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   چکیده

  
از منابع آب برداري بهینه بهره افزایش فشار با هدف هاي آبیاري تحتاستفاده از روشبا توجه به محدودیت منابع آب، 

در ) 1392-1394(این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي بهبهان طی دو سال زراعی  .ناپذیر است امري اجتناب
مقدار آب . هاي یک بار خرد شده با سه تکرار اجرا گردیدهاي کامل تصادفی به صورت کرتقالب طرح آماري بلوك

 رقم دو هاي اصلی ورتدرصد نیازآبی در ک 125و  100، 75اي زیرسطحی در سه ســطح مصرفی در روش آبیاري قطره
نتایج حاصل از اجراي آزمایش نشان . مقایسه گردید هم قرار داشت و با هاي فرعینخل خرماي خاصی و زاهدي در کرت

بین  اما. از جمله عملکرد محصول خرما نداشتند وهیم یفیو ک یبر صفات کم يداریاثر معن ياریکه سطوح مختلف آبداد 
که طوريبه. داري در سطح یک درصد وجود داشتشاخص کارایی مصرف آب اختالف معنیسطوح مختلف آبیاري از نظر 

کیلوگرم خرما به ازاي هرمتر مکعب مصرف آب،  88/0درصد نیاز آبی با تولید  75ها نشان داد تیمار مقایسه میانگین
درصد نیاز آبی در  75تیمار  که ن دادمقایسه میانگین اثرات متقابل نشاهمچنین، . ترین کارایی را به خود اختصاص دادبیش

ترین کارایی کیلوگرم خرما به ازاي هر متر مکعب مصرف آب بیش 89/0و  86/0ترتیب با تولید ارقام خاصی و زاهدي به
مترمکعب در هکتار موجب  7545مصرف  نیانگیبا م ،یآب ازیدرصد ن 75 يدرختان خرما بر مبنا ياریآب. داشتندمصرف را 
  .شد یآب ازیدرصد ن 100 ماریمترمکعب آب نسبت به ت 2515 ییصرفه جو

  

  . نیاز آبی، سطوح مختلف آب، کارایی مصرف آب :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
ي هر منطقه با هامصرف آب در نخلستان زانیم

مختلفی از جمله رقم و به عوامل  مناطق دیگر متفاوت
در حال حاضر . و خاك بستگی دارد هوا نخل، آب،

هاي ناکارآمد سنتی با شیوهخوزستان استان  هاينخلستان
رویه آب و فشار مصرف بی شوند که باعثآبیاري می

شور شدن اراضی کشاورزي شده  مضاعف بر منابع آب و
 هاي آبیاري تحت فشار باکارگیري روشلذا به است،
ناپذیر بهینه از منابع آب امري اجتناب ياستفاده هدف
-برنامه اولین گام براي رسیدن به این هدف مهم .است

گیاه  ریزي آبیاري براساس برآورد صحیح آب مورد نیاز
). 1376 فرشی و همکاران،(باشد در طول فصل رشد می

 به عنوان یکی از زیرسطحیاي در این میان آبیاري قطره
ي میکرو به علت کاهش تبخیر از سطح هاي آبیارروش

اي افزایش راندمان آبیاري از اهمیت ویژه خاك و
  .باشدبرخوردار می
درصد اراضی  91اساس آمار موجود حدود بر

 از بیشزیر کشت آبی بوده و  شوربارور ک يهانخلستان
کشور از این اراضی عاید  يدرصد تولید خرما 95
درصد از کل  پنجعبارت دیگر فقط حدود شود، به می

عمل تولید خرما در کشور از اراضی زیر کشت دیم به
اطالعات وزارت جهاد  يدفتر آمار و فناور( آید می

بنابراین در حال حاضر بدون انجام  ).1393 ،يکشاورز
 ،آبیاري تقریباً امکان تولید خرما در کشور وجود ندارد

بوده و زیرا که سهم تولید از اراضی دیم اوالً بسیار اندك 
هاي اخیر بسیار ثانیاً تابع شرایط اقلیمی است که در سال

لذا آب اولین و مهمترین عامل . متغیر و ناپایدار بوده است
 .شود خرما در کشور محسوب می دیمحدودیت در تول

محبوبیت پیدا کرده  اخیر هايسال در میکرو آبیاري سیستم
 هايژگیوی به تواناست از جمله عوامل این محبوبیت می

 بسیار توزیع خاك، نمودن فرسایش حداقل مانند برجسته
 و کارگري نیروي يهزینه حداقل نمودن آب، یکنواخت

اشاره  هاچکانقطره تنظیم و میزان دبی با عرضه در تنوع
  اي آبیاري قطره هايسیستم). 1998سیوناپن، (نمود 

  
و راندمان آبیاري  وريداراي خصوصیات بهره زیرسطحی

استفاده ) 1991(و همکاران اورون . باالتري هستند
چکان آمیز از ترفالن در جلوگیري از گرفتگی قطرهموفقیت

در آبیاري زیرسطحی با پنج سال آبیاري با آب نامتعارف 
با این وجود تاثیر ترفالن به عنوان . را گزارش نمودند

کش مضر در محیط خاك و آب مورد توجه جدي علف
و همکاران  وی قاتیتحق. رفته استمحققین قرار گ

) قیتزر زمان غلظت و( تیریمد ریتاث يرو) 2010(
 در آن اثرات و چکانقطره یاز گرفتگ يریترفالن بر جلوگ

 ای سه(گندم نشان داد که غلظت ترفالن  تیفکی و عملکرد
و  تیفیبر عملکرد، ک يریتاث) تریدر ل گرمیلیم هفت

 هیشده فقط در ناح قیترفالن تزر. ندارد اهیگ شهیر ستمیس
توسعه  رفقط د قتزری زمان و بوده موثر چکانمجاور قطره

موثر ترفالن اثرگذار است  هیو وسعت ناح شهیر يعمود
 هیفصل رشد وسعت ناح لیآن در اوا قیتزر کهيطور

 هايآزمایش از حاصل نتایج .دهدیم شیمذکور را افزا
اي هاي قطرهاجراي سیستمکه  اندداده نشان بسیاري

 کارایی افزایش در توجهی قابل زیرسطحی موجب افزایش
محصول را  عملکرد باالرفتن شده و درنهایت آب مصرف

در تحقیقی روي ) 1974(فن . نیز به دنبال داشته است
ذرت اعالم نمود که عملکرد ذرت آبیاري شده با سیستم 

درصد  26و  5/10 ترتیببه زیرسطحیاي آبیاري قطره
  . هاي شیاري و بارانی بوده استتر از آبیاري با روشبیش

با مقایسه عملکرد ذرت در ) 1979(کالرك 
که مقادیر  دریافتاي، بارانی و شیاري هاي قطرهروش

و  5/11، 14معادل  ترتیببه هاي فوقبراي روش عملکرد
با استفاده از  )1390( جلینی .باشدمیتن در هکتار  9/11

اي زیرسطحی توانست به عملکرد و آبیاري قطرهسیستم 
گوجه  درنسبت به آبیاري سطحی کارایی مصرف آب باال 

مقدار عملکرد در دو روش که طوريبه. فرنگی دست یابد
 اي سطحی و زیرسطحی به ترتیب برابر باآبیاري قطره

بود که با هم اختالف  تن در هکتار 274/55و  380/43
اي زیرسطحی با میزان آبیاري قطره روش. دار داشتندمعنی
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کیلوگرم بر متر مکعب  9/7مصرف آب معادل  ییکارا
در تحقیق . برتر بود اي سطحینسبت به روش قطره

گزارش کردند که ) 1391( دیگري جلینی و مهرآبادي
اي زیرسطحی در افزایش عملکرد و تیمار آبیاري قطره

بیاري کارایی مصرف آب در گیاه پنبه نسبت به روش آ
 در نیز این سامانه. دار آماري داشتسطحی برتري معنی

 در نمک و نیترات با زیرزمینی آب آلودگی کردن محدود
 که زیر سیستمی عنوانبه .کاربرد داشته است مدت دراز

 سطحی ايقطره نسبت به سیستم کند،خاك کار می سطح
 عالوه مغذي مواد و آب در جوییصرفه تري درنقش بیش

امر  این سیستم دارد، دوام و عمقی نفوذ شوري، کنترل بر
کروي آب زیر ي سطح خیس شده دلیل به است ممکن

-چکانکروي زیر قطرهسطح خاك در مقایسه با سطح نیم

 ).1995فن، (هاي سطحی باشد 

بر اساس پژوهشی ) 1392(حوري محبی و علی
و  یسطح اريیشامل روش آب اريیآب ماریبا چهار تکه 

 ریدرصد تبخ 100و  75آب معادل  زانیاي با مقطره
 در استان هرمزگان انجام A کالس ریاز تشت تبخ یتجمع

متفاوت آب  ریرغم مصرف مقاددادند گزارش نمودند به 
 ،وهیداري در عملکرد م یاختالف معن اري،یآب مارهايیدر ت

 نیترشیب .وجود نداشت اندازهیو سطح سا یشیصفات رو
 اريیآب ماریاز ت بیترتوري آب بهمقدار بهره نیو کمتر

 اريیآب ماریو ت درصد 75آب معادل  زانیاي با مقطره
از  یتجمع ریتبخ درصد 100آب معادل  زانیبا م یسطح

با  اريیآب نیدست آمد؛ بنابرابه A کالس ریتشت تبخ
از  یتجمع ریتبخ درصد 75عمق معادل اي و بهروش قطره

 .دیگرد هیها توصنخلستان اريیآببراي  A تشت کالس
اي و نواري  تأثیر دو روش آبیاري قطره) 1380(نژاد  غفاري

. را بر روي رشد رویشی خرماي مضافتی مقایسه نمود
هاي رشد رویشی نشان داد که تأثیر بررسی شاخص

هاي آبیاري در ارتفاع درخت و متوسط طول برگ روش
. بوددار  ها معنیبرگولی این تأثیر بر تعداد  ،دار نبود معنی

اي بهترین تیمار بوده  روش آبیاري قطره ،با توجه به نتایج

رشد رویشی را موجب  ترینکه با مصرف آب کمتر، بیش
  .گردید

العمل نیز عکس) 2000(العمود و همکاران 
 درختان خرما را نسبت به سه روش آبیاري کرتی، حبابی

نتایج این مطالعه نشان . اند اي بررسی نموده و قطره )بابلر(
داد که بیشترین عملکرد محصول و کارایی مصرف آب به 

اي و سپس آبیاري کرتی اختصاص  سیستم آبیاري قطره
در آزمایشی در کشور عربستان، اثرات دور . داشته است

آبیاري بر عملکرد و کیفیت میوه نخل خرما بررسی شد 
اي و با  آبیاري به روش قطره). 2003، الرومیح و کاظم(

پنج دور آبیاري روزانه، دو روز، سه روز، پنج روز و هفت 
ترین عملکرد میوه و بهترین گروه بیش. گرفت روز انجام 

دست آمد که با تیمارهاي کیفی میوه با آبیاري روزانه به
. داري داشت دور آبیاري پنج و هفت روز تفاوت معنی

 همکاران و احمد توسط شده انجام دمتعد هايآزمایش
 سطحی زیر ايقطره آبیاري روش که داد نشان) 2011(

 در خصوصبه آب کمبود بر غلبه بزرگی در پتانسیل داراي
   .باشدمی خشک مناطق

 حفظ به نیاز که دادند گزارش همچنین هاآن
 در با کشاورزي محصوالت تولید و آب منابع بین تعادل

 منطقه در آب کمبود و خرما براي آبی نیاز گرفتن نظر
-آوريفن اجراي با توانمی را تعادل لذا این .دارد وجود

 آب منابع يتخلیه در تنش کاهش و مناسب آبیاري هاي
 آب مصرف سازيبهینه اقدامات اتخاذ فعلی با زیرزمینی

عملی نمود  کشاورزي محصوالت تولید کاهش بدون
)KACST ،2012.(  

آبیاري بر تاثیر کم) 1384(راوري نیا و فرزام
روي درختان بارور خرماي رقم مضافتی را با چهار تیمار 

درصد تبخیر از  120و  100، 80، 60آبیاري به میزان 
بیشترین و کمترین عملکرد . بررسی نمود Aتشت کالس 

ترتیب درصد تبخیر از تشت به 60و  80از تیمار آبیاري 
دست آمد که هکتار بهتن در  4/10و  4/15به میزان 

اما تیمارهاي مورد ؛ داري با هم داشتندتفاوت معنی
داري بر رطوبت، مواد جامد محلول و آزمایش اثر معنی
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-بر اساس نتایج، آبیاري به. قند کل میوه به همراه نداشت

عنوان یک به Aدرصد تبخیر از تشت کالس  80میزان 
. یه گردیدهاي بم توصروش مدیریتی در آبیاري نخلستان

با انجام تحقیقی در استان ) 1390(رستگار و زرگري 
-فارس بر روي رقم خرماي شاهانی نشان دادند که بیش

وري مصرف آب با انجام آبیاري ترین عملکرد میوه و بهره
در  Aدرصد تبخیر تجمعی از تشت کالس  50 زانیمبه 

 Aدرصد تبخیر تجمعی از تشت کالس  75فصل بهار و 
  .ایام سال حاصل شد يدر بقیه

نوع خاك، شرایط آب و هوایی و عوامل محیطی 
 مدیریتی و خصوصیات گیاه از عوامل اصلی تفاوت نیاز و

 العمود و همکاران،(آبی گیاهان در مناطق مختلف است 
تا  15000 آب مورد نیاز ساالنه خرما در الجزایر). 2000

، عراق 25000تا  22000، هند 22300 ، مصر35000
، مراکش 32000تا  25000، فلسطین 20000 تا 15000
مترمکعب در هکتار  23600و در تونس  20000تا  12000

 فرشی و همکاران ).2002زید، (گزارش شده است 
آب خالص مورد نیاز  در استان بوشهر حجم) 1376(

متر با  هشتفواصل  ساالنه را براي یک هکتار نخل با
مکعب تعیین  رمت 20000روش آبیاري سطحی حدود 

  .نمودند

نخل  ياریآب ازیبا توجه به باال بودن ن نیبنابرا
بودن محصول خرما در استان  کیخرما و استراتژ
در مورد امکان  یقاتیتحق يهاطرح يخوزستان، اجرا

 يبر رو یرسطحیز يا قطره ياریآب ستمیاستفاده از س
این پژوهش با  .باشدیم يضرور اریدرختان خرما بس

اي ي قطرهبررسی امکان استفاده از سامانههدف 
ترین میزان مصرف آب جهت  زیرسطحی و تعیین مناسب

  ترین محصول باغبانی استان اجراء شده استمهم

  
  هاروشمواد و 

بار خــرد  کی هايصورت کرتبه این آزمایش
با سـه   یکامل تصادف هايبلوك يشده در قالب طرح آمار

طـی دو   کشـاورزي بهـــبهان   در ایستگاه تحقیقات تکرار

مقـدار آب در آبیـاري   . اجرا گردید) 1392 - 1394(سال 
درصد  125و  100، 75اي زیرسطحی در سه ســطح قطره

هاي اصلی و دو رقم نخل خرماي خاصی نیازآبی در کرت
بـراي هـر   . هاي فرعی مقایسـه گردیـد  و زاهدي در کرت

فاصـله   درختـان بـا  . تیمار آبیاري سه درخت استفاده شـد 
 .شدند به صورت پاجوش غرس 1369در سال  يمتر 8×7

هـاي هـرز،   افشـانی، دفـع علـف    عملیات باغی نظیر گـرده 
حذف پاجوش و تعدیل نسبت برگ به خوشه براي کلیـه  

در تیمار آبیـاري زیرسـطحی    .تیمارها یکسان انجام گردید
متـر  میلـی  16اتیلن با قطر هاي پلیبراي هر درخت از لوله

متـر و آبـدهی   سـانتی  70هـاي آن  چکاني قطرههکه فاصل
هـاي  نصب لولـه . د، استفاده شدلیتر در ساعت داشتن چهار

ي درخت خرمـا و  ي یک متري از تنهسطحی با فاصلهزیر
بـراي هـر   . متري خـاك انجـام گردیـد   سانتی 40در عمق 

اي ي زیر سطحی به گونـه ردیف درخت از دو ردیف لوله
چکـان و تولیـد پیـاز    قطـره  ششبا  استفاده شد که هر لوله

بـه  ؛ نمودهاي موثر را مرطوب میي ریشهرطوبتی محدوده
لیتـر   48عبارت دیگر با آبیاري زیر سطحی، هـر درخـت،   

کرد که البته میزان واقعی آبدهی آب در ساعت دریافت می
ها و در کل، میزان آب مورد استفاده هر ردیـف  چکانقطره
نتورهـاي حساسـی کـه در    ي زیـر سـطحی، توسـط ک   لوله

  .ابتداي هر خط آبیاري زیرسطحی نصب بود، ثبت شد
 آمـار  از اسـتفاده  بـا  آبیاري، دقیق مدیریت براي

دمـاي  (بهبهـان  سـینوپتیک   هواشناسـی ایستـگاه يروزانه
حداقل و حداکثر روزانه، رطوبت حداقل و حداکثر روزانه 

 گیـاه  تعـرق  -تبخیر ،)حداکثر ساعات آفتابی و باد سرعت
 بصورت اطالعات پایش با شد و محاسبه روزانه صورتبه

ـ دور آب. تعیـین گردیـد   آبیاري مدت زمان روزانه، بـا   ياری
هـر   يشده برا هیو تعداد قطره چکان تعب یآب ازیتوجه به ن

ـ ، )در سـاعت  تریل چهارقطره چکان  12(درخت  روز  کی
 يمارهـا یت ق،یتحق نیا يدر مدت اجرا. در نظر گرفته شد

 وریشـهر  25هر سال شـروع و تـا    نیفرورد 15از  ياریآب
برداشــت در مهــر مـاه  سـپس   .همـان ســال ادامـه داشــت  

نیاز آبیاري بصـورت روزانـه و بـر     .محصول انجام گردید
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تعیین ) 1998آلن و همکاران، (مانتیث  –اساس مدل پنمن 
مـدل فـائو   بر اسـاس   و براي تعیین ضرایب گیاهیگردید 

  .اقدام شد 56
اجراي آزمایش، حجم آب آبیاري با در  در مدت

درصد محاسبه شد و با نصب  95 ياریگرفتن بازده آبنظر 
کنترل  ماریهر ت ياریلوله آب يدر ابتدا یکنتور حجم

بر اساس استاندارهاي موجود، از آب آبیاري در  .دیگرد
هاي گیريطول فصل نمونه آب تهیه شد و جهت اندازه

نتایج این آزمایش در . شدکیفی به آزمایشگاه ارسال 
الزم به ذکر است در . نشان داده شده است) 1(جدول 

ي سال اول از آب رودخانه که توسط کانال از شبکه
شود براي آبیاري آبیاري و زهکشی مارون تامین می

دلیل . استفاده و در سال دوم از آب چاه استفاده شد
 ياستفاده از آب چاه در سال دوم قطع آب در شبکه

  .هاي تابستانه بودمارون براي کشت

  نتایج تجزیه نمونه آب – 1جدول 

 منبع آبدهی
푬푪 
(흁푺 풄풎)⁄  

  
풑푯 

 
푻.푫. 푺 
(풎품 풍풊풕⁄ ) 

풎풆풒) هاکاتیون 풍)⁄  هاآنیون (풎풆풒 풍)⁄  
풄풂ퟐ  풎품ퟐ  푵풂  푯풄풐 ퟑ 푺풐ퟒퟐ  푪풍  

   خانهرود
  8/8  0/8  2/3  0/8  2/3  8/8  1140  4/7  1970  )ستگاهیمجاور ا Bکانال (

  0/12  -  0/3  5/14  5/9  5/11  -  0/7  3080  چاه
  

  مشخصات بافت خاك - 2جدول 
  عمق خاك

(cm)  
(%)شن  (%)رس  (%)سیلت    بافت 

33-0  7 46 47 silty clay 
66-33  9 42 49 silty clay 

100-66  9 48 43 silty clay 

  
 نمونه خاك ییایمیمشخصات شبرخی  – 3جدول 

عمق خاك 
)cm(  

EC  
(dS/m) 

  
pH 
  

 )meq/lit( هاکاتیون  )meq/lit(ها آنیون

SO4
-2 Cl- HCO3

- C2O3
-2 K+ Na+ Ca2+ Mg2+ 

33-0  74/5  55/8  55/51  5 75/8  -  -  34/54  25/31  5/12  
66-33  01/3  83/7  98/40  25/6  25/6  -  -  02/19  25/36  25/11  

100-66  81/3  06/8  68/60  10  25/6  -  -  76/40  25/26  75/18  
  

  )مترمکعب در هکتار(هاي مختلف میانگین مصرف آب در تیمارهاي آزمایش در ماه - 4جدول 

 نیاز آبی %125 نیاز آبی %100 نیاز آبی %75  ماه

 زاهدي خاصی زاهدي خاصی زاهدي خاصی

 7/806 4/806 4/645  7/645  6/483  4/484  فروردین
 7/1963 0/1963 0/1571  6/1571  2/1177  1/1179  اردیبهشت

 7/2655 8/2654 6/2124  5/2125  1/1592  7/1594  خرداد
 4/2880 3/2879 3/2304  3/2305  7/1726  6/1729  تیر

 2/2511 4/2510 0/2009  9/2009  5/1505  9/1507  مرداد
 5/1761 9/1760 2/1409  8/1409  0/1056  7/1057  شهریور
 2/12579 8/12574 6/10063  8/10067 1/7541  4/7553  مجموع

  
 فیزیکی و شیمیایی خاك در جداول خصوصیات

هـاي  تحقیق شـاخص در این . نشان داده شده است 3و  2
وزن میوه، وزن هسته، نسبت وزن گوشت میوه بـه هسـته،   

، درصـد خشـکیدگی خوشـه خرمـا،     وهیـ طول م وه،یقطر م
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تعداد خوشه، تعداد رشته در خوشه، تعداد میوه در خوشه، 
و کارایی مصرف آب به عنـوان   ، عملکرد خرماوهیحجم م

، کل مواد جامد محلـول ، pHهاي صفات کمی و شاخص
گیـري و  ، سفتی بافت به عنوان صفات کیفی اندازهرطوبت

کن خـال  هاي میوه در خشکرطوبت نمونه. محاسبه شدند
ــاي  ــابق روش  70در دم ــانتیگراد مط ــتاندارد درجــه س اس

AOAC  تعیین شد)AOAC ،1990 .( میزان قندکل و قند
). 1369حسـینی،  (احیاءکننده به روش فهلینگ تعیین شـد  

بافت میوه خرما از هر تکرار یـک  گیري سفتی براي اندازه
ي یکسان انتخاب نموده و نیروي مورد نیاز نمونه با اندازه

 5/1متـر و بـا سـرعت    میلـی  6/1براي نفوذ پروب به قطر 
-میلی ششبه منظور جابجایی به میزان (میلی متر بر ثانیه 

و  فواکـوا (گیـري گردیـد   به درون بافت خرما انـدازه ) متر
با اسـتفاده از   )TSS(اد جامد محلول مو). 2008همکاران، 

 4در جـدول  ). 1369حسینی، (گیري شد رفراکتومتر اندازه
مختلـف در دو   يمارهـا یت یآب مصرق ریمقاد نیانگیم زین

 )مـاه  وریشهر 25ماه تا  نیفرورد 15از ( قیسال انجام تحق
آب  زانیـ علـت تفـاوت انـدك در م   . نشان داده شده است

 ،ياریـ هـر سـطح آب   يبـرا  يو زاهد یارقام خاص یمصرف
  .باشد هاچکانقطره یدر برخ ییجز یگرفتگ تواند یم

در زمان برداشت، محصول تمام درختـان مـورد   
آزمایش برداشت و توزین گردید و میـزان عملکـرد میـوه    
. براي هر تیمار حسب کیلـوگرم بـر هکتـار محاسـبه شـد     

سپس با انتخاب تصادفی حدود یک کیلوگرم از محصـول  
ـ م یفـ یو کشده از هـر تیمـار، صـفات کمـی     برداشت   وهی

هاي مذکور با توجه سپس کلیه شاخص. گیري شدند اندازه
 MSTATCآماري افزار  به نوع طرح آزمایشی توسط نرم 

تیمارهـاي   میـانگین  تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت و  مورد 
 .گردید اي دانکن مقایسه  مختلف با آزمون چند دامنه

 
  نتایج و بحث 

  صفات کمی
نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف آبیاري 

به جز نشان داد بین سطوح آبیاري در تمام صفات کمی 

. نداشتاختالف معنی داري وجود  مصرف آب ییکارا
سطوح مختلف آبیاري در کارایی مصرف آب اختالف  نیب

نتایج تجزیه . د وجود داشتدرص کداري در سطح یمعنی
وزن هسته  در رقم خرماواریانس نشان داد بین دو 

طول درصد و در صفات  پنجداري در سطح اختالف معنی
، تعداد رشته در خوشه، تعداد میوه در خوشه اختالف وهیم

نتایج تجزیه واریانس . داري در سطح یک درصد بودمعنی
صفات نسبت در  کهاثرات متقابل آبیاري و رقم نشان داد 

وزن گوشت میوه به هسته و تعداد رشته در خوشه 
. داري در سطح پنج درصد وجود داشتاختالف معنی

  ).5جدول (
نشان  )6جدول ( ياریآبمقایسه میانگین اثرات 

به  وهینسبت وزن گوشت مداد وزن میوه، وزن هسته، 
، خوشه یدگیدرصد خشک وه،یطول م وه،یقطر م ،هسته

، در خوشه وهیتعداد م ،تعداد رشته در خوشه، تعداد خوشه
و  100، 75حجم و عملکرد خرما در سه سطح آبیاري 

داري نسبت به هم درصد نیاز آبی، برتري معنی 125
 75ولی در شاخص کارایی مصرف آب تیمار . نداشتند

کیلوگرم خرما در  88/0درصد نیاز آبی توانست با تولید 
داري نسبت معنی ي مصرف یک مترمکعب آب برتريازا

درصد نیاز آبی داشت و جایگاه  125و  100به دو تیمار 
مقایسه میانگین . نخست را به خود خود اختصاص داد

نشان داد که وزن میوه، نسبت وزن  )7جدول (رقم اثرات 
درصد  وه،یطول م وه،یقطر مگوشت میوه به هسته، 

خشکیدگی خوشه، تعداد خوشه، عملکرد و کارایی 
دو رقم برتري معنی داري نسبت به هم مصرف آب 

 94/0خرماي رقم زاهدي با وزن هسته معادل  .نداشتند
گرم جایگاه نخست را به خود اختصاص داد و رقم 

ي بعدي قرار گرم در رده 64/0خاصی با وزن هسته 
 یبودن برخ ترشیب البته باید درنظر داشت که. گرفت

رقم خرما، با توجه به  کیوزن هسته در  ریصفات نظ
-یمنارقام خرما  يمورفولوژ اتیمتفاوت بودن خصوص

و درج این برتري  برتر بودن آن رقم باشد لیتواند دل
رعایت نمودن قوانین آماري به دلیل یکسان نبودن حروف 
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در دو صفت مهم عملکرد و کارایی مصرف . آماري است
گین میان .نداشتندآب دو رقم هیچ برتري نسبت به هم 

و  7/6729ترتیب عملکرد ارقام خاصی و زاهدي به
میانگین کارایی مصرف آب و  در هکتار لوگرمیک 0/6264

 66/0و  70/0ترتیب در ارقام خاصی و زاهدي نیز به
ي رقم خاصی نسبت به میوه. بود بر مترمکعب لوگرمیک

تعداد رشته در  تر بودنشیبولی  بود،رقم زاهدي کوچکتر 
این دو رقم از نظر  موجب شد کهاصی ي رقم خخوشه

  .داري با هم نداشته باشندمیانگین عملکرد اختالف معنی
مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهاي مختلف 
آبیاري و رقم نشان داد در وزن میوه، رقم زاهدي در 

ترتیب با درصد نیاز آبی به 125و  75تیمارهاي آبیاري 
به خود  را ریمقاد نیترشیبگرم  0/8و  1/8مقادیر 

به  وهیدر رابطه با نسبت وزن گوشت م. داداختصاص 
 یدر رقم خاص یآب ازیدرصد ن 125 ماریهسته، برتر بودن ت

 ماریت نیدر ا وهیم شتریوجود رطوبت ب لیتواند به دل یم
در رقم  یآب ازیدرصد ن 75 ماریبرتر بودن ت یباشد، ول

وزن کمتر  لیتواند به دل یم) جزو ارقام خشک( يزاهد
 مقایسه میانگین اثرات متقابل در قطر میوه .هسته باشد

. ي تیمارها از جایگاه یکسانی برخوردارندنشان داد همه
ولی نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل در صفت طول 

گر آن است که برتر شدن تیمارها متاثر از نوع بیانمیوه، 
 ياریح آبتمام سطورقم بوده به طوري که رقم زاهدي در 

مقایسه میانگین  .را به خود اختصاص داد يشتریب ریمقاد
اثرات متقابل در صفات خشکیدگی خوشه و تعداد خوشه 

ي تیمارها جایگاه مشترکی را به خود نشان داد که همه
دار نشدن اختالف با توجه به معنی. انداختصاص داده

توان اعالم نمود که هاي صفت خشکیدگی میمیانگین
ي آبیاري، خشکیدگی خوشهدرصد اعمال کم 25ل تا حداق
هرچند ظهور صفت . داري در دو رقم مشاهده نشدمعنی

توان یاست و نم يادهیچیپ اریمسئله بس خشکیدگی خوشه
دار شدن نتایج معنی. نسبت داد یطیعامل مح کیبه 
در خوشه  وهیو ممیانگین اثرات متقابل تعداد رشته  سهیمقا

به  ياریآبطوري که رقم خاصی در متاثر از نوع رقم بود به

 1898رشته و  8/81ترتیب با درصد نیاز آبی به 100 زانیم
بررسی  .دادجایگاه نخست را به خود اختصاص  وهیم

 نیتر شیباثرات متقابل سطوح آبیاري و رقم نشان داد که 
 125ار تیم متر مکعب مربوط به یسانت 6/8با  وهیحجم م

نتایج مقایسه تیمارهاي  .بوددرصد نیاز آبی و رقم زاهدي 
اثرات متقابل در شاخص عملکرد نشان داد که بین تیمارها 

با توجه به مصرف کمتر . داري وجود ندارداختالف معنی
درصد نیاز آبی، این تیمار در هر دو رقم  75آب در تیمار 

نیاز آبی  درصد 75در رقم خاصی عملکرد تیمار  بودبرتر 
بر هکتار نسبت به دو تیمار  لوگرمیک 8/6511با مقدار 

و  8/6804ترتیب با مقادیر درصد نیاز آبی به 125و  100
این درحالی است که  .بودتر کیلوگرم بر هکتار کم 5/6872

 75باشد و تیمار این وضعیت در رقم زاهدي برعکس می
نسبت  3/6737درصد نیاز آبی در رقم زاهدي با عملکرد 

درصد نیاز آبی به ترتیب با  125و  100به تیمارهاي 
. کیلوگرم بر هکتار برتري دارد 7/5916و  2/6138مقادیر 

دهد که افزایش مصرف آب در رقم این مساله نشان می
تواند یکه علت آن مزاهدي موجب کاهش عملکرد شده 

  .باشد ثیمانت - تعرق توسط مدل پنمن-ریبرآورد تبخ شیب
صی که این وضعیت در رقم خا در حالی

تر بودن عملکرد تیمارهاي باشد و احتماالً بیشبرعکس می
تر بودن صد نیاز آّبی در رقم خاصی به بیشدر 125و  100

در . مرتبط است يرقم زاهد يآن نسبت به خرما یآب ازین
درصد نیاز آبی در  75شاخص کارایی مصرف آب تیمار 

 89/0و  86/0تولید ترتیب با ارقام خاصی و زاهدي به
ي مارهایتکیلوگرم در ازاي مصرف یک مترمکعب آب 

  ).8جدول . (برتر بودند
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 مصرف آب خرما در تیمارهاي آزمایشیکارایی دار بودن صفات کمی، عملکرد و میانگین مربعات و سطح معنی - 5جدول 

  درجه  منابع تغییرات
  هستهوزن  میوهوزن   آزادي

 

نسبت وزن 
گوشت 
میوه به 
  هسته

  وهیطول م  وهیقطر م
درصد 

خشکیدگی 
  خوشه

تعداد 
 خوشه

تعداد رشته 
 در خوشه

تعداد میوه در 
 خوشه

 عملکرد خرما  وهیحجم م
مصرف کارایی 

  آب

  n.s37 /43  n.s 082/0  n.s56/52  n.s77 /0  n.s 313/5  n.s 6/21145  n.s 361/1  n.s 4/793  n.s 4/758060  n.s 30/9  n.s 0/2751336  n.s 007/0  1  سال
  n.s 37/0  n.s 012/0  n.s 55/1  n.s 12/1  n.s 050/0  n.s 0/220 n.s 889/0  n.s 6/113 n.s 3/185017 n.s 45/0  n.s 2/611896 n.s 419/0  4  تکرار
  n.s 20/0  n.s 232/0  n.s 92/1  n.s 28/0  n.s 034/0  n.s 7/70  n.s 250/0  n.s 4/23  n.s 6/12264  n.s 25/8  n.s 2/164460  ** 003/0  2  آبیاري

  n.s 48/1  ** 233/0  n.s 07/3  n.s 97/3  n.s 011/0  n.s 4/120  n.s 361/1  n.s 8/14  n.s 5/30063  n.s 46/1  n.s 9/316219  n.s 007/0  2  آبیاري* سال

  012/0  4/661031  39/0  3/130900  9/151  013/1  8/46  038/0  06/2  12/2  004/0  60/1  8  خطا
  n.s 52/32  * 798/0  n.s 19/20  n.s 46/13  ** 677/1  n.s 2/150  n.s 694/0  ** 4/5353  ** 3/1815756  n.s 71/9  n.s 1/1951499  n.s 031/0  1  رقم

  n.s 99/0  n.s 001/0  n.s 44/13  ** 48/21  n.s 346/0  n.s 8/185  n.s 028/0  n.s 7/0  n.s 4/180483  * 448/4  n.s 8/1813869  * 011/0  1  رقم* سال
  n.s 49/0  n.s 243/0  * 41/4  n.s 07/0  n.s 005/0  n.s 4/53  n.s 194/0  * 1/374  n.s 6/410097  n.s 393/0  n.s 7/1137355  n.s 026/0  2  رقم*آبیاري

  n.s 06/0  ** 188/0  n.s 19/0  n.s 11/0  n.s 024/0  n.s 4/38  n.s 528/0  n.s 1/14  n.s 0/25983  n.s 844/0  n.s 9/1621777  *006/0  2  رقم* آبیاري *سال
  033/0  9/505966  528/0  8/47566  3/67  694/0  7/76  011/0  17/2  29/4  016/0  13/1  12  خطا

  71/11  51/12  23/10  49/14  72/12  65/12  96/23  48/6  37/7  72/17  85/15  13/15  -  ضریب تغییرات
 . داري  وجود ندارد اختالف معنی .n.s    %  5اختالف معنی دار در سطح %       *  :  1دار در سطح اختالف معنی **:

  
 مصرف آب در تیمارهاي آزمایشی سطوح آبیاريکارایی مقایسه میانگین برخی صفات کمی و  - 6جدول 

وزن میوه   سطوح آبیاري
 )گرم(

  وزن هسته
 )گرم(

نسبت وزن 
گوشت میوه 

  به هسته

 وهیقطر م
  )مترمیلی(

  طول میوه
  )مترسانتی(

درصد 
خشکیدگی 

  خوشه

تعداد 
 خوشه

تعداد 
رشته در 

 خوشه

تعداد 
میوه در 
 خوشه

  حجم میوه
  )مکعب متر یسانت(

  عملکرد خرما
 )کیلوگرم در هکتار(

  مصرف آبکارایی 
  )بر مترمکعب لوگرمیک(

 a0/7  a77/0 a  9/7 a8/19  a1/3  a 5/26  a 8/6  a 8/63  a 1/1493  a  3/6 a5/6624  a 88/0  نیاز آبی% 75
 a 2/7  a94/0 a  1/8 a 1/20  a 0/3  a 2/31  a 5/6  a 6/63  a 0/1481  a  1/7 a5/6471  b 64/0  نیاز آبی% 100
 a 9/6  a67/0 a  7/8 a 1/20  a 0/3  a 9/27  a 5/6  a 1/66  a 4/1541  a  9/7 a 6/6394  b 51/0  نیاز آبی% 125
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  مصرف آب در تیمارهاي آزمایشی دو رقم خرما کارایی مقایسه میانگین برخی صفات کمی و  - 7جدول 

وزن میوه   رقم
 )گرم(

وزن 
 هسته

نسبت وزن 
گوشت میوه به 

  هسته

  قطر میوه
  )مترمیلی(

  طول میوه
  )مترسانتی(

درصد 
خشکیدگی 

  خوشه

تعداد 
 خوشه

تعداد رشته 
 در خوشه

تعداد میوه 
 در خوشه

  یوهحجم م
 متر یسانت(

  )مکعب

  عملکرد خرما
کیلوگرم در (

 )هکتار

  مصرف آبکارایی 
  )بر مترمکعب لوگرمیک(

 a 1/6  b 64/0  a 0/9 a 4/19  a 8/2  a 6/30  a 7/6  a 7/76 a 8/1729  a 6/6 a 7/6729 a 70/0 خاصی
 a 0/8  a 94/0  a 5/7 a 6/20  a 2/3  a 5/26  a 4/6  b 3/52 b 6/1280  a 6/7 a 0/6264 a 66/0 زاهدي

 
 )و دو رقم خرماقایسه اثرات متقابل سطوح آبیاري م( کارایی مصرف آبمقایسه میانگین صفات کمی و  - 8جدول 

  اثرمتقابل تیمارها
وزن میوه 

 )گرم(
 وزن هسته

نسبت وزن 
گوشت میوه 

  به هسته

  قطر میوه
  )مترمیلی(

  طول میوه
- سانتی(

  )متر

درصد 
خشکیدگی 

  خوشه

تعداد 
 خوشه

تعداد رشته 
 در خوشه

تعداد میوه در 
 خوشه

  حجم میوه
 متر یسانت(

  )مکعب

  عملکرد خرما
کیلوگرم در (

 )هکتار

  مصرف آبکارایی 
بر  لوگرمیک(

  )مترمکعب
سطوح 

  رقم  از آبینی

75%  
  نیاز آبی

 b 9/5  b 63/0  bc 0/8 a 2/19  b 9/2  a 8/30  a 0/7  a 8/74 ab 5/1701 c 0/6 a 8/6511 a 86/0  خاصی
 a 1/8  a 92/0  c 8/7 a 5/20  a 3/3  a 2/22  a 5/6  c 7/52 bc 7/1284 bc 6/6 a 3/6737 a 89/0 زاهدي

100%  
  نیاز آبی

 ab 4/6  a 93/0  ab 0/9 a 6/19  b 8/2  a 4/31  a 5/6  a 8/81 a 0/1898 bc 6/6 a 8/6804 b 68/0  خاصی
 ab 9/7  a 95/0  c 3/7 a 6/20  a 2/3  a 1/31  a 5/6  c 3/45 c 0/1064 ab 7/7 a 2/6138 bc 61/0 زاهدي

125%  
 نیاز آبی

 b 9/5  c 37/0  a 0/10 a 5/19  b 7/2  a 6/29  a 7/6  ab 3/73 ab 8/1589 bc 3/7 a 5/6872 bc 55/0  خاصی
 a 0/8  a 96/0  c 3/7 a 7/20  a 2/3  a 2/26  a3/6  bc 8/58 ab 1/1493 a 6/8 a 7/5916 c 47/0 زاهدي
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  صفات کیفی
اثر تیمارهاي مختلف آبیاري و رقم و اثر متقابل 

نتایج . ارایه شده است) 12و  11، 10، 9جداول (ها در آن
تجزیه واریانس نشان داد بین اثرات سطوح آبیاري، رقم و 

، کل pHاثرات متقابل سطوح آبیاري و رقم در صفات 
رطوبت، سفتی بافت و قند،  ،)TSS(مواد جامد محلول 

نتایج ). 9جدول ( نداشتداري وجود اختالف معنی
مارهاي آبیاري نشان داد که تغییر میزان تی مقایسه میانگین

مصرف آب در تیمارهاي مختلف آبیاري، موجب تغییرات 
از ). 10جدول (داري در صفات کیفی نشده است معنی

درصد  75درصد آب در تیمار  25جایی که با کاهش آن
داري بین صفات کیفی نسبت به نیاز آبی تغییرات معنی

شد لذا اعمال تیمارهایی دیگر تیمارهاي آبیاري مشاهده ن
درصد نیاز آبی، موجب  25از کم آبیاري به میزان بیش از 

آبیاري خواهند شد که اختالف شناسایی مرزي از کم
  .همراه خواهد داشت دار میانگین صفات کیفی را بهمعنی

در اثرات فرعی نشان داد که  نیانگیممقایسه  
 تمام صفات کیفی، دو رقم خاصی و زاهدي اختالف

طوري که مثالً شاخص قند دو به. داري با هم نداشتندمعنی
درصد  9/55و  7/56ترتیب برابر رقم خاصی و زاهدي به

  ).11جدول (بود 
مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد در 

شاخص  بررسی اثرات متقابل سطوح آبیاري و رقم در
pH ،رقام خاصی و زاهدي ادرصد نیاز آبی  75 هايتیمار

ترین را به خود اختصاص دادند و کم ریمقاد نیتر شیب
درصد نیاز آبی ارقام خاصی و  125میزان در تیمارهاي 

هایی است که خرما از جمله میوه. گیري شدزاهدي اندازه
-شده مصرف می هم به صورت تازه و هم به صورت انبار

درصد نیاز آبی در  75کاهش مصرف آب در تیمار . شود
هرچه اسید . ر میوه موثر بوده استتاسیدي شدن بیش

. رودي خرما بیشتر باشد احتمال ترشیدگی باالتر میمیوه

بررسی اثرات متقابل سطوح آبیاري و رقم در کل مواد 
درصد نیاز آبی و رقم  75 جامد محلول نشان داد که تیمار

درصد  125ترین رده به تیمار زاهدي، برتر بوده و پایین
تر بودن مواد جامد بیش. ي تعلق گرفتنیاز آبی و رقم زاهد

مقایسه . باشدمحلول در ماندگاري محصول موثر می
میانگین اثرات متقابل سطوح آبیاري و رقم در شاخص 

درصد نیاز آبی و رقم  125رطوبت نشان داد که تیمار 
درصد رطوبت  0/11خاصی برتر بوده و توانسته با مقدار 

ترین جایگاه و پایینخود اختصاص دهد  جایگاه اول را به
با رطوبت  يرقم زاهددرصد نیاز آبی و  75متعلق به تیمار 

رطوبت کمتر میوه در ماندگاري میوه موثر  .درصد بود 8/6
است و هر چه رطوبت میوه کمتر باشد خاصیت انبارمانی 
میوه بیشتر شده و موجبات مصرف میوه را در دیگر 

متقابل سطوح بررسی اثرات . نمایدفصول سال فراهم می
آبیاري و رقم در شاخص سفتی بافت نشان داد که تیمار 

 2/16درصد نیاز آبی و رقم زاهدي با میانگین سفتی  75
 ماریتباشد و پایین ترین رده به برتر می نیوتن بر مترمربع

 12جدول . درصد نیاز آبی و رقم خاصی تعلق گرفت 125
که تیماري که بیشترین رطوبت را داشته دهد که ینشان م

بررسی . باشدمی وهیبافت مداراي کمترین میزان سفتی 
اثرات متقابل سطوح آبیاري و رقم در صفت قند نشان داد 

 6/57درصد نیاز آبی و رقم خاصی با قند  75که تیمار 
ترین رده به که پایینبود این در حالی است برتر درصد
 2/55آبی و رقم زاهدي به میزان درصد نیاز  125تیمار 
  .تعلق گرفت درصد

و  وهیدر مورد عملکرد منتایج این پژوهش 
حوري محبی و علیهاي یافتهمصرف آب با  ییکارا

در این پژوهش مطابق . دهدمطابقت نشان می) 1392(
تیمارهاي سطوح ) 1384(نیا و راوري تحقیق فرزام

  .نداشتندفی داري بر صفات کیمختلف آبیاري اثر معنی
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 دار بودن برخی صفات کیفی خرما در تیمارهاي آزمایشیمیانگین مربعات و سطح معنی - 9جدول 

 pH  آزادي درجه  تغییراتمنابع 
  کل مواد جامد محلول

 )TSS( 
  قند  سفتی بافت  رطوبت

  n.s 1580 /0  n.s 16/444  n.s 60/7  n.s 72/0  n.s 627/0   1  سال
  n.s 0008/0  n.s 10/0  n.s 37/2  n.s 34/5  n.s 140/0  4  تکرار
  n.s 1083/0  n.s 35/6  n.s 41/39  n.s 82/75  n.s 630/5   2  آبیاري

  665/0 *  05/17 **  44/9 **  98/1*  0376/0 **  2  آبیاري* سال

  092/0  21/1  03/1  37/0  0015/0  8  خطا
  n.s 0116/0  n.s 04/0  n.s 83/0  n.s 15/498  n.s 800/5  1  رقم

  n.s 46/0  ** 40/16  ** 50/46  n.s 258/0  0026/0 *  1  رقم* سال
  n.s 0072/0  n.s 16/0  n.s 99/0  n.s 43/13  n.s 371/0  2  رقم*آبیاري

  n.s 06/0  n.s 62/5  n.s 432/0  91/0 *  0098/0 **  2  رقم* آبیاري *سال
  243/0  48/2  48/1  16/0  0004/0  12  خطا

  88/0  36/18  84/13  96/0  68/0  -  ضریب تغییرات
 .وجود ندارد  دارياختالف معنی .n.s    %  5دار در سطح اختالف معنی%       *  : 1دار در سطح ف معنیاختال** :

  
 مقایسه میانگین برخی صفات کیفی در تیمارهاي آزمایشی سطوح آبیاري - 10جدول 

 pH  سطوح آبیاري
کل مواد جامد 

  محلول
 )TSS( 

  رطوبت 
(%)  

  سفتی بافت 
)푵 풎ퟐ⁄(  

 قند
 (%)  

  a 91/5   a 0/64 a  0/7  a 3/11   a0/57   نیاز آبی% 75
  a 84/5   a3/63 a  7/8 a 1/8  a 1/56  نیاز آبی% 100
  a 72/5   a 5/62 a  6/10 a 4/6  a 7/55  نیاز آبی% 125

 
  مقایسه میانگین برخی صفات کیفی در تیمارهاي آزمایشی دو رقم خرما  - 11جدول 

 pH  رقم
کل مواد جامد 

  )TSS( محلول
  رطوبت 

(%)  
  سفتی بافت 

)푵 풎ퟐ⁄(  
 قند 
(%)  

  a 81/5  a 2/63  a 9/8 a 9/4  a 7/56 خاصی
  a 84/5  a 3/63  a 6/8 a 3/12  a 9/55 زاهدي

  
 )مقایسه اثرات متقابل سطوح آبیاري  و دو رقم خرما(مقایسه میانگین برخی صفات کیفی  - 12جدول 

  اثرمتقابل تیمارها
pH 

کل مواد 
 جامد محلول

 )TSS( 

  رطوبت 
(%)  

  سفتی بافت 
)푵 풎ퟐ⁄(  

 قند 
  رقم  سطوح نیاز آبی  (%)

75 %  
  نیاز آبی

  a 90/5  ab 8/63  c 2/7 cd 4/6  a 6/57  خاصی
  a 92/5  a 1/64  c 8/6 a 2/16  b 5/56 زاهدي

100 %  
  نیاز آبی

  b 80/5  bc 3/63  bc 5/8 d 6/4  b 3/56  خاصی
  a 89/5  bcd 3/63  abc 9/8 b 6/11  bc 9/55 زاهدي

125 %  
 نیاز آبی

  c 72/5  cde 6/62  a 0/11 d 6/3  bc 2/56  خاصی
  c 72/5  e 5/62  ab 2/10 bc 2/9  c 2/55 زاهدي
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  گیرينتیجه
درختان  ياریکه آبنتایج این تحقیق نشان داد 

درصد نیاز آبی  75بر اساس  يو زاهد یرقم خاص يخرما
درصد نیاز آبی موجب  125و  100نسبت به تیمارهاي 

درختان نشد؛  وهیم یفیو ک یدار صفات کم یکاهش معن
درصد نیاز آبی موجب افزایش  75 زانیاما مصرف آب به م

گردد که بینی مییشپ .مصرف آب شد ییدار کارایمعن
جویی  اي زیرسطحی بتواند باعث صرفه اجراي آبیاري قطره

؛ در حجم آب مصرفی و افزایش کارایی مصرف آب گردد

هاي ها در سالگونه طرح بنابراین ضرورت اجراي این
  .شود سالی بیش از پیش احساس میخشک

  
  سپاسگزاري

بدین وسیله از مرکز تحقیقات کشاورزي و 
خوزستان و ایستگاه تحقیقات کشاورزي منابع طبیعی 

-به) 4-14-14-90099 شمارههطرح تحقیقاتی ب(بهبهان 

هاي مادي و حمایت هاي معنوي در انجام تقبل هزینهدلیل 
  .شودتحقیق سپاسگزاري می این
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