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

ها در حالت بدون متر حفر شد و اثر مالچ2×5/1هایی به ابعاد تحقیق کرتبراي انجام این . شودنفوذ فیلیپ پرداخته می
هاي کامل تصادفی با سه تکرار و با آزمون اسپلیت پالت در زمان بر میزان ضریب ورزي در قالب طرح بلوكورزي و خاكخاك

حاصل از برازش معادله فیلیپ بر نتایج تحقیق.جذب و ضریب انتقال در طی چهار ماه، در خاك با بافت لومی بررسی گردید
ورزي است که در مورد ورزي بیشتر از خاكمقادیر نفوذ تجمعی نشان داد که میزان ضریب جذب در تیمارهاي بدون خاك

ها داراي مالچ موجب افزایش ضرایب جذب و انتقال آب در خاك شد و با گذر زمان میزان آن.باشدضریب انتقال برعکس می
.میزان کاهش ضریب انتقال با گذر زمان در تیمار سوپرجاذب نسبت به بقیه تیمارها کمترگردید. تروند کاهشی اس

.ورزي، مالچزمان، ضرایب معادله فیلیپ، خاك:واژه هاي کلیدي

مقدمه

بیولوژیکی خاك شوند که اثرات متفاوتی روي خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و ها به دو دسته نفتی و غیر نفتی تقسیم میمالچ
ئینوري امامزاده. تحقیقات زیادي در این زمینه بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و عملکرد گیاه انجام شده است. گذارندمی

ورزي و بدون شور و آبشویی شده را تحت دو سیستم خاكهاي رسیپذیري خاكطی تحقیقی اثرات چند مالچ بر نفوذ) 1376(
ها خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك را نسبت به تیمار مالچنتایج تحقیقات وي نشان داد که تمامی. ورزي بررسی کردخاك

مخلوط کردن ماده باگاس تا عمق )1376(صیاد و کاظمی. بخشندشاهد در جهت اصالح وضعیت نفوذ پذیري خاك بهبود می
سانتیمتري با خاك را بر میزان نفوذ آب در خاك بررسی کردند و استفاده از این مالچ موجب افزایش هدایت هیدرولیکی 30

تن در هکتار نسبت به 40و 20ساعته درسطوح شوند و تغییرات نفوذ تجمعی و شدت نفوذ سهدرصد می80تا66اشباع بین 
اثر کاربرد کودهاي حیوانی و کمپوست را بر )1386(پشتی و همکاران تاالرمیرزایی. درصد بیشتر گردید1404و 356شاهد 

دار بیان کردند به طوري که استفاده از کود کمپوست میزان هدایت معنی% 1میزان هدایت هیدرولیکی خاك اشباع در سطح 
نشان دادند که میزان نفوذپذیري خاك )2010(و همکاران 1جردن . درصد افزایش داد223هیدرولیکی اشباع خاك را 

1- Jordan et al .
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برابر نسبت 57/7و 62/7، 78/2تن بر هکتار به ترتیب سبب افزایش 15و 10، 5در حالت استفاده از بقایاي گندم در حالت 
. شودشوند و سبب کاهش رواناب میبه حالت بایر می

و مالچ علفی در طول دو سال پلیمر ژل، کود گاوي،Phogypsumاصالحدر تحقیق خود اثرات کاربرد ماده)2009(1مترچرا 
زراعی بر میزان ضریب جذب آب در خاك را بررسی کرد نتایج وي نشان داد که میزان متوسط ضریب جذب در طی دو سال 

از تیمار شاهد گردیدند و با گذر زمان میزان ضریب جذب برابر بیشتر94/1، 82/2، 36/2، 95/1زراعی در تمامی تیمارها 
با ) 1379(نزاده و همکاراکوچک.ها کمتر استکاهش یافت ولی میزان کاهش در پلیمر ژل و کود گاوي نسبت به بقیه تیمار

این پلیمر استفاده از بیان کردند هاي مختلف بر خصوصیات فیزیکی خاك در بافتSuperab A200بررسی اثر سوپرجاذب
پروانک بروجنی. دنمایهاي سنگین مشکل نفوذپذیري را مرتفع میخاكیابد و در میزان ضریب آبگذري خاك افزایش می

سطوح بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاك بیان کرد Superab A200با بررسی اثر سطوح مختلف سوپرجاذب )1388(
درصد در افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاك دارد که 1در سطح احتمال داريتفاوت معنیرطوبت مختلف هیدروژل جاذب

درصد وزنی 15/0یابد به طوري که در سطح با افزایش سطح این پلیمر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاك نیز افزایش می
.درصد وزنی گردید6/0و45/0و بیشترین تأًثیر مربوط به سطوح درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت6/129میزان آن 

متفاوت را سبب کاهش میزان هدایت هیدرولیکی ورزيهاي خاكاي اثر سیستمدر مطالعه) 2005(2بیتان و همکاران اوسان
ورزي دیگر ورزي بیشتر از سطوح خاكورزي و حداقل خاكخاكشنی بیان کردند که مقدار آن در حالت بدوناشباع خاك لوم
.ج آنها نشان داد، با گذر زمان میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاك داراي روند نزولی استمی باشد و نتای

مواد و روش
معادله فیلیپ

. در رابطه زیر آورده شده استشکل این معادلهباشد معادله فیلیپ حل تحلیلی معاده ریچاردز می
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سرعت مرطوب شدن را درون ستونی از خاك که در یک موقعیت افقی قرار گرفته نشان ضریب جذب کهSدر این معادله
.کندمیل میKsبه سمت هدایت هیدرولیکی اشباع خاك باشد که در طوالنی مدتضریب انتقال میA. دهدمی

نحوه اجراي آزمایش
که خصوصیات متر حفر شد2×5/1هایی به ابعادکرتبراي مطالعه اثر مالچ بر میزان ضریب جذب و انتقال در معادله فیلیپ 

.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(تحقیق کاه و کلش گندمهاي مورد استفاده در این و 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(ورزيخاكمخلوط شدند و در حالت بدو ن سطحی با عمق خاك بیست سانتیمتري خاك 
نفوذ با استوانه مضاعف در هر تیمار به مدت دو ساعت و در طی سه مرحله در اردیبهشت، تیر و . صورت یکنواخت پخش شدند

رم افزارنهاي مختلف معادله فیلیپ با گیري شد، بر مقادیر میزان نفوذ تجمعی در زماناندازهبا رطوبت اولیه یکسان،شهریور ماه

- Materechera.1
2- Osunbitana et al.



CURVE EXPERTهاي مختلف در قالب آزمون اسپلیت پالت در زمان با و ضرایب معادله فیلیپ در مالچ. برازش داده شد
. انجام گردیدMSTATافزار و مقایسه میانگین اثرات با نرمSASافزار نرم

نتایج و بحث
باال بینیر نفوذ تجمعی تیمارها داده داراي ضریب رگریسیونبر مقاد) حل تحلیلی معادله نفوذ ریچاردز(برازش معادله فیلیپ با 

به صورت ها ضرایب انتقال و جذب در تیمارگیري بر میزان ورزي و زمان اندازهدر زیر اثر مالچ،خاكو گردیدند99/0تا 95/0
.مقایسه شدندمجزا 

)Sorpitivity(ضریب جذب 
. دار گردیددرصد، بر میزان ضریب جذب معنی1تمامی اثرات متقابل در سطح )1(طبق جدول 

ورزي و مالچ بر ضریب جذب در معادله فیلیپگیري، خاكاثر زمان اندازهتجزیه واریانس نتایج.1جدول 
Fمربعاتمیانگین درجه آزاديمنبع تغییر

r(20018/0ns.47/0(بلوك
T1987/0ns.71/260ورزي خاك

a(20037/0723/0(خطاي
t(27747/0**77/204(زمان 

T×t(2307/0**09/81(ورزي اثر متقابل زمان و خاك
b (80037/0953/0(خطاي

M(5059/0ns.15/5(مالچ
t×M(10058/0**02/5(ر متقابل زمان و مالچاث

T×M(5096/0**25/8 (ورزي و مالچ اثر متقابل خاك
700116/0خطا

.درصد وجود ندارد1دار در سطح اختالف معنی:n.Sدار است ودرصد معنی1احتالف در سطح :**

ورزي بر میزان ضریب جذب اثرمتقابل زمان و خاك
مطابق شکل ضریب جذب با گذر زمان داراي روند . آورده شده است)1(ورزي بر میزان ضریب جذب در شکلاثر زمان و خاك

در اردیبهشت و شهریور ماه . ورزي استورزي در ابتدا بیشتر از خاكکاهشی است که میزان تغییرات آن در حالت بدون خاك
در تیر ماه در دو . ندباشورزي میبرابر بیشتر از خاك36/1و 7/1ورزي به ترتیب خاكمقادیر ضریب جذب در حالت بدون

. داري نیستندها داراي اختالف معنیورزي میزان ضریب جذب تیمارسطح خاك

داري و تیمارها داراي حداقل یک حرف مشابه باشند اختالف معنی=١٨n(ورزي و زمان بر میزان ضریب جذب در معادله فیلیپ اثر متقابل خاك.1شکل
)درصد وجود ندارد 1بین آنها در سطح 
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اثرمتقابل خاك ورزي و مالچ بر میزان ضریب جذب 
ورزي طبق شکل در حالت خاك. دهدورزي و مالچ بر میزان ضریب جذب را نشان میاثر متقابل خاكمقایسه میانگین )2(شکل

1ورزي به جز تیمار سوپرجاذب و کاه و کلش گندم در سطح تمامی تیمارها به جز کاه و کلش ذرت و در حالت بدون خاك
هاي کاه و کلش گندم، برگ درخت یب جذب در تیمارمیزان ضر. باشندداري با تیمار شاهد خود نمیدرصد داراي اختالف معنی

، 7/1ورزي به ترتیب ها در سطح خاكباشند که میزان آنداري میورزي داراي اختالف معنیو سوپرجاذب، در دو سطح خاك
. باشدورزي میبرابر بیشتر از مقدار نظیرشان در حالت بدون خاك9/1و 4/1

داري و تیمارها داراي حداقل یک حرف مشابه باشند اختالف معنی=n ٩(ومالچ بر میزان ضریب جذب در معادله فیلیپ ورزي اثر متقابل خاك.2شکل
)درصد وجود ندارد 1بین آنها در سطح 

اثرمتقابل زمان و مالچ بر میزان ضریب جذب 
مطابق شکل در . دهدنشان میدرصد 1در سطح اثر متقابل زمان و مالچ بر میزان ضریب جذب را مقایسه میانگین )3(شکل 

داري با تیمار شاهد هستند و استفاده از مالچ سبب افزایش ها به جز برگ درخت داراي اختالف معنیاردیبهشت ماه تمامی مالچ
مقادیر میزان . برابر شاهد گردید34/1میزان ضریب جذب در خاك شد به طور مثال مقدار آن در تیمار کاه و کلش گندم 

داري در بین جذب تیمارها در تیر ماه با شاهد داراي اختالف قابل توجهی نگردیدند و در شهریور ماه نیز اختالف معنیضریب
نیز در تحقیقی بیان کرد )2009(مترچرا . تیمارها به جز تیمار سوپرجاذب با شاهدو مقادیر نظیرشان در تیر ماه وجود ندارد

در شهریور . دهددهد ولی گذر زمان ضریب جذب آب در خاك را کاهش میافزایش میاستفاده از مالچ میزان ضریب جذب را 
هاي شاهد شد، شاید دلیل آن درصدي میزان ضریب جذب نسبت به متوسط میزان در تیمار28ماه، سوپرجاذب سبب کاهش 

. اشدهاي دیگر در شهریور ماه بافزایش سرعت نفوذ پایه خاك در تیمار سوپرجاذب نسبت به تیمار

داري بین و تیمارها داراي حداقل یک حرف مشابه باشند اختالف معنی=6n(اثر متقابل زمان ومالچ بر میزان ضریب جذب در معادله فیلیپ .3شکل 
)درصد وجود ندارد1آنها در سطح 
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شود که با نفوذپذیري خاك میدهد که کاربرد مالچ موجب افزایش افزایش میزان ضریب جذب با استفاده از مالچ نشان می
جردن و همکاران ، )1386(پشتی و همکاران تاالرمیرزایی،)1388(پروانک بروجنی(نتایج برخی از محققان مطابقت داشت 

).)2005(بیتان و همکاران اوسانو )2010(

)(Absorptionضریب انتقال 
. دهددرصد را نشان می1نتایج تجزیه واریانس بر میزان ضریب جذب در سطح )2(جدول 

ورزي و مالچ بر ضریب انتقال در معادله فیلیپگیري، خاكاثر زمان اندازهتجزیه واریانس نتایج-2جدول 
Fمربعاتمیانگین درجه آزاديمنبع تغییر

r(2000/0ns.81/4(بلوك
T(1051/0ns.83/617(ورزي خاك

a(2000/035/0(خطاي
t(2122/0**05/1854(زمان 

.T×t(20014/077/20ns(ورزي اثر متقابل زمان و خاك

b  (8000/028/0(خطاي
**M(5002/001/8(مالچ

t×M(10005/0**16/22( ر متقابل زمان و مالچاث
**T×M(5003/089/11( ورزي و مالچ اثر متقابل خاك

700002/0خطا
.درصد وجود ندارد1دار در سطح اختالف معنی:n.Sدار است ودرصد معنی1احتالف در سطح :**

اثرمتقابل خاك ورزي و مالچ بر میزان ضریب انتقال
1اي دانکن در سطح با آزمون چند دامنهورزي و مالچ بر میزان ضریب انتقال را اثر متقابل خاكمقایسه میانگین )4(شکل 
ورزي کمتر از مطابق شکل برخالف ضریب جذب میزان ضریب انتقال تمامی تیمارها در حالت بدون خاك.دهدنشان میدرصد 
داري نسبت به تیمار شاهد ورزي تمامی تیمارها به جز تیمار کاه و کلش گندم اختالف معنیدر حالت خاك. ورزي شدخاك
، چون میزان ضریب انتقال در طوالنی مدت به سمت هدایت و سبب افزایش میزان ضریب انتقال آب در خاك گردیدنددارند 

ورزي روي افزایش هدایت در مورد اثر خاك)2005(یج تحقیق با مطالعات اوسان بیتاننتاکندهیدرولیکی اشباع خاك میل می
در حالت بدون . برابر نسبت به شاهد گردید32/1ب سبب افزایش کاربرد سوپرجاذ.هیدرولیکی اشباع خاك مطابقت دارد

ورزي درصد ندارند ولی تیمار سوپرجاذب در حالت بدون خاك1ها با تیمار شاهد اختالفی در سطح ورزي تمامی تیمارخاك
.سبب کاهش بیشتر ضریب انتقال نسبت به کاه و کلش ذرت، برگ درخت و خاك اره شده است

داري بین آنها و تیمارها داراي حداقل یک حرف مشابه باشند اختالف معنی=9n(تقابل زمان ومالچ بر میزان ضریب انتقال در معادله فیلیپ اثر م. 4شکل
.)درصد وجود ندارد1در سطح 
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اثرمتقابل زمان و مالچ بر میزان ضریب انتقال
ها به در اردیبهشت ماه تمامی مالچ. دهدانتقال را نشان میاثر متقابل زمان و مالچ بر میزان ضریب مقایسه میانگین )5(شکل 

مقادیر میزان ضریب انتقال تیمارهاي . باشندداري با تیمار شاهد نمیجز کاه و کلش گندم و سوپرجاذب داراي اختالف معنی
ر ماه نیز اختالف داري گردیدند و در شهریوخاك اره، برگ درخت و سوپرجاذب در تیر ماه با شاهد داراي اختالف معنی

میزان ضریب انتقال آب در تیمار . درصد بین تیمارها به جز تیمار سوپرجاذب با شاهد وجود ندارد1داري در سطح معنی
با توجه به . ماه نسبت به تیمار شاهد در همین ماه گردیدبرابري میزان ضریب انتقال در شهریور83/1سوپرجاذب سبب افزایش 

توان گفت که کاربرد سوپرجاذب سبب کاهش کمتر ضریب انتقال خاك در گذر زمان نسبت به بقیه ینتایج به دست آمده م
تغییرات ضریب انتقال مشابه هدایت هیدرولیکی اشباع خاك است، برخی از محققان نیز بیان کردند که استفاده .شودها میمالچ

نزاده و همکاراکوچکو ) 1388(پروانک بروجنی(شود از سوپرجاذب موجب افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاك می
)1379( .(

داري و تیمارها داراي حداقل یک حرف مشابه باشند اختالف معنی=6n(ورزي ومالچ بر میزان ضریب انتقال آب در معادله فیلیپ اثر متقابل خاك.5شکل
)درصد وجود ندارد1بین آنها در سطح 

گیرينتیجه
در معادله و ضریب انتقالمیزان ضریب جذب . هاي نفوذ تجمعی داراي ضریب همبستگی باالیی شدبرازش معادله فیلیپ بر داده

.یابدفیلیپ با گذر زمان کاهش می
.باشدکه در مورد ضریب انتقال برعکس میباشدورزي میورزي بیشتر از خاكدر تیمارهاي بدون خاكضریب جذبمیزان 

.آب در خاك شدو انتقالیب جذبااز مالچ موجب افزایش ضراستفاده 
برخالف ضریب جذب گردد، میبا گذر زمان میزان کاهش ضریب جذب در تیمار سوپرجاذب نسبت به بقیه تیمارها بیشتر 

زایش  چون استفاده از سوپرجاذب سبب افاستمیزان کاهش ضریب انتقال در تیمار سوپرجاذب نسبت به بقیه تیمارها کمتر 
. شودسرعت نفوذ با گذر زمان می

تشکر و قدردانی
.نمایممالی از این کار تحقیقاتی تشکر میواسطه حمایت به شهرکرداز دانشگاه 
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