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 چکیده
 منطقه اين هاي نخلستان درصد 09 از بيش. كند مي ايفا منطقه اقتصاد در اي عمده نقش كه باشد مي بم منطقه محصول مهمترين خرما

و نواري بر رشد رويشي و عملكرد خرماي مضاافتي آزمايشاي درايسات اه     اي قطره آبياري روش دو مقايسه منظور به. است مضافتي ازنوع

 با نواري آبياري: A :شامل آزمايش تيمارهاي. شد گذاشته اجرا مرحله به تكرار سه در تصادفي كامل هاي بلوك در قالب طرحعزيزآباد بم 

 آبياري: C، روز هفتبا دور آبياري  متر سانتي 01 ياري: آبياري نواري با عمق آب آبB، روز 7 با دور آبياري متر سانتي 09 ياريآب آب عمق

باا    Aكالس  کتشت از تبخير%  09 ميزان به اي قطره آبياري: D، روز سهدور آبياري  با  Aكالس کتشت از تبخير% 09 ميزان به اي قطره

 توساط  آب ارتفااع  و شد  گيري پارشال فلوم اندازه توسط مرتبه يک ماه هر مصرفي آب ميزان نواري آبياري روش در. روز سهدورآبياري 

 طاور  باه  تيمارهاا  كلياه  براي خاك آزمون طبق شيميايي كودهاي مصرف. گرديد كه در مسير نوارها تعبيه شده بود مشخص  هايي شاخص

. بود دار معني نخل هاي نشان داد كه تاثير تيمارهاي آبياري بر ارتفاع و تعداد برگ رويشي رشد هاي شاخص بررسي. گرفت صورت يكسان

باا    Aكاالس  کتشات  از تبخيار % 09 ميازان  باه  اي قطاره  آبيااري  تيماار  مربوط بهرشد رويشي  ترين بيش كه داد نشان ها ميان ين مقايسه

 .بود روز سهدورآبياري 

 

 مصرفي آب ميزان نواري، آبياري اي، قطره آبياري نخل، :كلیدي واژگان

 

 مسئله انیب
يه پا روي ماده و نر هايگل كه پايه دو است درختي. باشدمي Palmaceae خانواده از و ايهالپه تک رده از درختي خرما

 از بيش با ايران حاضر حال در. رسدمي ميالد از قبل سال هزار سه به ايران در خرما كاشت سابقه(. 2) دارند قرار جداگانه هاي

 كشورهاي از يكي سال در تنهزار  0279هزار هكتار و توليد  210 حدود كاشت سطح با و كشور استان 00 در خرما رقم 099

 تازه هايدرباغ نواري و اي قطره آبياري روش دو مقايسه

 پاجوش طريق از خرما احداث

 

 3نژاد ، پروين ساالري2، حميد نجفي نژاد*0ناصر رشيدي
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آب، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كرمان، سازمان تحقيقات آموزش و  : محقق بخش تحقيقات خاك و3
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استان از وسيعي سطح در. چون خرما متحمل به شوري خاك و آب مي باشد، رودمي شمار به جهان خرماي كننده توليد عمده

 نخال (. 3) دارد اقتصاادي  تولياد  و كارده  رشد خوبي به نيستند حيات ادامه به قادر دي ر زراعي گياهان كه كشور جنوبي هاي

كرماان   استان شرقي جنوب خصوص به ايران كشور جنوب هواي و آب شرايط در نباتات ترينقديمي و ترينارزش با از يكي

 كشات  ريا ز ساطح  هكتاار  10190 با كرمان استان(. 2) (0شكل ( دارد سزايي به اثر ناحيه اين مردم معاش مينأت در كه باشدمي

 به كشور در را اول رتبه نظر نيازا و داده اختصاص خود به را كشور يخرما ديتول درصد 20 خرما تن 707/300 ديتول و خرما

 و شامال  در متار ميلاي  09 ساالنه بارندگي متوسط و دريا سطح از ارتفاع متر 0099بم با  منطقه (.0) است داده اختصاص خود

 كلاوت، از رقام مضاافتي و بقياه از ارقاام      هانخلستان%  09 منطقه اين در(. 2) است گرفته قرار جبالبارز هايكوه شرقي شمال

 (.2) اند شدهو چند رقم دي ر تشكيل  ايهليله

(. 0) اسات  محادود  بسيار جهان سطح در بلكه ايران در تنها نه آن روي بر آبياري تحقيقات خرما جهاني اهميت رغمعلي 

هزار متر مكعب در هكتار بسته به كيفيت آب متغير است. تحقيقات انجام شده  37هزار تا  09آب آبياري نخل در دنيا از  ميزان

(. درمنطقاه بام پاز از كاشات      0هزار متر مكعب در هكتار در سال بدست آورده اسات)  30در خوزستان نياز آبياري نخل را 

باار  روز يک هفتبار و در ماه سوم هر روز يک پنجتا  چهارروز، در ماه دوم هر  سهيک ماه هر دو تا  ها دور آبياري تاپاجوش

هاا باه صاورت ساطحي باا      دهد كه از ماه سوم به بعد آبياري پااجوش هاي انجام شده در منطقه نشان مي(. بررسي 2باشد)مي

  09تا  هفتدورآبياري 

 درمتار مكعاب    30999معاادل   باا يمتر مكعب آب در سال مصرف ميشود كه تقر 219روز است كه به ازاء هر نخل حدود 

   هكتار در سال است.

 
 : نمايي از درخت خرما و ميزان محصول توليدي آن0شكل شماره 
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اي (. در كاليفرنيا آبياري قطره7كرده اند ) % تبخير و تعرق گياه مرجع برآورد099تا  09درنبوس وپرويت نياز آبي نخل را 

ساله زاهدي طراحي شده بود  30رديفه كه در هر رديف چها ر عدد قطره چكان با دبي يک گالن در ساعت براي هر نخل  دو

ساله  0(. دانش نيا در تحقيقاتي  7ليترآب در روز نياز دارد ) 071تا  019ليتر و در تابستان  19نشان داد كه هر نخل در زمستان 

متر مكعب آب در هكتار درسال  0199سال با مصرف حدود  03كه در درختان باالي يدبر روي نخل شاهاني به اين نتيجه رس

را براي آبياري نخل در منطقه جهرم توصيه   A% تبخير از تشتک71(. وي ضريب 3) آيدمحصول اقتصادي مطلوب بدست مي

ت كه اين رقم در منطقه جهرم كيلوگرم بر متر مكعب آب مصرفي اس 7/9يي مصرف آب حدود آ(. در اين حالت كار3كند )مي

(. در منطقه 3باشد. اين ضريب باالترين ميزان رشد رويشي نخل را نيز سبب شده است )مي 3/9براي آبياري سطحي حدود 

متر مكعب آب در  3999اي در اين سن حدود برازجان نتايج تحقيقات در سال پنجم نشان داد كه مصرف آب با روش قطره

باشد و با مطالعه عواملي نظير قطر تنه، ارتفاع درخت ، تعداد برگ در شرايط ايست اه شبانكاره بهترين دور هكتار در سال مي

 (.0روزه توصيه گرديده است ) چهارآبياري يک روز در ميان در مقايسه با دور 

كه كشور ما از نظر جغرافيايي باشند ولي با توجه به ايناي و نواري هر كدام داراي مزايا ومعايبي ميهاي آبياري قطرهروش

هاي آبياري روش نيترتري نموده و ازمناسبدرمنطقه كم آب قرار گرفته است بايد دراستفاده مناسب و بهتر از آب دقت بيش

 منظورهاي كشاورزي را آبياري كرد استفاده نمود. لذا اين آزمايش بهتري از زمينوسيله آن بتوان با آب كم، مساحت بيش هكه ب

اي و نواري بر روي خرماي مضافتي به مرحله اجرا درآمد تا تاثير اين دو روش در رشد رويشي مقايسه دو روش آبياري قطره

 . چنين اين دو روش از نظر ميزان مصرف آب مقايسه شوندشود. هم مشخصنخل، 

 

 معرفی دستاورد

 عملكارد  و رويشي رشد بر نواري و اي قطره آبياري روش دو مقايسه منظور بهسال  03به مدت  0373سال  ازآزمايش  اين

 هاا  بارگ  تعاداد  و( متر) برگ طول موسط(، مترارتفاع درخت ) يو در آن پارامترها شد گذاشته اجرا مرحله به مضافتي يخرما

يمارهااي  اجرا شد. ت با چهار تيمار در سه تكرار تصادفي كامل هاي بلوك طرح قالب در آزمايش. ددنش يريگ اندازه( شمارش)

 : آزمايش به شرح ذيل بودند

 روز هفتبا دور آبياري  متر سانتي 09 ارتفاع با نواري آبياري: 0

  روز هفتبا دورآبياري  متر سانتي 01: آبياري نواري با ارتفاع 2

 روز سهدور آبياري  با  Aكالس کتتش از تبخير درصد 09 ميزان به اي قطره آبياري: 3

 روز سهبا دور آبياري   Aكالس کتتش از تبخير درصد 09 ميزان به اي قطره آبياري: 0

در زميني به  بود كهدرخت  090 أ دارايمجموعبود. آزمايش  0 × 0 كاشت فاصله با مضافتي جوش پا اصله نهكرت شامل  هر

 ابعاد به ييها گودال ابتدا كه ترتيب بدينمتر مربع در ايست اه تحقيقات عزيز آباد بم به مرحله اجرا گذاشته شد.  7999مساحت 

 هاا  پاجوش كاشت از پز. شد اقدام ها سپز نسبت به كاشت پاجوش .گرديد پر بادي ماسه با و حفر متر سانتي 09 × 09× 09

 آبيااري  ماورد  در كه ترتيب بدين. شد اعمال مربوطه تيمارهاي سپز و شد انجام سطحي صورت به سال يک مدت به آبياري

 .  گرفت مي صورت روز سه دور با طبق آبياري و گرديد مي برداري يادداشت تشتک از تبخير روزانه اي قطره
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انجاام شاد و ميازان آب     روز هفتدرصد در نظر گرفته شد. در روش آبياري نواري آبياري با دور  09 اي قطره آبياري راندمان

نوارهاا تعبياه    مساير  در كاه  هايي شاخص توسط آب ارتفاع و شد مي گيري اندازهفلوم  پارشالمصرفي هر ماه يک مرتبه توسط 

 .  گرفت صورت يكسان طور به تيمارها كليه. مصرف كودهاي شيميايي طبق آزمون خاك براي گرديد ميشده بود مشخص 

ارتفااع   تارين  بايش . داشت گيري چشم افزايشكه در روش قطره اي ارتفاع درخت نسبت به روش سطحي  دادنشان  نتايج

باعث افازايش   اي قطره روش چنين هم. شدمشاهده   A)كالس تشتک از تبخير%  09به ميزان  اي قطره آبياري) 0نخل در تيمار 

 اي قطاره  روش از اساتفاده . شاد  دياده  0 تيمار در برگ طول متوسط ترين بيش .شدمتوسط طول برگ نسبت به روش سطحي 

 . شد دار معني طور به نخل هاي برگ تعداد افزايش باعث

 آبيااري ) 0بيان كرد كاه تيماار    توان مياز اين طرح  گيري نتيجه عنوان به. شد مشاهده 0 تيمار در نيز برگ تعداد ترين بيش

 تارين  است. دانش نياا در جهارم بايش    دهيبهترين رشد رويشي را سبب گرد  A)كالس تشتک ازتبخير  % 09 ميزان به اي قطره

 دور وي(. 2گازارش كارد )    Aكاالس تشاتک   از تبخير%  71 ضريب با اي قطره آبياري روش با را شاهاني نخل رويشي رشد

 (.  3)كرد توصيه( آبان تا)ارديبهشت  سال گرم هاي ماه در نخل آبياري براي را ميان در روز يک آبياري

 

 یجیترو هیتوص

 نيپاا   اريبسا  منطقاه  نيا ا در انهيسال يبارندگ متوسط زانيم و باشد يم خشک مناطق از يكي بم شهرستان كه نيا به توجه با

 محصاوالت  در را آب مصارف  زانيا م بتواناد  كاه  ييهاا  روش ايا اعمال روش و  ني( بنابراسال در متر يليم 19 از تر كم) است

 كه ييجا آن از. است برخوردار يخاص تياهم از دهد شيافزا محصوالت نيا در را ياريآب راندمان زين و آورد نيپا  يكشاورز

 نيا با مايمستق هيناح نيا در ييستارو ياقتصاد قسمت اعظم خانوارها و باشد يمنطقه م نيا يمحصول كشاورز نيتر مهم خرما

 يشات يمع تيوضاع  بهباود  موجاب  گردد، فوق محصول ديتول شيافزا به منجر كه يكار هر نيبنابرا است شده نيعج محصول

 رشاد  نيتار  شيب موجب A كالس تشتک از ريتبخ% 09 ماريت يا قطره ياريكه در روش آب ييجا آن از. شود يم منطقه نيا مردم

 يهاا  نخلساتان  در يناوار  ياريا آب روش باه  نسابت  ياريآب روش نيا كه رسد يم بنظر د،يگرد مطالعه تحت اهانيگ در يشيرو

در باغاات   يجا يترو –يقا يتحق طارح  صورت به و منطقه  ريد مناطق در فوق طرح كه گردد يم شنهاديپ. دارد تيارجح منطقه

 شهرساتان  دلخاراش  زلزله به توجه با نيچن گردد. هم هيدر كل منطقه توص جيكشاورزان اجرا گردد و در صورت مثبت بودن نتا

 گردد يم هيتوص دند،ينرس عملكرد مرحله به اهانيگ كه نيا زين و منطقه، باغات زين و يآب منابع به يجد بيآس و 02 سال در بم

 مطالعه گردد.  زيعملكرد و محصول ن يفوق بر رو هایماريت
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