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مقدمه
درخت خرما گیاهی مقاوم به کم آبی است، اما همچون سایر 
محصوالت کشاورزی، آب عاملی اساسی در تولید اقتصادی خرماست. 
شاهد این امر مرگ نخیالت در استان خوزستان طی سال های اخیر 
در اثر بحران کم آبی و خشک سالی است. به همین دلیل است که 
کشت و کار خرما در تمامی مناطق خرماخیز جهان همواره در کنار 

منابع آبی پایدار توسعه یافته است. 
از ۲50 هزار  بیش  شامل  در سال 1396  نخیالت کشور  بخش 
هکتار نخیالت بارور و نهال است. از این  میزان بیش از 3۲ هزار هکتار 
خوزستان  استان  نظر  این  از  و  است  پراکنده  خوزستان  استان  در 
سومین استان خرماخیز کشور است. خرما مهم ترین محصول باغی 
استان خوزستان است و نظر به جغرافیای مناطق عمده خرماکاری، 
از اهمیت ویژه ای در اقتصاد، امنیت و توسعه پایدار برخوردار است، 

در سال های گذشته به دلیل تغییرنکردن منابع آب، اتکا به 
سیستم هاي تقریباً بدون هزینه آبیاری جزروَمدی و اقتصاد معیشتی، 
اهمیت آب کم تر مورد توجه بوده است و این نهاده عامل مهمی در 
تولید خرما به شمار نمی رفت. اما امروزه با تغییر در اقتصاد تولید و 
گرایش به تولید تجاری، محدودیت منابع آب، چه از نظر کمی و 
چه از نظر کیفی، و تغییر در روش های سنتی و اختصاص بخش 
درخور توجهی از هزینه های تولید به تأمین این نهاده پایه، توجه به 
بهره وری مصرف آب امری مهم و در عین حال ضروری شده است. 
بهره وری آب یکی از مؤلفه های ارتقای بهره وری سیستم هاي تولید 
است و عالوه بر افزایش پایداری تولید خرما می تواند به افزایش 

بهره وری اقتصادی و بهینه سازی بخش نخیالت کمک کند. 
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بهره وری مصرف آب
بهره وری آب1 یا بهره وری مصرف آب یکی از شـاخص های 
میـزان مصرف بهینه آب آبیاری در بخش کشـاورزی اسـت که 
به عنـوان شـاخصی دقیـق و علمـی بـرای سـنجش و ارزیابـی 
اثربخشـی آب در تولید محصول مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 
ایـن شـاخص بیانگـر مقـدار محصـول، درآمـد خالـص، انرژی، 
پروتئیـن یـا هر کمیـت تولیدشـده دیگـر بـه ازای واحد حجم 
آب مصرفـی برای تولید آن کمیت اسـت. بهره وری مصرف آب 
معمـوالً برحسـب کیلوگـرم محصول تولیدشـده بـر مترمکعب 
)رابطـه زیـر( بیـان می شـود. ایـن شـاخص، بهـره وری مصرف 
آب را از بُعـد کّمـی می سـنجد و ازایـن رو به عنـوان بهره وری 

فیزیکـی آب تلقی می شـود.

(WP) بهره وری مصرف آب =   
)کیلوگرم( مقدار محصول تولید شده

)متر مکعب( حجم آب مصرفی برای تولید محصول

نیازمنـد  آب  مصـرف  بهـره وری  شـاخص  محاسـبه 
اندازه گیـری دو کمیـت صـورت و مخـرج کسـر یعنـی مقـدار 
محصول تولیدشـده و حجم آب مصرفی برای تولید آن اسـت. 
تعییـن مقـدار محصـول تولیـدی معموالً سـاده تر و بر اسـاس 

1- Water productivity
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آمارهـای رسـمی قابل بـرآورد بـوده، ولـی در خصـوص میزان 
آب مصرفـی آمارهـا بسـیار متفـاوت اسـت و اندازه گیـری آن 
نیـز بـا عـدم قطعیت هایـی همـراه اسـت. در نتیجـه کمیـت 
بهـره وری به شـدت وابسـته بـه آمـار مربـوط بـه حجـم آب 
مصرفـی بوده و تعیین بهـره وری همواره بـا تردیدهایی همراه 
اسـت. بـرای مثـال نخلسـتانی را در نظـر بگیریـد کـه میـزان 
محصـول تولیـدی آن 6/5 تن و مقـدار آب مصرفی برای تولید 
ایـن میـزان محصول ۲0 هـزار مترمکعب باشـد. در این صورت 
بـر اسـاس رابطه فـوق میـزان بهـره وری فیزیکی مصـرف آب 

برابـر اسـت با:

= 0/3۲ (WP) بهره وری مصرف آب =   
6400

۲0000
kg ⁄ m3 

شـاخص بهـره وری مصـرف آب از موضوعـات مهمی اسـت 
کـه همـواره مـورد رصـد قـرار گرفتـه اسـت. ایـن شـاخص در 
ابتـدای برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادی کشـور بیـن 0/8 تـا 
0/9 کیلوگـرم بـر مترمکعب بوده اسـت. بر اسـاس آمـار مربوط 
باغـی کشـور در سـال های  و  تولیـد محصـوالت زراعـی  بـه 
1384 تـا 1394، مقدار بهره وری آب از 0/87 تا 1/3۲ کیلوگرم 
بـر مترمکعب متغیر و متوسـط یازده سـاله و سه سـاله اخیر آن 
به ترتیـب 1/1 و 1/۲4 کیلوگـرم بـر مترمکعب بوده اسـت. این 
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شـاخص در برنامه چشـم انداز ۲0 سـاله به میزان 1/6 کیلوگرم 
بـر مترمکعـب هدف گذاری شـده اسـت.

بهره وری مصرف آب در تولید خرما
بـر اسـاس بررسـی ها و برآوردهـای انجام شـده در مـورد 
بهـره وری آب در درخـت خرمـا، میزان بهـره وری مصرف آب 
در نخلسـتان های کشـور را می تـوان به طـور متوسـط معادل 
0/۲5 کیلوگـرم بـر مترمکعـب در نظر گرفت. بـه عبارت دیگر، 
بـرای تولیـد هر کیلوگرم خرما در کشـور، حـدود 4 مترمکعب 
یـا 4000 لیتـر آب مصـرف می شـود. بهـره وری آب معمـوالً 
بـر پایـه مصـرف آب غیرشـور محاسـبه می شـود و از آنجـا 
کـه میـزان مصـرف آب غیرشـور واقعـی در نخیالت کشـور به 
دالیـل زیـر کم تر از 4000 لیتـر برای هر کیلوگرم خرماسـت، 
میـزان بهـره وری آب در نخیـالت کشـور احتمـاالً بیش تـر از 

0/۲5 کیلوگـرم بـر مترمکعب اسـت:
g  در اغلـب مناطـق خرماخیـز کشـور معمـوالً از آب

رودخانه هایـی که عموماً حاوی آب شـور هسـتند بـرای آبیاری 
نخیالت اسـتفاده می شـود.

g  در اکثـر نخلسـتان ها به دلیـل دسترسی نداشـتن بـه
آب کافـی، انجـام کم آبیاری سـهوی و غیرآگاهانه رایج اسـت.
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g  نخـل داران عمدتـاً تمایـل بـه اسـتفاده از تمام سـطح
نخلسـتان و کشـت درخـت خرمـا همـراه بـا سـایر گیاهـان 

زراعـی و باغـی )هم کشـتی یـا میانـه کاری( دارنـد.
میـزان بهـره وری آب معمـوالً در محصـوالت باغـی به دلیـل 
باالبـودن نیـاز آبـی کم تـر از محصـوالت زراعی اسـت، به طوری 
کـه بهره وری آب برای درخت خرمـا در دنیا معادل 0/5 کیلوگرم 
بـر مترمکعـب بـرآورد شـده اسـت؛ امـا مقـدار بـرآوردی ایـن 
شـاخص برای نخیالت کشـور انـدک بوده و ارتقـای آن از اهمیت 

بسـزایی برخوردار اسـت.
یکـی از مهم ترین دالیـل پایین بودن میـزان بهره وری آب 
در نخلسـتان ها، اسـتفاده غیربهینه از آب و در نتیجه باالبودن 

تلفات آب اسـت. 
مهم تریـن دالیـل تلفـات آب در نخلسـتان ها را می تـوان 

بـه عواملـی نظیر ایـن موارد نسـبت داد:
g  عـدم تحویـل حجمـی آب )نبـود کنتـرل و نظـارت بر

میـزان آب تحویلـی بـه بهره بـرداران(؛ 
g  نامناسب بودن نظام قیمت گذاری آب؛
g  پایین بودن بازدهی انتقال و کاربرد آب آبیاری؛
g  سیستم آبیاری سنتی؛
g  اسـتفاده نکردن از روش هـای آبیـاری مناسـب نظیـر

موضعی؛  آبیـاری 
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g  ضعف در برنامه ریزی آبیاری؛
g  .نامناسب بودن شکل و اندازه نخلستان ها

علـت دیگـر در پایین بـودن میـزان بهـره وری آب در 
درخت خرمـا، پایین بـودن میـزان عملکـرد میـوه خرمـا در اثـر 
مشـکالت سـاختاری نخلسـتان های کشـور اسـت. مهم تریـن 
عوامـل دخیل در کاهـش عملکرد نخیالت کشـور عبارت اند از: 
توسـعه ارقـام کم بـازده، الگوی کشـت نامناسـب، بهره  نگرفتن 
از ظرفیـت مطلوب نخیالت در تولید محصول، آلودگی شـدید 
نخیـالت بـه علف های هـرز و ضایعات باالی محصول. بر اسـاس 
آمـار وزارت جهاد کشـاورزی )1396(، میانگیـن میزان عملکرد 
)آبـی( میـوه خرما در کشـور معادل 6108 کیلوگـرم در هکتار 
اسـت کـه در اسـتان خوزسـتان ایـن رقـم بـه 5۲81 کیلوگـرم 
در هکتـار کاهـش می یابـد. طبـق آخریـن گـزارش سـازمان 
جهانـی خواربار و کشـاورزی )FAO( در سـال ۲016، کشـور 
ایـران از نظر سـطح زیر کشـت )بـارور( و تولید خرمـا رتبه دوم 
را در جهـان بـه خـود اختصاص داده اسـت؛ اما از نظـر عملکرد 

میـوه خرما، ایـران رتبـه نوزدهم را در دنیـا دارد.
نتایـج تحقیقات حاکی اسـت که بـا مدیریـت و برنامه ریزی 
صحیـح در نخلسـتان ها می تـوان میزان تولید خرمـا و بهره وری 
مصـرف آب را نسـبت بـه وضعیـت فعلی در نخلسـتان ها، 



17تکنیک های اساسی ارتقای بهره وری مصرف آب در تولید خرما

تا حد زیـادی افزایـش داد. مهـارت و دانـش فنـی کشـاورزی نیز 
نقـش کلیـدی در باالبـردن بهـره وری آب ایفا می کنـد. بنابراین 
افزایـش آگاهـی و مهـارت نخـل داران از طریـق برنامه های 
مختلـف آموزشـی و ترویجـی، از اقدامـات مهمـی اسـت کـه 
بایـد در برنامه هـای ارتقـای بهبـود مدیریـت آبیـاری و افزایـش 

بهـره وری آب در نظـر گرفته شـود.

فنون و تکنیک های افزایش بهره وری مصرف 
آب در نخیالت

شـاخص بهره وری آب صرفاً متأثر از برنامه و سـامانه آبیاری 
نیسـت و عوامـل مهـم و فراوانـی در آن دخالـت دارنـد، از جمله 
کیفیـت و کمیـت آب، منبـع آب، نظـام و روش آبیـاری، نیـاز 
آبـی گیـاه، برنامه آبیاری، نوسـانات سـطح ایسـتابی و زهکشـی، 
رقـم، مدیریـت زراعـی، اقلیـم و عوامـل اقلیمـی، اسـتحصال و 
جمـع آوری آب بـاران، تغذیه، آفـات و بیماری ها، علف های هرز، 

اقتصاد و بـازار، فـراوری و بسـته بندی و الگوی کشـت.
بررسـی رابطـه کلی بهـره وری مصرف آب نشـان می دهد 
کـه افزایـش بهره وری مصرف آب بـا اسـتفاده از دو راهبرد کلی 
»افزایـش تولیـد« و »کاهش حجم آب مصرفـی« قابل حصول 
اسـت. برای تبیین این مسـئله چهار نخلسـتان مشـابه )از نظر 
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انـدازه و رقـم( C، B، A و D را بـا چهـار نـوع مدیریـت تولیـد 
در نظـر بگیریـد کـه میـزان مصـرف آب و میزان تولیـد خرما 
در آن هـا بـه شـرح سـتون های دوم و سـوم جـدول 1 اسـت. 
در ایـن صـورت بـا اسـتفاده از رابطـه فـوق بهـره وری مصرف 
آب در ایـن چهـار نخلسـتان بـه شـرح سـتون چهـارم جدول 

خواهـد بود.

جدول 1- بهره وری مصرف آب در چهار نخلستان نمونه

میزان مصرف آبنخلستان
)مترمکعب(

میزان تولید خرما
)تن(

بهره وری 
مصرف آب
)کیلوگرم/
مترمکعب(

A۲0,00060/30

B۲0,00090/45

C15,00060/40

D18,00090/50

در مثـال فـوق تأثیـر نـوع مدیریـت تولیـد در انتخـاب 
راهبردهـای افزایـش بهره وری مصرف آب قابل مشاهده اسـت. 
در مقایسـه با نخلسـتان A، در نخلستان B با افزایش عملکرد، 
 D با بهینه سـازی مصرف آب و در نخلسـتان C در نخلسـتان
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بـا افزایـش میـزان تولید و بهینه سـازی مصـرف آب به صورت 
تـوأم، بهـره وری آب افزایش یافته اسـت.

افزایـش میـزان تولیـد از دو طریـق »افزایـش بهره برداری 
از قابلیـت نخـل در تولیـد محصـول« و »کاهـش خسـارت و 
ازایـن رو  اسـت.  قابل حصـول  تولیـدی«  محصـول  ضایعـات 
راهبردهـای افزایـش بهـره وری مصـرف آب در تولیـد خرما را 
می تـوان در سـه عامـل اساسـی دسـته بندی کرد )شـکل 1(.

 

شکل 1- محورهای راهبردی افزایش بهره وری مصرف آب در نخیالت

در هریک از راهبردهای سه گانه فوق، یافته های پژوهشی و 
راهکارهـای متعـددی بـرای افزایش بهـره وری آب وجود دارد. 
بـا ایـن حال با توجـه به وضعیت نخیالت اسـتان خوزسـتان و 
ضـرورت معرفـی راهبردهایـی با درجـه تأثیر بـاال، در مجموع 
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چهـارده راهـکار بـرای دسـتیابی بـه راهبردهای فـوق انتخاب 
شـده کـه در ادامه معرفی می شـود.

گروه اول: تکنیک های کاهش حجم آب مصرفی

۱- اصالح روش آبیاری
افزایش بازدهی آبیاری نخسـتین گام در افزایش بهره وری آب و 
مهم تریـن راهـکار بـرای جلوگیـری از بحـران آب اسـت. بـر 
اسـاس یـک تعریف سـاده، بازدهی آبیـاری درصـدی از مقدار 
آب تأمین شـده بـرای مزرعـه اسـت کـه مفیـد واقع شـود. در 
روش هـای مرسـوم آبیاری نخلسـتان ها در اسـتان خوزسـتان 
کـه به صـورت آبیـاری سـطحی اسـت، در اطـراف درختـان 
تشـتکی بـرای ذخیـره آب آبیـاری احـداث نمی شـود یـا در 
صـورت احـداث، ابعـاد آن متناسـب بـا میـزان نیاز آبـی نخل 
نیسـت )شـکل ۲(. در اغلـب نخلسـتان ها، پشـته ها )مرزهـا( 
بـه مـرور زمـان فرسـایش یافته اند یـا ارتفـاع الزم را ندارند. از 
طـرف دیگـر، عـدم پوشـش کانال هـای آب و یکنواخت نبودن 
نهرهـای آبیـاری در طـول مسـیر باعـث سرریزشـدن آب در 
برخـی قسـمت ها یـا نفوذ عمقی بیـش از حـد در برخی نقاط 
دیگـر مسـیر انتقـال آب می شـود و بـازده انتقـال را پایین 
مـی آورد. وجـود علف های هـرز فـراوان از جملـه گیاه نـی در 
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نهرهـا و کانال هـای آب باعـث کاهـش سـرعت آب و افزایـش 
تلفـات عمقـی می شـود. نـی یکـی از علـف هرزهـای شـاخص 
نخلستان هاسـت کـه در مناطـق باتالقی و کانال هـای آبیاری و 
زهکشـی به ویـژه کانال هـای جزروَمـدی رشـد می کنـد. ایـن 
گیـاه ابتـدا به کمک شـبکه ریشـه هایی که تولیـد می کند، در 
آب اسـتقرار می یابـد و باعث مسدودشـدن کانال هـای آبیاری و 
زهکشـی می شـود و خسـارات فراوانی به بار می آورد )شکل 3(.

انتخـاب روش مناسـب آبیـاری، توسـعه شـیوه های نویـن 
آبیـاری و اسـتفاده از فنـاوری مناسـب بـرای پیاده کـردن ایـن 
روش هـا و جلوگیـری از برداشـت بی رویـه از منابـع آب در 
دسـترس بـا درنظرگرفتـن ارزش و قیمـت واقعـی آب، از جمله 
راه هـای بهبـود بازدهی آبیاری و افزایش بهره وری آب هسـتند.

 

شکل ۲- نمونه ای از آبیاری مرسوم نخلستان )آبادان(
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شکل 3- رشد بی رویه علف نی در کانال آبیاری نخلستان )آبادان(

بررسـی وضعیـت کاربـرد سـامانه های آبیاری تحت فشـار 
در نخیـالت اسـتان های مختلـف از جمله خوزسـتان حاکی از 
آن اسـت که مسـاحت تحت پوشش این سـامانه ها در مقایسه 
بـا وسـعت اراضـی نخلسـتان های آبی انـدک بـوده و اطمینان 
کافـی از توسـعه کاربـرد آن هـا وجـود نداشـته اسـت. در حـال 
حاضـر تنها کم تر از 1 درصد از نخلسـتان های استان خوزسـتان 

بـا روش های آبیـاری تحت فشـار آبیاری می شـوند.
در روش هـای آبیـاری موضعـی یـا میکـرو کـه از جملـه 
روش هـای آبیـاری تحـت فشـار هسـتند، آب بـه مقـدار کـم 
در ناحیـه رشـد ریشـه ها وارد می شـود و بـه همیـن دلیل این 
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روش هـا را آبیـاری بـا حجم کـم نامیده اند. روش هـای آبیاری 
موضعـی مزایـای متعددی همچـون باالبودن بازدهـی آبیاری، 
امـکان مصـرف کود و سـم همراه بـا آب آبیاری، کنترل رشـد 
علف های هـرز و نیـاز کم تـر بـه نیـروی انسـانی بـرای اجرای 
عملیـات آبیـاری بـه همـراه دارنـد. اجـرای ایـن سیسـتم ها، 
نیازمند سـرمایه گذاری اولیه اسـت و برای جلوگیری از انسداد 
خروجی هـا، دقـت در طراحـی و اجـرا و انجـام سـرویس های 

دوره ای الزامی اسـت.
آبیـاری بابلـر یـا حبابـی نوعـی آبیـاری موضعـی اسـت 
کـه در آن جریـان آب از یـک لولـه معمولـی شـبیه فـواره 
)شـکل 4( خارج شـده و در تشـتکی که گیاه در آن قرار دارد، 
ریخته می شـود )شـکل 5(. در ایـن روش آبیـاری، انتقـال و 
توزیـع آب در داخـل نخلسـتان توسـط لولـه انجام می شـود و 
بنابرایـن از تلفـات انتقـال جلوگیـری می شـود. دبـی جریـان 
در ایـن سیسـتم بـه مراتـب بیش تـر از آبیاری قطره ای اسـت 
)از 30 تـا 400 لیتـر در سـاعت( و در نتیجـه بـا توجـه بـه 
باالبـودن نیـاز آبـی درخت خرما، آبیـاری بابلـر می تواند روش 

مناسـبی بـرای اسـتفاده در نخلسـتان ها  باشـد. 
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شکل 4- نازل آبیاری بابلر مورد استفاده در آبیاری نخیالت

 

شکل 5- استفاده از روش بابلر در آبیاری نخلستان
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همچنیـن به دلیـل بزرگتربـودن قطـر مجـرای خـروج آب 
در بابلـر نسـبت بـه قطره چـکان، خطـر گرفتگـی خروجی هـا 
در ایـن سیسـتم آبیـاری چندان وجـود ندارد. بر اسـاس نتایج 
تحقیقـات، روش آبیـاری بابلـر بـرای آبیـاری درختـان خرمـا 
بـا آب دارای شـوری 4/3 تـا 9 دسـی زیمنس بـر متر نسـبت 
بـه روش  آبیـاری قطـره ای مناسـب تر اسـت. وجـود تشـتک 
اطـراف گیـاه نیـز باعـث می شـود تـا آب خروجـی از بابلـر در 
داخـل تشـتک باقـی بمانـد و به تدریـج در خاک نفـوذ کند و 

بنابرایـن از ایجـاد روانـاب و تلفـات آب جلوگیری شـود. 
از سـامانه های  تحقیقـات نشـان می دهـد کـه اسـتفاده 
آبیـاری موضعـی همچـون آبیـاری قطـره ای )نـوع سـطحی( 
بـدون تأثیـر بـر عملکـرد، تـا بیـش از 50 درصـد کاهـش در 
میـزان آب مصرفـی در نخیـالت تجـاری کشـور را بـه همـراه 
داشـته اسـت. بـه عبارتـی تنهـا بـا تغییـر در روش آبیـاری 
می تـوان بهـره وری مصـرف آب را بـه میـزان 100 درصـد 

داد. افزایـش 
در بیش تـر مـوارد سـامانه های آبیـاری تحـت فشـار در 
اولویـت هسـتند و به عنـوان یکـی از روش هـای مؤثـر در 
بهـره وری مطلـوب از منابـع آب و اراضـی کشـاورزی مطرح 
هسـتند؛ امـا چنانچه در منطقه ای بـه دالیل فنی و اجتماعی 
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امـکان اسـتفاده از ایـن روش های آبیاری وجود نداشـته باشـد، 
بـا اصـالح روش های آبیاری سـنتی می تـوان وضعیـت موجود 
آبیـاری را بهبـود بخشـید یـا بـا اسـتفاده از روش هـای نویـن 
آبیـاری سـطحی، از تلفـات آبیـاری جلوگیری کرد. سـه راهکار 
مهـم قابل اسـتفاده باغـداران بـرای بهبـود روش هـای آبیـاری 

سـطحی شـامل مـوارد زیر اسـت:

استفاده از روش  آبیاری نواری با عرض کاهش یافته

باغـی شـیب بندی  و  زراعـی  اراضـی  نـواری،  آبیـاری  در 
می شـود و بـه  شکل مسـتطیل و ترازبندی شـده در می آیـد. 
نوارهـا به وسـیله مرزکشـی از هـم جـدا  می شـود تـا هم زمان 
بـا پیشـروی آب در داخـل نوارهـا، آب در زمیـن نفـوذ کنـد. 
در ایـن روش آبیـاری، نوارها شـیب دار هسـتند و طـول آن ها 
از 75 تـا 300 متـر و عـرض نوارهـا معمـوالً معـادل فاصلـه 
بیـن ردیـف درختـان متغیـر اسـت. در ایـن حالت، کل سـطح 
نخلسـتان در هنـگام آبیـاری )مشـابه روش آبیـاری کرتـی یـا 
غرقابـی( خیس می شـود که باعـث افزایش حجـم آب مصرفی 
می شـود. امـا در صورت کاهش سـطح خیس شـده نخلسـتان، 
میـزان مصـرف آب تـا حـد چشـمگیری کاهش می یابـد. در 
روش آبیـاری نـواری بـا عـرض کاهش یافته نوارهایـی با عرض 
۲/5 تـا 3 متـر )بسـته بـه قطـر تنـه نخـل( احداث می شـوند، 
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گیرنـد  قـرار  نـوار  وسـط  در  خرمـا  درختـان  کـه  به طـوری 
بـا  اغلـب توسـط مرزبنـد و  نوارهـا  ایـن  )شـکل 6(. احـداث 
اسـتفاده از تراکتور انجام می شـود. در باغ های کوچک و دارای 
محدودیـت کاربـرد تراکتور، می تـوان نوارها را توسـط کارگر و 
بـا اسـتفاده از بیـل احـداث کـرد. بـا کاهش عـرض نوارهـا، در 
موقـع آبیـاری نخلسـتان، آب فقط وارد نوارهای آبیاری شـده و 
از خیس شـدن کل سـطح نخلسـتان و به عبارت دیگر افزایش 

تلفـات آب جلوگیـری می شـود.

 

شکل 6- نمونه آبیاری نواری با عرض کاهش یافته در نخلستان

آبیاری جویچه ای انتها بسته

روش آبیاری جویچه ای یکی از روش های مناسـب آبیاری 
سـطحی در نخلستان هاسـت. در این روش آبیـاری، آب در 
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تمـام سـطح خاک جریـان نمی یابـد، بلکه فقـط در جویچه ها 
و  نفـوذ  به تدریـج در کـف و کناره هـای آن  و  جریـان دارد 
خـاک را مرطـوب می کند. امـا در برخی مواقـع، آب از انتهای 
جویچه هـا به صـورت تلفـات روانـاب از زمیـن خارج می شـود 
)شـکل 7(. بـرای جلوگیـری از تلفـات آب به صـورت روانـاب، 
کامـاًل  انتهـای جویچه هـا می توانـد  آبیـاری،  ایـن روش  در 
مسـدود شـود و قبـل از پرشـدن جویچه هـا و سرریزشـدن 
آب از آن هـا، عملیـات آبیـاری تمام شـود. همچنیـن می توان 
بـرای جمـع آوری روانـاب جویچه هـای باالدسـت، در انتهـای 
جویچه هـا نهرهایـی عمـود بـر آن هـا احـداث کـرد و پـس 
از جمـع آوری مجـدد، آب را بـه جویچه هـای پایین دسـت 

کرد.  هدایـت 
 

شکل 7- تلفات آب از انتهای جویچه ها در روش آبیاری جویچه ای
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لوله های دریچه دار یا هیدروفلوم

هیدروفلـوم  لولـه ای اسـت از جنـس پلی اتیلن سـبک که 
بـا اسـتفاده از افزودنی هـای الزم تقویت شـده و بـه ضخامت 
جـداره 700 میکـرون بـرای حداکثـر عمـر مفید در شـرایط 
گـرم و اسـتوایی تولید می شـود. از ایـن لوله هـا می تـوان 
بـرای انتقـال یـا توزیـع آب در مـزارع و باغ هـا اسـتفاده کرد. 
ایـن لوله هـا معمـوالً در پنـج قطـر مختلـف 6، 10، 15، 18 و 
۲0 اینـچ و به صـورت کالف هایـی بـه طـول 50 تـا 100 متـر 

تولیـد می شـوند.
اسـتفاده از لوله هـای دریچه دار در سـطح نخلسـتان به جای 
کانال هـا و جوی هـای انتقال دهنـده آب، عـالوه بـر کاهـش 
هزینه هـا باعـث کم شـدن تلفـات زمیـن می شـود. در حالـت 
دیـواره  روی  توزیـع  محل هـای  در  دریچه هایـی  آب،  توزیـع 
دو  دارای  دریچه هـا  ایـن  می شـوند.  تعبیـه  هیدروفلوم هـا 
قسـمت پایـه و درپـوش هسـتند. در توزیـع آب بـا اسـتفاده از 
هیدروفلوم، با باز و بسـته کردن دریچه ها، آب در سـطح مزرعه 
یـا باغ توزیع می شـود )شـکل 8(. دریچه هـای هیدروفلوم ها  
قابل تنظیـم و مقـدار آبدهـی آن هـا از صفر )در حالت بسـته( تا 
5/4 لیتر در ثانیه متغیر اسـت. در شـرایطی که فشـار آب پشت 
دریچه هـا یـک متر باشـد و دریچه کاماًل برداشـته شـود، مقدار 

آبدهـی آن تـا حـدود 7 لیتـر در ثانیـه افزایـش می یابد.
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بـرای بهره بـرداری مناسـب تر، بایـد هیدروفلـوم را در جهت 
شـیب عرضـی زمیـن پهـن کـرد و بـا تغییـر میـزان بازشـدگی 
دریچه هـا، مقـدار دبـی خروجـی از دریچه ها در طـول لوله را 
یکنواخت تـر کـرد. هنگام انتقـال هیدروفلوم از هـر محل آبیاری 
بـه محـل دیگـر نیـز بایـد تـا حـد امـکان اتصـاالت بـاز شـود و 

جابه جایـی بـا احتیـاط انجـام گیرد.
بـا توجـه بـه محدودیـت هیدروفلوم هـا در تحمـل فشـار، 
آب گیـری آن هـا از طریـق اتصـال بـه منابـع کم فشـار همچون 
اسـتخر های آبیـاری، مخازن کم ارتفـاع و امثال آن یـا کانال ها و 
جوی هـای موجود انجام می شـود. بهتر اسـت از اتصال مسـتقیم 
هیدروفلـوم بـه پمپ های آب خودداری شـود. در صـورت اتصال 
هیدروفلـوم بـه پمـپ، اسـتفاده از مکانیزم هـای کنتـرل فشـار 
بـرای حفاظـت از هیدروفلـوم در مقابـل ترکیدگی الزامی اسـت.

 

شکل 8- آبیاری با هیدروفلوم 
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2- اصالح وضعیت تسطیح و شیب بندی زمین نخلستان

یکـی از عوامـل مهـم در انتخـاب روش آبیـاری و بازدهـی 
آبیـاری، وضعیـت توپوگرافـی یـا پسـتی و بلندی زمین اسـت. 
روش های آبیاری سـطحی برای دسـتیابی بـه بازدهی آبیاری 
مناسـب، نیـاز بـه زمیـن بـا شـیب کامـاًل یکنواخت دارنـد، در 
حالـی کـه امـکان اسـتفاده از روش هـای آبیـاری موضعی در 
اراضـی بـا شـیب غیریکنواخـت از مزایـای روش هـای اخیـر 
اسـت. در صـورت اسـتفاده از روش  آبیـاری کرتـی، نیاز اسـت 
که زمین مسـطح یا شـیب زمین کـم )معموالً تـا 0/۲ درصد یا 
۲0 سـانتی متر اختـالف ارتفاع بـه ازای هر 100 متر( باشـد. در 
سـایر روش هـای آبیاری سـطحی ماننـد آبیاری نواری، شـیب 
زمیـن معمـوالً تا 0/5 درصـد و در روش های آبیاری تشـتکی و 
جویچـه ای نیـز معمـوالً تـا یـک درصـد اسـت، در حالـی کـه 
روش هـای آبیـاری موضعـی ماننـد بابلـر می تواننـد حتـی در 

شـیب 10 درصـد نیز مـورد اسـتفاده قـرار گیرند.
 در صـورت اسـتفاده از روش هـای آبیاری کرتـی یا نواری، 
نیـاز اسـت کـه شـیب زمیـن کـم و معمـوالً در آبیـاری کرتی 
از 0/۲ تـا 1 درصـد )۲0 سـانتی متر تـا 1 متـر اختـالف ارتفاع 
بـه ازای هـر 100 متـر طـول( و در آبیـاری نـواری از 0/۲ تـا 
0/8 درصـد )۲0 تـا 80 سـانتی متر اختـالف ارتفـاع بـه ازای 
هـر 100 متـر طـول( باشـد. بر این اسـاس شـیب زمیـن برای 
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سـایر روش هـای آبیـاری سـطحی ماننـد آبیـاری تشـتکی یا 
جویچـه ای نیـز معمـوالً کم تـر از 1 درصد اسـت، در حالی که 
روش هـای آبیـاری موضعـی ماننـد بابلـر می تواننـد حتـی در 

شـیب 10 درصـد نیز مـورد اسـتفاده قـرار گیرند.
شکل هندسـی زمیـن نخلسـتان نیـز از عوامـل مهـم در 
انتخـاب روش آبیـاری اسـت. ایـن عامـل از طریـق تأثیـر بـر 
شـیب ظاهـری زمیـن و محدودیـت در ابعـاد کرت هـا و انهـار 
می توانـد سـودمندی برخـی روش های آبیـاری را کاهش دهد. 
در ایـن میـان روش هـای آبیـاری موضعی و برخـی روش های 
آبیـاری سـطحی )تشـتکی، جویچـه ای، نـواری( می تواننـد در 

اکثـر نخلسـتان ها مـورد اسـتفاده قرار گیرنـد.
وضعیـت  و  آبیـاری  روش  گفـت  می تـوان  مجمـوع  در 
تسـطیح و شـیب بندی زمین نخلسـتان با هـم در ارتباط اند و 
اصـالح ایـن دو عامـل به صـورت هم زمـان می توانـد باعـث 
افزایش چشـمگیر و سـریع در شـاخص بهـره وری مصرف آب 

در نخلسـتان شـود.

3- تنظیم میزان آب آبیاری

برنامه ریـزی آبیـاری معمـوالً بـه تصمیم گیـری در مـورد 
مقـدار آب آبیـاری و زمـان انجـام آبیـاری اطالق می شـود و 
تصمیم گیـری در مـورد زمـان شـروع و قطـع آبیـاری یا مدت 



33تکنیک های اساسی ارتقای بهره وری مصرف آب در تولید خرما

آبیـاری نیـز در ایـن تعریـف جـای می گیـرد. پایـه و اسـاس 
برنامه ریـزی آبیـاری در نخلسـتان ها، تعییـن نیـاز آبـی یا آب 
مـورد نیـاز درخت خرماسـت. بـا تعییـن صحیح و دقیـق نیاز 
آبـی نخـل می تـوان برنامه آبیـاری را به درسـتی تنظیم کرد و 
از مصـرف بیـش از نیاز واقعـی گیاه بـه آب و پیامدهای منفی 
آن جلوگیـری کـرد. شـاخص ترین پیامدهـای مصـرف آب 

بیـش از نیـاز واقعـی گیـاه شـامل موارد زیر اسـت:
g اتالف آب و انرژی برای تأمین و توزیع آب؛
g زهدارشدن اراضی کشاورزی؛
g شست وشوی مواد غذایی خاک؛
g  آلودگی منابع آبی؛
g .ایجاد اختالل در تهویه خاک

بی اطالعـی از میـزان آب مـورد نیاز در هر شـبکه آبیاری و 
زهکشـی می تواند باعـث کم آبیاری، بیش آبیاری، تولید نشـدن 
محصـول بهینـه و اتـالف هزینه هـای احـداث شـبکه آبیـاری 
شـود. به طـور کلـی طراحـی شـبکه های آبیـاری و زهکشـی 

بـدون اطـالع از مقـدار آب مورد نیـاز موفـق نخواهد بود.
برای نمونه در اسـتان خوزستان )شهرسـتان اهواز و مناطق 
اقلیمـی مشـابه(، میزان نیـاز آبی واقعی نهال هـای خرمای رقم 
برحی در سـال های اول تا سـوم رشـد رویشـی بر اسـاس روش 
الیسـیمتری )روش اسـتاندارد تعییـن دقیـق نیـاز آبی گیاهان( 
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به ترتیـب معـادل ۲743، 40۲7 و 597۲ مترمکعـب در هکتـار 
اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه میزان نیـاز آبی مبنـای طراحی 
در برخـی شـبکه های آبیـاری و زهکشـی برای نهال هـای خرما 
تـا سـن سه سـالگی، معـادل 6087 مترمکعب در هکتـار برآورد 
شـده اسـت. احتسـاب میـزان 6087 مترمکعـب در هکتـار نیاز 
آبـی، تنهـا در اوایل دوره رشـد درخت خرمـا باعث بیش مصرف 
آب آبیـاری بـه میزان ۲/۲ و 1/5 برابر برای سـال های اول و دوم 

نخلسـتان های تازه احـداث می شـود.
اندازه گیـری میـزان آب مصرفـی از دیگـر مسـائل مهم در 
تنظیـم آب آبیـاری نخلستان هاسـت. منظـور از اندازه گیـری 
آب آبیـاری در نخلسـتان، تعییـن حجـم آب مصرف شـده در 
طـول سـال اسـت. هـدف اصلـی سـازه های اندازه گیـری آب، 
توزیـع و کاربـرد مناسـب آب آبیـاری در نخلستان هاسـت. بـا 
اندازه گیـری جریـان آب، نخـل دار می داند که چـه مقدار آب 
را در هـر نوبـت آبیـاری بـه کار ببـرد. همچنین میـزان حّقابه 
هـر نخـل دار و هزینه آن بـا اندازه گیری جریان آب به سـادگی 

است. قابل محاسـبه 
فلوم هـا )شـکل 9( از جمله وسـایل معمـول در اندازه گیری 
آب آبیـاری هسـتند. ایـن فلوم هـا از چهار مقطع اصلی تشـکیل 
شـده اسـت: مقطـع ورودی یـا باالدسـت، مقطـع هم گـرا یـا 
تنگ شـونده، مقطـع گلـوگاه و نهایتـاً مقطـع واگرا یا بازشـدگی 
کـه از انتهـای مقطـع گلـوگاه شـروع می شـود و تا انتهـای فلوم 
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ادامـه دارد. کـف ایـن فلوم هـا در دو جهـت طولـی و عرضـی 
مسـطح اسـت و به صـورت تراز در مسـیر جوی یا کانـال آبیاری 
قـرار می گیـرد. بـرای نصـب فلـوم بایـد بسـتر محـل نصـب را 
همـوار کرده، سـپس با اسـتفاده از یک تـراز بنایی، فلـوم را تراز 
کرد )شـکل 10(. از آنجایی که سـطح آب در قسـمت باالدسـت 
فلـوم افزایـش می یابـد، بایـد دیـوار کانال در قسـمت باالدسـت 
تـا لبـه فوقانی فلـوم هم تـراز و کوبیده شـود. معموالً کـف فلوم 
بایـد در ارتفاعـی از کانـال قـرار گیـرد کـه شـیب زمیـن اجـازه 
وقـوع جریـان آزاد را بدهـد. برای اندازه گیری میـزان جریان آب 
کافی اسـت اشـلی که در مدخل ورودی کارگذاری شـده اسـت، 
قرائت شـود. این اشـل در دیواره مقطع ورودی و با همان شـیب 
دیـواره روی آن قـرار گرفتـه اسـت کـه پـس از قرائـت مقیاس، 

جریـان را می تـوان از رابطـه یـا گـراف مربوطه تعییـن کرد.
 

شکل 9- طرح واره فلوم مورد استفاده در اندازه گیری آب مصرفی در 
کانال های آبیاری
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یکـی از دیگر نـکات مهم تری کـه در برنامه ریـزی آبیاری 
بایـد مدنظر قـرار گیـرد، کم آبیاری اسـت. کم آبیـاری یکی از 
راهکارهـای بهینـه بـرای تولید محصـوالت در شـرایط کمبود 
آب اسـت کـه همـراه بـا کاهـش محصـول در واحـد سـطح و 
افزایـش آن بـا گسـترش سـطح اسـت. البتـه راهـکار بهینـه 
از نظـر نخـل دار، کاربـرد حجمـی از آب آبیـاری اسـت کـه 

بیش تریـن محصـول را در واحـد سـطح تولیـد کنـد.

شکل 10- نصب فلوم برای اندازه گیری آب آبیاری در نخلستان
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هـدف اصلـی در کم آبیـاری افزایش بهـره وری آب با کاهش 
نیـاز آبـی گیـاه و حـذف آن قسـمت از آب آبیـاری اسـت کـه 
تأثیـر معنـی داری در افزایـش عملکرد ندارد. بررسـی تأثیر قطع 
آبیاری در مراحل مختلف رشـد خرمای رقم اسـتعمران )سـایر( 
نیـز نشـان داد کـه مرحلـه خـارک کم تریـن حساسـیت را بـه 
کمبـود آب دارد و بـر ایـن اسـاس می تـوان از ایـن مرحلـه بـه 
بعـد میـزان آب مصرفـی نخـل را بـرای صرفه جویـی و افزایـش 

بهـره وری مصـرف آب در نخیـالت کاهـش داد.
به طـور کلـی تحقیقـات مختلـف در اسـتان های مختلـف 
خرماخیـز نشـان داده اسـت که آبیاری به میـزان 80 درصد نیاز 
آبـی درخـت خرما )بر مبنای روش تشـت تبخیـر کالس A( در 
طـول سـال، اثـر چندانی بر کاهـش عملکرد میوه خرمـا ندارد و 
بنابرایـن آبیـاری نخلسـتان های خرمـا می تواند بـر مبنای این 

مقدار انجام شـود.

4- تنظیم دور آبیاری
تعییـن زمان مناسـب انجام آبیاری یا دور آبیاری مناسـب 
یکـی از عوامـل مهـم در برنامه ریزی آبیاری نخلسـتان اسـت. 
دور آبیاری بسـته به شـرایط مختلف از جملـه وضعیت اقلیمی 
منطقـه و میـزان دسترسـی نخـل دار بـه آب، بسـیار متغیـر 
)در ماه هـای مختلـف سـال( اسـت. تحقیقـات در اسـتان 
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خوزسـتان نشـان داده اسـت که آبیاری پـس از 75 میلی متر 
تبخیـر تجمعی از تشـت تبخیر کالس A )شـکل 11( مبنایی 

مناسـب بـرای تنظیـم دور آبیاری نخیالت اسـت.

 

 :A شکل 11- تشتک تبخیر کالس
قطر داخلی این تشتک 1۲0/7 سانتی متر و ارتفاع آن ۲5/4 سانتی متر است و 

کف آن با فاصله 15 سانتی متری از سطح زمین نصب می شود.

همچنیـن تحقیقـات در خصـوص تنظیـم دور آبیـاری در 
مراحـل گرده افشـانی و تشـکیل میـوه نخـل رقـم برحـی در 
شهرسـتان اهواز )فروردین و اردیبهشـت ماه( نشـان داده است 
کـه بـا انجـام آبیـاری پـس از 50 میلی متـر تبخیـر تجمعی از 
تشـت کالس A )حـدود یـک هفتـه( در خاک هـای بـا بافـت 
لومـی تـا رسـی، می توان عملکـرد محصول و بهـره وری آب را 
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به ترتیـب بـا ۲0 و 10/1 درصـد نسـبت به شـرایط معمول، به 
۲0/1 تـن در هکتـار و 0/87 کیلوگـرم بـر مترمکعب رسـاند.

5- کنترل علف های هرز
علف های هـرز به عنـوان جزئـی از زیسـت بوم نخیـالت، در 
مراحل مختلف رشـد و همچنیـن در تراکم ها و درجات آلودگی 
مختلـف، نقش های متفاوتـی در برابر ارتقای بهـره وری مصرف 
آب از خـود نشـان می دهنـد. به طـور کلـی علف های هرز، سـه 

محدودیـت اساسـی را برای بهره وری مصـرف آب دارند:
الف- رقابت با گیاه اصلی )نخل( در مصرف آب و مواد غذایی؛

ب- بسـتر زندگی عوامل خسـارت زا )آفـات و بیماری ها و 
سـایر عوامل خسـارت زا همچون گراز(؛

ج- ایجاد محدودیت در اجرای عملیات.
تفـاوت بیـن خسـارت علف های هـرز بـا سـایر آفـات و 
بیماری هـا باعـث می شـود تـا در ابتـدا حساسـیت کم تـری به 
کنتـرل آن ها وجود داشـته باشـد؛ زیـرا خسـارت علف های هرز 
به صـورت بطئـی و بدون آسـیب های ظاهری یا عالئم مشـخص 
بـر روی گیاه اسـت. در صورتی که مجموع خسـارات مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم ناشـی از علف های هـرز بسـیار بیش تـر از سـایر 
آفـات یـا بیماری هـای گیاهـی برآورد می شـود. نظـر بـه اینکـه 
علف های هرز جزئی از اکولوژی زیسـتی هسـتند، شـیوه کنترل 
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یـا مبـارزه بـا آن هـا بایـد بـه طریقـی انتخاب شـود تـا ضمـن 
کاهـش خسـارات، حداقـل آسـیب های زیسـتی به نخلسـتان و 
محیـط اطـراف وارد آیـد. با شـناخت اکوفیزیولـوژی، فنولوژی و 
چرخـه زندگی علف  هـرز در طی یک دوره، مؤثرترین شـیوه  
مدیریـت علف هرز اسـتفاده از روش های تلفیقی اسـت. انتخاب 
مناسـب ترین روش کنتـرل یـا مبارزه بـه تجارب محلـی، وجود 
نیـروی انسـانی، امکانـات، تجهیـزات و وجود انـواع علف کش ها 
بسـتگی دارد. در حـال حاضـر کاربـرد شـیوه های مکانیکـی، 
زراعـی، بیولوژیکـی و اسـتفاده از سـموم شـیمیایی مهم تریـن 

شـیوه های کنتـرل علف  هـای هرز هسـتند.
کنتـرل مکانیکـی علف های هـرز نخلسـتان ها به وسـیله 
اطـراف  زدن  کولتیوارتـور  ردیف هـا،  بیـن  دیسـک  و  شـخم 
علف های هـرز  سـوزاندن  یـا  دسـتی  وجیـن  نخل هـا، 
انجام می شـود )شـکل 1۲(. در انتخـاب ایـن شـیوه بایـد بـه 
یک سـاله یـا چندسـاله بـودن علف های هـرز، داشـتن ریزوم، 
مرحلـه رشـد و تراکـم علف های هـرز توجـه کرد. اسـتفاده از 
ایـن شـیوه بـرای کنتـرل علف های هـرز یک سـاله ای کـه در 
مرحلـه قبل از گل دهی هسـتند، بسـیار مؤثر اسـت. اسـتفاده 
به تنهایـی از شـخم و دیسـک بـرای کنتـرل علف های هرزی 
که به بذر نشسـته باشـند یا دارای ریزوم باشـند، نه تنها مفید 
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نخواهد بود، بلکه شـرایط گسـترش آن ها را نیـز فراهم می کند. 
حلفـه )شـکل 13( و نـی مهم تریـن علف های هـرز نخیالت در 
اسـتان خوزسـتان هسـتند. ایـن دو، علف های هرز چندسـاله 
هسـتند کـه از طریـق بذر و ریـزوم تولیدمثل می کننـد و تکثیر 
ایـن گیاهـان دارای ریـزوم و ریشـه قـوی عمقـی  می شـوند. 
هسـتند کـه عـالوه بر مصـرف آب و مـواد غذایی به سـبب 
تراکمـی کـه در اطـراف و فاصلـه بیـن نخل ها ایجـاد می کنند، 
مانـع انجـام عملیات به زراعی می شـوند. رهاسـازی نخلسـتان، 
عـدم میانـه کاری و عـدم عملیـات شـخم و کولتیوارتـور باعث 
تثبیت آن ها در نخلسـتان می شـود. بنابرایـن مدیریت و کنترل 
آن هـا  نسـبت به سـایر علف های هـرز قدری پیچیده تر اسـت.

 

شکل 1۲- کنترل علف های هرز نخلستان به وسیله شخم بین ردیف ها
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شکل 13- علف هرز حلفه و آلودگی نخلستان به آن

روش کنتـرل تلفیقـی کاربردی ترین روش برای کنترل 
علف های هرز اسـت. در روش کنترل تلفیقی که شـامل عملیات 
علف کـش سیسـتمیک، شـخم،  بـا سـموم  بـرش، سم پاشـی 
میانـه کاری و مالچ پاشـی اسـت، علف  هـای هـرز نخلسـتان  از 
طریـق خسـته کردن مدیریـت و کنترل می شـوند )شـکل 14(.

 

شکل 14- کنترل علف های هرز نخلستان با روش کنترل تلفیقی 
)سم پاشی، شخم و مالچ پاشی( 
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 در هـر صـورت اصـالح سیسـتم آبیـاری و جلوگیری از 
توزیـع و هدررفـت آب در فضـای غیرمؤثـر نخیـالت )خارج 
از تشـتک آبیـاری نخـل( رسـیدگی منظـم بـه نخلسـتان و 
میانه کاری کنترل شـده )در صورت دسترسـی به آب کافی( 
مهم تریـن راهکارهـای کنتـرل جمعیت علف های هـرز  در 

نخیالت هسـتند.
در نخیـالت دارای آلودگـی زیـاد بـه علف های هـرز نی و 
حلفـه توصیـه کلـی بـر این اسـت که در ابتـدا با اسـتفاده از 
شـیوه های مکانیکـی و برداشـت اندام های هوایـی علف هرز، 
تراکـم آن کاهـش یابد، به نحوی که امکان تردد ماشـین آالت 
فراهـم شـود. سـپس هم زمان با رشـد دوبـاره آن، با اسـتفاده 
از علف کش هـای سیسـتمیک و اختصاصی نظیر ویدمسـتر و 
رانـداپ، زمینـه و امـکان نفـوذ هرچـه بیش تـر علف کـش به 
اندام هـای زیرزمینـی را فراهـم کـرد. بایـد توجـه کـرد کـه 
مدیریـت علف های هـرز نـی و حلفـه در نخلسـتان های آلوده 
نیازمنـد برنامـه بلندمـدت و مسـتمر اسـت؛ زیـرا بـا توجه به 
وجـود زمینـه بـروز و ظهـور مجـدد علف های هـرز، هرگونـه 
توقـف یـا تأخیر در برنامـه کنترل باعث رویـش مجدد آن ها و 

بی اثرشـدن اقدامـات قبلی می شـود.
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6- استفاده از مالچ آلی
منظـور از مالـچ یـا خاک پـوش، مـوادی آلـی و غیرآلـی 
اسـت کـه بـرای حفاظـت خـاک از عوامـل محیطـی نظیـر 
تبخیـر و فرسـایش بادی روی سـطح خاک پخش می شـود. 
اسـتفاده از مالـچ می توانـد یکـی دیگـر از راهکارهـای مهم 
در کاهـش مصـرف آب در نخلسـتان ها باشـد؛ زیـرا مالـچ 
باعـث حفـظ رطوبت خـاک و کاهش تبخیر از سـطح خاک 

می شـود )شـکل 15(.
بررسـی ها تأثیـر مثبـت مالـچ بـر حفـظ رطوبـت خاک و 
درصد سـبزماندن و صفات رویشـی پاجوش هـای خرمای رقم 
برحـی را بـه اثبـات رسـانده اسـت. در مقایسـه، کاربـرد مالچ 
بـرگ خشـک خرما نسـبت بـه مالچ پالسـتیک نتایـج بهتری 
را در پـی دارد. اسـتفاده از مالـچ بـرگ خشـک خرمـا هنـگام 
وجـود آب زیرزمینـی با شـوری  8 و 1۲ دسـی زیمنس بر متر 
در دو عمـق 60 و 90 سـانتی متری، باعث کاهـش زیاد میزان 
شـوری محـدوده ریشـه و تبخیر-تعـرق نهال هـای خرمـای 
رقـم برحـی و افزایـش چشـمگیر برخـی صفات رویشـی گیاه 
)تعـداد بـرگ و برگچـه، طـول بـرگ و محیـط تنه( می شـود. 
میـزان کاهـش تبخیر-تعـرق یـا نیـاز آبـی نهال هـای خرما تا 
حـدود ۲4 درصـد بـود. ایـن رخـداد به معنـای امـکان ارتقای 
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بهـره وری مصـرف آب تا حـدود 30 درصد در صورت اسـتفاده 
از مالچ اسـت.

 

شکل 15- استفاده از مالچ برگ خرما در سطح تشتک درخت خرما

7- اصالح الگوی کشت
بـه الگوی کشـت مناسـب در هـر حوضـه آبریـز و منطقه از 
کشـور می توانـد از ابعـاد سیاسـی، اقتصادی، زیسـت محیطی و 
اجتماعی نگریسـته شـود و هرکدام از این ابعـاد می تواند معیار و 
میزانـی بـرای الگـوی کشـت در هر منطقه باشـد. امـا باید توجه 
کـرد که مهم تریـن مؤلفه در انتخاب الگوی کشـت برای مناطق 
مختلـف کشـور آب اسـت؛ زیرا میانگین بارندگی سـاالنه کشـور 
بـا ۲49 میلی متـر حدود یک سـوم متوسـط بارندگی دنیاسـت، 
در حالـی کـه میـزان تبخیـر سـاالنه در کشـور تقریباً سـه برابر 
میانگین جهانی اسـت. حـدود 70 درصد بارندگـی در ۲5 درصد 
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از سـطح کشـور قـرار دارد و حـدود 75 درصـد بارندگـی نیز در 
فصـول غیرآبیـاری بـه وقـوع می پیونـدد. بنابرایـن آب اولیـن و 
مهم تریـن عامـل محدودیـت در تولیـد محصوالت کشـاورزی از 

جمله خرما در کشـور اسـت.
از دیربـاز خرمـاکاران اسـتان خوزسـتان تمایـل زیـادی 
بـه میانـه کاری یـا هم کشـتی درخت خرما بـا گیاهـان زراعی 
ماننـد یونجـه و سـورگوم و انـواع گیاهـان صیفـی دارنـد 
درآمـد  ارتقـای  بـرای  راهـکاری  میانـه کاری  )شـکل 16(. 
اقتصـادی نخـل داران بـوده و با توجه به منابع فـراوان آب در 
گذشـته در منطقـه رایـج بوده اسـت؛ اما به سـبب اثـر آن در 
افزایـش زیـاد تقاضای آب آبیـاری از یک سـو و کمبود منابع 
آب از سـوی دیگـر، نیازمنـد بازنگری اسـت. بنابرایـن به نظر 
می رسـد در شـرایط کنونـی که تأمیـن آب در تمـام مناطق 
خرماخیز اسـتان از جمله آبادان و خرمشـهر تبدیل به بحران 
شـده اسـت، بهتر اسـت در صـورت امـکان از میانـه کاری در 
نخلسـتان های خرمـا پرهیز شـود. محدودسـازی میانه کاری 
بـه سـطح تشـتک نخل هـا و میانـه کاری در شـش ماهه دوم 
سـال )کاهش دمـا و نیاز آبی درخت خرمـا( در صورت وجود 
آب کافـی به ویـژه در نخلسـتان های جـوان )شـکل 17( از 

راهکارهـای قابل توصیـه در ایـن خصوص اسـت.
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شکل 16- میانه کاری متداول نخیالت با انواع سبزی ها و صیفی ها در منطقه 
آبادان و اروند

 

شکل 17- الگوی میانه کاری با گیاهان علوفه ای در نخلستان های جوان
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در هـر صـورت بایـد در نظر داشـت که در شـرایط کم آبی، 
میانـه کاری نه تنهـا باعـث درآمـد اقتصادی بیش تر نمی شـود، 
بلکـه می تواند سـبب آسـیب دائمی بـه نخل و کاهـش کمیت و 
کیفیـت محصول شـود. ازاین رو مدیریت صحیح الگوی کشـت و 
میانـه کاری می توانـد به طـور مسـتقیم باعـث ارتقای شـاخص 

بهره وری مصرف آب شـود.

گروه دوم: تکنیک های مرتبط با افزایش تولید

8- بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک
به طـور کلـی میـزان کربـن آلـی در خـاک پـای درختـان 
بایـد بیـش از یک درصد باشــد؛ امـا نتایج تجزیـه نمونه های 
خـاک  در مناطـق خرماخیز کشـور نشـان دهنده کمبود کربن 
آلـی در خـاک ایـن مناطـق اسـت، به طـوری کـه در بیـش از 
90 درصـد مـوارد، کربن آلی خـاک حتی کم تـر از 0/5 درصد 
بـوده اسـت. بهبـود وضعیـت حاصلخیـزی خـاک به واسـطه 
افزایـش محتـوای مـاده آلـی خـاک، از طریـق افزایـش تولید 
می توانـد )صورت کسـر شـاخص بهره وری مصـرف آب( باعث 

ارتقـای شـاخص بهـره وری مصـرف آب در نخیالت شـود.
مصـرف کودهـای آلـی در خاک عـالوه بر تأمیـن مقداری 
از عناصـر غذایـی مــورد نیــاز گیــاه، باعـث بهبـود کیفیـت 
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فیزیکـی خـاک، رشـد و تکثیـر موجـودات زنــده ذره بینــی 
خــاک و افــزایش بازدهـی مصــرف کودهـای شـیمیایی در 
خـاک می  شـود. بنابرایـن توصیـه می شـود حداقـل در هــر 
دو ســال، ۲5 تـا 30 کیلوگـرم کـود حیوانی پوسـیده در پای 
درختـان خرمـا مصرف شـود. بهتریـن زمان مصـرف کودهای 
حیوانـی در نخلسـتان، در فصـل زمسـتان و بـه روش چالکود 
اسـت. در ایـن روش، مطابـق شـکل 18، چهـار چاله بـه عمق و 
عـرض 30 تا 40 سـانتی متر بـه فاصله یک متـری از تنه نخل و 
در داخـل تشـتک ایجـاد می شـود. سـپس بـر اسـاس توصیه 
عمومـی، 30 کیلوگـرم کـود حیوانـی کامـاًل پوسـیده داخـل 
ایـن چاله هـا ریختـه، سـطح آن با خـاک پوشـانده و بالفاصله 

آبیـاری درختـان انجـام می شـود )شـکل 19(.
 

شکل 18- گوده های احداث شده برای اجرای عملیات کوددهی
 به روش چال کود
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شکل 19- مصرف کود حیوانی در نخلستان در روش چال کود

9- تغذیه خاکی نخیالت بر اساس آزمون خاک
در  تاکنـون  کـه  متعـددی  تحقیقـات  نتایـج  اسـاس  بـر 
کشـورهای تولیدکننـده خرمـا در رابطه با اثر کاربـرد کودهای 
حـاوی عناصـر غذایی پرمصـرف در ارقام مختلـف درخت خرما 
انجام گرفتـه، اهمیـت نقش عناصر غذایـی پرمصرف در افزایش 
عملکـرد و بهبـود کیفیـت میـوه خرما بـه اثبات رسیده اسـت. 
بنابرایـن تأمیـن میـزان بهینه این عناصـر برای درخـت خرما، 
از طریـق به کارگیـری روش و سـطوح مصـرف مناسـب، اثـری 
ارتقـای  آن  به تبـع  و  تولیـد  افزایـش  در  مثبـت  و  مسـتقیم 

شـاخص بهـره  وری مصـرف آب نخیـالت دارد.
بـا توجـه بـه شـرایط خـاک مناطـق خرماخیـز از قبیـل 
آهکی بـودن آن و وجـود مشکل جذب نشـدن عناصـر غذایـی 
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ناشـی از آن، تغذیه بهینه درخت خرما از طریق کوددهی باعث 
بهبـود عملکـرد و کیفیـت محصـول خرمـا می شـود. همچنین 
تغذیـه مناسـب درخـت خرما با کودهـای حاوی عناصـر غذایی 
از جملـه پتاسـیم و کلسـیم، تـوان تحمـل آن در برابـر شـرایط 
نامسـاعد طبیعـی را افزایش می دهـد و باعث کنتـرل یا کاهش 

عـوارض ناشـی از تنش هـای زنـده و غیرزنده می شـود. 
نخلسـتان ها،  به ویـژه  ایـران،  مناطـق  اغلـب  خاک هـای 
جـزو خاک هـای آهکی اسـت و باالبودن pH ایـن نوع خاک ها 
می توانـد باعـث تثبیـت عناصـر غذایـی قابل جـذب در خاک و 
نتایـج  گیاه شـود.  توسـط  آن هـا  جـذب  کاهـش  نتیجـه  در 
پژوهش هایـی کـه تاکنـون در ایـن زمینـه انجـام شده اسـت، 
نشـان می دهـد کـه مصـرف گوگـرد در خـاک به افزایـش فرم 
محلـول و قابل جـذب عناصـر غذایی در خاک کمـک می کند.

بـر اسـاس نتایج حاصل از تحقیق انجام شـده بـر روی نهال 
خرمـای رقـم برحی در طی مراحل رویشـی، کاربـرد گوگرد به 
میـزان 4 کیلوگـرم )10 درصـد کـود دامی مصرفـی( بـه همراه 
مایه تلقیح تیوباسـیلوس در زمان کاشت، باعث بهبود وضعیت 
تغذیـه و افزایـش رشـد رویشـی نهال ها می شـود. همچنین 
مصـرف مخلوط گوگـرد پـودری و مایه تلقیح تیوباسـیلوس به 
میـزان 5 درصـد وزنی کود دامـی مورد اسـتفاده )1/5 کیلوگرم 
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بـه ازای 30 کیلوگـرم کـود دامی بـرای هر اصله درخـت خرمای 
رقم اسـتعمران( با اسـتفاده از روش چال کود )شـکل 18( باعث 
افزایـش 10 درصـدی عملکرد محصول و امـکان تولید محصول 
سـالم خرمـا از طریـق مصرف نکـردن کودهـای شـیمیایی در 
نخیـالت می شـود )شـکل ۲0(. شـایان ذکـر اسـت کـه حفـظ 
رطوبـت خـاک داخـل گودال هـای کـود، بـرای ایجاد شـرایط 
مناسـب بـرای فعالیـت باکتری هـای اکسـیدکننده گوگـرد 
امـری ضروری اسـت و باید سـعی شـود خاک داخـل گودال ها 
هیچ وقـت خشـک نشـود و رطوبـت خـاک اطـراف نهـال در 
حـد مناسـب حفـظ شـود. رعایـت میـزان مصـرف کـود دامی 

می توانـد بـه ایـن امـر کمک کند.
 

شکل ۲0- اضافه کردن مخلوط گوگرد و 
مایه تلقیح تیوباسیلوس به کود حیوانی 
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۱0- تقویت درختان با استفاده از محلول پاشی برگی

یکـی از عوامل مهـم در کاهش عملکرد و کیفیت محصوالت 
مناطـق خشـک و نیمه خشـک از جملـه کشـور ایـران، 
پایین بـودن کارایـی جذب عناصر غذایی توسـط گیاهان اسـت. 
درخـت خرمـا عمدتـاً در مناطق جنوبی کشـور کشت می شـود 
کـه به دلیـل کاهـش رطوبـت در قسـمت سـطحی خـاک و نیز 
آهکی بـودن خـاک، بـا مشـکل جذب عناصـر غذایی مـورد نیاز 
خـود روبه روسـت؛ لـذا با وجود مقادیـر فراوان برخـی از عناصر 
غذایـی در ایـن خاک هـا، توانایـی جـذب ایـن عناصـر کم تـر از 
مقـدار الزم برای رشـد و نمو و تولید محصول مناسـب اسـت. با 
توجـه بـه این شـرایط، تأمیـن بخشـی از عناصر مورد اسـتفاده 
درخـت خرمـا از طریـق تغذیـه برگـی می توانـد باعـث بهبـود 
شـرایط تغذیـه درختـان و افزایش عملکـرد و کیفیـت محصول 

خرما شـود )شـکل ۲1(. 
بر اسـاس نتایج بررسـی ها، محلول پاشـی سولفات پتاسـیم 
همـراه بـا مصـرف کودهـای حـاوی عناصر کم مصـرف یا 
محلول پاشـی با سـولفات پتاسـیم به تنهایی در درخت خرمای 
رقـم مضافتـی باعث افزایـش وزن تر میوه هـا و کاهش درصد 
خشـکیدگی خوشـه خرمـا می شـود. همچنیـن بررسـی های 
انجام شـده روی خرمـای رقم اسـتعمران نشـان داده اسـت که 
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تغذیـه برگـی درخـت خرما به همـراه مصرف خاکی کـود، باعث 
افزایـش عملکـرد میـوه بـه میـزان 17 درصـد می شـود. بـرای 
دسـتیابی بـه نتیجه مطلوب بهتر اسـت، محلول پاشـی در صبح 
زود یـا بعدازظهـر هنگامـی که سـرعت باد در محیط کم اسـت، 

انجـام شـود و پـس از محلول پاشـی، درختان آبیاری شـوند.
 

شکل ۲1- نمایی از محلول پاشی درختان خرما

۱۱- انجام عملیات کلیدی تولید

تولیـد خرمـا دربردارنـده مجموعه عملیات مختلفی اسـت 
که هریک نقشـی مؤثـر در تعیین میزان تولیـد محصول دارند. 
ایـن حـال نقـش سـه عملیـات گرده افشـانی، هدایـت و  بـا 
پوشـش دهی خوشـه در ارتقـای عملکرد و به تبـع آن افزایش 
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بهـره  وری عملیـات باغـی از دیگر راهکارهاسـت. ازاین رو دقت 
در اجـرای این سـه  عملیات نقشـی اساسـی در افزایش میزان 

تولیـد و ارتقای شـاخص بهره وری مصـرف آب دارد.

گرده افشانی

مرحلـه گرده افشـانی از جملـه مهم تریـن و حسـاس ترین 

عملیـات به باغـی خرماسـت کـه نقـش بسـیار مهمـی هـم 

در تولیـد میـوه و هـم در بهبـود کمیـت و کیفیـت آن دارد. 

حساسـیت آن بدیـن جهـت اسـت که بـا توجه به مـدت زمان 

مشـخص امـکان تأمین گـرده و دوره کوتاه پذیـرش دانه گرده 

توسـط گل هـای ماده )جـدول ۲( عدم گرده افشـانی صحیح و 

به موقـع مانـع تشـکیل محصـول اقتصـادی خواهـد شـد کـه 

درآمـد باغـدار را به مـدت یـک سـال بـه تعویق می انـدازد.

از آنجا که درخت خرما گیاهی دو پایه است و گل های نر و 

مـاده آن به صـورت جداگانـه روی پایه هـای متفـاوت تولیـد 

می شـوند، معمـوالً پـس از ظهـور غالف های نـر و مـاده و آغاز 

شکافته شـدن غالف هـای مـاده، عملیـات گرده افشـانی آغاز و 

در تولیـد تجـاری به صـورت مصنوعی انجام می شـود.
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جدول ۲- دوره پذیرش دانه گرده در ارقام مختلف خرما

دوره اقتصادی پذیرش رقم
دانه گرده )روز(

قبل از بازشدناشرسی

۲برحی

3مجول

8 تا 10 روزاغلب ارقام خرما

10خضراوی، زاهدی و دگلت نور

البتـه ذکـر ایـن نکته ضـروری اسـت کـه گل آذین های نر 
از گل آذین هـای مـاده ظاهـر می شـوند و  زودتـر  معمـوالً 
مدیریـت گـرده آن هـا کاماًل ضروری اسـت، چرا که شـرایط و 
نحـوه گـرد آوری غالف ها و گرده هـا بر میزان قـوه نامیه گرده 

تأثیر مسـتقیم دارد.
گل آذین هـای نـر پـس از ظهـور، به تدریـج رشـد کرده و 
بسـته بـه زمـان ظهـور آغـاز بـه رسـیدگی می کننـد. برخالف 
گل آذین هـای مـاده، نباید منتظر شکافته شـدن غالف ها ماند و 
بایـد قبل از شکافته شـدن امـا در حالت رسـیدگی کامل، آن ها 
را برداشـت کـرد. از جملـه عالئـم رسـیدگی غالف نـر می توان 
انـدازه غـالف، رنگ غـالف و تعداد روز از زمان ظهـور را نام برد. 
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اغلـب غالف هـای نر پس از رسـیدگی گل ها، به سـمت مخالف 
تنـه متمایـل می شـوند کـه از جملـه عالئـم رسـیدگی اسـت. 
همچنیـن بـا فشـاردادن منطقه وسـط غالف نر و شنیده شـدن 
صـدای خفیـف ترکیدگـی گلبرگ هـای گل هـای نـر )تق تـق( 

می تـوان تـا حـدود زیـادی به رسـیدگی آن پـی برد.
پـس از اطمینـان از رسـیدگی گل آذیـن نـر، از پایین ترین 
قسـمت ممکن و نزدیک به محل اتصال به تنه قطع می شـوند. 
نکتـه بسـیار مهـم اینکـه پـس از قطـع غالف های نـر و حـذف 
ارتبـاط آونـدی آن با گیاه والـد که سیسـتم خنک کننده غالف 
را تأمین می کنـد، به دلیـل ادامـه فعالیـت بیولوژیـک غـالف و 
تنفـس شـدید آن، دمای درونـی آن به سـرعت افزایش می یابد 
کـه در صـورت عـدم خنک سـازی مناسـب، اغلـب گرده هـا 
قـوه نامیـه خـود را از دسـت می دهند و از کیفیـت غـالف 
کاسـته می شـود. بنابرایـن ضروری اسـت کـه پس از برداشـت 
غالف هـای نـر آن هـا را در محیـط مناسـب مانند سـایه خنک 
یـا یخچـال )شـکل ۲۲( خنـک کـرد. البته با شـکافتن پوشـش 
بهبـود  هـم،  از  خوشـک ها  دسـتی  فاصلـه دادن  و  گل آذیـن 
شـرایط تهویـه می توانـد تـا حـدود زیـادی باعث خنک سـازی 

گل آذین هـا شـود.
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شکل ۲۲- نگهداری کوتاه مدت اسپات ها درون یخچال

پـس از خنک سـازی اولیـه، نحـوه ادامـه کار و مدیریـت 
گل آذین هـای نر بسـتگی به زمـان آمادگـی گل آذین های ماده 
بـرای گرده افشـانی دارد. در صورت امکان گرده افشـانی، توصیه 
بـر ایـن اسـت کـه از خوشـک های نر تـازه بـرای گرده افشـانی 
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اسـتفاده شـود. بدیـن منظـور پس از برداشـت غالف ها نسـبت 
بـه ریش ریش کـردن آن هـا بـه خوشـک های دو تـا سـه تایی 
در  می شـود.  انجـام  گرده افشـانی  عملیـات  و  اقدام می شـود 
گل آذین هـای  نباشـد،  ممکـن  گرده افشـانی  کـه  شـرایطی 

رسـیده را بـه دو روش کلـی می تـوان نگهداری کـرد:
الف-  نگهداری خوشک خشک

در این روش باید پس از رشته رشـته کردن گل آذین های نر، 
خوشـک ها را بـا اسـتفاده از سـیم های فلـزی و در ارتفاع حداقل 
یـک متـر از زمیـن و در محیـط خشـک و نیم سـایه و بـا امـکان 
تهویـه کامـل به مـدت 3 تا 5 روز خشـک کرد و پـس از اطمینان 
از خشک شـدن کامل آن هـا، در محیط یخچـال و دور از رطوبت 

کرد.  نگهداری 
 ب- نگهداری گرده خشک

از  را  گل آذیـن  خوشـک های  بایـد  ابتـدا  روش  ایـن  در 
یکدیگـر آزاد کـرد و سـپس آن را به صـورت کامـل و معکوس 
روی سـیم هایی به فاصله حدود نیم  متر از یکدیگر و از سـطح 
زمیـن در محیط خشـک و نیم سـایه و بـا امـکان تهویه کامل 
آویـزان کـرد. بـرای جمـع آوری گـرده بایـد زیـر پایین تریـن 
ردیـف گل آذین هـای آویختـه سـینی هایی تعبیه کـرد. برای 
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حفـظ کیفیـت گـرده و کاهـش رطوبـت آن بهتـر اسـت کـف 
ایـن سـینی ها را با اسـتفاده از کاغـذ جاذب رطوبـت همچون 
کاغذ روزنامه پوشـاند. برای تسـریع در عملیات الزم اسـت هر 
چنـد وقـت یـک بار بـا تـکان دادن سـیم ها و زدن ضربـات بر 

پشـت هـر گل آذین، دانه هـای گـرده را اسـتخراج کرد.
پـس از اطمینـان از تخلیـه گـرده گل آذین هـا، بایـد گرده 
جمع آوری شـده را درون دسـیکاتور و به مـدت 48 سـاعت در 
مجاورت ژل سـیلیکا کاماًل خشـک کرد و در ظروف در بسـته و 
در محیـط یخچـال )بـرای اسـتفاده در همـان فصـل( یـا فریزر 

)بـرای مصرف سـال آینـده( نگهـداری کرد )شـکل ۲3(.

 

شکل ۲3- نگهداری گرده در مجاورت ژل سیلیکا
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از هـر دو نـوع گـرده فـوق در زمـان لزوم و در هـر موقع از 
فصـل گرده افشـانی می تـوان اسـتفاده کرد.   

میـزان میوه نشـینی با مجمـوع تعداد سـاعت هایی که دما در 
آن ها باالتر از 15 درجه سـانتی گراد اسـت، ارتباط مسـتقیم دارد. 
میوه نشـینی مناسـب زمانـی رخ می دهـد کـه در زمـان گل دهی 
دمـای حداکثـر روزانـه بیـن ۲۲ تا ۲6 درجه سـانتی گراد باشـد  و 
بـا کاهـش دمـای حداکثـر روزانـه بـه 18 درجـه سـانتی گراد و 

پایین تـر، میوه نشـینی به شـدت کاهش می یابـد.
بارندگـی نیـز از عوامـل مؤثـر بـر میـزان تشـکیل میـوه در 
درختـان خرماسـت. در صـورت وقـوع بارندگی شـدید در فاصله 
زمانـی کم تـر از 6 سـاعت پـس از گرده افشـانی، احتمـال 
شسته شـدن گرده هـا از روی کالله هـای گل هـا قبـل از تلقیـح 
وجـود دارد. همچنیـن به دلیـل کاهـش دمـای محیـط پـس از 
بارندگـی، میوه نشـینی درخـت خرما کاهـش می یابـد. بنابراین 
در چنیـن شـرایطی، تکرار عملیات گرده افشـانی ضـرورت دارد. 
برخـی ارقـام همچـون رقم تجـاری برحی حساسـیت بیش تری 
در برابـر عوامـل فـوق دارنـد و اجـرای دقیـق عملیـات 
گرده افشـانی بـرای حصول نتیجـه مطلوب در ایـن ارقام اهمیت 

دوچندان دارد.



تکنیک های اساسی ارتقای بهره وری مصرف آب در تولید خرما 6۲

مطالعـات اخیـر نشـان داده اسـت کـه وزش ریزگردهـا در 
زمـان گرده افشـانی نیـز تأثیرات سـوئی بـر میزان تلقیـح دارد؛ 
چرا که الیه غبار نشسـته روی سـطح گل و کالله مانند عایقی 
در برابـر تمـاس گـرده و گل عمـل می کنـد و میـزان تلقیح را 
کاهش می دهـد. ازایـن رو در صـورت وزش ریزگردهـا قبـل یا 
حیـن عملیات گرده افشـانی توصیه می شـود ریزگردها از روی 
سـطح گل هـا و برگ هـا تکانـده شـود و سـپس گرده افشـانی 

انجام شـود. 
برخـی ارقـام خرمـا به طـور ذاتـی دارای میوه نشـینی باال و 
برخـی دارای میوه نشـینی پاییـن هسـتند. بـرای مثـال ارقـام 
دیـری و حیانـی میـزان میوه نشـینی پاییـن، ولی ارقام سـایر و 
ارقـام  باالیـی دارنـد. کشـت  زاهـدی میـزان میوه نشـینی 
دارای میوه نشـینی پاییـن در مناطـق بـا آب و هـوای سـردتر 
از حد معمـول، باعث کاهـش مضاعف میزان میوه نشـینی آن ها 
می شـود. امـا ارقامـی مانند زاهـدی به دلیل قدرت بـاروری باال 
حتـی در مناطـق سـردتر نیـز محصـول تجـاری تولید می کند، 
بـه گونـه ای کـه رقـم زاهـدی به عنـوان رقـم مقـاوم به سـرما 

معرفی شـده اسـت. 
ارقـام مختلـف خرما بسـته بـه اندازه خوشـه و تعـداد گل 
در خوشـه آن هـا نیـز بـه میـزان گـرده متفاوتـی نیـاز دارنـد. 
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ارقامـی ماننـد برحـی و مضافتی که دارای خوشـه های بسـیار 
بزرگ و حجیم هسـتند، نسـبت بـه ارقامی مانند اسـتعمران و 
لیلویـی کـه خوشـه های کوچک تـر دارنـد، نیازمنـد گـرده 

بیش تری هسـتند.
از نظـر زمـان گرده افشـانی نیـز بـا توجـه بـه نیـاز دمایی 
بهینـه برای جوانه زنـی گرده )حدود ۲7+ درجه سـانتی گراد(، 
سـاعاتی از طـول روز کـه دمـای مورد نظر در آن تأمین شـود، 
مناسـب ترین سـاعات گرده افشـانی اسـت. در ایـن ارتبـاط با 
توجـه بـه تحقیقـات مشـخص شـده کـه گرده افشـانی بیـن 
سـاعت های 10 صبـح تـا 3 بعدازظهـر بـا بیش تریـن میـزان 

میوه نشـینی همراه اسـت.
ارقـام از نظـر بـازه زمانـی پذیـرش گـرده و مهلـت اجرای 
ارقـام  برخـی  در  هسـتند.  متفـاوت  گرده افشـانی  عملیـات 
همچـون رقـم برحـی ایـن بـازه زمانـی بسـیار کوتـاه اسـت و 
اسـپات ها پـس از بازشـدن بایـد در فاصلـه زمانی 48 سـاعت 
گرده افشـانی شـوند؛ چـرا که در غیـر این صورت، عـدم تلقیح 
گل هـا و تشـکیل میـوه پارتنـوکارپ )میـوه عقیـم و بی بذر و 
معمـوالً فاقـد ارزش تجـاری( حتمـی اسـت. ایـن در حالـی 
اسـت کـه در برخـی ارقـام تجـاری همچـون رقـم اسـتعمران 
ایـن حساسـیت کم تـر اسـت. در مجمـوع بـا توجـه بـه اینکه 
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تضمیـن و  باعـث  گرده افشـانی  عملیـات  انجـام  در  تسـریع 
افزایـش تولیـد و به تبع ارتقای شـاخص بهـره وری مصرف آب 
می شـود، در اکثـر ارقـام، گرده افشـانی در دو روز ابتدایی و در 
ارقـام حسـاس، بازکردن اسـپات های رسـیده و گرده افشـانی 

پیـش از موعـد نیـز توصیـه می شـود.
بررسـی ها در خصـوص ارقـام نـر نیـز نشـان داده اسـت 
کم تـری  کیفیـت  از  گل آذین هـا  آخریـن  و  اولیـن  کـه 
برخوردارنـد و میـزان بـاروری گرده هـای آن هـا پایین تـر 
اسـت. بـا این حـال، برداشـت و آماده سـازی اسـپات های نر 
زودرس بـرای گرده افشـانی اسـپات های مـاده زودرس کـه 
در صـورت اختـالل در شـرایط اقلیمـی باز می شـوند، امری 

ضروری اسـت.
دقـت در اسـتفاده از منابع گرده سـالم و عـاری از آلودگی و 
تولیـد  میـزان  ارتقـای  در  بیمـاری خامـج  بیمـاری همچـون 
از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. مراحـل اولیـه آلودگـی 
اسـپات ها به بیماری خامج به سـادگی قابل تشـخیص نیسـت و 
عالئـم بیمـاری زمانی مشـاهده می شـود که بیماری پیشـرفت 
غالف های سـالم و  غالف هـا،  بازشـدن  از  قبـل  باشـد.  کـرده 
آلـوده ظاهـراً شـبیه بـه هـم هسـتند و در صورتی  کـه آلودگی 
شـدید باشـد، لکه هـای قهوه ای  رنگـی روی آن هـا ظاهـر 
می شـود. غالف هـای آلـوده معمـوالً به طـور ناقـص باز شـده و 
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گل هـای درون آن هـا قهـوه ای می شـود و می پوسـد. در 
آلودگی هـای شـدید اسـپات ها باز می شـود و گل آذیـن درون 

آن هـا به طـور کامـل می پوسـد )شـکل ۲4(.
آلـوده،  گل آذین هـای  سـوزاندن  و  جمـع آوری  هـرس، 
اسـتفاده از گـرده سـالم بـرای گرده افشـانی، تقویـت درختان 
بـا کودهـای ماکـرو و میکرو، زهکشـی و حـذف علف های هرز 
بـرای کاهش رطوبت نخلسـتان نقش بسـیار مهمی در کاهش 
بیمـاری دارد. در صـورت پیش بینـی وقـوع بیمـاری، بایـد 
پـس از اولیـن بارندگـی و یـک مـاه قبـل از ظهـور اسـپات ها 
شـود.  سم پاشـی  نخلسـتان  مناسـب  قارچ کـش  سـموم  بـا 
قارچ کش هـای بنومیـل، تیوفانـات متیـل و مخلـوط بوردو 
بـرای کنتـرل بیماری توصیه شـده اند. کاشـت ارقـام مقاوم به 

بیمـاری نیـز حائـز اهمیت اسـت.

 

شکل ۲4- عالئم بیماری خامج در اسپات نر درخت خرما
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هدایت خوشه 

پـس از تلقیـح گل ها و رشـد میوه های خرما، خوشـه ها 
به تدریج سـنگین می شـوند و محـور آن هـا از حالت عمودی و 
رو بـاال، به طـرف پاییـن خـم می شـود. در ایـن هنـگام احتمال 
شکسـتن خوشـه ها در اثـر وزش بـاد یا نشسـتن پرنـدگان روی 
آن ها زیاد اسـت. جداسـازی خوشـه ها از هم و هدایت و حمایت 
خوشـه ها در برابـر شکسـتن، از عملیـات مهـم و ضـروری برای 
تسـهیل مدیریت خوشـه در مراحل داشـت و برداشت و ارتقای 
کمـی و کیفـی محصـول خرماسـت کـه معمـوالً هم زمـان یا به 

دنبال هـم انجام می شـوند. 
یکی از روش های مرسـوم در هدایت و حمایت خوشه، 
پاییـن آوردن خوشـه و قـراردادن آن روی بـرگ پایینی 
اسـت. البتـه ایـن کار به ویـژه در ارقـام دارای خوشـه 
بزرگ می توانـد باعـث شکسـتن خوشـه یـا بـرگ زیر آن 
شـود یـا به دلیـل حرکـت برگ بـر اثـر جریان بـاد باعث 
ریزش و خراشـیدگی میوه ها شـود و خسـارت های ناشی 
از عـدم امـکان پوشـش  دهی خوشـه را نیـز بـه دنبـال 

داشـته باشد )شـکل ۲5(.
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شکل ۲5- شکستن خوشه و برگ در اثر قراردادن خوشه روی برگ

بررسـی روش های مختلف هدایت و حمایت خوشـه نشان 
داده اسـت کـه پاییـن آوردن خوشـه و آویزان کـردن آن میان 
برگ هـا )به ویـژه در ارقام دارای دم خوشـه کوتاه و متوسـط( و 
نیـز روش پاییـن آوردن خوشـه و بسـتن آن به بـرگ باالیی از 
مناسـب ترین روش های هدایت خوشـه اسـت و در این  صورت 
هیچ گونـه شکسـتگی خوشـه یا بـرگ اتفاق نمی افتـد. تجارب 
نشـان داده اسـت کـه روش های فـوق در اکثر ارقـام تجاری 
همـه مزایـای مـورد انتظـار از یـک روش مطلـوب هدایت و 
حمایـت خوشـه را دارا هسـتند. در میـان دو روش اخیـر نیـز، 
روش اول به دلیـل بی نیـازی بـه صـرف هزینـه و زمـان برای 
بسـتن دم خوشـه و برداشـت آسـان تر خوشـه ها، بـرای اکثر 
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ارقـام تجـاری توصیـه می شـود. بررسـی های بلندمدتـی در 
بیـش از 35 رقـم از مهم تریـن ارقام خرمـای داخلی و خارجی 
)ماننـد برحـی، اسـتعمران و خاصـی( که بعضـی از آن ها وزن 
خوشـه بسـیار بـاال یـا دم خوشـه خیلـی بلند یـا دم خوشـه با 
انعطاف پذیـری نسـبی انـدک داشـتند، انجـام  شـده اسـت. 
ایـن بررسـی ها نشـان داده اسـت کـه در ایـن روش عـالوه 
بـر نشکسـتن بـرگ، شکسـتگی خوشـه در مقایسـه بـا سـایر 

روش هـا کم تر اسـت.
کیمـری  اواسـط  در  خوشـه ها  هدایـت  مناسـب  زمـان 
اسـت؛ زمانـی کـه دم خوشـه بـه انـدازه کافـی بلنـد امـا هنوز 
انعطاف پذیـر اسـت و وزن خوشـه نیـز مناسـب اسـت. هدایت 
خوشـه ها بـا پاییـن آوردن خوشـه از روی بـرگ و سـپس 
خم کـردن دم خوشـه از نزدیکـی قاعـده و آویزان کـردن 
خوشـه میـان برگ هـا انجام می شـود )شـکل های ۲6 و  ۲7(. 
خم کـردن دم خوشـه و نزدیک کـردن خوشـه به تنـه در این 
زمان سـبب می شـود که نیروی واردشـده به قاعده دم خوشـه 
کـه شـکننده ترین ناحیه آن اسـت، بـه حداقل برسـد. عالوه 
بـر آن، بـا حالت گرفتـن و محکم ترشـدن تدریجی دم خوشـه 
به صـورت آویخته هم زمان با افزایش وزن خوشـه، شکسـتگی 
دم خوشـه از ناحیـه قاعـده حـادث نخواهد شـد و در مقایسـه 
بـا روش هـای مرسـوم، ازبین رفتـن محصـول به دلیـل افتادن 
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ناگهانـی خوشـه از روی بـرگ یا قیـم نیز در ایـن روش وجود 
نخواهد داشـت.

 

شکل ۲6 - پایین آوردن خوشه از روی برگ

 

شکل ۲7- خم کردن دم خوشه از نزدیکی قاعده و 
آویزان کردن خوشه میان برگ ها
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پوشش  دهی خوشه 

میـوه خرما در طول مراحل رشـدونمو خـود با چالش های 
فراوانـی روبه روسـت کـه از جملـه آن هـا می تـوان از حملـه 
پرنـدگان و حشـرات به ویـژه زنبورهـا، تابـش مسـتقیم نـور 
خورشـید و آفتاب سـوختگی، وزش بادهـای گرم و خشـک و 
همـراه بـا گرد و غبـار نام برد. برای ارتقای شـاخص  بهره وری 
مصـرف آب از طریـق افزایـش تولیـد، حفـظ ایـن کیفیـت و 
اهمیـت  حائـز  بسـیار  میـوه  رشـد  دوره  طـول  در  کمیـت 
از جملـه عملیـات  پوشـش دهی خوشـه های خرمـا  اسـت. 
توصیه شـده بـرای حفظ کیفیت میـوه در مقابـل چالش های 
مذکور اسـت که توسـط نخلـکاران مناطق مختلـف خرماخیز 

ایـران و جهـان انجام می شـود.
با وجود مزایای بسـیار پوشـش دهی خوشـه، رعایت نکردن 
تناسـب پوشـش بـا رقـم و خصوصیـات آب و هوایـی )دمـا، 
رطوبت و...( منطقه می تواند نتایج عکسـی را نیز در پی داشـته 
باشـد. در مناطـق مرطـوب و در مـورد درختان کم سن وسـال 
کـه هنـوز مرتفـع نشـده اند و در ارتبـاط بـا ارقامـی ماننـد 
پیـارم و مجـول کـه به شـدت بـه رطوبـت، آفـات و جونـدگان 
حسـاس هسـتند، پوشـش دهی خوشـه توصیه نمی شـود. زیرا 
در ایـن شـرایط ترشـیدگی میوه هـا، حملـه موش هـا و طغیان 
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آفاتـی ماننـد سوسـک ها در زیـر پوشـش ها رخ می دهـد که 
خسـارات سـنگینی را به بار مـی آورد.

بهتریـن زمان برای نصب پوشـش ها روی خوشـه های خرما 
در مرحلـه تبدیـل میـوه خرما بـه خـارک )هنـگام تغییر رنگ( 
رسـیدن و  مرحلـه  اواخـر  تـا  نصب شـده  پوشـش های  اسـت. 
برداشـت میـوه بایـد روی خوشـه ها باقـی بماننـد. بسـته بـه 
اینکـه هـدف اصلـی از به کاربـردن پوشـش خرما چه باشـد و با 
درنظرگرفتـن شـرایط آب و هوایـی )رطوبـت و درجه حرارت( و 
رقم خرما و موارد مصرف آن )خارک، رطب یا خرمای رسـیده(، 

هزینـه تهیـه و نوع پوشـش مورد اسـتفاده متفاوت اسـت. 
از مهم تریـن پوشـش های مـورد اسـتفاده نخـل کاران 
می تـوان بـه پوشـش حصیـری ساخته شـده از برگ هـای 
درخت خرما، پوشـش تـوری پارچه ای، پوشـش توری نایلونی، 
پوشـش توری سیمی، پوشـش پالسـتیکی و گونی پالستیکی 

اشـاره کرد.
پوشـش خوشـه همچنیـن در کنتـرل خسـارت عارضـه 
خشـکیدگی خوشـه خرما مؤثـر اسـت. بـر اسـاس بررسـی های 
به عمل آمده در سـه رقم خاصی، کبکاب و مضافتی، پوشـش دهی 
خوشـه ها بـا پوشـش حصیـری در اوایـل مرحله خـارک، همـراه 
بـا حـذف یک سـوم نـوک خوشـه در زمـان گرده افشـانی تأثیـر 
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شـایانی در کاهـش شـدت عارضـه و بهبـود خصوصیـات کمـی و 
دارد. میـوه  کیفی 

پوشـش کیسـه حصیـری از خسـارت آفـات و پرنـدگان 
بـه محصـول و آفتاب سـوختگی میـوه جلوگیـری می کنـد و 
باعـث ارتقـای کیفیـت، رنـگ و بازارپسـندی میـوه می شـود. 
ایـن پوشـش به ویـژه از نـوع شـکل کیفی و کامـاًل بسـته آن 
)دسـت بافت بهبهـان(، از ریـزش نهایـی محصـول در هنـگام 
برداشـت و خسـارت وارده به آن جلوگیری و عملیات برداشت 
را نیـز تسـهیل می کنـد. ایـن نـوع پوشـش بـا محیط زیسـت 
کامـاًل سـازگار اسـت و در صـورت مراقبـت، نسـبت بـه 
پوشـش های تـوری پارچـه ای و تـوری پالسـتیکی و گونـی 
پالسـتیکی معمـول، از عمـر طوالنی تـری برخـوردار بوده و 
دارای صرفه اقتصادی اسـت. سـاخت و اسـتفاده از این پوشش 
در قدیـم نیـز در اسـتان خوزسـتان و سـایر مناطـق خرماخیز 

کشـور مرسـوم بوده اسـت.
به منظـور پوشـش خوشـه ها، در اوایـل مرحلـه خـارک یـا 
زمانـی کـه میوه هـا شـروع بـه تغییـر رنـگ کردنـد، خوشـه ها 
درون کیسـه های حصیـری بـا ابعـاد اندکـی بزرگ تـر از ابعـاد 
خوشـه های نخـل قـرار می گیرنـد و دهانـه آن هـا در دو طـرف 
دم خوشـه ها بـا برگچه هـای خرمـا یـا طنـاب کنفی یـا پنبه ای 



73تکنیک های اساسی ارتقای بهره وری مصرف آب در تولید خرما

مناسـب دوختـه می شـود. در ارقـام حسـاس بـه عارضـه 
خشـکیدگی خوشـه ماننـد رقـم خاصـی در بهبهـان پیچیـدن 
نوارهایـی از جنـس حصیر دور دم خوشـه ها نیز توصیه می شـود 

)شـکل ۲8(. 

 

شکل ۲8- پوشش دهی خوشه ها و دم خوشه ها با پوشش حصیری

گروه سوم: تکنیک های مرتبط با کنترل عوامل 
خسارت زا

۱2- بهداشت نخلستان
غیرمسـتقیم  راهکارهـای  جملـه  از  نخلسـتان  بهداشـت 
افزایـش بهـره وری مصـرف آب در نخیالت اسـت و شـامل 
حـذف یـا انهـدام محل هـای تکثیـر،  پناهگاه هـا و محل های 
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زمسـتان گذرانی آفـات خرمـا در نخلسـتان اسـت. رعایت این 
اصـول در کاهـش تراکم جمعیت بسـیاری از آفـات خرما مؤثر 
اسـت و قابل تلفیـق بـا بسـیاری از روش هـای کنتـرل اسـت. 
مشـخص شـده اسـت که زمسـتان گذرانی آفات مهمـی نظیر 
کنـه تارتـن خرمـا، کـرم میوه خـوار خرمـا و کـرم گرده خـوار 
خرمـا در الی لیـف و حصیـر تنـه خرمـا صـورت می گیـرد. 
ازبین بـردن ایـن الیـاف در کاهـش جمعیـت ایـن دسـته از 

آفـات خرمـا بسـیار مؤثر اسـت.

نهال سالم
اسـتفاده از پاجوش هـای سـالم، قـوی و عـاری از آفـت و 
بیمـاری نخسـتین اصـل از اصول بهداشـت نخیالت اسـت که 

تأثیـر چشـمگیری در مدیریـت آفات خرمـا دارد.

هرس
بقایـای لیـف و بـرگ و الیـاف نخـل همچـون برگ هـای 
خشـک، بقایای خوشـه ها و میـوه منابع نخسـتین آلودگی در 
نخلسـتان هسـتند. ازایـن رو برای تأمین بهداشـت نخلسـتان، 
بایـد در فاصلـه زمانی پـس از پایان عملیات برداشـت تا پیش 

از آغـاز فصـل زراعـی جدید عملیـات زیر را انجـام داد:
g حذف برگ های پیر و مسن؛
g حذف بقایای میوه و دم خوشه ها؛
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g  تکریب )حذف بخش های زائد دم برگ های باقی مانده
از هرس برگ(.

بـا توجه بـه بافت مسـتحکم اجـزای درخت خرمـا به ویژه 
ته برگ هـا و کنـدی تجزیـه، اکیـداً توصیه می شـود که کلیه 

بقایـا به یکـی از دو روش زیر مدیریت شـوند:
1( بقایای برگی غیرآلوده و قابل اسـتفاده با دسـتگاه چاپر 
خـرد شـود و در فراینـد مالچ پاشـی و تجزیـه قرار گیرنـد. در 
صـورت اسـتفاده از این مـواد به عنـوان مالچ، اسـتفاده نکردن 

از اجـزای آلـوده به آفـات و بیماری ضروری اسـت.
از  بقایـای آلـوده یـا غیرقابـل اسـتفاده بـه خـارج   )۲
نخلسـتان منتقـل شـود یـا در محیـط کنترل شـده به طور 

کامل سوزانده شـوند.

بادشکن
بـاد در انتقـال و جابه جایی بعضی از آفـات خرما از درختی 
به درخت دیگر و از نخلسـتانی به نخلسـتان دیگر مؤثر اسـت. 
از مهم تریـن آفاتـی که از ایـن طریق قابل انتشـار و جابه جایی 
هسـتند می تـوان بـه شپشـک های خرمـا و کنه تارتـن خرمـا 
اشـاره کـرد. از طرفی بـاد از طریق کاهش رطوبـت نیز تأثیرات 
متفاوتـی در تغییـرات تراکـم جمعیـت آفـات دارد. بنابراین در 
صـورت فراهم بـودن شـرایط، اسـتفاده از بادشـکن در اطـراف 
نخلسـتان ها می تواند در ارتقای وضعیت بهداشـت نخلسـتان و 
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کاهـش تراکـم جمعیـت آفـات خرمـا به خصـوص در رابطـه با 
کنـه تارتـن خرمـا و شپشـک های خرما مؤثر واقع شـود.

شخم
کاهـش  و  فعالیـت  کنتـرل  در  می توانـد  زمیـن  شـخم 
در  را  زندگـی خـود  از  قسـمتی  کـه  آفاتـی  تراکـم  میـزان 
خاک می گذراننـد، نظیـر موریانه هـا کـه در خاک النه سـازی 
نظیـر  خرمـا  آفـات  از  بعضـی  باشـد.  مؤثـر  می کننـد، 
سوسـک های خانـواده Nitidulidea به صـورت شـفیره در 
خـاک زمسـتان گذرانی می کننـد و با عملیات شـخم شـرایط 
مناسـب زمسـتان گذرانی آن هـا بـه هـم می خـورد و بـه این 
طریـق تراکـم جمعیـت آن هـا و خسـارت متعاقـب آن هـا در 

سـال بعـد بـه نحـو چشـمگیری کاهش می یابـد.

۱3- کنترل آفات خسارت زای کلیدی
مهم ترین آفات درخت خرما در اسـتان خوزسـتان عبارت اند 
از: کنـه تارتـن )شـکل ۲9(، کـرم میوه خـوار )شـکل 30(، کـرم 
گرده خـوار )شـکل 31(، سوسـک شـاخ دار )شـکل 3۲(، زنجـره 
)شـکل 33( و سوسـک شـاخک بلند )شـکل 34(. خسـارت آفات 
خرمـا می توانـد بـه قسـمت هایی از گیـاه خرمـا وارد شـود کـه 
مـورد بهره بـرداری مسـتقیم بـرای تغذیـه قـرار می گیرنـد. مثاًل 
کـرم میوه خـوار و کـرم گرده خوار خرمـا از میـوه خرمـا تغذیـه 
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می کننـد. همچنیـن برخـی آفات خرمـا همچـون سوسـک های 
چوب خـوار می تواننـد بـه قسـمت هایی از گیاه خسـارت 
وارد کننـد کـه مـورد مصرف مسـتقیم واقـع نمی شـوند، ولی 
به طـور غیرمسـتقیم در کاهـش کمیت و کیفیـت محصول خرما 

تأثیر  دارنـد. 

شکل ۲9- کنه تارتن خرما

 

شکل 30- کرم میوه خوار خرما
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شکل 31- کرم گرده خوار خرما 

شکل 3۲- سوسک شاخ دار خرما
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شکل 33- زنجره خرما

 

شکل 34- سوسک شاخک  بلند خرما
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مدیریت تلفیقی کنترل بیولوژیک محور آفات مهم خرما

در مدیریـت تلفیقـی کنتـرل بیولوژیک محـور آفات مهم 
خرما، اصل اساسـی اسـتفاده از روش هـای کنترل بیولوژیک 
اسـت کـه در تلفیـق بـا روش کنتـرل زراعی در اکثـر مواقع 
تـوان کاهش جمعیت آفات را تا آسـتانه زیـان اقتصادی دارا 
هسـتند و از روش های کنترل شـیمیایی در شـرایط خاص 

به عنـوان روش های مکمل اسـتفاده می شـود. 

اصول کنترل زراعی آفات در مدیریت تلفیقی آفات 
درخت خرما

عملیـات  تغییـردادن  از:  عبارت انـد  زراعـی  روش هـای 
مدیریـت نخیـالت به صورتـی که شـرایط محیط زیسـت آن را 
بـرای تولیدمثل، انتشـار یـا زنده ماندن آفات خرمـا نامطلوب تر 
تکنیک هـای  تمامـی  اصـل شـامل  ایـن روش هـا در  سـازد. 
پیش گفتـه بـرای افزایـش تولیـد و افزایـش بهـره وری مصرف 

آب بـوده و شـامل مـوارد زیر اسـت:
g توجه به بهداشت و مواظبت های فنی در درخت خرما؛
g  تنظیم دور و میزان آبیاری؛
g کوددهی؛
g رعایت فواصل کاشت در نخلستان ها؛
g .کنترل علف های هرز
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اصول کنترل شیمیایی آفات خرما در مدیریت تلفیقی 
آفات خرما

انـواع زیـادی از آفت کش هـا بـرای مبـارزه بـا کنه هـا و 
حشـرات زیـان آور خرمـا مورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد. تنوع 
در میـزان حساسـیت انـواع آفـات خرما به سـموم کشـاورزی 
باعـث شـده که در تدویـن برنامه کنترل شـیمیایی در مدیریت 
تلفیقـی آفـات خرمـا روش هایـی برگزیـده شـوند کـه ضمـن 
کاهـش خطرهـای زیسـت محیطی از بـروز آفـات جدیـد، 
مقاومـت آفـات، نابـودی دشـمنان طبیعـی و تشـدید تراکـم 
جمعیـت آفـات در نخلسـتان ها جلوگیـری شـود. نکته مهمی 
کـه در کاربـرد آفت کش هـا در برنامـه مدیریـت تلفیقی آفات 
خرمـا بایـد رعایت شـود، توجه بـه اصل کاربرد صحیح سـموم 
شـیمیایی اسـت. گام هـای الزم برای دسـتیابی به ایـن امر به 

شـرح زیر اسـت:
گام اول: اسـتفاده انتخابـی از سـموم بـا توجـه به 

فیزیولوژی آفـات
کنـه تارتـن خرمـا و کـرم میوه خـوار خرمـا دو آفـت مهم 
خرمـا در ایـران هسـتند. خسـارت کـرم میوه خـوار خرمـا در 
شـرایط آب و هوایـی مرطـوب و کنـه تارتـن خرما در شـرایط 
آب و هوایـی خشـک افزایـش یافتـه اسـت و سم پاشـی های 
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وسـیعی علیـه آن هـا صـورت می گیـرد. خوشـبختانه سـموم 
انتخابـی بـر اسـاس اصـول فیزیولوژیکـی بـرای کنتـرل هـر 
دو گونـه آفـت وجـود دارد کـه نه تنهـا تأثیـر چشـمگیری در 
کاهـش جمعیـت آن هـا دارنـد، بلکـه میـزان آسـیب سـموم 
شـیمیایی را بـه اکوسیسـتم به خصـوص دشـمنان طبیعی که 

عمدتـاً از بندپایـان هسـتند، بـه حداقـل می رسـانند.
در رابطـه بـا کـرم میوه خـوار خرمـا می تـوان بـه اسـتفاده 
از سـموم ضدسـنتز کیتیـن اشـاره کـرد کـه در سـایر کشـورها 
در مـوارد مشـابه علیـه الرو پروانه هـا بـه کار مـی رود. باکتـری 
تجـاری  نامهـای  تحـت  امـروزه  کـه   Bacillus thuringiensis

مختلـف ازجملـه بایتـرول، تروسـاید و... در بـازار وجـود دارد و 
بیش تـر علیـه الرو پروانه ها به کار می رود و بسـیار مؤثر اسـت.

در مـورد کنـه تارتـن خرمـا نیـز انواعـی از کنه کش هـا 
سـنتز شـده کـه تعداد آن ها در حـال افزایش اسـت. این گروه 
از آفت کش هـا حالـت انتخابـی دارنـد و روی سـایر گروه های 
بندپایـان تأثیـر زیـادی ندارند. اسـتفاده از این گروه از سـموم 
آفت کـش انتخابـی کـه دارای دامنـه تأثیـر محـدود اسـت، 
به عنـوان یکـی از ابزارهـای مفیـد در اختیار مدیریـت تلفیقی 
آفـات خرماسـت و در برنامه ریزی هـای مبـارزه با آفـات خرما 
بایـد بـه آن هـا توجـه کافـی مبـذول داشـت. نتایـج مطالعات 
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سـال های اخیـر نشـان داده کـه سـموم نیسـورون، پرایـد و 
تدیـون دارای تأثیـر مناسـبی برای مبـارزه با کنـه تارتن خرما 

. هستند
گام دوم: استفاده انتخابی از سموم با تغییر تکنیک

کنـه تارتن خرما تارهای زیـادی تولید می کند و این تارها 
به عنـوان وسـیله ای دفاعی کنـه را در مقابل سموم شـیمیایی 
به خصـوص گردهـا تـا حـدود زیـادی محافظـت می کننـد. 
اسـتفاده از تکنیک هایـی کـه بتواننـد نفـوذ سـم را بـه داخل 
کارایـی  افزایـش  در  دهنـد، می توانـد  افزایـش  کنـه  کلنـی 
سـموم بسـیار مؤثر باشـد. بـرای  مثـال نفوذ گوگـرد به کمک 
تکنیکـی کـه بتوانـد از طریـق تبخیـر تدریجـی، گاز گوگرد را 
آزاد کنـد، در مبـارزه بـا کنـه تارتـن خرمـا بسـیار مؤثرتـر از 
حالتـی اسـت کـه گوگـرد به طریـق گردپاشـی مصرف شـود. 
مگـر اینکـه زمـان سم پاشـی هنگامی باشـد که هنـوز تارهای 

کنـه تنیده نشـده باشـند.
بـرای سـایر آفات خرمـا نیز با توجه به ارتفـاع زیاد درختان 
لوله بلنـد مسـتقیم  از سـم پاش هایی کـه دارای  بایـد  خرمـا 
هسـتند، استفاده شـود. در رابطه با آفاتی که مشـکلی از لحاظ 
رسـیدن سـم به محـل تأثیر ندارنـد، اسـتفاده از گردپاش های 
مخصـوص درختان بلند مناسـب تر اسـت. در این سـم پاش ها 
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اسـتفاده از قسـمت های خروجـی سبدی شـکل بهتر از انـواع 
چهارگوش اسـت؛ زیرا سـرعت سم پاشـی را افزایش می دهند. 
عـالوه بـر این بـا تغییرات جزئـی از ایـن گردپاش هـا می توان 
بـرای پاشـش دانه گـرده به منظور تلقیـح درختان مـاده خرما 
نیـز اسـتفاده کـرد. بنابراین ایـن گردپاش ها چند منظـوره و از 

نظـر اقتصادی برای کشـاورزان مناسـب تر هسـتند.
ضدعفونـی درختـان نیـز از تکنیک هـای اختصاصـی اسـت 
از  می شـود.  آفتکـش  سـموم  اثـر  انتخابی شـدن  باعـث  کـه 
بـه  آفـات خرمـا  تکنیـک در مدیریـت  ایـن  بـارز  مثال هـای 
مـوارد چنـدی می تـوان اشـاره کـرد. از جملـه بـرای کنتـرل 
آفـت  به عنـوان  کـه  مناطقـی  در  خرمـا  سـرخرطومی حنایی 
تیمارهـای  کاربـرد  بایسـته  اقدامـات  از  یکـی  اسـت،  مطـرح 
حشـره کش بـرای ضدعفونـی نهال هـا و پاجوش هـای درختان 
خرمـا قبـل از کاشـت اسـت کـه می توانـد از حملـه ایـن آفـت 

جلوگیـری کنـد.
اسـتفاده از طعمـه مسـموم یکـی دیگـر از مـواردی اسـت 
کـه در انتخابی کـردن اثـر سـموم و کاهـش آثـار سـوء آن هـا 
تأثیـر چشـمگیری دارد. از جملـه موارد کاربرد طعمه مسـموم 
در نخلسـتان ها بـرای کنترل ملخ اسـت. در گذشـته اسـتفاده 
وسـیع از سـموم آفت کش به صورت محلولپاشـی برای مبارزه 
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بـا ملخ هـا به خصوص به صـورت سم پاشـی های هوایـی باعث 
طغیـان بعضـی از آفـات از جملـه زنجـره خرمـا شـده اسـت. 
تغییـر تکنیـک به صـورت اسـتفاده از طعمـه مسـموم به جای 
ایـن  از  چشـمگیری  نحـو  بـه  می توانـد  هوایـی  سم پاشـی 
مشـکالت جلوگیـری به عمـل آورد. از موارد دیگـر می توان به 
کنتـرل الروهای سوسـک شـاخ دار خرمـا اشـاره کرد. چنانچه 
از روش محلول پاشـی بـرای کنتـرل الرو ایـن آفـت اسـتفاده 
شـود، سم پاشـی را بایـد از اسـفندماه تا اواخر شـهریور ماه هر 
15 روز یکبـار، به خصـوص در سـال هایی کـه تراکـم جمعیت 
بـاال باشـد، انجـام داد کـه عمـاًل غیرممکـن اسـت. اسـتفاده 
تـاج درخـت  از طریـق قـراردادن آن در  از طعمـه مسـموم 
مشـکل تکرار دفعـات سم پاشـی و تأثیـرات سـوء ناشـی از آن 

را حـل کرده اسـت.
گام سـوم: اسـتفاده انتخابـی از سـموم بر اسـاس 

رفتار آفـات
کنـه تارتـن خرمـا بعضـی از علف های هرز نخلسـتان ها را 
به عنـوان پناهـگاه و محـل زمسـتان گذرانی انتخـاب می کند، 
ایـن رفتـار آفـت باعـث شـکل گیری روش مبـارزه شـیمیایی 
خاصـی علیـه آن شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب که سم پاشـی 
سـطح علف های هـرز داخـل نخلسـتان ها را در زمسـتان بـا 
پـودر وتابـل گوگـرد یـا پـودر وتابـل گوگـرد همـراه بـا روغن 
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انجـام می دهنـد کـه از یک طـرف در کاهـش تراکـم جمعیت 
کنـه تارتـن خرمـا در سـال بعـد تأثیـر زیـادی دارد و از طرف 
دیگـر کاربـرد ایـن روش از تأثیـرات سـوء گوگـرد به منظـور 
کاربـرد در فصـل غیرزراعـی کـه بسـیاری از موجـودات زنـده 

فعـال نیسـتند، می کاهـد.
آفـات چوب خـوار اکثراً به درختان ضعیـف حمله می کنند و 
ثابـت شـده اسـت کـه درختان ضعیـف از خـود بویـی متصاعد 
می کننـد کـه در جـذب آفـات چوب خـوار بسـیار مؤثر اسـت. 
از ایـن رفتـار آفـات چوب خـوار بـرای کنتـرل شـیمیایی آن ها 
به صـورت انتخابـی اسـتفاده می کننـد. بـه ایـن ترتیـب کـه 
تعدادی از درختان پوسـیده را در نقاط مشـخصی از نخلسـتان 
چوب خـوار  سوسـک های  جـذب  از  پـس  و  نگاه می دارنـد 
بـا اسـتفاده از سـموم قـوی بـر روی ایـن درختـان جمعیـت 
ایـن  بـه  و  به شـدت کاهـش می دهنـد  را  آفـات چوب خـوار 
ترتیـب از وسـعت منطقـه سم پاشی شـده و تأثیـرات سـوء آن 

جلوگیری می کننـد.
اسـتفاده از تله هـای نـوری و فرمونـی و جـذب آفات خرما 
اسـتفاده  مـوارد  از  نیـز  خـاص  سم پاشی شـده  مناطـق  بـه 
انتخابـی از سـموم با توجه به رفتار آفات اسـت. مناسـب ترین 
سـموم و زمـان کنتـرل شـیمیایی مهم تریـن آفـات خرمـا به 

شـرح جدول 3 اسـت.
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ب ترین سم و زمان کنترل شیمیایی آفات خرما

جدول 3- مناس

ت خرما
آفا

ب  ترین سم
مناس

زمان سم پاشی/ زمان کنترل 

زنجره خرما

ت ۲-1/5 در هزار
دیازینون 60 درصد به نسب

ت ۲ در هزار
فوزالون به نسب

ت ۲ در هزار
ک امولسیون 50 درصد به نسب

اکتلی
ت ۲ در هزار

رلدان )40 درصد Ec( به غلظ
س از گرده افشانی و 

ت اول 7 تا 10 روز پ
نوب

ت محصول خرما
س از برداش

سم پاشی دوم پ

کنه گردآلود
نیسورون 0/75 در هزار، تدیون ۲ در هزار

نیمه اول خردادماه

کرم میوه خوار 
خرما

ت ۲ در هزار
دیازینون به نسب

س متیل 50 درصدEC ( ۲ در 
ک )پیریمیفو

اکتیلی
هزار فوزالون ۲ در هزار

ت 
س از گرده افشانی و نوب

ت اول 7 تا 10 روز پ
نوب

س از اولین سم پاشی
دوم 4 تا 5 هفته پ
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ت خرما
آفا

ب  ترین سم
مناس

زمان سم پاشی/ زمان کنترل 

کرم گرده خوار 
خرما

ت 
نیاز به کنترل جداگانه ندارد. در مناطقی که کرم های میوه خوار و زنجره خرما را کنترل می کنند، این آف

نیز از بین می رود.

ک شاخ دار
سوس

سوین )کارباریل( 85 درصد به مقدار 3 کیلوگرم + 
س گندم 100 کیلوگرم + آب 50 لیتر در هکتار 

سبو
به صورت طعمه مسموم

ت محصول خرما 
از اسفندماه به بعد تا هنگام برداش

ت دارند هر ماه دو مرتبه
که کرم ها فعالی

ک 
سوس

ک بلند خرما
شاخ

ت تاج با پودر سوین 5 درصد به 
گردپاشی در قسم

مقدار ۲0 تا 30 گرم برای هر اصله نخل
از اواخر خردادماه

موریانه خرما
ضدعفونی زمین نخلستان خرما با سموم گرانوله 
ک کاربرد به مقدار 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار

خا
در فصول پاییز و زمستان

ب ترین سم و زمان کنترل شیمیایی آفات خرما
ادامه جدول 3- مناس
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ت خرما
آفا

ب  ترین سم
مناس

زمان سم پاشی/ زمان کنترل 

زنبورهای 
زیان آور خرما

استفاده از امعا و احشاء موجود در کشتارگاه ها و 
آغشته کردن آن ها به میزان هر کیلو طعمه با 5 گرم 

سم مانند سوین
ب

هم زمان با شروع مرحله رط

سپردار معمولی 
خرما

ماالتیون 57 درصد یا دیازینون ۲0 درصد یا 
رکسیون )دیمتوات( 40 درصد امولسیون ۲00- 

ک تابستانه ۲-1 کیلوگرم 
150 میلی لیتر + روغن ول

+ آب 100 لیتر

ت یا آبان ماه هنگامی که 75 درصد پوره ها 
اردیبهش

از زیر سپر خارج می شوند.

ب ترین سم و زمان کنترل شیمیایی آفات خرما
ادامه جدول 3- مناس
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۱4- کنترل ریزش میوه
به طـور طبیعـی و در شـرایط معمولـی نخلسـتان و بـدون 
دخالـت عوامـل خارجـی مقـداری ریـزش خرمـا اتفاق می افتـد. 
ریـزش میوه خرما عموماً توسـط عوامل زنـده و غیرزنده متعددی 
در مراحـل گل دهـی، بلـوغ و رسـیدگی میـوه صورت می گیـرد. 
مقدار ریزش از سـالی به سـال دیگر و در مناطق، نخلسـتان ها و 
در ارقـام مختلـف متفـاوت و بـرای هـر رقـم تقریبـاً ثابت اسـت. 
بر اسـاس بررسـی ها ریـزش میوه خرما در اسـتان خوزسـتان در 

ارقـام مختلـف از ۲5 تـا 75 درصد متغیر اسـت.
ارقـام مختلـف  میوه چه هـا در  ریـزش  نخسـتین مـوج 
بیـن ۲5 تـا 35 روز پـس از شکافته شـدن اسـپات ها )مرحلـه 
حبابـوک( روی می دهـد و معمـوالً یک ماه بـه طول می انجامد. 
دومیـن مـوج ریـزش حـدود 100 روز پـس از بازشـدن 
اسـپات ها )مرحله کیمـری( روی می دهـد و معمـوالً یـک ماه 
طول می کشـد. به طـور کلـی میوه چه هـا به صـورت طبیعـی 
یک برچـه ای  پارتنـوکارپ و  یـا  تلقیح نشـده  حالـت  دو  در 
در  تلقیـح  کـه  چندبرچـه ای  میوه هـای  در  ریزش می کننـد. 
آن هـا صـورت نمی گیـرد، معموالً برچه هـای باقی مانـده تولید 
میـوه بدون هسـته می کنند و رشـد مناسـبی نخواهد داشـت و 

در اغلـب مـوارد ریـزش می کننـد.
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نتایج بررسـی انجام شـده در خصوص عوامـل مؤثر در ریزش 
میـوه خرمـا از زمـان تلقیـح تا برداشـت در خوزسـتان نشـان 
می دهـد کـه به طور متوسـط عوامـل غیرزنده و زنـده، به ترتیب 
سـبب ریـزش ۲7/3 و 1۲ درصـد میوه هـای نخل می شـوند. 
از مجمـوع ریـزش میـوه سـهم عوامـل فیزیولوژیـک ناشـناخته 
58/۲ درصـد، خامج 3/7 درصـد، گرده خـوار 11/۲ درصد و 
میوه خـوار 8/4 درصـد اسـت. البتـه بیماری خامج خسـارت خود 
را قبـل از تشـکیل میـوه وارد می کنـد و موجب ریزش مسـتقیم 

میوه هـا نمی شـود.
شـرایط و عوامـل غیرزنـده ای کـه ممکـن اسـت سـبب 

ریـزش میـوه خرمـا شـوند، شـامل مـوارد زیـر اسـت:

g  سردشدن ناگهانی و بارندگی در زمان گرده افشانی؛

g بی نظمی در آبیاری؛

g  باردهی بسیار زیاد نخل در یک سال؛

g رطوبت نسبی باال در محیط؛

g  نوسان دمای محیط؛

g  .شوری خاک و وزش بادهای شدید و موسمی
 شـرایط و عوامـل زنـده ای که ممکن اسـت سـبب ریزش 

میـوه خرمـا شـوند، عبارت اند از:



تکنیک های اساسی ارتقای بهره وری مصرف آب در تولید خرما 9۲

g  ــوار در ــرم میوه خ ــت ک ــت و فعالی ــش جمعی افزای
اردیبهشــت ماه؛

g  افزایـش جمعیـت و فعالیـت سوسـک های میوه خـوار
ایجـاد  بـا  کـه   Nitidulidae تیـره  به خصـوص سوسـک های 
سـوراخ و صدمه مکانیکی در میوه خرما در مرداد و شـهریورماه 

خسـارت وارد می سـازند؛
g  پوسـیدگی میوه ها در اثـر فعالیت قارچ ها در نخلسـتان

به ویـژه در نخلسـتان هایی کـه در مرحلـه خـارک و رطـب، 
رطوبـت نسـبی بسـیار باال و هوای شـرجی داشته باشـند. 

ریـزش میـوه تحـت ایـن شـرایط در برخـی ارقـام 40 تـا 
50 درصـد نیـز گـزارش شـده اسـت. گاهـی ممکـن اسـت حتی 
در مواقـع نبـود بارندگـی، بـر روی میوه هـای موجـود بـر روی 
نخل های جوان، شـبنم بنشـیند یا به دلیل وجـود علف های هرز 
یـا میانـه کاری بین نخل هـا امکان به وجودآمدن شـرایط نسـبتاً 
مرطـوب فراهم آیـد. بنابراین پوسـیدگی های میوه ممکن اسـت 
برحسـب عوامـل زراعـی از قبیـل علف های هـرز، محصـوالت 
میانه کاری شـده و آب راکـد کـه موجـب افزایـش رطوبـت 
می شـوند، شـدت یابد. اهمیـت اقتصادی پوسـیدگی های قبل از 
برداشـت میـوه خرما متغیر اسـت و به میزان بارندگـی و رطوبت 

در مراحـل آخـر رسـیدن میوه بسـتگی دارد.
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 در مرحلـه رطـب یعنـی در شـرایطی کـه میـوه دارای 
بیـش از 30 تـا 35 درصـد رطوبـت اسـت، میوه هـا بسـیار 
فسـادپذیرند. در ایـن مرحلـه بافت میـوه نرم و لطیف اسـت و 
طعـم بسـیار مطلوبـی دارد و حتـی در یخچـال نیـز بـه مدت 
خرمـای  ارقـام  و  رطـب  نیسـت.  قابل نگهـداری  طوالنـی 
مرطـوب از جملـه مـواد غذایـی حسـاس بـه فسـاد هسـتند. 
در آغـاز آلودگـی، ابتـدا گوشـت میـوه تغییـر رنـگ می دهـد، 
سـپس نـرم و لهیده می شـود و نهایتـاً میوه هـا از روی درخت 
ریزش می کننـد. حضـور قارچ ها عالوه بر فسـاد ظاهری باعث 
تولیـد زهرابه های قارچی )میکوتوکسـین( مختلف می شـوند. 
خسـارت پوسـیدگی های قبـل از برداشـت بسـته بـه شـرایط 
رطوبتـی و میـزان بارندگـی در مرحله خالل تا رسـیدن میوه، 
از سـالی به سـال دیگر متفاوت اسـت. میزان خسـارت نیز در 
کشـورهای مختلـف متفـاوت اسـت و بیـن 10 تـا 50 درصـد 

گزارش شـده اسـت.
قـاب چوبـی  از  اسـتفاده  بررسـی ها مشـخص شـد  در 
مثلثی شـکل در البه الی خوشـه خرما برای پیشـگیری از تجمع 
)که موجـب  خوشـه چه ها  میـان  در  ریزش کـرده  میوه هـای 
ایجـاد کانـون آلودگی هـای بعـدی می شـوند( مناسـب اسـت. 
سـایر اقداماتـی که می توانـد در کاهش ریـزش طبیعی میوه ها 

در اثـر عوامـل فیزیولوژیـک مؤثـر باشـند، عبارت انـد از:
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g  به کارگیری دور آبیاری منظم و جلوگیری از بینظمی
در آبیاری؛
g تنک خوشه ها در سال هایی که باردهی درخت باالست؛
g  اصالح خاک های شـور )شـوری بیش از 4 دسی زیمنس

بـر متر( و کوددهی با اسـتفاده از کودهای حیوانی پوسـیده و 
کودهای شـیمیایی پرمصرف و کم مصرف؛

g  پوشـش دهی خوشـه ها بـرای جلوگیـری از بـروز
نوسـان های شـدید دمـا و رطوبت در محیط اطراف خوشـه ها و 
همچنیـن جلوگیـری از خسـارت بـاران، بادهای گرم و سـوزان، 

آفتاب سـوختگی و حفـظ و بهبـود کیفیت و رنـگ میوه.
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جمع بندی
ارزش گـذاری آب به عنـوان نهـاده ای اساسـی در تولیـد 
محصـوالت کشـاورزی از مباحـث مهـم جهان معاصر اسـت و 
بـر اسـاس آن ارتقـای شـاخص بهـره وری مصـرف آب در این 
بخـش امری ضروری اسـت. ارتقای سـطح شـاخص بهره وری 
مصـرف آب در نخیـالت بـا توجـه بـه هدررفـت فـراوان آب، 
ظرفیت هـای به ثمرننشسـته نخـل در تولید و ضایعـات باالی 
محصـول، امـری ممکن و بسـیار مسـتعد اسـت. دسـتیابی به 
ایـن مهـم نیازمنـد بهره گیـری از تکنیک هـا و روش های 
علمـی معتبـر و مؤثر اسـت. یافته های علمـی و تکنیک های 
متعـددی در ایـن خصـوص موجـود و قابل اسـتفاده اند. نظـر 
بـه مطالعـات انجام شـده و سـاختار و نظـام بهره بـرداری 
نخیـالت در اسـتان خوزسـتان، 14 تکنیک مهـم در قالب 3 
راهبـرد اساسـی انتخاب و در این نوشـتار معرفی شـده اسـت. 
بهره گیـری از تکنیک هـای فـوق عـالوه بـر افزایـش شـاخص 
بهـره وری مصرف آب، زمینه سـاز بهینه سـازی نخیالت موجود و 

تحـول در کشـت وکار ایـن محصـول مهـم نیز خواهد شـد.
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