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مقدمه 
از آنجایـی کـه بیش تر نقاط کشـور ایران داراي منابع آب محدودي هسـتند، آب 
اولیـن و مهم تریـن عامـل محدودکننـده  تولید محصـول در درختان میوه اسـت. در 
سـال های اخیـر تغییـرات اقلیمي در جهت گرم شـدن هوا بـوده و در نتیجه نیاز آبي 
درختـان میـوه افزایـش یافته و منابع آبی کشـور بیـش از پیش محدود شده اسـت؛ 
 بنابرایـن بـراي اسـتفاده بهینـه از منابـع آب موجـود در آبیـاری درختـان میـوه

بـه برنامه ریـزي دقیق تـری نیـاز اسـت. تعییـن نیـاز آبـي و مدیریت صحیـح آبیاری 
درختان میوه در مناطق مختلف کشـور از جمله راهکارهای مقابله با خشـکی اسـت. 
کم آبیـاری )کسـر آبیـاری یا آبیاري محـدود( یکي دیگـر از راه  هـاي صرفه جویي در 

مصرف آب در کشـاورزی است.
در شـرایطي کـه میـزان بارندگـي در یک سـال محدود باشـد یـا در مناطقي که 
در تمـام سـال ها آب موجـود کـم اسـت، اطالع داشـتن از واکنـش درختـان میـوه و 
حساسـیت آن هـا بـه کم آبـي و تنش رطوبتـي در مراحل مختلف رشـد میوه بسـیار 
مهـم اسـت. در ایـن شـرایط باید با شـناخت از واکنـش درختـان در مراحل مختلف 
 رشـد و نمو میوه، چگونگي صرفه جویي در مصرف آب بررسـي شـود، تا اگر قرار است

تنـش کم آبـی بـه درختان وارد شـود، این تنـش در مرحله اي از رشـد و نمو در طی 
فصـل رشـد صـورت گیـرد کـه کم تریـن اثـر را بـر کیفیـت و کمیت محصول سـال 

جـاري و عملکرد در سـال بعدی داشـته باشـد.
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تعریف کم آبیاری
کم آبیـاري )آبیـاری محـدود یا کسـر آبیاری( نوعـی از مدیریت آبیاري اسـت که 
 طـي آن در زمان هاي معیني از فصل رشـد آب کم تـري در اختیار گیاه قرار مي گیرد.

ایـن روش آبیـاری، راهبـرد مدیریتـي مهمـی براي تعدیل شـرایط تنش آبي اسـت. 
ایـن روش در زمانـی کـه حساسـیت گیاه بـه تنش آبـی حداقل اسـت و آب موجود 
بـرای دسـتیابی بـه حداکثـر محصـول ناکافی اسـت، به کار مـی رود. در این شـرایط 
مقـدار آب به کار رفتـه کم تـر از مقـدار آب مـورد نیـاز بـرای دسـتیابی بـه حداکثـر 
عملکـرد اسـت. بـه بیـان دیگـر کم آبیـاری، کاربـرد آب در مقادیـر کم تـر از مقـدار 
تبخیـر و تعـرق واقعـی در دوره هـای خاصـی از دوره رشـد و نمـو اسـت. در واقـع 
کم آبیـاری تنظیم شـده در مواقعـی اعمـال می شـود کـه رشـد میـوه به طور نسـبی 
کنـد اسـت و تنش خشـکی بر رشـد رویشـی و سـایر فرایندهـا اثرگـذار خواهد بود. 
 کم آبیـاری می توانـد حجـم ریشـه های فعال را بکاهـد و موجب کاهش رشـد گیاه و

افزایـش باردهـی درختـان شـود. محدودکـردن آبیاری در ناحیه ریشـه ها تـا قبل از 
زمـان شـروع رشـد سـریع میوه  ها، عمدتـاً بر نمـو شـاخه ها تأثیـر می گذارد. 

در نهالسـتان ها، هـدف اصلی به حداکثررسـاندن سـرعت رشـد درخت اسـت که 
ایـن امـر مسـتلزم اجتنـاب از هرگونـه کم آبیـاری و حتـی کم آبیـاری مالیم اسـت. 
از ایـن  رو محدودکـردن آبیـاری برای درختـان بالغ به کار می رود و برای نهالسـتان ها 
قابل توصیـه نیسـت )شـکل 1(. امـروزه کم آبیـاری به طـور رایـج در بیش تـر نواحـی 
جهـان به ویـژه در نواحـی خشـک پیاده می شـود. در ایـن نواحی به حداکثررسـاندن 
از به حداکثررسـاندن میـزان  باغـداران می توانـد سـودمندتر  بـرای  بهـره وری آب، 
برداشـت در واحد سـطح باشـد. برای رسـیدن به کم آبیـاری موفقیت آمیـز باید بین 
دوره هـای رشـد رویشـی و رشـد میـوه در گیاه )رشـد زایشـی( تفکیک قائل شـد و 

کم آبیـاری را در مراحلـی کـه درخـت رشـد رویشـی دارد، انجام داد )شـکل 2(.
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شکل 1- پرهیز از کم آبیاری در نهالستان

 

شکل 2- مقایسه آبیاری در دوره های رشد زایشی )راست( و رویشی )چپ( 
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مدیریت کم آبیاری در تعدادی از گونه های درختان میوه
کم آبیـاری یـا آبیـاری درختـان میوه با مقـدار کم تـر از 100 درصد نیـاز آبی در 
شـرایط کم آبـی باعث بروز مشـکالتی در خصوصیـات کمی و کیفی میوه و سـالمت 
درختـان می شـود. بـا ایـن حـال برخـی از مراحل رشـد در مقایسـه با سـایر مراحل 
حساسـیت کم تـری بـه تنش آبـی دارد. بنابرایـن در ایـن مراحل می تـوان آبیاری را 
کاهـش داد، بـدون آنکـه خسـارت زیادی بـه درخت و میـوه آن وارد شـود؛ ولی این 
 کاهش به نوع رقم، بافت و عمق خاک، شـرایط اقلیمی و سـامانه آبیاری بستگی دارد

)شـکل 3(. در واقـع کم آبیـاری در گونه های مختلف درختان میـوه از نظر مدیریتی، 
متفـاوت اسـت و تأثیـرات مختلفـی را بـر روی خصوصیـات کمی و کیفـی درخت و 

محصـول آن می گذارد. 

 

شکل 3- اعمال کم آبیاری در درختان پسته
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مدیریت کم آبیاری در درختان میوه هسته دار
درختـان میـوه هسـته دار دارای سـه مرحلـه رشـد هسـتند. مرحلـه اول مرحلـه 
تقسـیم سـلولی اسـت. در ایـن مرحلـه رشـد میـوه سـریع اسـت. مرحلـه دوم کـه 
مرحلـه سخت شـدن هسـته اسـت، رشـد میـوه کنـد می شـود. مرحله سـوم مرحله 
افزایـش حجـم میـوه بوده و مرحله بزرگ و آب دارشـدن آن اسـت. ایـن درختان در 
مراحل رشـد سـریع میوه )مرحله اول و مرحله سـوم( به تنش آبي بسـیار حسـاس 
هسـتند و در ایـن مراحـل نیـاز بـه آبیـاري کامـل دارنـد. در مرحله دوم رشـد میوه 
کنـد اسـت و میـوه بـرای جذب مـواد غذایی بـا شـاخه ها و برگ ها رقابـت نمی کند. 
در ایـن زمـان شـاخه ها به سـرعت رشـد می کنند و گسـترش تـاج بـه حداکثر خود 
می رسـد. مرحلـه دوم رشـد میـوه فرصتـی را فراهـم می کنـد تا قدرت رشـد درخت 
بـا آبیـاری محـدود و بدون آسـیب به رشـد میوه کاهش پیـدا کند )شـکل 4(. فایده 
 دیگـر چنیـن کاری این اسـت که کم آبیاری تـاج درخت را کوچک تـر می کند و تاج 
 کوچک تـر بـه افزایـش نفوذ نور منجر می شـود و جوانه هـای میوه  ده برای سـال بعد

افزایـش می یابنـد. بنابرایـن در درختـان میـوه هسـته دار بـا توجه به زمان رسـیدن 
میـوه، کم آبیـاری در دو مرحله، شـامل مرحله دوم رشـد میوه )مرحله سخت شـدن 
هسـته( و نیـز در دوره پـس از برداشـت انجـام می شـود. در دوره رشـد سـریع میوه 
)مرحلـه اول( و مرحله بزرگ و آب  دارشـدن آن )مرحله سـوم رشـد میـوه( که دوره 
بحرانـی بـه تنـش آبیـاری اسـت، بایـد آبیـاری به طـور کامـل و براسـاس نیـاز آبـی 

ناخالـص انجام شـود.
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شکل 4- منحنی رشد دوگانه در درختان میوه هسته دار
)هلو، شلیل، آلبالو، گیالس، زردآلو، آلو و گوجه(

مدیریت کم آبیاری برای درختان هلو و شلیل
زمـان رسـیدن میوه هـای هسـته دار بـا توجـه به گونـه و رقـم از اوایل خـرداد تا 
اوایـل مهـر متغیـر اسـت. به طـور مثـال، ارقامـی از هلـو کـه در خردادمـاه تـا اوایل 
تیرمـاه می رسـند، جـزو ارقـام زودرس هسـتند و ارقامـی کـه در اواخـر مردادمـاه و 

شـهریورماه برداشـت می شـوند، جـزو ارقـام دیررس هسـتند.

ارقام زودرس
در ارقام هلوی زودرس مرحله دوم بسـیار کوتاه اسـت؛ بنابراین رشـد سریع میوه 
 تـا زمـان برداشـت ادامـه دارد. در ایـن ارقـام امـکان اعمـال مدیریت کم آبیـاری در

ایـن مرحلـه وجـود نـدارد و کم آبیـاری بایـد بعـد از برداشـت محصول انجام شـود. 
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بنابراین در ارقام زودرس انجام آبیاري کامل از زمان تشـکیل میوه تا زمان برداشـت 
 ضـروری اسـت؛ امـا در دوره بعـد از برداشـت محصـول به جـز زمـان گل انگیـزي و

تشکیل جوانه  هاي گل در نیمه دوم مرداد تا اوایل شهریور با مدیریت صحیح مي  توان 
در مصـرف آب صرفه  جویـي کرد. در ارقام زودرس، رشـد قابل  مالحظـه ای از درخت 
 بعـد از برداشـت محصـول اتفـاق می افتد کـه کم آبی در ایـن زمان نیاز بـه هرس را 
نیز کاهش می دهد. در صورت در دسـترس بودن آب آبیاری، بهترین اسـتراتژی این 
 اسـت که بعد از برداشـت محصول 80 درصد نیاز آبی درخت تأمین شود )20 درصد

کاهـش آبیـاری(. در صـورت محدودیـت منابـع آبـی می تـوان تنهـا ۶0 درصـد نیاز 
آبـی درخـت را تأمیـن کـرد )40 درصـد کاهـش آبیاری(. 

ارقام دیررس
بـرای کاهـش تأثیـرات کم آبی در ارقـام دیررس بایـد کم آبیـاری در مرحله دوم 
رشـد میـوه انجـام شـود و در مرحلـه سـوم که 4 تـا ۶ هفته قبل از برداشـت اسـت، 
بایـد آبیـاری کامـل انجـام شـود. در ایـن ارقام مي تـوان در مرحلـه دوم رشـد میوه 
)مرحلـه سخت شـدن هسـته( که حـدود 4 تـا ۵ هفته بعد از تشـکیل میوه اسـت و 
حساسـیت بـه تنش آبـی در این دوره کم تر اسـت، بـا انجام مدیریـت کم آبیاری در 
حـدود 40 تـا ۶0 درصـد نیاز آبـی در مصرف آب صرفه جویی کرد )شـکل ۵(. مرحله 
بعـد از برداشـت در ارقـام دیـررس که هم زمـان با تشـکیل و تکامـل جوانه  های گل 
اسـت، حساسـیت بیش تـری بـه تنش آبی در مقایسـه بـا ارقـام زودرس دارد و بهتر 
اسـت کـه در ایـن مرحلـه حـدود 70 تا 80 درصـد آبیاری کامـل درختـان در ارقام 

تأمین شـود.
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شکل ۵- منحنی رشد میوه هلو در ارقام دیررس هلو

 تنـش آبی و نوسـانات آبیاری یا آبیاری نامنظم )آبیـاری زیاد بعد از بروز یک دوره
 تنـش کم آبـی( باعـث بـروز عارضـه فیزیولوژیکـی شـکاف میـوه و هسـته می شـود 
 )شکل ۶ و 7(. تفاوت زیادی بین ارقام از نظر بروز این اختالل وجود دارد. به طوری که

ناهنجاری شـکاف هسـته در ارقـام زودرس بیش تر از ارقام میـان رس و دیررس اتفاق 
می افتـد. ایـن عارضـه در اثر تنش آبی در مرحله سخت شـدن هسـته و بـه دنبال آن 
آبیـاری زیـاد در مرحله رشـد سـریع میـوه )مرحله سـوم( اتفـاق می افتـد. همچنین 
تنش هـای آبـی و گرمـا در اواخـر تابسـتان اگر با زمان توسـعه جوانـه گل برای فصل 
بعـد هم زمـان باشـد، باعـث بـروز نقـص دوقلویـی میـوه )شـکل 8( در فصـل بعـدی 
می شـود. مرحلـه بحرانـی بـرای به حداقل رسـاندن ایـن خسـارت ها، اواخـر مـرداد تا 
اوایـل شـهریور اسـت. بنابراین در شـرایط کم آبی، کاهـش آبیاری از اواسـط مرداد تا 
اواسـط شـهریور نبایـد شـدید باشـد؛ در صورتی که می تـوان کم آبیـاری بیش تری را 

در اواخـر خـرداد تـا اواخر تیرمـاه در این ارقـام انجام داد.
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شکل ۶- اثر تنش آبی یا آبیاری نامنظم بر شکاف میوه هلو 

 

شکل 7- اثر تنش آبی یا آبیاری نامنظم بر شکاف میوه هلو 
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شکل 8- اثر تنش آبی و گرما بر دوقلویی میوه در هلو

مدیریت کم آبیاری در درختان زردآلو
در ارقـام زردآلـو به دلیـل زودرس بودن محصول، مرحله دوم بسـیار کوتاه اسـت؛ 
 بنابراین رشـد سـریع میوه تا زمان برداشت ادامه دارد. مدیریت کم آبیاری باید بعد از

برداشـت محصـول به صـورت تنظیم شـده انجـام شـود؛ بنابرایـن در ارقـام زودرس 
انجـام آبیـاري کامـل از زمان تشـکیل میوه تـا زمان برداشـت ضروری اسـت، اما در 
دوره بعـد از برداشـت به جـز زمـان گل انگیـزي و تشـکیل جوانه  هـاي گل )نیمه دوم 
 مـرداد تـا اوایل شـهریور( بـا مدیریت صحیح و آبیـاری به میزان ۵0 درصـد نیاز آبی

درختان، مي  توان در مصرف آب صرفه  جویي کرد )شکل 9(. 
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شکل 9- مدیریت کم آبیاری درختان زردآلو

مدیریت کم آبیاری در درختان گیالس و آلبالو
در درختـان گیـالس و آلبالـو به دلیـل زودرس بودن محصول، رشـد سـریع میوه 
تـا زمـان برداشـت ادامه دارد و مرحله دوم رشـد میوه )سخت شـدن هسـته( بسـیار 
کوتـاه اسـت و امـکان انجام مدیریت کم آبیـاری در این مرحله وجود نـدارد. بنابراین 
از زمـان تشـکیل میـوه تـا قبـل از برداشـت محصـول، آبیـاري باید به صـورت کامل 
 انجـام شـود؛ امـا در مرحلـه بعد از برداشـت به جز زمان تشـکیل جوانه  هـاي گل )در 
اوایـل مرداد مـاه( مي  تـوان با مدیریت صحیـح کم آبیاري در مصـرف آب صرفه جویي 
کـرد. نحـوه اسـتفاده از محصـول نیـز در تصمیم گیری بـرای زمان انجـام کم آبیاری 
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دخیـل اسـت. به طـوری کـه در ارقامـی کـه بـرای تازه خـوری اسـتفاده می شـوند، 
 کاهش نیافتـن انـدازه میـوه مهم اسـت. بنابرایـن باید از تنـش آبی در مرحلـه اول و

سـوم اجتنـاب شـود؛ ولـی بـرای ارقامـی کـه به منظور فـراوری اسـتفاده می شـوند، 
 ایـن حساسـیت کم تر اسـت. میزان آبیـاری را در مرحلـه پس از برداشـت گیالس و

آلبالـو می تـوان تـا ۵0 درصـد کاهـش داد و از تنـش شـدید آبـی در مرحلـه بعد از 
برداشـت بایـد خـودداری کرد )شـکل 10(. 

 

شکل 10- کم آبیاری در باغ متراکم گیالس
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مدیریت کم آبیاری در درختان آلو و گوجه
درختـان گوجـه بایـد در زمان شـروع رشـد سـریع میـوه )حـدود اوایل خـرداد( 
به صـورت کامـل آبیـاري شـوند؛ امـا بعـد از ایـن مرحله درختـان تحمـل بیش تري 
بـه تنـش آبـي دارنـد و مي  تـوان بـا انجـام کم آبیـاري تنـش آبـي کمي بـه درختان 
گوجـه وارد کـرد، بـدون آنکـه تأثیر معنـي  داري در کاهـش عملکـرد، وزن و اندازه و 
ریـزش میـوه داشـته باشـد. تنش شـدید آبي در مرحله توسـعه میوه و بـه دنبال آن 
 آبیـاري زیـاد باعـث بـروز ترکیدگـي و شـکاف میوه  هـا مي  شـود )شـکل 11(. بعد از

برداشـت نیـز مي  تـوان تنـش آبـي کمـی بـه درختـان وارد کـرد و در مصـرف آب 
صرفه  جویـي کـرد؛ ولـي تنش شـدید باعث ریـزش برگ  هـا می شـود. محدود کردن 
آبیـاری در زمـان پـس از برداشـت صرف نظـر از تأثیـرات سـوء آن در بلندمـدت، 
می توانـد در باغ هـای تجـاری که دچـار کمبود آب آبیاری هسـتند، به عنـوان ابزاری 

بـرای کنترل رشـد رویشـی بـه کار رود )شـکل 12(. 

 

شکل 11- شکاف میوه آلو در اثر تنش آبی
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شکل 12- اعمال کم آبیاری در درختان جوان آلو

مدیریت کم آبیاری در درختان بادام
بـادام محصولـی اسـت مقاوم به خشـکي که می تـوان در مرحله قبل از برداشـت 
کـه طـي آن بیش تـر تغییـرات کیفـي در میـوه انجـام مي گیـرد، تنـش متوسـط 
کم آبـی را انجـام داد. وقتـی تنـش خشـکی در مرحلـه رشـد میـوه )مرحلـه اول(، 
رشـد مغـز )مرحلـه دوم( و مرحله پس از برداشـت اتفاق بیفتد، محصـول آن به طور 

جـدی تحـت تأثیـر قـرار می گیرد.
در ارقـام زودرس تـا میـان رس بـادام مي  توان بـراي مدت دو ماه قبل از برداشـت 
)از اوایـل تیـر مـاه( تا زمان برداشـت )اوایل شـهریور( بـا انجام کم آبیـاري تنش آبي 
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بـه درختـان وارد کـرد، بدون آنکـه در عملکرد تأثیـر معني  داري حاصل شـود. ارقام 
دیـررس نیـز یـک دوره دوماهـه قبـل از برداشـت بـه تنـش کم آبـي تحمـل دارند، 
ولـي نبایـد درختـان تحـت تنش شـدید آبي قـرار گیرند؛ زیرا به چسـبیدن پوسـت 
سـبز به پوسـت چوبي و کاهش خنداني پوسـت سـبز منجر شـده و در نتیجه باعث 
کاهـش سـهولت برداشـت و پوسـت  کني میـوه می شـود. محصـول بـادام همچنیـن 
در اثـر تنـش آبـي پـس از برداشـت آسـیب پذیر اسـت؛ زیـرا تمایـز جوانه هـاي گل 
در بـادام در بعـد از برداشـت )اواخـر مـرداد تـا اواخـر شـهریور( صـورت مي  گیـرد 

)شـکل های 13 و 14(. 

 

شکل 13- کم آبیاری درختان بادام



مراحل حساس به تنش آبی در درختان میوه
22

شکل 14- اعمال کم آبیاری در درختان بادام

در بـادام رقـم مامایـی که جزو ارقام میان رس اسـت، باید از اعمـال تنش آبي در 
 مرحلـه اول )مرحلـه رشـد میـوه( و مرحلـه دوم )مرحله رشـد مغز( خـودداري کرد؛

زیـرا هرگونـه تنـش آبـي در ایـن مراحـل باعـث افزایـش میـزان ریـزش میـوه، 
 کوچک شـدن اندازه میوه، چروکیدگي و کاهش وزن خشـک مغز و کاهش درصد مغز

می شـود کـه در نهایـت کاهـش عملکـرد را در پـی دارد. بـر اسـاس ایـن نتایـج، 
کاهـش آبیـاري در مرحلـه سـوم )دوره قبـل از برداشـت( کـه دوره تغییـرات کیفي 
میـوه اسـت، حساسـیت کم تـري را بـه دنبـال دارد. رقـم مامایـي در ایـن مرحلـه 
حساسـیت کم  تـري بـه تنـش آبـي دارد؛ بنابرایـن مي توان بـا کاهش میـزان آبیاري 
در ایـن مرحلـه در مصـرف آب صرفه جویـي کـرد، بدون آنکـه تغییر محسوسـی در 
رشـد و عملکـرد محصـول دیده شـود. در شـرایط خشک سـالي و محدودیـت منابع 
آبـي، مي تـوان بـا برطرف کـردن 80 درصـد نیاز آبي بـادام و یـا در شـرایط بحراني، 
بـا برطرف کـردن 40 درصـد نیـاز آبي بـادام، باغ هـای بـادام را آبیاری کـرد تا ضمن 
کاهـش تأثیـرات شـدید خشک سـالي بـر رشـد و نمـو گیـاه، عملکـرد قابل قبولـي 



مراحل حساس به تنش آبی در درختان میوه
23

نیـز در ایـن شـرایط بـه دسـت آیـد. بـا توجه بـه اینکه رقـم مامایـي از جملـه ارقام 
میـان رس اسـت، بایـد پس از برداشـت محصـول آبیاري انجام شـود؛ زیـرا تنش آبي 
در ایـن مرحلـه باعـث کاهـش تراکـم جوانه هـاي گل و درصـد گل دهـي، افزایـش 
تولیـد گل هـاي ناقـص، افزایـش میـزان ریـزش گل و کاهش تشـکیل میـوه اولیه و 

نهایـي در سـال بعـد خواهد شـد.

مدیریت کم آبیاری در درختان میوه دانه دار
درختـان میـوه دانـه دار )سـیب، گالبی و به( منحنی رشـد سـاده ای دارند. رشـد 
میـوه گالبـی به صـورت یـک منحنـی سـاده اسـت که بـا منحنی رشـد میوه سـیب 
کمـی تفـاوت دارد. در زمانی که رشـد میوه کندتر اسـت و رشـد شاخسـاره افزایش 
می یابـد، می تـوان آبیـاری را محـدود کـرد. کم آبیـاری در ایـن زمـان اثر زیـادی بر 

انـدازه میـوه نـدارد، اما باعث کاهش رشـد رویشـی می  شـود )شـکل 1۵(. 

 

شکل 1۵- منحنی رشد میوه و شاخساره در گالبی



مراحل حساس به تنش آبی در درختان میوه
24

رشـد درختان سـیب تقریباً در تمام طول فصل رشد یکنواخت است. بزرگ شدن 
 میـوه بـرای دوره ۵0 روز اول بعـد از گل دهـی، بیش تـر در نتیجه تقسـیم سـلولی و

بعد از آن ناشـی از بزرگ شـدن سلول هاست. تنش خشکی طوالنی مدت در هر زمانی 
 از فصـل رشـد ممکن اسـت رشـد میـوه را به طـور نامطلوبی تحـت تأثیر قـرار دهد.

به طـور کلـی درختـان سـیب را کم تر در معـرض کم آبیاری قـرار می دهنـد؛ زیرا در 
تمامـی مراحـل رشـد، قدرت رشـد شاخسـاره )رشـد رویشـی( با رشـد میـوه همراه 

اسـت و رشـد رویشـی با رشـد میوه هم پوشـانی دارد. 

مدیریت کم آبیاری در درختان گردو
حسـاس ترین مرحلـه بـه تنـش آبـي در گـردو از زمـان تشـکیل میـوه تـا زمان 
پرشـدن مغز اسـت. بعد از آن حساسـیت به تنش خشـکی کم تر می شـود. درختان 
گـردو بایـد در طي فصل رشـد به طـور کامل آبیاري شـوند. فقط دو تا سـه هفته در 
 پاییـز )از قبل از برداشـت تا برداشـت محصول( میزان آبیـاري را می توان کاهش داد

)شـکل 1۶(. دوره هاي بحراني رشـد میـوه از نظر تنش آبي عبارت انـد از خرداد، تیر، 
 مـرداد و شـهریور. تنـش آبـي در طـي ایـن مراحل تأثیـرات متفاوتـي روي کمیت و

کیفیـت میـوه و مغـز گـردو می گـذارد و باعـث چروکیدگـي مغـز، کاهـش درصـد 
مغـز و تولیـد میوه  هـاي بـا مغز تیـره و کیفیـت پایین مي  شـود. تنش آبـي در اوایل 
مرحلـه رشـد میـوه )فروردین تـا اواخر اردیبهشـت( نیز به کوچک شـدن میوه منجر 
 می شـود. کم آب دهـی در اوایـل دوره پرشـدن مغـز )تیرمـاه(، باعـث سـقط جنین و

پوکـي و سیاه شـدن مغـز مي  شـود و در اواخـر مرحلـه پرشـدن مغـز )مرداد مـاه( 
باعـث چروکیدگـي و تیره شـدن رنـگ مغـز می شـود. تنـش آبـي در شـهریورماه 
باعـث کاهـش تجمـع مواد خشـک در مغز ، چروکیدگي و سیاه شـدن مغـز و کاهش 
کیفیـت آن می شـود. کاهـش آبیـاري و تنـش خشـکي در طـي ماه  هـاي خـرداد 
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تـا مـرداد باعـث کاهـش گل انگیـزی، کاهـش تشـکیل و نقـص در جوانه هـای گل  
می شـود و کاهـش گل دهـی براي سـال بعـد را به دنبـال دارد. همچنیـن تنش آبی 
در ماه هـای مـرداد و شـهریور سـبب نارس ماندن شـاخه های در حال رشـد و کاهش 
میـزان خشبی شـدن شـاخه های درخـت شـده و باعـث افزایـش خطـر سـرمازدگی 

پاییـزه و زمسـتانه می شـود.

 

شکل 1۶- کم آبیاری درختان گردو

به طور کلی گردو در مرحله قبل از برداشـت و پس از برداشـت به کم آبی تحمل 
بهتـری دارد و در صـورت اجبـار و محدویـت منابـع آبـی، می توانیـم بـا کم آبیـاری 
در ایـن مراحـل در مصـرف آب صرفه جویـی کنیـم. کم آبیـاری درختان گـردو برای 
صرفه جویـی در مصـرف آب باعـث کاهـش عملکـرد و کیفیـت محصـول می شـود. 
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 بنابرایـن ایـن درخت در مقایسـه با درختان بادام، درختان میوه هسـته دار، پسـته و
انگـور بـه تنـش کم آبـی حسـاس تر اسـت و بـرای انجـام کم آبیـاری در مقایسـه بـا 
ایـن درختـان مناسـب نیسـت. با ایـن حـال در درختان گـردو در شـرایط کم آبی و 
خشک سـالی بـا اعمـال مدیریت های زیـر می تـوان در مصـرف آب صرفه جویی کرد:

کم آبیـاری را می تـوان در درختـان جـوان بـرای کاهـش حجـم تـاج و کاهش  _
رشـد رویشـی انجام داد.

در باغ هـای جـوان از مرطوب کـردن محدوده ای که ریشـه ای بـرای جذب آب  _
 وجود ندارد، خودداری شود. آبیاری نقاط فاقد ریشه باعث افزایش تبخیر و هدر روی

آب می شـود و رشـد علف هـای هـرز را تحریـک می کنـد و آب کـم در دسـترس بـه 
هدر مـی رود.

در مناطـق کـم آب بهتر اسـت که درختان گـردو در خاک هـای عمیق آبرفتی  _
کـه قـدرت ذخیـره آب بیش تری دارند، کشـت شـوند تا نیـاز به آبیاری کم تر باشـد.

در شـرایط زمسـتان های خشـک و در صـورت نبـود بـارش زمسـتانه، آبیاری  _
باغ هـا در اواخـر زمسـتان کـه نیـاز محصـوالت دیگر و گیاهـان زراعی به آب شـروع 

نشده اسـت، می توانـد مفیـد واقع شـود.
در صـورت مواجه شـدن بـا منابـع آبی محـدود، برای کاهش مصـرف آب و نیز  _

بـروز تأثیـرات کم تـر تنش آبـی، اعمال کم آبیـاری در اوایل فصل رشـد، مرحله قبل 
از برداشـت و نیـز در مرحلـه پس از برداشـت توصیه می شـود. همچنیـن کم آبیاری 

خفیـف )حـدود 20 درصد کاهـش آبیاری( در طی فصل رشـد قابل توصیه اسـت.
بـا افزایـش بهـره وری آب به وسـیله به کارگیـری سـامانه های نویـن آبیـاری  _

می تـوان در مصـرف آب صرفه جویـی کـرد.
کنترل علف های هرز، استفاده از مالچ )شکل های 17 و 18( و استفاده  نکردن از  _

 شـخم عمیق خاک می  تواند در صرفه جویی در مصرف آب به میزان 20 تا 30 درصد
کمک کند. 
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شکل 17- استفاده از کاه و کلش به عنوان مالچ در باغ

 

شکل 18- استفاده از مالچ پالستیکی در باغ
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در شـرایط خشک سـالی بـا انجـام هرس سـنگین و کاهش حجم تـاج می توان  _
از خشـکیدگی درختان برای بقای آن ها بهره جسـت )شـکل 19(.

 

شکل 19- انجام هرس شدید و کاهش حجم تاج

مدیریت کم آبیاری در درختان زیتون
زیتـون درختـی مقاوم به خشـکی اسـت که از زمان هـای دور در نواحـی با منابع 
آب محـدود و تحـت شـرایط دیـم کشـت می شده اسـت، اما بـا این حال پاسـخ این 
گیـاه به آبیاری مثبت اسـت. میوه زیتون همانند درختان هسـته دار شـفت )میوه ای 
کـه یـک پوسـته نـازک، میانه ای گوشـتی و یک هسـته سـخت دارد کـه نگهدارنده 
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دانـه اسـت( بـوده و در دومیـن مرحله نمـو میوه که مصادف با سخت شـدن هسـته 
اسـت، رشـد کنـدی دارد و بیش تریـن مقاومت را بـه کم آبی دارد. کاهـش آبیاری از 
زمـان شـروع پرشـدن هسـته تـا دو هفته پس از شـروع رسـیدن میـوه، در درختان 
زیتـون توصیـه شده اسـت. در حقیقـت مرحلـه دوم نمـو میـوه بـا دوره تبخیـر و 
تعـرق زیـاد هم زمان اسـت؛ بنابرایـن درخت زیتـون می توانـد به عنـوان محصولی با 

ظرفیـت باال بـرای کم آبیـاری تنظیم شـده به کار رود )شـکل 20(. 

 

شکل 20- منحنی رشد دوگانه میوه زیتون )همانند درختان میوه هسته دار( و رشد کند در دومین مرحله 
نمو میوه )سخت شدن هسته( بیش ترین مقاومت را به کم آبی دارد.

ارقام کنسروی
حداکثـر انـدازه میوه و عملکـرد محصول از اجـزای کلیدی در تولیـد زیتون های 
کنسـروی اسـت، ولی در شـرایط کم آبی با اعمال کسـر آبیاری به میزان ۵0 درصد 
نیـاز آبـی در طـی ماه هـای خـرداد تا اواخـر مـرداد می توان بـدون کاهـش عملکرد 
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بـه میـزان 21 درصـد در مصـرف آب صرفه جویـی کرد. در شـرایط کم آبی شـدید و 
خشک سـالی می تـوان بـا اعمـال کم آبیـاری به میـزان ۵0 درصـد نیاز آبـی در طی 
اوایـل اردیبهشـت تـا اواسـط خرداد و بـه میزان 2۵ درصـد نیاز آبـی از اواخر خرداد 
تـا اواخـر مـرداد بـا کاهـش 10 درصدی عملکـرد محصول بـه میـزان 40 درصد در 
میـزان آب آبیـاری صرفه جویـی کرد. از آنجایی که اندازه میوه در شـرایط کنسـروی 

اهمیـت زیـادی دارد، ایـن درختان نباید در شـرایط تنش شـدید آبی قـرار گیرند.

ارقام روغنی
مدیریـت آبیـاری تأثیـر زیـادی بر میـزان کمیـت و کیفیـت روغن زیتـون دارد. 
نتایـج حاصـل از تأثیـر تنـش آبی بـر کیفیـت و خصوصیات چشـایی روغـن زیتون 
نشـان داد کـه کاهـش آبیـاری تـا میـزان 3۵ تـا 40 درصـد نیـاز آبـی هیچ گونـه 
کاهشـی در خصوصیـات کیفـی روغـن ایجاد نمی کنـد و این موضوع نشـان می دهد 
کـه در ارقـام روغنـی می تـوان کم آبیـاری بیش تـری را اعمـال کـرد. بیش تریـن 
 عملکـرد روغـن زیتـون در شـرایط کم آبیاری به میـزان 70 درصد نیـاز آبی )کاهش 
 30 درصد آبیاری( به دست می آید. در شرایط کمبود آب، آبیاری به میزان 40 درصد

نیـاز آبـی )۶0 درصـد کاهـش آبیـاری( عملکـرد روغـن را کاهـش می دهـد، ولـی 
 تأثیـری روی کیفیـت روغـن نخواهد داشـت. تنش شـدید آبـی به زیـر 30 درصد و

شـرایط خشـکی )کاهـش 70 درصـد آبیاری( عالوه بـر کاهش عملکـرد روغن، روی 
کیفیـت روغـن و خصوصیـات چشـایی آن تأثیـر منفـی می گـذارد. بنابرایـن بـرای 
 به دست آمدن بهترین کیفیت و عملکرد روغن، کم آبیاری متوسط به میزان 30 درصد

در شـرایط کم آبی قابل توصیه اسـت )شـکل 21(. کاهش این مقدار آب را کارشـناس 
آبیـاری محاسـبه می کنـد و ایـن کار بـا کاهـش در تعـداد قطره چـکان و کاهـش 

سـاعات آبیـاری انجام می شـود.
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شکل 21- کم آبیاری درختان زیتون

مدیریت کم آبیاری در انگور
در شـرایط طبیعـی، در اوایـل فصـل رشـد تا زمان تشـکیل میوه کمبـود آبی در 
درختـان انگـور بـه وجـود نمی آیـد؛ زیرا معمـوالً به دلیـل بارندگـی در اوایـل فصل، 
آب کافـی در اطـراف ریشـه ها قـرار دارد. در این زمـان حجم تاج نیز بـه اندازه کافی 
رشـد نکـرده  و نیـاز آبـی آن بیـش از رطوبـت موجـود نیسـت . شـرایط اقلیمـی به 
گونـه ای اسـت کـه در ایـن زمـان میـزان تبخیـر و تعرق به دلیـل شـرایط خنک هوا 

متعـادل اسـت و تنـش آبی در گیاهـان ایجاد نمی  شـود.
بـا افزایـش رشـد رویشـی و حجـم تـاج، نیـاز آبـی گیـاه افزایـش می یابـد. در 
صـورت آبیاری نکـردن در ایـن زمـان، تقاضای آب گیـاه، بیش تر از حجم آبی اسـت 
کـه توسـط ریشـه ها جـذب می شـود، در نتیجه نیـاز به آبیـاری وجـود دارد. کاهش 
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 آبیاری در حد متوسـط در این مرحله می تواند برای کنترل رشـد رویشـی مناسـب و
مفیـد باشـد، بـدون آنکـه اثـر معنـی داری روی عملکـرد داشـته باشـد. بنابرایـن در 
مرحلـه رشـد رویشـی می تـوان کسـری آبیـاری تنظیم شـده را در درختـان انگـور 

جبران کـرد.
بعـد از تغییـر رنـگ حبه هـا رشـد شـاخ  و برگ )تـاج( کاهـش پیـدا می کنـد یـا 
تقریبـاً متوقـف می شـود؛ امـا به دلیـل آنکه حجـم تاج در انـدازه نهایی خود اسـت و 
گرمـای هـوا نیز باالسـت، نیاز آبی گیاه در ایـن مرحله در حد باالیی اسـت. بنابراین 
کاهـش آبیـاری در ایـن مرحلـه باعـث کاهـش انـدازه حبه ها در مقایسـه با شـرایط 
آبیـاری کامـل می شـود، ولی تأثیر چندانی بر کاهش رشـد رویشـی و کنتـرل اندازه 
گیـاه نـدارد. بـا کاهـش متوسـط آبیـاری در اواخـر مرحله رسـیدن حبه ها تـا زمان 
برداشـت )دو تـا سـه هفتـه قبـل از برداشـت( می تـوان در مصـرف آب صرفه جویی 
ناچیـزی کـرد، بـدون آنکـه کاهـش معنـی داری در تغییـرات کمی و کیفـی حبه ها 
ایجـاد شـود. در شـرایط خاک هـای عمیـق و شـرایط آب  و هوایـی معتـدل می توان 

آبیـاری را مدتـی قبـل از برداشـت قطع کرد.
تنش شـدید آبی و کسـر آبیاری شـدید در مرحله پس از برداشـت باعث کاهش 
ذخیـره کربوهیـدرات در شـاخه ها و جوانه هـا می شـود کـه رشـد را در فصـل بعـد 
 تحـت تأثیـر قرار می دهد. تنش شـدید آبی باعث کاهش فتوسـنتز بعد از برداشـت و

به دنبال آن کاهش قطر تنه و رشد ریشه ها خواهد شد.
تحقیقـات دربـاره درخـت انگـور، بیش تـر بر اسـاس کاربـرد مقدار ثابتـی آب در 
کل فصـل اسـت کـه بـه آن کم آبیـاری ثابـت گوینـد. ایـن مقـدار ثابـت، کم تـر از 
میـزان تبخیـر و تعرق واقعی اسـت. در انگور کاهش 2۵ درصـدی مصرف آب، بدون 

کاهـش معنـی  داری در عملکـرد توصیه شده اسـت.
در آبیـاری کامـل، اطـراف ریشـه به طـور کامـل خیس می شـود )شـکل 22(، اما 
نوعی از کم آبیاری وجود دارد که در آن بخشـی از سیسـتم ریشـه آبیاری می شـود، 
 در حالی  که بخش  دیگری از آن خشـک می ماند )شـکل 23(. به این منظور دو نیمه



مراحل حساس به تنش آبی در درختان میوه
33

 به طور متناوب آبیاری می شوند. به این معنا که در یک دور آبیاری یک طرف درخت و
 در دور آبیـاری بعـدی نیمـه دیگـر درخـت آبیاری می شـود و این تنـاوب در آبیاری

حفظ می شود. این روش در انگور به طور موفقیت آمیزی اجرا شده است )شکل 24(. 

شکل 22- آبیاری کامل اطراف ریشه

 

شکل 23- آبیاری بخشی از سیستم ریشه
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شکل 24- اعمال کم آبیاری در انگور

مدیریت باغ  های درختان میوه در شرایط تنش شدید آبی
در شـرایط تنش شـدید آبی و خشک سـالی )شـرایطی کـه میزان آبیاری بسـیار 
کـم اسـت یـا به طور کلی آبی بـرای آبیاری وجود نـدارد(، هـدف زنده ماندن درختان 
اسـت. بنابرایـن هـرس شـدید درختـان و کاهش حجم تـاج می توانـد در زنده ماندن 
درختـان مؤثـر باشـد. ازایـن رو در شـرایط خشک سـالی بـا انجـام هـرس سـنگین و 
کاهـش حجـم تاج می تـوان از خشـکیدگی درختـان برای بقـای آن ها بهره جسـت 
)شـکل 2۵(. بـا ایـن اسـتراتژی می تـوان درختـان را در شـرایط خشک سـالی زنـده 
نگه داشـت و در طـی دو فصـل بـا آبیـاری نرمـال و کافـی می تـوان حجم تـاج را به 

شـرایط ایدئال و اسـتاندارد برگرداند.
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شکل 2۵- هرس شدید درختان و کاهش حجم تاج

جمع بندی

کم آبیـاري نوعـی از مدیریـت آبیاري اسـت کـه در مراحل خاصی از فصل رشـد، 
آب کم تـري در اختیـار گیـاه قـرار مي گیـرد. بـرای انجـام صحیـح کم آبیـاری الزم 
اسـت باغـداران اطـالع دقیقي از مراحل مختلف رشـد درختان میوه داشـته باشـند. 
در برخـي درختـان میـوه مثل درختان میوه هسـته  دار مي توان در مرحله دوم رشـد 
میـوه کـه هم زمان با دوره سخت شـدن هسـته اسـت، با اعمـال مدیریـت کم آبیاري 
در مصـرف آب صرفه جویـي کـرد. درختـان میوه در مرحلـه بعد از برداشـت معموالً 
بـه تنـش آبي مقـاوم هسـتند؛ اما برخـي از درختـان میوه هسـته دار مثـل درختان 
بـادام و زردآلـو در مرحلـه بعد از برداشـت نیز نسـبت به تنش آبي حسـاس اند، زیرا 
تشـکیل جوانه  هـاي گل بـراي سـال بعـد در این مرحله انجـام مي  شـود. در درختان 
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 سـیب تنـش خشـکی طوالنی مـدت در هـر زمانـی از فصـل رشـد ممکـن اسـت
رشـد میـوه را به طـور نامطلوبـی تحت تأثیـر قرار دهـد؛ اما خشـکی اول فصل صدمه 
بیش تـری بـه محصول وارد مـی آورد. درختان گـردو باید در طي فصل رشـد آبیاري 
کامـل شـوند، فقـط دو تا سـه هفتـه در پاییـز )از زمان قبل از برداشـت تا برداشـت 
 محصـول( می تـوان میزان آبیاري را کاهش داد. کم آبیاری در انگور بیش تر بر اسـاس

کاربـرد مقـدار ثابتـی آب در کل فصـل اسـت. در درختـان زیتون کاهـش آبیاری از 
زمان شـروع پرشـدن هسـته تا دو هفته پس از شـروع رسـیدن توصیه شده اسـت. 


