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Abstract
In this research, the effect of the mulch layer on the soil surface as an
anti-evaporation layer was investigated in three soils with a different
texture from three points of Tabriz green space including Abbas Mirza in
the south, Einali in the north, and Khavaran in eastern Tabriz. The soils
were placed in small lysimeters with a diameter and height of 30 cm (25
cm of soil and 3 cm of mulch). This field experiment was a completely
randomized blocks design with five treatments included; control (no
mulch layer) and four types of mulch cover including fine sand, manure,
wood chips, and petrochemical waste, and three replications conducted
over 20 days. The analysis of variance in all soil samples showed a
significant effect (p<0.01) of the surface mulch layer on the amount of
surface evaporation from lysimeters. The results also showed in sandy
loam soils of Abbas Mirza and Khavaran regions, sand mulch treatment
with 69.2% and 66.9%, respectively, and in clay loam soils of Einali
region, wood chips treatment with 70% reduced evaporation.
Petrochemical waste treatment showed the least effect in reducing the
amount of evaporation in all three types of soil tested.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open-access
article distributed under the CC BY (license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Introduction
Reducing surface evaporation using mulches in
surface soil can significantly help reduce
irrigation losses and protect water resources. The
main strength of mulching is to conserve soil
moisture by reducing surface evaporation and
controlling soil erosion. Basically, mulching
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conserves soil water by reducing soil evaporation
and regulating soil temperature which decreases
irrigation demand during crop cultivation
periods. There is a broad range of organic
materials that work well as mulch for landscapes
and gardens, but a handful of these materials are
used more often than the rest on residential soils.
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The aim of this study was to investigate the four
types of mulch cover including fine sand,
manure, wood chips, and petrochemical waste in
surface soil as an anti-evaporation layer in soils
with different textures from three regions of
Tabriz.
Materials and Methods
To investigate the evaporation rate, the soils
were filled into small lysimeters with a height
and diameter of 30 cm (25 cm of soil and 3 cm of
mulch). Lysimeters were inserted into the soil of
the study area (Fig. 1). The amount of
evaporation was calculated in terms of changes
in the weight of the micro-lysimeter under field
capacity conditions. The amount of drained water
from micro-lysimeters (if any) was also collected
and measured by the containers placed under
them. In the control treatment, the upper 3 cm of
water repellency soil was added on top of 25 cm
of the soil. Then the lysimeters were placed
inside the soil of the study area. In this type of
lysimeter, the amount of evaporation was
calculated according to the changes in the weight
of the microlysimeter in the field capacity
conditions.

from each lysimeter was measured and recorded
every two days. In this way, on the first day of
irrigation, the soil moisture of each lysimeter was
brought to the field capacity, after two days the
weight loss of the lysimeter was measured and
the amount of evaporation was obtained. Then
irrigation was done again to bring the soil
moisture content in the lysimeter to the field
capacity so that the moisture reduction does not
prevent the reduction of evaporation. This
procedure was performed every two days for
twenty days. Finally, after the end of the
experiment (day 20), the amount of evaporation
in lysimeters with mulch and control lysimeters
in all three soils was calculated and compared.
The amount of water loss in each of the soils and
with different mulch layers was calculated and
the percentage of evaporation reduction in each
of the treatments was obtained.
Table 1 Basic characteristics of soils tested
Soil properties
Clay (%)
Silt (%)
Sand (%)
Bulk density
(g/cm3)
FC water content
(%)
EC of soil
saturation extract
(dS/m)
pH of soil
saturation extract
Organic carbon (%)

Fig. 1 Schematic diagram of a lysimeter installed on a
field

To carry out irrigation, the height of humidity
needed to reach the humidity of the field capacity
of the soil up to a depth of 28 cm was determined
by Eq. 1
d = D(θfc – θi)

(1)

Where, d is the height of the irrigation water
(cm), D is the soil depth (cm), θfc, and θi are the
field capacity moisture and initial soil moisture,
respectively. The characteristics of the soils
tested are presented in Table 1.
The 20-day period of surface evaporation
measurement was from July 6 to July 25, 2019.
After irrigation, the amount of water evaporation
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Results
By applying mulch on the soil surface, water
consumption is significantly reduced due to the
lack of contact of dry air and solar radiation to
the soil surface. Moreover, due to the effects of
flow slope, moisture movement from the depth to
the soil surface, soil moisture in the presence of
mulch is transferred to the soil surface by
capillaries at a slower speed and as a result the
moisture distribution in the soil is more uniform
and the soil is more uniform. In the experimental
period for all three soil types, the amount of
evaporation was obtained in the following order:
soil without surface mulch or control>
petrochemical waste mulch> manure > wood
chip > fine sand (Table 2).

محیطزیست و مهندسی آب
1401  پاییز،3  شماره،8 دوره

Effect of Mulch Types on Maintaining Soil Moisture

583

200

Abbass Mirza Park

شاهد
WOOD

Soil

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Khavaran Area

شاهد
SAND
WOOD

Clay Loam
(Einali)

OM
Tf

212.4
1.33
969.9

4
10
15

53.09*
0.133

Treatment
Error
Total
Treatment
Error
Total

208.5
1.48
1099
440.9
3.120
2263

4
10
15
4
10
15

52.12*
0.148
110.22*
0.312

25
a
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Time (day)
Cumulative Evaporation (mm)

Treatment
Error
Total

* P-Value is significant at 1% level

250
شاهد

200

SAND

150

WOOD

Einali Area

OM

100

Tf

Average evaporation (mm)

Cumulative Evaporation (mm)

Time (day)

Sandy
Loam
(Abbas
Mirza)
Sandy
Loam
(Khavaran)

Mean
Squares

Tf

50

Degrees of
Freedom

OM

Sums of
Squares

100

The results of the analysis of variance show a
significant effect (at the level of 1%) of the
surface mulch layer on the amount of surface
evaporation from lysimeters of all three types of
soil. The average evaporation of lysimeters with
different surface mulch layers had a significant
difference (Duncan test at 5% level) and the
types of mulch reduced the average evaporation
of lysimeters in all three types of soil compared
to the control treatment (Fig. 3 and Table 3).
Table 3 Analysis variance of the effect of surface
mulch layer on the amount of surface evaporation
from the tested soils

SAND

150

2. The most evaporation occurred from clay loam
soil, followed by sandy loam (Khavran) and
sandy loam (Abbas Mirza) soils.

Source of
Variation

Cumulative Evaporation (mm)

Table 2 Mean percentage of evaporation reduction in
lysimeters with mulch surface layer compared with
control treatment in tested soils
Soil
Sandy
Sandy
Clay
Mulch type
Loam
Loam
Loam
(Abbas
(Khavaran) (Einali)
Mirza)
Fine Sand
69.2
66.9
66.8
Wood Chips
68.4
66
70
Manure
63.9
60.9
57.9
Petrochemical
51.6
46.6
46.2
Waste
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20
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aa
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b
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Fig. 2 Cumulative evaporation in the study area the
under coverage of different mulches

In addition, the average cumulative surface
evaporation values from microlysimeters with
surface mulch layer in the three tested soils in
two-day periods (for 20 days) can be seen in Fig.
Environment and Water Engineering
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Fig. 3 Average evaporation of lysimeters with
different surface mulch layers

Conclusion
During the 20-day test period, the highest
amount of cumulative evaporation from clay
محیطزیست و مهندسی آب
1401  پاییز،3  شماره،8 دوره

584

loam soil was 213 mm and sandy loam soils
(Khavaran and Abbas Mirza parks) were in the
next rank with 148 and 143 evaporations,
respectively. The reason for more evaporation in
clay loam soil can be due to the stronger
capillary effect and better supply of moisture to
the evaporation surface (soil surface) in this soil.
In the sandy loam soil of Abbas Mirza Park and
the Khavaran region, the maximum evaporation
reduction in fine sand mulch was 69.2 and
66.9%, respectively. While in the clay loam soil
of the Einali region, the greatest amount of
evaporation occurred in the surface mulch of
wood chips and as much as 70%. In other words,
among the studied treatments, sand mulch and
petrochemical waste treatments had the highest
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and lowest efficiencies in reducing evaporation
from soils with different textures, respectively.
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مقاله پژوهشی

تأثیر انواع مالچ بر حفظ رطوبت خاک در مناطق مختلف فضای سبز شهر تبریز
3

احد مولوی  ،1شهرام شاهمحمدی کاللق  *2و منوچهر عبدالمنافی آهنگر
 1استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
2دانشیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 3کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

در پژوهش حاضر ،اثر کاربرد الیه مالچ در سطح خاک بهصورت الیه ضد تبخیر در سه خاک
با بافت متفاوت از سه نقطه از فضای سبز شهر تبریز شامل پارک عباس میرزا در جنوب،
پارک عینالی در شمال و منطقه خاوران در شرق تبریز بررسی شد .خاکها درون
الیسیمترهای کوچک با قطر و ارتفاع  30cmبه صورت  25 cmخاک و  3 cmمالچ ،قرار
گرفتند .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامالً" تصادفی با  5تیمار ،شامل تیمار شاهد (فاقد
الیه مالچ سطحی) و چهار نوع پوشش مالچی شامل شن ریز ،کود دامی ،تراشههای چوبی و
ضایعات پتروشیمی در سه تکرار و به مدت  20 dayانجام گرفت .نتایج حاصل از تجزیه
واریانس در همه خاکها نشاندهنده اثر معنیدار در سطح  %1الیه مالچ سطحی بر مقدار
تبخیر سطحی از الیسیمترها بود .همچنین نتایج نشان داد در خاکهای لوم شنی منطقه
عباس میرزا و خاوران ،تیمار مالچ شنی به ترتیب با  69/2و  %66/9و در خاک لوم رسی
منطقه عینالی ،تیمار خرده چوب با  %70باعث کاهش در تبخیر شدند و تیمار ضایعات
پتروشیمی کمترین تأثیر را در کاهش مقدار تبخیر در هر سه نوع خاک مورد آزمایش نشان
داد.

تاریخ دریافت]1400/06/24[ :
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تاریخ پذیرش]1400/10/19[ :
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شن ریز
کود دامی
ضایعات پتروشیمی
*نویسنده مسئول:
shahmohammadi_sh@iaut.ac.ir

 -1مقدمه
کاهش تبخیر از سطح خاک عالوه بر ممانعت از تلفات آب ،با
حفظ رطوبت موجود در خاک موجب جلوگیری از نوسانات
شدید دمایی در خاک و محیط رشد ریشه نیز میشود.
همچنین بهدلیل کاهش دفعات آبیاری از شستشوی امالح و
کودها به آبهای زیرزمینی نیز تا حد ممکن جلوگیری می-
گردد ( .)Alizadeh 2018از آنجاییکه در فضای سبز،
مسائل مربوط به چمن مثل چمـنزنی ،آبیاری و مبارزه با
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،3پاییز 1401

علفهای هرز دارای اهمیت زیادی است .مالچدهی روش
مناسـبی بـرای کاهش هزینههای آبیاری ،حذف علفهای
هـرز ،نگهـداری فضای سبز و حفظ سالمت گیـاه ،کـاهش
سـله و کـاهش تبخیر از سطح خاک است ( Haghdoost
 .)Ghahremanloo et al. 2020مـالچ ،بـا جلـوگیری از
فشـرده شدن خاک سبب تهویـه بهتـر خـاک شـده و از
فرسـایش خاک جلوگیری میکند ( Eskandaripour et al.
Environment and Water Engineering
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مولوی و همکاران1401 ،

 .)2019; Afshar et al. 2013انواع موادی کـه بهعنوان
مـالچ استفاده میشوند عبارتاند از :پسماندهای گیاهی،
برشهای علوفه ،برگها ،پوست خردشده درخت ،خاکاره،
تراشـههای چـوب ،کمپوسـت و انـواع مالچهای رزینـی (کـه
از بازیافت تایرها و دیگر فرآوردههـای پالسـتیکی بـه دسـت
میآیند) ،پوششهای پالستیکی و همچنین سنگریزههای
ریزودرشت ( Adedi Koupai et al. 2014; Sherafati et
.)al. 2021
صرفهجویی در مصرف آب از مهمترین دالیل مصرف مالچ در
فضـای سـبز اسـت ( ;Eslami and Farzamnia 2009
 .)Abedi Koupai et al. 2014در پژوهشهای مختلف،
عملکرد کاربرد انواع مالچها گزارش شده است .مالچ سنگی
توسط کشاورزان در نواحی خشک آرژانتین ،چـین ،ایتالیا،
پرو ،نیوزیلند و آمریکا برای سـالیان سـال اسـتفاده شده
است ( Ma and Liu 2011; Abedi Koupai et al.
; Yusefi et al. (2019) .)2014اثر مالچ کاه و کلش بر
تغییرات رطوبت و حرارت در دو خاک با بافتهای شنی و
لومی با سطح ایستابی  60 cmدر مقیاس الیسیمتر را
بررسی کردند .نتایج نشان داد که کاربرد مالچ منجر به ذخیره
 20تا  %25رطوبت در الیه سطحی ( )5 cmخاک شد .آنها
دلیل افزایش رطوبت را تعدیل دما در نیمرخ خاک و کاهش
تبخیر از سطح خاک بهواسطه مالچ عنوان کردند .بعالوه ،اثر
متقابل مالچ و بافت خاک بر دمای نیمرخ خاک تأثیری در
حدود  %40نشان داد Yusefi et al. (2020) .توزیع رطوبت
در دو خاک شنی و لومی تحت تأثیر مالچ کاه و کلش و سه
سطح مختلف شوری آب زیرزمینی شامل  10 ،5و 15 dS/m
با نرمافزار  Hydrus-1Dشبیهسازی کردند و نشان دادند
پوشش مالچ ،منجر به نگهداشت  15و  20درصدی رطوبت
در الیه سطحی و کاهش  27و  8درصدی تبخیر به ترتیب در
خاک لوم و شنی شد.
) Banihabib and Vaziri (2018تأثیر مالچهای شن،
ماسه و مخلوط شن و ماسه با نسبت یکسان را بر افزایش
رطوبت خاک و نفوذ عمقی آب باران در دشت شهرکرد
بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد میزان نفوذ عمقی در
طی دوره در کلیه مالچهای موردبررسی نسبت به خاک بدون
مالچ افزایش داشته و بیشترین میزان در مالچ شنی معادل
 17%/1حاصل شد .این مقدار نسبت به خاک بدون مالچ
افزایش  %21را نشان داد .لذا مالچ پاشی اراضی کشاورزی
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401
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میتواند موجب افزایش تغذیه آبخوان ناشی از افزایش نفوذ
عمقی آب باران به داخل خاک بهعنوان یکی از منابع تأمین
آب کشاورزی گردد .اما میبایست در هنگام انتخاب این نوع
مالچ ،ضمن در نظر گرفتن اثرات مثبت آن در حفظ رطوبت
خاک ،مسائل اجرایی آن نیز در سطح وسیع در نظر گرفته
شود Rezaepour et al. (2018) .اثر مالچ کاه و کلش گندم
در پنج سطح ،صفر 75 ،50 ،25 ،و  %100پوشش سطح بر
نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم در منطقه نیمه-
خشک را بررسی کردند نتایج پژوهش آنها نشان داد
محتوای رطوبتی خاک طی دوره رشد رابطه معنیدار با سطح
مصرف مالچ داشته است .بیشترین مقدار رطوبت حجمی
خاک در تیمار  %100مالچ ( )%10/62بود که نسبت به تیمار
شاهد  %11افزایش نشان داد .تفاوت معنیداری بین تیمار
 100%مالچ و  %75ازنظر تأثیر بر محتوای رطوبتی و ظرفیت
نگهداشت آب خاک وجود نداشت بنابراین کاربرد سطح %75
مالچ کاه و کلش گندم روشی اقتصادی است.
) Abedi Koupai et al. (2014مقدار تبخیر و تعرق از
پروفیل خاک در حضور مالچهای چوبی ،سنگی و تراشههای
الستیکی با ضخامتهای  2/5و  5 cmدر چمن و خاک بدون
پوشش را به روش شار صفر برآورد کردند .نتایج نشان داد
خاک بدون پوشش ،چمن ،مالچ چوبی به ضخامت ،5 cm
مالچ الستیکی به ضخامت  ، 5 cmمالچ الستیکی به ضخامت
 ،2/5 cmمالچ سنگی به ضخامت  ،2/5 cmمالچ چوبی به
ضخامت  2/5 cmو مالچ سنگی به ضخامت  5 cmبهترتیب
بیشترین میزان تبخیر و تعرق داشتندYuan et al. .
) (2009تبخیر سطحی تحت مالچهای شنی با اندازه متفاوت
را بررسی و اظهار نمودند مالچ شنی بهصورت گسترده در
کاهش تبخیر سطحی در نقاط مختلف استفاده شده است.
تیمارهای استفاده شده در این پژوهش شامل خاک لخت و
سه مالچ شنی با اندازه ذرات  2/5 ،0/5و  4/5 cmبود که در
سه تکرار موردبررسی قرار گرفت .نتایج آنان نشان داد که در
مقدار رطوبت برابر خاک ،مقدار کاهش تبخیر تحت مالچهای
شنی دارای همبستگی منفی با اندازه ذرات شن داشته است.
) Zribi et al. (2015به بررسی کارایی مالچهای آلی و غیر
آلی در کنترل تبخیر از خاک پرداختند .آنان مالچ پالستیکی
(غیر آلی) و مالچهای پوست درختان ،بقایای چوب ،زمین-
پوش و کاه گندم (مالچ آلی) در کنترل تبخیر استفاده
نمودند .برای اندازهگیری تبخیر از میکروالیسیمتر استفاده
شد .نتایج آنان نشان داد که شدت تبخیر بستگی به شرایط
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اقلیمی ،دوره تبخیر و نوع مواد مالچی دارد .اخیرا" مطالعات
متعددی در مورد استفاده از انواع مالچها در کاهش تبخیر در
مناطق خشک و نیمه خشک انجام گرفته است ( Kazemi
 ،)and Jozay 2020; Safari et al. 2021اما جهت بررسی
استفاده از مالچهای مختلف در خاک فضای سبز شهر تبریز
پژوهشی صورت نگرفته است .کاهش تلفات آبیاری در اثر
تبخیر سطحی با استفاده از مالچها در خاک سطحی میتواند
کمک قابلتوجهی در کاهش تلفات آبیاری و حفاظت از منابع
آب در شرایط کنونی که کشورمان دچار کمبود آب است،
داشته باشد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر
کاربردی ایجاد الیه باریک از چهار نوع مالچ در خاک سطحی
بهصورت الیه ضد تبخیر در خاکهایی با بافت متفاوت از سه
منطقه تبریز میباشد.

تیمارهای آزمایش ،چهار نوع پوشش مالچی شامل؛ شن ریز،
کود دامی ،تراشههای چوبی و ضایعات پتروشیمی بود .در
تیمار شاهد سطح خاک فاقد الیه مالچ بود .خاکها درون
الیسیمترهای کوچک با ارتفاع و قطر  30 cmپر شدند.
 -2-2شرح آزمایش
پس از نمونهبرداری هر یک از سه خاک موردنظر ،برای
بررسی میزان تبخیر خاکها در سه تکرار درون الیسیمترهای
کوچک با ارتفاع و قطر  30 cmپر شدند ،بهاینترتیب که تا
ارتفاع  25 cmاین الیسیمترها خاک و روی الیه 25 cm
هریک از خاکها 3 cm ،از الیه مالچ تهیهشده اضافه شد
(شکل .)1

 -2مواد و روشها
 -1-2مشخصات خاک و تیمارهای آزمایش
برای بررسی تأثیر الیه باریک مالچ بر کاهش تبخیر سطحی و
کاهش تلفات آب ،خاکهای موردنظر برای آزمایشها از سه
نقطه از فضای سبز شهر تبریز شامل؛ پارک عباس میرزا در
جنوب (با موقعیت جغرافیایی " 38˚ 01' 36عرض شمالی و
" 46˚ 20' 08طول شرقی) ،پارک عینالی (عون بن علی) در
شمال (با موقعیت جغرافیایی " 38˚ 05' 55عرض شمالی و
" 46˚ 18' 40طول شرقی) و منطقه خاوران در شرق تبریز
(با موقعیت جغرافیایی " 38˚ 00' 44عرض شمالی و "45
' 46˚ 25طول شرقی) نمونهبرداری شد .این محلها به این
دلیل انتخاب گردیدند که مناطق در دست احداث و فرصت-
های آینده شهر تبریز برای توسعه فضای سبز میباشند.
خصوصیات عمومی خاکهای مورد آزمایش در جدول ()1
آمده است.
جدول  -1خصوصیات عمومی خاکهای مورد آزمایش
Table 1 Basic characteristics of soils tested
Sandy Loam
(Abbas
)Mirza
11.2

Clay
Loam
)(Einali
31.6
29.6
38.8
1.30

Sandy
Loam
)(Khavaran
12
21.3
66.7
1.41

9.1
79.7
1.40

23

15

13

3.7
7.7

1.11
8.05

1.42
7.9

0.61

0.41

0.66

Soil properties
)Clay (%
)Silt (%
)Sand (%
Bulk density
3
(g/cm
FC
)water
)content (%
)EC (dS/m
pH
Organic carbon
)(%

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،3پاییز 1401

شکل  -1طرح شماتیک الیسیمتر کار گذاشتهشده در سطح مزرعه
Fig. 1 Schematic diagram of a lysimeter installed on a
field

در تیمار شاهد  3 cmباالیی نیز از خاک بدون آبگریزی در
روی  25 cmخاک اولیه اضافه گردید .سپس الیسیمترها در
درون خاک منطقه آزمایش قرار داده شد .در این نوع
الیسیمتر مقدار تبخیر برحسب تغییرات وزن میکروالیسیمتر
در شرایطی که رطوبت در حالت ظرفیت مزرعه باشد محاسبه
گردید .میزان آب زهکشی شده از میکرو الیسیمترها (در
صورت وقوع) نیز از طریق ظروفی که در زیر آنها قرار داده
شده بود جمعآوری و توسط ظروف مدرج اندازهگیری گردید.
برای انجام آبیاری ،ارتفاع رطوبت موردنیاز برای رسیدن
رطوبت به رطوبت ظرفیت مزرعهای خاک تا عمق 28 cm
توسط رابطه ( )1تعیین شد.
()1

)d = D(θfc – θi

که d ،ارتفاع آب آبیاری ( D ،)cmعمق خاک ( θfc ،)cmو θi

بهترتیب رطوبت ظرفیت مزرعهای و رطوبت اولیه خاک می-
باشند.
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تراشه چوب ( > )Woodشن ریز ( .)Sandبـا کـاربرد مـالچ
روی سطح خاک بهعلت عدم تماس هوای خشک و تـابش
خورشیدی به سطح خاک ،مصرف آب بهطور قابلمالحظهای
کاهش مییابد .همچنـین بـهعلـت اثـرات شـیب جریـان،
حرکت رطوبت از عمق به سطح خـاک ،رطوبـت خـاک در
حضور انواع مالچ توسط لولههای مویین با سرعت کمتـری
بهطرف سطح خاک منتقلشده و درنتیجه توزیع رطوبت در
خاک یکنواخت بوده و رطوبت بیشتری در خاک ذخیره می-
گردد .بیشترین مقدار تبخیر در روز  16و کمترین آن در روز
 12اتفاق افتاد.
)Abbas Mirza Park (Gravelly- Loam
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 -3یافتهها و بحث
 -1-3میزان تبخیر از الیسیمترها
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همانگونه که در شکل ( )2دیده میشود ،در روزهای مختلف
براساس شرایط دمایی و دیگر شرایط تبخیری مانند باد و
غیره ،مقدار تبخیر متفاوتی در هر تیمار دیده میشود .با
تغییر نوع الیه مالچ سطحی در میکروالیسیمترها ،میزان
تبخیر سطحی مقدار متفاوتی نشان داد .بهطوریکه در دوره
آزمایش برای هر سه نوع خاک ،مقدار تبخیر بهترتیب زیر
حاصل شد :خاک فاقد الیه مالچ سطحی یا شاهد> تیمار الیه
مالچ ضایعات پتروشیمی ( > )Tfتیمار کود دامی (> )OM
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

8

)Evaporation (mm

مقادیر میانگین (حاصل از سه تکرار) تبخیر سطحی از
میکروالیسیمترهای دارای الیه مالچ سطحی در خاک لوم
شنی پارک عباس میرزا ،خاک لوم شنی منطقه خاوران و
خاک لوم رسی منطقه عینالی در دورههای دوروزه (بهمدت
 )20 dayدر شکل ( )2نشان داده شده است.

)Evaporation (mm

16

)Evaporation (mm

برای انجام آزمایشهای تبخیر در شرایط اقلیمی یکسان در
هر سه خاک ،تمامی الیسیمترها پس از آمادهسازی درون
خاک در محوطه پارک تاریخی و فرهنگی ائلگلی (با موقعیت
جغرافیایی " 38˚ 01' 36عرض شمالی و " 46˚ 21' 51طول
شرقی) استقرار یافتند .دوره  20 dayاندازهگیری تبخیر
سطحی در بازه زمانی  6تیر تا  25تیرماه  1399قرار داشت.
پس از آبیاری ،هر دو روز یکبار مقدار تبخیر آب از هر
الیسیمتر به روش وزنی اندازهگیری و ثبت شد .بدینصورت
که در روز اول با آبیاری رطوبت خاک هر الیسیمتر به حد
رطوبت ظرفیت مزرعهای رسانده شد .پس از گذشت دو روز
مقدار کاهش وزن الیسیمتر اندازهگیری شده و براساس آن
مقدار تبخیر بهدست آمد .سپس مجدداً آبیاری برای رساندن
مقدار رطوبت خاک درون الیسیمتر به حد ظرفیت مزرعهای
انجام شد تا کاهش رطوبت مانع کاهش تبخیر نگردد .این
عمل هر دو روز یکبار به مدت بیست روز انجام یافت.
درنهایت پس از اتمام آزمایش ( )20 dayمقدار تبخیر در
الیسیمترهای دارای مالچ و الیسیمترهای شاهد در هر سه
خاک محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت .مقدار تلفات آب در
هر یک از خاکها و با الیه مالچ متفاوت محاسبه و درصد
کاهش تبخیر در هر یک از تیمارها بهدست آمد .تحلیل نتایج
توسط نرمافزار  SPSSو مقایسه میانگین بین میزان تبخیر
در پوششهای مالچی مختلف برای هر سه خاک توسط
آزمون دانکن با سطح احتمال  % 5انجام گرفت.
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شکل  -2میزان تبخیر سطحی روزانه مناطق موردمطالعه تحت
پوشش مالچهای مختلف
Fig. 2 Daily surface evaporation in study area under
coverage of different mulches
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شکل  -3میزان تبخیر تحمعی مناطق موردمطالعه تحت پوشش
مالچهای مختلف
Fig. 3 Cumulative evaporation in study area under
coverage of different mulches

همچنین ،مقادیر میانگین حاصل از سه تکرار تبخیر سطحی
تجمعی از میکروالیسیمترهای دارای الیه مالچ سطحی در
سه خاک مورد آزمایش در دورههای دوروزه (بهمدت day
 )20در شکل ( )3مشاهده میشود .در بین سه خاک مورد
آزمایش ،بیشترین تبخیر صورت گرفته از خاک لوم رسی
بوده و سپس خاکهای لوم شنی (خاوران) و لوم شنی
(عباس میرزا) ازنظر مقدار تبخیر در درجات بعدی قرار دارند.
) Ghorbanian et al. (2014نیز در پژوهش خود مشاهده
نمودند که بافت خاک بر میزان تبخیر مؤثر بوده و در خاک-
های ریزبافتتر مقدار تبخیر بیشتری گزارش نمودند .دلیل
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،3پاییز 1401

بیشتر بودن تبخیر در خاک لوم رسی بهعلت اثر موئینگی
قویتر و تأمین بهتر رطوبت به سطح تبخیر (سطح خاک) در
این خاک میباشد .در خاکهای لوم و لوم شنی بهعلت
کاهش تأمین رطوبت به سطح خاک در شرایط یکسان
اقلیمی بهترتیب مقادیر تبخیر سطحی کمتری مشاهده شد.
همچنین در شکل ( )3مشاهده میشود در روزهای متفاوت
براساس شرایط تبخیری اتمسفر میزان تبخیر متفاوتی از
هریک از الیسیمترها روی داده است .طبق نظر Bachmann
) et al. (2007و ) ،Burguet et al. (2016مقدار متفاوت
تبخیر از خاک میتواند تحت تأثیر عوامل دیگری مانند
تخلخل ،توزیع اندازه ذرات و منافذ باشد.
میزان کاهش تبخیر در الیسیمترهای با الیههای مختلف
مالچ نسبت به الیسیمتر شاهد یا بدون الیه مالچ در خاک-
های با بافت متفاوت در جدول ( )2آمده است .چنانچه
مشهود است میزان کاهش تبخیر در خاک لوم شنی (عباس
میرزا) در تمامی تیمارها بیشتر از دو خاک دیگر بوده است.
در خاک لوم شنی پارک عباسمیرزا و منطقه خاوران بیشینه
درصد کاهش تبخیر بهترتیب برابر  69/2و  %66/9و در مالچ
سطحی شن ریز حاصل شد .درحالیکه در خاک لوم رسی
منطقه عینالی بیشترین مقدار کاهش تبخیر برابر  %70/0و در
مالچ سطحی تراشه چوبی اتفاق افتاد .دلیل کارایی باالی مالچ
شنی در کاهش تبخیر را میتوان بهصورت زیر تفسیر کرد:
پس از آبیاری و خشک شدن سطح خاک ،ضریب هدایت
موئینگی در الیه سطحی مالچ شنی بهشدت کاهش پیدا می-
کند و چون فرار رطوبت از خاک در اثر تبخیر در شرایط
غیراشباع صورت گرفته و آب تبخیر شده میبایست از همان
الیه سطحی خشکشده که ضریب هدایت موئینگی آن کم
است نیز عبور کند لذا سرعت خروج آب از الیه سطحی مالچ
شنی شدیداً کاهش مییابد ( .)Alizadeh 2018به عبارتی،
مالچ شنی مقاومـت زیـادی در برابر خروج آب از خاک ایجاد
مـیکنـد ،تبـادالت حرارتـی خاک با محیط بیرون را کاهش
داده و بهعنوان یـک سـد محافظ ،سطح خاک را از اثر باد و
نور خورشید حفـظ مـیکند ،به همین علت ،تبخیر از آن کم
بوده است (.)Yamanaka et al. 2004
امـا مـالچ چوبی پس از آبیاری تا ساعتها مرطوب مانـده و
در برابـر باد مقاومتی ندارد و رطوبت رسیده از اعماق به
سطح خاک را به خارج از خاک منتقل کرده و تبخیر از آن
در مقایسه با مالچ شنی زیاد است .مالچ کود دامی به علت
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کامل از رسیدن اشعه و حرارت خورشید به زمین (عامل
ایجاد تبخیر) مرتبط دانست .بهطور مشابه Zribi et al.
) (2015نیز اثر نوع ماده مالچی بر میزان تبخیر سطحی را
گزارش نمودهاند.

ایجاد شرایط مساعد جهت فعالیت و تکثیر میکروارگانیسم-
های خاک ،شرایط رطوبتی را برای انجام بهتر عمل تبخیر
خاک فراهم میکند و همچنین سبب بیشتر گرم شدن سطح
خاک شده و آب بیشتری از سطح خاک تبخیر گردیده است.
همچنین به علت وزن کم و تخلخل زیاد برخالف مالچ شنی
نمیتواند مقاومت زیادی در برابر خروج بخارآب خاک ایجاد
نماید Yuan et al. (2009) .نیز در پژوهشهای خود به
کارایی باالی مالچ شنی در کاهش تبخیر سطحی اشاره
کردهاند .همچنین کمترین مقدار درصد کاهش تبخیر در سه
خاک لوم شنی عباس میرزا ،لوم شنی خاوران و لوم رسی
عینالی بهترتیب برابر  46/6 ،51/6و  %46/7بود که در تیمار
مالچ سطحی ضایعات پتروشیمی دیده شد .دلیل کارایی
پایین مالچ ضایعات پتروشیمی در مقایسه با بقیه انواع مالچها
را میتوان به شکل نامنظم و انحنادار فیزیکی و عدم
همپوشانی کامل با سطح زمین و درنتیجه عدم ایجاد مانع

جدول  -2میانگین درصد کاهش تبخیر در الیسیمترهای دارای
الیه سطحی مالچ نسبت به تیمار شاهد در خاکهای مورد آزمایش
Table 2 Mean percentage of evaporation reduction in
lysimeters with mulch surface layer compared to
control treatment in tested soils
Soil
Sandy
Sandy
Clay
Mulch type
Loam
Loam
Loam
(Abbas
)(Khavaran) (Einali
)Mirza
Fine Sand
69.2
66.9
66.8
Wood Chips
68.4
66
70
Manure
63.9
60.9
57.9
Petrochemical
51.6
46.6
46.2
Waste

جدول  -3تجزیه واریانس تأثیر الیه مالچ سطحی بر مقدار تبخیر سطحی از خاکهای مورد آزمایش
Table 3 Analysis variance of the effect of surface mulch layer on the amount of surface evaporation from the
tested soils
Soil
Source of Variation
Sums of Squares
Degrees of Freedom
Mean Squares
Treatment
212.387
4
Sandy Loam
**53.097
Error
1.333
10
)(Abbas Mirza
0.133
Total
969.870
15
Treatment
208.500
4
Sandy Loam
**52.125
Error
1.480
10
)(Khavaran
0.148
Total
1099.330
15
Treatment
440.897
4
Clay Loam
**110.224
Error
3.120
10
)(Einali
0.312
Total
2263.420
15
** P-Value is significant at 1% level
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شکل  -4میانگین تبخیر از الیسیمترهای با الیه مالچ سطحی متفاوت
Fig. 4 Average evaporation of lysimeters with different surface mulch layers

 -3-2تحلیل آماری
نتایج حاصل از تجزیه واریانس در خاکهای لوم شنی منطقه
عباس میرزا و خاوران و لوم رسی منطقه عینالی نشاندهنده
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

اثر معنیدار (در سطح یک درصد) الیه مالچ سطحی بر مقدار
تبخیر سطحی از الیسیمترها میباشد (جدول  .)3اثر الیه
مالچ سطحی در کاهش تبخیر میتواند ناشی از رنگ ،هدایت
Environment and Water Engineering
Vol. 8, No. 2, 2022
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گرمایی ،ضخامت آن باشد .این عوامل مانع از رسیدن انرژی
به سطح تبخیر میگردد و یکی از شرایط الزمه تداوم تبخیر
که تأمین انرژی برای تبخیر است را مختل میکند .همچنین
الیه مالچ در انتقال رطوبت به سطح تبخیر (خاک) نیز
Hallett
;2008
(
میکند
ایجاد
اختالل
 .)Ahmadimoghadam et al. 2016شکل ( )4نیز نشان
میدهد که میانگین تبخیر از الیسیمترهای با الیه مالچ
سطحی متفاوت ،دارای اختالف معنیدار (آزمون دانکن در
سطح پنج درصد) بوده و انواع مالچها موجب کاهش میانگین
تبخیر از الیسیمترها در هر سه نوع خاک موردمطالعه نسبت
به تیمار شاهد شده است .تفاوت بین میانگین تبخیر در
مالچهای شن ریز و تراشه چوبی در این خاکها در سطح %5
معنیدار نیست .کمترین تأثیر را مالچ ضایعات پتروشیمی در
کاهش تبخیر سطحی داشته است و بهدنبال آن ،مالچهای
کود دامی ،تراشه چوبی و شن ریز بهترتیب موجب کاهش
بیشتری در تبخیر شدهاند.

 -4نتیجهگیری
مهمترین نتایج پژوهش حاضر را میتوان بهصورت زیر بیان
کرد:
 -1در بین سه خاک مورد آزمایش ،در طی مدتزمان
آزمایش  ،20 dayبیشترین مقدار تبخیر تجمعی صورت
گرفته از خاک لوم رسی  213 mmبوده و خاکهای لوم
شنی (خاوران) و لوم شنی (عباس میرزا) بهترتیب با میزان
تبخیر  148 mmو  143در رتبه بعدی قرار داشتند.
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 -2در خاک لوم شنی پارک عباسمیرزا و منطقه خاوران
بیشینه درصد کاهش تبخیر در مالچ سطحی شن ریز به-
ترتیب به میزان  69/2و  %66/9حاصل شد .درحالیکه در
خاک لوم رسی منطقه عینالی بیشترین مقدار کاهش تبخیر
در مالچ سطحی تراشه چوبی و بهاندازه  %70اتفاق افتاد.
 -3نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشاندهنده اثر معنیدار
در سطح  %1الیه مالچ سطحی بر مقدار تبخیر سطحی از
الیسیمترها در همه خاکها میباشد.
 -4بر اساس آزمون دانکن ،میانگین تبخیر از الیسیمترهای با
الیه مالچ سطحی متفاوت در هر سه نوع خاک موردمطالعه
نسبت به تیمار شاهد دارای اختالف معنیدار (در سطح پنج
درصد) بود .هرچند اختالف معنیداری بین میانگین تبخیر
در مالچهای شن ریز و تراشه چوبی در این خاکها مشاهده
نشد.
جهت بررسی بیشتر در انتخاب مالچ مناسبتر برای فضای
سبز شهری در کنار نتایج پژوهش حاضر ،بهتر است سایر
پارامترها ازجمله اندازه ذرات ،ضخامت الیه مالچ سطحی و
بحث اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

دسترسی به دادهها
دادههای استفادهشده (یا تولیدشده) در این پژوهش در متن
مقاله ارائه شده است.
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