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 چكيده 
 

های مختلف آبیاری و مواد سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در نخل خرمای رقم اثر رژیمسی به منظور برر

های کامل تصادفی در سه تکرار از طریق سیستم های خرد شده در قالب طرح بلوککرتآزمایشی به صورت زاهدی، 

درصد نیاز آبی بر اساس سند ملی  51و  %75، %011ای اجرا گردید. کم آبیاری در سه سطح شامل آبیاری با آبیاری قطره

های اصلی و مواد سوپرجاذب درسه سطح شامل عدم مصرف مواد سوپرجاذب، مصرف سوپر جاذب آکوازورب آب در کرت

های گرم برای هردرخت و مصرف سوپرجاذب زئولیت به مقدار چهار کیلوگرم برای هر درخت در کرت 011به مقدار 

وری آب و پتاسیم میوه و اثر زیه واریانس نشان داد که اثر کم آبیاری بر وزن حبه، طول میوه، بهرهفرعی انجام شد. نتایج تج

دار بود. همچنین اثر متقابل کم مواد سوپرجاذب بر طول میوه، پتاسیم و قند کل میوه در سطح احتمال یک درصد معنی

ال یک درصد و بر طول میوه در سطح احتمال پنج درصد آبیاری و مواد سوپرجاذب بر وزن حبه و پتاسیم میوه در سطح احتم

درصد نیاز آبی تأثیر مثبتی بر خصوصیات کمی و کیفی  011دار بود. استفاده از مواد سوپرجاذب در شرایط آبیاری معنی

یوه دار بعضی از خصوصیات کیفی مدرصد نیاز آبی موجب بهبود معنی 51و  %75میوه خرما نداشت اما در شرایط آبیاری 

درصد نسبت به سطح آبیاری کامل و در شرایط  4/92درصد نیاز آبی، در حد  75وری آب در سطح آبیاری گردید. بهره

درصد نسبت به حالت عدم مصرف سوپرجاذب  7/07و  5/04استفاده از سوپرجاذب آکوازورب و زئولیت به ترتیب 

مترمکعب آب بر هکتار( و استفاده  2159از آبی )با مصرف درصد نی 75افزایش یافت. به طور کلی تیمار آبیاری بر اساس 

 گردد.در منطقه قصر شیرین پیشنهاد میاز سوپرجاذب زئولیت برای آبیاری نخل خرمای رقم زاهدی 
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 مقدمه
عوامل کاهش دهنده  نیترمهم یطیهاي محتنش

باشند. یم شاورزي در سطح جهانعملکرد محصوالت ک

شدند، عملکردهاي یحادث نم یطیهاي محچنانچه تنش

بود یم اهانیگ لیپتانس برابر با عملکردهاي دیبا یواقع

 شیبا افزا ندهیهاي آ. در دهه(1931و همکاران،  ی)کاف

تري بر ها به صورت جديتیمحدود نیا تیجمع

ذاشت. به طور اثر خواهد گ ایدن یعیکشاورزي و منابع طب

بر  یناقص داراي آثار منف اريیشده است که آب ثابت یکل

 یجزئ تنش ط،یشرا یدر برخ یاست، ول اهیرشد و نمو گ

تواند در بهبود یدهد، میم لیآب با وجودي که رشد را تقل

دور  اري،ی. البته روش آبشود محصول مؤثر واقع تیفیک

 یعواملخاك از جمله  اتیو خصوص اريیمدت آب اري،یآب

بر  اريیاز آب یاثرات ناش رییتوانند باعث تغیم باشند کهیم

 زاده،ی؛ عل1939 ،یشوند )راحم وهیم تیفیرشد و ک

آب  مصرف سازي ینهاز راهکارهاي به یاريکم آب (.1933

رشد  فصل در طول یآن مقداري تنش آب یاست که ط

 یاري افزایشدر کم آب یشود. هدف اصلیاعمال م یاهگ

 آبیاري ي مصرف آب با حذف آن قسمت از آببهره ور

ندارد  و عملکرد آن یاهداري بر رشد گیمعن یرثأاست که ت

 (.1931)سپاسخواه و همکاران، 

 حفظ کم آبی، مقابله با راههاي از یکی

 در قابلیت نگهداري آب افزایش و خاك رطوبت

 مواد اصالحی گوناگونی از استفاد اخیراً. است خاك

 کشاورز سوپرجاذب و زئولیت طبیعی درپلیمرهاي  نظیر

 با براي مقابله مواد این کاربرد و گرددمی استفاد

 شکی برخ تنش ءسو اثرات کاهش و شرایط کم آبی

 شده توصیه باغی و زراعی گیاهان عملکرد

 که آب مورد نیاز گیاه را دراین مواد ضمن این.است

دهد، موجبات کاهش مصرف آب قرار می دسترس

ا فراهم نموده و تا حد چشمگیري باعث کاهش آبیاري ر

(. 1931شود )ترابی و همکاران، هاي مرتبط با آن میهزینه

توان از این مواد در شرایط کشت گیاهان مختلف لذا می

 (.1939در تنش کم آبی استفاده کرد )متقی و همکاران، 

جزء ( .Phoenix dactylifera L)نخل خرما 

ها است. کاشت نخل، تیره نخل گیاهان تک لپه و متعلق به

هاي داراي ارزش ویژه در مناطق خشک و نیمه خشکبه

و اجتماعی شناخته شده است و در بسیاري از اقتصادي 

ایجاد میکروکلیما و فراهم آوردن شرایط رشد  مناطق سبب

)بوتس و زاید،  شودبراي بسیاري از محصوالت دیگر می

ت باغی بیش از ترین محصوالاز مهمیکی خرما  (.1001

 (.1001)مظلوم زاده و شمسی،  باشدجهان می کشور 90

 سوپرجاذب یرثأت یقیدر تحق( 1930) و همکاران جلیلی

(Tarawat A200)  ،111و  100، 10با چهار سطح صفر 

، 1کیلوگرم خاك و دور آبیاري با چهار سطح  100گرم در 

 دادند. قرار یرا بر نهال بادام مورد بررسروز  12و  13، 11

 درداري تأثیر معنی کاربرد سوپرجاذبنتایج نشان داد 

در  .هاي مختلف آبیاري نداشتورها در دمیزان رشد نهال

به منظور بررسی تأثیر آبیاري و مصرف  دیگري تحقیق

اثر زئولیت  ،زئولیت طبیعی بر عملکرد کمی و کیفی توتون

روي ارتفاع بوته، وزن خشک، درصد قند و درصد 

)رنجبر  بود داردرصد معنی یک احتمالن در سطح نیکوتی

با سه ي آبیار مرژیبررسی اثرات  (.1002و همکاران، 

تبخیر تجمعی از تشت( و  درصد 100و  10،30) سطح

 هار سطح پلیمر سوپرجاذبچمقادیر سوپرجاذب با 

A200 (20،30 يگرم به ازا 110 و )نشان  هر اصله نهال

بر گیرایی  يدارثیر معنیتنش آبی و سوپرجاذب تأ داد که

 (.1931)محبی، اشت. دنهاي خرماي رقم دیري پاجوش

 ثیر کاربردتأ( 1931)همکاران  و سیوکی خاشعی

ذرت  عملکرد اجزاي بر خاك را رطوبت و طبیعی زئولیت

زئولیت  مقادیر این آزمایش، . دردادندمورد بررسی قرار 

گرم گرم در کیلو هشتو  چهار، دوصفر، ) در چهار سطح

 31و  11، 21( و سه سطح تخلیه رطوبت خاك )خاك

در دوره رشد تا برداشت اعمال درصد آب قابل استفاده( 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که شد. 

)شامل  گیري شدهر تمامی صفات اندازهمصرف زئولیت ب

درصد پروتئین کل برگ و ساقه و کارایی  ،ارتفاع بوته

داشته ولی درصد تخلیه  داريیر معنیثتأ مصرف آب(
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داري نداشته رطوبت بر پروتئین کل برگ و ساقه اثر معنی

( تأثیر سوپرجاذب 1931بانج شفیغی و همکاران ) .است

گرم براي هر نهال، مقدار  100و  10در سه سطح صفر، 

 ورلیتر براي هر نهال و د 10و  1آبیاري در دو سطح 

هاي روز را بر رشد نهال 90و  10، 10در سه سطح  آبیاري

گرم  10نتایج نشان داد کـه اسـتفاده از بنه بررسی کردند. 

روزه، بـه  10سوپرجاذب، مقدار آبیاري را در فواصـل 

 100لیتـر( کـاهش داد. همچنـین اسـتفاده از  پنجنـصف )

لیتر آب، فاصلة زمانی بین دو  10گـرم سوپرجاذب و 

کـارگیري  روز( کرد. بـه 10نوبت آبیاري را دو برابر )

سـوپرجاذب موجـب افـزایش رویش ارتفاعی و رویش 

در استان ها نسبت به نمونة شاهد شد. قطري یقة نهال

 100و  20،10،30بوشهر اثرات چهار عمق آبیاري معادل 

مدت دو سال بر روي  به A درصد تبخیر از تشت کالس

ف نتایج نشان داد مصر. خرماي رقم کبکاب بررسی شد

درصد تبخیر از تشت موجب بیشترین  100آب معادل 

کیلوگرم براي هر اصله نخل شده  1/13ها با هعملکرد میو

با توجه به  (.1001)نوروزي و پوزش شیرازي،  است

شدت گرفتن بحران آب در  و اهمیت منابع آب در کشور

ثیر کم آبیاري و در این تحقیق بررسی تأ هاي اخیر،سال

وزئولیت(  سوپرجاذب )پلیمر آکوازورب استفاده از مواد

در خرما  نخل ت کمی و کیفی میوهابرروي خصوصی

 گرفت. صورتمنطقه قصر شیرین 

 

 

 

 

 هامواد و روش

برروي  1932-31تحقیق حاضر درسال زراعی 

 نخلستاندر  واقعساله خرماي رقم زاهدي  11درختان 

شهرستان  –جهاد کشاورزي استان کرمانشاه تحقیقاتی 

دقیقه  92درجه و  91به مختصات جغرافیایی شیرینقصر

جغرافیایی  طولدقیقـه  21درجه و 91 و جغرافیایی عرض

کیلومتري شهر کرمانشاه، در مسیر راه اصلی اسالم  111 در

تأثیر کم آبیاري  به منظور بررسیخـسروي  –آبـاد غـرب

خرما و کیفی بر خصوصیات کمی سوپرجاذب و مواد 

نخلستان مورد مطالعه از ابتدا به یاري سیستم آب .شد اجرا

به صورت سیستم  1931و از سال بوده صورت غرقابی 

اسپلیت زمایش به صورت آاین  اي آبیاري شده است.قطره

درسه تکرار  کامل تصادفی هايدر قالب طرح بلوكپالت 

سه سطح عوامل مورد مطالعه شامل آبیاري در انجام شد. 

بر اساس سند  آبی گیاه یازن درصد 100شامل آبیاري با 

 نیاز 11آبیاري با کامل به عنوان شاهد(، آبیاري ) ملی آب

آبی  درصد نیاز 10و آبیاري با  آبی گیاه )تنش متوسط(

و مواد به عنوان فاکتور اصلی  )تنش شدید( گیاه

مواد  مصرف درسه سطح شامل عدمسوپرجاذب 

 900 مقدار به آکوازورب سوپرجاذبسوپرجاذب، مصرف 

 براي هردرخت و مصرف سوپرجاذب زئولیت به گرم

به عنوان فاکتور  درخت براي هر کیلوگرم چهار مقدار

مقدار مصرف . (1شکل ) فرعی در نظر گرفته شد

ها بر اساس مقادیر مختلف استفاده شده در سوپرجاذب

مطالعات گذشته و شرایط موجود منطقه مورد مطالعه 

، با فاصله رخت نخلد چهار هر کرت شاملتعیین گردید. 

 بود. 10×10

 
 شمایتک طرح آزمایشی پیاده شده بر نخلستان -1شکل 

1A ،2A ،3A:  1درصد نیاز آبی گیاه،  71و  57، 011به ترتیب آبیاری باB :2مواد سوپرجاذب،  مصرف عدمB : 3مصرف سوپرجاذب آکوازورب وB :مصرف سوپرجاذب زئولیت می باشد 
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تعیین  ه منظورپیش از اعمال تیمارها ب

 آزمایش، محل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك

 30 تا 10و  10تا  90، 90تا  0اعماق  از بردارينمونه

انجام  تصادفی صورت بهو  زیگزاگ طوره ب متريسانتی

به دست آمد.  1 آزمون خاك مطابق جدول نتایج وشد 

اي از آب آبیاري براي خصوصیات کیفی همچنین نمونه

جدول تعیین شد )گاه ارسال گردید و نتایج آن به آزمایش

1). 
 )آنالیزخاک نخلستان( محل آزمایش خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاکبرخی  -1جدول 

عمق خاک 

 متر()سانتی

بافت 

 خاک

هدایت 

الکتریکی 

)دسی زیمنس 

 بر متر(

 اسیدیته

رطوبت 

اشباع 

)درصد 

 جرمی(

کربن 

آلی 

 )درصد(

نفوذپذیری 

متر )سانتی

 عت(بر سا

نقطه 

ظرفیت 

زراعی 

)درصد 

 جرمی(

نقطه 

پژمردگی 

)درصد 

 جرمی(

جرم مخصوص 

ظاهری )گرم بر 

متر سانتی

 مکعب(

 17/0 7/07 1/92 11/0 10/0 5/17 01/5 0/7 لوم 01-1
 - - - - 12/1 1/10 01/5 9/0 لوم 01-01
 - - - - 10/1 0/10 95/5 2/0 لوم 21-01

 
 ارینتایج تجزیه کیفی آب آبی -2جدول 

 های محلولکاتیون
(meq/lit) 

 های محلولآنیون

(meq/lit) 
هدایت 

الکتریکی 
(dS/m) 

نسبت 

جذب 

سدیم 
(SAR) 

 گروه کیفی
+Na +2Mg 2+Ca -2SO4 -Cl -HCO3 -2CO3 

70/1 1/0 1/1 10/0 9/0 0/1 1 09/1 01/1 C2-S1 

 

 و پلیمر آکوازورب داراي تیمارهاي اعمال براي

 نخل هر اطراف ،وصیه شرکت سازندهبر اساس ت زئولیت

متر سانتی 90عمق  به شکل ايدایره نوار یک صورت به

 با خشک ماده صورت به نظر مورد مواد سپس وخالی شد 

پلیمر  براي. شد ریخته آنها داخل در شده و مخلوط خاك

 پودر روي شده، ایجاد نوار کردن پر از قبلآکوازورب 

 .برسد کامل حجم به ات شد ریخته فراوان آب سوپرجاذب

 پس از تهیه گرده ازگرده افشانی در اوایل اردیبهشت، 

باغداران جهاد کشاورزي شهرستان قصر شیرین انجام 

هاي گل آذین نر را خوشک. بدین صورت که ابتدا گرفت

 از رشته سهتا  دوکه به تازگی باز شده باشند قطع کرده و 

ارونه قرار داده هاي گل ماده به صورت وآنها را بین خوشه

گرده بر  هايقبل از استقرار، تعدادي از دانه و بستهو آنرا 

با توجه به اجراي سیستم  د.روي خوشه ماده تکانده ش

اي در داخل نخلستان از سوي جهاد آبیاري قطره

کشاورزي شهرستان قصرشیرین، از برنامه آبیاري ارائه 

یین نیاز تعاستفاده گردید.  سیستم آبیاري مذکورشده در 

و بر اساس دوره آماري  آبی بر اساس سند ملی آب کشور

براي رسیدن صورت گرفته است. ( NETWAT) ساله 90

اي و رساندن متوالی آب به به اهداف روش آبیاري قطره

آبیاري براي تمامی  دور ،خاك و وضعیت اقلیمی منطقه

اعمال  و نظر گرفته شد روز در دوو معادل  تیمارها یکسان

براساس کاهش مقدار آب آبیاري  ارهاي کم آبیاريتیم

نیاز  %100ساس نسبت به مقدار آبیاري نرمال )آبیاري برا

 FAOبر اساس پیشنهاد نیاز خالص آبیاري  .بود (آبی گیاه

 :به دست آمداز طریق روابط زیر 

e
R

c
TE

n
I                                             (1) 

  
s

P
s

P
c

ET
c

TE  115.0               )1( 

 در آنها:که 

n
I: متر بر روز(نیاز خالص آبیاري )میلی ،

c
TE  : تبخیر و

،متر بر روز(تعرق اصالح شده )میلی
e

R:  بارندگی مؤثر

، در دوره مورد نظر
c

ET: متر بر عرق )میلیتبخیر و ت

و  روز(
s

P :همچنین نیاز  باشد.درصد سایه انداز می

 ناخالص آبیاري از طریق رابطه زیر تعیین شد:

E

n
I

g
I                                                      )9( 
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 که در آن:

g
I :ينیاز ناخالص آبیار ،

n
I: و نیاز خالص آبیاريE :

 باشد.درصد( می 30راندمان آبیاري )معادل 

آبیاري  تیمارهاي در این تحقیق به طور کلی

 و تا پایان مهر ماه اعمال ردین ماهنخلستان از اول فرو

 هاي آبان تا اسفند( در)ماهبقیه ایام سال در  .ادامه داشت

. مطابق ها به طور یکسان آبیاري شدندصورت نیاز تیمار

هاي آبان تا در ماه نخلستان سند ملی آب کشور نیاز آبی

برآورد ها در حد صفر حتی در برخی ماهاسفند خیلی کم 

براي تعیین حجم . متر در ماه(میلی 11صفر تا ) شده است

 آب آبیاري هر نخل ازرابطه زیر استفاده گردید:

 NTQV                                             )2( 

 که در آن:

V: لیتربرروز( حجم آب آبیاري هر نخل(، 

Qلیتر برساعت(بی هر قطره چکان : د(، 

T: )و مدت زمان آبیاري )ساعت 

N: باشدمی تعدادقطره چکان در هر نخل 

ه عدد، دبی قطر پنجها براي هر نخل تعداد قطره چکان

ها به لیتر بر ساعت و آرایش قطره چکان 11ها چکان

حجم آب آبیاري مقادیر باشد. صورت حلقوي )لوپ( می

هاي مختلف مطابق و در ماه در تیمارهاي مختلف آبیاري

 باشد.می 9جدول 

 در تیمارهای مختلف آبیاری ستانمورد نیاز نخلآبیاری حجم آب  -3جدول 

 تیمار آبیاری
 (های مختلف )متر مکعب بر هکتاردر ماه حجم آب آبیاری

 حجم کل
 مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 01500 120 0711 9111 9970 0020 0009 229 نیاز آبی 011%
 1179 059 0011 0711 0029 0959 211 511 نیاز آبی 57%
 7001 111 529 0111 0091 111 070 120 نیاز آبی 71%

 

هاي هرز، وره رشد مبارزه با علفدر طول د

ها به طور یکنواخت انجام پذیرفت. در آفات و بیماري

زمان برداشت محصول، میزان عملکرد هر نخل از طریق 

هاي آن تعیین شد. سپس با انتخاب خوشهمیوه  توزین

عدد میوه از هر یک از درختان مورد  100تصادفی 

قبیل وزن، ها از آزمایش، خصوصیات کمی و کیفی میوه

گیري گردید. در میوه اندازه طول، میزان پتاسیم و قند کل

خصوصیات کمی و کیفی نخل خرما در هر کرت آزمایشی 

درخت  چهارخصوصیات مورد نظر در  میانگین از طریق

میزان موجود در هر کرت آزمایشی بدست آمد. نخل 

وش پتاسیم در میوه با دستگاه فلیم فتومتر و قند کل به ر

)علی حوري و حقایقی مقدم،  گیري شدفهلینگ اندازه

انجام  SASها بااستفاده از نرم افزار آنالیز داده. (1930

-ها به روش دانکن درسطح معنیمقایسه میانگین گرفت و

 درصد بررسی گردید. پنجداري 

 

 

 

 نتایج و بحث

( نشان داد که 2نتایج تجزیه واریانس )جدول 

داري بر صفات ي تأثیري معنیسطوح مختلف کم آبیار

، طول میوه، بهره وري آب و پتاسیم درسطح حبهوزن 

. اثر کاربرد مواد سوپرجاذب داشتدرصد  یکاحتمال 

 یکقندکل درسطح احتمال  برصفات طول میوه، پتاسیم و

و مواد اثرمتقابل کم آبیاري همچنین  دار شد.درصد معنی

 ح احتمالپتاسیم درسط و حبهسوپرجاذب برصفات وزن 

 پنجدرصد و بر صفت طول میوه در سطح احتمال  یک

 دار گردید.معنی درصد

بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کم 

(، اثرات 1آبیاري و مواد سوپرجاذب بر وزن حبه )شکل 

جاذب بر وزن حبه در شرایط سطوح مختلف  مواد سوپر

ه خرما آبیاري متفاوت بود به طوري که باالترین وزن حب

درصد نیاز آبی و مصرف  10گرم( در سطح آبیاري  21/3)

گرم( در سطح  33/2سوپرجاذب زئولیت و کمترین آن )

درصد نیاز آبی و عدم مصرف مواد سوپرجاذب  11آبیاري 

درصد نیاز آبی استفاده  11به دست آمد. در سطح آبیاري 
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از سوپرجاذب آکوازورب و زئولیت به ترتیب منجر به 

درصد وزن حبه نسبت به حالت  3/91و  1/19افزایش 

عدم مصرف مواد سوپرجاذب شد. همچنین در سطح 

درصد نیاز آبی استفاده از سوپرجاذب  10آبیاري 

و  2/11آکوازورب و زئولیت به ترتیب منجر به افزایش 

درصد وزن حبه نسبت به حالت عدم مصرف مواد  90

 جاذب رطوبت شد.

 کمی و کیفی میوه خرما بر خصوصیاتسوپرجاذب کم آبیاری و مواد تجزیه واریانس اثر -4جدول 

 

 منابع تغییر

 (Mean square)   میانگین مربعات 

 
 درجه آزادی

حبهوزن  نخل عملکرد طول میوه   قند کل پتاسیم بهره وری آب 

 1/09ns 1/100ns 00/11ns 1/119ns 9101/70ns 10/99ns 0 بلوک

آبیاری کم  9 07/11** 1/02** 000/00ns 1/09** 19019/10** 1/01ns 

07/9 1 خطا اصلی  102/1  90/05  111/1  11/705  25/95  

سوپرجاذبمواد  9 0/0ns 1/01** 011/00ns 1/100ns 79121/11** 051/20** 

 کم ×جاذب سوپر مواد 
 آبیاری

1 1/00** 1/121* 911/50ns 1/101ns 00051/11** 09/71ns 

19/1 09 خطا  190/1  71/001  102/1  05/0000  07/91  

27/1 …… ضریب تغییرات )%(  9/7  71/91  10/02  05/0  15/00  
 باشد.داری در سطح احتمال پنج درصد مینشانگر عدم معنی nsدار بودن در سطح احتمال پنج و یک درصد و به ترتیب نشانگر معنی **و  *

 

 
 خرما حبهزن اثر متقابل سطوح مختلف کم آبیاری و مواد سوپرجاذب بر و -2شکل 
 ي در سطح احتمال پنج درصد ندارنددارباشند، تفاوت معنیهایی که داراي حرف مشترك میستون

 

مقایسه میانگین اثر متقابل کم آبیاري و 

نشان داده شده  9در شکل  خرما سوپرجاذب بر طول میوه

به طور کلی مصرف سوپرجاذب آکوازورب و است. 

اما  طول میوه خرما گردید زئولیت منجر به بهبود و افزایش

رصد نیاز آبی و د 10این افزایش فقط در تیمار آبیاري با 

دار بود. معنیدر سطح احتمال پنج درصد مصرف زئولیت 

گزارش نمودند که قطع  (1931تیشه زن و همکاران )

آبیاري در هر یک از مراحل رشد نخل خرماي رقم سایر، 

 باعث افزایش اندکی در طول میوه شد.
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 اثر متقابل سطوح مختلف کم آبیاری و مواد سوپرجاذب بر طول میوه خرما -3شکل  

 ی در سطح احتمال پنج درصد ندارنددارباشند، تفاوت معنیهایی که دارای حرف مشترک میستون

 

مطابق نتایج مقایسه میانگین اثر کم آبیاري بر 

با کاهش میزان آب آبیاري ا، خصوصیات مورد مطالعه خرم

 11درصد )در تیمارهاي داراي سطح آبیاري  11به میزان 

درصد )در تیمارهاي داراي سطح  10درصد نیاز آبی( و 

 عملکردبر  داريدرصد نیاز آبی(، کاهش معنی 10آبیاري 

همان ایجاد نشد. در سطح احتمال پنج درصد نخل  هر

هر نخل  عملکردشود به رغم آن که طور که مشاهده می

کیلوگرم(  19/21درصد نیاز آبی ) 10در سطح آبیاري 

 11/11درصد نیاز آبی ) 100نسبت به سطح آبیاري 

درصد کاهش یافته، اما این تغییر عملکرد  2/19کیلوگرم(، 

در  ياریاثر کم آب نیانگیم سهیمقاار نشده است. البته دمعنی

در  نخل عملکرددرصد، نشان داد که  10سطح آماري 

 يارینسبت به سطح آب یآب ازیدرصد ن 10 ياریسطح آب

علت این وضعیت  .است افتهیکاهش  ،یآب ازیدرصد ن 100

تواند باال بودن ضریب تغییرات مربوط به عملکرد هر می

رسد که آبیاري ( باشد، بنابراین به نظر می2جدول نخل )

درختان خرماي رقم زاهدي در منطقه قصر شیرین 

 درصد نیاز آبی انجام شود. 11 تواند بامی

(، 1931بر اساس گزارش محبی و علی حوري )

داري بر عملکرد درصد اثر معنی 11کم آبیاري در حد 

استفاده از  نداشته است. خرماي رقم پیارم نخل

سوپرجاذب آکوازورب و زئولیت به ترتیب منجر به 

عملکرد نخل نسبت به حالت  يدرصد 1/13و  3افزایش 

که نشان دهنده برتري  سوپرجاذب گردید عدم مصرف

 باشدنسبی سوپرجاذب زئولیت نسبت به آکوازورب می

 (.1)جدول 
 مقایسه میانگین اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و بهره وری آب در خرما -5جدول 

 )گرم( حبهوزن  کم آبیاری
 طول میوه

 متر(سانتی)

 نخل ملکردع

 )کیلوگرم(

 بهره وری آب

)کیلوگرم در 

 مترمکعب(

  پتاسیم

میلی گرم در )

 گرم( 111

 )درصد( قند کل

91/5 نیاز آبی 011% b 25/9 b 00/77 a 70/1 c 19/700 b 10/11 a 
29/7 نیاز آبی 57% c 25/9 b 07/70 a 00/1 b 10/701 b 20/17 a 
75/1 نیاز آبی 71% a 00/0 a 50/15 a 11/1 a 20/009 a 70/11 a 

 در سطح احتمال پنج درصد می باشنددار در هر ستون فاقد اختالف معنیهای با حروف یکسان میانگین
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 مقایسه میانگین اثر مواد سوپرجاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و بهره وری آب در خرما -6جدول 

 )گرم( حبهوزن  مواد سوپرجاذب
طول میوه 

 متر()سانتی

 عملکرد نخل

 )کیلوگرم(

بهره وری آب 

)کیلوگرم در 

 عب(مترمک

 پتاسیم 

میلی گرم در )

 گرم( 111

 قند کل )درصد(

 عدم مصرف
 سوپرجاذب

10/0 b 20/9 b 57/15 a 09/1 a 90/159 c 00/10 b 

سوپرجاذب 
 آکوازورب

77/5 a 00/0 a 71/70 a 50/1 a 00/707 b 09/10 b 

00/5 سوپرجاذب زئولیت ab 90/0 a 00/70 a 50/1 a 11/090 a 51/12 a 
 در سطح احتمال پنج درصد می باشنددار ستون فاقد اختالف معنی های با حروف یکسان در هرمیانگین

 

مطابق جدول تجزیه واریانس اثر کم آبیاري بر 

دار وري آب در سطح احتمال یک درصد معنیمیزان بهره

(. کم آبیاري در هر سطح با توجه به کاهش 2شد )جدول 

بیاري وري نسبت به حالت آآب آبیاري باعث افزایش بهره

درصد  10و  11در سطح آبیاري  گردید به طوري که کامل

 1/11و  2/13دار به ترتیب منجر به افزایش معنینیاز آبی 

 وري آب نسبت به حالت آبیاري کامل شددرصدي بهره

( کاهش 1932طبق نتایج فرزام نیا و راوري )(. 1)جدول 

وري براي آبیاري منجر به باالترین بهره میزان درصدي 10

( 1931تیشه زن و همکاران ) افتی بم شد.خرماي مض

وري آب در خرماي رقم سایر در گزارش کردند بهره

به خاطر  قطع آبیاري در مراحل مختلف رشد تیمارهاي

استفاده از سوپرجاذب کاهش آب مصرفی افزایش یافت. 

 و 1/12آکوازورب و زئولیت به ترتیب منجر به افزایش 

حالت عدم مصرف وري آب نسبت به بهره يدرصد 1/11

در  سوپرجاذب گردید اما این افزایش از لحاظ آماري

تأثیر کاربرد سه دار نبود. معنی سطح احتمال پنج درصد

درصد وزنی( بر  چهارو  دو، صفرسطح پلیمر آکوازورب )

 ن دادهاي درختان کاج، زیتون و آتریپلکس نشانهال

-آبیاريتوان به منظور کاهش تعداد استفاده از پلیمر را می

 (.1932، توصیه نمود )پورمیدانی و خاکدامن، ها

آبیاري و سوپرجاذب و همچنین اثر متقابل اثر اصلی کم

 یکآنها بر میزان پتاسیم میوه خرما در سطح احتمال 

با توجه به نتایج مقایسه (. 2دار شد )جدول درصد معنی

 درصد 10، باالترین میزان پتاسیم درتیمار آبیاري با میانگین

گرم میلی 3/111سوپرجاذب زئولیت )نیاز آبی و مصرف 

درصد  11گرم( و کمترین آن در تیمار آبیاري با  100در 

گرم در میلی 3/210و عدم مصرف سوپرجاذب )نیاز آبی 

 مصرف(. به طور کلی 2گرم( به دست آمد )شکل  100

در شرایط آبیاري  میوه بر میزان پتاسیم مواد سوپرجاذب

ثبتی نداشت اما در شرایط کم آبیاري تأثیر کامل تأثیر م

کاربرد مواد سوپرجاذب بر میزان پتاسیم میوه خرما کامالً 

مشهود است به طوري که با افزایش شدت کم آبیاري تأثیر 

در شرایط آبیاري با مواد سوپرجاذب نیز بیشتر بوده است. 

، مصرف سوپرجاذب آکوازورب و درصد نیاز آبی 11

درصدي پتاسیم  3/1و  10باعث افزایش  زئولیت به ترتیب

میوه نسبت به عدم مصرف سوپرجاذب شد. همچنین در 

درصد نیاز آبی، مصرف سوپرجاذب  10شرایط آبیاري با 

 دارآکوازورب و زئولیت به ترتیب منجر به افزایش معنی

بر اساس درصدي میزان پتاسیم میوه گردید.  3/21و  1/12

( اعمال تنش 1930مقدم )حوري و حقایقی مطالعات علی

داري تأثیر معنی آبی در مراحل گرده افشانی و تشکیل میوه

  بر میزان پتاسیم میوه خرما نداشته است.
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 اثر متقابل سطوح مختلف کم آبیاری و مواد سوپرجاذب بر پتاسیم میوه خرما -4شکل 

 در سطح احتمال پنج درصد ندارند دارید، تفاوت معنیباشنهایی که دارای حرف مشترک میستون
 

اثر مواد سوپرجاذب بر میزان قند کل میوه خرما 

(. با 2دار شد )جدول درصد معنی یکدر سطح احتمال 

توجه به نتایج مقایسه میانگین، کاربرد سوپرجاذب 

داري بر میزان قند کل میوه خرما آکوازورب تأثیر معنی

پرجاذب زئولیت منجر به افزایش نداشت اما مصرف سو

دار قند کل گردید به طوري که میزان قند کل میوه از معنی

درصد در شرایط عدم مصرف سوپرجاذب به میزان  19/29

افزایش یافت درصد در شرایط مصرف زئولیت  13/23

آبی در مراحل گرده در تحقیقی با اعمال تنش (. 1جدول )

 داري بر میزان قند کلتأثیر معنی ،افشانی و تشکیل میوه

حوري و حقایقی مقدم، میوه خرما مشاهده نشد )علی

1930.) 

 

 

 نتيجه گيري

با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از مواد 

شرایط آبیاري کامل سوپرجاذب آکوازورب و زئولیت در 

تأثیر مثبتی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما نداشت 

و  11ل کم آبیاري بر اساس که در شرایط اعما در صورتی
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بنابراین به ؛ داشتداري معنیاثر میوه خرما  افزایش میزان

 برخیمنظور کاهش آب مصرفی و همچنین براي بهبود 

استفاده از سوپرجاذب  ،خرمامیوه کیفی  خصوصیات

درصد نیاز  11زئولیت به همراه اعمال کم آبیاري بر اساس 
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Abstract 
 

To study the effect of different drip irrigation regimes and superabsorbent 

materials on the fruit quantity and quality characteristics of Zahedi date palms, a 

field experiment was carried out in split plot arrangement using randomized 

complete block design with three replications. Deficit irrigation  treatments with 

three levels including 100%, 75%, and 50 percent crop water requirement based 

on the Ntional Water Document were in the main plots and superabsorbent 

treatments with three levels including without superabsorbent (control), use of  

Aquazorb superabsorbent (300 g per date palm), and use of  Zeolit superabsorbent 

(4 kg per date palm) were in the sub plots. The results of analysis of variance 

showed that the effect of deficit irrigation on fruit weight, fruit length, water 

productivity, and potassium, and the effect of superabsorbent materials on fruit 

length, potassiom and total sugar was significant at 1% level. Also, intraction 

effects of deficit irrigation and superabsorbent materials on fruit weight and 

potassium content (at p<1%) and on the fruit length (at p< 5%) was significant. 

Use of superabsorbent materials in condition of irrigation with 100% crop water 

requirement did not have a positive effect on the quantity and quality 

characteristics of date fruit. But, under irrigation with 75% and 50% crop water 

requirement, superabsorbents significantly improved some quality characteristics 

of the fruit. Water productivity with 75% crop water requirement increased by 

29.4% as compared with the 100% treatment, and use of Aquazorb and Zeolit 

superabsorbents increased  water productivity (14.5% and 17.7 percent, 

respectively) as compared with the control. In general, irrigation with 75% crop 

water requirement (with consumption of 8052 m3 ha-1) and use of Zeolit 

superabsorbent for date palms (Zahedi cultivar) is suggested for Ghasreshirin 

area.  

 

Keywords: Water productivity, Aquazorb polymer, Zeolite 

                                                           
1 - Corresponding author: Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran 

*-Received: October 2017 and Accepted: November 2018 

mailto:aghayari_ir@yahoo.com

