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 مقاله پژوهشي

 

 وریبهره و عملکرد بر آبیاریکم شرایط در شفاف پالستیکي پوشخاک کاربرد اثر
 سبز لوبیا آب

 

 3برزگر طاهر و 2محمدی فاطمه ،*1نیکبخت جعفر

 چکیده
 شوراط   در الموو   رقم سبز لوبیا آب وریبهره و عملکرد بر شفاف پالستیکی پوشخاک کاربرد اثر بررسی منظوربه حاضر پژوهش

 مزرعوه  در تکورار  3 بوا  تصوادیی  کامو   هوای بلوک طرح قالب در شده خرده هایکر  آزماطش صور به پژوهش. شد انجام آبیاریکم
و  01 ،711) سطح سه در آبیاریکم شام  آزماطش تیمارهای. گریت انجام 7331 سال در زنجان دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی

 عنووان بوه ( پووش خواک  کاربرد عدم و کاربرد) سطح دو در شفاف پالستیکی پوشخاک و اصلی کر  عنوانبه( گیاه آبی نیاز درصد 01
 بورگ،  سطح برگ، آب نسبی محتوی برگ، کلرویی  محتوی دارمعنی ایزاطش باعث پوشخاک کاربرد نتاطج، اساس بر. بود یرعی کر 
 اعموال . شد( درصد 33 و 30 ،33 ،2/77 ،2/5 ،0/70 ترتیب به) شاهد تیمار به نسبت آب وریبهره و گیاه عملکرد بوته، در غالف تعداد
 آب نسوبی  محتووی  میوانگین  ،(درصود  3/31 و 0/21) برگ کلرویی  محتوی میانگین دارمعنی کاهش باعث آبیاریکم درصد 31 و 21
 میوانگین  ،(درصود  33 و 71) بوتوه  در غوالف  تعوداد  میوانگین  ،(درصد 3/53 و 0/71) برگ سطح میانگین ،(درصد 1/27 و 7/77) برگ

 بورهمکنش . شود  گیاه آبی نیاز درصد 711 تیمار با مقاطسه در( درصد 33 و 72) آب وریبهره میانگین و( درصد 53 و 23) گیاه عملکرد
 سوطح  هور  در که داشت دارمعنی اثر بوته در غالف تعداد و برگ سطح برگ، کلرویی  محتوی صفا  بر آبیاریکم و پوشخاک متقاب 
 .شد صفا  اطن میانگین مقدار ایزاطش باعث شفاف پالستیکی پوشخاک از استفاده آبیاری

 

 سبز ایلوب ،یاریآبشفاف، کم یکیپوش پالستآب، خاک یوربهره  :ییدکلهای واژه
 

 مقدمه

  طدر شورا  یتطرطمود  یکارهوا راه کطو  عنوانبهی اریآبکم 1

که در آن با حذف بخش کم گیرد قرار می مورداستفاده کمبود آب

 نهاطتوا  طابد که می شطمصرف آب ایزا یوربهره ،یاریبازده آب آب

(. 7333bشوود )نیکبخوت و همکواران،    سود حاص ، حداکثر موی 

وری آب در شوراط   های زطادی در اثبوا  ایوزاطش بهوره   پژوهش

                                                           
زنجان، زنجان،  دانشگاه آب مهندسی علمی گروهو عضو هیئت دانشیار1

 (Nikbakht.jaefar@znu.ac.ir :مسئول نوطسنده(*اطران 
 اطران، زنجان، زنجان دانشگاه زهکشی و آبیاری ارشد کارشناسی 2
، زنجان دانشگاه باغبانی علوم گروه علمیهیئت عضو و دانشیار 3

 اطرانزنجان، 

 31/0/7311 :ایتطدر خطتار
 31/0/7311 :رشطپذ خطتار

DOR: 20.1001.1.24764531.1400.8.2.12.8  

اشواره   هوا آنآبیاری صور  گریته است که به برخی از اعمال کم

زمینوی در شومال   آبیواری بور روی سویب   ابی اثر کوم شود. ارزطمی

وری اتیوپی توس  کیفلی و گبرسادِکان نشان داد بیشوترطن بهوره  

کیلووگرم در مترمکعوب(    00/2آبیاری )درصد کم 25آب در تیمار 

(. بررسوی دو سواله   Kifle and Gebretsadikan, 2016بوود ) 

 دو در مهاوشتوس  بادمجان آبیاری بر روی کم (2173 و 2172)

 ماریت ( نشان دادکاراکال و یغورالصایکشور اردن ) مختلف مکان

 نطشوتر یبکیلووگرم بور مترمکعوب،     0با مقدار  یآب ازیندرصد  01

توورطن (. بوویشMohawesh, 2016) را داشووت وری آببهووره

( در 7335وری آب کنجود در پوژوهش سوالمتی و دانواطی )    بهره

درصد نیاز آبوی   15یمار اطستگاه تحقیقا  کشاورزی بهبهان، در ت

کیلوگرم بر مترمکعب گزارش گردطد. حیودرطان و   735/1با مقدار 

هوای خربوزه   ( طی آزماطشی بر روی برخی تووده 7330همکاران )

 نشریه مدیریت آب در کشاورزی
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بومی اطران در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجوان مشواهده کردنود    

کوه بوا   طووری دار داشت بهوری آب اثر معنیآبی بر بهرهتنش کم

وری آب نیز بوه  درصد نیاز آبی، بهره 31به  711ی از کاهش آبیار

مکعب ایزاطش طایوت.  کیلوگرم در متر 33/73به  35/73ترتیب از 

ساله در دره طاکیموای اطالوت    2ناکاووکا و همکاران طی پژوهشی 

وری آبیاری را بر عملکرد کمی و کیفی و بهوره واشینگتن تأثیر کم

تورطن  س نتواطج، بویش  رقم رازک بررسوی کردنود. بور اسوا     3آب 

درصد نیاز آبی بود که به  01رقم، در تیمار  3وری آب در هر بهره

کیلوگرم در هکتار )به ترتیوب   35/1و  35/1، 37/1، 33/1ترتیب 

ارقووام هووود، واطالمووت، کلمبوووس و بینیوووک( بووه دسووت آموود   

(Nakawuka et al., 2017 ( پرخیده و همکواران .)طوی  7331 )

درصود، عملکورد    11آبیواری  در تیمار کم آزماطشی مشاهده کردند

و  5/75وری آب به ترتیب به میوزان  میوه هندوانه ابوجه  و بهره

درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش طایت ولوی در مصورف    0/70

وری آب توورطن بهوورهجوووطی شوود. بوویش درصوود صووریه 31آب 

یرنگی رقم یال  در آزماطش صوالحی تیزآبوی و همکواران    گوجه

کیلووگرم بور    30/3انشگاه یردوسی مشهد بوا مقودار   ( در د7333)

ثابت حاصو  شود.    طوربهمترمکعب در تیمار آبیاری بخشی رطشه 

آبیاری بر دو توده عدس )بلوبستان و کردستان( نتاطج ارزطابی کم

در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی سراوان توس  امیری و 

وری آب به بهره ترطنترطن و کم( نشان داد بیش7311همکاران )

کیلووگرم   3/2درصد نیاز آبی توده بلوبستان ) 01ترتیب در تیمار 

 5/7درصد نیاز آبی تووده کردسوتان )   01متر( و در هکتار بر میلی

 متر( بود.کیلوگرم در هکتار بر میلی

هوای مودطرطتی   آبیواری باطود بوا کواربرد روش    در شراط  کوم 

وری آب ایوزاطش  رهرخ خاک حفظ شود تا بهو مناسب، رطوبت نیم

مووادی اسوت کوه بوه      ازجملهپالستیکی  پوشخاکطابد. مالچ طا 

دلی  ممانعت از تبخیر مستقیم آب از سطح خاک و تعرق توسو   

قورار گیورد    مورداسوتفاده توانود  های هرز، در اطن شراط  میعلف

 ی( طو 7337و همکواران )  ایشوار (. 7333)عسکری و همکواران،  

 ،کاشومر  یعو یو منوابع طب  یکشاورز قا یدر مزرعه تحق یپژوهش

 375/1، سوفیدرن   کیپالست پوشخاکرا در تیمار وری آب بهره

 300/1، اهیسو  کیپالسوت  پوشخاک ماریت، بر مترمکعب لوگرمیک

 313/1، پوووشخوواکبوودون  موواریبوور مترمکعووب و در ت لوووگرمیک

نتاطج بررسوی اثور دو نوو     . به دست آوردندبر مترمکعب  لوگرمیک

سوتیکی )شوفاف و سویاه( در گیواه خیوار در مرکوز       پال پوشخاک

 2171و  2113تحقیقا  کشاورزی هاموا در سوورطه در دو سوال    

وری آب خیوار در تیموار   توس  طاقی و همکاران نشوان داد بهوره  

تون در هکتوار در    202/1شوفاف   پووش خواک ای با آبیاری قطره

توار  تن در هک 230/1سیاه  پوشخاکای با متر، آبیاری قطرهمیلی

تون در   753/1 پووش خواک ای بودون  متر، آبیاری قطوره در میلی

تون در هکتوار    150/1ای پشته-متر و آبیاری جویهکتار در میلی

(. بابوازاده و همکواران   Yaghi et al., 2013متور بوود )  در میلوی 

تورطن  ، بویش اشرییهآستانه( طی آزماطشی بر روی لوبیا در 7333)

روز بوا   70مختلف، در دور  ارییآب هایدورتیمار در  وری آببهره

سوطوح مختلوف   تیمار در و  بر مترمکعب لوگرمیک 50/1 نیانگیم

 بیدر هر پال  به ترت متریو دو سانت کط ماریدر ت ،کاه پوشخاک

بوه دسوت آورنود.    بر مترمکعب  لوگرمیک 01/1 و 03/1 نیانگیبا م

در حالوت   منطقوه وراموین  در گیاه خربوزه در  راندمان مصرف آب 

)بودون   شفاف و تیره نسبت به تیمار شواهد  پوشخاکستفاده از ا

 درصوود ایووزاطش داشووت 3/73و  3/71بووه ترتیووب  ،(پوووشخوواک

 وهیو م دیتولدر وری آب بهره نطترشیب .(7335)جعفری و جاللی، 

 ماریدر ت ،(7331و یالح ) نکوخودر آزماطش  کاغذیپوست ویکد

ی و توأمین  کیالسوت پ پوشخاکبا کاربرد  کام  یاریدرصد آب 51

ترطن بر مترمکعب( و کم لوگرمیک 30/21کام  نیاز نیتروژن گیاه )

 درصد 01 نیتأمو  پوشخاکآبیاری کام  و بدون  ماریت مقدار در

بر مترمکعب( به دست آمود. نتواطج    لوگرمیک 00/70) تروژنین ازین

پژوهش لین و همکاران بر روی ذر  بهواره در بوین نشوان داد    

درصود در   0/20پالسوتیکی باعوث ایوزاطش     پووش خواک کاربرد 

(. Lin et al., 2019وری آب شد )درصد در بهره 3/20عملکرد و 

و  7335( طوی پژوهشوی دو سواله )   7333عسکری و همکواران ) 

 موار یترا در آب  یوربهره نطشتریب( در دشت باجگاه شیراز، 7330

بووا  چووهطکاموو  بووا روش کاشووت درون جو  یاریوودرصوود آب 51

کیلوگرم بر مترمکعب( به دست آوردند. بر اساس  3/1) پوشخاک

داش و همکاران در منطقوه مدطترانوه شورقی    نتاطج بررسی ساری

ای تیوره  نقره پوشخاکیرنگی در تیمار وری آب تو ترکیه، بهره



 655...سبز لوبیا بر آبیاریکم شرایط در شفاف پالستیکی پوشخاک کاربرد اثر 

و  7/70درصود نیواز آبوی بوه ترتیوب       51و  711و سطوح آبیاری 

طوح آبیواری  سویاه و سو   پووش خاککیلوگرم بر مترمکعب،  3/70

کیلووگرم بور    2/75و  1/75درصد نیاز آبی به ترتیوب   51و  711

درصود   51و  711شفاف و سطوح آبیواری   پوشخاکمترمکعب، 

کیلوگرم بور مترمکعوب و بودون     1/73و  7/73نیاز آبی به ترتیب 

درصد نیاز آبی بوه ترتیوب    51و  711و سطوح آبیاری  پوشخاک

 Saridas etبوه دسوت آمود )   کیلوگرم بر مترمکعب  0/1و  1/73

al., 2021.)  بخش اعظوم گسوتره    قرار گریتنبه دلی   سوطکاز

خشوک کوره زموین و سوهم     کشور اطران در منطقه خشک و نیمه

کواهش   های ک  جهان و از سوی دطگور کشور از بارش سومطک

احتمال توداوم آن  بینی بر پیشو  ریاخ یهادر سال ینزوال  جو

هوای مختلوف   زاطش میوزان تقاضوای بخوش   به همراه ای ندهطدر آ

متقاضی آب، باعث کاهش سهم بخوش کشواورزی از منوابع آب    

الزم است  های مختلف شده است. در اطن شراط محدود در دشت

وری آب در مزرعوه  مودطرطتی مناسوب، بهوره    دا یو تمهبا اعمال 

 بنوین هوم ایزاطش طابد تا پاطداری تولید محصوال  کشواورزی و  

کشوور حفوظ شوود. بور اسواس       وخواک آبز منوابع  برداری ابهره

، پژوهش حاضر بوا هودف ارزطوابی اثور کواربرد      ذکرشدهضرور  

دو  عنووان بوه آبیواری ) پالستیکی شفاف در شراط  کم پوشخاک

وری بر عملکرد و بهرهراهکار مدطرطتی در شراط  محدودطت آب( 

 در لوبیا سبز رقم المو  اجرا گردطد. آب

 

 هامواد و روش

 خرده شده در قالب یهاکر  شطآزما صور بهپژوهش  نطا

سوال  ( در 7)شوک    تکورار  3 بوا  یکام  تصوادی  یهابلوک طرح

 یقوات یسبز رقوم الموو  در مزرعوه تحق    ایلوب اهیگ یبر رو 7331

اقلویم  بر اسواس   .تدانشگاه زنجان انجام گری یدانشکده کشاورز

در  .باشود یخشک سرد مو همیمنطقه زنجان، ن میآمبرژه، اقل نمای

نو  عملیا  زراعی، تارطخ انجام و طول دوره رشد گیواه   7جدول 

خصوصیا  ییزطکوشویمیاطی خواک و    3و  2لوبیا سبز، در جداول 

 سوتگاه طا یهواشناس یپارامترها نیانگیم 3در جدول آب مزرعه و 

 آورده شده است. اهیزنجان در طول دوره رشد گ کینوپتیس

 

تکرار1

بدون مالچ

مالچ

الچ م

بدون مالچ

مالچ

بدون مالچ

تکرار2

مالچ

بدون مالچ

چ مال

بدون مالچ

بدون مالچ

مالچ

تکرار3

بدون مالچ

مالچ

چ بدون مال

مالچ

مالچ

بدون مالچ

 %60نیاز

آبی گیاه

 %100نیاز

آبی گیاه

 %80نیاز

آبی گیاه

سطح آبیاری

 
 در پژوهش اجراشدهنقشه کشت  -1شکل 

 

 عملیات زراعي، تاریخ انجام و طول دوره رشد گیاه لوبیا سبز -1جدول 

عملیات شخم و 

 دیسک

آوری جمع

 ریزهسنگ

ها و چیدمان لوله کرت بندی

 و نوارهای آبیاری

کشت و اولین 

 آبیاری

آخرین 

 برداشت

طول دوره 

 رشد
 روز 775 7331مهر  7 7331خرداد  77 7331خرداد  71 7331خرداد  3 7331خرداد  0تا  1

 
 های فیزیکو شیمیایي خاک مزرعهویژگي -2جدول 

بافت  شن سیلت رس

 خاک

مواد 

 آلي
K Na Ca  N EC 

pH زیمنس بر متردسي درصد  گرم در کیلوگرممیلي درصد درصد  

 721 731 211 33/1 لوم رسی 25 30 31
 7/1 33/7 32/1 
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 مورداستفادهیمیایي آب چاه نتایج تجزیه ش -3جدول 

pH 

EC SAR Na K Ca Mg Cl 3Co 3HCo 

زیمنس دسي

 بر متر

واالنت اکيمیلي

 5/0در لیتر

واالنت اکيمیلي

 در لیتر

واالنت اکيمیلي

 در لیتر

واالنت اکيمیلي

 در لیتر

واالنت اکيمیلي

 در لیتر

واالنت اکيمیلي

 در لیتر

واالنت اکيمیلي

 در لیتر

واالنت ياکمیلي

 در لیتر

5/0 35/2 00/1 51 1/1 35/250 1/713 2/502 1/1 2/735 

 
 میانگین پارامترهای هواشناسي ایستگاه سینوپتیک زنجان در طول دوره رشد -4جدول 

 *مهر شهریور مرداد تیر *خرداد پارامتر هواشناسي

 3/71 1/27 3/20 3/20 7/21 (گراددرجه سانتیمتوس  دما )
 3/1 3/1 1/1 1/1 1/2 (مترمیلیدگی )مجمو  بارن

 0/3 0/321 7/337 5/353 3/230 مجمو  ساعا  آیتابی
 3/3 0/7 2/2 2/2 0/7 (متر بر ثانیهسرعت باد )

 باشد.( تا انتهای ماه بود و برای ماه مهر یق  برای روز اول ماه میخرداد 77برای خرداد از تارطخ کشت ) ذکرشدهمقادطر *

 

در سوه   یاریو آبشام  کوم  شطآزما یمارهایت در اطن پژوهش

و  یکر  اصل عنوانبه( اهیگ یآب ازیدرصد ن 01و  01، 711سطح )

شفاف در دو سطح )کواربرد و عودم کواربرد     یکیپالست پوشخاک

بوا طوول    کشوت  یهافطبود. رد یکر  یرع عنوانبه( پوشخاک

 ایو لوب هوای بوته یاصله ،متریسانت 21 گرطکدطیاصله از  متر و 5/7

توا   3کاشت بذرها عمق و  متریسانت 71کشت،  فطهر رد یبر رو

 3) اهیو گ فطو رد 0در نظر گریته شود. در هور کور      متریسانت 5

 پووش خواک ردطوف بودون    3پالسوتیکی و   پووش خواک ردطف با 

قورار داده  یاصوله  متور   کطو  رهاتکرا نیکشت شد و بپالستیکی( 

 2/1ف با ضخامت شفا یکی، از پالستپوشخاک یمارهایشد. در ت

 نیتأم یاریآب ماریخاک استفاده شد. ت یپوشش رو یبرا ،متریلیم

شاهد در نظور   عنوانبه پوشخاکبدون  اهیگ یآب ازیدرصد ن 711

 ،اهوان یگ یاریو آب یبورا  مورداسوتفاده  یاریو آبسیستم گریته شد. 

نوارهوای آبیواری    بود.روز  2و دور آبیاری  ینوار-یاقطره یاریآب

 21هوای  میکورون، یاصوله روزنوه    715با ضوخامت   همورداستفاد

بار بود که در  7لیتر در ساعت در یشار کارکرد  2متر و دبی سانتی

کنار هر ردطوف کشوت، طوک نووار قورار داده شود. اعموال تیموار         

انجام شود. بوا    یبرگ 3مرحله آبیاری بعد از رسیدن گیاهان به کم

ره رشود، اسوتفاده از   انداز گیاه در طوول دو گیری سطح ساطهاندازه

 بهنگوام  هوای داده( و 2و  7 مانتیوث )روابو   -پونمن -ه یواوو ابطر

و رواب  تعیوین   زنجان کینوپتیس ستگاهطا یهواشناس یپارامترها

تیموار   در اهیو گ یاریآب ازینای، نیاز آبی گیاه در روش آبیاری قطره

درصد در نظر  31شاهد تعیین شد. در اطن تحقیق راندمان آبیاری 

به تیمارهای  شدهدادهه شد. در انتهای یص  رشد، میزان آب گریت

 3113و  3321، 5735درصد نیاز آبی، به ترتیوب   01و  01، 711

 مترمکعب در هکتار بود.
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تعورق گیواه مرجوع بمون     -تبخیور  ؛ET0که در اطون رابطوه   

عرق گیاه ت-تبخیر ؛ETCضرطب گیاهی و  ؛Kcمتر در روز(، )میلی

در  مورداسووتفاده Kcباشود. مقوادطر   متور در روز( موی  لوبیوا )میلوی  

)مرحله میانی  15/7)مرحله ابتداطی رشد(،  5/1پژوهش به ترتیب 

(. Allen et al., 1998)مرحلوه نهواطی رشود( بوود )     3/1رشد( و 

 (.Allen et al., 1998محاسبه شد ) 2از رابطه  ET0مقادطر 
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 هوا فطبا حذف ردبررسی اثر تیمارهای آزماطش بر گیاه،  یبرا

گیاه ابتدا و  3) هیحاش اهانیو گردطف اول و آخر در هر کر (  2)

بوتوه از   0 یتصوادی  صوور  بوه ، گیاه انتهای هر ردطف کشوت(  3
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گیوری  و انودازه  انتخواب  هر تیمار در هر کر  ماندهیباق یهابوته

 هوا آنوره رشود و در انتهوای یصو  از    در طول د موردنظرصفا  

تا  5هر  ،غالف دهیبه مرحله  اهیگ دنیاز رس بعدصور  گریت. 

 انودازه بوه تشوکی  و   هوا آنهاطی که دانه در غالف ،بارطکروز  0

یصو    انطو توا پا بودند برداشت شد که برداشوت   شدهبزرگکایی 

نوبت صور  گریت. در هر نوبوت برداشوت، مجموو      5در  ،رشد

 یبوا تورازو  هور کور     یهوا بوتهاز  شدهبرداشتهای غالفوزن 

 تور وزنغالف طادداشت شد. مجمو   تروزن عنوانبهشده و  قیدق

 عنووان بهشد، از هر کر  در طول دوره ر شدهبرداشت یهاغالف

کر  در نظور گریتوه شود. صوفت موورد بررسوی دطگور        عملکرد 

در اواسو    ،گیوری آن بود که برای اندازه آب برگ ینسب یمحتوا

از قسومت میوانی بوتوه     طایتوه توسعهبرگ کامال  طک یص  رشد، 

برگ  یهاو وزن تکه شدهتقسیمبه بند قسمت  بیده شده، سپس

بورگ   یهاشد. سپس تکه یریگاندازه یتالیجطد یبه کمک ترازو

 23آب مقطور بوه مود      یدار حواو  درب یهوا شطد یپتردرون 

ها از آب مقطر پس برگگذاشته شدند. س کطتارمحی  ساعت در 

 یکاغوذ دسوتمال توسو    هوا آنسطح  ی، رطوبت اضایهخارج کرد

وزن شودند.   ،بوه دسوت آوردن وزن آمواس   جهوت  و  شوده خشک

درجوه   11آون سواعت در   30مود    قطعوا  بورگ بوه    طتدرنها

قرار داده شدند و پس از خشوک شودن، وزن خشوک     گرادیسانت

 گیری شد.ها با ترازوی دقیق اندازهبرگ

شد  استفاده 3 رابطهاز آب برگ  ینسب یمحتوابرای محاسبه 

 (.bو  7333a ،نیکبخت و همکاران)
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 (،درصود محتوای نسوبی آب بورگ )   ؛RWC، 3که در رابطه 

wetMگوورم(،  تووروزن ؛( بوورگdryM؛  ،)وزن خشووک بوورگ )گوورم

TurgidityM باشد.وزن آماس برگ )گرم( می؛ 

از بوا اسوتفاده   بورگ،    یکلروی یمحتواس  یص  رشد، در اوا

 ییصو  رشود، بورا    انتهوای  درشود.  گیوری  اندازه Spadدستگاه 

، از مح  طوقه هابوتهپس از قطع ها، سطح برگ بوته یریگاندازه

، سطح برگ هادم برگو پس حذف  جداشدهها از ساقه برگ هیکل

 .شد نیی( تعMustek 600PRO A3)مدل  یبا کمک اسکنر نور

وری آب در بهوره  ،3رابطوه   بوا هوا،  غالف تروزنپس از محاسبه 

)نیکبخوت و   دطو هوا( محاسوبه گرد  )غوالف  اهیک  گ تروزن دیتول

 (.bو  7333a ،همکاران
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Yها بر حسب کیلوگرم، غالف تروزن ؛W مقدار آب آبیواری  ؛

 ؛WUEب مترمکعوب و  برای تولید طک کیلوگرم عملکرد بر حسو 

وری آب بوور حسووب کیلوووگرم بوور مترمکعووب. در نهاطووت   بهووره

 SASایوزار  با کمک نورم  شدهیآورجمعهای داده وتحلی طهتجز

 صور  گریت. 9.3

 

 نتایج و بحث

گیوری  نتاطج تجزطه وارطانس میانگین مربعوا  صوفا  انودازه   

برد آبیواری، کوار  شده در گیاه لوبیا سبز تحت تأثیر تیمارهوای کوم  

نشان  5در جدول  هاآنپالستیکی شفاف و اثر متقاب   پوشخاک

 پووش خواک ، کواربرد  5است. با توجه بوه نتواطج جودول     شدهداده

پالستیکی شفاف در گیاه لوبیا سبز بر کلیه صفا  مورد ارزطابی در 

اعموال تونش    بنوین هوم دار شود.  سطوح آمواری مختلوف معنوی   

گیری شده در بقیه صفا  اندازهوزن هزار دانه در  جزبهآبیاری کم

متقابو    کونش بورهم دار داشوت.  سطوح آماری متفاو  اثر معنوی 

آبیواری یقو  بور    پالستیکی شفاف و اعمال کم پوشخاککاربرد 

صفا  تعداد غالف در بوتوه، ارتفوا  بوتوه، سوطح بورگ )سوطح       

 7/1درصد( و محتوی کلرویی  بورگ )سوطح احتموال     7احتمال 

 دار داشت.بز اثر معنیدرصد( گیاه لوبیا س

شوفاف   یکیپالست پوشخاکاثر کاربرد  یهانیانگیم سهطمقا

 سهطمقا و 0سبز در جدول  ایلوب اهیشده در گ یریگبر صفا  اندازه

بوور صووفا   یاریوواثوور اعمووال سووطوح متفوواو  آب یهووانیانگیووم

 است. شدهدادهنشان  1شده در جدول  یریگاندازه
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 گیری شده در گیاه لوبیا سبز رقم الموتنس میانگین مربعات صفات اندازهنتایج تجزیه واریا -5جدول 

 تغییراتمنابع 
درجه 

 آزادی

تعداد غالف 

 در بوته

 تروزن

 غالف

 یيکارا

 مصرف آب

محتوی 

 کلروفیل برگ

محتوی نسبي 

 آب برگ
 سطح برگ

 ns53/1 ns30/1 ns37/1 ns37/1 ns33/2 ns35/0133 2 تکرار

 33/2330331*** 31/321*** 31/35*** 51/73*** 10/053*** 32/731*** 2 سطح آبیاری
 70/3001 35/3 71/1 73/1 11/2 73/1 3 خطای کر  اصلی

 00/727153*** 30/51** 35/23*** 03/21*** 31/532*** 37/720*** 7 پوشخاک
 ns03/2 ns12/1 ***33/5 ns07/3 **51/20711 51/3** 2 سطح آبیاری×پوشخاک

 03/3130 13/5 51/1 73/1 13/3 50/1 0 رعیی کر  یخطا

 1/3 2/3 0/3 3/3 7/5 2/3 - ضرطب تغییرا  )درصد(

ns :درصد 5و  7، 7/1در سطح احتمال  داریمعن ب،ی***، ** و *: به ترت ؛داریمعن یرغ 

 

 لوبیا سبز رقم الموت گیری شده در گیاهپالستیکي شفاف بر صفات اندازه پوشخاکمقایسه میانگین اثر کاربرد  -6جدول 

 پوشتیمار خاک
تعداد غالف در 

 بوته

 تر غالفوزن

 تن در هکتار

 یي مصرف آبکارا

 کیلوگرم بر مترمکعب
 محتوی کلروفیل برگ

 محتوی نسبي آب برگ

 درصد

 سطح برگ

 متر مربعسانتي

 b5/75 b5/20 b3/0 b0/73 b3/03 b5/7311 پوشخاکبدون 

 a0/21 a3/33 a1/0 a3/75 a1/13 a1/7035 پوشخاک

 
 گیری شده در گیاه لوبیا سبز رقم الموتمقایسه میانگین اثر سطوح متفاوت آبیاری بر صفات اندازه -7جدول 

 تیمار آبیاری
تعداد غالف در 

 بوته

 تر غالفوزن

 تن در هکتار

 یي مصرف آبکارا

 کیلوگرم بر مترمکعب
 محتوی کلروفیل برگ

 محتوی نسبي آب برگ

 درصد

 سطح برگ

 متر مربعسانتي

 a7/22 a5/35 a0/0 a0/71 a1/13 a0/2135 نیاز آبی %711

 b0/73 b0/33 b0/1 b7/73 b3/11 b0/7122 نیاز آبی %01

 c0/72 c0/27 c0/5 c3/72 c1/03 c1/033 نیاز آبی %01

 

 برگ یلکلروف یمحتو

ها، شواخ  مسوتقیم سوالمتی گیواه و     غلظت کلرویی  برگ

از یعالیت یتوسنتزی برگ و وضوعیت   وضعیت رشد آن و شاخصی

( کوه  7333و همکواران،   نجفوی باشود ) تغذطه نیتروژن گیواه موی  

ایووزاطش میووزان آن باعووث ایووزاطش سوواطر صووفا  رشوودی گیوواه 

 پووش خواک ، بوا کواربرد   0گردد. بوا توجوه بوه نتواطج جودول      می

هوای کشوت گیواه لوبیوا سوبز،      پالستیکی شفاف بور روی ردطوف  

درصد( نسبت به  0/70برابر ) 3/2برگ  میانگین محتوی کلرویی 

، پووش خواک دار طایت. در شراط  کاربرد تیمار شاهد ایزاطش معنی

هوای هورز، حفوظ    رطوبت خاک به دلیو  حوذف تبخیور و علوف    

تور صوور  گریتوه و    گردد. در نتیجه، جذب مواد مغذی راحتمی

(. 7337طابد )ایشار و همکواران،  میزان کلرویی  برگ ایزاطش می

الزمان و همکاران، میانگین کلرویی  ک  بورگ  ژوهش اشرفدر پ

 پووش خواک پالستیکی سیاه،  پوشخاکیلف  قرمز در تیمارهای 

، 20/2( بوه ترتیوب   پوشخاکپالستیک آبی و تیمار شاهد )بدون 

بووورگ  توووروزنگووورم در هووور گووورم  میلوووی 123/7و  100/2

(Ashrafuzzaman et al., 2011 و در پووژوهش عزطووزی و )

 نعنوا  ( میانگین شواخ  کلروییو  بورگ گیواه     7333ان )همکار

پالسوتیک   پوشخاکخرده بوب،  پوشخاکیلفلی در تیمارهای 

 50/50و  21/50، 11/50، بوه ترتیوب   پووش خواک سیاه و بودون  

 حاص  شد.

شوود اعموال تیموار    ، مشواهده موی  1بر اساس نتاطج جودول  

بورگ   دار میانگین محتوی کلرویی آبیاری باعث کاهش معنیکم

 3/31و  0/21واحود )  3/5و  1/3نسبت به تیمار شاهد به میوزان  

درصد نیاز آبی گیاه شود.   01و  01درصد( به ترتیب در تیمارهای 

یتوسونتز بووده و    یکلروپالست برا یاصل یاز اجزا یکط  یکلروی
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بوا   یمی( ارتبوا  مسوتق   ی)شاخ  کلروی  یکلروی ینسب یمحتو

 یو کواهش یراهمو   یتنش خشک شطسرعت یتوسنتز دارد. با ایزا

 اهیو گ دانهرن  نطترکه مهم  یکلروی یهامولکول اه،یگ یآب برا

(. 7332)نیکبخوت و همکواران،    شودیم هطو تجز بطهستند، تخر

درصود تونش    31و  21میانگین محتوی کلرویی  برگ با اعموال  

درصود نسوبت بوه     3/25و  0/72خشکی به گیاه خیار به ترتیوب  

(. بور  7333bداشوت )نیکبخوت و همکواران،    تیمار شاهد کاهش 

( میووانگین 7330اسوواس نتوواطج پووژوهش حیوودرطان و همکوواران )

 31و  11، 711کلرویی  ک  بورگ خربوزه در تیمارهوای آبیواری     

گورم در گورم   میلی 73/7و  23/7، 30/7درصد نیاز آبی به ترتیب 

( بور روی  7331وزن برگ تازه، در آزماطش پرخیده و همکواران ) 

درصود نیواز    51و  11، 711ه ابوجه  در تیمارهای آبیاری هندوان

گرم در گورم وزن بورگ   میلی 30/7و  03/2، 37/2آبی به ترتیب 

 31، 01، 01، 711تازه و در پژوهش مهاوش در تیمارهای آبیاری 

درصد نیاز آبی گیاه بادمجان در منطقه غورالصایی به ترتیب  21و 

 31/7335و  51/2730، 01/2372، 27/2300، 05/2300

، 51/7370و در منطقه الکاراک بوه ترتیوب    گرم در کیلوگرممیلی

گرم در کیلوگرم میلی 11/323و  57/7103، 11/7730، 13/7323

(Mohawesh, 2016.به دست آمد ،) 

پالسوتیکی شوفاف و    پووش خواک نتاطج اثرا  متقاب  کاربرد 

سوبز در   آبیاری بر میانگین محتوی کلرویی  برگ در گیاه لوبیاکم

اعمووال گووردد در اثوور آورده شووده اسووت. مالحظووه مووی 2شووک  

 نیانگیو م، اهیو گ یآبو  ازیدرصد ن 01و  01 یمارهایدر ت یاریآبکم

 1/3و  1/2 بیشاهد به ترت ماریبرگ نسبت به ت  یکلروی یمحتو

بوا کواربرد   . دار داشوت کاهش معنوی درصد(  1/23و  7/73واحد )

محتووی کلروییو  بورگ    پالستیکی شفاف، میوانگین   پوشخاک

ایزاطش طایت که اطن ایزاطش در  پوشخاکنسبت به تیمار بدون 

دار بوود  درصود و معنوی   0/20درصد نیاز آبی به میزان  711تیمار 

درصد نیاز آبوی میوزان ایوزاطش )بوه      01و  01ولی در تیمارهای 

 دار نشد.درصد( از نظر آماری معنی 1/71و  1/3ترتیب 

 01در تیموار   پووش خاکداد استفاده از نتاطج نشان  بنینهم

درصد نیاز آبی باعث شد اختالف میانگین کلروییو  آن بوا تیموار    

دار نباشود  درصد( معنی 0/5) پوشخاکدرصد نیاز آبی بدون  711

درصد نیواز آبوی    01)حروف مشترک( که اطن حالت بین دو تیمار 

 7/3)اخوتالف   پوشخاکدرصد نیاز آبی بدون  01و  پوشخاکبا 

( در پژوهشوی  7333درصد( نیز مشاهده شد. عزطزی و همکاران )

یلفلی،  نعنا و تنش خشکی بر گیاه  پوشخاکبا اعمال تیمارهای 

ترطن میانگین شاخ  کلرویی  بورگ را در بوین   ترطن و کمبیش

درصد نیاز آبی و  01-پوشخاکاول به ترتیب در تیمارهای بدون 

و  02/07آبی )به ترتیوب   درصد نیاز 711-خرده بوب پوشخاک

-پووش خاک( و در بین دوم به ترتیب در تیمارهای بدون 20/51

درصود نیواز    711-پالستیک سیاه پوشخاکدرصد نیاز آبی و  01

 ( به دست آوردند.31/51و  20/50آبی )به ترتیب 
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 ی کلروفیل برگ در گیاه لوبیا سبز رقم الموتآبیاری بر میانگین محتوپالستیکي شفاف و کم پوشخاکاثرات متقابل کاربرد  -2شکل 
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 برگ آب نسبي محتوی

 پالسوتیکی  پووش خاک کاربرد با داد نشان پژوهش هایطایته

 بوه  نسبت سبز لوبیا گیاه برگ آب نسبی محتوی میانگین شفاف،

 اطون  که( 0 جدول) طایت دارمعنی ایزاطش درصد 2/5 شاهد تیمار

 تبخیر و هورز هوایعلوف رشد کواهش دلی  به تواندمی ایزاطش

 اثور  در خواک  محوی   رطوبوت  حفوظ  نتیجوه  در و خاک سطح از

 مقوادطر (. 7335 جاللوی،  و جعفوری ) باشود  پووش خاک از استفاده

 عزطوزی  پژوهش در یلفلی نعنا  برگ آب نسبی محتوی میانگین

 پووش خواک  ،پووش خواک  بدون تیمارهای در( 7333) همکاران و

 12/53 03/35 ترتیب به بوب خرده پوشخاک و سیاه پالستیک

 .آمد دست به درصد 70/53 و

 دارمعنوی  کاهش باعث سبز لوبیا گیاه به خشکی تنش اعمال

 درصود  01 و 01 تیمارهوای  در بورگ  آب نسبی محتوی میانگین

 تیمار به نسبت( ترتیب به) درصد 1/27 و 7/77 میزان به آبی نیاز

 پارامترهوای  از یطک برگ آب نسبی محتوی(. 1 جدول) شد شاهد

 کوه  باشود موی  خشوکی  تونش  بوه  گیاه دهندهپاسخ ییزطولوژطکی

 بوده آن شادابی طا گیاه هایاندام در موجود آب میزان دهندهنشان

 مشوخ   را تونش  شوراط   تحت آب حفظ در گیاه طک قابلیت و

 نسوبی  محتوی میانگین(. 7333b همکاران، و نیکبخت) نماطدمی

 نیواز  درصود  01 و 01 ،711 یمارهوای ت تأثیر تحت خیار برگ آب

 ،3/07 ترتیوب  بوه ( 7333b) همکاران و نیکبخت پژوهش در آبی

 آبیواری  تیمارهوای  در ابوجهو   هندوانوه  در درصد، 0/01 و 1/07

 همکواران  و پرخیوده  تحقیوق  در آبوی  نیواز  درصد 51 و 11 ،711

 بادمجان گیاه در و درصد 2/11 و 5/02 ،3/03 ترتیب به( 7331)

 در آبی نیاز درصد 21 و 31 ،01 ،01 ،711 آبیاری ارهایتیم تحت

 ،01/10 ،33/10 ترتیب به غورالصایی منطقه در مهاوش آزماطش

 ترتیوب  بوه  الکاراک منطقه در و درصد 03/12 و 33/12 ،11/12

 ,Mohawesh) درصد 00/01 و 01/07 ،37/07 ،17/03 ،31/00

 .شد حاص ( 2016

 

 برگ سطح

 بوا  سوبز  لوبیا گیاهان برگ سطح نمیانگی حاضر، پژوهش در

 5/703 شواهد  تیمار به نسبت شفاف پالستیکی پوشخاک کاربرد

(. 0 جودول ) طایوت  دارمعنی ایزاطش( درصد 2/77) مربع مترسانتی

 رطوبوت  حفوظ  موجوب  پووش خاک کاربرد شد بیان که طورهمان

 همکواران،  و ایشوار ) گوردد می مغذی مواد ترراحت جذب و خاک

 نتیجوه  در و سلولی آماس آب، جذب ایزاطش با نتیجه در(. 7337

 سلولی تقسیم بنابراطن طایتهایزاطش سلول، در آب یشاری پتانسی 

 نتیجوه  در بنوین هوم . گیردمی صور  تربیش برگ هایبایت در

 هووابایووت پووروتئین میووزان غووذاطی، مووواد و آب جووذب ایووزاطش

 و تقسویم  رشود،  باعوث  کوه  هواطی هورمون یعالیت و طایتهایزاطش

 تعوداد  نهاطوت  در. شوود موی  تور بیش گردد،می هاسلول کشیدگی

 و نیکبخوت ) طابود موی  ایوزاطش  گیواه،  بورگ  ک  سطح و هابرگ

 و عزطووزی نتواطج  بوا  حاضور  پوژوهش  نتواطج (. 7333a همکواران، 

 بورگ  سوطح  میوانگین  اطشان. داشت خوانیهم( 7333) همکاران

 و بوووب خوورده پوووشخوواک تیمارهووای در را یلفلووی نعنووا  گیوواه

 متور سوانتی  0/517 و 7/321 ترتیب به سیاه پالستیک پوشخاک

 دست به مربع مترسانتی 5/527 پوشخاک بدون تیمار در و مربع

 .آوردند

 21 اعموال  بوا  گوردد موی  مالحظوه  1 جدول نتاطج به توجه با

 نسبت برگ سطح میانگین سبز، لوبیا گیاه بر خشکی تنش درصد

 کواهش ( درصود  0/71) مربوع  متور سوانتی  2/313 شاهد تیمار به

 متور سوانتی  1/7250 خشکی، تنش درصد 31 اعمال با و دارمعنی

 داد نشوان  هوا طایتوه . داشوت  دارمعنی کاهش( درصد 3/53) مربع

 21) گیواه  بور  شوده اعموال  خشوکی  هایتنش برابر یاصله باوجود

 بنوین هوم . نبود خطی برگ سطح میانگین کاهش میزان ،(درصد

 تغییورا   رونود  گوردد موی  مالحظه 1 و 0 جداول نتاطج همقاطس با

 بورگ  آب نسوبی  محتووی  میانگین و برگ سطح میانگین مقادطر

 و خشوکی  تنش به لوبیا گیاه حساسیت آن علت که است طکسان

 گیواه  هرگاه. بود خشکی تنش از صفت دو اطن موازی تأثیرپذطری

 جهوت  گیواه  در ینووتیپی  هوای پاسوخ  شود روبرو تنشی نو  هر با

 از گیواه  تعورق  تورطن بویش . گیردمی شک  وارده، خسار  کاهش

 گیواه  ییزطولوژطوک  پاسخ. پذطردمی صور  برگ هایروزنه طرطق

 داخو   در آب میوزان  حفوظ  جهوت  خشوکی  تونش  بروز مواقع در

 تعورق  میزان طرطق، اطن از تا باشدمی برگ سطح کاهش ها،اندام

 کواهش  دلیو  (. 7332 همکاران، و نیکبخت) دهد کاهش را خود
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 کواهش  نتیجه در و هاسلول در آماس یشار کوواهش برگ، سطح

 کاهش با. است هابرگ و ساقه در خصوصا  هاسلول توسعه و رشد

 عودم  دلیوو   بوه  سلول نمو آب، کمبود اثر در سلولی آماس یشار

 کواهش بوین بنوابراطن. طابودموی کاهش سلول درون یشار وجود

 هوای بایوت  در داریمعنی رابطه آب کاهش میزان و سلول اندازه

 انوودام  انودازه  سولول،  رشد کاهش با طریی از. دارد وجود گیاهی

 اثور  اولوین  کوه  اسوت  دلیو   هموین  بوه  و شوود می محودود نیوز

 انودازه  روی از تووان موی  را گیاهوان  روی بور  آبوی کوم  محسوس

 در عوالوه بوه . داد تشخی  گیاهوان ارتفوا  طوا هابرگ ترکوبک

 در طایتوه کواهش  نیز غذاطی عناصور و موواد جذب آبیکم راط ش

 و عزطوزی ) گوردد موی  محوودود  هوابورگ توسوعه و رشود نتیجه

 ،طایتوه انجوام  هوای پوژوهش  نتواطج  اسواس  بور (. 7333 همکاران،

 درصود  01 و 01 ،711 اعموال  با یلفلی نعنا  برگ سطح میانگین

 مربوع  متور انتیسو  0/051 و 5/500 ،2/133 ترتیوب  بوه  آبوی  نیاز

 31 و 11 ،711 اعمووال بووا خربووزه ،(7333 همکوواران، و عزطووزی)

 مترسانتی 51/723 و 32/751 ،17/212 ترتیب به آبی نیاز درصد

 نتواطج  اساس بر. آمد دست به( 7330 همکاران، و حیدرطان) مربع

 اعموال  بوا  بادمجوان  گیواه  برگ سطح میانگین مهاوش، پژوهش

 منطقووه در آبووی نیوواز درصوود 21 و 31 ،01 ،01 ،711 تیمارهووای

 73/20 و 73/37 ،31/33 ،33/33 ،22/01 ترتیوب  به غورالصایی

 ،30/733 ترتیووب بووه الکوواراک منطقووه در و مربووع متوورسووانتی

 مربووووع متوووورسووووانتی 11/710 و 30/713 ،75/703،51/731

(Mohawesh, 2016 )آمد دست به. 

 دونبو  تیموار  در آبیواری کوم  اعموال  بوا  ،3 شوک   به توجه با

 به شاهد تیمار به نسبت لوبیا گیاه برگ سطح متوس  ،پوشخاک

 و 3/72 ترتیوب  بوه ) مربوع  متور سوانتی  5/7735 و 3/237 ترتیب

 پالسوتیکی  پووش خواک  کاربرد با که داشت کاهش( درصد 3/07

 که طایت ایزاطش برگ سطح میانگین آبیاری، تیمار هر در شفاف،

 بوه ) گیواه  آبوی  نیواز  ددرصو  01 و 711 تیمارهای در ایزاطش اطن

( درصود  0/22 و 1/75 طا مربع مترسانتی 0/717 و 1/232 ترتیب

 طوا  مربوع  مترسانتی 2/23) آبی نیاز درصد 01 تیمار در و دارمعنی

 در( 7333) همکواران  و عزطوزی . بوود  دارغیور معنوی  ( درصد 1/7

 در را یلفلی نعنا  گیاه برگ سطح ترطنکم و ترطنبیش پژوهشی،

 تیمارهای در مربع مترسانتی 5/370 و 3/031 ترتیب به اول بین

-پووش خاک بدون و آبی نیاز درصد 711-بوب خرده پوشخاک

 و 7307 ترتیوب  بوه  دوم بین در و( ترتیب به) آبی نیاز درصد 01

 01-بووب  خورده  پوشخاک تیمارهای در مربع مترسانتی 2/323

( ترتیوب  به) آبی نیاز درصد 01-پوشخاک بدون و آبی نیاز درصد

 .آوردند دست به
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مالچ بدون مالچ

 
 الموت رقم سبز لوبیا گیاه در برگ آب سطح میانگین بر آبیاریکم و شفاف پالستیکي پوشخاک کاربرد متقابل اثرات -3 شکل

 

 تعداد غالف در بوته

هوای کشوت بوا    ( با پوشوش ردطوف  0نتاطج نشان داد )جدول 

غوالف در  ، میوانگین تعوداد   پوشخاک عنوانبهپالستیک شفاف 

بدون  یهافطرددرصد نسبت به  33های لوبیا سبز به میزان بوته
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تعدط  دما در محی  با  پوشخاکدار داشت. ایزاطش معنیپوشش 

هووای  کواهش علووف از طرطق  حفظ رطوبت محی  خاکرطشه، 

)جعفوری و   ایوزاطش رشود رطشوه    ،و تبخیر از سوطح خواک   هورز

)ایشوار و   غوذاطی خواک  ( و تأثیر بور میوزان موواد    7335جاللی، 

رشد  شطباعث ایزاخاک،  حاصلخیزی( و ایزاطش 7337همکاران، 

 توری شییتوسونتزی بو   مواد جهیدر نت ده،طو یتوسنتز گرد یشطرو

 تعوداد گردطوده کوه در نهاطوت     دیو تولغالف گ  و   یجهت تشک

 اسوتفاده از  (.7333طابود )امینوی و همکواران،    غالف ایزاطش موی 

 73 شطباعوث ایوزا   ،(7333همکواران ) امینی و توس   پوشخاک

میوانگین   قرموز شود.   یایلوب یهاغالف در بوتهمیانگین  یدرصد

، پووش خواک تعداد میوه در بوته یلف  قرموز در تیمارهوای بودون    

آبوی در آزمواطش    پوشخاکسیاه و  پوشخاکشفاف،  پوشخاک

عودد   333و  312، 333، 335به ترتیوب   الزمان و همکاراناشرف

(Ashrafuzzaman et al., 2011و )  میانگین تعداد میوه در بوته

ای تیره، مشکی، شفاف و نقره پوشخاکیرنگی در تیمارهای تو 

بوه ترتیوب    داش و همکواران در آزماطش سواری  پوشخاکبدون 

( Saridas et al., 2021عووودد ) 0/23و  3/35، 3/31، 5/31

 حاص  شد.

آبیواری بور   بر اساس طایته پژوهش حاضر، اعمال تونش کوم  

دار میانگین تعداد غالف در های لوبیا سبز باعث کاهش معنیبوته

درصد نیواز آبوی    01بوته گردطد که میزان کاهش در تیمار آبیاری 

درصد نیواز   01درصد و در تیمار آبیاری  71نسبت به تیمار شاهد، 

تور میوانگین تعوداد    (. کواهش بویش  1درصد بود )جدول  33آبی، 

 01درصد نیاز آبوی نسوبت بوه تیموار      01تیمار غالف در بوته در 

تواند مربو  به حساسیت گیواه لوبیوا سوبز بوه     درصد نیاز آبی، می

 تونش   طدر شورا غالف در بوته کاهش تعداد  تنش خشکی باشد.

و کواهش   یایشوان اختالل در عمو  گورده  توان به میرا  یرطوبت

ه بور  ها مربو  دانست. عوالو غالفو  هاگ  زشطر و هاتعداد گ 

کوه   طایتوه کواهش  اهیو دوره رشد گ طولآن در اثر تنش خشکی، 

و کاهش غوالف در بوتوه   مواد یتوسنتزی  دیتولموجب نقصان در 

اثور تونش    یبررسو  جطنتوا  (.7333گردد )امینوی و همکواران،   می

و همکواران   زاده طمکور توسو    ایو لوب پیو بور شوش ژنوت   یخشک

 هاپیدر همه ژنوتتعداد غالف در بوته میانگین ( نشان داد 7330)

درصد کاهش  13تا  21 نیب پیبسته به ژنوت یدر اثر تنش خشک

نشوان داد میوانگین    (7333امینوی و همکواران )  های طایته. ایتط

 721پوس از   ارییو آب موار یتلوبیوا قرموز در   تعداد غالف در بوتوه  

 ارییو آبتور از تیموار   درصد کوم  23تبخیر  از تشت ریتبخ متریلیم

صووالحی تیزآبووی و  از تشووت بووود. ریووتبخ توورمیلوویم 01پووس از 

( طوی تحقیقوی میوانگین تعوداد میووه در بوتوه       7333همکاران )

درصد نیواز آبوی را بوه     51و  15، 711یرنگی در تیمارهای گوجه

( میانگین 7333bعدد، نیکبخت و همکاران ) 33و  33، 32ترتیب 

از درصود نیو   01و  01، 711تعداد میوه در بوته خیار در تیمارهای 

داش و همکواران  عدد و ساری 7/0و  1/0، 1/71آبی را به ترتیب 

(Saridas et al., 2021 میانگین تعداد میوه در بوته تو ) یرنگی

و  2/32درصد نیاز آبی را به ترتیوب   51و  711در سطوح آبیاری 

 عدد به دست آوردند. 3/32

پالستیکی شفاف در هر سوطح   پوشخاکتأثیر مثبت کاربرد 

 3در شوک    وضووح بوه ی بر میانگین تعداد غوالف در بوتوه   آبیار

دار باعث ایزاطش معنوی  پوشخاکشود که استفاده از مشاهده می

درصود نیواز    01و  01، 711سوطح   3تعداد غالف در هر  نیانگیم

و  1/31، 3/37عودد )بوه ترتیوب     3/3و  0/0، 1/0آبی به میوزان  

تونش خشوکی   نتواطج نشوان داد در    بنوین همدرصد( شد.  2/31

درصد نیاز آبی( ایزاطش تعداد غالف در بوته به دلیو    01مالطم )

 711ای بوود کوه بوا تیموار شواهد )     اندازهبه پوشخاکاستفاده از 

درصود(   7/27عودد )  3( به مقدار پوشخاکدرصد نیاز آبی بدون 

 Saridas etداش و همکاران )دار اطجاد شد. ساریاختالف معنی

al., 2021ترطن میوانگین تعوداد میووه در بوتوه     ن و کمترط( بیش

-درصود نیواز آبوی    711یرنگی را بوه ترتیوب در تیمارهوای    تو 

)به  پوشخاکبدون -درصد نیاز آبی 51ای تیره و نقره پوشخاک

 .عدد( مشاهده کردند 3/23و  1/52ترتیب 
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 نگین تعداد غالف در بوته در گیاه لوبیا سبز رقم الموتآبیاری بر میاپالستیکي شفاف و کم پوشخاکاثرات متقابل کاربرد  -4شکل 

 

 )عملکرد کل( غالف تروزن

پالسوتیکی شوفاف    پووش خاکها، استفاده از بر اساس طایته

تن  3/71باعث ایزاطش میانگین عملکرد گیاه لوبیا سبز به میزان 

( که اطن ایزاطش به دلیو   0درصد( گردطد )جدول  30در هکتار )

 پووش خاکین تعداد غالف در بوته به دلی  کاربرد ایزاطش میانگ

در خیوار  عملکورد  میوانگین  و همکواران   طواقی پوژوهش   دربود. 

 یکیپالسوت  پووش خواک  شفاف، یکیپالست پوشخاکهای ماریت

تون در   7/33و  0/51، 3/03 به ترتیوب  پوشخاکبدون و  اهیس

(، در تحقیوق بابوازاده و همکواران    Yaghi et al., 2013) هکتار

( میووانگین عملکوورد دانووه لوبیووا در تیمارهووای بوودون     7333)

کاه به ترتیب  پوشخاکمتر سانتی 3و  2، 7و کاربرد  پوشخاک

کیلوووگرم در هکتووار، در آزموواطش  7210و  7570، 7505، 7133

الزمووان و همکوواران میووانگین عملکوورد یلفوو  قرمووز در  اشوورف

ه و سیا پوشخاکشفاف،  پوشخاک، پوشخاکتیمارهای بدون 

تون   75/73و  33/27، 35/70، 30/73آبی به ترتیب  پوشخاک

(، در تحقیووق Ashrafuzzaman et al., 2011در هکتووار )

یرنگی در بوتوه در  داش و همکاران میانگین عملکرد تو ساری

ای تیوره، مشوکی، شوفاف و بودون     نقوره  پووش خاکتیمارهای 

 گورم  3/520و  3/013، 3/130، 0/001بوه ترتیوب    پووش خاک

(Saridas et al., 2021 .بود )امینوی و همکواران    قیتحق جطنتا

 موار یقرمز نشوان داد عملکورد دانوه در ت    یایلوب ی( بر رو7333)

 موار یاز ت تور شیدرصد( بو  70) داریمعن طوربه پوشخاککاربرد 

 .شد پوشخاکیاقد 

که مالحظه شد، اعمال تنش خشکی بر گیاه لوبیا  طورهمان

دار میانگین تعداد غالف در بوته شد که نیسبز، باعث کاهش مع

دار عملکوورد در تیمارهووای اطوون شووراط  باعووث کوواهش معنووی 

تون در هکتوار بوه ترتیوب در      3/23و  3/71آبیاری به میزان کم

درصد( نسبت  53و  23درصد نیاز آبی گیاه ) 01و  01تیمارهای 

و  یاعوام  روزنوه  قطاز طر یخشک تنشبه تیمار شاهد گردطد. 

 یبرا کهازآنجاطی. گذاردیم ریبر شد  یتوسنتز تأث یاروزنه ریغ

 یها ضورور باز بودن روزنه یانجام عم  یتوسنتز و تبادال  گاز

هوا،  در اثور کمبوود آب و بسوته شودن روزنوه      نطبنوابرا  ،باشدیم

 سترسدر د یکربن کمتر اکسیددی ،طایتهکاهش یتبادال  گاز

 نط. عالوه بر اابدطیکاهش م و شد  یتوسنتز ردیگیقرار م اهیگ

جهوت حفوظ    یدر مواقع بوروز تونش آبو    اهیگ کطولوژطزیپاسخ ی

 نطو که ا باشدیها، کاهش سطح برگ مآب در داخ  اندام زانیم

در برگ  ییشار  یو پتانس یکاهش آماس سلول قطاز طر مسئله

تعرق خود را کاهش دهد  زانیم قططر نطتا از ا ردیگیصور  م

امر کاهش یتوسنتز  نطا جهی( که نت7332ران، همکا)نیکبخت و 

در مراحو  مختلوف رشود     ی. بوروز تونش خشوک   باشدیخال  م

  ،یو کلروی زانیو به علوت کواهش در م   یشطدر مراح  زا وطژهبه

کاهش طول دوره یتوسونتز و انتقوال موواد حاصو  از یتوسونتز      

، شوده ذخیوره دوباره موواد   لکاهش سهم انتقا بنینهمو  یجار

کواهش عملکورد    تطو عملکرد و در نها یدر اجزا موجب کاهش

کاهش عملکرد گیاه موورد  (. 7331)نکوخو و یالح،  شودیدانه م

هوای  آزماطش تحت تأثیر سوطوح متفواو  خشوکی در پوژوهش    
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( میوانگین  7330مختلف نتیجه شد کوه حیودرطان و همکواران )   

درصد نیاز آبوی را بوه    31و  11، 711عملکرد تحت تأثیر اعمال 

کیلوووگرم در هکتووار،  7/70223و  0/25573، 5/37120ترتیووب 

( میووانگین عملکوورد کوو  هندوانووه 7331پرخیووده و همکوواران )

درصد نیاز آبی را به  51و  11، 711ابوجه  در تیمارهای آبیاری 

تن در هکتار، صوالحی تیزآبوی و    00/3و  35/70، 05/27ترتیب 

 یرنگووی در( میووانگین عملکوورد میوووه گوجووه 7333همکوواران )

، 51/3درصد نیواز آبوی را بوه ترتیوب      51و  15، 711تیمارهای 

کیلوووگرم در مترمربووع، نیکبخووت و همکوواران     15/2و  25/3

(7333b    میانگین عملکورد خیوار در تیمارهوای )01و  01، 711 

تن در هکتار و  0/21و  3/23، 3/31درصد نیاز آبی را به ترتیب 

رهوای آبیواری   مهاوش میانگین عملکرد گیواه بادمجوان در تیما  

درصد نیاز آبی در منطقه غورالصوایی را   21و  31، 01، 01، 711

کیلوگرم  71151و  77730، 70001، 20121، 21031به ترتیب 

، 27111، 20231در هکتار و در منطقوه الکواراک را بوه ترتیوب     

 ,Mohaweshکیلوووگرم در هکتووار ) 3031و  72531، 75011

 ( به دست آوردند.2016

 

 وری آببهره

با منابع آب محدود، استفاده  خشکنیمهدر مناطق خشک و 

از هر عام  طا روشی که باعث ایزاطش عملکرد گیواه بوا کواربرد    

کوار مودطرطتی مو ثر در    طوک راه  عنووان بهمقدار معین آب گردد 

 0که در جدول  طورهمانایزاطش کاراطی مصرف آب خواهد بود. 

برای پوشش خواک   نیز مشاهده شد، استفاده از پالستیک شفاف

دار میوانگین  های کشت لوبیا سوبز باعوث ایوزاطش معنوی    ردطف

عملکرد نسبت به تیمار شاهد شود. در نتیجوه میوانگین کواراطی     

کیلووگرم بور مترمکعوب     5/2مصرف آب در اطن تیمار به میزان 

درصد( نسبت به تیمار شاهد ایزاطش طایت. ایزاطش کواراطی   33)

 پوشخاکنسبت به تیمار بدون  پوشخاکمصرف آب با کاربرد 

(، بابوازاده و همکواران   7337های ایشار و همکاران )در پژوهش

داش و همکوواران ( و سوواری7335(، جعفووری و جاللووی )7333)

(Saridas et al., 2021     نتیجه شد کوه در بخوش مقدموه بوه )

 اشاره شد. هاآن

درصوود  31و  21نتوواطج پووژوهش حاضوور نشووان داد اعمووال 

ر گیاهان لوبیا سوبز موورد آزمواطش، باعوث کواهش      آبیاری بکم

کیلوووگرم بوور  3و  7میووانگین کوواراطی مصوورف آب بووه میووزان  

درصود( نسوبت بوه تیموار شواهد       33و  72مترمکعب )به ترتیب 

  یو بوه دل کوه بیوان    طوور هموان (. 1کاهش داشته باشد )جدول 

آب  زانیو بوا کواهش م   ،یبه تونش خشوک   ی لوبیاباال تیحساس

 اهیو گ نطو مصرف آب در ا طیاو در نتیجه کارآن  عملکرد ی،اریآب

طایت. کاهش کاراطی مصرف آب تحوت توأثیر تیموار    کاهش  زین

و  ذرتوی پوور  آبیاری در گیاه حساس کاهو برگی در پوژوهش  کم

(، گیاه خربزه در پژوهش حیودرطان و همکواران   7330همکاران )

(، گیاه هندوانه ابوجه  در آزمواطش پرخیوده و همکواران    7330)

یرنگووی در پووژوهش صووالحی تیزآبووی و  (، گیوواه گوجووه7331)

(، گیاه خیوار در تحقیوق نیکبخوت و همکواران     7333همکاران )

(7333b   ( گیاه بادمجوان در آزمواطش مهواوش ،)Mohawesh, 

داش و همکواران  یرنگی در پوژوهش سواری  ( و گیاه تو 2016

(Saridas et al., 2021.حاص  شد ) 

 

 گیرینتیجه

آبیواری و  تیمارهوای کوم   توأموان توأثیر   در پژوهش حاضور 

پالستیکی شفاف بر عملکرد و کاراطی مصرف آب در  پوشخاک

قرار گریت. نتاطج حاص  نشان داد کاربرد  موردپژوهشلوبیا سبز 

دار میوانگین  پالستیکی شفاف باعوث ایوزاطش معنوی    پوشخاک

درصد(، میوانگین محتووی نسوبی     0/70محتوی کلرویی  برگ )

درصود(،   2/77درصود(، میوانگین سوطح بورگ )     2/5آب برگ )

درصد(، میانگین عملکرد گیاه  33میانگین تعداد غالف در بوته )

درصود( شود. در    33درصد( و میانگین کاراطی مصورف آب )  30)

 711درصد نیاز آبی گیواه نسوبت بوه تیموار      01و  01تیمارهای 

 0/21درصد نیاز آبی، میانگین محتوی کلرویی  برگ به ترتیوب  

 7/77درصد، میانگین محتوی نسبی آب برگ به ترتیب  3/31و 

 3/53و  0/71میانگین سوطح بورگ بوه ترتیوب      درصد، 1/27و 

درصود،   33و  71درصد، میانگین تعداد غالف در بوته به ترتیب 

درصود و میوانگین    53و  23میانگین عملکرد گیواه بوه ترتیوب    

 دارینو کواهش مع درصود   33و  72کاراطی مصرف آب به ترتیب 
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و  پوووشخوواکداشووت. بوور اسوواس نتوواطج، بوورهمکنش متقابوو  

آبیاری بر صفا  محتوی کلرویی  برگ، سطح برگ و تعوداد  کم

دار داشت که در هر سطح آبیاری استفاده غالف در بوته اثر معنی

پالستیکی شفاف باعث ایزاطش مقدار میانگین اطن  پوشخاکاز 

 صفا  شد.
 

 منابع
 یابطارز. 7337ی، ح. ر. مهرآبادس. ح. و  ،صدرقاطن، .هایشار، 

در  یآب مصری زانیبر عملکرد و م کیکاربرد مالچ پالست

 .7321- 7327(: 0) 20 .وخاکآب هطنشر. زراعت پنبه

 یارآبیاثر کم. 7311ی، س. م. اویضخ. و  ،یمیسلس. ا.، امیری، 

 Lens culinarisمصرف آب عدس ). طیبر عملکرد و کارا

Medik). (: 7) 73 ی.در علوم زراع یطیمح یهانشمجله ت

15 -03. 

. اثر 7333نسب،  . و قلندرزاده، ا.  یا.، دباغ محمد ر. ،امینی

 یاجزا ک،طولوژطزیصفا  ی یبر برخ یمالچ و تنش رطوبت

 Phaseolus vulgarisقرمز ) ایعملکرد و عملکرد دانه لوب

L.033-001(: 3) 73 .رانطا یزراع هایپژوهش هط(. نشر. 

 تطرطاثر مد. 7333، آ. خنک . و  ،یگوهر عبدزادح.، ابازاده، ب

 یو سطوح مختلف مالچ کاه بر عملکرد و اجزا یاریآب

(: 2) 23 ی.پژوهش آب در کشاورز مجله. ایلوب اهیعملکرد گ

723 -731. 

. 7331پرخیده، ج.، برزگر،  .، نکونام، ف. و نیکبخت، ج. 

ژطکی هندوانه های ییزطولوبررسی رشد، عملکرد و پاسخ

زراعی آبیاری. نشرطه بهابوجه  تحت شراط  تنش کم

 .303-351(: 2) 21کشاورزی. 

پوش کاربرد خاک ریثأت. 7335ی، ا. ه. جاللپ. و  ،جعفری

عملکرد خربزه  یو شفاف بر عملکرد و اجزا رهیت یکیپالست

- 01(: 7) 31 ی.علوم باغبان هطنشری. تنش شور  طدر شرا

01. 

آبی . اثر تنش کم7330، برزگر،  . و قهرمانی، ز. حیدرطان، ن.

بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کاراطی مصرف آب برخی 

(: 2) 73های خربزه بومی اطران. به زراعی کشاورزی. توده

201-312. 

. 7330ن.  ،یزاده انصارا. و عالم ،یمحمد یپور، ا.، سلطان یذرت

تحت  یبرگمصرف آب کاهو  یورعملکرد و بهره یبررس

و  یاریآب هط. نشریاگلخانه  طدر شرا یو شور یتنش خشک

 .307-351(: 2) 73 .رانطا یزهکش

. اثر سطوح مختلف آب بر 7335سالمتی، ن. و داناطی، ا. خ. 

یستم از سعملکرد کمی و کیفی سه رقم کنجد با استفاده 

 31وخاک اطران. ای تیپ. نشرطه تحقیقا  آبآبیاری قطره

(7 :)731-730. 

 یخشک ریتأث. 7333ی، ج. نباتم. و ، یگلدان س.، صالحی تیزآبی،

مصرف آب در  طیعملکرد و کارا یبر عملکرد، اجزا یاهیناح

و  یاریمجله آبی. اریآبکم  طدر شرا ییرنگگوجه اهیگ

 .335- 320(: 2) 73 .رانطا یزهکش

. 7333عزطزی، م.، شهرطاری، س.، آروطی، ح. و انصاری، ح. 

 بر مالچ ا نوو ا ریبیاآ مختلف یهاطمرژ ثرا سیربر

 Mentha) یلفلی ءنعنا سانسا انمیزو  طشیرو  خصوصیا

piperita). )نشرطه علوم باغبانی )علوم و صناطع کشاورزی. 

23 (7 :)77-27. 

ف.  ،یر.، رزاق ا.، سپاسخواه،  .  . ،یقیم.، کامگار حق ،عسکری

روش کشت و  ،یاریآبکم ری. تأث7333رو، م. و رخشنده

 هطماش. نشر اهیآب گ یوربهرهبر محصول و  پوشخاک

 .(یعیو منابع طب ی)علوم و ینون کشاورز وخاکآبعلوم 

23 (3 :)757 -701. 

. اثر 7330 زاده، ه. ا.، نظامی، ا.، کایی، م. و تدطن، م. ر.کرطم

های اجزای عملکرد ژنوتیپ و بر عملکردآبیاری کم

-720(: 7) 0. وهش حبوبا  اطراندر شهرکرد. پژ یابیتیلوب

773. 

رطوبت  ریتأث .7333.  ، تباریحانطر. و شی، ، محمود.ن، نجفی

برگ و   یخاک و کمپوست لجن یاضالب بر شاخ  کلروی

. یاگلخانه  طدر شرا ونجهط اهیرشد گ یهایژگطو یبرخ

 .270 -215 (:3) 5 .اهیرواب  خاک و گ

بر  تروژنیو ن یاریآب. اثر کم7331یالح، س. و نکوخو، م. 

 یکاغذپوست یدانه و روغن کدو وه،یعملکرد م
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Effect of Using Transparent Plastic Mulch in Deficit Irrigation Conditions 

on Yield and Water Productivity Green Beans 

 

J. Nikbakht*1, F. Mohammadi2 and T. Barzegar3 
 

Abstract 

This research was conducted to investigate the effect of using transparent plastic mulch on yield and water 

use efficiency in green beans cv. Alamout in deficit irrigation conditions. Research was performed as split plots 

experiment based on completely randomized blocks design with three replications in 2018 at the Research Farm 

of Agricultural Faculty, University of Zanjan, Iran. The experiment treatments were deficit irrigation in three 

levels (100%, 80% and 60% of crop water requirements) as the main plot and transparent plastic mulch in two 

levels (use and non-use of mulch) as the subplot. Results showed, application of mulch increased significantly 

mean leaf chlorophyll content, mean relative leaf water content, mean leaf area, mean number of pods per plant, 

mean yield and mean water productivity compared to control treatment (16.8%, 5.2%, 11.2%, 34%, 38% and 

39% respectively). Applying of deficit irrigation at 20 and 40% decreased significantly mean leaf chlorophyll 

content (20.6% and 30.3%), mean relative leaf water content (11.1% and 21.0%), mean leaf area (17.8% and 

59.9%), mean number of pods per plant (10% and 43%), mean yield (24% and 53%) and mean water 

productivity (12% and 34%) compared to treatment of 100% crop water requirements. Interact effects of deficit 

irrigation and mulch increased significantly leaf chlorophyll content, leaf area and number of pods per plant 

such that at each irrigation level use of transparent plastic mulch increased mean values of these traits. 

 

Keywords: Deficit irrigation, Green bean, Transparent plastic mulch, Water productivity 
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