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  يپژوهش مقاله
  

 آب مصرف ييکارا و عملکرد بر يريتقط ياريآب روش در رکنندهيتقط جنس و مساحت ريتأث
  يفرنگ گوجه

  
  ٤برزگر ميرح و ٣ينور محمدرضا ،*٢يقاسم احمدرضا ،١يبهرام عباس

  
  چکيده

  
 عنوان به کشور مناطق شتريب در رياخ ةده چند در ينيرزميز آب منابع شدن يبحران و يسطح نيريش آب منابع ديشد کاهش
 مانند ،متعارف نا آبِ منابع از يبردار بهره جهتدر مناسب راهکار ليدل نيهم به .است مطرح کشور مسائل نيتر مهم از يکي
 منابع از يبردار بهره يها راه از يکي ،پژوهش نيا در کند. کمک آب منابع کاهش يمنف اثرات کاهش به تواند يم شور يها آب
 )،يريتقط ياري(آب ديخورش يانرژ کمک به عانيم و ريتبخ روش به شور آب کردن نيريش گرفت. قرار يبررس مورد شور آب
 و يکيپالست يها سازه ياجرا با پژوهش نيا در .است يکشاورز در استفاده قابل آب ديتول يبرا ها روش نيتر ساده از يکي
 اهيگ در آب مصرف ييکارا و عملکرد بر يريتقط ياريآب روش در رکنندهيتقط حسط ةانداز و جنس ريتأث يبررس به کربنات يپل

 نوع دو با يتصادف کامالً طرح قالب در ليفاکتور شيآزما صورت هب تکرار ٤ و ماريت ٧ در شيآزما شد. پرداخته يفرنگ گوجه
 ،٤٨/٠ شامل متفاوت يخارج سطح اندازه سه و )PC( کربنات يپل و )P( يکيپالست اتصفح شامل تقطيركننده سطح جنس
 ماريت عنوان به زين )نيريش آب با ياريآب( يرسطحيز يا قطره ياريآب با ماريت کي نيهمچن شد. انجام مترمربع ٩٦/٠ و ٧٢/٠
 نيريش آب حجم ،ييهوا اماند خشک و تر وزن وه،يم تر وزن وه،يم تعداد يپارامترها شيآزما نيا در شد. گرفته نظر در شاهد
 يکيپالست ة(صفح P3 ماريت داد نشان جينتا شد. يريگ اندازه آب مصرف ييکارا و برگ سطح يدما ،يوني نشت زانيم ،دشدهيتول
 مقابل در است. داده اختصاص خود به تريل ٢١ زانيم به را نيريش آب ديتول زانيم نيشتريب مربع) متر ٩٦/٠ يخارج سطح با
 داشت. تريل ٥/١٦ زانيم به را نيريش آب ديتول زانيم نيکمتر مربع) متر  ٤٨/٠ خارج سطح با کربنات يپل ة(صفح PC3 ماريت

 تفاوت نيا ليدل تواند يم کربنات يپل يمارهايت به نسبت سازه داخل به شتريب نور عبور جهيدرنت و يکيپالست يمارهايت تيشفاف
 تر وزن و وهيم تر وزن وه،يم تعداد نيشتريب ،P3 ماريت در نيريش آب مقدار نيشتريب ديتول به باتوجه باشد. نيريش آب ديتول در
 PC3 ماريت در وهيم تر وزن و تعداد اه،يگ خشک و تروزن مقدار نيکمتر درمقابل شد. مشاهده ماريت نيا در زين اهيگ خشک و

  .آمد دست هب PC3 و P3 يمارهايت در بيترت به زين آب مصرف ييکارا نيکمتر و نيشتريب شد. مشاهده
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  مقدمه
 رو هروب نيريش آب کمبود با ايدن يکشورها از ياريبس

 در نيريش آب زانيم که است يدرحال نيا و هستند
 است کاهش درحال يا کننده نگران شکل به زين دسترس
 آبِ منابع در تيمحدود نيا ).٢٠٠٨ همکاران، و ي(خاواج
 ژهيو هب ،ايدن يکشورها از ياريبس ياقتصاد رشد بر ،نيريش

 است. گذاشته يا  مالحظه قابل ريتأث توسعه درحال يکشورها
 يمياقل با توسعه درحال کشور کي عنوان به زين رانيا

 مشکالت نيا با يا  ندهيافز شکل به خشک مهين و خشک
 و ها طرح در يگذار هيسرما و يزير برنامه بدون روست. هروب
 کينزد ةنديآ در شور، يها آب يساز  نيريش يها پروژه
 با يکشاورز يها بخش در ژهيو به آب نيتأم لحاظ از کشور

 در حاضر درحال شد. خواهد رو هروب يجد مشکالت
 و يليفس يها سوخت مصرف با ايدن يکشورها از ياريبس
 ديتول نيريش آب ،يصنعت بزرگ يها کن نيريش آب
 يکشاورز بخش در آب نيا از استفاده يول شود،  يم

 و ريتبخ قيطر از نيريش آب ديتول .ستين صرفه به مقرون
 يانرژ از استفاده با ت،يفيک  يب اي شور يها  آب عانيم

 نيتر ساده از يکي )،يريتقط ياري(آب ديخورش ييگرما
 در .است يکشاورز در مصرف يبرا آب ديتول يها روش
 يگرما ،يرنگ اي شفاف يها صفحه از استفاده با روش نيا

 در شور آب شود، يم جذب ديخورش از ريتبخ يبرا الزم
 عان،يم و ريتبخ نديافر از بعد و گرفته قرار ها صفحه ريز
 اهيگ ةشير توسط و وارد خاک به دشدهيتول نيريش آب
  ).١ (شکل شود يم جذب

  

  
  )۲۰۱۷ کو،ي(آل يريتقط ياريآب از يينما - ۱ شکل

 
 از يکي ديخورش يانرژ کمک به شور آب ييزدا نمک
 ناخالص آب از خالص آب استحصال يبرا مهم يها نهيگز
 قرار استفاده مورد نديافر نيا انجام يبرا که يروش و است
 شود يم شناخته يديخورش ةرکننديتقط نام به رد،يگ يم

   ).٢٠١٦ پاتل، و (پانچل
 از استفاده شدن مطرح به توجه با رياخ يها سال در
 يمتعدد يقيتحق يها گزارش و مقاالت ،نامتعارف يها  آب
 از مورد چند به که است شده ارائه نهيزم نيا در

 دوريسا .شود يم اشاره  نهيزم نيا در دتريجد يها پژوهش
 يها روش انيم در که دندکر عنوان )٢٠١١( همکاران و

 شور آب ريتقط روش خشک، مناطق در آب استحصال
 يبرا ژهيو به ياقتصاد و يعمل يها روش نيبهتر از يکي
 گريت رسد. يم نظر به ايدر شور آب از نيريش آب انبوه ديتول
 آب يشور مشکل کاهش هدف با )٢٠١٢( همکاران و

 ياريآب يبرا يطرح ،ريالجزا جنوب در شده هيتصف پساب
 حوض کي از طرح نيا .کردند نهادشيپ نخل، درختان
 آب که شده ليتشک کيپالست اي شهيش با شده دهيپوش
 در ريتبخ از پس آب .رديگ  يم قرار حوضچه داخل در شور

 شود.  يم جمع شفاف کيپالست اي شهيش مجاورت
 يها جاذب از استفاده با کرد عنوان )٢٠١٤( لياالسماع
 از استفاده اي چوب ذغال ره،يت يها رنگ مانند يحرارت
 در شور آب ريتبخ زانيم توان  يم کننده منعکس يها نهيآ
 داد. شيافزا را يريتقط ياريآب

 ريتقط مجموعه کي يابيارز با )٢٠١٨( همکاران و پالنزوال
 در نيريش آب ديتول يبرا که يديخورش ةچندمنظور

 تواند  يم ستميس نيا که دادند نشان بود، شده اجرا يليش
 را آب يةتصف ازين مورد يانرژ کل از درصد ٤٦ باًيتقر
 روش ةسيمقا با )٢٠٢٠( همکاران و رويمنت .کند نيمأت

 ديتول يبرا يديخورش ييزدا نمک روش با اسمزمعکوس
 بحث به توجه با دادند نشان خشک مناطق در نيريش آب
 يديخورش ريتقط روش ،يا گلخانه يگازها انتشار و يانرژ
   .دارد تيارجح اسمزمعکوس روش به
 در که شده انجام نهيزم نيا در ييها  پژوهش زين رانيا در
 و يوسفي شود.  يم اشاره ها آن نيتر مهم از يبرخ به ريز

 و زدايي نمک( يچگالش ياريآب روش از )١٣٩٠( همکاران
 استفاده نيريش آب ديتول يبرا )همزمان طور به آبياري
 ،شود استفاده يزهکش يها لوله از اگر که افتنديدر و کرده
 به ها لوله يها درز از مرطوب يهوا و افتهي چگالش آب
 خاک يهواده و ياريآب عمل و کند يم نفوذ خاک درون
 ياجرا با زين )١٣٩٤( برومندنسب و يوسفي رد.يگ  يم انجام
 ستميس نيا که دادند نشان يچگالش ياريآب ستميس کي
 در و ساعت ٨ در آب ليتر ٤ توليد ظرفيت متوسط طور هب

  دارد. را لوله طول متر ٢٥ طول
 ديشه دانشگاه در پژوهشي در )١٣٩٨( همکاران و يقاسم
 رگريتقط دستگاه شش از استفاده با اهواز، چمران
 به اقدام ،گلخانه سقف روي شده نصب يديخورش
 نتايج .کردند متر بر منسيز يدس ٥ شور آب سازي نيشير
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 اين نيريش آب ديتول نيانگيم مقدار كه داد نشان ها آن
 و يساز هيشب .است روز در تريل ٨٨/٤ ،رگريتقط شش
 ياريآب جهتدر يديخورش استخر ةنيبه يطراح
 انجام )١٣٩٨( همکاران و ممقد ياحمد توسط يرسطحيز

 و يورود يهوا مقطع سطح هرچه دادند نشان ها آن شد.
 آب زانيم باشد، کمتر سامانه به يورود يهوا سرعت

 د.شو يم شتريب ،واحد طول با لوله   يبرا شده استحصال
 کشت يسنج امکان زين )١٣٩٩( همکاران و نژاد عرب
 را يچگالش ياريآب از استفاده با حانير اهيگ يا گلخانه
 توان يچگالش ياريآب که دادند نشان و کردند يبررس
  دارد. را يا گلخانه کشت در حانير اهيگ يآب ازين نيتأم
 آب مصرف ييکارا و عملکرد )١٣٩٩( همکاران و انيمشرف
 (آب آب نوع چهار با يريتقط ياريآب در را يقلم فلفل
 ٥/٦ و ٤ يها يشور با آب و يدنيآشام آب مقطر،
 مکرهي(ن رکنندهيقطت سطح سه و متر) بر منسيز يدس
 در شکل) يهرم يا شهيش و يکيپالست يرنگ و شفاف
 ها آن .کردند يبررس شهرکرد، دانشگاه يقاتيتحق ةمزرع
 در آب ديتول مقدار ،يشور شيافزا با که ندگرفت جهينت

 ديتول درصد نيباالتر .ابدي  يم کاهش يريتقط ياريآب روش
 شکل يهرم ظرف با همراه مقطر آب ماريت به مربوط آب،
 نيب رانيا در يديخورش تابش زانيم است. بوده يا شهيش

 سال در مترمربع بر ساعت لوواتيک ۲۲۰۰ تا ۱۸۰۰
 است. يجهان نيانگيم زانيم از باالتر که شده زده نيتخم
 از شيب يآفتاب يهاروز تعداد انهيسال نيانگيم نيهمچن
 است توجه قابل اريبس که است شده گزارش روز ۲۸۰
 از استفاده ليپتانس نيبنابرا ؛)٢٠١٥ همکاران، و ي(نجف
 شور يها  آب يساز نيريش يبرا رانيا در يديخورش يانرژ
  .است باال اريبس
 و عملکرد يبررس پژوهش، نيا انجام از  هدف نيبنابرا
 ياريآب روش در يفرنگ گوجه اهيگ آب مصرف ييکارا
 ريتأث قيتحق نيا در .است شهرکرد ةمنطق در يريتقط
 آب ديتول زانيم بر رکنندهيتقط يها  سازه جنس و اندازه
  .شد يبررس يفرنگ  گوجه ياريآب جهت در نيريش
  

  ها روش و مواد
 ١٢ تا  خرداد ٥ (از يزراع فصل کي يط در مطالعه نيا
 سطوح ةانداز و جنس ريتأث يبررس منظور به و )١٣٩٨  مهر

 و عملکرد بر يريتقط ياريآب روش در رکنندهيتقط مختلف

 قيتحق نيا شد. انجام يفرنگ گوجه اهيگ آب مصرف ييکارا
 مختصات به شهرکرد دانشگاه يقاتيتحق ةمزرع در
 و درجه ٣٢ ،يشرق طول ةقيدق ٥١ و درجه ٥٠ ييايجغراف
 سطح از يمتر ٢٠٦١ ارتفاع و يشمال عرض ةقيدق ١٧
 منطقه نيا کوپن، يبند ميتقس براساس .شد انجام ايدر
 و خشک و گرم يها تابستان با معتدل سرد مياقل يدارا

  است. گراد يسانت ٤/١٥ ساالنه يدما متوسط
 طرح قالب در فاكتوريل آزمايش صورت به مطالعه نيا

 ها ماريت شد. انجام تکرار ٤ و ماريت ٧ با يتصادف کامال
 ةصفح شامل تقطيركننده سطح جنس نوع دو شامل
 و )PC( شفاف کربنات يپل ةصفح و )P( شفاف يکيپالست
 ٩٦/٠ و ٧٢/٠ ،٤٨/٠ (شامل تقطيركننده سطح اندازه سه
 يا قطره ياريآب پژوهش اين در .هستند مربع) متر
 و شد گرفته نظر در شاهد ماريت عنوان به نيز يرسطحيز

 فاكتوريل، آزمايش صورت هب ،واريانس ةتجزي بر عالوه نتايج
 کي قالب در و تحليل نيز يتصادف کامالً طرح صورت هب

 هر و تکرار چهار شامل ماريت هر شد. ارائه واحد جدول
 ١ جدول .است يفرنگ گوجه اهيگ بوته سه يدارا تکرار
 ياختصار حروف و پژوهش در استفاده مورد يها ماريت

  دهد. يم نشان را ماريت هر به مربوط
 ييايميش و يکيزيف يها يژگيو شيآزما شروع از شيپ

 استفاده مورد شور آب ).٢ (جدول شد نييتع مزرعه خاک
 در واقع کوهيآل يروستا شور آب ةچشم از پژوهش نيا در

 شد. هيته ياريبخت و چهارمحال استان اردل، شهرستان
 متر بر منسيز يدس ١١٠ چشمه نيا آب يشور
 ٢٧/٠( شرب آب با کردن قيرق از بعد و شد يريگ اندازه
 متر بر منسيز يدس ٥/٦ يشور به متر) بر منسيز يدس

  شد. رسانده
  

 پژوهش در بررسي مورد تيمارهاي -١ جدول

  تيمار توضيحات
 عالمت
  تيمار اختصاري

 P1  مترمربع   ٤٨/٠ مساحت با پالستيکي هرمي تقطير سطح
  P2  مترمربع   ٧٢/٠ مساحت با پالستيکي هرمي تقطير سطح

 P3  مترمربع   ٩٦/٠ مساحت با پالستيکي هرمي تقطير سطح

  PC1  مترمربع   ٤٨/٠ مساحت با کربناتي پلي هرمي تقطير سطح

  PC2  مترمربع   ٧٢/٠ مساحت با کربناتي پلي هرمي تقطير سطح

  PC3  مترمربع   ٩٦/٠ مساحت با کربناتي پلي هرمي تقطير سطح

  S  زيرسطحي اي قطره آبياري
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  استفاده مورد خاک ييايميش و يکيزيف يها يژگيو يبرخ -٢ جدول

  EC  يکيالکتر تيهدا  خاک بافت
 (ds.m-1)  

  pH تهيدياس
  شن

  (درصد)
  لتيس

  (درصد)
  رس

  (درصد)
  مزرعه تيظرف رطوبت

  )يوزن (درصد
  يپژمردگ ةنقط رطوبت

  )يوزن (درصد

  ٧/٩  ١/٢٢  ٢٧  ٥/٢١  ٥/٥١  ٧٤/٧  ٦٥/١  يشن يرس لوم
                

   شيآزما طيمح يساز آماده ةنحو
 يبرا سپس شد. انجام نيزم حيتسط و شخم اتيعمل ابتدا
 ١٢٠ طول به چهيجو ٥ شاهد) ماريت از ريغ (به ماريت هر
 متر يسانت ١٠ عمق و متر يسانت ٢٠ عرض متر، يسانت

 رنگ اهيس يها  کيپالست با ها چهيجو کف شد. احداث
 با ها چهيجو ةفاصل شدند. پر شور آب از که شد دهيپوش
 سطح عنوان به يهرم ةساز ٥ .است متر يسانت ٣٥ گريکدي
 شد. گرفته قرار ها چهيجو از هرکدام يرو ريتقط
 قرار خاک يرو متر يسانت ٣٥ طول به هرم کف که يطور به
 يها نشا و است متر يسانت ٢٠ ها سازه نيب ةفاصل رد.يگ يم

 آب شدند. کشت سازه هر يمتر يسانت ١٠ در يفرنگ گوجه
 كند. مي نشت كشت محل به سازه زير از شده نيريش

 از يينما و ها  سازه کيشمات طرح بيترت به ٣ و ٢ يها  شکل
 از متر  يسانت ٤٥  ةفاصل با نشاها دهند.  يم نشان را طرح
 تيزئول و يوانيح کود با همراه سازه طول در و گريد کي
 کشت شده، مخلوط خاک با که بوته) هر اطراف گرم ٣٠(

 به ها آن ةشير که ها نشا ياريآب هفته کي از بعد شدند.
 ها ماريت عمالا به اقدام د،يرس طيمح با يسازگار و يداريپا

  شد.

  

    

  نشاها قرارگيري محل و ها سازه شماتيک تصوير - ٢ شکل
 تيمارها چپ: سمت و شاهد تيمار از نمايي راست: سمت - ٣ شکل
 کربنات پلي صفحات و شفاف پالستيک صفحات هاي سازه با

 شفاف دوجدارة
  

  بررسي مورد متغيرهاي
 شامل پژوهش اين در بررسي مورد گياهي هاي شاخص
 هوايي اندام خشک و تر وزن و ميوه تر وزن ميوه، تعداد

 کارايي توليدشده، شيرين آب ميزان براين عالوه هستند؛
 دماسنج وسيلة (به برگ سطح دماي آب، مصرف
 نشت ميزان و آزمايش) طول در نوبت چهار در قرمز مادون
  شد. گيري  اندازه نيز )١٣٩٤ همکاران، و (موسوي يوني

  
  بحث و نتايج
  دشدهيتول نيريش آب حجم
 است. شده ارائه ٤ شکل در ماريت هر ةشد مصرف آب زانيم
 زانيم دراصل شاهد، ماريت جز به مارها،يت در يمصرف آب
 ماريت آب زانيم است. مارهايت در دشدهيتول نيريش آب
 در و گرفته قرار آن ارياخت در اهيگ يآب ازين براساس شاهد

 آب زانيم نيشتريب .است تريل ٣/٧٣ کاشت ةدور طول
 به و بزرگ يخارج سطح با يکيپالست ماريت در دشدهيتول
 دشدهيتول نيريش آب نيکمتر .است تريل ٢١ حدود زانيم
 تريل ٥/١٦ زانيم به بزرگ سطح با کربنات يپل ماريت در زين

 کاهش نيهمچن و سطح از ريتبخ کاهش شود.  يم مشاهده
 مرور به و يجزئ صورت هب آب که ليدل نيا به يعمق نفوذ
 کاهش ليدل تواند يم رد،يگ يم قرار اهيگ ارياخت در زمان
 به نسبت يبررس مورد يمارهايت در يمصرف آب ديشد
  باشد. شاهد ماريت

 حدود يکيپالست يمارهايت در نيريش آب ديتول متوسط
 .است تريل ٥/١٨ حدود کربنات يپل يمارهايت در و تريل ٢٠
 تواند  يم کربنات يپل به نسبت يکيپالست يمارهايت تيشفاف
 جنس با مواد از نور عبور ةنيشيب باشد. تفاوت نيا ليدل
 کيپالست جنس و درصد ٨٠ حدود دوجداره کربنات يپل
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 ؛)١٣٩٦ ،يتاک و يي(طباطبا است درصد ٩١ حدود شفاف
 يانرژ ،يکيپالست يمارهايت گرفت جهينت توان يم نيبنابرا
 ديتول و داشته دردسترس شور آب ريتبخ يبرا يشتريب
  است. شتريب ها آن در نيريش آب

  

 
 بر تقطير سطح اندازة و جنس اثر ميانگين مقايسة - ٤ شکل

  توليدشده شيرين آب حجم
  

  ييهوا اندام خشک و تر وزن و وهيم وزن و تعداد
 نشان ٣ جدول در پارامتر دو نيا انسيوار يةتجز جينتا
 سطح جنس و رکنندهيتقط سطح ةانداز متقابل اثر دهد يم
 در و  وهيم وزن و تعداد بر درصد ٥ سطح در رکنندهيتقط
 دار يمعن ييهوا  اندام خشک و تر وزن بر درصد ١ سطح
 درصد ١ سطح در زين ريتقط سطح جنس نيهمچن است.
  است. دار يمعن ييهوا اندام خشک و تر وزن يبرا
 مارهايت يها  نيانگيم ةسيمقا بيترت به ٦ و ٥ يها  شکل
 جنس ريتأث دهند.  يم نشان را وهيم وزن و تعداد يبرا
 تعداد نيشتريب که داد نشان وهيم تعداد بر ريتقط سطح
 (جنس P3 ماريت به مربوط شاهد ماريت از بعد وهيم

 و ١١ تعداد با مترمربع) ٩٦/٠ مساحت با يکيپالست
 يکيپالست جنس  P2ماريت به مربوط وهيم تعداد نيکمتر
 شکل به توجه با .است عدد ٣ با )مترمربع ٧٢/٠ مساحت با
 و  P1ماريت با دار يمعن تفاوت وهيم تعداد در شاهد ماريت ٥

P2  کربنات  يپل يمارهايت و )PC( .مجموع راتييتغ دارد 
 است. وهيم تعداد مانند مختلف يمارهايت در زين وهيم وزن
 به نسبت يدار  يمعن صورت هب مارهايت ةهم که تفاوت نيا با
 تعداد کاهش و شيافزا زانيم اند.  افتهي کاهش شاهد ماريت
 در دشدهيتول آب زانيم راتييتغ با وهيم وزن مجموع و
 مارهايت در يآب تنش از يناش و دارد يکل يهمخوان مارهايت

 ياجزا و عملکرد بر ميمستق ريتأث تواند يم يآب تنش .است

 ؛)٢٠١٧ همکاران، و (چنگ باشد داشته اهيگ عملکرد
 مارهايت ريسا به نسبت P3 ماريت گفت توان يم رو نيازا
 آب مقدار است. گرفته قرار يکمتر يآب تنش ريتأث تحت
 و ساختار که است يعوامل نيتر مهم از اهيگ دسترس قابل

 و ي(موسو دهد يم قرار ريتأث تحت را اهانيگ عملکرد
 زانيم در تفاوت ليدل به قيتحق نيا در ).٢٠١٥ همکاران،

 رد،يگ يم قرار اهيگ ةشير ارياخت در که ينيريش آب ديتول
 متفاوت مختلف، يمارهايت در شهير دسترس قابل رطوبت
 مختلف، يمارهايت در وهيم وزن و تعداد در نيبنابرا ؛بوده

  است. شده جاديا اختالف
  

  هوايي اندام خشک و تر وزن
 وزن بيشترين شده، داده نشان ٧ شکل در که طور همان
 کمترين و گرم ٣٠٧ با  P3تيمار به مربوط هوايي اندام تر

 دار معني تفاوت که است گرم ٨٩ با  PC3تيمار به مربوط
 شاهد و P1، P2، PC1، PC2 تيمارهاي دارند. تيمارها ساير با

 تر  وزن ندارند. هوايي اندام تر  وزن در داري معني تفاوت
 صورت به نيز شاهد تيمار از P3 تيمار در هوايي اندام
 ميوه وزن و تعداد که درحالي است، يافته افزايش داري  معني
 ٥ هاي  (شکل بود يافته کاهش شاهد به نسبت تيمار اين در
 تيمار، اين در محدود تنش ايجاد رسد  مي نظر به ).٦ و

 تيمار اين اينکه به توجه با است. شده رويشي رشد محرک
 به بود، کرده توليد تيمارها بين در را آب مقدار بيشترين
 تيمارهاي به نسبت تيمار اين در گياه که رسد  مي نظر
 بخش (در است گرفته قرار ماليم تنش يک تحت ديگر،
  شد). خواهد بررسي بيشتر يوني نشت

 تواند  مي ماليم آبي تنش که اند  داده نشان فراواني مطالعات
 و فنـايي شود. گياهي هاي  شاخص برخي افزايش باعث

 مراحل در خشكي تنش ثيرأت بررسي با )١٣٨٣( همکاران
 عملكرد مقدار بيشـترين كردند مشاهده كلزا رشد مختلف
 ةمرحل در خشكي تنش و كامل آبياري با تيمارهاي در

 نيز )١٣٨٩( همکاران و شعباني است. آمده دست به رويشي
 هاي  شــاخه افزايش موجب آبي تـنش که دادند نشان
 وزن براي تغييرات الگو اين است. شده کلزا در فرعــي
  .)٨ (شکل است مشاهده قابل نيز هوايي هاي  اندام خشک
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 بر تقطير سطح اندازة و جنس اثر ميانگين مقايسة - ٥ شکل

  ميوه تعداد
  

 
 بر تقطير سطح اندازة و جنس اثر ميانگين مقايسة - ٦ شکل

  ميوه تر وزن

  ييهوا اندام خشک و تر وزن و وهيم وزن و تعداد انسيوار يةتجز جينتا - ٣ جدول

راتييتغ منبع يآزاد ةدرج   
مربعات نيانگيم  

وهيم تعداد ها  وهيم وزن  ييهوا اندام تر وزن  ييهوا اندام خشک وزن   
ريتقط سطح جنس  ١ ۲۱/۰ ns ٨/٤٠٧ ns ۹/۲۸۲۲۸ ** ۸۴/۲۰۰۱ ** 
ريتقط سطح ةانداز  ٦١/١٨ ٢ ns ۰۹/۵۲۵۰ ns ۴/۳۶ ns ۳/۲۷۱ ns 
ريتقط سطح ة*اندازجنس  ٢ ۶۳/۷۰ * ۳۵/۳۹۶۳۲ * ۳۱/۳۵۰۰۵ ** ۱۵/۱۹۴۰ ** 

۴۲/۱۲ ١٨ خطا  ۵۶/۷۲۰۴  ۷۹/۳۰۸۳  ۶۹/۱۵۳  
 .دهند يم نشان را دار يرمعنيغ و درصد ١ و ٥ احتمال سطح در يدار يمعن بيترت به ns و ** *،

  

 
 بر ريتقط سطح ةانداز و جنس اثر نيانگيم ةسيمقا - ٧ شکل

 ييهوا اندام تر وزن
 

 
 بر ريتقط سطح ةانداز و جنس اثر نيانگيم ةسيمقا -٨ شکل

 ييهوا اندام خشک وزن
 

  يوني نشت
 ترکيبات حفظ در سلول غشا توانايي عدم انگريب يوني نشت
 نيبنابرا است، سلولي غشاي به خسارت ليدل به آن درون
 که دهد  يم   نشان ،باشد بيشتر يوني نشت ميزان هرچه
 است شده وارده سلول غشاي به يبيشتر خسارت
 نشان انسيوار يةتجز جينتا ).٢٠١١ همکاران، و ي(شاهرخ
 و جنس متقابل اثر و ريتقط سطح جنس ريتأث که داد
 درصد ١ حسط در يوني نشت بر ريتقط سطح ةانداز
   ).٤ (جدول است دار يمعن
 ماريت به مربوط يوني نشت نيکمتر ،٩ شکل به توجه با

 افتيدر آب خود يآب ازين براساس ماريت نيا ،است شاهد
 از پس است. نگرفته قرار تنش تحت نيبنابرا ؛بود کرده
 نيتر بزرگ با کيپالست (جنس P3 ماريت شاهد، ماريت

 يدار يمعن تفاوت و است يآب تنش نيکمتر يدارا سطح)
 تنش تحت ماريت نيا گريد عبارت به ؛ندارد شاهد ماريت با

 مسئله نيا که است کرده تجربه را ميمال تنش کي اي نبوده
 و دشدهيتول آبِ حجم يها  بخش در آمده دست هب جينتا با
 مارهايت ريسا دارد. يهمخوان کامالً ،اهيگ يعملکرد ياجزا
 با اما ندارند، گريکدي با يدار يمعن تفاوت يوني نشت نظر از
  ؛دهند  يم نشان دار  يمعن تفاوت P3 ماريت و شاهد ماريت
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 اهيگ مارها،يت ريسا در که گرفت جهينت توان  يم نيبنابرا
 تعداد کاهش به منجر که است گرفته قرار يآب تنش تحت
 است شده زين ييهوا اندام خشک و تر وزن و وهيم وزن و

 اهيگ يعملکرد يها  شاخص کاهش ).٨ تا ٤ يها  (شکل

 زين گذشته يها  پژوهش از ياريبس رد يآب تنش تحت
 ،١٣٩٩ همکاران، و انيمشرف (مانند است شده گزارش
  ).١٣٩٩ همکاران، و ينيمسک

   برگ سطح يدما ،يوني نشت انسيوار يةتجز جينتا - ٤ جدول

راتييتغ منبع يآزاد ةدرج   
مربعات نيانگيم  

يوني نشت برگ سطح يدما   

ريتقط سطح جنس  ٠١/٠ ** ١  ٥٦/٠  ns 
ريتقط سطح ةانداز  ٠ ٢ns ** ٥١/٢  
ريتقط سطح ة*اندازجنس  ٠** ٢  ** ٠٧/٦  

٣٤/٠ ٠ ١٨ خطا  
  .دهند يم نشان را دار يرمعنيغ و درصد ١ احتمال سطح در يدار يمعن بيترت به ns و **

  

  برگ سطح يدما
 جنس متقابل ريتأث و ريتقط سطح ةانداز اثر انسيوار يةتجز
 ١ سطح در برگ سطح يدما بر ريتقط سطح ةانداز و

 تمام در برگ سطح يدما ).٥ (جدول است دار يمعن درصد
 دار  يمعن شيافزا دچار شاهد ماريت به نسبت مارهايت

 زين شاهد ماريت با تفاوت نيکمتر ).١٠ (شکل است شده
 آب مقدار نيشتريب ماريت نيا است. P3 ماريت به مربوط
 يدما نيشتريب بود. کرده ديتول مارهايت نيب در را نيريش

 که شود  يم مشاهد PC3 و P2 ماريت دو در زين برگ سطح
 يدما ).٤ (شکل اند  داشته را آب ديتول مقدار نيکمتر
 اهيگ نيا بر يآب تنش ريتأث نشانگر تواند  يم زين برگ سطح
 نيبنابرا ؛شوند  يم بسته ها  روزنه ،يآب تنش طيشرا در باشد.
 يدما ط،يمح با برگ يحرارت تبادل و تعرق کاهش ليدل به
 و ياحمد ؛١٣٩٣ همکاران، و يفيس( ابدي  يم شيافزا برگ

  ).١٣٩٨ همکاران، و اين  يديسع ؛١٣٩٦ ،همکاران
  

  
 بر ريتقط سطح ةانداز و جنس اثر نيانگيم ةسيمقا - ٩ شکل

  يوني نشت

  
 بر ريتقط سطح ةانداز و جنس اثر نيانگيم ةسيمقا - ١٠ شکل

  برگ سطح يدما
  

   آب مصرف ييکارا
 براساس مختلف يمارهايت آب مصرف ييکارا بخش نيا در
 اثر تنها ٥ جدول به توجه با آمد. دست هب وهيم تر وزن
 آب مصرف ييکارا بر ريتقط سطح ةانداز و جنس متقابل

W درصد ٥ سطح در )يمصرف آب زانيم بر وهيم تر (وزن 
   است. دار يمعن
 يبررس مورد يمارهايت نيب در ١١ شکل به توجه با
 حدود با P3 ماريت به مربوط آب مصرف ييکارا نيشتريب

 P2 و PC3 ماريت به مربوط مقدار نيکمتر و تريل بر گرم ١١
 ليدل به شاهد ماريت .است تريل بر گرم ٤ حدود مقدار با
 از يبخش و کرده افتيدر آب خود، يآب ازين براساس نکهيا
 در آب مصرف ييکارا ،هرفت دست از يثقل صورت هب زين آب
 جنس با P3 ماريت است. شده مارهايت گريد از کمتر آن
 شتريب نور جذب ليدل به سطح نيشتريب با شفاف کيپالست
 نيريش آب کربنات، يپل جنس با يمارهايت به نسبت

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

P شاهد PC

ونی
ت ی
نش

   

 اندازه سطح تقطیر×جنس سطح تقطیر

 متر مربع 0.46
 متر مربع 0.72
 متر مربع 0.96

20 

25 

30 

35 

P شاهد PC

گ 
ح بر
سط

ي 
دما

)
راد
ی گ
سانت

(   

 اندازه سطح تقطیر×جنس سطح تقطیر

 متر مربع 0.46
 متر مربع 0.72
 متر مربع 0.96



 فرنگي تأثير مساحت و جنس تقطيرکننده در روش آبياري تقطيري بر عملکرد و کارايي مصرف آب گوجه                                             ٧٨

 

 نيا در آب مصرف ييکارا و عملکرد و کرده ديتول يشتريب
 و انيمشرف است. گريد يمارهايت از  شتريب ماريت

 يريتقط ياريآب در خود قيتحق يط )١٣٩٩( همکاران
 ١٥/٤ را آب مصرف ييکارا نيشتريب يقلم فلفل اهيگ
 و يا شهيش يهرم ظرف يبرا مکعب متر بر لوگرميک

 ظرف يبرا مترمکعب بر لوگرميک ٩/١ مقدار نيکمتر
 ةصفح جنس نيبنابرا ؛کرد محاسبه يکيپالست ةکر مين
  دارد. ييبسزا ريتأث ديخورش يانرژ افتيدر زانيم بر ريتقط

  
 بر تقطير سطح اندازة و جنس اثر ميانگين مقايسة - ١١ شکل

  آب مصرف کارايي
  آب مصرف ييکارا انسيوار يةتجز جينتا - ٥ جدول

  .دهند يم نشان را دار يرمعنيغ و درصد ٥ احتمال سطح در يدار يمعن بيترت به ns و *

  
  گيري  نتيجه
 يها پروژه و ها طرح در يگذار هيسرما و يزير برنامه بدون
 ةنديآ در مشابه، يها نديافر و شور يها آب يساز  نيريش
 ،يکشاورز يها بخش در آب نيتأم لحاظ از کشور ،کينزد

 شد. خواهد رو هروب يجد مشکالت با شرب و صنعت
 به کمک يبرا مناسب يها روش از يکي يريتقط ياريآب
 آب ديتول منظور به مطالعه نيا است. کشور در آب نيمأت
 يانرژ از استفاده با آب عانيم و ريتبخ قيازطر نيريش

 و )يريتقط ياري(آب يکشاورز در استفاده يبرا ديخورش
 تيفيباک آب ديتول يها روش نيتر ساده از يکي عنوان به
 جنس که داد نشان پژوهش نيا جينتا است. شده انجام
 اهيگ رشد بر يريچشمگ صورت به رکنندهيتقط سطح
 يکيپالست جنس با يمارهايت که يشکل به است. گذارريتأث

 يکمتر يآب تنش کربنات يپل جنس با يمارهايت به نسبت
 باعث يکيپالست يمارهايت تيشفاف اند. کرده افتيدر را
 يمارهايت به نسبت سازه داخل به شتريب نور عبور
 در نيريش آب ديتول نيشتريب نيبنابرا ؛شده کربنات يپل
 )P3( مترمربع يسانت٩٦/٠ ةانداز و کيپالست جنس با ماريت
 (جنس PC3 ماريت که است يحال در آمد. دست هب
 )مترمربع يسانت ٩٦/٠ ريتقط سطح ةانداز و کربنات يپل

 با ماريت نيبنابرا ؛کرد ديتول را نيريش آب زانيم نيکمتر

 ريسا از )P3( کيپالست جنس و مترمربع يسانت٩٦/٠ ةانداز
 ريسا و آب مصرف ييکارا و وهيم ديتول نظر از مارهايت
  دارد. قرار يبهتر طيشرا در ياهيگ يها يژگيو
 سطوح در   روش نيا يااجر که کرد عنوان ديبا انتها در

 حاضر حال در نيبنابرا ؛ستين ريپذ امکان يسادگ به بزرگ
 در و يکشاورز کوچک سطوح يبرا توان  يم را   روش نيا

 و سخت يکشاورز يبرا نيريش آب نيمأت که يمناطق
 مشکالت به توجه با نيهمچن .کرد هيتوص ،است نهيپرهز

 ييکارها  راه افتني ،يکشاورز بخش در آب نيمأت روزافزون
 يکشاورز بزرگ سطوح در روش نيا ياجرا امکان يبرا
  رد.يگ قرار پژوهشگران توجه مورد ديبا
  

  سپاسگزاري
 يها  نهيهز و امکانات نيمأت يبرا دشهرکر دانشگاه از

  د.شو  يم يقدردان و تشکر ،فوق پژوهش
 

  منابع
 سونديع و .م پور  يفيشر ح. ع. ينصرالله ح. يحمدا .١

 از استفاده با ايسو ياريآب يزير  برنامه .١٣٩٦ .ر ح.
 و آب تيريمد .ياهيگ پوشش و هوا يدما فالاخت
  .١٩٩-١٢١ ):١(٧ .ياريآب
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تغييرات منبع آزادي ةدرج  مربعات ميانگين   
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