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چکیده
نیتروژن و آبیاري از مهمترين فاكتورهاي مؤثر در رشد گیاه ميباشند كه داراي اثرات متقابل شديدي هستند .اين
پژوهش به منظور استفاده بهینه از اين دو نهاده در سیستم آبیاري قطرهاي نواري در زراعت گوجه فرنگي به مدت سه
سال اجرا شد .آزمايش بصورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي بود .فاكتور اصلي مقادير آب آبیاري
در سه سطح  %100 ، %75و  %125نیاز آبي و فاكتور فرعي نیتروژن در چهار سطح صفر 150 ،75 ،و  225كیلوگرم در
هكتار بود .نتايج نشان داد كه تأثیر هركدام از فاكتورها بر عملكرد محصول و كارآيي مصرف آب و نیتروژن تحت تأثیر
ديگري بود .در شرايط آبیاري براساس  100 ، 75و  125درصد نیاز آبي ،به ترتیب  150 ،75و  225كیلوگرم نیتروژن
در هكتار بیشترين تأثیر را بر عملكرد محصول و كارآيي مصرف آب و نیتروژن داشت .افزايش مصرف آب آبیاري در عدم
مصرف يا مصرف مقادير كم نیتروژن با كاهش و در حضور مقادير زياد نیتروژن با افزايش كارآيي مصرف آب همراه بود.
هرچند افزايش مصرف نیتروژن با كاهش كارآيي آن همراه بود ،اما افزايش مصرف آب آبیاري سبب بهبود اين پاسخ
گیاهي شد .میانگین وزن میوه ،ويتامین ث و نیترات میوه در اثر افزايش مصرف نیتروژن و سطوح آب آبیاري افزايش
يافت .همچنین كاهش مواد جامد محلول میوه در اثر افزايش سطوح آب آبیاري و افزايش آن در اثر افزايش مصرف
نیتروژن مشاهده شد .در نهايت مي توان گفت كه براي استفاده بهینه از آب آبیاري ،مديريت مصرف نیتروژن با توجه به
رژيم آبیاري ضروري است.
واژههای کلیدی :آبیاری قطرهای ،بهرهوری آب ،رژیم آبیاری ،عملکرد محصول ،کود نیتروژن
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مقدمه
آبیاري و كوددهي از مهمترين عوامل مديريتي در تولید
محصوالت كشاورزي است .در اين راستا آب و كود مكمل
يكديگر بوده و در صورت كمبود يكي از آنها ،تأثیر ديگري
در حد مطلوب نخواهد بود .تمامي مكانیسمهاي عرضه
عناصر به سطح ريشه به نحوي تحت تأثیر رطوبت خاك
بوده و در شرايط مقدار كم رطوبت خاك عرضه عناصر به
سطح ريشه با محدوديت مواجه خواهد شد ( Mackay
 .)and Barber, 1985; Havlin, et al., 2005مطالعات
قبلي نشان داده است كه وزن زيستتوده ،عملكرد
محصول و غلظت نیتروژن در گیاه با كوددهي و آبیاري
افزايش مييابد ( Pandy, et al., 2001; Wiedenfeld,
.)1995
كمبود منابع آب با كیفیت مطلوب از مهمترين عوامل
محدود كننده تولید در كشاورزي است .اين امر ضرورت
استفاده بهینه از منابع آب موجود را تشديد مينمايد .عوامل
زيادي از جمله روش آبیاري ،مديريت دور و عمق آبیاري در
افزايش كارآيي مصرف آب مؤثر است (هاشمي دزفولي،
 .)1373توسعه روزافزون سیستمهاي آبیاري تحت فشار نیز
در اين راستا ميباشد .حاصلخیزي خاك و مصرف متعادل
كودهاي شیمیايي نیز از مهمترين عوامل مؤثر در افزايش
كارآيي مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آب موجود
گزارش شده است ( .)Wiedenfeld, 1995استفاده از
كودهاي شیمیايي همراه آب آبیاري در روش آبیاري
قطرهاي به دلیل امكان كنترل مقدار و زمان مصرف كود و
توزيع يكنواخت آن باعث افزايش قابل مالحظه محصول و
كارآيي آب مصرفي ميگردد كه مزيتي مضاعف بر ساير
مزاياي آبیاري قطرهاي محسوب ميشود ( Sammis,
 .)1980افزايش راندمان مصرف كود و بخصوص كودهاي
نیتروژني كه از ديگر مزاياي كود–آبیاري ميباشد عامل
اساسي در كاهش هزينههاي تولید و پرهیز از آلودگي
نیتراتي آب ،خاك و محصول گزارش شده است
( .)Thompson, et. al. 2000bاز سوي ديگر برنامه
آبیاري عالوه بر كارآيي مصرف آب ،كارآيي مصرف كود را
نیز تحت تأثیر قرار ميدهد ( .)Kuscu, 2014گوجهفرنگي
از گیاهان حساس به تنش رطوبتي ( Locasio and
)Smajstrla, 1996; Patane and Costentimo, 2010

و پرنیاز به عناصر غذايي ( )Hebbar et al., 2004است.
ريشه گوجهفرنگي نسبتاً عمیق ( 1.5متر) بوده و حدود %80

كل جذب آب و مواد غذايي از عمق  50تا  70سانتيمتر
اولیه صورت ميگیرد ( Doorenbos and Kassam,
 .)1986نیاز آبي گوجهفرنگي در شرايط مختلف اقلیمي در
دامنه  400تا  860میلي متر گزارش شده است ( Hanson
;and May, 2006; Harmanto et al., 2005
.)Mukherjee et al., 2010

نیتروژن محدود كنندهترين عنصر غذايي مورد نیاز گیاه
به خصوص در خاكهاي شني با میزان ماده آلي كم
ميباشد (نوربخش و كريمیان  .)1380مقدار نیتروژن مورد
نیاز ارقام مختلف گوجهفرنگي در شرايط مختلف اقلیم،
خاك و آب متفاوت است ( Doorenbos and
 .)Kassam, 1986همچنان كه ) Hochmat (1998در
شرايط آبیاري مطلوب  134–224كیلوگرم در هكتار آن را
توصیه نموده است .معموالً تولیدكنندگان براي كاهش
خطرات احتمالي كاهش تولید در اثر كمبود عنصر غذايي،
مقدار آن را بیش از حد مورد نیاز مصرف ميكنند ( Locascio
 .)et al., 1992همچنان كه كمبود نیتروژن كاهش تولید
را در پي دارد مصرف اضافي آن نیز عالوه بر افزايش هزينه،
كاهش تولید و كیفیت محصول و نیز افزايش آلودگيهاي
زيست محیطي را به دنبال خواهد داشت .تجمع نیترات در
گیاه و شستشوي نیتروژن نیتراتي به آبهاي زيرزمیني از
مهمترين آلودگيهاي محیطي حاصل از مصرف اضافي
نیتروژن ميباشد ( Wang et al., 2012; Yang et al.,
 .)2006افزايش حساسیت گیاهان به آفات و بیماريها از
ديگر نتايج مصرف اضافي نیتروژن است .عالوه بر مقدار،
زمان و روش مصرف نیتروژن ،مديريت صحیح آبیاري نیز از
جمله عوامل مؤثر بر كارآيي مصرف نیتروژن در مزارع گوجه
فرنگي گزارش شده است ( ;Doss et al., 1975
.)Hochmuth 1990

كودهاي نیتروژنه و آب آبیاري پرمصرفترين نهادههاي
كشاورزي از نظر حجم و ارزش اقتصادي و مؤثرترين آنها در
تولید محصول ميباشد .اثرات اصلي و متقابل اين دو فاكتور
بر عملكرد و كیفیت محصول از يك سوي و ارزش اقتصادي
آنها از سوي ديگر مصرف متعادل به منظور استفاده بهینه
از آنها را ضروري مينمايد .براساس گزارشات موجود افزايش
مصرف آب آبیاري نیاز كود نیتروژن را تشديد مينمايد
(مجد سلیمي .)1387 ،هرچند تحقیقات نسبتاً زيادي در
خصوص اثرات متقابل نیتروژن و آب آبیاري صورت گرفته
است ،اما نیاز كودي و آبي گیاهان مختلف در شرايط مختلف
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اقلیم و خاك متفاوت است ( .)Erdal et al., 2007بحران
خشكسالي و كمبود شديد منابع آب از مهمترين محدوديت
تولید محصوالت كشاورزي محسوب ميشود .اين آزمايش
به منظور استفاده بهینه از آب آبیاري و كود نیتروژن در
زراعت گوجهفرنگي اجرا شد.

مواد و روشها
آزمايش در ايستگاه تحقیقات كشاورزي برازجان اجرا
گرديد .نام فامیلي خاك محل اجراي طرح Coarse
Hyperthermic,

Ustic

Carbonatic,

Loamy,

 Torriorthentsبوده (رامشني )1364 ،و برخي از
خصوصیات آن در جدول ( )1آمده است .برخي خصوصیات
آب آبیاري مربوطه نیز در جدول ( )2قابل مشاهده است.

جدول( :)1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك قبل از اجرای طرح
pH

EC
dSm-1

عمق خاك ()cm
30-0

SP

CCE

O.C

7/9

Silt

Sand

Clay

P

mgkg-1

%

3/9

58

31

0/43

K

37/5

55/4

7/1

7/6

140

جدول( :)2برخی خصوصیات آب آبیاری
EC

pH

HCO3-

Cl-

!meqlit-

()dSm-1

3/8

Ca2+ + Mg2+

SO42-

Na+

SAR

7/9

3

7

آزمايش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح
بلوكهاي كامل تصادفي ،با دو فاكتور عنصر غذايي نیتروژن
و آب آبیاري ،بر روي گیاه گوجه فرنگي رقم كالجي در سه
تكرار و به مدت سه سال اجرا شد .فاكتور اصلي آب آبیاري
در سه سطح شامل  (I100) %100 ،(I75) %75و
 (I125) %125نیاز آبي گیاه و فاكتور فرعي نیز عنصر غذايي
نیتروژن در چهار سطح شامل صفر )، (N75) 75 ،(N0
 (N150) 150و  (N225) 225كیلوگرم در هكتار نیتروژن
خالص از منبع اوره بود .براي محاسبه نیاز آبي گیاه از معادله
هارگريوز ( )Hargreaves and Samani, 1986استفاده
شد (معادله .)1

)ET0  0.0023Ra  TD(T  17.8
در اين معادله  ET0تبخیر و تعرق پتانسیل Ra ،میزان
تشعشع ماوراء اتمسفري TD ،اختالف متوسط حداكثر و
حداقل درجه حرارت و  Tمتوسط درجه حرارت ميباشد.
در اين روش از اطالعات روزانه هواشناسي ايستگاه تحقیقات

37

39

2/79

12

كشاورزي محل اجراي آزمايش استفاده شد .پس از تعیین
ET0به روش فوق ،با استفاده از معادله ( )2آب مورد نیاز
در هر آبیاري محاسبه گرديد ( Doorenbos and Pruitt,
.)1977
K c  ETo  ER
Ea 1  LR

IR 

در اين معادله IR :عمق آب آبیاري بر حسب
میليمتر Kc ،ضريب گیاهي كه با استفاده از روش ارائه
شده در نشريه شماره  56فائو تعیین گرديد Ea ،راندمان
آبیاري كه به دلیل كوچك بودن ابعاد كرت آزمايشي و فرض
يكنواخت بودن توزيع و نفوذ آب  %100در نظر گرفته شد
و  LRضريب آبشويي ميباشد كه با استفاده از معادله ()3
محاسبه شد (.)USDA-NRCS, 1987
EC iw
LR 
) 2(max EC e
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 %125در آن اعمال شد .در ضمن بارندگي مؤثر ()ER
نیز محاسبه و از میزان آب آبیاري محاسبه شده كسر و
سپس آبیاري صورت گرفت .جدول ( )3نیاز آبیاري در
تیمارهاي مختلف و نیز میزان بارندگي مؤثر در سالهاي
مختلف اجراي طرح را نشان ميدهد.

در اين معادله  max ECeحداكثر هدايت الكتريكي
عصاره اشباع خاك كه گیاه در آن قادر به ادامه زندگي
نیست و  ECiwهدايت الكتريكي آب آبیاري است .پس از
تعیین نیاز آبیاري به روش فوق ،ضرايب  %100 ،%75و

جدول( :)3نیاز آبیاری در تیمارهای مختلف و بارندگی مؤثر در سالهای مختلف اجرای طرح
سالهاي اجراي طرح

بارندگي مؤثر

آب آبیاري در تیمارهاي مختلف آبیاري ()mm

()mm

I100

I75

I125

1389-90

118

386

474

564

1390-91

63

417

535

653

1391-92

120

403

497

591

میانگین

100

402

502

602

هر كرت آزمايشي شامل دو خط نوار تیپ به طول 4
متر و فاصله  1/5متر از يكديگر و  32عدد بوته بود .كاشت
نشاء اواسط آبان انجام گرفت .مبارزه با آفات و بیماريها به
روش شیمیايي و وجین علفهاي هرز براي تمامي تیمارها
بطور يكسان انجام شد .كود نیتروژن بر اساس مقادير
پیشبیني شده در تیمارهاي مربوطه با توجه به مرحله رشد
گیاه هر دو تا سه هفته يك بار و جمعاً طي  10مرحله
مصرف شد .ساير عناصر غذايي مورد نیاز بر اساس آزمون
خاك و نیز  20تن در هكتار كود گوسفندي در تمامي
تیمارها بطور يكسان مصرف شد .پس از اندازهگیري عملكرد
محصول و میانگین وزن میوه برخي از خصوصیات كیفي آن
شامل میانگین وزن ،ويتامین ث ،درصد مواد جامد محلول
و غلظت نیترات در میوه به روشهاي معمول مؤسسه
تحقیقات خاك و آب اندازه گیري شد (امامي.)1375 ،
كارآيي مصرف آب آبیاري با استفاده از معادله ( )4محاسبه
شد (.)Wan et al., 2007
Y
TUW

IWUE 

در اين معادله  IWUEكارآيي مصرف آب آبیاري برحسب
كیلوگرم بر مترمكعب Y ،وزن میوه تازه گوجهفرنگي بر
حسب كیلوگرم و  TUWحجم كل آب مصرفي بر حسب

مترمكعب ميباشد .جهت محاسبه راندمان نیتروژن مصرفي
نیز از معادله ( )5استفاده شد ( Novoa and Loomis
.)1981
Yi  Y0
Ni

NUE 

در اين معادله  NUEراندمان نیتروژن مصرفي بر حسب
كیلوگرم بر كیلوگرم Yi ،عملكرد محصول در تیمار مصرف
كود نیتروژندار بر حسب كیلوگرم در هكتار Y0 ،عملكرد
محصول در تیمار شاهد ( )N0I75بر حسب كیلوگرم در
هكتار و  Niمقدار نیتروژن مصرفي در تیمار مصرف كود
نیتروژندار بر حسب كیلوگرم در هكتار ميباشد .سهم
نسبي نیتروژن ،آب آبیاري و اثرات متقابل آنها در افزايش
عملكرد محصول به ترتیب با استفاده از معادالت  7 ،6و 8
محاسبه شد (ولي زاده و مقدم.)1375 ،
Yn  Y0
 100
(Yni )  Y0

Pn 

Yi  Y0
100
(Yni )  Y0

Pi 

) Pni  100  ( Pn  Pi

در اين معادالت Pn :نشاندهنده سهم نسبي نیتروژن،
 Piسهم نسبي آب آبیاري (سطوح  I100و يا  )I125و Pni
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سهم نسبي اثرات متقابل آنها در افزايش عملكرد محصول
در هر كدام از تیمارهاي مصرف توأم نیتروژن و آبیاري
نسبت به تیمار شاهد بر حسب درصد بود .همچنین Yb
 Yi ،Yn ،و  Yn+iبه ترتیب نشاندهنده عملكرد محصول
در تیمار شاهد ،تیمار مصرف نیتروژن به تنهايي ،تیمار
آبیاري (سطوح  I100و يا  )I125به تنهايي و تیمار مصرف
توأم آنها ميباشد (بر حسب تن در هكتار) .براي پردازش
دادهها و رسم نمودارها از نرمافزارهاي  Excellو SPSS
براي مقايسه میانگین ها از آزمون چند دامنه اي دانكن
استفاده شد.

نتایج و بحث
اثرات اصلي فاكتور آب آبیاري بر عملكرد محصول،
غلظت نیترات در آب میوه ،مواد جامد محلول و مقدار
ويتامین ث میوه در سطح يك درصد و بر میانگین وزن میوه
و كارآيي كود نیتروژن در سطح  5درصد معنيدار بود .اثرات
اصلي فاكتور نیتروژن بر تمامي پاسخهاي مورد بررسي در
سطح يك درصد معنيدار بود .اثر متقابل فاكتورهاي آب
آبیاري و نیتروژن بر عملكرد محصول و كارآيي مصرف آب
آبیاري در سطح  %1و بر مواد جامد محلول در سطح %5
معنيدار بود (جدول .)4

جدول( :)4نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایش
میانگین مربعات
عملكرد

میانگین وزن

محصول

میوه

ويتامین ث

غلظت نیترات

مواد جامد

كارآيي مصرف

كارآيي كود

محلول

آب آبیاري

نیتروژن

()kg(m3)-1

()kgkg-1

*0/031

میوه

در آب میوه

()tonha-1

()g

()mg100g-1

()mglit-1

()%

**2089

*677

**167

**0/355

**1/04

18/3 ns

224

120

13/7

0/04

0/1

11/04

0/005

نیتروژن

**2657

**386

**33/5

**1/327

**1/33

**103/2

**0/03

نیتروژن × آبیاري

**250

22/3 ns

7/9 ns

0/048 ns

*0/37

**6/94

*0/016

خطاي كل

35/8

33/5

7/6

0/046

0/12

1/463

0/004

ضريب تغییرات ()%

11/03

13/6

5/45

27

5/83

11/7

17

منابع تغییر
آبیاري
خطا

 : nsاز لحاظ آماري معنيدار نیست * ،و ** :به ترتیب در سطوح  5و يك درصد معنيدار است.

عملکرد محصول
افزايش مصرف آب آبیاري و نیتروژن هر دو سبب
افزايش عملكرد محصول شد .تأثیر هركدام از فاكتورها در
افزايش عملكرد محصول تابع ديگري بود .افزايش مصرف
آب در سطوح مختلف نیتروژن در دامنه  60 – 17درصد
سبب افزايش عملكرد محصول شد ،اما افزايش  75درصدي
عملكرد نیز در اثر كاربرد نیتروژن مشاهده شد (جدول .)5
) Scholberg et al. (2000نیز افزايش  70-60درصدي

عملكرد گوجهفرنگي را در اثر كاربرد مطلوب نیتروژن
گزارش نمودهاند.
در تیمار  I75كاربرد  75كیلوگرم در هكتار نیتروژن
سبب افزايش معنيدار میانگین عملكرد محصول شد و
سطوح بیشتر تأثیر معنيداري بر افزايش بیش از پیش
عملكرد نداشت (جدول  .)5در شرايط تنش آبي مصرف زياد
نیتروژن به دلیل كاهش پتانسیل آب ريشه ميتواند در
كاهش رشد گیاه مؤثر باشد ()Liang and Peiyuan, 996
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جدول( :)5اثرات سطوح نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری و نیتروژن
سطوح نیتروژن ()kgha-1

نیاز آبیاري
( ) %

صفر

75

150

225

میانگین

عملكرد ()tonha-1
75

f36/85

d49/44

d50/68

de47/13

B46/02

100

ef42/32

d52/17

bc62/61

b66/13

A55/81

125

e43/10

c57/86

b67/60

a75/56

A61/03

میانگین

C40/76

B53/16

A60/30

A62/94

كارآيي مصرف آب آبیاري ()kgm-3
75

* 8/97 fg

12/07 abc

12/37 ab

11/50 bc

11/23 A

100

8/23 gh

10/2 de

12/29 ab

12/98 a

10/93 A

125

6/97 h

9/44 ef

11/06 cd

12/40 ab

9/97 B

میانگین

8/059 C

10/571 B

11/904 A

12/29 A

كارآيي نیتروژن () kgkg-1
75

-

167/9 ab

92/21 cd

45/67 d

101/9 B

100

-

131/4 ac

135/3 ac

105/8 bd

124/2 B

125

-

196/8 a

163/3 ab

144/2 abc

168/1 A

میانگین

-

165/4 A

130/3 B

98/56 B

* در هر پاسخخخ گیاهي ،میانگینهايي كه در هر سخختون و يا رديف داراي حروف بزرم مشخخترك بوده و يا میانگینهايي كه داراي حروف كوچك
مشترك ميباشند از نظر آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنيداري ندارند.

افزايش سطوح آب آبیاري سبب تشديد نیاز گیاه به
نیتروژن شد .در تیمار  I100كاربرد نیتروژن تا 150
كیلوگرم در هكتار با افزايش معنيدار عملكرد همراه
بود ،اما در تیمار  I125باالترين سطح نیتروژن سبب
افزايش معنيدار عملكرد محصول شد (جدول  .)5میزان
نیتروژن مورد نیاز براي حصول حداكثر عملكرد
گوجهفرنگي با توجه به شرايط اقلیمي ،واريته و
ويژگيهاي خاك در دامنه  345 – 60كیلوگرم در

هكتار گزارش شده است ( .)Erdal et al., 2006تأثیر
بیشتر نیتروژن بر عملكرد محصول در سطوح باالي آب
آبیاري توسط ديگر محققان نیز گزارش شده است
( Thompson et al., 2000a; Thompson and

 .)Doerge. 1996; Pier and Doerge 1995رفع نیاز
غذايي گیاه و افزايش رشد آن در شرايط عدم محدوديت
آب آبیاري از مهمترين داليل پاسخ بیشتر گیاه به
نیتروژن مصرفي تحت اين شرايط گزارش شده است
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شده استThompson and Doerge (1995) .

( .)Thompson et al., . 2000bيكي از داليل تشديد
نیاز گیاه به نیتروژن در سطوح باالي آب آبیاري
شستشوي اين عنصر غذايي تحت اين شرايط گزارش
شده است (.)Ryden and Lund, 1980

گزارش كردند كه در شرايط تأمین نیتروژن مورد نیاز
گیاه ،تأثیر افزايش رطوبت خاك بر بهبود عملكرد
محصول تا حدي سیر صعودي داشته و مقدار آن
بستگي به نوع گیاه ،شرايط اقلیمي و بخصوص میزان و
پراكنش نزوالت آسماني دارد.

افزايش مقدار آب آبیاري در تمامي سطوح نیتروژن
مصرفي سبب افزايش عملكرد محصول شد .اين افزايش
در سطوح باالي نیتروژن شديدتر بود .در شرايط عدم
مصرف نیتروژن ،عملكرد محصول در تیمارهاي I100
و  I125به ترتیب  14/8و 17/0درصد بیشتر از I75
بود ،در حالي كه در باالترين سطح نیتروژن اين افزايش
به ترتیب  40/3و  60/3درصد بودErdal et al. .
)(2006گزارش كرد كه در شرايط عدم مصرف
نیتروژن ،افزايش مصرف آب آبیاري از  50به 100
درصد نیاز آبي تنها به میزان  35درصد سبب افزايش
عملكرد محصول شده است ،اما در حضور  160كیلوگرم
در هكتار نیتروژن افزايش  3برابري عملكرد را سبب
%N

%W

بررسي اثرات متقابل فاكتورها بر عملكرد محصول
نشان داد كه در بین تیمارهاي مصرف توأم نیتروژن و
سطوح دوم و سوم آبیاري تنها اثرات متقابل  I100و
 N75منفي بوده است (شكل  .)1با افزايش مصرف
نیتروژن و آب آبیاري سهم نسبي اثرات متقابل فاكتورها
بر افزايش عملكرد محصول افزايش يافت .به طوري كه
در تیمار  N225I125بیش از  57درصد از افزايش
عملكرد محصول نسبت به تیمار  N0I75ناشي از اثرات
متقابل فاكتورها بوده است (شكل .)1

%N*W

100%
80%

40%
20%

)Relative share (%

60%

0%
-20%
Treatments

شکل( -)1سهم نسبی نیتروژن ،آب آبیاری و اثرات متقابل آنها بر عملکرد گوجهفرنگی در تیمارهای مختلف مصرف توأم نیتروژن
و آب آبیاری

اين امر ميتواند ناشي از جذب بهتر نیتروژن در اثر
افزايش سطوح آب آبیاري و يا اثرگذاري بیشتر آب
آبیاري بر عملكرد با افزايش مصرف نیتروژن باشد
( Mackay, and Barber 1985; Pandey et al.,
 .)2001براساس گزارش ) Kuscu (2014اثرات متقابل
نیتروژن و آب آبیاري بر عملكرد و كیفیت گوجهفرنگي

مثبت بوده و حداكثر عملكرد در اثر اعمال باالترين
سطوح نیتروژن و آب آبیاري بدست آمده است.

کارآیی مصرف آب و نیتروژن
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میزان تأثیر هركدام از فاكتورها بر كارآيي مصرف
آب تابع ديگري بود .در شرايط عدم مصرف و يا مصرف
كم نیتروژن به دلیل محدوديت اين عنصر غذايي و در
نتیجه پايین بودن عملكرد ،مصرف زياد آب آبیاري
سبب كاهش كارآيي مصرف آب شد .اما در حضور
باالترين سطح نیتروژن ،افزايش مصرف آب با افزايش
كارآيي مصرف آب همراه بود (جدول  .)5نتايج مشابهي
توسط ديگر محققان نیز گزارش شده است (هاشمي
دزفولي .)1373 ،هرچند استفاده كشاورزان از نهادهها
بر اساس بازده اقتصادي است)، (Kuscu et al, 2014
اما در مناطق با بحران كمبود آب مشابه محل اجراي
آزمايش ،مديريت آب بر اساس كارآيي مصرف آن در
استفاده بهینه از منابع آب موجود مؤثرتر است.
تأثیر نیتروژن بر افزايش كارآيي مصرف آب در
سطوح باالي آب آبیاري بیشتر بود .در تیمار I75
كاربرد نیتروژن به مقدار بیش از  75كیلوگرم در هكتار
تأثیر معنيداري بر افزايش بیش از پیش كارآيي مصرف
آب آبیاري نداشت .اما در تیمارهاي  I100و I125
كاربرد به ترتیب  150و  225كیلوگرم نیتروژن در
هكتار بیشترين تأثیر را بر افزايش كارآيي مصرف آب
آبیاري داشت (جدول  .)5تأثیر عمده كود در افزايش
كارآيي مصرف آب به رشد و توسعه سريع اندامهاي
هوايي گیاه و ايجاد پوشش گیاهي متراكم نسبت داده
شده است .افزايش شاخص سطح برم كه منجر به
افزايش فتوسنتز و عملكرد ميگردد و نیز كاهش تبخیر
از سطح خاك در نتیجه سايهاندازي پوشش گیاهي ،از
مهمترين عوامل مؤثر در افزايش كارآيي مصرف آب در
نتیجه مصرف نیتروژن ذكر شده است (Bolton,
) .1980بر اساس گزارش ) Isfand (1984در شرايط
رطوبت كم خاك ،كاربرد نیتروژن نه تنها تأثیر مثبتي
بر افزايش عملكرد گیاه ذرت و كارآيي مصرف آب
نداشته بلكه تأثیر منفي نیز داشته است .اما در شرايط
رطوبت زياد خاك ،كاربرد كود نیتروژنه بطور قابل
مالحظهاي سبب افزايش كارآيي مصرف آب شده است.
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روند تغییر در كارآيي مصرف نیتروژن نیز تحت
تأثیر مقادير مختلف نیتروژن و آب آبیاري بود .در
شرايط آبیاري بر اساس  75درصد نیاز آبي ،كاربرد 150
و يا  225كیلوگرم نیتروژن در هكتار و در شرايط آبیاري
بر اساس  100درصد نیاز آبي كاربرد  225كیلوگرم
نیتروژن در هكتار سبب كاهش معنيدار كارآيي مصرف
نیتروژن شد .اما در شرايط آبیاري بر اساس  %125نیاز
آبي ،تفاوت معنيداري در كارآيي مصرف نیتروژن ،بین
سطوح مختلف نیتروژن مشاهده نشد (جدول  .)5كم
بودن راندمان نیتروژن مصرفي در سطوح پايین آب
آبیاري را ميتوان به كاهش عملكرد
محصول در اثر محدوديت آب و مصرف اضافي
نیتروژن نسبت دادThompson and Doerge .
)(1995گزارش كردند كه افزايش مصرف نیتروژن
سبب افزايش میزان نیتروژن غیر قابل استفاده در خاك
ميشود .الزم به ذكر است كه نیتروژن غیرقابل استفاده
شامل نیتروژن باقیمانده در خاك و نیتروژن هدر رفته
از خاك از جمله نیترات شستشو شده ميباشد.
تأثیر سطوح آب آبیاري بر افزايش كارآيي نیتروژن
مصرفي در سطوح مختلف نیتروژن متفاوت بود .هرچند
در شرايط مصرف  75كیلوگرم نیتروژن در هكتار،
افزايش سطوح آب آبیاري تأثیر معنيداري بر كارآيي
مصرف نیتروژن نداشت ،اما در باالترين سطح نیتروژن
مصرفي سبب افزايش معنيدار آن شد (جدول  .)5اين
امر نتیجه تأثیر بیشتر آب آبیاري بر عملكرد محصول
در سطوح باالي نیتروژن ميباشدRaun and .
)Johnson (1999نیز تأثیر افزايش مصرف نیتروژن بر
كاهش و مديريت صحیح آبیاري بر افزايش كارآيي
مصرف نیتروژن را گزارش نمودهاند .براساس نظر
)Tyler and Lorenz (1991مديريت صحیح آبیاري
كلید افزايش كارآيي مصرف نیتروژن است.
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دريافت كرده بودند مشاهده شد .وي اظهار نمود
نیتروژن جزءاصلي پروتئین و آمینواسید بوده و
مستقیماً بر درصد مواد جامد محلول اثر ميگذارد.
 )2007( Erdal et al.گزارش كردند كه افزايش مصرف
آب با كاهش درصد مواد جامد محلول همراه بوده است.
اين امر نتیجه مقدار بیشتر آب در میوه و اثر رقت
گزارش شده است ( Mitchell et al. 1991; Young
 .)et al., 1993در سطوح پايین آبیاري به دلیل كاهش
آب میوه ،نشاسته به قند تبديل و درصد مواد جامد
محلول افزايش مييابد ( .)Erdal et al. 2007افزايش
درصد مواد جامد محلول در شرايط كمبود آب خاك
توسط ديگر محققان نیز گزارش شده است ( Rubino,

برخی خصوصیات کیفی محصول
افزايش مقدار آب آبیاري به خصوص به میزان 25
درصد بیش از نیاز آبي گیاه سبب افزايش میانگین وزن
میوه ،ويتامین ث و میزان نیترات و نیز كاهش درصد
مواد جامد محلول در میوه شد (جدول  .)6اما افزايش
مصرف نیتروژن با افزايش در مقادير تمامي پاسخهاي
گیاهي مذكور همراه بود (جدول .)7افزايش در میانگین
وزن میوه در اثر افزايش مصرف آب و نیتروژن با نتايج
Manang et al. 1982مشابه است . Smajstrla and

)Locascio. (1994نیز گزارش كردند كه افزايش
مصرف آب آبیاري از  40درصد به  100درصد نیاز آبي
سبب افزايش میانگین وزن میوه به میزان  %31شده
است .از آنجايي كه آب از اجزاءاصلي گیاه است بنابراين
گیاهان با آب بیشتر میوههاي بزرگتري تولید ميكنند
).(Erdal et al. 2007تغذيه بهتر گیاه تحت شرايط
آبیاري مطلوب افزايش رشد گیاه و كیفیت بیشتر
محصول را در پي دارد ( ;Manang et al. 1982
.)Erdal et al. 2007

;and Tarantino, 1988; Mitchell et al. 1991
 .)Hanson and May, 2004افزايش اسید آسكوربیك

در اثر افزايش مقادير نیتروژن و آب آبیاري به افزايش
سطح پوشش سبزينه اي گیاه در برابر نور خورشید
نسبت داده شده است( .)Liu and Li, 1992افزايش
مصرف نیتروژن در تجمع نیترات در میوه مؤثر بوده
است (جدول  .)6تأثیر اين عنصر غذايي بر افزايش
غلظت نیترات در محصوالت سبزي صیفي توسط ديگر
محققین نیز گزارش شده است اما برخي منابع تأثیر
آبیاري بر كاهش غلظت نیترات در میوه را گزارش
كردهاند ( Tremblay et al. 2001; Maynar and
 .)Barke, 1979افزايش غلظت نیترات در میوه در اثر
افزايش سطوح آب آبیاري را مي توان به بهبود شرايط
جذب عناصر غذايي توسط ريشه گیاه نسبت داد.

درصد مواد جامد محلول به عنوان شاخصي از تغذيه
معدني گیاه گزارش شده است .عوامل متعددي از جمله
رقم و گونه گیاهي در میزان درصد مواد جامد محلول
مؤثر است .مقدار آن در میوه معموالً با كوددهي افزايش
و با آبیاري كاهش مييابد ( Rubino and
.)Tarantino, 1988; Renquist and Reid, 2001
بر اساس گزارش  )1985( Sahaحداكثر درصد مواد
جامد محلول در میوه هايي كه نیتروژن بیشتري

جدول( :)6اثرات سطوح آب آبیاری بر برخی خصوصیات کیفی محصول
برخي خصوصیات كیفي

نیاز آبي
()%

میانگین وزن میوه ()g

ويتامین ث ()mg100g-1

نیترات آب میوه ()mglit-1

مواد جامد محلول () ٪

75

*38/39 b

48/81 b

0/668 b

6/087 a

100

41/52 b

50/44 b

0/767 ab

6/015 a

125

47/39 a

53/08 a

0/867 a

5/764 b

* میانگینهايي كه در هر ستون داراي حروف كوچك مشترك ميباشند از نظر آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنيداري ندارند.
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جدول( :)7اثرات سطوح نیتروژن بر برخی خصوصیات کیفی محصول
مقادير نیتروژن
()kgha-1

برخي خصوصیات كیفي
مواد جامد محلول () ٪

میانگین وزن میوه

ويتامین ث (mg100g-

مقدار نیترات در آب میوه

() g

)1

()mglit-1

صفر

*38/59 c

49/17 b

0/526 d

5/861 bc

75

41/21 bc

51/74 a

0/685 c

5/707 c

150

43/09b

51/19 a

0/806 b

6/031 b

225

47/57 a

51/02 a

1/052 a

6/222 a

*میانگینهايي كه در هر ستون داراي حروف كوچك مشترك ميباشند از نظر آزمون دانكن در سطح  %5تفاوت معنيداري ندارند.

نتیجه گیری
عملكرد كمي و كیفي گوجه فرنگي و نیز كارآيي
مصرف آب و نیتروژن تحت تأثیر مقدار مصرف نیتروژن
و برنامه آبیاري بود .افزايش مصرف هر كدام از
فاكتورهاي كود نیتروژن و آب آبیاري نیاز ديگري را در
تولید گوجهفرنگي تشديد نمود .افزايش سطوح آب
آبیاري سبب كاهش اما مصرف نیتروژن سبب بهبود
كارآيي مصرف آب آبیاري شد .مصرف اضافي نیتروژن
به دلیل هدرروي بیشتر آن سبب كاهش ،اما افزايش
آب آبیاري سبب بهبود كارآيي مصرف نیتروژن شد .با
افزايش سطوح آبیاري و نیتروژن سهم اثرات متقابل اين
دو فاكتور بر افزايش عملكرد محصول تشديد يافت كه

نشاندهنده لزوم افزايش همزمان آنها براي بهبود
عملكرد و كیفیت محصول و نیز راندمان مصرف آب
آبیاري و نیتروژن ميباشد .بطوركلي ميتوان گفت كه
در شرايط محدوديت منابع آب و آبیاري بر اساس 75
درصد نیاز آبیاري ،كاربرد  75كیلوگرم در هكتار
نیتروژن خالص جهت حصول عملكرد مطلوب و استفاده
بهینه از نیتروژن و آب آبیاري با توجه به كارآيي مصرف
آنها قابل توصیه است .در شرايط آبیاري بر اساس 100
درصد نیاز آبیاري كاربرد  150و در صورت عدم وجود
محدوديت منابع آب و آبیاري به میزان  25درصد بیش
از نیاز آبیاري گیاه ،كاربرد  225كیلوگرم نیتروژن
خالص در هكتار براي دستیابي به عملكرد مطلوب
گوجهفرنگي و استفاده بهینه از منابع آب آبیاري و
نیتروژن قابل توصیه است.
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Interaction effects of nitrogen and irrigation water on yield and
water and nitrogen use efficiency of tomato in Bushehr province

Mokhtar Zolfi Bavariani 1, Naser Rashidi 2, Mehrdad Nowrouzi 3, Parviz Bayat 4,

Abstract
There are a separate and combined effects of nitrogen and water, as most important factors, on
plant growth. This experiment was conducted to optimize the use of these inputs in drip-irrigated
tomatoes to gain optimum quantitative and qualitative yield. The experimental design was RCBD
as split manner with three replications in three years. Three irrigation treatments: 75, 100 and 125
percent of calculated irrigation water (IW), and four rates of nitrogen: 0, 75, 150 and 225 kgha-1
N were as main and subplot, respectively. The results showed that effects of each factor on yield,
irrigation water use efficiency (IWUE) and nitrogen use efficiency (NUE) was induced by the
other one. In treatments of 75%, 100% and 125% of IW, maximum yield, IWUE and NUE
obtained from 75, 150 and 225 kgha-1 nitrogens, respectively. Increasing in water rates decreased
IWUE in the absence or low rate of N, but increased it in presence of high rates of this nutrient.
Although nitrogen application was associated with reduction in NUE, but high water rates
improved it. Increasing in mean weight, vitamin C and nitrate concentration of the fruit were
obvious by increasing in water and nitrogen rates. Fruit TSS was increased by N application and
decreased by increasing water. It was concluded that nitrogen use management should be
considered for efficient use of irrigation water in different irrigation regimes
Keywords: Drip irrigation, Water productivity, Irrigation regime, Yield, Nitrogen
fertilizer
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