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  چکیده

  

 ،منظور بدین. است گرفته قرار توجه مورد آب مصرف کاهش در شده شناخته هايروش از کی یعنوانه ب خاکپوش از استفاده

واقع در استان  جام تربت شهرستان در تکرار سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح پایه بر فاکتوریل اسپلیت صورت هب آزمایشی

 و اصلی کرت در) روز 10 و هشت شش، ريآبیا دور (سطح سه در آبیاري عامل .گردید انجام خربزه رقم دو روي برخراسان رضوي 

ه ب) قصري و خاتونی رقم دو (رقم و) خاکپوش بدون و پالستیک خاکپوش برنج، شلتوك و کاه خاکپوش مخلوط (خاکپوش عامل دو

 و ی تارعنکبوتان آلودگی به کنهمیز قند، درصد عملکرد، صفات در که داد نشان نتایج. گرفتند قرار فرعی کرت در فاکتوریل صورت

 و برگ سطح بیشترین. دارد وجود داريمعنی تفاوت آبیاري دور و خاکپوش تیمارهاي براي خاك رطوبت و برگ سطح ،بوته میري

. آمد دسته ب آلی خاکپوش در میري بوته و  تار عنکبوتیکنه به آلودگی بیشترین و شد مشاهده پالستیک خاکپوش در خاك رطوبت

 کاهش باعث روز شش آبیاري دور در پالستیک خاکپوش. گردید خربزه رقم دو هر در قند ددرص افزایش باعث پالستیک خاکپوش

 در مزیت به توجه با که گردید کیفیت و عملکرد افزایش باعث روز هشت از بیش آبیاري دور در اما شد، میوه کیفیت و عملکرد

  .گرددمی توصیه آب کم و خشک مناطق براي عملکرد بهبود و کمتر آب مصرف

  

  ، کنه تارعنکبوتیعملکردرطوبت خاك، سطح برگ، ، قندبوته میري، درصد : کلیدي کلمات
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  مقدمه                                    

 تولیدکنندگان براي جدي ألهمس ه بخشکسالی بحث

 نحويبه است، شده تبدیلهاي اخیر در سال کشاورزي بخش

 کاهش رمقدا حداقل به منابع آب ،از مناطق بسیارير د که

همچنین و  رفته پایین زیرزمینی هايدر سفره آب یافته، سطح

 آبیکم بحران با مقابله براي .است شده نامطلوب آب کیفیت

 حول تمامی آنها کهاست  شده مطرح گوناگونی هايراهکار

قرار  مصرفی آب واحد یک يازا بهر بیشت عملکرد محور

و  فشار حت تبیاري آهايوش رز استفاده امحققین. دارد

 حداقل به براي را اتیلنپلی هايخاکپوش مچون هامکاناتی

  ).3(اند نموده توصیه آب راندمان افزایش و هدررفت رسانیدن

 در ارزشمندي فناوري هاشخاکپو از استفاده امروزه

، طورکلیهب .گرددمحسوب می جاتصیفی و جاتسبزی تولید

 دنتوانمی که شودمی اطالق موادي به کشاورزي در خاکپوش

 دنکن ایجاد گیاهان ریشه اطراف یا زمین روي محافظی پوشش

 خاك، طوبت رحفظ مچونه خاکپوش کاربردمحاسن). 3(

 از جلوگیري شکنی،سله حذف آبیاري، دفعات تعداد کاهش

 افزایش آبشویی، کاهش ها،هپشت روي نمک تجمع

تماس از گیريوجلهرز و  هايعلف کنترل خاك، حاصلخیزي

  کیفی محصولباشد که باعث افزایش کمی و خاك می با میوه

  ).12 و 9، 5، 4(گردد می

 درجه 25-30 نی بذرهاي کدوییان در دمايزعمل جوانه

دماي . دگیر روز صورت میگراد در مدت سه یا چهارسانتی

 باشد و درجه می5/11زنی خیار پایین محدودکننده جوانه

زنی پایینی دارند درجه جوانه 16 و هندوانه در دماي طالبی

 و  افزایش،خاکپوشبزرگترین فواید استفاده از  یکی از). 1(

باشد که موجب افزایش ماي خاك در بستر کاشت می دحفظ

  گرددزنی، گلدهی و زودرسی محصول میسرعت جوانه

  ).10 و 6(

 خربزه درهاي پالستیکی سیاه و شفاف خاکپوشبررسی 

نشان داد که بیشترین میوه قابل عرضه به بازار و بیشترین وزن 

ک  پالستیخاکپوشمیوه، عملکرد و میزان قند میوه در تیمار 

 پالستیک سیاه و بدون خاکپوششفاف نسبت به تیمارهاي 

 آبیاري روشهاي اثرات بررسی در). 7( به دست آمد خاکپوش

 شفاف (پالستیکی هايخاکپوش و) تراوا و ايقطره سطحی،(

 که گردید مشخص گرمک محصول کیفیت افزایش در) سیاه و

 رطوبت درصد بر داريمعنی اثر آماري لحاظ از خاکپوش

 بوته رویشی رشد همچنین و میوه خشک ماده میزان ه،میو

 محلول جامد مواد پالستیکی هايپوشش کهطوريبه دارد،

 با سطحی آبیاري در برگ سطح بیشترین و داد افزایش را میوه

 روي بر آزمایشی در). 2 (آمد دست به پالستیک هايخاکپوش

 ستیکی،پال هايخاکپوش از استفاده با بذربی هندوانه رقم کی

 49 با مقایسه در هکتار در تن 76 زودرسی، هفته دو بر عالوه

  ).10 (شد تولید خاکپوش بدون تیمار در هکتار در تن

   پالستیکخاکپوشاي و در تحقیق اثر آبیاري قطره

در میزان محصول و کیفیت طالبی نتایج نشان داد که بر 

اي قطره  وايقطرهسطحی، (هاي مختلف آبیاري روشمقایسه 

در روش ترکیب بیشترین تعداد میوه ) خاکپوشعالوه ه ب

در روش تعداد  و کمترین خاکپوش همراه اي بهآبیاري قطره

 وزن میوه و  رويتیمارهاي مزبور .دست آمده سطحی ب

که طوريهداري را نشان دادند، بضخامت میوه اثر معنی

اي به بیشترین وزن و ضخامت میوه در ترکیب آبیاري قطره

دست آمد ه  و کمترین در روش سطحی بخاکپوشهمراه 

اتیلن در گیاهان هاي پلی بررسی کاربرد خاکپوشنتایج. )14(

سزایی در ه ثیر بأاتیلن تهاي پلیخاکپوشجالیزي نشان داد که 

افزایش عملکرد، زودرسی محصول، کاهش تعداد دفعات 

  .)3(هاي هرز داشته است آبیاري و کنترل علف

اي و خاکپوش ر کاربرد تلفیقی آبیاري قطرهدتحقیقات 

 6/31 عملکرد طالبی به میزان نشان دادپالستیکی روي طالبی 

  دیگر محققین،طبق گزارشات). 11(درصد افزایش یافت 

 هب ثیرأهاي ردیف کشت تهاي پالستیکی و پوششخاکپوش

سزایی در باال رفتن درجه حرارت خاك، هواي اطراف گیاه و 

ل طالبی داشتند و زودرسی و افزایش عملکرد عملکرد محصو

هاي هاي پالستیکی بیشتر از کرت با خاکپوشییهادر کرت

  ). 13(بدون خاکپوش بوده است 

با توجه به شرایط آب و هوایی کشور، کمبود آب و 

کاهش نزوالت، انجام آزمایشات و ارائه راهکارهاي همچنین 

  ورزيمناسب جهت مصرف بهینه آب از ضروریات کشا

زمان اثرات  بررسی هم،انجام این تحقیق هدف از این .باشدمی

زمان  و کاهش دور آبیاري به منظور بررسی نقش همخاکپوش

و افزایش خربزه این دو عامل در کاهش آب مصرفی مزارع 

  . باشدمیآن کمیت و کیفیت محصول 
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  اثرات دور آبیاري و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه: مکاراننستري نصرآبادي و ه

  وشهامواد و ر                                

استان واقع در ر شهرستان تربت جام این آزمایش د

انجام با اقلیم گرم و خشک  1389در سال  خراسان رضوي

 نشان داد که خاك  منطقهنتایج حاصل از تجزیه خاك .شد

مورد استفاده از نظر مواد آلی و پتاسیم متوسط ولی از نظر 

  .)1جدول  (فسفر غنی بود

صورت آزمایش اسپلیت ه ین پژوهش سه عاملی با

هاي کامل تصادفی با سه تکرار ریل بر پایه طرح بلوكفاکتو

شش، هشت (عامل آب با سه دور مختلف آبیاري . انجام شد

  وقصري(در کرت اصلی و دو عامل دیگر، رقم )  روز10و 

شلتوك برنج، و مخلوط خاکپوش کاه (و خاکپوش ) خاتونی

صورت ه ب )خاکپوش پالستیک شفاف و بدون خاکپوش

هر تکرار شامل سه . هاي فرعی قرار گرفتفاکتوریل در کرت

کرت اصلی بود که در هر کرت اصلی، شش کرت فرعی 

هاي فرعی و در هر کرت فرعی پنج مربوط به ترکیب عامل

 عرض هر پشته سه متر و فاصله .مشاهده در نظر گرفته شد

  23عملیات کاشت در . متر بود سانتی65هر بوته روي ردیف 

سازي زمین و و آماده پس از تهیه 1389اردیبهشت ماه سال 

کش کاربوکسین تیرام به ضدعفونی بذور خربزه با قارچ

  ،آب انجام گردیدکاري در باالي محل داغصورت هیرم

گودال کاشت تعداد پنج عدد بذر در عمق ر که در هطوريهب

هاي متر کشت شد و مراحل داشت طبق شیوهپنج سانتی

  . مرسوم منطقه انجام گردید

  

   مورد استفاده براي کاشت خربزه در شهرستان تربت جامخصوصیات خاك مزرعه - 1جدول 

  

OC%
K

(mgr/kg)

P

(mgr/kg)
N%

T.N.V

(%)

SP

(%)

EC

(dS/m)
pH

05/1  256  8/24  28/0  58/11  09/25  19/3  29/7  

  

 )الف:  ازند عبارت بودخاکپوش استفاده از هايروش

لوط کاه گندم و شلتوك برنج پوشش تمام جوي و پشته با مخ

  ،) آلیخاکپوش(متر به نسبت مساوي به ضخامت دو سانتی

 بدون ) ج و پوشش تمام جوي و پشته با پالستیک شفاف)ب

ها عملیات پس از تنک و استقرار گیاهچه). هدشا(پوشش 

به . ها در هر سه تکرار انجام گردیدهرس بر روي تمامی بوته

 حداکثر - هاي حداقلخاك، دماسنجگیري دماي ظور اندازهمن

متري بستر کاشت قرار گرفتند و در یک ماه  سانتی10در عمق 

صوص در  به دلیل نوسانات زیاد دماي هوا به خ،اول کاشت

زنی و توسعه گیاه دارد، روزانه شب که اثر زیادي در جوانه

ه آبیاري هر کرت اصلی ب. ساعت هفت صبح دما ثبت گردید

ندم در منطقه و کمبود آب پس از قطع علت وجود کشت گ

طور مستقل انجام شد و ه  خرداد ماه ب22آبیاري گندم از 

میزان آب آبیاري بر اساس دور آبیاري در مدت زمان ثابت و 

 دقیقه 30 هر کرت اصلی به مدت .دبی ثابت کنترل گردید

 لیتر بر 63/1(آب به وسیله یک پمپ با دبی ثابت . آبیاري شد

گیري اندازه جهت .مین گردیدأاستخر ذخیره آب تاز ) ثانیه

متر با آگر برداشته  سانتی20هایی از عمق رطوبت خاك نمونه

گراد  درجه سانتی110 سپس در آون در دماي ،و وزن گردید

  پس از خشک شدن،. ر داده شد ساعت قرا24به مدت 

از . دشو مقدار رطوبت خاك محاسبه گردید  وزنها نمونه

جوانه  سبز شدن بذرها در هر کرت روزانه بذور زمان شروع

 در زنیهنجوا زنی و سرعتزده شمارش شد و درصد جوانه

 به .براي هر تیمار محاسبه و ثبت گردید) روز(واحد زمان 

ها پس از بوته ثیر تیمارهاي مختلف بر رشد رویشیأمنظور ت

طور تصادفی ه اتمام برداشت اول در هر کرت یک بوته ب

متر  سانتیپنجهایی که طول آنها بیش از و برگشد انتخاب 

پس از جداسازي . عنوان برگ کامل در نظر گرفته شده بود، ب

سنج وسیله دستگاه سطحها، سطح برگ در هر بوته به برگ

 به کنه میزان آلودگیجهت بررسی  .گردیدگیري برگ اندازه

شت هاي آلوده به کنه، با بررسی پتارعنکبونی، تعداد بوته

بین در هر تیمار بررسی و ها در زیر ذرهها و مشاهده کنهبرگ

 به منظور بررسی میزان بوته میري در تیمارهاي .ثبت شد

هاي خشک شده همراه با ریشه از مختلف، در هر کرت بوته
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خاك خارج و به آزمایشگاه جهاد کشاورزي تربت جام 

مل پس از انجام آزمایش مشخص گردید که عا. فرستاده شد

باشد و در هر تیمار تعداد مولد بوته میري قارچ فوزاریوم می

  .هاي آلوده به قارچ فوزاریوم مشخص گردیدبوته

دماي حداقل : رت بررسی و ثبت شدصفات زیر در هر ک

ی بذر، زنجوانه و سرعت حداکثر بستر کاشت، درصد و

  آلودگی به کنه ورطوبت خاك، سطح برگ، میزان 

  از برنامه آماري. قند و عملکرد  درصد بوته میري،میزان

MSTAT-C  براي تجزیه آماري نتایج استفاده گردید و

مقایسه میانگین .  رسم شدندExcelنمودارها توسط برنامه 

دار در سطح  بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیصفات

علت وجود فاصله زمانی ه ب. احتمال پنج درصد انجام گردید

 تجزیه آماري صفات درصد ،ياربین کاشت و شروع آبی

زنی بذر و دماي بستر کاشت بدون در نظر گرفتن عامل جوانه

  . انجام شد) 3  2(دور آبیاري به صورت فاکتوریل 

  

  نتایج و بحث

  اثرتجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که 

زنی و دماي بستر صفات درصد جوانهبر  خاکپوشتیمار 

 کنه، بوته میزان آلودگی بهگ، کاشت، رطوبت خاك، سطح بر

ک درصد و بر روي یمیري و عملکرد در سطح احتمال 

دار شد  درصد معنیصفت درصد قند در سطح احتمال پنج

گیري شده ر صفات اندازهبتیمار آبیاري ). 3 و 2هاي جدول(

داري نشان داد و  به کنه اثرات معنیآلودگی  میزانبه جز

طوبت خاك و ر بر خاکپوشاثرات متقابل دور آبیاري و 

دار معنی ) درصدکیبه ترتیب در سطح پنج و (عملکرد 

  ).3جدول (گردید 

   دماي بستر کاشت)1

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که 

داري باعث افزایش دماي طور معنیه  پالستیک بخاکپوش

 20/15 و 69/45به ترتیب (حداکثر و حداقل بستر کاشت 

 و 86/37(نسبت به بستر بدون خاکپوش ) گراددرجه سانتی

جدول ( گردید) 77/10 و 92/35(و خاکپوش آلی ) 67/11

داري بین تیمار خاکپوش آلی و بستر بدون  اختالف معنی.)4

 ولی در دماي ،خاکپوش در دماي حداقل مشاهده نشد

 دما در بستر بدون البته. دست آمدداري بهحداکثر تفاوت معنی

 که علت آن را ایجاد سایه بر روي سطح بودتر خاکپوش باال

  .توان ذکر نمودخاك در خاکپوش آلی می

  

  

   خربزهزنی درصد جوانهدماي خاك ومیانگین مربعات اثر رقم و خاکپوش بر تجزیه واریانس  - 2 جدول

  

زنیدرصد جوانهدماي حداقلدماي حداکثردرجه آزاديمنابع تغییرات

2بلوك
 ns

59/1
 ns

48/0
 ns

19/31

1رقم
ns

68/0
ns

58/0
 ns

25/1

2خاکپوش
 **

68/160
 **

91/32
** 

90/677

 2خاکپوش× رقم 
ns 

05/0 
ns 

61/0
 ns

23/23

1087/051/075/30خطا

            
*

 و 
**

  .دارمعنیتفاوت عدم  - nsک درصد ویدار در سطح احتمال پنج درصد و به ترتیب معنی -  
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 خربزه میانگین مربعات صفات مورد مطالعه اثر رقم و خاکپوش تجزیه واریانس- 3دول ج

سطح برگرطوبت خاكدرجه آزاديمنابع تغییرات

میزان آلودگی 

به کنه

عملکرددرصد قندمیري  بوتهمیزان

2بلوك
 ns

52/1
*

45/2
 ns

35/0
 ns

02/2
*

64/2
*

38/22

A(2(دور آبیاري 
**

37/27
*

76/1
 ns

91/2
**

37/25
**

61/55
**

78/38

A434/117/082/041/131/066/1خطاي 

B(1(رقم 
 ns

29/1
 ns 

51/0
 ns

30/0
 ns

46/0
**

78/14
 ns

97/6

C(2( خاکپوش
**

40/61
**

68/4
**

02/17
**

46/9
*

88/1
**

78/242

A × B2
 ns

07/0
 ns

01/0
 ns

35/0
 ns

02/0
ns

05/0
 ns

85/2

A × C4
*

09/1
ns

61/0
 ns

74/0
 ns

52/0
ns

62/0
**

5/133

B × C2
 ns

36/0
 ns 

04/0
 ns

13/0
 ns

13/0
ns

66/0
 ns

89/5

A × B × C4
 ns

81/0
 ns

06/0
 ns

19/0
 ns

19/0
ns

09/0
 ns

09/2

BC3032/025/056/090/039/006/2خطاي 

*

 و 
**

  .دارمعنیتفاوت عدم  - nsوتمال پنج و یک درصد دار در سطح احبه ترتیب معنی - 

  

  ه خربزهگیري شد بر صفات اندازهخاکپوش مقایسه میانگین اثرات ساده - 4جدول 

  

خاکپوش نوع

دماي 

حداکثر

دماي 

حداقل

درصد 

زنیجوانه

رطوبت 

 (%)خاك

سطح برگ 

)متر مربع(

 به کنه میزان آلودگی

)بوته در کرت(

 بوته میري میزان

)ه در کرتبوت(

 درصد

قند

  عملکرد

)هکتار در تن(

خاکپوش بدون
 b

86/37
b

67/11
b

44/67
c

23/7
c

41/2
b

60/3
a

16/4
 b

33/11
b

43/22

آلی خاکپوش
c

92/35
b

77/10
b

83/62
b

40/8
b

11/3
c

66/2
b

77/2
 b

25/11
c

86/20

پالستیک خاکپوش
a

69/45
a

20/15
a

11/83
a

85/10
a

70/4
a

60/4
b

10/3
a

85/11
a

86/27

*

  .داري ندارند در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیLSD از نظر آزمون ،باشندایی که حداقل در یک حرف مشترك میهستون میانگین در هر -  

  

  زنید جوانهدرص) 2

قایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که م

نسبت )  درصد11/83(داري طور معنیه  پالستیک  بخاکپوش

 خاکپوشو بستر بدون )  درصد83/62( آلی وشخاکپبه 

 ،زنی بذرها شدباعث افزایش درصد جوانه)  درصد44/67(

زنی  پالستیک موجب افزایش سرعت جوانهخاکپوشهمچنین 

ترین  بحرانی جملهاز). 4 و جدول 1شکل (در بذرها گردید 

زدن، سبز شدن و  در دوره زندگی گیاه، مراحل جوانهمراحل 

 در یک دبراي اینکه بذر جوانه بزند، بای. گیاهچه است استقرار

محیط مساعد از نقطه نظر میزان آب و درجه حرارت قرار 

محتواي آب بیشتر در خاك، کاهش تبخیر و افزایش . گیرد

   پالستیک حاصلخاکپوشاك که توسط درجه حرارت خ

زنی د باعث افزایش درصد و سرعت جوانهتوانشود، میمی

 اختالف خاکپوش آلی و بستر بدون خاکپوشبین . بذرها گردد
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 درصد و خاکپوش بستر بدون اما ،داري مشاهده نشدمعنی

 آلی نشان داد که خاکپوشنسبت به زنی بیشتري سرعت جوانه

علت ه  آلی بخاکپوشتوان علت آن را کمتر بودن دما در می

  ). 8(ایجاد سایه و همچنین تولید مواد آللوپاتیک ذکر نمود 

  

  

  

   خربزههاي مورد مطالعهخاکپوشزنی بذور در جوانه روند سرعت - 1شکل 

  

  رطوبت خاك) 3

بین  نشان داد که يه میانگین اثرات ساده دور آبیارمقایس

که طوريه ب،داري وجود داردتیمارهاي آبیاري اختالف معنی

 05/10(بیشترین رطوبت خاك در دور آبیاري شش روز 

 10و )  درصد83/8(بیاري هشت روز نسبت به دور آ) درصد

 هدر مقایس. )5جدول  (به دست آمد)  درصد59/7(روز 

که اختالف  مشخص گردید خاکپوشمیانگین اثرات ساده 

که طوريه وجود دارد، بخاکپوشداري بین انواع معنی

 85/10 ( خاك پالستیک بیشترین مقدار رطوبتخاکپوش

و بستر بدون ) صد در40/8( آلی خاکپوشرا نسبت به ) درصد

با به دست آمده نشان داد که نتایج )  درصد23/7 (خاکپوش

  ).9 و 4() 4جدول ( مطابقت داردمطالعات مشابه 

  

   خربزهگیري شده آبیاري بر صفات اندازه مقایسه میانگین اثرات ساده دور- 5جدول 

  

  آبیاري دور

)روز(

  درصد

رطوبت خاك

سطح برگ 

)متر مربع(

ه کنه  بمیزان آلودگی

)بوته در کرت(

    بوته میريمیزان

)بوته درکرت(

قند درصد

          عملکرد

)هکتار در تن(

6    
 a

05/10
 a

66/3
a

16/3
b

21/2
c

75/9
a

89/24

8
 b

83/8
 b

36/3
 a

82/3
b

16/3
b

42/11
a

20/24

10
 c

59/7
b

21/3
a

88/3
a

66/4
a

26/13
b

07/22

 
*

.داري ندارند سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی درLSD از نظر آزمون ،باشندایی که حداقل در یک حرف مشترك میهنگینستون میا در هر - 
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  سطح برگ) 4

 نشان داد که خاکپوشاثرات متقابل دور آبیاري و 

 خاکپوشبیشترین سطح برگ در دور آبیاري شش روز با 

در دور آبیاري و کمترین مقدار آن ) مربع  متر18/5(پالستیک 

 مشاهده شد)  متر مربع26/3 (خاکپوش روز با بستر بدون 10

الستیک باعث توسعه برگ  پخاکپوشدر مجموع . )6جدول (

حفظ به مربوط توان این افزایش رشد رویشی را شد که می

  مواد غذایی و جلوگیري از رشد جذب بهتر ،رطوبت در خاك

مطالعات دیگر با  دست آمدهبههاي هرز دانست که نتایج علف

  . )2(دارد  مطابقت

   به کنه تارعنکبوتیمیزان آلودگی) 5

نشان داد که  خاکپوشمقایسه میانگین اثرات ساده 

ها به کنه  بوتهمیزان آلودگیداري در طور معنیه  بخاکپوش

که بیشترین آلودگی در طوريه ب،ثر استؤتارعنکبوتی م

توان ن را میعلت آ. )4جدول (  آلی مشاهده شدخاکپوش

سبکی وزن مخلوط کاه و شلتوك برنج بیان کرد که به وسیله 

این امر . پوشاندها را می برگ پشتباد جابجا شده و خصوصاً

موجب جذب و افزایش گرد و غبار در پشت برگ شده که 

ها ایجاد اسبی براي رشد، تکثیر و حرکت کنهمحیط ایمن و من

پالستیک مشاهده شد که  خاکپوشدر کمترین آلودگی . کندمی

خاك سطح ها با  علت آن را جلوگیري از تماس بوتهتوانمی

  .ذکر نمود

   بوته میريمیزان) 6

مقایسه میانگین اثرات ساده دور آبیاري نشان داد که 

 بوته در 66/4( روز 10بیشترین بوته میري در دور آبیاري 

 و)  بوته در کرت21/2(نسبت به دور آبیاري شش روز ) کرت

در . )5جدول ( به دست آمد)  بوته در کرت16/3(هشت روز 

بررسی مقایسات میانگین اثرات ساده خاکپوش مشخص 

داري بین بستر بدون خاکپوش، گردید که اختالف معنی

که بستر بدون طوريهخاکپوش پالستیک و آلی وجود دارد، ب

خاکپوش کمترین آلودگی را نشان داد و بیشترین آلودگی در 

عامل مولد بوته فعالیت . )4جدول ( ش آلی مشاهده شدخاکپو

شود، با افزایش رطوبت زیاد می) قارچ فوزاریوم(میري 

علت نگهداري رطوبت و افزایش ه همچنین خاکپوش آلی ب

 خاکزي يهامواد آلی خاك محیط مناسبی براي فعالیت قارچ

تواند نقش مهمی در افزایش بیماري بوته کند که میایجاد می

  .ري در خربزه داشته باشدمی

  

   خربزهگیري شدهزه بر صفات انداخاکپوش مقایسه میانگین اثرات متقابل دور آبیاري و - 6جدول 

  

 دور آبیاري

)روز(

خاکپوش

 رطوبت خاك

(%)

سطح برگ 

)متر مربع(

به کنه میزان آلودگی 

)بوته در کرت(

 بوته میري میزان

)بوته در کرت(

درصد قند

  عملکرد 

)در هکتارتن (

 خاکپوشبدون 
e

28/8
bcd

94/3
cd

43/3
bc

27/3
e

33/9
 b

91/28

 آلی خاکپوش
c

81/9
cde

55/3
e

77/1
 d

60/1
de

67/9
cd

13/22

  

6 

 پالستیکخاکپوش
a

10/12
a

17/5
 abc

27/4
d

77/1
cd

25/10
c

61/23

 خاکپوشبدون 
f

10/7
bcde

72/3
bcd

77/3
ab

10/4
b

58/11
de

97/20

 آلی خاکپوش
e

10/8
bcde

69/3
d

10/3
cd

43/2
c

83/10
e

39/20

  

8 

 پالستیکخاکپوش
b

29/11
b

16/4
ab

60/4
c

93/2
b

83/11
a

22/31

 خاکپوشبدون 
 g

33/6
e

26/3
cd

60/3
a

10/5
a

08/13
f

41/17

 آلی خاکپوش
f

29/7
de

43/3
d

10/3
ab

27/4
a

25/13
e

05/20

  

10 

 پالستیکخاکپوش
d

14/9
bc

10/4
a

93/4
a

60/4
 a

46/13
b

74/28

*

  . داري ندارند در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیLSD از نظر آزمون ،باشندایی که حداقل در یک حرف مشترك میهدر هرستون میانگین -  
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  عملکرد) 7

، خاکپوشدر بررسی اثرات متقابل دور آبیاري و 

 خاکپوش و هشت روز با 10ترین عملکرد در دور آبیاري بیش

مشاهده )  تن در هکتار74/28 و 22/31به ترتیب (پالستیک 

 )6جدول (مطابقت دارد گردید که نتایج با مطالعات مشابه 

 خاکپوشدر تیمار آبیاري شش روز و با . )10 و 7، 5، 4(

کاهش یافته است )  تن در هکتار61/23( عملکرد ،پالستیک

توان علت آن را رشد رویشی زیاد و تولید میوه کمتر که می

 پالستیک باعث افزایش خاکپوش اما درمجموع ،دانست

توان این افزایش را، رطوبت بیشتر که میعملکرد بیشتر گردید 

  مواد غذایی و جلوگیري از رشددر خاك، جذب بهتر 

  .)4جدول  و 2شکل  (هاي هرز دانستعلف

  

  

   بر عملکردخاکپوشمتقابل دور آبیاري و اثرات  - 2 شکل

  درصد قند) 8

 میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که بین دو همقایس

   از لحاظ محتواي قند اختالفرقم خربزه مورد آزمایش

که خربزه قصري با میانگین طوريه ب،داري وجود داردمعنی

د قند به  درص95/10 درصد و خربزه خاتونی با میانگین 12

 خاکپوش میانگین اثرات ساده ههمچنین مقایس. ت آمددس

 خاکپوشهاي تولید شده تحت تیمار ه میوهنشان داد ک

 را دارا بودند)  درصد85/11(پالستیک بیشترین مقدار قند 

 که باالترین ات دیگرنتایج به دست آمده با مطالع. )4جدول (

)  درصد31/8( پالستیک سفید خاکپوش در  رامیزان قند

  مشابه است،تولید کرده بود)  درصد73/6( به شاهد نسبت

 بیشترین ،بر اساس مقایسات اثرات ساده دور آبیاري. )10(

نسبت به )  درصد26/13( روز 10محتواي قند در دور آبیاري 

 42/11(و هشت روز )  درصد75/9(دور آبیاري شش روز 

 وزن ه معموالًبا توجه به اینک. )5جدول ( به دست آمد) درصد

 در ،توانند رابطه معکوسی داشته باشندمیوه و درصد قند می

 درصد قند این آزمایش پالستیک باعث افزایش عملکرد و

خاکپوش پالستیک با افزایش دماي خاك  .میوه گردیده است

 و هاي خاك شدمنجر به افزایش فعالیت میکروارگانیسم

عث  با دیگر، از طرف وگردیدنتیجه باعث افزایش مواد آلی در

 باعث کهشد توسعه بهتر ریشه و جذب بهتر مواد غذایی 

  .شودمیها افزایش قند در میوه

  

  گیرينتیجه

 خاکپوشتوان گفت که باتوجه به نتایج به دست آمده می

تواند با حفظ ذخیره پالستیک شفاف در شرایط کم آبی می

 جلوگیري از آبشویی مواد غذایی و کاهش تبخیر از سطح ،آب

نتیجه کاهش صدمات ناشی از افزایش شوري باعث خاك و در

هاي خرید ملکرد و کیفیت خربزه شده و هزینهافزایش ع

 گردد محصول زودرس و نوبرانه جبران میپالستیک با تولید
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با توجه به نتایج حاصل از آزمایش استفاده از . )5 و 4(

) ر آبیاري شش روزدو( شرایط پرآبی ، پالستیکخاکپوش

یش رشد رویشی زیاد، منجر به کاهش عملکرد و رغم افزاعلی

وه کاهش یافت و محتواي قند میوه شد و درنهایت کیفیت می

ي و خرید پالستیک قابل توجیه هاي کارگربا توجه به هزینه

 خاکپوشگردد، اما شد و براي شرایط پرآبی توصیه نمیبانمی

خصوص در هخشکی خاك و بآبی و پالستیک در شرایط کم

ث افزایش عملکرد و کیفیت ي با زهکش مناسب باعهاخاك

اکثر مناطق استان شرایط اقلیمی گردد که با توجه به میوه می

مخلوط ( آلی خاکپوشاستفاده از . خراسان قابل توصیه است

تربت شهرستان در مناطق بادخیز از جمله ) کاه و شلتوك برنج

ن بار ی مستلزم چندیجام قابل توصیه نبوده و در چنین شرایط

علت کاهش ه  آلی بخاکپوشهمچنین . باشدپاشی میخاکپوش

تیک باعث کاهش درصد و دماي خاك و تولید مواد آللوپا

هاي زنی شده و درمجموع با افزایش بیماريسرعت جوانه

قارچی از جمله بوته میري و افزایش کنه باعث کاهش 

  ).4جدول (عملکرد گردید 

  

استفاده مورد منابع

 )1385( ب پوراسماعیل و .س مسیحا ،.ف ريشکا . 1

  . زنجان دانشگاه انتشارات. اول جلد .هاسبزي فیزیولوژي

 اثرات روش آبیاري )1381(  و مشرف ل. م اکبري،.فرهادي ع . 2
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Abstract

Using mulch to decrease and optimize water use, increase yield and fruit quality is known as a 

practical method. For this purpose, a split-factorial experiment based on complete block design with 

three replications on two melon cultivars was conducted in Torbat-e-Jam, Iran. Interval irrigation 

treatments in three levels (six, eight and 10 days) were considered as main plot and mulch (rice 

straw and paddy, plastic and no mulch) and cultivar (Khatooni and Ghasri) were considered as sub 

plots in a factorial design. Results showed that there was a significant difference between plastic

mulch and the control and also between interval irrigation treatments for yield, sugar percentage, 

resistance to damping off and spider mite, leaf area and soil moisture. The largest leaf area and soil 

moisture was observed with plastic mulch. The largest contamination to spider mite and damping 

off were occurred using straw plus paddy rice mulch. Plastic mulch increased the sugar percentage 

of both cultivars as well. Plastic mulch for six day interval irrigation increased yield and fruit 

quality through increased yield and fruit quality to increase for more than eight day interval 

irrigation. Regarding the advantages of plastic mulch for reduction of water use and improvement 

of yield and fruit quality, using plastic mulches is recommended for dry lands.  
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