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مالچ )Mulch( از کلمه آلمانی Molsch برگرفته شـده اسـت، که به معنای فروپاشـی اسـت و معادل فارسـی آن 
نیـز خاکپـوش اسـت. به طـور کلـی بـه هر نوع ماده ای که به عنوان پوشـش بر روی سـطح خاک، گسـترده می شـود، 
مالـچ گفتـه می شـود. ایـن پوشـش خاک و ریشـه گیاه کاشـته  شـده را از آسـیب باران، سـله بندی، یخبنـدان، تبخیر 
و فرسـایش محافظـت مـی کنـد. مالچ هـا انـواع مختلفـی دارنـد کـه بـه دو نوع آلـی و غیر آلی دسـته بندی می شـوند 

کـه انتخـاب نـوع پوشـش سـطح روی خـاک باید براسـاس نیازهای هـر محصول یا هر منطقه باشـد.

M U L C H
A mulch is a layer of material applied to 
the surface of soil. Reasons for applying 
mulch include conservation of soil 
moisture, improving fertility and health 
of the soil, reducing weed growth and 
enhancing the visual appeal of the area.
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انواع مالچ
مالچ های آلی

 مالـــچ آلـــی کـــه بـــه آن مالـــچ طبیعـــی یـــا بیولوژیـــک 
همچـــون  طبیعـــی  مـــواد  شـــامل  می گوینـــد،  نیـــز 
ــوب  ــت، چـ ــت درخـ ــش، پوسـ ــک، کاه و کلـ ــف خشـ علـ
خردشـــده، بـــرگ، خـــاک اره و کمپوســـت اســـت. مالـــچ 
ـــدا تجزیـــه شـــود  ـــد ابت ـــی بای ـــچ آل ـــا همـــان مال طبیعـــی ی
و ســـپس جایگزیـــن شـــود، امـــا در ایـــن فراینـــد انجـــام 
شـــده ســـاختار خـــاک و محتـــوای طبیعـــی آن نیـــز بهبـــود 
می یابـــد. هـــر چقـــدر ایـــن خاکپوش هـــا خشـــک تر و 
چوبی تـــر باشـــد، آهســـته  آهســـته تجزیـــه می شـــود 
و مـــواد مغـــذی کمتـــری بـــه خـــاک می رســـاند. بایـــد 
شـــناخت کافـــی از مـــواد اولیـــه مالـــچ داشـــت، زیـــرا 
ــواد  ــا مـ ــرز و یـ ــای علف های هـ ــاوی بذ ر هـ ــد حـ می توانـ

شـــیمیایی باشـــد.
موارد استفاده از مالچ های آلی

ـــراف  ـــتفاده را در اط ـــن اس ـــت: بهتری ـــت درخ - پوس
درخت هـــا، درختچه هـــا و جاهایـــی کـــه گـــودال حفـــر 
نمی شـــود )مثـــل: محـــل عبـــور و مکان هـــای کشـــت( 
دارنـــد. مالچ هـــای چوبـــی بـــا خـــاک به خوبـــی مخلـــوط 
ایـــن قضیـــه ممکـــن اســـت هنـــگام  نمی شـــوند و 
ـــد، ایجـــاد  ـــرای کشـــت گیاهـــان جدی جابه جایـــی آن هـــا ب
زحمـــت کنـــد. بـــه هرحـــال آن هـــا مانـــدگاری بیشـــتری 

نســـبت بـــه مالچ هـــای ریـــز دارنـــد.
- کمپوســـت و کودهـــای کشـــاورزی کمپوســـت 
ـــرز  ـــف ه ـــد عل ـــده و فاق ـــه ش ـــه تجزی ـــی ک ـــا زمان ـــده: ت ش
شـــوند، در هرجایـــی می تواننـــد مـــورد اســـتفاده قـــرار 
گیرنـــد. لـــذا بـــرای عایق بنـــدی و افزایـــش ســـرعت آزاد 
و  مالـــچ  به عنـــوان  آن هـــا  از  مغـــذی،  مـــواد  شـــدن 
پوشـــش گیاهـــان در طـــول فصـــل رشـــد، اســـتفاده 

می شـــود.
- چمـــن چیـــده شـــده: مخلوطـــی اســـت کـــه 
بـــه بهتریـــن شـــکل بـــا مناطـــق دور دســـت بـــاغ و بـــرای 
کـــرد.  اســـتفاده  می تـــوان  علف های هـــرز  مدیریـــت 
ــای  ــای گیاهـ ــیاری از بقایـ ــای چمـــن مثـــل بسـ خرده هـ
ســـبز کـــه محتـــوی آب زیـــادی هســـتند، بســـیار ســـریع 
حـــدودی  تـــا  می تواننـــد  آن هـــا  می شـــوند.  تجزیـــه 
ـــن  ـــن درحی ـــند، بنابرای ـــایندی باش ـــوی ناخوش ـــا ب ـــزج و ب ل
ـــای  ـــود. خرده ه ـــاط نم ـــتی احتی ـــا بایس ـــتفاده از آن ه اس
چمـــن همچنیـــن تمایـــل بـــه حصـــر آب و عـــدم عبـــور 
از  کـــه  اســـت  بهتـــر  مطلـــوب  حالـــت  در  دارنـــد.  آن 
خرده هـــای چمـــن به عنـــوان مالـــچ اســـتفاده گـــردد تـــا 

ــد.  ــدا کنـ ــاک افزایـــش پیـ ــزی خـ حاصلخیـ
به عنـــوان  روزنامـــه  از  اســـتفاده  روزنامـــه:   -
مالـــچ بـــه مـــرور در حـــال محبوب تـــر شـــدن اســـت. 

روزنامه هـــا خصوصـــًا در بخش هـــای ســـیاه و  اکثـــر 
ــده اند.  ــته شـ ــک نوشـ ــای ارگانیـ ــا رنگ هـ ــان بـ سفیدشـ
ســـال ها اســـت کـــه روزنامه هـــای خـــرد شـــده بـــرای 
حفـــظ رطوبـــت ریشـــه ی گیاهـــان در زمـــان نقـــل و 
روزنامـــه  ورقه هـــای  می شـــوند.  اســـتفاده  انتقـــاالت 
توانایـــی فوق العـــاده ای در حفـــظ رطوبـــت دارنـــد و ماننـــد 
دیگـــر مالچ هـــای آلـــی بـــرای ســـرکوب علف های هـــرز و 
کنتـــرل دمـــای خـــاک عمـــل می کننـــد. همچنیـــن آن هـــا 
ـــده،  ـــه ش ـــای خف ـــاره ی چمن ه ـــد دوب ـــک رش ـــرای تحری ب
مناســـب هســـتند. بـــرای اســـتفاده به عنـــوان مالـــچ در 
بـــاغ، یـــک الیـــه شـــامل چهـــار تـــا هشـــت ورق روزنامـــه 
ــظ  ــرای حفـ ــا را بـ ــد. ورق هـ ــش کنیـ ــاه پخـ ــراف گیـ را اطـ
موقعیت شـــان بخیســـانید. در روزهـــای بـــادی بهتـــر 
اســـت اول ورق هـــا خیـــس شـــوند ســـپس در مـــکان 
موردنظـــر قـــرار داده شـــوند. روزنامـــه بـــا یـــک الیـــه ی  ســـه 
ــای گیاهـــی  ــر مالچ هـ ــانتی متری از دیگـ ــا هشـــت سـ تـ
پوشـــانده می شـــود و بهتـــر اســـت در طـــول فصـــل 

رشـــد، از رشـــد علف های هـــرز جلوگیـــری شـــود.
خـــرد  برگ هـــای  شـــده:  خـــرد  برگ هـــای   -
شـــده همه جـــا به عنـــوان مالـــچ طبیعـــی اســـتفاده 
می شـــوند و مناطـــق دارای بـــرگ خـــرد شـــده مزیـــت 
بیشـــتری نســـبت بـــه مناطـــق فاقـــد آن دارد. وجـــود 
برگ هـــای خـــرد شـــده باعـــث می شـــود کـــه کرم هـــای 
بیشـــتری در خـــاک جـــذب شـــوند. برخـــی از باغـــداران 
منظـــره ی برگ هـــا را در بـــاغ دوســـت ندارنـــد و بـــرای 
ــک  ــر یـ ــا اگـ ــد، امـ ــب نمی داننـ ــمی مناسـ ــای رسـ باغ هـ
ـــرگ را قبـــل از گســـترش گیاهـــان  در فصـــل  ـــچ ب الیـــه مال
ــه  ــاغ درهم آمیختـ ــره ی بـ ــا منظـ ــا بـ ــد، آن هـ ــار بریزیـ بهـ
باغ هـــای  بـــرای  شـــده  خـــرد  برگ هـــای  می شـــوند. 
جنگلـــی عالـــی هســـتند و اگـــر در فصـــل پاییـــز یـــک 
فصـــل  طـــول  در  بپاشـــید،  بـــاغ  در  را  آن هـــا  از  الیـــه 
مناطـــق  در  می کننـــد.  تجزیـــه  بـــه  شـــروع  زمســـتان 
بارانـــی برگ هـــای خـــرد نشـــده می تواننـــد بـــه یکدیگـــر 
ـــن  ـــن حـــال اگـــر چنی ـــا ای ـــد. ب ـــد و آب را دفـــع کنن بپیوندن
ــا را  ــگک برگ هـ ــا چنـ ــوان بـ ــاد، می تـ ــم افتـ ــی هـ اتفاقـ

ــوند. ــرم شـ ــرده و نـ ــع کـ جمـ
بـــرای  معروفـــی  مالچ هـــای  کلـــش:  و  کاه   -
بـــاغ ســـبزیجات هســـتند کـــه مانـــع انتشـــار خـــاک و 
بـــاال و روی  بـــه  از خـــاک  بیماری هـــای منشـــأ شـــده 
بـــه  کاه  می شـــوند.  گیاهـــان  پایین تـــر  برگ هـــای 
ـــد  ـــل رش ـــد کل فص ـــن فراین ـــود و ای ـــه می ش ـــی تجزی آرام
ـــب  ـــل مناس ـــک مح ـــن ی ـــد. همچنی ـــول می انجام ـــه ط ب
بـــرای عنکبوت هـــا و ســـایر حشـــرات مفیـــد بـــه وجـــود 
مـــی آورد کـــه بتواننـــد در آن حرکـــت کننـــد و بـــه کنتـــرل 
آفـــات کمـــک کننـــد. در نهایـــت، وقتـــی کـــه زمـــان کشـــت 

ــه  ــتراحت دادن بـ ــان اسـ ــا زمـ ــد یـ ــول جدیـ ــک محصـ یـ
بـــاغ ســـبزیجات می رســـد جمـــع کـــردن آن و کار کـــردن 

بـــر روی خـــاک آســـان اســـت.
مالچ غیرآلی )مصنوعی یا معدنی(

یـــا  غیرآلـــی  روی خـــاک  پوشـــش های ســـطحی 
پالســـتیک  جنـــس  از  پوشـــش هایی  بـــه  شـــیمیایی 
خـــاک  روی  بـــر  کـــه  می شـــود  گفتـــه  پلی اتیلـــن  یـــا 
ــری  ــرای جلوگیـ ــترده می شـــوند. ایـــن محصـــول بـ گسـ
از رشـــد گیاهـــان هـــرز و همچنیـــن تبخیـــر آب از خـــاک 
از داخـــل  مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. گیاهـــان 
می شـــود،  ایجـــاد  مالـــچ  ســـطح  روی  کـــه  منافـــذی 
رشـــد می کننـــد. ضخامـــت ایـــن نایلون هـــا بیـــن ۳۰ 
تـــا ۵۰ میکـــرون اســـت. مالـــچ پالســـتیکی در رنگ هـــا و 
ــد  ــای مختلـــف تولیـ ــرای نیازهـ ــای گوناگـــون بـ اندازه هـ

می شـــود.

مالچ های پالستیکی و پلی اتیلنی
و پالســـتیکی ســـال های  پلی اتیلـــن  مالچ هـــای 
کشـــاورزی  عرصه هـــای  در  کـــه  اســـت  مدیـــدی 
زیـــادی  کاربـــرد  ســـبزیکاری  زمینـــه  در  به خصـــوص 
بـــرای  پلی اتیلـــن  از مالچ هـــای  اســـتفاده  داشـــته اند. 
اولیـــن بـــار در ژاپـــن و در دهـــه ۱۹۶۰ میـــالدی مطـــرح 
شـــد و خیلـــی ســـریع بـــه اروپـــا و آمریـــکا گســـترش 

زیـــر  در  شـــده  وارد  تشعشـــع  روش  ایـــن  در  یافـــت. 
درجـــه  گلخانـــه ای  اثـــر  ایجـــاد  به علـــت  پالســـتیک 
افزایـــش  را  پالســـتیک  زیـــر  هـــوای  و  خـــاک  حـــرارت 
می دهـــد. آفتاب دهـــی خـــاک بـــرای کنتـــرل عوامـــل 
ـــد بخـــش  ـــز امی بیمـــاری زا و نماتدهـــا و آفـــات خاکـــزی نی
ــردن  ــرم کـ ــتیکی جهـــت گـ ــای پالسـ ــد. مالچ هـ می باشـ
خـــاک، حفـــظ رطوبـــت، کاهـــش شست وشـــوی مـــواد 
معدنـــی و آلـــی موجـــود در خـــاک، ایجـــاد یـــک حفـــاظ در 
مقابـــل پاتوژن هـــای خـــاک زی و جلوگیـــری از پوســـیدگی 
میـــوه و کنتـــرل علف های هـــرز مـــورد اســـتفاده قـــرار 
حـــرارت  درجـــه  روشـــن  پالســـتیک های  می گیرنـــد. 
ــش  ــگ افزایـ ــره رنـ ــتیک های تیـ ــتر از پالسـ ــاک را بیشـ خـ
بیشـــتر  تیـــره  پالســـتیکی  مالچ هـــای  و  می دهنـــد 
اســـتفاده می شـــوند.  کنتـــرل علف های هـــرز  جهـــت 
ــت  ــرز را از دریافـ ــره علف های هـ ــای تیـ ــه مالچ هـ ــرا کـ زیـ
نـــور محـــروم ســـاخته و در نتیجـــه از انجـــام فتوســـنتز در 
برگ هـــا جلوگیـــری می کننـــد. مالچ هـــای پالســـتیکی 
از خـــود عبـــور  را  کـــه بیشـــتر اشـــعه مـــادون قرمـــز 
می دهنـــد در اثـــر نفـــوذ اشـــعه بـــه خـــاک گرمایـــش 
ـــور  ـــدم عب ـــت ع ـــوده و به عل ـــم نم ـــتر فراه ـــاک را بیش خ
ــرل  ــرز را کنتـ ــد علف های هـ ــوری رشـ ــای نـ ــایر طیف هـ سـ

ــرد. ــد کـ خواهنـ
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روش کاربرد مالچ
بلنــد  مانــع  صــاف  )ســطح  خــاک  ســازی  آمــاده   -۱

خــاک( ســطح  از  پالســتیک  شــدن 
۲- آبیاری خاک )افزایش حرارت(

۳- کندن شیار یا گودال
و  تراکتــور  بــا  راســت  )ســمت  خــاک  پوشــاندن   -۴

دســت( بــا  چــپ  ســمت 
۵- برداشــت پالســتیک و کاشــت: البتــه ایــن بســتگی 
بــه نــوع گیــاه و هــدف کاربــرد مالــچ دارد کــه بســته بــه 
هــدف می توانــد هم زمــان باشــد و یــا در ابتــدا بــرای 
تخلیــه ی بانــک بــذری تیمــار مالــچ اعمــال گــردد و پــس 
ــچ  ــود. مال ــت نم ــه کش ــدام ب ــتیک اق ــتن پالس از برداش
از  پــس  ابتــدا  نیــز  صیفی جــات  کشــت  در  پالســتیکی 

ایجــاد شــیار و پشــته در زمیــن و آبیــاری اولیــه و کاشــت 
بــذر در دیــواره پشــته پهــن می کننــد. بــه نحــوی کــه نــوار 
پالســتیکی ســطح شــیار را کــه محیطــی برابــر 1/5 متــر 
دارد به طــور کامــل پوشــانده و ســطح بــاالی پشــته را نیــز 
بــه عــرض تقریبــًا 25 ســانتی متر در بــر می گیــرد. ســپس 
بــا دادن خــاک بــر لبه هــای کنــاری نــوار پالســتیکی در 
روی پشــته آن را تثبیــت می نماینــد. پــس از ســبز شــدن 
بذرهــا، حفره هایــی را در محــل ســبز شــدن جوانه هــا 
ایجــاد می کننــد تــا آب آبیــاری از ایــن طریــق در شــیار 
نفــوذ نمایــد. در رابطــه بــا گیاهــان پوششــی نیــز از ارقــام 
از مزایــای مــورد نظــر  مناســب در جهــت بهره منــدی 
بایــد اســتفاده نمــود کــه بعــد از رســیدن بــه حــد قابــل 

ــد.   ــاک برگردان ــه خ ــوان ب ــد می ت ــی از رش توجه

مزایای مالچ
۱- افزایش دما: مالچ های پالستیکی با جذب اشعه ی 
افزایش  باعث  گلخانه ای  حالت  ایجاد  و  خورشیدی 
دما  افزایش  می شوند.  خاکپوش  زیر  در  خاک  دمای 
علف های هرز،  بذور  جمعیت  رفتن  بین  از  باعث  نیز 

به طو  می شود.  غیره  و  ویروس ها  خاک زی،  قارچ های 
آبزی  قارچ های  سانتی گراد،  درجه   50 دمای  در  مثال 
 60 حرارت  درجه  در  می میرند.  اوومیست ها  برخی  و 
باکتری های  و  قارچ ها  اغلب  سانتی گراد،  درجه   72 تا 
بیماری زا، کرم ها، هزارپایان و حلزون ها و در دمای 82 

و  باکتری ها  علف های هرز،  بیشتر  سانتی گراد،  درجه 
ویروس ها از بین می روند.

مالچ های  از  استفاده  مالچ:  زیر  دمای  کاهش   -۲
افزایش  و  حرارت  درجه  کاهش  به  منجر  زیستی 
به  و  سایه  وجود  می شود.  خاکپوش  زیر  در  رطوبت 
رشد  از  جلوگیری  باعث  نیز  فتوسنتز  کاهش  آن  دنبال 

علف های هرز می شود.
3- مانع فیزیکی در برابر جوانه زنی بذور علف های هرز 
خاک  به  خورشید  نور  رسیدن  از  مالچ  همچنین  و 
از رشد علف هرز  ممانعت می کند که باعث جلوگیری 

می شود.
)کاهش  غذایی  عناصر  مصرف  کارایی  افزایش   -۴

شست و شوی مواد معدنی و مواد آلی خاک(

۵- کاهش استفاده از سموم و علف کش ها
۶- کاهش تبخیر آب و حفظ پراکنش مناسب رطوبت 

در خاک )افزیش کارایی مصرف آب(
۷- کاهش هزینه ی کنترل علف های هرز

وجود  و  کاغذ  )تجزیه ی  خاک  بقایای  افزایش   -۸

کلش در سطح خاک(
ویروسی  بیماری های  و  حشرات  شته ها،  دفع   -۹

)مالچ های رنگی(
۱۰- کاهش تعداد دورهای آبیاری

۱۱- کنترل رسوبات و کاهش سرعت رواناب
۱۲-  جلوگیری از هدر رفت آب توسط علف های هرز
۱۳- جلوگیری از تلفات آبی در فواصل بین دو گیاه

خاک  میکروارگانیسم های  فعالیت  افزایش   -۱۴
)افزایش حاصلخیزی خاک(

۱۵- افزایش جذب امالح توسط ریشه ی گیاهان به 
علت افزایش درجه حرارت خاک

۱۶- هدایت سریع تر آب باران و آب آبیاری به پای بوته
۱۷- کاهش آلودگی زیست محیطی

و  مرطوب  خاک  با  میوه  تماس  از  جلوگیری   -۱۸
کاهش بیماری پوسیدگی میوه بر اثر حمله قارچ های 

خاک زی
۱۹- کاهش فرسایش آبی و بادِی خاکی

۲۰- کاهش مدت کار در مرحله ی داشت و زودرسی 
محصول

بودن  نوبرانه  به علت  کشاورزان  درآمد  افزایش   -۲۱
محصول: مالچ های پالستیکی تیره به علت جذب نور و 
افزایش دمای خاک و همچنین فراهم آوردن رطوبت 
سطح  شدن  گرم  موجب  جذب،  قابل  موادغذایی  و 
کنترل  در  نه تنها  امر  این  که  می شوند  پالستیک  زیر 
بوده،  مؤثر  گیاهی  وآفات  بیماری ها  علف های هرز، 
بلکه در پیش رسی، افزایش کمیت و کیفیت محصول 
در  توجهی  قابل  افزایش  باعث  و  داشته  بسزایی  تأثیر 
عملکرد می شود. این امر از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت 
باالیی دارد. به طوری که در پیش رسی محصول به علت 
اختالف فاحش قیمت فروش محصول نوبرانه، درآمد 

زارع افزایش قابل توجهی می یابد.
۲۲- جلوگیری از سله بستن و فشردگی خاک: مالچ 
و  باران  اثر  در  خاک  شدن  پوسته  پوسته  از  پالستیکی 
آفتاب جلوگیری می کند. با کاهش میزان علف های هرز 
می شود  باعث  که  می یابد  کاهش  شخم زدن  به  نیاز 
این  و  باشد  دارای هوا  و  نرم  زیر مالچ همچنان  خاک 
فعالیت  و  خاک  اکسیژن  میزان  افزایش  موجب  امر 

میکروبی آن می شود.
۲۳- جلوگیری از تجمع امالح در سطح خاک

عملکرد  افزایش  و  غذایی  مواد  کیفیت  بهبود   -۲۴
نگه  دور  خاک  از  را  میوه  غیرآلی  مالچ های  محصول: 
و  میوه  بیشتر  تمیزی  باعث  موضوع  این  و  می دارد 

سبزی می شود.
از عمق به  ۲۵-کاهش شیب جریان حرکت رطوبت 
سطح خاک: در خاکی که سطح آن خشک است رطوبت 
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با  خاک  سطح  طرف  به  مویین  لوله های  توسط  خاک 
سرعت بیشتری منتقل شده و موجب کاهش ذخیره 
آب موجود در خاک می شود. هنگامی که سطح خاک 
از تبخیر  توسط مالچ پوشیده شود به دلیل جلوگیری 
رطوبت سطح خاک، حرکت آب به سطح خاک توسط 
لوله های مویین کند شده در نتیجه توزیع رطوبت در 
خاک یکنواخت بوده و رطوبت بیشتری در خاک ذخیره 

خواهد گردید.
افزایش دما:  اثر  در  )علف های هرز(  ۲۶- گیاه سوزی 
با سطح خاک کاماًل تماس  در صورتی که مالچ شفاف 
که  باشد  نحوی  به  مالچ  کاربرد  روش  و  باشد  داشته 
سطح لبه ها و دیواره های پشته و کف جوی با پالستیک 
پوشانده شود و آب از روی پالستیک جریان یابد بعد از 
سبز شدن گیاهچه های علف هرز، به دلیل حالت گیاه 
سوزی مالچ، بیشتر گیاهچه ها از بین می روند که این 

روش مناسبی در کنترل علف های هرز می باشد.
بدلیل  علف های هرز  فتوسنتزی  قدرت  کاهش   -۲۷
عدم رسیدن نور به علف های هرز و افزایش درجه حرارت

با  روشن  مالچ های  علف های هرز:  خودُتنکی   -۲۸
عبور نور باعث جوانه زنی علف های هرز می گردند که به 
به شدت  آن ها  تراکم  اولیه رشد  زمان در مراحل  مرور 
دما،  افزایش  با  و  زمان  مرور  به  ولی  می یابد  افزایش 
علف های هرز موجود در زیر پالستیک برای زنده ماندن از 
مواد فتوسنتزی سایر اندام های خود استفاده می کنند 
علف های هرز  رفتن  بین  از  استراتژی،  این  نتیجه ی  که 

می باشد.
و  خاک  در  موجود  غذایی  مواد  بیشتر  حاللیت   -۲۹
آب: با فزایش دما فرایند انحالل مواد در آب سریع تر و 
اینکه مقدار  به دلیل  آفتاب دهی  بیشتر می شود و در 
زیادی از آب به شکل بخار در آمده و آب باقی مانده هم 
دمای بیشتر از حد معمول دارد، لذا سطح تماس بخار 
این مواد  و  بیشتر می شود  با عناصر غذایی خاک  آب 

راحتر در دسترسی ریشه گیاهان قرار می گیرند.
۳۰- تخلیه بانک بذری خاک: مالچ های تیره به دلیل 
از فتوسنتز  نتیجه ممانعت  در  و  نور  عبور  از  جلوگیری 
کنترل  شفاف  مالچ های  با  مقایسه  در  علف های هرز 
اما  می کند؛  اعمال  علف های هرز  روی  موفق تری 
موجب  گلخانه ای  حالت  ایجاد  با  شفاف  پالستیک 
پالستیک  زیر  هوای  و  خاک  حرارت  درجه  افزایش 
در  شفاف  پالستیک  که  گفت  بتوان  شاید  می شوند. 
اوایل فصل با ایجاد حالت گلخانه ای شرایط مناسب را 

برای رشد علف های هرز فراهم می کند.
مالچ  از  استفاده  ریشه:  به  صدمه  کاهش   -۳۱
در  را  بدون علف هرز  به طور عملی منطقه   ، پالستیک 
برای  شخم زدن  بنابراین  می کند،  ایجاد  گیاه  اطراف 

ریشه های  به  آسیب  امکان  که  علف های هرز  حذف 
گیاه را به همراه دارد، از بین می برد.

مناطقی  در  کشاورزان  مالچ:  زراعی  تناوب   -۳۲
زراعی  تناوب  از  عمده  به طور  اصفهان  استان  مانند 
تمایل  می کنند.  استفاده  گندم  و  آفتابگردان  خربزه، 
صرفه جویی  به دلیل  پالستیکی  مالچ  از  استفاده  به 
آبیاری  به  گندم  که  است  زمانی  برای  آبیاری  میزان  در 
بدون  برداشت خربزه،  پایان  در  تناوب  این  در  دارد.  نیاز 
بدون  روش  به اصطالح  ایجاد شیار  و  زمین  برهم زدن 
می شود،  کشت  آفتابگردان   )No-Tillage( خاک ورزی 
به طوری که آبیاری اول آفتاب گردان با آبیاری آخر خربزه 

مشترک می شود.

معایب کاربرد مالچ
باید  دارد  که  محاسنی  همه  با  مالچ  کشت   -۱
کارگر،  پالستیک،  هزینه  )مانند:  آن  هزینه های  به 
تجهیزات نصب و همچنین هزینه های جمع آوری بعد 

از کشت( نیز توجه کرد.
پلی اتیلن  مانند  معمول  پالستیک های  اگر   -2
خاک  در  آن ها  تجمع  شود،  استفاده  مالچ  تولید  برای 
مشکالت  و  کاسته  خاک  بازدهی  از  باال  عمر  به دلیل 
زیست محیطی را به همراه دارد، همچنین هزینه های 

جمع آوری و حذف آن ها گزاف است.
۳- استفاده از مالچ در ابتدا زمین را عاری از نیتروژن 
اوره  کود  خاک  به  باید  مالچ پاشی  از  قبل  لذا  می کند، 

داده شود.
مسدود  به خوبی  پالستیکی  پوشش های  اگر   -۴
در  پالستیک  زیر  در  راحتی  به  می تواند  هوا  نشوند، 
دمایی  مطلوب  شرایط  این صورت  در  که  باشد  گردش 
برای رشد قارچ ها و عوامل بیماری زا فراهم  و رطوبتی 

می شود.
۵- برای جلوگیری از فاسد شدن تنه ی درخت، نباید 

از مالچ در اطراف تنه ی درختان و گیاه استفاده شود.
یک  شده  استفاده  مالچ  کیفیت  و  دوام   -۶
یا  و  سنگین  بادهای  زیراکه  بوده،  مهم  بسیار  فاکتور 
پالستیک های  شدن  پاره  موجب  سمج  علف های هرز 

ترد و شکننده می شوند.
۷- مالچ هایی مثل کاه و کلش در برخی موارد حاوی 

بذور علف های هرز هستند.
۶- پراکنده شدن مالچ )به خصوص کاه و کلش( در 
مناطق اطراف در اثر باد و عوامل دیگر که نه تنها باعث 
هزینه ی  بلکه  می شود  محیطی  زیست  آلودگی های 

استفاده از این روش کنترلی را نیز افزایش می دهد.
زیادی  کارایی  چندساله  علف های هرز  کنترل  در   -۷

ندارند.
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