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دور و عمق مناسب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی
مجيد

عليحوري*1

چكیده
برنامهریزی آبیاری گیاهان زراعی و باغی بهمنظور استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .این پژژوهش بژا هژد
تدقیق دور و عمق آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی به مدت دو سال در پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری انجام شد .تیمارهای دور آبیاری در
سه سطح آبیاری پس از  50 ،05و  055میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس  Aو تیمارهای عمق آبیاری در چهار سطح آبیاری به میزان  055 ،05 ،05و
 025درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس  Aبودند .نتایج نشان داد که تأثیر دور آبیاری ،عمق آبیاری و اثرات متقابل آنها بر درصد سژبز مانژدن و صژفات
رویشی گیاه معنیدار بود .کمترین مقدار سبز ماندن و صفات رویشی پاجوش در آبیاری پس از  055میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت و به میزان  05درصژد تبخیژر
تجمعی از تشت تبخیر وجود داشت .درصد سبز ماندن و مقدار صفات رویشی پاجوش نشان داد که انجام آبیژاری بژا  0500/3و  2552/3مترمکعژ در هکتژار در
سالهای اول و دوم (پس از  50میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر با عمق آبیاری معادل  05درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیژر کژالس  )Aبرنامژه آبیژاری
مناسبی برای پاجوشهای خرمای رقم برحی بود.
واژههای كلیدی :آب ،برنامهریزی آبیاری ،صفات رویشی ،نیاز آبیاری

مقدمه
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بر اساس آمار منتشرشده توسط وزارت جهژاد کشژاورزی ،سژطح
زیر کشت خرما (بارور و غیر بارور) در کشور  220500هکتار و میزان
تولید آن حدود یکمیلیون تن است که طبژق نظژر سژازمان جهژانی
خواربار و کشاورزی ) ،(FAOایران ازنظر سطح زیژر کشژت و تولیژد
خرما به ترتی رتبه سژوم و دوم را در دنیژا بژه خژود اختدژاه داده
است .استان خوزستان با سطح زیژر کشژت  30355هکتژار یکژی از
مناطق عمده خرماخیز کشور است که با سهم  03/0درصژد از تولیژد
خرما ،در جایگاه سوم کشور قرارگرفتژه اسژت (احمژدی و همکژاران،
 .)0331ارقژژام مختلفژژی از خرمژژا در اسژژتان خوزسژژتان کشژژت داده
میشوند که رقم برحی یکی از مهمتژرین ارقژام تجژاری اسژت و در
برنامههای اصالح و احیای نخلستانها و توسژعه سژطح زیژر کشژت
خرمژژا توصژیه مژیشژژود (حاجیژژان و محمژژد زاده0300 ،؛ مسژژتعان و
همکاران.)0330 ،
برنامهریزی آبیاری معموالً به تدمیمگیری در مورد زمان انجژام
عملیات آبیاری (دور آبیژاری) و مقژدار آبداده شژده (عمژق آبیژاری)
 0استادیار پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری ،موسسه تحقیقات علوم
باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (* نویسنده مسئول:
)alihouri_m@hotmail.com
تاریخ دریافت30/52/25 :
تاریخ پذیرش30/50/00 :

اطالق میگردد که تدمیمگیری در مورد زمان شروع و خاتمه آبیاری
(مدت آبیاری) نیز در این تعریف جای میگیرد .الزمژه یژک آبیژاری
کارا و موفق ،درک صحیح از مبانی برنامهریزی آبیاری و بهکژارگیری
مؤثر این اصول و مبانی میباشژد .برنامژهریژزی آبیژاری دربرگیرنژده
اطالعاتی مؤثر بهمنظور توسعه شیوههای انجام آبیاری در واحژدهای
زراعی و باغی است .این شیوهها ممکن است مبتنی بر آمار بلندمدت
باشد که نمایانگر شرایط نرمال است و یا اینکه میتواند در هر فدل
زراعی بر اسژاس آمژار روزانژه و یژا ماهانژه بژرای پژیشبینژیهژای
کوتاهمدت تنظیم شده باشژد .در هژر دو حالژت بایسژتی اطالعژات و
دادهها در رابطه بژا شژرایط اقلیمژی ،روش آبیژاری و روش انتقژال و
توزیع آب ،نحوه مدیریت و نوع خاک و گیاه در نظر گرفتژه شژود تژا
تدمیمگیری نهایی در شرایط مشخص اعمژال گژردد (سپاسژخواه و
همکاران.)0300 ،
متداول ترین روش در تکثیر نخل خرما ،استفاده از پاجوش است.
شاخساره 2یا نهالی را که از جوانههای ریشه گیاه چندساله یا بارور به
وجود میآید ،پاجوش نام دارد .اطرا و زیر طوقه نخل خرما ،معموالً
 0تا  02پاجوش ایجاد میشود که تعداد آنها با توجه بژه نژوع رقژم،
بافت خاک و چگونگی عملیات نگهداری پایه مادری ازجمله آبیاری و
تغذیه متفاوت است .تکثیر از این طریق منجر به حفظ کلیه صفات و
Shoot
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خدوصژیات پایژه مژژادری در گیژاه جدیژد مژیگژژردد .پژژاجوشهژژای
مورداستفاده باید سالم ،ریشهدار ،دارای سن سه تا پنج سال ،وزن 05
تا  25کیلوگرم و عاری از آفات و بیماریها باشند .پاجوشهای خرمژا
پس از کاشت ،بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک بژرای رسژیدن
به رشد رویشی مطلوب نیاز به آبیاری مناس دارند .با توجه به نقش
اساسی آب در رشد و حیات گیاه ،بدیهی است آبیاری بر اساس یژک
برنامه صحیح و مناس در رشد و نمو پاجوشها و نهژالهژای خرمژا
که سطح اراضی زیر کشت آنهژا در کشژور بژال بژر  32033هکتژار
میباشد (احمدی و همکاران ،)0331 ،نقش بسژزایی دارد .همچنژین
برآورد میزان آب موردنیاز نخلستانهای تازه احداث از اهمیت ویژهای
در تهیه برنامههای توسعه نخیالت کشور برخوردار است (علی حوری
و تیشه زن .)0335 ،دور و عمق آبیژاری در نخلسژتانهژای خرمژا در
منژژاطق مختلژژف کشژژور بژژا توجژژه بژژه عژژواملی نظیژژر میژژزان آب
قابلدسترس ،شرایط آب و هوایی ،روش آبیاری ،نوع خژاک ،کیفیژت
آب آبیاری و سن درختان متفاوت میباشد .بژر اسژاس یژک توصژیه
کلی ،دور آبیاری در نخلستانهای تازه احداث با روش آبیاری سطحی
در ماه اول یک روز در میان ،در ماه دوم دو روز در میان ،در ماه سوم
سه روز در میان و بعدازآن هفتهای یکبار است .آبیژاری در زمسژتان
نیز هر  05روز نیاز میباشد .بر طبق نظر دیگر در اولین سال احژداث
نخلستانهایی کژه بژه روش سژطحی آبیژاری مژیشژوند ،در فدژل
تابستان آبیاری به صورت روزانه برای اراضی شنی و آبیاری بهصورت
هفتهای بژرای خژاکهژای سژنگین کفایژت مژیکنژد .همچنژین در
نخلستانهای مثمر با روش آبیاری سطحی برای خژاکهژای سژبک
دور آبیاری  1تا  5روز در فدل تابستان و دور  25تا  35روز در فدل
زمستان و برای خاکهای سنگین دور آبیاری  5تژا  02روز در فدژل
تابستان و دور آبیاری  35تا  10روز در فدژل زمسژتان توصژیهشژده
است (پژمان.)0300 ،
بهمنظور تعیین بهترین دور و عمق آبیاری بژا روش قطژرهای در
مرحله رشد رویشی پاجوشهای خرمای رقم مضافتی ،اثر میژزان آب
آبیاری معادل  05 ،15و  05درصد تبخیژر از تشژت کژالس  Aو دور
آبیاری روزانه و دو روز بررسی گردید (غفاری نژاد .)0305 ،بر اسژاس
نتایج ،تأثیر میزان آب مدرفی بر تعداد برگ معنیدار بژود ،ولژی دور
آبیاری اثر معنیداری بر صفات رشد رویشی نداشت .در این مطالعژه،
بهترین رشد رویشی پاجوش با آبیاری به میزان  05درصژد تبخیژر از
تشت کالس  Aو دور دو روز به دست آمژد .بررسژی اثژرات آبیژاری
نواری با عمق آبیاری معادل  05و  00سانتیمتژر و دور هفژت روز و
آبیاری قطرهای با عمق آبیاری معادل  05و  05درصد تبخیر از تشت
کالس  Aو دور سه روز بر روی پاجوشهای خرمای رقژم مضژافتی

نشان داد که بیشترین رشد رویشی مربژو بژه آبیژاری قطژرهای بژر
اساس  05درصد تبخیر از تشت بود (غفاری نژاد و همکاران.)0301 ،
در مطالعژژه دیگژژری تژژأثیر دور آبیژاری بژژر گیرایژژی و رشژژد رویشژی
پاجوشهای خرمای رقم استعمران موردبررسژی قژرار گرفژت .نتژایج
نشان داد که ازنظر گیرایی و استقرار پاجوش تفاوتی بژین تیمارهژای
مورد آزمایش وجود نداشت ،ولی تأثیر دور آبیاری بر تعداد برگ ،تعداد
برگچه ،طول برگچه و عرض برگچه معنیدار بژود .در ایژن مطالعژه،
آبیاری در ماه اول ،دوم و بقیه ایام سال به ترتیژ پژس از  05 ،10و
 50میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس  Aمناس ترین دور
آبیاری بود (علی حوری و تراهی.)0303 ،
در کشور پاکستان نهالهایی که در اوایل بهار کاشته شدهاند ،در
چهل روز اول بعد از کاشت بهصورت روزانه ،چهل روز دوم بژا دور 2
روز ،سپس تا اواخر آبان ماه با دور  1روز ،در فدژل زمسژتان بژا دور
یک هفته آبیاری میشوند .همچنین با بررسی تژأثیر دور آبیژاری بژر
درصد تلفات پاجوش در نخلستانهای جنوب آمریکا ،آبیاری با دور 2
تا  3روز در خاکهای دارای بافت سبک و نفوذپذیری زیاد و آبیژاری
با دور  5تا  05روز در خاکهای دارای بافژت سژنگین و نفوذپژذیری
کم توصیه گردیده اسژت (روحژانی .)0305 ،پژاجوشهژای خرمژا در
کشور هند بعد از کاشت تا  05روز بهصورت روزانه و سپس تا دو ماه
بهصورت یک روز در میان آبیاری میشوند .پس از طژی ایژن مژدت،
آبیاری در فدلهای تابستان و زمستان بسته به بافت خاک به ترتی
حداقل دو و یکمرتبه در هفتژه انجژام مژیگیژرد .(Chandra and
)Gupta, 1995

به طورکلی بررسی نتایج تحقیقات انجامشده نشان میدهد دور و
عمق آبیاری ازجمله عواملی میباشند که میتوانند بژر رشژد رویشژی
پاجوشها و نهالهای خرما تأثیر قابل محسوسژی داشژته باشژند .بژا
توجه به اینکه تژاکنون مطالعژه ای در مژورد تعیژین برنامژه آبیژاری
پاجوش خرمای رقم برحی انجام نشده بود ،لذا این تحقیق بژهمنظژور
تعیین دور و عمق مناس آبیاری در نخلستانهای تازه احژداث اجژرا
گردید.

مواد و روشها
این پژوهش در نخلستان پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری
واقع در اهواز به طول جغرافیایی ' 15°10شرقی و عرض جغرافیژایی
' 30°25شمالی و با ارتفاع  22/0متر از سطح دریا به مژدت دو سژال
اجرا گردید .روش اجرای تحقیق بهصورت کرتهای یکبار خردشده
در قال طرح بلوکهای کامل تدادفی روی پژاجوشهژای خرمژای
رقم برحی با سه تکرار بود .در کرتهای اصلی تیمارهای دور آبیاری
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در سه سطح آبیاری پس از  (I2) 50 ،(I1) 05و  (I3) 055میلیمتژر
تبخیر تجمعژی از تشژت تبخیژر کژالس  Aو در کژرتهژای فرعژی
تیمارهای عمق آبیاری در چهار سطح آبیاری به میزان 05 ،(D1) 05
) (D3) 055 ،(D2و  (D4) 025درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر
کالس  Aقرار گرفتند .نمونههایی از اعماق مختلف خژاک (صژفر تژا
 35 ،35تا  05و  05تا  35سانتیمتژر) بژه همژراه نمونژه آب آبیژاری
(رودخانه کارون) برای تعیژین خدوصژیات فیزیکژی و شژیمیایی بژه
آزمایشگاه ارسال شدند (جداول  0و .)2

()2
()3

)Dn = (ETc - Pe) (√ Pd
V = (Dn . Sp. Sr) / EU

که در آنها = Dn ،نیاز خالص آبیاری (میلیمتر) = Pe ،بارنژدگی
مؤثر (میلیمتر) و  = Pdسطح سایهانداز گیاه (اعشار) =V ،حجژم آب
موردنیاز برای هر درخت (لیتر) = Sp ،فاصله درخت روی هژر ردیژف
(متر) = Sr ،فاصله بین ردیفهای درختان (متر) و  = EUیکنژواختی
پخش آب که معادل  30درصد بود.

جدول  -1خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك
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شكل  -1استفاده از روش بابلر در آبیاری پاجوشهای خرما.

در مرحله گیرایی و استقرار پاجوشهای خرما (حدود شژش مژاه)
الزم است از وارد شدن هرگونه تنش به نهالهای کاشته شده پرهیز
شود ( ،)2لذا پس از کاشت پاجوشهای خرما در فروردینماه ،آبیژاری
تمام آنها بر اساس تأمین کامل نیاز آبژی آنهژا انجژام گرفژت .آب
موردنیاز تیمارها بر اساس روش تشت تبخیر فائو برآورد شد که مقدار
تبخیر ژ تعرق گیاه ) (ETcدر این روش برابر اسژت بژا :(Allen et
)al., 1998

()0

ETc= Kc. Kp. Ep

در این معادله Kc ،ضری گیاهی و  Kpضری تشت است کژه
مقدار آنها بر اساس مقادیر ارائهشده از سوی سازمان جهانی خواربار
و کشاورزی ) (FAOتعیین گردید Ep .نیژز میژزان تبخیژر از تشژت
(میلیمتر) میباشد .عملیات آبیاری به روش بابلر (حبابی) انجام شد و
حجم آب مدرفی با تنظیم دبی بابلرهای مورداسژتفاده انژدازهگیژری
گردید (شکل  .)0میزان نیاز آبیاری بر اساس روابط زیژر بژرآورد شژد
( )00و سپس با توجه به تیمارهای مژورد آزمژایش در ضژرای ،5/0
 ،5/0یک و  0/2ضرب گردید:

الزم به ذکر است با توجه به شژوری آب آبیژاری ،نیژاز آبشژویی
کمتژژر از  5/0ی ژا  05درصژژد بژژه دسژژت آمژژد کژژه از آن صژژر نظژژر
شد) .(Merkley and Allen, 2004نیاز آبشژویی ) (LRtاز معادلژه
زیر تعیین شد:
𝑤𝐶𝐸
= 𝑡𝑅𝐿
()1
𝑥𝑎𝑚)𝑒𝐶𝐸(2
که در آن  = ECwهدایت الکتریکی آب آبیاری (دسژی زیمژنس بژر
متر) و  = (ECe).maxهژدایت الکتریکژی عدژاره اشژباع خژاک در
وضعیتی که محدول کامالً از بین برود ،که برای نخل خرما برابر 32
دسی زیمنس بر متر است.
پس از سژپری شژدن مرحلژه اسژتقرار پژاجوشهژای خرمژا در
نخلستان (مهرماه) ،مقادیر اولیه صژفات رشژد رویشژی شژامل تعژداد
برگ ،طول برگ ،عرض برگ ،تعداد برگچه ،طول برگچژه و عژرض
برگچه هر یک از پاجوشها قبل از شروع تیمارهای مورد آزمایش بر
اسژژاس دسژژتورالعمل موجژژود (صژژادقیان مطهژژر و همکژژاران)0305 ،
اندازهگیری شدند .تعداد برگ با شمارش تعداد کل برگهای کامل و
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سبز در هر نهال مشخص گردید .بهمنظور تعیین طول و عرض برگ،
چهژژار بژژرگ کامژژل و سژژبز در چهژژار جهژژت جغرافی ژایی انتخژژاب و
عالمتگذاری شد و سپس طول آنها از ابتدای دم برگ تژا انتهژای
برگ و عرض آنها در وسط پهنکبرگ اندازهگیری گردید .میژانگین
مقادیر اندازهگیری شده بهعنوان طول و عرض برگ هر نهال در نظر
گرفته شژدند .تعژداد برگچژه بژا شژمارش تعژداد کژل برگچژههژا در
برگهای کامل و سبز نهال به دست آمد .بژهمنظژور تعیژین طژول و
عرض برگچه ،هشت عدد برگچه از نزدیکترین برگچهها بژه وسژط
پهنک هر یک از چهار برگ عالمتگذاری شده انتخاب گردید .طول
برگچه با اندازهگیری فاصله بین محل اتدال آن به محژور بژرگ تژا
نوک برگچه و عرض برگچه با اندازهگیری در وسط آن تعیژین شژد.
میانگین مقادیر اندازهگیری شده بهعنوان طول و عرض برگچژه هژر
نهال در نظر گرفته شدند.
عملیات داشژت و مراقبژتهژای بژاغی نظیژر پوشژش پژاجوش،
سمپاشی و مبارزه با علفهای هرز نیز بژرای همژه تیمارهژا بژهطژور
یکسژژان انجژژام گرفژژت .در پایژژان هرسژژال ،تمژژام صژژفات رویش ژی
پاجوشهای خرما مجدداً اندازهگیری گردید و تفاوت بین مقادیر آنها
و اولیه بهعنوان میزان رشد گیاه در نظژر گرفتژه شژد .تمژام صژفات
رویشی گیاه با توجه به نژوع طژرح آزمایشژی ،توسژط نژرمافزارهژای

 MSTATCو  SPSS Statistics 19مژژورد تجزیژژهوتحلیژژل قژژرار
گرفتند و تیمارهای مختلف با آزمون چنژد دامنژهای دانکژن مقایسژه
گردیدند.
نتایج و بحث
نتیجه تجزیژه واریژانس درصژد سژبز مانژدن و صژفات رویشژی
پاجوشهای خرما در پایان سال دوم نشان داد که دور و عمق آبیاری
بر درصد سبز ماندن و تمام صفات رویشی ،اثر زیادی (بسیار معنیدار
ازنظر آماری) داشتند (جدول  .)3نتایج نشان داد کژه کمتژرین مقژدار
سبز ماندن و صفات رویشی پاجوش در تیمار ( I3D1آبیاری پژس از
 055میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت و به میژزان  05درصژد تبخیژر
تجمعی از تشت تبخیر) رخ داد .بیشترین تعداد برگ با تیمژار آبیژاری
( I1D3آبیاری پس از  05میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت و به میزان
 055درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر) و در سایر صفات رویشژی
(بهجز عرض برگچه) ،بیشترین مقدار با تیمار آبیاری ( I1D2آبیژاری
پس از  05میلیمتر تبخیر تجمعی از تشژت و بژه میژزان  05درصژد
تبخیر تجمعی از تشت تبخیر) به دست آمد.

*

جدول  -3مقایسه میانگین صفات رویشی پاجوش خرما در اثرات متقابل دور و عمق آبیاری
طول برگچه عرض برگچه
تعداد
طول برگ عرض برگ
تیمار سبز ماندن تعداد
c
bcd
e
b
d
3
(سانتی25/
3
130
/5
(سانتی00
/3
(سانتی000
/5
برگ5
/5 bc
055 a
I 1 D1
(سانتی2/متر)
متر)
برگچه
متر)
متر)
(درصد)
ab
a
a
a
a
a
2/0
30/0
0250/3
01/0
200/1
00/5
055 a
I 1 D2
2/0 ab
32/2 ab
0030/5 b
05/0 a
205/3 b 00/5 a
055 a
I 1 D3
2/3 c
23/2 de
001/5 d
00/1 b
005/3 e 05/3 b
055 a
I 1 D4
2/0 ab
20/0 cd
100/3 e
10/0 b
203/0 bc 0/5 bc
055 a
I 2 D1
3/5 a
32/5 ab
0210/5 a
05/3 a
200/0 a 00/3 a
055 a
I 2 D2
ab
ab
a
ab
a
a
a
2/0
35/3
0223/3
00/0
210/0
00/5
055
I 2 D3
2/0 bc
25/0 bcd 052/3 cd
13/5 b
030/2 cd 03/5 a
055 a
I 2 D4
5/5 e
5/5 f
5/5 g
5/5 d
5/5 g
5/5 d
33/3 b
I 3 D1
2/0 bc
20/0 bc
505/3 c
10/3 b
200/5 bc 3/3 b
055 a
I 3 D2
2/5 ab
32/0 ab
032/5 d
05/0 ab
222/3 b 5/5 bc
055 a
I 3 D3
0/0 d
00/5 e
300/5 f
23/0 c
33/5 f
0/5 c
00/5 ab I3 D4
* میانگینهای با حرو مشابه در هر ستون ،در سطح احتمال یک درصد اختال معنیدار با یکدیگر ندارند.

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود تیمژار آبیژاری I2D2

(آبیاری پس از  50میلیمتر تبخیر تجمعی از تشژت و بژه میژزان 05
درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر) ضمن اینکه بیشژترین عژرض
برگچه را دارد ،به همژراه تیمژار آبیژاری ( I2D3آبیژاری پژس از 50
میلیمتر تبخیژر تجمعژی از تشژت و بژه میژزان  055درصژد تبخیژر

تجمعی از تشت تبخیر) تنها تیمارهایی میباشند کژه بژا تیمژار دارای
بیشترین مقدار صفت رویشی ( I1D3و یا  )I1D2اخژتال معنژیدار
ندارند.
کاهش صفات رویشی پاجوشهای خرما هنگام آبیاری به میزان
 05و  025درصد نیاز آبی گیاه نشژان داد کژه میژزان آب آبیژاری در

دور و عمق مناسب آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی22...

سالهای اول و دوم رشد (پس از مرحلژه اسژتقرار) پژاجوش خرمژا از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،بهطوریکه کمآبیاری و یا بیشآبیاری
میتوانند اثرات منفی زیادی بر رشد پاجوشهای کاشته شژده داشژته
باشند.
بنابراین ازآنجاییکه میزان عملیات اجرایی با افزایش دور آبیاری
کاهش مییابد ،آبیاری پس از  50میلیمتر تبخیژر تجمعژی از تشژت
تبخیر نسبت به دور آبیاری  05میلیمتر تبخیر تجمعی مناس تژر بژه
نظر می رسد .لذا با توجه به نتژایج ایژن تحقیژق ،آبیژاری پژس از 50
میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیژر بژا عمژق آبیژاری معژادل 05
درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیژر کژالس  )I2D2( Aبژه عنژوان
برنامه آبیاری مناسژ بژرای پژاجوشهژای خرمژای رقژم برحژی در
سالهای اول و دوم رشد گیاه بود .این یافته با نتایج سایر تحقیقژات
انجامشده مطابقت دارد .علیحوری و تراهی ( )0303نیز دریافتند کژه
انجام آبیاری پاجوشهای خرمای رقم اسژتعمران در مژاه اول ،دوم و
بقیه ایام سال به ترتی پس از  05 ،10و  50میلیمتر تبخیر تجمعی
از تشت تبخیر کالس  Aبرای اولین سژال رشژد ،مناسژ تژرین دور
آبیاری برای شهرستان اهواز بود .بررسی سه عمق آبیاری معادل ،10
 05و  50درصد تبخیر تجمعی از تشت کژالس  Aبژا دو دور آبیژاری
روزانه و دو روز روی نخژل چهارسژاله رقژم شژاهانی نشژان داد کژه
تیمارهای عمق آبیاری اثر معنژیداری بژر رشژد رویشژی و عملکژرد
درخت داشتند ،بهطوریکه آبیاری به میزان  50درصد تبخیر از تشت
کالس  Aبرای نخیالت شهرستان جهرم توصیه گردیژد (دانژش نیژا،
 .)0350بیشترین رشد رویشی پاجوشهای خرمای رقژم مضژافتی در
منطقه بم استان کرمان نیز مربو بژه آبیژاری بژه میژزان 05درصژد
تبخیر از تشژت کژالس  Aو دور آبیژاری دو روز بژود (غفژاری نژژاد،
0305؛ غفاری نژاد و همکاران.)0301 ،
مقادیر ماهانه نیاز خالص آبیاری پاجوش خرمای رقژم برحژی در
سالهای اول و دوم رشد بر مبنای  05درصد تبخیر تجمعی از تشت
تبخیر کالس  ،Aدر شکلهای  2و  3ارائه گردیده است .مجموع نیاز
خالص آبیاری پاجوشهای خرمای رقژم برحژی در سژالهژای اول و
دوم ،به ترتی معادل  0500/3و  2552/3مترمکع در هکتار بژرای
روش آبیاری موضعی (بابلر) بود .حداکثر نیاز خالص آبیاری سال اول،
معادل  350/0مترمکع در هکتار در تیرماه بژود کژه ایژن مقژدار در
بهمنماه به دلیل بارندگی به صفر رسید .حداکثر و حداقل نیاز خالص
آبیاری سال دوم نیز بژه ترتیژ برابژر  155/0و  02/0مترمکعژ در
هکتار بود که در ماههای مرداد و بهمن وجود داشت.

نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد که برنامهریزی و مژدیریت صژحیح
آبیاری پاجوشهای خرمای رقم برحی در نخلستانهای تژازه احژداث
از اهمیت به سزایی در رشد رویشی گیژاه برخژوردار اسژت .بنژابراین
برای دستیابی به بیشترین رشد رویشی پژاجوشهژای خرمژا توصژیه
میشود:

500

450
400
350

301.8
277.9

300
239.1

228.1

250

204.2

200
145.1

150

121.6
83.1
44.2

100

41.8 29.5

50
0

شكل -2مقادیر ماهانه نیاز خالص آبیاری پاجوش خرما بر مبنای 08
درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر (سال اول رشد).
477.5
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340.1

350
256.0

253.0

300
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202.5

200
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97.0
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شكل -3مقادیر ماهانه نیاز خالص آبیاری پاجوش خرما بر مبنای 08
درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر (سال دوم رشد).

با توجه به اینکه کمبود منژابع آب ،اولژین و مهژمتژرین عامژل
محدودیت در توسعه کشاورزی در ایران است ،از روشهژای آبیژاری
تحت فشار (مانند بژابلر و قطژرهای) در نخلسژتانهژای تژازه احژداث
استفاده شود.
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آبیاری پاجوش های خرما در سالهای اول و دوم رشد گیاه ،پس
از  50میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کالس  Aانجام گژردد.
بهمنظور تعیین دور آبیاری (روز) در ماههای مختلف ،با توجه به متغیر
بودن شرایط اقلیمی ،آمار تبخیر از تشت با کمک کارشناسان تژرویج
سازمان جهاد کشاورزی میتواند از نزدیکترین ایسژتگاه هواشناسژی
اخذ شود.
میزان آب آبیاری پاجوشها خرما در سالهژای اول و دوم رشژد
گیاه بر اساس  05درصد تبخیر تجمعژی از تشژت تبخیژر کژالس A
تعیین شود که در سالهای اول و دوم ،به ترتیژ معژادل  0500/3و
 2552/3مترمکع در هکتار برای روشهای آبیاری موضژعی (ماننژد
بابلر) است.
توجه مسئوالن و متولیان آب کشژور بیشژتر بژه سژمت و سژوی
مدیریت تقاضا تغییریافته تا با بهکارگیری شیوههای مدیریت تقاضا از
قبیل تدحیح و اعتالی تعرفههژا و تحویژل حجمژی آب بژه همژراه
تقویت مشارکت مردمی در تهیه و ایجاد زیرساختهای بخش آب ،از
بحران آتی آب در کشور کاسته شود.
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The Suitable Interval and Depth of Irrigation in Vegetative Growth Phase of Barhee Date
Offshoots
M. Alihouri1*
Abstract
Irrigation scheduling of field and horticulture plants is very important for optimizing consumption of agricultural
water. This experiment was carried out for determining irrigation interval and depth of Barhee date in vegetative growth
phase during two years. The treatments of irrigation interval were 50, 75 and 100 mm after evaporation from class A
pan and the treatments of irrigation depth were 60%, 80%, 100% and 120% evaporation from class A pan. The results
showed that effect of irrigation interval, irrigation depth and their interaction were significance on establishment and
vegetative characteristics of date offshoot. The minimum of establishment and vegetative characteristics was in
irrigation interval of 100 mm after evaporation from class A pan and irrigation depth of 60% evaporation from class A
pan. The establishment percent and vegetative characteristics showed that suitable irrigation scheduling for Barhee date
offshoots was irrigation interval of 75 mm after evaporation from class A pan and irrigation depth of 80% evaporation
from class A pan. The net irrigation requrement were 1716.3 and 2702.3 m3/hectare in frist and second years,
respectively.
Keywords: Irrigation requirement, Irrigation scheduling, Vegetative characters, Water.
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