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 های کلیدیواژه  چکیده

 بترای ،هتالکشت مستتقی  نهای در پروژهخشکی هوا و کمبود رطوبت، دو عامل شکست 

آوری به منظتور ممتعهای استحصال آب باران روش. شودمحسوب می ،احیا مرتع و بیابان

مطالعتا  اخیتر گیرد. آبگیرکوچک در سطح مراتع مورد استفاده قرار میهای چالهآب در 

 تتاثیردهنتد. در ايتت تحقیت  خاک را نشان متی رطوبت بر حفظ تاثیر مثبت استفاده از مالچ

روی تغییتتر  بتر گیتاهی هتتایسرشتاخهستن  و  قلتوهاره، ماستته، اذب، ختاکممتواد ستوپر

مقايسه شده است. تغییرا  دما و  با يکديگرکوچک آبگیرهای چالهخصوصیا  اقلیمی در 

 22بعد از اعمتال يتک پتالب آب  ایيک هفتهطی يک دوره  ،مرحله 5رطوبت خاک در 

متالچ روی کتاهد دمتا و  تتاثیرکته  دادن انجام شد. نتايج نشا 1331در تابستان  ،متریمیلی

 دار بوده است.  باالتريت رطوبت در مالچ حفظ رطوبت خاک در مقايسه با تیمار شاهد معنی

 ايت تحقیت گیاهی مشاهده شد. در مجموع نتايج  هایسرشاخهسن  و کمتريت دما در قلوه

-ک را نشتان متیچکو آبگیرهایمثبت تیمارهای مالچ روی شرايط اقلیمی خاک در  تاثیر

 شود.های خشک رار گیاهان در اکوسیست باعث بهبود استق تواندمیکه دهد، 
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 مقدمه  -1

 و خشک مناط  در مهان کشورهای از زيادی تعداد

 مربع لومترکی 45 مجموعا مناط  ايت. دارند قرار خشکنیمه

[. 1گیرند ]می بر در را مهان سطح هایزمیت سوم يک يا

 و خشک هایاقلی  مز ايران نیز کشور درصد 32 از  بید

 میلیمتر 242 حدود آن بارندگی میانگیت است و خشکنیمه

میلیون هکتار وسعت  114[. از سطح 2] باشد می سال در

ا درصد مساحت کشور ر 55میلیون هکتار يا  32کشور 

تريت بستر توسعه پايدار در که حیاتیمراتع  تشکیل می دهد،

. با تومه به اينکه در سطح شودموامع بشری محسوب می

وسیعی از مراتع کشور، خشکی هوا و کمبود رطوبت، کشت 

کند و مستقی  نهال گیاهان مرتعی را با شکست موامه می

نی همچنیت افزايد بارندگی در سطح کل مراتع نیز از نظر ف

توان با استفاده از ه و عملی نیست، مییو اقتصادی قابل توم

برخی عملیا  مکانیکی رطوبت خاک را در نقاط خاصی از 

مراتع افزايد داد تا سبب تسهیل در استقرار نهال گیاهان 

 [. 3مرتعی شود ]

 بر که هايی هستندسامانه باران، آبگیر سطوم هایسیست 

بارش از حاصل رواناب قادرند و گرفته شکل زمیت روی

 رويد گیاه محل که ،دخو از بخشی در را یامنطقه های

سطوم آبگیر  هایسیست  از استفاده نمايند. است متمرکز

برداری عنوان راهکاری مناسب در بهرهتواند بهباران می

 خشک نیمه و خشک مناط  مویهای اصولی از ريزش

 مورد هایضهحو رواناب کاهد بر ع وه طوريکهبه باشد

-گذشته کمک نمايند. از خاک بستر به آن نفوذ به عمل،

 نیمه و خشک مناط  در سنتی مردم بصور  دور های

 همت ،پوشد گیاهی استقرار به بتوانند اينکه برای خشک

 و بزرگتر از سطوم آب آوریممع به مبادر  گمارند

 برای آن از و نموده کوچکتر سطوم به آن هدايت

همچنیت  .[4] کردندمی استفاده غداریبا و کشاورزی

 آب هدررفت کاهد مهت مناسب راهی مالچ، از استفاده

 به خاک حفظ رطوبت به ساالنه دهی[. مالچ5] باشدمی

ساختمان  بهبود باعث و کرده کمک يکنواخت صور 

 کاهد ضربه سببهای سنگی مالچ. [6] شود می خاک

 خاک ساختمان تخريب و خاک سطح به باران قطرا 

 افزايد باعث  و دهد می کاهد را آب روان شده، میزان

 [3، 8، 7] شودمی خاک در و آبیاری باران آب نفوذ

های بیولوژيک نیز ع وه بر حفظ رطوبت و استفاده از مالچ

-کاهد دمای خاک، باعث اص م خاک در دراز مد  می

های پیشرفته افزايد توان از تکنیکهمچنیت [ 12، 3]شوند 

، استفاده از سازی و فرونشست آب در خاکرهذخی

 [.11] باشدمی پلیمرهای سوپرماذب

ه لی  هایچالهدر  بررسی اثر مالچ تحقی هدف از ايت 

 باشد.بر دما و رطوبت خاک می  آبگیر

 هامواد و روش -2

 منطقه مورد بررسی 2-1

تحقی  حاضر در سايت گلستان ايستگاه تحقیقا  منابع 

درصد انجام شد. ايت  25مشهد با شیب حدود  طبیعی گلستان

ماده  مشهد در امتدادشهر کیلومتری  7 در فاصلهسايت 

است  گلستان واقع شده بندطرقبه و در حاشیه منوبی  -مشهد

 و قسمتی از حوزه آبخیز ايت بند قديمی محسوب می گردد.

 11درمه و  31منطقه مورد مطالعه در محدوده مغرافیايی 

دقیقه طول شرقی واقع  25درمه و  53الی و دقیقه عرض شم

گرديده و ارتفاع متوسط آن از سطح دريای آزاد 

بندی اقلیمی اقلی  منطقه بر اساس طبقه. متر است 1452معادل

از نوع خشک سرد بوده و میانگیت بارندگی آن  ،دومارتت

درمه  7/15دمای ساالنه آن  میلیمتر و متوسط 255حدود 

نظر خاکشناسی دارای بافت خاک شنی  گراد است. ازسانتی
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لومی تا سیلتی لوم است و عم  خاک نسبتا محدود و بطور 

پوشد گیاهی شامل . متر استسانتی 32-42متوسط حدود 

Artemisia khorassanica, Stipa Arabica, Astragalus 

heartensis, Eremurus olgae  .است 

 روش تحقیق 2 -2

با ابعاد آبگیر  ه لی یچاله 121تعداد  1335در آبان ماه 

سانتی متری و  فاصله  122سانتی متر و دستک های  32×52

 12ارها ه  (. اعمال تیم1متر از يکديگر احداث شد )شکل 3

مشاهده برای هر  21ها به تعداد روز پب از احداث چاله

 تیمار انجام شد. 

 

 آبگیره لی های چاله (1شکل)

با تومه  :ر تیمارهاارزیابی رطوبت ذخیره شده د

، هیچ فرورديت 15پب از  1331به اينکه در بهار سال 

با  ،گیاهان کشت شده ،هاچالهو در  بارندگی مشاهده نشد

های زمستان و فرورديت ماه مستقر شده استفاده از بارندگی

در گیاهان،  برداری از استقرارآخريت نمونهبودند، در پايان 

 انتخاب شد و در هر ز هر تیمارسه تکرار ا 1331تیر ماه  15

 آبیاری اعمال ،متریمیلی 22پالب باران برابر با يک  چاله

شد. سپب مهت اندازه گیری میزان درصد رطوبت خاک 

-روز بعد از آبیاری از چاله 5و  4، 3 ،1در زمان  های صفر، 

متری خاک نمونه سانتی 12آبیاری شده از عم   های

اک به روش وزنی نعییت شد. برداری انجام شد و رطوبت خ

-تکرار ه  از خاک منطقه به عنوان شاهد اندازه 3همچنیت 

 گیری شد. 

نیز مهت ارزيابی دما  ارزیابی دما در تیمارها:  

شده بودند، انتخاب  تعداد سه تکرار از هر تیمار که آبیاری

روز بعد از آبیاری دما با  4و  3، 1، 2های شد و در زمان

-متری خاک اندازهسانتی 12سنج در عم  استفاده از دما

 گیری شد.

 تیمارهای مالچ 3 -2

 تیمارهای مالچ مورد استفاده عبارتند از:

 در ايت تیمار  ابتدا دو رديف سن ، سن :قلوهتیمار 

 5که ارتفاع دو رديف متر،سانتی 15×12حدودا در ابعاد 

 .قرار داده شد هاچالهمتر باشد در سطح خاک سانتی

گیاهی  هایسرشاخهدر تیمار  گیاهی:های سرشاخه تیمار

که هنگام احداث  ،های گیاهی بومی منطقه )درمنه(بوتهاز 

استفاده  خاکاز خاک خارج شده بودند، روی سطح  هاچاله

 شد. 

در سطح خاک  ،مترسانتی 5ماسه به ارتفاع  تیمار ماسه:

 قرار گرفت. هاچالهدرون 

اره از حمل خاک: مهت ملوگیری ارهتیمار خاک

 توسط باد، ايت تیمار با خاک مخلوط شد.

ماذب سوپر ماذب: در ايت تیمار از سوپرتیمار 

گرم استفاده شد. ايت مقدار  22و به مقدار  1استاکوزورب

آب قرار لیتر 2/2دقیقه درون  45استاکوزورب ابتدا به مد  

 گرفت و سپب با خاک مخلوط شد.

                                                           
  1-Stackosorb 
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ها هیچ ماده چالهبه خاک  1در تیمار شاهد: 1تیمار شاهد

ای افزوده نشد ودر واقع سطح صفر از تیمارهای مالچ اعمال 

 .شد

ها چاله: در ايت تیمار از خاک منطقه و خارج از 2شاهد

 برداری انجام شد.نمونه

 نتایج و بحث -3

گیری های اندازههای تیمارهای مالچ و زمانآنالیز داده

بر اثر تیمارهای مالچ، رطوبت خاک نشان داد که دما و  بر 

اثر  ولی ،دار بودمعنی 2 /21دما و رطوببت خاک در سطح

-زمان و اثر متقابل زمان و مالچ فقط بر رطوبت خاک معنی

 . (1)مدول  دار بود

 

گیری بر های اندازهبررسی اثر تیمارهای مالچ و زمان  (1)جدول 

 دما و رطوبت خاک در ايستگاه تحقیقاتی گلستان.

درمه  ییرا منبع تغ

 آزادی

  میانگیت مربعا 

 دمای خاک رطوبت خاک

 377/47** 11/111** 1 مالچ

 ns 414/4 72/83** 1 زمان

 ns 315 /2 238/4** 1 مالچ× زمان 

 373/1 431/2 14 خطا

 

 رطوبت 1 -3

ی کلی بیت تیمارهای مالچ، به طور میانگیت در مقايسه

شاهده شد که با سن  مقلوهبیشتريت رطوبت در تیمار 

گیاهی و ماسه تفاو  های سرشاخهتیمارهای سوپرماذب، 

 2و شاهد  1اره، شاهد ، ولی با تیمارهای خاکدار نبودمعنی

همچنیت کمتريت رطوبت در تیمار دار بود. تفاو  معنی

تمام تیمارها  دار بامشاهده شد که دارای تفاو  معنی 2شاهد

نیز حدواسط تیمارها  1اره و شاهد بود. تیمارهای خاک

 .(2 بودند )شکل

 

مقايسه میانگیت رطوبت وزنی خاک در عم  توسعه ريشه  (2شکل )

 ی گیاهان در تیمارهای مالچ مختلف

ها نتايج حاصل از مقايسه درصد رطوبت خاک در زمان

و تیمارهای مختلف مالچ نشان داد که تمام تیمارها از 

برداشت آخر يک روند کاهشی داشتند اول تا  برداشت

 (.3 )شکل
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ت داد روزهای    از آبیاری

سوپر ماذب

سرشاخه گیاهی

خاک اره

قلوه سن 

ماسه 

1شاهد

2شاهد

مقايسه تغییرا   زمانی رطوبت وزنی خاک در عم  توسعه  (3شکل )

 ريشه ی گیاهان

 دما 2 -3

ی کلی بیت تیمارهای مالچ، به طور میانگیت در مقايسه

ه با اهی مشاهده شد کهای گیسرشاخهکمتريت دما در تیمار 

 1اره، ماسه و شاهد سن ، سوپرماذب، خاکقلوهتیمارهای 

-تفاو  معنی 2داری نداشت، ولی با تیمار شاهدتفاو  معنی

 (.4 دار بود )شکل
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مقايسه میانگیت دمای خاک در عم  توسعه ريشه ی  (4شکل )

 گیاهان در تیمارهای مالچ مختلف

ها و ايسه دمای خاک در زماننتايج حاصل از مق

تیمارهای مختلف مالچ نشان داد که تمام تیمارها در مقايسه 

، بر دمای خاک تاثیر داشته و منجر به کاهد 2با شاهد 

دمای خاک شده است، ولی با تومه به اينکه دمای خاک 

تحت تاثیر دمای محیط قرار می گیرد روند ثابتی در افزايد 

-سرشاخهه است.  در نهايت تیمار يا کاهد دما ومود نداشت

دارای بیشتريت دما  2گیاهی دارای کمتريت دما و شاهد  های

 (.5 بود. )شکل

 

خاک در عم  توسعه ريشه ی  دمایمقايسه تغییرا   زمانی  (5شکل )

 گیاهان

 بحث 3 -3

تريت تیمار مالچ سن  در حفظ رطوبت خاک موف قلوه

تبخیر و تعرق از سطح خاک را  ،سن مالچ ستفاده از ابود. 

دهد و از ايت طري  باعث حفظ رطوبت خاک کاهد می

نشان داد که نیز   [3] های اسفرقی. نتايج بررسی[8] شودمی

سوپر شود. سن  باعث افزايد رطوبت خاک میمالچ قلوه

ر کاهد دما و حفظ رطوبت ماذب دومیت تیمار موف  د

 حفرا  اندازه توزيع ها از طري سوپرماذبخاک بود. 

 میزان ایم حظه قابل طور به ،فیزيکی تبخیر و کاهد خاک

دهند و منجر به کاهد دسترس گیاه را افزايد می آب در

[  12]  و همکاران 2لی زيا .[11] شونددمای خاک می

 اص ممنجر به  گزارش کردند استفاده از سوپرماذب،

 ظرفیت نگهداری آب تومهی در قابل و افزايد خاک

سن  و قلوهعد از الچ ماسه بم شود.میخاک نسبت به شاهد 

اليه ماذب باعث بیشتريت تجمع رطوبت خاک شد. سوپر

 باعث و شده بیرون هوای به آب بخار انتقال مانع ماسه

به کاهد دمای  رطوبت، حفظ با و شود می حفظ رطوبت

و  3يامون هایینتايج بررس. [8] کندخاک نیز کمک می

نشان داد که مالچ شت و ماسه باعث کاهد [ 7همکاران ]

 هایسرشاخه شود.دمای خاک و افزايد رطوبت خاک می

سن ، قلوهبعد از تیمار  ،از نظر حفظ رطوبت خاکگیاهی 

ريت تیمار در کاهد تسوپرماذب و ماسه قرار گرفت و موف 

ختت بر سطح از طري  سايه اندا هادمای خاک بود. سرشاخه

پارساخو و  .دنشوخاک باعث کاهد دمای خاک می

در  [ گزارش کردند استفاده از سرشاخه گیاهی12همکاران ]

دهد و باعث درصد پوکی خاک را افزايد می سطح خاک،

اره منجر به حفظ کمتر خاک. شودحفظ رطوبت خاک می

تیمارها شد و در بیت تیمارهای داخل ساير رطوبت نسبت به 

 شبیهاليه مالچ به طور کلی داشت.  ها نیز بیشتريت دما راچاله

 از انتقال گرما مانع و کرده عمل گرما عاي  نیمه اليه يک

 ،مالچ اليه ضخامت افزايد با و شودمی عم  به سطح

 شودمیو رطوبت بیشتری حفظ  رکمت زيريت خاک دمای

به صور  مخلوط با خاک  ،اره. احتماال استفاده خاک[13]

                                                           
2-Lixia 
3-Yajun 
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و منجر به  موف  عمل کند حفظ رطوبت دروانسته است نت

 يوسفی و يونسیهای نتايج بررسی کاهد دمای خاک شود.

اره به صور  خاکمقادير متفاو  استفاده از [ نشان داد 14]

رطوبت  شاهدقايسه با وست در ممسطح کپيک اليه در 

کمتريت رطوبت و بیشتريت دما نیز در حفظ کرد.  بیشتری را

در سطح  ،مشاهده شد. عدم استفاده از مالچ 2شاهدتیمار 

شود، آب ب فاصله از اليه سطحی خاک خاک منجر می

های سطحی باعث نفوذ تبخیر شود. تبخیر شديد آب از اليه

های عمقی در تیمار شاهد در مقايسه با کمتر آب به اليه

 شودمی گیاهی بقايایسن ، سوپرماذب، ماسه و تیمارهای 

[3].  

 گیرییجهنت

مالچ به دلیل ملوگیری از تبخیر به طور کلی تیمارهای 

آب از سطح خاک باعث کاهد درمه حرار  و افزايد 

-سن  باعث میقلوه مالچ .شودمیمحتوی رطوبت خاک 

از باقی بماند و تبخیر  هاچالهشود آب زمان بیشتری داخل 

 آب مذب اثر درنیز  هاسوپرماذبسطح خاک ک  شود. 

 اولیه حالت به آب تدريجی تبخیر از پب و شوندیمتورم م

صور   به مواد ايت در آب گردند. مذبمی باز خود

 که اسفنجی مواد خ ف بر گیرد،می صور  شیمیايی

پلیمرها،  دلیل همیت به است، فیزيکی آنها در آب مذب

 حفظ تریطوالنی مد  به را آب ه  فشار تحت حتی

 سرعت به آب خاک، با وادم ايت کردن مخلوط با کنند.می

مالچ  شود.می ملوگیری آن رفتت هرز از و شده مذب

 مانع و کرده عمل گرما عاي  نیمه اليه يک شبیه ،ماسه

 انتقال مانعهمجنیت و   شده عم  به سطح از انتقال گرما

 منجر بهشود و از ايت طري  می بیرون هوای به آب بخار

 هایسرشاخه. شود خاک می حفظ رطوبتکاهد دما و 

از طري  سايه انداختت بر سطح خاک، از تبخیر  نیز گیاهی

در مجموع نتايج ايت تحقی  اثرا    کند.آب ملوگیری می

های چالهمثبت تیمارهای مالچ روی شرايط اقلیمی خاک در 

که باعث بهبود دهد، به طوریکوچک را نشان می آبگیر

نتايج به . شودهای خشک میاستقرار گیاهان در اکوسیست 

دست آمده با تومه به وضعیت اقلی  منطقه به امرا درآمد و 

لذا با تغییر شرايط آب و هوايی و بهتر شدن شرايط رطوبت 
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Effects of mulch treatments on temperature and soil moisture of rangeland  

Microcatchments 
 

Fateme Rahimi1,  Mohammad Farzam2*,  Mohammad Taghi Dastorani3,  Mohammad Taghi 

Kashki4  
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Low air humidity and soil moisture are known as two major factors 

responsible for seedling mortality in the range and desert restoration 

projects. Rainwater harvesting methods are used for collecting water in 

small basins within the rangeland surfaces. Recent studies have shown 

positive impacts of soil mulches on soil water conservation. In this 

research, effects of super absorbent materials, sawdust, rubble, stones and 

debris were compared on changes of microclimate features within the 

hand-made microcatchments. Changes in soil moisture and temperature 

were monitored in 5 intervals during a 7 day-time period after applying a 

20 mm water pulses in summer 2017. Results indicated significant effects 

of soil mulches on reducing temperature and conserving soil moisture, as 

compared with the control treatment. Highest soil moisture were found 

under the stones mulches and lowest temperature were found under plant 

debris. In conclusion, our results indicate positive effects of soil mulche 

treatments on microclimate conditions within the microcatchments, which 

may improve plants establishment in aridland ecosystems.    
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