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 چکیده
انه آبیاری یسه آن با سامو مقافرنگی ای گیاه گوجهدر کشت گلخانه اییلهآبیاری فت امانهبررسی کارایی س برایین پژوهش ا

شامل تیمارهای آبیاری در پنج سطح )آبیاری  ،(CRD) صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفیبه ایقطره

و  "کوکوپیت، خاک، کود، پرلیت"بستر کشت ) متر( و دوسانتی پنج و چهار ،سه یک، قطرهایای با آبیاری فتیله ای وقطره

. کمترین انجام شد ۱933-۱044در سال  مدرس تربیتدر گلخانه تحقیقاتی دانشگاه  تکرار سه( در "خاک، شن، کود"

لیتر در بوته و بیشترین حجم  52/53متر، سانتی یکای با قطر فتیله حجم مصرف آب در طول دوره رشد در آبیاری فتیله

لیتر در بوته بود. این نتایج نشان  2/93و  93ترتیب متر بهسانتی پنجای با قطر فتیله ای و فتیلهدر آبیاری قطره مصرف آب

ا آبیاری ب مترسانتی پنجو  مترسانتی یکای با قطر در میزان مصرف آب بین تیمار آبیاری فتیله %0 و %۱3دهنده اختالف 

رصد د ششای به میزان ای نسبت به متوسط سامانه آبیاری فتیلهای است. میزان مصرف آب در سامانه آبیاری قطرهقطره

الف بین تیمارهای اخت کهطوریبهداری بر میزان مصرف آب داشت، معنی تأثیرای بیشتر بود. همچنین قطر فتیله در آبیاری فتیله

ای با قطر آبیاری فتیله رسید. %52متر به سانتی پنج و یککمترین و بیشترین میزان مصرف آب( در قطرهای ) ایآبیاری فتیله

فرنگی را به خود میوه گوجه عملکرد گرم در بوته، بیشترین 344با  "خاک، ماسه، کود" کشتمتر در بستر سانتی سه

افزایش  %23نیز  "خاک، پرلیت، کود کوکوپیت،"نسبت به بستر "خاک، ماسه، کود"اختصاص داد. عملکرد میوه در بستر 

ای وری آب در تیمار آبیاری قطرهو کمترین بهره ۱3/۱۱ ،مترسانتی سهای با قطر فتیله آبیاری دروری آب بافت. بیشترین بهره

خاک، شن، “کشت است. میزان مصرف آب در بستر  %50آمد که دارای اختالف  دست بهآب  مترمکعب بریلوگرم ک 43/3

در  وری آببهره %۱44کاهش یافت و موجب افزایش  %5۱ ”کوکوپیت، خاک، کود، پرلیت“ کشت بسترنسبت به  ”کود

ای، به علت اینکه همواره آب در دسترس بوده، گیاه با تنش آبی مواجه نشد و فتیله آبیاری درشد.  ”خاک، شن، کود“بستر

ر و خشک و تیزان تولید محصول مافزایش  ای با بهبود رشد گیاه موجببیاری فتیلهاین نتایج حاکی از آن است که سامانه آ

ر بیشتاست ولی محصول  نشدهانجاماقتصادی  وتحلیلتجزیهاگرچه در این تحقیق  فرنگی شد.وری فیزیکی آب گوجهبهره

 قابل قبولی تواند دلیلو میبردار خواهد داشت ای، درآمد بیشتری برای بهرههمراه با مصرف آب کمتر در سامانه آبیاری فتیله

 آبیاری باشد. روش یناز ا استفاده برای

 فرنگیخاک گلدان، آب مصرفی گوجهای، وری فیزیکی آب، آبیاری قطرهبهره های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 که کشور اقلیمی خاص با توجه به شرایط

 جز مکانی بارندگی و نامناسب زمانی یعو توز خشکی

 و غذایی مواد تولید است، هرگونه آن انکارناپذیر واقعیت

 از منطقی و صحیح استفاده به پایدار، مشروط کشاورزی

های روش از استفاده لذا است. کشور آب منابع محدود

 کشاورزی بخش در وری آببهره افزایش برای مناسب

 هب سنتی های آبیاریسامانه بود. تبدیل خواهد ضروری

)انجام آبیاری به مقدار  آبیاری ریزیبرنامه نوین، هایروش

 از تواندمی یاکشت گلخانه انجام و الزم در زمان مناسب(

هدف  باشد. موجود آب منابع مدیریت و حفظ هایروش

نیاز گیاه در زمان مناسب  از آبیاری تأمین مقدار آب مورد

مناسب آبیاری، نیازمند آگاهی ریزی مدیریت و برنامهاست. 

ب سامانه مناس انتخاب ،فصل رشداز نیاز آبی گیاه در طول 

داری هو ظرفیت نگ نیاز توجه به میزان آب مورد آبیاری با

تعیین دقیق نیاز آبی  .(5442گلدهمر، ) داردآب در خاک 

و تأمین آبیاری به میزان الزم و در  گیاه در شرایط مختلف

های آبیاری سطحی و تحت فشار، در سامانه زمان مناسب

آبیاری  روشهایی همراه است. هر عدم قطعیتهمواره با 

 ها را کاهشاین عدم قطعیت ،در زمان انجام آبیاریکه بتواند 

سامانه  باشد. مؤثروری آب تواند در افزایش بهره، میدهد

هایی است که آب را همواره یکی از روش 2ایآبیاری فتیله

فاده تمورد اسگیاه و بر اساس نیاز  دادهدر اختیار گیاه قرار 

. یابدها مذکور را کاهش می، لذا عدم قطعیتگیردقرار می

آب از یک مخزن نگهداری آب ای آبیاری فتیله سامانه در

 نبهپاز جنس ای از طریق یک فتیله توسط نیروی مویینه

به سمت ریشه گیاهان استر و غیر پلی ،بافته یرغ پنبه بافته،

ای در نمایی شماتیک از سامانه آبیاری فتیله .کندحرکت می

اده با استف آبیاری روش ایندر  .نشان داده شده است 1شکل 

یاه مورد نیاز گآب  مکش، وگی مویین از ترکیب دو خاصیت

 سامانه(. 5412)بودی آرتو و همکاران،  شودمیتأمین 

ت زیادی مشکل کمبود ظرفی تا حدتواند ای میآبیاری فتیله

زیرا در  ،های کشت کاهش دهدمحیط نگهداری آب را در

                                                           
2- Wick irrigation system 

این سامانه مخزن نگهداری آب جدا از ظروف کشت بوده 

 ظرفیت نگهداری دلخواهی داشته باشد تواندیو م

 (.1231همکاران،  اروجه و)محمدی

 
 ایشماتیک سامانه آبیاری فتیله -1 شکل                     

 

نشان داد که آبیاری  تحقیقات در جهان نتایج

رسی ، دستیسالخشکتوان در شرایط شدید ای را میفتیله

 رد.ک ستفادهبه آب کم و حتی در مناطقی با آب گسترده ا

ور طبهیک منطقه  توان درمیآبیاری  سامانهاز این همچنین 

بدون هیچ  سامانه مذکور را پسساستفاده کرد و موقت 

)فلیپ و همکاران،  ودنمدیگر منتقل  محلبهعوارضی 

ای ینگی در آبیاری فتیلهیاستفاده از نیروهای مو .(5455

و  سنجزمانباعث رفع نیاز به تجهیزات آبیاری )مانند پمپ، 

کارآمد و  ،سادهآبیاری، شده است. این روش  (گرحس

 درکشت استفاده برای روش این اگرچهاقتصادی است. 

 استفاده برای اما است، صرفهبهمقرون و کارآمد هایسبز

 شود،نمی توصیه رشد حال در محصوالت در مدتیطوالن

 کرده، فوذن فتیله به زمان باگذشت تواندمی گیاهان ریشه زیرا

 کاهش باعث درنهایت و کند قطع یا و مختل را آب جریان

 الیهایجاد یک با مشکل این حل شود. برای محصول

له تواند از نفوذ ریشه به فتیمیفتیله  نفوذناپذیر بر روی

برای محصوالتی با دوره رشد  جلوگیری کرد و از آن

 در ایفتیله سامانه .(5442)موسادا،  طوالنی استفاده کرد

 و ریگرمسی کشورهای مانند زیاد تعرق و تبخیر با مناطقی
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 روش نگیرد. اییم قراراستفاده  موردبیشتر  گرمسیری نیمه

. است مفید بسیار خاک رطوبت حفظ توانایی دلیل به

 تخصص به نیاز آن اندازیراه و نصب طراحی، همچنین

توسط پتانسیل آب در  آب مصرف چون و نداشته باالیی

 محاسبات به نیاز، شودمی تنظیمینگی یخاک و صعود مو

سرجویی رضایی(. 1232باباحیدری، عابدی) ندارد خاصی

ای ( کارایی مصرف آب ماش به روش آبیاری فتیله1232)

شامل روش  مارهای. تبررسی کرد 1232 تا 1231در سال را 

مصرف آب معادل با با  یسطح یاریای و آبفتیله یاریآب

 یایلهفت یاریمصرف آب در آب برابر دوای و فتیله یاریآب

نشان داد که تمام صفات مرتبط با عملکرد  جی. نتاندبود

 یاریآب یمارهایت ریشاخص برداشت، تحت تأث یاستثنابه

 یمارهایا تب سهیدر مقا یافتیله یاریآب ماریقرار گرفتند و ت

تمام صفات  ن،ینشان داد. همچن یبرتر یسطح یاریآب

 اریآبی تیمارارتفاع ساقه در  یاستثنابه یکیمورفولوژ

 یداریطور معنبه یسطح یمارهایبا ت سهیدر مقا یافتیله

 یمارهایت ریتحت تأث یکیولوژیزیصفات ف ، ولیبرتر بود

 اییکارنشان داد که  نیهمچن جیقرار نگرفتند. نتا یاریآب

 سهیادر مق یافتیله یاریو بذر در آب تودهزیست مصرف آب

 لعهمطا نیا جینتا مجموع در. استها بهتر روش گریبا د

کرده ن جادیرا ا یتنش تنهانه یافتیله یارینشان داد که آب

 کارایی ،آب کم توانسته است زانیبلکه با همان م ،است

و  یصفات عملکرد یرا برا یآب بهتر مصرف

( در 1231زارعی و حیدری ) .آورد دست به یکیمورفولوژ

های تحقیقی، کارایی مصرف آب آفتابگردان در روش

در  اهیشآزماای را بررسی نمودند. آبیاری سطحی و فتیله

های کامل تصادفی با سه تکرار در سال قالب طرح بلوک

اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل، آبیاری معمولی  1230

ر د. نتایج نشان داد که دای بوعنوان شاهد و آبیاری فتیلهبه

 ای نسبت به آبیاری سطحی، محتوای نسبی آبآبیاری فتیله

. استر ساقه اصلی بیشتقطر برگ، سطح برگ، ارتفاع بوته و 

ی های آبیارتفاوتی بین سامانه ،ازنظر وزن مخصوص برگ

 ای نسبت به آبیاریوجود نداشت. همچنین آبیاری فتیله

سطحی ازنظر مصرف آب کاراتر و ماده خشک بیشتری 

تولید کرد. دسترسی دائمی به آب و عدم شرایط غرقابی هم 

تواند رشد گیاه را بهبود ببخشد و کارایی مصرف آب و می

 همکارانسونگا و و. تولید ماده خشک را افزایش دهد

 بافته، پنبه مانند مختلفی مواد تأثیر مطالعه یک ( در5410)

 وارداتی فتیله استر،پلی درصد 144 پارچه ،بافته یرغ پنبه

کشت  محیط چهار در فتیله عنوانبه استفاده برای را

 کود ،شن ،کوکوپیت خاک،"، "دامی کود شن، خاک،"

 کود"و  "پومایس دامی، کود ،کوکوپیت خاک،"، "یدام

 ایفتیله سامانه آبیاری در "کوکوپیت ،پومایس ،دامی

 جذب الگوی ،استرپلی که داد نشان نتایج کردند. مقایسه

 بهترین عنوانبهه و داشت باالتری مویینگی ارتفاع و بهتر آب

است. همچنین  شدهمعرفیای فتیله آبیاری برای فتیله نوع

 خاک،"و  "دامی کود ،شن خاک،"های کشت محیط

های کشت به محیط بهترین "پومایس دامی، کود ،کوکوپیت

این  بودند. لحاظ رشد محصول و کاهش مصرف آب

 لیتر چهار مخزن حجم که نتیجه گرفتندمحققین 

 تولید در استفاده برای حجم مخزن ینترمناسب

ی و است. مانگا ایفتیله آبیاری سامانه تحت یفرنگگوجه

 اهانیآب و رشد گوری در پژوهشی، بهره( 5412همکاران )

 سطحی یاریای و سامانه آبفتیله یاریتحت سامانه آبی نتیز

 روش آبیاری سطحی به شیآزمابررسی نمودند.  ایدر کنرا 

سه تکرار  در شده خردهی هادر قالب طرح کرتای و فتیله

دو سامانه  نیدر ا مورداستفادهآب  زانیم شد.انجام 

 اهانیرشد گو  نییدر طول دوره رشد تع یهفتگصورت به

 یابیارز اهیسطح برگ و ارتفاع گ ازنظردر هر دو سامانه 

متوسط  طوربه اینتایج نشان داد که روش آبیاری فتیله شد.

روش آبیاری  با سهمقای در را آب درصد مصرف 22/12

روش آبیاری  نیبنابرا ؛کاهش داده استسنتی( ) سطحی

حفاظت از آب، کاهش  نظیر ییایمزابا توجه به ای فتیله

 ایامیدوارکننده لی، پتانسکود آبیاریکار و  یروین نهیهز

ایر س با سهیدر مقا ینتیز اهانیگای گلخانه دیتول یبرا

 همکاران . چاتووردی ودهدیارائه مآبیاری  هایروش

 ردعملک فیزیولوژیکی، رشد وضعیتای در مطالعه (5413)

 آبیاری روش تحت ها راسبزی وری فیزیکی آببهره و
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د بررسی کردند. نتایج نشان دادر کشور هندوستان  ایفتیله

 و یهبام مربوط به محصول عملکرد افزایش بیشترینکه 

به  نسبت ایفتیلهآبیاری روش در بوده که  فرنگیگوجه

 .افزایش یافته است درصد 21 و 25 ترتیب به روش سطحی

و  ایفتیله آبیاری عملکرد ،استرالیا آدالید درای مطالعه در

 24 خاک بستر عمق با ایسامانه برای سطحی آبیاری

داد نتایج نشان  .شد مقایسه یفرنگگوجه گیاه و متریسانت

 تا 15ای به میزان فتیلهآبیاری میزان عملکرد در سامانه  که

 است تهیافافزایشدرصد نسبت به سامانه آبیاری سطحی  22

نتایج مطالعه فرارزی و  .(5411وهمکاران، )سماندا 

کشت هیدروپونیک با  تأثیر بررسی در( 5411) همکاران

 ،محصول رشد افزایش با که است آن یانگرب ایآبیاری فتیله

 به بتنس ایفتیلهدر آبیاری  کاهو گیاه کیفیت و عملکرد

 سطح درصد 22 بوده و موجب افزایش بهتر هیدروپونیک

همچنین وزن تر . ه استشد ریشه حجم درصد 00 و برگ

 تودهدرصد و  52و  22و خشک اندام هوایی به ترتیب 

 هافتیله ،وجودینباا. یافت یشافزادرصد  22 ریشه خشک

 هایشهردر بروز بیماری  هستند و موجب معایبی دارای

 ناحیه دائمی مرطوب بودنبه علت  . این بیماریدنشومی

 و همکاران فلیپ. نتایج مطالعه ودشایجاد می ریشهمجاور 

 و عملکرد کاهو یرتأثبررسی  در خصوص (5455)

ای لهفتی یاریآببا استفاده از روش  کشت آن یسنجامکان

 ایشافز و آبیاری آب حجم ازنظر یتوجهقابلکاهش بیانگر 

که شاهده کردند ماین محققین  .بود آب مصرف راندمان

دارد ن اثر قابل قبولی در میزان عملکرد ،افزایش تعداد فتیله

. است مؤثره و قطر مناسب فتیله در این زمینه انداز ولی

و  55/24کاهو به ترتیب  وری آببهره و کمترین بیشترین

 دد فتیلهع سهو  یکبا استفاده از کاربرد گرم بر لیتر  22/12

 روش اثر( 1044) حیدری و همکاران .آمد دست بهمشابه 

را  ذرت آب مصرف کارایی و عملکرد بر ایفتیله آبیاری

. نتایج نشان داد کردند یبررسایران  خشکیمهن در نواحی

 عمقی نفوذ و تبخیر تلفات ای،فتیله آبیاری روش در که

 و گیاه عملکرد افزایش باعث است که به صفرنزدیک 

 مصرفی آب حجمهمچنین  .شودمی آب کارایی مصرف

 درصد 24 حدود میانگین طوربه ایفتیله آبیاری سامانه در

 ، عملکردتر عملکرد. یافت کاهش سطحی آبیاری به نسبت

 نسبت ایآبیاری فتیله یماردر تو کارایی مصرف آب خشک 

 24 و 24، 04 حدود به ترتیب سطحی یاریآب یمارت به

نتایج . (1044 همکاران )حیدری و یافتافزایش  درصد

بررسی  در خصوص( 5413) همکاران اورگ وتحقیقات 

یپین فیل در کشورای فتیله آبیاری امانهس میدانی عملکرد

 هایروش از ایفتیله سامانه وری آب درنشان داد که بهره

 وریبیشتر بوده است. بهره( سنتی و ایقطره) موجود آبیاری

ای و های آبیاری فتیلهآب فلفل سبز با استفاده از روش

 روند همین. بود لیتر در گرم 3/3و  1/21 ای به ترتیبقطره

 .شد مشاهدهنیز  بادمجان کشت آزمایشی مزرعه در

نتایج بررسی مطالعات محققان مختلف حاکی از 

صرف آن بر م یراتتأثای و آن است که سامانه آبیاری فتیله

ساده بودن، حجم آب  یندر عتوان آب و رشد گیاهان می

آبیاری را به مقدار زیادی کاهش دهد و موجب بهبود رشد 

وری آب، گیاهان شود. هدف از این تحقیق بررسی بهره

توانایی انتقال آب توسط قطرهای مختلف فتیله و شناسایی 

ر گیاه ای دبهترین محیط کشت برای سامانه آبیاری فتیله

 بود.در گلخانه  یفرنگگوجه

 

 هاروشمواد و 

در یکی  1044 بهار تا 1233 این پژوهش از پاییز

های تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت از گلخانه

فاکتوریل صورت آزمایش این پژوهش به مدرس انجام شد.

اجرا سه تکرار  در (CRD) در قالب طرح کامالً تصادفی

ای، فاکتورهای آزمایش شامل پنج شیوه آبیاری )قطرهشد. 

و  متر(یسانت پنجو  چهار، سه، یک یای با قطر فتیلهفتیله

و  "خاک، ماسه، کودحیوانی"شامل  دو نوع بستر کشت

بود که عالمت اختصاری "کوکوپیت، خاک، کود، پرلیت"

در روش نشان داده شده است.  (1) جدولدر  تیمارها

 هسچکان نتافیم ای برای هر گلدان از یک قطرهآبیاری قطره

از  ییهافتیلهای از لهیلیتر بر ساعت و در روش آبیاری فت

متر سانتی پنجو  چهار، سه، یکجنس کتان و دارای قطرهای 
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آن  فرنگی ابتدا بذرهای. برای کشت گیاه گوجهاستفاده شد

روز تا مرحله  24در سینی کشت نشاء قرار گرفت و به مدت 

امانه رای سطور یکسان آبیاری شدند. برای اجبرگی بهپنج

ای از مخازن نگهداری آب که دارای حجم مفید آبیاری فتیله

خاب ها از جنس کتان انتلیتر بودند استفاده شد. فتیله یک

شدند تا به راحتی آب را جذب کرده و به بستر کشت انتقال 

 گلدان از بسترهای کشت ها دردهند. پس از قرارگیری فتیله

 روی ها برسپس گلدان ته وها ریخداخل گلدان شده درآماده

توجه به خاصیت مویینگی  تا با داده شدند آب قرارمخزن 

گلدان برای انتقال نشاء مرطوب  موجود در ها، بسترفتیله

ءها نشا ها،بستر کشت در گلدان مرطوب شدن. پس از شود

نمایی از آبیاری  (5) در شکل. ها منتقل شدندگلدانبه 

ان ای نشای و آبیاری فتیلهها به روش آبیاری قطرهگلدان

 پرکردن مجدد مخزن آبتعیین زمان  برایداده شده است. 

با بررسی میزان آب موجود در  ،ایدر تیمارهای آبیاری فتیله

آب  حجم کهدرصورتی، طی ساعات مختلف روز مخزن

یتر ل یکبه میزان  ودبه رسید لیترمیلی 24حدود به مخزن 

 کند. تأمینشد تا نیاز آبی گیاه را آب وارد مخزن 
 تیمارها عالمت اختصاری -1جدول 

 اختصاری عالمت تیمارها ردیف

 I0S1 "یوانیحخاک، ماسه، کود " 1ای در بستر خاک قطره 1

 I0S2 "یتپرلخاک، کوکوپیت، کود، " 2ای در بستر خاک قطره 2

 I1S1 1 خاک بسترسانتیمتر در  1 فتیله قطرای با فتیله 3

 I1S2 2 خاک بسترسانتیمتر در  1 فتیله قطرای با فتیله 4

 I3S1 1 خاک بسترسانتیمتر در  3 فتیله قطرای با فتیله 5

 I3S2 2 خاک بسترسانتیمتر در  3 فتیله قطرای با فتیله 6

 I4S1 1 خاک بسترسانتیمتر در  4 فتیله قطرای با فتیله 7

 I4S2 2 خاک بسترسانتیمتر در  4 فتیله قطرای با فتیله 8

 I5S1 1 خاک بسترسانتیمتر در  5 فتیله قطرای با فتیله 9

 I5S2 2 خاک بسترسانتیمتر در  5 فتیله قطرای با فتیله 11

 

 
 ایآبیاری فتیله ای وها به روش آبیاری قطرهنمایی از آبیاری گلدان -2 شکل

 

نگی فربرای بررسی میزان آب موردنیاز گیاه گوجه

گیری رطوبت و ای از روش اندازهتیمار آبیاری قطره در

یمار ت در هابیالن آب خاک استفاده شد. رطوبت خاک گلدان

استفاده از دستگاه  روزانه با صورتبهای آبیاری قطره

 Lutron Professional Soil Moisture)مدل سنج رطوبت

Meter, PMS-714) گیری و زمان در عمق توسعه ریشه اندازه

درصد متوسط میزان  24اساس  ای برقطره آبیاری در تیمار



 ایفرنگی درکشت گلخانهوری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجهای بر بهرهتأثیر سامانه آبیاری فتیله/  640

یاه و میزان آب موردنیاز گ تخلیه مجاز رطوبتی در نظر گرفته

 .(5412)قیصری و همکاران، تعیین شد (1) رابطه از

dn = (θfc − θi) ∗ Z                                          (1)  

θfc: درصد رطوبت حجمی خاک در حد ظرفیت زراعی 

θi:  خاک باقیمانده در خاک قبل از  حجمیدرصد رطوبت

 آبیاری

Z :مترعمق ریشه برحسب سانتی 

dn :مترعمق خالص آبیاری برحسب سانتی 

سی شامل وزن تر و خشک میوه، رصفات مورد بر

وری فیزیکی آب، شاخص سطح برگ، میزان آب بهره

مصرفی گیاه و محتوی نسبی آب برگ در طول دوره رشد 

 ،فرنگیدر انتهای دوره رشد و پس از برداشت گوجه .ندبود

گرم  41/4ها توسط ترازوی دیجیتال با دقت وزن میوه

گیری وزن خشک میوه ین برای اندازهنگیری شد. همچاندازه

 22ساعت در آون با دمای  50ابتدا چند نمونه میوه به مدت 

گیری شد اندازه هاآندرجه قرار گرفتند و پس از آن وزن 

برای محاسبه  وزن خشک در نظر گرفته شد. عنوانبهکه 

 وسیلهابتدا به ،فرنگیشاخص سطح برگ گیاه گوجه

گلدان  24های موجود در رگعرض تمام ب کش طول وخط

برگ  14گلدان تعداد  شد، سپس از هر یریگاندازه

گیری وسیله دستگاه اندازهصورت تصادفی جداشده و بهبه

 (5)از رابطه  و تعیینمساحت هر برگ  ،شاخص سطح برگ

برای محاسبه شاخص سطح برگ گیاه  k ضریب

 .(5412)شعبانی و سپاسخواه،  تعیین شد فرنگیگوجه

K =
B

A
                                                             (2)  

K: ضریب شاخص سطح برگ 

A: کشگیری شده توسط خطمساحت اندازه 

B: آمده توسط دستگاه شاخص سطح برگدستمساحت به 

 هشدقرائتساحت سطح برگ در م شدهمحاسبه kاز ضرب 

 .آمد دست بهمساحت واقعی سطح برگ  ،گلخانه در

 ،نسبی آب برگ گیری محتوایبرای اندازه

 تیمار هردر یافته های توسعهترین برگجوان تعدادی از

ر گرم برگ د چهارطور تصادفی جدا گردید. سپس میزان به

 تر در عنوان وزنبه و جداها برگ متر ازسانتی 5×5ابعاد 

ساعت در آب مقطر  ششها به مدت نظر گرفته شد. نمونه

ها خشک و مجدداً و سپس با دستمال سطح آن گرفت قرار

ه نظر گرفت عنوان وزن اشباع دروزن شدند که وزن حاصل به

ساعت  50ها به مدت نمونه برای تعیین وزن خشک،شد. 

درجه سلسیوس قرار گرفت و وزن  22در آون با دمای 

عنوان وزن خشک در نظر گرفته شد. میزان حاصل به

)باقری،  ( محاسبه گردید2) ز رابطهمحتوای نسبی آب برگ ا

1232.) 

RWC% =
(FW−DW)

(TW−DW)
× 100                                  (2)  

RWC: .)محتوای نسبی آب برگ )درصد 

FW: برداری )گرم(.نمونه تر برگ بالفاصله بعد از وزن 

DW :زن خشک برگ بعد از خارج کردن از آون )گرم(.و 

TW: قرار گرفتن در آب مقطر )گرم(.تر برگ بعد از  نوز 

رد میزان عملکنسبت  وری فیزیکی آب،برای بررسی بهره

در طول  شدهمصرفآب  فرنگی به حجممحصول گوجه

 به (0) آب از رابطهوری فیزیکی بهره و تعیین رشددوره 

 (5442 ،)مولدن آمد دست

  Wp =
Dw

V
                                                     (0)  

WP: (بر مترمکعبوری فیزیکی آب )کیلوگرم بهره 

DW: (جرم ماده خشک، جرم ماده تر، )کیلوگرم 

V: شده )مترمکعب(حجم آب مصرف 

 

 نتایج و بحث

 یمیزان آب مصرف

در  نتایج تجزیه تحلیل آماری میزان آب مصرفی

دهنده نشان ( در تیمارهای آبیاری5 جدول) طول دوره رشد

است. اختالف مصرف  هاآندار بین اختالف معنی وجود

ز تفاوت ا ای متأثرقطره ای وآب بین تیمارهای آبیاری فتیله

 سطح ای، آبیاری ازدر نوع آبیاری است. در آبیاری قطره

خاک  اساس سنجش میزان رطوبت موجود در خاک بر

ای به علت مرطوب آبیاری قطره روش در .گرفتصورت 

درحالی  ،وجود دارد تبخیر از سطح خاک بودن سطح خاک،

ای، آبیاری از زیر سطح خاک توسط که در آبیاری فتیله

ه ب توجه با گیرد ومخزن صورت می های موجود درفتیله
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خشک است،  عمدتاًاین روش آبیاری سطح خاک  اینکه در

این مسئله  .یابدتلفات تبخیر از سطح خاک کاهش می

ای و آبیاری قطره تواند یکی از منابع اختالف بین تیمارمی

 ،ای باشد. همچنین به علت متفاوت بودن قطرهای فتیلهفتیله

ای نیز متفاوت است. میزان مصرف آب در تیمارهای فتیله

ه ای در طول دورکمترین میزان مصرف آب در آبیاری فتیله

لیتر در بوته  52/53متر به میزان سانتی یکرشد با قطر فتیله 

ای و در تیمار آبیاری قطره و بیشترین میزان مصرف آب

 و 21میزان  متر بهسانتی پنجای با قطر فتیله آبیاری فتیله

نتایج  .(الف- 2 شکل) مشاهده شد در بوته لیتر 2/22

میزان مصرف آب در بسترهای مختلف کشت  وتحلیلتجزیه

بین این دو بستر کشت اختالف  ( نشان داد که2 جدول)

از دالیل افزایش مصرف زیاد یکی  داری وجود دارد.معنی

د توانمی "کوکوپیت، خاک، پرلیت، کود"آب در بستر 

خاک و در نتیجه سهولت تبخیر  قدرت ذخیره بیشتر آب در

از سطح خاک باشد. همچنین مقایسه اثر متقابل آبیاری و 

اختالف  دهنده وجودج( نشان-2)شکل  کشت بستر

ای ای با آبیاری قطرهبین تیمارهای آبیاری فتیله دارمعنی

ای است. بیشترین میزان مصرف آب در تیمار آبیاری قطره

 لیتر 2/02به میزان  "کوکوپیت، خاک، پرلیت، کود"با بستر 

گلدان و کمترین میزان مصرف آب در تیمارهای  هر در

متر در سانتی یک قطرای با و آبیاری فتیله ایآبیاری قطره

گلدان  هر لیتر در 52میزان به "خاک، ماسه، کود"بستر 

شود که در این شکل مشاهده می طوریهمانمشاهده شد. 

مقدار آب مصرفی در کلیه تیمارهای آبیاری در بستر 

ان بیشتر است. شاید بتو "کود کوکوپیت، خاک، پرلیت،"

، وجود دواین شاخص در خاک گفت که علت افزایش 

کوکوپیت و پرلیت در بستر خاک است. این نتایج حاکی از 

آن است که در این بستر، سهولت دسترسی به آب بیشتر 

تواند موجب بوده است. این سهولت دسترسی به آب می

افزایش تبخیر از سطح خاک شود.

 
 بسترهای کشت در تیمارهای مختلف آبیاری و شدهمصرفمقایسه میانگین آب  -3 شکل

 

 

 

 

 

 

 



 ایفرنگی درکشت گلخانهوری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجهای بر بهرهتأثیر سامانه آبیاری فتیله/  643

 ایفرنگی تحت سامانه آبیاری فتیلهتجزیه واریانس برخی صفات گوجه -2 جدول

وری بهره

 آب

 آب نسبیمحتوی  تر میوه وزن وزن خشک میوه

 برگ

میزان آب  شاخص سطح برگ

 مصرفی

درجه 

 آزادی

 منابع تغییر

 آبیاری 4 15/262** 91/426195** 75/41** 98/151** 124/1114** 11/33**

**14/39 **475/6439 **95/122 **37/41 ns87/6381 **17/492 1 بستر کاشت 

ns79/14 *517/894 ns48/318 **58/41 ns31/62248 **15/416 4 بستر×آبیاری 

 خطا 21 15/44 61/52521 31/1 1/21 185 9/24

 تغییرات ضریب - 73/19 94/21 61/1 69/41 26/42 97/11

 
 فرنگی تحت بسترهای مختلف کشتتجزیه واریانس برخی صفات گوجه -3 جدول

 آب نسبی محتوی آب مصرفی کشت بستر

 برگ

شاخص سطح 

 برگ

 تر وزن میوه وزن خشک

 میوه

وری فیزیکی بهره

 آب
Soil1 31/4b 88/32b 1131b 49/19a 416/38a 13/82a 

Soil2 38/3a 95/7a 1159a 17/44b 262/29b 6/87b 

 

میزان مصرف آب در  وتحلیلتجزیهنتایج 

( نشان داد که بین این دو 2 جدولبسترهای مختلف کشت )

داری وجود دارد. این نتایج نشان بستر کشت اختالف معنی

به میزان  "کوکوپیت، خاک، پرلیت، کود"داد که بستر کشت 

 "کود خاک ماسه،"درصد آب بیشتری را نسبت به بستر  51

مصرف کرده است که از دالیل افزایش مصرف زیاد آب در 

خیره تواند قدرت ذمی "کوکوپیت، خاک، پرلیت، کود"بستر 

درنتیجه سهولت تبخیر از سطح خاک  خاک و بیشتر آب در

گای ه مان(. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعب-2باشد )شکل 

رف ای بر میزان مصآبیاری فتیله تأثیر( که 5412) و همکاران

 مورد بررسی قرار داده بودند مطابقت دارد.را آب گیاه زینتی 

 

 وزن تر میوه

( در 5 جدولتر میوه ) وزن نتایج مقایسه

ین ب دارحاکی از آن است که اختالف معنی تیمارهای آبیاری

وط میوه مرب تر بیشترین وزنتیمارهای آبیاری وجود دارد. 

 225میزان  متر بهسانتی سهای با قطر به تیمار آبیاری فتیله

گرم در  520میوه به میزان  تر گرم در بوته و کمترین وزن

متر مشاهده سانتی یکای با قطر بوته در تیمار آبیاری فتیله

 251 میوه ترای وزن شد. همچنین در تیمار آبیاری قطره

با ای آمد که نسبت به تیمارهای آبیاری فتیله دست بهگرم 

(. الف -0کمتر بود )شکل متر سانتی پنج و چهار،سهقطر 

است که در تیمار آبیاری  آنبیانگر  آمدهدستبهنتایج 

آب  دسترسی به ،به علت مرطوب بودن دائمی خاکای فتیله

ه شده تر میو وزن موجب افزایشو بیشتر بوده  الوصولسهل

 در بسترهای کشت تر میوهاست. نتایج مقایسه میزان وزن

که اختالف این شاخص در حاکی از آن است ( 2 )جدول

همچنین نتایج  دار است.بسترهای مختلف کشت معنی

تر میوه  وزندهد که ب( نشان می– 0) در شکل شدهارائه

نسبت به  درصد 23 به میزان "خاک، ماسه، کود" 1 بستردر 

. بیشتر بوده است "خاک، پرلیت، کود کوکوپیت،" 5 بستر

 کوکوپیت، خاک، پرلیت،"میزان ذخیره آب در بستر  اگرچه

 زنمیزان و امابود  "خاک، شن، کود"بیشتر از بستر  "کود

د بیشتر شده است. شای "خاک، شن، کود"تر میوه در بستر 

دسترس در بستر بتوان گفت که سهولت آب قابل

یشی وباعث افزایش رشد ر "پرلیت، کودکوکوپیت، خاک، "

ا که بیافته است درنتیجه رشد زایشی کاهشگیاه شده، 

اروجه و و نتایج تحقیقات محمدی ایمشاهدات مزرعه

 ( مطابقت دارد.5410) سونگاو(، 1231) همکاران

ر وزن تر ب بستر کشتمقایسه اثر متقابل آبیاری و 

بین  داراختالف معنی وجود دهندهنشان( ج-0)شکل  میوه

ترین ای است. بیشای با آبیاری قطرهتیمارهای آبیاری فتیله
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متر انتیس سه ای با قطرآبیاری فتیله تیمار درمیوه  تر وزن

گرم در بوته و  244به میزان  "خاک، ماسه، کود "در بستر

خاک، " ای بسترمیوه در تیمار آبیاری قطره تر ترین وزنکم

 مقایسه .آمد دست بهگرم در بوته  102به میزان "ماسه، کود 

 دهندهشاننتر میوه  بر وزنبستر کشت اثر متقابل آبیاری و 

است. آبیاری های مختلف دار بین تیماراختالف معنی

 "کود خاک، ماسه،"متر در بستر سانتی سهقطر  باای فتیله

ای و تمام تیمارهای آبیاری قطره برتری خود را نسبت به

. بین تیمارهای آبیاری در بستر نشان داده استای فیتیله

داری اختالف معنی "کوکوپیت، خاک، پرلیت، کود"کشت 

 ( در5410و همکاران ) سونگامشاهده نشد. نتایج مطالعات 

سامانه  در استفاده برایکشت  محیط چهار تأثیر بررسی

 محیط که داد نشان فرنگیگیاه گوجه یبر روای فتیله آبیاری

 کود کوکوپیت، خاک،"و  "دامی کود شن، خاک،"کشت 

این بودند که با نتایج  کشت محیط بهترین "پومایس دامی،

اندازه یا وزن میوه با مقدار تحقیق مطابقت دارد. همچنین 

درت ذا قل ،آب موجود در بستر کشت ارتباط مستقیمی دارد

بسترهایی که قابلیت  مواد مغذی ازمیوه در جذب آب و 

 درلذا . یابدیدت کاهش مبش ،ذخیره آب کمتری دارند

یشه به اینکه منطقه توسعه ر با توجهای سامانه آبیاری فتیله

گفت این  توانمی ،گیاه همواره در معرض رطوبت قرار دارد

در بستر کشت باعث افزایش  مؤثرعوامل  همراهعامل به 

.شودمیوه می تر وزن

 
 بسترهای کشت تر میوه در تیمارهای مختلف آبیاری و مقایسه میانگین وزن -4 شکل

 

 وزن خشک میوه

روند تغییرات وزن خشک میوه در تیمارهای 

 تر میوه بود و نتایج تجزیه آماری مختلف مشابه وزن

 ( نشان داد که اختالف میزان وزن خشک میوه در 5 جدول)

 

است. بیشترین وزن خشک میوه  دارمعنی تیمارهای آبیاری

متر به میزان سانتی سه قطر ای بامربوط به تیمار آبیاری فتیله

بوته و کمترین وزن خشک میوه از تیمار  گرم در 21/22

آمد  دست بهگرم در بوته  10/50ای به میزان آبیاری قطره

 (.2 شکل)



 ایفرنگی درکشت گلخانهوری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجهای بر بهرهتأثیر سامانه آبیاری فتیله/  643

 
 بسترهای کشت مقایسه میانگین وزن خشک میوه در تیمارهای مختلف آبیاری و -5 شکل

 

میزان وزن خشک میوه ارتباط مستقیمی با میزان 

که هرچه شرایط رشد طوریبه ،خاک داشت آب موجود در

وزن میوه نیز افزایش  ،تری برای گیاه فراهم شدمطلوب

 ای، مطلوب بودن شرایط رطوبت براییافت. در آبیاری فتیله

گیاه باعث شد که وزن خشک محصول افزایش یابد. مقایسه 

 اننش نتایج حاصل از وزن خشک میوه در بسترهای کشت

به  "خاک، ماسه، کود"ر داد که وزن خشک میوه در بست

ت، کوکوپیت، خاک، پرلی"نسبت به بستر  درصد 120میزان 

نتایج این تحقیق با نتایج  (.2 شکل) افزایش یافته است "کود

بیان کردند  هاآن .( مطابقت دارد1231زارعی و همکاران )

دسترسی دائمی به آب و عدم شرایط غرقابی در آبیاری که 

ف گیاه را بهبود ببخشد و کارایی مصرتواند رشد ای میفتیله

 آب و تولید ماده خشک را افزایش دهد.

 

 وری فیزیکی آببهره

 نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای آبیاری بر

در تیمارهای  فرنگیگوجه تروزن وری آب به ازای بهره

اختالف  دهندهای، نشانآبیاری قطره ای وآبیاری فتیله

. بیشترین (5 جدول) دار بین تیمارهای آبیاری بودمعنی

 ارتیمازمیوه  تروزن وری فیزیکی آب به ازای میزان بهره

 13/11متر به میزان سانتی سهی با قطر فتیله ایآبیاری فتیله

کی آب وری فیزیمترمکعب و کمترین میزان بهره کیلوگرم بر

 41/3 ای به میزانتیمار آبیاری قطره ازمیوه  تروزن به ازای 

(. مقایسه الف-1)شکل  آمد دست بهمترمکعب  کیلوگرم بر

ترین بیش که وری آب نشان دادبر بهرهاثر بسترهای کشت 

 "خاک، ماسه، کود"فیزیکی آب متعلق به بستر  وریبهره

پرلیت،  خاک، کوکوپیت،"است که مقدار آن نسبت به بستر 

-1)شکل  افزایش داشته است درصد 141به میزان  "کود

 اورگ و، ایمزرعه مشاهدات با آمدهدستبهیج . نتا(ب

که مشاهده کردند  هاآن .مطابقت دارد (5413) همکاران

ای با کاهش مصرف آب و افزایش میزان آبیاری فتیله

ای محصول تولیدی نسبت به آبیاری سطحی و قطره

کند.وری آب باالتری را ایجاد میبهره
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 وری آب در تیمارهای مختلف آبیاری و بسترهای کشتمقایسه میانگین بهره -6 شکل

 

آبیاری و بستر کشت بر تیمارهای  مقایسه اثر متقابل

اختالف  وجود دهندهنشانج( -1وری آب )شکل بهره

 تیمار ازمیوه  تر بین تیمارها است. بیشترین وزن دارمعنی

خاک، "رمتر در بستسانتی سه و یک ای با قطرآبیاری فتیله

رین تیلوگرم بر متر مکعب و کمک 0/52به میزان  "ماسه، کود

ه مقایس .آمد دست بهای وری آب از تیمار آبیاری قطرهبهره

ی از وری آب حاکاثر متقابل آبیاری و بستر کشت بر بهره

 کیای با قطر آن است که از نظر این شاخص، آبیاری فتیله

سایر  نسبت به "خاک، ماسه، کود "متر در بسترسانتی سه و

ر چه اگای برتری دارد. ای و فیتیلهتیمارهای آبیاری قطره

ک، کوپیت، خاکو"بین تیمارهای آبیاری در بستر کشت 

این ، لیکن داری مشاهده شداختالف معنی "پرلیت، کود

 یتیمارهادر وری آب هرهب تفاوتدر مقایسه با اختالف 

نتایج . ناچیز است " خاک، ماسه، کود "بستر کشت

 بررسی تأثیر ( در1232) تحقیقات مزاری و همکاران

 و گیاه رشد کاشت بر فیزیکی بسترهای خصوصیات

 آبیاری ای تحتفرنگی گلخانهگوجه فیزیکی آبوری بهره

 وری فیزیکی آب در بسترسطحی بیانگر آن بود که بهره

ست. به سایر بسترها بیشتر بوده ا تنسب "کوکوپیت ،ماسه"

 در اکسیژن این محققان گزارش نمودند که سرعت انتشار

 "پرلیت، کوکوپیت "بستر به نسبت "ماسه، کوکوپیت" بستر

 برای بهینه شرایط و این عامل باعث ایجاد استبوده  بیشتر

برگ و افزایش  تعداد برگ، سطح افزایش درنتیجه و ریشه

 است. شده وری فیزیکی آببهره عملکرد و

 

 شاخص سطح برگ

آماری شاخص سطح  هایوتحلیلتجزیهنتایج 

دهنده وجود نشان (5 جدول) برگ در تیمارهای آبیاری

دار بین تیمارهای آبیاری است. بیشترین اختالف معنی

 سه با قطرهای ایآبیاری فتیله تیمار درشاخص سطح برگ 

متر مربع در سانتی 1524 و 1522برابر با  مترسانتی چهارو 

 برگ در تیمار آبیاری سطح و کمترین میزان شاخص بوته

 مشاهده شدمتر مربع در بوته سانتی 110ای برابر با قطره

ای به علت اینکه آب در مخزن ی فتیلهاریدر آب(. 2)شکل 

همواره موجود است و محیط کشت همواره مرطوب 

محیطی برای گیاه نسبت به آبیاری  طیشرا لذا ،شودمی

ود شوارد نمیآبی به گیاه تنش  است و ترمناسبای قطره

.خواهد شداین عامل موجب افزایش سطح برگ  که



 ایفرنگی درکشت گلخانهوری آب و برخی صفات رشد گیاه گوجهای بر بهرهتأثیر سامانه آبیاری فتیله/  614

 
 مقایسه میانگین شاخص سطح برگ در تیمارهای مختلف آبیاری -7 شکل

 

 محتوی نسبی آب برگ

 محتوی نسبی آب آماری هایوتحلیلتجزیهنتایج 

ین ب داراختالف معنی دهندهنشانبرگ در تیمارهای آبیاری 

بر اساس نظر بلوم . (5 جدول) ای بودقطره ای وآبیاری فتیله

بهترین معیار برای  ،محتوی نسبی آب برگ(، 1333)

 گیری وضعیت آب گیاه است. باالترین محتوی نسبیاندازه

به  مترسانتی پنجقطر فتیله  با ایآبیاری فتیله آب در تیمار

ترین درصد محتوی نسبی آب درصد و پایین 5/31 میزان

ه بمتر سانتی سه قطر فتیله با ایبرگ در تیمار آبیاری فتیله

بر اساس نتایج  .(2)شکل  درصد مشاهده شد 23میزان 

داری بین اختالف معنی ،شدهانجامآماری  وتحلیلتجزیه

 دش مشاهدهمحتوی نسبی آب در بسترهای مختلف کشت 

 آب برگ در بستر محتوی نسبیبیشترین  (.2 جدول)

 رصدد هفتمیزان  به "کوکوپیت، خاک، پرلیت، کود"کشت

در این  (.2)شکل  بود "خاک، ماسه، کود"بستر  ازبیشتر 

ر کمت ایفتیلهآبیاری  درروشپژوهش هرچند مصرف آب 

اما محتوای نسبی رطوبت آن نسبت  ،بود ایقطرهاز آبیاری 

به علت توزیع  احتماالًکه  کاهش نیافتای قطرهبه روش 

ری آبیا روش درمناسب زمانی یعنی دسترسی مداوم به آب 

.ای استفتیله

 
 مقایسه میانگین محتوی نسبی آب برگ در تیمارهای مختلف آبیاری -8 شکل

 

 گیرینتیجه

 در ایقطره آبیاری به نسبت ایفتیله آبیاری تیمار

ضمن کاهش مصرف آب  و داشتصفات برتری  بیشتر

شد و در  محصول عملکرد افزایش باعث فرنگی،گوجه

آب افزایش یافت. همچنین با افزایش قطر  وریبهره نتیجه

فزایش ا ایفتیله میزان مصرف آب در سامانه آبیاری ،فتیله

وانایی ت با افزایش قطر فتیله،که  یافت. شاید بتوان گفت

یهی بد .یابده افزایش میاز ظرف به محیط ریشانتقال آب 

از فتیله به عوامل مختلفی از جمله  است که دبی عبوری

ایش قطر با افز .داردبستگی  همیزان رطوبت خاک و قطر فتیل

جود و در صورت فتیله سطح مقطع جریان بیشتر شده و

میزان آب بیشتری به بستر کشت انتقال  پتانسیل مکش،
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 مصرف آب متر بایسانت 1 فتیله در این پژوهش قطر یابد.می

 2/22 آب مصرف متر باسانتی پنجقطر و در بوته لیتر  52/53

ین به ترتیب کمترین و بیشترین مصرف آب را ب در بوته لیتر

قطرهای مختلف فتیله دارا بودند. میزان مصرف آب در تیمار 

بود که با میزان مصرف در بوته  لیتر 21ای نیز آبیاری قطره

اختالف ر متسانتی پنجقطر ای با آبیاری فتیلهآب در تیمار 

اری آبی وری آب در. بیشترین میزان بهرهداری نداشتمعنی

 ترتیبای بهقطرهآبیاری و  مترسانتی سهای با قطر فتیله

این  آمد. به دست بر مترمکعبیلوگرم ک 41/3و  13/11

با  و است مؤثرقطر فتیله در رشد گیاه نتایج نشان داد که 

رف و به مصافزایش قطر فتیله میزان آب مصرفی افزایش 

این افزایش آب مصرفی  ولی ،شودپتانسیل آب نزدیک می

ت توان گفلذا می نخواهد بود.دهی افزایش میوه متناسب با

 افزایشباعث تواند میقطر فتیله بیش از حد افزایش 

و افزایش رسیدن رطوبت به سطح خاک  ،رطوبت خاک

میزان مصرف آب در بستر  شود.یر از سطح خاک مقدار تبخ

اک، کوکوپیت، خ"نسبت به بستر  "خاک، شن، کود"کشت 

شاخص یافت ولی کاهش  51به میزان  "کود، پرلیت

 درصد 144 "خاک، شن، کود" کشت بستروری آب در بهره

، به با قطر فتیله مناسب ایفتیله آبیاری در .داشت افزایش

گیاه با تنش آبی ، در دسترس بودهعلت اینکه همواره آب 

 عملکردافزایش و بهبود رشد گیاه موجب مواجه نشده و 

وری بهره و در نتیجهفرنگی شده تر و خشک در گیاه گوجه

اگرچه در این تحقیق  .افزایش یافته استفیزیکی آب 

ن نتایج ایاست ولی  نشدهانجاماقتصادی  وتحلیلتجزیه

 سهتیله ف ای با قطرآبیاری فتیلهتحقیق نشان داد که روش 

آب را  وری فیزیکیبهره تر میوه و متر بیشترین وزنسانتی

ز ابردار خواهد داشت. درآمد بیشتری برای بهره وداشته 

 ای نسبت به آبیاریسامانه آبیاری قطرهاگرچه طرف دیگر 

 نصب و هایهزینه اما ،است ترشدهشناختهای فتیله

 آبیاری به نسبت در گلخانه، ایآبیاری فتیلهسامانه ی اندازراه

 استفاده برای قابل قبولی تواند دلیلو می بودهکمتر  ایقطره

 .آبیاری باشد روش یناز ا
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Abstract 
This study aimed to evaluate the efficiency of wick irrigation system in 

greenhouse cultivation of tomato plant and compare it with drip irrigation. The 

experiment was performed as factorial with a completely randomized design 

(CRD) in the research greenhouse of Tarbiat Modares University in 2021. 

Irrigation treatments included five levels (drip irrigation and wick irrigation with 

diameters of 1, 3, 4, and 5 cm) and two soil combination ("cocopeat, soil, 

fertilizer, perlite" and "soil, sand, fertilizer"), in 3 replications. The lowest and 

highest water consumption during the growing season was observed in wick 

irrigation with a diameter of 1 cm (29.25 L/plant) and in drip irrigation and wicks 

with a diameter of 5 cm (36 and 37.5 L/plant), respectively. The results showed 

differences of 19% and 4% in water consumption between, respectively, wick 

irrigation with a diameter of 1 and 5 cm compared to drip irrigation. Also, the 

difference in water consumption between wick irrigation (minimum and 

maximum water consumption) of 1 and 5 cm diameters was 28%. The yield in 

"soil, sand, fertilizer" cultivation bed was increased by 59% compared to the 

"cocopeat, soil, fertilizer, perlite" cultivation bed and the maximum tomato yield 

(700gr/plant) was observed in the wick irrigation with a diameter of 3 cm. Water 

consumption index in "soil, sand, fertilizer" cultivation bed was decreased 21%, 

rather than "cocopeat, soil, fertilizer, perlite" cultivation bed and increased water 

productivity by 100%. In wick irrigation, since water is always available, the 

plant does not face water stress and these results indicate that the wick irrigation 

system improves plant growth and increases production of wet and dry matter and 

water productivity in tomato plant. Although economic analysis has not been done 

in this research, but more crop yield along with less water consumption in the 

wick irrigation system would have more income for the user and can be an 

acceptable reason for using this irrigation method. 
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