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 مغانفرنگی در دشت آب ارقام متفاوت گوجهوری بهرهآبياری بر عملکرد، صفات کيفی و ارزيابی تأثير کم

2و اباسلط رستمی اجيرلو *3ابراهيم اميری
 

 استاد گروه مهندسی آب، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان. 1

 آبادعضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارس. 2

 (1931/ 7/ 1تاریخ تصویب:  -1931/ 12/ 23تاریخ بازنگری:  -1931/ 11/ 11)تاریخ دریافت:  

 چکيده

خشک ک و نیمهویژه در مناطق خش آبیاری و انتخاب رقم مناسب از راهکارهای مطلوب جهت مصرف بهینه آب بهکم

های کامالً تصادفی در سه تکرار در دو سال  های خرد شده بر پایه بلوک صورت کرتاساس آزمایش بههستند. بر این 

 IR1ای اجرا شد. تیمارها شامل چهار سطح آبیاری فرنگی در دشت مغان در شرایط مزرعهبر روی گوجه 1931و  1931

عنوان عامل آبی( بهدرصد نیاز  11) IR4آبی( و درصد نیاز  71) IR3درصد نیاز آبیIR2 (01  ،)(، یآب ازیندرصد  111)

نتایج حاصل از  فرعی بودند.  عنوان عامل: متین( بهCul3و  Cul2 :10: سوپربیتا، Cul1فرنگی )اصلی و ارقام تجاری گوجه

وری آب و افزایش صفات کیفی )مواد ، اجزاء و بهرهآبیاری موجب کاهش عملکردکه کم ها نشان داد قایسه میانگین دادهم

از  10رقم  اساس نتایج تحقیق حاضر در شرایط مغاند. بر وشمیمیوه( در تمامی ارقام   pHجامد محلول، ویتامین ث و

 آبیاری بودند.نظر عملکرد و رقم سوپربیتا از نظر صفات کیفی برترین ارقام در شرایط آبیاری نرمال و کم

 ، مصرف بهینه آببحران آب، عملکرد کمی و کیفی :یکليد های واژه
 

 3مقدمه
موضوع  است و بشری جامعه نیاز مورد منبع ترین مهم آب

ویژه  آن به از بهینه برداریبهره و حیاتی منبع این حفظ چگونگی

 قرن هایچالش ترین مهم یکی از خشک، در مناطق خشک و نیمه

 بخش که (. ازآنجاییBrevedan and Egli, 2003است ) حاضر

باشد خشک می نیمه و خشک نواحی در ایران اراضی اعظمی از

(Omidi, 2009،) زراعی در مقابل کمبود تعیین راهکار مناسب 

وری است. با نگاهی به بهره برخوردار ایویژه اهمیت آب از

کا متجاوز از ولی در آمری 111مصرف آب که در ایران حدود 

 Rezvaniباشد )آب می مترمکعبگرم محصول به ازاء هر  2111

et al., 2005گردد که راندمان مصرف آب با وضع (، مالحظه می

-به عبارت دیگر از آب استفاده بهینه نمی .نامطلوبی مواجه است

الزم است با توسعه راهکارهای مناسب در مصرف  ؛ بنابراینشود

آبیاری با توجه به نتخاب رقم مناسب و کمشود. ا ییجو صرفهآب 

تواند به عنوان یکی از بهترین راهکارها در شرایط هر منطقه می

باشد. انتخاب رقم مطرح مقابل کمبود آب و تنش خشکی 

 مراحل در کمبود آب و خشکی تنش وجودمناسب به هنگام 

 جوییصرفه نظر نقطه از عملکرد کاهش گیاه بدون رشد مختلف

 توجه مورد خشکنیمه و خشک مناطق برای آبیاری آب در

                                                                                             
 eamiri57@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

یک  کم آبیاری ،عالوه بر این .است بوده محققان از ای عده

آب  کمبود شرایط تحت محصول تولید برای استراتژی مناسب

 در ولی نیز باشد محصول کاهش با همراه است ممکن که است

 افزایش مصرفی آب واحد ازای به حاصله یا عملکرد و سود نهایت

 (.Aminifar et al., 2013; Shao et al., 2015یابد )می

 از یکی  (.Lycopersicon esculentum Mill)فرنگیگوجه

 یدانیاکس یآنت ترکیبات و هاویتامین معدنی، مواد از سرشار منابع

(Dehgan et al., 2014 و یکی از محصوالت جالیزی مهمی )

در هر  مترمکعبهزار  12)بیش از  است که با نیاز باالی آبی

-می شتک سرد بسیار بجز مناطق دنیا اکثر کشورهای در (هکتار

 واحد در کیفی و کمی تولید حداکثر به رسیدن همواره که ددگر

 جمله از اقتصادی این محصول کار و کشت منطقه در سطح

 ,.Hannan et al؛ Peter et al., 2002است ) بوده اصلی اهداف

 در (. تولید این محصولXiukang and Yingying, 2016؛ 2007

 شرایط با برخورد آن بدلیل کار و کشت مناطق از بسیاری

 غرقاب پایین، خشکی، دمای باال، دمای جمله از محیطی نامطلوب

 ژنوتیپی تنوع که باشدمطلوب می حد از کمتر خاک، شوری و

 افزایش جهت منطقه، هر با شرایط متناسب تواندمی موجود

-به و )اصالحی( بهنژادی یها برنامه تولید در کیفیت و کمیت

 ,Modarresy and Rastguگیرد ) قرار مورد استفاده زراعی

 مرتبط صفات و عملکرد اجزای عملکرد، مطالعه رواین (. از2012

 با فرنگیگوجه مطلوب هایژنوتیپ به دستیابی بمنظور آن با
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و نامطلوب  مطلوب شرایط تحت کیفی و کمی عملکرد حداکثر

 در ایویژه اهمیت از منطقه هر در آبیاری()به ویژه در شرایط کم

باشد. در پژوهشی در مزرعه برخوردار می نژادیبه برنامه پیشرفت

تحقیقاتی دانشگاه کردستان به بررسی تأثیر کم آبیاری بر 

عملکرد کمی، خصوصیات کیفی و بازده مصرف آب دو رقم 

 111و  71، 11رداخته شد، تیمارهای آبیاری پ یفرنگ گوجه

و  11ین بود که تیمار درصد نیاز آبی اجرا گردید. نتایج بیانگر ا

درصد نیاز آبی به ترتیب کمترین و بیشترین عملکرد، مواد  111

وری آب را داشتند جامد محلول، اسیدیته، ویتامین ث و بهره

(Karimi et al., 2015)نشان  نیمحققهای بسیاری از . یافته

داده است که کم آبیاری باعث کاهش عملکرد، اجزای عملکرد و 

 ,Nodehiگردد )می یفرنگ گوجهآب ذخیره شده در محصول 

2013; Shahein et al., 2012; Zegbe-Domingue et al., 

2003 .)Golkar et al (2008 ) با اعمال هشت تیمار آبیاری نشان

و عملکرد آن با کاهش میزان  فرنگیدادند که کیفیت میوه گوجه

 .ابدی یمآبیاری کاهش 

در مطالعات انجام شده در ایران، بیشتر  با توجه به بررسی

ای و یا چند رقم فرنگی در شرایط مزرعهبر روی یک رقم گوجه

ای تحقیق شده است، در این مطالعه سه رقم در شرایط گلخانه

-وری آب گوجهای بر روی رشد و بهرهتجاری در شرایط مزرعه

فرنگی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین به دلیل مسئله 

های العملعکس یفرنگ گوجهکمبود آب و اینکه ارقام مختلف 

بنابراین انتخاب  ؛دهندمتفاوتی در مقابل کمبود آب را نشان می

وری آب قابل قبول و رقم مناسب در مقابل کمبود آب با بهره

 ای برخوردار است.سب از اهمیت ویژهعملکرد کمی و کیفی منا

کم آبیاری بر  ریتأثبنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی 

فرنگی وری آب سه رقم تجاری گوجهعملکرد کمی، کیفی و بهره

 باشد.ای میدر دشت مغان در شرایط مزرعه

 ها روشمواد و 
در مزرعه شخصی واقع در  31و  31های این پژوهش در سال

های مهم  آباد از دشت مغان )یکی از قطبتان پارسشهرس

کشاورزی کشور واقع در استان اردبیل( جهت ارزیابی کارایی 

فرنگی در شرایط کم آبیاری انجام گرفت. ارقام مختلف گوجه

 93دقیقه تا  12درجه و  93بین مدارهای  محل اجرای آزمایش

 10ا دقیقه ت 11درجه و  17دقیقه عرض شمالی و  12درجه و 

گرینویچ واقع شده  النهار نصفدقیقه طول شرقی از  21درجه و 

دارای اقلیم  مورد مطالعهمنطقه  ،بندی اقلیمی. از نظر پهنهاست

 271میانگین بارش ساالنه در این منطقه  و خشک است نیمه

-گراد میدرجه سانتی 11 آن متر و میانگین دمای ساالنهمیلی

طرح آزمایشی مورد استفاده در این  (.Vatankhah, 2009باشد )

های کامل  بار خرد شده بر پایه بلوکهای یک تحقیق طرح کرت

تصادفی با سه تکرار بود. تیمارهای آزمایشی عبارت از آبیاری در 

 IR2فرنگی(، درصد نیاز آبی گیاه گوجه 111) IR1چهار سطح 

 IR4 (11درصد نیاز آبی( و  71) IR3درصد نیاز آبی(،  01)

فرنگی عنوان عامل اصلی و ارقام تجاری گوجهرصد نیاز آبی( بهد

: رقم متین( Cul3و  10: رقم Cul2: رقم سوپربیتا، Cul1شامل )

عنوان فاکتور فرعی بودند. در این تحقیق هر کرت آزمایشی به

ها از همدیگر  فاصله ردیف شامل چهار ردیف به طول پنج متر و

متر سانتی 11-21روی ردیف ها  متر و فاصله بوتهسانتی 71

های اصلی دو متر  بودند. برای جلوگیری از نشت آب بین کرت

فاصله گذاشته شد. در این آزمایش نشاءهای ارقام مختلف 

صورت دستی در فرنگی )تهیه شده از کشاورزان محلی( بهگوجه

در اواسط فروردین ماه  31و  31فواصل مذکور در هر دو سال 

ای مرکب از خاک از اجرای آزمایش، نمونهکشت گردیدند. پیش 

به  ییایمیش و های فیزیک مزرعه تهیه و برای تعیین ویژگی

و با توجه به  آزمایشگاه ارسال شد و بر اساس نتایج آزمون خاک

عنوان کیلوگرم گوگرد در هکتار )به 211فرنگی، نیاز گیاه گوجه

از  کیلوگرم سوپرفسفات تریپل قبل pH ،)211تنظیم کننده 

 111کشت به خاک اضافه شد. همچنین در طول فصل رشد 

 کود نانوپتاسیم ) یپاش محلولکیلوگرم اوره در سه مرحله، 

کیلوگرم در هکتار(  11 زانیم به، درصد K2O 27، پتاسیم

 نانوخریداری شده از شرکت صدور احرار شرق )تولید کننده 

در هر پاشی کلسیم ( و محلولwww.khazra.irخضراء  یکودها

ای دو سال زراعی انجام گردید. آبیاری به روش جوی و پشته

-اجرا و تمامی تیمارها تا اواسط اردیبهشت ماه در دو مرحله به

اعمال  تیمارهای آبیاری و بعد از آن طور یکسان آبیاری شدند

اساس  بر و بوده متغیر هاآبیاری بین فاصله تحقیق این در شدند.

 به شد. تعیین آبیاری تشتک، زمان از تبخیر و گیاهی هایشاخص

( واقع در مرکز ETpهای روزانه تبخیر از تشت )این منظور داده

های تشتک و داده Aتبخیر از نوع کالس  تحقیقات مغان )تشتک

شد( بعد از ظهر ثبت می 1و  12های به صورت روزانه در ساعت

فرنگی تبخیر و تعرق گیاه گوجه 1به دست آمد و طبق رابطه 

(ETc:به صورت روزانه محاسبه شد ) 

ppcC               (1)رابطه  ETKKET .. 

: ضریب Kc: تبخیر و تعرق گیاه، Etcکه در این رابطه، 

: به ترتیب ضریب تشتک تبخیر و میزان ETpو  Kpگیاهی، 

 باشند.تبخیر از تشتک می

 24 نشریه در موجود هایجدول کمک به گیاهی ضریب

 به نیز تبخیر تشتک ضریب آمد. دست به محلی هایداده و فائو
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 تعرق و تبخیر میزان که زمانی شد. محاسبه مذکور نشریه کمک

 مجدد آبیاری رسید، شده انجام آبیاری میزان به گیاه تجمعی

 مزرعه خاک نمونه آبیاری، هر از قبل روز کی .گرفتمی صورت

-قرار  71 یدماکن در ساعت در خشک 10 مدت به و برداشت

( تعیین و همچنین به کمک θbگرفت و درصد رطوبت آن )

گیری و سپس  اندازه (Z، متوسط عمق ریشه گیاه )یبردار نمونه

 عمق خالص آب آبیاری محاسبه گردید. 2تفاده از رابطه با اس

Zdn  ( 2)رابطه  bbFC   )( 
: میزان خالص آب آبیاری بر حسب dnکه در این رابطه 

درصد رطوبت وزنی خاک در نقطه ظرفیت : θFCمتر، سانتی

وزن مخصوص : ρbوزنی خاک در شروع آبیاری،  درصد :θbزراعی، 

: عمق Z متر مکعب وظاهری خاک مزرعه برحسب گرم بر سانتی

درصد آب  11متر است. حدود ریشه گیاه بر حسب سانتی

یافت و عمق ناخالص  اختصاصآبیاری به عنوان تلفات عمقی 

کرت محاسبه گردید. میزان آب آبیاری برای  آبیاری برای هر

درصد نیز به ترتیب با اعمال ضرایب  11و  71، 01تیمارهای 

در عمق ناخالص آبیاری محاسبه شده به دست  1/1و  7/1، 0/1

 11، 71، 01، 111آمد. عمق خالص آبیاری برای تیمارهای 

و  911، 122، 191 به ترتیب برابر با یفرنگ گوجهدرصد نیاز آبی 

 شد. یریگ اندازهمتر میلی 211

های هرز بعد از اولین آبیاری تا  عملیات وجین علف 

همچنین جهت  .صورت دستی انجام گردیدمرحله برداشت به

های قارچی از سموم مرتبط استفاده مدیریت آفات و بیماری

صفات مورد مطالعه شامل تعداد متوسط میوه در هر گردید. 

میوه، قطر میوه، عملکرد میوه قابل فروش، بوته، وزن متوسط هر 

عنوان صفات زراعی و ویتامین ث، بیوماس و شاخص برداشت به

pH عنوان صفات کیفی بودند. در مواد جامد محلول به میوه و

متر، مواد جامد  pHمیوه با استفاده از دستگاه  pHاین تحقیق 

ون با محلول با رفراکتومتر دستی و ویتامین ث به روش تیتراسی

گیری گردید دی کلروفنل ایندوفنل اندازه -ماده رنگی دو و شش

(Karimi et al., 2015)مبتنی بر آب  آبوری . همچنین بهره

( با 1تنی بر آبیاری )رابطه وری آب مب( و بهره9مصرفی )رابطه 

 محاسبه گردید:زیر  استفاده از روابط

           ( 9)رابطه 
ET

Y
WUE  

            ( 1)رابطه 
I

Y
IWUE  

میزان  ET، یفرنگ گوجهعملکرد  Yکه در این روابط 

های  باشد. در پایان دادهمیزان آبیاری می Iتبخیر و تعرق و 

مورد تجزیه  SASافزار آماری حاصل از دو سال زراعی توسط نرم

دار ها با آزمون حداقل اختالف معنی و تحلیل و مقایسه میانگین

(LSD در سطح احتمال )درصد انجام شد. 1 

 نتايج و بحث

 الف( عملکرد و اجزای عملکرد

عملکرد و اجزای عملکرد و  هایب دادهنتایج تجزیه واریانس مرک

آبیاری تیمارهای کم ریتأث( نشان داد که 1وری آب )جدول بهره

، وزن بوته هرفرنگی بر تعداد میوه در و ارقام تجاری گوجه

، بیوماس، فروش قابلمتوسط میوه، قطر میوه، عملکرد میوه 

وری آب آبیاری وری آب مصرفی و بهرهشاخص برداشت، بهره

آبیاری و ارقام دار است. همچنین اثر متقابل تیمارهای کمیمعن

فرنگی بر تمامی صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک گوجه

 (.1)جدول  ار بودددرصد معنی

 ×آبیاری میانگین اثر متقابل تیمارهای کم مقایسه نتایج

دار آزمون حداقل تفاوت معنی با (2فرنگی )جدول ارقام گوجه

(LSD در ) باالترین میزان  کهدهد نشان می 11/1سطح احتمال

تمامی صفات مورد بررسی در تیمار آبیاری نرمال )صد درصد 

 دست آمد. بطوریکه باالترین نیاز آبی( در ارقام مورد بررسی به

 221(، وزن متوسط میوه )عدد 11/11) بوته هرتعداد میوه در 

 فروش قابل (، عملکرد میوهمتر یسانت 1/1گرم(، قطر میوه )

 31تن( و شاخص برداشت ) 10/79تن(، بیوماس ) 11/13)

به دست آمد  10درصد( در تیمار آبیاری نرمال در رقم تجاری 

دهند. همچنین ی را با سایر تیمارها نشان میدارکه تفاوت معنی

مقادیر وزن متوسط میوه، قطر میوه، عملکرد میوه و  نیتر نییپا

درصد نیاز آبی در رقم متین به دست آمد.  11بیوماس در تیمار 

( که یکی از 11عالوه بر این کمترین تعداد میوه در هر بوته )

درصد نیاز آبی  71باشد در تیمار می یفرنگ گوجهاجزای عملکرد 

به دلیل نیاز آبی باال  یفرنگگوجه دست آمد. گیاه به 10در رقم 

 تنش، رشد اعمال با نتیجه در و باشدمی حساس به کم آبیاری

با توجه به  .(Hartz, 1999) یابدمی کاهش آن عملکرد و رویشی

آبیاری )آبیاری کمتر از حد نرمال( در کم (2)نتایج جدول 

مراحل مختلف رشدی در تمامی ارقام مورد بررسی به خصوص 

رسد که را بر عملکرد دارد. به نظر می ریتأثن رقم متین بیشتری

ها، آبیاری به ویژه در مراحل رشد زایشی به دلیل ریزش گلکم

ها و در پی آن عدم تلقیح مادگی های گرده گلسوء بر دانه ریتأث

شود که در رقم موجب کاهش شدید تعداد میوه در هر بوته می

از این طریق عملکرد میوه  متین این مورد بیشتر مشهود است و

با Ozbahce and Tari (2010 ) .دهدقرار می ریتأثرا تحت 

درصد نیاز آبی،  111کم آبیاری ) مختلف یمارهایت ریتأثبررسی 

درصد نیاز آبی( بر  21درصد نیاز آبی و  11درصد نیاز آبی،  71
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در شرایط اقلیم ترکیه طی  یفرنگ گوجهعملکرد و صفات کیفی 

ها ی همانند سایر جالیزفرنگ گوجهاعی نشان دادند که دو سال زر

درصد نیاز  71و آبیاری کمتر از  باشد یمبه کم آبیاری حساس 

 .شود یمآبی موجب کاهش عملکرد و تمامی اجزای عملکرد 

 
 تحت شرايط قطع آبياری در دو سال زراعی یفرنگ گوجهمرکب عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف  نتايج تجزيه واريانس .3جدول 

S.O.V درجه آزادی 
تعداد میوه در 

 هر بوته
 شاخص برداشت بیوماس فروش قابل عملکرد قطر میوه متوسط وزن میوه

وری مبتنی بر آب بهره

 مصرفی

وری مبتنی بر بهره

 آبیاری

 1 ns91/21 ns11/201 *11/1 ns13/20 ns12/91 **13/101 **11/90 29/1ns (y)سال 

 ns29/21 ns33/91 ns10/11 *17/2 **10/1 11/1** 29/311** 11/117** 1 (سال) تکرار

 9 **01/2019 **11/91173 **21/91 **79/11111 **33/1902 **20/711 **91/21 **13/129 (A) تیمار آبیاری

 ns11/11 ns37/1 **21/1 ns01/11 ns73/1 *11/19 **31/90 32/1ns 9 تیمار آبیاری× سال 

 تکرار×  تیمار آبیاری

 (سال)
12 ns11/91 **01/191 **11/1 **11/01 **91/03 *11/91 ns01/1 *13/2 

 2 **23/1919 **3/17101 **31/2 **19/1111 **23/1171 **17/200 **91/1 **99/3 (B) رقم

A× B 1 *37/10 **11/1111 **11/2 **91/13 **91/77 **37/70 **21/7 **90/1 

 ns91/17 ns71/1 ns11/1 ns17/21 ns73/1 ns31/19 ns12/1 ns11/1 2 رقم×  سال

تیمار ×  رقم×  سال

 آبیاری
1 ns33/1 ns11/21 ns11/1 ns21/2 ns13/2 ns13/10 **02/7 ns11/1 

 10/1 37/1 17 11 19/12 12/1 107 23/10 92 خطا

C.V (%) - 93/11 23/11 13/1 20/11 11/11 11/1 1/1 70/1 

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.دار، معنیفاقد اختالف معنی بیترت به **و 

 

Patane and Cosentino (2010 )آبیاری با اعمال تنش کم

فرنگی نشان دادند که کم آبیاری در در طول فصل رشد گوجه

ی به ویژه در دوره رشد زایشی فرنگ گوجهتمامی مراحل رشدی 

ها موجب کاهش شدید سوء بر تلقیح و باروری گل ریتأثبه دلیل 

 cetin et های با یافته حاضرگردد. نتایج تحقیق عملکرد میوه می

al.(2008 ؛)candido et al (2000 ؛)Shao et al (2015 نیز )

دهد که نتایج تجزیه واریانس نشان میمطابقت نشان داد. 

وری داری روی بهرهمعنی ریتأثآبیاری، ارقام و اثرات متقابل آنها 

ی مبتنی بر آب آبیاری دارد. ور بهرهمبتنی بر آب مصرفی و 

همچنین مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای کم آبیاری و 

د که تمامی ارقام در شرایط دهی نشان میفرنگ گوجهارقام 

ی ور بهرهوری مبتنی بر آب مصرفی و آبیاری نرمال باالترین بهره

مبتنی بر آب آبیاری را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند و از 

(. 2داری را نشان دادند )جدول نظر آماری اختالف معنی

وری مبتنی بر آب مصرفی و آبیاری بطوریکه کمترین بهره

درصد نیاز آبی بود. در شرایط  11رقم متین در تیمار  مربوط به

صد در صد نیاز آبی( شرایط رطوبتی در  نیتأمآبیاری نرمال )

تر بوده و با جذب آسانتر آب و عناصر منطقه ریشه مناسب

 جهینتیی توسط ریشه میزان آسیمیالسیون بیشتر شده و در غذا

ش افزایش وری آب نسبت به شرایط تنرشد بهتر، مقدار بهره

با بررسی تیمارهای مختلف Karimi et al. (2015 )کند. پیدا می

ی نتایج مشابهی را گزارش فرنگ گوجهکم آبیاری بر روی دو رقم 

با تحقیقی  Xiukang and Yingying (2016)کردند. همچنین 

ی داشتند نتایج ا گلخانهی در شرایط فرنگ گوجهکه بر روی 

 مشابهی را گزارش کردند.

 فات کيفیب( ص

 یفرنگ گوجههای صفات کیفی نتایج تجزیه واریانس مرکب داده

گردد، اثر ارائه شده است. همانطور که مشاهده می (9)در جدول 

میوه و مواد جامد محلول در  pHکم آبیاری بر ویتامین ث، 

ارقام بر  ریتأثدار است. همچنین سطح احتمال یک درصد معنی

میوه در سطح  pHاز  ریغ بهتمامی صفات کیفی مورد بررسی 

بود. عالوه بر این اثر متقابل تیمار  دار یمعناحتمال یک درصد 

میوه در سطح احتمال پنج درصد  pH ارقام فقط بر ×کم آبیاری 

 (.9دار به دست آمد )جدول معنی

نتیجه مقایسه میانگین مقدار ویتامین ث تحت  (1)شکل 

با توجه به این نمودار  .دهدفرنگی را نشان میارقام گوجه ریتأث

آن در  نیتر نییپاو  (71/11باالترین میزان آن در رقم سوپربیتا )

با  Karimi et al. (2015)( به دست آمد. 11/17رقم متین )

فرنگی نتایج مشابهی را گزارش بررسی ارقام متفاوت گوجه

با توجه به نتایج مقایسه میانگین مقدار ویتامین ث تحت  کردند.

آبیاری سبب (، اعمال کم2آبیاری )نمودار تیمارهای کم ریتأث

فرنگی شد. بطوریکه در افزایش مقدار ویتامین ث در میوه گوجه

( به 11/11درصد نیاز آبی باالترین میزان ویتامین ث ) 11تیمار 

به دلیل تجمع پتاسیم  کهگردد دست آمد. چنین استدالل می
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فرنگی افزایش پیدا مقدار ویتامین ث گوجه ،در نتیجه کمبود آب

 shahein et al (2012)های کند. نتایج این تحقیق با یافتهمی

فرنگی مطابقت نشان داد. نتایج مقایسه میانگین تیمار رقم گوجه

رقم سوپربیتا  کهدهد ( نشان می9بر مواد جامد محلول )نمودار 

باشد. نسبت به سایر ارقام دارای مواد جامد محلول بیشتری می

Ozbahce and Tari 2010 (2010 ) با بررسی ارقام مختلف

آبیاری به نتایج مشابهی دست یافتند فرنگی در شرایط کمگوجه

دار بین ارقام مختلف از نظر مواد جامد و وجود تفاوت معنی

که نشان دهنده  (1)ا توجه به نمودار محلول را گزارش کردند. ب

تحت  یفرنگ گوجهنتایج مقایسه میانگین مواد جامد محلول میوه 

 کهمشهود است  باشد یمتیمارهای مختلف کم آبیاری  ریتأث

درصد(  0/1درصد نیاز آبی از نظر مواد جامد محلول ) 11تیمار 

عملکرد بهتری را نشان داده است. دلیل تجمع مواد جامد 

محلول در سلول در اثر کمبود آب آبیاری، غلبه بر کاهش 

پتانسیل اسمزی است که در نتیجه آب ذخیره شده در 

کاهش و مقدار مواد جامد محلول و درصد قند  یفرنگ گوجه

درصد(  01/9ترین ) درصد( و کم 0/1ترین ) . بیشابدی یمافزایش 

درصد  11مقدار مواد جامد محلول به ترتیب مربوط به تیمار 

باشد. نتایج این تحقیق با درصد آب آبیاری می 111نیاز آبی و 

Al-Omran et al. (2012 )و Karimi et al. (2015 ) هاییافته

 مطابقت دارد.

 

 قطع آبياری بر عملکرد و اجزای عملکرد ×یفرنگ گوجهمقايسه ميانگين اثر متقابل ارقام  .2جدول 

 ی آب آبیاریور بهره

 (مترمکعب)کیلوگرم بر 

وری آب مصرفی بهره

 (مترمکعب)کیلوگرم بر 

شاخص برداشت 

 )درصد(

بیوماس 

 )هکتار/ تن(

 فروش قابلعملکرد 

 )هکتار/ تن(

قطر میوه 

 متر()سانتی

متوسط وزن میوه 

 )گرم(

تعداد میوه 

 در هر بوته
 تیمار

b0 b27/3 31a 1/19b 11/11b 1b 111c 11b IR1Cul1 
a11/3 a11/11 31a 10/79a 11/13a 1/1a 221a 11/11a IR1Cul2 

c1/7 b17/3 03b 11c 21/11c 1/1c 110b 11b IR1Cul3 
e09/1 cd01/1 39ab 91e 9/23e 1/9g 111e 99e IR2Cul1 

d1/1 c9/7 31a 90d 91dc 1f 111d 11d IR2Cul2 
e19/1 de19/1 71f 9/23e 22f 9/9g 111f 91e IR2Cul3 
fg11/9 f1 01d 21/21f 21fg 2/1e 00g 1g IR3Cul1 
f31/9 f1 01d 21f 21f 1/1d 31g 11f IR3Cul2 

fg1/9 g1/1 07c 11h 11i 1f 31g 1g IR3Cul3 
j11/2 f3/1 71e 11i 11li 1/2l 11l 11d IR4Cul1 
hi19/2 h37/9 01d 21g 11h 0/2h 77h 11c IR4Cul2 
j19/2 k9 01d 11i 0l 11/2l 71h 11d IR4Cul3 

11/1 11/1 1 2/1 10/1 11/1 11 2/1 LSD% 

درصد نیاز آبی،  IR2= 01درصد نیاز آبی گیاه،  IR1= 111 درصد ندارند. 1احتمال داری در سطح اعدادی که در هر ستون حروف یکسانی دارند اختالف معنی

IR3= 71  ،درصد نیاز آبیIR4= 11 نیاز آبی.  درصدCul1=  ،رقم سوپربیتاCul2=  10رقم ،Cul3= رقم متین 

 
 در دو سال زراعیتحت شرايط قطع آبياری  فرنگیمرکب صفات مرفولوژيک ارقام گوجه نتايج تجزيه واريانس .1جدول 

S.O.V ویتامین ث درجه آزادی pH مواد جامد محلول میوه  

  1 ns11/12 ns17/1 ns10/1 (y)سال 

  ns13/1 **73/1 19** 1 (سال) تکرار

 9 **23/2221 (A) تیمار آبیاری
**13/7 **01/11  

 ns11/1 *21/1 9 تیمار آبیاری× سال 
*11/1  

  ns19/1 **92/1 91/97** 12 (سال) تکرار×  تیمار آبیاری

  2 **73/190 ns21/1 **77/9 (B) رقم

A× B 1 ns11/2 *21/1 ns13/1  

  ns12/9 ns11/1 ns11/1 2 رقم×  سال

  ns01/2 ns11/1 ns11/1 1 تیمار آبیاری×  رقم×  سال

  11/1 13/1 90/7 92 خطا

C.V (%) - 23/1 11/1 37/1  

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصد.دار، معنیمعنیترتیب فاقد اختالف به **و 
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 ريتأثمقايسه ميانگين مقدار مواد جامد محلول )بريکس( تحت  .9 نمودار

 آبياری.تيمارهای کم

IR1= 311  ،درصد نياز آبی گياهIR2= 21  ،درصد نياز آبیIR3= 71 

 نياز آبی. درصد IR4= 21درصد نياز آبی، 

ارقام  ريتأثمقايسه ميانگين مقدار مواد جامد محلول )بريکس( تحت  .1 نمودار

 فرنگیگوجه

 

که نشان دهنده نتایج مقایسه  (1)با توجه به نمودار 

 pHفرنگی بر میزان گوجه ارقام ×میانگین اثر متقابل کم آبیاری

به  شود که باالترین میزان آن مربوطمی مشاهده هستمیوه 

 IR4Cul3تیمار  ترین آن مربوط به و پایین IR1Cul3تیمار 

 1حدود  ،pHاز منظر  یفرنگ گوجهدر بررسی کیفیت میوه  است.

 01و  بنابراین در شرایط آبیاری نرمال ؛باشدمی آن مطلوب

 ، کیفیت میوهکم آبیاری نسبت به سایر تیمارهای درصد نیاز آبی

خود  یها افتهی. تعدادی از محققین در فرنگی بهتر بودگوجه

 Malash et al., 2008; Karimi) نتایج مشابهی را گزارش کردند

et al., 2015  .) 

 

 
 فرنگی.ارقام گوجه ×آبياری اثر کم ريتأثميوه تحت  pHمقايسه ميانگين  .2نمودار 

درصد نياز آبی،  IR2= 21درصد نياز آبی گياه،  IR1= 311 درصد ندارند. 2داری در سطح احتمال اعدادی که در هر ستون حروف يکسانی دارند اختالف معنی 

IR3= 71  ،درصد نياز آبیIR4= 21 نياز آبی. درصد Cul1=  ،رقم سوپربيتاCul2=  12رقم ،Cul3= رقم متين 
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گرم بر گرم وزن مقايسه ميانگين مقدار ويتامين ث )ميلی .2 نمودار

 آبياریتيمارهای کم ريتأثميوه( تحت 

IR1= 311  ،درصد نياز آبی گياهIR2= 21  ،درصد نياز آبیIR3= 71 

 نياز آبی. درصد IR4= 21درصد نياز آبی، 
 

گرم بر گرم وزن ميوه( تحت مقايسه ميانگين مقدار ويتامين ث )ميلی .3 نمودار

 فرنگیارقام گوجه ريتأث

Cul1=  ،رقم سوپربيتاCul2=  12رقم ،Cul3= رقم متين 
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 گيری نهايینتيجه
کم  که تنش اظهار داشت توانمی آمده دستبه نتایج به توجه با

 کیفی مورد صفات زراعی و تمامی روی بر در هر سه رقم آبیاری

تن در  11/13باالترین مقادیر عملکرد ) بود. بررسی، تأثیرگذار

(، وزن 11/11) بوته هرتعداد میوه در هکتار(، اجزای عملکرد )

متر(، عملکرد سانتی 1/1گرم(، قطر میوه ) 221متوسط میوه )

تن در هکتار( و  10/79تن(، بیوماس ) 11/13) فروش قابلمیوه 

 11/11وری آب مصرفی )، بهرهدرصد( 31شاخص برداشت )

کیلوگرم بر  11/3آبیاری )وری آب بهره( و مترمکعبکیلوگرم بر 

دست آمدند. به 10در شرایط آبیاری نرمال در رقم  (،مترمکعب

 11در رقم متین در تیمار  ترین مقادیر آنها، پاییندر حالیکه

وری آب آبیاری و درصد نیاز آبی به دست آمدند. در مورد بهره

درصد نیاز آبی، باالترین مقدار در هر  111ی در تیمار آب مصرف

به دست آمد. از نظر صفات کیفی  10سه رقم به ویژه در رقم 

رقم سوپربیتا برترین رقم در هر دو شرایط آبیاری نرمال و کم 

 افزایش منظورآبیاری در مقایسه با دو رقم دیگر بود. بنابراین به

طی به ویژه رطوبت قابل محی عوامل از بهتر استفاده کارایی

رشد بایستی انتخاب  تیپ اساس بر رقم مناسب کاشت، استفاده

که در شرایط دشت مغان با توجه به نتایج دو طوریگردد. به

ترین ترین رقم و رقم متین حساسمقاوم 10سال تحقیق رقم 

 آبیاری بودند.رقم به کم
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