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بررسی اثر کاربرد مالچ کاه و کلش گندم بر هدررفت خاك و مواد 
  دار آلی در اراضی دیم شیب

 
  ، مربی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان1یات موحدفرزاد ب

 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري ،کامی داود نیک
  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان، کارشناس محمد تکاسی

  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان زنجان کارشناس ، مراديیزپرو
  

  24/07/1390:                              پذیرش مقاله31/01/1390: افت مقالهدری
  

  چکیده
 افتد؛ این امرمیتري اتفاق  صورت نامنظم و اغلب با شدت بیشهاي جوي بهدر مناطق خشک و نیمه خشک، بارش

گونه  در این. شودمیك رسوب و هدررفت خا، منجر به تولید اند خصوص در اراضی که در جهت شیب شخم خورده به
در این بررسی، . تواند اثرات نامطلوب این فرآیند را کاهش دهدزراعی می بهو هاي صحیح مدیریتی اراضی، اعمال روش

– 40 و 12-20، 0-12هاي استاندارد و در سه طبقه شیب اثر دو تیمار کاربرد یا عدم کاربرد مالچ کاه و کلش در کرت
هاي کامل تصادفی، مورد شده در پایه طرح بلوك هاي خرد کرت در قالب کرت18عاً به تعداد  درصد با سه تکرار، جم20

مقدار پنج  ها کاه و کلش گندم به در نیمی از آن. ها شخم موازي شیب، اعمال شددر تمامی کرت. مقایسه قرار گرفتند
رسوب خارج گیري مقدار  ، اقدام به اندازهسپس بعد از هر بارندگی مؤثر. صورت مالچ سطحی پاشیده شد تن در هکتار به

ترتیب  بههدررفت خاك  برابري 4/55 و 8/10، 9/36  نتایج نشان داد که کاربرد مالچ، سبب کاهش. شدها شده از کرت
این مقادیر براي هدررفت . هاي شاهد شده است درصد نسبت به کرت20–40 و 12-20، 0-12هاي شیب  براي طبقه

نتیجه تجزیه و تحلیل آماري در محیط .  برابر بوده است4/29 و 1/7 ،2/33 مذکور معادل هاي شیب طبقهمواد آلی در 
و هدررفت مواد  رسوب نشان داد که اختالف بین کاربرد یا عدم کاربرد مالچ کاه و کلش از نظر تولید SASافزار  نرم

داري وجود  هاي مختلف شیب، اختالف معنی بقهدار بود، اما بین میانگین رواناب در ط  درصد معنیپنجدر سطح آلی، 
هدررفت خاك تواند موجب افزایش نفوذ و کاهش دهند که استفاده از مالچ کاه و کلش میاین نتایج نشان می. ندارد

  . خیزي در این گونه اراضی جلوگیري کند تواند از کاهش حاصل شده و با جلوگیري از شسته شدن مواد آلی می
  

  خشک مناطق خشک و نیمه استاندارد، گندم دیم، در جهت شیب، کرترسوب، تولید : يهاي کلیدواژه
  

  مقدمه
رشد جمعیت و نیاز به منابع خاك و آب براي تولید مواد غذایی مخصوصاً در دلیل  بهدهند که میها نشان  بررسی

 از .استتغییر یافته زارها  به دیمي اطور گسترده بهکاربري اراضی مرتعی  کشورهاي توسعه نیافته و یا در حال توسعه،
باال و در هاي  شدتباها سویی دیگر، با توجه به شرایط بارش خاص حاکم بر مناطق نیمه خشک، بسیاري از بارندگی

هاي این گونه اراضی و عدم دار، به همراه عدم توجه به قابلیت اراضی شیبدر کاربري تغییر . افتدهاي کم اتفاق میمدت
شود که آب میمنجر به افزایش شدید روان) شخم در جهت شیب(دار  ول صحیح زراعت در اراضی شیبرعایت اص

   .استخیزي خاك  نتیجه آن تشدید فرسایش و کاهش حاصل
هاي مختلف و تغییر کاربري اراضی بر مقدار هدررفت آب و در ایران در خصوص تأثیر مدیریتمتعددي تحقیقات 

آب سطحی، هدررفت خاك ، به این نتیجه رسیدند که روان)1380(ایلخچی و همکاران  دياحم. خاك انجام گرفته است
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شیب سه تا  هاي کم و مواد آلی در طول چهل سال کشت و کار در اراضی زراعی در مقایسه با اراضی مرتعی در قسمت
، در مطالعه تاثیر )1380(دمی منصور و خا سیاه.  برابر افزایش داشته است55 تا 10شیب هاي پرپنج برابر و در قسمت

مدیریت پوشش گیاهی بر میزان رسوب، به این نتیجه رسیدند که شخم در جهت شیب نسبت به هر دو تیمارِ چراي 
چاوشی و . آب بوده استازاي هر لیتر روان ترین مقدار رسوب به داري داراي بیش طور معنی رویه، به متعادل و چراي بی

تري  تع با وجود تخریب پوشش گیاهی آن نسبت به کشت دیم، مواد آلی بیشرکه سایت م، دریافتند )1380(خادمی 
اند که مدیریت نادرست مانند شخم اراضی در جهت شیب، سبب تخریب این اراضی و کاهش میزان دارد و بیان داشته

  . مواد آلی شده است
کرد دانه و کاه و کلش گندم   توجهی در عمل، نشان دادند که عمق خاك تأثیر قابل)1378(زاده و شاهویی  اسماعیل

آقارضی . کرد گندم است دار، عامل اصلی در کاهش عمل طوري که فرسایش خاك زراعی در اراضی شیب داشته است، به
، مقدار تلفات خاك )آیش(، نشان دادند که با افزایش شیب در سه کاربري مرتع، زراعت و شخم )1382(و همکاران 

خود  ترین مقدار تلفات خاك را به ترین مقدار و شخم در فصل آیش بیش یمار کاربري مرتع کمافزایش داشته و ت
، دریافتند که حجم رسوب در تیمارهاي گندم دیم و آیش نسبت به قرق و )1382(متین و همکاران . اند اختصاص داده

جهت شیب بر تأثیر ، در مطالعه )2008 ( و همکارانNikkami. طور قابل توجهی زیاد بوده است مراتع تخریب شده به
 درصد نسبت به شخم در جهت شیب 90تر از  مقدار فرسایش خاك دریافتند که انجام شخم عمود بر جهت شیب بیش

همچنین با وجود افزایش شیب، شخم عمود به جهت شیب از میزان فرسایش خاك . کاهد از مقدار فرسایش خاك می
 . کاسته است

آب و افزایش جذب آب آبیاري در هنگام استفاده از مالچ کاه و کلش گزارش  میزان رواندر اراضی آبی نیز کاهش
گیري شده تحت   نشان دادند که مقدار قابل توجهی از هدررفت خاك اندازه،)Aarstad) 1983 و Miller. شده است

، در بررسی )2001( و همکاران Gerontidis. شود آبیاري ردیفی با کاربرد دستیِ مقدار نسبتاً کمِ کاه و کلش کنترل می
دار دریافتند که فرسایش ناشی از کشت و زرع در شیب شدید و  اثرات شخم بر فرسایش خاك زراعی در اراضی شیب

دست زمین   خاك از باالي شیب به قسمت پایینفرسایشترین فرآیند در  ق و موازي با جهت شیب، مهمیشخم عم
صورت نمایی کاهش  ، نشان دادند که با افزایش بقایاي گیاهی، تلفات خاك به)Neibling) 1994  وAlbert. دار بود شیب

، نیز دریافتند که کاربرد یک مالچ مانند کاه و کلش گندم بر روي سطح خاك، )Unger )2001 و Shangning. یابد می
تواند منجر به  که می استو افزایش عمق نفوذ رطوبت آن سودمندخاك که قابلیت کاربرد آسانی دارد، براي ذخیره آب 

، نتیجه گرفتند که استفاده از مالچ کاه و کلش در تمام سطح )Khera) 2005 و Bhatt. کاهش فرسایش خاك شود
چنین تیمار مذکور با کاهش بیشینه دماي خاك،  هم.  درصد کاهش داد33کرت، مقدار رواناب را در مقایسه با شاهد تا 

شود که تأثیر کاربرد مالچ کاه و کلش بر میزان در این بررسی تالش می. تکمک مؤثري در حفظ رطوبت آن داش
هاي هاي مختلف شیب تحت بارشدر طبقهو همچنین مواد آلی همراه آن هاي مورد آزمایش از کرتهدررفت خاك 

  .  طبیعی ارائه شود
  

    هامواد و روش
 و زنجان کیلومتري شمال باختر 35در نجان،  قره چریان ز-هاي تحقیقاتی سهرینمجموعه ایستگاهاین طرح در 

اقلیم محل آزمایش از نوع نیمه خشک و مقدار بارندگی ). 1شکل (اجرا در آمد  دار مورد کشت گندم دیم به اراضی شیب
متوسط .  درصد، به فصل بهار تعلق دارد40بیشینه میزان بارش ساالنه با . متر است میلی 350متوسط ساالنه آن حدود 

روز بوده، متوسط تبخیر و تعرق 117گراد و   درجه سانتی10االنه و تعداد روزهاي یخبندان منطقه مورد مطالعه دماي س
  . برآورد شده استمتر   میلی1227ساالنه، 

هاي کامل تصادفی با عامل اصلی شیب در سه سطح شده در پایه بلوك هاي خرداین طرح در قالب آزمایش کرت
. اجرا در آمد مل فرعی کاه و کلش در دو سطح کاربرد یا عدم کاربرد آن در سه تکرار بهو عا)  درصد30 و16، 11(



خیز آب مدیریتومهندسی   
 

225 1390 ،4 شماره ،3جلد 

هاي ها بشکه  کرت استقرار یافتند و در انتهاي آن18تعداد   متر جمعاً به1/22×8/1هاي آزمایشی با ابعاد  کرت
  .آب تعبیه شدگیري مقدار روان اندازه

  

  
  هاقره چریان و استقرار کرت-ه تحقیقاتی سهرینموقعیت استان زنجان و  ایستگا -1شکل 

  

  
   درصد0-12هاي مورد آزمایش در طبقه شیب  کرت -2شکل 

  
کاه و کلش گندم ) نه کرت( ها  ها شخم موازي شیب اعمال شد و بعد از کشت گندم در نیمی از آندر تمامی کرت

 ساعت در 12هر ). 3شکل (ها پاشیده شد کرتصورت دستی روي سطح  عنوان مالچ به به مقدار پنج تن در هکتار به
 برداشت و همراه آن و رسوب آبروانهاي یک لیتري از  نمونهآب ، گیري حجم روان صورت وجود بارندگی، بعد از اندازه

دست  از رسوبات به. برآورد شدآب رواندر آزمایشگاه بعد از خشک شدن توزین شد و میزان رسوب آن با توجه به میزان 
روش مورد استفاده براي این . گیري مقدار کربن آلی به آزمایشگاه ارسال شدهایی تهیه و براي اندازهه نمونهآمد

بالك است که خاك را با اسید سولفوریک غلیظ و بی کرومات مجاور کرده، بعد از اتمام -گیري، روش والکلی اندازه
آوري   جمعرسوبمجموع . با فروآمونیم سولفات تیتر شدمانده  کرومات باقی واکنش اکسیداسیون و احیاء، زیادي بی

 ضرب شد و 250در عدد )  مترمربع40حدود (ها جمع و با توجه به مساحت یک کرت شده از هر کرت در تمامی بارش
رسوب، میزان مواد آلی با توجه به درصد مواد آلی هر نمونه و مجموع . دست آمد مقدار رسوب در هکتار در سال به

  .هکتار در سال محاسبه شده در هدررفت
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   درصد10-20شده در طبقه شیب  کرت مالچ پاشی -3شکل 

  
  نتایج و بحث

 3 تا 1براي هر واقعه بارندگی در جداول راه با آن  و مقدار مواد آلی همها  خارج شده از کرترسوبمقادیر 
آوري شده از   جمعرسوبمیانگین . ست درصد آورده شده ا20– 40 و 12-20، 0-12هاي شیب  تفکیک براي طبقه به

موضوع مهم در این جداول، تفاوت بارندگی .  قابل مشاهده است4نیز در جدول راه با آن  و مقدار مواد آلی همسه تکرار 
شود چنانچه مالحظه می. به خصوص در مورد بارندگی پنجم، این تفاوت قابل توجه است. در سه طبقه شیب است

 40 و 12-20، 0-12هاي شیب متر به ترتیب براي طبقه  میلی3/9 و 7/17، 8/22 پنجم به مقدار میزان بارندگی واقعه
  .تواند در کاهش تفاوت هدررفت رسوب در سه طبقه شیب مؤثر باشدهمین مورد می.  درصد بوده است20–

 به 41/0 و از 57به  22ترتیب از حدود  هاي مالچ پاشی شده بهمجموع مقدار رسوب و مواد آلی هدررفته در کرت
هاي بدون که این مقادیر در کرت  کیلوگرم در هکتار براي شیب طبقه اول تا سوم افزایش داشته است، در حالی4/1

دهد   کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است که نشان می41 به 14 و 3165 به 811ترتیب از حدود  استفاده از مالچ به
هاي فاقد مالچ، روند  هاي مالچ پاشی شده، داراي روند خاصی نبوده اما در کرتتغییرات مقادیر مذکور براي کرت

کاربرد مالچ کاه و کلش گندم سبب کاهش . افزایش براي مقدار رسوب تصاعدي و براي مواد آلی حسابی بوده است
 بدون مالچ هايهاي شیب یاد شده نسبت به کرتترتیب براي طبقه بههدررفت خاك  برابري 4/55 و 8/10، 9/36

هاي شیب مذکور سبب شده است تا مقدار مواد آلی همراه رسوب خارج  همچنین کاربرد مالچ در طبقه.گردیده است
مقدار مواد آلی .  کاهش یابدهاي بدون مالچکرت برابر نسبت به 43/29 و 1/7 ،2/33ترتیب معادل  ها به شده از کرت

هاي ترتیب براي طبقه  درصد نسبت به مقدار رسوب به29/1 و 72/1، 69/1هاي بدون مالچ برابر با هدررفته در کرت
، 87/1هاي مالچ پاشی شده برابر که این مقادیر براي کرت در حالی. دست آمد  درصد به20– 40 و 12-20، 0-12شیب 

با افزایش شیب هاي بدون مالچ عبارتی اگر چه بر مقدار مواد آلی هدررفته در کرت به.  درصد بوده است45/2 و 61/2
تر است بنابراین، از  ها بیشکه سهم رسوبات دانه درشت فاقد مواد آلی، در این کرت دلیل این شود، اما به افزوده می

  .  شودنسبت مواد آلی رسوب، در مجموع کاسته می
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  صد در0-12بارندگی در طبقه شیب هر  ناشی از خارج شده از هر کرت رسوب و مواد آلیمقادیر  -1جدول 
 خارج شده از هر کرت(%)  و مواد آلی) گرم(رسوب مقادیر 

3تکرار  2تکرار   1تکرار    
  کاه و کلشبی با کاه و کلش  کاه و کلشبی با کاه و کلش  کاه و کلشبی با کاه و کلش

مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  برسو
مواد 
  آلی

  رسوب
ن 

بارا
)

m
m

(  

یخ
تار

ف 
ردی

 

0 0 0 0 0 0 23/1  9/48  0 0 68/0  8/14  7/12 7/2/84 1 
0 0 0 0 0 0 47/0  48/1  0 0 5/0  51/3  *1/27 16/2/84 2 
0 0 41/1  7/60  48/0  15/2  07/12  7317 47/0  51/1  62/3  5/199  16 26/2/84 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/4 27/2/84 4  
0 0 8/14  894 36/0  7/22  48/22  1405 68/0  8/43  4/13  894 8/22 5/3/84 5 
0 0 8/27  1527 103/0  88/6  8/13  927 85/2  2/187  52 2989 7/17 10/3/84 6 
  جمع  4101  23/70  6/232  4  315  1/50  7/31  95/0  2482  1/44 0 0
  .سرعت ذوب شده است صورت برف بوده که به  بارش به*

   درصد12 -20بارندگی در طبقه شیب در هر  ه از هر کرتخارج شد رسوب و مواد آلیمقادیر  -2جدول 
 خارج شده از هر کرت(%)  و مواد آلی) گرم(رسوب مقادیر 

3تکرار  2تکرار   1تکرار    
  کاه و کلشبی  با کاه و کلش  کاه و کلشبی با کاه و کلش  کاه و کلشیب با کاه و کلش

مواد 
  رسوب  آلی

مواد 
  رسوب  یآل

مواد 
  رسوب  آلی

مواد 
  رسوب  آلی

مواد 
  رسوب  آلی

مواد 
  رسوب  آلی

ن 
بارا

)
m

m
( 

یخ
تار

ف 
ردی

 

0 0 46/0  68/0  0 0 0 0 0 0 56/0  84/6  7/12 9/2/84 1 
46/0  98/0  45/0  9/3  0 0 0 0 0 0 45/0  1/4  *4/25 16/2/84 2 
61/0  8/9  96/0  97/31  0 0 59/14  6/889  46/0  49/0  73/7  8/457  16 26/2/84 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/4 27/2/84 4 
83/0  5/40  2/11  675 1/0  35/5  4/34  2151 29/0  2/14  61/15  1013 7/17 5/3/84 5 
14/41  1570 41/32  1929 07/0  73/3  2/111  6042 37/3  181 109 6505 4/19 10/3/84 6 
04/43  1622 5/45  2636 62/0  08 /9  2/160  9083 12/4   جمع 7983 1346 196 

  .سرعت ذوب شده است صورت برف بوده که به  بارش به*
  

   درصد20-40بارندگی در طبقه شیب هر  ناشی از خارج شده از هر کرت رسوب و مواد آلیمقادیر  -3جدول 
  خارج شده از هر کرت(%)  و مواد آلی) گرم(رسوب مقادیر 

3تکرار  2تکرار   1تکرار    
  کاه و کلشبی  با کاه و کلش  کاه و کلشبی با کاه و کلش  کلش کاه وبی با کاه و کلش

مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  رسوب
مواد 
  آلی

  رسوب

ن 
بارا

)
m

m
( 

یخ
تار

ف 
ردی

 

61/0  83/9  56/0  72/6  0 0 56/0  27/7  0 0 12/1  1/42  7/12 9/2/84 1 
18/0  87/0  16/0  83/0  01/0  23/0  46/0  13/1  45/0  28/0  69/0  4/15  *2/25 16/2/84 2 
55/0  65/6  53/1  04/68  4/0  3 01/1  33/35  56/0  97/6  64/0  9/11  16 26/2/84 3 
0 0 47/0  33/1  0 0 49/0  91/2  45/0  37/0  68/0  7/14  5/4 27/2/84 4 
35/0  2/14  25/2  5/112  1/0  01/7  26/0  72/16  05/0  29/2  32/13  1092 3/9 5/3/84 5 
1/3  176 5/322  25596 22/3  196 8/45  3757 03/5  262 9/100  7204 3/29 10/3/84 6 
52/5  6/207  8/327 25785 7/4  206 6/48  3820 55/6  272 3/117  جمع 8380 

  .سرعت ذوب شده است صورت برف بوده که به  بارش به*
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 از سه تکرار و مقادیر مواد آلیآوري شده  جمعرسوب مجموع  -4جدول 
  )(%هاي شیب  طبقه

40 - 20 20 - 12  12- 0 
  مواد آلی

)kg/ha/y(  
  مواد آلی   رسوب

)kg/ha/y(  
  مواد آلی   رسوب

)kg/ha/y(  
  رسوب

  تیمارها

4/1  16/57  98/3  2/152  41/0  02/22  مالچ پاشی شده 
14/41  46/3165  27/28  1642  69/13  بدون مالچ 8/811 

  
 در تیمارهاي با مالچ رسوبنشان داد که اختالف مقدار ) 5جدول  (SASنتیجه تجزیه واریانس در محیط نرم افزار 

هاي مختلف شیب، اختالف  آب در طبقهدار است، اما بین میانگین روان  درصد معنیپنجو بدون مالچ در سطح 
ی مواد آلکاربرد یا عدم کاربرد مالچ کاه و کلش بر روي مقدار  نتایج مشابهی از تاثیر  همچنین. داري وجود ندارد معنی

  . )6جدول (دست آمد  ها خارج شده، بهکه همراه رسوب از کرت
  

  رسوبنتیجه تجزیه واریانس تغییرات مقدار  -5جدول 
  رسوب: متغیر وابسته

Pr > F  F Value                                            منابع تغییر  درجه آزادي  مربعاتمجموع    مربعاتمیانگین  
  بلوك  2  5/23732075  7/11866037  46/0  6503/0
 Aتیمار  2  2/69349081  6/34674540  35/1  3275/0
  (*A)خطا   4  4/117839019  8/29459754  15/1  4179/0
 Bتیمار  1  0/232213390  0/232213390  *06/9  0237/0
  A*B اثر متقابل  2  8/67883660  4/33941830  32/1  3341/0
  (*B)خطا   6  4/715385562  4/415385562    
  کل  17  2/664872854      

Aهاي شیب،   طبقهB درصد استپنجدار در سطح  معنی * تیمار کاربرد یا عدم کاربرد کاه و کلش و .  
  

  مواد آلی نتیجه تجزیه واریانس تغییرات مقدار -6جدول 
  ماده آلی: متغیر وابسته
Pr > F  F Value           منابع تغییر  درجه آزادي  مربعاتمجموع    مربعاتمیانگین    

  بلوك    2  81045/3473  90522/1739  37/0                     7059/0
 Aتیمار    2  01218/9919  50609/4959  05/1                     4050/0

  (*A)خطا     4  80866/19339  95216/4834  03/1                     4637/0         
                     Bتیمار     1  36265/47773  36265/47773                     16/10*  0189/0
  A*Bاثر متقابل     2  53268/8508  26634/4254  90/0  4535/0
)                             *B(خطا     6  3519/28213  2253/4702    
  لک    17  8785/117227      

A هاي شیب،   طبقهB درصد استپنج در سطح دار معنی * تیمار کاربرد یا عدم کاربرد کاه و کلش و .  
  

زیادي از فرسایش خاك و هدررفت مواد تواند تا حد بسیار این نتایج نشان دادند که استفاده از مالچ کاه و کلش می
. سزایی دارد بهاثر داري رطوبت خاك  خیزي خاك و ظرفیت جذب و نگه در نتیجه  در حفظ حاصل. آلی جلوگیري کند

. )2004 و همکاران، Nikkami (صلی تعیین کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك استزیرا مواد آلی یکی از عوامل ا
منفی شخم موازي را در مقادیر مختلف اثر سته است ز مالچ کاه و کلش گندم توانارسد استفاده نظر می همچنین به

تر تحقیقات انجام شده  شتواند تأییدي بر بیاین نتیجه می.  خنثی کندنحو مطلوبی بهب ، اروانشیب از طریق کاهش 
تر  تواند باعث ذخیره بیشمی) کاه و کلش(اند استفاده از مالچ آلی تحت شرایط مزرعه یا آزمایشگاه باشد که نشان داده
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 و Rao(شود فرسایش خاك میکاهش در نتیجه آب، افزایش نفوذ و خاك از طریق کاهش روانعمق آب بارندگی در 
 و Bhattچنین گزارش  این نتایج، هم). Unger ،1986 و Kemper ،1998;  Smika و Schertz ;1998همکاران، 

Khera) 2005 (دلیل کاهش دماي خاك و جلوگیري از تبخیر رطوبت آن در اثر کاربرد  در مورد حفظ رطوبت خاك به
  . کندمالچ کاه و کلش را تأیید می

فرسایش مقدار کم موجب  تر از بارش به دار زیاد، کممق هاي به دهند که گاهی بارش عالوه بر این، نتایج نشان می
مانده از آن از  رسد که شدت و مدت بارندگی و یا فاصله بارندگی قبلی و مقدار رطوبت باقینظر می به. شود میخاك 

ت آب کم آن قابل توجه اس و روان16/2/84مقدار زیاد در تاریخ  همچنین وقوع بارش به. عوامل کسب این نتیجه باشند
دلیل فرصت کافی، می تواند از تبدیل آب بارندگی  دهد که بارش فراوان با شدت بسیار کم با نفوذ به خاك به و نشان می

  .بکاهدو فرسایش خاك ناشی از آن آب به روان
- ندرت آب کافی به خشک در طی یک فصل رشد، به در مناطق خشک و نیمهنکته ضروري است که توجه به این 
تر براي تولید محصول  بنابراین، براي اطمینان بیش. شودل براي تولید در حد استعداد آن دریافت میوسیله یک محصو

آب کار برده شود تا ضمن جلوگیري از هدررفت خاك و مواد مغذي آن،  تمهیداتی بهتحت شرایط دیم، بایستی 
از طرفی تجمع آب ). Unger ،1983(در خاك ذخیره شود تا تولید محصول به حد کفایت تضمین شود نیز تري  بیش

گیرند  وسیله تعدادي از عوامل مانند مقدار بارندگی، نرخ تبخیر و نوع خاك، تحت تأثیر قرار می در خاك و تبخیر آن به
از آنجا که این عوامل تحت شرایط مزرعه . تر موارد مقدار بارش و نرخ تبخیر عوامل تعیین کننده هستند که در بیش

ند، بنابراین کاربرد یک مالچ مانند کاه و کلش گندم بر روي سطح خاك که قابلیت کاربرد آسانی دارد، قابل کنترل نیست
می تواند براي کنترل تبخیر و ذخیره آب از طریق کاستن از نرخ تبخیر اولیه و افزودن عمق رطوبت در خاك، سودمند 

  ). Unger ،2001 و Shangning(باشد 
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Abstract 
In arid and semi-arid regions the precipitation occurs erratically, and often, with high 
intensity which causes sediment production and soil loss especially in the areas 
ploughed parallel to the hill slope direction. In such areas, we can reduce those 
undesirable effects through employing proper management method. In this survey the 
effect of two treatments of applying straw mulch in standard plots and over three slope 
classes of 0-12, 12-20, and 20-40 % with three replicates in the split plot format on the 
base of RCB design were compared. In all plots, the parallel plough to slope direction 
was done. After wheat cultivation, on the half of plots, straw mulch was applied 
uniformly by hand on the soil surface. After any rainfall events, the amount of sediment 
was measured. Results showed that application of straw mulch caused a reduction of 
about 36.9, 10.8, and 55.4 % soil loss in three slope classes compared to the plots 
without mulch application respectively. These amounts for organic carbon loss were 
33.2, 7.1, and 29.43 %. Statistical analysis by SAS software showed that difference 
between two treatments for sediment and Organic Carbon was significant at 5% 
probability. These results show that straw mulch application can highly increase the 
infiltration and water absorption and reduce soil and O.C. loss. Also, it can prevent the 
reduction of soil fertility through reducing organic material loss. 
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