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Abstract 

     Application of mulches not only affects the physical and chemical properties of soil, but 

improves infiltration maintenance. In this study, evaluated during four month, the effects of 

wheat straw, maize straw, sawdust, leaves and superab A200 on the soil physical properties 

including soil bulk density, capacity water in the soil and cumulative infiltration. The effects of 

mulch compared in both cases tillage  and no tillage, under modle complete block randomized 

design experiment with split plot in time. Results showed  Mulch reduces bulk density but over 

time, bulk density in all mulchs except of superab A200, were increasing. Use mulch experiments 

increased water-holding capacity of the soil. In case tillage treatments, wheat straw and in case 

no tillage treatments superab A200 increasing water-holding capacity. After time increase 

cumulative infiltration  in the wheat straw, maize straw and superab A200 significantly, 

compared to sawdust and leave mulches. 

 
Keywords: Bulk density, Tillage, Water holding capacity, Mulch, Infiltration. 
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 ...روی خصوصیات   مالچ چند تأثیر زمانیاحمدی مقدم و همکاران: 

 مقدمه
های چوب و برگ  ، تراشهبقايای گياهانهای آلي شامل  مالچ

متفاوتي روی خصوصيات فيزيکي،  تأثيرباشند که  درختان مي
گذارند. تحقيقات زيادی در اين  شيميايي و بيولوژيکي خاک مي

زمينه بر خصوصيات فيزيکي، شيميايي و عملکرد گياه انجام شده 
ها نيز برای بهبود خواص فيزيکي خاک  از سوپرجاذباست. 

ها ترکيبات آلي بوده و به صورت  شود. سوپرجاذب استفاده مي
توانند در تماس با آب آن را به  شوند و مي وليد ميمصنوعي ت

سرعت تا چندين برابر حجم خود جذب و نگهداری کنند و قابليت 
نگهداری آب را در خاک افزايش دهند و با کاهش تنش ناشي از 

بو،  (. اين مواد بي1381خشکي سبب ارتقا رشد گياه گردند )روشن، 
گياه هستند و بدون خاصيت آاليندگي خاک، آب و بافت 

 (.1381دادی، )اله
طي تحقيقي گزارش کردند ( 2010) 1جردن و همکاران

بقايای گياهي گندم در طول سه سال سبب بهبود جرم مخصوص 
 شود. ها مي ظاهری خاک، تخلخل کل و استحکام خاکدانه
تن بر  پنجی  همچنين گزارش کردند که کاه وکلش در سطح باال

هکتار سبب افزايش ظرفيت نگهداری، رطوبت زراعي و تخلخل 
شود و عالوه بر آن، با افزايش سطح استفاده کاه و  کل خاک مي

گردد ولي در  گندم سبب کاهش جرم مخصوص ظاهری مي کلش
تن بر هکتار استفاده از مالچ کاه و کلش گندم  يکسطح کمتر از 

ک ندارد و همچنين بيان دار بر خصوصيات فيزيکي خا اثر معني
تن بر هکتار  دهکردند که کاه و کلش گندم در سطوح باالتر از 

 .شوند سبب افزايش رطوبت در نقطه پژمردگي دائم مي
ای با خاک لوم رسي  در مزرعه (2009) 2پروايوز و همکاران

مالچ کاه و کلش گندم را روی خصوصيات فيزيکي و ميزان  تأثير
های ذرت تحت  و پتاسيم موجود در برگعناصر نيتروژن، فسفر 

زن را بررسي نمودند. نتايج  عمليات با شخم عميق و بدون شخم
گندم سبب کاهش جرم  ها نشان داد که کاه و کلش تحقيق آن

مخصوص ظاهری خاک، افزايش ميزان مواد آلي و رطوبت خاک 
مالچ و شخم عميق روی ميزان عناصر نيتروژن و  تأثيرشود.  مي

داری داشت در حالي که بر ميزان پتاسيم تأثيری  فسفر اثر معني
 .( 11) نداشت

گندم در  مالچ کاه و کلش تأثير( 2006) 3خورشيد و همکاران
ورزی را در کشت ذرت روی خصوصيات  سطوح مختلف و خاک

فيزيکي خاک و عملکرد محصول بررسي نمودند. نتيجه اين 
های  گندم و سيستم تحقيق نشان داد که مالچ کاه و کلش

 و ميزان عملکرد محصولورزی ميزان محتوای آب در خاک  خاک
يزان سطح مالچ محتوای رطوبت دهند و با افزايش م را افزايش مي

ورزی سطحي ميزان  شود و در سيستم خاک بيشتر مي خاک

                                                 
1 - Jordan et al. 
2  - Pervaiz et al. 
3-Khurshid et al. 
4 - Obalum and Obi 

ورزی افزايش  ورزی عميق و بدون خاک رطوبت نسبت به خاک
 .( 7) دهد بيشتری نشان مي
ورزی و مالچ کاه  خاک تأثيربا ارزيابي ( 2010) 4اوبالوم و اوبي

گياه سورگوم نشان دادند که استفاده از   و کلش گندم بر کشت
مالچ ميزان جرم ويژه ظاهری را نسبت به شاهد، کاهش داد ولي 

بدون  ورزی در مقايسه با خاک  ميزان کاهش آن در حالت خاک
  .( 10) برابر بيشتر گرديد 21/1ورزی،  خاک

 تأثيردر طول دو فصل زراعي ای  طي مطالعه( 2009) 5مترچرا
و مالچ علفي( را روی  پليمر ژل، کود گاویچند نوع ماده اصالحي )

های متفاوت  ها در دو نوع خاک با ساختمان تغيير شکل خاکدانه
بررسي نمود. نتيجه اين مطالعه نشان داد مواد اصالحي سبب 

گردند و  ها و ميزان محتوای آب در خاک مي افزايش قطر خاکدانه
مخصوص ظاهری خاک و  جرممچنين سبب کاهش ميزان ه

 6اوسان بيتان و همکاران شوند. ها مي نيروی مقاومت خاکدانه
ورزی  ای گزارش کردند که سيستم خاک در مطالعه (2005)

سبب کاهش جرم مخصوص ظاهری و افزايش تخلخل  سطحي
جرم همچنين آنها بيان کردند با گذر زمان  ،گردد کل خاک مي

ميزان هدايت  ظاهری دارای روند افزايشي ومخصوص 
 است. هيدروليکي اشباع خاک دارای روند نزولي 

به مقايسه اثر مواد جاذب ( 1389) بزرگ و همکاران دشت
طبيعي )کود پوسيده گاوی( و مصنوعي )سوپرجاذب طراوت 

A200 لومي  ( بر ظرفيت نگهداشت آب خاک در بافت شني
زايش قابل توجه ظرفيت نگهداشت آب پرداختند. نتايج، حاکي از اف

های با بافت  خاک در پليمر سوپرجاذب نسبت به کود در خاک
  .سبک بود

گندم  کاه و کلش  بررسي اثر مالچ ( با2011) 7شارما و همکاران
ورزی بر  اتيلن در چهار سطح مختلف خاک و پوشش پلي

کاه و مالچ کاربرد  که، خصوصيات فيزيکي خاک دريافتند
ورزی موجب  در تمامي سطوح خاک اتيلن گندم و پوشش پلي کلش

آب افزايش بيشتر ميزان نفوذ و بهبود ظرفيت نگهداری آب خاک 

  .(12) .شوند مي سطح بدون مالچنسبت به خاک به 

( در تحقيقات خود روی دو 1388) قوچان و فالح( 1391) خيری
استفاده  بيان کردند که A200 و  A300نوع پليمر سوپرجاذب 

، ميزان ميزان هدايت هيدروليکي اشباع از پليمرهای سوپرجاذب
 .دهند افزايش مي تخلخل خاک و ظرفيت نگهداری آب خاک را

 با بررسي اثر سوپرجاذب (1379) زاده و همکاران کوچک 
A200 بيان های مختلف  بر خصوصيات فيزيکي خاک در بافت
ب آبگذری خاک را که استفاده از اين پليمر ميزان ضريکردند 

های سنگين مشکل نفوذپذيری را  خاکدهد و در  افزايش مي
با بررسي اثر سطوح  (1379بروجني ) پروانک .دنماي مرتفع مي

                                                 
 

5 - Materechera. 

6 - Osunbitana et al. 
7 - Sharma et al.  
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 95تابستان  2ی، شماره39پژوهشی(، جلد  -آبیاری )مجله ی علمیعلوم و مهندسی 

بر ميزان هدايت هيدروليکي اشباع  A200مختلف سوپرجاذب 
تفاوت رطوبت  سطوح مختلف هيدروژل جاذبخاک بيان کرد 

اشباع خاک دارد که با  دار در افزايش هدايت هيدروليکي معني
افزايش سطح اين پليمر ميزان هدايت هيدروليکي اشباع خاک نيز 

درصد وزني ميزان آن  15/0به طوری که در سطح  يابد افزايش مي
و بيشترين تأًثير  درصد نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت 6/129

 اين هدف از .درصد وزني گرديد 6/0و 45/0مربوط به سطوح 
در طي ، مصنوعيبا نوعي جاذب جاذب طبيعي تحقيق مقايسه چند 

مدت زمان عمليات کشاورزی روی خصوصيات فيزيکي خاک بوده 
های  مقايسه تأثير جاذبزيرا در تحقيقات انجام شده کمتر به  ،است

پرداخته شده است و جای چنين تحقيقاتي هنوز  طبيعي با مصنوعي
 وجود دارد.

 

 ها مواد و روش
هايي با ابعاد معين  ای، کرت های مزرعه انجام آزمايش برای

آماده   در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهرکرد با خاک لومي (5/1*2)
مشخصات فيزيکي خاک مزرعه قبل از انجام ( 1)شدند. در جدول 

کاه و  های مورد بررسي مالچدهد.  نشان ميرا  ها آزمايش
( و برگ درخت P)(، خاک اره S(، بقايای ذرت )Wگندم ) کلش

و تيمار  باشند تن بر هکتار مي دودر سطح ( L)نارون خرد شده 
که در سطح نيم تن بر هکتار انتخاب  A200ديگر سوپرجاذب 

( برای Cيک تيمار نيز به عنوان تيمار شاهد )بدون پوشش،  .شدند
های فوق الذکر طي چهار ماه  مالچ تأثير مقايسه نتايج لحاظ گرديد.

ها  )مالچ ورزی فيزيکي خاک در حالت بدون خاک روی خصوصيات
 ( وNTفقط به صورت يکنواخت روی سطح خاک پاشيده شدند، 

خاک سطحي به صورت دستي  متر سانتي 20ها با ورزی )مالچ خاک
های خرد شده در  با سه تکرار به صورت کرت( T،شدند مخلوط

تجزيه و  گرديدند.های کامل تصادفي مقايسه  قالب طرح بلوک
درصد( با  99های آزمايش )در سطح اطمينان  تحليل آماری داده

 ها با نرم افزار متقابل آن تأثيرانجام گرديد و  SASنرم افزار 
MSTATC .جاذب روی سطح خاک  استفاده از سوپر بررسي شد
باشد ولي برای بررسي دوام آن در مقابل نور خورشيد  کاربردی نمي

روی   های ديگر، در يک تيمار سوپرجاذب مارو تأثير آن نسبت به تي
گيری شده  اندازهخصوصيات فيزيکي خاک  سطح خاک ريخته شد.

در اين تحقيق شامل جرم مخصوص ظاهری، درصد رطوبت خاک 
 .باشند ميخاک به و نفوذ آب  پژمردگي دائم و نقطه در نقطه زراعي

ها در سه مرحله زماني ارديبهشت، تير و شهريور  برداری نمونه
گونه آبياری در  برداری هيچ ماه انجام گرديد. در مرحله اول نمونه

ها تا حد رطوبت  ها انجام نشد و بعد از آن هر سه هفته کرت کرت
گيری رطوبت ظرفيت  برای اندازهظرفيت زراعي آبياری گرديدند. 

ند و اشباع گرديد)در هر سه مرحله زماني( ها  زراعي بخشي از کرت
تا  روی آن با پالستيک پوشانده شد تا تبخيری صورت نگيرد.

از  برسدثابتي  زماني که ميزان درصد رطوبت وزني خاک به حد
هايي برداشته و رطوبت آن به روش وزني  ها نمونه کرت

  با استفاده از دستگاه صفحات فشاری در مکش شد. گيری اندازه
به روش وزني رطوبت در نقطه پژمردگي دائم  ،اتمسفر 15

 . گيری گرديد اندازه
ها به روش   ت برای تعيين ميزان حجم آبياری، رطوبت اوليه کر

گيری شد و با داشتن حد رطوبت ظرفيت مزرعه عمق  وزني اندازه
ها با در نظر  آبياری معين و ميزان حجم آب داده شده به کرت

متری از خاک )مزرعه بدون گياه و فرض  سانتي 30گرفتن عمق 
درصد(، محاسبه شد. در نهايت با توجه به  50راندمان آبياری 

 ميزان دبي ورودی آب به کرت زمان آبياری تعيين گرديد.  
)دارای قطر و ارتفاع  برداری با استفاده از سيلندر نمونه

و به کمک  یمتر سانتي( 0 -40)زراعي خاک از عمق  مشخص(
 شد.  گيری اندازهمخصوص ظاهری  جرمروش وزني، 

  شد:محاسبه زير ظرفيت نگهداری آب خاک از رابطه 
 
(1)                        TAW = (F.C- PWP)×ρ

b
 

 
 که در آن:

TAW:  آب قابل دسترسکل،         

b: جرم ويژه ظاهری خاک،       
FC: و درصد وزني رطوبت خاک ظرفيت زراعي 

 PWP :درصد وزني رطوبت خاک در نقطه پژمردگي دائم 
 باشد. مي

های مضاعف  گيری نفوذ آب به خاک از استوانه برای اندازه      
 35و ارتفاع  50قطر داخلي  بااستوانه داخلي استفاده شد. از 

استوانه خارجي با و از  ،گيری قابليت نفوذ به منظور اندازه متر سانتي
درون  به ممانعت از حرکت جانبي آب برای متر سانتي 75قطر 

گيری ميزان آب نفوذ کرده،  . برای اندازهاستفاده شد استوانه داخلي
 متری در بدنه استوانه مرکزی نصب شد. با دقت ميلي يخط کش

، 20، 15، 10، 5، 4، 3، 2، 1، 0های  ميزان قرائت نفوذ در  زمان
دقيقه ثبت  120و 110، 100، 90، 80، 70، 60، 50، 40، 25، 30

در تمامي که سرعت نفوذ آب به خاک شد. الزم به ذکر است 
به دليل مؤثر بودن  تيمارها در مدت دو ساعت به نفوذ پايه رسيد و

ها  زماني که رطوبت وزني تيماررطوبت اوليه بر ميزان نفوذ، 
 های نفوذ انجام گرفت. يکسان بود آزمايش

 

 نتايج و بحث

 جرم مخصوص ظاهري خاک 

نتايج تجزيه واريانس در قالب آزمون اسپليت پالت در زمان 
درصد، برای جرم مخصوص ظاهری خاک در جدول  يکدر سطح 

ورزی و  متقابل خاک تأثيرآورده شده است. مطابق اين جدول ( 2)
زمان و همچنين زمان و مالچ بر ميزان جرم مخصوص ظاهری 

  .دار شده است خاک معني
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 ...روی خصوصیات   مالچ چند تأثیر زمانیاحمدی مقدم و همکاران: 

 مشخصات خاک زراعي -1جدول

 پارامتر
بافت  سنگريزه رس سيلت شن

 خاک

درصد 
کربن 

   درصد  آلي

 69/0 لومي 45 20 43 37 ميزان

 

 

 ظاهري خاکورزي و مالچ بر جرم ويژه  گيري، خاک اثر زمان اندازهتجزيه واريانس  -2جدول

  pr>F مربعاتميانگين  درجه آزادی منبع تغيير

 2 000/0 (r) بلوک
n.s 42/0 

 1 057/0 (T)ورزی  خاک
**00/0 

  2 001/0 (a) خطای
 <2 088/0 **00/0(t)زمان 

  2 007/0 **00/0 (T×tاثر متقابل )

   8 000/0 (  b) خطای
 <5 082/0 **00/0 (M) مالچ



 <10 010/0**00/0 (t×Mر متقابل )اث


 5 002/0 *01/0 (T×Mاثر متقابل )


   000/0 70 خطا

  708/1ضريب تغييرات

 ندارد.دار وجود  : اختالف معني n.s دار وجود دارد، : در سطح پنج درصد اختالف معني*: در سطح يک درصد و**   

 

زمان بر جرم  ورزی و مقايسه ميانگين اثر خاک( 1)شکل 
 طور که در شکل دهد. همان مخصوص ظاهری خاک را نشان مي

ورزی ميزان جرم مخصوص  شود در حالت خاک مالحظه مي (1)
باشد و با گذر  ورزی کمتر مي ظاهری خاک نسبت به بدون خاک

ها  زمان در هر دو سطح در حال افزايش است و در تمامي زمان
باشند. بيشترين جرم مخصوص ظاهری  دار مي دارای اختالف معني

 ورزی است.  در شهريورماه و در حالت بدون خاک

در  توکيمالچ بر اساس آزمون  بر هراثر زمان مقايسه ميانگين 
ها  ، که ميانگيناست نشان داده شدهدر سطح يک درصد (2)شکل 

دهنده عدم  برای هر مالچ نشان )يک شکل( با حروف مشابه
 برداری است. های مختلف نمونه دار در زمان اختالف معني

جرم ويژه سبب کاهش    ها مالچتمامي استفاده از ( 2)طبق شکل 
شود، چون مواد آلي نسبت به مواد معدني دارای  مي ظاهری خاک

باشند با تجزيه مواد آلي ميزان جرم ويژه ظاهری  تراکم کمتری مي
( 2009) پروايوز و همکاران( و 2009)مترچرا  .يابد خاک کاهش مي

  نتايج مشابهي در تحقيقات خود گزارش دادند.
جرم ويژه گذر زمان با ه جز تيمار سوپرجاذب بها  در تمامي تيمار

اوسان بيتان و نتايج  با يافته است، که افزايش خاک ظاهری

هايي که از  رد. در شهريور ماه در کرتمطابقت دا( 2005)همکاران 
بود جرم ويژه ظاهری خاک نسبت به تيمار شاهد  مالچ استفاده شده

ظاهری خاک در ميزان جرم ويژه  .)بدون مالچ( کمتر گرديد
اره و  تيمارهای شاهد، کاه و کلش گندم، کاه و کلش ذرت، خاک

درصد  6/13و  12، 9/7، 9/8، 6/3برگ در شهريور ماه به ترتيب 
 نسبت به مقادير نظريشان در تير ماه افزايش نشان دادند.

درصدی جرم ويژه ظاهری  6/17، ميزان کاهش (2)طبق شکل 
به تيمار شاهد در شهريورماه از خاک در تيمار سوپرجاذب نسبت 

در تيمار سوپرجاذب با گذر زمان  تر است. های ديگر محسوس مالچ
روند کاهشي را  آن ظاهریجرم ويژه ميزان ها،  خالف ساير تيمار بر

دهد. سوپرجاذب با جذب آب متورم و باعث افزايش  مينشان 
 .شود های ديگر مي بيشتر ميزان حفرات خاک نسبت به مالچ

بيان در تحقيقات خود ( 1391) خيریو  (1388) پروانک بروجني
ظاهری جرم ويژه سبب کاهش    ها استفاده از سوپرجاذب ،کردند

 .شود خاک مي
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 متوسط جرم مخصوص ظاهري ورزي بر اثر متقابل زمان و سطح خاک -1شکل 

 

 
دار در هر مالچ جداگانه انجام  اثر مالچ و زمان روي متوسط جرم مخصوص ظاهري خاک )مقايسه معني -2شکل 

 شده است(
 

 آب قابل دسترس

و همچنين اثر  و مالچ ورزی خاکمتقابل  اثر( 3)جدول  طبق
خاک در بر ميزان ظرفيت نگهداری آب  ورزی متقابل زمان و خاک

  اند. شده دار معنيسطح يک درصد 

ورزی را بر ميزان آب قابل  اثر متقابل زمان و خاک (3)شکل 
دسترس خاک بر اساس آزمون توکي در سطح يک درصد نشان 

ها در  دهد. طبق شکل ميزان ظرفيت آب خاک در تمامي زمان مي
 باشند. دار مي رای اختالف معنيورزی دا دو سطح خاک

ورزی، ميزان آب قابل دسترس در  در حالت خاک با گذر زمان
درصد نسبت به متوسط دو ماه قبل افزايش يافت.  5/4ماه  شهريور

زيرا با گذر زمان بقايای گياهي در داخل خاک تجزيه و موجب 
بهبودی ساختمان خاک و سبب حفظ رطوبت در داخل خاک 

ورزی در شهريورماه ميزان  گردند. ولي در سطح بدون خاک مي
درصد  7/3ظرفيت نگهداری آب خاک نسبت به دو ماه قبل 

کاهش يافته است. متوسط ميزان ظرفيت نگهداری آب در حالت 
 (4)شکل . باشد ورزی مي برابر بيشتر از خاک 1/1ورزی  بدون خاک

ورزی را بر ميزان ظرفيت نگهداری آب خاک نشان  اثر مالچ و خاک
 )يک شکل( حروف مشابهها با  ميانگينکه مطابق شکل ، دهد مي

دار بين  دهنده عدم اختالف معني ورزی نشان برای هر سطح خاک
شکل استفاده از اين طبق باشد.  ها )در سطح يک درصد( مي مالچ

مالچ سبب افزايش ظرفيت نگهداری آب خاک در دو سطح 
اره،  استفاده از خاکورزی  در حالت بدون خاک گرديد،ورزی  خاک

گندم ظرفيت و  ذرتکاه وکلش ، برگ درختسوپرجاذب، 

 درصد 1/14و  48/11، 1/4 ،8/0 ،7/11به ترتيب  نگهداری را
نيز  (2009) و مترچرا( 2006) 1خورشيد و همکاراندادند. افزايش 

ی آلي را سبب افزايش ظرفيت نگهداری آب   ها استفاده از مالچ
 خاک بيان کردند. 

سبب ورزی  در هر دو حالت با و بدون خاکسوپرجاذب 
که با نتايج تحقيقات  شدافزايش ظرفيت نگهداری آب خاک 

( و دشت بزرگ و همکاران 1388فالح قوچان )، (1391) خيری
مطابقت  ،الرطوبت انجام دادند  جاذبی انواع پليمرها روی( 1389)

 اره، سوپرجاذب، برگ استفاده از خاکورزی  در حالت خاک .داشت
به ترتيب  ظرفيت نگهداری راو ذرت کاه وکلش گندم درخت، 

دادند. مطابق شکل افزايش  درصد 1/17و  8/18، 3/9، 5/21، 1/9
ميزان ظرفيت کاه وکلش ذرت و گندم سوپرجاذب،  استفاده از

ورزی افزايش  تا حد تيمار شاهد بدون خاک نگهداری آب خاک را
 .دهند مي

در تيمارهای کاه و کلش ذرت و گندم علت افزايش ظرفيت 
 ، ضخامت وها  نگهداری آب خاک، وابسته به اندازه ذرات اين مالچ

ها بر خصوصيات بيولوژيکي و شيميايي خاک برگردد،  آن تأثيربه 
سوپرجاذب در حالت که در اين تحقيق مورد بررسي قرار نگرفتند. 

 سبب کاهشو  دهد مياز دست ورزی آب خود را زودتر  بدون خاک
ورزی گشته  نسبت به حالت خاک ميزان رطوبت ظرفيت مزرعه آن

ها در عمق  شود که سوپرجاذب است به همين دليل توصيه مي
 خاک استفاده شوند.

                                                 
1 - Khurshid et al. 
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 رسآب قابل دستورزي و مالچ بر  گيري، خاک اندازه اثر زمانتجزيه واريانس  -3جدول

 pr>F مربعاتميانگين  درجه آزادی منبع تغيير
 2 020/0 (r) بلوک

n.s59/0 

 1 16/11 (T)ورزی  خاک
**003/0 

  2 029/0 (a) خطای

 2 002/0(t)زمان 
n.s865/0 

 <2 148/1 **00/0 (T×tاثر متقابل )

  8 0151/0 (  b) خطای

 <5 374/3 **00/0 (M) مالچ

 10 0938/0 *01/0 (t×Mر متقابل )اث

<5 933/0 **00/0 (T×Mاثر متقابل )
 

  028/0 70 خطا

 38/2ضريب تغييرات
 دار وجود ندارد.  : اختالف معني n.s دار وجود دارد، درصد اختالف معنيپنج : در سطح *: در سطح يک درصد و**                   

 
 

 
  آب خاک و سطح خاک ورزي روي ظرفيت نگهداريزمان اثر متقابل  -3شکل

 

 
 روي ظرفيت نگهداري آب خاک ورزي خاکو بدون  ورزي خاکسطح در  چمال انواعاثر  -4شکل

 
مقايسه ميانگين اثر مالچ و زمان را بر ميزان  (5)شکل 

مطابق آن  دهد، که ظرفيت نگهداری آب خاک نشان مي
دهنده  برای هر مالچ نشان)يک شکل( ها با حروف مشابه  ميانگين

درصد(  پنجهای مختلف )در سطح  دار در ماه عدم اختالف معني
ها موجب  مطابق شکل استفاده از مالچ در تمامي زمان باشد، مي

افزايش ظرفيت نگهداری آب خاک شده است، ولي تيمار کاه و 
کلش گندم و سوپرجاذب اثر بيشتری بر ظرفيت نگهداری آب 

اند. به جز تيمار برگ درخت تمامي  گذاشته ان رارا با گذر زم خاک
درصد با تيمار شاهد  پنجدار در سطح  تيمارها دارای اختالف معني

  باشند. مي

 

 خاک بهسرعت نفوذ و نفوذ تجمعي آب 

ورزی و  زمان، خاک تأثيرنتايج تجزيه واريانس ( 4)جدول 
نشان  را خاک بهمالچ را بر ميزان سرعت نفوذ و نفوذ تجمعي آب 

 دهد.  مي

ورزی را بر ميزان نفوذ  اثر متقابل زمان و خاک (6)شکل 
. دهد نهايي بر اساس آزمون توکي در سطح يک درصد نشان مي
ورزی  طبق شکل ميزان نفوذ آب خاک ابتدا در دو سطح خاک

باشند ولي در دو ماه ديگر ميزان  دار نمي دارای اختالف معني
برابر بيشتر از بدون  2/1ورزی  متوسط نفوذ در حالت خاک

ورزی  ورزی شد و ميزان تغييرات کاهش نفوذ در حالت خاک خاک
 به صورت خطي گرديد.
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  روي ظرفيت نگهداري آب خاک با گذر زمان چمال انواعاثر  -5شکل

 

 خاک  به ميزان نفوذ آب بر گيري  ورزي و زمان اندازه تجزيه واريانس اثر مالچ، خاک -4جدول 
 pr>F مربعاتميانگين  درجه آزادی منبع تغيير

 2 877/4 (r) بلوک
n.s1/0 

 1 35/258 (T)ورزی  خاک
n.s00/0 

  2 548/0 (a) خطای

 <2 99/2584 **00/0(t)زمان 

 (T×t) 2 63/77 **00/0> 

  8 34/1 (  b) خطای

 <5 81/35 **00/0 (M) مالچ

 (t×M) 10 92/51 **00/0>
 

 (T×M) 5 46/33 **00/0>
 

  46/1 70 خطا

 24/4ضريب تغييرات
 دار وجود ندارد.  : اختالف معني n.s دار  وجود دارد، درصد اختالف معنيپنج : در سطح *: در سطح يک درصد و**            

 

 
 ورزي روي نفوذ نهايي خاکزمان و اثر متقابل  -6شکل

 

( 7)در شکل  ورزی و مالچ روی ميزان نفوذ نهايي اثر خاک
برای  )يک شکل( ها با حروف مشابه ميانگينکه  آورده شده است،

ورزی  دار در دو سطح خاک دهنده عدم اختالف معني هر مالچ نشان
ورزی  در حالت خاککه شود  طبق اين شکل مالحظه ميباشد.  مي

 14و  7/14سبب افزايش  به ترتيب سوپرجاذب و کاه و کلش ذرت
و در حالت بدون درصدی ميزان نفوذ نسبت به تيمار شاهد شدند 

درصدی نسبت به  8/10با افزايش  ورزی کاه وکلش گندم خاک
. است گذاشتهميزان نفوذ نهايي اثر را روی بيشترين  تيمار شاهد،

( نيز بيان 2011کاران )( و شارما و هم2010و همکاران) جردن

سبب افزايش نفوذپذيری خاک  گندم و کلش کاهکاربرد کردند 
  شود. مي

اره ميزان نفوذ  کاه و کلش گندم و خاک شاهد، های تيماردر 
دار  ورزی اختالف معني ورزی و بدون خاک آنها در حالت خاک

برگ  و سوپرجاذب ميزان نفوذ در کاه و کلش ذرت،. داشتندن
به  ورزی در حالت خاکو کلش گندم و خاک اره ، کاه درخت
ميزان نسبت به درصد،  -2/4و  2/4، 85/6 ،34/12، 5/10ترتيب 

 شدند.ورزی  بدون خاکنفوذ در تيمارهای خود در حالت 
اثر زمان و مالچ بر اساس آزمون مقايسه ميانگين ( 8)شکل 

ها با حروف  ميانگين، است در سطح يک درصد آورده شده توکي
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 ...روی خصوصیات   مالچ چند تأثیر زمانیاحمدی مقدم و همکاران: 

دار  دهنده عدم اختالف معني برای هر ماه نشان )يک شکل( مشابه
 باشد.  های مختلف مي ميزان نفوذ نهايي در مالچ

در ارديبهشت ماه بيشينه ميزان نفوذ در ، (8)مطابق شکل 
مربوط به تيمار  و کمينه مقدار نفوذتيمار کاه و کلش ذرت 

 6/14است. ميزان کاهش سرعت نفوذ در سوپرجاذب سوپرجاذب 
. کاه وکلش درصد نسبت به متوسط نفوذ در تيمارهای ديگر است

ميزان نفوذ آن نسبت به شکل و اندازه ذراتش، ه دليل شايد بذرت 
  .است شدهبيشتر ماه  در ارديبهشت های ديگر  مالچ

نفوذ نسبت ميزان  در تير ماه سبب افزايش ها استفاده از مالچ
استفاده از مالچ نسبت به زمان ند زيرا ، با گذر دشبه تيمار شاهد 

 مخصوص ظاهری  جرمميزان تيمار بدون مالچ موجب کاهش 
در اين بيشترين ميزان نفوذ  شود. ميو افزايش تخلخل خاک خاک 

که ميزان نفوذ آن نسبت به تيمار  در تيمار سوپرجاذب است ماه
 در ميزان نفوذ نهاييگرديد.  برابر 35/1شاهد در همين ماه 

 تيمار با ،ماه شهريوردر سوپرجاذب  کاه و کلش ذرت و های تيمار
ميزان نفوذ تيمار سوپرجاذب . را نشان دادنددار  شاهد اختالف معني

 .شدهای ديگر در تيرماه  در حد نفوذ مالچدر شهريور ماه 
سوپرجاذب به دليل متورم شدن و بسته شدن منافذ خاک در 

های ديگر  ر ماهد ليماه اول سبب کاهش نفوذ آب به خاک شد و
و جذب آب بيشتر نسبت به  به دليل افزايش تخلخل خاک

های  روند کاهش نفوذ آن نسبت به مالچميزان  های ديگر، مالچ
 (1379زاده و همکاران ) کوچک، (1391) خيری. ديگر کمتر گرديد

استفاده از سطوح مختلف سوپرجاذب را  (1388) فالح قوچانو 
 بيان کردند.سبب افزايش نفوذ آب به خاک 

 
 

 
 نفوذ بر ميزانورزي  ورزي و بدو ن خاک در سطح خاکانواع مالچ  اثر -7شکل

 

 

 
 نفوذ بر ميزانزمان تأثير انواع مالچ با گذر  -8شکل
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 گيري نتيجه

های کاه و کلش گندم، کاه و کلش ذرت،  استفاده از مالچ -
 نسبت به سطح بدون مالچ سوپرجاذبو اره و برگ درخت  خاک

نسبت  شدند و با گذر زمان جرم ويژه ظاهری خاک کاهشسبب 
ها کمتر  به تيمار بدون مالچ ميزان افزايش جرم ويژه ظاهری آن

ميزان کاهش جرم ويژه ظاهری خاک در سطح . با گذر زمان بود
افزايش تخلخل خاک موجب و  دارتر معنيسوپرجاذب  دارای
 .گرديد

ورزی موجب  ورزی و بدون خاک استفاده از مالچ در حالت خاک -
ها در حالت  خاک شد، ولي مالچافزايش ظرفيت نگهداری آب 

. دارندافزايش  با گذر زمان،را  ميزان آب قابل دسترس ورزی، خاک
زيرا با گذر زمان بقايای گياهي در داخل خاک تجزيه و موجب 
بهبودی ساختمان خاک و سبب حفظ رطوبت در داخل خاک 

 گردد.  مي

کاه و کلش گندم، کاه و کلش ذرت،  های استفاده از مالچ  -
اره، برگ درخت و سوپرجاذب سبب افزايش ميزان نفوذ آب  کخا

کاه و کلش ذرت، سوپرجاذب و برگ های  مالچکاربرد . شدبه خاک 
ميزان افزايش  به صورت مخلوط با خاک اثر بيشتری را بردرخت 

 . داشتورزی  بدون خاکنسبت به حالت آب به خاک نفوذ 
با گذر زمان ميزان کاهش نفوذ در سطح دارای مالچ نسبت به  -

در  نفوذ آب به خاک کاهشميزان سطح بدون مالچ کمتر بود ولي 
 ،جذب بيشتر آبدليل  ، بهورزی در سطح خاک سوپرجاذبتيمار 

.کمتر است

کاربرد سوپرجاذب در حالت مخلوط با خاک نسبت به -

عرض نور آفتاب به دليل سوپرجاذب پاشيده در سطح خاک و در م

 .شتافزايش بيشتر نفوذ و ظرفيت نگهداری آب خاک برتری دا
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