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Introduction
The use of natural and artificial mulches to reduce evaporation from the soil surface and retain moisture is
one of the best measures to make optimal use of limited water resources and increase crop yields. Optimal
production of plants in sandy soils has been challenged due to their low capacity in water retention and also
production of plants in arid and semi-arid regions due to water shortage and drought stress. Water scarcity is
increasing as a result of global warming, and attention is being paid to the methods that lead to water storage.
Therefore, it is necessary to increase water consumption efficiency with new technologies. One of the new
methods of water retention in the root zone is the use of a water retaining layer below the soil surface. By
preserving water and elements in the root zone and creating a stable environmental state, it increases local
production and economy by reducing soil erosion and groundwater pollution. Also, due to limited water
resources, it is necessary to seek solutions to conserve water and increase water use efficiency. Mulch is
considered as one of the best ways to retain water in the soil and reduce soil evaporation. Therefore, in this
study, the application of impermeable soil layer on morphophysiological and biochemical traits of eggplant
(Solanum melongena L.) was investigated using date leaf mulch under deficit irrigation stress.

Materials and Methods
This study was conducted in Roudan, Hormozgan, Iran. Main plot includes deficit irrigation stress in three
levels (100, 70,40 % of plant water requirement), sub-plot includes mulch in two levels (date leaves and no
mulch) and sub-sub-plot includes impermeable layer in three levels (0, 100, 120 cm). Eggplant seeds of the local
variety Rudan were planted in the seedling tray and transplanted when the seedlings were about 15 cm long or 56 leaf stage. Shortly after transplanting the seedlings to the field, daily irrigation was performed. CROPWAT
software was used to calculate 100 % of the water requirement. Stress was applied using drippers with lower
flow rate or reduced irrigation hours and by installing water meters.

Results and Discussion
The results showed that the highest plant height (78 cm) belonged to date palm mulch, layer impermeable at
depth of 120 cm and 100% water requirement. The use of date palm mulch and impermeable layer, especially
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the impermeable layer, has led to an increase in the number of leaves and fruits in the eggplant. The highest
number of leaves (189) belonged to the treatment without mulch and with an impermeable layer of 120 cm soil
depth in 100 % water requirement and the lowest (75.13) belonged to the treatment without mulch and
impermeable layer in 40 % water requirement. The highest number of fruits belonged to the treatment without
mulch and impermeable layer at depth of 120 cm and 100 % water requirement and the highest amount of dry
matter (12.5%) belonged to the treatment of date palm mulch and impermeable layer at depth of 120 cm and 100
% water requirement and the lowest (1/9%) belonged to date palm mulch without impermeable layer and 70%
water requirement. The results showed deficit irrigation stress reduced the amount of chlorophyll a, b and total in
eggplant. The use of date palm mulch and impermeable layer in water requirement of 70 and 40 % has increased
the amount of chlorophyll, which seems to be used in case of water shortage, reduce the adverse effects of
dehydration and prevent the destruction of chlorophyll in eggplant. The highest amount of total chlorophyll
belonged to the 100 % water requirement, without the use of date palm mulch and impermeable at depth of layer
120 cm. The highest amount of proline in this study belonged to treatment without date palm mulch, application
of impermeable layer at depth of 0 cm and water requirement of 40 % and the lowest belonged to the treatment
of date palm mulch, application of impermeable layer at depth of 120 cm and 100 % water requirement. The
highest amount of eggplant water use efficiency was obtained in 40 % water requirement, use of date palm
mulch and impermeable layer at depth of 120 cm. The results of this study also showed that deficit irrigation
stress reduced fruit yield in eggplant and the use of date palm mulch and impermeable layer also increased
eggplant yield. This increase in fruit yield is especially noticeable in the use of date palm mulch and
impermeable layer at depth of 120 cm.

Conclusion
It seems that the impermeable layer and date palm mulch have reduced the negative effects of water stress
on the plant, increased fruit yield and water use efficiency and reduced the effects of stress.
Keywords: Mulch, Water use efficiency, Water requirement, Yield
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چکیده
استفاده از خاکپوشهای طبیعی و مصنوعی جهت کاهش تبخیر از سطح خاک و حفظ رطوبت یکی از بهترین اقدااما در جهدت اسدتفاده بهیند از
منابع محاود آب و افزایش عملکرد گیاهان میباشا .ب منظور مطالع کاربرد الی نفوذناپذیر خاک بر صفا مورفوفیزیولوژیکی و بیوشدیمیایی بادمجدان
( )Solanum melongena L.با استفاده از خاکپوش برگ خرما در شرایط تنش کمآبی آزمایشی در منطق رودان استان هرمزگان انجام شا .تیمارهدا
شامل تنش کم آبی در س سطح ( 04 ،04و  044درصا نیاز آبی گیاه) ،خاکپوش در دو سطح (برگ خرما و عام خاکپوش) و الید نفوذناپدذیر از جدن
پالستیک در س عمق (صفر 044 ،و  024سانتیمتر) در نظر گرفت شانا .نتایج نشان داد بیشترین تعااد میوه در بوت ( 01میوه) متعلق بد تیمدار بداون
خاکپوش و الی  024سانتیمتری نفوذناپذیر و نیاز آبی  044درصا بود .کاربرد خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر در عمق  024سانتیمتری و نیاز آبی
 04و  04درصا موجب افزایش میزان کلروفیل شا .بیشترین میزان کلروفیل کل ( 0/88میلیگرم بر گرم وزن تر) متعلق ب تیمار نیاز آبی  04درصا بدا
استفاده از خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر 024سانتیمتری بود .بیشترین میزان پرولین متعلق ب عدام اسدتفاده از خداکپوش خرمدا ،کداربرد الید
نفوذناپذیر در عمق صفر سانتیمتری و نیاز آبی  04درصا و کمترین آن متعلق ب تیمار خداکپوش بدرگ خرمدا ،کداربرد الید نفوذناپدذیر در عمدق 024
سانتیمتری و نیاز آبی  044درصا بود .بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار نیاز آبی  04درصا ،استفاده از خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر در عمق
 024سانتیمتری ب دست آما .افزایش  02درصای عملکرد میوه در استفاده از خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر عمق  024سانتیمتدری زمدین بد
دست آما .ب نظر میرسا ،الی نفوذناپذیر و خاکپوش برگ خرما با کاهش اثرا منفی تنش آبی بر گیاه ،باعث افزایش عملکرد میوه و کدارآیی مصدرف
آب شا .در نهایت میتوان استفاده از خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر در عمق  024سانتیمتری را برای مزارع بادمجان در مقابل با تنش خشدکی
توصی کرد.
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مقدمه
با وجود پیشدرفت تکنولدوژی و علدوم در قدرن حاجدر ،جهدان در
وجعیت ناپایاار از نظر تولیا مواد غذایی قرار گرفت و علیرغم تحدول
و توسع کشاورزی ،همچنان گرسنگی انسدانهدای بدیشدماری را در
معرض تهایا قرار داده است .عرج غذا در سالهای اخیدر هدر دندا
رونا افزایشی داشت  ،ولی متناسب با افزایش تقاجا نبوده است .یکی از
عوامل موثر بر آهنگ کنا عرج  ،تغییرا اقلیمی و پایاه گرم شدان
کره زمین است ک مناطق خشک و نیم خشک را با کاهش بارناگی و
خشکسالیهای مااوم رو ب رو کرده است و سبب گردیاه تدا ندواحی
تحت تاثیر تنش خشکی افزایش دشدمگیدری داشدت باشدا .در حدال
حاجر حاود یک سوم زمینهدای زراعدی دنیدا بدا کمبدود آب مواجد
هستنا ک انتظدار مدیرود تدا سدال  2422بد حداود دوسدوم برسدا
(.)Xoconstle- Cazares et al., 2010
ایران جزو مناطق کمباران جهان بشمار میآیا و میانگین بارش
آن یکسوم متوسط جهانی است و براساس پیشبینی بلناما وزار
بهااشت درمان و آموزش پزشکی جمعیدت ایدران در سدال  0044بد
حاود  22میلیون نفر خواها رسیا ک با عنایت ب این دالش تولیا غذا
برای این جمعیت در حال رشا برنام ریدزی جدامع در جهدت افدزایش
بهره وری از منابع آب و خاک را طلدب مدینمایدا و از طرفدی وقدوع
خشکسالیهای مااوم سالهای اخیدر کد پهند عظیمدی از کشدور را
تحت تأثیر قرار داده ،زنگ خطر مکرری را برای تولیاا کشداورزی و
ثبا تولیا ب صاا درآورده است .بنابراین لزوم توج بیش از پیش بد
راهکارهای پایاار در تمام زمین های تحقیقاتی و عملیاتی برای کاهش
اثرا این عامل طبیعدی را گوشدزد مدینمایدا ( Vitkauskaite and
 .)Venskaityte, 2011تغییر شیوه کشت و مایریت مزرع میتواندا
راهکار مناسبی برای مقابل با اثرا خشکی و کمبود آب باشا.
تکنیک استفاده ار خاکپوش یکی از راههای مقابل با اثرا کمبود
آب میباشدا .کلمد خداکپوش احتمداال از کلمد آلمدانی ""Molsch
مشتق شاه است و ب معنای موادی است ک ب راحتدی مدیپوسدنا و
ظاهرأ ب استفاده از کاه و کلش و برگهایی ک توسدط کشداورزان در
سطح مزرع پخش میشانا ،اطالق میشود .خاکپوش ها بد دالیدل
مختلفی در کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرنا ،اما حفظ و نگهااری
بیشتر آب و کنترل فرسایش خاک مهمتدرین اهدااف اسدتفاده از ایدن
مواد در نواحی خشک و نیم خشک است (.)Bhardwaj, 2013
از سویی محققان سعی کردنا تا با استفاده از فناوری های جایدا
آب را در ناحی ریش حفظ و باعث افزایش مقداار آب قابدل دسدترس
گیاه و کارایی مصرف آب و کاهش تنش ناشی از کمبدود آب گیداه در
مناطق خشک و نیم خشک شونا (.)Demirel and Kavdir, 2012
یکی از روشهای جایا نگهااری آب در ناحی ریش اسدتفاده از الید

نگهاارناه آب در زیر سطح خداک مدیباشدا ،کد بدا نگهدااری آب و
عناصر در ناحی ریش و ایجاد حالدت پایداار زیسدت محیطدی ،سدبب
افزایش تولیا و عملکرد با کاهش فرسایش خاک و آلدودگی آبهدای
زیرزمینی میشود .در تحقیقی گزارش نمودنا ک استفاده از الی هدای
پلیاتیلنی در عمق خاک برای کاهش هدارروی آب از ناحید گیداه در
شددرایط گلخاند ای و در کشددت ذر از پتانسددیل بدداالیی برخوردارنددا
( .)Guber et al., 2015با این وجود الزم است استفاده از این الی ها
و تکنیک در گیاهان و اقلیمهای مختلف بررسدی شدود .در پژوهشدی
استفاده از الی های پالستیکی را در مقایس با مواد ارگانیک در ناحید
ریش در بهبود مصرف آب و رشا فلفل مورد ارزیابی قرار دادنا .نتدایج
نشان داد استفاده از الی های پالستیکی 041 ،درصدا بیشدتر از مدواد
ارگانیک سبب بهبود کارایی مصرف آب در ایدن گیداه مدیشدود (Al-
.)Rawi et al., 2017
بادمجددان ( ) Solanum melongena L.یکددی از مهددمتددرین
گیاهان خانواده سوالناس بوده و متوسط عملکرد جهانی آن  00/2تن
در هکتار و متوسط عملکدرد آن در ایدران  20/1تدن در هکتدار اسدت
( .)Fita et al., 2015در تحقیقی تحمل ب خشکی تودههای مختلف
بادمجان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشدان داد تدودههدای مدورد
مطالع از نظر طول و عرض برگ ،ارتفاع بوت و بیوماس خشک با هم
تفاو معنیداری داشتنا ( .)Fita et al., 2015در تحقیقی در بررسی
اثر کمآبیاری بر رشا و کارایی مصرف آب در بادمجان تحت محدیط-
هددای خشددک ،پددنج سددطح آبیدداری ( 84 ،14 ،04 ،24و  044درصددا
براساس ظرفیت زراعی) بررسی شا .نتایج نشان داد ک رقم کالسیک
تحت شایاترین رژیمهای آبیاری ( 24و  04درصا) منجر بد کداهش
سطح برگ ،محتوای آبی برگ ،پتانسیل آبی برگ و عناصر برگ شدا
( .)Mohawesh, 2016پارامترهای بیوشیمیایی نظیر پرولین افدزایش
و محتوای کلروفیل کاهش یافتنا .همچنین وزن میوه و عملکرد کدل
کاهش یافت .همچنین میزان کلروفیل  b ،aو کل تحت تدنش شدایا
خشددکی در بادمجددان ،کدداهش یافددت ( .)Kirnak et al., 2001در
پژوهشی گزارش کردنا کارایی مصرف آب بادمجدان بدا کداهش نیداز
آبی ،افزایش یافت و کاربرد خاکپوش پلیاتیلنی موجب افزایش کارایی
مصددرف آب در مقایسدد بددا عددام کدداربرد آن در بادمجددان گردیددا
(.)Abdrabbo et al., 2017
با توج ب اهمیت خشکی و کمبود آب ،استفاده از تیمارهایی کد
بتوانا اثرا خشکی را کاهش دها ،جروری ب نظر میرسا لذا هداف
این تحقیق ارزیابی اثر الی نفوذناپذیر در عمق خاک همراه با استفاده
از خاکپوش برگ خرما در سطح خاک بر برخی صفا بادمجان تحدت
تنش کم ابیاری بود.
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مواد و روشها
آزمددایش در سددال  0121در شهرسددتان رودان واقددع در اسددتان
هرمزگان در اوایل آبان ماه انجام گرفت .این شهرستان در  20درج و
 20دقیق عرض شمالی و  20درج و  00دقیق طول شرقی واقع شاه
و ارتفاع آن ازسطح دریا حاود  024متر است .شهرسدتان رودان دارای
اقلیم بسیار گرم و خشک است ،ب همین دلیل میانگین دمای سدالیان
در این شهرستان ،باالترین درج را در سطح شهرسدتانهدای اسدتان
نشان میدهدا .بد دلیدل خشدکی هدوا ،میدزان رطوبدت نسدبی ایدن
شهرستان در بین سدایر شهرسدتانهدا کدمتدرین درصدا را داراسدت.
میانگین بارش ساالن در این شهرستان  224میلیمتر و متوسط دمای
آن از  20تا  28درج سانتیگراد در تغییر است.
این تحقیق ب صور کر های دو بار خرد شداه در قالدب طدر
بلوکهای کامل تصادفی با س تکرار ،اجرا شدا .کدر اصدلی شدامل
تنش کم آبی در س سطح ( 04 ،04و  044درصا نیاز آبی گیاه) ،کر
فرعی خاکپوش در دو سطح (برگ خرمدا و عدام خداکپوش) و کدر
فرعددی فرعددی الی د نفوذناپددذیر در س د سددطح ( صددفر 044 ،و 024
سانتیمتر) بود .پد از حفدر کاندال بد صدور مکدانیکی اقداام بد
اناازهگیری از سطح زمین نمدوده و در ارتفداعهدای مدورد نظدر آمداده
گردیا .سپ از یک الی پالستیک ب جدخامت  1میلدیمتدر کد از
کارخان نیلوفر پالستیک تهی شاه است ب عنوان الی نفوذناپذیر آب
جهت پوشش سراسری بستر کشت ک همان قسمت حفر گردیاه بدود
استفاده شا .سپ اقاام ب پرکردن کانال با خاک خود منطق تا سطح
زمین و بعا از آن اقاام ب کارگذاری برگ درخت خرما ب عنوان مدال
گردیا .برگ درخت خرما ب صدور کامدل و  2الید بداون خدورد و
دیپ کردن بر روی کر ها گذاشت شا و سدپ اقداام بد کاشدت
نمون ها گردیا .بذرهای بادمجان رقدم محلدی رودان در سدینی نشدا
کشت و انتقال نشاها زمانی صور گرفت ک گیاهچ ب طول حداود
 02سانتیمتر و یا مرحل  1-2برگی رسیاه بودنا .پد از  14-12روز
انتقال نشا ب مزرع (فاصل ردیفهای کشت  02تا  024سانتیمتر و
فاصل بین بوت ها بر روی ردیف  04تا  14سدانتیمتدر) عمدل آبیداری
ب طور روزان انجام شا .جهت محاسب  044درصا نیاز آبی از نرم افزار
 CROPWATاستفاده شا .اعمال تنش با استفاده از کاهش سداعت
آبیاری و با نصب کنتورهای آب صور گرفت.
در پایان آزمایش ،زمانی ک میوه بادمجان حاوداً ب دوسوم انداازه
نهایی خود رسیا ،ارتفاع بوت از محل طوق تا انتهای ساق اناازهگیری
و یادداشت شا .میانگین حاصل ب عنوان ارتفاع بوت در نظر گرفت شا.
تعااد برگ و میوه در  04بوت شمارش گردیانا .سپ میدانگین پدنج
بوت در محاسبا بکار رفت .وزن کل میوه  04بوت برداشدت شداه و
پ از توزین میوهها وزن کل میوههای ب دست آماه تقسیم بر تعدااد
کل میوه  04بوت شا و عاد ب دست آماه ب عنوان متوسط وزن میدوه

منظور شا.
برای تعیین درصا ماده خشک میوه  044گرم از میدوه بدرش داده
شا .سپ نمون های صا گرمی در دمای  82درج سدانتیگدراد قدرار
داده شانا و پ از  20ساعت تدوزین شدانا و از اخدتالف وزن تدر و
خشک میوه ،درصا ماده خشک محاسب شا.
کارآیی مصرف آب از معادلد زیدر محاسدب گردیدا ( Farre and
.)Faci, 2006
WUE= GY/ Wap

ک در آن  Wapو  GYب ترتیب عبارتنا از کیلوگرم میدوه تولیدا
شاه و متر مکعب آب استفاده شاه.
برای اناازهگیری کلروفیل ،زمانی ک میوهها ب یدکسدوم انداازه
نهایی خود رسیانا 4/2 ،گرم برگ در استون  84درصا هموژن گردیا.
پ از سانتریفوژ در  2244دور بدر دقیقد  ،محلدول روبدی برداشدت و
جذب آن در  100و  111نانومتر قرابت شا .سپ توسط فرمدول زیدر
مقادیر کلروفیل محاسب گردیا (.)Porra et al., 1989
)Chl. a (mg.L-1)= (12.25 × A663) – (2.79 × A647
)Chl. b (mg.L-1)= (21.5 × A647) – (5.1 × A663
Chl. t (mg.L-1)= Chl. a + Chl. b
برای اناازهگیری میزان پدرولین از روش بتدی ( Bates et al.,

 )1973استفاده شا .ب این ترتیب ک ب  044میلیگرم از پدودر بدرگ
 04میلیلیتر از محلول اسیا سولفوسالسیلیک  1درصدا اجداف شدا و
پ از  20ساعت این محلول بد مدا  04دقیقد در  01444دور در
دقیق سانتریفوژ گردیا .از محلول رویی  2میلیلیتر برداشدت و بد آن
نین هیارین ب مقاار  2میلیلیتر اجاف گردیا .سپ  0میلیلیتر اسیا
استیک گالسیال اجاف گردیا و لول ها بما  0ساعت در بدن مداری
آب جوش قرار گرفتنا پ از سرد شان بر روی هر لول  0میلدیلیتدر
تولوبن اجاف شا .دو فاز تشکیل گردیا فاز بداال برداشدت و در طدول
موج  224نانو متر جذب آن قرابت گردیدا .مقداار پدرولین بدر حسدب
میکرومول بر گرم برگ تازه بیان شا.
نتایج حاصل از اناازهگیری صفا و پارامترهای مختلف در قالدب
طر کر های دوبار خرد شاه ب وسیل نرم افزارهای مربوطد مدورد
تجزی و تحلیل آماری قرار گرفت .ابتاا تجزی واریان هم صفا با
استفاده از نرم افزار  SASانجدام شدا و مقایسد میدانگین در سدطح
احتمال  2درصا ب وسیل آزمون دنا دامند ای دانکدن بدا اسدتفاده از
نرمافزار  SASو  MSTAT-Cصور گرفت.

نتایج و بحث
بر اساس نتایج تجزی واریان (جاول  )0اثر متقابل الید نفدوذ
ناپذیر ،خاکپوش و کم آبیاری بر ارتفاع بوت  ،تعااد برگ ،تعدااد میدوه،
درصا ماده خشک میوه ،کلروفیل کل ،پرولین ،کدارایی مصدرف آب و
عملکرد در بادمجان در سطح یک یا پنج درصا معنیدار بود.
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جدول  -1نتایج تجزیه واریانس اثر الیه نفوذناپذیر و خاکپوش بر برخی صفات بادمجان تحت تنش کم آبیاری
Table 1- ANOVA for the effect of impermeable layer and mulch on some traits of eggplant under deficit irrigation

میانگین مربعات
Mean squares

کارایی مصرف
عملکرد

آب

پرولین

کلروفیل کل

ارتفاع

درجه

بوته

آزادی

Plant
height

Df

S.O.V

161.8ns

2

تکرار

2

Dificit irrigation
)(a
Errora
خاکپوش)Mulch (b
a×b

درصدماده

تعداد

خشک میوه

میوه

Fruit dry
matter

Fruit
numbr
13.4ns

2051.3ns
425.0ns

**951.3
73.8

4
1

تعداد برگ
Leaf
number

Yield

Water use
efficiency

Prolin

Total
chlorophyll

1610ns

0.04ns

0.57ns

0.023ns

2.9ns

**21738

** 0.007

**272.7

**0.23

*5.06

3.1ns

470

300.000

2.58

0.00014

0.62

6.18

1216.8

**25393

*0.0022

**210.3

* 0.003

0.56 ns

0.01 ns

2.6 ns

244.6 ns

*1424

0.001 ns

*84.5

** 1.1

0.26 ns

1.1 ns

* 1542.3

19.2 ns

2

944.5

0.00006

0.25

0.00012

0.5

4.2

*1101.3

57.3

6

**18111

** 0.059

**424.8

**0.32

*2.7

*3.3

*936.5

**382.2

2

*619.4

0.001

156.02ns

**0.018

*3.3

*2.2

549.8ns

*51.7

4

*1888

0.002ns

224.6ns

**0.017

1.01ns

*1.9

3.77ns

1.4ns

2

**241

**0.001

**641.4

**0.15

*2.9

**0.32

**168.8

*47.8

4

11.3

0.0001

0.77

0.00015

0.48

1.65

1082.6

17.55

24

9

7.2

5.2

6.8

7.2

24.2

14

6.3

منابع تغییر

Replication

کم ابیاری

Errorb

الی نفوذناپذیر
Impermeable
)layer (c
a×c
b×c
a×b×c
Error

جریب تغییرا
)CV (%

 ** ،nsو * ب ترتیب نبود تفاو معنیدار و تفاو معنیدار در سطح احتمال  0و  2درصا.
non-significantly difference and significantly difference at 1% and 5 % of probability levels, respectively.

ارتفاع بوته

نتایج نشان داد با کاهش میزان آب ،ارتفداع بوتد هدای بادمجدان
کاهش یافت (شکل  .)0بررسی اثر تنش آبیاری بر گیاه بادمجان نشان
داد ک کمبود آب باعث کاهش معنیدار ارتفاع بوت بادمجان میشدود
( .)Kirnak et al., 2001نتایج نشان داد هردد الید نفوذناپدذیر در
سطح پایینتر قرار گیرد ،باعث افدزایش ارتفداع بوتد گردیداه اسدت.
بیشترین میزان ارتفاع بوت ( 08سانتیمتر) متعلق ب خاکپوش خرما و
الی  024سانتیمتری نفوذناپذیر و نیاز آبی  044درصا بود و کمترین
آن ( 08/1سانتیمتر) متعلق ب تیمار باون خاکپوش و الی نفوذناپذیر
در عمق  044سانتیمتری و نیاز آبی  04درصا بود (شکل  .)0در ایدن

*:

and

** ns,

تحقیق استفاده از الی نفوذناپذیر ،موجب افدزایش ارتفداع بوتد شدا.
همچنین ،استفاده از خداکپوش خرمدا و الید نفوذناپدذیر بدا همدایگر
موجب کاهش ارتفاع بوت تحت تنش خشکی در مقایس با اسدتفاده از
الی د نفوذناپددذیر ب د تنهددایی شددا .در تحقیقددی اسددتفاده از خدداکپوش
پالستیکی و خاکپوش کاه و کلش باعدث افدزایش ارتفداع بوتد هدای
گوج فرنگی شا ( .)Wang et al., 2011نتایج تحقیقا انجام شداه
نشان داد هنگامی ک پلیاتیلن سدیاه بد عندوان خداکپوش در کشدت
بادمجان و یا خیار اسدتفاده گردیدا ارتفداع گیداه افدزایش یافدت (Al-
Bayati and Kamel, 2016; AL-Bayati and Hamdoon,
.) 2019; Jaafar and Gleikh, 2020

امیري رودان و همکاران ،مطالعه اثر كاربرد الیه نفوذناپذیر خاک و خاكپوش برگ خرما بر برخي صفات مورفوفیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بادمجان094 ...

شکل  -1مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر ارتفاع بوته بادمجان
Figure 1- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on plant height of eggplant

تعداد برگ

نتایج تجزی واریان دادههای تعااد بدرگ نشدان داد کد تعدااد
برگ تحت تأثیر بر همکنش س فاکتور نیداز آبدی ،الید نفوذناپدذیر و
خاکپوش خرما قرار گرفت؛ ب طوری ک با کاهش درصا نیداز آبدی (از
 044ب  04درصا) تعااد برگ در بادمجان کاهش یافت و بدیشتدرین
تعااد برگ در نیاز آبی  044درصا در عمق  024سدانتیمتدری الید -
نفوذناپذیر در عام استفاده از خاکپوش ()Gajanayake et al., 2014
مشاهاه شا (شکل  .)2خشکی روی تشکیل سلولهای اولید بدرگ و
تمددایز آنهددا تدداثیر گذاشددت و سددبب کدداهش تعددااد بددرگ در سددویا
) (Glycine max cv. Sambaibaمدیشدود ( Lobato et al.,
 .)2008کاهش در تعااد برگ تحت شرایط تنش شایا ممکدن اسدت
ب دلیل کاهش در شکلگیری برگ باشا .کاهش رشا برگهدا تحدت
شرایط تنش اسمزی سرعت تقسیم سلولی و توسع و گسترش سدلول
را ب علت از دست دادن فشار تورژسان کداهش مدیدهدا و ریدزش
برگ ب دلیل تولیا هورمونهای اتدیلن و  ABAتحدت شدرایط تدنش
خشکی می باشا (.)Tezara et al., 2002
نتایج این تحقیق نشان داد کاربرد هر دو تیمار (خاکپوش خرمدا و
الی نفوذناپذیر) ب خصوص الی نفوذناپذیر منجر بد افدزایش تعدااد
برگ در بادمجان شاه است .بیش ترین تعااد برگ ( 082عاد) متعلدق
ب تیمار باون خاکپوش و با الی نفوذناپذیر  024سدانتیمتدری عمدق
خاک و نیاز آبی  044درصا و کمتدرین آن ( 02/21عداد) متعلدق بد
تیمار باون خاکپوش و الی نفوذناپذیر و نیاز آبی  04درصا بود (شکل
 .)2حفظ رطوبت خاک و افزایش تعااد و سدطح بدرگ در اثدر کداربرد

خاکپوش در فلفدل ) (Capsicum annuum L.گدزارش شداه اسدت
( .) Ashrafuzzaman et al., 2011خاکپوش پالستیکی میتوانا در
مقایس با خاکپوشهای دیگر ،تأثیر بیشتری بر حفظ رطوبدت خداک
در دورههای تنش خشدکی بدر خربدزه ) (Cucumis melo L.داشدت
باشا ،ب طوری ک تعااد و سطح برگ در طالبی در تیمار بدا خداکپوش
پالسدتیکی بدیشتدر از تیمدار بداون خداکپوش بدود ( Ekinci and
 .)Dursun, 2009هنگامی ک پلیاتیلن سیاه ب عنوان خداکپوش در
کشت بادمجدان اسدتفاده گردیدا ،تعدااد بدرگ افدزایش یافدت (AL-
.)Bayati and Hamdoon, 2019; Jaafar and Gleikh, 2020
تعداد میوه

نتایج تجزی واریان دادههای تعااد میوه نشان داد ک تعااد میوه
تحت تأثیر بر همکنش س فاکتور نیاز آبی ،الی نفوذناپذیر و خاکپوش
خرما قرار گرفت؛ ب طوری ک با کاهش درصا نیاز آبی (از  044ب 04
درصا) تعااد میوه کاهش یافت یافت (شکل  .)1قابلیت دسترسدی بد
آب ،روی تشکیل گل و بزرگ شان میوه تأثیر میگذارد .لذا با کاهش
عرج آب ،تعااد گلها کاهش یافت و در نتیج عملکرد گیاه کداهش
مییابا ( .)Qu et al., 2019تعااد میوه در بوت و عملکرد میوه و دان
کاو پوست کاغذی با کاهش دسترسی ب آب کاهش پیاا کردنا (Al-
.)Omran et al., 2005
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 الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر تعداد برگ بادمجان، مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش-2 شکل
Figure 2- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on leaf number of eggplant

 الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر تعداد میوه بادمجان، مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش-3 شکل
Figure 3- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on fruit number of eggplant

امیري رودان و همکاران ،مطالعه اثر كاربرد الیه نفوذناپذیر خاک و خاكپوش برگ خرما بر برخي صفات مورفوفیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بادمجان094 ...
بر اساس نتایج این تحقیدق ،اسدتفاده از الید نفوذناپدذیر موجدب
افزایش تعااد میوه در هر س سطح تنش کم آبیاری در بادمجان شدا.
در اکثر موارد استفاده از خداکپوش خرمدا بد همدراه الید نفوذناپدذیر
تفاو معنیداری روی تعااد میوه در مقایس با کاربرد الی نفوذناپدذیر
ب تنهایی نااشت .بیشترین تعااد میوه متعلق ب تیمار باون خاکپوش
و الی  024سانتیمتری نفوذناپذیر و نیاز آبی  044درصدا ( 01عداد)
بود (شکل .)1
خاکپوش باعث نگهااری زیاد رطوبت در خاکها میشود .کداربرد
خاکپوش موجب افزایش میانگین تعااد میوه در گیداه و عملکدرد کدل
خیددار گردیددا ( .)Ibeawuchi et al., 2008تیمارهددای خدداکپوش
پالستیکی باعث افزایش عملکرد کاو ،گوج فرنگی و خیار مدیشدود
( .)Pakyurek et al., 2007استفاده از خاکپوش پلی اتدیلن سدیاه در
کشدت بادمجددان موجددب افددزایش تعددااد میدوه ( AL-Bayati and
 ،)Hamdoon, 2019; Jaafar and Gleikh, 2020افزایش عملکرد
و تعااد میوه در خیار با استفاده از خاکپوش پلیاتیلن سدیاه رندگ شدا
(.)Al-Bayati and Kamel, 2016

درصد ماده خشک میوه

نتایج جاول تجزی وریان نشان داد ک درصا ماده خشک میدوه
تحت تأثیر تمامی اثرا ساده و برهمکنش تیمارها در سطح  0درصدا
معنیدار گردیا (جاول  .)0مقایسد میدانگین دادههدا نشدان داد مداده
خشک بادمجان با درصا کاهش نیازآبی ،افزایش یافدت و بدیشتدرین
میزان ماده خشک ( 02/2درصا) متعلق ب تیمار خاکپوش خرما و الی
 024سانتیمتری نفوذناپذیر و نیاز آبدی  044درصدا و کدم تدرین آن
( 2/0درصا) متعلق ب تیمار خاکپوش خرما و باون الی نفوذناپدذیر و
نیاز آبی  04درصا بود (شکل  .)0در پژوهشی افزایش معندیداری در
ماده خشک بادمجان با افزایش سدطح کمبدود آبیداری مشداهاه شدا
( .)Serhat, 2017کاهش آبیاری باعث افزایش درصا ماده خشدک در
بادمجان شا ( .)Karam et al., 2011استفاده از خاکپوش کاه گندام
موجب افزایش درصا ماده خشک برنج شا (.)Yan et al., 2018

شکل  -4مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر درصد ماده خشک میوه بادمجان
Figure 4- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on dry matter percentage of
eggplant fruit

کلروفیل کل

جاول تجزی واریان دادههای مربوط ب کلروفیل کل نشدان داد
ک کلروفیل تحت تأقیر اثرا ساده تیمارهای کمآبیداری ،خداکپوش و
الی نفوذناپذیر و بدرهمکنش ایدن تیمارهدا قدرار گرفدت (جداول .)0

مقایس میانگین دادهها نشان داد کم آبیداری موجدب کداهش میدزان
کلروفیل کل در بادمجان شا (شکل  .)2کاربرد خاکپوش خرما و الید
نفوذناپذیر و نیاز آبی  04و  04درصا موجب افزایش میدزان کلروفیدل
شا ،ک ب نظر میرسا کاربرد آنها در زمان کمبود آب ،موجب کاهش
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اثرا سو کم آبی و جلوگیری از تخریب کلروفیل در بادمجدان شداه
است .بیشترین میزان کلروفیل کل متعلق ب تیمار نیاز آبی  04درصا
با استفاده از خاکپوش خرما و الی نفوذناپذیر 024سانتیمتدری (0/88
میلیگرم بر گرم) بود (شکل .)2
میزان کلروفیل در گیاهان یکی از فاکتورهای مهم حفظ ظرفیدت
فتوسددنتزی اسددت ،همچنددین کلروفیددل بددرگ یکددی از مهمتددرین
شاخصهای نشان دهناه تنشهدای محیطدی وارد بدر گیاهدان نظیدر
گرما ،خشکی ،کمبود مدواد غدذایی ،پیدری مدیباشدا ( Pask et al.,
 .)2012کاهش کلروفیل در شرایط تنش خشکی در بسیاری مطالعا
گزارش شاه است .از جمل دالیلی ک برای کاهش کلروفیل در شرایط
تنش خشکی عنوان شاه است میتوان ب تخریب غشاهای تیالکوبیا
کلروپالست و اکسیااسیون ندوری کلروفیدل در اثدر گوند هدای فعدال
اکسیژن و افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز اشاره کرد و یا کاهش سنتز
کلروفیل در شرایط تنش ،دلیل احتمالی کاهش غلظت کلروفیل عنوان

شاه اسدت ( .)Gajanayake et al., 2014در گزارشدی نشدان دادندا
میزان کلروفیل  10( aدرصا) 04( b ،درصا) و کل ( 11درصا) تحدت
تنش شایا خشکی در بادمجان ،کداهش مدییابدا ( Kirnak et al.,
 .)2001در تحقیقی گزارش نمودنا ک محتویا کلروفیل برگ تحدت
تنش خشکی در بادمجان کاهش مییابا (.)Gobu et al., 2017
کلروفیل  b ،aو کل تحت تنش خشکی در گیاه کنجا بد شدا
کاهش یافت و استفاده از خاکپوش کاه و کلش گنام موجدب افدزایش
ایدن رنگااند هدا در کنجدا شدا ( .)Behzadnejad et al., 2020در
تحقیقی گزارش نمودنا استفاده از خاکپوش گنام باعث افزایش میزان
رنگیزههای فتوسنتزی ب دلیل فراهم بودن رطوبت مورد نیاز میگردد
( .)Yang et al., 2006در تحقیقی نشان داده شا استفاده از خاکپوش
پالستیکی باعث افزایش میدزان کلروفیدل  b ،aو کدل در فلفدل شدا
(.)Ashrafuzzaman et al., 2011

شکل  -5مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر محتوی کلروفیل کل برگ بادمجان
Figure 5- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on total chlorophyll content
of eggplant leaf

پرولین

نتایج تجزی واریان دادههای مربوط بد پدرولین نشدان داد کد
پرولین تحت تأثیر اثرا ساده و برهمکنش سد فداکتور کدمآبیداری،
خاکپوش والی نفوذناپذیر در سطح درصا قرار گرفت (جاول  .)0نتایج
این پژوهش نشان داد تنش کم آبیاری موجب افزایش میدزان پدرولین

در بادمجان شا (شکل  .)1پرولین از مهمترین متابولیتهای سازگاری
ب تنش در گیاهان ب شمار میآیا .پرولین توانایی افزایش فعالیتهای
مختلف آنزیمی ،پایااری سداختارهای غشدا ها و پدروتئینهدا ،تنظدیم
پتانسیل اکسایشی و احیایی در شرایط تنش را دارد .غلظت اسدیاهای
آمین ب دنبال تنش آبی افزایش مییابا ،اما افدزایش پدرولین در ایدن

امیري رودان و همکاران ،مطالعه اثر كاربرد الیه نفوذناپذیر خاک و خاكپوش برگ خرما بر برخي صفات مورفوفیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بادمجان099 ...
میان آشکارتر است .از مهمتدرین نقدشهدای پدرولین در واکدنش بد
کمبود آب ،نقش آن ب عنوان یک ماده تنظیمکنناه فشدار اسدمزی و
عامل حفاظتکنناه آنزیمهدای سیتوپالسدمی و سداختار غشدا اسدت
( .)Zulu, 2009در تحقیقی گزارش کردنا میزان پرولین در بادمجدان
تحت تنش خشکی افدزایش مدییابدا ( .)Tani et al., 2018تجمدع
پرولین در اثر تنش خشکی در هناواند وحشدی گدزارش شداه اسدت
( .)Zulu, 2009در گیاه خربزه تحدت تدنش خشدکی ،آندزیم سداخت
پرولین ب سرعت افزایش مییابا و تجمع پرولین در بدرگهدا ،تعدادل
آبی گیاه را با تعایل اسمزی حفظ میکنا (.)Zulu, 2009
بیشترین میزان پرولین در این مطالع  ،متعلق ب عام اسدتفاده از
خاکپوش خرما ،کاربرد الی نفوذناپذیر در عمق صدفر سدانتیمتدری و
نیاز آبی  04درصا ( 02/0میکروگرم بر گرم وزن تدر) و کدمتدرین آن
متعلق ب تیمار خاکپوش خرما ،کاربرد الی نفوذناپدذیر در عمدق 024

سانتیمتری و نیاز آبدی  044درصدا بدود (شدکل  .)1براسداس نتدایج
باست آماه ،با افزایش کمبدود آب ،میدزان پدرولین افدزایش یافدت و
کاربرد خاکپوش خرما و الی نفوذناپذیر موجب کاهش میدزان پدرولین
شاه است .در تحقیقی نشان دادنا ک محتوای پرولین در کنجا تحت
تنش خشکی خصوصاً زمانی کد از خداکپوش اسدتفاده نشداه اسدت،
افزایش یافت است و کاربرد خداکپوش گندام موجدب کداهش میدزان
پددرولین شدداه اسددت ( .)Behzadnejad et al., 2020در تحقیقددی
گزارش کردنا ک پدرولین افدزایش معندیداری ( 22میکروگرم بر گرم
وزن تر) در تیمار  24درصا ظرفیت زراعی نسبت ب تیمدار  044درصا
ظرفیت زراعی در زیتون داشت و تمامی خاکپوشهدای مدورد مطالعد
شامل سنگریزه ،پوست پست  ،کلش گنام و تفال زیتون باعث کداهش
پرولین در شرایط تنش خشکی در مقایس بددا تیمددار بدداون کداربرد
خاکپوش شانا (.)Farzi and Ghoami, 2017

شکل  -6مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر محتوی پرولین برگ بادمجان
Figure 6- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on proline content of
eggplant leaf

کارایی مصرف آب

نتایج تجزی واریان دادههدا نشدان داد کد کدارایی مصدرف آب
تحت تأثیر اثرا ساده و برهمکنش س فاکتور کمآبیاری ،خاکپوش و
الی نفوذناپذیر در سطح  0درصدا قدرار گرفدت (جداول  .)0براسداس
نتایج ب دست آماه ،با کاهش درصا نیداز آبدی از  044بد  04درصدا،

میزان کارایی مصرف آب در بادمجان افزایش یافت .همچنین ،کداربرد
خاکپوش خرما و الی نفوذناپذیر باعدث افدزایش کدارایی مصدرف آب
گردیا؛ ب طوری ک بیشترین میزان کارایی مصرف آب در نیداز آبدی
 04درصا و با استفاده از خاکپوش برگ خرما و الید نفوذناپدذیر 024
سانتیمتری ( 4/28کیلوگرم بر متر مکعب) مشاهاه شا (شدکل  .)0در
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تحقیقی نشان دادنا ک باالترین کارایی مصرف آب در سدطو پدایین
رژیم آبیاری ب دست آما ( .)Mohawesh, 2016پژمردگی گیاهان بدا
سرعت بیشتری تحت شرایط کم آبی نسبت ب شرایط نرمال آبدی ر
میدها ،بنابراین گیاهان تحت تدنش خشدکی از کدارایی مصدرف آب
باالتری برخوردار هستنا (.)Gao et al., 2019
کارایی مصرف آب در بادمجان توسط هر دو تیمار بد طدور قابدل
توجهی افزایش یافت است و بدیش تدرین میدزان آن در نیداز آبدی 04
درصددا ،اسددتفاده از خدداکپوش و الیدد نفوذناپددذیر در عمددق 024
سانتیمتری عمق زمین ب دست آما (شکل  .)0-01این امر مدیتواندا
ب دلیل اثرا مختلف خاکپوشها بر دوره رشا گیاه ماننا حفظ ساختار
سطحی خاک ،نگهااری آب باران ،فراهم آوردن شرایط بدرای ذخیدره
سازی آب قابل دسترس باشدا ( .)Kashif et al., 2018در تحقیقدی
گزارش کردنا وقتی نیاز آبی کاهش مییابدا (از  044بد  24درصدا)،
کارایی مصرف آب افزایش مدییابدا و کداربرد خداکپوش پلدیاتیلندی
موجب افزایش کارایی مصرف آب در مقایسد بدا عدام کداربرد آن در

بادمجان میشود (.)Abdrabbo et al., 2017
کاربرد خاکپوش پالستیکی ،کارایی مصرف آب و میزان محصدول
در شرایط کم آبیاری در تو فرنگی را افزایش داده اسدت ( Kumar
 .)and Dey, 2011استفاده از خاکپوش پالسدتیکی موجدب افدزایش
کارایی مصرف آب در ذر  ،گنام ،سیب زمینی و کتان شدا ( Gao et
 .)al., 2019افددزایش کددارایی مصددرف آب در ذر هنگددامیک د از
خاکپوش پالستیکی و خداکپوش کداه تحدت تدنش خشدکی اسدتفاده
میشود ،مشاهاه شا (.)Gao et al., 2019
امروزه ،بهبود کارایی مصرف آب ب دلیل افزایش جمعیت و کاهش
منابع آبی در کشاورزی بسیار پر اهمیت است .بسیاری از محققدان بدر
این عقیاه هستنا ک ب علت قابل توجد بدودن تلفدا آب از طریدق
تبخیر ،هر مایریتی ک بتوانا تبخیر از سدطح خداک را کداهش دهدا،
ب طور یقدین کدارآیی مصدرف آب را افدزایش خواهدا داد .روشهدای
متعادی برای کاهش تبخیر از سطح خاک وجود دارد ک یکی از آنها
استفاده از خاکپوش میباشا (.)Gao et al., 2019

شکل  -7مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر کارایی مصرف آب بادمجان
Figure 7- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on eggplant water use
efficiency

عملکرد بادمجان

براساس نتایج تجزی واریان عملکرد میوه تحدت تدأثیر تمدامی
فاکتورها قرار گرفت .نتایج نشان داد تنش کم آبیاری موجدب کداهش
عملکرد میوه در بادمجدان شدا و کداربرد هدر دو تیمدار مدال و الید

نفوذناپذیر نیز موجب افزایش عملکرد بادمجان میشود (شکل  .)8این
افزایش عملکرد میوه ب ویدژه در اسدتفاده از خداکپوش خرمدا و الید
نفوذناپذیر عمدق  024سدانتیمتدری زمدین قابدل مالحظد تدر بدود.
ب طوریک بیش ترین میزان عملکرد میدوه ( 0/00کیلدوگرم در بوتد )

امیري رودان و همکاران ،مطالعه اثر كاربرد الیه نفوذناپذیر خاک و خاكپوش برگ خرما بر برخي صفات مورفوفیزیولوژیکي و بیوشیمیایي بادمجان444 ...
متعلق ب تیمار خاکپوش خرما و الی  024سدانتیمتدری نفوذناپدذیر و
نیاز آبی  044درصا و کم ترین آن ( 0/02کیلوگرم در بوت ) متعلق بد
تیمار باون خاکپوش و باون الی نفوذناپذیر و نیاز آبی  04درصا بود.
این امر میتوانا ب دلیل تأثیرا مختلف خاکپوش در دوره رشدا گیداه
ماننا حفاظت از ساختار خاک سطحی و آب باران ،بهبدود خصوصدیا
فیزیکی و شیمیایی خاک و افزایش ظرفیت ذخیدره آب قابدل اسدتفاده
باشا ( .)Kashif et al., 2018در تحقیقی گزارش شا تنش خشدکی
موجب کاهش عملکرد بادمجان مدیشدود ( .)Serhat, 2017گدزارش
شاه است ک شرایط رشای برای بادمجان با استفاده از حداکپوشهدا
بهبود مییابا و کابرد حاکپوشهای سنتیتیک نظیر فویدل پلدیاتیلندی
سیاه و فویل شفاف موجب افزایش میزان عملکرد بادمجان در مقایس
بددا شددرایط عددام اسددتفاده از خدداکپوش گردیددا (Adamczewska-
 .)Sowińska et al., 2016هنگامی ک پلدی اتدیلن سدیاه بد عندوان
خاکپوش در کشت بادمجان استفاده گردیا عملکرد بادمجدان افدزایش
یافت ( .)Jaafar and Gleikh, 2020در گزارشدی نشدان دادندا کد
استفاده از خاکپوش پلیاتیلنی موجب عملکرد بادمجان در مقایسد بدا
عام کاربرد ایدن خداکپوش گردیدا ( AL-Bayati and Hamdoon,
 .)2019در تحقیقی دیگر گدزارش کردندا کد پارامترهدای رشدای و

عملکرد میوه بر بوت و عملکرد نهایی بادمجان با افزایش سدطح نیداز
آبیداری از  24بد  044درصدا ،افدزایش یافدت ( Abdrabbo et al.,
 .)2017همدنین ،بیشترین سطح رشای گیاه و عملکدرد در اسدتفاده
از خاکپوش پلی اتیلنی سیاه در نیاز آبی  044درصا ب دست آما .ایدن
در صورتی است ک کمترین سطح رشای و عملکرد در نیداز آبدی 24
درصا باون کاربرد مال ب دست آما .افزایش عملکرد میوه در خیار بدا
استفاده از خاکپوش پلیاتین سدیاه رندگ مشداهاه شدا ( Al-Bayati
 .)and Kamel, 2016استفاده از خاکپوش پالستیکی موجب افدزایش
عملکدرد در ذر  ،گندام ،سدیب زمیندی و کتدان شدا ( Gao et al.,
 .)2019با کاهش سطح نیاز آبی گیداه کنجدا از  044بد  04درصدا،
میزان عملکرد محصول کاهش یافت و کاربرد خاکپوش گنام موجدب
بهبددود میددزان عملکددرد ایددن گیدداه تحددت تددنش خشددکی مددیشددود
( .)Behzadnejad et al., 2020همچندین ،تدنش خشدکی موجدب
کاهش شایا عملکرد ذر میشود و استفاده از خاکپوش پالستیکی و
خاکپوش کاه موجب افزایش عملکرد در مقایس با عام استفاده از این
خاکپوش ها میشود .همچندین خداکپوش پالسدتیکی در مقایسد بدا
خاکپوش کاه در افزایش عملکرد محصول تحت تنش خشدکی بسدیار
کارآما تر بود (.)Gao et al., 2019

شکل  -8مقایسه میانگین اثر متقابل خاکپوش ،الیه نفوذناپذیر و کم آبیاری بر عملکرد بادمجان
Figure 8- Mean comparison interaction effect of mulch, impermeable layer and deficit irrigation on eggplant yield
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خاکپوش برگ خرما و الی نفوذناپذیر در عمق  024سانتیمتری بدود.
افزایش عملکرد میوه ب ویدژه در اسدتفاده از خداکپوش خرمدا و الید
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