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اثرات آبیاري تکمیلی و کود پتاسیمی بر خصوصیات رویشی و زایشی درختان انجیر برهمکنش
)رقم سبز(دیم 

، علی 5مسلم جعفري، 4ندا دلیر، 3محمد عبدالهی پور حقیقی، 2علی اکبر کامگار حقیقی، 2علیرضا سپاسخواه، 1تورج هنر
5، غالمرضا گلکار6شعبانی

دانشجوي دکتري - 4بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز، نشجوي دکتريدا-3استادان و -2دانشیار،-1
کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع -5خاکشناسی بخش علوم خاك، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان، 

استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فسا-6طبیعی استهبان و 

مهمقد
در بین بالیاي طبیعی، خشکسالی به علل مختلف مانند گستردگی بیشتر، در برگیرنده جمعیت بیشتر و 

هاي اخیر و محدودیت با توجه به کاهش بارندگی در سال. دوره تداوم آن از اهمیت بیشتري برخوردار است
اهکارهاي مناسب با کارایی باال براي هاي میوه و استفاده از رآب آبیاري، نیاز به تغییر مدیریت آبیاري در باغ

باشد و کشت و انجیر یکی از درختان مقاوم به کم آبی می. رسدمقابله با خشکسالی، ضروري به نظر می
استان فارس از نظر سطح زیر . گیردمیانجامپرورش گسترده آن در ایران همانند دیگر کشورها، بدون آبیاري

ین سهم را در کشور دارد و شهرستان استهبان در این استان، بزرگترین کشت و میزان تولید انجیر، بیشتر
و به همین دلیل بودهنظیر از لحاظ نوع و کیفیت، انجیر استهبان در جهان بی. باشدمنطقه تولید انجیر می

ي اما آنچه وضعیت شهرستان استهبان را با مشکلی جد.باشدیکی از اقالم مهم صادرات در زمینه خشکبار می
طوریکه باعث نابودي بههاي مستمر در استان فارس و این شهرستان بوده روبرو کرده است، وقوع خشکسالی

بنابراین کاربرد . شکل محسوسی کاهش داده استبهقسمتهاي اعظمی از باغات انجیر شده و سطح تولید را 
. رسدمختلف براي افزایش کیفیت و کمیت این محصول و مقابله با خشکسالی ضروري به نظر میراهکارهاي

البته در استهبان از هیچ نوع . نمودکاربرد کود پتاسیمی اشاره یاتوان به آبیاري تکمیلی واز این راهکارها می
چند سال یکبار اقدام به تعویض از شود، ولی هرجهت درختان انجیر استفاده نمی) حیوانی و شیمیایی(کودي 

کاربردتکمیلی،آبیاريازمنظوردر این پژوهش .کنندمی) در محل سایه انداز(ه درختان خاك اطراف طوق
ثباتوافزایشورشدتداومبرايآب کافیتااستهاي کم بارانزمان مناسب در سالدرآبمحدوديمقدار

رطوبتساختنفراهممنظوربهدیم،محصوالتاکثر درعمدتاًشیوه آبیارياینکاربرد.شودتأمینمحصول
.گرددنیز اجرا میمحصولثباتوبهبودهدفباخشکیشرایطبامواجههدرگیاهنیازمورد

هدف
:گردیدهاي زیر طراحی و اجرا بدین منظور پژوهشی با هدف

، درختمحصولبر ) خاکی و محلول پاشی(بررسی اثر آبیاري تکمیلی و استفاده از پتاسیم به دو شکل 
. زایشی و کیفیت میوه–، خاك ، رشد رویشی انجیرتغییرات رطوبت
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هامواد و روش
درجه 29ی سال در شهرستان استهبان در دو باغ انجیر دیم رقم سبز با موقعیت جغرافیای3این پژوهش طی 

متري از 110متر از سطح دریا با فاصله 1748ارتفاع و درجه شرقی4درجه و 54دقیقه شمالی و 6و 
سال، قطر 40مترمربع، سن درختان 13661مساحت باغ مورد استفاده در سال اول، . یکدیگر انجام شد

ل دوم و سوم طرح، از باغی با همچنین در سا. بودمتر10×10متر و فاصله درختان6/4متوسط سایه انداز 
متر و فاصله تقریبی 2/3سال، قطر متوسط سایه انداز 43مترمربع، سن درختان 9387مساحت 

تکرار انجام 3فاکتور و در 2پژوهش در قالب طرح بلوك کامال تصادفی با . استفاده گردیدمتر10×10درختان
از کود در این پژوهش . آبیاري تکمیلی بودندو پتاسیم یمار کود فاکتورهاي اعمال شده شامل ت. شد

در باشد به دو صورت مصرف خاکی و محلول پاشیپتاسیم خالص می% 45که داراي (Hortisul)هورتیسول 
، (A)بدون مصرف کود-1به صورت ) کاربرد خاکی(تیمارهاي کود پتاسیمی .استفاده شدتیمارهاي کودي

و تیمارهاي (C)گرم به ازاي هر درخت 250مقدار -3و (B)ختگرم کود به ازاي هر در150مقدار - 2
به ازاي هر : تیمار آبیاري اسفند-2، )شاهد(:تیمار دیم-1آبیاري در کاربرد خاکی پتاسیم به صورت 

: تیمار آبیاري اردیبهشت-3در سال هاي دوم و سوم، لیتر 1250لیتر آب در سال اول و1500درخت مقدار 
تیمار آبیاري -4در سال هاي دوم و سوم،لیتر 1250لیتر آب در سال اول و1500هر درخت مقدار به ازاي 

تیمار - 5در سال هاي دوم و سوم و لیتر 1250لیتر آب در سال اول و1500به ازاي هر درخت مقدار : مرداد
هاي در ساللیتر 2500لیتر آب در سال اول و3000به ازاي هر درخت مقدار : آبیاري اسفند و اردیبهشت

صرف کود براي هر درخت میزان م.انداعمال شده) شامل مجموع آبیاري اسفند و اردیبهشت ماه(دوم و سوم
ـ 1شامل )محلول پاشی(تیمارهاي کود پتاسیمی . شدندخیساي بود که تمام برگ درختان کامالًبه اندازه

کیلوگرم کود در 3مقدار - 3و (E)لیتر آب1000ر هر کیلوگرم کود د5/1مقدار - 2، (D)بدون مصرف کود
تا درخت کامالً کود داده شدمحلول لیتر 12به طور متوسط به هر درخت . باشدمی(F)لیتر آب1000هر 

تیمار دیم-1: به این صورت اعمال شده استتیمارهاي آبیاري در محلول پاشی پتاسیم.خیس شود
در لیتر 1250لیتر آب در سال اول و1500به ازاي هر درخت مقدار : اسفندتیمار آبیاري -2، )شاهد(:

لیتر آب در سال اول 1500به ازاي هر درخت مقدار : تیمار آبیاري اردیبهشت- 3،هاي دوم و سومسال
تیمار-5. در تیمار محلول پاشی، آبیاري در مرداد ماه انجام نشد–4و هاي دوم و سومدر ساللیتر 1250و

هاي در ساللیتر 2500لیتر آب در سال اول و 3000به ازاي هر درخت مقدار : آبیاري اسفند و اردیبهشت
تا صفرپس از برداشت مقدار کافی خاك از عمق ).آبیاري اسفند و اردیبهشت ماهشامل مجموع (دوم و سوم

یات فیزیکی و شیمیایی خصوصمتري برخی و عبور از الک دو میلیسانتی متر و خشک کردن در هوا 60
استفاده از دستگاه زراعی و نقطه پژمردگی دائم باخاك از جمله در صد رطوبت وزنی خاك در نقطه ظرفیت 

خاك در خمیر اشباع، قابلیت هدایت الکتریکی عصاره pHسلول فشاري، بافت خاك به روش هیدرومتري 
محلول خاك در عصاره اشباع خاك و با استفاده اشباع خاك به وسیله هدایت سنج الکتریکی و مقدار پتاسیم 

کودپاشی به خاك قبل از آبیاري اسفند انجام شد و تیمارهاي آبیاري .گیري شداز دستگاه فلیم فتومتر اندازه
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حذف بعد از آبیاري اردیبهشت ماه سپس.صورت گرفتهاي مربوطه بعداً مطابق با تاریخو محلول پاشی 
با توجه به این که انجیر سبز نیاز به گرده افشانی داشته و در . انجام شدعملیات بوته کنی باهاي هرزعلف

ریزند به همین دلیل عمل گرده افشانی انجام شد ها قبل از رسیدن میصورتی که این عمل انجام نشود میوه
ها ریخته در داخل این قوطیمیوه بر وهایی آویزان نموده هاي درختان انجیر قوطیبه این ترتیب که به شاخه

شامل رشد شاخه مورفولوژیکیگیري پارامترهاي اندازه.انجام شددر هر سه سال تیمار آبیاري مرداد نیزشد
سال جاري و عرض برگ در این شاخه با استفاده از خط کش، قطر گل آذین به وسیله کولیس و تعداد برگ و 

ه، بعد از گل دهی و قبل از گرده افشانی به صورت چشمی گل آذین شاخه سال جاري در نیمه اول تیرما
بدین ترتیب که پس از . در هر سه سال عملیات برداشت میوه طی چندین نوبت انجام شد. شمارش شد

(refrectometer)کتومتر ره وسیله رفب(TSS)میوه محلولخشک کردن، وزن میوه هر درخت و مواد جامد 

بدین ترتیب .استفاده شددرجه بنديبراي هر درخت از دستگاه هاي خشک هبراي تعیین قطر میو. تعیین شد
و بیشتر 22تا 17متر، میلی17هاي کمتر از بندي قطرها در اندازههاي انجیر، درجهپس از جمع آوري میوه

22تا 17، قطر بین AAمتر در گروه میلی22قطر بیش از انجیرهاي خشک با. مترانجام گرفتمیلی22از 
براي تشخیص اثر کود و . بندي شدندطبقهBمیلی متر در گروه17و قطر کمتر از Aمتر در گروهمیلی

هاي هر درخت به وسیله کاتالوگ رنگ به سه گروه رنگی زرد متمایل به آبیاري بر رنگ انجیر خشک، میوه
در طول تحقیق توسط دستگاه رطوبت خاك در هر ماه. اي تیره جداسازي گردیداي روشن و قهوهسفید، قهوه
CPNمدل(نوترون متر  503 DR (متر فراهم بود متر تا عمقی که امکان نصب نوترونسانتی30هاي الیهدر

، MSTATCآوري شده با استفاده از نرم افزارهاي هاي جمعداده.گیري گردیداندازه) مترسانتی120حداکثر (
SPSS وExcelشدندها به روش آزمون دانکن مقایسه گینتجزیه و تحلیل شد و میان.
نتایج

داري بر رشد شاخه سال جاري نداشت اما در در سال اول، آبیاري تکمیلی و همچنین کود پتاسیم، اثر معنی
دو سال آخر اجراي طرح، کاربرد پتاسیم به هر دو صورت خاکی و محلول به صورت معناداري باعث افزایش 

در این دو سال، آبیاري تکمیلی به جز آبیاري . شد) بدون کاربرد پتاسیم(رشد شاخه نسبت به شاهد 
داري بر افزایش تعداد گل آذین در آبیاري اثر معنی.دار رشد شاخه را سبب شداردیبهشت ماه، افزایش معنی

در سال دوم و سوم تنها در تیمار آبیاري مجموع آبیاري اسفند و اردیبهشت نسبت بهسال اول داشت اما 
دار تعداد گل آذین را سبب شد اما در محلول پاشی پتاسیم در سال اول افزایش معنی. دار بودشاهد معنی

گرم کود پتاسیمی به ازاي هر 250کاربرد خاکی. داري بر تعداد گل اذین نداشتثیر معنیأسال دوم و سوم ت
ا در سال سوم اثر کود پتاسیمی به دار تعداد گل آذین را سبب شد امدرخت در سال اول و دوم افزایش معنی

آبیاري تکمیلی در هر سه سال اجراي .دار نبودصورت خاکی در هیچ یک از سطوح نسبت به شاهد معنی
تکمیلی و در طرح قطر گل آذین را افزایش داد که این افزایش در سال اول در مورد تمام تیمارهاي آبیاري 

محلول پاشی . آبیاري به جز آبیاري اردیبهشت ماه، معنی دار بودسال هاي دوم و سوم نیز در تمام تیمارهاي 
گرم 250کاربرد خاکی. داري افزایش دادکود پتاسیمی تنها در سال دوم و سوم قطر گل آذین را به طور معنی
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کود پتاسیمی در سال اول و در هر دو سطح در سال دوم و سوم، قطر گل آذین را نسبت به شاهد به طور 
دار محصول درختان انجیر را سبب در سال اول، تمام تیمارهاي آبیاري افزایش معنی.افزایش دادندداريمعنی
در دو سال آخر، محصول تنها در تیمار مجموع آبیاري اسفند و اردیبهشت در درختانی که محلول . شدند

ي به جز آبیاري اسفند در داري افزایش یافت در حالی که تمام تیمارهاي آبیارپاشی شده بودند، به طور معنی
در . داري افزایش دادنددرختانی که پتاسیم را به صورت خاکی دریافت کرده بودند محصول را به طور معنی

داري افزایش داد اما لیتر آب محصول را به طور معنی1000کیلوگرم کود پتاسیمی در 3سال اول تنها کاربرد 
دار ربرد هر دو سطح کود پتاسیم به صورت محلول پاشی معنیهاي دوم و سوم افزایش محصول با کادر سال

داري کاربرد خاکی کود پتاسیمی در هر سه سال اجراي طرح محصول درختان انجیر را به طور معنی. بود
آبیاري تکمیلی باعث کاهش مواد جامد محلول میوه نسبت به شاهد شده است که در اغلب .افزایش داد

داري بر میزان مواد کاربرد خاکی کود پتاسیم در هر سه سال اجراي طرح تاثیر معنی. تیمارها معنی دار بود
جامد محلول نداشت اما محلول پاشی پتاسیم در هر دو سطح در سال اول میزان مواد جامد محلول را افزایش 

کود خاکی کیلوگرم در هزار لیتر آب و سپس تیمار3به طور کلی تیمار محلول پاشی پتاسیم به صورت .داد
نتایج تیمار آبیاري مرداد به . هایی با کیفیت بهتر از سایرین بودندگرم براي هر درخت، داراي میوه250

تیمار آبیاري اسفند و اردیبهشت . بخش تر از سایر تیمارهاي آبیاري بودمنظور افزایش اندازه میوه رضایت
.رنگ مناسب یعنی زرد مایل به سفید استبا ،)هادرصد از کل میوه4/44با (داراي بیشترین میوه

بررسی مقدار آب موجود در خاك نشان داد که در ماه هاي اسفند و فروردین، حداکثر میزان رطوبت در خاك 
بررسی روند تغییرات میزان آب خاك در الیه هاي مختلف نشان داد که بیشترین میزان آب خاك . وجود دارد

شود و بر طبق نظر کارشناسان محلی، دیده می) مترسانتی90(ك در اکثر تیمارها در عمق بیشتر خا
مطابق نتایج به . متر از خاك قرار داردسانتی90تا 60بیشترین تراکم ریشه عمقی درختان انجیر در عمق

، میانگین بیشترین میزان رطوبت خاك فراهم بوده "اسفند و اردیبهشت"دست آمده، در تیمار مجموع آبیاري 
. باشدمیحجمیدرصد2وت رطوبت بین تیمارهاي آبیاري، حداکثر حدود است، تفا

را بخصوص در مجموع ماه هاي اسفند و تکمیلیتوان براي حفظ درختان، کاربرد آبیاري در نهایت می
مقدار آب آبیاري در . اردیبهشت که موجب بهبود خصوصیات مورفولوژیکی شده است در منطقه توصیه کرد

روند تغییرات خصوصیات بنابراینمتفاوت بوده است، ) لیتر1250(با سال دوم و سوم ) لیتر1500(سال اول 
باعث بهبود مقاومت درختان مکود پتاسی. مشابه نیستنیزمختلف مورفولوژیکی، براي دو مقدار آب آبیاري

ل آنها نسبت به شده است و محلول پاشی کود پتاسیم در مجموع نتایج مناسبتري بر روي درختان و محصو
.تواند مفید باشدآبیاري در مرداد می،همچنین براي بهبود کیفیت میوه. استفاده خاکی از کود، داشته است

محصول انجیرانجیر، آبیاري تکمیلی، استهبان، پتاسیم، خصوصیات مورفولوژیکی، :کلمات کلیدي


