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  :مقدمه

خرما يكي از مهمترين محصوالت ايران با سطح زير كشت 

 در هر هكتار به طور متوسط . هكتار مي باشد 156618حدود 

متوسط ( 15 -25نفر نخل وجود دارد كه ساالنه هر كدام 156

چنانچه وزن متوسط هر .برگ خشك را ازدست مي دهند) عدد20

كيلوگرم باشد، بنابراين هر درخت در سال )5/2متوسط( 2-3برگ 

كيلوگرم برگ خشك دارد كه به 7800كيلوگرم و هرهكتار  50

  .عنوان بخشي از ضايعات نخلستان مي باشد

با توجه به پراكندگي نامطلوب زماني و مكاني بارش در  از طرفي

وري آب در كشاورزي موضوعي استراتژيك و افزايش بهره كشور،

خشكي و خشكسالي با توجه به قرار گرفتن كشور . بسيار مهم است

ايران در يك منطقه خشك، يك پديده اقليمي و يك واقعيت 



2 

 

هاي سازگاري و شيوهبنابراين پيش گرفتن . دايمي براي ايران است

اقدامات پپيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و كم آبي اجتناب 

يكي از اين راهكارها كاهش ميزان تبخير سطحي از  .ناپذير است

  .خاك به كمك مالچ يا خاكپوش مي باشد

  

  مالچ چيست؟

اي كه بتواند روي زمين قرار گرفته و در مالچ به هر نوع ماده

مالچ به . شوديزيكي انجام دهد، گفته ميييرات فسطح خاك تغ

صورت طبيعي يا مصنوعي است كه هر كدام داراي انواع مختلفي 

  . است

هاي كوچك هاي مرده، شاخهشامل برگ) آلي(مالچ طبيعي 

ريز شده و ديگر بقاياي گياه نظير كاه  هاي هرس و، شاخه)هاتركه(

لچ آلي عالوه ما. شوندو كلش است كه روي سطح زمين انباشته مي
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بر حفظ رطوبت، به دليل ايجاد كمپوست روي سطح مرطوب زمين 

ها و ديگر موجودات هاي خاكي، ميكروبسبب تغذيه گياهان، كرم

باكتري، قارچ و ساير موجودات زنده از . شودزنده و مفيد خاك مي

كنند كه اين فرايند تجزيه ناميده مواد آلي به عنوان غذا استفاده مي

هاي مالچ باعث تكثير موجودات مفيد خاك شده و پاتوژن .شودمي

- ها مواد آلي را تجزيه ميوقتي ميكروب. كندخاك را نيز كنترل مي

كنند كه ذرات خاك را در يك كنند، ماده چسبناكي توليد مي

ار به اين ساخت. دهدساختار متخلخل شكل كنار يكديگر قرار مي

ب نفوذ كرده در ذرات رس و آ. دهدآب اجازه نفوذ بيشتري را مي

  . شودهوموس براي استفاده گياه در آينده ذخيره مي

شود و تشكيل مي نظير پالستيك مالچ مصنوعي از مواد غير آلي

دهي با مالچ .گرددبيشتر در جهت حفظ رطوبت خاك استفاده مي

  .دهدكاهش تلفات تبخير، فرصت شور شدن خاك را كاهش مي



4 

 

  

  :مزاياي كاربرد مالچ

  به آن اشاره شده است 1كه در شكل مالچ داراي فوايد مختلفي است

مزاياي مالچ

حفظ و نگهداري رطوبت 

خاك، كاهش هرزآب و 

تبخير

حفاظت خاك در مقابل 

فرسايش 

عادل درجه حرارتت

بهبود شرايط 

بيولوژيكي محيط خاك

زيبايي مناظر 
و كاهش 
ضايعات

  فوايد كاربرد خاكپوش: 1شكل 

  :مديريت كاربرد مالچ

براي انواع مالچ متغير است، اما معموالً  ضخامت اليه مالچ - 1

ضخامت مالچهاي درشت تر معموالً . سانتي متر مي باشد 15تا  1بين 
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اليه هاي ضخيم در . بيش از ضخامت اليه مالچ هاي ريزتر است

راه ورود هوا به ريشه هاي  ،هنگام كاربرد مالچهاي كوچك و ريز

در اطراف درختان و درختچه ها نسبت به بستر . گياه را مي بندند

ريشه ها . برگها و سبزيجات، اليه ضخيم تري از مالچ قرار مي دهند

چ نيز رشد مي كنند، بنابراين چنانچه در جستجوي هوا  درون مال

از اين رو . ضخامت اليه مالچ كنترل نگردد، به گياه ضرر مي رساند

بايد به طور منظم مالچ آلي جهت حفظ ضخامت اليه آن، افزوده 

سانتي  5- 10برگهاي خشك و خرد شده خرما در قطعات . گردد

 .سانتي متر نياز دارند7-10متري به ضخامت حدود 

  

  :مالچ سالمت - 2

در هنگام كاربرد مالچ آلي صرف نظر از منبع ماده آلي، دو 

كودها و . فاكتور تجزيه مالچ و شوري مواد بسيار حايز اهميت است
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الي ها گاهي شور هستند و ممكن است ايجاد مشكل نمايند،  

  .بنابراين بايد متعادل سازي صورت پذيرد

ه ويژه در نكته ديگري كه در هنگام كاربرد مالچ هاي آلي ب

عدم آلودگي مالچ آلي نظير خاك اره , نخلستان بايد در نظر داشت

زيرا موريانه از آفات زيانبار نخلستان . به آفاتي مانند موريانه است

نها از برد خاك اره و مالچ هاي آلي بايد آبنابراين قبل از كار. است

  .  اين نظر بررسي شوند
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  استفاده به عنوان مالچبرگ خرما خرد شده جهت : 2شكل 

  

  :آبياري گياهان با مالچ- 3

هرچند مالچ ها رطوبت را در خود نگه مي دارند، اما آبياري 

آب بايد به . گياهان در خاك هاي مالچ داده شده ضروري است

در اثر . مقدار كافي و در زمان مناسب در اختيار گياه قرار گيرد

رطوبت بيش از اندازه، ساقه گياه كه در تماس با مالچ است، پوسيده 
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ديد، منجر يد درنظر داشت كه تشنگي شاز طرفي هميشه با.  مي شود

  .به مرگ گياه مي گردد

. بهترين معيار براي شروع آبياري، سطح رطوبت خاك است

چنانچه رطوبت خاك كافي باشد، از آبياري بايد اجتناب 

كنترل رطوبت خاك را مي توان به كمك دستگاه هاي اندازه .نمود

اما يك . م دادگيري رطوبت خاك و يا با روش نمونه برداري انجا

. روش ساده براي كنترل رطوبت خاك، لمس آن با انگشتان است

خاكي كه با اندكي فشرده شدن شكل گيرد،  داراي رطوبت كافي 

  .است

. در زير مالچ در ناحيه ريشه قرار گيرد بهتر است آب مورد نياز،

موضعي است كه نازل در زير سطخ بهترين روش، استفاده از آبياري 

اما مي توان از روشهاي آبياري ديگر نيز استفاده .داده شود مالچ قرار

مالچ از تبخير از سطح خاك جلوگيري مي نمايد و بنابراين  .نمود
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آبياري فقط نياز تعرق گياه را برآورده مي سازد و بدين ترتيب 

البته . مقدار آب داده شده كاهش ياقته و راندمان افزايش مي يابد

  .نيازمند حفظ و نگهداري سيستم مي باشد دستيابي به نتايج مطلوب

  

  :كاربرد مالچ در احداث نخلستان

يكي از مهمترين مشكالت در احداث نخلستان، عدم گيرايي 

كه گاه نخلداران را مجبور به چندين بار پاجوش و نهالهاست 

اين امر موجب اتالف . ميسازند) كشت دوباره نهال تازه(واكاري 

هاي افزايش گيرايي، از راه .اري مي گرددهزينه، انرژي و زمان بسي

در آزمايشي در مؤسسه . حفظ رطوبت در منطقه ريشه است

تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري كشور،كاربرد مالچ خرد شده 

 25برگ خرما در تشتك هم زمان با كشت نهال خرما  سبب افزايش 
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درصدي گيرايي پاجوش خرما و افزايش خصوصيات  مختلف رشد 

  .رويشي شد

  

  استفاده از مالچ برگ خرما هم زمان با كشت پاجوش: 3شكل 

مالچ برگ خرما در حفظ رطوبت خاك سطحي نيز مؤثر واقع  

سانتي متري خاك  50پوشش خاك بر حفظ رطوبت تا عمق  .شد

 12مالچ برگ خرده شده خرما سبب افزايش حدود .تأثير دارد

 .ش خاك شددرصدي رطوبت خاك نسبت به سطح بدون پوش
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هاي خرد شده خرما با پوشش خاك وجود خاكپوش به ويژه برگ

   .مانع از رشد علفهاي هرز گشت

  

پوشش خاك با برگ : الف(اطراف پاجوش  كاهش رشد علفهاي هرز: 4شكل 

  )بدون پوشش خاك: خرد شده خرما ، ب

 الف

 ب
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  رشد نهال كشت بافتي خرماتأثير كاربرد مالچ در : 5شكل 

  

  :جمع بندي و توصيه هاي كاربردي

به منظور حفظ رطوبت محيط ريشه، كاهش تجمع امالح و  - 1

رشد بهتر پاجوش يا نهال كشت بافتي، برگهاي خشك و 

عاري از بيماري  از سطح باغ جمع آوري و به قطعات حدود 

سانتي متري خرد شود و سپس در سطح تشتك به  10- 5

 .سانتي متر قرار داده شود 10د ضخامت حدو

 بدون مالچ با مالچ
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براي اطمينان از سالمت مالچ مي توان قبل از كاربر آنها را  - 2

 .ضدعفوني نمود

مبارزه با علفهاي هرز مطابق با يافته هاي تحقيقاتي انجام  - 3

 .گيرد

لذا برنامه . آبياري براي رشد محصول امري ضروري است - 4

آبياري آبياري بايد به صورت منظم باشد تا ضمن عمل 

شستشوي خاك نيز صورت گرفته و از تجمع امالح در 

 .ناحيه ريشه جلوگيري شود

  

  :منابع مورد استفاده

تيشه زن، پروانه، زنگنه، الهام، محبي، عبدالحميد و حجت  - 1

. امكان سنجي كاربرد مالچ در باغهاي ميوه. 1387. ديالمي
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دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و 

 .دانشگاه شهيد چمران اهواز. 1387بهمن .زهكشي

 شهير هيناحي شور راتييتغي بررس. 1390. تيشه زن، پروانه - 2

) مالچ( پوشخاك كاربرد و شوري ستابيا سطح طيشرا تحت

. پايان نامه دكتري تخصصي. خرما نهاليي رايگ مرحله در

 .دانشگاه شهيد چمران  اهواز

الچ سطحي بررسي امكان كاربرد م. 1391. تيشه زن، پروانه - 3

در حفظ رطوبت و افزايش گيرايي پاجوش خرما، گزارش 

نهايي طرح تحقيقاتي، مؤسسه تحقيقات خرما و ميوه هاي 

  .ري كشوريگرمس


