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تأثير تنش آبی و شوری بر تبخيرـ تعرق و رشد نهالهای خرمای برحی
4

مجيد علیحوری ،*1عبدعلی ناصری ،2سعيد برومندنسب ،3علیرضا کيانی

 .1دانشجوی دکتری دانشکدة مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکدة مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکدة مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 . 4دانشیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان،
سازمان تحقیقات ،آموزش ،و ترویج کشاورزی گرگان
(تاریخ دریافت1394/2/21 :ـ تاریخ تصویب)1394/3/23 :

چکيده
مصرف صحیح آب در بخش کشاورزی و استفادة مناسب از آبهای شور دسترسی بهتر به منابع آب را برای آبیاری
محصوالت کشاورزی فراهم میکند .به منظور بررسی آثار تنش آبی و شوری بر تبخیرـ تعرق و رشد نهالهای خرمای رقم
برحی ،آزمایشی به روش فاکتوریل در قالب طرح آماری کامالً تصادفی با دو عامل میزان آب آبیاری و شوری آب آبیاری
در سه تکرار انجام شد .میزان آب آبیاری در سه سطح  100و  85و  70درصد نیاز آبی گیاه و شوری آب آبیاری در سه
سطح  2/5و  8و  12دسیزیمنس بر متر بود .نتایج نشان داد تیمارهای میزان آب آبیاری ،شوری آب آبیاری ،و اثر متقابل
میزان آبیاری و شوری آب تأثیری معنادار بر شوری خاک و میزان تبخیرـ تعرق گیاه دارد .بیشترین و کمترین میزان
تبخیرـ تعرق ،به ترتیب ،با  1488/9و  861میلیمتر به تیمار آبیاری به میزان  100درصد نیاز آبی گیاه با آب دارای
هدایت الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر و تیمار آبیاری به میزان  70درصد نیاز آبی گیاه با آب دارای هدایت الکتریکی
 12دسی زیمنس بر متر تعلق داشت .شوری آب آبیاری نسبت به میزان آب آبیاری اثر بیشتری بر کاهش تبخیرـ تعرق
نهالهای خرما داشت .همچنین تأثیر میزان آب آبیاری ،شوری آب آبیاری ،و اثر متقابل میزان آبیاری و شوری آب بر همة
صفات رویشی معنادار ش د .آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر به میزان  100درصد نیاز آبی

گیاه موجب بیشترین رشد رویشی گیاه شد .اما در صفات رویشی اختالف معناداری با آبیاری به میزان  85درصد
نیاز آبی گیاه نداشت .بنابراین ،میزان آب آبیاری در نهالهای خرمای رقم برحی میتواند کاهش یابد؛ اما باید از تنش
شوری به گیاه اجتناب شود.
کليدواژگان :آبیاری ،رشد رویشی ،زهآب ،الیسیمتر.

مقدمه

*

کمبود منابع آب در کشور ایران اولین و مهمترین عامل
محدودیت توسعة کشاورزی است .در حالی که متوسط حجم
کل منابع آب کشور رقم ثابتی است ،تقاضا برای آب ،به علت
رشد جمعیت و گسترش کشاورزی و توسعة صنعت ،در حال
افزایش است .میزان مصرف آب در بخشهای مختلف کشور
حدود  92میلیارد متر مکعب برآورد شده است که حدود 84
میلیارد متر مکعب ( )%91در بخش کشاورزی مصرف میشود.
این در حالی است که در گسترة جهان بخش کشاورزی نزدیک
به  70درصد منابع آب قابل مصرف را به خود اختصاص میدهد
) .(Heydari, 2009; Khorsandi et al., 2010آبیاری کامل به
* نویسنده مسئولalihouri_m@hotmail.com :

منظور کسب حداکثر محصول از واحد سطح در شرایطی قابل
اعمال است که آب به مقدار کافی در دسترس باشد و همچنین
امکان افزایش سطح زیر کشت وجود نداشته باشد .اما شرایط
اقلیمی و وضعیت اراضی در کشور به گونهای است که نهتنها آب
به اندازه و مقدار کافی در دسترس نیست ،بلکه اراضی مستعد و
قابل احیای زیادی وجود دارند که در صورت رسیدن آب به
آنها امکان افزایش محسوس در تولید محصوالت کشاورزی
وجود خواهد داشت .کمآبیاری از راهکارهای بهینهسازی مصرف
آب است که طی آن مقداری تنش آبی در طول فصل رشد گیاه
اعمال میشود .در بهکارگیری فن کمآبیاری ،رعایت نکات علمی
و مهندسی از ضروریات رسیدن به موفقیت است .زیرا صرفاً با
کم آب دادن به گیاه ،بدون توجه به زمان و مقدار و کیفیت آب
آبیاری ،ممکن است نهتنها سود بیشتری حاصل نشود ،بلکه
خسارات زیادی نیز در پی داشته باشد.
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امروزه کشورهای زیادی در جهان ،بهویژه مناطق خشک و
نیمهخشک ،با معضل شوری آب آبیاری مواجهاند .کشور ایران
دارای منابع آب شور زیادی است که سطوح شوری مختلف دارند
و میتوانند تأثیر زیادی بر توسعة کشاورزی کشور داشته باشند.
بر اساس آمار موجود ،از  105میلیارد متر مکعب منابع آبهای
سطحی  10/7میلیارد متر مکعب شامل آبهای لبشور و شور
است که بیش از  1500میلیگرم بر لیتر نمک دارند .(Hajian,
) 2012بنابراین باید این نگرش در بخش کشاورزی کشور حاکم
شود که آب کاالی یکبارمصرف نیست و باید از پسابها و منابع
آب شور برای تولید محصول با حداقل آثار منفی بر محیط
زیست بهره جست.
نخل خرما یکی از محصوالت مهم و استراتژیک کشور
است .بر اساس آمار سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (FAO,
) 2012ایران با سطح زیر کشت بارور  156هزار هکتار و تولید
بیش از  1میلیون تن خرما در سال ،به ترتیب ،رتبة سوم و دوم
را در دنیا به خود اختصاص داده است .اما ،در حال حاضر،
متأسفانه اطالعات اندکی در زمینة تأثیر تنش آبی و شوری بر
ارقام مختلف خرما در کشور وجود دارد .ارقام مختلف نخل خرما
واکنش یکسانی به تنشهای مذکور ندارند و درجة حساسیت
مراحل مختلف رشد آنها نیز متفاوت است (Alihouri and
) .Tishehzan, 2011بدیهی است در تهیة هر گونه برنامة آبیاری
برای نخیالت خرما باید به عواملی نظیر رطوبت خاک و میزان
تبخیرـ تعرق توجه شود ) .(Saeed et al., 1990بر اساس مطالعة
انجامشده در فلوریدای امریکا ،آبیاری نقش مهمی بر گیرایی و
رشد رویشی نهالهای خرما دارد؛ بدین صورت که افزایش
معناداری در میزان گیرایی ،وزن خشک ریشه ،و تعداد برگ بین
نهالهای آبیاریشده به صورت روزانه و دو هفته وجود داشت
) .(Broschat, 1994به منظور تعیین بهترین دور و عمق آبیاری
در مرحلة رشد رویشی پاجوش (نهال بهوجودآمده از جوانههای
ریشة نخل) بر خرمای رقم مضافتی با سه میزان آب آبیاری
معادل  ،60 ،40و  80درصد تبخیر از تشت کالس  Aو دور
آبیاری روزانه و دو روز به روش قطرهای آزمایشی انجام شد .در
این مطالعه ،بهترین رشد رویشی پاجوش خرما با آبیاری به
میزان  80درصد تبخیر از تشت کالس  Aو دور دو روز به دست
آمد ) .(Ghafarinezhad, 2001آبیاری درختان خرمای رقم
زاهدی به میزان  ،50 ،35و  65درصد تبخیر تجمعی از تشت
کالس  Aدر استان بوشهر نشان داد تیمارهای آبیاری اثر
معناداری بر وزن میوه و عملکرد محصول دارند؛ به گونهای که
بیشترین وزن میوه و عملکرد محصول از آبیاری به میزان 65
درصد تبخیر تجمعی از تشت به دست آمد (Izadi and

) .PouzeshShirazi, 2007در آزمایشی دیگر ،تأثیر چهار عمق
آبیاری معادل  ،80 ،60 ،40و  100درصد تبخیر تجمعی از
تشت کالس  Aبر خرمای رقم کبکاب بررسی شد .نتایج نشان
داد هرچند مصرف آب معادل  100درصد تبخیر تجمعی
بیشترین عملکرد را موجب میشود ،با تیمار  80درصد تبخیر
تجمعی اختالف معناداری ندارد .بیشترین مقادیر بهرهوری آب با
آبیاری به میزان  40و  80درصد تبخیر تجمعی به دست آمد که
اختالف معناداری با آبیاری  100درصد تبخیر تجمعی داشت.
بین تیمارهای مختلف از نظر مقدار اسیدیته ) (pHو مواد جامد
قابل حل ) (TSSمیوه تفاوت چندانی وجود نداشت (Nowroozi
) .and Zolfi Bavaryani, 2010همچنین آبیاری با مقادیر  75و
 100درصد تبخیر تجمعی از تشت کالس  Aبه دو روش آبیاری
سطحی و قطره ای در مراحل رویشی و زایشی خرمای رقم پیارم
نشان داد اختالف معناداری از نظر صفات رویشی نظیر تعداد
برگ و برگچه ،محیط تنه ،سطح سایهانداز و همچنین عملکرد
محصول بین تیمارهای  75و  100درصد تبخیر تجمعی از تشت
وجود ندارد .بیشترین بهرهوری مصرف آب از آبیاری قطرهای با
میزان آب معادل  75درصد تبخیر تجمعی از تشت به دست آمد
).(Mohebi and Alihouri, 2013
در حالی که سازمان جهانی خواربار و کشاورزی )(FAO
آب آبیاری با شوری  2/7دسیزیمنس بر متر یا خاک با شوری 4
دسیزیمنس بر متر را حد شروع آثار منفی بر رشد نخل خرما
اعالم کرده ) ،(Rhoades et al., 1992بر اساس مطالعات
انجامشده در هند ،میزان تحمل خرما به شوری خاک تا 10/9
دسیزیمنس بر متر بدون کاهش عملکرد گزارش شده است
( .)Barreveld, 1993البته ،مرور تحقیقات تفاوتِ بین ارقام
مختلف خرما را در تحمل شوری آب و خاک نشان میدهد.
گزارش ارائهشده در زمینة وضعیت رشد نهالهای خرما پس از
کاشت آنها در خاک منطقهای از کشور پاکستان با شوری 7
دسیزیمنس بر متر و نسبت جذب سدیم ) (SARبرابر  12/3در
عمق  0تا  30سانتیمتری خاک و شوری  12دسیزیمنس بر
متر و نسبت جذب سدیم برابر  43/2در عمق  30تا 60
سانتیمتری خاک حاکی از گیرایی و رشد  96درصد نهالها بود
) .(Qureshi et al., 1993برخی پژوهشگران با مقایسة وضعیت
رشد ده رقم نهال ششماهة خرما ،پس از آبیاری با آب دارای
شوری  12/9دسیزیمنس بر متر به مدت سه ماه ،دریافتند
ارتفاع و وزن تر در اکثر نهالها نسبت به آب آبیاری 1/4
دسیزیمنس بر متر کاهش دارد .ولی در یکی از ارقام مورد
آزمایش شوری آب منجر به افزایش معنادار صفات مذکور شد
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) .(Al-Rokibah et al., 1998کاشت نهالهای ششماهة خرمای

مواد و روشها

رقم رتی در خاکهای با شوری  ،12/8 ،10/5 ،8/2 ،6 ،4/3و

این آزمایش به روش فاکتوریل در قالب طرح آماری کامالً

 14/6دسیزیمنس بر متر در کشور هند نشان داد رشد و نمو

تصادفی با دو عامل میزان آب آبیاری و شوری آب آبیاری در

نهالها با افزایش شوری آب کاهش معنادار مییابد .میزان

مؤسسة تحقیقات خرما و میوههای گرمسیری واقع در شهرستان

روییدن و ظهور برگها در شوریهای مذکور تا 12/8

اهواز به طول جغرافیایی ' 40°48شرقی و عرض جغرافیایی

دسیزیمنس بر متر به ترتیب معادل  ،40 ،58 ،70 ،92و 22

' 31°20شمالی و با ارتفاع  22/5متر از سطح دریا اجرا شد.

درصد بود ) .(Ramoilya and Pandey, 2003بررسی رشد

میزان آب آبیاری ) (Iدر سه سطح آبیاری به میزان  ،85 ،100و

نهالهای کشت بافتی خرمای رقم مجول در آبیاری با آب دارای

 70درصد نیاز آبی گیاه عامل اول و شوری آب آبیاری ) (Sدر

شوری  ،8 ،4 ،0/5و  12دسیزیمنس بر متر و غلظتهای

سه سطح ( 2/5آب رودخانة کارون) و  8و  12دسیزیمنس بر

به مدت یک سال نشان داد تبخیرـ تعرق گیاه و

متر عامل دوم با سه تکرار در نظر گرفته شد .به منظور اجرای

رشد آن با شروع تیمارهای شوری آب بهویژه در شوری 12

آزمایش 27 ،الیسیمتر استوانهای زهکشدار به قطر  70و ارتفاع

دسیزیمنس بر متر کاهش مییابد ).(Tripler et al., 2007

 90سانتی متر ساخته شد که درون آن با خاک تا رسیدن به

محققان با بررسی روند جذب نمک توسط نهالهای خرما ،هنگام

تراکم طبیعی خاک نخلستان (چگالی ظاهری  1/3گرم بر

استفاده از آب دریا با شوری  15و  30دسیزیمنس بر متر

سانتیمتر مکعب) پر شد .نمونههای مرکبی از خاک برای تعیین

نسبت به آب با شوری  1دسیزیمنس بر متر ،دریافتند شوری

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شد (جدول

آب آبیاری به تجمع معنادار سدیم در شاخسارة نهالها منجر

 .)1نمونههای دیگری از خاک نیز به منظور اندازهگیری رطوبت

میشود؛ طوری که میزان تجمع این عنصر در شوری 30

در پتانسیلهای مختلف و تعیین منحنی خصوصیات رطوبتی

(Youssef and Awad,

تهیه شد .عملیات کاشت نهالهای کشت بافتی خرمای رقم

) .2008میزان تحمل سه رقم نهال کشت بافتی خرما به آبیاری

برحی در اسفند سال  1392با رعایت اصول کاشت شروع شد.

با آب شور دارای هدایت الکتریکی  ،15 ،12 ،9 ،6 ،3و 18

بالفاصله ،بعد از اتمام عملیات کاشت ،آبیاری نهالها با سیستم

دسیزیمنس بر متر در کشور عمان ارزیابی شد .اندازهگیری

آبیاری بابلر ،که قبالً بدین منظور اجرا و راهاندازی شده بود،

مختلف بُر

)(B

دسیزیمنس بر متر به سه برابر رسید

صفات رشد رویشی نهالها نشان داد آبیاری با آب دارای شوری
 6تا  18دسیزیمنس بر متر موجب کاهش معنادار رشد همة
نهالهای خرما میشود؛ طوری که در شوری  18دسیزیمنس
بر متر  50درصد کاهش در صفات رویشی مشاهده شد
) .(Alrasbi et al., 2010نتایج بررسی آثار شوری آب آبیاری با
هدایت الکتریکی  ،6 ،2/5و  9دسیزیمنس بر متر بر میزان
گیرایی و رشد نهالهای کشت بافتی خرمای رقم برحی و دیری
در استان خوزستان نشان داد شوری آب اثری معنادار بر گیرایی
و صفات رویشی نهالهای دو رقم خرما ندارد .البته این آزمایش
به مدت چهار ماه اجرا شد ).(Vallizadeh et al., 2012
در این پژوهش با توجه به کمبود منابع آب شیرین در
کشور و اجتنابناپذیر بودن استفاده از آبهای شور در
کشاورزی ،اثر دو تنش آبی و شوری آب آبیاری ،که تا کنون
برای ارقام مختلف خرما در کشور مطالعه نشده ،بر وضعیت رشد
نهالهای خرمای رقم برحی ،که یکی از ارقام تجاری مهم کشور
است ،بررسی شد.

انجام گرفت .با توجه به نتایج تحقیقات ،از برگ خشک خردشدة
خرما با تراکم  1/5کیلوگرم بر متر مربع به عنوان خاکپوش
(مالچ) برای پوشش سطح خاک همة الیسیمترها استفاده شد
( Tishehzan et al., 2011; He et al., 2009; Terasaki et al.,

.)2009; Hussain et al.,1986
بعد از اتمام دورة استقرار و گیرایی نهالهای خرما ،که سه
ماه طول کشید ،به آبیاری نهالها طبق تیمارهای مورد آزمایش
(کمآبیاری و شوری) اقدام شد .بدین منظور دو منبع 1000
لیتری برای ذخیرة آب رودخانة کارون و آب با شوری 8
دسیزیمنس بر متر و یک منبع  5000لیتری برای ذخیرة آب
با شوری  12دسیزیمنس بر متر تهیه شد که به طور مجزا به
سیستم آبیاری متصل شدند .نمونههایی از آب رودخانة کارون
در فواصل زمانی مختلف گرفته شد که میانگین شوری آن در
مدت آزمایش معادل  2/5دسیزیمنس بر متر بود .آبهای با
شوری  8و  12دسیزیمنس بر متر از اختالط زهآبهای شور
منطقه با آب رودخانة کارون تهیه شدند .نمونهای از آبهای
آبیاری برای تعیین خصوصیات شیمیایی به آزمایشگاه ارسال شد
(جدول .)2
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جدول  .1خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک

بافت
خاک

هدایت الکتریکی نسبت جذب
سدیم )(SAR
)(dS/m
4/ 9

Sandy Loam

4 /7

دور آبیاری با اندازهگیری رطوبت خاک در تیمار آبیاری به
میزان  100درصد نیاز آبی گیاه و شوری آب رودخانة کارون
(تیمار شاهد) تعیین شد تا عملیات آبیاری قبل از کاهش
رطوبت خاک به میزان کمبود مجاز مدیریتی ) (MADشروع
شود ( .)Allen et al., 1998عمق خالص آبیاری برای تیمارهای
تأمینکنندة  100درصد نیاز آبی گیاه بر مبنای رسیدن رطوبت
وزنی خاک ) (Wiبه ظرفیت زراعی ) (Wfcو تأمین کمبود رطوبت
خاک ) (SMDبا رابطة  1محاسبه شد:
dn = (Wfc – Wi) ρ . Z
(رابطة )1
b
 dnعمق خالص آبیاری (میلیمتر) ρb ،چگالی ظاهری
خاک (گرم بر سانتیمتر مکعب) ،و  Zعمق توسعة ریشه
(میلیمتر) است .یکنواختی پخش آب ) (EUدر ارزیابی فنی از
سیستم آبیاری برابر  89/7درصد به دست آمد که با توجه به
مقدار آن و نیاز آبشویی ) (LRtعمق ناخالص آبیاری ) (dتعیین
شد ) .(Merkley and Allen, 2004در آب آبیاری 2/5
دسیزیمنس بر متر ،که نیاز آبشویی کمتر از  0/1یا  10درصد

به دست آمد ،عمق ناخالص آبیاری مطابق رابطة  2برابر بود با:
d n Tr
)
(رابطة )2
EU
 Trنسبت انتقال است و به شکل پیاز رطوبتی بستگی دارد
که در این آزمایش با توجه به بافت خاک و عمق ریشة گیاه
معادل  1در نظر گرفته شد .اما در شوری آب آبیاری  8و 12
دسیزیمنس بر متر ،که نیاز آبشویی بیشتر از  0/1به دست
( d  100

آمد ،عمق ناخالص آبیاری مطابق رابطة  3برابر بود با:
100 d n
EU 1  LR t 

(رابطة )3

d 

پس از تعیین میزان آب مورد نیاز در تیمار آبیاری به

اسیدیته

Mg2+
)(meq/lit

Ca2+
)(meq/lit

Na+
)(meq/lit

7/ 8

16/5

12/2

17/7

)(pH

میزان  100درصد نیاز آبی گیاه ،میزان آب مورد نیاز تیمارهای
کمآبیاری ( %85و  )%70بر اساس درصدی از مقدار مذکور
محاسبه شد و در اختیار گیاه قرار گرفت .حجم آب مصرفی در
همة تیمارها به کمک کنتور اندازهگیری شد.
میزان شوری عصارة اشباع خاک برای هر یک از
الیسیمترها با نمونهبرداری از اعماق مختلف خاک ( 0تا 25 ،25
تا  ،50و  50تا  75سانتیمتر) در ابتدا و انتهای آزمایش (اسفند
 1392و اردیبهشت  )1394اندازهگیری شد .قبل از شروع
تیمارهای کمآبیاری و شوری مقدار اولیة صفات رشد رویشی هر
یک از نهالهای خرما شامل تعداد برگ ،طول برگ ،عرض برگ،
تعداد برگچه ،طول برگچه ،عرض برگچه ،و محیط تنه
اندازهگیری شد .در انتهای مدت آزمایش ،درصد سبز ماندن
نهالهای خرما تعیین شد و پس از اندازهگیری مجدد صفات
رویشی نهالها تفاوت مقادیر این صفات در انتها و ابتدای
آزمایش به منزلة میزان رشد گیاه در نظر گرفته شد .عملیات
داشت و مراقبتهای باغی ،نظیر مبارزه با علفهای هرز و
سمپاشی ،نیز برای همة تیمارها به طور یکسان انجام گرفت.
همة دادهها و صفات اندازهگیریشده با توجه به نوع طرح
آزمایشی (فاکتوریل) تجزیة واریانس شدند و میانگین تیمارهای
مورد آزمایش ،به منظور بررسی اثر هر یک از عوامل و همچنین
اثر متقابل آنها ،با آزمون چنددامنهای دانکن مقایسه شد.

يافتهها و بحث
مقادیر میانگین کل شوری خاک در عمق  0تا  75سانتیمتر در
شکل  1میآید .تجزیة واریانس مقادیر شوری خاک نشان داد
فقط تأ ثیر تیمارهای میزان آب آبیاری و شوری آب آبیاری بر
شوری خاک در سطح احتمال  1درصد معنادار است.

جدول  .2خصوصيات شيميايی آبهای آبياری
آنیونهای محلول )(meq/lit

کاتیونهای محلول)(meq/lit
Ca2+

Mg2+

Na+

SO42-

HCO3-

Cl -

5/5
9/8
18/2

7/7
25/8
29/1

13/3
54/8
85/1

-

3/7
5/3
12/1

19/8
64/0
86/0

pH

SAR

EC
)(dS/m

7/9
8/0
8/0

5/2
12/9
17/5

2/5
8/0
12/0
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شکل  .1مقايسة آماری ميانگين شوری خاک در تيمارهای مورد آزمايش

اما در مقایسة میانگین مقادیر شوری خاک با آزمون
دانکن ،عالوه بر تیمارهای میزان آب آبیاری و شوری آب آبیاری،
اثر متقابل میزان آبیاری و شوری آب نیز در سطح احتمال 1
درصد معنادار شد .بیشترین شوری خاک با  16/6دسیزیمنس
بر متر در آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی  12دسیزیمنس
بر متر و به میزان  100درصد نیاز آبی گیاه رخ داد که با
تیمارهای شوری  2/5و  8دسیزیمنس بر متر ،به جز آبیاری با
آب دارای هدایت الکتریکی  8دسیزیمنس بر متر به میزان 100
درصد نیاز آبی گیاه ،اختالف معنادار داشت .این مقدار شوری
خاک ( 16/6دسیزیمنس بر متر) به ترتیب  1/9و  1/2برابر
مقدار شوری خاک در آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 2/5
و  8دسیزیمنس بر متر و به میزان  100درصد نیاز آبی گیاه
بود .بررسی روند تغییرات شوری خاک نشان داد ،در همة سطوح
آب آبیاری ،شوری خاک با رسیدن هدایت الکتریکی آب از 2/5
به  12دسیزیمنس بر متر در حد معنادار افزایش مییابد؛ ولی با
زیاد شدن هدایت الکتریکی آب آبیاری از  2/5به  8یا از  8به 12
دسیزیمنس بر متر افزایش نسبی (غیر معنادار) داشت .بررسی
روند تغییرات شوری خاک حاکی از عدم تأثیر معنادار میزان آب
آبیاری بر مقدار امالح محلول خاک بود.
همانطور که مشاهده میشود میزان شوری خاک رابطة
مستقیم با هدایت الکتریکی آب آبیاری دارد؛ طوری که شوری
خاک در آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی  12دسیزیمنس
بر متر به ترتیب  2و  1/3برابر مقدار آن در آبیاری با آب دارای
هدایت الکتریکی  2/5و  8دسیزیمنس بر متر برای مقادیر
مختلف آب آبیاری بود .این روند تغییرات شوری خاک با نتایج
سایر تحقیقات انجامشده مطابقت دارد ;(Kamalli et al., 2011

Salehi et al., 2011; Mansouri et al., 2006; Aghakhani et
).al., 2006

همچنین سیر صعودی شوری خاک با افزایش میزان آب
آبیاری از  70به  85درصد نیاز آبی گیاه بر این نکته اذعان دارد
که با افزایش میزان آبیاری ،بهرغم لحاظ شدن نیاز آبشویی،
امالح بیشتری به خاک وارد شدند .این موضوع با توجه به ناچیز
بودن مقدار زهآب یا نبودِ آن در تیمارهای آبیاری به میزان 85
درصد نیاز آبی گیاه نشان میدهد هنگام کمآبیاری آبِ دادهشده
برای شستوشوی امالح خاک در واقع به مصرف گیاه میرسد و
کمبود نیاز آبی آن را جبران میکند .در آزمایشی دیگر با بررسی
اثر استفاده از مقادیر مختلف آب آبیاری با شوریهای متفاوت
گزارش شده است که میزان شوری خاک با افزایش حجم آب
آبیاری افزایش مییابد ( .)Salehi et al., 2011اهمیت این رخداد
در آن است که نمکها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
تأثیر دارند .این شرایط خود بر خاک به منزلة محیط رشد گیاه
اثر میگذارد .زیرا رشد گیاه به طور مستقیم به میزان غلظت
امالح محلول ،نظیر سدیم و کلر و اسیدیتة ) (pHخاک ،بستگی
دارد ).(Kamali et al., 2011
میزان تبخیرـ تعرق ماهیانة نهالهای خرما برای مقادیر
مختلف آب آبیاری در شکلهای  2تا  4میآید .بیشترین میزان
تبخیرـ تعرق هنگام آبیاری گیاه به میزان  100درصد نیاز آبی
در تیرماه ،که گرمترین ماه بود ،با  208/5میلیمتر در الیسیمتر
برای تیمار آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 2/5
دسیزیمنس بر متر و کمترین میزان تبخیرـ تعرق در دیماه یا
سردترین ماه با  35/3میلیمتر در الیسیمتر برای تیمار آبیاری با
آب دارای هدایت الکتریکی  12دسیزیمنس بر متر رخ داد.
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میزان تبخیرـ تعرق ماهیانه در آبیاری با آب دارای هدایت
الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر از  52/3تا  208/5میلیمتر
در آب آبیاری دارای هدایت الکتریکی  8دسیزیمنس بر متر از
 35/6تا  180/7میلیمتر و برای آب آبیاری با هدایت الکتریکی
 12دسیزیمنس بر متر از  35/3تا  147/1میلیمتر در الیسیمتر
در نوسان بود.
در آبیاری به میزان  85و  70درصد نیاز آبی گیاه

بیشترین میزان تبخیرـ تعرق مشابه تیمار آبیاری به میزان 100
درصد نیاز آبی در تیرماه به ترتیب با  183/9و  151/1میلیمتر
در الیسیمتر برای تیمار آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی
 2/5دسیزیمنس بر متر و کمترین میزان تبخیرـ تعرق نیز در
دیماه به ترتیب با  34/3و  29/7میلیمتر در الیسیمتر برای
تیمار آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی  12دسیزیمنس بر
متر رخ داد.

شکل  .2تبخيرـ تعرق ماهيانة گياه در شوریهای مختلف آب ( %100نياز آبی گياه)

شکل  .3تبخيرـ تعرق ماهيانة گياه در شوریهای مختلف آب ( %85نياز آبی گياه)

شکل  .4تبخيرـ تعرق ماهيانة گياه در شوریهای مختلف آب ( %70نياز آبی گياه)
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تجزیة واریانس و مقایسة میانگین تبخیرـ تعرق تجمعی
گیاه با آزمون دانکن نشان داد تأثیر تیمارهای میزان آب آبیاری،
شوری آب آبیاری ،و اثر متقابل میزان آبیاری و شوری آب در
سطح احتمال  1درصد معنادار است (شکل  .)5بیشترین میزان
تبخیرـ تعرق با  1488/9میلیمتر در الیسیمتر تیمار آبیاری به
میزان  100درصد نیاز آبی گیاه با آب دارای هدایت الکتریکی
 2/5دسیزیمنس بر متر رخ داد که اختالف معناداری با سایر
تیمارهای آب آبیاری داشت .کمترین میزان تبخیرـ تعرق نیز با
 861میلیمتر در الیسیمتر به تیمار آبیاری به میزان  70درصد
نیاز آبی گیاه با آب دارای هدایت الکتریکی  12دسیزیمنس بر
متر رخ داد .میزان تبخیرـ تعرق تجمعی گیاه در آبیاری به
میزان  85و  70درصد نیاز آبی گیاه ،به ترتیب 90 ،و 77/7
درصد مقدار آن در آبیاری به میزان  100درصد نیاز آبی گیاه
برای آب دارای هدایت الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر است.
این مقادیر برای آب دارای هدایت الکتریکی  8دسیزیمنس بر
متر برابر  97/1و  83/8درصد و برای آب دارای هدایت الکتریکی
 12دسیزیمنس بر متر برابر  93/1و  89/6درصد مقدار آن در
آبیاری به میزان  100درصد نیاز آبی گیاه است .بر اساس نتایج
آزمایش ،میزان تبخیرـ تعرق تجمعی گیاه رابطة معکوس و
معناداری با هدایت الکتریکی آب آبیاری دارد؛ طوری که میزان
تبخیرـ تعرق در آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 2/5
دسیزیمنس بر متر ،به ترتیب1/25 ،و  1/5برابر مقدار آن در
آبیاری با آبهای  8و  12دسیزیمنس بر متر برای آبیاری به
میزان  100درصد نیاز آبی گیاه بود .این مقادیر برای آبیاری به
میزان  85درصد نیاز آبی گیاه معادل  1/2و  1/5برابر و برای
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آبیاری به میزان  70درصد نیاز آبی گیاه معادل  1/2و  1/3برابر
مقدار آن در آبیاری با آبهای شور  8و  12دسیزیمنس بر متر
بود.
همچنین بررسی اثر متقابل کمآبیاری و شوری آب آبیاری
بر میزان تبخیرـ تعرق گیاه نشان میدهد با کاهش میزان آب
آبیاری از  100به  85و  70درصد نیاز آبی گیاه میانگین تبخیرـ
تعرق گیاه برای شوریهای مختلف آب ،به ترتیب 6/9 ،و 17/2
درصد کاهش مییابد .این در حالی است که با افزایش هدایت
الکتریکی آب آبیاری از  2/5به  8و  12دسیزیمنس بر متر
میانگین تبخیرـ تعرق گیاه برای مقادیر مختلف آبیاری ،به
ترتیب 16 ،و  31/9درصد کاهش یافت که این وضعیت بیانگر
تأ ثیر بیشتر شوری آب آبیاری نسبت به میزان آب آبیاری بر
تبخیرـ تعرق نهالهای خرمای رقم برحی است .البته این نتیجه
بر اساس سطوح تعریفشده در این آزمایش برای عوامل میزان
آب و شوری آب آبیاری است که میتواند نتایج متفاوتی را در
سطوح دیگر به دنبال داشته باشد .بررسی میزان تبخیرـ تعرق
گیاه در تیمارهای آبیاری به میزان  85و  70درصد نیاز آبی گیاه
نشان میدهد میزان کاهش تبخیرـ تعرق کمتر از مقدار کاهش
آب آبیاری ( %15و  )%30در این تیمارهاست که دلیل آن
میتواند توانایی بیشتر تیمارهای کمآبیاری برای تخلیة رطوبت
خاک و همچنین ،با توجه به عدم وجود زهآب در اکثر تیمارهای
مذکور ،مصرف نیاز آبشویی توسط گیاه باشد .این موضوع نشان
میدهد هنگام کمآبیاری آب دادهشده برای شستوشوی امالح
خاک ممکن است به مصرف گیاه برسد و بخشی از کمبود نیاز
آبی یا همة کمبود آب مورد نیاز آن را جبران کند.

شکل  .5مقايسة آماری ميانگين تبخيرـ تعرق تجمعی گياه
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بنابراین در این آزمایش میزان تبخیرـ تعرق تجمعی گیاه
با کاهش میزان آب آبیاری کمتر شده است که علت آن کاهش
میزان دسترسی گیاه به آب است .بر اساس نظر  Allenو
همکاران ( )1998انرژی پتانسیل آب خاک با کاهش رطوبت
خاک تقلیل مییابد و در نتیجه آب خاک با نیرویی بیشتر به
ذرات خاک میچسبد و بهسختی جذب گیاه میشود.
پژوهشگران مختلف نیز کاهش تبخیرـ تعرق برخی گیاهان
زراعی ،نظیر گندم ،یونجه ،ذرت ،برنجـ را در اثر کمآبیاری
گزارش کردهاند ( Inosako et al., 2009; Kiani and
.)Kalateharabi, 2009; Shahidi et al., 2008
در این آزمایش ،میزان تبخیرـ تعرق تجمعی گیاه با
افزایش شوری آب آبیاری کمتر شد که علت آن کاهش قابلیت
جذب آب توسط گیاه است .شوری آب آبیاری با افزایش مقدار
امالح محلول در خاک باعث کاهش پتانسیل اسمزی و در نتیجه
کاهش انرژی پتانسیل کل خاک میشود؛ هرچند بسیاری از
گیاهان با جذب یون از محلول خاک اثر پتانسیل اسمزی بر
کاهش قابلیت جذب آب خاک را اندکی تعدیل میکنند ( Allen
 .)et al., 1998; Homaee, 2002آبیاری نهالهای کشت بافتی
خرمای رقم مجول با آب شور نشان داد میزان تبخیرـ تعرق گیاه
بالفاصله بعد از افزایش شوری آب آبیاری از  0/5به 4
دسیزیمنس بر متر کاهش مییابد ( )Tripler et al., 2007و
افزایش شوری آب آبیاری از  1/8به  12دسیزیمنس بر متر
منجر به کاهش حدود  35درصد میزان تبخیرـ تعرق سالیانة
گیاه میشود ( )Tripler et al., 2011که با نتایج این تحقیق در
خرمای رقم برحی ( 35/4درصد) مطابقت دارد .همچنین شوری
آب آبیاری موجب کاهش میزان تبخیرـ تعرق در درختان پسته
شد؛ طوری که با رسیدن هدایت الکتریکی آب از  0/5به  4و  8و
 12دسیزیمنس بر متر میزان تبخیرـ تعرق ،به ترتیب ،معادل
 66و  53و  46درصد تیمار شاهد شد (.)Sanden et al., 2004
بر اساس مطالعة  (2002) Yang et al.استفاده از آب شور با
هدایت الکتریکی  8/6دسیزیمنس بر متر در آبیاری درختان
مرکبات منجر به کاهش معنادار تبخیرـ تعرق گیاه ( )%29نسبت
به درختان آبیاریشده با آب دارای هدایت الکتریکی 1
دسیزیمنس بر متر شد .کاهش تبخیر از سطح آزاد آب یا
تبخیرـ تعرق گیاهان زراعی نظیر گندم ،یونجه ،ذرت ،برنج ،کلم،
و بادمجان در اثر افزایش غلظت نمک در آب در نتایج سایر
تحقیقات نیز گزارش شده است ( ;Ünlükara et al., 2010
Inosako et al., 2009; Shahidi et al., 2008; Omidi and
 .)Ghahraman, 2008البته بررسی (2011) Tishehzan et al.

در زمینة اثر شوری آب زیرزمینی دارای هدایت الکتریکی کمتر

از  4دسیزیمنس بر متر و معادل  8و  12دسیزیمنس بر متر
با دو عمق سطح ایستابی  60و  90سانتیمتر نشان داد شوری
آب زیرزمینی اثری معنادار بر میزان تبخیرـ تعرق تجمعی
نهالهای خرمای رقم برحی ندارد .این وضعیت میتواند به علت
آبیاری همة نهالهای خرما با آب دارای کیفیت مناسب ( 1/4تا
 3دسیزیمنس بر متر) باشد؛ به گونهای که بخش زیادی از آب
مورد نیاز گیاه ( %84تا  )%92را در شرایط وجود آب زیرزمینی
شور تأمین کرده بود.
بررسی وضعیت رشد نهالهای خرما حاکی از سبز ماندن
همة نهالهای مورد آزمایش بود .سبز ماندن نهالهای خرما
حتی در شرایطی که آبیاری با آب شور دارای هدایت الکتریکی
 12دسیزیمنس بر متر به میزان  30درصد کمتر از درصد نیاز
آبی گیاه انجام شد و میانگین شوری خاک نیز به 16/6
دسیزیمنس بر متر رسید (شکل  )1میتواند بر تحمل داشتن
نهالهای خرمای رقم برحی در شرایط کمآبیاری و شوری آب و
خاک داللت کند .این یافته با نتایج سایر تحقیقات انجامشده
مطابقت دارد .گیرایی و سبز ماندن نهالهای کشت بافتی
خرمای رقم برحی در آبیاری با آب شور دارای هدایت الکتریکی
 9دسیزیمنس بر متر ( )Valizadeh et al., 2012و در خاک با
شوری  14/2دسیزیمنس بر متر ( )Tishehzan et al., 2011نیز
گزارش شده است.
بر اساس نتایج تجزیة واریانس صفات رویشی نهالهای
خرما و مقایسة میانگینها با آزمون دانکن ،تأثیر تیمارهای میزان
آب و شوری آب آبیاری بر همة صفات رویشی در سطح احتمال
 1درصد معنادار بود .تجزیة واریانس صفات رویشی برای اثر
متقابل میزان آب و شوری آب آبیاری فقط بر تعداد و عرض
برگ معنادار شد؛ در حالی که بر اساس مقایسة میانگینها با
آزمون دانکن همة صفات رویشی در سطح احتمال  1درصد
معنادار شد (جداول  3و .)4
بیشترین تعداد برگ در آبیاری با آب دارای هدایت
الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر به میزان  100درصد نیاز آبی
گیاه تشکیل شد که اختالف معناداری با سایر تیمارها ،به جز
آبیاری با آب  2/5دسیزیمنس بر متر ،به میزان  85درصد نیاز
آبی ،داشت .آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 12
دسیزیمنس بر متر و به میزان  85و  70درصد نیاز آبی گیاه به
تشکیل کمترین تعداد برگ منجر شد .بیشترین طول برگ نیز
در آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر
به میزان  100درصد نیاز آبی گیاه به دست آمد که تفاوت آن با
تیمارهای آبیاری به میزان  70درصد نیاز آبی گیاه (همة سطوح
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شوری) و آبیاری با آب  12دسیزیمنس بر متر به میزان 85
درصد نیاز آبی معنادار شد.
حداکثر و حداقل مقادیر عرض برگ ،تعداد برگچه ،و
محیط تنه به ترتیب در آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی
 2/5دسیزیمنس بر متر به میزان  100درصد نیاز آبی گیاه و
آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی  12دسیزیمنس بر متر به
میزان  70درصد نیاز آبی گیاه رخ داد که اختالف معناداری با
یکدیگر داشتند .بیشترین طول برگچه در آبیاری با آب دارای
هدایت الکتریکی  2/5دسیزیمنس بر متر به میزان  85درصد
نیاز آبی گیاه ایجاد شد که تفاوت آن فقط با تیمارهای آبیاری با

آب دارای هدایت الکتریکی  12دسیزیمنس بر متر به میزان 85
و  70درصد نیاز آبی گیاه معنادار شد .بیشترین و کمترین عرض
برگچه نیز به ترتیب در آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 12
دسیزیمنس بر متر به میزان  100و  70درصد نیاز آبی گیاه
دیده شد.
تأثیر میزان آبیاری در همة سطوح شوری آب ،بر تعداد
برگ ،و در شوری  2/5و  12دسیزیمنس بر متر بر تعداد برگچه
معنادار بود .ولی بین مقادیر آبیاری  100و  85درصد نیاز آبی
گیاه ،هنگام آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی 2/5و 8
دسیزیمنس بر متر ،اختالف معناداری وجود نداشت.

جدول  .3اثر متقابل ميزان آب آبياری و شوری آب بر صفات برگ نهالهای خرما

تیمار

*

تعداد برگ

برگ عرض برگ
طول
(سانتیمتر)
(سانتیمتر)

آبیاری %100

شوری 2/5 dS/m
شوری 8 dS/m
شوری 12 dS/m

4/7 a
2/0 c
2/ 0c

44/8a
39/8 ab
34/8abc

44/2 a
37/0 ab
33/2 b

آبیاری %85

شوری 2/5 dS/m
شوری 8 dS/m
شوری 12 dS/m

4/0 a
2/ 0c
0/7 d

42/6 ab
35/2 abc
25/4c

39/0 ab
36/5 ab
32/4 b

آبیاری %70

شوری 2/5 dS/m
شوری 8 dS/m
شوری 12 dS/m

3/0 b
1/4 cd
0/7 d

32/5bc
32/3 bc
26/0c

36/4 ab
36/9 ab
23/7 c

* ميانگينهای با حروف مشابه در هر ستون در سطح  1درصد اختالف معناداری با يکديگر ندارند.
جدول  .4اثر متقابل ميزان آب آبياری و شوری آب بر صفات برگچه و محيط تنة نهالهای خرما

*

تعداد برگچه

طول برگچه
(سانتیمتر)

عرض برگچه
(سانتیمتر)

محیط تنه
(سانتیمتر)

آبیاری %100

شوری 2/5 dS/m
شوری 8 dS/m
شوری 12 dS/m

375/0 a
234/0 bc
228/0 bc

25/4 ab
23/7 ab
22/2 ab

1/83 a
1/94 a
1/95 a

13/8 a
9/8 bc
7/8 cde

آبیاری %85

شوری 2/5 dS/m
شوری 8 dS/m
شوری 12 dS/m

356/0 a
226/0 bcd
194/7 cd

26/1 a
23/4 ab
21/3 b

1/90 a
1/87 a
1/78 a

11/5 ab
8/5 bcd
7/5cde

آبیاری %70

شوری 2/5 dS/m
شوری 8 dS/m
شوری 12 dS/m

271/7 b
197/7 cd
170/7d

22/8 ab
21/8 ab
17/0c

1/45bc
1/71 ab
1/37c

10/9b
6/6 de
5/ 0e

تیمار

* ميانگينهای با حروف مشابه در هر ستون در سطح  1درصد اختالف معناداری با يکديگر ندارند.

ارزیابی سه میزان آب آبیاری معادل  ،60 ،40و  80درصد
تبخیر از تشت کالس  Aبا هدایت الکتریکی  2دسیزیمنس بر

متر در مرحلة رشد رویشی پاجوشهای خرمای رقم مضافتی نیز
حاکی از اثر معنادار میزان آب مصرفی بر تعداد برگ بود
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(  و انتقال عناصر غذایی داخل گیاه است،جذب
) که توانایی تنظیم اسمزی نسبت به یونهای سدیم و کلر2009
از علتهای تحمل شوری در برخی ارقام نخل خرما معرفی شده
 البته گیاهان معموالً در مرحلة.)Al-Khayri, 2002( است
جوانهزنی و اولیة رشد نسبت به سایر مراحل رشد به شوری
.)Kafi et al., 2010( حساسترند
Kurup et al.,

نتيجهگيری
نتایج این تحقیق نشان داد نهالهای خرمای رقم برحی در
 درصد نیاز آبی گیاه با آب دارای هدایت85 آبیاری به میزان
 دسیزیمنس بر متر از رشد رویشی خوبی2/5 الکتریکی
برخوردارند؛ به طوری که همة صفات رویشی نهالها اختالف
 درصد نیاز آبی گیاه100 معناداری با تیمار آبیاری به میزان
 درصد از میزان آب مصرفی نهالهای15  بنابراین میتوان.ندارند
خرمای رقم برحی را هنگام استفاده از آب دارای هدایت
. کاهش داد، با کمآبیاری، دسیزیمنس بر متر2/5 الکتریکی
،همچنین با توجه به اینکه برخی صفات رویشی نهالهای خرما
 که نقش مهمی در فتوسنتز و رشد،نظیر تعداد برگ و برگچه
 دسیزیمنس بر متر8  هنگام استفاده از آب با شوری،گیاه دارند
 استفاده از آبهای با هدایت الکتریکی،کاهش معناداری یافتند
 دسیزیمنس بر متر و بیشتر برای آبیاری نهالهای خرمای8
.رقم برحی در اولین سال کشت توصیه نمیشود

 بهترین رشد رویشی پاجوشهای.)Ghafarinezhad, 2001(
 درصد تبخیر از80 خرمای رقم مضافتی در آبیاری به میزان
Ghafarinezhad et al., (  گزارش شده استA تشت کالس
.)2005; Ghafarinezhad, 2001
8  دسیزیمنس بر متر با شوری2/5 بین آب دارای شوری
 درصد70  و100  دسیزیمنس بر متر در آبیاری به میزان12 و
نیاز آبی گیاه اختالف معناداری برای تعداد برگ وجود داشت که
 درصد نیاز آبی گیاه این اختالف معنادار85 در آبیاری به میزان
 اختالف تعداد برگچه نیز بین.بین همة سطوح شوری آب بود
8  دسیزیمنس بر متر با شوری2/5 تیمارهای آب دارای شوری
. دسیزیمنس بر متر در همة سطوح آبیاری معنادار بود12 و
برخی محققان با ارزیابی اثر شوری آب آبیاری بر رشد نهالهای
دوازده رقم خرما از کشور امارات متحدة عربی دریافتند که با
 میلیگرم بر لیتر تعداد6000  به3000 رسیدن شوری آب از
برگ نهالها در حد معنادار کاهش مییابد و تفاوت پاسخ ارقام
مختلف نیز نسبت به شوری آب آبیاری معنادار میشود
 بر اساس مطالعة، همچنین.)Alhammadi and Edward, 2009(
 آبیاری با آب دارای هدایت الکتریکی،انجامشده در کشور مصر
 دسیزیمنس بر متر و بیشتر موجب کاهش معنادار رشد11
برگ نهالهای دو رقم خرما شد؛ هرچند پاسخ دو رقم نسبت به
 چگونگی پاسخ.)Hussein et al., 1993( شوری آب یکسان نبود
،گیاه به تنش شوری مرتبط به عواملی نظیر قابلیت دسترسی
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