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  مقدمه - 1

ه به کمبود آب یکی از مهمترین فاکتورهاي محدودکننده در تولید محصول وابست
با توجه به معضل کمبود آب و . است در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا ،آبیاري

ي ازدیاد جمعیت، در اکثر کشورهاي دنیا به همچنین افزایش تقاضا براي آب به واسطه
جبران کمبود آب از مهمترین ایران خصوص کشورهاي جهان سوم و از جمله کشور 

- د بهینه در مناطق خشک و نیمه خشک، فناوريبراي دستیابی به عملکر. است هااولویت
 رودش کمی و کیفی منابع آب و خاك به کار میـهه با کاهـهاي جدیدي براي مواج

هاي تغذیه ایجاد سیستم توان بهمی جمله این موارد از. )1377 کوچکی و سلطانی،(
 کنترل هايدر محیط 1هاي متراکمهاي آب زیرزمینی، روي آوردن به کشتمصنوعی سفره

اشاره  ایروپونیکبسته کشت هیدروپونیک و  هايها و استفاده از سیستمشده مانند گلخانه
طبیعی مانند پوشش نخل خرما هاي ایجاد سایه استفاده از تورها و شبکه همچنین. نمود

به ویژه در مناطق جنوبی کشور براي جلوگیري از تبخیر و تعرق  ي مرکباتهابر روي باغ
ها و کاربرد ش دما، جلوگیري از آفتاب سوختگی و تنفس نوري در سطح باغزیاد، کاه

با توجه به . باشداز جمله این موارد میآلی و مصنوعی ) خاکپوش(هاي خاکی پوشش
در این خصوص، انجام پذیرفته  هاي جامعیسهاي ویژه به کاربرد خاکپوش و بررنیاز

در حال . کشت خواهد بوددیریت مگیري پیشروي این نوع هاي چشممسلما پیشرفت
در بسیاري از مناطق دنیا کاربرد داشته و کشورهاي پیشرفته در سطح فن حاضر این 

 .)2011والکر، ( کنندوسیعی از خاکپوش استفاده می

با هاي هاي محدود و پراکنش نامنظم و یا بارندگیشرایط نیمه خشک با بارندگی
انسیل تبخیر باال باعث افزایش هدرروي آب باران و زیاد در زمان کوتاه، به همراه پتشدت 

رطوبت خاك در طی زمستان و فصول رویشی شده و در نتیجه کاهش تولید بالقوه 
تغییرات شدید دمایی به ویژه اختالف شدید دماي شب و روز . شودمیمحصول را موجب 

این شرایط در . گسترش یافته استو خطرات ناشی از آن بر روي محصول در این مناطق 
گیاه، ذخیره براي آب از استفاده  کارآییضرورت بکارگیري خاکپوش به منظور افزایش 

خاك،  زیستیرطوبتی آب در خاك، جلوگیري از تبخیر سطحی و بهبود شرایط فیزیکی و 

                                                             
1 - Intensive 
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تعدیل درجه حرارت خاك و ریشه و همچنین اثرات آن بر افزایش عملکرد و کیفیت 
 در شرایط خشکی به دلیل تنش اسمزي .استی مشخص محصوالت در شرایط دیم و آب

- ، عدم تعادل یونی و تنش اکسیداتیو، رشد گیاه تحت تأثیر قرار می)رقابت درون گیاهی(
گیاه ممکن است شرایط تنش را تحمل نماید اما میزان عملکرد آن به شدت کاهش . گیرد

بارندگی پایین باعث  میزان تبخیر همراه باباالي پتانسیل ). 1992، کوچکی(یابد می
عوامل متعدد دیگري نیز در این مناطق . شودمی کاهش میزان ذخیره رطوبتی آب خاك

یکی از این . شوندباعث هرز رفتن آب باران و مجدداً کاهش میزان ذخیره آب خاك می
است  )متر در ساعتمیلی 50بیشتر از (زیاد در زمان کوتاه با شدت هاي عوامل بارندگی

این شرایط  در. شودمی درصد 40افزایش هدر رفتن آب باران به میزان بیش از  که باعث
مصرف آبی گیاه از طریق کاربرد خاکپوش معدنی و آلی از اهمیت زیادي  کارآییافزایش 

   ).1995، یواس ارپیاي(برخوردار است 
  

  تعریف خاکپوش -2
که براي است گانیک الیه پوششی از مواد ارگانیک و یا غیر ار) Mulch(خاکپوش 

شود تا در برابر تشعشع محافظت و ارتقاء کیفیت خاك، بر روي سطح خاك گسترده می
این از همچنین . محافظت و ذخیره رطوبت خاك را افزایش دهدآب خورشید از تبخیر 

مواد به منظور جلوگیري از فرسایش، فشردگی خاك، بارندگی شدید، حفاظت ریشه گیاه 
سازي عملیات داشت، ارتقاء سطح کمی و کیفی محصول، شکی و یا بهینهاز گرما، سرما، خ

هاي هرز، تعدیل دماي خاك و جلوگیري از ، کنترل علف)میوه( تمیز نگه داشتن محصول
به ي فضاي سبز، افزایش نفوذ آب هاي روان و توسعهشننوسانات شدید حرارتی، تثبیت 

در . شودمیو سالمتی خاك استفاده هاي شدید و بهبود حاصلخیزي در بارندگیخاك 
 مع مواد آلی در پاي درختان تشکیلطبیعت الیه خاکپوش در طی سالیان متمادي از تج

مانند ( و یا موقت) هاي پالستیکیمانند ورقه( تواند به صورت دائمیخاکپوش می. شودمی
. شودخاکپوش بر روي خاك لخت و یا اطراف درختان استفاده می. باشد) تراشه چوب

هاي آلی مانند کودهاي دامی و کمپوست به طور طبیعی توسط فعالیت جانداران خاکپوش
 ها توصیهدر محصوالت تجاري و باغکاربرد خاکپوش هم . شودخاکزي با خاك ترکیب می
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خاك در برابر از خاکپوش  .شودمی کاربرد مناسب موجب حاصلخیزي خاك و در صورت

-در طی بعد از ظهرهاي طوالنی تابستان خنک نگه میو خاك را  محافظت کرده حرارت
از دست رفتن رطوبت خاك کاهش  ودوره رشد رویشی باعث افزایش این مسئله . دارد
پوش از شستشوي خاك خاک در شرایط بارندگی شدید،. )1992ناد و سارما، (شود می

شدن ه هاي آلی موجب اضافخاکپوش. کندمیجلوگیري نیز از فرسایش بادي و سطحی 
در محافظت خاك، تجزیه  خاکپوش ، عالوه بر نقششوندمی عناصر غذایی به خاك

-موس، موجب حاصلخیز شدن خاك میوتدریجی خاکپوش و تبدیل آن به کمپوست و ه
هاي تجزیه شده را به الیهخاکپوش  هاي خاکیکرم خاکی و سایر ریزاندام واره. شود

. کنندمیغذایی مفید براي گیاهان تبدیل  کشانند و آن را به موادمیزیرسطحی خاك 
بایستی در نظر گرفته شود میهاي آلی نسبت کربن به نیتروژن در کاربرد خاکپوش

هاي پوش، رشد علفکخابه دلیل کاهش شدت نور در زیر الیه ). 2008بجورن کونیگ، (
  ).2007شو، ماهش و بلک( شودمی هرز مختل

  
  کاربردهاي خاکپوش -3

مزایاي زیادي برخوردار بوده، اما انتخاب نوع آن با توجه به نوع محصول،  خاکپوش از
- شرایط خشکی، شوري، بی. پذیردشرایط خاکی و اقلیمی منطقه و هدف کاربرد انجام می

کربنات خاك، زمستان سرد و تابستان گرم و شرایط آب و هوایی خشک در زمان نمو میوه 
شب، موجب کاهش عملکرد کمی و کیفی محصوالت  روز و به ویژه اختالف دماي زیاد بین

کاربرد خاکپوش آلی و  ،هاي کارآمد در مواجعه با این مشکالتشده و یکی از مدیریت
مکانیزه نمودن کاربرد خاکپوش در انواع کشت، سازگار بودن . مصنوعی در کشاورزي است

هاي کاشت، آن با حفظ محیط زیست و قابل تجزیه و جذب بودن و انطباق آن با روش
خاکپوش آلی و مصنوعی . است عوامل موثر در موفقیت کاربرد آن داشت و برداشت از دیگر

بهبود عملکرد و کیفیت  برايدر زراعت و باغبانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک 
زنی و افزایش ، افزایش شدت، قدرت و سرعت جوانه)از نظر عملکرد و تولید ارگانیک(میوه 

 یاه در شرایط مناسب و نامناسب محیطی، افزایش رشد ریشه و شاخساره گیاهان،استقرار گ
در  تفتوسنتز، مقاوم درصد و بهبود 60افزایش انعکاس تشعشع فعال فتوسنتزي به میزان 
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درصدي اشعه ماوراء بنفش و بهبود رنگ در  30برابر اشعه ماوراء بنفش و قابلیت انعکاس 
در بهار و پاییز، باال بردن منطقه رشد فعال ریشه، افزایش هاي قرمز، گرم کردن خاك میوه

بندي خاك به منظور هاي آلی، عایقماده آلی و حاصلخیزي خاك با مصرف خاکپوش
ذخیره و حفظ رطوبت خاك و افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك، کاهش مصرف آب و 

ن به سیستم آبیاري ، جلوگیري از آسیب پرندگا)1شکل (بهبود توزیع آب در محیط ریشه 
اي، مالیم نمودن تغییرات درجه حرارت خاك و متعادل کردن آن براي رشد ریشه، قطره

کم کردن فشردگی خاك، افزایش نفوذپذیري خاك، افزایش ظرفیت نگهداري آب خاك و 
دهی آب، جلوگیري از فشردگی و بهبود اصالح خاك در جهت افزایش جذب و باز پس

حفاظت خاك در برابر  بیشتر به اکسیژن و تنفس بهتر ریشه، هوادهی خاك و دسترسی
خاك و کاهش به ، کاهش شوري خاك با افزایش میزان نفوذ آب یو آب يفرسایش باد

تبخیر و تنش اسمزي و جلوگیري از حرکت امالح به سطح خاك، جلوگیري از رشد و 
وان، افزایش نمو هاي جها به ویژه در باغکشو کاهش مصرف علف هاي هرزتوسعه علف

، کاهش خسارت )هاها و ماکروارگانیسمها، قارچرشد باکتري(خاك  زیستیریشه و فعالیت 
هاي روان و شنجلوگیري از تماس میوه با خاك، تثبیت  ي خاکزي،هايآفات و بیمار

  ).1995، یواس ارپیاي(گسترش فضاي سبز کاربرد دارد 
 

 
  

  توزیع رطوبت در شرایط کاربرد خاکپوش پالستیکالگوي توازن رطوبتی خاك و  -1شکل 
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بندي به با کاهش انرژي جنبشی قطرات باران، به حداقل رساندن سلهخاکپوش  کاربرد

خاك، از فرسایش  بههاي سنگین و شور، کاهش رواناب و افزایش نفوذ آب ویژه در خاك
آلی و بقایاي  در مناطق خشک و شرایط دیم کمبود مواد .کندآبی و بادي جلوگیري می

بهبود نفوذپذیري و کاهش تبخیر آب از سطح خاك و از براي  استفاده از خاکپوش گیاهی
هاي تغذیه مصنوعی، در طرح. مهم است دت باالي بارندگی و تبخیر و تعرقطرفی ش

ي ورود آب گل آلود به درون آنها و رسوبات گرفتگی بسترهاي تغذیه مصنوعی به واسطه
ي سطحی بستر همراه با حرکت ذرات ریز به درون منافذ خاك الیهشده روي  ته نشین

این رسوبات باعث کاهش نفوذ آب از بسترهاي تغذیه . گرددباعث مسدود شدگی آن می
رسوبات تشکیل . دهدبسترها بازده خود را از دست می ،شده و عمالً بعد از چند آبگیري

اگر انسداد در  .است پذیري کماراي نفوذر بستر تشکیل داده که داي دکنندهي محدودالیه
متري سطح خاك بسترها به نزدیکی بستر اتفاق بیفتد رفع مواد رسوبی در چند سانتی

استفاده از مواد ، لذا براي حفظ ذرات در باالي بستر نفوذي. پذیر استراحتی جبران
موجب  کاربرد خاکپوش طی سالیان متمادي و در گذر زمان. است مهمیخاکپوش گزینه 

شود، خاکپوش آلی طی تقویت و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی عناصر غذایی در خاك می
کاربرد . کندفرآیند شخم یا پابیل با خاك زیرین مخلوط شده و بر تقویت خاك کمک می

شود، اي توصیه میخاکپوش آلی و مصنوعی براي افزایش راندمان آبیاري در سیستم قطره
رخت را تا شعاع یک متر با فاصله نیم متر از تنه درخت با در این شرایط محیط د

مقدار (جذب عناصر غذایی  کارآییکاربرد خاکپوش موجب افزایش . پوشانندخاکپوش می
 کارآییبا بهبود ) مواد غذایی جذب شده به مقدار مواد غذایی داده شده به صورت کود

درختان میوه نیاز به حد مجاز  جذب آب شده و با توجه به این که براي بیشترین عملکرد
تخلیه رطوبتی خاك بویژه در زمان گلدهی، تشکیل میوه و رشد رویشی در اوایل بهار به 

باشند کاربرد خاکپوش تا حدود زیادي به این مسئله درصد می 33تا  25میزان کمتر از  
در  کاربرد خاکپوش موجب متوازن شدن تغییرات ناگهانی رطوبت خاك. کمک خواهد کرد

نظمی آن بر روي کمیت و هاي مربوط به بیهاي مختلف آبیاري شده و از نارساییهدور
- کیفیت میوه از جمله ترکیدگی میوه، ریزش برگ به دلیل تنش رطوبتی جلوگیري می

آن زیاد  جاندارانیابد و افزایش می) تا حدي(با کاربرد خاکپوش آلی، مواد آلی خاك . کند
، معدنی شدن وگردش سریع )خواص کلوئیدي(ایش هوموس خاك افز .گردندو فعال می
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هاي عناصر غذایی، افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان به خصوص در شرایط خاك
- ریزوبیوم -هاي آزادباکتري(آهکی در مورد فسفر و عناصر کم مصرف، افزایش تثبیت ازت 

SO4و اکسیداسیون گوگرد و تبدیل آن به شکل قابل جذب ) ها
- که این مسئله در خاك 2-

  . استآلی خاکپوش اي دارد، از مزایاي کاربرد هاي آهکی کشور ما اهمیت قابل مالحظه
شود و امکان کاربرد خاکپوش موجب توسعه منطقه گسترش ریشه و فعالیت آن می

کاربرد خاکپوش براي توسعه سیستم ریشه، . آوردجذب بهتر عناصر غذایی را فراهم می
به ). 2003لهمن، (تواند کاربرد مناسبی داشته باشد ورد گیاهان چند ساله میبویژه در م

هاي آلی و خاکپوشهاي آبیاري تحت فشار به همراه کاربرد همزمان کارگیري سیستم
هاي موثر در یکی از روش. گرددمصنوعی موجب افزایش راندمان مصرف آبی گیاه می

خاکپوش کاربرد همزمان . است خاکپوشرد مصرف آب کارب کارآییمدیریت آب و افزایش 
سیواناپان و (درصدي عملکرد  20-60اي موجب افزایش پالستیک با آبیاري قطره

  .گرددآب آبیاري می مصرف درصدي 30- 60و کاهش ) 1974همکاران، 
هدایت الکتریکی باال به ویژه در قابلیت در مناطق داراي آب آبیاري با شوري و  

باالي آب و امالح محلول در آن باعث شور  هاي رو به  ر حرکتمناطق گرم جنوب کشو
 يهریشه بواسط يهناحینفوذ نمک به . شودهاي سطحی می شدن منطقه ریشه و خاك

آبیاري با آب داراي امالح باال، تبخیر و تعرق زیاد و حرکت رو به باالي امالح خاك و 
مورد کود در  و استفاده بیعدم تقسیط مناسب ( گیرد عدم مدیریت کوددهی صورت می

یکی از موثرترین موارد در . )کندزمانی که شوري خاك باال بوده این مشکل را حادتر می
. است کاهش شوري خاك، مدیریت تغذیه، تغییر الگوي آبیاري و کاربرد خاکپوش

هاي عالوه بر حفظ رطوبت خاك، تنظیم دماي خاك، جلوگیري از رشد علفخاکپوش 
تورجئون و همکاران، (دارد سازي کاربرد ی فضاي سبز به منظور زیباهرز، در طراح

، اطراف درخت، پیاده )2007بلکشو، ماهش و (برروي سطح خاك ها خاکپوش ).2009
ها و مناطق تولید گل و ، به منظور جلوگیري از فرسایش شیبکارآییروها و بستر گل 

 ی گذاشتن بقایا در سطح خاكدر باق خاکپوشکاربرد . شوندسبزیجات بکار برده می
درصد خاك پس از کاشت از بقایاي گیاهی  30که در آن حداقل ) خاکورزي حفاظتی(

، بر )Stubble mulch farming( خاکورزي حفاظتی خاکپوش کلش. شودپوشیده می
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هاي خاکپوش آلی به طور معمول به عمق الیه. اساس خاکپوش کاه و کلش استوار است

  ). 2002پیتنگر، ( )2شکل (شوند یا بیشتر استفاده می متر وسانتی 10-5
  

  
  

  
  

  
  کاربرد صحیح خاکپوش در کنار درخت - 2شکل 

  
در شروع فصل . هاي مختلف بسته به هدف کاربرد داردخاکپوش در زماناستفاده از 

رشد خاکپوش جهت گرم نمودن خاك و کمک به حفظ دماي خاك که در شب از دست 
این مسئله به کاشت زودتر بذر و نشاء و سرعت رشد آنها کمک . درود، کاربرد دارمی
با پیشرفت فصل رشد، خاکپوش به ثبات دما و رطوبت خاك و نیز جلوگیري از . کندمی

در مناطق گرمسیر ). 1996لوییس و بوش براون، (کند هاي هرز کمک میرشد بذر علف
خیر در رشد گیاهان ات جر بهخاکپوش در بهار و پاییز من بسته به زمان سال کاربرد

چندساله در بهار و جلوگیري از رشد در زمستان در مقاطع زمانی گرم و محدود نمودن 
براساس تحقیقات انجام شده مشاهده شده ). 2000اشنایدر، ( شودمیاثر سرمازدگی 

. اندازدکه خاکپوش پالستیک نازك زمان کاشت را به مدت یک ماه جلوتر میاست 
ها جلوگیري تجمع نمک، سله بستن خاك و حمله برخی از آفات و بیماري همچنین از

. اثر خاکپوش بر میزان رطوبت خاك پیچیده است. )1996بوکرفیلد و وبستر، ( نمایدمی
نماید که از تابش نورخورشید به سطح اي بین خاك و اتمسفر ایجاد میخاکپوش الیه

از طرف دیگر، . گرددتبخیر میکند و در نتیجه موجب کاهش خاك جلوگیري می
براي . کندخاکپوش در بارندگی سبک با جذب آب از رسیدن آب به خاك جلوگیري می

خاکپوش آن را در اواخر بهار و اوایل تابستان وقتی که دماي خاك باال  کارآییافزایش 
 اما کاربرد دائمی خاکپوش آلی همچنان که). 2004وایت فیلد، (برند رود، بکار میمی
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سازد، نیز در سطح گسترده در تمام طول سال شود و خاك را غنی میپوسیده می
  ). 2011استوت و رود، (گردد توصیه می

هاي مختلف قابل تجزیه توسط نور، پالستیک، الیاف فیبري و فایبرگالس و خاکپوش
 هايدر کشاورزي و باغبانی صنعتی الیه. است هاي سیاه، سفید و رنگی موجود در رنگ

در دو طرف  خاك 1هاي عریضپشتهروي سطح خاکپوش پالستیک توسط تراکتور بر
آبیاري . گرددو یا بر روي آنها به صورت کشت بذر و نشاء انجام میگرفته قرار گیاه 
استفاده از انواع  .گیردپالستیکی قرار میخاکپوش  ي با نوارهاي آبیاري در زیر الیهاقطره

هاي افزایش عملکرد و زودرسی محصول جالیزي و گونه هاي پالستیکی برايخاکپوش
محصول . فرنگی و گیاهان غیره در حال افزایش استگرمادوست مانند فلفل، ذرت، گوجه

جالیزي خیار سبز نیاز به دما و رطوبت باالي خاك براي عملکرد مطلوب دارد و در غیر 
خیر در رشد ا، ت)1981 کانتلیفی،(هاي ماده این صورت دچار مشکالتی نظیر کاهش گل

بکر و (اي از جمله کمبود کلسیم هاي تغذیهو نارسایی) 1999مدانی و همکاران، (میوه 
کش کود و قارچتزریق سازي بستر، هاي آمادهدر مزارع ماشین .شوندمی) 1988سونولد، 

-چکشی به صورت همزمان بستر را آماده، کود اولیه و قارخاکپوش گذاري و لیفترو لوله
هاي خاکپوش را اي، الیههاي آبیاري قطرهکش را به خاك تلقیح و پس از خواباندن لوله

  . گسترانندمی
  

  انواع مواد خاکپوش -4
چمن چیده شده، برگ، خاك برگ، کاه توان به میخاکپوش آلی و یا مصنوعی از انواع 

ه، تفاله و کلش و سبوس گندم و برنج، پوست خرد شده درختان، خرده چوب، خاك ار
، حصیر، برگ درخت خرما، کمپوست نارس، کمپوست، پوست درختان به محکریشه 

ویژه مخروطیان، کود حیوانی،کمپوست، چوب بالل ذرت، کاغذ خرد شده، مقوا، پوسته 
هاي  ها، پوششپدپیت خزه، پشم یا نمد و خاکپوش پالستیک و پلیسبوس غالت، صدف، 
شیشه، فویل فلزي، خرده الستیک، یا فیبر با  ، پشم)یاهیمواد پالستیکی با پایه گ( سلوفان

مواد  ،)پامیس(هاي آتشفشانی سنگ، شن، سنگ ضخامت هاي مختلف و ابعاد گوناگون،
                                                             
1- Raised beds  
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بافته شده آلی و یا مصنوعی مانند بوریا، حصیر، گونی کنفی و پالستیکی، ژئوممبران و 

مواد بافته شده آلی و یا . شاره کرداز پلی پروپیلن یا پلی استر ا) پارچه منظر(ژئوتکستایل 
، خاکپوش الستیکی که از بازیافت )2016گالوي، (مصنوعی مانند حصیر، نمد، موکت و غیره 

خاکپوش پالستیک پلیمرهاي پلی پروپیلن و پلی اتیلن و نیز . آیدالستیک به دست می
   .کاربرد دارندنیز  1هاي خاکپوش الستیکیپذیر و خرده سنگ و تراشههاي تجزیهپالستیک

گیرند بسته به عملکرد عنوان خاکپوش انتخاب و مورد استفاده قرار میموادي که به
آن، گیاه مورد کاشت، دسترسی، هزینه، ماندگاري و عدم جابجایی، قابلیت حذف شدن 

خاك، ماندگاري، خطر  واکنشمجدد، ظاهر و تأثیر آن بر روي خاك مانند تأثیر آن بر 
زا متفاوت ان تجزیه، تمیز بودن از نظر بذر علف هرز و عوامل بیماريآتش سوزي، و میز

انتخاب نوع ماده  در شرایط آب و هوایی موجود). 1996لوییس و بوش براون، (باشند می
انواع خاکپوش زمستانه که براي . کندخاکپوش نقش مهمی در حفظ دماي خاك ایفا می

. رودیز براي حفظ دماي خاك بکار میشود، در اواخر پایگیاهان چوبی استفاده می
اي در دسترس بوده و جو، چاودار و برنج به طور گستردهگندم،  :خاکپوش کاه و کلش

ها و نسبتا ارزان است و از آن به عنوان خاکپوش زمستان در اطراف درخت یا درختچه
بذر سایر ، داراي زیاد اشتعال یتاز معایب آن قابل. شوددر کشت توت فرنگی استفاده می

به راحتی  و نیاز به تجدید ساالنه ،نیتروژن خاكکاهش  ،پناهگاه جوندگان گیاهان،
اضافه نمودن کودهاي نیتروژنه به ویژه اوره تا حدود زیادي . شوندتوسط باد جابجا می

خاکپوش تابستانه در  .دهدکمبود نیتروژن در نسبت کربن به نیتروژن را کاهش می
ا شروع گرم شدن خاك استفاده شده و  مانع از گرم شدن بیش از فصل بهار و تابستان ب

هاي هرز و در واقع نقش اصلی خاکپوش تابستانه کاهش رشد علف. شوداندازه خاك می
مواد گیاهی و باقی مانده گیاهان ممکن است . )1383فریدي، ( حفظ رطوبت خاك است

ایش نیتروژن پوسیده و به ها باشند که بهتر است با افزهاي هرز و قارچحاوي علف
سازي نیتروژن هرچه مراحل کمپوست شدن جلوتر رود آلی. کمپوست تبدیل شوند

هاي خاکی کمتر شده و کمبود نیتروژن کمتري براي گیاهان معدنی توسط ریزاندام واره
  ). 2016فردریک بوئر، (افتد اتفاق می

                                                             
1- Rubber mulch  
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  هاي آلیخاکپوش -5
توان به بهبود ساختمان خاك، بهبود ظرفیت و یاز مزایاي استفاده از خاکپوش آلی م

نگهداري رطوبت خاك، حفاظت خاك در برابر فرسایش، افزودن مواد مغذي و آلی به 
پوست خرد شده درخت یکی . )1389نخجوانی، ( هاي هرز اشاره کردخاك و کنترل علف

مانند سدر  پوست درختان سوزنی برگ. ترین انواع خاکپوش است هزینهترین و کم از رایج
ها با  این خاکپوش. شود دار است و نسبتاً به آرامی تجزیه میبهترین نوع براي نواحی شیب

اضافه نمودن مقداري کود دامی به آن نیتروژن مورد نیاز براي . محیط بسیار سازگارند
سرعت پوسیده شدن و جذب رطوبت از بارندگی بر سودمندي . آوردتجزیه آن را فراهم می

باید توجه کرد که هنگام استفاده از موادي که از کربن غنی هستند . موثر استخاکپوش 
. شده، باید به مقدار کافی نیتروژن به خاك اضافه کرد مانند خاك اره و چوب خرد

بعضی از . شوند و به صورت موقت کاربرد دارندهاي آلی به مرور زمان پوسیده میخاکپوش
محصوالت چوبی به دلیل باال بودن نسبت کربن به  ها مانند کاه، خزه و سایرخاکپوش

. )1997براون،  بوشمیلن و (نیتروژن ممکن است برروي رشد گیاه اثر منفی داشته باشند 
- هاي پوساننده این مواد مقادیري از نیتروژن خاك را جذب و مصرف میها و قارچباکتري

گردد و خاکپوش می فشردگی خاکپوش موجب کاهش تهویه خاك). 2008گیلمن، ( کنند
- عمودي موجب تخلیه راحت رطوبت از درون خاك به اتمسفر و خشک شدن خاك می

بایستی با فاصله نسبت به تنه درختان میخاکپوش کاربرد ). 2007بین بریدج، (شود 
  .است  مواد ذیل هاي آلی موجود شاملخاکپوش. انجام پذیرد

  

  برگ و خاکبرگ -5-1
برگ . شود در زمستان به عنوان خاکپوش استفاده می هاي خشک اغلب از این برگ

ریشه کننده که در زمستان سرد به منظور جلوگیري از یخ زدگی خرد شده درختان خزان
شود نیز به  هاي زده شده که بسیار زود تجزیه می برگ چمن. گرددگیاهان استفاده می

نمودن دوره پوسیدگی به دلیل سپري کاربرد خاك برگ . گرددستفاده میاعنوان پوشش 
اچ خاك در  کاربرد پیت خزه به دلیل اسیدي نمودن پی. است تربه این منظور مناسب

در نواحی شیب دار  برگ درختان سوزنی مانند درخت کاج. گیاهان زینتی کاربرد دارد
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این نوع خاکپوش موجب اسیدي . شوند آرام تجزیه می نسبتاها این برگ. گردداستفاده می

هاي آهکی و نیز براي گیاهان اسید دوست مانند توان در خاكشوند و میك میشدن خا
شکل (آزالیا، گل صد تومانی، تمشک آبی و برخی دیگر از انواع مخروطیان استفاده نمود 

  ).1996بوش براون، ) (3
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 هافضاي سبز و باغ در ، خاکبرگ، بوریا و حصیربرگ انواع کاربرد خاکپوش – 3شکل 
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  ، تراشه، خرده چوب و خاك اره و پوست درختانمحکتفاله چوب ریشه  -5-2
، تراشه و خرده چوب و خاك اره ناشی از )شیرین بیان(محک تفاله  ،تفاله چوب  

هاي مالچ بافته شده چوب صنوبر از ورقه. خاکپوش کاربرد دارندعنوان صنعت چوب به 
 .انداز درختان استفاده نمودبراي پوشاندن محیط سایهوان تمی) همانند پوشال کولر(
-10هاي چوب به ضخامت متر و تراشهسانتی 5-7خرده چوب با ابعاد درشت ). 4شکل (
 ومتر براي حفظ رطوبت خاك و تعدیل دماي خاك و کنترل رشد علف هرز سانتی 7

شتن مواد سمی تراشه درخت صنوبر، راش، کاج و بلوط و سایر درختان به شرط ندا
بایست به مدت سه ماه چوب و پوست درختان می). 1996بوش براون، (کاربرد دارد 

هاي چوب درخت  تراشه .ها برطرف شودنگهداري شوند تا خطرات ناشی از رزین و تانن
  .شود گردو به دلیل دارا بودن ماده جوگلند مانع از رشد بسیاري از گیاهان می

هاي میوه است که کشت آن در کشورهاي یونان،  گونهترین  انجیر یکی از قدیمی
دراستان فارس بالغ بر ). 1994پاتریک، (مصر و ترکیه بصورت دیم مرسوم بوده است 

هکتار آن به صورت دیم در  20000هکتار انجیر کشت شده است که بیش از  34000
 Ficus carica( منطقه استهبان وجود دارد که عمدتاً از نوع انجیر خشک یا انجیر ازمیر

var. Smyrniaca (هاي آلی به منظور در آزمایشی، نقش بکارگیري خاکپوش. است
آب گیاه و ذخیره رطوبتی آب در خاك و افزایش عملکرد و مصرف  کارآییافزایش 

اي در منطقه تغذیهعوامل کیفیت محصول انجیر دیم سبز یا ازمیر و تأثیر آن بر 
داد که بیشترین میزان ذخیره و زمان تخلیه رطوبتی نتایج نشان . شد استهبان بررسی
درصد نسبت  8/16و  5/27 سانتیمتري به ترتیب با میانگین افزایش 60خاك تا عمق 

این تیمار موجب افزایش ذخیره . به تیمار شاهد متعلق به کاربرد خاکپوش کاه بود
ر نسبت به متمیلی 3/287رطوبتی خاك به صورت تجمعی در طول فصل رشد به میزان 

، 6/11بیشترین افزایش مقادیر آب قابل دسترس به ترتیب به میزان . تیمار شاهد شد
هاي خرد درصد متعلق به تیمارهاي کاربرد خاکپوش کاه، ضایعات سرشاخه 1/9و  5/9

 ریشه محکتفاله تیمار کاربرد خاکپوش کاه و . بود ریشه محکشده انجیر و تفاله 
مصرف آب  کارآییدار بر عملکرد و از انجیر بیشترین اثر معنیاندبصورت کامل و در سایه

باالترین غلظت عناصر . درصد داشت 9/15و  8/26انجیر به ترتیب به میزان افزایش 
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بود، این تأثیر بر روي عناصر  ریشه محکغذایی در برگ مربوط به کاربرد خاکپوش 

دارتر که به ترتیب مایش معنینیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن و روي بویژه در سال دوم آز
. درصد نسبت به تیمار شاهد بود 4/12و  5/19، 8/16، 4/14، 3/18موجب افزایش 

دار تیمار خاکپوش کاه بر افزایش محتواي آب برگ، دهنده اثر معنینتایج آزمایش نشان
، 6/18کارایی استفاده نیتروژن و کارایی مصرف آب انجیر رقم ازمیر به ترتیب به میزان 

کمترین دماي پوشش گیاهی مربوط به کاربرد . درصد نسبت به شاهد بود 4/25، 5/8
انداز خاکپوش کاه بود که در ارتباط مستقیم با افزایش پوشش کامل و در سطح سایه

هاي فصل جاري، زمان صفات رشد رویشی و زایشی مانند تعداد شاخه. عملکرد داشت
هاي کمی و کیفی میوه انجیر با دي و ویژگیبنرسیدن میوه، شدت گلدهی، درصد میوه

هاي مرغوب شکفته درصد و وزن میوه. دار بهبود یافتکاربرد خاکپوش آلی به طور معنی
انداز درخت و نیز به در سایه ریشه محکدر تیمار کاربرد خاکپوش ) صد یک(و کامالً باز 

یافت که خود اثر دار نسبت به تیمار شاهد افزایش صورت پوشش کامل به طور معنی
نتایج نشان داد که بهترین تیمارها از نظر . مستقیم بر روي منافع خالص تیمار داشت

 ریشه محکمدیریت حفظ رطوبت خاك و منافع خالص به ترتیب کاربرد خاکپوش کاه، 
اي تیمار کاربرد از نظر مدیریت تغذیه. انداز انجیر بودهاي خرد شده در سایهو سرشاخه

بیشترین ارزش اقتصادي . انداز انجیر در اولویت قرار داشتبیان در سایهینخاکپوش شیر
در سطح  محکهاي کاه، ضایعات ریشه به ترتیب متعلق به کاربرد تیمارهاي خاکپوش

   ).b1394  تدین و همکاران،(سایه انداز درخت انجیر دیم رقم ازمیر بود 
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هاي مالچ بافته شده چوب ورقه ، تراشهمحکهاي تفاله چوب ریشه خاکپوش کاربرد – 4شکل 
، خرده چوب و خاك اره و انداز درختانبراي پوشاندن محیط سایه) همانند پوشال کولر(صنوبر 

  پوست درختان
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  اکپوش کاه و کلشخ - 5-3

رسند و براي صورت فشرده به فروش میباشند و بهکاه و کلش داراي وزن سبک می 
 این مواد تجزیه بیولوژیکی شده و داراي . شوندپوشش زمستانه سبزي جات استفاده می

افزایش فعالیت  ،قابلیت ذخیره رطوبتی خاك باال و کنترل رطوبت ،خنثی واکنش
موجودات زنده در خاك و تکثیر و گسترش بیشتر ریشه و اثر  میکروبی و جمعیت سایر

 خاکپوش کاه داراي نسبت کربنی باال . شودمیرا موجب  ارتجاعی در برابر فشردگی خاك
 17به نسبت شود براي تجزیه شدن نیاز به افزودن نیتروژن و به سختی تجزیه می است

براي کاشت خاکپوش کاربرد در ). 1996بوش براون، (دارد درصد نیتروژن به کربن 
گندم مشاهده گردید که کلش برنج شرایط فیزیکی بهتري را براي خاك از نظر حفظ 

هاي طوالنی مدت خشکی در مواجه شدن رطوبتو دماي مناسب به ویژه در طی دوره
خنک نمودن تاج پوشش گیاهی و بهبود وضعیت . گیاهان با تنش خشکی برخوردار است

پلی اتیلن در مناطق نیمه  خاکپوش کلش برنج در مقایسه با در کاربردآبی گیاه 
در آزمایشی بر روي  ).2008چاکرابورتی و همکاران، (گرمسیري مشاهده گردیده است 

تن در هر هکتار، موجب  15که مصرف خاکپوش کلش به میزان  هذرت مشاهده گردید
آب مترمکعب ء کیلوگرم به ازا 0458/0 آب مصرفی گیاه به میزان کارآییافزایش 

هاي آلی از جمله ضایعات نقش خاکپوش ).2005، و همکاران کاستالنوس(مصرفی بود 
هاي تند، آلی و کاه بر افزایش ذخیره رطوبتی خاك به واسطه کاهش هدر روي آب بارش

در مدیریت ). 2001اندرسون، ( است از سطح خاكپذیري و کاهش تبخیر افزایش نفوذ
متر، میلی 250خشک و نیمه خشک با میزان بارندگی کمتر از تولید محصول در مناطق 

خاکپوش کاه باعث افزایش میزان آب در  خاکورزي به همراه استفاده ازبیتیمارهاي 
اي طویل و استفاده از آب در اعماق توسعه سیستم ریشه تحریکهاي عمقی خاك و الیه

 ).1999بونفیل و همکاران، ( شودمی ایت افزایش کارآیی استفاده از آببیشتر و در نه
ترین استفاده از خاکپوش کاه گندم بر روي سطح خاك به عنوان یکی از کاربردي

سازي و عمق حرکت آب در عملیات داشت در جهت کنترل تبخیر و افزایش ذخیره
، استفاده از این خاکپوش در مناطق خشک و نیمه خشک باعث افزایش است خاك

). 1998گو و همکاران، ؛ 2001اندرسون، (شود راکنده میهاي کم و پتجمع آب بارش
هاي مختلف خاکپوش در یک باغ نشان داد که آزمایش انجام گرفته بر روي سیستم
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دسترسی آب در خاك و مواد  آب، هدایت هیدرولیکی اشباع خاك، بیشترین میزان نفوذ
ود، عالوه بر این مربوط به تیمار خاکپوش کاه ب) سال از شروع آزمایش 4پس از (آلی 

- بیشترین مدت نگهداري آب در واحد حجم خاك و درمحدوده ظرفیت مزرعه و پایین
در ). 2005برونیک و الل، (ترین دماي خاك در تابستان به این تیمار تعلق داشت 

که  ههاي در معرض فرسایش انجام گرفت مشاهده گردیدمطالعه دیگري که در زمین
هدر روي آب، رسوبات و مواد غذایی از جمله ازت و  مؤثرترین خاکپوش براي کاهش

در این آزمایش هیچکدام از پلیمرهاي مصنوعی به کار رفته . است فسفر، خاکپوش کاه 
اي کاربرد در مطالعه مزرعه). 1996بوکرفیلد و وبستر، (مؤثرتر از خاکپوش کاه نبودند 

اي با سه مراه آبیاري قطرهبه ه )paddy straw(دو نوع خاکپوش ورقه پلی اتیلن و کاه 
مصرف آب و  کارآییدرصد نیاز آبی گوجه فرنگی بر روي عملکرد،  100و  75، 50سطح 

که عملکرد و اجزاء عملکرد در تمامی سطوح با کاربرد مالچ شد بازده اقتصادي، مشاهده 
فرنگی در تیمار بدون کاربرد عملکرد گوجه. ه استباالتر از عدم کاربرد مالچ بود

و معکوس  خاکپوش   ، اما این روند با کاربردهبا افزایش آب آبیاري افزایش یافتکپوش خا
تن در هکتار براي خاکپوش پلی اتیلن و  12/81و بیشترین عملکرد به میزان  هشد
فرنگی درصد نیاز آبی گوجه 50تن در هکتار براي خاکپوش کاه در سطح آبیاري  49/79

کیلوگرم بر هکتار  592مصرف آب به میزان  کارآییبیشترین میزان . ه استبدست آمد
درصد نیاز آبی و خاکپوش پلی اتیلن به دست  50به ازاء هر میلی متر با کاربرد تیمار 

دالر در هکتار مربوط  7098باالترین درآمد خالص و بازده اقتصادي به میزان . ه استآمد
 ه استفرنگی بودوجهدرصد نیاز آبی در گ 50به کاربرد خاکپوش کاه و مصرف آب 

انجام  )لیموخارکی( در آزمایشی که در یک باغ لمون). 2015بیسواس و همکاران، (
متر باعث افزایش سانتی 8-10که استفاده از خاکپوش کاه به عمق  همشاهده شد هگرفت

، این ماده عالوه بر بهبود هکیلوگرم به ازاء هر درخت شد 4/17متوسط عملکرد به میزان 
هاي هرز و افزایش ماده وبتی خاك، تعدیل دماي خاك، جلوگیري از رشد علفذخیره رط

آلی خاك؛ بیشترین میزان نسبت سود به هزینه مربوط به استفاده از این نوع خاکپوش 
  ). 2003بر و همکاران، اف؛ 1992نادو سارما، ( ه استرا دارا بود



 19                                            کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ استفاده دستورالعمل

  
 312ه انگور حدود هاي پراکندهاي کشور با احتساب تاكسطح زیر کشت تاکستان

استان فارس با سهم . باشندهاي مو بارور میدرصد آن بوته 35/91که  استهزار هکتار 
. هاي کشور از نظر سطح در جایگاه نخست قرار دارددرصد سطح بارور تاکستان 89/21

درصد در تولید انگور در کل  1/9برخالف رتبه اول از نظر سطح زیرکشت، فارس با سهم 
هاي دیم میانگین عملکرد در تاکستان. گیردکشور در جایگاه پنجم قرار می هاياستان
کیلوگرم در  11668و  12294هاي تهران و آذربایجان شرقی به ترتیب برابر با استان

 4786هاي دیم استان فارس درحدود در حالیکه میانگین عملکرد تاکستان است هکتار 
کاربرد خاکپوش کاه و تفاله ). 1391آمارنامه، (است ) کمتر از نصف(کیلوگرم در هکتار 

متري سانتی 50انداز تأثیر بسزایی بر افزایش رطوبت خاك تا عمق شیرین بیان در سایه
و موجب افزایش رطوبت قابل دسترس خاك به صورت تجمعی در طول فصل  هخاك داشت

و  8/23معادل ریشه  يدر محدودهو متر میلی 2/213و  2/248رشد به ترتیب به میزان 
). c1394 تدین و همکاران،(ه است شد افزایش ایجاد درصد نسبت به تیمار شاهد 5/20

به ترتیب  7/0و  76/0، 8/0ضریب تنش رطوبتی خاك به ترتیب به میزان  بیشترین میزان
مربوط به تیمارهاي کاربرد پوشش کامل خاکپوش کاه و خرده چوب و بعد از آن تفاله 

کاربرد خاکپوش کاه بصورت کامل و در زیر تاك در از  .ده استمحک گزارش شریشه 
به ترتیب موجب افزایش عملکرد نسبت  و هشرایط دیم باالترین میزان عملکرد بدست آمد

با  انداز تاكتیمارهاي پوشش سایه. ه استدرصد شد 3/23و  6/25به شاهد به میزان 
ان عملکرد در گروه آماري دوم از نظر میز ریشه محککاه، خرده چوب و تفاله  خاکپوش

که بهترین تیمار از نظر مدیریت حفظ رطوبت خاك،  هنتایج نشان داد. اندهقرار گرفتند
کاربرد پوشش کامل . ه استکاربرد پوشش کامل خاکپوش کاه در شرایط دیم بود

نیز در همین گروه آماري و در اولویت بعد  ریشه محکخاکپوش چوب خرد شده و تفاله 
که  هخالص تیمارهاي کاربرد خاکپوش در شرایط دیم نشان داد تبررسی منفع. ارندقرار د

. ه استبهترین تیمار از نظر ارزش اقتصادي کاربرد خاکپوش کاه در سایه انداز درخت بود
خالص به میزان  تفعمناین تیمار در شرایط دیم نسبت به تیمار شاهد موجب افزایش 

  ). c1394ران، تدین و همکا( ه استهشت برابر شد
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استفاده از خاکپوش  که هروي درختان سیب مشاهده گردید در آزمایش انجام گرفته بر
 ،)1997هارتلی و رحمان، (هاي هرز باعث کنترل مؤثر رشد علف هاي سیبکاه در باغ

در این آزمایش  .شودکاهش نوسان و میانگین حرارتی خاك در طول بهار و تابستان می
ها در واحد متر مربع ترین میزان هوادهی و فعالیت ماکروارگانیسممشاهده شد که باال

و از این نظر خاکپوش کاه در مقام دوم قرار  است مربوط به کمپوست ضایعات شهري 
که رشد قطر تنه درخت در تیمار  هدارد، در مدت انجام آزمایش مشاهده گردید

در ). 2000گلوور و همکاران، ( ه استخاکپوش کاه و خاك اره بیشتر از سایر تیمارها بود
که استفاده از خاکپوش کاه گندم  همطالعه دیگر بر روي درختان سیب مشاهده گردید

شود و میزان این دو ماده باعث افزایش میزان ازت به فرم نیترات و پتاسیم در خاك می
که در آزمایشی ). 1996والش، ( استدر گیاه در ارتباط مستقیم با ذخیره رطوبتی خاك 

که افزایش عمق خاکپوش کاه گندم به طور  همشاهده گردید هبر روي بلوط انجام شد
). 1996مک دونالد و همکاران، ( ه استمؤثر باعث افزایش ارتفاع و قطر درختان گردید

- استفاده از خاکپوش کاه گندم به عنوان خاکپوش آلی بر روي سطح خاك در انارستان
درصد و افزایش  34میانگین رطوبت خاك به مقدار هاي دیم استرالیا باعث افزایش 

هاي خاکی ، در این آزمایش تراکم کرمهدرصد گردید 46عملکرد انار به میزان میانگین 
  ). 2008هوانگ و همکاران، ( ه استدرصد افزایش یافت 155به میزان 

آن  هکتار 2058هکتار باغ انار وجود دارد که بیش از   5530استان فارس بالغ بر  در
ها و به کلیه خاك)  Punica granatum L(انار. کشت شده استدر منطقه ارسنجان 

کربنات خاك شرایط آب و هوایی سازگار بوده و در برابر خشکی، شوري، کلروز آهن و بی
درخت در هکتار با   1250تا  1000در درختان بالغ انار در تراکم باالي . است مقاوم

مترمکعب آب و در دوران   3000تا  2000اوایل رشد به  پالستیک در خاکپوش کاربرد 
پالستیک موجب خاکپوش  کاربرد. دارندنیاز مترمکعب آب  9000تا  7000بلوغ به 
به راحتی را و علف هرز  شده درصدي نیاز آبی درختان به ویژه در اوایل رشد 25کاهش 

بسرعت تجزیه شده و از طرف دیگر در اقلیم گرم ایران مواد آلی خاك . کندکنترل می
-گیرند جایگزینی مواد آلی عمدتاً به شکل خاکپوش در دورهدر سیکل مصرف قرار می

کاربرد خاکپوش در . است هاي زمانی متعارف از نکات مهم در مدیریت باغات انار
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درختان به ویژه انار موجب جلوگیري از کاهش رطوبت از حداکثر مجاز تخلیه رطوبتی 

شود که نباید گلدهی، تشکیل میوه و رشد رویشی در اوایل بهار می خاك بویژه در زمان
از طرفی کاربرد خاکپوش موجب کاهش ترکیدگی میوه . درصد باشد 33تا  25بیشتر از 

کاربرد خاکپوش کاه  با. استشده که به شدت تابع تغییرات رطوبت خاك و نظم آبیاري 
. حاصل شده استتن در هکتار  7/66یزان در سایه انداز انار باالترین میزان عملکرد به م

و  هبود ریشه محکباالترین غلظت عناصر غذایی در برگ مربوط به کاربرد خاکپوش 
هاي کمی و کیفی میوه انار با کاربرد خاکپوش بندي و ویژگیشدت گلدهی، درصد میوه

ش رطوبت بر افزایخاکپوش به دلیل تأثیر مثبت  .است هدار بهبود یافتآلی به طور معنی
هاي برگ این موجب افزایش غلظت نیتروژن نمونه آنکاربرد خاك و جذب نیتروژن 

-خاکپوشهمچنین افزایش فسفر و پتاسیم تحت تأثیر کاربرد . ه استعنصر غذایی شد
آلی نه تنها به دلیل افزایش ذخیره رطوبتی خاك بلکه به دلیل نوع و تأثیر آن در  يها

همچنین میزان جذب آهن، روي و منگنز در شرایط . گزارش شده استهوادهی خاك 
در محصوالت ). a1394تدین و همکاران، ( داشته است هاي آلی افزایشکاربرد خاکپوش

که استفاده از خاکپوش کاه  هدیم از جمله گندم زمستانه و ذرت بهاره مشاهده گردید
از خاك به متر و کاهش تبخیر میلی 45-69باعث افزایش ذخیره آب خاك به میزان 

استفاده از خاکپوش کاه باعث کاهش ضریب مصرف . ه استدرصد گردید 21-63میزان 
، در مورد محصول گندم دیم تیمار هآب محصول و افزایش کارآیی مصرف آب شد

درصد  20خاکپوش کاه به دلیل افزایش ذخیره و رطوبت خاك عملکرد را تا بیش از 
  ). 2008کاکرابورتی و همکاران، ( ه استافزایش داد

درصد  19قریب . است استان فارس یکی از مناطق مهم توسعه کشت بادام کشور
دهنده نتایج آزمایش نشان. درصد تولید بادام در این استان قرار دارد 22سطح زیر کشت و 

ه میانگین درصد آب خاك و زمان تخلیه رطوبتی خاك بودافزایش بر خاکپوش کاربرد اثر 
در شرایط دیم مربوط به تیمار کاربرد خاکپوش به خاك بیشترین میزان نفوذ آب . است

هاي کاربرد خاکپوش موجب افزایش تعداد شاخه. درخت بیان شده استانداز کاه در سایه
فصل جاري، شدت گلدهی، ابعاد، وزن و ارزش رنگ و درصد چوکی و دوقلویی مغز در هر 

موجب بهبود  محک ریشهکاربرد خاکپوش همچنین . است هدو شرایط دیم و آبیاري شد
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نظر مدیریت حفظ رطوبت خاك، بهترین تیمار کاربرد  از ه وغلظت عناصر غذایی برگ شد
اي و پوشش خاکپوش کاه، انداز درخت در شرایط آبیاري قطرهخاکپوش کاه در سایه

پامیس در سطح و در نهایت کاربرد خاکپوش  محکریشه  تفالههاي خرد شده، سرشاخه
از خاکپوش استفاده ). d1394و همکاران، تدین ( گزارش شده استانداز درخت سایه

ها  به منظور افزایش رطوبت خاك، کاهش درجه ها و ریز میوهدائمی کاه براي درختچه
این خاکپوش در  ، معموالاستهاي هرز بسیار مفید حرارت خاك و جلوگیري از رشد علف

. شودمتر قرار داده میسانتی 8-10متر و به عمق  1-5/1له به شعاع پاي درختان چند سا
در این شرایط به دلیل امکان کاهش نیتروژن خاك در فرایند تجزیه خاکپوش آلی، اضافه 

پوشاندن سطح  ،، در مورد درختان میوهشودمینمودن کودهاي ازته از جمله اوره توصیه 
هاي در شیب ).1994مروین و همکاران، ( )5شکل ( شودمیتري از خاك توصیه گسترده

 )همانند پوشال کولر(هاي مالچ بافته از کاه و کلش توان از ورقهتند و در شرایط خاص می
  .استفاده نمود
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  هاي مالچ بافته از کاه و کلشو ورقه تصاویر مربوط به کاربرد خاکپوش کاه و کلش – 5شکل 
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  کمپوست-5-4
ها با مواد گیاهی در کود و ادرار دامی و رقیق کردن آنکمپوست نمودن مواد آلی و 

ها و هاي هرز، پاتوژنیند تجزیه آن موجب از بین رفتن بذر علفآترکیب کمپوست و فر
موس در پاي وهاي خاکی و تولید هکمپوست به تجمع کرم. شودیر مواد ناخواسته میسا

ها هاي خاکی موجب پوك شدن خاك شده و مدفوع آنکرم. کندگیاه مادري کمک می
کمپوست شده که براي  مواد کامال. استبهترین ماده براي اصالح شرایط خاك 

عاري از علف هرز هستند  و اربرد دارندکاثرات سوء کاربرد سایر موا آلی جلوگیري از 
استفاده از خاکپوش کمپوست و اضافه نمودن تدریجی آن به خاك  ).1996بوش براون، (

ساختمان تخریب طور مؤثر در جلوگیري از  به دلیل ایجاد حالت چسبندگی ذرات به به
هاي سطحی، هدر رفتن آب، فرسایش ناشی از بارندگی ترك خوردگی ،سطحی خاك

کننده آلی خاك در جهت همچنین به عنوان اصالح. کندي و فرسایش جلوگیري میشور
در دراز مدت به خاك ها، بهبود هدایت هیدرولیکی و افزایش نفوذ آب پایداري خاکدانه

عمل ) در شرایط عدم دسترسی(تواند به عنوان جانشین مناسبی براي کودهاي آلی می
  ). 2001آلبیاخ و همکاران، ) (6شکل (نماید 
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  کمپوست و کاربرد آن به عنوان خاکپوش به تصاویر مربوط  – 6شکل 
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هاي خاکپوشتجزیه غیرهوازي  يدهندهبوي سرکه، آمونیاك، سولفور و غیره نشان
زنی و از جوانه ندنککننده براي ریشه ایجاد میکه مواد مسموم است یتروژن باالداراي ن

زیرورو کردن و در معرض هوا قرار دادن آنها به سرعت این . ندنکبذر جلوگیري می
اسیدي . دهدکننده را شستشو میآبیاري سنگین مواد مسموم. سازدمسئله را برطرف می

  . گرددمی واکنششدن به دلیل تجزیه غیرهوازي منجر به کاهش 
  

  هاي نفتیهاي قیراندود و فرآوردهو ورقهاي مقوایی و امولسیون ورقه -5-5
هاي نفتی به هاي قیراندود و فرآوردهو امولوسیون و ورق) 7شکل (هاي مقوایی ورقه

 يهاهاي نفتی براي تثبیت شنفرآورده). 2004وایت فیلد، (عنوان خاکپوش کاربرد دارند 
اي املسیونه با مواد هاي نفتی شبیه قیره خاکپوش .شوندروان و فرسایش بادي استفاده می

در بیشتر کشورها براي جلوگیري از . آید دیگر مخلوط و به صورت قابل استفاده در می
هاي  ترکیب نموده و در تثبیت شن 1فرسایش، مواد نفتی را با الستیک مصنوعی آنیزول

خاکپوش نفتی در کشاورزي، به منظور حفظ رطوبت و ). 8شکل ( برند روان بکار می
این مواد تشعشع . کاربرد دارد  هاي هرزریشه و جلوگیري از رشد علف گرماي مجاور

ورودي خورشید را جذب کرده و به علت تماس نزدیک آنها با خاك به سهولت حرارت را 
  .دهند به خاك هدایت کرده و پیوسته درجه حرارت خاك را افزایش می

  
  
  

  
  
  
  
  

                                                             
1- Anisol 
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  ی به عنوان خاکپوش به همراه مواد آلیهاي مقوایکاربرد ورقه – 7شکل 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
سیونه براي تثبیت شن هاي روان و ولاموهاي نفتی و قیرهاي  کاربرد خاکپوش - 8شکل 

  فرسایش بادي
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   کاربرد خاکپوش نفتی در کشاورزي، به منظور حفظ رطوبت و گرماي مجاور ریشه – 9شکل 
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  مواد بافته شده آلی و یا مصنوعی -5-6

-پارچه بافته شده و منسوجات نبافته از پلی ،)اندازیا پارچه چشم(ژئوتکستایل 
این . استر جایگزین مناسب براي پالستیکی سنتی سیاه و سفید هستندپروپیلن یا پلی

-می کمکها نه تنها به جلوگیري از رشد علف هرز و کاهش تبخیر سطحی خاکپوش
مواد ). 10شکل (د ندهد آب و اکسیژن به راحتی به خاك نفوذ کن، بلکه اجازه میکند

مواد بافته . بافته شده مصنوعی به مدت طوالنی به صورت فصلی قابل استفاده هستند
). 2016گالووي، (شده از الیاف طبیعی قابل تجزیه بوده و به صورت دائمی کاربرد دارند 

ها را لف کاربرد دارند و کلیه اهداف کاربردي خاکپوشها براي مصارف مختژئوتکستایل
  ). 11شکل ( نمایندبرآورده می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاربرد خاکپوش مواد بافته شده آلی مانند پیت، کنف و غیره – 10شکل 
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  ژئوتکستایل یا پارچه بافته شده در کشاورزيخاکپوش ردهاي انواع و کارب -11شکل 
  

متري خاکپوش آلی یا خاك بر روي ژئوتکستایل براي سانتی 5/7تا  5/2یک الیه 
  .دهندبهبود ظاهر، کاهش فرسایش و جلوگیري از اشعه خورشید قرار می
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  خاکپوش سنگریزه، سنگ و خرده سنگ - 6
گردد، اما وجب افزایش طول فصل رشد میها ممناطق سرد نگهداشت حرارتی سنگ
خاکپوش سنگریزه یا . بایستی مد نظر قرار گیردبازتابش شدید نور و سوختگی برگ می

 هاي معدنی از جمله پامیسخاکپوش. سنگ رودخانه نیاز به تجدید هر ساله ندارند
شرایط کوالیت در ، زئولیت، پرالیت و ورمی)سبک و شفافکانی میکا ترکیب آتشفشانی (

 ). 12شکل (شوند مختلف بر روي محیط کشت استفاده می

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کاربرد خاکپوش پامیس، زئولیت، پرالیت و ورمی کوالیت، سنگریزه و خرده سنگ  – 12شکل 
  در کشاورزي و فضاي سبز
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  هاي زندهخاکپوش -7

اه اصلی گیاهانی هستند که نزدیک به گی) Living Mulch(هاي زنده خاکپوش 
 تأمین کنندگردند تا علف هرز را کنترل نماید و سایر مزایاي خاکپوش را کشت می

ها گیاهان با سرعت رشد باال بوده که همراه خاکپوشاین . )2001پیترسن و همکاران، (
). 1998برندسائتر و همکاران، (شوند با خاك زیرورو می و دنکنگیاه اصلی رشد می

نمایند، بعضی مانند نند شبدر به تثبیت نیتروژن کمک میبعضی از این گیاهان ما
creeping comfrey (Symphytum ibericum)  عناصر غذایی را از اعماق جذب و با

مواد  Rubus tricolorدهند و بعضی مانند تجزیه شدن در اختیار گیاه مادري قرار می
کشت مخلوط  ).2005جک و توئنس میر، (کنند غذایی را براي گیاه مادري فراهم می

هاي چندساله و گیاهان پوششی به عنوان خاکپوش زنده در سیستم کشت ردیفی  لگوم
و همچنین کمبود فسفر و نیتروژن در  شود ورزي و فرسایش خاك می سبب کاهش خاك

 Trifuliumبا نام علمی ) Kura Clover(گیاه شبدر کورا . کندمحلول خاك را جبران می

ambigum این شبدر بومی . شود در شمال آمریکا به عنوان خاکپوش زنده استفاده می
اه یک این گی. نواحی شمالی ایران، سواحل دریاي سیاه در اوکراین و غرب ترکیه است

هاي خشک  لگوم چند ساله، دیرپا و ریزوم دار است و ماده خشک فراوانی در طول دوره
ها رقابت کمتري با گیاه کند به همین دلیل نسبت به دیگر لگومفصل رشد تولید نمی

کنترل این شبدر با علفکش قبل از . اصلی ذرت براي منابع محدود شده به ویژه آب دارد
ها و ها، برگچههاي اصلی ریشه، ریزومآورد تا بخش فراهم می کشت ذرت این امکان را

همچنین بافت مریستمی . ها معدنی شوند و ازت معدنی براي ذرت فراهم شوددمبرگ
ماه سال بدون کاشت مجدد و بعد از  12ها قابلیت تولید علوفه در باقیمانده در ریزوم

  ).13شکل (برداشت ذرت را دارد 
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  هاي زنده در زراعت و باغبانیخاکپوشکاربرد  – 13شکل 
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  خاکپوش عمودي -8

اي و یا مانند، چالکود، کانال کود، شیارکود و پوشش مالچ صفحه 1خاکپوش عمودي
انجیر معابد و گیاهان زینتی و نیز کاربرد (هاي هوایی اي براي گیاهان داراي ریشهلوله

در . )1376گوپتا، ( در باغبانی و زراعت کاربرد گسترده دارد )2عمودي هايدر کشت
در این حالت  استشرایط کم خاکورزي در زراعت آبی کاربرد زیرشکن جایگزین شخم 

هاي ایجاد شده در خاك در طی شکاف ،شود خاك بدون اینکه برگردانده شود سست می
تر شدن مدت آلی موجب طوالنیها با مواد پر کردن شکاف. شود چند ماه مسدود می

ه دار که بپر کردن این شیارها با مواد خشک کربن. شودزمان باز و فعال بودن آنها می
. پذیردانجام می …هاي پنبه و غالت، بالل ذرت، ساقه شوند مانند کلش آرامی تجزیه می

و   3تهاي داراي الیه سخهاي غیر حاصلخیز و در خاكخاکپوش عمودي غالباً در زمین
هاي آهکی، شور و هاي فیزیکی و شیمیایی مانند خاكهاي داراي محدودیتنیز خاك

  ).14شکل (شود  مصرف آب و عناصر غذایی استفاده می کارآیینیز براي افزایش 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1- Vertical mulch 
2- Verticul culture 
3- Hard pan 
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مانند، چالکود، کانال کود، شیارکود و ) Vertical mulch(کاربرد مالچ عمودي  – 14شکل 
  پوشش مالچ صفحه اي و یا لوله اي براي گیاهان کشت عمودي 



 کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ هاستفاد دستورالعمل                                               40

 

 

  خاکپوش مصنوعی پلیمرهاي پلی پروپیلن و پلی اتیلن -9
که از پلیمرهاي هستند  )Plastic mulch( هاي الستیکی و پالستیکیخاکپوش 

اتیلن براي کاهش و پلی). 15شکل (شود یساخته م پلی پروپیلن و پلی اتیلن مصنوعی
پروپیلن به دلیل دوام بیشتر براي گیاهان چندساله هاي هرز کاربرد دارد و پلیکنترل علف
  ).2014دووراك، (کاربرد دارد 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي شکل پذیر الستیکی و پالستیکیکاربرد خاکپوش – 15شکل 

  
در بعضی از کشورهاي خاکپوش پذیر نیز به عنوان هاي مصنوعی تجزیهکاربرد فوم

  ).16شکل ( صنعتی رایج شده است
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  پذیرهاي خاکپوش تجزیهکاربرد فوم – 16شکل 

  

-50هاي نازك به  ضخامت اتیلن از پوششهاي پلیمر پلی پروپیلن و پلیخاکپوش 
آنها با  يلبهمتر بر روي خاك قرار داده شده و میلی 9/0-2هاي میکرون تا ضخامت 30

هاي پالستیکی تجزیه این نوع خاکپوش و به ویژه خاکپوش. شودخاك پوشانیده می
 ها کاربرد داردجات در سطح گسترده و نیز در باغها و صیفیپذیر در کشت سبزي

، استدر این نوع خاکپوش از دست رفتن رطوبت بسیار کم . )2004بردلی و همکاران، (
توان به پیش رسی محصول، کاهش از مزایاي این مواد می. یابداما تهویه کاهش می

تعداد دفعات آبیاري، جلوگیري از تبخیر سطحی آب، افزایش بازده مصرف آب، کاهش 
هاي هرز، جلوگیري از سله بستن، جلوگیري از مصرف آب، جلوگیري از رشد علف

ح خاك، هاي رطوبتی و تجمع نمک در سطنوسانات درجه حرارت، جلوگیري از تنش
ها با خاك مرطوب، جلوگیري از فرسایش خاك و کاهش جلوگیري از تماس میوه
-ها و رشد علفافزایش عملکرد، جلوگیري از آفات و بیماري. آبشویی کودها اشاره نمود

کش، کاهش تعداد ساعت کار کارگري و کیفیت هاي هرز و عدم استفاده از سموم علف
ي و نیز تولید ارگانیک از دیگر مزایاي جانبی کاربرد بهتر محصول در کنار بازده اقتصاد

  . است این مواد
-کیلوگرم پالستیک مصرف می 130به طور متوسط براي هر هکتار صیفی، درحدود 

کاربرد وسیعی دارد که به ) 1خاکپوش فیلم(پالستیک   هاي نازك خاکپوشپوشش. گردد
ی براي کاهش خسارت هاي کشت خطی یا فارویعنوان خاکپوش نواري در سیستم

                                                             
1- Mulch film 



 کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ هاستفاد دستورالعمل                                               42

 

 

تر هاي ضخیمخاکپوش. شودها در مراحل جوانه زدن و سبز شدن بذور استفاده مینمک
دهند، و خطر  نیز مقدار زیادي از آب را حفظ و تبخیر را در ناحیه بذر کاهش می 1نواري

این نوع خاکپوش جوانه . کنندها را کاهش داده و به استقرار گیاه کمک میتجمع نمک
. کنندآن را سوراخ می زایش داده و براي ادامه رشد گیاهرشد اولیه گیاه را اف زنی و

براساس تحقیقات انجام شده در ورامین، گنبد، کاشمر، داراب، کردکوي، نیشابور و مغان 
توان زمان کاشت را به یک ماه جلوتر از موعد مقرر جلو  با بکارگیري خاکپوش فیلم می

ن از سله بستن خاك و حمله برخی از آفات مانند خاکپوش فیلم همچنی. انداخت
کاربرد خاکپوش فیلم در . نمایدتریپس و آگروتیس و بیماري ریزوکتونیا جلوگیري می

متر روي سانتی 60هاي نازك و شفاف پلی اتیلن به عرض  ایران در زراعت پنبه که ورقه
تواند  ر منطقه میروز زودتر از تاریخ مناسب کشت ه 30- 45خطوط کشت قرار داده شد 

در استان مرکزي زمین در اواخر اسفندماه آماده و در  )1380حسینی نژاد،( صورت گیرد
درجه  25پس از رسیدن درجه حرارت به . گیرد هفته اول فروردین کشت صورت می

ها از روي خطوط کشت برداشته پالستیک) روز پس از کاشت 45تقریباً پس از (
غلطک مخصوص . شود ش مکانیزه روي زمین کشیده میاین خاکپوش به رو. شود می

شود و همزمان با کشت بذر، نوار  کار بسته میحاوي نوار پالستیک به دنبال ردیف
هاي تهویه روي خطوط کشت متر پس از ایجاد سوراخسانتی 60پالستیک با عرض 

از . نندپوشا هاي جانبی پالستیک را با خاك می شود و در دو طرف پشته لبه کشیده می
-کش و علفکش، قارچمزایاي استفاده از خاکپوش فیلم کاهش استفاده از سموم حشره

ها رنگی و آزمایش بر روي آنها نتایج جالب تکنولوژي ساخت پالستیک. باشد کش می
هاي مختلف طول موج رنگ. )1391افشار هادي و همکاران، ( اندتوجهی ارائه نموده
  . طول موج تأثیر متفاوتی بر روي گیاه داردکند و هر خاص را بازتاب می

هاي خاکپوش. شوندبه سه دسته شفاف، سیاه و رنگی تقسیم می ي فیلمهاخاکپوش
- هاي هرز را کنترل میشوند و به طور مؤثري علفسیاه بیشتر موجب گرم شدن خاك می

در مخلوطی از خاکپوش شفاف  )2IRT(عبوردهنده امواج فروسرخ هاي خاکپوش. کنند
هاي پالستیک سیاه رنگ الیه. گرم کردن و خاکپوش سیاه در کنترل علف هرز هستند

                                                             
1- Strip mulch 
2- Infrared Transmitting (IRT)  
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هاي خاکپوش هاي شفاف وپالستیک. شودموجب گرم شدن خاك توسط نور خورشید می

IRT ،آنها تشعشعات رسیده و امواج بلند را . بیشترین توان را براي گرم کردن خاك دارند
اي کاربرد پالستیک شفاف و آبیاري قطره. )2004و ارنست، نگواجیو ( اندازندبه دام می

یاغی و (شود مصرف آب بیشتر می کارآیینسبت به پالستیک تیره موجب عملکرد باالتر و 
این ). 2014هوهن، (مواد بافته شده از تهویه بهتري برخوردار هستند ). 2013همکاران، 

هاي هرز، افزایش کاهش علف نوع خاکپوش از فرسایش خاکی جلوگیري نموده و موجب
خاکپوش ). 2012شونبک، (گردد ذخیره رطوبت خاك و افزایش دماي خاك می

پالستیکی تیره و شفاف موجب جذب نور و حرارت بیشتر در زیر خود شده و گرم شدن 
هاي پالستیک سیاه و در فضاي سبز از ویژگی. شودخاك موجب افزایش سرعت رشد می

اغلب به  کنند وز رشد علف هرز و حفظ رطوبت خاك استفاده میسفید، براي جلوگیري ا
. شودهاي چوب، پوست درخت، و یا مواد معدنی استفاده میعنوان یک الیه در زیر تراشه

خاکپوش . شوندتر بر روي خاك گسترش میهاي پالستیک رنگی از طرف تیرهخاکپوش
ي دارد و استفاده از آن همزمان اي در صنعت کشاورزي کاربرد زیادنقره -پالستیک مشکی

خاکپوش پالستیک . استبر شدت نور و گرماي خاك به ویژه در مناطق سرد مؤثر 
کنترل و با استسفید براي محصوالت حساس به گرما در فصل تابستان مناسب  -مشکی

خاکپوش . کندها جلوگیري میهاي هرز، از باال رفتن بیش از حد دماي خاك و ریشهعلف
شوند، کننده نور نیز موجب گرم شدن خاك میهاي منعکسکی سفید و سایر رنگپالستی

). 2012شونبک، (شوند هاي هرز نمیاما به طور موثر موجب جلوگیري از رشد علف
شوند و میزان پالستیک شفاف و سیاه پیوسته موجب افزایش درجه حرارت خاك می

زایش درجه حرارت زیر پالستیک تماس بین خاك و ورقه پالستیک سیاه، بر میزان اف
خاکپوش پالستیک . کندها را جذب میخاکپوش سیاه بیشتر طول موج. گذارد تأثیر می

 -95کند و در مقابل شفاف برخالف خاکپوش سیاه تشعشعات خورشید را کمتر جذب می
هاي پالستیکی شفاف در زیر سطح خاکپوش. دهددرصد نور را به طور نسبی عبور می 85

هاي الً با قطرات کوچک آب پوشیده شده است این قطرات آب براي ورود طول موجمعمو
هاي بلند مادون قرمز مانع هاي با طول موجکوتاه نور مانعی ندارند اما براي خروج پرتو

  ). 17شکل (کنند ایجاد می
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  پالستیک در زمان کاربرد چهاي مالتجمع قطرات آب بر روي ورقه – 17شکل 
  

ع پرتوهاي مادون قرمز در خاکپوش پالستیکی شفاف موجب افزایش دماي خاك تجم
خاکپوش پالستیکی شفاف نور خورشید را از خود عبور داده و امکان ضدعفونی . شودمی

هاي گیاهی و علف براي کنترل بیماري )Solarization( نمودن خاك  با انرژي خورشیدي
  .)18شکل ( آوردهرز را فراهم می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اي و خاکپوش شفافمزرعه فلفل با آبیاري قطره - 18شکل 
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زمینی با کاربرد خاکپوش پالستیک شفاف در در کاشت سیب) 1973( اسمیت

درصد  65درصد وزنی و  73مقایسه با خاکپوش پالستیک سفید، افزایش غده به میزان 
زمینی با لکرد سیبافزایش دو برابري عم) 2009( داوراك. تعداد غده بدست آوردند

-خاکپوش. کاربرد خاکپوش پالستیک شفاف در مقایسه با خاکپوش سفید به دست آورد
هاي پالستیکی رنگی با انعکاس نور به تاج گیاه موجب بهبود اندازه، کیفیت و کوتاه 

دهنده واکنش آزمایشات نشان. )1388، لبافی( شودشدن زمان رسیدگی محصول می
ها نسبت به خاکپوش کاربرد آن وهاي رنگی است ختلف خاکپوشگیاهان به طیف نور م

، )سیاه(زمینی درصد در محصوالت سیب 14-22تیره موجب افزایش عملکرد به میزان 
فرنگی و گوجه) قرمز(، بادنجان )قرمز -آبی(، کدو )اينقره -زرد(، فلفل )قرمز(خیار 

  ).1989، دکوتیو و همکاران( )19شکل (گردد می) ايقهوه - قرمز(
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هاي متفاوت کاربرد خاکپوش مصنوعی پلیمرهاي پلی پروپیلن و پلی اتیلن با رنگ – 19شکل 
و نیز توجه به کاربرد در گلخانه و همزمان با  با توجه به نوع محصول و هدف از کاربرد آنها

  سایبان
  

کند و براي مدیریت آفات به عنوان مثال  یرنگ زرد، حشرات را به خود جذب م
از مزرعه جذب  هاي پوشیده شدهبه اولین ردیف را سرخرطومی خیار آفت بطور مثال

هاى پالستیکی رنگى به ویژه  سیگنال نوري ناشی از انعکاس نور بر خاکپوش. کندمی
ان فتوسنتز و میز ي گیاه را تحت تأثیر قرار داده وهانور قرمز و مادون قرمز، فیتوکروم

مقدار نور مادون قرمز و نسبت آن به نور . دهدرشد گیاه را براي رقابت افزایش می
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میزان کم نور مادون قرمز به قرمز رشد . یابدها تغییر میقرمز توسط رنگ خاکپوش

زمینی گیاه دهد و مقدار باالي این نسبت، رشد اندام زیراندام هوایی گیاه را افزایش می
هاي  کند، بنابراین بیشتر محصوالت جالیزي بطور مطلوب به خاکپوش میرا تحریک 

که بر روى خاکپوش پالستیکى قرمز رشد   گوجه فرنگى. دهند قرمز واکنش نشان می
ها را نسبت به گیاهان رشد کرده در روى ترین ریشهکرده بزرگترین ساقه و کوتاه

افزایش نور قرمز قدرت مخزن  .هاى رنگى دیگر مانند سفید و سیاه داشتند پالستیک
از طرف دیگر . یابددهد و قدرت مخزن ریشه کاهش میرشد ساقه را افزایش می

افزایش نور مادون قرمز قدرت مخزن ریشه را افزایش و قدرت مخزن ساقه را کاهش 
میوه در گیاهان  ).2004نگواجیو و ارنست، ( گرددزمینی تقویت میدهد و اندام زیرمی

گردد و افزایش قدرت مخزن ساقه به رشد و اندازه روي ساقه تشکیل می جالیزي بر
عالوه بر این اختالف در عملکرد محصوالت، به توانایى رنگ . کندها کمک میمیوه

-جذب و بازتابش نور. بستگی داردو بازتاب امواج خاکپوش براى افزایش دماى خاك 
ستیک رنگی، واکنش گیاهان را هاي پالهاي آبی، قرمز و مادون قرمز توسط خاکپوش

پالستیک به همراه کاربرد آبیاري خاکپوش بسترسازي و کاربرد . در پی خواهد داشت
آوري آخر فصل جمع. شوداي به طور موثر موجب کاهش مصرف آب آبیاري میقطره
آوري و پوسیدن پالستیک، کتون و گردد در صورت عدم جمعتوصیه میخاکپوش این 

). 2013کوربین، (گردد ی از تجزیه آن موجب آلودگی خاك میآلدهیدهاي ناش
محیطی را به همراه تواند مشکالت زیستدلیل عمر باال میهاتیلن بپالستیک پلی

  . )20شکل ( آوري و حذف در زمان مناسب دارندو نیاز به جمع داشته
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  آالتهاي پالستیکی با استفاده از ماشینآوري خاکپوشجمع -20شکل 

      
شود اما همانند مواد اگرچه این خاکپوش پالستیک از نظر فنی تجزیه آلی می

   .گردندخاکپوش طبیعی، به مواد قابل تجزیه کوچکتر تبدیل نمی
ها به ضخامت و جنس دوام خاکپوش. در خاکپوش پالستیکی، دوام عاملی مهم است

هاي پالستیکی همراه خاکپوش. وي، بستگی دارد -مواد اولیه آنها و نیز مواد ضد اشعه یو
  .هستند دارا مصرف آب را کارآییاي بیشترین با آبیاري قطره
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  پالستیکی و به صورت گام به گام و کاربرديخاکپوش چگونگی نصب  -10

هاي آماده شده قرار خاکپوش پالستیکی به صورت خطوط موازي در سطح خاك
تر در روي و به وسیله یک شئ سنگین بستر باید بدون باقیمانده گیاهان باشد. گیرندمی

خاکپوش باید به صورت سفت و محکم به خاك . هاي کناره خاك محکم شودحاشیه
توسط باد آن و از آزاد شدن و حرکت انجام شده بچسبد تا انتقال حرارت خوب 

کاربرد همزمان با سایبان نیز در افزایش دوام پمین پوش موثر است . جلوگیري شود
ه منظور کاهش مصرف آب در بعضی مناطق به ویژه در باغات پسته که ب. )22شکل (

آن را به طور  ،دچار بیماري گموز نباشند، به منظور افزایش دوام خاکپوش پالستیک
در دو طرف درخت در  .دهنداي از خاك قرار میکامل بر روي شبکه آبیاري و زیر الیه

متر خاك بر روي آن سانتی 5ه اندازه انداز از خاکپوش پالستیک استفاده شده و بسایه
  . )21شکل ( شودریخته می

قابلیت ماندگاري . گیري این نوع خاکپوش پالستیک بسیار پایین استهزینه به کار
قبل از . استچهار تا هشت سال با توجه به هدف و شرایط نگهداري از مزایاي دیگر آن 

شاورزان و باغداران باید به آن کاربرد خاکپوش پالستیک نکات مهمی وجود دارد که ک
اولین نکته کاربرد مواد آلی و کودهاي دامی خشک و کامالً پوسیده با نسبت . توجه کنند

درصورت باال بودن بیش از حد میزان (در خاك درصد،  16-23نیتروژن به کربن مناسب 
 نیتروژن ماده آلی در فرآیند تجزیه مواد سمی از جمله آمونیاك در زیر خاکپوش

تنظیم شبکه و مدار دومین مسئله ، )شودپالستیک موجب آسیب به ریشه گیاهان می
دور و عمق آبیاري با توجه به آبیاري و استفاده از آبیاري تحت فشار با قابلیت تنظیم 

در صورت عدم کاهش رطوبت و خیس بودن خاك، شدت (رطوبت خاك و نیاز گیاه 
-ي سمی ناشی از تجزیه مواد آلی در محیط بیهاي قارچی افزایش یافته و گازهابیماري

  ). یابد که براي ریشه مضر استهوازي نیز افزایش می
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  روش کاربرد خاکپوش پالستیک در باغ پسته  - 21شکل 
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  سطح تسطیح شده و آماده براي نصب خاکپوش
  سطح تسطیح شده و آماده براي نصب خاکپوش    تمیز کردن تسطیح و آماده سازي خاك با شن کش

 
 

    پهن کردن خاکپوش پالستیک دو الیه در کنار تنه

   

  نصب ایستگاه تانسیومتر
 الیه هاي دوخته شده الیه هاي پالستیک در کنار تنه

 
   دستگاه دوخت حرارتی

 
   پوشاندن لبه خاکپوش با خاك به صورت مکانیکی
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  هاي مختلفنوعی در باغمص خاکپوشو  همزمان سایبانکاربرد  – 22شکل 
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  پذیر آلی  هاي تجزیهخاکپوش -11

-آوري بقایاي خاکپوش پالستیک میزیست، جمعبراي جلوگیري از آلودگی محیط
پذیر آلی از نشاسته، قندها و فیبرهاي پلی هاي تجزیهخاکپوشاما . بایستی انجام پذیرد

که ) Biodegradable Mulch ،2010(شوند استري گیاهی مانند گندم و ذرت تولید می
آب بیشتري به خاك  دهند کهها نفوذپذیري بیشتري داشته و اجازه میخاکپوشاین 

از فرسایش خاکی و رشد علف هرز جلوگیري نموده و رطوبت  این خاکپوش. نفوذ کند
در پایان ). 2012شونبک، (دهد کند و دماي خاك را افزایش میخاك را ذخیره می

هاي خاکی ریزاندامواره. نمایدسط حرارت شروع به تجزیه شدن میتوخاکپوش فصل این 
کنند و هیچگونه ماده را به دو ماده یعنی آب و دي اکسید کربن تجزیه می خاکپوش این

 اي بودن ایننشاسته. شودزده میماند و به داخل خاك شخمسمی از آن برجا نمی
  .دهدچسبندگی آن را به سطح خاك افزایش می خاکپوش

با توجه به مطالب مطرح شده ضرورت بکارگیري خاکپوش به دالیل مختلف به ویژه 
سازي رطوبتی آب هاي اخیر و ذخیرهافزایش راندمان استفاده آب گیاه در پی خشکسالی

هاي بهاره در هاي محدود و پراکنده بویژه بارشدر خاك، جلوگیري از هدر رفتن بارش
خاك و همچنین اثرات آن بر  زیستیایط فیزیکی و اوایل رشد فعال گیاه و بهبود شر

با . استافزایش عملکرد و کیفیت محصول در شرایط دیم و آبی به طور کامل آشکار 
دار در جویی معنیتوان با مدیریت آبیاري موجب صرفهها میاستفاده از این پوشش

  . مصرف منابع آب در بخش کشاورزي شد
  



 کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ هاستفاد دستورالعمل                                               54

 

 

  منابع
ارزیابی کاربرد خاکپوش پالستیک . 1391. ر.ح ،مهرآبادي و .ح.س ،صدرقاین ،.ه ،افشار .1

علوم و صنایع (آب و خاك . بر عملکرد و میزان آب مصرفی در زراعت پنبه
   .1427-1421): 6( 26، )کشاورزي

ریزي استان فارس، معاونت آمار  سازمان مدیریت و برنامه. 1391. آمارنامه استان فارس .2
  .و انفورماتیک

. ن ،زارع و. خ ،، نصرالهی.ش ،، شجري.ب ،منصوري ،.ر.معافپوریان، غ ،.س.تدین، م .3
a1394 . بررسی اثر کاربرد انواع خاکپوش بر افزایش ذخیره رطوبتی خاك و  عملکرد

گزارش نهایی شماره . در استان فارس) .Punica granatum L(کمی و کیفی انار 
  .، موسسه تحقیقات خاك و آب، کرج، ایران47437

، .ن ،، زارع.خ ،، نصرالهی.ش ،، شجري.ب ،منصوري ،.ر.، معافپوریان، غ.س.م تدین، .4
بررسی اثر کاربرد انواع خاکپوش  بر افزایش ذخیره . b1394. ، نرنجبر و. ن جعفري،

. در استان فارس  Smyrniacaرطوبتی خاك و  عملکرد کمی و کیفی انجیر دیم رقم
 .خاك و آب، کرج، ایران، موسسه تحقیقات 47435گزارش نهایی شماره 

. ن ،زارع و. خ ،، نصرالهی.ش ،، شجري.ب ،منصوري ،.ر.، معافپوریان، غ.س.تدین، م .5
c1394 . بررسی اثر کاربرد انواع خاکپوش بر افزایش ذخیره رطوبتی خاك و  عملکرد

گزارش نهایی شماره . در استان فارس) .Vitis vinifera L(کمی و کیفی انگور دیم 
  .ه تحقیقات خاك و آب، کرج، ایران، موسس47436

 ،، نصرالهی.م.س ،، حسینی.ش ،، شجري.ب ،منصوري ،.ر.غ ،، معافپوریان.س.تدین، م .6
بررسی اثر کاربرد انواع خاکپوش . d1394 .ع.س ،میر طالبی و. ا ،، شریفی.، ن، زارع.خ

 Prunus(بر افزایش ذخیره رطوبتی خاك و  عملکرد کمی و کیفی بادام دیم و آبی 

amigdalus L. (موسسه 48019گزارش نهایی ویژه شماره . در استان فارس ،
  .تحقیقات خاك و آب، کرج، ایران



 55                                            کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ استفاده دستورالعمل

  
خاکپوش فیلم در زراعت پنبه، انتشارات فنی معاونت ترویج . 1380 .حسینی نژاد، ز .7

  .وزارت جهاد کشاورزي
کده خاکپوش و کاربرد آن در کشاورزي، رساله کارشناسی دانش. 1383. فریدي، ر .8

  .کشاورزي و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز
اصول و عملیات کشاورزي در مناطق خشک، نشر  .1377. ا و سلطانی، .کوچکی، ع .9

  .صفحه 984آموزش کشاورزي، 
، )ترجمه علیرضا کوچکی(نژادي در زراعت دیم، زراعی و بهبه .1376 .گوپتا، یواس .10

  .صفحه 304انتشارات جهاد دانشگاهی، 
  .مجتمع آموزشی ابوریحان. خاکپوش پالستیکی رنگی. 1388. ر.حسین آبادي، م لبافی .11
  . انتشارات دانشگاه تهران. حفاظت خاك و آبخیزها. 1389. نخجوانی، م .12

13. Albiach, R., R. Canet., F. Pomares and F. Ingelmo.  2001.  Organic matter 
components and aggregate stability after the application of different 
amendments to a horticultural soil.  Bioresource Tech.  76:125-129. 

14. Anderson, R.J. 2001. Cornell Cooperative Extension. 
http://www.cce.cornell//edu/ suffolk/grownet/organic/mulches.htm. 

15. APSRU (Agricultural Production System Research Unit). 1995. Data 
collection for crop simulation modeling. Queensland, Australia: 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.pp. 43. 
Bainbridge, D.A. 2007. A Guide for Desert and Dryland Restoration: 
New Hope for Arid Lands. Island Press. pp. 239. 

16. Bakker, J.C. and C. Sonneveld. 1988. Calcium deficiency of glasshouse 
cucumber as affected by environmental humidity and mineral nutrition. 
Journal of Horticultural Science, London, 63 (2), 241–246. 

17. Biswas, S.K., A.R. Akanda., M.S. Rahman and M.A. Hossain. 2015. Effect 
of drip irrigation and mulching on yield, water-use efficiency and 
economics of tomato. Plant Soil Environ, 61(3), 97–102. 

18. Bonfil, D.J., I. Mufradi., S. Klitman and S. Asido. 1999. Wheat grain yield 
and soil profile water distribution in a no-till arid environment. Agr. J. 91 
(3), 368-373. 



 کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ هاستفاد دستورالعمل                                               56

 

 

19. Bradley, S., J. Fenton-Smith., L. Grimes., M. Kirton., J. Mcleod., R. Mann 
and K. Rowney. 2004. Vegetable gardening: growing and harvesting 
vegetables. Murdoch Books. pp. 110. 

20. Brandsaeter, L., J. Netland and R. Meadow. 1998. Yields, weeds, pests and 
soil nitrogen in a white cabbage living mulch system. Biol. Agric. Hortic. 
16: 291–309. 

21. Bronic, C.J. and R. Lal. 2005. Soil structure and management: a review. 
Geoderma. 124: 3- 22. 

22. Buckerfield, J.C. and K.A. Webster. 1996. Earthworms, mulching, soil 
moisture and grape yields: earthworm response to soil management 
practices in vineyards, Barossa Valley, South Australia. Australian and 
New Zealand Wine Ind. J. 11 (1), 47-53. 

23. Buer, F. 2016. Mulching mowers with public money and technology 
against biodiversity, biologywithbuer.blogspot.de. 

24. Bush-Brown, L. 1996. America's garden book. New York: Macmillan 
USA. pp. 768.  

25. Cantliffe, D.J. 1981. Alteration of sex expression in cucumber due to 
changes in temperature, light intensity, and photoperiod. Journal of the 
American Society of Horticultural Science, Geneva, 106 (2), 133–136. 

26. Castellanos, A.E., M.J. Martinez., J.M. Llanoa., W.L. Halvorson., M. 
Espiricueta and I. Espejel. 2005. Successional trends in Sonoran Desert 
abandoned agricultural fields in Northern Mexico.  J. Arid Environ. 60: 
437-455. 

27. Chakraborty, D., S. Nagarajan., P. Aggarwal., R.K. Tomar., R.N. Garg., 
R.N. Sahoo., A. Sarkar., U.K. Chopra., K.S. Sundara Sarma and N. Kalra. 
2008. Effect of mulching on soil and plant water status, and the growth 
and yield of wheat (Triticum aestivum L.) in a semi-arid environment. 
Agricultural Water Management, 95: 1323–1334. 

28. Corbin, A. 2013. Using Biodegradable Plastics as Agricultural Mulches. 
Washington state university. https://www.researchgate.net. 

29. Decoteau, D.R., M.J. Kasperbauer and P.G. Hunt. 1989. Mulch surface 
color affects yield of fresh-market tomatoes. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 
114(2), 216-219. 

30. Dvorak, P., K. Hamouz., P. Kuchtova and J. Tomasek. 2009. Study on the 
effect of mulching on potato production in organic farming. International 
Symposium on Agriculture 44th Croatian & 4th. 



 57                                            کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ استفاده دستورالعمل

  
31. Dovorak, P. 2014. Black polypropylene mulch textile in organic 

agriculture. Czech University of Life Science Prague, Kamycka. 52. 

32. DuPont, T., S. Guiser., J. Esslinger., A. Frankenfield and M. Orzolek. 
2010. Extension biodegradable mulch. Penn State Extension.  

33. Faber, B.A., A.J. Downer and J.A. Menge. 2003. Effects of mulch on 
avocado and citrus. Proceeding V World Avocado Congress, P. 719-724. 

34. Galloway, D. 2016. Get your new garden ready for spring with old 
carpet. Lifehacker. 

35. Gillman, J. 2008. The truth about organic gardening: benefits, drawnbacks, 
and the bottom line. Timber Press. pp. 51. 

36. Glover, J.D., J.P. Reganold and P.K. Andrews. 2000. Systematic method 
for rating soil quality of conventional, organic, and integrated apple 
orchards in Washington State. Agr. Ecosys. Environ. 80: 29-45.  

37. Gu, J., H. Gao and R.Y. Fang. 1998. Effect of fertilizer application and 
mulch straw on water use efficiency of crops in dry land. Transactions of 
the Chinese Soc. of Agr. Engineering, 14:160-164. 

38. Hartley, M.J. and A. Rahman. 1997. Organic mulches for weed control in 
apple orchards. Orchardist, 70: 28-30. 

39. Höhne E. 2014. Development of a mechanistic model for the simulation of 
the frost-induced N2O emission from soils, Martin-Luther-University 
Halle, pp. 8. 

40. Huang, Z., Z. Xu., T.J. Blumfield and K. Bubb. 2008. Effect of mulching 
on growth, foliar photosynthetic nitrogen and water use efficiency of 
hardwood plantation in subtropical Australia. Forest. Ecol. Manag. 225: 
3447-3454. 

41. Jacke, D. and E. Toensmeier. 2005. Edible Forest Gardening, vol. II, 
Chelsea Green Publishing. 

42. König, B. 2014. Investigations on the material use of extracted spruce 
bark. Cuvillier Verlag, Göttingen, ISBN 978-3-86727-615-3 , pp. 41. 

43. Kouchaki, E. and M. Nasiri Mahalati. 1992. Ecology of field crops. Jahade 
Daneshgahi Mashhad.  

44. Lehmann, J., 2003. Subsoil root activity in tree-based cropping systems. 
Plant and Soil, 225: 319–331. 



 کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ هاستفاد دستورالعمل                                               58

 

 

45. Mahesh, K.U. and R.E. Blackshaw. 2007. Non-chemical weed 
management: principles, concepts and technology. CABI. pp. 135. 

46. Mc Donald, H.G., J.M. Smith and C.P. Britt. 1996. The effectiveness of 
organic mulches on weed control in farm woodlands. Vegetation 
Management in Forestry, University of York. 

47. Medany, M.A., M.M. Wadid and A.F. Abou-Hadid. 1999. Cucumber fruit 
growth rate in relation to climate. Acta Horticulturae, The Hague, 486: 
107–111. 

48. Merwin, I.A., W.C. Stiles., H.M. Es and H.M. Van. 1994. Orchard 
groundcover management impacts on soil physical properties. J. Am. 
Soc. Hort. Sci. 119 (2), 216-222. 

49. Milne, R. and T.A. Brown. 1997. Carbon in the vegetation and soils of 
Great Britain. Journal of Environmental Management. 49: 413–433. 

50. Nath, J.C. and R. Sarma. 1992. Effect of organic mulches on growth and 
yield of Assam lemon (Citrus limon Burm). Hort. J. 5 (1), 19-23. 

51. Ngouajio, M. and J. Ernest. 2004. Light transmission throught colored 
polyethylene mulches affects weed populations. HortScience, 39(6), 
1302-1304. 

52. Petersen, J., R. Belz., F. Walker and K. Hurle. 2001. Weed suppression by 
release of Isothiocyanates from Turnip-rape mulch. 
http://www.agronomy.org/agronomy Jornal/htm. 

53. Pittenger, D.R. 2002. California Master Gardener Handbook. UCANR 
Publications. pp. 567. 

54. Shonbeck, M. 2012. Synthetic mulching materials for weed 
management. Extension.  

55. Sivanappan, R.K., A. Rajgopal and D. Paliniswami. 1974. Response of 
vegetable to the drip irrigation. Madras Agricultural Journal, 65: 576-579. 

56. Smith, N.J. 1973. Slit film mulch results on sweet corn, asparagus, white 
potatoes, snapbeans, tomatos, summer squashand gladiolus. Proc. Nat. 
Agr. Plast. Conf. 11: 167-178.  

57. Snyder, L.C. 2000. Gardening in the Upper Midwest. University of 
Minnesota Press. pp. 47. 

58. Turgeon, A.J., L.B. McCarty and N.E. Christians. 2009. Weed control in 
turf and ornamentals. Prentice Hall. pp. 126. ISBN 978-0-13-159122-6. 



 59                                            کشاورزي در مصنوعی و آلی مالچ استفاده دستورالعمل

  
59. Walker, J. 2011. How to create an eco garden: the practical guide to 

greener, planet-friendly gardening? Wigston, Leicestershire: Aquamarine. 
pp. 33. 

60. Walsh, B.D., A.F. Mackenzie and D.J. Buszard. 1996. Soil nitrate levels as 
influenced by apple orchard floor management systems. Canadian J. Soil 
Sci. 76 (3), 343-349. 

61. Webb, R.E. and F.F. Smith. 1973. Influence of Reflective Mulches on 
Infestations of Liriomyza munda in Snap Bean Foliage. Journal of 
Economic Entomology. 66 (2), 539–540. 

62. Whitefield, P. 2004. The earth care manual. Permanent Publications.  

63. Yaghi, T., A. Arslan and F. Naoum. 2013. Cucumber (Cucumis sativus L.) 
water use efficiency (WUE) under plastic mulch and drip irrigation. 
Agricultural Water Management. 128: 149–157. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
      

    

 
 

 


