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اثر مالچ و فواصل آبیاری بر ویژگیهای مورفو -فیزیولوژیکی زیتون رقم سویالنا در شرایط
مزرعه
Effect of Mulch and Irrigation Interval on Morph-physiological Characteristics of
Olive (Olea europea cv. Sevillana) under Field Condition
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تاریخ دریافت96/01/28 :
(مقاله پژوهشی)
چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثر فواصل آبیاری و مالچ بر ویژگیهای مورفو-فیزیولوژیکی درختان  11ساله زیتون رقم سویالنا در شرایط
مزرعه در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو استان کرمانشاه در سال زراعی 1394اجرا گردید .آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح
پایه بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .فاکتور اول شامل فواصل آبیاری (سه ،شش و ده روزه) بود و فاکتور دوم مالچ
(پلیاتیلن ،کاه و کلش گندم و بدون مالچ) بود .بهمنظور تعیین اثر فواصل آبیاری و مالچ بر زیتون رقم سویالنا در شرایط مزرعه برخی
صفات ازجمله رشد و قطر شاخه سال جاری ،محتوای نسبی آب برگ ،نشت یونی ،کلروفیل کل ،پرولین آزاد برگ ،قندهای محلول،
میزان فنل و مالوندیآلدهید ثبت گردید .نتایج نشان داد که ،بین تیمارهای مختلف دور آبیاری و مالچ از نظر صفات اندازهگیری شده
تفاوت معنیداری وجود داشت .بیشترین میزان رشد و قطر شاخه مربوط به تیمار مالچ کاه وکلش و پلیاتیلن و دور آبیاری سه روزه
بود .با افزایش فواصل آبیاری محتوای نسبی آب برگ و میزان کلروفیل کاهش و با کاربرد مالچ کاه وکلش و پلیاتیلن میزان آنها در
مقایسه با شرایط بدون مالچ افزایش یافت .از طرفی با افزایش دور آبیاری نشت یونی ،پرولین آزاد برگ ،قندهای محلول ،میزان فنل و
مالوندیآلدهید افزایش نشان داد درحالیکه مالچ باعث کاهش این صفات گردید .بر این اساس میتوان با استفاده از مالچهای کاه و
کلش و نیز پلی اتیلن دور آبیاری را بدون صدمه به درختان زیتون افزایش داد و از این طریق در مصرف آب آبیاری باغات زیتون
صرفهجویی کرد.
واژههای كلیدی :پلی اتیلن ،کاه و کلش گندم ،محتوای نسبی آب برگ ،پرولین
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(جلوتا،8

چایی9

و همکاران)2015 ،
،1993
نتایج پژوهش
نشان داد که در مناطق خشک و نیمهخشک تقریباً  40تا 70
درصد از هدرروی آب از سطح خاك در اثر تبخیر بوده که
میتوان با استفاده از مالچ از آن جلوگیری نمود و در اختیار
گیاه قرار داد .استفاده از مالچ سبب میشود که میزان تبخیر از
خاك کم شده و این امر باعث کاهش تکرار آبیاری میگردد.
مالچهای پالستیکی در نگهداری رطوبت خاك ،در افزایش
میزان رشد و عملکرد مؤثر میباشند (بونا 10و همکاران.)2011 ،
و باعث افزایش کارآیی مصرف آب و بهبود کیفیت میوه
میشوند (استینمتزا 11و همکاران .)2016 ،نتایج پژوهش
(وانگ 12و همکاران )2015 ،در هلو نشان داد که مالچ باعث
افزایش کارآیی مصرف آب در باغات هلو گردید.
حسینی و نعمتی ( )1393اظهار داشتند که با استفاده از
مالچ پلیاتیلن میتوان با تغییر دور آبیاری از نه روز به یازده
روز در گوجهفرنگی ضمن صرفهجویی در مصرف آب مقدار
عملکرد را نیز به میزان قابلتوجهی افزایش داد .استفاده از
مالچهای آلی باعث تعدیل دمای خاك ،کاهش رشد علفهای
هرز ،حفظ رطوبت موجود در خاك ،کاهش آبیاری و نیز کاهش
تنش آبی میشود ولی بر روی مقدار اکسیژن خاك تأثیر ندارد
(گرینلی و راکو ،1995 ،13اسکوپل 14و همکاران.)2004 ،
در این راستا در باغات بارده زیتون عالوهبر اینکه تعیین
فواصل آبیاری اهمیت داشته ،خاصیت مالچها نیز از طریق
کاهش تبخیر از سطح خاك در بهینه نمودن مصرف آب در
شرایط کم آبی دارای اهمیت میباشد .لذا هدف از اجرای این
پژوهش استفاده از مالچهای مختلف بهمنظور افزایش دور
آبیاری جهت کاهش مصرف آب در باغات بارده زیتون بود.

مقدمه
زیتون ( )Olea europaea L.درختی همیشه سبز و بومی
شرایط آب و هوایی مدیترانه در نواحی نیمه خشک میباشد.
شرایط آب و هوایی مدیترانه با بارندگی کم ،گرمای زیاد و
میزان تشعشعات باال در طول فصل رشد مشخص میشود.
شرایط محیطی اثر معنیداری بر میزان رشد ،فیزیولوژی و
عملکرد در گیاهان دارد (روزوز 1و همکاران .)2010 ،بهدلیل
وجود شرایط مستعد برای پرورش زیتون و نیاز کشور به تولید
روغن ،این محصول از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد .برای
توسعه کشت زیتون یکی از مهمترین مسائل آن تأمین آب
موردنیاز آبیاری درختان میباشد.
از طرفی خشکسالی یکی از مهمترین تنشهای غیرزنده
میباشد که هر ساله خسارتهای زیادی به محصوالت زراعی و
باغی در جهان و به ویژه در ایران که بهعنوان کشوری خشک و
نیمهخشک محسوب میگردد ،وارد مینماید .برای توسعه کشت
زیتون یکی از مهمترین مسائل آن تأمین آب موردنیاز باغات
زیتون میباشد .با توجه به خطر جدی خشکی و کمبود آب
بهویژه در چندسال اخیر ،اتخاذ روشهای مناسب در
بهرهبرداری بهینه از منابع آبی موردنیاز میباشد که تعیین
زمانهای بحرانی آبیاری (موتیلوا 2و همکاران ،)2000 ،استفاده
از مالچ (کاالترااناچهوا و فرانکو )2011 ،3و تنظیمکنندههای رشد
(الهامی 4و همکاران )2015 ،از روشهای صرفهجویی در مصرف
آب میباشد.
تحقیقات نشان داد که در درختان بالغ زیتون رقم آربکین
میزان رشد شاخساره و قطر تنه با افزایش میزان آب آبیاری
افزایش یافت (روزکارنس 5و همکاران .)2015 ،در زیتون ،میزان
کلروفیل و آب نسبی برگ با افزایش میزان آب آبیاری افزایش
مییابد (الهامی و همکاران .)2015 ،پژوهشهای مختلف نشان
داده است که در زیتون با کاهش میزان آب آبیاری میزان
پرولین برگ ،کربوهیدراتهای محلول برگ ،میزان فنل و
مالوندیآلدهید افزایش یافت (بوقلب و محمدی،2011 ،6
غالمی.)1395 ،
استفاده از مالچ در باغات زیتون ،باعث افزایش پتانسیل آب
برگ ،بهبود هدایت روزنهای برگ ،افزایش کارایی جذب آب و
بهبود وضعیت آب درخت زیتون در مقایسه با تیمارهای بدون
مالچ میگردد (کمپوس و وی ولید.)2011 ،7

این پژوهش در ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو شهرستان
سرپلذهاب انجام گرفت .این منطقه دارای طول جغرافیائی 45
درجه و  51دقیقه شرقی و عرض جغرافیائی  34درجه و 30
دقیقه شمالی است .ارتفاع آن از سطح دریا  570متر میباشد
که برخی از پارامترهای شرایط آب و هوایی منطقه در طی دوره
آزمایش به شرح جدول الف میباشد.
مواد آزمایشی این تحقیق درختان زیتون یازده ساله رقم
سویالنا بود .درختان به فاصله  6×6کشت شده بودند و هر واحد

1. Roussos
2. Motilva
3. Calatrava and Franco
4. Elhami
5. Rosecrance
6. Boughalleb and Mhamdi
7. Camposeo and Vivaldi

8. Jalota
9. Chai
10. Bunna
11. Steinmetz
12. Wang
13. Greenly and Rakow
14. Scopel

مواد و روشها
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 )2007انجام گرفت .اندازهگیری غلظت کلروفیل برگ طبق
روش (دره 4و همکاران )1998 ،صورت گرفت .تهیه عصاره و
اندازهگیری پرولین آزاد برگ به روش (بیتس 5و همکاران،
 )1973انجام شد .استخراج و اندازهگیری میزان
کربوهیدراتهای محلول برگ طبق روش بهکار رفته توسط
(بایسه و مرکس )1993 ،6انجام شد .اندازهگیری میزان فنل کل
طبق روش (سینگلتون و رسی )1965 ،7صورت گرفت.
اندازهگیری مقدار مالوندیآلدهید با استفاده از روش (استوارت
و بولی )1980 ،8در دو طولموج  532و  600نانومتر با استفاده
از اسپکتروفتومتر(مدل کری  ،100واریان ،آمریکا) صورت
گرفت.
آنالیز آماری و تجزیه واریانس با استفاده از نرمافزار SAS
(نسخه  9/1کارولینای شمالی) و مقایسه میانگینها با استفاده
از آزمون چنددامنهای دانکن انجام شد.

آزمایشی شامل چهار درخت بود .اثر فواصل آبیاری و مالچ بر
خصوصیات مورفو -فیزیولوژیکی زیتون رقم سویالنا موردبررسی
قرار گرفت.
این پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه
بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور (فواصل
آبیاری و مالچ) انجام شد .فواصل مختلف آبیاری در سه سطح
دور آبیاری سه روزه ،دور آبیاری شش روزه و دور آبیاری ده
روزه از اردیبهشت تا مهرماه و فاکتور مالچ درسه سطح بدون
مالچ ،مالچ پلیاتیلن و مالچ کاه و کلش در سه تکرار به انجام
رسید .در این تحقیق فاصله شش روز یکبار آبیاری و بدون
مالچ بهعنوان شاهد در نظرگرفته شد.
مبارزه با علفهای هرز بهصورت مکانیکی و شیمیایی صورت
گرفت طوریکه بین ردیفها با تراکتور شخم گردید و روی
ردیفها با علفکش گراماکسون (پاراکوات) با غلظت دو در هزار
سمپاشی شد .با استفاده از دادههای روزانه هواشناسی ایستگاه
سینوپتیک سرپلذهاب و با استفاده از معادله پنمن مانتیث
(نرمافزار  ،)ETo Calculatorتبخیر و تعرق بالقوه و نیاز آبی
درختان از اوایل اردیبهشتماه زمان توقف بارندگی تا اوایل
آبانماه زمان شروع مجدد بارندگی محاسبه گردید (فرشچی و
همکاران ،1376 ،فائو )2008 ،1و آبیاری به روش قطرهای انجام
گرفت .کیفیت خاك و آب آبیاری بهترتیب به شرح جدول ب و
پ بود .نایلون پلیاتیلن شفاف معمولی و به مساحت سه
مترمربع و مالچ کاه و کلش به مساحت سه مترمربع و به
ضخامت چهار سانتیمتر برای هر درخت در نظر گرفته شد.
صفات رویشی رشد شاخه سالجاری و قطر شاخه سالجاری
با استفاده از متر نواری و کولیس دیجیتال براساس توصیفگر
( .)I.O.O.C, 2002aاندازهگیری شدند .که برای این منظور در
پاییز (انتهای فصل رشد) رشد شاخه سالجاری با اندازهگیری
طول و قطر شاخه یکساله اندازهگیری شدند.
در انتهای دوره آزمایش (مهرماه) ویژگیهای مورفو-
فیزیولوژیکی مورد اندازهگیری قرار گرفتند .بهمنظور اندازهگیری
میزان نسبی آب برگ ،درصد نشت یونی ،کلروفیل کل ،پرولین
آزاد برگ ،قندهای محلول ،میزان فنل و مالوندیآلدهید در
پایان دوره آزمایش اقدام به جمعآوری نمونههای برگی از
تیمارهای مختلف گردید.
میزان نسبی آب برگ بر اساس روش (گوچی 2و همکاران،
 )1997اندازهگیری شد .بهمنظور ارزیابی دوام غشاء سلولی،
نشت الکترولیتها با استفاده از روش (کرکماز 3و همکاران،

رشد و قطر شاخه سالجاری
براساس جدول مقایسه میانگینها بین تیمارهای فواصل آبیاری
از نظر صفات رویشی رشد و قطر شاخه سالجاری اندازهگیری
شده تفاوت معنیداری وجود داشت (جدول  .)1نتایج این
جدول نشان میدهد که تأثیر تیمار آبیاری بر رشد شاخه
سالجاری معنیداری بوده و تیمار آبیاری سه روزه باعث
افزایش رشد شاخه سالجاری درختان زیتون رقم سویالنا
گردید .بین تیمارهای آبیاری نیز از نظر قطر شاخه سالجاری
تفاوت معنیداری وجود داشت بهنحوی که تیمار سه روزه باعث
افزایش قطر شاخه سالجاری درختان زیتون مورد آزمایش
گردید و تیمار آبیاری ده روزه باعث کاهش قطر شاخه
سالجاری درختان مورد آزمایش گردید (جدول .)1

4. Dere
5. Bates
6. Buysse and Merckx
7. Singleton and Rossi
8. Stewart and Bewley

1. FAO
2. Gucci
3. Korkmaz
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جدول الف :میانگین ماهانه میزان درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،تبخیر و بارندگی ،سرپلذهاب (سال )1394
)Table A: Mean monthly temperature, relative humidity, evaporation and rainfall, Srpole-Zahab (2015
رطوبت نسبی (درصد)
بارندگی (میلیمتر)
میزان تبخیر ماهانه (میلیمتر)
درجه حرارت (سانتیگراد)
ماه
(Relative humidity (%
)Monthly rainfall (mm
)Monthly evaporation (mm
)Temperature (°C
Month
اردیبهشت

23.40

خرداد

30.30

33

3.70

244.40

May
22

0

353.10

June

تیر

21

33.20

0

391.30

July

مرداد

21

35.10

0

435.20

August

شهریور

26

31.30

0.10

356.70

September

مهر

36

25

1.90

200.70

October

جدول ب :مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش در ایستگاه زیتون سرپلذهاب

نمونه
Sample

Table B: Physical and chemical characteristics of the soil in the Srpole-Zahab olive station
کربن آلی
ازت کل
فسفر قابل جذب
پتاسیم قابل
کربنات
درصد
عمق خاك
درصد
(درصد)
(درصد)
(پیپیام)
جذب (پیپیام)
کلسیم
شن
(سانتیمتر)
سیلت
Organic
Total
Absorbable
Absorbable
(درصد)
Sand
Soil depth
carbon
nitrogen
phosphorus
potassium
)Silt (%
)(%

)(cm

اسیدیته
pH

)(ppm

)(ppm

)(%

)(%

)CaCO3 (%

1

30-0

44

24

322

11.82

0.18

1.94

33

7.31

2

60-30

37

27

101

6.3

0.06

1.21

35

7.49

جدول پ :مشخصات آب محل آزمایش (آزمایشگاه خاكشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی)
)Table C: Water characteristics of experiment (Laboratory of Soil Science, Agricultural Research Center
سدیم
سولفات (میلی -کلسیم (میلی-
بی کربنات
کربنات
هدایت الکتریکی
کلر (میلیاکی-
اسیدیته
(میلیاکیواالن
اکیواالن در
اکیواالن در
(میلیاکیواالن ((میلیاکیواالن
(میلیموس بر
واالن در لیتر)
pH
در لیتر)
لیتر)
لیتر)
در لیتر)
در لیتر)
سانتیمتر)
)Cl (meq/l
)EC (mmhos/cm

)CO3 (meq/l

)CO2 (meq/l

551

0

4.59

0.31

)SO4 (meq/l

)Ca (meq/l

)Na (meq/l

1.89

6.61

0.19

7.29

نداشتند .تنش خشکی در زیتون رقم کوراتینا 2منجر به کهاهش
وزن خشههک نهههال و کههاهش سههطح بههرگ میشههود (نیههوزو 3و
همکاران .)1997 ،می زان آب آبیاری در رشد رویشی زیتون موثر
بوده و با افزایش میزان آب آبیاری رشد رویشی افزایش خواههد
یافت (روزکارنس و همکهاران .)2015 ،در تحقیهق پنجسهاله بهر
روی درختههان زیتههون رقههم کههاالمون ،4نتههایج نشههان داد کههه
پارامترهههای رشههدی ماننههد ارتفههاع ،حجههم تههاج و قطههر تنههه در
درختان بدون آبیاری در مقایسه بها شهاهد بههطهور معنهیداری
نسبت به گیاهان شهاهد کمتهر بهود (میچالکهیس 5و همکهاران،
.)1995

با توجه به نتایج بهدست آمده از جدول مربوطهه (جهدول )1
صفات رویشی اندازهگیری شده در تیمارهای مختلف آبیهاری بها
میزان آب آبیاری ارتباط داشته و افزایش میزان آبیاری موجهب
افزایش رشد اندامهای رویشی گردید .بهه عبهارتی گیاههانی کهه
تحت تنش آبی قرار میگیرند بهعلت کاهش تورژسانس سهلولی
و عدم آب کافی جهت رشد و تقسیم سلولها ،میزان رشد و نمو
اندامهای مختلف در آنها کاهش مییابد .اعمال تهنش خشهکی
در زیتون رقم مانزانیال 1باعث کاهش وزنتهر و خشهک ریشهه و
شاخه ،تعداد و سطح بهرگ و ارتفهاع نههال میگهردد (غالمهی و
همکاران .)1391 ،درتحقیقی (ارزانهی و ارجهی )2000 ،بهر روی
زیتون رقم روغنی صورت گرفت نهالههای زیتهون تحهت تهنش
خشکی تیمار  20و  40درصد تبخیر و تعرق هیچ رشد رویشهی
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در این پژوهش افزایش دور آبیاری ،باعث کاهش درصد
محتوای نسبی آب برگ درختان زیتون مورد آزمایش شد
(جدول  .)1از طرفی مالچ باعث افزایش مقدار محتوای نسبی
آب برگ گردید (جدول  .)2کاربرد مالچ در رژیمهای مختلف
آبیاری باعث افزایش محتوای نسبی آب برگ میشود
(شهریاری ،2011 ،2سینگر و مارتین .)2009 ،3در این پژوهش
نیز مالچ با حفظ رطوبت خاك و احتماالً افزایش میزان رشد
ریشه سبب افزایش جذب آب و نیز افزایش محتوای نسبی آب
برگ شده است.

براساس دادههای جدول مقایسه میانگینها (جدول  )2بهین
تیمار مالچ (در سه سطح بدون مالچ ،کاه و کلش و پلهیاتیلن) از
نظر صفات رویشی اندازهگیری شده اختالف معنهیداری وجهود
داشت .بهطوریکه تیمار کاه و کلش و پلیاتیلن باعهث افهزایش
صفات رویشی درختان زیتون رقم سویالنا گردیهد .نتهایج نشهان
داد که در بین مالچهای مختلهف از لحهار رشهد و قطهر شهاخه
سالجاری تفهاوت معنهیداری وجهود دارد بههطهوریکهه مهالچ
پلیاتیلن باعث افزایش رشد و قطر شاخه سالجاری نسهبت بهه
بقیه تیمارهها گردیهده اسهت گرچهه بهین مهالچ کهاه و کلهش و
پلیاتیلن اختالف معنیداری از نظر رشد قطهری شهاخه وجهود
نداشت و در یک کالس قهرار گرفتنهد .مهالچ بها ایجهاد شهرایط
مناسب ازجمله حفظ رطوبت خاك ،کاهش رشد علفهای ههرز
و از بین بردن رقابت بین علفهای هرز و گیاه اصلی باعث رشهد
رویشی بیشتر در درختان زیتون گردید حفظ رطوبت خاك در
اثر کاربرد مالچ باعث میشود که میزان رشد اندامههای مختلهف
بهعلت وجود آب کافی در خاك مناسب باشد.
بهرهگیری استفاده از تکنیک بقاء حیات گیاهان (اسهتفاده از
مالچ) برای کشت و استقرار نهالهای جهوان بهادام میتوانهد در
استقرار درختهان نقهش بهه سهزایی را ایفها نمایهد (بینابهاجی و
همکاران .)1379 ،استفاده از مالچهای آلی ماننهد بهرگ خشهک
نیشکر ،شلتوك برنج ،خاك اره و برگ خشک درختان میتوانهد
فاصله آبیاری را از پنج به یهازده روز افهزایش دههد (سهریواتا 1و
همکاران .)1984 ،استفاده از مالچهای آلی باعهث تعهدیل دمهای
خاك و کاهش رشد علفهای هرز میگردد .استفاده از مهالچ در
باغات باعث کاهش رشد علفهای هرز ،حفظ رطوبت موجود در
خاك ،کاهش آبیاری و نیز کاهش تنش آبی میشود (گرینلهی و
راکو.)1995 ،

درصد نشت یونی
اثر فواصل آبیاری و مالچ بر درصد نشت یونی در سطح یک
درصد معنیدار شد اما اثر متقابل آنها معنیدار نشد .بین
فواصل آبیاری ،فاصله آبیاری سه روزه با  15/00درصد کمترین
مقدار را داشت که اختالف معنیداری را با سایر تیمارهای
فواصل آبیاری داشت و بیشترین مقدار با میانگین 22/38
درصد در تیمار ده روزه آبیاری مشاهده شد (جدول .)1
همچنین بین تیمارهای مالچی ،مالچ کاه و کلش و پلیاتیلن
باعث کاهش درصد نشت یونی گردیدند و در یک کالس قرار
گرفتند (جدول .)2
یکی دیگر از پارامترهایی که بهعنوان شاخصی از تخریب
غشاء اندازهگیری میشود نشت الکترولیتها است .گزارشهایی
در مورد افزایش نشت یونی در اثر کاهش میزان آبیاری وجود
دارد (جیانگ و هانگ .)2001 ،4که در این پژوهش افزایش نشت
یونی در اثر افزایش دور آبیاری مشاهده گردید (جدول .)1
نتایج پژوهش (اشرفوزامن 5و همکاران )2011 ،نشان داد که
کاربرد مالچ باعث افزایش رطوبت خاك و رشد گیاه میشود و از
تخریب غشاء سلولی جلوگیری مینماید .که در این پژوهش
استفاده از مالچ محتوای نسبی آب برگ را افزایش داده و در
نتیجه غشاء سلولی کمتر صدمه دیده است.

درصد محتوای نسبی آب برگ
اثر فواصل آبیاری و مالچ بر محتوای نسهبی آب بهرگ در سهطح
یک درصد معنیدار شد اما اثر متقابل آنها معنیدار نشد .بهین
فواصههل آبیههاری ،فاصههله آبیههاری سههه روزه بهها  78/14درصههد
بیشترین مقدار را داشت کهه اخهتالف معنهیداری را بها سهایر
تیمارهای فواصل آبیاری داشهت و کمتهرین مقهدار بها میهانگین
 66/89درصد در تیمار ده روزه آبیاری مشاهده شد (جهدول .)1
همچنین بین سه سطح مالچ از نظر درصد محتهوای نسهبی آب
برگ تفاوت معنیداری وجود دارد بهطوریکه مالچ پلهیاتیلن و
کاه و کلهش باعهث افهزایش محتهوای نسهبی آب بهرگ گردیهد
(جدول .)2

كلروفیل كل
اثر فواصل آبیاری بر کلروفیل کل در سطح یک درصد ،اثر مالچ
بر کلروفیل کل در سطح پنج درصد معنیدار شد .اما اثرات
متقابل فواصل آبیاری و مالچ بر کلروفیل کل معنیدار نشد .بین
فواصل آبیاری ،تیمار سه روزه آبیاری باعث افزایش کلروفیل کل
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کل گردید (جدول .)1

گردید درحالیکه تیمار ده روزه آبیاری باعث کاهش کلروفیل

جدول  :1مقایسه میانگینهای اثر فواصل آبیاری بر طول و قطر شاخه ،محتوای نسبی آب برگ ،نشت یونی ،کلروفیل و فنل کل
Table 1: Mean comparison of the effect of irrigation interval on current season shoot growth, diameter, leaf RWC, Ionic
leakage, total chlorophyll and phenol content
طول شاخه
کلروفیل کل (میلیگرم فنل کل (میلیگرم در
نشت یونی
قطر شاخه سالجاری
فواصل آبیاری
محتوای نسبی
سالجاری
100گرم وزن تازه)
در گرم وزن تازه)
(درصد)
(سانتیمتر)
(روز)
آب برگ (درصد)
(سانتیمتر)
Phenol content
Total chlorophyll
Ionic leakage
Current season shoot
Irrigation
Current season
)shoot growth (cm
18.41a

)interval (day
3

b

6

17.05

15.69c

10

)diameter (cm

)Leaf RWC (%

)(%

)(mg/g FW

)(mg/100g FW

0.37a

78.14a

15.00c

1.44a

59.43c

b

b

b

b

b

0.32

0.27c

72.36

66.89c

20.46

22.38a

1.12

0.93c

81.44

108.61a

میانگینهای دارای حروف یکسان در هر صفت ،در سطح  5درصد براساس آزمون چند دامنهای دانکن دارای تفاوت معنیداری نیستند
Means with the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%

جدول  :2مقایسه میانگینهای اثر مالچ بر طول و قطر شاخه ،محتوای نسبی آب برگ ،نشت یونی ،کلروفیل و فنل کل
Table 2: Mean comparison of the effect of mulch on current season shoot growth, diameter, leaf RWC, Ionic leakage,
total chlorophyll and phenol content
فنل کل (میلیگرم
کلروفیل کل
طول شاخه
نشت یونی
قطر شاخه سالجاری
نسبی
محتوای
در 100گرم وزن
(میلیگرم در گرم
سالجاری
مالچ
(درصد)
(سانتیمتر)
آب برگ (درصد)
تازه)
وزن تازه
متر)
(سانتی
Mulch
Ionic leakage
Current season shoot
بدون مالچ

)Leaf RWC (%

Current season
)shoot growth (cm

)diameter (cm

15.73c

0.28b

70.37c

b

a

b

)(%

Total chlorophyll
)(mg/g FW

Phenol content
)(mg/100g FW

20.46a

1.10b

86.95a

b

18.91

ab

b

82.24

b

18.48

b

80.28

Control

کاه و کلش گندم

17.71

0.33

72.78

1.17

Wheat strow

پلیاتیلن

a

18.39

a

0.34

a

74.24

a

1.23

Polyethylene

میانگینهای دارای حروف یکسان در هر صفت ،در سطح  5درصد براساس آزمون چند دامنهای دانکن دارای تفاوت معنیداری نیستند
Means with the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%

همچنین بین تیمارهای مالچی ،مالچ کاه و کلش و پلیاتیلن
باعث افزایش میزان کلروفیل شدند و در یک کالس قرار گرفتند
(جدول .)2
کمبود آب سبب پیری زودهنگام گیاهان ،شکسته شدن
کلروپالستها و کاهش میزان کلروفیل میگردد (دوپیس 1و
همکاران .)2013 ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که با افزایش
دور آبیاری میزان کلروفیل کاهش یافت .استفاده از مالچ ،میزان
کلروفیل را افزایش داد .گزارشهایی در مورد کاربرد مالچ و
حفظ کارآیی مصرف آب و حفظ رطوبت خاك وجود دارد
(وانگ و همکاران )2015 ،که احتماالً افزایش میزان آب
قسمتهای مختلف درخت زیتون در اثر کاربرد مالچ توانسته
است از تخریب کلروفیل و در نتیجه کاهش آن جلوگیری کند.

میزان فنل
اثر فواصل آبیاری و مالج بر میزان فنل در سطح یک درصد
معنیدار شد .اما اثرات متقابل فواصل آبیاری و مالچ معنیدار
نشد .بین فواصل آبیاری ،تیمار سه روزه آبیاری باعث کاهش
میزان فنل گردید درحالیکه تیمار ده روزه آبیاری باعث افزایش
فنل گردید (جدول  .)1همچنین بین تیمارهای مالچی ،مالچ
کاه و کلش و پلیاتیلن باعث کاهش میزان فنل شدند و در یک
کالس قرار گرفتند (جدول .)2
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جدول  :3اثر متقابل فواصل آبیاری و مالچ بر مقدار پرولین ،قندهای محلول و مالوندیآلدهید
Table 3: Interaction effect of irrigation interval and mulch on proline content, total soluble sugars and MDA
مالوندیآلدهید
قند های محلول
مقدار پرولین
تیمار
(نانومول در گرم وزن تازه)
(میلیگرم در گرم وزن تازه)
(میکروگرم در گرم وزن تازه)
Treatment
سه روزه و بدون مالچ

)Proline content (µg/g FW

)Total soluble sugars (mg/g FW

)MDA (nmol/g FW

13.02e

6.60e

1.64c

3 days interval and no mulch

سه روزه و مالچ کاه و کلش گندم

6.07ef

12.27f

1.48d

3 days interval and wheat strow

سه روزه و مالچ پلیاتیلن

5.89f

10.36g

1.29e

3 days interval and polyethylene

شش روزه و بدون مالچ

7.69d

15.36c

1.89b

6 days interval and no mulch

شش روزه و مالچ کاه و کلش گندم

8.69c

14.51d

1.50d

6 days interval and wheat strow

شش روزه و مالچ پلیاتیلن

9.68b

13.52e

1.45d

6 days interval and polyethylene

ده روزه و بدون مالچ

10.76a

18.81a

2.21a

10 days interval and no mulch

ده روزه و مالچ کاه و کلش گندم

9.77b

18.04b

1.89b

10 days interval and wheat strow

ده روزه و مالچ پلیاتیلن

9.48b

17.92b

1.45d

10 days interval and polyethylene

میانگینهای دارای حروف یکسان در هر صفت ،در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن دارای تفاوت معنیداری نیستند
Means having the same letter in traits are not significantly different by Duncan’s multiple range test at 5%

رطوبت خاك برای مدت طوالنی و کاهش اثرات تنش خشکی
باعث کاهش میزان مالوندیآلدهید گردید.

میزان پرولین و قندهای محلول در برگ گیاهان در اثر تنش
خشکی افزایش مییابند و در تنظیم اسمزی نقش دارند (پین
هیرو 1و همکاران .)2004 ،در این آزمایش با افزایش دور آبیاری
میزان پرولین و قندهای محلول افزایش نشان داد (جدول .)1
در این پژوهش مالچ از طریق حفظ رطوبت خاك برای مدت
طوالنی و کاهش اثرات تنش خشکی باعث کاهش میزان پرولین
و قندهای محلول گردید.
اثر متقابل دور آبیاری و مالچ بر مقدار مالوندیآلدهید ،در
سطح پنج درصد معنیدار شد .تیمار دور آبیاری ده روزه و
بدون مالچ بیشترین مقدار مالوندیآلدهید برگ را داشت و
تیمار دور آبیاری سه روزه و مالچ پلیاتیلن کمترین مقدار را
داشتند (جدول .)3
یکی از اثرات مستقیم کمبود آب تخریب غشاهای سلول در
گیاهان میباشد که بین میزان مالوندیآلدهید و شدت تنش
خشکی رابطه مستقیمی وجود دارد (پتریدیس و همکاران،
.)2012
اشرفوزامن و همکاران ( )2011نشان داد که کاربرد مالچ
باعث افزایش رطوبت خاك و رشد گیاه شده و از تخریب غشاء
سلولی جلوگیری مینماید .در این پژوهش مالچ از طریق حفظ

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش و با توجه به اینکه
درختان زیتون کاشت شده تحت مالچ مدت زمان کمتری در هر
دور آبیاری ،آبیاری شدند میتوان نتیجه گرفت که استفاده از
خاکپوش کارآیی مصرف آب آبیاری را باال برده و آب کمتری در
هر بار آبیاری مورد استفاده قرار میگیرد و از طرفی صدمه وارد
شده به درختان زیتون در شرایطی که از مالچ استفاده شد کمتر
از شرایطی بود که از مالچ استفاده نگردید .بر این اساس میتوان
با استفاده از مالچهای کاه و کلش و نیز پلیاتیلن دور آبیاری را
بدون صدمه به درختان زیتون افزایش داد و از این طریق در
مصرف آب آبیاری صرفهجویی کرد.
سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاران ایستگاه تحقیقات زیتون داالهو به ویژه
آقایان مهندس حاجیامیری و نجفی بهخاطر کمک در انجام
آزمایش تشکر و قدردانی میشود.

1. Pinheiro
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Effect of Mulch and Irrigation Interval on Morph-physiological Characteristics of
Olive (Olea europea cv. Sevillana) under Field Condition
Gholami1*, R. A. and Arji2, I.
Abstract
This experiment was conducted to study the effect of irrigation interval and mulch on morph-physiological
characteristics of 11-years old olive trees, Sevillana cultivar. A factorial experiment was carried out in Dallaho Olive
Research Station in Sarpole-Zahab. Field experiment based on randomized complete block design with three
replications and two factors (irrigation interval and mulch) was conducted in 2015. Irrigation treatments period for
experiment were 3, 6 and 10 days interval and mulch treatments for experiment were control (no mulch), polyethylene
and wheat straw. Some vegetative growth traits including current-season shoot growth and diameter and certain
physiological characteristics consisting of leaf relative water content (RWC), ionic leakage, total chlorophyll, proline
content, total soluble sugars, phenol and malondialdehyde were measured at the end of growth season. Results showed
that mulch and interval of irrigation treatments caused significant differences in morph-physiological traits so that
mulch and 3 days interval irrigation treatments increased current-season shoot growth and diameter of olive trees. Leaf
RWC and total chlorophyll was reduced under drought stress. The usage of mulch resulted in higher leaf RWC and total
chlorophyll compared to the drought stress conditions. Application of mulch improved growth characteristics of olive
under drought stress and helped to save water in olive orchards.
Keywords: Polyethylene, Wheat straw, Leaf relative water content, Proline
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