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 :مقدمه

الفباي آباداني هر منطقه آب است و بيشترين مصرف آب در منطقة جيرفت 

با توجه به افزايش جمعيت و نياز به امنيت . و كهنوج متمركز در  بخش كشاورزي است

ايي و خودكفايي در هر كشوري كه عمده ترين محدود كنندة بخش كشاورزي آن غذ

در اين . كمبود آب باشد، بايد عمليات آبياري بسيار با احتياط و كامال علمي انجام شود

نشريه با روشي كامال ساده، علمي و عملي، نحوة آبياري باغات مركبات تقديم 

ار آبي كه از طريق سامانه هاي آبياري در مقد. خوانندگان و باغداران عزيز مي گردد

بيشتر بودن آب . اختيار گياه قرار مي گيرد بايد با آب مصرفي گياه هماهنگ باشد

آبياري موجب افزايش نفوذ عمقي و هدر رفتن آب مي شود و كمتر بودن آن سبب 

. تنش كم آبي مي گردد كه هر دو حالت فوق نتيجه اش كاهش عملكرد خواهد بود

 مقدار آب مصرفي در طي فصل رشد و حتي در يك دورة آبياري دور كه مي دانيهمانط

يكسان و ثابت نيست به همين دليل بايد مقدار آب مصرفي در يك دورة آبياري 

توصيه مي شود عالوه بر استفاده از يك يا چند فرمول مختلف براي  .مشخص شود

مقايسة نتايج حاصله . ت گيردتعيين مقدار آب مصرفي، اندازه گيريهاي محلي نيز صور

از فرمولها و اندازه گيريهاي محلي راهكارهاي مناسبي را در ارتباط با مصرف بهينه در 

درختان مركبات در آب و هواي خشك . اختيار كارشناس يا آبيار قرار مي دهد

در مركبات . رشد مناسبي دارند) با سرماي نه چندان زياد(تابستاني و با زمستاني ماليم 

عمر نسبتا زياد، فاصلة درختها از هم ديگر و توسعة كند سيستمهاي ريشه با توجه به 

. باغ مشخص شودبه وع سامانة آبياري همزمان با انتقال نهال از نهالستان بايستي ناي 

استقرار ، در اين صورت مي توان اطمينان داشت كه همواره با آبياري بهينه و اقتصادي

افزايش . اگر سامانة آبياري قطره اي باشد. د گرفتگياه به خوبي صورت خواه

تدريجي قطره چكان ها اقتصادي ترين راه براي توسعة سيستم همراه با رشد گياهان 

 5/1بهترين آب براي آبياري مركبات آبهايي است كه شوري آنها كمتر از . مي باشد
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، فاصلة كاشت، آب مورد نياز مركبات بستگي به گونه. ميلي موس بر سانتي متر باشد

 روز 365طول دورة رشد مركبات برابر . شرايط آب و هوايي و سامانة آبياري دارد

 ماهة زمستانه است كه مصرف آب توسط گياه كمتر از 3 تا 2است و تنها در يك دورة 

درختان مركبات به تنش آبي بسيار حساسند بنابراين بايد آبياري . بقية سال مي باشد

مقدار آب . انجام پذيرد)  روزه در سامانة قطره اي3روزانه تا  (هدر دوره هاي كوتا

در هر حال بايستي . فصل رشد تامين شودطول آبياري بهتر است به اندازة نياز گياه در 

توجه داشت كه تفكيك جوانه ها و گلها به يك دورة خواب احتياج دارند كه طول آن 

ا شروع مجدد آن در تمام طول فصل  روز است و از پايان دورة خواب ت70 تا 40بين 

رشد مرحله اي وجود ندارد كه در آن تامين مقدار بهينة آب يا تنش آبي بر مقدار 

مراحل . حتي اين مسئله در سال بعد نيز موثر خواهد بود. محصول تاثير نداشته باشد

  .حساس به آبياري مركبات از مرحلة جوانه زني تا مرحلة برداشت است

 

  :تآبياري مركبا

توليد ميوه رسيدن به حداكثر عملكرد و آبياري يكي از عوامل مهم جهت 

برنامه ريزي آبياري، شناخت ميزان آب . در باغات مركبات استباال هاي با كيفيت 

مصرفي و اثرات مستقيم آن بر سالمتي درخت، عملكرد، اندازه و كيفيت ميوه در 

بدون . تي جهت مديريت آبياريندمراحل مختلف  دورة رشد از فاكتورهاي بسيار حيا

برنامه ريزي صحيح آبياري در باغات مركبات، باغ بيشتر در معرض كمبود مواد 

 مي گيردمغذي، اختالالت فيزيولوژي، آفات و بيماريها، تنش هاي خشكي و تري قرار 

به كيفيت ميوه و در نهايت ضرر كاهش كه تمامي موارد فوق باعث كاهش عملكرد، 

  .د بودباغدار خواه

  



٥ 

 

جهت برنامه ريزي صحيح آبياري در باغات مركبات نياز به درك جواب سواالت زير 

  .است

  چقدر آب در هر آبياري در ناحية ريشه مي تواند نگهداري شود؟ .1

 چقدر آب در هر روز توسط گياه مصرف مي شود؟ .2

 چقدر آب مي توان از منبع آب برداشت كرد؟ .3

 

  سيستم ريشة مركبات

در . فعال جذب آب در درختان مركبات سطحي هستندبيشتر ريشه هاي 

شكل زير يك حفره در زير كانوپي درخت حفر شده كه در منطقة خيس شده توسط 

  ).1شكل (سامانة آبياري مي توان توده اي از ريشه هاي ريز را مشاهده كرد 

  

  گودال نمايش ريشه هاي درخت مركبات: 1شكل 
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مايان مي كند كه آنها توده اي از ريشه حفاري بيشتر ريشه هاي بزرگتر را ن

هاي ريز را توليد مي كنند كه مجموع آنها به عنوان ناحية ريشه هاي فعال هستند كه 

. با استفاده از آنها درختان مركبات آب و مواد غذايي عمدة خود را جذب مي كنند

.  سانتيمتر اوليه خاك است40 تا 30ريشة درختان مركبات معموال عمق ناحية فعال 

  .شناخت منطقة فعال جذب آب در درختان جهت آبياري آنها بسيار مهم است

 چقدر آب در هر آبياري در ناحية ريشه مي تواند نگهداري شود؟  •

  

 توسط درختآرامي مقدار آبي كه مي تواند در ناحية ريشه در خاك ذخيره شود و به 

مصرف شود با توجه به نوع خاك، سيستم آبياري، عمق توسعة ريشة فعال و نسبت 

با يك مثال ظرفيت نگهداري آب . و سنگهاي موجود در خاك متغيير استسنگريزه 

 متر مربع 9درخت هم اندازه با سايه اندازي دو در شكل زير . در خاك روشن مي شود

عمق منطقة فعال ريشه در هر . ي كنيده مظكه در يك خاك لومي كاشته شدند را مالح

يكي از درختها با دو قطره چكان آبياري مي شود و .  سانتي متر است30دو درخت 

درخت ديگري  با پوشش كامل منطقة ريشه با سامانة آبياري باراني توسط دو ميكرو 

با اندازه گيري مقدار آب آبياري مشخص شده كه ). 2شكل (آبپاش آبياري مي گردد 

 ليتر آب سهل الوصول دارد اما درخت 34ت آبياري شده با دو قطره چكان فقط درخ

روشن است كه نوع .  ليتر آب سهل الوصول دارد189آبياري شده با دو ميكرو آبپاش  

سامانه آبياري باعث تفاوت ذخيرة آب در خاك شده و در آبياري باراني تلفات آب 

  .خيلي زياد است
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  ب در خاك با دو سامانة مختلف آبياريوضعيت ذخيرة آ: 2شكل 

  :نياز آبي روزانه

نتايج مطالعات نشان داده كه رابطة نزديكي بين نياز آبي گياه با تبخير در هر 

 درصد ميزان تبخير از سطح 70نياز آبي درختان مركبات تقريبا . منطقه وجود دارد

 ميليمتر 7تان نياز به  ميليمتر باشد، درخ10به عنوان مثال اگر تبخير . آب آزاد است

آب جهت مصرف دارند كه بايد اين آب از رطوبت ناحية ريشه خاك تامين شود، پس 

  .داريم

  )ميليمتر(مصرف آب روزانه ) = ميليمتر(تبخير  * 7/0)                                       1(

  

  .جهت تبديل ميليمتر آب به ليتر از رابطة زير استفاده مي شود

  )ليتر(مصرف آب روزانه ) = ميليمتر(مصرف آب روزانه ) * مترمربع(سطح سايه انداز تاج درخت     )2(

  

مساحت دايره اي كه قطر آن حداكثر قطر تاج جهت محاسبة سطح سايه انداز تاج 

  ).3شكل (.درخت است اندازه گيري مي شود
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  نحوة اندازه گيري سطح سايه انداز درخت: 3شكل 

  :ع آب توان آبدهي منب

باغ مي توان آب دهي منبع آب مشخص مي كند كه حداكثر چه سطحي از 

 ليتر در 30به عنوان مثال يك چاه عميق با آبدهي . زير كشت  مركبات برودتواند 

 نياز آبي 1در جدول .  هكتاري را آبياري كند30ثانيه حداكثر مي تواند يك باغ 

پي مختلف براي شرايط آب و هوايي متوسط روزانة درختان مركبات با سايزهاي كانو

  . جلگة جيرفت ارائه شده است

  

  

  

  

  



٩ 

 

  متوسط نياز آبي روزانة يك درخت مركبات با كانوپي هاي مختلف: 1جدول 

  نياز آبي يك درخت بزرگ

  })ليتر(  متر مربع 16كانوپي {

نياز آبي يك درخت 

  متوسط

 متر مربع 9كانوپي {

  })ليتر( 

نياز آبي يك درخت 

  كوچك

 متر مربع 1وپي كان{

  })ليتر( 

متوسط روزانة تبخير در 

  هر ماه

  )ميليمتر بر روز(

  )5/5(فروردين   4  35  5/61

  )7(ارديبهشت   5  44  5/78

  )9(خرداد   5/6  57  101

  )10(تير   7  63  112

  )5/8(مرداد   6  54  5/95

  )7(شهريور   5  44  5/78

  )5/5(مهر   4  35  62

  )7/3(آبان   3  5/23  5/41

  )5/2(آذر   2  16  28

  )2(دي   5/1  13  5/22

  )3/3(بهمن   5/2  21  37

  )2/4(اسفند   3  5/26  47
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  :نكات مهم آبياري

در اوج مصرف آب، گياه نياز به آبياري بيش از است ممكن . اگر آبياري قطره اي باشد -1

  .يك بار در روز هم داشته باشد

 كند بايد سامانة آبياري به اگر سيستم آبياري ناحية محدودي از منطقة ريشه را مرطوب -2

 .دقت ارزيابي گردد و توصيه هاي اصالحي صورت پذيرد

تعداد قطره چكانها و ميكروآبپاشهاي سامانه هاي قطره اي و باراني با افزايش اندازه  -3

 .كانوپي متناسب با رشد درخت افزايش يابند

ره گيري و يكنواختي پخش آب در سيستم آبياري در طي فصل رشد چندين مرتبه اندا -4

 .چك شود و توصيه هاي اصالحي صورت پذيرد
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�����: 

تعداد . انتشارت آستان قدس رضوي. اصول و عمليات آبياري قطره اي  . 1380. عليزاده ، امين -1

 .450صفحات 

2- Farm note 198. Calculating readily available water. State of 

Western Australia. 

3- Farm note 275/2007. Citrus irrigation. Department of Agriculture 

and food, Waroona. 

4- Farm note 35/1990. Evaluation sprinkler and trickle irrigation 

systems.  

5- Farm note 26/1990. Soil moisture monitoring equipment. 
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