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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/m
2
 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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 خرما رقم کبکاب يفيو ک يکم اتيبر خصوص يسطح ریو ز يسطح ياثر سامانه قطره ا
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 52/7/5331پذیرش:    52/7/5331 بازنگری:  22/4/5331: دریافت

 چکيده

جهت  اريیبراي انتخاب روش مناسب آب تر قیدق زيیربرنامه ازمندین یمحصول به ازاي واحد حجم آب مصرف دیتول شیافزا

( در 5931-5931سه سال زراعی ) یط شیآزما نیمنظور ا نیاز منابع آب موجود در بخش کشاورزي است. بد نهیاستفاده به

تیمارهاي آزمایش شامل مقدار آب مصرفی در روش آبیاري  .ایستگاه تحقیقات کشاورزي بهبهان بر روي رقم کبکاب اجرا گردید

درصد  511اي سطحی بر اساس درصد نیازآبی و در روش قطره 511و  511، 71اي زیرسطحی در سه ســطح بر اساس قطره

تیمار نتایج حاصل از اجراي طرح نشان داد و در سه تکرار اجرا شد.   یبر اساس طرح بلوک کامل تصادف شاتیآزما .نیاز آبی بودند

کیلوگرم در هکتار  6/2151آبی بود که با تولید درصد نیاز  511اي سطحی و برتر سطوح مختلف آبیاري، از نظر عملکرد، تیمار قطره

 71 ماریمصرف کمتر آب در ت لیبه دلزیرسطحی اختالف معنی داري داشت. آبیاري درصد نیاز آبی در  511و  511، 71با تیمارهاي 

 توانیم ترشیب بمصرف آ ییو از نظر عملکرد و کارا ياریآب ماریت نیا توانیم یسطح ايقطره يارینسبت به آب یآب ازیدرصد ن

 9/51اي سطحی با ، تیمار قطرهمیوه در صفت رطوبت نمود. شنهادیو پ هیشهرستان بهبهان توص يرا برا یسطح ايقطره ماریت

و  2/55، 2/55ترتیب با درصد نیازآبی به 71و  511، 511درصد رطوبت عنوان برتر و جایگاه نخست را از آن خود کرد و تیمارهاي 

 طور مشترک جایگاه یکسانی را به خود اختصاص دادند. به میوه بتدرصد رطو 7/51
 

   .مصرف آب  ییسطوح مختلف آب، کارا ،یآب ازینها: کلید واژه

 

 مقدمه

در  یاست که نقش مهم یاز محصوالت مهم باغ یکیخرما 
 فایا یو اقتصاد مل ستیز طیمح داريیحفظ و پا ،ییغذا تیامن
منابع  نیتریرقم خرما داراي غن 400از  شیبا ب رانیکند. ایم

مجموعه داراي  نیرقم از ا 00بوده که حدود  در جهانژنتیکی 
خرما از  (.,Pezhman 2002باشند )یم یارزش تجاري و صادرات

جهان با تولید بیش  کشور 00ترین محصوالت باغی بیش از مهم
 ,.Mazlumzadeh et al  ) باشدمیلیون تن در سال می 4/0 از

کشورهاي مصر، ایران، درصد آن در  50که حدود  (2008
 1993) شودتولید می عربستان، عراق، پاکستان و الجزایر

Barreveld,). 
چهارمین محصول باغبانی از نظر میزان تولید و سطح  ،خرما

این میزان تولید  وبوده میلیون تن  04/1 تولیدمیزان  باباغی کشور 
 .حاصل شده استکشور  يهادرصد از کل سطوح باغ 01/6از 

هزار  222خرما در کشور حدود  بارور و غیربارورح وسطمجموع 
درصد از  10و  25ترتیب و غیربارور به . نخیالت بارورهکتار است

اند خود اختصاص دادهکل سطح زیر کشت نخیالت کشور را به

(Anonymous,  2014).   میزان تولید خرما در استان خوزستان
تن و عملکرد معادل  144200هکتار بارور،  24200سطح  در

  ,Anonymous)کیلوگرم در هکتار اعالم شده است  0214

بارور  يهادرصد اراضی نخلستان 11در حال حاضر حدود  .(2014
کشور  يدرصد تولید خرما 10 از بیشزیر کشت آبی بوده و  شورک

از درصد  0عبارت دیگر فقط حدود شود، به از این اراضی عاید می
آید.  عمل میکل تولید خرما در کشور از اراضی زیر کشت دیم به

بنابراین در حال حاضر بدون انجام آبیاري تقریباً امکان تولید خرما 
زیرا که سهم تولید از اراضی دیم اوالً بسیار  ،در کشور وجود ندارد

هاي اخیر اندك بوده و ثانیاً تابع شرایط اقلیمی است که در سال
ترین عامل غیر و ناپایدار بوده است. لذا آب اولین و مهمبسیار مت

 شود خرما در کشور محسوب می دیمحدودیت در تول

(Anonymous,  2014).   
 توسعه داده شده اخیر هايسال در ايقطره آبیاري سیستم

 برجسته هايویژگی به توانیت میباست از جمله عوامل این محبو
 آب، یکنواخت بسیار توزیع ك،خا نمودن فرسایش حداقل مانند

و میزان  عرضه در تنوع و کارگري نیروي يهزینه حداقل نمودن
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 (.,Sivanappan 1998)  اشاره نمود هاکانچقطره تنظیم دبی با

 که زیر سیستمی عنوانبه اي زیر سطحیسیستم آبیاري قطره
نقش  سطحی ايقطره نسبت به سیستم کند،خاك کار می سطح
 کنترل بر عالوه مغذي مواد و آب در جویی صرفه تري دربیش

 ممکنامر  این کند،سیستم بازي می دوام و عمقی نفوذ شوري،
کروي آب زیر سطح خاك در ي سطح خیس شده دلیل به است

 هاي سطحی باشدچکانکروي زیر قطرهمقایسه با سطح نیم

(Phene, 1995 .) 

 هايروش که نشان دادKarami  (2006 ) پژوهشنتایج 
 کرتی آبیاري .است سنتی تولید هايسیستم با سازگار کرتی آبیاري

هاي اولیه در هزینه زیرا که است. جیرا خرما تولیدکنندگان میان در
و براي  بودخواهد این نوع آبیاري در سطوح نسبتاً مسطح کم 

 حال، این با. باشدمیتر ساده این نوع آبیاري انجامبرداران بهره
 آبیاري سطحی از آن استفاده معایب به توجه با اورزانکش از برخی

موارد زیر  به توانیم یسطح ياریآب بیاز جمله معا .نمایندمی
 ياریفشرده و مدوام و عدم انجام آب ن،کارییراندمان پااشاره کرد: 

مناطق  نیا ياریامکان آب ايقطره ياریآبالبته  ی کهشن هاينیزم
 ؛ (Liebenberg and Zaid, 2002دکنیم ایرا مه

 (Al-Zaidi et al., 2013 .  
Mohebbi  و Alihoori  (2013در پژوهش )با چهار که  ی

آب  زانیاي با مو قطره یسطح اريیشامل روش آب اريیآب ماریت
 A کالس ریاز تشت تبخ یتجمع ریدرصد تبخ 100و  50معادل 

 ریرغم مصرف مقادبه نشان دادند  ،در استان هرمزگان انجام شد
داري در عملکرد یاختالف معن اري،یآب مارهايیمتفاوت آب در ت

و  نیترشیب وجود نداشت. اندازهیو سطح سا یشیصفات رو ،وهیم
اي با قطره اريیآب ماریاز ت بیترتوري آب بهمقدار بهره نیترکم

آب  زانیبا م یسطح اريیآب ماریو ت درصد 50آب معادل  زانیم
دست به A کالس ریاز تشت تبخ یمعتج ریتبخ درصد 100معادل 

 درصد 50عمق معادل اي و بهبا روش قطره اريیآب نیآمد. بنابرا
 هیها توصنخلستان اريیآب براي A از تشت کالس یتجمع ریتبخ
اي  ( تأثیر دو روش آبیاري قطره2001) GhaffariNejad .دیگرد

را بر رشد رویشی خرماي مضافتی مقایسه نمود.  سطحی و نواري
هاي هاي رشد رویشی نشان داد که تأثیر روشبررسی شاخص

ولی  ،دار نبود آبیاري در ارتفاع درخت و متوسط طول برگ معنی
روش  ،. با توجه به نتایجبوددار  ها معنیاین تأثیر بر تعداد برگ

تر، اي بهترین تیمار بوده که با مصرف آب کم آبیاري قطره
 et al.,  Al- Amood .گردیدرشد رویشی را موجب  بیشترین

العمل درختان خرما را نسبت به سه روش ( نیز عکس2000)
. نتایج این نداي بررسی نمود و قطره )بابلر( آبیاري کرتی، حبابی

ترین عملکرد محصول و کارایی مصرف مطالعه نشان داد که بیش
اي و سپس آبیاري کرتی اختصاص  آب به سیستم آبیاري قطره

، اثرات دور سعودي ایشی در کشور عربستاندر آزمداشته است. 
           آبیاري بر عملکرد و کیفیت میوه نخل خرما بررسی شد

(Al-Rumaih and Kassem, 2003.)  آبیاري به روش

اي و با پنج دور آبیاري روزانه، دو روز، سه روز، پنج روز و  قطره
ه ترین عملکرد میوه و بهترین گروگرفت. بیش هفت روز انجام 

دست آمد که با تیمارهاي دور آبیاري کیفی میوه با آبیاري روزانه به
 متعدد هايآزمایشداري داشت.  پنج و هفت روز تفاوت معنی

 روش که داد نشانet al.,  Ahmed (2011 ) توسط شدهانجام
 بر غلبه در باالیی پتانسیل داراي سطحی زیر ايقطره آبیاري
 همچنین هاآن باشد.می کخش مناطق در خصوصبه آب کمبود

 تولید و آب منابع بین تعادل حفظ به نیاز که دادند گزارش
 کمبود و خرما براي آبی نیاز گرفتن نظر در با کشاورزي محصوالت

  اجراي با توانمی را تعادل لذا این .دارد وجود منطقه در آب
 آب منابع يتخلیه در تنش کاهش و مناسب آبیاري هايآوريفن

 بدون آب مصرف سازيبهینه اقدامات اتخاذ فعلی با ینیزیرزم
 ,Anonymousعملی نمود ) کشاورزي محصوالت تولید کاهش

2012
بسیاري که  هايچالش با کشور عربستان در کشاورزي (.  

 ي ایناز جمله .است مواجه ،باشدمی خشکنیمه مخصوص اقلیم
 درجه نه،ساال کم بارش آب، کمیاب منابع توان بهها میچالش
 کشاورزي تعرق اشاره نمود. و تبخیر فراوانی و باال بسیار حرارت
 تمام از شده استخراج آب کل از درصد 22 ي تقریباکنندهمصرف

 تنشموجب  غرقابی آبیاري مانند سنتی باشد. آبیاريمنابع می
 ،باشندمی کاهش به رو حاضر حال که در آب منابع مورد در تربیش
و  and Al-Assiri Darfaoui 2010 ,)  شودمی

Anonymous , 2009.) 
ي اثرات دو ( در مورد مقایسه2005) Mohebiنتایج تحقیق 
درصد تبخیر تجمعی از تشت کالس  100و  50میزان آب معادل 

A بر روي رشد و نمو نخل خرماي ي و سطحی ادر دو روش قطره
برخی  رقم پیارم نشان داد که بین تیمارهاي مختلف به لحاظ

چه، قطر تنه و سطح هاي رشد رویشی مانند تعداد برگشاخص
داري وجود داشته است. ولی از نظر تعداد انداز اختالف معنیسایه

، رطوبت، مواد pHبرگ، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه شامل 
نبوده  دارجامد محلول و قند کل میوه، تفاوت بین تیمارها معنی

اي دو روز و در روش سطحی طرهدور آبیاري در روش قاست. 
اگرچه در تیمارهاي که  چنین نتایج نشان دادهمهفت روز بود. 

اختیار درختان قرار گرفت. از لحاظ  در متفاوتیمختلف میزان آب 
داري بین تیمارها وجود عملکرد و صفات کیفی میوه اختالف معنی

کرد تاثیر تیمارهاي مورد آزمایش بر صفات رویشی و عملنداشت و 
درصد تبخیر در  50مصرف آب در تیمار دار نبود، محصول معنی

صرف آب در روش سطحی بوده درصد م 40اي حدود روش قطره
داري بین عملکرد که از لحاظ آماري اختالف معنیاست. درحالی

درصد تبخیر از تشت و  50محصول خرما وجود نداشت. لذا تیمار 
 .اي تیمار برتر معرفی شدبه روش قطره

Farzamnia  و  Raveri (2005تاثیر کم ) آبیاري بر روي
درختان بارور خرماي رقم مضافتی را با چهار تیمار آبیاري به میزان 

بررسی  Aدرصد تبخیر از تشت کالس  120و  100، 20، 60
 60و  20ترین عملکرد از تیمار آبیاري ترین و کم. بیشندنمود



517 

513-511. ص 5331سال  2شماره  42دوره                                                                               علوم و مهندسی آبیاری       

 
تن در  4/10و  4/10ان ترتیب به میزدرصد تبخیر از تشت به

داري با هم داشتند. اما دست آمد که تفاوت معنیهکتار به
داري بر رطوبت، مواد جامد تیمارهاي مورد آزمایش اثر معنی

 آبیاري  ،محلول و قند کل میوه به همراه نداشت. براساس نتایج
عنوان یک روش به Aدرصد تبخیر از تشت کالس  20میزان به

با محققین  هاي بم توصیه گردید. ستانري نخلمدیریتی در آبیا
انجام تحقیقی در استان فارس بر روي رقم خرماي شاهانی نشان 

وري مصرف آب با انجام ترین عملکرد میوه و بهرهدادند که بیش
درصد تبخیر تجمعی از تشت  50و  00هاي آبیاري به میزان

 صل شدي ایام سال حاترتیب در فصل بهار و بقیهبه Aکالس 
(Rastegar and Zargar, 2011) آبیاري درختان خرماي رقم .

داري و زایشی نشان داد که اختالف معنی یپیارم در مراحل رویش
از نظر صفات رویشی نظیر تعداد برگ و برگچه، محیط تنه، سطح 

درصد  100و  50انداز و عملکرد محصول بین تیمارهاي سایه
-ترین بهرهنداشت. بیش وجود Aکالس تبخیر تجمعی از تشت 

درصد  50اي با میزان آب معادل وري مصرف آب، از آبیاري قطره
 Alihouri. andآمد ) دستبه Aتبخیر تجمعی از تشت کالس 

Tishehza, 2001  .) 

بودن محصول خرما در  کیاستراتژ هبراستا با توجه  نیا در
مکان در مورد ا یقاتیتحق يهاطرح ياستان خوزستان، لزوم اجرا

درختان خرما  يبر رو یرسطحیز يا قطره ياریآب ستمیاستفاده از س
لذا با انجام این پژوهش  .باشدیم ریناپذو اجتناب يضرور اریبس

اي زیرسطحی محک خورده و ي قطرهامکان استفاده از سامانه
 استانترین محصول باغبانی مهم برايچنین میزان مصرف آب هم

هاي مستمر و سالیبه بروز خشکبا توجه . گرددمشخص می
گزارشی از انجام  عدم انتشار ،بحران آب در مناطق مختلف کشور

آبیاري زیرسطحی نخیالت در ایران منتشر نشده و همچنین 
اي هاي آبیاري قطرهدر مورد تاثیر سیستم که اطالعات اندکی

هدف بررسی این پژوهش با  ،زیرسطحی بر نخیالت موجود است
اي زیرسطحی در آبیاري  مندي از سیستم آبیاري قطرهامکان بهره

 کاراییترین تیمار آبیاري از نظر عملکرد و  نخیالت و تعیین مناسب
 . صورت گرفت کبکابدر رقم  مصرف آب

 

 ها روشو مواد 
اي زیرسطحی منظور بررسی تأثیر مقدار آب در آبیاري قطرهبه
ایی مصرف آب اي سطحی بر عملکرد، اجزاي عملکرد، کارو قطره

از  کبکابترین تیمار آبیاري براي رقم نخل خرماي  و تعیین مناسب
هاي کاملل  صورت طرح بلوكبهآزمایشی  ،نظر کارایی مصرف آب

( در ایسلتگاه تحقیقلات   1010 تلا  1012سله سلال )  تصادفی طی 
اجرا گردید. مقدار آب در آبیلاري  در سه تکرار کشاورزي بهللبهان 

 120و  100، 50سله سلللطح بلر اسلاس     اي زیرسطحی در قطره
درصد نیاز آبی بلر   100اي سطحی براساس درصد نیازآبی و قطره

روي رقم نخل خرماي کبکاب مقایسه گردید. براي هر درخت )در 
ي متر که فاصلله میلی 16اتیلن با قطر هاي پلییک ردیف( از لوله

عت لیتلر در سلا   چهلار متر و آبدهی سانتی 50هاي آن چکانقطره
ي یلک  هاي زیر سطحی با فاصلله داشتند، استفاده شد. نصب لوله

متري خاك سانتی 40ي اصلی درخت خرما و در عمق متري از تنه
ي زیرسطحی انجام گردید. براي هر ردیف درخت از دو ردیف لوله

چکلان و تولیلد پیلاز    قطلره  6اي استفاده شد که هر لوله با به گونه
نمود. به عبلارت  اي موثر را مرطوب میهي ریشهمحدوده ،رطوبتی

لیتلر   42اي سطحی هر درخلت  دیگر با آبیاري زیرسطحی و قطره
-دهی قطرهکرد که البته میزان واقعی آبآب در ساعت دریافت می

ي ها و در کل، میلزان آب ملورد اسلتفاده هلر ردیلف لولله      چکان
زیرسطحی و سطحی، توسط کنتورهاي حساس با دقت یک دهلم  

اي سلطحی  ه در ابتداي هر خط آبیاري زیرسلطحی و قطلره  لیتر ک
 نصب بود، ثبت شدند. 

هلاي هلرز، حلذف    افشانی، دفع علف عملیات باغی نظیر گرده
پاجوش و تعدیل نسبت برگ به خوشه براي کلیه تیمارها یکسلان  

در زملان برداشلت، محصلول تملام درختلان ملورد       انجام گردیلد.  
هلر   يبلرا  وهیل عملکرد م زانیمو  دیگرد نیبرداشت و توز شیآزما

. سلپس بلا انتخلاب    بر هکتار محاسبه شلد  لوگرمیحسب کبر ماریت
تصادفی حدود یک کیلوگرم از محصول برداشت شده از هر تیملار،  

میزان کل ملواد جاملد   میوه و  مشخصات فیزیکی و درصد رطوبت
براي هر تیمار آبیاري سه درخت گیري شد.  اندازهمحلول )قند کل( 

صورت به 1061در سال  يمتر 2×5درختان با فاصله شد.  استفاده
هاي مذکور با توجله  شاخص يهمهسپس  .اندپاجوش غرس شده

ملورد   MSTATCآملاري  افلزار   به نوع طرح آزمایشی توسط نرم 
تیمارهاي مختلف با آزملون   میانگین تجزیه و تحلیل قرار گرفت و

 . گردید اي دانکن مقایسه  چند دامنه

 يریت دقیق آبیاري، با استفاده از آمار روزانهبراي مدی
حداقل و حداکثر  يبهبهان )دما کینوپتیایستلگاه هواشناسلی س

روزانه، رطوبت حداقل و حداکثر روزانه سرعت باد و حداکثر ساعات 
 –بر اساس مدل پنمن رت روزانه صوتعرق گیاه به و (، تبخیریآفتاب

و با پایش اطالعات  ( Allen et al., 1998) محاسبه شدمانتیث 
 روزانه ياریدور آبمحاسبه شد. زمان آبیاري مدت صورت روزانه، هب

براساس  یاهیگ بیضرا نییتع يو براگردید  فیتعر)هر روز( 
 (1)جدول  اقدام شد 06مطالعات انجام شده و مدل فائو 

 (2010 Nowroozi and Zolfi Bavariani,   ؛Farshi et 

al., 1997) .آب تهیه شد و  بیاري در طول فصل نمونهاز آب آ
اندازه گیري هاي کیفی به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج این  براي

هاي نتایج آزمایش ( نشان داده شده است.2آزمایش در جدول )
تعیین بافت خاك، تعیین خصوصیات  فیزیکی و شیمیایی خاك در 

 ی منظور ارزیاب( نشان داده شده است. به4( و )0جداول )
دیگر و ها از یکچکانهاي فوق، عمق نصب، فاصله قطرهشاخص

تنه درختان در پروژه براساس عمق ریشه نخل و بافت خاك تعیین 
 50کن خال در دماي هاي میوه در خشکگردید. رطوبت نمونه

 Anonymous گراد مطابق روش استاندارد درجه سانتی
نده به روش میزان قندکل و قند احیاکن. تعیین شد (1990)
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گیري سفتی (. براي اندازهHosseini, 1990فهلینگ تعیین شد )

ي یکسان انتخاب بافت میوه خرما از هر تکرار یک نمونه با اندازه
متر و میلی 6/1نموده و نیروي مورد نیاز براي نفوذ پروب به قطر 

 6جایی به میزان منظور جابهمتر بر ثانیه )بهمیلی 0/1با سرعت 
 Foakwa et)گیري گردید تر( به درون بافت خرما اندازهممیلی

al., 2008 .)( مواد جامد محلولTSS با استفاده از رفراکتومتر )
 نیانگیم زین (0)در جدول (. Hosseini, 1990گیري شد  )اندازه
که  قیمختلف در دو سال انجام تحق يمارهایت فیآب مصر ریمقاد

ماه ادامه داشت  وریپنجم شهرو  ستیماه تا ب نیاز پانزده فرورد
کارایی مصرف آب از تقسیم عملکرد بر . نشان داده شده است

مجموع آب مصرف شده توسط آبیاري و بارندگی موثر محاسبه شد 

( تعیین شد 2ي )رابطه SCS(. بارندگی موثر از معادله 1ي )رابطه
(Sephevand, 2009.) 

 
WUE = Y/(Pe+Ir)    (1)  
 

Pe = P×((125-(0.2×P))/125)   (2)  
 

عملکرد میلوه   Y ،(kg/m3کارایی مصرف آب )  WUEکه در آن، 
(kg ،) Pe ( بارنللدگی مللوثرmm ،)Ir ( عمللق آبیللاريmm و )P 

مخلرج در  ( مقلادیر  2باشلد. در رابطله )  ( میmmبارندگی ماهانه )
 واحد سطح ضرب تا واحد آن به مترمکعب تبدیل شود.

 

 (16)نشریه فائو  هاي انجام آبياريضریب گياهي خرما در ماه – 1جدول 
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 

 

 نتایج تجزیه نمونه آب  – 2جدول 

Table 2- Analysis of water sample 
Cations  (meq/l)   Anions  (meq/l) pH 

 

EC 
(μs/cm) 

Source 

Discharge ca
2+

 mg
2+ Na

+ Hco
3- cl

- 
11.5 9.5 14.5 3.0 12.0 7.0 3080 Well 

 
 مشخصات بافت خاک - 1جدول 

Table 3- Soil texture properties 

texture 
 

Sand  )%(  
Silt )%( 

Clay 
)%( 

  soil depth 

(cm) 

silty clay 7 46 47 0-33 
silty clay 9 42 49 33-66 
silty clay 9 48 43 66-100 

 

 نمونه خاک یيايميمشخصات شبرخي  – 4جدول 

Table 4- Some chemical characteristics of the soil 

Total 

Anions (meq/lit) 
Total 

Cations (meq/lit) 
pH 

 

EC 
(dS/m) 

 

Soil depth 

(cm) 
SO4

-2
 Cl

-
 HCO3

-
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

65.3 51.55 5 8.75 98.09 54.34 31.25 12.5 8.55 5.74 0-33 
53.48 40.98 6.25 6.25 66.52 19.02 36.25 11.25 7.83 3.01 33-66 
76.93 60.68 10 6.25 85.76 40.76 26.25 18.75 8.06 3.81 66-100 
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 در ماهاي مختلف سه سال انجام پروژه کبکابميانگين مصرف آب در تيمارهاي آزمایش در رقم  -1جدول 

Table 5-Average water consumption in the palm of treatments Zahedi in different months of a three-year project  
Total 

Surface 

drip 

treatment 
(m

3
/ha) 

Total 125% 

water 

requirement 

treatment 
(m

3
/ha) 

Total 100% 

water 

requirement 
(m

3
/ha) 

Total 75% 

water 

requirement 
(m

3
/ha) 

Surface 

drip 

treatment 
(m

3
/ha) 

125% water 

requirement 

treatment 
(m

3
/ha) 

100% water 

requirement 

treatment 
(m

3
/ha) 

75% water 

requirement 

treatment 
(m

3
/ha) 

Effective 

rainfall  
(m

3
/ha) 

Effective 

rainfall  
(mm) 

 

rainfall 
 (mm) 

month 

49.6 49.6 49.6 49.6 0 0 0 0 49.6 5.0 5.0 September -

October 

551.3 551.3 551.3 551.3 0 0 0 0 551.3 55.1 61.1 October -

November 

850.2 850.2 850.2 850.2 0 0 0 0 850.2 85.0 101.5 November -

December 

866.5 866.5 866.5 866.5 0 0 0 0 866.5 86.6 103.9 December -

January 
119.6 119.6 119.6 119.6 0 0 0 0 119.6 12.0 12.2 January -February 
330.1 330.1 330.1 330.1 0 0 0 0 330.1 33.0 35.0 February - March 
897.2 1048.8 888.7 728.6 648.9 800.6 640.4 480.3 248.3 24.8 25.9 March-April 
1584.5 1961.6 1569.6 1177.6 1582.8 1959.9 1567.9 1175.9 1.7 0.2 0.2 April -May 
2156.9 2663.4 2130.7 1598.0 2156.9 2663.4 2130.7 1598.0 0 0 0 May -June 
2322.4 2865.1 2294.1 1723.0 2312.4 2855.1 2248.1 1713.1 10.0 1.0 1.0 June -July 
2047.5 2526.3 2022.5 1518.7 2040.2 2519.0 2015.2 1511.4 7.3 0.7 0.7 July -August 

1460.9 1793.2 1443.1 1093.1 1417.9 1750.1 1400.1 1050.1 43.0 4.3 4.3 August -

September 
13236.7 15625.6 13116.0 10606.4 10159.1 12648.0 10038.8 7528.8 3077.6 307.8 350.8  
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 مصرف آب خرما در تيمارهاي آزمایشي کارایي دار بودن برخي صفات کمي، عملکرد و مقایسه ميانگين مربعات و سطح معني  -6جدول 

Table 6- Comparison of Mean Squares and meaningfull Level of Some quantitative traits, yield and dates water use efficiency in experimental treatments  

Fruit 

weight 

Fruit weight 

ratio to the core 

Cluster drying 

percentage 

Number of 

strings in the 

cluster 

Number of 

fruits per 

cluster 

yield dates 
 

Water use 

efficiency 
 

Degrees of 

freedom Sources of changes 

n.s 
4.22 n.s 0.47 n.s 12027.5 n.s 45.1 n.s 391414.7 n.s 15746416.5 n.s 0.075 2 Year 

n.s 2.03 n.s 1.64 44.9
 n.s

 72.6
 n.s

 100436.0
 n.s

 778277.5
 n.s

 
n.s 0.004 6 Repeat 

**  14.96 n.s 6.56 ** 324.7 * 199.6 n.s 84996.7 *  9443774.7 * 0.109 3 irrigation 

1.38
 n.s n.s 3.96 n.s 26.9 n.s 70.8 * 74802.9 * 2360215.6 * 0.012 6 Year * irrigation 

0.99 1.55 24.5 34.4 25462.3 593996.2 0.008 18 Error 

8.65 10.28 12.81 11.75 15.64 16.96 17.06 - Coefficient of variation 
  *and ** significant at 5 and 1 percent probability levels and ns: not significant 

 

 مصرف آب در تيمارهاي آزمایشي کارایي مقایسه ميانگين برخي صفات کمي و  -7جدول 
Table 7. Comparison of some quantitative traits and water use efficiency in experimental treatments 

Fruit weight 
(gr) 

Fruit weight ratio to the 

core 

Cluster drying 

percentage 

The number of 

spikelets per 

cluster 

Number of fruits 

per cluster 

yield dates 
(kg/ha) 

Water use efficiency 
(kg/m

3) levels of irrigation  

b 
11.3 a   13.3 

a 47.0 ab 50.4 a 981.0 b 
6592.3 a 0.627 75%water requirement 

Subsurface 

drip 
b 10.4 a  11.3 

a 37.8 b 44.0 a 937.7 b 
6140.8 ab 

0.437 100%water requirement 
b 10.9 a  11.9 

b 37.3 ab 49.7 a 1002.2 b 
6463.0 b 

0.417 125%water requirement 
a 13.4 

a  12.0 
b 32.6 a 55.5 a 1160.4 a 

8412.6 a 
0.636 100%water requirement Drip surface 

Numbers with common letters in each column have no significant difference (P <0.05 

 



515 

513-511. ص 5331سال  2شماره  42دوره                              علوم و مهندسی آبیاری                                                        

 

 نتایج و بحث
 صفات کمي

ي در برخی اریمختلف آب يمارهایت انسیوار هیتجز جینتا
هاي وزن میوه و درصد از نظر شاخصد دا نشان ،صفات کمی

 اثرات سطوح آبیاري در سطح یک درصد  ،خشکیدگی خوشه
تعداد ب و دار شدند و در صفات عملکرد، کارایی مصرف آمعنی

این اثرات در سطح پنج درصد معنی دار بود،  رشته در خوشه
که اثرات سطوح آبیاري در صفات نسبت وزن گوشت میوه درحالی

 (. 6دار نشد )جدول معنی در خوشه وهیتعداد مبه هسته و 
مقایسه میانگین برخی صفات کمی نشان داد در وزن میوه، 

گرم وزن میوه، جایگاه نخست و  4/10 اي سطحی باتیمار قطره
ي بعدي به تمام تیمارهاي خود اختصاص داد و ردهعنوان برتر را به

قرار  يسطح آمار کیدر اي زیرسطحی رسید که همگی قطره
 50. در صفت نسبت وزن گوشت میوه به هسته، تیمارهاي دارند

و  120اي سطحی، اي زیرسطحی، قطرهدرصد نیاز آّبی در قطره
و  1/11، 0/12، 0/10هاي ترتیب با نسبتدرصد نیاز آبی به 100

داري با هم ندارند. در صفت درصد کدام تفاوت معنیهیچ 0/11
درصد نیاز  50تیمار  ،باشدخشکیدگی خوشه که صفت نامناسبی می

ترین میزان این صفت نامناسب را از آن خود درصد بیش 45آبی با 
خود اختصاص داد و تیمارهاي را به تنهایی جایگاه نخستکرد و به

ترتیب با مقادیر اي سطحی بهدرصد نیاز آبی و قطره 120و  100
قرار گرفتند.  يسطح آمار کیدر درصد  6/02و  0/05، 2/05

ي مضر تر این عارضهاحتماال ً کاهش آب مصرفی در بروز بیش
تاثیر نبوده است. الزم به ذکر است که یکی از مشکالت بی

ت استان و شهرستان بهبهان خشکیدگی خوشه خرما است نخیال
که این عارضه معموالً در ارقام تجاري از جمله کبکاب مشهودتر 

اي سطحی با است. در صفت تعداد رشته در خوشه، تیمار قطره
خود اختصاص داد و رشته، برتر بود و جایگاه نخست را به 0/00

 0/44، 4/00ترتیب با درصد نیاز آبی به 100و  120، 50تیمارهاي 
هاي بعدي جاي گرفتند. در صفت تعداد میوه رشته در رده 5/41و 

داري بر دیگري نداشت در خوشه، هیچ یک از تیمارها برتري معنی
میوه در خوشه  4/1160اي سطحی با چنان تیمار قطرهولی هم

خود اختصاص داد. در صفت ترین تعداد میوه در خوشه را بهبیش
کیلوگرم در هکتار  6/2412اي سطحی با تولید مار قطرهعملکرد تی

اي درصد نیاز آبی قطره 100و  120، 50برتر بود و تیمارهاي 
کیلوگرم در  2/6140و  0/6460، 0/6012ترتیب با زیرسطحی به
ي یکسانی قرار گرفتند. در صفت کارایی مصرف آب هکتار در رتبه

اي آبی در قطرهدرصد نیاز  50اي سطحی و تیمارهاي قطره
کیلوگرم خرما به  625/0و  606/0ترتیب با تولید زیرسطحی به

ي اول صورت مشترك در رتبهازاي مصرف یک مترمکعب آب به
ترتیب با درصد نیاز آبی به 120و  100قرار گرفتند و تیمارهاي 

کیلوگرم خرما به ازاي مصرف یک  415/0و  450/0تولید 
اي بعدي را به خود اختصاص دادند هترتیب ردهمترمکعب آب به

 (. 5)جدول

 ، تعدادبه هسته وهیوزن گوشت متوجه به سه صفت نسبت 
باشد. رشته در خوشه و تعداد میوه در خوشه بسیار جالب توجه می

 به هسته وهیوزن گوشت متر بودن نسبت زیرا از یک سو بیش
دهد تر را نوید میتر میوه شده و عملکرد بیشموجب سنگینی بیش

تر رشته در خوشه موجب بیشتر بودن و از سوي دیگر تعداد بیش
تر بودن تعداد میوه چنین بیشگردد و همتعداد میوه در خوشه می

تر دهد. بیشتر آن تیمار میدر یک تیمار، خبر از عملکرد بیش
درصد نیاز  50اي سطحی و بودن این سه صفت در تیمارهاي قطره

و تیمار دیگر بر عملکرد محصول این آبی زیرسطحی نسبت به د
-دو تیمار اثر مستقیم داشته و موجب گردیده تا این دو تیمار به

ترین عملکرد را به خود نسبت دهند. از نظر شاخص ترتیب بیش
دار نشده است. به عبارت دیگر عملکرد اثر سطوح آبیاري معنی

 درصد نیاز آبی موجب نشده تا 50کاربرد کمتر آب در تیمار 
داري داشته عملکرد آن نسبت به دو سطح دیگر اختالف معنی

اي زیرسطحی با اعمال باشند و کاربرد آب در سیستم آبیاري قطره
ورتر از آب کاربردي است. آبیاري معرف استفاده بهرهدرصد کم 20

آبیاري تاثیر منفی بر عملکرد خرما داشته است. از طرفی و بیش
توان به بیش برآورد یر تیمارها را مینسبت به سا 50برتري تیمار 

هاي تخمین تبخیر و تعرق ارتباط داد. این موضوع اخیرا مدل
توسط پژوهش گران مختلف مطرح شده است و در تالش هستند 

-کردن روشروش هاي جدید تري براي برآورد نیاز آبی و یا دقیق

ر تدلیل مصرف کمهاي معمول مانند پنمن مانتیث ارائه دهند. به
اي سطحی درصد نیاز آبی نسبت به آبیاري قطره 50آب در تیمار 

رغم عملکرد کمتر، این تیمار آبیاري را براي توان علیمی
ي مصرف شهرستان بهبهان توصیه و پیشنهاد نمود. مدیریت بهینه

مترمکعب در هکتار در  4/10606آب و کم نمودن آن تا مقدار 
جویی در مصرف آب شده درصد نیاز آبی موجب صرفه 50تیمار 

 4/01و  5/11، 4/20که این تیمار سبب کاهش طورياست. به
و  100اي سطحی، ترتیب نسبت به تیمارهاي قطرهدرصدي آب به

 زیرسطحی شده است. اي درصد نیاز آبی قطره 120

 
 صفات کيفي 

در برخی  ياریمختلف آب يمارهایت انسیوار هیتجز جینتا
که اثرات تیمارهاي آبیاري در صفت د دا نشان ،صفات کیفی

و سفتی بافت میوه  pHدرصد و در صفات  یکرطوبت در سطح 
دار شده است. ولی اثرات سطوح آبیاري درصد معنی پنجدر سطح 

 نگردیددار معنی قندو کل مواد جامد محلول هاي شاخص بر
 (. 2جدول )

 pHشاخص نشان داد در  کیفیمقایسه میانگین برخی صفات 
  سطحیزیراي درصد نیاز آبی در قطره 100 و  50هاي یمار، ت
صورت مشترك عنوان به 20/0و  24/0ترتیب با میزان اسیدیته به

 120خود اختصاص دادند و تیمارهاي برتر و جایگاه نخست را به
 62/0و  pH 56/0ترتیب با اي سطحی بهدرصد نیاز آبی و قطره

خرما از د اختصاص دادند. خوي بعدي را بهصورت مشترك ردهبه
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هایی است که هم به صورت تازه و هم به صورت جمله میوه

درصد  50شود. کاهش مصرف آب در تیمار انبارشده مصرف می
تر میوه موثر بوده است. هرچه اسید نیاز آبی در اسیدي شدن کم

رود. پس تر باشد احتمال ترشیدگی باالتر میي خرما بیشمیوه
در در ماندگاري محصول خرما اثر مثبت دارد.  تر آبمصرف کم

درصد  120و  100، 50تیمارهاي  ،کل مواد جامد محلول شاخص
ترتیب با اي سطحی بهاي زیرسطحی و تیمار قطرهنیاز آبی قطره

جایگاه یکسانی را به خود اختصاص  1/60و  5/60، 6/64، 2/60
درصد  0/14اي سطحی با در صفت رطوبت، تیمار قطرهدادند. 
و تیمارهاي  و جایگاه نخست را از آن خود کرد عنوان برتر ،رطوبت

 5/10و  2/11، 2/11ترتیب با درصد نیازآبی به 50و  100، 120
. تیمار قرار گرفتندجایگاه یکسانی در طور مشترك درصد رطوبت به

خود اختصاص داده ترین میزان رطوبت را بهکم ،درصد نیاز آبی 50
درصد نیاز آبی  120و  100ن اختالف با تیمارهاي است. هر چند ای

تر در کاهش دهد که دریافت آب کمنشان میدار نیست ولی معنی
 pHرطوبت محصول خرما موثر بوده است. اثر افزایش مقدار 

)کاهش میزان اسیدیه( همانند کاهش رطوبت، در نگهداري و 
 یسفتت در صفماندگاري محصول خرما اثر مشابه و مثبتی دارند. 

ترین بیش نیوتن برمترمربع 5/6درصد نیاز آبی با  50تیمار  ،بافت
تنهایی جایگاه را به خود اختصاص داد و به سفتی بافتمیزان 

درصد نیاز  120و  100نخست را به خود اختصاص داد و تیمارهاي 
نیوتن  4/4و  5/4، 1/4ترتیب با مقادیر اي سطحی بهآبی و قطره

تر آب میزان کم .قرار گرفتندیکسانی ي بهدر مرتبرمترمربع 
درصد نیاز آبی، در سفتی بافت محصول  50شده در تیمار دریافت

اثر مثبت داشته و منجر به سفتی بافت محصول خرما شده است. 
اي درصد نیاز آبی قطره 120و  100، 50در صفت قند تیمارهاي 
 4/04، 0/00، 2/04ترتیب با اي سطحی بهزیرسطحی و تیمار قطره

لیتر جایگاه یکسانی را به خود اختصاص گرم بر میلیمیلی 2/04و 
 (.1دادند )جدول 

  Alihoori و  Mohebbiهاي نتایج این پژوهش با یافته
متفاوت  ریرغم مصرف مقادها، به آن يمطالعهکه در  ( 2008)

 وهیداري در عملکرد م یاختالف معن اري،یآب مارهايیآب در ت
دو اثر  Mohebi (2005)نتایج پژوهش  مشابه با .دمشاهده نش

دار بر عملکرد محصول معنیاي میزان مصرف آب در آبیاري قطره
در این پژوهش مطابق . )در مقایسه با تیمارهاي زیرسطحی( نشد

تیمارهاي پیشنهادي  Raveri (2005 ) و  Farzamniaتحقیق 
نند هما. جویی داشتنددرصد در مصرف آب صرفه 20حداقل 

تیمارهاي سطوح Raveri (2005 )  و  Farzamniaپژوهش 
داري بر قند و مواد جامد محلول نداشت. مختلف آبیاري اثر معنی

 و  Rastegar هاهمانند نتایج آزمایشنتایج این پژوهش 

Zargari (2011)،  Alihouri.     و Tishehzan  (2011 و )
Mohebbi  و Alihoori  (2008 )وري مصرف ترین بهرهبیش

آبیاري اعمال درصد کم 20 هادر آن ی کهآب به ازاي تیمارهای
  حاصل شده است.، گردیده

 
 خرما يفيمرکب صفات ک انسیوار هیتجز جیخالصه نتا  -8جدول 

Table 8- Summary of Combined Variance Analysis of date quality attributes 

pH  (TSS) Moisture 
Texture 

stiffness 
Sugar Degrees of freedom Sources of changes 

n.s 
0.021 n.s 47.65 n.s 12.85 n.s 14.05 n.s 57.299 2 Year 

n.s  0.026 n.s 2.18 n.s 0.47 n.s 0.24 n.s 0.742 6 Repeat 

* 0.041 n.s 7.71 20.69** *
 

10.10 n.s 1.207 3 irrigation 

n.s 0.008 8.70** n.s 1.95 ** 4.13 n.s 2.069 6 Year * irrigation 

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 
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Table 9 – Comparison of mean of qualitative traits in experimental treatments (combined analysis)  

pH (TSS) 
Moisture 

(%) 

Texture 

stiffness 
(N/m

2) 

 Sugarقند 

(mg/ml) 
levels of irrigation 

 a 
5.84  a 

65.8 
b  10.7 

 a 
6.7 54.8

 a  75%water requirement 
a 5.80  a 

64.6 
b  11.8 

b 4.9 a 55.0 100%water requirement 
b 5.76  a 

63.7 
b  11.8 

b 4.7 a 54.4 125%water requirement 
b 5.68  a 

63.9 
a  14.3 

b 4.4 
a 54.2 100%water requirement 

Numbers with common letters in each column have no significant difference (P <0.05 

 

 گيرينتيجه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد تیمار برتر سطوح مختلف 

درصد نیاز  100اي سطحی و آبیاري، از نظر عملکرد، تیمار قطره
 ،50 کیلوگرم در هکتار با تیمارهاي 6/2412آبی بود که با تولید 

داري حی اختالف معنیدرصد نیاز آبی در زیرسط 120و  100
درصد نیاز آبی نسبت  50دلیل مصرف کمتر آب در تیمار داشت. به

و از نظر توان این تیمار آبیاري اي سطحی میبه آبیاري قطره
اي توان تیمار قطرهتر میعملکرد و کارایی مصرف آب بیش

از نظر توصیه و پیشنهاد نمود. سطحی را براي شهرستان بهبهان 
دار نشده است. به عبارت اثر سطوح آبیاري معنی شاخص عملکرد

درصد نیاز آبی موجب نشده تا  50دیگر کاربرد کمتر آب در تیمار 
داري داشته عملکرد آن نسبت به دو سطح دیگر اختالف معنی

اعمال با اي زیرسطحی باشند و کاربرد آب در سیستم آبیاري قطره
از آب کاربردي است  ورترآبیاري معرف استفاده بهرهدرصد کم 20

آبیاري تاثیر منفی بر عملکرد خرما داشته است. از طرفی و بیش
ي زیر نسبت به سایر تیمارهادرصد نیاز آبی  50برتري تیمار 

تبخیر و تعرق  تخمینتوان به بیش برآورد مدل هاي را می سطحی
گران مختلف مطرح ارتباط داد. این موضوع اخیرا توسط پژوهش

تري براي برآورد نیاز هاي جدیدتالش هستند روش ست و درشده ا
هاي معمول مانند پنمن مانتیث ارائه روش کردندقیقآبی و یا 

ي مصرف آب و کم نمودن آن تا مقدار مدیریت بهینه دهند.
درصد نیاز آبی موجب  50مترمکعب در هکتار در تیمار  4/10606

یمار سبب که این تطوريجویی در مصرف آب شده است. بهصرفه
ترتیب نسبت به درصدي آب به 4/01و  5/11، 4/20کاهش 

-اي درصد نیاز آبی قطره 120و  100اي سطحی، تیمارهاي قطره

زیرسطحی شده است. این میزان کاهش مصرف آب موجب نشده 
از صفات کیفی در زیر سطحی داري بین تیمارهاي تا اختالف معنی

عبارت دیگر اعمال شود. بهمشاهده جامد محلول و قند  موادجمله 
درصد کم آبیاري موجب بروز صفات نامطلوب کیفی نشده  20

آبیاري، موجب درصد کم 20. لذا اعمال تیمارهاي بیش از است
آبیاري خواهد شد که در آن نقطه بین شناسایی مرزي از کم

داري مشاهده خواهد شد. میانگین صفات کیفی اختالف معنی
تواند در بیاري از جمله مباحثی است که میآشناسایی این مرز کم

ي نهیگران قرار گیرد. مدیریت بهتحقیقات آتی مورد توجه پژوهش
درصد نیاز آبی از هدررفت آب از طریق  50مصرف آب در تیمار 

 سويتبخیر از سطح خاك و نفوذ عمقی جلوگیري نموده و از 
 ست. دیگر موجب افزایش کارایی مصرف آب در این تیمار شده ا

 

 تشکر و قدرداني
بدین وسیله از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

طرح تحقیقاتی خوزستان و ایستگاه تحقیقات کشاورزي بهبهان )
هاي مادي و تقبل هزینهدلیل ( به4-14-14-10011 شمارههب

 .شودتحقیق سپاسگزاري می هاي معنوي در انجام اینحمایت
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