
 یاگلخانهفرنگی ی توتاریآبی زیربرنامه یسازنهیبهکاربرد تانسیومتر در  

 3و حسن شکری واحد 2، قاسم زارعی*1رخسار نیشاه سایپر

 چکیده
یریت مدد  بهبود امکانی بررسین پژوهش با هدف ا تولید باالی کمی و کیفی محصوالت گلخانه به تعیین دقیق دو فاکتور زمان و میزان آبیاری وابسته است.

هدای ایدران   یومتر در شدرای  گلخانده  تانسیاری با استفاده از آبریزی بهینه ( محصول با برنامهو کیفیی کمی )اقتصاد عملکردیش افزافرنگی و یاری گلخانه توتآب

در نظر گرفتده   برداربهرهی بر اساس نظر اریآبو  (ومتریتانس)با استفاده از ر با 4/0و  2/0 مکش صورتبهی اریآبریزی سه سطح برنامهشده است. بدین منظور انجام

درصد نسبت به تیمار آبیاری با نظدر   4/00و  3/9عملکرد و تعداد میوه در بوته به ترتیب به میزان  دارمعنیموجب افزایش  بار 2/0شد. نتایج نشان داد تیمار مکش 

 6/99و  2/20، 6/44ی به ترتیب برداربهرهو با نظر  4/0، 2/0میزان آب مصرفی در تیمارهای  ی نداشت.دارمعنیبار اختالف  4/0شد ولی با تیمار مکش  برداربهره

گرم در لیتر در مقایسه با در مقایسده   4/20وری مصرف آب به مقدار بهره موجب افزایش بار 4/0آمد. نتایج نشان داد آبیاری بر اساس مکش  به دستلیتر در بوته 

بدار بده دلید      4/0ریزی آبیاری بر اساس مکدش  گرم در لیتر شده است. برنامه 6/4 برداربهرهگرم در لیتر و نظر  5/00بار به مقدار  2/0با آبیاری بر اساس مکش 

 گردد.توجه عملکرد توصیه میوری مصرف آب و کاهش حجم آب مصرفی بدون کاهش قاب باالتر بودن بهره

 عملکرد ،، مدیریت آب، مکش خاکفرنگیتوتی: دیهای کلواژه

 مقدمه
ی بهینده از آب در بخدش   اسدتفاده با محدودیت منابع آبی ضرورت 0

ای هدای گلخانده  ی زراعدت توسدعه  .کشاورزی امری ضدروری اسدت  

وری مصدرف آب در بسدیاری از کشدورهای    افدزایش بهدره   منظوربه

بخدش پایددار بدرای تولیدد محصدوالت کشداورزی        عندوان به جهان

اسدت   افتده یگسدتر  و  رفتهیپذهبُرد یک را عنوانبهکه  هاستسال

(Von Eslner et al., 2000 .) یداری آب کده  بداوجودی  گریداز طرف 

 رودیگلخانده بشدمار مد    یریتو مهم در مد یاصل یهااز بخش یکی

بنددی و مقددار مناسدب    زمدان  ازنظدر  یجدامع  یریتمتأسفانه مد یول

از دقت  یرایریزی آبکشور وجود ندارد و برنامه یهادر گلخانه یاریآب

 یهدا رو  جیو تدرو  هیتوصد  رسدد ی. به نظر میستبرخوردار ن یکاف

ارزان و بدا دقدت    زاتید و تجه  یگلخانه بدا وسدا   رد یاریآب تیریمد

گلخانه خواهد  یاریآب یریتموجب ارتقاء مد ومتریتانس ریقبول نظقاب 

  شد.

                                                           
نویسنده مسئول )* عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیالن1 
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فرنگی ی توتاریآبریزی برنامه نهیبهی که در خصوص انتخاب جینتا

ی بدر اسداس   اریآبریزی بودن برنامه مناسبدهنده شده نشانر گزا

سدت  در گلخانده ا  ومتریتانسد با اسدتفاده از   خاکگیری رطوبت اندازه

(Trout and Gartung ,2004 ؛Kirschbaum et al.,2004 .) تأثیر

 4/0و  5/0، 3/0، 0/0های های مختلف آبیاری بر اساس مکشرژیم

( نشددان داد کدده 0992و همکدداران )بددار تانسددیومتر توسدد  سددرانو  

کیلدوگرم در مترمربدع(، تعدداد     3/8عملکرد میوه در بوتده )  نیترشیب

گرم( در  8/06فرنگی )عدد( و متوس  وزن هر میوه توت 8/46میوه )

وری مصددرف آب در بددار بدده دسددت آمددد. میددزان بهددره 0/0مکددش 

رم گ 9/04و  46/20، 23/04، 64/04به ترتیب  موردبررسیتیمارهای 

 در لیتر حاص  شد.

ی در ارید آبریدزی  برنامده  ریتدأث ی بررس( با 2002) همکارانو  کروگر

بدار   3/0و  2/0 مکدش بدا دو   ومتریتانسد  کداربرد گلخانه بدر اسداس   

 شیافدزا بدار موجدب    2/0 کاربردی بر اساس اریآب که کردندمالحظه 

 . دیگرد وهیمی سفت کاهشی ولبازارپسند  هیوم عملکرد

بدار( در   6و  3، 5/0) ومتریتانسد  کداربرد ی بر اساس اریبآریزی برنامه

نیدز  ( 2004فرنگی در سه سدال توسد  هداپوال و سدالو )    گلخانه توت

و مدواد   عملکدرد  شیافدزا موجدب   خداک رطوبت باالی  کهنشان داد 

مصدرف آب از   زانیم. دیگرد وهیمی سفت کاهشو  وهیمجامد محلول 

 حاص  شد. اهیگی هر برا تریل 22تا  5

 مدیریت آب در کشاورزی  نشریه

 93- 14، ص. 4931 ، پاییز و زمستان2، شماره 2جلد 
Water Management in Agriculture 
Vol. 2, No. 2, Autumn and Winter 2015, p. 39 - 46 

mailto:pshahinrokhsar@yahoo.com
mailto:pshahinrokhsar@yahoo.com


مطالعات، اثر مدیریت آبیاری بر مکش خداک   وجودی که بسیاری ازبا

فرنگدی مدورد ارزیدابی قدرار     و کار آیی مصرف آب توت را بر عملکرد

که عمق نصب تانسیومتر، مکش پتانسی  بهینه و اند، اما ازآنجاییداده

های متفداوتی را بدرای مددیریت    نوع خاک و رقم متفاوت بود، مکش

بهبود  امکانی بررسین پژوهش باهدف اکردند.  آبیاری بهینه گزار 

 عملکدرد یش افدزا فرنگدی رقدم سدلوا و    یاری گلخانه توتآبیریت مد

( محصددول بددا اسددتفاده از تجهیددزات   و کیفددیی کمددی )اقتصدداد

یومتر در شدرای   تانسد یاری با اسدتفاده از  آبریزی برنامه دسترسقاب 

تواندد در  ق مدی شده است. نتدایج ایدن تحقید   های ایران انجامگلخانه

وری مصدرف آب و نهایتدا    جهت بهبود وضعیت موجود، بهبدود بهدره  

کشداورزان،   مورداسدتفاده هدا،  هدای تولیدد در گلخانده   کاهش هزینده 

منددان بده احددا     کارشناسان طراح سامانه آبیاری و همچنین عالقه

 گلخانه قرار گیرد.

 هاروشمواد و 
یداری گلخانده   آبیریت مدد بهبدود   امکانی بررسین پژوهش با هدف ا

 بدا  ی تعیدین مکدش بهینده خداک    هدا رو فرنگی با استفاده از توت

ای در گلخانده  0392و  0393یومتر به مدت دو سدال  تانساستفاده از 

واقددع در شهرسددتان  ای کیشسددتانفرنگددی شددهرک گلخانددهتددوت

تصدادفی در قالدب    کامال طرح  صورتبهدر استان گیالن  سراصومعه

انجام شدد. مسداحت تقریبدی     تکراری در سه تصادف کام ی هابلوک

متدر( در   55متدر و طدول آن    9مترمربع )عرض گلخانه  500گلخانه 

 ( قرار داشت.E ´30 °49N ´09 °34موقعیت )

 2/2ی با دبی متریلیم 06دار  چکانهای قطرهدر این پژوهش از لوله

 سداخت شدرکت   بدار کسانتیمتر و فشار ید  40لیتر بر ساعت، فواص  

سدده سددطح  موردبررسددیقددرار گرفددت. تیمارهددای  مورداسدتفاده آزود 

و  2/0 مکدش بدر اسداس    ومتریتانسد ی با استفاده از اریآبریزی برنامه

بردار در نظدر  ی بر اساس نظر بهرهتجربی اریآبریزی و برنامهر با 4/0

بدا   متدری سدانتی  50 بده ارتفداع   مورداسدتفاده تانسدیومتر  گرفته شد. 

بدود   Soil moistureبار و سداخت کارخانده    8/0 تا 0محدوده کاری 

 (.0)شک  

 

 
 ریزی آبیاری با نصب تانسیومترکنترل برنامه-1شکل 

 اسدتفاده از دو  بدا  شدده ی بر اساس تیمارهای تعریفاریآبی زیربرنامه

انجدام شدد.    یمتدر یسانت 20و  05در دو عمق  شدهنصب ومتریتانس

 ومتریتانسد با  کنترلبار ) 4/0و  2/0ی بر اساس تیمارهای اریآبشروع 

 ومتریتانسد  بدار  2/0 آن مکش انیپای( و متریسانت 05شده در نصب

 .(2)شدک    شدد ی زید ربرنامده  یمتدر یسدانت  30در عمق  شدهنصب

 ازآنپد  ( و 2و  5)کالیبراسیون تانسیومتر در آزمایشگاه انجدام شدد   

گردیدد   مکش خاک با تانسیومتر کالیبره شده تهیه –منحنی رطوبتی 

 (.2)شک  
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 رطوبت( خاک گلخانه -منحنی رطوبتی )مکش -2شکل 

 0-30مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک گلخانه )عمق 

( در آزمایشگاه تحقیقات مهندسی آب، خاک و فاضالب مترسانتی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی واقع در استان البرز 

(، pH(، قلیایت )ECشد و مقدار هدایت الکتریکی )گیری اندازه

های موجود در خاک، توزیع اندازه ذرات و ها و آنیونمقادیر کاتیون

اتمسفر(  05اتمسفر و  3/0مقادیر رطوبت در نقاط )اشباع، مکش 

 4931زمستان و  پاییز، 2، شماره 2، جلدنشریه مدیریت آب در کشاورزی  10 

 



(. نتایج آنالیز شیمیایی آب آبیاری در 2و  0)جداول  گیری شداندازه

ی پسیخان و آب موردنیاز از رودخانه شده است.نمایش داده 3جدول 

تأمین فشار سامانه  .لیتر تأمین شد 2000توس  مخزنی به حجم 

لیتر بر دقیقه،  00-50با دبی  Pentax پمپآبیاری با استفاده از 

 سامانه مجهز بهمتر استفاده گردید.  24اسب بخار، ارتفاع  0توان 

اتیلنی و به های پلیلوله. از بودمیکرون  030فیلتر دیسکی با منافذ 

متر برای مانیفلد و میلی 25متر برای لوله اصلی، میلی 32قطر 

ی چکان دار استفاده گردید. حجم آب ورودی به سامانههای قطرهلوله

گیری شد. رانرها در اوای  آذرماه به آبیاری توس  کنتور حجمی اندازه

قه است، در بستر گلخانه منتق  و رقم ِسلوا که از ارقام رایج در منط

سانتیمتر بین ردیف و  40ی برابر صورت دو ردیف به فاصلهکاشت به

طور متوس  تراکم کشت سانتیمتر روی ردیف، کشت شدند. به 40

ها منظور کنترل علف هرز جویعدد بود. به 00ها در هر مترمربع بوته

از زراعی ی عملیات بهزمینی پوشانده شدند. کلیهی بادامبا پوسته

ها دهی بوتههای هرز، حذف رانرهای زائد و خاکقبی  وجین علف

برحسب نیاز صورت گرفت. میزان کود و سموم موردنیاز گیاه بر 

صورت یکسان اعمال اساس رو  رایج در منطقه در هر دو تیمار به

دماسنج،  وسیلهگردید. فاکتورهای محیطی گلخانه نظیر دما و گرما به

 به اوره کوددر طول فص  رشد ت کنترل گردید. گرماساز و ترموستا

 زمانی فاصله به نوبت دو در خاکبر اساس آزمون  شدهتوصیه میزان

 دهی کود هر در کهیطوربهی داده شد. شیآزمای هاکرت به روز، 25

 تزریق توس  سپ  و محاسبه نوبت هر در ازیموردن کود میزان

 وهیمبرداشت  .گردید قتزری یاریآب سیستم داخ  به موردنظرکننده 

فرنگی از اواس  اسفند تا اواخر خرداد به مدت چهار ماه صورت توت

های برداشت در گرفت و میانگین عملکرد تکرارها و مجموع چین

فرنگی در گلخانه در نظر میانگین ک  توت عنوانبهطی این دوره 

ند بازارپس میوه. عملکرد، تعداد و میانگین وزن (3)شک   گرفته شد

دیده )دارای پوسیدگی و های ریز و آسیبپ  از جدا کردن میوه

صورت نسبت عملکرد محصول وری آب بهبهره .ترکیدگی( تعیین شد

شود آب مصرفی شام  بار ، به مقدار آب مصرفی تعریف می

بار  است که در گلخانه چون بار  وجود  عالوهبهآبیاری و آبیاری 

 .شودآب مصرفی گیاه محسوب می وانعنبهندارد، لذا فق  آبیاری 

 

 
 گلخانهدر  فرنگیتوت وهیمبرداشت سیستم آبیاری و  -3شکل 

 

 مشخصات فیزیکی خاک -1جدول 

 درصد رطوبت وزنی درصد رطوبت وزنی رطوبت اشباع بافت رس سیلت شن

 اتمسفر 05مکش  اتمسفر 3/0مکش  درصد  درصد درصد درصد

 44/02 44/23 50/50 لومی رسی 33 36 30

 

 

 

  14.... یاریآ ی زیر رنامه ی ازنهی ه رر   کار رد  انسی متر در 

 



 مشخصات شیمیایی خاک -2جدول 

جمع 

 هاکاتیون

(meq/lit) هاکاتیون 

جمع 

 هاآنیون

(meq/lit) هاآنیون 

pH 
EC 

(dS/m) 
2+Mg 2+Ca +Na +K 2

3CO -
3HCO -Cl 2-

4SO 

09/44 00/04 25/05 43/04 - 3/44 - 3/00 45/04 3/05 9/4 03/4 

 

 زمایشخصوصیات شیمیایی آب محل آ -3جدول 

قه
طب

ی
ند
ب

 

نسبت جذب 

 سدیم

(meq/lit) هاها و آنیونغلظت کاتیون 

pH 

*EC 

× 
مجموع  610

 هاکاتیون
+Na 2+Mg 2+Ca 

مجموع 

 هاآنیون
-2

4SO Cl 3HCO -2
3CO 

**
1S2C 8/0 05/5 05/2 4/0 6/0 05/5 94/0 4/2 6/0 20/0 05/4 400 

 صورت گرفت. بندی کیفی آب بر اساس نمودار ویلکاک *طبقه*  برحسب میکرو موس بر سانتیمتر است. EC*واحد 

 

 نتایج و بحث

 تعداد و میانگین وزن میوه در بوته

تعداد میوه بده میدزان    نیترشیببار  2/0ریزی آبیاری با مکش برنامه

داری بددا عدددد در بوتدده را تولیددد کددرد کدده البتدده اخددتالف معنددی 50

(. بدر اسداس   4اشدت )جددول  بدار ند  4/0ریزی آبیاری با مکش برنامه

بدار از   3/0بدار و   0/0( نیز بین مکش 0992نتایج سرانو و همکاران )

داری مشداهده  فرنگدی اخدتالف معندی   نظر تعداد میوه در بوتده تدوت  

و  موردبررسدی شود. همچنین نتایج نشان داد که بین تیمارهدای  نمی

 هدا از نظدر میدانگین وزن میدوه در بوتده اخدتالف      اثرات متقابد  آن 

( 2004بدا نتدایج آنچدی و همکداران )     ؛ کده داری مشاهده نشدد معنی

 مطابقت دارد.

 بوته تعداد برگ در

مقاومت در مقاب  خشکی،  هایمکانیسمگیاهان با داشتن  طورکلیبه

گیاهدان بده    هدای پاسخیکی از آن در امان بمانند.  تاز اثرا توانندمی

پدژوهش،   ایدن بر اسداس نتدایج   . است هابرگتنش خشکی، ریز  

 داری از نظر تعدداد بدرگ در  ریزی آبیاری موجب اختالف معنیبرنامه

تعدداد بدرگ در بوتده بده      نیترشیبکه طوری(. به4جدول ) بوته شد

تیمدار   و 4/259میدزان  بده   بدردار ترتیب از آبیاری بر اساس نظر بهره

میدزان   بده  بدار  4/0تیمار آبیداری   و 0/092میزان  به بار 2/0آبیاری 

تعدداد بدرگ در سدال دوم     .برگ در بوته حاص  گردیدد  عدد 0/068

 (.4)جدول ( گزار  شد4/096( بیشتر از سال اول )5/206)

 وزن تر و خشک بوته

آبیاری بر اسداس  در  نشان دادتیمارهای آبیاری میانگین بین  سهیمقا

گرم در بوته و  8/022وزن تر بوته به میزان  نیترشیب بردارنظر بهره

وزن تدر و  . گردید تولید گرم در بوته 4/64وته به میزان وزن خشک ب

  ی بیشدتر از سدال اول بدود   دارمعنی طورخشک بوته در سال دوم به 

 .(4 جدول)

 قطر طوقه

. مطالعدات نشدان   اسدت قطر طوقه شاخص خدوبی از عملکدرد گیداه    

افدزایش   فرنگدی توتکه با افزایش قطر طوقه تعداد میوه در  دهدمی

 Perez De Camacaro et al.,2004, Kramer and) یابدد مدی 

Schultze. 1985 ).  بدر   موردبررسدی تیمارهای البته در این پژوهش

 (.4 جدول) داری ایجاد نکردندقطر طوقه اختالف معنی
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 در دو سال آزمایش آبیاری ریزیبرنامهعملکرد و اجزای عملکرد تحت تأثیر  نیانگیم -4جدول 

 تیمار تعداد میوه وزن متوس  میوه تعداد برگ قطر ساقه وزن تر بوته وزن خشک هر بوته

 در بوته عدد گرم در بوته عدد مترسانتی گرم گرم

 b2/52  b3/89  a4/0  b4/096  a6/9  a4/45 Y1 

 a5/58  a3/98  a6/0  a5/206  a4/00  a4/50 Y2 

 b0/50  c 8/86  a6/0  b2/092  a2/00  a0/50 I1 

 b2/50  b4/40  a5/0  c0/068  a9/9  a8/49 I2 

 a4/64  a8/022  a5/0  a4/259  a4/00  b8/44 I3 

 a3/44  a4/82  a5/0  a0/083  a6/9  c0/48 Y1I1 

 a3/48  a3/68  a4/0  a0/060  a4/9  d4/46 Y1I2 

 a0/60  a0/004  a4/0  a3/244  a8/9  e4/42 Y1I3 

 a0/53  a9/90  a6/0  a3/200  a8/00  b0/5 Y2I1 

 a0/54  a2/45  a6/0  a0/046  a5/00  a0/53 Y2I2 

 a3/68  a4/028  a6/0  a0/242  a9/00  d0/44 Y2I3 

 بردار(؛ نظر بهرهI3بار(، ) 4/0؛ مکش I2بار(، ) 2/0؛ مکش I1ی )اریآبدور  ؛I؛ سال، Y. **باشندینمدار درصد معنی 5حروف مشابه در هر ستون در سطح 

 عملکرد میوه در بوته

نشان داد که بین تیمارهای آبیاری بدر عملکدرد میدوه در بوتده      جینتا

آبیداری بدا    ریدزی . برنامه(5 )جدول شودیمداری مشاهده تأثیر معنی

عملکرد بوته  نیترشیبگرم در بوته  4/493بار با میانگین  2/0مکش 

ر مقایسه بدا  داشت ولی د برداربهرهرا نسبت به آبیاری بر اساس نظر 

عملکرد بوته در دو  (.5جدول نداشت ) دارمعنیبار اختالف  4/0تیمار 

 حاص  نشد. ایمالحظهقاب سال آزمایش اختالف 

 وری مصرف آبمقدار مصرف آب و بهره

مقددار مصدرف آب و بهدره    ( مربعدات  میانگین) واریان  تجزیهنتایج 

بدار   4/0 آبیداری بدا مکدش    ریدزی برنامده وری مصرف آب نشان داد 

لیتدر در بوتده( و آبیداری بدا نظدر       9/20کمترین مقدار مصدرف آب ) 

 داشدت لیتر در بوتده( را   0/99مقدار مصرف آب ) نیترشیببردار بهره

وری بدر بهدره   موردبررسدی (. نتایج بررسی تأثیر تیمارهدای  5اول جد)

بدا   بار 4/0نشان داد که تیمار آبیاری بر اساس مکش نیز مصرف آب 

دار نسبت به سطوح دیگر برتدری معندی  لیتر  بر گرم 5/20 بهره وری

وری مختلف بهدره  هایمکش( برای 0992داشت. سرانو و همکاران )

 گرم در لیتر به دست آوردند. 20تا  04مصرف آب را بین 

 وری مصرف آبعملکرد و مقدار مصرف و بهره نیانگیم -5جدول 

وری مصرف آببهره  تیمار عملکرد مصرف آب 
 گرم در بوته لیتر در بوته م بر لیترگر

 b4/00  a0/60  a4/436 Y1 

 a8/03  b8/52  a4/502 Y2 

 b5/00  b6/44  a0/493 I1 

 a5/20  c2/20  ab4/464 I2 

 c3/4  a6/99  b4/444 I3 

 d9/9  a5/50  a2/459 Y1I1 

 b5/08  a5/23  a2/435 Y1I2 

 e6/3 a0/006  a0/406 Y1I3 

 c9/00  a8/44  a0/524 Y2I1 

 a5/24  a8/20  a3/500 Y2I2 

 e0/5  a2/93  a8/449 Y2I3 

 بردار(؛ نظر بهرهI3بار(، ) 4/0؛ مکش I2بار(، ) 2/0؛ مکش I1دور آبیاری ) ؛I؛ سال، Y. باشندینمدار درصد معنی 5حروف مشابه در هر ستون در سطح 
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 ارزیابی کیفی میوه

توسد  پارامترهدای    تواندد مدی  فرنگدی توتکیفیت مطلوب میوه 

 زیادی نظیر اندازه، ترشی، شیرینی، سفتی و شک  میوه تعریف شدود 

(Morris and Sistrunk,1991)  در ایددن پددژوهش پارامترهددای .

اسیدیته میوه، مواد جامد محلول، محتدوی رطوبدت میدوه و شداخص     

 شک  میوه بررسی شد.

 

 اسیدیته میوه

ارهای موردبررسی و اثرات متقابد   آزمایش نشان داد که بین تیم

داری مشداهده نشدد   ها ازنظر میزان اسیدیته میوه اخدتالف معندی  آن

 (.6)جدول 

 میوه )بریکس( محلول جامد مواد

شدود بدین تیمارهدای    ( مشداهده مدی  6گونه که در جدول )همان

موردبررسی ازنظر مواد جامد محلول میوه بر پایده بدریک  اخدتالف    

ریزی آبیاری بدر اسداس مکدش    برنامهالبته  .نشدداری مشاهده معنی

  د.شبار موجب افزایش مواد جامد محلول میوه  2/0

 محتوی رطوبت میوه

ها ازنظدر محتدوی   بین تیمارهای موردبررسی و اثرات متقاب  آن

بدر اسداس گدزار      داری مشداهده نشدد.  رطوبت میوه اختالف معنی

آب و هوایی، شدت  ( نوع واریته، شرای 0990موری  و سیسترانک )

ندور دریدافتی و آب و مدواد غدذایی موجدود در خداک روی سددفتی و       

 هستند. مؤثرمحتوی رطوبت میوه 

 شاخص شکل میوه )نسبت ارتفاع به قطر(

نتایج نشان داد که بین تیمارهای موردبررسدی و اثدرات متقابد     

داری مشداهده نشدد   ها ازنظر شاخص شک  میوه اخدتالف معندی  آن

هدای حاصد  از تیمارهدا    توان اظهار داشت تمام میدوه می(. 6)جدول 

ی شک  یکنواختی داشتند که مقدار آن در تمام تیمارها، در محددوده 

رسد این فداکتور بیشدتر تحدت تدأثیر     بود ، به نظر می 90/0تا  48/0

 خصوصیات ژنتیکی رقم قرارگرفته است.

 گیرینتیجه

بر اسداس   ایانهگلخ فرنگیتوتنتایج این پژوهش نشان داد که 

وری بده دلید  بداالتر بدودن بهدره     بار  4/0ریزی آبیاری مکش برنامه

توجده  مصرف آب و کاهش حجم آب مصدرفی بددون کداهش قابد     

عنوان مکش بهینه آبیاری در خاک با بافت لومی رسدی و  عملکرد به

 گردد.برای رقم سلوا توصیه می

 

 آبیاری در دو سال آزمایش ریزینامهبرمیانگین صفات کیفی میوه تحت تأثیر  -6جدول 

 تیمار اسیدیته میوه میوهمواد جامد محلول  محتوی رطوبت میوه شاخص شک  میوه

 a84/0  a2/83  a8/4  a4/0 Y1 

 a95/0  a5/90  a6/8  a8/0 Y2 

 a90/0  a9/84  a4/8  a4/0 I1 

 a83/0  a8/85  a6/8  a8/0 I2 

 a96/0  a6/88  a4/4  a8/0 I3 

 a86/0  a4/83  a3/8  a4/0 Y1I1 

 a48/0  a4/80  a2/8  a4/0 Y1I2 

 a90/0  a3/84  a0/4  a8/0 Y1I3 

 a96/0  a0/92  a2/9  a8/0 Y2I1 

 a84/0  a8/89  a9/8  a8/0 Y2I2 

 a00/0  a8/92  a4/4  a8/0 Y2I3 

 بردار(؛ نظر بهرهI3بار(، ) 4/0؛ مکش I2بار(، ) 2/0؛ مکش I1دور آبیاری ) ؛I؛ سال، Y. باشندینمدار درصد معنی 5حروف مشابه در هر ستون در سطح 
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Optimization of Irrigation Scheduling in Strawberry Greenhouse by Using 

Tensiometer 
 

3H.Shokri Vahed and  2, GH. Zarei1P.Shahinrokhsar 

Abstract 

A correct scheduling of irrigation (timing and volume of water) is very important parameter to improve 

quality and quantity of yield in greenhouse condition. This study aimed to investigate the possibility of 

improving the management of strawberry greenhouses and increase economic yield (quantitative and 

qualitative) is conducted base on optimum irrigation planning by using tensiometer in greenhouses condition 

in Iran. Three levels of irrigation scheduling based upon tensiometer measurements (0.2 and 0.4 bar) and 

experiences of farmers (As control) were considered. Tensiometer was used to schedule irrigations whenever 

the soil matric potential reached 0.2 and 0.4 bar. The present study showed that the highest yield per plant 

resulted from irrigation schedules based on 0.2 bar compare with the experiences of farmers. Of course there 

was no significant difference between 0.2 and 0.4 bars in this respect. Also results showed that the volume of 

water used in treatments of 0.2, 0.4 bars and experiences of farmers were respectively 47.6, 21.2 and 99.6 

liters per plant and irrigation management increased water productivity in irrigation schedule 0.4 bar (21.7 

grams per liter) compared with 0.2 bar (10.5 grams per liter) and experiences of farmers amount of 4.6 grams 

per liter. According to the results of this study, irrigation scheduling based upon 0.4 bar recommended 

Because of the increased water use efficiency and reduces water consumption without reducing yield. 

 

Keywords: Soil Suction, Strawberry, Water Management, Yield 
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