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 چكیده

 
خشک دنیا است. کننده توسعه کشاورزی فاریاب در مناطق خشک و نیمهعوامل محدودترین از مهم یکی یاریآب آب یشور

رفتن  نیخاک و از ب یشور شی، موجب افزامناسب تیریو مد یاصول علم تیشور بدون رعای هااستفاده از آب

های کامل تصادفی با پنج تیمار آبیاری با آب رودخانه در قالب طرح آماری بلوک شیآزما نیا .شودیآن م یزیخلحاص

با آب  یاریدو مرتبه آب، بر متر منسیز یدس هشتبا آب شور  یاریآب، بر متر منسیز یدس پنجبا آب شور  یاریآبکارون، 

 کیبا آب رودخانه کارون و  یاریدو مرتبه آبو  بر متر منسیز یسد پنجبا آب شور  یاریمرتبه آب کیرودخانه کارون و 

های در پژوهشکده خرما و میوه 6971-79های در سه تکرار طی سال بر متر منسیز یدس هشتبا آب شور  یاریمرتبه آب

برگ، عرض طول برگ، تعداد برگ، دار موجب کاهش معنی یاریآب آب یورنتایج نشان داد که ش .گرمسیری انجام شد

به گیاه  یشیترین صفات روو کم ترینبیش گیاه در سطح احتمال پنج درصد شد.تنه  طیتعداد برگچه، طول برگچه و مح

که میانگین تعداد برگ طوریحاصل شد، بهبر متر  منسیز یدس هشت رودخانه کارون و آب شوربا آب  یاریدر آب بیترت

با آب رودخانه کارون  یاریدو مرتبه آب. اما هنگام آبیاری به صورت درصد کاهش یافت 2/17و  0/99و برگچه به ترتیب 

های خرما از جمله تعداد برگ و برگچه کاهش ، صفات رویشی نهالبر متر منسیز یدس پنجبا آب شور  یاریمرتبه آب کیو 

یج این تحقیق، در صورت دار در سطح احتمال پنج درصد نسبت به آبیاری با رودخانه کارون نداشتند. با توجه به نتامعنی

 .های خرما وجود داردبرای نهالبر متر  منسیز یدس پنج تا سطح شور آبمدیریت عملیات آبیاری، امکان آبیاری با 
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مقدمه

 یلیمسا ترینمهماز  یکی یاریآب آب یشور

مناطق  ژهیو هدر جهان، ب یادیز یااست که امروزه کشوره

 رانیاکشور . باشندیخشک با آن مواجه م مهیخشک و ن

سطوح  یکه دارا باشدیم یادیمنابع آب شور ز یدارا

بر توسعه  یادیز ریتاث توانندیبوده و م یمختلف شور

 لیکشور داشته باشند. هر چند که کشاورزان تما یکشاورز

دارند، اما در بخش  نیریش یهابه استفاده از آب یادیز

منبع  کی نوانشور را به ع یهاآب توانیم یکشاورز

آب در نظر گرفته و آن را در زمره انتخاب  نیتام

که ممکن باشد،  یمهم منظور نمود. در موارد یراهبردها

و  یشور در بخش کشاورز الزم است با کاربرد منابع آب

 نیاز ا یبردارمحصول، حداکثر بهره دیتول یدر راستا

در  هایوقوع خشکسال گرید یاز سو. دیها به عمل آآب

 دیتول زانیبر م یگذشته، اثرات نامطلوب یهاسال

موضوع  نیگذاشته است و ا یبر جا یمحصوالت کشاورز

منابع آب موجود و در  هیاز کل یبه استفاده اصول کردیرو

آب را  یوربهره یشور و ارتقا یهادسترس از جمله آب

 ریاجتناب ناپذ یبار خشکسال انیز تاثرا لیقلدر جهت ت

ت یرینه مدیدر زم یبررس نیبنابرا؛ سازدیم یو ضرور

ر آن بر یل منابع آب و خاك و تأثین قبیاز ا یبرداربهره

 برخوردار است. یاژهیت ویاه از اهمیخاك و گ

 قیرا از سه طر اهانیآب و خاك رشد گ یشور

که غلظت  نیست ا. نخدهدیقرار م ریمختلف مورد تاث

را از  هاشهیها در خاك، جذب آب توسط رنمک یباال

 یاسمز میبه تنظ ازیمحلول خاك را مشکل ساخته و ن

اثر دوم مربوط به جذب و انتقال  هاست.مجدد سلول

 طیاست که در شرا میو کلس میمانند پتاس ییغذا یهاونی

. در شودیاز محلول خاك مختل م ادیز میوجود سد

و جذب و  اهیرشد گ طینمک در مح یغلظت باال ت،ینها

. دینما تیسم جادیممکن است ا اهیانتقال آن به داخل گ

 یهاسمیبر رشد سلول و متابول شهیها در اطراف رنمک

دارند، البته مدت زمان تجمع غلظت  یفور یمرتبط اثر

بر  یشور ریاز تاث تریطوالن اهیها در داخل گنمک یسم

 (.1831و همکاران،  یاست )کاف اهیگ یکارکردها یرو

به عوامل  یاهیگونه گ کیدر  یتحمل به شور

 ییمنطقه و توانا یمیاقل طینوع خاك، شرا لیاز قب یمتعدد

 شهیر هیدر ناح یغلبه بر اثرات سوء شور یبرا اهیگ

خواربار و  یکه سازمان جهان ی. در حالدارد یبستگ

 یدس 7/2 یبا شور یاریآب آب (،FAO) یکشاورز

بر  منسیز یدس چهار یخاك با شور ایمتر  بر منسیز

بر رشد نخل خرما اعالم  یمتر را حد شروع اثرات منف

(، اما بر اساس مطالعات 1112و همکاران، رودز نموده )

 یتحمل خرما به شور زانیانجام شده در کشور هند، م

 بدون کاهش عملکرد - بر متر منسیز یدس 1/11خاك تا 

 قاتیتحق رور(. البته م1118، ارولدبگزارش شده است ) -

ارقام مختلف خرما در  نیاز وجود تفاوت ب یمختلف، حاک

همکاران الرکیباح و . باشدیآب و خاك م یتحمل شور

ده رقم نهال شش  در کشور عربستان سعودی،( 1113)

 یدس 1/12با آب شور را به مدت سه ماه ماهه خرما 

رشد  تیضعو سهیمقا آبیاری کردند.بر متر  منسیز

رتفاع و وزن تر در های خرما حاکی از آن بود که انهال

بر متر  منسیز یدس 4/1 یاریها نسبت به آب آباکثر نهال

 خرمااز ارقام  یکیدر  یداشت. ولزیادی کاهش 

(Rothan)، صفات  داریمعن شیآب منجر به افزا یشور

 .دیمذکور گرد

در کشور امارات متحده ( 2113) یوسف و عواد

ی رقم لولو خرما یهاروند جذب نمک توسط نهالبی، عر

(Lulu) 81و  11 یبا شور ایهنگام استفاده از آب در 

 یبا آب دارا یاریبر متر را نسبت به آب منسیز یدس

نمودند.  یبر متر بررس منسیز یدس کی یکیالکتر تیهدا

منجر به  یاریآب آب یکه شور افتندیپژوهشگران در نیا

 ی خرماهانهال اندام هواییدر  میسد بیش از حدتجمع 

معادل  یدر شور ونی نیتجمع ا زانیکه م یطورهشد، ب

و کوراپ  .دیبر متر، به سه برابر رس منسیز یدس 81

آب در  یتحمل به شور زانیمنیز ( 2111همکاران )

 یسال بررس کیچهار رقم خرما را به مدت ی هانهال
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 منسیز یدس 3/7 شورخرما ابتدا با آب  یهانهالنمودند. 

آب در فواصل منظم  یشدند و سپس شور یاریبر متر آب

 یدس 8/27و  4/28، 1/11، 6/11 ،7/11سه ماهه به 

نشان داد که پاسخ ارقام  جی. نتاافتی شیبر متر افزا منسیز

 یطورهبود، ب تفاوتم یاریآب آب یمختلف نسبت به شور

آب  یشور شیبا افزاخرما دو رقم  یشیکه رشد رو

 افتیبر متر کاهش  منسیز یدس 8/27تا  3/7از  یرایآب

 یشیرشد رو شیموجب افزا یشور ،دو رقم دیگردر  یول

 .دش

تحمل سه  زانی( م2111و همکاران ) الراسبی

 تیهدا یبا آب شور دارا یاریرقم نهال خرما را به آب

بر متر در  منسیز یدس 13و  11، 12، 1، 6، 8 یکیالکتر

صفات رشد  یریگند. اندازهنمود یابیکشور عمان ارز

 6 یشور یبا آب دارا یاریها نشان داد که آبنهال یشیرو

در رشد  زیادبر متر موجب کاهش  منسیز یدس 13تا 

 13 یکه در شور یطورهخرما شده است، ب یهاتمام نهال

 یشیدرصد کاهش در صفات رو 11بر متر  منسیز یدس

 .دیگرد ثبت

در  یاندکحال حاضر متأسفانه اطالعات  در

بر ارقام مختلف خرما در کشور  یمورد اثرات تنش شور

به  یکسانیوجود دارد. ارقام مختلف نخل خرما واکنش 

مراحل مختلف  تیتنش مذکور نداشته و درجه حساس

 زن،شهیو ت یحوریمتفاوت است )عل زیرشد آنها ن

های شور استفاده از آب مکانا قیتحق نیا لذا در (.1811

از  یکیکه  یرقم برح یرماخ یهاهالن یاریآببرای 

کشور است، استان خوزستان و  یارقام تجار ترینمهم

 قرار گرفت. یمورد بررس

 

 هامواد و روش

در یک سال به مدت  1816در سال  تحقیقن یا

واقع در شهرستان  یریگرمس یهاوهیخرما و م پژوهشکده

و عرض  شرقی 41°43' ییایاهواز به طول جغراف

متر از سطح  1/22و با ارتفاع  شمالی 81°21' ییایجغراف

 متریسیال 11 ،تحقیق یبه منظور اجرا .دیاجرا گرد ایدر

 مترسانتی 121 ارتفاع و 31 قطر به دارزهکش ایاستوانه

 یعیبه تراکم طب دنیساخته شد که درون آن با خاك تا رس

 متریگرم بر سانت 8/1 یظاهر یخاك نخلستان )چگال

 نییتع از خاك برای یرکبم یها. نمونهدیمکعب( پر گرد

 ارسال شد شگاهیبه آزما ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص

 یخرما یها)پاجوش( کاشت نهال اتی. عمل(1)جدول 

فنی اصول  تیبا رعا، ماهدر مهر  مترهایسیدر ال یرقم برح

شده از  هیبا مالچ ته مترهایسیسطح الپوشاندن و کاشت 

بر متر مربع  لوگرمیک دوکم برگ خرد شده خرما با ترا

 .شد انجام

 یهاو استقرار نهال ییرایدر مرحله گجا که از آن

 یهاخرما الزم است از وارد شدن هر گونه تنش به نهال

(. لذا 1816، مستعان و همکارانشود ) زیکاشته شده پره

دوره استقرار شش ماه بعد از اتمام تیمارهای آبیاری 

در قالب طرح . آزمایش دیگرداعمال  ،خرما یهانهال

)هر تکرار کامل تصادفی با سه تکرار  یهابلوكآماری 

 :دیاجرا گرد ریبه شرح ز ماریت 1با یک نهال( 

 8/2 یبا متوسط شور آب رودخانه کارونآبیاری با  -1

 بر متر منسیز یدس

 بر متر منسیز یدس پنجبا آب شور  یاریآب -2

 ر مترب منسیز یدس هشتبا آب شور  یاریآب -8

مرتبه  کیبا آب رودخانه کارون و  یاریدو مرتبه آب -4

 بر متر منسیز یدس پنجبا آب شور  یاریآب

مرتبه  کیبا آب رودخانه کارون و  یاریدو مرتبه آب -1

 .بر متر منسیز یدس هشتبا آب شور  یاریآب

از آب رودخانه کارون در فواصل  ییهانمونه

آن در مدت  یشور نیانگیگرفته شد که م ماهانه یزمان

با  یهابر متر بود. آب منسیز یدس 8/2معادل  شیآزما

بر متر، از اختالط  منسیز یدس هشتو  پنج یشور

شور موجود در منطقه با آب رودخانه کارون  یهاآبزه

انجام عملیات آبیاری، منظور به  .(2)جدول  شدند امینت

آب از رودخانه  رهیذخ یبرامجزا  یتریل 1111منبع  سه

بر متر  منسیز یدس هشت و پنج ورش هایآب و کارون

 .ندشد هیته
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رطوبت خاك محدوده  یریگبا اندازه یاریدور آب

قبل از کاهش  یاریآب اتیتا عمل گردید نییتع اهیگ شهیر

زا  ی یا حد تنشتیریکمبود مجاز مد زانیرطوبت خاك به م

 یارید. عمق خالص آبشوشروع  ،=MAD)1/1)برای گیاه 

و  یزراع تیخاك به ظرف یرطوبت وزن دنیرس یابر مبن

با یی نیز آبشو ازین. دشکمبود رطوبت خاك محاسبه  نیتام

پس از اضافه شد و  نییتع یاریآب آب یتوجه به شور

ی، با استفاده از آبپاش دستی و اریآب آبشدن به میزان 

 .مدرج در اختیار گیاه قرار گرفت

 
 هال خرمابستر کاشت ن خاك یهایژگیو -1 جدول

 خاك بافت -1

 

 چگالی ظاهری
 (g/cm3) 

 رطوبت جرمی

ی )%(زراع تیظرف  

 رطوبت جرمی

 نقطه پژمردگی )%(

EC 

(dS/m) 
SAR pH 

 

7/1 لوم  3/11  0/7  6/3  3/1  4/7  

 
 های خرمانهال بیاریشور مورد استفاده در آهای آبخصوصیات  -2 جدول

 شوری آب
(dS/m) 

SAR pH های محلولکاتیون (meq/lit)  های محلولآنیون (meq/lit) 

Mg2+ Ca2+ Na+ SO4
2- HCO3

- Cl- 

0/1  0/11  0/8  8/11  8/9  1/11   - 3/1  0/64  

0/8  3/16  0/8  1/19  1/18  6/79   - 1/11  0/86  
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 :رابطه نیا در

 wEC بر متر(  منسیزی)دس یاریآب آب یکیالکتر تیهدا

 منسیزیعصاره اشباع خاك )دس یکیالکتر تیهدا eECو 

آستانه  شده است. ینیبشیکاهش عملکرد پ یبر متر( برا

خاك عصاره اشباع تحمل خرما به شوری آب آبیاری و یا 

 ستابر متر  منسیز یدس چهارو  7/2به ترتیب برابر 

 .(1112)رودز و همکاران، 

 ،شور آبما با های خر آبیاری نهالقبل از شروع 

ها شامل از نهال کیهر  یشیصفات رشد رو هیمقدار اول

تعداد برگ، طول برگ، عرض برگ، تعداد برگچه، طول 

شد. پس از  یریگتنه اندازه طیمح برگچه، عرض برگچه و

تفاوت  ،پایان سالمجدد صفات مذکور در  یریگاندازه

 زانیبه عنوان م سال یصفات در انتها و ابتدا نیا ریمقاد

 یهاداشت و مراقبت اتیدر نظر گرفته شد. عمل اهیرشد گ

 یبرا زین یهرز و سم پاش یهامبارزه با علف رینظ یباغ

 گرفت.انجام  کسانیطور  هب های خرما نهال تمام

 

 

 نتایج و بحث

 1خاك در شکل عصاره اشباع مقادیر شوری 

های خرما پس بررسی وضعیت رشد نهالارائه شده است. 

 11) های خرمااز کل نهالنشان داد که  ،یک سالت مداز 

با آب مربوط به آبیاری نهال خرما سه فقط یکی از ، نهال(

خشک شد. این وضعیت  بر متر منسیز یدس هشتشور 

 در شرایطخرما  یهانهالامکان بقای  حاکی از تواندیم

 یبرخ جیبا نتا افتهی نیآب و خاك باشد. ا یشور

رقم  یخرما یهاانجام شده مطابقت دارد. نهال قاتیتحق

 یدس نه یکیالکتر تهدای دارایبا آب  یاریدر آب یبرح

هنگام ( و 1811و همکاران،  زادهیبر متر )ول منسیز

بر متر در  منسیز یدس 12 یبا شور ینیرزمیوجود آب ز

و همکاران،  زنتیشه) نیاز سطح زم یمتریسانت 61عمق 

آبیاری البته در پژوهش اول، مدت دند. زنده مان زی( ن2111

 یاریآبو در پژوهش دوم  بودچهار ماه  خرما یهانهال

معادل  ی)شورکارون خرما با آب رودخانه  یهاتمام نهال

 ازین بر متر( انجام گرفت که بخش عمده منسیز یدس 8/2

 یهاسبز ماندن نهال زانیاما م؛ نمود نیرا تام اهیگ یآب

 یدس نه یبا شور یدر خاک (Rati) یرقم رت یخرما
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 دیدرصد اعالم گرد 11بر متر در کشور هند، فقط  منسیز

را  جیاختالف نتا نیعلت ا(. 2118، )رامولیا و پندی

مدت زمان اعمال تنش شوری و بودن  فاوتدر مت توانیم

آب و خاك  یتحمل ارقام مختلف خرما به شور زانیم

 دانست

قایسه و م آماری هیتجز جیاساس نتا بر

تعداد ر ب یاریآب آب شوری، ها با آزمون دانکنمیانگین

، تعداد برگچه، طول برگچه برگ برگ، طول برگ، عرض

و  8جدول دار داشت )گیاه تاثیر بسیار و معنی و محیط تنه

از جمله تعداد برگ و برگچه که  یمهم یشی. صفات رو(4

ب در اثر آ ،دارند اهیدر فتوسنتز و رشد گ ییسزاهنقش ب

از  ی. بخش(2ند )شکل افتی (داریمعن) زیادی کاهش شور

مصرف شده و در  یاسمز لیپتاس لیتعد یاه برایگ یانرژ

است )همایی،  افتهیکاهش نتیجه رشد رویشی گیاه 

1831). 

 

اثرات  یابی( با ارز2111)الحمادی و ادوارد 

رقم خرما از  12 یهابر رشد نهال یاریآب آب یشور

 یشور دنیکه با رس افتندیدر یتحده عربکشور امارات م

تمام تعداد برگ  ،بر متر منسیز یدس 11به  3/1آب از 

پاسخ  هر جند که .دار داشتیمعنبسیار و ها کاهش نهال

 متفاوت یاریآب آب ینسبت به شورخرما ارقام مختلف 

های انجام شده در کشور مصر، آب پژوهشبر اساس  بود.

کاهش به دلیل  و بیشتر، متربر  منسیز یدس 11 با شوری

 ، قابلیت استفاده برای آبیاریبرگ رشد (داریمعن) زیاد

و برتمودا  (Sakkoti)ی ساکوتی خرمارقم  دو یهانهال

(Baratmuda)  (.1118و همکاران، حسین )را نداشتند 

اثرات تنش  یابیارز ،ی در همین کشورگرید تحقیقدر 

ان داد که سه رقم خرما نش یهابر رشد نهال یشور

 تریبر ل گرمیلیم 12111و  3111شور های مصرف آب

نسبت  ی گیاهشیصفات رو (داریمعنزیاد )موجب کاهش 

)الشرابسی و  دیگرد تریبر ل گرمیلیم 4111به آب 

 (.2113همکاران، 
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 خرما نهالصفات رویشی ن بود دار یمربعات و سطح معن نیانگیم -3 جدول
 منبع

 تغییر 

ه درج

 یآزاد

 تعداد

 برگ

 طول

 برگ

 عرض

 رگب

 تعداد

 چهبرگ

 طول

 چهبرگ

عرض 

 چهرگب

 محیط

 تنه 

 11/1**  11/0**  1/36*  1/111**  7/44**  0/111 17/1*  1 بلوک
 **1/90 ** 1/01 ** 99/0 ** 1960/0 ** 197/6 ** 3381/4 ** 4/17 4 تیمار

17/0 8 خطا  7/11  7/1  0/17  4/7  01/0  10/0  

        14 کل
 درصد آماری پنچدار در سطح معنی*                  درصد آماری یکدار در سطح معنی **

 
 *خرما  نهالاثرات شوری آب آبیاری بر برخی صفات رویشی  -4 جدول

 شوری آب

 زیمنس بر متر( )دسی

طول برگ 

 متر()سانتی

 عرض برگ

متر()سانتی

 تعداد

 برگچه
طول برگچه 

 متر()سانتی

 عرض برگچه

متر(سانتی)

 محیط تنه

 متر()سانتی

3/1 a 8/107 a 7/33 a 0/98 a 1/11 a 8/1  a 1/4 
1 b 0/44 c 7/14 c 0/41 b 8/13 b 7/0  b0/3 
8 b 4/36 c 1/11 d 1/30 b 1/11 b 6/0 b 8/1 

 a 6/100 a 1/31 ab 3/91 a 9/11 a 7/1 a 3/4 1و  3/1

 a 3/93 b 9/16 b 8/81 a 0/11 a 6/1 a 1/4 8و  3/1

ندارند گریكدیدار با  یدرصد اختالف معن پنجبا حروف مشابه در هر ستون، در سطح  یهانیانگیم *

 

 (پنج درصدآماری سطح  )درنهال خرما اد برگ داثرات شوری آب آبیاری بر تع -2 شکل

 

ترین صفات رویشی گیاه به و کمترین بیش

 3و  8/2 یکیالکتر تیهدا یبا آب دارا یاریر آبترتیب د

که میانگین طوری، بهشد مشاهدهبر متر  منسیز یدس

و  1/1به ترتیب به  1/13و  7/8تعداد برگ و برگچه از 

شده  یاریآبهای  (. بین نهال1 کاهش یافت )جدول 2/81

نیز از نظر صفات بر متر  منسیز یدس 1 و 8/2با آب 

بر اساس نتایج به  وجود داشت. رویشی اختالف زیادی

از ی( چرخش) تناوبیاستفاده مده از این تحقیق، دست آ

دو  یبر متر به ازا منسیز یدس هشتو  پنجشور  یهاآب

با آب رودخانه کارون موجب شد که اکثر  یاریمرتبه آب

a

c
c

a

b

0

1

2

3

4

5

2.3 5 8 2.3 & 5 2.3 & 8
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نسبت به  زیادیخرما اختالف  یهانهال یشیصفات رو

داشته  منسیز یدس هشتو  پنجشور  هایبا آب یاریآب

کار استفاده راه ییاز کارا یکحا تیوضع نیباشند که ا

خرما  یهانهال یاریآب یرشور و شور برایآب غاز  تناوبی

 اهانیگ یبرخ یانجام شده رو قاتیتحق ریسا جیدارد. نتا

 دیو آفتابگردان مؤ یاشامل گندم، برنج، ذرت دانه یزراع

؛ 1811و همکاران،  یپژوهش است )مولو نیا جینتا

(.2117و رن،  کسوی؛ ا2112و بهوتا،  یذرچاو

 

 پیشنهادات ترویجی

مرتبط به  یبه تنش شور اهیپاسخ گ یچگونگ

جذب و انتقال عناصر  ،یدسترس تیقابل رینظ یعوامل

معموال در مرحله  اهانی. البته گاست اهیدر داخل گ ییغذا

مراحل رشد به  ریرشد نسبت به سا هیو اول یجوانه زن

که استفاده  نشان داد قیتحق نیا جینتا. حساسترند یشور

دو  یبر متر به ازا منسیز یدس پنجاز آب شور  تناوبی

موجب کاهش اثرات  ،با آب رودخانه کارون یاریمرتبه آب

 یبر متر رو منسیز یدس پنجاستفاده از آب شور  یمنف

با توجه به  نیبنابرا؛ شد ی رقم برحیخرما یهانهالرشد 

در  د(دار )در سطح احتمال پنج درصمعنیکه اختالف  نیا

با دو مرتبه استفاده از  یاریخرما هنگام آب یهانهالرشد 

 پنجمرتبه استفاده از آب شور  کیآب رودخانه کارون و 

با آب رودخانه  یارینسبت به آب ،بر متر منسیز یدس

از آب رودخانه  تناوبیاستفاده  وهیش نی، ادیده نشدکارون 

در  تواندیبر متر م منسیز یدس پنجکارون و آب شور 

 غیربارور یهانخلستان یاریآب یمنابع آب شور برا صرفم

بدین ترتیب میزان مصرف کار رود. به یرقم برح یخرما

در صورت ث، های تازه احداآب غیرشور در نخلستان

بر  منسیز یدس پنجانجام یک مرتبه آبیاری با آب شور 

قابل  حددر دو مرتبه آبیاری با آب غیرشور، پس از  متر

 طیشراکاهش خواهد یافت که با توجه به  یامالحظه

غیرشور از یک سو و منابع آب کمبود کشور و  یمیقلا

منابع آب این از  یکشاورز داتیتول شیضرورت افزا

از سوی دیگر، این میزان کاهش در آب مصرفی  محدود

 از اهمیت به سزایی برخوردار است. هانخلستان
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Abstract 
 

Salinity of irrigation water is a major limiting factor for the development of 

irrigated agriculture in arid and semi-arid regions. Moreover, application of saline 

water might increase soil salinity and mitigate its fertility in the absence of 

scientific principles and proper management. The present experiment was carried 

out using a complete block design with five irrigation treatments at the Date Palm 

and Tropical Fruits Research Center during the period 2017‒2018. The treatments 

included one irrigation with water abstracted from the Karun River; one with 

saline water of 5 dS/m; one with saline water of 8 dS/m; two with the Karun River 

water and one with saline water of 5 dS/m; and finally two with the Karun River 

water and one with saline water of 8 dS/m, all conducted in triplicates. The results 

showed that salinity of irrigation water led to significantly reduced leaf number, 

leaf length, leaf width, leaflet number, leaflet length, and trunk perimeter at the 

5% probability level. Maximun and minimun values of plant vegetative properties 

were obtained under irrigation with water from the Karun River and that with 

saline water of 8 dS/m, respectively, such that the mean number of leaves and 

leaflets decreased by 73.0 and 69.2%, respectively. Compared to the irrigation 

treatment with the water from the Karun River, the one with two irrigations with 

the Karun River water and once with saline water of 5 dS/m did not lead to any 

significant reductions in such vegetative characteristics as numbers of leaves and 

leaflets of the date palm seedlings at the 5% probablity level. It may be concluded 

that date palm seedlings may be safely irrigated with saline water of up to 5 dS/m 

if irrigation management is properly implemneted. 
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