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 چکیده

 آزمایشی، فرنگیگوجهو اجزای عملکرد  ، کارایی مصرف آببه منظور ارزیابی اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد 

طی دو سال در شهرستان جیرفت  رهای کامل تصادفی با سه تکراهای خرد شده و در قالب طرح بلوكکرتبصورت 

به عنوان  (3V= و تیتائو 2V=، فالکاتو 0V=نورا )فرنگی سه رقم گوجهدر این تحقیق  اجرا گردید.( 5036و  4036)زراعی 

به عنوان عامل  متر تبخیر از تشت تبخیرمیلی 3I=21و  0I ،05=2I=01بر اساس سطوح  آبیاری دورسه و  عامل اصلی

های عملکرد، ارتفاع بوته، تعداد میوه در بوته، وزن و قطر شاخصنتایج تحقیق نشان داد  .قرار گرفت مورد مقایسه فرعی

، مترمیلی 01دور آبیاری بر اساس در مقایسه با  تبخیر از تشت تبخیر مترمیلی 05 دور آبیاری بر اساسمیوه در 

متر مکعب آب در هکتار  671جویی صرفه ی است که. این در حالداشتدرصد کاهش  5/6و  2/7، 8/2، 9/8، 4/7ترتیب به

نسبت به دور  تبخیر از تشت تبخیر مترمیلی 05در دور آبیاری بر اساس درصدی کارایی مصرف آب  4/02و افزایش 

فالکاتو رقم  های مذکور نشان دهنده برتریشاخص بررسی حاصل شد. از طرف دیگرمتر میلی 01آبیاری بر اساس 

 جایگاهدارای بهترین رقم فالکاتو  برمتر تبخیر میلی 05دور آبیاری بر اساس اعمال  . همچنینبوددیگر  نسبت به دو رقم

وری آب و استفاده بهینه از منابع آبی، لذا جهت افزایش بهره .بود بین سایر تیمارها صفت کارایی مصرف آب درآماری 

های مترمکعب آب در هکتار در گلخانه 011زه و در هر نوبت رو 4نوبت آبیاری به فواصل  41کشت رقم فالکاتو با حداقل 

 گردد.شهرستان جیرفت پیشنهاد می
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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. 

 

Keywords: Drip Irrigation, Different Varieties, Evaporation Pan, Tomato, Water Use Efficiency 

 

 مقدمه

( .Lycopersicon esculentum Millفرنگی )وجهگ

ای تیره میوه جاتهای سبزییکی از ارزشمندترین 

 091که با تولید رود شمار میزمینی سانان بهسیب

میلیون تن در سال بیشترین میزان تولید در بین 

زمینی از بعد از سیب ای را داراست وهای میوهسبزی

)فن و  قرار دارد نظر اقتصادی در جایگاه دوم جهان

فرنگی تولید شده که گوجه. از آنجایی(2118 همکاران

عنوان محصول نهایی در بازار عرضه شده و دوره به

بندی زمانی بازگشت سرمایه آن کوتاه است، لذا در طبقه

محصوالت کشاورزی، در گروه محصوالت نقدی قرار 

یکی از  این محصول (.2109 )سارکر و همکاراندارد 

ها و ترکیبات آنتی ع سرشار از مواد معدنی، ویتامینمناب

ترین محصوالت جهان در اکسیدانی است و از مهم
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 آیدشمار میارتباط با سالمت و تغذیه انسان به

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

خود درصد از کل تولیدات سبزی جهان را به 25

این در  (.2117 وانگ و همکاراناختصاص داده است )

حالی است که با توجه به امکانات وسیع تولید و 

فرآوری این محصول در ایران، اهمیت اقتصادی زیادی 

و با ارزآوری مناسب، مورد توجه بسیاری از  دارد

 متولیان کشاورزی قرار گرفته است )فعالیان و همکاران

2105.) 

کمبود آب برای تأمین نیازهای غذایی زندگی انسان 

صورت یک تهدید خشک بهمناطق خشک و نیمه در

 خواهنیا و سپاسواقعی نمایان شده است )شاهرخ

ترین مشکالت زارعین یکی از مهم(. از طرف دیگر 2107

مناطق فراهم ساختن شرایط مطلوب خصوصاً  این در

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

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

ترین عوامل مورد نیاز در طول فصل کشت از جمله مهم

اثرگذار بر میزان عملکرد محصوالت بوده و برآورد 

تواند خسارات اقتصادی بسیاری را به غیرواقع آن می

. این (2100 بزکورت و منصوراوگلو) همراه داشته باشد

فرنگی گوجهمساله به ویژه در مورد گیاهانی همچون 

ای به تنش آبی دارد، از اهمیت حساسیت ویژهکه 

 لذا (.2100 پاتانه و همکارانتری برخوردار است )بیش

به  را کاهش منابع آب و افزایش قیمت آن، کشاورزان

سوق داده های آبیاری با راندمان باال استفاده از روش

ها سیستم (. از جمله این روش2109 کاراندیش) است

عالوه بر کاهش مصرف آب،  ای است کهآبیاری قطره

 اسدی و همکاراندارد )افزایش عملکرد را نیز در پی

برداران از اطالعات کافی بهره وجود(. اما عدم 2102

میزان دقیق آب مورد نیاز گیاه، کاربرد این سیستم 

هایی آبیاری را در زمینه مدیریت آبیاری با نارسایی

از طریق تنظیم برنامه آبیاری  روبرو کرده است. با

توان می تبخیر، تشت توسط تبخیر مستقیم گیریاندازه

زمان مناسب و مقدار آب مورد نیاز گیاه را مشخص 

 (.2116 عابدی کوپایی و همکارانکرد )

از طرف دیگر عملکرد گیاهان تحت تأثیر ساختار 

های موجود ژنتیکی گیاه، شرایط محیطی و برهم کنش

ختلف قابل کشت در یک های ممتغیر است. لذا یافتن رقم

منطقه، که در شرایط تنش و بدون تنش از عملکرد 

دار بودن بر هم خوبی برخوردار باشند، به علت معنی

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

های مختلفی را برای (. محققین روش2109 همکاران

اند که ارزیابی رقم در شرایط تنش پیشنهاد نموده

ترین دهد، ارزیابی عملکرد گیاه، مهمنشان می مطالعات

شاخص برای شناسایی ارقام سازگار به محیط دارای 

 (.2105 تنش است )افراسیاب و همکاران

( در 2109کریمی و همکاران ) در این راستا

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

ای سطحی و زیرسطحی بر بیاری قطرهآدر دو سیستم 

 خصوصیات کمی و کیفی ارقام شقایق و شهرزاد

مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد  فرنگی راگوجه

 51در سطح که بیشترین میزان کارایی مصرف آب 

ای آبی اعمال شده در سیستم آبیاری قطره نیازدرصد 

نیا و همکاران فرزام .استرقم شقایق  درزیرسطحی 

ریزی آبیاری رنامه( طی دو سال زراعی جهت ب2105)

درصد تبخیر و  025و  011، 75فرنگی، سه سطح گوجه

تعرق گیاهی مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد 

تبخیر و تعرق گیاهی با کارایی درصد  025که سطح 

کیلوگرم بر مترمکعب دارای باالترین  50/27مصرف آب 

ای دیگر در مطالعه . همچنیناستکارایی مصرف آب 

( به ارزیابی تأثیر چهار 2102پور و اکبری )عیلاسما

متر تبخیر از تشت بر میلی 021و  011، 81، 91تیمار 

نتایج فرنگی پرداختند. خصوصیات کمی و کیفی گوجه

های آبیاری باعث کاهش شاخصنشان داد که کم

که بطوری شدرویشی و افزایش کیفیت محصول 

د میوه بازارپسند بیشترین ارتفاع بوته، طول میوه و تعدا

متر تبخیر از تشت بدست آمد اما میلی 91در تیمار 
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 021بیشترین مقدار کلروفیل و لیکوپن در تیمار 

  متر تبخیر از تشت بدست آمد.میلی

-64در سال زراعی  نامه کشاورزی بر اساس آمار

 زراعی میلیون تن محصول 77میلیون تن از  9، 0363

بدست فرنگی ت گوجهکش از ،در کل کشور تولید شده

در  ایرانفرنگی در سطح زیرکشت گوجه است. آمده

هزار هکتار است که شهرستان جیرفت با  052حدود 

تن  484896و تولید هکتار  07811سطح زیرکشت 

در جایگاه دوم  ترتیب از لحاظ سطح زیرکشت و تولیدبه

(، که 2109 آیاسایقرار گرقته است ) کشورو پنجم 

فرنگی در ان اهمیت تولید گوجهانگر میزاین موضوع بی

باشد. همچنین متداول بودن کشت هر می جیرفتقه منط

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

مشخص بودن دور مناسب منطقه و از طرف دیگر عدم 

 و میزان آب مورد نیاز در مراحل مختلف رشدآبیاری 

اثر در خصوص ارزیابی  ، انجام تحقیقیاین منطقه در

دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد 

  باشد.ضروری می فرنگی در منطقه جیرفتم گوجهارقا

 

 هامواد و روش

با طول  شهرستان جیرفتاین آزمایش در 

شرقی  o27شمالی و عرض جغرافیایی  o57جغرافیایی 

 241در فاصلة  گردید. شهرستان جیرفت انجام

کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان که دارای آب و 

متر از سطح دریا و وسعتی  951 ارتفاع گرم،هوای نیمه

واقع شده  باشد،می هزار کیلومتر مربع 51حدود در 

 051. متوسط بارندگی ساالنه این شهرستان، است

 سالیانه متر و حداکثر و حداقل درجة حرارتمیلی

)افراسیاب  باشدیمگراد درجة سانتی 01و  48ترتیب به

 (.2105 و همکاران

دورهای مختلف آبیاری بر ارزیابی تأثیر منظور به

فرنگی در عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گوجه

متر  385در زمینی به مساحت  ، آزمایشیمنطقه جیرفت

 صورتبه های کامل تصادفی وبلوك طرح در قالبمربع 

در سه تکرار طی دو سال شده خرد های نواریکرت

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

به  (3V= و تیتائو 2V، فالکاتو =0Vنورا =) فرنگیگوجه

دور آبیاری بر اساس سطوح سه عنوان عامل اصلی و 

01=0I ،05=2I  3=21وI متر تبخیر از تشت تبخیر به میلی

. تیمارها مورد ارزیابی قرار گرفت، عامل فرعیعنوان 

ردیف  4متر )شامل  4و طول  3هایی به عرض در کرت

 .اجرا گردیدندمتر از یکدیگر(  75/1فاصلة کشت به

های کشت شده در هر ردیف، فاصله بین بوتههمچنین 

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

لت در رفت و آمد جهت جهت سهودر حالی است که 

، نیم فات بین تیمارهای اصلی و تکرارهاگیری صاندازه

 هالزم به ذکر است ک متر فاصله در نظر گرفته شد.

شده با احتساب تکرارهای های بررسیکرت تعداد

 بود.  کرت 27برابر با گرفته انجام

 5/3ارتفاع  سه دهانه به مورد استفاده دارای گلخانه

شو، متر، مجهز به سقف باز 5/4 انههر ده متر، عرض

 UVاتیلن سیستم گرمایش و سرمایش و پوشش پلی

 از نیاز مورد حرارت تأمین درصد بود. برای 5/4دار 

 شد. استفاده گازوئیلی دارمشعل گرمایش دستگاه

گلخانه و در زیر سقف  وسط در سیستم پخش حرارت

 پایینبه  باال قسمت از که حرارت را قرار داده شده بود

که در طول دورة رشد گیاه، طوریکرد، بهمی پخش

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

درصد  95تا  35گراد و رطوبت نسبی بین درجة سانتی

برداری از آب و کشت نمونه عملیاتقبل از  همچنین بود.

تجزیه  که نتایجخاك مورد استفاده انجام شد 

 3لی ا 0ها در جداول و شیمایی آنخصوصیات فیزیکی 

 آمده است. 

در هر دو فصل کشت، در اوایل در این تحقیق 

مذکور کشت شد و طول مدت  ارقاماردیبهشت ماه نشاء 

روز بود. همچنین  051ها تا اولین چین برداشت رشد آن

فرنگی و توصیه آزمایشگاه بر اساس نیاز کودی گوجه

ر ازت، آهن، خاك و آب در طول دوره کشت عناص

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

، 9/0، 011، 03، 031ترتیب منابع مختلف و به مقادیر به
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کیلوگرم در هکتار به زمین  4/0و  7، 7/1، 04، 0/0، 001

ها از جهت آبیاری بوتهتزریق شد. الزم به ذکر است 

ه شده توسط شرکت آب حیاط نوارهای تیپ ساخت

میکرون، فاصلة مجاری  211دارای ضخامت رمان که ک

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

 طول لوله بود، استفاده شد.
 

 

 آزمایشنتایج تجزیه فیزیکی خاک محل انجام  -1جدول 

 عمق خاك 

(cm) 

 رس 

(%) 
 سیلت 

(%) 
 شن 

(%) 

بافت 

 خاك

 وزن مخصوص ظاهری 

)3-(g.cm 

وبت وزنی درصد رط

 در نقطه ظرفیت زراعی

درصد رطوبت وزنی 

 در نقطه پژمردگی

 8 20 44/0 لوم رسی 28 36 33 51-1
 

 

 آزمایشنتایج تجزیه شیمیایی خاک محل انجام  -2جدول 
EC 

)1-m.S(d 
pH SAR 1( های محلولها و کاتیونآنیون-(mg.L  عمق خاك

 متر()سانتی
2/0 2/8 23/0 

 منگنز روی آهن سدیم یزیممن کلسیم پتاسیم فسفر

4/30 574 091 07 90 8/5 94/2 5/8 51-1 
 

 

 مطالعهآب مورد برخی خصوصیات شیمیایی  -3 جدول

 mg.L EC)-1( های محلولها و کاتیونآنیون
)1-(dS.m pH 

+Na +K 
+2Ca + +2Mg 2-

4SO -Cl -
3HCO 

6/1 5/4 7 2/2 2 2/4 7/1 0/7 
 

 

تشت از ن زمان آبیاری عیدر این مطالعه جهت ت

های صورت گرفته که ازریابی تبخیر کوچک استفاده شد

همبستگی باالیی با  که این تشت ضریب دادنشان 

 دارد ،درون گلخانهاز  بدست آمده الیسیمتر هایداده

این نوع تشت ظرفی  (.2100 )امیری و همکاران

و  91ای از جنس آهن گالوانیزه با قطر و ارتفاع، استوانه

 جهت (.0668 خان و همکارانباشد )متر میسانتی 25

تعیین زمان فرا رسیدن آبیاری برای هر تیمار، میزان 

. هر زمان که گردیدطور روزانه ثبت تبخیر از تشت به

 00تا  6روزهای متوالی بین اعداد  تبخیر تجمعی

. شددر همان روز آبیاری  0Iمتر قرار گرفت، تیمار میلی

 04ترتیب برابر با به 3I و 2Iای تیمارهای این مقادیر بر

همچنین  بود.تشت  متر تبخیر ازمیلی 20تا  06 و 09تا 

هر نوبت  منظور تعین میزان تبخیر و تعرق، قبل ازبه

متری تیسان 51صفر تا  عمقبرداری از آبیاری، با نمونه

. شدگیری رطوبت موجود در هر تیمار اندازهخاك، 

ی با استفاده از رابطه زیر برآورد سپس میزان نفود عمق

 .(2116 )قیصری و همکاران گردید

خارج شده از پایین محدوده : آب DP در این رابطه   

: iFCƟ متر(،: عمق آب آبیاری )میلیnI ،(مترمیلی) ریشه

در  در نقطه رطوبتی ظرفیت زراعی وزنیدرصد رطوبت 

در  از آبیاری قبل وزنی: درصد رطوبت BCƟ، امiالیه 

: iZبرداری شده و های خاك نمونهتعداد الیه: k ،امiالیه 

باشد. میزان نفوذ عمقی برای تمام ضخامت هر الیه می

گیری شده تیمارها با استفاده از مقادیر رطوبت اندازه

ها محاسبه شد. سپس میزان تبخیر قبل از آبیاری در آن

ه بیالن رطوبت و تعرق در هر تیمار با استفاده از رابط

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

 (0)رابطه
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: میزان بارندگی، P : عمق آب آبیاری،nIدر این رابطه 

DP ،نفوذ عمقی :ΔSاولیه خاك  : میزان تغییرات رطوبت

: میزان رواناب سطحی RFiدر دوره مورد نظر، 

: CR: میزان رواناب سطحی خروجی، RFoورودی، 

عود مویینه است. با توجه به اینکه در این میزان ص

ای استفاده گردید لذا پژوهش از سیستم آبیاری قطره

ر بود. همچنین از رواناب سطحی ورودی و خروجی صف

تر منطقه مورد مطالعه عمیق ا که سطح ایستابی درجآن

 59لذا بر اساس نشریه فائو متر است سانتی 211از 

(، چنانچه عمق سطح ایستابی 0668 )آلن و همکاران

توان ح ریشه باشد، میتر از سطبیشتر از یک متر پایین

نظر کرد )آلن و از مقدار صعود مویینگی در آن صرف

فوذ عمقی بر (. به این ترتیب با محاسبه ن0668 همکاران

، تنها پارامتر مجهول تبخیر و تعرق بوده 0اساس رابطه 

 که قابل محاسبه است.

در این مطالعه برای مقایسه تیمارها عالوه بر در 

های نظر گرفتن عملکرد و کارایی مصرف آب، شاخص

بازار پسند در  میوه تعداد میوه، وزنرشد گیاه از جمله 

 هرت و هومتر )انتیس 5/5هر بوته )دارای قطر بیش از 

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

در ها گیری این شاخص. بر این اساس برای اندازهگرفت

طور بوته به 01، واحد آزمایشیاز هر زمان برداشت 

های مذکور مورد و شاخصتصادفی انتخاب 

. همچنین برای تعیین کارایی گیری قرار گرفتاندازه

افراسیاب و ) ( استفاده شد3ف آب از رابطه )مصر

های بدست آمده با . در نهایت داده(2105همکاران 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SASافزار استفاده از نرم

ها با استفاده از آزمون دانکن و مقایسه میانگین گرفت

 )در سطح احتمال یک و پنج درصد( انجام شد.
 T/VTWUE=Y                      (3رابطه)          

)کیلوگرم بر  : کارایی مصرف آبWUEدر این رابطه؛ 

 : عملکرد قابل ارائه به بازار )کیلوگرم( وTY، مترمکعب(

TV 3(: حجم آب آبیاریm( باشد.می 

 نتایج و بحث

 میزان و فراوانی آبیاریتحلیل 

در این پژوهش میزان آب مصرفی برای تیمارهای 

تیمار فرعی یکسان در نظر اعمال شده در هر اصلی 

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

، 1550ترتیب به 3Iو  0I ،2Iرقم یکسان اما در سطوح 

متر مکعب در هکتار در کل فصل رشد  3321و  4081

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

 540ا ت 360فرنگی کشت شده در گلخانه را بین گوجه

متر تعیین نمودند که با حجم آب داده شده در میلی

 خوانی دارد. تحقیق حاضر هم

عالوه بر حجم آب مصرفی، تنظیم زمان آبیاری بر 

اساس میزان تبخیر از تشت، تعداد دفعات آبیاری را نیز 

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

رهای آبیاری نوع تیمار، در اوایل فصل رشد، دو

تر و با افزایش سن گیاه، دور آبیاری به دلیل کوتاه

توسعه ریشه و امکان استفاده از رطوبت موجود در 

تغییر دور آبیاری متناسب تر افزایش یافت. اعماق پایین

ها نیز گزارش شده است با رشد گیاه در سایر پژوهش

(. 2102 اکبریپور و و اسماعیل 2103 )ژنگ و همکاران

، 0Iترین فراوانی در تیمارهای ، بیش4جدول اساس  بر

2I  3وI روزه  5و  4، 3ترتیب به دورهای آبیاری به

شایان به ذکر است که دور آبیاری عرف  متعلق بود.

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

این موضوع اشاره نمود که با افزایش دور آبیاری، 

. یافتل فصل رشد، کاهش حجم آب مصرفی در ک

 01که با افزایش میزان تبخیر از تشت از بطوری

متر، حجم آب مصرفی میلی 21و  05متر به میلی

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

سو است نتایج بدست آمده از سایر مطالعات هم

 (.2117 و گلکار و همکاران 2102 پور و اکبریاسماعیل)

 (2رابطه)
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 رشدفصل  كلهر تیمار در  درآبیاری  فراوانی دور -4ل جدو

 دور آبیاری متر تبخیر از تشتمیلی 01 متر تبخیر از تشتمیلی 05 متر تبخیر از تشتمیلی 21

 روزه 2   

 فراوانی 08  

 روزه 3   

 فراوانی 38 5 

 روزه 4   

 فراوانی 5 29 5

 روزه 5   

 فراوانی  01 06

 روزه 9   

 فراوانی   6

 

نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای اعمال شده بر 

نشان داده شده است.  4صفات مورد بررسی در جدول 

 درجزء ارقام به تفاوتنتایج حاکی از آن است که 

صفات ارتفاع بوته، وزن و قطر میوه بر سایر صفات 

دار، اثر درصد معنی احتمال یکمورد بررسی در سطح 

بر تمامی صفات مورد بررسی در اری سطوح آبی تیمار

ها، دار و از بین اثر متقابلدرصد معنی احتمال یکسطح 

سطوح آبیاری بر صفت کارآیی  در رقم تنها اثر متقابل

دار و درصد معنی احتمال پنجمصرف آب در سطح 

دار ها بر صفات مورد بررسی غیرمعنیسایر اثر متقابل

 .بود

 

 اثر تیمارهای مختلف بر صفات كوجه فرنگی انسنتایج تجزیه واری -5جدول 

 ارتفاع بوته میوه وزن درجه آزادی ابع تغییرمن
در  میوه تعداد

 بوته
 كارآیی مصرف آب عملکرد قطر میوه

 Y 0 ns 11108/1 ns9557/1 ns 1112/1 ns 1115/1 ns154/1 ns 114/1 سال

 00/41 47/312 118/1 642/1 198/220 297/1 4 0خطای 

 V 2 ns 952/4 ns 97/2680 *254/3 ns 2587/1 **12/3540 **90/057 ارقام

 2 ns1142/1 ns305/1 ns120/1 ns1107/1 ns245/0 ns14/1 (Y× Vاثر متقابل )

 57/24 42/495 122/1 458/0 56/305 985/1 8 2خطای 

 I 2 **275/034 **20/0068 **92/042 **2590/1 **32/5687 **40/254 آبیاریسطوح 

 2 ns1112/1 ns409/2 ns1219/1 ns1110/1 ns98/1 ns109/1 (Y× Iاثر متقابل )

 4 ns510/1 ns957/4 ns1218/1 ns1108/1 ns659/5 *35/2 (V× Iاثر متقابل )

 4 ns1107/1 ns0542/1 ns1128/1 ns1110/1 ns0980/0 ns159/1 (Y×V× Iاثر متقابل )

 97/1 69/00 1118/1 22/1 39/7 07/1 24 3خطای 

 63/0 54/0 57/9 26/0 84/0 54/0 (% ضریب تغییرات)

 می باشد. داردار در سطح احتمال یک درصد، پنج درصد و  عدم معنیمعنیبترتیب  ns، * و **    
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 های رشدتحلیل شاخص

مقایسه میانگین صفات تعداد میوه در بوته،  9جدول 

أثیر وزن میوه، ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ تحت ت

دست وسط آزمون دانکن بهعوامل اصلی و فرعی که ت

دهد. با توجه به این جدول نشان می آمده است را

تعداد میوه در  درصدی 8/2رغم کاهش به توان گفتمی

 تیمارنسبت به  متر تبخیر از تشتمیلی 05 تیماربوته 

متر تبخیر از تشت، از لحاظ آماری در یک گروه میلی 01

ند. این در حالی است که اختالف تعداد میوه اقرار گرفته

متر تبخیر از تشت در میلی 21 و 01 تیماردو در بوته 

توان چنین به عبارت دیگر میدرصد است.  0/26 حدود

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

 تیمارمکعب در هکتار( آب در طول فصل رشد بین دو 

ت، عالوه بر افزایش دور متر تبخیر از تشمیلی 05و  01

دار در صفت تعداد میوه آبیاری، باعث کاهش غیرمعنی

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

فرنگی، باعث آبیاری در طول دوره رشد گوجهدرصد کم

های که بررسی شدکاهش شدید تعداد میوه بازار پسند 

طول  ، کمبود بیش از حد آب دردادصورت گرفته نشان 

دهی و فرنگی باعث کاهش شدید گلفصل رشد گوجه

جورکووا و شود )داری گل میعدم توانایی گیاه در نگه

همچنین مقایسه میانگین این صفت (. 2100 همکاران

( که رقم فالکاتو 9)جدول  دادتحت تأثیر ارقام نشان 

(2V با تعداد )میوه بازار پسند در بوته و با  3/28

ام ارق نسبت بهترتیب درصدی به 6/3و  6/4اختالف 

 .برتری داشتنورا و تیتائو 

که دو صفت  دادهای صورت گرفته نشان بررسی

که در برگیرنده بازارپسندی محصول  وزن و قطر میوه

 مختلف ارقامتحت تأثیر خصوصیات ژنتیکی  باشندمی

(، اما نتیجه 2101 سیزن و همکارانمتیند )نباشمی

که  دادر پژوهش حاضر نشان ت داحاصل از تجزیه صف

در  را توان بوته تواند، میمدیریت مناسب آبیاری نیز

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

 وزن میزان متر تبخیر از تشتمیلی 01 تیمارکه طوریبه

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

ترتیب درصد به 3/33و  9/8و ارتفاع بوته را درصد 

 متر تبخیر از تشتمیلی 21و  05 دو تیمارنسبت به 

توان چنین . با توجه به نتایج بدست آمده میدادافزایش 

اذعان داشت که در شرایط افزایش دور آبیاری، احتماالً 

دلیل کاهش رشد ریشه و اندام هوایی و کاهش تولید به

وزن گیری میوه، قطر و مواد فتوسنتزی در زمان شکل

دهقان و  2117 میگوئل و فرانچسکو) یافتکاهش میوه 

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

؛ 2109 سو است )کریمی و همکارانسایر مطالعات هم

  (.2102 پور و اکبریو اسماعیل 2105 دهقان و همکاران

 

 ای آبیاریارقام و تیماره فرنگی درگوجه صفات  مقایسه میانگین -6جدول 

 متر(قطر میوه )سانتی متر(ارتفاع بوته )سانتی وزن میوه )گرم( تعداد میوه در بوته  تیمار

V1 b 9/26 a 4/158 a 2/93 a 8/5 

V2 a 3/28 a 5/156 a 5/94 a 6/5 

V3 b 2/22 a 2/152 a 6/93 a 2/5 

 صفات مورد مطالعه  در تأثیر سطوح آبیاری مقایسه میانگین

 متر(قطر میوه )سانتی متر(ارتفاع بوته )سانتی وزن میوه )گرم( تعداد میوه در بوته  تیمارها

I1 a 5/28 a 5/162 a 8/94 a 3/6 

I2 a 2/22 b 8/150 b 6/86 b 2/5 

I3 b 2/20 c 2/123 c 2/63 c 9/3 

 معنی دار هستند.باشند از نظر آماری فاقد تفاوت هایی كه دارای یک حرف مشترک میدر هر ستون میانگین
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 تحلیل عملکرد محصول

نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین عملکرد 

 دادتحت تأثیر عامل اصلی )ارقام( نشان فرنگی گوجه

تن در هکتار  84/069فالکاتو با عملکرد که رقم  (0)شکل 

ارقام  بهنسبتترتیب درصدی به 2/9و  8/3و با اختالف 

 گاه آماری قرار گرفته است. نورا و تیتائو در بهترین جای

 

 
  فرنگیگوجهدر ارقام مقایسه میانگین عملکرد  -1شکل 

 

که نشان دهنده مقایسه میانگین  2با توجه به شکل 

فرنگی تحت تأثیر سطوح مختلف تبخیر از عملکرد گوجه

توان چنین اذعان داشت که تشت )عامل فرعی( است، می

تبخیر از تشت  مترمیلی 01شروع آبیاری بر اساس 

. استتن در هکتار(  83/213دارای باالترین عملکرد )

متر تبخیر از تشت در میلی 05همچنین آبیاری بر اساس 

که تنها ( قرار گرفته bحالی از نظر آماری در جایگاه )

متر تبخیر از میلی 01 تیماردرصدی با  4/7اختالف 

وجود توان احتماالً ناشی از می دلیل آن رادارد.  تشت

تنش جزئی در طول فصل رشد بر اجزای عملکرد و 

های گیاهی مرتبط با همچنین اثرپذیری سایر اندام

اجزای عملکرد دانست که در نهایت، باعث عملکرد 

 شدمطلوب تیمار اعمال شده تحت تنش خفیف رطوبتی 

 01 تیمارهای(. همچنین مقایسه 2103 )ژنگ و همکاران

که عملکرد  دادنشان  متر تبخیر از تشتمیلی 21و 

 7/49متر تبخیر از تشت میلی 21 تیمارمحصول در 

این در حالی است که میزان  یافتدرصد کاهش 

جویی آب در این تیمار نسبت به تیمار مذکور صرفه

 مطالعات انجام شده نشان داد که بود. لذادرصد  5/35

تنش  شرایط اعمالدر  دلیل کاهش شدید عملکرد

ن زیاد بی ایجاد رقابت دلیلتماالً بهرطوبتی شدید، اح

نفع های از قبل تشکیل شده و در حال تشکیل، بهمیوه

های از قبل تشکیل شده در جذب مواد فتوسنتزی میوه

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

 شدو زمینه کاهش عملکرد فراهم  گردیدجدید جلوگیری 

میوه در بوته  داهش تعدا(. ک2100 جورکووا و همکاران)

در تحقیق حاضر بر صحت این مطلب و وزن میوه 

افزاید. این نتایج با نتایج حاصل از سایر مطالعات می

؛ کریمی و 2103 خوانی دارد )ژنگ و همکارانهم

گلکار و  ،2105 ؛ دهقان و همکاران2109 همکاران

 (.2117 همکاران

 ی مصرف آبتحلیل كارای

رفت تأثیر طور که انتظار میدر این پژوهش، همان

 آبیاری بر صفت کارایی مصرف آب، زیاد بود. باکم

توان چنین اذعان داشت که می 7توجه به جدول 

 05مترمکعب آب در هکتار در تیمار  671جویی صرفه

متر میلی 01متر تبخیر از تشت نسبت به تیمار میلی

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

مصرف آب شد و این تیمار را از لحاظ آماری در 

 صورت  های بررسی سایر  داد.  قرار   جایگاه  بهترین
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 در سطوح آبیاری فرنگیگوجهمقایسه میانگین عملکرد  -2شکل 

 

آبیاری، به کارآمدی این روش گرفته در شرایط کم

مدیریتی در استفاده بهینه از هر واحد آب مصرفی 

و ژنگ و  2100 جورکووا و همکاران) ندداشتاشاره 

در این خصوص صدرقاین و همکاران  (.2103 همکاران

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

 درصد نیازی آبی گیاه پرداختند. نتایج نشان داد که

 011بیشترین عملکرد محصول مربوط به سطح تأمین 

ان پیشنهاد درصد نیاز آبی است. همچنین این پژوهشگر

بع آب در طول فصل دادند که در صورت محدودیت منا

درصد نیاز آبی در کشت  75رشد، اعمال سطح 

باالترین کارایی مصرف آب  حصول توانفرنگی، گوجه

  را دارد.

 

 رقم و دور آبیاریمقایسه میانگین كارایی مصرف آب تحت تأثیر  -2جدول 

 تیمار
کارایی مصرف آب )کیلوگرم بر متر 

 کعب(م
 تیمار

کارایی مصرف آب )کیلوگرم بر متر 

 مکعب(

V0 b 6/44 I0 b 9/36 

V2 a 7/49 I2 a 2/45 

V3 b 8/43 I3 c 7/32 

 

نشان داد که اثر متقابل ارقام و سطوح  5جدول 

. لذا با استدار درصد معنی 5آبیاری در سطح احتمال 

که نشان دهنده مقایسه میانگین اثر  3توجه به شکل 

بر صفت کارایی مصرف آب  رقم و دور آبیاریابل متق

 21و  05 سطحتوان اذعان داشت که اعمال دو است، می

، صفت کارایی بر رقم فالکاتو کمتر تبخیر از تشتمیلی

دادند. در بهترین جایگاه آماری قرار  مصرف آب را

 متر تبخیر از تشت بر رقممیلی 01 سطحاعمال  همچنین

( قرار گرفت dحاظ آمار در جایگاه )فالکاتو در حالی از ل

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

متر تبخیر از تشت اعمال شده در رقم فالکاتو، میلی 21

متر تبخیر از تشت بر رقم نورا میلی 05 سطح. اعمال بود

درصدی نسبت به اعمال همین  2در حدود  یبا اختالف

( قرار abار در جایگاه )سطح بر رقم فالکاتو از لحاظ آم

توان چنین نتیجه گرفت که رقم فالکاتو . لذا میگرفت

های عالوه بر اینکه دارای بهترین جایگاه در شاخص

، در بهترین جایگاه در استرشد و عملکرد محصول 

 صفت کارایی مصرف آب نیز قرار دارد.

توان به این از دیگر نکات قابل ذکر در این شکل می

متر میلی 05و  21 سطوحنمود که اعمال مورد اشاره 
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ترتیب بر ارقام نورا و تیتائو، باعث شد بهتبخیر از تشت 

 این در ( قرار گیرند.bکه از لحاظ آماری در جایگاه )

تر از آب در درصد بیش 5/35حالی است که استفاده 

متر تبخیر از میلی 01 تیمارطول فصل رشد یعنی اعمال 

درصد کارایی  6/04ث کاهش تشت بر رقم نورا، باع

متر تبخیر از تشت میلی 01 تیمارمصرف آب نسبت به 

 .بر همین رقم شد

 

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

 

 كلی گیرینتیجه

مجموع نتایج اثر دورهای مختلف آبیاری بر عملکرد 

ان داد که فرنگی نشو اجزای عملکرد ارقام مختلف گوجه

 برایعالوه بر اینکه بیشترین فراوانی دور آبیاری 

روزه  3متر تبخیر از تشت، میلی 01شروع آبیاری با

در طول  ای در منطقه جیرفتگوجه فرنگی گلخانه است،

. داردمتر مکعب آب در هکتار  5051فصل رشد نیاز به 

 05این در حالی است که در صورت آبیاری بر اساس 

خیر از تشت، عالوه بر افزایش فاصله بین متر تبمیلی

مترمکعبی آب در کل دوره  671جویی ها، صرفهآبیاری

های رشد، باعث کاهش ناچیز شاخص و رشد گیاه

درصدی کارایی مصرف آب نسبت به  4/02افزایش 

. از شدمتر تبخیر از تشت میلی 01آبیاری بر اساس 

های مورد بررسی رقم طرف دیگر بر طبق شاخص

الکاتو نسبت به دو رقم دیگر از بازده باالتری ف

وری آب و برخوردار است. لذا جهت افزایش بهره

حداقل  کشت رقم فالکاتو با استفاده بهینه از منابع آبی،

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

های شهرستان مترمکعب آب در هکتار در گلخانه

 گردد.جیرفت پیشنهاد می
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