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  چکيده

  
لچ يا ما. شودكار مي طالبي يكي از گياهان خانواده كدوئيان است كه در نقاط مختلف كشور كشت و

هاي سبزي و صيفي و با اهداف مختلفي توسعه يافته اتيلن طي ساليان اخير براي كشتخاكپوش پلي
 و ٨٥، ٨٤( به منظور بررسي اثر رنگ مالچ بر كميت و كيفيت ميوه طالبي اين تحقيق طي سه سال. است
لب طرح آماري آزمايش در قا. در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كبوتر آباد اصفهان اجرا گرديد) ٨٦

مشكي با رگه اتيلن هاي كامل تصادفي در چهار تكرار و با شش تيمار شامل خاكپوش پليبلوك
پس از پهن كردن . بود) شاهد(مشكي و بدون خاكپوش ، قرمز، شفاف، )آلومينيومي(براق ، آلومينيومي

مديريت مزرعه در مراحل مختلف رشد بوته مراقبت زراعي و  .ورقه پالستيك كشت بذر صورت گرفت
گيري  اندازه عملكرد كل و خصوصيات كيفي بررسي و، زودرسي محصول، رشد رويشي بوته. اعمال شد

تعيين كيفيت ميوه با استفاده از تست پانل يا ارزيابي حسي از روش آماري مقايسه چندگانه روي . شد
گيري ميزان نين اندازههمچ. تردي بافت و پذيرش كلي انجام گرديد، طعم، عطر، خصوصيات ظاهر ميوه

داري بر عملكرد نتايج نشان داد نوع پوشش خاك تاثير معني. مواد جامد محلول ميوه صورت پذيرفت
 تن در ٦/٣٧ و ٨/٤٤، ٦/٤٥، ٧/٤٦، ٨/٤٧، ٦/٤٨ميانگين عملكرد كل سه ساله  .محصول داشته است

، )آلومينيوم( براق، قرمز، مشكي، ومهكتار به ترتيب در تيمارهاي مالچ پلي اتيلن مشكي با رگه آلوميني
به ترتيب مربوط  )رس پيش(بيشترين ميزان محصول اول فصل . حاصل شد) بدون مالچ ( شفاف و شاهد

قرمز و مشكي بوده ، شفاف، مشكي با نوار آلومينيوم، )آلومينيوم( اتيلن براقبه تيمارهاي خاكپوش پلي
. توليد شده است) بدون مالچ( نسبت به تيمار شاهد بيشتريبرابر ميوه نوبرانه  ٤است و نزديك به 

اين افزايش طول بوته و ، اندها شدهاتيلن رنگي همچنين باعث رشد رويشي بيشتر بوتههاي پليخاكپوش
كيفيت ميوه طالبي سمسوري تحت تاثير . وزن تر بوته بخصوص در اوائل دوره رشد بيشتر مشهود بود

بدين ترتيب تمام تيمارهاي تحت . دار نشدقرار نگرفت و معنياتيلن هاي پليهاي خاكپوشرنگ
بدون ( اين در حالي است كه تيمار شاهد. اتيلن از كيفيت متوسطي برخوردار بودندهاي پليخاكپوش
در دو صفت طعم و پذيرش كلي مورد تاييد داوران قرار گرفته ) ٨٥(در سال دوم آزمايش ) خاكپوش

تيمار ، و در ميزان مواد جامد محلول ميوه. بت به ساير تيمارها برخوردار بوداست و از كيفيت باالتري نس
  .  درصد بيشتر از تيمارهاي خاكپوش بود٨/٠شاهد 
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  قدمهم
 .Cucumis melo var reticulatus Lطالبي با نام علمي
 است كه Cucurbitaceaeه كدوئيان يكي از گياهان خانواد

طبق آمار سال . شود ميدر اكثر نقاط كشور كشت و كار 
كشت جاليز در استان   هكتار٨٥٦٤ ميزان ١٣٨٣ ‐١٣٨٢

 هكتار از اين ٣٤٦٠ كه نزديك بهشود  مياصفهان انجام 
متوسط . گرمك اختصاص دارد اراضي به كشت طالبي و

 هزار ١١٣بيش از اشد و ب تن مي٨/٣٢عملكرد در هكتار 
 .Anonymous, 2005)( شودتن محصول در سال توليد مي

هايي با ابعاد مشخص  خاكپوش  يا مالچ پالستيكي ورقه
پوشش ، هستند كه به طور نواري در كف بستر كشت

ي ها پوشش. نمايد ميمحافظي اطراف ريشة گياه ايجاد 
پالستيكي در سطح وسيعي از مزارع بخصوص در كشت 

و سبز شدن پس از گسترانيدن مالچ رواج دارد و سبزيجات 
يا مالچ پوشش سبز بوته بر روي بستر خاكپوش ، گياهچه

انواع متعددي از اين خاكپوش در كشاورزي . گيرد ميقرار 
بر در دنيا  و محققين زيادي گيرد ميمورد استفاده قرار 

در ايران . اند  داشتهمطالعههاي پالستيكي روي خاكپوش
هاي گذشته در  اتيلن مشكي وشفاف طي سال پليهاي  مالچ

ي تحقيقاتي مختلفي مورد مقايسه قرار ها طرحقالب 
 Farhadi)نتايج بسيار خوبي حاصل گرديده است گرفتند و

et al., 2002; Farhadi, 2004) استقبال  با  نيزكشاورزان
 ندنك اهداف زيادي را دنبال ميها  ن مالچيا فراوان از کاربرد

. باشد ين آن افزايش عملكرد محصول مي مهمترکه
كاهش ، هاي هرز كنترل علف، همچنين زودرسي محصول

ها و كم شدن  عدم تجمع نمك در سطح پشته، تبخير
 اما باشد ها مي مصرف شن از ديگر اهداف كاربرد خاكپوش

هاي رنگي ناشناخته است و هيچ موردي مبني بر  مالچ
يران گزارش نشده هاي رنگي در كشاورزي ا استفاده مالچ

  .است
 Cucumis melo گياهان جاليزي بخصوص گونهي  ميوه

 .برخوردار هستند %)٢/٢‐ ١/١٤( كربوهيدرات بااليي از
مقدار كل مواد جامد محلول بعنوان يك معيار تشخيصي 

 مصرف ميوه در نظر گرفته شده  است براي زمان رسيدن و
)Munguia et al., 2000 Quadir et al., 1990;(از   و

هاي مهم كيفيت ميوه به شمار  يكي از ويژگي، طرفي
  شود مي در مورد طالبي گفته .)Faraji, 1989( رود مي

 .شود ميوه به طور تدريجي رسيده يم، پس از برداشت
Quadir et al. (1990)  طي تحقيقي روي طالبي بيان

مواد محلول ميوه با  قند وميزان ، وزن، كردند كه انداره
اما در طول دوره پس ، حله بلوغ افزايش يافتطي شدن مر

 Martin et al. (1997) .از برداشت هيچ افزايشي نشان نداد
هاي  هاي مختلف گزارش دادند كه ورقه با كاربرد خاكپوش

محلول ميوه  جامد شفاف بيشترين درصد مواد سياه و
مقايسه با  درصد در ٦٦/٨ و ٧٣/٨طالبي را به ترتيب با 

  . نمودند درصد توليد ٠٥/٧كپوش بدون خامار يت
عرضه محصول اول فصل همواره مورد نظر 

هاي پلي اتيلن بر عملكرد   خاكپوش.باشد توليدكنندگان مي
 & Schales. تأثير مثبتي دارندرس پيشمحصول  و

Sheldrake (1995) هاي پالستيكي   مالچندگزارش نمود
طراف هواي ا، تأثير بسزايي در باالبردن درجه حرارت خاك

 افزايش عملكرد و .عملكرد طالبي داشته است گياه و
 خاكپوش پالستيكي بيشتر از هاي با كرت زودرسي در

 Farias et al. (1994) .هاي بدون خاكپوش بوده است كرت
، حفظ رطوبت خاك اثرات مفيد خاكپوش پالستيكي را

باالبردن ، هاي هرز كنترل علف، گي كمتر خاكدفشر
كاهش ، نان در اطراف گياهان جو دي اكسيد كربغلظت

  .ندآبشويي كود و افزايش درجه حرارت خاك ذكر نمود
هاي پالستيكي بر اساس هدف كاربرد داراي  خاكپوش

 عموماً به سه دسته وهاي متفاوتي هستند  رنگ
 .شوند رنگي تقسيم مي روشن و، هاي تيره خاكپوش

Compos et al. (1992) بهترين عملكرد خيار را در 
 تن در مقايسه با خاكپوش ٦٠پوش پالستيكي قرمز خاك

 تن در هكتار ٤٢ و ٤٧مشكي و بدون مالچ به ترتيب 
 . روز محصول زودتر بدست آمد٧برآورد كردند و 

Munguia et al. (2000)هاي مشكي و شفاف   پالستيك
فسادپذير نوري بيولوژيكي و معمولي را با ، فساد پذير نوري

گزارش نمودند  آنها .سه كردندشاهد بدون پالستيك مقاي
)  RGR(و سرعت رشد نسبي ) NAR( جذب خالص سرعت

هاي تحت مالچ  ها در همه كرت در مرحله آغازين رشد بوته
هاي شفاف  همچنين ورقه.  درصد افزايش يافت۱۰۰در حد 

تري بخصوص در  هاي مشكي نتايج مطلوب نسبت به ورقه
 .Dickerson et al .عملكرد و كيفيت ميوه ايجاد نمودند

 پالستيك مشكي و پالستيك دو رنگي كه رنگ (2003)
رويي سفيد و رنگ زيرين مشكي بود را در كشت هندوانه 
آزمايش كردند و نتيجه گرفتند واحد حرارتي تجمع يافته 

از . داري بيشتر از مشكي بود براي مالچ سفيد به طور معني
لف هاي مخت هاي پلي اتيلن با رنگ كه مالچ آنجائي
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از آنجا که توانند بر رشد و نمو بوته تاثيرگذار باشند و  مي
 ۳۵۰۰ نزديك به سطح زير کشت طالبی در استان اصفهان

 تواند مي و توليد محصول نوبرانه در اول فصل بودههكتار 
به منظور و ر درآمد كشاورزان تاثير مثبتي داشته باشد ب

اين هاي پالستيك رنگي در كشت طالبي  بررسي خاكپوش
  .تحقيق طي سه سال اجرا شد

  
  ها مواد و روش

اين آزمايش در ايستگاه تحقيقات كشاورزي كبوتر آباد 
 ٨٤ هاي  سالطي  ) كيلومتري جنوب شرقي اصفهان٢٢(
در پاييز با شخم نسبتاً عميق در زمين .  اجرا  گرديد٨٦ تا

مورد نظر و بعد از آن در بهار با شخم سطحي اقدام به 
تعداد پنج نوع مالچ پالستيكي . ت گرديدتهيه بستر كش

، )براق(آلومينيومي ، آلومينيوميهاي   مشكي با رگهشامل
 )بدون خاكپوش(تيمار شاهد مشكي و ، قرمز، شفاف

هاي كامل تصادفي  در قالب طرح بلوك تيمار ششمجموعاً 
خاك اي از   نمونه.در چهار تكرار مورد مقايسه قرار گرفتند

براي آناليز خاك  و تصادفي برداشت زمين مورد نظر بطور
ميزان عناصر . ديارسال گردآب  بخش خاك وبه آزمايشگاه 

، پس از شخم. شدمورد نياز بر اساس آناليز خاك توزيع 
آوري كاه و كلش اقدام به احداث پشته به  ديسك و جمع

پس از تهيه . متر در هر تكرار گرديد ٥ و طول ٥/١عرض 
طول پشته در كف برابر  و ٥/١پالستيك به عرض ، پشته

هاي  ديواره ، بستر پهن گرديد به نحوي كه سطح جوي
پشته و نيم متر از عرض پشته با پالستيك پوشانيده شد و 

در اين . لبه پالستيك در وسط پشته زير خاك قرار گرفت
 توسطو فت يا آب از روي پالستيك جريان ميحالت 
 آب گرديد هاي ريزي كه در سطح پالستيك ايجاد سوراخ

، در لبه پشتهپس س .نمود ميبه درون خاك نفوذ 
سوراخ نموده ، پالستيك را به اندازه قطر گوده كشت

 با استفاده از رقم هاي كشت حفر شد و بذركاري گوده
 عدد در ٤ تا ٣طالبي سمسوري مغز سبز ورامين به تعداد 

  .رفت صورت گهر گوده
ها به روي  ها به مرور بوته  پس از سبز شدن گياهچه

. كشت در دو طرف پشته انجام شد. نددش مالچ هدايت مي
 تعداد يك بوته در هر ، نهايتاًطي دو مرحله تنك كردن

 متر و ٥/٠فاصله بين بوته روي لبه پشته . گوده باقي ماند
 هر كرت آزمايشي شامل .بوته كشت شد ٢٠روي هر پشته 

اشت  كه موقع برد بود مترمربع٥/٢٢سه پشته به مساحت 

گيري عملكرد   مترمربع اندازه٥/٧از پشتة وسط به مساحت 
 كناري به عنوان حاشيه هاي ه و پشتفتگر صورت مي

در هر كرت آزمايشي بطور تصادفي ميانگين  .ندشد منظور
در دو مقطع زماني  و وزن تر اندام هوايي دو بوتهطول 

 و انتهاي ) روز پس از كاشت۳۵حدود (ابتداي رشد بوته 
همزمان با و   روز پس از كاشت۸۵حدود (وته رشد ب

عملكرد هر كرت بطور  .گيري شد اندازه) برداشت ميوه
يا مجموع سه چين اول برداشت . جداگانه برآورد گرديد

بعنوان چين بر كل عملكرد  ۳درصد حاصل از مجموع 
  . معيار زودرسي در نظر گرفته شد

، البيطهاي  گيري درصد رطوبت نمونه به منظور اندازه
 گرمي از ١٠٠ نمونه ٢ها  پس از تميز كردن و بريدن ميوه
 درجه ٨٠ ي دما باکالوقسمت گوشت ميوه در اتو

همچنين به .  ساعت قرار داده شد٧٢گراد به مدت  سانتي
از  ١ درصد مواد جامد محلوليريگ اندازهمنظور 
استفاده شد كه ) چينساخت كشور ( روميزي ٢رفراكتومتر

 روي منشور طالبيهاي  طره از عصاره ميوهبا چكاندن يك ق
 .گيري شد  آزمايشگاه اندازهدمايدستگاه و قرائت آن در 

 ١٩هاي طالبي با حضور  نمونه) تست پانل(ارزيابي حسي 
نفر داور كه به آنها آموزش الزم داده شده بود طي دو 

هاي  شاخص ، در ارزيابي كيفي.  انجام شد٨٥ و ٨٤سال
ها  دي بافت و پذيرش كلي نمونهتر، طعم، عطر، ظاهر

.  در نظر گرفته شد٦ تا ١براي هر نمونه امتياز . داوري شد
 براي بدترين كيفيت در ٦امتياز يك براي بهترين و امتياز 

نظر گرفته شد و نتايج به كمك روش آماري مقايسه 
مقايسه تيمارها بين ( multiple comparisonچندگانه 
مجموع . تحليل گرديدمقايسه و تجزيه و  )يكديگر
ها   اكتسابي هر نمونه مالك تجزيه آماري نمونهياهامتياز

بر اين اساس اگر . قرار گرفت) ها(براي تعيين بهترين تيمار
بين تيمارها از ،  قرار گيرد٨٤و  ٤٩امتياز اكتسابي بين 

داري در سطح  نظر شاخص مورد مطالعه اختالف معني
٠٥=/αتوان نمونه را  نمي  وجود ندارد و به عبارت ديگر

كه امتياز اكتسابي  در صورتي. خوب يا بد توصيف نمود
 باشد نمونه از لحاظ آن شاخص از كيفيت ٤٩كمتر از 

   باشد ٨٤كه امتياز بدست آمده بيش از  خوب و در صورتي
 نمونه از لحاظ آن شاخص از كيفيت بد برخوردار است

(Martin et al., 1997) .هاي  در طول فصل رشد مراقبت
                                                                                         
1. Total soluble solid(TSS)   
2. Refractometer 
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 . فتبرداري صورت گر يادداشتو زراعي و مديريت مزرعه 
 MSTATCافزار  هاي عملكرد و رشد رويشي با نرم داده

ها با آزمون چند دامنه دانكن  تجزيه گرديده و ميانگين
  . مقايسه شدند

  
  ثنتايج و بح

ر هاي طالبي د نتايج ارزيابي حسي يا تست پانل نمونه
  . ارائه شده است۱جدول 

دهد كه امتيازات   نشان مي۸۴نتايج آزمون حسي سال 
هاي مورد مطالعه در كليه  اكتسابي براي هر يك از شاخص

بنابراين در سطح  .  قرار گرفته است۸۴ و ۴۹تيمارها بين 
۰۵= /αداري بين تيمارها وجود ندارد و همه   اختالف معني

كه نتايج آزمون  در حالي .از كيفيت متوسطي برخوردارند
 دهد كه تيمار مالچ براق  نشان مي۸۵حسي سال 

از نظر ) بدون مالچ( از نظر ظاهر و تيمار شاهد) آلومينيوم(
طعم و پذيرش كلي داراي كيفيت خوب بوده است و در 

هاي  از نظر ساير شاخص. دار شده است اين صفات معني
 α/ =۰۵داري در سطح  بين تيمارها اختالف معني، حسي

. مشاهده نشد و همه از كيفيت متوسطي برخوردار بودند
بدون (بنابراين در سال دوم آزمايش داوران تيمار شاهد 

اتيلن با  هاي پلي را بعنوان تيمار برتر شناختند و مالچ) مالچ
ثيري بر بهبود كيفيت ميوه طالبي أهاي مختلف ت رنگ

 نيز ۸۴ز اعداد بدست آمده مساوي و بيشتر ا. نداشته است
هاي رنگي  توان نتيجه گرفت مالچ بنابراين مي، نيستند

باعث بهبود و يا افت كيفيت ميوه طالبي نشده است بلكه 
  ). ۱جدول ( ثير بوده استأت بي

ها نشان داد كه اثر نوع پوشش  نتايج مقايسه ميانگين
دار نشد و با  خاك بر ميزان مواد جامد محلول ميوه معني

هر ، در يك سطح قرار گرفتند)  مالچبدون(تيمار شاهد 
چند افزايش مختصري در ميزان مواد جامد محلول ميوه 

در مقايسه با ساير تيمارها ) بدون مالچ( در تيمار شاهد
با توجه به اينكه دور آبياري در تمام ). ۱شكل( مشاهده شد

هاي  تيمارها يكنواخت بوده و يكي از اثرات خاكپوش
به نظر ، باشد  بستر كشت مياتيلن حفظ رطوبت در پلي
 ميوه  TSSرسد يكي از عللي كه ميزان كيفيت و مقدار مي

   و   آبياري  دور در تيمارهاي خاكپوش پايين بود مربوط به
  

   نتايج آزمون حسي طالبي طي سالهاي آزمايش‐١جدول 
  تيمار   پذيرش كلي  تردي بافت  طعم  عطر  ظاهر

  ۸۵  ۸۴  ۸۵  ۸۴  ۸۵  ۸۴  ۸۵  ۸۴  ۸۵  ۸۴  سال
  ۷۸  ۵۸  ۷۳  ۶۱  ۷۶  ۶۶  ۷۹  ۵۸  ۷۰  ۶۱  مشكي با رگه آلومينيوم

  ۶۹  ۶۴  ۶۹  ۷۰  ۷۹  ۶۹  ۶۴  ۶۷  ۴۹  ۶۱  )آلومينيوم( براق
  ۶۹  ۷۰  ۶۷  ۷۸  ۷۶  ۸۲  ۶۶  ۷۸  ۵۸  ۷۰  شفاف
  ۷۸  ۷۵  ۶۶  ۶۷  ۸۱  ۶۹  ۷۰  ۸۱  ۵۸  ۶۴  قرمز

  ۷۰  ۷۰  ۶۴  ۶۶  ۶۹  ۷۰  ۷۸  ۶۷  ۶۳  ۶۹  مشكي
  ۴۸  ۷۲  ۵۵  ۶۴  ۴۸  ۶۴  ۶۰  ۷۳  ۵۱  ۷۰  )بدون مالچ(شاهد 
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 به همين احتماالً. ن دائمي بستر كشت باشدمرطوب بود
دليل است كه نتايج بدست آمده از اين تحقيق در مورد 

  Martin et alميزان مواد جامد محلول ميوه با گزارش 
بيشترين هاي سياه و شفاف   كه بيان داشتند ورقه1997)(

. مغايرت دارد اند درصد مواد جامد محلول ميوه را داشته
 اگرچه اختالف در ۱مطابق اطالعات ارائه شده در شكل 

ميزان وزن خشك ميوه در تيمارهاي مختلف مشاهده شد 
  .دار نشد اما اين تفاوت از نظر آماري معني

اتيلن بر رشد  هاي پلي خاكپوش، ۳ و ۲طبق اشكال 
داري داشته   تاثير معنيα=۰۱/۰سطح رويشي بوته در 

ها  بخصوص در اوايل دوره رشد كه رشد رويشي بوته، است
طول ( ها رشد بوته در برخي خاكپوش. افزايش يافته است

اين . و وزن تر بوته تا سه برابر شاهد بود) بلندترين ساقه
ها و ظهور  افزايش رشد در ابتداي فصل در استقرار بوته

اين موضوع در . ش به سزايي دارندپيش از موعد گل نق
  . است گرديده مشخص  توليد محصول اول فصل بوضوح 

زيرا در تيمارهاي مالچ رنگي عملكرد محصول در سه چين 
) بدون مالچ(اول برداشت چهار برابر بيشتر از تيمار شاهد 

اتيلن در  هاي پلي ثير شگرف مالچأت). ۳جدول( بوده است
 سرشكن شدن و پايين آمدن توليد محصول نوبرانه باعث

 .گردد هزينه توليد بخصوص هزينه خريد پالستيك مي
هاي رنگي در افزايش ميزان مواد جامد محلول  اگرچه مالچ

ميوه و باال بردن ميزان كيفيت خوراكي و چشايي ميوه  
اما در رشد رويشي و افزايش عملكرد كمي ، ثير بودأت بي

 & Schalesنانكه همچ.  اثر بخش بوده استميوه كامالً

Sheldrake (1995)  بيان داشتند افزايش عملكرد و
هاي با خاكپوش پالستيكي بيشتر از  زودرسي در كرت

توان  بر اين اساس مي. هاي بدون خاكپوش بوده است كرت
و مشكي با رگه ) آلومينيوم( اتيلن براق تيمارهاي مالچ پلي

د محصول آلومينيوم  را به عنوان تيمارهاي برتر در تولي
  . پيشنهاد نمودرس پيش
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   رشديي بوته در مراحل انتهايشي اثر خاکپوش بر رشد رو‐۳ شکل
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ها نشان دادند  نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين
 كه تعداد كل ميوه در طول برداشت در هر مترمربع

اتيلن  رنگي  هاي پلي تحت  تاثير خاكپوش) ۳ و ۲جداول (
مقايسه . قرار نگرفت و با شاهد در يك گروه قرار گرفت

دهد كه متوسط وزن يك عدد ميوه در  ها نشان مي ميانگين
نظر آماري  اما از، هاي رنگي بيشتر از شاهد بوده است مالچ
، ۶/۴۸ عملكرد كل طي سه سال با. دار نشده است معني
 تن در هكتار به ترتيب ۶/۳۷ و ۸/۴۴، ۶/۴۵، ۷/۴۶، ۸/۴۷

، اتيلن مشكي با رگه آلومينيوم در تيمارهاي مالچ پلي
) بدون مالچ ( شفاف و شاهد) آلومينيوم( براق، قرمز، مشكي

هاي   كه مالچشود ميبنابراين مشخص . بدست آمد
ثير أروي عملكرد كل نيز ت، يرس پيشاتيلن عالوه بر  پلي

اتيلن مشكي با  حوي كه در مالچ پليبه ن، مطلوبي دارند
 درصد ۱۶اتيلن شفاف   و در مالچ پلي۲۳رگه آلومينيوم 

هاي حاصل از اين  يافته. افزايش محصول حاصل شده است
و  Schales & Sheldrake (1995)تحقيق با گزارشات 

Compos et al. (1992)مطابقت دارد .  
  جمله   از شده  گيري   اندازه صفات  برخي  اثر سال بر

 رس پيشوزن متوسط ميوه و محصول ، عملكرد كل
اين اختالف را ). ۲جدول ( داري داشته استتاثير معني

توان به تاثير شرايط اقليمي محل مزرعه آزمايشي و  مي
هاي  ها و بيماري بخصوص شته( ها تاثير آفات و بيماري

كه در هر سال متفاوت بوده ) ويروسي منتقله توسط آنها
  .بت دادنس، است

دهد   در مجموع نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي
اتيلن رنگي تاثير مثبتي بر عملكرد و  هاي پلي كه  خاكپوش

تيمار بدون ( ي محصول دارند و در مقايسه با شاهدرس پيش
 درصد توليد محصول ۲۴بطور متوسط ) مالچ يا خاك لخت

  نزديك بهرس پيشبيشتر شده است عالوه بر اين محصول 
توليد و . چهار برابر بيشتر از تيمار شاهد توليد شده است

عرضه محصول در اول فصل يعني زماني كه بازار با كمبود 
محصول مواجه است محصول به قيمت باالتري به فروش 

رسد و سود و منفعت خوبي عايد توليدكننده خواهد  مي
اتيلن رنگي ايده مناسبي براي  هاي پلي لذا خاكپوش. كرد
 در كف بستر محصوالت سبزي و صيفي بخصوص در اجرا

  .باشد مناطق خشك و كم آب مي
  
  

  )سه ساله( ها  تجزيه واريانس مركب داده‐۲جدول
  درجه  تغييرات منابع  ميانگين مربعات

 )تن در هكتار( يرس پيش )گرم( متوسط وزن هر عدد ميوه )تن در هكتار( عملكرد  تعداد ميوه در متر مربع  آزادي
  ns۲,۲۰۱  **۴۰۵۳,۴  **۷۵۴۸۲۱۹,۴  *۳۹۰,۹  ۲   سال
  ۵۹,۶  ۵۴۳۹۵,۵  ۹۶,۲۷  ۱,۱۴۸  ۹  خطا

  ns۱,۴۹۲  *۱۸۹,۶۹  ns۲۳۹۸۷,۶  **۵۶۹,۱  ۵  نوع پوشش خاك 
  ns۱۸۶۳۴,۶  **۱۳۵,۴  ۲۱۴,۶۷*  ۳,۴۵۲**  ۱۰  اثر متقابل نوع پوشش در سال

  ۲۹,۶  ۲۸۱۳۹,۶  ۷۹,۹۱  ۶۸۴.  ۴۵  خطاي كل
  ۲۸  ۱۴,۷۸  ۱۹,۷۹  ۱۶,۶    (%) ضريب تغييرات

ns ،* ،** :۱و % ۵دار در سطح معني، داربه ترتيب فاقد اختالف معني .%  
  
 

  هاي سه ساله مقايسه ميانگين داده‐۳ جدول

  تعداد ميوه  تيمار
  در متر مربع

  عملكرد
  )تن در هكتار(

متوسط وزن هر 
  )گرم( عدد ميوه

ي نسبت به كل محصول رس پيش
  )درصد(

۵,۱۴۹a ۴۸,۶a ۱۱۲۸a ۴/۴۸  مشكي با رگه آلومينيوم a 
۴,۸۵۵a ۴۵,۶a ۱۱۶۸a ۹/۵۲  )آلومينيوم(براق a 
۵,۳۷۸a ۴۴,۸ab ۱۱۳۹a ۹/۴۸  شفاف a 
 ۵,۱۴۳a ۴۶,۷a ۱۱۶۴a ۴۵a  قرمز

۵,۰۱۳a ۴۷,۸a ۱۱۶۱a ۹/۴۲  مشكي a 
۴,۳۵۴a ۳۷,۶b ۱۰۴۹a ۲/۱۵  )بدون مالچ( شاهد b 

  .دار هستند اختالف معنيدرصد فاقد ۵هاي داراي حروف مشابه در سطح در هر ستون ميانگين
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