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 ماش گیاه آب وريبهره و محصول بر خاکپوش و کشت روش آبیاري،کم تأثیر

  

  2رورخشنده مجید و 1رزاقی فاطمه ،1سپاسخواه علیرضا ، *1حقیقی کامگار اکبرعلی ،1عسکري مریم

  

  )29/10/1398 رش:یپذ خیتار ؛ 24/3/1398 افت:یدر خی(تار

  

 

  چکیده

 باجگاه دشت در ماش محصول و آب وريبهره بر کشت روش و آلی خاکپوش آبیاري، مختلف سطوح تأثیر بررسی منظوربه حاضر پژوهش

 کامـل  شـده  خـرد  دوبـار  هـاي بلوك صورتبه دوم سال در و تصادفی کامل بلوك صورتبه اول سال در آزمایش طرح است. شده انجام

 درون بـه  پشـته  روي از کشـت  روش تغییر با ،)درصد 100( کامل يآبیار تیمار در داد نشان هابررسی شد. انجام تکرار سه در و تصادفی

 کـه  داد نشـان  اول سال در نتایج همچنین .است یافته افزایش دوم سال در درصد 5 و اول سال دردرصد  2 مقدار به دانه محصول جویچه،

 بـا  نـدارد.  وجود آبیاري درصد 75 با خاکپوش با تیمار و کامل آبیاري با خاکپوش بدون يتیمارها در دانه محصول بین داريمعنی تفاوت

 بـه  درنهایـت  و داد کـاهش  درصـد  25 را آبیـاري  آب مقدار توانمی پشته روي و جویچه درون يهاکشت نوع به خاکپوش کردن اضافه

 با کامل آبیاري رصدد 50 تیمار به مربوط آب وريبهره ینبیشتر کرد. پیدا دست آبی تنش بدون حالت با مقایسه در کم اختالف با محصولی

 صورت در شده داده آب واحد ازايبه بیشتر محصول تولید دهندهنشان که .است 3kg/m 4/0 معادل خاکپوش، با جویچه درون کاشت روش

 .است خاکپوش و آبیاريکم مأتو کاربرد

  

  

  

  ماش کاشت، روش خاکپوش، ،آبیاريکم :يدیکل يهاهواژ
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  مقدمه

   مهمـی  نقـش  پـروتئین،  درصـد  21 حـدود  داشـتن  بـا  حبوبات

 محسوب طبیعی غذایی مکمل و داشته بشر غذایی نیاز مینتأ در

   عنـوان بـه  کـه  اسـت  حبوبـاتی  تـرین قـدیمی  از مـاش  شوند.می

   فارسـی  در گیـاه  ایـن  بـه  اسـت.  شـده مـی  اسـتفاده  بشـر  غذاي

  را آن انگلیســی  در و گوینــد مــی  مــاش  یــا  و ســبز  مــاش 

Green gram ، mung bean ــا و ــی  golden gram ی ــم  .دنامن

 محصـول  کننـده  محـدود  عوامـل  ینتـر مهـم  از یکی بآ کمبود

 از ،اسـت  ایـران  در جملـه  از جهان مناطق از بسیاري در گیاهان

 تولیـد  میـزان  بـا  ارتبـاط  در تبخیـري  تلفـات  از ممانعـت  طرفی

 دلیـل بـه  امروزه است. اهمیت حائز آب بهینه مصرف و محصول

 آب واحـد  بـه  نسبت تولیدي محصول افزایش آب، منابع کمبود

 توانمی که هاییاستراتژي از یکی ).9( است توجه مورد مصرفی

 اسـت.  آبیاريکم تکنیک گرفت، کارهب هدف این به نیل منظوربه

 قابـل  آبیـاري  هـاي روش مختلـف  انـواع  بـا  که تکنیک، این در

 نیــاز مــورد آب بــه نســبت آب کمتــري مقــدار اســت، اســتفاده

  ).10( شودمی داده قرار گیاه اختیار در شده مدیریت صورتبه

 کـاه  خاکپوش کاربرد عدم و کاربرد تأثیر )7( همکاران و بانا   

 75 ،100 سـطح  سه شامل آبیاري مختلف سطوح برنج، کلش و

 (روي کشـت  روش تـأثیر  همچنـین  و کامل آبیاري درصد 50 و

 قـرار  ارزیـابی  مـورد  را مـاش  محصول بر جویچه) کف و پشته

 میـانگین  طـور بـه  کـه  ردنـد ک گـزارش  پژوهشـگران  این دادند.

 35 بـرنج  کلـش  و کـاه  خـاکپوش  کاربرد درنتیجه گیاه محصول

 نانوکالت کودهاي تأثیر دیگر پژوهشی در یافت. افزایشدرصد 

 کمبـود  تـنش  شـرایط  تحـت  ماش گیاه عملکرد بر منگنز و آهن

 و آهـن  کالتنانو محلولپاشی با داد نشان نتایج .شد بررسی آب

 داد کـاهش  را آب کمبود از ناشی جانبی عوارض توانمی منگنز

کـم  تکنیـک  در آب مصـرف  رانـدمان  افـزایش  منظـور به ).14(

 موجـود  رطوبت مناسب، هايروش از استفاده با بایستی آبیاري،

 عـواملی  اثـر  در آن شـدن  تلـف  از و شود حفظ خاك نیمرخ در

 و (آلـی  خـاکپوش  از اسـتفاده  ).19( شود جلوگیري تبخیر مانند

 محصول افزایش باعث آبیاري راندمان افزایش بر الوهع غیرآلی)

 آنهـا  از خاکپوش عنوانبه که موادي جمله از ).22( شودمی گیاه

 کمپوسـت،  حیـوانی،  کـود  علـف،  کـاه،  وانتمی شودمی استفاده

 در ).20( بـرد  نـام  را پالسـتیکی  هـاي پوشـش  و روزنامه برگ،

 بقایـاي  نسـوزاند  و حفـظ  يتیمارهـا  تـأثیر  بررسـی  به تحقیقی

 گیـاه  اسـتقرار  بـر  خـاکورزي  مختلف هايروش و گندم گیاهی

 حفـظ  داد نشـان  نتـایج  شـد.  پرداخته خاك غذایی مواد و ماش

 در خـاك  ظـاهري  مخصـوص  جـرم  کـاهش  باعث گندم بقایاي

 در خاك نفوذپذیري افزایش همچنین و يمترسانتی 0-15 عمق

 خـاك  سـطح  پوشـش  مقدار اندازه هر ).15( شد گلدهی مرحله

 نیـز  اندازه همانبه کند، پیدا افزایش طبیعی هايخاکپوش توسط

 مشـاهده  خـاك  رطوبـت  از حفاظـت  مـورد  در بـاالتري  کارآیی

 دلیـل بـه  کلشـی  هـاي خاکپوش مقدار افزایش همچنین .شودمی

 در غیرمسـتقیم  تـأثیرات  افـزایش  و خاك سطح از تبخیر کاهش

 شـود مـی  محصـول  بیشـتر  افـزایش  باعث هرز هايعلف کنترل

 شـرایط  در ویـژه بـه  خـاك  سطح در گیاهی بقایاي وجود ).17(

 حالـت  بـا  مقایسـه  در سـله  ایجاد کاهش باعث خاکورزي، عدم

 اسـتقرار  وضـعیت  بهبـود  باعـث  ترتیب بدین و شده خاکورزي

 هـا خـاکپوش  ).8( شودمی ریزبافت يهاخاك در ویژهبه گیاهچه

 آب حـدودیت م بـا  کـه  خشـک نیمـه  و خشک مناطق در ویژهبه

 منـاطق  این در را آب کمبود حدودي تا توانندمی ،هستند مواجه

 خـاك  سـطح  در (خـاکپوش)  گیـاهی  بقایاي وجود .کنند تعدیل

 از یکـی  ).21( شـود می خاك سطحی الیه رطوبت حفظ موجب

 اسـتفاده  مـورد  کشـت  روش گیاهـان،  محصـول  بـر  مؤثر عوامل

 کرتـی  شرو بـه  نسـبت  پشته روي کشت روش فواید از .است

 کـاهش  فرسـایش،  کنتـرل  خـاك،  سریع شدن ترگرم به توانمی

 بررسی یک در ).13( دکر اشاره محصول افزایش و آب مصرف

 داخـل  کاشـت  روش در زعفران محصول مقدار که شد مشاهده

    ).25( است بیشتر کرتی کاشت روش به نسبت جویچه

ـ  بـر  آبیاري هايروش و کاشت الگوي تأثیر تحقیقی در    هجوان

 روش داد نشـان  تحقیـق  ایـن  نتـایج  .شـد  بررسـی  ماش گیاه زنی

   در .)1( اسـت  شـده  زنـی جوانه کاهش باعث ریشه بخشی آبیاري
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 *خصوصیات فیزیکی خاك در منطقه مورد آزمایش .1 جدول

  (cm)  خاك عمق

  خصوصیات فیزیکی

FC 
 (درصد حجمی) 

PWP 
 (درصد حجمی) 

ρb 
 (g.cm-3) 

 بافت خاك

 لوم رسی سیلتی  40/1  17  32  30- 0

 لوم رسی سیلتی  47/1  19  33  30-60

  است. 25خصوصیات فیزیکی خاك برگرفته از منبع شماره *  

  

 ارقام دانه محصول بر آبیاريکم مختلف يتیمارها تأثیر پژوهشی

 شـمال  در آبیـاري  آب مصـرف  رانـدمان  و مـاش  گیـاه  مختلف

 تـنش  عمـال ا کـه  داد نشان تحقیق این نتایج .شد بررسی اتیوپی

 باعث رشد، مرحله ترینحساس عنوانبه گلدهی، مرحله در آبی

 شـده  شـاهد  تیمـار  با مقایسه در محصولدرصدي  9/24 کاهش

 تـنش  اعمال از آنکه شرط به که شد گرفته نتیجه همچنین است.

 در آب میـزان  بـه  توجـه  بـا  شـود،  اجتنـاب  گلـدهی  مرحله در

 کـرد  اعمـال  رشد راحلم دیگر در را آبی تنش توانمی دسترس،

 رشـد،  بـر  پتاسـیم  کـاربرد  و آبـی  تـنش  تـأثیر  تحقیقی در ).4(

 کـه  شـد  مشـاهده  و بررسی ماش متابولیکی تغییرات و محصول

 تنش يتیمارها تحت ماش دانه محصول و تر وزن خشک، وزن

 اثـر  کاهش باعث پتاسیم از استفاده همچنین یابد.می کاهش آبی

 بهبـود  هـدف  بـا  دیگـر  پژوهشـی  ).24( شودمی آبی تنش منفی

 آبیـاري  شـرایط  تحـت  آب مصـرف  وريبهـره  و ماش محصول

 صـورت  اسـید هیومیـک  آلی ماده از استفاده با آبیاريکم و کامل

 دانـه،  محصـول  در داريمعنـی  اخـتالف  داد نشان نتایج گرفت.

 درصـد  80 تیمـار  در آب مصـرف  رانـدمان  و محصـول  اجزاي

 100 تیمـار  و ،اسـید هیومیـک  رهکتـا  در کیلـوگرم  45 با آبیاري

 وجود اسیدهیومیک هکتار در کیلوگرم 15 با کامل آبیاري درصد

 شرایط تحت ماش گیاه محصول بر کاشت عمق تأثیر ).2( ندارد

 در کـه  شـد  گرفتـه  نتیجه و شد بررسی دیم کشت و آبی کشت

 دیـم  کشـت  شـرایط  در و کمتـر  کاشت عمق آبی، کشت شرایط

 گیـاه  محصول ياجزا و محصول بهبود باعث بیشتر کاشت عمق

 اثـر  در کـه  شـد  مشـاهده  دیگـري  تحقیق در ).3( شودمی ماش

 کـه  یافتـه  کـاهش  مزرعـه  سـطح  از تبخیـر  خاکپوش، از استفاده

 داشـته  دنبـال بـه  را گیـاه  محصول و آب کاربرد راندمان افزایش

  ).16( است

 از یکـی  عنوانبه ماش اقتصادي و زراعی اهمیت به توجه با   

 در آبـی، کـم  مشـکل  وجود گرفتن درنظر با و حبوبات ینترهمم

 سـطوح  اثـرات  همزمـان  بررسـی  و مطالعـه  بـه  حاضر پژوهش

ــف ــاري مختل ــت روش ،آبی ــاکپوش و کش ــر خ ــول ب  و محص

  شد. پرداخته ماش گیاه در آب وريبهره

  

  هاروش و مواد

 دانشـگاه  کشـاورزي  دانشـکده  تحقیقـاتی  مزرعـه  در پژوهش این

 دشـت  در شـیراز  شرقی شمال کیلومتري 16 فاصله در واقع شیراز

 خصوصـیات  .شـد  انجـام  1396 و 1395 هايسال طی در باجگاه

  .است شده آورده 1 جدول در آزمایش مورد منطقه خاك فیزیکی

 ،آبیـاري کـم  کـنش بـرهم  تـأثیر  بررسـی  براي آزمایش، طرح   

 گیـاه  محصـول  بـر  گنـدم  کلـش  و کاه وشخاکپ و کشت روش

 کـرت  دوم، سـال  در و تصـادفی  کامل بلوك اول سال در ماش،

 سـال  دو هر در و تصادفی کامل بلوك قالب در شده خرد دوبار

 مختلـف  سـطوح  دوم سـال  در شد. انجام تکرار سه در آزمایش

 فـاکتور  عنـوان به کشت روش اصلی، فاکتور عنوانبه آبیاري آب

 گرفتـه  درنظـر  فرعـی  فـاکتور  عنـوان بـه  خاکپوش و اصلی نیمه

 در خاکپوش با پشته روي کاشت تیمار است ذکر به الزم شدند.

 مربـوط  آزمـایش  نمادین تصویر شد. افزوده تیمارها به دوم سال

 در دوم سـال  به مربوط نمادین تصویر و 1 شکل در اول سال به

 کامـل  يآبیار مارتی FI  هاشکل این در است. هشد ارائه 2 شکل

   آبیـاري  75/0 تیمـار  0.75FI  گیاه)، آبی نیاز درصد 100 مینأ(ت
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  .)هستندطرح آزمایش در سال اول (اعداد برحسب متر  نمادین. تصویر 1 شکل

  

  
  )هستند.متر  برحسبطرح آزمایش در سال دوم (اعداد  نمادین. تصویر 2 شکل

  

 کـف  در کشـت  تیمـار  F کامـل،  آبیاري 5/0 یمارت 0.5FI کامل،

 و خـاکپوش  بـدون  تیمار B پشته، روي کشت تیمار R جویچه،

M است خاکپوش داراي تیمار.  

 آبیـاري  تیمـار  شـامل  مطالعـه  سـال  دو هر در آبیاري يتیمارها   

 و اسـت  کامـل  آبیـاري  درصـد  50 و کامل آبیاري درصد 75 کامل،

 و جویچـه  کـف  در کشـت  تیمـار : از عبارتنـد  کشت نوع يتیمارها

 تیمـار  شامل خاکپوش يتیمارها درنهایت و پشته روي کشت تیمار

 هکتـار  در تـن  10 مقدار به خاکپوش داراي تیمار و خاکپوش بدون

ــت ــن در .اس ــژوهش ای ــذرهاي از پ ــن ب ــدبخش الی ــا امی ــد ب  ک

vc3960_88 سـال  دو هـر  در شـد.  استفاده است جدید ارقام از که 



   وري آب گیاه ماشصول و بهرهآبیاري، روش کشت و خاکپوش بر محتأثیر کم

  

155 

 تقویـت  منظوربه فسفات آمونیوم کود هکتار در کیلوگرم 150 انمیز

 دسـتی  صورتبه بذر کاشت شد. داده زمین به شخم زمان در زمین

 و متـر سـانتی  10 پشـته  روي یـا  جویچـه  درون هابوته بین فاصله و

 توصـیه  اسـاس  بـر  شـد.  گرفتـه  درنظر مترسانتی 2- 3 کاشت عمق

 عنـوان بـه  گنـدم  کلـش  و کـاه  هکتـار  بـر  تـن  10 مقـدار   محققین

 توزیـع  هـا) جویچـه  (کف هاکرت درون دستی صورتبه خاکپوش

 دوم و اول سـال  در هـا ردیـف  فاصـله  اینکـه  بـه  توجـه  با ).5( شد

 در هـا بوتـه  تـراکم  اسـت،  شـده  لحاظ مترسانتی 60 و 75 ترتیببه

 و 133333 ترتیــببــه  دوم و اول هــايســال بــراي ســطح واحــد

 حاضـر  پـژوهش  در آبیـاري  راندمان .است ارهکت در بوته 166667

 مقدار تعیین شد. گرفته درنظر روزه 7 نیز آبیاري دور و درصد 100

 مبنـاي  بـر  و متـر نـوترون  دسـتگاه  از اسـتفاده  بـا  گیاه نیاز مورد آب

 مزرعـه،  زراعـی  ظرفیـت  حد به ریشه عمق تا رطوبت این رساندن

 و شد استفاده ايجویچه آبیاري روش از پژوهش این در شد. انجام

 شـد.  توزیـع  هـا کـرت  در حجمی کنتور از استفاده با آب طورهمین

 مطالعـه  مـورد  هـاي سال در مختلف يتیمارها در آبیاري آب مقادیر

 اسـتفاده  بـا  گیاه واقعی تعرق - تبخیر است. شده آورده 1 جدول در

  :شد محاسبه )1 (معادله خاك در آب بیالن معادله از

)1(                        +Dpc+R=±∆s+ETI  

 برحسـب  مزرعـه  در گیـاه  واقعـی  تعـرق  - تبخیـر  cET آن، در که

 بارنـدگی  مقدار R متر،میلی برحسب آبیاري آب مقدار I متر،میلی

 تغییـرات   متـر، میلـی  برحسب خاك آب گیرياندازه فاصله در

 خـاك  رطوبـت  گیـري اندازه از استفاده با که خاك رطوبت ذخیره

 Dp و متـر میلـی  برحسـب  آمده دستبه متوالی هايیاريآب از قبل

 دارسـی  قانون اساس بر .است مترمیلی برحسب عمقی نفوذ مقدار

 شـد.  منظـور  غیراشباع هیدرولیکی هدایت برابر عمقی نفوذ مقدار

 منطقـه  براي که زیر معادله از استفاده با عمقی نفوذ مقدار بنابراین

  :شد محاسبه )،23(د آم دست به باجگاه

)2(                    1.1 ×θ-19K θ = 2.715×10 e  

 ناحیـه  در غیراشـباع  خـاك  هیدرولیکی هدایت)K ن (آ در که

 بر مترسانتی برحسب عمقی) (نفوذ ریشه توسعه عمق از ترپایین

 توسعه عمق از ترپایین ناحیه در خاك حجمی رطوبت  و روز

 روزهـاي  در ریشـه  توسـعه  عمـق  .اسـت  درصد برحسب ریشه

  ):6(د ش محاسبه زیر معادله از کاشت از پس تلفمخ

)3(          
1 1 Dag

Rd = Rdmax + sin 3.03 -1.47
2 2 Dtm

  
  
  

  

 توسـعه  عمـق  cm،(  Rdmax( ریشه توسعه عمق Rd آن در که

 از بعـد  روز تعـداد  cm،( Dag( گیاه رشد حداکثر زمان در ریشه

 زمـان  تـا  زنیجوانه زمان از روز تعداد Dtm و (day) زنیجوانه

 ریشـه  عمـق  مقدار حداکثر .است (day) گیاه مؤثر عمق حداکثر

 شــد. گرفتــه درنظــر متــرســانتی 60 معــادل حاضــر تحقیــق در

  :شد محاسبه زیر معادله از نیز آبیاري آب وريبهره

)4(                          
Y

IWP =
W

  

 مقـدار  3kg/m،( Y( آبیـاري  آب وريبهره مقدار IWP آن در که

 رشد دوره کل در آبیاري آب مقدار W و )kg/ha( دانه محصول

 .است )ha3m/( گیاه

 هـا کـرت  از اسـت  مـاش  هـاي دانـه  شـامل  کـه  محصول   

 بـراي  نمونـه  برداشت عملیات .شد برداشت دستی صورتبه

 بـا  و دسـتی  صـورت بـه  شـده  تولیـد  خشک ماده وزن تعیین

 و هـا غـالف  تعـداد  همچنـین  گرفـت.  انجام داس از استفاده

 اساس بر و شمارش دستی صورتبه غالف هر در دانه تعداد

 از پس شد. مشخص تیمار هر در ماش گیاه هزاردانه وزن آن

 يتیمارهـا  هوایی هايقسمت محصول، برداشت مرحله اتمام

 آنـالیز  .شـد  برداشـت  خشک ماده مقدار تعیین براي مختلف

 طـور همـین  شـد.  انجـام  SAS افـزار نـرم  از استفاده با هاداده

 سـطح  در و دانکـن  آزمـون  از اسـتفاده  بـا  هاانگینمی مقایسه

  شد. انجام درصد 5 احتمال

 

  بحث و نتایج

 مطالعـه  مـورد  هـاي سال در مختلف يتیمارها در آبیاري آب مقادیر

 در مـاش  دانه محصول میانگین مقادیر است. هشد ارائه 2 جدول در

 آورده 3 جـدول  در مطالعـه  مورد سال دو هر در مختلف يتیمارها

 در کـاهش  درصـد  50 و 25 بـا  کـه  دهدمی نشان نتایج .است شده

 ترتیـب به دانه محصول پشته، روي کشت تیمار در آبیاري آب مقدار

ــد 37 و 24 ــال در درص ــد 42 و 25 و اول س ــال در درص    دوم س
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 ha)3(m/هاي مورد مطالعه ي مختلف در سالتیمارهادر  آبیاريآب مقادیر  .2جدول 

 آبیاريتیمار  سال
 کاشت روش

  کاشت روي پشته کاشت درون جویچه

   
  با خاکپوش  بدون خاکپوش  با خاکپوش بدون خاکپوش

1395  

FI* 4420 4160 4577 
 

75/0 FI 3648 3453 3766 
 

5/0 FI 2877 2747 2955 
 

1396 

FI 4267 4267 4267 4267 

75/0 FI 3533 3533 3533 3533 

5/0 FI 2800 2800 2800 2800 

*FI  ،FI75/0  وFI5/0 استکامل  آبیاري 5/0کامل و  آبیاري 75/0کامل،  آبیاريترتیب بیانگر به.  

  

 (mg/ha) هاي مورد مطالعهي مختلف در سالتیمارهامقادیر میانگین محصول دانه ماش در  .3 جدول

 آبیاريتیمار  سال
 روش کاشت

  کاشت روي پشته کاشت درون جویچه

   
  با خاکپوش  ون خاکپوشبد  با خاکپوش بدون خاکپوش

1395  

FI** 31/1 b*  1/59a  1/28b 
 

75/0 FI  1/04cd  1/24b  0/98d 
 

5/0 FI  0/87e  1/10c  0/81e 
 

1396 

FI  1/12b  1/37a  1/06bc  1/31a 

75/0 FI  0/84e  1/09b  0/80e  1/03c 

5/0 FI  0/68f  0/90d  0/62g  0/81e 

  با آزمون دانکن داراي اختالف آماري نیستند. درصد 5، در سطح هستندداقل یک حرف مشترك در هر سال اعدادي که داراي ح*

**FI  ،FI75/0  وFI5/0 استکامل  آبیاري 5/0کامل و  آبیاري 75/0کامل،  آبیاريترتیب بیانگر به. 

  

 روش که درصورتی .یابدمی کاهش کامل آبیاري تیمار به نسبت

 ایـن  یابـد،  تغییـر  جویچـه  درون کشـت  به پشته روي از کشت

 و 21 و اول سال براي درصد 32 و 19 ترتیببه محصول کاهش

 خواهـد  کامـل  آبیـاري  تیمار به نسبت دوم سال براي درصد 36

ــود ــد و همکــاران ( .ب ــد ب جــهی) نت12فرب ــدار  نیشــتریگرفتن مق

مربـوط بـه    نیکامل و کمتر ياریمحصول دانه ماش مربوط به آب

 تحقیـق  در اسـت.  اهیـ گ یرحلـه گلـده  در م ياریحذف آب ماریت

 ضمن شد، انجام )11( همکاران و اسماعیلیان توسط که مشابهی

 آب مصـرف  کارایی بر ارگانیک دهیکود و آبیاريکم اثر بررسی

 هشـد  دانـه  محصـول  کـاهش  باعث آبیاريکم شد مشاهده ماش

   است.

 از کشـت  روش تغییـر  بـا  ،)درصـد  100( کامل آبیاري تیمار در

 در درصـد  2 مقدار به دانه محصول جویچه، درون به هپشت روي

 نتـایج  .اسـت  یافتـه  افـزایش  دوم سـال  در درصد 5 و اول سال

 بـین  داريمعنـی  تفـاوت  که داد نشان اول سال در آماري آزمون

 و کامـل  آبیـاري  بـا  خـاکپوش  بدون يتیمارها در دانه محصول
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 طـور همـین  نـدارد.  وجود آبیاري درصد 75 با خاکپوش با تیمار

 درون کشـت  نـوع  در آبیـاري  سطح هر در دانه محصول تفاوت

 آمـاري  نظـر  از خـاکپوش  بـدون  حالت در پشته روي و جویچه

 تفاوت و شد حاصل دوم سال در نتایج این مشابه نبود. دارمعنی

 خاکپوش با جویچه درون تیمار در دانه محصول بین داريمعنی

ــم درصــد 25 و ــاريک ــا آبی ــا ب ــدون ویچــهج درون يتیماره  ب

 وجـود  کامـل  آبیـاري  و خـاکپوش  بدون پشته روي و خاکپوش

 آب وريبهـره  مقـدار  خـاکپوش  افزودن با دیگر عبارتبه ندارد.

 کـردن  اضافه با شودمی مالحظه بنابراین است. کرده پیدا افزایش

 تـوان مـی  پشـته  روي و جویچـه  درون يهـا کشت به خاکپوش

ــدار ــاري آب مق ــاهش درصــد 25 را آبی ــتدر و ددا ک ــه نهای  ب

 آبـی  تـنش  بـدون  حالـت  با مقایسه در کم اختالف با محصولی

 کرد. پیدا دست

 خـاکپوش  داراي يتیمارها از حاصل نتایج 3 جدول به توجه با   

 درون کشـت  با کامل آبیاري تیمار در دانه محصول که دهدمی نشان

 دوم سـال  در درصـد  29 و اول سال در درصد 24 مقدار به جویچه

 سـطح  همـین  در خـاکپوش  بدون پشته روي کشت تیمار هب نسبت

 درصـد  50 و 75 يتیمارهـا  با مقایسه در .است یافته افزایش آبیاري

 کـاهش  اول سـال  در درصد 14 و 4 ترتیببه دانه محصول ،آبیاري

 درصـد  15 و افـزایش  درصـد  2 ترتیـب به دوم سال در ولی یابدمی

 در محصول کاهش با همقایس در مقادیر این که دهدمی نشان کاهش

 بـا  همچنـین  است. بوده ترمطلوب خاکپوش بدون متناظر يتیمارها

 دوم ســال در خــاکپوش بــا پشــته روي کشــت يتیمارهــا مقایســه

 23 ،آبیـاري  درصد 100 تیمار در دانه محصول که شودمی مالحظه

 نـوع  در خـاکپوش  از اسـتفاده  تـأثیر  کـه  است داشته افزایش درصد

 و 75 يتیمارهـا  در دهـد. می نشان خوبیبه یزن را پشته روي کشت

 بـا  مقایسـه  در کـاهش  درصـد  24 و 4 ترتیـب به آبیاري درصد 50

 نتـایج  ایـن  که .دهدمی نشان را کامل آبیاري با خاکپوش بدون تیمار

  داشت. مطابقت )7( همکاران و بانا نتایج با

 يتیمارهـا  بـراي  آبیـاري  آب وريبهـره  مقادیر 4 جدول در   

 هـر  در اسـت.  شده آورده آزمایش مورد سال دو هر در مختلف

 50 تیمار به مربوط آب وريبهره ینبیشتر مطالعه، مورد سال دو

 که است خاکپوش با جویچه درون کشت روش و آبیاري درصد

 شـرایط  در خـاکپوش  و آبیـاري کـم  مأتـو  کـاربرد  دهدمی نشان

 داده آب واحـد  ازايبه بیشتر محصول تولید به منجر آب کمبود

 بـا  که شد گرفته نتیجه چنین نیز مشابه تحقیقی در .شودمی شده

 تـوان مـی  ماش گیاه رویشی رشد مرحله در خشکی تنش اعمال

 آمـاري  آزمـون  نتایج ).18(د دا افزایش را آب وريبهره راندمان

 خـاکپوش  بـا  تیمار کامل آبیاري سطح در داد نشان اول سال در

 اسـت.  داشـته  خـاکپوش  بـدون  يتیمارهـا  با داريمعنی تفاوت

 نـوع  دو هـر  در خـاکپوش  کـردن  اضـافه  دوم سال در همچنین

 وريبهـره  دارمعنـی  افـزایش  باعث کامل آبیاري تیمار در کشت

 کـاهش  بـا  اول سـال  در دیگـر  طـرف  از است. هشد آبیاري آب

 در کامـل  آبیاري به نسبت درصد 25 مقدار به آبیاري آب مقدار

 پشـته  روي و خـاکپوش  بـدون  جویچـه  درون کشت يتیمارها

 درصـد  7 و 4 ترتیـب بـه  آبیـاري  آب وريبهـره  خاکپوش بدون

 نبود. دارمعنی آماري نظر از تفاوت این که یافت کاهش

  

  گیرينتیجه

 و کشـت  روش ،آبیـاري کـم  کنشبرهم بررسی به تحقیق این در

 در آب وريبهـره  و محصـول  بـر  هکتـار)  در تن 10( خاکپوش

 آب میـزان  کـاهش  بـا  داد نشـان  نتـایج  شـد.  پرداخته ماش گیاه

 مـورد  يتیمارهـا  بـین  در یافـت.  کـاهش  دانـه  محصول آبیاري

 محصـول  دارمعنـی  افزایش باعث خاکپوش کردن اضافه بررسی،

 در دانـه  محصـول  کـه  ايگونـه به است هشد سال دو هر در دانه

 24 مقـدار  بـه  جویچـه  درون کشـت  نـوع  با کامل آبیاري تیمار

 تیمـار  بـه  نسـبت  دوم سـال  در درصد 29 و اول سال در درصد

 افزایش آبیاري سطح همین در خاکپوش بدون پشته روي کشت

 بـا  پشـته  روي کشـت  يتیمارهـا  مقایسه با همچنین .است یافته

 در دانـه  محصـول  کـه  شـود مـی  مالحظه دوم سال در خاکپوش

 75 يتیمارها در و افزایش درصد 23 ،آبیاري درصد 100 تیمار

 مقایسـه  در کـاهش  درصد 24 و 4 ترتیببه آبیاري ددرص 50 و

 نتـایج  .دهـد مـی  نشان را کامل آبیاري با خاکپوش بدون تیمار با

   در دانـه  محصـول  تفـاوت  پژوهش، سال دو هر در که داد نشان
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  )3kg/m(ه ي مختلف در دو سال مورد مطالعتیمارهاآب در  وريبهره .4 جدول

 آبیاريتیمار  سال
 روش کاشت

  کاشت روي پشته شت درون جویچهکا

   
  با خاکپوش  بدون خاکپوش  با خاکپوش بدون خاکپوش

1395  

FI**  0/30cd*  0/38a  0/28cde 
 

75/0 FI  0/28cd  0/36b  0/26e 
 

5/0 FI  0/30c  0/40a  0/30de 
 

1396 

FI  0/26c  0/32a  0/25cd  0/31a 

75/0 FI  0/24de  0/31a  0/23ef  0/29b 

5/0 FI  0/24de  0/32a  0/22f  0/29b 

  با آزمون دانکن داراي اختالف آماري نیستند. درصد 5، در سطح هستنددر هر سال اعدادي که داراي حداقل یک حرف مشترك *  

  **FI  ،FI75/0  وFI5/0 استکامل  آبیاري 5/0کامل و  آبیاري 75/0کامل،  آبیاريترتیب بیانگر به.  

  

پشـته در   يو رو چـه ینـوع کشـت درون جو   با ياریهر سطح آب

جـز در  نبـود بـه   يداریمعن يحالت بدون خاکپوش از نظر آمار

 شیباعـث افـزا   چهیکه کشت درون جو ياریدرصد آب 50 ماریت

 نیپشته شده است بنابرا يمحصول نسبت به کشت رو داریمعن

ـ بـه م  ياریآبدر حالت کم  کشـت، نـوع   نیدرصـد بهتـر   50 زانی

 دو هـر  در آب وريبهـره  ینبیشـتر  .اسـت  هجویچ درون کشت

 بـا  جویچه درون کشت روش تیمار به مربوط مطالعه مورد سال

 تولیـد  دهنـده نشـان  کـه  است آبیاريکم  درصد 50 با خاکپوش

 مأتـو  کاربرد درنتیجه شده داده آب واحد ازايبه بیشتر محصول

 آب کمبـود  شـرایط  در هکتار) در تن 10( خاکپوش و آبیاريکم

    .است

  

  سپاسگزاري

 علمــی قطــب و خشکســالی مطالعــات مرکــز هــايحمایــت از

 پـژوهش  ایـن  انجـام  در شـیراز  دانشگاه مزرعه در آب مدیریت

  آید.می عملبه قدردانی و تشکر
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Abstract 

In the present study, the effects of different levels of irrigation, organic mulch and planting method on the mungbean 
yield in Badjgah were investigated. The experimental plan in the first year was full randomized block, while in the 
second year, it was full randomized split-split plot block design, in three repetitions. The results showed that in the FI 
treatments, the yield was increased up to 2% for the first year and 5% for the second year by changing the planting 
method from on over-ridge planting method to the in-furrow planting one. Also, the results of the first year showed that 
there was no significant difference between the yield in the fully-irrigated treatments without mulch and the treatment 
with mulch and 0.75 FI. The amount of the irrigation water could be decreased up to 25% by adding organic mulch in 
both planting methods, as compared to the fully-irrigated treatments without mulch. The maximum water productivity 
equal to 0.4 kg/m3 was observed in 0.5 FI, in-furrow planting method with mulch treatment. It can be, therefore, 
concluded that the water productivity may be maximized with the application of both deficit irrigation and mulching 
strategies. 
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