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  چکیده
  

مصارف خالص آب  زانیاز سطح خاك، م ریتواند ضمن کاهش تبخ یاست که م ییاز راهکارهاپوشش مالچ 
پژوهش تاثیر آبیاري و مالچ کاه بر عملکرد و اجزاي عملکرد  نیمنظور، در ا نیبد. را کاهش دهد اهانیگ ياریآب

آستانه اشرفیه در شهرستان  رد تکرار سه در تصادفی کامل بلوك طرح قالب در خرد هايلوبیا، آزمایش کرت
 18و  12،  6در این پژوهش، مدیریت آبیاري شامل بدون آبیاري و آبیاري با دورهاي . اجرا شد 1391سال 

نتایج تجزیه . در هر پالت بررسی شدضخامت متر سانتی 3و  2، 1، 0مالچ کاه شامل روز و مقادیر مختلف 
 داربر عملکرد دانه در سطح پنج درصد معنی مالچواریانس نشان داد که مدیریت آبیاري و سطوح مختلف 

نشان داد که بیشترین مقدار  راتییروند تغ یبررس جنتای. نشد دارمعنی دانه عملکرد بر هاآن متقابل اثر ولی.بود
بیشترین مقدار عملکرد دانه . کیلوگرم در هکتار بود 3/2431عملکرد دانه در دور آبیاري شش روز به مقدار 

سانتی متر به  1و  2کیلوگرم در هکتار به ترتیب در تیمار  4/1518و  6/1585مالچ با تولید  مختلفدر سطوح 
 ريیبدون مالچ جلوگ طیبا شرا سهیعملکرد در مقا دیآبیاري از افت شد طیدست آمد و مصرف مالچ کاه در شرا

کیلوگرم بر متر  58/0با میانگین  روز 18بیشترین مقدار کارآیی مصرف آب در دور آبیاري . به عمل آورد
مقدار کارایی مصرف آب در سطوح مختلف مالچ کاه در تیمار یک و دو سانتی متر در هر . مکعب به دست آمد

نتایج پژوهش حاضر نشان داد . کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد 60/0و  63/0پالت به ترتیب با میانگین 
نع از افت عملکرد شد و دور آبیاري شش روز مدیریت از سطح خاك، ما بآ ریکه مالچ کاه با جلوگیري از تبخ

 .مناسب آبیاري در منطقه مورد مطالعه است

  
  .کارایی مصرف آب اري،یتابع تولید، دور آب :هاي کلیديواژه

                                                
  .انشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزي، گروه مهندسی علوم آبتهران، د: آدرس نویسنده مسؤول - 1
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   مقدمه
حبوبات جزء اصلی رژیم غذایی بسیاري از مردم     

 نیترون زیستی تثبیت با حبوبات. دهدجهان را تشکیل می
 در حبوبات. دارند خاك خیزي حاصل در مهمی نقش

 دوره یک طی در توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي
 میزان بر عالوه اما است، داشته افزایشی روند ساله 20

بین این کشورها بسیار متفاوت  در آن نوع تولید، رشد
اي از تولید لوبیا در بخش عمده). 1384نام؛ بی(است 

 کم و ايم و در اراضی حاشیهاستان گیالن به صورت دی
 محصوالت این کشت زیر سطح لذا گیرد،می صورت بازده

 نشان کاهش آن عملکرد ولی افزایش چشمگیري نحو به
کننده  هاي تثبیت غده داراي لوبیا). 1384 نام،بی( دهدمی

هاي جانبی در قسمت باال و وسط  ازت در روي ریشه
راي یک ریشه این گیاه یکساله، دا. سیستم ریشه است

 ریشه روي در فراوان، فرعی هاياصلی راست و ریشه
 تثبیت نامنظم، رنگ ايقهوه هايغده لوبیا کوچک هاي

 و شریفی( است گرفته قرار نیتروژن کننده
  ). 1392همکاران،
 به بنابراین و دارد عمقی کم ايلوبیا سیستم ریشه  

 تـراکم  لوبیـا  ریشـه . دهـد مـی  نشـان  واکنش مکرر آبیاري
 بایـد  آبیـاري  لـذا  دارد، گیاهـان  دیگـر  بـه  نسـبت  کمتري
 بدون را آب تنش لوبیا دیگر، سوي از. شود انجام متناوب
 می تحمل گیاهان دیگر با مقایسه در عملکرد شدید کاهش

عالیم تنش موقت در ). 1390سین زاده و همکاران،ح( کند
 تـر طوالنی تنش در و رنگ تغییر صورت به لوبیا هايبرگ

 در تـنش  هايدوره. شودمی مشخص پژمردگی ورتص به
 را رویشـی  رشد بیشتر، یا روز پنج تا رویشی، مرحله طی

ــاهش ــی داد، ک ــأثیر ول ــدانی ت ــر چن  نداشــت عملکــرد ب
اگـر تـنش چنـدان طـول     ). 1390،يرامی و عبدزادگوهري(

نکشد، عملکرد دانه، در صورتی که شرایط رطوبتی پس از 
 و بنـد  خسـته ( یابـد یتنش حفظ شود، چندان کاهش نمـ 

 در گلدهی هنگام در تنش طوالنی دوره). 2013 همکاران،
 دهـــدمـــی کـــاهش را غـــالف در دانـــه تعـــداد لوبیـــا

ـ ). 1390،يرامی و عبدزادگوهري(  اتنش در دوره رشد لوبی

اگر شدید و مداوم باشد، از طریق کم شدن وزن بذر باعث 
 و زادهحســــین( شــــودکــــاهش عملکــــرد مــــی  

 دادند نشان) 2013( همکاران و بند خسته).1390همکاران،
 را گیـاه  در غالف تعداد گلدهی از قبل مراحل در تنش که

 پژوهشـی  در) 2012( گـوهري،  عبـدزاد . دهـد مـی  کاهش
تنش در مرحله رویشـی،   روزب دلیل به که نمودند گزارش

ها کوتاه ماندند، اما به دلیل باقی ماندن آب خاك طی بوته
  . یافتگلدهی، عملکرد کاهش ن

گزارش کرد که تنش آب در ) 2001( پارژول  
 اگر. شودمرحله گرده افشانی باعث کاهش تشکیل گل می

 مرحله از آب تنش که داد نشان هاپژوهش اغلب چه
 ولی دهد،می کاهش را عملکرد بنديغالف تا گلدهی

در پنج مرحله رشد مختلف ) 2002(و همکاران  چاردزری
و هیچ کاهشی در  دقرار دا این گیاه را در معرض تنش

عملکرد که ناشی از تنش بعد از گلدهی بود به دست 
 مراحل تمام در آب تنش از لوبیا رسدبه نظر می. نیاورد
 تا گلدهی از قبل درست تنش ولی ببیند، آسیب رشد

 و شودمی باعث را صدمه بیشترین ظاهراً بنديغالف
 رد کمتر يهاغالف تعداد از ناشی عمدتاََ عملکرد کاهش

مطالعاتی روي آب ) 2012(گوهري  عبدزاد. گیاه است
اضافی خاك در مراحل مختلف نمو انجام داد و گزارش 
نمود که لوبیا بیشترین حساسیت به آب اضافی خاك را 
طی تشکیل جوانه گل و در طی گلدهی دارد و آبیاري در 

 در دهدطی گلدهی و غالف بندي عملکرد را افزایش می
 و باریوس. دهد را کاهش می عملکرد آب کمبود که حالی

 با مقایسه در هفتگی آبیاري که داد نشان) 2002( گوزالس
 افزایش درصد 85 اندازه به را دانه عملکرد دیم شرایط

  . داد
از راهکارهاي مناسب براي حفظ منابع  یکی  

موجود آب، جلوگیري از تلفات آن است که با تبخیر 
فاده از مالچ است. شودخارج میبخشی از آن از سطح خاك 

را براي تحمل در برابر  اهیگ اي،هیکاه عالوه بر نقش تغذ
از کاهش  ريیو جلوگ یخشک رینظ یطمحی هايتنش
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کاهش تبخیر و حفظ  منظور به. سازدعملکرد مقاوم می
رطوبت به مدت طوالنی در خاك، استفاده از مالچ در 

 مؤثر تواندیسطح خاك و یا شخم زدن بعد از آبیاري م
 به که نامید ايزنده غیر پوشش توانمالچ را می. ع شودواق

 و رودمی کار به زمستان در گیاهان براي محافظی عنوان
خاك و از دست  شدید دماي تغییر برابر در را گیاهان

 علف رشد جلوي نیز و کندرفتن آب زمین محافظت می
 مالچ). 1388 نیا، فرزام و اسالمی( گیردمی را هرز هاي
 خاك محیط تواندمی که است مدیریتی هايتکنیک از یکی

 و ژانگ. گردد هرز علف هجوم کاهش باعث و حفظ را
 که دریافتند چین شمال در پژوهشی در) 2005( همکاران،

 افزایش موجب و یابدمی کاهش خاك تبخیر کاه مالچ با
از  برخی. شودمی گیاه در آب از استفاده راندمان

درجه حرارت خاك به علت استفاده  شیان، افزاپژوهشگر
جوانه زدن، سبز شدن و رشد  عیاز مالچ را موجب تسر

  ).1387و همکاران،  ريیقد( دانندیم اهیگ
 هايواقعی آب با استفاده از روش ارزش  
 ترینساده و رایجترین از یکی. شودمی برآورد اقتصادي

 شارز برآورد براي تاکنون که اقتصادي هايروش
استفاده قرار گرفته است، روش تابع  مورد آب اقتصادي

برآورد ). 1389خواجه روشنائی و همکاران، (تولید است 
وابسته و مستقل، از  رهايدقیق و مناسب روابط بین متغی

جمله مسائل بسیار مهم و اساسی در برآورد توابع تولید 
است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که مقادیر و 

ها به شدت متأثر از شکل تابع نهاده نهایی هايارزش
  ).1389 همکاران، و روشنائیخواجه(انتخاب شده است 

 نعنوا تحت خود پژوهش در) 1999( ووگاري  
ارزیابی آب به عنوان یک کاالي اقتصادي در مناطق 
خشک ابتدا تغییرات مصرف آب، اشتغال و کارآیی 

 ملشا کشاورزي هايمصرف آب را در زیر بخش
یشکر، سویا، ذرت مورد بررسی قرار ن برنج، محصوالت

داد و استراتژي مناسب براي مناطق مورد مطالعه را، 
جایگزین کردن  آب،حداکثر کردن استفاده از هر واحد 

محصوالت مناسب و جلوگیري از تبخیر و تعرق با مالچ 

اصلی  هدف.پاشی و افزودن مواد به خاك را عنوان نمود
 طیمالچ کاه در شرا ماریت نیش، تعیین بهتراز انجام پژوه

بوده تا  ایدر آب و هواي استان گیالن براي لوب اريیآب
مناسب را براي حصول حداکثر عملکرد و  طیبتوان شرا

نطقه در طول فصل رشد فراهم اجزاي عملکرد در م
کارآیی مصرف  یاهداف این پژوهش، بررس گریاز د.نمود

 .اه لوبیا استآب و تخمین تابع تولید در گی

  
 ها و روش مواد

این پژوهش در استان گیالن و در شهرستان   
دقیقه و  16درجه و  37آستانه اشرفیه با عرض جغرافیایی 

دقیقه و با ارتفاع متوسط  56درجه و  49طول جغرافیایی 
میزان .انجام پذیرفت 1391ریا و در سال متر از سطح دپنج 

میلی متر گزارش  5/20بارندگی در طول فصل رشد حدود 
سازي زمین و مصرف قبل از آماده). 1( شده است جدول

- 0رعه در اعماق کود شیمیایی، از خاك نقاط مختلف مز
متري براي تعیین خصوصیات فیزیکی سانتی 40- 20و  20
برداري انجام شد شیمیایی خاك به طور تصادفی نمونهو 

  ). 2( جدول
 دهش خرد هايدر این پژوهش، آزمایش کرت  

ر سه تکرار در زمین د تصادفی کامل بلوك طرح قالب در
متر و  4×5/2هر واحد آزمایشی داراي ابعاد . اجرا شد

عامل اصلی شامل بدون . داراي چهار ردیف کشت بودند
روز و مقادیر  18و  12و  6آبیاري و آبیاري با فواصل 

متر در هر پالت کاه شامل صفر، یک، دو، سه سانتی مالچ
زمین زراعی ابتدا . ن عامل فرعی در نظر گرفته شدبه عنوا

در فروردین ماه شخم و سپس در اول اردیبهشت ماه 
و  به صورت دستی) رقم محلی دهسري(کاشت بذر لوبیا 

قبل از . شد متري آغازبه شکل ردیفی در عمق سه سانتی
سین تیرام به نسبت دو کش کربوککشت نیز بذر در قارچ

روش آبیاري به کار رفته در این . عفونی شددر هزار ضد
پروژه از نوع آبیاري سطحی و سیستم جوي و پشته بود، 

صله متر و فاسانتی 80ي که فاصله بین دو پشته به طور
میزان آب مصرفی . متر استسانتی 35بین گیاهان در پشته 
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در طول دوره رشد گیاه از طریق آب آبیاري و مقدار 
ازه گیري مقدار آب تحویلی براي اند. بارندگی تأمین شد

پس از عملیات . به هر واحد آزمایشی از کنتور استفاده شد
برداشت محصول، براي برآورد عملکرد غالف، پس از 

 برداشت زمین از هاحذف دو ردیف گیاه از طرفین، غالف
 توزین آزمایشگاهی دقیق ترازوي از استفاده با و شده
 پالت هر از ریشه، ارتفاع و بوته ارتفاع تعیین جهت.شد
کش تصادفی انتخاب و ارتفاع آن با خط طور به گیاه 12

داد دانه در هر گیاه، تعداد جهت تعیین تع. اندازه گیري شد
 مورد هاآن داخل هايهاي سالم، از گیاه جدا و دانهغالف

 12 ،6 مدیریت در مصرفی آب مقدار. گرفت قرار شمارش
 مترمیلی 4/198 و 2/217 ، 2/476 ترتیب به روز 18 و

 دانکن آزمون( هامیانگین مقایسه و هاداده تجزیۀ در. بود
و تخمین  MSTATC افزار نرم از) درصد پنج سطح در

 STATISTICA 5/5ضرایب تابع تولید با نرم افزار 
 .استفاده شد

  
   هواشناسی در دوره کشت گیاه لوبیا در منطقه پژوهش اطالعات -1جدول

  از تشتکتبخیر
 )لی متر در روزمی(

  سرعت باد
  )متر برثانیه(

 فتابیآساعت 
 )ساعت(

  حداقل دما
 )سانتی گراد(

   حداکثر دما
 )سانتی گراد(

 ماه

  اردیبهشت  7/21  3/12  5/4  0/1  0/2
 خرداد 3/27  3/17 5/6 2/1 1/4

  
  محل آزمایشخصوصیات خاك  -2جدول

 خاك عمق
  )مترسانتی(

بافت 
  خاك

درصد 
  شن

درصد 
  سیلت

درصد 
  رس

جرم 
مخصوص 

  ظاهري
)g/m3(  

رطوبت در 
ظرفیت 

  (%)زراعی

رطوبت در 
نقطۀ 

پژمردگی 
(%)  

پتاسیم 
قابل 
  جذب

)mg/kg(  

فسفر 
قابل 
 جذب

)mg/kg(  

نیتروژن 
  (%)کل

کربن 
  (%)آلی

هدایت 
  الکتریکی

)dS/m(  

  278/0  35/3  08/10  07/0  631/0  7/14  1/27  25/1  9  53  38  لومسیلتی  20- 0
  288/0  36/3  06/8  17/2  565/0  2/14  5/28  33/1  51  55  30  لومسیلتی  20-40

  و بحث جینتا
 عملکرد دانه

 پنجاثر آبیاري و سطوح مختلف مالچ در سطح   
تقابل دار بر عملکرد دانه داشت، ولی اثر مدرصد اثر معنی

مقایسه ). 3( دار نشد جدولآن ها بر عملکرد دانه معنی
 در دانه ملکردع بیشترین که داد نشان هامیانگین داده

 در کیلوگرم 2431 مقدار به روز شش آبیاري مدیریت
 مالچ مختلف سطوح در دانه عملکرد). 1( شکل بود هکتار

 مالچ بدون شرایط از و بود دار معنی درصد یک سطح در
یش عملکرد افزا علت). 2( شکل شد بیشتر درصد 2/53

آب از  ریدر سطوح مختلف مالچ را می توان به کاهش تبخ
طح خاك، تعادل درجه حرارت و نگهداري رطوبت در س

  در پژوهشی ) 1999(سینگ و همکاران . خاك دانست
  
  
  

  
  

 و هادریافتند که آبیاري و استفاده از مالچ در میوه
 لذا،. شودمی محصول در عملکرد افزایش باعث سبزیجات

سطح پوشش مزرعه با استفاده از مالچ موجب  شافزای
نگوآجیو و . شودآب میصرف م شتریکاهش هر چه ب

گزارش کردند هنگامی که قبل از ) 2003(همکاران 
باالترین  با خاك مخلوط شود، مالچنشاءکاري کاهو، 

نیز ) 2008(گلب و کولیگ . آیدعملکرد کاهو به دست می
 از توانددر آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که مالچ می

 خاك، تخلخل افزایش علت به گندم دانه عملکرد کاهش
 کردند گزارش) 1987( همکاران و شکور. کند جلوگیري

عملکرد در ذرت همراه  ایشافز با مالچ داراي تیمار که
  .بود
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  تجزیه واریانس مدیریت آبیاري و مالچ کاه بر لوبیا -3جدول

 درجه )MS( میانگین مربعات
  عملکرد دانه ارتفاع بوته ع ریشهارتفا  تعداد دانه در غالف  کارایی مصرف آب  منبع تغییرات  آزادي

ns415/0  ns318/1 ns155/9 ns271/167 ns396/1666459  2  بلوك 
*839/1 *501/4 **092/87 ns 269/168 *981/6893060 3  آبیاري 

 خطا  6 281/972935 998/73 547/11 592/0 27/0
 مالچ  3 754/756061* 765/297** 305/20** 735/5** 484/0**
ns226/0 ns485/0 ns288/1 **342/54 ns361/428070 9  مالچ× آبیاري 

 خطا  24 290/241212 636/9 801/2 356/0 195/0
 (%)ضریب تغییرات  28/36 4/6 09/11  54/11  28/31

 ns،  ** ، * درصد پنجو یک به ترتیب بی معنی، معنی دار در سطح.  
  

   
  عملکرد دانه در سطوح مختلف مالچ -2کلش  عملکرد دانه در شرایط مختلف مدیریت آبیاري - 1شکل

  
  لوبیابر  مالچ کاه مقایسه میانگین -4جدول

  سطوح مختلف مالچ 
  )در هر پالت(

  بوتهارتفاع 
 )سانتی متر( 

ارتفاع ریشه 
  )سانتی متر(

  تعداد دانه 
  در غالف

  ¾ d 6/42  b 3/13  c  بدون مالچ
 c 4/47 a 9/15 b 0/5  سانتی متر  1
 b 3/49 a 2/15 b 4/5  سانتی متر 2
 a 7/54 a 9/15 a 0/6  سانتی متر 3

  

  
 اثر متقابل آبیاري و مالچ بر ارتفاع بوته در گیاه لوبیا - 3شکل
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  بوتهارتفاع 
دار نشد ولی تاثیر معنی بوتهاثر آبیاري بر ارتفاع            

دار بود ارتفاع بوته در سطح یک درصد معنیمالچ کاه بر 
متقابل مدیریت آبیاري و مالچ کاه نیز بر اثر ). 3( جدول

 دار بود جدولارتفاع بوته در سطح یک درصد معنی
نتی متر مربوط سا 7/54حداکثر ارتفاع گیاه با میانگین ).3(

در شرایط . متر مالچ در هر پالت بودتیبه تیمار سه سان
متر سانتی 6/42تفاع بوته با میانگین بدون مالچ، مقدار ار

تر شدن برگ، آن گیاه با توقف رشد، کوچکبود که در 
 و هابرگ حاشیه سوختگی و هاکوتاه شدن فاصله میان گره

 و آبیاري متقابل اثر). 4( جدول شد مواجه هاآن ریزش
 12 آبیاري دور برتري از حاکی لوبیا بوته ارتفاع بر مالچ
ت با میانگین پال هر در مالچ مترسانتی سه تیمار و روز

رسد که وجود مالچ کاه  یبه نظر م. سانتی متر بود 5/64
از  ريیرا که موجب جلوگ یشیاثر کمبود آب در مرحله زا

 عسری ورود از و کرده تأمین شود،می اهیدر گ یشیرشد رو
  .آورد یممانعت به عمل م یشیبه مرحله زا یاهگ
  

  ارتفاع ریشه 
سطح یک درصد بر در  مدیریت آبیاري و مالچ کاه         

 دارمعنی هاآندار بود، ولی اثر متقابل ارتفاع ریشه معنی
 دهندهنشان هاداده میانگین مقایسه). 3( جدول نشد

 با روز شش آبیاري دور در ریشه ارتفاع مقدار بیشترین
 پژوهش نتایج). 4( جدول بود مترسانتی 9/18 میانگین

هاي  د که ریشهنشان دا) 1390( يریهري و امعبدزادگو
هاي باالیی مرطوب به دست  توانند آب را از الیه لوبیا می

هاي زیرین تقریباً دست نخورده  آورند و رطوبت الیه
ی از تراکم ریشه بیشتري هاي سطح بماند از این رو بخش

 لوبیا هاي ریشه که دریافت توانلذا، می. ندبرخوردار
ی جذب هاي باالی که آب را از الیه ددهن می ترجیح

سطوح مختلف مالچ اثر محسوسی بر ارتفاع ریشه .کند
داشت، به طوري که در شرایط بدون مالچ حداقل مقدار 

 متر حاصل شد جدولسانتی 3/13تفاع ریشه با میانگین ار
)4.(  

   غالف در دانه تعداد
 تیمار که داد نشان هاتجزیه واریانس داده             

-طح پنج درصد معنیس در فغال در دانه تعداد بر آبیاري

اثر سطوح مختلف مالچ کاه بر تعداد ). 3( دار بود جدول
دار بود انه در غالف در سطح یک درصد معنید

کاه بر تعداد  اثر متقابل مدیریت آبیاري و مالچ). 3(جدول
و  12دور آبیاري ). 1( دار نشد جدولدانه در غالف معنی

عدد، نسبت به  4/5و  9/5روز به ترتیب با میانگین  18
تیمارهاي بدون آبیاري و شش روز به ترتیب با افزایش 

پژوهش ).2( درصدي همراه بود جدول 2/9و  7/15  1/34
نیز نشان داد که تعداد دانه ) 1390(حسین زاده و همکاران 

   .در گیاه در اثر شرایط کم آبی با کاهش مواجه خواهد شد
  

  کارایی مصرف آب 
 بودن دارجزیه واریانس حاکی از معنینتایج ت             

دار بودن عنیم همچنین و درصد پنج سطح در آبیاري اثر
کاه در سطح یک درصد بر کارایی اثر سطوح مختلف مالچ
این در حالی است که اثر ). 2( مصرف آب بود جدول

مالچ کاه بر کارایی مصرف متقابل آبیاري و سطوح مختلف 
بیشترین مقدار کارایی ). 2( دار نشد جدولآب معنی

 58/0روز با میانگین  18مصرف آب در دور آبیاري 
مقدار ). 3( کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد جدول

کارایی مصرف آب در سطوح مختلف مالچ کاه در تیمار 
 63/0متر در هر پالت به ترتیب با میانگین سانتی دوو  یک
  ).3( کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد جدول 60/0و 

گیاه لوبیا به نحو مؤثري از مقدار آب مصرفی              
-انه به ازاي هر متر مکعب آب بهرهدر راستاي تولید د

 دانه تولید براي آب مصرف کارآیی افزایش.کندبرداري می
 آب بیشتر رفتن هدر با توانمی را آبی کم شرایط در لوبیا

 تیمار در بیشتر عمقی نفوذ و تعرق و تبخیر طریق از
 شدن بسته دلیل به فتوسنتز شدن مختل و مطلوب آبیاري
به عملکرد در  نهایت در و برگ سطح کاهش و هاروزنه

لذا، افزایش مالچ . تیمار تنش شدید کم آبی مرتبط دانست
در شرایط عدم وجود تنش یا وجود تنش متوسط کم آبی 



 135/ 1394/  2شماره /  29جلد / ب /  يدر کشاورز مجله پژوهش آب

 و شود واقع مفید دانه عملکرد افزایش راستاي در تواندمی
 اثر مالچ باالي مقادیر مصرف آب، شدید کمبود شرایط در

  .بر عملکرد دانه داشت مطلوبی

  
  اثر آبیاري بر ارتفاع ریشه لوبیا - 4 شکل

  
  لوبیا تعداد دانه در غالفاثر آبیاري بر  -  5 شکل

  

  
  گیاه لوبیامقدار کارایی مصرف آب در  بر آبیارياثر  - 6 شکل
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  گیاه لوبیامقدار کارایی مصرف آب در  برمختلف مالچ کاه  سطوحاثر  - 7شکل

  تخمین تابع تولید
در مطالعه حاضر، تاثیر دو نهاده آب و مالچ کاه بر         

بنابراین، تعیین حد مطلوب . گیاه لوبیا مد نظر است
مصرف آب، میزان مناسب مصرف مالچ کاه را نیز تعیین 

 که شودمشخص می اهمیت یک تابع، زمانی. خواهد کرد
 و هاگذاريسیاست مبناي آن، در استفاده مورد ضرایب

 سالمی، و زادحسین( گیرد قرار هاریزيبرنامه
االخص توابع تولید، ب توابع، مختلف اشکال برآورد).1383

   این برآورد در رایج بسیار هايخطیبا توجه به هم

  
 یجادا متغیرهاي از بسیاري حذف به منجر عمدتاً ضرایب،

 این نامناسب تصریح و مسئله این. شودمی همخطی کننده
 داشته آن بر را پژوهشگران متغیرها، حذف نتیجه در توابع

ب، ضمن رفع ضرای برآورد در دیگر روشی انتخاب با تا
مشکل همخطی و تصریح نامناسب توابع، اقدام به برآورد 

 چمال مصرفی آب بین رابطه) 1( معادله. کند هاضرایب آن
  .)8( دهد شکل می نشان عملکرد و کاه

Y = 235/68 + 884/4 I+ 448/34 M          )1(  
 

  
  در لوبیامالچ کاه و عملکرد  -رابطه آب مصرفی -8شکل

  ):9( دهد شکل یدور آبیاري و عملکرد نشان م -رابطه بین آب مصرفی) 2(معادله 
Y = 602/922 + 299/1 I+ 46/11 D          )2(  
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  در لوبیادور آبیاري و عملکرد  -ه آب مصرفیرابط -9شکل

  :که در آن
 Y:  کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه( ،I:  میزان آب

متر در سانتی(لچ مصرفی مقدار ما :M، )میلی متر(مصرفی 
  .دور آبیاري :Dو  )هر پالت
اي جهت برآورد مطالعه) 1987( يهگزم و هد         

 روي بر امریکا ختلفم هايتابع تقاضاي آب در ایالت
-داده از استفاده با سپس و. دادند ارائه مختلف محصوالت

 تقاضاي تابع سود سازي حداکثر روش و تجربی هاي
 تخمین تولیدي تابع بهترین آب، مدت بلند و مدت کوتاه

اي درجه دوم گزارش ملهج چند تولید تابع را زده
با در پژوهش ارزش آب را ) 2000( ویکاالقان و و.نمود

خمین زد و استفاده از توابع تقاضاي آب و توابع هزینه ت
وري نهایی آب در لوبیا به طور نشان داد که ارزش بهره

  .کیلوگرم بر متر مکعب است 06/0متوسط 
  

  و نتایج رگرسیون یهمبستگ هیتجز

رابطه  زانینوع و م انگریب رهایمتغ نیب یهمبستگ            
 اديیز تاهمی از راعیز علوم در که است هاآن نیب

 نیب یهمبستگ هیحاصل از تجز جینتا.برخوردار است
نشان داد که صفت عملکرد ) 5( صفات مختلف جدول

داري یدانه با صفات ارتفاع ریشه رابطه مثبت و معن
ارتفاع بوته با صفت  نیب یهمبستگ زانیم نیشتریب.داشت

  ). 5( تعداد دانه در غالف مشاهده شد جدول
مطلب  نیا انگریب یگونه همبستگ نیوجود ا           

صفات  نیاز ا توانیعملکرد دانه م شیاست که براي افزا
 جهیدر تطابق با نت. استفاده کرد زراعی به هايدر برنامه

اثرات  یدر بررس) 1390( ريیگوهري و ام حاضر، عبدزاد
داري یمثبت و معن ینشان دادند که همبستگ ایلوب رکود د

داد دانه در غالف با ارتفاع گیاه وجود دارد صفات تع نیب
گزارش ) 1389(عبدزادگوهري و همکاران ). 901/0(

چشم بلبلی صفت تعداد دانه در غالف  اینمودند که در لوب
باشد  یداري با ارتفاع گیاه میمثبت و معن یداراي همبستگ

در میزان عملکرد بوته  یصفات نقش مهم نیکه ا) 844/0(
  .دارند

  ضرایب همبستگی ساده صفات مورد مطالعه در گیاه لوبیا در شرایط آبیاري و مالچ کاه -5جدول
  صفات مورد مطالعه ارتفاع گیاه ارتفاع ریشه تعداد دانه در غالف

 ارتفاع گیاه 1  

 1 ns036/0 ارتفاع ریشه 

1 ns 059/0 **991/0 تعداد دانه در غالف 
ns220/0 *775/0 ns140/0 عملکرد 

ns ،* * به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصد*: و.  
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براي شناخت مهمترین صفات زراعی موثر در           
 از دانه عملکرد در هاتشکیل دانه و محاسبه میزان تاثیر آن

 معادله تشکیل براي. شد استفاده گام به گام رگرسیون
 و وابسته متغیر انعنو به دانه عملکرد خطی، رگرسیونی

 گرفته نظر در مستقل متغیرهاي عنوان به صفات سایر
 )Y( دانه عملکرد با صفات رگرسیونی تجزیه نتایج.شد

درصد از  60تقریباَ  )L(نشان داد که صفت ارتفاع ریشه 
تغییرات موجود در عملکرد دانه را توجیه نمود و اثر بقیه 

ضریب تبیین ( R2 عددي مقدار. بود ناچیز نسبتاً عوامل
و  775/0، 6/0به ترتیب برابر با  Radjو  R، )تصحیح شده

رابطه ) 3(معادله ). 6(به دست آمد شکل  534/0
  :دهد یرگرسیونی عملکرد را نشان م

Y = 576/1692- + 408/200 L          )3(  

  
  و ارتفاع ریشهعملکرد دانه  نیب ۀرابط -10شکل

  نتیجه گیري
نشان داد که مدیریت آبیاري و نتایج پژوهش          

ملکرد دانه در سطح پنج درصد سطوح مختلف مالچ بر ع
-معنی دانه عملکرد بر هاولی اثر متقابل آن. دار استمعنی

 شش آبیاري مدیریت در دانه عملکرد بیشترین. نشد دار
 دانه عملکرد. بود هکتار در کیلوگرم 2431 مقدار به روز
 هکتار در کیلوگرم 1585 یدتول با مالچ مختلف سطوح در

 به توجه با مجموع در. بود مالچ بدون شرایط از بیشتر
گرفت که استفاده از  جهینت توانیپژوهش حاضر م جنتای

سبب بهبود عملکرد دانه و  اري،یآب طیمالچ کاه در شرا
مالچ کاه تا  شیبه افزا اهیشود، اما تحمل گ یاجزاي آن م

پالت است و از آن پس با  متر مالچ در هرحدود سه سانتی
مالچ در هر پالت در عملکرد و اجزاي آن  زانیم شیافزا

تواند به علت عدم نفوذ هوا با یتاثیري مشاهده نشد که م
   زانیاز حد م شیجذب خاك و کاهش ب زانیتوجه به م

  
  

  
است  نیپژوهش حاضر ا جینتا گریاز د. آب باشد لیپتانس

مقدار مالچ  شیبی با افزاط تنش آیکه با وجود آنکه در شرا
کاسته شد،  یقابل توجه زانیکاه از مقدار عملکرد دانه به م

میزان  شیمطلوب و افزا اريیآب طیبا شرا سهیاما در مقا
 شیافزا ،یبه عبارت. مالچ کاه، مقدار عملکرد افزایش داشت

عملکرد  دیتنش رطوبتی از افت شد طیمالچ کاه در شرا
بیشترین مقدار . آورده استعمل  به ريیتا حدودي جلوگ

روز با میانگین  18کارایی مصرف آب در دور آبیاري 
مقدار کارایی . کیلوگرم بر متر مکعب حاصل شد 58/0

و  یکمصرف آب در سطوح مختلف مالچ کاه در تیمار 
و  63/0متر در هر پالت به ترتیب با میانگین سانتی دو
حاصل از  جینتا. کیلوگرم بر متر مکعب مشاهده شد 60/0

صفات مختلف نشان داد که صفت  نیب یهمبستگ هیتجز
-یعملکرد دانه با صفات ارتفاع ریشه رابطه مثبت و معن

  .داري داشت
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