آبی ،در سفتی بافت محصول
اثر مثبت داشته و منجر به سفتی بافت محصول خرما شده است.
در صفت قند تیمارهاي  100 ،50و  120درصد نیاز آبی قطرهاي
زیرسطحی و تیمار قطرهاي سطحی بهترتیب با 04/4 ،00/0 ،04/2
و  04/2میلیگرم بر میلیلیتر جایگاه یکسانی را به خود اختصاص
دادند (جدول .)1
نتایج این پژوهش با یافتههاي  Mohebbiو Alihoori
( )2008که در مطالعهي آنها ،به رغم مصرف مقادیر متفاوت
آب در تیمارهاي آبیاري ،اختالف معنی داري در عملکرد میوه
مشاهده نشد .مشابه با نتایج پژوهش  )2005( Mohebiاثر دو
میزان مصرف آب در آبیاري قطرهاي بر عملکرد محصول معنیدار
نشد (در مقایسه با تیمارهاي زیرسطحی) .در این پژوهش مطابق
تحقیق  Farzamniaو )2005( Raveriتیمارهاي پیشنهادي
حداقل  20درصد در مصرف آب صرفهجویی داشتند .همانند
پژوهش  Farzamniaو  )2005( Raveriتیمارهاي سطوح
مختلف آبیاري اثر معنیداري بر قند و مواد جامد محلول نداشت.
نتایج این پژوهش همانند نتایج آزمایشها  Rastegarو
 Alihouri. ،)2011( Zargariو  )2011( Tishehzanو
 Mohebbiو  )2008( Alihooriبیشترین بهرهوري مصرف
آب به ازاي تیمارهایی که در آنها  20درصد کمآبیاري اعمال
گردیده ،حاصل شده است.

جدول  -8خالصه نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات کيفي خرما
Table 8- Summary of Combined Variance Analysis of date quality attributes
pH

()TSS

Moisture

Texture
stiffness

Sugar

Degrees of freedom

Sources of changes

0.021 n.s

47.65 n.s

12.85 n.s

14.05 n.s

57.299 n.s

2

Year

0.026

2.18 n.s

0.47 n.s

0.24 n.s

0.742 n.s

6

Repeat

* 0.041

7.71 n.s

**20.69

* 10.10

1.207 n.s

3

irrigation

0.008 n.s

**8.70

1.95 n.s

** 4.13

2.069 n.s

6

irrigation* Year

0.011

1.76

1.77

0.69

1.598

18

Error

1.82

2.06

10.97

16.02

2.32

-

Coefficient of variation

n.s

*and ** significant at 5 and 1 percent probability levels and ns: not significant

: ** n.s.

*:
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جدول  -9مقایسه ميانگين صفات کيفي در تيمارهاي آزمایشي(تجزیه مرکب)
)Table 9 – Comparison of mean of qualitative traits in experimental treatments (combined analysis
Texture
قند Sugar
Moisture
stiffness
()TSS
levels of irrigation
pH
() %
()mg/ml
2
( )N/m
75%water requirement
54.8 a
6.7 a
10.7 b
65.8 a
5.84 a
a
b
b
a
100%water requirement
55.0
4.9
11.8
64.6
5.80 a
a
b
b
a
125%water requirement
54.4
4.7
11.8
63.7
5.76 b
a
b
a
a
100%water requirement
54.2
4.4
14.3
63.9
5.68 b
Numbers with common letters in each column have no significant difference (P <0.05

نتيجهگيري
نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمار برتر سطوح مختلف
آبیاري ،از نظر عملکرد ،تیمار قطرهاي سطحی و  100درصد نیاز
آبی بود که با تولید  2412/6کیلوگرم در هکتار با تیمارهاي ،50
 100و  120درصد نیاز آبی در زیرسطحی اختالف معنیداري
داشت .بهدلیل مصرف کمتر آب در تیمار  50درصد نیاز آبی نسبت
به آبیاري قطرهاي سطحی میتوان این تیمار آبیاري و از نظر
عملکرد و کارایی مصرف آب بیشتر میتوان تیمار قطرهاي
سطحی را براي شهرستان بهبهان توصیه و پیشنهاد نمود .از نظر
شاخص عملکرد اثر سطوح آبیاري معنیدار نشده است .به عبارت
دیگر کاربرد کمتر آب در تیمار  50درصد نیاز آبی موجب نشده تا
عملکرد آن نسبت به دو سطح دیگر اختالف معنیداري داشته
باشند و کاربرد آب در سیستم آبیاري قطرهاي زیرسطحی با اعمال
 20درصد کمآبیاري معرف استفاده بهرهورتر از آب کاربردي است
و بیشآبیاري تاثیر منفی بر عملکرد خرما داشته است .از طرفی
برتري تیمار  50درصد نیاز آبی نسبت به سایر تیمارهاي زیر
سطحی را میتوان به بیش برآورد مدل هاي تخمین تبخیر و تعرق
ارتباط داد .این موضوع اخیرا توسط پژوهشگران مختلف مطرح
شده است و در تالش هستند روشهاي جدیدتري براي برآورد نیاز
آبی و یا دقیقکردن روشهاي معمول مانند پنمن مانتیث ارائه
دهند .مدیریت بهینهي مصرف آب و کم نمودن آن تا مقدار
 10606/4مترمکعب در هکتار در تیمار  50درصد نیاز آبی موجب

صرفهجویی در مصرف آب شده است .بهطوريکه این تیمار سبب
کاهش  11/5 ،20/4و  01/4درصدي آب بهترتیب نسبت به
تیمارهاي قطرهاي سطحی 100 ،و  120درصد نیاز آبی قطرهاي -
زیرسطحی شده است .این میزان کاهش مصرف آب موجب نشده
تا اختالف معنیداري بین تیمارهاي زیر سطحی در صفات کیفی از
جمله مواد جامد محلول و قند مشاهده شود .بهعبارت دیگر اعمال
 20درصد کم آبیاري موجب بروز صفات نامطلوب کیفی نشده
است .لذا اعمال تیمارهاي بیش از  20درصد کمآبیاري ،موجب
شناسایی مرزي از کمآبیاري خواهد شد که در آن نقطه بین
میانگین صفات کیفی اختالف معنیداري مشاهده خواهد شد.
شناسایی این مرز کمآبیاري از جمله مباحثی است که میتواند در
تحقیقات آتی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد .مدیریت بهینهي
مصرف آب در تیمار  50درصد نیاز آبی از هدررفت آب از طریق
تبخیر از سطح خاك و نفوذ عمقی جلوگیري نموده و از سوي
دیگر موجب افزایش کارایی مصرف آب در این تیمار شده است.
تشکر و قدرداني
بدین وسیله از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی
خوزستان و ایستگاه تحقیقات کشاورزي بهبهان (طرح تحقیقاتی
بهشماره  )4-14-14-10011بهدلیل تقبل هزینههاي مادي و
حمایتهاي معنوي در انجام این تحقیق سپاسگزاري میشود.
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