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 بر عولکرد بادًجاى در هٌطقِ جیرفتٍ رقن اثر خاکپَغ 
 4ٍ غالهعلی پیَظت 3، هحودرضا حعٌدخت2هیثن کریوی هعکًَی ،1*طلعت تٌیدُ

 .ٔذرس ٌزٜٚ وطبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی دا٘طٍبٜ پیبْ ٘ٛر وزٔبٖ، وزٔبٖ، ایزاٖ -1

 .فت، خیزفت، ایزاٖدا٘طدٛی پیطیٗ وبرضٙبسی ارضذ ػّْٛ ثبغجب٘ی دا٘طٍبٜ آساد اسالٔی ٚاحذ خیز -2

 .ٌزٜٚ ػّْٛ ثبغجب٘ی پزدیس وطبٚرسی ٚ ٔٙبثغ طجیؼی دا٘طٍبٜ تٟزاٖ، وزج، ایزاٖ استبدیبر -3

 .ٌزٜٚ ػّْٛ ثبغجب٘ی دا٘طٍبٜ ٌیالٖ، رضت، ایزاٖ استبد -4
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 چکیدُ

تیوارّای آزهایػ ؼاهل ظِ ظطح خاکپَغ . جیرفت اجرا ؼدٍاحد در هسرعِ داًؽگاُ آزاد اظالهی  1331در ظال آزهایػ  ایي

، ’بلک بیَتی‘، ’کَرٍم الًگ پرپل‘)بادًجاىبِ عٌَاى فاکتَر اصلی ٍ چْار رقن ( پالظتیک تیرُ، پالظتیک ؼفاف ٍ عدم کاربرد خاکپَغ)

تصادفی بِ صَرت کرتْای خرد  در قالب طرح پایِ بلَکْای کاهلبَدًد کِ بِ عٌَاى فاکتَر فرعی  (’لیعتادا دی گرًدیا‘ٍ ’ 1کایَتَ اگ اف‘

 بیؽتریي عولکرد زٍدرظی .را تَلید کرد( ظاًتی هتر 31/33)اظتفادُ از پالظتیک تیرُ باالتریي ارتفاع بَتِ  .ؼد اجرا در چْار تکرارؼدُ 

تفاٍت هعٌی  ؼاّدتیوار با  ؼدکِ در ًتیجِ کاربرد پالظتیک تیرُ تَلید  (کیلَگرم در بَتِ 33/1) هیَُ کلٍ عولکرد  (گیلَگرم در بَتِ 34/0)

 ’بلک بیَتی‘در بَتِ ّای رقن  (کیلَگرم در بَتِ 11/1) هیَُکل ٍ عولکرد  (کیلَگرم در بَتِ 31/0) بیؽتریي عولکرد زٍدرض. داری داؼت

رقن  ّیچیک ازدر . ؽدًدًتحت تاثیر برّوکٌػ کاربرد خاکپَغ ٍ رقن ٍاقع  هَرد بررظی در ایي پصٍّػ صفات ّیچیک از. هؽاّدُ ؼد

  .ؽدگل ٍ هیَُ تؽکیل ً ،ّای کاؼتِ ؼدُ در خاک تحت پَؼػ پالظتیک ؼفاف

 خاکپَغ، رقن، بادًجاى، عولکرد زٍدرظی، عولکرد کل: ٍاشگاى کلیدی

 
 مقدمه

سی را ثٝ طٛر چطٍٕیزی افشایص دادٜ است، استفبدٜ اس پٛضص ٞبی یىی اس رٚش ٞبیی وٝ در طَٛ چٙذ سبَ اخیز وبرایی ثخص وطبٚر

وبٞص آثطٛیی   اس خّٕٝ فٛائذ خبوپٛش ٞبی پالستیىی ٔی تٛاٖ ثٝ حفظ رطٛثت خبن، .پالستیىی ثز رٚی خبن ٔٙطمٝ ریطٝ ٌیبٜ است

س ثب خبن ٚ افشایص ػّٕىزد سٚدرس ٚ وبٞص پٛسیذٌی ٔیٜٛ در اثز تٕب  وبٞص ػّفٟبی ٞزس افشایص دٔبی خبن در اٚایُ ثٟبر،  وٛدٞب،

ٔطبِؼبت ا٘دبْ ضذٜ در ثبد٘دبٖ ٘طبٖ دٞٙذٜ افشایص ػّٕىزد ٘بضی اس وبرثزد . (White، 2004)ػّٕىزد وُ اضبرٜ وزد

 ػّٕىزددرصذی  80د خبوپٛش ثبػث افشایص وبرثز ٌشارش ضذٜ وٝ(. Mahmoudpour & Stapleton, 1997)خبوپٛضٟبست

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ در سبِٟبی اخیز ظٟٛر پذیذٜ خطىسبِی ٚ وٓ آثی یىی اس ثشرٌتزیٗ  .(Harish et al., 2008) ٜ استٌزدیذ ثبد٘دبٖ

٘مص ٔٛثزی در تذاْٚ تِٛیذ  ػٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٜ رضذ در ٔٙطمٝ خیزفت ٔی ثبضذ، ا٘دبْ ایٗ ٔطبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛر ثٟجٛد رٚضٟبی تِٛیذ

 .ٔحصٛالت وطبٚرسی دارد

 

 هَاد ٍ رٍؼْا

 آسٔبیطی در لبِت طزح ثّٛوٟبی  (.Solanum melongena L)ٔٙظٛر ثزرسی اثز رلٓ ٚ وبرثزد خبوپٛش ثز ػّٕىزد ثبد٘دبٖ ثٝ     

پالستیه تیزٜ، پالستیه ضفبف ٚ )ضبُٔ سٝ سطح خبوپٛش که اجرا شد تکرار چهار در خزد ضذٜ صٛرت وزتٟبی وبُٔ تصبدفی ثٝ
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 (’ِیستبدا دی ٌز٘ذیب‘ٚ ’ 1وبیٛتٛ اي اف‘، ’ثّه ثیٛتی‘، ’وٛرْٚ الً٘ پزپُ‘)ٟبر رلٓ ثٝ ػٙٛاٖ فبوتٛر اصّی ٚ چ( ػذْ وبرثزد خبوپٛش

سب٘تی ٔتز پزٚفیُ  0-60ٚ  0-30اثتذا خٟت آٌبٞی اس ٚضؼیت فیشیىٛضیٕیبیی خبن دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اس اػٕبق  .ثٛدثٝ ػٙٛاٖ فبوتٛر فزػی 

ٔتز ٚ  5ثبد٘دبٖ در ٞز وزت در چٟب خط وبضت ثٝ طَٛ  رلٓ ٞبی. خبن تٟیٝ ٚ خٟت تدشیٝ ثٝ آسٔبیطٍبٜ خبوطٙبسی ارسبَ ضذ

ایدبد ٌزٔبی ثیص اس حذ در  ظبٞزا. اػٕبَ تیٕبرٞبی خبوپٛش لجُ اس ا٘تمبَ ٘طبٞب ا٘دبْ ٌزفت.سب٘تی ٔتز وبضتٝ ضذ 75فبصّٝ خطٛط 

، ٚ ػذْ تطىیُ ٗ ٌیبٞبٖاس ثیٗ رفتٔٙدز ثٝ در ضزایط آة ٚ ٞٛایی ٔحُ ا٘دبْ آسٔبیص خبن تحت پٛضص خبوپٛش پالستیىی ضفبف 

 .ثب دٚ سطح خبوپٛش ٚ چٟبر رلٓ ا٘دبْ ضذ ػّٕىزدثٙبثزایٗ، ایٗ ٘ٛع خبوپٛش اس آسٔبیص حذف ٌزدیذ ٚ آ٘بِیش صفبت  .ٔیٜٛ ضذ

ٍٞٙبْ رسیذٖ ٔحصَٛ خٟت تؼییٗ ػّٕىزد . ٔیٜٛ ٞبی سٚدرس در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ ثٝ ػٙٛاٖ ػّٕىزد ٔیبٍ٘یٗ ٔدٕٛع دٚ ثزداضت اَٚ

ٚ  MSTAT_Cدٚ خط ٚسط پس اس حذف ٘یٓ ٔتز اس ثبال ٚ پبییٗ ثزداضت ٚ تٛسیٗ ا٘دبْ ٚ آ٘بِیش دادٜ ٞب ثب ٘زْ افشار  ثبد٘دبٖ اس

 .ٔمبیسٝ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ثب استفبدٜ اس آسٖٔٛ چٙذ دأٙٝ ای دا٘ىٗ ا٘دبْ ضذ

 

 نتایج و بحث

ٌیبٞبٖ ضبٞذ تفبٚت ٔؼٙی را تِٛیذ وزد وٝ ثب ( سب٘تی ٔتز 89/73)استفبدٜ اس پالستیه تیزٜ ثبالتزیٗ ارتفبع ثٛتٝ ، 1ثب تٛخٝ ثٝ خذَٚ 

تفبٚت ٔؼٙی داری ٘طبٖ  اس وبرثزد خبوپٛش ضفبف ثٝ دست آٔذحبصُ ( سب٘تی ٔتز 75/20)وٕتزیٗ ارتفبع ثٛتٝ داری ٘ذاضت أب ثب 

خبوپٛش پّی اتیّٗ تیزٜ ثب  ارتفبع ثٛتٝ حبصُ اس ٌیبٞبٖ پزٚرش یبفتٝ ثب Arin and Ankara( 2001)در ٔطبِؼٝ . > p)01/0)داد

ایٗ افشایص رضذ ٘بضی اس خبوپٛش . تفبٚت ٔؼٙی داری ٘طبٖ ٘ذاد وٝ ٘تبیح ایٗ پژٚٞص را تبییذ ٔی وٙذ( خبن ػزیبٖ)ٌیبٞبٖ ضبٞذ 

رتفبع ثٛتٝ ا. ٔی ثبضذتیزٜ ثٝ دِیُ اثز ٔطّٛة آٖ در افشایص ثٟیٙٝ دٔبی خبن ٚ ایدبد سیستٓ ریطٝ ثشرٌتز در ٔمبیسٝ ثب دٚ تیٕبر دیٍز 

( 93/51)ٚ وٕتزیٗ ارتفبع ثٛتٝ  1در رلٓ وبیٛتٛ اي اف( سب٘تی ٔتز98/58)ثیطتزیٗ ارتفبع ثٛتٝ (. 1خذَٚ )تحت تبثیز رلٓ ٚالغ ٘طذ 

( سب٘تی ٔتز35/78)ثیطتزیٗ ارتفبع ثٛتٝ . طذ٘ارتفبع ثٛتٝ تحت تأثیز اثز ٔتمبثُ خبوپٛش ٚ رلٓ ٚالغ  .در رلٓ ثّه ثیٛتی ٔطبٞذٜ ٌزدیذ

استفبدٜ اس خبوپٛش پالستیه ضفبف در رلٓ ِیستبدا دی  .ا٘ذاسٜ ٌیزی ضذ 1ر ٘تیدٝ ػذْ استفبدٜ اس خبوپٛش در رلٓ وبیٛتٛ اي افد

 .را ایدبد وزد( سب٘تی ٔتز 78/17)ٌز٘ذیب وٕتزیٗ ارتفبع ثٛتٝ 

ػذْ وبرثزد . ىی تیزٜ تِٛیذ ضذدر ٘تیدٝ وبرثزد خبوپٛش پالستی( ویٌّٛزْ در ثٛتٝ 84/0)ثیطتزیٗ ػّٕىزد ٔیٜٛ ٞبی سٚدرس 

ویٌّٛزْ در ٞز ثٛتٝ ضذ وٝ ثب ثیطتزیٗ ػّٕىزد سٚدرسی ٔیٜٛ تفبٚت ٔؼٙی داری  67/0خبوپٛش ثبػث ایدبد ػّٕىزد سٚدرسی ٔؼبدَ 

ٛصیٝ ت .ثٛتٝ لجُ اس تطىیُ ٌُ ٚ ٔیٜٛ اس ثیٗ رفت  در حمیمت در ٍٞٙبْ وبرثزد پالستیه ضفبف ثٝ ػٙٛاٖ خبوپٛش،. > p)05/0) داضت

ضذٜ است وٝ در ٔٙبطك پست ٚ ٌزٔسیزی وٝ دٔب ثبالست اس پالستیه تیزٜ  ٚ در ٘ٛاحی ضٕبِی اس پالستیه ٞبی ضفبف ثٝ ػٙٛاٖ 

دست ٝ در رلٓ ثّه ثیٛتی ث( ویٌّٛزْ در ثٛتٝ 89/0) ثیطتزیٗ ػّٕىزد ٔیٜٛ ٞبی سٚدرس(. AVRDC, 1990)خبوپٛش استفبدٜ ٌزدد

وٝ ( ویٌّٛزْ در ٞز ثٛتٝ 67/0)ثب وٕتزیٗ ػّٕىزد ٔیٜٛ ٞبی سٚدرس  سبیز رلٓ ٞب ٚ ٘یشرس حبصُ اس آٔذ وٝ ثب ػّٕىزد ٔیٜٛ ٞبی سٚد

( ویٌّٛزْ در ثٛتٝ 01/1)ثیطتزیٗ ػّٕىزد سٚدرسی  .> p)01/0)در رلٓ وٛرْٚ الً٘ پزپُ تِٛیذ ضذ، طٛر ٔؼٙی داری تفبٚت ٘طبٖ داد

در تیٕبر ػذْ ( ویٌّٛزْ در ٞز ثٛتٝ 57/0)وٕتزیٗ ػّٕىزد سٚدرسی . اس تیٕبر وبرثزد خبوپٛش تیزٜ در رلٓ ثّه ثیٛتی ثٝ دست آٔذ

 .(2خذَٚ) وٝ ثب یىذیٍز تفبٚت ٔؼٙی داری ٘ذاضتٙذ ٔطبٞذٜ ٌزدیذ 1وبرثزد خبوپٛش در رلٓ وبیٛتٛ اي اف

ٔیٜٛ ثزاثز ثب  ػّٕىزدرا تِٛیذ وزد وٝ ثب تیٕبر ضبٞذ وٝ ( ویٌّٛزْ در ثٛتٝ 77/1)ّىزد ٔیٜٛ زیٗ ػٕوبرثزد پالستیه تیزٜ ثبالت

رلٓ ٞبی ٔختّف ثٝ طٛر ٔؼٙی داری ثز ػّٕىزد ٔیٜٛ اثز  .> p)05/0)تفبٚت ٔؼٙی داری ٘طبٖ داد  ویٌّٛزْ در ثٛتٝ را ایدبد وزد، 59/1

ویٌّٛزْ در  40/1)وٕتزیٗ ػّٕىزد ٔیٜٛ  ثب تِٛیذ ضذ، وٝ’ ثّه ثیٛتی‘در رلٓ ( در ثٛتٝویٌّٛزْ  91/1)ثیطتزیٗ ػّٕىزد ٔیٜٛ . داضتٙذ

ویٌّٛزْ در ثٛتٝ  95/1ثیطتزیٗ ػّٕىزد ٔیٜٛ ثٝ ٔیشاٖ  .> p)01/0)تفبٚت ٔؼٙی داری ٘طبٖ داد ’وٛرْٚ الً٘ پزپُ‘اس رلٓ حبصُ ( ثٛتٝ



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

3 
 

وٕتزیٗ ٔیشاٖ ’ وٛرْٚ الً٘ پزپُ‘ػذْ وبرثزد خبوپٛش در رلٓ  . دست آٔذ ثٝ’ ثّه ثیٛتی‘در ٘تیدٝ وبرثزد تیٕبر خبوپٛش تیزٜ در رلٓ 

 .(2خذَٚ) یٍز تفبٚت ٔؼٙی داری ٘ذاضتٙذذوٝ ثب یى را تِٛیذ ٕ٘ٛد( ویٌّٛزْ در ٞز ثٛتٝ 25/1)ػّٕىزد ٔیٜٛ 

 . افشایص ٘طبٖ داد٘ذدرصذ  3/11ٚ  4/25ػّٕىزد سٚدرسی ٚ ػّٕىزد وُ ٔیٜٛ ثبد٘دبٖ در ایٗ پژٚٞص ٘سجت ثٝ ضبٞذ ثٝ تزتیت 

دبٖ در ٌ٘یبٞبٖ ثبد( یدرصذ 23)٘طبٖ دٞٙذٜ افشایص ػّٕىزد  Mahmoudpour & Stapleton( 1997)ٔطبِؼٝ ا٘دبْ ضذٜ تٛسط 

٘یش ٌشارش وزدٜ ا٘ذ وٝ تیٕبرٞبی خبوپٛش پالستیىی ثبػث ( 2007)ٚ ٕٞىبراٖ  Pakyurek .اثز وبرثزد خبوپٛش پالستیىی ٔی ثبضذ

 .ٞزس ٚ افشایص ػّٕىزد ٌزدیذ وبٞص رضذ ػّفٟبی

 

 ًتیجِ گیری کلی
ٚ ایٗ لبثّیت  ٜذدر ٔمبیسٝ ثب پالستیه تیزٜ ضثب تٛخٝ ثٝ فصُ رضذ ٔٙطمٝ، وبرثزد پالستیه ٞبی ضفبف ثبػث حفظ ثیطتز ٌزٔب 

تیدٝ ٌیزی ٔی ضٛد وٝ چٙیٗ ٘. ٚ ػذْ تِٛیذ ػّٕىزد ٌزدیذ  ٚ اس ثیٗ رفتٗ ٌیبٞبٖثیطتز حفظ ٌزٔب ٔٙدز ثٝ ایدبد ٌزٔبی ثیص اس حذ 

. دبٖ در خبن تحت پٛضص خبوپٛش تیزٜ ثب ثیطتزیٗ افشایص در رضذ ٌیبٜ ٚ  تِٛیذ ٔحصَٛ ٕٞزاٜ ثٛد٘رلٓ ثّه ثیٛتی ثبد وطت

ٚیژٌی ٔثجتی  در ضزایط ایٗ ٔٙطمٝ،  ٚیژٌی حفظ ٌزٔب تٛسط خبوپٛش پالستیىی ضفبف،  ٌزٔسیزی ثٛدٖ ٔٙطمٝ  ثب تٛخٝ ثٝثٙبثزایٗ 

 .ٚ ایٗ ٘ٛع خبوپٛش ثب ضزایط ٔٙطمٝ ٚ ٌٛ٘ٝ ٚ رلٓ ٞبی ٔٛرد ٔطبِؼٝ سبسٌبری ٘ذارد ٔحسٛة ٘طذٜ

 
 ارتفاع بَتًِتایج تجسیِ ٍاریاًط  -1جدٍل 

 

 

 

 

 

 
 
 

* ، ** ٚns : َدرصذ، ٚ غیز ٔؼٙی دار 1ٚ  5ثٝ تزتیت ٔؼٙی دار در سطح احتٕب 

 عولکردًتایج تجسیِ ٍاریاًط  -2جدٍل 

 هٌابع تغییرات
درجِ 

 آزادی
 ارتفاع بَتِ

 81/74 3 تکرار

 72/13837** 2 خاکپَغ

 57/45 6 خطا

 ns34/111 3 رقن

 ns37/70 6 رقن* خاکپَغ 

 22/58 27 خطا

 %98/13  ضریب تغییرات

 هٌابع تغییرات
درجِ 

 آزادی

عولکرد 

 زٍدرظی
 عولکردکل هیَُ

 009/0 017/0 3 تکرار

 276/0* 242/0* 1 خاکپَغ

 017/0 013/0 3 خطا

 383/0** 075/0** 3 رقن
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* ، ** ٚns : َدرصذ، ٚ غیز ٔؼٙی دار 1ٚ  5ثٝ تزتیت ٔؼٙی دار در سطح احتٕب 
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    Abstract: 

    This experiment was done in 2010 in experimental farm of Islamic Azad University of Jiroft, 

Jiroft, Iran. Three levels of mulching (black plastic, clear plastic, and no mulching (bare soil)) as a 

main factor and four eggplant cultivars (‘Black Beauty’, ‘Listada de Grandia’, ‘Kurume Long 

Purple’, ‘Kyoto Egg F1’) as sub-factor were arranged in a split plot design based on complete 

randomized block design with four replications. Maximum plant height (73.89 cm) was observed as 

a result of black mulching. Using of black plastic also produced the highest early yield (0.84 

kg/plant) and total yield (1.77 kg/plant) that showed significant difference with control. The highest 

fruit early yield (0.89 kg/plant) and total yield (1.91 kg/plant) were obtained from ‘Black Beauty’. 

None of investigated traits were influenced by mulch and cultivar interaction. All cultivars planted in 

the soil under clear plastic failed to set flower and fruit.  
Key words: Mulch, Solanum melongena, cultivar, vegetative growth, Earliness, Total yield 
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 3 رقن* خاکپَغ
ns019/0 ns021/0 

 032/0 009/0 18 خطا

 %72/10 %47/12  ضریب تغییرات
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