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 چكیده
. این پژژوهش بژا هژد     باشدیبرخوردار می اژهیو تیاهم ازی از منابع آب در بخش کشاورز نهیاستفاده به منظوربهگیاهان زراعی و باغی  آبیاری یزیربرنامه

در  یاریدور آب یمارهایتی انجام شد. ریگرمس یهاوهیپژوهشکده خرما و متدقیق دور و عمق آبیاری در مرحله رشد رویشی خرمای رقم برحی به مدت دو سال در 
و  055، 05، 05 زانیبه م یاریسطح آب ر چهارد یاریعمق آب یمارهایتو  Aکالس  ریاز تشت تبخ یتجمع ریمتر تبخیلیم 055و  50، 05پس از  یاریسه سطح آب

بر درصد سژبز مانژدن و صژفات     هاآندور آبیاری، عمق آبیاری و اثرات متقابل  تأثیربودند. نتایج نشان داد که  Aکالس  ریاز تشت تبخ یتجمع ریدرصد تبخ 025
تبخیژر  درصژد   05و به میزان متر تبخیر تجمعی از تشت میلی 055پس از دار بود. کمترین مقدار سبز ماندن و صفات رویشی پاجوش در آبیاری رویشی گیاه معنی

ر مترمکعژ  در هکتژار د   3/2552و  3/0500وجود داشت. درصد سبز ماندن و مقدار صفات رویشی پاجوش نشان داد که انجام آبیژاری بژا    تجمعی از تشت تبخیر
( برنامژه آبیژاری   Aکژالس   تبخیر تجمعی از تشت تبخیژر درصد  05با عمق آبیاری معادل ر تبخیمتر تبخیر تجمعی از تشت میلی 50پس از های اول و دوم )سال

 های خرمای رقم برحی بود.مناسبی برای پاجوش

 ریزی آبیاری، صفات رویشی، نیاز آبیاریآب، برنامه های كلیدی:واژه
 

 1مقدمه

توسط وزارت جهژاد کشژاورزی، سژطح     منتشرشدهبر اساس آمار 
هکتار و میزان  220500زیر کشت خرما )بارور و غیر بارور( در کشور 

سژازمان جهژانی   تن است که طبژق نظژر    میلیونیکتولید آن حدود 
سطح زیژر کشژت و تولیژد     ازنظر، ایران (FAO)خواربار و کشاورزی 

خرما به ترتی  رتبه سژوم و دوم را در دنیژا بژه خژود اختدژاه داده      
هکتژار یکژی از    30355 زیژر کشژت  است. استان خوزستان با سطح 

درصژد از تولیژد    0/03مناطق عمده خرماخیز کشور است که با سهم 
احمژدی و همکژاران،   ) اسژت  قرارگرفتژه خرما، در جایگاه سوم کشور 

از خرمژژا در اسژژتان خوزسژژتان کشژژت داده   یقژژام مختلفژژ(. ار0331
اسژت و در   یارقژام تجژار   تژرین مهماز  یکی یکه رقم برح شوندیم

کشژت   ریژ ها و توسژعه سژطح ز  نخلستان یایاصالح و اح یهابرنامه
؛ مسژژتعان و 0300، محمژژد زادهحاجیژژان و ) شژژودیمژژ هیخرمژژا توصژژ
 (.0330همکاران، 
در مورد زمان انجژام   گیریتدمیممعموالً به  یاریآب یزیربرنامه

( یاریژ شژده )عمژق آب   دادهآب( و مقژدار  یاریژ )دور آب یاریآب اتیملع

                                                           
علوم  قاتیموسسه تحق ،یریگرمس یهاوهیپژوهشکده خرما و م اریاستاد 0

 )* نویسنده مسئول: یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،یباغبان
alihouri_m@hotmail.com) 

 25/52/30تاریخ دریافت: 
 00/50/30تاریخ پذیرش: 

 یاریدر مورد زمان شروع و خاتمه آب گیریتدمیمکه  گرددیاطالق م
 یاریژ آب کیژ الزمژه   .ردیگیم یجا فیتعر نیدر ا زی( نیاری)مدت آب

 کژارگیری بهو  یاریآب یزیربرنامه یاز مبان حیکارا و موفق، درک صح
 دربرگیرنژده  یاریژ آب یزیژ ر. برنامژه باشژد یم یمبان واصول  نیا مؤثر

 یدر واحژدها  یاریانجام آب یهاوهیتوسعه ش منظوربه مؤثر یاطالعات
 بلندمدتبر آمار  یممکن است مبتن هاوهیش نیاست. ا یو باغ یزراع

در هر فدل  تواندیم کهاین اینرمال است و  طیشرا انگریباشد که نما
 هژای بینژی پژیش  یماهانژه بژرا   ایژ و  روزانژه بر اسژاس آمژار    یزراع
اطالعژات و   یسژت یباشژد. در هژر دو حالژت با    شدهتنظیم مدتکوتاه
و روش انتقژال و   یاریژ روش آب ،یمژ یاقل طیها در رابطه بژا شژرا  داده
ا در نظر گرفتژه شژود تژ    اهیو نوع خاک و گ تیریآب، نحوه مد عیتوز

سپاسژخواه و  ) مشخص اعمژال گژردد   طیدر شرا یینها گیریتدمیم
 .(0300همکاران، 
نخل خرما، استفاده از پاجوش است.  ریروش در تکث ترینمتداول
بارور به  ای چندساله اهیگ شهیر یهارا که از جوانه ینهال ای 2شاخساره
معموالً  طوقه نخل خرما، ریپاجوش نام دارد. اطرا  و ز د،آییوجود م

با توجه بژه نژوع رقژم،     هاآنکه تعداد  شودیم جادیپاجوش ا 02تا  0
و  یاریآب ازجمله یمادر هیپا ینگهدار اتیعمل یو چگونگ کبافت خا
صفات و  هیمنجر به حفظ کل قیطر نیاز ا ریمتفاوت است. تکث هیتغذ
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 یهژژا. پژژاجوشگژژرددیمژژ دیژژجد اهیژژدر گ یمژژادر هیژژپا اتیخدوصژژ
 05سال، وزن  سه تا پنجسن  یدارا دار،شهیسالم، ر دیبا مورداستفاده

خرمژا   یهاباشند. پاجوش هایماریب واز آفات  یو عار لوگرمیک 25تا 
 دنیرسژ  یبژرا  خشکنیمهدر مناطق خشک و  ویژهبه ،پس از کاشت
د. با توجه به نقش نمناس  دار یاریبه آب ازیمطلوب ن یشیبه رشد رو

 کیژ بر اساس  یاریاست آب یهیبد اه،یگ اتیآب در رشد و ح یاساس
خرمژا   یهژا نهژال و  هاو مناس  در رشد و نمو پاجوش حیبرنامه صح

هکتژار   32033 بژر بژال  در کشژور   هژا آن زیر کشتی که سطح اراض
 نیدارد. همچنژ  یینقش بسژزا  ،(0331احمدی و همکاران، ) باشدیم

 یاژهیو تیتازه احداث از اهم یهانخلستان موردنیازآب  زانیبرآورد م
حوری  علی) کشور برخوردار است التیتوسعه نخ یهابرنامه هیدر ته
خرمژا در   یهژا در نخلسژتان  یاریژ دور و عمق آب (.0335زن،  و تیشه

آب  زانیژژم ریژژنظ یمنژژاطق مختلژژف کشژژور بژژا توجژژه بژژه عژژوامل  
 تیژ فینوع خژاک، ک  ،یاریروش آب ،ییآب و هوا طی، شرادسترسقابل
 هیتوصژ  کیژ . بژر اسژاس   باشدیو سن درختان متفاوت م یاریآب آب
 یسطح یاریتازه احداث با روش آب یهادر نخلستان یاریدور آب ،یکل

در ماه سوم  ان،یدر ماه دوم دو روز در م ان،یروز در م کیدر ماه اول 
در زمسژتان   یاریژ است. آب باریکی اهفته بعدازآنو  انیسه روز در م

سال احژداث   نیدر اول گری. بر طبق نظر دباشدیم ازیروز ن 05هر  زین
در فدژل   شژوند، یمژ  یاریژ آب یکژه بژه روش سژطح    ییهانخلستان
 صورتبه یاریو آب یشن یاراض یروزانه برا صورتبه یاریتابستان آب

در  نی. همچنژ کنژد یمژ  تیژ کفا نیسژنگ  یهژا خژاک  یبژرا  یاهفته
سژبک   یهژا خژاک  یبرا یسطح یاریمثمر با روش آب یهانخلستان
روز در فدل  35تا  25روز در فدل تابستان و دور  5تا  1 یاریدور آب

روز در فدژل   02تژا   5 یاریدور آب نیسنگ یهاخاک یزمستان و برا
 شژده توصژیه روز در فدژل زمسژتان    10تا  35 یاریتابستان و دور آب

 (.0300پژمان، است )
در  یابژا روش قطژره   یاریدور و عمق آب نیبهتر نییتع منظوربه

آب  زانیژ اثر م ،یرقم مضافت یخرما یهاپاجوش یشیمرحله رشد رو
و دور  Aاز تشژت کژالس    ریژ درصد تبخ 05و  05، 15معادل  یاریآب
(. بر اسژاس  0305نژاد،  غفاریی گردید )روزانه و دو روز بررس یاریآب
دور  یبژود، ولژ   داریبر تعداد برگ معن یمدرفآب  زانیم تأثیر ج،ینتا
مطالعژه،   نینداشت. در ا یشیبر صفات رشد رو یداریاثر معن یاریآب

از  ریژ درصژد تبخ  05 زانیبه م یاریپاجوش با آب یشیرشد رو نیبهتر
 یاریژ اثژرات آب  یبررسژ  و دور دو روز به دست آمژد.  Aتشت کالس 

و دور هفژت روز و   متژر یسانت 00و  05معادل  یاریبا عمق آب ینوار
از تشت  ریدرصد تبخ 05و  05معادل  یاریبا عمق آب یاقطره یاریآب

 یرقژم مضژافت   یخرما یهاپاجوش یو دور سه روز بر رو Aکالس 

بژر   یاقطژره  یاریژ مربژو  بژه آب   یشیرشد رو نیشترینشان داد که ب
(. 0301نژاد و همکاران،  غفاریاز تشت بود ) ریدرصد تبخ 05اساس 
 یشژژیو رشژژد رو یژژیرایبژژر گ یاریژژدور آب تژژأثیر یگژژرید مطالعژژه در

 جیقژرار گرفژت. نتژا    موردبررسژی رقم استعمران  یخرما یهاپاجوش
 یمارهژا یت نیبژ  یو استقرار پاجوش تفاوت ییرایگ ازنظرنشان داد که 
بر تعداد برگ، تعداد  یاریدور آب تأثیر یوجود نداشت، ول شیمورد آزما

مطالعژه،   نیژ بژود. در ا  داریبرگچه، طول برگچه و عرض برگچه معن
و  05، 10پژس از    یژ سال به ترت امیا هیدر ماه اول، دوم و بق یاریآب
دور  ترینمناس  Aکالس  ریاز تشت تبخ یتجمع ریتبخ متریلیم 50
 (.0303حوری و تراهی،  علیبود ) یاریآب

اند، در بهار کاشته شده لیکه در اوا ییهادر کشور پاکستان نهال
 2روزانه، چهل روز دوم بژا دور   صورتبهچهل روز اول بعد از کاشت 

روز، در فدژل زمسژتان بژا دور     1روز، سپس تا اواخر آبان ماه با دور 
بژر   یاریژ دور آب تژأثیر  یبا بررس نی. همچنشوندیم یاریهفته آب کی

 2با دور  یاریآب کا،یجنوب آمر یهادرصد تلفات پاجوش در نخلستان
 یاریژ و آب ادیز یریبافت سبک و نفوذپذ یدارا یهاروز در خاک 3تا 

ی ریو نفوذپژذ  نیبافژت سژنگ   یدارا یهاروز در خاک 05تا  5با دور 
خرمژا در   یهژا پژاجوش  (.0305روحژانی،  اسژت )  دهیگرد هیتوص کم

روزانه و سپس تا دو ماه  صورتبهروز  05کشور هند بعد از کاشت تا 
مژدت،   نیژ ا ی. پس از طژ شوندیم یاریآب انیروز در م کی صورتبه
  یتابستان و زمستان بسته به بافت خاک به ترت یهادر فدل یاریآب

 Chandra and). ردیژ گیدر هفتژه انجژام مژ    مرتبهیکحداقل دو و 

Gupta, 1995) 
دور و  دهدینشان م شدهانجام قاتیتحق جینتا یبررس طورکلیبه
 یشژ یبژر رشژد رو   توانندیکه م باشندیم یعوامل ازجمله یاریعمق آب
داشژته باشژند. بژا     یقابل محسوسژ  تأثیرخرما  هایو نهال هاپاجوش
 یاریژ برنامژه آب  نیژی در مژورد تع  یامطالعژه  تژاکنون  کهاینتوجه به 

 منظژور بژه  تحقیق نیلذا ا ،بود نشدهانجام یرقم برح یپاجوش خرما
تازه احژداث اجژرا    یهار نخلستانی داریدور و عمق مناس  آب نییتع
 .دیگرد

 

 هامواد و روش
 یریگرمس یهاوهیخرما و م پژوهشکدهدر نخلستان پژوهش  نیا

 ییایژ و عرض جغراف شرقی 15°10' ییایواقع در اهواز به طول جغراف

 دو سژال  مژدت  به ایمتر از سطح در 0/22و با ارتفاع  شمالی 25°30'
 خردشده باریکی هاکرت صورتبهاجرای تحقیق . روش دیاجرا گرد

 یخرمژا  یهژا پژاجوش  یرو یکامل تدادف یهادر قال  طرح بلوک
 یاریدور آب یمارهایت یاصل یهاد. در کرتبوبا سه تکرار  یرقم برح



  23...یرقم برح یخرما یشیدر مرحله رشد رو یاریعمق مناسب آبدور و 

 

متژر  یلیم  (I3)055و  50 (I2)، (I1) 05پس از  یاریدر سه سطح آب
 یفرعژ  یهژا کژرت  درو  Aکژالس   ریژ از تشژت تبخ  یتجمعژ  ریتبخ
 05، (D1) 05 زانیبه م یاریآب چهار سطحدر  یاریعمق آب یمارهایت

(D2) ،055 (D3)  025و (D4) تبخیر از تشت  یتجمع ریدرصد تبخ
 اعماق مختلف خژاک )صژفر تژ   هایی از ا. نمونهقرار گرفتند A کالس
ی اریژ ( بژه همژراه نمونژه آب آب   متژر یسانت 35تا  05و  05تا  35، 35
بژه   ییایمیو شژ  یکژ یزیف اتیخدوصژ  نیژی تع یبرا( رودخانه کارون)

 (.2و  0ارسال شدند )جداول  شگاهیآزما
 

 خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك -1جدول 

کربن 
 آلی

(٪) 

 اسیدیته
(pH) 

هدایت 
 الکتریکی
(dS/m) 

رطوبت 
 نقطه

پژمردگی 

(٪) 

رطوبت 
 ظرفیت

زراعی  

(٪) 

 بافت
 خاک 

عمق خاک 
 متر()سانتی

 5-35 یرسلوم  5/21 3/01 3/3 0/5 01/5

 35-05 یرسلوم  5/21 0/03 0/3 5/5 13/5

 05-35 یرسلوم  0/23 0/03 3/3 5/5 10/5

 
 خصوصیات شیمیایی آب آبیاری -2جدول 

های کاتیون
  (meq/lit)محلول

های محلول آنیون
(meq/lit) pH SAR 

EC 

(dS/m) 2+Mg 2+Ca +Na -2SO4 -3HCO -Cl 
5/02 0/1 3/3  - 0/3 0/00 3/5 0/3 3/2 

 
)حدود شژش مژاه(   خرما  یهاو استقرار پاجوش ییرایدر مرحله گ

 زیکاشته شده پره یهاتنش به نهال هرگونهالزم است از وارد شدن 
 یاریژ آب ،ماهینفرورددر  خرما یهالذا پس از کاشت پاجوش ،(2) شود
آب  گرفژت. انجژام   هژا آنی آبژ  ازیکامل ن تأمینبر اساس  هاآنتمام 

که مقدار  برآورد شدفائو  ریبر اساس روش تشت تبخ مارهایت موردنیاز
 Allen et): در این روش برابر اسژت بژا   (ETc)تبخیر ژ تعرق گیاه 

al., 1998) 
(0)    ETc= Kc. Kp. Ep 

ضری  تشت است کژه   Kpضری  گیاهی و  Kcدر این معادله، 
از سوی سازمان جهانی خواربار  شدهارائهمقادیر بر اساس  هاآنمقدار 

نیژز میژزان تبخیژر از تشژت      Epتعیین گردید.  (FAO) و کشاورزی
( انجام شد و یبه روش بابلر )حباب یاریآب اتیعملباشد. متر( می)میلی

 یریژ گانژدازه  مورداسژتفاده  یبابلرها یدب میبا تنظ یحجم آب مدرف
بژرآورد شژد    ریژ زبر اساس روابط  یاریآب ازین زانی. م(0شکل ) دیگرد
، 0/5  یدر ضژرا  شیمژورد آزمژا   یمارهایو سپس با توجه به ت( 00)
 :دیضرب گرد 2/0و  کی، 0/5

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

بارنژدگی   = Pe، متر(ی )میلیاریخالص آب ازین = Dnکه در آنها، 
حجژم آب   =V، گیاه )اعشار( اندازسایهسطح  = Pdو  متر()میلی مؤثر

فاصله درخت روی هژر ردیژف    = Sp، برای هر درخت )لیتر( موردنیاز
= یکنژواختی   EUو  متر(های درختان )فاصله بین ردیف = Sr، )متر(

 درصد بود. 30پخش آب که معادل 
 

 
 .خرما یهاپاجوشدر آبیاری بابلر استفاده از روش  -1شكل 

 
 ییآبشژو  ازیژ نی، اریژ آب آب یشژور الزم به ذکر است با توجه به 

 نظژژرصژژر کژژه از آن  درصژژد بژژه دسژژت آمژژد 05 ایژژ 0/5کمتژژر از 
 از معادلژه  (LRt)نیاز آبشژویی   (Merkley and Allen, 2004).شد

 زیر تعیین شد:

 𝐿𝑅𝑡 =
𝐸𝐶𝑤

2(𝐸𝐶𝑒)𝑚𝑎𝑥
                    (1)     

هدایت الکتریکی آب آبیاری )دسژی زیمژنس بژر     = ECwکه در آن 
هژدایت الکتریکژی عدژاره اشژباع خژاک در       = max.(ECe)و  متر(

 32که برای نخل خرما برابر  ،از بین برود کامالًوضعیتی که محدول 
 دسی زیمنس بر متر است.

ی خرمژا در  هژا اسژتقرار پژاجوش   مرحلژه شژدن   یپس از سژپر  
تعژداد  ی شژامل  شژ یصژفات رشژد رو   هیاول ریمقاد نخلستان )مهرماه(،

عژرض   برگچژه و عرض برگ، تعداد برگچه، طول  برگ، برگ، طول
ی مورد آزمایش بر مارهایها قبل از شروع تپاجوشهر یک از برگچه 

 (0305صژژادقیان مطهژژر و همکژژاران، )اسژژاس دسژژتورالعمل موجژژود 
کامل و  یهاتعداد برگ با شمارش تعداد کل برگ .ندشد یریگاندازه
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طول و عرض برگ،  نییتع منظوربه. دیمشخص گردسبز در هر نهال 
انتخژژاب و  ییایژژچهژژار بژژرگ کامژژل و سژژبز در چهژژار جهژژت جغراف 

تژا انتهژای    دم برگاز ابتدای  هاآنشد و سپس طول  گذاریعالمت
 نیانگیژ م. دیگیری گرداندازه برگپهنکدر وسط  هاآنبرگ و عرض 

طول و عرض برگ هر نهال در نظر  عنوانبهشده  یریگاندازه ریمقاد
هژا در  برگچژه بژا شژمارش تعژداد کژل برگچژه       عژداد تگرفته شژدند.  

طژول و   نیژی تع منظژور بژه کامل و سبز نهال به دست آمد.  یهابرگ
ها بژه وسژط   برگچه تریننزدیکعرض برگچه، هشت عدد برگچه از 

. طول دیشده انتخاب گرد گذاریعالمتاز چهار برگ  کیپهنک هر 
محل اتدال آن به محژور بژرگ تژا     نیفاصله ب یریگچه با اندازهبرگ

شژد.   نیژی در وسط آن تع یریگنوک برگچه و عرض برگچه با اندازه
طول و عرض برگچژه هژر    عنوانبهشده  یریگاندازه ریمقاد نیانگیم

 .نهال در نظر گرفته شدند
پوشژش پژاجوش،    ریژ نظ یبژاغ  هژای داشژت و مراقبژت   اتیعمل
 طژور بژه  مارهژا یهمژه ت  یبژرا  زیهرز ن یهاو مبارزه با علف پاشیسم
 یشژژیورصژژفات ، تمژژام هرسژژالپایژژان انجژژام گرفژژت. در  کسژژانی

 هاآن ریمقادبین تفاوت و  دیگرد یریگاندازه های خرما مجدداًپاجوش
در نظژر گرفتژه شژد. تمژام صژفات       اهیرشد گ زانیم عنوانبهو اولیه 

 افزارهژای نژرم توسژط   ،یشژ یآزما با توجه به نژوع طژرح  رویشی گیاه 

MSTATC  وSPSS Statistics 19  قژژرار  وتحلیژژلتجزیژژهمژژورد
 سژه یدانکژن مقا  یامختلف با آزمون چنژد دامنژه   یمارهایگرفتند و ت

 .دندیگرد
 

 و بحث ایجتن
ی شژ یو صژفات رو واریژانس درصژد سژبز مانژدن      هیژ تجز جهینت
 یاریآبو عمق نشان داد که دور در پایان سال دوم  های خرماپاجوش
 داریمعنزیادی )بسیار اثر درصد سبز ماندن و تمام صفات رویشی، بر 
(. نتایج نشان داد کژه کمتژرین مقژدار    3ند )جدول داشت آماری( ازنظر

پژس از  )آبیاری  I3D1سبز ماندن و صفات رویشی پاجوش در تیمار 
تبخیژر  درصژد   05و به میژزان  متر تبخیر تجمعی از تشت میلی 055

( رخ داد. بیشترین تعداد برگ با تیمژار آبیژاری   تجمعی از تشت تبخیر
I1D3  و به میزان متر تبخیر تجمعی از تشت میلی 05پس از )آبیاری
( و در سایر صفات رویشژی  تبخیر تجمعی از تشت تبخیردرصد  055
)آبیژاری   I1D2عرض برگچه(، بیشترین مقدار با تیمار آبیاری  جزبه)

درصژد   05و بژه میژزان   متر تبخیر تجمعی از تشژت  میلی 05پس از 
 ( به دست آمد.تبخیر تجمعی از تشت تبخیر

 

  *آبیاریو عمق اثرات متقابل دور صفات رویشی پاجوش خرما در مقایسه میانگین  -3جدول 
 سبز ماندن تیمار

 )درصد(
 تعداد
 برگ 

 طول برگ
 متر()سانتی

 عرض برگ
 متر()سانتی

 تعداد 
 برگچه

 طول برگچه 
 متر()سانتی

 عرض برگچه
 1D 1I a 055 bc 5/5 d 5/000 b 3/00 e 5/130 bcd 3/25 c 3/2 متر()سانتی

2D 1I a 055 a 5/00 a 1/200 a 0/01 a 3/0250 a 0/30 ab 0/2 

3D 1I a 055 a 5/00 b 3/205 a 0/05 b 5/0030 ab 2/32 ab 0/2 

4D 1I a 055 b 3/05 e 3/005 b 1/00 d 5/001 de 2/23 c 3/2 

1D 2I a 055 bc 5/0 bc 0/203 b 0/10 e 3/100 cd 0/20 ab 0/2 

2D 2I a 055 a 3/00 a 0/200 a 3/05 a 5/0210 ab 5/32 a 5/3 

3D 2I a 055 a 5/00 a 0/210 ab 0/00 a 3/0223 ab 3/35 ab 0/2 

4D 2I a 055 a 5/03 cd 2/030 b 5/13 cd 3/052 bcd 0/25 bc 0/2 

1D 3I b 3/33 d 5/5 g 5/5 d 5/5 g 5/5 f 5/5 e 5/5 

2D 3I a 055 b 3/3 bc 5/200 b 3/10 c 3/505 bc 0/20 bc 0/2 

3D 3I a 055 bc 5/5 b 3/222 ab 0/05 d 5/032 ab 0/32 ab 5/2 

4D 3I ab 5/00 c 5/0 f 5/33 c 0/23 f 5/300 e 5/00 d 0/0 

 .دار با یکدیگر ندارنددرصد اختال  معنی یک های با حرو  مشابه در هر ستون، در سطح احتمال* میانگین

 

 I2D2شود تیمژار آبیژاری   مشاهده می 3طور که در جدول همان
 05و بژه میژزان   متر تبخیر تجمعی از تشژت  میلی 50پس از )آبیاری 
بیشژترین عژرض    کهاین( ضمن تبخیر تجمعی از تشت تبخیردرصد 

 50پژس از  )آبیژاری   I2D3برگچه را دارد، به همژراه تیمژار آبیژاری    
تبخیژر  درصژد   055و بژه میژزان   متر تبخیژر تجمعژی از تشژت    میلی

باشند کژه بژا تیمژار دارای    ( تنها تیمارهایی میتشت تبخیر تجمعی از
دار ( اخژتال  معنژی  I1D2و یا  I1D3بیشترین مقدار صفت رویشی )

 ندارند. 
ی خرما هنگام آبیاری به میزان هاپاجوشکاهش صفات رویشی 

در  یاریژ آب آب زانیژ کژه م  داد نشژان یاه گنیاز آبی درصد  025و  05



  22...یرقم برح یخرما یشیدر مرحله رشد رو یاریدور و عمق مناسب آب

 

پژاجوش خرمژا از   مرحلژه اسژتقرار(   پس از و دوم رشد )اول  هایسال
 آبیاریبیش ایو  آبیاریکم کهطوریبهبرخوردار است،  یاژهیو تیاهم
کاشته شژده داشژته    یهابر رشد پاجوش یادیز منفیاثرات  دنتوانیم

  باشند.
میزان عملیات اجرایی با افزایش دور آبیاری  کهازآنجاییبنابراین 
متر تبخیژر تجمعژی از تشژت    میلی 50 یابد، آبیاری پس ازکاهش می

تژر بژه   مناس  متر تبخیر تجمعیمیلی 05نسبت به دور آبیاری  تبخیر
 50پژس از  رسد. لذا با توجه به نتژایج ایژن تحقیژق، آبیژاری     نظر می
 05بژا عمژق آبیژاری معژادل     ر تبخیژ متر تبخیر تجمعی از تشت میلی
 عنژوان بژه A (I2D2 )کژالس   تبخیر تجمعی از تشت تبخیژر درصد 

هژای خرمژای رقژم برحژی در     برنامه آبیاری مناسژ  بژرای پژاجوش   
های اول و دوم رشد گیاه بود. این یافته با نتایج سایر تحقیقژات  سال
( نیز دریافتند کژه  0303حوری و تراهی )مطابقت دارد. علی شدهانجام
و  ، دومدر مژاه اول های خرمای رقم اسژتعمران  پاجوشآبیاری انجام 
متر تبخیر تجمعی میلی 50و  05 ،10 ام سال به ترتی  پس ازبقیه ای

دور  تژرین مناسژ  برای اولین سژال رشژد،    A از تشت تبخیر کالس
، 10سه عمق آبیاری معادل آبیاری برای شهرستان اهواز بود. بررسی 

بژا دو دور آبیژاری   A  از تشت کژالس تجمعی درصد تبخیر  50و  05
نشژان داد کژه   رقژم شژاهانی    الهچهارسژ روی نخژل  روزانه و دو روز 

داری بژر رشژد رویشژی و عملکژرد     تیمارهای عمق آبیاری اثر معنژی 
درصد تبخیر از تشت  50آبیاری به میزان  کهطوریبه، نددرخت داشت
نیژا،   دانژش ) توصیه گردیژد برای نخیالت شهرستان جهرم  Aکالس 
های خرمای رقژم مضژافتی در   بیشترین رشد رویشی پاجوش(. 0350

درصژد   05منطقه بم استان کرمان نیز مربو  بژه آبیژاری بژه میژزان    
نژژاد،   غفژاری و دور آبیژاری دو روز بژود )   Aتبخیر از تشژت کژالس   

 (.0301نژاد و همکاران،  ؛ غفاری0305
مقادیر ماهانه نیاز خالص آبیاری پاجوش خرمای رقژم برحژی در   

تبخیر تجمعی از تشت درصد  05نای های اول و دوم رشد  بر مبسال
ارائه گردیده است. مجموع نیاز  3و  2های ، در شکلAکالس  تبخیر

هژای اول و  های خرمای رقژم برحژی در سژال   خالص آبیاری پاجوش
مترمکع  در هکتار بژرای   3/2552و  3/0500دوم، به ترتی  معادل 

سال اول،  روش آبیاری موضعی )بابلر( بود. حداکثر نیاز خالص آبیاری
بژود کژه ایژن مقژدار در      مترمکع  در هکتار در تیرماه 0/350معادل 
رسید. حداکثر و حداقل نیاز خالص به دلیل بارندگی به صفر  ماهبهمن

مترمکعژ  در   0/02و  0/155آبیاری سال دوم نیز بژه ترتیژ  برابژر    
 های مرداد و بهمن وجود داشت.هکتار بود که در ماه

 

 گیرینتیجه

ریزی و مژدیریت صژحیح   نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه
های تژازه احژداث   های خرمای رقم برحی در نخلستانآبیاری پاجوش

از اهمیت به سزایی در رشد رویشی گیژاه برخژوردار اسژت. بنژابراین     
هژای خرمژا توصژیه    برای دستیابی به بیشترین رشد رویشی پژاجوش 

 شود:می
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 08مقادیر ماهانه نیاز خالص آبیاری پاجوش خرما بر مبنای  -2شكل

 )سال اول رشد(. از تشت تبخیر تبخیر تجمعیدرصد 
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 08مقادیر ماهانه نیاز خالص آبیاری پاجوش خرما بر مبنای  -3شكل

 )سال دوم رشد(. از تشت تبخیر تبخیر تجمعیدرصد 
 

عامژل   تژرین مهژم و  نیکمبود منژابع آب، اولژ   کهاینبا توجه به 
 یاریژ آب هژای روش، از است رانیدر ا یدر توسعه کشاورز تیمحدود
هژای تژازه احژداث    در نخلسژتان ( ایو قطژره  )مانند بژابلر  فشارتحت

 .شوداستفاده 
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پس های اول و دوم رشد گیاه، های خرما در سالآبیاری پاجوش
انجام گژردد.   Aر کالس تبخیمتر تبخیر تجمعی از تشت میلی 50از 
های مختلف، با توجه به متغیر تعیین دور آبیاری )روز( در ماه منظوربه

بودن شرایط اقلیمی، آمار تبخیر از تشت با کمک کارشناسان تژرویج  
ایسژتگاه هواشناسژی    تریننزدیکتواند از می جهاد کشاورزیسازمان 
 اخذ شود.

هژای اول و دوم رشژد   ها خرما در سالاری پاجوشمیزان آب آبی
 Aتبخیر تجمعژی از تشژت تبخیژر کژالس     درصد  05گیاه بر اساس 
و  3/0500معژادل    یژ اول و دوم، به ترت یهار سالتعیین شود که د

ماننژد  ) یموضژع  یاریآب هایروش یمترمکع  در هکتار برا 3/2552
 است.بابلر( 

 یبژه سژمت و سژو    شژتر یآب کشژور ب  انیو متول مسئوالنتوجه 
تقاضا از  تیریمد یهاوهیش کارگیریبهتا با  تغییریافتهتقاضا  تیریمد
آب بژه همژراه    یحجمژ  لیژ هژا و تحو تعرفه یو اعتال حیتدح لیقب
بخش آب، از  هایزیرساخت جادیو ا هیدر ته یمشارکت مردم تیتقو

  .شودآب در کشور کاسته  یبحران آت

 

 عراجم
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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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