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 چکيده
 آبادفتح روستاي مزارع از دریکی چف،کينگستون، سوپر اوربانا، سوپر سه رقم با این آزمایش فارس مرودشت دشت در فرنگیگوجه ارقام بر آبياري آب اثر تنش

 اعمثا  ( مانتيث   پنمن روش از گياه موردنياز آب درصد026و 066 ،06 ،06 ، زارع مدیریت) سطح 5در آبياري. قرار گرفت یموردبررس مرودشت شهرستان در واقع

بثر   آبيثاري  يمارهثاي ت اثثر  داد نشثان  نتایج. شد انجام ¬تيمارهاي آزمایش در یکسان طوربه و کشاورز توسط آبياري جزبه ،و برداشت داشت کاشت، عمليات. شد

 آب مقثدار  و کمتثرین  بيشثترین  داراي هکتثار،  هثر  در مترمکعب 8826 و 0086 با ترتيب به آبی نياز درصد 06 و 026 تيمارهاي. است دارمعنی محصو  عملکرد
 هر ازاي به کيلوگرم 06/7و 05/0 ترتيب به بیآ نياز درصد 06تيمار در آن مقدار و کمترین آبی نياز درصد 06تيمار در آب مصرف کار آیی بيشترین. بودند مصرفی
 .شد پيشنهاد برتر تيمار عنوانبه درصد 06آبی نياز تيمار بنابراین. آمد دست به هکتار در آب مترمکعب
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 1مقدمه

 و ستا دنيا در کشاورزي مهم محصوالت از یکی فرنگیگوجه
. دهد افزایش را محصو  کميت و کيفيت تواندمی آن مناسب آبياري
 در خاک تواندمی و باشدمی گسترده فرنگیگوجه ریشه سيستم

 اوليه رشد دوره در بخصوص زیاد آبياري از اجتناب. کند نفوذ خوبیبه
 آبياري ايحاره شبه خشک هاياقليم در. دارد زیادي اهميت گياه

 رسيدن و بيشتر دهیگل موجب آب بهينه مقدار تأمين و صحيح
 باع  آبياري کردن قطع رشد دوم دوره در. شودمی محصو  زمانهم

 يهاپژوهش(. 0601 ،عليزاده) شودمی ميوه زمانهم رسيدن
 رشد دوره طو  در یکنواخت تنش که دهدمی نشان شدهانجام
 و اکبري) دهدمی کاهش زیادي ميزان به را عملکرد فرنگیگوجه

 یدر اراض پژوهشی( 0600) فائزنيا و فضل موسوي(. 0612 ،همکاران
. داد انجام 0606 و 0602 سا  در سمنان کشاورزي تحقيقات مرکز

 بر مهمی نقش آب که، دهد¬می نشان آبی تيمارهاي شدن داریمعن
و  درصد 06 آب مصرف کار آیی بيشترین. دارد محصو  عملکرد

                                                           
 فيروزآباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی ختهآمودانش 0
 مرکز کشاورزي، مهندسی و فنی تحقيقات بخش پژوهشی استادیار 2

 تحقيقات، سازمان فارس، طبيعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقيقات
: مسئو  نویسنده)* ، ایرانشيراز کشاورزي، ترویج و آموزش

mashahrokh@yahoo.com ) 
 06/60/0615: فتدریا تاریخ
 22/61/0615: پذیرش تاریخ

 7/06 و 0/05 ترتيب درصد به 86 تيمار در آن مقدار کمترین
 بنابراین. آمد دست به هکتار در آب مترمکعب هر ازاي به کيلوگرم
 و رودیچ. شد پيشنهاد برتر تيمار عنوانبه درصد 06 آبی تيمار

 آب پتانسيل کردند بيان آمریکا در یپژوهش در( 0100) همکاران
 امر این دليل. یابدمی کاهش سن زایشاف با فرنگیگوجه برگ

 براي ساقه مقاومت افزایش و آب جذب در ریشه توانایی کاهش
 به شده دادهآب مقدار چه هر. باشدمی هابرگ شدهجذب آب انتقا 
 موارد شود، اعما  بيشتري تنش و باشد  کمتر هافرنگیگوجه این
-می قرار يرتأث تحت شدتبه عملکرد و پيداکرده بيشتري شدت فوق

 اثر( 0107) سرینيواس و هگدي. (Rudich et al., 1981)گيرد
 -05و -05 ،-85 ، -25) ماتریک پتانسيل سطح چهار در آبياري
 موردنياز آب ميزان روي بر را( سانتيمتر 05 عمق در پاسکا  کيلو
 عملکرد بيشترین. نمودند بررسی زراعی فصل دو یفرنگگوجه گياه

کار  باالترین و پاسکا  کيلو 05 تيمار آبياري در بازارپسند محصو 
 به دست پاسکا  کيلو -85 آبياري تيمار در آب مصرف آیی
 سا  در همکاران و پييز. (Hegde and Srinivas, 1990)آمد
-گوجه در آبی تنش ایجاد براثر که دریافتند انگلستان در( 0108)

 کاهش شدتبه هاآن اسمزي پتانسيل و هابرگ آب پتانسيل فرنگی،
 اکسيديد ميزان حالت این در اگر. (Peaz et al., 1984)یابدمی

 از بيشتر هابرگ آب پتانسيل یابد، کاهش را گياه اطراف کربن
 سبب کربن اکسيددي کمبود زیرا یابد،می اسمزي کاهش پتانسيل
 آن دریافت جهت هاروزنه شدن باز علت به گياه از تبخير افزایش
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 سبب آبیکم و خشکی شرایط در گاز این افزایش روینازا  .گرددمی
. دهدمی افزایش را آن رشد و شده گياه در خشکی تأثير اصالح

 حساسيت فرنگیگوجه گياه کردند بيان( 0100) همکاران و دورنبوس
 ,.Doorenbos et al)دارد آن مدیریت و آبياري آب ميزان به زیادي

 رویشی رشد زمان در ياريآب آب شدید کاهش ،طورکلیبه. (1988
 که ايگونهبه گرددمی محصو  شدید کاهش سبب گياه این

 را محصو  کاهش این توانست نخواهد نيز بعدي سنگين هايآبياري
 سبک هايآبياري تحت بایستی فرنگیگوجه گياه روازاین. کند جبران

 ميزان گياه، رشد فصل طو  در که ايگونهبه گيرد قرار متفاوت و
 باقی استفادهقابل آب از درصد86 از کمتر حد در خاک آب صاننق

 ،26) آبياري تيمار هشت اعما  با( 0100) تارانتينو و روبينو. بماند
 يبر رو( تعرق و تبخير درصد 006 ،086 ،026 ،066 ،06 ،06 ،86

 آبياري ميزان افزایش با خشک ماده که دادند نشان فرنگیگوجه
 طوربه ميوه محلو  جامد مواد مجموع همچنين و یابد¬می کاهش
 به نسبت اسيدیته ولی بوده، بيشتر آبياري کم تيمارهاي در ميانگين
 در. (Rubino and Tarantino, 1988)است نداشته تغييري آبياري
 کشور پور جبل شهر در( 2602) همکاران و رجیخما توسط یپژوهش
 الگوي و بياريآ آب تأمين منابع ،هاچکانقطره دبی شدت اثر هند،
 هايخاک در فرنگیگوجه عملکرد بر خاک رطوبت توزیع و کاشت
 کامل طوربه تعرق و تبخير که داد نشان نتایج .شد بررسی سنگين

 8 کاشت الگوهاي با همراه ساعت در ليتر 0 ميکرو آبياري با( 066%)
-می بار به اقتصادي جوییصرفه فرنگی،گوجه در ردیف

 در( 2608) همکاران و انگژ. (Mukherjee et al., 2012)آورد
 آب توليد تابع و آبی استرس شاخص تعيين روي آزمایشی چين کشور
 خشک منطقه یک در منظم آبياري کم در فرنگی،گوجه روي بر

 شاخص حداقل و حداکثر که بود این از حاکی نتایج. دادند انجام
 نتایج. آمد به دست برداشت و دهیگل دوره در ترتيب به آبی استرس
 در آبياري کم به حساسيت بيشترین فرنگیگوجه گياه که داد، نشان
 همکاران و اسماعيل. (Zhang et al., 2014)دارد دهیگل دوره
 پوشش کشت، فاصله آبياري، رژیم اثر بررسی یپژوهش در( 2608)

. دادند انجام اردن کشور در فرنگیگوجه وريبهره و رشد بر گياهی
 و کل بوته هر ميوه عملکرد جزبه گياه خصوصيات ينب متقابل اثر

 تا 00 از هکتار در عملکرد ميزان. نداشت داريمعنی تغيير عملکرد
 حداکثر با مقایسه در درصد 666 تا 22 از آب وريبهره و درصد 660
 به دست رشد، فصل هر در تيمارها سایر عملکرد حداقل و

 که دهدمی نشان گذشته تحقيقات .(Ismail et al., 2014)آوردند
 در آبياري آب ميزان بهترین بررسی جهت تحقيقات انجام

 این انجام از هدف. است ضروري امري منطقه هر براي فرنگیگوجه
 محصو  عملکرد بر مصرفی آب مختلف مقادیر اثر بررسی پژوهش
 دشت در فرنگی،گوجه موردنياز آب ميزان بررسی و فرنگی،گوجه

 .باشدمی سفار استان مرودشت

 

 هاروش و مواد
 از متر 0026 ارتفاع با فارس، استان شمالی شهرهاي از مرودشت

 آن يوهواآب و است کيلومترمربع 8081 مساحت و دریا سطح
 به توجه با. شودمی محسوب فارس استان شهر دومين و معتد 
 این مناسب، زندگی شرایط و آن در وکارکسبو  بازرگانی موقعيت
 6 شامل مرودشت شهرستان. است روزافزون رشد  در حا شهر

 سد بزرگ تأسيسات و درودزن بخش سيدان، بخش مرکزي، بخش،
 بخش این در يزحاصلخ هايزمين و معتد  یوهوایآب با درودزن

 .باشدمی
 آبادفتح روستاي مزارع از یکی در 0616سا  در حاضر پژوهش

 درصد با رعهمز این خاک. شد انجام مرودشت شهرستان در واقع
 داراي ،0/82 آن سيلت درصد و 2/22 شن درصد و 2/65رس ميزان
 آبياري سيستم نصب و زمين سازيآماده عمليات. بود رسی لوم بافت
 اردیبهشت یکم در فرنگیگوجه بذر و کاشت ماهفروردین در ايقطره
 طوربه تيمارها همه در بذر کاشت از پس آبياري اولين. شد انجام
 مرسوم روش -0:  از بودند عبارت طرح تيمارهاي. شد جامان یکسان
 06 اندازهبه آبياري -2 زارع مدیریت عنوانبه مزرعه آبياري مدیریت
 درصد 06 اندازهبه آبياري -6 مانتي  پنمن روش از آبی نياز درصد
 آبی نياز درصد 066 اندازهبه آبياري -8 مانتي  پنمن روش از آبی نياز
 پنمن روش از. درصد 026 اندازهبه آبياري -5 نتي ما پنمن روش از

 پنمن روش با فرنگیگوجه آبی نياز آزمایش این انجام جهت. مانتي 
 06آبشویی نياز گرفتن نظر در با فوق آبی نياز. گردید محاسبه مانتي 
 اي،قطره آبياري هايروش در درصد 16 آبياري راندمان و درصد

 و گيرياندازه شده کاليبره هايکنتور توسط آب. گردید محاسبه
 در هفته باریک روز8 منظم فواصل در آبياري. شد هر تيمار تحویل
 که فرنگیگوجه بذر رقم سه از آزمایش این انجام جهت. شد انجام
 استفاده کينگستون -6چف سوپر -2 اوربانا سوپر -0: از بودند عبارت
 کاشت کهمتر 85خط هر طو  و متر 5/0 کاشت خطوط فاصله. شد
. گرفت صورت آبياري لوله طرف دو و پشته يرو در فرنگیگوجه بذر

 کليه در یکسان طوربه کشاورز توسط یپاشسم و یکود ده عمليات
 دو در تکرار و تيمار هر از آمدهدستبه محصو . شد انجام تيمارها
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 .گردید وزن برداشت هر در مختلف تکرارهاي محصو . شد برداشت نوبت

 بحث نتایج و

 گياه پتانسيل تعرق و تبخير و گياهی ضریب مقادیر0 جدو 

 از استفاده با که دهدمی نشان را مرودشت دشت در فرنگیگوجه
.است گردیده برآورد جمشيد تخت هواشناسی ایستگاه هايداده

 
 مختلف در دشت مرودشت هايماهدر  فرنگیگوجهپتانسيل  و تعرقميزان تبخير  -1 جدول

 Kcب گياهی ضری ردیف
 پتانسيل گياه مرجع و تعرقتبخير 

ETo (mm/day) 

 فرنگیگوجهتعرق پتانسيل گياه  تبخير و
ETc (mm/day) 

 6 80/6 6 فروردین
 7/6 2/0 0/6 اردیبهشت

 0/5-0/0 6/7 7/6-1/6 خرداد
 7/7-0/00 7/7 0-05/0 تير

 1/06 6/7 05/0 مرداد
 6/0-0/5 0/5 65/0-05/6 شهریور
 60/6 26/8 0/6 مهر

 
 مرداد و تير ماهاي در گياهی ضریب حداکثر 0 جدو  به توجه با
 0/6 ماهدر اردیبهشت آن حداقل و روز متر درميلی 05/0 تا 0 بين
 در مرجع گياه پتانسيل و تعرق حداکثر تبخير. است بوده مترميلی
 زرو در مترميلی 8/6 ماهفروردین در آن حداقل و مترميلی 7/7 تيرماه
 که تيرماه در فرنگیگوجه گياه پتانسيل تعرق و تبخير بيشترین. بود

 60/6 مهرماه در آن و کمترین مترميلی 0/00 تا 7/7بين آن مقدار
-بهره و عملکرد ميانگين مقادیر 2 جدو  .است بوده روز در متريلیم

-می نشان را آبياري مختلف تيمارهاي در مصرفی آب ميزان و وري

 عملکرد و کمترین آبی نياز درصد 026 تيمار در عملکرد بيشترین. دهد
 آب مصرف وريبهره بيشترین. است بوده آبی نياز درصد 06 تيمار در
 و کمترین آبی نياز درصد 06 تيمار در مترمکعب بر کيلوگرم 22/1
 در مصرفی آب مقدار. است بوده مترمکعب بر يلوگرمک 20/0 وريبهره

 جدو  در. شد محاسبه هکتار در مکعبمتر برحسب مختلف تيمارهاي
 تيمار به مربوط عملکرد بيشترین شودمی مشاهده( 2) شماره
 در تن 78 حدود با آبی نياز درصد 026 و تيمار آبی نياز درصد066

. گرفت قرار a آماري کالس در آبی نياز درصد 066تيمار با هکتار که
 86 و 58 ،06 ودحد توليد با آبی نياز درصد 06 و 06شاهد، تيمارهاي

 .گرفت قرار بعدي هايرده در تن
 
 
 
 
 
 

 

مصرف و ميزان آب مصرفی  وريو بهرهمقایسه عملکرد  -2جدول 

 تيمارهاي مختلف آبياري

 تيمار نياز آبی
 عملکرد
 )کيلوگرم(

 مصرف آب وريبهره
بر )کيلوگرم 
 (مترمکعب

 ميزان آب مصرفی
در )مترمکعب 
 (هکتار

تحت مدیریت 
 زارع

06767 bc 20/0  a 7601 

06% 61550 d 15/0  a 8826 

06% 58660 c 22/1  a 5018 

066% 07780 ab 26/1  a 7607 

026% 76721 a 68/0  a 0086 

 
 مختلف تيمارهاي در فرنگیگوجه ارقام عملکرد مقادیر 6 جدو 

 بر آبياري تيمارهاي اثر 6 جدو  اساس بر. دهدمی نشان را آبی نياز
 026و 06 ،06 تيمارهاي در اوربانا سوپر رقم در محصو  عملکرد
 066تيمار و شاهد تيمار در کهدرحالی بوده، دارمعنی نياز آبی درصد
 در چف سوپر رقم. است نبوده دارمعنی آماري ازنظر آبی نياز درصد

 نداشته يدارمعنی اختالف زارع مدیریت و026 ،066 ،06 تيمارهاي
 بوده دارمعنی ذکرشده تيمار 8 هب نسبت درصد 06 تيمار در ولی است
 دارمعنی درصد 066 و 06 تيمار در هاتفاوت کينگستون رقم در. است
 سطح در ميوه عملکرد بر آبياري گوناگون تيمارهاي اثر. است نشده
 بيشترین که دهدمی نشان نتایج.  است بوده دارمعنی درصد یک
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 عملکرد ترینو کم درصد026تيمار به مربوط رقم هر سه در عملکرد
 دهدمی نشان مسئله این. است بوده آبی نياز درصد 06 تيمار به مربوط

 .است قرارگرفته تأثير تحت آبياري کم شرایط در گياه عملکرد که

 
 مقایسه عملکرد در تيمارهاي نياز آبی در ارقام مختلف -3جدول 

 کينگستون سوپر چف سوپر اوربانا رقمتيمار.

 bc 50100 00187 a 00202 abc تحت مدیریت زارع

06  d86822 60622 b 82261 c 

06  c56187 55610 a 56070 bc 

066 00606 ab 07525 a 01767 ab 

026 76850 a 76680 a 77602 a 

 
 و فرنگیگوجه ارقام در آب مصرف وريبهره 8 جدو  در

 که دهدمی نشان نتایج. است شده آورده مختلف آبياري تيمارهاي
 06 تيمار و سوپرچف و سوپراوربانا رقم در آبی نياز درصد 06 تيمار
 را آب مصرف وريبهره بيشترین کينگستون رقم در آبی نياز درصد
 در آبی نياز تيمارهاي در آب مصرف وريبهره ميانگين مقادیر. دارند
 نياز تيمارهاي آب مصرف وريبهره که دهد،می نشان مختلف ارقام
-معنی اختالف آماري ازنظر فرنگیگوجه لفمخت رقم سه هر در آبی

 .دارند داري
 
در تيمارهاي نياز آبی در ارقام  وري مصرف آبمقایسه بهره -4جدول 

 مختلف

 کينگستون سوپر چف سوپر چف رقمتيمار.

60/0 تحت مدیریت زارع  a 60/0  a 21/0  a 

06% 05/0  a 05/0  a 55/1  a 

06% 86/1  a 86/1  a 00/1  a 

066% 00/1  a 00/1  a 80/1  a 

026% 10/7  a 10/7  a 75/0  a 

 

 برداشت در ميوه عدد هر وزن مقادیر ميانگين مقایسه 5 جدو 
 نتایج به توجه با. دهدمی نشان آبی نياز مختلف تيمارهاي در او 

 گرددمی مشاهده دانکن آزمون تجزیه با سوپراوربانا رقم در02 جدو 
 تيمار به مربوط يببه ترت نآ و کمترین وزن ميانگين بيشترین که

 بيشترین چف سوپر رقم در. است آبی نياز درصد 06 هايتيمار و شاهد
 تيمار کهدرحالی است، آبی نياز درصد 066 تيمار به مربوط ميانگين
 کينگستون رقم در. دارد را وزن مقدار کمترین آبی نياز درصد 026

 و کمترین آبی ازني درصد 026 تيمار به مربوط وزن ميانگين بيشترین
 جدو  نتایج از. است آبی نياز درصد 066 تيمار به مربوط هاآن

 هاآن متقابل اثرات و آبی نياز تيمارهاي ارقام که گرددمی مشاهده
 ارقام ميانگين مقایسه به توجه با اما. ندارند آماري يدارمعنی تفاوت
 ورباناسوپرا رقم به مربوط وزن ميانگين بيشترین که دهدمی نشان
 هرچند. است داشته را وزن ميانگين کمترین سوپرچف رقم ولی. است
 ميانگين مقایسه به توجه با. نيست( دارمعنی) گيرچشم هاآن تفاوت

 بيشترین زارع مدیریت تيمار که گرددمی مشاهده نيز آبياري تيمارهاي
 دوم برداشت در. دارد را وزن ميانگين کمترین آبی نياز % 06 تيمار و
 که گرددمی مشاهده سوپراوربانا رقم در جدو  نتایج به توجه با

 و کمترین آبی نياز درصد 066تيمار به مربوط وزن ميانگين بيشترین
 بيشترین چف سوپر رقم در. است درصد 06تيمار به مربوط هاآن

 تيمار کهدرحالی است، آبی نياز درصد 026 تيمار به مربوط ميانگين
 در. است داده اختصاص خود به را وزن مقدار نکمتری زارع مدیریت

و  آبی نياز درصد 06 تيمار به مربوط وزن بيشترین کينگستون رقم
 .است آبی نياز درصد 06 تيمار به مربوط هاآن کمترین
 و آبی نياز تيمارهاي ارقام که دهدمی نشان واریانس تجزیه نتایج

 مقایسثه . دارند درصد یک سطح در دارمعنی تفاوت هاآن متقابل اثرات
 رقثم  به مربوط وزن ميانگين بيشترین که دهدمی نشان ارقام ميانگين

 را وزن ميثانگين  کمتثرین  سثوپرچف  رقثم  کهدرحالی است سوپراوربانا
 مقایسثه  بثه  توجثه  با. نبوده گيرچشم هاآن تفاوت هرچند است داشته

 نيثاز  درصثد  066 تيمار که شودمی مشاهده آبياري تيمارهاي ميانگين
 .است دارا را وزن ميانگين کمترین زارع مدیریت و تيمار بيشترین آبی
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 ميانگين وزن هر عدد ميوه -5جدول 

 برداشت دوم  برداشت او   

 کينگستون  سوپر چف  سوپر اوربانا  کينگستون  سوپر چف  سوپر اوربانا  رقمتيمار.

 a 82/00 a 01/00 a 05/76 b 06/06 b 06/57 c 61/70 تحت مدیریت زارع

 a 65/00 a 66/06 a 25/00 b 56/70 b 06/05 c 58/70 درصد نياز آبی 06

 a 20/50 a 66/55 a 72/70 c 18/01 a 02/05 a 55/065 درصد نياز آبی06

 a 66/00 a 16/76 a 05/00 a 02/060 b 15/08 b 05/16 درصد نياز آبی066

 a 21/06 a 16/56 a 71/77 b 10/06 a 06/05 b 66/16 درصد نياز آبی026

 
 ميانگين بيشترین سوپراوربانا رقم او  برداشت در ،0 جدو  طبق

 هايتيمار به مربوط آن و کمترین درصد 026 تيمار به مربوط يوهمآب
 مربوط ميانگين بيشترین چف سوپر رقم در. است آبی نياز درصد 066
 درصد مقدار کمترین صددر 06 تيمار ولی است زارع مدیریت تيمار به
 بيشترین کينگستون رقم در. است داده اختصاص خود به را ميوهآب

 هاآن و کمترین آبی نياز درصد 026 تيمار به مربوط ميوهآب درصد
 نشان واریانس تجزیه نتایج. است آبی نياز درصد 06 تيمار به مربوط
 تفاوت هانآ متقابل اثرات و آبی نياز تيمارهاي ارقام، که دهدمی
 نشان ارقام ميانگين مقایسه به توجه با اما ،ندارند آماري دارمعنی

 رقم به مربوط ميوهآب درصد ميانگين بيشترین که دهد¬می
 درصد ميانگين کمترین سوپرچف رقم کهدرحالی. است کينگستون

 نبوده دارمعنی آماري ازنظر هاآن تفاوت هرچند است داشته را ميوهآب
 که دهدمی نشان آبياري تيمارهاي ميانگين مقایسه به توجه با. است
 کمترین آبی نياز درصد 06 تيمار و بيشترین زارع مدیریت تيمار

 .است دارا را ميوهآب درصد ميانگين

 بيشترین اوربانا سوپر رقم دوم در برداشت جدو  نتایج به توجه با
 مربوط هاآن ینو کمتر زارع مدیریت تيمار به مربوط ميوهآب ميانگين

 ميانگين بيشترین چف سوپر رقم در. است آبی نياز درصد 06 تيمار به
 درصد 026 تيمار کهدرحالی است آبی نياز درصد 06 تيمار به مربوط
 در. است داده اختصاص خود به ميوهآب درصد مقدار کمترین آبی نياز
 نياز درصد 06 تيمار به مربوط يوهمدرصد آب بيشترین کينگستون رقم
 نتایج. است آبی نياز درصد 026 تيمار به مربوط هاآن و کمترین آبی

 اثرات و آبی نياز تيمارهاي ارقام که دهدمی نشان واریانس تجزیه
 ميانگين مقایسه به توجه با. ندارند آماري دارمعنی تفاوت هاآن متقابل
 رقم به مربوط ميوهآب درصد ميانگين بيشترین که دهدمی نشان
 است داشته را ميوهآب درصد ميانگين کمترین و است وپراورباناس

 ميانگين مقایسه به توجه با. نبوده گيرچشم هاآن تفاوت هرچند
 تيمار و بيشترین شاهد تيمار که دهد¬می نشان نيز آبياري تيمارهاي

 .است دارا را ميوهآب درصد ميانگين کمترین آبی نياز درصد 06

 
 ميوهرصد آبميانگين د -6جدول 

 برداشت دوم  برداشت او   

 کينگستون  سوپر چف  سوپر اوربانا  کينگستون  سوپر چف  سوپر اوربانا  تيمار . رقم

 a 01/51 a  67/00 a 00/08 a 77/70 b 65/02 a 06/02 تحت مدیریت زارع

 a 08/00 a 61/06 a 66/00 c 71/50 a 85/05 a 00/02 درصد نياز آبی 06

 a 21/06 a  11/55 a 28/06 c 28/51 ab 66/06 a 00/06 د نياز آبیدرص 06

 a 02/51 a  61/00 a 01/06 b 80/00 b 08/00 a 70/02 درصد نياز آبی 066

 a 87/05 a  00/57 a 22/05 b 06/00 b 57/00 a 01/06 درصد نياز آبی 026

 
 بریکس بيشترین سوپراوربانا رقم او  در برداشت ،7 جدو  طبق
 تيمارهاي به مربوط هاآن و کمترین زارع مدیریت تيمار به مربوط

 مربوط بریکس بيشترین چف سوپر رقم در. است آبی نياز درصد 066
 آبی نياز درصد 06 تيمار کهدرحالی است آبی نياز درصد 066 تيمار به
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 رقم در. است داده اختصاص خود به را بریکس مقدار کمترین
و  زارع مدیریت تيمار به مربوط بریکس درصد بيشترین کينگستون

 تجزیه نتایج. است آبی نياز درصد 026 تيمار به مربوط هاآن کمترین
 متقابل اثرات و آبی نياز تيمارهاي ارقام، که دهدمی نشان واریانس

 دهدمی نشان هاميانگين مقایسه ندارند آماري دارمعنی تفاوت هاآن
 حالی در است کينگستون رقم به طمربو بریکس ميانگين بيشترین که

. است داشته را بریکس ميانگين کمترین آبی نياز درصد 026تيمار
 ميانگين مقایسه. است نبوده دارمعنی آماري ازنظر هاآن تفاوت هرچند

و  بيشترین زارع مدیریت تيمار که دهدمی نشان نيز آبياري تيمارهاي
 نتایج. است دارا را ریکسب ميانگين کمترین آبی نياز درصد 026 تيمار
 نشان دانکن آزمون تجزیه با اوربانا سوپر رقم دوم در برداشت جدو 
و  درصد 06 تيمار به مربوط بریکس ميانگين بيشترین که دهدمی

 سوپر رقم در. است آبی يازدرصد ن 066 تيمار به مربوط آن کمترین
 ستا آبی نياز درصد 06 تيمار به مربوط ميانگين بيشترین چف

 خود به بریکس مقدار کمترین آبی نياز درصد 066 تيمار کهدرحالی

 بریکس درصد بيشترین کينگستون رقم در. است داده اختصاص
 درصد 066 تيمار به مربوط هاآن و کمترین درصد 06 تيمار به مربوط
 که گرددمی مشاهده واریانس تجزیه جدو  به توجه با. است آبی نياز
 اثرات و آبی نياز تيمارهاي اما ندارند آماري دارمعنی تفاوت ارقام
 در ارقام ميانگين مقایسه. دارند آماري دارمعنی تفاوت هاآن متقابل
 سوپراوربانا رقم به مربوط بریکس ميانگين بيشترین که دهدمی نشان
 است داشته را بریکس ميانگين کمترین چف سوپر رقم حالی در است
 ميانگين مقایسه به توجه با. است نبوده رگيچشم هاآن تفاوت هرچند

و  بيشترین آبی نياز درصد 06تيمار که یابيمیم در آبياري تيمارهاي
 دارا را بریکس بریکس ميانگين کمترین آبی نياز درصد 066 تيمار
.است

 
 ميانگين درصد بریکس -7جدول 

 برداشت دوم  برداشت او   

 کينگستون  سوپر چف  سوپر اوربانا  کينگستون  سوپر چف  سوپر اوربانا  تيمار . رقم

 a 06/8 a 76/6 a 76/8 b 76/6 a  06/8 a 16/6 تحت مدیریت زارع

 a 06/6 a 56/6 ab 26/8 a 86/8 a  27/8 a 20/8 درصد نياز آبی06

 a 07/6 a 07/6 ab 66/8 b 06/6 a  20/8 a 76/6 درصد نياز آبی06

 a 66/6 a 07/6 ab 07/6 d 07/2 a  06/2 a 56/6 درصد نياز آبی066

 a 06/6 a 06/6 b 26/6 c 86/6 a  76/6 a 07/6 درصد نياز آبی026

 
 بيشترین سوپراوربانا رقم او  در برداشت 0 جدو  نتایج طبق
 به مربوط و کمترین آبی نياز درصد 06تيمار به مربوط اسيد ميانگين
 بيشترین چف رسوپ رقم در. است درصد 066و درصد 06 هاي¬تيمار

 06 تيمار کهدرحالی است، آبی نياز درصد 06 تيمار به مربوط ميانگين
 در. است داده اختصاص خود به را اسيد مقدار کمترین آبی نياز درصد
 06 ، زارع مدیریت تيمار به مربوط اسيد بيشترین کينگستون رقم

 026 تيمار به مربوط هاآن و کمترین آبی نياز درصد 06 و درصد
 نياز تيمارهاي که داد نشان واریانس تجزیه نتایج. است آبی نياز رصدد

 هاآن متقابل اثرات و ارقام اما دارندیمعن درصد یک سطح در آبی
 که دهدمی نشان هاميانگين مقایسه. ندارند آماري دارمعنی تفاوت

 رقم دو ولی است کينگستون رقم به مربوط اسيد ميانگين بيشترین
 گيرچشم هاآن تفاوت هرچند ،اندداشته را اسيد ميانگين کمترین دیگر
 تيمارهاي ميانگين مقایسه به توجه با(. نيست دارمعنی) است نبوده
و  بيشترین آبی نياز درصد 06 تيمار که گرددمی مشاهده نيز آبياري
 .دارد را اسيد ميانگين کمترین آبی نياز درصد 066 و درصد 06 تيمار

 آزمون تجزیه با سوپراوربانا رقم دوم برداشت در 0 جدو  نتایج
 06تيمارهاي به مربوط اسيد ميانگين بيشترین که دهدمی نشان دانکن
 تيمار به مربوط هاآن و کمترین درصد 026 درصد، 066 درصد،
 ميانگين بيشترین چف سوپر رقم در.  است درصد 06و زارع مدیریت
 درصد 026 تيمار کهحالیدر است آبی نياز درصد 06 تيمار به مربوط
 کينگستون رقم در. است داده اختصاص خود به يدمقدار اس کمترین
 و کمترین درصد 06 زارع، مدیریت تيمارهاي به مربوط اسيد بيشترین

 نشان واریانس تجزیه نتایج. است درصد 066 تيمار به مربوط هاآن
 و آبی نياز ايتيماره اما ندارند دار آماريمعنی تفاوت ارقام که دهدمی

 مقایسه به توجه با. دارند آماري دارمعنی تفاوت هاآن متقابل اثرات
 به مربوط اسيد ميانگين بيشترین که شودمی مشاهده ارقام ميانگين

 را اسيد ميانگين کمترین دیگر رقم دو کهدرحالی است سوپراوربانا رقم
 ميانگين یسهمقا. است نبوده دارمعنی هاآن تفاوت هرچند اندداشته

 آبی نياز درصد 06 تيمار که دهدمی نشان نيز آبياري تيمارهاي
 دارا را اسيد ميانگين کمترین آبی نياز درصد 026 و تيمار بيشترین
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 .است
 

 ميانگين درصد اسيد -8جدول 

 برداشت دوم  برداشت او   

 کينگستون  ر چفسوپ  سوپر اوربانا  کينگستون  سوپر چف  سوپر اوربانا  تيمار . رقم

 bc 60/6 a 61/6 a 06/6 a 61/6 c 60/6 a 06/6 تحت مدیریت زارع

 a 00/6 a 06/6 a 06/6 a 61/6 a 00/6 a 06/6 درصد نياز آبی 06

 c 67/6 a 67/6 a 06/6 a 06/6 b 06/6 a 61/6 درصد نياز آبی06

 c 67/6 a 60/6 a 61/6 a 06/6 c 60/6 a 60/6 درصد نياز آبی066

 ab 61/6 a 60/6 a 67/6 a 06/6 d 67/6 a 61/6 درصد نياز آبی026

 

 يريگجهينت
 و مختلثف  تيمارهاي در محصو  عملکرد بررسی و پژوهش این نتایج
 محصو  ميزان در داريمعنی اختالف که داد نشان فرنگیگوجه ارقام

 عملکثرد  بيشترین. دارد وجود مختلف ارقام و آبياري تيمارهاي توليدي
و  هکتثار  در مترمکعثب  0086آب مصرف با هکتار در کيلوگرم 76721
 8826 آب مصثثرف بثثا هکتثثار در کيلثثوگرم 61550عملکثثرد کمتثثرین
 آبثی  نيثاز  درصد 06 و 026 هايتيمار. شد حاصل هکتار در مترمکعب

و  بيشثترین  هکتثار،داراي  هر در مترمکعب 8826 و 0086 با ترتيب به
 در محصثو   مقثدار  شثدن  دارعنثی م بودند، مصرفی آب مقدار کمترین
 عملکثرد  بثر  مهمثی  نقثش  آب که، دهدمی نشان مختلف هايآبياري

 نيثاز  درصثد  06تيمار در آب مصرف کار آیی بيشترین و دارد محصو 
 تيمثار  بنثابراین . آمثد  به دست شاهد تيمار در آن مقدار و کمترین آبی
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Abstract 
 

The effect of water stress on tomato crop in Marvdasht region (Fars province) was investigated as five treatments in 

three cultivars (Super Urbana, Super Chef, Kingston) in 2014. The experiments were done in a farm in Fathabad 

country near Marvdasht town and were replicated three times. Irrigation water content treatments were considered in 

five levels (control, 60, 80, 100 and 120% water requirement). The irrigation water content was calculated by penman-

montieth method. The above water requirements were determined considering leaching requirement and 90% irrigation 

efficiency in drip irrigation systam. Irrigation water was applied using calibrated water flow meters and the treatments 

were irrigated in four day periods. Planting, maintenance and harvesting operations were the same in all treatment. 

Planting was done by seeds. The control treatment was managed by the farmer and the plants were irrigated for about 8 

hrs every 4 days. Results revealed significantly different yield between three cultivars. The irrigation water had highly 

significant effect, but the interaction between cultivars and water requirement was not significant. Also the effect of 

irrigation treatments on crop yield was significant. The highest and the lowest yield was obtained as 73729 kg/ha using 

8840 m3/ha and 39551 kg/ha using 4420 m3/ha of water; respectively. These results showed that the water had 

significant effect on crop yield and the maximum water use efficiency was estimated as 8.5 in 80% water requirement 

treatment and the minimum was calculated as 7.1 kg/m3 for that of 60% water requirement treatment. So 80% water 

treatment is recommended. 
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