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ABSTRACT
Improving water efficiency in arid and semi-arid regions is an ongoing goal in agricultural production.
Mulching is one of the important agronomic practices in conserving and modifying the soil physical
environment. The objective of this research was to investigate the effect of mulch cover on soil temperature
and water content in two sandy and loamy soil textures in the presence of shallow groundwater (60 cm). A
factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three factors (mulch, depth and
soil texture). For this purpose, soil moisture content and temperature at different depths of 5, 10, 20, 30 and 50
cm were measured over 90 days. Soil heat flux was also calculated in this period. The results showed that the
effect of mulch cover on soil moisture and temperature distribution in both soils was significant at 1% level
with retaining a moisture content of 20-25% in surface layer (5 cm). These could be attributed to the role of
mulch cover on shaping temperature equilibrium in soil profiles and reduction of surface evaporation. The
interaction between the mulch and soil texture on soil temperature profile was also remarkable (p<0.01). Daily
temperature fluctuations in the surface layer of loamy soil with and without mulch cover were measured 11 and
17.5 °C, and in the sandy soil, 14 and 18.5°C, respectively. Total heat flux in the 5-10 cm layer of loamy soil
with mulch was approximately 40% less in comparison with the bare soil highlighting the effect of mulch cover
on alternation of soil surface energy balance especially during daytime.
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اثر مالچ بر تغييرات رطوبت ،دما و شار گرمايی خاک در حضور سطح ايستابی کم عمق
اشکان يوسفی ،1احمد فرخيان فيروزی ،*1ميالد امين زاده

2

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه مهندسی محیط زیست ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1397/12/20 :تاریخ بازنگری -1398/4/8 :تاریخ تصویب)1398/4/9 :

چکيده
یکی از اهداف اصلی بخش کشاورزی در مناطق خشک و نیمهخشک ،بهبود بهرهوری از آب است .مالچپاشی یکی از مهمترین
اقدامات زراعی در حفظ رطوبت و اصالح محیط فیزیکی خاک است .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر مالچ (کاه و
کلش) بر تغییرات رطوبت و حرارت در دو خاک با بافتهای شنی و لومی با سطح ایستابی ثابت  60سانتیمتر در مقیاس
الیسی متر بوده است .بدین منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه فاکتور (مالچ ،بافت و عمق خاک)
انجام شد .مقدار رطوبت و دمای خاک در عمقهای مختلف  30 ،20 ،10 ،5و  50سانتیمتر در طول 90روز ،اندازهگیری
شدند .همچنین شار حرارتی خاک در طی بازه زمانی موردنظر ،محاسبه شد .نتایج نشان داد که اثر پوشش مالچ بر توزیع
رطوبت و حرارت در هر دو خاک در سطح یک درصد معنیدار است ،بهطوریکه مالچ منجر به ذخیره  20-25درصدی
رطوبت در الیه سطحی ( 5سانتیمتری) خاک گردید .دلیل افزایش رطوبت این است که پوشش مالچ باعث تعدیل دما در
نیمرخ خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک میشود .بعالوه ،اثر متقابل مالچ و بافت خاک بر دمای نیمرخ خاک تاثیری
چشمگیر داشت ) .(p<0.01دامنه تغییرات روزانه دما در خاک لومی در حضور و بدون حضور مالچ 11 ،و  17/5درجه
سلسیوس و در خاک شنی  14و  18/5درجه سانتیگراد در الیه سطحی بود .نتایج همچنین نشان داد که مقدار کل شار
حرارتی در الیه  5-10سانتیمتری سطحی در خاک لومی دارای پوشش مالچ در حدود  40درصد کمتر از شار حرارتی در
خاک لخت بوده است که احتماال بهدلیل سایه اندازی پوشش مالچ و تغییر بیالن انرژی روی سطح خاک در طول روز بوده
است.
واژههای کليدی :دمای خاک ،رطوبت ،آب زیرزمینی ،مالچ ،خاک لخت

مقدمه
بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا بهدلیل کمبود نزوالت
جوی و نرخ باالی تبخیر ،با مشکل شدید کمآبی مواجه هستند
( .)Li et al., 2000براساس گزارش معاونت امور آب وزارت نیرو،
میزان حجم بارش در ایران بهطور متوسط حدود  400میلیارد
مترمکعب در سال است که  270میلیارد مترمکعب آن تبخیر و
تعرق و  130میلیارد مترمکعب آن در سال بهعنوان آبهای
تجدیدپذیر (آبهای سطحی و زیرزمینی) میتواند مورد بهره-
بردای قرار گیرد ( .)Rasoul zadeh and Rauof, 2013عالوهبر
این ،در استانهایی مانند خوزستان مشکالت دیگری مانند باال
بودن سطح ایستابی و شوری آب زیرزمینی وجود دارند که موجب
کاهش کیفیت این آبها گردیدهاند ( Ramezani moghaddam
 .)et al, 2016تبخیر از سطح خاک نیز باعث هدررفتن مقادیر
زیادی از آب میگردد بهنحوی که پس از آبیاری ،به مرور آب
سطحی تبخیر شده و امالح در آن باقی میماند .در اثر تبخیر ،آب
زیرزمینی از عمق به سطح خاک آمده و منجر به تجمع امالح در
* نویسنده مسئولA.farrokhian@scu.ac.ir :

سطح خاک میگردد .بهاین ترتیب شوری آب و خاک منجر به-
محدودیت رشد گیاهان میگردد ( .)Tishehzan, 2011در چنین
مناطقی ،یکی از روشهای حفظ رطوبت خاک ،تغییر در عملیات
کشاورزی است .در بسیاری از مناطق برای دستیابی بهاین هدف،
با شخم زدن خاک سطحی ،ارتباط لولههای موئین درون خاک را
قطع مینمایند و یا سطح خاک را با موادی مانند مالچ پوشش
میدهند ) . (Gyssels et al., 2005مالچ به الیه متفاوتی از مواد
گفته میشود که سطح خاک را از اتمسفر به منظور اعمال تغییرات
مفید جدا میکند ( .)Parmanik et al, 2015از جمله این تغییرات،
حفاظت از آب و خاک ،افزایش عملکرد محصول با کنترل دما و
رطوبت خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک است .مالچپاشی
روشی است که خاک را از تخریب فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
محافظت و منجر به افزایش تولید محصول و افزایش بهرهوری از
آب میگردد .این روش شامل قرار دادن مواد آلی یا غیرآلی در
سطح خاک است تا محیط مطلوبتری برای رشد گیاه فراهم شود
( .)Kamal and Singh, 2011استفاده از مواد مالچی در کشاورزی
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دارای مزیتهای متعددی هستند ،این مواد با حفظ رطوبت ،منجر
به افزایش بهرهوری از آب میگردند .با این وجود ،مقدار رطوبت
خاک تحت کاربرد مالچهای مختلف ،مشابه نیست
) .(Chakraborty et al., 2008; Zhao et al., 2014مالچهای آلی
مانند کاه و کلش و بقایای چمن ،عمدت ًا بهصورت یکنواخت در
سطح خاک مزرعه پخش میشوند .استفاده از این مالچها بهطور
میانگین در حدود  4-6تن در هکتار منجر به افزایش نگهداشت
آب در خاک در مناطق گرمسیر میگردد (Akhtar .)Lal, 1974
 )2019( et al.در پژوهش خود در شمال غرب چین دریافتند که
استفاده از مالچ گندم منجر به نگهداشت  % 7/4رطوبت خاک و
کاهش  % 3دمای خاک در مزراع سویا گردیده است .نتایج Chen
 )2019( et al.نشان داد که استفاده از مالچ در جوی و پشتهها،
باعث افزایش بهرهوری آب و عملکرد سیبزمینی شده است .طبق
گزارش ) ،McMillen (2013استفاده از مالچ کاه گندم ،چمن و
برگ تازه با ضخامت  5تا  10سانتیمتر ،باعث افزایش  10درصدی
رطوبت خاک در مقایسه با خاک لخت شده است .از طرف دیگر،
 )2011( Ashrafuzzaman et al.بین مالچهای مختلف آلی از
لحاظ حفظ رطوبت خاک تفاوت معنیداری مشاهده نکردند .از
سوی دیگر ،دمای خاک و چگونگی تغییرات آن نسبت به زمان و
مکان یکی از مهمترین عواملی است که نه تنها تبادل ماده و انرژی
را در خاک تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه میتوان گفت میزان و
جهت کلیه فرآیندهای فیزیکی خاک بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم وابسته به دما است .دمای خاک در فرآیندهای تبخیر
و تعرق ،تهویه خاک ،جوانهزنی بذر ،رشد گیاه ،توسعه ریشهها و
فعالیت میکرواُرگانیسمهای خاک ،انتقال و انحالل آالیندهها و
علفکشها ،شور شدن خاک ) ،)Grifoll et al., 2005نفوذ و
هدایت هیدرولیکی ( )Nassar and Horton1999تاثیر دارد.
همچنین دمای خاک ارتباط تنگاتنگی با عمق نفوذ یخبندان دارد
که این امر در کشاورزی ،سازههای زهکشی و شبکههای آبرسانی
شهری نقش بسزائی دارد .رشد بهینه گیاه بستگی به دمای مطلوب
خاک دارد ،بهگونهای که میزان دمای خاک ،زمان کاشت بذر را
تحت تأثیر قرار میدهد .دمای خاک متأثر از عوامل متعددی از
جمله توپوگرافی ،تابش خورشید ،دمای هوا ،توزیع بارش ،مقدار
رطوبت خاک ،نوع و ویژگی گرمایی خاک همانند ظرفیت گرمایی،
ضریب رسانایی گرمایی و گرمای ویژه تأثیر میپذیرد (Najafi-
 .)Mood et al., 2008مالچ با تغییر دمای خاک ،منجر به تغییر
رژیمهای حرارتی خاک میگردد ;.(Arora et al., 2011
) Pramanik et al., 2015مالچها به طرق مختلفی از جمله
جلوگیری از تابش مستقیم خورشید به سطح زمین ،ایجاد مانع
فیزیکی برای ورود بخار آب به اتمسفر و جلوگیری از تماس

مستقیم سطح خاک با هوای آشفته و در نتیجه از طریق کاهش
گرادیان فشار بخار ،میتوانند مقدار تبخیر را کاهش دهند
( .)Acharya et al, 2005مالچ بهصورت بقایای سطحی میتواند با
ایجاد عایقبندی سطح خاک ،بر دمای خاک اثر بگذارد .مواد
مختلف مالچی همچنین باعث کاهش نوسانات دمای روزانه در
الیه سطحی خاک میشوند .با این حال اثر مواد مالچی روی درجه
حرارت خاک بسیار متغیر است و این بستگی به نوع و رنگ مالچ
دارد .فیلم مالچهای سیاه باعث افزایش درجه حرارت خاک می-
گردند ( )Ibarra et al., 2012در صورتی که مالچ با رنگ روشنتر
از رنگ خاک لخت ،منجر به کاهش دمای خاک میشود
).)Lamont, 1993
انتقال حرارت و رطوبت در خاک یک فرآیند فیزیکی است.
به همین دلیل الزم است فیزیک محیط خاک و عواملی که در
تشکیل آن دخالت دارند ،مورد بررسی قرار گیرند .شناخت این
محیط میتواند کمک مؤثری در تهیه زمین و آماده نمودن آن
برای انتقال گرما و بهرهبرداری بیشتر از عوامل محیطی نموده و
در مدیریت مزرعه و برداشت محصول کمک شایانی نماید .از
طرفی ،بسیاری از مناطق خوزستان با مشکل سطح ایستابی کم
عمق مواجه هستند .این امر منجر به افزایش تبخیر و تجمع امالح
در سطح خاک میگردد .بنابراین حفظ رطوبت و کاهش تبخیر
سطحی میتواند نقش کلیدی در این مناطق داشته باشد .با این
حال ،تاکنون مطالعات اندکی در ارتباط با بررسی تغییرات توام
حرارت و رطوبت در خاک در حضور آب زیرزمینی کم عمق و
مالچ انجام شده است .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تغییرات
درجه حرارت و رطوبت در حضور آب زیرزمینی کمعمق در دو
خاک شنی و لومی و همچنین ارزیابی اثر پوشش مالچ کاه و کلش
بر این تغییرات در خاک در مقایسه با خاک بدون پوشش بوده
است.

مواد و روشها
این آزمایش از تاریخ 1397/4/1تا  1397/6/31با حداکثر پتانسیل
دما و تبخیر در مقیاس الیسیمتری در مزرعه دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز با مختصات جغرافیایی  48درجه و
 39دقیقه شرقی و  31درجه و  18دقیقه شمالی و ارتفاع  17متر
از سطح دریا اجرا گردید .مطابق با اطالعات ایستگاه هواشناسی،
متوسط ساالنه دما  26درجه سانتیگراد ،میانگین بارندگی سالیانه
در این منطقه  243میلیمتر و اقلیم منطقه مطابق با اقلیم نمای
آمبرژه بیابانی گرم میانه است .همچنین اهواز دارای تابستانهای
گرم و طوالنی و زمستانهای معتدل و کوتاه است

( Khuzestan
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 .)Meteorological Organization, 2018جدول ( )1پارامترهای

آفتابی و حداقل و حداکثر رطوبتنسبی را در بازه زمانی انجام

هواشناسی شامل حداقل و حداکثر دمای هوا ،سرعت باد ،ساعات

آزمایش ،نشان میدهد.

جدول  -1پارامترهای هواشناسی درمدت زمان انجام آزمايش

دما (درجه سلسیوس)
تیر
مرداد
شهریور

سرعت باد (متر بر ثانیه)

ساعات آفتابی

رطوبتنسبی ()%

حداقل

حداکثر

میانگین

حداقل

حداکثر

میانگین

میانگین

میانگین

26/9
27/6
25

52/4
50/2
48

40/65
39
37/25

3
6
8

68
37
92

19
15
36

8
9/2
6/4

11/8
11/6
10/9

جهت انجام این پژوهش از لولههای  PVCبا قطر داخلی
 25سانتیمتر و طول  75سانتیمتر به عنوان الیسیمتر استفاده
گردید .باتوجه بهاینکه این الیسیمترها در سطح خاک قرار
داشتند ،بهمنظور جلوگیری از گرمای جانبی از عایق پشم شیشه
استفاده شد .در این پژوهش با توجه به اجرای زهکشهای
زیرزمینی کم عمق در منطقه ،عمق  60سانتیمتر برای سطح
ایستابی در نظر گرفته شد ( .)Karimi and Naseri, 2012بهمنظور
ثابت نگهداشتن عمق سطح ایستابی از یک مخزن مدرج و از
دستگاهی که براساس اصول سیستم بطری ماریوت کار میکرد و
آب را از مخزن بهوسیله لولههای رابط شفاف به درون الیسیمترها
انتفال میداد ،استفاده گردید .در قسمت انتهایی هر کدام از این
ستونها ،الیهای از شن و ماسه بهعنوان فیلتر قرار داده شد تا
جریان آب به سادگی بهسمت لوله حرکت و از گرفتگی منافذ لوله
جلوگیری بهعمل آید .برای کمتر شدن جریان ترجیحی در دیواره
داخلی الیسیمترها ،داخل بدنه هر کدام از این لولههای PVC
چسب اندود و الیه نازکی از شن ریز به داخل آنها چسبانده شد.
سپس الیسیمترها بهطور همگن با خاک پر گردیدند ( Gowing
 .)et al, 2009در شکل ( )1نمای کلی از این الیسیمترها مشاهده
میگردد .این پژوهش در دو خاک با بافت مختلف که مشخصات
فیزیکی و شیمیایی آنها در جدول ( )2آمده است و در دو سطح
پوشش خاک (با و بدون مالچ) انجام گردید .در این آزمایش از کاه
و کلش گندم به مقدار  3/5تن در هکتار به عنوان مالچ ،استفاده
گردید.

دانش بنیان وندا فراهوش که سنسورهای حرارتی آن ،مدل
 DS18b20ضد آب با پوشش استیل ،دارای قابلیت اندازهگیری
دما در محدوده  -55تا  120درجه سانتیگراد است ،استفاده شد
(با دقت  0/06درجه سانتیگراد) .این سنسورها بهصورت ثابت در
نیمرخ خاک قرار داده شد و در بازههای زمانی یک ساعته با
استفاده از دیتاالگر ،دما در عمقهای مذکور ثبت گردید.
باتوجه بهاینکه در این آزمایش از دو خاک با بافت مختلف
استفاده گردید ،قبل از شروع آزمایش ،کالیبراسیون پرابهای
 TDRانجام شد .بدینترتیب که پرابها در داخل گلدانهایی مجزا
و در داخل خاک مورد نظر قرار گرفتند و پس از خروج آب ثقلی،
اندازهگیری روزانه نمونهها تا جایی که تغییرات رطوبت اندک
باشد ،ادامه یافت .همزمان با اندازهگیری رطوبت با دستگاه ،TDR
رطوبت خاک هر نمونه به روش مستقیم (وزنی) نیز اندازهگیری
شد و در نهایت بهترین معادله بر دادههای اندازهگیری شده برازش
داده شد.
تعيين منحنی رطوبتی خاک

جهت تعیین منحنی رطوبتی دو بافت خاک ،در مکشهای کم از
دستگاه ( Sandboxمکشهای  31/5 ،10 ،2/5 ،0/1و  61سانتی-
متر) و در مکشهای زیاد از دستگاه صفحات فشاری (مکشهای
 15000 ،3000 ،1000 ،300 ،100سانتیمتر) استفاده گردید.
پس از رسم منحنی رطوبتی ،مدل  )1980( van Genuchtenبر
دادههای اندازهگیری شده برازش داده شد و پارامترهای آن به
روش معکوس مدل بهدست آمدند (شکل .)2

اندازه گيری دما و رطوبت خاک:

برای اندازهگیری تغییرات رطوبت در نیمرخ خاک ،در عمقهای
 30 ،20 ،10 ،5و  50سانتیمتری از سطح خاک ،از سنسورهای
دستگاه رطوبتسنج دیجیتالی خاک ( )TDRمدل  HD2ساخت
شرکت ایمکو آلمان که قابلیت اندازهگیری همزمان شوری،
رطوبت و دما را دارد ،استفاده گردید .همچنین برای بررسی
دقیقتر تغییرات دمایی ،از دستگاه طراحی شده توسط شرکت

(رابطه )1

s r

1   h  

n m

  r 

در این رابطه؛ 𝑟𝜃 و 𝑠𝜃 بهترتیب رطوبت باقیمانده و رطوبت اشباع،
پارامتر 𝛼 تقریبا برابر عکس مکش در نقطه ورود هوا به خاک (cm-
 )1و  nو  mپارامترهای شکل منحنی هستند که  m=1-1/nدر نظر
گرفته شد.
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شکل  -1نمای کلی اليسیمترهای مورد مطالعه در اين پژوهش

تئوری مدل
شار حرارتی در خاک ،توسط معادله زیر توصیف میشود ( Cahill

:)and Parlange, 1998
(رابطه )2
q h  T  Lq v  c pl  (T  T0 )q m
که در آن 𝑞ℎ ،شار حرارتی ( 𝜆 ،)W m-2هدایت حرارتی
خاک ( T ،)W m-1K-1دما ( 𝜌 ،)Kچگالی آب ( L ،)Kg m-3گرمای
نهان بخار آب ( cpl ،)2.45 ×106 J kg-1گرمای ویژه آب ( 4182 J
 T0 ،)kg-1 K-1دمای مبناء ( 𝑞𝑣 ،)Kشدت جریان بخار آب و 𝑚𝑞
شدت جریان رطوبت کل ( )m s-1هستند .بخش اول معادله شامل
انتقال گرما بهصورت هدایت در معادله فوریه (𝑇∇𝜆 )−و دو
قسمت دیگر بیان کننده انتقال گرما از طریق انتقال جرم است.

قسمت  Lqvشامل انتقال گرما بهوسیله بخار آب از یک الیه به
الیه دیگر و قسمت  c pl  (T  T0 )qmشامل انتقال گرما به

وسیله جریان آب هستند (.)Cahill and Parlange, 1998
جهت بررسی شار حرارتی در این پژوهش ،نیاز به محاسبه
مقدار هدایت حرارتی بود که متاثر از رطوبت و دما است .برای
محاسبه هدایت حرارتی روشهای متعددی وجود دارند که یکی
از این روشها ،استفاده از رابطه ( )3است (.)Lu et al., 2011

* d
(رابطه )3
dT
که در آن 𝜆(𝜃) ،هدایت حرارتی خاک (𝜆𝑐 ،)W m-1 K-1
هدایت حرارتی از طریق جریان همرفت ( )W m-1 K-1و 𝑣𝜆 هدایت
حرارتی ایجاد شده از طریق گرمای نهان تبخیر (𝛼 ،)W m-1 K-1
میزان تخلخل خاک ( D ،)m3 m-3ضریب پخشیدگی بخار آب در
هوا ( 𝜂 ،)m2 s-1فاکتور فزاینده( 1بدون بعد) 𝐻𝑟 ،رطوبتنسبی و
∗𝜌 چگالی بخار اشباع ( ،)kg m-3هستند.

 ( )  c  v  c  LDH r

1 - Enhancement Factor

مقدار 𝑐𝜆 را میتوان با استفاده از معادله ساده شده بهصورت
رابطه ( )4نوشت (.)Chung and Horton, 1987

c  b1  b2  b3 0.5

(رابطه )4
در این رابطه b2 ،b1 ،و  b3پارامترهای تجربی هستند که به
ویژگیهای فیزیکی خاک بستگی دارند 𝜃 .نیز مقدار رطوبت
حجمی خاک است (.)Deb et al., 2011
 )1987( Chung and Hortonمقدار ضرایب  bرا برای سه
کالس بافتی مشخص نمودند .مقادیر این ضرایب در نرمافزار
 HYDRUS-1Dنیز وجود دارند .همچنین مقدار 𝜂 با استفاده از
معادله  )1987( Cass et al.که به مقدار رطوبت بستگی دارد،
محاسبه گردید.
(رابطه )5


2.6  4
 8.5 exp{[(1 
}] )
s
fc  s

  9.5  3

که 𝑐𝑓 مقدار رس موجود در خاک 𝜃 ،مقدار رطوبت حجمی
و 𝑠𝜃 رطوبت اشباع هستند.
مشتق ∗𝜌 در رابطه ( )3بهصورت زیر بیان میگردد:

d *  * 4098.17T
(رابطه )6

[
] 1
dT
T (T  35.85) 2
چگالی بخار اشباع با استفاده از رابطه ( )7محاسبه گردید
(.)Novak, 2010
(رابطه )7

1.323
)17.27T  4717.3
(exp
T
T  35.85

* 

باتوجه بهاینکه قسمت دوم معادله ( )2انتقال جرم است،
جهت بررسی این امر ،به مقدار کل رطوبت موجود در خاک که
خود شامل شدت جریان آب ( )qlو بخار آب ( )qvمیباشد ،نیاز
است .مقدار کل رطوبت با استفاده از معادله ( )8محاسبه میگردد.
(رابطه )8

q m  ql  q v
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مقدار شدت جریان آب به دو بخش همدما و غیرهمدما
تقسیم گردید که مقدار کلی آن با استفاده از رابطه زیر تعریف
شد.
(رابطه )9
ql   Dl   DTl T  K
که در آن 𝜃 ،رطوبت حجمی 𝐷𝜃𝑙 ،پخشیدگی رطوبت در
شرایط همدما ( 𝐷𝑇𝑙 ،)m2 s-1پخشیدگی رطوبت در شرایط
غیرهمدما ∇𝜃 ،گرادیان رطوبتی ∇𝑇 ،گرادیان دما و  Kهدایت
هیدرولیکی غیراشباع خاک ( )m s-1است ( Philip and de Vries,
 .)1957مقدار هدایت هیدرولیکی غیراشباع آب در خاک با استفاده
از معادله  )1980( van Genuchtenبهدست آمد.
مقدار پخشیدگی رطوبتی در شرایط همدما با استفاده از
معادله ( )10بهصورت زیر بیان میگردد:



(رابطه )10

از معادله  )1957( Philip and de Vriesبهصورت زیر تعریف
میگردند:
Da vg v
RT l

(رابطه )13

d vs
(رابطه )14
dT
در این روابط 𝛼 ،تخلخل تهویهای 𝑣 ،فاکتور انتقال جرم که
تقریباً برابر با  𝐷𝑎 ،1ضریب پخشیدگی بخار آب در هوا و بهصورت
تابعی از دما R ،ثابت جهانی گازها معادل )،8.314 (J mol-1 K-1
𝑠𝑣𝜌 چگالی بخار اشباع g ،ثابت گرانش ( )980 cm s-2و 𝜂 فاکتور
فزاینده هستند.
DTv  Da v

روش تجزيه و تحليل دادهها

ال تصادفی و در
این پژوهش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کام ً
سه تکرار اجرا شد .فاکتورها شامل بافت خاک (شنی و لومی)،
مالچ ( 0و  0/35کیلوگرم بر مترمربع کاه و کلش) و عمق خاک
( 30 ،20 ،10 ،5و  50سانتیمتر) بودند .مقدار رطوبت و دمای
خاک در این عمقها به مدت سه ماه اندازهگیری شدند .تجزیه و
تحلیل نتایج بهوسیله نرمافزار  SAS 9.1انجام شد .آزمون مقایسه
میانگینها بهروش دانکن انجام شد .همچنین برای رسم نمودارها
و شکلها از برنامه  Excelنسخه  2016استفاده گردید.

Dl  K

بخشی از پخشیدگی رطوبت ناشی از تغییرات دما است که
این تغییرات دما روی کشش سطحی آب اثر میگذارد .مقدار
پخشیدگی در شرایط غیرهمدما با استفاده از معادله ( )11بهدست
آمد.
(رابطه )11
DTl  K
که در آن 𝜓 ،پتانسیل ماتریک ( )mو 𝛾 تغییرات نسبی
کشش سطحی متاثر از تغییرات دما هستند ( Philip and de
.)Vries,1957
همچنین مقدار شدت جریان بخار آب نیز به دو بخش
همدما و غیرهمدما تقسیم میگردند که خود نیز تابعی از مقدار
رطوبت و دما در خاک هستند.
(رابطه )12
qv   Dv   DTv T
که در آن 𝐷𝜃𝑣 ،و 𝑣𝑇𝐷 ضرایب پخشیدگی بوده و با استفاده

نتايج و بحث
نتایج حاصل از اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمونه
خاکهای مورد مطالعه در جدول ( )1نشان داده شدهاند .مطابق

این جدول و شکل منحنی رطوبتی ،مقدار رطوبت اشباع (  )  sدر
دو خاک لومی و شنی بهترتیب  47و  36درصد حجمی و رطوبت
باقی مانده (  11 ،) rو  1درصد حجمی بوده است.

جدول  -2خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاکهای مورد مطالعه
خصوصیات

Sand
()%

()%

Clay
()%

pH

EC
)(dS m-1

ρb
()g cm-3

ρs
()g cm-3

S

 FC

r

خاک لومی
خاک شنی

46
88

32
8

22
4

7/75
7/5

2/6
1/8

1/45
1/59

2/57
2/65

47%
36%

23%
7%

11%
1%

Silt

Dv 

شکل  -2منحنی رطوبتی خاک شنی (الف) و خاک لومی (ب)
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تغييرات رطوبتی خاک

نتایج تجزیه واریانس دادهها در جدول ( )3آمده است ،بر اساس
نتایج این جدول ،تاثیر مالچ کاه و کلش ،بافت و عمق خاک بر
مقدار رطوبت حجمی خاک در سطح یک درصد معنیدار بوده
است .بعالوه اثرات متقابل نوع خاک (بافت) با پوشش و بافت با
عمق خاک بر مقدار رطوبت خاک در سطح احتمال یک درصد
معنیدار بوده است .نتایج آزمون مقایسه میانگین نیز در شکل ()3
گزارش شده است .همانطوری که در شکل ( -3الف) مالحظه
میگردد ،بین رطوبت حجمی دو خاک شنی و لومی در حالت با
و بدون مالچ ،تفاوتی معنیدار در سطح پنج درصد وجود دارد.
به طور کلی مقدار رطوبت خاک لومی بیش از خاک شنی بوده و
در هر دو خاک افزودن مالچ به سطح خاک بهطور چشمگیری
رطوبت خاک را افزایش داده است .کاه و کلش در سطح خاک ،با
ایجاد یک مانع بین اتمسفر و خاک منجر به کاهش تلفات تبخیر
و در نتیجه حفظ رطوبت در نیمرخ خاک میگرددTishehZan .
( )2011اظهار داشته است که کاربرد برگ خرد شده خرما بهعنوان
خاکپوش ،سبب افزایش رطوبت و کاهش معنیدار تبخیر و تعرق
میگردد .نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین اثر متقابل نوع
خاک و عمق نیز نشان داد که در همه سطوح عمق خاک ،تفاوتی
معنیدار بین رطوبت حجمی دو خاک شنی و لومی وجود دارد.
همچنین در هر دو خاک با افزایش عمق ،مقدار رطوبت حجمی
خاک افزایش یافت و این روند افزایشی در سطح یک درصد معنی-
دار بود .نتایج نشان داد مقدار رطوبت در خاک لومی در عمق ،5
 30 ،20 ،10و  50سانتیمتری بهترتیب ،2/90 ،3/45 ،3/88
 2/80و  1/38برابر خاک شنی است که نسبت این تغییرات در
الیههای سطحی بیش از الیههای نزدیک آب زیرزمینی میباشد.
کمتر بودن رطوبت در خاک شنی ،میتواند بهدلیل عدم توانایی
خاک شنی در نگهداشت رطوبت در مقایسه با خاک لومی باشد
(شکل  3ب) .در پژوهشی گزارش شده است که استفاده از کاه و
کلش گندم بهعنوان یک الیه مالچی ،باعث حفظ  106میلیمتر
رطوبت در نیمرخ خاک تا عمق  200سانتیمتری در طول دوره
کشت ذرت میگردد (.)Li et al., 2013
تغییرات روزانه مقدار رطوبت در دو خاک مختلف با حضور
و بدون حضور مالچ در بازه زمانی 90روزه ،در شکل ( )4نشان داده
شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار رطوبت خاک با
نزدیک شدن بهسطح خاک کاسته شده است ،اما شدت تغییرات
در الیههای سطحی بیشتر از تغییر در الیههای نزدیک به سطح
ایستابی بوده است .در شکل ( -4الف) مشاهده میگردد رطوبت
حجمی در عمق  5سانتیمتری خاک لومی 10 ،روز پس از شروع
آزمایش ،از  26/68به  18/61رسید و  30درصد کاهش رطوبت

داشته درصورتیکه در همان عمق و در تیمار بدون مالچ (شکل
4ب) ،رطوبت  50درصد کاهش یافته است .این موضوع بهدلیل
این است که پوشش مالچ با کاهش مقدار تبخیر سطحی ،منجر به
حفظ و نگهداشت رطوبت در نیمرخ خاک شده است .در عمق 10
سانتیمتری از سطح خاک و با گذشت  10روز ،رطوبت این الیه
بهترتیب در حضور و عدم حضور مالچ (شکل  4الف و ب) ،از
 28/53به  19/47درصد و از  28/49به  18/33درصد رسیده
است و در پایان دوره کاهش اندکی در رطوبت رخ داده است .در
الیه  20سانتیمتری کاهش رطوبت اندکی بین روزهای اول تا
پنجم روی داد و در روز بیستم بهترتیب  24و  27درصد کاهش
جدول  -3تجزيه واريانس اثر عمق و مالچ بر مقدار رطوبت و درجه حرارت
در دو خاک لومی و شنی
منبع تغییر

درجه آزادی

مالچ
بافت
عمق
مالچ × بافت
مالچ × عمق
بافت × عمق
مالچ × خاک × عمق
تکرار
خطا
ضریب تغییرات ()%

1
1
4
1
4
4
4
2
38

میانگین مربعات
رطوبت

درجه حرارت

**81/4
**302/2
**152/9
**69/26
*9/85
**42/61
2/54ns
1/ 25 ns
3/74 ns
8/39

**57/36
**7/26
**9/69
**25/75
0/56ns
0/46ns
0/63ns
27/41ns
0/ 48 ns
1/66

*و ** بهترتيب معنیداری در سطح  1و  5درصد و  nsغيرمعنیدار.

رطوبت با حضور و بدون حضور مالچ صورت پذیرفت و تا پایان
آزمایش در همین حدود باقی ماند .در الیههای پایینتر تغییرات
رطوبت تا پایان دوره آزمایش در هر دو تیمار اندک بود و تغییر
قابل مالحظهای در مقدار رطوبت خاک مشاهده نگردید (تقریباً
در حدودی که هنگام شروع آزمایش بود ،باقی ماند) .دلیل آن
احتماالً نزدیک بودن به سطح ایستابی ،خیزموئینگی و جبران
کاهش رطوبت از سطح ایستابی در این ناحیه است .در خاک شنی
و بدون پوشش مالچ (شکل  -4د) تغییرات رطوبت در  5روز
ابتدایی آزمایش در الیه  5سانتیمتری سطحی خاک بسیار سریع
بود و کاهش رطوبت به  60درصد رسید و در روز دهم به 1/65
درصد و تا پایان آزمایش ثابت ماند .مقدار رطوبت خاک در حضور
مالچ (شکل  -3ج) در  5روز ابتدایی  41درصد کاهش پیدا نمود.
نتایج نشان داد که پوشش مالچ باعث حفظ و نگهداشت رطوبت
در حدود  20درصدی در الیه سطحی خاک گردیدKader et al. .
( )2017دریافتند که استفاده از کاه و کلش به عنوان مالچ باعث
حداکثر نگهداشت آب در  5سانتیمتر الیه سطحی خاک و در
نتیجه افزایش بهرهوری آب میگردد .بهطور مشابه ،در الیه دوم
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پس از روز پنجم ،رطوبت  36و  50درصد بهترتیب در حضور و
عدم حضور مالچ کاهش پیدا کرد .در الیههای زیرین (عمق پایین-
تر از  20سانتیمتری) در هر دو تیمار خاک شنی ،رطوبت خاک

تقریباً ثابت بود که مقدار آن در اعماق مختلف در شکل ( )4نشان
داده شده است و پوشش مالچ بر مقدار رطوبت الیههای پایینتر
تقریباً بیاثر بوده است.

شکل  -3مقايسه ميانگين اثر متقابل بافت و عمق خاک (الف) ،بافت و مالچ (ب) بر رطوبت خاک ،اثر اصلی عمق (ج) و اثر متقابل بافت و مالچ (د) بر دمای خاک.
ميانگينهای دارای حروف مشترک ،بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )p<0.05ندارند.

شکل  -4تغييرات مقدار رطوبت اندازهگيری شده (در ساعت  10صبح) در عمقهای مختلف خاک لوم در حضور مالچ (الف) و عدم حضور مالچ (ب) و خاک شنی در
حضور مالچ (ج) و عدم حضور مالچ (د).
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دمای خاک

توزیع دما در نیمرخ خاک متأثر از ویژگیهایی مانند بافت خاک،
پوشش سطحی و شرایط اقلیمی اتمسفر مانند سرعت باد ،دمای
هوای مجاور خاک ،تابش خورشید و مقدار بارندگی است
( .)Holmes et al, 2008نتایج تجزیه واریانس اثر سه فاکتور مالچ،
بافت و عمق خاک بر دمای خاک در جدول ( )3نشان داد که تأثیر
مالچ ،بافت و عمق خاک و همچنین اثر متقابل مالچ و بافت خاک
بر دمای خاک معنیدار بوده است ( .)p<0.01نتایج آزمون مقایسه
میانگین تأثیر عمقهای مختلف بر میانگین دمای خاک در شکل
( -3ج) نشان داده شده است .مطابق این شکل ،بیشترین میزان
دما در عمق  5سانتیمتر بهدست آمد و میزان دما در این عمق با
سایر عمقها تفاوت معنیداری نشان داد ،در صورتیکه دمای
عمقهای  10تا  50سانتیمتری با همدیگر تفاوت معنیداری
نشان ندادند .نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین اثر متقابل
مالچ و بافت در شکل ( -3د) نشان داد که میانگین دمای نیمرخ
دو خاک شنی و لومی در حالت با و بدون پوشش مالچ تفاوتی
معنیدار در سطح یک درصد دارند .همچنین نتایج نشان داد از
یک طرف ،میانگین دمای خاک لومی بهطور معنیداری بیش از
خاک شنی بوده و از طرفی دیگر برای هر دو خاک ،میانگین دمای
خاک لخت بیش از خاک تحت تیمار مالچ بوده است .پوشش مالچ
باعث کاهش مستقیم تابش خورشید به سطح خاک شده و این
امر منجر به کاهش دمـا در نیمرخ خاک میشود .در پـژوهشی
 )2016( Wu et al.با بررسی تأثیر مالچهای مختلف آلی و
پالستیکی بر دمای خاک ،دریافتند که کاه و کلش باعث کاهش
معنیداری دمای خاک در مقایسه با خاک لخت شده است.
براساس دادههای اندازهگیری شده ،حداکثر مقدار دما در روز 21
تیرماه رخ داد که در الیه  5سانتیمتری خاک لومی دارای پوشش
و بدون پوشش بهترتیب 53/25 ،و  54/75درجه سلسیوس و در
خاک شنی 52/25 ،و  54/5درجه سلسیوس بوده است .همچنین
حداقل دما در روز  30شهریور مشاهده شد که این مقدار در خاک
لومی در حضور و بدون حضور مالچ بهترتیب  27/25و  26/5درجه
سلسیوس و در خاک شنی بهترتیب  24/5و  22/75درجه
سلسیوس بوده است .تغییرات دما بهصورت ساعتی در یک روز
(روز دوم آزمایش) ،در هر دو خاک با حضور و بدون حضور مالچ
در شکل ( )5گزارش شده است .همانطور که انتظار میرفت،
نوسانات دما در تمام عمقهای نیمرخ خاک سینوسی شکل است.
بیشترین نوسانات دمایی در  5سانتیمتری سطحی خاک است،
بهنحوی که دامنه تغییرات دما در خاک لومی در حضور و بدون
حضور مالچ 11 ،و  17/5درجه سلسیوس و در خاک شنی  14و
 18/5درجه سلسیوس بوده است .پوشش مالچ انرژی تابشی

رسیده به سطح خاک و نیز تبادل گرمای محسوس و نهان بین
سطح و جریان هوا را محدود میکند و منجر بهکاهش نوسانات
دمایی در تیمارهای دارای پوشش مالچ میشود .همچنین مطابق
این شکل ،حداکثر دما در تیمارهای مختلف در حد فاصل ساعات
 16-15و حداقل دما در ساعت  7صبح مشاهده شده است .از این
رو حداکثر دما بهطور متوسط بعد از یک تاخیر  3ساعته از
الیههای سطحی ( 5سانتیمتر) به الیههای زیرین ( 50سانتیمتر)
پروفیل خاک میرسد و حداقل دما نیز با تاخیر  2-3ساعته به
الیههای پایینتر انتقال پیدا نمود که این تاخیر زمانی در
بعدازظهر نسبت به تابش خورشیدی ،عمدتاً بهدلیل تفاوت در
ویژگی حرارتی و رطوبت الیههای مختلف استMengistu et al. .
( )2018با بررسی توزیع دما در الیههای مختلف در حضور آب
زیرزمینی کمعمق دریافتند که با افزایش عمق آب زیرزمینی ،دما
در الیههای مختلف افزایش پیدا نمود .نتایج همچنین نشان داد
که پوشش مالچ در خاک لومی و شنی نسبت به خاک لخت ،میزان
نوسانات در  5سانتیمتر سطحی خاک را بهترتیب  37و  24درصد
کاهش داد .در الیههای زیرین میزان نوسانات روزانه درجه حرارت
از سطح به عمق خاک ،بهآرامی کاهش پیدا نمود و این تغییرات
در هر دو خاک در حضور و بدون حضور مالچ تقریب ًا یکسان بوده
است ،بهطوریکه در عمق  50سانتیمتری این نوسانات در خاک
لومی و شنی به ترتیب در حدود  5/5و  7درجه سلسیوس بوده
است که میتوان به تاثیر وجود آب زیرزمینی کم عمق نیز اشاره
کرد که موجب خنک شدن الیههای زیرین میگردد .در هر دو
خاک لومی و شنی ،تغییرات درجه حرارت در پروفیل خاکهای
مرطوبتر (وجود مالچ) کمتر از خاک خشک (بدون حضور مالچ)
است .طی پژوهشی  )2014( Ruzic et al.بیان نمودند که در خاک
خشک ،تابش ورودی با گرمای سطحی خاک (همرفت و شار
گرمایی) در تعادل است درحالیکه در خاک مرطوب ،بخشی از
تابش ورودی برای تبخیر مورد استفاده قرار میگیرد و اثر خنک-
کنندگی بر سطح خاک دارد.
شار حرارتی خاک

نوسانات روزانه دمای هوا و تابش خورشید از پارامترهای موثر در
انتقال گرما و رطوبت بین الیههای مختلف خاک هستند
( .)Aminzadeh and Or, 2014تغییرات شار حرارتی در ساعت
 10صبح در دو خاک با بافت مختلف در حضور و بدون حضور
پوشش مالچ در شکل ( ) 6نشان داده شده است .نتایج نشان داد
در خاک لومی مقدار شار حرارتی و همچنین نوسانات آن در الیه
 10-5سانتیمتری سطحی خاک در حضور (شکل  -6الف) و بدون
حضور پوشش مالچ (شکل  -6ب) بیش از سایر الیهها بوده است،
به طوریکه در این خاک و در حضور مالچ ،مقدار شار حرارتی در
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این الیـه بهترتیب تقریباً  2/16 ،1/48و  11/56برابر الیـههای
 30-20 ،20-10و  30-50سانتیمتری بود و این مقدار در خاک
لومی و عدم پوشش مالچ بهترتیب  3/5 ،1/61و  17/37برابر بوده
است .مقدار کل شار حرارتی در الیه  5-10سانتیمتری سطحی
در خاک لومی دارای پوشش ،حدود  40درصد کمتر از شار
حرارتی در خاک لخت و بدون پوشش بوده است که این مقدار
عمدت ًا بهدلیل سایهاندازی پوشش مالچ و تغییرات بیالن انرژی
روی سطح خاک در طول روز میباشد .علیرغم حضور سطح
ایستابی کم عمق و رطوبت باال در الیههای زیرین ،مقدار شار
حرارتی در هر دو تیمار تقریباً ناچیز بوده که نشاندهنده تبادل
انرژی محدود با الیههای سطحی خاک استMontague and .
 )2004( Kjelgrenبیان نمودند که مالچهای آلی روی سطح خاک
همانند عایق حرارتی عمل نموده زیرا ضریب آلبیدو مالچها نسبت
به خاک لخت بیشتر است و در نتیجه روی تعادل امواج (تابشی و

بازتابشی) اثر می گذارند .نتایج حاصل از شار حرارتی در خاک
شنی (شکل -6ج و د) در الیه  5-10سانتیمتری نیز نشان داد
که میانگین این مقدار در هر دو تیمار با و بدون پوشش مالچ ،در
حدود  10/73و  11/62وات بر مترمربع میباشد .علت تفاوت
اندک بین مقدار شار حرارتی در هر دو تیمار در خاک شنی ،با-
توجه بهاینکه هدایت حرارتی به مقدار رطوبت و دمای خاک
بستگی دارد ،احتماالً مقدار رطوبت بسیار اندک در الیههای
سطحی خاک است .انتقال حرارت در خاک در اعماق مختلف
عمدتاً به نوع خاک ،مقدار رطوبت آن ،دمای هوا ،ساعات آفتابی و
جنس سطح خاک بستگی دارد؛ در نتیجه میزان دما و گرمای
اعماق مختلف خاک از الیهای به الیه دیگر ،تغییر میکند .طی
پژوهشی  )2017( Mahdavi et alبا بررسی اثر مالچ بر گرمای
خاک دریافتند که مقدار کل گرما در خاک لخت سه برابر خاک
دارای پوشش مالچ بوده است.

شکل  -5تغييرات روزانه دما در نيمرخ خاک لومی با پوشش (الف) و بدون پوشش(ب) و خاک شنی با پوشش (ج) و عدم پوشش (د) مالچ.

شکل  -6تغييرات شار حرارتی محاسبه شده در اليه های مختلف خاک لومی در حضور (الف) و عدم حضور مالچ (ب) و خاک شنی در حضور (ج) و عدم حضور
مالچ (د).
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نتيجهگيری کلی
اطالع از مکانیزم انتقال گرما و رطوبت در خاک برای شناخت از
اکوسیستمهای مختلف و محیطهای خاکی امری ضروری است.
این انتقال بههمراه نوسانات دمایی و رطوبتی در نیمرخ خاک در
فرآیندهای بیولوژیکی ،فیزیکی و شیمیایی که در خاک اتفاق می-
افتد ،نقش کلیدی دارد .این پژوهش با هدف بررسی تغییرات
رطوبت ،دما و شار گرمایی در دو خاک شنی و لومی با و بدون
خاکپوش و در حضور سطح ایستابی کمعمق انجام گرفت .نتایج
این پژوهش نشان داد که بافت خاک و پوشش مالچ از عوامل
تاثیرگذار بر تغییرات رطوبتی در نیمرخ خاک هستند .تغییرات
رطوبت در الیههای سطحی خاک لومی نسبت به خاک شنی در
روزهای ابتدایی آزمایش ،کمتر بود که از دالیل آن ،میتوان به
درصد رس بیشتر و جریان رو به باالی ناشی از خیز موئینگی اشاره
نمود .در الیههای پایینتر تغییرات رطوبت تا پایان دوره آزمایش
در هر دو خاک اندک بوده و تغییر قابل مالحظهای در مقدار
رطوبت خاک مشاهده نگردید و تقریباً در حدودی که هنگام شروع
آزمایش بود ،باقی ماند .همچنین نتایج نشان داد که مالچ بهکار
رفته در این پژوهش ،تاثیر معنیداری بر دمای خاک داشته است.
در واقع پوشش مالچ باعث کاهش تابش مستقیم نور خورشید به
سطح خاک شده ،که این امر منجر به کاهش دما در نیمرخ خاک
گردید .باتوجه بهاینکه رژیم گرمایی در خاک با کنترل ورودی-
های انرژی به خاک و فرآیندهای تبادل گرما مشخص میشود،

حداقل و حداکثر دما در تیمارهای مختلف ،بعد از یک تاخیر 3
ساعته از الیههای سطحی به الیههای زیرین نیمرخ خاک رسید.
این تاخیر زمانی عمدت ًا بهدلیل تفاوت در ویژگیهای حرارتی و
رطوبتی الیههای مختلف خاک است .مقدار شار گرمایی خاک
لومی در دو تیمار با و بدون پوشش مالچ در الیههای سطحی،
دارای تفاوت بسیار زیادی بود ،در صورتیکه در خاک شنی تفاوت
محسوسی بین تیمارها مشاهده نگردید .باتوجه بهاینکه انتقال
گرما و رطوبت در خاک بهصورت توام انجام میپذیرد و از طرفی،
هدایت حرارتی به مقدار رطوبت و دمای خاک بستگی دارد،
بنابراین رطوبت کم در الیههای سطحی خاک شنی از دالیل
تفاوت اندک بین مقدار شار گرمایی در هر دو تیمار است .بهطور
کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از خاکپوش آلی از
طریق حفظ و ذخیره رطوبت و همچنین تعدیل درجه حرارت در
نیمرخ خاک ،باعث افزایش بهرهوری از آب در مناطق خشک و
نیمهخشک میگردد .به همین منظور پیشنهاد میگردد در
پژوهش های آتی تاثیر مالچ و نوسانات سطح آب زیرزمینی بر
مقدار تبخیر از سطح خاک و وضعیت رشدی گیاهان بررسی گردد.
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