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  چکیده

هاي گرم جنوب کشور، پائین بودن میزان بارندگی و تبخیر و تعرق زیاد، ها در استانبا توجه به گستردگی نخلستان
نظر کارگیري روش نوین کودآبیاري ضروري بهان بههاي جدید آبیاري تحت فشار در نخیالت کشور و امک اجراي سیستم

سه سطح  هاي یک بار خرد شده باهاي کامل تصادفی به صورت کرتاین آزمایش در قالب طرح آماري بلوك. رسدمی
هاي اصلی و سه تیمار کودي شامل عدم در کرت Aدرصد تبخیر تجمعی از تشتک کالس  60و  80، 100آبیاري 

. گردیداجرا به مدت دو سال تکرار  3هاي فرعی با و کودآبیاري در کرت) چالکود(ی کود مصرف کود، مصرف خاک
 18، عملکرد نخل خرما به طور میانگین به میزان )روش چالکود و یا کودآبیاري(نتایج نشان داد که تغذیه نخل خرما 

درصد  4/4و  7، 4، 4تیب به میزان  همچنین باعث افزایش وزن تر ، طول، حجم و گوشت میوه به تر. درصد افزایش داد
همچنین افزایش . درصد گردید 5/4و  5و افزایش وزن هسته و نسبت وزن گوشت میوه به هسته به ترتیب به میزان 

بر . مقدار آبیاري مصرفی، باعث افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات کمی میوه خرما شد، ولی اثر آن معنی دار نبود
 60تغدیه مناسب نخل خرما به روش چالکود یا کودآبیاري  همراه با اعمال سطح آبیاري معادل اساس نتایج این تحقیق، 

دار عملکردو با افزایش  بهبود خصوصیات کمی میوه خرما، ، بدون کاهش معنیAدرصد تبخیر تجمعی از تشتک کالس 
  .درصدي در مصرف آب گردید 40باعث صرفه جویی 

  
  هاي کوددهی، نخل خرماآبیاري، روش :هاي کلیديواژه

 

                                                        
  پژوهشکده خرما و میوه هاي گرمسیري  -اهواز: نویسنده مسئول، آدرس .1
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  مقدمه
هزار هکتار سطح زیر  200کشور ایران با حدود 

، تن 1060000بیش از و تولید بارور نخل خرماي  کشت
همچنین خرما، . رتبه دوم تولید خرما را در جهان دارد

ششمین محصول مهم باغی بوده و از نظر تولید، حدود 
د درصد کل تولیدات باغبانی کشور را به خو 5/5

ستان خوزستان با سطح زیر کشت ا. اختصاص داده است
هکتار پس از استان سیستان و بلوچستان یکی از  37492

مناطق عمده خرماخیز کشور بوده که بر اساس آمار 
درصد از تولید خرماي کشور در  2/15موجود با سهم 

دفتر آمار و فناوري اطالعات، (رتبه دوم قرار گرفته است 
 خرمایکی از مهمترین ارقام تجاري  مجولرقم . )1394

هاي اخیر در استان خوزستان که در سال رودشمار میبه
ها در با توجه به گستردگی نخلستان. کشت شده است

کشور و شرایط اقلیمی خاص حاکم بر  یجنوب هاياستان
میزان بارندگی، شرایط گرم این مناطق از نظر پائین بودن 

و همچنین  سالیانه زیاد آب و هوایی و تبخیر و تعرق
کارگیري راندمان باال و صرفه جویی در مصرف آب در به

این لزوم اجراي  هاي جدید آبیاري تحت فشار، سیستم
نوین  هايکارگیري روشها در نخیالت کشور و به سیستم

به همچنین . رسدنظر میهکوددهی در نخلستان، ضروري ب
ش تولیدات محدودیت منابع آبی و ضرورت افزای دلیل

 کارگیريبه با نیاز است که ،کشاورزي از منابع محدود
نسبت  پیشرفته هاي علمی و فنی مبتنی بر تحقیقاتروش

اي توجه ویژهبخش کشاورزي  درآب  وريبهبود بهره به
ز به عنوان یکی ا 1آبیاريدر این میان کمنمود که 

  . باشدمیمطرح راهکارهاي بهینه سازي مصرف آب 
کم آبیاري بر روي تأثیر ) 1384(یا فرزام ن

مضافتی را با چهار تیمار آبیاري  درختان بارور خرماي رقم
درصد تبخیر از تشت  120و  60، 80، 100میزان  به

بیشترین و کمترین عملکرد با  .بررسی نمودA کالس 
ترتیب از تیمار آبیاري تن در هکتار به 4/10و  4/15

دست آمد که ت بهتبخیر از تشدرصد  60 و 80معادل
ما تیمارهاي مورد ا .داري با یکدیگر داشتندتفاوت معنی

داري بر رطوبت، مواد جامد محلول و آزمایش اثر معنی
 نتایج، آبیاري بهاین بر اساس . ندقند کل میوه نداشت

عنوان یک  به Aدرصد تبخیر از تشت کالس  80میزان
وصیه هاي منطقه بم تروش مدیریتی در آبیاري نخلستان

در استان بوشهر اثرات چهار عمق آبیاري معادل  .گردید
 به Aدرصد تبخیر از تشت کالس  40و  60، 80، 100

و  مدت دو سال بر روي خرماي رقم کبکاب بررسی شد

                                                        
1. Deficit irrigation 

درصد تبخیر از  100مصرف آب معادل  ،تایج نشان دادن
 5/28با  محصول خرماموجب بیشترین عملکرد  ،تشت

نوروزي و پوزش ( ه نخل شده استکیلوگرم براي هر اصل
در آزمایشی دیگر، مقایسه اثرات دو  ).2006شیرازي، 

درصد تبخیر تجمعی از تشت  100و  75میزان آب معادل 
بر رشد و نمو نخل خرماي رقم پیارم نشان داد A کالس 

هاي که بین تیمارهاي مختلف به لحاظ برخی شاخص
 سطح سایه رشد رویشی مانند تعداد برگچه، قطر تنه و

 از نظر تعداد اما. داشتداري وجود انداز اختالف معنی
 اسیدیته، برگ، عملکرد و خصوصیات کیفی میوه شامل

رطوبت، مواد جامد محلول و قند کل میوه تفاوت بین 
   ).1381محبی، ( دار نبودتیمارها معنی

بررسی اثرات پتاسیم بر عملکرد محصول 
انگین کاربرد پتاسیم تا نشان داد که می ي رقم کبکابخرما

گرم به ازاي هر درخت، افزایش محصول به  450سطح 
زلفی باوریانی و ( داشتدرصد به همراه  2/46میزان

در تحقیقی دیالمی و پژمان  ).1384پوزش شیرازي،
خرماي رقم  نیز بهبود خصوصیات کمی میوه) 1384(

شامل وزن، طول، قطر و حجم میوه ناشی از تغذیه  2توري
نتایج تحقیق همچنین  .کردنده نخل خرما گزارش بهین

در کشور  3انجام گرفته بر روي نخل خرماي رقم سیوي
، اثر پتاسیمیتغذیه این رقم خرما با کود  که مصر نشان داد

مثبتی بر عملکرد و کیفیت میوه خرما داشت و باالترین 
 2عملکرد و کیفیت میوه مربوط به مصرف سالیانه 

دست بهاسیم به ازاي هر اصله نخل کیلوگرم سولفات پت
در کشور  در پژوهشی). 1991الحمدي و همکاران، ( آمد

دریافتند که تغذیه ) 2013(بید و همکاران عال عربستان،
کیلوگرم سولفات  2 به میزان پتاسیمینخل خرما با کود 

کیلوگرم سوپرفسفات  5/1به میزان  دارفسفرکود و  پتاسیم
افزایش م باعث أصورت تو به تنهایی و یا بهتریپل 

و بهبود کیفیت میوه  4عملکرد نخل خرماي رقم خالص
بر اساس نتایج ) 2006( عواد و همکاران .گردیدآن 

تحقیقات متعدد انجام شده در خصوص تغذیه نخل خرما 
گرم نیتروژن،  2300با کودهاي معدنی، مصرف سالیانه 

ه گرم پتاسیم به ازاي هر اصل 1400گرم فسفر و  1200
به عنوان توصیه  5رقم نبوت احمر ي بارورنخل خرما

  .عمومی، پیشنهاد نمودند
، کودهاي معدنی کشور هادر حال حاضر در نخلستان    

اما با . شوند      ً                            عمدتا  به روش مصرف خاکی استفاده می

                                                        
2. Toori 
3. Seewy 
4. Khalas 
5. Nabbut -Ahmar 
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تحت فشار در  هاي جدید آبیاري توجه به گسترش سیستم
به  1ارينخیالت کشور، ضرورت دارد تا کارایی کودآبی

خلستان، مورد مطالعه نعنوان یک روش نوین کوددهی در 
 اطالعات کمی در خصوص اثر از طرفی .قرار گیرد
بر روي عملکرد و کیفیت میوه خرما وجود  کودآبیاري

-سیستم توسعه و رشد با همزمان الزم است بنابراین .دارد
 بر روشاین تأثیر در نخیالت کشور،  آبیاري جدید هاي

 گیرد قرار بررسی مورد خرما میوه کیفیت و لکردعم بهبود
 در روش این کارگیريهب با بودن، صورت موثر در تا

 زیست محیط و آلودگی کود رویهبی مصرف از نخیالت،
  . داد کاهش نیز تولید هزینه و آورده عملهب جلوگیري

در روش کودآبیاري به دلیل در دسترس قرار گرفتن    
 داکثر فعالیت گیاه، جذب آنعنصر غذایی در زمان ح

کسنر ( یابدمیها افزایش نسبت به سایر روش گیاه توسط
بیان ) 1999(داسبرگ و اور همچنین  ).1985و همکاران، 

که امکان مصرف دلیل اینهکردند که در روش کودآبیاري ب
اي عناصر غذایی بر اساس نیاز گیاه در طول  چند مرحله

در رفت کود کم و کارایی دوره رشد وجود دارد، میزان ه
  .مصرف نیز زیاد است

با توجه به کمبود منابع علمی مورد استفاده در زمینه    
این پژوهش با هدف کاربرد کودآبیاري بر نخل خرما، 

روش کودآبیاري بر عملکرد و کیفیت میوه تأثیر بررسی 
 در مقایسه با روش مصرف خاکی ي رقم مجولخرما

در جویی در مصرف آب صرفهو بررسی امکان  )چالکود(
  .اجرا گردید استان خوزستان
   ها مواد و روش

هاي این آزمایش در قالب طرح آماري بلوك
کامل تصادفی به روش کرت هاي یک بار خرد شده با سه 

درصد تبخیر تجمعی از تشتک  60و  80، 100سطح آبیاري
سه تیمار کودي شامل هاي اصلی و در کرتA  کالس

و ) چالکود(مصرف خاکی کود  عدم مصرف کود،
 27روي  برتکرار  3هاي فرعی با کودآبیاري در کرت

، در پژوهشکده ده ساله اصله نخل خرماي رقم مجول
متر از  70به ارتفاع  اهوازهاي گرمسیري خرما و میوه

و عرض جغرافیایی  48◦،03               َطول جغرافیایی    سطح دریا،
  . گردیداجرا به مدت دو سال  31◦، 15َ

مورد  کود ،مصرف خاکیروش تغذیه نخل خرما به در     
 و به روش چالکود نتایج تجزیه خاكبر اساس نیاز 

-30قبل از اعمال تیمار از اعماق مختلف . استفاده گردید
متري محل آزمایش نمونه سانتی 60-90و  60-30، 0

خصوصیات فیزیکی و برخی از تهیه و  خاك مرکب

                                                        
1. Fertigation 

اي از همچنین نمونه). 1ل جدو(تعیین گردید  آنشیمیایی 
آن  شیمیاییخصوصیات برخی از آب آبیاري تهیه و 

  ). 2جدول ( شد گیرياندازه
فسفر و  ،میزان ماده آلی ،2و  1جدول بر اساس 

 نیز آب آبیاري مورد استفاده و بوده در خاك پایینپتاسیم 
نتایج تجزیه خاك و  .بودداراي کمی محدودیت شوري 

باشد، به طور نسبی باال می و خاكآب  pH آب نشان داد
-بهکاهش قابلیت استفاده عناصر غذایی  این مسئله سبب

  .گرددمیتوسط نخل خرما  هايذریز مغویژه 
در این پژوهش، آبیاري با سیستم آبیاري تحت 

همچنین اعمال سطوح مختلف . انجام گردید) بابلر(فشار 
روش  آبیاري بر اساس میزان تبخیر تجمعی از تشت و با

نیاز  آب مورد. صورت گرفت Aتشتک تبخیر کالس 
واربار خاساس روش تشت تبخیر سازمان  تیمارها بر

- بدین منطور با توجه به داده. گردیدبرآورد  2جهانی
ساله، اخذ شده از ایستگاه  5هاي هواشناسی دوره 
، )مجاور محل اجراي آزمایش(هواشناسی ام التمیر 

رآورد شد و سپس مقدار ابتدا میزان تبخیر و تعرق ب
درصد  100و   80، 60 معادلآب مورد نیاز آبیاري 

لوله وارد تشتک خط ز طریق تبخیر تجمعی از تشت ا
   .گردید نخل خرما اصلههـر  اطراف

در  4تا  1میزان آب مورد نیاز به کمک روابط 
  ).  3جدول(سال تعیین گردید هاي مختلف ماه

   ET0 = kp × E pan  )1(رابطه 
 ETc = ET0× kc  )2(رابطه 

مرجع تبخیر ـ تعرق   ETo =، 2و  1در روابط 
 =ضریب گیاهی،   Kc =ضریب تشت،   Kp =، )مترمیلی(

E pan   از تشت و تبخیر= ETc   میلی(گیاه تبخیر ـ تعرق-
بر اساس مقادیر  Kcو  Kpضرایب مقدار . باشدمی) متر

 واربار و کشاورزيارائه شده از سوي سازمان جهانی خ
)FAO(  گردیدتعیین.  

  Dn = (ETc - Pe) (√ Pd)  )3(رابطه 
       

    V = (Dn . Sp. Sr) / Ea  )4(رابطه 
نیاز خالص آبیاري  =Dn، 4و  3در روابط 

که بر اساس ) متر میلی(بارندگی مؤثر  = Pe، )متر میلی(
 = Pdتعیین گردید،  3روش سازمان حفاظت خاك امریکا

حجم آب مورد نیاز  =V،)اعشار(ایه انداز گیاه سطح س
فاصله درخت روي هر  = Sp، )لیتر(براي هر درخت 

و ) متر (هاي درختان  فاصله بین ردیف = Sr، )متر(ردیف 

                                                        
2. FAO 
3. Soil Conservation Service America (SCSA) 
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Ea = گرفته شددرصد در نظر  90بازده کاربرد آبیاري که معادل.  
 

  آزمایش خاك محل برخی از خصوصیات شیمیایی - 1 جدول
عمق 

)cm(  pH  EC   
)dS.m-1(  

TNV**  
(%)  

OC  
(%)  

Pavail Kavail  Na  Ca  Mg  
SAR*  (mg.kg-1)   (meq.L-1)  

30-0  2/8  8/3  7/59  33/0  6  6/168    7/15  6/11  4/20  9/3  
60-30  1/8  2/5  1/59  23/0  6  5/92    2/20  10  6/27  6/4  
90-60  8  3/7  4/59  17/0  6  7/80    21  6/9  6/35  4/4  

*SAR= Sodium Absorption Ratio **TNV= Total Neutralizing Value 
 

  برخی از خصوصیات شیمیایی آب استفاده شده در آزمایش -2 جدول

pH  EC   
)dS.m-1(  

CO3
-2 HCO3

- Cl- SO4-2 Na  Ca  Mg  
SAR  (meq.L-1)  

9/7  8/2  3  4/3  6/7  4  9/9  4  12  4/2  
 

  )مترمکعب در هکتار(در تیمارهاي مورد آزمایش  خرماي رقم مجولنخل مقدار ماهانه آب مصرفی  - 3 جدول
  نیاز آبی درصد 60تیمار   نیاز آبی درصد 80تیمار   نیاز آبی درصد 100تیمار   سال هايماه

  71/80  62/107  53/134  فروردین
  12/115  5/153  87/191  اردیبهشت

  93/159  24/213 56/266  خرداد
  71/164  62/219 53/274  تیر

  05/152  74/202 43/253  مرداد
  59/124  12/166 65/207  شهریور

  37/135  49/180 62/225  مهر
  75/54  73 25/91  آبان
  25/26  35 75/43  آذر
  96/28  62/38 28/48  دي

  75/33  45 25/56  بهمن
  3/55  74/73 18/92  اسفند
  7/1508  9/1885  7/11  جمع

  
هاي مقدار مصرف کود ،در روش مصرف خاکی   

بدین . تعیین گردیدبر اساس آزمون خاك  شیمیایی
هاي شیمیایی شامل کود کوددر این روش، صورت که 

نیتروژن خالص از منبع گرم  1000به میزان  نیتروژنی
 یمیو کودهاي پتاس دارکودهاي فسفرو  سولفات آمونیم

خالص از منبع ) P2O5( فسفر گرم 650به ترتیب به میزان 
خالص ) K2O( پتاسیمگرم  1700سوپرفسفات تریپل و 

بر  .دمصرف گردیبه ازاي هر اصله نخل سولفات پتاسیم 
 ،فسفردارتمامی کودهاي  تحقیقاتی، هايیافتهاساس 

به همراه کودهاي حاوي نیتروژنی و نصف کود پتاسیمی 
فصل اواخر دامی در  کود مصرف وعناصر غذایی کم

در داخل تعداد  به صورت چالکود) بهمن ماه( زمستان
چهار چاله احداث شده در سایه انداز نخل خرما به فاصله 

 نیتروژنیو نصف دیگر کود  ریخته شد نخل متر از تنه 1
  .مصرف گردید به صورت پخش سطحی ماهدر اردیبهشت

 

 
کم مصرف کودهاي  همچنین بر اساس توصیه عمومی،

ت آهـن، سولفات مس و فاـولـفات روي، سـولـامل سـش
گرم و کود حیوانی  150هر کدام به میزان  سولفات منگنز

به روش  اصله نخلر کیلوگرم به ازاي ه 20به میزان 
     .چالکود مصرف گردید

کود  ،بر اساس توصیه عمومی ،در روش کودآبیاري   
تا  نوبت در سال از آبان 8به تعداد از منبع اوره  ینیتروژن

از منبع فسفات آمونیم و  دارکودهاي فسفرماه، اردیبهشت
 در اوایل باراز منبع سولوپتاس هر سه ماه یک یمیپتاس

 69به میزان  نوبتدر هر  و، اردیبهشت و مرداد آبان، بهمن
یم به ازاي گرم پتاس 816گرم نیتروژن و 125گرم فسفر، 

از طریق سیستم آبیاري تحت فشار از نخل خرما اصله هر 
در این . )1999زید و دي وت، ( نوع بابلر مصرف گردید

و حجم آب  روز در نظر گرفته شد 3دور آبیاري  آزمایش
 3طبق جدول ) هاي سالماه(زمان آبیاري  آبیاري بر اساس

از زراعی عملیات بههمچنین . محاسبه و مصرف گردید



  181/  1397/  2شماره /  32جلد / الف ) / وم خاك و آبعل(هاي خاك نشریه پژوهش

به براي همه تیمارها  هاجمله مبارزه با آفات و بیماري
در زمان برداشت محصول،  .گردید یکسان انجام طور

و  عملکرد و صفات کمی میوه شامل وزن تر، طول، قطر
به هسته  میوه گوشت زنووزن هسته و نسبت  ،حجم میوه

هاي آماري تجزیه و تحلیلدر پایان آزمایش، . تعیین گردید
ها و مقایسه میانگین SPSSها با استفاده از نرم افزار داده

  .گرفت انجاماي دانکن با آزمون چند دامنه
  نتایج و بحث

مقادیر عملکرد تیمارهاي مختلف مورد تجزیه و 
مرکب  جزیه واریانسنتایج ت. تحلیل آماري قرار گرفت

تیمارهاي بیانگر این است که ) 4(مطابق جدول  ،هاداده
در سطح احتمال متقابل آنها اثر تغذیه و آبیاري و  مختلف

  ي بر عملکرد نخل خرما نشان دارمعنیاثر  درصد 1
بین خصوصیات کمی میوه خرما شامل همچنین . دهندمی

هسته و  وزنوزن گوشت میوه، وزن تر، طول، حجم میوه، 
 در تیمارهاي مختلف نسبت وزن گوشت میوه به هسته

 5 یا و 1دار در سطح احتمال تفاوت معنیتغذیه و آبیاري، 
  ).4 جدول(داشت درصد وجود 

متقابل اثر دست آمده از مقایسه میانگین بر اساس نتایج به
عملکرد وزنی محصول خرما، بر تغذیه و آبیاري هاي تیمار

با همراه کودآبیاري روش  غذیه بهتحداکثر عملکرد در 
 Aدرصد تبخیر از تشتک کالس  100آب معادل مصرف 
 عدم(شاهد  تیمارکیلوگرم و حداقل آن در  7/47به میزان 

درصد تبخیر  60با مقدار آب مصرفی معادل ) مصرف کود
کیلوگرم به ازاي هر اصله نخل  2/34از تشت، به میزان 

 ، حداکثرنتایجین مطابق اهمچنین . خرما حاصل گردید
و  ، وزن هسته، طول، حجم میوه، وزن گوشت میوهتر وزن

به ترتیب به میزان نسبت وزن گوشت میوه به هسته خرما 
 4/19متر مکعب، سانتی 3/18متر، سانتی 3/5گرم،  6/20

در تغذیه به روش کودآبیاري همراه  3/16گرم و  2/1گرم، 
و حداقل  تدرصد تبخیر از تش 100با مصرف آب معادل 

 9/4گرم،  5/18به ترتیب به میزان  میزان این صفات
گرم و  1/1گرم،  7/17متر مکعب، سانتی 15متر، سانتی

با مقدار آب ) مصرف کود عدم(شاهد  تیماردر در  6/14
در  .دست آمددرصد تبخیر از تشت به 60مصرفی معادل 

اري هاي تغذیه و آبیتیمار متقابل اثر) 8(تا ) 1(نمودارهاي 
  .کمی میوه خرما نشان داده شده است صفاتعملکرد و بر 

 
 
  

  اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد و صفات کمی میوه خرماي رقم مجول میانگین مربعاتنتایج  - 4 جدول
  منابع
  تغییر

درجه 
    میانگین مربعات      آزادي

  
  عملکرد

 
 تر وزن

  میوه
طول 
 میوه

  قطر میوه
 

 حجم میوه
وزن گوشت 

 میوه
 زن هستهو

وزن نسبت 
گوشت میوه 

 به هسته
  ns 14/0  ns 03/0  ns 17/0  ns 7/3  ns 001/0  ns 13/0  6/5 *  2/38 *  1  سال

  ns 9/15  ns 12/0  ns 02/0  ns 004/0  ns 5/2  ns 47/0  ns 001/0  ns 65/0  2  سال ×تکرار
  ns 008/0  ** 8/59  **9/14  **007/0  ** 6/13  89/0**  4/25**  4/11106**  2  تیمار آب

  ns 9/3  ns 91/0  ns 066/0  ns 2/7  ns 0/2  ns 23/0              ns 001/0  ns 065/0  2  تیمار آب ×سال
  ns 2/7  ns 2  ns 081/0  ns 008/0  ns 81/1  ns 67/1  ns 001/0  ns 81/0  6  )تیمار آب ×سال(تکرار

  4/3 **  008/0**  5/12**  8/27 **  018/0*  3/1**  9/2*  6/236**  2  تیمار تغذیه
  ns 1/23  ns 082/0  ns 066/0  ** 014/0  ns 4/1  ns 7/3  ns 001/0  ns 8/0  2  تیمار تغذیه ×لسا

  ns 008/0  **5/2  **7/1  **003/0  * 9/1  13/0*  2/5**  9/235**  4  تیمار تغذیه × تیمار آب
  ns4/9  ns 86/0  ns 03/0  * 013/0  ns 36/1  ns 23/0  ns 001/0  ns 401/0  4  )تیمار تغذیه × تیمار آب(سال

 55/0 001/0 57/0 5/0 003/0 04/0  73/0  8/8  24  خطا
  - -  - -  - -  -  -  49  کل
  CV(    9  4/5  4  3/2  1/4  5/2  3  6/4 %( ضریب تغییرات

ns - درصد 1احتمال  دار در سطحمعنی -**  درصد 5احتمال  دار در سطحمعنی -*  دار نیستمعنی  
 

  



  تأثیر مدیریت مصرف کود و آب بر عملکرد و کیفیت خرماي مجول/  182

  عملکرد و صفات کمی میوه خرماي مجولبر ذیه و آبیاري هاي تغتیمارمتقابل اثر مقایسه میانگین  -5 جدول

تیمار 
  آبیاري

تیمار 
  تغذیه

  عملکرد
)kg/tree( 

  میوه تر وزن
)g( 

  طول میوه
)cm( 

  قطر میوه
)cm( 

  حجم میوه
)cm3( 

وزن گوشت 
 )g( میوه

  وزن هسته
)g( 

وزن نسبت 
گوشت میوه به 

 هسته
2/34  شاهد  60 b 5/18 b 9/4 b 5/2 a 15b 7/17 b 1/1 b 6/14 b 
0/44  چالکود   a 8/19 a 3/5 a 5/2 a 7/17 a 1/19 a 2/1 a 8/15 a 
0/46  کودآبیاري   a 2/20 a 3/5 a 6/2 a 7/17 a 3/19 a 2/1 a 1/16 a 
6/35  شاهد  80 b 5/19 b 8/4 b 5/2 a 16b 6/17 b 1/1 b 5/15 b 

6/45  چالکود a 4/20 ab 3/5 a 5/2 a 9/17 a 19ab 2/1 a 1/16 a 
2/46  کودآبیاري a 3/20 a 3/5 a 6/2 a 8/17  a 3/19 a 2/1 a 16a 

9/37  شاهد  100 b 4/19 b 8/4 b 5/2 a 7/15 b 8/17 b 1/1 b 2/15 b 
1/46  چالکود a 4/20 a 2/5 a 5/2 a 9/17 ab 1/19 a 2/1 a 1/16 a 

7/47  کودآبیاري a 6/20 a 3/5 a 6/2 a 3/18  a 4/19 a 2/1 a 3/16 a 
  .باشندسطح احتمال پنج درصد می دار دریهاي داراي حروف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معنمیانگین* 
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  بر عملکرد نخل خرماهاي تغذیه و آبیاري تیمار متقابل اثر - 1 شکل
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  میوه خرما تر بر وزنهاي تغذیه و آبیاري تیمار متقابل اثر - 2 شکل
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  امیوه خرم طولبر هاي تغذیه و آبیاري تیمار متقابل اثر - 3 شکل
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  میوه خرما حجمبر هاي تغذیه و آبیاري مارتی متقابل اثر - 4 شکل
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  میوه خرما گوشت بر وزنهاي تغذیه و آبیاري تیمار متقابل اثر - 5 شکل
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  میوه خرماهسته بر وزن هاي تغذیه و آبیاري تیمار متقابل اثر - 6 شکل
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  خرما به هسته میوه وزننسبت بر هاي تغذیه و آبیاري تیمار متقابل اثر - 7ل شک
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 تیماراز نظر تغذیه،  این تحقیق،بر اساس نتایج 
کمترین مقادیر عملکرد و  با) عدم مصرف کود(شاهد 

 هايو تیمار آماري گروهیک در صفات کمی میوه خرما 
بیشترین مقادیر  باکوددهی به روش چالکود و کودآبیاري 

عملکرد و صفات کمی میوه خرما در گروه آماري دیگر 
بین تیمارهاي عدم مصرف کود و  اقعقرار گرفتند و در و

تیمارهاي کوددهی با هر دو روش کودآبیاري و چالکود 
تأثیر مثبت کوددهی بر  .داري وجود داشتاختالف معنی

عملکرد و کیفیت میوه خرما توسط دیگر محققین نیز 
هاي در استان بوشهر نیز بررسی روش. گزارش شده است

یم در مقایسه با تغذیه نخل خرما با کود سولفات پتاس
نشان داد تمامی تیمارهاي ) عدم مصرف کود(تیمار شاهد 

پاشی و کار گرفته شده نظیر پخش سطحی، محلولبه
تزریق در تنه موجب بهبود خصوصیات کمی میوه خرماي 

ها با تیمار داري بین آنرقم کبکاب گردید و تفاوت معنی
الدیب و ). 2010عبدي و هدایت، (شاهد وجود داشت 

طی آزمایشی بر روي نخل خرماي رقم ) 1991(همکارن 
افزایش عملکرد و کیفیت میوه خرما را در اثر  1حیانی

 . کیلوگرم سولفات پتاسیم گزارش نمودند 2کاربرد سالیانه 
اظهار نمودند که ) 1997(قاسم و همکاران 

هاي پتاسیمی باعث افزایش میزان نیتروژن و کاربرد کود
ایت افزایش عملکرد خرماي رقم پتاسیم برگ و در نه

گزارش  )1384(صالح و همکاران . دیده استگر 2زاقلول
گرم  700گرم پتاسیم به همراه  600کردند که مصرف 

گرم فسفر به ازاي هر اصله نخل خرماي  300نیتروژن و 
دار آماري در تعدادي از پیارم باعث ایجاد تغییرات معنی

با ) 1952(کوك  فور و. هاي گیاهی گردیده استپاسخ
انجام یک تحقیق بر درختان خرماي بارور ارقام 

، گزارش کردند که مصرف کود 4و دگلت نور 3خضراوي
نیتروژنی به شکل نیترات آمونیوم از طریق کودآبیاري 

کیلوگرم براي هر  21باعث افزایش محصول به میزان 
اسدي . اصله نخل خرما در مقایسه با شاهد شده است

نیز گزارش کردند که ) 1386(مکاران کنگرشاهی و ه
زمان کود با آب آبیاري عالوه بر کاهش میزان مصرف هم

درصد  7/4کود، سبب افزایش عملکرد به میزان  مصرف
در این تحقیق، بین  از طرفی .گردیده استدر مرکبات 

داري کودآبیاري و چالکود اختالف معنیتغذیه  تیمارهاي
د و کیفیت میوه خرما یکسان بودن عملکر. وجود نداشت

تواند به دلیل جذب میهاي کودآبیاري و چالکود در روش

                                                        
1  . Hayany 
2  . Zaghloul 
3  . khadraway 
4  . Deglet Noor 

مناسب عناصر غذایی توسط نخل خرما در روش چالکود 
) 2001(سمر و همکاران . همانند روش کودآبیاري باشد

در تحقیق بر روي نهال سیب گزارش کردند روش 
 چالکود تماس ریشه درختان با خاك را کاهش داده و این

هاي آهکی کشور ایران منجر به امر به خصوص در خاك
. گرددعناصر غذایی توسط درختان می مناسبجذب 

نتایج بررسی اثر کودآبیاري بر روي نخل خرماي رقم 
برحی و مقایسه آن با روش مصرف خاکی کود نشان داد 
که هر دو روش تغذیه، عملکرد محصول خرما افزایش 

یاري و مصرف خاکی تفاوت یافته و بین تیمارهاي کودآب
فیزیکی میوه در  صفاتاگرچه . داري مشاهده نشدمعنی

). 2015القریشی و همکاران، ( تیمار کودآبیاري باالتر بود
نیز نشان داد، ) 1387(مطالعات دیالمی و گرشاسبی 

مصرف کودهاي معدنی حاوي عناصر غذایی پرمصرف 
ش باعث افزایمورد نیاز نخل خرما به روش چالکود 

درصدي عملکرد و بهبود برخی خصوصیات  20حداقل 
  .، گردید5خرماي رقم سایرکمی و کیفی میوه 
افزایش  ،تحقیق حاضر بر اساس نتایج  همچنین

عملکرد و  باعث افزایش مصرفی آبیاري میزان آب
، اگرچه. گرددمی ي رقم مجولکیفیت میوه خرمابهبود

و  80، 60تیمارهاي آبیاري با مقدار آب مصرفی معادل
 گروهیک در درصد نیاز آبی نخل خرما همگی  100

داري و بین این تیمارها، اختالف معنی قرار گرفتند آماري
علت عدم وجود اختالف بین تیمارهاي . وجود نداشت

ممکن است به این علت باشد که تخمین نیاز آبی  ،آبیاري
نخل از طریق تشت تبخیر منجر به برآورد بیش از مقدار 

تواند به دلیل مصرف شود و یا مینیاز آبی نخل می واقعی
ثر این ؤکود پتاسیمی حاوي عنصرغذایی پتاسیم و نقش م

عنصر در کاهش اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزاي 
اساس  بر). 1388فنایی و همکاران، (عملکرد باشد 

اعمال ) 1390(تحقیقات علی حوري و حقایقی مقدم 
خرماي رقم برحی باعث آبیاري بر روي نخل تیمار کم

افزایش میزان پتاسیم در برگ و میوه خرما شده که این 
هاي افزایش در ارتباط با نقش این عنصر در تنظیم فعالیت

متابولیکی و افزایش مقاومت گیاه ناشی از اعمال تنش 
 دارعلت دیگر عدم اختالف معنی .باشدمحیطی می

بیاري با بین تیمارهاي آ عملکرد و صفات کمی میوه در
تواند به این خاطر باشد که می ،آب مصرفیمتفاوت مقدار 

از طرفی در آبیاري . نخل خرما داراي ریشه افشان است
شود به تحت فشار بیشتر قسمت سطحی خاك خیس می

، آب مورد نیاز در تیمار کم آبیاري با اعمالطوري که 

                                                        
5  . Sayer 
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گیرد و در این حالت، ها قرار میدسترس اغلب ریشه
براي رشد و تولید عملکرد مناسب توسط نخل شرایط 

افزایش حجم آب با  به طوري که گرددخرما فراهم می
مصرفی به دلیل ایجاد حالت اشباع و کاهش تهویه در 

ناشی از  عملکرد خیلی زیاد افزایشاز تواند مانع خاك می
دیگر . در نخل خرما شود افزایش حجم آب مصرفی،
زایش میزان آب مصرفی بر محققین نیز به تأثیر مثبت اف

نتایج  همچنین .ندعملکرد و کیفیت میوه خرما، دست یافت
ثیر أروند تغییر عملکرد تحت تمطالعه آنها نشان داد 

 یافزایش حجم آب مصرفی همیشه یک روند افزایش
که گیاه به حداکثر  ايمرحلهنیست بلکه این روند تا 

آن  و پس از دارد یروند افزایشعملکرد خود برسد، 
گیرد و حتی ممکن است روند حالت ثابت به خود می

در بررسی ) 2000(العمود و همکاران . نزولی داشته باشد
به تیمارهاي مختلف میزان  1پاسخ نخل خرماي رقم سلگ

مصرف آب آبیاري با سیستم بابلر، افزایش عملکرد 
محصول این رقم خرما، ناشی از افزایش میزان آب 

میزان عملکرد در  به طوري که. دمصرفی را گزارش کردن
، 50تیمارهاي مختلف آبیاري با مقدار آب مصرفی معادل

درصد تبخیر از تشت به ترتیب عبارت از  150و  100
کیلوگرم به ازاي هر اصله نخل خرما  183و  155، 134
در واقع افزایش آب مصرفی باعث افزایش عملکرد . بود

ر و آرمسترانگ فو .نبودداري معنی گردید اما اثر آن
بر نخل خرماي رقم  آبیاري نیز با مطالعه اثر دور) 1955(

گزارش کردند اعمال تیمار کم آبیاري باعث  خضراوي
آن  کاهش عملکرد و نسبت رشد برگ خرما گردید، اما اثر

نیز  )2013(فر اسماعیلینتایج مطالعات . دار نبودمعنی
 ،شتدرصد تبخیر از ت 80مصرف آب معادل نشان داد 

هاي نهال رشد رویشی گیرایی و صفاتموجب بهبود 
 20و صرفه جویی  کشت بافتی خرماي رقم برحی

  .  گردیددرصدي در مصرف  آب 
  گیرينتیجه

 صفاتنتایج این تحقیق نشان داد، عملکرد و 
آبیاري،  تیمارتأثیر تحت کمی میوه خرماي رقم مجول، 

تغذیه ن اساس بر ای گرفت،قرار  آن دوو اثر متقابل  تغذیه
عملکرد و بهبود  برداري  اثر معنی نخل خرماي رقم مجول

-داشت، هرچند تفاوت معنی خرمااین رقم میوه  کیفیت
 .داري بین روش کودآبیاري و چالکود مشاهده نگردید

اثر  ،مصرفی میزان آب آبیاري نتایج نشان دادهمچنین 
 در عین حال، داشت صفات یاد شدهبهبود  برداري  معنی

این درصد نیاز آبی  100و  80، 60آبیاري با  بین سطوح

                                                        
1  . Seleg 

در . وجود نداشت داريرما، اختالف معنیخنوع رقم 
تغدیه نخل خرما با هر  بر اساس نتایج این تحقیق،مجموع 

همراه با ) چالکود و یا کودآبیاري(دو روش مصرف کود 
درصد نیاز آبی نخل خرما  60اعمال سطح آبیاري معادل

صرفه جویی  و ود عملکرد و کیفیت میوه خرمابهب به دلیل
  .گرددمی به نخلداران توصیه درصدي در مصرف آب 40
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Abstract 

Considering the widespread presence of the date palm groves in the southern 
provinces of the country, low rainfall, and high evapotranspiration necessitate 
the need for the pressurized irrigation systems in date palm grove and 
application of modern fertigation method. This experiment was conducted in a 
split plot based on randomized complete block design with three levels of 
irrigation including 60%, 80%, and 100 % of cumulative evaporation from class 
A pan in the main plots, and three levels of nutrition (without fertilizer use 
(control), localized placement (Chalkood), and fertigation) in the sub-plots, 
with 3 replications. The results showed that the nutrition of date palm 
(Chalkood or fertigation method) increased the yield of date palm by an average 
of 18%. Also, fresh weight, length, and volume of date fruit and weight of pulp 
increased by, respectively, 4%, 4%, 7%, while and 4.4%, the weight of stone 
and ratio of weight of pulp to stone increased by, respectively, 5% and 4.5%. 
Also, increasing the amount of irrigation water increased the yield and the 
quantitative characteristics of the date fruit, but its effect was not significant. 
According to the results of this study, proper date palm nutrition by Chalkood 
or fertigation method along with net irrigation level of 60% cumulative 
evaporation from class A pan, saved 40% in water use, without significantly 
reducing the yield.  
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