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  دهیچک

آبیاري . ترین مانع غیر زنده رشد پایدار گیاه استهاي شنی، بزرگکمبود ذخیره آب قابل استفاده براي گیاه در خاك
-تکنولوژي از استفاده لذا. هاي اضافی داردتکمیلی بدون عملیات حفاظت آب در خاك، وقت گیر بوده و نیاز به آموزش

یک روش جدیـد  ) SWRT(فناوري نگهداري آب زیر سطحی  .باشدمی ضرورري آب از بهینه استفاده براي جدید هاي
، SWRTاین تحقیق به منظور بررسی اثر عمق کارگذاري. شودهاي شنی میاست که باعث بهبود نگهداري آب در خاك
این مطالعه به صورت طرح پایه . و عملکرد ذرت در منطقه کرمان انجام شد مالچ سطحی و کیفیت آب آبیاري بر ارتفاع

عمق کارگـذاري غشـاء نگهدارنـده آب    ) 1:(هاي کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل با سه تیمار شاملبلوك
ـ   ) 2(، )متريسانتی 60و  40و متناوب  60، 40عدم کارگذاري، کارگذاري در عمق ( عـدم  (ش مالچ سـطحی کـاه و کل

دسـی   5/3و  5/1قابلیـت هـدایت الکتریکـی    (شوري آب آبیـاري  ) 3(و ) تن در هکتار مالچ 4کاربرد مالچ و کاربرد 
. تحت کشت ذرت قرار گرفتنـد  1394و  1392تمامی قطعات آزمایشی در خردادماه . سه تکرار بود با) زیمنس بر متر

-کرد ذرت پس از برداشت محصول در آبان ماه هر سال اندازهارتفاع ذرت در پایان زمان رشد و وزن هزار دانه و عمل
دار رشـد و  هاي نگهدارنده آب در منطقـه ریشـه سـبب افـزایش معنـی     نتایج نشان داد که کارگذاري غشاء. گیري شد

متـر  سـانتی  60بیشترین ارتفاع و عملکرد ذرت در تیمار کارگذاري غشـاء در عمـق   . عملکرد ذرت در خاك شنی شد
هـاي  همچنین براساس نتایج بدست آمده اضافه نمودن مالچ کاه و کلش نیـز سـبب افـزایش تـأثیر غشـاء     . بدست آمد

، وزن هـزار دانـه   %7/33شد و با افزایش شوري آب آبیاري عملکرد ) درصد 89/33(نگهدارنده آب بر عملکرد ذرت 
  .درصد کاهش یافت 35/15و ارتفاع بوته ذرت 13/29%

  
 عمق کارگذاري غشاء نگهدارنده آب، مالچ کاه و کلش، کیفیت آب آبیاري، آب شور :کلیدي هايواژه
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  قدمه م
جـویی  هاي غیر سنتی براي صـرفه توسعه تکنولوژي       

تبدیل شدن به یک امر مهم بـراي  در مصرف آب در حال 
رسیدن به رشد اقتصادي پایدار بخصـوص در کشـورهاي   

ــی  ــاورزي م ــدداراي کش ــمائیل و اوزاوا، (باش . )2006اس
حل مناسب وري آب یک راههاي بهبود بهرهبنابراین روش

از طـرف دیگـر،   . اقتصادي براي غلبه بر کمبود آب اسـت 
ت بهینه انجام هاي شنی را بصوراگر بتوان کشت در خاك

حل امیدبخش براي غلبه بـر  تواند به عنوان یک راهداد می
بـه خصـوص در کشـورهاي در حـال      کمبود مواد غذایی

کـه بـا    1فناوري نگهداري آب زیـر سـطحی  . توسعه باشد
مدیریت دقیق آب و عناصر غذایی همراه اسـت پتانسـیل   

کشـاورزي، کـاهش فقـر و بهبـود      اصـالح اي براي بالقوه
اسـموکر و  (روستائیان فقیر در سـطح جهـانی دارد   تغذیه 

ــاران ــاد ). b2014  ،همک ــب اعتم ــب   جل ــق مناس و عم
به صـورت   )SWRT( کارگذاري غشاءهاي نگهدارنده آب
  . شد بررسیصحرایی در دو محل در میشیگان 

متــر ســانتی 38و  76دو فاصــله ردیــف کشــت     
هـاي شـنی   خاكدر  .جهت کشت ذرت در نظر گرفته شد
عملکـرد دانـه    SWRTآبیاري شده و بهبود یافته با غشـاء  

سانتی متر را  38هاي با فاصله ذرت کشت شده در ردیف
هـاي شـنی بـدون غشـاء     خـاك  نسبت بـه درصد  174تا 

SWRT فلفل و خیار آبی در  افزایش عملکرد. افزایش داد
 144و  128به ترتیب تـا   SWRTغشاء  دارايخاك شنی 

دمیـرل و  ). 2014 ،اسـموکر و باسـو  (شـد  گزارش درصد 
در تحقیقی اثرات سـدهاي نگهدارنـده آب   ) 2012(کودیر
و سـطوح آبیـاري بـر روي مقـدار آب      SWRB(2( خـاك 

، کیفیت 3عملکرد برش تازهگراس، خاك، مصرف آب ري
را مـورد   2011و  2010و مقدار آب برگ در سال  4بصري

در دو  SWRBتیمارهـا شـامل کـاربرد    . بررسی قرار دادند
و سـه سـطح   ) متـر سـانتی  40و  30(عمق مختلف خـاك  

درصد ظرفیـت نگهـداري    33و  66، 100(مختلف آبیاري 
نتایج نشان داد که . در خاك شنی بودند) آب قابل استفاده

) SWRB40( متـر  سـانتی  40در عمـق   SWRBقرار دادن 
درصـد آب آبیـاري را    52درصد کمبود آب،  34همراه با 

از . ذخیـره کـرد  ) SWRBبدون (با تیمار شاهد در مقایسه 
طرف دیگر اثرات کاربرد مالچ بر رطوبت و دماي خاك و 
کاهش اثرات مخرب شوري منابع آب و خـاك در نقـاط   

  توان به رار گرفته است که میـی قـابـورد ارزیـتلفی مـمخ

                                                        
1 . Subsurface Water Retention Technology (SWRT)  
2. Subsurface Water Retention Barriers( SWRB) 
3  . Fresh clipping yield 
4  . Visual quality 

  
هـاي  اي در دشتساله 5آزمایش . برخی از آنها اشاره کرد

شمالی چین جهت بررسی اثـرات مـالچ کـاه روي دمـاي     
چـن و  ( دشـ خاك، تبخیر و عملکرد گندم زمستانه انجام 

مقادیر مالچ بکار رفته عبـارت بودنـد از   . )2007همکاران، 
کیلـوگرم در   6000و ) مالچ کـم (کیلوگرم در هکتار  3000

این مقادیر معادل نیمی و همـه پوشـال   ). مالچ زیاد(هکتار 
نتـایج نشـان داد کـه پوشـال     . باشـد می) ذرت( قبلی گیاه

موجود در سطح خاك حداکثر دماي خاك را کاهش، امـا  
همچنـین، براسـاس   . حداقل دمـاي خـاك را افـزایش داد   

گیري روزانه میکروالیسیمترها در تیمار مالچ، میـزان  اندازه
براي تیمار مـالچ کـم و    درصد 21تبخیر از سطح خاك تا 

مار مالچ زیـاد نسـبت بـه تیمـار شـاهد      براي تی درصد 40
و جـردن  نتایج یک آزمایش سه ساله توسط . کاهش یافت

نشان داد کاربرد مالچ بطور معنـی داري  ) 2010(همکاران 
جـرم مخصـوص ظـاهري، تخلخـل و     (خواص فیزیکـی  
مـورد  ) نظیر ماده آلی(و شیمیایی خاك ) پایداري خاکدانه

همچنـین  . بخشـید مطالعه را نسبت به تیمار شـاهد بهبـود   
نشـان داد  برخی پژوهشـگران   تحقیقات انجام شده توسط

که کاربرد مالچ بر کنترل شـوري و سـدیمی شـدن خـاك     
ــر بیشــتري دارد  ــه خــاك لخــت اث آرگــوس و ( نســبت ب

دهلـی و   -، ال2013، دشماخ و همکـاران  2014همکاران 
ثیر أتاکنون، ت. )2010و بزبردو و همکاران  2010همکاران 

به همراه مالچ بـر عملکـرد و ارتفـاع ذرت     SWRTروش 
. هاي سبک مورد بررسی قرار نگرفته اسـت بویژه در خاك

ثیر غشـاءهاي نگهدارنـده آب   أاین تحقیق به بررسی ت لذا
هاي مختلف خاك شـنی و  زیرسطحی نصب شده در عمق

نیز اثر تلفیقی این غشاءها همـراه بـا مـالچ کـاه و کلـش      
  .ه خشک کرمان پرداختبرافزایش عملکرد ذرت در منطق

  هامواد و روش
محدوده مورد مطالعه در ایستگاه شهید زنده 
روح مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان 

کیلومتري جنوب شهر کرمان قرار  20کرمان واقع در 
این منطقه داراي آب و هواي خشک با  .گرفته است

 .باشدهاي گرم و خشک میهاي سرد و تابستانزمستان
متر با متوسط دماي میلی 1/136متوسط بارندگی ساالنه 

و حداقل  42، حداکثر دماي مطلق ساالنه 9/15ساالنه 
 نامبی(گراد است درجه سانتی - 30دماي مطلق ساالنه 

منشاء خاك آن  و 5بافت خاك مورد مطالعه شنی). 1392
این تحقیق در قالب طرح . شنزارهاي منطقه کرمان است

با سه تیمار و بصورت فاکتوریل  کامل تصادفیهاي بلوك

                                                        
5. Sandy 
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کارگذاري :  P40(هاي پلی اتیلن عمق جایگذاري غشاء )1
در  کارگذاري غشاء: P60متري، سانتی 40غشاء در عمق 

در عمق  کارگذاري غشاء: P40-60متري، سانتی 60عمق 
) 2، )عدم نصب غشاء: P0متر، سانتی 60و  40متناوب 

تن در هکتار بقایاي کاه و کلش  4رد کارب: M(تیمار مالچ 
تیمار آبیاري )3، )بدون بقایاي کاه و کلش: NMگندم، 

)I1.5  : دسی زیمنس بر متر در  5/1آبیاري با شوري آب
دسی  5/3آبیاري با شوري آب :  I3.5 و تمام طول فصل

در سه تکرار انجام ) زیمنس بر متر در تمام طول فصل
ظرفیت نگهداري آب خاك براي درك مفهوم بهبود . شد

استر با توسط غشاء نگهداري آب خاك، غشاءهاي پلی
چگالی کم به شکل مقعر طراحی شده است، به طوري که 

کرد و حجم آب خاك در منطقه ریشه گیاه را دو برابر می
آب قابل دسترس گیاه به مقدار کافی در خاك شنی براي 

سموکر و ا(نمود روز را فراهم می 4هاي نگهداري دوره
گذاري نصب غشاءهاي بازده سرمایه ).b2014همکاران 

SWRT  فصل  4تا  1براي غالت و سبزیجات در محدوده
این بازگشت بسیار کوتاه سرمایه که براي . تولید است

 SWRTنصب غشاءهاي نگهدارنده آب و مواد غذایی 
ها ممکن است مورد نیاز است، به طوري که این غشاء

هاي سال کار کند توجه صاحبان خاك 200گاهی بیشتر از 

شنی را به اتخاذ این فناوري جدید که با هدف تولید دانه 
 و زیست توده گیاهی است را به خود جلب نموده است

  ).2012یانگ و همکاران (
جایگذاري غشاء، ابتدا  هايجهت اعمال تیمار

خاك محل آزمایش تا عمق مورد نظر براي هر تیمار 
پلی اتیلن، هاي جایگذاري غشاءاز برداشته شد و بعد 

 ).1شکل (خاك برداشته شده به محل خود برگردانده شد 
هاي خاك از همچنین در ابتدا قبل از اعمال تیمارها، نمونه

 120- 150 و 90-120، 60-90، 30-60، 0-30هاي عمق
متر برداشت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها سانتی

، بافت به روش هیدرومتر، قابلیت  SPنظیر درصد اشباع 
پیج ( گیري شدهدایت الکتریکی، اسیدیته گل اشباع اندازه

  ).1جدول ( )1982و همکاران، 

  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

  مترسانتی 60در عمق  شدهکارگذاري غشاء هاي  ابعاد - 1 شکل
   



 اثر فناوري نگهداري آب زیر سطحی، خاکپوش و کیفیت آب آبیاري بر عملکرد ذرت در خاك شنی در کرمان/  456

  
  نتایج آنالیز خاك مزرعه مورد مطالعه قبل از شروع آزمایش - 1جدول 

  )سانتی متر(عمق خاك   مشخصات  ردیف
30-0  60-30  90-60  120 -90  150 -120  

  5/0  5/0  5/0  6/0  6/0  )دسی زیمنس بر متر(قابلیت هدایت الکتریکی    1
  1/8  0/8  1/8  2/8  1/8  اسیدیته گل اشباع    2
  1/16  3/16  2/16  5/16  5/17  )وزنی(  اشباع رطوبت درصد  3
  94  94  94  94  94  درصد شن  4
  4  4  4  4  4  درصد سیلت  5
  2  2  2  2  2  درصد رس  6
 شنی شنی شنی شنی شنی  بافت  7

  
آبیاري با توجه به قابلیت هدایت الکتریکی آب 

منطقه مورد مطالعه و متوسط قابلیت آب آبیاري منابع آب 
دسی زیمنس بر  5/3و  5/1استان کرمان، دو حد شوري 

 1394و 1392در نیمه دوم خردادماه  .متر انتخاب گردید
سینگل (زمین مورد نظر براي کاشت آماده و گیاه ذرت 

 هامتر و فاصله بوتهسانتی 70با فاصله ردیف ) 704کراس 
 رسیدن از بعد. متر کشت گردیدسانتی 20روي ردیف 
 به دانه اتصال محل در سیاه الیه تشکیل(فیزیولوژیکی 

سپس در زمانی که  .اقدام به قطع آبیاري شد) خوشه
 20-23(کرد  پیدا کاهش قبول قابل میزان به دانه رطوبت
با  ).1391 نامبی(گردید محصول ذرت برداشت ) درصد

بافت خاك بسیار سبک بوده لذا پارامتر توجه به اینکه 
عملکرد و  ارتفاع به عنوان شاخص رشد رویشی در کنار
  :گیري شدوزن هزار دانه گیاه ذرت به صورت زیر اندازه

  ارتفاع بوته
بوته در مرحلۀ شیري بودن دانه از خطوط وسط هر  10

فاصله از (کرت به طور تصادفی انتخاب و ارتفاع بوته 
  .گیري شداندازه) ل انشعاب گل تاجیسطح خاك تا مح

  وزن هزار دانه
تایی از هر کرت توزین و بر  500دو نمونه 

  .درصد محاسبه گردید14اساس رطوبت 
  عملکرد دانه

هاي برداشتی خط وسط هر عملکرد دانه بالل
درصد و بر مبناي کیلوگرم 14کرت بر مبناي رطوبت 

نجفی نژاد و حسام الدین، (در هکتار محاسبه شد 
سپس روابط بین متغیرهاي مستقل و وابسته با ). 1382

مورد تجزیه و  SASو  Excel هايافزاراستفاده از نرم
  تحلیل قرار گرفت

  نتایج و بحث
جدول تجزیه واریانس مربوط به اثر تیمارهاي مختلف 
کارگذاري غشاء نگهدارنده آب، مالچ کاه و کلش و کیفیت 

در آب آبیاري بر ارتفاع، وزن هزار دانـه و عملکـرد ذرت   
  .زیر آورده شده است

، عمق کارگذاري )2(هاي جدول براساس داده
- غشاء نگهدارنده آب و شوري آب آبیاري اثر معنی

بر ارتفاع، وزن هزار دانه ) در سطح یک درصد( داري
. عملکرد ذرت در سال اول و دوم آزمایش داشتندو 

وجود مالچ نیز اثري مشابه با تیمارهاي مذکور بر وزن 
اثر متقابل . هزار دانه، عملکرد و ارتفاع ذرت داشت

شوري آب آبیاري و مالچ در عمق کارگذاري غشاء 
نگهدارنده آب سبب تغییر ارتفاع، عملکرد و وزن 

  .شددرصد  5هزار دانه ذرت در سطح 
 ارتفاع ذرت

بدون ( کمترین ارتفاع ذرت در تیمار شاهد
و بیشترین ارتفاع ذرت ) کارگذاري غشاء نگهدارنده آب

متري مشاهده سانتی 60در تیمار کارگذاري غشاء در عمق 
  ).2شکل (شد 
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  1394و  1392عملکرد ذرت در سال  هاي مربوط به ارتفاع، وزن هزار دانه وتجزیه واریانس داده - 2 جدول
1394 1392   

درجه  میانگین مربعات میانگین مربعات
  آزادي

 
وزن هزار  ارتفاع  میانگین مربعات

 دانه
 عملکرد  وزن هزار دانه ارتفاع  عملکرد 

1/140 ns 3/217 ns 17072ns 1/140 ns 3/217 ns 17072ns 2 تکرار 

 عمق کارگذاري غشاء 3 **13559357 **217913 **27098 **13559357 **217913 **27098

 شوري آب آبیاري 1 **16099675 **52206 **6816 **16099675 **52206 **6816

عمق * شوري آب آبیاري  3 **1840858 **6906 **993 **1840858 **6906 **993
 کارگذاري غشاء

 مالچ 1 **2038988 **2310 **3570 **2038988 **2310 **3570
عمق کارگذاري * مالچ 3 **249066 **1714 **1710 **249066 **1714 **1710

 غشاء

320ns 172** 406456** 320ns 172** 406456** 1 شوري آب آبیاري* مالچ  

20ns 1818** 54317* 20ns 1818** 54317* 3 شوري آب * مالچ
عمق کارگذاري * آبیاري
 غشاء

 خطا 30 3940 93 190 3940 93 190
 کل 47      

داري بین متغیرهاي نشان دهنده این است که ارتباط معنی ns. باشندمی درصد 5و  1داري در سطح احتمال به ترتیب نشان دهنده معنی* و **
 .مورد مطالعه وجود ندارد

 

  

کارگذاري غشاء : P40 کارگذاري غشاء،عدم : P0 عدم کاربرد مالچ،: NMکاربرد مالچ، : M( ثیر تیمارهاي مختلف بر ارتفاع ذرتأت - 2شکل 
متر،  سانتی 60و  40هاي متناوب کارگذاري غشاء در عمق: P40-60متر، سانتی 60کارگذاري غشاء در عمق : P60متر، سانتی 40در عمق 

I1.5 : دسی زیمنس بر متر، 5/1آبیاري با شوري آب I3.5 : دسی زیمنس بر متر 5/3آبیاري با شوري آب(   
  

هاي مختلف خاك، ارتفاع نصب غشاء در عمق
درصد نسبت به شرایط  8/613تا  4/312بوته ذرت را از 

وجود مالچ در سطح  .عدم کارگذاري غشاء افزایش داد
خاك سبب افزایش ارتفاع ذرت از حداقل یک درصد در 
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 41متر تا حداکثر سانتی 40تیمارکارگذاري غشاء در عمق 
متر سانتی 60درصد در تیمارکارگذاري غشاء در عمق 

بیشترین  .نسبت به شرایط عدم کاربرد مالچ شده است
مقدار کاهش ارتفاع بوته در اثر آبیاري با آب با قابلیت 

سانتی متر عمق  60هدایت الکتریکی بیشتر در تیمار 
کارگذاري غشاء نگهدارنده آب در شرایط عدم کاربرد 

 55یعنی، کاهش ارتفاع بوته (ه است مالچ مشاهده شد
اثر افزایش قابلیت هدایت الکتریکی آب ). مترسانتی

آبیاري بر کاهش ارتفاع بوته ذرت تحت تاثیر وجود مالچ 
در تمامی ارتفاع بوته ذرت به طوري که . قرار گرفت

و متناوب  60، 40هاي شرایط کارگذاري غشاء در عمق
قابلیت هدایت الکتریکی متر و آبیاري با سانتی 60و  40
دسی زیمنس بر متر در هنگام کاربرد مالچ بیشتر از  5/3

  .شرایط عدم کاربرد مالچ بود
  وزن هزار دانه

نتایج نشان داد که وجود غشاءهاي نگهدارنده 
آب در زیر سطح خاك سبب ظهور گل تاجی و بالل و در 
نهایت تشکیل بالل و تولید ذرت شده است در صورتی 

 مار بدون غشاء نگهدارنده آب در زیر سطح خاكکه در تی
 )P0( هاي ذرت اصال باللی ظاهر نشد و اصطالحا بوته

کمترین مقدار وزن هزار  ).3شکل (فاقد محصول بودند 
 40دانه در شرایط کاربرد مالچ در شرایط عمق کارگذاري 

همچنین میزان اختالف در وزن هزار . باشدمتر میسانتی
 5/3آبیاري با قابلیت هدایت الکتریکی دانه در شرایط 

دسی زیمنس بر متر در بین تیمارهاي عمق کارگذاري 
کمترین مقدار وزن . باشدغشاء نگهدارنده آب ناچیز می

هزار دانه در شرایط عدم کاربرد مالچ و آبیاري با قابلیت 
دسی زیمنس بر متر در تیمار عمق  5/3هدایت الکتریکی 

). 4شکل (به دست آمده است  مترسانتی 60کارگذاري 
دهد که افزایش مقایسه نتایج تیمارهاي مختلف نشان می

قابلیت هدایت الکتریکی آب آبیاري سبب کاهش وزن 
، که این کاهش در تیمارهاي )4شکل (شود هزار دانه می

  .باشدبدون کاربرد مالچ بیشتر می
  عملکرد ذرت

دارنده آب سبب تبدیل وجود غشاءهاي نگه
با خاك شنی بدون امکان تولید ذرت به اراضی  اراضی

میزان متوسط عملکرد ذرت در . اندداراي محصول شده
و متناوب  60، 40هاي تیمارهاي کارگذاري غشاء در عمق

 1975و  2210، 2075متر به ترتیب سانتی 60و  40
میزان افزایش عملکرد ذرت در . کیلوگرم در هکتار بود

به عدم کاربرد آن در شرایط شرایط کاربرد مالچ نسبت 
دسی زیمنس بر  5/1آبیاري با قابلیت هدایت الکتریکی 

و متناوب  60، 40متر براي تیمارهاي عمق کارگذاري 
 72/10و  68/14، 85/19سانتی متر به ترتیب  60و 40

 5/3همچنین در شرایط آبیاري با آب شور . درصد بود
، 40اري دسی زیمنس بر متر براي تیمارهاي عمق کارگذ

سانتی متر در اثر کاربرد مالچ، میزان  60و 40و متناوب  60
درصد نسبت  05/81و  94/75، 87/103عملکرد به ترتیب 

افزایش شوري آب . به شرایط بدون مالچ افزایش یافت
آبیاري سبب کاهش عملکرد ذرت در تیمارهاي مختلف 

این . عمق کارگذاري غشاء نگهدارنده آب شده است
. باشدرد در شرایط عدم کاربرد مالچ بیشتر میکاهش عملک

میزان عملکرد در تیمارهاي عمق کارگذاري غشاء 
در شرایط  60و  40و متناوب  60، 40نگهدارنده آب 

زیمنس بر دسی 5/1آبیاري با قابلیت هدایت الکتریکی 
درصد بیشتر  05/174و  28/180،  52/228متر به ترتیب  

-دسی 5/3هدایت الکتریکی  از شرایط آبیاري با قابلیت
. باشدزیمنس بر متر در تیمارهاي عدم کاربرد مالچ می

، 13/93مقادیر فوق در شرایط کاربرد مالچ به ترتیب 
  ).5شکل (درصد است  60/67و  68/82

  
متر، سانتی 40کارگذاري غشاء در عمق : P40عدم کارگذاري غشاء، : P0( ي غشاء بر وزن هزار دانه ذرترثیر عمق کارگذاأت - 3شکل 

P60 : متر، سانتی 60کارگذاري غشاء در عمقP40-60 :مترسانتی 60و  40هاي متناوب کارگذاري غشاء در عمق(  
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 )گرم(ثیر تیمارهاي مختلف بر وزن هزار دانه ذرت أت - 4شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مختلف بر عملکرد ذرتثیر تیمارهاي أت - 5شکل 

  
  گیريبحث و نتیجه

در شرایط موجود منطقه مورد مطالعه امکان کشت 
در خاکی با بیش محصول بدون استفاده از فناوري خاص 

درصد شن وجود نداشت و اراضی مذکور بصورت  90از 
 توجه به اینکه وجود از طرفی با . اندبایر رها شده

  
  
  

  
  

سبب افزایش نگهداري رطوبت در  SWRTهاي غشاء
ي در طول دوره و همچنین تعدیل دماي خاكخاك 

رشد گیاه شده بود بنابراین نسبت به تیمار بدون 
قرار داشته که  يغشاء، گیاه در معرض تنش کمتر

سبب بهبود رشد گیاه و در نهایت تشکیل بالل و 
  . )3جدول ( تولید ذرت شده است

  اثرات تیمارهاي مختلف بر دماي خاك - 3جدول 
  عمق کارگذاري غشاء نگهدارنده آب  

P40 P40-60  P60  P0 
  a 078/11  a887/10  a127/11  b 635/7 رطوبت خاك

  b62/27  b42/28  b76/27  a619/30  دماي خاك
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نیز در مطالعه خود ) 2004(کاترجی و همکاران 
تواند سبب به این نتیجه رسیدند که تنش رطوبتی می

مشاهده نمود که ) 1971(سامر . کاهش عملکرد ذرت شود
سبب افزایش ) آسفالت(استفاده از مانع نگهدارنده آب 

عملکرد ذرت در خاك شنی نسبت به  يدرصد 30-25
مطالعه انجام شده . تیمار بدون مانع نگهدارنده آب شد

 ه استنیز نشان داد) a2014(توسط اسموکر و همکاران 
که عملکرد دانه ذرت کشت شده بر روي خاك شنی 
مجهز به غشاء نگهدارنده آب سبب افزایش تولید ذرت 

. درصد شد 300هاي شنی بدون غشاء  تا نسبت به خاك
همچنین ذرت کشت شده در خاك شنی بدون غشاء 

SWRT  عملکرد ضعیفی داشت که با پژمردگی شدید گیاه
در طول بیشتر مراحل رشد اولیه و مراحل بعد از بلوغ 

باسو و . ي پر شدن دانه همراه بودشامل گلدهی و دوره
افزایش  SALUS، با استفاده از مدل )2007(همکاران 

-هاي شنی مجهز به غشاءذرت در خاك درصد تولید 283
  .بینی کردندهاي نگهدارنده آب را پیش

شود میزان عملکرد همان گونه که مشاهده می
ذرت در تیمارهاي داراي مالچ بیشتر از تیمارهاي بدون 

مالچ سبب افزایش ذخیره آب و همچنین . باشدمالچ می
تعدیل دماي خاك و کاهش تجمع نمک در سطح خاك 

که این عوامل به نوبه خود بر رشد گیاه اثر د وشمی
گذاشته و سبب بهبود شرایط رشد و در نهایت افزایش 

نیز ) 2011(ریز و همکاران . عملکرد ذرت شده است
فوم (عنوان نمودند که به علت افزایش بقایاي گیاهی 

رفتار آبی خاك نظیر خصوصیات رطوبتی و در ) نیشکر
   .ود یافتهاي زراعی خاك بهبنتیجه ویژگی

آب آبیاري باعث تجمع بیشتر شوري افزایش 
 هاي سطحی و عمقی خاك شده استنمک در الیه

که این قابلیت هدایت  )2016امیرپور و همکاران، (
الکتریکی زیاد سبب کاهش رشد رویشی و ایجاد تنش در 

مطالعه . شودسبب کاهش عملکرد می گیاه شده و نهایتاً
، نشان داد با افزایش )2008(فلد انجام شده توسط ودن

دسی  4/3به  7/1قابلیت هدایت الکتریکی آب آبیاري از 
درصد کاهش  17زیمنس بر متر عملکرد نیشکر حدود 

نیز ) 2010(همچنین مطالعه انجام شده توسط آمر . یافت
اي با نشان داد که تجمع نمک خاك به طور قابل مالحظه

اري افزایش یافت افزایش قابلیت هدایت الکتریکی آب آبی
و عملکرد ذرت نیز در شرایط آبیاري با آب با قابلیت 

همچنین مطالعه زئو و . هدایت الکتریکی کم بیشتر بود
نشان داد که در مناطقی که داراي آب ) 2014(همکاران 

توان از مالچ کاه با قابلیت هدایت الکتریکی باال هستند می
ور در خاك شثر ؤي مدیریت مو کلش به عنوان یک شیوه

منطقه آبیاري استفاده نمود که در تحقیق حاضر نیز این 
مطالعه انجام شده توسط لیاقت و  .نتیجه مشاهده گردید

نشان داد که وجود مالچ در شرایط ) 1378(همکاران 
آبیاري سطحی باعث شد عالوه بر کاهش آب مصرفی، 

در . عملکرد محصول نیز نسبت به شاهد افزایش یابد
در باغ ) 2014(ي که توسط زانگ و همکاران امطالعه

انگور انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تیمار مالچ 
همراه با آبیاري سطحی باالترین راندمان مصرف آب، 

همچنین مطالعه . عملکرد تر و غلظت قند میوه را داشت
نشان داد که در ) 2013(انجام شده توسط لی و همکاران 

استفاده نشده  SWRTهاي ز غشاءمنطقه دیم کاري که ا
درصد  15بود کاربرد پوشش بقایاي گیاهی سبب افزایش 

شد و ) عدم کاربرد مالچ(عملکرد ذرت نسبت به شاهد 
هاي دهد که کاربرد مالچ به همراه غشاءاین امر نشان می

SWRT ثیر بیشتري بر عملکرد داشته باشدأتواند تمی .  
دانه در شرایط  همچنین کمترین مقدار وزن هزار

 5/3عدم کاربرد مالچ و آبیاري با قابلیت هدایت الکتریکی 
متر سانتی 60زیمنس بر متر در تیمار عمق کارگذاري دسی

این امر به دلیل افزایش تبخیر و در . به دست آمده است
طرف و بیشتر شدن نتیجه کاهش آب در دسترس از یک
رشد گیاه  باشد که برمقدار نمک خاك از طرف دیگر می
همچنین در . گذارندو عملکرد محصول اثر منفی می

کاربرد مالچ اثر  P40-60I1.5و  P60I1.5تیمارهاي 
داري بر وزن هزار دانه ذرت نداشت که این امر معنی

- سانتی 60در عمق غشاء  قرار داشتنتواند به دلیل می
نسبت به تیمارهاي  آب آبیاري شوري کمو متري 

باشد که وجود یا عدم وجود مالچ اثر چندانی بر  دیگر
   .روي آنها نداشته است

افزایش ارتفاع بوته ذرت در اثر کارگذاري غشاء 
نگهدارنده آب در زیر سطح خاك و کاربرد مالچ در سطح 

در تعدیل دما و در نتیجه آنها توان به اثر مثبت خاك را می
ناشی از دماي اثر آنها بر رشد گیاه در شرایط کاهش تنش 

در تحقیق انجام شده توسط  .زیاد و کمبود آب دانست
نشان داده شد که ارتفاع ) b2014(اسموکر و همکاران 
درصد در هنگامی که بر روي  180بوته ذرت نزدیک به 

کرد خاك شنی مجهز به غشاء نگهدارنده آب رشد می
  .افزایش یافت

توان گفت با توجه به اثرات مثبت در نهایت می
غشاء، امکان کشت در اراضی با بافت خاك خیلی سبک 

توان با کاربرد این فناوري عالوه بر لذا می .آیدمیفراهم 
تولید محصول، فرسایش بادي و اثرات زیست محیطی 

  .مخرب آن را کاهش داد
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Abstract  

Soil water deficits and associated plant water stresses comprise the greatest 
abiotic hindrance to sustainable plant growth. Supplemental irrigation without 
water conservation practices is time consuming, and requires additional 
training. Thus, using new technologies is necessary for optimum water use 
efficiency. Subsurface water retention technology (SWRT) is a new method 
which improves characteristics of highly permeable sandy soils. Therefore, this 
study was established to investigate the effect of the SWRT, mulch, and water 
quality on height, 1000 grain weight, and yield of maize in an arid region of 
Kerman, Iran. This field study was performed in a complete randomized block 
design and factorial arrangement with three treatments: i) depths of 
polyethylene membrane sheets (without membrane installation, membrane 
installation at depths of 40, 60, and alternately 40 and 60 cm), ii) application of 
surface straw mulch (0 and 4 t.ha-1), and iii) irrigation by saline water (1.5 and 
3.5 dS.m-1). All treatment plots were put under maize cultivation in June 2013 
and 2015. The height of corn at the end of growth and 1000 grain weight and 
yield were measured after harvest in November each year. Results 
demonstrated that installing SWRT membranes below plant root zones 
substantially increased corn growth and production in the sandy soil. The 
maximum height and yield of corn were observed in the treatment with 
membrane depth at 60 cm. Based on the results of this research, application of 
mulch caused increase in yield (33.89 %) in SWRT treatment, while the 
increase in water salinity level decreased 1000 grain weight (29.13 %), height 
(15.35%), and yield of corn (33.7%). 
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