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انجیر دیم استهبان در شرایط خشکسالیدرختان محصولاثر آبیاري تکمیلی و هرس بر رشد و 

، علی 5، مسلم جعفري4ندا دلیر،3محمد عبدالهی پور حقیقی،2، تورج هنر1علیرضا سپاسخواه،1علی اکبر کامگار حقیقی
5، غالمرضا گلکار6شعبانی

دانشجوي دکتري - 4بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز، کتريدانشجوي د-3و دانشیار-2،استادان-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 

مقدمه
بیش از زیر کشتاصله درخت انجیر دیم در سطح2500000با دارا بودن بیش از استهبانتانشهرس
آنچه وضعیت . هکتار، اولین و مهمترین منطقه انجیر خیز در ایران و جهان محسوب می شود20000

باعث می باشد کههاي مستمر ، وقوع خشکسالیاستشهرستان استهبان را با مشکلی جدي روبرو کرده 
اثرات خشکسالی در انجیر شامل .شده و سطح تولید را کاهش داده استدیمابودي قسمتهاي از باغات انجیرن

دیر باز شدن جوانه ها در اوایل فصل رشد، سوختگی جوانه ها و از بین رفتن آنها، سبز نشدن جوانه هاي 
شد، سوختگی حاشیه برگ و زایشی و در نتیجه عدم تشکیل گل آذین و میوه، رشد کند برگ در طول فصل ر

پیشروي به تمامی سطح آن، ریزش برگ در طول فصل رشد، خزان زود هنگام برگ ها در آخر فصل رشد، 
کاهش رشد طولی و قطر شاخساره، خشکیدگی شاخساره، ریزش گل آذین، کاهش کیفیت میوه، آفتاب 

با توجه به لذا .ن انجیر می باشدسوختگی تنه و از بین رفتن تمام قسمت هاي درخت در پاره اي از درختا
قوع خشکسالی هاي متعدد، استفاده از راهکارهاي مناسب با کارایی خیر و وهاي امحدودیت منابع آب در سال

توان به از جمله این راهکارها می.استفاده شودهاباال الزم است تا به عنوان یک راه حل مناسب در خشکسالی
فراهممنظوربهودیممحصوالتدرعمدتاًتکمیلیآبیارياز .اشاره کردآبیاري تکمیلی و هرس درختان 

. استشدهاستفادهتولیدثباتوبهبودهدفباخشکیشرایطبامواجههدرگیاهنیازموردرطوبتساختن
هدف

درخت حصولیم بر مبررسی اثر آبیاري تکمیلی و هرس درختان انجیر د) 1:عبارتند ازاهداف این پژوهش 
بررسی اثر آبیاري تکمیلی و هرس درختان انجیر دیم بر تغییرات رطوبت خاك ) 2انجیر در شرایط خشکسالی

بررسی اثر آبیاري تکمیلی و هرس درختان انجیر دیم بر پتانسیل آب برگ، دماي ) 3در شرایط خشکسالی
.پوشش سبز برگ، رشد رویشی و زایشی و کیفیت میوه

هامواد و روش
به مساحت متعلق به یکی از باغداران،انجیرستان دیمیک در1391تا 1389هاي سالین تحقیق درا

54دقیقه شمالی و 6درجه و 29مترمربع در شهرستان استهبان با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 9221
ساله 35ت انجیر دیم درخ60متر از سطح دریا انجام گرفت و تعداد 1746درجه شرقی ، با ارتفاع 4درجه و 
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که کامال مستقر شده بودند متر10×10متر، به فاصله 6/3، با قطر متوسط سایه انداز (Sabz)از رقم سبز
تکرار 3فاکتور هرس و آبیاري تکمیلی و در 2تصادفی با لپژوهش در قالب طرح بلوك کام. انتخاب گردید

.درخت به کار برده شد60تکرار، 3در و جمعا درخت قرار گرفت20انجام شد و در هر بلوك 
هرس شدید شاخه -B)شاهد(ـ هرس متوسط شاخه جانبی A:تیمارهاي هرس شامل موارد زیر بودند

در این آزمایش هرس متوسط که هرس متوسط سبز -D، هرس متوسط سربرداري زمستانه-C، جانبی
با حذف تمام شاخه هاي یکساله جانبی، هرس شاخه جانبی مطابق مرسوم منطقه، هرس شدید شاخه جانبی 

در خرداد ماه با جوانه هرس متوسط سبز سربرداري زمستانه با قطع انتهاي شاخه یکساله باالي گره پنجم و 
.برداري یا سربرداري شاخه هاي فصل جاري باالي پنجمین گره میوه دار انجام گرفت

،به ازاي هر درخت: تیمار آبیاري اسفند-2)شاهد(: ار دیمتیم-1: شامل موارد زیر استنیز تیمارهاي آبیاري
به ازاي هر : تیمار آبیاري اردیبهشت-3در سال هاي دوم و سوم لیتر 750و در سال اول آب لیتر550مقدار

به ازاي :تیمار آبیاري مرداد- 4در سال هاي دوم و سوم لیتر 750و در سال اول آب لیتر550مقدار درخت، 
تیمار آبیاري اسفند و -5در سال هاي دوم و سوم لیتر 750و در سال اول آب لیتر550مقدار ت، هر درخ

لیتر به ازاي هر درخت 1500و در سال اول آب به ازاي هر درخت لیتر1100به ترتیب مقدار  : اردیبهشت
)مجموع آبیاري اسفند و اردیبهشت ماه(در سال هاي دوم و سوم 

. متر اندازه گیري شدسانتی60تا صفرعمق ازبا نمونه برداريیکی و شیمیایی خاكخصوصیات فیزبرخی 
هاي تیمارهاي آبیاري و هرس در زمانومطابق زمان بندي محلی باغداران منطقه باغداريهاي عملیات

.  مربوطه انجام شد
ر این شاخه با استفاده از گیري پارامترهاي فیزیولوژیکی شامل رشد شاخه سال جاري و عرض برگ داندازه

خط کش، قطر گل آذین به وسیله کولیس و تعداد برگ و گل آذین شاخه سال جاري در نیمه اول تیرماه، 
طی عملیات برداشت میوه در هر سه سال . بصورت چشمی شمارش شدبعد از گل دهی و قبل از گرده افشانی 

میوه محلولوزن میوه هر درخت و مواد جامد بدین ترتیب که پس از خشک کردن،انجام شد، چندین نوبت 
(TSS)کتومتر ره وسیله رفب(Refrectometer)هاي خشک براي هر درخت براي تعیین قطر میوه. تعیین شد

هاي با قطر متفاوت است، با سوراخاین دستگاه متشکل از الک هایی داراي . استفاده شدبندياز دستگاه درجه
هایی مجزا قرار می حرکت لرزشی در آن، میوه ها با قطر هاي مختلف در محفظهروشن کردن دستگاه و ایجاد

میلی 17بدین ترتیب پس از جمع آوري میوه هاي انجیر، درجه بندي قطرها در اندازه هاي کمتر از . گیرد
متر یمیل22انجیرهاي خشک با قطر بیش از . انجام گرفتمیلی متر22و بیشتر از میلی متر22تا 17متر، 

طبقه بندي Bمیلی متر در گروه17و قطر کمتر از Aمیلی متر در گروه22تا 17، قطر بین AAدر گروه 
. شدند

هاي هر درخت به وسیله کاتالوگ رنگ به سه براي تشخیص اثر هرس و آبیاري بر رنگ انجیر خشک، میوه
.داسازي گردیداي تیره جاي روشن و قهوهگروه رنگی زرد متمایل به سفید، قهوه

به این صورت که در هر سه سال اجراي طرح،. اندازه گیري پتانسیل آب در گیاه در اواسط روز انجام شد
برگ انتخاب و از قسمت 2از هر درخت ا شهریور ماه در تاریخ هاي مختلفاز شروع فعالیت رویشی گیاه ت
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.گیري شدمقدار پتانسیل آب در گیاه اندازه،اريانتهایی ساقه اصلی جدا شده و با استفاده از دستگاه بمب فش
ها در طول اجراي طرح گیرياندازه.براي اندازه گیري دماي پوشش سبز از دماسنج مادون قرمز استفاده شد

بعد از ظهر و در چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب درخت 15- 13از خرداد تا شهریور ماه و در ساعت 
.صورت گرفتدرجه45با زاویه دید 

تا عمقی که امکان نصب لوله آلومینیوم فراهم رطوبت خاك در طول تحقیق به وسیله دستگاه نوترون متر
براي استفاده از . سانتی متر در عمق انجام شد30به فواصل اندازه گیري ) سانتی متر120حداکثر (بود 

لومینیومی در نیمرخ خاك بطور عمودي هاي آمتري از تنه هر درخت، لوله1دود نوترون متر در فاصله ح
.نصب گردید

تجزیه و تحلیل Excelو MSTATC ،SPSS ،SASآوري شده با استفاده از نرم افزارهاي هاي جمعداده
.شد

نتایج
تانسیل آب برگ در تیمار دیم کمترنتایج نشان داد که در تمامی تیمارهاي سال دوم و سوم طرح، میزان پ

از سایر تیمارهاي آبیاري است و به جز در ماه هاي خرداد و اردیبهشت در سال سوم، بیشترین پتانسیل آب 
آبیاري در اردیبهشت ماه به علت همزمان بودن با زمان رشد . برگ، مربوط به آبیاري اردیبهشت ماه است

سیل بیشتر آب برگ در این رویشی و ابتداي زمان رشد زایشی درخت، باعث عکس العمل درخت و وجود پتان
بنابراین می توان از اندازه گیري هاي پتانسیل آب در گیاه این . درختان نسبت به سایر تیمارها شده است

انواع هرس به جز . نتیجه را گرفت که با آبیاري تکمیلی محدود می توان پتانسیل آب را در گیاه افزایش داد
.، اثر معنی داري بر پتانسیل آب برگ نداشتدر مرداد سال اول و دوم و خرداد سال سوم

دار دماي سطح کاهش معنیسبز،متوسط هرس در سال اول، تنها تیمار رابطه با دماي سطح برگ، در 
برگ را موجب شد، در سال دوم اثر هرس بر کاهش دماي برگ در اندازه گیري تیرماه و در سال سوم در 

اثر معنی داري بر تیمارهاي مختلف آبیاري، در سال اول،. ار بوداندازه گیري هاي مرداد و شهریور معنی د
دماي سطح برگ نداشت، در سال دوم، آبیاري اردیبهشت در اندازه گیري مردادماه، کاهش معنی دار دماي 

در سال سوم، دماي برگ درختان تحت آبیاري اسفند، در اندازه گیري هاي خرداد ماه و و برگ را نشان داد
دهد که دماي سطح برگ شاخص این نتایج نشان می. داري نسبت به شاهد کمتر بودبه طور معنیمرداد ماه

و یا به علت ضخامتبه علت عدم حساسیت مناسب دستگاهشاید تعیین اثر خشکسالی نیست که خوبی براي 
. باشدي انجیر هابرگزیاد

وم و سوم بیشتر از سال اول بوده است، علت آن در رابطه با آبیاري تکمیلی به طور کلی تاثیر آن در سال د
در ،آبیاري تکمیلی. باشد) لیتر550(نسبت به سال اول ) لیتر750(ها در این سالبیشترآب کاربردمی تواند 
در سال دوم، تیمار امااثر معنی داري بر رشد شاخه جانبی درختان انجیر، نسبت به شاهد نداشتسال اول

د و اردیبهشت و در سال سوم، تمام تیمارها بجز مرداد نسبت به شاهد اثر معنی داري آبیاري مجموع اسفن
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هرس سربرداري زمستانه در سال اول و هرس شدید شاخه جانبی در سال دوم، باعث افزایش معنی . داشتند
هش در سال سوم تمامی تیمارهاي هرس، رشد شاخه را نسبت به تیمار شاهد، کااما دار طول شاخه شدند، 

.  دادند
هرس . ، آبیاري تکمیلی اثر معنی داري بر قطر شاخه سال جاري نداشته استتحقیقدر هر سه سال انجام 

، آبیاري تکمیلی اثر معنی داري بر سال اول پژوهشدر . ش قطر شاخه سال جاري را سبب شددرختان، کاه
و رهاي آبیاري اسفند و مجموع اسفندتیماتعداد برگ در افزایش تعداد برگ نداشت ولی در سال دوم و سوم، 
در در رابطه با هرس، در سال اول تفاوت معنی داري. اردیبهشت نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشت

در تعداد برگکاهش معنی داريهرس متوسط سبز ولی در سال دوم، نشدبین تیمارها دیده تعداد برگ
ر عرض برگ درختان نداشت ولی در سال هاي دوم و سوم، بدر سال اولآبیاري تاثیر معنی داري . داشت

تیمارهاي  هرس .را به طور معنی داري افزایش دادآبیاري مجموع اسفند و اردیبهشت، میانگین عرض برگ 
.در سال اول و دوم باعث کاهش و در سال سوم عرض برگ را افزایش دادند

مجموع اسفند و اردیبهشت و در سال سوم در تمامی آذین در تیمار اسفند و لافزایش تعداد گدر سال دوم 
هرس، تعداد گل آذین را کم نمود تیمارهاي در سال اول و دوم، . معنی دار بود) بجز مرداد(ي آبیاريارهاتیم

که کاهش در تیمار سربرداري زمستانه معنی دار بود، اما در سال سوم، باعث افزایش گردید که در تیمارهاي 
علت معنی دار بودن .انبی و هرس سربرداري زمستانه نسبت به شاهد معنی دار استهرس شدید شاخه ج

تیمارها در سال سوم می تواند بخاطر تاثیر تیمارهاي هرس بخاطر افزایش مقدار آب آبیاري و تعداد گل آذین 
باعث یلیآبیاري تکم،طی سه سال آزمایشات. هاي قبل باشدنیز ذخیره رطوبتی باقیمانده در خاك از سال

تیمار مجموع آبیاري اسفند و این افزایش قطر در و شدهقطر گل آذین در تیمار آبیاري اسفندافزایش
کاهش . باعث کاهش قطر گل آذین شده است،هرسهمچنین . استشده دار اردیبهشت از لحاظ آماري معنی

ماري نسبت به شاهد و هرس سربرداري زمستانه از لحاظ آهرس متوسط سبز قطر گل آذین در مورد 
محصولشده است، که این افزایش محصولکار برده شده باعث افزایش بهانواع مختلف هرس .دار استمعنی

. دار استمعنی) هرس متوسط شاخه جانبی(در بقیه تیمارها نسبت به تیمار شاهد هرس متوسط سبز به جز 
ده است که میانگین این افزایش در تمام درخت را نسبت به دیم افزایش دامحصولآبیاري تکمیلی نیز 

در محصولبیشترین افزایش . دار استمعنینسبت به شاهد) به جز آبیاري اردیبهشت(آبیاري هاي تیمار
نسبت به محصولمشاهده شد، بطوري که در این تیمار میانگین آبیاري اسفند و اردیبهشتمجموع تیمار 
. درصد افزایش دهد6/49اري اسفند توانست مقدار محصول را همچنین تیمار آبی.برابر شد54/1شاهد 

آبیاري تکمیلی باعث کاهش مواد جامد محلول میوه نسبت به شاهد شده است که این کاهش در تمام 
، بیشترین کاهش مربوط به مجموع آبیاري اسفند و اردیبهشت است که دار استتیمارها نسبت به شاهد معنی

سپس به طور کلی هرس شدید شاخه جانبی و .داشتدرصد کاهش6/24ل میوه میانگین مواد جامد محلو
تیمارهاي آبیاري مرداد و نتایج .هایی با کیفیت بهتر از سایرین بودندداراي میوه) شاهد(شاخه جانبی متوسط

ب موجود بررسی مقدار آ. بودنداز سایر تیمارهاي آبیاريمیوه رضایتبخش تراندازهاسفند به منظور افزایش 
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.و فروردین، حداکثر میزان رطوبت در خاك مشاهده گردیدهاي اسفندماهدر خاك نشان می دهد که در
. دهدارائه نمیو هرس محسوسی بین نتایج تیمارهاي مختلف آبیاري تفاوتگیري رطوبت خاك، نتایج اندازه

بررسی روند . واند از دالیل این امر باشدتمیمتر پس از تیمار هاي آبیاريفاصله نسبتاً طوالنی قرائت نوترن
تغییرات میزان آب خاك در الیه هاي مختلف نشان داد که بیشترین میزان آب خاك در اکثر تیمارها در عمق 

نشان داد براي س هاي هرررسی میانگین رطوبت خاك در تیمارب. شوددیده می) سانتی متر90(خاك بیشتر
بررسی. بوده استبیشتر از سایر تیمارهاانه میزان رطوبت خاك هرس متوسط سربرداري زمستتیمار 
دهد که روند کلی این نمودارها شباهت بسیار زیادي به نمودارهاي آب تعرق نشان می-تبخیرهاي نمودار

وآب خاك، در هر سه سال آزمایش از روند یکسانی تبعیت می کندمقادیري که همانندبه طور. خاك دارد
ها، گیرياندازه.مشاهده گردیدآنمیزان هاي تابستان، حداقلو در ماه، حداکثراسفند و فروردینماه هايدر

براي حفظ درختان،تواندر نهایت می.دهدارائه نمیتفاوت محسوسی بین نتایج تیمارهاي مختلف آبیاري 
جمعاً (اسفند و اردیبهشت هاي اسفند و مجموعبخصوص در ماهلیتر 750به مقدار تکمیلیکاربرد آبیاري 

همچنین براي . شده است را در منطقه توصیه کردبهبود خصوصیات مورفولوژیکیرا که موجب ) لیتر1500
هرس شدید شاخه جانبی و سپس از نظر هرس، . تواند مفید باشدبهبود کیفیت میوه، آبیاري در مرداد می

.بودند) از نظر رنگ میوه(تیمارهات بهتر از سایرهایی با کیفی، داراي میوه)شاهد(متوسط شاخه جانبی 
محصولانجیر، آبیاري تکمیلی و هرس، استهبان، خصوصیات مورفولوژیکی، :واژه هاي کلیدي


