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  صفات  اي بر عملکرد و قطره دو روش سطحی و آب آبیاري در مقادیراثر 
  کیفی خرماي پیارم

  
   1عبدالحمید محبی

  چکیده
 در ایستگاه تحقیقات کشاورزي حاجی آباد بر روي درختان نخل پیارم 1379لغایت  1374این تحقیق در سالهاي 

 4تیمـار   4امل تصادفی بصورت فاکتوریل شـامل  متر در قالب طرح بلوکهاي ک 8×8 با فواصل کاشت) شش ساله(
  و% 75(دو میـزان مصـرف آب   و  )اي آبیـاري سـطحی وآبیـاري قطـره    (درختی و در سه تکرار با دو روش آبیـاري  

:  A1تیمارهـا عبارتنـد از   .اصله نخل بـه اجـرا در آمـد    48برروي  جمعاً) Aشتک کالس ت تجمعی از تبخیر 100%
سیستم آبیاري سطحی میـزان  : A، A2شتک کالس تتبخیرتجمعی از% 75آب معادل  اي میزان سیستم آبیاري قطره

% 100اي میــزان آب معــادل  سیســتم آبیــاري قطــره: A ،B1شــتک کــال س تتبخیرتجمعــی از % 75آب معــادل 
شـتک  تتبخیرتجمعـی از  % 100سیستم آبیاري سـطحی میـزان آب معـادل    : A، B2شتک کالس تتبخیرتجمعی از 

 .اي یک بـار در نظـر گرفتـه شـد     اي یک روز در میان و در روش سطحی هفته اري در روش قطرهدور آبی. Aکالس
از طشتک محاسبه و توسط کنتور حجمی در اختیار درختـان قـرار گرفـت،     تبخیر میزان آب مورد نیاز با استفاده از

ل تیتراسیون، قند احیاء ، درصدهاي اسیدیته قاب)TSS(بریکس  ،pH عملکرد هر درخت و صفات کیفی میوه از قبیل
نتایج تجزیه واریانس نشان داد  .گیري شد قند کل، ساکارز، رطوبت و ماده خشک در تیمارهاي مختلف اندازه ،کننده

ولی از لحاظ عملکـرد و صـفات    ،اختیار درختان قرارگرفت که اگر چه در تیمارهاي مختلف میزان آب مختلفی در
شت و فقط در درصد اسـیدیته قابـل تیتراسـیون بـین تیمارهـا      مارها وجود نداداري بین تی کیفی میوه اختالف معنی

درمرحلـه رشـد    A 1 تیمـار  درسـالیانه  آب مصـرفی   متوسط میزان. وجود داشت% 1داري در سطح  اختالف معنی
متر مکعب به ازاء هر درخت بوده کـه کمتـرین    65/42متر مکعب و در مرحله زایشی معادل 7/23رویشی معادل 

 به روش آبیاري سطحی B2در تیمار  سالیانه آب مصرفیمتوسط میزان .ن مصرف را در بین تیمارها داشته است میزا
متر مکعـب بـازاء هـر     45/100متر مکعب و در مرحله رشد زایشی معادل  46/57مرحله رشد رویشی معادل  رد

اي کمتـر از نصـف مصـرف آب در     به روش قطره A 1شود که مصرف آب در تیمار بنابر این نتیجه می .درخت بود
داري بین عملکرد محصول خرما وجود نداشت بنابر  روش سطحی بوده است در حالیکه از لحاظ آماري اختالف معنی

اي بهتـرین نتیجـه را داشـته     تبخیر تجمعی از تشتک و به روش قطره% 75 آبیاري به میزان این در شرایط آزمایش
 .است

  اي، آبیاري سطحی، خرما، خرماي پیارم، صفات کیفی میوه آبیاري قطره:واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه

                                                        
  ، اهوازمؤسسه تحقیقات خرما ومیوه هاي گرمسیري کشور عضو هیأت علمی -1
 - 22/5/83 :تصویب و 3/4/82: صولو  

، در حال حاضر یکی از مهمترین مسـائل کشـور  
مسـئله آب  ، خصوصاً در رابطـه بـا خودکفـایی کشـاورزي    

کشور ایران از قدیم بـه عنـوان کشـوري کـم آب      باشد می
 ،شناخته شده و بـه عـوض صـرفه جـویی در مصـرف آب     

مین منـابع آب بـوده   أتر متوجه تتالش دست اندرکاران بیش
ــه ویــژه در بخــش  . اســت ــا جلــوگیري از تلفــات آب ب ب

هـاي بیشـتري را بـه کشـت آبـی       توان زمین کشاورزي می

میزان مصرف فعلی آب در .)1373شریعتی، (اختصاص داد 
میلیارد متر مکعب در سال بـرآورد شـده کـه از     5/88ایران 

ختصاص داده میلیارد متر مکعب به بخش کشاورزي ا 83آن
درصـد از کـل آب    93 این بخش با اسـتفاده از . شده است

ــایی   ــش خــود را در خودکف مصــرفی کشــور نتوانســته نق
کشــاورز و صــادق زاده ( تولیـدات کشــاورزي ایفــا نمایــد 

سـفانه در حالیکـه بایــد از هـر قطـره آب ایــن     أمت). 1379،
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 مملکت حداکثر استفاده ممکن را به عمل آوریم نحوه بهره
ي و استفاده از آب با چنان تلفـات و اسـرافی همـراه    بردار

است که اصالً مبین محدودیت این ماده گرانبهـا در سـطح   
ایران با داشتن بالغ بـر  ). 1373شریعتی، (باشد  مملکت نمی

هـزار هکتـار بـیش از     216میلیون اصله نخل در سطح  30
علیرغم اهمیـت جهـانی   . هزار تن محصول خرما دارد 900

قات آبیاري بر روي آن نه تنها در ایران بلکه در خرما تحقی
در نواحی . )1381بی نام ،( سطح جهان بسیار محدود است

کـه داراي  ) شـامل اسـتان هرمزگـان   (خشک و نیمه خشک 
باشند آبیـاري مـنظم یکـی از     یک دوره طوالنی خشکی می

عملیات مداوم پر زحمت و پـر خرجـی اسـت کـه بـراي      
سـتی بـه مرحلـه اجـرا در آیـد      دهی باغهـاي میـوه بای   بهره

بطوریکه در این نواحی دستیابی به عملکرد مناسـب بـدون   
اگـر چـه درختـان نخـل در     . باشـد  آبیاري امکان پذیر نمی

مین أد ولی تنمان شرایط آب و هوایی بسیار خشک زنده می
آب کافی چه از طریق آبیاري و چه از طریق آب زیرزمینی 

مالـک و  (د شد موجب بدست آمدن محصول خوبی خواه
هـزار   30استان هرمزگان بـا داشـتن حـدود     ).1365عالمی،

 130531هکتار سطح زیر کشت خرما و محصـولی معـادل   
. رود تن خرما یکی از استانهاي خرماخیز کشور به شمار می

آباد داراي یکی از بهترین ارقام تجارتی ایران  منطقه حاجی
زیادي برخوردار باشد که از ارزش فوق العاده  بنام پیارم می

شود خرماي پیارم بالغ بـر صـد سـال عمـر      گفته می.است 
سـال   40تـا   15کند ولی ثمر اقتصـادي آن بـین سـنین     می
  ).1381بی نام ،(باشد  می

Balogh  وGergely )1985 (  6نیاز آبی نخـل را 
رولنـد از تحقیقـات گسـترده    . داند هزار متر مکعب می 8تا 

رده است که نخل به نیم لیتـر  گیري ک خود در الجزایر نتیجه
هـزار   34تـا   26( آب در دقیقه در تمام مدت سال نیازمنـد 

 و همکاران رز).3و1به نقل از ( است) متر مکعب در هکتار
هزار متـر   34تا  10در تحقیقات خود نیاز آبی نخل را بین 

بـه  ( انـد  مکعب در هکتار در شرایط الجزایر گزارش نمـوده 
بستان گزارش کرده است که نخل هریس از عر).3و1نقل از 

هزار متـر مکعـب در هکتـار آب نیـاز      13سالیانه به حدود 
نیکسون از آمریکا نیاز آبـی نخـل را    ).3و1به نقل از ( دارد
هزار متر مکعـب در هکتـار را ذکـر کـرده اسـت       27تا  14

یونسکو از تونس گزارش کرده است که نیاز سالیانه نخـل  .
ــه آب  ــا  24ب ــر  36ت ــزار مت ــت ه ــار اس ــب در هکت    مکع

) 1981( Abdol-Salamو  Abou-Khaled). 3و1به نقل از (
تحقیقات انجام شده در مرکز عراق نشان داده اسـت کـه    با

 18) اسـتعمران (نیاز آبی ارقام برحی، مکتوم، بریم و سـایر  
هزار متر مکعـب آن   12هزار متر مکعب در هکتار است که 
زیرزمینـی و بارنـدگی    از طریق آبیاري و بقیه از طریق آب

کید شده کـه در ماههـاي خـرداد، تیـر و     أشود و ت مین میأت
مرداد هر ماه دو نوبت آبیاري و در سایر ماهها که بارندگی 
نتواند نیاز آبی نخل را فراهم سازد یک نوبت آبیاري الزامی 

ــات انجــام شــده در  .اســت  Pareekو  Jainتوســط تحقیق
تعمران و خضـراوي بـا   بر روي دو رقم خرماي اس) 1989(

دو روش آبیاري و سه میزان شوري نشـان داده اسـت کـه    
اي بهتـر از   وضعیت رشد درختان خضراوي در روش قطره

روش سطحی بوده ولی از نظر رشد دو روش آبیـاري اثـر   
ــر روي رقــم اســتعمران داشــته اســت  و  Zaid .یکســانی ب

Jimeneg )1999(  ا میزان آب مورد نیاز خرما در الجزایـر ر
در مصـر   36000تـا   27000در کالیفرنیا  35000تا  15000
ــد  22300 ــا  22000در هن ــراق  25000ت ــا  15000در ع ت
 12000در مـراکش   32000تا  25000در اسرائیل و  20000

متر  23600و در تونس  25000در جنوب آفریقا  20000تا 
نیـا و رسـتگار    دانـش  انـد  مکعب در هکتـار بـرآورد نمـوده   

حقیقـی پیرامــون تعیــین بهتــرین دور و عمــق  در ت )1378(
اي بـرروي نخـل شـاهانی در جهـرم      آبیاري با روش قطره

 12(میزان آب مورد نیاز نخلستانها در سن کامـل بـاروري   
تبخیـر از  % 75اي معـادل   با روش آبیاري قطره) سال به باال

متــر مکعــب آب در  10000را معــادل  Aطشــتک کــالس 
  .کنند هکتار برآورد می

در کتـاب بـرآورد آب   ) 1376(ی و همکاران فرش
مورد نیاز گیاهـان میـزان آب مـورد نیـاز در روش آبیـاري      
سطحی را بـراي خرمـا در منطقـه حـاجی آبـاد هرمزگـان       

بـا منظـور نمـودن    (و میزان آب خالص آبیـاري را   18960
  .کند متر مکعب در هکتار برآورد می 16830)بارندگی

  مواد و روشها
در ایسـتگاه   79تـا  74الهاياین تحقیق درطی سـ 

تحقیقات کشاورزي حاجی آباد بر روي نخل پیـارم شـش   
متر که از بدو کاشت بـا روش آبیـاري    8×8ساله با فواصل 

شتکی آبیاري شده بود با روش فاکتوریل در قالـب طـرح   ت
درختـی   4تیمار  4بلوکهاي کامل تصادفی بصورت زیر در 

بـه اجـرا در    اصله درخت نخل 48و در سه تکرار بر روي 
% 75اي میـزان آب معـادل    سیستم آبیـاري قطـره  :  A1.آمد

سیســتم آبیــاري : A، A2شــتک کــالس تتبخیرتجمعــی از 
شـتک کـال   تتبخیرتجمعی از % 75سطحی میزان آب معادل 

% 100اي میزان آب معـادل   سیستم آبیاري قطره: A، B1س 
ــی از  ــالستتبخیرتجمع ــاري : A، B2شــتک ک ــتم آبی سیس

شـتک  تتجمعـی از   تبخیـر % 100آب معادل سطحی میزان 
اي یک روز در میـان و   دور آبیاري در روش قطره. Aکالس

تعـداد   .اي یک بار در نظر گرفته شد در روش سطحی هفته
اي  قطره چکانها براي هر اصله خرما در روش آبیاري قطره

لیتـر   4در سال اول آزمایش چهار عدد قطره چکان با دبـی  
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ال نیز دو عدد قطـره چکـان بـه آن    در ساعت بود که هر س
در روش سطحی آب توسط کانالهاي سیمانی . اضافه گردید

آبیاري با  میزان آب مورد نیاز.به هر درخت هدایت می شد 
 گردیـد  تعیـین   Aشـتک تبخیـر کـالس    تاسـتفاده از روش  

شـتک  تاز سـطح  ) Ep( بدین ترتیب که میزان تبخیر روزانه
آمار  و )Kp(ضریب تشتک  سپس با توجه به گیري و اندازه

درجـه حـرارت، رطوبـت نسـبی،     (و اطالعات هواشناسی 
 )1988( Pruitو  FAO Droonebos و جـدول  )سرعت باد

) ETc( تعیین وبا استفاده از فرمولهاي زیر میزان نیـاز آبـی  
) I( آبیـاري  براي هر تیمار مشخص و سپس آب مورد نیاز

تیار گیاهان قـرار  هر تیمار با استفاده از کنتور حجمی در اخ
  .گرفت 

ETo=Ep× Kp 
ETc=ETo× Kc  
Ra×S ×I=ETc 

  :که در آن
Kp  : شتکتضریب،Ep :  شـتک کـالس  تمیزان تبخیـر ازA 

، )متـر  میلـی ( تعرق مرجـع  و میزان تبخیر: ETo، )میلی متر(
ETc : میلی متر(تبخیر و تعرق گیاهی( ،Kc :ضریب گیاهی ،

S: راي طـرح  در سالهاي مختلف اج( ضریب پوشش سطح
گیـري محـیط    سطح اشغال شده توسط هر تیمار بـا انـدازه  

سایه انداز محاسبه شد و به عنوان ضریب پوشش سطح در 
، )میلی متـر ( آبیاري میزان آب مورد نیاز: I، )نظر گرفته شد

Ra :و در آبیـاري  % 90اي  در آبیاري قطـره ( راندمان آبیاري
طـی   رمیزان آب مصرفی براي هـر تیمـار د  %). 50سطحی 

  .آمده است 4تا  1ول اهاي مختلف در جد سال
در طول مدت اجراي طرح عملکرد خرمـاي هـر   

همچنـین صـفات کیفـی میـوه     . گیري گردیـد  درخت اندازه
درصد اسیدیته قابـل تیتراسـیون،    ،TSS، بریکس pHشامل 

درصد قنـد کـل، درصـد سـاکارز،      ،درصد قند احیاء کننده
یمارهاي مختلـف  درصد رطوبت و درصد ماده خشک در ت

  . گیري شد اندازه
  بحث نتایج و 

طرح تحقیقاتی بررسی سیستم آبیـاري و مطالعـه   
 79لغایـت   74از سـال  ) رقم پیارم(آب مورد نیاز نخیالت 

آباد اجرا گردید کـه   در ایستگاه تحقیقات کشاورزي حاجی
 6تـا   1نتایج حاصل از این طرح بصورت جـداول شـماره   

  .ارائه گردیده است
  ن مصرف آب در تیمارهاي مختلفمیزا

در تیمارهاي مصرف شده دهد که میزان آب  نتایج نشان می
  : مختلف بصورت زیر است

بطـور  اي بـا کمتـرین میـزان آب یعنـی      قطره% 75در تیمار 
متر مکعب به ازاء هـر درخـت در هـر     7/23 متوسط معادل

و  1374-1375سـال زراعـی   (سال در مرحله رشد رویشی 
متر مکعب به ازاء هر درخت  65/42 حدودو )1376-1375

، 1376-77سال زراعی (در هر سال در مرحله رشد زایشی 
ــس از آن تیمــار  مــی) 378-79و  78-1377 % 100باشــد پ

متر مکعب به ازاء هـر درخـت در    63/31اي با حدود  قطره
متر مکعب به ازاء هر درخت در هر سال  75/56هر سال و 

  .شدبا در مرحله رشد زایشی می
متر مکعـب بـه    42سطحی با مصرف % 75تیمار 

ازاء هر درخـت در هـر سـال در مرحلـه رشـد رویشـی و       
متر مکعب به ازاء هر درخت در هر سـال در   5/75مصرف 

 46/57سطحی با مصـرف  % 100مرحله رشد رویشی تیمار 
متر مکعب به ازاء هر درخت در هر سـال در مرحلـه رشـد    

به ازاء هر درخت در  متر مکعب 45/100رویشی و مصرف 
شـود   هر سال در مرحله رشد زایشی بنابر این مشخص می

% 75کـه در مرحلــه رشــد رویشـی مصــرف آب در تیمــار   
سطحی % 100تیمار % 31حدود ) با کمترین میزان(اي  قطره

همچنین مصرف آب . بوده است) با بیشترین میزان مصرف(
متـرین  بـا ک (اي  قطره% 75در مرحله رشد زایشی در تیمار 

با بیشترین (سطحی % 100تیمار % 40حدود ) میزان مصرف
  .بوده است) میزان مصرف

  ثیر تیمارهاي مختلف بر عملکرد محصول خرماأت
عملکرد محصول در تیمارهاي مختلف در جدول 

 6در جدول ) عملکرد محصول(و تجزیه واریانس مرکب  5
نتایج تجزیه مرکب حاکی از آن است که . آورده شده است

ثیر أدر سالهاي مختلف عملکرد درختان خرما تحت ت
داري  اختالف معنی% 1تیمارهاي مختلف با هم در سطح 

آوري در  که این مسئله بخاطر وجود سال، اند نشان داده
که یک سال محصول خوبی تولید ، باشد درختان خرما می

  .نمایند و سال بعد میزان محصول کاهش چشمگیري دارد می
میزان محصول در تیمارهاي  درتجزیه مرکب

یعنی با ، اند داري با هم نشان نداده مختلف اختالف معنی
هاي آبیاري مختلف  مصرف آب متفاوت تحت سیستم
نتایج . دار نبوده است عملکرد درختان از لحاظ آماري معنی

دهد که علیرغم مصرف آب متفاوت  تجزیه مرکب نشان می
دار در تعداد  معنیدر تیمارهاي مختلف و علیرغم اختالف 

انداز  برگچه درختان، محیط تنه درختان و محیط سایه
داري در عملکرد درختان مشاهده  اختالف معنی ,درختان

  .اند نشده است یعنی درختان از لحاظ عملکرد با هم تفاوتی نداشته
  ثیر تیمارهاي مختلف بر صفات کیفی میوه خرماأت

غم دهد که علیر نتایج تجزیه مرکب نشان می
در تیمارهاي مختلف صفات  مقادیر مختلف آبمصرف 

درصد قندکل، درصد رطوبت، ، pH ،TSSکیفی میوه شامل 
دار وجود  درصد قند احیاء کننده هیچگونه اختالف معنی
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فقط در درصد اسیدیته قابل تیتراسیون  .نداشته است
% 75که از این نظر تیمار ، دار وجود داشته اختالف معنی

باالترین اسیدیته قابل تیتراسیون  281/0یزان اي با م قطره

اي  قطره% 100سطحی و % 75پس از آن تیمار ) Aگروه (
 . گیرد قرار می Bسطحی در گروه % 100و سپس تیمار ) ABگروه (

  
 

  اي در ماهها قطره% 75در تیمار ) متر مکعب(براساس هر هکتار  میزان آب مصرفی براي هر درخت و - 1جدول 
 ختلف اجراي طرحو سالهاي م

 ماه سال
75-1374 76-1375 77-1376 78-1377 79-1378 

 هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت

 640 4/ 1 499 2/3 296 9/1 343 2/2 359 3/2 مهر
 343 2/2 468 3 125 8/0 131 84/0 250 6/1 آبان
 250 6/1 218 4/1 58 37/0 69 44/0 70 45/0 آذر
 156 0/1 128 82/0 76 49/0 72 46/0 78 5/0 دي

 109 7/0 109 7/0 64 41/0 67 43/0 67 43/0 بهمن
 390 5/2 359 3/2 203 3/1 203 3/1 187 2/1 اسفند

 640 4/ 1 195 25/1 406 6/2 359 3/2 265 7/1 فروردین
 842 4/5 562 6/3 421 7/2 390 5/2 296 9/1 اردیبهشت

 983 3/6 796 1/5 421 7/2 421 7/2 530 4/3 خرداد
 858 5/5 874 6/5 593 8/3 608 9/3 686 4/4 تیر

 1045 7/6 1232 9/7 499 2/3 499 2/3 515 3/3 مرداد
 796 1/5 811 2/5 515 3/3 468 3 468 3 شهریور

 7051 2/45 6256 1/40 3681 6/23 3635 3/23 3771 2/24 کل جمع
  
  
  

  %١٠٠درتیمار ) متر مكعب(في براي هر درخت وبر اساس هر هكتار میزان آب آبیاري مصر - ٢جدول 
  به روش قطره اي در ماهها و سالهاي مختلف اجراي طرح

 1378-79 1377-78 1376-77 1375-76 1374-75 ماه سال

 هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت

 858 5/5 671 3/4 390 5/2 452 9/2 484 1/3 مهر
 452 9/2 624 0/4 172 1/1 187 2/1 328 1/2 آبان

 328 1/2 296 9/1 78 5/0 94 6/0 94 6/0 ذرآ
 203 3/1 172 1/1 109 7/0 94 6/0 109 7/0 دي

 140 9/0 140 9/0 78 5/0 94 6/0 94 6/0 بهمن
 515 3/3 484 1/3 265 7/1 265 7/1 250 6/1 اسفند

 858 5/5 265 7/1 546 5/3 484 1/3 359 3/2 فروردین
 1123 2/7 749 8/4 562 6/3 515 3/3 390 5/2 اردیبهشت

 1310 4/8 1061 8/6 562 6/3 562 6/3 702 5/4 خرداد
 1139 3/7 1154 4/7 796 1/5 811 2/5 920 9/5 تیر

 1384 9/8 1638 5/10 671 3/4 671 3/4 686 4/4 مرداد
 1061 8/6 1076 9/6 686 4/4 624 0/4 624 4 شهریور

 9376 1/60 8330 4/53 4914 5/31 4852 1/31 5039 3/32 کل جمع
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به روش سطحی در ماهها و % 75در تیمار) متر مکعب(بر اساس هر هکتار  میزان آب آبیاري مصرفی براي هر درخت و - 3جدول 
  سالهاي مختلف اجراي طرح

 ماه سال
75-1374 76-1375 77-1376 78-1377 79-1378 

 هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت

 1139 3/7 889 7/5 4/530 4/3 4/608 9/3 6/639 1/4 مهر
 4/608 9/3 827 3/5 4/218 4/1 234 5/1 8/436 8/2 آبان
 8/436 8/2 390 5/2 2/109 /7 8/124 /8 8/124 /8 آذر
 8/280 8/1 234 5/1 4/140 /9 8/124 /8 4/140 /9 دي

 2/187 2/1 187 2/1 2/109 /7 8/124 /8 8/124 /8 بهمن
 4/686 4/4 218 4/1 8/358 3/2 8/358 3/2 2/187 2/1 اسفند

 1139 3/7 8/358 3/2 6/717 6/4 6/639 1/4 468 3  فروردین
 1498 6/9 4/998 4/6 8/748 8/4 4/686 4/4 4/530 4/3 اردیبهشت

 1732 1/11 1404 9 8/748 8/4 8/748 8/4 936 6 خرداد
 1513 7/9 1544 9/9 1045 7/6 1077 9/6 1217 8/7 تیر

 1857 9/11 2184 14 2/889 7/5 2/889 7/5 8/904 8/5 مرداد
 1404 9 1435 2/9 8/904 8/5 8/826 3/5 8/826 3/5 شهریور

 12465 9/79 11092 1/71 6521 8/41 6427 3/41 6677 8/42 کل جمع
 

به روش سطحی در ماهها و سالهاي %  100درتیمار) متر مکعب(براساس هر هکتار  درخت و ی براي هرمیزان آب آبیاري مصرف - 4جدول 
 مختلف اجراي طرح

 1378-79 1377-78 1376-77 1375-76 1374-75 ماه سال

 هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت هکتار درخت 

 1513 7/9 1186 6/7 702 5/4 2/811 2/5 858 5/5 مهر
 2/811 2/5 1108 1/7 4/296 9/1 312 2 2/577 7/3 آبان
 2/577 7/3 8/514 3/3 4/140 /9 6/171 1/1 6/171 1/1 آذر
 4/374 4/2 312 2 2/187 2/1 6/171 1/1 2/187 2/1 دي

 6/249 6/1 6/249 6/1 4/140 /9 6/171 1/1 6/171 1/1 بهمن
 6/873 6/5 858 5/5 8/826 3/5 8/826 3/5 8/436 8/2 اسفند

 1513 7/9 6/483 1/3 6/951 1/6 858 5/5 624 4  فروردین
 1997 8/12 1326 5/8 4/998 4/6 4/920 9/5 702 5/4 اردیبهشت

 2309 8/14 1872 12 4/998 4/6 4/998 4/6 1248 8 خرداد
 2012 9/12 2059 2/13 1388 9/8 1435 2/9 1622 4/10 تیر

 2465 8/15 2902 6/18 1186 6/7 1186 6/7 1201 7/7 مرداد
 1872 12 1903 2/12 1201 7/7 1108 1/7 1108 1/7 شهریور

 16567 2/106 14773 7/94 9017 8/57 8970 5/57 8907 1/57 کل جمع

  
  باردهيدر تیمارهاي مختلف در سال هاي  بر حسب كیلوگرم متوسط عملكرد محصول هر درخت -  ٥جدول شماره 

  )سالهاي رشد زایشي(
  III تکرار  II تکرار  Iتکرار   تکرار
  سال تیمار

A1  A2  B1  B2  A1  A2  B1  B2  A1  A2  B1  B2  
1377  2/105  1/85  7/100  5/111  98  8/99  2/114  2/90  3/94  6/121  7/102  1/98  
1378  33  35  5/45  5/47  27  7/31  2/38  2/49  25/46  5/33  34  25/46  
1379  75/85  85  34  87  5/85  25/61  60  66  2/53  5/78  76  5/86  
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  )عملکرد محصول(جدول تجزیه واریانس مرکب -  6جدول شماره 
  احتمال  F  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع

  000/0  9932/111  370/11856  739/23712  2  سال 
  /0352  *  9416/2  415/311  490/1868  6  تکرار در سال 

    A  1  000/25  000/25  2361/0فاکتور 
    A  2  287/104  143/52  4925/0سال در فاکتور

  /B  1  934/310  934/310  9370/0  n.s 1037فاکتور 
  /B  2  802/587  901/293  7761/2  *  0890فاکتور × سال 

    1693/0  921/17  921/17  1  اثر متقابل فاکتورها
    4076/0  151/43  302/86  2  اثر سال در فاکتورها

      867/105  603/1905  18  خط 
        079/28619  35  کل 

  %5معنی دار در سطح *
 n.sمعنی دار نیست  
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Effects of Water Use Consumption in Drip Irrigation and 
Surface Irrigation Methods on Yield and Quality 

Characteristics of Date Palm (C.V piarom) 
  

A. H. Mohebbi1 
 

Abstsact 
This study was carried out on six-year-old Date palm (c.v Piarom) in Iran 
(Hormozgan province) from 1996-2001.In this study, two rates of water use 
and two irrigation systems were compared in a randomized complete block 
design (RCBD) in a factorial arrangement with three, where each treatment 
consisted of four date palm trees. The following four treatments were tested: 
A1= drip irrigation method; A2= surface irrigation method; B1= water use 
based on 75% evaporation of class A pan; B2= water use based on 100% 
evaporation of class A pan. The rate of water use was calculated based on 
ETP class A pan method by the following formulas:ETo= Ep  × KpETc= ETo 
× KcI=ETc × S / ŋ Eto = Reference evapotranspiration Ep = Pan evaporation; 
Kp = Pan coefficient Kc = crop coefficient I = Irrigation requirement S = 
surface ETc = Crop evapotranspiration Ŋ= efficiency of irrigation system. 
Irrigation interval in drip irrigation was two days and in surface irrigation, 
weekly. The results showed that there were no significant effects of 
treatments on the yield or quality of fruit such as pH, TSS, total sugar, 
reducing sugar, sucrose, moisture percentage, or dry matter percentage.  The 
results of this study showed that water requirement in drip irrigation method 
based on 75% evaporation of class A pan, drip irrigation method based on 
100% evaporation of class A pan, surface irrigation method based on 75% 
evaporation of class A pan, and surface irrigation method based on 100% 
evaporation of class A pan were equal to 23.7, 42.65, 57.46, 100.45 
m3/tree/year, respectively. Also the results showed no significant effects of 
treatments on the yield or quality of fruit except for titration acidity that was 
(significant at P<0.01).So due to many advantages of drip irrigation method 
such as more efficient use of water, low cost, easy- to -schedule 
management, easy to automate, etc; it is recommended as the best irrigation 
method for date palm plantation in southern Iran. 

Keywords: Water use efficacy; Date palm; Drip irrigation; Surface irrigation, 
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