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 آب مصرف ييکارا و عملکرد ياجزا عملکرد، بر آبياري کم تيريمد مختلف يهاروش ريتأث
  کيدروپونيه کشت در يفرنگ گوجه

  
  ٤يزاده انصار و ناصر عالم ٣يمحمد الباج، ٢د برومندنسبيسع، *١محمد هوشمند

  
  

  دهيچک
  

 سود و درآمد با محصول کسب يبرا رفته کار به يهاتيريمد از يکيعنوان  به را آبياري کم ر،ياخ يها سال در آب بحران ديتشد
 بر )PRD( شهير يموضع يخشک و )RDI( شدهميتنظ ياريآب يهاروش اثر ،پژوهش نيا در است. هداد قرار توجه مورد نهيشيب

 ٧٠ و ٨٥ سطح دو در RDI ياريآب يهاماريت شامل ،شيآزما يمارهايت د.ش يبررس کيدروپونيه کشت طيشرا در يفرنگگوجه
 و دادند يم انجام را ياريآب متناوب صورت به که اهيگ يآب ازين درصد ۷۰ و ۸۵ سطح دو در PRD ياريآب ،اهيگ يآب ازين درصد
 و تر وزن بر آبياري کم مختلف سطوح و هاوهيش که داد نشان جينتا .شدند اجرا تکرار چهار با يتصادف کامالً طرح قالب در شاهد
 داريمعن ريتأث ييهوا بخش و محصول آب مصرف يياکار و وهيم وزن بوته، خشک وزن ساقه، خشک و تر وزن شه،ير خشک
 وزن برگ، سطح نسبت ژه،يو برگ سطح برگ، سطح شاخص برگ، سطح برگ، آب زانيم و خشک و تر وزن بر يول ؛دارد

 PRD85 ماريت در آب مصرف ييکارا و بوته در وهيم وزن نيشتريب است. داشتهن يداريمعن ريتأث برداشت شاخص و زيست توده
 ۵/۱۱۸۹ ترتيب به زانيم به PRD70 ماريت در آن نيکمتر و مکعبمتر بر لوگرميک ۰۷/۱۶ و گرم ۵/۲۵۷۲ ترتيب به زانيم به

 اهيگ يآب ازين %۸۵ سطح با شهير يموضع يخشک صورت به آبياري کم ،نيهمچن آمد. دست به مترمکعب بر لوگرميک ۰۲/۹ و گرم
  شد. انتخاب يفرنگگوجه کيدروپونيه کشت يبرا روش نيبهترعنوان  به
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 مقدمه
 که شوديم هيتوص آب منابع تيمحدود به جهتو با

 شيافزا يبرا کارآمدة نيگز کيعنوان  به آبياري کم
 عبارت ،آبياري کم رد.يگ قرار مدنظر ياريآب آب يور بهره
 منظور به آب، کمتر عالمانه و عامدانه مصرف« از است
 ييکارا ».پوشش تحت ياراض مجموعه در ديتول شيافزا

 آب حجم به محصول نسبت از است عبارت ،آب مصرف
 مصرف ييکارا شيافزا ،آبياري کم يهاهدف از يکي .ياريآب

 کم افت مقابل در ياريآب آب مقدار کاهش قيطر از آب
   ).۲۰۰۲ (کردا، است عملکرد

 آبياري کم گرفتند جهينت )۲۰۰۶( هلمن و نگريسبا
 يول ؛دهديم شيافزا %۷۲ را آب مصرف ييکارا شده ميتنظ
 و نژادانيشا دارد. يکم ريتأث محصول مقدار کاهش در

 با را ينيزمبيس آب مصرف ييکارا )۲۰۰۹( يمحرر
 ياچهيجو ياريآب با ،۸۷/۲ برابر يمعمول ياچهيجو ياريآب
 در کي ياچهيجو ياريآب با و ۵۱/۳ ثابت انيم در کي
 آب مترمکعب هر يازا به لوگرميک ۲۳/۳ ريمتغ انيم

 يبرا را آب مصرف ييکارا ،نضم در کردند. گزارش
 برابر يمعمول ياچهيجو ياريآب ماريت در خشک، محصول

 و ۷۷۲/۰ ثابت انيم در کي ياچهيجو ياريآب در ،۶۲۱/۰
 لوگرميک ۷۱/۰ ريغمت انيم در کي ياچهيجو ياريآب در
 و نگاز آوردند. دست به يمصرف آب مکعبمتر هر يازا به

 در را کاهو نهيبه آب مصرف ييکارا ،)۲۰۱۳( همکاران
 در يآب ازين درصد ۱۰۰ و ۶۰ ،۳۰ ياريآب مختلف يهاميرژ

 نيشتريب داد، نشان جينتا دادند. قرار شيآزما مورد تونس
 و يآب ازين درصد ۳۰ ماريت به مربوط آب مصرف ييکارا
 با ترتيب به يآب ازين درصد ۱۰۰ ماريت به مربوط نيکمتر
 زادههوشمند بود. مترمکعب بر لوگرميک ۱۴ و ۳/۳۴ريمقاد

 در ياهواز چيکاهوپ عملکرد يبررس با )۱۳۹۲( همکاران و
 و روزه ۲ و ۱ ياريآب هدور يمارهايت تحت ياگلخانه کشت
 اهيگ يآب ازين درصد ۸۰ و درصد ۱۰۰ ياريآب سطوح

 طول برگ، خشک وزن برگ، تعداد صفات گرفتند، جهينت
زيست  اه،يگ تر وزن بوته، ارتفاع ساقه، خشک وزن ساقه،
 اختالف آب مصرف ييکارا و اهيگ خشک) (وزن توده
 نگرفتند. قرار مارهايت ريتأث حتت و نداشته يداريمعن

 ييکارا داريمعن شيافزا سبب ياريآب آب زانيم کاهش
 متقابل اثر ،نيهمچن شد. درصد ۵ سطح در آب مصرف

  بود. داريمعن آب مصرف ييکارا بر مارهايت

 يدرصدها ريتأث يابيارز به )۲۰۱۲( همکاران و نيشاه
 فسفاته کود نوع دو با يآب ازين درصد ۷۰ و ۸۰ ،۹۰ ،۱۰۰
 جامد مواد و محصول عملکرد آب، مصرف ييکارا بر

 قيتحق نيا جينتا پرداختند. يفرنگگوجه اهيگ ريپذانحالل
 در محصول عملکرد بر ياريآب آب مقدار اثر که داد نشان
 ديتول نيشتريب و است داريمعن درصد پنج احتمال سطح

 ماريت در محصول نيکمتر و درصد ۱۰۰ ماريت در محصول
 با )۱۳۸۵( همکاران و نورمهناد .است يآب ازين درصد ۷۰
 يفرنگگوجه يرو يبخش ياريآب و يسنت آبياري کم يبررس
 جهينت نيا به يآب ازين %۵۰ و %۷۵ %،۱۰۰ سطح سه در
 و کل عملکرد و وهيم عملکرد زانيم نيشتريب ،دنديرس

 ياري(آب شاهد ماريت در ،يسنت آبياري کم در بازارپسند
 شد. حاصل %۷۵ سطح در يبخش ماريت در و کامل)
 PRD75 ماريت در آب مصرف راندمان نيشتريب ،نيهمچن

 يقيحق .شد مالحظه RDI50 ماريت در آن نيکمتر و
 معمول ياريآب و PRD ياريآب روش ةسيمقا با )۱۳۸۷(

 ديرس جهينت نيا به ياگلخانه يفرنگگوجه رشد بر (شاهد)
 آب مصرف ييکارا يدرصد ۶ شيافزا باعث PRD ماريت که
 به نسبت محلول جامد مواد يدرصد ۲۶ شيافزا و اهيگ
 در ماريت دو نيب کهيحال در ؛شوديم معمول ياريآب ماريت

 و تر وزن و گاهگل يدگيپوس ةعارض رنگ، وه،يم تعداد
 در ،يطرف از نشد. مشاهده يداريمعن تفاوت شهير خشک

 کاهش وهيم وزن و ييهوا اندام خشک وزن PRD ماريت
 در قرمز وهيم عيتوز و يدگيرس نرخ ،نيهمچن کرد. دايپ
 همکاران و يميرح يموسو بود. شتريب PRD ماريت
 ۴/۱ ي(چگال دروژليه و PRD ياريآب يبررس با )۱۳۸۸(
 ۵۰- ۱۵۰ ذرات اندازه مکعب،متريسانت بر لوگرميک
 آب مصرف ييکارا بر سال) ۷ عمر حداکثر و کرومتريم

 ت)يپرل (بستر خاک بدون کشت در يا گلخانه يفرنگ گوجه
 يآب ازين درصد ۱۰۰ و ۷۰ ،۵۰ يمعمول ياريآب سطح ۳ در
 سه و يآب ازين درصد ۷۰ و ۵۰ متناوب ياريآب سطح ۲ و

 جهينت نيا به يوزن درصد ۲ و ۱ ،۰ دروژليه سطح
 ،اند گرفته قرار PRD ماريت تحت که ياهانيگ که دنديرس

 اما ؛اند داشته کامل ياريآب به نسبت يکمتر عملکرد
 است. افتهي شيافزا هاآن کود و آب مصرف ييکارا

 به نسبت PRD ياريآب تحت عملکرد زانيم ،نيهمچن
 )۱۳۹۰( همکاران و يسيرئ بود. شتريب يمعمول آبياري کم
 سطح سه و ياقطره و ياچهيجو ياريآب روش دو اثر
 اهيگ بر را اهيگ يآب ازين درصد ۱۰۰ و ۷۰ ،۵۰ ياريآب
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 مقدار و روش داد نشان جينتا کردند. يبررس يفرنگگوجه
 كيفي و رويشي هايويژگي بر يداريمعن اثر ،آبياري آب

 داراي عملكرد زانيم زايشي هايويژگي در .است نداشته
 محصول عملكرد ةنتيج اما ؛است نبوده داريمعني اختالف

 ياقطره روش به نسبت فارو آبياري روش در غيربازارپسند
 داد نشان جينتا ،نيهمچن .است دارمعني كه بوده شتريب

 ايقطره يآبيار روش به مربوط عملكرد زانيم بيشترين که
 عملكرد كمترين وفرنگي  گوجه آبي نياز درصد ١٠٠ با

 نياز درصد ٥٠ ميزان به سطحي آبياري روش به مربوط
  .است گياه آبي
 ياهيگ هيتغذ ستميس کي ک،يدروپونيه کشت ستميس

 ليقب از يخاک کشت در موجود مشکالت که است
 ،ييغذا مواد لحاظ از خاک فقر خاک، فيضع ساختمان

 بهبود را خاک رهمگنيغ بافت نامناسب، يزهکش
 يهاعلف شده،کنترل طيمحدليل  به ،نيهمچن بخشد؛ يم

 کاهش ثباع و دهد يم کاهش را زايماريب عوامل و هرز
 سالمت شيافزا که دشو يم هاکشآفت و سموم از استفاده

  دارد. يپ در را ستيز طيمح و وهيم
 ياريآب يهاروش ريتأث يبررس ،پژوهش نيا انجام از هدف
 ريشه موضعي خشكي صورت به آبياري كم )،CI( يمعمول

)PRD( شدهميتنظ آبياري کم و )RDI( ياجزا عملکرد، بر 
 است. فرنگي گوجه )WUI( آب مصرف ييکارا و عملکرد
 نيهمچن و يعملکرد و يکيولوژيب يها شاخص ،نيهمچن
 آبياري کم و شدهميتنظ آبياري کم اثر در آب مصرف ييکارا
 در ياگلخانه يفرنگگوجه اهيگ بر شهير يموضع يخشک
  رد.يگ يم قرار يبررس مورد کيدروپونيه کشت طيشرا
 

  هاروش و مواد
 آبياري کم و )RDI( شدهميتنظ آبياري کم اثر يبررس يبرا

 يفرنگگوجه اهيگ يرو بر )PRD( شهير يموضع يخشک
 در يشيآزما ک،يدروپونيه کشت ستميس در ياگلخانه

 ازين درصد ۷۰ و ۸۵ ،۱۰۰ ياريآب سطح سه با ۱۳۹۵ زييپا
 دانشکده ياگلخانه مجتمع در تکرار چهار در اهيگ يآب

 ةمحدود با اهواز چمران ديشه دانشگاه يکشاورز
 شمالي عرض ثانيه ۲۲ و دقيقه ۱۸ و درجه ۳۱ ييايجغراف

 در و شــرقي طول هيثان ۳۰ دقيقه ۳۹ و درجه ۴۸ و
 کردن خنک يبرا د.ش اجرا ايدر سطح از يمتر ۱۸ ارتفاع
 گلخانه کردن گرم يبرا و پد و فن ستميس از انهگلخ طيمح
 سرما، فصل در ،نيهمچن شد. استفاده يگاز يبخار از

 يبخار بر عالوه گلخانه، يدما کاهش از يريجلوگ يبرا
 شد استفاده يسلولز يپدها يجلو در کيپالست از ،يگاز
 طيشرا در کند. دايپ کاهش گلخانه درون به هوا تبادل تا

 ازين مورد نور نيمتأ يبرا ييروشنا ستميس از نور کمبود
  شد. استفاده اهيگ
 روش د.ش اجرا يتصادف کامالً طرح قالب در شيآزما نيا

 ١٠٠ هم از هافيرد فاصله بود. يدست صورت به کاشت
 نظر در متريسانت ٥٠ هاگلدان نيب فاصله و متريسانت

 سطح با يتريل ۸/۹ حجم به گلدان ۵۲ ابتدا شد. گرفته
 قطر متر،يسانت ٢٤ بزرگ قطر با شکل يضيب مقطع
 هر در و هيته متريسانت ٢٦ ارتفاع و متريسانت ٢٠ کوچک
 ينيس درون بذرها کاشت يبرا شد. کشت بوته کي گلدان
 درون سپس و شده بيترک آب با ماستيپ ابتدا نشا،
 رقم يفرنگگوجه بذر ۱۰۵ تعداد .شد داده قرار نشا ينيس

 ۵ ات ۴ عمق در نشا، ينيس يهاحفره درون والورا
 از پژوهش نيا در .شد داده قرار خاک سطح يمتر يليم

 ينوع د.ش استفادهفرنگي  گوجه اهيگ يبرا سماتيپ بستر
 يامرحله در که دارد وجود ومياسفاگن خزه به موسوم خزه
  .شوديم ليتبد ماستيپ بستر به خود عمر طول ةچرخ از
 کاربه PRD ماريت هاآن در که ييهاگلدان يسازآماده يبرا

 دو به گلدان ميتقس يبرا ومينيآلوم ورق از ،شد گرفته
 ورق که بيترت نيا به د.ش استفاده يمساو قسمت
 ۵ فاصله در و يضيب کوچک قطر جهت در ومينيآلوم
 ۵ة فاصل نيا شد. داده قرار گلدان يباال از يمتريسانت
 خاک درون آنة شير و نشا کاشتن يبرا ،يمتريسانت

 کامل يسازآماده از پس شد. گرفته نظر در گلدان
 شده بيترک يخوب به آب با که ماستيپ بستر ها، گلدان
 از مارهايت ياريآب ستميس گرفت. قرار هاگلدان درون بود،
 مخزن از آب انتقال يها لوله .دش اجرا ياقطره ياريآب نوع
 ١٩ قطر به و لنياتيپل جنس از الترال يها لوله يابتدا تا
 لنياتيپل جنس از زين الترال يها لوله نيهمچن و متريليم
 يبرا الزم يروين نيمتأ يبرا بودند. متريليم ١٦ قطر هب و

 شد. استفاده بخار اسب ٥/٠ قدرت با پمپ از آب انتقال
 کنار در الترال لوله دو از PRD يمارهايت يبرا ،نيهمچن
 ياريآب را اهيگ از سمت کي الترال هر که شد استفاده هم
 و بود باز الالتر کي روزانه و متناوب صورت به و کرديم
 و بود بسته گريد الترال کهيحال در داد؛يم انجام را ياريآب

 ياريآب گريد الترال و گرفتيم صورت ييجاجابه بعد روز
  داد.يم انجام را
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 تشت از ريتبخ زانيم يريگاندازه با ياريآب آب حجم
 سطح در آن ضرب و گلخانه در مستقر A کالس ريتبخ
 با است برابر ،اندازهيسا سطح .شديم نييتع اهيگ اندازهيسا

 ها. فيرد فاصله و فيرد هر در ها گلدان نيب فاصله ضرب
 شد.يم ميتنظ سنج زمان از استفاده با يدهمحلول دور
 ياريآب کشت، بستر نييپا اريبس ينگهدار تيظرفدليل  به

 يبرا گرفت. يم انجام روز در مرتبه ١٢ تعداد به و روزانه
 شامل که )٢٠١٢( رِش ييغذا محلول از اهانيگ هيتغذ

 استفاده است، اهيگ رشد يبرا کرويم و ماکرو ييغذا عناصر
 است. شده ارائه عناصر غلظت و نام ر،يز جدول در که شد
 EC = 1.8 mS/cm با يشهر آب از محلول ةيته يبرا

  د.شويم استفاده
  

  شرِ ييغذا محلول -۱ جدول
  پرمصرف عناصر  )ppm( عنصر غلظت  مصرف کم عناصر  )ppm( عنصر غلظت

۸/۰  Mn ۱۴۰  N  
۰۷/۰  Cu  ۵۰  P  
۱/۰  Zn  ۳۲۵  K  
۳/۰  B  ۵۰  Mg  
۰۳/۰  Mo  ۱۸۰  Ca  
۲۰  Fe  ۱۶۸  S  

  

  آب يفيک اتيخصوص -۲ جدول
EC 

(mS/cm) 
SAR 

meq/L0/5  
K Mg  Na Ca Cl Co3 Hco3 So4 

pH         (meq/L)       
۸/۱  ۰۸/۳  ۰۱/۰  ۵/۱۳  ۲۱/۱۱  ۱۳  ۲۰/۲۱  ۰  ۵/۵  ۹۸/۱۳  ۳/۸  

  
 از اسـتفاده  بـا  بـار کيـ  هفته دو هر برگ سطح يريگاندازه
 نيتـر  بـزرگ  کـه  بيترت نيا به ؛گرفتيم صورت کشخط
 از اسـتفاده  با و شديم يريگاندازه اهيگ برگ عرض و طول

 محاسـبه  برگ سطح )۲۰۰۲ ،يتفولگا و (بالنکو )۱معادلة (
  :گردديم
)۱(                        = 0.347 × ( ×  )−  10.7 
 نيتربزرگ ،L ؛)cm2( برگ سطح ،LA ه:معادل نيا در
 است. )cm( برگ عرض نيتربزرگ ،Wو ؛)cm( برگ ولط

 به بوته برگ سطح نسبت( )LAI( برگ سطح شاخص
 از استفاده با )بوته يک توسط شدهاشغال مزرعه سطح

   شود:يم محاسبه )٢معادلة (
)٢(                                                      LAI =       

 سطح ،LA ؛برگ سطح شاخص ،LAI :معادله نيا در که
   .است بوته يک توسط شدهاشغال سطح ،A و ؛بوته هر برگ
 به برگ سطح نسبت« برابر که )SLA( ويژه برگ سطح
 که )LAR( برگ سطح نسبت و است »برگ خشک وزن

 و برگ خشک وزن به برگ سطح نسبت« از ستا عبارت
  د.شويم محاسبه شده گفته يهارابطه از استفاده با »ساقه
 ياگلخانه يفرنگگوجه محصول مارها،يت يريکارگبه از پس
ة ويم تعداد شد. برداشت يتدس صورت به نوبت ۵ در

 رشد کامالً که بود ييهاوهيم شامل فقط شده،برداشت

 نيا بر بودند. برداشت آماده و داده رنگ رييتغ کرده،
 شمارش، دهيرس يهاوهيم بارکي هفته ۲ هر اساس،
 اه،يگ رشد دوره انيپا از پس شدند. يکشوزن و برداشت
 و خشک و تر وزن شه،ير خشک و تر وزن يهاشاخص

 وزن و ساقه خشک و تر وزن برگ، سطح برگ، آب زانيم
 ،نيهمچن د.ش يريگاندازه بوته خشک و زيست توده

 )،SLA( ژهيو برگ سطح )،LAI( برگ سطح شاخص
 ييکارا برداشت، شاخص )،LAR( برگ سطح نسبت
 ييهوا بخش آب مصرف ييکارا و محصول آب مصرف
  د.ش محاسبه
 SPSS16.0 رافزانرم از استفاده با شدهبرداشت اطالعات

 مربعات نيانگيم گرفت. قرار يآمار ليتحل و هيتجز مورد
 نيانگيم سهيمقا و ۴ و ۲ جدول در مطالعه مورد صفات
  است. شده ارائه ۵ و ۳ جدول در مطالعه مورد صفات

 ريز شرح به صفاتة سيمقا يبرا گروه دو ،هاجدول نيا در
 يخشک آبياري کم يمارهايت شامل :۱ گروه دارد: قرار

 در شدهميتنظ آبياري کم و %۸۵ سطح در شهير يموضع
 يخشک آبياري کم يمارهايت شامل :۲ گروه و %؛۸۵ سطح
 در شدهميتنظ آبياري کم و %۷۰ سطح در شهير يموضع
 در ياسهيمقا گروه دو در ذکرشده يهاروش %.۷۰ سطح
  گرفتند. قرار سهيمقا مورد کشت فصل طول تمام
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  بحث و جيانت

  شهير خشک و تر وزن
 يگروه سهيمقا در و مارهايت نيب در شهير خشک و تر وزن
 يول ؛هستند داريمعن اختالف يدارا %۹۹ نانياطم اب ،۱
 نشد مشاهده يداريمعن اختالف ۲ يگروهة سيمقا در

 در شهير خشک و تر وزن زانيم نيشتريب ).۲ (جدول
 نيکمتر و )گرم۲۲/۱۵ و ۶۸/۱۱۶ ترتيب به( شاهد ماريت
 گرم) ۴۵/۹ و ۲۰/۷۷ ترتيب به( RDI85 ماريت در آن زانيم

 به يبستگ اهيگ رشد که آنجا زا ).۳ (جدول شد مشاهده
 قسمت و هاشاخه از ازين مورد يهادراتيکربوه نيمتأ
 از ،فتوسنتزة کنندمحدود عوامل رو، نيا از ؛دارد ييهوا
 را شهير رشد اه،يگ عملکرد کاهش بر عالوه آب و نور ليقب
 همکاران و نورمهناد ).۱۳۸۴ زاده،ي(عل دهنديم ليتقل زين
 سه و RDI و PRD ياريآب روش دو يبررس با )۱۳۸۵(

 دادند نشان اه،يگ يآب ازين درصد ۵۰ و ۷۵ ،۱۰۰ سطح
 )RDI100( شاهد ماريت در شهير خشک وزن نيشتريب
 يقيحق دارد. مطابقت پژوهش نيا جينتا با که آمد دست به
 دو و RDI و PRD ياريآب روش دو يبررس با )۱۳۸۷(

 جهينت نيا به اه،يگ يآب ازين درصد ۵۰ و ۱۰۰ ياريآب سطح
 ماريت در شهير خشک و تر وزن نيشتريب که دنديرس

 مطابقت طرح نيا جينتا با که شد مشاهده )RDI100( شاهد
 يامارهيت اثر يبررس با )۱۳۹۰( همکاران و يمولو دارد.

 بر ثابت انيم در کي و ريمتغ انيم در کي کامل، ياريآب
 که دادند نشان ،يفرنگگوجه اهيگ شهير خشک وزن

 با که است شاهد ماريت در شهير خشک وزن نيشتريب
  دارد. مطابقت پژوهش نيا جينتا

  

  شهير طول
 ،شهير طول بر ياريآب مختلف سطوح يهااثر يبررس در

 PRD ماريت ،۱ يگروهة سيمقا در )،۴ جدول (مطابق
 کنديم جاديا يتربزرگ شهير طول RDI ماريت به نسبت

 ۵ سطح در که متر)،يسانت ۵/۴۲ و ۲۵/۵۳ ترتيب به(
ة سيمقا در يول ؛هستند داريمعن اختالف يدارا درصد
 به نسبت يتربزرگ شهير طول RDI ماريت ،۲ يگروه

 ۵/۴۹ و ۵/۵۰ ترتيب به( کنديم جاديا PRD ماريت
 نيا يمارهايت نيب در يداريمعن اختالف که ،متر) يسانت
  ندارد. وجود گروه

 در داريمعن اختالف يدارا شهير طول مارها،يت نيب در
 PRD85 ماريت در شهير طول نيشتريب بود. درصد ۵ سطح

 ماريت به نسبت که دش مشاهده متريسانت ۲۵/۵۳ زانيم به
 ،نيهمچن دهد.يم نشان را يدرصد ۱۵ شيافزا شاهد
 متريسانت ۵/۴۲ زانيم به شهير طول مقدار نيکمتر
 به نسبت که شد يريگاندازه RDI85 ماريت در مکعب

  دهد.يم نشان را يدرصد ۸ کاهش شاهد ماريت
  

  شهير عرض
 در داريمعن اختالف مارهايت نيب در ،۴ جدول طبق بر

 يگروه يهاسهيمقا در يول ؛دارد وجود درصد ۱ سطح
 عرض مقدار نيشتريب نشد. مشاهده يدار يمعن اختالف

 مشاهده متريسانت ۵/۱۷ زانيم به شاهد ماريت در شهير
 ۷۵/۱۱ زانيم به آن مقدار نيکمتر ،نيهمچن شد.
 به نسبت که دش يريگاندازه RDI85 ماريت در متر يسانت

  دهد.يم نشان را يدرصد ۳۳ کاهش شاهد ماريت
 اه،يگ يآب ازين درصد ۸۵ سطح در ،يگروه يهاسهيمقا در
 RDI ماريت به نسبت يشتريب شهير عرض PRD ماريت
 متر).يسانت ۷۵/۱۱ و ۷۵/۱۳ ترتيب به( کنديم جاديا

 ماريت زين اهيگ يآب ازين درصد ۷۰ سطح در ،نيهمچن
PRD  ماريت به نسبت RDI جاديا يشتريب شهير عرض 

  متر).يسانت ۸۷/۱۲ و ۱۶ ترتيب به( کنديم
  

  برگ آب زانيم و خشک و تر وزن
 نيب در برگ آب زانيم نيهمچن و برگ خشک و تر وزن

 اختالف فاقد يگروه يهاسهيمقا نيهمچن و هاماريت
 زانيم و برگ تر وزن نيشتريب ).۲ (جدول بود داريمعن
 و گرم ۵۰/۳۱۷ ترتيب به( PRD85 ماريت در برگ آب
 ماريت در هاآن مقدار نيکمتر و مکعب) متريليم ۵۰/۲۷۰

PRD70 )متريليم ۷۵/۱۳۳ و گرم ۵۰/۱۶۷ ترتيب به 
 زانيم نيشتريب ،نيهمچن ).۳ (جدول دش مشاهده مکعب)
 و گرم) RDI70 )۲۵/۳۴ ماريت در برگ خشک وزن
 شد. مشاهده گرم) PRD70 )۲۵/۲۰ ماريت در آن نيترکم

 يخشک کيتکن و آبياري کم از يناش تنشدليل  به احتماالً
 را يشتريب آب حجم اهيگ ،PRD85 ماريت در شهير يموضع
  است. داشته نگه خود در

  

  آن با مرتبط يهاشاخص و برگ سطح
 برگ، سطح ،يگروه يهاسهيمقا در و هاماريت نيب در

 برگ سطح نسبت و ژهيو برگ سطح برگ، سطح شاخص
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 نيشتريب ).۲ (جدول نشد مشاهده يدار يمعن اختالف
 برگ سطح نسبت و برگ سطح شاخص برگ، سطح زانيم
 مترمربع،يسانت ۷۹/۱۷۴۳۵ ترتيب به( PRD85 ماريت در
 نيشتريب و گرم) بر مترمربعيسانت ۴۰/۱۳۴ و ۵۷/۳۴۸۷۱
 متريسانت ۸۲/۸۸۳( شاهد ماريت در ژهيو برگ سطح زانيم

 و برگ سطح زانيم نيکمتر د.يگرد مشاهده گرم) بر مربع
 ترتيب به( PRD70 ماريت در برگ سطح شاخص

 زانيم نيکمتر )،۵۹/۲۵۸۸۸ و مترمربعيسانت ۲۹/۱۲۹۴۴
 مترمربعيسانت RDI85 )۳۳/۶۷۴ ماريت در ژهيو برگ سطح

 ماريت در برگ سطح نسبت زانيم نيکمتر و گرم) بر
RDI70 )۶۹/۷۸ شد مشاهده گرم) بر مترمربعيسانت 
 نيشتريب نسبت به برگ سطح زانيم نيکمتر ).۳ (جدول
 و نورمهناد دهد. يم نشان را %۲۶ کاهش خود مقدار

 RDI و PRD ياريآب روش دو يبررس با )۱۳۸۵( همکاران
 نشان اه،يگ يآب ازين درصد ۵۰ و ۷۵ ،۱۰۰ سطح سه و

 دست به شاهد ماريت در برگ سطح زانيم نيشتريب دادند
  است. تضاد در پژوهش نيا جينتا با که آمد

  

 ساقه خشک و تر وزن
 اختالف يدارا %٥ سطح در مارهايت نيب در ساقه تر وزن
 اختالف يگروه يهاسهيمقا در يول ؛شد داريمعن
 مارهايت نيب در ساقه خشک وزن نشد. مشاهده يدار يمعن
 اختالف %٥ سطح در ٢ يگروه ةسيمقا در و %١ سطح در
 دار يمعن اختالف ١ يگروه سهيمقا در يول ؛ددار داريمعن

 در ترساقه وزن مقدار نيشتريب ).٤ (جدول نشد مشاهده
 خشک وزن مقدار نيشتريب و گرم) ٢٥/٨٤١( شاهد ماريت

 شد. مشاهده گرم) ٥٠/١٣٥( RDI70 ماريت در ساقه
 PRD70 ماريت در ساقه خشک و تر وزن مقدار نيکمتر

  ).٥ (جدول شد مشاهده گرم) ٦٣ و ٥٠/٥٣٠ ترتيب به(
  

  بوته خشک و زيست توده وزن
 زيست توده وزن ،يگروه يها سهيمقا در و مارهايت نيب در
 بوته خشک وزن ،نيهمچن نبود. دار يمعن اختالف يدارا
 در ٢ يگروه سهيمقا در و %۱ سطح در مارهايت نيب در

 ةسيمقا در يول ؛بود دار يمعن اختالف يدارا %٥ سطح
 ).٤ (جدول نشد مشاهده دار يمعن اختالف ١ يگروه

 ،گرم)٢/١٠٨٨( شاهد ماريت در زيست توده وزن نيشتريب
 PRD70 )۶۹۸ ماريت در زيست توده وزن زانيم نيکمتر
 RDI70 ماريت در بوته خشک وزن نيشتريب ،گرم)

 ماريت در بوته خشک وزن زانيم نيکمتر و گرم) ۷۵/۱۶۹(
PRD70 )۲۵/۸۳ (جدول شد مشاهده گرم) و نورمهناد ).٥ 
 RDI و PRD ياريآب روش دو يبررس با )۱۳۸۵( همکاران

 گزارش اه،يگ يآب ازين درصد ۵۰ و ۷۵ ، ۱۰۰ سطح سه و
 شاهد ماريت در زيست توده وزن نيشتريب که دادند

 و يقيحق دارد. مطابقت طرح نيا جينتا با که شد مشاهده
 و PRD آبياري کم روش دو يبررس با )١٣٨٧( همکاران

RDI وزن نيشتريب که دادند نشان زيست توده وزن بر 
 قيتحق نيا جينتا با که است شاهد ماريت در زيست توده

  دارد. يخوانهم
  

 وزن ميوه
دهد که وزن ) نشان مي۴جدول ميانگين مربعات (جدول 

% ۱در سطح  ۲مقايسة گروهي ميوه در بين تيمارها و در 
 ۱دار است؛ ولي در مقايسة گروهي داراي اختالف معني

داري وجود ندارد. بيشترين ميزان وزن ميوه اختالف معني
گرم) و کمترين  ۲/۲۵۷۲(به ميزان  PRD85در تيمار 

 ۵/۱۱۸۹(به ميزان  PRD70ميزان وزن ميوه در تيمار 
زن ميوه براي ). ميزان و۵گيري شد (جدول گرم) اندازه

گرم بود که نسبت به بيشترين  ۵/۲۴۸۳تيمار شاهد برابر 
دهد. اين  درصدي را نشان مي ۵/۳ميزان خود کاهش 

ميزان وزن ميوه نسبت به نتايج نورمهناد و همکاران 
دهد. احتماالً درصدي را نشان مي ۵۲) رشد ۱۳۸۵(

کارگيري تيمار علت به افزايش ميزان سطح برگ به
% نياز آبي ۸۵خشکي موضعي ريشه در سطح  آبياري کم

گياه و در نتيجه افزايش ميزان فتوسنتز باعث افزايش 
نسبت به تيمار شاهد  PRD85ميزان محصول در تيمار 

) با بررسي پنج سطح ۲۰۱۷ژانگ و همکاران (شده است. 
درصد نياز آبي روي گياه  ۱۰۰و  ۸۰، ۷۰، ۶۰، ۴۰

 ، نشان دادند۲۰۱۴و  ۲۰۱۳فرنگي در دو سال  گوجه
درصد نياز  ۸۰بيشترين وزن ميوه در هر دو سال در تيمار 

  دست آمد که با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد. آبي به
  

  شاخص برداشت
هاي گروهي شاخص برداشت در بين تيمارها و در مقايسه

). اين نتايج را جدول ۴دار بود (جدول فاقد اختالف معني
کنـد؛ زيرا ) نيز اثبـات مي۵ها (جدول مقايسـه ميانگـين

داري دو بين تيمارها نيز اختالف معنيهاي دوبهدر مقايسه
مشاهده نشد. بر طبق اين جدول، بيشـترين ميزان 
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) و ۷۱/۰(به ميزان  PRD85شاخص برداشت در تيمار 
(به  RDI70و  PRD70کمترين ميزان آن در تيمارهاي 

ارش داد که ) گز۱۳۸۷) مشاهده شد. حقيقي (۶۳/۰ميزان 
) و آبياري معمولي PRDاثر آبياري خشکي موضعي ريشه (

دار نيست که با فرنگي معنيبر شاخص برداشت گوجه
  خواني دارد.نتايج اين تحقيق هم

  

  کارايي مصرف آب محصول
)، کارايي مصرف آب ۴جدول ميانگين مربعات (جدول 

با  ۲محصول را در بين تيمارها و در مقايسة گروهي 
دهد؛ ولي در مقايسة دار نشان مي% معني۹۹اطمينان 
دهد. در اين داري را نشان نمياختالف معني ۱گروهي 

 ۰۷/۱۶پژوهش، بيشترين ميزان کارايي مصرف آب برابر 
ازاي مصرف يک مترمکعب آب براي تيمار  کيلوگرم به

PRD85  ازاي  کيلوگرم به ۰۲/۹و کمترين ميزان آن را برابر
دست آمد که  به  PRD70 آب براي تيمارهر مترمکعب 

درصد کاهش را نشان  ۴۴نسبت به بيشترين مقدار خود 
). همچنين، کارايي مصرف آب محصول ۵دهد (جدول مي

ازاي يک  کيلوگرم به ۱۸/۱۳براي تيمار شاهد برابر 
دست آمد که نسبت به بيشترين مقدار  مترمکعب آب به

بر طبق جدول دهد و درصد کاهش را نشان مي ۱۸خود 
 PRD85) بين تيمار شاهد و ۵ها (جدول مقايسة ميانگين

داري مشاهده نشد. افزايش ميزان محصول و تفاوت معني
کاهش حجم آب آبياري نسبت به تيمار شاهد باعث ايجاد 
کارايي مصرف آب باالتري نسبت به تيمار شاهد شده 

% کاهش حجم آب ۳۰ازاي  به RDI70است. در تيمار 
% کاهش کارايي ۷آبياري نسبت به تيمار شاهد، فقط 

شود که بر طبق جدول مصرف آب محصول مشاهده مي
داري با تيمار ) اختالف معني۵ها (جدول مقايسه ميانگين

) با بررسي تأثير ۱۳۸۵شاهد ندارد. نورمهناد و همکاران (
سه سطح  ) وDIآبياري ( و کم PRDدو روش آبياري 

درصد نياز آبي گياه بر کارايي  ۵۰و  ۷۵، ۱۰۰آبياري 
فرنگي، بيشترين کارايي مصرف آب را در مصرف آب گوجه

کيلو گرم بر مترمکعب  ۲۸/۶به ميزان  PRD75 تيمار
%، کارايي مصرف آب ۸۵مشاهده کردند. در سطح آبياري 

درصدي را  ۲۸افزايش  RDIنسبت به تيمار  PRDتيمار 
)، ۱۳۸۵هد. طبق نتايج شرايعي و همکاران (دنشان مي

فرنگي، ابتدا کارايي کاهش ميزان آب آبياري در گوجه
مصرف آب را افزايش داده و کاهش بيشتر آن، باعث 
کاهش کارايي مصرف آب شده است. استيکيک و همکاران 

و دو  RDIو  PRD) با بررسي دو روش آبياري ۲۰۰۳(
گياه بر روي % نياز آبي ۷۰% و ۱۰۰سطح آبياري 

 PRD70فرنگي به اين نتيجه رسيدند که تيمار آبياري  گوجه
راندمان کاربرد آب را نسبت به تيمار آبياري کامل 

)RDI100دهد.) افزايش مي  
  

  کارايي مصرف آب بخش هوايي
در بين تيمارها، کارايي مصرف آب بخش هوايي در سطح 

 هاي دار شد؛ ولي در مقايسه% داراي اختالف معني۱
). بر ۴% رسيد (جدول ۵گروهي اين اختالف به سطح 
)، بيشترين ۵ها (جدول طبق جدول مقايسه ميانگين

(به  PRD85کارايي مصرف آب بخش هوايي در تيمار 
ازاي مصرف يک مترمکعب آب)  کيلوگرم به ۴۳/۲۲ميزان 

 ۳۱/۱۴(به ميزان  PRD70و کمترين ميزان آن در تيمار 
ده شد که نسبت به تيمار کيلوگرم بر مترمکعب) مشاه

PRD85  دهد. در تيمار درصدي را نشان مي ۳۶کاهش
ازاي  کيلوگرم به ۹۶/۱۸شاهد، ميزان اين شاخص به مقدار 

مصرف هر مترمکعب آب مشاهده شد که نسبت به 
دهد. در درصد کاهش را نشان مي ۱۶بيشترين مقدار خود 
ود نسبت به تيمار شاهد با وج RDI70اين شاخص، تيمار 

درصدي  ۲درصدي حجم آب آبياري، افزايش  ۳۰کاهش 
  دهد.را نشان مي
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  .هستند گريکدي با داريمعن اختالف فاقد مشترک حروف يدارا هانيانگيم
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  ab۲۵/۴۶  a۵/۱۷  a۲۵/۸۴۱  ab۵۰/۹۳  a۲/۱۰۸۸  ab۱۲۲  a۵/۲۴۸۳  a۶۹/۰  ab۱۸/۱۳  ab۹۶/۱۸  شاهد
PRD 85 b۲۵/۵۳  bc۷۵/۱۳  ab۵۰/۷۰۰  a۲۵/۸۰  a۱۰۱۸  ab۷۵/۱۱۳  a۵/۲۵۷۲  a۷۱/۰  a۰۷/۱۶  a۴۳/۲۲  
RDI 85  a۵/۴۲  c۷۵/۱۱  ab۶۵۴  a۷۵/۶۹  a۹۰۷  b۱۰۲  ab۸/۱۹۹۷  a۶۸/۰  abc۴۸/۱۲  ab۱۴/۱۸  
PRD 70  ab۵/۴۹  ab۱۶  b۵۰/۵۳۰  a۶۳  a۶۹۸  b۲۵/۸۳  c۵/۱۱۸۹  a۶۳/۰  c۰۲/۹  b۳۱/۱۴  
RDI 70  ab۵/۵۰  bc۸۷/۱۲  ab۲۵/۶۵۹  b۵۰/۱۳۵  a۷۵/۹۳۵ a۷۵/۱۶۹  bc۲/۱۶۱۴  a۶۳/۰  bc۲۴/۱۲  a۳۴/۱۹  

  .هستند گريکدي با داريمعن الفاخت فاقد مشترک حروف يدارا هانيانگيم
  
  يريگجهينت
 و )PRD( شهير يموضع يخشک اثر ،پژوهش نيا در
 و عملکرد ياجزا و عملکرد بر )RDI( شدهميتنظ آبياري کم

 در ياگلخانه يفرنگگوجه اهيگ آب مصرف ييکارا نيهمچن
 با اهيگ که داد نشان جينتا شد. يبررس کيدروپونيه کشت

 شاخص در را يمتفاوت جينتا ،آبياري کم %۱۵ يريکارگبه
 ماريت به نسبت خود از آب مصرف ييکارا و وهيم وزن

 باعث وهيم وزن در PRD ماريت دهد.يم نشان شاهد
 شيافزا باعث آب مصرف ييکارا در و يدرصد ۵/۳ شيافزا
 ماريت يول ؛شوديم شاهد ماريت به نسبت يدرصد ۲۲

RDI ييکارا در و يدرصد ۲۰ کاهش باعث وهيم وزن در 
 ماريت به نسبت يدرصد ۵/۵ کاهش باعث آب مصرف
 به آبياري کم يريکارگبه شتريب کاهش با شود.يم شاهد
 آبياري کم ماريت و شوديم متفاوت اهيگ رفتار %،۳۰ سطح



 ٩٣                                                                                                      ١٣٩٨ پاييز/ ٣٤/ پياپي ٣/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 شه،ير يموضع يخشک آبياري کم به نسبت شده ميتنظ
 مصرف ييکارا و وهيم وزن شاخص يبرا را يکمتر کاهش

 وهيم وزن در RDI ماريت ،اساس نيا بر .دهديم نشان آب
 باعث آب مصرف ييکارا در و يدرصد ۳۵ کاهش باعث

 يول ؛شود يم شاهد ماريت به نسبت يدرصد ۷ کاهش
 و وهيم وزن در يدرصد ۵۲ کاهش باعث PRD ماريت

   شود.يم آب مصرف ييکارا در يدرصد ۳۱ کاهش
  

  منابع
 شهير يموضع يخشک ريتأث .١٣٨٧ م. يقيحق .١

)PRD( يبرخ و عملکرد رشد، ،يآب روابط بر 
 فنون و علوم مجله .فرنگي گوجه يفيک يهايژگيو

  .١٧-٩ ):٢(١ .ياگلخانه يهاکشت
 مقايسه .١٣٩٠ ع. يهان و پ. يمراد م. يسيرئ .٢

 رقم فرنگيگوجه عملكرد بر آبياري هايروش
 در كودي مختلف تيمارهاي تاثير تحت چيف
 و يالمللنيب کنگره نياول جيرفت. منطقة

 اصالح و زراعت علوم يمل کنگره نيزدهميس
-٤ بذر. يتکنولوژ و علوم شيهما نيسوم و نباتات
 و نهال هيته و اصالح قاتيتحق سسهؤم ور.يشهر ٦

  ص. ۶ کرج. بذر.
 .١٣٨٥ ح. م. انيميرح و ر. ع. يسبحان پ. يعيشرا .۳

 بر ميپتاس کود و ياريآب آب مختلف سطوح ريتأث
 رقمفرنگي  گوجه وهيم تيفيک و آب مصرف ييکارا
 .يکشاورز يمهندس قاتيتحق مجله اچ. يس يپتوارل
۲۷: ۷۵ -۸۶.  
 انتشارات اه.يگ و خاک آب، رابطه .١٣٨٤ ا. زادهيعل .٤

  ص. ٤٧٢ (ع). رضا امام دانشگاه
 انيرحمت و ع. اقتيل م. دلشاد م. يميرح يموسو .٥

 در کود و آب مصرف ييکارا يبررس .١٣٨٨ ا.
 با ياگلخانه يفرنگگوجه خاک بدون کشت

 کاربرد و شهير از يقسمت يدهخشک از استفاده
 ):٢(٤٥ .رانيا يباغبان علوم هينشر سوپرجاذب.

١٨٤-١٧٥. 
 اثر. ١٣٩٠ .ع اقتيو ل .م يمحمد .ح ،مولوي .٦
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