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 چكيده

خاك اره و سنگريزه در سه ضخامت مختلف بر رشـد درخـت چنـار در     كمپوست زباله شهري، ظور بررسي اثر چهار نوع خاكپوش چيپس چوب،به من
تحقيقي به صورت طرح آزمايشي كـرت  . در فضاي سبز شهر مشهدكه در اقليم نيمه خشك قرار دارد مورد بررسي قرار گرفت) 1388و1387( طي دو سال

 و چهـارنوع خـاكپوش چيـپس چـوب،    ) بدون خـاكپوش ( تيمارها شامل شاهد. قالب بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار انجام شدهاي خرد شده در 

در طول دوره آزمايش رطوبت خاك، درجـه حـرارت خـاك، تعـداد      .سانتيمتر بودند 15و10،5كمپوست زباله شهري، خاك اره و سنگريزه در سه ضخامت 
خاكپوش خـاك اره  . سانتيمتري از سطح خاك اندازه گيري شد20اندازه محيط تنه در ارتفاع  وزن تر درخت و ارتفاع درخت، برگ، وزن تر و خشك برگ،

وزن تر درخت، وزن تر و خشك (سانتيمتر بيشترين مقدار درصد رطوبت وزني و كمترين درجه حرارت خاك را دارا بود و در صفات رشدي  15با ضخامت 
سانتيمتر بيشترين مقدار رشـد را   15در مجموع خاك اره با ضخامت ) سانتيمتري از خاك 20عداد برگ و اندازه محيط تنه در ارتفاع برگ، ارتفاع درخت، ت

سـانتيمتري تمـام انـواع خـاكپوش      15كرد و بهترين نتايج در ضخامت در تمامي صفات با افزايش ضخامت اليه مالچ ميزان رشد افزايش پيدا . نشان داد
شاهد بيشتر بودنـد و بـا آن اخـتالف     نوع خاكپوش بر روي ارتفاع درخت خاكپوش ها اختالف معني داري با هم نداشتند، ولي ازاثر در مورد . دمشاهده ش

انـدازه محـيط تنـه در ارتفـاع      وزن تـر درخـت و   در بقيه صفات رشدي اندازه گيري شده شامل تعداد برگ، وزن تر و خشـك بـرگ،  . معني داري داشتند
به نظـر مـي رسـد     .نتيمتري از سطح خاك، بيشترين مقدار رشد  به ترتيب مربوط به تيمار خاك اره، چيپس چوب،كمپوست، سنگريزه و شاهد بودندسا20

 كه خاك اره با حفظ بهتر رطوبت خاك و كاهش  تنش رطوبتي خاك در مقايسه با ساير خاكپوش ها به رشد بيشتر چنار در مناطق خشك و نيمه خشـك 
  .  يادي مي كندكمك ز
  
  خاك، درجه حرارت خاك، صفات رشديرطوبت  خاكپوش، چنار،: كليدي ه هايواژ
 

   1 مقدمه 

با توجه به وضعيت اقليمي ايـران كـه در منطقـه نيمـه خشـك و      
خشك قرار دارد منابع آبي محدودي هم كه از گذشته داريم بـا خطـر   

فره هاي آب زير برداشت بيش از حد از منابع زير زميني و ترارمنفي س
اسـتفاده از خـاكپوش راهـي    در ايـن راسـتا   ). 5(زميني روبرو هسـتيم  

  ). 2(مناسب جهت كاهش مصرف آب مي باشد 
حفـظ رطوبـت خـاك و كـاهش      -1 :مزاياي استفاده از خاكپوش

  ،كنتــرل علــف هــرز -3 ،ممانعــت از تــراكم خــاك -2 ،مصــرف آب

                                                            
و دانشـجوي كارشناسـي   به ترتيب دانشجوي دكتري، دانشـيار، اسـتاديار    -5و3،2،1

  ارشد گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
  )Email: Ilyana_84@yahoo.com                  :نويسنده مسئول -(*
  دانشيار گروه خاكشناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد-4

نـين اليـه   همچ). 17(اصالح كيفيـت فيزيكـي و شـيمياي خـاك      -4
خاكپوش سبب كاهش ضربه قطرات باران به سطح خـاك و تخريـب   
ساختمان خاك شده، ميزان روان آب را كاهش داده و باعـث افـزايش   
نفوذ آب باران و آبياري در خاك مي شود و با حفـظ رطوبـت، ميـزان    

متري از سطح خاك افزايش  1رطوبت در دسترس ريشه گياه تا عمق 
اثر خاكپوش دهي كامـل بـا   ) 13(و همكاران  ستالكدو). 19(مي يابد 

كاه، خاكپوش دهي روي رديف ها با پوست تازه درختان و چمنكـاري  
كامل در زير نهال هاي تعداد از گونه هـاي درختـي و درختچـه اي را    
مورد مطالعه قرار دادند و بيان كردندكه در نهال هايي كـه از كـاه بـه    

ه بود سرعت رشد چند برابـر  عنوان خاكپوش به طور كامل استفاده شد
بيان كردند يكـي از  ) 8(آقاسي و همكاران . بيشتر از ساير تيمار ها بود

راهكارهايي كه در مناطق خشك و نيمه خشك ، تلفـات آب بـاران را   
به حداقل مي رساند خاكپوش دهي خاك سطحي اسـت و اسـتفاده از   
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ح خاكپوش را روش موثري  براي جلـوگيري از تشـكيل سـله در سـط    
آنهـا كمپوسـت ضـايعات جامـد     . خاك و هدر روي آب عنوان كردنـد 

را به عنوان خاكپوش بـراي بـه حـداقل    )  MSW compost(شهري 
رساندن ميزان از دست روي رطوبت بدون صدمه بـه محـيط زيسـت    

خاكپوش دهـي بـا سـنگريزه،    ) 22( اليت فوت و ادي. پيشنهاد كردند
حصر به فـردي در شـرايط   نريگ و سنگهاي آتشفشاني را استراتژي م

اثرات مواد پوشاننده خاك را بر كاهش ميزان ) 2(راد  .خشك مي دانند
آب مورد استفاده در استقرار گياه تاغ در بيابان هاي رسي مورد بررسي 

اثر ورقه پالستيك و ماسه بر ميـزان اسـتقرار    وي در تحقيق. قرار داد
  .رشد گياهان مورد بررسي قرار گرفت

اثر دو نوع خاكپوش چيپس چوب و قطعات ) 17( اكوگرين لي و ر
سـانتيمتر مـورد    25و  15، 5/7خورد شده پوست كاج در سه ضخامت 

بررسي قرار دادند و پتانسيل تغييرات در پارامترهـاي درصـد اكسـيژن    
نيترات و نمك هـاي    pHخاك، درصد رطوبت و درجه حرارت خاك، 
در گزارشي  .سي قرار دادندقابل حل را به همراه رشد گياهان مورد برر

منتشر شد اثر خاكپوش پوست كـاج و  ) 9(كه توسط آرنولد و همكاران 
ضخامت آن را روي دو نوع گياه زبان گنجشك سـبز و گـل كاغـذي    

يـل آب   نشان داد كه پتانسـ  پژوهش آنهانتايج  .مورد بررسي قرار دادند
دا كـرد و  يمتر كاهش پيـ   سانت 6/7ي با ضخامت   خاك در اليه خاكپوش

 -kpa1/9در مقايسه با شاهد بدون خاكپوش كـه   -kpa8/5به حدود 
سانتيمتر باعث افـزايش  9/22اما اليه خاكپوشي با ضخامت   بود رسيد

  . شد -kpa2/16 يل آب به   پتانس
هدف از اين پژوهش تعيـين بهتـرين نـوع خـاكپوش و ضـخامت      

حفـظ  مناسب جهت استفاده در فضاي سبز شـهر مشـهد بـه منظـور      
  .رطوبت خاك، افزايش راندمان آبياري و كاهش مصرف آب مي باشد

  
  مواد و روش ها

ايــن آزمــايش در محــل ســازمان توليــدات گيــاهي فضــاي ســبز 
ــد  ــام ش ــهد انج ــهرداري مش ــار  .ش ــاي چن ــال ه ــه  نه ــاله قلم دو س

عمليـات   و كاشته شدند1386در اسفند  )(Platanus orientalisشده
ايـن آزمـايش بـه صـورت طـرح       ز شـد آغا 3/1/87خاكپوش پاشي از

آزمايشي كرت هاي خرد شده در قالب بلوك هاي كامل تصادفي و در 
 )Aفـاكتور  ( هر تيمار شامل دو عامل خـاكپوش . چهار تكرار انجام شد

بـود و شـامل خـاكپوش     (Main plot) كه در واقع كرت اصلي طـرح 
كمپوست زبالـه شـهري، خـاك اره، سـنگريزه و بـدون       چيپس چوب،

 كه واقع كرت فرعـي ) Bفاكتور( بود وعامل ضخامت) شاهد(كپوش خا
(Sub plot)  در هـر  . سانتيمتر بـود  15و  10، 5طرح در سه ضخامت

. يـك نهـال چنـار كاشـته شـد     ) متر 3×متر  3به ابعاد (كرت آزمايش 
ميزان آب آبياري معادل مقداري بود كـه سـطح فضـاي سـبز توسـط      

ني براي آبياري از اول فـروردين  شهرداري مشهد انجام مي گرديد، يع

ليتـر در هفتـه آبيـاري     80ليتر در هفته و از آخر ارديبهشت ماه  60ماه
براي پايش دما لوله هـاي   .شدند و آبياري تا آخر آبان ماه ادامه داشت

سـانتيمتري خـاك در    5سفيد پليمري به طول الزم بريده و در عمـق  
ـ  . همه كرت ها نصب گرديدند ه هـا داراي درپـوش   هريك از ايـن لول

مخصوص بودند تا هواي محيط روي آن تاثير نگـذارد دمـا سـنج هـا     
دقيقه اقـدام بـه خوانـدن دمـاي     10داخل لوله جاگذاري شده و بعد از 

بار اقدام به قرائت دما در طول فصـل   15در مجموع . دماسنج مي شد
ــاريخ      ــاني  ازت ــله زم ــا در فاص ــت دم ــد و برداش ــد ش  24/2/87رش

انجـام   88/ 17/7الـي  15/1/88در سال اول و از تـاريخ   17/7/87الي
براي اندازه گيري رطوبت خاك از روش تعيين درصدرطوبت وزني . شد

در برداشت نمونه خاك اليه خاكپوش كنار زده مي شد و . استفاده شد
سانتيمتري از سطح خاك بدون توجه به اليه خاكپوش  0-30از عمق 

آنهـا در ظـروف اسـتيلي كـه      پس از برداشت خـاك . برداشت مي شد
درپوش محكمي داشتند ريختـه شـده و جهـت جلـوگيري از كـاهش      
رطوبت درب آنها محكم شـده و بـه آزمايشـگاه دانشـكده كشـاورزي      
منتقل شده، در آنجا توزين گرديدند و سـپس داخـل دسـتگاه آون بـه     

درجه سانتيگراد حـرارت مـي ديدنـد و     105ساعت در دماي  24مدت 
  .وزين گرديدندسپس دوباره ت

در پايان سـال دوم وزن تـر درخـت، تعـداد      :پايش اندازه رشد 
) قطر درخـت (برگ، ارتفاع درخت، وزن تر و خشك برگ و محيط تنه 

محاسـبات  . از سطح خاك انـدازه گيـري شـد   سانتيمتري 20در ارتفاع 
ميـانگين   و مقايسـه   MSTAT-C و  EXELآماري با نرم افزارهاي 
  .د دامنه دانكن انجام شدها به روش آزمون چن

  
  نتايج و بحث

  دما 
سـانتيمتري   5دمـا در عمـق    داده هاي مربوط بهنتايج  :سال اول

خاك نشان داد كه اثر عامل خاكپوش، عامل ضخامت و اثر متقابل دو 
داراي اخـتالف معنـي   % 1عامل ضخامت و نوع خـاكپوش در سـطح   

گين اثـر متقابـل   شكل مقايسه ميـان (  1با توجه به شكل . داري بودند
سانتيمتري  5نوع خاكپوش و ضخامت بر درجه حرارت خاك در عمق 

مشخص مـي  ) آزمون چند دامنه دانكن %5در سطح  1387و  88خاك
شود كه با افزايش ضخامت اليـه خـاكپوش، از درجـه حـرارت خـاك      
كاسته مي شود و به غير از خاكپوش كمپوسـت زبالـه شـهري كـه در     

سـانتيمتر كـه بـا     10 ر از شـاهد وضـخامت  سانتيمتر بيشت 5ضخامت 
شاهد داراي اختالف معني داري نيستند بقيه تيمارهـا بـا شـاهد داراي    
اختالف معني دار هستند و دماي خاك را تعديل كرده اند و بيشـترين  
اثر متقابل مربوط به تغيير دما را در افزايش ضخامت اليه كمپوست و 

  .ر مي باشدسانتيمت10سانتيمتر به  5چيپس چوب از 
سانتيمتري خاك كرت  5عمق  باتوجه به نتايج دما در :سال دوم 
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، ضـخامت و اثـر   خـاكپوش هاي چنار مانند سال قبل در سطح عامـل  
متقابل خاكپوش و ضخامت در همه تـاريخ هـاي قرائـت شـده داري     

 1بـا توجـه بـه شـكل     . بودنـد % 5حداقل در سـطح   اختالف معني دار
مشخص مي شود كه نتايج شبيه ) 1388سال مقايسه ميانگين دما در (

پس چوب كه اثر متقابل ضخامت و نوع يسال قبل مي باشد و به جز چ
دمـاي  . خاكپوش كمتر شده، ما بقي نتايج مشابه سال اول مـي باشـد  

خاك از مباحث اصلي در رشد يك گياه مي باشد، زيرا كه ريشه از نظر 
ايي گياه مي باشد و حساسيت به شرايط محيطي حساس تر از اندام هو

دماي خاك با تاثير گذاشتن بر دو عامل يعني يكي تـاثير مسـتقيم بـر    
فعاليت ريشه در محدوده اپتيمم فعاليت دمـايي و ديگـري تـاثير غيـر     

خـاكپوش  . مستقيم بر تبخير آب، رشد گياه را تحت تاثير قرار مي دهد
طح ها با تعديل دماي خاك در فصل گرم و رساندن دماي خاك به سـ 

  ).16(اپتيمم  باعث افزايش رشد گياه مي شود 
سانتيمتر در  5نشان مي دهد كه ضخامت  1نتايج مندرج در شكل

كرت هاي با خاكپوش كمپوست زباله شهري دمايي بـيش از شـاهد و   
سانتيمتري در كرت هاي بـا خـاكپوش كمپوسـت زبالـه      10ضخامت 

هد بودند كـه بـا   شهري دمايي مشابه شاهد و ساير تيمارها كمتر از شا
توجه به مقايسه ميانگين تيمارها مشخص مي شود كه رنگ خاكپوش 
در دماي خاك زيرين خـود در ضـخامت مشـابه نقـش مهمـي دارد و      
ترتيب دماي آنها از خاكپوش تيره به روشن بود و چنين بـه نظـر مـي    
رسد كه علت اصلي اختالف دمـاي انـواع خـاكپوش هـا در ضـخامت      

پـس بـا   . مشابه است) 14(د كه با نظر ديرگراس مشابه رنگ آنها باش
توجه به نظرات باال مي توان بيان كرد كه عامل اصلي در ميزان دماي 

بستگي به ميـزان جـذب   ) در ضخامت مشابه(خاك زير اليه خاكپوش 
خود اين عامل هم تحت تاثير رنگ جسـم  . انرژي نوراني خورشيد دارد

شي روشن تـر باشـد ميـزان    هرچه خاكپو. و ساختار مولكولي آن است
در مـورد  . جذب آن كمتـر و دمـاي خـاك زيـرين كمتـر خواهـد بـود       

ضخامت اليه خاكپوش هر چه اليه خاكپوشي ضخيم تر باشـد دمـاي   
اليـه  ) 17(بنابه نظر گرين لـي و راكـو   . خاك زيرين كمتر خواهد بود

خاكپوشي شبيه يك اليه نيمه عايق گرما عمل كـرده و مـانع انتقـال    
ز سطح به عمق مي شود و با افزايش ضخامت اليـه خـاكپوش   گرما ا

در مجموع شايد بتوان گفت دمـاي  . دماي خاك زيرين كمتر مي شود
خاك زير اليه خاكپوش بستگي به رنگ آن خاكپوش و ضـخامت آن  

اثر متقابـل  . دارد و نتايج حاصل از اين آزمايش هم منطبق بر آن است
سـت زبالـه شـهري كـه داراي     ضخامت و رنگ بيشتر از همه در كمپو

سـانتيمتري دمـاي    5رنگ تيره است مشهود است چون در ضـخامت  
بـراي   63/29و 1387بـراي سـال   46/29(خاك زيـر اليـه خـاكپوش    

بـراي   16/28و 1387بـراي سـال   12/28(بيشتر از شـاهد  ) 1388سال
براي  94/27( سانتيمتري كمپوست 10و شاهد با ضخامت ) 1388سال
 15مشابه بود و تنهـا ضـخامت   ) 1388راي سالب 92/27و 1387سال

باعـث  ) 1388بـراي سـال   96/26و 1387براي سال 87/26(سانتيمتر 
كاهش دما در مقايسه بـا شـاهد شـد و در سـاير تيمارهـا بـا افـزايش        
ضخامت دما بطور معني داري نسبت بـه شـاهد و ضـخامت انتخـابي     

  .قبلي كاهش يافت
  

  رطوبت خاك 
در عامل اد كه درصد رطوبت وزني خاك نتايج نشان د :سال اول 

در سـطح   عامل نيـز در اثر متقابل دو  نوع خاكپوش، عامل ضخامت و
  .داراي اختالف معني داري بودند% 1

  

  
  )آزمون چند دامنه دانكن% 5در سطح ( 1387و  88مقايسه ميانگين  اثر متقابل نوع خاكپوش و ضخامت بر درجه حرارت خاك  - 1شكل 
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بـه  ) 2شكل ( ايسه ميانگين درصد رطوبت وزني خاكدر شكل مق

وضوح مي توان مشاهده كرد كه اثر متقابل ضخامت و نوع خـاكپوش  
ــا افــزايش ضــخامت اليــه   در دو خــاكپوش خــاك اره و كمپوســت ب
خاكپوش، رطوبت خاك نسبت به ضخامت هاي مشـابه دو خـاكپوش   

خاك با  در چيپس چوب تغييرات رطوبت. ديگر بيشتر افزايش مي يابد
افزايش ضخامت خـاكپوش كمتـر از خـاكپوش هـاي ديگـر اسـت و       

 15و 10درخــاكپوش ســنگريزه اخــتالف معنــي داري بــين ضــخامت 
 .سانتيمتر نيست و ميزان شاهد از ساير تيمارها كمتر بود

درصــد رطوبـت وزنـي خــاك در    بـا توجــه بـه نتـايج    :دومسـال  
ل خـاكپوش،  هاي چنار مشخص مي گردد كه اين نتايج در عامـ  كرت

با توجـه شـكل مقايسـه    . اثر متقابل آنها معني دار بوده اند ضخامت و
ميانگين درصد رطوبت وزني خاك در كرت هـاي چنـار تقريبـا نتـايج     

خـاك اره و كمپوسـت زبالـه شـهري بـا       مشابه نتايج سال گذشته بود
سانتيمتر بيشترين درصد رطوبت وزنـي را نشـان دادنـد و    15ضخامت 

شـكل  (معني داري با شاهد داشـتند  ي آزمايش اختالف تمامي تيمارها
دراكثــر مــوارد اخــتالف معنــي داري بــين نتــايج ســال اول و دوم ) 2

سـانتيمتر   5مشاهده نمي گردد و فقط در چييپس چوب و در ضخامت 
اختالف معني داري ديده مي شود كه ممكن است بخاطر متـراكم تـر   

ـ . شدن در سال دوم، رطوبت بهتر حفظ شود ه خـاكپوش بـا ايجـاد    الي
يك اليه جدا كننده بين هواي محـيط بيـرون و هـواي داخـل خـاك      

) 17( گرين لي و راكو .باعث كاهش تبخير آب از سطح خاك مي شود
دليل حفظ رطوبت خاك را عالوه بركاهش دما كه خود باعث كـاهش  

تبخير آب از سطح خاك مي شود وجود اليه خـاكپوش بيـان كردنـد،    
مانع انتقال بخار آب به هواي بيرون شده و باعث حفـظ  زيرا اين اليه 

رطوبت مي شود و هرچه اين اليه ضخيم تر مي شـود توانـايي آن در   
همچنين اليه خاكپوش سـبب كـاهش   . حفظ رطوبت بيشتر مي گردد

ضربه قطرات باران به سطح خاك و تخريـب سـاختمان خـاك شـده،     
نفـوذ آب بـاران و   ميزان روان آب را كاهش مي دهد و باعث افزايش 

آبياري در خاك مي شود و با حفظ رطوبت، ميزان رطوبت در دسترس 
  ).19(ريشه گياه افزايش مي يابد 

در مورد نوع خاكپوش مي توان بيان كـرد كـه انـدازه ذرات يـك     
خاكپوش نقش اساسي دارند همچنان كـه مشـخص اسـت بـا اينكـه      

ديگـر بيشـتر    كمپوست زباله شهري از نظر دما از همه خاكپوش هاي
دماي خاك را افـزايش داده امـا از نظـر رطوبـت خـاك بـا خـاك اره        
اختالف معني داري نداشته، ولي چيـپس چـوب و سـنگريزه از لحـاظ     

مي رسد دليل اصلي هستند كه به نظر رطوبت خاك كمتر از خاك اره 
ــدازه ذرات اليــه خــاكپوش مــي باشــد  و در تحقيقــي هاشــين . آن ان

د كه اندازه ذرات سنگريزه در حفظ رطوبت نكرگزارش ) 20(همكاران 
خاك موثر است و هر چه ذرات سنگريزه كوچكتر باشد رطوبت خـاك  

نيز ساختار مولكـولي خـاك   ) 11(چالكر اسكات . را بهتر حفظ مي كند
اره و ريز بودن اندازه ذرات خـاك اره در مقايسـه بـا چيـپس چـوب و      

وبـت در خـاك مـي    خورده پوست درخت را عامل اصلي حفظ بهتر رط
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با توجه به جداول مقايسه ميانگين درصـد رطوبـت وزنـي خـاك،     

ت مشابه بهتر از چيپس چوب رطوبـت  خاك اره و كمپوست در ضخام
خاك را حفظ كرده و پس از چيپس چـوب، خـاكپوش سـنگريزه و در    

افـزايش   همچنين با. آخر شاهد داراي كمترين مقدار رطوبت خاك بود
زيـرا بـا   . ضخامت اليه خاكپوش رطوبـت خـاك هـم افـزايش يافـت     

افزايش ضخامت اليه خاكپوش، اليه نيمه عايق تشكيل شده ضـخيم  
با توجـه  . شده و امكان از دست رفتن رطوبت خاك كاهش مي يابدتر 

به داليل باال و نتايج بدست آمده، چنين به نظر مي رسـد كـه انـدازه    
ذرات خاكپوش در حفظ رطوبت خاك نسبت به مـواد سـازنده و رنـگ    
خاكپوش عامل مهمتري بوده و هرچه اندازه ذرات ريزتر باشد، رطوبت 

مچنين ضخامت اين اليه نيز تاثير بسزايي ه. خاك بهتر حفظ مي شود
در حفظ رطوبت خاك و كاهش تبخير از سطح خاك دارد و با افزايش 

  .  ضخامت رطوبت خاك بهتر حفظ مي شود
 

  صفات رشدي 
در پايان سال دوم  وزن تر درخت، وزن تر وخشك بـرگ، ارتفـاع   

سانتيمتري از سطح 20درخت، تعداد برگ و اندازه محيط تنه در ارتفاع 
با توجه به نتايج صفات رشـدي چنـار در سـال     .خاك اندازه گيري شد

مشخص شد كه در عامل خاكپوش در تمامي صفات مورد مطالعه   88
در عامل ضـخامت، بـه   . معني داري بودندداراي اختالف % 1در سطح 

معني دار شده بود، در ساير موارد در %5غير از ارتفاع چنار كه در سطح 
در اثر متقابل ايـن دو عامـل در وزن تـر و    . معني دار شدند% 1سطح 

معنـي دار  % 5و در وزن تر درخت در سطح % 1خشك برگ در سطح 
سانتيمتري از سطح 20تفاع در مورد ارتفاع درخت، قطر تنه  درار .بودند

  .خاك  و تعداد برگ در اثر متقابل معني دار نبوده است
درختان چنار در پايان دوره آزمايش از نظر وزن تـر   :وزن تر گياه

سانتيمتر  15در اثر متقابل معني دار شده و تيمار خاك اره با ضخامت 
  ). 1جدول شماره (از همه بيشتر وشاهد از همه كمتر بود 

ثر نوع خاكپوش ابتدا خاك اره سپس چيـپس چـوب و در رده   در ا
سوم كمپوست و سـنگريزه و در نهايـت شـاهد قـرار دارد و در مـورد      

در مـورد  . ضخامت هم با افزايش ضخامت وزن تر گياه افزايش يافـت 
اثر متقابل دو عامل ضخامت و نوع خاكپوش با افزايش ضخامت اليه 

يمتر افزايش وزن تر درخـت بـه   سانت 15به 10كمپوست و سنگريزه از 
در خاك اره و چيپس چوب با افـزايش  . مقدار بيشتر مشاهده مي گردد

     .ضخامت وزن تر درخت به ميزان كمتري افزايش مي يابد
در عامل نوع خـاكپوش، خـاك   ) 1جدول (در مورد وزن تر درخت 

اره باعث افزايش وزن درخت بيش از ساير تيمارها شد، كه به نظر مي 
سد دليل آن تعديل بهتر دماي خاك و حفـظ بيشـتر رطوبـت خـاك     ر

  .به آن اشاره داشتند) 17(وگرين لي و راكو ) 24(باشد كه پينامونتي 

  
  مقايسه ميانگين اثرات متقابل نوع خاكپوش و ضخامت در صفات رشدي چنار -1جدول 

  وزن خشك برگ به گرم  وزن تر درخت چنار به كيلو گرم
وزن تر برگ  

به گرم       
  

  صفات رشدي                 
   نوع تيمار  

   
40/9     de 86/1     d 71/7     cd سانتيمتري    5يپس چوب با ضخامتچ
61/10    cd 95/1    cd 94/7     c انتيمتري  س10چيپس چوب با ضخامت

69/11     bc 04/2    bc 44/8    b  سانتيمتري15چيپس چوب با ضخامت
92/7      g 85/1   d 43/7     de  سانتيمتري5كمپوست با ضخامت
06/9      ef 07/2    b 53/8    b  سانتيمتري10كمپوست با ضخامت
07/11     bc 42/2   a 42/9    a  سانتيمتري15كمپوست با ضخامت
96/10     bc 73/1    e 21/7 e  سانتيمتري5خاك اره با ضخامت
96/10     bc 73/1    e 21/7     e  سانتيمتري10خاك اره با ضخامت
53/12      b 11/2    b b 69/8 سانتيمتري15خاك اره با ضخامت 
84/7      g 47/1    f 83/5    g سانتيمتري        5سنگريزه با ضخامت
87/8      fg 67/1    e 84/6    f سانتيمتري      10سنگريزه با ضخامت
42/10     cd 88/1   d 24/7    e سانتيمتري      15سنگريزه با ضخامت
25/4      h 15/1    g 01/5     h شاهد 

 .اختالف معني داري ندارند% 5در سطح  ن چند دامنه اي دانكنبر اساس آزموميانگين هاي هر ستون داراي حداقل يك حرف مشترك مي باشند  
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  مقايسه ميانگين اثر نوع خاكپوش در صفات رشدي چنار -2جدول 

 ارتفاع درخت چنار به متر تعداد برگ سانتيمتري از سطح خاك به ميليمتر20قطر تنه درخت در ارتفاع

صفات رشدي
 

 نوع تيمار

5/147   b 6/687   b 315/4   a   پس چوبچي
9/134    b 1/618  b 168/4   a كمپوست زباله شهري 

8/191   a 3/894   a 200/4   a   خاك اره
3/133    b 3/605    b 028/4   a   سنگريزه

5/62     c 5/251 c 468/3 b شاهد 

  .اختالف معني داري ندارند% 5در سطح  بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكنميانگين هاي هر ستون داراي حداقل يك حرف مشترك مي باشند 
  

  مقايسه ميانگين اثر ضخامت در صفات رشدي چنار -3جدول 
 صفات رشدي            

  
  تيمار

ت به ارتفاع درخ
سانتيمتري از خاك به 20قطر تنه در ارتفاع  تعداد برگ   متر

  ميليمتر

920/3 سانتيمتر 5ضخامت  b6/511  c5/119   b 
965/3 سانتيمتر 10ضخامت   b8/596 b 5/130  b 
225/4 سانتيمتر 15ضخامت   a 7/725  a9/115   a 

468/3  شاهد  c5/251  d5/62   c 
  .اختالف معني داري ندارند% 5در سطح  بر اساس آزمون چند دامنه اي دانكنميانگين هاي هر ستون داراي حداقل يك حرف مشترك  مي باشند 

  
ش دهـي سـاالنه بـه حفـظ     عقيده دارد كـه خـاكپو  ) 16(پل اك 

رطوبت خاك به صورت يكنواخت كمك كرده و باعث بهبود ساختمان 
خاك مي شود و در باغات ذغال اخته خاكپوش خـاك اره در مقايسـه   
با كاه گندم و خورده پوست كاج باعث افزايش رشد بيشتر گيـاه شـده   
  . كه اين افزايش شامل ارتفاع گياه ، وزن گياه و محصول گياه مي شود

نتايج وزن تر و خشك برگ تقريبا مشـابه   :وزن تر و خشك برگ 
وزن تر درخت است يعنـي بيشـترين مقـدار مربـوط بـه خـاك اره بـا        

در . سانتيمتر و كمترين مقدار آن نيز مربوط به شاهد بـود  15ضخامت 
اثــر نــوع خــاكپوش بــر وزن تــر و خشــك بــرگ  بــه ترتيــب خــاك 

ر نهايت شـاهد قـرار دارد و   اره،كمپوست، چيپس چوب و سنگريزه و د
در مورد ضخامت هم با افزايش ضخامت وزن تر و خشك برگ ميزان 

در مـورد اثــر متقابــل دو عامـل ضــخامت و نــوع   . آن افـزايش يافــت 
سـانتيمتر بـه    5كمپوست و خاك اره از  ضخامتخاكپوش با افزايش 

سانتيمتر شاهد افزايش وزن تر درخـت بـه مقـدار بيشـتر و داراي      10
ف معنـي دار بيشـتري هسـتيم و در چيـپس چـوب بـا افـزايش        اختال

نتـايج  .  ضخامت وزن تر درخت به ميزان كمتري افـزايش مـي يابـد   
بدست آمده نشان داد كه در واقع شرايط مناسب خاك در جذب عناصر 
توسط ريشه از اهميت باالتري نسبت به حضور ايـن مـواد در محـيط    

ال آبشويي مواد غذايي از اليـه  خاك برخوردار است زيرا با اينكه احتم
خاكپوش كمپوست به اطراف ريشه وجـود داشـت امـا رشـد بهتـر در      

نتايج اين پژوهش بـا نتيجـه اي كـه     .خاكپوش خاك اره مشاهده شد

هـم  ) 18(گوردو . به آن اشاره كرده است مطابقت دارد) 24( پينامونتي
ش رشـد  گزارش نمود استفاده از خاكپوش فيبر چوبي خام باعث افـزاي 

  .كاهو شد
مقايسـه ميـانگين ارتفـاع درخـت      2با توجه به جدول :ارتفاع گياه

مشخص مي شود كه ارتفاع گياه در نوع خاكپوش اختالف معني داري 
باهم ندارند و تنها با شاهد داراي اختالف معني دار هستند و در عامـل  
ضخامت  ارتفاع درخت در شاهد از سه ضخامت ديگـر كمتـر و داراي   

سـانتيمتر اخـتالف معنـي    10و 5بين ضـخامت  . ف معني دار بوداختال
سانتيمتر  داراي ارتفـاعي  15داري مشاهده نشد و درختان در ضخامت 

در مورد ارتفاع درخت  نتايج بدست آمده با . بيش از ساير تيمارها بودند
آنها  در آزمـايش خـود   . نتايج  بدست آمده توسط گرين لي مشابه بود

يدند كه در مورد ارتفاع درخت، بـين چيـپس چـوب و    به اين نتيجه رس
خورده پوست كاج اختالف معني داري وجود ندارد اما بـا شـاهد داراي   

در پژوهش خـود بـر   ) 10(و همكاران  تبر. اختالف معني داري بودند
روي درخت كريسمس بيان كردند استفاده از خاكپوش چيـپس چـوب   

به نظر مـي  . تيمار شاهد شد سبب افزايش ارتفاع در آنها در مقايسه با
رسد كه ارتفاع درخت عـاملي اسـت كـه جهـت مشـخص شـدن اثـر        
خاكپوش كمتر تحت تاثير شرايط محيط قرار مي گيرد و نياز به زمـان  

 . بيشتري جهت مشخص شدن اثر انواع خاكپوش دارد
تعداد برگ در عامل نوع خـاكپوش خـاك اره داراي    :تعداد برگ 

اي اختالف معني داري  با ديگر انواع خاكپوش بيشترين ميانگين و دار
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) اختالف معني دار با سـاير تيمارهـا  (بود و شاهد داراي كمترين مقدار 
بود و بيشترين تعداد برگ در عامل ضخامت بـه ترتيـب در ضـخامت    

و شاهد، مشاهده گرديد و همه تيمارها باهم داراي اخـتالف   5،10،15
  .معني داري بودند

در عامل نوع  :سانتيمتري از سطح خاك  20فاع محيط تنه در ارت 
خــاكپوش، خــاك اره داراي بيشــترين ميــانگين محــيط تنــه و داراي  
اختالف معني داري با ديگر انواع خاكپوش بود و شاهد داراي كمترين 

بـود و بيشـترين ميـانگين    ) اختالف معني دار با سـاير تيمارهـا  (مقدار 
 و شاهد، مشاهده گرديـد و  5،10،15محيط تنه به ترتيب در ضخامت 

سـانتيمتر اخـتالف معنـي داري مشـاهده نشـد و      10و 5بين ضخامت 
سانتيمتر داراي قطـر بـيش از سـاير تيمارهـا      15درختان در ضخامت 

) اختالف معني دار با ساير تيمارها(و شاهد داراي كمترين مقدار  بودند
 ).2جدول  ( بود

ايـن  ) 10(كـاران  و بـرت و هم ) 17(يافته هاي گرين لي و راكـو  
آنها اعالم كردند كه  استفاده از خاكپوش باعث . نتايج را تاييد مي كند

شده و اختالف معني داري بين خاكپوش هاي  مختلف و  افزايش قطر
  . ضخامت هاي متفاوت وجود داشت

چـين ارايـه    در) 20(سـال  شن و همكاران در در گزارشي كه هاي 
اكپوش سنگريزه سبب افـزايش  دادند مشخص گرديد كه استفاده از خ

رشد ريشه در مقايسه با شاهد تا عمق يك متري خـاك شـده و آنهـا    
در مقايسه ) 23(اورهالزر . دليل اين امر را رطوبت بيشتر خاك دانستند

سانتيمتر حفظ بيشتر رطوبت  25خاك اره با چيپس چوب در ضخامت 

ـ     د كـه  توسط خاك اره را باعث رشد بيشتر ريشه ذغـال اختـه مـي دان
  . بيشترين مقدار رشد در سطح نزديك به خاك انجام مي شود

دليــل رشــد بهترگياهــان بــا اســتفاده از ) 17( گــرين لــي و راكــو
خاكپوش مالچ را رشد بهتر ريشه بدليل تعديل دما و رطوبت مي دانند 
و بيان كردند هر خاكپوشي كه دمـاي خـاك را در طـول فصـل رشـد      

تيگراد نزديك كند، باعث رشد بهتـر  درجه سان18-24بيشتر به محدود 
عقيـده  ) 25(راكو . ريشه و به تبع آن رشد بيشتر گياه را باعث مي شود

دارد خاك اره بدليل ساختمان و ذرات ريزتر خود در مقايسه با چيـپس  
چوب  خاك را خنك تر نگه داشته و رطوبت را بهتر حفظ مي كنـد و  

  .اين عامل باعث بهبود رشد ريشه مي شود
  

  يجه گيرينت
به نظر مي رسد كه استفاده از خاكپوش كمك زيـادي بـه صـرفه    
جويي در مصرف آب و رشد بهتر درخـت در منـاطق خشـك و نيمـه     
خشكي مثل مشهد مي كند و استفاده از خاكپوش آلي مانند خـاك اره  
عالوه بر اينكه نتايج بهتري در اين آزمايش داشت مـي توانـد باعـث    

ه دليل اضـافه شـدن بـه خـاك شـود بـه       اصالح خاك در دراز مدت ب
شرطي كه مواد غذايي كافي به آن اضافه شـود تـا هنگـام تجزيـه در     

و چـالكر  ) 25(جذب مواد غذايي با گياه اصلي رقابت نكنـد كـه راكـو    
  . هم همين نظر را دارند) 11(اسكات 
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