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  چکیده

آمد. در آزمـایش اول اثـر هفـت نـوع مـالچ در      زمایش به اجرا درآ دو ،مانزانیالبررسی اثر مالچ و دو سطح آبیاري بر زیتون رقم  منظوربه

. در این آزمایش شدبررسی شد و آزمایش دوم در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکرار بر روي گیاه زیتون اجرا ي بدون گیاه هاگلدان

و  زیتون، هیدروژل، مالچ امولسیونی کلش، تفالهوکاه پسته، شدهفاکتورهاي مورد بررسی شامل هفت نوع مالچ  شامل سنگریزه، پوسته خرد 

ظرفیت زراعی خاك) و تنش آبی (کاهش آبیاري تا رسیدن درصد  100شاهد (بدون مالچ) در دو سطح آبیاري (شاهد (آبیاري تا رسیدن به 

ـ     هامالچظرفیت زراعی خاك)) بود. نتایج نشان داد که استفاده از درصد  50به  اهش و مقـدار محتـواي آب   سـرعت تبخیـر سـطحی را ک

تفاله زیتون و پوسته پسته بود.  ،از این نظر هامالچو بهترین  کردنده را افزایش داد و رطوبت را براي زمان بیشتري درون خاك حفظ ماباقی

یافـت و کـاربرد   داري در تیمار تنش آبی کاهش معنی طوربهساقه و شاخص سبزینگی زیتون  آب نتایج آزمایش دوم نشان داد که پتانسیل

شرایط آبیاري قرار  تأثیرمالچ پوسته پسته باعث افزایش آن در شرایط تنش شد. اندازه روزنه، نسبت روزنه باز به بسته و تراکم روزنه تحت 

ـ      ،تفاله زیتونویژه به هامالچگرفت و کاربرد  ام توانست در شرایط تنش خشکی اثرات خشکی را تقلیل دهـد و شـرایط بـرگ را بـراي انج

ظرفیت  درصد 50ي در تیمار تنش آبی (اروزنهي مورد مطالعه در آزمایش باعث افزایش هدایت هامالچفتوسنتز و رشد بهبود بخشد. تمامی 

انـد  تومیي پوسته پسته و تفاله زیتون هامالچظرفیت زراعی) شدند. در کل نتایج نشان داد که کاربرد درصد  100زراعی) نسبت به شاهد (

  ناسبی براي کاهش اثرات مخرب تنش خشکی در زیتون باشد. راهکار م

  

  

  آبی، خاکپوش، زیتون آبیاري، تنش کليدي:هاي واژه
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  مقدمه

اسـت. ایـن    Oleaceaeو از تیـره   Oleaزیتون گیاهی از جـنس  

در مناطق  گونه دارد که اکثراً 600جنس و حدود  35تا  30تیره 

ن زینتـی و صـنعتی   درختا صورتبهاند و گرمسیري دنیا پراکنده

ــوه L.  Olea europaeaزیتــون گونــههســتند. فقــط   داراي می

ي زیتـون جهـان   هاباغ) وسعت 7( آمار فائوخوراکی است. طبق 

میلیون هکتار است. تولید زیتون در ایـران   2/10در حال حاضر 

 6/16کـه تولیـد جهـانی آن    حـالی ، درهزار تن برآورد شـده  40

  میلیون تن است.  

تبخیر فرایندي است که طی آن، آب از حالت مایع به بخـار  

ي اسـت. تـابش   ود. این تغییـر حالـت نیازمنـد انـرژ    شمیتبدیل 

کمتر گرماي محـیط، ایـن انـرژي را     مقداربهمستقیم خورشید و 

نند. هنگامی که سـطح خـاك داراي پوشـش گیـاهی     کمیتأمین 

مسـتقیم   طـور بهکامل نیست، تبخیر از سطح خاك بدون پوشش 

  ).9پذیرد (صورت می

منشـأ   Mulchاصطالح مالچ (خـاکپوش) از کلمـه انگلیسـی    

به معنی پوشش است. مالچ به هر گونـه  گرفته است که در اصل 

ود که سطح خاك را در باغ و شمیماده طبیعی یا مصنوعی گفته 

اي هـ فـرم از نظـر تجـاري در    هـا مالچفضاي سبز بهبود ببخشد. 

کاهش تبخیر، مالچ گیـاهی  بر عالوهمختلفی در دسترس هستند. 

ممکن است گسترش امراض خاك، رشد علف هرز و فرسـایش  

ده و به نفوذ کرآلی را تأمین  ش دهد، مواد غذایی وخاك را کاه

  ).22آب کمک کند (

انـد. در بـین ایـن    ي محیطیهانشگیاهان در معرض انواع ت

ناشـی از خشـکی و شـوري،    ویـژه  بـه ، تـنش اسـمزي،   هـا نشت

اي است که رشد گیاه و تولیـد محصـول را در   ترین مسألهجدي

اي شـکی را دوره خ )26). ویتـز ( 12ند (کمیکشاورزي محدود 

مـزمن رشـد گیـاه را     صـورت بهحاد و  صورتبهکه کمبود آب 

تعریـف   ،ودشمیهد و مانع رشد طبیعی آن دمیقرار  تأثیرتحت 

وند مشـتمل بـر   شـ مـی د. عواملی که موجب تنش خشکی کنمی

گرماي زیاد، کمبود آب، رطوبت پایین هوا، تابش آفتاب، شوري 

عامـل   ترینمهمعنوان بهخشکی . هستندو ترکیبی از این عوامل 

ــده ــه عملکــر محدودکنن ــر کلی ــاً ب  د محصــوالت اســت و تقریب

). عالئـم خشـکی بـا    14فرایندهاي رشد گیاه تأثیرگذار اسـت ( 

ي، کـارایی  اروزنـه پژمردگی گیاه، کاهش میزان فتوسنتز، هدایت 

کـاهش محتـواي   تـدریج  بـه مصرف آب، محتواي نسـبی آب و  

ود. همچنین تنش خشـکی بـه سیسـتم    شمیکلروفیل برگ ظاهر 

ساند و منجر به تشکیل اکسیژن فعـال  رمیانتقال الکترون آسیب 

)ROS (شمی) 1ود.(  

با توجه به اثري که در حفظ رطوبـت خـاك دارنـد،     هامالچ

با توجه به ات منفی تنش خشکی را کاهش دهند. تأثیرانند تومی

لزوم توجـه   هاي اخیر که در کشور اتفاق افتاده استسالیخشک

بـر حفـظ رطوبـت، در جهـت کـاهش و      عـالوه به الگوهایی که 

سزایی برخوردار هاز اهمیت ب ،ندکنسازي مصرف آب عمل بهینه

ي مناسب براي کاهش تبخیر، هاروشاست. کاربرد مالچ یکی از 

ي هـرز و نگهـداري   هـا علفي آبیاري، مبارزه با هاهزینهکاهش 

از این پژوهش بررسی اثـر  لذا هدف  فضاي سبز و باغات است.

انواع مالچ بر کاهش تبخیـر و همچنـین صـفات فیزیولوژیـک و     

تـرین نـوع   نتخـاب مناسـب  مورفولوژیک زیتون رقم مانزانیال و ا

 مالچ براي کاهش اثرات خشکی است.

  

  هامواد و روش

  زمان و مشخصات محل اجراي آزمایش

ه باغبـانی  در گلخانه و آزمایشگاه گرو 1392این مطالعه در سال 

بررسـی   منظـور بـه دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصـفهان  

تأثیر انواع مالچ بر میـزان و سـرعت تبخیـر سـطحی از خـاك و      

در  مانزانیال خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک رقم زیتون

د. دانشگاه صنعتی اصفهان در ششرایط تنش آبی طراحی و اجرا 

ــایی   ــول جغرافی ــه و  51ط ــ 32درج ــرض  دقیق ــرقی و ع ه ش

دقیقـه شـمالی در دامنـه کـوه سـید       43درجـه و   32جغرافیایی 

 میـانگین هکتـار قـرار دارد.    2300محمد در زمینی بـه وسـعت   

حداقل دما  میانگینگراد، درجه سانتی 4/23حداکثر دماي ساالنه 

بارنـدگی سـاالنه    یـانگین دراز مـدت  گـراد و م درجه سانتی 1/9

  .استمتر میلی 8/122
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 تیمارها و طرح آزمایشی انتخاب

 هشـت مرحله اول آزمایش در قالب طرح کـامالً تصـادفی بـا    

د. تیمارهـاي  شتکرار در گلخانه اجرا  چهارتیمار مالچی و در 

) 2) شـاهد (بـدون مـالچ)،    1 مورد مطالعـه عبـارت بودنـد از:   

هیه شده از شرکت مهندسـی آرویـن   ت - سنگریزه (مالچ معدنی

) پوسته سـخت خـرد   3)، مترسانتی 5/2به قطر  - قم - بامتا پی

 - تهیه شده از شرکت کشـت و دام قیـام   - شده پسته (مالچ آلی

تهیه شده از مزرعـه   - کلش گندم (مالچ آلی و) کاه4اصفهان)، 

کشـی شـده   ) تفالـه زیتـون روغـن   5دانشگاه صنعتی اصفهان)، 

تهیـه شـده از شـرکت کشـت و صـنعت ارمغـان        - (مالچ آلـی 

 –) چیپس چوب (مالچ آلـی  6)، مترنتیسا یکبه قطر  - طوبی

تهیه شده از ضایعات هرس درختـان زینتـی محوطـه دانشـگاه     

پارســیان  - ) هیــدروژل (مــالچ شــیمیایی7صــنعتی اصــفهان)، 

هیدروژل، تهیه شده از گروه مواد دانشگاه حکـیم سـبزواري)،   

مـالچ امولسـیونی زیسـت     - ) مالچ امولسیونی (مالچ شیمیایی8

ان، تهیه شده از گـروه مـواد دانشـگاه حکـیم     پذیر پارسیتجزیه

  سبزواري).

شـنی   - بافت خاك مورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش لـوم رسـی     

) بـود. مـالچ   درصـد  26و سیلت:  درصد 51شن:  ،درصد 23(رس: 

برابـر رقیـق و بـر روي خـاك گلـدان اسـپري شـد.         10امولسیونی 

گـرم   ازاي هر کیلوگرم خاك یـک هیدروژل در عمق میانی گلدان به

روي  متـر سـانتی  پـنج نیـز بـه ضـخامت     هامالچافزوده شد و دیگر 

از جنس پالستیک بـا قطـر دهانـه و     هاگلدانریخته شدند.  هاگلدان

کیلـوگرم   16و حجـم   مترسانتی 25و قطر کف  مترسانتی 30ارتفاع 

در  هـا گلدانبودند. اعمال تیمار مالچ زمانی صورت گرفت که خاك 

س سـاعت  قـرار داشـت. سـپس هـر روز رأ    ت زراعی حالت ظرفی

گرم تـوزین و   10یتال با دقت به کمک ترازوي دیج هاگلدانمعینی 

ن بـه  ها ثبت شد. این کار تا صفر شدن تغییـرات وزنـی (رسـید   داده

)) Residual water content( مانـده حداقل مقدار محتواي آب بـاقی 

  ادامه پیدا کرد.

چیـپس   اسـتثناي بـه  آزمایش دوم با همان تیمارهاي مـالچی 

چوب و همان بافت خاك انجام شد و تیمارهـاي آبیـاري در دو   

ظرفیت زراعی و براساس منحنی  درصد 50و  درصد 100سطح 

رطوبتی خاك و با استفاده از تانسیومتر صورت گرفت. در زمـان  

آبیاري عدد تانسیومتر قرائـت شـده و براسـاس بافـت خـاك و      

نیاز تعیین شده و به گیاهـان  ، حد آب مورد هاگلدانحجم خاك 

هاي دیگر نیز با د و رژیمشمیدرصد نیاز آبی، داده  100با رژیم 

درصـد مربوطـه در ایـن میـزان آب، آبیـاري       50اعمال ضریب 

تصادفی و در میـان   طوربهي داراي تانسیومتر هاگلداندند. شمی

سـاله   سـه ي هانهالآزمایش بر روي  ها قرار گرفتند.سایر گلدان

که از شـرکت فـدك اسـتان قـم خریـداري       مانزانیالیتون رقم ز

مـاه بـود.    هفـت شدند، انجام شـد. مـدت زمـان ایـن آزمـایش      

ي اصـلی کاشـته   هـا گلـدان مـاه در  ي زیتون در فـروردین هانهال

از لبه گلدان با خاك  مترسانتی شششدند و هر گلدان تا ارتفاع 

ت. تـا شـروع   مورد نظر پر شد و هر گلدان یک گیاه زیتون داش

مـنظم و تـا رسـیدن بـه حـد       صورتبهآبیاري گیاهان  ،آزمایش

همچـون آزمـایش    هامالچد. ضخامت شمیظرفیت زراعی انجام 

  اول درنظر گرفته شد.

  

 صفات مورد بررسی 

 پتانسیل آب برگ  

پتانسیل آب برگ از روش تعـادل فشـار بـا اسـتفاده از دسـتگاه      

ي شـد. از لحـاظ   گیرازهاند) 11محفظه فشار طبق روش کرامر (

از هر گیاه یک برگ انتخاب و دو  15:30تا  13از ساعت  ،زمانی

پالستیک و کاغـذ آلومنیـومی    وسیلهبهي گیراندازهساعت قبل از 

پوشانده شد و بعد میزان پتانسیل آب برگ بـه محـض مشـاهده    

ي شـد. ایـن   گیـر اندازهاولین قطره با قرائت مقدار فشار دستگاه 

ي برگ وارد شود تا آب را هاسلولکه الزم است به  میزان فشار

ي برگ در نظـر  هاسلولبه آوندها برگرداند، معادل پتانسیل آب 

  گرفته شد.

  

  چگالی برگ

  محاسبه شد: )1رابطه ( براساسچگالی برگ 

چگالی برگ =(وزن تر برگ / وزن خشک برگ) × 100  ]1 [  
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  هاي مربوط به تبادالت گازي فاکتور

ي اروزنهمربوط به تبادالت گازي برگ شامل هدایت  هايفاکتور

 LCiي فتوسنتز (مدلگیراندازهو تعرق توسط دستگاه قابل حمل 

ساخت کشور انگلستان) در وسط روز بر روي دو برگ جـوان   

  شد. گیرياندازهکامالً توسعه یافته در هر تکرار 

  

 گیري فلورسانس کلروفیل اندازه

 مدل( وسط دستگاه کلروفیل فلورسانسمیزان فلورسانس کلروفیل ت

RS 232    ي گیـر انـدازه ساخت کشور انگلستان) در مرحله تـاریکی

شد. بدین منظور در روز آخر آزمایش دو برگ بالغ و سالم هر گیـاه  

دقیقـه تـاریکی داده شـد.     30 مدتبهي مخصوص هاگیرهبه کمک 

ن براي به حداقل رساندن تغییرات روزانـه در شـدت جریـان فوتـو    

  ).6صورت گرفت ( 13تا  10بین ساعات  گیرياندازهفتوسنتز، این 

  

 ي تعداد و اندازه روزنهگیراندازه

). 28ها در زیتون بیشتر در سطح زیر برگ مسـتقر هسـتند (  روزنه

بـرده شـده    کـار بـه ي تعداد و طول روزنه از روش گیراندازهبراي 

 براساس ،کار) استفاده شد. براي این 28توسط یووي و همکاران (

 9- 10هـا بـین سـاعت    آمده حداکثر باز بودن روزنه دستبهنتایج 

هـا  ي از بـرگ گیـر قالب 9- 10است. بنابراین در بین ساعات بوده 

بـه کمـک اسـکالپل و چسـب      د. بدین صورت کـه ابتـدا  شانجام 

هـاي روي اپیـدرم زیـر بـرگ بـا دقـت جـدا شـد،         کـرك  ،نواري

اي از الك شـفاف  . سـپس الیـه  به اپیدرم آسیبی نرسـد  کهنحويبه

تمام قسمت مورد نظر را بپوشاند.  کهطوريروي برگ مالیده شد، 

اي برجسـته  الیه صورتبهك کامالً خشک شده و پس از مدتی ال

. به کمک چسب نواري الك با دقت جدا و روي الم قرار داده شد

ها براي شمارش تعداد روزنـه بـه آزمایشـگاه منتقـل و     شد. نمونه

) بـا  Eclipse E600د زیر میکروسکوپ نوري نیکـون (مـدل   تعدا

  د. شبراي هر نمونه شمارش  ،در پنج میدان دید 40نمایی بزرگ

  

  ي شاخص سبزینگی (اسپد)گیراندازه

 هابرگشاخص سبزینگی برگ که معرف مقدار نسبی کلروفیل 

ي شـد. بـراي ایـن    گیـر اندازهبا استفاده از دستگاه اسپد  است،

چهار برگ انتخاب و میـانگین آنهـا ثبـت     ،گیاه شاخص از هر

  شد. 

  

  درصد نشت یونی  

ي شـد. ابتـدا   گیـر اندازه) 24نشت یونی به روش سوبو و همکاران (

، بـا  شـده دیسک تهیه  هابرگبه این منظور به کمک دستگاه پانچ از 

 20ي آزمـایش حــاوي هـا لولـه آب مقطـر شستشـو و سـپس درون    

درجــه  25در دمـاي   هـا لولـه شــد.  آب مقطـر قـرار داده   تـر لیمیلـی 

شیکر تکـان داده شـدند    در دستگاهساعت  24 مدتبهاد و گرسانتی

شـد  ي گیـر انـدازه متـر   ECنشت یونی محلول توسط  آن از پسو 

)1L.(  (همان) درجـه   120 دقیقه در دمـاي  20مدتبه هانمونهسپس

بـه   یت مجدداً نشت یونی بعـد از نها دراد اتوکالو شدند و گرسانتی

شـد  ي گیـر انـدازه  )2توسـط رابطـه (   تعادل رسیدن با دماي محـیط 

)2L.(  

]2[    EL(%) L / L L  1 1 2 100 

  

  ي مقدار پرولینگیراندازه

گیـاه بالفاصـله پـس از     جـوان  و یافتـه  گسـترش  کامالً هايبرگ

استفاده در فریـزر در   زمان تا و داده قرار مایع ازت در يآورجمع

گـرم از   2/0سـپس  . شدند نگهداري گرادسانتیدرجه  -80دماي

عصاره ، درصد سه سولفوسالیسیلیک اسید در و شد نوز هانمونه

از عصـاره حاصـل پـس از     لیتـر میلـی  دو آمـد.  دستبه همگنی

 لیتـر میلی دو ترتیببهسانتریفیوژ در لوله آزمایش ریخته و به آن 

ه اسید اسـتیک خـالص اضـاف    لیترمیلی دومعرف ناین هیدرین و 

با ماري بنساعت در  یک مدتبه، هالولهشد. بعد از بستن درب 

قـرار داده شـدند. پـس از خـارج      گـراد سانتیدرجه  100دماي 

 چهـار از حمام و سرد شـدن آنهـا، بـه هـر کـدام       هانمونهکردن 

ثانیه ورتکس شدند. جذب  30 مدتبهتولوئن اضافه و  لیترمیلی

نـانومتر   520 طـول مـوج   دستگاه اسـپکتروفتومتر در  توسط آنها

 اسـتاندارد  منحنـی  از اسـتفاده  بـا  پـرولین  شد. میزان گیرياندازه

  ).24تعیین شد ( پرولین
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 محاسبات آماري

افزار با استفاده از نرم هاي مختلفيگیراندازهي حاصل از هاداده

ــه ــه    SASاي رایان ــد. مقایس ــرار گرفتن ــاري ق ــه آم ــورد تجزی م

درصد  پنجدر سطح احتمال  LSDزمون با استفاده از آ هامیانگین

  بودن اثر عامل آزمایشی انجام گرفت. دارمعنیدر صورت 

  

  و بحث نتایج

  نتایج آزمایش اول

روزه،  60با توجه به نتایج مشـخص شـد کـه، پـس از پایـان دوره      

در خاك بین تیمارهـاي مختلـف تفـاوت     ماندهباقیدرصد رطوبت 

ود تیمارهـایی مثـل تفالـه    شـ میمشاهده که طورهماندارد.  دارمعنی

زیتون و پوسته پسته قدرت بیشتري در نگهداري آب داشـتند، بهتـر   

توانستند مانع از تبخیر خاك شوند و رطوبت را بـراي مـدت زمـان    

د. درصد رطوبت اولیه خاك در تمـام  کننبیشتري درون خاك حفظ 

ود شـ مـی کـه مشـاهده    گونـه هماندرصد بود و  28حدود  ،تیمارها

 15درصد و تیمـار تفالـه زیتـون بـا      5/16ر مالچ پوسته پسته با تیما

بیشترین مقدار آب را داخل خاك نگـه داشـتند. پـس از آن     ،درصد

درصـد در رتبـه سـوم     13با  دارمعنیتیمار سنگریزه بدون اختالف 

)، درصـد  9کلـش گنـدم (  گرفت. از سوي دیگر تیمارهاي کـاه  قرار

) و چیـپس  درصـد  11روژل ()، هیـد درصـد  5/9مالچ امولسـیونی ( 

نداشـتند   دارمعنـی ) تفـاوت  درصـد  8) با شاهد (درصد 12چوب (

). باید توجه داشت که از نظر در دسـترس بـودن رطوبـت    1(شکل 

ي مختلف آبیاري بـا دور آبیـاري سـه روزه،    هاسیستمبراي گیاه در 

). 4اي دارد (و هفت تا پـانزده روزه اهمیـت ویـژه   سه تا هفت روزه 

ان نتیجه گرفت که مالچ تفالـه زیتـون   تومی )2شکل (توجه به لذا با 

نتیجـه را  بهتـرین   ،در دور آبیاري سه روزه و هفـت تـا یـازده روزه   

 ،اري سـه تـا هفـت روزه   پسته در دور آبی داشته است و مالچ پوسته

  تري از خود نشان داده است.عملکرد مطلوب

سـرعت   هـا چمـال هد که استفاده از دمیکلی نتایج نشان طوربه

نده را ماباقیتبخیر سطحی را کاهش و حداقل مقدار محتواي آب 

افزایش دادند و رطوبت را براي زمان بیشتري درون خـاك حفـظ   

همچنـین مشـخص شـد کـاهش تبخیـر سـطحی ارتبـاط         ،دندکر

اینکـه کـاهش   دلیـل  بـه . مستقیمی با نوع مالچ مورد استفاده داشت

گیـاه   ،شـود هسـته انجـام مـی   آ صـورت بهاستفاده مالچ آب در اثر 

هاي فرصت بیشتري براي استفاده از آب دارد. از طرف دیگر مالچ

کاهش اثـرات تـنش خشـکی و حفـظ رطوبـت      بر عالوهارگانیک 

محیطـی کمتـري خواهنـد    ستخاك، هزینه و نیز اثرات مخرب زی

ی خـوب بهچه اثر سودمند مالچ بر کاهش تبخیر از خاك اگر ،داشت

هد که اثر مالچ بـر  دمیتحقیق حاضر نشان  مشخص شده است اما

 تبخیر از سطح خاك با نوع و کیفیت مالچ متفاوت است.

تفاله زیتـون و   ،هاي مورد مطالعه در این آزمایشاز بین مالچ

اثر بیشتري در کاهش سرعت  هاپوسته پسته نسبت به سایر مالچ

بخشـی مناسـب تفالـه    تبخیر و حفظ رطوبت خـاك داشـتند. اثر  

باشد.  هامالچبافت ریز این دلیل بهاند تومیپسته  پوستهو  زیتون

کـم، کـاربرد    محیطـی و هزینـه  ه عدم آلودگی زیسـت با توجه ب

اند گزینه تومی هامالچمالچ نسبت به دیگر  عنوانبهچنین موادي 

 است شده مناسبی جهت استفاده در موارد مشابه باشد. گزارش

 مـواد  عنـوان بـه  زراعـی  والتمحص يهاماندهپس از استفاده که

 ود. مصرفشمی خاك کل ثبات حفظ باعث، خاك کنندهاصالح

 و نفـوذ  سـرعت  افـزایش  سـبب  دامی کود و آلی يهاماندهپس

 خـاك،  ظـاهري  کاهش چگالی خاك، در آب نگهداري ظرفیت

 رشـد  افـزایش  خـاك،  منافـذ  حجم افزایش خاك، دماي تعدیل

  ).21ود (شمی گیاه وسیلهبه غذایی مواد جذب و هاریشه

  

 نتایج آزمایش دوم

آبیاري و  ) اثر رژیم1با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول 

پتانسـیل آب  دار بود. آب برگ معنی بر پتانسیل مختلف هايمالچ

درصد ظرفیت زراعی نسبت به تیمار آبیاري کامـل   50در تیمار 

داري در ي مختلف افزایش معنیهامالچکاهش یافت و با کاربرد 

مقدار پتانسیل آب برگ نسبت به شاهد بدون مالچ مشاهده شد. 

 37شـده (  کشـی روغـن بیشترین افزایش در تیمار تفالـه زیتـون   

). نتایج اثر متقابل میزان آبیاري و 2) مشاهده شد (جدول درصد

نشـان داد کـه کـاربرد     مانزانیالکاربرد مالچ بر چگالی برگ رقم 

باعـث کـاهش    ،عه در آزمایش حاضرهاي مورد مطالتمامی مالچ
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  هاي با حروف مشترك درصد رطوبت خاك در تیمارهاي مالچی مختلف در پایان آزمایش. میانگین .1شکل 

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.تفاوت معنی LSDبراساس آزمون 

  

  
  

  يهامیانگین .متر بر روزلچی مختلف برحسب میلیتبخیر تجمعی در سه، هفت و یازده روز اول در تیمارهاي ما .2شکل 

  درصد ندارند. پنجداري در سطح احتمال تفاوت معنی LSDآزمون  براساسبا حروف مشترك  

  

زراعی نسبت به تیمـار  درصد ظرفیت  50چگالی برگ در تیمار 

  ).  2بدون مالچ شد (جدول 

 Fv/Fmدار بـودن شـاخص   نتایج آنالیز واریانس بیانگر معنی

هاي مختلـف و  فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر رژیم آبیاري، مالچ

). 1هـاي مختلـف اسـت (جـدول     اثر متقابل رژیم آبیاري و مـالچ 

درصـد ظرفیـت    50در تیمـار   Fv/Fmدار شـاخص  کاهش معنـی 

 مالچ
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  (بار) و چگالی برگ (گرم بر کیلوگرم) هاي مختلف بر پتانسیل آب ساقهاثر میزان آبیاري و کاربرد مالچ .2جدول 

  میانگین هیدروژل امولسیون تفاله زیتون کلش گندم پوسته پسته سنگریزه شاهد  

    پتانسیل آب ساقه (بار)   

 25/75de -24/50ef -23/25ef -28/37b-d -19/25g -24/00ef -21/75fg -23/83B- درصد 100

 35/87a -29/00b-d -29/75bc -31/12b -26/25c-e -30/87b -31/75b -30/66A- درصد 50

  30/81A -26/75C -26/75C -29/75AB -22/75D -27/43BC 26/75C- میانگین

    چگالی برگ (گرم بر کیلوگرم)    

 455/92b-d 434/81c-e 447/59c-e 483/20b-d 389/08e 439/76c-e 433/89c-e 440/61B درصد 100

 606/03a 449/34c-e 451/73b-e 516/49b 417/76de 486/43bc 418/25de 478/00A درصد 50

  530/98A 442/07CD 449/66CD 499/84AB 403/42D 463/10BC 426/07CD میانگین

 براساسبراي هر صفت  ،هایی با حروف مشترك (حروف بزرگ براي اثرات اصلی و حروف کوچک براي اثرات متقابل)میانگین

  درصد ندارند. پنجسطح احتمال داري در معنیتفاوت  LSDآزمون 

  

  ) و شاخص سبزینگیM/FVFهاي مختلف بر فلورسانس کلروفیل (نسبت اثر میزان آبیاري و کاربرد مالچ .3جدول 

  میانگین هیدروژل امولسیون تفاله زیتون کلش گندم پوسته پسته سنگریزه شاهد  

    )M/FVFنسبت (   

 0/652g 0/765b 0/817a 0/730d 0/820a 0/745b-d 0/687ef 0/745A درصد 100

 0/590h 0/737cd 0/755bc 0/682f 0/760b 0/705e 0/685ef 0/702B درصد 50

  0/621F 0/751B 0/786A 0/706D 0/790A 0/725C 0/686E میانگین

    شاخص سبزینگی (اسپد)    

 130/4gh 201/1bc 242/7a 154/9ef 241/6a 169/0de 178/9d 188/4A درصد 100

 96/2h 188/5cd 218/8b 123/8h 211/4b 136/6f -h 146/6fg 161/0B درصد 50

  101/0I 194/8B 230/8A 139/4D 226/5A 152/8CD 162/8C میانگین

براي هر صفت براساس  ،هایی با حروف مشترك (حروف بزرگ براي اثرات اصلی و حروف کوچک براي اثرات متقابل)میانگین

  درصد ندارند. پنجري در سطح احتمال دامعنیتفاوت  LSDآزمون 

  

در شرایط تنش  Fv/Fmپوسته پسته باعث بیشترین افزایش نسبت 

مقایسـه   نتـایج ). 3 نسبت به تیمار شاهد بدون مالچ شد (جـدول 

 درصد ظرفیـت زراعـی   50آبیاري براساس که دادنشان  میانگین

تیمـار  . با اعمال شد نسبیدرصدي کلروفیل  5/14باعث کاهش 

 شاخص سبزینگی در ،)درصد ظرفیت زراعی 50خشکی ( تنش

با این تفـاوت   ،سنگریزه کاهش یافت جزبه مالچ تیمارهاي تمام

که تیمارهاي تفاله زیتون و پوسته پسته بیشترین مقدار شـاخص  

ها باعـث  . همچنین تمام مالچسبزینگی را در شرایط تنش داشتند

 فیت زراعـی درصد ظر 100در تیمار  شاخص سبزینگیافزایش 

  ).3ند (جدول شدنسبت به شاهد (بدون مالچ) 

داري در تیمـار کـم آبیـاري    معنـی  طـور بـه اندازه روزنه نیز 

باعث افزایش اندازه روزنـه   هامالچکاهش یافت و کاربرد تمامی 

درصد ظرفیت زراعی نسبت به شاهد شد. بیشترین  50در تیمار 

ی و بـا کـاربرد   درصد ظرفیت زراعـ  100اندازه روزنه در تیمار 
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  مختلف بر اندازه روزنه (میکرومتر)، نسبت روزنه باز به بسته  هايمیزان آبیاري و کاربرد مالچ اثر .4جدول 

  متر مربع)و تراکم روزنه (در میلی

  میانگین هیدروژل امولسیون تفاله زیتون کلش گندم پوسته پسته سنگریزه شاهد  

    اندازه روزنه (میکرومتر)   

 225/69ef 318/32c 411/54ab 308/90c 425/17a 320/48c 379/16b 341/32A درصد 100

 116/72g 204/69f 264/69de 203/32f 285/35cd 249/48de 260/32de 226/37B درصد 50

  171/21D 261/50C 338/11AB 256/11C 355/26A 284/98C 319/74B میانگین

    نسبت روزنه باز به بسته    

 0/105gh 0/222b 0/200bc 0/157de 0/295a 0/182cd 0/162de 0/189A درصد 100

 0/065i 0/120fg 0/152de 0/070i 0/137e-g 0/082hi 0/070i 0/099B درصد 50

  0/085D 0/171B 0/176B 0/113C 0/216A 0/132C 0/116C میانگین

متر مربع)تراکم روزنه (در میلی         

 824/0ab 756/9a-c 753/1bc 797/8a-c 692/5c 805/3a-c 782/1ab 733/1B  درصد 100

 861/5a 804/6ab 772/5a-c 824/0ab 757/8a-c 826/3ab 830/6ab 811/0A درصد 50

  842/8A 780/8A-C 762/8BC AB9/810  725/1C 815/8AB 806/4AB میانگین

 براساساثرات متقابل) براي هر صفت هایی با حروف مشترك (حروف بزرگ براي اثرات اصلی و حروف کوچک براي میانگین

  درصد ندارند. پنجداري در سطح احتمال معنیتفاوت  LSDآزمون 

  

داري در نسبت ). کاهش معنی4تفاله زیتون مشاهده شد (جدول 

درصـد   50روزنه باز به بسته در اثر تنش کـم آبیـاري براسـاس    

و  ظرفیت زراعی مشاهده شد و کاربرد پوسته پسته، تفاله زیتـون 

دار نسبت روزنـه بـاز بـه بسـته در     سنگریزه باعث افزایش معنی

). افـزایش  4مقایسه با تیمار عدم کـاربرد مـالچ شـدند (جـدول     

 50داري در تراکم روزنه در اثر تنش کم آبیـاري در تیمـار   معنی

هده شــد و کــاربرد تفالــه زیتــون درصــد ظرفیــت زراعــی مشــا

دار تـراکم روزنـه   یباعث کاهش معنـ  ،نظر از تیمار آبیاريصرف

در مقایسه با تیمار عدم کاربرد مالچ نسبت به شاهد بدون مـالچ  

 ،) نیز مشـخص اسـت  3 شکلدر (که طورهمان). 4شد (جدول 

 تأثیراندازه روزنه، نسبت روزنه باز به بسته و تراکم روزنه تحت 

زیتون  تفالهویژه بهشرایط آبیاري قرار گرفته است و کاربرد مالچ 

است در شرایط تنش خشکی اثـرات خشـکی را تقلیـل     توانسته

  دهد و شرایط برگ را براي انجام فتوسنتز و رشد فراهم سازد.

درصـد   50اي در تیمار کـم آبیـاري براسـاس    هدایت روزنه

هـاي مـورد مطالعـه    ظرفیت زراعی کاهش یافت و تمـامی مـالچ  

اي شدند. همچنین بیشترین هـدایت  باعث افزایش هدایت روزنه

درصد ظرفیت زراعی و بـا کـاربرد    100اي برگ در تیمار نهروز

تعـرق در اثـر کـم آبیـاري      .)5تفاله زیتون مشاهده شد (جدول 

ها باعث افزایش تعرق در هـر  کاهش یافت و کاربرد تمامی مالچ

درصد ظرفیت زراعی شد. بیشترین تأثیر را  50و  100دو تیمار 

اهد بدون مالچ، درصد ظرفیت زراعی نسبت به ش 50در شرایط 

  ).5تفاله زیتون از خود برجاي گذاشت (جدول 

درصد) در نشت یونی در تیمـار شـاهد بـدون     58افزایش (

درصـد ظرفیـت زراعـی نسـبت بـه آبیـاري کامـل         50مـالچ در  

دار مشاهده شد و کاربرد مالچ تفاله زیتون باعـث کـاهش معنـی   

 52داري (). پـرولین افـزایش معنـی   6نشت یونی شـد (جـدول   

 100درصد ظرفیت زراعی نسبت به تیمـار   50درصد) در تیمار 

هـاي مـورد مطالعـه    درصد ظرفیت زراعی داشت و تمامی مـالچ 

باعث کاهش پرولین در شرایط تنش در مقایسه بـا تیمـار بـدون    
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  و بیاري در شاهد بدون مالچدر شرایط کم آ ‘مانزانیال’الف) رقم  :هامقایسه وضعیت روزنه .3شکل 

  در شرایط تنش خشکی همراه با مالچ تفاله زیتون ‘مانزانیال’ب) رقم 

  

  مول بر مترمربع بر ثانیه)اي (میلیهاي مختلف بر هدایت روزنهاثر میزان آبیاري و کاربرد مالچ .5جدول 

  مربع بر ثانیه)مول بر مترو تعرق (میلی

  میانگین هیدروژل امولسیون تفاله زیتون ندمکلش گ پوسته پسته سنگریزه شاهد  

   مول بر مترمربع بر ثانیه)اي (میلیهدایت روزنه   

 176/00ef 304/25c 393/75ab 290/75c 398/25a 357/25b 300/75c 317/29A درصد 100

 71/00h 142/00fg 203/50de 132/75g 228/25d 143/00fg 159/25fg 154/25B درصد 50

  123/50D 223/13BC 298/63A 211/75C 313/25A 250/13B 230/00BC میانگین

مربع بر ثانیه)مول بر مترتعرق (میلی         

 2/85h 6/52bc 6/91ab 3/81g 7/50a 5/78cd 7/10ab 5/78A درصد 100

 1/48i 4/00fg 5/39de 3/64gh 5/94cd 4/74ef 4/05fg 4/18B درصد 50

  2/16E 5/26C 6/15 B 3/72D 6/72A 5/26C 5/57C میانگین

 براساسبراي هر صفت  ،هایی با حروف مشترك (حروف بزرگ براي اثرات اصلی و حروف کوچک براي اثرات متقابل)میانگین

  درصد ندارند. پنجداري در سطح احتمال معنیتفاوت  LSDآزمون 

  

  ).6کاربرد مالچ شدند (جدول 

الچ باعـث  ) بیـان کردنـد کـه کـاربرد مـ     20رام و همکاران (

شـود.  کاهش هدرروي آب از خاك از طریق تبخیر و تعرق مـی 

هـاي تفالـه زیتـون    نتایج آزمایش اول نشان داد که کـاربرد مـالچ  

باعث کاهش تبخیر و  ،وکلشکشی شده، پوسته پسته و کاهروغن

شود. همچنین ممکن است دلیل افزایش تعرق از سطح خاك می

هـا در شـرایط کـم    مـالچ  محتواي نسبی آب بافت، کـاربرد ایـن  

) از پوسـته ماکادمیـا   18). پـورتر و همکـاران (  21آبیاري باشد (

توانـد  عنوان مالچ استفاده و مشاهده کردند کـه ایـن مـالچ مـی    به

تـر درختـان   باعث افزایش رشد، افزایش طول ریشه و تنه بزرگ

توان چنین استنباط کـرد کـه افـزایش رشـد و افـزایش      شود. می

جـذب بیشـتر آب توسـط گیـاه و در نتیجـه       طول ریشه باعـث 

  وضعیت آبی گیاه (پتانسیل آب ساقه) خواهد شد.

 ،دهنـده گیاهـان بـه تـنش خشـکی     از جمله عوامل سازگار 

اي، پتانسیل آب برگ و هدایت هیـدرولیکی  تنظیم هدایت روزنه

هـاي  است. در شرایط کمبود آب، پتانسیل آب یکی از شـاخص 

در گیـاه اسـت و همچنـین بـین     دهنـده وضـعیت آب   مهم نشان

رابطه خطی وجود  ،پتانسیل آب برگ و محتواي نسبی آب بافت

ترتیب بوسادیا و همکـاران  دارد. مطابق با نتایج تحقیق حاضر به

) کاهش محتواي نسـبی آب بافـت و   8) و گومز و همکاران (3(

 (ب) (الف)
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  و پرولین (میکرومول بر گرم وزن تر) د)(درص هاي  مختلف بر نشت یونیاثر میزان آبیاري و کاربرد مالچ .6جدول 

  میانگین هیدروژل امولسیون تفاله زیتون کلش گندم پوسته پسته سنگریزه شاهد  

    نشت یونی(درصد)   

 26/94b-d 23/75cd 21/50d 26/43b-d 22/06d 25/21b-d 26/62b-d 24/65B درصد 100

 42/61a 26/92b-d 24/79b-d 29/63bc 23/74cd 30/39b 29/30bc 29/62A درصد 50

  34/78A 25/34BC 23/14C 28/03B 22/90C 27/80B 27/96B میانگین

    پرولین (میکرومول بر گرم وزن تر)    

 10/28b 4/72g-i 2/96e 4/74de 2/57i 3/25f-i 4/35d-g 4/45B درصد 100

 15/72a 4/37d-f 3/62e-i 7/51c 3/29f-i 4/19d-h 5/05d 6/25A درصد 50

  13/60A 3/63D 3/29D 6/13B 2/93D 3/72CD 4/70C نگینمیا

هایی با حروف مشترك (حروف بزرگ براي اثرات اصلی و حروف کوچک براي اثرات متقابل) براي هر صفت براساس میانگین

  درصد ندارند. پنجداري در سطح احتمال معنیتفاوت  LSDآزمون 

  

و نارگیـل  ‘) یکیکرونا’و ‘ مسکی’پتانسیل آب برگ زیتون (رقم 

از  یتـون درخـت ز تأثیر تنش خشکی را گـزارش کردنـد.   تحت 

نگـه داشـتن    یینبا پـا  یاست که در هنگام خشک یاهانیجمله گ

 .)21نـد ( کمقاومت مـی  یآب برگ در برابر تنش خشکیل پتانس

) بیان کردند که اثر سودمند مالچ در شرایط 2بالندر و همکاران (

وکلش و جلـوگیري  توسط کاهخاطر حفظ رطوبت خاك تنش به

از افزایش دماي خاك است. در تحقیق دیگري مشاهده شد کـه  

کشـی شـده   یتون با کاربرد تفاله زیتون روغنپتانسیل آب برگ ز

افـزایش   ،نسبت به گیاهان کشت شـده در شـرایط بـدون مـالچ    

یابــد. پتاسـیم موجــود در مـالچ تفالــه زیتـون باعــث بهبــود    مـی 

بـرگ گیـاه از طریـق تنظـیم اسـمزي      خصوصیات فیزیولوژیکی 

). در آزمایش حاضر مشاهده شد کـه در اثـر تـنش    21ود (شمی

خشکی، در زیتون چگالی برگ افـزایش یافـت و کـاربرد مـالچ     

باعث کاهش چگالی برگ در شرایط تنش شد. تنش خشکی بـا  

کاهش فشار تورژسانس و گسترش سلول منتج به کاهش سـطح  

ود شـ مـی ه افزایش چگالی بـرگ  برگ در وزن یکسان و در نتیج

مقاومـت بـاالتر بـه    دلیـل  بـه هاي بـا چگـالی بیشـتر    ). برگ16(

هاي فیزیکی، پایـداري بیشـتري در برابـر تـنش خشـکی      آسیب

هاي هاي با چگالی باال نسبت به برگشدید دارند. همچنین برگ

انـد  تومـی مقاومت مکانیکی باالتري دارنـد کـه    ،با چگالی کمتر

). 13هـایی باشـد (  اي طول عمر بیشتر چنـین بـرگ  دلیل اولیه بر

انـد پارانشـیم   تومیدلیل افزایش چگالی در شرایط تنش خشکی 

 ). 15حجم کم فضاي سلولی باشد ( احتماالًتر و اسفنجی نازك

) نشـان داد کـه تـنش خشـکی     25نتایج سـان و همکـاران (  

هد. زمانی که گیـاه  دمیکلروفیل فلورسانس گیاه سیب را کاهش 

ــی  در ــرار م ــنش خشــکی ق ــردمعــرض ت ــل  ،گی ــزان کلروفی می

 II ه آسیب به فتوسیسـتم دهندنشانیابد که فلورسانس کاهش می

هد که کلروفیـل  دمی. همچنین نتایج تحقیقات پیشین نشان است

 )17یابـد ( فلورسانس گیاه زیتون تحت تنش خشکی کاهش می

. نتایج است IIدهنده افزایش اتالف انرژي در فتوسیستم که نشان

در زیتـون رقـم دزفـول     )10(مشابهی توسط خالقی و همکاران 

گزارش شد. در آزمایش حاضر کلروفیل فلورسانس تحت تـنش  

درصد ظرفیـت زراعـی کـاهش یافتـه و کـاربرد مـالچ        50تیمار 

پوسته پسـته باعـث کـاهش اثـرات مخـرب تـنش خشـکی بـر         

  کلروفیل فلورسانس شد. 

افـزایش میـزان    دلیلبهی بسته شدن روزنه در اثر تنش خشک

کـه ایـن هورمـون در اثـر تـنش       اسـت آبسزیک اسید در بـرگ  

یابد. بسته شدن روزنه سـبب کـاهش انتقـال    خشکی افزایش می

  ). 5ود (شمیاکسید کربن و کاهش نرخ فتوسنتز در گیاه دي

اندازه روزنه، نسـبت روزنـه بـاز بـه بسـته و تـراکم روزنـه        
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آبی هسـتند  اومت گیاهان به کمي مهمی از مقهاشاخص عنوانبه

هـاي بسـته بـرگ    تعداد روزنـه  ،که در این آزمایش مشاهده شد

ي باز افزایش یافتـه  هاروزنهزیتون در اثر تنش خشکی نسبت به 

و همچنین تراکم روزنه در شرایط تنش خشکی افزایش و است 

بد که این نتـایج در رقـم زیتـون مـورد     یامیاندازه روزنه کاهش 

) 23شاهده شد. نتـایج تحقیـق شـیربانی و همکـاران (    مطالعه، م

نشان داد که بیشـترین انـدازه روزنـه انجیـر در تیمـار شـاهد و       

و همچنـین بـین ارقـام     اسـت آبـی  کمترین آن در تیمار تنش کم

هـاي مختلفـی مشـاهده    ختلف مورد مطالعه در انجیـر واکـنش  م

یک از ژنوتیپ و شرایط محیطی گزارش شد. وار متأثرکردند که 

هاي با تعداد روزنـه بیشـتر و انـدازه    ) معتقد است که واریته27(

نتایج تحقیق محمدي و  هند.دمیتر، آب بیشتري از دست بزرگ

اي که در برابـر  ه آن است که واریتهدهندنشان) نیز 14حسن (بل

تري دارد. طول و عرض روزنه کوچک ،تر استمقاومکم آبیاري 

انـدازه روزنـه تحـت تـنش      نزانیالمـا  در آزمایش حاضر در رقم

داري کاهش یافـت و کـاربرد تفالـه زیتـون     معنی طوربهخشکی 

 باعث افزایش اندازه روزنه تحت تنش خشکی شد. 

در آزمایش حاضر نتایج اثر متقابل دور آبیاري و مالچ نشـان داد  

وسـیله کـاربرد   هي تحت تنش کم آبیاري باروزنهکه کاهش هدایت 

پوسته خرد شده پسته و تفالـه   هايمالچ ترتیببهو  مالچ بهبود یافت

ي بـرگ شـد.   اروزنـه شده سبب افزایش هدایت  کشیروغنزیتون 

آبیاري باعـث بهبـود و   به همین نحو کاربرد مالچ در شرایط تنش کم

ان چنـین اسـتنباط کـرد کـه     تـو میجبران تعرق در برگ زیتون شد. 

و جبـران اثـرات کـم    کاربرد مالچ با نگهـداري آب بیشـتر در خـود    

ي بسته و در نتیجـه بهبـود هـدایت    هاروزنهباعث باز شدن  ،آبیاري

 اند در نهایت فتوسنتز را افزایش دهد.  تومیي شده است که اروزنه

. در اسـت ه آسـیب غشـایی   دهنـد نشـان افزایش نشت یونی 

آبیـاري در رقـم   حاضر مشاهده شد که در اثـر تـنش کـم   تحقیق 

یابد. از طـرف دیگـر   شت یونی افزایش مین ،زیتون مورد مطالعه

کنش میزان آبیاري و کاربرد مالچ نشان داد کـه نشـت   نتایج برهم

درصـد ظرفیـت زراعـی     50 براسـاس آبیـاري   تأثیریونی تحت 

یابد و کاربرد مالچ باعث کـاهش نشـت یـونی بـرگ     افزایش می

گـزارش کردنـد کـه تـنش      )19(ود. رحمـانی و همکـاران   شمی

 ،بر غشا سیتوپالسمی و ایجاد آسیب بـر آن  تأثیرعلت خشکی به

سبب نشت محتویات سـلولی بـه فضـاي بـین سـلولی و مـرگ       

ود و از طـرف دیگـر کـاربرد مـالچ موجـب کـاهش       شمیسلول 

ود. شـ مـی آبی بـر غشـا و کـاهش نشـت یـونی      آسیب تنش کم

حفظ رطوبت خاك و  دلیلبهمورد استفاده در آزمایش  هايمالچ

سبب کاهش آسیب به غشا سلولی و در نتیجه افزایش آب بافت 

ود. کاربرد پوسـته پسـته باعـث کـاهش     شمیکاهش نشت یونی 

دار نشت یونی رقم زیتون مورد مطالعه تحت تنش خشکی معنی

هاي قبـل ثابـت شـده اسـت پـرولین در تـنش       شد. در پژوهش

انــد یکــی از تنظــیم تومــییابــد. پــرولین خشــکی افــزایش مــی

دوره خشکی باشد ولی چـون در   آب در طی هاي پتانسیلکننده

د پـس  شـو هاي مختلف تولیـد مـی  هاي گیاهان در اثر تنشبافت

توانـد باشـد. در ایـن    یک شاخص مناسب براي کمبود آب نمی

رفت در اثر تنش خشـکی مقـدار   انتظار میکه طورهمانپژوهش 

  دارد. مطابقتهاي قبلی ه با پژوهشپرولین افزایش پیدا کرد ک

  

  گیريهنتیج

هاي آلی کلی براساس نتایج حاصل از آزمایش کاربرد مالچطوربه

تفاله زیتون و پوسته پسته از طریق حفظ رطوبت خاك و کاهش 

میزان تبخیر باعث کاهش اثرات مخرب تـنش خشـکی در رقـم    

روابـط   ي فتوسـنتزي، هاشاخصزیتون مورد مطالعه از راه بهبود 

وند. شـ می) ROSد اکسیژن (هاي آزاآبی و کاهش تولید رادیکال

ي آلی انتخاب شده در این آزمایش (تفاله هامالچباتوجه به اینکه 

کشـی زیتـون و   هـاي روغـن  زیتون و پوسته پسـته) از کارخانـه  

از  هـا مـالچ کَنی پسته تهیه شد، نسبت به سایر هاي پوستکارگاه

ضـایعات   کـه جـزء   تـر هسـتند چـرا   نظر برآورد هزینه به صرفه

وند و در حال حاضر استفاده خـاص دیگـري در   شمیمحسوب 

ي هـا مالچصنعت ندارند. از طرفی ماندگاري آنها نسبت به سایر 

بسیار بیشتر است. بـا توجـه بـه اینکـه      کلشوکاهآلی دیگر مثل 

ي شیمیایی نتوانستند در حد انتظار تـنش آبـی زیتـون را    هامالچ

  دارند. براي استفاده نیاز به بررسی بیشتري ،دهند کاهش
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  سپاسگزاري

نویسندگان مقاله از جناب آقـاي دکتـر غالمعلـی فـرزي جهـت      

هاي شـیمیایی و جنـاب آقایـان مهنـدس بلنـدنظر و      تأمین مالچ

  .کنندطالبی جهت تأمین مواد گیاهی تشکر و قدردانی می
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Abstract 

To study the effect of mulch and two irrigation levels on olive cultivar ‘Manzanila’, two experiments were conducted. 
The first experiment evaluated the effect of seven types of mulch in plant-less pots; the second one was conducted on 
olives as a factorial according to a complete randomized design with 4 replications. In this experiment, seven mulch 
types (gravel mulch, pistachio shell mulch, wheat straw mulch, de-oiled olive pomace mulch, super absorbent polymer, 
organic-based emulsion polymer, and control (no mulch)) in the presence of two irrigation levels (control: irrigation to 
reach 100% of field capacity) and water stress (irrigation to reach 50% of field capacity) were investigated. The results 
showed that mulching decreased surface evaporation rate and improved soil water content, keeping the underneath soil 
moist longer than bare soil; the best types of mulch for conserving soil water were de-oiled olive pomace mulch and 
pistachio shell mulch. The results of the second experiment indicated that the shoot water potential and the olive 
chlorophyll index were decreased significantly in the water stressed treatment; however, using pistachio shell mulch 
improved the latter traits under stress conditions. The stomatal size and stomatal density were also affected by irrigation 
conditions; on the other hand, mulch usage, especially de-oiled olive pomace mulch, could decrease drought effects in 
drought stress conditions, improving leaf conditions for photosynthesis, and growth. All types of mulch in the 
experiment increased stomatal conductance in the water stress treatment (50% of crop capacity), as compared to the 
control (100% of crop capacity). Overall, the results showed that the application of pistachio shell mulch and de-oiled 
olive pomace mulch could be a suitable criterion to reduce the damaging effects of drought stress in olive. 
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