
 

اي و دماي برگ روزنههاي آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دماي خاك، هدایت تأثیر مالچ
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  چکیده

را در منـاطق خشـک و   کشاورزي تواند به طور قابل توجهی میزان تولید محصوالت مدیریت خاك میهاي کاربرد انواع مالچ به عنوان یکی از روش

دو سـال   درهاي کامل تصادفی آزمایشی در قالب طرح بلوكبه همین منظور  .ر دهدتحت تأثیر قرا مواجه هستند آب یت منابعمحدود که بانیمه خشک 

. اي و دمـاي بـرگ درختـان پسـته انجـام شـد      بر روي دما، رطوبت خاك، هـدایت روزنـه  استان خراسان رضوي  ،آباددر غرب شهر فیض 1394و  1393

پوشـش  ( M3 ،)اياتیلن سفید زیر خاك با برش دایـره پوشش پلی( M2 ،)رضیع اتیلن سفید زیر خاك با برشپوشش پلی( M1: تیمارهاي آزمایش شامل

نتایج نشان داد که میانگین درصـد رطوبـت خـاك در    . بود) شاهد(CK  و) بقایاي جو(M5  ،)چیپس چوب( M4، )دار بر روي سطح خاك UV اتیلنپلی

متري خـاك،  سانتی 20-30در دو سال آزمایش در الیه . ایسه با شاهد بیشتر بودهاي پالستیکی در مقویژه مالچها بهطول دو سال آزمایش در کلیه مالچ

گراد کمترین سانتیدرجه 8/32و  6/29، 8/28با  CK و M4، M5هاي گراد بیشترین و مالچسانتیدرجه 9/38و  35، 2/35با  M3و  M1 ،M2هاي مالچ

اي  گی صفات نشان داد که هدایت روزنههمبست. تري خاك نیز نتایج مشابهی مشاهده گردیدمسانتی 50-60میانگین دماي خاك را نشان دادند و در الیه 

گـراد، در صـورتی کـه سـایر     درجه سانتی 40که افزایش دماي خاك تا طوريگیرند، بهو دماي برگ به طور قابل توجهی تحت تأثیر دماي خاك قرار می

بـا وجـود حفـظ ذخیـره      M3همچنین نتایج نشان داد کـه تیمـار   . شودباعث بهبود این صفات میفاکتورهاي خاکی و آب و هوایی محدودکننده نباشند، 

توانـد  مـی ) 1394(رطوبت باالتر به علت ایجاد دماي باال در خاك و همچنین تقاضاي باالي درختان براي جذب آب و عناصر غذایی در سال پرمحصول 

هـاي  و مـالچ ) M2(اي ویژه مالچ با برش دایرهاتیلن سفید بهتوان نتیجه گرفت که تیمارهاي پلیمیرو از این. منجر به ایجاد تنش رطوبتی در خاك شود

هـاي بهتـري بـراي مـدیریت آب در     چیپس چوب و کاه و کلش جو به علت ایجاد دماي مطلوب براي رشد ریشه، حفظ ذخیره آب و هزینه کمتر گزینـه 

 . باشندبی میمناطق خشک و نیمه خشک با آبیاري سنتی و غرقا
 

 تبادالت گازي، مالچ چیپس چوب، مالچ پالستیکی، مالچ کاه و کلش، مدیریت آب و خاك :کلیدي هاي واژه
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ــته  ــوالت  ) .Pistacia vera L(پس ــرین محص ــه مهمت از جمل

که بـه طـور عمـده در ایـران، ایـاالت      ) 21(کشاورزي در جهان است 

ایران ). 28(شود ونس و یونان کشت میمتحده، ترکیه، سوریه، ایتالیا، ت

هـاي پسـته محسـوب    ا و صـادرکننده هـ یکی از بزرگترین تولیدکننـده 

هزار تن تولید پسته و حدود  230، 1393که در سال طوريبه. شود می

 14پسـته بـا   ). 2(هزار تن صادرات به کشورهاي مختلف داشت  180
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. شـود ی شامل مـی سهم اولین جایگاه را در بین صادرات غیرنفت درصد

بنابراین، ایـن محصـول بـه علـت صـادرات و منحصـر بـودن، ارزش        

استان خراسان بعـد از کرمـان و   ). 7(اقتصادي باالیی براي کشور دارد 

در این استان ). 25(یزد از مهمترین مناطق کشت پسته در ایران است 

شهرستان فیض آباد محوالت اولین جایگاه را از نظر تولید و سطح زیر 

تـرین  هاي آبیاري سنتی عمـده کشت پسته دارد که کمبود آب و روش

  . آیدفاکتورهاي محدودکننده تولید پسته در این منطقه به شمار می

ویـژه در منـاطق خشـک و نیمـه خشـک یکـی از       کمبود آب بـه 

مهمترین عواملی است که تولیـدات محصـوالت کشـاورزي را تحـت     

آب زیرزمینی، کاهش بارنـدگی،  کاهش منابع ). 40(دهد تأثیر قرار می

و رشد سریع جمعیـت  ) 12(وقوع بیشتر خشکسالی به علت تغییر اقلیم 

آب خـاك رشـد و   ). 51(آینـد  از دالیل عمده کمبود آب به شـمار مـی  

کـه، حتـی یـک    طوريبه). 46(دهد توسعه گیاه را تحت تأثیر قرار می
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الت را به وري محصوتواند بهرهتغییر کوچک در محتواي آب خاك می

مطالعـات نشـان داده اسـت کـه     ). 31(طور قابل توجهی تغییـر دهـد   

تواند به طور مـوثري اثـرات   کارهاي مدیریتی منابع آب و خاك می راه

وري آب بـه ویـژه در منـاطق    منفی کمبود آب را جبران کرده و بهـره 

 ).30(خشک و نیمه خشک را افزایش دهد 

هـاي مـدیریتی بـراي    پوشش سطح خاك یا مالچ یکـی از راهکار 

، کـه  )30(افزایش کارایی مصـرف آب محصـوالت کشـاورزي اسـت     

) بقایاي محصوالت، کاه و کلش و کود سبز(هاي آلی شامل انواع مالچ

) هـاي پلـی اتـیلن و شـن    از جملـه فـیلم  (و غیرآلی یا مواد مصـنوعی  

، حفظ )10(هاي آلی باعث بهبود رطوبت، عناصر غذایی مالچ. باشد می

افـزایش  ، )20(مطلـوب خـاك، بهبـود اسـتقرار و رشـد گیـاه        دماهاي

رشـد   افزایش ).42(شوند تخلخل، کنترل رواناب و فرسایش خاك می

هاي آلی در مطالعات متعددي گزارش شده است درختان با کاربرد مالچ

طی آزمایشی بر روي درختان آواکـادو گـزارش کـرد    ) 15(داونر ). 16(

اي و افـزایش طـول ریشـه در    م ریشـه که مالچ آلی سبب توزیع سیست

تردر و همکـاران   همچنین. درختان تیمار شده در مقایسه با شاهد شد

بر روي هلو افزایش در رشـد  ) 8(بر روي درختان سیب و باکستر ) 50(

عـالوه بـر ایـن،     .هاي آلی گزارش کردندو عملکرد را تحت تأثیر مالچ

فیزیولوژیک درختان نیز هاي آلی بر روي خصوصیات کاربرد انواع مالچ

گزارش کردند فتوسـنتز خـالص و   ) 11(کرگ و اسچوزکی . موثر است

و شمشاد ) Thuja occidentalis(اي گیاهان زینتی سرو هدایت روزنه

)Euonymus alatus (چیپس چوب در مقایسه با عـدم   با اعمال مالچ

-همچنین کـاربرد مـالچ کمپوسـت در دوره   . کاربرد مالچ افزایش یافت

هاي گلدهی و بلوغ انگور منجر به افـزایش در فتوسـنتز گیاهـان شـد     

طی پژوهشی بیـان داشـتند   ) 26(در مقابل، هوآنگ و همکاران  ).36(

-هاي آلی بر روي میزان فتوسنتز خالص، هدایت روزنهکه کاربرد مالچ

  . اي و تعرق درختان جنگلی تاثیري نداشت

در چین معرفـی   1978کاربرد مالچ با پوشش پالستیکی در سال  

هـاي  فـیلم ). 14(شد و بسیار سریع در مناطق خشک گسترش یافـت  

پالستیکی باعث کنترل تبخیر و حفظ رطوبـت، تنظـیم دمـاي خـاك،     

هاي هرز، کاهش آبشویی نیترات و تجمع نمک جلوگیري از رشد علف

مطالعـات نشـان داده اسـت کـه مـالچ      ). 1(شـوند  در ناحیه ریشه مـی 

زنی، رشـد  غییر دما و رطوبت خاك به طور موثري جوانهپالستیکی با ت

همچنـین ایـن   ). 5(دهد گیاه و جمعیت حشرات را تحت تأثیر قرار می

ها به علت گرم کردن خاك باعث بهبـود کیفیـت میـوه، افـزایش     مالچ

جیمنز و همکـاران  -ایبارا). 34(شوند عملکرد و برداشت زودهنگام می

ـ   ) 27( هـاي خیـار   د کـه عملکـرد بوتـه   طی پژوهشـی مشـاهده نمودن

)Cucumis sativus (      به علـت افـزایش دمـاي خـاك و فتوسـنتز در

شـیوخی و همکـاران   . هاي پالستیکی بهبود یافـت نتیجه کاربرد مالچ

) سیاه، قرمـز، و سـفید  (هاي پالستیک رنگی بیان کردند که مالچ) 44(

گرماي  فرنگی را به علت تغییر دادن تشعشع ووزن و کیفیت میوه توت

نیز افزایش ) 49(تادیک و همکاران . محیط گیاه تحت تأثیر قرار دادند

هاي انگور را در نتیجـه اسـتفاده از   در تجمع مواد جامد محلول در حبه

همچنین بهبود در میزان رشد و . هاي پالستیک رنگی نشان دادندفیلم

هـاي  در تیمارهـاي مـالچ  ) 53(و گـیالس  ) 47(عملکرد درختان سیب 

هـاي  ستیکی در مقایسه با عدم کاربرد مالچ به دلیل تولید موقعیـت پال

در نتیجـه افـزایش رطوبـت و    ) 53(دهی بیشتر بر روي درختـان  میوه

  ). 17(دماي خاك نسبت داده شده است 

هـاي  با توجه به اینکه مطالعات محدودي در رابطه با تـأثیر مـالچ  

سـت و از طرفـی   مختلف بر تبادالت گازي برگ درختان انجام شـده ا 

بنابراین، . عملکرد درختان به طور مستقیم وابسته به این تغییرات است

هاي مختلف آلی و غیرآلـی بـر   ابتدا هدف این مطالعه ارزیابی اثر مالچ

. هـاي مختلـف خـاك بـود    روي تغییرات دما و رطوبت خاك در عمـق 

اي و دماي بـرگ پسـته تحـت    سپس چگونگی تغییرات هدایت روزنه

 . دما و رطوبت خاك مورد ارزیابی قرار گرفتتأثیر 

  

  مواد و روش ها

 20با درختان بـارور حـدود   پسته  در یک باغ تجاري این پژوهش

والت، اسـتان خراسـان   در قسمت غربی منطقـه فـیض آبـاد مـه     ساله

دقیقـه   25درجـه و   58دقیقه طول شـرقی و   40درجه و  34( رضوي

و )  offسـال ( 1393ال در دو سـ ) متـر  1253عرض شـمالی، ارتفـاع   

خـاك بـاغ داراي بافـت شـنی لـومی      . انجام گرفـت )  onسال( 1394

 . متر بودمیلی 171منطقه  و متوسط بارندگی ساالنه این) 1جدول (

  

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایشویژگی -1جدول   

Table 1- Physical and chemical characteristics of the soil profile under investigation 

 عمق

Depth 
(cm) 

 بافت 

Texture 
هدایت 

 الکتریکی

EC 

(dS m−1)  

 اسیدیته

pH 

چگالی 

 ظاهري

B.D (g 
cm−3) 

ظرفیت 

 زراعی

FC 
(%) 

نقطه 

پژمردگی 

 دائم

PWP 
(%) 

کربن 

 آلی

OC 
(%) 

 نیتروژن

 کل

Total N 
(%) 

 فسفر

P 
(ppm) 

 پتاسیم

K 
(ppm) Sand 

(%) 
Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

0-30 67 17 16 3.22 7.55 1.39 20.1 6.9 0.23 0.03 5.9 258.3 

30-60 68 16 16 2.5 7.53 1.45 19.4 6.8 0.11 0.02 2.7 175 

60-100 69 15 16 2.1 7.42 1.48 19 6.6 0.06 0.01 2.5 110 
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  شهر فیض آباد 1394و  1393هاي راي سالمیانگین دماي هوا و بارندگی روزانه ب - 1شکل 

Figure 1- Average daily air temperature and precipitation for 2014 and 2015 at Faizabad city 

  

  1393مطلق درجه حرارت در هنگام ظهر در فصـل رشـد   حداکثر 

) 1(شـکل  . گـراد بـود  سـانتی درجـه  8/43و  8/44به ترتیـب   1394و 

هوا و بارندگی طی دو فصل رشد براي ایـن منطقـه را   هاي دماي  داده

 .  نشان داده است

 Pistacia(درختان مورد آزمایش، درختـان پسـته رقـم اکبـري     

vera cv. Akbari(    پیوند شده بر روي پایه بذري رقم بـادامی سـفید

آبیـاري  . متر کاشته شده بودند 3×6بودند که به فواصل ) بومی منطقه(

 36ول منطقه به صورت سطحی نـواري و هـر   باغ بر طبق روش معم

نـوار  (طول و عرض هر ردیف از درختـان  . گرفتروز یکبار صورت می

درخـت در دو طـرف ردیـف و     40متر بود که مجموعا  6×60) آبیاري

 .روي پشته کاشته شده بودند

  

  طرح آزمایشی 

هاي کامل تصادفی بـا پـنج تکـرار و    آزمایش در قالب طرح بلوك

اتـیلن  مالچ پلی) M1: تیمارهاي مالچ شامل. لچ انجام شدشش تیمار ما

متـر در   شـش هایی به عرض میکرومتر که برش 15سفید با ضخامت 

متري در طول ردیف درختان جهت نفوذ آب بر روي سانتی 80فواصل 

مـالچ  ) M2متـر خـاك پوشـیده شـد،     آن اعمال و سپس با دو سـانتی 

اي به قطر هاي دایرهکه برشمیکرومتر  15اتیلن سفید با ضخامت  پلی

متري در طول ردیـف جهـت نفـوذ    سانتی 80متر در فواصل سانتی 30

) M3متر خاك پوشیده شد، آب بر روي آن اعمال و سپس با دو سانتی

میکرومتـر بـه    25بـا ضـخامت   ) درصـد  5یـووي  (اتیلن سبز مالچ پلی

اي کـه آب  صورت تک الیه کشیده شده بـر روي نـوار آب بـه گونـه    

تیمار چیپس چوب بـا ضـخامت   ) M4آبیاري از زیر پوشش عبور کند، 

متر که به صـورت یکنواخـت در تمـام طـول ردیـف      تقریبا پنج سانتی

مالچ جو، بیومس تازه جـو طـی دو سـال بـه     ) M5درختان پخش شد، 

هـاي قبـل   که بذر جو در پـاییز سـال  طوريعنوان مالچ استفاده شد به

گلدهی بیومس تازه آن برداشت و در  کشت و سپس در بهار در مرحله

) CKمتـري اعمـال شـد و    همان محل با ضخامت تقریبا پنج سـانتی 

هر تیمار مـالچ بـر روي یـک ردیـف از     . بود) بدون اعمال مالچ(شاهد 

با توجه به عدم یکنواختی حجـم آب موجـود در   . درختان اعمال گردید

ها در نظر گرفتـه  ها عمود بر جهت ردیفها، بلوكابتدا و انتهاي ردیف

شـد و هـر    تقسـیم ) تکـرار (که هر ردیف به پنج قسـمت  طوريشد به

در هر تیمار، چهار درخـت مرکـزي از   . قسمت شامل هشت درخت بود

و شاخه هاي یکساله با اندازه و تعداد خوشه یکسـان  هر بلوك انتخاب 

گیري کردن صـفات در نظـر   در چهار جهت هر درخت به منظور اندازه

شاخه هاي انتخاب شده داراي یـک خوشـه در سـال کـم     . دگرفته ش

در طول دو سـال در  . محصول و چهار خوشه در سال پرمحصول بودند

باغ مورد آزمایش مقدار یکسانی نهاده شامل کود، آفت کـش و سـایر   

ها در اوایل اردیبهشـت مـاه   کلیه مالچ. هاي زراعی اعمال شدمدیریت

آوري ی اواسط پاییز هر سال جمـع هاي پالستیکهر سال اعمال و مالچ

 . شدند

  

  گیري صفاتاندازه

متري زیر سانتی 50-60و  20-30دما و رطوبت خاك در فواصل 

ساخت دانشـگاه فردوسـی   ( REC-P55سطح خاك به وسیله دستگاه 

روز بعد از آبیاري مـورد   36و  24، 12هر  14در ساعت ) مشهد، ایران

دستگاه موردنظر با سـه تکـرار در   سنسورهاي . گیري قرار گرفتاندازه

اوایل اردیبهشت ماه قبل از اعمال تیمارها در دو عمـق ذکـر شـده در    

متري از درختان و در داخـل نـوار آبیـاري نصـب     سانتی 100ي فاصله
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به منظور کالیبره کردن دستگاه، خاك باغ محل اجراي آزمایش . شدند

یري در داخل آن نصـب  گدر دو گلدان با اندازه مشابه که سنسور اندازه

هـا بـا خـاك، بـراي تهیـه     گلدانبعد از پر کردن شده بود قرار گرفت 

بعـد از  . مرتبه با آب مقطـر، اشــباع شـدند   سهها  گلدانخاك اشباع، 

ساعت و بالفاصله بعـد از خـروج آب،   24آخرین اشباع کامل به مدت 

ا ترازوي بـا  هاي وزنی رطوبـت خـاك بـها آغاز شد و دادهگیرياندازه

گرم و نیز پارامتري کـه دیتـاالگر بـر اسـاس آن ثبـت داده       1/0دقت 

. روز یادداشـت شـد   20کرد، در یک نوبت در هر روز بـراي مـدت    می

هاي ها به عنوان متغیر وابسته و دادهسپس درصد وزنی رطوبت گلدان

قرائت شده دستگاه به عنوان متغیر مستقل در نظـر گرفتـه شـد و بـا     

) R2(و براسـاس ضـریب تبیـین    ) DataFit 9(از نـرم افـزار    اسـتفاده 

سـپس  ). 1معادلـه  ( انتخـاب شـد   بهترین معادلـه بـرازش داده شـده    

هاي قرائت شده دستگاه در طول آزمایش با استفاده از معادله ذکر  داده

  ).6(شده به درصد رطوبت وزنی خاك تبدیل گردید 

          Y=0.0041× x1.002  )1(معادله 

 Model( با استفاده از دستگاه پرومتر ايگیري هدایت روزنهاندازه 

SC- 1( بر روي چهار برگ قرمز مادون و دماي برگ بوسیله ترمومتر 

کـه در معـرض نـور    در چهار جهت هر درخت بالغ کامال توسعه یافته 

روز بعـد   36و  24، 12هر  12-15کامل آفتاب قرار داشتند در ساعات 

 36گیري کلیه پارامترها طـی چهـار دوره   اندازه. از آبیاري انجام گرفت

هـاي  داده. روزه از اواسط اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه انجام شد

تجزیـه و تحلیـل شـد و     SASافـزار  حاصل از آزمایش به وسیله نـرم 

دار معنـی میانگین تیمارهاي مختلف توسط آزمـون کمتـرین اخـتالف    

)LSD ( درصد مقایسه گردید 5در سطح احتمال. 

 

  و بحث نتایج

  دماي خاك 

تغییرات دماي خاك طی دو فصل رشد در تیمارهـاي مختلـف در   

شـود دمـاي   همانطور که مشـاهده مـی  . ارائه شده است) 3و 2(جدول 

خاك در تیمارهاي مالچ پالستیکی در اعماق مـورد بررسـی بـه طـور     

دمـاي  . )P≤0.01(سایر تیمارهـا بـاالتر بـود    داري در مقایسه با معنی

در سال اول ) M3(اتیلن روي خاك خاك پوشش داده شده با مالچ پلی

روز بعد از آبیـاري دور   24روز بعد از مالچ همزمان با  65(تیر ماه  5در 

تیـر   13گـراد و در سـال دوم در   سانتیدرجه  10/42و  04/44با ) دوم

گراد سانتیدرجه  84/41و  8/43با ) ور دومروز بعد از آبیاري د 36(ماه 

متـري حـداکثر دمـا را در    سانتی 50-60و  20-30به ترتیب در عمق 

تـوان گفـت بـا افـزایش     می) 1(با توجه به شکل . بین تیمارها دارا بود

دماي هوا در تیر و مرداد ماه با وجـود آبیـاري، دمـاي خـاك در کلیـه      

تیمارهاي مالچ پالسـتیکی زیـر   . درستیمارها به حداکثر مقدار خود می

و مـالچ پالسـتیک   ) M2(اي و برش دایره) M1(خاك با برش عرضی 

 2/6و  2/2، 4/2میانگین دماي خاك را به ترتیب تا ) M3(روي خاك 

 8/6و  8/2، 1/3متـري و تـا   سانتی 20-30گراد در عمق درجه سانتی

یسـه بـا   متـري خـاك در مقا  سانتی 50-60گراد در عمق درجه سانتی

افـزایش کمتـر در دمـاي خـاك در     . شاهد در دو سال افـزایش دادنـد  

هاي پالستیک زیرخاك نسبت به مالچ روي خاك در مقایسـه بـا    مالچ

پخش  هافیلم این روي که بر خاکی باشد الیه علت به تواندشاهد می

 از و کـرده  عمـل  عـایق  عنوان به رسد این الیه خاكبه نظر می. شد

تشعشـع   کـردن  محـدود  طریـق  از خـاك  دمـاي  حـد  از بیش افزایش

). 45( کنـد می جلوگیري اتمسفر و خاك بین گرمایی تبادل و خورشید

هاي پالستیکی به علت خصوصـیات گرمـایی ماننـد انعکـاس،     پوشش

هــا بـا تشعشـع خورشـیدي تــأثیر    جـذب، انتقـال و اثـرات متقابـل آن    

) 37(ن پـارك و همکـارا  ). 43(مستقیمی بر روي دمـاي خـاك دارنـد    

 15گراد در میـانگین دمـاي خـاك در عمـق     سانتیدرجه  4/2افزایش 

گـراد  سـانتی درجه 8/0اتیلن شفاف و متري تحت تأثیر فیلم پلیسانتی

همچنین راماکریشـنا  . اتیلن سیاه را گزارش کردندتحت تأثیر فیلم پلی

طی پژوهشی بر روي بادام زمینی نشـان دادنـد کـه    ) 39(و همکاران 

 5گـراد در عمـق   درجـه سـانتی   6اتیلن، دماي خاك را حدود لیمالچ پ

  . متر افزایش دادسانتی 10گراد در عمق درجه سانتی 4متري و سانتی

در طول دو سـال آزمـایش داراي   ) M5و  M4(تیمارهاي مالچ آلی 

بـه  ) M4(که تیمار چیـپس چـوب   طوريکمترین دماي خاك بودند، به

ــتالف دمــ    ــانگین اخ ــا می ــب ب  9/0و  4/10، 5/6، 7/6، 9/3اي ترتی

کمتـرین دمـا    M5و  M1 ،M2 ،M3گراد نسبت به شـاهد،  سانتی درجه

نتـایج  ). 3و  2جدول (بین تیمارها را در دو سال به خود اختصاص داد 

هاي آلی و غیرآلی اثرات متنوعی بر دماي خاك مطالعه نشان داد مالچ

سبز، (اتیلن هاي پلییلمگزارش کرد ف) 24(دارند که در این راستا هاندا 

به طـور قابـل تـوجهی دمـاي خـاك را در مقایسـه بـا        ) سیاه و شفاف

گرمسـیري و گرمسـیري   در مناطق معتدله، نیمـه ) چمن(هاي آلی  مالچ

  . دهندافزایش می

ــاك د   ــاي خ ــرات دم ــق   تغیی ــال در عم ــول دو س  20-30ر ط

متـري از نوسـانات   سـانتی  50-60متري در مقایسـه بـا عمـق     سانتی

بـه  (اي بین تیمارها در اوایل فصل بیشتري برخوردار بود و اختالف دم

در مقایسه با اواسـط و بـه نسـبت    ) روز بعد از آبیاري دور اول 12ویژه 

توانـد بـه    که این امر می) 3و  2جدول (ه شد اواخر فصل کمتر مشاهد

علت محتوي باالي رطوبت خاك و دماي کمتر هـوا در اوایـل فصـل    

هـاي  نتایج نشان داد که دماي خاك تحت تـأثیر مـالچ  همچنین . باشد

آلی و غیرآلی در طول دو سال آزمایش در دو عمـق مـورد بررسـی در    

هـاي گـرم داراي   ویـژه در مـاه  مقایسه با دماي خاك تیمار شـاهد بـه  

ــود  ــري ب ــر در ). 3و  2جــدول (نوســانات کمت ــایی کمت نوســانات دم

تواند به علـت انعکـاس   یها مهاي پوشش داده شده با این مالچ ردیف

  . با خاك بدون پوشش باشد بیشتر و هدایت گرمایی کمتر در مقایسه
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  رطوبت خاك 

متـري در  سانتی 50-60و  20-30محتوي آب خاك در دو عمق 

در دو سـال  ). 2شـکل  (دو سال الگوي تقریبـا مشـابهی را نشـان داد    

یی خاك نسـبت بـه   آزمایش، اختالف رطوبت بین تیمارها در الیه باال

ها بـه  حفظ ذخیره رطوبت خاك مالچ. تر بیشتر مشاهده شدالیه پایین

هاي پالستیکی به طور قابل توجهی بیشـتر از تیمـار بـدون    ویژه مالچ

داراي  )M3( مـالچ ثبـت شـد و مـالچ پالسـتیکی روي سـطح خـاك       

هاي آلی تفاوت همچنین بین مالچ. بیشترین محتوي رطوبت خاك بود

، میانگین محتوي آب خاك در 1393در سال . ي مشاهده نشددارمعنی

متري در طـول چهـار دوره آبیـاري در تیمارهـاي     سانتی 20-30الیه 

M1 ،M2 ،M3 ،M4  وM5   ــب ــه ترتی و  3/12، 9/15، 1/14، 5/13ب

. بـاالتر بـود  ) 3/10(درصد مشاهده شد که در مقایسه با شـاهد   2/12

متري روند مشابهی را بـا  تیسان 50-60محتوي رطوبت خاك در الیه 

الیه باالیی خاك نشان داد با این تفاوت که محتوي رطوبت تیمارهـا  

در این عمق در اوایل فصل نسبت به الیه بـاالیی خـاك احتمـاال بـه     

علت ذخیره رطوبتی خاك، بیشتر مشاهده شد و با نزدیـک شـدن بـه    

  ).2کل ش(هاي خاك ناچیز نشان داد اواخر فصل اختالف رطوبتی الیه

، میانگین محتوي آب خاك در الیـه بـاالیی طـی    1394در سال  

به ترتیب  M5و  M1 ،M2 ،M3 ،M4چهار دوره آبیاري در تیمارهاي 

درصد بود که نسبت به تیمـار بـدون    4/11و  12، 4/15، 1/13، 2/13

بیشترین تفاوت در ذخیـره آب خـاك   ). 2شکل (بیشتر بود ) 8/9(مالچ 

مـرداد   18تیر تا  19(هاي گرم در این عمق در ماهها و شاهد بین مالچ

ــاه ــاهده شــد) م ــرا. مش ــد تغیی ــه  رون ــز در الی ــت نی  50-60ت رطوب

شـکل  (متري خـاك بـود   سانتی 20-30متري خاك مشابه الیه  سانتی

روز بعـد از   36این مطالعه نشان داد کـه طـی دو سـال در طـول     ). 2

 50-60و  20-30آبیاري دور سوم و چهارم رطوبت خاك در دو عمق 

متري خاك در تیمار شاهد از ظرفیت زراعی به نقطه پژمردگـی  سانتی

هـاي  دائم یا زیر آن کاهش یافت، در حالی که رطوبت خاك در ردیف

جـدول  (پوشش داده شده با مالچ باالي نقطه پژمردگی دائم باقی ماند 

  ). 2و شکل  1

ـ  هاي پلیرود مالچهمانطور که انتظار می ی بـا کـاهش   اتـیلن و آل

و  20-30تبخیر از سطح خاك، درصد رطوبـت خـاك را در دو عمـق    

. متري در طول دو سال در مقایسه با شاهد حفظ کردندسانتی 60-50

اي بر روي بادام زمینی تحـت  طی مطالعه) 39(راماکریشنا و همکاران 

اتیلن و کاه و کلش برنج، افزایش محتوي رطوبت خاك تأثیر فیلم پلی

متري خاك در مقایسـه بـا تیمـار بـدون مـالچ      سانتی 0-60یه را در ال

بـا بررسـی مـالچ کـاه و     ) 48(تاپاوراسکین و میسکات . گزارش کردند

فرنگی بیان کردند که میانگین محتوي رطوبـت در  کلش بر روي توت

 درصـد  2/16در تیمار کاه و کلش و  درصد 18طول سه سال آزمایش 

ذخیـره رطوبـت در   ) 32(و همکـاران  بعالوه لیو . در شاهد مشاهده شد

متري باالي پروفیل خاك در مالچ کاه و کلش نسـبت بـه   سانتی 100

شاهد در درختان مرکبات را به نفوذ بیشر آب از طریق منافذ بزرگ در 

  . بقایاي محصوالت، کنترل رواناب و تبخیر کمتر نسبت دادند

یسـه بـا   اتـیلن در مقا هـاي پلـی  نتایج مطالعه نشان داد کـه مـالچ  

هـاي  مالچ. کنندهاي آلی محتوي رطوبت خاك را بیشتر حفظ می مالچ

اتیلن به طور موثري جذب و انتقال اشعه نورانی و فرآینـد هـدایت   پلی

اتـیلن اعمـال   زمانی که فیلم پلـی . دهندگرمایی را تحت تأثیر قرار می

شود یک سیستم میکرواکولوژیک نسـبتا مسـتقل در زیـر پوشـش     می

شود که باعث تغییر تبادل آب و تغییر گرما بین سیستم ایجاد ایجاد می

توانـد از تبخیـر آب خـاك    اتـیلن مـی  فـیلم پلـی  . شـود شده و هوا می

جلوگیري کند و مانع از تابش اشعه با طول موج بزرگ از سطح خـاك  

شود که به علت ریزش قطرات آب سـطح داخلـی فـیلم و حجـم آب     

اظهـار داشـتند کـه    ) 54(و همکاران زانگ ). 55(باشد خاك باالتر می

اتیلن با ایجاد مانعی بین خـاك و اتمسـفر، تبخیـر آب از    هاي پلیفیلم

. شوند عث حفظ بیشتر ذخیره آب میسطح خاك را کاهش و بنابراین با

مالچ ( M3ویژه تیمار اتیلن بههاي تیمار شده با مالچ پلیبنابراین ردیف

ن تبخیر از خـاك، بـاالترین   داراي کمتری) پالستیک روي سطح خاك

  . رطوبت خاك و بیشترین دماي خاك در این مطالعه بود

  

 ايروزنه هدایت

اي در طول دو سال در تیمارهاي مختلف در تغییرات هدایت روزنه

اي در اکثـر  ، هـدایت روزنـه  1393در سـال  . ارائه شده است) 3(شکل 

کـه  طوريبه). 3شکل (دار نشان داد نقاط بین تیمارهاي مختلف معنی

و  7/47با  )M4( چیپس چوبو ) M3(اتیلن روي خاك تیمار مالچ پلی

مول بر مترمربع در ثانیه کمترین میلی 1/41بیشترین و شاهد با  1/45

در . ثبـت کردنـد  اي را طـی چهـار دوره آبیـاري    میانگین هدایت روزنه

ر اي دطول فصل رشد در کلیه تیمارها بیشترین مقـدار هـدایت روزنـه   

 5به دست آمد کـه در  ) ژوئن 26(تیر ماه  5و ) می 20(اردیبهشت  30

اي بـه  روزنههدایت  M5و  M1 ،M2 ،M3 ،M4تیر ماه در تیمارهاي 

درصـد در   62/6و  9/10، 2/15، 88/12، 35/7طور قابل تـوجهی تـا   

همچنین کمتـرین میـزان هـدایت    . مقایسه با شاهد افزایش نشان داد

روز بعـد   12(تیر ماه  29اردیبهشت و  18مارها در اي در کلیه تیروزنه

  ). 1شکل (همزمان با حداکثر دماي هوا مشاهده شد ) آبیاري

اي بین تیمارها به جز در سـه نقطـه   ، هدایت روزنه1394در سال 

تیـر و   1و در  M3اردیبهشت ماه، مـالچ   27دار نشان نداد که در معنی

. را به خود اختصـاص دادنـد  بیشترین مقدار  M2شهریور ماه مالچ  25

از دور دوم آبیـاري تـا انتهـاي     M3اي در مـالچ  روزنـه کاهش هدایت 

رسد به علت عملکرد باالي ها به نظر میفصل در مقایسه با سایر مالچ

  ).3شکل (درختان و دماي باالي خاك در این مالچ باشد 
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هاي متري خاك در سالسانتی 50-60و 20- 30هاي مختلف آلی و غیر آلی طی چهار دوره آبیاري بر محتوي آب خاك در اعماق تأثیر مالچ - 2شکل 

1394 و 1393  

Figure 2- The effect of various organic and inorganic mulches on soil water content during the four periods of irrigation at 20 
to 30 cm and 50 to 60 cm below the soil surface in 2014 and 2015 

 

داشـتند دمـاي بـاالي ناحیـه ریشـه      اظهار ) 19(جرج و همکاران 

. هش پتانسیل آب سـاقه شـود  تواند منجر به افزایش تنش آب و کا می

ب سـاقه باعـث کـاهش در هـدایت     اي که کاهش پتانسـیل آ  هبه گون

اي هماننـد سـال   روزنـه کمترین مقدار هدایت ). 23(شود اي می روزنه

تیر ماه همزمان با حداکثر دمـاي هـوا بـه     25اول در تمام تیمارها در 

تـوان بیـان   بنابراین با توجه به نتایج دوساله مـی ). 3شکل (دست آمد 

اي با وجود رطوبت کافی در خاك تابع شـرایط  روزنهداشت که هدایت 

، رطوبت، سرعت باد و دمـاي هـوا   CO2مانند شدت نور، آب و هوایی 

 هدایت ارتباط بررسی با) 22( همکاران و گوالن طرفی، از). 41(است 

 آفتابگردان و گندم روي بر شنی لوم بافت در خاك رطوبت با ايروزنه

 وزنـی،  درصـد  هفـت  از بیشـتر  رطوبـت  در کـه  رسیدند نتیجه این به

 کاهش ولی است یکنواخت بصورت تقریبا و بوده باال ايروزنه هدایت

 زیـادي  مقـدار  به را ايروزنه هدایت وزنی، درصد هفت زیر به رطوبت

مطالعـه   این در وزنی رطوبت نتایج به توجه با بنابراین. دهدمی کاهش

 شـرایط  تاثیر تحت ايروزنه هدایت تغییرات ،)درصد وزنی 7بیشتر از (

 کـه  داشـتند  بیـان ) 18( همکاران و فرینی. شودمی تایید هوایی و آب

 فاکتورهـاي  روي درخـت  رشد روي بر تأثیر وجود با مالچ انواع کاربرد

 تـأثیر  فلئورسانس کلروفیل یا گازي تبادالت جمله از آن فیزیولوژیکی

 ثابـت  ار گفتـه  ایـن  خـالف  مـا  تحقیـق  نتایج اما. ندارند توجهی قابل

 ايروزنـه  هـدایت  در افـزایش  کـه  فصـل  اوایـل  در ویـژه بـه  کنـد  می

 ذخیـره  علـت  بـه  توانـد مـی  پالسـتیکی  مـالچ  تیمارهاي در بخصوص

کرك و اسـچوتزکی   .باشد خاك دماي افزایش و خاك باالي رطوبتی

ها به علت بهبود رطوبـت قابـل   اي بیان داشتند مالچطی مطالعه) 11(

فانگ و همکاران . شونداي میروزنههدایت دسترس باعث افزایش در 

اتیلن را ناشی از افزایش هاي پلینیز رشد و توسعه ریشه در فیلم) 17(

دماي خاك و افزایش چرخه عناصر غذایی خاك بیان داشتند که منجر 

همچنـین افـزایش   . شود ش هدایت و اسیمیالسیون کانوپی میبه افزای

تواند ناشی از کاهش اواخر فصل می اي در این مطالعه درروزنههدایت 

داري ارتباط معنی) 29(اي که کلین و همکاران دماي هوا باشد به گونه

ي رطوبت نسبی پایین، کمبود فشار بخار و دماي بـاال بـر   را به وسیله

  .میزان باز بودن روزنه در بادام گزارش کردند

مـورد  اي در دو عمق ارتباط رطوبت و دماي خاك با هدایت روزنه

. نشان داده شـده اسـت  ) 5(بررسی در طول دو سال آزمایش در شکل 

اي در سطح احتمال روزنهکه همبستگی دماي خاك با هدایت طوريبه

همانطور که مشخص اسـت  ). 4جدول (دار نشان داد یک درصد معنی

اي روزنهگراد مقدار هدایت سانتیدرجه 40با افزایش در دماي خاك تا 

رسـد  دماهاي مطلوب براي رشد ریشه به نظر مـی . ه استافزایش یافت

کند که ظاهرا تا حـدودي  مناطق مختلف تغییر میبه طور وسیعی بین 

) 19(جـرج و همکـاران   ). 33(هاي دمایی بومی وابسته اسـت  به رژیم

گزارش کردند که افزایش در دمـاي منطقـه ریشـه درخـت کـارامبوال      

)Averrhoa carambola L. ( گـراد در اثـر اعمـال    سانتیهدرج 38تا

-درجه 25اي در مقایسه با دماي روزنهمالچ  باعث افزایش در هدایت 

مطالعات مختلف نشان داده است که دماي خاك . گراد ریشه شدسانتی

اي و فتوسنتز گیاهان چندساله عالوه بر رطوبت خاك بر هدایت روزنه

اي در دایت روزنـه نتایج مـا کـاهش هـ   ). 52(گذارد و یکساله تأثیر می

شکل ) (دوره سوم آبیاري(اواخر مردادماه  کلیه تیمارها در اواسط تیر تا

تواند به علت افزایش دماي هوا، کاهش ذخیـره  را نشان داد که می) 3

. باشـد ) M3ویـژه در مـالچ   به(رطوبتی خاك و افزایش در دماي خاك 

یت بنابراین دمـاي بـاالي خـاك در صـورتی باعـث افـزایش در هـدا       

شود که سـایر فاکتورهـا از جملـه شـرایط خـاکی و آب و      اي می روزنه

 . هوایی محدود کننده نباشد
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1394و  1393هاي در سال در تیمارهاي مختلف ياروزنهییرات هدایتتغ - 3شکل   

Figure 3- Stomatal conductance changes in different treatments in 2014 and 2015 
 

  دماي برگ

) 4(الگوي تغییرات دماي برگ در دو سال مورد آزمایش در شکل 

در طول دو سال، تیمارهاي مالچ دماي بـرگ را  . نشان داده شده است

از اواسط اردیبهشت تا اواسط تیر ماه و از اواخر مرداد تا اواخر شهریور 

میـانگین  . در مقایسه با شاهد تحت تأثیر قرار دادندماه در برخی نقاط 

، در تیمارهـاي  1393دماي برگ در طی چهـار دوره آبیـاري در سـال    

M1 ،M2 ،M3 ،M4  وM5   ــا ــب ب ــه ترتی  1و  7/1، 4/2، 9/1، 2/2ب

درجه  1/1و  5/1،  2/2، 2/2، 8/1با  1394گراد و در سال سانتی درجه

) 3(امینی و عالمـی میالنـی   . تر بودگراد در مقایسه با شاهد کمسانتی

پس از بررسی تأثیر مالچ کاه و کلش بر روي دمـاي بـرگ و کـانوپی    

داري دارد و  که مالچ بر دماي بـرگ تـأثیر معنـی    عدس گزارش کردند

بیان داشتند که تیمار مالچ احتماال با حفظ رطوبت تعرق شـده توسـط   

با توجـه  . شودیگیاه منجر به خنک شدن و پایین آوردن دماي برگ م

هـاي پالسـتیکی نسـبت بـه     مـالچ  به نتایج مطالعـه، دمـاي بـرگ در   

تواند به علـت حفـظ   هاي آلی بیشتر کاهش یافت که این امر می مالچ

از اواخر تیر تا اواخـر  . رطوبت و دماي خاك باالتر در این تیمارها باشد

شـد   مرداد ماه، دماي برگ در تمام تیمارها در بیشترین مقدار مشاهده

افـزایش  . هـا وجـود نداشـت   اي که تفاوت قابل توجهی بین آنگونهبه

تواند به علت کـاهش ذخیـره رطـوبتی    دماي برگ در اواسط فصل می

بالنکوئیسـت و همکـاران   . خاك و افزایش در دماي هوا و خاك باشد

هـا بسـته   ه کـاهش جـذب آب، روزنـه   گزارش کردند که در نتیجـ ) 9(

  .   شودر به افزایش دماي برگ میشوند و کاهش تعرق منج می

رابطه درجه یک بین دما و رطوبت خاك با دماي برگ نیز بـا مـد   

ارائه شده ) 5(ها در دو سال آزمایش در شکل نظر قرار دادن کلیه داده

شود همبستگی بین ایـن  مشاهده می) 4(همانطور که در جدول . است
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ه بـا افـزایش در   کطوريدار شده است بهدو صفت با دماي برگ معنی

دهنده کاهش تنش اسـت، دمـاي   محتوي آب و دماي خاك که نشان

از طرفی با توجه به اثرات متقابل دما و رطوبـت  . یابدبرگ کاهش می

خاك، دماي نسبتا باال در خاك باعث ایجـاد تـنش خشـکی در خـاك     

ویژه زمانی که گیاه تقاضاي باالیی براي جـذب آب و مـواد   شود بهمی

 . یی داشته باشدغذا

  

 

 
1394و  1393هاي در تیمارهاي مختلف در سال رگبتغییرات دماي  - 4شکل   

Figure 4- Leaf temperature changes in different treatments in 2014 and 2015 
 

طی دو سال آزمایشهمبستگی بین صفات مورد ارزیابی  –4جدول   

Table 4- Correlation between traits evaluated in two years 

 صفات

Traits 
SWC 50-60 SWC 20-30 ST 50-60 ST 20-30 gs LT 

SWC 50-60 1      

SWC 20-30 0.89** 1     

ST 50-60 0.46** 0.39** 1    

ST 20-30 0.45** 0.38** 0.94** 1   

gs 0.01ns -0.06ns 0.21** 0.23** 1  

LT -0.28** -0.24** -0.23** -0.18* -.27** 1 

 داردرصد و غیر معنی 5درصد،  1دار در سطح احتمال ترتیب معنی به  nsو  *، **

**, * and ns significant at 1%, 5% level of probability and non-significant, respectively  
SWC ،ST ،gs و LT باشنداي و دماي برگ میروزنهآب خاك، دماي خاك، هدایت محتويدهنده نشان به ترتیب 

SWC, ST, gs and LS are soil water content, soil temperature, stomatal conductance and leaf temperature, respectively  
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هاي مورد بررسی در طول دو سال آزمایشاي و دماي برگ با دما و رطوبت خاك در الیهروزنهارتباط هدایت - 5شکل   

Figure 5- The relationship between stomatal conductance and leaf temperature with soil temperature and soil moisture in 
layers studied during two years of experiment 

 

رسد کاهش کمتر دماي بـرگ در سـال   رو، چنین به نظر میازاین

، ایجـاد  M2در مقایسه بـا تیمـار    M3تیمار دوم یا سال پر محصول در 

تنش رطوبتی در نتیجه تقاضاي باالي آب و عناصر غذایی درختـان و  

بیـان داشـتند کـه    ) 38(رحمتـی و همکـاران   . باشد دماي باالي خاك

تنش گرما و کمبود آب در خاك از طریق محدودیت در میـزان تعـرق   

منجر به افزایش در دماي برگ و در نهایـت کـاهش اسیمیالسـیون و    

بنـابراین افـزایش در دمـاي خـاك در     . شـوند کاهش رشد درخت مـی 

فس و رشـد  صورت محدود نبودن رطوبت خاك، باعث افـزایش در تـن  

ریشه، افزایش جذب آب و در نهایت افزایش تعرق و کاهش در دمـاي  

  .شودبرگ می

  

  اي و دماي برگي هدایت روزنهرابطه

مشـخص اسـت ارتبـاط    ) 4(و جـدول  ) 6(همانطور کـه از شـکل   

اي و دمـاي  نـه بین هدایت روز در سطح احتمال یک درصد داريمعنی

معادله  ،قرار دادن تمامی نقاط با مدنظر. دیده شد برگ در کل دو سال

براساس این معادله، با . درجه دو براي ارتباط این دو صفت برازش شد

گـراد، هـدایت    سانتیدرجه  30-33افزایش دماي برگ تا دامنه دمایی 

کند و براي هـدایت  اي افزایش و پس از آن شروع به کاهش میروزنه

گـراد  سـانتی درجـه   18و زیر  45اي صفر، دماي برگ به باالي روزنه

داري بـه صـورت   ارتباط معنـی ) 4(عنابی میالنی و همکاران . رسدمی

اي و دماي تاج درخـت بـادام بـه    روزنهمعادله پلی نومیال بین هدایت 

دست آوردند و بیان داشتند که افزایش شدت تـابش و دمـاي هـوا تـا     

دایت گراد باعث افزایش در هسانتیدرجه  2/28رسیدن دماي برگ به 

گـراد  سانتیدرجه  28شود اما افزایش دماي برگ بیشتر از اي میروزنه

هـا و کـاهش   به علت کاهش پتانسیل آب برگ و بسـته شـدن روزنـه   

نیز چنین ) 41(رومرو و بوتیا . دهد اي را کاهش میروزنه تعرق، هدایت

ارتباطی را در درخت بادام گزارش کردند و اذعان داشـتند افـزایش در   

سبب افزایش در ) گرادسانتیدرجه  35(برگ تا یک مقدار بهینه دماي 

شود و بعد از آن منجر به کـاهش ایـن   اي میفتوسنتز و هدایت روزنه

رو با توجه به نتایج ذکر شـده و نتـایج پـژوهش    از این. شودصفات می

اي در برگ پسته توان بیان داشت که بیشترین هدایت روزنهحاضر می

 . گیردگراد برگ صورت میسانتیدرجه  30-33 در دامنه دمایی
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اي و دماي برگ پسته طی دو سال آزمایشارتباط هدایت روزنه - 6شکل   

Figure 6- The relationship between stomatal conductance and leaf temperature during two years of experiment 

 
  کلی گیري نتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد که تیمارهاي مالچ آلـی و پالسـتیکی،   

افزایش دادند و بنـابراین باعـث   محتوي آب خاك را در طول دو سال 

هاي آلی و غیرآلی بـه  انواع مالچ. کاهش اثرات منفی کمبود آب شدند

علت عایق بودن منجر به نوسانات کمتر در دماي خاك در مقایسه بـا  

داري بین هدایت با توجه به نتایج همبستگی، تفاوت معنی. شاهد شدند

اي و رطوبت خاك مشاهده نشد اما ارتباط این صـفت بـا دمـاي    روزنه

 داربا دمـا و رطوبـت خـاك نیـز معنـی     خاك و ارتباط بین دماي برگ 

دهنده تأثیر بیشتر دماي خاك بـر کنتـرل هـدایت    گردید که این نشان

کـه  طـوري یسه با رطوبت خاك بـود، بـه  اي و دماي برگ در مقاروزنه

گـراد در صـورتی کـه سـایر     سانتیدرجه 40افزایش در دماي خاك تا 

عوامل خاکی و آب و هوایی محدودکننده نباشـند، باعـث بهبـود ایـن     

مـالچ  ( M3طـور کلـی نتـایج نشـان داد کـه تیمـار       به. شودصفات می

علت ایجاد  با وجود ذخیره رطوبتی باال به) پالستیکی روي سطح خاك

توانـد منجـر بـه تـنش     دماي باالي خاك در اواسط تا اواخر فصل می

شـود ولـی ایـن تـنش تنهـا در سـال دوم یـا سـال         رطوبتی در خاك 

اي و افزایش دماي برگ مشهود بود پرمحصول با کاهش هدایت روزنه

تواند تقاضاي باالي محصول بـراي جـذب آب و   که علت این امر می

رو، ایــناز . ایسـه بـا سـال کـم محصـول باشـد      مقعناصـر غـذایی در   

و ) M2(اي ویـژه مـالچ بـا بـرش دایـره     اتیلن زیرخاك بهتیمارهاي پلی

هاي چیپس چوب و کاه و کلش جو با ایجاد دماي مطلـوب رشـد   مالچ

تر در مقایسه با مالچ ریشه، حفظ رطوبت خاك و از طرفی هزینه پایین

هاي بهتـري بـراي اعمـال در    توانند گزینهمی) مالچ روي خاك(یووي 

تواند اطالعات مفیدي باشـد بـراي   این نتایج می. هاي پسته باشندباغ

بهبود بخشیدن تولید محصوالت کشاورزي و استفاده کارآمـدتر از آب  

خشک و نیمه خشکی که سیستم آبیاري محصوالت  ویژه در مناطقبه

از آب  گیرد و سـطح وسـیعی   ورت سنتی و غیر مکانیزه انجام میبه ص

 .    گیرددر معرض تبخیر قرار می
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Introduction: Mulching is a useful practice with the potential of conserving moisture, reducing evaporation, 

modifying soil temperature, and improving aeration as well as releasing nutrients in the soil profile. Mulching 
involves the use of organic materials (e.g. crop residues, straw, grasses, and farmyard manure) or inorganic and 
synthetic materials (e.g. polyethylene sheets, and gravels). Application of mulch can notably as a soil 
management method influence agricultural crop production despite the limited amount of water available in arid 
and semi-arid areas. 

Materials and Methods: Field studies were conducted in a randomized complete block design with five 
replications for two years in 2014 and 2015 at Feyzabad city, Iran (34° 40´ N, 58° 25´ E). The aim of the study 
was to investigate the effects of different mulching treatments on physiological traits of pistachio (Pistaciavera 
L.) in relation to soil temperature and moisture variations. The treatments were: M1 (whitepolyethylene film 
mulch covered with two centimeter of soil with width cut), M2 (white polyethylene film mulch covered with two 
centimeter of soil with circular cut), M3 (green polyethylene film mulch which was as a single layer pulled on 
water strip so that irrigation water passes under the coverage), M4 (woodchip mulch), M5 (barley residue mulch), 
and CK (control or no mulching). The measurement (soil moisture and temperature, stomatal conductance and 
leaf temperature) was carried out periodically on the central trees (4 trees per treatment) every 12, 24 and 36 
days after irrigation between 12-15 pm from early-May to late September. The data obtained from the 
experiment were subjected to an analysis of variance (ANOVA) by using SAS 9.1 software. Difference between 
means was compared using least significant difference test (LSD) at 5% level (p ≤ 0.05).  

Results and Discussion: The results showed that the mean soil moisture percentage in all mulches especially 
plastic mulches was higher compared to the control over two years of experiment. During the two years of 
experiment, treatments of M1, M2 and M3 with 35.2, 35 and 38.9 °C and treatments of M4, M5 and CK with 28.8, 
29.6 and 32.8 °C indicated the highest and lowest average soil temperature at 20-30 cm soil depth, respectively. 
Also, similar results were observed at 50-60 cm soil layer. M3 and CK treatments with 47.7 and 41.1 mmol/m-2s-1 
had the highest and lowest mean stomatal conductance, respectively. The mean values of leaf temperature during 
the growing period under M1, M2, M3, M4 and M5 treatments were 2.2, 1.9, 2.4, 1.7 and 1 °C in 2014, and 1.8, 
2.2, 2.2, 1.5 and 1.1 °C in 2015 lower than CK (control) treatment, respectively. According to correlation results 
significant difference was not observed between stomatal conductance and soil moisture, but the relationship of 
this parameter with soil temperature and relationship between leaf temperature with soil moisture and soil 
temperature were significant. Thus, this results demonstrate that stomatal conductance and soil temperature 
weresignificantly affected by soil temperature, so that an increase in soil temperature to 40 °C, canbe improved 
these traits if other soil and climatic factors werenot limiting. The results also showed that M3 mulch (plastic 
mulch on soil surface) despite the higher soil water storage due to providing of soil high temperatures, can be 
leads to moisture stress in heavy cropping year. 

Conclusions: The results of thisstudy showed that organic and inorganic mulches improved the soil moisture 
content throughout the two growing seasons, thus reduced negative effects of water shortage. Mulch treatments 
indicated smaller fluctuations in soil temperature compared to CK (control) treatment, possibly due to insulating 
against heat radiation. The results of our study suggested that increase in soil temperature in M3 treatment, 
despite higher water storage, had limited impacts on improving stomatal conductance and leaf temperature from 
early July in the second year. Thus, it seems that high soil temperature in this treatment in ON year that trees' 
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water and nutrients requirement is higher than OFF year acts as a limiting factor and restricts absorption of water 
and nutrients, resulting in the decrease of physiological activity of trees. Generally, it is conclude that white 
polyethylene films covered with soil especially M2 and organic mulches due to providing optimum soil 
temperature, preserving soil moisture and lower cost can be better management options to be applied in pistachio 
orchards especially in arid and semiarid areas, where traditional irrigation methods with high evaporation level 
are used.  

 
Keywords: Pistachio, Plastic mulch, Straw mulch, Soil and water management, Wood chips mulch 
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