
 

١ 

  
  فرنگیدر کشت توت بهره برداري پایدار از آب بر  ،هابررسی تاثیر خاکپوش

  
 2پور قلی علیرضا ،1شکوهیان اکبر علی

 باغبانی علوم گروه کشاورزي، دانشکده اردبیلی، محقق دانشگاه استادیار  - 1
 shokohiana@yahoo.com: *نویسند مسئول 

  اردبیلی ققمح دانشگاه کشاورزي علوم دانشکده کارشناس  - 2
  

  چکیده
خاکپوش هاي مختلف با حفظ خاك از تشعشعات خورشـیدي و  کـاهش تبخیـر از سـطح خـاك  و نیـز افـزایش عملکـرد              

محصول باعث افزایش کارایی آب مصرفی می گردند  که در افزایش کارایی آب مصـرفی نیـز مکانیسـم خـاکپوش هـاي آلـی و       
ر برآورد  میزان تاثیر خاکپوش ذخیره سازي رطوبت خاك در کشـت  ارقـام  تـوت    به منظو. پالستیکی با یکدیگر متفاوت است

در این بررسی چهار بسـتر کاشـت   . در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد بصورت آزمایش اسپلیت  پالت در سه تکرار فرنگی  این
خـاکپوش پالسـتیکی مشـکی در     سانتیمتر ، خاکپوش پالستیکی سـفید و  5بدون خاکپوش، با خاکپوش کلش گندم به ارتفاع 

با توجه به نتایج حاصـل   در  کرتهاي فرعی کشت شدندپاروس ، کوین لیزا و پاژارو  کرتهاي اصلی و سه رقم توت فرنگی شامل
از این بررسی مشخص شد در صفت حفظ رطوبت خاك بین تمام تیمار هاي مالچ در سطح یک درصد اختالف معنی دار وجود 

یکی سیاه نسبت به سایر پوشش ها رطوبت را بهتر حفظ می کند این پوشش بعـد از ده روز  رطوبـت را   دارد  که پوشش پالست
میلیمتـر   57میلیمتر و کلش  18میلیمتر حفظ کرده بود این در حالی بود که در پوشش پالستیکی شفاف تا عمق  3/1تا عمق 

 .میلیمتر رطوبت پایین رفته بود 80و شاهد تا 
  

 ، رطوبت خاكخاکپوش،  وت فرنگیت:  کلیدي واژهاي
  
   مقدمه 

 تغذیـه  قـرن،  ایـن  در بزرگتـر  چـالش  است، روبرو مشکل با تغذیه نظر از دنیا حاضر نفري میلیارد 6 جمعیت که چند هر    
 زیـر  افـزایش  طریـق  از کشـاورزي  محصوالت سطح افزایش گذشته، هاي دهه در .بود خواهد نفر، بیلیون 9 از فراتر جمعیتی

که منجـر بـه فرسـایش خـاك و ایجـاد       بوده، اکولوژیکی توان گرفتن نظر در بدون جنگلها و مراتع اصولی غیر تبدیل از کشت
 و شیمیایی کودهاي از رویه بی استفاده با سطح واحد در عملکرد افزایش و مشکالت عدیده اي به بخش آب و خاك شده است

 منابع هاي محدودیت به توجه با تقریبا عبارتی به  . است شده تامین رد،دا منافات پایدار توسعه اصول با که آفات، دفع سموم
 ایـن  در راهکارهـا  مهمترین از یکی  .است رسیده حداقل به سطح افزایش امکان زمین سطح فیزیکی خصوصیات و خاك آب،

رسـیدن بـه ایـن     که یکی از راهکار هاي مناسـب بـراي  . باشد می آن کردن مصرف درست منابع آب و  صحیح مدیریت بخش
  .هدف استفاده از خاکپوش ها می باشد

  
  بررسی منابع

خاکپوش، پوششی بر سطح خاك است که میکروکلیماي مطلوبی را براي گیاهان فراهم می آورد ، بر رشـد و عملکـرد گیاهـان    
در ) شور و لـب شـور  (ارف تاثیر می گذارد، به منظور کاهش تبخیر، نفوذ بیشتر آب، کنترل فرسایش، استفاده از آبهاي غیر متع

آبیاري و اهداف جنبی دیگر نظیر کنترل علف هاي هرز، بهبود و اصالح ساختمان خاك و غیره به سطح خاك اضافه می شـوند  
 ،سـبوس   ،خـاك اره   ،پوشـال   ،کلـش  ( این ماده ممکن است از مواد مختلف آلی )  1990، روي و همکارانش  1988گوناد (
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یکی از مهمترین کاربرد این مـواد در افـزایش کـارایی مصـرف آب     . باشد) انواع پالستیک ( مصنوعی  یا ) کود کشاورزي ،برگ 
  .می باشد

کارایی آب مصرفی عبارت از وزن خشک محصول تولید شده بر حسب کیلوگرم بر تبخیر و تعرق برحسـب میلیمتـر مـی باشـد     
ا کاهش تبخیـر و تعـرق گرددباعـث افـزایش کـارایی آب      پس هر عاملی که باعث افزایش محصول و ی). 2004گلدي و وندزل (

خاکپوش هاي مختلف با حفظ خاك از تشعشعات خورشیدي و  کاهش تبخیر از سطح خاك  و نیز افزایش . مصرفی خواهد شد
که در افزایش کارایی آب مصـرفی نیـز   ). 2006ادکال و همکاران (عملکرد محصول باعث افزایش کارایی آب مصرفی می گردند 

 ،در خاکپوش هـاي آلـی عامـل اصـلی جلـوگیري از تبخیـر       . کانیسم خاکپوش هاي آلی و پالستیکی با یکدیگر متفاوت استم
ولی در خاکپوش هاي پلی اتیلنی عامل اصلی در کاهش تبخیر غیـر قابـل   ) 1931بوشنل و ولتون (کاهش دماي خاك می باشد

رطوبـت خـاك در حالـت      2006مطالعه کونگ و همکارانش در سـال در . نفوذ بودن این پوشش ها نسبت به بخار آب می باشد
تن در هکتار در مزرعه سیب  6پوشال برنج نیز به میزان . درصد بیشتر از خاك بدون پوشش بود 16 – 27داراي خاکپوش آلی 

   ).1931بوشنل و ولتون ((میلی متر گردید  77 – 103زمینی در شرق هند باعث کاهش تخلیه رطوبت به میزان 
در مطالعه خویش مشاهده نمودند که سـطوح رطوبـت در حالـت پوشـش کـاه و کلـش و بـرگ در         1983آشورس و هاریسون 

مقایسه با پوشش پلی اتیلنی بیشتر است البته بایستی دقت نمود که در این مورد نیز اندازه مواد آلی بکار رفته بر سـطح بسـتر   
  ).1984و همکاران  محرر(آن در حفظ رطوبت خاك افزایش می یابد  کارایی ،مهم است و با افزایش میزان مواد آلی 

مکانیسم خاکپوش هاي پلی اتیلنی در حفظ رطوبت خاك بدین صورت است که بخار حاصل از تبخیر رطوبت خـاك در جـدار   
ـ     ت از داخلی این پوشش ها جمع شده و پس از متراکم شدن به صورت قطراتی بر سطح بستر کشـت چکیـده و از خـروج رطوب

در تحقیق موزامدر و همکارانش  نیـز کـه تـاثیر آبیـاري و خـاکپوش را بـر محصـول لوبیـاي پاکوتـاه          . بستر جلوگیري می کند
مشاهده گردید که خاکپوش در شرایط کمبود آب  می تواند عملکرد مـورد قبـولی    ،فرانسوي در بنگالدش بررسی کرده بودند 

  .ه با خاکپوش کلشی در کشت این محصول در ناحیه مذکور باالترین بازده  را داشتتولید کند  و آبیاري دو هفته یکبار همرا
 9/16 – 3/26میلی متـر و بـا کـاربرد سـنگریزه میـزان       78 – 7/93تبخیر خاك  ،با کاربرد پوشش پلی اتیلنی بر سطح خاك 

 20= قطـر  (یربا سنگریزه هاي بزرگتراز نظر کاهش تبخ) میلی متر 2 – 5= قطر (سنگریزه هاي کوچکتر . میلیمتر کاهش یافت
مظفـري،  (تفاوت معنی داري داشتند ولی در مقایسه با خاك بدون پوشش این تفاوت معنی دار نبـود ) میلیمتر 50 – 60و  5 –

  ).1378و همکاران 
    وبت مفـرط باعـث   نکته اي که در استفاده از این پوشش ها جهت حفظ رطوبت خاك باید مورد توجه قرار گیرد این است که رط     

کاهش مساعدت خاکپوش گردیده و بیماري پوسیدگی ریشه نیز در شرایط پرآب افزایش یافته و ممکن است باعث کـاهش عملکـرد   
کونگ و همکاران (ي خاك و تاثیر بر تنفس ریشه و جذب مواد غذایی  می گرددگرددو نیز زیادي رطوبت خاك باعث کاهش هواگیر

  . که این حالت باعث ضعیف شدن گیاهان گردیده که ممکن است به ظهور عالئم ویروسی منجر شود) 2006
  
  مواد و روش ها 

بصـورت  در بررسـی  گـی  ایـن   میزان تاثیر خاکپوش ذخیره سازي رطوبت خاك در کشت ارقام تـوت فرن   به منظور برآورد     
در این بررسی چهار بستر کاشت بـدون خـاکپوش، بـا    . در دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد آزمایش اسپلیت  پالت در سه تکرار

سانتیمتر ، خاکپوش پالستیکی سفید و خاکپوش پالستیکی مشکی در کرتهاي اصـلی و سـه    5خاکپوش کلش گندم به ارتفاع 
  .در  کرتهاي فرعی کشت شدندروس ، کوین لیزا و پاژارو پا رقم توت فرنگی شامل

عملیات آبیـاري و سـایر مراقبتهـاي    . تیمارهاي خاکپوش ،همزمان با کاشت بر روي خاك در زیر شاخ و برگ  نشاء  پهن  شد  
ه گیري صـفاتی  یادداشت برداري ها  شامل انداز. داشت به صورت هفتگی براي تمام تیمارها به صورت یکسان انجام شده است 

از قبیل ، میزان سطح برگ ، تعداد میوه در بوته ، تعداد میـوه در کـرت ، میـانگین وزن میـوه هـاي تشـکیل شـده و میـانگین         
عملکرد بوته و کرت  صورت گرفت عالوه بر یادداشت برداري هاي  ذکر شده ،تعداد بوته هاي باقیمانده در پایان دوره رشـد در  
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هرز رشد کرده در متر مربع و و مقدار حفظ رطوبت خاك بعد از ده روز از آبیاري در پوشـش هـاي    هرکرت  و تعداد علف هاي
  .مختلف نیز تعیین گردید

  
  نتایج و بحث 

با توجه به نتایج حاصل از این بررسی مشخص شد در صفت حفظ رطوبت خاك بین تمام تیمار هاي مـالچ در سـطح یـک          
د  که پوشش پالستیکی سیاه نسبت به سایر پوشش ها رطوبت را بهتر حفـظ مـی کنـد ایـن     درصد اختالف معنی دار وجود دار

میلیمتر حفظ کرده بود این در حالی بود که در پوشش پالستیکی شفاف تا عمـق   3/1پوشش بعد از ده روز  رطوبت را تا عمق 
  .میلیمتر رطوبت پایین رفته بود 80میلیمتر و شاهد تا  57میلیمتر و کلش  18
  

  .نتایج حاصل از تجزیه واریانس براي صفات مورد مطالعه -1جدول 
 عمق حفظ  رطوبت  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns 05/0  2  تکرار
  3/114**  3  پوشش
  16/0  6  خطا
  ns 51/0  2  رقم
  ns 5/0  6  رقم×پوشش

  37/0  16  خطا
  55/15  -  ضریب تغییرات

  
سـینگ و عصـزي    ، 2000حسن و همکـارانش   ، 1992آبوت و گوك    در مورد حفظ و نگهداري رطوبت خاك طبق گزارشات

همچنین در تحقیقی که . مالچ هاي پالستیکی سیاه رنگ بهتر از بقیه عمل می کنند ،  2006و سینک و همکارانش در  2005
د و اجـزاي  جهت بررسی اثر مالچ هاي خاکستري و سیاه و سطوح مختلف آبیـاري بـر عملکـر    2006وندر و همکارانش در سال 

مشاهده کردند که میزان تبخیر و تعرق در مالچ خاکستري بیشتر از مـالچ   ،عملکرد لوبیا سبز در شرایط گلخانه اي انجام دادند 
) 1931بوشـنل و ولتـون   (کاهش دماي خاك مـی باشـد   ،در خاکپوش هاي آلی عامل اصلی جلوگیري از تبخیر .سیاه می باشد

عامل اصلی در کاهش تبخیر غیر قابل نفوذ بودن این پوشش ها نسبت به بخار آب می باشـد  ولی در خاکپوش هاي پلی اتیلنی 
مکانیسم خاکپوش هاي پلی اتیلنی در حفظ رطوبت خاك بدین صورت است که بخار حاصـل از تبخیـر رطوبـت    ). 1998بهال (

ر سطح بستر کشـت چکیـده و از   خاك در  قسمت  داخلی این پوشش ها جمع شده و پس از متراکم شدن به صورت قطراتی ب
  ).2007کار و کمار (خروج رطوبت از بستر جلوگیري می کند
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