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  چکیده 

وري بیشتر از  کاهش مصرف آب و بهره  يهاروشواقع شده است، بررسی   خشکیمهنوضعیت اقلیمی ایران که در منطقه خشک و  بهباتوجه

  دارگــلهاي آلی و غیر آلی بر عملکرد گیــاه  باشد. به همین منظور در این تحقیق تأثیر مالچهاي پژوهشی میاولویت  ینترمهممنابع آبی، از 

ایــن  طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکــرار انجــام شــد. در    صورتبه. آزمایش  بررسی قرار گرفت  مورد  )Gaillardia aristata( زیبارعنا

شــاهد بــر روي صــفات    عنوانبــه، بــرگ کــاج و عــدم اســتفاده از مــالچ  اتیلنیپلــ پژوهش، اثر چهار نوع مالچ چیپس چوب، پوکه معــدنی،  

دارویی رعنازیبا بررسی شد. نتایج نشان داد که مالچ بر روي تعداد روز تا گلدهی، دوره گلدهی، قطــر گــل،   -ی مورفوفیزیولوژیک گونه زینت

و کلروفیل    aارتفاع گیاه، وزن خشک و تر ریشه و شاخساره، کیفیت بصري، درصد علف هرز، کارایی مصرف آب، شاخص کلروفیل، کلروفیل  

b  و بــرگ    اتــیلنر ساقه تحت تأثیر مالچ قرار نگرفت. نتایج همچنین نشان داد که مالچ پلــیداشت. محتواي آب برگ و قط داريیمعنتأثیر

  يکــاج را بــرا بــرگو  اتــیلنتوان مالچ پلیمی آمدهدستبهنتایج  بهباتوجه. را در اکثر صفات داشت تأثیر ینبهتر هامالچ بقیهکاج نسبت به 

  نمود.  توصیه  خشکیمهندر مناطق خشک و  رقم آریستاتا    یباکشت رعنا ز

  شهري   منظر  دارویی،  -یزراع  گیاه  آب،  مصرف  کارایی  مالچ،  پایدار،  توسعهکلیدي:  هايواژه 

  

  مقدمه 

ــود ــک  آب  کمب ــدودیت  ی ــتیز  مح ــراي  یطیمحس ــد  ب   تولی

  هايسال  در.  ),.Farooq et al 2009(  است  کشاورزي  محصوالت

  در  آب  کمبــود  شــدت صــنعت، و کشاورزي سریع توسعه با اخیر،

  منطقــه  در  که  ایران  اقلیمی  وضعیت  بهباتوجه  .است  افزایش  حال

  از  کــه  هــم  محــدودي  آبــی منــابع دارد قرار خشک و خشکنیمه

  زیرزمینــی  منابع  از  حد  از  بیش  برداشت  خطر با ایمداشته گذشته

  یــنهمــه ا ست.روبرو شده ا زیرزمینی هاي آبسفره  منفی  تراز  و

ــه راهکارهــا  یابیدســت  يضــرورت تــالش بــرا  ،مــوارد ــرا  ییب   يب

  يمصارف از جملــه در فضــاها  یهدر مصرف آب در کل ییجوصرفه

  يآب شــهر  يبــرا ضــروريغیــرکننده سبز کــه بــه نظــر مصــرف

  مصرف  راندمان  افزایش  جهت  در  .کندمی  چندان  دو  باشند را،یم

  شــده  ارائــه  منظرســازي  خشــک 1اصطالح آن بهینۀ مصرف و آب

  از  اســتفاده:  جملــه  از  اصــل  چند  برگیرنده  در  اصطالح  این.  است

 
1. Xeriscapeing 

  بــراي  ســازگار  و  مناســب  گیاهــان  انتخــاب  خــاك،  سطح  در مالچ

  بســتر  اصــالح  آبیــاري،  در  تــازه  و  نوین  هايروش  کاربرد  منطقه،

چ  مال  انواعکاربرد    .)Safari et al., 2015(  باشدمی  غیره  و  کشت

در    راهبردهــا  از  یکــیتوانــد  جویی مصرف آب مــیصرفهدر جهت  

  .است  پایدار  کشاورزي  به  رسیدنجهت  

شــده و تنــوع    بندي یم تقســ   یرآلی و غ   ی به دو دسته آل ها  مالچ 

  انــواع   شده   خرد   پوست   شامل   چوب   هاي فرآورده  دارند   یی باال 

  جــو،   و   کــاج   کاه   ، بازیافتی   چوبی   هاي پالت   تا   درختان   متفاوت 

  جزء   کشاورزي،   محصوالت   برخی   شده،   کمپوست   حیوانی   کود 

  الســتیکی،   هــاي خرده   آجــر،   هاي تکــه   . هســتند   آلی   هاي مالچ 

  سنگریزه   اتیلن، پلی   ریگ،   و   ها سنگ   انواع   شده،  تجزیه   گرانیت 

 Singer(   باشند می   غیرآلی   هاي مالچ   دسته   از   نیز   آن   امثال   و 

and Martin, 2008 ( .  

 ، یشــه رطوبت و تعادل دما در منطقه ر حفظ  ها  مالچ   مزایاي 

بهبــود  ، خاك  یش از سطح خاك  ممانعت از فرسا   یر تبخ   کاهش 

و   ) و ســاختمان خــاك بافــت    تخلخــل، فیزیکی (درصــد    خواص 
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بذور آنها  ی زن جوانه هرز و ممانعت از    هاي علف   جلوگیري از رشد 

قابلیــت     داراي   هــاي مــذکور عــالوه بــر کاربرد ها  مالچ   ، باشد می 

 .) Singer and Martin, 2008(   باشند می   نیز زیباسازي محیط 

 آلــی   اسیدهاي   تجمع .  گذارند می تأثیر    خاك   اسیدیته   بر   ها مالچ 

 به   وشو شست   از   پس   رزنده ی غ   هاي مالچ   تجزیۀ   اثر   در   شده   تولید 

 Iies and(  شــوند مــی  اســیدیته  کــاهش  ســبب  خــاك  داخــل 

Dosmann, 1999 (  . در  آلودگی  عامل  اغلب  که  کادمیم  و  سرب 

 درخــت  کــاج، ، اکــالیپتوس   برگ   توسط   باشند می   شهري   نواحی 

 جذب و بــدین صــورت زنده)  ي ها مالچ (  اي خمره  سرو  و   تبریزي 

 ,Salim and El-Halawa(  تواننــد از خــاك حــذف شــوند می 

 خــاك  در  گیــاه  ریشــه  تــر ســریع  استقرار  سبب  ها مالچ  . ) 2002

 باشــد مــی   تــري سریع   رشد   داراي   گیاه   آن   متعاقب   که   شوند می 

 )Kazemi and Safari, 2018 ( همکاران  و   . وایتینگل  )et al., 

2016  Whittinghill  (  مالچ سه نوع  تأثیر   ) کاج،   درخت   پوست 

 بر   آبیاري   کود   تیمار   سه نوع   و )  مالچ   بدون   و   (مالچ زنده)   سدوم 

  1ســبز  بــام  شــرایط  در  جــات صــیفی  و  ها ي ســبز  برخــی  کشــت 

  اختالف بر عملکرد سبزیجات   تأثیر از نظر    ها مالچ   بین . ند پرداخت 

 ) مالچ زنــده (   سدوم   به   نسبت   کاج   درخت   پوست و    داشت   وجود 

 ســدوم   اگر   . داشت   جات سبزیجات و صیفی   بر   بهتري   عملکردي 

 کشت   بستر   حرارت   درجه   شود،   استفاده   زنده   مالچ   یک   عنوان به 

افزایش داده طول زمستان دماي خاك را  در  (   کند را تعدیل می 

 گیــاه  ســالمت   و دهــد)  و در تابستان دماي خاك را کاهش مــی 

 در   مقایســه،   در .  بخشــد مــی   بهبود   خشکسالی   دوره   در   را   علفی 

 گیاهان   با   سدوم   ندارد،   وجود   آب   محدودیت   که   هایی دوره   طول 

 اســت   ممکن   . شود می   رشد   کاهش   سبب   و   کند می   رقابت   علفی 

 باشد.  سبز  هاي بام  کشت  در  بتواند  راهبردي  چنین  که 

یکی از زیباترین گیاهــان  )  Gaillardia aristata(  رعنا زیبا

معــروف    چندسالهو    سالهکیهاي  رقمو دارویی است که  اي باغچه

آبی دارد. دورة گلدهی آن بــه نســبت طــوالنی و از  و مقاوم به کم

اوایل تابستان تا اواسط پاییز ادامه دارد. اگر در بهــار زود کاشــته  

فصول  و به تقریب در همه  دهد  میاز اردیبهشت تا آبان گل  ،شود

  کشت آن   Gaillardia aristata.  ه داردـدهی آن ادامـگل ،الـس

  زیــاد  نگهداري و مواظبت  دیم مناسب است و نیاز به  براي مناطق

گزارش کرد که  )  Gawade, 2018.(  Panchaude )1990ندارد (

 
1. Green roof 

محصول زراعی و کود سبز اســتفاده   عنوانبهرعنازیبا هنگامی که 

گیــاهی بــا   عنوانبــهاین گیاه    شود خاصیت ضد نماتدي دارد.می

بسیاري از فعاالن فضــاهاي ســبز شــهري    موردتوجه  نیاز آبی کم

رعنا زیبا در طب سنتی کاربرد دارند و از  هاي  گونهبرخی از    .است

مطالب گفته    بهباتوجه.  شودمیگیاه دارویی استفاده    عنوانبهآنها  

در مناطق    بایز  رعناهوایی  س گل و اندام  اشده براي افزایش بیوم

کاربرد مــالچ  ها  روشخشک باید تدابیري اندیشید که یکی از این  

افــزایش    منظوربــه. بــه همــین منظــور ایــن آزمــایش  باشــدمــی

رفولــوژیکی گیــاه از طریــق کــاربرد  وخصوصیات فیزیولوژیکی و م

 مالچ به مرحله اجرا درآمد.

  

  ها روش و مواد

  تحقیقــاتی مزرعــه در 1396 تابســتان و  بهار  در  پژوهش  این

. شــهر  گرفــت  انجــام  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کشاورزي  دانشکده

و    یدرجه طــول شــرق  38درجه و    59  یاییجغرافمشهد با عرض  

از   يمتــر 989در ارتفــاع  یشــمالعــرض  یقــهدق 16درجه و  36

  ايیترانهجزء مناطق مد یمواقع شده است و از نظر اقل  یاسطح در

حــدود    یانهســال  یمتوسط بارندگ  یزانشود. ممیخشک محسوب  

حداقل و حداکثر دما ســاالنه بــه   میانگینباشد. می میلیمتر 255

ــ   22و    -4  ترتیــب  National Centers for(  باشــدیدرجــه م

Climatology, 2019(.  نشــا کــه    هــايســینی  در  گیــاه  بذرهاي

  و  ندکشت شد  ،و خاك بود  یتاز کوکوپ  یبستر آن شامل مخلوط

  بــه  اردیبهشــتاوایــل  ســپس در  و    يگلخانــه نگهــدار  یطدر شرا

 .  ندشد  منتقل  اصلی  هايکرت

  بافــت   خاك ماننــد  شیمیایی  و  فیزیکی  خصوصیات  برخی 

 Gee and Bauder, 2002 ،( pH(   هیدرومتري  روش  به  خاك 

 ,.Allison et alخــاك، (  بــه  آب  یک  به  دو  عصاره  در  EC و 

 Nelson andتــر (   اکســایش  روش  بــه  آلــی  مــاده  ، ) 1965

Sommers, 1982 .(  استخراج  قابل  کلسیم  و  پتاسیم، سدیم 

 Knudsen etخنثــی (    pHآمونیوم نرمــال در   استات  توسط 

al., 1982 ،(  کجلــدال  روش  توسط  کل  نیتروژن  )Bremner 

and Mulvaney, 1982 گیــاه  اســتفاده قابل  فسفر  میزان  ) و  

ــن (  توســط روش  )،  Olsen and Sommers, 1982اولس

 ترتیــب  به  خاك  و حقیقی  وص ظاهري ـ ن وزن مخص ـ همچنی 

)  Mahmodi and Hakimian, 2007سیلندر (  ي ها روش  به 

 و  شــده  تعیــین )  ASTM D854-14, 2014(   پیکنــومتر  و 
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 .شدند  محاسبه   ) Page et al., 1992( و قطــر ذرات    ) Flint and Flint, 2002(   تخلخل  پارامترهاي 

  فیزیکوشیمیایی خاكبرخی خواص  -1جدول 

Table 1- Physicochemical properties of the used soil 

  پتاسیم

K(mg/kg)  

 فسفر

P (mg/kg) 

  نیتروژن 

N (mg/kg) 

  هدایت الکتریکی 

EC(ds/m)  

  اسیدیته 

pH 

 بافت

Texture  
  

409  56.6  1498  3.98  7.56  
 میلو

Loamy  

 خاك

Soil  

  
  استفاده ي مورد هامالچخواص  فیزیکی  -2جدول 

Table 2- Physical properties of the used mulches 

 قطر ذرات 

Length / diameter of particles (mm) 

  تخلخل

Bulk density (gr/cm3) 

  وزن مخصوص ظاهري

Apparent dry weight (gr) 
  

14  0.92  27.71  
 چیپس چوب

Wood chips  

8.5  0.96  9.61  
 برگ کاج

Pine needles  

3.5  1.62  131.25  
 پوکه معدنی 

Scoria  

  

  بــا ســه تکــرار  تصــادفیبلوك کامــل  طرح    صورتبه  یشآزما

  ی،چــوب، پوکــه معــدن  چیپسشامل مالچ    تیمار  چهارانجام شد.  

  شــاهد بــود. عنوانبــه، برگ کاج و عدم استفاده از مالچ لنیاتیپل

بــر روي زمــین    هــامالچ  پهن کــردنکشت نشاها بالفاصله بعد از  

  صورت گرفت.

خاك   محدوده    همچنینرطوبت    سانتیمتر  15و    سانتیمتر  5از 

از   استفاده  با  ) EXTECH MO750،  USA(  سنجرطوبت خاك 

و   ماه  هر  نیمه  ساعت  در  حرارت    10در  درجه  شد.  ثبت  صبح 

 دماسنج   یک  لهیوسبه ظهر)    2تا    12خاك در ساعت مشخص (

)TH 310  (  عمق شد.    یريگاندازه خاك    یمترسانت  5از 

برگ  نسبی  محتوي  گیرياندازه  زRWC( آب  فرمول  طبق    یر) 

  :)et al., 2010 Hossain(  انجام شد

)1    (                          
�����

�����
× 100 =  RWC  

وزن    Twوزن خشــک و    Dwتــر،  وزن   Fwکــه در آن  

و    ریشــه وزن تــر    گیــري انــدازه باشد. جهــت  ی آماس برگ م 

گــرم اســتفاده    0.001با دقت    یجیتال د   ي شاخساره از ترازو 

ــد   ــین ش ــت    همچن ــدازه جه ــري ان ــک    گی ــه وزن خش و    ریش

خشک و سپس  درجه    65  دماي در آون با  ها  نمونه شاخساره  

بــر    ی زمــان گلــده .  ) et al., 2011  Kazemi(   ند شــد   ین توز 

در نظــر    ی تعداد روز از زمان کاشت تــا شــروع گلــده   اساس 

که طول    ی زمان مدت    عنوان به   ، ی گلده   زمان مدت گرفته شد.  

 ,.et al(   شد   ف ی تعر   ، درصد گل پژمرده شود   50کشد تا  ی م 

2014  Salehi sardoei (  .  با استفاده از روش    بصري کیفیت

  ین : کمتر 1(   توسط چهار ارزیاب   9تا    1  یاس مق با    ي بند رتبه 

 Morris   and(   شــد   ي بند رتبه )  یفیت ک   ین : بهتر 9  یفیت، ک 

Shearman, 2000  ( یاهــان گ   یل کلروف   ي محتوا   گیري اندازه  

بــود طبــق روش در و    b  یــل و کلروف   a  کلروفیــل که شــامل  

  کلروفیل شاخص    ). Dere et al., 1998(   همکاران انجام شد 

  گیري اندازه )  SPAD 502, Konica- Minolta  Tokyoبا ( 

  یکبار   خاك هر سه روز   زراعی   ظرفیت  به باتوجه   آبیاري شد.  

  یر ز   فرمول با استفاده از   یاهان گ   براي   از ی موردن انجام شد. آب  

 محاسبه شد: 

)2(                    )  AW = (FC-PWP  

اســت،    یاه آب در دسترس گ   دهنده نشان   AW  ، در فرمول 

FC   زراعــی   یــت ظرف   دهنده نشان  ،PWP   نقطــه    دهنده نشــان

و نقطــه    زراعــی   ظرفیــت   گیــري انــدازه دائــم اســت.    ی پژمردگ 

 Salter(   با روش سالتر و هاورس انجام شد ها  بستر   پژمردگی 

and Haworth, 1961 (  .  آب بــرگ   نســبی کمبود  RWL    بــه

  ) EL(   برگ   الکترولیت و نشت    ) Shaban et al., 2012( روش  

  یــان و در پا   ند شــد   گیــري اندازه   ) Marcum, 1998(   به روش 

  et al., 2009(   احــرار بــا روش    مصــرف آب   کــارایی   یش آزمــا 

Ahrar (   شد   گیري اندازه .  

  Jump  افزاراز آزمایش با نرمهاي حاصل  تجزیه واریانس داده

  مقایســۀ  .اکســل انجــام شــدافــزار  ها با نرمرسم نمودارو    8نسخه 
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(حــداقل    LSDبراســاس آزمــون  یصــفات مــورد بررســ   یانگینم

درصد و پنج درصد انجــام   یک) در سطح احتمال داریتفاوت معن

    .گرفت

  

 ج ینتا

ــایج ــانس  لیوتحلهیــ تجز  نت ــه    واری ــان داد ک ــینش از    برخ

انواع مختلــف   که  یزمان  ،یزیولوژیکیو ف  مورفولوژیکی  هايویژگی

  ،مورد استفاده قرار گرفتنــد یبارعناز کشتخاك  يها در باالمالچ

 ).  3(جدول    بودنددار  یمعن  ٪5  یا  ٪1در سطوح احتمال  

  % 1  احتمــال   ســطح   در   هــرز   هــاي علــف   اثر انواع مالچ بر درصــد 

 اتــیلن پلی   داد گیاهان در مالچ   ن نشا ها  میانگین   مقایسۀ   . شد   دار معنی 

  ي هــا علف   پوشــش  درصد کمترین  معدنی و چیپس چوب ، پوکه سیاه 

  هــا کــه ایــن مــالچ   دهد می   نشان   این   و   داشتند   شاهد   به   نسبت   را   هرز 

  یــک بــه    و   را داشــت   هــرز هــاي  علــف در کنترل رشد    یی توانا   ین بهتر 

، مــالچ بــرگ  نــد بود   مــؤثر   شاهد   به   نسبت   هرز   علف   کنترل   در   نسبت 

ز سه مــالچ چیــپس  هرز از لحاظ آماري بعد ا   ي ها علف کاج در کنترل  

 . ) 5(جدول    قرار گرفت  لن ی ات ی پل چوب، پوکه معدنی و  

ســطح  هــا در اثرمــالچ ی،گلــده زمانمدتارتباط با صفت   در

ــ داشــتدار  یاختالف معن  %1احتمال     چــوب  یــپسچ  ی. مــالچ آل

کشت شــده در    گیاهانکرد.    ایجادرا    گلدهی  زمانمدت  بیشترین

به خود اختصاص    گلدهی  زمانمدتبرگ کاج رتبه دوم را از نظر  

و مــالچ    لنیاتیپلدر مالچ    یگلده  زمانمدت  که  یصورتدر   دادند.

شــاهد اخــتالف   یمارهــايزمــان در ت  ایــننسبت به    معدنیپوکه  

نشــان ندادنــد و در رتبــه آخــر قــرار گرفتنــد    داريمعنــی  آماري

  .)5جدول  (

 
 

  آریستاتا جدول  تجزیه واریانس برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک در رعنا زیبا رقم  -3جدول 

Table 3- Analysis of variance of some physiological and phonological traits in Gaillardia aristata 

  گلدهی زمانمدت 

Flowering period  

کارایی  

  مصرف آب

Water use 
efficiency  

 b کلروفیل

Chlorophyll 
b 

  a کلروفیل

Chlorophyll 
a 

شاخص  

کلروفیل 

)SPAD(  

محتوي 

نسبی آب  

 برگ 

RWC  

تعداد روز تا زمان  

  گلدهی

Number of the 
days to 

flowering  

df 
  منبع تغییرات 

S.O.V  

2.86 ns 0.00003 ns 0.002 ns 0.001 ns 43.85 ns ns98.35  4.46 ns 2 
  بلوك 

Replication   

80.90** 0.002 ** 0.012 ** 0.031 ** 590.04 ** ns146.24  553.93 ** 4 
  مالچ

Mulch  

1.95 0.00004 0.008 0.002 45.57 182.44  4.63 8 
  خطا 

Error  

2.68 13.71 17.54 22.33 11.25 20.42 6.24  
  تغییرات  ضریب

Cv  
** Significant at 1% level of probability, * Significant at 5% level of probability, ns: Non-significant. 

 

اثــر مــالچ در ســطح  ی تعــداد روز تــا زمــان گلــده   مورد   در 

ــ اختالف    % 1احتمال    چیــپس چــوب  مــالچ . د نشــان دا دار  ی معن

نیــز تیمــار  و ها مالچ  یه نسبت به بق  ی گلده  تعداد روز را تا زمان 

 گلــدهی در مــالچ رســیدن بــه  تعــداد روز تــا  .  داد   کاهش   شاهد 

کاهش یافت  شاهد  به  نسبت   معدنی و برگ کاج ، پوکه اتیلن پلی 

 .) 5جدول ( 

  % 1تمــال  اح در ســطح    b  یل و کلروف   a  میزان کلروفیل 

ــ م   ســه ی مقا .  شد   دار ی معن  ــ   مــالچ   داد   نشــان   هــا ن ی انگ ی   ی آل

ــ  ــ ی پل ــر   لن ی ات ــبز   ن ی بهت ــ در گ   ی نگ ی س ــا   اه ی ــا ی ز   رعن ــم    ب رق

  احتمــال   ســطح   در   ها مالچ  . ) 5(جدول    کرد   جاد ی ا   آریستاتا 

ــر   % 1 ــر   وزن   ب ــدام   خشــک   و   ت ــوایی    ان ــأث   ه ــی   ر ی ت   دار معن

  نظــر   از   هــوایی   انــدام   خشــک   و   تر   وزن   بیشترین .  داشتند 

با مالچ    به   مربوط   آماري    و   کــاج   بــرگ گیاهان تحت تیمار 

  پوکــه مــالچ    و   شــاهد   گیاهان در تیمــار   به   مربوط   کمترین 

  ). 5(جدول    بود   معدنی 

اخــتالف    %1در سطح احتمال    گیاهان  یشهتر و خشک ر وزن

  یشترینمالچ برگ کاج بگیاهان در تیمار با ند.  دنشان دادار  یمعن

بــه    مربــوط  کمترین  کهیدرحال  داشتندرا    یشهوزن تر و خشک ر

  معــدنی مالچ پوکه نیز تحت تیمار با  و  بدون کاربرد مالچگیاهان  

  ).5(جدول    بود
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مــالچ در    یمــارت  ، گیاهــان تحــتکیفیت بصــريارتباط با    در

کــاربرد تمــامی    ند.  دنشان دادار  یمعناختالف    %1سطح احتمال  

تــوان  و می  کرد  ایجاد  در گیاهان  را  کیفیت بصري  بهترین  هامالچ

کیفیت بصري گیاهان را بهبود    شاهد  به  نسبت  گفت کاربرد مالچ

  ).a.  1شکل  (بخشید  

دار نشــان ی اخــتالف معنــ   % 1در سطح احتمال    یاه گ   ارتفاع 

. کــرد   ایجــاد   را   گیــاه   ارتفــاع   بیشــترین   چوب   چیپس   مالچ .  د دا 

 نســبت   اتیلن و پوکه معدنی نیز برگ کاج، پلی   هاي کاربرد مالچ 

 کــرد  ایجــاد  بیشتري در رعنا زیبا رقم آریســتاتا  ارتفاع  شاهد   به 

  ). b. 1شکل ( 

  هاگیاهان تحت تیمار با مالچ  واریانس، تجزیه  جدول  با  مطابق

  %1  احتمــال  ســطح  در  یکدیگر  با  آب  مصرف  کارایی  با  ارتباط  در

  مصرف کارایی بیشترین برگ کاجمالچ  .داشتند دارمعنی  اختالف

  و  چــوب  چیپس  مالچ .کرد  در رعنا زیبا رقم آریستاتا ایجاد  را  آب

    نسبت  رعنا زیبادر    را  آب  مصرف  کارایی  نیزاتیلن  پلی

  پوکــه  مــالچ  ولــی دادنــد افــزایش گیاهان در تیمار شــاهد به

  آب  مصــرف  ییکــارادر افــزایش    شاهد  به  نسبت  نتوانست  معدنی

  گیاهــان در  گــل  اثر انواع مــالچ بــر قطــر  ).c.  1شکل  ( باشد  مؤثر

  رگ  ـچ بـنشان داد. مال  دارمعنی  اختالف  دـدرص  1  احتمال  سطح

در  قطــر ســاقه  یشــترینب  معــدنی بــا  پوکــه  و  چوب  ، چیپسکاج

  قطــر  شاهد  به  نسبت  اتیلنپلی  این مالچ  از  بعد.  گیاهان همراه بود

در عمق   2شکل    با  مطابق  ).d.1شکل  (  کردند  ایجاد  بیشتري  گل

  را  خــاك رطوبــت  داشــت  نگه  هامالچ  تمامی  خاك  متريسانتی  5

بــرگ    در خاك مرتبط با مــالچرطوبت مربوط  یشترینو ب افزودند

  در  کمتــري  رطــوبتی  نوســانات  مالچ بــرگ کــاج  نظر، به. بود کاج

 .است  کرده  ایجاد  خاك

اتــیلن  پلــی   عملکــرد   خاك،   متري سانتی   15  عمق   در   اما 

  و   داشتند   خاك   براي   بهتري   رطوبتی   نگهداشت   و بهتر بوده  

  اگرچــه .  داشتند   نگه   % 50  حدود   در   را   رطوبت   زمان،   طی   در 

  گیاهان کشت شده در مالچ چیپس چــوب، پوکــه معــدنی و 

  گیاهــان شــاهد   بــه   نســبت   بهتــري   عملکــرد    هــم   کاج   برگ 

  مــالچ   از   بیشــتر   هــا مــالچ   ایــن   رطوبتی   نوسانات   داشتند، اما 

  .  بود   اتیلن  پلی 

  شــاهد   بــا   مقایســه   در   هــا مالچ   تمامی   4 با شکل   مطابق 

جلــوگیري    گــرم   هــاي ماه   در   خــاك شدن  گرم   از   اند توانسته 

  انــدازه   به   اتیلن پلی   مورد   در   توانایی   این   که ی درصورت کنند.  

نــوع    ایــن   ســیاه   رنگ   علت   به   تواند می   که   نبود   ها مالچ   سایر 

  .مالچ باشد 

  

 
 (d) ساقه قطرو  (c) آب مصرف ییکارا، (b) ارتفاع ، (a)کیفیت بصري گیاه   رب مالچ اثر -1شکل 

Figure 1- The effect of mulches on visual quality (a), height (b), water use efficiency (c) and flower diameter (d). 
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  خاك cm 5 رطوبت در عمق انواع مالچ بر ریتأث -2 شکل

Figure 2- Effects of mulch types on humidity at soil depth of 5 cm 

  

  
  خاك cm 15رطوبت در عمق  انواع مالچ بر ریتأث -3شکل 

Figure 3- Effects of mulch types on humidity at soil depth of 15 cm 

 

  
  يریگنمونه  مختلف يهازمان در خاك يدما بر مالچ انواع  ریتأث -4شکل 

Figure 4- Effects of mulch types on soil temperature at different sampling times 
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  بحث

ایجــاد    منظوربهمالچ کردن، عمل پوشاندن خاك اطراف گیاه 

توسعه و تولیــد کارآمــد محصــوالت    ،براي رشدتر  مناسبشرایط  

تأثیر مالچ بسته به نوع ماده  .  )Khan et al., 2015(  زراعی است

مثال آنها براي افــزایش   عنوانبهمتفاوت است،  مورداستفادهمالچ  

درجه حرارت خاك در زمستان و کاهش دماي خاك در تابستان  

ــ ازا.  )Mounika et al., 2019(کننــد  مــیمتفــاوت عمــل   ،  رونی

مواد مالچ براي دستیابی به رشد بهتــر و عملکــرد   ياستانداردساز

. در مقایســه بــا  )Kader et al., 2017(  بهینه بسیار مهــم اســت

بــا آب   نفوذرقابــلیغپالســتیکی کــامالً هــاي مــالچ، هــامالچسایر 

و  کنند  میهستند و از تبخیر مستقیم رطوبت از خاك جلوگیري  

از این طریق باعث کاهش هدر رفت آب و فرسایش سطح خــاك  

. مالچ همچنین با بهبود ظرفیت  )Siwek et al., 2015(شوند  می

مــواد مغــذي مختلــف و افــزایش    آزادکــردننگهــداري رطوبــت،  

  در .شــودمــیبیولوژیکی، باعث بهبود خاصیت خــاك هاي  فعالیت

بــا بهبــود خــواص خــاك، گیاهــان رشــد بهتــري دارنــد    نتیجــه،

)Lordan et al., 2015(. 

  بــا  خــاك دمــاي دارد، گیاه رشد در یمهم نقش خاك دماي

  در  ریشه  فعالیت  بر مستقیم تأثیر یکی عامل، دو بر گذاشتن ریتأث

  بــر  مســتقیمغیــر  تــأثیر  دیگــري  و  ،دمایی  فعالیت  بهینه  محدوده

 Greenly and(  دهدمی  قرار  تأثیر  تحت  را  گیاه  رشد  آب،  تبخیر

Rakow, 1995(  .دمــاي  مقــدار  در  اصلی  عامل  که  گفت  توانمی  

  انــرژي جــذب میــزان به بستگی مشابه ضخامت در  مالچ  الیه  زیر

  تــأثیر مــالچ رنــگ از هــم عامــل این خود  و  دارد  خورشید  نورانی

  انــرژي  جــذب  میــزان  باشــد تــرروشــن یمــالچ چه هر. پذیردمی

  این  در.  باشدمی  کمتر  نیز مالچ زیرین الیه دماي و ترکم خورشید

  انــرژي  بیشتر  جذب  دلیل  به  سیاه  اتیلنپلی  مالچ  حضور  ،پژوهش

  چیــپس و کــاج  بــرگ  معــدنی،  پوکه  مالچ  سه  به  نسبت  خورشید

  این و داد  کاهش  کمتر  را  خاك  دماي  سال  گرم  هايماه  در  چوب

  ) درGreenly and Rakow, 1995(لــی  گــرین  یافتــه  بــا  مطلب

    .دارد  مطابقت  خاك  دماي بر  چمال  رنگ تأثیر  مورد

 . شد   هرز   علف   کنترل   سبب   مالچ   انواع   کاربرد   ، پژوهش   این   در   

در   شــارما   . دارد   مطابقــت   نیز   محققین   دیگر   هاي یافته   با   مطلب   این 

 منجر  مالچ  وجود  که بیان کرد   برفی   ملکه   گیاه   روي   بر یک مطالعه  

 بــا  مقایســه  در  آن  رطوبت   افزایش  و  خاك  حرارت  درجه  کاهش  به 

 کــاهش  آن  تبع بــه  و  ســایه  وجــود  را   آن  دلیــل  و شــود  مــی  شاهد 

  .کــرد  گزارش  هرز   هاي علف  رشد  از  جلوگیري   نتیجه  در  و  فتوسنتز 

 ناشی  دماي  و  سمی  مواد  تولید  با  ها، مالچ   از  استفاده  تحت  همچنین 

 مــالچ،  زیــر  در   CO2  غلظــت   افــزایش  و  خــاك  آلی  مواد   تجزیه  از 

 بــین  از   و  شــده  تضعیف  هرز  هاي علف  رویشی  دمثل ی تول  هاي اندام 

جهــت  از طرفــی      . ) Sharma and Sharma, 2019(  رفت  خواهند 

کــافی و  انجام فتوســنتز مطلــوب نــور بــا شــدت زیــاد الزم اســت ( 

شدت فتوسنتز یک رابطه مثبت    ). بین شدت نور و 1391همکاران،  

افزایشی وجود دارد و از نظر تئوري، فتوسنتز در هر شدت نوري هر  

در شــدت نورهــاي کــم    ، ولــی در عمــل، رد ی گ ی م چند ناچیز انجام 

در  کــه   یی هــا برگ بنــابراین     . رد یــ گ ی م تنفس بر فتوســنتز پیشــی  

و بــه    یابــد عملکرد فتوسنتز کاهش مــی  گیرند معرض سایه قرار می 

  رونــد مرور زمان در اثر تنفس شــدید تضــعیف شــده و از بــین مــی 

 )Patrocinio and Magalhaes, 2014  .(  

.  شد  خاك  رطوبت  حفظ  سبب  حاضر،  پژوهش  در  مالچ  بردرکا

  بر  عالوه  کرد  گزارش  )Greenly and Rakow, 1995(  لی  گرین

  از  آب  تبخیــر  کاهش  باعث  خود  که  مالچ  کاربرد  اثر  در  دما کاهش

  هــواي  بــه  آب  بخــار  انتقــال مــانع مالچ الیه وجود شود،می خاك

  یــک  ایجاد  با  مالچ  الیه  .شودمی  رطوبت  حفظ  باعث  و  شده بیرون

  باعث  خاك  داخل  هواي  و  بیرون  محیط  هواي بین جداکننده الیه

حاضــر،    پــژوهش  هــايیافتــه.  شودمی  خاك  از  آب  تبخیر  کاهش

  .کرد  دییتأ  را)  Greenly and Rakow, 1995(  لیگرین نتایج

  نسبت  هامالچ  انواع  حضور  در  رعنازیبا  ارتفاع  ،مطالعه  این  در  

 مالچ کاربرد شرایط  در گیاه ارتفاع افزایش.  یافت  افزایش  شاهد  به

 زمین در خاك رطوبت بهتر نگهداري  علت به است ممکن کلشی

  مــواد جــذب و فتوســنتز نتیجــه در کــه باشد، کلشی  مالچ داراي

  ســاقه  انتهــایی هــايمریســتم تولیــد.  اســت بدیامی  بهبود غذایی

 تــنش شرایط  در  که گرددمی گیاه طول یا ارتفاع افزایش موجب

 ارتفاع نتیجه در و شودمی کم  مریستمی هايسلول  تولید خشکی

    .)Dayo-Olagbende et al., 2019(  بدیامی کاهش ساقه

.  دارنــد   گیاهــان   و   خــاك   روي   بــر  زیــادي  مثبــت  اثرات  ها مالچ 

  خشــک   و ر  ت   وزن   افزایش   باعث   گیاهان   رشد   شرایط   بهبود   با   ها مالچ 

  هــاي شــاخه  و  هــا بــرگ  ، هــا گره  تعداد  افزایش   و   ها شاخه   و   ها ریشه 

  و   گیاهــان   بیومــاس   افــزایش   بــه   منجــر   خود   این   و   شوند می   جانبی 

 ,Cregg and Schutzki( شــود  می   گیاهان کیفیت بصري    افزایش 

رقــم  ا  رعنازیبــ ري  کیفیــت ظــاه   مورد   در   تحقیق   این   نتایج  . ) 2009

  . کند می  د یی تأ   را   شوتسکی   و   کرگ  نتایج   ، مالچ   حضور   ر د آریستاتا  
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  حضــور  در  زیبارعنا  گیاه  شادابی  و  سبزینگی  ،پژوهش  این  در

  ســبب آب کمبــود.  یافــت  افزایش  شاهد  به  نسبت  اتیلنپلی  مالچ

 و کاروتنوئید  و کلروفیل کاهش  پالستیدها، و هارنگیزه به آسیب

 et  2010(  شودمی  گیاهان  اغلب در  تیالکوئیدها   ضخامت کاهش

al., Hossain(کــاهش   لیــ به دل خاك رطوبت حفظ  نی؛ بنابرا 

 از و شده  گیاه رشد  و فتوسنتز حفظ موجب خاك سطح از ریتبخ

و    جــوزاي  یجنتــا  برطبــق  .کنــدمــی  جلوگیري هارنگیزه به آسیب

 جــذب ریشــه، محــیط کم یا زیاد ) دماي نسبتا2019ًهمکاران (

 تأثیر  این میزان اما دهدمی قرار تأثیرتحت  را گیاه توسط منیزیم

  .باشــد داشــته  گیــاه رشــد و مرحلــه نــوع بــه بســتگیتوانــد  می

تواند  میباشد،  یم  یلکلروف  یاصل  يعنصر از اجزا  ینا  کهییازآنجا

 دمــاي حفــظ نی؛ بنــابرابگذارد  تأثیر  نیز  گیاه  کلروفیل  میزانبر  

  تولید براي حالت نیترمناسبهوا،   دماي به نزدیک   ریشه محیط

و    ســبزینگیاز نظــر    هــواییبهتر بخش   کیفیت و بیشتر عملکرد

سبب تعدیل حرارتی    کاربرد مالچ  ازآنجاکهو    باشدمی گیاه  شادابی

یکی دیگر از دالیل حفظ سبزینگی   رسدیمبه نظر  شودیمخاك 

  میــزان افــزایش ،تحقیــق ایــن  در و کیفیت بصري بیشــتر باشــد.

 Follows(  بــویر  و  فالوس  هايیافته مالچ،  کاربرد اثر در کلروفیل

and Boyer, 1996(،  کرد  دییتأ  نیز  را.  

  بــرگ  و لنیاتیپلــ  هــايمالچ حضور در گیاه خشک و تر وزن

  جذب میزان هامالچ  از استفاده  رسدمی  نظر  به  یافت  افزایش  کاج

 همچنین  ،دهدمی قرار تأثیر تحت  را هاریشه لهیوسبه مغذي مواد

 غیرمســتقیم  طور به خاك هايمیکروارگانیسم  فعالیت افزایش با

 از  اســتفاده که است  شده گزارش .گذاردمی اثر گیاه رشد  بر نیز

 خــاك متريسانتی   30  الی  20  عمق در دما نوسانات از  ،هامالچ

  ریشــه رشــد بهبود سبب خود  نوبه  به امر این .کندمی جلوگیري

 ایــن مجموع  نی؛ بنابرا)Lamont and Bartol, 2004( شودمی

 تحــت گیــاه خشــک  وزن و شــده گیــاه رشد بهبود  باعث عوامل

   .یابدمی افزایش هامالچ کاربرد

  اندام و ریشه تر  وزن  کاج  برگ  مالچ  کاربرد  با  ،مطالعه  این  در

 گیاه رویشی هاياندام  تمامی مالچ تیمار در.  یافت  افزایش  هوایی

  یفکا  رطوبت  ایجاد  لیبه دل  رسد. به نظر میداشتند رشد افزایش

  در رطوبت مالچ، تیمار در ریشه  اطراف محیط در  مناسب  دماي  و

 که دهدمی را امکان این گیاه به و گرددمی  ذخیره ریشه محیط

  طــی .باشــد گیــاه دســترس در رطوبــت بعــدي آبیــاري  زمــان تا

 منطقــه  در  )Kwabiah, 2004(  کوابیــاه توســط کــه آزمایشــی

 شــیرین ذرت  در شــد گــزارش ،گرفت انجام   آتالنتیک سردسیر

  مــالچ تیمــار ریتــأث تحــت بــالل عملکــرد و کل بیوماس  عملکرد

  با  نیز  پژوهش  این  تیجهن  شد بیشتر مالچ بدون تیمار از  پالستیک

 همسو بود.  در ذرت شیرین)  2004(  کوابیا  تحقیق نتایج

  کــارایی ،رقــم آریســتاتا زیبــارعنا گیاهکشت  در مالچ  حضور  

  هــر کردنــد گزارش همکاران و دنیل. بخشید بهبود را آب  مصرف

  و  داده  افــزایش  را  هــانهــال  و  گیاهان  عملکرد  بتواند  که  فاکتوري

  پس برگ گازي تبادل فعالیت و نیز دهد  کاهش  را  تعرق  و  تبخیر

  آب  مصــرف  کــارایی  افزایش  در ،دهد بهبود را آبیاري دوره یک از

 روي مالچ  اثر ،ايمطالعه  در.  )et al., Daniele  2019(  است  مؤثر

  (Cucumis melo var. Reticulatus)  طــالبی عملکــرد  و  رشد

 افــزایش بــر عــالوه پالســتیکی مالچ  از استفاده که شد مشخص

 تبخیر از جلوگیري طریق از هرز،  هايعلف مؤثر کنترل و عملکرد

 Jaafari et(  دگردمی  آبیاري  دفعات تعداد  کاهش باعث سطحی

al., 2005(  .کــارایی  مــورد  در  زیبــا  رعنــا  گیــاه  در  مــا  هايیافته  

  .کرد  دییتأ  را  )2005(  همکاران  و  جعفري  نتایج  آب  مصرف

  تــا   روز   تعــداد   کاهش  سبب  اتیلن پلی  مالچ  کاربرد  تحقیق  این  در 

  بــرگ   و   چــوب   چیــپس   آلــی   مالچ   کاربرد   و   شد   گل   اولین   ظهور   زمان 

  و   کاظمی   هاي بررسی   نتایج .  شد   گلدهی   زمان مدت  افزایش  باعث  کاج 

  گیــاه   بر   مالچ   کاربرد   مورد   در )  Kazemi and Safari, 2018(   صفري 

  بیشــتر   تــداوم   و   زودرس   گلــدهی   باعــث   مــالچ   کاربرد   داد،   نشان   آهار 

  کــاظمی   اظهارات   با حاضر نیز    پژوهش   نتایج .  شد   آهار   گیاه   در   گلدهی 

  . داشت   مطابقت   بر روي گیاه آهار   ) 2018(   صفري   و 

  

  یکل يریگجهینت

انــواع   اســتفاده از کــه داد پژوهش نشان این از حاصل نتایج

 تواند، میدشاه تیمار مقایسه با برگ کاج درمالچ    خصوصبهمالچ  

 و مــزارع بهبود وضــعیت براي مناسب کنندهاصالح یک  عنوانبه

و   خشــک منــاطق هــايخــاك در ژهیوبه آن افزایش حاصلخیزي

وضعیت کمبود آب در کشــور    بهباتوجهشود.   استفاده خشکمهین

و   ،ح خــاكطهــا در کنتــرل تبخیــر از ســ و عملکرد مثبــت مــالچ

گیاه در شرایط استفاده  همچنین بهبود کارایی مصرف آب توسط  

بحــران آب در  کــاهش  توانــد در  ها می، کاربرد مالچهامالچاز این  

توان مــالچ  می  آمدهدستبهنتایج    به  باتوجهکشاورزي کمک کند.  

در مناطق خشک و    یباکشت رعنا ز  يکاج را برا  برگو    اتیلنپلی

  .نمود  توصیه  خشکمهین
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Abstract 

Considering Iran’s climatic conditions, which is located in an arid and semi-arid climatic region, 
investigating the methods of water-saving and more efficient use of water resources, is one of the 
most important research priorities. For this reason, in this research, the effects of organic and 
inorganic mulches on the performance of the flowering plant of Gaillardia aristata were 
investigated. The experiment was conducted as a randomized complete block design with three 
replications. The experiment included four mulch treatments of wood chips, scoria, polyethylene, 
pine leaves and no mulch as the control. The results showed that mulches had significant effects on 
the number of the days to flowering, flowering period, flower diameter, plant height, dry and fresh 
weight of roots and shoots, visual quality, percentage of weeds, water use efficiency, chlorophyll 
index, chlorophyll a and b but relative water content and stem diameter were not significantly 
affected by the mulch treatments. The results showed polyethylene and pine leaf mulches had the 
best effects on most of the traits compared to the other mulch types. Based on these results we can 
recommend using polyethylene and pine leaves as mulches for planting Gaillardia aristata in arid 
and semi-arid climate regions. 
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