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چکیده

یمدیرآن اختصاص به انجغاتاز بایعیاستان فارس بوده که سطح وسهاياز شهرستانیکیاستهبان 
منطقه با کمبود آب مواجه بوده غاتبایر،اخهايدر ساليجوهايیزشکاهش ریلمتاسفانه به دل. دارد

در این تحقیق به . رسدنظر میبهيضروربه منظور حفظ درختان امرياتباغینایلیتکمیاريو انجام آب
رطوبت خاك توسط دستگاه نوترون متر در عمق ریشه چهار درخت انجیر , منظور بررسی بیشتر موضوع

یطرطوبت خاك در محنتایج نشان داد که . اندازه گیري و مورد بررسی قرار گرفتخشک به مدت دو سال 
با . یدمزرعه رسیتطوبت ظرفبهار به حدود ریلاستهبان در زمستان و اوایمدیردرختان انجیشهر

. یدرسایندائم  و پس از آن به کمتر از دگیبه رطوبت نقطه پژمربهاررطوبت خاك در اواخر گذشت زمان 
است که یتواقعینکننده اییددائم تایکمتر از نقطه پژمردگیرطوبتیطمحفوظ ماندن درخت در شرا

از سطح خاك و یرتبخیزانکاهش مینبنابرا. جذب نموده اندیزتر نییندرختان آب را از اعماق پاینا
درختان از ینتواند در حفظ ایباران میربهتر سطوح آبگیریتمدبایشهآب در اعماق ریرهذخیشافزا

. موثر باشدیاربسیخشک
ظرفیت مزرعه، نقطه پژمردگی، نوترون متر: هاکلید واژه

Investigating the soil moisture changes of rain-fed fig under drought
condition in Estahban

Abstract

The most of the agricultural lands of Estahban city in Fars province are covered with rain-fed
fig trees. Decreasing of rainfall in recent years has been inadequate for fig tree
evapotranspiration and supplemental irrigation has been needed. In order to investigate more,
soil moisture changes in four fig trees root zone were monitored using a neutron probe
instrument for two years. Results showed that the soil moisture content reached the field
capacity moisture during winter and soon spring. The soil moisture content reached over the
time to the permanent wilting point in late spring and decreased more after that time. The trees
tolerated drought even in the soil moistures less than the permanent wilting point. So the trees
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could extract water from the deeper root zone. Therefore, any decrease in evaporation from soil
and increase in soil moisture content in the root zone with better management of rainwater
catchment systems can be effective in fig trees toleration against drought.

Keywords: Field capacity, permanent wilting point, neutron probe

مقدمه

23000(آن هاياز باغیعیاستان فارس بوده که سطح وسهاياز شهرستانیکیاستهبان 
که از باشدیممتریلیم272ساالنه استهبان یبارندگیانگینم. داردیمدیراختصاص به انج) هکتار
هاي¬یزشکاهش ردلیلبهمتاسفانه . کل بوده استیانگینساالنه منطقه کمتر از میبارندگ86سال 

ها، باغینایلیتکمیارينگشته و انجام آبینمنطقه تامهايباغیآبیازنیر،اخهايدر ساليجو
هر وسیلهبه کرده اندیباغداران منطقه سعیلدلینبه هم. ه استدیرسیبه نظر ميضرورامري

یلیتکمیاريمقدار آبونداشتن دانش زمان . خود برسانندیررا به درختان انجیشتريممکن آب ب
درصد 21بررسی ها نشان داده است که حدود .استیدهگردیرزمینیزهايآبرویهیباعث مصرف ب

سیالب ساالنه به کمک سطوح آبگیر کوچک مهار شده است و نه تنها درصد قابل توجهی از سیالب 
رهبر و همکاران، (تن انجیر استفاده می شود5000کاهش یافته، بلکه از رواناب آن براي تولید حدود 

به بیان روش هاي سنتی استحصال آب باران در شهرستان استهبان پرداخته ) 1391(حبیبی ).1393
روش هاي سنتی و مدرن استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه ) 1393(نوري و همکاران . است

با تاکید بر ) 1391(و قیطوري و همکاران ) 1391(صادق زاده و همکاران . خشک را معرفی نموده اند
خاك به بررسی انواع خاکپوش ها پرداخته و استفاده از آنها را براي ذخیره اهمیت حفظ رطوبت 
.رطوبت موثر دانستند

درصد 90انجیرستان استهبان . استان فارس از نظر تولید انجیر دیم مقام اول را در سطح جهان دارد
ژیک بوده و محصول انجیر در استهبان یک محصول مهم و استرات. انجیر خشک ایران را تولید می کند

بنابراین . درصد از مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم به این محصول وابسته است85معیشت 
آسیب دیدن این انجیرستان در اثر خشکی، تغییر اقلیم یا هر عامل دیگري می تواند تاثیر اقتصادي و 

ك در منطقه ریشه بنابراین پایش تغییرات رطوبت خا. اجتماعی زیادي در آن منطقه به جاي بگذارد
درختان انجیر دیم می تواند اطالعات ارزشمندي را در خصوص کافی یا ناکافی بودن بارندگی در سال 

.هاي کم باران بدهد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است

هامواد و روش

کیلومتري قرار گرفته و در مجاورت 175استهبان در جنوب شرقی شیراز و در فاصله 
حداقل و حداکثر بارندگی در ساله اي گذشته . شهرستانهاي فسا، نیریز، داراب و شیراز قرار گرفته است
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رهبر و(میلیمتر در سال است 350میلیمتر یوده و متوسط بارندگی مفید آن حدود 740و 200بترتیب 
.میانگین پارامترهاي اقلیمی ایستگاه سینوپتیک استهبان را نشان می دهد1جدول ). 1396همکاران، 

ساله پارامترهاي اقلیمی ایستگاه سینوپتیک استهبان14میانگین –1جدول 

حرارتدرجهمیانگین )درصد(ماهیانه نسبیرطوبت بارندگی 
ماهانه 

)میلیمتر(

تبخیر 
)مترمیلی(

ساعت
آفتابی

متوسط
باد

ماکزیمم
حداقل

دما
حداکثر

دما
دمامتوسط حداقل

مطلق
حداکثر
مطلق

حداقل حداک
ثر

متوسط مقدار حداکثر
روزانه

جمع
ماهانه

جمع
ماهانه

سرعت 
)متر بر ثانیه(

فروردین 7 /2 1/22 14/6 -2/8 29/4 23 68 46 40/94 42/2 150/1 254/0 15
اردیبهشت 11/4 28/6 20/0 3/2 35/6 15 55 35 6/90 30/8 228/6 306/2 15

خرداد 16/0 34/2 25/1 9/0 39/4 10 37 23 0/02 0/2 325/7 350/2 13
تیر 20/1 36/8 28/4 13/4 41/0 11 35 23 2/17 9/6 373/7 341/5 14

مرداد 20/1 35/9 28/0 14/2 40/8 12 37 25 10/39 30/9 366/3 329/8 15
شهریور 16/2 33/5 24/9 11/0 38/8 12 41 27 1/48 7/4 290/1 317/2 15

مهر 10/6 29/1 19/8 2/8 34/2 15 46 31 0/12 1/2 194/5 308/1 11
آبان 5/6 22/0 13/8 -3/8 28/6 24 60 42 15/20 55/6 114/4 259/9 11
آذر 1/2 16/0 8/6 -7/0 24/8 32 74 53 45/54 100/8 55/9 234/9 11
دي -0/4 13/3 6/4 -8/2 24/0 33 77 55 54/35 80/8 23/8 229/2 13

بهمن 1/3 14/2 7/8 -7/6 23/0 30 77 53 64/81 66/3 30/0 231/1 14
اسفند 4/0 18/7 11/4 -6/6 29/8 24 68 46 30/05 44/2 92/6 251/7 15
جمع 272/0 2245/6 3413/8
معدل 9/4 25/4 17/4 20 56 38 6/2 9/4 13
حداقل
مطلق

-8/2

حداکثر
مطلق

41/0 100/8 25

400میلیون اصله انجیر دیم وجود دارد که قدمت برخی از پایه هاي آن به 2در عرصه حدود 
آب مورد نیاز این درختان با جمع آوري آب باران و سیل به چهار روش سنتی زیر تامین . میرسدسال 

. )1393رهبر و همکاران، (می شود
مترمربع و هدایت آب به 100جمع آوري آب توسط آبخیزهایی کوچک به وسعت میانگین - 1

ال آب به طرف درختی که در متر و انتق8/0- 5/0متر و پهناي 3-2سوي دو آبراهه کوچک به درازاي 
. متر کاشته شده است3میان آبگیري گرد به قطر متوسط 
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ایجاد نوارهاي پی در پی جمع آوري آب با ساخت پشته هاي نسبتا بلند در اراضی هموار و -2
.متر کاشته شده است3انتقال آب به سمت درختی که در میانه آبگیري به قطر متوسط 

ار، حفظ خاك و استفاده بهینه از هرز آب سطحی، جمع آوري آب از سکوبندي اراضی شیبد- 3
.متر قرار دارد3سطوح کوچک و انتقال آب به پاي درختی که در میانه آبگیر با قطر 

انحراف آب از آبراهه هاي کوچک با احداث دهانه هاي آبگیر ساده در نقاط مختلف طول - 4
.خط تراز کاشته شده و آبگیر آنها با یکدیگر ارتباط دارندآبراهه و انتقال آب به سوي درختانی که روي 

با توجه به اهمیت ذخیره رطوبت حاصله از باران و روانابی که به پاي درختان انجیر دیم می رسد، 
در پاي این . در این تحقیق چهار درخت انجیر دیم در ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان انتخاب گردید

سانتی متري نصب و رطوبت خاك توسط دستگاه رطوبت 120نیومی تا عمق درختان لوله هاي آلومی
اندازه گیري ها در طول دو سال انجام . سنج نوترون متر در اعماق مختلف اندازه گیري و ثبت گردید

خاك پاي درختان آزمایش گردید و پارامترهاي فیزیکی خاك از قبیل درصد شن، سیلت و رس، . شد
بت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی دایم توسط دستگاه سلول جرم مخصوص ظاهري، رطو

رطوبت . خصوصیات فیزیکی خاك مکان آزمایش را نشان می دهد2جدول . فشاري اندازه گیري گردید
هاي خاك اندازه گیري شده با مقادیر رطوبت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی دایم مقایسه 

ی بودن رطوبت درزمان هاي مختلف در طول سال مورد بحث و بررسی گردید و کافی بودن یا عدم کاف
. قرار گرفت و پیشنهادات الزم ارائه شد

خصوصیات بافت خاك در منطقه ریشه درختان انجیر مورد آزمایش-2جدول 
رطوبت ظرفیت مزرعه کالس بافت خاكدرصد شندرصد سیلتدرصد رس

)درصد حجمی(
رطوبت پژمردگی دائم 

)حجمیدرصد (
جرم مخصمص ظاهري 

گرم بر سانتی متر (
)مکعب

6/247/1354/1لوم رسی303337

نتایج و بحث
تغییرات سه عامل هواشناسی بارندگی، متوسط دما و رطوبت هوا در طول دو سال 1شکل 

درجه - 8/0و حداقل به 33مشاهده می گردد که متوسط دما حداکثر به.آزمایش را نشان می دهد
درصد و حداکثر مقدار 9و 95حداقل و حداکثر متوسط رطوبت نسبی هوا بترتیب . سانتی گراد رسید

بترتیب )95و 94(میزان بارندگی سالیانه در دو سال مورد بررسی .میلیمتر بود56بارندگی روزانه 
سال آزمایش بارندگی هر دو شان می دهد میلیمتر بود که ن2390و 1830و میزان تبخیر 204و 234

کمتر و در نتیجه) میلیمتر350(میانگین و میزان مورد نیاز درختان انجیر در شرایط نرمال نسبت به 
. ندسالی خشک بوده ا

متوسط تغییرات رطوبت خاك در عمق ریشه درختان انجیر تحت آزمایش را نشان 2در شکل 
یر رطوبت خاك در چهار نقطه و در اعماق خاك، در تاریخ هاي مقاد26تا 3در شکل هاي . می دهد
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در 93نشان می دهد که رطوبت خاك در اوایل اسفند ماه 3و 2شکل .مختلف نشان داده شده است
با توجه به اینکه رطوبت . درصد بود22درصد و به طور متوسط 24تا 20چهار نقطه مورد بررسی بین 

درصد می باشد، می توان نتیجه گرفت که در این تاریخ رطوبت خاك 6/24خاك منطقه ظرفیت مزرعه
23تا 21نشان می دهد که رطوبت در اعماق خاك بین 4شکل . تقریبا نزدیک به ظرفیت مزرعه بود

.درصد بوده که با افزایش عمق رطوبت نیز افزایش یافته است

، دما و رطوبت نسبی هوا در طول مدت آزمایشتغییرات عوامل هواشناسی بارندگی-1شکل 

متوسط تغییرات رطوبت خاك در عمق ریشه درختان انجیر مورد آزمایش-2شکل 
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6/12/93میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 3شکل 
6/12/93میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 4شکل 

29/01/94میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ -6شکل 29/01/94میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 5شکل 

03/03/94میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 8شکل 03/03/94میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 7شکل 

31/03/94میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 10شکل 31/03/94میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 9شکل 
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3/5/94میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 12شکل 3/5/94میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 11شکل 

4/7/94میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 14شکل 4/7/94میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 13شکل 

23/8/94میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ -16شکل 23/8/94میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 15شکل 

6/10/94میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 18شکل 6/10/94میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 17شکل 
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3/11/94میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 20شکل 3/11/94میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 19شکل 

5/2/95میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 22شکل 5/2/95میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 21شکل 

5/4/95میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ - 24شکل 5/4/95میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 23شکل 

16/5/95میزان رطوبت خاك در عمق درتاریخ -26شکل 16/5/95میزان و متوسط رطوبت خاك در تاریخ - 25شکل 
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درصد و به طور 21تا 15رطوبت خاك کاهش یافت و به 94نشان می دهد که در اواخر فروردین 5و 6شکل 
رطوبت در عمق خاك نیز کاهش یافت ولی هنوز رطوبت اعماق بیشتر از رطوبت در . درصد رسید18متوسط به 
متوسط رطوبت خاك 25/3/94عد روند کاهش رطوبت همچنان ادامه داشت تا در از این تاریخ به ب.سطح بود

7/12به 9و10طبق شکل 31/3/94و در تاریخ ) درصد7/13(سانتی متري به حد پژمردگی دائم 120تا عمق 
به حداقل مقدار خود 4/7/94از این به بعد نیز رطوبت خاك روند کاهشی داشت تا در تاریخ .رسیددرصد 

در طول این دوره نیز رطوبت خاك در اعماق بیشتر از سطح بود. )13شکل (درصد رسید6/11یعنی رطوبت 
مجددا ، رطوبت خاك 95-94به دلیل شروع بارندگی پاییزي سال زراعی 23/8/94در تاریخ .)14شکل (

در این تاریخ تغییرات رطوبت در عمق خاك ناچیز بود و تقریبا رطوبت ). 15شکل (درصد رسید4/17افزایش و 
روند افزایش رطوبت تا اوایل بهمن ماه ادامه داشت و در ). 16شکل (مق خاك به هم نزدیک شد عدر سطح و 

بعد بجز افزایشات جزئی رطوبت خاك در از این تاریخ به). 19شکل (درصد رسید 20به حدود 3/11/94تاریخ 
به 5/4/95در اواخر خرداد ماه به نقطه پژمردگی دائم واثر بارندگی، رطوبت خاك روند کاهشی داشته تا در 

که رسید)درصد9/11(رطوبت خاك به حداقل مقدار خود 16/5/95در . )23شکل (درصد رسید2/13مقدار 
تا 94از بهمن ماه ).25شکل (دگی در پاییز سال زراعی بعد ادامه یافتاین رطوبت تا زمان شروع مجدد بارن

تغییرات ). 26، 24، 22، 20شکل ( نیز رطوبت خاك در عمق خاك بیشتر از سطح خاك بود95پاییز سال 
سانتی متري از عمق باالتر و 90-60رطوبت خاك در عمق نشان می دهد که در بیشتر زمان ها رطوبت در عمق 

تر خود کمتر بوده است که نشان می دهد بیشترین جذب آب توسط ریشه درخت در این عمق انجام می پایین 
همانگونه که مشاهده می گردد در تابستان رطوبت خاك تا مقادیر کمتر از رطوبت نقطه پژمردگی .شده است

عالیت گیاه کامال متوقف نیز رسیده است که طبق تعریف نقطه پژمردگی دائم باید در این شرایط ف) 7/13(دائم 
اینکه درختان انجیر دیم در این شرایط نیز به زتدگی خود ادامه داده اند می . شده و گیاه آسیب جدي ببیند

تواند به این دلیل باشد که ریشه هاي این درختان از اعماق پایین تر نیز موفق به جذب آب شده اند و کاهش 
.تبخیر از سطح خاك نیز بوده استشدید رطوبت در اعماق باالتر تحت تاثیر 

نتیجه گیري

نتایج این بررسی نشان داد که رطوبت خاك در محیط ریشه درختان انجیر دیم استهبان در زمسـتان و  
با اتمام . که باالترین حد ذخیره آب در خاك است رسید) درصد24(اوایل بهار به حدود رطوبت ظرفیت مزرعه 

سانتی متـري بـه رطوبـت    120-0تدریجی رطوبت خاك، در اواخر خردادماه رطوبت در عمق بارندگی و کاهش 
کمتر شدن رطوبـت خـاك از نقطـه    . درصد رسید12و پس از آن به کمتر از ) درصد7/13(نقطه پژمردگی دائم 

تی کمتر محفوظ ماندن درخت در شرایط رطوب. پژمردگی دائم می تواند به دلیل تبخیر زیاد از سطح خاك باشد
تر نیز جذب نمـوده  از نقطه پژمردگی دائم تایید کننده این واقعیت است که این درختان آب را از اعماق پایین

بنابراین کاهش میزان تبخیر از سطح خاك به هر روش ممکن و افزایش ذخیره آب در اعماق ریشه با انجـام  .اند
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بیشتر و بهتر فعالیت هاي آبخیزداري و مدیریت بهتر سطوح آبگیر باران می توانـد در حفـظ ایـن درختـان از     
. اثرات خشکی و خشکسالی بسیار موثر باشد
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