
1

 تاثير آبياري تكميلي بر رشد انگور ديم در منطقه باجگاه

 رجان دادبينمو علي اكبر كامگار حقيقي

و زهكشيرش  كشاورزي، دانشگاه شيراز، دانشكدهته آبياري

 مقدمه
و هواي مديترانه اي مقدار بارندگي ساالنه كم بوده و در ديمزارهاي خشك به خصوص در نواحي با آب

و در.نوسانات شديد سال به سال مي باشد دارايتوزيع آن در طي فصل رشد نامناسب تغييرات گسترده
ها توزيع بارندگي راي توليد محصولدر طول فصل رشد به همراه نوسانات شديد سال به سال پيش بيني

در. بسيار مشكل مي سازد در نتيجه الگوي نامطلوب بارندگي، رطوبت خاك در ناحيه ريشه نيازهاي گياه را
ات. طي كل فصل رشد برآورده نمي سازد و با مقدار كافي فاق نمي افتد از آن جايي كه باران در زمان مناسب

م. شود بعضي اوقات آبياري تكميلي الزم مي حصول بهينه با كيفيت باال مهم آبياري براي تضمين توليد
.باشد مي

و روش ها مواد
كيلومتري شمال شيراز انجام16اين پژوهش در موستان ديم دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در

و هواي اين منطقه معتدل. گرديد . متر در سال است ميلي 412، متوسط بارندگي)مايل به سردمت(آب
سن( محصول در اين آزمايش انگور ياقوتي قرمز نوع آبياري انجام شده در اين پژوهشو)سال40با حدود

.آبياري تشتي مي باشد
اين آزمايش در قالب طرح كامل.در اين پژوهش آبياري تكميلي در زمان هاي مختلف انجام گرديد

و4ادفي در قالب تص و5 تكرار به.انجام گرفت در سال دوم تيمار6 تيمار در سال اول درسال دوم با توجه
و نتايج پژوهش و فوالدمند نتايج آزمايش در سال اول به تيمارهاي سال تيماريك) 2003(هاي سپاسخواه

:تيمار مختلف آبياري به شرح زير انجام گرديد6. اضافه گرديداول 
.شدآبياري در فروردين ماه زماني كه گياه هنوز در خواب زمستاني است انجام:T1رتيما

.شدآبياري در اواسط ارديبهشت ماه انجام:T2تيمار
.شدآبياري در اواسط خرداد ماه انجام:T3تيمار
.شدآبياري در اواسط تير ماه انجام:T4تيمار
.)تيمار شاهد(به صورت ديم است كه بدون آبياري تكميلي: T5 تيمار
شد: T6 تيمار و اواسط ارديبهشت انجام .آبياري در اوايل فروردين ماه

و برابر با متر آب براي هر درخت ميلي 176ليتر، معادل 500مقدار آب داده شده به تيمارها مقدار ثابت
ه به حالت ظرفيت زراعي در نظر ريش عمق متر0/1بود؛ كه اين مقدار با توجه به بافت خاك براي رساندن 
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و معادل 1000با توجه به انجام دو بار آبياري اين مقدار برابر6در تيمار. گرفته شد مي 352ليتر ميلي متر
.باشد

:پارامترهايي كه اندازه گيري شدند عبارتند از

 پتانسيل كل آب در برگ در مراحل مختلف رشد با دستگاه بمب فشاري-1
ش-2 و سرعت رشد يك يا دو برگ از شاخه به وسيله خط كش دقيق در هر بوته يك اخه را انتخاب نموده

.شداندازگيري 
26/2/89هر دو هفته يكبار با شروع از تاريخ دماي پوشش سبز گياه-3
شدميزان رطوبت خاك در عمق هاي مختلف-4 از. با استفاده از نوترون متراندازه گيري اندازه گيري ها

و آغاز15/1/89تاريخ  انجام روز پس از اين تاريخ 175و 21،34،41،63،90،127 در زمان هاي شد
. گرفت
 تعرق واقعي از رابطه بيالن آب خاك-محاسبه تبخير-5
 از ابتداي رشد تا زمان خزان گياه گيري ماده خشك اندازه-6
و مقاومت روزنه اندازه-7 و دماي سطح برگ و شدت تعرق  1389ماه در اول تير گيري شدت فتوسنتز
و مطالعات بافت-8 شدو مورفومتريك شناختي مطالعات ريشه در دو قسمت مطالعات مورفولوژيك . انجام

 گيري نتيجه

:نتايج حاصله به قرار زير مي باشد
نتايج اندازه گيري تغييرات رطوبت در اعماق مختلف خاك نشان داد كه با افزايش عمق، رطوبت خاك-

و مانند هم شدهم. افزايش يافته است و ميزان يزان رطوبت خاك در انتهاي فصل رشد نهايتاً به هم نزديك اند
همچنين. آب داده شده اضافه بر نياز گياه نبوده است تا ذخيره رطوبتي را در انتهاي فصل رشد بيشتر كند
ي و از رطوبت موجود در خاك كسان بهره تيمارهاي مختلف در استفاده از رطوبت خاك يكسان عمل نموده

.مند شده اند
باميتعرق انجام شده توسط تيمارهاي مختلف- هاي ميزان تبخير در بررسي- توان بيان كرد تيمارهاي

مي-رخيتب) ليتر 500(ميزان آبياري تكميلي يكسان  به(همچنين. دهند تعرق تقريباً يكساني انجام با توجه
تعرق-توان بيان كرد كه بوته انگور ديم در صورت در اختيار داشتن ميزان آب بيشتر تبخيرمي)6تيمار 

. دهد بيشتري نشان مي
آب در مقطع تعرق تجمعي تيمارهاي مختلف مي توان بيان كرد با در اختيار گذاشتن-توجه به تبخيربا-

و تعرق بيشتر شده است و تبخير .زماني خاص در همان زمان مصرف آب افزايش
از( تنه اصلي ماده خشك توليدي، ميزان ماده خشككل آبياري تكميلي تأثيري در ميزان- به غير

.و ماده خشك پاجوش نداشته است)پاجوش
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و آبياري تكميلي در ارديبه- و خرداد ماه سرعت رشد برگ را آبياري تكميلي در فرودين ماه شت ماه
.نبوده استتغيير داده است، اما به ميزاني كه در مقايسات آماري معني دار شود 

و دماي پوشش سبز مشاهده نگرديداي رابطه- .بين آبياري تكميلي
ا- .ستآبياري تكميلي در هر مقطع از زمان باعث افزايش پتانسيل آب در گياه در همان زمان گرديده

اما در سال با بارندگي. آبياري داردبدون همچنين تيمار آبياري تكميلي پتانسيل باالتري نسبت به تيمار
و ارديبهشت نشان داد كه درخت. نشدبيشتر چنين روندي مشاهده  انگور در صورت در آبياري در فروردين

.اختيار داشتن آب بيشتر در كليه دوران رشد پتانسيل باالتري دارد
و به دنبال آن ماده خشك گياه نداشته- آبياري تكميلي تأثيري روي شدت فتوسنتز در تيمارهاي مختلف
. دليل آن كم بودن ميزان آب داده شده به گياه مي باشد كه جبران كمبود آب گياه را نكرده است. است
اين آب بيشتر صرف همچنين مي توان بيان كرد. آبياري تكميلي تأثيري در ميزان شدت تعرق ندارد-

و كمتر به مصرف گياه رسيده است .تبخير از سطح خاك شده است
و- با مقايسه بين. نشدآبياري نشده ديده تيمار تفاوتي بين مقاومت روزنه در تيمارهاي آبياري شده

و شدت فتوسنتز اندازه گيري شده همزمان مي توان بيان كرد كه بين آن ها  مقاومت روزنه، شدت تعرق
در زمان اندازه گيري به دليل تنش آبي، گياه براي جلوگيري از هدر رفتن آب، روزنه. هماهنگي وجود دارد

.هاي برگ را بسته است
در ريشههمچنين. ها شده است آبياري سبب رشد بيشتر ريشه- هاي سطحي از نظر دسترسي به آب

. اند موقعيت بهتري قرار داشته
سه تيمار شاهددر- از هاي نشاسته به مقدار زياد در پارانشيم زمينه عمق دانهدر هر و برخي اي
هاي نشاسته در هيچ دانهآبياري شده مشاهده شدند در حالي كه در تيمار ريشه هاي پارانشيم آبكشي سلول
.در پاسخ به كم آبي باشد ريشه هاي نشاسته نوعي سازگاري شايد ذخيره دانه. مشاهده نشد ريشه عمقي
در هر عمق آبياري شدهو تيمار شاهدهاي تفاوت معني داري بين نمونه ريشه العات مورفومتريكمط-

و قطر عناصر وسل. نشان داد و عمق تغيير محسوسي آبياري تكميلي تحت تاثير تيمار ريشه در تعداد
عمق افزايش ها از سطح به طرف شده ميانگين قطر وسلآبياريو تيمار شاهدهاي در نمونه.مشاهده شد

ازها در ريشه.ها كاهش يافت يافت در حالي كه ميانگين تعداد وسل اولين فلوژن معموالً به صورت عمقي،
ميي ريشه دايره كورتكس تشكيل در زير اپيدرم در هاي پژوهش حاضر فلوژن شود اما در نمونه زا تشكيل
و چندين اليه از كورتكس از بين رفته است است شده .و اپيدرم
مقادير باالي هدايت هيدروليكي در اثر وجود لوله هاي آوندي بزرگتر در ريشه هاي عميق، مي تواند-

.و به برقراري جريان كمك كند عميق بودن ريشه را جبران كرده
و در تيمار آبياري شده سانتي 106عمق ريشه در تيمار شاهد- شد 134متر . سانتي متر تخمين زده

با توجه به نتايج مربوط به ريشه وتأثير آبياري تكميلي روي. عمق ريشه را افزايش داده استآبياري تكميلي
و قطر وسل، آبياري تكميلي در فروردين ماه، با در نظر گرفتن اينكه با زمان توليد چوب ثانويه  وزن ريشه

. بهاره همزمان بوده است پيشنهاد مي گردد
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د6با توجه به نتايج مربوط به تيمار- باهيگر تيمارها مي توان بيان كرد كه، در مواجدر مقايسه با ه
و آسيب هاي در غير اين صورت،انجام شود ساليخشكخشكسالي آبياري تكميلي بايد در همان سال اول آثار

آبياري انجام شود آسيب هاي حتي اگر در سال هاي بعد شودوارده به گياه در سال هاي بعد نيز مشاهده مي 
.ه به گياه را جبران نمي كندوارد

 آبياري تكميلي، انگور، ديم:كليديتاملك


