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تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب و مصرف نور در
سیبزمینی ()Solanum tuberosumتحت شرایط آب و هوایی همدان
The Effect of Different Methods of Tillage and Cover Crop on Radiation Interception
and Use by Potato (Solanum tuberosum) under Hamedan Weather Condition
گودرز احمدوند ،1فرزاد مندنی ،2معصومه دهقان بنادکی ،*3سمیه حاجینیا 3و بهاره
تاریخ دریافت44/51/11 :
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چکیده
کاربرد سامانههای خاکورزی حفاظتی و گیاهان پوششی از روشهای اصلی مدیریت بومشناختی در تولید محصوالت کشاورزی هستند
که منجر به بهبود کارآیی مصرف منابع توسط گیاهان میشود .بهمنظور ارزیابی روشهای خاکورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب و
مصرف نور سیبزمینی آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی
 1342انجام شد .کرتهای اصلی شامل خاکورزی در سه سطح (خاکورزی متداول ،خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی) و
کرتهای فرعی شامل گیاه پوششی در سه سطح (بدون گیاه پوششی ،گیاه پوششی جو و ماشک) بود .نتایج آزمایش نشان داد که
شاخص سطح برگ ،تجمع ماده خشک کل ،میزان جذب نور و کارآیی مصرف نور سیبزمینی در خاکورزی متداول و گیاه پوششی
ماشک افزایش یافت .بیشترین شاخص سطح برگ سیبزمینی در خاکورزی متداول و گیاه پوششی ماشک ( )6/4و کمترین آن در
بدون خاکورزی و عدم گیاه پوششی ( )3/2بهدست آمد .با افزایش شاخص سطح برگ در خاکورزی متداول و گیاه پوششی ماشک،
روند جذب نور حدود  51درصد افزایش یافت .همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت گیاه پوششی ماشک بر رشد سیبزمینی بود .به-
طوریکه بیشترین و کمترین تجمع ماده خشک بهترتیب در خاکورزی متداول و گیاه پوششی ماشک ( 1451/6گرم در مترمربع) و
عدم خاکورزی و کاشت گیاه پوششی ( 1236/4گرم در مترمربع) بهدست آمد .بیشترین و کمترین میانگین کارآیی مصرف نور سیب-
زمینی در تیمار خاکورزی متداول و گیاه ماشک و تیمار عدم خاکورزی و گیاه پوششی بهترتیب معادل  3/12و  2/54گرم بر مگاژول
تشعشع فعال فتوسنتزی بود.
واژههای کلیدی :تجمع ماده خشک کل ،تشعشع فعال فتوسنتزی ،شاخص سطح برگ ،ماشک
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 .2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .3دانشجویان دکتری ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
 . 4عضو هیئت علمی گروه علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور همدان واحد بهار ،ایران
Email: masomeh.dehghan@yahoo.com
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به شخم متداول بیشتر بود (برگاماسچی 5و همکاران.)2010 ،
در سامانه خاکورزی نواری نسبت به سامانه بدون شخم نیز
رشد و عملکرد ذرت افزایش یافت (آلکاسی و لیچت.)2004 ،4
یکی دیگر از روشهای پایداری در کشاورزی استفاده از گیاهان
پوششی است که برای بهبود حاصلخیزی خاک مورد توجه بوده
است (پیکارد 15و همکاران .)2010 ،گیاهان پوششی به گیاهانی
گفته میشود که بهمنظور تولید مواد گیاهی بهعنوان کود سبز
و برگردان خاک و یا در جهت جلوگیری از فرسایش آبی و بادی
کاشت میشوند (پاراجولی 11و همکاران .)1997 ،گیاهان
پوششی از مهمترین منابع مواد آلی خاک محسوب شده و از
جمله مزایای آن برای بوم نظامهای زراعی میتوان به بهبود
ساختمان خاک ،افزایش مواد آلی خاک ،چرخش مواد غذایی
(تیسدال 12و همکاران ،)2000 ،کاهش فرسایش خاک و تبخیر
(الل ،)1995 ،کاهش رواناب ،نفوذ بیشتر آب به خاک ،افزایش
نفوذ هوا ،تعدیل دمای خاک ،بهبود ماده آلی خاک و کاهش
نیاز به کودهای شیمیایی و به دنبال آن تشدید فعالیت جمعیت
میکروبی موجود در ریزوسفر اشاره کرد .همچنین گیاهان
پوششی منجر به بهبود کیفیت خاک و کاهش آلودگی زیست
محیطی ناشی از مصرف کود شیمیایی نظیر نیترات میباشد
(فوکای 13و همکاران .)1993 ،تثبیت نیتروژن توسط بقوالت از
دیگر مزیتهای گیاهان پوششی خانواده لگومینوزه است که
میتواند قسمت اعظم و یا حتی تمام نیتروژن مورد نیاز گیاه را
تأمین کند (کتینگ و ساربری .)1993 ،14کاشت گیاه پوششی
ماشک گلخوشهای قبل از کشت ذرت از طریق تثبیت زیستی
نیتروژن ،موجب بهبود عملکرد دانه شد (اوچینو 11و همکاران،
 .)2012همچنین کاربرد گیاه پوششی در مزراع تولید سیب-
زمینی بهواسطه دسترسی بهتر گیاه به رطوبت و مواد غذایی
خاک و همچنین کاهش فرسایش خاک منجر به بهبود عملکرد
شد (اشل 16و همکاران.)2015 ،
اگرچه در طی دهه اخیر مطالعات زیادی روی کارآیی
مصرف نور در سامانههای کشت مخلوط در ایران و جهان
صورت گرفته است (کوچکی و همکاران1355 ،؛ حسینپناهی و
همکاران1354 ،؛ کورلت 11و همکاران1992 ،؛ بلک و اونگ،15

مقدمه
امروزه ایجاد پایداری در نظامهای تولید مواد غذایی یکی از
مهمترین اهدافی است که توسط محققان بیان شده است و
برای رسیدن به این مهم ،راهکارهای متفاوتی ارایه شده است.
از طرفی تأثیر عوامل محیطی بر تولید و نیز واکنش گیاهان به
این عوامل از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار برای رسیدن به
پایداری در سامانههای تولید کشاورزی به شمار میرود .در بین
عوامل محیطی موثر بر تولید محصوالت زراعی (نور خورشید،
آب و عناصر غذایی) ،استفاده کارآمد گیاه از تابش خورشید
نقش بسیار مهمی ایفاء میکند (کامکار و همکاران .)1353 ،در
شرایط معمول ،ماده خشک تولیدی ارتباط خطی با میزان
تشعشع جذب شده توسط گیاه دارد که شیب این ارتباط بیانگر
کارآیی مصرف نور است (زانگ 1و همکاران .)2008 ،کارآیی
استفاده از نور خورشید بیانگر مقدار ماده خشک تولید شده به
ازاء هر واحد تشعشع جذب شده توسط گیاه است (پورسل 2و
همکاران2002 ،؛ سینکلر و موچو .)1999 ،3بررسیهای انجام
شده نشان میدهد که کارآیی مصرف نور تحت تأثیر ژنتیک و
شرایط محیطی و عملیات مدیریتی میباشد (تولنار و آگویلرا،4
1992؛ اکونوال 1و همکاران.)2004 ،
یکی از راهکارهای کشاورزی پایدار جهت استفاده بهینه از
عوامل محیطی ،استفاده از سامانههای خاکورزی حفاظتی می-
باشد .روشهای مختلف خاکورزی از طریق تأثیر بر خصوصیات
فیزیکی و شیمیایی خاک و همچنین اثر بر رطوبت و دمای
خاک منجر به استفاده بهتر گیاه از عوامل محیطی شده و در
نتیجه رشد و نمو و عملکرد گیاه را تغییر میدهد (الل 6و
همکاران .)1994 ،برای مثال کشت گیاهان در سامانه خاک-
ورزی متداول نسبت به بدون خاکورزی به دلیل شرایط
محیطی بهتر سبب افزایش رشد و تولید گیاه گردید (بیانچی 1و
همکاران .)2004 ،همچنین در سامانه خاکورزی متداول نسبت
به خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی اکثر ویژگیهای
فیزیولوژیکی گندم نظیر شاخص سطح برگ و تجمع ماده
خشک بهبود یافت که میتوان شرایط بهینه بستر بذر و تکمیل
پوشش گیاهی با سرعت بیشتر و در زمان کمتر را مزید علت
دانست (موسوی بوگو و همکاران .)1342 ،در اوایل دوره رشد
گیاه ذرت در سامانه شخم کاهشی میزان جذب تشعشع نسبت
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مستقیماً روی پشتههایی که در زمان کاشت گیاهان پوششی
تهیه شده بود ،کاشته شد.
هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف کاشت به طول  6متر با
فاصله  11سانتیمتر و فاصله بوتهها روی خطوط کاشت 21
سانتیمتر بود .بدین ترتیب تراکم بوته  1/33بوته در نظر گرفته
شد .فاصله کرتهای اصلی از هم  2متر در نظر گرفته شد.
براساس تجزیه خاک (جدول  155 )1کیلوگرم کود اوره 155 ،
کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و  155کیلوگرم سولفات پتاسیم
در هکتار به خاک اضافه شد .تمام کودهای فسفره و پتاسه و
یک سوم کود اوره در زمان آمادهسازی زمین و بقیه کود اوره در
دو نوبت (خاکدهی پای بوته و اواسط غدهبندی) بهصورت
سرک مصرف شد.
از  35روز بعد ازکاشت تا مرحله رسیدگی ،نمونههای
تصادفی جهت محاسبات تغییرات سطح برگ ( 3بوته) و وزن
خشک هر  11روز یکبار برداشت شد .برای اندازهگیری سطح
برگ از دستگاه سطح برگسنج استفاده شد و جهت تعیین وزن
خشک ،نمونهها در آون  15درجه سانتیگراد قرار داده شد و
بعد از خشک شدن با ترازو توزین شدند.
برای تعیین کارآیی مصرف نور ،میزان ماده خشک تجمعی،
شاخص سطح برگ و میزان تابش تجمعی جذب شده در طول
دوره رشد اندازهگیری شد .میزان تشعشع روزانه خورشیدی
برای عرض جغرافیایی همدان به روش ارایه شده توسط
(گودریان و وانالر )1993 ،1محاسبه گردید .سپس این مقادیر
براساس تعداد ساعات آفتابی گرفته شده از ایستگاه هواشناسی
همدان (مراجعه حضوری) اصالح و نور جذب شده روزانه برای
سیبزمینی بر اساس رابطه زیر محاسبه شد (تسوبو 2و
همکاران:)2005 ،
)Iabs=I0 × (1-p) ×(1×exp(-k × LAI
( )1

 ،)2000اما مطالعه چندانی در مورد روند جذب نور و کارآیی
مصرف آن در روشهای مختلف خاکورزی و کاربرد گیاهان
پوششی صورت نگرفته است .بنابراین با توجه به این مطلب که
استان همدان با داشتن سهم  14/5درصد از تولید سیبزمینی
مقام اول را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده
است (احمدی و همکاران ،)1344 ،این تحقیق با هدف بررسی
کارآیی جذب و مصرف نور و همچنین برخی از ویژگیهای
فیزیولوژکی سیبزمینی در سامانههای مختلف خاکورزی و
گیاهان پوششی تحت شرایط آب و هوایی همدان اجرا شد.
مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  1341-42در مزرعه دانشکده
کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا با ارتفاع  1141/1متر از سطح
دریا ،طول جغرافیایی  45درجه و  32دقیقه شرقی و عرض
جغرافیایی  34درجه و  12دقیقه شمالی و بافت خاک لومی-
شنی اجرا شد .آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده معمولی
در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام
شد .کرتهای اصلی شامل روشهای مختلف خاکورزی
(خاکورزی متداول ،خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی) و
کرتهای فرعی شامل گیاه پوششی در سه سطح (بدون گیاه
پوششی ،گیاه پوششی جو و گیاه پوششی ماشک) بود.
بعد از عملیات آمادهسازی زمین ،گیاهان پوششی جو و
ماشک در تاریخ  25اسفند  1341کاشته شدند .بذر گیاهان
پوششی جو رقم استار به میزان  115کیلوگرم در هکتار و
ماشک توده محلی به میزان  155کیلوگرم در هکتار ،به صورت
دستپاش در دو جهت عمود بر هم در سطح زمین بهصورت
یکنواخت پخش و سپس بهوسیله هرس دندانهدار با خاک
مخلوط شد .در کرتهای بدون خاکورزی ،بعد از پاشیدن بذر
گیاهان پوششی ،در سطح زمین جوی و پشتههایی با فاصله 11
سانتیمتر ایجاد شد .در اواخر اردیبهشت ماه سال ،1342
گیاهان پوششی ماشک در مرحله شروع گلدهی و جو در مرحله
شروع ساقهرفتن براساس نوع تیمار خاکورزی بطور همزمان به
خاک برگردانیده شد و پس از آن کشت سیبزمینی رقم آگریا
در تاریخ چهارم خرداد ماه  1342بهصورت دستی انجام گردید.
در روش خاکورزی متداول گیاهان پوششی توسط گاوآهن
برگرداندار با خاک مخلوط شدند و سایر عملیات تکمیلی تهیه
بستر بذر برای کاشت سیبزمینی بصورت معمول انجام شد .در
روش خاکورزی حداقل ،گیاهان پوششی توسط گاوآهن قلمی
با خاک مخلوط شدند و در روش بدون خاکورزی نیز گیاهان
پوششی درو شده و در سطح خاک رها گردیدند و سیبزمینی
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جدول  :1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش قبل از اجرای آزمایش ( عمق 5-35سانتیمتری خاک)
Table 1: Physical and chemical characteristics of experimental field soil before experiment conduction
)(soil depth 0-30 cm

بافت خاک
Soil Texture

شنی لومی
Sandy loam

هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر متر)

pH

3.80

7.50

)EC (dS.m-1

اسیدیته

فسفر
(پیپیام)

پتاسیم
(پیپیام)

نیتروژن کل
(درصد)

)P (ppm

)K (ppm

)Total N (%

27.70

365.00

0.30

در اینجا  ،aعرض از مبداء ،b ،زمان رسیدن به حداکثر ،LAI
 ،cحداکثر  LAIو  ،dزمانی که در آن رشد سطح برگ وارد
مرحله خطی میشود و  ،xزمان بر حسب روزهای پس از کاشت
است.
تشعشع جذب شده در هر مرحله از حاصلضرب نور ورودی
شبیهسازی شده در درصد نور جذب شده بهدست آمده و مقدار
کل تشعشع جذب شده بهصورت تجمعی از طریق حاصل ضرب
نور ورودی شبیهسازی شده در انتگرال کسر تشعشع فعال
فتوسنتزی ( )PARجذب شده نسبت به زمان محاسبه گردید.
کارآیی مصرف نور ( ) RUEبر حسب گرم بر مگاژول از طریق
محاسبه شیب خط رگرسیون بین ماده خشک تجمعی (گرم بر
مترمربع) و میزان تشعشع فعال تجمعی (مگاژول بر مترمربع)
محاسبه شد .برای برآورد مقادیر تجمع ماده خشک ()TDM
روزانه نیز از برازش معادله زیر استفاده شد (نصیری محالتی و
همکاران2015 ،؛ تسوبو و همکاران:)2005 ،

درصد ماده آلی
)OC (%
0.61

( )3
در اینجا  ،aحداکثر تجمع ماده خشک :b ،زمانی که وزن
خشک وارد مرحله خطی میشود ،c ،سرعت رشد نسبی و ،x
زمان بر حسب روز پس از کاشت است .دادههای آزمایش توسط
نرمافزار آماری  MSTAT-Cتجزیه شد .برای برازش منحنیها و
رسم گرافها نیز به ترتیب از نرمافزارهای  Slide Writeو
 Excelاستفاده شد.
))TDM=a /(1+ b ×exp(-c ×x

نتایج و بحث
شاخص سطح برگ
نتایج این آزمایش حاکی از روند مشابه تغییرات شاخص سطح
برگ سیبزمینی در طول فصل رشد صرفنظر از نوع تیمار بود
(شکل .)1

981

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد شانزدهم /شمارة دوم /پاییز و زمستان 59

شکل  :1اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر شاخص سطح برگ سیبزمینی ( بدون خاکورزی ،شخم حداقل ،شخم
مرسوم ،بدون گیاه پوششی ،گیاه پوششی جو ،گیاه پوششی ماشک)
=Fig. 1: The effect of tillage methods and cover crops on potato leaf area index ((No Till= No Tillage, Min Till
=Minimum Tillage, Con Till= Conventional Tillage, No Cc=Non Cover crop, Barely Cc= Barely Cover crop, Vetch Cc
)Vetch Cover crop

پس از سبز شدن به حداکثر مقدار خود رسید و در اواخر فصل
رشد به دلیل پیری و ریزش برگهای پایین کانوپی و نزدیک

بهطوریکه در ابتدای فصل رشد با گذشت زمان شاخص
سطح برگ به کندی افزایش یافت و در ادامه افزایش شاخص
سطح برگ روند خطی پیدا کرده تا اینکه در حدود  51-11روز
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متداول و خردشدن گیاه ماشک و مخلوط شدن آن با خاک،
نیتروژن موجود در بافتهای گیاهی آزاد و در نتیجه نیتروژن
در دسترس برای سیبزمینی افزایش یافته که سبب افزایش
شاخص سطح برگ شده باشد .از طرفی در خاکورزی متداول
به دلیل اینکه تهویه هوا نسبت به عدم خاکورزی بیشتر است،
رشد گیاه سیبزمینی بیشتر شده است (اشل و همکاران،
.)2015

شدن به مرحله رسیدگی و خوابیدن بوتههای سیبزمینی روند
نزولی در پیش گرفت (شکل  1و جدول .)2
در بین روشهای مختلف خاکورزی ،بیشترین ( )6/4و
کمترین ( )3/2شاخص سطح برگ به ترتیب در خاکورزی
متداول همراه با گیاه پوششی ماشک و بدون خاکورزی و عدم
کاشت گیاه پوششی مشاهده شد .به نظر میرسد علت این
موضوع فراهمی نیتروژن برای سیبزمینی از طریق خاکورزی

جدول  :2پارامترهای مدل غیرخطی برازش داده شده تیمارهای خاک ورزی و گیاه پوششی بر روند شاخص سطح برگ سیبزمینی
Table 2: Effect of non linear model parameters fitted to tillage methods and cover crop on potato leaf area index
گیاه پوششی
شخم
R2
d
c
b
a
Tillage

Cover crop

بدون گیاه پوششی

-0.35

بدون خاکورزی

گیاه پوششی ماشک

-0.19

No tillage

Vetch Cover crop

3.57

76.65

0.97

20.74

Non Cover crop

گیاه پوششی جو

0.11

5.78
4.34

71.28
78.20

0.99

14.48

0.93

13.94

Barely Cover crop

بدون گیاه پوششی

0.007

شخم حداقل

گیاه پوششی ماشک

-0.27

Minimum tillage

Vetch Cover crop

4.34

75.42

0.99

14.20

Non Cover crop

گیاه پوششی جو

-0.007

5.67
5.73

78.20
72.89

0.97

17.14

0.98

13.63

Barely Cover crop

بدون گیاه پوششی

-0.33

شخم مرسوم

گیاه پوششی ماشک

-0.10

Conventional tillage

Vetch Cover crop

5.92

75.98

0.99

17.15

Non Cover crop

گیاه پوششی جو

-0.005

6.66
4.56

75.88
77.60

0.99

14.80

0.99

15.13

Barely Cover crop

جدول  :3پارامترهای مدل غیرخطی برازش داده شده تیمارهای خاکورزی و گیاه پوششی بر روند تجمع ماده خشک سیبزمینی
Table 3: Effect of non linear model parameters fitted to tillage methods and cover crop on potato total dry matter
گیاه پوششی
شخم
R2
c
b
a
Tillage

Cover crop

بدون گیاه پوششی

1249.31

بدون خاکورزی

گیاه پوششی ماشک

1378.13

No tillage

Vetch Cover crop

281.11

0.09

0.99

Non Cover crop

گیاه پوششی جو

1513.08

379.95
199.37

0.09
0.08

0.98
0.98

Barely Cover crop

بدون گیاه پوششی

1274.78

شخم حداقل

گیاه پوششی ماشک

1703.51

Minimum tillage

Vetch Cover crop

293.83

0.09

0.99

Non Cover crop

گیاه پوششی جو

1411.57

752.22
771.01

0.11
0.10

0.99
0.99

Barely Cover crop

بدون گیاه پوششی

2123.04

شخم مرسوم

گیاه پوششی ماشک

1726.76

Conventional tillage

Vetch Cover crop

2225.98

0.11

0.87

Non Cover crop

گیاه پوششی جو

1448.10

Barely Cover crop
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نور به میزان تشعشع برخورد کرده به کانوپی و سطح برگ
بستگی دارد .جذب نور توسط کانوپی سیبزمینی در خاک-
ورزی متداول همراه با کاشت گیاه پوششی ماشک بیشتر بود
که به نظر میرسد ،به علت رشد بهتر سیبزمینی از طریق
فراهم شدن نیتروژن خاک و نرم شدن بهتر خاک باشد (شکل
 .)2داوی و همکاران )2014( 3افزایش جذب سایر منابع
مصرفی ازجمله نیتروژن را در بهبود روند جذب نور در گیاه
سیبزمینی گزارش کرده است .نامبرده اظهار داشت که با
استفاده از نیتروژن رشد برگها افزایش یافته و در نتیجه می-
تواند بر میزان جذب نور موثر باشد.

در روش خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی همراه با
گیاه پوششی ماشک ،جو و بدون گیاه پوششی شاخص سطح
برگ سیبزمینی در مقایسه با خاکورزی متداول و کاشت
گیاه پوششی ماشک کاهش یافت .کاربرد گیاه پوششی نسبت
به عدم کاربرد آن سبب افزایش  45درصدی شاخص سطح
برگ شد (شکل  .)1شاخص سطح برگ سیبزمینی بسته به
نوع رقم و شرایط محیطی از ( 1/11سیادت و همکاران،
 )1315تا ( 1/1مندنی و همکاران )1356 ،گزارش شده است.
در خاکورزی متداول در مقایسه با خاکورزی حداقل و بدون
خاکورزی شاخص سطح برگ گندم در سطح باالتری قرار
گرفت که میتوان شرایط بهینه بستر را دلیل آن دانست
(موسوی بوگو و همکاران.)1342 ،
روند جذب نور
نتایج نشان داد که متناسب با افزایش شاخص سطح برگ،
میزان نور جذب شده توسط کانوپی سیبزمینی به تدریج
افزایش یافته و در حدود  15روز پس از سبز شدن به حداکثر
میزان خود رسید و سپس به علت کاهش شاخص سطح برگ
تا انتهای دوره رشد روند نزولی در پیش گرفت (شکل .)2
بیشترین میزان نور جذب شده به روش خاکورزی متداول
همراه با گیاه پوششی ماشک (حدود  51درصد) و کمترین آن
به عدم خاکورزی و عدم کاشت گیاه پوششی (حدود 66
درصد) مربوط بود .بین روشهای خاکورزی حداقل و بدون
خاکورزی همراه با نوع گیاه پوششی تفاوتی از نظر روند جذب
نور تفاوتی مشاهده نشد و در تمامی خاکورزی حفاظتی
میزان جذب نور (حدود  66درصد) مربوط بود .بین روشهای
خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی همراع با نوع گیاه
پوششی تفاوتی از نظر روند جذب نور مشاهده نشد و در
خاکورزی حفاظتی میزان جذب نور (حدود  66درصد)
مشاهده شد.
در ابتدای دوره رشد میزان کل تشعشع ورودی زیاد بوده،
اما به دلیل رشد آهسته برگها و باز بودن کانوپی ،محدودیت
جذب نور وجود دارد که این توسط (میلفورد 1و همکاران،
 )1995بیان شده است .افزایش میزان جذب تشعشع و افزایش
سرعت رشد هنگامی اتفاق میافتد که کانوپی بسته و رشد
برگها وارد مرحله خطی شود .در این آزمایش حداکثر میزان
جذب نور مصادف با حداکثر سطح برگ در تمامی تیمارها بود
(شکل  .)2آکرچ و اسالفر )2009( 2نیز گزارش کردند که جذب
1. Milford
2. Acreche and Slafer

3. Da- wei
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، شخم حداقل، اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر روند جذب نور سیبزمینی (بدون خاکورزی:2 شکل
) گیاه پوششی ماشک، گیاه پوششی جو، بدون گیاه پوششی،شخم مرسوم
Fig. 2: The effect of tillage methods and cover crops on potato light absorption (No Till= No Tillage, Min
Till= Minimum Tillage, Con Till= Conventional Tillage, No Cc=Non Cover crop, Barely Cc= Barely Cover
crop, Vetch Cc= Vetch Cover crop)
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تجمع ماده خشک
ماده خشک وارد مرحله رشد خطی شده به سرعت شروع به
افزایش رشد نموده و در حدود  45روز پس از سبز شدن به
حداکثر می زان خود رسید و سپس یک روند تقریباً ثابتی را در
پیش گرفت (شکل  3و جدول .)3

در ابتدای دوره رشد به علت کوچک بودن بوتهها و رشد کند،
بین روشهای مختلف خاکورزی همراه با کاشت گیاه پوششی
از نظر روند افزایش تجمع ماده خشک تفاوتی سیبزمینی
مشاهده نشد ،ولی از حدود  35روز پس از سبز شدن ،تجمع
)Dry matter accumulation (g m-2
)Dry matter accumulation (g m-2
)Dry matter accumulation (g m-2

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع) تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع) تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

)Dry matter accumulation (g m-2

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

)Dry matter accumulation (g m-2
)Dry matter accumulation (g m-2

)Dry matter accumulation (g m-2

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

)Dry matter accumulation (g m-2

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع) تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع) تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

)Dry matter accumulation (g m-2

تجمع ماده خشک (گرم در مترمربع)

Con Till & Barely Cc

شکل  :3اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر روند تجمع ماده خشک سیبزمینی (بدون خاکورزی ،شخم حداقل ،شخم
مرسوم ،بدون گیاه پوششی ،گیاه پوششی جو ،گیاه پوششی ماشک)
Fig. 3: The effect of tillage methods and cover crops on total dry matter (No Till= No Tillage, Min Till= Minimum
Tillage, Con Till= Conventional Tillage, No Cc=Non Cover crop, Barely Cc= Barely Cover crop, Vetch Cc= Vetch
)Cover crop
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تیمار بود (شکل  .)4با تغییر خاکورزی از متداول به خاک-
ورزی حفاظتی کارآیی مصرف نور کاهش یافت.
در روشهای مختلف خاکورزی و کاشت گیاه پوششی
ماشک ،کارآیی مصرف نور باالتری در مقایسه با گیاه پوششی
جو و عدم گیاه پوششی بهدست آمد که این میزان حدود 45
درصد باالتر بود (شکل  .)4به نظر میرسد که در خاکورزی
متداول و گیاه پوششی ماشک ،فراهم بودن آب و مواد غذایی
ازجمله نیتروژن ،منجر به بهبود شاخص سطح برگ ،جذب نور
و در نهایت میزان فتوسنتز سیبزمینی شده که نتیجه آن
افزایش تجمع ماده خشک و کارآیی مصرف نور را در پی داشت.
محققان دیگر نیز نقش شخم متداول و گیاه پوششی را در
افزایش کارآیی مصرف نور بیان کردهاند (بیانچی و همکاران،
2003؛ جورج-جاجلی 3و همکاران .)2013 ،افزایش کارآیی
مصرف نور با کاربرد نیتروژن در سیبزمینی از  1/24در عدم
نیتروژن به  1/11با کاربرد نیتروژن بیان شده است (داوی و
همکاران .)2014 ،امام و ثقه االسالمی ( )1354و حسین پناهی
و همکاران ( )1354مقدار کارآیی مصرف نور در سیبزمینی را
به ترتیب  3و  1/41بیان کردهاند .مندنی و همکاران ()1356
نیز مقدار کارآیی مصرف نور در شرایط آب و هوایی همدان را
بین  1/15تا  1/22گرم بر مگاژول گزارش کردهاند .اختالفاتی
که بین اعداد گزارش شده در آزمایشات مختلف از نظر کارآیی
مصرف نور وجود دارد ،میتواند ناشی از تأثیر عوامل مختلف
محیطی و مدیریتی از قبیل درجه حرارت ،میزان رطوبت قابل
دسترس ،میزان تشعشع محل مورد آزمایش و حاصلخیزی
خاک باشد (دایر 4و همکاران1992 ،؛ روساتی 1و همکاران،
2004؛ گلدانی و همکاران.)1355 ،

نتایج نشان داد که تجمع ماده خشک سیبزمینی تحت
تأثیر تیمارهای روشهای مختلف خاکورزی و گیاهان پوششی
قرار گرفت .بیشترین تجمع ماده خشک به روش خاکورزی
متداول و کاشت گیاه پوششی ماشک ( 1451/6گرم در
مترمربع ) و کمترین آن ( 1236/4گرم در مترمربع) در روش
بدون خاکورزی و عدم کاشت گیاه پوششی مشاهده شد.
همچنین با تغییر نوع خاکورزی از متداول به خاکورزی
حفاظتی ،تجمع ماده خشک سیبزمینی کاهش یافت (شکل
 .)3شخم متداول نسبت به عدم شخم دارای تجمع ماده خشک
بیشتری بود که این میتواند به علت شاخص سطح برگ بیشتر
و به تبع آن جذب نور و فتوسنتز بیشتر (شکل  1و  )2توسط
کانوپی سیبزمینی باشد .محققان دیگر نیز افزایش تجمع ماده
خشک گیاهان زراعی را در روشهای خاکورزی متداول نسبت
به خاکورزی حفاظتی به دلیل فراهم بودن بهتر آب ،شرایط
رشدی مناسبتر و کاشت گیاه پوششی بهعنوان بهبوددهنده
حاصلخیزی خاک بیان کردهاند (بیانچی و همکاران.)2003 ،
افزایش تجمع ماده خشک بهواسطه گیاه پوششی خانواده
بقوالت را میتوان به دلیل فراهمی نیتروژن از طریق تثبیت
بیولوژیکی نیتروژن توسط ماشک نسبت داد و افزایش وزن
خشک گیاه زراعی ذرت توسط گیاه پوششی ماشک بواسطه
تثبیت بیولوژیکی نیتروژن بیان شده است (یوچینو 1و همکاران،
 .)2014نیتروژن یکی از عناصر غذایی موثر بر میزان فعالیت
آنزیمهای فتوسنتزی و در نتیجه تجمع ماده خشک گیاهان
میباشد .به نظر میرسد که کاشت گیاه پوششی ماشک ،قبل از
کاشت سیبزمینی منجر به افزایش نیتروژن خاک شده که
سبب افزایش رشد سیبزمینی و در نهایت افزایش تجمع ماده
خشک در روشهای خاکورزی متداول شد ،که این نتایج
تییدی بر یافتههای دیگر محققان بود (میگوز و بولرو2005 ،2؛
اشل و همکاران.)2015 ،
کارآیی مصرف نور
در تمامی تیمارهای خاکورزی و گیاهان پوششی ،تجمع ماده
خشک سیبزمینی ارتباط خطی با میزان تشعشع فعال
فتوسنتزی داشت و در همه موارد ضریب همبستگی بیشتر از
 5/4بود .شیب این خط بیانگر کارآیی مصرف نور است که
میانگین آن در طول فصل رشد از  3/12گرم بر مگاژول در
خاکورزی متداول و کاشت گیاه پوششی ماشک تا  2/54گرم
بر مگاژول در عدم خاکورزی و عدم کاشت گیاه پوششی متغیر
بود .مقدار کارآیی مصرف نور در سایر تیمارها حدواسط این دو

3. Georg- Jaeggli
4. Dwyer
5. Rosati

1. Uchino
2. Miguez and Bolero
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)شدت تجمعی )مگاژول بر مترمربع

Cumulative absorbed (MJ m-2)

 شخم، شخم حداقل، اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب نور سیبزمینی (بدون خاکورزی:4 شکل
) گیاه پوششی ماشک، گیاه پوششی جو، بدون گیاه پوششی،مرسوم

Fig. 4: The effect of tillage methods and cover crops on potato radiation use efficiency (No Till= No Tillage, Min Till=
Minimum Tillage, Con Till= Conventional Tillage, No Cc=Non Cover crop, Barely Cc= Barely Cover crop, Vetch Cc=
Vetch Cover crop)

تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر...

منجر به افزایش شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک
سیبزمینی شده که این موارد سبب بهبود کارآیی مصرف نور
شد .کارآیی مصرف نور اگر چه بهعنوان یک فاکتور ژنتیکی
مطرح است ،اما شرایط محیطی و مدیریتی بر میزان آن
تأثیرگذار است .در بسیاری از مقاالت بیان شده است که شخم
حفاظتی سبب افزایش رشد گیاه و افزایش تجمع ماده خشک و
در نهایت افزایش عملکرد میشود ،اما در این آزمایش به دلیل
اینکه این طرح به مدت یک سال اجرا شد ،نتایج متفاوتی از نوع
شخم مشاهد ه شد و اگر آزمایش برای چندین سال در همان
قطعه زمین اجرا شود ،امکان دارد که نتایجی متفاوت از آنچه
در این مقاله ارایه شده است ،مشاهده شود.

نتیجهگیری کلی
بهطورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که کارآیی مصرف نور
در سیبزمینی در روش خاکورزی متداول و کاشت گیاه
پوششی ماشک نسبت به عدم خاکورزی و عدم کاشت گیاه
پوششی و گیاه پوششی جو بیشتر بود .به نظر میرسد که
آمادهسازی بهتر خاک و فراهم بودن مواد غذایی در این تیمار
سبب بهبود شاخص سطح برگ ،میزان جذب نور ،تجمع ماده
خشک کل و کارآیی مصرف نور در سیبزمینی شد .یکی دیگر
از دالیل افزایش صفات مورد مطالعه ممکن است به دلیل
کنترل بهتر علفهای هرز در کاربرد گیاهان پوششی باشد .این
موضوع میتواند به دلیل ایجاد پوشش سطح زمین که مانع از
رسیدن نور به سطح خاک میشود و همچنین وجود ترکیبات
دگرآسیب ماشک که موجب جلوگیری از جوانهزنی بذور علف-
های هرز میشود (کامپیگلیا 1و همکاران ،)2009 ،در نتیجه

1. Campiglia
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The Effect of Different Methods of Tillage and Cover Crop on Radiation Interception
and Use by Potato (Solanum tuberosum) under Hamedan Weather Condition
Ahmadvand1, G., Mondani2, F., Dehghan Banadaki3*, M., Hajinia3, S. and Eskandari4, B.
Abstract
Utilization of the conservation tillage systems and the cover crops are ecological management methods in crop
production techniques that lead to improvement of resources absorption and use efficiency by plants. Based on this
purpose the present study was conducted to evaluate radiation absorption and use efficiency in potato farms under
different tillage systems and cover crops conditions in 2013. Treatments were included tillage systems at three levels
(conventional tillage, minimum tillage and no-tillage) as min plot, three levels of cover crops (vetch, barely and without
cover crop) as sup plot. The results showed that leaf area index, dry matter accumulation, light absorption and light use
efficiency in conventional tillage and cover crop of vetch increased. The most leaf area index of potato (6.4) was related
to conventional tillage with cover crop of vetch treatment while the lowest leaf area index (3.2) was related to no-tillage
with no cover crop treatment. By increasing of leaf area index, light absorption improved about 85% in conventional
tillage with cover crop of vetch compare to other treatments. Vetch cover crop also had positive effects on potato
growth. So, the highest dry matter accumulation (1985.56 g m-2) was observed in conventional tillage with cover crop
of vetch treatment while the lowest dry matter accumulation (1236.44 g m-2) was observed in no-tillage with non-crop
cover treatment. Average maximum and minimum radiation use efficiency for potato were 3.12 and 2.09 g MJ -1 in
conventional tillage with cover crop of vetch treatment and no-tillage with no cover crop, respectively.

Keywords: Total dry matter accumulation, Radiation use efficiency, Leaf area index, Vetch
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