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 چکیده 

 منداق   در هدوا  شدددد  گرماي به توجه با. دارد بسياري اهميت پسته باغات آبياري در آن باالي راندمان و آب از بهينه استفاده 

 هر و شده خارج گياه دسترس از تبخير پددده اثر در آبياري آب از زدادي بخش پسته، باغات در آب شددد تبخير و کاري پسته

 نحدوه  بررسدی  ،حاضدر  تحقي از  هدف. دهد می تغيير توجهی قابل قور به را محصول وري بهره ،آب محتواي در کوچک تغيير

 جهدت مناسد    کارهاي راه تا ،بوده باغاتادن  سطح در آبياري مددردتاستفاده از انواع خاکپوش در باغات پسته و تاثير آن بر 

ندوع خداکپوش مدورد اسدتفاده و      بدا  متناس  ترودجی کارهاي راه وشده  بيان با استفاده از انواع خاکپوش آب وري بهره افزادش

خاکپوش آلی و از استفاده نتادج تحقي  بر اساس قرح پژوهشی نشان داد، .گردد ارائهمحترم  رانبردا بهره به ،نحوه استفاده از آن

دافتده و   کداهش  با استفاده از خداکپوش پالسدتيکی   خاك سطح از تبخيرشده،  خاك در رقوبتی ذخيره افزادش باعث پالستيکی

 خداکپوش  لديکن  نمادد، می حفظ ك خا در تري قوالنی زمان مدت براي را رقوبت پالستيکی خاکپوش ،تيمارها سادر به نسبت

 است. رقوبت حفظ جهت نوع خاکپوش تردن کاربردي و تردن ساده شن

 

 وري آب انواع خاکپوش، بهره ، ،ذخيره رقوبتی اب در خاك :كلیدي واژگان

 

 مسئله بیان

 و جددوي  نددزوالت  کاهددش  اخيددر،  هدداي  سدال در .اند شده واقع کودري و خشدک مناق  در کشدور پسته باغاتاغل  

 تبددددل  پسدته  محصدول توليدد مهدم مشدکالت از دکی بده خشدکی تندش و آب کمبدود مدداوم، سدالی خشدک آن دنبدال بده

اثبات  تبخير کاهش و خاك در رقوبت توزدع بهبود خاك، در آب جذب و نگهداري افزادش برايخاکپوش  تاثير .اسدت شدده

 وري بهدره  و محصدول  افدزادش  بده  شدده و  خداك  سطح فيزدکی وضعيت و ردشه رشد از آن سب  بهبود است و استفاده شده

 روي خداك،  کيفيدت  ارتقدا   و محافظدت  بدراي  که شود می اقالق پوششی نوع هر به خاکپوش (.2) کند می کمک آب مصرف

آبیاری باغات پسته با  مدیریت ارتقاء ترویجی راهکارهای
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 غيدر  آلدی، ) خاکپوش: شامل که گيرد می قرار استفاده مورد کشاورزي در خاکپوش نوع سه معموال. شود می گسترده خاك سطح

 خصدو   بده  خداکپوش  هاي ودژگی گرفتن نظر در با را خاك رقوبت نگهداشت مقدار محققين برخی (.3است ) (معدنی و آلی

 بآ روان کداهش  و نفدوذ  افدزادش  بده  ددگدر  برخدی  و دانسته مرتبط خاکپوش براي استفاده مورد ذرات اندازه و نوع ضخامت،

 بهتدر  جدذب  امکدان  و شدده  آن فعاليدت  و ردشده  گسترش منطقه توسعه موج  خاکپوش کاربرد(. 4) اند نموده اشاره سطحی

 (.5) اسدت  مفيدد  سداله  چند گياهان مورد در ودژه به ردشه، سيستم توسعه برايآن  از استفاده و آورد می فراهم را غذادی عناصر

 غدذادی  عناصدر  غلظدت  افزادش به توجه با و بوده کارآمد پسته باغات در آلی خاکپوش از استفاده نتادج تحقيقات نشان داده که

 آبيداري  در پالسدتيکی خاکپوش  از استفاده (. از سوي ددگر6) شود می توصيه عملکرد بهبود و متناوب بارور پددده تنظيم برگ،

 آب مصدرف  وري بهدره  پسته، درختان محصول کيفی و کمی و رودشی صفات کليه دار معنی بهبود ضمن پسته، درختان اي قطره

 توسعه عم  در خاك حجمی رقوبت درصدي هشت تا پنج افزادش و هداد افزادش پوشش بدون حالت به نسبت برابر دو تا را

 حاصل نتادج و گرفته صورت پسته باغات در خاکپوش از استفاده زمينه در مطالعاتی (.7نمادد ) می فراهم را پسته درختان ردشه

 خداکپوش  تيمدار  در مثدال  عندوان  به. است داده نشان را آبياري راندمان بهبود در خاکپوش از استفاده اثربخشی مطالعات ادن از

 خداك  مختلد   هداي  الدده  بين در آب هيدروليکی هدادت قابليت رقوبت، بيشتر حفظ دليل به پسته باغات در تارپولين پوششی

 تدري  بديش  برگ آب نسبی محتواي درصد شش الی سه از حداقل پسته درختان برگ آبياري، دو بين فاصله در و دافت افزادش

 اددن  توليدد  براي جدي تهدددي صورت به باغات پسته در سالی و خشک آبی کم مشکل اخير هاي سال در(. 1) شدند برخوردار

خاکپوش در باغات بيان اهميت استفاده از  حاضر، مقاله از هدف راستا، ادن در. است شده مطرح ارزش بااقتصادي و  محصول

 ،استفاده از انواع خاکپوش براي مفيد کارهاي راه ارائه با وبوده  کشاورزي بخش بردارن بهره و کشاورزان کارشناسان، پسته براي

 افزادش آگاهی باغداران پسته کمک خواهد نمود. و آبياري مددردت ارتقا  به

 

 دستاورد معرفی

 و مطلدوب  سدطح  در درختدان  نمدو  و رشدد  لحدا   از و بدارور  آن پسته درختان که در سيرجان باغی تحقي  اجراي جهت

( پوشدش  بدون) شاهد تيمار دک چنين هم و پالستيک پوشش و شن کلش، و انواع خاکپوش کاه .شد انتخاب ،بودند دکنواخت

 پوشدش  ،رددد   قدرف  دو در پالسدتيک،  پوشدش  تيمدار  در(. 1اعمال شد )شکل  متر از خاك ادن باغ 2722تکرار در  سه در

در هدر   مشدخ   فواصدل  در رقوبت نفوذ جهت و شد کشيده خاك سطح روي بر متر سه عرض و 32 قول به شفاف نادلون

 بده  گنددم  کلدش  باقيماندده  از ،کلش و کاه پوشش با تيمار در. گرددد ادجاد متر سانتی 12 قطر به سوراخ دک متر از ادن پوشش

 شدن  متدر  سدانتی  پنج الی سه با خاك سطح شن، تيمار و براي شد استفاده ردد  اقراف خاك سطح در متر سانتی پنج ضخامت

 دو تيمدار  هدر براي  وبود  (متر 32) آزمادش هاي پالت قول و( متر شش)  ها ردد  بين فواصل .شد پوشيده( بادي ماسه)  ردز

 32 فواصدل  هبد  مختلد   اعمداق  از خداك  نموند   پروفيدل  ددک  حفدر  بدا  سپس. گرددد گذاري عالمت و مشخ  درخت اصله

 بعدد  و قبدل  خاك مختل  اعماق در رقوبت مقاددر تجزده جهت ها نمونهوشد  تهيه خاك متري سانتی 182 عم  تا متري سانتی

 .شدند منتقل آزمادشگاه به آبياري، از

 کده شده  خاك در رقوبتی ذخيره افزادش باعث پالستيک پوشش و شن کلش، و خاکپوش کاه از استفادهه ک داد نشان نتادج

 محصدول  در عملکرد افزادش و شاهد تيمار به نسبت تيمارها کليه در بودن سرسبز و شادابی لحا  از درختان ظاهري وضعيت

و  خداك  سدطح  از تبخيدر با استفاده از ادن ندوع خداکپوش،    کهتاديدي بر ادن ادعا بود. استفاده از خاکپوش پالستيکی نشان داد 

 دليدل حودور در برابدر    ادن خاکپوش بده  هشت ماه گذشت از بعددابد، اما  می کاهش پالستيک زدر در ها کپک و ها قارچ تجمع
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خرددد مجددد پالسدتيک، در     بداالي  هزدنه با درنظر گرفتن اقتصادي لحا  وازشد  ترکيدگی دچار مستقيم و جردان هوا آفتاب

 سدطح  از تبخيدر  کاهش جهت شيوه تردن عملی و تردن ساده (بادي ماسه) ردز شننيست. خاکپوش  صرفه هب مقرونباغات پسته 

 خداك  آلدی  مداده  بده  تبددل و پوسيده آبياري اثر درپس از تقردبا هفت ماه  گندم کلش و کاهبود و خاکپوش  باغات پسته خاك

 مکع  متر 6682 با احتساب. است شده داده نشان پسته باغات سطح در مقادسه انواع خاکپوش و تاثير آن  (1) جدول در .شد

 بارنددگی  متدر  ميلی 168 مذکور زراعی سال در و بود هکتار در مترمکع  5222 مصرفی آب هکتار آب استفاده شده )ميزان در

 چنانچده  توان نتيجه گرفت، شده بود، می استفاده خاکپوش از ی کهدتيمارها در درختان و با در نظر گرفتن شادابی شد( گزارش

 درخدت پسدته   آبدی  گدوي نيداز   پاسخ تواند آب می مقدار همين پذدرد، صورت خاك رقوبتی ذخيره جهت حفظ مناس  کار راه

 باشد.

 
 در تصودر سمت راست کلش و کاه در تصودر سمت چپ و خاکپوش شن خاکپوش -1شکل 

 

 پسته باغات در استفاده مورد پوش خاك انواع مقادسه -1 جدول

 معاد  داامز نوع خاکپوش

 آلی

تعددل درجه حرارت خاك،  خاك، ساختمان بهبود

توزدع رقوبت  بهبودآبياري،  دفعات تعداد کاهش

 تبخير کاهش و خاك در

 توسط مزرعه به هاي هرز عل  بذر انتقال

 ورود کردن آلی، محدود هاي خاکپوش

 خاك به اکسيژن

 پالستيکی

 پالستيک، زدر در ها کپک و ها قارچ تجمعکاهش 

 رقوبت توزدع آبياري، بهبود دفعات تعداد کاهش

 تبخير، کاهش عل  هرز کاهش و خاك در

هاي زدست محيطی، ترکيدگی و  آلودگی

باال در مقادسه با  هزدنهپوسيدگی پالستيک، 

 انواع ددگر خاکپوش

 معدنی ) شن و ماسه(

تبخير،  کاهش جهت شيوه تردن عملی و تردن ساده

 دفعات تعداد کاهشافزادش نفوذپذدري خاك، 

 کاهش و خاك در رقوبت توزدع آبياري، بهبود

 تبخير

هزدنه باالي عمليات، امکان شور بودن 

 خاکپوش معدنی
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 ترویجی توصیه

 محصدول  اددن  توليدد  کده  اسدت  عواملی تردن مهم از دکی است شده احداث پسته باغات که مناققی در ودژه به آب کمبود

 تدوجهی  قابدل  قدور  بده  را محصول ادن وري بهره خاك آب محتواي در کوچک تغيير هر و دهد می قرار تأثير تحت را ارزشمند

 هداي  خداك  و ردشده  منطقده  شدن شور باعث آن در محلول امالح و آب باالي به رو هاي حرکت پسته باغات در. دهد می تغيير

 بداالي  بده  رو حرکدت  و زداد تعرق و تبخير باال، امالح داراي آب با آبياري واسطه به ردشه ناحيه به نمک نفوذ. شود می سطحی

 مدوارد  مدوثرتردن  از دکی. کند می حادتر را مشکل ادن بوده باال خاك شوري که زمانی در کوددهی مددردت عدم و خاك امالح

استفاده از خاکپوش آلی به شکل موقت بوده زدرا ادن خاکپوش  .است خاکپوش کاربرد و آبياري الگوي خاك شوري کاهش در

رغم  دهد. علی افزادش ماده آلی خاك شده و نقش خود به عنوان خاکپوش را از دست میبا گذشت زمان پوسيده شده و باعث 

علت اثرات زدست محيطی و هزدنه بداالي خرددد، نصد  و     هاي پالستيکی، ادن نوع خاکپوش به مزاداي بسيار خوب خاکپوش

 خداك  سدطح  در خاکپوش عنوان به ،(بادي ماسه) شن الده دک از استفاده اقتصادي، و عملی توصي  شود. آوري توصيه نمی جمع

 افدزادش  باعدث  زددردن  خداك  بدا  شددن  مخلدو   بدا  خداکپوش  ادن رسی لومی بافت با پسته باغات در زدرا است پسته باغات

 .کند می کمک خاك ساختمان بهبود به و شده خاك نفوذپذدري

 

 فهرست منابع
 

استفاده از مالچ تارپولين بر کنترل مرغ پنجه اي و عناصر  تاثير. 1422آذري، ا. حسينی، س.ا. و احمدي الهيجانی، س.ج.  -1

 https://civilica.com/doc/1327131دوازدهمين کنگره علوم باغبانی ادران،رفسنجان،. غذادی برگ پسته احمدآقادی
2- Hou, M., Zhu, L., and Jin, Q. 2016. Surface drainage and mulching drip-irrigated tomatoes reduces soil 

salinity and improves fruit yield. Irrigation and Drainage. Plos one, 11(5), 0154799. 1-14. 

3- Patil Shirish, S., Kelkar Tushar, S., and Bhalerao Satish, A. 2013. Mulching: A soil and water 

conservation practice. Research Journal of Agriculture and Forestry Sciences.Vol. 1(3), 26-29. 

4- Kasirajan, S., and Ngouajio, M. 2012. Polyethylene and biodegradable mulches for agricultural 

applications: a review. Agronomy for sustainable development, 32(2), 501-529. 

5- Lehmann, J. 2003. Subsoil root activity in tree-based cropping systems. In Roots: The Dynamic 

Interface between Plants and the Earth (pp. 319-331). 

6- Namaghi, M. N., Davarynejad, G. H., Ansary, H., Nemati, H., and Feyzabady, A. Z. 2018. Effects of 

mulching on soil temperature and moisture variations, leaf nutrient status, growth and yield of pistachio 

trees (Pistacia vera. L). Scientia Horticulturae, 241, 115-123. 

7- Sedaghati, N., Alizadeh, A., Ansari, H., and Hosseinifard, S. J. 2016. Study of changes in soil moisture 

and salinity under plasticmulch and drip irrigation in pistachio trees. Journal of Nuts. Volume 07, Issue 

01.June 2016.Pages 21-33 

 

 

 

http://ijnrs.damghaniau.ac.ir/issue_112590_112591.html
http://ijnrs.damghaniau.ac.ir/issue_112590_112591.html

