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 چکیده
در چند سال اخیر عارضه خشکیدگی خوشه خرما در برخی نقاط خرماخیز کشور به ویژه مناطق جیرفت، بم، بوشهر و 

هرمزگان خسارت چشمگیری به باغات وارد کرده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش مدیریت آب بر 

انجام گرفت. تیمارها شامل  59-59در سال  فت و کهنوجمنطقه جیردر عارضه خشکیدگی خوشه خرما با شش تیمار آبیاری 

 09به عنوان کرت اصلی و دو میزان آب آبیاری براساس  Aمتر تبخیر تجمعی از تشت کالس  یمیل 099و  029، 59دور آبیاری 

آب آبیاری بر درصد میزان تبخیر تجمعی به عنوان کرت فرعی انتخاب شدند. نتایج نشان داد اثر دور آبیاری و میزان  099و 

و  Aمتر تبخیر از تشتک کالس  میلی 59دار بوده و با در نظر گرفتن دور آبیاری بر اساس  شدت عارضه خشکیدگی خرما معنی

که  درصد کل تبخیر باعث کاهش درصد عارضه نسبت به شاهد یا عرف زارع گردید به طوری 09میزان آبیاری بر حسب 

درصد کاهش 0991و  0590درصد به  90و  95درصد عارضه بر اساس تعداد خوشه و وزن محصول خسارت دیده به ترتیب از 

یافت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر جهت کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما، مدیریت صحیح آبیاری باید مورد توجه 

گیری  بار آبیاری صورت گیرد، درصد عارضه کاهش چشم ای یک هقرار گرفته و در اراضی با بافت سبک در صورتی که هفت

 خواهد داشت. 

 

 آبیاری، میزان آبیاریدور ، خوشه خرماعارضه خشکیدگی، : کلمات کلیدی
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. عالئم این عارضه فقط در (0)شکل  خوشه خرما استبلوچستان در چند سال اخیر خسارت ناشی از عارضه خشکیدگی 

گونه عالئمی از عارضه دیده  مرحله تبدیل خارک به رطب دیده شده است و قبل از مرحله خارک  بعد از مرحله رطب هیچ

های مختلف، متفاوت گزارش شده است. ظاهر و نوع مدیریت  های مختلف و در نخلستان شود. شدت این عارضه در سال نمی

تر شدیدتر گزارش شده است.  خلستان تأثیر زیادی در شدت یا ضعف خسارت داشته است و شدت عارضه در درختان جوانن

ترین آنها شامل دالیل اقلیمی، عوامل  تاکنون چندین دلیل در مورد علل شیوع و بروز این اختالل بیان شده است که مهم

. (2) ها بوده است ی و عدم رعایت اصول بهینه کشت و مدیریت در نخلستانا ها، اختالالت تغذیه زا مانند انواع قارچ بیماری

خاک، درجه حـرارت، ارتفـاع  ییایمیو ش یکـیزیف اتیعارضـه بـا خصوصـ نیمطالعه رابطه شدت ا با (0510) سرحدی

 یوزش بادها رینظ یبـوده و عـوامل درجه حرارتعارضـه  نیا یهـوا گزارش کرده که عامل اصل یدرخـت و رطوبـت نسـب

کننـده اثـر  دیخـاک عوامـل تشـد یو شور یکم، کم آب یو رطوبت نسب ییگرم، بافـت سـبک خـاک، ضـعف مـواد غـذا

نیز گزارش دادند که به  (0511) . محمدی و مقتدری(5) شوند میعارضه  نیا شیافزا در نتیجه موجبو  درجه حرارت بوده

 . (1) ترین عوامل بروز عارضه خشکیدگی خوشه خرما است طور کلی رطوبت نسبی و افزایش دما از عمده

های اخیر کم آبی و خشکی یکی از مشکالت اساسی در دنیا شده است. به ویژه در مناطقی که بارندگی سالیانه  در سال

های  تواند به تنش رغم اینکه نخل خرما می کشاورزی ایجاد کرده است. علی کمی دارند، این عامل مشکالت زیادی در بخش

تواند کاهش  حال مشکل خشکی و کم آبی می محیطی مانند خشکی، دمای باال و شوری خاک تا حدودی مقاوم باشد، با این

االت در زمینه عارضه ؤترین س . یکی از مهم(0) های مختلف نخل خرما ایجاد کند داری در عملکرد و کیفیت گونه معنی

، شرایط رشد و میزان بارندگی به گونهخشکیدگی، اثر مدیریت آبیاری در جلوگیری از این عارضه است. گیاهان بسته به 

اند، به آبیاری  تری ایجاد کرده ای گسترده تر که سیستم ریشه مقادیر مختلف آب نیاز دارند. گیاهان جوان نسبت به گیاهان مسن

چنین بسیاری از گیاهان در صورت کمبود آب عالئم مختلف فیزیکی مانند ریزش برگ، ریزش گل،  دارند. همنیاز تری  بیش

. برخی از محققین پیشنهاد کردند که هر روشی که به طریقی بتواند اثر (9) دهند میوه، خشکیدگی و کاهش عملکرد را نشان می

 یبررس. (5) هد در کاهش عارضه خشکیدگی موثر خواهد بودگرما را بر درخت خرما کاهش و مقاومت درخت را افزایش د

 خرما گزارش شده است. خوشهی دگیعارضه خشک مدیریت آبیاری بردر خصوص اثر  یعات اندکالطا دهد یمنابع نشان م

منظور بررسی نقش مدیریت مصرف آب )دور و میزان آبیاری( در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما در  پژوهش حاضر به

 منطقه جنوب استان کرمان انجام گرفت.
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 رضه خشکیدگی خوشه خرماا: نمایی از ع1شکل 

 

 دستاوردمعرفی 
 21دقیقه طول شرقی و  19درجه و  90این آزمایش در اراضی منطقه عنبرآباد در جنوب استان کرمان در بین مدارهای 

 5999گراد و تبخیر سالیانه  درجه سانتی 59درجه جرارت متر از سطح دریا، متوسط  299دقیقه شمالی، ارتفاع  50درجه و 

 اتیخصوص یبرخمتر برداشت شده و  سانتی 99تا  59و  59تا  9نمونه مرکب از عمق  شیقبل از انجام آزمامتر اجرا شد.  میلی

 یشگاهیول آزمامعم های با روش ، پتاسیم و عناصر کم مصرففسفر ،یکربن آل ،هدایت الکتریکی ته،یدیاسبافت، خاک مانند 

نشان داده شده است، خاک محل مورد آزمایش دارای بافت شنی لوم بوده و از  0همانطور که در جدول (. 9) شد یرگی اندازه

چنین  تر از حد بهینه و فاقد محدودیت شوری بود. هم مصرف کم نظر ماده آلی و عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عناصر کم

 (.2که آب مورد استفاده در آبیاری باغ فاقد محدودیت بود )جدول  نتیجه تجزیه آب نشان داد

 

 مشخصات خاک محل اجرای آزمایش -1جدول  

 پی اچ بافت خاک

 گل اشباع

 هدایت الکتریکی

mmohs.cm
-1 

 کربن آلی

% 

 فسفر

mg.kg
-1 

 پتاسم

mg.kg
-

1 

 آهن

mg.kg
-

1 

 منگنز

mg.kg
-

1 

 روی

mg.kg
-

1 
 9/0 9/2 0/5 009 9/9 05/9 15/0 1/0 شنی لوم

 

 تجزیه کیفی آب آبیاری -2جدول 

 پی اچ کالس آب
 هدایت الکتریکی

mmohs.cm
-1 

SAR 

C1S1 2/0 90/9 9/1 
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های  نخل قطعه آزمایشی را تشکیل دادند. به جز آبیاری بقیه روش 59هر کرت فرعی شامل دو اصله نخل بود که جمعاً 

ای آزمایشی انجام گرفت. قبل از بروز عارضه تمام ه کوددهی و ...( به صورت یکسان در همه کرت مدیریتی )گرده افشانی،

های خرما به زمین شود. در هنگام  هایی قرار داده شد تا مانع ریزش میوه های درخت در تمامی تیمارها داخل توری خوشه

 تعداد خوشه محاسبه و با شاهد مقایسه شد. برداشت درصد عارضه به صورت وزنی محصول و نیز درصد عارضه از نظر 

 59دارای عارضه خشکیدگی( مربوط به دور آبیاری ترین درصد عارضه )از نظر تعداد خوشه  کم تحقیقات نشان داد

که در آبیاری به  درصد بود در حالی 9/29ای یک بار آبیاری(، با میزان درصد عارضه  هفته أمتر تبخیر تجمعی )تقریب میلی

روز یک بار آبیاری(، درصد عارضه )از نظر تعداد خوشه دارای عارضه خشکیدگی(  09تا  01هر  أرف زارع )تقریبصورت ع

نشان داده شده است با افزایش فاصله زمانی بین دو آبیاری،  1طور که در جدول  رسد همان درصد رسید. به نظر می 9/92به 

درصد در دور آبیاری بر 9/01داری یافت و میزان آن از  عارضه )از نظر وزن محصول خسارت دیده( افزایش معنی ددرص

ثری در ؤدرصد در تیمار شاهد رسید. جبران به موقع آب از دست رفته بسیار مهم و نقش م 1/90متر تبخیر به  میلی 59اساس 

نگهداری آب کمی دارند، الزم است فاصله زمانی بین های سبک ظرفیت  که خاک کاهش عارضه دارد. از طرفی با توجه به این

 ها کم باشد تا گیاه تحت استرس کم آبی قرار نگیرد. دور آبیاری در این خاک

نشان داده شده است.  2و  0های  ثیر متقابل دور آبیاری و میزان آب آبیاری بر شدت عارضه خشکیدگی خرما در شکلأت

متر میلی 59ها نشان داده شده است. بهترین تیمار از نظر کاهش عارضه کاربرد دور آبیاری بر اساس همانطور که در این شکل

متر بود. در آبیاری بر اساس  میلی 59درصد این  09ای یک بار آبیاری( و میزان آبی برابر با تبخیر از تشت تبخیر )تقریبا هفته

خسارت را متر، میزان این  میلی 59درصد  09آبیاری با  هک حالیدرصد رسید در  95عرف زارع، تعداد خوشه خسارت دیده به 

 (.0کاهش داد )شکل درصد  0/05به 

 
 خوشه خسارت دیده درصدعارضه خشکیدگی از نظر  شدتاثر دور آبیاری و میزان آبیاری بر  -1شکل 

 

متر سبب کاهش درصد  میلی 59درصد  09(، آبیاری بر اساس تیمار 2خسارت دیده )شکل  محصولاز نظر درصد وزن 

های سبک نفوذ  درصد بود. در خاک 90که با آبیاری طبق عرف زارع، میزان این خسارت  درصد شد در حالی 1/09خسارت به 

های با بافت متوسط و سنگین، از نظر ظرفیت نگهداری آب بسیار ضعیف  به خاکها نسبت  آب سریع بوده و این خاک

های سبک و به ویژه در باغاتی که فاصله زمانی بین دور آبیاری زیاد است، استرس کم آبی زودتر بوجود  در خاکباشند.  می

و  فیظر های و بخصوص از اندام اهیاز حد آب از گ شیبآبی در کنار گرمای شدید، موجب از دست دادن  آید. استرس کم می

 تواند عامل تشدید کننده عارضه خشکیدگی خوشه خرما باشد. شود که می می نرم آن
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 خسارت دیدهمحصول عارضه خشکیدگی از نظر وزن  شدتاثر دور آبیاری و میزان آبیاری بر  -2شکل 

 

 توصیه ترویجی
 توصیه ترویجی ذیل ارائه شده است. جهت کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما با توجه به نتایج پژوهش حاضر

 کباری یا که هفته یدر صورتشنی یا سبک هستند، بافت خاک  در باغات منطقه که اکثرا دارایتوجه به بافت خاک با  -0

 خواهد داشت  یریگ درصد عارضه کاهش چشم رد،یصورت گ یاریآب

در کاهش عارضه خواهد داشت که  یثرؤنقش م یاریآب حیصح تیریمد کی یاست که زمان نینکته قابل توجه ا -2

 و مناسب برخوردار باشند. نهیبه ای هیبرنامه تغذ کیدرختان نخلستان 

از نظر مقدار و دور آبیاری است  مدیریت صحیح آبیارینکته مهم در جهت کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما،  -5

 یرد. مورد توجه قرار گکه باید صرف نظر از نوع خاک در باغ 
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