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  چکیده

زمایشـی بـه صـورت    آ ).Solanum lycopersicum L( ر مقدار آب مورد نیاز و عملکرد گوجه فرنگیبه منظور بررسی اثرات مالچ پالستیکی ب
فاکتور اول آزمایش شـامل دو سـطح   . اجرا شد 1391 -92هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در اراضی فریمان در سال زراعیفاکتوریل و بر پایه بلوك

-پارامترهاي مورد اندازه. روزه بود 11و  9، 7، 5ه از مالچ و فاکتور دوم فواصل آبیاري در چهار سطح شامل استفاده از مالچ پالستیکی تیره و بدون استفاد
نتایج آزمایش نشان داد که تیمار مالچ پالستیکی و فاصله آبیاري بر صـفات  . گیري شامل ارتفاع بوته، تعداد گل، تعداد میوه، عملکرد و وزن میوه بودند

ارتفاع بوته، تعداد . داري نداشتدار بود، ولی بر میزان ارتفاع گیاه تأثیر معنیل، تعداد میوه و وزن میوه سطح احتمال یک درصد معنیزایشی مانند تعداد گ
روز با مالچ بیشترین عملکرد در تیمار فاصله آبیاري پنج . داري تیمار مالچ پالستیکی بیشتر از بدون مالچ بود گل و میوه در تیمارهاي آبیاري به طور معنی

برداري، تعداد گل در تیمار با مالچ پالسـتیکی  در مرحله اول و دوم نمونه. داري نداشت مشاهده گردید که با فاصله آبیاري هفت روز با مالچ تفاوت معنی
ال رفتن عملکرد می شود و فواصل نتایج این آزمایش نشان داد که مالچ پالستیکی سبب زودرسی، افزایش دوره رشد زایشی و با. بیشتر از بدون مالچ بود

به طور کلی نتایج این آزمایش بیان داشت که استفاده از مالچ پالستیکی سبب . باعث کاهش عملکرد شودکه  آبیاري را دو روز افزایش داد و بدون آن 
  .استفاده بهینه از آب و امکان افزایش سطح زیر کشت خواهد شد

  
  ر آبیاري، رشد زایشی، عملکرددو اتیلن تیره، پلی :هاي کلیديواژه

  
   2 1 مقدمه

ــه ــی گوج ــی) .Solanum lycopersicum L( فرنگ  از یک
 در سبزي هاي میوهاي تیره سیب زمینی سـانان  ارزشمند محصوالت
 Solanum(زمینـی   سـیب  از بعـد  آیـد کـه   شـمار مـی   به خاورمیانه

tuberosum L. (ه اگرچ. دارد قرار جهان دوم مقام در اقتصادي نظر از
باشد، ولی معموالً به صـورت یکسـاله    این گیاه بصورت چند ساله می

  ). (Phene et al., 2008 گردد کشت می
 بازده افزایش آب، مصرف میزان در جوییهاي صرفهیکی از روش

افزایش کارایی مصرف آب اسـتفاده از انـواع مـالچ مـی      و آبیاري آب

                                                        
به ترتیب دانشـجوي دکتـري و اسـتادیار گـروه علـوم باغبـانی دانشـکده         -2و  1

  ، دانشگاه فردوسی مشهدکشاورزي
 ) Email: hhosseini58@yahoo.com :            نویسنده مسئول -(*

 در آب از تـوجهی  ابـل ق مقـادیر  که هنوز آن جا وجود، ازاین با. باشد

-علف وسیله به تعرق نیز و تبخیر مستقیم طریق از آبیاري هايردیف
 از رسدکه استفاده نظر می به گردد، تلف می آنها در سبز شده هرز هاي

 ضـمن  بتوانـد  آبیاري هايردیف گرفته بین قرار پالستیکی مالچ یک

 هرز هايعلف رشد از مانع تبخیر، طریق کاهش از خاك رطوبت حفظ

 ,Brainard & Bellinder(مصـرف آب شـود    کـاهش  نتیجـه  در و

 باعث کاهش طریق بدین هرز هايعلف عالوه بر این، کنترل ).2004

 آنها کاهش رقابت طریق از عملکرد افزایش سبب کارگري، هايهزینه

  گرددمی محصول با
 اظهـار Mirzaolian et al., 2012) (میرزاعلیـان و همکـاران   

 از آبیـاري  دور تغییر با توان اتیلن میپلی مالچ از استفاده با که داشتند

 مقـدار  آب مصـرف  در جویی صرفه طالبی ضمن در روز 14 هفت به

سروجیدا و همکاران . داد افزایش وجهیقابل ت میزان به نیز را عملکرد
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)Cirujeda et al., 2012( مـالچ سـبب   از داشتند کـه اسـتفاده   بیان 

داري بر روي کیفیت  گردید و تأثیر معنی فرنگی گوجه در افزایش تولید
 )Shinohara et al., 1995(همکـاران   و شـینوهارا . میـوه نداشـت  

 کم شرایط تحت گیفرن گوجه میوه عملکرد میزان که نمودند گزارش

 ,Bellinder, 2004; Drost( همکـاران  بلیندر و. یافت آبی، کاهش

 کاهش مصرف قبیل از خاکپوش را مواردي از استفاده مزایاي) 2005

 آب و مصـرف  کـارایی  افـزایش  و خـاك  رطوبـت  و دما افزایش آب،

 در )Moreno et al., 2009(مورینـو و همکـاران   . دانسـتند  نیتروژن

 به نسبت کاغذ و کاه پالستیک، خاکپوش اثر ن نمودند کهآزمایشی بیا

 عملکرد گوجه فرنگـی  روي داري تیمارهاي خاکپوش تأثیر معنی بقیه

با Kasirajan & Ngouajio, 2012) (همکاران  کاسیراجان و. داشت
 هـاي خـاکپوش  اتیلن گزارش نمودند کـه پلی خاکپوش اثرات بررسی

 رطوبت حفظ در سایر تیمارها با مقایسه در داري طور معنی اتیلن بهپلی

 اتـیلن پلی خاکپوش همچنین. بود مؤثر هرز هايعلف کنترل و خاك

  .گردید خاك دماي افزایش موجب شفاف
بنابراین، با توجه به این که کشور ما داراي شـرایط آب و هـوایی   

توانـد  جویی در مصرف آب مـی باشد و صرفهخشک میخشک و نیمه
اهمیت بسزایی در این شرایط داشته باشـد، ایـن آزمـایش بـا هـدف      

سـتفاده از مـالچ   بررسی امکـان افـزایش فاصـله آبیـاري در شـرایط ا     
 .پالستیکی در گیاه گوجه فرنگی اجرا شد

 
  هامواد و روش

هاي کامـل  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
تصادفی با چهار تکرار در اراضی فریمان واقع در مختصات جغرافیایی 

متر از سـطح دریـا در سـال     1373شرقی در ارتفاع  49 59و  40 35
خـاك لـوم سـیلتی رسـی، بـدون       بافـت . را شـد اج 1390-91زراعی 

  .بود =pH 7/7محدودیت شوري و 
فاکتور اول شامل دو سطح استفاده از مـالچ پالسـتیکی و بـدون    

 11 و 9، 7، 5استفاده از مالچ و فاکتور دوم چهار فاصله آبیاري شامل 
تـایی در شـرایط    24هـاي کشـت نشـاء    رقم در سینی. روز یکبار بود

برگی در تاریخ نیمه اول تیر ماه  4-6و در مرحله گلخانه کشت شده 
 100کوددهی پیش از کشت، به صورت . به زمین اصلی منتقل شدند

کیلـوگرم در هکتـار فسـفات     100کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم، 
کیلوگرم در هکتـار   20کیلوگرم در هکتار سولفات آهن و  20آمونیوم، 

. نمودن کود و خاك استفاده شد اوره بود و از سیکلوتیلر جهت مخلوط
میزان مصرف . سازي زمین شامل زیرشکن، روتیواتور بودمراحل آماده

کودهاي پر مصرف و کم مصرف در طی دوره رشد گیـاه بـر اسـاس    
کوددهی . آزمون خاك و با توجه به کمبودهاي گیاهی صورت پذیرفت

  .در مورد تمام تیمارها به صورت یکسان صورت گرفت
متـر بـر    سانتی 80اتیلن تیره به عرض نوع صفحات پلیمالچ از  

متـر   سانتی 20فاصله نازلها از هم .هاي کاشت کشیده شدروي ردیف
انجـام   T-tapeاي و بـا اسـتفاده از   آبیاري طرح به صورت قطره. بود

متر در دو سوي  سانتی 45کشت به صورت دو طرفه با فاصله . گرفت
هاي آزمایش شـامل  کرت. گرفت متر صورت 10نوار آبیاري به طول 

ها دو متر بود سه ردیف دو متري با طول شش متر و فاصله بین ردیف
  .و بین تکرارها فاصله دو متري در نظر گرفته شد

گیري در طول فصل رشد شامل ارتفاع بوته پارامترهاي مورد اندازه
، )یک هفته پـس از انتقـال نشـا، گلـدهی و برداشـت     (در سه مرحله 

 25هاي هفتم و در سه مرحله در تاریخ(لها طی سه مرحله شمارش گ
-در تاریخ(، شمارش تعداد میوه در دو مرحله )شهریور ماه 22مرداد و 

برداشـت در یـک مرحلـه انجـام     . بودنـد ) شهریور ماه 22هاي اول و 
گرفت و در زمان برداشت نیز عملکرد و اجزاي عملکرد شامل تعداد در 

افزارهـاي  هـا توسـط نـرم   کلیه داده. گیري شدبوته و وزن میوه اندازه
MSTAT-C  وExcel همچنین مقایسه میانگین. تجزیه شدند-

اي ها در سطح احتمال پنج درصد و با استفاده از آزمـون چنـد دامنـه   
 .دانکن صورت گرفت

 
 نتایج و بحث

نشـان  ) 1جـدول  (جدول نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها 
چ پالستیکی و فاصله آبیاري از نظر صفات زایشی داد که تیمارهاي مال

مانند تعداد گل، تعداد میوه، وزن میوه در سطح احتمـال یـک درصـد    
-داري نشان داد، ولی روي میزان ارتفاع گیاه تأثیر معنی تفاوت معنی
  .داري نداشت
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عملکـرد کمـی و کیفـی    و بررسی خصوصـیات رشـد   ) الف
  گوجه فرنگی

پس از انتقـال  (روزه  25گیاهان در سه مرحله  ارتفاع نهایی ساقه
گیري اندازه) نشا به زمین اصلی، گلدهی و یک هفته پیش از برداشت

نتایج به دست آمده از این پارامتر نشان داد که به استثناء . و ثبت شد
داري بـین   گیـري شـده در مرحلـه اول، اخـتالف معنـی     ارتفاع انـدازه 

بیشـترین  . و برداشت وجود ندارد تیمارهاي مختلف در مراحل گلدهی
) متـر سـانتی  42(ارتفاع مربوط به تیمار آبیاري پنج روز همراه با مالچ 

گیري شده هفت روز پس از برداشت نیـز تمـامی    در ارتفاع اندازه. بود
تیمارهاي آبیاري با مالچ ارتفاع بلندتري از تیمارهاي بدون مالچ داشته 

رسد که اثر مـالچ بـر اسـتقرار     نظر میبه . دار بود و اختالف آنها معنی
  ).1جدول (ها دلیل به وجود آمدن این نتایج باشد تر بوتهسریع

روز  10تعداد گل در بوته نیز در سه مرحله و در فواصـل زمـانی   
در مرحلـه اول یعنـی در شـروع گلـدهی، بیشـترین      . شمارش گردیـد 

مار مالچ دیده روز همراه با تی 11و  9، 7تعدادگل در تیمارهاي آبیاري 
داري با تیمارهاي پنج روز همـراه بـا    شد و این تیمارها اختالف معنی

در مورد تعـداد گـل در ایـن    . مالچ و پنج روز بدون مالچ نشان ندارند
مرحله نیز نتایج مشابهی با ارتفاع در مرحله اول مشاهده شـد، یعنـی   

مارهـاي  هـاي بیشـتري از تی  تیمارهاي آبیاري با تیمار مالچ تعداد گل
در مرحله دوم بیشترین تعداد گل در تیمار آبیـاري  . بدون مالچ داشتند

و اخـتالف  ) گـل در متـر مربـع    5/18(هفت روز با مـالچ دیـده شـد    
روز با مالچ و هفـت   11و  9، 7داري بین این تیمار با تیمارهاي  معنی

در مورد اینکه تیمار هفت روز بدون مالچ با . روز بدون مالچ دیده نشد
داري  بـه طـور معنـی   ) فاصله آبیاري بیشتر(جود مقدار کمتر آبیاري و

تعداد گل بیشتري نسبت به تیمار پنج روز بدون مـالچ داشـته اسـت،    
. توان این امر را با تأثیر تنش مالیم بر القاي گلدهی مرتبط دانست می

در مرحله سوم بیشترین تعداد گـل در تیمـار هفـت روز بـدون مـالچ      
ین این تیمار و تیمارهاي پنج و هفت روز با مالچ و نه مشاهده شد که ب

باال بودن تعـداد  . داري وجود ندارد روز بدون مالچ اختالف معنی 11و 
گل در تیمارهاي بدون مالچ در این مرحله ممکن است به دلیل تأخیر 

بنـابراین، حـداکثر   . در زمان گلدهی به دلیل تنش خشکی شدید باشد
). 1شکل(برداري شده است این مرحله نمونهمیزان گلدهی مصادف با 

گـزارش کردنـد کـه     (Sarker et al.,2004) شرکر و همکـاران 
 و بود موثر بادمجان بر عملکرد اساساً گلدهی مرحله در خشکی تنش

   .باعث کاهش تعداد گل در تیمارهاي تحت تنش شد
شود، در مرحله اول بیشترین  مشاهده می 2همانگونه که در شکل

میـوه در   55/2(میوه در بوته در تیمار هفت روز آبیاري با مـالچ  تعداد 
داري بین این تیمار و تیمارهاي پنج و  دیده شد و اختالف معنی) بوته

تیمارهاي بدون مالچ تعداد میوه . نه روز همراه با مالچ مشاهده نگردید
رسد همانگونه  به نظر می. کمتري نسبت به تیمارهاي با مالچ داشتند

مارهاي داراي مالچ، زودتر وارد مرحله گلدهی شدند، مرحله میوه که تی
بر اساس نتایج به دست آمده، در مرحله . دهی را نیز زودتر آغاز نمودند

روز بدون مـالچ دیـده    11دوم کمترین تعداد میوه در تیمارهاي نه و 
داري بین  شود و سایر تیمارها میوه بیشتري داشته و اختالف معنی می

تأثیر تنش خشکی بر تعداد میوه در بوته تیمارهاي . اهده نشدآنها مش
 ,.Ngoujion( نگوجیـو . روز بدون مـالچ مشـخص اسـت    11و  9

نتیجه گرفت که کاهش آب آبیاري موجب کاهش تعداد میوه ) 2009
 )Jolaini et al., 2011(جلینی . و عملکردگوجه فرنگی می گردد

درصـد   75رنگی در مقـدار  نشان داد که بهترین آبیاري براي گوجه ف
نیاز آبی است، زیرا بعد از این مقدار شاخص برداشت چنـدان افـزایش   

همچنین پوسیدگی میوه کمتـر بـوده و انـدازه، وزن و    . نخواهد داشت
 . کیفیت میوه افزایش می یابد

تغییرات تعداد میوه در زمان برداشت بـین تیمارهـاي    2در شکل 
شـود، تعـداد    طور که مالحظه میهمان. مختلف نشان داده شده است

میوه در کرت در کلیه تیمارهاي با مالچ و نیز تیمار پنج روز بدون مالچ 
داري  در حداکثر مقدار خود بـود و بـین ایـن تیمارهـا اخـتالف معنـی      

به دلیل اعمال تنش شدید خشکی، تعداد میوه در کرت . مشاهده نشد
مارهاي همراه با مالچ و روز بدون مالچ کمتر از تی 11و  9، 7تیمارهاي 

توجه به این نکته که در این جزء عملکرد . نیز پنج روز بدون مالچ بود
 11داري بین آبیاري با فاصله پنج روز بدون تیمار مالچ و  اختالف معنی

 .رسد شود، جالب به نظر میروز با مالچ دیده نمی
هـا سـبب کـوچکی و    خشکی با تأثیر بر روي کـاهش آب میـوه  

در این آزمایش نیز این مسـاله  . شود ها میانگین وزن میوهکاهش می
شـود، بیشـترین    دیده مـی  3همانگونه که در شکل . شود مشاهده می

میانگین وزن میوه در تیمار آبیاري با فاصله پنج روز همراه بـا مـالچ   
داري بـین ایـن تیمـار بـا      شود و اختالف معنـی  دیده می) گرم 1/87(

. لچ و پنج و هفت روز بدون مالچ مشاهده نشدتیمارهاي هفت روز با ما
هاي کـوچکتري از سـایر تیمارهـا    روز با مالچ میوه 11و  9تیمارهاي 

  . داشتند
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  برداريسوم نمونه) ج(دوم و ) ب(اول، ) الف(اثر فاصله آبیاري بر تعداد گل گوجه فرنگی در مرحله  - 1شکل 

Fig. 1- Effect of irrigation interval on tomato flower number at the (A) first, (B) second and (C) third stages of sampling  
 ). ≥05/0p(اي دانکن ندارند داري بر اساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك در هر شکل، تفاوت معنیمیانگین

* Means with the same letter(s) in each figure have not significantly difference based on Duncan’s test (p≤0.05). 
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 بیان کردنـد کـه   (Dauda et al., 2008)دودا و همکاران 

مالچ باعث افزایش میانگین اندازه و وزن میوه و رشـد سـریعتر گیـاه    
درصد در مقایسه با  47هندوانه شد و عملکرد را در این گیاه به میزان 

 Sarker et)شرکر و همکاران . کشتهاي بدون پوشش افزایش داد
al.,2004) گلـدهی  مرحلـه  در خشکی نیز گزارش کردند که تنش 

 وزن کاهش .شد باعث را عملکرد کمترین و بود بر عملکرد موثر اساساً

 مـی  تنش اثر در هاپیري برگ با فتوسنتز همراه کاهش به دلیل میوه

آنـزیم   فعالیـت  و برگ سطح با کاهش فتوسنتز میزان در کاهش باشد
 بسـته  اثر درCO2تبادل  کاهش بعلت فسفات کربوکسیالزبی ریبولوز

 . شد تفسیر هاروزنه شدن
توان بـه سـه گـروه عملکـرد بـاال،       د تیمارها را میاز نظر عملکر

در گروه عملکرد باال دو تیمار آبیاري پنج و . متوسط و کم تقسیم نمود
تـن در   8/52و  2/63به ترتیـب بـا عملکردهـاي    (هفت روز با مالچ 

در . داري ندارنـد  قرار گرفته اند که با یکـدیگر اخـتالف معنـی   ) هکتار
بـه  (آبیاري هفت و نـه روز بـا مـالچ     گروه عملکرد متوسط تیمارهاي

و فاصله آبیـاري  ) تن در هکتار 12/46و  5/45ترتیب با عملکردهاي 
 59/45و  02/44به ترتیب با عملکردهاي (پنج و هفت روز بدون مالچ 

و  9و در گروه عملکرد کم دو تیمار آبیـاري  . قرار دارند) تن در هکتار

تن در هکتار  09/29و  25/30بدون مالچ به ترتیب با عملکردهاي  11
 )Shinohara et al., 1995(همکـاران   و شـینوهارا . قرار دارند

 کم شرایط تحت فرنگی گوجه میوه عملکرد میزان که نمودند گزارش

 )Moreno et al., 2009(مورینو و همکاران . یافت آبی، کاهش
 بقیـه  بـه  نسـبت  کاغذ و کاه پالستیک، خاکپوش اثر بیان نمودند که

. داشـت  عملکرد گوجـه فرنگـی   روي افزایش داري تأثیر معنی رهاتیما
-تأثیر خاکپوش (Moghbeli et al., 2011)مقبلی و همکاران 

اتیلنی بر میزان محصول ارقام طالبی گزارش نمودند، تیمـار   هاي پلی
 21در آناناسی  42اتیلنی تعداد میوه را در رقم شاهپسندي برابر با  پلی

نسبت به شـاهد افـزایش و عملکـرد را در رقـم     درصد  22و در گالیا 
درصـد   51و  27، 46شاهپسندي، آناتاسی و گالیا به ترتیب برابـر بـا   

 . نسبت به شاهد افزایش داد
رسد که مالچ سبب زودرسی،  توان گفت به نظر می در مجموع، می

ایـن  . درصد شـد  40افزایش دوره رشد زایشی و باال رفتن عملکرد تا 
توان دوره آبیاري را، بدون آن که موجب  فاده از مالچ مینکته که با است

کاهش عملکرد شود، حداقل دو روز به تأخیر انـداخت سـبب اسـتفاده    
  .بهینه از آب و امکان افزایش سطح زیر کشت خواهد شد
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  اثر فاصله آبیاري بر تعداد کل میوه گوجه فرنگی  - 2شکل 

Fig. 2- Effect of irrigation interval on total fruit number of tomato   
 ). ≥05/0p(اي دانکن ندارند داري بر اساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك، تفاوت معنیمیانگین

* Means with the same letter(s) have not significantly difference based on Duncan’s test (p≤0.05). 
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کیفـی و کمـی گوجـه     بررسی تغییـرات خصوصـیات   –ب 

  فرنگی
بررسی نمودارهاي تغییر میزان گلدهی با افزایش فاصـله آبیـاري   

در مرحلـه اول و دوم شـمارش   . دهد نکات جالب توجهی را نشان می
تمامی تیمارهاي کشت با مالچ تعداد گـل بیشـتري را   ) 2جدول (گل 

این امـر نشـان از   . نسبت به تیمارهاي کشت بدون مالچ نشان دادند
در مراحل اولیـه رشـد،   . دهد یت قطعی استفاده از مالچ را نشان میمز

حضور آب در اطراف گیاه در شرایط کشـت بـا مـالچ اخـتالف قابـل      
توجهی را در تعداد گل گیاه نسبت به شرایط کشت بدون مالچ موجب 

نیاز آبی اندك گیاه بدلیل گسترش حجمی کمتـر بوتـه آنـرا    . شود می
ر صعودي تعداد گل گیاه بـا وجـود کـاهش    توان دلیل احتمالی سی می

در بقیه نمودارها شـیب کاهشـی تعـداد گـل بـا      . تعداد آبیاري دانست
روز پـس از   50در شمارش گل . شود افزایش دور آبیاري مشاهده می

نشاکاري به جز در تیمار آبیاري با دور پنج روز، در سایر تیمارها تعداد 
رسـد   به نظر می. مالچ بودگل در شرایط بدون مالچ بیش از کشت با 

گیاه در این زمان در تیمارهاي با مالچ وارد دوره میوه دهی شده است 

بررسی تعداد میوه کل  .کند و عمالً انرژي خود را صرف تولید میوه می
  .نشان داده شده است 2کرت نیز ارجحیت کشت با مالچ در شکل 

نکـات   تغییر تعداد میوه بـا افـزایش دور آبیـاري    2بررسی شکل 
که افزایش دور آبیاري موجب دهد؛ به طوري جالب توجهی را نشان می

افزایش تعداد میوه در شرایط کشت با مالچ و کاهش تعـداد میـوه در   
احتماالً در شرایط کشت با مالچ، آب به . شرایط بدون مالچ شده است

اندازه اي در اختیار گیاه قرار داشته است که افزایش دور آبیاري تنش 
یفی به گیاه وارد کرده است که تعداد گل بیشتري را به میوه تبدیل خف

را  1کرده است؛ اما همین تنش در شرایط بدون مالچ شرایط خود تنکی
همچنانکـه در  . هـا شـده اسـت   به گیاه القا نموده و موجب ریزش گل

تحریک گلدهی با افـزایش  (شود دالیل فوق  نیز مشاهده می 3شکل 
موجب کاهش میانگین وزن این ) ط کشت با مالچدور آبیاري در شرای

تیمار شده است، چرا که گیاه انرژي الزم جهت افزایش وزن میـوه را  
دهد کـه میـانگین وزن    نشان می 3بررسی شکل . کسب نکرده است

میوه در شرایط کشت بدون مالچ بیش از شرایط کشت با مالچ اسـت  
   .که احتماالً بدلیل تعداد کمتر میوه بوده است
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  اثر فاصله آبیاري بر وزن میوه گوجه فرنگی  - 3 شکل

Fig. 3- Effect of irrigation interval on fruit weight of tomato   
 ). ≥05/0p(اي دانکن ندارند داري بر اساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك، تفاوت معنیمیانگین

* Means with the same letter(s) have not significantly difference based on Duncan’s test (p≤0.05). 
  

                                                        
1- Self Thinning 
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  اثر فاصله آبیاري بر عملکرد گوجه فرنگی  - 4 شکل

Fig. 4- Effect of irrigation interval on tomato yield   
 ). ≥05/0p(اي دانکن ندارند داري بر اساس آزمون چنددامنههاي داراي حروف مشترك، تفاوت معنیمیانگین

* Means with the same letter(s) have not significantly difference based on Duncan’s test (p≤0.05). 
 

هر دو سري تیمارهاي کشت با مالچ و کشت بـدون مـالچ سـیر    
توان آنـرا بـه    دهند که می ها نشان مینزولی را در میانگین وزن میوه

ن میوه گوجه فرنگی مـرتبط  اثرات تنش خشکی در مرحله افزایش وز
 مزایـاي  )Brainard et al., 2012( همکاران برینارد و. دانست

 دما افزایش آب، کاهش مصرف قبیل از مواردي را خاکپوش از استفاده

 .انـد دانسـته  نیتـروژن  آب و مصرف کارایی افزایش و خاك رطوبت و
 اظهـار ) Mirzaolian et al., 2000(میرزاعلیـان و همکـاران   

 از آبیـاري  دور تغییـر  با توان اتیلن میپلی مالچ از استفاده با که داشت

 مقـدار  آب مصـرف  در جویی صرفه طالبی ضمن در روز 14 به هفت

 نگوجیـو . داد افـزایش  ابـل تـوجهی  ق میـزان  بـه  نیـز  را عملکـرد 

)Ngoujio, 2009 ( نتیجه گرفتند که کاهش آب آبیاري به میزان
در صد به ترتیب موجب کاهش عملکرد گوجـه فرنگـی بـه     50و  25

  .تن در هکتار گردید 40و  29ترتیب برابر با 
  

 گیرينتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد که امکان افـزایش فاصـله آبیـاري و    
که به طوري. صرف آب در شرایط استفاده از مالچ وجود داردکاهش م

در مجموع نتایج حاکی از برتري استفاده از مالچ از نظر افزایش کارایی 
نتایج نشان داد . مصرف آب نسبت به بدون استفاده از مالچ می باشد

که مالچ سبب زودرسی، افزایش دوره رشد زایشی و باال رفتن عملکرد 
بدین ترتیب، با توجه به این مطلب که با استفاده از  .درصد شد 40تا 

تـوان فاصـله آبیـاري را، بـدون کـاهش هرگونـه        مالچ پالستیک می
عملکرد، حداقل دو روز به تأخیر انداخت سبب استفاده بهینـه از آب و  

اتیلن ایده  لذا خاکپوش پلی. امکان افزایش سطح زیر کشت خواهد شد
والت سبزي و صیفی بخصوص در مناسبی براي اجرا در کشت محص
 .مناطق خشک و کم آب می باشد
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