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 گلخانه در ایفلفل دلمه گیاه و اجزای عملکرد مختلف آبیاری بر عملکرد سطوحر یاثت
 فراست سجادی1، ابوطالب هزارجزیبی12، صابر جمالی3

 
 27/01/1397تاریخ ارسال:

 02/06/1398تاریخ پذیرش:

 مقاله پژوهشی

 چکیده

این پژووش   فتوسنتز دارد.  اي برعمده امر تأثیر نای که گیاه دارد عملکرد و متابولیسم رشد، بر متفاوتی آبیاري اثراتکم

اي دلمژه مصژر  آ  گیژاه فلفژ      وريبهژره عملکژرد و   عملکژرد، ازژزاي  بژر   آبیاريمختلف  سطوحاثر بررسی  منظوربه

(Capsicum annuum L.)، تحقیقاتی گروه مهندسی آ  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعژی گرگژا   گلخانه  در، 

و  100، 85، 70سژط    4تیمار رژیم آبیژاري شژام     انجام گرفت. 1394در سال  تکرار 3مالً تصادفی با درقالب طرح کا

 وريبهژره  عملکرد ووز  تر و خشک میوه، ، تعداد میوهنتایج نشا  داد که میزا  آ  آبیاري بر بود.  درصد نیاز آبی 125

 100مصژر  آ  در تیمژار    وريبهژره و حژداکثر  حداکثر عملکرد محصول  .بوددار درصد معنی یکسط   در مصر  آ 

چنین مشاشده شد که دست آمد. شمبهکیلوگرم در متر مکعب  1/5و  کیلوگرم در متر مربع 1/4میزا  به درصد نیاز آبی

درصد  9/63 و 6/69به ترتیب  وري مصر  آ و بهره عملکرد محصول درصد نیاز آبی، 15میزا  کاش  مصر  آ  به با

 1/7به ترتیژب   وري مصر  آ و بهره عملکرد محصول درصد نیاز آبی، 25میزا  مصر  آ  به افزای  با و هکاش  یافت

از طرفژی   اي به افژزای  و کژاش  نیژاز آبژی حسژا. اسژت.      . نتایج نشا  داد که فلف  دلمهدرصد کاش  یافت 6/42 و

 شت شده را نیز کاش  داد. افزای  و کاش  میزا  آ  آبیاري وز  تر و خشک میوه و تعداد میوه بردا
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 مقدمه

 مهم امنیت گاهتکیه کشاورزي حاضر حال در

آ   کمبود و است کشور اقتصادي حیات و غذایی

 در تولید، عام  ترینمحدودکننده و مهمترین عنوا به

در  بیشتر مطالعه با بنابراین باشد،می حمطر این بخ 

 آثارچنین کارآمد آ  و شم مصر  و آ  ذخیره مورد

از اشمیت  زراعی گیاشا  تولید در خشکی تن 

 بهبود شاياز روش یکی .بسیاري برخوردار است

 این در ت.آبیاري اسکم شايسیاست اتخاذ آ  وريبهره

 مامت در یا و رشد خاص مرحله یک در گیاه ،روش

 آبیاريکم .گیردمی قرار آبی تن  تحت رشد فص 

 گونه رشد مرحله و حساسیت میزا به بسته تواندمی

 عملکرد و متابولیسم رشد، بر متفاوتی اثرات گیاشی،

 افت طریق از عمدتاً تأثیر این که باشند داشته آنها

قدمی فیروزآبادي و ) گیردمی صورت فتوسنتز

که براي تغذیه بشر نیاز به از آنجا  .(1394شمکارا ، 

تولیدات محصوالت کشاورزي است و از سوي دیگر 

شود لذا انجام تحقیقی کمبود آ  شیرین احسا. می

که  طوريهب .رسدنظر میدر این خصوص ضروري به

 باشد.یکی از این محصوالت کشاورزي فلف  می

 یکی .Capsicum annuum L  علمی نام با فلف 

. فلف  یکی رودمی شمار به لیزيزا مهم محصوالت از

 و از زنس 1سوالناسه سبزیجات مهم از خانواده  از

 شابررسی باشد.می C.annuumو گونه  2کپسیکوم

 زیرکشت سط  از درصد 99 که دشد می نشا 

 فرنگی گوزه به درصد 8 خیار، به ايگلخانه محصوالت

. دارد اختصاص دوم کشت عنوا به فلف  به درصد 4 و

 که است کشاورزي مهم محصول یک دلمه سبز فلف 

 ارزش خاطربه بلکه اقتصادي ارزش خاطربه تنهاهن

 و طبیعی شايرنگ عالی منبع چنینو شم آ  شايمیوه

                                                           
1 Solanaceae 

2 Capsicum 

 گرفته قرار توزه مورد اکسیدانی بسیار آنتی ترکیبات

 (.1386حیدري و شمکارا ، است )

استفاده بهینه از آ  و کود نیتروژ  و اعمال 

تواند عالوه بر افزای  محصول از یت درست میمدیر

شاي ناشی از کمبود منابع آ  زلوگیري نماید. در زیا 

آ ، شد  اساسی حصول حداکثر توابع تولید زمینه 

عملکرد در واحد سط  و  ،وري از آ  مصرفیبهره

اي در واقع، تابع تولید رابطه .استدرآمد خالص نهایی 

ک  محصول تولید شده و ریاضی بین میزا  آ ، کود 

مصرفی در طول فص  کود یا میزا  آ  مصرفی و 

-یزي و سیاستربرنامه باشد که راه را برايزراعی می

سپاسخواه و کند )گذاري تولیدات کشاورزي شموار می

در تحقیقی بر روي گیاه فلف  نتایج  (.1385شمکارا ، 

نشا  داد که کاش  میزا  آ  آبیاري در آبیاري قطره

منجر به کاش  عملکرد در واحد سط ، وز  اي 

متوسط میوه و تعداد میوه برداشت شده در فص  رشد 

(. سجادي و Colak et al., 2017شده است )

( به منظور بررسی اثر سطوح مختلف 1395شمکارا  )

آبیاري بر روي گیاه فلف  سبز به این نتیجه بی 

 رسیدند که افزای  میزا  آ  آبیاري منجر به کاش 

وز  تر و خشک میوه برداشت شده، تعداد میوه و طول 

میوه شده است. ایشا  نشا  دادند که بهترین تیمار 

اي، زهت آبیاري گیاه فلف  تند در شرایط گلخانه

در  باشد.درصد نیاز آبی می 100میزا  آبیاري به

( بر روي 1393تحقیقی دیگر طباطبایی و شمکارا  )

 آ  مصر  با کاش  که گیاه فلف  قلمی نشا  دادند

یابد، وز  تر و خشک میوه و تعداد میوه کاش  می

نشا  دادند که با کاش  میزا   این محققینشمچنین 

آبی،  نیاز درصد 60 و 40، 20میزا  بهآ  آبیاري 

، 50ترتیب  بهو کارایی مصر  آ   محصول عملکرد

. یافت کاش  درصد 29و  24، 22و  درصد 92و  69

 کهاین به باتوزه ،اظهار داشتند  شمچنین ایشا

 و آبی نیاز درصد 100 تیمارشاي عملکرد بین اختال 

 لذا دار نشد،درصد معنی 5 درسط  درصد نیاز آبی 80
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 20 توا  تاحداکثرمی آبیاري آ  محدودیت درشرایط

 .داد کاش  را گیاه درصد نیاز آبی

بر روي گیاه سیب زمینی نتایج نشا   تحقیقیدر 

مختلف آ  آبیاري عملکرد و تعداد  وحداد که سط

داري در طور معنیرا بهزمینی برداشت شده سیب

کاش  میزا  آ  در  درصد با 5سط  احتمال 

 ,.Abubaker et al)، کاش  داد دستر. گیاه

2014 .)Ekren et al. (2012) منظور در تحقیقی به

و  100، 75، 50بررسی سطوح مختلف آ  آبیاري )

آبی( بر روي گیاه ریحا  بنف  نشا   درصد نیاز 120

درصد نیاز  100نسبت به تیمار شاشد که دادند که 

میزا   ،کاش  و افزای  میزا  آ  آبیاريآبی بوده 

درصد  5در سط  احتمال  راوري مصر  آ  بهره

داد. شمچنین ایشا  نشا   داري کاش طور معنیبه

  دادند که افزای  میزا  آ  آبیاري منجر به افزای

که بیشترین میزا  آ  در تیمار ارتفاع بوته شده بطوري

کار و شمکارا  گلدرصد نیاز آبی مشاشده شد.  125

اي به منظور بررسی تأثیر مطالعه( در 1387)

 120و  100، 80، 60، 40میزا  آبیاري به تیمارشاي

بر عملکرد و بازده مصر  آ  درصد نیاز آبی گیاه 

حداکثر عملکرد و حداکثر که  ندنشا  داد فرنگیگوزه

درصد نیاز آبی )آبیاري  100مصر  آ  در تیمار  بازده

دست آمد و با کاش  مصر  آ  عملکرد هب کام (

 .کاش  یافت

Kiremit et al. (2018) منظور بررسی اثر به

درصد  118و  100، 75، 50، 25سطوح مختلف آبی )

نیاز آبی( بر روي گیاه تره نشا  دادند که کاش  

دار ارتفاع بوته، زا  آ  آبیاري منجر به کاش  معنیمی

قطر ساقه، وز  تر و خشک برگ و ساقه و سط  برگ 

شد ولی بر روي تعداد برگ و محتواي کلروفی  اثر 

چنین ایشا  نتیجه گرفتند که داري نداشت. شممعنی

وري و عملکرد مناسب بهترین تیمار براي حصول بهره

باشد. صد نیاز آبی میدر 75در مناطق خشک تیمار 

منظور بررسی اثر سطوح در تحقیقی دیگر محققین به

آبیاري بر عملکرد و اززاي عملکرد گیاه مختلف کم

به این نتیجه رسیدند که کاش   Titicacaکینوا، رقم 

دار تمامی میزا  آ  آبیاري منجر به کاش  معنی

 به نتایج (.1395زمالی، صفات مورد بررسی شد )

از تحقیق شمس بیرانوند و شمکارا   آمده دست

 میزا  افزای  با کلی طور که به داد ( نشا 1393)

تن در شکتار( و  7/5تا  3بیولوژیکی ) عملکرد آبیاري،

تن در شکتار(  در ارقام  5/2تا  3/1) دانه عملکرد

 پنج سط  در تفاوت این و یافت افزای  سویا مختلف

شا  دادند که چنین ایشا  نبود. شم دارمعنی درصد

داري بر کارایی افزای  میزا  آ  آبیاري تأثیر معنی

شریفا  و  درصد نداشت. 5مصر  آ  در سط  

از  ی ب یاريآب( گزارش کردند که 1393شمکارا  )

باعث  یشهمناسب ر یهعدم تهو ی دل به یاهگ نیاز حد

سبب کاش   یغرقاب یطشرا .شدیاه کاش  عملکرد گ

با توزه به اینکه در  شود.یمعملکرد و اززاي عملکرد 

استا  گلستا  سط  زیادي از مزارع زیر کشت گیاه 

رو شد  از انجام این اي قرار دارد از اینفلف  دلمه

مطالعه بررسی اثر میزا  آ  آبیاري )کم آبیاري و 

و بهره ، اززاي عملکردبی  آبیاري( بر روي عملکرد

 .بودوري مصر  آ  این گیاه در این منطقه 

 

 هامواد و روش

شاي مختلف آبیاري بر رژیم اثر بررسی منظوربه

 درگیاه آ  مصر  وريبهره و عملکرد، اززاي عملکرد

 گلخانه آزمایشی در اي رقم کالیفرنیا واندر،دلمه فلف 

دانشگاه علوم کشاورزي و  گروه مهندسی آ  پووششی

درزه و  36عرض زغرافیایی  منابع طبیعی گرگا  با

 16درزه و  54شمالی و طول زغرافیایی دقیقه  51

 درمتر ارتفاع از سط  دریا  3/13دقیقه شرقی و با 

 شايگلدا از  تحقیق این در. گردید ازرا 1394 سال

 متر حاويسانتی 20 قطر و 30 ارتفاع به پالستیکی

نسبت سه،  به پرلیت و حیوانی کود خاک، ترکیبات

 کشت شايزعبه و شاگلدا ه و شد استفاده و یک یک

 در که است ذکر به الزم شدند، پر نظر مورد مخلوط از

 بصورت کشت شايزعبه و شاگلدا  کف در ابتدا

 بهبود زهت فیلتر بعنوا  ریزهسنگ مقداري یکسا 

 باالي مترسانتی 5 و شد ریخته تهویه و زشکشی
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 و شد گرفته نظر در خالی آبیاري اعمال براي شاگلدا 

فلف   از بذرشاي کاشتمنظور به. دشدن خاک از پر بقیه

 منظوربه .شد استفاده کالیفرنیا واندر اي رقمدلمه

 به کاري نشا از پس شاگلدا  داخ  در استقرار نشا

 زما . شد داده آ  مساوي مقدار به شاگلدا  تمام

 سه) نشاءشا استقرار از پس تیمارشاي آبیاري اعمال

)در  محصول برداشت زما  تا (نشاءکاري از پس شفته

 به دوره داشت در .بود روز 64 مدت چین اول( به

 پاشیمرحله سم دو گلخانه درو  در آفات وزود دلی 

 براي ppm 2آزینفو. متی  غیر سیستمیک با غلظت 

 .انجام شد سفید و شته پشه نظیر آفاتی با مبارزه

 نمونه .شد انجام دستی وزین با شرز شايکنترل علف

 از خشیو ب هشد خشک شوا ي،آورزمع از پسخاک 

 شد، سپس داده عبور متريمیلی دو الک از شانمونه

 از استفاده با خاک شیمیایی و فیزیکی شايویوگی

 گیرياندازه زیر شرح به استاندارد معمول شايروش

 بافت متر،  pHدستگاه با اشباع خمیر در pH :شد

 الکتریکی شدایت شیدرومتري و قابلیت روش به خاک

تعیین  الکتریکی سنجشدایت وسیله به اشباع عصاره در

 استفاده، نظیر مورد خاک فیزیکی شد. خصوصیات

 وزنی در و حجمی رطوبت و خاک ظاشري ویوه زرم

و نقطه  زراعی ظرفیت نظیر خاک رطوبتی مهم نقاط

. تعیین گردیدند( 1) زدول با مطابق پومردگی

 ،کلر، EC ،pH ،SARنظیر  آبیاري آ  شايویوگی

 ، پتاسیم و سدیمسولفات کربنات، بی منیزیم، کلسیم،

 طرح قالب در تحقیق این (.2 زدول) شد گیرياندازه

 .شد انجام تکرار سه و تیمار 4 با تصادفی کامالً

 85(، DI70درصد نیاز آبی ) 70آبی شام   تیمارشاي

 و (FIآبی ) نیاز درصد 100(، DI85نیاز آبی ) درصد

 یا کام  و آبیاري بود( OI125درصد نیاز آبی ) 125

 نظر در شاشد تیمار عنوا به آبی نیاز درصد 100

 .شد گرفته
 استفاده مورد خاک شیمیایی خواص فیزیکی وبرخی (: 1) جدول

pH 

 ظرفیت مزرعهرطوبت  پومردگی دائمرطوبت  چگالی ظاشري شدایت الکتریکی عصاره اشباع

 بافت خاک

 درصد وزنی متر مکعبگرم بر سانتی زیمنس بر متردسی

53/7  6/0  62/1  سیلتی رسی 36 17 

 (1395جمالی و همکاران، ))آب شهری(  آبیاری در استفاده مورد آب شیمیایی ترکیبات(: 2) جدول

 ترکیبات شیمیایی

SAR 
-Cl 

)meq/L(
 

+Na 

)meq/L(
 

+K 

)meq/L( 

+2Ca 

)meq/L(
 

+2Mg 

)meq/L(
 

-2
4SO 

)meq/L(
 

3HCO 

)meq/L( 

EC25 

(dS/m) 
pH 

14/0 1 27/0 48/0 4/4 8/2 8/0  15/7 8/0 7 

 مواد اثرات بررسی تحقیق، این در کهآ  دلی به

 طبق شاگلدا  شمه در نبود، نظر مد خاک مغذي

 200 مقداربه مرحله سه در اوره کود منطقه، الگوي

 مختلف مراح  در سرک صورتدر شکتار به کیلوگرم

 مرحله کود پایه، کود صورتبهگیاه  رشد فنولوژیکی

شا به گلدا  گلدشی شروع مرحله کود و برگی ش 

سایر  احتمالی کمبود از زلوگیري منظوربه .داده شد

طی سه مرحله کود عناصر ریز مغذي بر  غذایی عناصر

و قب  از  پاشی گردیدروي برگ گیاه فلف  محلول

گرم میلی 4کشت نیز یک مرحله کود کام  با غلظت 

 این در آبیاري دور. شا اضافه شدخاک گلدا  در لیتر به

 از استفاده با متغییر بوده که آبیاري عمق و ثابت طرح

تا مرحله استقرار  .شد تعیین A کال. تبخیرک تشت

گیاه، آبیاري تمام تیمارشا به یک مقدار مشابه، با 

استفاده از آ  شهري و بر اسا. میزا  تبخیر از 

تیمارشا صورت انجام شد و سپس اعمال  تشتک

پذیرفت. دور آبیاري بر اسا. نیاز آبی گیاه یک روز در 

 صورت روزانه به تبخیر مقدار میا  در نظر گرفته شد.
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 تعیین. شدمی یادداشت Aاز تشت تبخیر کال. 

مرحله تعیین تبخیر و تعرق گیاه  سه شام  آ  نیاز

 اثر تعیین و( Kcگیاشی ) ضریب (، تعیین0ETمرزع )

از . بود آبی گیاه نیاز بر زراعی عملیات و مح  شرایط

تبخیر و تعرق پتانسی   میزا براي تعیین  2و  1روابط 

  و واقعی استفاده شد.

(1                                  ) × p= K 0ET

panE 
گیري از میزا  تبخیر اندازه Epanدر این رابطه، 

و  که به تبخیر .متر( براي شر منطقه استتشت )میلی

تعرق گیاه مرزع و تبخیر و تعرق واقعی گیاه وابسته 

به عوام  متعددي باشد که ضریب تشت می pK واست 

از زمله رطوبت نسبی شوا، سرعت باد و محیط اطرا  

 تشت بستگی دارد.

(2                                    ) × c= K cET

0ET 
تبخیر و  ET0ضریب گیاشی،  Kcدر این رابطه، 

تبخیر و تعرق  cETمتر( و ق گیاه مرزع )میلیتعر

 ضریب(. 1390علیزاده، متر( است )واقعی گیاه )میلی

 فائو نشریه پیشنهادي در روش از شده محاسبه تشت

طور ه)ب مح  در آ  استقرار موقعیت به توزه با 56

 شم(. Allen et al., 1998( تعیین شد )7/0میانگین 

عابدي کوپایی ) شده انجام شايبررسی براسا. چنین

 و تعیین فلف  براي گیاشی ضریب (1390، شمکارا و 

(. 3گرفت )زدول  قرار نظر مد آبی نیاز محاسبه در

 در تیمارشاي رشد فص  طول در مصرفی آ  میزا 

 شده است. ارائه 4 زدول در آبیاري مختلف

تر  وز  ،میوه تعداد شام  عملکرد اززاء و عملکرد

محصول  عملکرد نچنی شم و میوه خشک و

. وري مصر  آ  نیز ارزیابی شدو بهره گیرياندازه

صورت زداگانه به تیمار شر شاي برداشت شده درمیوه

شاي کاغذي قرار داده شده و به آزمایشگاه در پاکت

شا به آزمایشگاه با نمونه انتقالپس از  منتق  شد.

گرم توزین شده و  001/0استفاده از ترازوي با دقت 

 مدت به شاگیري وز  خشک میوه، نمونهاندازهزهت 

 خشک گراددرزه سانتی 70 دماي در ساعت 48

 تعیین شد. شاآ  وز  سپس شدند و

 طول و گیاهی ضریب مختلف مقادیر (:3)جدول

 (1390عابدی کوپایی و همکاران، فلفل ) دوره رشد

 Kc طول دوره مرحله رشد

25/0 30 ابتدایی  

53/0 40 توسعه گیاه  

03/1 100 میانی  

75/0 45 پایانی  

 3 رابطه از با استفاده نیز آ  مصر  وريبهره

 نسبت با برابر آ  مصر  وريشد )بهره محاسبه

 در طول دوره رشد شدهتر میوه برداشت  متوسط وز 

  .است.( آ  مصرفی در ک  دوره میزا به گیاه

 تحلی  و شا، تجزیهداده آوريزمع از در پایا  بعد

 میانگین مقایسه و SAS افزار نرم از استفاده با شاهداد

 5احتمال  سط در  LSD آزمو  از استفاده با تیمارشا

 Excel افزار نرم از با استفاده نمودار رسم درصد و

 گرفت. انجام

 نتایج و بحث
 5تیمارشژا مطژابق زژدول     واریژانس  تجزیه نتایج

 تعژداد میژوه   بژر  آبیژاري  اثژر تیمارشژاي   داد کژه  نشا 

تر میوه  وز برداشت شده در طول دوره رشد، متوسط 

 یژک  سژط   در ايدلمژه  فلفژ  وري مصژر  آ   و بهره

 در و وز  خشک میوه و عملکرد در واحد سط  درصد

 باشد.می دارمعنی درصد پنج سط 
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 رشد فصل طول در مصرفی آب میزان (:4) جدول

125 

درصد 

 نیاز آبی

100 

درصد 

 نیاز آبی

85 

درصد 

 نیاز آبی

70 

درصد 

 نیاز آبی
 تیمار آبی

OI 125 FI DI 85 DI 70 

1225 980 833 686 

میزا  آ  مورد 

استفاده 

 (مترمیلی)

(3                        )

وري = بهره

 مصر  آ 

 ایجدول تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل دلمه (:5)جدول 

 وري آ بهره عملکرد وز  خشک میوه وز  تر میوه تعداد میوه برداشت شده درزه آزادي منابع تغییرات

1/24 3 رژیم آبیاري  ** 7/7958  ** 9/94  * 4/7  * 01/8  ** 

1/1 8 خطا  3/132  39/0  18/0  23/0  

2/19   ضریب تغییرات  9/14  2/7  1/18  7/16  

 رصدد 5 سطح در داریمعنی: *درصد،  1 سطح در داریمعنی: **

 

، وزن تر و تعداد میوه برداشت شده

و  در طول دوره رشد خشک میوه

 عملکرد در واحد سطح

 LSD آزمژو   اسژا.  بژر  شژا داده میانگین مقایسه

 ترتیژب به آبی نیاز درصد 100 آبی تیمار که داد نشا 

گژرم   3/14گرم و  9/128 ،عدد در بوته 6/9 میانگین با

ز  تژر  میژوه و   ، وبرداشژت شژده   میوه تعداد بیشترین

 میژانگین  قایسهم. (1 شک ) دارند را وز  خشک میوه

نیژاز   درصد 125 و 85 تیمار بین که داد نشا  تیمارشا

در تعژداد   درصد پنج سط  در داريمعنی اختال  آبی

 کژاش   بژا از طرفژی  نژدارد.   وزود میوه برداشت شده

درصد نیژاز آبژی، تعژداد     30و  15میزا  به آ  مصر 

شژده در طژول دوره رشژد از شژر بوتژه       میوه برداشژت 

 درصد کاش  یافژت. بژا   8/68و  6/58ترتیب درصد به

درصد نیاز آبی، تعژداد   25میزا  آ  به مصر  افزای 

 2/48میوه برداشت شده در طول دوره رشد از شر بوته 

از نظر صژفت وز  تژر میژوه بژین     کاش  یافت. درصد 

ی آبژژدرصژد   125درصژژد نیژاز آبژژی و   100تیمارشژاي  

دار آماري وزود نداشت. از طرفی مطابق اختال  معنی

درصد نیژاز آبژی نیژز     85 و 70بین تیمارشاي  1شک  

دار آماري در سژط  پژنج درصژد وزژود     اختال  معنی

و  15کژاش    کژه  است آ  دشنده نشا نتایج نداشت. 

ترتیژب منجژر بژه کژاش      هدرصدي آ  مصرفی بژ  30

میوه شده ولی درصدي وز  تر  4/79و  4/69دار معنی

درصد کژاش    9/83و  5/59میزا  وز  خشک میوه به

درصژد نیژاز    25میژزا   آ  بژه  مصر  افزای  یافت. با

 2/12آبی، وز  تر میوه در طول دوره رشد از شر بوتژه  

نسژبت بژه   درصد کاش  یافت، ولی وز  خشک میژوه  

 ،درصژد کژاش  نشژا  داد   5/12میژزا   تیمار شاشد به

تواند کاش  توسعه ریشژه  امر می که دلی  اینطوريبه

آبیاري و در در شرایط بی دلی  کمبود تهویه خاک به

پی آ  کاش  زذ  مواد غذایی و آ  مورد نیژاز گیژاه   

 گیژاه  عملکژرد  کژه  است آ  دشنده . نتایج نشا باشد

 گرفته قرار آبیاريآبیاري و کمتأثیر بی  تحت شدتبه

 LSD آزمژو   .بر اسا شاداده میانگین مقایسه .است

 آبژی بژا   نیژاز  درصژد  100 آبژی  تیمژار  کژه  داد نشا 

 تیمژار  و کیلوگرم در متر مربع بیشترین 1/4 میانگین

 تژرین کژم  8/0 میژانگین  بژا  آبژی  نیژاز  درصد 70 آبی

مقایسژه  . (2)شژک    دارنژد  را عملکرد در واحد سژط  

 85و  70تیمژار   بژین  کژه  داد نشژا   تیمارشا میانگین

درصد  پنج سط  در داريمعنی درصد نیاز آبی اختال 

چنین نتایج نشژا   ندارد. شم وزود در شاخص عملکرد
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دشنده این امر است که افزای  یژا کژاش  میژزا  آ     

اي که خود وابسژته بژه   آبیاري عملکرد گیاه فلف  دلمه

ازژژزاي عملکژژرد نظیژژر تعژژداد میژژوه برداشژژت شژژده و 

نیژز   باشد،می میوه در طول فص  رشدمتوسط وز  تر 

 1یابد. بر اسا. نتایج ارائژه شژده در شژک     کاش  می

کمترین تعداد میوه برداشت شژده و متوسژط وز  تژر    

درصژد   70میوه در طول فص  رشد مربژوط بژه تیمژار    

نشژا  مژی   2گونه که شژک   باشد و شما نیاز آبی می

شاشده دشد، کمترین میزا  عملکرد نیز در این تیمار م

 25است که افژزای    مطلبشود. نتایج گویاي این می

درصژد نیژاز    100آ  آبیاري )نسبت به تیمار درصدي 

بژر روي عملکژرد و ازژزاي آ  )وز  تژر میژژوه و     آبژی(  

داري داشژته  تعداد میوه برداشت شده( اثر مثبت معنی

درصژد نیژاز    100است و پس از تیمار شاشد که شما  

  ایژن صژفات را نشژا  داده    آبی است، بیشترین میژزا 

 است.

   
 

 
ج( وزن خشک میوه گیاه فلفل  و های مختلف آبیاری بر الف( تعداد میوه برداشت شده، ب( وزن تربررسی اثر رژیم(: 1)شکل 

 ایدلمه
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 وری مصرف آببهره

 شژاخص با افژزای  و کژاش  میژزا  آ  آبیژاري،     

لعژه بژر   وري مصر  آ  تحت تیمارشاي مورد مطابهره

(، دلیژ   3 شک اي کاش  یافت )روي گیاه فلف  دلمه

آبیاري آبیاري کاش  عملکرد میوه و در بی آ  در کم

افزای  میزا  آ  مصرفی نسبت به تیمار شاشد باشژد  

تواند در اثر افزای  نفوذ عمقژی و  می عبارتی دیگریا به

ریزش گ  و میوه در اثر حساسیت این گیاه نسبت بژه  

آبیاري باشد. نتایج این تحقیق نشژا   ي و کمآبیاربی 

متژر در فصژ  رشژد    میلی 935میزا  داد که آبیاري به

گردد. وري مصر  آ  میبهره بیشترینمنجر به تولید 

وري آ  بیشترین مقدار شژاخص بهژره   3مطابق شک  

بژا   (FIمبتنی بر وز  تر میوه مربوط به تیمژار شژاشد )  

ایژن   DI 70تیمژار   کیلوگرم در متژر مکعژب و در   1/5

الزم به ذکر است درصد کاش  نشا  داد.  6/70صفت 

داري تفاوت معنژی  DI 85و  DI 70که بین تیمارشاي 

درصژژژژد مشژژژژاشده نشژژژژد 5در سژژژژط  احتمژژژژال 

. 

 
 ایهای مختلف آب آبیاری بر عملکرد در واحد سطح گیاه فلفل دلمهبررسی اثر رژیم(: 2)شکل 

 
 ایوری آب در واحد سطح گیاه فلفل دلمهای مختلف آب آبیاری بر بهرههبررسی اثر رژیم(: 3)شکل 
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 ایگیاه فلفل دلمه تعیین تابع آب مصرفی عملکرد

 4 شژک   در دوم درزژه  نژوع  از عملکژرد  -آ  تابع

 کلی رابطه مزبور، شک  اسا. بر. است شده نشا  داده

زیژاد و از   شژیب  با FIتا  DI 70روند افزایشی از تیمار 

 .شودروند کاششی مشاشده می OI 125تا  FI مارتی

 
 های مختلف آبیاریای تحت رژیمتابع آب مصرفی عملکرد گیاه فلفل دلمه(: 4)شکل 

نتایج ایژن تحقیژق بژا نتژایج سژجادي و شمکژارا        

بژر   et al. (2009 Karam( بر روي فلف  سبز،1395)

بژر روي فلفژ  و     .Kurunç et al (2011)روي فلف ، 

Ünlükara et al. (2015)  ، بر روي فلفYang et al. 

بژر   Cosic et al. (2015)بژر روي فلفژ  تنژد،     (2017)

( 1389) صدرقاین و شمکارا اي، روي گیاه فلف  دلمه

( بژر  1385بر روي گوزه فرنگی، شرایعی و شمکژارا  ) 

( 1393پژژور و اکبژژري )اسژژماعی روي گوزژژه فرنگژژی، 

( بژژر روي 1394  )فرنگژژی و دشقژژا  و شمکژژاراگوزژژه

ي ایژن  فرنگی مطابقت داشت. نتایج نشا  دشندهگوزه

آبیاري و بی  آبیاري اثري سو بژر  موضوع است که کم

ي رقژژم روي میژژزا  عملکژژرد میژژوه گیژژاه فلفژژ  دلمژژه

. با توزه بژه  داشتاي کالیفرنیا واندر در شرایط گلخانه

 شاي مورد نیاز برايترین نهادهاینکه آ  یکی از حیاتی

شژاي بیولژوژیکی   باشد، کمبود آ  واکن رشد گیاه می

دشژژد شژژاي مختلژژف گیژژاه کژژاش  مژژی   را در انژژدام

(Sobhani, 2000 .)اي کاش  عملکرد گیاه فلف  دلمه

آبیاري احتماالً بدلی  حساسیت این گیاه در شرایط کم

که کمبود آ  خژود  طوريهنسبت به کمبود آ  بوده، ب

نتقژال مژواد بژه سژمت     عام  کاش  عم  فتوسنتز و ا

آبیاري نیز میتوا  به این رایط بی شباشد. در میوه می

نتیجه رسید که افزای  میزا  آ  بی  از نیاز گیاه در 

محیط ریشه باعث کاش  تهویه مورد نیاز ریشه شده و 

شژژریفا  و دشژژد )عملکژژرد را تحژژت تژژأثیر قژژرار مژژی 

 هگیا عملکرد که دشدمی نشا  (. نتایج1393شمکارا ، 

 گرفتژه،  قژرار  تأثیر تحت شدت به آبیاريکم در شرایط

 دریافژت  آ  واقعژی  نیژاز  از بژی   که در شرایطی ولی

 حساسژیت چنژدانی   درصد نیاز آبژی(  125کند )تیمار 

نتایج این تحقیق بژا نتژایج سژجادي و    . دشدنمی نشا 

 .Ferrara et al( بر روي فلف  سبز، 1395شمکارا  )

اي و طباطبایی و شمکژارا   بر روي فلف  دلمه (2011)

( بر روي فلف  قلمی مطابقت داشت. شر عاملی1393)

که بر روي عملکرد و میزا  مژاده خشژک گیژاه تژأثیر     

وري آ  نیز اثر منفی دارد از منفی بگذارد بر روي بهره

این رو کاش  میژزا  آ  آبیژاري بژا توزژه بژه اینکژه       

و  عملکرد را تحت تژأثیر خژود قژرار داده و بژا کژاش      

افزای  میزا  آ  آبیاري عملکرد کاش  یافته است از 

عبژارتی  یابد یا بهوري نیز کاش  میاین رو میزا  بهره

دیگژر بژا کژاش  بیشژتر میژزا  آ  آبیژاري، عملکژژرد       

محصول افت بیشتري را نشا  داده که خود عژاملی در  

باشد. نتایج این تحقیق وري مصر  آ  میکاش  بهره

وري مصر  آ  با کاش  میژزا  آ   نشا  داد که بهره

یابژد کژه بژا تحقیقژات     آبیاري و افزای  آ  کاش  می

( بژر روي فلفژ  قلمژی و    1393طباطبایی و شمکارا  )

بر روي فلف  دلمژه  Ferrara et al. (2011)تحقیقات 

 اي مطابقت داشت.
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 گیرینتیجه

کژاش  یژا افژزای     طور کلژی نتژایج نشژا  داد    به

فات مورد بررسی در این مطالعه ص برمیزا  آ  آبیاري 

میژوه، تعژداد میژوه،    تژر و خشژک    شام  میانگین وز 

وري مصژر  آ  گیژاه   بهژره و عملکرد در واحد سژط   

 ،داري داشتاثر معنی اي رقم کالیفرنیا واندرفلف  دلمه

مقدار کمی صفات مورد مطالعه در  که بیشترینبطوري

کمتژرین  و درصد نیژاز آبژی(    100) تیمار آبیاري کام 

نیژاز آبژی    درصژد  70میژزا   کم آبیاري بهآ  در تیمار 

حژداکثر عملکژرد محصژول و حژداکثر     دسژت آمژد.   به

بژا  درصد نیاز آبژی   100مصر  آ  در تیمار  وريبهره

کیلژژوگرم در متژژر  1/5کیلژژوگرم در متژژر مربژژع و  1/4

 چنژین مشژاشده شژد کژه بژا     دست آمژد. شژم  بهمکعب 

 درصد نیژاز آبژی،   30و  15میزا  کاش  مصر  آ  به

درصد کژاش    6/79 و 6/69ترتیب به عملکرد محصول

درصژد نیژاز    25میژزا   مصر  آ  به افزای  با ه ویافت

 جینتژا . درصد کاش  یافت 05/7عملکرد محصول  آبی،

 15و  30 زا یژ ممصژر  آ  بژه   کژاش   کژه  نشا  داد

درصژد نیژاز    25میژزا   و افزای  آ  به یآب ازین درصد

ترتیژب بژه  وري مصژر  آ  بژه  ش  بهژره آبی باعث کا

درصد شژد. افژزو  بژر آ ،     6/42 و 9/63، 5/70میزا  

 اززايدر  ريیگباعث کاش  چشم آ ،کاش  مصر  

تعژداد   و وهیژ زمله وز  تر و خشژک م  از اهیگ عملکرد

اي بژه  نتژایج نشژا  داد کژه فلفژ  دلمژه      آ  شد. وهیم

افزای  و کاش  نیژاز آبژی حسژا. اسژت، از ایژن رو      

اي در هتژرین تیمژار بژژراي آبیژاري گیژژاه فلفژ  دلمژژه    ب

آبیژژاري  ،شژژاي گلژژدانیتاي و در کشژژشژژرایط گلخانژژه

دار بژود   معنژی باشد. درصد نیاز آبی می 100میزا  به

دلیژ   اندام شژوایی گیژاه احتمژاالً بژه     صفات مربوط به

ریشه گیاشا  باشد کژه در واقژع    تغییرات مورفولوژیک

بژا توزژه بژه     خشژکی اسژت.   نوعی پاسخ گیاه به تن 

اعمال تن  خشکی در شرایط  محدودیت امکانات براي

برداري از ریشه گیاه )حژذ   مزرعه و انجام دقیق نمونه

این مطالعه در گلخانه انجام  شاي ریشه(،رقابت سیستم

به کمبژود منژابع آ  و    گردد با توزهشد. پیشنهاد می

ی  آبیاري این آزما زویی در مصر  آ ضرورت صرفه

 .در شرایط مزرعه نیز انجام گردد
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The effects of different irrigation regimes on yield and yield 

components Of Sweet pepper (Capsicum annum) under greenhouse 

conditions 
 

Farasat Sajadi 1, Aboutaleb Hezarjaribi2*, Saber Jamali3 

 

Abstract 
Deficit irrigation has different effects on growth, metabolism and plant performance, which has 

a major impact on photosynthesis. The goal of this study was to investigate the effect of 

different irrigation levels on yield and water productivity of sweet pepper (Capsicum annuum 

L.) in greenhouse condition. Five irrigation levels are evaluated on yield and yield components 

of Sweet pepper. The research was done based in completely randomized design including 3 

replications as pot planting in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 

Resources during 2016. In this study, five irrigation regimes existed of (70, 85, 100, and 125% 

of water requirement). The results inducted that the effect of different irrigation regimes on fruit 

number, fruit fresh weights, and water productivity was highly significant (P<0.01), but fruit dry 

weights and yield were significant at 5 percent levels (P<0.05). In conclusion, the results 

showed that the highest of Yield and water productivity in 100 percent of the requirement. the 

results showed that sweet pepper plants are sensitive to the deficit and over irrigation, increasing 

of irrigation levels from 100 to 125 percent of water requirement has resulted to the redaction of 

yield and water productivity to 7.1 and 42.6 percent, respectively. However, increasing 

irrigation levels from 100 to 85 percent of water requirement has resulted in the redaction of 

yield and water productivity to 69.6 and 63.9 percent, respectively. The results showed that with 

decreased and increased in water irrigation level, fruit fresh and dry weights and Fruit number 

were significantly decreased 
.  

Keywords: Deficit irrigation; Greenhouse conditions; over irrigation; Sweet pepper; 

Yield. 
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