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 خالصه
 

نياز آبي و    درصد   ١٢٠   و ١٠٠،  ٨٠،  ٦٠،  ٤٠ آبياري به ميزان      آب اين پژوهش به منظور بررسي تأثير تيمارهاي      

 كميت و كيفيت گياه    كيلوگرم در هكتار و بر همكنش آنها بر           ١٨٠ و   ١٢٠،  ٦٠ به ميزان    نيتروژنمقادير مختلف   

در مزرعه تحقيقاتي گروه آبياري و آباداني          ١٣٨٢پژوهش در سال     .گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا انجام گرفت       

در يك خاك لوم رسي و در طرح كرت هاي خردشده با             )  منطقه نيمه خشك  (دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران     

 .انجام شد )  و مقادير نيتروژن به عنوان كرت هاي فرعي       تيمارهاي آبياري به عنوان كرت هاي اصلي        (سه تكرار   
 آنها بر برهمکنش   و همچنين     نيتروژننتايج تجزيه آماري نشان داد كه ميزان آب آبياري و مقادير مختلف                  

، عملكرد محصول قابل فروش، تعداد ميوه در بوته،          محصولكل   عملكرد   خصوصيات كمي گوجه فرنگي شامل    

 حداکثر عملکرد محصول قابل فروش و        .معني دار بوده است   ،  (WUE)مصرف آب   وزن متوسط ميوه و بازده      

همچنين تيمارهاي  .   كيلوگرم نيتروژن در هکتار بدست آمد       ١٢٠نياز آبي با    %  ١٠٠راندمان مصرف آب در تيمار       

مختلف آبياري، نيتروژن و برهمکنش آنها تاثير معني داري بر خصوصيات كيفي گوجه فرنگي شامل زودرسي،                   

، استحكام ميوه و    »ث« ميوه، ويتامين    pHماده خشك ميوه، مواد جامد محلول ميوه، اسيديته قابل تيتراسيون،              

در نهايت، در شرايط آب و هوايي محل اين آزمايش و رقم گوجه فرنگي مورد بررسي،                    .  نيترات ميوه داشت  

ا از نظر بهينه ساختن صفات کمي و          کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار ر       ١٢٠نياز آبي با    %  ٨٠مي توان کاربرد   

 .کيفي گوجه فرنگی توصيه نمود
 

   عملكرد گوجه فرنگي، کم آبياري وگوجه فرنگي ،)ازت(آبياري، نيتروژن : واژه هاي كليدي 
 

 مقدمه
 برهمکنشتاثير ميزان آب آبياري و كود نيتروژن و همچنين 

يت اهم،  محدوديت منابع آب  ،  آنها بر كميت و كيفيت محصول      
راندمان كم آب آبياري و كود نيتروژن در        ،  مسائل محيط زيست  

ميزان نيتروژن مصرفي در شرايط کم         و  حاصلخيزي خاك  ،ايران
با افزايش  .  آبياري مي توانند از داليل انجام اين تحقيق باشند          

جمعيت نياز به استفاده از آب بيشتر مي شود و لذا منابع آب به              
از آنجايي كه درايران،    .  قرار مي گيرد  طور فزاينده اي مورد تهديد     

  درصد از منابع آب،       ٩٠بخش كشاورزي با مصرف بيش از           

عمده ترين مصرف كننده آب بشمار مي آيد، هر گونه صرفه               
جويي در اين بخش كمك مؤثري به صرفه جويي در منابع آب              

نيتروژن نقشي چشمگير را در توليد فراوده هاي         .  تلقي مي شود 
گزينش مقدار كود حاوي اين عنصر        .  مي نمايد كشاورزي ايفا   

پيامد استفاده  .  براي رسيدن به باالترين سطح توليد الزامي است       
كافي و به هنگام از نيتروژن، نه تنها ايجاد بيشترين درآمد است،            
بلكه از تجمع زياد نيترات در نيمرخ خاك نيز جلوگيري شده، و            

سانده و در نهايت     تلفات آبشويي را به كمترين اندازه ممكن ر         
 . مانع از آلوده شدن آبهاي زير زميني مي شود
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جمله عدم ترويج مبناي صحيح     از  درايران به داليل متعدد      
،  نيتروژن تغذيه گياهي و حاكميت غلط نحوه مصرف كود             

با نگاهي به    .  راندمان مصرف كود نيتروژن بسيار پايين است         
ولي در    ٦٠٠ كه درايران حدود      (WUE)راندمان مصرف آب     

به ازاء هر متر مكعب آب       محصول    گرم ٢٠٠٠آمريكا متجاوز از    
دو بعد راندمان مصرف آب  مي باشد، مالحظه مي شود كه در هر  

)WUE  (     و راندمان مصرف كود)FE(     با وضع نامطلوبي مواجه ،
 استفاده   نيتروژن به عبارت ديگر نه از آب و نه از كود           .  هستيم

ه با توسعه راهكارهاي       الزم است همرا    .  بهينه نمي شود    
، در مصرف كود     )WUEافزايش  (صرفه جويي در مصرف آب       
آبياري مزرعه نه تنها براي تامين      .  نيتروژن نيز صرفه جويي شود    

آب مورد نياز گياه ضروري است بلكه بر حاصلخيزي خاك نيز             
در شرايطي كه آب خاك در حد كافي          .  اثرهاي گوناگون دارد  

ي قرار نگيرد، مصرف كودهاي معدني باشد و گياه در تنش رطوبت 
تا حد رفع كمبود عناصر غذايي در خاك، با افزايش توليد همراه            

حد مورد نياز از هر عنصر غذايي به عوامل متعددي            .  مي شود 
در شرايط  .   ميزان آب مي باشد    ،بستگي دارد كه مهمترين عامل    

كم آبياري، گياه در طي فصل رشد با شدت هاي متفاوتي دچار             
وجود اين تنش تغييراتي را در پاسخ گياه به         .   آبي مي شود   تنش

مصرف كودهاي معدني پديد مي آورد كه همواره يكسان نيست           
 .در مواردي غير قابل پيش بيني مي شود و

که به آن اشاره شد، آب و نيتروژن دو عامل                همانطوري 
مهم محدود کننده در رشد و عملکرد محصوالت کشاورزي              

ذشته تحقيقات متعددي در رابطه با اثر ميزان          در گ .  باشند مي
آب و نيتروژن به طور جداگانه بر عملکرد محصوالت مختلف              
کشاورزي از جمله گوجه فرنگي شده است، اما به تاثير توامان             
اين دو عامل برکميت و کيفيت محصوالت کشاورزي به ويژه              

حال به بررسي نتايج    .  گوجه فرنگي توجه بسيار کمي شده است      
 . ه دست آمده از برخي از تحقيقات گذشته پرداخته مي شودب

 اثرات دورهاي     با بررسي   ،)١٣٦٢  (آذرخشخوشخوي و    
 روز، سه نوع كود دهي نيتروژنه و فاصله بوته          ١٤ و   هفتآبياري  

 سانتيمتر بر روي كميت و كيفيت ميوه        ٧٠ و   ٦٠،  ۵٠،  ٤٠،  ٣٠
هاي قابل  عملكرد ميوه   به اين نتيجه رسيدند که       گوجه فرنگي   

  طور معني داري تحت تاثير اين تيمارها قرار          ه  عرضه به بازار ب   

 روز  هفت و باالترين ميزان محصول توسط دور آبياري          دريگمي  
 كيلو گرم ١٢۵همراه با دوبار كود دهي نيتروژن، هر بار به ميزان 

 و  هاشمي  .دست آمد ه   سانتيمتر ب  ۵٠با فاصله بوته      در هكتار و  
 آزمايشات خود مشاهده كرد كه عملكرد كل         در)  ١٣٧١  (کاشی

 نيتروژن كه    يمحصول گوجه فرنگي در سطوح مختلف كود         
 كيلو گرم در هكتار       ٢۵٠   و ٢٠٠،  ۱۵۰  ،١٠٠،  ۵۰عبارت از    

 تفاوت بسيار معني داري وجود دارد و بيشترين                باشند، مي
 كيلوگرم نيتروژن بدست آمده      ٢٠٠،  ١۵٠محصول در سطوح     

 به منظور بررسي     در تحقيقي  )۱۳۸۰(ان  نورجو و همكار    .است
امكان صرفه جويي درمصرف آب و تاثير كم آبياري در زراعت              

 تيمارهاي آبياري به      به اين نتيجه رسيدند که        گوجه فرنگي 
 بر عملكرد محصول در     ، نياز آبي  %۵۰ و   ٧۵   ،١٠٠   ،١٢۵ميزان  

 درصد آب   ٢۵ افزايش    بطوريکه .سطح يك درصد معني دار است     
 درصد  سهمازاد بر نياز آبي گياه فقط موجب افزايش            آبياري  

 به ترتيب موجب    %۵۰   و ٢۵زان  ميتوليد و كاهش آب آبياري به       
ميزان .   درصد شده است   ٦/٤٠ و   ٣/٢٩كاهش عملكرد به مقدار     

 بر مقدار مواد جامد محلول موثر بوده و         %۵آب آبياري در سطح     
 محلول كاسته   درصد مواد جامد  ، از   با افزايش ميزان آب آبياري    

محصول معني    pHولي تاثير آن بر مقدار اسيديته و        .  شده است 
با اعمال هشت تيمار    )  ١٩٨٨(  نوتيناو تار و  روبين  .دار نبوده است  

 درصد  ١٦٠  و  ١٤٠،  ١٢٠،  ١٠٠،  ٨٠،  ٦٠   ،٤٠   ،٢٠(آبياري  
با  گوجه فرنگی     كه ماده خشك   دادند  نشان  )  تبخير و تعرق   

 همچنين مجموع مواد     .ي يابد افزايش ميزان آبياري كاهش م      
 بطور متوسط در تيمارهاي كم آبياري بيشتر          ميوه جامد محلول 

هگدي   .ه نسبت به آبياري تغييري نداشته است      يتبوده ولي اسيد  
 اثرات آبياري در چهار سطح         با بررسي   )١٩٩٠  (و سرينيواس 

 كيلو پاسكال در عمق     ‐٨۵ و   ‐٦۵،  ‐٤۵،  ‐٢۵(پتانسيل ماتريك   
 و  ١٦٠،  ٨٠،  ديم( و چهار سطح كود نيتروژن         ) سانتيمتر ١۵
، ١آسمانه دماي    بر روي ميزان آب گياه،    )   كيلوگرم بر هكتار   ٢٤٠

 جذب نيتروژن و ميزان آب مورد نياز گياه                عملكرد ميوه، 
بيشترين عملكرد محصول    به اين نتيجه رسيدند که       فرنگي گوجه

رين كارايي   كيلو پاسكال و باالت    ‐٦۵بازار پسند در تيمار آبياري      
                                                                                    
1. Canopy 
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مواد .   كيلو پاسكال بدست آمد    ‐٤۵مصرف آب در تيمار آبياري      
 با كاهش تعداد دفعات آبياري        ،جامد محلول و استحكام ميوه     

ميزان ماده خشك، عملكرد ميوه بازار پسند،           .  افزايش يافت 
  استحكام ميوه،    كل مواد جامد محلول،      ميوه،  ) خرابي(تلفات  

 كود نيتروژن    افزايش  آب در اثر    جذب نيتروژن و كارايي مصرف    
در آسمانه  افزايش يافتند اما تغييرات ميزان آب و گياه و دماي            

  .اثر تغييرات ميزان كود نيتروژن معني دار نبود
در محصول گوجه فرنگي نشان      )  ١٩٩١  ( و همکاران  ميشل

گوجه فرنگي  در   كه كم آبياري عملكرد و آب ذخيره شده           ندداد
 درصد قند،    جامد محلول،   ميزان مواد را كاهش مي دهد اما        

اسماسترا و    .ميزان اسيد سيتريك و پتاسيم را افزايش مي دهد         
 در طي تحقيقي بر روي گوجه فرنگي رقم            )١٩٩٤(لوكاسكيو  

 ، ۱۷/۰،  ديم( در خاک شني ريز با مقادير مختلف آب              ١ساني
تحت آبياري قطره اي به اين       )   برابر تشتک تبخير   ۵/۰ و   ۳۴/۰

 ،۲/۶۱،  ۵/۴۵سيدند که عملکرد کل تيمارها به ترتيب         نتيجه ر 
 و همكاران  سينگاندهوپ    . تن در هکتار بوده است      ۶۷ و   ۲/۶۳
 آبياري قطره اي و آبياري فارو بر عملكرد گوجه            تاثير)  ٢٠٠٢(

عملكرد ميوه درآبياري قطره اي نسبت      .   بررسي نمودند   را فرنگي
 . افزايش يافت% ۱/۸به آبياري فارو 

، ۸۰،  ۶۰،  ۴۰ پژوهش، اثر تيمارهاي آبياري به ميزان        در اين 
 درصد نياز آبي و مقادير مختلف نيتروژن به ميزان           ۱۲۰ و   ۱۰۰
 کيلوگرم در هکتار و بر همکنش آنها بر کميت          ۱۸۰ و   ۱۲۰،  ۶۰

 .بررسي گرديد) رقم ارلي اوربانا(و کيفيت  گوجه فرنگي 
 قرار  به طور كلي در اين تحقيق اهداف زير مورد بررسي             

 : گرفت 
 تأثير ميزان آب بر كميت وكيفيت گوجه فرنگي  ‐۱
 تأثير ميزان كود نيتروژن بر كميت وكيفيت گوجه فرنگي  ‐۲
 ميزان آب و كود نيتروژن بر كميت وكيفيت           برهمکنش ‐۳

 گوجه فرنگي 
  حد بهينه مصرف آب آبياري و کود نيتروژن‐۴

                                                                                    
1. Sunny 

 ها  مواد و روش
ي گروه آبياري و آباداني       اين پژوهش در مزرعه تحقيقات      

.  انجام گرديد  ١٣٨٢دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در سال        
برخي خصوصيات فيزيكي و شيميائي خاك محل آزمايش در            

 . ارائه شده است١جدول 
 

  برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش‐١جدول 
 )سانتيمتر(عمق خاک 

 خصوصيات خاک ۶۰‐۹۰ ۳۰‐۶۰ ۰‐۳۰

 بافت خاک لوم رسی لوم رسی م رسیلو
۸۹/۰ ۳۳/۱ ۳۱/۱ EC (dS/m) 
۲۳/۸ ۹۲/۷ ۸۶/۷ pH 
۴۱/۰ ۸۵/۰ ۸۳/۰ SAR 
۰۸۲/۰ ۰۵۸/۰ ۰۴۹/۰ N (%) 
۲/۸ ۴/۶ ١/۴ P (ppm) 

۱۶۲ ۱۳۳ ۱۰۲ K (ppm) 
 

 در قالب طرح كرت هاي خرد شده با سه تكرار            آزمايشاين  
 اصلي و مقادير     انجام شد كه تيمارهاي آبياري به عنوان كرت         

 كرت هاي   .انتخاب شدند مختلف نيتروژن به عنوان كرت فرعي        
 نياز   درصد ١٢٠و  ٤٠،٦٠،٨٠،١٠٠اصلي شامل پنج رژيم آبياري      

 كيلوگرم  ١٨٠ و   ١٢٠،  ٦٠آبي و كرت هاي فرعي شامل مقادير         
كرت هاي  .   در هكتار به صورت كود اوره بودند          خالص نيتروژن

يك داراي سه رديف كاشت بودند،       و هر     متر ٣×٤  فرعي به ابعاد  
 ٣٠  جويچه ها  سانتيمتر، عرض     ٧٠بطوريكه عرض پشته ها       

 فاصله بين كرتهاي     . متر بودند  ٤  جويچه ها سانتيمتر و طول     
 نشاء  .متر در نظر گرفته شد      ١ متر و كرتهاي فرعي       ٥/١اصلي  

 سانتيمتر از هم در يك طرف        ٢٥هاي گوجه فرنگي به فاصله       
هر يك  .   كاشته شدند  ١٣٨٢ ارديبهشت   ٢٨   در تاريخ  جويچه ها 

قسمت اول  .   تقسيم شد   مساوي از سطوح نيتروژن به سه قسمت     
 به  فسفر(همزمان با عمليات تهيه زمين و همراه كودهاي پايه            

 به ميزان   و پتاسيم  كيلوگرم فسفر خالص در هكتار        ١٠٠ميزان  
 قسمت هاي .  داده شد )   كيلوگرم پتاسيم خالص در هكتار      ٢٠٠

 بطوريكه  ،نيتروژن متناسب با رشد گياه بكار برده شدند         بعدي  
نيتروژن    نيتروژن، در زمان گلدهي و قسمت سوم          دوم قسمت

 پارامترهاي کيفي آب آبياري     .بعد از اولين برداشت مصرف شدند     
 . آورده شده است۲در جدول شماره 
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  مشخصات شيميايي آب مورد استفاده در آبياري‐٢جدول 

pH EC 
(dS/m) 

CO3
2- 

(meq/lit) 
HCO3

- 
(meq/lit) 

Cl- 
(meq/lit)

SO42-

(meq/lit) 
Mg2++Ca2+

(meq/lit) 
K+ 

(meq/lit) 
Na+

(meq/lit)
۸/۷  ۶۵/۰  ۳/۰  ۹/۲  ۱/۱  ۲/۴  ۱/۷  ۱/۰  ۳/۱  

 
تبخير و تعرق بالقوه،      نياز آبي گياه در هر مرحله بر اساس        

جهت .  مربوطه تعيين شده است     دور آبياري و ضريب گياهي      
ن تبخير و تعرق بالقوه در منطقه از رابطه تبخير از طشتك             تعيي

ميزان آب مصرفي   .  و تبخير و تعرق بالقوه استفاده به عمل آمد         
 ۳در طول فصل رشد در تيمارهاي مختلف آبياري در جدول               

 آبياري بدون    اول  نوبت سهجهت استقرار نشاءها    .  ارائه شده است  
صورت گرفت و از      ،  )آبياري كامل   (اعمال تيمارهاي آبياري   

جهت اندازه  .   آبياري، اعمال تيمارها شروع گرديد         چهارمين
  حجمي گيري ميزان آب ورودي به هر كرت از يك كنتور               

 عملكرد از رديف      گياهي جهت تعيين    نمونه هاي .  استفاده شد 
اطالعات .   برداشت شدند  اي  مياني هر كرت با حفظ اثر حاشيه       

 وردشده با سه تكرار جمع آوري شده در قالب طرح كرت هاي خ
.  تجزيه و تحليل گرديد      MSTATCرم افزار    ناستفاده از      با

 .  مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانكن انجام شد
 

 ميزان آب مصرفی در طول فصل رشد در تيمارهای مختلف ‐٣جدول
 آبياری

 تيمار آبياری )ميلی متر(ميزان آب  درصدی از نياز آبی
۴۰% ۴۲۴ W40 
۶۰% ۵۹۱ W60 
۸۰% ۷۵۸ W80 
۱۰۰% ۹۲۵ W100 
۱۲۰% ۱۰۸۹ W120 

 
 نتايج و بحث

 نتايج بررسي اثر ميزان آب و نيتروژن روي صفات كمي 
مشاهده )  ٤جدول  (همانطوري كه در جدول تجزيه واريانس       

 تيمارهاي مختلف آب آبياري بر کليه صفات کمي             مي شود، 
 .ري مي باشند   گوجه فرنگي داراي اختالف آماري معني دا           

عملكرد كل در سطوح مختلف ميزان آب و نيتروژن تفاوت بسيار   
معني داري دارد، همچنين عملكرد محصول قابل فروش                
گوجه فرنگي در سطوح مختلف ميزان آب و نيتروژن تفاوت              

 محصول قابل    بيشترين عملكرد   و بسيار معني داري داشته است    
وگرم نيتروژن خالص    كيل ١۲٠نياز آبي با    %  ١۰٠ در تيمار    فروش

با تجزيه عملكرد به اجزاء     .  )٢ و   ١شكل  (در هكتار بدست آمد     
تشكيل دهنده آن يعني تعداد ميوه در هر بوته و وزن متوسط              

وزن متوسط ميوه با     در بوته و      تعداد ميوه   که ميوه مشخص شد  
اختالف آماري بسيار معني داري تحت تاثير ميزان آب، نيتروژن          

در سطوح  راندمان مصرف آب      .رار گرفته است   آنها ق  برهمکنشو  
مختلف ميزان آب و نيتروژن تفاوت بسيار معني داري داشته              

نياز آبي با   %  ١۰٠ در تيمار    راندمان مصرف آب   بيشترين    و است
 که اين تيمار  كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار بدست آمد١۲٠

 هکتار   کيلوگرم نيتروژن خالص در    ۱۲۰نياز آبي با    %  ۸۰با تيمار   
 .اختالف آماري معني داري نداشت

 

 
  عملكرد ميوه گوجه فرنگي در برابر ميزان آب مصرفي‐١شكل 

 

 
  عملكرد ميوه گوجه فرنگي در برابر ميزان نيتروژن مصرفي‐٢شكل 
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  نتايج بررسي اثر آب آبياري و نيتروژن بر صفات كمي گوجه فرنگي ‐٤جدول 
MS 

 راندمان مصرف آب
MS 
ط ميوهوزن متوس

MS 
 تعداد ميوه در بوته

MS 
 فروش عملکرد قابل

MS 
 کلعملکرد 

df 
 درجه آزادی

S.O.V 
 منبع تغييرات

 تکرار ۲ ۶۶۶/۲۰ ۶۲۰/۲۰ ۸۸۹/۳ ۳۹۰/۲ ۰۹۷/۳۳
**۱۸۸/۱۸۲۲ **۸۰۳/۱۵۶۷ **۵۲۲/۳۴۷ **۰۴۹/۵۴۲۴ **۰۲۳/۴۳۹۰  آب ۴

 E(a(خطا   ۸ ۹۸۳/۱ ۰۵۲/۱ ۳۸۹/۰ ۸۶۷/۱ ۰۵۶/۱
 نيتروژن ۲ ۹۸۳/۵۰** ۹۸۴/۵۴** ۴۸۹/۵* ۳۸۰/۵** ۸۵۲/۷۱**
   نيتروژن*آب  ۸ ۹۷۲/۵۸** ۷۰۸/۶۱** ۴۰۶/۵** ۴۷۸/۵** ۱۴۱/۸۱**

 E(b(خطا   ۲۰ ۶۷۲/۰ ۷۰۸/۶۱ ۰۸۹/۰ ۶۵۱/۰ ۵۴۹/۰
۱۷/۲ ۱۸/۱ ۷۰/۳ ۱۹/۲ ۵۰/۲ ‐ C.V 

 
  نتايج بررسي اثرات آب آبياري و نيتروژن بر صفات كيفي گوجه فرنگي‐٥جدول 

MS 
 ميوهنيترات 

MS 
استحكام ميوه

MS 
»ث«ويتامين 

MS 
PHميوه  

MS 
اسيديته قابل 
 تيتراسيون

MS 
درصد مواد  

 جامد محلول

MS 
درصد ماده  

 خشك ميوه

MS 
 زودرسي

df 
آزادی درجه  

S.O.V 
 منبع تغييرات  

 تکرار ۲ ۵۲۹/۰ ۸۲۴/۳ ۱۸۷/۰ ۰۰۴/۰ ۰۱۷/۰ ۶۱۱/۱ ۰۱۶/۰ ۶۸۹/۱۸۱
**۲۵۶/۳۶۷۱  آب ۴ ۲۹۳/۳۶۷** ۰۱۰/۸۳** ۱۷۷/۱۱** ۰۶۱/۰** ۰۶۳/۰** ۶۹۹/۴۲** ۲۳۵/۹**

 E(a (خطا  ۸ ۰۶۴/۱ ۲۶۳/۱ ۳۳۸/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۴/۰ ۹۷۷/۱ ۴۱۸/۰ ۱۸۹/۲۰
**۶۲۲/۲۰۵ **۰۹۶/۰ **۱۰۱/۱ **۰۷۳/۰ *۰۰۴/۰ **۱۲۳/۰ ۴۵۸/۰ns **۰۸۵/۸ ۲ نيتروژن 

 نيتروژن*  آب  ۸ ۵۰۷/۰** ۴۲۲/۰** ۰۱۶/۰** ۰۰۱/۰** ۰۰۲/۰** ۱۶۰/۰** ۰۱۰/۰** ۳۷۲/۲۵**
 E(b(  خطا ۲۰ ۱۱۶/۰ ۸۲۸/۰ ۰۰۸/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۲/۰ ۱۴۹/۰ ۰۰۳/۰ ۱۸۹/۱۱
۲۳/۳ ۱۵/۲ ۹۱/۲ ۲۷/۱ ۸۶/۱ ۰۰/۳ ۴۸/۸ ۸۰/۳ ‐ C.V 

 
 ي يفنتايج بررسي اثر ميزان آب و نيتروژن روي صفات ك

 آنها بر روي صفات     برهمکنشاثرات ميزان آب و نيتروژن و        
آمده )  ۵  جدول(جزيه واريانس   كيفي به طور خالصه در جدول ت      

نياز آبي، ميزان   %  ۸۰ با افزايش ميزان آب آبياري تا سطح          .است
زودرسي و ويتامين ث ميوه بطور معني داري افزايش و سپس با            

نياز آبي، ميزان    %  ۱۲۰افزايش ميزان آب آبياري تا سطح            
با .  زودرسي و ويتامين ث ميوه بطور معني داري کاهش يافت            

يتروژن، ميزان زودرسي و ويتامين ث ميوه بطور         کاهش ميزان ن  
% ۱۲۰با افزايش ميزان آب تا سطح        .  معني داري افزايش يافت   

نياز آبي، ميزان ماده خشک، مواد جامد محلول، اسيديته،                
استحکام و نيترات ميوه بطور معني داري کاهش و با افزايش              

  کيلوگرم در هکتار، ميزان مواد       ۱۸۰ميزان نيتروژن تا سطح       
جامد محلول و نيترات ميوه بطور معني داري افزايش يافت و              

ميزان .  ميزان استحکام ميوه بطور معني داري کاهش يافت            
نيتروژن روي ميزان ماده خشک و اسيديته ميوه تاثير                   

داري نداشت ولي با افزايش ميزان نيتروژن از ميزان ماده             معني
. ه شد خشک ميوه کاسته و بر ميزان اسيديته ميوه افزود               

نياز آبي بدست آمد که اين      %  ۱۲۰ ميوه در تيمار     pHبيشترين  
با افزايش  .  تيمار با تيمارهاي ديگر داراي تفاوت معني داري بود         

 . ميوه بطور معني داري افزايش يافتpHميزان نيتروژن، ميزان 
 نتيجه گيري نهايي

در اين بررسي صفات کمي و کيفي مختلفي اندازه گيري             
م از آنها در رابطه با سطوح مختلف آب و نيتروژن شدند و هر کدا

با توجه به زياد بودن تعداد       .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند      
صفات اندازه گيري شده و به منظور دست يابي به يک قضاوت              
کلي، صفات کمي و کيفي را جداگانه مورد بحث قرار داده و                
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يي هر گروه از    نتايج بدست آمده از هر دسته به عنوان نتيجه نها         
بدين ترتيب صفات را با توجه به         .صفات در نظر گرفته مي شود     

 نتايج مقايسه ميانگين ها در جدول قرار داده و امتياز بندي               
از آنجاييکه در جداول مقايسه ميانگين ها باالترين           .  کنيم  مي

 تعلق گرفته است، گروه     e و کمترين مقدار به       aمقدار به گروه    
 باالترين امتياز يعني    aانجام گرفته که گروه     بندي بدين صورت    

، b کمترين امتياز يعني عدد يک و گروه هاي          eعدد پنج و گروه     
c   و d            بترتيب امتيازهاي دو، سه و چهار را به خود اختصاص مي 

 ميوه بر عکس عمل     pHدر مورد دو صفت نيترات ميوه و        .  دهند
 .ر مي باشد  شده است، چون مقدار کم آنها مطلوب تر و مورد نظ          

در صورتيکه، تيماري دو حرف را به خود اختصاص داده باشد،             
در پايان  .  ميانگين امتياز آن دو حرف در نظر گرفته شده است           

. نمرات مذکور با هم جمع شده و نتايج زير بدست آمده است              
 )۷ و جدول ۶جدول (

 صفات کمي
با توجه به جدول نتايج امتياز بندي جهت انتخاب بهترين            

، در بين   )۶جدول  (ح آب و نيتروژن از نظر صفات کمي            سطو
نياز آبي، از نظر تمام صفات       %  ۱۰۰سطوح مختلف آب، تيمار      

کمي مورد ارزيابي، باالترين امتياز را به خود اختصاص داده               
 مصرف  اين آزمايش بنابراين مي توان گفت در شرايط          .  است
 .نياز آبي از نظر صفات کمي قابل توصيه مي باشد               %  ۱۰۰

همچنين با توجه به جدول نتايج امتياز بندي جهت انتخاب              
، در  )۶جدول  (بهترين سطوح آب و نيتروژن از نظر صفات کمي          

 کيلوگرم نيتروژن    ۱۲۰بين سطوح مختلف نيتروژن، تيمار          
خالص در هکتار، از نظر تمام صفات کمي مورد ارزيابي، باالترين           

اين مي توان گفت در     بنابر.  امتياز را به خود اختصاص داده است      
 کيلوگرم نيتروژن خالص در      ۱۲۰ مصرف   اين آزمايش شرايط  

 .هکتار از نظر صفات کمي، قابل توصيه مي باشد
 

  گوجه فرنگي و نيتروژن از نظر صفات کمی آبياري نتايج امتياز بندی جهت انتخاب بهترين سطوح آب‐۶جدول 
  آبياريسطوح مختلف آب سطوح مختلف نيتروژن

N180 N120 N60 W120 W100 W80 W60 W40 
 تنوع صف

b a b a A b c d عملکرد کل 
b a b a a b c d محصول قابل فروش 
c a b ab a c d e وه در بوتهيتعداد م 
a ab b a a b c d وهيمتوسط وزن م 
b a b b a a b c راندمان مصرف آب 
 ازيجمع امت ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۵/۲۳ ۲۰ ۵/۲۴ ۲۰

 
  گوجه فرنگيفیي و نيتروژن از نظر صفات ک آبيارين سطوح آبيازبندی جهت انتخاب بهتريج امتي نتا‐۷جدول 

   آبياريسطوح مختلف آب سطوح مختلف نيتروژن
N180 N120 N60 W120 W100 W80 W60 W40 نوع صفت 

a a a e d c ab a وهيدرصد ماده خشک م 
a a b d cd bc ab a درصد مواد جامد محلول 
a a a c c b b a ونيتراسيته قابل تيدياس 
a b c a b b b b pHميوه  
b ab a d cd a ab bc ن ثيتاميو 
c b a e d c ab a وهياستحکام م 
a a b c bc b ab a وهيترات مين 
c b a d b a bc de زودرسی 
 ازيجمع امت ۲۸ ۳۰ ۵/۲۷ ۵/۱۹ ۱۵ ۳۴ ۳۰ ۲۷
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 صفات کيفي
 دي جهت انتخاب بهترين     بر طبق جدول نتايج امتياز بن        

، در بين   )  ۷جدول  (سطوح آب و نيتروژن از نظر صفات کيفي          
نياز آبي، از نظر تمام صفات کيفي    %  ۶۰سطوح مختلف آب، تيمار   

. مورد ارزيابي، باالترين امتياز را به خود اختصاص داده است             
نياز %  ۶۰ مصرف اين آزمايش بنابراين مي توان گفت در شرايط        

همچنين بر طبق  .ت کيفي، قابل توصيه مي باشدآبي از نظر صفا
 جدول نتايج امتياز بندي جهت انتخاب بهترين سطوح                  

، در بين سطوح    )۷جدول  (آب و نيتروژن از نظر صفات کيفي          
 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار، از       ۶۰مختلف نيتروژن، تيمار    

د نظر تمام صفات کيفي مورد ارزيابي، باالترين امتياز را به خو             
اين بنابراين مي توان گفت در شرايط           .  اختصاص داده است   

  کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار از نظر          ۶۰ مصرف   آزمايش
 

 .صفات کيفي، قابل توصيه مي باشد
 و رقم گوجه     اين آزمايش    محل در شرايط آب و هوايي      

 ۱۲۰نياز آبي با     %  ۱۰۰مي توان کاربرد      فرنگي مورد بررسي،  
لص در هکتار را از نظر بهينه ساختن صفات    کيلوگرم نيتروژن خا  

 کيلوگرم نيتروژن خالص در     ۶۰نياز آبي با    %  ۶۰کمي و کاربرد    
با جمع  .هکتار را از نظر بهينه ساختن صفات کيفي  توصيه نمود

نمودن امتياز هاي مربوط به صفات کمي و کيفي، مشخص                
ن  کيلوگرم نيتروژ  ۱۲۰نياز آبي با سطح     %  ۸۰شود که تيمار     مي

 .خالص در هکتار باالترين امتياز را به خود اختصاص مي دهد
بنابراين در شرايط آب و هوايي محل اين آزمايش و رقم               

 ۱۲۰نياز آبي با    %  ۸۰  توان کاربرد  گوجه فرنگي مورد بررسي، مي    
کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار را از نظر بهينه ساختن صفات      

 .کمي و کيفي توصيه نمود
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