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 خلاصه

 تحقیقی فرنگیگوجهژیکی و فیزیولوژیکی گیاه بر روی خصوصیات مورفولو تنش خشکی به منظور بررسی اثراین تحقیق 

 4در قالب طرح کاملا تصادفی با انجام شد. آزمایش  گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز ای درگلخانه

دوره زمانی آبیاری) آبیاری بدون تنش آبی در ناحیه ها شامل چهار گلدان اجرا گردید. تیمار 12تکرار و با مجموع  3تیمار و 

 FC 58/0FC- 7/0 ،FC 7/0FC- 8/0 ،FC، آبیاری زمانی که رطوبت خاک در ناحیه ریشه به حدودFC–FC 58/0ریشه 

8/0FC- 3/0 دار نشان تفاوت معنی هابرگ ای و تعدادتوجه به نتایج، صفات شاخص کلروفیل، هدایت روزنهبا . رسید( است

داری اختلاف معنی Aنسبت به تیمار  Bحاصل شده و تیمار  Aها نشان داد بیشترین نتایج در تیمار مقایسه میانگیندادند. 

 % B 5نسبت به تیمار   Aو در شاخص کلرفیل تیمار % B 2نسبت به تیمار  Aها تیمار نداشته است. در صفت تعداد برگ

 اختلاف را نشان دادند.

 ای، گلخانهشاخص کلرفیل، هدایت روزنه، فرنگیگوجه، شکیتنش خ :کلمات کلیدی
 

 

  مقدمه  -1

 و آب اختصاصات دارای % 74 وسعت به آن اعظم قسمت که دارد وجود غالب هوایی و آب اقلیم سه"تقریبا ما کشور در

 در که نمایدیم ایجاب بارندگی میزان جوی شرایط پس .است میلیمتر 280 از کمتر بارندگی با خشک نیمه و خشک هوایی

 وریبهره همانند کشاورزی آب وریبهره ما کشور شود. در انجام آبیاری زراعی محصولات کشت برای کشور، از وسیعی بخش

 متوسط و % 41 ایران در کشاورزی بخش در آب وریبهره ضریب. دارد قرار قبول قابل غیر و پایین بسیار سطح در منابع سایر

گوجه فرنگی [. 2] است شده خشک مناطق در خصوص به آب بحران بروز سبب آب پایین وریبهره این .است % 58 آن جهانی

ترین محصولات زراعی جهان در ارتباط ها و ترکیبات آنتی اکسیدانی بوده و از مهمیکی از منابع سرشار از مواد معدنی، ویتامین

. [3دهد ]کل تولیدات سبزی جهان را به  خود اختصاص می درصد از 28آید. این سبزی با سلامت و تغذیه انسان به شمار می

و حقیقات اساسی در این [ 5] های گذشته بحث شده استهای آبی و شوری در مطالعات زیادی در دههواکنش گیاه به تنش

یاه، طول ساقه، های بخش هوایی ) به عنوان مثال ، ارتفاع گسطح انجام شده است. بیشتر این مطالعات  بر روابط رشد پارامتر
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داری بر رشد، اشتند که تنش آبی اثر معنیاظهار د نیز  [1[ و ]8]سطح برگ، قطر و تعداد ساق، وزن خشک( متمرکز شده است

چون ارتفاع  ییهاخاک، شاخص با کاهش مقدار آبعملکرد، مقدار کلرفیل، میزان پرولین و اسانس ریحان داشت. به طوری که 

 شیافزا ییهوا اندام به شهیکاهش و در مقابل نسبت وزن خشک ر لیکلروف مقدار برگ، ژهیسطح و بوته، تعداد و سطح برگ،

 .افتی

 

 هامواد روش -2

کیلومتری شرق تبریز  10این تحقیق در گلخانه گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در 

متری از سطح دریا انجام گرفت. این  1350ول شرقی و با ارتفاع ط 45و  27عرض شمالی و  35و  27با مختصات جغرافیایی 

 cmو ارتفاع  cm 25، عرض cm33گلدان با ابعاد طول  12تکرار و با مجموع  3تیمار و  4آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 

بیاری بدون تنش آبی در ناحیه ریشه ها شامل چهار دوره زمانی آبیاری ) آبوته در هر گلدان اجراگردید. تیمار 2و با تراکم  20

FC–FC 58/0 تیمار(Aآبیاری زمانی که رطوبت خاک در ناحیه ریشه به حدود ،)FC 58/0FC- 7/0 تیمار(B ،)FC 7/0FC- 

و ابتدا بذر ها در سینی نشا تا ( رسید( انجام گرفت. کشت به صورتی دستی انجام گرفت D)تیمار FC 8/0FC- 3/0(، C)تیمار 8/0

های ها تیمارها در گلدانها انتقال داده شد و پس از استقرار کامل نشاداشته شد و سپس به گلدانبرگی نگه 8به مرحله رسیدن 

،   802SPADها با دستگاه عبارت بودند از: میزان کلروفیل برگ فرنگیگیری در گوجهصفات مورد اندازهتنش آبی اعمال گردید ، 

ها به ترتیب از جهت محاسبات آماری و رسم نمودار گیری شد.تعداد برگ با شمارش اندازهو  مترای با دستگاه پروهدایت روزنه

 درصد استفاده شد. 1و جهت مقایسه میانگین از آزمون دانکن در سطح احتمال  Excel و   SPSSهای کامپیوتری نرم افزار

 نتایج و بحث -3

های آزمایشی بر روی تمام دهد. اثر تیمارگیری شده را نشان میهای گیاهی اندازهنتایج تجزیه واریانس شاخص 1جدول 

 دار گردید.درصد معنی 1ها در سطح احتمال شاخص

 

 

 

 دار در سطح یک درصد** تفاوت معنی

 

 های رشد گوجه فرنگیآبیاری بر روی شاخصتجزیه واریانس اثر تنش کم(  1 جدول

 میانگین مربعات

 منابع تغییر درجه آزادی شاخص کلروفیل ایهدایت روزنه ارتفاع گیاه تعداد برگ

 تیمار 3 503/2702** 213/0** 800/8382** 800/25412**

 خطای آزمایش 5 803/2 001/0 280/5 33

 ضریب تغییرات )%( - 35/14 10/71 80/13 22/21
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 شاخص کلروفیل

های کمبود در مقایسه با تنش Fc –Fc58/0 ( میزان کلروفیل برگ در سطح رطوبتی1) شکلبا توجه به مقایسه میانگین

ای اکسید کربن است. هرچه هدایت روزنهدرصد افزایش را نشان داد. برای انجام فتوسنتز نیاز به دی 30و  21، 5آب به ترتیب 

شده  ها بستهیابد. با کاهش میزان رطوبت روزنهفیل برگ افزایش میواکسید کربن بیشتری وارد برگ شده و کلربیشتر شود دی

 شود.فیل برگ نیز کمتر میوو کلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایهدایت روزنه

دار کاهش یافته است، بیشترین ای به صورت معنیها نشان داد با افزایش تنش خشکی هدایت روزنهمقایسه میانگین داده

متر بر ثانیه بوده سانتی 054/0با  Dتیمار  متر بر ثانیه و کمترین آن مربوط بهسانتی 48/0با  A ای در تیمارمقدار هدایت روزنه

اند که کمبود ( نقل کرده2002از  ویلکینسون و داویس ) [4(. ]2)شکل درصد کاهش را از خود نشان داده است  58است که 

-ی میشیره سلولی شده و در نتیجه موجب تولید بیشتر اسید آبسزیک در ریشه و انتقال آن به اندام هوای pHآب باعث افزایش 

 گردد. اسید آبسزیک نیز باعث تحریک خروج
 

+
K ها و کاهش از سلول محافظ روزنه شده و به دنبال آن کاهش فشار تورمی آن

 گردد.ای میهدایت روزنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آزمایشیتاثیر تنش آبی بر تیمار  -1شکل 

 های آزمایشیتاثیر تنش آبی بر تیمار -2شکل 
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 تعداد برگ

ش یافته است، به ها کاهها نشان داد که با کاهش میزان آبیاری تعداد برگثر سطوح مختلف آبیاری بر تعداد برگا

-تفاوت معنی Bعدد بوده ولی از لحاظ آماری با تیمار  55/114با میانگین  Aترین تعداد برگ مربوط به تیمار طوری که بیش

نیز کاهش تعداد برگ با افزایش  [7](. 3عدد بود) شکل  71با میانگین  Dداری نداشت و کمترین تعداد برگ مربوط به تیمار 

 فری را گزارش کردند. سطح تنش در گیاه جع
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ABSTRACT  
To study the effect of drought stress on morphological and physiological characteristics of tomato plant, a 

greenhouse test was conducted in soil sciences and engineering group in Agricultural College of the university of 

Tabriz. The experiment was conducted in a completely randomized design with 4 treatments and 3 replications 

with a total of 12 pots. The treatments consisted of four periods of irrigating (irrigation when there isn’t water 

stress in the root zone of 0/85Fc- Fc, irrigation when soil moisture in the root zone is around 0/85Fc- 0/7Fc, 

0/7Fc- 0/5Fc, 0/5Fc- 0/3Fc), when the experiment was performed. According to the results, chlorophyll index, 

stomatal conductance and leaf number showed significant difference. Mean comparison showed the highet rsults 

in treatment A was achieved and treatment B compared to treatment A is not a significant difference. In leaf 

number adjectives treatment A showed %2 of difference compared to treatment B and in chlorophyll index 

treatment A showed %8 of difference compared to treatment B. 
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