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  چکیده
Solanum فرنگـی ( گوجـه  کیفیت و عملکرد بر پالستیکی پوشخاك و اندازيسایه ،200Aاثر کاربرد پلیمر آبدوست  یپژوهش با هدف بررس ینا

lycopersicum L.(  رقمEarly Urbana VF 132- 7171 94  زراعی در سال یالمدانشگاه ا تحقیقاتی مزرعه در آبیاري مختلف هايرژیم تحت-
شش ، سه يآبیار یمشامل سه رژ یانجام شد. فاکتور اصل ر سه تکرارد  یکامل تصادف هايبلوك یهخرد شده در قالب طرح پا يهابه صورت کرت ،1393

پوش خاك پلیمر آبدوست،+ پوش خاك اندازي،سایه پلیمر آبدوست، پوش،خاك تیمار هشت شامل فرعی فاکتور و(برابر ظرفیت زراعی خاك)  روزه نهو 
عملکـرد و   یـاري آب دور یشافزانتایج نشان داد که  .بودند شاهد و پلیمر آبدوست+ ياندازسایه+ پوش خاك اندازي،سایه+ پلیمر آبدوست  اندازي،سایه+ 

+  افزایش داد. بیشترین عملکرد کل و بالقوه توسط تیمار پلیمـر آبدوسـت   ها راگی میوهخوردتركو  گلگاه یدگیپوس اجزاي مهم آن را کاهش و درصد
انداز پوش بود. کاربرد سایهانداز + خاكپوش و سایهارپسند متعلق به تیمارهاي پلیمر آبدوست، خاكهاي بازو باالترین درصد میوه پوش+ خاك اندازسایه

ها توسط تیمارهایی تولید ترین میوهسوخته گردید. درشتهاي آفتابپوش و پلیمر آبدوست باعث به حداقل رساندن درصد میوهبه تنهایی و یا توأم با خاك
+  انـداز یهپلیمـر آبدوسـت + سـا    یمـاري کلی، در شرایط آبیاري با فواصل کـم، ترکیـب ت  طورها مشارکت داشت. بهر آنپوش پالستیکی دشد که خاك

جهت بهبود عملکرد و کیفیت  به تنهایی 200Aو در شرایط کمبود شدید منابع آب و آبیاري با فواصل بیش از شش روز، افزودن پلیمر آبدوست پوش خاك
  .رهاي برتر مشخص شدندنوان تیماعفرنگی بهمحصول گوجه

  
  آب مصرف کارایی خشکی، ترکیدگی میوه، تنش گلگاه، پوسیدگی :کلیدي هايواژه
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 5/89اطالعات موجود، از مجموع منابع آب تجدید شونده کشور حدود 
 و معدن هاي کشاورزي، صنعتبخشمکعب جهت مصارف میلیارد متر

به بخـش کشـاورزي،   درصد  93که حدود  شودمیبرداشت  خانگیو 
زهـاي  به بخش خانگی و مابقی به بخـش صـنعت و نیا   شش درصد

  ).Ehsani & Khaledi, 2003(دارد متفرقه دیگر اختصاص 
یابی به افزایش کارایی مصرف آب و عملکرد گیاهان براي دست 

هـاي مختلفـی   زراعی و افزایش کارایی اقتصادي مصرف آب رهیافت
). Mahdavi Damghani & Jami Al-Ahmadi, 2007وجود دارد (

باشند کـه  ن موانع تولید میتریترین و مهمهاي محیطی از عمدهتنش
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-دلیل دشواري کنترل تنش در سطح مزرعه، عواقب بسیاري را بـه به
از بین گیاهانی که به  .(Sadreghaen et al., 2010)آورند دنبال می

توان گیـاه  دهند، میهاي رطوبتی حساسیت نشان میخشکی و تنش
گیـاه  را نام بـرد. ایـن    (.Solanum lycopersicum L)فرنگی گوجه

علـت دارا بـودن انـواع    هاي مهم فصل گرم بوده که بهیکی از سبزي
ها، اسیدهاي مفید، قند و امالح معدنی نقش مهمی در سالمت ویتامین

هاي مختلف خام و فرآوري شـده بـه   انسان دارد. این گیاه به صورت
  رسد. مصرف می

ید ایران با تول 2012طبق آمار سازمان خوار و بار جهانی در سال 
هـزار هکتـار و    160فرنگی، سطح زیر کشـت  شش میلیون تن گوجه

تـن در هکتـار رتبـه هفـتم جهـان را بـه خـود         5/37میانگین تولیـد  
). در ایـران  Haqhighi & Afifipoor, 2014اختصـاص داده اسـت (  

خصوص کمبود آب با کیفیت مطلوب سد هاي زیادي بهنیز محدودیت
باشـند. اخـتالط   ایط مزرعه مـی راه تولید محصوالت کشاورزي در شر

برخی مواد افزودنی نظیر بقایاي گیاهی، کود دامی، کمپوست و مـواد  
توانـد مقـادیر متفـاوتی آب را در بسـتر     ) میSAP( 1پلیمري آبدوست

کاشت ذخیره نموده و قابلیت نگهـداري آب خـاك را افـزایش دهـد.     
 ترکیب این مواد با خـاك، خصوصـیات فیزیکوشـیمیایی خـاك و بـه     

عبارتی دیگر پارامترهاي طراحی و مدیریتی آبیاري را متأثر نمـوده و  
 ,Montazerسـازد ( وري مصرف آب را فراهم میامکان افزایش بهره

-شـیوه  پلیمر آبدوست، یکی از جدیدترین مواد ). امروزه کاربرد2009
 50 تا توانمی آن کمک به که است خشک مناطق براي آبیاري هاي

 شستشـوي  از ضـمن اینکـه   داد، کـاهش  را اريآبی آب مصرف درصد
کـرد   جلـوگیري  زیرزمینی هايآب آلودگی و آب در محلول کودهاي

)Oster et al., 1995(.    .یکی از عوامل مؤثر بر رشد گیاه، نـور اسـت
رشد و عملکرد اکثر گیاهان به مقدار نـور دریافـت شـده در یـک روز     

از نظـر مقـدار و   فرنگـی  ). گوجـه Khosh-khoi, 1991بستگی دارد (
  شود. شدت نور از گیاهان پرتوقع محسوب می

دهـی  بر اساس منابع موجود شدت نور الزم براي رشد و محصول
که شدت نـور  معین شده است. در حالی 2کسوکیلو ل 20فرنگی گوجه
در شهر ایالم حـدود   1390گیري شده در هنگام ظهر در تیرماه اندازه
میزان از شدت نور، نور در اکثـر نقـاط   باشد. این کس میوکیلو ل 170

                                                        
1- Superabsorbent polymers (SAP) 
2- k lux 

عنوان یک تنش محیطی بسیار مهم مطـرح نمـوده و   کشورمان را به
ــا آن را ضــروري مــی  ــه ب ــراي مقابل ــدابیري ب ــزوم اتخــاذ ت ــد ل نمای

)Safarinia, 2011فرنگی در معرض نور شـدید  هاي گوجه). اگر میوه
نواحی براق و ها به صورت سوختگی روي آنقرار بگیرند، عالئم آفتاب

-شود که کیفیت و بازارپسندي محصول را بـه سفید رنگی نمایان می
هاي کاهش دما در شرایط گلخانه دهد. یکی از روششدت کاهش می

عنـوان سـایبان اسـت.    هاي مخصـوص بـه  یا مزرعه استفاده از پارچه
روند از نوع پلی هایی که براي این منظور به کار میترین پارچهمعمول

هاي نازك و یا کتانی لن، پلی اتیلن، پلی استر و همچنین گونیپروپی
  ).Nasuhi, 2009باشند (می

با توجه به مطالب فوق، این پـژوهش بـا هـدف بررسـی اثـرات      
)، افـزودن  Saran®انـداز سـاران (  کاهش شدت نور با استفاده از سایه

به بستر کاشت و پوشاندن سطح بستر کاشت بـا   A 200پلیمر آبدوست 
فرنگـی و کـارایی   پوش پالستیکی بر عملکـرد و کیفیـت گوجـه   كخا

  هاي مختلف آبیاري انجام گرفت.مصرف آب تحت رژیم
  
 هاروش و مواد

این تحقیق در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه ایالم در سـال  
انجام گرفت. محل آزمایش داراي طول جغرافیـایی   1393-94زراعی 

دقیقه، ارتفاع  37درجه و  23فیاي دقیقه و عرض جغرا 28درجه و  46
درجـه   26متر از سطح دریا بود. دماي متوسط سالیانه منطقـه   1174
  گراد بود.سانتی
هاي خـرد شـده در قالـب    این پژوهش به صورت آزمایش کرت 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فـاکتور اصـلی   طرح بلوك
ان ظرفیت زراعی خاك و روزه به میز 9و  6، 3شامل سه رژیم آبیاري 

پــوش، پلیمــر آبدوســت، فــاکتور فرعــی شــامل هشــت تیمــار خــاك
انـدازي،  پوش + سـایه پوش + پلیمر آبدوست، خاكاندازي، خاكسایه

انـدازي + پلیمـر   پـوش + سـایه  انـدازي، خـاك  پلیمر آبدوست + سایه
 آبدوست و شاهد (بدون استفاده از کلیه این مواد) بودند. 

متر و  6*12ن به صورت سه کرت اصلی به ابعاد نقشه کاشت زمی
متر که شامل چهار ردیف به فاصـله   5/1*3هاي فرعی به ابعاد کرت

متر بود، طراحی شد. بعد از مشـخص شـدن محـل دقیـق     سانتی 75
 30 عمـق  تـا  یاههر گ يازا به پلیمر آبدوستگرم  10کاشت نشاءها، 

پوش و خاك )Sajedinea, 2014گردید ( مخلوط خاك با متريسانتی
هـا بـه زمـین اصـلی روي     پالستیکی سیاه نیز قبـل از انتقـال نشـاء   
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مترکشیده شد. براي کاهش شدت نـور  سانتی 30هاي به عرض پشته
درصد کاهش نور) بعد از انتقال  40هاي ساران سفید رنگ (نیز از پرده

ان متر از سطح زمین) استفاده شد. میز 2ها (ارتفاع ها بر روي قیمنشاء
سنج (مدل ها با دستگاه نورها و بیرون از آناندازشدت نور در زیر سایه

MS6610 شرکت ،Mastechگیـري شـد. بـراي اجـراي ایـن      ) اندازه
 Early Urbana VFفرنگـی رقـم   نشاء گوجه 1440آزمایش در کل 

پوشانی سایه ناشی علت همها بهکشت گردید. بین کرت 7171 -132
متر فاصله لحاظ شد. فاصله  5/1جاور از هر طرف از سایبان با کرت م

-سانتی 75ها متر و فاصله بین ردیفسانتی 30ها ها روي ردیفبوته
متر در نظر گرفته شد. لذا با در نظر گرفتن چهار ردیف در هر کـرت،  

بوته  20روي هر ردیف پنج بوته کشت شد.  در هر کرت فرعی  جمعاً 
 کاشته شد. 

ها، پنج بوته از دو مختلف پس از استقرار نشاء براي ارزیابی صفات
ردیف میانی انتخاب و کدگذاري شد. از زمان انتقال نشاءها به زمـین  

ها هر سه روز یک مرتبه آبیاري روز پس از آن همه بوته 20اصلی تا 
اما از آن به بعد تیمارهاي آبیاري طبق برنامه انجام شد. سیستم  شدند،

احی شد که هم زمان سه کـرت اصـلی در سـه    اي طرآبیاري به گونه
-هاي سوپردریپ آبیاري مـی تکرار با هم و به یک میزان توسط لوله

شدند. براي تعیین میزان آب مورد نیاز در هر دور آبیاري، ابتدا ظرفیت 
هـا و  زراعی خاك محل کاشت محاسبه گردید. با توجه به ابعاد کـرت 

ها، میزان آب مورد نیاز ریشه عنوان منطقه نفوذمتر بهسانتی 30عمق 
مکعب خاك محاسبه و در تیمارهاي مختلف هر سـه،  متر 35/1براي 

 گوجه از قیتحقاین  انجامي براشش و یا نه روز یکبار اعمال گردید. 
 شـرکت  محصـول  Early Urbana VF 132- 7171رقـم    یفرنگـ 

Petoseed® ان در طول مدت آزمایش از زم .شد استفاده ایتالیا کشور
هـاي هـرز و   هاي زراعی شامل وجین علفکاشت تا برداشت مراقبت

سه مرتبه به فاصله  20-20-20استفاده از کودهاي شیمیایی فوسامکو
مربـع  ازاي هـر متـر  گـرم بـه   15و  13، 10ترتیب به مقدار روز به 30

هـاي  مرداد با چیدن میوه 25صورت گرفت. عملیات برداشت از تاریخ 
مـاه پـس از   مهـر  20کم رنگ آغـاز و در تـاریخ    رسیده سفت و قرمز

 هشت مرحله برداشت خاتمه یافت. 
هـاي بازارپسـند و   میـوه  عملکردبالقوه،  عملکردي ریگاندازهي برا
پنج بوته انتخابی  از کی هري هاوهیمگلگاه،  هاي پوسیدهمیوه عملکرد

 توزین شده و در یتالیجیدي ترازو ککمصورت مجزا برداشت و بهبه
هاي متوالی محاسـبه  هاي حاصل از برداشتپایان فصل مجموع داده

هـاي  ها و بوتهگردید. سایر صفات مورد مطالعه نیز با استفاده از میوه
هـاي موجـود در هـر    هاي سایر بوتـه انتخاب شده ارزیابی شدند. میوه

تکرار نیز براي محاسبه عملکرد کل در طول فصل، برداشت، شمارش 
هـاي  پسند با تجمیع وزن میوههاي بازار. عملکرد میوهو ثبت گردیدند

گلگاه با تجمیع هاي پوسیدهسالم و قابل عرضه به بازار، عملکرد میوه
 قابل عرضه به بازارهاي داراي عالئم پوسیدگی گلگاه و غیروزن میوه

هـاي  خوردگی نیز با تجمیع وزن میوههاي داراي تركو عملکرد میوه
و  محاسبهبرآورد نسبت هریک به عملکرد بالقوه  خورده و سپسترك

براي مطالعه سایر صفات از جمله محاسـبه   .شدصورت درصد بیان به
تـرین و  عملکرد بالقوه از پنج بوته انتخاب شده در هر تکرار که قـوي 

که پـس از واکـاري و   جاییها بودند، استفاده شد. از آنترین بوتهسالم
ها در طول فصـل  هر تکرار)، برخی از بوتهعدد در  20تثبیت نشاءها (

در اثر شیوع بیماري یا آفات از بین رفتند، عملکرد کل شاخص درستی 
از بیشترین عملکرد هر تیمار نبود. لذا، براي تخمـین عملکـرد بـالقوه    

هـا تـا پایـان    (بیشترین عملکرد ممکن) در صورت حفظ تمامی بوتـه 
ته انتخاب شده در هـر کـرت   فصل، از برآورد میانگین عملکرد پنج بو

 44000آزمایشی و ضرب آن در تعداد استاندارد بوتـه در هـر هکتـار (   
بوته) استفاده شد. براي این منظور، محصول برداشت شده از هر کدام 

-صورت مجزا توزین و در نهایت با جمع نمودن آناز این پنج بوته به
وه از هـر کـرت   عنوان عملکـرد بـالق  پنج بوته به عملکرد نیانگیمها، 

ـ محداقل سه میوه از  قطر و طولآزمایشی محاسبه گردید.  هـاي   وهی
 مدل  سیکول لهیوس بهبرداشت شده از هر کدام از پنج بوته انتخابی 

(Lutron DC 515)گیري شد. تعداد متر اندازهبا دقت یک صدم میلی
هاي اصلی و جانبی در پایان آزمایش شمرده شـدند. ضـخامت   شاخه

رسیدگی کامل و در ابتـدا، اواسـط و انتهـاي     ها در مرحلهمیوهدیواره 
دوره برداشت با برش عرضی حداقل سه میوه از هر بوته انتخـابی در  

گیـري شـد. بـراي    ترین نقطـه بـا اسـتفاده از کـولیس انـدازه     ضخیم
 ,Saidiصـیدي (  گیري عمر پس از برداشت از روش پیشنهادياندازه

 استفاده شد.  )2007
ها، نسبت به برقرار بودن مفروضات تجزیه آوري دادهجمعپس از 

اقـدام گردیـد.    17,1نسخه  Minitabواریانس با استفاده از نرم افزار 
ها و مقایسـه میـانگین تیمارهـا بـه روش     سپس تجزیه واریانس داده

 9,3نسخه   هاي آماري اي دانکن با استفاده از برنامهآزمون چنددامنه
SAS  وMSTATC نیز از  براي رسم نمودارها .اقدام شد 10,2 نسخه

  استفاده شد. Excel 2010نرم افزار 
  

  بحث و جینتا
) نشـان داد کـه اثـرات سـاده و     1ها (جدول تجزیه واریانس داده

پوش بر عملکـرد  انداز و خاكمتقابل دور آبیاري، پلیمر آبدوست، سایه
هـاي پوسـیده   کل، عملکرد بالقوه، عملکرد بازارپسند، عملکـرد میـوه  
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خورده، هاي تركسوخته، عملکرد میوههاي آفتابگلگاه، عملکرد میوه
میانگین وزن میوه، قطر میوه و تعداد شاخه اصلی در سـطح احتمـال   

ها بر تعداد روز تا دار گردید. همچنین، اثر اصلی تیماریک درصد معنی
ثر اصلی درصد گلدهی (زودرسی)، ارتفاع بوته و قطر جداره میوه و ا 50

دار دور آبیاري بر شاخص شکل میوه در سطح احتمال پنج درصد معنی

شد. اما، اثرات مستقل تیمارها بر طول میوه، عمر پس از برداشت و اثر 
مستقل دور آبیاري بر زودرسی، تعـداد شـاخه فرعـی و عمـر پـس از      
برداشت و برهمکنش دور آبیاري و تیمار بر شاخص شکل میوه، تعداد 

عی، ارتفاع بوته، ضخامت جداره میوه و عمر پس از برداشـت  شاخه فر
  داري نشان ندادند.میوه تفاوت معنی

  
 رطوبتی، پلیمر آبدوست آبیاري و کاربرد مختلف فواصل تأثیر تحت گوجه فرنگی ارزیابی مورد صفات  مربعات) واریانس (میانگین تجزیه - 1جدول 

  پالستیکی اندازي و خاکپوشسایه
Table 1- ANOVA (mean of squares) of studied traits for tomato under different irrigation intervals and use of 

superabsorbent, shading and plastic mulches 

 منبع تغییرات
S.O.V  

  بلوك
Block  

  دور آبیاري
Irrigation 
interval  

خطاي 
  اصلی

Error 
(A)  

  تیمار× دورآبیاري 
Irrigation interval  

Treatment*  
  تیمار

Treatment   

خطاي 
  فرعی
Error 

(B)  

ضریب 
  تغییرات (%)
C.V (%)  

  درجه آزادي
df  2  2  4  14  7  42  -  

  عملکرد کل
Total yield  

ns0.0083  **3.144  0.018  **0.12  **0.465  0.014  13.12  
  عملکرد بالقوه

Potential yield  
ns0.017  **12.92  0.021  **0.18  **0.835  0.037  10.67  

  عملکرد میوه بازار پسند
Marketable   yield  

ns17.98  **8491.65  36.35  **483.23  **2160.09  30.66  13.16  
  عملکرد میوه پوسیده گلگاه
Blossom end rotten 

Fruits yield  
*12.358  **2284.55  4.01  **188.36  **266.23  3.644  16.62  

  عملکرد میوه آفتاب سوخته
Sun burned fruit yield  

ns1.749  **37.73  0.856  **263.48  **95.39  0.945  20.33  
  عملکرد میوه ترك خورده
Cracked fruit yield  

ns2.971  **6.96  1.66  **99.89  **90.20  0.861  23.16  
  وزن تک میوه

Fruit weight  
ns15.96  **1111.46  69.18  **625.54  **933.222  58.69  14.15  

  تماندگاري پس از برداش
Shelf life  

**65.64  ns14.58  9.75  ns0.13  ns7.72  13.76  21.77  
  طول میوه

Fruit length  
ns8.62  **84.49  14.98  **93.16  ns25.68  7.78  7.56  

  قطر میوه
Fruit diameter  

ns16.4  17.12**  6.31  **14  8.05**  3.77  7.87  
  شاخص شکل میوه

Fruit shape index  
ns0.005  ns0.0097  0.0056  *0230.  **0.021  0.006  6.37  

  ضخامت دیواره میوه
Fruit wall thickness  

ns0.395  ns0.63  0.574  **7.2  *1.294  0.82  14.89  
  ارتفاع بوته

Plant height  
ns12.92  ns42.75  74.99  **657.88  *230.32  25.39  15.68  

  درصد گلدهی 50تعداد روز تا 
No. of days to 50% 

flowering  
ns11.29  ns14.00  5.61  **17.12  *13.77  10.27  7.97  

  تعداد شاخه اصلی
No. of main branches  

ns0.167  **0.67  0.187  **1.08  **2.049  0.057  17.65  
  تعداد شاخه فرعی
No. of lateral 

branches  
*6.08  ns2.02  1.48  ns3.8  **9.2  0.78  24.26  

:ns درصد. یکو پنج مال در سطح احت داریمعن یبترت*و **  به دار،معنی غیر  
ns: non significant, *,**: significant at 5 and 1 percent of probability level, respectively. 
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 یاريفاصله آب یشکه با افزانشان داد ) 2جدول( هایانگینم یسهمقا
عملکرد کل، عملکرد بالقوه، عملکرد بازارپسند، میـانگین وزن میـوه،   

مت دیواره میـوه و ارتفـاع بوتـه کـاهش و     شاخص شکل میوه، ضخا
عمر  در ه افزایش یافت. اماخوردترك هاي، میوهگلگاه یدگیپوس یزانم

ها میوه سوختگیآفتاب هاي اصلی و درصدپس از برداشت، تعداد شاخه
با افزایش فاصله آبیاري از سه بـه نـه    داري مشاهده نشد.تغییر معنی

-درصد کاهش یافت. در حالی 50 روز، عملکرد کل و بازارپسند حدود
که عملکرد بالقوه با شدت بیشتري تحت تأثیر قرار گرفت و به حدود 
یک سوم رسید. از طرفی، در این شرایط درصـد پوسـیدگی گلگـاه در    

هاي برداشت شده حدود چهـار برابـر افـزایش یافـت. بنـابراین،      میوه
ان داد که وضوح نش) به2مقایسه میانگین صفات ارزیابی شده (جدول 

در شرایط کنونی با کاهش میزان نزوالت آسمانی، پایین رفتن سطح 
شدن تدریجی هوا، فاصله دفعـات  زیر زمینی و نیز گرم هاي آبسفره

پور و اکبري فرنگی نباید بیش از سه روز باشد.  اسماعیلآبیاري گوجه
)Esmaeelpour & Akbari, 2013 (  آبیـاري بـر   منفـی کـم  تـأثیر

فرنگـی  رشدي، عملکرد و کیفیت پس از برداشـت گوجـه  خصوصیات 
  اند. گزارش نموده

  
  آبیاري مختلف فواصل تاثیر تحتگوجه فرنگی  صفات ارزیابی شده میانگین مقایسه - 2 جدول

Table 2- Mean comparison of eavaluated traits  for tomatos under different irrigation intervals 
 )دور آبیاري (روز

Irrigation interval (day)  
3 6 9 

 عملکرد کل (تن در هکتار)
)1-Total yield (t.ha  

a*62.92  b42.24  c31.24  

  عملکرد بالقوه (تن در هکتار)
)1-Potential yield (t.ha  

a96.80  b50.60  c34.76  

  عملکرد بازارپسند (کیلوگرم در گیاه)
)1-Marketable   yield (kg.plant  

a54.54  b944.4  c27.65  

  Blossom end rotten Fruits yield (%)  c3.90 b9.54  a22.9 گلگاه (درصد)عملکرد میوه پوسیده
  سوخته (درصد)آفتاب عملکرد میوه

Sun burned fruit yield (%)  
a7.4  a6.91  a7.17  

  خورده (درصد)عملکرد میوه ترك
Cracked fruit yield (%)  

a6.87  b6.24  c3.06  

  زن میوه (گرم)میانگین و
Average fruit weight (g)  

a60.26  b57.08  c38.09  

  (روز)  ماندگاري پس از برداشت
Shelf life (day)  

a14.41  a14.24  a14.68  

  متر)طول میوه (میلی
Fruit length (mm)  

a56.78  b 46.59  c 36.76  

  متر)قطر میوه (میلی
Fruit diameter (mm)  

a 48.95  b 41.28  c 35.76  

  شاخص شکل میوه
Fruit shape index  

a 1.15 b 1.13  c 1.03  

  متر)ضخامت دیواره میوه (میلی
Fruit wall thickness (mm)  

a 5.62  b 4.80  b 4.58  

  متر)(سانتی  ارتفاع بوته
Plant height (cm)  

a 50.00  b 48.60  c 38.14  

  درصد گلدهی 50تعداد روز تا 
No. of days to 50% flowering  

b 9.122 c 28.62  a 30.12  

  تعداد شاخه اصلی
No. of main branches  

a 5.44 a 4.95  a 4.43  

  تعداد شاخه فرعی
No. of lateral branches   

b 3.85 a 4.37  c 3.07  

  .داري ندارنداختالف معنی از نظر آماري در سطح احتمال پنج درصد در هر ردیف هاي داراي حداقل یک حرف مشترك*میانگین
*Means with at least one similar letter  in each row have no significant difference at 5% of probability level.  

گـزارش  (.Brassica napus L) عملکـرد کلـزا   اثر تنش خشکی بـر  با بررسـی  ) Arvin & Vafabakhsh, 2016آروین و وفابخش (
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هـاي گیـاهی و   عالیـت ی از طریق اختالل در فنمودند که تنش خشک
فرآیند رشد، ضریب تخصیص مواد به غالف و کارایی مصرف نـور را  

داري کاهش داد. افزایش فاصله آبیاري از سه به نه روز در طور معنیبه
فرنگی نیز احتماالً به دالیل مشـابهی باعـث کـاهش عملکـرد     گوجه

  شود.محصول بازارپسند می
پلیمـر آبدوسـت    کـاربرد  بـا  شده ارزیابی صفات میانگین مقایسه

که  ) نشان داد3(جدول  یکیپوش پالستخاك اندازي ویهسا ی،رطوبت
 اندازسایه+  بیشترین عملکرد کل و بالقوه توسط تیمار پلیمر آبدوست

پوش ثبت گردیـد.  و کمترین مقدار آن براي تیمار خاك  پوش+ خاك
به تیمارهاي  هاي بازارپسند به ترتیب متعلقاما، باالترین درصد میوه

هـا  پوش بود. این یافتـه انداز + خاكپوش و سایهپلیمر آبدوست، خاك
فرنگی، مصـرف سـاالدي و   نشان داد که چنانچه هدف از تولید گوجه

به خاك و یا پوشاندن سـطح   خوري باشد، افزودن پلیمر آبدوستتازه
-هاي پالستیکی به تنهایی و یا توأم با سایهپوشبستر کاشت با خاك

تواند محصول قابل فروش بیشتري را در پی داشته باشد. اما انداز، می
باتوجه به اینکه براي ارقام مخصوص فرآوري جهت تولید رب، سس و 

-غیره تنها عملکرد کل میوه مد نظر بوده و شکل، اندازه و یـا تـرك  
باشد، اعمال هاي تولیدي از اهمیت کمتري برخوردار میخوردگی میوه

بدلیل تولید عملکرد کل  پوش+ خاك اندازسایه+  آبدوست تیمار پلیمر
باالتر (میوه هاي سالم، ترك خورده و پوسـیده گلکـاه) بـراي چنـین     

  باشد. مزارعی قابل توصیه می
 74/21( شاهدتیمار در  گلگاه هاي پوسیدهمیوه عملکرد بیشترین

ت پلیمر آبدوس هايیماردر ت یدگی گلگاهدرصد پوس ینو کمتر )درصد
انـداز  یهو پلیمر آبدوست + سا )درصد 71/6( پوش+ خاك اندازیه+ سا

هـاي  علت احتمالی کاهش عملکرد میـوه مشاهده شد. ) درصد 22/7(
پوسیده گلگاه توسط تیمارهـاي برتـر، حفـظ و عرضـه کارآمـدتر آب      

 همکـاران  و باشد. کاشـی آبیاري در فواصل بین دو آبیاري متوالی می
)Kashi et al., 2004تعداد تیره، پوشخاك کاربرد با ) گزارش کردند 
 Citrullusهندوانـه   در گلگـاه  پوسـیده  هـاي میـوه  وزنـی  درصـد  و

lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai)( ثابت شده  یافت. کاهش
و  یمکلسـ  و انتقـال  باعـث بهبـود جـذب    یاست کاهش تنش رطوبت

 ,.Guertal et al( شودیم هایوهگلگاه در م یدگیکاهش عارضه پوس
1996 Clarkson, 1960; Carter & Johnson, 1988; El-Hadi 

& Camelia, 2004; .(هـا بـراي  میوه خوردگیترك درصد بیشترین 
 هــايعملکـرد میـوه   ینو کمتـر  )درصــد 16/10پـوش ( خـاك  تیمـار 

پـوش،  + خاك اندازیهپلیمر آبدوست + سا یمارهايت براي هخوردترك
 19/2و  38/2، 92/2 یبترتبه( اندازیهست + ساو پلیمر آبدو اندازیهسا

 تیمار نیز ها رامیوه سوختگیآفتاب درصد بیشترین .ثبت گردید )درصد
پلیمر آبدوست  یمارهايمقدار را ت ینو کمتر )درصد 94/10پوش (خاك
-به( اندازیهو پلیمر آبدوست + سا اندازیهپوش، سا+ خاك اندازیه+ سا

یکـی از   به خود اختصاص دادنـد.  )درصد 91/1و  86/1، 72/1 یبترت
سوخته، جذب بـاالي  هاي آفتابدالیل احتمالی باال بودن درصد میوه

پـوش تیـره، سـاطع کـردن تشعشـعات      انرژي خورشیدي توسط خاك
هاي بلنـد (امـواج مـادون    گرمایی حاصل در قالب امواج با طول موج

، باال )Ehsani & Khaledi, 2003(طرف شاخساره گیاهان قرمز) به
هاي قرار گرفتـه در مسـیر امـواج، جمـع     رفتن دماي شاخساره و میوه

ها و در نهایت قـرار گـرفتن درصـد    شدن و کوچک شدن سطح برگ
- ها در معرض نور مستقیم آفتاب و ظهور عالئم آفتاببیشتري از میوه

توجهی از انرژي جذب شـده  بخش قابلباشد. از طرفی، سوختگی می
 Khaliliشـود ( پالستیکی تیره به خاك منتقل میپوش توسط خاك

Mahaleh, 2005 .(     یکی از نتایج جالب توجه ایـن بـود کـه کـاربرد
-پوش و پلیمر آبدوست باعث بهانداز به تنهایی و یا توأم با خاكسایه

خـورده گردیـد.   سوخته و تـرك هاي آفتابحداقل رساندن درصد میوه
-یهسـا  بـا ترك خورده  یوهد مثابت کرد که تعدا )Gent, 2007گنت (

باعـث انقبـاض و انبسـاط     یـز . شدت نور باال نیابدیکاهش ماندازي 
 رو ایـن  از. شـود یمـ  یـوه م یخـوردگ تـرك  یجـه و در نت یوهپوست م

 تبخیـر  کـاهش  آن متعاقـب  و خورشید تشعشع کاهش با اندازيسایه
 سوختگی درخوردگی و ظهور عالئم آفتابترك غیرتولیدي، و تولیدي

  .دهدمی کاهش را هایوهم
هاي اصلی و فرعـی  میانگین وزن میوه، ارتفاع بوته و تعداد شاخه

ترین اجزاي عملکرد و ضـخامت دیـواره میـوه    عنوان برخی از مهمبه
داري نشان دادند. اما باالترین مقادیر تحت تأثیر تیمارها تغییرات معنی

- تیکی در آنپوش پالساین صفات در تیمارهایی ثبت گردید که خاك
پوش در حفظ انکار خاكقابلها استفاده شده بود. این یافته نقش غیر

هـا  رطوبت خاك و تأثیر مستقیم آن بر رشد گیاه و محتواي آب بافت
 ثابت شده است که با اسـتفاده از وضوح نشان داد. ها را بهویژه میوهبه

 گیـرد نمـی  قـرار  شـویی آب معـرض  در بوتـه  پـاي  خاك پوش،خاك
)Shennan, 1992(، هـاي یشـه ر یتو حما یدبا تول یجانب يهاشاخه 

et al.,  Giglou-Torabi(کننـد  یرشـد مـ   یخـوب به یشترب يجاهناب

و با استفاده بهینه از آب آبیاري موجود، امکان افزایش سـطح   )2005
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پیش از . )Hosseini & Neamati, 2014گردد (زیر کشت فراهم می
ـ حسـن  و گنبـد  آزادي ایـن،   ,Azadigonbad & Hassanpour( ورپ

 Pisum( یفرنگنخود یاهگپوش بر ارتفاع ) نیز تأثیر مثبت خاك2003

L.sativum  (اند.را گزارش نموده  
عنوان معیاري از کشیده یا تخت بودن میوه به یوهشاخص شکل م

کـه  بـود   مقـدار  یشـترین ب يدارا انـداز یهپلیمر آبدوست + سا یماردر ت
نداشت. هرچند که میانگین طول و قطر میوه با شاهد  یاختالف چندان

ترین مقادیر شاخص تر از سایر تیمارها بود. پاییندر تیمار شاهد پایین
- پالستیکی در آن پوشخاك شکل میوه در تیمارهایی مشاهده شد که

-توان نتیجه گرفت که استفاده از خاكبنابراین، می. کار رفته بودها به
) و کاهش نسبت 3فزایش رشد قطري میوه (جدول تواند با اپوش می

 ها را گردتر نماید. طول به قطر آن، میوه
  

  
  یکیپوش پالستخاك اندازي ویهسا ی،پلیمر آبدوست رطوبت با کاربرد گوجه فرنگی شده ارزیابی صفات میانگین مقایسه - 3 جدول

Table 3- Mean comparison of eavaluated traits  for tomato under use of superabsorbent, shading and plastic mulch  
 تیمارها

Treatments    
  الف
A 

  ب
B  

  ج
C  

  د
D  

  ت
E  

  ر
F  

  س
G  

  ي
H  

 عملکرد کل (تن در هکتار)
)1-Total yield (t.ha  

 40.48
cd*  

 46.64
b  

 44.88
bc  

d 38.28  a 68.20  
 50.16

b  
 39.60

cd  
d 37.84  

  عملکرد بالقوه (تن در هکتار)
)1-tial yield (t.haPoten  

c 63.36  
 70.40

b  
 68.64

bc  
d 55.88  a 77.00  c 63.36  d 55.88  e 32.56  

  عملکرد بازارپسند (کیلوگرم در گیاه)
)1-Marketable   yield (kg.plant  

e 28.82  
 26.13

e  
a 69.24  d 34.92  c 43.63  c 46.77  b 55.60  b 61.11  

 Blossom end rotten Fruits گلگاه (درصد)عملکرد میوه پوسیده
yield (%)  

a 21.74  f 7.22  ef 8.08  d 11.59  f 6.17  e 9.63  b 18.04  c 13.94  

  سوخته (درصد)آفتاب عملکرد میوه
Sun burned fruit yield (%)  

b 7.4  e 1.91  d 3.17  e 1.86  e 1.72  c 4.81  cd3.49   a 10.94  

  خورده (درصد)عملکرد میوه ترك
Cracked fruit yield (%)  

c 4.53  d 2.19  c 4.84  d 2.38  d 2.92  b 6.29  a 9.88  a10.16   

  میانگین وزن میوه (گرم)
Average fruit weight (g)  

cd 47.03  
 43.00

d  
 53.39

bc  
b 56.77  a 67.31  a 67.30  a 68.84  a 65.58  

  (روز)  ماندگاري پس از برداشت
Shelf life (day)  

a 13.75  
 15.26

a  
a 14.88  a 14.24  a 15.30  a 14.83  a 12.82  a 13.35  

  متر)طول میوه (میلی
Fruit length (mm)  

ab 49.26  
 47.67

b  
a 52.21  

 50.99
ab  

 51.40
ab  

a52.79  a 52.14  a 51.95  

  متر)قطر میوه (میلی
Fruit diameter (mm)  

b 40.15  
 47.17

b  
a 44.60  a 44.82  a 46.70  a 45.95  a 45.01  a45.16   

  هشاخص شکل میو
Fruit shape index  

ab 1.23 a 1.24  bc 1.17  c 1.13  c 1.10  c 1.15  c 1.15  c 1.15  

  متر)ضخامت دیواره میوه (میلی
Fruit wall thickness (mm)  

bc 4.52  c 4.35  abc 4.95  abc 4.95  a 5.36  a 5.38  ab 5.26  abc 5.09  

  متر)(سانتی  ارتفاع بوته
Plant height (cm)  

b 50.00  
 50.66

b  
 52.14

ab  
b 49.85  a 61.07  a 60.85  a 59.89  

 57.48
ab  

  درصد گلدهی 50تعداد روز تا 
No. of days to 50% flowering  

b 29.44 
 29.55

b  
b 28.33  a 32.00  b 28.33  

 28.55
b  

b 29.44  b 29.66  

  تعداد شاخه اصلی
No. of main branches  

d 1.94 d 1.89  d 1.94  bc 2.59  c 2.44  a 3.10  abc 742.  ab 2.92  

  تعداد شاخه فرعی
No. of lateral branches   

c 3.96 bc 4.38  c 4.07  c 3.77  ab 5.33  a 5.96  a 6.14  a 5.99  

  باشند.میدار فاقد اختالف معنی اي دانکن از نظر آماري در سطح احتمال پنج درصدبر اساس آزمون چند دامنه در هر ردیف هاي داراي حداقل یک حرف مشترك* میانگین
*Means with at least one similar letter  in each row have no significant difference at 5% of probability level.  

پوش؛ ي: خاك+ اندازش؛ س: سایهپوخاك+ ؛ ر: پلیمر آبدوستپوش+ خاك اندازسایه+ انداز؛ ت: پلیمر آبدوستانداز؛ ج: پلیمر آبدوست؛ د: سایهسایه+ الف: شاهد؛ ب: پلیمر آبدوست
  پوشخاك

A: Control; B: Superabsorbent+Shading; C: Superabsorbent; D: Shading; E: Superabsorbent+Shading+Mulch; F: 
Superabsorbent+Mulch; G: Shading+Mulch; H: Mulch 

 صـورت  میـوه  شـدن  حجیم آب، جذب با سپس و افتاده تفاقا میوها طـول  افـزایش  و سـلولی  تقسـیم  ابتدا هامیوه در که است بدیهی
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 غیر و تولیدي (تعرق) تبخیر کاهش با دهیسایه و پوشخاك. گیردمی
 افـزایش  را میـوه  رشـد  دوره طـول  تولیدي (تبخیـر از سـطح خـاك)   

ــی ــدم  ;Clarkson, 1960 Farhadi & Akbari, 2003( دهن

Guertal et al., 1996;(  
 اندازیهسا یمارتدرصد گلدهی براي  50تا  ثبت بیشترین تعداد روز

که کاهش شدت نور  دادنشان  یمارهات آن با سایر داریاختالف معن و
  شود.فرنگی میباعث دیررس شدن محصول گوجه

تحـت تـأثیر بـرهمکنش     شـده  ارزیـابی  صفات میانگین مقایسه
 انـدازي و یهسـا  ی،پلیمر آبدوسـت رطـوبت   فواصل آبیاري و تیمارهاي

نشان داد که در دور آبیاري سه روزه، ) 4 (جدول یکیوش پالستپخاك
پوش خاك+اندازسایه+بیشترین عملکرد کل براي تیمار پلیمر آبدوست

تن درهکتار) ثبت گردید که تقریباً دو برابر میـانگین سـایر    20/106(
هاي تیماري بود. اما با افزایش فاصله آبیاري به شش و نه روز، ترکیب

صورت تکی پوش بهخاك و اندازسایه ده از پلیمر آبدوست،اگرچه استفا
هـا  دار عملکرد کل شد، اما اخـتالف آن یا ترکیبی باعث افزایش معنی

-با تیمار شاهد بسیار ناچیز بود. عملکرد بالقوه نیز چنانچه انتظار مـی 
هـاي تیمـاري بـه    رفت، در دور آبیاري سه روز توسط کلیـه ترکیـب  

-پوش افزایش معنـی انداز+خاكپوش و سایهكاستثناي تیمارهاي خا
-داري نشان داد. اما با افزایش دور آبیاري به شش روز، کلیه ترکیب

پوش در خاك+اندازسایه+هاي تیماري به استثناي تیمار پلیمر آبدوست
تري داشتند. این نتایج نشان داد که بـا  مقایسه با شاهد عملکرد پایین
اري، کارایی تیمارها براي حفظ رطوبت طوالنی شدن فاصله بین دو آبی

یابد. اما در دور آبیاري نه روزه، تنها تیمارهایی که در خاك کاهش می
ها از پلیمر آبدوست رطوبتی استفاده شـده بـود توانسـتند عملکـرد     آن

بـا گزارشـات    یجنتـا  بالقوه باالتري نسبت به شاهد ثبت نمایند. ایـن 
)، نظرلـی و همکـاران   Yazdani et al., 2007یزدانـی و همکـاران (  

)Nazarli et al., 2010) صیدي و همکاران ،(Saidi et al., 2013 ،(
ــا ( ــادي و کاملی ــوري   )El-Hadi & Camelia, 2004اله و تیم

)Timuri, 2012( تیــظرفهــاي آبدوســت پلیمــر .داشــت مطابقــت 
 بـا  کـه  داده شیافـزا  را آن مصـرف  راندمان و در خاك آبي اردنگه

  ).Shaabani et al., 2009( ابدییم کاهش اثر نیا زمان گذشت
هاي هاي تیماري بر عملکرد میوهبا بررسی اثر برهمکنش ترکیب

خـورده مشـخص گردیـد کـه در دور     گلگاه و تـرك بازارپسند، پوسیده

بار باالترین درصد عملکرد بازارپسند مربوط آبیاري سه و شش روز یک
بود. امـا بـا افـزایش فاصـله      پوشبه دو تیمار پلیمر آبدوست و خاك

آبیاري به نه روز، تنها تیمار پلیمر آبدوست بود که اخـتالف شـدید و   
داري با سایر تیمارها داشت. از طرفی، در دور آبیاري سـه روزه،  معنی

هاي تیمـاري  هاي پوسیده گلگاه در اکثر ترکیبمیانگین عملکرد میوه
فزایش دور آبیاري به شش و خورده بود. اما با اهاي تركبیشتر از میوه

شـدت کـاهش و   گلگاه بههاي بازارپسند و پوسیدهنه روز، درصد میوه
 بـین  فاصـله  افـزایش  خورده افزایش یافـت. بـا  هاي تركدرصد میوه

. یافت دو کاهش هر شاهد و شده تیمار گیاهان عملکرد آبیاري دفعات
 مر آبدوست،تیمارهاي پلی شد، بیشتر آبیاري دو بین فواصل چه هر اما

کـه بـا    دادنـد  نشـان  خود از بیشتري مثبت اثر پوشخاك و اندازسایه
 ,Haqhighi & Afifipoorی (فرنگـ گوجه يرو یگرمحققان د یجنتا

2014; Safarinia, 2011( و  ) خیــارCucumis sativus L.( 
(Abedi Koupai & Mesforoush, 2009) داشت خوانیهم.  

 میوه وزن میانگین بر تیمارها و دور آبیاري بررسی اثر برهمکنش
 دور آبیاري در پوشخاك+اندازسایه+پلیمر آبدوست تیمار که نشان داد

بـا   ،کهیحالدر را تولید نمود. )گرم 96/102میوه ( تریندرشت روز سه
پوش ایی که خاكهاي تیماريترکیب ،شش روزبه  دور آبیاريافزایش 

رین وزن میـوه را بـه خـود    ها مشارکت داشت بـاالت پالستیکی در آن
پوش پالستیکی اختصاص دادند. اما در دور آبیاري نه روز، تیمار خاك

آبی حفظ کرد و تنهایی همچنان کارایی خود را در تحمل شرایط کمبه
ها را تولیـد نمـود. پـیش از ایـن جهـانی و کاشـی       ترین میوهسنگین

)Jahany & Kashi, 2003( طالب در تولید) یCucumis melo var. 

reticulatus L.( و اکینچی و دورسان )Ekinci & Dursun, 2009 (
 ) بیشترین.Cucumis melo grp. indorus L( خربزه یز در مزارعن

پـوش  خـاك . آورنـد  دسـت به شفاف پوشخاك کاربرد با را میوه وزن
هاي هرز و حفـظ رطوبـت   پالستیکی تیره با جلوگیري از رویش علف

 ,.Kashi et alشود (هاي هوایی میتر اندام خاك باعث افزایش وزن

2004.(  
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اندازي یهسا ی،پلیمر آبدوست رطوبت تحت تأثیر برهمکنش فواصل آبیاري و تیمارهاي گوجه فرنگی شده ارزیابی صفات میانگین مقایسه - 4 جدول
  یکیپوش پالستخاك و

Table 4- Mean comparison of eavaluated traits  for tomato under interaction of irrigation intervals and superabsorbent, 
shading and plastic mulch treatments  

  فاکتورها
Factors کل (تن  عملکرد

  در هکتار)
Total yield 

)1-(t.ha  

بالقوه (تن  عملکرد
  در هکتار)

Potantial yield 
)1-(t.ha 

 بازار عملکرد
   پسند(کیلوگرم در گیاه)

Marketable   yield 
)1-(kg.plant  

 عملکرد میوه
 گلگاهپوسیده

  (درصد)
Blossom end rotten 

Fruits yield 
(%)   

-میوه ترك  عملکرد
  خورده (درصد)

Cracked fruit yield 
(%) 

 وزن میانگین
  میوه (گرم)

Average fruit 
weight 

(g)  

فواصل آبیاري 
  (روز)

Irrigation 
interval (day)  

  تیمارها
Treatments

3 

  الف
A  

bcd* 54.12 de95.92  ghi 45.25  bcd 7.4  ghi 6.02 de 63.98  
  ب
B  

bcd 59.84 a118.36  ij 35.55  g 3.25  ghi 2.89  de 65.55 
  ج
C 

bcd58.96 ab 112.64 a 89.23  cde 6.08  fgh 3.96  cd 77.78  
  د
D  

cde 51.04 bcd104.28 cde 61.09  gh 3.02  def 4.91  ab 96.01  
  ت
E  

a106.92 abc109.56  cd 64.39  efg 4.16 ghi 2.74  a102.96   

  ر
F  

b65.12 cde 99.00 c 67.52 bc 7.48  de 3.30  bc 83.15  
  س
G  

def50.60 e 91.52  efg 53.33  a 12.15  def 3.91  bc 83.14  
  ي
H 

bcd 58.08 mn 44.44 b 84.78  a11.48 i 3.53 cd 75.83  

6  

  A  fghi39.16  fg62.04 mno 18.72 ghij 2.18  b 10.16  hij 35.64الف  
  ب
B  

efg 42.68 gh 53.68 jklm 28.50  ghij 2.53 d 6.21  hij 33.18  
  ج
C 

efgh40.92 gh51.92  cd 64.78  cde 5.73 def 8.51  fgh 46.48 
  د
D  

ghij 36.96 klm 35.20  jkl 31.46  fg 3.55 c 12.25  fgh 46.43  
  ت
E  

bc 50.16 f73.04  fgh .8947  fg 3.49  def 6.07  ef 56.74 
  ر
F  

def 49.72 gh53.68  fgh 48.83  b 9.08  d 12.31  cd 78.15  
  س
G  

efghi 40.04 d 48.40  defg 55.4 a 12.15  i 12.11 ab 94.78  
  ي
H 

hij 29.48 lmn31.69  cde 60.37  a 11.26 efg 8.73  de 65.28 

9  

  الف
A  

j 27.72 lmn31.68  lmno 22.50  efg 4.00  a 49.04  fghij 41.48  
  ب
B  

ghi 37.84 klm 39.16  no 14.35  ij 0.79 i 12.55  ij 30.26  
  ج
C 

ghij34.76  hijk l 41.36 jk 33.73  ghi 2.71  hi 11.77  hij 35.92  
  د
D  

j 26.84 mn27.72  o 12.21  j 0.56  i 17.62  j 27.87  
  ت
E  

ghij34.76 ghi 50.16 hij 1.12  i 11.31  fghi 44.25  mno 18.05  
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  ر
F  

ghij 35.64 jklm37.40   ghij 2.31  i 13.28  ij 40.65  klmn 23.97  

  س
G  

ij28.60  hij 28.60  def 5.3  a 38.11  ij 28.61  cdef 58.25 

  ي
H 

j 26.84 lmn 22.35  bc 7.74  b 29.56  efg 55.64  hij 38.17  

  باشند.دار میفاقد اختالف معنی اري در سطح احتمال پنج درصداز نظر آم در هر ستون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك*میانگین
*Means with at least one similar letter  in each column have no significant difference at 5% of probability level.  

پوش؛ ي: خاك+اندازپوش؛ س: سایهخاك+؛ ر: پلیمر آبدوستپوش+ خاك اندازسایه+وستانداز؛ ت: پلیمر آبدانداز؛ ج: پلیمر آبدوست؛ د: سایهسایه+الف: شاهد؛ ب: پلیمر آبدوست
  پوشخاك

A: Control; B: Superabsorbent+Shading; C: Superabsorbent; D: Shading; E: Superabsorbent+Shading+Mulch; F: 
Superabsorbent+Mulch; G: Shading+Mulch; H: Mulch  

  
   گیرينتیجه

و  انـداز یهپلیمر آبدوسـت، سـا   کاربردکه  ثابت نمودپژوهش  نیا
عملکـرد و کیفیـت محصـول     داري بـر یمثبت و معن یرپوش تأثخاك
فرنگی دارد. اما با توجه به وضعیت منابع آب موجود، در شرایطی گوجه

گیـري از  بار) مقدور باشد، بهـره که آبیاري با فواصل کم (سه روز یک
جهـت بهبـود   پـوش  +خاكانـداز یهآبدوست+سـا پلیمر  یماريترکیب ت

-راندمان آب آبیاري و کمیت و کیفیت محصول تولیدي توصیه مـی 
اما در شرایط کمبود شدید منابع آب و الـزام بـه آبیـاري مـزارع      شود،
 200Aفرنگی با فواصل بیش از شش روز، افزودن پلیمر آبدوست گوجه

پـذیر و از نظـر اقتصـادي    فرنگی را امکانتواند نه تنها تولید گوجهمی
پذیر نماید، بلکه عملکرد و کیفیت محصول تولیدي را نیز ارتقاء توجیه

  بخشد.
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Introduction 

Drought is one of the most important environmental factors that influences yield and quality of tomato 
(Solanum lycopersicum Peralta & Spooner)in arid and semi-arid regions. Drought stress causes different 
physiological effects on plant growth. Vegetable crops are more sensitive to water shortage and any deficit in 
providing water requirement of plant leads to considerable reduction of yield. For future global food security, 
water use in agriculture must become sustainable. Agricultural water-use efficiency and water productivity can 
be improved by many approaches and strategies. Super absorbent polymers (SAP) as a soil improvement 
substance, covering soil by different types of mulches and blocking a part of sun light by shading have been used 
effectively to increase the water use efficiency sustainability of production in  agricultural systems. But, still 
there is a limited knowledge on interactions of SAPs, plastic mulches and shading under deficit irrigation on 
yield and quality of tomato.  

Material and Methods 
In order to evaluate the effects of SAP, black plastic mulches and decreasing light intensity under deficit 

irrigation on yield and quality of tomato ‘Early Urbana VF 132- 7171’ fruits, the current research carried out in a 
field experiment at department of Horticulture, Ilam University during 2014 using a 3 × 8 × 3 split plot assay 
based on a randomized complete block design (RCBD) with two factor. The main factor was including three 
irrigation intervals (once after 3, 6 or 9 days equivalent to soils field capacity) and sub-factor was including eight 
treatments viz., mulch, superabsorbent, shading, mulch + superabsorbent, mulch + shading, superabsorbent + 
shading, mulch + shading + superabsorbent and control. Light intensity was measured by a digital exposure 
meter ‘Mastech MS6610’. Data were subjected to ANOVA using SAS software version 9.3. Verification of 
significant differences was done using Duncan's Test at 5% probability level. 

 
Results and Discussion 

Analysis of variances revealed that effects of irrigation intervals, treatments and their interactions were 
highly significant on total yield, potential yield, marketable yield, blossom end rotten fruits yield, sunburned 
fruits yield, cracked fruits yield, average weight of fruits and number of main and lateral branches. Also, effects 
of treatments on number of days to 50 percent flowering, plant height and fruit wall thickness and effects of 
irrigation intervals on fruit shape index were significant at 5 percent of probability level. Results showed that 
increasing irrigation intervals decreased yield and its important components and increased blossom end rot, and 
cracked fruits. Increasing irrigation intervals from 3 to 9 days decreased 50 percent of total and marketable yield 
and quadrupled percentage of blossom end rotten fruits. Although shading improved total and marketable yield, 
but recording the highest number of days to 50 percent flowering for plants grown under shade of Saran® 
clothes, proved that shading delays harvesting of tomato. The maximum of total and potential yields produced by 
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superabsorbent + shading + mulch treatment and the highest percentage of marketable fruits recorded for 
superabsorbent, mulches and shading + mulch, respectively. Application of shading clothes alone or along with 
mulches or superabsorbent minimized the percentage of sunburned fruits. The biggest fruits produced by 
treatments in which mulches were participated. Increasing irrigation intervals to six and nine days extremely 
decreased percentage of marketable and blossom rotten fruits, while increased cracked fruits.  

Conclusion 
Generally, for short irrigation intervals, superabsorbent + shading + mulch compound treatment and for 

extreme water deficit conditions and irrigation intervals more than six days adding superabsorbent A200 (10 
g.plant-1, mixing into 30 cm depth of soil) is recommended to improve yield and quality of tomato crop.  
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