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 های پالستیکیپوشآبیاری و خاک دورهای مختلفبررسی تاثیر 

 بر عملکرد و اجزاء عملکردگوجه فرنگی

 2و حسین انصاری 1ایمان غدیری

 چکیده

در  البقبر عملکرد گوجه فرنگی رقم خرم )رقم  جهت مقایسه اثر دورهای مختلف آبیاری و استفاده از خاک پوش

مشهد  –کیلومتری جاده چناران 11منطقه مورد مطالعه(، پژوهشی در شهر مشهد و در اراضی فردوسی واقع در 

متر از سطح دریا اجرا گردید.  979 شرقی در ارتفاع  59º 35' Eشمالی و 36º 20' Nدر مختصات جغرافیایی 

فاکتوریل بر اساس طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور شامل دورهای مختلف  مطالعاتی در قالب طرح 

سطح  4آبیاری و خاک پوش پالستیکی سیاه در چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش فاکتور اول دور آبیاری شامل 

سطح و شامل استفاده از خاک پوش پالستیکی و  2دوم خاک پوش پالستیکی در  روز  و فاکتور 1-7-11-11

سیار بنتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که خاک پوش پالستیکی سیاه تاثیر پوش بود. عدم استفاده از خاک

. تمام تیمارهای دور آبیاری دارای خاک پوش نسبت آن گردیددار روی عملکرد کل داشته و موجب افزایش معنی

ارتفاع تاثیر خاک پوش بر  .بود % 24، که میزان آن به طور متوسط پوش افزایش عملکرد داشتبدون خاکبه تیمار 

ر تاین امر می تواند نتیجه بهبود شرایط خاک و جذب بهبود که  در سطح یک درصد معنی دارفرنگی گیاه گوجه

 ارییخاک پوش بر دور آب یراز نظر تاث ، که در رشد رویش گیاه بسیار موثر است.از جمله ازت باشدعناصر غذایی 

 نیشتریبدون خاک پوش موجود بود و ب یاریخاک پوش با دور آب یدارا یاریدور آب ینب یدار یمعن یاختالف آمار

  .روز مشاهده گردید 9روز و  11 یاریرا در دور آب یرتاث

 ، دور آبیاری.جه فرنگی، رشد رویشی، رشد زایشیگو کلمات کلیدی:

                                           
 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد  1

 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد  2
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 مقدمه

روری را ض منابع و بهره برداری از آن این افزایش روز افزون جمعیت دنیا و کاهش شدید منابع آبی مدیریت صحیح

نی )نخجوا آیدی به حساب میآب منابع بزرگترین مصرف کننده بعنوان بخش کشاورزیطرفی چون از می سازد. 

، برنامه ریزی دقیق برای استفاده بهینه از منابع آب موجود به ویژه در بخش کشاورزی (1131همکاران ، دم و مق

با  که ایبه گونه، گرددمحسوب میسرزمینی خشک با نزوالت جوی کم  به عنوام ایرانکشور  ضروری می باشد.

قریبا ایران ت ساالنه وسط بارندگیمت ،در سطح کره زمینساالنه میانگین بارندگی میلی متر  361حدود  تخمین

بارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح بنابراین  خواهد بود.میلیمتر  241رقمی معادل 

و بیشتر شهرهای ایران نیز در مناطقی واقعند که به رودخانه های دائمی و یا فصلی دسترسی ندارند  بوده دنیا

 (.1177 ،)علیزاده

فزایش ا به نیاز مصرفی کشور به مواد غذایی و باال بردن عملکرد محصوالت و همچنین کمبود آب در کشور، با توجه

ی، )قشم و کاف انجام شود مصرفی با صرفه جویی در مصرف آب و باال بردن راندمان آب بایدعملکرد در واحد سطح 

ایش روز افزون تقاضا برای باالبردن سطح ( . هزینه های زیاد استحصال آب از منابع موجود و همچنین افز1173

زیر کشت و فزونی اراضی نسبت به منابع آب و لزوم گسترش اراضی آبی جهت افزایش تولید، استفاده صحیح و 

 برنامه ریزی برای هر قطره آب استحصال شده را امری واجب و ضروری می نماید. 

ها از جنس ها و پوششچلتوان به استفاده از مامزرعه می کارهای ارائه شده برای کاهش هدرروی آب دراز جمله راه

استفاده از خاک پوش پلی اتیلن به عنوان یکی از مهمترین روشهای شناخته شده و مواد مختلف اشاره کرد. 

. (1131)نخجوانی مقدم و همکاران ،  پیشنهاد گردیده است مناسب برای صرفه جویی در مصرف آبراهکاری 

پوش پالستیکی سیاه در حل مشکالت متعدد زراعی نظیر کنترل علفهای هرز، کمبود آب، سله، استفاده از خاک 

گیاهان  برای شستشوی بعضی از عناصر در خاک و غیره نتایج چشمگیری داشته و باعث افزایش عملکرد در هکتار

ده از استفا .(Lang and Combrink., 1997)شده است  در محصوالت سبزی و صیفیمختلف و بخصوص 

خاک پوش در زراعت بخصوص آبیاری سنتی که راندمان آبیاری پایین بوده و مقدار زیادی از آب آبیاری از دسترس 
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 بخصوص برای گساهان و گیاه خارج می گردد، موجب افزایش کارایی مصرف آب و فراهم نمودن توسعه زراعی آبی

  .(Ricotta and Masiunas. 1991)گردد میسبزی و صیفی  برای

های ترین گیاهان زراعی است که به عنوان ماده اولیه کارخانه های متعدد صنایع و فرآوردهگوجه فرنگی یکی از مهم

غذایی مورد استفاده قرار میگیرد. این گیاه از حیث اشتغال زایی و ارزش افزوده، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و 

د. به طوری که تعداد زیادی از کشاورزان سطح وسیعی از مزارع روز به روز بر اهمیت اقتصادی آن افزوده می شو

 (.1173خود را به کشت و پرورش این گیاه مهم اختصاص داده اند )قشم و کافی ، 

این محصول و همچنین باال بودن میزان تبخیر و تعرق در  رشد و نمو سریع  به دلیل گوجه فرنگی کشت رعامز

در  وریزش گلها  گیری به گیاه وارد آورده و باعثدارند و کمبود آب آسیب چشم نیاز به آبیاری متعدد این مزارع،

نیز مانع از تشکیل میوه می  آبیاری بیش از مقدار الزماز طرفی  و (1177، علیزاده)گردد نهایت کاهش عملکرد می

جه ایشی گیاه و در نتیکنترل دقیق مقدار و زمان آبیاری در برقراری تعادل بین رشد رویشی و ز بنابراین .گردد

 (.1171، )مبلی و پیراسته میزان باروری و کیفیت محصول گوجه فرنگی موثر خواهد بود

 بر این اساس پژوهشفرنگی و همچنین ارزش روزافزون منابع آبی کشور، با توجه به اهمیت اقتصادی گیاه گوجه

یابی به میزان کارای مصرف و دست اریجهت بررسی نحوه پاسخ گیاه گوجه فرنگی به دورهای مختلف آبیحاضر 

 منطقه مشهد اجرا گردید. آب در این دورها

 

 مواد و روش ها 

)رقم خالب  رقم خرم عملکرد گوجه فرنگی بر خاک پوشو استفاده از  مقایسه اثر مدارهای مختلف آبیاری جهت

 –کیلومتری جاده چناران  11در شهر مشهد و در اراضی فردوسی واقع در پژوهشی  در منطقه مورد مطالعه(،

متر از سطح دریا اجرا  979شرقی در ارتفاع   59º 35' Eو شمالی  36º 20' Nمشهد در مختصات جغرافیایی 

 .میلیمتراست 241گردید. این منطقه جزء مناطق نیمه خشک بوده که میانگین کل بارندگی سالیانه بلند مدت 

بیاری آ های مختلفبلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور شامل دورپایه طرح  بر اساسمایش به صورت فاکتوریل آز
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-7-1سطح  4شامل  اجرا شد. در این آزمایش فاکتور اول دور آبیاری در چهار تکرار و خاک پوش پالستیکی سیاه

عدم و  پالستیکی خاک پوش اده ازاستف سطح و شامل 2خاک پوش پالستیکی در دوم  فاکتورروز  و  11-11

 .بودپوش خاک استفاده از

مراحل آماده سازی زمین طرح شامل عملیات شخم زدن در فصل پاییز سال قبل توسط گاو آهن برگردان دار و  

بذر گوجه فرنگی ، خرداد ماه در داخل  در فروردین ماه استفاده از سابسویلر، روتیواتور و بدشیپر صورت گرفت.

قسمت پیت  1قسمت خاک باغچه به عالوه  2)مناسب ای با فرمول خاکی حفره 24های کشت پالستیکی سینی 

درجه سانتیگراد جهت تولید  24قسمت ماسه( کشت داده شد، و در خزانه با پوشش پالستیکی و در دمای   1و

 نشاء نگهداری شد.

با مساعد شدن شرایط جوی به هنگام گی بر 6تا  4در مرحله و هفته پس از کشت  6 ی کشت داده حدودهانشا 

جهت انتقال نشاء  کردن ساعت قبل از انتقال نشاء تمام زمین به منظور آماده 24زمین طرح انتقال داده شد. 

 آبیاری شد و کلیه لوله های آبیاری و رایزرها نیز کنترل گردید تا هیچگونه نشتی و مسدودی وجود نداشته باشد.

 سانتیمتر بود. 61ها روی ردیف متر و فاصله بوتهسانتی 121های کاشت فاصله ردیف های کشت شده دارایکرت

سولفات  براین اساس ،صورت گرفتنشاها قبل از کاشت و مرحله اول عملیات کوددهی بر اساس آزمون خاک 

ر هکتار و کیلوگرم د 21کیلوگرم در هکتار، سولفات آهن  111کیلوگرم در هکتار، فسفات آمونیوم  111پتاسیم 

در طول دوره رشد نیز کود دهی به وسیله کود آبیاری و محلول  .به زمین داده شدکیلوگرم در هکتار  21اوره 

 پاشی بسته به نیاز گیاه و به طور یکسان در کل سطح مزرعه صورت گرفت.

 روش اجرای سیستم آبیاری

، که به منظور کنترل دقیق انتخاب گردیدسانتیمتری  11ها از یکدیگر در سیستم آبیاری طرح، فاصله قطره چکان

)رایزر( نصب شد. آبیاری هر کرت به طور مستقل انجام  آب آبیاری در هر ردیف کشت به طور مستقل یک شیر

 شد. 
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 عملیات برداشت

های میوه برداشت شده به تفکیک هر جعبه و برای این کارچین که انجام گرفت  2برداشت میوه های رسیده در 

کرت شماره گذاری گردید. یادداشت برداری زمان برداشت محصول در هر دو چین برداشت به منظور محاسبه 

میزان عملکرد کل صورت گرفت، و به تفکیک هر خط کشت پس از توزین )با ترازوی دیجیتال( و شمارش تعداد 

 میوه برداشت شده انجام پذیرفت. 

 ردارینمونه ب

، یادداشت برداری در هر ) ارتفاع گیاه، گل دهی،تعداد میوه و عملکرد(به منظور اندازه گیری پارامترهای مورد نظر

مرفولوژیکی و خصوصیات ظاهری بر اساس  و صفاتطرح صورت گرفت  یر طول دوره اجرابوته د  1 کرت از

 .ها یادداشت گردیداین بوتهمشاهدات 

 ها داده تجزیه آماری

افزار با استفاده از نرم ری شدهگی صفات اندازههامقایسه میانگین واریانس وشامل تجزیهتجزیه و آنالیز داده ها 

SAS  درصد 1در سطح احتمال  ای دانکنها از آزمون چند دامنهجهت مقایسه میانگین انجام گرفت.  2/9نسخه 

 صورت گرفت. Excel رسم نمودار ها در محیط نرم افزار گردید واستفاده 

 

 نتایج و بحث

واریانس و مقایسه میانگین مورد گیری شده و با روش تجزیهدر زمان اجرای آزمایش فاکتورهای مورد نظر اندازه

 .تجزیه و نحلیل قرار گرفت. نتایج این آزمایش به صورت زیر بدست آمد

 فرنگیگوجهارتفاع نهایی آبیاری و خاک پوش پالستیکی سیاه بر  هایتاثیر دور

و همچنین اثر  آبیاری مختلف دورهای اثرها و بررسی آماری داده ها مشخص شد که پس از ارتفاع سنجی بوته

پوش و عدم استفاده از آن تفاوت ولی بین استفاده از خاک نیست معنی دار پوشمتقابل دور آبیاری در خاک
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اثر متقابل دور آبیاری و خاک پوش پالستیکی انگین میبررسی  بر این اساس با. (1 )جدول داری وجود داردمعنی

به  نسبتمیانگین بیشتری تمام تیمارهای دور آبیاری با خاک پوش دارای  که بر ارتقاع بوته مشخص گردید

 اعثبتواند پالستیکی سیاه میپوش احتماال به این دلیل که خاک .(1شکل ) تیمارهای بدون خاک پوش می باشند

رشد  باعث ایجاد بنابراین(، Bhella، 1998شود )و جذب بهتر عناصر غذایی از جمله ازت بهبود شرایط خاک 

رشد رویشی و ارتفاع بیشتر گیاه به این دلیل  .اندی در گیاهانی شده که مورد تیمار با این عامل قرار گرفتهرویش

تواند در گیاه تولید گردد و فتوسنتز را بیشتر کند احتماال باعث افزایش تولید مواد می های بیشتریکه تعداد برگ

ده داری مشاهدورهای مختلف آبیاری تفاوت معنی از طرفی بسن میانگینگردد. پرورده بیشتر در گیاه نیز می

 آبیاری بر وزنکم یستیتنش غیرز که داد نشان( 1191) همکاران و تحقیق محمدی از آمده بدست نتایجنگردید. 

مشخص گردید  (1139) همکاران و رادخلیلی تحقیق در .است دارمعنی فرنگیهوایی گوجه و طول اندام خشک

)  مکارانه و صالحی همچنین در تحقیقفرنگی نداشته است. داری بر میزان ارتفاع گوجهکه تنش آبی تاثیر معنی

 و یاریآبتنش کم بود، در حالی که اثر دارو ارتفاع گیاه معنی تودهزیست میزان بر میزان تنش شوری اثر(  1191

 دار نبود. معنی گیاه تنش بر دو متقابل اثر

 

 فرنگیواریانس ارتفاع نهایی گوجه. تجزیه1جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 31.32ns 1 تکرار

 67.21ns 1 دوره آبیاری

 **245.56 1 خاک پوش

 10.33ns 1 دورآبیاری×خاک پوش

 30.34 21 خطا

 13.45  ضریب تغییرات

 ، اختالف غیر معنی دار. nsدرصد و  1و5*و** ، به ترتیب اختالف معنی داری در سطح 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 فرنگیپوش برای صفت ارتفاع نهایی گوجهدورآبیاری در خاکمقایسه میانگین اثر متقابل . 1شکل 

 

 دهیگلمیزان تاثیر دور آبیاری و خاک پوش پالستیکی بر 

آورده  2فرنگی در جدول شمارش تعداد گل در سه مرحله پس از کشت نشا گوجه مربوط به تجزیه واریانس نتایج

ه فرنگی در هر سدهی گوجهپوش بر میزان گلواریانس نشان داد که اثر دورآبیاری و خاکنتایج تجزیه شده است.

در ( نشان داد که 1مقایه میانگین اثر متقابل برای این صفت )جدول نتایج  دار بود.گیری شده معنیاندازهمرحله 

دار نبود پوش معنیروز آبیاری در شرایط استفاده از خاک 9روز و  7تفاوت بین دور  طی سه مرحله گل شماری

روز به غیر از مرحله  11روز و  11ر بود. دوره داپوش معنیدر حالی که این تفاوت در شرایط عدم استفاده از خاک

پوش و هم برای شرایط عدم استفاده از آن اول شمارش، در دو مرحله دیگر هم برای شرایط استفاده از خاک

نتایج  پوش بدست آمد.روز و بدون استفاده از خاک 11دار بود. کمترین میزان این صفت در تیمار دور آبیاری معنی

به صورت کلی می توان عنوان کرد ( بدست آمد. 2دهی )شکل سی میانگین اثر متقابل تعداد کل گلمشابهی با برر

دهی در گیاه گوجه فرنگی در کلیه مراحل گردید و همچنین افزایش پوش باعث افزایش تعداد گلکه کاربرد خاک

داشتن تعداد گل بیشتر در اولین گل شماری نشان دهنده  دور آبیاری تاثیر منفی و کاهشی بر این صفت داشت.
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 د.رددگافزایش عملکرد  تواند به صورت غیر مستقیم باعثاست که میگل دهی سریعتر، افزایش دوره رشد زایشی 

  روز بیشتر بود. 11روز و  11روز در مقایسه با  9روز و  7پوش در شرایط دور آبیاری بر اساس این نتایج تاثیر خاک

  

 گوجه فرنگی تعداد گل در بوتهنتایج حاصل از تجزیه واریانس  -2جدول 

 میانگین مربعات  

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی
 شماری دومگل شماری سومگل شماری کلگل

 شماری اولگل

 ns436.27 ns441.32 ns441.3 ns202.8 1 تکرار

 149.255** 949.630** 956.620** 669.309** 1 دوره آبیاری

 992.424** 223.532* 223.545* 415.188** 1 خاک پوش

 ns499.37 ns724.61 ns724.61 ns243.5 1 دورآبیاری×خاک پوش

 11.196 7.572 11.572 15.145 21 خطا

 %15.47 %9.08 %12.08 %22.73  ضریب تغییرات
 ، اختالف غیر معنی دار. nsدرصد و  1و5*و** ، به ترتیب اختالف معنی داری در سطح 

 

 های مختلففرنگی رد چین. مقایسه میانگین اثر متقابل دور آبیاری در مالچ در ارتباط با تعداد گل در بوته گوجه1جدول 

 تیمار
 میانگین مربعات

 گل شماری اول گل شماری دوم گل شماری سوم

 روز با مالچ 7دور 
20.72A 18.82A 4.67AB 

 مالچروز با  9دور 
20.03A 18.03A 5.02A 

 روز با مالچ 11دور 
11.80E 10.80D 4.07AB 

 روز با مالچ 11دور 
15.00D 9.10E 5.30A 

 روز بدون مالچ 7دور 
18.20B 15.20B 3.17BC 

 روز بدون مالچ 9دور 
16.9C 14.10C 2.67C 

 روز بدون مالچ 11دور 
10.67F 10.67D 2.10C 

 روز بدون مالچ 11دور 
9.77F 9.77DE 2.02C 
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 فرنگیگوجه در بوته دهیتعداد کل گلپوش برای صفت . مقایسه میانگین اثر متقابل دورآبیاری در خاک2شکل 

 

 تاثیر دور آبیاری و خاک پوش پالستیکی بر تعداد میوه برداشت شده

گیری پوش پالستیکی بر صفت تعداد میوه برداشت شده در هر سه مرحله اندازههای مختلف آبیاری و خاکاثر دور

بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثر متقبال (. 4دار بود در حالی اثر متقابل آنها معنی دار نبود )جدول شده معنی

در شرایط روز  7دور آبیاری فرنگی مربوط به بوته گوجهپوش بیشترین میانگین تعداد میوه در دورآبیاری در خاک

روز به همراه استفاده  9ستفاده از خاک پوش پالستیکی بود، با این حال تفاوت بین این تیمار و تیماره دورآبیاری ا

پوش تفاوت بین در شرایط عدم کاربرد خاک (.1پوش پالستیکی تفاوت معنی داری نشان نداد )جدول از خاک

برای تعداد گل میوه در نتایج مشابهی دار گردید. گیری معنیروز در مرحله دوم و سوم اندازه 9روز و  7یاری دورآب

روز بیشتر  9روز و  7پوش بر دور آبیاری گردد که اثر خاکبا توجه به نتایج مشخص می(. 1بوته بدست آمد )شکل 

پوش باعث افزایش تعداد میوه ان اعالم کرد که خاکتوروز بوده است. به صورت کلی می 11روز و  11از دورهای 

جموع در م در بوته گیاه گوجه فرنگی گردید در حالی افزایش تعداد روز دور آبیاری باعث کاهش این صفت گردید.

افزایش تعداد میوه تشکیل شده بر اثر استفاده از خاک پوش پالستیکی در تمام تیمارها مشاهده شد که احتماال 

فزایش رطوبت و کاهش دمای سطح خاک می باشد و از طرف دیگر از رشد علف های هرز جلوگیری می به دلیل ا
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پوش با تاثیری که بر افزایش زیست توده گیاهی دارد خاکهمچنین  (Awodoyin et al., 2077).  شود

 ,.Brown  et al)گگیاه گردد میوه  صفات عملکردی و تعدادباعث افزایش فتوسنتز و در نتیجه افزایش تواند می

1998). 

 

 در بوته گوجه فرنگی میوهنتایج حاصل از تجزیه واریانس تعداد  -4جدول 

 میانگین مربعات  

 اول ششمار دوم ششمار سوم ششمار کل ششمار درجه آزادی منابع تغییرات

 ns8,202 ns3,4412 ns3,441 ns8,202 1 تکرار

 955,146** 4956,30** 9566,10** 5,14982** 1 دوره آبیاری

 24,9922** 5,22332* 39,2335* 424,992** 1 خاک پوش

 ns5,243 ns6,7241 ns6,7241 ns5,243 1 دورآبیاری×خاک پوش

 11,196 7,572 11,572 10,196 21 خطا

 ns,20216 14.08% 10.08% 14.47%  ضریب تغییرات
 ، اختالف غیر معنی دار. nsدرصد و  1و5*و** ، به ترتیب اختالف معنی داری در سطح 

 

 

 های مختلفچین درفرنگی در بوته گوجه میوه. مقایسه میانگین اثر متقابل دور آبیاری در مالچ در ارتباط با تعداد 1جدول 

 تیمار
 میوهتعداد 

 اول ششمار دوم ششمار شمارش سوم

 21.98A 15.67A 5.54A مالچ روز با 7دور 

 21.11A 15.01A 4.34B روز با مالچ 9دور 

 11.57D 11.56C 2.34C روز با مالچ 11دور 

 9.87E 9.65D 2.54C روز با مالچ 11دور 

 15.67B 15.56A 2.64C روز بدون مالچ 7دور 

 14.57C 13.74B 2.45C روز بدون مالچ 9دور 

 9.43E 10.12D 2.65C روز بدون مالچ 11دور 

 9.63E 8.03E 2.67C روز بدون مالچ 11دور 
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 فرنگیپوش برای صفت تعداد کل میوه در بوته گوجه. مقایسه میانگین اثر متقابل دورآبیاری در خاک1شکل 

 

 تاثیر دور آبیاری و خاک پوش  پالستیکی بر عملکرد

فرنگی در هر سه مرحله اندازه گیری و همچنین میزان گوجهپوش بر میزان عملکرد اثر دورآباری و همچنین خاک

دار گیری معنیدر مرحله دوم اندازه پوش فقطاثر متقابل دورآبیاری در خاک (.6دار بود )جدول کل عملکرد معنی

راحل پوش در کلیه روز در هر دو شرایط استفاده و عدم استفاده از خاک 9روز و  7تفاوت بین میانگین آبیاری  بود.

عملکرد در کلیه بیشترین میزان دار نبود. ( معنی4( و همچنین به برای عملکرد کل )شکل 7اندازه گیری )جدول 

به صورت کلی  4با توجه به شکل پوش پالستیکی مشاهده گردید. روز آبیاری با کاربرد خاک 7مراحل برای دور 

فرنگی کاهش مشاهده گردید. همچنین کاربرد هل گوچدر میزان عملکرد کبا افزایش تعداد روز دور آبیاری 

میزان  افزایش دبررسی درص فرنگی گردید.میزان عملکرد نهایی گیاه گوجهپوش پالستیکی باعث افزایش خاک

پوش نشان داد که بیشترین درصد افزایش عملکرد در شرایط کاربرد و عدم کاربرد خاکفرنگی عملکرد کل گوجه

درصد افزایش کل عملکرد (. 3روز مشاهده گردید )جدول  11یکی در تیمار دور آبیاری پوش پالستبا کاربرد خاک

افزایش عملکرد می تواند در اثر تاثیر خاک پوش بر زود درصد محاسبه گردید.  24پوش نیز برابر با کاربرد خاک
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و  مشابهی دست یافتالسون به نتایجی ( نیز در هندوانه رقم چ1179کاشی ). رسی و افزایش دوره رشد باشد

. تراکم و فواصل کشت رعایت شده در این گرددپوش باعث افزایش عملکرد میمشاهده کرد که استفاده از خاک

لکرد ( در افزایش عم1934، وبا آنگود ، 1977تحقیق نیز می تواند با توجه به تحقیقات صورت گرفته )ایندرا ،

  .محصول گوجه فرنگی موثر باشد

 کاهش و خاک رطوبت حفظ پوش را به صورت زیر عنوان کرد:توان خاصیت استفاده از خلکیبه صورت کلی م

 Greenly and) خاک شیمیای و فیزیکی کیفیت اصالحو  هرز علف کنترل، خاک تراکم از ممانعت آب، مصرف

Rakow., 1995 .)ساختمان تخریب و خاک سطح به باران قطرات ضربه کاهش سبب پوشخاک الیه همچنین 

 حفظ با و شود می خاک در آبیاری و باران آب نفوذ افزایش باعث و داده کاهش را آب روان میزان شده، خاک

(. Gouin, 1983) یابد می افزایش خاک سطح از متری 1 عمق تا گیاه ریشه دسترس در رطوبت میزان رطوبت،

 دهی خاکپوش رساند می حداقل به را باران آب تلفات خشک، نیمه و خشک مناطق در که راهکارهایی از یکی

 هدر و خاک سطح در سله تشکیل از جلوگیری برای موثری روش را خاکپوش از استفاده و است سطحی خاک

ها بر حفط آب و شرایط پوشبا توجه به تاثیر اثبات شده خاک. (Agassi et al., 2004) کردند عنوان آب روی

فرنگی را در این پژوهش توان دلیل افزایش عملکرد و سایر صفات رشدی و عملکردی گوجهمطلوب خاکی می

تواند تاثیر مطلوبی بر نشان دادند که کاربرد خاک پوش می( 1191و همکاران ) نصرآبادی نستریتوجیه نمود. 

پوش در شرایط تنش رطوبتی بیشتر از و عملکرد خربزه داشته باشد. آنها عنوان کردند که اثر خاکصفات رشدی 

 شرایط عدم تنش است.

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد گوجه فرنگی -6جدول 

 میانگین مربعات  

 درجه آزادی منابع تغییرات
 عملکرد کل

 )تن در هکتار( 

 سومعملکرد در چین 

 در هکتار( )تن

 دومعملکرد در چین 

 )تن در هکتار(

 عملکرد در چین اول

 )تن در هکتار(

 ns3,441 ns8,202 3,4415* 27,436* 1 تکرار

 255,149** 76,949** 76,949** 530,936** 1 دوره آبیاری

 424,992** 25,223* 5,2235* 901,415** 1 خاک پوش

 ns3,4997 ns6,7241 *6,7243 ns5,243 1 دورآبیاری×خاک پوش

 10,196 8,572 10,572 25,145 21 خطا

 %14.47 %19.08 %19.08 %12.73  ضریب تغییرات
 ، اختالف غیر معنی دار. nsدرصد و  1و5*و** ، به ترتیب اختالف معنی داری در سطح 

 

 های مختلفرد چین فرنگی. مقایسه میانگین اثر متقابل دور آبیاری در مالچ در ارتباط با عملکرد گوجه7جدول 

 تیمار
 در چین سوم عملکرد

 ()تن در هکتار 

 در چین دوم عملکرد

 )تن در هکتار( 

 در چین اول عملکرد

 )تن در هکتار( 

 13.67A 19.14A 21.88A روز با مالچ 7دور 

 13.10A 18.34A 20.96AB روز با مالچ 9دور 

 10.47B 14.66B 16.76C روز با مالچ 11دور 

 8.12C 11.37C 13.00D روز با مالچ 11دور 

 11.32B 14.85B 19.12B روز بدون مالچ 7دور 

 10.92B 14.09B 16.68C روز بدون مالچ 9دور 

 7.72CD 10.81C 12.36D روز بدون مالچ 11دور 

 6.30D 6.42D 8.48E روز بدون مالچ 11دور 

 (%1باشند )دانکن دارا نمیدار آماری را های دارای حروف مشترک اختالف معنیمیانگین

 

 
 فرنگی. مقایسه میانگین اثر متقابل دورآبیاری در مالچ برای عملکرد نهایی گوجه4شکل 
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 فرنگی در شرایط استفاده از مالچ نسبت شرایط بدون مالچ برای دورهای مختلف آبیاری. میزان افزایش درصدی عملکرد گوجه3جدول 

 درصد افزایش عملکرد عملکرد )تن در هکتار( تیمار

 1447 روز با مالچ 7دور 
13 % 

 4141 روز بدون مالچ 7دور 

 1244 روز با مالچ 9دور 
21% 

 4147 روز بدون مالچ 9دور 

 4149 روز با مالچ 11دور 
26% 

 1149 روز بدون مالچ 11دور 

 1241 روز با مالچ 11دور 
11% 

 2142 روز بدون مالچ 11دور 

 % 42 درصد افزایش عملکردمیانگین کل 

 

 نتیجه گیری کلی

ل داشته و کتاثیر معنی دار بر روی عملکرد می تواند خاک پوش پالستیکی سیاه  نتیجه این پژوهش نشان داد که

تمام تیمارهای دور آبیاری دارای خاک پوش نسبت به تیمار بدون خاک پوش افزایش  موجب افزایش عملکرد شود.

از نظر تاثیر خاک پوش بر دور آبیاری اختالف آماری معنی بود.  % 24عملکرد داشت، که میزان آن به طور متوسط 

اری در دور آبی اثیرو بیشترین ت وجود داشتداری بین دور آبیاری دارای خاک پوش با دور آبیاری بدون خاک پوش 

 9از نتایج بدست آمده در این آزمایش و اختالف آماری معنی دار تیمار دور آبیاری  روز مشاهده شد. 9روز و  7

روز دارای پوشش با سایر تیمار ها در پارامتر های اندازه گیری شده از جمله، تعداد میوه برداشت شده در هر بوته 

 پوشاستفاده از خاکافزایش عملکرد می گردد. همگی دالیلی بر مناسب بودن و تعداد گل که در نهایت منجر به 

باعث  پوشش( اعالم کردند که گاربرد خاک1133پاکدل و همکاران ) در کشت محصول گوجه فرنگی می باشد.

 توان عملکرد وگردد. بر این اساس میکاهش حرارت رمین مورد استفاده و همچنین حفط بیشتر آب در خاک می

سایر صفاتی که در این آزمایش میزانشان در شرایط کاربرد خاک پوش باالتر از شرایط عدم کاربرد آن بود را به 

 حفظ شرایط رطوبتی مناسب برای گیاه نسبت داد.  
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