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 يريرشد چشمگ نيريکاهش منابع آب ش دليل به يكشاورزمحصوالت  ديشور در تول يها استفاده از آب ،رياخ يها در دهه
آب بر  ياثر شور يبررس يبراپژوهش  نياست. ا ياريآب حيصح تيريخطر از آب شور مستلزم مد ياستفاده ب يداشته است. ول
) در ١٣٨٩-٩٠( يفصل زراع کي يط ينوار يا قطره ياريتحت روش آب يفرنگ گوجه وهيم تيفيمصرف آب و ک ييعملکرد، کارا

 يها شده در قالب طرح بلوكخرد يها کرت صورت بهش يخشک اجرا شد. آزمامهيخشک و ن ييآب و هوا طياستان بوشهر با شرا
 ياريآب ورمنس بر متر) و سه سطح ديز يدس ٥/٧و  ٥/٥، ٥/٣، ١/١(شامل  ياريآب آب يبا چهار سطح شور يكامل تصادف

عملکرد   نيانگيم ريروز مقاد ٧روز به  ٢از  ياريدور آب شيبا افزا ج،يروز) با سه تكرار انجام شد. طبق نتا ٧و  ٤، ٢(شامل 
با  ن،يدرصد کاهش داشتند. همچن ٢٦و  ١٩، ٢٠ب يترت به (FW) وهيو وزن م (IWUE) ياريمصرف آب آب يي، کارا(Y) محصول

 ،يطور کل هدرصد کاهش داشتند. ب ٣٢و  ٣٩، ٣٣ب يترت به ريمقاد نيا ٥/٧ dS.m-1 به ١/١ dS.m-1 از ياريآب آب يشور شيافزا
 ريآب به مراتب کمتر از مقاد يکاهش عملکرد محصول در اثر شور ،شيخاک محل آزما يها يژگيو و ييآب و هوا طيتحت شرا
 وهيم تيفيک ياريآب آب يو شور ياريدور آب شيزابا اف ،ني) بود. همچن١٩٨٥و وستکات،  رزيفائو (آ ٢٩ ةيشده در نشر گزارش
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  مقدمه 
 يشور در كشاورز يها استفاده از آب ،رياخ يها در دهه

نده ي) و در آ٢٠٠٥ ف،يداشته است (اشل يريرشد چشمگ
از  ياري. در بسافتيش خواهد يشدت افزا نه چندان دور به

مزارع  ياريآب يها برا از آب شور زهکش ايمناطق دن
) گزارش کردند که ٢٠٠٧. ون و همکاران (شود ياستفاده م

از آب شور با  توان يم نيمرطوب شمال چ مهيدر مناطق ن
بر متر بدون  منسيز يدس ٩/٤تا  ٢/٢ يکيالکتر تيهدا

 يبرا فتد،يدر عملکرد اتفاق ب يکاهش قابل توجه نکهيا
آمور و همکاران  . دلکرداستفاده  يفرنگ مزارع گوجه ياريآب
 يفرنگ گوجه يها بوته يا پژوهش گلخانه کيدر  ،)٢٠٠١(

را در سه مرحله متفاوت رشد  يا قطره ياريتحت روش آب
 ٨و  ٦، ٤، ٢( ياريآبآب  يدر معرض سطوح مختلف شور

کار آنها نشان داد  جيبر متر) قرار دادند. نتا منسيز يدس
 شيرشد، باعث افزا يانيکه کاربرد آب شور در مراحل پا

و کارآمد  خطر ي. استفاده بشود يم اهيگ يمقاومت به شور
 ازمندين داريپا يکشاورز ديتول ياز منابع آب شور برا

رشد،  ةاه، مرحلينوع و رقم گ. است ياريآب حيصح تيريمد
خاک،  يو رطوبت يکيزيط فيشرا ،ييآب و هوا طيشرا
 يبات نمکيخاک، نوع ترک يزيو حاصلخ ييايميط شيشرا

و  ياريشه، روش آبيط ريع آن در محيتوز يو چگونگ
 يکه بر تحمل به شور هستند ياز عوامل يزراع تيريمد
). اساساً ١٩٩٢(رودز و همکاران،  ندرگذاريتأث اهانيگ

ت يو سم يل اسمزيبا کاهش پتانس شهير طيدر مح يشور
 اهيرشد و عملکرد گ يولوژيزيف باعث اختالل در يوني
) و در جذب رطوبت و عناصر ٢٠٠٨(مونز و تستر،  شود يم
 ،مسلم است. آنچه كه کند يجاد مياه اختالل ايگ يرورض

ع نمك در يت توزيبر وضع ياريآب فمختل يها اثر روش
و  نگيل خاك و عملكرد محصول متفاوت است. سيپروف

و فارو  يا قطره ياريآب يها روش ةسي) با مقا١٩٩٣کوشال (
مشاهده كردند  ينيزم بيبا استفاده از آب شور در کشت س

و عملكرد محصول  يشي، رشد رويا كه در روش قطره
در  ياصل ةدو مؤلف ياريآب زانيو م ياريآب دورشتر است. يب

ن است كه يده بر اياست. اساساً عق ياريآب يزير برنامه
 ياريو مقدار كم (مانند روش آب اديبا دفعات ز ياريآب

ه يه و تغذيرطوبت، تهو طيشود تا شرا ي) باعث ميا قطره
اه وارد يبه گ يكمتر يتنش شور اه مناسب باشد ويگ يبرا

 يشور طيتحت شرا ي). ول٢٠٠٦ همکاران،شود (ونگ و 
 نيها متفاوت است که البته ا منابع آب و خاک گزارش

و بافت خاک  يمياقل طياز تفاوت شرا يها ناش اختالف
) در گزارش خود ٢٠١١و همکاران ( يي. گزارش شده است

 يا به روش قطره ياريدفعات آب شياند که افزا کرده ديتأک
است.  ديمف اريبس شهير طينمک از مح يياظ آبشوبه لح
اند که با  ) گزارش کرده٢٠٠٤ژنگ و همکاران ( نيهمچن

باعث  ياريدفعات آب شيافزا ،ياريآب آب کسانيحجم 
قابل توجه  زانيبه م شهير طيخاک مح يتا شور شود يم

درصد  ٢٨ زانيکرده و عملکرد محصول به م دايکاهش پ
ن يا گريپژوهشگران د يبرخ کهيکند. در حال دايپ شيافزا
منجر به کاهش تنش  اديبا دفعات ز ياريكه آب را دهيعق

باال  يبا شور يها حداقل در مورد آب، شود يم يشور
). ٢٠٠٧و همکاران،  وکاني( دانند يچندان معتبر نم

 يا قطره يارياثر آب ةمطالع) با ١٩٨٦پاسترناک و همكاران (
 يفرنگ بر گوجه ياريو دور آب يبا سطوح مختلف شور

و دور  ١٠ dS.m-1 يمتوجه شدند كه عملكرد با شور
درصد كمتر از عملكرد با دور  ٢٠ان يك روز در مي ياريآب
زان آب يو همان م يان با همان شوريروز در م ٢ ياريآب

ذرت كه با  يبر رو يگلدان شي) با آزما١٩٨٣( فيبود. اشل
ج مشابه ينتاشد، به  يم ياريآب ٣/٥ dS.m-1 يآب با شور

ت دور يمشاهده كرد كه عملكرد در وضع يافت. ويدست 
شتر از عملكرد در يدرصد ب ٢٥ان يسه روز در م ياريآب

ان بود. در استان بوشهر يك روز در مي ياريت دور آبيوضع
 ٥/٣ dS.m-1 از شيب منابع آبغالب  يشور نکهيبا وجود ا

به  يزراع يهزار هکتار از اراض ١٢است، هر سال حدود 
از  يکيمحصول  ني. اابدي ياختصاص م يفرنگ زراعت گوجه

 اياست که در اکثر مناطق دن يمحصوالت مهم کشاورز
 ياهان نسبتاً حساس به شوريگ ةو در زمر شود يکشت م

ت ياهم .)١٩٨٥و وستکات،  رزيشود (آ يقلمداد م
 يهم عمدتاً ناشدر استان  يفرنگ گوجه يجتماعا - ياقتصاد
و در  استخارج از فصل محصول آن به بازار  ةاز عرض

توسط دولت  ياديز يها تيها و حما تالش رياخ يها سال
در مزارع  ينوار يا قطره ياريتوسعه روش آب يبرا

استان انجام شده است. پژوهش حاضر با  يفرنگ گوجه
بر عملکرد  ياريآب آب يو شور يارياثر دور آب يهدف بررس

 ياريتحت روش آب يفرنگ مصرف آب گوجه ييو کارا
استان بوشهر  ييآب و هوا طيو تحت شرا ينوار يا قطره

  اجرا شد.
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  ها مواد و روش
) در مرکز ١٣٨٩- ٩٠( يفصل زراع کي يپژوهش ط نيا

استان بوشهر  يعيو منابع طب يقات کشاورزيتحق
)E'٣٢,٥١⁰  وN '٥١,٣٥⁰ ايمتر از سطح در ١٠٠؛ ارتفاع (

خشک انجام شد.  مهيخشک و ن ييآب و هوا طيبا شرا
مجاور  کينوپتيس ستگاهيدر ا يهواشناس يپارامترها يبرخ

خاک  ييايميو ش يکيزيف يها يژگيو يو برخ ١در جدول 
  .ارائه شده است ٣و  ٢ يها در جدول

  
  مارهايت شيو آرا شيطرح آزما

 يها ت پالت در قالب طرح بلوكياسپل صورت به شيآزما
، ۷/۳، ۱/۱آب شامل  يبا چهار سطح شور يكامل تصادف

)  S4و S1 ،S2، S3( منس بر متريز يدس ۵/۷و  ۵/۵
، ۲شامل  ياريو سه سطح دور آب ياصل يها کرت عنوان به
با سه  يفرع يها کرت عنوان به )I3 و I1 ،I2( روز ۷و  ۴

 يشور S2 ماريآب لوله، ت يشور S1 ماريتكرار اجرا شد. ت
  يپژوهش بود. سطوح شور يمحل اجرا يآب چاه کشاورز

S3 و S4 يايشده از ساحل دريآور با افزودن نمك جمع 
از  يدست آمد. برخهب يج فارس به آب چاه کشاورزيخل
مختلف  يمارهايدر ت ياريآب آب ييايميش يها يژگيو

  ارائه شده است. ۴در جدول  يشور
  

  يات زراعيعمل
شامل  ،يورزخاكات ي، عملياريستم آبيقبل از استقرار س

 مورد يمارهايت به توجه باسك انجام شد. يشخم و د
 ينوار يا قطره ياريک سامانه آبي ،شيآزما اهداف و يبررس

يشی آزماشد. مساحت هر کرت  يانداز ، نصب و راهطراحی
) يا (نوار قطرهخط لوله  ۲ هر کرتمربع بود و در متر ۱۵
قرار گر يكديمتر از  يسانت ۱۵۰متر و فاصله  ۵طول ه ب

 ۲۰ني چکا با فواصل قطره يا قطره يداشت. نوارها
(روش معمول  سطحي يها  يتر در داخل جوم سانتي
طور هها ب  کاران منطقه) قرار داشت. ابتدا همه کرت گوجه
ساعت نسبت به کشت  ۲۴شدند و بعد از  آبياري يكسان

 يا قطره يها نوار دو طرفدر  يفرنگ گوجه يهانشا
ها  بوته ة). فاصل۱۳۸۹آبان  ۲۰گ اقدام شد (گزايز صورت به
 ياجرا در نظر گرفته شد.متر  يسانت ۵۰ف يرد يرو
روز بعد  ۳۰حدود  ياريو فاصله آب يسطوح شور يمارهايت

همه  يارين زمان آبيها شروع شد و تا ااز کشت نشا

زان، يم .روز انجام شد ۲و با دور  شيرينها با آب  کرت
ه يه كارشناس تغذيبراساس توص يكودده ةزمان و نحو

لوگرم در يك ۱۰۰پل (يکود سوپرفسفات تر شامل ياهيگ
تن در  ۲۰(ده يکامالً پوس يوانيهمراه با کود حکه هكتار) 
كود اوره . دشبا خاك مخلوط  ارهايدر داخل شهكتار) 

 ۱۵۰م (يسولفات پتاسو  لوگرم در هكتار)يك ۳۸۰(
سه مرحله  يطمحلول در آب  صورت به لوگرم در هكتاريك

) يده وهيو شروع م يشروع گلدهها، (بعد کاشت نشا
ها روز پس از کشت نشا ۱۰۹وه ين برداشت مياول ومصرف 

  ) انجام شد.۱۳۸۹اسفند  ۹(
استفاده شد  )۱( ةاز معادل ياريآباز ين ةمحاسب يبرا

  ): ۱۹۷۷(دورنبوس و پروت، 
)۱(  IW = Kc × ET0 − Pe1 − LR  

ب ي، ضرKc متر؛ يليبر حسب م يارياز آبي، نIW :كه در آن
و  ؛يياز آبشوين، LR ل؛ير و تعرق پتانسي، تبخET0 ؛ياهيگ

Pe ،روش از ل ير و تعرق پتانسيمؤثر است. تبخ يبارندگ
). ۱۹۹۸(آلن و همکاران،  شد نييث تعيمانت-پنمن-فائو
از ينفائو و  يا با استفاده از روش چهار مرحله ياهيب گيضر

ن شد (دورنبوس و ييتع )۲( ةبا استفاده از معادل ييآبشو
  ):۱۹۷۷پروت، 

)۲(  R = EC 2(Max EC ) 
و ؛ dS.m-1بر حسب  ياريآب آب يشور، ECw :كه در آن
Max ECe ،خاك كه عملکرد محصول به  ياز شور يسطح

ن ييتع dS.m-1 ۵/۱۲نگی فر گوجه يو برا رسد يصفر م
  ).۱۹۸۵رز و وستکات، يشده است (آ

فرنگي با  دليل تقارن فصل رشد گوجه بوشهر به در استان
 از طريق باران نياز آبي گياهبخشي از زمستانه  يها بارندگي

 وزارت کشاورزي آمريکااز روش  .شود فراهم ميمؤثر 
) USDA ( شداستفاده براي تخمين باران مؤثر ده روزه:  
)۳(  Pe = Pt(125 − 0.6Pt)/125 

 است. كارايي) mm( کل در ده روز بارندگي، Pt كه در آن
 )۴( معادلة از استفاده ) باIWUE( آبياري آب مصرف
  ):۲۰۱۲شد (پريرا و همکاران،  محاسبه

)۴(  IWUE = YV 
 حسب بر فرنگي گوجه تازه ميوه ، وزنY که در آن

 مترمکعب حسب بر مصرفي آب کل ، حجمV و کيلوگرم
 .است
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  شيآزما يک مجاور محل اجراينوپتيستگاه سيماهانه ا يهواشناس يپارامترها يبرخ -١جدول 
 (mm)  يبارندگ (m.s-1) سرعت باد (hours)  يساعات آفتاب (mm.day-1) ريتبخ (%) يرطوبت نسب (%) دما ماه
 ٠ ٨/٢ ٤/٩ ٥/٦ ٣٥  ۵/۲۴ آبان
 ٠ ۵/۲ ٥/٨ ٠/٥ ٣٠ ٢٠ آذر
 ٤٠ ٩/٢ ٥/٦ ٤/٣ ٦٠ ٥/١٥ يد

 ١٢٢ ١/٤ ٩/٦ ٤/٣ ٧٢ ٠/١٥ بهمن
 ١٣ ٢/٥ ٢/٥ ٥/٥ ٧٣ ٢/٢٠ اسفند
 ٠ ٦/٦ ٥/٧ ٨/٨ ٣٤ ٧/٢٥ نيفرورد

  
  شيآزما محل خاک يکيزيف يها يژگيو يبرخ -۲ جدول

 Sand  بافت
% 

Silt 
%  

Clay 
%  

Ksat 
cm.hr-1  

θ    
)cm3.cm-3(  

θ   
)cm3.cm-3(  

ρ  
g/cm3  

  عمق
(cm) 

Sandy Loam ١٥  ٣٠  ٥٥  ۳۱/۱  ٣٤/١  ٢٧٨/٠  ٠٧٦/٠  ۳۰-۰  
Sandy Loam ٤٠/١  ٢٦٢/٠  ٠٧/٠  -  ١٣  ٣١  ٥٧  ۶۰-۳۰  
Sandy Loam  ٤٣/١  ٢٧٠/٠  ٠٧/٠  -  ١٢  ٣٢  ٥٦  ۹۰-۶۰  

  .شد يريگ اندازه فشار صفحات دستگاه از استفاده با PWP تيوضع در و زانيآو آب ستون روش به FC تيوضع در رطوبت
  

  شيآزما محل خاک ييايميش يها يژگيو يبرخ - ۳ جدول

SAR 
SO4

-- HCO3
-  Cl- Na+  Ca+++Mg++ 

O.C 
%  

CCE 
%  

pH  
-  

ECe 
ds/m  

  عمق
cm  meq/l  

٤  ٥٨  ٢٥  ٢٠  ٤  ٥٩  ٦/٤./  ۵۸  ٨/٧  ۳/٠-٣٠  ٧  
  

  يمختلف شور يمارهايدر ت ياريآب آب ييايميش يها يژگيو از يبرخ - ۴جدول 

LSI SAR  
Na+  Ca+++Mg++  SO4

--  Cl-  HCO3
-  

pH EC 

dS.m-1  يمار شوريت 
meq/l  

۰۵/۱ -  ٤/٧  ٣  ٥/٤  ٥/١٠  ١٢  ٦  ٤٤/٢  ۱/۱  S1 
٥/٣  ٦/٧  ٥/٤  ٥/٨  ٣٦  ٣٧  ١٢  ٨/٢  - ٤٥/٠  S2 
٥/٥  ٥/٧  ٦  ٢٨  ٤٥  ٤٨  ٣١  ٣/٦  - ٩٩/٠  S3 
٥/٧  ٧/٧  ٨  ٣٥  ٥٣  ٦٠  ٣٦  ٦/٦  - ٤٧/١  S4 

  

  مختلف يمارهايخاک در ت يشور يبررس
نمک  ين انباشتگيشتريمتعدد از ب يها با توجه به گزارش
(ون و همکاران،  يا از نوار قطره cm ۲۰در فاصله حدود 

خاک و  يه سطحيشه در الين تراکم ريشتريز بي) و ن۲۰۰۷
در  يت شوريوضع يبررس ي، براياريدر مجاورت نوار آب

 يها نمونه ياريآب و فاصله آب يمختلف شور يمارهايت
- ۶۰و  ۳۰-۶۰، ۰-۳۰از اعماق  آزمايش يخاک در انتها

  ها برداشت شد. بوته رديفخط  زير متر سانتي ۹۰
  

  يل آماريتحل
 يبررس و) ANOVA( ها داده طرفه دو انسيوار هيتجز
 دانکن ) به روشP≤0.05ها ( نيانگياختالف م يدار يمعن
   .گرفت انجام MS Excel 2013 افزار از نرم استفاده با

  ج و بحثينتا
 ياريمصرف آب آب يي)، کاراYعملكرد محصول (

)IWUEوه (ي) و وزن مFW(  
 يي)، کاراY( عملکرد محصول  نيانگير ميمقاد ةسيمقا

) مربوط به FWوه (يوزن م) و IWUE( ياريمصرف آب آب
آب  يو شور ياريآب ةو متقابل سطوح فاصل ياصل آثار
ش ي، افزايطور کل هب که آزمون دانکن نشان دادبا  ياريآب

دار  يباعث کاهش معن ياريآب آب يو شور ياريآب ةفاصل
)P≤0.05که با  يطوره ). ب۵اند (جدول  ر شدهين مقادي) ا

، Yن يانگير ميروز، مقاد ۷به  ۲از  ياريآب ةش فاصليافزا
IWUE  وFW شيافزا درصد و با ۲۶و  ۱۹، ۲۰ب يترت به 

ن يا dS.m-1 ۵/۷ به dS.m-1 ۱/۱ از ياريآب آب يشور
اند  داشته درصدکاهش ۳۲ و ۳۹ ،۳۳ب يترت به ريمقاد
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نگر آن ايز بيمارها نين تيمتقابل ا آثار ي). بررس۵(جدول 
 يش شوريبا افزا ياريآب ةاست که در تمام سطوح فاصل

ش يبا افزا ياريآب آب يو در تمام سطوح شور ياريآب آب
اند.  کاهش داشته FWو  Y ،IWUEر يمقاد ياريفاصله آب
 اهانيگ يفيو ک يکم بر عملکرد يتنش رطوبت ياثر منف

دو و يکاند( است شده گزارش ها پژوهش از ياريبس در
 ينعمت و ينينه، حسين زميدر هم ).۱۹۹۹همکاران، 

 و يکم عملکرد بر ياريآب فاصله اثر يبررس با) ۱۳۹۳(
 ةفاصل شيافزا با که کردند گزارش يفرنگ گوجه يفيک
 ةمنطق در .کند يم دايپ کاهش ها وهيم وزن نيانگيم ياريآب

 دو به توان يم را يفرنگ گوجه رشد ةدور پژوهش ياجرا
 يشيزا رشد و) Vegetable Stages( يشيرو رشد ةدور

)Reproduction Stages (اواخر از ياول که کرد ميتقس 
 اواخر تا بهمن اواسط از يدوم و بهمن اواسط تا آبان

 يبرخ راتييتغ روند يبررس. دارد ادامه نيفرورد
 ليپتانس تعرق و ريتبخ ،)E( ريتبخ ،يهواشناس يپارامترها

 يفرنگ گوجه ليپتانس تعرق و ريتبخ ،)ET0( مرجع اهيگ
)ETc (مؤثر باران و )Pe (رشد دوره طول در )و ۱ جدول 

 يها دهه در جو ريتبخ ازين که دهد يم نشان) ۱ شکل
 و زمستانه يبارندگ دما، افت با که يشيرو رشد ةدور يانيپا

. است دهيرس حداقل به ،است زمان هم هوا رطوبت باالبودن
 هنگام زود دنيرس فرا دليل به ،يشيزا رشد ةدور درلی و

 آخر ماه دو در فقط کل ريتبخ درصد ۵۰ از شيب گرما
ر و تعرق يو تبخ افتاده اتفاق دوره نيا) نيفرورد و اسفند(
ن رطوبت يانگير ميش داشته است. مقاديافزاشدت  به

 ياريفواصل آب يمارهايدر ت ياريخاک قبل از آب يحجم
)I1 ،I2  وI3و  ۲/۲۱، ۸/۲۴ب يترت به يشيرو ة) در دور
و  ۳۳، ۸/۱۴معادل ب يترت بهدرصد محاسبه شد که  ۹/۱۸

 ،حال هميندر ه آب قابل استفاده است. يدرصد تخل ۴۴
 اين يراآب قابل استفاده ب تخليهدرصد ير ميانگين دمقا

 ۵۹و  ۴۲، ۳۰ب يترت به زايشي ةدر طول دور آبياريفواصل 
 الوصول ب آب سهليبا توجه به ضرشد.  گيري درصد اندازه

(آلن و همکاران،  يفرنگ گوجه ي) برا۴۸/۰شده (هيتوص
در  یرويشرشد  ةدر طول دور گياهتوان گفت  ي) م۱۹۹۸
مواجه  رطوبتيبا تنش  آبيارياز سطوح فواصل يك  هيچ
 در فاصلة زايشيرشد  ةدر طول دور ولياست؛  نبوده
 اينبوده است. بر  رطوبتيروز در معرض تنش  ۷ آبياري
بودن اثر دار  معنيبا وجود ، اصلي آثار بررسيدر  ،اساس
اول  ياري، فواصل آبFWو  Y ،IWUEبر  آبياري فاصلة

)I1) و دوم (I2 ک گروه (ي) درA جدول) ۵) قرار داشتند .(
و  I1 ياريشود که در فواصل آب ين جدول مشاهده ميدر ا

I2 ر يمقاد ياريآب آب يو در تمام سطوح شورY  وIWUE 
) dS.m-1 ۵/۷آب ( يدر سطح چهارم شورن يو همچن

 ،نتيجه ايننداشته است.  يدار يرات معنييتغ FWر يمقاد
، با آبياريآب  يشور يآن است که در سطح باال بيانگر

در  داري معنيروز کاهش  ۴تا  آبياريفاصله  افزايش
) ۱۹۸۳ف (يکه با گزارش اشلاست رخ نداده  گياهعملکرد 

جه ين نتيخود به ا يها در پژوهش يمطابقت دارد. و
 يبرا ياريکم، حجم آب آب ياريده بود که در دور آبيرس

با  يول ؛ستين يشه کافيط ريرون از محيراندن نمک به ب
 يشترينکه حجم آب بيا دليل به ياريش فاصله آبيافزا

شه يط ريرون راندن نمک از محيب يشود، برا ياستفاده م
 ياريآب آب يباال يرط شويشرادر رو،  نياز امؤثرتر است. 

 شرايطبسته به  يا را در روش قطره ياريآب ةتوان فاصل يم
  ش داد.يت خاک افزايفيو ک يميقلا

 در گياه عملکرد و رشد بر شوري تنش منفي آثار
 و هوانگ( است شده گزارش نيز ديگر متعدد هاي پژوهش

 در که است آن توجه قابل نکته اما). ٢٠١٢ همکاران،
 ٢٩ شمارة نشرية به که) ١٩٨٥( وستکات و آيرز گزارش

تا  آبياري آب شوري افزايش با است، معروف نيز فائو
dS.m-1 عملکرد افت درصد، ٢٠ تا ١٥ آبشويي فرض با ٥ 
 اين در ولي است؛ شده گزارش درصد ٥٠ فرنگي گوجه

 عملکرد افت ٥/٥  dS.m-1تا آب شوري افزايش با پژوهش
 است تأييدي اختالف اين. دش مشاهده درصد ٢/٢٩ حدود

 هوايي، و آب شرايط به بسته گياه بر شوري آثار بر اينکه
 متفاوت آبياري و زراعي مديريت شيوة و خاک هاي ويژگي
 تنش به گياه حساسيت). ١٩٨٥ وستکات، و آيرز( است

 هاي گزارش .است متفاوت نيز رشد مختلف مراحل در شوري
 آب به فرنگي گوجه حساسيت که است آن بيانگر متعدد،

 پژوهش در. استرشد کمتر  فصل پاياني مراحل در شور
هوا، باالبودن سطح رطوبت  تبخير نياز بودنپايين حاضر،

ها که باعث کاهش غلظت نمک  خاک در فاصلة آبياري
 محيط از نمک آبشويي و ها بارندگي وقوع و نيز شود می

 باالتر سطوح منفي باعث شده تا آثار ،)١ شکل( ريشه
 پيدا کاهش رويشي رشد دوره در گياه بر آبياري آب شوري
 محل خاک و اقليمي شرايط گفت توان بنابراين، مي. کند

 و رشد بر شوري تنش اثرهاي کاهش در پژوهش اجراي
  است. داشته بسزايي نقش فرنگي عملکرد گوجه



  شوربودن منابع آب طيدر شرا يفرنگ در مزارع گوجه يا قطره ياريروش آب اييکار                                                                               ۱۴۲

مصرف آب  ييکارا ،)Y( عملکرد ) برS( ياريآب آب يو شور) I( ياريآب فاصله سطوح آثار به مربوط نيانگيم ريمقاد سهيمقا - ۵جدول 
  )α=5%( دانکن آزمون با) FW( وهيم وزن و) IWUE( ياريآب

 نيانگيم
 (dS.m-1)  ياريآب آب يشور

 (روز) ياريفاصله آب
٥/٧ (S4) ٥/٥ (S3) ۷/٣ (S2) ١/١ (S1) 

Y (t.ha-1) 
٩/٦٠ A ٨/٤٩ cde ٠/٥٧ bcd ١/٦٠ b ٧/٧٦ a ٢(I1) 

٣/٥٧ A ٢/٤٩ de ٦/٥٢ bcde ٧/٥٦ bcd ٥/٧٠ a ٤(I2) 

٧/٤٨ B ٢/٣٨ f ٤/٤٧ e ٢/٥١ cde ١/٥٨ bc ٧(I3) 

 ٧/٤٥ C ٣/٥٢ B ٠/٥٦ B ٤/٦٨ A نيانگيم  

IWUE (kg.m-3) 
٩/١٠ A d٢/٨  bc٠/١٠  b٠/١١  a٢  ٦/١٤(I1) 

٣/١٠ A d١/٨  cd٣/٩  b٤/١٠  a٤  ٤/١٣(I2) 

٨/٨ B e٣/٦  d٣/٨  cd٣/٩  b٧  ١/١١(I3) 

 ٥/٧ D ٩/٢C ٢/١٠ B ٠/١٣ A نيانگيم  

FW (g) 
٨/٤٣ A ٧/٣٤ def ٧/٤٢ bc ٣/٤٥ b ٧/٥٢ a ٢(I1) 

٤/٣٧ AB ٧/٣١ efg ٣/٣٣ def ٠/٣٩ cd ٧/٤٥ b ٤(I2) 

٤/٣٢ B ٣/٢٦ g ٠/٢٩ fg ٣/٣٥ de ٠/٣٩ cd ٧(I3) 

 ٩/٣٠ D ٠/٣٥ C ٩/٣٩ B ۸/٤٥ A نيانگيم  

  با هم ندارند. يدار  معني% تفاوت ٥اند در سطح احتمال  مشخص شده يا كوچك يكسانبزرگ  التينستون با حروف  يا رديفکه در هر  ييها نيانگيم
  

  
) در Pe) و باران مؤثر (ETc( يل گوجه فرنگير و تعرق پتانسي)، تبخET0اه مرجع (يل گير و تعرق پتانسي)، تبخEر (يرات تبخييتغ - ۱کل ش

  )۱۳۸۹- ۹۰ ي(سال زراعطول دوره رشد 
  

زان يبر م ياريآب فاصله و يشور مختلف سطوح اثر
  وه ي) مTSSمواد جامد محلول (

) ۶جدول مربوطه با آزمون دانکن ( يها نيانگيم ةسيمقا
و  آبياري لةفاص افزايشبا  كليطور هکه ب دهد مينشان 
 )P<0.01( يدار يمعنش يوه افزايم TSS، آبياري آب يشور

دار  يمار معنين دو تيقابل امتآثار داشته است. اگرچه 
 يش شوريبا افزا ياريآب دوردر تمام سطوح  يول ست؛ين

 ي، در تمام سطوح شوريش داشته و از طرفيافزا TSS ،آب

ش داشته يافزا TSS ،ياريش فاصله آبيبا افزا ياريآب آب
اول  ياريسطوح فواصل آب مربوط به يها نيانگياست. م

)I1) و دوم (I2 ک گروه (ي) درBش يافزا ي؛ ول) قرار دارند
وه يم TSS يدار يش معنيروز باعث افزا ۷به  ياريآب ةفاصل

 اعمال با وهيم تيفيک بهبود انگريب موضوع نيشده است. ا
 همکاران و شليم گزارش که با است يرطوبت تنش

مربوط به  يها نيانگيم ،نيدارد. همچن مطابقت) ۱۹۹۱(
با  يدار ي) تفاوت معنS2) و دوم (S1اول ( يسطوح شور
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ش يافزا يول ؛) قرار دارندBک گروه (يگر نداشته و در يکدي
دار  يش معنيباعث افزا dS.m-1 ۵/۵به  ياريآب آب يشور

TSS که است آن انگريب زين ياديز شده است. مطالعات 
 عملکرد کاهش و رشد يکند باعث خاک يش شوريافزا
 قياز طر ار وهيم تيفيک ،عوض در يول ؛شود يم وهيم

 همکاران، و ايبوت( بخشد يم وه بهبوديم TSS شيافزا
ز آمده ي) ن۱۹۸۶در گزارش پاسترناک و همکاران ( ).۲۰۰۵

از  ياهان در اثر شوريگ ياست که کاهش عملکرد برخ
  شود. يوه جبران ميم يفيک يش در پارامترهايق افزايطر
  

  شهيل رينمک در پروف عيتوز
بخش ، ياريهنگام استفاده از آب شور در آب ،يطور کلهب

شود  يانباشته م ريشه محيطاز نمک آب در  قابل توجهي

در  ين انباشتگيزان اي) که م۲۰۰۷(ون و همکاران، 
 شرايطو  آبياريروش  تأثيرمختلف خاک تحت  يها هيال

ع نمک يتوز يا در روش قطرهمتفاوت است.  ييآب و هوا
 يو جانب ير حرکت عموديشه تحت تأثيط ريدر مح

ش يرطوبت و افزا يکه حرکت جانب يطورهرطوبت است. ب
نمک در سطح خاک و  ير منجر به تجمع موضعيتبخ
رز و وستکات، يشود (آ يم ينمک يها ل گوشوارهيتشک

رفت، با  يطور که انتظار م همان ،ن پژوهشي). در ا۱۹۸۵
ش داشته يز افزاياک نخ يشورزان يآب م يش شوريافزا

مختلف  يها هيدر ال يرات شورييتغ يول )؛۲است (شکل 
 ) تحت تأثير۲۰۱۳سليم و همکاران (خاک مطابق گزارش 

زان يع مجدد رطوبت و مير از سطح خاک، توزيتبخ
  متفاوت بود. يمورد بررس يمارهاينمک در ت ييآبشو

  
  )I×Sآب ( يو شور ياريو متقابل سطوح فاصله آب ياصل آثارمربوط به  TSSن يانگير ميمقاد - ۶جدول 

نيانگيم  
 (dS.m-1)  ياريآب آب يشور

(روز) ياريفاصله آب  
۵/۷ (S4) ۵/۵ (S3) ۷/۳ (S2) ۱/۱ (S1) 

۶/۵ B ۰/۶ b ۹/۵ bcd ۴/۵ cde ۹/۴ e ۲(I1) 
۶/۵ B ۲/۶ b ۸/۵ bcd ۴/۵ de ۱/۵ e ۴(I2) 
۴/۶ A ۱/۷ a ۸/۶ a ۰/۶ b ۹/۵ bc ۷(I3) 
 ۴/۶ A ۲/۶ A ۶/۵ B ۳/۵ B نيانگيم  

  با هم ندارند. داري % تفاوت معني٥اند در سطح احتمال  همشخص شد يكسانکوچک  يابزرگ  التينستون با حروف  يا رديفکه در هر  ييها نيانگيم
  

 ي) شورI2S4و  I1S4 يمارهايجز ت مارها (بهيدر تمام ت
متر) و يسانت ۰-۳۰(عمق  يسطح ةي) در الECeخاک (

فصل رشد  يمتر) در انتهايسانت ۳۰- ۶۰( يانيم ةيال
) کاهش قابل توجه dS.m-1 ۷ه (حدود ياول ينسبت به شور

تر در اثر  نييپا  هينمک به سمت ال ييانگر آبشويداشت که ب
در داخل  يا قطره ي. استقرار نوارهااست آبياريآب باران و 

ا باران در ي ياريباعث تجمع آب آب يسطح يها يجو
رطوبت شده  ياز پخش سطح يريها و جلوگ داخل آن

آب و به تبع آن حرکت  يجه، حرکت عمودياست. در نت
شده و بر شتر يآن ب ينمک نسبت به حرکت جانب يعمود

 ۳۰-۶۰تر (عمق  نييپا ةيدر ال يخالف معمول شور
) ۲۰۱۲همکاران ( شتر شده است. هوانگ ويمتر) ب يسانت

اند که با کاربرد آب شور  ز در گزارش خود عنوان کردهين
 ةيخاک در ال يخاص، شور ييآب و هواط يتحت شرا

 در. يابد مي افزايش تر پايين يها هيکاهش و در ال يسطح
 يشور راتييتغ مارهايت ةهم در متريسانت ۶۰- ۹۰ هيال

. نبود محسوس چندان هياول يشور به نسبت خاک

در سطوح دهد که  ين پژوهش نشان ميج اين، نتايهمچن
خاک  ي، شورياريش فاصله آبيبا افزا S4و  S2 ،S3 يشور
 يشتر از شورير) بمت سانتي ۳۰- ۶۰(عمق  يانيم ةيدر ال
) بوده است. متر سانتي ۰- ۳۰(عمق  يسطح ةيدر ال
، باالبودن سطح رطوبت کم آبياريگفت در فواصل  توان مي

از سطح خاک باعث شده  تبخيرو  سطحي ةيخاک در ال
جمع شود. در  سطحي ةيدر ال بيشترياست تا نمک 

باالبودن غلظت نمک آب و  دليل به I2S4و  I1S4 تيمارهاي
نسبت به  يه سطحيخاک در ال يشور ،ياريکم آب ةفاصل
 توان مي ،كليطور  هبپس ش داشته است. يه افزاياول يشور

 آزمايشمحل  خاک هاي ويژگي، ييآب و هوا شرايطگفت 
 ييباعث آبشو بارندگيفصل کشت با فصل  زماني و هم

خاک در  يو کاهش شور آبيارينمک در اثر آب باران و 
 اين اينكهشده است. البته با توجه به  سطحي يها  اليه
 تغييراتروند  بررسي يست براسال ا يكمربوط به  نتايج
 يا قطره آبياريخاک تحت روش  يمدت شوربلند

   الزم است. بيشتريمطالعات 
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 ياريمختلف فاصله آب يمارهايمتر) تحت سطوح ت يسانت ۶۰- ۹۰و  ۳۰- ۶۰، ۰- ۳۰(خاک  يها  هيخاک در ال ين شوريانگير ميمقا - ۲شکل 

  )S4و  S1 ،S2 ،S3( ياريآب آب يروز) و شور ۷و  ۴،۲(
  

  يريگ جهينت
ر يروز، مقاد ۷به  ۲از  ياريآب ةش فاصلي، با افزايطور کله ب
 وزن ،ياريآب آب مصرف ييکارا ن عملکرد محصول،يانگيم
 ن، بايدرصد کاهش داشتند. همچن ۲۶و  ۱۹، ۲۰ب يترت به وهيم

ن يا dS.m-1 ۵/۷ به dS.m-1 ۱/۱ از ياريآب آب يشور شيافزا
 يول داشتند؛ درصد کاهش ۳۲ و ۳۹ ،۳۳ب يترت به ريمقاد

 آب به مراتب کمتر يش شوريزان کاهش عملکرد با افزايم
رز و وستکات، ي(آ فائو ۲۹ هينشر در شده گزارش ريمقاد از

  ) بود. ۱۹۸۵
 آب مصرف ييکارا ن عملکرد محصول،يانگير ميمقاد

 تفاوت روز ۴ و ۲ ياريآب فواصل وه دريم وزن ،ياريآب
آب و  شرايطتحت  ،بنابراين .نداشتند گريکدي با يدار يمعن
 توان مي، يشآزما يمحل اجرا خاک يها يژگيو و ييهوا

داد  يشروز افزا ۴را به  يا ها در روش قطره ياريفاصله آب
حائز  آبياري سيستم يزير و برنامه مديريتکه به لحاظ 

 ياريآب آب يو شور ياريآب ةش فاصليبا افزااست.  اهميت
) TSSزان مواد جامد محلول (يوه به لحاظ ميت ميفيک

 و I1S4 يمارهايت جز به( مارهايت تمام ش داشت. دريافزا
I2S4 (خاک يشور )ECe (يسطح ةيال در )۰- ۳۰ عمق 

 يانتها در) متريسانت ۳۰- ۶۰( يانيم ةيال و) متر يسانت
 کاهش )dS.m-1 ۷ حدود( هياول يشور به نسبت رشد فصل
 ةيال سمت به نمک ييآبشو انگريب که داشت توجه قابل
 ۶۰- ۹۰ هيال دراست.  ياريآب و باران آب اثر در تر نييپا

 به نسبت خاک يشور راتييتغ ،مارهايت ةهم در متر يسانت
ج ين نتايکه ا نبود. از آنجا محسوس چندان هياول يشور

روند  بررسي يبراساله است،  کيمربوط به پژوهش 
 يا قطره آبياريخاک تحت روش  يمدت شوربلند تغييرات

  ساله الزم است. ينمطالعات چند
  

  يگزار سپاس
 يدفتر آموزش و پژوهش استاندار از مقاله سندگانينو

پروژه از محل  يها نهيهز از يبخش نيتأم خاطر به بوشهر
 مانهيصم ۲۷/۱۲/۸۸مورخ  ۴۱۲۶/۶۳/۲۶قرارداد شماره 

  .ندينما يم تشکر
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