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 چكيده 

 
-می طبیعی مصرف کودهای. است کشاورزی محصوالت در تولید محدودکننده محیطی عوامل مهمترین از یکی آب کمبود

 و عملکرد بر اسیدهیومیک و یاریآب کم اثر بررسی حاضر پژوهش هدف از. شود در آبیاری آب از بهینه استفاده باعث تواند

 در تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک طرح پایه بر خردشده هایکرت صورت به لوبیا بود و در آب مصرف کارآیی

 عامل و( آبی نیاز درصد 555 و %15، دیم) سطح سه در آبیاری شامل اصلی عامل. شد انجام 5931 سال در گیالن استان

در تیمارهای آبیاری،  .بود( هکتار در لیتر شش و چهار، دو، صفر) سطح چهار در اسیدهیومیک پاشیمحلول شامل فرعی

 بدست( آبی نیاز درصد 555) کامل آبیاری شرایط در هکتار در کیلوگرم 0155 میانگین با دانه عملکرد مقدار بیشترین

 در کیلوگرم 0115 میانگین با هکتار در ترلی شش سطح در دانه عملکرد مقدار بیشینه، اسیدهیومیک پاشیمحلول در. آمد

 مصرف و کامل آبیاری شرایط در دانه عملکرد مقدار بیشترین، اسیدهیومیک و آبیاری متقابل اثر در. شد مشاهده هکتار

 با و آبی نیاز درصد 15 شرایط در. آمد بدست هکتار در کیلوگرم 9153 میانگین با هیومیک اسید هکتار در لیتر شش

. شد ثبت هکتار در کیلوگرم 9595 میانگین با دانه عملکرد میزان بیشترین، اسیدهیومیک هکتار در لیتر شش مصرف

 میانگین با ترتیب به، هیومیک اسید هکتار در لیتر شش و چهار مصرف در، نیز دیم شرایط در دانه عملکرد مقدار بیشترین

 37/5 میانگین با آب مصرف کارآیی باالترین، آبیاری فمختل تیمارهای در. شد حاصل هکتار در کیلوگرم 5551 و 5515

 کارآیی بر مثبتی اثر، آن کاربردعدم با مقایسه در هیومیک اسید مصرف تیمارهای. بود دیم تیمار در مکعب متر بر کیلوگرم

 مشاهده رصدد پنج و یک سطح در داریمعنی اختالف، هکتار در لیتر شش و چهار، دو تیمارهای بین اما، داشت آب مصرف

 منطقه در لوبیا کشت در آبیکم تنش بر اسیدهیومیک مصرف مفید اثرات از حاکی، پژوهش این نتایج، کلی طور به. نشد

 .بود مطالعه مورد

 

 پاشی، نیاز آبیزراعی، محلولآبی، صفاتکمتنش های کليدی:واژه
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 مقدمه
 از سرشار و غذایی مهم منابع از حبوبات

 11 بودن دارا هستند و با دام و تغذیه انسان یبرا پروتئین

 افراد غذایی ةبرنام در درصد پروتئین، سهم مهمی 93تا 

 لوبیادر بین حبوبات، . (3002 ن،راکلن و همکا)مک دارند

در  را اول مقام، تن در سال میلیون 30 از بیش تولید با

از  سالی(. خشک3019بب و همکاران، )است  دارا جهان

 محصول تولید و رشد گیاه محدودکننده عوامل ترینمهم

 ؛1931بهشتی و همکاران، است ) جهان نقاط سراسر در

 فرآیند یک (. خشکی1931 شبانکاره و همکاران، گرگینی

 هایمولکول از بسیاری است که پیچیده فیزیکوشیمیایی

 ها،پروتئین نوکلئیک، قبیل اسیدهای از کوچک و بزرگ

 اسیدهای ها،یون ها،هورمون ا،هها، چربیکربوهیدرات

و دهد )شاو می قرار ثیرأتتحت را عناصر معدنی و آزاد

 کننده تعیین مستقیم طور به آبی تنش(. 3001 همکاران،

باشد )نوربخش و می گیاه دهیو محصول نمو و رشد

 حساس خاك در آب شرایط به لوبیا .(1932همکاران،

در  آب بمناسنا هایدوره در گیاه این و عملکرد بوده

 محدودیت به توجه با لذا آسیب خواهد شد. ، دچارخاك

 داشت نظر در باید در کشور لوبیا کشت زیر سطح و آب

 آبیتنش با رابطه مستقیم، محصول تولید و گیاه رشد که

 ؛ نوربخش و همکاران،1939)کیانی و صابری،  دارد

و نوربخش و همکاران ( 3001) ساندرز و بوترا .(1932

 و گلدهی مراحل بر آبیتنش که کردند (، گزارش1932)

 لوبیا عملکرد اجزای و عملکرد اثر گذاشته و دانه شدن پر

 . دهدمی کاهش را

 یا برداریبهره امکان بتواند که راهکارهایی یافتن

 باعث تواندمی نماید، فراهم را آب منابع از باال راندمان

 صوالتمح در تولید ایقابل مالحظه تحول ایجاد

 هایروش از یکی آبیاریکمرو از این .گردد کشاورزی

 مورد آب بخشی از تأمین جهتکه  است آبیاری مدیریت

 از استفاده حداکثر که طوری به ،رودبه کار می گیاهان نیاز

 آید به دستمنابع  محدودیت در شرایط آب واحد حجم

)فیروزآبادی و پرویزی،  شود سود حاصل حداکثر نهایتاً و

 کارا استفاده تعیین در اساسی هایشاخص یکی از .(1931

 شاخص کارایی کشاورزی، محصوالت تولید جهت از آب

 تواندآب می مصرف کارآیی باشد. افزایشآب می مصرف

 تغییر هاآن که یکی از گردد حاصل راهبردهای بسیاری با

 در قابل قبول تولید عملکرد برای زراعی گیاهان توان

 هونگ، ؛1931 نژاد و همکاران،است )علی یآب کم شرایط

 از خصوصیات یکی چنینهم آب مصرف (. کارآیی2008

 در گیاه دهنده توانایی نشان که است فیزیولوژیک مهم

 منابع محدودیت به باشد. با توجه می آب تنش با مقابله

 بعضی روی بر آبیارییا کم آبی تنش اعمال ،ایران در آب

و  سبحانیناپذیر است )اجتناب یامر زراعی از محصوالت

 عملکرد کاهش آبیاری کم نتیجه اگرچه(. 1932حمیدی، 

 آب و کارآیی مصرف کارآیی اما است، واحد سطح در

-؛ شایان1932و حمیدی،  سبحانی) یابدمی افزایش آبیاری

 (.1913محرری،  و نژاد

 عدم و شیمیایی کودهای از رویهبی استفاده

 کاهش عامل اخیر، سالیان طی آلی از کودهای استفاده

 ایجاد و کشور هایخاك مواد آلی میزان چشمگیر

 و خاك فیزیکی جمله تخریب از محیطیزیست مشکالت

 موسوی، نژاد واست )نخعی غذایی عناصر توازن عدم

 اسیدهیومیک مانند طبیعی کودهای از استفاده .(1931

 بردن باال جهت محیطی زیست مخرب اثرات بدون

 در خصوص به گیاهان ریشه تودهزیست میزان و عملکرد

 اسید از لذا، باشد مؤثر تواندمی محیطی متغیر شرایط

-می برده نام طبیعت آلی دوستدار کود عنوان به هیومیک

 شامل هیومیکی مواد (.1931شود )بهشتی و همکاران، 

 بقایای از است که مختلفی آلی ترکیبات از مخلوطی

 ،ترکیبات این شود.می حاصل حیوانات و گیاهان

 تحت را خاك خیزیحاصل و شیمیاییفیزیکو خصوصیات

 تولید و گیاه رشد بر مستقیمی اثر داده و قرار ثیرأت

 ؛1931 موسوی، نژاد وکشاورزی دارند )نخعی محصوالت

 کردن در فعال (. اسیدهیومیک1930 همکاران، و ناسوتی

 سیاریب اهمیتاز  ،خاك در موجود هایمیکروارگانیسم

 و آبکم مناطق ها درمیکروهیومات. برخوردار است
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 توانایی رشد دوره در طول تاکرده  کمک گیاه به خشک

 آبیتنش ایجاد امر از این که دباش داشته آب باالیی جذب

 موسوی، نژاد وکند )نخعیمی عملکرد جلوگیری کاهش و

-کالت توان بهاسیدهیومیک می مهم از مزایای .(1931

، پتاسیم، سدیم مانند مختلف غذایی عناصر کنندگی

 سبب که کرد اشاره مس و آهن، کلسیم ،روی، منیزیم

-می جانبی هایریشه آغازش و ریشه وزن و افزایش طول

 ؛ عابدی و پاك نیت،1931شود )مظفری و همکاران، 

 بهبود ساختار باعث هیومیک اسید (.3009؛ تان، 3010

در  آب بیشتر هدارینگ بهتر، زاییریشه به کمک خاك،

 و خاك در مفید هایباکتری سریع رشد کمک به خاك،

 نتیجه در و میکرو و ماکرو عناصر آزادسازی و انحالل

به  مقاومت افزایش و شیمیایی کودهای نیاز به کاهش

شود می کودها تسمیّ کاهشهمچنین آبی و  کم و شوری

؛ 1931 قوشچی، و ؛ اویسی1931 موسوی، نژاد و)نخعی

 با اسیدهیومیک های(. مولکول1913 همکاران، و لحیصا

 آب تبخیر از مانع د زیادیح تا آب هایمولکول با پیوند

 حاضر پژوهش .(1931 حسینی و همکاران،شوند )شاهمی

 بر اسیدهیومیک کاربرد و آبیاریکم اثر با هدف بررسی

 گیالن استان در لوبیادر  آب مصرف کارایی و عملکرد

 .شد انجام

 

 هامواد و روش

 سطوح کاربرد و آبیاریکم اثر بررسی جهت

در  آب مصرف کارایی و عملکرد بر هیومیک اسید مختلف

 گیالن در استان 1931 زراعی سال در آزمایشی ،لوبیا

 درجه و 91 با عرض جغرافیایی( اشرفیهآستانه شهرستان)

دقیقه و ارتفاع  31 درجه و 23 و طول جغرافیایی دقیقه 31

پژوهش به  این .شداز سطح دریا، انجام  متر -1ط متوس

 هایبلوك طرح قالب در شده خرد هایکرت صورت

شامل  عامل اصلی .گردید اجرا تکرار سهدر  تصادفی کامل

درصد نیاز آبی( و  100و  10آبیاری در سه سطح )دیم، 

 چهار هیومیک در اسید پاشیعامل فرعی شامل محلول

لیتر در هکتار(  ششو  چهار، دوسطح )به میزان صفر، 

متر میلی 3/131میزان بارندگی در طول فصل رشد بود. 

 1 جدولهای هواشناسی دورة مورد مطالعه در بود. داده

نقاط خاك  ، ازسازی زمینقبل از آماده ارائه شده است.

 متری، سانتی30-20 و 0-30 عمقمختلف مزرعه در دو 

ك به طور شیمیایی خاوجهت تعیین خصوصیات فیزیک

 هر در مزرعه خاك بافت. برداری انجام شدتصادفی نمونه

 آماده نمودن منظور(. به 3 جدول)بود  لومی عمق، دو

نیمه  برگرداندار شخم گاوآهن با، ماهفروردین در زمین،

 زمین ،برهم عمود دیسک دو زدن با سپس و زده عمیق

 و متر 2×1/3 ابعاد دارای آزمایشی واحد هرشد.  تسطیح

 20 ردیف دو بین فاصله. بود کشت ردیف شش دارای

 .بود مترسانتی 10 ردیف هر روی گیاه فاصله و مترسانتی

 محلی لوبیای نوع از تحقیق این لوبیا در شدة کشت رقم

انجام  ماه اردیبهشت پنج بذر در شتاک بود و( دهسری)

 مرحله سه مزرعه، سطح در داشت عملیات طی در .گرفت

 منبع. پذیرفت انجام هرز هایعلف رلکنت برای وجین

 13 شامل مایع به صورت استفاده مورد هیومیک اسید

 درصد سه و فولیک اسید سه درصد، هیومیک اسید درصد

 آغاز از های موردنظر قبلغلظتپتاسیم بود.  اکسید

. گردید هفته اعمال دو فاصله به نوبت دو در گلدهی

 برای خورشید غروب از پس پاشیمحلول عملیات

 از قبل روز دو تا یک و محلول سریع تبخیر از جلوگیری

 گیاه توسط محلول جذب رسیدن حداکثر به جهت آبیاری

برای تعیین  .(1931و همکاران،  بهشتیگرفت ) صورت

نیاز  شد.استفاده  خاكتیمارهای آبیاری از تخلیه رطوبتی

درصد آبیاری در نظر گرفته  100آبی گیاه به عنوان تیمار 

درصد  100به عنوان درصدی از تیمار ا سایر تیمارهو  شد

مدت زمان و میزان . (1912 ،مود)نجفی ی بودآبنیاز 

-اندازهو آبیاری در هر مرحله با تعیین عمق ریشه گیاه 

در هر  الیه مربوطهدر گیری رطوبت خاك به روش وزنی 

 (.1 معادلهانجام شد )مرحله آبیاری 

dn=(өfc-өi).ρb.Dr                                            (1) 

fcө ،درصد وزنی رطوبت در ظرفیت زراعی :iө درصد :

: جرم مخصوص bρوزنی رطوبت موجود در خاك، 
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ارتفاع مؤثر : rDمکعب(، مترظاهری خاك )گرم بر سانتی

در این  روش آبیاری مورد استفادهمتر(. ریشه )سانتی

-برای اندازهو  بود ای()جویچه روش سطحی پژوهش،

از کنتور  ،گیری مقدار آب تحویلی به هر واحد آزمایشی

و تعداد دفعات آبیاری برای  آبیاریمقدار آب استفاده شد. 

متر میلی 113آبی گیاه به ترتیب  نیاز درصد 10تیمارهای 

به  گیاه آبی نیاز درصد 100و برای تیمار  مرتبه نهو 

 برداشتم شد. مرتبه انجا 11متر و میلی 912ترتیب 

 رسیدند هادرصد غالف 30 تا 10 که هنگامی محصول

پس از  .بود تیرماه 90 محصول برداشت زمان .شد انجام

 ردیف دو حذف از پس پالت، هر رسیدگی کامل، از

 گردید انتخاب تصادفی طور به بوته 13 طرفین، از کشت

 ساعت 21 مدت به گرادسانتی درجه 10 دمای با آون در و

 با زیست توده، غالف و دانه، عملکرد سپس. شد گذاشته

 وزن تعیین برای .شدند وزن( صدم یک دقت) ترازو

 با هاآن وزن و انتخاب صددانه تصادفی طور به صددانه،

 .شد گیریاندازه( صدم یک دقت با) دیجیتالی ترازوی
 هر از ریشه، عمق و بوته ارتفاع طول غالف، برای تعیین

 با آن ارتفاع و انتخاب تصادفی طور به گیاه 13پالت 

 هر در غالف تعداد تعیین برای .شد گیریکش اندازهخط

و مورد شمارش  جدا گیاه از سالم هایتعداد غالف بوته،

رعایت  با هابرداری، ریشهنمونه هنگام قرار گرفتند.

 و آب شسته با سپس و خارج دیدگی آسیب کمترین

 گیریاندازه (گرم 01/0 دقت با) ریشه تر وزن بالفاصله

 مصرف کارایی مقدار .(1939 شد )جیریایی و همکاران،

 و النگ( به دست آمد )جونگرانک3از معادله ) آب

 (.3001همکاران،  و ؛ نیگام3011 همکاران،

 
 در هکتار( کیلوگرم) عملکرد

= 
آب  مصرف کارایی مقدار

 ر(هکتا در مکعب متر) مصرفی آب مقدار مکعب( بر متر کیلوگرم)

(3) 

 با شده گیریاندازه صفات از حاصل هایداده

 مقایسه میانگین و آنالیز ،MSTAT-Cافزار آماری نرم

-اختالف معنی حداقل آزمون از استفاده با آزمایشی عوامل

درصد ارزیابی شدند.  پنج احتمال سطح داری دانکن در

 .شد استفاده Excelافزار نرم از نمودار رسم برای

 مطالعه مورد هايميانگين داده هاي هواشناسي در ماه -1 جدول

 ماه (°Cحداکثر دما ) (°Cحداقل دما ) (m/s) سرعت باد حداکثر رطوبت )%( حداقل رطوبت )%(

 اردیبهشت 8/59 7/51 8/0 98 36

 خرداد 3/97 6/98 3/5 97 37

 تير 9/65 3/98 6/5 98 19

 
 مطالعهمزرعه مورد  خصوصيات مربوط به خاک -2 جدول

ق خاک عم

 سانتي

 متر

 رطوبت

 درظرفيت

 )%( زراعي

 رطوبت

 درنقطۀ

 )%(پژمردگي

 جرم

 مخصوص

 ظاهري
((g/cm 

هدايت 

الکتريکي 
(dS/m) 

کربن 

 آلي
)%( 

نيتروژن 

 )%( کل

فسفر قابل 

جذب 
(mg/kg) 

پتاسيم قابل 

جذب 
(mg/kg) 

س
ر

 
)%

(
 

ت
سيل

 
)%

(
 

ن
ش

 
)%

(
 

0 – 90 6/59 3/55 80/5 651/0 63/9 05/0 1/59 558 57 69 81 

90 – 80 8/53 7/8 69/5 696/0 65/9 05/0 8/50 596 58 99 16 

 

 نتایج و بحث

اثر آبیاری در سطح پنج  :تودهزیستعملكرد 

اسیدهیومیک و اثر متقابل آبیاری و  اثرو  درصد

توده زیستعملکرد اسیدهیومیک در سطح یک درصد بر 

ها نشان داد که گین(. نتایج مقایسه میان9)جدول شددار معنی

نسبت به نیاز آبی  درصد 10 در تیمارتوده زیستعملکرد 

درصدی  2/32 کاهش دارایدرصد نیاز آبی  100شرایط 

لیتر  شش مصرفی به میزانهیومیک  اسید (.2 جدول) بود

درصدی  1/10و  1/32 به ترتیب با افزایشهکتار  در

هکتار  لیتر دراسیدهیومیک  دو و چهارنسبت به تیمارهای 

اثر متقابل در  (.2 جدول) بودهمراه توده در عملکرد زیست

توده کمترین میزان عملکرد زیست، آبیاری و اسیدهیومیک
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با میانگین  هیومیک اسید مصرف بدون و دیم تیماردر 

بیشترین میزان عملکرد  بود.کیلوگرم در هکتار  3001

 ششدرصد نیاز آبی و مصرف  100شرایط  در تودهزیست

کیلوگرم در  12091میانگین با  ،در هکتار یتر اسیدهیومیکل

در پژوهشی امیری و  .(1 جدول) بودهمراه هکتار 

، آبینیاز از شبی آبیاری( دریافتند که 1932عبدزادگوهری )

 مظفری و همکاران .ودشیم الوبی ردعملک شهکا سبب

 اسید با پاشیمحلول( در پژوهشی نشان دادند که 1931)

 مواد جذب سرعت و پروتئین افزایش سبب ،هیومیک

عملکرد زیست توده  و در نهایتلوبیا شده گیاه  در غذایی

( گزارش 3010. ال باسیونی و همکاران، )دیابمی افزایش

ه برد باال راگیاه  نیتروژن محتوای ،هیومیک که اسید کردند

 .داد افزایشدرصد  11 لوبیا را در تودهزیست تولید و

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر  :غالفعملكرد 

و اثر اسیدهیومیک در سطح  آبیاری در سطح پنج درصد

یک درصد و اثر متقابل آبیاری و اسیدهیومیک در سطح پنج 

(. مقایسه 9 جدولدار بود )معنیغالف عملکرد درصد بر 

 10 تیماردر غالف عملکرد ها نشان داد که داده میانگین

 تیمار( نسبت به کیلوگرم در هکتار 1110 میانگین) درصد

با  کیلوگرم در هکتار( 1111)میانگین  نیاز آبی درصد 100

عملکرد  (.2 جدول) درصدی همراه بود 1/39 کاهش

 لیتر در ششبه میزان اسید هیومیک غالف با مصرف 

نسبت به را درصدی  2/13و  31افزایش به ترتیب هکتار، 

اثر  (.2 جدول) داشت هکتار لیتر در دوو  چهارتیمارهای 

کمترین مقدار نشان داد که  متقابل آبیاری و اسیدهیومیک

و بدون مصرف اسید عملکرد غالف در شرایط دیم 

کیلوگرم در هکتار( مشاهده  1100هیومیک )با میانگین 

تیمار شد. در حالی که بیشینه میزان عملکرد غالف در 

کتار با لیتر اسیدهیومیک در ه ششدار نیاز آبی و مق 100

. امیری (1 جدول) بود کیلوگرم در هکتار 10111میانگین 

 کردند که به اعمال گزارش (1932و عبدزادگوهری )

 مانند،می کوتاه هابوته ارتفاع رویشی، مرحله در آبیتنش

عملکرد  از کاهش در طی گلدهی، آبیاما با تأمین نیاز

پژوهش بهشتی و شود. گزارش جلوگیری می غالف

 تیمار در عملکرد بیشترین نشان داد که (1931ن، )همکارا

درصدی  21 با افزایش هکتار در هیومیک اسید لیتر شش

 آمد. به دست هیومیک اسید کاربرد عدم به نسبت

اثر آبیاری در سطح پنج درصد و  :دانهعملكرد 

دانه عملکرد اثر اسیدهیومیک در سطح یک درصد بر 

دار معنیدانه عملکرد بر  هااما اثرمتقابل آن ؛دار شدمعنی

ها نشان داد که (. مقایسه میانگین داده9 جدولنشد )

 تیمارنیاز آبی نسبت به  درصد 10 در تیماردانه عملکرد 

 درصدی همراه بود 1/99نیاز آبی با کاهش  درصد 100

هکتار،  در اسید هیومیکلیتر  ششدر تیمار  (.2 جدول)

درصدی  1/20 و 1/32دانه به ترتیب افزایش  عملکرد

هکتار را نشان داد  لیتر در دوو  چهارنسبت به تیمارهای 

به  کاسته شد، دانه عملکرد از تنش، وقوع با (.2 جدول)

 عملکرد کمتری تنش، مختلف سطوح در گیاه که طوری

 متابولیسم در اختالل ایجاد .داشت کامل آبیاری به نسبت

آبی  تنش شرایط در دانه عملکرد کاهش دالیل از گیاه

 تأثیرغذایی تحت مواد انتقال کاهش عالوه تأثیر به است،

 دانه عملکرد کاهش بر مؤثر عوامل جمله از آب، کمبود

عمادی و همکاران، ) است آبیتنش شرایط لوبیا تحت

در پژوهشی  (.3001همکاران،  و ؛ وبر3003 ؛ ژو،1931

 را اسیدهیومیک پاشی(، محلول1933جهان و همکاران )

 بدون کود تیمار به نسبت دانه عملکرد زایشاف موجب

 برای غذایی عناصر فراهمی آن افزایش دلیل دانستند که

بهشتی و  شد. بیان اسیدهیومیک تیمارهای در گیاه

 110و  30، 10، 10آبی با سطوح  (، تنش1931همکاران )

پاشی اسیدهیومیک با محلول و تشتک از تبخیر مترمیلی

 لوبیا را در هکتار در لیترسطوح صفر، یک، سه و شش 

 و متقابل تنش اثرات بررسی کردند و گزارش نمودند که

 10 شرایط در بود و داردانه معنی عملکرد بر اسیدهیومیک

هکتار،  در اسیدهیومیک لیتر شش و سطح تبخیر مترمیلی

 یافت. افزایش درصد 91 میزان به مقدار عملکرد
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 الوبي شده گيريصفات اندازهبر  اسيدهيوميکو  آبياري اثر تجزيه واريانس -3جدول 

اتمنابع تغيير آزاديدرجه   
 تودهزيستعملکرد

(kg/ha) 

 عملکرد غالف
(kg/ha) 

 عملکرد دانه
(kg/ha) 

 وزن صددانه
(g) 

تعداد غالف در 

 بوته

 ns19/69859636 ns58/59087503 ns16/9998819 ns81/363 ns81/579 9 تکرار
 93/883* 03/5798* 88/3951381* 06/85760668* 73037613* 9 آبياری

 38/95 997/979 63/871173 88/8079991 95/53019088 8 خطا

 951/618** 93/5939** 91/8166680** 89/85533809** 39/76697958** 6 اسيدهيوميک
 ns98/879391 ns77/565 ns131/69 87/6835538* 93/3567786** 3 اثرمتقابل

 893/98 708/95 59/988915 97/887086 36/5969768 59 خطا
 57/8 63/9 18/7 97/9 87/9 (%) تغييراتضریب

ns,**,درصد پنجو  یکسطح  * به ترتيب فاقد تفاوت معني دار، معني دار در 

 
 الوبي شده گيريصفات اندازهبر  اسيدهيوميکآبياري و  اثر تجزيه واريانس -3 ادامه جدول

اتمنابع تغيير  
 درجه

 آزادي

تعداد دانه در 

 غالف

 طول غالف
(cm) 

 ارتفاع بوته
(cm) 

 وزن ريشه
(g) 

 طول ريشه
(cm) 

 (3kg/m) کارايي مصرف آب

 دانه غالف زيست توده

 ns97/98 ns138/3 ns399/986 ns975/59 ns169/51 ns316/50 ns807/1 ns738/0 9 تکرار
 999/8** 919/88** 839/79** 135/59* 508/69* 511/191* 589/98* 66/958* 9 آبياری 

 697/0 718/6 7/3 509/59 818/3 896/577 399/55 89/69 8 خطا

 689/5** 908/59** 968/95** 799/81** 038/60** 578/331** 793/33** 599/585** 6 اسيدهيوميک
 ns883/56 **777/6 ns988/80 ns605/6 ns837/0 ns013/8 ns971/9 ns918/0 3 اثرمتقابل

 565/0 035/5 809/5 859/1 780/9 098/68 058/5 993/50 59 اخط
 09/8 66/6 69/6 89/6 08/6 11/8 68/6 78/1 (%) راتييتغبیضر

ns,**,درصد پنجو  یک، معني دار در سطح دار* به ترتيب فاقد تفاوت معني 

 
 وبياگيري شده لصفات اندازهبر  هيوميکآبياري و اسيداثر  ميانگين مقايسه -4جدول 

 عامل
 تودهزيستعملکرد 

(kg/ha) 

 عملکرد غالف
(kg/ha) 

 دانهعملکرد
(kg/ha) 

 (g) وزن صددانه
تعداد غالف 

 در بوته

 مدیریت
 آبياری 

 c8367 6831 b 5579 b b1/58 b50 دیم )بارندگي(
 b7768 1790 ab 5811 ab ab3/69 ab57 درصد نياز آبي 10

 a8398 7511 a 3509 a a1/86 a96 آبيدرصد نياز 500

اسيد 
 هيوميک

 d6950 d9987 d836 c0/53 c9 هکتار( در صفر )ليتر
 c3183 c8986 c5985 b1/65 b57 هکتار( در )ليتر 9
 b9886 b3608 b9568 ab3/61 ab58 هکتار( در )ليتر 8
 a50197 a7937 a9335 a8/88 a98 هکتار( در )ليتر 3

 
 گيري شده لوبياصفات اندازهبر  هيوميکآبياري و اسيد اثر ميانگين مقايسه -4جدول ادامه 

 عامل
تعداد دانه در 

 غالف

غالف طول
(cm) 

 بوتهارتفاع
(cm) 

وزن 

 (g) ريشه

طول 

 ريشه
(cm) 

 (3kg/m)کارايي مصرف آب 

عملکرد 

 زيست توده

عملکرد 

 غالف

 عملکرد

 دانه

 مدیریت
 آبياری

 b9 b3/8 c8/56 b7/6 b8/1 a03/7 a97/1 a79/5 )بارندگي( دیم
 ab58 ab9/9 b9/91 ab3/1 a8/7 b59/6 b66/9 b78/0 درصد نيازآبي 10 

 a53 a9/8 a5/98 a8/3 a7/7 b98/9 b37/5 b35/0 نيازآبيدرصد 500

اسيد 
 هيوميک

 c7 c1/8 c8/56 c0/6 b3/6 b89/5 c89/5 b10/0 هکتار( در )ليتر صفر
 b59 b8/3 b9/91 b5/1 a6/7 a08/8 b01/6 a08/5 درهکتار( )ليتر 9
 b56 ab3/9 ab5/98 ab9/3 a9/7 a87/8 ab75/6 a93/5 درهکتار( )ليتر 8
 a59 a9/50 a1/66 a6/7 a9/9 a19/1 a56/8 a80/5 درهکتار( )ليتر 3
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 لوبيادر گيري شده صفات اندازه هيوميک برآبياري و اسيد اثر متقابل -5جدول 

 اثرات متقابل
 دهزيست توعملکرد 

 (kg/ha) 

غالف عملکرد
(kg/ha) 

 دانهعملکرد
(kg/ha) 

 طول غالف
(cm) 

 (بارندگي) دیم

 e9007 e5100 d107 g9/9 هکتار( در صفر )ليتر
 d1588 d6993 cd5658 fg5/8 هکتار( در )ليتر 9
 d1778 d8658 cd5835 69/1 هکتار( در )ليتر 8
 d1139 d8517 cd5803 e8/3 هکتار( در )ليتر 3

 درصد نياز آبي 10

 de6899 de9873 d5007 ef0/1 هکتار( در صفر )ليتر

 d1910 d8679 cd5878 e1/3 هکتار( در )ليتر 9
 c8551 c3959 bc9608 cd7/8 هکتار( در )ليتر 8
 ab55897 a8919 ab6060 b3/55 هکتار( در )ليتر 3

 آبيدرصدنياز 500

 d1880 d8033 cd5671 ef3/1 هکتار( در صفر )ليتر
 c9198 c3979 ab9978 d3/9 هکتار( در )ليتر 9
 b50868 b7787 ab9367 b8/50 هکتار( در )ليتر 8
 a58065 a50593 a6187 a6/58 هکتار( در )ليتر 3

 

اثر آبیاری در سطح پنج درصد و  :وزن صددانه

 وزن صددانهاثر اسیدهیومیک در سطح یک درصد بر 

دار معنیصددانه  وزنها بر اما اثرمتقابل آن ؛دار شدمعنی

نیاز آبی  درصد 10 شرایطدر  (. وزن صددانه9 جدولنشد )

 2/99 کاهشنیاز آبی با  درصد 100 به شرایطنسبت 

 گیاه رشد دوره در اگر تنش (.2 جدول) درصدی همراه بود

یابد و در می کاهش بذر وزن باشد، و مداوم شدید لوبیا،

ن صددانه را به همراه خواهد داشت نتیجه، کاهش وز

 کاهش به منجر آبی تنش .(1932 عبدزادگوهری، و )امیری

 غذایی مواد تولید کاهش که نتیجه آن شده گیاه در فتوسنتز

 هابرگ از را غذایی مواد انتقال همچنین، آبیتنش باشد.می

و در  هادانه رسیدگی سریع داده و موجب کاهش هادانه به

نفر و رحیمی،  دانه خواهد داشت )همتی وزن کاهش نهایت

 در صددانه وزن افزایش متعددی به پژوهشگران .(1931

 اذعان لوبیا در گیاه یومیکهاسید کاربردآبی با تنش شرایط

همکاران،  بهشتی و؛ 1933جهان و همکاران، )دارند 

 در اسیدهیومیکلیتر  ششبا مصرف  صددانه وزن (.1931

درصدی نسبت به  21و  1/32زایش به ترتیب با افهکتار 

هکتار همراه بود  در اسیدهیومیکلیتر  دوو  چهارتیمارهای 

 فعالیت افزایش با اسیدهیومیک رسدمی نظر به (.2 جدول)

گیاه شده  فتوسنتزی فعالیت افزایشسبب  روبیسکو آنزیم

 و (3001دلفین و همکاران، ؛ 1931همکاران،  و بهشتی)

 گیاه، اثر مثبتی در ویتامین و پروتئین ،قند تولید با احتماالً

افزایش  محصول را محتوای غذایی گذاشته و فتوسنتز بر

 (.1931و همکاران،  بهشتیدهد )می

اثر آبیاری در سطح پنج  :تعداد غالف در بوته

 تعداددرصد و اثر اسیدهیومیک در سطح یک درصد بر 

 تعدادها بر اما اثرمتقابل آن ؛دار شدمعنی بوته در غالف

 مقایسه میانگین(. 9 جدولدار نشد )معنی بوته در غالف

 10 تیمار بهدر  بوته در غالف تعدادها نشان داد که داده

 درصدی نسبت به تیمار 9/91با کاهش آبی  نیاز درصد

 در غالف تعداد (.2 جدول) نیاز آبی همراه بود درصد 100

ترتیب به  هکتار در هیومیک اسیدلیتر  ششبا مصرف  بوته

 چهاردرصدی نسبت به تیمارهای  3/21و  9/31با افزایش 

 تعداد (.2 جدول)هکتار بود  لیتر در اسیدهیومیک دوو 

دارد  آب کمبود اثر در را کاهش بیشترین بوته در غالف

 نشان (3019) بند و همکارانخسته .(1331 )رامیز و کلی،

ا هالفغ تعداد ،گلدهی از قبل مراحل در ش آبیکه تن دادند

 و گل تشکیل به گلدهی زمان در آبیاری .دهدمی شرا کاه

 هاغالف و هاگل ریزش از و کندمی گلدهی کمک تداوم

 (.1931 مقدم و همکاران،)نخزری کندمی جلوگیری

 در خشکی تنش شرایط در اسیدهیومیک پاشیمحلول

 و بوته در دانه بوته، تعداد در غالف تعداد توانست لوبیا

افزایش دهد  داریمعنی به طور را بوته در هدان وزن

 (.1931، همکاران و بهشتی)
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اثر آبیاری در سطح پنج  :تعداد دانه در غالف

تعداد دانه درصد و اثر اسیدهیومیک در سطح یک درصد بر 

دار نشد ها معنیاما اثرمتقابل آن ؛دار شدمعنی در غالف

 دانه تعدادکه ها نشان داد داده مقایسه میانگین (.9 جدول)

عدد(  12)میانگین  نیاز آبی درصد 10 تیماردر  غالف در

با  عدد( 11)میانگین  نیاز آبی درصد 100 تیمارنسبت به 

 در دانه تعداد (.2 جدول) درصدی همراه بود 9/12 کاهش

به ترتیب با هکتار  در اسیدهیومیکلیتر  1با مصرف  غالف

و  چهارای درصدی نسبت به تیماره 10و  1/91افزایش 

 در (.2 جدول)بود همراه هکتار  لیتر درهیومیک اسید دو

 تعداد کمترین ،دیم و اسیدهیومیک از استفاده عدم تیمار

 و زادههای حسینپژوهش. شد تولید غالف در دانه

 نشان (1932و بابازاده و همکاران ) (1930) همکاران

 با آبیکم شرایط اثر در غالف در دانه تعداد که ددندا

 در دانه تعداد کاهش عمده. دلیل شد خواهد مواجه کاهش

 الزم فتوسنتزی مواد تأمین عدم آبی،تنش در شرایط غالف

 و بهشتیباشد )می بذر تکامل و رشد جنین برای

 کامل آبیاری و هیومیک اسید از استفاده .(1931، همکاران

 بیشتر موجب تولید غالف، تشکیلدهی و گل زمان در

 مقدم و همکاران، )نخزری شودمی غالف در دانه تعداد

1931.) 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که  :طول غالف

 و اثر آبیاری در سطح پنج درصد و اثر اسیدهیومیک

در سطح یک درصد بر اثرمتقابل آبیاری و اسیدهیومیک 

 تیماردر غالف  طول (.9 جدولدار شد )معنی طول غالف

 1/13کاهش  ( بامتریسانت 3/1نیاز آبی ) درصد 10

 1/3) نیاز آبی درصد 100 شرایطدرصدی نسبت به 

در اثر متقابل آبیاری و  (.2 جدول) همراه بود متر(سانتی

تیمار دیم و شرایط کمترین طول غالف در ، اسید هیومیک

متر سانتی 1/3با میانگین بدون مصرف اسید هیومیک 

صد نیاز در 100شرایط حداکثر طول غالف در  مشاهده شد.

با میانکین  لیتر اسیدهیومیک در هکتار ششآبی و مصرف 

تنش  طوالنی دوره. (1متر به دست آمد )جدول سانتی 9/12

را کاهش  دانه تعداد و هاغالف طول گلدهی، طی در آبی

 به توجه با (.1932عبدزادگوهری،  و می دهد )امیری

 با غالف تعداد کاهش و آبیتنش وقوع طی هاگل ریزش

 های فیزیولوژیکیشاخص خشکی، تنش شدت فزایشا

-غالف فتوسنتزی بین مواد تقسیط نتیجه در و یافته کاهش

 نزولی کاهش روند امر این. گیردمی صورت کمتری های

 داراختالف معنی ایجاد باعث و داشته در پی را غالف طول

 .(1931همکاران،  و گردید )بهشتی تنش خواهد سطوح بین

غالف  طول ،هکتار در اسید هیومیکتر لی ششبا مصرف 

و  چهارتیمارهای  از درصد، بیشتر 1/11و  1/31 به ترتیب

 افزایش با (.2 جدول)هکتار بود  لیتر در اسید هیومیک دو

شد که  افزوده لوبیا در غالف بر طول هیومیک، اسید غلظت

اثر ( یکسان است. 1931همکاران ) و با پژوهش بهشتی

نیاز  100نشان داد که تیمار  یدهیومیکمتقابل آبیاری و اس

، بیشترین اسیدهیومیک در هکتارلیتر  ششآبی و مقدار 

 جدول) متر داشتسانتی 9/12طول غالف را با میانگین 

1). 

اثر اثر آبیاری در سطح پنج درصد و  :بوتهارتفاع

دار معنی ارتفاع بوته بر اسیدهیومیک در سطح یک درصد

 جدول)دار نشد معنی رتفاع بوتها بر اهنآ اثرمتقابلاما  ؛شد

-سانتی 1/31) نیاز آبی درصد 10 در تیمار بوته ارتفاع (.9

 درصد 100 تیماردرصدی نسبت به  1/13 کاهشبا  متر(

 ارتفاع (.2 جدول) همراه بود متر(سانتی 1/33) نیاز آبی

به ترتیب هکتار  درهیومیک اسیدلیتر  ششبا مصرف  بوته

درصدی نسبت به  1/33و  1/11ش افزاینشان دهنده 

هکتار بود  درهیومیک  اسیدلیتر  دوو  چهارتیمارهای 

 آبی تنش شرایط اثر در لوبیا بوته ارتفاع کاهش (.2 جدول)

عمادی و ) است شده تأیید نیز دیگر هایآزمایش در

 اثرات طریق از هیومیکاسید (.3003 ژو،؛ 1931 همکاران،

 و گیاهان سلولی هاییسممتابول بر با تاثیر و هورمونی

عناصر  جذب افزایش و کنندگی کالت با قدرت همچنین

 شود )دادنیا،می گیاهدر  ارتفاع افزایش سبب غذایی

1931.) 

اثر آبیاری در سطح پنج  :ریشه و طولوزن 

 وزندرصد و اثر اسیدهیومیک در سطح یک درصد بر 
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دار عنیها ماما اثرمتقابل آن ؛دار شدمعنی ریشهطول و ریشه

درصد آبی با  10تیمار  وزن ریشه در (.9 جدولنشد )

درصد نیاز آبی  100درصدی نسبت به تیمار  3/39کاهش 

 در اسیدهیومیک لیتر ششمصرف  (.2 جدول)همراه بود 

 1/29و  1/11افزایش  نشان دهندهبه ترتیب هکتار 

 لیتر 3و  2سبت به تیمارهای نریشه وزندرصدی 

 ریشه در تیمارطول (.2 جدول)ر بود هکتا در اسیدهیومیک

و  2/1، 2/1 با به ترتیبنیاز آبی  درصد 100و  10 دیم،

با مصرف  ریشهطول (.2 جدول)متر مشاهد شد سانتی 1/1

به ترتیب نشان دهنده هکتار  درهیومیک اسیدلیتر  شش

 3و  2درصدی نسبت به تیمارهای  1/30و  1/13افزایش 

 تنشدر شرایط  (.2 جدول)بود هکتار  در اسیدهیومیکلیتر 

 رشد و، آب کمبود و یافت وزن ریشه کاهش، رطوبتی

 هاریشهعکس العمل  .نمود محدودنیز  را هاریشه توسعه

کامالً مشهود  ،غذایی مواد و آب به نزدیک بودنعلت  به

 هیومیک اسید سطوح مختلف مصرف بارو از این است.

 رارشد ریشه  آبی، می توان کاهش وزن و تنش شرایط در

 .نمودجبران 

-مبتنی بر عملكرد زیست کارایی مصرف آب

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که  :توده، غالف و دانه

 کارایی مصرف آبآبیاری و اسیدهیومیک بر  تیمارهای

توده، عملکرد غالف و عملکرد زیستعملکرد مبتنی بر 

ها بر آن، اما اثر متقابل دار بودمعنیدر سطح یک درصد دانه 

ها (. مقایسه میانگین داده9 جدول) دار نشداین صفات معنی

عملکرد کارایی مصرف آب در میزان نشان داد که بیشترین 

ترتیب با به  دیم در تیمار ، غالف و دانهزیست توده

در  .کیلوگرم بر متر مکعب بود 11/1و  31/1، 01/1میانگین 

رف آب در میزان کارایی مصدرصد نیاز آبی،  10تیمار 

ترتیب با میانگین به ، غالف و دانه زیست تودهعملکرد 

در تیمار کیلوگرم بر متر مکعب بود.  13/0و  99/3، 13/9

عملکرد میزان کارایی مصرف آب در درصد نیاز آبی،  100

 11/1، 32/3ترتیب با میانگین به ، غالف و دانه زیست توده

میزان  (.2 جدول)کیلوگرم بر متر مکعب بود  11/0و 

، غالف و دانه زیست تودهعملکرد در کارایی مصرف آب 

ترتیب با به هکتار  دراسیدهیومیک لیتر  ششبا مصرف 

همراه کیلوگرم بر متر مکعب  20/1و  19/2، 13/1میانگین 

 ازای به گیاهان، آبیکم تنش شرایط در (.2 جدول)بود 

 و نموده مصرف کمتری آب، خشک واحد ماده هر تولید

دارند )عزیزی و  باالتری آب کارایی مصرف جهنتی در

(، در پژوهشی 3001وکریم و همکاران ) (.1931همکاران، 

لوبیا را در  غالفمقدار کارایی مصرف آب در عملکرد 

و  31/1، به ترتیب درصد نیاز آبی 10و  100شرایط آبیاری 

 کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کردند. 11/3

 کاهش :كردعمل و مصرفی آب مقدار ارتباط

 به گیاه بودن حساس به توانرا می آبیکم اثر در عملکرد

 به مواد انتقال و فتوسنتز کاهش نتیجه در و یآب تنش

 و ماهاجن؛ 1931برزگر و همکاران، ) دانست غالف

روابط به دست  (.3001همکاران،  و سارکر ؛3001تاتجا، 

 عملکرد و مصرفی آب بین ارتباط چگونگی آمده بیانگر

 در که مشاهده شد (1) شکل به توجه با. بود آن با ناظرمت

میزان عملکرد و  بوده زیاد عملکرد شیب آبیاری،مقادیر کم

. یافت به صورت غیرخطی افزایشبا مقدار آب مصرفی، 

 که با پژوهش بود دوم درجهاز نوع  نیز آمده بدست ابعوت

 عملکرد و مصرفی آب رابطه که( 3001و همکاران ) وبر

درجه دوم  و از نوع غیرخطیبه صورت را  لمحصو

 هونگ دیگر،در پژوهشی  ، مطابقت داشت.نمودند گزارش

 را عملکرد و رفیمص آب ینب طرواب (3001)همکاران  و

 و رفیمص آب ینب هرابط هک دادند نشان و دنمودن یبررس

 می باشد. دو هدرج تابع صورت به عملکرد
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عملکرد زیست توده عملکرد غالف عملکرد دانه

 
 لوبيادر  ملکرد زيست توده، غالف و دانهع و مصرفي آب مقدار رابطه -1 شکل

 

 گيرینتيجه

-تنش که شد مشخص حاصله نتایج به توجه با

 و منفی داشت اثرلوبیا و اجزاء عملکرد  عملکردبر آبی 

 از ناشی صدمات کاهش ضمن ،هیومیکاسید از استفاده

 در گیاه عملکرد و رشد موجب بهبود تواندمی کمبود آب،

 لیتر شش سطح در پاشیمحلول بررسی، این درشود. 

 دانه عملکرد مقدار بیشینه موجب هکتار در اسیدهیومیک

در شرایط . شد مشاهدهکیلوگرم در هکتار  3111با میانگین 

درصد نیاز آبی، مقدار عملکرد دانه به ترتیب با  100و  10

 متقابل اثر درکیلوگرم در هکتار بود.  3110و  1311میانگین 

 در دانه عملکرد مقدار بیشترین، ومیکهی اسید و آبیاری

 هکتار در لیتر شش مصرف و درصد نیاز آبی 100 شرایط

 بدست کیلوگرم در هکتار 9121با میانگین  اسیدهیومیک

مبتنی بر  کارآیی مصرف آبمیزان شاخص باالترین . آمد

به ترتیب  تیمار دیم در ،عملکرد زیست توده، غالف و دانه

 کیلوگرم بر مترمکعب 11/1و  31/1، 01/1با میانگین 

اثر مثبتی  زین هیومیکتیمارهای مصرف اسید. بدست آمد

 1و  2، 3تیمارهای اما بین  ندبر کارآیی مصرف آب داشت

داری مشاهده نشد. با توجه ، اختالف معنیلیتر در هکتار

 ،هیومیکمصرف اسید و های آبیاریتمام رژیمبه نتایج، 

انه و کارآیی مصرف آب اثر مثبتی بر افزایش عملکرد د

توان در شرایط دیم با مصرف می بنابراین؛ ندداشت

در کشت لوبیا در منطقه  بیشتریبه عملکرد  ،اسیدهیومیک

 دست یافت.مورد مطالعه 

 

 منابعفهرست 
 و آب مصرف کارایی عملکرد، بر نیتروژن کود و آبیاری مدیریت . تأثیر1932عبدزادگوهری،ع.  و امیری، ا. .1
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 در آب کمبود تنش اثرات تخفیف در هیومیک اسید نقش اجمالی بررسی. 1931. قوشچی. ف و. م اویسی، .3

 .31-11: 29شماره. پایدار و توسعه کشاورزی ماهنامه دو. زراعی گیاهان
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و  خاك در رطوبت سوپرجاذب هیدروژل کاربرد . تأثیر1933 م. امیری، و دعایی، ف. ر. سهرابی، م. جهان، .1

 بوم کشاورزیلوبیا در شرایط مشهد.  آگرواکولوژیکیهای  ویژگی برخی بر هیومیک اسید پاشی محلول
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واحد  اسالمی آزاد دانشگاه. کشاورزی در نو هایایده ملی همایش ششمین. نیتروژن کود و آبیاری مدیریت

 .خوراسگان

 کمبود شرایط کرچک در عملکرد و اکسیدانت آنتی هایآنزیم فعالیت بر اسید هیومیک . اثر1931دادنیا، م. ر.  .3
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 .3بوم. جلدخشکپژوهشی-علمیفصلنامه آبیاری. دوکم شرایط در ذرت فیزیولوژیکی رشدهایشاخص

 .11-93. 1شماره

 مجله شهرکرد در زمینی سیب و گندم کیفی خصوصیات بر آبی تنش . تأثیر1913ع.  محرری، و م نژاد،شایان .13

 .11-11(. 1. )32کشاورزی.  در آب پژوهش

 و عملکرد رشد، هایویژگی بر اسید هیومیک آلی ماده تاثیر.  1913. قاسمی. م و باقرزاده. ع ،.ب صالحی، .19

 .121-120: 2شماره ،3 جلد. کشاورزی بوم شناسی نشریه:  گوجه فرنگی. رقم سه عملکرد اجزای

 میوه کیفیت و عملکرد بر یلیکسالیس اسید و هیومیک اسید . تأثیر1931قهرمانی، ز.  برزگر،ط. طاهر ز.،عزیزی .12
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Abstract 

 

Water scarcity is one of the most important environmental factors limiting crop 

production. Consumption of natural fertilizers can make optimal use of water in 

irrigation. The aim of this study was to investigate the effect of deficit irrigation 

and humic acid on yield and water use efficiency in common bean. The 

experiment was conducted in split plots based on randomized complete block 

design, with three replications in Guilan province, in 2016. The main factor was 

irrigation at three levels (rainfed, 50%, and 100% water requirement) and the sub 

factor included humic acid spraying at four levels (0, 2, 4, and 6 L.ha-1). In 

irrigation treatments, highest average seed yield (2610 kg.ha-1) was obtained in 

full irrigation conditions (100% water requirement). In the humic acid spraying 

applications, maximum seed yield was observed at 6 L.ha-1 with average of 2661 

kg.ha-1. In interaction of irrigation and humic acid, the highest seed yield was 

obtained in full irrigation and 6 L ha-1 humic acid with an average of 3547 kg.ha-1. 

The highest seed yield (3030 kg.ha-1) was obtained in 50% water requirement and 

6 L.ha-1 humic acid. The highest seed yield in rainfed conditions was obtained at 4 

and 6 L.ha-1 of humic acid, with an average of 1461 and 1406 kg.ha-1, 

respectively. In different irrigation treatments, the highest water use efficiency 

was obtained with the mean of 1.78 kg.m-3 in rainfed treatment. The humic acid 

treatments had a positive effect on water use efficiency in comparison with the 

non-humic acid treatments, but there was no significant difference between 

treatments 2, 4, and 6 L.ha-1. Altogether, the results of this study indicate the 

beneficial effects of humic acid on water deficit stress in common bean 

cultivation in the study area.  
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