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 چکیده

شد های پلیمری و مالچ گیاهی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک   مالچپژوهش به منظور بررسی تاثیر   این سه   بدین منظور اثر .انجام 

س   شده نوع پلیمر مصنوعی )رزین آکریلیک(، پلیمر طبیعی ) شده/رزین آکری     -پلیمر طبیعی( و لولز بهینه  سلولز بهینه  لیک( مصنوعی )

شبرگ(  صیات فیزیکی خاک در دو عمق )     به همراه مالچ گیاهی )ال صو ( در دو دوره مترسانتی  5- 00و  مترسانتی  0-5بر برخی خ

های کرتچهار تکرار مورد بررسششی قرار گرف . با کامالً تصششادفی پایه طرح در قالب ها( مالچماه پس از پاشششش  6زمانی ) یک هفته و 

ها در مالچاستفاده از  که نتایج نشان داد  ک را در هر کرت پوشش دادند.  سطح خا  مترسانتی  2ها مالچو  متر انتخاب 00*00آزمایشی  

، دما صنوعی( ر پلیمر مافزایش د % 00/6) ، تخلخلافزایش در پلیمر مصنوعی(  % 6/0) وزن مخصوص ظاهری بر روی  ،هفته اول پاشش 

  0-5 الیه در  فزایش در پلیمر مصشششنوعی(ا % 4/01) و رطوب  کاهش در پلیمر طبیعی(   % 55/0افزایش در مالچ گیاهی و    % 52/2)

صد رطوب  خاک ی، همچنین مترسانتی  صنوعی(  %61/06) در ماه  شش ، تاثیرگذار بود یمترسانتی  5-00 الیهدر  افزایش در پلیمر م

شروع   شده در  مالچ مایش نیززآپس از   شکاه ،در پلیمر مصنوعی عمق اول  % 50/4 کاهش) وزن مخصوص ظاهری های به کار گرفته 

  -در پلیمر طبیعی % 02/4 ، افزایشدر پلیمر مصشششنوعی عمق اول % 20/5)افزایش  ، تخلخلدر پلیمر مصشششنوعی عمق دوم( % 02/2

  -در پلیمر طبیعی % 6/45، افزایشمصششنوعی عمق اول -مر طبیعیپلی در % 50/000افزایش ) و درصششد رطوب  مصششنوعی عمق دوم(

اختالف مصششنوعی(  -در پلیمر طبیعی % 20/6)کاهش ) اولعمق  هدای  الکتریکی، همچنین خاک دو عمقهر مصششنوعی عمق دوم( 
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 مقدمه. 1
کی              ی یز ف خواص  بود  ه یش   خششاکب فزا  توان  هششا، ا

 طریق از اتالف آن کاهش و خاک رد آب سشششازیذخیره

ی  رویششش هاینیاز تأمین منظور به فرونشششسشش ،  و تبخیر

 تولید محصشششوالت  در ها دغدغه   بزرگترین از یکی گیاه، 

 سبز  فضای  ایجاد و کشاورزی، حفظ و احیاء منابع طبیعی 

شک     شک و نیمه خ شد.  میدر مناطق خ  را مالچ کاربردبا

صیات    بر تاثیرگذاری عامل توانمی صو سوب  خاک خ  مح

 جمله از خاک شششرای  و خواص از بسششیاری زیرا ؛نمود

 هایعلف تراکم تبخیر، میزان پذیری، نفوذ خاک،رطوب  

 گرما، نگهداری و هدای  میزان خاک، حرارت درجه هرز،

 ،دنیتریفیکاسشششیون نیتریفیکاسشششیون، خاک، غذایی دموا

 موجودات جمعی  خاک، ساختمان  معدنی، مواد حاللی 

 فرسشششایش گیاه، ریششششه و خاک در هامیکروب و خاکی

شو     طریق از خاک شوری  و پذیری  ،تبخیر کنترل و شست

. اسششتفاده از [00 و00] گیرندمی قرار هامالچ تأثیر تح 

ی       به عنوان تثب ها  نده پلیمر بل       کن قا به طور  خاک  های 

بان زدایی،           یا یافته و ب توجهی در  احیاء اراضشششی تخریب 

ضعی    شک     کخاهمچنین بهبود و شک و نیمه خ های خ

ته اسششش       یاف ها زنجیره  .[05]گسشششترا  هایی از  پلیمر

  قابلی  که های کوچک یا به عبارتی مونومرها هستندواحد

رهشای   پلیم -0هشای زیر را دارنشد   تقسشششیم بشه خشانواده  

صنوعی  پلیمرهای طبیعی   -0  2پلیمرهای طبیعی -2  1م

به  پلیمرها با خواص ویژه خود قادر .[1] 3اصشششالح ششششده

تاثیر گذاری بر پوشششش گیاهی و خاک هسششتند. پلیمرها   

بسته به نوع خود با فراهم نمودن آب و مواد غذایی مناسب  

برای گیاه همچنین جلوگیری از شششسششته شششدن نیترو ن  

سایر  سی ایفا می    خاک و  سا نمایند، در  مواد مغذی نقش ا

 .  [4] موثر هستند نتیجه در ارتقاء رشد گیاه

 حاوی  خاک  آبششششویی از حاصشششل  آب ایدر مطالعه    

 قرار بررسششی مورد مرهای مورد اسششتفاده در کشششاورزیپلی

 
 

 

 

شاهده  و گرف   برخوردار پائینی ECاز  آب این که دیردگ م

س   ضافه نمک و اکوده نگهداری و جذب آن عل  و ا  های ا

های  مالچ. [25] دش ذکرها پلیمر خاک توس  پیکره به شده 

های  خاکنگهداری آب در  ضمن باال بردن ظرفی   پلیمری

های سشنگین و   توانند مششکل نفوذناپذیری خاک سشبک می 

شویی  مشکل  های زیرزمینی را  آبسریع کودها وآلودگی   آب

ه  ای گیاهی( باسشششتفاده از الششششبرگ )بقاینیز مرتفع کنند. 

سطحی از گذشته مورد توجه بوده اس ، این      عنوان پوشش 

به مقدار قابل توجهی ا      پوششششش می ند  ز هدر رف  آب    توا

ند، از طرفی می  به عنوان منبع اصشششلی     جلوگیری ک ند  توا

ای  هانر ی، کربن و سایر عناصر غذایی برای میکروارگانیسم   

 وردبرخ انر ی جذب  با  مالچ گیاهی  . [20]خاک باششششد    

 از آب نفوذ افزایش قدرت و خاک سششطح به باران قطرات

  .کندمی جلوگیری خاک فرسششایش وقوع و رواناب تشششکیل

 ها مالچ تجزیه این نوع   از حاصشششل  آلی ماده  هنگامی که  

 ها خاکدانه    ششششده، زیادتر  خاک  تخلخل  یابد،  می افزایش

گیرد  می صورت  بهتر سطحی  خاک در آب نفوذ و پایدارتر

از جمله افزایش تخلخل،   خاکاص فیزیکی د خوبهبو .[05]

نه         و ...  ها  حفظ و نگهداری رطوب ، افزایش پایداری خاکدا

به ایجاد بستر مناسب کاش  و جلوگیری از فرسایش       منجر

، از  آبی و بادی در مناطق خشک و نیمه خشک خواهد شد    

های سششطحی خاک تح  عنوان  این رو اسششتفاده از پوشششش

با توجه به اینکه اسششتفاده از   .اسشش  ها رو به گسششترامالچ

یل اثرات      های نفتی رایج، در سشششال  مالچ  به دل های اخیر 

یافتن جایگزین        نامطلوب مورد   ته اسششش ،  تردید قرار گرف

مناسشششب که قادر به تامین اهداف مورد نظر ما باششششد از            

ا  بتحقیق حاضر  بدین منظور  اهمی  خاصی برخوردار اس .  

سه نوع     هدف سی تاثیر  صنوعی )رزین     یپلیمرلچ امبرر م

صنوعی  م - طبیعی طبیعی )سلولز بهینه شده( وآکریلیک(، 

مالچ گیاهی    نیز آکریلیک( و  )سشششلولز بهینه ششششده/رزین   

 )الشبرگ( بر برخی خصوصیات خاک صورت گرف .  

1. Synthetic Polymers 

2. Natural Polymers 

3. Modified Natural Polymers   
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 هامواد و روش. 2
، ایسششتگاه پژوهشششی   دسششتیابی به اهداف تحقیقبرای 

ته  انشگاه تهران در نظر گرفسمنان مرکز بین المللی بیابان د
 رای طول جغرافیششایی        شششششده اسشششش . این منطقششه دا     

  05° 06′ 00" شششرقی و عرج جغرافیایی °50 ′26 45"
شمالی، آب و هوای گرم و خشک، متوس  بارندگی ساالنه       

درجه   1/01متر، متوسشش  درجه حرارت سششاالنه میلی 045
  دگرایسانت درجه  5/44گراد، حداکثر مطلق حرارت یسانت 

باشد. ر یم بارا  می گرادیسانتدرجه  -4/6و حداقل مطلق 
ی بر  ای اسشش . درصششد بارا فصششلمدیترانهاسششتان سششمنان 

اسششاس آمار بلند مدت به ترتیب شششامل فصششل زمسششتان     
  0درصششد و تابسششتان  06درصششد، پاییز  00درصششد، بهار 45

صد   س         میدر ساالنه و دمای متو س  بارندگی  شد. متو با
شده   سمنان به ترتیب       ساالنه ثب   سینوپتیک  ستگاه  در ای

این  اسششش .  گرادیسشششانتدرجه   4/05متر و  یمیل 1/044
باشششد و  آب و هوای گرم و خشششک می شششهرسششتان دارای 

 .[6] دهدحداکثر بارندگی در این منطقه در زمستان رخ می
متر انتخاب و چهار تکرار   00*00کرت های آزمایشی  

د. سشششه پلیمر طبیعی،  برای هر تیمار در نظر گرفته شششش  
تی  صنع  -از شرک  تولیدی  ،مصنوعی _طبیعیمصنوعی و  

ن و پتروشششیمی ایرا کرانگین مورد تایید پژوهشششگاه پلیمر
 2سطح خاک را پوشش دادند )   مترسانتی  2و  تهیه شدند 

) گونه چنار(  ، همچنین الشبرگ  نفوذ در خاک( مترسانتی 
شد   2 ام ضخ  به که به عنوان مالچ گیاهی در نظر گرفته 

ها در  پاششش مالچ  بر روی خاک پاششیده ششد.   مترسشانتی 
تری م 00*00های کرتصششورت گرف .  0010بهمن ماه 

تیمار ششششاهد در نظر   ای به عنوان  بدون افزودن هیچ ماده  
شد.  ش  خاک   گرفته  س  حفر یک پروفیل خاک  بردا تو

هر تکرار و در مجموع چهار پروفیل در هر تیمار صورت   در
و در دو  یمترسانتی  5-00و  5 -0عمق  از دو که گرف 

ته و       مانی )یک هف پاششششش     6بازه ز ها(   مالچ ماه پس از 
، [6]باف  خاک به روا هیدرومتری . [21]  صورت گرف 

سیله     سیدیته به و شده، هدای      pHا شباع  متر در خاک ا
عصششاره گل اشششباع، وزن   ر درمت Ecالکتریکی به وسششیله 

، وزن مخصوص حقیقی   مخصوص ظاهری به روا کلوخه 

وا وزنی، دمای خاک   به روا حجمی، رطوب  خاک به ر    
  نیامرابطه  فاده ازبه وسیله دماسنج و تخلخل خاک با است

اندازه  های خاکدر نمونه وزن مخصوص حقیقی و ظاهری 
های به دسششش  آمده در قالب طرح پایه  داده .گردیدگیری 

ر گرفتند،  کامالً تصشششادفی با چهار تکرار مورد بررسشششی قرا
و با اسششتفاده   SPSS17ها در نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

رت گرف  و برای  از آزمون تجزیه واریانس یکطرفه صشششو    
 ها از آزمون دانکن استفاده شد.مقایسه میانگین

 

 نتایج. 3
مالچ          بل  به اینکه اثر متقا ها در زمان و عمق    با توجه 
ت  خصششوصششیاها بر معنی دار نشششد، بررسششی عملکرد مالچ

صورت گرف .    ستقل  ایج  نت فیزیکی مورد مطالعه به طور م
شششروع  طی دو مرحله زمانی یک هفته و شششش ماه پس از

 آزمایش به تفکیک ارائه خواهند شد.

 یک هفته پس از شروع آزمایش .3.1
  نتایج جدول تجزیه واریانس نشششان داد که در هفته اول

خاک    یمترسشششانتی 0-5الیه   اعمال تیمارها، در    پس از
دما و رطوب   (، وزن مخصششوص ظاهری، تخلخل، اول)عمق 
بین شاهد    رطوب  (دومعمق ی )مترسانتی  5-00الیه و در 

 .دهندری نشان میاختالف معنی داو تیمارهای اعمال شده 
صنوعی و طبیعی    سطحی خاک، پلیمرهای م   -در الیه 
مصشششنوعی موجب کاهش وزن مخصشششوص ظاهری خاک      

سایر تیماره اند در حالی کشده  شاهد   ه  سب  به  ا تفاوتی ن
 (.0)شکل ندارند 

های مصشششنوعی و طبیعی  جب   -پلیمر مصشششنوعی مو
اند در حالی که    ششششده اولافزایش تخلخل خاک در عمق   

 (.2د )شکل ی نسب  به شاهد ندارنسایر تیمارها تفاوت
مالچ   مالچ گیاهی       اسشششتفاده از  به غیر از  های مختلف 

گردیده   اولدر عمق )الشششبرگ( باعک کاهش دمای خاک 
مر طبیعی اتفاق   اسششش . کمترین دمای خاک در تیمار پلی   

خاک مربوط به تیمار مالچ   افتاده اسشش  و بیشششترین دمای
.(0باشد. )شکل گیاهی )الشبرگ( می 
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 های خاک تیمارهای مختلف در هفته اول پاشش مالچمترسانتی 0-5میانگین وزن مخصوص ظاهری خاک در الیه  .1شکل 

 

 

 هامختلف در هفته اول پاشش مالچ ی خاک تیمارهایمترسانتی 0-5میانگین درصد تخلخل خاک در الیه  .2شکل 

 

 

 های خاک تیمارهای مختلف در هفته اول پاشش مالچمترسانتی 0-5میانگین دمای خاک در الیه  .3شکل 

بیششششترین   ،اولدرصشششد رطوب  خاک در عمق  از نظر

ه تیمار پلیمر مصشششنوعی می   میزان رطوب  خاک مربوط ب   

مار  تفاوتی با تی الشششبرگ و طرفی پلیمر طبیعی باشششد. از

شان نمی   صنوعی  -پلیمر طبیعیهند و دشاهد از خود ن   ،م

از سشششوی دیگر کاربرد تمامی انواع   . حال  بینابینی دارد   

مالچ مورد اسششتفاده موجب افزایش رطوب  خاک در عمق  
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 (.4باشد )شکل ی مربوط به پلیمر مصنوعی موب  خاک خاک شششده اسشش  و بیشششترین میزان رط   دوم

 

  مارهایپس از اعمال ت ی تیمارهای مختلف در هفته اولمترسانتی 5-30و   0-5میانگین رطوبت خاک در الیه  .4شکل 

 (یمترسانتی 0 – 5 هیدر الها  نیانگیو حروف کوچک نشان دهنده اختالف م یمترسانتی 5 -30 هیها در ال نیانگی)حروف بزرگ نشان دهنده اختالف م

 

 شش ماه پس از شروع آزمایش .3.2
ماه   ششششنتایج جدول تجزیه واریانس نشششان داد که 

وزن مخصششوص از نظر  اولدر عمق پس از اعمال تیمارها، 

 و درصششد رطوب  خاک ، تخلخل، هدای  الکتریکیظاهری

از لحاظ وزن مخصششوص ظاهری، تخلخل و  دومو در عمق 

بین شششاهد و تیمارهای اعمال شششده   خاکدرصششد رطوب  

   .اختالف معنی دار وجود دارد

کاهش وزن           شششششپس از  عک  با ها  مار مه تی   ماه ه

عه         طال خاک در هر دو عمق مورد م ظاهری  مخصشششوص 

کمترین وزن مخصوص   اند کهنسب  به شاهد شده    ،خاک

 .(5باشد. )شکل میپلیمر مصنوعی  مربوط بهظاهری 

 

  مارهایپس از اعمال ت ی تیمارهای مختلف  شش ماهمترسانتی 5-30و   0-5ص ظاهری در الیه . میانگین وزن مخصو5شکل 

 (یمترسانتی 0 – 5 هیها در ال نیانگیو حروف کوچک نشان دهنده اختالف م یمترسانتی 5 -30 هیها در ال نیانگیدهنده اختالف م)حروف بزرگ نشان 
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اسشششتفاده از مالچ های مختلف باعک افزایش تخلخل         

ماه پس از  شش اک در هر دو عمق خاک گردیده اس .  خ

مربوط به   اولاعمال تیمارها بیششششترین تخلخل در عمق      

باشششد و سششایر تیمارها حال  بینابینی  ر مصششنوعی میپلیم

ند   مار پلیمر      دومو در عمق دار خل در تی بیششششترین تخل

 .(6)شکل  شودمصنوعی دیده می –طبیعی 

 

 مارهایپس از اعمال ت ی تیمارهای مختلف  شش ماهمترسانتی 5-30و   0-5در الیه درصد تخلخل . میانگین 6شکل 

 (یمترسانتی 0 – 5 هیها در ال نیانگیو حروف کوچک نشان دهنده اختالف م یمترسانتی 5 -30 هیها در ال نیانگیتالف م)حروف بزرگ نشان دهنده اخ

 

ماه در   شش خاک در طول  اولهدای  الکتریکی عمق 

اهش یافته و کمترین مقدار  ها نسب  به شاهد کهمه تیمار

 .(1)شکل  مصنوعی اس  –متعلق به پلیمر طبیعی 

 
 مارهایپس از اعمال ت ی تیمارهای مختلف  شش ماهمترسانتی 5-30و   0-5در الیه نگین هدایت الکتریکی میا -7شکل 

 (یمترسانتی 0 – 5 هیها در ال نیانگیف کوچک نشان دهنده اختالف محروو  یمترانتیس 5 -30 هیها در ال نیانگی)حروف بزرگ نشان دهنده اختالف م

 

هر دو   خاک در های مختلف بر رطوباستفاده از مالچ

 باعکتاثیر گذاشته و ماه پس از شروع آزمایش  شش ،عمق

بطوریکه در عمق اس . آن در همه تیمارها شده افزایش 

رین تبیشمصنوعی  -پلیمر طبیعی، مصنوعی و طبیعی، اول

ر د .گیردرطوب  را دارند و مالچ گیاهی در رده بعد قرار می

صنوعی م –بیعی، بیشترین رطوب  در پلیمر طنیز دومعمق 

 .( 5وجود دارد )شکل
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 مارهایپس از اعمال ت ی تیمارهای مختلف  شش ماهمترسانتی 5-30و   0-5در الیه . میانگین رطوبت خاک 8 شکل

 (یمترسانتی 0 – 5 هیها در ال نیانگیو حروف کوچک نشان دهنده اختالف م یمترسانتی 5 -30 هیها در ال نیانگیالف م)حروف بزرگ نشان دهنده اخت

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
ستفاده از مالچ    شان داد ا صیاتی از     نتایج ن صو ها بر خ

در  وزن مخصشششوص ظاهری، تخلخل، دما و رطوب       قبیل  

خاک در دو عمق مورد برر   ب   سشششی در  عمق اول و رطو

شش مالچ  شترین دمای     هفته اول پا س . بی ها موثر بوده ا

)الشبرگ(   خاک در عمق اول مربوط به تیمار مالچ گیاهی 

باشششد، در مناطق خشششک الشششبرگ سششطح خاک از دو می

جه  بر باالرفتن دمای خاک سششطحی موثر اسشش ، یکی   

جششذب انر ی خورششششیششدی و دیگری افزایش فعششالیشش   

در زمان تجزیه، از طرفی   میکروارگانیسششم ها مخصششوصششا 

الشششبرگ با ایجاد پوششششششی بر سششطح خاک باعک کاهش  

    خاک می گردد تبخیر از سشششطح خاک و افزایش رطوب  

با توجه به قرارگیری محدوده مورد مطالعه   .[21 ،25 ،04]

در منطقه خشک و نیمه خشک و رنگ روشن خاک مورد    

تواند نقش مهمی  بررسششی، افزودن الشششبرگ تیره رنگ می

 2000های سال  درسطح خاک ایفا کند.  در افزایش دمای 

ش   در ایساله  5 آزمایش 2005تا   چین شمالی  هاید

مالچ گیاهی بر دما و تبخیر خاک       بررسشششی  جه  اثرات 

شش     انجام  شد که پا مالچ گیاهی در   شد و نتیجه گرفته 

 حداقل اما  کاهش،  را خاک  دمای  سشششطح خاک حداکثر  

 گیریاندازه اساس  بر همچنین، .افزایش داد را خاک دمای

تیمار مالچ، میزان تبخیر از    در الیسشششیمترها ومیکر روزانة 

  درصد نسب  به شاهد کاهش یاف     40تا  20سطح خاک  

باعک     مالچ اسشششتفاده از  در این تحقیق نیز . [00، 26] ها 

خاک در دو عمق مورد بررسشششی      ب   افزایش میزان رطو

صنوعی       شترین آن مربوط به پلیمر م س ، که بی گردیده ا

ه ای خود قادر بتوجه به ساختار شبکه  پلیمرها با باشد.  می

ش  مولکول جذب آب از خاک،   آنهای آب و حفظ نگهدا

 نتایج  .[05] ای مدت زمان قابل توجهی می باششششند       بر

با  میزان رطوب  خاک افزایش مؤید نیزوناگون گ تحقیقات

های  مصشششرف .   [02، 5، 0] باششششد  میمصشششنوعی  پلیمر

 استفاده  قابل میزان آب تاثیر پلیمر مصنوعی بر محققینی 

ه  داده و نتیج قرار بررسششی مورد را رسششیو  لومی خاک در

 خاک کیلوگرم در گرم 6 سششطح در گرفتند، کاربرد پلیمر

 برابر 2/0و  0/2 را به ترتیب  رطوب مقدار رسششی و لومی

 .[0] داد افزایش

صنوعی    شش مالچ ها بین دو پلیمر م   -در هفته اول پا

ب ، پلیمر      یانگین رطو طبیعی و پلیمر طبیعی از نظر م

د طبیعی در عمق اول، عملکرد بهتری از خو -مصشششنوعی

در مطالعه خود بر روی  پژوهشششگرانینشششان داده اسشش .  

های مصشششنوعی  های طبیعی برای  طبیعی  -پلیمر و پلیمر

نگهداری آب و تثبی  خاک در مناطق خششششک و نیمه        

خشک شمال آفریقا نتیجه گرفتند در منطقه مورد مطالعه   

 طبیعی نسب  به پلیمر مصنوعی   -عملکرد پلیمر مصنوعی 
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س ، همچنین  عملکرد پلیمرها در منطقه نیمه  بهتر بوده ا

ها  پلیمر. (05) خشششک بهتر از منطقه خشششک بوده اسشش 

شده      شکیل خاکدانه در خاک  صال ذرات خاک و ت باعک ات

صوص    که عالوه بر افزایش تخلخل موجب کاهش وزن مخ

نقش تحقیقششات مختلفی  .[01]گردنششد ظششاهری نیز می

زیکی  اسشششتفاده از مالچ های گیاهی را در بهبود خواص فی    

خاک از جمله نفوذپذیری آب به خاک، بهبود سشششاختمان    

ها و حفاظ  آب و یکروارگانیسشششمخاک، افزایش فعالی  م

طی آزمایشی مشاهده   .[04، 5] دانندخاک بسیار موثر می

که با تجزیه پلیمرهای سشششوپرجاذب در خاک، وزن    ششششد

 .[2] یابددرصد کاهش می 02مخصوص ظاهری خاک تا 

ها،  یمال ت ماه پس از اع  6 از نظر وزن   0عمق در  مار

صشششد  مخصشششوص ظاهری، تخلخل، هدای  الکتریکی و در    

از لحاظ وزن مخصوص ظاهری،  2رطوب  خاک و در عمق 

تخلخل و درصشششد رطوب  خاک بین ششششاهد و تیمارهای         

، اسشششتفاده از  اعمال ششششده اختالف معنی دار وجود دارد 

ص  کاهش وزن مخصشششو  ،ها در دو عمق مورد مطالعه   مالچ 

ظاهری و افزایش درصشششد رطوب  خاک، همچنین افزایش 

به ششششاهد را به دنبال   تخلخل خاک در عمق اول نسشششب 

ی پلیمری اسششتفاده شششده در این مالچ ها داشششته اسشش .

باشششند که امکان حرک  تحقیق به صششورت امولسششیون می

های  سششازد، مالچاین مالچ ها در پروفیل خاک را فراهم می

شکل  جذب آب و ساختاری خود قادر به   پلیمری به دلیل 

جذب  ، رطوب  باشششنداری آن در فضششاهای خالی مینگهد

س  این مالچ    شکی خاک به مح شده تو ی   ها در زمان خ

باعک    ذرات خاک  گردد، از طرفی با اتصشششال  خاک باز می  

در میان تیمارهای اعمال  گردند. افزایش درصد تخلخل می

شتری      صنوعی تاثیرگزاری بی صی   شده پلیمر م صو ات بر خ

  ها داشته اس .نسب  به سایر مالچ مذکور

عات      طال تایج م یادی   ن های       نیز تاثیر پلیمر یانگر  ز ب

 نفوذ طبیعی بر میزان -مصششنوعی و پلیمرهای مصششنوعی 

خاک  سششاختمان و مخصششوص ظاهری وزن خاک، در آب

عه   باششششد.  می کاربرد بیوپلیمرها در اصشششالح      ایدر مطال

زنی و رششششد  آنها بر جوانه   های لومی ششششنی و تاثیر  خاک 

نه  مورد بررسشششی قرار   Gossypium herbaceumهای  جوا

شان   این مطالعه، نتایج رف گ صالح      دادن ستفاده از ا که ا

باعک     های بیوپلیمری در خاک  کننده  های لومی ششششنی، 

بهبود ساختمان خاک، حاصلخیزی و تولید بیشتر محصول 

ستفا    .[22] گرددمی شی که بر روی ا ده از پلیمر  در پژوه

  های شششنیطبیعی بر پایه صششمد درخ  برای تثبی  ت ه

س  آمد نتیجه ینانجام گرف ، چن ستفاده از   که ای به د ا

این نوع پلیمر طبیعی باعک کاهش وزن مخصوص ظاهری  

 .[1] ه اس شدخاک 

ی  الکتریکی            هدا کاهش  باعک  ها  فاده از پلیمر اسشششت

های  لخاک گردیده اسششش ، پلیمرها با جذب آب و محلو      

فیزیولو یکی از خاک، باعک رقیق ششششدن غلظ  امالح و      

 .[01]گردند کتریکی خاک میپایین آمدن هدای  ال

در مطالعه انجام شده پلیمر مصنوعی بیشترین تاثیر را     

مخصشوصشا در مدت زمان بیششتر بر بهبود خواص فیزیکی     

س ،     شته ا ستفاده از این پلیمر خاک دا سب    مزایای ا ها ن

جویی در مصششرف آب، هزینه کمتر،  ی، صششرفهبه مالچ نفت

عی،  مرهای طبیآلودگی کمتر محی  زیس  و نسب  به پلی

 .[20]ها در برابر تجزیه بیولو یک اس  مقاوم  آن
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Abstract 

This study was conducted to evaluate the effect of polymer mulches and plant mulch on some soil 

physical properties. For this purpose, effects of synthetic polymer (acrylic resin), natural polymer 

(modified cellulose), natural - synthetic polymer (modified cellulose / acrylic resin), and litter, 

On some physical properties of soil at two depths (0-5 cm and 5-30 cm) and two time periods 

(one week and six months after applying mulches) in a completely randomized design with four 

replications was studied. 10*10 meter experimental plots were considered and mulches covered 

2 cm of the soil surface in each plot. The results showed that the use of mulches in the first week 

of applying, affected the bulk density (3.6% increase in synthetic polymer), porosity (6.01% 

increase in synthetic polymer), temperature (2.52% increase in litter and 1.85 decrease in natural 

polymer) and humidity (16.67% increase in synthetic polymer)  at the layer of 0-5 cm, Soil 

moisture (16.67% increase in synthetic polymer) was also affected at the depth of 5-30 cm. Six 

months after the experiment began, mulches were applied, made a significant difference 

compared to control in the bulk density (4.81% and 2.12% decrease in synthetic polymer for 1st 

and 2nd layers respectively), porosity (8.23% increase in synthetic polymer for 1st layer and 4.12% 

increase in natural - synthetic polymer for 2nd layer) and moisture content of both surface and 

beneath soil (103.53% and 48.6% increase in natural - synthetic polymer for 1st and 2nd layers 

respectively), also the electrical conductivity of the first depth of soil (6.23% decrease in natural 

- synthetic polymer) was affected.  
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