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ABSTRACT
Water deficit in arid and semi-arid regions is the major yield-limiting factor of crop plants in arid and semiarid regions. So, prevention of water loss is the first major step to obtain proper crop yield in rainfed lands of
these regions. This study was conducted to investigate the effect of mulch application on soil water retention
under rainfed conditions in a semi-arid region. Toward this, five wheat straw mulch levels (0, 25%, 50%,
75%, and 100% of land surface cover) were used according to the randomized complete block design at three
replications in a rainfed land with 10% steepness in Zanjan. About 6 ton straw mulch was used in 100%
treatment. Fifteen plots with 2m×5m in dimensions were installed in the land and S was measured using the
volumetric method in each mulched plot at 7-day interval during wheat growth period (from October 2015 to
July 2016). Results indicated that SWR temporally varied during the growth period, so that the highest value
of SWR in the mulched plots was observed in March, when the heavy rainfalls were occurred in the area.
SWR was significantly related to straw mulch level (R2= 0.95, p< 0.001). Increasing SWR in the mulched
plots was attributed with increasing soil water holding capacity. Application of straw mulch positively
affected on the soil water holding capacity. The highest SWR was observed in 100% mulch (10.62%), about
11% more than that one in the contour plot. There was no significant difference between 75% mulch and
100% mulch in SWR as well as soil water holding capacity, so the application of 75% straw mulch can be
considered as the optimum level for increasing soil water holding capacity as well as SWR in the rainfed
lands of semi-arid regions.
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مطالعه تأثير مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرايط ديم
3
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(تاریخ دریافت -1395 /8 /11 :تاریخ بازنگری -1396 /12 /9 :تاریخ تصویب)1397 /1 /14 :

چکيده
کمبود آب مهمترین عامل محدودکننده عملکرد محصول در مناطق خشک و نیمهخشک است .از این رو جلوگیری از
هدررفت آب و دستیابی به عملکرد مناسب امری مهم در کشتزارهای دیم محسوب میشود .پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثر کاه و کلش گندم بر محتوای رطوبتی خاک تحت شرایط دیم در منطقه نیمهخشک انجام گرفت .پنج سطح
مالچ کاه و کلش گندم (صفر 75 ،50 ،25 ،و  100درصد پوشش سطح) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار در زنجان بررسی شد .مقدار مصرف مالچ در تیمار  100درصد پوشش سطح معادل با  6تن در هکتار بود .برای این
منظور 15 ،کرت به ابعاد  2متر× 5متر در زمینی دیم با شیب  10درصد احداث و مالچها با خاک مخلوط شدند .رطوبت
خاک به روش حجمی در فواصل هفت روز طی دوره رشد (از مهر  1394تا تیر  )1395اندازهگیری شد .نتایج نشان داد
که محتوای رطوبتی خاک طی دوره رشد دارای تغییرات زمانی میباشد و بیشترین مقدار محتوای رطوبتی خاک در
کرتهای مالچدهی شده در اسفند ماه ،همزمان با وقوع بیشترین بارندگی ماهانه رخ داد .رابطهای معنیدار بین محتوای
رطوبتی خاک و سطح مصرف مالچ وجود داشت ( P<0/001و  .)R2=0/95افزایش محتوای رطوبتی خاک در تیمارهای
مالچدهی شده همگام با افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک بود بهطوری که کاربرد مالچ اثری مثبت بر ظرفیت نگهداری
آب خاک داشت .بیشترین مقدار رطوبت حجمی خاک در تیمار  100درصد مالچ ( 10/62درصد) بود که نسبت به تیمار
شاهد  11درصد افزایش نشان داد .تفاوت معنیدار بین تیمار  100درصد مالچ و تیمار  75درصد از نظر تأثیر بر محتوای
رطوبتی و ظرفیت نگهداشت آب خاک وجود نداشت؛ بنابراین کاربرد سطح  75درصد مالچ کاه و کلش گندم روشی
مناسب برای افزایش ظرفیت ن گهداری آب خاک و در نتیجه حفظ رطوبت خاک در کشتزارهای دیم منطقه نیمهخشک
است.
واژههای کليدی :بقایای گیاهی ،تغییرات زمانی ،محتوای آب خاک ،منطقه نیمهخشک ،هدررفت آب

مقدمه

1

کمبود آب خاک ویژگی بارز مناطق خشک و نیمهخشک است
که تولید محصوالت کشاورزی را به مخاطره میاندازد .گزارشها
نشان میدهد که این موضوع در کنار پدیدههای اقلیمی مانند
خشکسالی و گرم شدن زمین ،پیامدهای ناگواری در تولیدات
کشاورزی و امنیت غذایی به دنبال دارد ( Van der velde et al.,
 .)2012این پدیدهها معموالً اثرات منفی و گاهی خسارات
جبرانناپذیر فیزیولوژیکی بر محصوالت کشاورزی دارند .بسیاری
از تنشهای محیطی را میتوان با بهکارگیری شیوههای مناسب
مدیریت کشاورزی تا حد امکان برطرف ساخت ( Farkas et al.,
 .)2009محتوای آب خاک یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد
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و توسعه گیاه است ()Silvente et al., 2012؛ به طوری که
تغییری کوچک در ذخیرهسازی آب خاک میتواند تا حد زیادی
تولید محصول را تحت تأثیر قرار دهد (.)Liu et al., 2010
اهمیت حفظ بارشهای آسمانی در خاک در مناطق خشک و
نیمهخشک که در آن شدت تبخیر-تعرق پتانسیل بیشتر از
مقدار بارندگی ساالنه است ،حائز اهمیت است .از این رو افزایش
محتوای آب خاک با بهکارگیری روشهای آسان و سازگار با
محیط برای دستیابی به عملکرد مناسب ()Carrer et al., 2012
در کشتزارهای دیم حائز اهمیت است.
مالچهای آلی و طبیعی مختلفی برای حفاظت خاک در
برابر فرسایش مورد استفاده قرار میگیرند )(Smets et al., 2008
 .در بین روشهای حفاظتی آلی ،مالچ بقایای گیاهی ،تأثیری
زیاد بر بسیاری از فرآیندهای هیدرولوژیکی ،اکوسیستمهای
زیستی خاک و اصالح تغییرات چرخه خاک ،گیاه ،جو و آب
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دارند ( .)Lou et al., 2011کاه و کلش گیاهان از مالچهای ارزان
و مفید در کشاورزی است .گزارشها نشان میدهد که مالچ کاه
و کلش میتواند باعث افزایش ذخیرهسازی آب در خاک
) ،)Mulumba and Lal, 2008حفظ خاک در برابر ضربه قطرات
باران ( ،)sadeghi et al., 2015; Jordan et al., 2010کاهش
فرسایش و رسوب ( ،)Gholami et al., 2013افزایش زبری سطح
خاک و کاهش مقدار و سرعت جریانهای سطحی ( Jordan et
 ،)al., 2010افزایش مقدار ماده آلی و تقویت ساختمان خاک
( )Jordan et al., 2010و بهبود ظرفیت نفوذ آب به خاک
( (Wang et al., 2016شود .همچنین مصرف این مواد برای
جلوگیری از افزایش دمای خاک و کاهش شدت تبخیر ( Uson
 )and Cook, 1995و بهبود جوانهزنی و گسترش مناسب ریشه
در خاک ( ) Dahiya et al., 2007مناسب است .مخلوط کردن
بقایای گیاهی با خاک یکی از روشهای مدیریتی است که اثرات
قابل توجهی بر بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک دارد .به طور
کلی ،برگرداندن بقایا به خاک باعث کاهش چگالی ظاهری،
افزایش تخلخل و نفوذپذیری خاک و همچنین بهبود کارآیی
مصرف آب در مزرعه میشود (.)Shaver, 2010
پژوهشهای متعددی در مورد اثرات مالچ بر خصوصیات
خاک و رشد گیاه انجام گرفته است .در پژوهشی Adekalu et
 )2007( al.با بررسی اثر استفاده از چهار سطح کاه و کلش برنج
(صفر )%90 ،%60 ،30،معادل با مقادیر  2/4 ،0/9و  6/1تن بر
نفوذ آب به خاک و روانآب سطحی در نیجریه نشان دادند که
مقدار روانآب سطحی با افزایش مقدار مصرف مالچ کاهش پیدا
کرد اما با زیاد شدن شیب افزایش یافت)2010( Jordán et al .
نشان دادند که کاربرد مالچ کاه و کلش گندم در سطح ،10 ،5
 15تن در هکتار موجب به ترتیب افزایش 1/25 ،1/25 ،1/1
برابر مقدار آب قابل دسترس خاک میشود)2015( Chen et al .
در آزمایشی به بررسی اثرات نوارهای پالستیکی همراه با مالچ
کاه و کلش بر مقدار رطوبت خاک ،درجه حرارت ،عملکرد دانه و
راندمان مصرف آب گندم زمستانی به مدت  3سال در چین
انجام دادند ،نتایج نشان داد که کاربرد نوارهای پالستیکی به
همراه مالچ کاه و کلش ،موجب افزایش عملکرد دانه (متوسط
 )%35و راندمان مصرف آب (متوسط  )%25در مقایسه با شیوه-
های مرسوم (بدون مالچ) گردید )2015( Qamar et al .اثر شخم
و مالچ بر ویژگیهای فیزیکی خاک و عملکرد گندم در سیستم
برنج-گندم را مورد بررسی قرار دادند .تیمارها شامل خاکورزی
مرسوم ،خاکورزی عمیق ،بدون خاکورزی و ماشین بذرکار
دستی و پنج مقدار مالچ ،بدون مالچ ،کاه و کلش برنج ،کاه و
کلش گندم ،نوارهای مالچ پالستیکی و مالچ طبیعی بود .نتایج

نشان داد جرم مخصوص ظاهری ،مقاومت در برابر نفوذ و رطوبت
حجمی در روش خاکورزی عمیق نسبت به تیمارهای کشت به
طور قابلتوجهی کاهش مییابد.
به طور کلی نتایج بررسیهای پژوهشگران نشاندهنده
نقش مؤثر مالچهای گیاهی در کاهش تبخیر از سطح خاک،
کاهش نوسانات دمایی خاک ،حفظ آب خاک و در نتیجه افزایش
عملکرد محصول میباشد .با این وجود اطالعات در مورد نقش
مالچهای گیاهی ،در حفظ آب در کشتزارهای دیم نواحی نیمه-
خشک به ویژه در ایران محدود است .حدود  40درصد تولید
گندم در کشور در شرایط دیم حاصل میگردد Iranian
) .)Ministry of Jihad-Agriculture, 2011اغلب کشتزارهای
دیم در کشور در منطقه نیمهخشک با متوسط بارندگی بین
 250تا  500میلیمتر در سال قرار دارند .متوسط عملکرد گندم
در این کشتزارها پایین و حدود  1069کیلوگرم در هکتار است
( .)Zarrinabadi and Vaezi, 2016آب مهمترین عامل
محدودکننده عملکرد محصول در چنین کشتزارهایی میباشد.
اهمیت این موضوع در دورههای خشکسالی دو چندان است.
اغلب کشتزارها در اراضی شیبدار قرار گرفتهاند و شخم و کشت
در آنها به دلیل برخی محدودیتهای زمینی و آسانی کارکرد
دستگاههای خاکورزی در جهت شیب انجام میگیرد .این کار
پیامدهایی را از نظر هدررفت آب و خاک ،کاهش ذخیره رطوبتی
خاک و کاهش عملکرد محصول در پی دارد .مصرف مالچهای
گیاهی میتواند به عنوان روشی برای حفظ رطوبت خاک و
دستیابی به عملکرد مناسب در چنین کشتزارهایی باشد.
اطالعات کافی در مورد تأثیر مقدار مصرف مالچ گیاهی بر
افزایش ذخیره رطوبتی خاک در کشتزارهای دیم منطقه نیمه-
خشک وجود ندارد .از این رو با توجه به اهمیت حفظ آب و
خاک در کشتزارهای دیم در نواحی نیمهخشک ،بررسی اثرات
مقدار مالچ گیاهی بر حفظ آب خاک حائز اهمیت است .بنابراین
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف مصرف مالچ
کاه و کلش گندم بر حفظ آب خاک در کشتزاری دیم در منطقه
نیمهخشک انجام گرفت.

مواد و روشها
انتخاب کشتزار ديم

این پژوهش در کشتزار دیم گندم در محدوده دانشگاه زنجان در
طی فصل زراعی  1394-95انجام گرفت .منطقه مورد بررسی
بین عرض جغرافیایی  36درجه و  41/242دقیقه تا  36درجه و
 41/239دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  48درجه و 23/408
دقیقه تا  48درجه و  23/419دقیقه شرقی قرار دارد (شکل .)1
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رژیم رطوبتی و حرارتی خاکها در منطقه به ترتیب زریک و
مزیک است .خاکهای موجود در منطقه بر اساس روش رده-
بندی آمریکایی در دو رده انتیسول و اینسپتیسول طبقهبندی
شدند ( .)Shabani and Delavar, 2014در سطوح زیادی از این
خاکها سنگریزه و قلوهسنگ در طبقات سطحی و زیرین خاک
وجود دارد و از لحاظ مقدار مواد آلی نسبتاً فقیر هستند .منطقه
مورد مطالعه دارای متوسط بارش ساالنه  270میلیمتر و
میانگین دمای ساالنه  11درجه سانتیگراد بوده و اقلیم آن بر
اساس طبقهبندی اقلیمی دمارتن دارای اقلیم نیمهخشک است
( .(Zanjan Water Organization, 2011مشاهدات میدانی در
منطقه نشان میدهد که بیشتر کشتزارهای دیم در محدوده
شیب  3تا  10درصد قرار دارند و در جهت شیب شخم می-
خورند ،از آنجا که تولید رواناب در شیبهای باال بیشتر می-
باشد ،شیب  10درصد برای بررسی تأثیر مقادیر مختلف مالچ بر
ذخیره رطوبتی خاک انتخاب گردید.

شکل  .1کرتهای آزمايشی ايجاد شده در کشتزار ديم گندم

 4/5 ،3و  6کیلوگرم بر مترمربع به ترتیب برای پنج سطح مالچ
شامل صفر 75 ،50 ،25 ،و  100درصد به هنگام کاشت (اوایل
مهر  )1394در سطح خاک پخش و سپس به وسیله گاوآهن تا
عمق  30سانتیمتری در جهت موازی شیب شخم زده شد و
مالچها به خاک برگردانده شد .سپس با استفاده از دستگاه
خطیکار  9ردیفی که وسیله رایج کشت در کشور میباشد،
گندم رقم سرداری در جهت موازی شیب کشت شد .اطراف
کرتها جهت جلوگیری از ورود رواناب با پشتههای خاکی
محصور شد ( .)Vaezi et al., 2008پاییندست هر کرت برای
هدایت آسان رواناب و رسوب به مخزن جمعآوری ،از ورقههای
گالوانیزه با ارتفاع  20سانتیمتر استفاده شد ( Ngetich et al.,
.)2014
اندازهگيری محتوای رطوبتی خاک و ظرفيت نگهداری آب

طی دوره آزمایشی (از مهرماه  1394تا تیرماه  ،)1395تغییرات
رطوبت خاک در بازه زمانی هفتروزه با استفاده از دستگاه
رطوبتسنج ( TDRمدل  )IDRG SMS-T2که متشکل از
دیتاالگر و پروب رطوبت و دما سنجی به طول  23سانتیمتر
میباشد ،اندازهگیری شد .پیش از بهکارگیری دستگاه در مزرعه،
واسنجی دستگاه در آزمایشگاه انجام گرفت و بر این اساس
رطوبت حجمی خاک ( ،)cm3/cm3اندازهگیری شد .آزمایش در
عمق صفر تا  30سانتیمتری خاک در باالدست و پاییندست هر
کرت اندازهگیری شد ( .)Hu et al., 2015ظرفیت نگهداری آب
خاک (ظرفیت مزرعه) در هر یک از کرتها پیش از مالچدهی و
در پایان دوره آزمایشی تعیین شد .برای این منظور رطوبت
خاک به روش حجمی در کرت یک مترمربع پس از خروج آب
ثقلی حاصل از آبیاری سنگین اندازهگیری شد ( Gardner,

طرح آزمايشی

.)1970

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد .تیمار-
های موردبررسی شامل پنج سطح کاه و کلش گندم (صفر،25 ،
 75 ،50و  100درصد پوشش سطح) بود .بر این اساس  15کرت
در جهت موازی شیب طراحی شد .کرتهایی به ابعاد  2متر× 5
متر ( (Sensoy and Kara, 2014ایجاد شد .فاصله بلوکها از
یکدیگر  5متر و فاصله هر کرت با کرت دیگر  75سانتیمتر در
نظر گرفته شد .به منظور اعمال تیمارها ،ابتدا مقدار کاه و کلش
مصرفی برای ایجاد  100درصد پوشش هر کرت تعیین شد .بر
این اساس مقدار  6کیلوگرم کاه و کلش گندم برای پوشش 100
درصد استفاده شد .در این بخش هدف آن بود که با مصرف کم-
ترین مقدار کاه و کلش گندم بتوان سراسر سطح کرت را از دید
پنهان کرد .بر اساس محاسبات صورت گرفته مقدار صفر،1/5 ،

تعيين ويژگیهای خاک

پیش از اعمال تیمارهای کاه و کلش به خاک ،نمونهبرداری خاک
بهصورت تصادفی از عمق صفر تا  30سانتیمتری برای تعیین
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک انجام گرفت .پس از انتقال
نمونهها به آزمایشگاه ،خاک در معرض هوا خشک گردید و از
الک دو میلیمتری عبور داده شد .سپس توزیع اندازه ذرات به
روش هیدرومتری ( ،)Gee and Bouder, 1986درصد سنگریزه
به روش وزنی ،میانگین وزنی قطر خاکدانههای پایدار در آب به
روش الک تر ( )Angers and Mehuys, 1993در خاکدانههای با
قطر  2تا  4میلیمتر برای مدت یک دقیقه با استفاده از سری
الکها با قطر  2 ،0،1/ 2و  4میلیمتر تعیین شد .بر اساس پیش
آزمایش روی خاکدانهها ،به دلیل پایداری ضعیف آنها ،زمان

رضايیپور و همکاران :مطالعه تاثير مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت ...

آزمایش  1دقیقه در نظر گرفته شد .جرم مخصوص ظاهری
خاک به روش سیلندر فلزی (،)Nelson and Kladivko, 1979
واکنش خاک در گل اشباع به وسیله  pHسنج ،هدایت الکتریکی
در عصاره اشباع با استفاده از  ECسنج ،ظرفیت تبادل کاتیونی
( )CECبه روش باور ( ،)Page et al., 1987کربنات کلسیم
معادل به روش خنثیسازی با اسید کلریدریک یک نرمال
( ،)Jones, 2001سدیم تبادلی ( )Na+با استفاده از دستگاه فلیم
فوتومتر ( ،)Thomas, 1982کربن آلی به روش والکی-بلک
( )Nelson and Sommers, 1982و نفوذپذیری خاک به روش
استوانه مضاعف ( )Bouwer, 1986در سه تکرار اندازهگیری
شدند.
تجزيه و تحليل آماری

دادههای حاصل از آزمایشها قبل از تجزیه و تحلیل ،از نظر
جدول  )1ارائه شده است .با توجه به توزیع اندازه ذرات (60
درصد شن 10/03 ،درصد سیلت و  29/49درصد رس) بافت
خاک ،لومرسشنی تعیین گردید .خاک کشتزار به لحاظ داشتن
مقادیر کمتر مادهی آلی ( 0/47درصد) و دارای خاکدانههای
کوچکتر ناپایدار ( 0/11میلیمتر) بود .ظرفیت تبادل کاتیونی
خاکها به دلیل درصد رس کم و همچنین فقیر بودن ماده آلی،
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توزیع نرمال بودن به روش چولگی و کشیدگی مورد بررسی قرار
گرفتند و در مواردی که دادهها از توزیع نرمال پیروی نمی-
کردند ،با روشهای رایج (لگاریتمگیری و ،)...توزیع آماری آنها
به صورت نرمال تبدیل شد .تجزیه و تحلیل آمـاری بـا نرمافزار
 SPSSنسخه  22و مقایسة میـانگینهـا برای بررسی اثرات
سطح مصرف مالچ بر محتوای رطوبتی خاک و نیز تغییرات
محتوای رطوبتی خاک بین ماهای طی دوره رشد بـا آزمـون
دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام گرفت.

نتايج و بحث
ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک

برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک کشتزار مورد بررسی
در
پایین بود ( 11/72میلیاکیواالن بر  100گرم) .به دلیل وجود
بافت درشت و تا اندازهای سنگریزهای ( 31/41درصد) ،جرم
مخصوص ظاهری ( 1/14گرم بر سانتیمتر مکعب) بیشتر بود و
نیز ظرفیت نگهداری آب خاک بسیار کم ( )10/42و نفوذپذیری
خاک به دلیل بافت درشت و سنگریزهای (با  31/41درصد
سنگریزه) زیاد ( 12/8سانتیمتر بر ساعت) بود.

جدول  .1برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد مطالعه

ویژگیهای فیزیکی

میانگین

انحراف معیار

شن ()%

60/33

0/22

واکنش

سیلت ()%

10/08

0/16

هدایت الکتریکی )(dS/m

رس ()%

29/60

0/10

ظرفیت تبادل کاتیونی )(meq/100g

سنگریزه ()%

31/41

0/11

سدیم تبادلی ()%

1/12

میانگین وزنی قطر خاکدانههای پایدار در آب )(mm

0/11

0/10

ماده آلی ()%

0/47

0/10

جرم مخصوص ظاهری )(g/cm3

1/14

0/13

کربنات کلسیم معادل ()%

11/32

0/08

ظرفیت نگهداری آب ))cm3/cm3
نفوذپذیری )(cm/h

10/42
12/8

0/14
0/13

تغييرات زمانی بارندگی و محتوای رطوبت خاک

جدول ( )2نتایج تجزیه واریانس تغییرات ماهانه رطوبت خاک
برای سطوح مختلف مصرف مالچ کاه و کلش گندم را نشان می-
دهد .بر این اساس تفاوتی معنیدار در هر سطح مصرف مالچ از
نظر محتوای رطوبتی خاک بین ماههای مختلف طی دوره رشد
وجود داشت .شکل ( )2تغییرات بارندگی و محتوای رطوبتی
خاک در هر سطح مصرف مالچ را در ماهای مختلف طی دوره
رشد گندم نشان میدهد .بر این اساس ،بیشترین محتوای

ویژگیهای شیمیایی

میانگین

انحراف معیار

7/40

0/10

2/57

0/09

27

0/11
0/13

رطوبتی خاک در تیمار شاهد در ماه آذر ( 11/97درصد) و در
تیمارهای تحت مصرف مالچ ( 25درصد تا  100درصد) در ماه
اسفند مشاهده گردید .بررسی تغییرات بارندگی طی دوره رشد
گندم نیز نشان میدهد که بیشترین میزان بارندگی در اسفند
( 6/49میلیمتر) بود .مطابق با این نتیجهMolina et al (2014) ،
نیز در بررسی تغییرپذیری مکانی و زمانی محتوای آب خاک
نشان دادند که تغییرات محتوای آب خاک تحت تأثیر تغییرات
بارندگی قرار دارد .تغییرات محتوای رطوبتی خاک در ابعاد

960

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،49شماره  ،5آذر و دی 1397

رخداد بارندگی وابستگی بیشتری به مقدار بارندگی دارد .نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که افزودن مالچ به خاک موجب حفظ
بیشترین بارشهای آسمانی در خاک در این ماه از سال شد.
کمترین محتوای رطوبتی خاک در کرتهای مورد بررسی در تیر
ماه زمانی که هیچگونه بارندگی رخ نداد ،مشاهده شد .در این
ماه از سال ،محتوای رطوبتی خاک در سطوح  75درصد و 100
درصد مصرف مالچ نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  12/83و
 22/36درصد افزایش یافت .این موضوع نشان میدهد که مالچ
در زمانهای بدون بارندگی با کاهش تبخیر از سطح خاک ،از
کاهش محتوای آب خاک جلوگیری میکند .در پژوهشی et al.
 )2005( Tabatabaeiنیز به طور مشابهی گزارش کردند که
مخلوط کردن کاه و کلش با خاک سبب افزایش شدت نفوذ
نهایی و بهبود حرکت آب به داخل خاک میشود .عالوه بر این،
کاربرد بقایا موجب افزایش نگهداشت رطوبت و کاهش تبخیر از
سطح خاک مزرعه میگردد (Chen et .)Guenet et al., 2010
 )2015( alنیز در بررسی مالچ کاه و کلش گندم بر روی رطوبت
خاک و راندمان مصرف آب گندم زمستانه به مدت سه سال در
چین بیان کردند که استفاده از مالچ کاه و کلش گندم همواره
راندمان مصرف آب را  %25افزایش داد .همچنین ذخیرهسازی
آب خاک در کرت مالچ پاشی شده (متوسط  380میلیمتر)
بیشتر از کرت بدون مالچ (متوسط  320میلیمتر) بود و مالچ
کاه و کلش به عنوان مانع برای جلوگیری از رواناب و تبخیر بود
که در نتیجه باعث افزایش نفوذ آب به خاک و ذخیرهسازی می-
شود )2002( Rosolem et al. .با انجام آزمایشهایی برای
مقایسه تأثیر روشهای خاکورزی بر ذخیره آب باران نشان
دادند که از  231میلیمتر بارندگی در طول فصل زمستان ،تنها
 46/3درصد در خاک شخمخورده توسط گاوآهن برگرداندار
مشاهده شد؛ در حالی که روش بیخاکورزی بیشترین مقدار
جذب آب باران ( 77/5درصد) انجام گرفت.
تأثير مقدار مصرف مالچ بر ذخيره رطوبتی و ظرفيت نگهداشت
آب خاک

اثر سطوح مختلف مالچ کاه و کلش گندم بر محتوای رطوبت
خاک در سطح  1درصد ( (P < 0.01معنیدار بود (جدول .)3
بیشترین محتوای رطوبتی خاک در تیمار  100درصد مالچ کاه
و کلش ( 10/5درصد) بهدست آمد که نسبت به تیمار  75درصد
( 10/24درصد) اختالفی معنیداری نداشت (شکل  3الف).
افزایش مالچ به خاک موجب حفظ بیشتر رطوبت خاک شد.
محتوای رطوبت حجمی خاک در تیمار  75درصد مالچ کاه و
کلش نسبت به تیمار شاهد 1/073 ،برابر ( 7/3درصد افزایش)

شد .این مقدار افزایش محتوای رطوبتی خاک به نوبه خود می-
تواند در کاهش بخشی از تنش کمآبی گندم در شرایط دیم مؤثر
واقع شود .در پژوهشی ) Wu et al. (2017به بررسی اثر انواع
مختلف مالچ کاه و کلش و مالچ پالستیکی بر محتوای آب خاک
پرداختند و نشان دادند که هدررفت آب در تیمار مخلوط شده با
مالچ در طی دوران رشد به طور قابلتوجهی نسبت به تیمار مالچ
پالس تیکی کاهش یافت .همچنین اثر مالچ کاه و کلش گندم بر
تغییرات ظرفیت نگهداشت آب خاک در سطح  1درصد

( < (P

 0.01معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین ظرفیت نگهداری آب
خاک در تیمار  75درصد مالچ کاه و کلش ( 14/21درصد) به-
دست آمد که نسبت به تیمار شاهد ( 10/42درصد) به اندازه
 36/37درصد افزایش نشان داد (شکل  3ب) .با مخلوط شدن
کاه و کلش با خاک از یکسو تخلخل خاک افزایش پیدا میکند
و از سوی دیگر ساختمان خاک بهبود مییابد؛ بنابراین میتوان
گفت که کاه و کلش گندم با تأثیر بر ظرفیت نگهداری آب خاک
باعث افزایش محتوای رطوبت حجمی خاک شد .در پژوهشی
) Burt et al. (2002با بررسی تأثیر استفاده از مالچ کاه و کلش
در خاک بدون پوشش نشان دادند که استفاده از مالچ ،شدت
تبخیر از سطح خاک را از  11تا  84درصد برای یک دوره کوتاه
مدت و  50درصد برای دوره درازمدت کاهش داد.
بررسی رابطه بین محتوای رطوبتی خاک و سطح مصرف کاه و
کلش گندم نشان داد که بین آن دو رابطهای معنیدار =(R2
 )0.95, P < 0.001برقرار است (شکل  4الف) .بررسی رابطه بین
ظرفیت نگهداری آب خاک و سطح مصرف مالچ کاه و کلش
گندم نشان داد که بین آن دو نیز رابطهای معنیدار برقرار است
(( )R2=0.88, P<0.01شکل  4ب) .این نتایج میتواند بیانگر آن
باشد که افزایش مقدار مصرف مالچ به دلیل افزایش ظرفیت
نگهداری آب خاک ،موجب شد محتوای رطوبتی خاک در
کشتزار دیم افزایش پیدا کند .در مطالعهای )2015( Tao et al.
نشان دادند که اگرچه خاکورزی نقشی مهم در افزایش عملکرد
ذرت دارد ،اما مالچ کاه و کلش تأثیری بارزتر از خاکورزی از
نظر نگهداشت آب خاک و بهرهمندی گیاه از آب داردPeng et .
 )2015( alنیز با بررسی اثر بهکارگیری شیوههای مختلف مصرف
مالچهای کاه و کلش در ذخیرهسازی آب خاک و راندمان مصرف
آب گندم زمستانه نتایج مشابهی را گزارش نمودند که کاربرد
مالچ ذخیرهسازی آب در خاک و کارایی مصرف آب را بهبود
بخشید؛ به طوریکه در باالترین سطح کاربرد مالچ ( 9تن در
هکتار) ،کارایی مصرف آب  18درصد در مقایسه با تیمار شاهد
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افزایش یافت .در پژوهش حاضر تفاوتی معنیدار از نظر محتوای
رطوبتی خاک بین سطوح  25درصد و  50درصد مالچ کاه و
کلش گندم با تیمار شاهد ( 9/54درصد) مشاهده نگردید .این
نتیجه نشان میدهد که مصرف  50درصد مالچ کاه و کلش
نقشی در بهبود ظرفیت نگهداری آب خاک ندارد و مصرف 75
درصد مالچ کاه و کلش مورد نیاز پوشش سطح ،برای تغییر
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ویژگیهای خاک و بهبود ذخیره رطوبتی خاک مورد نیاز است.
با توجه به نبود تفاوت معنیدار بین تیمار  75درصد کاه و کلش
( 4/5تن در هکتار) نسبت به تیمار  100درصد ( 6تن در
هکتار) ،تیمار  75درصد از نظر اقتصادی برای دستیابی به هدف
موردنظر پیشنهاد میشود.

جدول  .3تجزيه واريانس مقدار مصرف مالچ بر محتوای رطوبتی خاک در کشتزار ديم

منابع تغییرات

درجه آزادی

مقدار مصرف مالچ
خطا

4
8

میانگین مربعات
ظرفیت نگهداری آب خاک ()%

محتوای رطوبت خاک ()%

**

**

0/60
0/06

11/66
1/71

** معنیدار در سطح احتمال  99/9درصد

0 % Mulch
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bc
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b

ab
bc bc
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6
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4
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2
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0

0

a 100 % Mulch
abc
abcd
cd
d
d d

)(mm

8

4

a

bc bc bc

75 % Mulch
ab
bc
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12

6

16
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c

14

7

14

ab
cd bcd

12
10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

شکل  .2تغييرات بارندگی و محتوای رطوبتی خاک در سطوح مختلف مصرف مالچ در ماههای مختلف طی دوره رشد گندم (از مهر ماه  1394تا تير ماه )1395
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a

16

a

bc

c

12
10
8
6
4
2

b

10

ظرفیت نگهداری آب خاک ()cm3/cm3

100

25
50
75
سطح مصرف مالچ ()%

14

b

8
6
4
2

محتوای رطوبت حجمی خاک ()%

ab

ab

a

b

12

0

0

100

0

25
50
75
سطح مصرف مالچ ()%

(الف)

0

(ب)

شکل  .3اثر سطوح مختلف کاه و کلش گندم بر مقدار رطوبت حجمی خاک (الف) و ظرفيت نگهداری آب خاک (ب).

10.80
y = 0.0001x2 - 0.0006x + 9.5086
R² = 0.9547

16

10.60

14

10.40

12

)(p< 0.001

10.20

10

y = -0.0006x2 + 0.0868x + 10.243
R² = 0.8789 p<0.01

8

10.00

6
9.80

4

9.60

2

9.40

100

75

50
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شکل  .4رابطه بين محتوای رطوبتی خاک و سطح مصرف مالچ (الف) و ظرفيت نگهداشت آب خاک (ب).

نتيجهگيری
نتایج نشان داد که بین ماههای مختلف سال از نظر ذخیره
رطوبتی خاک در کشتزار دیم تفاوتی قابل مالحظه وجود دارد.
بیشترین ذخیره رطوبتی خاک در تیمارهای تحت مصرف کاه و
کلش در ماه اسفند زمانی همزمان با وقوع بارندگیهای فصلی و
کمترین محتوای رطوبتی خاک در تیر ماه زمانی که هیچگونه
بارندگی رخ نداد ،مشاهده شد .در تیر ماه ،محتوای رطوبتی
خاک در سطح  75درصد کاه و کلش گندم نسبت به تیمار
شاهد به اندازه  12/83درصد افزایش نشان داد .تفاوتی معنیدار
بین سطوح مصرف کاه و کلش گندم از نظر تأثیر بر محتوای
رطوبتی خاک وجود داشت .تیمارهای  25درصد و  50درصد

مصرف مالچ کاه و کلش ،نقشی مؤثر در افزایش محتوای رطوبتی
خاک نداشتند اما مصرف مقادیر باالتر ( 75و  100درصد)
موجب تغییرات قابل توجه در ذخیره رطوبتی خاک شد .در
تیمار  75درصد کاه و کلش گندم ،ذخیره رطوبتی خاک نسبت
به تیمار شاهد  7/3درصد افزایش نشان داد .رابطه معنیداری
بین محتوای رطوبت حجمی خاک و درصد کاه و کلش گندم
وجود داشت ( .)R2= 0.95, P < 0.001مصرف کاه و کلش گندم
موجب تغییر ظرفیت نگهداری آب خاک شد؛ به طوری که در
تیمار  75درصد مالچ کاه و کلش نسبت به تیمار شاهد به اندازه
 36/37درصد افزایش مشاهده شد .بین ظرفیت نگهداری آب
خاک و سطح مصرف مالچ کاه و کلش گندم رابطهای معنیدار
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 کیلوگرم در هکتار4500  درصد کاه و کلش معادل با75 سطح
به عنوان مناسبترین مقدار مصرف کاه و کلش گندم برای
-افزایش ذخیره آب بارندگی در کشتزارهای دیم منطقه نیمه
.خشک قابل پیشنهاد است

 درصد کاه و کلش75  در سطح.)R2=0.88, P<0.01( برقرار بود
 درصد مصرف مالچ از نظر تأثیر100 تفاوت معنیداری با سطح
 این سطح از مالچ دارای.بر محتوای رطوبتی خاک وجود نداشت
 از این رو.بیشترین تأثیر بر ظرفیت نگهداری آب خاک بود
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