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 چكيده:

باشد و اگر با روشی این امکان فراهم شود مقرون به صرفه نمی، های شنی به دلیل عدم نگهداری آب در خاک کشت در خاک           

حل امیدبخش برای غلبه بر گرسنگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه باشد. همچنین گیاه ذرت از تواند به عنوان یک راهمی

به بررسی امکان کاشت ذرت در خاک شنی با نصب  ،ذا در تحقیق حاضرترین محصوالت کشت شده در استان کرمان است. لمهم

. فناوری نگهداری آب خاک زیر سطحی به صورت غشاء نصب شده در ه استغشاءهای پلی اتیلن در منطقه خشک کرمان پرداخته شد

بخشد و بازده مصرف آب را از منطقه ریشه گیاه، شامل یک نوع خود تنظیمی است که تولید غذا و زیست توده سلولزی را بهبود می

دهد. نتایج به دست آمده روی گیاه ذرت نشان داد که وجود غشاءهای نگهدارنده آب طریق حفظ آب قابل دسترس برای گیاه افزایش می

ه ب ،سبب تبدیل اراضی دارای خاک شنی بدون امکان تولید ذرت ،های خشکی و حرارتیبا جلوگیری از ایجاد تنش ،در زیرسطح خاک

 شود.  اراضی با قابلیت تولید محصول می

 های پلی اتیلن، فناوری نگهداری آب خاک زیر سطحی، کرمانذرت، غشاء :کلیدی کلمات

 

 بيان مسئله

باشد. به خاطر افزایش روز افزون جمعیت جهان( نیاز به مصرف آب بیشتری می ) برای افزایش تولید مواد غذایی 

ای ، از اهمیت ویژهباشدخشک جهان، که آب، عامل عمده محدود کننده تولیدات کشاورزی میاین امر، خصوصا در مناطق 

شود و اهمیت آب مساحت زیادی از کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می برخوردار است و از آنجا که

امکان کاشت ذرت در خاک شنی با استفاده از فناوری نگهداری 
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د صحیح منابع آب و خاک موجود از کمبود آب از یک طرف و عدم کاربر ی در این مناطق به خوبی روشن است، لذاو آبیار

 هایی در مدیریت منابع آبی کشور، امکان گسترش توسعه کشت در اراضی مستعد را عمألطرف دیگر و همچنین وجود ضعف

 (.3مشکل نموده است )

است و  داری آب در خود، در بسیاری از مناطق کاربری کشاورزی شان ازدست رفتههای شنی به دلیل توانایی کم در نگهخاک

ها را وارد های شنی، این خاکیا عمکرد اقتصادی چندانی ندارند، لذا توجه به این مسئله و افزایش راندمان آبیاری در خاک

شود. توسعه عرصه کشاورزی نموده و عملکرد آنها را نیز افزایش داده و باعث بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان و جامعه می

جویی در مصرف آب، در حال تبدیل شدن به یک امر مهم برای رسیدن به رشد برای صرفه های جدید غیر سنتیتکنولوژی

 (.6) باشداقتصادی پایدار بخصوص در کشورهای دارای کشاورزی می

های به جنبه 1661های شنی با نفوذپذیری باال، دانشگاه میشیگان در اوایل دهه برای اصالح کردن کیفیت خاک

      های شنی وارد شد. آنها از آسفالت برای جلوگیری از خروج فسفات و نیتروژن ازآب در خاکهیدروپدولوژیکی حفاظت 

های پلی اتیلن (. همچنین آنها از غشاء5و  4) برای بهبود تولید نیشکر و حفاظت آب در خاک شنی استفاده کردند ماندها وپس

ای آلودگی در طول مراحل تولید کشاورزی غیر نقطه شفاف برای نگهداری آب و عناصر غذایی برای کاهش دادن منابع

را هدف قرار دادند که محدودیت کمبود آب برای  (SWRTاستفاده کردند و روش تکنولوژیکی نگهداری زیر سطحی آب )

یی درصد، از دست رفتن عناصر غذا 01تا  21ای از جویی آب در دامنهبر پایه صرفه SWRTکند. رشد و تولید گیاه را کم می

که حفاظت آب خاک و وضعیت اقتصادی روستایی را در کند در حالیای را نیز کم میدهد و گازهای گلخانهرا کاهش می

های آب خاک ویژگی SWRTبخشند. حال که بهبود می ،های نسبتا شنیارتباط با تولید کم و آب زیر زمینی محدود در خاک

های تولید محصول های دشوار اکولوژیکی و زیست محیطی که در حین فعالیتتواند برخی وضعیتشنی را بهبود بخشیده، می

شود که با توجه به بررسی منابع انجام شده مشخص می(. 7افتد را کاهش دهد )های شنی با نفوذپذیری باال اتفاق میدر خاک

اری به خصوص در ایران مورد های شنی و افزایش دور آبیهای عمقی بر روی افزایش نگهداری رطوبت درخاکتاثیر مانع

های شنی استفاده شده است و بررسی قرار نگرفته است و بنابراین در این تحقیق از یک فناوری برای نگهداری آب در خاک

تاثیر آن بر تولید و اجزاء عملکرد گیاه ذرت در منطقه خشک کرمان که نیاز به استفاده بهینه از آب در این خطه، به دلیل کمبود 

  ع آبی ضروری است، بررسی خواهد شد.مناب

 

 دستاوردمعرفی 

 21محدوده مورد مطالعه در ایستگاه شهید زنده روح مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان واقع در 

و  های گرمهای سرد و تابستانکیلومتری جنوب شهر کرمان قرار گرفته است. این منطقه دارای آب و هوای خشک با زمستان

و حداقل   42، حداکثر دمای مطلق ساالنه 6/15متر با متوسط دمای ساالنه میلی 1/136باشد. متوسط بارندگی ساالنه خشک می

(. مزرعه ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت دارای خاک با بافت 1گراد است )درجه سانتی -31دمای مطلق ساالنه 

 است. 2و  1( بود که نتایج آزمایش  خاک و آب آن به شرح جداول EC<2وری) خیلی سبک )شنی( و بدون محدودیت ش
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 نتایج تجزیة خاک محل آزمایش -1جدول 

 Ec عمق

(ds/m) 
pH OC% P K Fe Mn Zn Cu  شن

)%( 

سيلت 

)%( 

رس 

)%( 

بافت 

 گرم بر کيلوگرمميلی خاک

23-3 6/3 1/8 338/3 13 126 1/2 5/1 15/3 38/3 93 3 3 Sandy  

63-23 6/3 3/8 33/3 6 133 8/3 5/1 15/3 36/3 93 3 3 Sandy  

 

 خصوصيات شيميایی آب چاه مورد استفاده -2جدول 

EC 

cmmoh / 
pH Cl

- 
Ca

+2
 + 

Mg
+2 

Na
+ 

SAR کالس آب 

 واالن در ليترميلی اکی

1833 3/7 61/3 6/13 6 29/3 C3S1 

لذا در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر غشاءهای پلی اتیلن بر نگهداری آب در خاک شنی و فواصل بین آبیاری در گیاه ذرت   

 ( آورده شده است.1ها در شکل )(. نحوه کارگذاری غشاء2در منطقه خشک کرمان پرداخته شد) 714رقم سینگل کراس 

 

 

آنها در عمق های مربوطه شماتيک وضعيت غشاء ها و نحوه کارگذاری -1شكل   

 21ها در هر ردیف متر و فاصله بوتهسانتی 61( با فواصل هر ردیف 714)سینگل کراس  در زمان کشت، گیاه ذرت

گردید. جهت نصب صورت آبیاری غرقابی کشت ه دسی زیمنس بر متر  و ب 0/1متر با آب با قابلیت هدایت الکتریکی سانتی

الستیک پلی اتیلنی با عرض یک متر و قطر مناسب استفاده نمایند. در مرحله بعد خاک محل غشاء، کشاورزان بایستی از پ
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اعمال تیمارهای کارگذاری غشاءهای پلی اتیلن تا عمق های مورد نظر برداشته شود و قطعات پالستیک برش داده شده در 

(. پس از کارگذاری غشاءها در 2آورده شدند )شکل سانتی متر باال  21های مورد نظر قرار گیرند و از هر طرف به ارتفاع محل

 (.2سانتی متری، روی آنها توسط خاکی که قبال برداشته شده بود، تا تراز سطح مزرعه پوشانده شد ) 41عمق 
 

 

 
 

 

سبب ظهور گل تاجی و بالل و در نهایت  ،وجود غشاءهای نگهدارنده آب در زیر سطح خاکنتایج نشان داد که 

تن در هکتار شده است در صورتی که در تیمارهای بدون غشاء نگهدارنده آب در زیر  0/3تشکیل بالل و تولید ذرت به میزان 

  (.3)شکل های ذرت فاقد محصول بودند سطح خاک اصال باللی ظاهر نشد و اصطالحا بوته
  

 (8نمایی از روش دستی و  ماشين آالت نصب غشاء نگهدارنده آب در زیر سطح خاک )مرجع   -2شكل
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به اراضی دارای محصول  ،سبب تبدیل اراضی با خاک شنی بدون امکان تولید ذرت ،دارنده آبوجود غشاءهای نگه

نگهداری رطوبت در خاک و همچنین تعدیل دمای خاک  در سبب افزایش  SWRTهای اند. با توجه به اینکه وجود غشاءشده

بنابراین نسبت به تیمار بدون غشاء، گیاه در معرض تنش کمتر قرار داشته که سبب بهبود  .ی رشد گیاه شده بودطول دوره

تیمار  های مختلف خاک دررشد گیاه و در نهایت تشکیل بالل و تولید ذرت شده است. دامنه و روند تغییرات دمای عمق

شد اما به دلیل عدم نگهداری بیشتر از سایر تیمارها بود. بنابراین با اینکه این تیمار به طور متوسط هر روز آبیاری می ،شاهد

د. مطالعه انجام شده توسط اسموکر و همکاران نیز نشان داد که عملکرد دانه در خاک، سبب تنش حرارتی به گیاه گردیآب 

های شنی بدون نسبت به خاک ،سبب افزایش تولید ذرت ،شنی مجهز به غشاء نگهدارنده آبذرت کشت شده بر روی خاک 

  درصد شد. 311غشاء  تا  
 

 توصيه ترویجی

متر زیر سطح خاک نصب سانتی 61تا  41های بایستی جهت کشت در خاکهای شنی، غشاء نگهدارنده آب در عمق

تا  3ب جلوگیری نموده و دور آبیاری مورد نیاز محصول را از یک روز به شود تا بتواند به میزان زیادی از هدر رفت عمقی آ

 روز افزایش دهد.   4

با نصب این غشاء ها در خاک، به دلیل ایجاد پوشش گیاهی در سطح خاک، از فرسایش خاک جلوگیری به عمل می 

 استفاده نمود.نیز مشکل مواجه است آید. لذا از این تکنیک می توان در مناطقی با خاک خیلی سبک که استقرار گیاه با
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