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مقاله پژوهشي

اثر کاربرد خاکپوش پالستیکي شفاف در شرایط کمآبیاری بر عملکرد و بهرهوری
آب لوبیا سبز
جعفر نیکبخت ،*1فاطمه محمدی 2و طاهر

برزگر3

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر کاربرد خاک پوش پالستیکی شفاف بر عملکرد و بهره وری آب لوبیا سبز رقم الموو در شوراط
کمآبیاری انجام شد .پژوهش بهصور آزماطش کر های خرده شده در قالب طرح بلوکهوای کامو تصوادیی بوا  3تکورار در مزرعوه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال  7331انجام گریت .تیمارهای آزماطش شام کم آبیاری در سه سطح ( 01 ،711و
 01درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان کر اصلی و خاک پوش پالستیکی شفاف در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد خواک پووش) بوه عنووان
کر یرعی بود .بر اساس نتاطج ،کاربرد خاکپوش باعث ایزاطش معنیدار محتوی کلرویی برگ ،محتوی نسبی آب برگ ،سطح بورگ،
تعداد غالف در بوته ،عملکرد گیاه و بهره وری آب نسبت به تیمار شاهد (به ترتیب  30 ،33 ،77/2 ،5/2 ،70/0و  33درصد) شد .اعموال
 21و  31درصد کم آبیاری باعث کاهش معنی دار میانگین محتوی کلرویی برگ ( 21/0و  31/3درصود) ،میوانگین محتووی نسوبی آب
برگ ( 77/7و  27/1درصد) ،میانگین سطح برگ ( 71/0و  53/3درصد) ،میوانگین تعوداد غوالف در بوتوه ( 71و  33درصود) ،میوانگین
عملکرد گیاه ( 23و  53درصد) و میانگین بهره وری آب ( 72و  33درصد) در مقاطسه با تیمار  711درصد نیاز آبی گیاه شود .بورهمکنش
متقاب خاک پوش و کمآبیاری بر صفا محتوی کلرویی برگ ،سطح برگ و تعداد غالف در بوته اثر معنیدار داشت که در هور سوطح
آبیاری استفاده از خاکپوش پالستیکی شفاف باعث ایزاطش مقدار میانگین اطن صفا شد.
واژههای کلیدی :بهرهوری آب ،خاکپوش پالستیکی شفاف ،کمآبیاری ،لوبیا سبز
اعمال کمآبیاری صور گریته است که به برخی از آنهوا اشواره

مقدمه
 1کمآبیاری بهعنوان طوک راهکارهوای مودطرطتی در شوراط
کمبود آب مورداستفاده قرار میگیرد که در آن با حذف بخش کم
بازده آب آبیاری ،بهرهوری مصرف آب ایزاطش میطابد که نهاطتوا
سود حاص  ،حداکثر موی شوود (نیکبخوت و همکواران.)b7333 ،
پژوهشهای زطادی در اثبوا ایوزاطش بهورهوری آب در شوراط
1دانشیار و عضو هیئتعلمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان ،زنجان،
اطران )*نوطسنده مسئول)Nikbakht.jaefar@znu.ac.ir :
 2کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زنجان ،زنجان ،اطران
 3دانشیار و عضو هیئتعلمی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان،
زنجان ،اطران
تارطخ درطایت7311/0/31 :
تارطخ پذطرش7311/0/31 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1400.8.2.12.8

میشود .ارزطابی اثر کومآبیواری بور روی سویبزمینوی در شومال
اتیوپی توس کیفلی و گبرسادِکان نشان داد بیشوترطن بهورهوری
آب در تیمار  25درصد کمآبیاری ( 2/00کیلووگرم در مترمکعوب)
بوود ( .)Kifle and Gebretsadikan, 2016بررسوی دو سواله
( 2172و  )2173کمآبیاری بر روی بادمجان توس مهاوش در دو
مکان مختلف کشور اردن (غورالصایی و الکاراک) نشان داد تیمار
 01درصد نیاز آبی با مقدار  0کیلووگرم بور مترمکعوب ،بیشوترطن
بهوورهوری آب را داشووت ( .)Mohawesh, 2016بوویشتوورطن
بهره وری آب کنجود در پوژوهش سوالمتی و دانواطی ( )7335در
اطستگاه تحقیقا کشاورزی بهبهان ،در تیمار  15درصد نیاز آبوی
با مقدار  1/735کیلوگرم بر مترمکعب گزارش گردطد .حیودرطان و
همکاران ( )7330طی آزماطشی بر روی برخی توودههوای خربوزه
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بومی اطران در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجوان مشواهده کردنود

کیلوووگرم بوور مترمکعووب و در تیمووار بوودون خوواکپوووش1/313 ،

تنش کمآبی بر بهرهوری آب اثر معنیدار داشت بهطووریکوه بوا

کیلوگرم بر مترمکعب به دست آوردند .نتاطج بررسوی اثور دو نوو

کاهش آبیاری از  711به  31درصد نیاز آبی ،بهرهوری آب نیز بوه

خاکپوش پالسوتیکی (شوفاف و سویاه) در گیواه خیوار در مرکوز

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

تحقیقا کشاورزی هاموا در سوورطه در دو سوال  2113و 2171

ناکاووکا و همکاران طی پژوهشی  2ساله در دره طاکیموای اطالوت

توس طاقی و همکاران نشوان داد بهورهوری آب خیوار در تیموار

واشینگتن تأثیر کمآبیاری را بر عملکرد کمی و کیفی و بهورهوری

آبیاری قطره ای با خواکپووش شوفاف  1/202تون در هکتوار در

آب  3رقم رازک بررسوی کردنود .بور اسواس نتواطج ،بویشتورطن

میلیمتر ،آبیاری قطرهای با خاکپوش سیاه  1/230تن در هکتوار

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

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

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

هکتار در میلیمتر و آبیاری جوی-پشتهای  1/150تون در هکتوار

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

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

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

( )7333طی آزماطشی بر روی لوبیا در آستانه اشرییه ،بویشتورطن

آزماطشی مشاهده کردند در تیمار کمآبیواری  11درصود ،عملکورد

بهرهوری آب در تیمار دورهای آبیاری مختلف ،در دور  70روز بوا

میوه هندوانه ابوجه و بهرهوری آب به ترتیب به میوزان  75/5و

میانگین  1/50کیلوگرم بر مترمکعب و در تیمار سوطوح مختلوف

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

خاکپوش کاه ،در تیمار طک و دو سانتیمتر در هر پال به ترتیب

آب  31درصوود صووریهجوووطی شوود .بوویشتوورطن بهوورهوری آب

با میانگین  1/03و  1/01کیلوگرم بر مترمکعب بوه دسوت آورنود.

گوجه یرنگی رقم یال در آزماطش صوالحی تیزآبوی و همکواران

راندمان مصرف آب در گیاه خربوزه در منطقوه وراموین در حالوت

( )7333در دانشگاه یردوسی مشهد بوا مقودار  3/30کیلووگرم بور

استفاده از خاکپوش شفاف و تیره نسبت به تیمار شواهد (بودون

مترمکعب در تیمار آبیاری بخشی رطشه بهطور ثابت حاصو شود.

خوواکپوووش) ،بووه ترتیووب  71/3و  73/3درصوود ایووزاطش داشووت

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

(جعفری و جاللی .)7335 ،بیشترطن بهرهوری آب در تولید میووه

در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی سراوان توس امیری و

کدوی پوستکاغذی در آزماطش نکوخو و یالح ( ،)7331در تیمار

همکاران ( )7311نشان داد بیشترطن و کمترطن بهرهوری آب به

 51درصد آبیاری کام با کاربرد خاکپوش پالسوتیکی و توأمین

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

کام نیاز نیتروژن گیاه ( 21/30کیلوگرم بر مترمکعب) و کمترطن

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

مقدار در تیمار آبیاری کام و بدون خاکپوش و تأمین  01درصد

کیلوگرم در هکتار بر میلیمتر) بود.

نیاز نیتروژن ( 70/00کیلوگرم بر مترمکعب) به دست آمود .نتواطج

در شراط کومآبیواری باطود بوا کواربرد روشهوای مودطرطتی

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

مناسب ،رطوبت نیمرخ خاک حفظ شود تا بهورهوری آب ایوزاطش

کاربرد خواکپووش پالسوتیکی باعوث ایوزاطش  20/0درصود در

طابد .مالچ طا خاکپوش پالستیکی ازجمله مووادی اسوت کوه بوه

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

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

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

علف های هرز ،در اطن شراط میتوانود مورداسوتفاده قورار گیورد

 )7330در دشت باجگاه شیراز ،بیشترطن بهرهوری آب را در تیموار

(عسکری و همکواران .)7333 ،ایشوار و همکواران ( )7337طوی

 51درصوود آبیوواری کاموو بووا روش کاشووت درون جوطچووه بووا

پژوهشی در مزرعه تحقیقا کشاورزی و منوابع طبیعوی کاشومر،

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

بهرهوری آب را در تیمار خاکپوش پالستیک سوفیدرن 1/375 ،

نتاطج بررسی ساری داش و همکاران در منطقوه مدطترانوه شورقی

کیلوگرم بر مترمکعب ،تیمار خاک پوش پالسوتیک سویاه1/300 ،

ترکیه ،بهرهوری آب تو یرنگی در تیمار خاکپوش نقرهای تیوره

اثر کاربرد خاکپوش پالستیکی شفاف در شرایط کمآبیاری بر لوبیا سبز655...

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

مواد و روشها

 70/3کیلوگرم بر مترمکعب ،خاکپووش سویاه و سوطوح آبیواری

اطن پژوهش بهصور آزماطش کر های خرده شده در قالب

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

طرح بلوکهای کام تصوادیی بوا  3تکورار (شوک  )7در سوال

مترمکعب ،خاک پوش شفاف و سطوح آبیواری  711و  51درصود

 7331بر روی گیاه لوبیا سبز رقوم الموو در مزرعوه تحقیقواتی

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

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گریت .بر اسواس اقلویم

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

نمای آمبرژه ،اقلیم منطقه زنجان ،نیمهخشک سرد مویباشود .در

Saridas et

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

 .)al., 2021از طکسو به دلی قرار گریتن بخش اعظوم گسوتره

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

کشور اطران در منطقه خشک و نیمهخشوک کوره زموین و سوهم

آب مزرعه و در جدول  3میانگین پارامترهای هواشناسی اطسوتگاه

طکسوم کشور از بارشهای ک جهان و از سوی دطگور کواهش

سینوپتیک زنجان در طول دوره رشد گیاه آورده شده است.

 73/1و  1/0کیلوگرم بر مترمکعب بوه دسوت آمود (

نزوال جوی در سالهای اخیر و پیشبینی بر احتمال توداوم آن
سطح آبیاری

بدون مالچ
بدون مالچ

مالچ

مالچ

مالچ

مالچ
بدون مالچ

مالچ

آب در لوبیا سبز رقم المو اجرا گردطد.

مالچ

راهکار مدطرطتی در شراط محدودطت آب) بر عملکرد و بهرهوری

بدون مالچ

خاک پوش پالستیکی شفاف در شراط کمآبیواری (بوهعنووان دو

مالچ

ضرور ذکرشده ،پژوهش حاضر بوا هودف ارزطوابی اثور کواربرد

مالچ

بهره برداری از منوابع آبوخواک کشوور حفوظ شوود .بور اسواس

بدون مالچ

ایزاطش طابد تا پاطداری تولید محصوال کشواورزی و هومبنوین

بدون مالچ
تکرار3

با اعمال تمهیودا مودطرطتی مناسوب ،بهورهوری آب در مزرعوه

مالچ
تکرار2

محدود در دشتهای مختلف شده است .در اطن شراط الزم است

آبی گیاه

آبی گیاه

آبی گیاه

بدون مالچ
تکرار1

متقاضی آب ،باعث کاهش سهم بخوش کشواورزی از منوابع آب

80%نیاز

100%نیاز

60%نیاز

بدون مالچ بدون مالچ

در آطنده به همراه ایزاطش میوزان تقاضوای بخوشهوای مختلوف

شکل  -1نقشه کشت اجراشده در پژوهش

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

جمعآوری

کرت بندی و چیدمان لولهها

کشت و اولین

طول دوره

آخرین

دیسک

سنگریزه

و نوارهای آبیاری

آبیاری

برداشت

رشد

 1تا  0خرداد 7331

 3خرداد 7331

 71خرداد 7331

 77خرداد 7331

 7مهر 7331

 775روز

جدول  -2ویژگيهای فیزیکو شیمیایي خاک مزرعه
رس

سیلت

شن

درصد
31

30

بافت
خاک

25

لوم رسی

مواد

K

آلي
درصد
1/33

Na

Ca

میليگرم در کیلوگرم
211

731

721

N

EC

درصد

دسيزیمنس بر متر

1/7

7/33

pH

1/32
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جدول  -3نتایج تجزیه شیمیایي آب چاه مورداستفاده
pH

0/5

EC

SAR

Na

K

Ca

Mg

Cl

Co3

HCo3

دسيزیمنس

میلياکيواالنت

میلياکيواالنت

میلياکيواالنت

میلياکيواالنت

میلياکيواالنت

میلياکيواالنت

میلياکيواالنت

میلياکيواالنت

در لیتر

در لیتر

در لیتر

در لیتر

در لیتر

در لیتر

در لیتر

51

1/1

250/35

713/1

502/2

1/1

735/2

0/5

بر متر

در لیتر

2/35

1/00

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

پارامتر هواشناسي

خرداد

متوس دما (درجه سانتیگراد)
مجمو بارندگی (میلیمتر)
مجمو ساعا آیتابی
سرعت باد (متر بر ثانیه)

21/7
2/1
230/3
7/0

*

تیر

مرداد

شهریور

مهر

20/3
1/1
353/5
2/2

20/3
1/1
337/7
2/2

27/1
1/3
321/0
7/0

71/3
1/3
3/0
3/3

*مقادطر ذکرشده برای خرداد از تارطخ کشت ( 77خرداد) تا انتهای ماه بود و برای ماه مهر یق برای روز اول ماه میباشد.

در اطن پژوهش تیمارهای آزماطش شام کومآبیواری در سوه

نیاز آبی گیاه در روش آبیاری قطرهای ،نیاز آبیاری گیواه در تیموار

سطح ( 01 ،711و  01درصد نیاز آبی گیاه) بهعنوان کر اصلی و

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

خاکپوش پالستیکی شفاف در دو سطح (کواربرد و عودم کواربرد

گریته شد .در انتهای یص رشد ،میزان آب دادهشده به تیمارهای

خاکپوش) بهعنوان کر یرعی بود .ردطفهای کشوت بوا طوول

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

 7/5متر و یاصله از طکدطگر  21سانتیمتر ،یاصله بوتههوای لوبیوا

مترمکعب در هکتار بود.

بر روی هر ردطف کشت 71 ،سانتیمتر و عمق کاشت بذرها  3توا
 5سانتیمتر در نظر گریته شود .در هور کور  0ردطوف گیواه (3

()7

ردطف با خواکپووش پالسوتیکی و  3ردطوف بودون خواکپووش
پالستیکی) کشت شد و بین تکرارها طوک متور یاصوله قورار داده
شد .در تیمارهای خاکپوش ،از پالستیکی شفاف با ضخامت 1/2
میلیمتر ،برای پوشش روی خاک استفاده شد .تیمار آبیاری تأمین
 711درصد نیاز آبی گیاه بدون خاکپوش بهعنوان شاهد در نظور
گریته شد .سیستم آبیواری مورداسوتفاده بورای آبیواری گیاهوان،
آبیاری قطرهای-نواری و دور آبیاری  2روز بود .نوارهوای آبیواری

که در اطون رابطوه ET0؛ تبخیور-تعورق گیواه مرجوع بمون
(میلیمتر در روز)Kc ،؛ ضرطب گیاهی و ETC؛ تبخیر-تعرق گیاه
لوبیوا (میلویمتور در روز) مویباشود .مقوادطر  Kcمورداسووتفاده در
پژوهش به ترتیب ( 1/5مرحله ابتداطی رشد)( 7/15 ،مرحله میانی
رشد) و ( 1/3مرحلوه نهواطی رشود) بوود (.)Allen et al., 1998
مقادطر  ET0از رابطه  2محاسبه شد (.)Allen et al., 1998

مورداستفاده با ضوخامت  715میکورون ،یاصوله روزنوههوای 21
سانتیمتر و دبی  2لیتر در ساعت در یشار کارکرد  7بار بود که در
کنار هر ردطوف کشوت ،طوک نووار قورار داده شود .اعموال تیموار

ETC  KC  ET0

()2

900
0.408(R n  G)  
) u 2 (ea  ed
)(T  273
ET0 
)   (1  0.34u 2

کم آبیاری بعد از رسیدن گیاهان به مرحله  3برگی انجام شود .بوا
اندازهگیری سطح ساطهانداز گیاه در طوول دوره رشود ،اسوتفاده از

برای بررسی اثر تیمارهای آزماطش بر گیاه ،با حذف ردطفهوا

رابطه یواوو-پونمن-مانتیوث (روابو  7و  )2و دادههوای بهنگوام

( 2ردطف اول و آخر در هر کر ) و گیاهان حاشیه ( 3گیاه ابتدا و

پارامترهای هواشناسی اطستگاه سینوپتیک زنجان و رواب تعیوین

 3گیاه انتهای هر ردطف کشوت) ،بوهصوور تصوادیی  0بوتوه از

اثر کاربرد خاکپوش پالستیکی شفاف در شرایط کمآبیاری بر لوبیا سبز655...

بوتههای باقیمانده هر تیمار در هر کر انتخواب و انودازهگیوری

کلیه برگها از ساقه جداشده و پس حذف دم برگها ،سطح برگ

صفا موردنظر در طول دوره رشود و در انتهوای یصو از آنهوا

با کمک اسکنر نوری (مدل  )Mustek 600PRO A3تعیین شد.

صور گریت .بعد از رسیدن گیاه به مرحله غالف دهی ،هر  5تا

پس از محاسبه وزنتر غالفهوا ،بوا رابطوه  ،3بهورهوری آب در

 0روز طکبار ،غالفهاطی که دانه در آنهوا تشوکی و بوهانودازه

تولید وزن تر ک گیاه (غوالف هوا) محاسوبه گردطود (نیکبخوت و

کایی بزرگشده بودند برداشت شد که برداشوت توا پاطوان یصو

همکاران a7333 ،و .)b

رشد ،در  5نوبت صور گریت .در هر نوبوت برداشوت ،مجموو
وزن غالفهای برداشتشده از بوتههوای هور کور بوا تورازوی

()3

دقیق شده و بهعنوان وزنتر غالف طادداشت شد .مجمو وزنتور
غالفهای برداشتشده از هر کر در طول دوره رشد ،بهعنووان
عملکرد کر در نظور گریتوه شود .صوفت موورد بررسوی دطگور
محتوای نسبی آب برگ بود که برای اندازهگیوری آن ،در اواسو
یص رشد ،طک برگ کامال توسعهطایتوه از قسومت میوانی بوتوه
بیده شده ،سپس به بند قسمت تقسیمشده و وزن تکههای برگ
به کمک ترازوی دطجیتالی اندازهگیری شد .سپس تکههای بورگ
درون پتری دطشهوای درب دار حواوی آب مقطور بوه مود 23

Y
W

WUE 

Y؛ وزنتر غالفها بر حسب کیلوگرمW ،؛ مقدار آب آبیواری
برای تولید طک کیلوگرم عملکرد بر حسوب مترمکعوب و WUE؛
بهوورهوری آب بوور حسووب کیلوووگرم بوور مترمکعووب .در نهاطووت
تجزطهوتحلی دادههای جمعآوریشده با کمک نورمایوزار

SAS

 9.3صور گریت.

ساعت در محی تارطک گذاشته شدند .سپس برگها از آب مقطر

نتایج و بحث

خارج کرده ،رطوبت اضایی سطح آنهوا توسو دسوتمالکاغوذی

نتاطج تجزطه وارطانس میانگین مربعوا صوفا انودازهگیوری

خشکشوده و جهوت بوه دسوت آوردن وزن آمواس ،وزن شودند.

شده در گیاه لوبیا سبز تحت تأثیر تیمارهوای کومآبیواری ،کواربرد

درنهاطت قطعوا بورگ بوه مود  30سواعت در آون  11درجوه

خاکپوش پالستیکی شفاف و اثر متقاب آنها در جدول  5نشان

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

دادهشده است .با توجه بوه نتواطج جودول  ،5کواربرد خواکپووش

برگها با ترازوی دقیق اندازهگیری شد.

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

برای محاسبه محتوای نسبی آب برگ از رابطه  3استفاده شد

سطوح آمواری مختلوف معنویدار شود .هومبنوین اعموال تونش
کمآبیاری بهجز وزن هزار دانه در بقیه صفا اندازهگیری شده در

(نیکبخت و همکاران a7333 ،و .)b

سطوح آماری متفاو اثر معنویدار داشوت .بورهمکونش متقابو
()3

100

M Wet  M Dry
M Turgidity  M Dry

RWC 

کاربرد خاکپوش پالستیکی شفاف و اعمال کمآبیواری یقو بور
صفا تعداد غالف در بوتوه ،ارتفوا بوتوه ،سوطح بورگ (سوطح
احتمال  7درصد) و محتوی کلرویی بورگ (سوطح احتموال 1/7

که در رابطه RWC ،3؛ محتوای نسوبی آب بورگ (درصود)،
Mwet؛ وزنتوور بوورگ (گوورم)Mdry ،؛ وزن خشووک بوورگ (گوورم)،
MTurgidity؛ وزن آماس برگ (گرم) میباشد.
در اواس یص رشد ،محتوای کلرویی بورگ ،بوا اسوتفاده از
دستگاه  Spadاندازهگیوری شود .در انتهوای یصو رشود ،بورای
اندازهگیری سطح برگ بوتهها ،پس از قطع بوتهها از مح طوقه،

درصد) گیاه لوبیا سبز اثر معنیدار داشت.
مقاطسه میانگینهای اثر کاربرد خاکپوش پالستیکی شوفاف
بر صفا اندازهگیری شده در گیاه لوبیا سبز در جدول  0و مقاطسه
میوانگینهووای اثوور اعمووال سووطوح متفوواو آبیواری بوور صووفا
اندازهگیری شده در جدول  1نشان دادهشده است.
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جدول  -5نتایج تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات اندازهگیری شده در گیاه لوبیا سبز رقم الموت
درجه

تعداد غالف

وزنتر

کارایي

محتوی

محتوی نسبي

آزادی

در بوته

غالف

مصرف آب

کلروفیل برگ

آب برگ

تکرار
سطح آبیاری
خطای کر اصلی
خاکپوش
خاکپوش×سطح آبیاری
خطای کر یرعی

2
2
3
7
2
0

1/53ns
***731/32
1/73
***720/37
**3/51
1/50

1/30ns
***053/10
2/11
***532/31
2/03ns
3/13

1/37ns
***73/51
1/73
***21/03
1/12ns
1/73

1/37ns
***35/31
1/71
***23/35
***5/33
1/51

2/33ns
***321/31
3/35
**51/30
3/07ns
5/13

0133/35ns
***2330331/33
3001/70
***727153/00
**20711/51
3130/03

ضرطب تغییرا (درصد)

-

3/2

5/7

3/3

3/0

3/2

3/1

منابع تغییرات

سطح برگ

 :nsغیر معنیدار؛ *** ** ،و * :به ترتیب ،معنیدار در سطح احتمال  7 ،1/7و  5درصد

جدول  -6مقایسه میانگین اثر کاربرد خاکپوش پالستیکي شفاف بر صفات اندازهگیری شده در گیاه لوبیا سبز رقم الموت
تیمار خاکپوش

بدون خاکپوش
خاکپوش

تعداد غالف در

وزنتر غالف

کارایي مصرف آب

بوته

تن در هکتار

کیلوگرم بر مترمکعب

75/5b
21/0a

20/5b
33/3a

0/3b
0/1a

محتوی کلروفیل برگ

محتوی نسبي آب برگ

سطح برگ

درصد

سانتيمتر مربع

03/3b
13/1a

7311/5b
7035/1a

73/0b
75/3a

جدول  -7مقایسه میانگین اثر سطوح متفاوت آبیاری بر صفات اندازهگیری شده در گیاه لوبیا سبز رقم الموت
تیمار آبیاری

 711%نیاز آبی
 01%نیاز آبی
 01%نیاز آبی

تعداد غالف در

وزنتر غالف

کارایي مصرف آب

بوته

تن در هکتار

کیلوگرم بر مترمکعب

22/7a
73/0b
72/0c

35/5a
33/0b
27/0c

0/0a
1/0b
5/0c

محتوی کلروفیل برگ

محتوی نسبي آب برگ

سطح برگ

درصد

سانتيمتر مربع

13/1a
11/3b
03/1c

2135/0a
7122/0b
033/1c

71/0a
73/7b
72/3c

یلف قرمز در تیمارهای خاکپوش پالستیکی سیاه ،خواکپووش

محتوی کلروفیل برگ
مسوتقیم سوالمتی گیواه و

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

وضعیت رشد آن و شاخصی از یعالیت یتوسنتزی برگ و وضوعیت

 2/100و  7/123میلووویگووورم در هووور گووورم وزنتووور بووورگ

تغذطه نیتروژن گیواه مویباشود (نجفوی و همکواران )7333 ،کوه

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

غلظت کلرویی برگها ،شواخ

کلروییو بورگ گیواه نعنوا

ایووزاطش میووزان آن باعووث ایووزاطش سوواطر صووفا رشوودی گیوواه

همکاران ( )7333میانگین شواخ

میگردد .بوا توجوه بوه نتواطج جودول  ،0بوا کواربرد خواکپووش

یلفلی در تیمارهای خاکپوش خرده بوب ،خاکپوش پالسوتیک

پالستیکی شفاف بور روی ردطوفهوای کشوت گیواه لوبیوا سوبز،

سیاه و بودون خواکپووش ،بوه ترتیوب  50/21 ،50/11و 50/50

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

حاص شد.

تیمار شاهد ایزاطش معنیدار طایت .در شراط کاربرد خواکپووش،

بر اساس نتاطج جودول  ،1مشواهده موی شوود اعموال تیموار

رطوبت خاک به دلیو حوذف تبخیور و علوفهوای هورز ،حفوظ

کم آبیاری باعث کاهش معنی دار میانگین محتوی کلرویی بورگ

می گردد .در نتیجه ،جذب مواد مغذی راحتتور صوور گریتوه و

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

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

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

در پژوهش اشرف الزمان و همکاران ،میانگین کلرویی ک بورگ

کلرویی طکی از اجزای اصلی کلروپالست برای یتوسونتز بووده و

اثر کاربرد خاکپوش پالستیکی شفاف در شرایط کمآبیاری بر لوبیا سبز655...

کلرویی ) ارتبوا مسوتقیمی بوا

کمآبیاری در تیمارهای  01و  01درصد نیاز آبوی گیواه ،میوانگین

محتوی نسبی کلرویی (شاخ

سرعت یتوسنتز دارد .با ایزاطش تنش خشکی و کواهش یراهموی

محتوی کلرویی برگ نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  2/1و 3/1

آب برای گیاه ،مولکولهای کلرویی که مهمترطن رن دانه گیواه

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

هستند ،تخرطب و تجزطه میشود (نیکبخوت و همکواران.)7332 ،

خاک پوش پالستیکی شفاف ،میوانگین محتووی کلروییو بورگ

میانگین محتوی کلرویی برگ با اعموال  21و  31درصود تونش

نسبت به تیمار بدون خاک پوش ایزاطش طایت که اطن ایزاطش در

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

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

تیمار شاهد کاهش داشوت (نیکبخوت و همکواران .)b7333 ،بور

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

اسوواس نتوواطج پووژوهش حیوودرطان و همکوواران ( )7330میووانگین

ترتیب  3/1و  71/1درصد) از نظر آماری معنیدار نشد.

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

همبنین نتاطج نشان داد استفاده از خاکپووش در تیموار 01

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

درصد نیاز آبی باعث شد اختالف میانگین کلروییو آن بوا تیموار

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

 711درصد نیاز آبی بدون خاکپوش ( 5/0درصد) معنیدار نباشود

هندوانه ابوجه در تیمارهای آبیاری  11 ،711و  51درصود نیواز

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

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

با خاکپوش و  01درصد نیاز آبی بدون خاکپوش (اخوتالف 3/7

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

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

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

با اعمال تیمارهای خاکپوش و تنش خشکی بر گیاه نعنا یلفلی،

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

بیشترطن و کمترطن میانگین شاخ

کلرویی بورگ را در بوین

میلیگرم در کیلوگرم و در منطقه الکاراک بوه ترتیوب ،7370/51

اول به ترتیب در تیمارهای بدون خاکپوش 01-درصد نیاز آبی و

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

خاک پوش خرده بوب 711-درصد نیاز آبی (به ترتیوب  07/02و

( ،)Mohawesh, 2016به دست آمد.

 )51/20و در بین دوم به ترتیب در تیمارهای بدون خاکپووش-
 01درصد نیاز آبی و خاکپوش پالستیک سیاه 711-درصود نیواز

نتاطج اثرا متقاب کاربرد خواکپووش پالسوتیکی شوفاف و

آبی (به ترتیب  50/20و  )51/31به دست آوردند.

کمآبیاری بر میانگین محتوی کلرویی برگ در گیاه لوبیا سوبز در
شووک  2آورده شووده اسووت .مالحظووه موویگووردد در اثوور اعمووال
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محتوی نسبي آب برگ

سانتیمتر مربع ( 77/2درصد) ایزاطش معنیدار طایوت (جودول .)0

طایتههای پژوهش نشان داد با کاربرد خاکپووش پالسوتیکی

همانطور که بیان شد کاربرد خاکپووش موجوب حفوظ رطوبوت

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

خاک و جذب راحت تر مواد مغذی می گوردد (ایشوار و همکواران،

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

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

ایزاطش می تواند به دلی کواهش رشد علوف هوای هورز و تبخیر

پتانسی یشاری آب در سلول ،ایزاطش طایته بنابراطن تقسیم سلولی

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

در بایت های برگ بیش تر صور می گیرد .هوم بنوین در نتیجوه

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

ایووزاطش جووذب آب و مووواد غووذاطی ،میووزان پووروتئین بایووتهووا

میانگین محتوی نسبی آب برگ نعنا یلفلی در پژوهش عزطوزی

ایزاطشطایته و یعالیت هورمونهواطی کوه باعوث رشود ،تقسویم و

و همکاران ( )7333در تیمارهای بدون خواکپووش ،خواکپووش

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

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

برگ ها و سطح ک بورگ گیواه ،ایوزاطش موی طابود (نیکبخوت و

و  53/70درصد به دست آمد.

همکواران .)a7333 ،نتواطج پوژوهش حاضور بوا نتواطج عزطووزی و

اعمال تنش خشکی به گیاه لوبیا سبز باعث کاهش معنوی دار

همکاران ( )7333هم خوانی داشت .اطشان میوانگین سوطح بورگ

میانگین محتوی نسبی آب بورگ در تیمارهوای  01و  01درصود

گیوواه نعنووا یلفلووی را در تیمارهووای خوواکپوووش خوورده بوووب و

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

خاک پوش پالستیک سیاه به ترتیب  321/7و  517/0سوانتیمتور

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

مربع و در تیمار بدون خاک پوش  527/5سانتی متر مربع به دست

ییزطولوژطکی پاسخ دهنده گیاه بوه تونش خشوکی موی باشود کوه

آوردند.

نشان دهنده میزان آب موجود در اندام های گیاه طا شادابی آن بوده

با توجه به نتاطج جدول  1مالحظوه مویگوردد بوا اعموال 21

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

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

می نماطد (نیکبخت و همکاران .)b7333 ،میانگین محتوی نسوبی

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

آب برگ خیار تحت تأثیر تیمارهوای  01 ،711و  01درصود نیواز

معنی دار و با اعمال  31درصد تنش خشکی 7250/1 ،سوانتیمتور

آبی در پژوهش نیکبخت و همکاران ( )b7333بوه ترتیوب ،07/3

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

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

باوجود یاصله برابر تنش های خشوکی اعموال شوده بور گیواه (21

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

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

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

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

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

مقادطر میانگین سطح برگ و میانگین محتووی نسوبی آب بورگ

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

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

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

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

 07/01 ،07/37 ،03/17 ،00/31و  01/00درصد (

Mohawesh,

 )2016حاص شد.

با هر نو تنشی روبرو شود پاسوخ هوای ینووتیپی در گیواه جهوت
کاهش خسار وارده ،شک می گیرد .بویش تورطن تعورق گیواه از
طرطق روزنههای برگ صور میپذطرد .پاسخ ییزطولوژطوک گیواه

سطح برگ
در پژوهش حاضر ،میانگین سطح برگ گیاهان لوبیا سوبز بوا
کاربرد خاک پوش پالستیکی شفاف نسبت به تیمار شواهد 703/5

در مواقع بروز تونش خشوکی جهوت حفوظ میوزان آب در داخو
اندامها ،کاهش سطح برگ میباشد تا از اطن طرطق ،میزان تعورق
خود را کاهش دهد (نیکبخت و همکاران .)7332 ،دلیو کواهش

اثر کاربرد خاکپوش پالستیکی شفاف در شرایط کمآبیاری بر لوبیا سبز655...

سطح برگ ،کوواهش یشار آماس در سلول ها و در نتیجه کواهش

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

رشد و توسعه سلول ها خصوصا در ساقه و برگ ها است .با کاهش

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

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

( )Mohawesh, 2016به دست آمد.

وجود یشار درون سلول کاهش موی طابود .بنوابراطن بوین کواهش

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

اندازه سلول و میزان کاهش آب رابطه معنی داری در بایوت هوای

خاک پوش ،متوس سطح برگ گیاه لوبیا نسبت به تیمار شاهد به

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

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

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

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

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

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

داد .بوه عوالوه در

اطن ایزاطش در تیمارهای  711و  01درصود نیواز آبوی گیواه (بوه

شراط کم آبی جذب موواد و عناصور غذاطی نیز کواهش طایتوه در

ترتیب  232/1و  717/0سانتی متر مربع طا  75/1و  22/0درصود)

نتیجه رشود و توسوعه بورگ هوا محوودود موی گوردد (عزطوزی و

معنی دار و در تیمار  01درصد نیاز آبی ( 23/2سانتی متر مربوع طوا

همکاران .)7333 ،بور اسواس نتواطج پوژوهشهوای انجوامطایتوه،

 7/1درصد) غیور معنویدار بوود .عزطوزی و همکواران ( )7333در

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

پژوهشی ،بیش ترطن و کم ترطن سطح برگ گیاه نعنا یلفلی را در

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

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

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

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

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

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

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

 323/2سانتیمتر مربع در تیمارهای خاکپوش خورده بووب01-

پژوهش مهاوش ،میانگین سطح برگ گیواه بادمجوان بوا اعموال

درصد نیاز آبی و بدون خاک پوش 01-درصد نیاز آبی (به ترتیوب)

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

به دست آوردند.

کوبک تر برگ ها طوا ارتفوا گیاهوان تشخی

غورالصایی به ترتیوب  37/73 ،33/31 ،33/33 ،01/22و 20/73
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تعداد غالف در بوته

پالستیک شفاف به عنوان خاکپوش ،میوانگین تعوداد غوالف در

نتاطج نشان داد (جدول  )0با پوشوش ردطوفهوای کشوت بوا

بوتههای لوبیا سبز به میزان  33درصد نسبت به ردطفهای بدون
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پوشش ایزاطش معنیدار داشت .خاکپوش با تعدط دما در محی

می گردد (امینوی و همکواران .)7333 ،نتواطج بررسوی اثور تونش

رطشه ،حفظ رطوبت محی خاک از طرطق کواهش علووفهووای

خشکی بور شوش ژنوتیوپ لوبیوا توسو کورطم زاده و همکواران

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

( )7330نشان داد میانگین تعداد غالف در بوته در همه ژنوتیپها

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

در اثر تنش خشکی بسته به ژنوتیپ بین  21تا  13درصد کاهش

همکاران )7337 ،و ایزاطش حاصلخیزی خاک ،باعث ایزاطش رشد

طایت .طایتههای امینوی و همکواران ( )7333نشوان داد میوانگین

روطشی و یتوسنتز گردطده ،در نتیجه مواد یتوسونتزی بویشتوری

تعداد غالف در بوتوه لوبیوا قرموز در تیموار آبیواری پوس از 721

جهت تشکی گ و غالف تولیود گردطوده کوه در نهاطوت تعوداد

میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر  23درصد کومتور از تیموار آبیواری

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

پووس از  01میلویمتوور تبخیور از تشووت بووود .صووالحی تیزآبووی و

خاکپوش توس امینی و همکواران ( ،)7333باعوث ایوزاطش 73

همکاران ( )7333طوی تحقیقوی میوانگین تعوداد میووه در بوتوه

درصدی میانگین غالف در بوتههای لوبیای قرموز شود .میوانگین

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

تعداد میوه در بوته یلف قرموز در تیمارهوای بودون خواکپووش،

ترتیب  33 ،32و  33عدد ،نیکبخت و همکاران ( )b7333میانگین

خاکپوش شفاف ،خاکپوش سیاه و خاکپوش آبوی در آزمواطش

تعداد میوه در بوته خیار در تیمارهای  01 ،711و  01درصود نیواز

اشرفالزمان و همکاران به ترتیوب  312 ،333 ،335و  333عودد

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

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

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

تو یرنگی در تیمارهای خاکپوش نقرهای تیره ،مشکی ،شفاف و

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

بدون خاکپوش در آزماطش سواریداش و همکواران بوه ترتیوب

 32/3عدد به دست آوردند.

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

تأثیر مثبت کاربرد خاکپوش پالستیکی شفاف در هر سوطح
آبیاری بر میانگین تعداد غوالف در بوتوه بوهوضووح در شوک 3

بر اساس طایته پژوهش حاضر ،اعمال تونش کومآبیواری بور

مشاهده می شود که استفاده از خاکپوش باعث ایزاطش معنویدار

بوتههای لوبیا سبز باعث کاهش معنیدار میانگین تعداد غالف در

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

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

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

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

 31/2درصد) شد .هم بنوین نتواطج نشوان داد در تونش خشوکی

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

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

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

استفاده از خاکپوش به اندازه ای بوود کوه بوا تیموار شواهد (711

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

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

تنش خشکی باشد .کاهش تعداد غالف در بوته در شوراط تونش

اختالف معنیدار اطجاد شد .ساریداش و همکاران (

رطوبتی را می توان به اختالل در عمو گوردهایشوانی و کواهش

 )al., 2021بیشترطن و کمترطن میوانگین تعوداد میووه در بوتوه

تعداد گ ها و رطزش گ ها و غالفها مربو دانست .عوالوه بور

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

آن در اثر تنش خشکی ،طول دوره رشد گیواه کواهش طایتوه کوه

خاکپوش نقرهای تیره و  51درصد نیاز آبی-بدون خاکپوش (به

موجب نقصان در تولید مواد یتوسنتزی و کاهش غوالف در بوتوه

ترتیب  52/1و  23/3عدد) مشاهده کردند.

Saridas et

اثر کاربرد خاکپوش پالستیکی شفاف در شرایط کمآبیاری بر لوبیا سبز616...
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شکل  -4اثرات متقابل کاربرد خاکپوش پالستیکي شفاف و کمآبیاری بر میانگین تعداد غالف در بوته در گیاه لوبیا سبز رقم الموت

همانطور که مالحظه شد ،اعمال تنش خشکی بر گیاه لوبیا

وزنتر غالف (عملکرد کل)
بر اساس طایتهها ،استفاده از خاکپووش پالسوتیکی شوفاف

سبز ،باعث کاهش معنیدار میانگین تعداد غالف در بوته شد که

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

اطوون شووراط باعووث کوواهش معنوویدار عملکوورد در تیمارهووای

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

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

ایزاطش میانگین تعداد غالف در بوته به دلی کاربرد خاکپووش

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

بود .در پوژوهش طواقی و همکواران میوانگین عملکورد خیوار در

به تیمار شاهد گردطد .تنش خشکی از طرطق عوام روزنوهای و

تیمارهای خاکپوش پالستیکی شفاف ،خواکپووش پالسوتیکی

غیر روزنه ای بر شد یتوسنتز تأثیر میگذارد .ازآنجاطیکه برای

سیاه و بدون خاکپوش به ترتیوب  51/0 ،03/3و  33/7تون در

انجام عم یتوسنتز و تبادال گازی باز بودن روزنهها ضوروری

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

میباشد ،بنوابراطن در اثور کمبوود آب و بسوته شودن روزنوههوا،

( )7333میووانگین عملکوورد دانووه لوبیووا در تیمارهووای بوودون

تبادال گازی کاهشطایته ،دی اکسید کربن کمتری در دسترس

خاکپوش و کاربرد  2 ،7و  3سانتیمتر خاکپوش کاه به ترتیب

گیاه قرار میگیرد و شد یتوسنتز کاهش میطابد .عالوه بر اطن

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

پاسخ ییزطولوژطک گیاه در مواقع بوروز تونش آبوی جهوت حفوظ

اشوورفالزمووان و همکوواران میووانگین عملکوورد یلف و قرمووز در

میزان آب در داخ اندامها ،کاهش سطح برگ میباشد که اطون

تیمارهای بدون خاکپوش ،خاکپوش شفاف ،خاکپوش سیاه و

مسئله از طرطق کاهش آماس سلولی و پتانسی یشاری در برگ

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

صور میگیرد تا از اطن طرطق میزان تعرق خود را کاهش دهد

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

(نیکبخت و همکاران )7332 ،که نتیجه اطن امر کاهش یتوسنتز

ساری داش و همکاران میانگین عملکرد تو یرنگی در بوتوه در

خال

میباشد .بوروز تونش خشوکی در مراحو مختلوف رشود

تیمارهای خاک پووش نقوره ای تیوره ،مشوکی ،شوفاف و بودون

بهوطژه در مراح زاطشی به علوت کواهش در میوزان کلروییو ،

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

کاهش طول دوره یتوسونتز و انتقوال موواد حاصو از یتوسونتز

( )Saridas et al., 2021بود .نتاطج تحقیق امینوی و همکواران

جاری و همبنین کاهش سهم انتقال دوباره موواد ذخیورهشوده،

( )7333بر روی لوبیای قرمز نشوان داد عملکورد دانوه در تیموار

موجب کاهش در اجزای عملکرد و در نهاطوت کواهش عملکورد

کاربرد خاکپوش بهطور معنیدار ( 70درصد) بویشتور از تیموار

دانه میشود (نکوخو و یالح .)7331 ،کاهش عملکرد گیاه موورد

یاقد خاکپوش شد.

آزماطش تحت تأثیر سوطوح متفواو خشوکی در پوژوهشهوای

 612نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان 6011

مختلف نتیجه شد کوه حیودرطان و همکواران ( )7330میوانگین

نتوواطج پووژوهش حاضوور نشووان داد اعمووال  21و  31درصوود

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

کم آبیاری بر گیاهان لوبیا سوبز موورد آزمواطش ،باعوث کواهش

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

میووانگین کوواراطی مصوورف آب بووه میووزان  7و  3کیلوووگرم بوور

پرخیووده و همکوواران ( )7331میووانگین عملکوورد ک و هندوانووه

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

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

کاهش داشته باشد (جدول  .)1هموانطوور کوه بیوان بوه دلیو

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

حساسیت باالی لوبیا به تونش خشوکی ،بوا کواهش میوزان آب

همکوواران ( )7333میووانگین عملکوورد میوووه گوجووهیرنگووی در

آبیاری ،عملکرد آن و در نتیجه کاراطی مصرف آب در اطون گیواه

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

نیز کاهش طایت .کاهش کاراطی مصرف آب تحوت توأثیر تیموار

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

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

( )b7333میانگین عملکورد خیوار در تیمارهوای  01 ،711و 01

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

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

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

مهاوش میانگین عملکرد گیواه بادمجوان در تیمارهوای آبیواری

( ،)7331گیوواه گوجووهیرنگووی در پووژوهش صووالحی تیزآبووی و

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

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

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

( ،)b7333گیاه بادمجوان در آزمواطش مهواوش (

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

 )2016و گیاه تو یرنگی در پوژوهش سواریداش و همکواران

 72531 ،75011و  3031کیلوووگرم در هکتووار (

Mohawesh,

Mohawesh,

( )Saridas et al., 2021حاص شد.

 )2016به دست آوردند.
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و  31/3درصد ،میانگین محتوی نسبی آب برگ به ترتیب 77/7
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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.
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