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  دهيكچ

ـ ن پد يا.  ندارد يسانكيد اثرات   ه وقوع آن در مراحل رش     ك است   يكاهان، تنش خش  ي گ ي فرارو يهان تنش يتر  از مهم  يكي  يهـا ده در سـال   ي

به منظور شـناخت مراحـل بحرانـي و حـساس         . ر قرار داده است   ي از جمله درختان خرما را تحت تأث       يشاورزك از محصوالت    يارير بس ياخ

ار شامل يـك تيمـار       تيم ۶هاي كامل تصادفي با        ساله در قالب طرح بلوك     ۴، آزمايشي   يك رقم ساير در برابر تنش خش      يرشد درخت خرما  

افشاني، تشكيل ميـوه تـا مرحلـه كيمـري،           تيمار عدم آبياري در يكي از مراحل رشد بطئي، گرده          ۵آبياري در تمام فصول به عنوان شاهد و         

در شهريورماه هـر سـال از هـر درخـت نمونـه ميـوه تهيـه و                  .  تكرار اجرا شد   ۵خارك، رطب و خرما و سپس آبياري در ديگر مراحل در            

 ساله نشان دهنده اخـتالف      ۴تجزيه و تحليل نتايج     . گيري شد    درخت اندازه  يشيها و خصوصيات رويشي و زا     ات كمي و كيفي آن    خصوصي

ـ ل م ك عرض برگ، عرض برگچه، قطر و ش       يها شاخص ي درصد برا  ۵داري بين تيمارها در سطح        معني ـ وه و در سـطح      ي  ي درصـد بـرا  كي

دست ج به يبا توجه به نتا   .  نداشتند يداريها تفاوت معن  گر شاخص يرد و د  كعمل. خوشه است ط تنه درخت، تعداد و طول برگچه و وزن          يمح

   .  را دارا هستنديت به تنش آبين حساسيشتري بيافشانن و مرحله گردهيمترك كآمده، مرحله خار

  

  

  

  
  

   وه يرد، مراحل رشد مك، عملياريقطع آب : يديلك  يها واژه
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  مقدمه

 و  كهاي محيطي در مناطق خش      ن تنش يترعي از شا  يكي كيخش

ران است كه  بر رشد و عملكـرد محـصول           ي ا مانند كمه خش ين

كـاهش آب قابـل دسـترس گيـاه در نتيجـه            . دتأثير بـسزايي دار   

بارندگي كم، دماي زياد، وزش باد و نيز شوري خاك به وجـود             

 در بـسياري از منـاطق اسـتان         يطين شـرا  يـي وجـود چن  . آيـد  مي

هـاي سـطحي       بودن يـك سـوم آب      يرغم جار علي(خوزستان  

 را همـواره در معـرض خطـر         ي و بـاغ   ياهـان زراعـ   ي، گ )شورك

هـاي  واكـنش . دهـد يشكي قـرار مـ    آبـي و تـنش خـ        شرايط كم 

مرفولوژيكي، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياهان به كمبـود آب         

 از جمله شدت تنش، طول دوره تنش و         مختلفيمتأثر از عوامل    

 ي درخت، الگوهـا   يك يهااندام).  ۴(باشد   مرحله رشد گياه مي   

ند و بدون رشد را در طول سال دنبال         كع،  ي از رشد سر   يمتفاوت

ن است حـساس بـه      ك مم ي مشخص يهان دوره ي و بنابرا  نندكيم

ن كـ گـر مم  يبه عبـارت د   ). ۱۴( رشد باشند    ياركا دست يتنش و   

، بتوان رشـد    يات به زراع  يرات در عمل  يي تغ ياست با انجام برخ   

د ياگرچه تنش شـد   .  متأثر ساخت  ييا چند اندام را به تنها     ي يك

ـ  تـنش متوسـط      يك همراه است، اما     يج منف ياغلب با نتا   م كـ ا  ي

  . د باشديها مف جنبهين است در برخكمم

ترين محصوالت باغي استان خوزستان بـا        خرما يكي از مهم   

رتبه دوم كشور از نظـر      ( هكتار   ۳۷۵۰۰سطح زير كشت حدود     

ترين ارقام خرماي   يكي از مهم  ). ۱۰(باشد   مي) شتكر  يسطح ز 

 درصـد نخـيالت     ۸۰تجاري ايران، رقم ساير است كـه حـدود          

  ). ۱۱(دهد  زستان را تشكيل مياستان خو

درخت خرما مانند ديگر گياهان در مراحـل مختلـف رشـد،            

 ۶ تا ۵ به مدت  ياريقطع آب . واكنش يكساني به كمبود آب ندارد     

باعـث كـاهش وزن تـازه ميـوه         ) ريخرداد و ت  (هفته در تابستان    

قطـع  . دگلت نور و افزايش درصد وزن خشك آن شـده اسـت           

 ارتفـاع  يـي اهش جزكـ ي ميـوه  سـبب      آبياري در دوران رسيدگ   

وه سـبب  ي م يدگي در دوره رس   ياريم آب ك). ۷و ۱(د  يدرخت گرد 

تـوم شـد و رشـد       ك رقم م  يتر گشتن خرما   تر و زودرس  كوچك

ن مرحلـه  ي در همـ ياريـ ها كاهش يافت اما قطـع آب     نخل و برگ  

 و  ۸( نداشـت    يوه رقـم خـضراو    يت م يفكيرد و كعمل  بر يريتأث

۲۱.(  

ه آبياري به صـورت خيلـي       كافتند  يدر) ۲۰(ريوثرو كرافورد   

مختصر در فاصله زماني اواخر خرداد تا اواخر مهرماه و سـپس            

امل در مابقي سال باعـث كـاهش رشـد بـرگ و ميـوه               كآبياري  

 درصد، تأخير   ۱۷ دگلت نور و كاهش عملكرد به ميزان         يخرما

ها و همچنين كاهش درصد ترك خوردگي         زني اسپات   در جوانه 

  .شودي مو نوك سياهي

و )  بـار در سـال     ۱۲(سه سه تيمار ديم، آبياري متوسـط        يمقا

بـر خرمـاي رقـم سـاكوتي        )  بـار در سـال     ۲۴( سـنگين    ياريآب

(Sakkoti)  كه با افزايش آبياري، رشد بـرگ، وزن تـر            نشان داد

وه افزايش  يزان مواد جامد محلول در م     يميوه، درصد رطوبت و م    

ــاليي ــه، در ح ــه مافت ــك ــل مي ــد ك ــزان  قن ــل  ي ــور قاب ــه ط   وه ب

. توجهي در تيمار ديم بيشتر از تيمار آبياري سنگين بـوده اسـت       

ــتيمــار آب   ن متوســط عملكــرد درخــت را افــزايش ي ســنگياري

 ). ۱۳(داد 

ــ ــم آبك ــ درصــد تبخ۵۰ و ۲۵ ياري ر و تعــرق در مراحــل ي

ـ  كـ ا نـشان داد     يبات در اسـپان   كمختلف رشد مر   ن ي تـر  يه بحران

 اسـت   ينيوه نش ي و م  يه گلده مرحله رشد نسبت به آب ، مرحل      

 را با   ي برح يوه خرما يرد م كن عمل يشتريب) ۲ (ي حور يعل). ۹(

 در مراحـل    ير تجمعـ  يـ  متـر تبخ   يلـ ي م ۵۰امل پس از    ك ياريآب

  .دست آورد بهينينشوهي و ميده گل

اثـر  (م شـده    ي تنظ ياريم آب كبا اعمال   ) ۵ (يا و راور  يفرزام ن 

ر از  يـ رصـد تبخ   د ۱۲۰ و   ۸۰،۱۰۰،  ۶۰ ياريـ سطوح مختلـف آب   

 ۲۰ه  كـ  نـشان دادنـد      ي رقـم مـضافت    يبر خرما ) Aالسكتشت  

 ي آب منجر م   يوررد و بهره  كن عمل ي به باالتر  ياريم آب كدرصد  

ر يوه تـأث  يـ  م يفـ كي و   يمـ كات  ي بـر خـصوص    ياريـ م آب ك. گردد

  .  نداشتيدار يمعن

ق حاضر شناخت مراحل بحراني رشـد خرمـا از          يلذا در تحق  

اني است تا بـا مـديريت صـحيح،         نظر تنش رطوبتي، كمك شاي    

برداري از منـابع آبـي        عالوه بر توليد بهينه محصول،راندمان بهره     

ق با هدف بررسـي اثـر       ين تحق ين منظور ا  يبد. را نيز افزايش داد   



  … هاي كمياثر تنش خشكي بر خصوصيات نخل و شاخص 

۱۹۹  

تنش آبي در مراحل مختلف رشد خرما بر خصوصيات مختلف          

 نخل  يشيات رو ير تنش بر خصوص   يز تأث يكمي و كيفي ميوه و ن     

 .فتريانجام پذ

  

  هامواد و روش

به منظـور بررسـي حـساسيت مراحـل مختلـف رشـد درختـان            

 سـاله   ۴، آزمايـشي    كير بـه تـنش خـش      يخرماي بارور رقم سـا    

 ۶هـاي كامـل تـصادفي در          در قالب طرح بلوك   ) ۱۳۸۸-۱۳۸۴(

، در نخلـستان  )هر تكرار شـامل يـك درخـت   ( تكرار ۵تيمار و  

ع در اهـواز،     واقـ  يري گرمس يوه ها يقات خرما و م   يمؤسسه تحق 

  . بود۱ جدولتيمارهاي آزمايشي به شرح . اجرا شد

ن گـشت و  يـي مبود رطوبـت تع ك بر اساس   ياريحجم آب آب  

 مطـابق   ياريدور آب . اه قرار گرفت  يار گ ي در اخت  كيبه روش تشت  

ز و يي بار و در پايك روز   ۷-۱۰معمول منطقه در بهار و تابستان       

 حـدود سـه   ياريـ آباز به  ي و ن  يزمستان، در صورت عدم بارندگ    

ثر دمـا و    ك ساله حـداقل و حـدا      ۴متوسط  . .  بار بود  يك ياهفته

براي اعمال تيمار . ان شده است ي ب ۲ جدولمارها در   يبارش در ت  

دوم و سوم  به منظور كنتـرل شـرايط آزمـايش و جلـوگيري از                

نفوذ باران به محيط ريشه، سطح زمين اطراف درختان اين تيمار           

در آبـان مـاه هـر       . ستيك سفيد پوشانده شد   با پال )  مترمربع ۸۰(

سال، خصوصيات رويشي درختان نظير ارتفاع درخـت، محـيط          

ن، تعداد برگ، طول و عرض      ي زم  از سطح  ي متر ۱در ارتفاع   تنه  

چــه و طــول خــار گبــرگ، تعــداد برگچــه، طــول و عــرض بر

ــدازه ــد ان ــري گردي ــال  . گي ــس از اعم ــاه پ ــهريور م   در طــي ش

اشـت و وزن خوشـه و عملكـرد آنهـا     كليه تيمارها محصول برد 

   طـول، قطـر، حجـم، وزن تـر،          مانندتعيين و خصوصيات كمي     

وزن خشك، وزن هسته، طول هسته، قطـر هـسته، وزن هـسته،             

  نــسبت گوشــت بــه هــسته و خــصوصيات كيفــي شــامل       

زان يـ ، م pHدرصد رطوبت ميوه، مقدار عناصر فسفر و پتاسـيم،          

ته هـر نمونـه      يديو اسـ   (Br)سيكا، مقـدار بـر    يل و قند اح   كقند  

  . گيري شد اندازه

  

   و بحثجيتان

 بـا   ي منطقـه رسـ    كه بافـت خـا    كـ  نشان داد    كه خا يج تجز ينتا

 يآب مـورد اسـتفاده بـرا   . باشدي م =۰۱/۹ECe يمتوسط شور

درصـد  .  بـود dS/m ۳- ۵/۱ حدود ECارون با كز آب ي نياريآب

ز بـه   يـ  ن ك خـا  ي و نقطه پژمردگ   يت زراع يرطوبت در حد ظرف   

قبل از اعمال هر تيمار و نيز       . ن گشت يي تع ۵/۱۲ و   ۳/۲۱ب  يتتر

رطوبت خاك به ) ماريان زمان تيدر پا(پس از اتمام مرحله تنش     

 در  يرطوبـت جرمـ   . برداري از خاك تعيين گرديـد       طريق نمونه 

  T3 و T2مـار  يها پس از اعمال تـنش در ت  منطقه توسعه ريشه

 به  ي از نفوذ بارندگ   يريرغم قطع آبياري و جلوگ    يه عل كنشان داد 

ز صـعود   ي، به دليل جلوگيري از تبخير توسط پالستيك و ن         كخا

. ش داشته اسـت   ي افزا يشه حفظ و حت   ينه، رطوبت محيط ر   ييمو

ن رو تفاوت   يسان نبوده و از ا    يكمار  ي هر ت  يطول دوره تنش برا   

ن دوره تنش   يمترك. رديگي قرار م  ي مختلف يرطوبت در دامنه ها   

 T2مار ين دوره در تيتريو طوالن)  روز۲۱د حدو ( T5مار يدر ت

  . رخ داد)  ماه۵/۳-۴حدود (

ـ  و تجز  يريگج اندازه ينتا ـ ات رو يل خـصوص  يـ ه وتحل ي  يشي

 بـر   ياريـ ر مرحله و مدت  قطـع آب       يه تأث كنشان داد   ) ۳ جدول(

شتر از يـ ار بيهـا بـس   برگچـه . زان رشد درخت  متفاوت اسـت      يم

ه تنش در هر    كيبه طور . ر قرار گرفتند  يامل تحت تأث  ك يها برگ

. اهش طـول برگچـه نـسبت بـه شـاهد شـد            كـ  باعث   يامرحله

متـر و   ي سـانت  ۴/۴۴ب  يـ ن طول برگچه بـه ترت     يمتركن و   يشتريب

هـا در  اهش عـرض بـرگ  ك). ۱ لكش (ديده شدمتر ي سانت ۷/۴۰

هــا رخ داده اســت اهش طــول برگچـه كــاثـر تــنش همگــام بـا   

ه شـده بـه     ثر و حداقل عرض بـرگ مـشاهد       كحدا). ۴و۱لكش(

ش عـرض  ياما تنش باعث افـزا . بود متر۸۵/۰متر و ۹۱/۰ب يترت

ن مقدار و    يمترك يدارا )T1( ه تيمار شاهد  كيطوربه. برگچه شد 

ن مقدار بود   يشتري ب يدارا ) T3(يمار تنش در دوره گرده افشان     يت

مـار  يت. تعداد برگچه هم متأثر از تنش و زمان آن بود         ). ۲ل  كش(

ن تعـداد برگچـه را دارا بـود         يمتـر ك T3ار  ميشاهد هم بعد از ت    

نتايج تجزيه واريانس نشان داد تيمارهاي آزمايشي در        ). ۳لكش(

  داري با هم از نظر تعداد برگچه،        درصد اختالف معني   يكسطح  
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۲۰۰  

  يشي آزمايمارهاي شرح ت.۱جدول 

  ماريشرح ت  ماريت

T1  آبياري کامل در تمام فصول سال  

T2  ر مراحلي کامل در ساياري بطئي و آبقطع آبياري در مرحله رشد  

T3  ر مراحلي کامل در ساياري در مرحله گرده افشاني و آبياريقطع آب  

T4  ر مراحلي کامل در ساياريقطع آبياري در مرحله تشكيل ميوه تا مرحله كيمري و آب  

T5  ر مراحلي کامل در ساياريقطع آبياري در مرحله خارك  و آب  

T6 ر مراحلي کامل در ساياريه رطب و خرما و آبقطع آبياري در مرحل  

  

  مارهاي در زمان اعمال تييت آب و هواي خالصه وضع.۲جدول 

 T1 T2  T3  T4  T5  T6   تنشيمارهايت

  ۱۸  ۷/۲۶  ۲/۲۳  ۹  ۵/۰  ۵/۰  حداقل دما

  ۵/۴۸  ۴۹  ۴۷  ۸/۴۰  ۷/۳۱  ۴۹  حداکثر دما

  ۰  ۰  ۰  ۱/۴۱  ۶/۱۴۶  ۷/۱۸۷  ن بارشيانگيم

  

  مارهاي درخت در تيشيات رويت خصوصن مربعايانگي م.۳جدول

ns:درصد۱ معني دار در سطح :**        درصد۵ معني دار در سطح : *         معني دار نيست   

  

  مارهاين تعداد و طول برگ و طول خار در تيانگي م.۴جدول

  )متريسانت(طول خار   )متر(طول برگ  تعداد برگ تيمار آزمايشي

T1)۰۹/۷ ۴۱/۳ ۵۵/۵۲  )شاهد 

T2)۱۶/۷ ۳۴/۳ ۳۵/۴۵  ) بطئيقطع آبياري در مرحله رشد 

T3)۶۸/۷ ۲۹/۳ ۰۵/۵۲  ) در مرحله گرده افشانيياريقطع آب 

T4)۴۰/۷ ۳۷/۳ ۴۵/۵۳  )قطع آبياري در مرحله تشكيل ميوه تا مرحله كيمري 

T5)۵۲/۷ ۳۷/۳ ۹۵/۵۳  )قطع آبياري در مرحله خارك 

T6)۷۴/۷ ۲۳/۳ ۹۵/۵۳  )قطع آبياري در مرحله رطب و خرما 

درجه   ماريت  ن مربعاتيانگيم

 عرض برگ   طول برگ   تعداد برگ  طول خار   عرض برگچه   طول برگچه   تعداد برگچه  يآزاد

  سال

  خطا

  ماريت

   سال×مار يت

  خطا

۳  

۱۶  

۵  

۱۵  

۸۰  

ns ۵۵۵/۶۰۴ 

۳۳۵/۱۵۴  

**۰۰۱/۱۶۴  

ns ۵۸۲/۲۲  

۱۴۰/۵۰  

ns ۳۸۳/۴۰  

۸۷۲/۳  

**۵۳۹/۲۸  

ns ۶۰۸/۱  

۵۰۴/۵  

ns ۳۸۳/۴۴  

۰۴۶/۶  

*۴۷۹/۴  

ns ۲۳۳/۱  

۷۳۰/۱  

ns ۴۸۴/۵  

۶۳۳/۰  

ns۰۰۲/۱  

ns ۲۶۵/۰  

۵۱۹/۰  

ns۲۱۱/۱۸۰  

۸۵۸/۳۶  

ns۲۱۳/۱۶  

ns ۸۳۱/۲۳  

۹۶۸/۲۹  

ns ۳۶۶/۰  

۰۳۵/۰  

ns ۰۸۶/۰  

ns ۰۱۵/۰  

۰۳۸/۰  

ns ۵۲۳/۰  

۰۰۷/۰  

*۰۰۸/۰  

ns ۰۰۲/۰  

۰۰۳/۰  

  ۲۲/۶  ۶۵/۱۶  ۲۵/۱۰  ۵۷/۵  ۵۰/۵  ۲۴/۱۳  ۰۲/۴  (%)رات ييب تغيضر



  … هاي كمياثر تنش خشكي بر خصوصيات نخل و شاخص 

۲۰۱  

 

    بر طول برگچهيشي آزمايمارهاي تري تأث.۱شکل 
  

   بر عرض برگچهيشي آزمايمارهاير تي تأث.۲شکل 

    
   بر عرض برگيشي آزمايمارهاير تي تأث.۴شکل    بر تعداد برگچهيشي آزمايمارهاير تي تأث.۳شکل 

  

طول برگچه و در سطح پنج درصد از نظر عرض برگ و برگچه       

اد و طـول بـرگ و طـول          رشد بر تعـد    يهاتنش در دوره  . دارند

 يـي اهش جز كـ اما باعث   ). ۳جدول( نداشت   يداريخار اثر معن  

طول خـار بـا     ). ۴جدول(ش طول خار گشت     يطول برگ و افزا   

ن طـول   يمتـر كمار شاهد   يس داشت و ت   ك رابطه ع  كيتنش خش 

 و ۱۰۰سه سطوح  يبا مقا ) ۱۷ (يمحب). ۴جدول(خار را نشان داد   

مارها از نظـر تعـداد      يان ت ي م يداري تفاوت معن  ياري درصد آب  ۷۵

  .افتيبرگ ن

متر كه سطح برگ    كنيز با توجه به ا    ين) ۱۵(ارانك و هم  يافك

ن يشود، محدود شدن سطح برگ را اول      ياهش تعرق م  كموجب  

ـ ر. ردنـد ك ي معرفـ كي مقابلـه بـا خـش   ي بـرا  يخط دفاع  وثر و ي

لگمن يو شـارپ لـس و هـ       ) ۵(اران  ك، فور و هم   )۲۰(رافورد  ك

اهش رشد بـرگ     ك موجب   يه تنش آب  كردند  كز مشاهده   ين) ۲۱(

 .شوديم

زان يـ  بـر م ي متفاوتآثار بسته به مرحله اعمال آن       ياريقطع آب 

). ۵ جـدول (دار نبـود    ي معنـ  يه از نظر آمار   كرد نشان داد    كعمل

ل ك درصد در    ۲۵ در حد    ياريم آب كه  كز نشان داد    ين) ۱۷(يمحب

در مرحله   كيخش. رد نداشته است  ك بر عمل  ي دار يسال اثر معن  

در . رد گـشت  كـ  عمل ي درصـد  ۵/۱۱اهش  كـ  سبب   يافشانگرده

رد كـ ش عمل ي درصد افزا  ۷ سبب   كه تنش در مرحله خار    كيحال

) ۸ و   ۷(ارانك فور و هم   يهاافتهين امر مطابق    يا). ۶جدول(شد  

امـل و  ك ياريرد را در آبكن عمليشتريز بين) ۲ (ي حور يعل. بود

مطالعـات مختلـف بـر      .  گزارش داد  يافشانبه موقع مرحله گرده   

 ي از حساس بودن مرحله گلده     كيز حا يبات ن ك درختان مر  يرو

ـ       يه در نت  كمبود آب  بوده     كبه   ـ  در ا  يجه اجتنـاب از تـنش آب ن ي

 ).۱۸ و ۹(اندشنهاد دادهيدوره را پ

ر وزن تـر، طـول، قطـر و حجـم           يوه نظ ي م يمكات  يخصوص

مار شاهد  ي ت وه و نسبت گوشت به هسته در      ي م كوه، وزن خش  يم

دام از مراحـل، باعـث      كـ حداقل بوده و با اعمال تـنش در هـر           

). ۶جـدول (وه شد اسـت     ي م يمكات  ي در خصوص  يش نسب يافزا

دار گـشته   ي درصـد معنـ    ۵وه در سطح    ي قطر م  يش برا ين افزا يا

  ).۵ لكش و۵جدول(است 
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۲۰۲  

  مارهايوه در تي ميات کميانس عملکرد و خصوصيه واريتجز. ۵جدول

ns :درصد۱دار در سطح  معني: **          درصد۵ دار در سطحيمعن :*         دار نيست معني   

  

   ميانگين عملکرد و خصوصيات کمي ميوه در تيمارها.۶جدول

عملکرد   تيمار آزمايشي

 )لوگرميک(

وه يوزن تر م

 )گرم(

خشک وزن

 )گرم(وه يم

نسبت گوشت 

 به هسته

  وهيحجم م

 )مترمکعبيسانت(

وه يطول م

 )متريسانت(

T1)۲۶/۳ ۴۸۵/۵ ۹۶۸/۵ ۵۲۲/۳ ۷۹۹/۴ ۶۵۲/۴۲  )شاهد 

T2) قطع آبياري در مرحله رشد

  )بطئي

۱۴۲/۴۱ ۹۶۵/۴ ۶۸۵/۳ ۱۱۱/۶ ۶۹۷/۵ ۲۸/۳ 

T3)در مرحله گرده ياريقطع آب 

  )افشاني

۷۳/۳۷ ۲۶۲/۵ ۹۴۴/۳ ۳۳۳/۶ ۹۰۴/۵ ۳۶۸/۳ 

T4) قطع آبياري در مرحله تشكيل

  )ميوه تا مرحله كيمري

۷۳/۴۳ ۰۷۲/۵ ۷۱۸/۳ ۱۸/۶ ۷۶۵/۵ ۳/۳ 

T5)۳۷/۳ ۱۹۸/۶ ۴۲۷/۶ ۹۶/۳ ۳۱۷/۵ ۶۷/۴۵  )قطع آبياري در مرحله خارك 

T6) قطع آبياري در مراحل رطب

  )و خرما

۱۵/۳۹ ۳۵۳/۵ ۹۳۹/۳ ۴۳۱/۶ ۹۴۴/۵ ۳۴۹/۳ 

  

  
  

   تأثير تيمارهاي آزمايشي بر قطر ميوه.۵شکل 

درجه   ماريت  ن مربعاتيانگيم

 عملکرد  يزادآ

  

وزن تر 

  وهيم

وزن خشک   وهيقطر م وهيطول م  وهيحجم م

  وهيم

نسبت گوشت 

  به هسته

  سال

  خطا

  ماريت

   سال×مار يت

  خطا

۳  

۱۶  

۵  

۱۵  

۸۰  

ns ۶۶۸/۱۴۹۲  

۳۱۵/۲۶۸  

ns۲۸۵/۱۷۳  

ns ۴۳۵/۲۹  

۹۴۵/۱۴۷  

ns ۳۵۵/۵  

۵۷۰/۱  

ns۹۶۷/۰  

ns ۲۹۰/۰  

۵۵۸/۰  

ns ۴۰۶/۴  

۱۵۷/۲  

ns۱۸۰/۱  

ns ۴۰۷/۰  

۶۵۴/۰  

ns ۱۴۹/۰  

۱۵۶/۰  

ns۰۴۵/۰  

ns ۰۱۶/۰  

۰۳۶/۰  

ns ۱۹۱/۰  

۰۲/۰  

*۰۱۹/۰  

ns ۰۰۵/۰  

۰۰۷/۰  

ns ۱۷۵/۲  

۱۶۶/۱  

ns۶۵۱/۰  

ns ۱۷۳/۰  

۳۹۹/۰  

ns ۷۲۲/۷  

۶۹۰/۱  

ns۶۹۷/۰  

ns ۱۹۰/۰  

۶۶۲/۰  

  ۰۳/۱۳  ۶۵/۱۶  ۴۸/۴  ۷۱/۵  ۸۷/۱۳  ۵۷/۱۴  ۱۸/۲۹  (%)رات ييب تغيضر



  … هاي كمياثر تنش خشكي بر خصوصيات نخل و شاخص 

۲۰۳  

  مارهايوه در تي ميفيات کين مربعات خصوصيانگيم. ۷جدول

درجه   ماريت  ن مربعاتيانگيم

  ا يقند اح  يآزاد

(%) 

  قند کل 

(%) 

pH تهيدياس  

(%)  

  درجه

 Brکسيبر

 رطوبت  

(%)  

  فسفر

(%)   

  ميپتاس

(%)   

  سال

  خطا

  ماريت

   سال×مار يت

  خطا

  کل

۳  

۱۶  

۵  

۱۵  

۸۰  

۱۱۹  

ns۱۱۰/۷۱  

۲۲۵/۶۰  

ns۷۰۲/۱۳  

ns۱۶۷/۱۶  

۰۲۹/۱۲  

---  

ns۴۰۷/۸۹  

۷۵۰/۵۶  

 ns۵۴۱/۱  

ns۶۹۰/۱۴  

۹۷۹/۱۲  

---  

ns۷۰۳/۰  

۰۴۸/۰  

 ns۰۳۹/۰  

ns۰۴۱/۰  

۰۲۵/۰  

---  

ns۰۵/۰  

۰۰۲/۰  

  ns۰۰۱/۰  

ns۰۰۰۰۱/۰  

۰۰۱/۰  

---  

ns۷۳۸/۲۶۳  

۸۱۰/۸  

 ns۵۶۱/۱  

ns۹۷۸/۲  

۵۴۸/۳  

---  

ns۳۱۷/۱۱۳  

۱۹۶/۸  

 ns۸۵۲/۱  

ns۸۴۹/۱  

۶۱۷/۲  

---  

ns۰۰۰۰۱/۰  

۰۰۰۰۴/۰  

ns۰۰۰۰۷/۰  

ns۰۰۰۰۶/۰  

۰۰۰۰۵/۰  

---  

ns۸۵۲/۱  

۰۳۹/۰  

ns۰۱۹/۰  

ns۰۲۷/۰  

۰۴۷/۰  

---  

  ۵۳/۲۴  ۳۵/۱  ۵۸/۱۴  ۲۸/۲  ۷۴/۹  ۶۳/۲  ۳۷/۵  ۵۰/۵  (%)رات ييغب تيضر

ns:درصد۱ معني دار در سطح :**        درصد۵ معني دار در سطح : *         معني دار نيست   

  

   مورد مطالعهيتيمارها مصرف آب در يبهره ورمقايسه .  ۸جدول

عملکرد درهکتار  تيمار آزمايشي

(kg/ha) 

زان آب خالص يم

(m3/ha) 

 مصرف آب يورهرهب

(kg/m3) 

T1 ۵/۵۳۳۱  ۹۸۶۰  ۵۴/۰  

T2 ۷۵/۵۱۴۲  ۸۵۴۵  ۶/۰  

T3 ۲۵/۴۷۱۶  ۸۲۳۰  ۵۷/۰  

T4 ۲۵/۵۴۶۶  ۷۲۶۸  ۷۵/۰  

T5 ۷۵/۵۷۰۸  ۹۲۱۳  ۶۲/۰  

T6 ۷۵/۴۸۹۳  ۸۰۰۶  ۶۱/۰  

  

ه كـ افتنـد   يب در يق بـر درخـت سـ      يبا تحق ) ۶(نگ  يو الو يفورش

س كـ طه ع وه موجود بر درخت راب    يوه با تعداد م   ين وزن م  يانگيم

ق ين تحق يدر ا . ار مهم است  يز بس يالبته زمان اعمال تنش ن    .  دارد

 در  ياريـ  و در درجه بعـد قطـع آب        ك در مرحله خار   ياريقطع آب 

 يمـ كات  يش را در خصوص   ين افزا يشتريوه، ب ي م يدگيمرحله رس 

 مقـدار   ك در مرحلـه خـار     ياريـ مار قطع آب  يت. وه داشته است  يم

ل يـ ه احتماالً به دلكاده است ش دي افزايز تا حدوديرد را ن  كعمل

ز يــن) ۱۶(اران كــ و هميلــ. وه اســتيــن وزن ميانگيــش ميافــزا

 در مرحله اول ي تنش آب يريارگكوه هلو را با به    يش اندازه م  يافزا

در ) ۳(اران  كـ طبق نظر چالمرز و هم    . ردندكوه گزارش   يرشد م 

 يوه فـشار اسـمز  يه مكرسد يطول دوره تنش متوسط، به نظر م      

ن رفتن تنش، در واقـع      ين با از ب   يبنابرا. ندكيم م ينظخودش را ت  

 به طور معمـول     ياريه آب ك يي نسبت به آنها   يت آب بهتر  يوضع

 .داشته اند، خواهند داشت

دام كچ ي، تنش در ه )۷جدول(وه  ي م يفكيات  ياز نظر خصوص  

جه همسو بـا    ين نت يا.  نداشته است  يدارياز مراحل رشد اثر معن    

اهش كـ  يـي زان قند مقدار جزيالبته م. د باشيم) ۱۷ (يافته محب ي

. شتر شـد  يـ م ب يزان جـذب عناصـر فـسفر و پتاسـ         يـ  م يافت ول ي

 در مرحله گرده    ياريمار قطع آب  ين مقدار جذب فسفردر ت    يشتريب

  .دست آمد بهيمركيم در مرحله ي پتاسي و برايافشان
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۲۰۴  

   آبمصرف يوربهره

  باعـث  ياهش مقـدار آب مـصرف     كتنش در هر دوره با توجه به        

) ۸جـدول (مار شاهد گشته اسـت      ي نسبت به ت   يورش بهره يافزا

ـ ه با توجـه بـه ا      ك ـ  آزما يمارهـا يه در ت  كـ ني  يهـا  در دوره  يشي

.  اسـت  يعـ ي طب ي صورت گرفته است، امـر     ياريمتفاوت قطع آب  

ن زمان  يشتريب. مارها، متفاوت بوده است   ي در ت  ياريدوره قطع آب  

  و   ۵/۳-۴حـدود   مار دوم با طـول دوره       ي در ت  يارياجتناب از آب  

  .مار پنجم بودي روز در ت۲۱ن مدت حدود يمترك

رمـاه  يبهشت تـا اواسـط ت     يمه ارد يباً از ن  يه تقر كمار چهارم   يت

ـ  درخـت در ا    ياز آب يبا توجه به ن   (ادامه داشت    ن دوره و عـدم     ي

ـ ن مقدار آب در   يمترك) مارين ت ي ا ياريآب لـذا  .  را داراسـت   يافتي

. مارهاسـت يگـر ت  يش از د  يمار ب ين ت ي مصرف آب در ا    يوربهره

، عـدم آبيـاري     ي جنـوب  يقايز در آفر  ين) ۱۹(موسترت و هافمن    

 درصـد   ۹درختان انبـه در زمـستان عملكـرد سـاالنه را حـدود              

البتـه  .  درصـد كـاهش داد     ۲۰افزايش و مـصرف آب را حـدود         

مار چهـارم، بـا توجـه بـه صـفات        ي باالتر در ت   يوررغم بهره يعل

 از يالبتـه بخـش  . شـود يه نميتوصمار ين ت يا ،يگر مورد بررس  يد

 يرد در برخـ   كـ  عمل يـي ش جز يل افـرا  يـ  بـاالتر بـه دل     يوربهره

وه در يـ  ميم فشار اسـمز ي تواند تنظين امر م  يعلت ا . مارهاستيت

ـ    كوه باشد   يطول دوره تنش متوسط م     ن رفـتن تـنش، در      يه با از ب

طبـق  ). ۳(اندمار شاهد داشته  ي نسبت به ت   ي بهتر ت آب يواقع وضع 

ل كـ  در   ياريـ  آب يدرصـد ۲۰اهش  كـ ) ۵(يا و راور  يرزام ن ج ف ينتا

  . بم شدي مضافتي خرماي برايور بهرهينمراحل منجر به باالتر

  

  يريگجهينت

 برگ و طـول برگچـه        عرضاهش طول و    ك باعث   كيتنش خش 

مـار  ين طـول بـرگ و برگچـه در ت         يانگيـ ه م كيبه طور . شوديم

جود تفاوت  رغم عدم و  يرد عل كاز نظر عمل  . ثر گشت كشاهد حدا 

ش ي افـزا  كمار تنش در مرحله خار    ي ت يمارها، ول ين ت يدار ب يمعن

ر يـ وه نظ يـ  م يمكات  يخصوص. رد نشان داد  ك در مقدار عمل   يمك

وه و نسبت گوشـت     ي م كوه، وزن خش  يوزن تر، طول و حجم م     

مار شاهد حداقل بوده و بـا اعمـال تـنش در هـر              يبه هسته در ت   

وه يـ  م يمكات  ي خصوص  در يش نسب يدام از مراحل، باعث افزا    ك

دار ي درصـد معنـ  ۵وه در سـطح  يـ  قطـر م   يش برا ين افزا يا. شد

زش نـسبت بـه شـاهد       يش درصد ر  يالبته با توجه به افزا    . گشت

ت آن از نظـر  يفكيوه، ياهش تعداد مكه با كجه گرفت   يتوان نت يم

 مـصرف   يوردر مـورد بهـره    . ابدييش م ي افزا يمكات  يخصوص

 يورش بهـره  يهد باعـث افـزا    مارهـا نـسبت بـه شـا       يآب تمام ت  

ـ ه بـا توجـه بـه ا       كـ اند   گشته ـ  آزما يمارهـا يه در ت  كـ ني  در  يشي

 يعي طبي صورت گرفته است، امر    ياري متفاوت قطع آب   يها دوره

با توجه  . مارها متفاوت بوده است   ي در ت  ياريدوره قطع آب  . است

-ن و مرحلـه گـرده     يمتـر ك كدست آمده، مرحله خار   ج به يبه نتا 

ـ    يحساسن  يشتري ب يافشان لـذا بـا    .  را دارا هـستند    يت به تنش آب

 در  ياريمار قطع آب  يوه در ت  ي م يفكي و   يمكت  يتوجه بهبود وضع  

ـ  در ا ياريـ ه قطـع آب   كـ جه گرفـت    يتوان نت ي، م كمرحله خار  ن ي

ن يه اعمال ا  ك بر رشد درخت نداشته، بل     ي منف آثارمرحله نه تنها    

  .وه خواهد شدي بهتر ميتنش سبب بازارپسند

 

  سپاسگزاري

ت و پرسنل   يرين مقاله مراتب سپاس خود را از مد       يسندگان ا ينو

 يشور بـرا  كـ  يري گرمـس  يهـا وهيـ قات خرمـا و م    يمؤسسه تحق 

  .دارندين طرح ابراز مي از ايمعنو و يت ماديحما
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