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  چکیده
یل نقصان ریزشهاي جوي ونامناسب بودن پراکنش زمانی ومکان بارندگی، همواره بامشکل کشور ایران به دل

قدرت نگهداري  ي سبککم خلل و فرج ریز در خاکهادر کنار این مساله به دلیل نسبت . کمبود آب روبروست
آب را در ناحیه اند تا از این رو محققان سعی کرده. باشدو نفوذ عمقی آب سریع و زیاد می آب در آنها ناچیز

با توجه به شرایط . اتیلنی حفظ کنندپلیورقه هاي متداول مانند الیه آسفالت، بتن و ریشه با استفاده از روش
هاي سبک هدف از انجام این خشک بودن آب و هواي اکثر مناطق کشور و کمبود رطوبت در خاكخشک و نیمه

اك لوم شنی با نفوذپذیري باال در دو مزرعه اردبیل با دو عمق اتیلنی در خپلیورقه تحقیق بررسی اثر استفاده از 
و ثانیا عمق کارگذاري آن تا جه حد بر حفظ ورقه کارگذاري متفاوت بود تا مشخص گردد اوال کارگذاري این 

هاي آن خارج از فصل زراعی بوده اي که بیشتر بارندگیهاي رشد و عملکرد گندم دیم درمنطقهرطوبت وشاخص
-پلیورقه یک شماره از اینرو در مزرعه .دهد، موثر خواهد بودهاي باال در طول فصل زراعی رخ میشدتو با 

این تحقیق . متري خاك کارگذاشته شدسانتی 40و  30متري و در مزرعه دو در اعماق سانتی 35اتیلنی در عمق 
و سه تکرار اجرا و اقدام به کشت ) اتیلنی پلی ورقهدار و بدون ورقه (در قالب طرح کامال تصادفی تحت دو تیمار

گیري رطوبت با استفاده از دستگاه گندم دیم در پاییز در هر دو مزرعه شد و در طول دوره رشد اقدام به اندازه
هاي رشد و عملکرد آن بعد از برداشت گندم، شاخص. در طول دوره رشد گردید) TDR(سنجی زمانیانعکاس

در مزرعه ) متريسانتی 35(اتیلنی به شکل تک عمقی پلی ورقهشان داد استفاده از نتایج ن. گیري شداندازه
متري نسبت به شاهد به ترتیب با سانتی 25و  10یک با افزایش محسوس نگهداري رطوبت در عمق  شماره
دار هاي رشد و عملکرد گندم به ویژه عملکرد دانه به مقشاخص حجمی باعث افزایش % 88/5و %  13/5مقدار 

تن به  7/2و  58/1تن در هکتارو عملکردکاه و کل ماده خشک به ترتیب از 76/1تن به  13/1تن از  6/0
 56/70این کار همچنین باعث افزایش متوسط ارتفاع ساقه از. شد تن در هکتار  نسبت به شاهد 05/5و  6/3

-پلی ورقهاما استفاده از . شد گرم 7/31به  52/40سانتی متر و کاهش وزن هزار دانه از  54/80متر به سانتی
متري بین سانتی 10در مزرعه شماره دو و رها کردن فاصله ) متريسانتی 40و  30(اتیلنی در دو عمق خاك 

و  هاي رشدو در نتیجه شاخص زهکشی آب نتوانست باعث افزایش قابل توجه رطوبت براياتیلنی پلی ورقه
  .عملکرد گندم در خاك سبک گردد

  
  .سنجی زمانی، رطوبت خاك، شاخصهاي رشدخاك شنی، دستگاه انعکاس :کلیدي هايواژه 

  
                                                

 .دانشگاه تهران، علوم خاك پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپردیس کشاورزي : آدرس نویسنده مسئول -  1
 1393آبان : و پذیرش 1392اسفند : دریافت *
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  مقدمه
 مهمترینآب ، و نیمه خشک در مناطق خشک

کشاورزي  یداتتول یشو افزا بهبود در محدود کننده عامل
نزول  در این مناطق.)2003هاچوم و هویز، (است

 آببخش اعظمی از که  شودرگبارهاي شدید باعث می
 گیاه دسترس در سطح و عمق خاك جریان یافته و از باران

هاي خاك). 1387و کریمی،  1383شریعتی، (دوشخارج 
به دلیل  کنند اماآب آبیاري را به سرعت جذب می سبک

قدرت نگهداري آب  آنهانسبت کم خلل و فرج ریز در 
 درحدفاصل گیاه تقابل استفاده و مقداررطوببوده ناچیز 

از . باشدمی دائم کم پژمردگی مزرعه ونقطه ظرفیت بین
 طرفی بیشترین محدودیت در خاکهاي شنی به علت

باشد که نفوذ عمقی آب می آبگذري باال، افزایش ضریب
حاصلخیزي معدنی این خاکها به همراه آبیاري افزایش 

صالح و (زیست باشدتواند خطري براي محیطتکمیلی می
بر این اساس هدف از مدیریت این .)2006همکاران ، 

 بکاهش نفوذ عمقی آو رطوبت داري نگهخاکها افزایش 
  ). 2006سیواپاالن، ( باشدمی

مشکل این خاکها از نظر ظرفیت  چنانچه
توان سطح تولید را در نگهداري رطوبت اصالح شود می

ند تا اهبنابراین محققان سعی کرد.این خاکها بسیار باال برد
هاي جدید آب را در ناحیه ریشه استفاده از فناوريبا 

حفظ و باعث افزایش مقدار آب قابل دسترس گیاه و 
کمبود آب گیاه  رایی مصرف آب و کاهش تنش ناشی ازکا

دمریال و کودیر ، (شوند  مه خشکدر مناطق خشک و نی
2012 .(  

یکی ازروشهاي نگهداري آب در ناحیه ریشه 
در زیرسطح خاك می باشد؛ اتیلنی یپل ورقه استفاده از الیه

که با نگهداري آب و عناصر غذایی در ناحیه ریشه و 
محیطی، سبب افزایش تولید و ایجاد حالت پایدار زیست

هاي اقتصاد محلی با کاهش فرسایش خاك و آلودگی آب
این کار از نظرعملی و اقتصادي به دلیل شود زیرزمینی می

صورت مکانیزه طراحی و  به ورقه اینکه دستگاه کارگذار
ساخته شده در کشت محصوالت با ارزش اقتصادي باال 

مطالعات صورت گرفته و باشدپذیر میقابل اجرا و توجیه
باعث نگهدارنده  داده استفاده از الیهدر این زمینه نشان 

اریکسون .دشوداري رطوبت خاك و تولید میافزایش نگه
در  آسفالت الیه زدر ایالت میشیگان ا) 1968( و هانسن

به عنوان مانعی در  متري از سطح خاكسانتی 60عمق 
برابر حرکت آب و عناصر غذایی از ناحیه ریشه به اعماق 

گزارش کردند این کار تر در خاکهاي شنی استفاده و پایین
زمینی ، خیار و کلم و افزایش تولید محصول سیبباعث 

منطقه ریشه دو برابر شدن مقدار آب نگهداري شده در 
   .دوشمینسبت به حالت شاهد

در تحقیقی به منظور ) 1971(رائو و همکاران 
 40بررسی اثر استفاده از یک الیه قیر و بتن در عمق 

 سانتی متري در نگهداري آب، کارایی مصرف آب و
و  90،  60کوديافزایش عملکرد برنج تحت سه سطح 

هاي قیر ز الیهد که استفاده انکیلوگرم در هکتار دریافت 120
داري در کاهش مقدارآب استفاده شده به و بتن اثر معنی

منظور آبیاري و افزایش رشد و عملکرد برنج نسبت به 
 ورقهدر بررسی اثر ) 2012(دمریال و کودیر . شاهد داشت

اتیلنی بر مقدار آب خاك و رشد و کیفیت بصري گیاه پلی
در دو عمق اتیلنی پلی ورقهچچم تحت دو تیمار کاربرد 

و  66،  33(سطح آبیاري  سهو ) متريسانتی 40و 30(
گزارش نمودند که استفاده ) درصد آب قابل دسترس 100
درصد ظرفیت  33سانتیمتري همراه با  40در عمق  ورقهاز 

سازي آب به نگهداري آب قابل دسترس باعث ذخیره
  .درصد بیشتر نسبت به شاهد شد 52میزان 

-خشک بیشتر بارندگی در مناطق خشک و نیمه

افتد که بدون ها در طول ماههاي سرد سال اتفاق می
استفاده از دسترس و ناحیه ریشه گیاهان به خصوص در 

خارج شده و به عمق هاي سبک با نفوذپذیري باال خاك
ها را براي آب این بارندگی اگر بتوان .کندخاك نفوذ می

تواند باعث می ري نموددانگه در خاك فصل رشد گیاه
  .افزایش اساسی در عملکرد گیاه شود
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و  اتیلنیپلی ورقههدف از این تحقیق بررسی اثر  از این رو
رطوبت داري در خاك سبک بر نگه عمق کارگذاري آن

  .باشدعملکرد گیاه گندم دیم می خاك و
  

  هامواد و روش
اي در تحقیق حاضر به صورت آزمایش مزرعه

دو مزرعه به در اردبیل در  1391 -92طول سال زراعی 

درجه و  38فاصله پنج کیلومتر از هم با طول جغرافیایی 
دقیقه  11درجه و  48دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  38

متر از سطح دریاهاي آزاد مورد  1617شمالی و ارتفاع 
برخی خصوصیات فیزیکی خاك . مطالعه قرار گرفت

و خصوصیات ) 1(مورد مطالعه در جدول هاي مزرعه
و برخی پارامترهاي  )2(شیمیایی خاك در جدول 

  .نشان داده شده است )3(هواشناسی این منطقه در جدول 

  
  هاي مورد مطالعهفیزیکی خاك تجزیهنتایج  - 1جدول 

  
  هاي مورد مطالعهخاك شیمیایی تجزیهنتایج حاصل از  - 2جدول 

 
  1391 -92هاي ماهیانه هواشناسی اردبیل در سال زراعی داده -  3جدول

  
  

  

  عمق  نام مزرعه
  훒훒퐤SP  کالس بافت  )مترسانتی(

 )درصد حجمی(
FCe 

  )درصد حجمی(  )درصد حجمی(

  6/14  9/23  1/42  4/9  42/2  3/1  لوم شنی  0 -20  مزرعه یک
  9/15  5/25  8/43  2/7  43/2  36/1  لوم شنی  20 -40

  15  25  9/39  1/8  42/2  44/1  لوم شنی  0 -20  مزرعه دو

  15  2/25  40  5/5  42/2  49/1  لوم شنی  20 -40

  عمق  نام مزرعه
퐄퐜(풅푺( pH  )مترسانتی(

풎
  )%( CaCO3  )%(OC  )%N (  )ppm(P )ppm (K  

  23/195  8/10  098/0  65/1  78/0  722/0  3/8  0 -20  مزرعه یک
40- 20  4/8  656/0  97/0  3/1  091/0  78/9  24/179  

  4/185  89/8  092/0  45/1  22/6  865/0  4/8  0 -20  دومزرعه 
40- 20  31/8  726/0  34/6  14/1  09/0  78/8  22/167  

  معیارها
 هاماه

  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر
مجموع بارندگی 

  mm(  3/8  6/25  7/26  11  5/28  1/24  11  1/48  3/57(ماهیانه

میانگین دماي 
  1/16  2/11  6/9  5/6 6  8/1  6/4  8/10  6/14  )℃(ماهیانه

میانگین رطوبت نسبی 
  67  66  64  64  64  62  77  71  70  (%)ماهیانه

میانگین ساعات 
  33/9  23/8  16/7  16/5  66/5  76/5  4  6/5  13/8  آفتابی ماهیانه
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شامل  آزمایش در قالب طرح کامال تصادفیاین 
پلی اتیلنی در عمق خاك و  ورقهداراي  یکی ،دو تیمار

در سه تکرار در هر دو مزرعه ) ورقهبدون (دیگري شاهد 
متر  20ها به اندازه که سطح هر یک از کرت انجام شد
به صورت کارگذاري  هاسازي تیمارآماده.باشدمربع می

 )الف 1(مطابق شکلتک عمقی  صورتبه اتیلنی پلی ورقه

متري خاك به طول و عرض به ترتیب سانتی 35در عمق 
در  متر و تقسیم کردن این سطح به سه قسمت 6و  10

-پلی ورقهکارگذاري . پذیرفتانجام شماره یک  مزرعه

در مزرعه  متريسانتی 40و  30اتیلنی به شکل دو عمقی 
  مطابق  شماره دو

  

  
عمق مورد اتیلنی در پلی ورقهشکل کارگذاري ) ب                                        اتیلنی در عمق مورد   پلی ورقهشکل کارگذاري ) الف - 1شکل 

  مزرعه دونظر                                                                                              نظر در مزرعه یک 
  

متر اختالف ارتفاع سانتی 10بود که )ب 1(شکل
در یک کرت جهت زهکشی آب در مواقع  ورقهبین دو 

عد از کارگذاري ب. رطوبت باالي خاك در نظر گرفته شد
سازي هاي مورد نظر و آمادهپلی اتیلنی در عمق ورقه
ها اقدام به کشت گندم دیم در پاییز در همه تیمارها کرت

گردید و در طول تحقیق بعد از دو هفته اول فروردین با 
گیري گرم شدن هوا و شروع رشد گندم اقدام به اندازه

در ) 1TDR(رطوبت خاك با دستگاه انعکاس سنج زمانی
متري و اضافه کردن کود اوره به سانتی 25و  10دو عمق 

صورت سرك بر اساس عرف محلی نمودیم وبعد از 
هاي رشد و عملکرد گندم برداشت محصول شاخص

  .گیري شداندازه

                                                
1. Time Domain Reflectometry 

مستقل در  tنتایج به دست آمده از طریق آزمون 
افزار و با استفاده از نرم درصد و پنج یکسطح احتمال 

SPSS  وExellمورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.  
  

  نتایج
به شکل  اتیلنیپلی ورقهکارگذاري اثر نتایج حاصل از

  در مزرعه یک خاك رطوبت تک عمقی بر
هاي منطقه مورد از آنجایی که اکثر بارندگی

 هاي شدیددر طولو گاهی بارانبه شکل برف  مطالعه
به دلیل  باشد،بخش اعظمی از آب حاصلمی فصل زراعی

کمبود تبخیر و نفوذپذیري باالي خاك منطفه مورد مطالعه 
-از منطقه ریشه خارج می ت نفوذ عمقیربه صو

اما .ه آب موردنیاز خود دسترسی نداردبنابراین ریشه ب.شود
گیري تغییرات رطوبت در شرایط نتایج حاصل از اندازه

به صورت تک عمقی  ورقهیک که  شماره دیم در مزرعه
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در شکل کار گذاشته شده بود خاك متریسانتی 35 در عمق
هنگام  که دهداین شکل نشان می. آورده شده است)2(

تا بیش از  ورقهرطوبت خاك در تیمار داراي  ،بارندگی
در که دلیل آن نگهداري آب افزایش یافت مزرعهظرفیت 

و  10رطوبت در عمق  افزایش این عمق مذکور بوده است
 88/5و  13/5ترتیب به  نسبت به شاهدمتري سانتی 25

  .باشدمیدرصد حجمی 

  
متریو مقدار بارندگی روزانه از سانتی 25و  10داري رطوبت در مزرعه شماره یک در دو عمق اتیلنی بر نگهاثر کارگذاري ورقه پلی - 2شکل 

  شروع تا پایان دوره اندازه گیري رطوبت
  متريسانتی 10رطوبت حجمی شاهد در عمق - -متريسانتی 10در عمق ورقه رطوبت حجمی تیمار داراي - - - - -

 متريسانتی 25رطوبت حجمی شاهد در عمق ..…………………متريسانتی 25در عمق ورقه رطوبت حجمی تیمار داراي 
 )mm(مقدار بارندگی روزانه                                                               

  
به شکل پلی اتیلنی ورقه کارگذاري  اثر نتایج حاصل از

  دو شماره دو عمقی بر رطوبت خاك در مزرعه
به اتیلنی پلی ورقهکارگذاري  اثر تیمار)3(شکل 

-متري بر نگهسانتی 40و  30در اعماق  دو عمقی صورت

  سانتی 25و  10در مزرعه دو در اعماق  رطوبتداري 
  

  
  
  

 گردده میظهمانطورکه مالح. دهدمی نشان متري را
در  نسبت به شاهد ورقهحاوي  افزایش رطوبت در تیمار

بوده درصد حجمی  82/0و  93/0به مقدار اعماق فوق
  .است
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متري سانتی 25و  10داري رطوبت در مزرعه شماره دو در دو عمق اتیلنی به شکل دو عمقی بر نگهاثر تیمار کارگذاري ورقه پلی - 3شکل 

  ومقدار بارندگی روزانه از شروع تا پایان دوره اندازه گیري رطوبت
  متريسانتی 10رطوبت حجمی شاهد در عمق - -متريسانتی 10در عمق ورقه رطوبت حجمی تیمار داراي - - - - -

  متريسانتی 25رطوبت حجمی شاهد در عمق ..…………....متريسانتی 25در عمق ورقه رطوبت حجمی تیمار داراي ............
 )mm(مقدار بارندگی روزانه 

هاي رشد و شاخص برورقه اثر تیمار کارگذاري 
  یک شماره عملکرد گندم دیم در مزرعه

پلی اتیلنی باعث افزایش  ورقهاستفاده از 
و افزایش  تن در هکتار 6/0به اندازه بیش از عملکرد دانه 

کل ماده خشک گندم نسبت به شاهد دو برابري کاه و 
  دهنده افزایش نشان )4(جدول در ارائه شده نتایج .دش

  
دار ارتفاع ساقه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه، معنی

کاه و کل ماده خشک در سطح یک درصد و همچنین 
افزایش طول سنبله و وزن دانه در سنبله در سطح پنج 

دار وزن باعث کاهش معنی ورقهاستفاده از . درصد بود
  .هزاردانه در سطح یک درصد نسبت به شاهد شد

  یک شماره هاي رشد و عملکرد گندم دیم در مزرعه بر شاخصتک عمقی اتیلنیپلیاثر تیمار ورقه   -4جدول

  میانگین  گروه ها  پارامتر
انحراف 

  معیار

خطاي 
استاندارد 

  میانگین

 t آزمون

شرط یکسانی 
  واریانس

درجه 
سطح معنی  tمقدار ازادي

  داري
  ارتفاع بوته

  )مترسانتی(
  94/0 6/1 56/70  )شاهد(ورقه بدون   **  87/8  4  520/0 627/0 08/1 54/80  دارورقه 

  عملکرددانه
  )گرم بر متر مربع(

  089/0  155/0  08/113  )شاهد( ورقهبدون   **  475/6  4  312/0  037/0  066/0  1/176  دارورقه 
  عملکردکاه

  )گرم بر متر مربع(
  095/0  165/0  3/158  )شاهد(ورقه بدون   **  471/10  4  434/0  134/0  232/0  6/330  دارورقه 

گرم (کل ماده خشک
  )بر متر مربع

  175/0  30/0  33/505  دارورقه 
  184/0  32/0  32/271  )شاهد( ورقهبدون   **  19/9  4  917/0

  12/1  94/1  52/40  )شاهد(ورقه بدون   **  -237/5  4  841/0  25/1  17/2  7/31  دارورقه  )گرم(وزن هزاردانه
  طول سنبله

  )مترسانتی(
  28/0  48/0  84/5  )شاهد(ورقه بدون   *  367/4  4  835/0  32/0  55/0  7/7  دارورقه 

  553/0  958/0  9/17  )شاهد(ورقه بدون   ** 35/7  4  897/0  635/0  1/1  1/24  دارورقه   تعداد دانه در سنبله
وزن دانه در سنبله 

 (گرم)
  012/0  02/0  788/0  )شاهد(ورقه بدون   * 03/4  4  62/0  015/0  02/0  868/0  دارورقه 

ns،  *داري در سطح احتمال یک درصد داري در سطح احتمال پنج درصد ومعنی داري، معنی به ترتیب عدم معنی**  و  
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هاي رشد بر شاخص اتیلنیپلیورقه اثر تیمار کارگذاري 

  دو شمارهو عملکرد گندم دیم در مزرعه 
به ورقه استفاده از )5(جدولبر اساس نتایج 

  داري بر اثر معنی )متريسانتی 40و  30(شکل دو عمقی 

  
تنها اثر تیمار . هاي رشد و عملکرد گندم نداشتشاخص

دار بر روي وزن هزاردانه بود که در سطح پنج درصد معنی
  .شد

  
  دو شماره هاي رشد و عملکرد گندم دیم در مزرعه بر شاخص دو عمقیاتیلنی پلی ورقهاثر تیمار  - 5جدول 

ns،  *داري در سطح احتمال یک درصد داري در سطح احتمال پنج درصد ومعنی داري، معنی به ترتیب عدم معنی**  و  
  

  بحث
حالت  سبکاز انواع خاکهاي کشاورزي، خاك 

مخصوص به خود را دارد و کشاورزي در آن مشکل 
در بسیاري از موارد، پایین بودن سطح تولید به . است

در  داري کم آبقدرت نگهو  خاطر نفوذ عمقی سریع آب
تواند از این آب استفاده ها است که گیاه نمیاین خاك

شوند کشت می سبکخاکهاي بنابراین گیاهانی که در . کند
احتیاج به دفعات بیشتر آبیاري دارند و این مساله به 

ست خصوص در مناطقی که باران تنها منبع آب آبیاري ا
  ).1364موسوي، (پذیر نیست امکان

مطالعه تغییرات رطوبتی این تحقیق در شرایط 
متري کار سانتی 35در عمق ورقه دیم در مزرعه یک که 

بود، نشان دهنده افزایش میانگین مقدار گذاشته شده 
درصد  88/5و  13/5به مقدار داري شدهرطوبت نگه

 10گیري به ترتیب در اعماق حجمی در طول دوره اندازه
مار بدون دار نسبت به تیورقه متر در تیمار سانتی 25و 

که در  توان گفتمی)2(شکل با توجه به. دبو) شاهد(ورقه 
و آبگذري ورقه به دلیل نبود  نمونه شاهد خاك مزرعه اول

 هادر اولین روزهاي بعد از بارندگی رطوبت خاك ،باال
ه و از دسترس گیاه خارج شده تخلیه گردید سریع
خاك بین تیمار و  البته این تفاوت در مقدار رطوبت.است

  میانگین  گروه ها  پارامتر
انحراف 

  معیار

خطاي 
استاندارد 

  میانگین

 t آزمون

شرط یکسانی 
  واریانس

درجه 
 ازادي

 t مقدار
معنی سطح 

  داري
  ارتفاع بوته

  )مترسانتی(
  30/1 25/2 46/74  )شاهد(بدون ورقه   ns  229/0  4  410/0 26/2 92/3 06/75  ورقه دار

  عملکرددانه
  )گرم بر متر مربع(

  26/3  66/5  24/136  )شاهد(بدون ورقه   ns 628/0  4  941/0  46/3  0/6  23/139  ورقه دار
  عملکردکاه

  )گرم بر متر مربع(
  93/7  75/13  9/213  )شاهد(بدون ورقه   ns  013/0  4  637/0  88/5  19/10  05/214  ورقه دار

گرم (کل ماده خشک 
  )بر متر مربع

  66/8  15  03/353  ورقه دار
491/0  4  270/0 ns   55/6  34/11  1/350  )شاهد(بدون ورقه  

 )گرم(وزن هزاردانه
  69/0  2/1  57/40  )شاهد(بدون ورقه   * 13/3  4  430/0  36/0  624/0  01/43  ورقه دار

  طول سنبله
  )مترسانتی(

  24/0  41/0  63/7  )شاهد(بدون ورقه   ns  265/0  4  812/0  29/0  5/0  73/7  ورقه دار

  24/0  416/0  53/17  )شاهد(بدون ورقه   ns  206/0  4  135/0  1/1  91/1  76/17  ورقه دار  تعداد دانه در سنبله
وزن دانه در سنبله 

 (گرم)
  04/0  07/0  82/0  )شاهد(بدون ورقه   ns  658/0 4  542/0  07/0  12/0  872/0  ورقه دار
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هاي بیشتري بعد از بارندگی کمتر با گذشت روز شاهد
در .شودتر میو به مقدار رطوبت نمونه شاهد نزدیکشده 

اواخر دوره رشد به دلیل گرم شدن هوا و افزایش تبخیر و 
دار و در ورقه تعرق و باالتر بودن تراکم گیاه در تیمار 

و  10نتیجه افزایش نیاز آبی، مقدار رطوبت در هر دوعمق 
 هايیافته.متر نزدیک به رطوبت خاك شاهد شدسانتی 25
دنیس و و )2011(ن تحقیق با نتایج یانگ و همکاران ای

-پلیورقه از که گزارش کردند استفاده)1992(همکاران 

 ،خاك با بافت شنی لومی با زهکشی مناسب در اتیلنی
در حالی که  شوددار میورقه در تیمار ي آب باعث ذخیره

اتیلنی سطح آب پایین رفته و پلی ورقهبدون  کرتدر 
ي فصل رشد گیاه شده خشکی در دورهنش باعث بروز ت

  . خوانی دارد، هماست
کودیر و هاي این تحقیق همچنین با نتایج یافته

-پلیورقه استفاده از  کردند که گزارش) 2012(دمریال 

درصد ظرفیت  33سانتیمتري همراه با  40در عمق  اتیلنی
 52سازي آب به میزان قابل دسترس باعث ذخیره رطوبت
بر خالف نتایج به .گردید، هماهنگی دارد حجمیدرصد 

به شکل ورقه دست آمده از مزرعه یک که از کارگذاري 
 شده بود و باعث افزایش اساسی در تک عمقی استفاده

دار نسبت به شاهد ورقه داري شده در تیمار رطوبت نگه
اتیلنی در دو عمق پلیورقه شد، در مزرعه دو استفاده از 

داري بل توجهی بر افزایش نگهنتوانست اثر قا مختلف
 ايتوان برکه دو دلیل می )3( شکل داشته باشد رطوبت

  :این یافته ذکر کرد
به ورقه با توجه به اینکه  :ورقهشیوه کارگذاري       

با اختالف ارتفاع ) مترسانتی 40و  30( صورت دو عمقی
 10در کنار هم بوده و بنابراین یک فاصله  مترسانتی 10

به وجود  دارورقه متري براي خروج آب از تیمار سانتی
تواند به عنوان عاملی در کم کردن اختالف آمده بود، می

در هر ورقه دار و بدون ورقه بین میانگین رطوبت تیمار 
این  :تشکیل الیه شخم .متر باشدسانتی 25و  10دو عمق 

با استفاده از  الیه در طول کشت و کار چندین ساله
مزرعه متري سانتی 20-30کشاورزي در عمق  آالتماشین

و مانع نفوذ  به عنوان الیه متراکم زیرسطحی عمل کردهدو 
عمقی آب در تیمار شاهد شده و باعث ذخیره آب همانند 
یک الیه نفوذناپذیر گردیده و سبب نزدیک کردن میانگین 

در حالی  دار شده استورقه رطوبت تیمار شاهد به تیمار 
  .ر مزرعه یک وجود نداشتکه این الیه د

اي هاي مزرعهگیرياین نتیجه با نتایج اندازه        
از توزیع آب بعد از نفوذ در دو ) 1974( پالتا و بلک 

-سانتی 55خاك شنی با و بدون مانع آسفالت در عمق 

متري به منظورتعیین اثر مانع بر روي شیب پتانسیل آب 
طور نخاك و نگهداري آب در زمانهاي مختلف و همی

تخمین اثر مانع بر روي  شدت خشکسالی فصلی و 
حرکت آب در افق زیري آسفالت صورت گرفت، مطابقت 

نشان دهنده این بود که شیب این پژوهشگر نتایج . دارد
پتانسیل و مقدار حجمی آب در اعماق مختلف تقریبا براي 
هر دو کرت با و بدون آسفالت در خاك لوم شنی تقریبا 

دك بودن تفاوت به دلیل وجود یک الیه ان. یکسان بود
متري سانتی 50و  25سنگفرش شنی درشت در عمق بین 

 .کردبود که به عنوان مانع نفوذ عمل می

در  پلی اتیلنیورقه استفاده از  از آنجایی که
در  داري رطوبتنگه باعث افزایش توانست مزرعه یک

کل کاه و ،عملکرد دانه شود بنابراین باعث افزایش خاك
 )4(در جدول  نتایج. دماده خشک گندم نسبت به شاهد ش

دار ارتفاع ساقه، تعداد دهنده افزایش معنینشانهمچنین 
دانه در سنبله و عملکرد دانه، کاه و کل ماده خشک در 
سطح یک درصد و همچنین افزایش طول سنبله و وزن 

در کنار این نتایج . دانه در سنبله در سطح پنج درصد بود
دار وزن هزاردانه در باعث کاهش معنی ورقهاده از استف

کاهش در وزن هزار . سطح یک درصد نسبت به شاهد شد
تواند به دلیل کاهش در مقدار رطوبت در اواخر دانه می

هاي گندم رشد گندم در این تیمار به دلیل تراکم باالي بوته
از یک طرف  در تیمار نسبت به شاهد و نیاز به آب بیشتر

نتایج . ایش تبخیر از طرف دیگر حاصل شده باشدو افز
آسفالت،  يالیه هاي دیگر محققان که ازاین تحقیق با یافته
خاك جهت  اتیلنی در عمقپلیورقه طور قیر، بتن و همین
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داري آب و عناصر غذایی استفاده اصالح ظرفیت نگه
به بر اساس نتایج اما در مزرعه دو. اند مطابقت داردکرده

به صورت دو ورقه استفاده از )5(در جدول  مدهدست آ
داري بر اثر معنی) متريسانتی 40و  30در عمق(عمقی

تنها اثر تیمار بر رشد و عملکرد گندم نداشت  هايشاخص
دار روي وزن هزاردانه بود که در سطح پنج درصد معنی

زهکشی آب از خاك از  تواند به دلیلاین مساله می. شد
 اتیلنی باشد که سببپلیورقه تري بین مسانتی 10فاصله 
تیمار نسبت به  دار دو عمقیورقه  تیماررطوبت در  کاهش
  .باشد دار تک عمقیورقه 

هاي رشد مقایسه نتایج به دست آمده از شاخص
دهد که نشان می هاي یک و دور مزرعهو عملکرد گندم د

ورقه در مزرعه شماره یک به دلیل اینکه شکل کارگذاري 
اي جهت زهکشی آب از ناحیه صورتی بوده که فاصلهبه 

تر نبوده، بنابراین با نگهداري مقدار ریشه به اعماق پائین

دار در رطوبت بیشتر در ناحیه ریشه باعث افزایش معنی
هاي رشد و عملکرد گیاه گندم به ویژه ارتفاع شاخص

ورقه ساقه، عملکرد دانه، کاه و کل ماده خشک در تیمار 
  .شد) ورقهبدون (ت به شاهد دار نسب

با توجه به این که شکل  اما در مزرعه دو  
 40و  30(اتیلنی به صورت دو عمقی پلیورقه کارگذاري 

متر سانتی 10بنابراین در این حالت ،بود) متريسانتی
 نهایتموجب زهکشی آب و در ورقه اختالف ارتفاع بین 

گندم  در نگهداري رطوبت و عملکردورقه کاهش کارآیی 
گیري نمود که در توان چنین نتیجهپس می .شد دیم

مناطقی که خاك داراي بافت سبک است و کشت دیم با 
اتیلنی در یک پلیورقه گیرد از بارندگی کم صورت می

عمق استفاده شود و در مناطقی پرباران که احتمال ایجاد 
فوق در دو تا چند عمق ورقه حالت غرقابی است از 

  .آب ایجاد شده زهکشی گرددفت تا زهگرمختلف بهره 
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