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 چکیده

 و (T40 و T100  ،T70) نیاز آبيی درصد  40، 70،  100 مینأت باتیپ آبیاری قطره ای مختلف سطوح  بررسیبا هدف  پژوهشین ا

چهيار   بيا  های کامي  تصيادفی   بلوک در قالب طرحگوجه فرنگی تابستانه و کارایی مصرف آب بر عملكرد  ای جویچهآبیاری  همچنین

و  6/54  عملكيرد  حيداکرر د. نتایج نشان داد شاجرا آباد  مرکز تحقیقات کشاورزی صفی در اراضی تیمار و سه تكرار به مدت دو سال

 ای را نشيان داد.  نسبت به روش آبیاری جویچه درصد25افزایش  و بود T70و  T100 دو تیمار مربوط بهبه ترتیب تن در هكتار  4/53

بيا   T40 تیمار .داشت T100و  T70دار با تیمارهای  تفاوت معنییک درصد در سطح  (تن در هكتار 9/42با کمترین عملكرد ) T40تیمار 

 نداشيت.  (کیلوگرم بير متير مكعيب    6/10) T70با تیمار دار  اختالف معنی (کیلوگرم بر مترمكعب 4/11) بیشترین کارایی مصرف آب

 70 مینأت روش آبیاری تیپ با رو از این ،بود ای جویچه برابر آبیاری  3/2تقریبا  آبیاری تیپمتوسط کارایی مصرف آب در تیمارهای 

اسيیدیته،   شيام  آبیاری بر خصوصیات کیفيی میيوه    سطوحاثر  .دشو می پیشنهادشرایط آب و هوایی خوزستان  براینیاز آبی  درصد

 افيزایش یافيت.  میوه مقدار بریكس ( T40)تیمار شدید آبیاری کمکه با اعمال  حال آن ،اسید اسكوربیک و اسید سیتریک یكسان بود

مقيدار آن در  شد، نمشاهده سطوح مختلف آبیاری تیپ  حاص  از اعمالدر شوری خاک در انتهای فص  رشد  دار اختالف معنیاگر چه 

-60نسبت بيه ییيه    ودسی زیمنس بر متر  4/1سانتی متر 0-30به طوری که میانگین شوری عمق  ،بوددار  های مختلف معنی عمق

 .بایتر بود درصد 38متر حدود  سانتی 30
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Abstract 

     The goal of this research was evaluation of tape irrigation levels, 100%, 70% and 40%  water 

requirement (T100, T70 and T40)   and furrow irrigation (F) on the yield and water use efficiency 

(WUE) of summer tomato. The experiment was conducted in a randomized completely block 

design with four treatment and three replication for two years in Safiabad Agricultural Research 

Center. The resuls showed that the highest yield was in T100 and T70 with 54.6 and 53.4 t.ha
-1

 in 

yield, respectively and increasing yield was 25% higher than Furrow irrigation. T40 treatment 

with the lowest yield (42.9 t.ha
-1

) had a significant difference at 1% with T70 and T100. Water use 

efficiency(WUE) was highest in T40 (11.4 t.ha
-1

) but there was no significant difference between 

it and T70 treatment. In a general manner average of  WUE in all tape irrigation levels were about 

2.3 times furrow irrigation. So T70 treatment was proposed for Khouzestan climate conditions. No 

significant difference was between irrigation levels on tomato quality characteristics including 

Acidity, Scorbic acid and Sitric acid but severe deficit irrigation level (T40 treatment) was caused 

to increase Brix. Although soil salinity was not significant difference between irrigation levels, 
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but it  was significant for soil depth, So that average of soil salinity in 0-30 cm was 1.4 dsm
-1

 

which it was 38% higher than 30-60 cm soil layer. 

 

 Keywords: Tape irrigation, Tomato, Water use efficiency, Khouzestan. 

 

 

 مقدمه
دلیل دوره کوتااه   بهکه ای است  وجه فرنگي یك سبزی میوهگ

باشاند   برگشت سرمایه، کشاورزان زیادی عالقمند به تولید آن ماي 
مجماو  ساطز زیار کشات ایان      (. 1389صدرقاین و همکااران، )

 محصول در استان خوزستان حدود بیست هزار هکتار است کاه در 
دهاد   مطالعات نشان ماي  .شود دو نوبت بهاره و تابستانه کشت مي

گوجاه فرنگاي   کیفیت وافزایش عملکرد باعث ای  که آبیاری قطره
، 6/0، 4/0آب نتااایا اعمااال مرااادیر   .(1974، 1هااال) شااود مااي
  Aبرابر میانگین تبخیر از تشت تبخیر کاال   2/1و  1، 8/0،9/0

سه رقم گوجه فرنگي نشان داد کاه  روی ای  آبیاری قطره به روش
دسات  ه با  9/0از تیمار مردار آب  ،حداکثر محصول در هر سه رقم

ای در چهاار   آبیاری قطاره مرایسه (. 1388جلیني و سبحاني، آمد )
درصاد آب قابال دساتر  باا آبیااری       80و  65،  50،  25سطز 
جناوب ررباي تاایوان    در گوجه فرنگي در خاکي لاومي   ای جویچه

دار  ای معني تیمارهای قطره در گوجه فرنگينشان داد که عملکرد 
 ،داشات درصاد بیشاترین عملکارد را     65هر چند که تیماار   نبود،

ای بیشااتر از روش  همچنااین میاازان ارتفااا  گیاااه در روش قطااره
که متوسط ارتفا  بوته پس از ماه چهارم  طوریه ، ببودای  جویچه

ه با متار   ساانتي  73و 80ای به ترتیا    ای و جویچه در روش قطره
نشان داد که  دیگر ای همطالع .(1983، 2استیو و همکاران)دست آمد

ای  ای نسبت به روش جویچه عملکرد گوجه فرنگي در روش قطره
اما  درصد کاهش یافت، 30درصد افزایش و میزان آب مصرفي  20

لاین و  )نداشاتند دار  کیفیت میوه تولیدی در دو روش اختالف معني
، 60، 40، 20نتایا اعمال هشت تیمار آبیااری  . (1983، 3همکاران

درصد تبخیر و تعرق نشاان داد کاه باا افازایش      120و  100، 80
ماده خشك تولیدی کاهش و با کاهش آن مواد  ،مردار آب آبیاری

اما اسیدیته میوه نسبت به مرادیر  ،جامد محلول میوه افزایش یافت
نتااایا  (.1988، 4روبینااو و تااارانتینو) آب آبیاااری تیییااری نداشاات

مصارف آب و  ی بار  ا جویچاه ای و  دو روش آبیاری قطاره مرایسه 
آب مصاارفي در روش نشااان داد کااه  عملکاارد گوجااه فرناااااگي

میزان عملکرد آبیاری  وی ا جویچهدرصد روش آبیاری  70ای  قطره
و تان در هکتاار    32و  48ی باه ترتیا  برابار    ا جویچهای و  قطره

جادها )دست آمده ب 9/2و  1/5به ترتی   آنهانسبت سود به هزینه 
نشاان داد کاه عملکارد میاوه      دیگار  همطالع (.1990، 5و همکاران

ای زیر سطحي تفاوتي با روش  گوجه فرنگي در روش آبیاری قطره

                                                           
1 -Hall 

2 -Steve et al. 

3 -Lines et al. 

4 -Rubino and Tarantino 

5 -Jadhav et al. 

علیازاده و   (.6،1991پیاتس و کاالر   )شات  ای ندا آبیاری جویچه
 با مرایساه ساطوم مختلا    لوم سیلتي  خاکيدر  (1379)همکاران

درصاد   100و  75، 50بار مبناای    ،ای ای و جویچاه  آبیاری قطاره 
نتیجاه   ،گوجاه فرنگاي   رقام پتاوارلي  بار   Aکال   كتبخیر تشت
ای باا ريیام    که بیشترین عملکرد مربوط به آبیااری قطاره   گرفتند
تن در هکتاار   51و به مردار  كدرصد آب تبخیر شده از تشت 100

ای در هر یاك   بود و در مجمو  کارایي مصرف آب در روش قطره
 .گاازارش شاادای  دو براباار مراادار آن در روش جویچااه از تیمارهاا 

 دربا اعمال تنش آبیاری سطحي  (1384)موسوی فضل و محمدی
که تانش   گزارش کردندمراحل مختل  رشد دو رقم گوجه فرنگي 

درصاد نیااز    50مین أدرصد نیاز آبي( و شدید )تا  75مین أمالیم )ت
صورت ه بآبي( در مرحله گلدهي تا میوه دهي عملکرد محصول را 

دار بر عملکرد  دار کاهش داد اما در سایر مراحل رشد اثر معني معني
و  100،  80، 60، 40مین أباا تا   (1387)گلکار و همکاران. شتندا
نیاز آبي گوجه فرنگي رقم اوربانا نشاان دادناد کاه در     درصد 120

از تیماار   آب خا  لوم رسي حداکثر محصاول و کاارایي مصارف   
جلینااي و نتااایا  .دساات آمااده نیاااز آبااي باا درصااد 100مین أتاا

ای زیرساطحي   که آبیاری قطره حاکي از آن است (1388)سبحاني
فرنگي برتری کامل داشته  ای سطحي گوجه نسبت به آبیاری قطره

درصد  80تیمار  ،درصد نیاز آبي 100و  80، 60از بین سه سطز  و
کیلاوگرم بار    88/7مین نیاز آبي بیشترین کاارایي مصارف آب )   أت

اسااتفاده از  (1389)ن و همکااارانیرقادصاامترمکعاا ( را داشاات. 
نیاز آبي را با مردار  درصد 100مین أبا ت زیرسطحيای  قطرهآبیاری 

در حالت بدون محدودیت متر مکع  در هکتار  4025آب مصرفي 
در حالت محدودیت منااب    رانیاز آبي  درصد 75مین أآب و تیمار ت

مرادار آب  کاه   دادنتایا تحریرات فاوق نشاان    آب توصیه کردند.
استفاده از فرنگي است و  در تولید گوجه مهمآبیاری یکي از عوامل 

جویي در آب  عالوه بر صرفهفرنگي  ای در کشت گوجه آبیاری قطره
ررم سطز زیر کشات   علي .شود افزایش عملکرد ميباعث مصرفي 

فرنگي در استان خوزستان و اهمیات بااالی مادیریت     باالی گوجه
 تحریراات الزم در زمینااه  ،آبیااری در تولیاد محصاول باا کیفیات     

صاورت نگرفتاه   فرنگي  در زراعت گوجهای  آبیاری قطره استفاده از
کود و آب  های کشاورزی از جمله بذر، نهاده گرانياز طرفي . است

افازایش باازدهي مصارف ایان     و لازوم  های اخیر  سال مصرفي در
اساتفاده از  باه  منطره بیشتری از کشاورزان ها، باعث شده تا  نهاده
 تحریا   به همین دلیل. های آبیاری تحت فشار ترری  شوند روش
هدف مرایسه وضعیت عملکرد و کارایي مصرف آب در دو با حاضر 

آبیااری  مناسا   ی و تعیین سطز  ا ای و قطره روش آبیاری جویچه

                                                           
6 -Pitts and Clark
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 کوتاه مدت و همچنین اثر تیپ در اراضي شبکه آبیاری دز ای قطره
 اجرا شد. ای بر تجم  شوری در الیه سطحي خا   آبیاری قطره

  

 مواد و روش ها
و کاارایي  روش آبیاری تیپ بر عملکارد   اثربررسي به منظور  

های کامال   بلو  در قال  طرم يتحریر گوجه فرنگي،مصرف آب 
مرکااز در  1386و  1385هااای  سااالدر تکاارار  سااهدر  تصااادفي

ای  قطاره آبیااری   .داجارا شا   آباد دزفول صفي  تحریرات کشاورزی
 درصاد  40و  70 (T70)، (T100) 100 مینأتا در ساه ساطز   تیپ 
(T40نیاز آبي ) جویچه و آبیاری ( ایF  ) تیماار  برنامه ریزی شده(

 . (1)شکلبا یکدیگر مرایسه شدندشاهد( 
  ای مرک  از خا  مزرعه از عم  فرنگي نمونه قبل از کاشت گوجه

گیری خصوصیات فیزیکاي   و برای اندازه تهیهمتری  سانتي 30تا  0
( 1)جادول . نتایا در و شیمیایي خا  به آزمایشگاه انترال داده شد

اوایال تیار مااه ماخاار و     زمین مورد نظر ابتادا در  . ارائه شده است
سپس توسط گاوآهن شخم زده شاد. پاس از خارد کاردن کلاو       

عملیااات  ،توسااط دیسااك و تسااطیز کاماال مزرعااه توسااط مالااه
مخلوط کاردن   برایکودپاشي و پس از آن عملیات دیسك مجدد 

متار و   30های آزمایشي به طول  کرت کود با خا  صورت گرفت.

احادا   ها سه متار درنظار گرفتاه شاد. پاس از       فاصله بین تکرار
 5/2فرنگي رقم فالت به میزان  ها عملیات کاشت بذر گوجه جویچه

در دهاه اول   مرسوم در منطراه  توسط سبزیکارکیلوگرم در هکتار 
آب توسط یك نهار باه   در روش آبیاری سطحي،  .شدانجام مرداد 

های هم قطر وارد  ی  سیفونها انترال و سپس از طر ابتدای جویچه
هاا و روانااب خروجاي     به جویچاه ورودی  ها شد. مردار آب جویچه

. گیاری شاد   تیپ سه انادازه  WSC فلومبا  تیمار آبیاری سطحي،
متار تبخیار    میلاي  80ای بار مبناای    دور آبیاری در روش جویچاه 

تجمعي از تشتك تبخیر، معادل با دور آبیاری هفات روزه، در نظار   
مردار آب آبیاری بر اسا  تعیین نیاز آبي گیاه و لحاا    گرفته شد.

درصاد   75تاا   50نمودن بازده آبیاری در مراحل مختل  رشد بین 
 8/0ها به طور متوسط  محاسبه شد. ضری  تشتك برای تمام تیمار

قبال از گلادهي و    نوبت دودر  دهيعملیات کوددرنظر گرفته شد. 
کیلاوگرم در   130یازان  و هر نوبت باه م  پس از برداشت چین اول

باه صاورت    تیاپ، های  آرایش لوله .صورت گرفتهکتار کود اوره 
ها  و فاصله لولهشت ایك خط لوله آبده برای دو ردی  کاستفاده از 
جویچه بین  ،متر در نظر گرفته شد. از این رو سانتي 150از یکدیگر 
هاای باا عما  کام      حذف و در عوض از جویچاه کاشت دو ردی  

بااااین دو ردیاااا  کاشاااات اسااااتفاده شااااد.   درفاصااااله 

 

 
 نقشه طرح -1شکل 

 

 هاقبل از اعمال تیمار خاک مزرعهدو ساله خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متوسط  -1جدول

 عم  خا 

 (سانتي متر)
 مواد آلي 

 (درصد)

هدایت الکتریکي عصاره 
 اشبا  خا 

 )دسي زیمنس بر متر(
 اسیدیته

 رطوبت وزنيدرصد 
 بافت خا 

 ظاهریجرم مخصوص 
 FC )گرم بر سانتي مترمکع (

 
PWP 

 

 61/1 لومي رسي سیلتي 12 22 4/7 2/1 75/0 30-0
 68/1 لومي رسي سیلتي 12 22 3/7 1/1 5/0 60-30
 7/1 لومي رسي سیلتي 12 22 4/7 8/0 47/0 90-60
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لوله نیماه اصالي    ،های تیپ کنترل میزان فشار و آبدهي لولهبرای 
د. شا هر تیمار به مجموعه کنتور، شیر فلکاه و فشارسانا متصال    

دور  1450باا   40-250یك عدد الکتروپمپ فشار مورد نیاز توسط 
مین و بارای تصافیه آب از فیلتار    أتکیلووات سه و قدرت  در دقیره

باا  شابکه آبیااری دز،    ازآب ماورد نیااز   شني و توری استفاده شد. 
د. شین تأمکس، اک بر اسا  روش طبره بندی ویل C2S1 کیفیت

برای محاسبه مردار آب مورد نیاز گیاه، تبخیر و تعرق گیاه مرج  با 
و براساا  روش تشاتك   هواشناساي  استفاده از داده های روزاناه  

تبخیر محاسبه و با اعمال ضری  گیاهي گوجه فرنگي بار مبناای   
مرادار   شد. نیاز آبي گوجه فرنگي تعییناصالم شده  فائو 24نشریه 

باه صاورت   روزه تا ساه  آب مورد نیاز گیاه براسا  دور آبیاری دو 
 .(1376علیزاده، )  زیر محاسبه و در اختیار گیاه قرار گرفت

 

(1)                                      E   T0 = Kp×Ep 
 

(2) E   Tc=Kc×ET0                                                       

 
(3) Td= ETc×(0.1×Pd 

0.5
)                          

 

ضاری   :  KP ،تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجا  :  ET0 که    
: KC  ،تبخیر تبخیر از تشتكمردار :  EP تبخیرمربوط به تشتك 
مردار نیاز :  Td،نیاز آبي گیاه: 𝐸𝑇𝐶  ،گوجه فرنگيضری  گیاهي 

ای کاه فراط بخشاي از زماین      آبي یا تعرق روزانه در آبیاری قطره

درصاد مسااحت ساطز    :  𝑃𝑑و متار در روز(  شود )میلي آبیاری مي
خا  که توسط پوشش گیاهي در هنگام ظهار خورشایدی ساایه    

هاای   لوله شود. شده و به آن سطز سایه انداز گیاه گفته مياندازی 
متار و   ساانتي  30هاایي باه فاصاله     روزنهمورد استفاده دارای  تیپ

حجام  لیتر در ساعت در واحد طول )متار( باود.    چهارآبدهي حدود 
آب مورد نیاز ضرب حجم ناخالص  هر تیمار از حاصلآب مورد نیاز 
تمام ایان   T100برای تیمار  ومحاسبه سطز زیر کشت هر بوته در 

درصد این  40و  70به ترتی   T40و  T70مردار و برای تیمارهای 
. به گیاه داده شاد کنتور در مسیر هر یك از تیمارها  با نص میزان 

تماام عملیاات زراعاي شاامل کودپاشاي، وجاین،        ،پس از کاشت
صورت یکسان ه تیمارها ب کلیهها برای  ن بوتهکردسمپاشي و تنك 
 الیه سطحيگیری یکنواختي توزی  رطوبت  اندازه برایاعمال شد. 

مردار رطوبت خا  در طول لوله باه  متر(  سانتي 0-30عم ) خا 
وزناي   روشباه  هاای آبیااری    متری و برای تمام ريیم 10فواصل 
نوبات انجاام    چهاار  الاي  سهبرداشت محصول در گیری شد. اندازه
تر از  با قطر بزرگ ) و بازار پسند های سالم در هر نوبت میوه .گرفت
ه با  (1989، 1فان و همکااران  )  ( و ریار باازار پساند   متر سانتي چهار

 عملکارد کال،  در هار یاك از تیمارهاا    صورت جداگانه تاوزین و  
 ،و کارایي مصرف آب میوهوزن ، متوسط عملکرد میوه درشت و ریز

برای تعیین  شد. نسبت بین عملکرد به مردار آب مصرفي، محاسبه
درصاد ماواد جاماد محلاول      آخار در برداشات   کیفیات محصاول،  

                                                           
1 -Phene et al.

اسااید ودرصااد آب میاوه، اسااید اساکوربیك    )باریکس(، اسایدیته،  
پارامترهای حاصال باا    گیری شد. اندازه های رسیده گوجهسیتریك 

و باا اساتفاده از    آماریتجزیه  MSTATCاستفاده از نرم افزار 
   آزمون دانکن میانگین تیمارها با یکدیگر مرایسه شد.

 

 و بحث نتایج
 حجم آب مصرفی

بر مبنای روش تشتك فرنگي در طول دوره رشد  نیاز آبي گوجه     
با متر  میلي 606و  616برای سال اول و دوم به ترتی  تبخیر 
هر دو های  بارندگي .برآورد شدمتر مکع  در هکتار  6100متوسط 

و  ر  داد، اول چینبرداشت قبل از  و سال در اواخر دوره رشد گیاه
 مین أتمتر( را  میلي 84درصد آب مورد نیاز گیاه) 13 حدود

مرایسه حجم آب مصرفي تیمارهای مختل   .(3و  2کرد)شکل
نسبت به تیمار  T70و  T40نشان داد که مصرف آب تیمارهای 

کاهش درصد  7/19و  40به طور میانگین ( T100آبیاری کامل )
جرمي متوسط رطوبت تا (. این امر باعث شده 2یافته است)جدول
حدود  T100متری از ابتدای لوله در تیمار  10خا  در فواصل

مرادیر متوسط  ،T70و  T40ي و در تیمارهای جرمدرصد  3/20
. از طرف دیگر مرایسه را نشان دهدي جرمدرصد  18و  3/16

حاکي در هریك از سطوم آبیاری لوله تیپ  در طولرطوبت مرادیر 
یکنواختي پخش مناس   و بیانگررطوبت خا  ناچیز تیییرات از 
حجم آب مصرفي در  .(4)شکل استتیپ  خروجي های از آب

شدن گیاه )قبل از اعمال تیمارها( در  يمرحله کاشت تا چهار برگ
 ر هکتار بود. مترمکع  د 2213و  1906سال اول و دوم به ترتی  

در کال   T100درصد آب مصارفي تیماار    30این مردار حدود      
ررم پایین بودن نیاز آبي گیااه   (. زیرا علي2دوره رشد است )جدول

در مرحله ابتدایي رشد، آب بیشتری برای جوانه زني و استررار گیاه 
 مصرف شد.

تواناد   رسد که استفاده از کشت نشاء مي از این رو به نظر مي      
مصرف آب در ایان مرحلاه را کااهش دهاد. مرایساه مرادار آب       

تا  34بیانگر کاهش  T100ای و  مصرفي در دو تیمار آبیاری جویچه
ای اسات. ساایر محرراان     درصدی آب مصرفي در روش قطره 38

؛ 2،1980ساامیس )ناد ا درصدی را گازارش کارده   44مردار کاهش 

 (.1994، 3شریواستاوا و همکاران
 

  های گیاهی گیری  اندازه

برداشت سال اول در سه چاین و ساال دوم باه دلیال وجاود           
نتاایا تجزیاه   شرایط مناس  آب وهوایي در چهار چین انجام شد. 

اد کاه  نشاان د های حاصل از سال اول و دوم  واریانس مرک  داده
 عملکارد کال،   عملکارد صافات   از نظار بین تیمارهاای آزماایش   

دار  اختالف   معنيمصرف آب آبیاری  کارایيهای بازارپسند و  میوه
 .(3یك درصد وجود داشت )جدولدر سطز 

                                                           
2 -Sammis 

3 -Shrivastva et al.
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 ساله 30ماهانه در دو سال اجرای آزمایش و میانگین  بارش -2شکل

 

 
 در سال اولتبخیر و تعرق روزانه گوجه فرنگی  -3شکل

 

 

 

 آزمایشسال اجرای  دودر  مترمکعب در هکتاربر حسب  هاتیماریک از کل حجم آب ورودی به هر  -2جدول 
    ريیم آبیاری   

 جویچه ای T40 T70 T100 تاریخ کاشت 

 9380 6198 4913 3624 مرداد 8 سال اول
 10282 6360 5175 3907 مرداد 2 سال دوم
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 ...اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای تیپ بر عملکرد:  خرمیان

 
 سطوح مختلف آبیاری تیپ برایسانتی متری  30رطوبت خاک در طول لوله در عمق  -4شکل

 
تن در هکتاار و در ساال    6/43عملکرد کل در سال اول حدود     

باارش   .تن در هکتار رسید 4/52درصدی به  7/16دوم با افزایش 
متر( به همراه تگرگ و باد شدید )حداکثر سرعت  میلي 1/32) باران
سال اول باعث شد تا قسمتي در بان آمتر بر ثانیه( در اوائل  15باد 

ها قبل از برداشت از بین رفتاه و در مجماو  عملکارد     از میوه بوته
مرایسااه میااانگین سااال اول نساابت بااه سااال دوم کاااهش یابااد. 

داد کاه بیشاترین    ( نشاان 4)جدول تیپ ای قطرههای آبیاری  ريیم
تن در هکتار است کاه   6/54با  T100تیمار به  طکل مربوعملکرد 
در یاك ساطز آمااری    تن در هکتار  4/53با عملکرد  T70با تیمار

درصد افازایش   25ای  نسبت به روش آبیاری جویچهقرار داشته و 
که در شرایط آب  توان گفت بر این اسا  مي. دادعملکرد را نشان 

 70مین أباا تا  تیپ ای  و هوایي شمال خوزستان روش آبیاری قطره
ی است. ا جویچهکل آب مورد نیاز گیاه برتر از روش آبیاری درصد 
عملکرد میوه بازار پسند باین تیمارهاای مختلا     میانگین مرایسه 

. با این تفاوت کاه عملکارد میاوه باازار     دادروند مشابهي را نشان 
درصاد   30نسبت به روش آبیاری جویچه ای  T100 یمارتپسند در 

 تیاپ  ای . علت افزایش عملکرد میوه در آبیاری قطرهافزایش یافت
رطوبات ماورد   مین أتا و در نتیجه  دور آبیاری کوتاهرا مي توان در 

و افزایش باازده مصارف   نیاز گیاه و همچنین توزی  یکنواخت کود 
در مطالعاات  نتاایا   .(2002، 1ساینگاندهو  و همکااران  ) دانست کود
بازده جذب که نشان داد  لومي رسيخا   آمریکا درکالیفرنیا ایالت 

ای  بایش از آبیااری جویچاه    گوجه فرنگيای  کود در آبیاری قطره
 (1384)موسوی فضال و محمادی   (.1976، 2روبرت و همکاراناست)

تن در هکتار( را از  57و  62بیشترین و کمترین عملکرد )به ترتی  
با مراادیر  ای  در روش قطرهمین آب أدرصد ت 75و  100تیمارهای 

مترمکع  در هکتاار نتیجاه    6000و  7600آب مصرفي به ترتی  
( باعاث کااهش   T40و  T70اعمال کم آبیاری )تیمارهای  گرفتند.

                                                           
1 -Singandhupe et al. 

2 -Robert et al.

پسند شد. این مرادار کااهش در    عملکرد کل و عملکرد میوه بازار
بناابراین ماي تاوان     .نبود دار معنيT100 نسبت به تیمارT70 تیمار

فرنگاي باه    چنین اظهار نمود که تنش مالیم در دوره رشاد گوجاه  
ثیری در کااهش عملکارد   أویژه در مراحل گلدهي و پاس از آن تا  

علیازاده و   هاای  یافتاه ایان نتاایا باا    . شاته اسات  فرنگي ندا گوجه
اند  . این محرران اظهار نمودهاندکي متفاوت است (1379)همکاران
 باا  در شرایط آب و هاوایي مشاهد  ای  با استفاده از روش قطرهکه 
بااه طااور محصااول درصااد آب آبیاااری عملکاارد  50و  75مین أتاا

آبیااری   ومرایسه تیمارهای آبیاری تیاپ  یابد.  دار کاهش مي معني
تیماار  فرنگي حتي در  که میزان عملکرد گوجه دادنشان  ای جویچه

T40  زمااان گلاادهي زیاارا  اساات. ای جویچااهباااالتر از آبیاااری
و مراحل پس از آن با کاهش درجاه حارارت محایط    فرنگي  گوجه

هاای   مین قسمتي از نیاز آبي گیاه توسط بارندگيأ)مهر و آبان( و ت
سیسااتم ریشااه گسااتردگي از طاارف دیگاار  .شاادمصااادف پاااییزه 
از رطوبات  جاذب  هاای خاا  و    در الیاه  باعث نفوذفرنگي  هگوج
 ساایر محرراان  نتاایا   (.1384علیازاده،  )شاود  های زیرین مي الیه

ای نسابت باه    دهنده برتری کامل روش آبیاری قطره نشانهمگي 
؛ 1974هاال، )است فرنگي در زراعت گوجه ای جویچهروش آبیاری 

روباارت و  ؛1983؛ لااین و همکاااران، 1990جادهااا و همکاااران، 
متوسط وزن میوه در دو ساال اجارای آزماایش     .(1976همکاران، 
حال آنکه با کاهش مرادار آب ،   ،(3دار نداشت )جدول تفاوت معني

  دار کاهش یافت. وزن میوه به طور معني
و  13باه ترتیا     T40و  T70که وزن میوه در تیمارهای  به طوری

کااهش نشاان داد، زیارا مرادار      T100درصد نسبت به تیماار   41
 T40و  T70رطوبت خا  در تمام مراحل رشد گیااه در دو تیماار   

دار با رطوبت در تیمار تأمین کل نیاز آباي   پایین بود و تفاوت معني
 (. 2داشت )شکل ( T100گیاه )
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 گوجه فرنگی  صفات کمی و کیفیتیمارهای آزمایشی برای تجزیه واریانس مرکب  -3جدول
اسید 
سیتریك
! 

 اسید
 !اسکوربیك

کارایي  بریکس اسیدیته
 مصرف آب 

متوسط 
 وزن میوه 

عملکرد 
 کل
 

عملکرد 
ریر بازار 
 پسند

عملکرد بازار 
 پسند

 

 درجه
 آزادی

 مناب  تیییرات

- - ns003/0 ns001/0 ns7/8 ns5/13 ns9/455 ns4/198 **1/1234 1 سال 
 خطا 2 5/27 5/34 2/93 4/20 5 003/0 001/0 - -

ns001/0 ns5/7 ns003/0 **05/0 **1/58 **1019 **1/292 ns9/8 **3/220 3 آبیاری 

- - ns003/0 ns005/0 ns4/3 ns3/20 ns9/67 ns7/6 ns4/41 3 سال* آبیاری 
 خطا   7/27 8/5 8/34 2/47 4/1 005/0 003/0 9/6 001/0

92/6 2/13 3/2 3/2 7/13 9/11 3/12 5/16 8/15  CV (درصد) 
*, ns  اعداد یک سال در اختیار بوده است. !،  درصدیک  و  درصد 5 در سطح احتمالغیر معنی دار و معنی دار تفاوت بیانگر : به ترتیب  **و 

 

 

 کمی گوجه فرنگی صفاتآبیاری بر  رژیماثر روش و  -4جدول 
 عملکرد بازار پسند تیمار

 (تن در هکتار)
 عملکرد ریر بازار پسند

 )تن در هکتار(
 عملکرد کل
 )تن در هکتار(

 وزن متوسط میوه
 (گرم)

 کارایي مصرف آب
 (کیلوگرم بر مترمکع )

T40 b7/28 a1/14 bc1/43 c3/39 a4/11 
T70 ab37 a4/16 ab4/53 b3/58 ab6/10 
T100 a8/39 a6/14 a6/54 a1/67 b7/8 
 b6/27 a6/14 c00/41 a7/66 c4/4 جویچه ای

 ندارند.  دار معنی اعدادی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند با یکدیگر اختالفدر هر ستون 

 
دار  معناي  اختالفبین تیمارهای مختل  از نظر کارایي مصرف آب 

طاوری کاه حاداکثر کاارایي     به  وجود داشت، یك درصددر سطز 
و حاداقل آن از تیماار    4/11باا مرادار    T40 از تیماار  مصرف آب

 و به طور میانگین متوساط کاارایي   4/4ای با مردار  آبیاری جویچه
برابار آبیااری    3/2ای حادود   مصرف آب در کلیه تیمارهای قطاره 

ای به دست آمد. برخاي محرراان کاارایي مصارف آب در      جویچه
ای گاازارش   ای را حاادود دو براباار روش جویچااه   روش قطااره

(. 1978، 2؛ سااینو و سااینو 1986، 1کردنااد)بانگل و همکاااران 
دو تیماار  کارایي مصرف آب مرایسه میانگین تیمارها نشان داد که 

T70  وT40     در یك سطز آماری باود. عملکارد یکساانT100  و
T70  درصدی کارایي مصرف آب تیمار  18و باال بودنT70  نسبت

در اراضاي  T70 دهد که استفاده از تیمار نشان  مي  T100به تیمار 
 مشابه محل اجرای طرم امکان پذیر است.

توساط  نگاي  فر ثیر مثبت کم آبیاری بر افازایش عملکارد گوجاه   أت
 .(1983برخي از محرران گازارش شاده است)اساتیو وهمکااران،     

دار بار خصوصایات کیفاي میاوه از جملاه       روش آبیاری تاثیر معني
اسیدیته، اسید اسکوربیك و اسید سیتریك نداشت، حاال آنکاه باا    

(. 5و  3اعمال کم آبیاری مردار بریکس میوه افزایش یافت )جدول 
رران در خصوص افزایش درصد مواد نتایا مشابهي توسط سایر مح

                                                           
1 -Bangle et al.

2 -Singh and Singh 

فرنگي در حالت اعمال کم آبیاری گزارش شده  جامد محلول گوجه
(. ایاان ویژگااي در کاااهش  1379اساات )علیاازاده و همکاااران،  

دیاویس و  های فرآوری گوجاه فرنگاي اهمیات زیاادی دارد)     هزینه

 (.1981، 3هابسون
 

 شوری خاک تغییرات

ای تیپ بر تیییرات  مدت استفاده از آبیاری قطره تأثیر کوتاه     
هدایت گیری  گیری و اندازه شوری نیمر  خا  به صورت نمونه

از نسبت جذب سدیم  واسیدیته  الکتریکي عصاره اشبا  خا ،
فارغ از (. 6)جدولبررسي شدمتر  سانتي 90های خا  تا عم   الیه

أثر از عواملي نظیر حجم آب اینکه توزی  امالم در اطراف لوله مت
 باشد، گیری از لوله مي ها و فاصله محل نمونه خروجي از  روزنه
مرایسه میانگین صفات یاد شده بیانگر نداشتن نتایا حاصل از 
دار سطوم مختل  آبیاری است. با وجود این، با  اختالف معني

ها، شوری خا  کاهش  چکان کاهش مردار آب خروجي از قطره
(، تبخیر و تعرق T40، زیرا با کاهش مردار آب آبیاری )یافته است

از الیه سطحي کمتر شده و در نتیجه امالم کمتری در خا  
  (.6تجم  یافته است )جدول

                                                           
3- Davis and Hobson
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 کیفی گوجه فرنگی صفاتآبیاری بر  رژیماثر روش و  -5جدول 
 اسید اسکوربیك  اسیدیته بریکس تیمار

 گرم( 100)میلي گرم در 
 اسیدسیتریك

 (درصد)

T40 a25/3 a09/4 a2/21 a34/0 
T70 b16/3 a14/4 a7/17 a33/0 
T100 b11/3 a13/4 a7/19 a37/0 
 ab2/3 a15/4 a9/20 a35/0 جویچه ای

 اختالفی ندارند.در هر ستون اعدادی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند با یکدیگر  
 

 انتهای دوره رشدو ابتدا مقایسه خصوصیات کیفی خاک تیمارهای قطره ای در  -6جدول
 هدایت الکتریکي عصاره اشبا  خا  تیمار آزمایشي

 )دسي زیمنس بر متر(
 نسبت جذب سدیم اسیدیته

T40 a89/0 a93/7 a92/0 
T70 a03/1 a85/7 a05/1 

T100 a07/1 a82/7 a00/1 

 a93/0 a83/7 a77/0 قبل از اجرا

 ندارند. دار یمعن در هر ستون اعدادی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند با یکدیگر اختالف
 

 خصوصیات کیفی خاک در عمق های مختلفمیانگین مقایسه  -7جدول
 عم 

 )سانتي متر(
 الکتریکي عصاره اشبا  خا هدایت 

 )دسي زیمنس بر متر(
 نسبت جذب سدیم اسیدیته

30-0 a4/1 a66/7 a83/0 
60-30 b86/0 ab91/7 a94/0 
90-60 b68/0 b00/8 a04/1 

 ندارند. دار یمعن در هر ستون اعدادی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند با یکدیگر اختالف
 

در ي در شوری خا  در انتهای فصل رشد یها اگر چه تفاوت     
مشاهده ای  ای تیپ و آبیاری جویچه سطوم مختل  آبیاری قطره

های مختل  با یکدیگر  اختالف مردار شوری در عم شد، ن
 0-30(. به طوری که میانگین شوری عم  7دار بود)جدول معني
 30-60سه با عم  دسي زیمنس بر متر و در مرای 4/1متر  سانتي
درصد بیشتر بود، زیرا مردار آب خروجي از لوله  38متر حدود  سانتي

تیپ ترریبا معادل تبخیر و تعرق گیاه است و بنابراین نفوذ عمري 
آب کم بوده و شستشوی امالم با آب آبیاری امکان پذیر نیست. 
این امر باعث شده تا رلظت امالم در اطراف لوله تیپ افزایش 

تر نشان دهد.  های پایین دار نسبت به  عم  و تفاوت معنيیافته 
ر  خا   سایر محرران نشان دادند که انترال و تجم  نمك در نیم

بستگي مستریم به مردار و کیفیت آب آبیاری و عوامل محیطي از 
قبیل شدت تبخیر و تعرق، میزان بارندگي و توالي کشت دارد و با 

شود)فالگال و    شوری کاسته ميافزایش مردار آب آبیاری از تجم
(. روند تیییرات 1990؛ جادها و همکاران، 2002، 1همکاران

های منطره،  ر  خا  به دلیل آهکي بودن خا  اسیدیته نیم
های کلسیم، منیزیوم و  دهنده افزایش کاتیون افزایشي است و نشان

نسبت جذب  تیییرات  "های زیرین است. معموال سدیم در الیه
تابعي از اسیدیته خا  است و بیانگر شستشوی امالم  سدیم خا 

                                                           
1 -Flagella et al. 

های متمادی  تر در طي سال های پایین کلسیم و منیزیوم به الیه
 است.

 نتیجه گیری
فرنگاي   ای تیپ برای گیاه گوجاه  استفاده از روش آبیاری قطره

افاازایش عملکاارد مصاارف آب و قاباال مالحظااه کاااهش باعااث 
اختالف حجام آب   .شد ای محصول نسبت به روش آبیاری جویچه

دار رطوبات   ورودی در سطوم آبیاری تیپ و در نتیجه تفاوت معني
خا  در هر یك از تیمارهای آبیاری نشاان داد کاه دساتیابي باه     

باا   T70درصاد نیااز آباي )تیماار     70کل با تأمین عملکرد حداکثر 
تیماار  تن در هکتار ( امکان پذیر است. این تیمار با  4/53عملکرد 

T100  در یك ساطز آمااری قارار داشات و     تن در هکتار  6/54با
درصاد افازایش عملکارد را     25ای  نسبت به روش آبیاری جویچه

توان نتیجه گرفات کاه در شارایط آب و هاوایي      نشان داد. لذا مي
درصد کل آب  70ای با تأمین  شمال خوزستان روش آبیاری  قطره
ثر یکساان ساطوم   ررم ا باشد. علي مورد نیاز گیاه قابل استفاده مي

مختل  آبیاری بر خصوصیات کیفي میوه از جمله اسایدیته، اساید   
اسکوربیك و اسید سیتریك، اعمال کم آبیاری در روش تیپ باعث 
ای  افزایش مردار بریکس شد. افزایش شوری خا  در آبیاری قطره

موضوعي است که بایساتي باا اساتفاده از راهکارهاای مادیریتي      
 ر انتهای دوره رشد کنترل شود. همانند آبیاری سطحي د
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