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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 1020 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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تاثیر روشهای کم خاکورزی ،خاکورزی مرسوم و الگوی کاشت پالستیکی بر عملکرد
گیاه توت فرنگی و کارایی مصرف آب در شمال شرقی اهواز
احمد دانشخواه ،1محمود قاسمی نژاد رائینی ،*2محمدامین آسودار ،3افشین مرزبان ،4مختار حیدری

5

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
خوزستان ،مالثانی ،ایران
 -2دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
 -3استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
 -4دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
 -5دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران
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چکیده

دریافت1400/07/01 :

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از مهمترین عوواملی

پذیرش نهایی1400/09/29 :

است که تولید محصوالت زراعی را تحت تاثیر قرار میدهد .استفاده

کلمات کلیدی:
خاکورزی حفاظتی،
نشا کاری توت فرنگی،
پوشش پالستیکی

از روشهای مختلف خاکورزی حفاظتی همانند کم خاکورزی و
استفاده از مالچهای آلی و غیر آلی نیو از روشهوای کواربردی در
کشاورزی پایدار ،میتواند سبب کاهش مصرف آب و کاهش مصرف
انرژی در یک سیستم زراعی گردد .در این تحقیق اثر کاربرد روش-
های خاکورزی حفاظتی و الگوی کاشت پالستیکی بر عملکرد گیاه
توت فرنگی و کارایی مصرف آب در سال  1398مورد بررسوی قورار
گرفت .آزمایش به صورت فاکتوریو در قالوب بلووکهوای کامو
تصادفی در  3تکرار صورت گرفت .کرتهای آزمایش شام دو نوع
سیستم خاک ورزی (مرسوم و حفاظتی) و سه نوع سیستم کشت (زیور
پالستیک ،روی پالستیک و بدون پالستیک) بودند .دادهها نشوان داد

* عهده دار مکاتبات
Email:
ghasemi.n.m@asnrukh.ac.ir

استفاده از خواکورزی حفواظتی و کفوووش پالسوتیکی ،نگهوداری
رطوبت در خاک را به می ان  ٪22اف ایش داد .خاکورزی حفاظتی
به دلی روند آرام در تغییر خصوصیات خواک تواثیر مینویداری بور
عملکرد توت فرنگی نداشت اما خاکووش پالستیکی به دلی افو ایش
ماندگاری رطوبت در خاک باعث اف ایش عملکرد گیاه توت فرنگی
به می ان  31/71درصود شود .از آنیوایی کوه نووع خواکورزی بور
عملکرد توت فرنگی در این مطالیوه اثور مینویدار نداشوت بنوابراین
خاکورزی تاثیر چشومگیری بور کوارایی مصورف آب نودارد ولوی
الگوهای مختلف کاشت به دلیو تحوت تواثیر قورار دادن عملکورد،
کارایی مصرف آب را نی به طور مینیداری تحت تاثیر قرار دادند.
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مقدمه

کاهش نفوذ آب به خاک میشوند از طررف دیگرر زمرانی کره

در دهههای اخیر ،رشد جمعیت باعث تغییررات رفترار

باایای گیاهی در سطح خاک موجود نباشرد قطررات براران نیرز

رژیم غذایی و افزایش قابل توجره تااارای جهرانی بررای

خاکدانههرای سرطحی را خررد نمروده باعرث بسرته شردن منافرذ

تولید غذا و استفاده شدید از زمینهای زراعی شده است.

سطحی شده و نفوذ آب در درازمدت کاهش مییابد .تحایاات

فشارهای وارده بر سیستم خاک از طرف انسان ،باعث بره

حاکی از کاهش معنیدار شدت نفوذ با افزایش شردت عملیرات

خطر افتادن عملکردهایی مانند امنیت غذایی ،امنیت آب،

خاکورزی در درازمدت مریباشرد ( .)15خراک هرای مناسرب

امنیت انرژی ،تنوع زیستی و دیگر خردمات زیسرتبرومی

برای تولید محصول میتواننرد از روی ویژگریهرای سراختمانی

میگردد( .)5استفاده از سامانههرای خراکورزی حفراتتی

مثل شدت نفوذ آب و نگهرداری رطوبرت شناسرایی شروند (.)2

ماننررد برریخرراکورزی در راسررتای مرردیریت و حفاتررت

راسناک و همکاران )23(2بیان کردند که خاکورزی مرسوم و

خاک ،برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی و حفظ

سایر سامانههای شخم که خاک را بر مریگرداننرد ماردار نفروذ

کیفیت خاک در اراای کشراورزی انجرام گرفتره اسرت.

آب به داخل خاک را در کوتاه مدت افزایش میدهند ولی بعد

همچنین حفاترت از خراک بره عنروان یکری از اقردامات

از چند نوبت بارندگی معموال سطح خاک سله میبندد و باعرث

عمرده بررای پایرداری زیسرتبرومهرا مریباشرد ( 7و .)11

کاهش نفوذ آب به داخل خاک میشود .همچنین قطرات باران

عملیررات خرراکورزی حفرراتتی ،برره گونررهای اسررت کرره

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

حداقل آسیب به محیط زیست وارد مریشرود ،ایرن روش

باعث میشود که منافذ خاک بسته شده و روان آب بوجود آید.

در جهان در سطح وسیعی اجرا میگردد (.)6

آب مهمترین عامل محدود کننده تولید محصوالت زراعری

در بررسی اثرر سرامانههرای خراکورزی حفراتتی و

در مناطق خشک و نیمره خشرک جهران مریباشرد .کاهش منابع

مرسرروم بررر روی عملکرررد گنرردم ،نتررای نشرران داد کرره

آب زیرزمینی ،کاهش بارندگی ،وقوع بیشتر خشکسالی به علت

عملکررد گنردم در کرم خراکورزی ،بریخراکورزی و

تغییر اقلیم ( )8و رشد سریع جمعیت از دالیل عمده کمبود آب

خرراکورزی مرسرروم برره ترتیررب  4425 ،6137و 3589

به شمار میآینررد .رطوبررت خرراک ،رشد و توسعه گیاه را تحت

کیلوگرم در هکتار و در سطح  1درصد اختالف معنیدار

تﺄثیر قرار میدهد ( ،)24بهطوریکره حتری یررک تغییر کوچک

داشت ( .)12گائو و همکاران1گزارش کردنرد کره کرربن

در محتوای رطوبررت خرراک میتواند بهرهوری محصوالت را به

آلی خاک در سامانه خاک ورزی حفاتتی و بره صرورت

طور قابل توجهی تغییر دهد ( .)16بنابراین ،بسیاری از این تنش-

از برداشرت برا نگهرداری کراه و

هرای محیطری را مریترروان بررا بره کررارگیری شریوههررای مناسررب

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

مدیریت کشاورزی تا حد امکران برطررف سراخت ( .)9پوشش

با خاکورزی مرسوم افرزایش یافرت و همچنرین بررآورد

سطح خاک یا مالﭻ یکر ری از راهکارهای مدیریتی برای افزایش

فرسایش خاک در زمین تحت خراکورزی حفراتتی بره

کارایی مصرف آب محصررروالت کشررراورزی است ( ،)28کرره

طور معنی داری کمتر از سیستم مرسوم بود ( .)10عملیات

شامل انواع مالﭻهای آلی و غیرآلی یا مواد مصنوعی (از جمله

خاکورزی مرسوم با شکستن منافذ درشت و بستن منافذ

فیلمهای پلی اتیلن و شن) میباشد .استفاده از مالﭻ پالستیکی بر

ریز در اثر تغییر آرایش ذرات خاک در درازمدت باعرث

پشتهها و شیارها برای مدت زمان مختلف در کشت سیبزمینری

1- Gao et al.

2- Rasnake et al.

بدون خراک ورزی پر
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نشان داد که مالﭻ پالستیکی باعث گرم شدن سطح خراک و

عملکرد ( )343٪شد .اسرتفاده از مرالﭻ در سیسرتم آبیراری سرطحی

افزایش محتوای آب سطح خراک مریشرود .میرانگین دمرای

موارد فوق را به ترتیب به میرزان  109/40 ،83/80 ،23/60و 219/20

خاک سطحی روزانه در قطعات مالﭻ شرده 3/2-2/5 ،درجره

درصد افزایش داد .در سیستم آبیراری قطررهای  ٪51از آب آبیراری

سلسیوس براالتر از گرروه شراهد در اوایرل فصرل رشرد برود.

ذخیره و  ٪19عملکرد بیشتر در ماایسره برا سیسرتم آبیراری سرطحی

گیاهچههای تحت مالﭻ بره دلیرل افرزایش درجره حررارت و

حاصل شد.

رطوبت خاک در اوایرل فصرل 8/1 ،ترا  11/7روز زودترر از

تمرکز روی کشت یک محصرول هرم از نظرر کیفری و هرم بره

گیاهان گروه شاهد سبز شدند .عملکرد در قطعات غیرر مرالﭻ

لحاظ کمی میتواند از جمله راهکارهای بررون رفرت کشراورزان از

نسبت به قطعات مالﭻ در سرال اول و دوم بره ترتیرب -33/9

مشکالت مالی باشد .به ویژه وقتی منطارهای از لحراظ آب و هروای

 92/5و  77/8-62/9درصد افزایش یافت و کرارایی مصررف

ویژگیهای منحصر به فردی برای کشت و پررورش محصرول دارد.

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

توت فرنگری گیراهی حسراس بره دمرای باالسرت و در ایرن شررایط

بهبررود یافررت ( .)26بررردهجرری و همکرراران )3(1ترراثیر سررطو

سخت با کاهش عملکرد روبرو میشود اما با بکارگیری روشهرای

مختلف آبیاری و مرالﭻ پالسرتیکی را برر عملکررد و اجرزای

متعدد میتوان توت فرنگی را در مناطق گرمتر و به صرورت خرار

عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی در شررایط مشرهد

از فصل نیز پرورش داد و با مدیریت دقیرق ،تولیرد ایرن محصرول را

مورد آزمرایش قررار دادنرد و بیران کردنرد تیمرار مرالﭻ تراثیر

افزایش داد .با توجه بره اینکره تروت فرنگری میروهای برا سرودآوری

معنیداری بر ماده خشرک کرل ،شراخر بررع و عملکررد

اقتصرادی اسررت ،برا برنامررهریرزی صررحیح تولیرد ،مریتروان از کلیره

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

روشهایی که بتواند عملکرد توت فرنگی را هم از لحراظ کیفری و

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

هررم از نظررر کمری افررزایش دهررد و برررای رسریدن و دسررتیرابی برره

 75و  50درصررد نیرراز آبرری گیرراه شررد .کومررار و دی )13(2در

روشهای مناسرب خراکورزی اسرتفاده کررد .هردف ایرن تحایرق

بررسی خود بر تاثیر مالﭻهای مختلرف (یونجره و پلری اتریلن

بررسی رسیدن به این اهداف میباشد که به طور اجمالی بره آنهرا

سیاه) بر رشد ریشه ،جذب مواد مغذی ،راندمان مصرف آب

اشاره شد.

و عملکرررد ترروت فرنگ ری در دو سیسررتم آبی راری قطرررهای و
سطحی نشان دادند که حفظ رطوبت در مالﭻ پالستیکی سیاه

مواد و روشها

از  2/80به  12/80درصد نسبت به مالﭻ یونجه افزایش یافرت.

ایررن تحایررق در سررال  1397-1398در زمررینهررای تحایارراتی

در مالﭻ یونجه با صرف نظر از روش آبیاری ،حرداقل دمرای

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان واقع در شهرسرتان

خاک را ( 2/5-8/2درجه سلسیوس) افزایش داد و حرداکثر

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

دمای خاک ( 2/5-7/8درجه سلسیوس) نسبت به بدون مالﭻ

جغرافیایی  31درجه و  36دقیاره و طرول جغرافیرایی 48درجره و 53

کاهش داد .مالﭻ پالستیکی حداقل دمای خاک را از  0/4بره

دقیاه با ارتفاع  25متر از سطح دریا انجام گرفت.

 2/5درجه سلسیوس افزایش داد .اسرتفاده از مرالﭻ در سیسرتم

آزمایش بره صرورت طرر فاکتوریرل و در قالرب بلروکهرای

آبیاری قطرهای باعث افزایش رشد ریشه ( ،)63٪جذب مواد

کامل تصادفی در  3تکرار انجام شد .کرتهای آزمرایش شرامل دو

معررردنی ( ،)179٪/20رانررردمان مصررررف آب ( )٪ 40/84و

نوع سیسرتم خراکورزی (مرسروم و حفراتتی) و سره نروع سیسرتم

1- Bardechi et al.
2- Kumar and Day

کشت (زیر پالستیک ،روی پالستیک و بدون پالستیک) بودند.
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سطوح مختلف هر فاکتور
الف -سیستمهای مختلف خاکورزی ()T
خاکورزی مرسوم شامل گاوآهن برگررداندار
به همراه دوبار دیسک ()T1

رطوبت خاک و درصد بقایا
به منظور انردازهگیرری رطوبرت خراک در دو مرحلره قبرل از
آبیاری و بعد از آبیاری در دوره گلدهی و میروه دهری ،در عمرق
ریشه و از خاک تمام کرتهرا در هرر تکررار نمونرهبررداری شرد.

خاکورزی حفاتتی شامل خاکورز مرکب با یک حرکت

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

در زمین پوشیده از باایای گندم با حداقل  %60پوشش

ها درون پالستیک یکبار مصرف قرار گرفت و تا زمان رسیدن بره

سطحی()T2

آزمایشگاه از هرگونه تبخیر و تعررق جلروگیری شرد .نمونرههرای

ب -الگوهای کاشت ()P

مرطوبت را با آون خشک کرده و سپ

کشت زیر پالستیک ()P1

درصد رطوبت وزنی خاک محاسبه شد.

کشت روی پالستیک ()P2

()1

کشت بدون پالستیک ()P3
در کشت زیر پالستیک پ

برا اسرتفاده از رابطره ()1

از گرم شدن هروا پالسرتیک هرا

برداشته میشوند.
خاکورزی مرسوم با استفاده از گاوآهن برگررداندار
یررک طرفرره آهنگررری خراسرران ،و دیسررک آفسررت تاکررا
صورت گرفت و همچنین کرم خراکورزی برا خراکورز
مرکب سازه کشت بوکان انجام شد .خاکورزی در عمرق
 20سانتیمتر و در شرایطی که زمرین گراورو برود صرورت
گرفت .بافت خاک رسی-لومی و  pHآن  6/7بود.
ایررن آزمررایش در  18کرررت تاریبررا بررزرع بررا ابعرراد
 0/8×15متر اجررا گردیرد .در هرر کررت  3ردیرف کشرت
انجام شد .فاصله ردیف های کشت از هم  40سرانتیمترر و
فاصله بوته ها در هر ردیرف کشرت  30سرانتیمترر در نظرر
گرفته شد .در کشت روی پالستیک ،کرت مورد نظر را برا
مالﭻ پالستیکی سفید پوشانده و با فاصرل معرین حفررههرای
روی پالستیک برای کشت نشا ایجاد شد و برای ثابت نگه
داشتن مالﭻ پالستیکی اطراف آن را با خاک پوشانده شرد.
در کشت زیر پالستیک نشا کشت و پالستیک روی نشاها
کشیده شد .فاصله بین کرتهرای فرعری  75سرانتیمترر بره
صورت پشته ،فاصله بین کرتهرای اصرلی  1و نریم مترر و
فاصله بین تکرارها  2متر در نظر گرفته شد.

 :Mbdدرصد رطوبت وزنی خاک ()%
 :Mwوزن خاک مرطوب ()gr
 :Mdوزن خاک خشک ()gr
جهت اندازهگیری درصد باایا مزرعه با استفاده از روش
مشهور برش عرای استفاده شد(.)1
عملکرد م رعه
برای محاسبه عملکرد ،میوهـهای هر کرت به صورت جدا
برداشت و وزن شد و در انتهای دوره عملکرد هر کرت بدست
آمد.
مصرف آب
در این سیستم کاشت از آبیاری قطرهای استفاده شد .آبیاری
به وسیله یک پمپ و تیپهای آبیاری قطرهای انجام گرفت.
موتور پمپ دارای توان  5اسب بخار و پمپ  3اینچی با دبی
متوسط  20مترمکعب در ساعت همراه با کنتور اندازهگیری
مصرف آب و فیلتراسیون بود .تیپها نیز از نوع نوار تیپ سطحی
زیپی با فواصل آبدهی (قطره چکان)  20سانتیمتر که هر قطره
چکان دارای دبی  1لیتر بر ساعت بود .بر روی هر پشته  2ردیف
نوار تیپ بین  3ردیف کشت کشیده شد .بعد از کشت نشاها
بالفاصله زمین آبیاری شد تا در حد امکان تنش وارد شده کاهش
یابد .به منظور اندازهگیری میزان آب مصرفی در هر دور آبیاری
عدد روی کنتور قبل از شروع آبیاری و بعد از پایان آبیاری ثبت
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و همکاران )14( 2در یک آزمایش

گردید و میزان مصرف آب هر کرت بصورت مجزا

مشاهده نشد .المپوالن

اندازهگیری شد.

طوالنی مدت تاثیر روشهای خاکورزی را بر رطوبت وزنی

کارایی مصرف آب

خاک مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که استفاده از
1

کارایی مصرف آب ( )WUEیکی از شاخرهای

روشهای کم خاکورزی و بیخاکورزی در ماایسه با

مطر در خصوص سنجش میزان بهرهوری آب کشاورزی

خاکورزی مرسوم به دلیل کاهش بهم زدگی خاک و حفظ

است .این شاخر در واقع نسبت مادار محصول تولید

باایا با کاهش تبخیر سطحی و افزایش نفوذ آب به دلیل کاهش

شده به ازای مادار آب مصرفی (تبخیر-تعرق) گیاه است.

رواناب ،سبب حفظ رطوبت خاک میشود ،همچنین نورزاده

در این تعریف میتوان به جای تبخیر و تعرق گیاه مادار

نامای و همکاران )23(3نیز تاثیر انواع مالﭻ بر رطوبت خاک را

آب مصرفی در مزرعه را جانشین کرده و مادار تولید

مورد آزمایش قرار دادند و مشاهده کردند که در سالهای اول

محصول را به ازای واحد حجم آب مصرفی در آبیاری به-

آزمایش بیشترین اختالف رطوبتی در الیه سطحی خاک وجود

دست آورد .هرچه این نسبت بیشتر باشد نشان دهنده

دارد و تیمارهای با پوشش پالستیک نسبت به بدون پالستیک با

مصرف صحیحتر آب است که با استفاده از رابطه ()2

کاهش تبخیر از سطح خاک بیشترین میزان رطوبت را داشتند

کارایی مصرف آب بدست میآید (.)18

که این نتای با نتای بدست آمده در این آزمایش همخوانی
دارد .در نمودار  1مشاهده میشود که کم خاکورزی در

()2

مراحل قبل از آبیاری و بعد از آبیاری بیشترین میزان رطوبت

که در آن:
 :Yوزن تر و یا جزیی از محصول که به مصرف می-
رسد بر حسب کیلوگرم در هکتار (.)Kg/ha
 :VWآب مصرف شده توسط گیاه بر حسب
مترمکعب در هکتار (.)m3/ha
محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SASو
 Excelو ماایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنهای
دانکن صورت گرفت.
نتایج و بحث
نتای

تجزیه واریان

روشهای خاکورزی و

الگوی کاشت بر رطوبت وزنی خاک در دو عمق 10-0
و  10-20سانتیمتر در دو مرحله قبل از آبیاری و سه روز
پ

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

خاکورزی و الگوی کاشت تنها در عمق  0-10سانتی-
متر بر رطوبت وزنی خاک تاثیر گذار بوده و در عمق
 20-10سانتیمتر تاثیر معنیداری بین تیمارهای مختلف
1- Water Use Efficiency

وزنی خاک( در عمق ریشه) را به خود اختصاص داده است.
خاکورزی مرسوم در ماایسه با کم خاکورزی خاک را
بیشتر بهم میزند و سبب افزایش خلل و فر و ناهمواری در
سطح خاک میشود و از این طریق میزان تبخیر سطحی را
افزایش داد .از طرفی وجود باایا بر روی سطح در روش کم
خاکورزی با کاهش تبخیر آب و همچنین افزایش نفوذ
رطوبت وزنی خاک را افزایش داد .مالکا و همکاران )19(4در
ماایسه روشهای کم خاکورزی و بیخاکورزی با خاک-
ورزی مرسوم دریافتند که در الیه  0-10سانتیمتری خاک به
ترتیب  3/1و  5/4درصد افزایش رطوبت وزنی داشتند.
در نمررودار  2ماایسرره میررانگین اثررر روشهررای کاشررت بررر
رطوبت وزنی در دو دوره قبل از آبیاری و بعد از آبیراری نشران
داده شده است .الگوی کاشت روی پالستیک بیشترین و الگوی
کاشت زیر پالسرتیک کمتررین ماردار رطوبرت وزنری را داشرته
2- Lampurlanes et al.
3- Norzade namaghi et al.
4- Malecka et al.
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است .مالﭻ پالستیکی مانعی است که از تبخیر آب خاک

سطح یک درصد دارای اختالف معنیدار است .معموال شیوه-

جلوگیری کرده و رژیم رطوبتی منطاه ریشه را در سطو

های خاکورزی و الگوی کاشت از طریق تغییر در

با ثباتتری نگه میدارد در نتیجه نیاز آبیاری را کاهش و

خصوصیات خاک و شرایط فیزیکی بستر بذر بر رشد و عملکرد

از اختالالت فیزیولوژیکی مربوط به عناصر غذایی و آب

محصول تاثیر میگذارد ( ،)22تغییر در خصوصیات خاک روند

جلرروگیری مرریکنررد ( .)20مررالﭻهررای آلرری نیررز در نتیجرره

آرامی دارد و در سال اول اثر تیمارهای خاکورزی بر عملکرد

افزایش تخلخل و بره دنبرال آن کراهش هردایت گرمرایی

مشاهده نشد (.)20

خاک باعث کاهش دما و بره دنبرال آن افرزایش رطوبرت

مطابق جدول  ،2الگوهای مختلف کاشت ،عملکرد توت

خاک گردیرد ( .)17تاپاراسرکینه و میسرکات )26(1تراثیر

فرنگی را به طور معنیداری تحت تاثیر قرار داد ( .)p> 0/01در

باایای گندم و پالستیک پلی اتیلن بر روی تروت فرنگری

ماایسه میانگین انجام شده (نمودار  )4بیشترین عملکرد مربوط

را مورد بررسی قرار دادند که حرداکثر میرانگین محتروی

به الگوی کاشت روی پالستیک و کمترین عملکرد در الگوی

رطوبت در عمق  0-40سانتیمتر خاک طی سره سرال 18

کاشت بدون پالستیک بدست آمد .توت فرنگی دارای ریشه-

درصد در تیمار باایای گنردم مشراهده شرد در حرالی کره

های کم عمای است که بیشتر در خاک سطحی  15سانتیمتری

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

یافت میشود .در مالﭻ پالستیکی به دلیل کاهش تبخیر و

نتای حاصل از ماایسه میانگین اثر متاابرل خراکورزی و

جلوگیری از رشد علف هرز ،رطوبت برای مدت بیشتری در

الگوی کاشت در دوره قبل از آبیاری در نمرودار  3آمرده

دسترس گیاه باقی میماند و این امر باعث افزایش دسترسی بهتر

است .کاشت روی پالستیک و کرم خراکورزی از نظرر

ریشه گیاه به رطوبت سطحی شده و گیاه عملکرد بهتری خواهد

رطوبت وزنی خاک برتر از سایر فاکتورها است ،این امر

داشت .کومار و دی 2در آزمایش تاثیر مالﭻهای مختلف بر

به دلیل وجود باایای گیاهی و مالﭻ پالسرتیکی برر سرطح

عملکرد توت فرنگی به این نتیجه رسیدند که استفاده از پوشش

خاک بود که مانعی برای تبخیر رطوبت و نگهداری بهترر

پلیاتیلن سیاه و کاه گندم در ماایسه با عدم کاربرد مالﭻ در

رطوبت در خاک به حساب میآمد ،که میزان آن 25/63

تاویت رشد ریشه ( 63درصد) جذب مواد مغذی(179/20

درصد بود و با تیمارهای خاکورزی مرسروم در کاشرت

درصد) و عملکرد ( 343درصد ) تحت سیستم آبیاری قطرهای

روی پالستیک در یک گروه آماری قرار گرفت .وجرود

موثر بود( )12که این نتای با نتای بدست آمده در آزمایش

مررالﭻ پالسررتیکی برره تنهررای نی رز باعررث کرراهش تبخی رر و

مطابات دارد که طبق نظر براینارد و بلیندر3استفاده از مالﭻهای

ماندگاری بهتر رطوبت میشود .کمتررین میرزان رطوبرت

پالستیکی امن حفظ رطوبت خاک از طریق کاهش تبخیر ،از

مربوط بره تیمرار خراکورزی مرسروم و الگروی کاشرت

رشد علفهای هرز نیز جلوگیری میکند و از این طریق می-

بدون پالستیک به میزان  19/99درصد بود.

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

نتای تجزیه واریان

دادهها جدول  2نشان میدهد

نتای تجزیه واریان

کارایی مصرف آب برای هرر تیمرار

که بین عامل خاکورزی در دو سطح خاکورزی

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

مرسوم و کم خاکورزی بر عملکرد گیاه توت فرنگی

روشهای مختلرف خراکورزی تفراوت معنریداری نداشرت.از

اختالف معنیداری وجود ندارد و تنها الگوی کاشت در
1- Taparauskienė and Miseckaitė

2- Kumar and Dey
3- Brainard and Bellinder
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آنجایی که الگوهای مختلف کاشت عملکرد محصول را

میانگین انجام شده نمودار  5بیشترین کارایی مربروط بره الگروی

تحت تاثیر قرار داد کرارایی مصررف آب را نیرز بره طرور

کاشررت روی پالسررتیک و کمترررین آن الگرروی کاش رت برردون

معنیداری تحت تاثیر قرار داد ( .)p> 0/01طبرق ماایسره

پالستیک بدست آمد.

جدول( )1تی یه واریانس اثر خاکورزی و الگوی کاشت بر رطوبت وزنی خاک
Table (1( Analysis of variance of Effect of tillage and planting pattern on soil moisture content
رطوبت وزنی خاک
soil moisture content

منابع تغییرات

درجه آزادی

Source of variation

)(df

تکرار

2

خاکورزی

1

الگوی کاشت

2

خاکورزی × الگوی کاشت

قبل از آبیاری

بعد از آبیاری

Before irrigation
عمق 10-20
عمق 0-10

After irrigation
عمق 10-20
عمق 0-10

Depth

Depth

Depth

Depth

میانگین مربعات

میانگین مربعات

میانگین مربعات

میانگین مربعات

()MS

()MS

()MS

()MS

0.373

6.23

4.146

1.112

repeat
*21.255

0.194 ns

* 107.653

0.630ns

Tillage
**29.971

1.283ns

**56.187

6.485ns

Planting pattern
Planting pattern×Tillage

خطا

2

*3.646

0.161ns

1.082ns

4.179ns

10

0.565

19.366

0.931

2.474

error

اریب تغییرات

3.29

8.07

3.589

7.49

Coefficient of variation

* در سطح  5درصد معنیدار است
**در سطح  1درصد معنیدار است

*significant at the 5% level
** significant at the 1% level
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30

30

b
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20
15
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moisture content

a

رطویت وزنی

moisture content

رطویت وزنی

35

c

25

d

20
15
10
5

5
0

0

minimum T
کم خاک ورزی

convntional
مرسوم

minimum T
کم خاک ورزی

After irrigation
بعد از آبیاری

convntional
مرسوم

Befor irrigation
قبل از آبیاری

) مقایسه میانگین رطوبت وزنی خاک در دو نوع روش خاکورزی و دو مرحله مستقل از هم (قبل و بعد از آبیاری) با آزمون1( نمودار
 درصد5 دانکن 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
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) مقایسه میانگین رطوبت وزنی خاک در الگوهای مختلف کاشت و دو مرحله مستقل از هم (قبل و بعد از آبیاری) با آزمون2( نمودار
 درصد5 دانکن 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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 درصد5 ) مقایسه میانگین رطوبت وزنی خاک در اثر متقابل خاکورزی و الگوی کاشت با آزمون دانکن در سطح3(نمودار
Chart (3) Comparison of mean soil moisture due to interaction between tillage and planting pattern with
Duncan test at 5% level
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 درصد5 ) مقایسه میانگین عملکرد توت فرنگی در الگوهای مختلف کاشت با آزمون دانکن در سطح4(نمودار
Chart (4) Comparison of average strawberry yield in different planting patterns with Duncan test at 5%
level
) تی یه واریانس اثر خاکورزی و الگوی کاشت بر عملکرد توت فرنگی2(جدول
Table (2) Analysis of variance of the effect of tillage and planting pattern on strawberry yield
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میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییرات

(MS)

(df)

Source of variation

283834.94

2

تکرار

1

خاکورزی

2

الگوی کاشت

2

الگوی کاشت × خاکورزی

repeat
3080.60ns

Tillage
119011.27 **

Planting pattern
8203.17ns

Tillage× Planting pattern
13602.86

خطا

10

error

اریب تغییرات

16.38

Coefficient of variation
*significant at the 5% level

 درصد مینیدار است5 * در سطح
 درصد مینیدار است1 **در سطح

** significant at the 1% level

) تی یه واریانس اثر خاکورزی و الگوی کاشت بر کارایی مصرف آب توت فرنگی3(جدول
Table (3) Analysis of variance of the effect of tillage and planting pattern on strawberry water use
efficiency
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
)MS(

(df)

0.025

2

Source of variation

تکرار
repeat

0.0064 ns

1

خاکورزی

2

الگوی کاشت

2

الگوی کاشت × خاکورزی

Tillage
0.059 **

Planting pattern
0.059ns

Tillage× Planting pattern
0.0028

خطا

10

error
16.40

اریب تغییرات
Coefficient of variation

** significant at the 1%
level

 درصد معنیدار است1 **در سطح
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نمودار( )5مقایسه میانگین کارایی مصرف آب در الگوهای مختلف کاشت با آزمون دانکن در سطح 5
درصد
Chart (5( Comparison of average water use efficiency in different planting
patterns with Duncan test at 5% level

نتییهگیری
تیمار کرم خراک ورزی و مرالﭻ پالسرتیکی ،باعرث
افررزایش نگهررداری رطوبررت در خرراک شررد و رطوبررت

ماندگاری رطوبت در خاک باعث افزایش عملکرد گیراه تروت
فرنگی به میزان  ٪31/71شد.
نتای نشان داد که الگوهای مختلف کاشت به دلیل تحت

خاک را را به میزان  ٪22افزایش داد که این امر به دلیرل

ترراثیر قرررار دادن عملکرررد ،کررارایی مصرررف آب را برره طررور

جلرروگیری از تبخیررر رطوبررت خرراک توسررط کررفپرروش

معنی داری تحت تاثیر قرار میدهند .بیشترین (0/39کیلو گرم بر

پالستیکی و باایای گیاهی و کمتر به هم خروردن خراک

متر مکعب  )0و کمترین (0/27کیلو گرم بر متر مکعب) کارایی

در خاکورزی حفاتتی است.

مصرف آب به ترتیب مربوط به الگوی کاشت زیر پالسرتیک و

خاکورزی حفاتتی بره دلیرل رونرد آرام در تغییرر

الگوی کاشت بدون پالستیک بدست آمد.

خصوصرریات خرراک ترراثیر معنریداری بررر عملکرررد ترروت
فرنگی ندارد اما خاکپوش پالستیکی به دلیل افزایش
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