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  چکیده

فرنگـی در   دهـد میـزان آب مصـرفی گوجـه     تحقیقات پیشین نشان می. باشد استان فارس میترین محصوالت کشاورزي فرنگی یکی از مهم گوجه
در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف آب آبیاري بر عملکرد کمی و کیفـی  . وري پایین است هاي آبیاري سطحی با مدیریت سنتی بسیار باال و بهره سیستم

آزمایش در یکی از مزارع شهرستان مرودشت که . در قالب بلوك کامل تصادفی بررسی گردید اي نواري فرنگی تحت سیستم آبیاري قطره سه رقم گوجه
فرنگی بر اساس روش پنمن مانتیـث محاسـبه و بـه مزرعـه      درصد نیاز آبی گوجه 120و 100، 80، 60مقادیر . بافت خاك آن نسبتاً سنگین بود انجام شد

 نتایج نشان داد به طور کلی با افزایش میزان آب آبیاري میزان عملکرد افـزایش مـی  . در نظر گرفته شدیک تیمار آبیاري با مدیریت کشاورز نیز . داده شد
با افزایش . مکعب در ارقام مختلف مشاهده گردید کیلوگرم بر متر 21/14تا  66/11به میزان % 80وري مصرف آب در تیمار نیاز آبی  ترین بهرهبیش. یابد

ترین بیش. دار نگردیدمحلول کاهش و درصد آب میوه افزایش یافت که این تغییرات در بعضی از حاالت از نظر آماري معنیآب آبیاري، میزان مواد جامد 
 .ترین میزان عملکرد مربوط به ارقام سوپراوربانا و کینگستون بودو کم

  
 مانتیث، کیفیت محصول فرنگی، روش پنمن گوجه آبیاري: کلیديهاي واژه

  
  3 2 1  مقدمه

مهــم کشــاورزي در کشــور  محصــوالت از یکــی یفرنگــ گوجــه
هکتار از اراضی زراعی استان فارس به  22000سالیانه حدود . باشد می

 کـه داده اسـت   نشـان  هایبررس. یابدفرنگی اختصاص میکشت گوجه
ـ آب. دهندیم آب یفرنگ گوجه به ازین مورد حد از شیب کشاورزان  ياری

 بـر  است ممکن آب، منابع يجد دیتهد بر عالوه ،یفرنگگوجه هیرو یب
ـ ن. باشـد  گـذار  تأثیر زین یفرنگگوجه محصول تیفیک و تیکم ـ  ازی  یآب

 تیریمد عدم و ریاخ يهاسال در آب کمبود ،یفرنگ گوجه يباال نسبتاً
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 دیتول يداریپا که هستند یلیدال جمله از مزارع در آب مصرف مطلوب
ـ  استفاده. است نموده دیتهد را یفرنگ گوجه محصول  آب، حـد  از شیب

ـ دل به است ممکن بلکه دهدیم شیافزا را دیتول يها نهیهز تنها نه  لی
ـ تول محصـول  تیفیک و تیکم بر خاك، ییغذا عناصر يشستشو  يدی

-فرنگی بـه  از سوي دیگر کاشت نشایی گوجه. باشد داشته یمنف تأثیر
آبیـاري  . جاي کاشت بذري، در استان فارس در حال گسـترش اسـت  

اثراتـی بـر    و آب مصـرف  کـاهش  موجـب  ،یفرنگ گوجه مزارع بهینه
تـر  که نیاز به بررسـی بـیش   شد خواهد يدیتول وهیم تیفیک و عملکرد

  .دارد
 ریتبخ درصد مختلف ریمقاد يمبنا بر) 1379( همکاران و زادهیعل

 گوجـه  عملکـرد  بـر  را ياچهیجو و ياقطره ياریآب روش اثر تشت، از
 بـه  مربوط عملکرد نیترشیب. دادند قرار یبررس مورد مشهد در یفرنگ

ـ ا در. بـود مترمکعب در هکتار  4956با  درصد100 ياقطره ياریآب  نی
بـا   ياچـه یجو ياریآب از ترشیب درصد 8 حدود محصول زانیم طیشرا

 و 25 زانیم به آب کاهش. بودمترمکعب در هکتار  9680آب مصرفی 
 در و 64 و 28 بیــترت بـه  ياچــهیجو روش در را عملکـرد  درصـد  50

 حالـت  هـر  در. داد کـاهش  درصـد  68 و 35 بیترت به ياقطره روش
 در. بـود  ياچهیجو روش برابر دو ياقطره روش در آب مصرف ییکارا
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 جامـد  مواد درصد و کاهش وهیم آب درصد آب، کاهش با روش دو هر
 کـرج،  در) 1387( همکـاران  و گلکار قیتحق در .افتی شیافزا محلول
 مـار یت در یفرنگـ  گوجـه  آب مصـرف  ییکارا و محصول مقدار حداکثر

ـ م به آب مصرف کاهش با. آمد دست به یآب ازین درصد 100  ،20 زانی
ـ ترت بـه  محصـول  عملکرد ،یآب ازین درصد 60 و 40  74 و 57 ،24 بی

 مختلـف  ریمقاد اثر) 1389( همکاران و نیصدرقا. افتی کاهش درصد
ـ  در یفرنگـ  گوجـه  عملکرد بر را ياقطره ياریآب روش در آب  نیورام

 نداشـت،  وجـود  آب تیمحدود که یمناطق در. دادند قرار یبررس مورد
 طیشرا در. داد نشان را عملکرد نیبهتر اهیگ یآب ازین درصد 100 تأمین

 ییکارا حداکثر حصول يبرا یآب ازین درصد 75 تأمین آب تیمحدود با
میزان عملکـرد محصـول و آب مصـرفی در    . شد شنهادیپ آب مصرف
کیلـوگرم در هکتـار و    49037ترتیـب  درصد نیاز آبـی بـه    100تیمار 
 ریمقـاد ) 1389( همکاران و این شاهرخ. مکعب در هکتار بود متر 3920

کـه   فارس استان شهرستان چند مزارع در را یفرنگ گوجه یمصرف آب
ـ م. نمودنـد  يریگاندازهبودند،  تحت سیستم آبیاري سطحی سنتی  زانی

 و پاسـارگاد  مرودشـت،  يهـا شهرسـتان  در یفرنگـ  گوجه یمصرف آب
 در مترمکعــب 24000 و 16000 ،23000 حــدود بیــترت بــه یممســن
ـ ن مورد زانیم برابر 3 تا 2 حدود و هکتار  همکـاران  و يمولـو . بـود  ازی

 ،نباشـد  کننده محدود عامل نیزم که یصورت در داشتند اظهار) 1390(
 برابـر  دو به را کشت ریز سطح توانیم انیم در کی یسطح ياریآب با

ـ ا در. برد باال را کل محصول زانیم و داد شیافزا  ییکـارا  طیشـرا  نی
 3/1 و  8/1 بیترت به ریمتغ و ثابت انیدرم کی ياریآب در آب مصرف

میـزان مصـرف آب در آبیـاري کامـل و یـک      . شـد  کامل ياریآب برابر
ـ یجل. لیتر در هر تیمار بود 1652و  3305درمیان به ترتیب  ) 1390( ین

ــد 80 ســطح ــا یمصــرف آب درص ــاربرد ب ــآب روش ک ــره ياری  ياقط
 گوجه ياریآب ماریت نیبهتر را خاکپوش از استفاده همراه به یرسطحیز

 بـدون  و بـا  يمارهایت در عملکرد مقدار. نمود یمعرف مشهد در یفرنگ
 و یسـطح  ياقطـره  يمارهـا یت در و هکتار در تن 13 حدود خاکپوش

  .داشتند اختالف هکتار در تن 12 حدود یرسطحیز
 از یقسـمت  کـردن  مرطـوب  صـورت  بـه  یآب تنش اثر لندیوزین در

 سـه  یبررسـ  نیا در. گرفت قرار یبررس مورد یفرنگ گوجه اهیگ شهیر
 و شهیر طرف دو در ياریآب مین شه،یر طرف دو در کامل ياریآب حالت

 در يداریمعن تفاوت. نمودند سهیمقا را شهیر طرف کی در ياریآب مین
ـ م تعـداد . نشـد  مشـاهده  مختلف يمارهایت در وهیم خشک ماده  و وهی

 جامـد  مـواد  غلظـت  و کاهش دهید تنش يمارهایت در وهیم آب مقدار
 شـه یر طـرف  دو کـه  هـایی ماریت در وهیم رنگ. افتی شیافزا محلول

ـ فیک و خشـک  ماده عملکرد. بود ترشیب شدند یم ياریآب ـ م تی  در وهی
 Zegbe-Dominguez et) نداشت تفاوت باهم دهید تنش يمارهایت

al., 2003). ـ آب آب مختلـف  ریمقـاد  تأثیر در تحقیق دیگري  بـر  ياری
 کـه  داد نشـان  جینتا. گرفت قرار یبررس مورد گلخانه در یفرنگ گوجه

 روش بـه  شده برآورد تبخیر و تعرق زانیم درصد 75 اساس بر ياریآب

ـ  دسـت  به را آب مصرف ییکارا و عملکرد نیبهتر ،ثیمانت پنمن -یم
 درصـد  80 تـا  75 گلخانـه  در شـده  برآورد تعرق و ریتبخ زانیم.  دهد
 دوره طـول  در. بـود  آزاد يهـوا  در مسـتقر  مزرعـه  در تعـرق  و ریتبخ
ـ توز یکنواختی ها،چکان قطره یگرفتگ علت به قیتحق -قطـره  آب عی

ـ  زانیم و درصد 3 حدود چکان  و افـت ی کـاهش  درصـد  10 تـا  5 یدب
-چکـان قطره مرتبه کی حداقل کشت دوره هر طول در که شد هیتوص

 مختلف ریمقاد تأثیر مورد در. (Salokhe et al., 2005) شوند زیتم ها
 و یکمـ  عملکـرد  بر ياقطره ياریآب لوله يکارگذار عمق و ياریآب آب

 یطـول  تـراکم  بر یبررس مورد عوامل از کدام چیه ،یفرنگ گوجه یفیک
 عملکـرد  بر ياریآب آب مقدار. نداشتند میمستق اثر شهیر طول ای شهیر

 يکارگـذار  عمـق  و داشـت  معکوس اثر محلول جامد مواد و هکتار در
 Machado and) نکـرد  جـاد یا عملکـرد  در یتفـاوت  ياریآب يهالوله

Oliveira., 2005) .گوجـه  یاهیگ بیضر يرو بر یقاتیتحق در اردن 
 توسط که ثیمانت پنمن روش از آمده دست به ریمقاد با و انجام یفرنگ
 در آمـده  دست به یاهیگ بیضر ریمقاد. گردید سهیمقا ،شده ارائه فائو

 از تـر کـم  درصـد  40 تا 30 حدود رشد، مختلف مراحل در ق،یتحق نیا
ـ دل بـه  امـر  نیا. بود فائو توسط يشنهادیپ ریمقاد  روش از اسـتفاده  لی

 ریمقـاد  نیبنابرا. بود رنگ رهیت یکیپالست يهامالچ و ياقطره ياریآب
 بـه  تـوان ینمـ  و است یطیمح طیشرا تابع محل هر در یواقع یآب ازین

 Amayreh and) داشت کامل نانیاطم فائو توسط شده هیتوص ریمقاد
Al-Abed., 2005). برآورد یفرنگگوجه ازین مورد آب زانیم یلیش در 

 يبـرا  یمناسب روش تواندیم ثیمانت پنمن روش که داد نشان جینتا و
 Ortega-Farias) باشـد  طیشرا آن در یفرنگ گوجه یآب ازین محاسبه

et al., 2006) .ـ ن یبررس ـ  ازی ـ  سـن  دره در یفرنگـ  گوجـه  یآب  نیواک
 یطـ  در یفرنگـ  گوجـه  عملکرد زانیم نشان داد که کایآمر يایفرنیکال
ـ م. داشته اسـت  شیافزا درصد 53 تا منطقه در سال 35  متوسـط  زانی

بـرآورد   تعـرق  و ریتبخ زانیم. بود متریلیم 648 یفرنگ گوجه یآب ازین
 تفـاوت  1970 دهـه  در تبخیـر و تعـرق   با شده در زمان انجام تحقیق

 35 یطـ  در آب مصـرف  ییکـارا  دهدیم نشان که نداشت يداریمعن
 شـمال  در. (Hanson and May., 2006)ه اسـت  داشت شیافزا سال

ـ ماتر مختلـف  يهـا مکـش  در ياریآب تأثیر ن،یچ کشور  در خـاك  کی
ـ آب اه،یگ استقرار از پس. گرفت قرار یبررس مورد یفرنگ گوجه  در ياری

 پاسکال لویک 50 و 40 ،30 ،20 ،10 کیماتر يها مکش در ماریت پنج
ـ ماتر مکـش  شیافـزا  با. شد انجام ـ م ک،ی ـ تبخ زانی  آب و تعـرق  و ری

ـ م و شیافـزا  آب مصرف ییکارا کاهش، ياریآب  بـدون  محصـول  زانی
 مرحلـه  در یفرنگ گوجه اهیگ که شد هیتوص تینها در. ماند یباق رییتغ

ــتقرار، ــاف آب اس ــتیدر یک ــنما اف ــوان و دی ــش ت ــماتر مک  50 کی
 يهـا سـتم یس در ياریآب يبرا یمناسب شاخص عنوانهب را لوپاسکالیک
ـ  مطالعه مورد منطقه ياقطره ياریآب  ,.Wang et al)نـد  نمود یمعرف

 کشـور  در یفرنگ گوجه يبرا ياقطره ياریآب روش از استفاده .(2007
 لیبرز منطقه چهار در. گردید آب مصرف و آفات کاهش باعث ل،یبرز
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 مرحلـه  در کـه  یاهـان یگ ،یفرنگ گوجه یخشک به تحمل خصوص در
ـ  شـه یر رشد متریسانت 10 بودند، تنش دچار یشیرو . داشـتند  تـر شیب

 به لوپاسکالیک 12 و 15 ،35 خاك مکش در محصول زانیم ممیماکز
ـ  تـنش . آمد دست به ییانتها و یانیم ،ییابتدا مرحله در بیترت  در یآب

 نداشـت،  وهیم محلول جامد مواد بر يتأثیر یانیم و ییابتدا يهامرحله
 شـد  یفـ یک شـاخص  نیا شیافزا باعث وهیم شدن کامل مرحله در اما

(Marouelli and Silva., 2007). یفرنگـ گوجه واکنش در تحقیقی 
 قرار یبررس مورد ياقطره و یسطح ياریآب روش دو در را شور آب به

ـ م هر وزن جز به یفرنگ گوجه عملکرد اتیخصوص تمام. دادند  در وه،ی
 کـه  يطـور  بـه  بـود،  یسـطح  ياریآب از بهتر ياقطره ياریآب ستمیس

 از ترشیب درصد 33 حدود ياقطره ياریآب روش در آب مصرف ییکارا
 یفرنگگوجه ياریآب تیریمد نتایج نشان داد. بود یسطح ياریآب روش

 است برخوردار ياژهیو تیاهم از شور، آب از استفاده طیشرا در ژهیو به
(Malash et al., 2008) .دور و مقدار تأثیر مورد در یقیتحق در ایتالیا 

نتـایج نشـان داد    .گرفت انجام یفرنگگوجه تیفیک و تیکم بر ياریآب
 شیافـزا  باعـث  تنها نه ياریآب دور شیافزا و ياریآب زانیم کاهش که

ـ ن محصـول  یفـ یک اتیخصوصـ  بلکـه  شـود، یم آب مصرف ییکارا  زی
 سـتم یس تیریمـد  و ییهوا و آب طیشرا به جینتا نیا. ابدییم شیافزا

ـ با مختلف ییهوا و آب مناطق در نیبنابرا. دارد یوابستگ زین ياریآب  دی
 در یقیتحق در .(Favati et al., 2009) شود انجام يترشیب قاتیتحق

ـ ربرنامه خصوص در کایآمر يدایفلور جنوب ـ آب يزی  محصـوالت  ياری
ـ آب روش و تبخیـر و تعـرق  برآورد  ومتر،یتانس از ،مختلف  مرسـوم  ياری

 31 اول ماریت دو در یمصرف بآ زانیم. دش استفاده سال دو در ياریآب
ـ آب ماریت درصد 36 تا ـ گ رشـد  اتیخصوصـ . بـود  مرسـوم  ياری  و یاهی

ـ آب مـار یت از بهتر اول، ماریت دو در زین آب مصرف ییکارا  مرسـوم  ياری
 تبخیـر و تعـرق   و ومتریتانس اساس بر ياریآب يمارهایت تینها در. بود

ـ آب يبـرا  مناسب يزیربرنامه يهاروش عنوانهب ـ  منطقـه  ياری  یمعرف
 در بررسی دیگـري در ایتالیـا،  . (Migliaccioa et al., 2010) دیگرد
 مهم اریبس خشک مهین و خشک نقاط در یفرنگ گوجه ياریآب تیریمد

 50 اندازه به یفرنگگوجه ياریآب که نددیرس جهینت نیا به و ه شددانست
ـ فیک شیافـزا  نیترشیب باعث ،تبخیر و تعرق زانیم درصد ـ م تی  و وهی

یابـد  کـاهش نمـی   محصول نکهیا ضمن ،می شود آب مصرف ییکارا
(Patane et al., 2011). یفرنگ گوجه ياریآب يرو بر نیچ شمال در 

 زانیم در درصد 66 تا درصد 33 کاهش. شد انجامتحقیقی  گلخانه در
ـ م رشـد  و یدهگل مرحله در ياریآب  آب، مصـرف  کـاهش  باعـث  وه،ی

ـ م تیفیک شیافزا و آب مصرف ییکارا شیافزا  عملکـرد  و گردیـد  وهی
ـ م کاهش که یدرحال. افتین کاهش محصول ـ آب زانی  مرحلـه  در ياری

 شـد  عملکرد يدرصد 41 تا 23 کاهش باعث برداشت، و وهیم لیتکم
(Wang et al., 2011) .روش دو در یفرنگـ  گوجه عملکرد در تونس 

 بـا  را یلتیس رس خاك کی در ،یرسطحیز و یسطح يا قطره ياریآب
 آب يشـور  محـدوده  در .گرفـت  قرار یبررس مورد شور آب از استفاده

 ياریآب روش دو نیب يداریمعن تفاوت متر بر منسیز یدس 8 از ترکم
 گوجـه  يعملکرد اتیخصوص آب يشور شیافزا با یول ،نشد مشاهده

   .(Kahlaoui et al., 2012) افتی کاهش یفرنگ
 گوجـه  ياریآب آب زانیم که دهدیم نشان گذشته قاتیتحق جینتا

در شـرایط   کـه  داشته محصول تیفیک و تیکم بر يادیز تأثیر یفرنگ
بنابراین در این تحقیـق  . داردمختلف اقلیمی و مدیریتی نیاز به بررسی 

وري مصـرف آب و  به بررسی اثرات مقادیر مختلف آب آبیاري بر بهره
فرنگـی در مرودشـت اسـتان     کمیت و کیفیت عملکرد سه رقم گوجـه 

 . شودفارس پرداخته می
  

  هامواد و روش
این تحقیق در یکی از مزارع شهرستان مرودشت در استان فارس 

کیلومتري شمال غربی شـهر شـیراز    40در مرودشت . انجام شده است
این شهرستان قطب کشاورزي استان فارس بوده و . واقع گردیده است

محصوالت تولید شده در این شهرستان شـامل گنـدم، جـو و کلـزاي     
ایـن  . باشـد جات در تابسـتان مـی  فرنگی و صیفیپاییزه و ذرت، گوجه

 300سـاالنه  شهرستان داراي آب و هواي معتدل با متوسـط بارنـدگی   
-درصد مـی  49و متوسط رطوبت نسبی  3/17متر، متوسط دماي میلی

-افتد و کشتها از پاییز تا فروردین ماه اتفاق میمعموالً بارندگی. باشد

البتـه قسـمتی از   . شوندهاي تابستانه کامالً با آب زیرزمینی آبیاري می
ردد که گمزارع این منطقه توسط شبکه آبیاري سد درودزن آبیاري می

هاي اخیر به دلیل کم آبی به محصوالت صیفی از سد درودزن در سال
مزرعه انتخاب شده بـراي تحقیـق، بـا دارا    . آبی تخصیص نیافته است

درصد شـن داراي   2/22درصد سیلت و  6/42درصد رس،  2/35بودن 
بـا جـرم مخصـوص ظـاهري      (Clay Loam)بافت خاك لومی رسی 

در این مزرعه که با سیستم آبیاري . بود متر مکعبگرم بر سانتی 34/1
متـر، فاصـله    45شد، طول نوارهاي آبیـاري  اي نواري آبیاري میقطره

-سانتی 20ها روي نوار  چکانمتر و فاصله قطره 5/1نوارها از یکدیگر 
 30فرنگی در دو طرف لوله آبیاري بـه فاصـله   هاي گوجهبوته. متر بود
ارقـام مـورد   . متر از نوار کشت شـدند سانتی 20متر از یکدیگر و سانتی

 (Super Chef)استفاده شامل سه رقم معمول منطقه یعنی سوپرچف 
ــا  ــا  (C)ی ــوپر اوربان ــا  (Super Urbana)، س ــتون  (U)ی و کینگس

(Kingston)  یا(K) بذور این ارقام در گلخانـه کشـت و پـس از    . بود
کامل تصادفی  طرح در قالب بلوك. روز به منطقه انتقال داده شدند 35

تیمارهـاي اصـلی شـامل مقـادیر     . در سه تکرار به اجـرا گذاشـته شـد   
درصـد نیـاز آبـی     120و  100، 80، 60مختلف آب آبیاري بـه میـزان   

مانتیث و تیمارهاي فرعی سه رقم ذکر شده  برآورد شده از روش پنمن
مانتیـث از   اطالعات مورد نیاز براي برآورد نیاز آبی به روش پنمن. بود
مقادیر نیـاز آبـی بـرآورد    . تگاه هواشناسی تخت جمشید اخذ گردیدایس

 90و رانـدمان آبیـاري   % 10شده فوق با در نظر گرفتن نیـاز آبشـویی   
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اي، توسط کنتورهاي واسنجی شـده   هاي آبیاري قطرهدرصد در روش
جزییات مربوط به محاسـبه آب  . گیري و تحویل هر تیمار گردیداندازه

یک تیمار دیگـر نیـز   . بیان شده است) 1379(اده مورد نیاز توسط علیز
آبیاري بـه  . شد به آزمایش اضافه شدکه با مدیریت کشاورز آبیاري می

شد و فقط مقـدار   صورت هر چهار روز یکبار در همه تیمارها انجام می
 برداشت، و ، کوددهیداشت کاشت، اتیعمل. آب داده شده متفاوت بود

 شیآزمـا  يمارهـا یت در کسـان ی طور به و کشاورز توسط ياریآب جز به
 شـامل  که وهیم تیفیکمحصول در دو مرحله برداشت و  .گردید انجام
ـ م ابعـاد  محلـول،  جامد مواد درصد ـ م آب درصـد  و وهی  تهیدیاسـ  و وهی

هاي اخـذ  نمونه. (AOAC., 1990) دش یبررس مرحله دو در باشد، یم
صورت شده جهت بررسی کیفی محصول از کل محصول هر پالت به 

-لیتحل و هیتجز يبرا. تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه انتقال داده شد
و تأثیر مقادیر مختلف آبیاري بر  استفاده SAS افزار نرم از ي آماريها

 .فرنگی بررسی گردید خصوصیات کمی و کیفی محصول گوجه
 

  نتایج و بحث
مقادیر آب آبیاري مصرف شده، عملکـرد محصـول و    1در جدول 

-بـه . وري مصرف آب براي سه رقم مورد بررسی آورده شده استبهره
. منظور رعایت اختصار از عالیم اختصاري نام ارقام استفاده شده اسـت 

 درصد نیـاز آبـی   120و  100، 80، 60 يمارهایت در یمصرف آب زانیم
تحت مـدیریت   ماریت در و 7800 ،6500 ،5200 ،3900 حدود بیترتبه

تـر در تیمـار   البته مصرف آب کم. بود هکتار در مکعب متر 5500 زارع
تحت مدیریت زارع به دلیل مدیریت بهینه آب آبیاري نبوده، بلکـه بـه   

به عبارت دیگر زارع مجبور بـه  . دلیل کاهش میزان آب چاه بوده است
 دسـت  بـه  تیمارها محصولعملکرد . کم مصرف کردن آب شده است

ـ ترت به زین مارهایت نیا در آمده  مـار یت در و 85 ،83 ،69 ،47 حـدود  بی
 در آب مصـرف  يور بهـره . بـود  درهکتـار  تن 67 تحت مدیریت زارع

 در و 89/10 ،76/12 ،25/13 ،16/12 بیترته ب یبررس مورد يمارهایت
ـ گرد مکعـب  متـر  بـر  لـوگرم یک 18/12 تحت مـدیریت زارع  ماریت . دی

 بـه  که دهدیم نشان مختلف يها رقم عملکرد ریمقاد متوسط سهیمقا
. اسـت  افتهی شیافزا زینعملکرد  زانیم ياریآب آب شیافزا با یکل طور
تحت مـدیریت   ماریت تفاوت و باهم درصد 100 و 120 ماریت تفاوت اما

ـ % 5در سطح  درصد 80 ماریت با زارع ـ . سـت ین داریمعن  عملکـرد  یول
ـ . اسـت  ترکم يداریمعن طور به مارهایت هیبق از درصد 60 ماریت -شیب

 ماریت به مربوط بیترت به آب مصرف يوربهره زانیم نیترکم و نیتر
 و 80 يمارهایت يوربهره تفاوت. باشدیم درصد120 ماریت و درصد 80

ـ آب مـار یت بـا  مـار یت دو نیا یول ،ستین داریمعن درصد 100  120 ياری

 تحت مـدیریت زارع  ماریت تفاوت. است داشته يداریمعن تفاوت درصد
  . است نبوده داریمعن زین درصد 120 و  60 ماریت با

وري مصرف آب ارقام مختلـف،  خصوص میزان عملکرد و بهره در
، تفــاوت عملکــرد (U)گــردد کــه در رقــم ســوپراوربانا مشــاهده مــی

درصد باهم و تیمارهاي تحـت مـدیریت زارع و    120و  100تیمارهاي 
 80تفـاوت عملکـرد تیمـار    . دار نبوده اسـت درصد نیز با هم معنی 60

وري درخصـوص بهـره  . باشـد دار نمـی نیز با سایر تیمارها معنی درصد
دار بـوده و  درصد معنـی  120و  60مصرف آب، فقط تفاوت تیمارهاي 

از نظر آماري و بر اسـاس  . داري با هم ندارندسایر تیمارها تفاوت معنی
درصـد، بقیـه تیمارهـا     120جز تیمار وري مصرف آب، بهشاخص بهره

توان نتیجه گرفت کـه  اساس شاخص عملکرد می بر. باشندمناسب می
. ترنددرصد نیاز آبی از سایر تیمارها مناسب 120و  100، 80تیمارهاي 

 100و  80توان گفت که از نظر آماري دو تیمار بنابراین در مجموع می
علـت مصـرف آب   ترند، لکن بـه درصد نیاز آبی از سایر تیمارها مناسب

 80درصـد، تیمـار    100مقایسه بـا تیمـار   درصد در  80تر در تیمار کم
نتـایج بـه دسـت آمـده از رقـم      . باشددرصد نیاز آبی بهترین تیمار می

درصد نیاز آبـی بـه    60دهد که عملکرد تیمار نشان می (C)سوپرچف 
تر است و عملکرد سایر تیمارها بـا  ها کم داري از سایر تیمارطور معنی

-بیش% 80مصرف آب در تیمار وري بهره. داري نداردهم تفاوت معنی
ها ترین مقدار را دارا است که البته این تفاوتکم% 60ترین و در تیمار 

بنابراین در مجمـوع  .  دار نشده استتیمار از نظر آماري معنی 5در هر 
درصـد نیـاز    80تر، تیمـار  توان گفت که با توجه به مصرف آب کممی

نشـان   (K)نتایج مربوط به رقم کینگستون . باشدآبی بهترین تیمار می
داري از سایر طور معنیدرصد نیاز آبی به 60دهد که عملکرد تیمار می

درصـد نیـاز آبـی از     80چنین عملکرد تیمار هم. باشدتر میتیمارها کم
عملکرد تیمار تحـت  . تر استدرصد نیاز آبی کم 120و  100تیمارهاي 

درصـد   120و  100، 80داري بـا تیمارهـاي   مدیریت زارع تفاوت معنی
وري مصرف آب کلیه تیمارها با هم، از نظر آمـاري تفـاوت    بهره. ندارد
بنابراین در مجموع، بهترین تیمار آبیـاري در  . داري نداشته است معنی

 رقـم  یکل عملکرد سهیمقا. باشددرصد نیاز آبی می 100این رقم تیمار 
ـ  نشان) سوپرچف انا،اورب سوپر نگستون،یک( مختلف يها  کـه  دهـد یم

ـ  يآمار نظر از مختلف يهارقم عملکرد تفاوت اگرچه  نشـده،  داریمعن
ـ ترت به عملکرد زانیم نیترکم و نیترشیب لکن  رقـم  بـه  مربـوط  بی
ـ م. باشدیم (K) نگستونیک و (U) اوربانا سوپر ـ  نیانگی  عملکـرد  یکل
. اسـت  بـوده  هکتـار  در تـن  70 حـدود  مختلـف  يمارهـا یت و هـا رقم

 آمد دست به عملکرد مشابه جینتا زین آب مصرف يوربهره درخصوص
 . دینگرد مشاهده مختلف يهارقم نیب يداریمعن تفاوت و
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تیمار  
  آبیاري

مقدار آب 
آبیاري 

مترمکعب (
  )در هکتار

عملکرد 
،  (U)رقم 

کیلوگرم (
  )در هکتار

عملکرد 
،  (C)رقم 

کیلوگرم (
  )در هکتار

عملکرد 
،  (K)رقم 

کیلوگرم (
  )در هکتار

میانگین 
عملکرد 
ارقام  

کیلوگرم (
  )در هکتار

وري بهره
مصرف آب 

، (U)رقم 

کیلوگرم بر (
  )متر مکعب

وري بهره
مصرف آب 

 ،(C)رقم 
کیلوگرم بر (

  )متر مکعب

وري بهره
مصرف آب 

، (K)رقم 

کیلوگرم بر (
  )متر مکعب

میانگین 
وري بهره

مصرف آب 
ارقام 

کیلوگرم بر (
  )متر مکعب

60 %
  b 41111 b 43481 c 47358 c  a76/14   a56/10   a17/11   ab16/12 57481  3894  نیاز آبی

80 %
  ab 72148 a 60519 b 68815 b  ab21/14   a90/13   a66/11   a25/13 73778  5192  نیاز آبی

100 %
  a 83111 a 78370 a 82790 a  ab39/13   a81/12   a08/12   a76/12 86889  6490  نیاز آبی

120 %
  a 84000 a 81852 a 84815 a  b38/11   a79/10   a51/10   b89/10 88593  7788  نیاز آبی

مدیریت 
  b 65630 a 66667 ab 67062 b  ab51/12   a92/11   a10/12   ab18/12 68889  5508  زارع

a,b,c :باشدمی% 5دار در سطح حروف مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنی. 
  

  بررسی کیفیت محصول
  کیفیت محصول در برداشت اول 

فرنگـی در ارقـام   خصوصیات کیفی میوه گوجـه  4تا  2هاي جدول
. دهـد مورد بررسـی، در برداشـت اول محصـول را نشـان مـی     مختلف 

دهـد کـه   در برداشت اول نشـان مـی   Uبررسی کیفیت محصول رقم 
تر اسـت  داري از سایر تیمارها کمبه طور معنی% 100تیمار  PHمیزان 

). 2جـدول  (گـردد  داري مشاهده نمـی و بین سایر تیمارها تفاوت معنی
تر بیش% 80داري از تیمار طور معنیبه % 100میزان اسیدیته در تیمار 

میـزان  . گـردد داري مشاهده نمیاست و بین سایر تیمارها تفاوت معنی
داري از تیمار مواد جامد محلول تیمار تحت مدیریت زارع به طور معنی

. شودداري مشاهده نمیتر و بین سایر تیمارها تفاوت معنیبیش% 100
تـرین و بـین سـایر    زارع بـیش درصد آب میوه در تیمار تحت مدیریت 

افزایش میزان درصد آب . گرددداري مشاهده نمیتیمارها تفاوت معنی
-تواند به دلیل انجام آبیاري بیشمیوه در تیمار تحت مدیریت زارع می

از لحاظ وزن و حجم هر عدد میـوه  . تر در برداشت اول محصول باشد
 100و  120تیمـار  ترین مقدار مربوط به ترین و کمفرنگی، بیش گوجه

توان نتیجه گرفت کـه افـزایش یـا    به طور کلی نمی. درصد بوده است
داري بر خصوصـیات کیفـی میـوه    کاهش مقدار آب آبیاري تأثیر معنی

 .این رقم داشته است

  
  در برداشت اول )U(خصوصیات کیفی محصول گوجه فرنگی رقم  - 2 جدول

 تیمار  مواد جامد محلول اسیدیته PH  )گرم(متوسط وزن هر عدد   )سی سی(متوسط حجم  میوهدرصد آب 
12/64  b 51/66  bc 47/64  bc 31/4  a 08/0  ab 33/3  ab 60  %نیاز آبی  
21/62  b 39/72  b 26/69  b 33/4  a 06/0  b 46/3  ab 80 %نیاز آبی  
93/58  b 83/59  c 40/58 c 10/4 a 09/0  a 93/2  b 100 %آبی نیاز  
80/58  b 26/80  a 77/77  a 24/4  a 08/0  a 20/3 ab 120 %نیاز آبی  
62/73  a 96/70  b 18/68  b 25/4  a 08/0  ab 66/3  a  تحت مدیریت زارع 

a,b,c :باشدمی% 5دار در سطح حروف مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنی. 
  

مربـوط   pHترین مقدار ترین و کمبیش C، در رقم 3طبق جدول 
کـه در   باشـد، درصـورتی   و تحت مدیریت زارع می% 60به تیمارهاي 

ترین مقـدار مربـوط   ترین و کممورد اسیدیته نتیجه عکس بوده و بیش

تـرین  تـرین و کـم  بـیش . باشـد می% 60به تیمار تحت مدیریت زارع و
. شـود دیـده مـی  % 120و  60میزان مواد جامد محلول مربوط در تیمار 

ترین میزان آب میوه به ترتیب مربـوط بـه تیمارهـاي    ترین و کمبیش
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تـرین و  از لحاظ وزن و حجم هر عدد میوه، بیش. باشدمی% 60و  100
بـه طـور   . درصد بوده اسـت  60و  100ترین مقدار مربوط به تیمار کم

ـ    pHکلی با افزایش میزان آب،  د کاهش، اسیدیته افـزایش، مـواد جام

، وزن و حجم %100با افزایش آب تا تیمار . محلول کاهش یافته است
 . هر عدد میوه و درصد آب میوه افزایش یافته است

  
  در برداشت اول )C(فرنگی رقم خصوصیات کیفی محصول گوجه - 3 جدول

)سی سی(متوسط حجم  درصد آب میوه  تیمار مواد جامد محلول اسیدیته PH )گرم(متوسط وزن هر عدد  
95/54  b 91/53  c 84/51  c 36/4 a 06/0  c 20/4 a 60  %نیاز آبی  
38/64  ab 85/75  b 96/73  b 24/4  bc 08/0  b 80/3   b 80 %نیاز آبی  
40/68 a 10/91 a 63/88 a 23/4  bc 08/0  b 30/3 c 100 %نیاز آبی  

10/60 ab 77/69  b 08/67  b 26/4  b 07/0  b 73/2  c 120 %نیاز آبی  
23/63  ab 87/60  c 75/58  c 16/4  c 10/0  a 10/3  c  تحت مدیریت زارع 

a,b,c :باشدمی% 5دار در سطح حروف مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنی 
  

مربـوط بـه تیمارهـاي     pHترین مقدار ترین و کم، بیشKدر رقم 
باشد، ولی بین مقادیر اسیدیته تیمارهاي مختلف تفاوت می% 60و  80

تـرین میـزان   ترین و کمبیش). 4جدول (گردد داري مشاهده نمیمعنی
از . باشـد مـی % 60و  120مواد جامد محلول نیز مربوط بـه تیمارهـاي   

یریت ترین مقدار مربوط به تیمار تحـت مـد  لحاظ درصد آب میوه بیش

از لحـاظ وزن  . اسـت % 60ترین آن مربوط به تیمار و کم% 120زارع و 
 120ترین مقدار مربوط به تیمار ترین و کمو حجم هر عدد میوه، بیش

توان گفت با افـزایش میـزان   به طور کلی می. درصد بوده است 100و 
 . آب، حجم و درصد آب میوه افزایش یافته است

  
 در برداشت اول )K(خصوصیات کیفی محصول گوجه فرنگی رقم  - 4 جدول

 تیمار  مواد جامد محلول اسیدیته PH  )گرم(متوسط وزن هر عدد   )سی سی(متوسط حجم  درصد آب میوه
41/55  c 28/74  bc 70/72  b 04/4  c 09/0  a 93/2  c 60  %نیاز آبی  
80/59  b 16/80  bc 34/79  ab 36/4  a 07/0  a 46/3  ab 80 %نیاز آبی  
40/61  b 77/64   c 69/63  b 20/4  b 08/0  a 26/3  b 100 %نیاز آبی  
01/66  a 44/99  a 21/69 a 22/4  b 08/0  a 66/3  a 120 %نیاز آبی  
42/67  a 88/84  ab 38/76  ab 29/4   ab 07/0  a 40/3  ab  تحت مدیریت زارع 

a,b,c : باشدمی% 5دار در سطح مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنیحروف 
  

  مقایسه کیفیت میوه بین ارقام مختلف
دهـد  مقایسه خصوصیات کیفی میوه بین ارقام مختلف نشان مـی 

داري هـاي مختلـف تفـاوت معنـی    و اسیدیته، بین رقم pHکه از نظر 
تـرین مقـدار مـواد جامـد محلـول      ترین و کمبیش. گرددمشاهده نمی

تـرین مقـدار درصـد آب میـوه     بـیش . باشدمی Uو  Cمربوط به ارقام 
-از لحاظ وزن و حجم هر عدد میوه، بـیش . باشدمی Uمربوط به رقم 

 .است Kترین مقادیر مربوط به رقم 
  

  مقایسه کیفیت میوه درتیمارهاي آبیاري
مربوط بـه   pHترین مقدار و کم تریندهد که بیشنتایج نشان می

تـرین  تـرین و کـم  اگرچـه بـیش  . باشدمی% 100و % 80تیمار آبیاري 
اسـت، لکـن   % 100و  80میزان مواد جامد محلول مربـوط بـه تیمـار    

از نظر درصد آب میوه . شودتفاوت زیادي در بین تیمارها مشاهده نمی
لحـاظ وزن و  از . تفاوت زیادي بین تیمارهـاي آبیـاري مشـاهده نشـد    

و تحـت   60تـرین مقـادیر مربـوط بـه تیمـار      حجم هر عدد میوه، کم

% 120و  80ترین مقـادیر مربـوط بـه تیمارهـاي     مدیریت زارع و بیش
 .است

  
  کیفیت محصول در برداشت دوم 

-دهد بـه دربرداشت دوم نشان می Uبررسی کیفیت محصول رقم 
ـ  وه در مقـادیر  جز اسیدیته و درصد آب میوه بقیه خصوصیات کیفی می

-تـرین و کـم  بیش). 5جدول (مختلف آب آبیاري تفاوتی نداشته است 
نیاز آبـی  % 60و  120ترین میزان درصد آب میوه مربوط به تیمارهاي 

و  60ترین میزان اسیدیته مربوط بـه تیمارهـاي   ترین و کمبیش. است
، در برداشت دوم محصول رقم 6طبق جدول . درصد نیاز آبی است 80
Cکدام از خصوصیات کیفی میوه با مقدار آب آبیاري تغییر نکرده چ، هی

 . است
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  در برداشت دوم )U(فرنگی رقم خصوصیات کیفی محصول گوجه - 5جدول 

 تیمار مواد جامد محلول اسیدیته PH )گرم(متوسط وزن هر عدد   )سی سی(متوسط حجم  درصد آب میوه
59/57  c 78/62  a 27/61  a 25/4  a 10/0  a 00/4 a 60  %نیاز آبی  
19/60  bc 11/58  a 46/56   a 39/4  a 06/0  b 80/3  a 80 %نیاز آبی  
53/58  bc 44/56  a 17/55  a 36/4  a 07/0  ab 33/3   a 100 %نیاز آبی  
04/65  a 56/59  a 67/58  a 35/4  a 08/0  ab 46/3  a 120 %نیاز آبی  
24/62  ab 00/65  a 94/63  a 43/4  a 07/0  ab 86/3 a  تحت مدیریت زارع 

a,b,c :باشدمی% 5دار در سطح حروف مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنی 
  

فقط مقادیر وزن و مواد جامد محلول میوه و درصـد آب   Kدر رقم 
% 60وزن هر عدد میوه در تیمار ). 7جدول (میوه دچار تغییر شده است 

درصد آب میوه نیز بـا افـزایش مقـدار آب    . ترین مقدار را دارا استکم
میزان مواد جامد محلـول بـا افـزایش آب    . است آبیاري افزایش داشته
توان گفت که به طـور کلـی بـا    بنابراین می. است آبیاري کاهش یافته

 افزایش آب، مواد جامد محلول کاهش و درصد آب میوه افزایش یافته
به طور کلی ازنظر وزن و حجم میوه تفاوتی در تیمارهاي آبیاري . است

با افزایش آب آبیاري درصد آب میوه افزایش و مواد . شودمشاهده نمی
-بـیش % 60میزان اسیدیته در تیمار . جامد محلول کاهش یافته است

 .ترین مقدار را دارا است
  

 در برداشت دوم )C(فرنگی رقم خصوصیات کیفی محصول گوجه - 6جدول 
 تیمار مواد جامد محلول اسیدیته PH  )گرم(متوسط وزن هر عدد   )سی سی(متوسط حجم  درصد آب میوه

41/57  a 22/62  a 30/61  a   23/4  a 10/0 a 86/3  a 60  %نیاز آبی  
92/57 a 66/51  a 85/49  a 37/4  a 08/0 a 80/3  a 80 %نیاز آبی  
88/59 a 11/56  a 11/55 a 42/4  a 08/0  a   80/3  a 100 %نیاز آبی  
55/60  a  89/61  a 05/60  a 43/4  a 07/0 a   60/3  a 120 %نیاز آبی  
10/61   a 11/61 a 86/59  a 43/4  a 08/0 a 66/3  a  تحت مدیریت زارع 

a,b,c :باشدمی% 5دار در سطح حروف مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنی 
  

 در برداشت دوم )K(فرنگی رقم خصوصیات کیفی محصول گوجه - 7جدول 
)سی سی(متوسط حجم  درصد آب میوه  تیمار مواد جامد محلول اسیدیته PH )گرم(متوسط وزن هر عدد  

59/57  b 89/58  a 087/58  b 24/4  a 10/0  a 33/4  a 60  %نیاز آبی  
67/61  ab 11/68  a 92/66  ab 29/4  a 10/0  a 4 ab 80 %نیاز آبی  
74/63  a 78/57  a 16/57  b 38/4  a 08/0  a 60/3  ab 100 %نیاز آبی  
77/65  a 22/62  a 82/60  ab 40/4  a 07/0  a 06/3  b 120 %نیاز آبی  
85/62  ab 70 a 33/69  a 30/4  a 09/0  a 46/4  a  تحت مدیریت زارع 

a,b,c :باشدمی% 5دار در سطح حروف مشابه در هر ستون به معنی عدم تفاوت معنی 
  

  گیرينتیجه
نتایج این تحقیق نشـان داد کـه بـا افـزایش آب آبیـاري میـزان       

-اما بیش. یابدافزایش میفرنگی در تیمارهاي مختلف محصول گوجه
بـوده و بـا   % 80وري مصرف آب در تیمـار نیـاز آبـی    ترین میزان بهره

افزایش میزان آب آبیاري از این حد، اگرچه میزان محصـول افـزایش   
در منطقـه  . یابـد وري مصرف آب کـاهش مـی  یافته، لیکن میزان بهره

متـر   6500تا  5200فرنگی را با آبی معادل توان گوجهمورد بررسی می
. درصد نیاز آبی آبیاري نمـود  100و  80مکعب در هکتار در تیمارهاي 

ـ  يآمـار  نظر از مختلف يهارقم عملکرد تفاوت ـ  نشـد،  داریمعن  کنیل

 سـوپر  رقـم  بـه  مربـوط  بیترت به عملکرد زانیم نیترکم و نیترشیب
وري مصـرف آب  تفـاوت در بهـره   .دبـو  (K) نگستونیک و (U) اوربانا

دار نگردیـد، لـیکن بررسـی    تیمارهاي مختلف نیز از نظر آماري معنـی 
وري دهد که بهرهوري مصرف آب نشان می آماري میانگین کلی بهره

تر شده درصد بیش120درصد از تیمار  100و 80مصرف آب تیمارهاي 
نزدیـک   در تیمار آبیاري تحت مدیریت زارع، میزان آب مصرفی. است

بوده، لکن به دلیـل عـدم   % 80به میزان آب مصرفی در تیمار نیاز آبی 
وري مصـرف آب آن نسـبت   منظم بودن آبیاري، میزان عملکرد و بهره

دهـد  بررسی کیفی میوه نشـان مـی  . تر استکم% 80به تیمار نیاز آبی 
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که با افزایش میزان آب آبیاري، درصد آب میوه افزایش و میزان مـواد  
کیفیـت میـوه در ارقـام مـورد بررسـی،      . یابـد محلول کاهش میجامد 

تـر حـاالت،   از نظر کیفـی نیـز، در بـیش   . داري نشان ندادتفاوت معنی
بنـابراین توصـیه   . نیاز آبی اسـت % 80بهترین وضعیت مربوط به تیمار 

فرنگی استان فـارس  گردد در دشت مرودشت که قطب تولید گوجهمی
 80فرنگی به میزان در کشور، مزارع گوجه باشد و سایر نقاط مشابهمی

درصد نیاز آبی برآورد شده از روش پنمن مانتیث و با دور سه تا چهـار  
 .  اي نواري آبیاري گردندهاي آبیاري قطرهروز، توسط سیستم
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Abstract 

Tomato is one of the major agricultural products in Fars Province. Previous studies show that the tomato 
farms under traditional surface irrigation systems lose a large volume of water with low water productivity. In 
the present research, the influence of different irrigation regimes on tomato yield quality and quantity was 
studied. The farm under study located in Marvdasht plain and has a heavy soil texture. The irrigation water was 
applied base on 60, 80, 100, and 120 percent of Penman Montieth water requitement method. Another treatment 
was considered and irrigated by the farmer management. Results show that the obtained yield increase with 
irrigation water while the water productivity decrease. The maximum water productivity was observed in the 
treatment irrigated about 80% of water requirement, about 11.66 to 14.21 Kg/m3. Increase in irrigation water, 
decreses the fruit brix and increases the percent of fruit juice. These variations were not statistically significant in 
some of the conditions. The maximum and minimum of yield were due to Super Urbana and Kingston varieties, 
respectively.  
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