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 چکیذُ 
خطه سیطِ، ٍصى زش ٍ ؛  ضٌاخر زأثیش زٌص آتی ٍ ضَسی تش خػَغیاذ سیطِ فلفل دلوِ هاًٌذ هٌظَس خژٍّطی حاضش تِ

عَل سیطِ ٍ ًیض ػولىشد هیَُ هاًٌذ زؼذاد هیَُ، ٍصى هیَُ، ٍ ػولىشد فلفل دلوِ دس ّش هسش هشتغ اص  ٍآب سیطِ، حدن 

زحمیمازی دس داًطىذُ وطاٍسصی داًطگاُ فشدٍسی هطْذ اًدام ضذُ  اًِگلخ دس 1392-93صهسساى ٍ تْاس  عی گلخاًِ،

اص حسگشّای سعَتسی تذیي هٌظَس ای اسسفادُ ضذُ اسر.  سیسسن َّضوٌذ آتیاسی لغشُ اص تشای آتیاسی فلفل دلوِاسر. 

REC-P55 لغغ یا ٍغل  زؼثیِ ضذُ دس داخل گلذاى ًیاص آتی گیاُ زطخیع دادُ ضذُ ٍ دسسَساذ الصم تِ وٌسشلش تشای

% ًیاص آتی 70% ٍ 85% ، 100ػثاسذ تَدًذ اص سِ زیواس آتیاسی تِ همذاس اػوال ضذُ ضَد. زیواسّای آتیاسی  آتیاسی دادُ هی

یه آصهایص فاوسَسیل دس لالة  دسی صیوٌس تش هسش، ٍ تا سِ زىشاس دس 6ٍ  3، 2/1سِ سغح ضَسی تِ هیضاى  ٍ ًیض گیاُ

، تش ػولىشدتػَسذ خذاگاًِ ّای ضَسی ٍ آتی  یذ. ًسایح خژٍّص ًطاى دادُ اسر وِ زٌصاػوال گشد عشح واهالً زػادفی

ّای ضَسی ٍ آتی تش ػولىشد  اًذ. زأثیش زَأم زٌص % داضس1ِداسی دس سغح  زأثیشاذ تسیاس هؼٌی ،ٍصى هیَُ ٍزؼذاد هیَُ 

ٌص زَأم ضَسی ٍ آتی تش ٍصى زش، آب ّای ضَسی، آتی ٍ ز زأثیشاذ زٌص% داضسِ اسر. 5داسی دس سغح  هیَُ زأثیش هؼٌی

% دس اثش 1داسی سا تیي زیواسّا ًطاى دادُ اسر. ٍصى خطه سیطِ دس سغح  سیطِ ٍ حدن سیطِ زفاٍذ تسیاس هؼٌی

داس  ّای ضَسی ٍ آتی زفاٍذ تسیاس هؼٌی داس تیي زیواسّا هطاّذُ ضذُ ٍ دس اثش زٌص زَأم ضَسی ٍ آتی زفاٍذ هؼٌی زٌص

% 1% تش ٍصى خطه سیطِ ایداد ضذُ اسر. عَل سیطِ زٌْا زحر زأثیش زیواس ضَسی دس سغح 5 تیي زیواسّا دس سغح

داس تیي زیواسّا هطاّذُ ضذُ اسر ٍلی زٌص ّای آتی ٍ زٌص زَأم آتی ٍ ضَسی زأثیشی تش عَل  اخسالف تسیاس هؼٌی

 اًذ. سیطِ ًذاضسِ

 

 REC-P55 ،گلخاًِ ،ضَسی ،سیطِ، فلفلّای کلیذی:  ٍاشُ
 

 

                                                           

 داًطدَی واسضٌاسی اسضذ داًطىذُ وطاٍسصی داًطگاُ فشدٍسی هطْذ  -1
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  ِهقذه -1
ّای سثض، لشهض،  وِ ػوذزاً تِ سًگ Capsicum annuumٍ تا ًام ػلوی  Solanaceaeًَػی فلفل اص خاًَادُ ای  فلفل دلوِ

(. دس لشى تیسر ٍ یىن ایي گیاُ تِ ػٌَاى سثضیداذ یا حسی تِ غَسذ داسٍیی Ade, et al. 2002ضَد ) صسد ٍ ًاسًدی یافر هی

هحػَل هْن وطاٍسصی اسر وِ ًِ زٌْا تِ خاعش اسصش السػادی تلىِ تِ خاعش اسصش ضَد. فلفل دلوِ سثض یه  هػشف هی

تسیاس هَسد زَخِ لشاس  A ،C  ٍEّای عثیؼی ٍ زشویثاذ آًسی اوسیذاًی، ٍیساهیي  ّای آى ٍ ّوچٌیي هٌثغ ػالی سًگ هیَُ

هػشف ًوَد. تغَسیىِ دس هضسػِ هؼوَالً دس زَاى دس هشاحل هخسلف سضذ  ّای فلفل سا هی (. هیTopuz, et al. 2007َُگشفسِ اسر )

زَاى ّن دس هشحلِ سثض ضذى ٍ ّن  (، دس غَسزیىِ دس گلخاًِ هیLIN, et al. 1993گیشد ) هشحلِ سثض ضذى تشداضر غَسذ هی

فطاس ٍ  ای تِ دلیل اهىاى اسسفادُ اص آتیاسی زحر (. دس وطر گلخاBAKKER, 1989ًِدس هشحلِ سسیذى واهل تشداضر وشد )

آتیاسی هَخة واّص  تاضذ. تا زَخِ تِ ایٌىِ تیص سشل خاساهسشّای آب ٍ َّایی، هذیشیر آتیاسی تِ سادگی لاتل اخشا هیوٌ

ّای َّضوٌذ آتیاسی  ضَد دس چٌیي ضشایغی سیسسن ػولىشد گیاُ ٍ آتیاسی ًاوافی هَخة ایداد زٌص ٍ واّص زَلیذ هی

خطه خایی وِ ضَسی  ضَد. وطر زداسی فلفل دلوِ دس هٌاعك ًیوِ هی ای توٌظَس اسسفادُ تْیٌِ اص آب آتیاسی زَغیِ لغشُ

(. زٌص  BISWAS, 1993 and FLOWERS, 1999یىی اص تضسگسشیي هطىالذ تشای وطاٍسصاى اسر، تا هطىل هَاخِ اسر )

ى حساس تِ گزاسد ٍ تِ ضذذ اص سضذ ٍ ًوَ گیاّا ضَسی تؼذ اص زٌص آتی هْوسشیي زٌص هحیغی اسر وِ تش گیاّاى زأثیش هی

واّذ، اص عشفی ایي زػَس وِ تسَاى هطىالذ ًاضی اص سضذ گیاّاى سا تا هذیشیر غحیح آتیاسی تغَس واهل حل ًوَد،  ضَسی هی

ّای ضَس تشٍیٌذ  (. تٌاتشایي ضشٍسذ زحمیك دس هَسد گیاّاًی وِ لادس تاضٌذ سٍی خان1381اهشی غیشهوىي اسر )ّوائی، 

دٌّذ. هؼوَالً دس  اسوضی، هسوَهیر یًَی ٍ سَء زغزیِ گیاّاى سا زحر زأثیش لشاس هی هحسَس اسر. ضَسی تا افضایص فطاس

(. اص سَی دیگش، 1381ضَد )ّوائی،  فطاس اسوضی یىساى، زشویثاذ ضیویایی هسفاٍذ هَخة واّص سضذ هطاتْی دس گیاُ هی

هَخَد تِ سَد یىی اص آًْا زغییش یاتذ، ّای یًَی  چٌاًچِ غلظر یه ًوه هؼیي دس هحلَل خان اص حذی فشازش سٍد ٍ یا ًسثر

ضَد )خاج ٍ ّوىاساى،  ًوایذ ٍ هیضاى واّص سضذ گیاُ زمشیثاً هضاػف هی ای تشٍص هی هسوَهیر یًَی ٍ ػذم زؼادل زغزیِ

 ,Pessarakli & Szabolcs(. لزا هذیشیر آب آتیاسی تشای سضذ گیاُ ٍ ًیض وٌسشل سغح ضَسی خان تسیاس هْن اسر )1983

 ضشایظ دس گیاُ تشگْای سغح هساحر ٍ گیاُ اسزفاع واّص تشًح، گیاُ تش ضَسی زأثیش تشسسی دس 1994سیٌگ دس سال (. 1999

 تاػث وِ اًذ وشدُ گضاسش سا ضشایظ ضَسی دس سالِ عَل واّص ،(1381) یاضی لشُ ٍ هیثذی هحوذی هیش. ًوَد گضاسش سا ضَس

 واّص تاػث ٍ دیذُ آسیة ضَسی زٌص ضشایظ دس تشگْا ولشٍفیل. َدض گیاُ هی خطه هادُ ٍصى ًْایر دس ٍ سالِ ٍصى واّص

ّذف اص اًدام ایي خژٍّص ضٌاخر زأثیش زٌص آتی ٍ ضَسی تش خػَغیاذ سیطِ فلفل (. Drazkiewicz, 1994) گشدد هی فسَسٌسض

هیَُ، ٍصى هیَُ، ٍ ؛ ٍصى زش ٍ خطه سیطِ، آب سیطِ، حدن سیطِ، عَل سیطِ ٍ ًیض ػولىشد هیَُ هاًٌذ زؼذاد  دلوِ هاًٌذ

 .تاضذ هیگلخاًِ اص فلفل دلوِ دس ّش هسش هشتغ  ػولىشد

 

 ّا هَاد ٍ رٍش -2
آب سیطِ، حدن ، ٍصى زش ٍ خطه سیطِ؛  فلفل دلوِ هاًٌذ خػَغیاذ سیطِضٌاخر زأثیش زٌص آتی ٍ ضَسی تش  هٌظَس تِ

 تش آصهایطی اص گلخاًِ،شد فلفل دلوِ دس ّش هسش هشتغ ٍصى هیَُ، ٍ ػولىسیطِ، عَل سیطِ ٍ ًیض ػولىشد هیَُ هاًٌذ زؼذاد هیَُ، 

زحمیمازی ٍالغ دس داًطىذُ وطاٍسصی داًطگاُ فشدٍسی  گلخاًِ دس 1392-93صهسساى ٍ تْاس سال  عی گلذاًی وطر هثٌای

ٍ  Capsicum annuumتا ًام ػلوی  ای سثض هٌغمِ، فلفل دلوِ غالة وطر اساس تش هغالؼِ هَسد هطْذ اًدام ضذُ اسر. گیاُ

 CORNILLON, etتا زَخِ تِ آصهایطاذ اًدام ضذُ زَسظ هحمماى، فلفل گیاّی حساس ). تَدُ اسر California wonderسلن 

al. 1995یا ًیوِ حساس  تِ زٌص ضَسی هی ٍ ) ( تاضذMEIRI, et al. 1973 and AYERS & WESTCOT, 1985.) 
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 اخشا زىشاس ضَسی، سِ زیواس آتیاسی ٍسِ زیواس تا سِ زػادفی ایي عشح تػَسذ یه آصهایص فاوسَسیل دس لالة عشح واهالً

تاضذ زیواس ضَسی تِ ػٌَاى فاوسَس اغلی ٍ  تا زَخِ تِ ایٌىِ دس گلخاًِ زلفازی هاًٌذ زثخیشٍزؼشق، ًفَر ػومی ٍ ... ون هی .گشدیذ

3 (S2 ٍ )6 (S3 )(، S1) 2/1سغح  فشػی اًسخاب گشدیذًذ. دس ایي آصهایص ّذایر الىسشیىی آب دس سِ فاوسَسزیواس آتیاسی 

dS/m ُ100اًذ. زیواسّای آتیاسی اػوال ضذُ دس سِ سغح  اػوال ضذ( %I1 ،تِ ػٌَاى ضاّذ )85( %I2 ٍ )70( %I3ًیاص آتی فلفل ) 

تاضذ. تا زَخِ تِ ایٌىِ زیواسّای آتیاسی ٍ ضَسی تػَسذ  هی 1اػوال گشدیذ. خػَغیاذ آب آتیاسی ضاّذ هغاتك خذٍل  دلوِ

(. 2)خذٍل  زىشاس داضسٌذ هَسد اسسفادُ لشاس گشفر 3زیواس هسفاٍذ اص آتیاسی ٍ ضَسی وِ ّش وذام  9َأم اػوال گشدیذ، لزا ز

 ( اسر.دلوِ % ًیاص آتی فلفل100ٍ آتیاسی تِ هیضاى  dS/m 2/1)یؼٌی: ضَسی  S1 I1 زیواس ضاّذ دس ایي خژٍّص 

 
 ضاّذ() تحقیقاتی گلخاًِ آتیاری آب خصَصیات -1 خذٍل

 

 
 

 

 آزهایص در ضَری ٍ آتیاری تیوار هختلف ترکیثات -2 خذٍل

 S1 S2 S3 تیوار ضَری

 I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3 تیوار آتیاری

 S1 I1 S1 I2 S1 I3 S2 I1 S2 I2 S2 I3 S3 I1 S3 I2 S3 I3 اثر تَأم

 

 کَد ٍ کطت تستر -2-1

 دسوف. تَدًذ ساًسیوسش 20 اسزفاع ٍ ساًسیوسش 20 دّاًِ لغش تا سیاُ سًگ تِ خالسسیىی ًَع اص اسسفادُ هَسد ّای گلذاى

 دس دلوِ فلفل ٍالؼی وطر تسسش تا هطاتِ ّا گلذاى سدس ٍ ضذ سِسیخ( صّىطی خْر) سٌگشیضُ هساٍی همذاس تِ ّا گلذاى

 خش تَد ضذُ زْیِ فلفل وطر تشای و25/0ِ، 25/0، 5/0 ًسثر تِ هاسِ ٍ خشالیر وَوَخیر، تا اهشٍصی، ٍ هذسى ّای گلخاًِ

 ٍ زؼییي حدوی% 10ٍ% 31 زشزیة تِ PWP دائن خژهشدگی ًمغِ ٍ FC صساػی ظشفیر حذ دس آى حدوی سعَتر. گشدیذًذ

 40 ضخاهر تِ آلَهیٌیَهی ّای  فَیل ّا گلذاى سٍی زثخیش اص خلَگیشی تشای. ضذ گشفسِ ًظش دس% 50 هداص زخلیِ حذاوثش

 اسسفادُ 15-5-30 ٍ 10-52-10 ،20-20-20 ّای ًسثر تِ NPK وَدّای اص آتیاسی، وَد توٌظَس. اسر گشفسِ لشاس هیىشٍى

 دس تزسّا ّفسِ سِ هذذ تِ سضذ اتسذایی دٍسُ. اسر تَدُ( ّفسِ 17) سٍص 119 هذذ تِ آصهایص سضذ دٍسُ عَل. اسر ضذُ

 ضَسی زَأم اػوال تا ّا تشداسی دادُ ضشٍع ٍ اسر یافسِ اًسمال گلذاى تِ ضذى تشگی 4 اص تؼذ ٍ یافسِ سضذ وطر ّای سیٌِ داخل

 .اسر ضذُ آغاص زَسؼِ دٍسُ ضشٍع تا ٍ 1392 هاُ اسفٌذ 11 اص آتیاسی ون ٍ

 

 گیری اًذازُ اتسار ٍ گلخاًِ هحیط ضرایط -2-2

گشاد تسیاس حساس اسر. تذیي  دسخِ ساًسی 15ّای فػل گشم ٍ ًسثر تِ سشها ٍ یخثٌذاى، تَیژُ دهای صیش  فلفل اص هیَُ

هیاًگیي دهای  3دس خذٍل . گشدیذ گیشی اًذاصُ تػَسذ هیاًگیي سٍصاًِ گلخاًِ خاسج ٍ داخل دس دها ٍ ًسثی هٌظَس سعَتر

 تش آتیاسی ٍ ضَسی ون ذالل، حذاوثش ٍ هسَسظ ٍ ًیض سعَتر ًسثی هسَسظ دسٍى ٍ خاسج گلخاًِ آٍسدُ ضذُ اسر. زأثیشاذح

سیطِ سا تِ سٍش ضسسطَ اص تسسش خذا وشدُ ٍ خاساهسشّای . ضذ ثثر ٍ هطاّذُ آصهایص ّای زحر هخسلف تَزِ خػَغیاذ سٍی

، زَسظ سیطِزَصیي ٍصى زش ٍ خطه  گیشی ضذُ اسر. وص اًذاصُ اص خظ عَل سیطِ تا اسسفادُ .هَسد ًظش هحاسثِ ضذُ اسر

گشاد تِ هذذ  دسخِ ساًسی 70تا دهای   گیشی ٍصى خطه، ًوًَِ هَسد ًظش سا دس آٍى گیشی ضذ. تشای اًذاصُ زشاصٍ دیدیسالی اًذاصُ

 ساػر لشاس دادُ ٍ ٍصى خطه هحاسثِ ضذُ اسر.  24

SAR Mg Cl Hco3
 -1 Co3

-2 
Ca Na pH EC کویت 

- meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L meq/L - (dS/m) ٍاحذ 

 همذاس 1/23 20/8 00/5 00/3 20/0 10/3 00/4 80/3 72/2
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 درٍى ٍ خارج گلخاًِ هتغیرّای دها ٍ رطَتت ًسثی -3خذٍل 

 هتغیر      

 هاُ  

 رطَتت )%( (Cهتَسط دها ) (Cدهای حذاکثر ) (Cدهای حذاقل )

 داخل خاسج داخل خاسج داخل خاسج داخل

 85 43/9 98/24 53/15 78/30 63/3 93/22 اسفٌذ

 87 30/12 63/25 49/19 74/31 14/5 80/21 فرٍردیي

 90 63/21 76/23 76/29 65/31 91/12 72/16 اردیثْطت

 90 61/23 45/24 04/32 64/30 95/13 45/16 خرداد

 

 آتیاری هذیریت -2-3

 ٍغل ضذُ زؼثیِ تشلی ضیش تِ آب ّای لَلِ. اسر ضذُ عشاحی آصهایص ایي اًدام تشای خَدواس آتیاسی سیسسن یه

 تػَسذ زیواس ّش تشای آتیاسی ون سدسسَ اػوال تشای دسسی ضیش سِ هخضى ّش تشای ّضیٌِ دس خَیی غشفِ هٌظَس تِ. ضًَذ هی

 دس لیسش 2) ّا چىاى لغشُ ٍ تشلی ضیش اص آب خشٍج تشای الصم فطاس آب هخضى دس ضٌاٍس خوح تىوه. اسر ضذُ اسسفادُ خذاگاًِ

. ضَد هی گیشی اًذاصُ REC-P55 یحسگشّا ووه تِ گلذاى هسشی ساًسی 10 ػوك دس خان سعَتر. ضَد هی زأهیي( ساػر

 هحاسثِ سا حدوی سعَتر ٍ ضذُ والیثشُ خان ضَسی ٍ سعَتر دها، همادیش تِ زَخِ تا آصهایص ایي دس ضذُ ِزؼثی حسگشّای

 آب حدن اساس تش زا ضَد هی دادُ ضذُ زؼثیِ وٌسشلش تِ آتیاسی دسسَس حدوی سعَتر ضذُ هحاسثِ همذاس تِ زَخِ تا. وٌٌذ هی

 تِ ًسثر واهل آتیاسی زیواس دس خان سعَتر واّص. ضَد دادُ ّا شلیت ضیش تِ ٍغل/ لغغ دسسَس ًظش هَسد صهاى دس ًیاص هَسد

 یىٌَاخسی هٌظَس تِ ٍلی اسر تَدُ آب تِ گیاُ ًیاص تِ زَخِ تا آتیاسی دٍس. گشدد هی خثشاى آتیاسی دٍس ّش دس FC سعَتر حذ

 ّا تَزِ(  تشگی 6 زا 4 هشحلِ) وطر سیٌی دس تزس واضر اص خس سٍص 21 زا. ضذ گشفسِ ًظش دس سٍص 2 دٍس آب تِ گیاُ ًیاص ٍ واس

 ّش دس ٍ( تسسش اص هسشی ساًسی 3 زمشیثاً اسزفاع دس) داضسِ لشاس ّا گلذاى سٍی تش آتیاسی ّای لَلِ. ضذًذ هی آتیاسی هساٍی همذاس تِ

 دس ػذد 2 تَزِ، ونزشا. اسر تَدُ هسش ساًسی 50 یىذیگش اص ّا گلذاى فاغلِ ٍ ّن اص هسشی ساًسی 7 فاغلِ تِ چىاى لغشُ دٍ گلذاى

 .اسر تَدُ گلذاى ّش

 ّا دادُ تحلیل رٍش -2-4

افضاسّای  ًشم تَدُ اسر تا اسسفادُ اص تػَسذ یه آصهایص فاوسَسیل دس لالة عشح واهالً زػادفیعشح وِ ایي  ّای دادُ

16SPSS-   ٍMSTAT-C  تا آصهَى همایسِ هیاًگیي ٍLSD   شای سسن ًوَداسّا ضذُ ٍ ت زحلیل ٍ % زدضی5ِ% ٍ 1ٍ دس سغَح

 .افضاسّای اوسل ٍ سیگواخالذ اسسفادُ ضذُ اسر ًیض اص ًشم

 

 تحث ٍ ًتایح -3
شد فلفل دلوِ، لىػوسٍیطی سیطِ ٍ ّای  تش ضاخع زأثیش ػاهل زٌص ضَسی تِ ػٌَاى فاوسَس اغلی آصهایص 4خذٍل 

 6شد فلفل دلوِ ٍ خذٍل لىػویطی سیطِ ٍ سٍّای  تش ضاخع زأثیش ػاهل زٌص آتیاسی تِ ػٌَاى فاوسَس فشػی آصهایص 5خذٍل 

 .دٌّذ شد فلفل دلوِ سا ًطاى هیلىػوسٍیطی سیطِ ٍ ّای  زأثیش زَأم ضَسی ٍ آتیاسی دس آصهایص سا تش ضاخع

 

 دلوِ فلفل ریطِ خصَصیات تر آتیاری ٍ ضَری تٌص تأثیر -3-1

 ،یي آصهایص دس سغَح هخسلف هَسد تشسسیای دس اثش زیواسّای اػوال ضذُ دس ا ٍصى زش ٍ خطه سیطِ گیاُ فلفل دلوِ

 4هغاتك خذٍل  داسًذ. تغَسیىِ تا افضایص ضَسی هیضاى ٍصى زش سیطِ واّص یافسِ اسر.داسی تا یىذیگش  اخسالفاذ هؼٌی

هطاّذُ ضذُ اسر ٍ ّش سِ سغح  S3(63/46ٍ ووسشیي همذاس دس زیواس ) S1(83/66تیطسشیي همذاس ٍصى زش سیطِ دس زیواس )

 % داسًذ. تا ون ضذى آب آتیاسی هیضاى ٍصى زش سیطِ واّص یافسِ اسر.1داس دس سغح  یىذیگش اخسالف تسیاس هؼٌیضَسی تا 
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 دلوِ فلفل عوکلرد ّای ضاخص تر آزهایص اصلی فاکتَر عٌَاى تِ ضَری تٌص عاهل تأثیر -4 خذٍل

 S1 S2 S3 P>F ٍاحذ آًالیس

# gr ٍزى تر ریطِ
a83/66 b97/60 c63/46 ** 

 ** gr a91/26 a70/26 b37/21  خطک ریطٍِزى 

 ** a61/59 b19/56 c22/53 % آب ریطِ

 ** L a33/39 b33/37 c00/25 حدن ریطِ

 ** cm a72/28 a45/27 b38/24 طَل ریطِ

 ** NO a56/10 a00/8 b22/5 تعذاد هیَُ

 ** gr a10/48 b70/44 c33/37 ٍزى تک هیَُ

 ** kg/m2 a58/4 b23/3 c82/1 عولکرد 

 ّر هقذار ًوایاًگر هیاًگیي سِ تکرار است #

a  ٍb داری تا یکذیگر ًذارًذ دّذ کِ تفاٍت هعٌی ٍ ... در یک ردیف در صَرتی کِ حرٍف هطاتِ تاضٌذ ًطاى هی 

 %1% ٍ 5داری تِ ترتیة در سطح  * ٍ ** هعٌی

NS دار تذٍى تفاٍت هعٌی 

 
 دلوِ فلفل عوکلرد ّای ضاخص تر آزهایص یفرع فاکتَر عٌَاى تِ آتی تٌص عاهل تأثیر -5 خذٍل

 I1 I2 I3 P>F ٍاحذ آًالیس

 ** gr a00/61 a43/62 b00/51 ٍزى تر ریطِ

 ** gr a59/27 b19/25 c20/22  ٍزى خطک ریطِ

 ** a44/59 b86/56 b72/54 % آب ریطِ

 ** L a67/37 a67/35 b33/29 حدن ریطِ

 cm 02/26 85/26 68/27 NS طَل ریطِ

 * NO a88/9 ab77/7 b11/6 هیَُ تعذاد

 ** gr a00/46 b20/43 c93/40 ٍزى تک هیَُ

 ** kg/m2 a14/4 b09/3 c39/2 عولکرد

 
 دلوِ فلفل عولکرد ّای ضاخص تر را آزهایص در آتیاری ٍ ضَری تَأم تأثیر -6 خذٍل

 S1 I1 S1 I2 S1 I3 S2 I1 S2 I2 S2 I3 S3 I1 S3 I2 S3 I3 P>F ٍاحذ آًالیس

 ** gr a30/76 bc60/63 cd60/60 b00/65 d30/60 d60/57 e40/54 f70/50 g80/34 تر ریطِ ٍزى

 * gr a97/29 ab58/28 cd31/25 abc91/27 bcd89/26 ef17/22 de89/24 fg10/20 g12/19  ریطِ خطک ٍزى

 ** a43/63 ab53/62 b37/60 c07/57 cd43/55 c07/56 cd23/54 d87/52 e07/45 % آب ریطِ

 ** L a00/40 a00/40 ab00/40 a00/38 ab00/37 b00/35 c00/30 c00/30 d00/15 ریطِ حدن

 cm 35/28 70/28 10/29 70/26 20/27 45/28 00/23 65/24 50/25 NS طَل ریطِ

 NO 33/12 31/10 00/9 64/9 67/7 65/6 66/7 32/5 66/2 NS تعذاد هیَُ

 * gr a70/49 ab70/47 bc90/46 bc30/46 cd60/44 de20/43 e00/42 f30/37 g70/32 ٍزى تک هیَُ

 * kg/m2 a52/5 b43/4 c79/3 bc12/4 d07/3 e59/2 de89/2 f79/1 g78/0 عولکرد 

 

ٍ  I1هطاّذُ ضذُ اسر. زیواس  I3(00/51ٍ ووسشیي همذاس دس زیواس ) I2(43/62تیطسشیي همذاس دس زیواس ) 5هغاتك خذٍل 

I2 داسی تا یىذیگش ًذاسًذ ٍلی ایي دٍ زیواس تا زیواس  ف هؼٌیاخسالI3 ّسسٌذ. دس زأثیش زَأم 1داس دس سغح  داسای اخسالف هؼٌی %

اخسالف  S2I1(00/65)ضاّذ( ٍ ) S1I2(60/63ضَد وِ تیي زیواسّای ) هطاّذُ هی 6ّای ضَسی ٍ آتیاسی دس خذٍل  زٌص

ٍ ووسشیي  S1I1تیاسی واهل ایي دٍ زیواس تاضذ. تیطسشیي همذاس سا زیواس ضاّذ زَاًذ آ داسی ٍخَد ًذاسد وِ دلیل آى هی هؼٌی

ضَد وِ تیي زیواسّای ضَسی اػوال ضذُ تش هیضاى ٍصى خطه سیطِ دس سغح  هطاّذُ هی 4اًذ. دس خذٍل  داضسِ S3I3همذاس سا 

داس ٍخَد ًذاضسِ ٍلی ایي دٍ  اخسالف هؼٌی S1 ( ٍ70/26)S2(91/26تیي زیواسّای ) ٍلیداس ٍخَد داسد.  % اخسالف تسیاس هؼٌی1
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ضَد وِ تیي  هطاّذُ هی 5تاضٌذ. هغاتك خذٍل  % هی1داس دس سغح  داسای زفاٍذ تسیاسهؼٌی S3(37/21زیواس تا زیواس )

داس ٍخَد داسد.  % تیي ّوِ زیواسّا اخسالف تسیاس هؼٌی1زیواسّای ون آتیاسی اػوال ضذُ تش هیضاى ٍصى خطه سیطِ دس سغح 

 I2 ( ٍ20/22)I3(19/25یاتذ. تغَسیىِ همذاس تذسر آهذُ تشای زیواس ) هی  افضایص هیضاى ون آتیاسی، ٍصى خطه سیطِ واّص تا

ّای ضَسی ٍ آتی تش ٍصى خطه سیطِ  تاضٌذ. دس زأثیش زَأم زٌص آتیاسی واهل هی I1(59/27% همذاس زیواس )80% ٍ 91تِ زشزیة 

داسی تیي آتیاسی واهل تا  (. هغاتك ایي خذٍل اخسالف هؼٌی6% ٍخَد داسد )خذٍل 5 داس تیي زیواسّا دس سغح اخسالف هؼٌی

( هطاّذُ ًطذُ اسر. ّوچیي زیواسّای ضاّذ S1I2)یؼٌی  S1% ًیاص آتی گیاُ ٍ ضَسی 85( ٍ آتیاسی تا S2I1)یؼٌی  S2ضَسی 

لاتل هطاّذُ اسر.  6. سایش اخسالفاذ دس خذٍل داسی تا یىذیگش ًذاسًذ % ًیاصآتی فلفل دلوِ اخسالف هؼٌی85تا آتیاسی واهل ٍ 

تَدُ  S3I3(12/19( ٍ ووسشیي آى تشای زیواس )S1I1;97/29تیطسشیي هیضاى ٍصى خطه تشای زیواس ضاّذ ثثر ضذُ اسر )

 % تسیاس1ّای ضَسی ٍ آتیاسی تش دسغذ آب سیطِ دس سغح  ، زأثیش ضَسی، آتیاسی ٍ زأثیش زَأم زٌص6زا  4اسر. هغاتك خذاٍل 

داس ٍخَد داسد. تا افضایص هیضاى  ًطاى دادُ ضذُ اسر وِ تیي ّش سِ زیواس اخسالف هؼٌی 4داس تَدُ اسر. دس خذٍل  هؼٌی

% زیواس 89% ٍ 94تِ زشزیة  S2  ٍS3ضَسی، آب سیطِ واّص یافسِ اسر. تغَسیىِ هیضاى آب سیطِ تذسر آهذُ دس زیواسّای 

داسی هطاّذُ ًطذُ اسر ٍ دسغَسزیىِ  زفاٍذ هؼٌی I2  ٍI3ذُ اسر وِ تیي زیواس ًطاى دادُ ض 5تاضٌذ. دس خذٍل  هی S1ضاّذ 

اًذ. تا ون ضذى آب آتیاسی هیضاى آب سیطِ ًیض واّص یافسِ  % تَد1ُداس دس سغح  داسای زفاٍذ تسیاس هؼٌی I1ایي دٍ زیواس تا 

تاضٌذ. هغاتك خذٍل  هی I1% زیواس ضاّذ 92ٍ  %93تِ زشزیة  I2  ٍI3اسر. تغَسیىِ هیضاى آب سیطِ تذسر آهذُ دس زیواسّای 

داسی هطاّذُ ًطذُ اسر. تیطسشیي همذاس دسغذ آب سیطِ تشای زیواس  زفاٍذ هؼٌی S1I2ضاّذ ٍ زیواس  S1I1تیي زیواسّای  6

(43/63)S1I1 ( 07/45ٍ ووسشیي آى تشای زیواس)S3I3 ون ٍ هیضاى آب آتیاسی تیطسش تاضذ   تذسر آهذُ اسر. ّشچِ ضَسی

ای دس اثش زیواسّای اػوال ضذُ دس ایي آصهایص دس سغَح  سیطِ گیاُ فلفل دلوِ حدن دسغذ آب هَخَد دس سیطِ تیطسش اسر.

دس اثش اػوال زٌص ضَسی اخسالف تسیاس  4هغاتك خذٍل  داسی تا یىذیگش داسًذ. هؼٌیتسیاس اخسالفاذ  ،هخسلف هَسد تشسسی

 S3(00/25ٍ ووسشیي آًشا زیواس ) S1(33/39د. تیطسشیي همذاس سا زیواس ضاّذ )% ٍخَد داس1داسی تیي زیواسّا دس سغح  هؼٌی

اًذ. تا افضایص ضَسی هطاّذُ ضذُ اسر وِ حدن سیطِ واّص یافسِ اسر. دس اثش اػوال زٌص آتی تِ فلفل دلوِ هغاتك  داضسِ

هطاّذُ ًطذُ اسر ٍلی ایي دٍ زیواس داسی  اخسالف هؼٌی I1 ( ٍ67/35)I2(67/36هطاّذُ هی ضَد وِ تیي زیواسّای ) 5خذٍل 

% ًیاص آتی گیاُ 85تاضٌذ. تِ ػثاسذ دیگش ون آتیاسی زا هشص  % هی1داس دس سغح  داسای اخسالف تسیاس هؼٌی I3(33/29تا زیواس )

خذٍل  وٌذ. دس زأثیش زَأم دٍ زٌص ضَسی ٍ آتی تش فلفل دلوِ هغاتك داسی سا دس حدن سیطِ فلفل دلوِ ایداد ًوی اخسالف هؼٌی

داسی دس حدن سیطِ هطاّذُ   اّذ دس سغَح هخسلف ضَسی ٍ ون آتیاسی اخسالف هؼٌیضَد وِ تیي زیواسّای ض هطاّذُ هی 6

اًذ. عَل سیطِ دس ایي  داسی ًذاضسِ ًیض تا یىذیگش ٍ زیواسّای ضاّذ زفاٍذ هؼٌی S2I2ٍ ًیض  S2I1ًطذُ اسر. حسی زیواسّای 

تا افضایص ضَسی عَل سیطِ واّص یافسِ اسر. تیطسشیي  4لشاس گشفسِ اسر. هغاتك خذٍل  آصهایص زٌْا زحر زأثیش زیواس ضَسی

تَدُ اسر. ایي دسغَسزی اسر وِ زیواس  S3(38/24ٍ ووسشیي عَل هشتَط تِ زیواس ) S1(72/28عَل هشتَط تِ زیواس )

(45/27)S2 داسی ًذاضسِ اسر. یؼٌی تا اػوال ضَسی  تا زیواس ضاّذ زفاٍذ هؼٌیS2 ییشی دس عَل سیطِ ایداد ًخَاّذ ضذ. زغ

ضذى آب آتیاسی دس زأثیش  ٍ حدن سیطِ سا تا افضایص هیضاى ضَسی ٍ ون ، عَل سیطِزغییشاذ ٍصى زش، خطه، آب سیطِ 1ضىل 

  دّذ. آتی ٍ ضَسی تش سیطِ فلفل ًطاى هی ّای زَأم زٌص

 آى عولکرد ٍ هیَُ تر آتیاری ٍ ضَری تٌص تأثیر -3-2

ٍ ػولىشد دس ّش هسش هشتغ تا زَخِ تِ زیواسّای اػوال ضذُ ای تػَسذ زؼذاد هیَُ، ٍصى هیَُ  فل دلوِػولىشد هیَُ فل

دس اثش زأثیش ضَسی تش ٍصى یه هیَُ تذیي غَسذ هطاّذُ ضذُ اسر  4اًذ. هغاتك خذٍل  یىذیگش داضسِ داسی تا اخسالفاذ هؼٌی

داسی داسًذ. تا افضایص ضَسی ٍصى هیَُ واّص یافسِ اسر.  % تا یىذیگش اخسالف تسیاسهؼٌی1وِ زواهی زیواسّا دس سغح 

تَدُ اسر. هغاتك  S3(33/37ٍ ووسشیي ٍصى هشتَط تِ سغح ضَسی ) S1(10/48) تغَسیىِ تیطسشیي ٍصى هشتَط تِ سغح ضَسی

ا ون ضذى داس ٍخَد داسد. ت % اخسالف تسیاس هؼٌی1دس اثش زأثیش سغَح هخسلف آتیاسی تیي ّوِ زیواسّا دس سغح  5خذٍل 
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هیضاى آب آتیاسی هطاّذُ ضذُ اسر وِ ٍصى هیَُ فلفل دلوِ ًیض واّص یافسِ اسر. تغَسیىِ تیطسشیي همذاس سا زیواس 

(00/46)I1 ( 93/40ٍ ووسشیي همذاس سا زیواس)I3 ِاًذ. داضس 

 

 
 گلخاًِ در دلوِ فلفل ترای ریطِ آب درصذ ٍ خطک تر، ٍزى تر ضَری ٍ آتی تٌص تأثیر -1 ضکل

 

% تیي زیواسّا اخسالف 5زأثیش زَأم زٌص ضَسی ٍ آتیاسی تش ٍصى زه هیَُ ًطاى دادُ اسر وِ دس سغح  6س خذٍل د

اخسالف  S1I2(70/47داضسِ اسر ٍ تا زیواس ) S1I1(70/49داس ٍخَد داسد. دس ایي تیي تیطسشیي همذاس سا زیواس ضاّذ ) هؼٌی

آتی گیاُ زأثیشی دس ٍصى هیَُ هطاّذُ ًطذُ اسر. % ًیاص 85آتیاسی تا  ٍ ون S1داسی ًذاسد. تِ ػثاسذ دیگش دس سغح ضَسی  هؼٌی

داسی تا یىذیگش ًذاسًذ. ووسشیي همذاس هشتَط تِ زیواس  ًیض اخسالف هؼٌی S1I3 ( ٍ30/46)S2I1(90/46ٍ ًیض زیواسّای )

(70/32)S3I3  دّذ. ی ٍ آتیاسی سا ًطاى هیزه هیَُ دس اثش زأثیش زَأم ضَس تخَتی سًٍذ واّطی همذاس ٍصى 2اسر. ضىل 

 

 
 گلخاًِ در دلوِ فلفل هیَُ ٍزى تر ضَری ٍ آتی تٌص تأثیر -2 ضکل

 

داس  ًسایح تشسسی ػولىشد هیَُ دس ّش هسش هشتغ ًطاى دادُ اسر وِ زحر زأثیش زیواسّای اػوال ضذُ داسای اخسالفاذ هؼٌی

داسی تیي زیواسّا هطاّذُ ضذُ اسر تغَسیىِ تا  ف تسیاس هؼٌیزأثیش ضَسی اخسالدس اثش  4تاضٌذ. هغاتك خذٍل  تا یىذیگش هی

ٍ ووسشیي همذاس سا زیواس  S1(58/4افضایص ضَسی هیضاى ػولىشد دس ّش هسشهشتغ واّص یافسِ اسر. تیطسشیي همذاس سا زیواس )

(82/1)S3 دٌّذ. تغَسی وِ ػولىشد زیواسّای  تخَد اخسػاظ هیS2  ٍS3  یواس ضاّذ % ز78% ٍ 92تِ زشزیة تشاتشS1  ُتَد

% اخسالف 1یاتذ. تیي زیواسّا دس سغح  تا واّص هیضاى آب آتیاسی ًیض ػولىشد دس ّش هسش هشتغ واّص هی 5اسر. هغاتك خذٍل 
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% 70ٍ ووسشیي همذاس سا زیواس آتیاسی تا  I1(14/4داسی ٍخَد داسد. تغَسیىِ تیطسشیي همذاس سا زیواس آتیاسی واهل ) تسیاس هؼٌی

تَدُ اسر وِ ًطاى  I1% زیواس ضاّذ 58% ٍ 75تِ زشزیة تشاتش  I2  ٍI3اًذ. ػولىشد زیواسّای  داضسِ I3(39/2یاُ )ًیاص آتی گ

ّای آتی ٍ ضَسی هیضاى  دس اثش زَأم زٌص 6آتیاسی زأثیش تسضایی تش ػولىشد هیَُ خَاّذ گزاضر. هغاتك خذٍل  دّذ ون هی

% اخسالف 5یاتذ. تیي زیواسّا دس سغح  واّص هیضاى آب آتیاسی، واّص هیػولىشد دس ّش هسشهشتغ تا افضایص هیضاى ضَسی ٍ 

تِ خَد  S3I3(78/0ٍ ووسشیي همذاس سا زیواس ) S1I1(52/5داس هطاّذُ ضذُ اسر. تیطسشیي همذاس سا زیواس ضاّذ ) هؼٌی

اخسالف هؼٌی داسی  S1I2 ( ٍ79/3)S1I3(43/4تا زیواسّای ) S2I1(12/4اًذ. هغاتك تشسسی غَسذ گشفسِ زیواس ) اخسػاظ دادُ

% ًیاص آتی 70% زا S1  ٍ85زَاى هحػَلی هطاتِ تا ضَسی  ( هیS2I1ٍ تا آتیاسی واهل ) S2ًذاضسِ اسر. تِ ػثاسذ دیگش تا ضَسی 

سًٍذ واّطی همذاس  4تذسر آٍسد. ضىل  S1I3فلفل دلوِ، ػولىشد دس ّش هسشهشتغ وسة ًوَد ٍ حسی هحػَلی تیطسش ًسثر تِ 

یاتذ  دّذ. اگشچِ زؼذاد هیَُ تا افضایص ضَسی واّص هی ّش هسش هشتغ دس اثش زأثیش زَأم ضَسی ٍ آتیاسی سا ًطاى هی ػولىشد دس

زأثیش زَأم ضَسی ٍ آتیاسی تش زؼذاد  6( اها هغاتك خذٍل 5خذٍل تذ )یا ( ٍ ًیض تا ون ضذى همذاس آب آتیاسی واّص هی4)خذٍل 

زَاًذ واّص زؼذاد هیَُ تاضذ تلىِ واّص دس زؼذاد هیَُ  ش دلیل واّص ػولىشد ًویهیَُ زأثیشی ًذاضسِ اسر. تِ ػثاسذ دیگ

 (.Kurunc, et al. 2011زَاًذ تاػث واّص هیاًگیي ٍصى هیَُ ضَد ) هی

 
 گلخاًِ در هترهرتع ّر در دلوِ فلفل هیَُ عولکرد تر ضَری ٍ آتی تٌص تأثیر -4 ضکل

 گیری ًتیدِ -4

آب سیطِ، حدن ، ٍصى زش ٍ خطه سیطِ؛  فلفل دلوِ هاًٌذ خػَغیاذ سیطِتی ٍ ضَسی تش ضٌاخر زأثیش زٌص آ هٌظَس تِ

 تش آصهایطی اص گلخاًِ،ٍصى هیَُ، ٍ ػولىشد فلفل دلوِ دس ّش هسش هشتغ سیطِ، عَل سیطِ ٍ ًیض ػولىشد هیَُ هاًٌذ زؼذاد هیَُ، 

ی ٍالغ دس داًطىذُ وطاٍسصی داًطگاُ فشدٍسی زحمیماز گلخاًِ دس 1392-93سال صهسساى ٍ تْاس  عی گلذاًی وطر هثٌای

ضَسی، سِ سغح  سغح تا سِ هطْذ اًدام ضذُ اسر.  ایي عشح تػَسذ یه آصهایص فاوسَسیل دس لالة عشح واهالً زػادفی

اًذ وِ ٍخَد یه سغح وٌسشل دس  ای زأویذ وشدُ دس همالِ 1986گشدیذ. دٍسًثَس ٍ واسام دس سال  اخشا زىشاس آتیاسی ٍسِ

، صیشا فلفل دلوِ ّن تِ افضایص آب آتیاسی ٍ ّن تِ واّص آب آتیاسی حساس تاضذ یطاذ تشای زیواسّای آتیاسی الصم هیآصها

 % ًیاص آتی فلفل تِ ػٌَاى ضاّذ اسسفادُ ضذ.100ٍ آتیاسی تِ اًذاصُ  dS/m 2/1تذیي هٌظَس دس ایي آصهایص اص ضَسی  تاضذ. هی

اًذ وِ ون وشدى حدن آب آتیاسی زأثیشاذ هفیذی تش ػولىشد هیَُ داسًذ ٍ ًیض هَخة  ( گضاسش داد1992ُاًگلیص ٍ ّوىاساى )

ّا، تْثَد ٍضؼیف خاتدایی ٍ چیذى هیَُ، واّص ًیاص تِ آتطَیی ًاضی دس اثش وَد آتیاسی دس هٌغمِ سیطِ گیاُ ٍ  تیواسی واّص

ضَسی ٍ آتی تش ػولىشد، ٍصى هیَُ ٍ زؼذاد هیَُ  ّای ًطاى دادُ اسر وِ زٌصایي خژٍّص ًسایح . ضَد ًیض تْثَد زَْیِ خان هی

داسی دس سغح  ش هؼٌیّای ضَسی ٍ آتی تش ػولىشد هیَُ زأثی اًذ. زأثیش زَأم زٌص % داضس1ِداسی دس سغح  زأثیشاذ تسیاس هؼٌی

زفاٍذ تسیاس ّای ضَسی، آتی ٍ زٌص زَأم ضَسی ٍ آتی تش ٍصى زش، آب سیطِ ٍ حدن سیطِ  % داضسِ اسر. ًسایح زأثیشاذ زٌص5

ّای ضَسی ٍ آتی زفاٍذ  % دس اثش زٌص1داسی سا تیي زیواسّا ًطاى دادُ اسر. دس ایي تیي ٍصى خطه سیطِ دس سغح  هؼٌی
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% تش ٍصى 5داس تیي زیواسّا دس سغح  تسیاس هؼٌی داس تیي زیواسّا هطاّذُ ضذُ ٍ دس اثش زٌص زَأم ضَسی ٍ آتی زفاٍذ هؼٌی

داس تیي زیواسّا  % اخسالف تسیاس هؼٌی1سیطِ زٌْا زحر زأثیش زیواس ضَسی دس سغح  خطه سیطِ ایداد ضذُ اسر. عَل

 اًذ. هطاّذُ ضذُ اسر ٍلی زٌص ّای آتی ٍ زٌص زَأم آتی ٍ ضَسی زأثیشی تش عَل سیطِ ًذاضسِ

 تطکر ٍ قذرداًی
اى تشای اًدام ایي خژٍّص تٌیاد هسسضؼفهسؼلك تِ  -ًگاسًذگاى ایي همالِ اص حوایر هالی ضشور ّلذیٌگ وطاٍسصی خاسس

 ووال زطىش سا داسًذ.
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