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چکیده 
هاي کاه و کلش گندم، کاه و کلش ذرت، برگ درخت، خاك اره و سوپرجاذب بر تغییرات حفظ رطوبت در مقاله حاضر اثر مالچ

ورزي و ها در حالت بدون خاكمتر حفر شد و اثر مالچ2×5/1هایی به ابعاد کرتبراي انجام این تحقیق . شودخاك بررسی می
از . هاي کامل تصادفی با سه تکرار و با آزمون اسپلیت پالت، در خاك با بافت لومی بررسی گردیدورزي در قالب طرح بلوكخاك

نتایج تحقیق نشان داد استفاده از .ر استفاده شدتن بر هکتا2ها در سطح تن بر هکتار و در بقیه مالچ5/0سوپرجاذب در سطح 
15/1و 17/1سبب افزایش کاه و کلش گندم و سوپرجاذب به طوري که دشومالچ موجب افزایش حفظ رطوبت آب در خاك می

ورزي در ورزي و بدون خاكو میزان حفظ رطوبت خاك در این دو مالچ در دو حالت خاكگردیدندمیزان رطوبت خاك برابري 
.دشهاي دیگر بیشتر ها نسبت به مالچتمامی زمان

.مالچ، ورزيخاكآبیاري ،حفظ رطوبت خاك،:هاي کلیديواژه

مقدمه
در تحقیقات زیادي شوند کهها موجب افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك میبا کاهش تبخیر و استحکام خاکدانهها مالچ

در نتایج تحقیقی اعالم کردند که ) 2010(جردن و همکاران .خاك انجام شده استها روي حفظ رطوبت مورد اثرات انواع مالچ
برابر میزان آب قابل دسترس 25/1و 25/1، 1/1تن بر هکتار سبب افزایش 15و10، 5در سطح گندمکاربرد مالچ کاه و کلش

جودي و موحدي نائینی . تن بر هکتار تأثیر زیادي بر آب قابل دسترس ندارد5تر از هاي پایینشود، ولی در نسبتخاك می
گردد زیرا در برابري آب قابل دسترس گیاه می95/1بیان کردند که کمپوست به صورت مخلوط با خاك سبب افزایش ) 1386(

طول روز سبب کاهش ورود میزان انرژي به سطح خاك و درنتیجه کاهش درجه حرارت خاك می شود ولی زئولیت و لیکاي 
در ) 2006(و همکاران1خورشید.مخلوط با خاك اثر قابل توجهی نسبت به تیمار شاهد بر آب قابل دسترس گیاه ندارند

ورزي را سبب افزایش میزان محتواي آب در خاك بیان کردند و استفاده از بقایاي هاي خاكگندم و سیستمی اثر بقایايتحقیق
برابر نسبت به تیمار بدون بقایاي گندم افزایش داد و 14/1تن بر هکتار میزان محتواي آب خاك را 12گندم در سطح 

ورزي بیشتر برابر نسبت به حداقل خاك11/1سیستم با شخم دستی همچنین اعالم نمودند که میزان محتوي آب خاك در
. گردید

1) Khurshid et al
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گندم بر میزان رطوبت خاك ورزي و مالچ کاه و کلشدر تحقیقی با بررسی اثر متقابل خاك) 2009(و همکاران1پروایوز 
) ن و عبور دو مرتبه کولتیواتوردو مرتبه شخم عمیق با گاو آه(ورزي عمیق هاي خاكدریافتند که استفاده از مالچ در سیستم

باشد و داراي میزان حفظ رطوبت بیشتري می) سه مرتبه شخم با گاو آهن و عبور سه مرتبه کولتیواتور(نسبت به شخم سنتی 
ورزي اثر بیشتري بر حفظ رطوبت خاك دارد، به طوري که در شخم عمیق استفاده از کاه و کلش در هر دو سیستم خاك

برابر نسبت به تیمار شاهد در همین شخم افزایش 2/1تن بر هکتار میزان رطوبت خاك را 14اي گندم در سطح استفاده از بقای
. دهدمی

بیان هاي مختلف بر خصوصیات فیزیکی خاك در بافتSuperab A200با بررسی اثر سوپرجاذب )1379(زاده و همکارانکوچک
درصدي میزان آب قابل دسترس 17/4و 44/5نی و لومی سبب افزایش هاي لوم شاستفاده از این پلیمر در خاكکردند 

هاي لوم شنی هاي لوم شنی، میزان حفظ رطوبت در خاكشود و با گذر زمان به دلیل درجه تورم بیشتر پلیمر در خاكمی
اري و بارندگی از ها دریافتند، پلیمر فراجاذب در داخل خاك با جذب آب آبیو همچنین آن. هاي لومی استبیشتر از خاك

دهند و این سبب می شود خاك به مدت نماید و پس از خشک شدن، آب خود را به تدریج از دست میفرونشست جلوگیري می
هاي ابر جاذب بر میزان حفظ رطوبت با بررسی اثرات پلیمر)1385(فراهانیواشقانی نادري و . بیشتري مرطوب باقی بماند

هاي مختلف به صورت خطی ها میزان تغییرات رطوبتی خاك، در مکشسطح میزان هیدروژلخاك دریافتند که با افزایش
ها هاي دو ظرفیتی در محیط خاك سبب کاهش میزان تورم آنکند و همچنین بیان کردند اعمال بار و حضور یونتغییر نمی

ی نمود، چون اثر منفی بر میزان جذب آب ها باید شرایط شوري بودن خاك را بررسشود و در هنگام کاربرد این هیدروژلمی
.  ها دارندآن

هامواد و روش
که خصوصیات متر حفر شد2×5/1هایی به ابعادبراي مطالعه اثر مالچ بر میزان ضریب جذب و انتقال در معادله فیلیپ کرت

.آورده شده است)1(خاك زراعی در جدول 

مشخصات خاك زراعی-1جدول
درصد کربن آلی%rb(gr/cm3)rs(gr/cm3)%nf0(cm/min)PWP%F.cبافت خاك

51/163/21/433/098/1162/1669/0لومی

در سطح ) P(اره و خاك) L(، برگ درخت )S(، کاه و کلش ذرت)W(هاي مورد استفاده در این تحقیق کاه و کلش گندمو مالچ
با کمک بیل )T(ورزيها در حالت خاكتن بر هکتار استفاده گردید و مالچ5/0در سطح )A(تن بر هکتار ولی از سوپرجاذب2

ها روي سطح خاك به مالچ)NT(ورزيمخلوط شدند و در حالت بدو ن خاكسطحی با عمق خاك بیست سانتیمتري خاك 
. انجام گردیدSASافزار در قالب آزمون اسپلیت پالت در زمان با نرمطرح . صورت یکنواخت پخش شدند

گیري جرم مخصوص ظاهري خاك و رطوبت وزنی در نقطه زراعیاندازه
گردید و با پالستیک پوشیدهو سپس گیري رطوبت وزنی در حد ظرفیت مزرعه، بخشی از اطراف کرت اشباع ، براي اندازه

سانتیمتري خاك تا زمانی که رطوبت به حد ثابتی رسید، انجام 0-20برداري با کمک سیلندر با حجم مشخص، از عمق نمونه
به روش وزنی ) با داشتن حجم سیلندر(که در این زمان میزان رطوبت ظرفیت زراعی و جرم مخصوص ظاهري خاك شد

. محاسبه گردید

1) Pervaiz et al



خاكمیزان آبیاري و حفظ رطوبت 
ها آبیاري شدند و داري نبودند، کرتها به حدي رسید که داراي اختالف معنیبعد از اینکه میزان رطوبت اولیه تمامی کرت

:سانتیمتري خاك از رابطه زیر محاسبه گردید40میزان عمق آبیاري براي هر کرت به ازاي عمق 

:در رابطه باال 
I :                                                                   میزان آبیاري
rb :جرم ویژه ظاهري خاك

F.C :                        درصد رطوبت وزنی در نقطه ظرفیت مزرعه
qi : داري نبودندمعنیها یکسان و داراي اختالف رطوبت قبل از آبیاري کرت(درصد رطوبت وزنی اولیه خاك(

D : سانتیمتر40(عمق خاك(.
سانتیمتري خاك 0-20در عمق به روش وزنی زده روز بعد از آبیاري، رطوبت پانبراي بررسی میزان حفظ رطوبت خاك طی 

.رطوبت خاك نسبت به رطوبت ظرفیت مزرعه براي هر تیمار محاسبه شددرصد گیري شد و میزان اندازه

نتایج و بحث
تغییرات درصد رطوبت وزنی خاك بعد از آبیاري

، 10هايروزطیدر)M/F.C(میزان درصد رطوبت خاك نسبت به ظرفیت مزرعه هر تیمار ،ماه انجام گرفتخرداد8آبیاري در 
آورده )3(و )2(هاي در شکلبعد از آبیاري برداري هاي نمونهدر روزیات رطوبترمیزان تغیی.محاسبه شد21و 18، 14، 12

. شده است

ورزيبدون خاكمیزان متوسط رطوبت وزنی خاك نسبت به زمان در حالت .2شکل

ورزيخاكمیزان متوسط رطوبت وزنی خاك نسبت به زمان در حالت . 3شکل
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اشند ولی در بها در تیمارهایی که از مالچ استفاده شده نسبت به منحنی تیمار شاهد داراي روند نامنظم میطبق این شکل
ورزي تیمارهاي سوپرجاذب و ورزي تمامی تیمارها به جز تیمار خاك اره و در حالت بدون خاكروزهاي انتهایی در حالت خاك

که برخی محققان نیز استفاده از سوپرجاذب را .کاه و کلش گندم سبب حفظ بیشتر رطوبت خاك نسبت تیمار شاهد گردیدند
).)1385(نادري و واشقانی و)1379(نزاده و همکاراکوچک(ك بیان کردند موجب افزایش آب قابل دسترس خا

بعد از آبیاريروز پانزدهبررسی حفظ رطوبت خاك
بعد ) خردادماه21(برداري در روز آخر نمونهورزي بر میزان حفظ رطوبت خاك و خاكاثر مالچنتایج تجزیه واریانس 2جدول 

. باشدمیار دمعنیطبق این جدول اثر مالچ بر میزان حفظ رطوبت خاك . دهدرا نشان میاز آبیاري 

روز بعد از آبیاريپانزدهمیزان درصد متوسط رطوبت خاك ورزي و مالچ براثر خاكتجزیه واریانس نتایج.2جدول
Fمربعاتمیانگین درجه آزاديمنبع تغییر

r(247/0n.s08/0(بلوك 
T(11/1602n.s98/274(خاك ورزي

a(282/553/1(خطاي
** M(524/8006/21(مالچ

T×M503/3n.s79/0)( اثر متقابل خاك ورزي و مالچ 
2081/3خطاي کل

.درصد وجود ندارد1دار در سطح اختالف معنی: n.Sدار است ودرصد معنی1اختالف در سطح :**

استفاده از مطابق این شکل . دهداثر مالچ بر میزان حفظ رطوبت خاك در پانزده روز بعد از آبیاري را نمایش می)4(شکل 
خورشید و گردیدندمیزان رطوبت خاك برابري 15/1و 17/1سبب افزایش هاي کاه و کلش گندم و سوپرجاذب تیمار

تیمارهاي سوپرجاذب، کاه .ایش حفظ رطوبت خاك اعالم نمودنداستفاده از کاه و کلش گندم را موجب افزنیز) 2006(همکاران
17ها در ذرت میزان رطوبت آناره و کاه و کلشداري با شاهد بودند ولی خاكو کلش گندم و برگ درخت داراي اختالف معنی

گردیدبا شاهد نيدارتیر داراي اختالف معنی

آبیاري اولزده روز بعد ازپانخاك درحفظ رطوبتاثر مالچ روي میزان .4شکل

زمان با گذردهد و باعث حفظ رطوبت بیشتر خاك نماید به تدریج از دست میها میزان آبی را که جذب میسوپرجاذب
بقایاي گندم و برگ درخت شاید با اثر گذاري بر ساختمان خاك و ایجاد چسبندگی بین ذرات خاك موجب افزایش . شوندمی

.حفظ رطوبت آب در خاك شده باشند
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گیرينتیجه
سبب افزایش کاه و کلش گندم و سوپرجاذب شوند به طوري که استفاده از مالچ موجب افزایش حفظ رطوبت آب خاك می

ورزي در ورزي و بدون خاكو میزان حفظ رطوبت خاك در دو حالت خاكگردیدندمیزان رطوبت خاك برابري 15/1و 17/1
.استهاي دیگر بیشتر ها نسبت به مالچتمامی زمان

تشکر و قدردانی
.نمایماز این کار تحقیقاتی تشکر میمالی واسطه حمایت به شهرکرداز دانشگاه 
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