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 های با بافت متوسط تا سبک های یاقوتی در خاکبرنامه آبیاری تاکستان

 در استان فارس

  2یمحمدجواد کرم، 1نیامحمدعلی شاهرخ
 چكیده

 از ها، آبیاری این نوع انگور بیشتاکستان در بسیاری ازنگور یاقوتی یکی از ارقام مهم انگور در کشور و استان فارس است. ا

ها نیاز بوده که عالوه بر صدمه به منابع آب زیرزمینی باعث کاهش کمیت یا کیفیت محصول نیز گردیده است. بررسی اندازه مورد

ریزی آبیاری مختلفی برای برنامهها و ادوات تواند باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول انگور شود. روشآبی مینشان داده که کم

تر است. با توجه به اینکه در مناطق نیمه گرم استان فارس سطح تر برای کشاورزان مناسبتر و سادههزینههای کموجود دارد که روش

ی برای آبیاری این صورت جداولهزینه بهای ساده وکمباشد، در این مقاله برنامهتوجه میکاشت و محصول تولیدی انگور یاقوتی قابل

شده است. در این برنامه مقدار آب آبیاری در شرایط مختلف بافت خاک، آرایش کاشت درخت، راندمان سیستم  ارائهها، تاکستان

رطوبت خاک محاسبه و ارائه گردیده است. همچنین با برآورد نیاز آبی گیاه به روش پنمن مانتیث، دور آبیاری بر اساس تخلیه مجاز 

شده است. با استفاده از این جداول ضمن های مختلف هر ماه از فصل آبیاری انگور یاقوتی تعییند مناسب آبیاری در دههو تعدا

 .شودمی های انگور یاقوتی نیز کمهای آبی واردشده به بوتهجویی در مصرف آب، تنشصرفه

 آبیاری، تخلیه رطوبت خاک، نیاز آبی ریزیبرنامهکلیدی:  یهاواژه
 

 

 مقدمه

ترین رقم انگور کشور است انگور یاقوتی زودرس

شود. اشته میککشور  نیمه گرمسیریکه بیشتر در مناطق 

نوبرانه بودن آن در مناطق نیمه  نظر ازپرورش این رقم 

 ایویژهگرمسیر استان فارس از اهمیت اقتصادی 

با توجه به شرایط خاص مناطقی چون برخوردار است. 

 ها،آن نیمه گرمسیری وهوایآبقیروکارزین و جهرم و 

زودتر از سایر مناطق استان وجود  هامیوهامکان رسیدن 

دارد. به دلیل فقدان رقمی از انگور که قابلیت رقابت با 

، هاتاکستانرا داشته باشد، فعاًل برای توسعه یاقوتی رقم 

در مناطق نیمه گرمسیر بخصوص منطقه قیر و کارزین یا 

تربیت  .(1395شاهرخ نیا و کرمی، ) شودتوصیه می جهرم

  صورتبهدر مناطق گرم و نیمه گرم استان فارس  هاتاک

                                                           
و  دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش 1

 .ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج باغی، -استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی 2

 .کشاورزی، شیراز، ایران

 

هرس کوتاه  هاشاخهتربیت پاچراغی است. در این روش، 

جوانه  3تا  2یعنی در هر نقطه بارده تعداد  شوند؛می

ضعیف  . با توجه به اینکه یاقوتی رقمیشودمینگهداری 

 هاتاکتعداد جوانه زیادی روی  معموالًاست،  رشدکمو 

 25تا  20در هر تاک بین  معموالً. شوندمینگهداری ن

کاشت و پرورش این رقم در  .شودمینگهداری  جوانه

بسیاری از مناطق دارای مشکالتی است. عملکرد کم، 

ها، خشکیدگی کوچک و غیریکنواخت بودن خوشه

خوشه و پوسیدگی میوه، ریز بودن حبه و عدم یکنواختی 

معضالت تولید این رقم  ترینمهمز ا هاآندر رنگ گیری 

در مناطق نیمه گرمسیر استان فارس است. به دلیل 

زودرسی میوه انگور یاقوتی و ارزش باالی آن در بازار 

 صورتبهمیوه، کشت و پرورش این رقم در این مناطق 
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توسعه  ایقطره، مدرن انگور با سیستم آبیاری هاتاکستان

و  رویهبی، آبیاری هاتاکستاناست. در این  کرده پیدا

 رویهبیبیش از نیاز واقعی گیاه منجر به رشد رویشی 

قارچی میوه در مرحله  هایبیماریانگور، شیوع  هایبوته

 شودبرداشت، کاهش عملکرد و اتالف منابع آبی می

، 1391و همکاران،  یمی، رح1390و همکاران،  یدریح)

 . (1390و همکاران،  یریبص

آب یکی از محدودترین منابع طبیعی برای تولید 

 خشکنیمهمحصوالت کشاورزی در مناطق خشک و 

از طریق  بنابراین کاهش مصرف آب در گیاهان ؛است

آبیاری با کارایی بیشتر یک  هایروشاستفاده از 

ضرورت است. در یک بررسی گزارش کردند که 

 مصرف آب وریبهرهدارای بیشترین  ایقطرهآبیاری 

 آبیاری هایروشکه در این روش نسبت به  باشدمی

آب کمتری  %60تا  %50بارانی و سطحی در حدود 

انگور گیاهی  .(1986)توسو و تورس،  شودمیمصرف 

آن دیم است که برای افزایش کمیت و کیفیت میوه،  ذاتاً

. بسته به زمان آبیاری، مقدار آبیاری، نمایندمیآبیاری  را

رقم، شرایط محیطی و بقیه عوامل داشت، آبیاری 

برابر افزایش دهد.  4تا  5/1میزان میوه انگور را  تواندمی

تا حد معینی از افزایش میزان آب آبیاری، افزایشی در 

گردد، اگرچه ممکن است کیفیت محصول مشاهده نمی

در میزان آبیاری  روییادهزمیزان محصول افزایش یابد. 

قند، رنگ  ویژهبهممکن است باعث کاهش کیفیت میوه 

بنابراین بررسی رابطه بین میزان  ؛و میزان اسیدها گردد

زیادی  تأثیر تواندمیآبیاری، زمان آبیاری و بقیه عوامل 

داشته  وریبهرهبر کمیت و کیفیت محصول و افزایش 

یک  (. نتایج2012باشد )رومرو و مارتینز کوتیالس، 

 درصد 60 اندازهبه آبیاری تیمار داد تحقیق دیگر نشان

 تنش اعمال و بوده عملکرد ازلحاظ تیمار بهترین آبی نیاز

 ضمناً . است نداشته زیادی تأثیر محصول برداشت از بعد

 کیفیت ولی نبوده اقتصادی کمی ازنظر آبی شدید تنش

 تیمار با تواندمی که داده افزایش ایاندازه به را محصول

بنابراین با توجه به اهمیت  ؛(3) نماید برابری درصد 60

، فارسآبیاری تاکستان یاقوتی در مناطق نیمه گرم استان 

 هاتاکستانبرای آبیاری این  ایبرنامهدر این مقاله به ارائه 

 .شودمیپرداخته 
 

 معرفی، ضرورت و روش اجرا

آب، نسبت میزان محصول تولیدی به  وریبهره

. برای رسیدن به حداکثر میزان باشدمیمیزان آب مصرفی 

آب، بایستی آبیاری  وریبهرهمیزان محصول یا حداکثر 

و با میزان مناسب انجام داد. تعیین دقیق میزان  موقعبهرا 

 "آبیاری ریزیبرنامه"و زمان آبیاری را در اصطالح 

اری کردن آبیکمبیاری به معنی آ ریزیبرنامهگویند. 

 طوربه دارتاکنیست. ممکن است در یک تاکستان، 

انجام دهد که گیاه کمتر از  ایگونهبهآبیاری را  معمول

آب دریافت کند و دچار تنش آبی شود.  نیاز موردحد 

آبیاری، افزایش  ریزیبرنامهدر چنین شرایطی، نتیجه 

بنابراین  ؛بود میزان یا تعداد دفعات آبیاری خواهد

 ازحدبیشآبیاری در تاکستانی که آبیاری  ریزیبرنامه

و در  در مصرف آب جوییصرفهباعث  شودمیانجام 

باعث  شودمیکمتر از حد انجام  تاکستانی که آبیاری

 درهرصورتافزایش کیفیت و کمیت محصول گشته و 

امری مفید و ضروری است. ممکن است بعضی از 

دریافته باشند که آبیاری  مرورزمانبه، باتجربهکشاورزان 

عمومیت باغ خود را چگونه انجام دهند ولی این امر 

نداشته و بیشتر کشاورزان اطالع دقیقی از برنامه آبیاری 

آبیاری  ریزیبرنامهتاکستان خود ندارند. برای  نیاز مورد

و ابزارهای مختلفی وجود دارد که بعضی از  هاروش

و بعضی مختص امور  غیردقیقعضی ، بقیمتگران هاآن

کاربرد برای کشاورزان مشکل  ازنظرتحقیقی بوده و 

در شرایط فعلی کشور ایران،  رسدمینظر . بهباشندمی

 عین درو ساده بوده و  هزینهکمروشی مناسب است که 
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ین ترسادهاز دقت کافی نیز برخوردار باشد. یکی از  حال

آبیاری، استفاده از  ریزیبرنامه هایروش ترینهزینهکمو 

مانند روش پنمن مانتیث  شدهتعییناز پیش  هایبرنامه

که توسط سازمان خواربار جهانی )فائو( مورد  باشدمی

 (.1998است )آلن و همکاران،  قرارگرفتهو توصیه  تائید

هدف از مقاله حاضر این بوده که با استفاده از روش 

ور برآورد گردیده و توسط فائو، نیاز آبی انگ شدهارائه

و مقادیر آب آبیاری را در جداولی بسته به شرایط  هازمان

مختلف آب، خاک و گیاه محاسبه و ارائه شود. سپس 

کارشناسان و کشاورز با مراجعه به این جداول و تطبیق 

با شرایط جدول، برنامه مناسب  موردنظرمزرعه یا باغ 

 . آبیاری مزرعه یا باغ خود را پیدا نماید

در مناطق نیمه گرم استان فارس مانند جهرم و 

 پیدایاقوتی توسعه زیادی  هایتاکستانقیروکارزین 

این مناطق با مدیریت  دارانتاک. عدم آشنایی اندکرده

یاقوتی، باعث کاهش کمیت و  هایتاکستانآبیاری 

 ایبرنامهبنابراین ارائه  شود؛میکیفیت محصول تولیدی 

به افزایش  تواندمی هاتاکستانین مناسب برای آبیاری ا

در منطقه  کمیت و کیفیت محصول انگور یاقوتی تولیدی

برای  شدهارائهاز برنامه آبیاری  در ضمنکمک کند. 

برای سایر مناطق  توانمیمنطقه نیمه گرم استان فارس 

 2و  1 هایشکلمشابه در کشور نیز استفاده کرد. 

برای  شدهبنصتصاویری از تاک یاقوتی و کنتور 

 .دهندمیآب مصرفی را نشان  گیریاندازه

 

  
  گیریاندازهنصب کنتور جهت  -2شكل  نمایی از یک تاک یاقوتی -1شكل 

 آب مصرفی

 

این مقاله با استفاده از اطالعات هواشناسی در 

ساده و کاربردی  نسبتاً ایبرنامهشهرستان قیروکارزین، 

یاقوتی مناطق نیمه گرم استان  هایتاکستانبرای آبیاری 

فارس ارائه گردیده است. دمای هوای متوسط، حداقل 

 8/48و  -8/1، 6/25 به ترتیبمطلق و حداکثر این منطقه 

. میزان باشدمیو دارای اقلیم نیمه گرم  گرادسانتیدرجه 

 303بارندگی و تبخیر متوسط ساالنه منطقه قیروکارزین 

نیاز آبی گیاه و زمان  تخمیناست. برای  مترمیلی 2896و 

انجام آبیاری، از فرمول پنمن مانتیث که سازمان خواربار 

جهانی )فائو( توصیه نموده است و اصول تخلیه رطوبت 

 هایتاکستاناست. برنامه آبیاری  شدهاستفادهخاک 

یاقوتی برای سه نوع بافت خاک متوسط تا سبک )لوم، 

با توجه به اینکه  است. شدهارائهلوم شنی، لوم سیلتی( 

باغات متفاوت  ایقطرهآبیاری  هایسامانهراندمان 

، برنامه آبیاری برای راندمان باال، متوسط و باشدمی

است.  شده ارائهدرصد(  50و  70، 90 به ترتیبضعیف )
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در  5/1عالوه بر این، سه آرایش کاشت معمول منطقه )

ت. همچنین اس شده گرفتهمتر( در نظر  2در  3و  2در  2، 2

متر  5/1تا  5/0یا قطر تاج درختان از  انداز سایهمیزان قطر 

است. با توجه به اینکه اغلب  شده گرفتهمتغیر در نظر 

، باشندمیمجهز  ایقطرهآبیاری  سامانهباغات منطقه به 

 40ریشه برای آبیاری  مؤثربرای تمام حاالت، عمق 

درصد لحاظ  30و تخلیه مجاز رطوبت خاک  مترسانتی

گردیده است. الزم به توضیح است که با توجه به اینکه 

مختلف متفاوت  هایسالمیزان و زمان بارندگی در 

بدون در نظر گرفتن  شده داده، برنامه آبیاری باشدمی

در صورت وقوع بارندگی  توانمی. باشدمیبارندگی 

ی، با اخذ میزان بارندگی در طول فصل آبیار توجه قابل

درصد آن را  75ایستگاه هواشناسی،  تریننزدیکاز 

در نظر گرفت و مقدار بارندگی  مؤثربارندگی  عنوانبه

را به حجم آب آبیاری تبدیل نمود که به این موضوع در 

 .است شدهپرداختهنتایج، در قالب یک مثال 

میزان حجم آب آبیاری در هر  3تا  1در جداول 

 70، 90با راندمان  ایقطره آبیاری هایسامانهبرای  نوبت

 طوربهدرصد آورده شده است. این سه راندمان  50و 

راندمان باال، متوسط و  دهندهنشان به ترتیبتقریبی 

ی است هایسامانه. راندمان باال مربوط به باشندمیضعیف 

ندارند،  چکانقطرهکه تغییرات فشار و گرفتگی 

 سامانهآب باال است، نشتی آب در  یکنواختی توزیع

باال  هاچکانقطرهو  هالولهوجود ندارد و کیفیت قطعات، 

ی هایسامانهبالعکس، راندمان ضعیف مربوط به  است.

، نشتی آب چکانقطره گرفتگی تغییرات فشار، است که

  .و غیریکنواختی در توزیع آب دارند

 مثالً معلوم باشد و  دقیقاًاگر مقدار راندمان آبیاری 

 2 و 1از میانگین اعداد جدول  توانمیدرصد باشد،  80

استفاده کرد. در این جداول بسته به نوع بافت خاک، 

آرایش کاشت درختان و قطر تاج درختان میزان آب 

در  مثال عنوانبهآبیاری در هر نوبت قابل دریافت است. 

، باید از باشدمیباال  سامانهکه دارای راندمان  تاکستانی

استفاده کرد. اگر بافت خاک لومی، فاصله  1جدول 

متر باشد،  1متر و قطر تاج درخت  2×2کاشت درختان 

لیتر و  17میزان آب آبیاری هر نوبت برای هر درخت 

مترمکعب خواهد بود. برای  42برای هر هکتار از باغ 

 4تعیین دور یا تعداد دفعات آبیاری بایستی از جدول 

در هر  هاآبیاریتعداد و دور  4ه شود. در جدول استفاد

است.  شدهدادهدهه از هر ماه در طول فصل آبیاری نشان 

روز  3نمونه در مثال قبلی، در تیرماه دور آبیاری  عنوانبه

مرتبه آبیاری در طول هر دهه باید  4الی  3 کهخواهد بود 

و در صورت عدم بارندگی،  اسفندماهاما در  ؛انجام شود

که در بخش  گونههمانآبیاری کافی است.  دومرتبهقط ف

قبلی نیز اشاره شد، برنامه آبیاری آورده شده در این مقاله 

. اگر در مثال قبل باشدمیبدون در نظر گرفتن بارندگی 

بپیوندد، میزان  به وقوع مترمیلی 28یک بارندگی به میزان 

خواهد بود که  (75/0 × 28) مترمیلی 21 مؤثربارندگی 

برای هر ( 75/0 × 1 × 1 × 21لیتر آب ) 16حدود معادل 

در این محاسبات همان قطر تاج  1عدد . باشدمیدرخت 

آن  اندازهبهتوسعه ریشه  تقریباًکه  باشدمیدرخت 

  باشد.می

نکته مهمی که باید به آن اشاره شود این است که 

در شرایطی که شوری  3تا  1محاسبات جداول 

دسی زیمنس بر متر  5/1کم یعنی کمتر از  وخاکآب

انگور به ازای هر  هایبوتهاست. برای  شدهانجامباشد 

دسی زیمنس بر متر که شوری افزایش پیدا کند، باید  5/1

یعنی اگر  ؛درصد به میزان آب آبیاری اضافه نمود 10

دسی زیمنس بر متر باشد، باید  5/4 وخاکآبشوری 

در جداول  شدهمحاسبهآبیاری  درصد به میزان آب 30

البته این مقدار افزایش آب آبیاری به جهت . اضافه کرد

است  شدهبیانتقریبی  صورتبهسادگی و کاربردی بودن 

به منابع علمی  توانمیکه جهت محاسبه میزان دقیق آن 

 (.1382مناسب مراجعه نمود )فرشی و همکاران، 



 1399شماره یک، دوره دوم، بهار و تابستان                مجله ترویجی انگور 

11 

 (%90آب هر نوبت آبیاری در بافت خاک و قطر تاج مختلف در راندمان آبیاری باال ) حجم-1جدول 
 2×3 2×2 2× 5/1 آرایش کاشت )متر(

بافت 
 خاک

انداز قطر تاج یا سایه
 1/5 1/25 1 0/75 0/5 1/5 1/25 1 0/75 0/5 1/5 1/25 1 0/75 0/5 )متر(

 لوم

 آب آبیاری 
 63 44 28 16 7 95 66 42 24 11 127 88 56 32 14 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 38 26 17 10 4 38 26 17 10 4 38 26 17 10 4 )لیتر در درخت(

لوم 
 شنی

 آب آبیاری 
 51 36 23 13 6 77 54 34 19 9 103 71 46 26 11 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 31 21 14 8 3 31 21 14 8 3 31 21 14 8 3 )لیتر در درخت(

لوم 
 سیلتی

 آب آبیاری 
 79 55 35 20 9 118 82 52 29 13 157 109 70 39 17 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 47 33 21 12 5 47 33 21 12 5 47 33 21 12 5 )لیتر در درخت(

 
 (%70حجم آب هر نوبت آبیاری در بافت خاک و قطر تاج مختلف در راندمان آبیاری متوسط )-2جدول 
 2×3 2×2 2× 5/1 )متر(آرایش کاشت 

بافت 
 خاک

انداز قطر تاج یا سایه
 1/5 1/25 1 0/75 0/5 1/5 1/25 1 0/75 0/5 1/5 1/25 1 0/75 0/5 )متر(

 لوم

 آب آبیاری 
 82 57 36 20 9 122 85 54 31 14 163 113 73 41 18 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 49 34 22 12 5 49 34 22 12 5 49 34 22 12 5 )لیتر در درخت(

لوم 
 شنی

 آب آبیاری 
 66 46 29 17 7 99 69 44 25 11 132 92 59 33 15 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 40 28 18 10 4 40 28 18 10 4 40 28 18 10 4 )لیتر در درخت(

لوم 
 سیلتی

 آب آبیاری 
 101 70 45 25 11 152 105 67 38 17 202 140 90 51 22 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 61 42 27 15 7 61 42 27 15 7 61 42 27 15 7 )لیتر در درخت(

 
 (%50حجم آب هر نوبت آبیاری در بافت خاک و قطر تاج مختلف در راندمان آبیاری پایین )-3جدول 

 2×3 2×2 2× 5/1 آرایش کاشت )متر(
بافت 
 خاک

انداز قطر تاج یا سایه
 1/5 1/25 1 0/75 0/5 1/5 1/25 1 0/75 0/5 1/5 1/25 1 0/75 0/5 )متر(

 لوم

 آب آبیاری 
 114 79 51 29 13 171 119 76 43 19 228 159 102 57 25 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 69 48 30 17 8 69 48 30 17 8 69 48 30 17 8 )لیتر در درخت(

لوم 
 شنی

 آب آبیاری 
 92 64 41 23 10 139 96 62 35 15 185 128 82 46 21 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 55 39 25 14 6 55 39 25 14 6 55 39 25 14 6 )لیتر در درخت(

لوم 
 سیلتی

 آب آبیاری 
 141 98 63 35 16 212 147 94 53 24 283 196 126 71 31 )مترمکعب در هکتار(

 آب آبیاری 
 85 59 38 21 9 85 59 38 21 9 85 59 38 21 9 )لیتر در درخت(
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 های مختلفهای هرماه در خاکدور آبیاری )روز( و تعداد دفعات آبیاری در دهه -4جدول 
 لوم سیلتی شنی لوم لومی بافت خاک

 تعداد آبیاری دور آبیاری تعداد آبیاری دور آبیاری تعداد آبیاری دور آبیاری دهه ماه
 2 20 2 20 2 20 3تا  1 اسفند

 1 11 2 7 2 8 1 فروردین
 1 9 2 6 2 7 2 فروردین
 2 7 3 4 2 5 3 فروردین

 2 6 3 4 2 5 1 اردیبهشت
 2 5 4 3 3 4 2 اردیبهشت
 3 4 4 3 3 4 3 اردیبهشت

 3 4 4 3 4 3 1 خرداد
 3 4 4 3 4 3 2 خرداد
 3 4 5 2 4 3 3 خرداد

 3 4 5 2 4 3 1 تیر
 3 4 5 2 4 3 2 تیر
 3 4 5 2 4 3 3 تیر

 3 4 4 3 4 3 1 مرداد
 3 4 4 3 4 3 2 مرداد
 2 5 4 3 3 4 3 مرداد

 2 6 3 4 2 5 1 شهریور
 2 7 2 5 2 6 2 شهریور
 1 10 2 6 2 8 3 شهریور

 
 مهر

1  
15 

 
2 

8 2 10 1 
2 10 1 10 1 
3 10 1 10 1 

 1 30 1 30 1 30 3تا  1 آبان

 

 گیری کلی و توصیه فنینتیجه
در  اندازه از بیشبا توجه به مصرف آب 

آبیاری این  ریزیبرنامهاستان فارس،  هایتاکستان

با استفاده از جداول آورده شده در این مقاله  هاتاکستان

در مصرف آب گردد بدون  جوییصرفهباعث  تواندمی

با  هاتاکستاندر مواردی که  اینکه به گیاه آسیب برسد.

ند با برآورد توانمی دارانتاک ،شودمیتنش آبی روبرو 

وارده به  هایآسیبآن،  تأمینو  موردنیازمیزان آب 

را کاهش دهند. حتی اگر در موارد خاص، با  هاتاکستان

نگردید،  تأمین هاتاکاستفاده از این جداول نیاز آبی 

آبیاری  زمانمدتند با کمی افزایش توانمی دارانتاک

در جداول  هاآبیاریین در هر نوبت یا کاهش فاصله ب

را تنظیم  هاتاکستانمذکور، میزان و زمان انجام آبیاری 

استفاده از اطالعات این جداول  حال هر درنمایند. 

کاهش مصرف آب، جلوگیری از  لحاظ از تواندمی

 وریبهرهآب و  وریبهرهکاهش محصول و افزایش 

 .بسیار مفید باشد هاتاکستاناقتصادی 
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