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 دهیچک
ده استفا خشکنیمهمناطق خشک و در  خصوصبه ایدن مختلف مناطق در یاگسترده صورتبه یسطح یاریآب هایسامانه

 یبررس پژوهش نیاهدف . است شدهآب  یوربهرهکاهش  وآب  ادیز تلفات به منجر هاآننامناسب  تیریمد ،، امامیشود

ت ذر دیآب در تول یورخاک و بهره رطوبت حفظ و عیتوز یرو یاچهیجو یاریآبدر  یکیپالست مالچ محل استقرار ریتأث

در سطح  مالچنظر محل استقرار  ازمختلف  ماری. چهار تشد امکرج انج در 7931در سال  یامزرعه در شی. آزمابود یاعلوفه

 (C) شاهد ای مالچبدون  ماریت و (FR) چهیجوپشته و کف  یرو مالچ ،(F) چهیجوکف  مالچ ،(R) پشته یرو مالچ شاملخاک 

 پنجدور  با یاریآب از پس روز سه و قبل روز کی رطوبت مقدار یریگاندازه منظوربه خاک از بردارینمونه. شد گرفته نظر در

-20و  0-52ساقه رفتن و سنبله زدن از چهار نقطه )از اعماق  ،یدر مراحل هشت برگ بیبه ترت مشخص یهاخیتار درروز و 

خاک در طول فصل  یدرصد رطوبت حجم نیانگیمشد.  انجام مارهایهمه ت ی( براهاچهیجوو  هاپشته ریاز ز یمتریسانت 52

 یکیپالست مالچنشان داد که  جیبود. نتا Cو  FR، F، R یمارهایت یبرا 7/71و  0/78، 8/59، 8/52برابر با  بیرشد به ترت

در کف  یکیپالست مالچ یکه دارا ییمارهایتحفظ رطوبت خاک داشت و  یرو ییبسزا ریاز سطح خاک تأث ریبا کاهش تبخ

بر اساس ماده  آب یوربهرهبودند.  مارهایت گریبا د سهیمقدار رطوبت خاک در مقا نیباالتر ی( داراFR و Fبودند ) چهیجو

بر اساس  و مترمکعببر  لوگرمیک 0/9و  6/9، 2/2، 2/2برابر با  بیبه ترت Cو  F، FR، R ،یمارهایت یبرا یدیتول شکخ

 بدست مترمکعببر  لوگرمیک 1/2و  1/2، 2/1، 6/1برابر با  بیبه ترت Cو  FR، F، R یمارهایت یبرا یدیوزن تر ماده تول

 یاریآب در آب یوربهره شیافزا و آب تلفات کاهش یبرا چهیجودر کف  یکیپالست مالچاز  استفاده ،جینتابر پایه . آمد

 الچمدر حفظ رطوبت خاک در صورت استفاده از  مالچبا توجه به نقش  شودیم شنهادیپ نین. همچشودیم هیتوص یاچهیجو

های اقتصادی کاربرد مالچ هم در تحقیقات بعدی باید مورد توجه بررسی جنبه .بردبهره  زین یایآب کم کیاز تکن توانیم

 باشد.

 تبخیر از خاکی، کیپالست خاکپوش خاک، رطوبت عیتوز :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه

 دیتول محدودکننده عامل ترینمهم آب

 .است ایدن خشکنیمه و خشک مناطق در یزراع محصوالت

 یدارا متریلیم 001 حدود ساالنه یبارندگ متوسط با رانیا

حدود  هاگزارش براساس. است خشکنیمه و خشک میاقل

 یکشاورز بخش در کشور در موجود یآب منابع درصد 01

 یاریآب .(0931و همکاران،  ی)ناصر شودیم مصرف

 آن در که است یاریآب یهااز روش یکی یثقل ای یسطح

 ثقل یروین قیطر از اهیگ یپا تا آب منبع از آب انتقال عمل

ساله امروزه  هزار چند یروش با قدمت نی. اردیگیم صورت

مدهع بخشکه  ایگونهبه است یاریآب روش نیترجیرا زین

. دباشیم یسطح یاریکشور تحت پوشش آب یاراض از یا

 لیو اجرا شود، به دل یطراح درستیبهاگر  یسطح یاریآب

 یکی نیزارع یبرا دهیچیو پ شرفتهیپ زاتیبه تجه ازیعدم ن

 به معموالً متأسفانه. شودیم محسوب هاروش نیاز بهتر

وجه کمتر ت یاریآب تیریو مد حیصح یو اجرا نهیبه یطراح

دود ح در کشور یسطح یاریآب بازده کهطوریبهشده است 

 (.0931 همکاران، و یاست )عباس شدهگزارشدرصد  00

 از استفاده و فیضع تیریمد نامناسب، یاجرا و یطراح

 هستند که به تلفات یعوامل ازجمله یاریآب یسنت یهاروش

 ،ی)عباس است شدهمنجر  یآب در بخش کشاورز ادیز

 از یکی ،یآب کشت سطح شیافزا به توجه با. (0930

 به معطوف کشور، آب منابع یبرا دارتیاولو هایبرنامه

و  موجود یاریآب یهاروش بهبود و اصالح و وهیش رییتغ

 مالچاز  استفاده. است یاریآب آب وریبهره یارتقا

-ز گونها یعیوس فیط یبرا یاچهیجو یاریدر آب یکیپالست

رواج  یمختلف لیبه دال ا،یاز مناطق دن یاریدر بس یاهیگ یها

درجه حرارت خاک در  شیافزا لیدال نیاز ا یکیدارد. 

بب س باشد اجرا نشده مالچکه  ینسبت به حالت هاپشته

 زین یاز طرف ،شودیمحصوالت مختلف م زودتر یزنجوانه

 یحصوالتمعملکرد  شیدر افزا ییبسزا ریتأث یکیپالست مالچ

ذرت  و یفرنگگوجه ،یادلمهچون هندوانه، خربزه، فلفل 

ا ب یکیپالست مالچ ،نیا بر عالوه (.0339 لَمنت،) گرددیم

 ریکاهش تبخ نیهرز و همچن یهااز رشد علف یریجلوگ

ول محص دنیدر رس عیتسرسبب  یطورکلبهاز سطح خاک 

 دگردیم یاهیگ یهاگونه از یاریبس در عملکرد شیافزا و

 از (.0102و همکاران،  انگی ؛0301و همکاران،  نگتنیکان)

 اهشک سبب ریتبخ کاهش لیدل به مالچ از استفاده یطرف

 قیطر از نمک یشستشو و گرددیم محصول یآب ازین

 الچم کاربرد اثر در خاک رطوبت شیافزا لیدل به ییآبشو

توجه به  با (.0102 همکاران، و انگی) ابدییم شیافزا

 از یکی هامالچصورت گرفته، استفاده از  قاتیتحق

 آب بازده شیافزا آب، تلفات از یریجلوگ یراهکارها

در  هامالچ .است شدهمطرح یاریآب آب یوربهره و یاریآب

 یا)کاه و کلش( و شن و ماسه یآل ،یکیانواع مختلف پالست

 یبرا رشتیب یاشن و ماسه یهامالچ. باشندمیمرسوم  شتریب

. ودشیم استفاده شوندیم کشت مید صورتبه که درختان

ه نشان داده است ک جینتا ها،مالچنوع  یدر رابطه با اثربخش

کاه  الچم به نسبت یبهتر اثربخشی یکیپالست یهامالچ

 توانیم نیعالوه بر ا (.0101 همکاران، و نیداشته است )ک

 یدرصد 11 تا شیافزا باعث که مالچ از استفادهبه اثر 

و کمک آن به  تروژنین مصرف ییکارا آب، مصرف ییکارا

(. 0101و همکاران،  نیاشاره کرد )ک محیطیزیستمسائل 

بر  تأثیردرجه حرارت خاک،  لیباعث تعد مالچ نیهمچن

و بهبود ساختمان  یخاک، کنترل شور ییعناصر غذا زانیم

 یرو کیپالست مالچاز  زمانهم استفاده .شودیم زیخاک ن

 یاعلوفهگندم و ذرت  زمانهمکشت  یبرا چهیجوپشته و 

در  یدرصد 1/01تا  0/03 شیافزا سبب زین نیدر چ

 الچمعملکرد محصول به نسبت به حالت بدون استفاده از 

 یکیپالست مالچ زمانهم کاربرد(. 0100و همکاران،  ی)ل شد

 دتوانیم زیدر مناطق خشک ن چهیجوپشته و کف  یدر رو

 مؤثر گندم و ذرت اهیگ یمصرف آب کاهش در درصد 00 تا

 یاریدر آب یکیپالست مالچاز  استفاده(. 0100 انتویدر) باشد

 یاریکه آب آب یمحصول ذرت در مناطق یو برا یاچهیجو

 یاریآب کیباشد به همراه تکن محدودکنندهدر دسترس عامل 

 ریبه حداقل رساندن تبخ منظوربه ان،یدر م کی یاچهیجو

-یم شنهادیپ آب یوربهره نمودن ممیماکزاز سطح خاک و 

 کیپالست مالچاز  استفاده (.0102و همکاران،  مسکلو) شود
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 بسب زین یاعلوفهمحصول ذرت  یبرا یاقطره یاریدر آب

 0/01از سطح خاک ) ریتبخ زانیکاهش قابل توجه م

 0/01-0/09 زانیمحصول به م عملکرد شیدرصد(، افزا

تا  چهار زانیکاهش طول دوره رشد محصول به م ودرصد 

و  ممون (.0102و همکاران،  ژانگ) دیگردروز  پنج

در کف  کیپالست مالچاثر استفاده از  (0102) همکاران

ب آ یتلفات نفوذ عمق یرو یاچهیجو یاریرا در آب چهیجو

 رارق یبررس مورد هیبام محصولعملکرد  نیو همچن یاریآب

 یکیپالست مالچاستفاده از  که داد نشان شانیا جینتا. دادند

 یدر آب مصرف ییجوصرفه شیافزا سبب چهیجودر کف 

 الچمدرصد نسبت به حالت بدون استفاده از  0/10 زانیم به

 شیافزا سبب کیالستپ مالچاستفاده از  یشد. از طرف

و  یگراهیپن .دیگرد هیبام محصول دیتول در یریچشمگ

 ستمیرا در س کیپالست مالچ( اثر استفاده از 0103همکاران )

با  سهیدر مقا یاقطره یاریآب ستمیو س یاچهیجو یاریآب

 ظرن در با هاستمیس نیهم مالچاز  استفاده بدون یهاحالت

 ازین درصد 11 و 21، 011) یاریآب مختلف ریمقاد گرفتن

قرار دادند.  موردمطالعه فرنگیگوجه محصول یبرا( یآب

 یاریبه همراه آب کیپالست مالچنشان داد استفاده از  جینتا

ر حداکث دیموجب تول یآب ازیدرصد ن 011و کاربرد  یاقطره

 یرایآب ستمیس در یکیپالست مالچ ودوج. شدمحصول 

ر د یطرف از. دیمحصول گرد شیسبب افزا زین یاچهیجو

 شیسبب افزا مالچاستفاده از  زین یاریآب کم ماریتهر 

 الچمبا حالت بدون استفاده از  سهیدر مقا یدیمحصول تول

ه شفاف( و چ رهی)چه ت کیپالست مالچاستفاده از  بیترک .شد

 اتیخاک و خصوص یآب، دما یوربهره یرو یاریو کم آب

 مالچ ریتأث خوبیبه زین یاقطره یاریذرت در آب اهیگ

 کردعمل شیافزا و آب یوربهره شیافزا یرا رو یکیپالست

 (.0101و همکاران،  یاَبز) داد نشان خاک یدما و محصول

از نوع  چه مالچ ریدر رابطه با تأث یمطالعات مختلف تاکنون

کاهش تلفات آب از  منظوربه کیپالست مالچ ای و یعیطب

کاهش نفوذ  نیاز سطح خاک و همچن ریکاهش تبخ قیطر

 یهامحلمطالعات  شتریدر ب یول استشدهانجام یعمق

 کی عنوانبه یاچهیجو یاریدر آب مالچمختلف استقرار 

ف ک ها،پشته یرو مالچ یاجرا ریمدنظر نبوده و تأث ریمتغ

 ماریت کیدو حالت در حضور  نیاز ا یبیترک ایو  هاچهیجو

 و آب تلفات جینتا سهیمقا منظوربه( مالچشاهد )بدون 

هدف  نیبنابرا ؛بررسی شده استخاک کمتر  رطوبت عیتوز

در  مالچ (0ییجانمااستقرار ) تأثیر یبررس ق،یتحق نیا یاصل

 ذرت عملکردرطوبت خاک و  عیتوزبر  یاچهیجو یاریآب

 بود. یاعلوفه

 

 هاروش و مواد

 دانشکدگان یپژوهش مزرعه در قیتحق نیا

 اب کرج در واقع تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز

 ییایجغراف طول و قهیدق 02 و درجه 91 ییایجغراف عرض

 سطح از متر 3/0030 ارتفاع با و یشرق قهیدق 10 و درجه 11

 یوهواآب یانجام شد. کرج دارا 0930و در سال  ایدر

-یلیم 011 با برابر ساالنه یبارندگ متوسط. است یاترانهیمد

 لفص یط روزانه یهوا یدما نیترنییپا و نیباالتر متر،

 ثبت گرادیسانت درجه 1/00 و 1/00 با برابر بیترت به کشت

 .شد

 یاراض یخاکشناس ازنظر قیتحق انجام محل خاک

 یبزنباد رسوبات از یناش یوگرافیزیف واحد کی در منطقه

 ییایمیو ش یکیزیف مشخصات .دارد قرار کرج رودخانه

 اتیخصوص .است آمده 0 جدولخاک در سه عمق در 

 ،یظاهر مخصوص جرم ذرات، ینسب یفراوان شامل خاک

 بیرتت به یپژمردگ ینقطه رطوبت ،یزراع تیظرف رطوبت

 دستگاه و لندریس ،یدرومتریه یهاروش از استفاده با

 یریگاندازه بار 01 و بار 9/1 یهامکش در یفشار صفحات

 هیوجود ال لیمنطقه به دل نیدر ا یعمق خاک زراع .شد

 .است محدود متریسانت 11در عمق  ریزهسنگ

 

 

                                                           
2 -Placement 



 ایوری آب ذرت علوفهای بر بهرهمحل کارگذاری مالچ پالستیکی در آبیاری جویچه یرتأث/  46

 یشیآزما مزرعه خاک ییایمیش و یکیزیف اتیخصوص -1 جدول

 عمق

 )متر(
 خاک بافت

خاک دهندهتشکیل ذرات درصد  

 

 مخصوص جرم

 بر)گرم  یظاهر

 متریسانت

 (مکعب

 تیظرف

 یزراع

)درصد 

 (یحجم

 نقطه

 یپژمردگ

)درصد 

 (یحجم

 هتیدیاس

 خاک

 عصاره یشور

 ی)دس خاک اشباع

 شن لتیس رس (متر بر منسیز

 2/3 6/7 2/30 6/22 43/3 22 34 22 یرس یلوم 0 - 2/0
 2/3 2/7 4/33 3/22 22/3 22 30 43 یرس یلوم 3/0-2/0
 2/3 7/7 2/2 22 24/3 23 36 44 یرس یلوم 6/0-3/0

 

 یاچهیجو یاریآب ستمیس یبرا یامزرعه مطالعه

 یاعلوفه ذرت محصول یبرا کیپالست مالچ یاجرا تحت

 شامل مارهایتانجام شد.  010کراس  نگلیس رقم نوع از

 پشته یرو مالچ ،،F0 چهیجو کف مالچ ،R9پشته یرو مالچ

 که بودند C1شاهد بدون مالچ  ماریو ت FR1 چهیجو کف و

امل ش کاررفتهبه کیپالست مالچتکرار اجرا شدند.  سهدر 

با  اتیلنپلی) LDPEشفاف دست اول  یکیپالست هیال

متر  01/1و عرض  کرونیم 01( با ضخامت نییپا یچگال

 یشیپالت آزما 00شامل  مارهایت نیا طورکلیبهبود. 

 خیدر تار ذرت بذوربودند.  مترمربع 01هرکدام به مساحت 

ی در اذرت علوفهتابستانه )تاریخ معمول کشت  رماهیت 00

 .شد کشت یدست صورتبه 0930 (موردمطالعه منطقه

 بود متر 0/1 با برابر فیرد هر در گریکدی از هافاصله بوته

 بوته عدد 11110 ،گریکدی از هاپشته فاصله به توجه با و

کاشت بذر در عمق  .داشت خواهد وجود هکتار هر در

متری از سطح خاک انجام شد. سانتی پنجتا  چهارحدود 

 به یاذوزنقه مقطع سطح با بسته انتها یمعمول یهاچهیجو

 یعموم بیش جهت در متر 01/1 فاصله و متر چهار طول

 لیدل(. 0 )شکل شدند جادیا( درصد یک باًی)تقر نیزم

 تایعمل بهتر کنترل هاچهیجو یبرا کوتاه طول انتخاب

ود. ب هاآن در کیپالست مالچ بهتر یاجرا نیهمچن و یاریآب

 و یانیم عرض کف، عرض عمق، حداکثرمتوسط  طوربه

، 00 اب برابر بیترت به یشیآزما یهاچهیجو ییباال عرض

 رد خاک یبردارنمونه شش. بودند متریسانت 01 و 01، 01

روز قبل و سه  کیشد که هر کدام  انجامطول فصل رشد 

)مرحله هفت ذرت  اهیروز پس از مراحل مشخص رشد گ

 در بیترت به)گرفت  انجامو پرشدن دانه(  دهیگل ،یبرگ

 ور،یشهر 00 ور،یشهر 01مرداد،  00مرداد،  هشت یهاخیتار

 یهاخیاز خاک در تار بردارینمونهمهر(.  سهو  وریشهر 91

-یسانت 01-11 و 1-01 اعماق از) نقطه چهار از مشخص

 انجام مارهایهمه ت ی( براهاچهیجو و هاپشته ریز از یمتر

ر مالچ تیمارهای دارای پوشش، ابتدا توسط کاتِ در شد.

پالستیک موجود روی پشته و یا کف جویچه به شکل یک 

( که یکی از اضالع آن بردارینمونهسر آگر  اندازهبهمربعی )

 اریبردنمونهبرش داده نشده باشد، برش خورد. سپس آگر 

از اعماق  بردارینمونهدر محل قرار گرفت و پس از انجام 

یک قطعه دیگر از همان جنس مالچ پالستیک در  هذکرشد

زیر محل برش خورده قرار گرفت و سپس مالچ پالستیک 

برش خورده مانند درپوش در روی محل برش خورده 

گیری از وسط هر پالت نمونه منظوربه برگردانده شد.

برداری از دو های وسط نمونهآزمایشی از جویچه و پشته

تری از زیر پشته و جویچه سانتیم 01-11و  1-01عمق 

 از هر بردارینمونه ریعنی در هر با ؛انجام شد بردارینمونه

نمونه رطوبتی  022نمونه برداشت شد. در مجموع  00تیمار 

ا و ی از جویچه ی،بعد هایبردارینمونهبرداشت گردید. در 

ان بود )ولی کماک نشدهانجام بردارینمونهای که قبالً شتهپ

های اصلی بودند و محافظ به شمار ویچه و پشتهجزوی از ج

رطوبت خاک به روش انجام شد.  بردارینمونه( آمدندنمی

.شد یریگاندازه یوزن

 

                                                           
3 -Mulch on the Ridge 
4 -Mulch on Furrow bed 

5 -Mulch on the Ridges and Furrow bed 
6 -Control treatment 
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 )ب( هاچهیجو)الف( و ابعاد  مختلف یمارهایت در یکیپالست مالچ یریقرارگ محل -1 شکل

 

 اهیگ یبرا ازین مورد آب یریگاندازه منظوربه

 یبراروزانه  یابتدا اطالعات هواشناس ،یاعلوفه ذرت

 یهواشناس ستگاهیمرجع از ا اهیو تعرق گ ریتبخ محاسبه

سپس با استفاده از  .شد افتیدر یپژوهش مزرعهواقع در 

و  ریتبخ مقدار ،(0113 س،ی)رائ Calculator 0ET افزارنرم

و  ریتبخمحاسبه  منظوربه. شد محاسبهمرجع  اهیتعرق گ

)آلن و  فائو 11 شماره هیتوجه به نشر باتعرق ذرت 

مربوط به ذرت  (Kc) یاهیگ بیضر(، 0332همکاران، 

 هبا توجه ب رشد مختلف یهادوره یبرا و نییتع یاعلوفه

ط رواب ( وی)سرعت باد و رطوبت نسب یاطالعات هواشناس

 ریدمربوط به مقا اطالعاتشد.  لیتعد هینشر نیا یشنهادیپ

 شدهداده نشان 0جدول  در یاریهر آب خیو تار یاریعمق آب

 درش مراحل یبرا شدهیلتعد یاهیگ بیضر ریمقاداست. 

 99/0، 9/1ا برابر ب بیترت به محصول یانیپا و یانیم ،ییابتدا

 بدست آمد. 11/1و 
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 رشد فصل طول در یاریآب عیوقا خیتار و( متریلی)م شدهمحاسبه یاریآب آب عمق ریمقاد -2 جدول
 نوبت

 یاریآب 

 یاریآب نیاز

 (متریلی)م
 یاریآب خیتار

 نوبت

 یاریآب 

 یاریآب نیاز

 (متریلی)م 
 یاریآب خیتار

3 
32 33/03/3427 33 

46 43/02/3427 

2 
37 36/03/3427 32 

34 02/06/3427 

4 
36 23/03/3427 34 

27 33/06/3427 

3 
32 26/03/3427 33 

33 32/06/3427 

2 
33 43/03/3427 32 

23 20/06/3427 

6 
32 02/02/3427 36 

32 26/06/3427 

7 
22 02/02/3427 37 

42 43/06/3427 

2 
42 36/02/3427 32 

22 07/07/3427 

2 
40 23/02/3427 32 

30 32/07/3427 

30 
42 26/02/3427 20 

33 37/07/3427 

 

حلقه  کیاز  ش،یانجام آزما یبرا یازموردن آب

به  یاصل درانتیخط لوله از ه یلهوسبهو  نیتأم قیچاه عم

این منتقل شد.  تریل 0111حجم  شیمخزن با گنجا کی

مخزن برای ایجاد ارتفاع ثابت آب دارای سریرز بود تا 

کنترل  یبرا نیهمچننوسانات دبی ورودی کاهش یابد. 

خزن پس از م یاز کنتور حجم یاریآب آب کاربرد زانیم قیدق

 متریلیم 101 شدهمحاسبه یآب ازینکل  مقدار .شداستفاده 

 شدهگرفتهدر نظر آبیاری و با توجه به بازده  آمد بدست

برابر با  آبیاریمقدار کل عمق  ،(درصد 31)برای سیستم 

 .بود متریلیم 010

 هیته یبرا والًمکه مع یاعلوفه ذرت برداشت

 یریش حالت هادانه که است یهنگام شود،یم استفاده لویس

 رد. هستند رنگ سبز هنوز هابرگ و ساقه و کنندیم دایپ

 درصد 01-01 حدود در بالل و بوته رطوبت حالت نیا

 زمان نیبهتر محصول، یفیک و یکم لحاظ به که است

توجه  (. با0922اربط،  ی)کاظم است ییلویس ذرت برداشت

تا  نی)از سطح زم ذرت اهیگ، ابتدا ارتفاع ذکرشده طیشرا به

 یتهاان و وسط ابتدا، در یشیآزما پالت هر در گل نر( یانتها

محصول  برداشت سپس و شد یریگاندازه پشته هر

 پس ذرت بوته تر وزن. (مهر 01) شد انجام (تودهیستز)

-گرم هب بالفاصله و دهیگرد ثبت قیدق یترازو با برداشت از

به  گرادیسانت درجه 01 یدما)در  شدن خشک یبرا خانه

-بهره. دیوزن خشک منتقل گرد یمحاسبه ومدت سه روز( 

 از خشک وزن یور. بهرهشدمحاسبه  قیبه دو طر آب یور

آب  حجم( به لوگرمیک) تودهیستز خشک وزن نسبت

 رت وزن نسبت از تر وزن یوربهره و)مترمکعب(  یاریآب

 .دش نییتع مارهایت یبرا یاریبه حجم آب آب تودهیستز

 تبدس یهاداده نیانگیاختالف م یبررس منظوربه نیهمچن

در سطوح  هاآن یداریمعن نظر از قیتحق نیا از آمده

 یآزمون آمار و SPSS افزارنرمو پنج درصد از  کی نانیاطم

 .شد استفاده (Duncan) دانکن

 

 بحث و جینتا

 پشته و چهیجو ریز دررطوبت خاک 

 یراب چهیجو و پشته ریز رطوبت متوسط ریمقاد

 نشان 9 و 0 یهاشکل در بیترت به مختلف یمارهایت
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تر اثر مالچ در حفظ بررسی جامع منظوربه است. شدهداده

رطوبت خاک و مقایسه کلی بین تیمارهای مختلف، از 

 ی شد.گیرمیانگینمقادیر رطوبت زیر پشته و جویچه نیز 

 تهپش ریز) شهیر منطقه در یحجم رطوبت درصد نیانگیم

، 2/00برابر با  بی( در طول فصل رشد به ترتچهیجو و

 بود. Cو  FR، F، R یمارهایت یبرا 0/00و  1/02، 2/09

شته پ ریدر ز یدرصد رطوبت حجم نیانگیم ریمقاد نیهمچن

 برابر چهیجو ریز در و 0/01 و 1/01، 0/02، 1/09برابر 

 ،FR یمارهایت یبرا بیبه ترت 0/00 و 1/02، 9/00، 3/00

F، R  وC .نقش  ،9 و 0 یهاشکل به توجه با بدست آمد

دو  نیدر حفظ رطوبت خاک در فاصله ب یکیمالچ پالست

 چهارم بردارینمونه ازاست.  مشاهدهقابل یخوببه یاریآب

 شتهپ ریز خاک رطوبت متوسط زانیم بعد به( وریشهر 00)

 لیدل .شوندیم ترکینزد گریکدی به مالچ یدارا یمارهایت در

ته پش یانداختن رو هیذرت و سا اهیرشد گ تواندیم امر نیا

 زا پس کهطوریبه باشد،قسمت  نیاز ا ریتبخ کاهشو 

 ریختب زانیم هیسا جادیا لیبه دل یبردارنمونه تا یاریآب

 در اهیگ که است یحالت از کمتر ایمالحظهقابل طوربه

 زیپشته ن یمالچ رو وجود. بود خود رشد ییابتدا مراحل

 نیکه هنوز سطح زم اهیرشد گ ییدر مراحل ابتدا خصوصبه

ها شتهپ ریز درنشده است در حفظ رطوبت  دهیپوش اهیبا گ

اول تا سوم  هایبردارینمونه جیداشت. نتا ینقش مهم

 نیفاصله بکند. در یم انیب را امر نیصحت ا خوبیبه

 شدر ییابتدا مراحل در اهیگ که سوم تا اول هایبردارینمونه

 زانیم و است کوچک آن اندازهیسا سطح و دارد قرار خود

 در یادیز تفاوت است شتریب مالچ بدون خاک در ریتبخ

بدون مالچ وجود  ماریبا ت هاپشته ریز خاک رطوبت زانیم

 مالچ یدارا یمارهایدر ت ریتفاوت در مقدار تبخ نیدارد. ا

 مالچ که ییمارهای. در تبودکمتر  F ماریشاهد، در ت ماریو ت

( F و FR یمارهایتاست ) داشته قرار چهیجو کف در

ست. ا شتریب چهیجو ریز رطوبت زانیم توجهیقابل طوربه

 نیب مارهایت نیدر ارطوبت  راتییتغ یبازه نیهمچن

که حائز  یگرید یاست. نکته ترکوچک هابردارینمونه

-چهیجو ریزرطوبت در  راتییتفاوت اندک تغ است تیاهم

 زانیم مارهایت یاست. در تمام Rو  C یهاماریت نیها ب

 انجام از پس هاچهیجو کف و هاپشته یرطوبت خاک در رو

 رطوبت شیافزا زانیم نیا که داشت شیافزا یاریآب عمل

 زا حاصل جینتابود.  هاچهیجو کف از شتریب هاپشته در

 شده یریگاندازه رطوبت یهاداده یدانکن رو یآمار آزمون

 نیگانیم اختالف که داد نشان جینتاو  آمد بدست هم مشابه

 سطح در مارهایت تمام نیب آمده بدست رطوبت یهاداده

 .بود معنادار درصد پنج یداریمعن
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 هایبردارمختلف در تمام نمونه یمارهایدر ت پشته ریز یمتوسط رطوبت حجم سهیمقا -2 شکل
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 هایبردارمختلف در تمام نمونه یمارهایت در چهیجو ریز یمتوسط رطوبت حجم سهیمقا -3 شکل

 

 آب یوربهره و محصول عملکرد

 در آب یوربهره وعملکرد محصول  جینتا

 آزمون جینتا .است شدهارائه 9 جدول در مختلف یمارهایت

اطالعات متوسط وزن خشک و تر  یدانکن رو یآمار

شابه م باًیذرت تقر اهیارتفاع گ نیو همچن یدیمحصول تول

 نی، بتروزن در رابطه با  جینتا نیبدست آمد. طبق ا گریکدی

 31 نانی)در سطح اطم یاختالف معنادار مارهایتمام ت

درصد( وجود دارد. در رابطه با وزن خشک محصول 

وجود  یمعنادار اختالف FR و F ماریدو ت نیب یدیتول

 اختالف مارهایت گریو د ذکرشده ماریدو ت نیب یندارد ول

وزن  ،9 جدول به توجه باعملکرد محصول معنادار است. 

 به مقدار بیترت به Rو  FR، F یمارهایت یبرا محصول تر

ما ا افزایش یافتشاهد  مارینسبت به ت درصد 00 و 11، 10

ر با براب بیوزن خشک محصول به ترت یبرا شیافزا نیا

 اختالفمذکور بود.  یمارهایت یدرصد برا 03و  02، 00

 وجود دلیل به تواندیم خشک و تروزن  سهیمقا در موجود

 ک،یپالست مالچ یدارا یمارهایت ساقه در شتریب آب

 ،بودند چهیجو کف در مالچ یدارا که ییمارهایت بخصوص

 نیذرت در هنگام برداشت ب اهیرابطه با ارتفاع گ در .باشد

 نشد مشاهده یمعنادار ارتفاع اختالف FR و F ماریدو ت

 .است معنادار مارهایت گرید با ماریت دو نیا اختالف یول
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 یاعلوفهآب ذرت  یوربهره و خشک و تر عملکرد اه،یگ ارتفاع -3 جدول

 تر وزن ماریت

 (هکتار بر)تن 

 خشک وزن

 (هکتار بر)تن 

 ساقه ارتفاع متوسط

 (متر)

 خشک وزن آب یوربهره

 (مکعب متر بر لوگرمی)ک

 تروزن  آب یوربهره

 (مکعب متر بر لوگرمی)ک
R  c  6/64 b 2/42 b 2/2 c 6/4  b7/2 

F  b  2/23 a 3/32 a 3/2 a 2/3  a3/7 

FR  a  2/23 a 2/32 a 3/2 b 3/3  a6/7 

C  d  3/22 c 4/44 c 3/2 d 0/4  c7/3 

a، b، c  وd باشدیم درصد پنج احتمال سطح در معنادار اختالف عدم دهندهنشان ستون هر در مشابه حروف و هستند یآمار یهاگروه دهندهنشان. 

 

 یکیپالست مالچ یاجرا ،9جدول  جیتوجه به نتا با

 یاهعلوف ذرت اهیگ عملکرد و رشد شیافزا در یادیز یرتأث

 د،باشیم تیاهم حائز مورد نیا در که یگرید نکته. داشت

 یرو یاچهیجو یاریآب در مالچ یریقرارگ محل ریتأث

 ترزن و نیشتریب کهنشان داد  جینتا است. محصول عملکرد

 R ماریعملکرد در ت زانی. ماست FR ماریبه ت مربوط

 امر نیا لیدل و است شاهد ماریت از شتریب واضح صورتبه

 در هاهپشت از آب شتریب ریتبخ از یریجلوگ تواندیم زین

رشد  در تمام فصل کهیطوربهباشد  یکیپالست مالچ حضور

 دونب ماریت از باالتر کیپالست مالچ ریز در خاک رطوبت

 رطوبت تا شودیموضوع سبب م نیمشاهده شد که ا مالچ

 رارق اهیگ اریاخت در یکمتر یانرژ صرف با اهیگ ازین مورد

بستن  سلهز ا یریجلوگ یکیپالست مالچ گرید مهم ریتأث. ردیگ

 مراحل در را شهیر رشد که بود رطوبت حفظ باخاک 

اع اختالف موجود در ارتف .کندیم لیتسه اهیگ رشد ییابتدا

مالچ و  یدارا یمارهایت نیذرت در هنگام برداشت ب اهیگ

 یرو یکیاثر مالچ پالست انگرینما یخوببه زیشاهد ن ماریت

 نسبت چهیجو کف در مالچ یاجرا .باشدیذرت م اهیرشد گ

 عملکرد در یبهتر یجهینت پشته یرو مالچ یاجرا به

 فوذن از یریجلوگ تواندیم زین امر نیا لیدل. داشت محصول

 به بآ شتریب نفوذ یجهدرنت و چهیجو کف به یاریآب آب

 آب ،یاریآب هنگام در یجهدرنت. باشد پشته یهاوارهید

 یتدرنها و شودیم چهیجو کف در نفوذ صرف یکمتر

 زنوارتفاع و  زانیم .ردیگیم قرار اهیگ اریاخت در شتریب

. از نداشت F ماریبا ت یتفاوت چندان ،FR ماریت درخشک 

 ذرت اهیگ ارتفاع نیب میمستق یرابطه به توانیم 9جدول 

 کنونات هم مشابه قاتیتحق جینتا .برد یپ زین آن عملکرد و

 شیافزا و خاک رطوبت حفظ یرو را یکیپالست مالچ اثر

 و نیک) اندکرده دییتأ را محصول عملکرد و آب یوربهره

ژانگ و همکاران،  ،0100و همکاران،  یل ،0101 همکاران،

 نیب موجود یها(. تفاوت0101و همکاران،  ی، اَبز0102

 صددر به مربوط ریاخ مشابه قاتیتحق با حاضر قیتحق

 تتفاو نیا که باشدیم آب یوربهره ای و محصول شیافزا

 نوع ایکاشت و  خیتار تیریاعم از مد یامزرعه تیریمد از

 طیشرا وآن  تیمالچ به کار رفته از نظر ضخامت و شفاف

 یاریبآ ستمیس نیو همچن یمیاز نظر اقل قیتحق مورد منطقه

 .باشدیمورد استفاده م

 

 یریگجهینت

 یاریآب در مالچ استقرار تأثیر پژوهش، نیا در

 عملکرد و چهیجو و پشته ریز خاک رطوبت بر یاچهیجو

 مطالعات جینتاشد.  یبررس یاعلوفه ذرت آب وریبهره و

 هریسبب ذخپالستیک وجود مالچ  کهنشان داد  یامزرعه

فصل رشد  لیدر اوا خصوصبهدر خاک  شتریرطوبت ب

به نسبت  اندازهیسا سطح که( دوم و اول بردارینمونه)

ر حفظ رطوبت د نیا بود، شد. کمتر اهیگ یانیمرحله رشد م

 یبرا خاکرطوبت  ریسبب شد تا مقاد اول بردارینمونه

 در و درصد 00 و 02، 01 بیترت به F و FR، R یمارهایت

 شتریب درصد 03 و 00، 90 بیترت نیهم به دوم بردارینمونه

 یمارهایتدر  مالچ وجود .باشد شاهد ای مالچ بدون ماریت از

F، FR، R در  درصد 01 و 01، 02 شیافزا سبب بیترت به

 و 01 ،11 شیافزا سبب و خشک محصول عملکردمقدار 

به  نسبت خشک وزن یبرا آب یوردر بهره درصد 01

ب سب مالچوجود  نیهمچنشد. مالچ حالت بدون استفاده از 

 محصول تر عملکرد مقدار در درصد 00 و 11، 10 شیافزا
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 بیترت بهتر آب  یوربهره یدرصد 00و  10، 10 شیو افزا

استفاده  بدون حالت به نسبت R و FR، F یمارهایت یبرا

 جیتان طورکلیبه شد. کسانی یاریآب تیریتحت مد مالچاز 

 یاریدر آب یکیاستفاده از مالچ پالست داد نشان مطالعه نیا

 عملکرد محصول شیدر افزا یاتوجه قابل ریتأث یاچهیجو

 یاراد که ییمارهایت. داشت آب یوربهره شیافزا جهینتدر و

 ی( داراFR و F) بودند چهیجو کف در یکیپالست مالچ

 هسیدر مقا محصول عملکردمقدار رطوبت خاک و  نیباالتر

در  یکیپالست مالچ از گرددیم هیتوصبودند.  مارهایت گریبا د

 نیهمچن استفاده شود. آب یوربهره شیافزابه منظور  مزارع

 مختلف سطوح درمشابه  یهاپژوهش شودیم شنهادیپ

 آب اب یاریآب طیشرا در مختلف محصوالت یبرا و یاریآب

در  کی یاچهیجو یاریآب ای و پیت نوار از استفاده ای و شور

 جیو نتاانجام  مختلف طیو در شرا گرید مناطق در انیم

 .ودش سهیمقا گریکدی با ستمیس هر یهانهیهز وعملکرد 

 طول با ییهاچهیجو از ندهیآ مطالعات در شودیم شنهادیپ

 فادهاست قیتحق نیا در استفاده مورد یهاچهیجواز  شتریب

مالچ در  مصرف یاقتصاد مسائلهمچنین بررسی  .شود

محصول  برداشتآن بعد از  آوریجمعمشکالت و مزارع 

استفاده از مالچ  .رسدضروری به نظر میدر تحقیقات بعدی 

ت گری در مورد اثراپالستیکی باید همراه با مالحظات آینده

بلندمدت این رویکرد روی خصوصیات مختلف خاک و 

در صورت عدم صورت گیرد، چراکه  زیستمحیط

سبب ورود بقایای  بلندمدتصحیح و استفاده  آوریجمع

ای هشود. البته در سالداخل خاک میبه میکروپالستیک 

ه های پالستیکی با قابلیت تجزیاخیر انواع مختلفی از مالچ

تا از بار ورودی  اندشدهعرضهشوندگی در طبیعت 

 .ها به طبیعت کاسته شودمیکروپالستیک
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Abstract 

Surface irrigation systems have been widely used in in arid and semi-arid regions 

of the world, but inappropriate design and management has led to high water 

losses and reduced water productivity. The objective of this research was to 

investigate the effect of plastic mulch placements in furrow irrigation on soil 

water distribution and water productivity under fodder corn production. Field 

experiments were carried out in Karaj in 2018. Four different treatments were 

considered in terms of plastic mulch placements including mulch on the ridge (R), 

mulch on the furrow bed (F), mulch on the ridges and the furrow bed (FR), and a 

treatment without mulch or control treatment (C). In order to measure water 

content, soil samples were taken one day before and three days after each specific 

irrigation event with 5 days intervals from four points (at 0-25 cm and 25-50 cm 

under the ridges and furrows) for all treatments. The mean values of volumetric 

water content during the growing season for the FR, F, R and C treatments were 

24.8, 23.8, 18.0 and 17.1 percent, respectively. The results indicated that plastic 

mulch had substantial impact on retaining the soil moisture by reducing 

evaporation from the soil surface and the treatments with plastic mulch on the bed 

of the furrow (FR, F) had the highest soil moisture in comparison to the other 

treatments. Water productivity for dry matter of the FR, F, R and C treatments 

was 4.5, 4.4, 3.6, and 3.0 kg/m3, and for fresh matter of the FR, F, R and C 

treatments was 7.6, 7.4, 5.7, and 4.7 kg/m3, respectively. Based on the results, 

using plastic mulch on the furrow bed is recommended in order to reduce water 

loss and increase water productivity in furrow irrigation. Considering the effect of 

plastic mulch in maintaining soil water content, it is also recommended to utilize 

this method with the deficit irrigation method. Economic aspects should be taken 

into consideration in the future research on this topic. 
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