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  غربی(آبیاری در باغات انگور )مطالعه موردی: استان آذربایجانکم
 2حامد دولتی بانهو  1امیر نورجو

 

 چكيده

الزمه اجرای این گزینه آبیاری است. مندی از تکنیک کمکارهای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، بهرهیکی از راه

سازد بدون صرف هزینه، نسبت به کاهش مصرف آب و برداران را قادر میآبیاری است که بهرهکم وجود دانش فنی و فن مدیریت

آبیاری در جامعه هدف بر بودن این تکنیک، شرایط را برای ترویج روش کمها اقدام نمایند. عدم هزینهتوأم با کاهش برخی هزینه

 آبیاری و باهدف کشاورزی پایدارها بر پایه کمهای اخیر، مدیریت آبیاری تاکآورد. با توجه به توسعه باغات انگور در سالمیفراهم 

آبیاری در ارقام مختلف باغات انگور شده بر روی تأثیر کمنتایج تحقیقات انجام ای برخوردار است.از اهمیت ویژه و حفظ منابع آب

وری مصرف آبیاری در تمام مراحل رشد، بدون کاهش عملکرد منجر به بهبود بهرهدرصد کم 25نشان داد اعمال حوزه دریاچه ارومیه 

آبیاری با افزایش وزن خوشه و مواد جامد محلول گردد. همچنین این میزان کمدرصد در مقایسه با آبیاری کامل می 30به میزان  آب

وری مصرف آب نظر بهره آبیاری متفاوت بوده و از. واکنش ارقام مختلف به کمموجب افزایش کیفیت محصول را نیز فراهم نمود

 .بندی نمودو کشمشی قرمز طبقه باباتوان ارقام را به ترتیب نزولی سیاه سردشت، حسینی، قزل اوزوم، کشمشی سفید، ریشمی

 وری مصرف آببهرهرقم، اری، آبیکمانگور،  کلیدی: یهاواژه
 

 مقدمه

هزار هکتار سطح زیر  21با غربی آذربایجان استان

بوده )احمدی دارا را در کشور مقام پنجم  کشت انگور

( و مدیریت آبیاری آن تأثیر بسزایی 1398و همکاران، 

 واسطهبه امروزهدر منابع آبی حوزه خواهد گذاشت. 

آب، منابع  به شدن دسترسی کم و جوی نزوالت کاهش

کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از اولویت 

 مناسباری یک راهکار آبیکم ای برخوردار است.ویژه

 آبیکم شرایط کشاورزی در محصوالتتولید  برای

 آگاهانه به گیاهان اجازه داده  که در آن بطوراست 

شود با دریافت آب کمتر از نیاز، محصول خود را می

هدف اصلی از اجرای کم آبیاری افزایش کاهش دهند. 

 م ــرد آب است. اگرچه نتیجه مستقیم کــدمان کاربـران

 

                                                           
سازمان تحقیقات، آموزش و غربی، آذربایجان استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فنی و مهندسی،بخش تحقیقات  ،استادیار پژوهشی 1

 .ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کردستاندانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  2

 .، ایرانسنندجکشاورزی، 

 

باشد ولی از ح میآبیاری، کاهش عملکرد در واحد سط

های تولید و کاهش هزینه توان بهمی مزایای آن

، های مربوط به استحصال، انتقال و توزیع آبهزینه

بهبود افزایش کیفیت میوه، کاهش رشد رویشی و 

. در این میان چون آب اشاره نمود راندمان کاربرد آب

عامل اصلی محدودیت کشاورزی در مناطق خشک و 

یک  عنوانبهاری آبیکمشود، یمحسوب م خشکنیمه

 قرارگرفتهمحققین  موردتوجهمهم در این مناطق  راهبرد

آبیاری عنوان نمونه کمبه (.English et al., 1990است )

 عنوانبهانگور ناحیه خشک جنوب غربی چین  در باغات

راهکاری مناسب برای کاهش مصرف آب و افزایش 

 است.  شدهتوصیهکیفیت محصول بدون کاهش عملکرد 
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 درصد 5/36متوسط  طوربکارایی مصرف آب  که طوری

 بهبود یافت و نسبت مواد جامد محلول به 

 پیدا کرد افزایش  درصد 7/28اسید تارتاریک 

(Du et al., 2008.) 50و  25اعمال دیگر ای در مطالعه 

 43و  13اری به ترتیب موجب کاهش آبیکمدرصد 

ین کارایی مصرف آب با شد و بیشتردرصدی عملکرد 

کیلوگرم انگور به  84/1اری )آبیکم درصد 25اعمال 

(. 1385)جلینی،  آمد دست بهآب(  مترمکعبازای یک 

کاهش اصلی  یکی از عواملکمبود آب با توجه به اینکه 

 خشکنیمهدر مناطق خشک و  یمحصوالت باغ تولید

آب در کشور و  همچنین به علت محدودیتباشد و می

بروز احتمال بیشتر این معضل در آینده، ضروری است تا 

 .نسبت به مقادیر آبیاری سنجیده شودانگور  واکنش ارقام

آبیاری، به لذا در این نوشتار ضمن اشاره به اصول کم

آبیاری در ارقام مختلف انگور در استان تأثیر کم

غربی باهدف کاهش مصرف آب در باغات آذربایجان

نگور و با حفظ عملکرد مورد انتظار کشاورزان )ترویج ا

پذیری توسط جامعه هدف(، مبتنی بر تحقیقات 

 .شده استیافته و با نگارشی ساده پرداختهانجام
 

 آبیاریاصول کم

های مختلف مکانیسمآبیاری بر پایه موفقیت کم

برای اجتناب و یا تحمل تنش آبی و  اغلب گیاهان

 استوار است. از مصرف آب  کاراییافزایش 

 توان بهمیهای مقاومت به خشکی در انگور مکانیسم

گوشتی،  ایهای ذخیرهکاهش سطح برگ، افزایش اندام

داری آب، تراکم روزنه باال، توانایی باالی حفظ و نگه

و  اسمزی تنظیمهای ای، مکانیسمکاهش هدایت روزنه

برای حفظ استفاده از منابع آبی موجود در آپوپالست 

(. Colapietra, 1989) اشاره نمودهای متابولیکی فعالیت

                                                           
 

 

 

 نتیجه درو  بیشتررویشی  رشدیاری انگور باعث زیادی آب

، ایجاد تاج بسیار متراکم، حبهیتولیدمحصول کاهش 

 درنهایتهای فشرده و کیفیت، خوشههای درشت بی

تنش شدید  در مقابلشود. ها میتشدید آفات و بیماری

در رسیدگی میوه،  تأخیرخشکی باعث کندی رشد، 

  کاهش کیفیت میوه، به هم خوردن تناسب تعداد

 شود رد میــاهش عملکــک نهایت دربرگ و میوه و 

(Du et al., 2008.) آبیاری در باغداری بر این اساس کم

رویکرد کلی در  باشد.انگور مورد توصیه محققین می

ه حصول حداکثر عملکرد از واحد آب آبیاری، بر پایکم

مصرفی استوار است. این در حالی است که رویه عادی 

در سابق بر مبنای به حداکثر رساندن عملکرد در واحد 

کسب  منظوربه (.Mendonca, 2020سطح بوده است )

گیاهان منتخب برای کم آبیاری آبیاری، در کمموفقیت 

 ها عمیق با ظرفیت بایستی مقاوم به خشکی، خاک

کم بوده تا  اتقلیائیزیاد و با شوری و  نسبتاًداری نگه

آبیاری باال  هایتناوبقادر باشند نیاز آبی گیاه را در 

با توسعه انگور و اغلب گیاهان دیگر،  حفظ نمایند.

استخراج آب بیشتر از نیمرخ  منظوربهای سیستم ریشه

ر تنش خاک و کاهش طول دوره رشد خود در براب

 کنند.رطوبتی مقاومت می
 

 آبیاری در باغاتهای مختلف کمروش

 ،1آبیاری ثابتآبیاری به سه طریق عمده کمکم

در باغات  3شدهآبیاری تنظیمو کم 2آبیاری بخشیکم

آبیاری ثابت، مقدار مشخصی از باشد. در کماجرا میقابل

آب آبیاری )در مقایسه با آبیاری بدون تنش آبی( در 

در  شود. درکم آبیاری بخشی،تمام فصل رشد کاسته می

شود. هر نوبت از آبیاری بخشی از ناحیه ریشه آبیاری می

بر اساس مراحل  آبیاری،شده، کمدرکم آبیاری تنظیم

1 - Sustained Deficit Irrigation 

2 - Partial Root Drying 

3 - Regulated Deficit Irrigation 
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 فنولوژیک در مراحل کم حساس نبات به تنش آبی

 گردد.اعمال می
 

 در عملکرد انگور آبیاریاثر کم

نه و با قات دولتی  ( نشـــان داد 1387نورجو ) تحقی

ـــتـان  ـــش رقم انگور رایج در اس ـــط عملکرد ش متوس

 بابا و قزل اوزوم، حســینی،غربی )رشــه، ریشآذربایجان

آبیاری ثابت در تمام کشــمشــی ســفید و قرمز( تحت کم

ــد در تیمارهای  ــد  0مراحل رش بدون تنش آبی(، )درص

 7/10، 9/10آبیاری به ترتیب درصد کم 50درصد و  25

شکل تن در هکتار می 6/7و  شد ) به عبارتی اعمال ( 1با

سایر که با شد اری موجب کاهش عملکرد آبیکم نتایج 

اری آبیکممبنی بر کاهش عملکرد بر اثر اعمال  محققین

مال  با اع کاهش عملکرد  قت دارد.  طاب  درصــــد 25م

 .نگردیددار معنیدر مقایسه با آبیاری کامل  اریآبیکم

 

 
 

 مختلف آبیاریسطوح عملکرد انگور در تیمارهای  -1شکل 

 

رابطه عملکرد انگور با مقدار آب  2در شکل 

شده است. نشان داده مصرفی )آبیاری و بارندگی(

عملکرد انگور با افزایش مقدار آب مصرفی رابطه 

مستقیم دارد لکن آهنگ تغییرات عملکرد به ازای 

درصد نیاز آبی کامل گیاه  75تغییرات آب مصرف در 

تغییریافته و از شیب تغییرات مذکور کاسته شده است. 

 راهبرد ای در تابع تولید هر گیاه ازنظریافتن چنین نقطه

آبیاری آبیاری مهم بوده و جزو اهداف تحقیقات کمکم

 .گرددمحسوب می

 

 
 

 ملکرد انگوررابطه مقدار آب مصرفی و ع -2شکل 
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آبیاری حجم سلول میوه، رشد رویشی و سطح کم

برگی باغ را کاهش داده و درنتیجه فتوسنتز کمتر از 

و به همین دلیل  شرایط آبیاری کامل )بدون تنش( بوده

 گرددمی کاهش وزن میوه و عملکردآبیاری موجب کم

(Mattews and Anderson, 1988). 

 
 آبیاری در رشد و کیفیت انگوراثر کم

ها و کیفیت ترکیبات شیمیایی حبه ،آبیاری

 تأثیرتحت  شدتبهمحصوالت پس از برداشت انگور را 

نشان  (1387. تحقیقات دولتی بانه و نورجو )دهدقرار می

صفات کمی و کیفی  که اثر سطوح مختلف آبیاری برداد 

، وزن حبه، طول خوشه، میوهآب، حجم TSS ،pHشامل 

وزن  و رشد رویشی سالیانهعرض خوشه، وزن خوشه، 

و  TSSآبیاری . با اعمال کمرددار داحبه اختالف معنی

pH میوه، وزن حبه و ابعاد حبه آب یافته و میزانافزایش

 25 ها با اعمالکاهش یافت. کاهش طول و عرض حبه

 د.شدار ناری معنیآبیکم درصد

 باالیسرعترشد شاخه و رشد اولیه حبه به علت 

باشند تقسیم سلولی بسیار حساس به تنش آب می

 کامالً ها رشد بعد از مرحله تغییر رنگ حبه کهدرحالی

 . (Escalona et al., 2003) باشندمقاوم به این تنش می

رغم اینکه بیشترین عملکرد میوه در تیمار آبیاری یعل

ولی  (1387)دولتی بانه و نورجو،  آمد به دستکامل 

نیاز  درصد 75آب  تأمینبیشترین وزن خوشه در تیمار 

دلیل این موضوع در این است . مشاهده گردیدآبی گیاه 

ها افزایش یط آبیاری کامل، رشد رویشی بوتهکه در شرا

های انگور در یابد. از طرفی دیگر ریزش گل و حبهمی

های با رشد رویشی زیاد، مرحله تشکیل میوه در بوته

هایی که آب گردد. لذا وزن خوشه در بوتهبیشتر می

یابد و بر اند افزایش میکمتری دریافت نموده

 گردد.بازارپسندی آن نیز افزوده می
 

 

 وری مصرف آبآبیاری و بهبود بهرهکم

  ، شاخصاریآبیکمدرصد  50و  25با اعمال 

درصد نسبت به  46و  30وری مصرف آب به ترتیب بهره

. (1387)دولتی بانه و نورجو،  آبیاری کامل افزایش یافت

 50در تیمار آبیاری وری مصرف آب بهرهعلیرغم اینکه 

دار ولی منجر به کاهش معنی ،دشبیشترین  درصد

 منظوربه. لذا گردیددو تیمار دیگر  در مقایسه باعملکرد 

، های استانوری مصرف آب در تاکستانافزایش بهره

قابل توصیه است. جلینی اری آبیکم درصد 25اعمال 

 اری را برای افزایش آبیکم درصد 25نیز  (1385)

منطقه مشهد های انگور وری مصرف آب در باغبهره

 توصیه نموده است.

 
 آبیاریواکنش ارقام مختلف انگور به کم

متفاوتی  العملعکسمختلف یک نوع گیاه  ارقام

دهند که بایستی در هنگام نسبت به تنش آبی نشان می

طراحی یک سیستم کم آبیاری در نظر گرفته شوند. 

توان بیان نمود که ارقام پر یک اصل کلی می عنوانبه

به تنش رطوبتی بسیار حساس بوده و بهتر است محصول 

واقع نشوند )خیرابی و  مورداستفادهبرای کم آبیاری 

آبیاری در سه رقم مقایسه تأثیر کم (.1375همکاران،

دولتی بانه بابا و قزل اوزوم در تحقیقات انگور رشه، ریش

اری، آبیافزایش شدت کمبا ( نشان داد 1390) نورجوو 

رقم کاهش پیدا کرد اما  سه هرمیزان رشد رویشی در 

روند کاهش رشد رویشی در انگور رشه کمترین و در 

، در دیگرعبارتبهبیشترین مقدار بود.  باباریشانگور 

انگور رشه کمتر  مقایسه با دو رقم دیگر، رشد رویشی در

کاهش مقدار آب آبیاری قرار گرفت و رشد  تأثیرتحت 

با کاهش مقدار آب  شدتبه باباریشانگور رویشی در 

حد کاهش نشان داد. انگور قزل از این لحاظ رفتاری 

  75 تأمینم تا ــرق هر سهداشت. کاهش رشد در  واسط
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یکسان بود  تقریباًاری( آبیکمدرصد  25نیاز آبی ) درصد

کم  درصد 50) آبی نیازدرصد  50اما با تشدید تنش تا 

کاهش  شدتبه باباریشدر انگور اری(، میزان رشد آبی

اوزوم به  قزل ورشد در ارقام رشه  کهدرحالییافت 

واکنش شش رقم  3. در شکل گردیدمتأثر ترتیب، کمتر 

آبیاری در منطقه ارومیه نشان مقادیر مختلف کم انگور به

 .شده استداده

 

 

 
 

 تحت سطوح مختلف آبیاریانگور عملکرد ارقام مختلف  -3شکل 

 

انگور متفاوت  در ارقامنیز وری مصرف آب بهره

رقم رشه بیشترین و ارقام با مقایسه سه رقم تجاری، . است

وری مصرف به ترتیب کمترین بهره باباریشقزل اوزوم و 

وری آب با مقایسه بهرهآب را به خود اختصاص دادند. 

 مورد رایج در منطقه انگورمصرفی در بین شش رقم 

انگور سیاه سردشت با بیشترین عملکرد، کمترین  مطالعه،

مصرف آب، رقمی  کاراییرشد رویشی و باالترین 

 آبیاری(درصد کم 50) مناسب برای شرایط استرس آبی

 بطور یا کشت در شرایط دیم است که استفاده از این رقم

لیان طوالنی در مناطق سردشت، تجربی و طی سا

 .است شدهکشتدیم  صورتبهپیرانشهر، بانه و مریوان 

 

 توصيه ترویجی

باشد و آب یکی از عوامل مهم در تولید انگور می

چنانچه مقدار آن بر اساس نیازهای واقعی نبات باشد 

های شود. امروزه روشمنجر به تولید مطلوب میوه می

شود افزایش عملکرد استفاده می منظوربهمتعدد آبیاری 

بین  تعادل دراما در تولید انگور بایستی دقت زیادی 

 کهازآنجاییقرار گیرد.  مدنظرکمیت و کیفیت میوه 

اری را بدون کاهش آبیکم درصد 25انگور قادر است 

گردد با دار عملکرد تحمل نماید لذا پیشنهاد میمعنی

صول عملکرد ضمن ح درصد( 25)تا  اریآبیکماعمال 

اری نظیر آبیکماقتصادی مورد انتظار از محاسن راهبرد 

و توزیع  تأمینهای جانبی )کاهش هزینه کاهش هزینه

)با  زیستمحیط، کمک به (آب، انرژی، کود و سم

کاهش مصرف کود، سم و سوخت(، بهبود کیفیت میوه 

 مند شد. از بهره و مشارکت در حفظ منابع آب

های اری در سامانهآبیکمعملی اعمال کارهای ساده و راه

توان به کاهش ساعات آبیاری )در آبیاری موضعی می

دبی ثابت( و یا کاهش  هایچکانقطرهصورت استفاده از 

های قابل تنظیم اشاره نمود. در سامانه چکانآبدهی قطره

ممکن است کاهش ساعات آبیاری  آبیاری سطحی
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موجب نرسیدن آب به انتهای شیار یا نوار آبیاری گردد 

آبیاری کامل در دورهای مشخصی  کهصورتی درلذا 

گیرد افزایش دور آبیاری )با حفظ همان صورت می

 قابل توصیه است. (ساعات آبیاری شرایط عادی
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