
بر عملکرد، کارايی مصرف آب و تخمین تابع تولید در  مديريت آبیاري و کود نیتروژنتأثیر 

 اشرفیه()مطالعه موردي: شهرستان آستانه Common Beanلوبیا 

 2علی عبدزاد گوهري  و *1ابراهیم امیري 

 چکیده

این  درمورد بررسی قرار گرفت.  1931اشرفیه در سال زراعی ر شهرستان آستانهد تأثیر کود نیتروژن و دور آبیاري بر عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه لوبیا

نتایج نشان داد بررسی شد.  روز 11و  0فواصل با و آبیاري  بدون آبیاريدر شرایط  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 30و  00 ،90 ،0مقادیر کودي نیتروژن شامل بررسی 

کیلوگرم در هکتاار   5/9840 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با عملکرد دانه 00روز و مقدار کود  0دور آبیاري  .موثر استانه آبیاري و کود نیتروژن بر عملکرد د که دور

بوته ها بر صفاتی نظیر کارایی مصرف آب، وزن صد دانه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در داراي بیشترین مقدار بود. همچنین دور آبیاري و کود نیتروژن و اثر آن

. با توجه باه  بدست آمدکیلوگرم بر مترمکعب  91/1تا  11/0دار بود. مقدار کارایی مصرف آب در شرایط دور آبیاري و کود نیتروژن در محدوده و طول غالف معنی

لوبیا در شرایط منطقه موردمطالعه پیشنهاد  عنوان مدیریت مناسب براي گیاهبه هکتار درکیلوگرم نیتروژن  00روز و مقدار کود  0مدیریت آبیاري با دور این بررسی 

 می شود.

 .حبوبات، تابع تولید، آبیاريدور ، آب نسبی برگ: کلیدی هایواژه

 مقدمه

ترین اعضاي خانواده حبوبات به شمار آماده و  لوبیا یکی از مهم

درصد سطح زیار   50خاطر دارا بودن درصد باالي پروتئین حدود 1به

 به خود اختصاص داده است. لوبیا گیااهی  کشت حبوبات در ایران را

 فرعای فاراوان   هايریشهشه اصلی راست و یک ریداراي  ساله،یک

رنا   ايهااي قهاوه  غاده  آن،هاي کوچاک  روي ریشه است که بر

ترین تان   خشکی عمده .اندقرارگرفته نیتروژن کنندهنامنظم تثبیت

ر تارین عامال محدودکنناده تولیاد ایان محصاول د      محیطی و مهم

(. تن  خشکی در Farshadfar et al., 2003سرتاسر جهان است )

باراي تولیاد ایان محصاول در سراسار       اساسی لوبیا یک محدودیت

عادم وجاود آب کاافی و     (.Bacem et al., 2007جهاان اسات )  

غیریکنواخت آن در طول فصل رشد باعث شده اسات کاه    پراکن 

و گیاهان در معرض  نشدهقدر کافی تأمین نیاز آبی گیاهان زراعی به

تن  آبی قرار گیرند براي افزای  عملکرد گیاه در شرایط تن  آبی، 
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توانااد مفیااد باشااد برقاراري شاارایط ماادیریت صااحیح زراعاای ماای 

(Passioura, 2006.) ( در تحقیقی 1000وبر و همکاران ) بار روي 

 کااه  عملکارد   باعاث  رطاوبتی  که تن  نتیجه گرفتند گیاه لوبیا

شاود  ازحد باعاث کااه  عملکارد لوبیاا مای     بی  آبیاري شود.می

(Adam, 1972ازاین .)     هاایی کاه   رو رشاد مناساب لوبیاا در خاا

زهکشاای مناسااب دارنااد، بهتاار خواهااد بااود. گااروان و همکاااران  

(Graven and Smith, 1965   آبیاري زودهنگام را موجب کااه )

 اکسیژن در ریشه و همچنین تولید مواد سمی معرفی نمودند.

وسیله تن  آبای  ترین فرآیندي است که بهسلول، حساسرشد 

گیرد. با کاه  رشد سلول، اندازه انادام محادود   تحت تأثیر قرار می

شود و به همین دلیل است که اولین اثر محسوس تن  آبی بار  می

هاا یاا ارتفاا     تر برگتوان از روي اندازه کوچکروي گیاهان را می

گیااه تشاصید داد. گیاهاان     تر و خشاک گیاهان یا کاه  در وزن

مقاوم به تن  آبای باا حفام آمااس سالول، موجاب اداماه انجاام         

(. Stoyanov, 2005شاوند ) متابولیسم سلولی، تحت تن  آبی مای 

هاي مهم و کاربردي میازان آب نسابی بارگ، فاراهم     یکی از جنبه

نمودن امکانات کمی سازي میزان تن  رطاوبتی اسات. از صافات    

تاوان در اصاالب باراي مقاومات باه خشاکی       میمرتبط با آب گیاه 

استفاده کرد، زیارا میازان نگهاداري آب و زناده مانادن گیااه را در       
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رو آب ازایان (. Mation et al, 1989دهناد ) شرایط تن  نشان می

اجازاي   یاا  مناسابی باراي عملکارد    بسیار ابزار تواندنسبی برگ می

زیرا میازان   براي گزین  گیاه در شرایط تن  خشکی باشد عملکرد

 دهد.نگهداري آب وزنده ماندن گیاه را در شرایط تن  نشان می

لوبیا براي شرو  رشد و قبل از آغاز فعالیت بااکتري ریشاه، باه    

نیتروژن عاالوه  کننده نیاز دارد. عنوان شرو مقداري کود نیتروژن به

بر شرکت در ساختمان گیاه، در تولید کلروفیل نیز نق  داشته و لذا 

هاي پیر و درنهایت توقف رشد گیااه  د آن سبب زرد شدن برگکمبو

 کناد می تحریک را رویشی رشد نیتروژن اینکه به توجه باشود. می

 درنتیجاه  و سااقه  در هاا جواناه  تحریکباعث  تواندمی افزای  این

 ،داوودي) گاردد  بوتاه  در گال  تعداد افزای  و ساقه انشعاب افزای 

صورت کود، اثرات منفای  د نیتروژن بهحال کاربرد زیا. درعین(1940

کننده نیتاروژن دارد. لاذا باراي حاصالصیزي     ها تثبیتبر روي آنزیم

کننده نیتروژن در هاي تثبیتداشتن باکتريخا  از طریق فعال نگه

مصرف کود نیتروژن باید جانب احتیاط در نظر گرفت. زیرا اساتفاده  

 هااي زیرزمینای  بآ آلودگی هزینه کاشت و افزای  نامناسب باعث

ي موردنیاز گیاه مصرف شود اندازهدار نیتروژن بهمق باید لذا شود،می

محیطای نیاز   زیسات  هاياز آلودگی گیاه افزای  عملکرد ضمن که

کاه مقادار ساایر    جلوگیري شود. زیادي نیتاروژن خاا  درصاورتی   

تار و رسایدن   عناصر غذایی کم باشاد دوره رشاد گیااه را طاوالنی    

اندازد زیارا عرضاه نیتاروژن باا مصارف      ه تأخیر میمحصوالت را ب

هااا در کربوهیاادرات رابطااه معکااوس دارد. انباشااتگی کربوهیاادرات

شاود. چنانچاه   ها مای هاي رویشی سبب افزای  ضصامت آنسلول

نیتروژن اضافی به گیااه برساد و شارایط رشاد نیاز مناساب باشاد        

آب ها صرف ساختن پروتئین شاده و باه هماین علات     کربوهیدرات

شود بیشتري جذب پروتوپالسم شده درنتیجه گیاه ترد و شکننده می

( نشاان داده کاه   1335. نتایج تحقیقاات ماارچنر )  (1940 ،داوودي)

 و تثبیات  سانتز کلروفیال باوده    در اصالی  عناصار  از یکی نیتروژن

 شاود. می گیاه در هاي هواییقسمت رشد در افزای  باعث نیتروژن

دهاد  رصد وزنی ترکیبات آلی را تشکیل مید 5تا  1 نیتروژن معموالً

و همچنااین نصسااتین عنصاار غااذایی اساات کااه کمبااود آن را در  

شود زیارا در ایان   خشک مطرب میهاي مناطق خشک و نیمهخا 

تارین منباع نیتاروژن محساوب     مناطق مقدار مواد آلای کاه عماده   

بارندگی اند ، نبود تناوب زراعی مناساب، دمااي   یل دل شوند بهمی

تحات  و  پوشا  گیااهی اناد  اسات     و رطوبت نسبی پایین زیاد،

مااواد معاادنی ماننااد نیتااروژن در خااا    اثاار ،شاارایط کمبااود آب

 فیزیولوژیکی یافته و باعث اختالل در رشد ریشه و محدودیتکاه 

(. Schjoerring, 1995) شاود مای  ریشاه و سااقه  هااي  در فعالیات 

دادند که تن  نشان  خود مطالعاتدر  (1000هون  ریا و وارگاس )

 دهد.را کاه  می خشکی، تثبیت نیتروژن در انوا  لگومینوزها

 ي باین ارابطاه کلی و کاربردي است که  تولید یک مفهوم تابع

 کود و مانند آب، تولید مصتلف هايو نهاده پارامترها به واکن  گیاه

 تابع تولید ،درمجمو  دهد.زراعی را نشان می سایر شرایط و عوامل

میزان آب مصرفی و عملکارد داناه، غاالف و     بین ریاضی يارابطه

(. تعیاین تاابع   1945باشد )سپاسصواه و همکااران،  بیوماس کل، می

گاذاري تولیادات کشااورزي    ریزي و سیاستتولید راه را براي برنامه

اساسای   تولیاد، هادف   تواباع  و آب مصارفی  کند. درزمینههموار می

از آب  يوربهاره حاداکثر   و واحاد ساطح   حداکثر عملکرد در حصول

نهاایی برساد.    و درآماد خاالد   باشد تا به حداکثر سودمی مصرفی

مصارف کودهااي    کااه   سابب  اعمال مادیریت مناساب آبیااري   

. براي تعیین حد بهیناه آب آبیااري اساتفاده از    شودمیشیمیایی نیز 

 -ریاضای و تواباع تيییارات مصارف آب      -ها و روابط تجربای مدل

ناپذیر است. در استان گیالن سطح زیر کشات  ابعملکرد امري اجتن

 4/0110هکتار بوده که میزان تولیاد محصاول در آن    5/9139لوبیا 

(. هدف از تحقیق حاضر بررسای  1948نام، تن برآورد شده است )بی

کارایی مصرف  ،آبیاري و کود نیتروژن بر عملکرد دور مدیریتتأثیر 

 د.باشمیآب و تصمین تابع تولید در لوبیا 

 هامواد و روش

اشارفیه باا   این آزمای  در استان گیالن و در شهرستان آساتانه 

درجاه   83دقیقه و طول جيرافیایی  10درجه و  91عرض جيرافیایی 

متر از سطح دریا و در سال زراعای   9دقیقه و با ارتفا  متوسط  50و 

هاااي هواشناساای و اطالعااات مربااوط بااه داده .شاادانجااام  1931

شده ارائه 1و  1محل آزمای  به ترتیب در جداول خصوصیات خا  

ردیاف   8متار و داراي   8×5/1هر واحد آزمایشی داراي ابعااد  . است

فواصال  با و مدیریت آبیاري  بدون آبیاري، کشت بودند. عامل اصلی

 ،90 ،0شاامل   )از منبع کود اوره( و مقادیر کود نیتروژن روز 11و  0
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امل فرعی در نظار  وعنوان عبه رکیلوگرم نیتروژن در هکتا 30و  00

ساپ    و شصمماه اردیبهشت 15در ابتدا  زمین زراعی گرفته شدند.

صاورت  ي( باه ده سار  رقم محلی) در اول خردادماه کاشت بذر لوبیا

قبل از  .شد آغاز متريسانتی 9-8دستی و به شکل ردیفی در عمق 

ار ک  کربوکسین تیرام باه نسابت دو در هاز   کشت نیز بذر در قارچ

عنوان پایه و باقیماناده در  نیتروژن بهکود نیمی از . ضدعفونی گردید

باه زماین    روز پ  از کاشت 80و  90 ،10در و مساوي قسمت  سه

آبیااري ساطحی و    مطالعاه کاررفته در این روش آبیاري بهداده شد. 

 40کاه فاصاله باین دوپشاته     طاوري سیستم جوي و پشته باود، باه  

. باشاد متار مای  ساانتی  95 در پشاته  انیاهگ متر و فاصله بینسانتی

گیري مقدار گیاه بود. براي اندازه 800 مترمربعتراکم بوته نیز در هر 

آب تحویلی به هر واحد آزمایشی از کنتور اساتفاده شاد. میازان آب    

مصاارفی در طااول دوره رشااد گیاااه از طریااق آب آبیاااري و مقاادار 

روز، تعاداد   11و  0کاه در آبیااري   طاوري بارندگی تأمین گردید باه 

مرتبه و میزان آب مصرفی به ترتیب  8و  1دفعات آبیاري به ترتیب 

حذف دو ردیف گیاه  پ  ازمتر به دست آمد. میلی 5/155و  5/151

شاامارش و طااول غااالف  هاااهااا و دانااهغااالفتعااداد از طاارفین، 

توساط تارازوي دقیاق    نیاز  بارآورد عملکارد داناه،     گیري شد.اندازه

براي تعیین وزن صد دانه در هار کارت،   . گرفت جامان آزمایشگاهی

ها جدا عنوان نمونه انتصاب و غالف از آنگرم غالف خشک به 100

طور تصادفی انتصااب و باا تارازوي    عدد دانه به 100گردید و تعداد 

گیري شد. مقدار کاارایی  صدم توزین و برحسب گرم اندازهدقیق یک

وگرم( بار کال مقادار آب    مصرف آب از تقسیم میزان عملکرد )کیلا 

مقدار (. Wright et al, 1996مصرفی )مترمکعب( تصمین زده شد )

آب نسبی برگ در یک مرحله و در زماان گلادهی انجاام پاذیرفت.     

جهت تعیین مقدار آب نسبی برگ قبل از طلو  آفتاب برگ از گیااه  

جاادا و بااه آزمایشااگاه انتقااال داده شااد. پاا  از انتقااال نمونااه بااه 

گیري شد. سپ  نمونه داخال  ه، وزن برگ بالفاصله اندازهآزمایشگا

یک بشر در آب مقطر قرار داده شد تا آب جذب نموده و باه آمااس   

کامل برسد. جهت جلوگیري از خروج بصارآب از ظرف، درب ظارف  

سااعت   0با کاغذ آلومینیومی پوشانده و ظرف حاوي نمونه به مدت 

لاوگیري از تانف    جهات ج  گاراد یدرجاه ساانت   8در دماي حادود  

، بارگ از داخال ظارف    شدهيزمان سپرنگهداري شد. پ  از مدت

خشاک و ساپ     يکاغاذ خارج و آب سطحی آن با کمک دساتمال 

باشد. در مرحله بعد این . وزن حاصله، وزن آماس برگ میشدتوزین 

 10نمونه برگ در داخال پاکات قارار داده شاد و در آون در دمااي      

ساعت جهت خشک شدن قرار گرفت.  11گراد به مدت درجه سانتی

پ  از طی شدن این مدت، با وزن کردن نمونه برگ، وزن خشاک  

گیري شد. با در اختیار داشتن وزن برگ در مزرعاه، وزن  برگ اندازه

باا کماک   آماس برگ و وزن خشک برگ، میزان آب نسابی بارگ   

 (.Kramer, 1995( محاسبه گردید )1رابطه )

 

 

 اشرفیهشهرستان آستانهدر  1811گیاه لوبیا در سال  در دوره رشدهای هواشناسي دادهمربوط به  اطالعات -1 جدول

 حداکثر دما حداقل دما فتابیآساعت  بارندگی سرعت باد هوا حداکثر رطوبت هوا طوبترحداقل 
 ماه

 گرادسانتی گرادسانتی ساعت مترمیلی هیبر ثانمتر  درصد درصد

 خرداد 9/11 9/11 5/0 5/93 1/1 0/31 3/54

 تیر 3/91 10 5/4 0 3/0 3/45 0/83

 مرداد 5/13 4/14 3/9 5/183 9/0 8/39 3/00

 شهریور 8/14 5/14 8/8 11 3/0 9/31 4/09

(1) 
 ر مزرعهدوزن  - شدهخشکوزن 

 آب نسبی برگدرصد = 
 برگوزن آماس  –شدهخشکوزن 
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 .ها مورد شمارش قرار گرفتهاي داخل آنسپ  دانه

 نتايج و بحث

 عملکرد دانه

کیلاوگرم در هکتاار داراي    1800عملکرد روز با  0مقدار آبیاري 

(. 1شاکل  بیشترین مقدار نسبت به ساایر تیمارهااي آبیااري باود )    

کیلوگرم نیتروژن در  00بیشترین مقدار عملکرد دانه در تیمار کودي 

 (.1شکل در هکتار بود ) کیلوگرم 1008مقدار  هکتار به

 
 دانه لوبیابر عملکرد  مديريت آبیاریتأثیر  -1شکل 

 0در اثر متقابل، بیشترین مقدار عملکرد داناه در تیماار آبیااري    

 5/9840کیلوگرم نیتروژن در هکتار به مقدار  00روز و مقدار کودي 

ی بر روي لوبیاا  ( در تحقیق1333(. آگوستا )9شکل مشاهده گردید )

مشاهده کرد که کمبود آب باعث کاه  طول دوره رشد و عملکارد  

از ( گزارش کردند که لوبیا به بیشتر 1303شود. مورر و همکاران )می

در خا  نیاز دارد تا عملکرد قابل قبولی  دسترسقابلدرصد آب  10

را تولید کند. از سوي دیگر، لوبیا تن  آب را بادون کااه  شادید    

 کناد یما د در مقایساه باا دیگار گیاهاان مثال حرت تحمال       عملکر

(Robinz and Domingo, 1956.) 

 

 
 دانه لوبیابر عملکرد  کود نیتروژنتأثیر  -2شکل 
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بدون کود  (30کیلوگرم نیتروژن بر هکتار )

(60کیلوگرم نیتروژن بر هکتار ) (90کیلوگرم نیتروژن بر هکتار )

 بر عملکرد دانه لوبیا اثر متقابل آبیاری و کود نیتروژن -8شکل  

کمبود آب در طی مرحله رویشی تاا پانج روز یاا بیشاتر، رشاد      

دهد ولی تأثیر چندانی بر عملکرد نداشت، ولی رویشی را کاه  می

انادازد. اگار   ي تن  قبل از گلدهی، نمو گیاه را به تأخیر مای هادوره

شرایط رطاوبتی   کهیدرصورتتن  چندان طول نکشد، عملکرد دانه 

 Bierhuizen and) ابدیینمپ  از تن  حفم شود، چندان کاه  

de Vos, 1959( بیرهوزن و دوس .)ر داشاتند کاه باه    ( اظها1353

کوتاه ماندند، اما به دلیال   هابوتهدلیل بروز تن  در مرحله رویشی، 

باقی ماندن آب خا  طی گلدهی، عملکرد کاه  نیافات. دوبتاز و   

( دریافتند کاه تان  آب در مراحال قبال از گلادهی،      1303ماهال )

کاه   95و  13، 59گلدهی و تشکیل غالف، عملکرد را به ترتیب 

 دهد.می

 تقبل از کاش شيمشخصات خاك محل اجرای آزما -2جدول 

بافت  شن سیلت رس جذبپتاسیم قابل جذبقابل فسفر نیتروژن کل کربن آلی هدایت الکتریکی خا  عمق
 درصد درصد درصد کیلوگرمبر  گرممیلی درصد درصد ds/m مترسانتی خا 

 لوم 83 91 13 193 01/0 048/0 04/0 091/0 0 -10

 لوم 83 91 13 131 11/1 005/0 00/0 050/0 10 - 80
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 صد دانه وزن

گاارم،  9/59روز بااا میااانگین وزن صااد دانااه  0تیمااار آبیاااري 

بیشترین مقدار را در بین تیمارهاي آبیاري به خود اختصاص داد کاه  

 11و  14روز باه ترتیاب باا     11نسبت به تیمارهاي بدون آبیاري و 

(. بیشاترین وزن صاد داناه لوبیاا     9جدولدرصد افزای  همراه بود )

 1/89کیلوگرم نیتروژن در هکتاار باه مقادار     00کودي توسط تیمار 

(. اثر متقابل، حاکی از برتاري مادیریت   9جدول گرم حاصل گردید )

کیلوگرم نیتروژن در هکتار به مقدار  00کودي روز و تیمار  0آبیاري 

(. تن  در دوره بلوغ گیاه لوبیا، اگر شدید و 8جدول گرم بود ) 0/00

ر باعاث کااه  عملکارد    مداوم باشد، از طریق کم شادن وزن باذ  

. بااا مصاارف کااود (Robinz and Domingo, 1956شااود )ماای

ي کاه  یافات  ابوته رقابت کیلوگرم در هکتار، 00نیتروژن بی  از 

 باا  را خاود  غذایی بیشتر شاد، لاذا اثار    از مواد هر غالف استفاده و

داد که نتیجه آن تاأثیر بار وزن صاد     نشان دانه هر افزای  وزن در

 دانه بود.

 تعداد غالف در بوته

غالف در بوته، نسبت به سایر  1/10روز با تعداد  0تیمار آبیاري 

کیلاوگرم   00تیماار  (. 9جادول  تیمارها داراي بیشترین مقادار باود )  

درصدي  15نیتروژن در هکتار نسبت به حالت بدون کود با افزای  

 0تیمار آبیااري   شد که(. در اثر متقابل مشاهده 9جدول همراه بود )

عادد   0/13کیلاوگرم نیتاروژن در هکتاار باا      00کودي روز و مقدار 

(. رامیاز و  8جادول  داراي حداکثر مقدار تعداد غالف در بوته اسات ) 

( در تحقیقی بر روي Ramirez-Vallejo and Kelly, 1998کلی )

لوبیا بیان کردند که تعداد غالف در بوته بیشترین کااه  را در اثار   

( نشان دادند که 1350قیقی رابینز و دومینگو )کمبود آب دارد. در تح

را  گرفتاه شاکل هااي  تن  در مراحل قبل از گلدهی تعاداد غاالف  

 دهد.کاه  می

 تعداد دانه در بوته

عدد نسبت باه تیمارهااي    1/41روز با میانگین  0مقدار آبیاري 

درصد افازای  داشات    44و  159روز به ترتیب  11بدون آبیاري و 

کیلوگرم نیتاروژن در هکتاار باا میاانگین      00کود  (. مقدار9جدول )

عدد، بیشترین مقدار دانه در بوتاه را باه خاود اختصااص داد      1/00

افازای  تعاداد داناه در بوتاه در      دهندهنشان(. اثر متقابل 9جدول )

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  00مصرفی روز و مقدار کود  0تیمار آبی 

( نشاان  1334قات رامیز و کلی )(. تحقی8جدول عدد بود ) 8/111با 

داد که تعداد دانه در گیاه در اثر کمبود آب باا کااه  مواجاه شاد.     

هاا و تعاداد داناه را    دوره طوالنی تن  در طی گلدهی، تعداد غالف

 (.Robinz and Domingo, 1956دهد )کاه  می

 غالفطول 

 متر، داراي بیشاترین سانتی 8/15روز با میانگین  0تیمار آبیاري 

 تیمار. حداکثر مقدار طول غالف در (9)جدول مقدار طول غالف بود 

متر به دسات  سانتی 4/10با میانگین  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 00

روز و مقادار کاود    0آبیااري   (. در اثار متقابال، تیماار   9جدول آمد )

متار، حاداکثر   سانتی 1/15کیلوگرم نیتروژن در هکتار با  00مصرفی 

 (.8جدول شت )طول غالف را دا

 آب نسبي برگ

روز و بدون آبیااري باه ترتیاب باا میاانگین       0مدیریت آبیاري 

درصد بیشترین و کمترین مقادار آب نسابی بارگ را     4/05و  1/38

 ابازار بسایار   درواقاع  بارگ  نسابی آب  (. محتاواي 9جدول داشت )

 در عملکرد در گیاه باراي گازین    اجزاي یا عملکرد مناسبی براي

 (1341و همکاران ) (. بالمSchonfeld, 1988) است تن  خشکی

ي خود بر روي گیاهان مصتلف اظهار نمود کاه جهات   ها یآزمادر 

مقدار آب نسابی بارگ، الزم اسات    کاه  مقابله با تن  خشکی و 

 منااطق  براي حفم آب بیشتري دارند، که توانایی هایی ژنوتیپ که

 خشاکی باعاث   توان دریافت که تن لذا می خشک استفاده شوند.

(. Molnar et al., 2002شاود ) می برگ آب محتواي نسبی کاه 

 ( بار روي 1930در تحقیقی که توسط عبادزادگوهري و همکااران )  

روز  0زمینی انجام گرفت، نشان داده شد کاه دور آبیااري   بادامگیاه 

نسبی بارگ را داشات. در تحقیقای دیگار کاه       آب بیشترین میزان

بر روي گیااه ساویا انجاام شاد،      (1018)توسط آرزومند و همکاران 

روز از ساایر   0دور آبیاري در مشاهده شد که میزان آب نسبی برگ 

 ( در1333روز بیشتر باود. باالم )   14و  11تیمارهاي بدون آبیاري، 

آب  میزان آب گیاه، آب نسبی گیاه و پتانسیل بین پارامترهاي میزان

آب گیااه   گیاري وضاعیت  اندازه عنوان بهترین معیاربه را گیاه نسبی

 در که داشتند اظهار (1330همکاران ) و است. اسلوان کرده معرفی

نسابی بارگ    آب آب بارگ و مقادار   پتانسایل  خشکی تن  شرایط

   5.... بر عملکرد، کارایی مصرف آب مدیریت آبیاری و کود نیتروژنتأثیر 

 



 

 نیاز  برگ و توسعه فتوسنتز، نظیر فرآیندهایی و کندپیدا می کاه 

 .گیرندتأثیر قرار می تحت هاروزنه اندازه و تراکم

 کارايي مصرف آب

 38/0روز بااا مقاادار  0ایی مصاارف آب در تیمااار آبیاااري کااار

کیلوگرم بر مترمکعب نسبت به سایر تیمارها داراي بیشاترین مقادار   

(. بیشترین مقدار کارایی مصارف آب در ساطوب کاود    9جدول بود )

 05/1باا  کیلاوگرم نیتاروژن در هکتاار     00نیتروژن در تیمار کودي 

(. در اثار متقابال،   9ول جاد مشااهده گردیاد )  کیلوگرم بر مترمکعب 

روز و مقادار   0بیشترین مقدار کارایی مصرف آب در تیماار آبیااري   

کیلاوگرم بار    91/1کیلوگرم نیتروژن در هکتاار باا    00مصرفی کود 

 مطالعاه  در این اینکه به توجه (. با8جدول مترمکعب به دست آمد )

 حاد  تعیاین  مادنظر اسات، بناابراین    نیتروژن و نهاده آب دو تلفیق

 تعیاین  نیاز  را مناسب مصرف نیتاروژن  میزان آب، مصرف طلوبم

در داناه   کود نیتاروژن  -میزان آب مصرفی  بین کرد. معادله خواهد

 باشد:صورت زیر میبه

Y 1/300+118/01 = داناهN - 5/808I - 0/103N1 + 0/111 NI 

+0/091I1 

میازان آب   ؛Iعملکرد محصول )تان در هکتاار(،    ؛Yکه در آن 

؛ مقادار کاود مصارفی )کیلاوگرم نیتاروژن در      Nمتر(،مصرفی )میلی

 باشد.هکتار( می

وضاوب  ( باه 8شاکل  بعادي تاابع تولیاد )   با توجه به شکل ساه 

توان مشاهده نمود که افزای  آب مصارفی منجار باه افازای      می

عملکرد دانه شد که نسبت به افزای  کود نیتروژن تأثیر بیشتري بر 

 5/151د دانه از مقدار آب مصرفی ها داشت. مقدار عملکرافزای  آن

روز( باه بااالتر افزایشای مشااهده نشاد.       0متر )آبیاري با دور میلی

 00همچنین افزای  کود نیتروژن در کلیاه مقاادیر آب مصارفی از    

گوناه تاأثیري بار افازای      کیلوگرم نیتروژن در هکتار به باالتر هیچ

هاا  ز افت آنعملکرد دانه نداشت. حتی در مقادیر آب مصرفی کم نی

 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. 30در مقادیر مصرف کود نیتروژن 

 

 
 

 عملکرد بر نیتروژن رابطه میزان آب مصرفي و کود -4شکل 

 

کاارایی مصارف    و کود نیتروژن-میزان آب مصرفی بین معادله

 باشد:صورت زیر میدانه به آب مبتنی بر

WUE 0/000+1/089 =  داناهN +0/003I- 5/131×10 -5 N1 + 

1/409×10 -5 NI+ 1/111×10 -5 I1 

کارایی مصرف آب )کیلوگرم بر مترمکعاب(،   ؛WUEکه در آن 

Iمتر(، میزان آب مصرفی )میلی ؛Nمقدار کود مصارفی )کیلاوگرم    ؛

( اجازاي  5بعادي ) باشد. بررسای شاکل ساه   نیتروژن در هکتار( می

اه لوبیاا  گی دانه براي WUEکارایی مصرف آب نشان داد که مقدار 

 9/09هاي آبیاري و کود نیتروژن به ترتیاب در محادوده   در مدیریت

 00ها در مقدار کود مصارفی  که حداکثر مقادیر آن باشدمی 4/30 -

متر )آبیاري با میلی 5/151کیلوگرم نیتروژن در هکتار و آب مصرفی 

باشد و افزای  مقادار کاود نیتاروژن و آب مصارفی     روز( می 0دور 

کاه  ر مقادیر اجزاي کارایی مصارف آب نادارد. ازآنجاایی   افزایشی د

تواناد  تأمین آب و کود نیتروژن به میزان زیادتر از حد نیاز گیاه نمای 

وتحلیال و مطالعاه   رو باا تجزیاه  عملکرد دانه را افزای  دهد، ازایان 

هاي تابع تولید عملکرد داناه و اجازاي کاارایی مصارف آب،     معادله

بیاري و کود نیتروژن به ترتیب دور آبیاري مدیریت بهینه در شرایط آ

 گردد.کیلوگرم نیتروژن در هکتار پیشنهاد می 00روز و مصرف  0
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کارايي  بر نیتروژن کود -رابطه میزان آب مصرفي -5شکل 

 مصرف آب مبتني بر عملکرد دانه در لوبیا

 

 گیرینتیجه

 یارزیااب  مورد یمصتلف هايجنبه کشاورزي از محصوالت تولید

 آبیاري مدیریت و آب زراعی، نق  هاينهاده بین در .گیردمی قرار

 اينیتروژن نهاده زیرا است نیتروژن از کود مؤثرتر و بیشتر مراتببه

 عاملی محدودکننده آبیاري اما آب؛ است دسترسارزان و قابل نسبتاً

باه   تولیاد  میزان تعیین لذا پرهزینه است. آن مصرف و استحصال و

اسات.   ايویاژه  داراي توجیاه  زراعات  در مصرفی آب واحد هر ازاي

روز باا   0بیشترین مقدار عملکرد دانه در لوبیاا در مادیریت آبیااري    

 1800 داناه متر باا مقادار عملکارد    میلی 5/151میزان آب مصرفی 

کیلوگرم در هکتار و کمترین مقادار عملکارد داناه در تیماار بادون      

هکتار بود. همچنین میزان کاود  کیلوگرم در  1/145آبیاري به مقدار 

کیلوگرم نیتروژن در هکتاار باا عملکارد داناه      00مقدار مصرفی به 

کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار را نسبت باه ساایر مقاادیر     1008

کودي داشت. مقدار آب نسبی برگ در گیاه لوبیا در شرایط مدیریت 

. باا  درصاد متيیار باود    1/38 - 4/05آب و کود نیتروژن در محدود 

روز و مقادار   0توان مدیریت آبیاري با دور توجه به نتایج تحقیق می

عناوان مادیریت مناساب    را باه  هکتاار  درکیلوگرم نیتروژن  00کود 

بااراي گیاااه لوبیااا در شاارایط منطقااه موردمطالعااه پیشاانهاد نمااود.

 

 

 گیری شده در شرايط مديريت آبیاری و کود نیتروژن در لوبیامقايسه میانگین اثر متقابل پارامترهای اندازه -4جدول 
 وزن صد دانه تعداد غالف تعداد دانه ول غالفط کارایی مصرف آب

 اثر متقابل
 گرم در بوته در بوته مترسانتی کیلوگرم بر مترمکعب

de11/0 d 01/1 e 1/14 e 0/4 c 1/91 بدون کود 
باااادون  
 آبیاري

bcd 35/0 cd 14/4 de9/91 cde9/3 c 1/14 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

bcd 38/0 cd 34/1 e 9/90 de1/3 c 0/91 00 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

bc01/1 cd 03/4 de9/81 cde9/3 c 1/11 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

 و کود نیتروژن در لوبیا یاریآب مديريت گیری شده در شرايطپارامترهای اندازه ساده مقايسه میانگین -8جدول 

 وزن صد دانه تعداد غالف تعداد دانه غالف طول آب نسبی برگ کارایی مصرف آب

 گرم در بوته در بوته مترسانتی درصد کیلوگرم بر مترمکعب تیمارها

 مدیریت آبیاري

a 30/0 c 4/05 c 3/1 c 8/98 c 1/3 b 4/13 بدون آبیاري 
a 38/0 a 1/38 a 8/15 a 1/41 a 1/10 a 9/59  روز 0آبیاري در هر 

b 11/0 b 8/11 b 1/3 b 1/80 b 5/10 b 4/90  روز 11آبیاري در هر 

  سطوب کود نیتروژن
c01/0 a 0/13 b 0/3 b 4/89 b 1/11 b 1/90 بدون کود 
ab 39/0 a 5/41 ab 3/3 a 1/54 ab 1/11 b 9/91 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

a 05/1 a 9/14 a 4/10 a 1/00 a 0/19 a 1/89 00 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

b48/0 a 9/11 ab 0/10 ab 1/58 ab 0/11 b 8/95 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

   7.... بر عملکرد، کارایی مصرف آب مدیریت آبیاری و کود نیتروژنتأثیر 

 



 

e53/0 b 31/11 cd 9/54 b 0/15 b 1/85 بدون کود 

روز 0   
b 08/1 b 0/11 b 0/39 b 9/10 b 1/51 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

a 91/1 a 1/15 a 8/111 a 0/13 a 0/00 00 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

b-e 14/0 b 0/11 bc 0/18 b 0/10 b 0/84 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

de 11/0 cd 1/3 de5/88  cde1/10 c 8/90  روز 11  بدون کود  
b-e 13/0 c 58/3 de4/85  cd0/10 c 5/91 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

 b-e 485/0 c 83/3 de4/85  cde8/10 c 0/90 00 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 

cde 185/0 c 51/3 de1/84 c 3/10 c 1/90 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 
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Effect of Irrigation Management and Nitrogen Fertilizer on Yield and Water Use 

Efficiency and Estimated Yield Function of Common Bean 
(Case Study: Astaneh Ashrafiyeh) 

 

E. Amiri1* and A. Abdzad Gohari2 

 

Abstract 

the effect of irrigation intervals and nitrogen fertilizer on yield, water use efficiency (WUE) in Common bean, Were 

examined in the year 2011 at Astaneh Ashrafiyeh in east of Guilan province. In this study nitrogen fertilizer levels 

included 0, 30, 60 and 90 kg/ha Were examined in condition no irrigation, irrigation intervals 6, 12 and 18 days.The 

results showed that irrigation intervals and nitrogen fertilizer was effective on yield. 6 day irrigation interval and 60 

(kgN/ha) with seed yield of 3486.5 (kg/ha) was the highest. Also the effect of management irrigation and nitrogen 

fertilizer were significant on weight of 100 seeds, number of pods per plant, number of seeds per plant, pod length and 

Water Relative Leaf (RWC). The water use efficiency was varied from 0.71 to 1.37 kg/m3. According to the result, 6 

days irrigation interval and fertilizer amount of 60 kg N/ha was the optimum irrigation regime and nitrogen level. 

 

Key words: Water Relative Leaf, Irrigation Interval, Production Function 
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