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مقدمه
رشــد روزافــزون جمعیــت، توســعۀ اراضــی کشــاورزی در مناطــق خشــک و 
نیمــه خشــک جهــان، گســترش صنایــع، توزیــع ناهمگــون زمانــی و مکانــی آب 
شــیرین بــه لحــاظ کّمــی و نیــز محدودیــت هــا و مشــکالت روزافــزون کیفــی 
منابــع آبــی در بســیاری از کشــورها، از جملــه ایــران، تأمیــن آب مطمئــن را بــه 
یکــی از چالــش هــای اساســی قــرن حاضــر تبدیــل کــرده اســت. خســاراتی کــه 
گرمــا و کمبــود آب بــر محصــوالت زراعــی و باغــی از جملــه بــر درختــان انگــور 

تحمیــل مــی کننــد، بــر کســی پوشــیده نیســت.
در چنــد ســال اخیــر مشــکل کــم آبــی بــه صــورت تهدیــدی جــدی بــرای 
ــران مطــرح شــده اســت. انگــورکاران  ــا ارزش در کل ای تولیــد ایــن محصــول ب
معمــوالً بــا کاهــش تعــداد دفعــات آبیــاری بــا ایــن مشــکل مبــارزه مــی کننــد 
ــی در  ــت. حت ــول اس ــت محص ــت و کیفی ــش کمی ــن کار، کاه ــۀ ای ــه نتیج ک
مناطقــی کــه میــزان بارندگــی متوســط آن هــا بیــن 400 تــا 600 میلــی متــر 
در ســال اســت، بــه دلیــل پراکندگــی بارندگــی ممکــن اســت تاکســتان هــا بــا 
ــرای  ــه مناطــق ممکــن اســت ب ــن گون ــود آب مواجــه باشــند. ای مشــکل کمب
کاشــت انگــور دیــم )بــدون آبیــاری( مناســب نباشــند. عمــدۀ بارندگــی در دورۀ 
ــبی  ــی مناس ــاه، بارندگ ــد گی ــرد و در دورۀ رش ــی گی ــورت م ــور ص ــواب انگ خ
ــه بحــران آب،  ــا توجــه ب ــذا، ب ــدارد. ل ــی را تأمیــن کنــد، وجــود ن کــه نیــاز آب
ــاری  ــرل حجــم آبی ــات انگــور و کنت ــاری باغ ــای مناســب آبی ــان ه ــن زم تعیی

ــی در مصــرف آب امــری ضــروری اســت. ــه جوی ــرای صرف ب
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مشخصات گیاه شناسی انگور
انگــور گیاهــی اســت بــا نــام علمــی .Vitis vinifera L و از خانــوادۀ 
انگورســانان1. در ایــن خانــواده حــدود 16 جنــس و بیــش از 600 گونــه وجــود دارد 

ــور2 اســت. ــز جنــس انگ ــواده نی ــن خان ــن جنــس ای ــم تری ــه مه ک
مهمترین مشخصات گیاه شناسی این درخت به شرح زیر است:

1- درختچــه ای باالرونــده اســت کــه بــه کمــک پیچــک هــای خــود به ســهولت 
از موانــع و درختــان مجــاور بــاال مــی رود.

2- ســاقه اش گــره دار و دارای بــرگ هــای متنــاوب، پنــج بخشــِی دندانــه دار و 
بــه رنــگ ســبز تیــره اســت.

3- دارای گل های کوچک و مجتمع است که به صورت خوشه ای ظاهر می شوند.
4- میوه اش گوشـت دار اسـت و به تناسـب نژادهای مختلف، رنگ های متفاوتی 
دارد کـه پـس از رسـیدن، دارای طعمی شـیرین و مالیم اسـت و به دو نـوع دانه دار 

و بـی دانه نیز تقسـیم می شـود.
5- نیــاز بــه اقلیــم گــرم و معتــدل دارد کــه بــه دلیــل سیســتم ریشــه ای عمیق، 

تحمــل کمبــود آب در مناطق خشــک را دارد.
6- در شــرایط گــرم و خشــک، گــرده افشــانی و میــوه دهــی آن بــه مراتــب بهتــر 

انجــام مــی شــود.

اقلیم و خاک باغات انگور
 فصـل رشـد انگورهـای ایرانی بلندمدت اسـت و بـه صورت نسـبی درجه حرارت 
بـاال در تابسـتان و رطوبـت نسـبی پاییـن، فصـل رشـد بـدون بارندگـی و همچنین 
زمسـتان مالیـم بـرای آن ها مناسـب اسـت. کیفیـت داخلی حبـه های انگـور تحت 

1. Vitaceae
2. Vitis
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تأثیـر اقلیـم تغییـر می کنـد. آب وهوای خنـک معمـوالً در افزایش ترشـی و کاهش 
قنـد مؤثـر اسـت، درحالـی کـه درجـه حرات بـاال در تابسـتان باعـث افزایـش قند و 
کاهـش ترشـی آن مـی شـود. رطوبـت بـه سـبب بیمـاری هـای قارچـی مهـم ترین 
عامـل محدودکنندۀ توسـعۀ کشـت انگور اسـت. در واقـع، این میـوه در مناطقی که 
حداکثـر دمـای آن بیـش از 40 درجه سـانتی گـراد و حداقل آن کمتـر از 15 درجه 

زیـر صفر نباشـد، بهتر رشـد مـی کند.
 عمــر درخــت انگــور بــه طــور متوســط 75 تــا 80 ســال اســت. درخــت انگــور 
بــه ســرمای زمســتانی نیــاز دارد، بــرای تأمیــن ایــن نیــاِز ســرمایی دمایــی بیــن 
7 تــا 10 درجــۀ ســانتی گــراد بــه مــدت 2 تــا 3 مــاه الزم اســت. انگــور در برابــر 
ــا 18- درجــۀ ســانتی گــراد را  ســرما مقــاوم نیســت. در فصــل زمســتان دمــای ت
تحمــل مــی کنــد، چراکــه دمــای پاییــن تــر از ایــن میــزان موجــب خشــک شــدن 
شــاخه هــای آن مــی شــود. انگــور در اغلــب خــاك هــا رشــد مــی کنــد و محصــول 
مــی دهــد و محدودیــت هــای معمــول خــاك )بــا میــزان شــوری و قلیایــی نســبی( 

را بــه خوبــی تحمــل مــی کنــد.

انگـور به آهک خاك حسـاس نیسـت و در خـاك های حاوی بیـش از 40 درصد 
آهـک بـه خوبی رشـد مـی کند؛ اما تـا حد امـکان باید از خـاك های سـنگین فاقد 
زه کشـی و خـاك هـای قلیایـی همـراه بـا نمـک فـراوان پرهیـز کنیـد. خـاك های 
عمیـق بـا زه کشـی خـوب و مـواد آلی فـراوان برای رشـد انگور بسـیار مناسـب اند. 
انگـور در طـول زمسـتان نیـز بـه آب نیـاز دارد و مـی تـوان کمبـود بارندگـی را از 
طریـق آبیـاری جبـران کرد. ریـزش باران طی فصل رشـد باعث پوسـیدگی ریشـۀ 

انگور در مناطقی با خاک های دارای زه کشی عمیق و مواد آلی فراوان که
 دمای حداکثری آن بیش از ۴۰ درجۀ سانتی گراد و حداقلی آن کمتر از ۱۵ درجه 

زیر صفر نباشد، بهترین رشد را دارد.
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انگـور مـی شـود. بـه ایـن ترتیـب، عـالوه بر طـول فصـل رشـد و فصل زمسـتان، 
منطقـۀ کشـت انگـور بایسـتی فاقـد بـاران در فصل تابسـتان بـه ویـژه در ماه های 

خـرداد، تیـر و مرداد باشـد.

نیاز آبی انگور
عمــق نفــوذ ریشــه هــای انگــور در خــاك بــه نــوع خــاك بســتگی دارد. بــرای 
نمونــه، در خــاك هــای رســی و ســنگین حداکثــر تــا عمــق 90 ســانتی متــر و در 
ــوذ  ــی کند. نف ــوذ م ــر نف ــق 3/5 مت ــا عم ــنی ت ــی- ش ــط رس ــای متوس ــاك ه خ
ریشــه هــای انگــور در خــاك هــای بســیار ســبک و تقریبــاً شــنی تــا عمــق 6 متــر و 
بیشــتر هــم دیــده شــده اســت. همچنیــن مقــدار آب مــورد نیــاز بــرای رشــد و نمو 
انگــور بــه مقــدار تبخیــر در محــل، مرحلــۀ رشــد گیــاه، درصــد پوشــش گیاهــی 
تــاج درخــت انگــور و مقــدار بارندگــی در طــول فصــل رشــد بســتگی دارد. درخــت 
انگــور از خردادمــاه تــا آخــر شــهریورماه کــه ممکــن اســت تــا نیمــۀ مهرمــاه هــم 
طــول بکشــد، بــه آبیــاری نیــاز دارد. هــر درخــت انگــور در روش جــوی پشــته ای 

تقریبــاً 100 لیتــر آب در هفتــه نیــاز دارد.
بــه طورکلــی، نیــاز آبــی خالــص انگــور بــر حســب منطقــه و رقــم، بیــن 5 تــا 
7 هــزار مترمکعــب بــرای هــر هکتــار در ســال اســت. در هــر بــار آبیــاری، میــزان 
ــا 1/5 متــری کــه محــل  ــا عمــق 1 ت ــدازه ای باشــد کــه خــاك ت ــه ان آب بایــد ب
انتشــار ریشــه اســت، مرطــوب شــود. زمــان اولیــن آبیــاری در مناطــق سردســیر 
بــه طورمعمــول در اوایــل تابســتان اســت؛ همچنیــن در مناطــق معتــدل، در اوســط 
بهــار و در نواحــی گــرم و خشــِک کویــری هــم نیمــۀ اول بهــار اســت. نیــاز تــاك 
بــه آب و تنظیــم زمــان آبیــاری را مــی تــوان از روی پژمردگــی بــرگ هــا و تغییــر 

رنــگ آن هــا تشــخیص داد. 
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مدیریت آبیاری در باغات انگور
مدیریـت آبیـاری روشـی مهـم بـرای تولیـد بهینۀ انگـور در نقـاط مختلـف دنیا 
بـه شـمار مـی رود. بـه کارگیـری بهترین شـیوه هـای مدیریت آبیـاری بـه باغداران 
انگـور کمـک می کند تا تولیدشـان همچنان باکیفیت، سـودآور و پایـدار باقی بماند. 
آبیـاري باغـات انگـور بـر اسـاس نیاز آبی و بسـته بـه مراحـل فنولوژیکـی )تغییرات 
صفـات کّمـی و کیفـی در مراحل رشـد حبۀ انگـور( می تواند در زمـان های مختلف 
انجـام شـود. بـه هرحـال، اهمیـت آبیـاری و مقـدار آبیـاری در هـر یـک از مراحـل 
فنولوژیکـی خصوصـاً در مرحلـۀ رشـد حبـه هـا و پـس از رنـگ گیـری حبـه ها در 
افزایـش انـدازۀ آن هـا و بـه مراتـب خوشـه هـا، همچنیـن ارتقای کیفیـت محصول 

می توانـد مؤثر باشـد.

برنامه ریزی آبیاری
برنامه ریزی آبیاری یکی از روش های مرسوم برای بهبود کارایی مصرف آب در 
باغ ها، از طریق تعیین میزان و زمان آبیاری، محسوب می شود. برای بهبود مدیریت 
آبیاری در باغ انگور، باغ داران باید زمان مناسب آبیاری را تشخیص دهند و مقدار 
آبیاری الزم را تعیین کنند. شیوه های متعددی در آبیاری برای رسیدن به این منظور 
وجود دارد که دو مورد آن عبارتند از: )1( استفاده از روش های اندازه گیری رطوبت 

خاك، و )2( استفاده از داده های هواشناسی و اندازه گیری دمای سطح برگ.
ــرژی و  ــای ان ــه ه ــش هزین ــت از: کاه ــارت اس ــز عب ــاری نی ــزی آبی ــه ری برنام
آب، کنتــرل رشــد رویشــی بیــش ازحــد، کاهــش هزینــۀ داربســت هــا و هزینــۀ 
حــذف بــرگ هــای اضافــی، کاهــش حساســیت بــه بیمــاری هــا، افزایــش کیفیــت 
محصــول، کاهــش مخاطــرات محیطــی و کاهــش هدررفــت و آب شــویی کودهــا.

مراحـل اصلی رشـد انگـور و درصد آب مورد نیاز سـاالنه در هـر مرحله به صورت 
است:  زیر 
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1- مرحلۀ جوانه زنی تا گل دهی، 9 درصد؛ 
2- مرحلۀ گل دهی تا تشکیل میوه، 6 درصد؛

3- مرحلۀ تشکیل تا رنگ گیری میوه، 35 درصد؛
4- مرحلۀ رنگ گیری تا برداشت میوه، 36 درصد؛
5- مرحلۀ برداشت میوه تا ریزش برگ، 14 درصد.

تعیین زمان آبیاری
ــک دور  ــا ی ــور ب ــاغ انگ ــاری ب ــه جــای آبی ــه ب ــات نشــان داده اســت ک تحقیق
ــام  ــود(، انج ــی ش ــام م ــاری انج ــدار آبی ــاس م ــوالً براس ــه معم ــت )ک ــاری ثاب آبی
ــی در مراحــل  ــی و کیف ــات کّم ــرات صف ــۀ فنولوژیکــی )تغیی ــاری در 4 مرحل آبی
رشــدی حبــۀ انگــور( رشــد گیــاه صــورت مــی گیــرد کــه عبــارت اســت از: زمــان 
ــوه  ــس از می ــا )حــدود 25 روز پ ــه ه ــوه بســتن3، رشــد حب ــن، می ــور گل آذی ظه
بســتن(، و مرحلــۀ رنــگ گیــری میــوه4؛ لــذا تعییــن زمــان آبیــاری پــس از مرحلــۀ 
رنــگ گیــری میــوه، بیشــترین عمکــرد را دارد و باعــث صرفــه جویــی در مصــرف 

آب نیــز مــی شــود )شــکل 1 و 2(.

3. Fruit Set
4. Verasion

شکل 1. عالئم ظهور گل آذین
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شکل 2. مرحلۀ تشکیل میوه

ــۀ  ــوع مرحل ــان وق ــده )زم ــای یادش ــان ه ــد در زم ــور بای ــاغ دار انگ ــن ب بنابرای
فنولوژیکــی( بــاغ را آبیــاری کنــد. تعییــن دقیــق زمــان وقــوع هــر یــک از مراحــل 
فنولوژیکــی در هــر منطقــه بایــد بــر اســاس مشــخصات رشــد و نمــو و مشــخصات 

ظاهــری گیــاه و بــه تشــخیص بــاغ دار باشــد )شــکل 3 و 4(.

شکل 3. مرحلۀ رشد حبه ها
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شکل 4. مرحلۀ رنگ گیری میوه

امـا آبیـاری بـاغ انگـور قبـل از مرحلـۀ گل آذیـن و پـس از برداشـت محصول تا 
اتمـام بـرگ ریـزی پاییـزه بایـد بر اسـاس جدول نیـاز آبی انجام شـود )جـدول 1(. 
آبیـاری در بـاغ هـای با خاك رسـی هـر 10 روز یک بـار کفایت می کنـد. در خاك های 
شـنی و بافـت سـبک این زمان بایـد کوتاه تر شـود، زیرا تبخیـر زیاد و کمبـود ظرفیت 

نگهـداری آب از ویژگـی هـای این خاك هاسـت.

تعیین میزان آب آبیاری
حجــم آب مــورد نیــاز انگــور در هــر منطقــه و در دهــه هــای مختلــف از هــر 
مــاه در طــول دورۀ رشــد، بــر اســاس جــدول نیــاز آبــی انگــور تعییــن مــی شــودکه 
مــی توانــد از ســند ملــی آب کشــور یــا از داده هــای نــرم افــزار نــت وات اســتخراج 
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شــود. جــدول 1 نمونــه ای از نیــاز آبــی مربــوط بــه انگــور رقــم ســفید بــی دانــه در 
منطقــۀ تاکســتان در اســتان قزویــن اســت.

جدول 1. میزان آب خالص مورد نیاز انگور در ماه های مختلف سال در شهرستان تاکستان 
)بر حسب مترمکعب در هکتار(

مجموع هر ماه دهۀ سوم دهۀ دوم دهۀ اول ماه
۱۰۳

۳۷۷

۱۰۷۷

۱۴۰۱

۱۴۰۸

۱۱۶۷

۵۵۶

۷۴

۶۲

۱۶۵

۴۳۸

۴۷۹

۴۴۱

۳۴۳

۹۷

۰

۴۱

۱۲۲

۳۵۳

۴۶۵

۴۵۴

۳۷۵

۱۷۹

۱۱

--

۹۰

۲۸۶

۴۵۷

۵۱۳

۴۴۹

۲۸۰

۶۳

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان
۶۱۶۳ جمع کل

 نکتــۀ مهــم اینکــه حجــم آب مصرفــی در هــر بــار آبیــاری بــا توجــه بــه فاصلــۀ 
زمانــی بیــن دو آبیــاری )کــه همــان فاصلــۀ زمانــی بیــن دو مرحلــۀ فنولوژیکــی 
ــۀ  ــن دو مرحل ــی بی ــۀ زمان ــن فاصل ــود. تعیی ــی ش ــن م ــور اســت( تعیی ــد انگ رش
فنولوژیکــی انگــور بــرای انجــام آبیــاری بایســتی بر اســاس تجربیــات کارشناســان و 
بــاغ داران محلــی صــورت پذیــرد. مثــاًل فاصلــۀ زمانــی بیــن دو مرحلــۀ میــوه بســتن 
و رشــد حبــه هــا در منطقــۀ تاکســتان قزویــن حــدود 25 روز اســت. بنابرایــن اگــر 
مرحلــۀ میــوه بســتن انگــور در ایــن منطقــه در اول مــرداد اتفــاق بیفتــد، بــا توجــه 
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بــه جــدول 1 حجــم آب خالــص الزم بــر حســب مترمکعــب بــرای آبیــاری یــک 
هکتــار بــاغ انگــور )V( در ایــن مرحلــه بــه روش زیــر محاســبه مــی شــود:

v=آب مورد نیاز 5 روز اول دهه سوم مرداد+ آب مورد نیاز دهه دوم مرداد+ آب مورد نیاز دهه اول مرداد

1187/5= )2÷441(+ 454+513 = حجم آب مورد نیاز )مترمکعب در هکتار(   

عمق آب خالص آبیاری را نیز می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

119≈1000×)10000÷ 1187/5( = عمق آبیاری )میلی متر(

بــرای تعییــن حجــم و عمــق آب ناخالــص آبیــاری، حجــم و عمــق آب خالــص 
آبیــاری بایــد بــر بازدهــی آبیــاری )بــه صورت اعشــار( تقســیم شــود. چون مســاحت 
بــاغ معلــوم اســت، حجــم آب ناخالــص آبیــاری )بــر حســب مترمکعــب( بــه راحتــی 
ــه  ــع( ب ــاغ )مترمرب ــر( در مســاحت ب ــاری )مت ــص آبی و از ضــرب عمــق آب ناخال
دســت مــی آیــد. ایــن میــزان آب مــی توانــد بــه صــورت کنتــرل شــده و از طریــق 

کنتــور بــه بــاغ داده شــود.

بهترین شیوۀ آبیاری باغات انگور
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه بهتریـن شـیوۀ آبیـاری، روش آبیـاری قطره ای 
اسـت، چراکـه باعـث افزایـش عملکرد و کیفیـت انگور می شـود. در کل، نـکات زیر 

در خصـوص کاربـرد سـامانۀ آبیـاری قطـره ای در باغـات انگـور توصیه می شـود:
1- باتوجـه بـه فاصلـۀ کـم بیـن ردیـف هـا و نیـز فاصلـۀ تـاك هـا روی ردیف ها 
)معمـوالً 3 در 2 متـر( توصیـه مـی شـود کـه بـرای هـر ردیـف یـک خـط لولـه در 
نظـر بگیریـد. روی هـر خـط لولـه بـه فاصلـۀ هر یک متـر یک قطـره چکان بـا دبی 
متناسـب بـا نـوع خـاك انتخـاب کنیـد. در ایـن زمینـه بـرای خـاك هـای رسـی و 
سـنگین قطـره چـکان بـا دبـی هـای کمتـر )4 لیتـر در سـاعت( و برای خـاك های 
متوسـط و سـبک از قطـره چـکان هـای بـا دبـی بیشـتر )6 یـا 8 لیتـر در سـاعت( 

اسـتفاده کنید.



19 برنامه ریزی آبیاری در باغات انگور

2- در سـال هایـی کـه کمبـود آب جدی نیسـت، آبیـاری کامل انجام شـود و در 
سـال هایـی کـه با کمبـود آب مواجه هسـتیم، کابـرد 75 درصـد نیاز آبـی )با توجه 

بـه تأثیـر ناچیـزی که بر میـزان عملکـرد دارد( توصیه می شـود.
3- بـا شناسـایی بـاغ داران موفـق در زمینۀ کاربرد سـامانه های آبیـاری قطره ای، 
سـایر کشـاورزان و بـاغ داران را بـرای انتخـاب این سـامانه ها یاری دهیـم. همچنین 
در مناطقـی که سیسـتم ناموفق بوده اسـت، دالیلش بررسـی شـود تا بـرای رفع آن 

در طـرح های آینـده اقدامات الزم انجام شـود.

توصیه های ترویجی کاربردی
1- بــرای دســتیابی بــه بیشــترین عملکــرد و بهتریــن کیفیــت میــوه، آبیــاری 
ــوه بســتن، رشــد  ــن، می ــان ظهــور گل آذی ــه یعنــی در زم ــاغ انگــور در 4 مرحل ب

حبــه هــا و پــس از مرحلــۀ رنــگ گیــری میــوه توصیــه مــی شــود.
2- حســاس تریــن مراحــل رشــد انگــور مراحــل رشــد حبــه هــا و مرحلــۀ پــس 
از رنــگ گیــری حبــه هاســت، بنابرایــن در شــرایط کمبــود آب توصیــه مــی شــود 

آبیــاری در ایــن دو مرحلــه حتمــاً انجــام شــود.
3- مطالعــات نشــان داده اســت کــه بــا اعمــال 25 درصــد تنــش آبــی )تأمیــن 
ــروز صدمــات جــدی ناشــی از  75 درصــد نیــاز آبــی انگــور( مــی توانیــم بــدون ب
کــم آبــی، عملکــرد و کیفیــت میــوۀ مناســبی در اغلــب ارقــام انگور داشــته باشــیم. 
لــذا در شــرایط کــم آبــی، در تمــام مراحــل آبیــاری انگــور مــی تــوان نســبت بــه 

کاهــش 25 درصــد میــزان آبیــاری اقــدام کــرد.
4- در صــورت تشــدید شــرایط کــم آبی و نبــود آب الزم بــرای آبیاری تاکســتان، 
مــی تــوان بــا ایجــاد جــوی آب یــک طرفــه فقــط یــک طــرف درختــان را آبیــاری 

کنیــم و درختــان را از صدمــات جــدی کــم آبــی حفــظ کنیــم.
5- حـذف شـاخه هـای علفـی بـدون خوشـه، پاجـوش هـا و نـرك هـای اضافـی 
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داخـل تـاج درخـت که باعـث افزایش تعـرق و مصرف آب می شـود، در هرس سـبز 
توصیـه مـی شـود. ایـن کار بایـد در همـان مراحـل اولیـۀ فصل رشـد انجام شـود.

6- مبــارزه بــا علــف هــای هــرز یــک و چندســاله بــه صــورت مکانیکــی و ریختن 
بقایــای خشــک شــدۀ آن هــا در پــای بوتــه هــا و وســط ردیــف هــا بــه عنــوان مالــچ 

طبیعــی بــرای کاهــش میــزان تبخیــر از ســطح خــاك توصیــه مــی شــود.
7- در شــرایط کــم آبــی باتوجــه بــه کمبــود رطوبــت در خــاك، در هــرس اول 
ــدۀ آب روی  ــرف کنن ــارده و مص ــای ب ــاخه ه ــاد ش ــداری زی ــد از نگه ــل رش فص
درخــت خــودداری شــود و هــرس بــه شــیوۀ مناســب تــا انــدازه ای اعمــال شــود 
کــه درخــت توانایــی تأمیــن آب مــورد نیــاز شــاخ و بــرگ و خوشــه هــای میــوه را 

داشــته باشــد.
8- در زمــان هــرس ســبز تابســتانه نیــز دقــت شــود کــه فقــط شــاخ و بــرگ 
ــودداری  ــا خ ــه ه ــد روی خوش ــش ازح ــردن بی ــد و از بازک ــی را حــذف کنی اضاف
کنیــد، زیــرا حــرارت زیــاد آفتــاب میــوه هــا را مــی ســوزاند و بازارپســندی خــود را 

از دســت مــی دهنــد.
9- مصــرف ســولفات پتاســیم بــه میــزان 150 گــرم و کــود حیوانــی بــه میــزان 
7500 گــرم بــرای هــر درخــت، عــالوه بــر اســتفاده از ســایر کودهــای مــورد نیــاز 
ــای  ــن ارتق ــه خشــکی و همچنی ــاه ب ــش مقاومــت گی ــرای افزای درخــت انگــور، ب

ظرفیــت نگهــداری آب در خــاك کامــاًل مفیــد و قابــل توصیــه اســت.
10- در شــرایط کــم آبــی، کاهــش میــزان میــوۀ درخــت بــه طریــق تنــک کردن 
خوشــه هــا بــرای کاهــش مصــرف آب مفیــد اســت کــه در زمــان ظهــور خوشــه ها 

ــد انجام شــود. بای
11- آبیـاری در بـاغ هـا با خاك های رسـی هـر 10 روز یک بار کفایـت می کند، 
امـا در خـاك هـای شـنی و بافت سـبک این زمـان باید کوتاه تر شـود؛ زیـرا گیاه در 

ایـن خـاك ها بـا تبخیر زیاد و کمبـود ظرفیت نگهداری آب روبروسـت.
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خالصۀ مطالب
ــرای صرفــه جویــی از  تعییــن زمــان هــای مناســب آبیــاری در باغــات انگــور ب
طریــق کنتــرل حجــم آبیــاری و گــذر از مرحلــۀ کمبــود آب، امــری ضروری اســت. 
در ایــن نشــریه مناســب تریــن مراحــل آبیــاری بــاغ انگــور در طــول فصــل رشــد 
معرفــی شــده اســت تــا بــا حــذف آبیــاری هــای غیرضــروری، بهینــه ســازی مصرف 
آب در بــاغ انجــام شــود. آبیــاری بــاغ انگــور در 4 مرحلــۀ فنولوژیکــی رشــد گیــاه 
انجــام مــی شــود: زمــان ظهــور گل آذیــن، میــوه بســتن، رشــد حبــه هــا )حــدود 
ــذا تعییــن زمــان  ــوه. ل ــگ گیــری می ــۀ رن 25 روز پــس از میــوه بســتن(، و مرحل
ــث  ــرد را دارد و باع ــوه، بیشــترین عمک ــری می ــگ گی ــۀ رن ــس از مرحل ــاری پ آبی

صرفــه جویــی در مصــرف آب نیــز مــی شــود.
آبیـاری در بـاغ هـای بـا بافـت خاك رسـی هـر 10 روز یک بـار کفایت مـی کند، 
امـا در خـاك هـای شـنی و بافت سـبک این زمان بایسـتی کوتـاه تر شـود. چنانچه 
در باغـی تصمیـم بـر اسـتفاده از سـامانۀ آبیـاری قطـره ای باشـد، بـرای خـاك های 
رسـی و سـنگین از قطـره چـکان هـای با دبی های کمتـر )4 لیتر در سـاعت( و برای 
خـاك هـای متوسـط و سـبک از قطـره چـکان های بـا دبی بیشـتر )6 یـا 8 لیتر در 
سـاعت( اسـتفاده شـود. همچنین سـال هایـی که کمبـود آب جدی نیسـت، آبیاری 
کامـل و در سـال هایـی که با کمبـود آب مواجه هسـتیم، کابرد 75 درصـد نیاز آبی 

توصیه می شـود.
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