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هاي كيفي انار رقم  اي و انواع كود بر روابط آبي، رشد، عملكرد و برخي ويژگي اثر آبياري قطره
  ريز  رباب ني
 
  حسين پرويزيعليرضا سپاسخواه و 

  رشته آبياري و زهكشي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز
  

   مقدمه
در كشورهاي خشك % 90جهاني و بيش از  در سطح قابل مصرفآب % 70كشاورزي با مصرف حدود 

در بسياري مناطق به دليل مصرف بيش از حد و افزايش  .باشد بزرگترين مصرف كننده منابع آب در جهان مي
هاي  در سال. هاي صنايع، محيط زيست و خانگي، دسترسي به آب آبياري كاهش يافته است رقابت بين بخش
به كار برده ) WP(منظور بهبود بهره وري آب دف حفظ منابع آب و به هاي مختلف آبياري با ه اخير استراتژي

دو روش آبياري هستند كه آبياري كامل ) PRD(و آبياري بخشي ناحيه ريشه ) DI(كم آبياري . شوند مي
وابسته به گياه بوده و به طور كلي بدون  PRDميزان كاهش آب آبياري در . دهند گياهان زراعي را كاهش مي

بياري بخشي ناحيه ريشه آاصوالً مفهوم . دهد را افزايش مي) WP(هيچ كاهش عملكردي بهره وري آب 
)PRD ( اولين بار توسطGrimes et al. (1968)  به صورت آبياري پنبه  در مزرعهدر اياالت متحده آمريكا

متناوب نيمي از سيستم ريشه در خاك خشك قرار  به طور اين روش در .به كار رفت يك در ميان اي جويچه
ايران خاستگاه انار بوده و از نظر ارقام، كيفيت، سطح  .كند خاك آبياري شده رشد مي يمه ديگر درگيرد و ن مي

بزرگترين توليد كننده انار در ايران فارس استان . داردزير كشت، توليد و صادرات انار در جهان رتبه بااليي را 
در حاليكه . اغداران افزايش يافته استهاي اخير عمالً كاربرد كودهاي شيميايي در ميان ب در سال. باشد مي

عالوه بر . زيست محيطي مخرب مفيدتر باشند ممكن است كودهاي طبيعي، مانند كود حيواني، بدون تأثيرات
آبشويي نيتروژن خاك به شدت به آب آبياري وابسته . ها رايج شده است اين امروزه كاربرد كود محلول در باغ

سازي كاربرد  همچنين بهينه. اهميت است و كود بسيار حائزديريت آبياري بنابراين بررسي برهمكنش م. است
  . تواند بهره وري آب را افزايش دهد كند و هم مي هاي زيرزميني جلوگيري مي آب و كود هم از آلودگي آب

  
   هدف

فاده اي و سه نوع كود متداول كه توسط باغداران است هاي مختلف آبياري قطره در اين پژوهش اثرات روش
  . درختان انار مورد بررسي قرار گرفته است) WP(وري آب   شود بر عملكرد و بهره  مي

  
   ها مواد و روش

 100در يك باغ انار واقع در روستاي رودخور واقع در  90 -91و  89 -90آزمايش طي دو سال زراعي 
لي و عرض جغرافيايي شما 9680/28°ريز استان فارس با طول جغرافيايي  كيلومتري شرق شهرستان ني
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بافت خاك لومي و هدايت الكتريكي . متر از سطح دريا انجام شده است 1580شرقي و ارتفاع  °9587/54
ميزان رطوبت حجمي خاك در ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي . باشد مي dS m-1 2/1عصاره اشباع خاك برابر 

باشد و  مي dS m-1 8/1ريكي آب آبياري برابر هدايت الكت. باشد درصد مي 2/13صد و  5/25به ترتيب برابر 
در منطقه مطالعه ميانگين ماهانه بيشينه و كمينه . بارندگي در طول فصل رشد آزمايش ناچيز ثبت شده است

عالوه بر اين ميانگين ساالنه بارندگي و رطوبت نسبي هوا به . باشد مي C3/12°و  C3/26°دماي هوا به ترتيب
  . باشد درصد مي 37متر و  ميلي 190ترتيب 

فصل  .اند كشت شده m4×m5درختان به كار رفته در پژوهش انار نه ساله رقم رباب بوده كه با فواصل 
براي تعيين نياز آب . يابد رشد انار در منطقه مطالعه معموالً از اواسط اسفند شروع و در اوايل آبان پايان مي

با هاي هواشناسي بلند مدت  بر اساس ميانگين داده) ETo( تعـرق گياه مرجـع - آبياري ميانگين ماهانه تبخير
با استفاده از پردازش  EToسپس ميانگين ماهانه . محاسبه شده استمانتيث فائو  –استفاده از روش پنمن 

در اين . روزانه تبديل شده است EToمحاسبه شده به  EToو ) DOY(بين روزهاي سال  4يك معادله درجه 
  .كند تغيير مي 39/0 -  71/0بين  Kcمقدار . روز در نظر گرفته شد 4 پژوهش فواصل آبياري

 ETcبه صورت  DI75و  DI50(آبياري  هاي كم تيمارهاي آبياري به كار رفته در اين پژوهش شامل استراتژي
و %) ETc 75و % ETc 50به صورت  PRD75و  PRD50(، آبياري بخشي ناحيه ريشه %)ETc 75و % 50

نصب شده است  85 -86اي در سال  سيستم آبياري قطره. باشند مي%) ETc 100به صورت  FI(آبياري كامل 
 6باشد  درصد مي 35و بر اساس خصوصيات فيزيكي خاك و با توجه به مساحت خيس شده خاك كه برابر 

اسفند به  27قبل از شروع آزمايش همه تيمارها در . براي هر درخت به كار رفته است) L h-1 8(قطره چكان 
 4آبان تيمارها با فواصل  8فروردين تا  14آبياري شدند و سپس بين ) متر ميلي 125(روش آبياري غرقابي 

درصد  24حدود  فروردين 10مقدار رطوبت حجمي اوليه خاك براي تمام تيمارها در تاريخ . روز اعمال گرديد
  . بود

در تمام فصل ) جنوب(گرديد و طرف ديگر  آبياري ) شمال(يك طرف درخت ) DI(در استراتژي كم آبياري 
منطقه آبياري، در هر بار آبياري ) PRD(در مورد استراتژي آبياري بخشي ناحيه ريشه . ماند رشد خشك باقي 

تيمار آبياري كامل . شد روزه خيس  8خت در فواصل بنابراين هر طرف در. شد به صورت متناوب تغيير داده 
)FI ( گرديد به عنوان شاهد در نظر گرفته شده و در هر بار آبياري هر دو طرف درخت خيس.  

براي تأمين نياز ) FF(و كود محلول ) CF(، كود شيميايي )M(سه نوع كود شامل، كود حيواني گوسفندي 
  . كودي درختان انار به كار رفت

. هاي كامل تصادفي انجام شده است هاي خرد شده در قالب بلوك بر اساس طرح پايه كرتآزمايش 
هر تيمار سه بار . تيمارهاي آبياري به عنوان كرت اصلي و انواع كود به عنوان كرت فرعي در نظر گرفته شد

  . ستفاده شدتكرار شده و هر تكرار روي دو درخت اعمال گرديده و ميانگين دو درخت براي تحليل آماري ا
درصد . ها از شاخه جدا شده و در زمان برداشت وزن شدند و تعداد ميوه هر درخت شمارش شد ميوه

روزه به كل عملكرد ميوه فصل  55هاي ترك خورده طي يك دوره  هاي ترك خورده از تقسيم وزن ميوه ميوه
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هاي ترك  گيري شده ميوه ندازههاي ترك خورده از تقسيم تفاوت مقادير ا نرخ ايجاد ميوه. رشد تعيين شد
  .گيري متوالي به كل مدت زماني كه اين تفاوت را به وجود آورده، محاسبه شد خورده در دو بار اندازه

هاي چيده شده در هر  براي تعيين ميانگين قطر و وزن واحد ميوه، ده ميوه به طور تصادفي از بين ميوه
به استثناي (ها  گيري اين اندازه) DI50و  DI75(آبياري  مارهاي كمبراي تي. گيري شد تكرار انتخاب شده و اندازه

انجام ) شمال و جنوب(در دو طرف درخت به صورت جداگانه )) WP(و بهره وري آب  ها ه ترك خوردگي ميو
قبل از هر آبياري، . از تقسيم محصول ميوه به آب به كار رفته در هر تيمار محاسبه شد) WP )kg m-3. شد

متر در همه تيمارهاي آبياري شامل كود حيواني و كود شيميايي  وبت حجمي خاك با دستگاه نوترونمقدار رط
نرخ افزايش ميزان رطوبت خاك از تقسيم تفاوت افزايش مقدار رطوبت خاك به دوره زماني  .گيري شد اندازه

  .كه اين افزايش رخ داده محاسبه شد
-LCiيـي كه هـوا صـاف بـود به وسيله دستگاه فتوسنتزسنج در روزهـا) gs(عالوه برايـن، هدايـت روزنه 

SD گيري شد اندازه.  
ها به وسيله  تحليل آماري شده و تفاوت ميانگين MSTATCگيري شده به وسيله نرم افزار  هاي اندازه داده

  . مقايسه شدند% 5سطح احتمال  آزمون چند متغيره دانكن در
  
   نتايج

به دليل تأثير مثبت بر محصول ميوه، بهره وري آب، وزن واحد ميوه و  PRD به طور كلي استراتژي آبياري
عالوه بر اين . گردد انار در مناطق نيمه خشك توصيه مي هاي براي باغ كاهش ترك خوردگي ميوه

جويي آب با كمترين ميزان كاهش در  تواند براي شرايطي كه نياز به صرفه مي DIهاي آبياري  استراتژي
در شرايط . اي قابل توجه است، به كار برده شود در آبياري قطره PRD شد و هزينه اضافي اجرايبا محصول مي

باشد كه نشان دهنده اين است كه ترك خوردگي  نيز ميزان ترك خوردگي ميوه زياد مي) FI(بدون تنش آبي 
رقم خاص عمدتاً مربوط  عالوه بر اين ترك خوردگي ميوه در يك. هاي آبياري ارتباطي ندارد ميوه به استراتژي

  .باشد و ميزان آب خاك در انتهاي فصل رشد و تأخير در برداشت مي) آب و هوا(به شرايط محيط زيست 
موجب افزايش ) كودهاي دامي و محلول(ها  هاي اين پژوهش، كودهاي حاوي ريز مغذي بر اساس يافته

) كودهاي دامي و شيميايي(يي ماكرو شوند، در حاليكه كودهاي حاوي عناصر غذا محصول و بار ميوه مي
هاي آبياري  گرددكه كود دامي به همراه استراتژي بنابراين توصيه اكيد مي. بيشتر بر وزن واحد ميوه تأثير دارند

PRD عالوه بر اين بر طبق دستورالعمل راهنماي ارائه شده شركت سازنده كودهاي محلول به . استفاده شود
  .شود ميوه، در مرحله شكوفه دهي توصيه ميدليل تأثير مثبت بر تشكيل 

  
   كلمات كليدي

، كود )گوسفندي(، ترك خوردگي ميوه، كود دامي )PRD(آبياري بخشي منطقه ريشه  كم آبياري،، انار
   محلول پاشي


