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چکیده

هاي خرد شده بر پایه طرح ه صورت کرتبآزمایشی ،هاي مختلف آلی و غیرآلی بر دما و رطوبت خاكمالچارزیابیمنظوربه
در سال والت استان خراسان رضوي آباد مهساله پسته در منطقه فیض20بر روي درختان با سه تکرار تصادفی هاي کاملبلوك

پالستیک معمولی زیر :M2پالستیک معمولی زیر خاك با برش عرضی، : M1(مالچ مختلفانواع.شدانجام 1392-93زراعی 
شاهد) به عنوان فاکتور اصلی : M6جو و بقایاي : M5چیپس چوب، : M4دار روي خاك، UVپالستیک : M3اي، خاك با برش دایره

به 3×2) به صورت فاکتوریل 15-16و 9-10برداري (ساعات نمونهساعتروز بعد از آبیاري) و 36و 24، 12(برداري زمان نمونهو 
در مقایسه با شاهد افزایش یافت و محتوي رطوبتی تمام تیمارهاي مالچنتایج نشان داد کهعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد.

درصد بیشترین میزان 95/11و 29/15، 59/15) با M4) و چیبس چوب (M1)، پالستیک برشی زیر خاك (uv)M3پالستیک 
درصد بهبود یافت. 24و 58، 65برداري نشان دادند که در مقایسه با شاهد رطوبت خاكمحتوي رطوبتی را در هر سه مرحله نمونه

آلی به خصوص هايبود و تیمارهاي مالچداري در مقایسه با سایر تیمارها باالتر دما در تیمارهاي مالچ پالستیکی به طور معنی
متري خاك شدند.سانتی50-60در عمق در مقایسه با شاهد باعث کاهش دما گراد)درجه سانتی4/4(با اختالف چیبس چوب

وري آب، پسته، کاهش تبخیر، کشاورزي پایدار: بهروههاکلید واژه

مقدمه

زایی بخش مسئول اشتغالبعالوهشود زیادي از صادرات غیرنفتی را شامل میکشاورزي بزرگترین بخش اقتصاد ایران است که سهم 
& Khoramiرشد این بخش تا حد زیادي تعیین کننده رشد اقتصادي است (اي کهبه گونهبزرگی از جمعیت کشور است  Pierof,

بسیارراآناهمیت اقتصاديکشاورزي،بخشتوسعهدرکنندهمحدودعاملعنوان مهمترینبهآبنقشمورداین). در2013
استان خراسان رضوي یکی از مناطق خشک کشور است که بیشتر آب .)1388است (عربی یزدي و همکاران، نمودهکنندهتعیین

باشد. طبق مطالعات آماري هاي این استان میهاي دشت، آبخوانآبشود و محل تامین اینآن در بخش کشاورزي مصرف می
هاي زیرزمینی استان باعث کاهش ساالنه ذخایر آب تعداد زیادي از میلیارد مترمکعب از ظرفیت ذخایر آب7/0ضافی برداشت ا

اندهاي ممنوعه بحرانی اعالم گردیدهجزء دشتدشت 33دشت موجود در استان 36هاي استان گردیده است بطوریکه از دشت
)Kohansal et al., 2013( محصوالت کشاورزي صادراتی ایران در طول سال. پسته یکی از مهمترین) هاي اخیر استMehrabi

Boshrabadi, 2002آید (سهم مهمترین محصول صادراتی غیرنفتی در ایران به شمار می%14با ).  بطوریکهPakrava et al.,

) کهHosseyni, 2009(شودمحسوب میاستان خراسان بعد از کرمان و یزد از جمله مهمترین مناطق کشت پسته در ایران ).2010
تن پسته خشک بین شهرهاي پسته خیز 10244هکتار باغ بارور پسته و با تولید 11100آباد مه والت در این استان با شهرستان فیض

-هاي بیاشتاز این رو باتوجه به وسعت زیاد سطح زیر کشت پسته و برد). 1385باشد (رجب زاده، این استان مقام اول را دارا می
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بنابراین استفاده ،هاي اخیرهاي زیرزمینی و بروز خشکسالیرویه و بدون مدیریت صحیح منابع آبی در این شهرستان و کاهش سفره
افزایش کمی ، افزایش راندمان آبیاري ومالچ به منظور کاهش مصرفاستفاده از انواع ه از جملدر مدیریت آباز راهکارهاي موثر

رسد. به نظر میضروري و کیفی تولید 

هامواد و روش

والت واقع در منطقه فیض آباد مهساله20با درختان بارور حدود پسته تجاريدر یک باغ 1392-93سال زراعی این آزمایش در
پایه هاي خرد شده بر آزمایش به صورت کرتروز)36براساس دور آبیاري باغ مورد نظر (استان خراسان رضوي انجام گرفت. 

:M2پالستیک معمولی زیر خاك با برش عرضی، : M1انجام شد. انواع مختلف مالچ (با سه تکرار هاي کامل تصادفی طرح بلوك
شاهد) : M6جو و : بقایاي M5چیپس چوب، : M4دار روي خاك، UVپالستیک : M3اي، پالستیک معمولی زیر خاك با برش دایره

) به 15-16و 9-10برداري (ساعات روز بعد از آبیاري) و ساعت نمونه36و 24، 12رداري (ببه عنوان فاکتور اصلی و زمان نمونه
) کشت و سپس در مرحله گلدهی1392(جو در زمستان سال قبل به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. 3×2صورت فاکتوریل 

به عنوان مالچ استفاده شد. تیمار چیبس چوب نیز در تمام طول ردیف درختان به ضخامت چهار تا پنج سانتیمتر به بقایاي آن
میکرون 25دار روي خاك (با ضخامت uvتیمارهاي مالچ پالستیکی شامل پالستیک اعمال شد.صورت یکنواخت در اوایل بهار 

اي که آب آبیاري از زیر پوشش عبور کند)، پالستیک معمولی زیر خاك با به صورت تک الیه کشیده شده بر روي جوي به گونه
سانتیمتر در طول ردیف) و پالستیک معمولی زیر 80هایی به عرض سه متر به فاصله میکرون و برش15برش عرضی (با ضخامت 

متر با سانتی30اي به قطر یرهمیکرون در زیر خاك که در محل پاي درختان به صورت دا15اي (با ضخامت خاك با برش دایره
REC-P55دستگاه بوسیلهرطوبت و دماي خاك پارامترهاي گیري اندازهها برش خورده است) بود. متر بین دایرهسانتی80فاصله 

روز بعد از آبیاري 36و 24، 12هر 15-16و 9-10در ساعات متريسانتی50-60ساخت ایران (دانشگاه فردوسی مشهد) در عمق 
تجزیه و تحلیل شد و SASافزار هاي حاصل از آزمایش به وسیله نرمدادهگرفت. انجام از اوایل اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه 

اثردهیبرش. گردیددرصد مقایسه 5در سطح احتمال )LSDدار (کمترین اختالف معنیمیانگین تیمارهاي مختلف توسط آزمون 
انجام گرفت.Excelها توسط نرم افزار همچنین رسم نمودار و شکل. شدانجامLS Meansروشبامتقابل

نتایج و بحث

رطوبت محتويبرداري بر و ساعت نمونهاده انواع مختلف مالچ، زمان) نشان داد که اثر س1نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 
uvپالستیک افزایش یافت و در مقایسه با شاهدمحتوي رطوبتی تمام تیمارهاي مالچبطوریکه. )≥01/0p(دار بود خاك معنی

)M3() پالستیک برشی زیر خاك ،M1) و چیبس چوب (M4( میزان محتوي رطوبتی را درصد بیشترین 95/11و 29/15، 59/15با
(جدول درصد بهبود یافت24و 58، 65به ترتیبرطوبت خاكشاهدبرداري نشان دادند که در مقایسه بادر هر سه مرحله نمونه

گندم و بقایايتاثیر ايمطالعهطی کند از اینرومی در حفظ رطوبت خاك بازي میاستفاده از مالچ روشی است که نقش مه).2
متري سانتی0-40در عمق حداکثر میانگین محتوي رطوبت بر روي توت فرنگی مورد بررسی قرار گرفت کهپالستیک پلی اتیلن 

% در تیمار شاهد بدست آمد 2/16با در حالی که کمترین مقدارمشاهده شدبقایاي گندم% در تیمار 18خاك طی سه سال 
)Taparauskiene & Miseckaite, 2014 .( و رژیم رطوبتی کردهپوشش پالستیکی مانعی است که از تبخیر آب خاك جلوگیري

دارد. در نتیجه نیاز آبیاري را کاهش و از اختالالت فیزیولوژیکی مربوط به عناصر تري نگه میباثباتمنطقه ریشه را در سطوح 
McCrawکند (غذایی و آب جلوگیري می & Motes, 1991.(هاي آلی نیز در نتیجه افزایش تخلخل و به دنبال آن کاهش مالچ

نتایج همچنین نشان داد ).Liu et al., 2014شوند (رطوبت خاك میهدایت گرمایی خاك باعث کاهش دما و به دنبال آن افزایش 
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داري در مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود و تیمارهاي مالچ آلی به خصوص چیبس که دما در تیمارهاي مالچ پالستیکی به طور معنی
رسد تیمارهاي مالچ آلی با افزایش ضریب به نظر می).2(جدول متري خاك شدند سانتی50-60چوب باعث کاهش دما در عمق 

) طی Liu et al., 2014شوند. لیو و همکاران (میو به دنبال آن افزایش رطوبت خاك انعکاس نور باعث کاهش دماي خاك 
-باال و هدایت گرمایی پایینيمار مالچ آلی در مقایسه با شاهد را به ضریب آلبیدودماي خاك در تیاي درجه5/1اي کاهش مطالعه

هاي آلی بواسطه انعکاس نور و همچنین رسد که مالچچنین به نظر می.تر مالچ آلی نسبت به خاك بدون پوشش گزارش کردند
هاي و سایر مالچافزایش هوادهی و تخلخل خاك به عنوان عایق عمل کرده و از افزایش دما در طول تابستان در مقایسه با شاهد 

کند.پالستیک جلوگیري می

طوریکه بیشترین و ه کاهش رطوبت خاك افزایش یافت بمیزان دما در نتیجنیز روز 36به 12برداري از با افزایش زمان نمونه
روز پس از آبیاري مشاهده شد.12و 36گراد در درجه سانتی81/30و 17/33کمترین میزان دما به ترتیب با 

nsپنج و یک درصددار به ترتیب در سطح احتمال دار و * و **: معنی: غیر معنی

خاكمتريسانتی50- 60برداري بر دما و رطوبت در عمق مقایسه میانگین اثر ساده انواع مختلف مالچ، زمان و ساعت نمونه-2جدول 
(درجه سانتی گراد)دما (درصد)رطوبت تیمارها

49/33 a 29/15 a
M1

)M(مالچ

95/33 a 23/11 bc
M2

39/35 a 59/15 a
M3

91/26 c 95/11 b
M4

84/30 b 11bc
M5

34/31 b 63/9 c
M6

81/30 c 45/15 a
T1

T(99/31(بردارينمونهزمان b 34/12 b
T2

17/33 a 71/9 c
T3

خاكمتريسانتی50-60برداري بر دما و رطوبت در عمق واریانس اثر انواع مختلف مالچ، زمان و ساعت نمونهنتایج تجزیه -1جدول 
دما رطوبت درجه آزادي منابع تغییر
65/30 ns 57/1 ns 2 )Rبلوك (
65/813 ** 84/566 ** 5 )Mمالچ (
45/80 05/52 10 )a)R×Mخطاي 
26/100 **  **77/595 2 )Tبرداري (زمان نمونه

17/10 ** 32/5 ** 1 )Hبرداري (ساعت نمونه
58/19 ** 27/35 ** 10 M× T

53/1 ns 30/0 ns 5 M×H

15/0 ns 17/0 ns 2 T×H

42/2 ns 52/1 ns 10 M×T×H

42/15 82/28 60 )bباقیمانده (خطاي
6/1 55/5 )CV(ت %ضریب تغییرا
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68/31 b 72/12 a
H1 )Hبرداري (نهساعت نمو

29/32 a 28/12 b
H2

باشند.نمی)P<0.05(دارمعنیاعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف 

) (جدول ≥01/0p(دار بودمتري خاك معنیسانتی50-60الیه رطوبتیمحتويبرداري بر و زمان نمونهانواع مختلف مالچاثر متقابل
برداري در هریک از سطوح مختلف مالچ نشان هاي مختلف نمونههاي رطوبت خاك در زماندهی میانگین. بطوریکه نتایج برش)1

روز پس از آبیاري مشاهده شد که 12و در )uv)M3درصد از تیمار مالچ پالستیک 5/18داد که بیشترین محتوي رطوبتی خاك با 
روز پس از 36درصد، 6و کمترین میزان رطوبت خاك نیز با دار بودروز پس از آبیاري اختالف معنی36و 24در مقایسه با 

روز پس از 36و 24) در M3(uv) و M1پالستیک برشی (). میزان رطوبت تیمارهاي 1(شکل آبیاري در تیمار شاهد بدست آمد
امکان افزایش دور آبیاري با بهبود رطوبتی این تیمارها و دهندهدر تیمار شاهد بود که نشانيروز پس از آبیار12آبیاري مشابه 

Downerدر این زمینه داونر و فابر (باشد. استفاده از کاربرد انواع مختلف مالچ می & Faber, 2005درختان ) گزارش کردند که
مشابه ك را در حالت تی خاپتانسیل رطوبتیمار شده با مالچ که یک دور آبیاري نشدند نسبت به درختان تیمار نشده با مالچ توانستند

نگهداري کنند

رطوبت خاكمحتويبرداري بر تاثیر انواع مختلف مالچ و زمان نمونه- 1شکل 

که در این بین تیمارشدهاز اینرو به طور کلی استفاده از انواع مختلف مالچ آلی و پالستیکی باعث بهبود محتوي رطوبت خاك 
دارا بودن دامنه دمایی مطلوب چیپس چوب بواسطه نگهداري مناسب محتوي رطوبتی واي زیرخاك وپالستیک برشی ودایره

رسند.  مناسبترین تیمارها به نظر میطی فصل گرم سال خاك
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Abstract

In order to evaluation effects various organic and inorganic mulch on temperature and moisture of soil,
the experiment was conducted as split plot based on a randomized complete block design with three
replications on 20-year-old trees of pistachio in the area of Feyzabad Mahvelat, Razavi Khorasan
Province in the 2014 crop year. Types of mulch (M1: ordinary plastic of subsoil with Transverse cut,
M2: ordinary plastic of subsoil with circular cut, M3: UV plastic on the soil, M4: wood chips, M5:
barley, and M6: control) as main factor and sampling time (12, 24 and 36 the day after irrigation) and
sampling hour (hours of 9-10 and 15-16) as 3×2 factorial as sub factors were considered. The results
showed that moisture content of all treatments increased compared to the control and treatments of
M3, M1 and M4 with 15.59, 15.29 and 11.95 percent of maximum moisture content in all three phases
of the sampling showed that compared with control of soil moisture of 65, 58 and 24 percent improved
respectively. Temperature of plastic mulch treatments was significantly higher compared to other
treatments and treatments of organic mulch, especially wood chips (with a difference of 4.4 ° C)
reduced the soil temperature at a depth of 50-60 cm compared to the control.
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