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 چکیده:
های مختلف با توجه به اهمیت آب در بخش کشاورزی و کمبود آن در مناطق مختلف استان کرمان، نیاز به بررسی روش     

باشد. همچنین با توجه به مدیریت آب در محصوالت گوناگون و مدیریت مصرف کود ازته به منظور حفظ محیط زیست می

مطالعه ای در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  باال بودن سطح زیر کشت گوجه فرنگی در منطقه جیرفت

درصد نیاز  027و  011، 57ای و فارو با میزان آب )فرنگی رقم چف اجرا شد. دو روش آبیاری قطرهجنوب کرمان روی گوجه

کنونی در کشت گوجه  درصد نیاز گیاه( انتخاب شد. نتایج نشان داد که در شرایط 027و  011، 57آبی گیاه( و میزان کود )

تر بر روش  ای به دلیل مصرف آب کمتر و کود کمتر )حفظ محیط زیست( و همچنین محصول سالمفرنگی روش آبیاری قطره

ای امکان باالبردن سطح زیر کشت و افزایش سطح درآمد آبیاری سنتی ارجحیت دارد و  با استفاده از روش آبیاری قطره

 کشاورز وجود دارد. 
 

 فرنگی، مقدار آب.ای و فاروئی، کود ازته،گوجهآبیاری قطرهیدی:کلمات کل

 

 :بیان مسئله

هزار هکتار سطح زیرکشت  07فرنگی در ایران است. این منطقه با بیش از جیرفت یکی از مهمترین مناطق تولید گوجه     

کیلوگرم  081(. در منطقه جیرفت با 0)هزار تن محصول چهارمین تولید کننده در کشور است  674فرنگی و با تولید گوجه

(. کارآیی 6فرنگی بدست آمده است )ازت خالص در هکتار به همراه سایر عناصر غذایی بیشترین عملکرد محصول گوجه

کیلوگرم بر  3/3درصد آب مورد نیاز  71و در روش شیاری با  3/01ای با صددرصد آب مورد نیاز مصرف آب در روش قطره

. افزایش آب مصرفی سبب افزایش عملکرد محصول گوجه شد که با افزایش کود مصرفی میزان عملکرد نیز (2مترمکعب شد )

داری از لحاظ عملکرد مشاهده نشد و حداکثر عملکرد درصد ازت مورد نیاز گیاه تفاوت معنی 011و  81افزایش یافت اما بین 

ای و مدیریت مصرف آب و کود ازته در آبیاری قطره

 فارو در کشت گوجه فرنگی
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های  سامانه(. 4تن در هکتار بدست آمد ) 016با متوسط عملکرد درصد  81نیز از تیمار آبی صددرصد نیاز گیاه و تیمار کودی 

ها در بکار بردن آب، کود و سایر مواد شیمیایی در زمان و مقدار مناسب است. با  ترین روش آبیاری تحت فشار از اقتصادی

 متوسط طور به. (3)ستهای نوین آبیاری در کشاورزی امری اجتناب ناپذیر ا گیری از شیوه توجه به کمبود منابع آب، بهره

 خاک تبخیر بیشتر آب دلیل به احتماالً که بود بیشتر درصد 68 ای نسبت به آبیاری بارانی فرنگی در آبیاری قطره گوجه عملکرد

 .(8ای بود ) در روش آبیاری بارانی نسبت به آبیاری قطره

هایی  مچنین حفظ محیط زیست از آالیندههای اخیر و اهمیت آب و مصرف متعادل کودهای ازته و ه با توجه به خشکسالی

فرنگی و امکان باال بردن سطح زیر کشت بیشتر در منطقه  نظیر نیترات در خاک و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول گوجه

جیرفت تحقیق در مورد روش های آبیاری و میزان آب و کود مصرفی ضروری بود. برای مقایسه دو روش آبیاری، آزمایشی با 

فرنگی چف در جیرفت اجرا شد. هر کرت آزمایش شامل یک جوی  ستقیم و زیر پوشش پالستیک بر روی رقم گوجهکشت م

متر  سانتی 71ها روی خطوط کاشت  متر است. در هر جوی دو خط کشت شد. فاصله بوته 01متر و طول  سانتی 61با عرض 

 (.2و  0است ) شکل 
 

 نحوه کشت و آبیاری گوجه فرنگی -1شکل

ای با دور سه روزه از طریق کنتور حجمی  روزه و در روش قطره 7مقادیر آب محاسبه شده در روش سطحی با دور 

متر در هر جوی بین دو  سانتی 31ای از یک نوار تیپ با فواصل  گیری و در اختیار گیاه قرار گرفت. در آبیاری قطره اندازه

بع اوره براساس آزمون خاک و تحقیقات انجام شده در منطقه و سطوح (. مقادیر کود ازته از من7ردیف کشت استفاده شد )

سوم در هنگام کاشت، یک سوم پس از برداشت   ذکر شده در روش آبیاری سطحی بصورت دستی و در سه تقسیط )یک

قادیر کود ازته درصد م 21ای  (. در روش قطره6پالستیک در اسفندماه و بقیه در اواخر فروردین( در اختیار گیاه قرار گرفت )

های  قبل از کاشت و بقیه دو هفته بعد از کاشت از طریق تانک کود و با توجه به مراحل رشدی در طول فصل و در نوبت

متعدد در اختیار گیاه قرار گرفت. شدت تزریق در اوایل فصل رشد کم، سپس افزایش و در دورة بلوغ مجدداً کاهش داده شد 

(5.) 
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 فرنگی ای گوجه لی از تجهیزات روش آبیاری قطرهنمایی ک -2شکل 

ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت دارای خاک با بافت سبک )لومی شنی( و بدون محدودیت شوری)  مزرعه

EC<2 آورده شده است. 2و  0( بود که نتایج آزمایش خاک و آب آن به شرح جداول 

 نتایج تجزیة خاک محل آزمایش -1جدول 

 عمق
شوری )دسی 
 زیمنس بر متر(

 قلیایی
کربن 

 %آلی
نسبت جذب  مس روی منگنز آهن پتاسیم فسفر

 سدیمی
 بافت خاک

 گرم بر کیلوگرممیلی
 لومی شنی 9/2 0/0 0/3 4/7 32/6 7/292 9/7 08/1 8/5 9/0 31-1

 لومی شنی 0/2 9/1 0/2 7/6 39/3 094 9/3 07/1 5/5 67/0 41-31

 شیمیایی آب چاه مورد استفادهخصوصیات  -2جدول 

شوری )دسی 
 زیمنس بر متر(

 قلیایی
نسبت جذب  سدیم کلسیم و منیزیم کلر

 سدیمی
 کالس آب

 واالن در لیتر میلی اکی
0127 5 40/2 5/6 34/7 04/0 C3S1 

فرنگی در جداول  های مختلف آبیاری و میزان کود جهت مقایسه آنها بر عملکرد گوجه همچنین مقادیر آب مصرفی در روش

 ( آورده شده است.6و  3)

 

 میزان آب آبیاری استفاده شده در هر تیمار )مترمکعب در هکتار( -3جدول 

 مترمکعب در هکتار(میزان آبیاری )  

 % نیاز گیاه( 027)  % نیاز گیاه( 011)  % نیاز گیاه( 57)  تیمار

روش 

 آبیاری

 77/7765 17/6638 47/3332 ای قطره

 97/06275 6/00614 6/8747 سطحی
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 میزان کود مصرفی اوره در هر تیمار )کیلوگرم در هکتار( -4جدول 

 % نیاز گیاه 127 % نیاز گیاه * 111 % نیاز گیاه 57 تیمار

 711 611 311 میزان کود مصرفی

 (.0351)ساردویی کیلوگرم در هکتار اوره  611کیلو گرم ازت خالص و معادل  081% نیاز گیاه برابر  011*

 

 دستاوردها:
تن و در روش آبیاری  26نتایج تحقیق نشان داد که با تأمین آب به میزان نیاز گیاه عملکرد در روش آبیاری فارو حدود 

توان از هر دو روش  توان گفت که در صورت تأمین آب کافی می دست آمد. بنابراین می تن محصول به 24ای حدود  قطره

ای سبب کاهش  محصول جهت کاشت گوجه فرنگی استفاده نمود و تغییر روش آبیاری از فارو به قطرهجهت بدست آوردن 

 عملکرد نخواهد شد. 

ای بر روش آبیاری سنتی در مزارع تحت کشت گوجه فرنگی ارجحیت دارد.  از سه جنبه روش آبیاری تحت فشار قطره

دار بیش از روش فاروئی)در روش سنتی مصرف و بطور معنیبرابر  3ای به میزان حدود  کارآیی مصرف آب در روش قطره

 متر مکعب در هکتار( است.  00711آب 

کیلوگرم  611باشد یعنی به جای مصرف  ای میدرصد بیشتر از روش قطره 27در روش آبیاری سنتی مصرف کود اوره 

ای استفاده کرد. در  د در روش آبیاری قطرهکیلوگرم از این کو 311توان میزان  در هکتار کود اوره در روش آبیاری سنتی می

ای، کارایی  ای امکان استفاده کود در چندین نوبت بدون محدودیت وجود دارد. بنابراین در روش قطره روش آبیاری قطره

که در روش آبیاری سنتی مصرف کود فقط در سه نوبت  شود. در صورتی مصرف کود باال رفته و سبب کاهش هزینه تولید می

 شود. ها انجام می کاهش هزینهجهت 

یابد  ای تجمع بیش از حد نیترات و آمونیم در خاک که باعث آلودگی محیط زیست شده کاهش می در روش آبیاری قطره

 افتد. و امکان تجمع آن در گیاه کم و سالمت مصرف کننده به خطر نمی

های نوین آبیاری  اگزیر به استفاده از سیستمها ن بنابراین در شرایط کنونی در مناطق خشک و نیمه خشک تولیدکننده

 هستند.

 

 توصیه ترویجی:
متر  6711درصد نیاز گیاه معادل ) 011ای با راندمان باال به میزان  با توجه به تحقیق انجام شده استفاده از آبیاری قطره

بصورت تقسیط( در کشت کیلوگرم اوره  311کیلو ازت خالص معادل ) 071ای( و مصرف  مکعب در هکتار در روش قطره

های اخیر و نیز باال بردن سطح  (. بنابراین در شرایط کم آبی ناشی از خشکسالی در سال3شود )شکل  گوجه فرنگی توصیه می

ای )نوار تیپ( امکان افزایش دو برابر سطح زیر کشت نسبت به روش آبیاری  درآمد کشاورز، با استفاده از روش آبیاری قطره

  سنتی وجود دارد.
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 ای طرهقمحصول گوجه فرنگی در تیمار آبیاری  -3شکل 

 فهرست منابع:
، 0397-0394(. آمارنامه کشاورزی سال زراعی 0395م. ) احمدی، ک، عبادزاده، ح. ر، عبدشاه، ه، کاظمیان، ا، رفیعی، -0

 وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی اقتصادی.

ای و شیاری بر عملکردهای کمی و کیفی  های آبیاری قطره . مقایسه روش(0358)ح.  .بیات، ف ،و .باغانی، ج -2

 فرنگی، گزارش نهایی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. گوجه

(، گزارش پژوهشی سال N.P.Kفرنگی به عناصر پرمصرف ) . بررسی و تعیین نیاز غذایی گوجه(0351) ساردوئی، م. -3

 زی جیرفت و کهنوج.، مرکز تحقیقات کشاور0351

 یدر کشت گوجه فرنگ یسطح ری( زی)نوار یا قطره یاریکاربرد آب تی. مز(0393)م.  ،یمیکر ،ع ،یم، سبحان ،ینیجل -6

 . 03-21:0 ،یآب در کشاورز تیریمد هی. نشریاریمختلف آب یها تیریتحت مد

. بررسی و مقایسه (0391)نفس، م.  نیک ،جاللی، ا ،ممنوعی، ا ،اسفندیاری، ص ،ساعی، م  ،افشارمنش، غ ،صباح، آ -7

ای و فارو در تجمع نیترات و آمونیوم حاصل از سطوح مختلف کود ازته در پروفیل خاک  های کود آبیاری قطره سیستم

مجموعه گزارشات نهایی.  .فرنگی در منطقه جیرفت. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیتحت کشت گوجه

 .9/4/91مورخ  39320شماره ثبت: 

ثیر سطوح مختلف آب و کود ازت بر خصوصیات کمی و کیفی أ. ت(0382) موسوی فضل، س. ح. ،فائزنیا، ف -4

 .کشاورزی ، سازمان تحقیقات و آموزش 82ای )تیپ(. کارنامه سال  فرنگی در روش آبیاری قطره گوجه

7- Hochmuth, G. J. and Smajstrla, A.G. (1998). Fertilizer Application and Management for Micro 

(Drip) Irrigated Vegetables in Florida.  

8- Mitchell, J., Shrestha. A., Klonsky, K., Turini, T., and Hembree, H. (2014). Overhead and Drip 

Irrigation System Effects on Tomato Growth and Yield in California's Central Valley. Hurt 

Technology 24 (6): 637- 644.  
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