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Abstract 

 
Introduction In recent decades, population growth has led to changes in dietary behavior and a significant 

increase in global demand for food production, which has led to the promotion of heavy use of agricultural 

land. water shortage in arid and semi-arid regions is one of the most important factor that affect crops 

production. The use of different conservation tillage methods such as minimum tillage and the use of 

organic and inorganic mulch as methods used in sustainable agriculture, can reduce water and energy 

consumption in an agricultural system. Soil water affects plant growth and development. So that even a 

small change in soil water content can significantly change the productivity of crops. Soil cover or mulch is 

one of the management strategies to increase water use efficiency of agricultural products. 

Materials and Methods In this study, research was conducted to investigate the effect of conservation 

tillage methods and plasticulture patterns on water use efficiency and strawberry crop yield in 1398. The 

water use efficiency was calculated to assess the effects of tillage and plastic covers in the field. . The 

experiment was conducted using of factorial design in the form of randomized complete blocks with three 

replications. The plots included two types of tillage systems (conventional and conservation) and three 

methods of plastic cover (planting under plastic, over plastic and without plastic coverage). This 

experiment was performed in 18 plots with dimensions of 0.8×15 meters. 3 rows were planted in each plot. 

The distance between sub-plots was 75 cm as a ridge, the distance between main plots was 1 and a half 

meters and the distance between replicates was 2 meters. Water use efficiency (WUE) is one of the most 

important indicators for measuring agricultural water productivity. This index is actually the ratio of the 

amount of product produced per amount of water consumed (evaporation-transpiration) of the plant. In this 

definition, instead of evaporating and transpiration of the plant, the amount of water used in the field can 

be replaced and the amount of crop production per unit volume of water used in irrigation can be obtained. 

The higher this ratio, the better the water consumption. 
Results and Discussion The two factors of tillage and planting pattern only affected soil moisture content 

at a depth of 0-10 cm and no significant effect was observed between different treatments at a depth of 10-

20 cm. Minimum tillage in the pre-irrigation and post-irrigation stages has the highest moisture content. 

Conventional tillage disturbs the soil more than minimum tillage, increasing pores and unevenness of the 

soil surface, thereby increasing surface evaporation. Planting pattern had the highest moisture content and 

over plastic planting pattern had the lowest moisture content. Plastic cover is a barrier that prevents soil 

water from evaporating and keeps the root zone moisture regime at more stable levels, thus reducing the 

need for irrigation and preventing physiological disorders related to nutrients and water. There is no 

significant difference between tillage factor in two levels of conventional and low tillage and only planting 
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pattern at 1% level has a significant difference. Different planting patterns significantly affected strawberry 

yield. According to the comparison of the average, the highest yield was related to the planting pattern on 

plastic and the lowest was obtained on the planting pattern without plastic. Since the yield of strawberries 

in different tillage methods was not significantly different and in this study the same amount of water was 

used in different methods. Therefore, tillage methods had no significant effect on strawberry water 

productivity. 
Conclusion The data was shown that the use of conservation tillage and plasticulture increased soil 

moisture retention by 22% which is due to the prevention of evaporation of soil moisture by Plastic mulch 

and Plant residue cover and less soil disturbance in conservation tillage. Conservation tillage has no 

significant effect on strawberry yield due to the slow trend in changing soil properties, but plastic mulch 

increased strawberry yield by 31.71% due to the increase in soil moisture retention. Since the type of 

tillage did not have a significant effect on strawberry yield in this study, therefore, tillage does not have a 

significant effect on water use efficiency, but different planting patterns, due to affecting yield, 

significantly increase water use efficiency here.  

 

Key words: Conservation tillage, strawberry transplanting pattern, plasticulture 
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الگوی کاشت پالستیکی بر عملکرد  و ورزی مرسومخاک ،ورزیخاک کم یهاروش تاثیر

 شمال شرقی اهواز درگیاه توت فرنگی و کارایی مصرف آب 
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 چکیده  تاریخچه مقاله

 01/07/1400 دریافت:

 29/09/1400 پذیرش نهایی:

ترین عوواملی  کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از مهم

دهد. استفاده است که تولید محصوالت زراعی را تحت تاثیر قرار می

ورزی و ورزی حفاظتی همانند کم خاکهای مختلف خاکاز روش

هوای کواربردی در   های آلی و غیر آلی نیو  از روش استفاده از مالچ

تواند سبب کاهش مصرف آب و کاهش مصرف یکشاورزی پایدار، م

-انرژی در یک سیستم زراعی گردد. در این تحقیق اثر کاربرد روش

ورزی حفاظتی و الگوی کاشت پالستیکی بر عملکرد گیاه های خاک

مورد بررسوی قورار    1398توت فرنگی و کارایی مصرف آب در سال 

مو   هوای کا گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریو  در قالوب بلووک   

های آزمایش شام  دو نوع تکرار صورت گرفت. کرت 3تصادفی در 

ورزی )مرسوم و حفاظتی( و سه نوع سیستم کشت )زیور  سیستم خاک

ها نشوان داد  پالستیک، روی پالستیک و بدون پالستیک( بودند. داده

ورزی حفواظتی و کفوووش پالسوتیکی، نگهوداری     استفاده از خواک 

ورزی حفاظتی اف ایش داد. خاک ٪22رطوبت در خاک را به می ان 

داری بور  به دلی  روند آرام در تغییر خصوصیات خواک تواثیر مینوی   

عملکرد توت فرنگی نداشت اما خاکووش پالستیکی به دلی  افو ایش  

ماندگاری رطوبت در خاک باعث اف ایش عملکرد گیاه توت فرنگی 

ورزی بور  درصود شود. از آنیوایی کوه نووع خواک       71/31به می ان 

دار نداشوت بنوابراین   ملکرد توت فرنگی در این مطالیوه اثور مینوی   ع

ورزی تاثیر چشومگیری بور کوارایی مصورف آب نودارد ولوی       خاک

الگوهای مختلف کاشت به دلیو  تحوت تواثیر قورار دادن عملکورد،      

 داری تحت تاثیر قرار دادند.کارایی مصرف آب را نی  به طور مینی

 کلمات کلیدی:

 ،یحفاظت ورزیخاک

 ،یتوت فرنگ ینشا کار 

 ی کیپوشش پالست 
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 مقدمه

تغییررات رفترار    باعث تیرشد جمع ر،یاخ یهادر دهه

رژیم غذایی و افزایش قابل توجره تااارای جهرانی بررای     

. شده استهای زراعی استفاده شدید از زمین وا تولید غذ

بره  فشارهای وارده بر سیستم خاک از طرف انسان، باعث 

امنیت غذایی، امنیت آب،  مانندعملکردهایی  خطر افتادن

برومی  امنیت انرژی، تنوع زیستی و دیگر خردمات زیسرت  

حفراتتی   ورزیخراک هرای  استفاده از سامانه(. 5)گرددمی

ر راسررتای مرردیریت و حفاتررت د یورزخرراکماننررد برری

ت کشاورزی و حفظ الخاک، برای افزایش تولید محصو

. کیفیت خاک در اراای کشراورزی انجرام گرفتره اسرت    

از اقردامات   یکر یحفاترت از خراک بره عنروان      نیهمچن

 (.11و  7) باشرد یمر  هرا بروم زیسرت  پایرداری  یعمرده بررا  

 کررهاسررت  یا، برره گونررهیحفرراتت ورزیخرراکعملیررات 

 ایرن روش  ،شرود مری  وارد ستیز طیبه مح بیآسحداقل 

  .(6) ددرگیم اجرا یعیدر جهان در سطح وس

و  یحفراتت  ورزیخراک   هرای اثرر سرامانه   یدر بررس

نشرران داد کرره   نتررای  ،گنرردم عملکرررد یمرسرروم بررر رو 

و  ورزیاکخرریبر  ،ورزیخراک  کرم عملکررد گنردم در   

 3589و  4425، 6137 بیرر مرسرروم برره ترت  ورزیخرراک

 دارمعنیدرصد اختالف  1در هکتار و در سطح  ملوگریک

گزارش کردنرد کره کرربن     1گائو و همکاران (.12داشت )

ورزی حفاتتی و بره صرورت   خاک سامانه درآلی خاک 

ورزی پر  از برداشرت برا نگهرداری کراه و      بدون خراک 

در ماایسره   مترر یسانت 0-30در عمق  %62تا  %28کلش از 

ت و همچنرین بررآورد   ورزی مرسوم افرزایش یافر  با خاک

ورزی حفراتتی بره   فرسایش خاک در زمین تحت خراک 

 اتیعمل .(10) داری کمتر از سیستم مرسوم بودطور معنی

با شکستن منافذ درشت و بستن منافذ  مرسوم یورزخاک

باعرث   درازمدتدر  ذرات خاک شیآرا رییدر اثر تغ زیر

                                                           
1- Gao et al. 

کره   یزمران  گرر یاز طررف د  شوندیکاهش نفوذ آب به خاک م

 زیر سطح خاک موجود نباشرد قطررات براران ن    رد یاهیگ یایباا

را خررد نمروده باعرث بسرته شردن منافرذ        یسرطح  یهرا خاکدانه

 ااتی. تحایابدمیکاهش  درازمدتآب در شده و نفوذ  یسطح

 اتیر شردت عمل  شیشدت نفوذ با افزا دارمعنیاز کاهش  یحاک

مناسرب   یهرا (. خراک 15) باشرد یمر در درازمدت  یورزخاک

 یسراختمان  یهرا یژگر یو یاز رو تواننرد یمحصول م دیتول یابر

(. 2شروند )  ییرطوبرت شناسرا   نگهرداری  مثل شدت نفوذ آب و

مرسوم و  ورزیکه خاک بیان کردند( 23) 2راسناک و همکاران

ماردار نفروذ    گرداننرد یمر  شخم که خاک را بر یهاسامانه ریسا

بعد  یولدهند یم شیآب به داخل خاک را در کوتاه مدت افزا

بندد و باعرث  یمعموال سطح خاک سله م ینوبت بارندگ نداز چ

قطرات باران  نیشود. همچنیکاهش نفوذ آب به داخل خاک م

هررا را پراکنررده کرررده و در اثرر اررربه زدن برره ذرات خراک، آن  

  ید.که منافذ خاک بسته شده و روان آب بوجود آ شودیباعث م

 یمحصوالت زراعر  دیعامل محدود کننده تول نیترآب مهم

 منابع کاهشباشرد.  مری خشرک جهران    مره یدر مناطق خشک و ن

 علت به خشکسالی بیشتر عقوو ،ندگیربا کاهش ،مینیزیرآب ز

آب  دکمبو هعمد الیلاز د جمعیت سریع شد(  و ر8) قلیما تغییر

 تحترا  هگیا توسعهو  شدر ،رطوبررت خرراک . دینررآمی رشما به

 کوچک تغییر ررک ی یرحت هرکریبهطو ،(24)هد دمی ارقر تأثیر

 بهرا  تمحصوالری وهبهر ندامیتو رطوبررت خرراک ایمحتودر 

-شتن نیاز ا یارسیب ،نی(. بنابرا16) هدد تغییر یتوجه قابل رطو

مناسررب  یهرراوهیشرر یریکررارگ بررا بره  ترروانیرا مرر یطرریمح یهرا 

 پوشش(. 9تا حد امکران برطررف سراخت )    یکشاورز تیریمد

 یشافزا ایبر مدیریتی یهارهکاااز ر یررریک مالچ یا کخا سطح

(، کرره 28) ستا ورزیارررکش توالرررمحصآب  فمصر ییراکا

 جمله)از  مصنوعی ادمو یا لیآغیرو  لیآ یمالچها اعنوا شامل

بر  یکیمالچ پالست استفاده از .باشدیم( شنو  تیلنا پلی یفیلمها

 زمینری سیب در کشتمدت زمان مختلف  یبرا ارهایها و شپشته

                                                           
2- Rasnake et al. 
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باعث گرم شدن سطح خراک و   یکیمالچ پالست نشان داد که

 یدمرا  نیانگیر شرود. م یآب سطح خراک مر   یمحتوا شیافزا

درجره   2/3-5/2 ،روزانه در قطعات مالچ شرده  یخاک سطح

 .فصرل رشرد برود    لیر براالتر از گرروه شراهد در اوا    سلسیوس

درجره حررارت و    شیافرزا  لیر تحت مالچ بره دل  یهاگیاهچه

 از زودترر  روز 7/11ترا   1/8  فصرل،  لیر اوا ررطوبت خاک د

مرالچ   ریر قطعات غ در عملکرد .شدند سبزگروه شاهد  اهانگی

-9/33 بیر بره ترت  دومو  اولدر سرال    مالچنسبت به قطعات 

مصررف   ییو کرارا  افتی شدرصد افزای 8/77-9/62 و 5/92

درصررد  6/70-9/45 و 6/112-4/41 برره ترتیررب آب مربوطرره

( ترراثیر سررطو  3) 1جرری و همکررارانبرررده .(26) افررتی بهبررود

مختلف آبیاری و مرالچ پالسرتیکی را برر عملکررد و اجرزای      

عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در شررایط مشرهد   

مورد آزمرایش قررار دادنرد و بیران کردنرد تیمرار مرالچ تراثیر         

داری بر ماده خشرک کرل، شراخر بررع و عملکررد      معنی

 2/97، 7/14 میوه و دانه داشت. استفاده از مالچ باعث افزایش

درصدی عملکرد دانه به ترتیرب در آبیراری نرمرال،     1/314و 

در  (13) 2یکومررار و دنیرراز آبرری گیرراه شررد.  درصررد 50و  75

 لنیاتر  یو پلر  ونجره یمختلرف )  یهامالچ ریخود بر تاث یبررس

راندمان مصرف آب  ،یجذب مواد مغذ شه،ی( بر رشد راهیس

و  یاقطررره یاریررآب سررتمیدر دو س یو عملکرررد ترروت فرنگرر

 اهیس یکینشان دادند که حفظ رطوبت در مالچ پالست یسطح

. افرت ی شیافزا ونجهینسبت به مالچ درصد  80/12به  80/2از 

 یحرداقل دمرا   ،یاریبا صرف نظر از روش آب ونجهیدر مالچ 

داد و حرداکثر   شی(  افزاسلسیوسدرجه  8/2-2/5) را خاک

دون مالچ ( نسبت به بسلسیوسدرجه  7/2-8/5خاک ) یدما

بره   4/0خاک را از  یحداقل دما یکیکاهش داد. مالچ پالست

 سرتم یس در. اسرتفاده از مرالچ   ددا شیافزا سلسیوسدرجه  5/2

 مواد جذب ،(٪63) شهیرشد ر شیباعث افزا یاقطره یاریآب

 و( ٪ 84/40) آب مصررررف رانررردمان ،(٪20/179) معررردنی
                                                           
1- Bardechi et al. 

2- Kumar and Day 

 یسرطح  یاریر آب سرتم سی در مرالچ  از اسرتفاده  .شد( ٪343) عملکرد

 20/219و  40/109، 80/83، 60/23 زانیر به م بیبه ترت را موارد فوق

 یارآبیر  آب از ٪51 یاقطرره  یرایر آب ستمی. در سداد شیدرصد افزا

 یسرطح  یرایر آب سرتم یبرا س  سره یدر ماا شتربی عملکرد ٪19و  رهیذخ

 .حاصل شد

و هرم بره    یفر یمحصرول هرم از نظرر ک    کیکشت  یتمرکز رو

بررون رفرت کشراورزان از     کارهایراهاز جمله  دتوانیم یلحاظ کم

 یاز لحراظ آب و هروا   یامنطاره  یوقت ژهیباشد. به و یمشکالت مال

کشت و پررورش محصرول دارد.    یبرا یمنحصر به فرد یهایژگیو

 طیشررا  نیر اباالسرت و در   یحسراس بره دمرا    یاهیر گ یتوت فرنگر 

 هرای بکارگیری روشاما با  شودیسخت با کاهش عملکرد روبرو م

تر و به صرورت خرار    را در مناطق گرم توت فرنگی توانیم متعدد

محصرول را   نیر ا دیر تول ق،یر دق تیریبا مد و پرورش داد زیاز فصل ن

 یبرا سرودآور   یاوهیر م یتروت فرنگر   نکره یداد. با توجه بره ا  شیافزا

 هیرراز کل تروان یمرر د،یر تول حیصررح ریرزی برنامررهاسررت، برا   یاقتصراد 

و  یفر یرا هم از لحراظ ک  یکرد توت فرنگکه بتواند عمل ییهاروش

برره  یابیررو دسررت دنیرسرر یدهررد و برررا شیافررزا یهررم از نظررر کمرر

 قیر تحا نیر اسرتفاده کررد. هردف ا    یورزمناسرب خراک   یهاروش

هرا  آنطور اجمالی بره   به  باشد که رسیدن به این اهداف می یبررس

  شد.اشاره 

 

 هامواد و روش

 یارراتیتحا هرراینیدر زمرر 1397-1398در سررال  قیررتحا نیررا

خوزستان واقع در شهرسرتان   یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز

اهواز برا عرر     شرقی شمال یلومتریک 35در  شهر مالثانی و  باوی

 53درجره و  48 ییایر و طرول جغراف  اره یدق 36درجه و  31 ییایجغراف

 انجام گرفت.  ایمتر از سطح در 25با ارتفاع  اهیدق

 هرای و در قالرب بلروک   فاکتوریرل  بره صرورت طرر     شیآزما

شرامل دو   های آزمرایش . کرتانجام شدتکرار  3در  یکامل تصادف

 سرتم ی( و سره نروع س  ی)مرسروم و حفراتت   یورزخراک  سرتم ینوع س

 ند.( بودکیو بدون پالست کیپالست یرو ک،یپالست ریکشت )ز
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 سطوح مختلف هر فاکتور

 (Tورزی )های مختلف خاکسیستم -الف

دار گاوآهن برگرردان وم شامل ورزی مرسخاک

 (1Tبه همراه دوبار دیسک )

کب با یک حرکت ورز مرورزی حفاتتی شامل خاکخاک

پوشش   %60حداقل با  ی گندمباایادر زمین پوشیده از 

 (2T)سطحی

 (Pالگوهای کاشت ) -ب

 (1Pکشت زیر پالستیک )

 (2Pکشت روی پالستیک )

 (3Pکشت بدون پالستیک )

ک پ  از گرم شدن هروا پالسرتیک هرا    در کشت زیر پالستی

 شوند.برداشته می

دار دانربرگر  گاوآهنورزی مرسوم با استفاده از خاک

یررک طرفرره آهنگررری خراسرران، و دیسررک آفسررت تاکررا    

ورز برا خراک   ورزیخراک  کرم صورت گرفت و همچنین 

ورزی در عمرق  خاک انجام شد. مرکب سازه کشت بوکان

صرورت   گراورو برود   و در شرایطی که زمرین  مترسانتی 20

 بود. 7/6آن  pHلومی و -گرفت. بافت خاک رسی

بررا ابعرراد   تاریبررا بررزرع  کرررت 18ایررن آزمررایش در  

ردیرف کشرت    3متر اجررا گردیرد. در هرر کررت      8/0×15

مترر و  سرانتی  40کشت از هم  ردیف هایفاصله  انجام شد.

مترر در نظرر   سرانتی  30در هر ردیرف کشرت    ها  فاصله بوته

کشت روی پالستیک، کرت مورد نظر را برا  در  گرفته شد.

هرای  سفید پوشانده و با فاصرل معرین حفرره    یپالستیکمالچ 

و برای ثابت نگه شد روی پالستیک برای کشت نشا ایجاد 

. پوشانده شرد داشتن مالچ پالستیکی اطراف آن را با خاک 

پالستیک روی نشاها  و  در کشت زیر پالستیک نشا کشت

بره   مترر سرانتی  75هرای فرعری   کرتفاصله بین  .کشیده شد

و نریم مترر و    1هرای اصرلی   صورت پشته،  فاصله بین کرت

 متر در نظر گرفته شد. 2فاصله بین تکرارها 

 و درصد بقایا رطوبت خاک

رطوبرت خراک در دو مرحلره قبرل از      گیرری انردازه به منظور 

در عمرق   و میروه دهری،   دهیگلآبیاری و بعد از آبیاری در دوره 

شرد.   بررداری نمونره هرا در هرر تکررار    از خاک تمام کرت ریشه و

-. نمونره استخرا  شد 10-20و 0-10ها بوسیله آگر در عمق نمونه

و تا زمان رسیدن بره   درون پالستیک یکبار مصرف قرار گرفتها 

هرای  نمونره شرد.   جلروگیری آزمایشگاه از هرگونه تبخیر و تعررق  

( 1ده از رابطره ) سپ  برا اسرتفا   مرطوبت را با آون خشک کرده و

  درصد رطوبت وزنی خاک محاسبه شد.

   )1( 

bdM                      )%( درصد رطوبت وزنی خاک : 

wM( وزن خاک مرطوب :gr                   ) 

dM( وزن خاک خشک :gr) 

درصد باایا  مزرعه با استفاده از روش  گیریاندازهجهت 

 .(1)شد مشهور برش عرای استفاده

 عملکرد م رعه

هر کرت به صورت جدا  هایـوهیمحاسبه عملکرد، م یبرا

دوره عملکرد هر کرت بدست  یبرداشت و وزن شد و در انتها

 .آمد

 مصرف آب

 یاریاستفاده شد. آب ایقطره یاریکاشت از آب ستمیس نیدر ا

انجام گرفت.  ایقطره یاریآب هایپیپمپ و ت کی لهیبه وس

 یبا دب ینچیا 3اسب بخار و پمپ  5توان  یموتور پمپ دارا

 یریگاندازهدر ساعت همراه با کنتور  مترمکعب 20متوسط 

 یسطح پیت اراز نوع نو زین هاپی. تبود ونیلتراسیمصرف آب و ف

که هر قطره  متریسانت 20)قطره چکان(  یبا فواصل آبده یپیز

 فیرد 2هر پشته  یبر ساعت بود. بر رو تریل 1 یدب یچکان دارا

 هاشد. بعد از کشت نشا دهیکشت کش فیرد 3 نیب پینوار ت

وارد شده کاهش  تنششد تا در حد امکان  یاریآب نزمی بالفاصله

 یاریدر هر دور آبگیری میزان آب مصرفی به منظور اندازه. ابدی

 ثبت یاریآب انیو بعد از پا یاریکنتور قبل از شروع آب یعدد رو
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 بصورت مجزا هر کرت آب   مصرف زانیو م گردید

 شد.  یریگاندازه

 مصرف آب ییکارا

 هایاز شاخر یکی( 1WUEمصرف آب ) ییکارا

 یآب کشاورز وریبهره زانیمطر  در خصوص سنجش م

 دیشاخر در واقع نسبت مادار محصول تول نیاست. ا

 است. اهیتعرق( گ-ری)تبخ یمادار آب مصرف یشده به ازا

مادار  اهیو تعرق گ ریتبخ یبه جا توانیم فیتعر نیدر ا

 دیکرده و مادار تول نیدر مزرعه را جانش یآب مصرف

-به یاریدر آب یواحد حجم آب مصرف یمحصول را به ازا

باشد نشان دهنده  شترینسبت ب نای هرچه. آورد دست

( 2) رابطه از استفاده با که آب است ترحیمصرف صح

 (.18) آیدبدست می آب مصرف کارایی

                )2( 

 که در آن:

Y :و یا جزیی از محصول که به مصرف می وزن تر-

 (.Kg/haرسد بر حسب کیلوگرم در هکتار )

WV آب مصرف شده توسط گیاه بر حسب :

 (.ha/3mدر هکتار ) مترمکعب

 و SASافزار محاسبات آماری با استفاده از نرم

Excel ای هامنن چند دو ماایسه میانگین با استفاده از آزمو

 صورت گرفت. دانکن

 بحث نتایج و

ورزی و های خاکنتای  تجزیه واریان  روش

 10-0الگوی کاشت بر رطوبت وزنی خاک در دو عمق 

در دو مرحله قبل از آبیاری و سه روز  مترسانتی 10-20و 

عامل دو نشان داده شده است.  1در جدول  پ  از آبیاری

-سانتی 0-10در عمق  ورزی و الگوی کاشت تنهاخاک

متر بر رطوبت وزنی خاک تاثیر گذار بوده و در عمق 

داری بین تیمارهای مختلف متر تاثیر معنیسانتی 20-10

                                                           
1- Water Use Efficiency 

 شیزماآ کیدر ( 14) 2و همکاران مشاهده نشد. المپوالن 

 یرا بر رطوبت وزن ورزیخاک هایروش ریمدت تاث یطوالن

دند که استفاده از قرار دادند و مشاهده کر یخاک مورد بررس

 با سهیدر ماا ورزیخاکیو ب یورزکم خاک هایروش

خاک و حفظ  یکاهش بهم زدگ لیمرسوم به دل ورزیخاک

 شکاه لیآب به دل نفوذ شیو افزا یسطح ریبا کاهش تبخ ایباا

همچنین نورزاده  ،شودیرواناب، سبب حفظ رطوبت خاک م

لچ بر رطوبت خاک را انواع ما ریتاث زین( 23) 3نامای و همکاران

اول  یهاقرار دادند و مشاهده کردند که در سال شیزماآمورد 

خاک وجود  یسطح هیدر ال یاختالف رطوبت نیشتریب شیزماآ

با  کینسبت به بدون پالست کیبا پوشش پالست یمارهایدارد و ت

رطوبت را داشتند  زانیم نیشتریاز سطح خاک ب ریکاهش تبخ

 یخوانهم شیآزما نیبدست آمده در ا  یبا نتا  ینتا نیکه ا

در  یورزکم خاکشود که مشاهده می 1در نمودار  .دارد

مراحل قبل از آبیاری و بعد از آبیاری بیشترین میزان رطوبت 

را به خود اختصاص داده است.  خاک) در عمق ریشه( وزنی

خاک را  یورزکم خاکورزی مرسوم در ماایسه با خاک

بب افزایش خلل و فر  و ناهمواری در زند و سبیشتر بهم می

شود و از این طریق میزان تبخیر سطحی را سطح خاک می

کم افزایش داد. از طرفی وجود باایا بر روی سطح در روش 

 با کاهش تبخیر آب و همچنین افزایش نفوذ یورزخاک

( در 19) 4رطوبت وزنی خاک را افزایش داد. مالکا و همکاران

-ورزی با خاکخاکو بی یورزاککم خهای ماایسه روش

متری خاک به سانتی 0-10ورزی مرسوم دریافتند که در الیه 

 درصد افزایش رطوبت وزنی داشتند. 4/5و  1/3ترتیب 

هررای کاشررت بررر ماایسرره میررانگین اثررر روش 2در نمررودار 

نشران   در دو دوره قبل از آبیاری و بعد از آبیراری  رطوبت وزنی

بیشترین و الگوی  روی پالستیکشت داده شده است. الگوی کا

کمتررین ماردار رطوبرت وزنری را داشرته      زیر پالسرتیک  کاشت 

                                                           
2- Lampurlanes et al. 

3- Norzade namaghi et al. 
4- Malecka et al. 
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پالستیکی مانعی است که از تبخیر آب خاک  مالچاست. 

کرده و رژیم رطوبتی منطاه ریشه را در سطو  جلوگیری 

دارد در نتیجه نیاز آبیاری را کاهش و تری نگه میبا ثبات

مربوط به عناصر غذایی و آب  از اختالالت فیزیولوژیکی

هررای آلرری نیررز در نتیجرره (. مررالچ20کنررد )جلرروگیری مرری

افزایش تخلخل و بره دنبرال آن کراهش هردایت گرمرایی      

خاک باعث کاهش دما و بره دنبرال آن افرزایش رطوبرت     

ثیر ( ترا 26) 1(. تاپاراسرکینه و میسرکات  17خاک گردیرد ) 

باایای گندم و پالستیک پلی اتیلن بر روی تروت فرنگری   

را مورد بررسی قرار دادند که حرداکثر میرانگین محتروی    

 18متر خاک طی سره سرال   سانتی 0-40رطوبت در عمق 

در تیمار باایای گنردم مشراهده شرد در حرالی کره      درصد 

 در تیمار شراهد بدسرت آمرد.    درصد 2/16 کمترین مادار

و  ورزیاثر متاابرل خراک   نیانگیم سهیااحاصل از م  ینتا

آمرده   3در نمرودار   یاریکاشت در دوره قبل از آب یالگو

از نظرر   ورزیخراک  کرم و  کیپالست یاست. کاشت رو

امر  نیفاکتورها است، ا ریبرتر از سا رطوبت وزنی خاک 

برر سرطح    یکیو مالچ پالسرت  یاهیگ یایوجود باا لیبه دل

بهترر   نگهداریرطوبت و  ریتبخ یبرا یخاک بود که مانع

 63/25آن  زانیکه م آمد،یرطوبت در خاک به حساب م

مرسروم در کاشرت    ورزیخاک یمارهایدرصد بود و با ت

قرار گرفت. وجرود   یگروه آمار کیدر  کیپالست یرو

و  ریررباعررث کرراهش تبخ زیررن یبرره تنهررا یکیمررالچ پالسررت

رطوبرت   زانیر م نی. کمترر شودیم ماندگاری بهتر رطوبت

کاشرت   یمرسروم و الگرو   ورزیخراک  مرار یط بره ت مربو

 .درصد بود 99/19 زانیبه م کیبدون پالست

 دهدمی نشان 2جدول  هاداده ان یوار هیتجز  ینتا

 ورزیدر دو سطح خاک ورزیعامل خاک نیکه ب

 ورزی بر عملکرد گیاه توت فرنگیخاک کممرسوم و 

ر کاشت د یوجود ندارد و تنها الگو دارییاختالف معن

                                                           
1- Taparauskienė and Miseckaitė 

-وهیاست. معموال ش داریاختالف معن یدرصد دارا یکسطح 

در  رییتغ قیکاشت از طر یو الگو ورزیخاک های

بستر بذر بر رشد و عملکرد  یکیزیف طیخاک و شرا اتیصخصو

خاک روند  اتیدر خصوص ریی(، تغ22) گذاردیم ریمحصول تاث

 بر عملکرد ورزیخاک یمارهایدارد و در سال اول اثر ت یآرام

 .(20مشاهده نشد )

توت عملکرد  ،شتاالگوهای مختلف ک ،2مطابق جدول  

 در(. p< 01/0داری تحت تاثیر قرار داد )را به طور معنی فرنگی

بیشترین عملکرد مربوط  (4)نمودار ماایسه میانگین انجام شده 

الگوی عملکرد در و کمترین روی پالستیک شت ابه الگوی ک

-شهیر یدارا یتوت فرنگ د.بدست آمبدون پالستیک  تشاک

 یمتریسانت 15 یدر خاک سطح شتریاست که ب یکم عما یها

و  ریکاهش تبخ لیبه دل یکیشود. در مالچ پالستیم افتی

در  یشتریمدت ب یاز رشد علف هرز، رطوبت برا یریجلوگ

بهتر  یدسترس شیامر باعث افزا نیماند و ایم یباق اهیدسترس گ

خواهد  یعملکرد بهتر اهیشده و گ یبه رطوبت سطح اهیگ شهیر

مختلف بر  هایمالچ ریتاث شیزماآدر  2کومار و دی .داشت

که استفاده از پوشش  دندیرس جهینت نیبه ا یعملکرد توت فرنگ

با عدم کاربرد مالچ در  سهیو کاه گندم در ماا اهیس لناتییپل

 20/179)یجذب مواد مغذدرصد(  63) شهیرشد ر تیتاو

 ایقطره یاریآب ستمی( تحت سدرصد  343د )و عملکر درصد(

 شیزماآمده در آبدست   ینتا با  ینتا نیکه ا (12)موثر بود

های استفاده از مالچ 3که طبق نظر براینارد و بلیندر مطابات دارد

پالستیکی امن حفظ رطوبت خاک از طریق کاهش تبخیر، از 

-یکند و از این طریق مهای هرز نیز جلوگیری میرشد علف

 (.4تواند بر رشد و عملکرد محصول تاثیرگذار باشد )

نتای  تجزیه واریان  کارایی مصرف آب برای هرر تیمرار   

عملکرد توت فرنگی در آمده است. از آنجایی که   3در جدول 

از داری نداشرت. ورزی تفراوت معنری  های مختلرف خراک  روش

                                                           
2- Kumar and Dey 

3- Brainard and Bellinder 
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عملکرد محصول را  شتاالگوهای مختلف کآنجایی که 

بره طرور   نیرز  را  کرارایی مصررف آب   قرار دادتحت تاثیر 

(. طبرق ماایسره   p< 01/0داری تحت تاثیر قرار داد )معنی

مربروط بره الگروی    کارایی بیشترین  5نمودار میانگین انجام شده 

برردون  تشرراو کمترررین آن الگرروی کروی پالسررتیک شررت اک

 بدست آمد.پالستیک 

 ورزی و الگوی کاشت بر رطوبت وزنی خاکاثر خاکتی یه واریانس  (1)جدول

Table (1( Analysis of variance of Effect of tillage and planting pattern on soil moisture content 

 

 منابع تغییرات

Source of variation 

 رجه آزادید
(df) 

 رطوبت وزنی خاک

soil moisture content 
 قبل از آبیاری

Before irrigation 
 بعد از آبیاری

After irrigation 
 0-10عمق 

Depth 

 10-20عمق 

Depth 
 0-10عمق 

Depth 
 10-20عمق 

Depth 
 میانگین مربعات

(MS) 
 میانگین مربعات

(MS) 
 میانگین مربعات

(MS) 
 میانگین مربعات

(MS) 

 تکرار

repeat 
2 0.373 6.23 4.146 1.112 

 ورزیخاک
Tillage 

1 *21.255 ns 0.194 * 107.653 ns0.630 

 الگوی کاشت
Planting pattern 

2 **29.971 ns1.283 **56.187 ns6.485 

 الگوی کاشت× ورزی خاک
Tillage× Planting pattern 

2 *3.646 ns0.161 ns1.082 ns4.179 

 خطا
error 

10 0.565 19.366 0.931 2.474 

 اریب تغییرات
Coefficient of variation 

 3.29 8.07 3.589 7.49 

 *significant at the 5% level      دار است                                                                                                                      درصد معنی 5* در سطح 

 

 significant at the 1% level ** دار استیمعندرصد  1**در سطح 
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با آزمون و دو مرحله مستقل از هم )قبل و بعد از آبیاری(  ورزی در دو نوع روش خاک خاک یرطوبت وزنمقایسه میانگین  (1)نمودار 

 درصد 5دانکن در سطح 

Chart (1( Comparison of soil weight in two types of tillage methods and two independent stages (before 

and after irrigation) with Duncan test at 5% level 

 

  
با آزمون  و دو مرحله مستقل از هم )قبل و بعد از آبیاری(  الگوهای مختلف کاشتخاک در  یرطوبت وزن نیانگیم سهیمقا (2)نمودار 

 درصد 5دانکن در سطح 

Chart (2( Comparison of soil weight average moisture in different planting patterns and two 

independent stages (before and after irrigation) with Duncan test at 5% level 
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 درصد 5کاشت با آزمون دانکن در سطح  یو الگو ورزیخاک در اثر متقابل خاک یرطوبت وزن نیانگیم سهیمقا( 3)نمودار

Chart (3) Comparison of mean soil moisture due to interaction between tillage and planting pattern with 

Duncan test at 5% level 

 

 

 

 درصد 5مختلف کاشت با آزمون دانکن در سطح  یدر الگوها یعملکرد توت فرنگ نیانگیم سهیمقا( 4)نمودار

Chart (4) Comparison of average strawberry yield in different planting patterns with Duncan test at 5% 

level 
 

 فرنگی توت عملکرد بر کاشت الگوی و ورزیخاک اثر واریانس تی یه (2)جدول

Table (2) Analysis of variance of the effect of tillage and planting pattern on strawberry yield 
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 منابع تغییرات

Source of variation 
 درجه آزادی

 (df) 
 میانگین مربعات 

(MS) 
 تکرار

repeat 
2  283834.94 

 ورزیخاک

Tillage 
1 ns3080.60 

 الگوی کاشت

Planting pattern 
2 ** 119011.27 

 ورزیخاک× الگوی کاشت 

Tillage× Planting pattern 
2 ns8203.17 

 خطا

error 
10 13602.86 

 اریب تغییرات

Coefficient of variation 
                                               16.38 

                                                                                            دار است                                درصد مینی 5* در سطح 
significant at the 5% level* 

 

 significant at the 1% level ** دار استیمیندرصد  1**در سطح 

 
 

 

 یمصرف آب توت فرنگ ییکاشت بر کارا یو الگو ورزیخاکاثر  انسیوار هیتی  (3)جدول

Table (3) Analysis of variance of the effect of tillage and planting pattern on strawberry water use 

efficiency 
 منابع تغییرات

Source of variation 
درجه آزادی 

(df) 

 میانگین مربعات
(MS) 

 تکرار

repeat 
2 0.025 

 ورزیخاک

Tillage 
1 ns 0.0064 

 الگوی کاشت

Planting pattern 
2 ** 0.059 

 ورزیخاک× الگوی کاشت 

Tillage× Planting pattern 
2 ns0.059 

 خطا

error 
10 0.0028 

 تاریب تغییرا
Coefficient of variation 

16.40 

 significant at the 1% ** دار استیمعندرصد  1**در سطح 

level 
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 5مختلف کاشت با آزمون دانکن در سطح  یمصرف آب در الگوها ییکارا نیانگیم سهیمقا (5)نمودار

 درصد

Chart (5( Comparison of average water use efficiency in different planting 

patterns with Duncan test at 5% level 

 

 گیریییهنت
باعرث  پالسرتیکی،   مرالچ و  یورزکرم خراک   تیمار

شررد و  رطوبررت  نگهررداری رطوبررت در خرراک افررزایش 

لیرل  افزایش داد که این امر به د ٪22را به میزان خاک را 

 پرروشکررفبخیررر رطوبررت خرراک توسررط جلرروگیری از ت

پالستیکی و باایای گیاهی و کمتر به هم خروردن خراک   

 ورزی حفاتتی است.در خاک

ورزی حفاتتی بره دلیرل رونرد آرام در تغییرر     خاک

ترروت  بررر عملکرررد یداریمعنررخصوصرریات خرراک ترراثیر 

     افزایش     دارد اما خاکپوش پالستیکی به دلیلن فرنگی

 

خاک باعث افزایش عملکرد گیراه تروت    ماندگاری رطوبت در

 شد. ٪71/31فرنگی به میزان 

الگوهای مختلف کاشت به دلیل تحت  نتای  نشان داد که

ترراثیر قرررار دادن عملکرررد، کررارایی مصرررف آب را برره طررور     

کیلو گرم بر 39/0) بیشترین دهند.میتحت تاثیر قرار  یداریمعن

کارایی  ر مکعب(کیلو گرم بر مت27/0)و کمترین  (0متر مکعب 

به ترتیب مربوط به الگوی کاشت زیر پالسرتیک و  مصرف آب 

 .بدست آمدالگوی کاشت بدون پالستیک 
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