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  چکیده

  
اي روي درختان بارور پسته، تحقیقی در قالب  پالستیکی در سیستم آبیاري قطره  به منظور مطالعه اثرات استفاده از خاکپوش

 6170و  4100(شرایط متفاوت از نظر میزان آب مصرفی با  )رقم اوحدي(هاي کامل تصادفی، در دو باغ پسته  طرح بلوك
در هر باغ سه . و وضعیت رشد درختان، در حومه غربی رفسنجان اجرا شد) روز 12و  8(، دور آبیاري )متر مکعب در هکتار
، در سـه تکـرار   )MWو  MBتیمارهاي (، خاکپوش پالستیکی مشکی و سفید )Cتیمار (بدون خاکپوش : سطح پوشش، شامل

وري مصرف آب  گیري شده صفات رویشی، کمی و کیفی محصول و تعیین بهره در انتهاي فصل با داده هاي اندازه. شد را اج
)WUP(اي دانکن، انجام شده و اثرات استفاده از خاکپوش پالستیکی بر  ها با استفاده از آزمون چند دامنه ، مقایسه میانگین

دار استفاده از خاکپوش پالستیکی بر اغلـب صـفات رویشـی، کمـی و کیفـی       نتایج، تاثیر معنی. این صفات مشخص گردید
ضمن اینکه در اغلب موارد، رنگ خاکپوش تاثیر چندانی بـر ایـن صـفات    . وري مصرف آب را نشان داد محصول و نیز بهره

گـرم بـه    271در مجموع کاربرد خاکپوش پالستیکی در قطعه شماره یک، باعث افزایش وزن خشک محصول تـا  . نداشت
درصد، کاهش تعداد  2/11درصد، افزایش درصد خندانی میوه تا  6/10ازاي هر درخت، کاهش درصد پوکی میوه تا حدود 

در قطعه شماره . درصد نسبت به تیمار شاهد گردید 100وري مصرف آب تا  واحد و افزایش بهره 3/2دانه در انس پسته تا 
درصد نسبت به  36وري مصرف آب تا  به ازاي هر درخت و افزایش بهرهگرم  1090دو نیز افزایش وزن خشک محصول تا 

دار استفاده از پوشش  بررسی تغییرات رطوبت حجمی خاك در فاصله بین دو آبیاري، اثر معنی. تیمار شاهد را سبب گردید
وبت سـهل الوصـول   و رط) PWP(با توجه به نقطه پژمردگی دائم . را در حفظ رطوبت خاك نسبت به تیمار شاهد نشان داد

)RAW (هاي شـنی لـومی تـا     اي در خاك خاك قطعات آزمایشی، دور مناسب آبیاري درختان پسته در روش آبیاري قطره
روز  15تـا   11لومی شنی، در حالت بدون پوشش، به ترتیب پنج تا نه روز و در شـرایط اسـتفاده از خـاکپوش پالسـتیکی،     

  . بدست آمد
  

 .، دور آبیاري، رطوبت خاك، مالچخرد آبیاري :واژه هاي کلیدي

                                                        
  .مشهد، گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد: آدرس نویسنده مسئول -  1
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  مقدمه
با توجه به گرماي شدید هوا در مناطق 

، هکاري استان کرمان و تبخیر شدید آب در این منطق پسته
شود  بخش زیادي از آب آبیاري که در سطخ خاك داده می

 براي. شود در اثر پدیده تبخیر از دسترس گیاه خارج می

 درسطح گوناگونی راهکارهاي آبی کم بحران با مقابله
وري  افزایش بهره حول محور همگی که مطرح شده جهان

 یک ازاء به بیشتر عملکردیعنی ) WUP1(مصرف آب 
-هاي خرد استفاده از سیستم. قرار دارد مصرفی آب واحد

-هاي خرد هر چند روش. هاست روش آبیاري یکی از این

مان شده و افزایش راند  آبیاري با کاهش سطح خیس
دهند،  گیري کاهش میمصرف آب را بطور چشمآبیاري، 

هاي آبیاري  دیفر توجهی از آب در  اما هنوز مقادیر قابل
هاي  علف از طریق تبخیر مستقیم و نیز تعرق به وسیله

بنابراین . گردد شدگی، تلف میهرز روییده در نوار خیس
یک پوشش پالستیکی بر روي  رسد استفاده از به نظر می

بتواند ضمن حفظ  ،نار ردیف درختانهاي آبده ک لوله
رطوبت خاك از طریق کاهش تبخیر، و جلوگیري از رشد 

هاي هرز، بخش مصرف مفید آب توسط گیاه  علف
هاي هرز  ضمن اینکه کنترل علف. را افزایش دهد) تعرق(

هاي کارگري، سبب  بدین طریق، عالوه بر کاهش هزینه
افزایش عملکرد از طریق کاهش رقابت آنها با گیاه اصلی 

  . )1390جلینی،( ددگر می
 70 ات 40 حدود خشک یمهن و خشک مناطق در

 باشد می تبخیر بوسیله خاك سطح از اتالف آب از درصد
 جلوگیري آن از خاك پوشاننده مواد بوسیله وانت می که

 نتایج). 1993جالوتا، ( داد قرار گیاه اختیار و در نمود
 بر کاه خاکپوش از استفاده تاثیر زمینۀ دردیگر  تحقیقی

 از بعد توان می روش این با که داد نشان لخت خاك روي
رصد د 84تا  11 از را خاك سطح از تبخیر میزان آبیاري
 در را میزان این نصف و مدت کوتاه دوره یک براي
   .)2002بارت و همکاران، ( داد کاهش مدت دراز

                                                        
1 - Water Use Productivity 

ها  زیادي در خصوص استفاده از خاکپوش مزایاي بسیار
مطرح شده که از آن جمله میتوان به کاهش مصرف آب، 

هاي هرز و  افزایش دما و رطوبت خاك، کنترل علف
براینارد و بلیندر، ( افزایش کارایی مصرف آب اشاره نمود

تاپاراسکین و . 2012کاسیرجان و گواجو، . 2004
نیز ) 1388( انی فرزامو  اسالمی ).2014میسکایت، 

آبیاري در را  خاك رطوبت حفظ در خاکپوش دار معنیاثر
 خاکپوش کهضمن این .ندنشان دادهاي پسته  باغسطحی 
کاه و کلش، شن و (سایر تیمارها  به نسبتی پالستیک

 در تري طوالنی زمان مدت یک براي را رطوبت )شخم
  .نمود حفظ خاك

 خاکپوشاستفاده از نیز ) 1390(جلینی 
درصد  20را با فرنگی  گیاه گوجه را در کشت پالستیکی

 وري بهرهدرصد افزایش  30کاهش میزان مصرف آب و 
شده در  مطالعات انجام. همراه دانستمصرف آب 
در امریکا  بر گیاهان مختلف خاکپوشرنگ خصوص تاثیر 

اثر  فرنگی در گیاه گوجه خاکپوشنشان داد که رنگ 
است ولی در  بررسی نداشته داري بر صفات مورد معنی

رنگ تعداد میوه کدوي  آبی خاکپوشگیاه کدو، تیمار 
زرد، قرمز و  خاکپوشکمتري نسبت به تیمارهاي 

 ).1993اورزولل و همکاران، ( رنگ تولید کرد مشکی
پالستیکی قرمز  خاکپوشدر نیز ین عملکرد خیار یشترب

 روز زودتر بدست آمد هفت نیز ضمن اینکه محصول. بود
  .)1992کامپوس و همکاران، (

استفاده از  به محاسن بسیار زیاد توجهبنابراین با 
کـه   از آنجـائی ، در کشت گیاهـان مختلـف   خاکپوشانواع 

هـاي پالسـتیکی    خـاکپوش تاکنون در خصوص استفاده از 
اي تحقیقـی   روي درختان پسـته در سیسـتم آبیـاري قطـره    

بررسی امکان اسـتفاده از  این تحقیق با هدف انجام نشده، 
در جهت بهبـود شـرایط رطـوبتی خـاك،     ها  خاکپوشاین 

و  رشد و عملکرد درختان پسته افزایش دور آبیاري، بهبود
انجـام  هاي پسـته   در باغوري مصرف آب  بهرهافزایش نیز 
   .شد
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  مواد و روشها
به مدت ، 1392این تحقیق ازفروردین ماه سال 

در دو قطعه باغ، در حومه غربی رفسنجان اجرا سال،  دو
نتایج تجزیه شیمیایی آب آبیاري و خاك این قطعات . شد

درختان پسته . آمده است )3(تا  )1(آزمایشی، در جداول 
سال  35هر دو قطعه آزمایشی رقم فندقی با سن تقریبی 

اي  آبیاري درختان در هر دو قطعه بصورت قطره. بودند
نتافیم خودشوینده با  هاي چکان ا قطرهسطحی دو ردیفه ب

متر از یکدیگر،  یکو با فاصله لیتر بر ساعت  چهار دبی
در قطعات  هاي آبده از درختان فاصله لوله. شد انجام می

در قطعه . متر بود سانتی 150و  120به ترتیب  دوو  یک
متر و  10ها  فاصله کاشت درختان بین ردیف یکشماره 

متر بود که تراکم  دو، حدود بین درختان روي ردیف
اصله  500کشت در قطعه آزمایشی، بطور متوسط حدود 

  . درخت در هر هکتار بود
. متر بود 37هاي کاشت درختان نیز  طول ردیف

ها  نیز فاصله کاشت درختان بین ردیف دودر قطعه شماره 
متر بود  یکمتر و بین درختان روي ردیف، حدود  هفت

که تراکم کشت در قطعه آزمایشی، بطور متوسط حدود 
هاي  طول ردیف. اصله درخت در هر هکتار بود 1428

 یکدور آبیاري در قطعات . متر بود 55کاشت درختان نیز 
روز و حجم آب آبیاري این  8و  12به ترتیب  دوو 

از اول فروردین تا آخر (قطعات در هشت ماه فصل رشد 
متر مکعب بر هکتار  4100و  6170ه ترتیب نیز ب) آبان
ها از نظر دور آبیاري و میزان آب  معیار انتخاب باغ .بود

هاي پسته  ها در باغ مصرفی، حداقل و حداکثر مقادیر آن
از رشد خوبی برخوردار  یکدرختان قطعه . منطقه بود

رغم مصرف آب کمتر  ، علی دونبودند ولی درختان قطعه 
، از شرایط رشدي و عملکردي خوبی یکنسبت به قطعه 
تواند به دلیل دور آبیاري کوتاهتر،  که می برخوردار بودند

. بهتر باغ باشد  تر خاك و مدیریتوضعیت بافت مناسب
سال بود که با این  10درختان هر دو قطعه در حدود 

در این . شدند میو این حجم آب، آبیاري سیستم آبیاري 
پالستیکی مقاوم به اشعه ماوراء بنفش  خاکپوشتحقیق از 
میکرون  45با ضخامت ) UV=5/1وي دار با  یو(خورشید 
طوسی (سانتیمتر، در دو رنگ سیاه و سفید  110و عرض 

  .، استفاده گردید)روشن
این است که،  4و  2نکته قابل ذکر در جداول 

اي، تمام آب بین دو حد ظرفیت  معموال در شرایط مزرعه
، قابل استفاده )PWP(و نقطه پژمردگی دائم  )FC( زراعی

تواند  درصد آن می 75تا  30نبوده و بسته به نوع گیاه، بین 
بدون صرف انرژي، جذب گیاه شود که به آن رطوبت 

بنابراین ). 1391علیزاده، (گویند  می) RAW(الوصول  سهل
با توجه به مقاومت باالي گیاه پسته به شرایط خشکی، 

براي حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی  درصد 75مقدار 
)MAD (الزم به ذکر است که  .در نظر گرفته شده است

FC  وPWP ترین حد رطوبتی  به ترتیب باالترین و پایین
در هردو قطعه .باشد قابل جذب از خاك توسط گیاه می

آزمایشی، پژوهش در قالب طرح آماري بلوکهاي کامل 
تکرار پیاده  سهتیمار پوشش خاکی در  سهتصادفی با 

  :که تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. گردید
C: شاهد(اي سطحی بدون پوشش  آبیاري قطره(.  

MW :اي سطحی با خاکپوش پالستیکی سفید آبیاري قطره.  
MB :اي سطحی با خاکپوش پالستیکی سیاه آبیاري قطره.  

  یکی شماره آزمایشقطعه آب آبیاري مورد استفاده در  خصوصیات شیمیایی - 1 جدول
 هدایت الکتریکی  قطعه آزمایشی

  آب آبیاري
ECw (dS/m)  

  
  اسیدیته

pH  

    )بر لیتر میلی اکی واالن(غلظت آنیون ها و کاتیونها 
  نسبت جذب سدیم

SAR  
کربنات 
CO3-2  

بیکربنات  
CO3H-  

  کلر
Cl-  

کلسیم 
Ca+2  

منیزیم 
Mg+2  

سدیم 
Na+  

  8/6  8/25  0/13  5/15  5/41  4/0  -  2/8  4/5  1قطعه 
  6/6  1/24  0/11  0/16  0/38  6/0  -  5/7  2/5  2قطعه 
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   یکقطعه آزمایشی شماره خاك خصوصیات فیزیکی  - 2 جدول

  عمق الیه
  )متر سانتی(

  درصد ذرات خاك

وزن مخصوص ظاهري   بافت خاك
  )متر مکعب گرم بر سانتی(

  درصد رطوبت حجمی خاك در
  کل آب 

 قابل استفاده
TAW1  لت  شن

سی
  رس  

ظرفیت 
  زراعی
FC2 

نقطه 
 پژمردگی
PWP3  

سهل 
 *الوصول

RAW4  
  2/11  4/10  6/7  8/18  56/1  لوم شنی  6/13  4/11  0/75  40-0
  4/9  0/9  7/6  1/16  55/1  شنی لومی  2/8  7/8  1/83  80-40
  2/9  4/9  1/7  3/16  55/1  شنی لومی  4/7  8/10  8/81  120-80

  .از کل آب قابل استفاده بدست آمده است) MAD5(حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی  درصد 75ستون با در نظر گرفتن این *
  .درصد سنگریزه بود 15خاك این قطعه حاوي  - 

  
  دوقطعه آزمایشی شماره خاك خصوصیات فیزیکی  – 3 جدول

  عمق الیه
  )متر سانتی(

  درصد ذرات خاك

وزن مخصوص ظاهري   بافت خاك
  )متر مکعب بر سانتیگرم (

  در درصد رطوبت حجمی خاك
  آب کل 

 قابل استفاده
TAW  لت  شن

سی
  رس  

ظرفیت 
  زراعی
FC 

نقطه 
 پژمردگی
PWP  

سهل 
 *الوصول

RAW  
  1/11  1/11  3/8  4/19  53/1  لوم شنی  3/12  0/10  7/77  40-0
  3/11  3/11  5/8  8/19  50/1  لوم شنی  3/11  0/12  7/76  80-40
  4/9  4/10  1/8  5/17  55/1  شنی لومی  6/9  4/9  0/81  120-80

         .از کل آب قابل استفاده بدست آمده است )MAD(تخلیه مجاز رطوبتی حداکثر  درصد 75این ستون با در نظر گرفتن *
  .خاك این قطعه فاقد سنگریزه بود -

  
  صفات رویشی درختان پسته) 1392-93(نتایج مقایسه میانگین دو ساله  - 4جدول 

ل 
مح

ش
مای

آز
  

تیمار روش 
  آبیاري

  صفات مورد مطالعه
  سطح برگ

)2cm(  
درصد جوانه 

  رویشی
درصد جوانه 

  زایشی
درصد جوانه گل ریزش 

  کرده
شاخه سال  رشد طولی

  )cm(جاري 

عه 
قط

1  

C  b* 6/120  a 1/24 b 0/28 a 9/47 b 8/5 
MB a 8/130 a 3/22 a 8/45 b 9/31 a 3/7 
MW a 7/134 a 9/21 a 4/48 b 7/29 a 8/7 

عه 
قط

2  

C  b* 1/120  a 6/19 b 0/28 a 4/52 a 3/8 
MB ab 1/129 a 8/20 a 8/33 a 4/45 a 5/7 
MW a 6/137 a 0/21 a 2/34 a 8/44 a 6/7 

.داري ندارند، با یکدیگر اختالف معنی %5در هر ستون، میانگین هاي با حروف مشترك، در سطح احتمال *

                                                        
1 - Total Available Water 
2 - Field Capacity 
3 - Permanent Wilting Point 
4 - Redily Available Water 
5 - Maximum Allowable Depletion 
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در هــر بــاغ، قطعــات از نظــر مقــدار آب مــورد 
 پـنج هر قطعه آزمایشی شامل . استفاده، کامال یکسان بودند

ردیف درخت بود که سه ردیف وسط هر قطعه به عنـوان  
درختان آزمایشی و دو ردیف طرفین آنها به عنـوان گـارد   

 پـنج بر روي هر ردیف تیمار نیز تعداد . در نظر گرفته شد
گذاري  گیري صفات مورد نظر، عالمت جهت اندازه درخت
گیـري  با انـدازه  )اواخر شهریورماه( در انتهاي فصل.گردید

محصول تـر و خشـک و    وزننظیر محصول، صفات کمی 
 تعـداد  وخنـدانی  درصد پوکی، درصد صفات کیفی مانند 

آب  مصرف وري بهرهپسته و نیز محاسبه  میوه در یک انس
(WUP) ، این بـر  هـاي پالسـتیکی   خاکپوشاستفاده از اثر
میزان  ،ازبین صفات رویشی نیز. دیگردمشخص  پارامترها

رویشـی،   هاي جوانهدرصد رشد طولی شاخه، سطح برگ، 
ــه  ــز درصــد جوان ــل  زایشــی و نی ــرده  ریــزشهــاي گ  ،ک

   .گیري شد اندازه
جهت بررسـی خصوصـیات رویشـی و زایشـی     

 پـنج بـر روي هـر کـدام از     ،هاي مختلفدرختان در تیمار
در چهـار جهـت اصـلی جغرافیـایی      ،شده درخت انتخاب

میزان رشد طولی شاخه . دگردیگذاري  چهار شاخه عالمت
هـا،   شـاخه  و انتهـاي  میزان قطر ابتـدا  و کش به وسیله خط

ها در فصل  گیري این اندازه. دشگیري  بوسیله کولیس اندازه
در اواخـر  . فـت ت گرصـور ، )اواخر پاییز( درختانخواب 

عدد برگ کامل بطور تصـادفی از هـر    20خرداد ماه تعداد 
تیمار برداشت شده و سطح برگ بوسیله دستگاه مسـاحت  

  . گیري شد سنج اندازه
حـذف مؤلفـه تبخیـر سـطحی در     با توجـه بـه   

تیمارهاي با پوشش پالسـتیکی و نیـز تغییـر در وضـعیت     
ر تیمارهاي مختلـف،  آب به سطح خاك دصعود کاپیالري 

فاصله بین دو آبیـاري  تغییرات وضعیت رطوبتی خاك در 
افتـد   متوالی در زمانی که بیشترین تبخیر سطحی اتفاق می

هـاي   داده. رفـت مورد بررسی قرار گ )مرداد هاي تیر و ماه(
 MSTATCافـزار آمـاري   با اسـتفاده از نـرم  بدست آمده 

از آزمــون مـورد تجزیـه و تحلیــل آمـاري قــرار گرفتـه و     
  . ها استفاده شد براي مقایسه میانگین، اي دانکن چنددامنه

  و بحث نتایج
   درختان پستهصفات رویشی اثر تیمارهاي مختلف بر 

  یکقطعه آزمایشی شماره 
مشخص است، در  )4جدول (همانطور که در 

این قطعه آزمایشی، از بین صفات رویشی، تنها سطح 
کرده و  برگ، درصد جوانه زایشی، درصد جوانه گل ریزش

داري در سطح  رشد طولی شاخه سال جاري، بطور معنی
هاي آبیاري با و بدون درصد، تحت تاثیر تیمار پنجاحتمال 

در تمام این صفات، . پالستیکی قرار گرفتند خاکپوش
و  MW(پالستیکی سفید و مشکی  خاکپوشهاي با تیمار
MB ( نسبت به تیمار شاهد)C (وضعیت بهتري داشتند .

پالستیکی باعث  خاکپوشنتایج نشان داد که استفاده از 
 18سانتیمتر مربع در سطح برگ، افزایش  15تا  10افزایش 

درصدي  18تا  16درصدي جوانه زایشی، کاهش  20تا 
سانتیمتري رشد  2تا  5/1افزایش  ریزش جوانه گل و

ضمن اینکه اگرچه در اغلب . شاخه سال جاري گردید
پالستیکی سفید نسبت به  خاکپوشصفات رویشی تیمار

داري بین  مشکی وضعیت بهتري داشت، اما تفاوت معنی
ها مشاهده نشد که نشان دهنده عدم تاثیر رنگ  آن

  . باشد بر این صفات می خاکپوش
  

   دوقطعه آزمایشی شماره 
در این قطعه وضـعیت کمـی متفـاوت بـود بـه      
نحوي که از بین صفات رویشی درختـان تنهـا دو صـفت    
سطح برگ و درصد جوانه زایشی تحت تـاثیر اسـتفاده از   
خاکپوش پالستیکی قرار گرفت و در سایر صـفات مـورد   

داري بین تیمـار بـدون پوشـش و بـا      بررسی تفاوت معنی
بر اسـاس نتـایج بدسـت    . یکی مشاهده نشدپوشش پالست

 9-18آمده، استفاده از خاکپوش پالستیکی باعث افـزایش  
درصـدي   8/6سانتیمتر مربـع در سـطح بـرگ و افـزایش     
بـا توجـه بـه    . جوانه زایشی نسبت به تیمار شاهد گردیـد 

هـاي زایشـی نقـش اساسـی در تولیـد       اینکه میزان جوانـه 
در افـزایش عملکـرد   محصول دارد، لذا ایـن تـاثیر مثبـت    

ضمن اینکـه در صـفت   . درختان خود را نشان خواهد داد
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سطح برگ بین تیمار شاهد و خاکپوش پالستیکی مشـکی  
داري مشاهده نشد و بین تیمارهاي با پوشش  تفاوت معنی

. نشـد  داري دیـده  خاکی مشکی و سفید نیز تفـاوت معنـی  
تفاده از با اسکه نیز ) 2004(تریدر و همکاران نتایج تحقیق 

ــی  ــود معن ــث بهب ــاکپوش، باع ــی و   خ ــفات رویش دار ص
، بـا نتـایج ایـن تحقیـق     عملکردي درختـان سـیب شـدند   

نیز ) 2000(ضمن اینکه مایکل و همکاران . همخوانی دارد
نقش مثبت استفاده از خاکپوش را در افزایش ارتفاع و قطر 

از طرفی اورزولـل و  . هاي گردو به اثبات رساندند تنه نهال
، رنگ خاکپوش پالسـتیکی را در مـورد   )1993(اران همک

فرنگی، بـی تـاثیر و در مـورد     برخی از گیاهان نظیر گوجه
بعضی از گیاهان دیگر نظیر کدو و خیار، مؤثر دانستند کـه  
در این تحقیق نیز نتایج اثر رنگ خاکپوش بر رشد درختان 

  .باشد فرنگی همسو می پسته با نتایج گیاه گوجه
  

صفات کمی و کیفی محصول اي مختلف بر اثر تیماره
  درختان پسته

  یکقطعه آزمایشی شماره 
هاي آزمایشی بر روي در این قطعه تاثیر تیمار 

وري  صفات کمی و کیفی محصول درختان و شاخص بهره
، نسبت به صفات رویشی، )5جدول (مصرف آب 

شده در تیمارهاي  که صفات ذکر تر بود، به طوري مشهود
خاکپوش پالستیکی در مقایسه با تیمار شاهد وضعیت 

دار  درصد معنی پنجبهتري داشته و این تفاوت در سطح 
جموع استفاده از خاکپوش پالستیکی باعث در م. بود

کیلوگرمی وزن محصول خشک  241/0-271/0افزایش 
به عبارت دیگر . گردیدنسبت به تیمار شاهد هر درخت 

خشک استفاده از خاکپوش پالستیکی میزان محصول 
این . افزایش داد) برابر دو(درصد  100حدود را تا تولیدي 

در حالی است که درختان این قطعه با توجه به ضعف 
مدیریت باغی، از رشد خوبی برخوردار نبوده و پتانسیل 

توان انتظار داشت که با ادامه  لذا می. تولید باالیی نداشتند
هاي آتی، و بهبود  استفاده از خاکپوش پالستیکی در سال

حصول بیشتري برداشت وضعیت رشد درختان، بتوان م
  . نمود

در این خصوص تاپاراسکین و میسکایت 
نیز در استفاده از خاکپوش پالستیکی و ساقه ) 2014(

را در محصول درصدي  56و  60گندم، به ترتیب افزایش 
همچنین نتایج این تحقیق . فرنگی گزارش کردند گیاه توت

در خصوص ) 2004(با نتایج تحقیق انریکو و همکاران 
زایش عملکرد درختان سیب در اثر استفاده از خاکپوش اف

در مورد صفات کیفی . در آبیاري سطحی، همخوانی داشت
محصول نیز کاربرد خاکپوش پالستیکی توام با آبیاري 

 11درصدي پوکی، افزایش  10اي باعث کاهش  قطره
واحدي تعداد دانه در انس  دودرصدي خندانی و کاهش 

که این موضوع نقش . گردید) ها بزرگتر شدن میوه(پسته 
بسزایی در بازارپسندي محصول نهایی، بخصوص در 

ضمن اینکه باز هم رنگ . بحث صادرات، خواهد داشت
  . داري بر این صفات، نداشت خاکپوش، هیچ تاثیر معنی

  یفی محصول درختان پستهصفات کمی و ک) 1392-93(نتایج مقایسه میانگین دو ساله  - 5جدول 

ش
مای

 آز
حل

م
  

تیمار 
روش 
  آبیاري

    صفات مورد مطالعه
  محصول خشک

)kg/tree(  
 تعداد دانه در انس پسته  )درصد(خندانی   )درصد(پوکی 

)n/28.35gr(  
  وري مصرف آب بهره

(kg/m3) 

عه 
قط

1 

C  b 272/0  a 6/47 b 8/67 a 3/31  b 022/0  
MB a 513/0 b 6/37 a 0/79 b 0/29 a 042/0 
MW a 543/0 b 0/37 a 2/78 b 3/29 a 044/0 

عه 
قط

2 

C  b 04/3  a 32/22  a 7/82  a 0/28 b 058/1  
MB a 63/3 ab 03/21 a 0/84 a 4/27 a 264/1 
MW a 13/4 b 80/18 a 3/86 a 2/27 a 439/1 
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وري مصرف آب کـه از مهمتـرین    در بحث بهره
هـاي مـرتبط بـا     پارامترهاي تاثیرگذار بـر نتـایج پـژوهش   

و تیمارهاي  Cباشد، اختالف بین تیمار  مدیریت آبیاري می
MW  وMB دار بود ولی بین تیمارهاي اسـتفاده   کامال معنی
. داري مشـاهده نشـد   خاکپوش پالستیکی، تفاوت معنیاز 

وري مصـرف آب را بـه    کمترین و بیشـترین میـزان بهـره   
گـرم محصـول    44و  22بـا   MWو تیمار  Cترتیب تیمار 

. خشک تولیدي به ازاي هر متر مکعب آب مصرفی داشتند
این بـدان معناسـت کـه اسـتفاده از خـاکپوش پالسـتیکی       

WUP نسبت به تیمار شـاهد   )رابرب دو(درصد  100 را تا
گرم محصول خشـک در   42نیز با  MBتیمار . افزایش داد

در یـک گـروه    MWهر متر مکعب آب مصرفی، با تیمـار  
نیــز بــا اســتفاده از ) 1390(جلینــی  .آمـاري قــرار گرفــت 

 30اي، باعث افـزایش   خاکپوش پالستیکی در آبیاري قطره
ن وري مصـرف آب نسـبت بـه تیمـار بـدو      درصدي بهـره 

ضمن اینکه تحقیقات . فرنگی شد خاکپوش، در گیاه گوجه
) 2012(و کاسیرجان و جویـاجو  ) 2004(براینارد و بلیندر 

افـزایش   را بـر خـاکپوش  انواع استفاده از  دار نیز اثر معنی
WUP ، است ، نشان دادهدر محصوالت مختلف.  

  
  دوقطعه آزمایشی شماره 

داد صفات عملکردي، نتایج نشان در خصوص   
اثر کاربرد خاکپوش پالستیکی، تنها بر صفات وزن تر  که

دار شد،  و خشک محصول و نیز درصد پوکی، معنی
- 1/1 میزانکه باعث افزایش محصول خشک به  بطوري

 36این نتایج نیز افزایش . کیلوگرم در هر درخت بود 6/0
وزن محصول خشک را در اثر استفاده از  يدرصد

 .دهد خاکپوش پالستیکی نسبت به تیمار شاهد نشان می
نیز در مطالعه خود بر روي انواع ) 2000(کیکاس 

ها را در بهبود رشد و  دار آن خاکپوش، نقش مثبت و معنی
ضمن اینکه درصد . فرنگی نشان داد عملکرد گیاه توت

 5/3تا  3/1پالستیکی بین  پوکی نیز در تیمارهاي خاکپوش
در خصوص صفات کیفی درصد . درصد کاهش یافت

داري بین  خندانی و تعداد دانه در انس پسته، تفاوت معنی

البته . هاي خاکپوش پالستیکی و شاهد مشاهده نشدتیمار
اره، ها نظیر خاك در خصوص استفاده از برخی خاکپوش

ترش را  ، کاهش عملکرد درختان گیالس)2010(فلدمن 
  .است هاي بدون خاکپوش، گزارش نمودهنسبت به تیمار
هاي خاکپوش وري مصرف آب نیز در تیمار بهره
درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش  20-36پالستیکی بین 

کیلوگرم محصول  058/1داشت بطوریکه مقدار آن از 
خشک به ازاي هر متر مکعب آب مصرفی در تیمار بدون 

کیلوگرم محصول خشک به  439/1و  264/1پوشش به 
هاي ازاي هر متر مکعب آب مصرفی به ترتیب در تیمار

) 2007(رشیدي سیفی و . خاکپوش مشکی و سفید رسید
دار استفاده از خاکپوش پالستیکی را بر  نیز اثر معنی

اي گیاه طالبی،  در آبیاري قطره WUPافزایش عملکرد و 
در این قطعه نیز در تمام صفات مورد . گزارش کردند

داري  بررسی بین خاکپوش مشکی و سفید تفاوت معنی
  . مشاهده نشد

ضمن اینکه در هر دو قطعه آزمایشی، استفاده از 
هــر دو نــوع خــاکپوش پالســتیکی، باعــث حــذف کامــل 

. هاي کـارگري، شـد   علفهاي هرز و در نتیجه کاهش هزینه
در تحقیـق قـدیري و   اي کـه اسـتفاده از خـاکپوش     نتیجـه 

ــد و  در مــورد قلمــه) 1387(همکــاران  هــاي تــوت و گرن
  .در درختان موز، به همراه داشت) 1999(همکاران 

  
  اثر تیمارهاي مختلف بر تغییرات رطوبت خاك 

  یکقطعه آزمایشی شماره 
گیري رطوبت خاك از سطح تا عمق  نتایج اندازه

ناحیـه ریشـه درختـان پسـته در تیمارهـاي      سانتیمتري  75
 )1(هاي  والی در شکلمختلف، در فاصله بین دو آبیاري مت

 یـک ، در فاصـله  )1شـکل  (با توجه به . آمده است )2(و 
هاي با پوشـش  روز پس از آبیاري، رطوبت خاك در تیمار

بـه  . پالستیکی و بـدون پوشـش تفـاوت چنـدانی ندارنـد     
درصـد   5/2در حـدود  طوریکه حداکثر تفـاوت رطـوبتی   

سانتیمتر از سطح خاك  75تا  50حجمی و مربوط به عمق 
درصد حجمی کـاهش   5/1در الیه سطحی نیز حدود . بود 
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رطوبــت در تیمــار بــدون پوشــش نســبت بــه تیمارهــاي 
هـاي   بررسـی منحنـی  . خاکپوش پالسـتیکی مشـاهده شـد   

نشان داد که هر چه از زمان آبیـاري   )1شکل (رطوبتی در 
هـاي مختلـف خـاك در     اخـتالف رطـوبتی الیـه   گذشت،  

تیمارهاي با پوشـش پالسـتیکی نسـبت بـه تیمـار بـدون       
ضـمن اینکـه ایـن اخـتالف در الیـه      . شـد  پوشش بیشـتر  

سطحی به دلیل تابش مستقیم خورسید به خـاك و تبخیـر   
ــه    ــه الی ــبت ب ــطحی، نس ــر بیشــتر بــود    س ــاي دیگ .ه

    
 روز پس از آبیاري سه روز پس از آبیاري یک

    
 روز پس از آبیاري هفت روز پس از آبیاري پنج

    
 روز پس از آبیاري 11 روز پس از آبیاري نه

  میانگین تغییرات رطوبت حجمی خاك در تیمارهاي مختلف در فاصله بین دو آبیاري متوالی - 1شکل 
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 سانتیمتري خاك 25عمق   الیه سطحی خاك

    
  سانتیمتري خاك 75عمق                                                                                   سانتیمتري خاك 50عمق                   

  میانگین تغییرات رطوبت حجمی خاك در تیمارهاي مختلف در فاصله بین دو آبیاري متوالی - 2شکل 
و در نظـر گـرفتن نقـاط     2با توجه بـه جـدول   

مربــوط بــه خــاك ایــن قطعــه  RAWو  PWPرطــوبتی 
، نکات مهم ذیـل قابـل   2هاي شکل  آزمایشی و نیز منحنی

  :استخراج می باشد
رطوبت حجمی در الیه سطحی خاك در تیمار 

روز به حد  5/4بدون پوشش پالستیکی، پس از حدود 
RAW  روز به حد  5/5و پس از حدودPWP  در . رسید

حالی که در تیمارهاي با پوشش پالستیکی، تعداد روزهاي 
 PWPو  RAWرسیدن رطوبت حجمی خاك به دو حد 

 25در عمق . روز بود 11و  10به ترتیب حدود 
سانتیمتري، رطوبت حجمی خاك در تیمار بدون پوشش 

و پس از  RAWپالستیکی، پس از حدود پنج روز به حد 
در حالی که در . رسید  PWPحدود هشت روز به حد 

تیمارهاي با پوشش پالستیکی، تعداد روزهاي رسیدن 
بوده و  5/10حدود ، RAWرطوبت حجمی خاك به حد 

خاك این تیمارها در این عمق و در فاصله دو آبیاري 
 75و  50در اعماق  .نرسید PWPمتوالی، هیچگاه به حد 

سانتیمتري خاك نیز وضعیت نسبتا مشابه یکدیگر بود 

بطوریکه در تیمار بدون پوشش پالستیکی، تعداد روزهاي 
الزم جهت رسیدن رطوبت حجمی خاك به دو حد 

RAW  وPWP  در . روز بود 9و  5/4به ترتیب حدود
حالی که رطوبت حجمی در تیمارهاي با پوشش 

ور آبیاري و پس از گذشت حدود پالستیکی در انتهاي د
بین تیمارهاي خاکپوش .رسید RAWروز به حد  11

پالستیکی سیاه و سفید نیز در تمام موارد نتایج نسبتا 
با توجه به اینکه در درختان پسته،  .یکسانی مشاهده شد

متر متغیر  سانتی 80تا  30عمق تراکم ریشه معموال بین 
ده فوق، نتیجه است، با در نظر گرفتن موارد ذکر ش

  :گیریم که می
در فاصله بین دو آبیاري متوالی، اختالف رطوبتی الیه  -1

حداکثر تراکم ریشه درختان در تیمارهاي بدون خاکپوش 
با توجه به . رسد و با خاکپوش به حدود پنج درصد می

اینکه در این بافت خاك کل آب قابل استفاده خاك 
)TAW ( تالف رطوبت باشد، لذا اخ درصد می 10حدود

درصد  50حاصله در اثر استفاده از خاکپوش به حدود 
TAW اسالمی و . باشد داري می رسیده که میزان معنی
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نیز در کاربرد انواع خاکپوش در آبیاري ) 1388(فرزام نیا 
هاي پسته سیرجان، نشان دادند که خاکپوش  سطحی باغ

سانتیمتر، در حدود هشت  60تا  0پالستیکی در عمق 
) بدون خاکپوش(رطوبت را بیشتر از تیمار شاهد  درصد

  .حفظ نمود
در این قطعه آزمایشی در صورتی که از پوشش  -2

، درختان پس از )تیمار شاهد(پالستیکی استفاده نشود 
حدود پنج روز از آبیاري، تحت تنش خشکی قرار 

گیرند و براي جذب آب از خاك نیاز به صرف انرژي  می
داشته که این مسئله باعث کاهش عملکرد آنها گردیده 

حدود نه روز از آبیاري ضمن اینکه پس از گذشت . است
، عمال درختان قادر PWPو رسیدن رطوبت خاك به حد 

این در حالی است که . به جذب آب از خاك نخواهند بود
ما بخواهیم بدون در نظر گرفتن حداکثر تخلیه مجاز 

، از کل آب قابل استفاده خاك در )MAD(رطوبتی 
جه به بنابراین با تو. محدوده ریشه درختان استفاده نماییم

روزه این قطعه آزمایشی، درختان در سه  12دور آبیاري 
روز پایانی دور آبیاري دچار تنش خشکی شدید 

سیاه یا (اما در حالت استفاده از پوشش پالستیکی .شوند می
، دور آبیاري در نظر گرفته شده در این قطعه )سفید

آزمایشی مناسب بوده، چرا که در تیمارهاي خاکپوش 
روز، رطوبت حجمی  11از گذشت حدود پالستیکی پس 

 RAWخاك در عمق حداکثر توسعه ریشه به حد 
ه تحت و در فاصله بین دو آبیاري متوالی گیا. رسد می

  .تنش خشکی قرار نخواهد گرفت
در این قطعه آزمایش نیز  : 2قطعه آزمایشی شماره 

سانتیمتري  75گیري رطوبت خاك از سطح تا عمق  اندازه
هاي مختلف، در فاصله تان پسته در تیمارناحیه ریشه درخ

هاي  بین دو آبیاري متوالی انجام شد که نتایج آن در شکل
، در فاصله یک روز 3با توجه به شکل . آمده است 4و  3

پس از آبیاري، رطوبت خاك در تیمارهاي با پوشش 

پالستیکی و بدون پوشش تفاوت بیشتري نسبت به قطعه 
ند، بطوریکه اختالف رطوبتی شماره یک از خود نشان داد

بین تیمارهاي با پوشش و بدون پوشش پالستیکی بین دو 
 50درصد در الیه سطحی و حدکثر شش درصد در عمق 

هاي رطوبتی در  بررسی منحنی. سانتیمتري خاك متغیر بود
گذشت،  نشان داد که هر چه از زمان آبیاري  3شکل 

ارهاي با هاي مختلف خاك در تیم اختالف رطوبتی الیه
. شد پوشش پالستیکی نسبت به تیمار بدون پوشش بیشتر

درصد هم  12بطوریکه این اختالف رطوبت به حدود 
و در نظر گرفتن نقاط  4، جدول 4با توجه به شکل .رسید 

مربوط به خاك این قطعه  RAWو  PWPرطوبتی 
رطوبت :باشد آزمایشی، نکات مهم ذیل قابل استخراج می

حجمی در الیه سطحی خاك در تیمار بدون پوشش 
و پس از  RAWروز به حد  5/4پالستیکی، پس از حدود 

  . رسید  PWPروز به حد  ششحدود 
در حالی که در تیمارهاي با پوشش پالستیکی، 
در فاصله بین دو آبیاري رطوبت حجمی خاك هیچگاه به 

 50و  25در اعماق . نرسید PWPو  RAWدو حد 
یمتري نیز نتایج نسبتا مشابه یکدیگر بودند، به سانت

طوریکه رطوبت حجمی خاك در تیمار بدون پوشش 
رسید  RAWروز به حد  5/6پالستیکی، پس از حدود 

در . نرسید PWPولی در فاصله بین دو آبیاري به حد 
حالی که در تیمارهاي با پوشش پالستیکی، رطوبت 

آبیاري متوالی،  حجمی خاك در این عمق نیز در فاصله دو
 75در عمق .نرسید PWPو  RAWهیچگاه دو حد 

سانتیمتري خاك و در تیمار بدون پوشش پالستیکی، 
تعداد روزهاي الزم جهت رسیدن رطوبت حجمی خاك 

 هفتو  پنجبه ترتیب حدود  PWPو  RAWبه دو حد 
در حالی که در تیمارهاي با پوشش پالستیکی، . بود روز 

ین عمق نیز در فاصله دو رطوبت حجمی خاك در ا
  .نرسید PWPو  RAWآبیاري متوالی، هیچگاه به دو حد 
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 سه روز پس از آبیاري یک روز پس از آبیاري

    
 هفت روز پس از آبیاري پنج روز پس از آبیاري

  فاصله بین دو آبیاري متوالیمیانگین تغییرات رطوبت حجمی خاك در تیمارهاي مختلف در  - 3شکل 
  

    
 سانتیمتري خاك 25عمق  الیه سطحی خاك

    
 سانتیمتري خاك 75عمق  سانتیمتري خاك 50عمق 

  میانگین تغییرات رطوبت حجمی خاك در تیمارهاي مختلف در فاصله بین دو آبیاري متوالی - 4شکل 
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شده فوق،  نظر گرفتن موارد ذکربا در در این قطعه نیز 
  :گیریم که نتیجه می

 25در روز هفتم پس از آبیاري، اختالف رطوبتی الیه  -1
به حدود ) عمق توسعه ریشه(سانتیمتري خاك  75تا 

درصدي  11درصد رسید که با توجه به مقدار  هشت
TAW  در این خاك، اختالف رطوبتی بین تیمار شاهد با

 TAWدرصد  70تیمار با خاکپوش پالستیکی به حدود 
  .رسد می
در این قطعه آزمایشی در صورتی که از پوشش  -2

، درختان پس از )تیمار شاهد(پالستیکی استفاده نشود 
روز از آبیاري، تحت تنش خشکی قرار  پنجحدود 

تواند  د در تیمار شاهد میلذا کاهش عملکر. گیرند می
از خاك از روز  آب ناشی از صرف انرژي جهت جذب

ضمن اینکه پس از گذشت حدود . پنجم به بعد باشد
روز از آبیاري و رسیدن رطوبت خاك به حد  هفت

PWP عمال درختان قادر به جذب آب از خاك نخواهند ،
اما در حالت استفاده از پوشش پالستیکی، دور آبیاري  .بود

شده در این قطعه آزمایشی کوتاه بوده و  ر نظر گرفتهد
 خاکپوشچرا که در تیمارهاي . را افزایش داد توان آن می

پالستیکی در فاصله بین دو آبیاري متوالی، رطوبت 
هم  RAWحجمی خاك در همه اعماق خاك حتی به حد 

  . نرسید

  گیري نتیجه
  :نتایج این پژوهش نشان داد که

اي درختان  پالستیکی در آبیاري قطره خاکپوشاستفاده از 
دار کلیه صفات رویشی و کمی و  پسته، ضمن بهبود معنی

وري مصرف آب را تا  کیفی محصول درختان پسته، بهره
) شاهدتیمار (ن پوشش ودو برابر نسبت به حالت بد

 .داد افزایش 

افزایش پالستیکی ضمن  خاکپوشاستفاده از 
در عمق درصدي رطوبت حجمی خاك  هشتتا  پنج

، امکان نسبت به تیمار شاهد توسعه ریشه درختان پسته
افزایش دور آبیاري تا دو برابر حالت بدون پوشش را 

 .فراهم نمود

با توجه به تطابق خاك قطعات آزمایشی با خاك 
کاري استان، دور مناسب آبیاري درختان  اغلب مناطق پسته

هاي شنی لومی تا  اي در خاك پسته در روش آبیاري قطره
تا  پنجدر حالت بدون پوشش، بین  به ترتیب لومی شنی،

پالستیکی، بین  خاکپوشروز و در شرایط استفاده از  نه
پالستیکی تاثیر  خاکپوشرنگ .بدست آمدروز  15تا  11

داري بر هیچکدام از پارامترهاي مورد بررسی  معنی
باعث حذف کامل  استفاده از خاکپوش پالستیکی،.شتندا

 .هاي کارگري گردید هاي هرز و کاهش هزینه علف
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