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چکیده
به منظور ارزیابی اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد ،کارایی مصرف آب و اجزای عملکرد گوجهفرنگی ،آزمایشی
بصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان جیرفت طی دو سال
زراعی ( 0364و  )0365اجرا گردید .در این تحقیق سه رقم گوجهفرنگی (نورا = ،V0فالکاتو = V2و تیتائو = )V3به عنوان
عامل اصلی و سه دور آبیاری بر اساس سطوح  I2=05 ،I0=01و  I3=21میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر به عنوان عامل
فرعی مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد شاخصهای عملکرد ،ارتفاع بوته ،تعداد میوه در بوته ،وزن و قطر
میوه در دور آبیاری بر اساس  05میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر در مقایسه با دور آبیاری بر اساس  01میلیمتر،
بهترتیب  7/2 ،2/8 ،8/9 ،7/4و  6/5درصد کاهش داشت .این در حالی است که صرفهجویی  671متر مکعب آب در هکتار
و افزایش  02/4درصدی کارایی مصرف آب در دور آبیاری بر اساس  05میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر نسبت به دور
آبیاری بر اساس  01میلیمتر حاصل شد .از طرف دیگر بررسی شاخصهای مذکور نشان دهنده برتری رقم فالکاتو
نسبت به دو رقم دیگر بود .همچنین اعمال دور آبیاری بر اساس  05میلیمتر تبخیر بر رقم فالکاتو دارای بهترین جایگاه
آماری در صفت کارایی مصرف آب بین سایر تیمارها بود .لذا جهت افزایش بهرهوری آب و استفاده بهینه از منابع آبی،
کشت رقم فالکاتو با حداقل  41نوبت آبیاری به فواصل  4روزه و در هر نوبت  011مترمکعب آب در هکتار در گلخانههای
شهرستان جیرفت پیشنهاد میگردد.
واژه های كلیدی :آبیاری قطرهای ،ارقام مختلف ،تشت تبخیر ،کارایی مصرف آب ،گوجهفرنگی
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Abstract

In order to investigate the effect of irrigation intervals on yield, water use efficiency and yield
components of tomatoes, a field experiment was carried out during 2015 and 2016 growing seasons
in experimental farm in Jiroft. The treatments were laid out as split plot based on Randomized
Complete Block Design with three replications. The treatments were comprised of three cultivars of
tomato (Norat Falkato and Titauo) in main plot and sub plot consisted of three irrigation levels
(10±2, 15±2 and 20±2 mm evaporation for class A pan). The results showed that in comparison to
10 and 15 mm evaporation for class A pan, parsimony of water usage equal 970 m3.ha-1 achieved.
Moreover yield, height of plants, number of fruits per plant, weight and diameter of fruit decreased
7.4, 8.6, 2.8, 7.2 and 9.5 percent, respectively, But water use efficiency increased 12.4 percent. On
the other hand studied parameters of Falkato variety was better than the other cultivars. Also,
planting Falkato variety and 15 mm evaporation for class A pan was in the best position in terms of
water use efficiency. In order to increase water productivity and optimal use of water resources, it is
suggested cultivation Falkato variety with 40 irrigation, at 4 days interval and 100 cubic meters of
water in of greenhouse condition.
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 از آنجاییکه گوجهفرنگی تولید شده.)2118 همکاران

مقدمه

به عنوان محصول نهایی در بازار عرضه شده و دوره

)Lycopersicon esculentum Mill.( گوجهفرنگی

 لذا در طبقهبندی،زمانی بازگشت سرمایه آن کوتاه است

یکی از ارزشمندترین سبزیهای جات میوهای تیره

 در گروه محصوالت نقدی قرار،محصوالت کشاورزی

091 سیبزمینی سانان بهشمار میرود که با تولید

 این محصول یکی از.)2109 دارد (سارکر و همکاران

میلیون تن در سال بیشترین میزان تولید در بین

 ویتامینها و ترکیبات آنتی،منابع سرشار از مواد معدنی

سبزیهای میوهای را داراست و بعد از سیبزمینی از

اکسیدانی است و از مهمترین محصوالت جهان در

نظر اقتصادی در جایگاه دوم جهان قرار دارد (فن و
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ارتباط با سالمت و تغذیه انسان بهشمار میآید

زمان مناسب و مقدار آب مورد نیاز گیاه را مشخص

(نورودین و همکاران  .)2113همچنین در حال حاضر،

کرد (عابدی کوپایی و همکاران .)2116

 25درصد از کل تولیدات سبزی جهان را بهخود

از طرف دیگر عملکرد گیاهان تحت تأثیر ساختار

اختصاص داده است (وانگ و همکاران  .)2117این در

ژنتیکی گیاه ،شرایط محیطی و برهم کنشهای موجود

حالی است که با توجه به امکانات وسیع تولید و

متغیر است .لذا یافتن رقمهای مختلف قابل کشت در یک

فرآوری این محصول در ایران ،اهمیت اقتصادی زیادی

منطقه ،که در شرایط تنش و بدون تنش از عملکرد

دارد و با ارزآوری مناسب ،مورد توجه بسیاری از

خوبی برخوردار باشند ،به علت معنیدار بودن بر هم

متولیان کشاورزی قرار گرفته است (فعالیان و همکاران

کنش میان رقم و محیط ،امری پیچیده است (کریمی و

.)2105

همکاران  .)2109محققین روشهای مختلفی را برای

کمبود آب برای تأمین نیازهای غذایی زندگی انسان

ارزیابی رقم در شرایط تنش پیشنهاد نمودهاند که

در مناطق خشک و نیمهخشک بهصورت یک تهدید

مطالعات نشان میدهد ،ارزیابی عملکرد گیاه ،مهمترین

واقعی نمایان شده است (شاهرخنیا و سپاسخواه

شاخص برای شناسایی ارقام سازگار به محیط دارای

 .)2107از طرف دیگر یکی از مهمترین مشکالت زارعین

تنش است (افراسیاب و همکاران .)2105

در این مناطق فراهم ساختن شرایط مطلوب خصوصاً

در این راستا کریمی و همکاران ( )2109در

تأمین آب کافی در طول دوره رشد گیاه است (ژنگ و

آزمایشی تأثیر سه سطح  75 ،51و  011درصد نیاز آبی

همکاران  .)2103این در حالی است که تعیین میزان آب

در دو سیستم آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی بر

مورد نیاز در طول فصل کشت از جمله مهمترین عوامل

خصوصیات کمی و کیفی ارقام شقایق و شهرزاد

اثرگذار بر میزان عملکرد محصوالت بوده و برآورد

گوجهفرنگی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد

غیرواقع آن میتواند خسارات اقتصادی بسیاری را به

که بیشترین میزان کارایی مصرف آب در سطح 51

همراه داشته باشد (بزکورت و منصوراوگلو  .)2100این

درصد نیاز آبی اعمال شده در سیستم آبیاری قطرهای

مساله به ویژه در مورد گیاهانی همچون گوجهفرنگی

زیرسطحی در رقم شقایق است .فرزامنیا و همکاران

که حساسیت ویژهای به تنش آبی دارد ،از اهمیت

( )2105طی دو سال زراعی جهت برنامهریزی آبیاری

بیشتری برخوردار است (پاتانه و همکاران  .)2100لذا

گوجهفرنگی ،سه سطح  011 ،75و  025درصد تبخیر و

کاهش منابع آب و افزایش قیمت آن ،کشاورزان را به

تعرق گیاهی مورد مقایسه قرار دادند .نتایج نشان داد

استفاده از روشهای آبیاری با راندمان باال سوق داده

که سطح  025درصد تبخیر و تعرق گیاهی با کارایی

است (کاراندیش  .)2109از جمله این روشها سیستم
آبیاری قطرهای است که عالوه بر کاهش مصرف آب،
افزایش عملکرد را نیز در پیدارد (اسدی و همکاران
 .)2102اما عدم وجود اطالعات کافی بهرهبرداران از
میزان دقیق آب مورد نیاز گیاه ،کاربرد این سیستم
آبیاری را در زمینه مدیریت آبیاری با نارساییهایی
روبرو کرده است .با تنظیم برنامه آبیاری از طریق
اندازهگیری مستقیم تبخیر توسط تشت تبخیر ،میتوان

مصرف آب  27/50کیلوگرم بر مترمکعب دارای باالترین
کارایی مصرف آب است .همچنین در مطالعهای دیگر
اسماعیلپور و اکبری ( )2102به ارزیابی تأثیر چهار
تیمار  011 ،81 ،91و  021میلیمتر تبخیر از تشت بر
خصوصیات کمی و کیفی گوجهفرنگی پرداختند .نتایج
نشان داد که کمآبیاری باعث کاهش شاخصهای
رویشی و افزایش کیفیت محصول شد بطوریکه
بیشترین ارتفاع بوته ،طول میوه و تعداد میوه بازارپسند
در تیمار  91میلیمتر تبخیر از تشت بدست آمد اما
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اسدی ،مهرابی

بیشترین مقدار کلروفیل و لیکوپن در تیمار 021

 0364و  0365به اجرا در آمد .در این آزمایش سه رقم

میلیمتر تبخیر از تشت بدست آمد.

گوجهفرنگی (نورا = ،V0فالکاتو = V2و تیتائو = )V3به

بر اساس آمار نامه کشاورزی در سال زراعی -64

عنوان عامل اصلی و سه دور آبیاری بر اساس سطوح

 9 ،0363میلیون تن از  77میلیون تن محصول زراعی

 I2=05 ،I0=01و  I3=21میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر به

تولید شده در کل کشور ،از کشت گوجهفرنگی بدست

عنوان عامل فرعی ،مورد ارزیابی قرار گرفت .تیمارها

آمده است .سطح زیرکشت گوجهفرنگی در ایران در

در کرتهایی به عرض  3و طول  4متر (شامل  4ردیف

حدود  052هزار هکتار است که شهرستان جیرفت با

کشت بهفاصلة  1/75متر از یکدیگر) اجرا گردیدند.

سطح زیرکشت  07811هکتار و تولید  484896تن

همچنین فاصله بین بوتههای کشت شده در هر ردیف،

بهترتیب از لحاظ سطح زیرکشت و تولید در جایگاه دوم

 31سانتیمتر بود (تراکم  44هزار بوته در هکتار) .این

و پنجم کشور قرار گرقته است (ایاسآی  ،)2109که

در حالی است که جهت سهولت در رفت و آمد جهت

این موضوع بیانگر میزان اهمیت تولید گوجهفرنگی در

اندازهگیری صفات بین تیمارهای اصلی و تکرارها ،نیم

منطقه جیرفت میباشد .همچنین متداول بودن کشت هر

متر فاصله در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است که

سه رقم بذر مورد مطالعه (نورا ،فالکاتو و تیتائو) در این

تعداد کرتهای بررسیشده با احتساب تکرارهای

منطقه و از طرف دیگر عدم مشخص بودن دور مناسب

انجامگرفته برابر با  27کرت بود.

آبیاری و میزان آب مورد نیاز در مراحل مختلف رشد

گلخانه مورد استفاده دارای سه دهانه به ارتفاع 3/5

در این منطقه ،انجام تحقیقی در خصوص ارزیابی اثر

متر ،عرض هر دهانه  4/5متر ،مجهز به سقف بازشو،

دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد

سیستم گرمایش و سرمایش و پوشش پلیاتیلن UV

ارقام گوجهفرنگی در منطقه جیرفت ضروری میباشد.

دار  4/5درصد بود .برای تأمین حرارت مورد نیاز از
دستگاه گرمایش مشعلدار گازوئیلی استفاده شد.
سیستم پخش حرارت در وسط گلخانه و در زیر سقف

مواد و روشها
این آزمایش در شهرستان جیرفت با طول

قرار داده شده بود که حرارت را از قسمت باال به پایین

جغرافیایی  57شمالی و عرض جغرافیایی  27شرقی

پخش میکرد ،بهطوریکه در طول دورة رشد گیاه،

انجام گردید .شهرستان جیرفت در فاصلة 241

دمای روزانه بین  31تا  45و دمای شبانه بین  22تا 28

کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان که دارای آب و

درجة سانتیگراد و رطوبت نسبی بین  35تا  95درصد

هوای نیمهگرم ،ارتفاع  951متر از سطح دریا و وسعتی

بود .همچنین قبل از عملیات کشت نمونهبرداری از آب و

حدود در  51هزار کیلومتر مربع میباشد ،واقع شده

خاك مورد استفاده انجام شد که نتایج تجزیه

است .متوسط بارندگی ساالنه این شهرستان051 ،

خصوصیات فیزیکی و شیمایی آنها در جداول  0الی 3

میلیمتر و حداکثر و حداقل درجة حرارت سالیانه

آمده است.

o

o

بهترتیب  48و  01درجة سانتیگراد میباشد (افراسیاب
و همکاران .)2105

در این تحقیق در هر دو فصل کشت ،در اوایل
اردیبهشت ماه نشاء ارقام مذکور کشت شد و طول مدت

بهمنظور ارزیابی تأثیر دورهای مختلف آبیاری بر

رشد آنها تا اولین چین برداشت  051روز بود .همچنین

عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گوجهفرنگی در

بر اساس نیاز کودی گوجهفرنگی و توصیه آزمایشگاه

منطقه جیرفت ،آزمایشی در زمینی به مساحت  385متر

خاك و آب در طول دوره کشت عناصر ازت ،آهن،

مربع در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی و بهصورت

فسفر ،روی ،پتاسیم ،منگنز ،گوگرد ،مس ،کلسیم و بر از

کرتهای نواری خردشده در سه تکرار طی دو سال

منابع مختلف و به مقادیر بهترتیب ،0/9 ،011 ،03 ،031
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تأثیر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد ،اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام .....
 7 ،1/7 ،04 ،0/0 ،001و  0/4کیلوگرم در هکتار به زمین

کرمان که دارای ضخامت  211میکرون ،فاصلة مجاری

تزریق شد .الزم به ذکر است جهت آبیاری بوتهها از

آبده  31سانتیمتر و دبی  4لیتر در ساعت در هر متر از

نوارهای تیپ ساخته شده توسط شرکت آب حیاط

طول لوله بود ،استفاده شد.

جدول  -1نتایج تجزیه فیزیکی خاک محل انجام آزمایش
عمق خاك

رس

سیلت

شن

بافت

)(cm

)(%

)(%

)(%

خاك

1-51

33

36

28

وزن مخصوص ظاهری
)(g.cm-3

درصد رطوبت وزنی

درصد رطوبت وزنی

در نقطه ظرفیت زراعی

در نقطه پژمردگی

20

8

0/44

لوم رسی

جدول  -2نتایج تجزیه شیمیایی خاک محل انجام آزمایش
آنیونها و کاتیونهای محلول )(mg.L-1

عمق خاك
(سانتیمتر)

منگنز

روی

آهن

سدیم

منیزیم

کلسیم

پتاسیم

فسفر

1-51

8/5

2/94

5/8

90

07

091

574

30/4

SAR

pH

EC
)(dS.m-1

0/23

8/2

0/2

جدول  -3برخی خصوصیات شیمیایی آب مورد مطالعه
آنیونها و کاتیونهای محلول )(mg.L-1
Na+

K+

Mg+2 + Ca+2

SO4-2

Cl-

HCO3-

EC
)(dS.m-1

pH

1/6

4/5

7

2/2

2

4/2

1/7

7/0

در این مطالعه جهت تعین زمان آبیاری از تشت

خاك ،رطوبت موجود در هر تیمار اندازهگیری شد.

تبخیر کوچک استفاده شد که ازریابیهای صورت گرفته

سپس میزان نفود عمقی با استفاده از رابطه زیر برآورد

نشان داد که این تشت ضریب همبستگی باالیی با

گردید (قیصری و همکاران .)2116

دادههای الیسیمتر بدست آمده از درون گلخانه ،دارد
(امیری و همکاران  .)2100این نوع تشت ظرفی

(رابطه)0

استوانهای از جنس آهن گالوانیزه با قطر و ارتفاع 91 ،و

در این رابطه  :DPآب خارج شده از پایین محدوده

 25سانتیمتر میباشد (خان و همکاران  .)0668جهت

ریشه (میلیمتر) :In ،عمق آب آبیاری (میلیمتر):ƟFCi ،

تعیین زمان فرا رسیدن آبیاری برای هر تیمار ،میزان

درصد رطوبت وزنی در نقطه رطوبتی ظرفیت زراعی در

تبخیر از تشت بهطور روزانه ثبت گردید .هر زمان که

الیه iام :ƟBC ،درصد رطوبت وزنی قبل از آبیاری در

تبخیر تجمعی روزهای متوالی بین اعداد  6تا 00

الیه iام :k ،تعداد الیههای خاك نمونهبرداری شده و :Zi

میلیمتر قرار گرفت ،تیمار  I0در همان روز آبیاری شد.

ضخامت هر الیه میباشد .میزان نفوذ عمقی برای تمام

این مقادیر برای تیمارهای  I2و  I3بهترتیب برابر با 04

تیمارها با استفاده از مقادیر رطوبت اندازهگیری شده

تا  09و  06تا  20میلیمتر تبخیر از تشت بود .همچنین

قبل از آبیاری در آنها محاسبه شد .سپس میزان تبخیر

بهمنظور تعین میزان تبخیر و تعرق ،قبل از هر نوبت

و تعرق در هر تیمار با استفاده از رابطه بیالن رطوبت

آبیاری ،با نمونهبرداری از عمق صفر تا  51سانتیمتری

به شرح زیر محاسبه گردید (آلن و همکاران :)0668
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(رابطه)2

در این رابطه  :Inعمق آب آبیاری :P ،میزان بارندگی،
 :DPنفوذ عمقی :ΔS ،میزان تغییرات رطوبت اولیه خاك

نتایج و بحث
تحلیل میزان و فراوانی آبیاری

در دوره مورد نظر :RFi ،میزان رواناب سطحی

در این پژوهش میزان آب مصرفی برای تیمارهای

ورودی :RFo ،میزان رواناب سطحی خروجی:CR ،

اصلی اعمال شده در هر تیمار فرعی یکسان در نظر

میزان صعود مویینه است .با توجه به اینکه در این

گرفته شد .به این صورت که حجم آب مصرفی در تیمار

پژوهش از سیستم آبیاری قطرهای استفاده گردید لذا

رقم یکسان اما در سطوح  I2 ،I0و  I3بهترتیب ،5051

رواناب سطحی ورودی و خروجی صفر بود .همچنین از

 4081و  3321متر مکعب در هکتار در کل فصل رشد

آنجا که سطح ایستابی در منطقه مورد مطالعه عمیقتر

بدست آمد .در این راستا تازل و مریک ( )2110نیاز آبی

از  211سانتیمتر است لذا بر اساس نشریه فائو 59

گوجهفرنگی کشت شده در گلخانه را بین  360تا 540

(آلن و همکاران  ،)0668چنانچه عمق سطح ایستابی

میلیمتر تعیین نمودند که با حجم آب داده شده در

بیشتر از یک متر پایینتر از سطح ریشه باشد ،میتوان

تحقیق حاضر همخوانی دارد.

از مقدار صعود مویینگی در آن صرفنظر کرد (آلن و

عالوه بر حجم آب مصرفی ،تنظیم زمان آبیاری بر

همکاران  .)0668به این ترتیب با محاسبه نفوذ عمقی بر

اساس میزان تبخیر از تشت ،تعداد دفعات آبیاری را نیز

اساس رابطه  ، 0تنها پارامتر مجهول تبخیر و تعرق بوده

تحت تأثیر قرار داد .این در حالی است که صرف نظر از

که قابل محاسبه است.

نوع تیمار ،در اوایل فصل رشد ،دورهای آبیاری

در این مطالعه برای مقایسه تیمارها عالوه بر در

کوتاهتر و با افزایش سن گیاه ،دور آبیاری به دلیل

نظر گرفتن عملکرد و کارایی مصرف آب ،شاخصهای

توسعه ریشه و امکان استفاده از رطوبت موجود در

رشد گیاه از جمله وزن میوه ،تعداد میوه بازار پسند در

اعماق پایینتر افزایش یافت .تغییر دور آبیاری متناسب

هر بوته (دارای قطر بیش از  5/5سانتیمتر (هرت و هو

با رشد گیاه در سایر پژوهشها نیز گزارش شده است

 ،))0689ارتفاع بوته و قطر میوه نیز مورد ارزیابی قرار

(ژنگ و همکاران  2103و اسماعیلپور و اکبری .)2102

گرفت .بر این اساس برای اندازهگیری این شاخصها در

بر اساس جدول  ،4بیشترین فراوانی در تیمارهای ،I0

زمان برداشت از هر واحد آزمایشی 01 ،بوته بهطور

 I2و  I3بهترتیب به دورهای آبیاری  4 ،3و  5روزه

مورد

متعلق بود .شایان به ذکر است که دور آبیاری عرف

اندازهگیری قرار گرفت .همچنین برای تعیین کارایی

منطقه 3 ،روزه است .از دیگر نکات قابل ذکر میتوان به

مصرف آب از رابطه ( )3استفاده شد (افراسیاب و

این موضوع اشاره نمود که با افزایش دور آبیاری،

همکاران  .)2105در نهایت دادههای بدست آمده با

حجم آب مصرفی در کل فصل رشد ،کاهش یافت.

استفاده از نرمافزار  SASمورد تجزیه و تحلیل قرار

بطوریکه با افزایش میزان تبخیر از تشت از 01

گرفت و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن

میلیمتر به  05و  21میلیمتر ،حجم آب مصرفی

(در سطح احتمال یک و پنج درصد) انجام شد.

بهترتیب  08/8و  35/5درصد کاهش یافت .این نتایج با

تصادفی

انتخاب

(رابطه)3

و

شاخصهای

مذکور

WUE=YT/VT

در این رابطه؛  :WUEکارایی مصرف آب (کیلوگرم بر
مترمکعب) :YT ،عملکرد قابل ارائه به بازار (کیلوگرم) و
 :VTحجم آب آبیاری ) (m3میباشد.

نتایج بدست آمده از سایر مطالعات همسو است
(اسماعیلپور و اکبری  2102و گلکار و همکاران .)2117
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جدول  -4فراوانی دور آبیاری در هر تیمار در كل فصل رشد
 05میلیمتر تبخیر از تشت

 21میلیمتر تبخیر از تشت

دور آبیاری

 01میلیمتر تبخیر از تشت

 2روزه
فراوانی

08

 3روزه
5

38

5

29

5

06

01

فراوانی
 4روزه
فراوانی
 5روزه
فراوانی
 9روزه
فراوانی

6

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای اعمال شده بر

سطح احتمال یک درصد معنیدار و از بین اثر متقابلها،

صفات مورد بررسی در جدول  4نشان داده شده است.

تنها اثر متقابل رقم در سطوح آبیاری بر صفت کارآیی

نتایج حاکی از آن است که تفاوت ارقام بهجزء در

مصرف آب در سطح احتمال پنج درصد معنیدار و

صفات ارتفاع بوته ،وزن و قطر میوه بر سایر صفات

سایر اثر متقابلها بر صفات مورد بررسی غیرمعنیدار

مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنیدار ،اثر

بود.

تیمار سطوح آبیاری بر تمامی صفات مورد بررسی در
جدول  -5نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بر صفات كوجه فرنگی
تعداد میوه در

منابع تغییر

درجه آزادی

وزن میوه

ارتفاع بوته

سال Y

0

1/11108 ns

1/9557ns

1/1112 ns

خطای 0

4

1/297

220/198

1/642

ارقام V

2

4/952 ns

2680/97 ns

بوته

*

قطر میوه

عملکرد

كارآیی مصرف آب

1/1115 ns

1/154ns

1/114 ns

1/118

312/47

41/00

**

**

3/254

1/2587 ns

3540/12

057/90

اثر متقابل ()V ×Y

2

1/1142ns

1/305ns

1/120ns

1/1107ns

0/245ns

1/14ns

1/985

305/56

0/458

1/122

495/42

24/57

خطای 2

8

سطوح آبیاری I

2

**

اثر متقابل ()I ×Y

2

ns

اثر متقابل ()I ×V

4

اثر متقابل ()I ×V×Y

4

خطای 3

24

ضریب تغییرات( )%

034/275
1/1112

ns

1/510

ns

1/1107

0068/20

**

**

ns

ns

1/1219

ns

1/1218

ns

1/1128

2/409

ns

4/957

ns

1/0542

1/07

7/39

0/54

0/84

042/92

1/22
0/26

** * ،و  nsبترتیب معنیدار در سطح احتمال یک درصد ،پنج درصد و عدم معنیدار می باشد.

**

1/2590

ns

1/1110

ns

1/1108

ns

1/1110

**

5687/32
ns

1/98

ns

5/659

ns

**

542/40

ns

1/109

*

2/35

ns

0/0980

1/159

1/1118

00/69

1/97

9/57

0/54

0/63
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( )V2با تعداد  28/3میوه بازار پسند در بوته و با

تحلیل شاخصهای رشد
جدول  9مقایسه میانگین صفات تعداد میوه در بوته،
وزن میوه ،ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ تحت تأثیر

اختالف  4/6و  3/6درصدی بهترتیب نسبت به ارقام
نورا و تیتائو برتری داشت.

عوامل اصلی و فرعی که توسط آزمون دانکن بهدست

بررسیهای صورت گرفته نشان داد که دو صفت

آمده است را نشان میدهد .با توجه به این جدول

وزن و قطر میوه که در برگیرنده بازارپسندی محصول

میتوان گفت بهرغم کاهش  2/8درصدی تعداد میوه در

میباشند تحت تأثیر خصوصیات ژنتیکی ارقام مختلف

بوته تیمار  05میلیمتر تبخیر از تشت نسبت به تیمار

میباشند (متینسیزن و همکاران  ،)2101اما نتیجه

 01میلیمتر تبخیر از تشت ،از لحاظ آماری در یک گروه

حاصل از تجزیه صفات در پژوهش حاضر نشان داد که

قرار گرفتها ند .این در حالی است که اختالف تعداد میوه

مدیریت مناسب آبیاری نیز ،میتواند توان بوته را در

در بوته دو تیمار  01و  21میلیمتر تبخیر از تشت در

افزایش وزن و قطر میوه و ارتفاع بوته ،باال ببرد.

حدود  26/0درصد است .به عبارت دیگر میتوان چنین

بهطوریکه تیمار  01میلیمتر تبخیر از تشت میزان وزن

اذعان داشت که صرفه جویی  08/8درصدی ( 671متر

میوه را  7/4و  24/2درصد ،قطر میوه را  6/5و 38/0

مکعب در هکتار) آب در طول فصل رشد بین دو تیمار

درصد و ارتفاع بوته را  8/9و  33/3درصد بهترتیب

 01و  05میلیمتر تبخیر از تشت ،عالوه بر افزایش دور

نسبت به دو تیمار  05و  21میلیمتر تبخیر از تشت

آبیاری ،باعث کاهش غیرمعنیدار در صفت تعداد میوه

افزایش داد .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان چنین

در بوته شد .این در حالی است که اعمال بیش از 35

اذعان داشت که در شرایط افزایش دور آبیاری ،احتماالً

درصد کمآبیاری در طول دوره رشد گوجهفرنگی ،باعث

بهدلیل کاهش رشد ریشه و اندام هوایی و کاهش تولید

کاهش شدید تعداد میوه بازار پسند شد که بررسیهای

مواد فتوسنتزی در زمان شکلگیری میوه ،قطر و وزن

صورت گرفته نشان داد ،کمبود بیش از حد آب در طول

میوه کاهش یافت (میگوئل و فرانچسکو  2117و دهقان

فصل رشد گوجهفرنگی باعث کاهش شدید گلدهی و

و همکاران  .)2105این نتایج با نتایج بدست آمده از

عدم توانایی گیاه در نگهداری گل میشود (جورکووا و

سایر مطالعات همسو است (کریمی و همکاران 2109؛

همکاران  .)2100همچنین مقایسه میانگین این صفت

دهقان و همکاران  2105و اسماعیلپور و اکبری .)2102

تحت تأثیر ارقام نشان داد (جدول  )9که رقم فالکاتو
جدول  -6مقایسه میانگین صفات گوجهفرنگی در ارقام و تیمارهای آبیاری
تیمار

تعداد میوه در بوته

وزن میوه (گرم)

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

قطر میوه (سانتیمتر)

V1

26/9 b

158/4 a

93/2 a

5/8 a

V2

28/3 a

156/5 a

94/5 a

5/6 a

V3

22/2 b

152/2 a

93/6 a

5/2 a

تیمارها

تعداد میوه در بوته

وزن میوه (گرم)

ارتفاع بوته (سانتیمتر)

قطر میوه (سانتیمتر)

I1

28/5 a

162/5 a

94/8 a

6/3 a

I2

22/2 a

150/8 b

86/6 b

5/2 b

I3

20/2 b

123/2 c

63/2 c

3 /9 c

مقایسه میانگین تأثیر سطوح آبیاری در صفات مورد مطالعه

در هر ستون میانگینهایی كه دارای یک حرف مشترک میباشند از نظر آماری فاقد تفاوت معنی دار هستند.
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(شکل  )0که رقم فالکاتو با عملکرد  069/84تن در هکتار

تحلیل عملکرد محصول
نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین عملکرد

و با اختالف  3/8و  9/2درصدی بهترتیب نسبتبه ارقام

گوجهفرنگی تحت تأثیر عامل اصلی (ارقام) نشان داد

نورا و تیتائو در بهترین جایگاه آماری قرار گرفته است.

شکل  -1مقایسه میانگین عملکرد در ارقام گوجهفرنگی

با توجه به شکل  2که نشان دهنده مقایسه میانگین

رطوبتی شدید ،احتماالً بهدلیل ایجاد رقابت زیاد بین

عملکرد گوجهفرنگی تحت تأثیر سطوح مختلف تبخیر از

میوههای از قبل تشکیل شده و در حال تشکیل ،بهنفع

تشت (عامل فرعی) است ،میتوان چنین اذعان داشت که

میوههای از قبل تشکیل شده در جذب مواد فتوسنتزی

شروع آبیاری بر اساس  01میلیمتر تبخیر از تشت

دانست .در واقع در چنین شرایطی از تشکیل گل و میوه

دارای باالترین عملکرد ( 213/83تن در هکتار) است.

جدید جلوگیری گردید و زمینه کاهش عملکرد فراهم شد

همچنین آبیاری بر اساس  05میلیمتر تبخیر از تشت در

(جورکووا و همکاران  .)2100کاهش تعداد میوه در بوته

حالی از نظر آماری در جایگاه ( )bقرار گرفته که تنها

و وزن میوه در تحقیق حاضر بر صحت این مطلب

اختالف  7/4درصدی با تیمار  01میلیمتر تبخیر از

میافزاید .این نتایج با نتایج حاصل از سایر مطالعات

تشت دارد .دلیل آن را میتوان احتماالً ناشی از وجود

همخوانی دارد (ژنگ و همکاران 2103؛ کریمی و

تنش جزئی در طول فصل رشد بر اجزای عملکرد و

همکاران 2109؛ دهقان و همکاران  ،2105گلکار و

همچنین اثرپذیری سایر اندامهای گیاهی مرتبط با

همکاران .)2117

اجزای عملکرد دانست که در نهایت ،باعث عملکرد

تحلیل كارایی مصرف آب

مطلوب تیمار اعمال شده تحت تنش خفیف رطوبتی شد

در این پژوهش ،همانطور که انتظار میرفت تأثیر

(ژنگ و همکاران  .)2103همچنین مقایسه تیمارهای 01

کمآبیاری بر صفت کارایی مصرف آب ،زیاد بود .با

و  21میلیمتر تبخیر از تشت نشان داد که عملکرد

توجه به جدول  7میتوان چنین اذعان داشت که

محصول در تیمار  21میلیمتر تبخیر از تشت 49/7

صرفهجویی  671مترمکعب آب در هکتار در تیمار 05

درصد کاهش یافت این در حالی است که میزان

میلیمتر تبخیر از تشت نسبت به تیمار  01میلیمتر

صرفه جویی آب در این تیمار نسبت به تیمار مذکور

تبخیر از تشت ،باعث افزایش  02/4درصدی در کارایی

 35/5درصد بود .لذا مطالعات انجام شده نشان داد که

مصرف آب شد و این تیمار را از لحاظ آماری در

دلیل کاهش شدید عملکرد در شرایط اعمال تنش

بهترین جایگاه قرار داد .سایر بررسیهای صورت
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شکل  -2مقایسه میانگین عملکرد گوجهفرنگی در سطوح آبیاری

گرفته در شرایط کمآبیاری ،به کارآمدی این روش

بیشترین عملکرد محصول مربوط به سطح تأمین 011

مدیریتی در استفاده بهینه از هر واحد آب مصرفی

درصد نیاز آبی است .همچنین این پژوهشگران پیشنهاد

اشاره داشتند (جورکووا و همکاران  2100و ژنگ و

دادند که در صورت محدودیت منابع آب در طول فصل

همکاران  .)2103در این خصوص صدرقاین و همکاران

رشد ،اعمال سطح  75درصد نیاز آبی در کشت

( )2101به ارزیابی سه سطح تأمین آب  75 ،51و 011

گوجهفرنگی ،توان حصول باالترین کارایی مصرف آب

درصد نیازی آبی گیاه پرداختند .نتایج نشان داد که

را دارد.

جدول  -2مقایسه میانگین كارایی مصرف آب تحت تأثیر رقم و دور آبیاری
تیمار

کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر متر
مکعب)

تیمار

کارایی مصرف آب (کیلوگرم بر متر
مکعب)

V0

44/6 b

I0

36/9 b

V2

49/7 a

I2

45/2 a

V3

43/8 b

I3

32/7 c

جدول  5نشان داد که اثر متقابل ارقام و سطوح

 21میلیمتر تبخیر از تشت اعمال شده در رقم فالکاتو،

آبیاری در سطح احتمال  5درصد معنیدار است .لذا با

بود .اعمال سطح  05میلیمتر تبخیر از تشت بر رقم نورا

توجه به شکل  3که نشان دهنده مقایسه میانگین اثر

با اختالفی در حدود  2درصدی نسبت به اعمال همین

متقابل رقم و دور آبیاری بر صفت کارایی مصرف آب

سطح بر رقم فالکاتو از لحاظ آمار در جایگاه ( )abقرار

است ،میتوان اذعان داشت که اعمال دو سطح  05و 21

گرفت .لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که رقم فالکاتو

میلیمتر تبخیر از تشتک بر رقم فالکاتو ،صفت کارایی

عالوه بر اینکه دارای بهترین جایگاه در شاخصهای

مصرف آب را در بهترین جایگاه آماری قرار دادند.

رشد و عملکرد محصول است ،در بهترین جایگاه در

همچنین اعمال سطح  01میلیمتر تبخیر از تشت بر رقم

صفت کارایی مصرف آب نیز قرار دارد.

فالکاتو در حالی از لحاظ آمار در جایگاه ( )dقرار گرفت

از دیگر نکات قابل ذکر در این شکل میتوان به این

که دارای اختالف  05/4درصدی نسبت به سطوح  05و

مورد اشاره نمود که اعمال سطوح  21و  05میلیمتر

تأثیر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد ،اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام .....
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تبخیر از تشت بهترتیب بر ارقام نورا و تیتائو ،باعث شد

تشت بر رقم نورا ،باعث کاهش  04/6درصد کارایی

که از لحاظ آماری در جایگاه ( )bقرار گیرند .این در

مصرف آب نسبت به تیمار  01میلیمتر تبخیر از تشت

حالی است که استفاده  35/5درصد بیشتر از آب در

بر همین رقم شد.

طول فصل رشد یعنی اعمال تیمار  01میلیمتر تبخیر از

شکل  -3مقایسه میانگین كارایی مصرف آب برای ارقام و دور آبیاری

نتیجهگیری كلی

رشد گیاه و کاهش ناچیز شاخصهای رشد ،باعث

مجموع نتایج اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد

افزایش  02/4درصدی کارایی مصرف آب نسبت به

و اجزای عملکرد ارقام مختلف گوجهفرنگی نشان داد که

آبیاری بر اساس  01میلیمتر تبخیر از تشت شد .از

عالوه بر اینکه بیشترین فراوانی دور آبیاری برای

طرف دیگر بر طبق شاخصهای مورد بررسی رقم

شروع آبیاری با 01میلیمتر تبخیر از تشت 3 ،روزه

ف الکاتو نسبت به دو رقم دیگر از بازده باالتری

است ،گوجه فرنگی گلخانهای در منطقه جیرفت در طول

برخوردار است .لذا جهت افزایش بهرهوری آب و

فصل رشد نیاز به  5051متر مکعب آب در هکتار دارد.

استفاده بهینه از منابع آبی ،کشت رقم فالکاتو با حداقل

این در حالی است که در صورت آبیاری بر اساس 05

 41نوبت آبیاری به فواصل  4روزه و در هر نوبت 011

میلیمتر تبخیر از تشت ،عالوه بر افزایش فاصله بین

مترمکعب آب در هکتار در گلخانههای شهرستان

آبیاریها ،صرفهجویی  671مترمکعبی آب در کل دوره

جیرفت پیشنهاد میگردد.
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