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 چکیده

اخیر و در نتیجه کاهش کمی و کیفی منابع آب در استان فارس تغییر الگوی کشت از محصووت    هایسالیخشکبا توجه به 
کوه الوهوه بور شترسوتان     طووری شده است. بوه  یرناپذاجتناببا مصرف آب زیاد به محصوت  با نیاز آبی کم و توسعه باغا  دیم 

اسوت.   توسعهدرحالهای استان مانند فسا، جترم، خفر و خرامه نیز کشت درختان انجیر رقم سبز استتبان، در بسیاری از شترستان
 ر درزایشوی محصوول انجیو    هوای ی آب و ویژگوی وربترهی مختلف آبیاری تکمیلی بر هاروش تأثیرراستای بررسی  در تحقیق این

 و روش آبیاری تیمار 4 با تصادفی کامل هایبلوک با آزمایشی در قالب یک طرح 79-79و  79-79های خرامه طی سال شترستان
هوای  ی اسفند، اردیبتشت و مرداد به روشهاماهلیتر در  0511تکمیلی به میزان  شامل آبیاری طرح تیمارهای. شد اجرا تکرار 5 در

نتایج نشوان داد تعوداد میووه زرد     .شاهد در نظر گرفته شد النوانبهتکمیلی  بدون آبیاری میکروجت و ای زیرسطحی،قطره غرقابی،
و صودیک کوه    AAهای گرید یوهمدرصد در تیمار میکروجت نسبت به شاهد افزایش داشت. همچنین تعداد  749روشن به میزان 

معناداری بیشوتر   طوربهی آبیاری هاروشکروجت نسبت به سایر باشند در آبیاری به روش مییمین کیفیت میوه در انجیر ترمرغوب
در درختان آبیاری تکمیلی شده به روش میکروجت بیشترین مقدار را داشت و تفاو   AAهای زرد روشن و بود. همچنین وزن میوه

 و غرقوابی  تیمارهوای  دردر سوال اول آزموایش    وری فیزیکوی آب دار بوود. شواخب بتوره   آن با دیگر تیمارها و تیمار شاهد معنوی 
 در بین سایر تیمارها و نسبت به سال دوم بود. برآورد شد که بیشترین مقدار مترمکعبکیلوگرم بر  00/1میکروجت به میزان 

 

 ای زیرسطحی، آبیاری میکروجت، انجیر رقم سبز، خرامهآبیاری قطره :یدیکلهای واژه

 

 

 مقدمه
های اخیر و کاهش منابع آبی در مناطق سالیخشک 0

خشک باالث ایجاد مشکهتی در کشاورزی به خشک و نیمه

                                                           
مرکووز  ،یکشوواورز یو متندسوو یفنوو قووا یبخووش تحق یپژوهشوو اریاسووتاد 0

 قوا ، یفوارس، سوازمان تحق   یعو یو منوابع طب  یو آموزش کشواورز  قا یتحق
 * نویسووونده مسووو ول ) رانیوووا راز،یشووو ،یکشووواورز جیآمووووزش و تووورو

amireslami.50@gmail.com) 
و آمووزش   قوا  یمرکوز تحق  ،ی، ایسوتگاه تحقیقوا  انجیور   پژوهش استادیار 7

 جیآموووزش و توورو قووا ،یفووارس، سووازمان تحق یعوویو منووابع طب یکشوواورز
 رانیا ،استتبان ،یکشاورز

 رانیا ،دکتری متندسی آب، دانشگاه شیراز 3
 77/07/0411  افتیدر خیتار
 3/3/0410  رشیپذ خیتار

DOR: 20.1001.1.24764531.1401.9.1.11.2 

بنابراین انجام آبیاری تکمیلی جتت ؛ شیوه دیم گردیده است

 Frone and)رسد غلبه بر این مشکل ضروری به نظر می

Frone, 2015)دهد که در پی افزایش . تحقیقا  اخیر نشان می

النوان یک راهکار تواند بهنیازهای غذایی، آبیاری تکمیلی می

مناسب جتت افزایش محصول در آبیاری اراضی کشاورزی دیم 

یراً با اخاستان فارس  شود. در شترستان خرامه به کار گرفته

تشدید مخاطرا  بحران کمی و کیفی منابع آبی در منطقه، 

شکل گرفته  با نیاز آبی کم مانند انجیر رویکرد توسعه باغا 

به بیش از  باغا  این مساحت حاضر حال در کهیطوربه است،

در حال  رسیده و همچنان در حال گسترش است. هکتار 911

سو به اللت کاهش کمی و کیفی اضر در این منطقه از یکح

ناپذیر الگوی کشت و از سوی منابع آب و در نتیجه تغییر اجتناب

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1401.9.1.11.2
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های اخیر، سالیدیگر پایین بودن میانگین بارندگی و خشک

رویه با مشکه  و های بیبرداران با انجام آبیاریبتره متأسفانه

مدیریت صحیح آبیاری  اًقطعاند که معضه  زیادی روبرو شده

یر بسیار زیادی خواهد داشت تأثتکمیلی بر کاهش این مشکه  

 آب وریبتره در متم اصل النوان یک(. به0374)بذرافکن، 

 آب وریبتره بتبود به ییتنتابه آبی کشاورزی، زمانی تنش

 مغذی، مواد کمبود) هاتنش که دیگر خواهد کرد کمک

باشند  شدهحذف یا و کاهش( بیماری و هرز یهااللف

(Bouman, 2007 .)با همراه باید آب مدیریتمثال النوانبه 

 صور  پذیرد آفا  مدیریت و خاک مدیریت تغذیه، مدیریت

(Bindraban et al., 2000 ؛Rockström and Barron, 

2007.) 

 یاریآب شامل  نشان داده است که الوامل مختلفی تحقیقا 

خاک،  یزیحاصلخ تیریمناسب، مد یو زهکش یاریآب ،یلیتکم

حفظ رطوبت خاک و استفاده از  ،یورزخاک ا یکاهش المل

 یوردر بتبود بتره یماریسالی و بانواع ارقام مقاوم به خشک

اخیر  قا یتحق جینتاهمچنین  .باشندیتأثیرگذار م یآب کشاورز

 یاریآب ازجمله یاریآب دیجد یهاکاربرد روش دهد کهنشان می

در مزراله،  یاریآب تیریبا توجه به بتبود مد ،یاو قطره یباران

 شیافزا یتوجتقابل زانیرا به م( WP)وری مصرف آب بتره

 اثرا  آبیاری هایسیستم .(Gunduz et al., 2011)داده است 

 و سوخت، کودها، آب مانند، محیطی شرایط بر ایکنندهیمتنظ

 بر داریمعنی اثر خاک حرار  و رطوبت پراکنش و دارد گرما

 درجه افزایش با .دارد کیفی و کمی الملکرد و محصول رشد

 از یافت خواهد افزایش تعرق -تبخیر میزانقطعاً  محیط حرار 

 به درخت نیاز نیز زمان این در میوه برداشت و رسیدن طرفی

 مقادیر ینتأم پس داد، خواهد افزایش را خاک در بیشتر رطوبت

( انجیر میوه رسیدن فصل شروع) مردادماه در رطوبت از باتتری

طور همان نمود. خواهد میوه کیفیت و کمیت به شایانی کمک

 رویشی رشد بر اردیبتشت و فروردین در رطوبت میزان که

 تولید برای آمریکا در Blackmission انجیر. نمایدیم کمک

 و تابستان فصل در بیشتری آبیاری به نیاز درشت هایمیوه

 مختلف هایروش(. Goldhamer, 1999) دارد میوه رسیدن

 آبیاری نوع داد نشان خاک متفاو  هایبافت در ایقطره آبیاری

 تعداد و الملکرد و دارد انجیر در گرهمیان تعداد بر داریمعنی اثر

. داشت داریمعنی تغییر ایقطره آبیاری نوع به توجه با نیز میوه

 تا 79 آبیاری بدون شاهد درختان به نسبت شده آبیاری درختان

 .(Andrade et al., 2014) کردند تولید بیشتری میوه درصد 49

 بر شگرفی اثرهای کهازآنجایی آبیاری مختلف هایروش

 شدن درشت فرایند طول در خاک آنزیمی فعالیت و ریشه رشد

 افزایش نیز را غذایی الناصر و کودها مصرف کارایی، دارند میوه

 گردندمی میوه کیفیت و الملکرد افزایش به منجر و داده

(Wang et al., 2017) .منجر است ممکن که دتیلی از یکی 

 کیفی خصوصیا  و الملکرد در دارمعنی هایتفاو  ایجاد به

 هایمکانیسم وجود، نگردد آبیاری مختلف تیمارهای در هامیوه

 تنش تحت درختان شودمی موجب که است اسمزی تنظیم

 اثر بدون میوه سریع رشد دوره طول در آبیاری کمبود با، خشکی

 .(Hernández et al.,2017) بیایند کنار الملکرد روی گذاشتن

 آبیاری نتایج حاصل از پژوهش خزاالی و سپاسخواه بر روی

 دو با و زمین محدودیت شرایط در استتبان دیم انجیر تکمیلی

 و بارندگی از حاصل رواناب از استفاده جتت آبگیر احداث فرض

 به نسبت آبگیر احداث شرایط در که داد نشان آن احداث الدم یا

 میزان و کمتر کاربردی آب بتینه مقدار آن، احداث بدون شرایط

 با. است بیشتر حاصله خالب سود همچنین و انجیر الملکرد

 درمترمکعب  هر یازا به ریال 71111 آب قیمت احتساب

 311 و 711 ،011 یهابارش در زمین محدودیت شرایط

 و 757 ،357 ترتیب به یازموردن تکمیلی آبیاری مقدارمتر میلی

 سال، درمتر میلی 311 از بیشتر یهابارش در ومتر میلی 057

 به توجه همچنین با. نیست انجیر درختان تکمیلی آبیاری به نیاز

 خالب سود کسب و انجیر درختان تکمیلی آبیاری به کمتر نیاز

 آن، احداث الدم شرایط به نسبت آبگیر احداث شرایط در بیشتر

 اللیرغم بارندگی از حاصل رواناب از استفاده جتت آبگیر احداث

 Khozaei and)گردد یم توصیه آن احداث هایینههز

Sepaskhah, 2018.) 

 تیمارهای اثر رشد فصل دو طی الشازلی و همکاران در

درصد  51و  cETدرصد  cET، 95درصد  011آبیاری ) مختلف
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cET )انجیر  رقم چتار ایسبزینه رشد پارامترهای برخی روی

ی قرار بررس موردکادوتا( را  و کنادریا سفید، ادیسی )سلطانی،

 ای مانند نرخسبزینه رشد پارامترهای که داد نشان نتایج. دادند

 خشک وزن و برگ سبزی جوانه، و ساقه گیاه، قطر ارتفاع رشد،

 را داراختهف معنی بیشترین سلطانی رقم برگ در سطح مقدار و

 فصل دو هر در آبیاری تیمار سه با ارقام سایر با مقایسه در

 باتتر داریمعنیطور به سلطانی رقم برگ آزاد آب درصد. داشت

 درصد میزان کمترین کادوتا رقم کهیدرحال بود، دیگر رقم سه از

 فصل دو هر در ارقام سایر با مقایسه در را برگ نسبی آب

 ارقام در برگ کل کلروفیل درصد باتترین این،. الهوه بر داشت

شاهرخ  .(shazly.et. al., 2014-El)بود  کنادریا و سفید ادیسی

ساله انجیر را با  51آبیاری درختان  آب( میزان 0377نیا و زارع )

 54/0متر، جرم مخصوص ظاهری خاک  7توجه به المق ریشه 

درصد  3/70مترمکعب، رطوبت ظرفیت مزراله گرم بر سانتی

درصد وزنی، تخلیه  7/00وزنی، رطوبت نقطه پژمردگی دائم 

 0511متر، معادل  39/3انداز یهسادرصد و قطر  95مجاز رطوبت 

 بت به ازای هر درخت تعیین نمودند.لیتر در هر نو

شود که ، مشخب میشدهارائهبا توجه به نتایج تحقیقا  

آبیاری تکمیلی انجیر، از طریق احداث آبگیر و یا چند نوبت 

وری آب محصول انجیر شده آبیاری درخت، سبب افزایش بتره

است. چنانچه مدیریت آبیاری تکمیلی همراه با مدیریت سایر 

تواند در توجتی میقابل طوربهطور صحیح انجام شود الوامل به

اما در خصوص امکان ؛ وری نقش داشته باشدافزایش بتره

آبیاری زیرسطحی و  یژهوبههای مختلف آبیاری استفاده از روش

ها در رشد زایشی درختان انجیر تاکنون تحقیقی صور  نقش آن

ترین مناسب انتخاب باهدفبنابراین این تحقیق ؛ نپذیرفته است

وری روش آبیاری تکمیلی در ارتقاء خصوصیا  زایشی و بتره

 آب محصول انجیر انجام شده است.

 

 شرایط اکولوژیکي منطقه اجرای پروژه

 در فارس استان هایشترستان از یکی خرامه شترستان

 جدید هایشترستان از شترستان این. است ایران جنوب غربی

 و خرامه نام به شتر یک از که شودمی محسوب فارس استان

 خرامه شترستان. است شدهیلتشک کربال و مرکزی بخش دو

در طول فارس  استان شرق در و یلومترمربعک 0573 وسعت با

 با دقیقه و 37درجه و  77و الرض  یشرق قهیدق 07درجه و  53

 از شترستان این. است گرفته قرار دریا سطح از متر 0911 ارتفاع

 شترستان به غرب شمال از ارسنجان، شترستان به شمال

 شترستان به غرب از نیریز، شترستان به شرق از مرودشت،

 استتبان و فسا هایشترستان به شرق جنوب از و شیراز

 حدود در حاضر حال در شترستان جمعیت. استمحدودشده 

 خرامه سنجیباران ایستگاه آمار اساس بر. است نفر 11911

متر میلی 091( 0379 الی 0394 سال از) ساله 04 بارش متوسط

 در آمبرژه روش اساس بر نیز منطقه اقلیم. است شده گزارش

 خشکنیمه مابقی و خشک( درصد 93) منطقه وسعت بیشتر

 درمتر میلی 7911 تا 7311 از نیز تبخیر میزان. باشدمی خفیف

 71 معادل نیز ساتنه متوسط حرار  درجه. است متغیر سال

 (.0374است )بذرافکن،  شده برآورد گرادسانتی درجه

 

 هامواد و روش

 وریکمی و کیفی و بتره افزایش راستای در تحقیق این

 قطعه محصول انجیر از طریق انجام آبیاری تکمیلی، در آب

خرامه با  شترستان درمترمربع  3711 مساحت به زمینی

در سال  مترمیلی 091ی گرم و خشک با متوسط بارش وهواآب

 79 -79ی هاسالدرجه سانتی گراد در  71و متوسط دمای 

متر( میلی 00555)بارندگی  79-79متر( و میلی 05459)بارندگی 

درختان انجیر با رقم سبز در زمان شروع  سن. گردید اجرا

در . بود متر 9× 9 سال و فاصله کاشت درختان 3 تحقیق حدود

ها به این باغ الهوه بر ایجاد آبگیر برای درختان که در بارندگی

اتیلن نیز برای کشی پلینماید، لولهحفظ رطوبت کمک می

بود که در  شدهانجامآبیاری تکمیلی از چاه به سر قطعا  

 امکان آبیاری تکمیلی وجود داشته باشد. یسالخشکهای زمان

 تیمار 4 با تصادفی کامل هایبلوک قالب در آزمایشی طرح

. شد )هر درخت یک تکرار( اجرا تکرار 5 در و روش آبیاری

تکمیلی به روش  آبیاری( T1) اول تیمار  شامل طرح تیمارهای

 دوم تیمار شد؛درختان داده می غرقابی که از طریق تانکر آب به
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(T2) که یطوربهای زیرسطحی قطره روش به آبیاری تکمیلی

متری از تنه  0لوپ با فاصله  صور بهچکان دار لوله قطره

 (T3) سوم تیمار گرفت؛متر قرار سانتی 41درخت در المق 

متر، دبی  5/0تکمیلی به روش میکروجت با شعاع پاشش  آبیاری

 چتارم تیمار ساالت و یک الدد برای هر درخت؛ لیتر در 531

(T4 )دیم که  کامهً صور به درواقعتکمیلی یا  بدون آبیاری

شد. برای کنترل حجم آب النوان شاهد نیز در نظر گرفته به

های اینچ در ابتدای لوله 0الدد کنتور و شیرفلکه  3ورودی 

درختی  01گردید. از بین اصلی و لوله خروجی تانکر نصب یمهن

درخت که وضعیت یکسانی  5که در هر ردیف وجود داشت، 

و  شدهانتخابشوند النوان درختانی که االمال تیمار میداشتند به

انجام گردید. حجم آب آبیاری  هاآنها روی گیریتمامی اندازه

 0511است  شدهگرفتهکه برای هر درخت در این سن در نظر 

و  مردادماهماه و یبتشتارد ،اسفندماهلیتر بود که در سه نوبت 

در هکتار، به  مترمکعب 734لیتر، در مجموع  511هر نوبت 

(. خصوصیا  فیزیکی و 0374شد )هنر و همکاران، درختان داده 

 آمده است. 0شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول 

در دو زمان  (RWC)مقدار محتوای نسبی آب برگ 

 9اردیبتشت و مرداد هر سال محاسبه گردید. برای این کار 

چیده و از  ثابتارتفاع و دربرگ از هر درخت در جتا  مختلف 

تمامی  تروزنالدد دیسک پلیت تتیه شد.  5هر برگ حدود 

ساالت  74یری و برای مد  گاندازهبهفاصله  (FW)ها دیسک

ها از شد. سپس نمونه در حجم مشخصی از آب مقطر قرار داده

رطوبت سطحی  کردنخشکآب بیرون آورده شده و پس از 

 (TW) وریکه برابر با وزن غوطه هاآنها، وزن روی دیسک

ساالت در  74ها به مد  نمونه آن از بعدگیری گردید. بود، اندازه

 (DW)درجه سلسیوس گذاشته شده و وزن خشک  91آون 

 ابطه زیر به دست آمد.از ر RWCآید. ها به دست میآن

 

(0)  

 

 نتایج آزمون پروفیل خاک مربوط به مزرعه مورد آزمایش -1جدول 

 افق خاکرخ
 شوری المق

کربنا  

 کلسیم
 کربن آلی

ذرا  

 درشت
 رس سیلت شن

pH بافت خاک 

 درصد دسی زیمنس بر متر مترسانتی

0 A 31-1 09/0 70 47/1 35-05 7/47 9/77 7/70 9 L 

7 C1 95-31 95/1 40 31/1 35-05 5/53 3/75 7/70 7/9 SCL 

3 C2 011-95 59/1 40 73/1 95-35 4/54 4/74 7/70 4/9 SCL 

 

های زایشی درختان شامل تعداد میوه، گرید گیریاندازه

باشند که در فصل وزن و رنگ میوه می (،A,AA,B)میوه 

گرفتند. رنگ میوه خشک انجیر به قرار  موردسنجشبرداشت 

بندی گردید ای تیره تقسیمو قتوه یاقتوهسه گروه زرد روشن، 

بازارپسندی زرد روشن نسبت به دو رنگ دیگر  ازنظرکه 

ها بر اساس بندی و جداسازی میوهارجحیت دارد. این تقسیم

ها بر اساس گرید بندی میوهرنگ با چشم انجام گرفت. تقسیم

دارای قطر  Aمتر، میلی 77قطر میوه بیشتر از  AA صور به

 تر بود.ممیلی 09قطر میوه کمتر از  Bمتر و میلی 77تا  09بین 

میزان  گیریاندازه با گیاه یک آب فیزیکی وریبتره برآورد

از  زراالی فصل طول بارش در مقدار آبیاری و آب مقدار الملکرد،

 (.0374( محاسبه گردید )الباسی و همکاران، 7رابطه )

   100)/()%  DWTWDWFWRWC
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(7) 𝑊𝑃𝑃 =
𝑌

(𝐼 + 𝑃)
 

 

وری فیزیکی آب )کیلوگرم بر   بترهWPpکه در آن 

  المق آب آبیاری I  الملکرد )کیلوگرم بر هکتار(، Yمترمکعب(، 

  مقدار بارش )مترمکعب بر هکتار( P)مترمکعب بر هکتار(، 

 باشد.می

های مدیریتی مختلف آبیاری تکمیلی آنالیز آماری اثر روش

النوان معیار اصلی در زایشی درختان انجیر به یهاشاخببر 

ها با استفاده از آزمون انتخاب تیمار برتر انجام و مقایسه میانگین

درصد صور  پذیرفت. همچنین برای آنالیز  5دانکن در سطح 

 استفاده گردید. SPSSافزار ها از نرمواریانس داده
 

 نتایج و بحث

 محتوای نسبي آب برگ

تأثیر تیمارهای آبیاری تکمیلی بر میزان محتوای نسبی آب 

و دار نبود برگ درختان انجیر رقم سبز در این آزمایش معنی

 نیبر ا یلیتکم یاریآب یکه نوع روش و حت دهدینشان م

زیاد تغییرا  این احتمال(. به7)جدول  شاخب مؤثر نبوده است

 .گرددیم پروژه مشتود یاجراشاخب با افزایش سال 
 

 مقایسه میانگین محتوای نسبي آب برگ در تیمارهای مختلف آبیاری تکمیلي -2جدول 

 شاهد )دیم( میکروجت زیرسطحی غرقابی تکمیلیتیمارهای آبیاری 

 97/09a  91/79a  97/79a  97/37a  محتوای نسبی آب برگ )درصد(

 

 خصوصیات کمي و کیفي میوه انجیر رقم سبز

 تعداد میوه انجیر رقم سبز

درختان انجیر رقم سبز تحت تأثیر  رنگکرمهای تعداد میوه

نوع آبیاری تکمیلی قرار گرفت. تمامی تیمارهای آبیاری تکمیلی 

 رنگکرمهای داری با تیمار شاهد در تعداد میوهاختهف معنی

داشتند. بیشترین و کمترین میزان این صفت به ترتیب در 

تیمارهای شاهد و آبیاری غرقابی مشاهده شد. بین تیمار غرقابی 

(. از لحاظ 3داری وجود نداشت )جدول و میکروجت تفاو  معنی

بین تیمارهای آبیاری تکمیلی و تیمار  رنگیاقتوهتعداد میوه 

ترین داری وجود نداشت. یکی از متمشاهد هیچ تفاو  معنی

های به خصوصیا  کیفی در رنگ میوه انجیر رقم سبز، میوه

های زرد روشن وه. باتتر بودن تعداد میهسترنگ زرد روشن 

منجر به افزایش قیمت انجیر خواهد شد که در این آزمایش نیز 

داری در تعداد تیمارهای آبیاری تکمیلی منجر به افزایش معنی

های های زردرنگ گردید. بیشترین و کمترین تعداد میوهمیوه

 زردرنگ به ترتیب در تیمار آبیاری تکمیلی میکروجت و شاهد

ی زیرسطحی پس از میکروجت بیشترین مشاهده شدند. آبیار

 (.3میوه زردرنگ را داشت )جدول 

ترین خصوصیا  کیفی در اندازه میوه یکی دیگر از متم 

ها دارای باشند. این میوهمی AAهای انجیر رقم سبز، میوه

متر بوده و از بازارپسندی و قیمت میلی 77قطری باتتر از 

نیز  AAهای باتیی برخوردار هستند. بیشتر بودن تعداد میوه

منجر به افزایش قیمت انجیر خواهد شد که در این آزمایش نیز 

داری در تیمار آبیاری تکمیلی میکروجت منجر به افزایش معنی

گردیده است. بیشترین و کمترین تعداد  AAهای میوه تعداد

به ترتیب در تیمار آبیاری تکمیلی میکروجت و  AAهای میوه

(. آبیاری زیرسطحی پس از 3شاهد مشاهده شدند )جدول 

را داشت. تیمارهای آبیاری  AAمیکروجت بیشترین میوه 

 77 تا 09ای با قطر بین میوه) A یدگرهای تکمیلی تعداد میوه

را  Aمتر( را کاهش دادند و تیمار شاهد بیشترین تعداد میوه میلی

دارا بود. در میان تیمارهای آبیاری تکمیلی، تیمار آبیاری 

را داشت که با دیگر  Aمیکروجت بیشترین تعداد میوه گرید 

داری را نشان داد )جدول تیمارهای آبیاری تکمیلی تفاو  معنی

 09)میوه با قطر کمتر از  Bسایز های (. کمتر بودن تعداد میوه3

های محصول انجیر رقم سبز است. تعداد متر( یکی از مزیتمیلی

تیمارهای آبیاری تکمیلی دارای اختهف  Bهای سایز میوه
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داری بودند. تیمارهای غرقابی و زیرسطحی با تیمار شاهد معنی

 داری را نشان دادند. پس از آبیاری غرقابی، آبیاریاختهف معنی

را در بین تیمارهای آبیاری  Bمیکروجت کمترین تعداد میوه 

در محصول درختانی که  Bتکمیلی داشت. بیشترین تعداد میوه 

 (.3آبیاری تکمیلی زیرسطحی شده بودند مشاهده شد )جدول 

طور کامل باز و حداقل تعداد میوه صدیک )روزنه میوه به

متر است( یکی دارای یک شکاف طولی به طول یک سانتی

ترین فاکتورهای بازارپسندی و قیمت انجیر در بازار دیگر از متم

 AA. اهمیت تعداد این میوه، از تعداد میوه هستمصرف ایران 

ممکن  AAهای مراتب باتتر است هرچند بسیاری از میوهبه

است صدیک نیز باشند. تیمار آبیاری میکروجت منجر به افزایش 

دار تعداد میوه صدیک نسبت به تیمار شاهد و سایر دیگر معنی

تیمارهای آبیاری تکمیلی شد. پس از آبیاری میکروجت فقط در 

(. 3آبیاری به روش زیرسطحی میوه صدیک مشاهده شد )جدول 

روزنه میوه با یک تا سه شکاف  تعداد میوه غنچه )باز بودن

طولی کوچک( با کاربرد آبیاری تکمیلی میکروجت افزایش 

های غنچه در این تیمار با داری یافت. تفاو  تعداد میوهمعنی

داری داشت شاهد و دیگر تیمارهای آبیاری کمکی تفاو  معنی

(. کم بودن تعداد میوه خرمنی )روزنه کامل بسته( یکی 3)جدول 

های یک محصول بازارپسند انجیر است. خصوصیتدیگر از 

درختانی که به روش زیرسطحی آبیاری کمکی شده بودند 

کمترین تعداد میوه خرمنی را داشتند و بیشترین تعداد میوه 

های خرمنی در تیمار شاهد مشاهده شد. کم بودن تعداد میوه

داری با شاهد و سایر خرمنی در تیمار زیرسطحی اختهف معنی

( تجزیه 4(. جدول )3های آبیاری تکمیلی داشت )جدول روش

طور دهد. همانواریانس تعداد میوه درختان انجیر را نشان می

شود مقادیر ضریب تغییرا  در تعداد مشاهده می 4که در جدول 

رسد با توجه به اینکه های انجیر زیاد است. به نظر میانواع میوه

  گرفته، وجود الوامل این تحقیق در شرایط واقعی باغ صور

واریانس کلی و همچنین واریانس خطا  یشبرافزامختلف طبیعی 

 تأثیر گذاشته و موجب افزایش این ضریب شده است.

 

 (79و  79های تعداد میوه درختان انجیر رقم سبز )سال اثر آبیاری تکمیلي بر میانگین -3جدول 

 رنگکرممیوه  تیمارهای آبیاری تکمیلی
میوه 
 یاقتوه

میوه زرد 
 روشن

میوه گرید 
AA 

 Bمیوه گرید  Aمیوه گرید 
میوه 
 غنچه

میوه 
 صدیک

میوه 
 خرمنی

 c 3/47 a 4/77 b 7/77 b 9/0 c 4/05 c 4/94 b 9/1 b 1 a 9/35 غرقابی

 b 9/95 a 4/39 ab 9/39 b 4/7 c 9/09 a 073 b 0 b 4/1 b 75 زیرسطحی

 c 44 a 4/33 a 57 a 01 b 75 b 9/011 a 4/3 a 7/0 a 7/41 میکروجت

 a 97 a 75/39 c 09 b 1 a 35 b 95/011 ab 7 b 1 a 75/47 شاهد )دیم(

 باشند.دار نمیای دانکن دارای تفاو  معنیآزمون چند دامنه %5هایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال در هر ستون میانگین
 

 های انجیرتجزیه واریانس میانگین تعداد میوه -4جدول 

 خرمنی صدیک غنچه Bگرید  Aگرید  AAگرید  زرد روشن یاقتوه رنگکرم منابع تغییرا 

 میانگین جمع مربعا  خطا

 75 7/1 4/0 0/019 9/0073 9/93 0377 4/75 7/491 تکرار

 4/307 5/0 9 9/394 9/394 5/95 3/0149 9/90 9/0799 تیمار

 4/419 9/1 3/7 5/717 9/0 9/07 7/907 4/939 3/0910 خطا

P-VALUE 59/1 79/1 77/1 14/1 7/1 99/1 15/1 03/1 53/1 

 59 077 99 5/55 9/94 57/009 99 94 93/94 ضریب تغییرا  )درصد(
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 وزن میوه انجیر رقم سبز
گیری شده از انجیر رقم سبز در بیشتر خصوصیا  اندازه

نظر رنگ، اندازه و میزان شکفتگی تحت تأثیر تیمارهای آبیاری 

های (. در این میان فقط وزن میوه5تکمیلی قرار گرفت )جدول 

داری بین تیمارها و شاهد دستخوش تغییر معنی رنگیاقتوه

 (گرم 7/794در تیمارهای شاهد ) رنگکرمهای نشد. وزن میوه

گرم( دارای بیشترین مقدار بودند که با  71/791و زیرسطحی )

گرم( و میکروجت  34/090مقدار آن در تیمارهای غرقابی )

درصد  5داری در سطح احتمال گرم( تفاو  معنی 34/090)

شتند. همانند تعداد میوه زرد روشن، وزن آن نیز در محصول دا

درختان آبیاری تکمیلی شده به روش میکروجت بیشترین مقدار 

گرم( را داشت و این تفاو  با دیگر تیمارها و شاهد  9/759)

ین وزن میوه زرد روشن در تیمار شاهد کمتر دار بود.معنی

در  AAهای (. وزن میوه4گرم( وجود داشت )جدول  75/94)

درختان تیمار آبیاری میکروجت با دارا بودن باتترین میزان 

داری با کلیه تیمارها داشت گرم( بود که اختهف معنی 79/53)

 وجود نداشت. AA همچنین در درختان شاهد هیچ میوه گرید

به ترتیب در تیمارهای آبیاری میکروجت  Aهای وزن میوه

دارای بیشترین مقدار بودند و گرم(  0/97گرم( و شاهد ) 94/93)

گرم( و زیرسطحی  99/39با میزان آن در تیمارهای غرقابی )

درصد  5داری در سطح احتمال گرم( تفاو  معنی 77/37)

در تیمارهای زیرسطحی  Bهای گرید داشتند. وزن میوه

 99/397گرم( و شاهد ) 97/400، میکروجت )(گرم 74/477)

ین میزان این صفت در درختانی رکمت گرم( باتترین مقدار بود.

گرم(  79/340صور  غرقابی آبیاری تکمیلی شده بودند )که به

های غنچه و صدیک در درختانی که مشاهده شد. وزن میوه

صور  میکروجت، آبیاری کمکی )تکمیلی( شده بودند نسبت به

به شاهد و سایر تیمارها دارای باتترین مقدار بود. در تیمارهای 

قابی و شاهد هیچ میوه صدیک مشاهده نشد. کمترین آبیاری غر

های خرمنی در تیمار آبیاری زیرسطحی میزان وزنی میوه

آماری با سایر تیمارها و شاهد تفاو   ازلحاظمشاهده شد که 

تجزیه واریانس وزن  9(. جدول 5داری را نشان داد )جدول معنی

 دهد.یمهای انجیر را نشان میوه

 
 

 (79و  79های سال)اثر آبیاری تکمیلي بر میانگین وزن )گرم( میوه درختان انجیر رقم سبز  -5جدول 

تیمارهای 
آبیاری 
 تکمیلی

میوه 
 رنگکرم

 AAمیوه گرید  میوه زرد روشن یاقتوهمیوه 
میوه 

 Aگرید 

میوه گرید 

B 
 میوه غنچه

میوه 
 صدیک

میوه 
 خرمنی

 b  79/17a 077/7b 00/5 b  39/99b  340/79b 7/99b 1b 005/5a 090/34 غرقابی

 a  009/99a 099/9b 03/79 b 37/77 b 477/74 a 4/3b 0/99b 95/9b 791/71 زیرسطحی

 b  017/79a 759/9a 53/79 a 93/94a 400/97a 09/59a 5/77a 075/17a 090/34 میکروجت

 a  017/77a 94/75c 1 b 97/0a 397/99ab 7/09ab 1b 019/05a 794/7 شاهد )دیم(

 باشند.دار نمیای دانکن دارای تفاو  معنیآزمون چند دامنه %5هایی که دارای حروف مشترک هستند در سطح احتمال در هر ستون میانگین

 

 های انجیرمیوهتجزیه واریانس میانگین وزن )گرم(  -6جدول 

 خرمنی صدیک غنچه Bگرید  Aگرید  AAگرید  زرد روشن یاقتوه رنگکرم منابع تغییرا 

 میانگین جمع مربعا  خطا

 0193 5 33 03400 0901 7317 30099 0199 7197 تکرار
 3570 39 754 07419 3457 7157 70579 414 04399 تیمار

 3977 05 57 51134 0550 499 01779 9795 79040 خطا

P-VALUE 99/1 79/1 09/1 13/1 04/1 99/1 13/1 07/1 49/1 
 91 077 99 55 99 015 99 93 95 ضریب تغییرا  )درصد(
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 در خشکی تنش و خاک رطوبت میزان نقش به توجه با

 اینکه و سلول اندازه کاهش نیز و سلولی تقسیم میزان کاهش

 و اول مراحل در خوراکی انجیر میوه حجم و وزن افزایش المده

 سلولی شدن طویل و سلولی تقسیم یعنی میوه نمو و رشد از دوم

 در میوه قند کل درصد 71 از بیش اینکه و گیردمی صور 

 سریع نمو و رشد با زمانهم میوه نمو و رشد سوم مرحله

 خشک وزن درصد 91 آن دنبال به که شودمی ذخیره هاشفتک

 دسترس در رطوبت میزان .گیردمی شکل مرحله این در میوه

 به منجر تواندمی میوه نمو و رشد از مراحل این در ریشه

 حتی. شود میوه اندازه و وزن، سایز در توجتیقابل تغییرا 

 میزان به وابسته که انجیر میوه در هاشفتچه سریع رشد میزان

 بودن متفاو  و میوه شدن پاره به منجر، است خاک رطوبت

 در تواندمی موجود رطوبت میزان پس. شودمی هامیوه خندانی

 شد به انجیر میوه پوست رنگ. بگذارد اثر میوه خندانی میزان

 خاک رطوبت میزان و شفتچه تشکیل، یافشانگرده، دما، نور

 .(Flashman, 2016) دارد بستگی

با توجه به محل تولید محصول اصلی انجیر روی شاخه 

طور یقین میزان رشد رویشی مناسب در تعداد سال جاری به

روی آن شاخه اثر مستقیم خواهد داشت. از  ایجادشده یوهم

های ایجادشده بیشترین طرف دیگر، در شرایط کشت دیم میوه

و در ( ماهیبتشتاردنیاز رطوبتی را پس از تکمیل رشد رویشی )

زمان رسیدن میوه یعنی مردادماه خواهند داشت. در یک 

های پایش رطوبت در این بندی دادهگیری کلی و نیز جمعنتیجه

توان دریافت دو زمان متم از مراحل انگیزش تا تولید میوه می

که در تیمار میکروجت میزان رطوبت در المق مؤثر پراکنش 

متری( باتترین میزان سانتی 91تا  41ریشه درخت انجیر )حدود 

رسد با توجه به بافت خاک منطقه بوده است. به نظر می

های در زمان یازموردنرطوبت  یادشدهموردمطالعه در المق 

در تیمار آبیاری به روش زیرسطحی کمتر بوده است.  یادشده

نظر میزان مواد آلی و حتی الناصر غذایی نیز توان از نقطهمی

مقایسه نمود. افزایش دو برابری  باهم ینوالبهاین دو تیمار را 

سو و استفاده از های سطحی خاک از یکمیزان ماده آلی در تیه

ی سوبهای سطحی روش آبیاری میکروجت و انتقال آب از تیه

منطقه تجمع ریشه از سوی دیگر یکی از دیگر دتیل بتتر بودن 

 هایبا شستشوی این الناصر از تیه چراکهاین تیمار است. 

های زیرین توسط این سیستم آبیاری، سطحی و انتقال به تیه

تر آب ایجاد شرایطی برای رشد رویشی بتتر و نگتداری مناسب

)مردادماه( بوده است. شاید برای شستشو و  یازموردندر زمان 

انتقال مواد غذایی از المق سطحی به سمت المق زیرین نیز این 

ی نسبی آن منجر به بندرویداد مصداق داشته باشد که جمع

 ها شده است.برتری این تیمار نسبت به سایر تیمار

 

 وری فیزیکيبهره شاخص

در سال اول تحقیق حداکثر مقدار  9 جدول با مطابق

به میزان  و میکروجت غرقابی تیمارهای در وری فیزیکیبتره

در تیمار  حداقل آن کیلوگرم در هر مترمکعب و 00/1

به دست  در هر مترمکعب کیلوگرم 19/1میزان  زیرسطحی و به

وری فیزیکی در تیمارهای نتایج حاصل از ارزیابی بتره. آمد

مختلف آبیاری نشان داد که تیمار آبیاری تکمیلی میکروجت به 

درصد نسبت به تیمار آبیاری  44و  4وری فیزیکی را ترتیب بتره

پژوهش  سال دومین غرقابی و زیرسطحی افزایش داده است. در

 قبل سال به نسبت الملکرد میزان که رفتمی انتظار( 0379)

دو الامل اصلی سبب  لیکن باشد، داشته چشمگیری افزایش

 دلیل افزایش سو بهکاهش الملکرد در این سال گردید. از یک

 و از سوی دیگر افزایش هامیوه ریزش و رویشی رشد غیرمعمول

 که منجر( یافشانگرده فصل) خردادماه در حرار  درجه ناگتانی

مناسب  تلقیح الدم یتدرنتا و یافشانگرده الملکرد کاهش به

شد. بدیتی است نقش  شد، موجب کاهش محسوس الملکرد

الدم تلقیح در کاهش الملکرد بسیار بیشتر از الامل رشد 

ازحد و ایجاد رقابت رشد رویشی بیش. هستغیرمعمول رویشی 

 ازجملهشدید بین رشد رویشی و میوه بر سر مواد غذایی 

متم و  دتیلترکیبا  کربوهیدراتی و نیتروژنی درخت یکی از 

طورمعمول در . بهاستغیرمستقیم ریزش میوه نارس در انجیر 

و غیرمعمول باشد،  ازاندازهیشبشرایطی که رشد رویشی درخت 

یافت داری خواهد شده کاهش معنیه برداشتتعداد میو

(Gaaliche et al., 2011) 
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 وری فیزیکي آب در تیمارهای مختلفمیزان آبیاری تکمیلي، بارندگي مؤثر، عملکرد و بهره -9جدول 

 79سال 

 تیمار
 وری آببتره الملکرد بارندگی مؤثر میزان آب آبیاری تکمیلی

 کیلوگرم بر مترمکعب کیلوگرم بر هکتار مترمکعب بر هکتار مترمکعب بر هکتار

 00/1 79/90 539 734 غرقابی

 19/1 54/59 539 734 زیرسطحی

 00/1 5/94 539 734 میکروجت

 01/1 99/50 539 1 شاهد

 79سال 

 14/1 19/90 0939 734 غرقابی

 17/1 33/44 0939 734 زیرسطحی

 17/1 47/49 0939 734 میکروجت

 14/1 79/97 0939 1 شاهد

رغم افزایش مشخب است اللی 9طور که از جدول همان

درصدی بارندگی در سال دوم نسبت به سال اول، الملکرد  774

اند. این دیم کاهش داشته جزبهدرختان در تمامی تیمارها 

کاهش الملکرد به ترتیب در تیمارهای میکروجت، زیرسطحی و 

درصد بوده است. تنتا در  9/07و  3/74، 9/47غرقاب به میزان 

تیمار شاهد که درختان آن آبیاری نشده بودند در سال دوم 

درصد نسبت به سال اول افزایش نشان  9/33الملکرد به میزان 

سد به دلیل الدم آبیاری در این درختان رشد رداد. به نظر می

رویشی غیرمعمول که یکی از الوامل ریزش میوه بود در این 

تیمار اتفاق نیفتاده بود، اما الدم تلقیح مناسب روی این درختان 

 نیز تأثیرگذار بوده است.

 

 گیرینتیجه

رویه توسعه با توجه به محدودیت منابع آب و افزایش بی

کشت انجیر در استان فارس و سایر نقاط کشور، آبیاری تکمیلی 

باغا  مثمر انجیر بایستی زمانی انجام گیرد که میزان بارندگی 

بر اساس نظر کارشناس فنی از نرمال کمتر باشد )میزان متوسط 

یب به ترتاستتبان  های خرامه وبارندگی بلندمد  شترستان

متر است(. توجه به این نکته نیز میلی 791و  091حدود 

ضرور  دارد که با توجه به وضعیت کمی و کیفی منابع آب، 

النوان هدف اصلی از انجام آبیاری تکمیلی در باغا  انجیر که به

یک محصول دیم با نیاز آبی کم در میان محصوت  باغبانی 

و نگتداری درخت بوده و در  اهمیت است، حفظ حائزکشور 

 منظوربهمرحله بعدی افزایش محصول خواهد بود. این پژوهش 

های مختلف آبیاری تکمیلی بر درختان انجیر بررسی اثر روش

طور که از آمار رقم سبز شترستان خرامه انجام گردید. همان

بارندگی در دو شترستان خرامه و استتبان مشخب  بلندمد 

درصد بارندگی کمتر از  41خرامه نزدیک به است، در شترستان 

شترستان استتبان است. این الامل ضرور  آبیاری تکمیلی در 

نماید. دلیل توسعه این محصول در این منطقه را تشدید می

شترستانی مانند خرامه نیز کاهش کمی و کیفی منابع آب و 

 تغییر الگوی کشت بوده است. یجهدرنت

نتایج کلی حاصل از این پژوهش نشان داد که آبیاری 

تکمیلی نسبت به شاهد منجر به افزایش محصول در انجیر دیم 
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به خواهد شد. همچنین آبیاری تکمیلی به روش میکروجت و 

آن آبیاری تکمیلی به روش زیرسطحی منجر به افزایش  دنبال

درآمد باغدار شده  یتدرنتاخصوصیا  کمی و کیفی میوه و 

است. با توجه به قیمت باتی انجیر مرغوب در بازار، افزایش 

تواند درآمد باغداران را به میزان کمی و کیفی محصول می

این است که استفاده از  توجهقابلگیری افزایش دهد. نکته چشم

نیاز به ملزوماتی از قبیل وجود آب  فشارتحتهای آبیاری سامانه

ی دیم ممکن کار یرانجاز مناطق دائم و برق دارد که در بسیاری 

است این شرایط متیا نباشد، لذا بایستی آبیاری تکمیلی از طریق 

همان روش رایج تانکر انجام پذیرد. لیکن، در شترستان خرامه 

های کشاورزی توسعه که اکثر باغا  انجیر در پایاب چاه

 یداکرده است، این شرایط فراهم است.پ

 

 منابع

 کشت آمایش طرح فنی مرحله گزارش .0374. ع. ا بذرافکن،

خرامه،  شترستان کشاورزی جتاد مدیریت. خرامه شترستان

 صفحه. 770

 و آب وریبتره تعیین. 0377. ح زارع، و. ع. م نیا،شاهرخ

. استتبان دیم انجیر درختان آبیاری اقتصادی وریبتره

 .309-335 :(3) 34 کشاورزی در آب پژوهش نشریه

الباسی، ف.، ناصری، ا.، ستراب، ف.، باغانی، ج.، الباسی، ن. و 

وری مصرف آب. دستاورد . ارتقای بتره0374اکبری، م.

موسسه تحقیقا  فنی و متندسی کشاورزی، پژوهشی، 

 ناشر، سازمان تحقیقا ، آموزش و ترویج کشاورزی.

پور هنر،  ، سپاسخواه، ع. ر.، کامگار حقیقی، ع. ا.، البداللتی

قی، ج.، دلیر، ن.، جعفری، م.، شعبانی، ع. و گلکار، غ. حقی

 یاریآب یاقتصاد یورآب و بتره یوربتره نییتع. 0374

 کارگاه مقات  چکیده . مجموالهاستتبان مید ریدرختان انج

 ،(مو و انجیر) دیم باغا  تکمیلی آبیاری مدیریت آموزشی

 .آب متندسی بخش کشاورزی، دانشکده شیراز، دانشگاه

Andrade, I. P. D. S., Carvalho, D. F. D., Almeida, 

W. S. D., Silva, J. B. G. and da Silva, L. D. 

2014. Water requirement and yield of fig trees 

under different drip irrigation management. 

Engenharia Agrícola. 34(1) 17-27. 

Bindraban, P. S., Stoorvogel, J. J., Jansen, D. M., 

Vlaming, J. and Groot, J. J. R. 2000. Land 

quality indicators for sustainable land 

management: proposed method for yield gap 

and soil nutrient balance. Agricultural, 

Ecosystems and Environment. 81  103-112. 

Bouman, B. 2007. A conceptual framework for the 

improvement of crop water productivity at 

different spatial scales. Agricultural Systems. 

93  43–60. 

El-Shazly, S. M., Mustafa N. S., and El-Berry I. M. 

2014. Evaluation of some fig cultivars grown 

under water stress conditions in newly 

reclaimed soils. Middle-East Journal of 

Scientific Research. 21 (8): 1167-1179. 

Flashman, E. 2016. Catalytic strategies of the non-

heme iron dependent oxygenases and their roles 

in plant biology. Current Opinion in Chemical 

Biology. 31:126-135. 

Frone, D. F., Frone, S. 2015. The importance of 

water security for sustainable development in 

the Romanian agrifood sector. Agricultural 

Science Procedia. 6: 674-681. 

Gaaliche, B., Lauri, P. E., Trad, M., Costes, E., and 

Mars, M. 2011. Interactions between vegetative 

and generative growth and between crop 

generations in fig tree (Ficus carica L). Scientia 

Horticulturae. 131: 22–28. 

Goldhamer, D. and Salinas, M. 1999. Black 

Mission fig production improved by heavier 

irrigation. California Agriculture. 53(6): 30-34. 

Gunduz, M., Korkmaz, N., Asik, S., Unal, H. B. 

and Avci, M. 2011. Effects of various irrigation 

regimes on soil water balance, yield, and fruit 

quality of drip-irrigated peach trees. Journal of 

irrigation and drainage engineering. 137(7): 

426-434. 

Khozaei, M., Sepaskhah, A. R. 2018. Economic 

analysis of the optimal level of supplemental 

irrigation for rain-fed figs. Iran Agricultural 

Research. 37 (2): 17-26. 

Hernández, A. C., Vélez-Sánchez, J. E., and 

Intrigliolo, D. S. 2017. Effect of deficit 

irrigation on yield and quality of pear (Pyrus 

communis cv. Triumph of Vienna). Agronomía 

Colombiana. 35(3): 350-356. 



 109... دیم انجیر بر تکمیلی آبیاری مختلف هایروش اثر

 
Rockström, J. and Barron, J. 2007. Water 

productivity in rainfed systems: overview of 

challenges and analysis of opportunities in 

water scarcity prone savannahs. Irrigation 

Science. 25: 299–311. 

Wang, J., Niu, W., Zhang, M. and Li, Y. 2017. 

Effect of alternate partial root-zone drip 

irrigation on soil bacterial communities and 

tomato yield. Applied Soil Ecology, 119, 250-

259. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1011 پاییز و زمستان ،1 شماره ،7 جلد کشاورزی، در آب مدیریت نشریه  10

 

 نشریه مدیریت آب در کشاورزی

 109-161، ص. 1011ستان بهار و تاب، 1، شماره 9جلد 
 

Water Management in Agriculture 

Vol. 9, No. 1, Spring and Summer 2022, 149-160 

 

The Effects of Different Supplemental Irrigation Method on 

Reproductive Characteristics and Water Productivity of Rain Fed Fig 
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Abstract 

Due to successive droughts and as a result of quantitative and qualitative reduction of water resources in Fars 

province, changing the cultivation pattern from High-water crops to low-water crops and the development of 

rain fed orchards has become inevitable. As in many cities of the province such as Fasa, Jahrom, Khafr and 

Kharameh, cultivation of green fig trees in addition to Estahban city is developing. This study was conducted to 

investigate the effect of supplementary irrigation on reproductive characteristics of fig crop in Kharameh city 

during the years 2016-2017 and 2017-2018 by using completely randomize block with 4 treatments of irrigation 

method and in 5 replications. The treatments included the1500 liter supplemental irrigation in March, May, 

August by flooding method (T1), subsurface drip irrigation method (T2), microjet irrigation method (T3) and 

control treatment (no supplemental irrigation) (T4). The results showed that the number of bright yellow fruits 

increased by 247% in the micro jet treatment compared to the control. The number of AA grade and hundred -

one fruits, which are the best quality fruits in figs, were significantly higher in micro jet irrigation method than 

other irrigation methods. Also, The weight of bright yellow and AA fruits was highest in micro jet irrigated trees 

and the difference with other treatments and control treatment was significant. The physical productivity index 

of water in flood and micro jet treatments in the initial year of the project was 0.11 kg / m3, which was the 

highest value among the treatments. 

 

Keywords: Kharameh, Micro Jet Irrigation, Rain Fed Fig, Subsurface Drip Irrigation 
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