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هاي آلی و غیرآلی انواع مالچاي و دماي برگ پسته تحت تاثیر تغییرات هدایت روزنه
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چکیده

هاي خرد شدهه صورت کرتبآزمایشی ،اي و دماي برگ پستههدایت روزنههاي مختلف آلی و غیرآلی بر مالچارزیابیمنظوربه
والت استان خراسان رضوي آباد مهبر روي درختان پسته در منطقه فیضتکرار پنجبا تصادفی هاي کاملبر پایه طرح بلوكدر زمان

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

که اثر ساده نتایج نشان داد عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد.به روز بعد از آبیاري) 36و 24، 12(برداري نمونهزمان اصلی و 
) M3(UVپالستیک . بطوریکه )≥01/0p(دار بودبرگ پسته معنیو دمايايبرداري بر هدایت روزنهانواع مختلف مالچ و زمان نمونه

باالترین هدایت به علت حفظ رطوبت بیشتر خاك در مترمربع بر ثانیه CO2میلی مول32/43و 66/47) با M4و چیبس چوب (
-متقابل انواع مختلف مالچ و زمان نمونهاثرهمچنین . در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادندراترین دماي برگ و پایینايروزنه

تیمار و 24) و آلی در UVتیمارهاي مالچ پالستیکی (به جز پالستیک کهاي به گونه.دار بوداي برگ معنیبرداري بر هدایت روزنه
داراي باالترین هدایت به علت حفظ مطلوب رطوبت خاك و افزایش دماي منطقه ریشه روز بعد از آبیاري 36در UVپالستیک 

برگ بودند.اي روزنه

تبادالت گازي، دما، پسته : هاکلید واژه

مقدمه

مختلفطرقبهجهانخشکنیمهوخشکمناطقدرکهاستعاملیترینمهمآبکمبودطبیعی،محدودکنندهعواملمیاندر
% سهم مهمترین محصول صادراتی غیرنفتی در 14پسته با ). Eack, 1996(شودمیکشاورزيمحصوالتکشتمحدودیتباعث

روایناز). Zohary, 1952شود (به طور وسیع در مناطق خشک کشت میکه)Pakrava et al., 2010آید (ایران به شمار می
استفاده از ،در این مناطقآبیمنابعصحیحمدیریتبدونورویهبیهايبرداشتوپستهکشتزیرسطحزیادوسعتبهباتوجه

از جمله رسد.ضروري به نظر میاستفاده بهینه از منابع آب به منظورهاي آلی و غیرآلی انواع مالچکاربردراهکارهایی از جمله
بهبود استقرار و رشد وتوان به بهبود رطوبت خاك، حفظ دماهاي مطلوب خاك، افزایش موادغذایی خاكهاي آلی میفواید مالچ

Glabاشاره کرد (گیاه & Kulig, 2008ها سال اخیر استفاده از آن10هاي پالستیکی است که در هاي غیرآلی شامل پوشش). مالچ
چشمگیري پیشرفتدر سراسر جهان به علت فوایدي از جمله افزایش دماي خاك، حفظ رطوبت خاك و افزایش عملکرد محصول 

Kasirajanداشته است ( & Ngouajio, 2012(.تواند در مدیریت باغ پسته مفید باشدبنابراین اعمال مالچ می)Campell &
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Sharma, 2003( . اگرچه تاثیر مالچ خصوصا مالچ پالستیکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی درختان بارور کمتر مورد مطالعه قرار
باشد. اي و دماي برگ پسته میهاي آلی و غیرآلی بر هدایت روزنهگرفته است. از اینرو هدف از این مطالعه بررسی اثر مالچ

هامواد و روش

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

پالستیک معمولی زیر خاك با برش عرضی، : M1مختلف مالچ (انواع انجام شد. تکرار پنجبا هاي کامل تصادفی بر پایه طرح بلوك
M2:اي، پالستیک معمولی زیر خاك با برش دایرهM3 : پالستیکUV ،دار روي خاكM4 : ،چیپس چوبM5 جو و : بقایايM6 :

جو فرعی در نظر گرفته شد.روز بعد از آبیاري) به عنوان فاکتور 36و 24، 12برداري (شاهد) به عنوان فاکتور اصلی و زمان نمونه
به عنوان مالچ استفاده شد. تیمار چیبس چوب نیز در تمام بقایاي آن) کشت و سپس در مرحله گلدهی1392(در زمستان سال قبل 

دار UVتیمارهاي مالچ پالستیکی شامل پالستیک اعمال شد.طول ردیف درختان به ضخامت چهار تا پنج سانتیمتر در اوایل بهار 
اي که آب آبیاري از زیر پوشش عبور میکرون به صورت تک الیه کشیده شده بر روي جوي به گونه25خاك (با ضخامت روي 

سانتیمتر در 80هایی به عرض سه متر به فاصله میکرون و برش15کند)، پالستیک معمولی زیر خاك با برش عرضی (با ضخامت 
میکرون در زیر خاك که در محل پاي درختان به 15اي (با ضخامت یرهطول ردیف) و پالستیک معمولی زیر خاك با برش دا

هدایت پارامترهاي گیري اندازهها برش خورده است) بود. متر بین دایرهسانتی80متر با فاصله سانتی30اي به قطر صورت دایره
-Model SC(مدلپرومتردستگاهبا استفاده ازايروزنه 24، 12هر 12-15در ساعات قرمزمادونترمومترو دماي برگ بوسیله )1

افزار هاي حاصل از آزمایش به وسیله نرمدادهگرفت. انجام از اوایل اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه روز بعد از آبیاري 36و 
SAS دار (کمترین اختالف معنیتجزیه و تحلیل شد و میانگین تیمارهاي مختلف توسط آزمونLSD( درصد 5در سطح احتمال

. شدانجامLS Meansروشبانیزمتقابلاثردهیبرش. گردیدمقایسه 

نتایج و بحث

دار بود معنیپسته اي برگهدایت روزنهبرداري بر نمونهزمانواده انواع مختلف مالچنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر س
)01/0p≤( .پالستیک بطوریکهUV)M3چوب () و چیبسM4 میلی مول 32/43و 66/47) باCO2و تیمار جومترمربع بر ثانیه در
)M5(شاهدو)M6( میلی مول21/35و 17/37باCO2ترین مقادیر هدایت در مترمربع بر ثانیه به ترتیب داراي باالترین و پایین

می در حفظ رطوبت خاك بازي مالچ روشی است که نقش مهاستفاده از ).1(جدولبرداري بودند اي در هر سه مرحله نمونهروزنه
& Creggاي که کرك و اسچوتزکی (گونهبهکند می Schutzki, 2009 ( ها به علت بهبود بیان داشتند که مالچايمطالعهطی

-آلی و پالستیکی میهاي اي در مالچاز اینرو افزایش هدایت روزنهشوند.اي میرطوبت قابل دسترس باعث افزایش هدایت روزنه

طور به تمام تیمارهاي مالچدر ي برگنتایج همچنین نشان داد که دماتواند به علت افزایش رطوبت قابل دسترس براي گیاه باشد. 
به علت رطوبت قابل درجه سانتی گراد 93/31با ) M3(UVپالستیک و تیمار) ≥01/0p(بود ترپایینشاهدداري در مقایسه با معنی

Aminiامینی و عالمی میالنی ().1(جدول ترین دماي برگ بوداي باالتر داراي پایینبیشتر و به دنبال آن هدایت روزنهدسترس &

Alami-Milani, 2013گزارش کردند که مالچ بر دماي برگ تاثیر دماي برگ و کانوپی عدس روي) پس از بررسی تاثیر مالچ بر
تیمار مالچ احتماال با حفظ رطوبت تعرق شده توسط گیاه منجر به خنک شدن و پایین آوردن داري دارد و بیان داشتند که معنی

شود. دماي برگ می
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روز 36و ترین دماي برگ اي و پایین) باالترین هدایت روزنهT2وT1روز بعد از آبیاري (24و12ها ه به نتایج مقایسه میانگینبا توج
اي و رسد تغییرات هدایت روزنهبه نظر می. نشان دادنداي و باالترین دماي برگ را هدایت روزنهترین ) پایینT3بعد از آبیاري (

روز 12اي و کاهش دماي برگ در باشد. از اینرو افزایش هدایت روزنهدماي برگ برآیندي از تغییرات رطوبت و دماي خاك می
کاهش ز آبیاري به دلیل افزایش دماي خاك بوده است. همچنینروز بعد ا24بعد از آبیاري به دلیل رطوبت باالتر خاك و در 

تر (جزئیات دقیقباشدمیدار رطوبت خاك به دلیل کاهش معنیروز بعد از آبیاري 36در اي و افزایش دماي برگهدایت روزنه
) به تفصیل ارائه شده 1394مکاران (برداري بر دما و رطوبت خاك در مقاله نورزاده نامقی و هتاثیر انواع مختلف مالچ و زمان نمونه

. )است

پستهاي و دماي برگهدایت روزنهبرداري بر نمونهر ساده انواع مختلف مالچ و زمان مقایسه میانگین اث-1جدول 
(درجه سانتی گراد)ي برگدما mmol CO2/m(اي هدایت روزنه

2s( تیمارها
33/33 b 17/41 bc

M1

)M(مالچ

49/33 b 19/41 bc
M2

93/31 b 66/47 a
M3

36/32 b 32/43 ab
M4

98/32 b 17/37 cd
M5

06/37 a 21/35 d
M6

02/34 b 41/41 a
T1

T(35/31(بردارينمونهزمان c 98/42 a
T2

21/35 a 47/38 b
T3

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

دهی . بطوریکه نتایج برش)≥05/0p(دار بودمعنیاي برگ پستههدایت روزنهبرداري بر و زمان نمونهانواع مختلف مالچاثر متقابل
، M1 ،M2هاي مالچبرداري در هریک از سطوح مختلف مالچ نشان داد که هاي مختلف نمونهدر زمانايهدایت روزنههاي میانگین

M4 وM5 مالچ و روز بعد از آبیاري 24درM3،36 اي بودند و شاهد با افزایش زمان داراي بیشترین هدایت روزنهروز بعد از آبیاري
. مطالعات مختلف نشان داده است که دماي خاك عالوه بر اي را نشان دادهدایت روزنهدرروز کاهش36تا 12برداري از نمونه

-). دماي منطقه ریشه میWu et al., 2012گذارد (و یکساله تاثیر میاي و فتوسنتز گیاهان چندساله رطوبت خاك بر هدایت روزنه

,.Wan et alاي محدود کند () و یا تغییر در هدایت روزنهErice et al., 2006واکنش فتوسنتزي (تواند فتوسنتز را از طریق تغییر در

رطوبت مناسب از آبیاري ممکن است به علت حفظ روز بعد24اي تیمارهاي نامبرده در از اینرو افزایش در هدایت روزنه). 2004
مالچ روز بعد از آبیاري در 36تاايهدایت روزنهیافزایشروند روز باشد و 12طقه ریشه نسبت به قابل دسترس و افزایش دماي من

M3تواند احتماال به علت حفظ رطوبت بیشتر و دماي باالتر در مقایسه با سایر تیمارها باشد. می
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پستهاي برگهدایت روزنهبرداري بر تاثیر انواع مختلف مالچ و زمان نمونه- 1شکل 
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Abstract

In order to evaluation effects various organic and inorganic mulch on stomatal conductance and leaf
temperature of pistachio, the experiment was conducted as split plot in time based on a randomized
complete block design with five replications on 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 residue, and M6: control) as main factor and sampling time (12, 24 and 36 the day
after irrigation) as sub factor were considered. The results showed that the simple effect of different
types of mulch and sampling time on stomatal conductance and leaf temperature of pistachio was
significant (p≤0.01). So that treatments M3 and M4 with 47/66 and 43/32 mmol CO2/m

2s due to more
moisture maintain of soil indicated highest of stomatal conductance and lowest of leaf temperature
compared with the other treatments. The interaction of different types of mulch and sampling time was
significant on leaf stomatal conductance so that treatments of inorganic mulch (except of UV plastic)
and organic in 24 and UV plastic in 36 the day after irrigation due to optimal maintain of soil moisture
and raise of root zone temperature were included highest of leaf stomatal conductance.

Keywords: Gas exchange, Temperature, Pistachio


