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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و تربیت بوته بر عملکرد و کیفیت گوجهفرنگی رقم
بومی استان ایالم (رقم مارماندی) ،بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با
سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایالم در سال زراعی  9915-16انجام شد .فاکتور اول شامل چهار سطح
آبیاری  923 ،933 ،83و  943درصد نیاز آبی گیاه و فاکتور دوم شامل دو تیمار تربیت بوته بهصورت
قیمبندی بوته و خوابانیدن بوته بودند .نتایج نشان داد که آبیاری در سطح  943درصد نیاز آبی گیاه ،عملکرد و
اجزا عملکرد را افزایش داد .همچنین باالترین میانگین عملکرد کل ،اندازه میوه و تعداد بوته در هر واحد
آزمایشی در تربیت بوته به روش قیمبندی ثبت گردید .بهطور کلی تربیت بوته به روش قیمبندی تحت شرایط
آبیاری با نیاز آبی  923درصد جهت بهبود عملکرد و کیفیت محصول گوجهفرنگی رقم مارماندی بهعنوان
تیمار برتر مشخص شد .بنابراین کاربرد تیمارهای فوق بهعنوان برنامهای کاربردی جهت افزایش عملکرد و
بهبود کیفیت میوه گوجهفرنگی رقم مارماندی در شرایط اقلیمی منطقه ایالم توصیه میگردد.
واژههای کلیدی :خوابانیدن بوته ،قیمبندی ،گوجهفرنگی ،نیاز آبی.

مقدمه
گوجهفرنگی ( )Solanum lycopersicum L.یکی
از سبزیهای خانواده سیبزمینی و دومین محصول
مهم گیاهی در کنار سیبزمینی ( solanum
 )tuberosum L.است ( .)FAO, 2018طبق
آمارنامه کشاورزی نشان داد میزان تولید کل گروه
سبزیها حدود  97/9میلیون تن معادل 23/5
درصد از کل میزان تولید محصوالت زراعی در سال
 9914-15است.
گوجهفرنگی محلی ایالم (شکل  )9با اندازهی
درشت ،طعم و مزهی دلپذیر و تا حدودی ترش در

فصل تابستان و اوایل پاییز جزء همیشگی سفرهی
مردم استان ایالم است .این نوع خاص از
گوجهفرنگی که در دنیا با نام مارماندی شناخته
میشوند تا حدی در رژیم غذایی مردم ایالم تثبیت
شده است که حتی در فصل تابستان که بازار اشباع
از گوجهفرنگی معمولی میباشد ،با قیمتی بین دو تا
سه برابر گوجهفرنگی معمولی به فروش میرسد.
رقم مارماندی که از مهمترین ارقام تازهخوری
گوجهفرنگی در جهان است ،بیش از پنج دهه
سابقهی تولید در استان ایالم دارد.
یـکی از ویـژگـیهای بـارز ایـن رقـم پـر رشـد و
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دیررس بودن بوتههای آن میباشد .تولیدکنندگان
ایالمی بهدلیل تمایل بوتههای این رقم به رشد
رویشی زیاد در اوایل فصل رشد و در نتیجه دیررس
بودن محصول ،دو هفته پس از انتقال نشاءها به
زمین اصلی ،با خم کردن و شکستن ساقه و در
نتیجه له شدن آوندهای چوب ،بوتهها را دچار تنش
کمآبی کرده و در نتیجه وادار به گلدهی زود هنگام
مینمایند (شکل  .)9این در حالی است که در
برخی از نقاط کشور برای وادار کردن گوجهفرنگی
به گلدهی زود هنگام آنها را اصطالحاً گوشمالی
داده و از تیمار خشکی یا حذف یک نوبت آبیاری
استفاده میکنند .مزیت این روش نسبت به شکستن
ساقهها این است که آوندهای گیاهان آسیبی
نمیبینند .تربیت مناسب بوته نقش مهمی در
مدیریت بهتر مزرعه و دریافت نور یکنواخت گیاه
دارد و در میوهنشینی بهموقع ،تولید میوههایی با
وزن باال و در نهایت عملکرد کل نیز تأثیر زیادی
دارد ( .)Kapuriya, 2016قیمبندی و هرس،
بوتهها را از ابتال به بیماریها و پوسیدگیهای ناشی
از تماس با خاک حفظ میکند و در سر پا
نگهداشتن بوتهها ،گردهافشانی مناسب و بهبود
کیفیت میوهها مؤثر است ( & Muhammad
 .)Singh, 2007اگرچه تربیت بوته هزینههای تولید
گیاه را افزایش میدهد ولی نفوذ نور در بوتهها را
بیشتر میکند و باعث افزایش کارایی فتوسنتز و
عملکرد میوه میشود (.)Rajewar & Patil, 1979
از طرفی ،در چند سال اخیر بهدلیل تغییر اقلیم
و پدیده خشکسالی ،سطح آبهای زیرزمینی
بهشدت پایین رفته و میزان آب آبیاری مرسوم در
بین کشاورزان جوابگوی تبخیر تولیدی (تعرق از
سطح گیاهان) و غیر تولیدی (تبخیر از سطح خاک
و جویهای آبیاری) نمیباشد .بهعبارتی ،در گذشته
بخش عمدهای از نیاز آبی گیاه از منابع آب
زیرزمینی و بخش ناچیزی از آن بهوسیلهی آب

آبیاری تأمین میشد؛ اما امروزه بهدلیل پایین رفتن
سطح آبهای زیرزمینی ،مقدار آب آبیاری مرسوم و
معمول توسط کشاورزان که عمدتاً متناسب با
ظرفیت زراعی خاک یا نیاز آبی گیاه و هر چند روز
یکبار تأمین میشود ،قادر به جبران تبخیر و تعرق
نخواهد بود .به همین دلیل در طول چند سال اخیر،
گلهای گوجهفرنگی مارماندی در اثر کم آبیاری و
خشکی هوا ،خشک شدن و کاهش چسبندگی سطح
کالله و کاهش عمر دانههای گرده ،قادر به
گردهافشانی نبوده و با افزایش ریزش گلها ،عملکرد
مزارع بهشدت کاهش مییابد.
گوجهفرنگی طی مرحله رشد رویشی گیاه
بیشترین تحمل را نسبت به کمآبی دارد ،در حالی
که به کمبود آب در مراحل زایشی حساسیت
بیشتری دارد ( .)Ozbahce et al., 2010محققان
دریافتهاند که تنش در مراحل ابتدایی باعث افزایش
سطح برگ گیاه میشود .در این شرایط گیاه
میتواند مواد فتوسنتزی بیشتری تولید کند و
سریعتر دوران تکاملی خود را به پایان برساند .ولی
با افزایش مدت و شدت تنش ،گیاه سطح برگ خود
را بهعنوان یک عامل حفاظتی جهت کاهش تعرق از
سطح برگها تعدیل مینماید ( Shahbazi et al.,
 .)2016در گزارشی که تیمارهای آبیاری شامل
بــدون آبیــاری 83 ،63 ،43 ،23 ،و  933درصد
نیاز آبی گیاه در گوجهفرنگی مورد مطالعه قرار
گرفت ،نتایج نشان داد که بیشترین کارایی مصرف
آب و عملکرد مربوط به تیمار  933درصد نیاز آبی
بود ( .)Akbari Nodehi et al., 2013کمآبیاری
در گوجهفرنگی عالوه بر کمبود آب در گیاه ،باعث
انباشت نمکها در بستر خاک نیز میشود به همین
منظور آبیاری با رژیمهای باالتر مفیدتر میباشد
( .)Rodriguez et al., 2017همچنین تنش
خشکی و کمبود آب در طول دوره گردهافشانی
عامل مؤثر در سقط جنین دانه ذرت ()Zea mays
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و در مرحلهی گلدهی نیز عامل ناباروری بوده است
( .)Farooq et al., 2009دمای باال و رطوبت کم
اثرات مخربی را بر گلدهی و عملکرد نهایی محصول
گوجهفرنگی دارد ( Comlekcioglu & Soylu,
.)2010
بنابراین ،این پژوهش کاربردی و نیاز محور با
هدف مقایسهی نوع تربیت بوته (روش سنتی و
مرسوم کشاورزان یا شکستن ساقه و روش استاندارد
یا رشد عادی و قیمبندی ساقه) و رژیمهای مختلف
آبیاری (مقادیر بیشتر یا کمتر از نیاز آبی گیاه جهت
بررسی اثر کمآبیاری یا بیشآبیاری) بر عملکرد و
کیفیت گوجهفرنگی رقم مارماندی بومی استان ایالم
اجرا شد.
مواد و روشها
این آزمایش در مزرعهی پژوهشی دانشکدهی
کشاورزی دانشگاه ایالم ،با طول جغرافیایی 46
درجه و  28دقیقه و عرض جغرافیایی  99درجه و
 27دقیقه و ارتفاع  9974متر از سطح دریا در سال
زراعی  9915-9916انجام شد .آبوهوای منطقه
مورد آزمایش نیمهمرطوب با تابستان گرم و خشک
و زمستان نسبتاً سرد میباشد که متوسط بارندگی
ساالنه آن  256میلیمتر و متوسط درجه حرارت آن
 26درجه سانتیگراد میباشد.
این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل بر پایه
طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.
فاکتور اول چهار سطح آبیاری شامل آبیاری 83
درصد نیاز آبی گیاه (کمتر از نیاز آبی) ،آبیاری 933
درصد نیاز آبی گیاه (تیمار شاهد) ،آبیاری 923
درصد نیاز آبی گیاه (بیشتر از نیاز آبی) و آبیاری
 943درصد نیاز آبی گیاه (بیشتر از نیاز آبی گیاه)
بود و فاکتور دوم شامل دو نوع سیستم تربیت بوته
قیمبندی بوتهها و خوابانیدن بوته (به اصطالح
کشاورزان شکستن ساقه گیاه) زمانی انجام شد که

بوتهها به ارتفاع  23تا  93سانتیمتری رسیده بودند.
برای صفات طول میوه ،قطر میوه و شاخص شکل
میوه با توجه به تغییرات آبوهوایی و احتمال تأثیر
آن بر وزن میوه ،از زمان شروع نمونهبرداری تا پایان
نمونهبرداری الزم شد که تیمار زمان بهصورت
نمونهبرداری اول فصل ،وسط فصل و آخر فصل
بهعنوان فاکتور سوم در نظر گرفته شد .تعداد کل
تیمارها در هر بلوک هشت و جمعاً  24واحد
آزمایشی در سه بلوک را شامل شد .بین واحدهای
آزمایشی یک متر فاصله و تراکم کاشت حدود
 43333بوته در هکتار در نظر گرفته شد.
برای اجرای این پژوهش ابتدا بذرهای
گوجهفرنگی در خزانه در یک کرت به ابعاد (9×9
متر) ،فاصلهی بین ردیفها  93سانتیمتر و فاصلهی
یک سانتیمتر روی ردیفها در تاریخ  23اسفند
 9915کشت شدند .پس از سبز شدن بذرها،
دانهالهای تولید به فاصله چهار سانتیمتر روی
ردیفها و با اولویت قویترین دانهالها تنک شدند.
گیاهان در مرحله تشکیل حداقل سه برگ حقیقی و
ارتفاع معادل  95تا  23سانتیمتر به زمین اصلی
انتقال یافتند .با گرم شدن هوا (اواسط خرداد) بعد
از آبیاری زمین و رسیدن رطوبت خاک به حد
مطلوب (نیاز آبی خاک بهطور کامل برطرف شد)،
نشاها به زمین اصلی منتقل شده و بهصورت یک
ردیفی در کنار نوار تیپها کشت شدند .هر واحد
آزمایشی شامل چهار ردیف بوته به فاصله 85
سانتیمتر و به طول سه متر در نظر گرفته شد
(شکل  .)2بوتهها با فاصله  93سانتیمتر از یکدیگر
روی ردیفها کاشته شدند .با احتساب فاصله
ردیفها و فاصلهی بوتهها روی ردیفها همچنین
زمانی که بوتههای گوجهفرنگی در خاک استقرار
یافتند و قبل از رسیدن بوته به مرحله گلدهی
تیمارهای تربیت بوته انجام شد .بهمنظور اجرای
سیستم قیمبندی برای  53درصد کل تیمارها که از
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سیستم قیمبندی تبعیت میکردند در ابتدا روی هر
ردیف ،قیمهایی (سپری فوالدی) با ارتفاع 925
سانتیمتر و به فاصله سه متر نصب شده و تا عمق
 25سانتیمتر در خاک فرو برده شدند .کلیهی
قیمها روی هر ردیف با یک رشته مفتول محکم و
انعطافپذیر در ارتفاع  83سانتیمتری به هم متصل
شدند به این صورت که بوتهها را با چند رشته نخ
(به تعداد شاخههای اصلی) به رشته سیم مفتول

متصل شده و به نبشیها بسته شدند .همچنین در
تیمار تربیت بوته به روش خوابانیدن ،بوتههای جوان
گوجهفرنگی را با استفاده از سنگهای کوچکی که
به نخ بسته شده بودند به سمت زمین خم گردیدند.
تا  23روز پس از انتقال نشاها به زمین اصلی همهی
بوتهها هر دو روز یکمرتبه آبیاری شدند ،ولی پس
از آن تیمارهای آبیاری با ساعتهای مشخص شده
اعمال گردید.

شکل  -1گوجهفرنگی رقم مارماندی که در استان ایالم با نام گوجه محلی شناخته میشود .الف :میوه؛ ب:
نمایی از یک مزرعه تولیدی در شهرستان سیروان ،استان ایالم و خوابانیدن بوته بر روی پشتهها؛ ج :تماس
میوهها با خاک مرطوب پشته و افزایش احتمال پوسیدگی قارچی؛ د :میوهای که در تماس با خاک مرطوب
دچار پوسیدگی قارچی شده است.
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شکل  -2نمایی از مزرعه پژوهشی در ابتدا و اواسط فصل

ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی میزان آب مورد نیاز
خاک برآورد شد و تیمارهای آبیاری بهصورت ،83
 923 ،933و  943درصد نیاز آبی گیاه اعمال
گردید .برای محاسبه نیاز آبی گیاه از رابطههای  9تا
 5استفاده شد.

برای تعیین میزان آب مورد نیاز گیاه ،ابتدا
ظرفیت زراعی خاک مزرعه و میزان آب خروجی از
هر قطرهچکان نوار آبیاری اندازهگیری و با در نظر
گرفتن عمق  93سانتیمتر بهعنوان منطقه نفوذ
ریشهها میزان نیاز آبی گیاه محاسبه شد .با محاسبه
رابطه ()9

وزن خشک خاک وزن اولیه خاک
وزن خشک خاک

= FC

PWP = 2.68 + 0.13 Silt% + 0/4 OM% + 0/29 CEC

رابطه ()2
رابطه ()9
رابطه ()4

× 9/724کربن آلی= OM
)

( CEC= (OM×2) +
)

رابطه ()5
 FCدرصد وزنی رطوبت خاک در حالت ظرفیت
مزرعه ( PWP ،)Alizadeh, 2010درصد وزنی
رطوبت خاک در حالت پژمردگی دائم VW ،حجم
مورد نیاز آبیاری (OM ،)Allen et al., 1998
ماده آلی CEC ،ظرفیت تبادل کاتیونی خاک OM
ماده آلی ( D ،)Alizadeh, 2010عمق ریشه
(متر) BD ،وزن مخصوص ظاهری A ،مساحت

-

(

= VW

واحد آزمایشی MAD ،حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی
(گرم بر سانتیمتر مکعب) و  Eaراندمان آبیاری
است ( .)Ejlali, 2009برای اعمال تیمار آبیاری با
برآورد مقادیر ظرفیت زراعی ،نقطه پژمردگی دائم
خاک مزرعه ،ماده آلی و ظرفیت تبادلی کاتیونی با
استفاده از روابط ذکر شده میزان نیاز آبی گیاه
مشخص گردید.
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برای انجام این تحقیق از گوجهفرنگی رقم محلی
(بومی ایالم) به نام مارماندی استفاده شد .کودهای
شیمیایی ( 23-23-23 )NPKسه مرتبه به فاصله
 29روز بهترتیب بهمقدار  99 ،93و  95گرم به ازای
هر مترمربع صورت گرفت .همچنین ،یک مرحله هم
کود نیتروژن سرک بهمقدار سه گرم در مترمربع با
خاک پای بوته ترکیب شد .عملیات برداشت از
اواسط مرداد تا اواسط مهر پس از هشت مرحله
برداشت خاتمه یافت.
برای ارزیابی صفات مختلف پس از استقرار نشاها
پنج بوته از دو ردیف میانی انتخاب و کد گذاری
شدند .برای اندازهگیری عملکرد بالقوه (عملکرد
بوتههای انتخابی) میوههای هر یک از پنج بوته
انتخابی بهصورت مجزا برداشت و به کمک ترازوی
دیجیتال توزین شدند و در پایان فصل مجموع
دادههای حاصل از برداشتهای متوالی محاسبه
گردید .عملکرد کل نیز با برداشت و توزین میوههای
همه بوتههای زنده مانده در هر تکرار و تقسیم
مجمع عملکرد آنها بر تعداد اولیه نشاءهای منتقل
شده در هر تکرار محاسبه گردید .از آنجایی که
پنج بوتهی انتخابی از بین گیاهان سالم و قوی هر
تکرار انتخاب شدند ،عملکرد آنها بهعنوان عملکرد
بالقوه رقم مورد مطالعه در شرایطی که تمام بوتهها
سالم و قوی باشند ،معرفی گردید؛ اما از آنجایی که
در هر مزرعه و هر تیمار ،همواره تعدادی از بوتهها
در اثر بیماری و آفات ،شرایط محیطی خاص و یا اثر
تیمارها از بین میروند ،بخشی از زمین خالی مانده
و تولید در واحد سطح کاهش مییابد .بنابراین ،این
عملکرد بهعنوان عملکرد کل رقم تحت اعمال
تیمارهای خاص محاسبه و معرفی گردید.
طول و قطر حداقل سه میوه از میوههای
برداشت شده از هر کدام از پنج بوته انتخابی
بهوسیله کولیس دستی مدل ( Stainless
 )Hardenedبا دقت یک بیستم میلیمتر

اندازهگیری شد .شاخص شکل میوه نیز با تقسیم
طول به قطر میوه محاسبه گردید .هر چقدر عدد
شاخص شکل میوه بزرگتر از یک باشد ،میوه
کشیدهتر و برعکس هر چقدر کوچکتر از یک باشد،
میوه رشد قطری بیشتری داشته و تختتر خواهد
بود .پس از جمعآوری دادهها تجزیه آماری با
استفاده از نرمافزار  SASنسخه  1/2انجام شد و
برای مقایسه بین میانگینها از آزمون توکی در
سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.

نتایج بحث
نتایج مقایسه نشان داد اثرات متقابل آبیاری در
سطح  923درصد نیاز آبی گیاه و تربیت بوته به
روش قیمبندی بیشترین عملکرد بالقوه  245/52تن
در هکتار را به خود اختصاص داد (شکل .)9
گوجهفرنگی برای داشتن عملکرد باال نیازمند
فراهم بودن شرایط اکولوژی مناسب رشد است.
تحقیق پیشرو نشان داد که تأمین آب مصرفی گیاه
در حد مطلوب و همچنین قیمبندی با توجه به
تهویه و دریافت نور بهتر بوته ،نقش مهمی در
افزایش عملکرد محصول داشت .تنش خشکی
میتواند عملکرد و اجزای عملکرد را کاهش دهد
(.)Anjum et al., 2011
تربیت بوته به روش قیمبندی نقش مهمی در
افزایش تعداد گل ،تعداد میوه و عملکرد کل داشت،
زیرا گیاهان در این شرایط دریافت نور بیشتری
داشته و فتوسنتز و جذب کربوهیدراتها نیز افزایش
مییابد .نتایج نشان داد تیمارهای آبیاری  923و
 943درصد نیاز آبی گیاه در تربیت بوته به روش
خوابانیدن ساقه بهترتیب دارای شاخص شکل میوه
 3/69و  3/65بودند .بررسی شاخص شکل میوه
نشان داد که میوهها بیشتر در محدوده میوههای
پهن و غیرکشیده قرار دارند (شکل .)2
13
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رژیمهای آبیاری و تربیت بوته بر عملکرد و کیفیت
تأثیر 

a
b

b

قیمبندی

250

خوابانیدن ساقه

b

200

c
100

d
e

عملکرد بالقوه
(تن در هکتار)

150

e
50

0

140

120

80

100

نیاز آبی× روش تربیت بوته

شکل  -1اثرات روش تربیت بوته بر عملکرد بالقوه گوجهفرنگی رقم مارماندی تحت سطوح مختلف آبیاری
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شکل  -2اثرات روش تربیت بوته بر شاخص شکل میوه گوجهفرنگی رقم مارماندی تحت سطوح مختلف
آبیاری

نتایج نشان داد تیمار آبیاری  943درصد نیاز
آبی گیاه در تربیت بوته همراه با روش خوابانیدن
ساقه بیشترین تعداد حجره با میانگین  1/66داشت
(شکل  .)9معموالً تعداد حجره هر میوه رابطه

مستقیمی با اندازه آن دارد .هر چه تعداد حجره
بیشتر باشد ،میوه نیز بزرگتر خواهد بود .از طرفی،
هر چه میزان آب آبیاری بیشتر باشد ،تعداد حجره
نیز افزایش مییابد .همچنین ،تعداد حجره تحت
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تأثیر تیمار خوابانیدن بوته میانگین بیشتری نسبت
به قیمبندی داشت که علت آن میتواند بهدلیل عدم
a
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دسترسی کل بوته به نور خورشید در تیمار
خوابانیدن بوته باشد.
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شکل  -3اثرات روش تربیت بوته بر تعداد حجره میوه گوجهفرنگی رقم مارماندی تحت سطوح مختلف
آبیاری

میوه  59/26و  59/78میلیمتر را به خود اختصاص
دادند (شکل .)4

نتایج نشان داد تیمارهای  923و  943درصد
نیاز آبی گیاه در تیمار اواسط فصل بیشترین طول
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شکل  -4تأثیر آبیاری بر طول میوه گوجهفرنگی رقم مارماندی در زمانهای مختلف نمونهبرداری
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گوجهفرنگی رقم مارماندی

رژیمهای آبیاری و تربیت بوته بر عملکرد و کیفیت
تأثیر 

طول میوه نیز از جمله صفاتی است که با میزان
آب و آبیاری رابطه مستقیم دارد .بهطوری که با
کاهش میزان آب آبیاری ،میزان رشد و توسعه میوه
نیز محدود شده و در نهایت طول کاهش مییابد.
همچنین ،با بررسی تأثیر زمان برداشت (اوایل،
اواسط یا اواخر فصل) بر صفات مربوط به میوه
مشخص گردید که بزرگترین میوهها در اواسط
فصل برداشت شدند .در حالی که میوههای برداشت
شده در اول فصل بهدلیل مواجه شدن با گرمای
بیش از حد ماههای تیر و مرداد و میوههای آخر
فصل نیز بهدلیل مواجه شدن با سرمای پاییز به
رشد حداکثری خود نرسیدند .با توجه به تأثیر
مستقیم طول میوه در تعیین شکل نهایی میوه،
نتایج نشان داد که اکثر میوهها در محدوده
میوههایی با شکل پهن و غیرکشیده (تخت) قرار
داشتند (شکل  .)4نتایج نشان داد که با افزایش آب
آبیاری عملکرد کل افزایش یافت .بهطوری که
بیشترین عملکرد کل  86/94تن در هکتار در
آبیاری  923درصد و در روش تربیت بوته به شکل
قیمبندی با میانگین  58/94تن در هکتار مشاهده
شد (جدول .)2
افزایش میزان آب آبیاری در افزایش عملکرد از
طریق افزایش تعداد میوه تولید شده و کاهش
ریزش گلها بهطور قابلتوجهی مؤثر بود و همچنین
تحت تیمار قیمبندی با توجه به تهویه مناسب و
دریافت نور آفتاب بهطور یکنواخت تعداد میوههای
تولید شده افزایش یافت .در پژوهشی که روی
بوتههای خیار ( )Cucumis sativus L.انجام شد
نتایج نشان داد تربیت بوته به روش قیمبندی بر
عملکرد کل تأثیر مثبت و معنیداری داشت
( .)Hirama et al., 2011گزارشی دیگر نشان داد
قیمبندی و نخبندی بوتههای گوجهفرنگی عملکرد و
کـیفیت محـصول را بـهبود بـخشید (.)Jett, 2004

همچنین بهبود عملکرد محصول گوجهفرنگی تحت
تیمار تربیت و آبیاری توسط سایر محققین نیز
گزارش شده است ( ;Bostani et al., 2016
 )Shahrokhnia & Rahimi, 2017که این نتایج
با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .همچنین
گزارش شده که تنش آبی در مناطق خشک و
نیمهخشک بهطور قابلتوجهی کاهش عملکرد
محصول را بهدنبال دارد بهعبارتی عملکرد محصول
با مقدار آب آبیاری رابطه مستقیم دارد ( Al
Hassan et al., 2015; Ximenez- Embun,
2016; Yavuz et al., 2015; Pozesh Shiraz
.)et al., 2013

واکنش گیاهان به تنش آب در سطوح مختلفی
بستگی بهشدت ،مدت زمان تنش ،گونه گیاهی و
مرحله رشد گیاه دارد و همچنین تنش خشکی بر
روند فیزیولوژیکی گیاه ،کیفیت و کمیت محصول
تأثیرگذار است ( & Jaleel et al., 2009; Jangid
 .)Dwivedi., 2016عالوه بر این دماهای باال همراه
با رطوبت کم اثرات مخربی بر گلدهی و عملکرد
نهایی گیاه مخصوصاً گوجهفرنگی دارند
( .)Comlekcioglu & Soylu, 2010گزارش شده
است که تنش گرما بر مراحل رویشی و زایشی
گوجهفرنگی تأثیر منفی دارد و نهایتاً منجر به
کاهش عملکرد و کیفیت میوه میشود .تنش گرما
باعث ریزش بسیاری از گلها بهدلیل شرایط سخت
محیطی و عقیم شدن دانههای گرده میشود و از
تبدیل آنها به میوه جلوگیری میکند
( .)Modarresi & Rastgo, 2013تربیت بوته به
روش قیمبندی نیز بهدلیل بهبود شرایط برای جذب
نور توسط گیاه و در نتیجه افزایش فتوسنتز و
ذخیره کربوهیدراتها ،میانگین وزن میوهها را
نسبت به روش خوابانیدن بوته افزایش داد که با
نتایج ( )Rajalingam et al., 2017مطابقت
داشت.
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نتایج نشان داد که با افزایش آب آبیاری میانگین
وزن میوه افزایش یافته و بیشترین وزن میوه
( 244/72گرم در بوته) با آبیاری  923درصد ثبت
گردید (جدول .)2
نتایج بهدست آمده با نتایج ( Saidi et al.,
 )2012; Hosseini & Nemati, 2014مطابقت
دارد .ثابت شده است که آبیاری نقش مهمی در وزن
میوه و در نهایت عملکرد محصول دارد .بهطوری که
با کاهش میزان آب آبیاری رشد گیاه با مشکل
مواجه شد و وزن میوه نیز کاهش مییابد ( Bostani
 .)et al., 2016تنش آبی قبل از تشکیل میوه سبب
کاهش تعداد گلهای بهوجود آمده شده و در نهایت
کاهش بازارپسندی محصول را به دنبال دارد
( .)Darabi et al., 2011تنش کمآبی اعمال شده
بر غالت در مرحله گردهافشانی تا رسیدگی نیز
نشان داده است که از طریق تشدید پیری برگها و
کاهش سرعت پر شدن دانه سبب کاهش میانگین
دانه و کاهش عملکرد دانه میشود ( Saeidi et al.,
 .)2010نتایج نشان داد که با افزایش آب آبیاری
زندهمانی بوتهها در هر کرت نیز افزایش یافت

(تلفات بوته کاهش یافت) و بیشترین تعداد بوته
 99/96عدد در آبیاری با  923درصد نیاز آبی گیاه
مشاهده شد (جدول .)2
با توجه به حساسیت گیاه گوجهفرنگی به شرایط
تنشزا از قبیل نور ،دما ،کمآبی و غیره ،هنگامی که
گیاه نتواند خود را با شرایط محیطی سازگار کند با
کاهش رشد و توسعه گیاه و حتی مرگ گیاهچه
مواجه خواهد شد که پژوهش انجام شده بهخوبی
نشان داد با کاهش میزان آب آبیاری و گرما تعداد
بوتههایی که به مرحله تولید محصول رسیدهاند،
کاهش یافت.
نتایج نشان داد با افزایش آب آبیاری تعداد
شاخههای اصلی و فرعی نیز افزایش یافت و
بیشترین تعداد شاخه اصلی  2/55عدد و بیشترین
تعداد شاخه فرعی  8/66عدد مربوط به تیمار 943
درصد نیاز آبی گیاه بود (جدول .)2
تعداد شاخههای اصلی و فرعی نیز از اجزای مهم
عملکرد بوده که با افزایش میزان آب آبیاری افزایش
یافت که نتایج بهدست آمده با نتایج ( Shirouee,
 )2015; Bostani et al., 2016همسو بود.

جدول  -2مقایسه میانگین صفات ارزیابی شده گوجهفرنگی مارماندی تحت تأثیر رژیم آبیاری و تربیت بوته
آبیاری

عملکرد کل
(تن در هکتار)

میانگین وزن تک میوه
(گرم)

تعداد بوته هر
واحد آزمایشی

تعداد شاخه
اصلی

تعداد شاخه
فرعی

 83درصد نیاز آبی گیاه
 933درصد نیاز آبی گیاه
 923درصد نیاز آبی گیاه
 943درصد نیاز آبی گیاه

22/97d
96/62 c
86/94a
77/97 b

69/38 d
11/62 c
244/72 a
291/25 b

29/89 b
29/99b
99/96 a
26/66 ab

9/79 b
9/79 b
2/99 a
2/55 a

6/29 c
3/79 bc
7/48 b
8/66a

a

a

a

a

تربیت بوته
قیمبندی
خوابانیدن ساقه

58/94
52/19 b

965/98
947/96 b

27/31
24/53 a

2/37
2/38 a

a

7/46
7/31 a

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ردیف بر اساس آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری ندارند.

نتایج نشان داد با افزایش میزان آب آبیاری قطر
میوه نیز افزایش یافت .بهطوری که بیشترین قطر

میوه بهترتیب در تیمارهای  923و  943درصد نیاز
آبی گیاه مشاهده شد (شکل .)5
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همچنین در بررسی تیمار زمان نیز نتایج نشان
داد بیشترین قطر میوه مربوط به تیمار اواسط فصل
بود (شکل  )6که با نتایج بهدست آمده با نتایج
گذشته ( ;Pill et al., 1980; Saidi et al, 2014
 )Shirouee, 2015مطابقت داشت .گزارش شده
است که رشد میوه در طول رسیدن عمدتاً به
a

a

943

923

ظرفیت فتوسنتزی و توزیع مواد مختلف گیاهی
مربوط میشود که دما عامل بسیار مهمی در تعیین
میزان فتوسنتز و میزان تولید مواد گیاهی است
( .)Malogoorza et al., 2008که در این پژوهش
نیز بهدلیل تغییرات میزان دما در طول فصل ،میزان
رشد در ابتدا ،وسط و انتهای فصل تغییر یافت.
50
45
40

a

35
30
25
20

قطر میوه (میلیمتر)

b

15
10
5
0
83

933

شکل  -5اثرات سطوح مختلف آبیاری بر قطر میوه گوجهفرنگی مارماندی
a

45

b

b

40

30
25
20

قطر میوه (میلیمتر)

35

15
10
5
0

آخر فصل

وسط فصل

اول فصل

شکل  -6اثرات زمان نمونهبرداری بر قطر میوه گوجهفرنگی رقم مارماندی
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گوجهفرنگی ضمن پرهیز از شکستن و خواباندن
 آنها را قیمبندی،ساقه در مراحل اولیه رشد بوتهها
 مقدار آب مصرفی را،نموده و در هر نوبت آبیاری
. درصد بیشتر از نیاز آبی گیاه لحاظ نمایند23
تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد
 نویسندگان، بنابراین.خانم فائزه کولیوند میباشد
مقاله بر خود الزم میدانند از معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه ایالم برای حمایتهای مالی از این
.پژوهش تشکر و قدردانی نمایند

نتیجهگیری کلی

 درصد نیاز آبی گیاه923 نتایج نشان داد که آبیاری
و تربیت بوته به روش قیمبندی بیشترین عملکرد و
 تیمار آبیاری.کیفیت میوه را به خود اختصاص داد
 درصد نیاز آبی گیاه عملکرد کل را بهمیزان923
. درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد996
همچنین تربیت بوته به روش قیمبندی عملکرد
 درصد93 گوجهفرنگی رقم مارماندی را بهمیزان
.نسبت به تیمار خوابانیدن ساقه ارتقاء بخشید
 توصیه میشود تولیدکنندگان این نوع از،بنابراین
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