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چکیده
استفاده از مالچ هاي پالستیکی به عنوان راهکاري جهت جلوگیري از تبخیر آب از سطح خاك می تواند بر ویژگیهاي مختلف 

اصر غذایی اثر بگذارد. جهت بررسی این امر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل خاك و در نتیجه قابلیت استفاده عن
و استفاده از مالچ پالستیکی صورت گرفت. شش "محلی"و "والنسیا"، "واشنگتن ناول"بنامهاي تصادفی بر روي سه رقم پرتقال 

ماه پس از کاربرد مالچ ها، مقادیر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، منگنز، مس و روي قابل استفاده در خاك سطحی اندازه گیري 
و روي گردید. گردید. نتایج نشان داد که کاربرد مالچ سبب افزایش قابلیت استفاده پتاسیم و مس و کاهش قابلیت استفاده فسفر

کاربرد مالچ تحت تاٌثیر نوع رقم قرار گرفت. بیشترین مقدار مقادیر نیتروژن، آهن و منگنز تحت تاٌثیر کاربرد مالچ قرار نگرفت. 
مشاهده گردید. به طور کلی می توان نتیجه "واشنگتن ناول"کاهش روي و کمترین مقدار افزایش مس بر اثر کاربرد مالچ در رقم

رات ثانویه استفاده از آنها در و تاثیکه در استفاده از مالچها جهت بهبود کارآیی مصرف آب باید دقت بیشتري نمودگیري کرد 
جهت تغییر قابلیت استفاده عناصر غذایی را در نظر گرفت.

عناصر کم مصرف، عناصر پرمصرف، تبخیر سطحی، پرتقال: کلمات کلیدي
مقدمه

ن چالشهاي کشاورزي جنوب ایران مطرح بوده و سبب تغییر در وضعیت کشاورزي شامل خشکسالی به عنوان یکی از مهمتری
سطح زیر کشت، کاهش کیفی و کمی محصوالت کشاورزي، کاهش کیفیت خاك در نتیجه استفاده از آبهاي داراي کاهش 

می باشد. میزان تبخیر از سطح هش تبخیر از سطح خاكکیفیت پایین و غیره شده است. یکی از راهکارهاي مقابله با خشکسالی کا
.(Batchelor et al., 1996: Warrick, 2002)درصد باشد69و نوع گیاهان می تواند تا خاك بسته به روش آبیاري، مرحله رشد

سنگریزه ها و مالچ هاي استفاده از مالچ هاي مختلف شامل پسماندهاي گیاهی، خاك اره، مالچ هاي رزینی، پوششهاي پالستیکی، 
یکی از مناسب ترین، در دسترس ترین و شاید از . (Whiting et al., 2003)می تواند سبب کاهش تبخیر از سطح خاك شودفتین

. استفاده از این مالچ ها )1391، (افشار و همکاراننظر هزینه اي باصرفه ترین مواد موجود، استفاده از ورقه هاي پالستیکی می باشد
کاربرد مالچ در ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك شود.سبب تغییراتسطح خاك می تواندعالوه بر کاهش تبخیر از 

پالستیکی در زراعت پنبه سبب افزایش مقدار ذخیره کربن آلی خاك در خاك سطحی گردید اما بر مقدار آن در خاك 
نیتروژن از بدر زراعت ذرت سبب افزایش جذاستفاده از مالچ هاي پالستیکی.(Li et al., 2015)زیرسطحی تاٌثیري نداشت

هدف از این پژوهش بررسی تاٌثیر استفاده از مالچ هاي پالستیکی در تغییر .(Liu et al., 2015)درصد گردید53خاك به مقدار 
ستان فارس قابلیت استفاده عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در خاك زیر سایه انداز سه رقم پرتقال در داراب، جنوب شرقی ا

.بود
هامواد و روش

استانجنوبدراراضیاینداراب انجام گردید. واقع در شهرستانمرکبات تجاريباغیک در 92-93مطالعه حاضر در سال 
سطحازمتر1110ارتفاعوشمالیدقیقه45ودرجه28جغرافیاییعرضوه شرقیدقیق27ودرجه54جغرافیاییطولبافارس
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ورطوبتیهايرژیموشوندمیبنديطبقهTypic Calciusteptsزیرگروهدراراضیاینهايخاك. داشتندقرارآزاددریاهاي
سالیانهحرارتدرجهمیانگین(هایپرترمیکو) مترمیلی270ازبیشترسالیانهبارندگیمیانگین(یوستیکترتیببهخاكحرارتی

درصد 35درصد شن و 40درصد رس، 25خاك مورد مطالعه داراي بافت لومی شامل .باشدمی) سلسیوسدرجه22ازبیشتر
دسی زیمنس 5/1درصد، قابلیت هدایت الکتریکی 95/0درصد، ماده آلی 55، مقدار کربنات کلسیم معادل 7,88سیلت، پ هاش 

در قالب طرح کامل تصادفی با سه کتوریل به صورت فامطالعه سانتی مول بر کیلوگرم بود.3/13بر متر و ظرفیت تبادل کاتیونی 
تکرار انجام شد. تیمارها شامل ارقام مختلف پرتقال (نافی، محلی و والنسیا) و مالچ پالستیکی (بدون مالچ و با مالچ) بود. سه رقم 

نتخاب گردید ابتدا مالچهاي پالستیکی روشن رنگ اپرتقال انتخاب شده به صورت گسترده تري در منطقه داراب کشت می شدند.
ماه 6متر) پهن گردید و لبه هاي صفحات پالستیکی با خاك پوشانده شد. به مدت 2و در زیر سایه انداز درخت (شعاع تقریبی 

روزه انجام گردید. سپس نمونه 30روزه و تیمارهاي با مالچ با دوره هاي 7آبیاري معمولی در تیمارهاي بدون مالچ با دوره هاي 
انجام گردید و نمونه ها پس از هواخشک شدن به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه هاي سانتیمتر)30-0طحی (برداري از خاك س

میلیمتري مورد آنالیز عناصر غذایی قرار گرفتند. 2خاك پس از عبور از الک 
Olsen et)سدیمبیکربناتباگیريعصارهبااستفادهقابلفسفرکلدال،روشبهخاكکلنیتروژن al., 1954) و پتاسیم قابل

هاينمونهدراستفادهقابلرويومسمنگنز،آهن،مقدارگیرياندازهجهت. شدندگیرياندازه(Helmke et al., 1996)استفاده 
دررويومسمنگنز،آهن،غلظت. شداستفادهDTPA(Lindsay and Norvell, 1978)محلولباگیريعصارهروشازخاك

درهاگیرياندازههمه. شدگیرياندازه) AAS; PG 990, PG Instruments Ltd. UK(اتمیجذبدستگاهباحاصلهايعصاره
.گرفتصورتتکرارسه

داريمعنیدرصد5سطحدردانکنآزمونازهامیانگینمقایسهجهتوSPSS 15.0افزارنرمازهانمونهآماريآنالیزجهت
.شداستفاده

نتایج و بحث
عناصر پرمصرف

اما مقدار نیتروژن سبت به نمونه شاهد گردید.نبه طور کلی استفاده از مالچ پالستیکی تاًثیر معنی داري بر مقدار فسفر، پتاسیم
مقدار قابلیت استفاده عناصر پرمصرف را در نتیجه کاربرد مالچ در سه رقم پرتقال نشان می دهد.1کل خاك را تغییر نداد. جدول 

را نشان مقدار افزایش قابل مالحظه اي"محلی"مقدار نیتروژن کل خاك تحت تاٌثیر کاربرد مالچ قرار نگرفت اما رقم به طور کلی
میلی گرم در سه رقم متغیر بود. 16تا 10از سایر عناصر بود و از مشهودترقابلیت استفاده فسفر با کاربرد مالچ بسیار کاهشداد. 

فسفر شاید به دلیل جذب بیشتر آن توسط گیاه در شرایط رطوبتی مناسب و همچنین غیرمتحرك شدن توسط کمتر بودن مقدار 
مقدار پتاسیم قابل استفاده نیز با کاربرد مالچ افزایش . (Havlin et al., 1999)ریزجانداران خاك در نتیجه فعالیت بیشتر آنها باشد

مهیایی میلی گرم بر کیلوگرم بود.70و 40، 50به ترتیب "محلی"و "والنسیا"، "واشنگتن ناول"یافت. مقدار افزایش در ارقام 
Najafi-Ghiri)افزایش قابلیت استفاده پتاسیم در نتیجه آزادسازي آن از کانی هاي خاك سبب بر اثر وجود مالچرطوبت در خاك

et al., 2011).می شود
استفاده در خاك تحت تاٌثیر مالچ و رقم درخت. مقادیر نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل 1جدول 

عنصر
"محلی"رقم "والنسیا"رقم "واشنگتن ناول"رقم 

با مالچبدون مالچبا مالچبدون مالچبا مالچبدون مالچ
08/008/012/004/012/08/0نیتروژن (%)

152182122فسفر (میلی گرم بر کیلوگرم)
200250220260210280گرم بر کیلوگرم)پتاسیم (میلی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مقاالت شفاهی میوه کارياهواز          -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

٣

عناصر کم مصرف
قابلیت استفاده روي را با کاربرد مالچ در سه رقم 1قابلیت استفاده آهن و منگنز تحت تاٌثیر کاربرد مالچ قرار نگرفت. شکل 

استفاده از مالچ سبب کاهش شدید مقدار روي قابل استفاده در هر سه رقم پرتقال گردید. بیشترین و کمترین پرتقال نشان می دهد. 
کیلوگرم بر 04/2به مقدار "والنسیا"میلی گرم بر کیلوگرم و رقم 59/3به مقدار "واشنگتن ناول"کاهش به ترتیب مربوط به رقم 

کیلوگرم بود.

قابلیت استفاده روي در سه رقم پرتقالتاٌثیر مالچ بر -1شکل 
). 2قابلیت استفاده مس نیز تحت تاٌثیر کاربرد مالچ قرار گرفت اما بر خالف روي مقدار آن با کاربرد مالچ افزایش یافت (شکل 

36/0به مقدار "محلی"این افزایش تحت تاٌثیر نوع رقم قرار گرفت و بیشترین و کمترین مقدار افزایش آن به ترتیب مربوط به رقم 
میلی گرم بر کیلوگرم بود. 07/0به مقدار "والنسیا"میلی گرم بر کیلوگرم و رقم 

تاٌثیر مالچ بر قابلیت استفاده مس در سه رقم پرتقال-2شکل 
یکی از مهمترین تغییراتی که در شرایط خاك در حالت استفاده از مالچ هاي پالستیکی اتفاق می افتد تجمع بیکربناتها در 
محلول خاك به دلیل تنفس ریشه و جانداران خاك و تجزیه ماده آلی می باشد. تجمع بیکربناتها می تواند سبب تغییر پ هاش 

. از عوامل دیگر (Havlin et al., 1999)ك بخصوص عناصر کم مصرف فلزي اثر بگذارد خاك شود و بر قابلیت استفاده عناصر خا
Havlin et(می تواند تغییر شرایط اکسید و احیایی خاك باشد که سبب تغییر قابلیت استفاده عناصري مانند آهن و منگنز می شود

al., 1999.(
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Changes in availability of soil nutrients due to using plastic mulch in three varieties of citrus
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Abstract

Use of plastic mulch as a method for prevention of water evaporation from soil surface may affect
different soil properties and subsequently nutrients availability. For studying this, an experiment was
done as completely randomized factorial design on three varieties of citrus ("Washangton Navel",
"Valensia" and "Mahali") and use of plastic mulch. The contents of N, P, K, Fe, Mn, Zn and Cu in
surface soil were determined six month after using of mulch. Results indicated that use of mulch
increased K and Cu availability and decreased P and Zn availability. It had no effect on N, Fe and Mn
availability. Interaction of mulch and varieties was significant. The most decrease in Zn content and
the most decrease in Cu content with using mulch were observed in "Washangton Navel". Generally, it
is concluded that caution is required in use of mulch for improving water use efficiency and its
secondary effects on changes in nutrients availability may be taken into consideration.

Key words: Micro nutrients, Macro nutrients, Water evaporation, Sweet orang
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