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 پيشگفتار:

 جزء آن اعظم بخش که ایست گونه به ایران کشور توپوگرافی و جغرافیایی موقعیت

 مورد االیام قدیم از نیز  ایران کشور. گردد می محسوب خشک نیمه و خشک مناطق

 و تالش تدبیر، با ما پیشینیان ولی ،است گرفته می قرار خشکسالی دیو تاز و تاخت

 بسیار علمی فنون بکارگیری با و اند کرده می مقاومت خشکسالی این برابر در اعتقاد

 ما به آب از غنی زیرزمینی و سطحی ذخایر با را کشور آب، بهینه مصرف در ساده

 جنگل، آب، هزمین در ها سال این طی که تدبیری بی متأسفانه اما ،اند داده تحویل

 صدا به را آب بحران فاجعه خطر زنگ ،گرفته صورت پایدار کشاورزی و خاک

 کهنوج و جیرفت منطقه . دراست نموده آب جنگ درگیر  را کشور و است درآورده

 از بسیاری باشد می و بوده کشور غذای تولید و کشاورزی مهم های قطب از یکی که

 ،است شده کاسته بشدت نیز زیزمینی رذخای حجم از و شده خشک آب سطحی منابع

 و است داشته همراه به نیز را آب کیفیت کاهش معضل آب، کمی کاهش بر عالوه که

 کیفی افت به حساس که منطقه کشاورزی محصوالت از بسیاری تولید پایداری امر این

 نظیر محصوالتی تولید و است داده قرار جدی تهدید مورد را هستند آبیاری آب

 در آب، بحران ادامه صورت در و است یافته کاهش کیفی و کمی نظر از، مرکبات

 بر لذارا نخواهیم داشت.  منطقه سالم مرکبات تولید سوم رتبه پرچم آینده سال چند

 درختان حساسیت و منطقه های آب کیفی افت بحران به توجه با و اساس همین

 باغات توسعه در فنی، نشریه این تهیه ضمن میشد آن بر وضعیت این به مرکبات

 گرفته قرار نظر مد آبیاری آب مهم و کیفی پارامترهای فوق محصول تولید و مرکبات

 .گردد استفاده شده ارائه فنی نکات و راهکارها از و
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 :مقدمه

هزار کیلومتر مربع  52جنوب استان کرمان )منطقه جیرفت و کهنوج( در حدود 

شود. این سوب میحورزی کشور مهای مهم کشاوسعت دارد و یکی از قطب

-محصوالت گلخانه ،مرکبات ،منطقه در زمینه تولید محصوالت باغی نظیر خرما

 اراستعداد سرش باشد.کشور میتک رقمی در دارای رتبه ی یفو ص یسبز ای و

ختلف اک و آب موجب تولید انبوه انواع مخ ،این دیار از نظر شرایط اقلیمی

-ع به چشم آمدن چالشناین مزیت بارز ما محصوالت کشاورزی شده است و

های فعال سر راه این استعداد گشته است. خشکسالی طوالنی مدت حاکم بر 

صورت وسیع اثر خود را ولی به ،صدااستان و از جمله جنوب آن با آهنگی بی

های ی سطح آبمگرداند. افت کتر میگذاشته و روز به روز آثار خود را نمایان

یا  شدن خشک ،هاسطح آن کاهشها در پی هش کیفی این آبزیرزمینی و کا

 هاچشمهها و ها، قناتجاری سطحی از جمله رودخانه آبهای یدب کاهش شدید

پیامد اصلی خشکسالی منطقه بوده که همچنان در حال تسخیر و تبدیل آن به 

 که مخازن آب را ای می باشدچاقوی دولبه  همانند خشکسالی .باشدبیابان می

. مخازن کوچک در اثر کندمیاز نظر کمی و هم از نظر کیفی دچار آسیب  مه

خشک شده و کلیه باغات و مزارع و سایر گیاهان وابسته به آن  خشکسالی فوراً

ولی مخازن بزرگ به مرور زمان هم از نظر کمی و  ،شوندآبی نابود مینیز از بی

هم دچار  نهاوابسته به آ گیاهان صهو عرگردند کیفی دچار مشکل میهم از نظر 

ت زیاد بعضی از ظثیر غلأشده و هم به دلیل افت کیفیت آب، تحت ت یکم آب

رود. بنابراین ممکن است بسیاری از گیاهان عناصر، مسموم شده و از بین می

ولی بدلیل کیفیت نامطلوب آب  ،مورد کاشت منطقه دچار کم آبی نشوند
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و به تولید محصول اقتصادی از دست داده آبیاری توانایی خود را از نظر رشد و 

از  را ثیرشحوزه تأ سالی در جنوب استان کرمانمرور زمان از بین بروند. خشک

 یپارامترهای پدافندچنانچه  ،ردوهر دو جنبه گسترش داده و در آینده نه چندان 

که منطقه جیرفت و ییبه انتهای مقصد خواهد رسید. از آنجا ،باشند ناکارآمد

شرایط اقلیمی متفاوت  با از لحاظ توپوگرافی به دشت و کوهستان و درهکهنوج 

اثرات  ،هاازن آب آنسالی توانسته است بسته به نوع مخشود خشکتقسیم می

متفاوتی از خود به جا بگذارد و همچنان در حال پیشروی باشد. مناطق 

، زودتر دچار افت کمی ارندکوهستانی که مخازن آب سطحی و کم حجم د

باغات و سایر گیاهان وابسته به  ،ها خشک شده و مراتعشته و بسیاری از آنگ

ها که مخازن و در دشت باشندابود و یا در حال نابودی میها نیز نآب آن

ها آب ،خشکسالیبر اثرگیرند عنوان منابع آب مورد استفاده قرار میزیرزمینی به

ند که این شرایط به همراه اضمن کاهش کمی از نظر کیفی به  شدت افت نموده

زش بادهای گرم، افزایش وابسته به خشکسالی نظیر گرما، و یسایر پارامترها

لطمه تبخیر و تغرق و نیز خواص نامطلوب فیزیکی و شیمیایی خاک، موجب 

ها شده است و در و جنگل شی از جمله مزارع، باغات، مراتعیه روشدید به عرص

مرکبات و  ،و صیفی یسبز ،ایوالت گلخانهزمینه کشت و تولید بعضی از محص

طوریکه کشت به دلیل افت شدید کیفیت آب، محدودیت ایجاد کرده بهذرت 

ها یه علمی و اقتصادی ندارد و در حال حاضر به بعضی از شهرستانجها توآن

 منحصر شده است.  دارند،نظیر جیرفت که کیفیت آب قابل قبولی 

که با تولیدی در  باشدمی ین منطقه مرکباتیکی از تولیدات کشاورزی مهم ا

هزار تن رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. مرکبات از  522حدود 
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باشند و از شروع پدیده خشکسالی، جمله گیاهان حساس به کیفیت آب می

به علت کاهش کیفیت آب آبیاری صدمات آبی باغات مرکبات عالوه بر کم

ه بر الآبی و افت کیفی آب آبیاری هر سبا تشدید کماند و قابل توجهی دیده

های در بعضی از شهرستان کهبطوریشود میوسعت خسارت باغات افزوده 

گنج باغات مرکبات عمدتاً فرسوده و منطقه نظیر رودبار، کهنوج، فاریاب و قلعه

 اند. غیراقتصادی شده

های فوق و نیز هرستانمانده در شبنابراین در راستای حفظ باغات مرکبات باقی

های جیرفت، های شهرستانی و باغمدیریت باغات مناسب مناطق کوهستان

منوجان و عنبرآباد و همچنین در جهت جایگزینی و توسعه باغات مرکبات 

عالوه بر میزان آب آبیاری بر کیفیت آن نیز  ،در مدیریت آبیاریمنطقه، بایستی 

 بسیار  توجه گردد. 

باالتر از  مقادیرد در صورت داشتن تواننآب آبیاری که میترهای کیفی پارام

حد مجاز به درختان مرکبات صدمه و خسارت وارد نمایند و حتی موجب از 

کلر و  ر،آب، بو سختی پ هاش، ت،قلیائی ،ها گردند شامل شوریبین رفتن آن

ها برای باشند که هر یک به طور مختصر ضمن بیان حد بحرانی آنسدیم می

 ند:شوات شرح داده میمرکب

 : (EC)آبياريشوري آب 

باشد و هر چقدر میزان ت کل نمک محلول در آب میلظشوری آب بیانگر غ

EC  باشد، میزان نمک کل بیشتر خواهد بود. همان شوری بیشتر یا 
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آب قابل استفاده  دارکاهش مق اسمزی موجبشوری از طریق افزایش فشار 

توان گفت سهولت جذب آب برای رتی دیگر میگردد و یا به عبابرای گیاه می

دن غلظت د از طریق باال برتواندهد. همچنین شوری میگیاه را کاهش می

بعضی از ترکیبات یونی و نمکی نظیر سدیم یا کلر موجب ایجاد مسمومیت 

 معروف است.  ویژه یونیویژه آن عنصر در گیاه شود که به اثر 

تواند موجب صدمه به گیاه و حتی از بین بنابراین شوری از این دو طریق می

گیری متر اندازه ECسنج یا رفتن آن  گردد. شوری را به وسیله دستگاه شوری

ت به شوری خاک دارای مقادیر نمایند. معموالً شوری آب آبیاری نسبمی

بر متر یا میکرو  میکروزیمنسصورت واحد شوری برای آب بهباشد. می کمتری

گردد. درختان مرکبات به شوری آب آبیاری یا بیان می مترموس بر سانتی

ها حساسیت زیادی شوری خاک و نیز بعضی از ترکیبات یونی موجود در آب

 دارند. 

-ی برگزوسنوک  ،درختان مرکبات در اثر شوری دچار کاهش رشد رویشی

های چند قسمتی ترکیدگیگاها  ی میوه وریز ،ها، کاهش شدید عملکرد

د. شوری حد بحرانی آب آبیاری برای نشومی ر انتهای میوه)اسپلیتینگ( د

های باالتر که در شوری باشدبر متر می زیمنسمیکرو 6922تا  6022مرکبات 

درخت دچار صدمه و افت عملکرد کمی و کیفی خواهد شد. با توجه به اقلیم 

مدیریت تغذیه و آبیاری باغ و خواص  ،منطقه و پارامترهای مربوط به آن

بر  میکرو موس 6822ش از با شوری بی یهاها آبکی و شیمیایی خاکفیزی

 نباید برای آبیاری باغات مرکبات مورد استفاده قرار گیرد. سانتی متر
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ی مرکبات آبی ترین آب از نظر شوری برای آبیاراین در حالی است که مناسب

ب باشد. گاهی شوری آ متر بر یمنسمیکروز 6922کمتر از  است که شوری آن

-سنجند که بهرا براساس میزان کل نمک محلول در هر لیتر آب آبیاری می

 آید. دست میگردد و از رابطه زیر بهبیان می  TDSصورت 

TDS= EC ×    142  

می برمتر  دسی زیمنس، ECگرم در لیتر و واحد میلی TDSدر این رابطه واحد 

  ،متر باشدسانتیر ب یمنسمیکروز 6922باشد. بعنوان مثال: اگر شوری آبی 

 گردد.به صورت زیر محاسبه می TDS رداقم

TDS=  9/6 = × 142=890میلیگرم در لیتر       

را استفاده  022، عدد 142ثابت  البته گاهاً دیده شده است که به جای ضریب 

 د.               نماینمی

 890آبیاری برای مرکبات آب بنابراین از این نظر حد بحرانی میزان نمک 

ک بیشتر از این حد، به نمبا غلظت  یهاباشد و در شوریگرم در لیتر میمیلی

شود و با آبی که غلظت نمک آن های مختلف خسارت وارد میدرخت از جنبه

 باشد.العاده شدید  میگرم در لیتر باشد خسارت فوقمیلی 6650
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 بر میزان آب قابل استفادهخاک : اثر شوری 6 تصویر

 

 ترکیدگی میوه ناشی از شوری :0تصویر 
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 :(SAR) نسبت جذب سديم آب

تواند از طریق باشد که مینسبت جذب سدیم یکی از پارامترهای کیفی آب می

 اثر بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، موجب صدمه به گیاه شود.  

 گیرند.در نظر می 69ها خاک راکث ایبررا  SAR  حد بحرانی

 SARدر نظر گرفته شود. در  62اما برای باغ مرکبات بایستی این حد کمتر از 

که عالوه بر تخریب خواص شده زیاد غلظت سدیم در محلول خاک زیاد 

خاک، موجب جذب  تهویه نفوذپذیری و ساختمان، کاهش فیزیکی خاک نظیر

 نماید. بوسیله ریشه مرکبات شده و ایجاد مسمومیت می

 :سختی آب

صورت د بهنتوانآب بیانگر غلظت کلسیم و منیزیم آب بوده که میسختی 

د و از رابطه زیر بدست نها و سولفات وجود داشته باشکربناتها، بیکربنات

 آید:می

سختی آب  =(2.5×ca
2+

)+(4.1×mg
2+

) 

باشد. سختی گرم در لیتر میدر رابطه فوق مقادیر کلسیم و منیزیم برحسب میلی

 گردد.بیان میلیتر ربنات کلسیم در گرم کبرحسب میلی
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وسیله باشد احتمال مسدود شدن سیستم آبیاری به 922زمانی که سختی بیش از 

باشد و در چنین شرایط نبایستی مزرعه یا زیاد می امالح کلسیم و منیزیم رسوب

 باغ به سیستم تحت فشار مجهز گردد.

 :ی اچپ

باشد و معموالً مقدار آن برای مینماینده اسیدی بودن یا بازی بودن آب  ی اچپ

-گاهی آب اما در مناطق خشک و شور .است 8های آبیاری کمتر از اکثر آب

ها هایی غلظت کربناتشوند که در چنین آبدیده می 8بیشتر از  ی اچهایی با پ

و سدیم باال بوده که در صورت آبیاری به وسیله آن موجب افزایش پ هاش 

که در این صورت عالوه بر کاهش قابلیت استفاده گردد محلول خاک نیز می

بعضی از عناصر غذایی از جمله فسفر و عناصر کم مصرفی نظیر آهن و روی، به 

دلیل باال رفتن غلظت سدیم در محلول خاک احتمال مسمومیت گیاه نیز وجود 

-آب، توصیه می ی اچپدارد. بنابراین با توجه به حساسیت درختان مرکبات به 

 1و بیشتر از  8کمتر از  ی اچپبرای آبیاری درختان منطقه از آبی با  گردد که

باشد به مرور زمان موجب  1آب کمتر از  ی اچپ که استفاده شود. در صورتی

 گردد.آزاد شدن عناصر سمی از خاک برای گیاه شده و سبب مسمومیت آن می

 :بور آب آبياري

ات گیاهان است چرا که نقش های بسیار مهم در حیعنصر بور یکی از ریزمغذی

)ساقه و ریشه( گیاه دارد. عنصر مذکور در ترمیم ی انتهای مریستممهمی در رشد 

ها، متابولیسم چربی، سنتز پکتین های آوندی، متابولیسم قند و هیدروکربنبافت
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مصرف یکی از عناصر کمبور و تشکیل دیواره سلولی نقش دارد. گرچه عنصر 

رکبات به غلظت باالی آن در آب یا محلول خاک ضروری گیاه است ولی م

چنانچه بیش از حد مورد نیاز جذب شود درخت دچار بروز  و حساسیت داشته

عالئم مسمومیت خواهد شد و اگر این مسمومیت دوام پیدا کند باغ خسارت 

 .رودمیشدید دیده و از بین 

به  (وج)منطقه جیرفت کهن در مناطق گرم و خشک نظیر جنوب استان کرمان

ها عالوه بر افت کمی مدت خشکسالی، آبخصوص با وجود پدیده طوالنی

ها دارای طوری که بخش قابل توجهی از آنند بها دچار کاهش کیفیت شده

، بور، کلر و سدیم بیش از آستانه تحمل مرکبات هستند و در این SAR ،شوری

در شرایط بحرانی  باًگنج، فاریاب و کهنوج تقریقلعه ،های رودباربین شهرستان

فقر خاک و  ،سفانه شرایط نامطلوب اقلیمی به ویژه در تابستانقرار دارند. متأ

مدیریت نامطلوب تغذیه باغات موجب حساسیت بیشتر درختان به غلظت بور 

-ه طور چشمگیری دیده میب بور آب آبیاری یا خاک شده و عالئم مسمومیت

بویژه در حوزه دشت  مرکبات منطقهی از تهدیدهای مهم سفانه یکشود که متأ

 باشد. می

-میلی 5/2متر از های مناسب برای آبیاری مرکبات بایستی کآب در غلظت بور

و در عین حال مدیریت باغ از نظر آبیاری، تغذیه و استفاده از  گرم در لیتر بوده

کودهای آلی مطلوب باشد و هرچقدر غلظت این عنصر در آب بیشتر باشد 

 تر باشد.داری بایستی علمی و فنیمدیریت باغ
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 : مسمومیت بور9تصویر 

 :كلر آب آبياري

اشد و معموالً غلظت آن بمصرف برای گیاهان میعنصر کلر یکی از عناصر کم

بیش از حد نیاز بوده و موجب مناطق خشک و نیمه خشک در آب و خاک 

و تنباکو ، زمینی صدمه به گیاهان از جمله گیاهان حساس به کلر نظیر سیب

 گردد.مرکبات می

و شوری آب یک رابطه مستقیم وجود دارد  های آبیاری بین غلظت کلردر آب

 یابد. ب، مقدار کلر آب نیز افزایش پیدا میو با افزایش میزان شوری آ

 باشد:رابطه بین شوری آب و غلظت کلر به صورت زیر می

D=EC×642 

https://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getImageDetail&image_soid=FIGURE%204&document_soid=SS619&document_version=1
https://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getImageDetail&image_soid=FIGURE%204&document_soid=SS619&document_version=1
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بر  (غلظت کلر)  Dحسب واحد دسی زیمنس بر متر وبر   ECدر این رابطه  

های آبیاری که دارای مقدار قابل اً آبومباشد.  عممیحسب میلی گرم در لیتر 

از غلظت باالی سدیم و بور نیز برخوردار هستند که هر  باشندتوجهی کلر می

زا باشند. در منطقه جیرفت و کهنوج بویژه برای مرکبات  خسارت توانندمی سه

های آبیاری از گنج، فاریاب و کهنوج اکثر آبهای رودبار، قلعهدر شهرستان

الئم مدیریت ضعیف باغداری، ع به غلظت باالی کلر برخوردار بوده و با توجه

شود و خسارت در های درختان مرکبات به خوبی دیده میسوختگی برگ

مرکبات بایستی کمتر  های آبیاریغلظت کلر در آب .باشدتابستان شدیدتر می

در لیتر باشد اما میزان کلر  اکی واالن میلی 0گرم در لیتر یا کمتر از میلی 052از 

و االن یکمیلی ا 5تی کمتر از ترین آب برای آبیاری باغات مرکبات بایسمناسب

 در لیتر باشد.

 :سديم آب آبياري

های باال، در غلظت .باشدسدیم بعنوان یک عنصر ضروری برای مرکبات نمی

این عنصر از طریق اثرات مستقیم و غیرمستقیم موجب صدمه به گیاهان از جمله 

گردد. در صورتی که غلظت سدیم آب آبیاری یا محلول خاک مرکبات می

گیاه از طریق تجمع  به میلی گرم در لیتر یا بیشتر باشد موجب ایجاد صدمه 665

هایی که دارای مقدار قابل توجهی در خاکمیشود. آن در برگ و اندام هوایی 

رس باشند زیادی سدیم در خاک موجب پخشیدگی ذرات خاک و گرفتگی 

هش تهویه گردد که این مسئله سبب کامنافذ آن و کاهش نفوذپذیری خاک می

اثر این  زند کهو کمبود اکسیژن برای ریشه شده و نهایتاً به درختان صدمه می
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مختلف مرکبات  های اریتهباشد. البته وسدیم تحت عنوان اثر غیرمستقیم می

باشند بعنوان مثال پرتقال ترش در برابر غلظت سدیم میمتفاوتی دارای مقاومت 

-ها میفروت و انواع نارنگی لتر از گریپمزه، ارقام لیمو و پرتقال شیرین متحم

 تا 6/2باشد. حد بحرانی سدیم در مرکبات زمانی است که غلظت آن در برگ 

 درصد باشد. 05/2

 :آبياري مركبات

ت. ابتدا باید وضعیت مسائلی چون موضوع تأمین آب از نکات قابل بررسی و مهم اس

فاده و قابل توصیه مشخص شود. پراکندگی باران، نوع سیستم آبیاری مورد است وضعیت

های الزم باید اعمال شود تا درخت دچار تنش کم آبی نشود.  در هر صورت کوشش

درختان خزان کننده در طی خواب به آب کمی احتیاج دارند درحالیکه درختان 

مرکبات )همیشه سبز( در تمام طول سال برای زنده ماندن و باردهی نیاز به آب دارند. 

تان مرکبات برای یک دوره شش ماهه بیشتر مطرح بوده و برای گیاه نیاز آبی درخ

برای یک دوره شش ماهه برای گیاه از اهمیت ویژه  مخصوصاًو این نیاز حیاتی است 

های جدید شروع به رشد زمستان وقتی که ریشهای برخوردار می باشد که از اواخر 

و جدید، گلدهی درختان،  های جوانکنند شروع شده و تا بهار با تولید شاخهمی

-ها ادامه میهای کوچک و جوان و بزرگ شدن سلولتشکیل میوه، تقسیم سلولی میوه

 .یابد

شیوه آبیاری در نقاطی که بارندگی کافی وجود ندارد بستگی به امکانات و 

شرایط آب و هوایی و منابع آبی منطقه دارد. در صورت کافی بودن منبع آب، 

گیرند های آن در زیر تاج درخت قرار میبارانی که نازلآبیاری کانالی و یا 
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مورد استفاده خواهد بود لیکن در مواردی که محدودیت منابع آبی وجود دارد 

تر خواهد بود. در هر نوبت آبیاری ای مناسباستفاده از روش آبیاری قطره

خاک منطقه ریشه خیس شود. تأمین این مقدار  دو سومضروریست که حدود 

های خاک. خاک بستگی دارد خصوصیاتصرفی و فواصل آبیاری به آب م

های رسی و لومی دارند در صورتیکه خاککمتری شنی قابلیت نگهداری آب 

های کنند. در آبیاری خاکتری در خود حفظ میآب بیشتر و در مدت طوالنی

در سطح خاک جاری شده و دیرتر به درون  آب ،سنگین، در شروع آبیاری

شود. کند اما با استمرار آبیاری موجبات اشباع خاک فراهم میمی خاک نفوذ

نکته قابل توجه اینکه هر دو حالت محدودیت آبیاری و یا آبیاری فراوان، گیاه 

 .سازدرا با تنش کم آبی مواجه می

آبیاری در مراحل مختلف در مرکبات گاهی به اجرای سیستم هدفمند کم

ها بستگی به آبیاری روی کیفیت میوهرات کمنمایند. اثمی اقدام رشدی درخت

آبیاری بیشتر در مراحل انتهایی تراکم و طول مدت دوره تنش آبی دارد. کم

ها از طریق افزایش در محتویات قندی و دوره رشد میوه و شروع رسیدگی میوه

 آبیاری به منظور افزایشثیرگذار است. در مرکبات از روش کمأاسیدی میوه ت

TSS شود. ثابت شده و کیفیت داخلی میوه استفاده می واد جامد محلول()کل م

ر اثر پدیده تنش آبی است که تجمع قند )افزایش مجموع قندها در میوه( بیشتر د

 د.شوایجاد می
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