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 مقدمه. ۱
فرآشندهیشی  ازجملهفرسااایش  خیک و بییبینی شااادن 

تهدشد  شااد بهکشااور می را  وخیکآبهسااتند که منیبع 

. هرچند اشن دو پدشده طبیعی بوده و جلوگیری از کنندمی

 هییپدشدهاساا ، امی کیه  ساارع    نیپذشراجتنیب هیآن

اساا . اشن هدف جز بی شاانیخ  فنی اشن  پذشرامکینمزبور 

 آمدبه دسااا  نخواهد  هیآنکمی  گیریاندازهو  هیپادشده 

هرسایله اراضای زشیدی در کشور می در اثر فرسیش     .[۵۲]

بایدی و پیشاااروی بییبین قیبلی  تولید خود را از دسااا   

روان و جلوگیری از پیشااروی  هییشاان. تثبی  دهندمی

و کیش  و روش  گییهین منیسب از طرف  طرفازش  هیآن

تخرشب حیصااال از عوامل کیهنده  ترشنمهم ازجملهدش ر، 

 .[۵۱] فرسیش  بیدی هستند

میلیون هکتایر در اثر   ۱3۱در ساااطه جهاینی حاادود  

که  ،[۰۰] اساا  قرارگرفتهفرساایش  بیدی مورد تخرشب 

میلیون هکتایر آن دارای فرسااایش  بایدی شااادشد    ۰۱۰

. اشن در حیلی اس  که فرسیش  بیدی شکی [۵۱] بیشاد می

حیصلخیزی خیک در بسییری  محدودکنندهاز عوامل اصلی 

بنیبراشن  [۰۲و  ۵4] بیشاادمیاشران  ازجمله از نقیط جهین

چایل  جادی در برابر تولیاد پایشادار و مدشرش  اراضااای      

مؤثری  طوربهگییهی  پوش  .شودمیکشایورزی محسوب  

هی در تحرکی  میسه داده، هیی روان را کیه حرک  میسه

  یزار تثبمیساااهدر نتیجاه  و  نمودهکم را  نیساااطه زم

بسییری از محققین بر اشن عقیده هستند که . [۸] دنشویم

بودن تلفی  آب از طرشق تبخیر، هر  توجهقایبال  باه علا    

مدشرشتی که بتواند تبخیر از ساااطه خیک را کیه  دهد، 

مصااارف آب را افزاش   شیآ کاایرشقین عملکرد و  طوربااه

هیی متعددی برای کیه  تبخیر روش .[۰۵] دادخواهاد  

میلچ اسااتفیده  هیآناز سااطه خیک وجود دارد که شکی از 

 .[۰] بیشدمی

 یی بر خصوص یرگذاریتأثتوان عیمل یکیربرد میلچ را م

 شطاز خواص و شاارا ییریبساا شراز ؛خیک محسااوب نمود

تراکم  یر،تبخ یزانم ،یرشنفوذپذخیک،  : آبازجملهخایک  

و  شاا هاادا یزانحرار  خاایک، مهاایی هرز، درجااه علف

 یترشفیکاایسااایون،ن شی خاایک،ن هااداری گرماای، مواد غااذا

ساایختمین خیک،  ی،مواد معدن ی حالل یترشفیکیساایوندن

 ششاااهر و هی در خیکیکروبو م یموجودا  خیک ی جمع

شستشو و  شقو شااوری خیک از طر شریپذش ، فرسای ییهگ

 .[۵3]یرناد  گیهاای قرار ممایلچ  یرتحاا  تااأث یرکنترل تبخ

 ییدب  شفرسیخود از  راشنکهعالوه ب یمیلچ پیشاستفیده از 

به خیک بیعث  یکناد، بای افزودن مواد م اذ   یم یریجلوگ

 دهدیکیه  م بیزهمرا  ش شااده و فرساای  ییهینرشااد گ

در  بیر نیاولبرای  رانشهیی روان در امیساااه  یتثب .[۰۰]

سیبقه استفیده  .[۵۱]در خوزستین انجید شد  ۵۰۰۸سایل  

گردد. یمبرسااایل قبل  34 به رانشدر ا ینفت یهیمایلچ از 

، یماینناد امیرا  متحده عرب   شی، کشاااورهای رانشعالوه بر ا

 یتنف همید نشتونس، مراک  هم از ا ،یی، مصار، استرال یبیل

بی مقیشساااه  [۰۱] قیتحق ش  .[۵۸] کنندیاساااتفیده م

 یهیمیلچ ند کهکرد یریگجهینت گونهنشامختلف  یهیمیلچ

 اثرگذاری خود دواد و سیختیری میهی  به توجه بی مختلف

 .داشتند بیدی فرسیش  کیه  بر متفیوتی

 کااه کردنااد بیااینمحققااین  [۵۰] دش ری در تحقیق

 ۱۱/۵ افزاش  سابب  خیک بی مخلوط صااور به کمپوسا  

 روز در طول زشرا گرددمی گییه دسااترسقیبل آب برابری

 جهیدرنت و خیک سطه به انرژی میزان ورود کیه  سابب 

 لیکی و زئولی  ولی شاااودیم خیک حرار  درجه کیه 

 رب شاایهد تیمیر به نسااب  یتوجهقیبل اثر خیک بی مخلوط

بر  [۰۱] دش ر پشوه در  .ندارند گییه دساااترسقیبل آب

 آوری هم یونی،آن یمراند که پلشیفتههی دریمرپل یروی برخ

 یدیهیی اسنساب  به خیک  یهیی آهکتری در خیکی ب

 جهینت یونیکیت یمردر مورد پل کهدرحیلی شد،نمییم شجاید ا

هی، دهد که نم ینشاااین م شجنتی شنبیشاااد. ایبرعکس م

 شنبنیبرا کند،یم ش به هم نزد یکیف اندازهبهذرا  رس را 

 مشاایبه به آنیون پلی ش توانند توسااط یهی مچند تی از آن

یل برای هر خیکدانه، اتصاا ترتیباشنبههم وصاال شااوند و 

 شود.یم ش برابر تقو شنچند

عملیی  میلچ پیشی بر  تأثیر [۱] انجید شاده  در تحقیق

چهیر گونه گییهی )تیغ، اسااکمبیل، سمر و  زنیجوانهروی 



 ... و ن هداش  روی بر بیوپلیمر میلچ اثرا  بررسی

 

 ۰۰۱ 

ق، استبرکهور( در منطقه بوئینگ در شهرستین کهنوج و )

سامر و کهور( در منطقه پیوشاا  در شااهرسااتین جیس   

، نتیشج نشین داد که در منطقه پیوش ، بین صاور  گرف  

در دو منطقه میلچ پیشاای شااده و نشااده  زنیجوانهدرصااد 

 دش ری قتحقی در همچنین وجود دارد. دارمعنیاختالف 

 کخی یرو بر هکیو  میلچاز  دهستفیا تأثیر زمینۀ درکه  [۰]

روش  شنا بی حیصااله نتیشجبراساایس  که شااد دنجیا لخ 

 ۵۵ را از کخی سطهاز  تبخیر انمیز یربییاز آ بعد توانمی

مد  و نصااف اشن میزان برای ش  دوره کوتیهصد در ۸3 تی

 کیه  داد. نیز برای زمین دش ریرا 

بر روی رشااد  پیشاای میلچ تأثیردر خصااوص  یگزارشاا

که اسااتفیده از میلچ کیه،  شااده اساا ارائه  سااورگود ییهگ

ر  ذ ییهرشد گ ش بیعث افزا یرمعدنیو غ شستیکودهیی ز

شاده اس  و جذب بهتر مواد   یجذب مواد معدن ش و افزا

 یلدل شنشااود به ایآب م م ذی بیعث کیه  اسااتفیده از

 پشوه  شجنتی .[3] گرددیم یرتبخ یزانکه بیعث کیه  م

ر ، دیدآم شلآکر یشده بی پل یمیرنشاین داد که میسه ت  [۱]

 یهثینمتر بر  4۰/۰۰ میساه همراه بی بید در سرع   شطشارا 

در  همچنین نموده اس . ش در تونل بید شاروع به فرسای  

کاایراشی دو نوع پلیمر  [۰4] پاشوها  اناجااید شااااده   

اشاا  را بر روی متاایاکرشاالمتیاالاساااتاای  و پلیونیاالپلی

 و گرف قرار  موردبررساایهیی منطقه گرمساایر بیدیمیسااه

هیی خود اظهیر داشتند که هر بر مبنیی شیفته نوشساندگین 

 .اندشدهدو پلیمر سبب افزاش  مقیوم  فشیری خیک 

 هییمیلچاساااتفیده از بی  ،[4] ی انجید شااادهتحقیقدر 

ترکیبی  )و صاامگ گییهی(، معدنی  ساارششاام بیولوژش  )

ید( ئاوره فرمیلد یبی ترکی )ش( و شیمییوسفیدسییهسیمین 

و   یولوژشب یییاح هییی عنوان بستری برای انجید فعیلهب

ه بصور  گرف  که  محققینتوسط  ش  بیدیکنترل فرسی

 شراز سی یدسف یمینیمیلچ س یبترکرسایدند که   نتیجهاشن 

 ترمنیسااب شاادهانجید یزشکیهیی فمقیبل تساا  در هیمیلچ

 که داد نشاااین [۰3]بعدی  تحقیق نتایشج  اسااا . بوده

 و K ضااارشب خیک، رطوب  ازنظر میلچ حیوی تیمیرهیی

 رد( میلچ بدون) شیهد تیمیر به نساب   گییه رشاد  عملکرد

 .اس  بوده بهتری شراشط

را  شراناز کشاااور ا یبخ  اعظم کهاشنباه   توجاه  بای 

ظر در ن بنیبراشن اساا ، گرفتهفرا ییبینیمنیطق خشاا  و ب

 یکنترل آن امر هییو راه یبید ش فرساای مساائلهگرفتن 

 هییمیسه ی تثب هییاز راه شکی. رسدیبه نظر م یضارور 

 . بدشن منظور انواعبیشدمیبیوپلیمر  روان اساتفیده از میلچ 

مختلفی از مواد تح  عنوان میلچ توسط محققین داخلی و 

 هیآنامی کیراشی  ؛خیرجی تولید و وارد بیزار گردشده اسااا 

 علمی قرار ن رفتاه اسااا . لااذا اشن تحقیق  موردبررسااای

چ شااا  رطوب  خیک توساااط میلبررسااای ن هدا بیهدف

در  میلچاشن مختلف  هییغلظ کیراشی  بررساای بیوپلیمر و

 ترلروان و کن هییمیسهجه  تثبی  ن هداشا  رطوب ،  

 .اس  شدهانجیددر منطقه کیشین وغبیر گرد

 

 شناسیروش. ۲
، شهرستین کیشین و در اساتین اصفهین در اشن مطیلعه 

و انجید شااد ( IDRCالملل بییبین )اشساات یه تحقیقی  بین

زارهیی اطراف شهرستین کیشین و انجید آن از میساه جه  

 ۱۵وبیدگل اساتفیده شد. اشست یه پشوهشی کیشین در  آران

 دقیقه ۱۸درجه و  ۰۰دقیقه طول شااارقی و  ۰۱ و درجه

 (.۵اس  )شکل  شدهواقععرض شمیلی 

 ترشنهیی اشساات یه سااینوپتی  کیشااین )نزدش   داده

منطقه  هد کهدهواشانیسای به منطقه( نشین می   اشسات یه 

 ۰/۵۰3میااین ین باایرناادگی درازمااد   موردمطاایلعااه باای

رتیب دمیی به ت متر، دارای میین ین بیشااینه و کمینهمیلی

گراد و متوسااط روزانه دمیی هوا درجه سااینتی -4و  ۵/۰۰

بیشد. همچنین میین ین حداکثر گراد میدرجه ساینتی  ۵۱

درصد و  ۰/۵4و  ۱/۱۱و حداقل رطوب  نسابی منطقه نیز  

ه و دبوچناادجهتااه هاای دباای موردمطاایلعااهر مانطقااه  د

ر متکیلو 4۰ر بر ثینیه )تم ۰۲بی ساارع   دقدرتمندترشن بی

 دارد.از سم  جنوب جرشین ( بر سیع 

در اشن مطاایلعااه مرکز تحقیقاای  بین المللی بیاایبااین، 

اشسات یه پشوهشای کیشین به دلیل مجهز بودن به امکینی    
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و هواشی موردنظر انتخیب موردنییز و داشااتن شااراشط آب  

 ۵۲ساایزی زمین ابتدا سااه کر  به طول شااد. برای آمیده

 ۵۰متر، عرض ش  متر و عمق نیم متر حفر شااد، سااپس 

زارهیی اطراف شااهرسااتین کیشااین و  تن میسااه از میسااه 

 ؛هی قرار گرف وبیدگل به اشست یه منتقل و درون کر آران

مربع متر ۵×۵پال   ۵۲و بعااد از تساااطیه، هر کر  بااه 

 پال  اشجید شد. ۰۲تبدشل شد و درمجموع 

 

 

 موردمطالعهموقعیت منطقه  .۱ شکل

 

ترکیبی از انواع پلیمرهاایی بیولوژشکی  بیوپلیمر ماایلچ

  هی قیبلیهی و فرموالسیون آنهسا  که بی ت ییر در وششگی 

اساااتفیده در مصااایرف مربوط به حفیظ  و تثبی  خیک را 

و  ۰۲، ۵۱در اشن مطیلعه میلچ بیوپلیمر در سااه غلظ   د.دار

را  %۵۱، غلظ  تحقیقدرصااد اسااتفیده شااد. در طول   ۰۲

را غلظ  دود شی غلظ   %۰۲، غلظ  ۵غلظ  اول شی غلظ  

 میلچ .شد نیمیده ۰را غلظ  سود شی غلظ   %۰۲و غلظ   ۰

درجااه  ۰۲سااایزی باایشااد بااه دماایی بیوپلیمر بعااد از رقیق

گراد برساد و ساپس وارد عرصه شوند. بدشن منظور   ساینتی 

درصااد  ۰۲و  ۰۲، ۵۱آب به سااه غلظ   یوساایلهبه میلچ

رسااینده و سااپس اقداد به گرد کردن و رساایندن به دمیی   

 سیزیآمیده از پس میه دو پیشی میلچ شاد. عملیی   موردنظر

 اشن به امر اشن و ؛شد انجید اسافندمیه  اواخر در شعنی زمین،

 به میساااه انتقیل از بعد بود الزد که گرف  انجید دلیال 

 یطبیع شراشط در که الزد فشردگی آن از هیمیسه اشسات یه، 

 همین به نیز آزمیششاا یهی شااراشط در هسااتند، برخوردار

 یطبیع حیل  به زشیدی حدود تی شراشط و برسند فشاردگی 

 پیشاای میلچش  میه پس از  حدوداً .شااود نزدش  عرصااه در

برداری شااد. به اشن اقداد به نمونه شبهشاا در میه اردشعنی 

، ۰3، ۰۵، ۵۸، ۵۱، ۵۰، ۱، ۰، ۰، ۵ یدر روزهیصاااور  که 

صااابه اقداد به حفر  ۵۲اردشبهشااا  در سااایع   ۰۲، ۰4

)عمق  ۱-۵۲، )عمق اول( ۲-۱سه عمق  شد و ازپروفیل می

برداری متری میسه نمونه)عمق سود( سینتی ۵۲-۰۲و دود( 

 یهیدر سیع  در ش  روز مجزا، ینهمچن و ؛گرف انجید می

میسه برداری اقداد به نمونه ۰3 و ۰۵، ۵۸، ۵۱، ۵۰، ۱، ۰، ۰

جه  رساام پروفیل رطوبتی بیشد  بردارینمونهبعد از  .شااد

ر اشن روش شد. دگیری میدرصاد رطوب  وزنی خیک اندازه 

نمونه  کردنخشااا رطوب  خیک به روش وزنی و از طرشق 



 ... و ن هداش  روی بر بیوپلیمر میلچ اثرا  بررسی

 

 ۰۰4 

 گرادساااینتیدرجه  ۵۲۱بی درجه حرار   آوندر دسااات یه 

گیری رطوبا  وزنی خیک به  برای انادازه  .شاااودتعیین می

 زشر عمل شد:روش 

( MCباه کما  ترازوی دشجیتیل، وزن ش  ظرف )   -۵

گیری شاااده و شااامایره نمونه و وزن آن روی فرد  انادازه 

 شد.ظرف ثب  می بر رویاطالعی  

( داخل ظرف قرار Mwcشااده ) بردارینمونهخیک  -۰

شد. سپس گیری میو وزن آن توسط ترازو اندازه گرف می

 گرادسینتیدرجه  ۵۲۱سایع  بی دمیی   ۰3نمونه به مد  

 قرار گرف .در آون 

( از آون Mdc) شاادهخشاا ی در اشن مرحله نمونه -3

 گیری شد.و توسط ترازو اندازه خیرج

شااد ی درصااد رطوب  وزنی سااپس اقداد به محیساابه

 (.۵معیدله )

جرد آب موجود در  عنوانبه( Wدرصاد رطوب  میسه ) 

و  شاادهتعرشف( Msجرد خشاا  ) برتقساایم( Mwمیسااه )

 شود:بیین می درصد برحسب

(۵)   𝑊 =
𝑀𝑤

𝑀𝑠
× ۵۲۲ 

 که در آن

Ms = Mdc − Mc 

Mw = Mp − Ms 

  wMکه در رابطه 

Mp = Mwc − Mc 

Mwجرد آب موجود در میسه = 

Mpجرد میسه مرطوب = 

Ms جرد میسه خش = 

Mcجرد ظرف خیلی = 

Mwcعالوه میسه مرطوب= جرد ظرف به 

Mdcعالوه میسه خش = جرد ظرف به 

 در طول پروفیل ماسه میانگین وزنی رطوبت مالچ. ۱.۲
cm ۱-۲ (cm ۱ ،)در سااه عمق  رطوب  یوزن یین ینم

cm ۵۲-۱ (cm ۱ و )cm ۰۲-۵۲ (cm ۵۲)  درمجموعو 

 :آشدیم به دس  (۰) معیدله شقاز طر cm ۰۲به عمق 

 = میین ین وزنی (۰)
رطوب  عمق اول) × ۱) + رطوب  عمق دود) × ۱) + رطوب  عمق سود) × ۵۲)

۰۲
 

 

 نتایج. ۳
ه ب روناد ت ییرا  رطوبا  میلچ بیوپلیمر   ۵در جادول  

متری میسه سینتی ۵۲-۰۲و  ۱-۵۲، ۲-۱ترتیب در اعمیق 

، در هر سه غلظ  اس . بی توجه به جدول شدهدادهن نشای 

درصد میلچ بیوپلیمر، رطوب  بی  از شیهد  ۰۲و  ۰۲، ۵۱

هی اتفیق ی عمقاشن بیشااتر بودن رطوب  در همه ؛ واساا 

افتیده اسااا . ت ییرا  متعدد رطوب  میساااه در روزهیی 

بیرش، دمی و  ازجملهمختلف به عل  ت ییرا  آب و هواشی 

 بیشد.سرع  بید می

ت ییرا  میااین ین رطوباا  در طول شاا  ماایه برای 

هیی مختلف و اعمیق مختلف میلچ بیوپلیمر در جدول غلظ 

اس ، بی  شدهدادهکه نشاین   طورهمینآورده شاده اسا .    ۰

یفته شش افزاافزاش  غلظا  مایلچ بیوپلیمر، میزان رطوبا     

میزان اشن افزاش  رطوب  در اعمیق سطحی البته که  اسا  

و امی در رابطه بی مقیشسه  تر بوده اس بیشاتر از اعمیق پیشین 

 رطوینهمهیی مختلف میلچ بیوپلیمر، تیمیر شاایهد بی غلظ 

هی و تمید اعمیق اساا ، در تمید غلظ  شاادهدادهکه نشااین 

اشن میلچ، رطوب  میساه، بی  از رطوب  میساه تیمیر شیهد   

اشن افزاش  رطوب  به اشن صور  اس  که: در  ؛ وبوده اس 

 ۱/۸3، ۱/۰۵عمق اول، میلچ بیوپلیمر سبب افزاش  رطوب  

درصاادی  ۰۲و  ۰۲، ۵۱هیی درصاادی در غلظ  ۰/۵۵۱و 

میساه دارای اشن پوش  نسب  به خیک بدون پوش  شده  

 رطوب  ش سااابب افزا یوپلیمرمیلچ باسااا . در عمق دود، 

 ۰۲و  ۰۲، ۵۱ یهیدر غلظ  یدرصاااد ۱۱و  ۰/4۵، ۰/۱۰

بدون میسااه پوشاا  نسااب  به  شنا یدارامیسااه  یدرصااد

در عمق سااود، میلچ بیوپلیمر ساابب  پوشاا  شااده اساا .

 یهیدر غلظ  یدرصااد ۵/۰۰، ۱/۰۰، ۰/۱۵افزاش  رطوب  

پوشا  نسب  به   شنا یدارامیساه   یدرصاد  ۰۲و  ۰۲، ۵۱

بدون پوش  شده اس .میسه 
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 ۰۰۸ 

 ماههیک دوره یک در شاهد به نسبت بیوپلیمر مالچ در رطوبت تغییرات روند نتایج .۱ جدول

 عمق اول عمق دوم عمق سوم

روزهای 

بردارینمونه  

 شاهد

عمق 

 سوم

 غلظ 

 سود

۰۲%  

 غلظ 

 دود

۰۲%  

 غلظ 

 اول

۵۱%  

 شاهد

عمق 

 دوم

 غلظ 

 سود

۰۲%  

 غلظ 

 دود

۰۲%  

 غلظ 

 اول

۵۱%  

 شاهد

عمق 

 اول

 غلظ 

 سود

۰۲%  

 غلظ 

 دود

۰۲%  

 غلظ 

 اول

۵۱%  

۴۷/۱  3۰/۰  ۱۵/۰  ۰۰/۰  ۳/۱  ۲۰/۰  ۲4/۰  ۱4/۵  ۰۹/۹  ۰۸/۵  ۰4/۵  ۵3/۵  ۱ 

۳۳/۱  ۵۰/۰  ۰۵/۰  ۸3/۵  ۱۱/۹  ۱۰/۵  ۰/۵  ۰3/۵  ۶۵/۹  ۸۱/۲  ۱۸/۲  ۸۲/۲  ۳ 

۵۳/۱  ۰۵/۰  ۰۱/۰  ۸۸/۵  ۱۶/۱  4۰/۵  ۱۰/۵  ۱3/۵  ۵۳/۹  ۱۱/۲  ۱۰/۲  4۲/۲  ۵ 

۷۵/۱  ۵۰/۰  ۰4/۰  ۱۱/۵  ۰۶/۹  ۸۱/۵  ۰۵/۵  ۰۸/۵  ۶۱/۹  ۱۸/۲  ۸3/۲  4۲/۲  ۰ 

۵۶/۱  3۱/۰  3۰/۰  ۰/۰  ۰۰/۹  4۱/۵  3۵/۵  ۰۰/۵  ۳۷/۹  ۲3/۵  ۰۰/۲  ۸4/۲  ۱۳ 

۳۷/۱  ۰4/۰  ۱۲/۵  ۲۸/۰  ۴۷/۹  4۵/۵  ۱/۵  ۰/۵  ۳۹/۹  43/۲  ۱۱/۲  ۱۱/۲  ۱۶ 

۶۳/۱  ۲۰/۰  ۱۸/۵  ۱۰/۵  ۰۳/۹  ۱/۵  ۰۲/۵  ۰۱/۵  ۳۷/۹  ۰۰/۲  ۰۱/۲  ۰۵/۲  ۱۱ 

۹۳/۱  ۵3/۰  ۱۵/۵  4/۵  ۶۳/۹  ۱۱/۵  3۵/۵  ۵/۵  ۳۹/۹  ۱3/۲  4۱/۲  ۱۲/۲  ۳۱ 

۹۷/۱  ۲3/۰  ۱3/۵  ۱۵/۵  ۵۴/۹  3۰/۵  ۲۲/۵  ۱۵/۲  ۳۱/۹  ۸۲/۲  4۵/۲  ۱۵/۲  ۳۷ 

۴۶/۹  ۱۰/۵  ۸۰/۵  ۸۵/۵  ۶۵/۹  ۵/۵  ۲۵/۵  ۱3/۲  ۳۱/۹  3۱/۲  ۱۲/۲  3۲/۲  ۳۴ 

۴۷/۱  3۰/۰  ۱۵/۰  ۰۰/۰  ۳۳/۹  ۱۰/۲  ۸۱/۲  ۸۵/۲  ۹۵/۹  3۵/۲  ۰4/۲  ۵۸/۲  ۳۹ 

 

 مالچ بیوپلیمر نسبت به شاهد در طول یک ماه ی دردرصد رطوبت وزن. نتایج میانگین ۳ جدول

 میین ین درصد رطوب  وزنی تیمیر 
 افزاش  رطوب  میلچ

 نسب  به شیهد )درصد(

 ۱عمق 

 ۱/۰۵ ۰۰/۲ %۵۱غلظ  

 ۱/۸3 4۰/۲ %۰۲غلظ  

 ۰/۵۵۱ ۸3/۲ %۰۲غلظ  

 - ۰۱/۲ شاهد

 ۳عمق 

 ۰/۰۱ ۰۱/۵ %۵۱غلظ  

 ۰/4۵ ۰4/۵ %۰۲غلظ  

 ۱۱ ۱۰/۵ %۰۲غلظ  

 - ۸۲/۲ شیهد 

 ۳عمق 

 ۰/۱۵ ۱۰/۵ %۵۱غلظ   

 ۰/۱۰ ۵۰/۰ %۰۲غلظ  

 ۵/۰۰ ۵۵/۰ %۰۲غلظ  

 - ۰4/۵ شاهد

 

شود، بیشترشن میزان افزاش  که مشیهده می طورهمین

 ۲-۱میلچ بیوپلیمر در عمق  یرتأثرطوبا  مایساااه تحا     

متری اتفیق افتیده اس  و از عمق بیال به سم  عمق سینتی

اشن نشااین شیبد. ، درصااد رطوب  میسااه کیه  می پیشین

میلچ بیوپلیمر در افزاش  رطوب ، در افق  یرتأثدهد که می

 سطحی بیشتر از افق پیشینی اس .

 ۲-۱ت ییرا  رطوبا  میساااه در عمق   ۰در شاااکال  

هیی مختلف میلچ غلظ  یرتأثمتری میساااه تح  ساااینتی



 ... و ن هداش  روی بر بیوپلیمر میلچ اثرا  بررسی

 

 ۰۰۱ 

که مشاایهده  طورهمیناساا .  شاادهدادهنشااین  بیوپلیمر

 یمیلچ پیشااشااود، میزان ن هداشاا  رطوب  در میسااه می

ر ب ؛ وتر از تیمیر شاایهد اساا بی  شااده بی میلچ بیوپلیمر

ظهر نزدشاا   طرفبااهطبق اشن نمودار هر چااه از صااابه 

شاااده  یمیلچ پیشاااشاااوشم، میزان رطوب  در میساااه می

 اس . شیفتهکیه 

 

 اولدر عمق بیوپلیمر مالچ  یرتأثماسه تحت  رطوبت ییراتروند تغ .۳ شکل

 

 ۱-۵۲ت ییرا  رطوب  میساااه در عمق  ۰در شاااکل 

هیی مختلف میلچ غلظ  یرتأثمتری میساااه تح  ساااینتی

اسااا . در اشن نمودار میزان  شااادهدادهبیوپلیمر نشاااین 

شااده بی میلچ  یمیلچ پیشاان هداشاا  رطوب  در میسااه  

بر  و ؛تر از تیمیر شیهد اس مشخصی بی  طوربهبیوپلیمر 

 شاا نزدظهر  طرفبااهطبق اشن نمودار هر چااه از صااابه 

شاااده  یمیلچ پیشاااشاااوشم، میزان رطوب  در میساااه یم

 اس . شیفتهکیه 

 

 دومدر عمق بیوپلیمر مالچ  یرتأثماسه تحت  رطوبت ییراتروند تغ .۳شکل 

۰.۰۰

۰.۰۵

۰.۱۰

۰.۱۵

۰.۲۰

۰.۲۵

۰.۳۰

۰.۳۵

۶ ۹ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۲۱ ۲۴

ی 
وزن

ت 
وب

رط
(

صد
در

)

(ساعت)زمان

%۵۱غلظ  

%۰۲غلظ  

%۰۲غلظ  

شیهد

۰.۰۰

۰.۱۰

۰.۲۰

۰.۳۰

۰.۴۰

۰.۵۰

۰.۶۰

۰.۷۰

۰.۸۰

۰.۹۰

۶ ۹ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۲۱ ۲۴

ی 
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ت 
وب
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(
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)
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%۵۱غلظ  

%۰۲غلظ  

%۰۲غلظ  

شیهد
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 ۰3۲ 

 ۵۲-۰۲رونااد تا ییرا  رطوباا  ماایسااااه در عمق   

هیی مختلف میلچ غلظ  یرتأثمتری مایساااه تح   ساااینتی

اس . در اشن نمودار نیز  شدهدادهنشین  3 در شکل بیوپلیمر

میلچ مینند شااکل قبل میزان ن هداشاا  رطوب  در میسااه  

 از خیک شیهد اس . تری بشده بی میلچ بیوپلیمر  یپیش

 
 سومدر عمق  بیوپلیمرمالچ  یرتأثماسه تحت  رطوبت ییراتروند تغ .۷شکل 

 

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس رطوبت وزنی. ۱.۳
میزان ن هداشاا  رطوب  میسااه در زشر  جه  مقیشسااه

و همچنین بی  بیهمهی و مقیشسه آن شدهاستفیده سطه میلچ

ش  تیمیر در نظر گرفته شد که  عنوانبهشیهد، هر غلظ  

سه غلظ  در سه عمق به همراه سه )تیمیر  ۵۰ درمجموع

مقیشسااه شاادند. جه   بیهم (مختلف یهیعمق شاایهد در

و  SPSS 25 افزارنرداز هی داده شنآمیری ا وتحلیال شاه تجز

( و نتیشج ۰ )جدولآزمون تحلیل وارشینس اساااتفیده شاااد 

 ۵ دارییمعنهی در ساااطه یین ینکه م اسااا  شنا یین رب

 دارند. دارییاختالف معن شکدش ربی  درصد

 میانگین رطوبت وزنی . تجزیه واریانس۳جدول 

 منبع تغییرات درجه آزادی مجموع مربعات

 تیمیر ۵۵ 34۹۱۰۲**

 خطی ۵۰۲ ۵۵۹۰4۵

 کل ۵۰۵ ۱۱۹۱۱۲

 درصد ۵در سطه  داریمعنبیین ر وجود اختالف ** 

 

دار بین تیمیرهی در همچنین بای توجه به اختالف معنی 

هر سه عمق، از آزمون دانکن برای مقیشسه تیمیرهی استفیده 

دسته قرار  ش که در  شیهییین ین، م(۱شاکل ) طبق شاد.  

اختالف  شکدش ربی درصد  ۵ دارییدر سطه معنگیرند، یم

 ریتأث( نمودار مقیشسه میین ین ۱) در شکل ندارند. داریمعن

سه عمق  هیی مختلف بر میزان ن هداشا  رطوب  در میلچ

مختلف میسااه آمده اساا . بر طبق اشن نمودار ن هداشاا  

داری معنی طوربههی در هر سه غلظ  رطوب  در تمید میلچ

نساب  به تیمیر شیهد بیشتر اس . همچنین در عمق اول  

داش  رطوب ، نسب  به دو میلچ در ن ه یرگذاریتأثمیزان 

 عمق دش ر بیشتر بوده اس .
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 وزنی بر میزان نگهداشت رطوبت مختلف مالچ بیوپلیمر یمارهایت. نمودار مقایسه میانگین ۶شکل 

 

 گیرییجهنتبحث و . ۷
روزانه و  صور بهدر اشن تحقیق، میزان رطوب  میسااه 

نتیشج نشین  گیری شد.همچنین سیعتی در سه عمق اندازه

شده، داش . در  یمیلچ پیشاز ن هداشا  رطوب  در خیک  

درصاااد  ۰۲و  ۰۲، ۵۱مایلچ بیوپلیمر در هر ساااه غلظ   

و اشن بیشااتر بودن رطوب  در  رطوب  بی  از شاایهد بود

هی اتفیق افتیده اسااا . بی افزاش  غلظ  میزان ی عمقهمه

که اشن امری  بود یداکردهپن هاداشااا  رطوبا  افزاش    

رساد، چون هرچه پوشاا  سطه بیالی  می به نظرطبیعی 

تر بیشاد، امکین خروج آب از میسه و تبخیر  میساه ضاخیم  

توانسااته بود بی اشجید  مورداسااتفیده شااود و میلچکمتر می

 اشن د،ب ن هداش  رطوب  شور سطه میسه سبسایختیر د 

 یمرهیاثر پل کندیمبیین که  [۵۰] تحقیق موضااوع بی نتیشج

 بزرگ از به یهیخیکدانه یلتشااک صااور بهبر روی خیک، 

، مطیبق  شودیتر ظیهر مکوچ  یهیخیکدانه یوستنپ هم

خشاا  مینند کیشااین، آب در منیطق خشاا  و نیمه دارد.

بیشاااد. منطقه عایمال محادودکنناده رشاااد گییهین می    

 ۵۰۱بی متوساااط بیرندگی سااایالنه کمتر از  موردمطایلعه 

 کهیدرحیلبیشد و اشن متر دارای هش  میه خش  میمیلی

اسا  که بیدهیی شادشد و فرسیشنده نیز در منطقه جوالن   

دهد. اشن شراشط منجر به افزاش  تبخیر از سطه میسه می

گردد لذا در اشن شااراشط سااخ ، حفو رطوب  موجود می

 .[۰۸]دارد  یفراواندر میسه اهمی  

بااه اشن  گیرییجااهنت [۵] تحقیقشاا  در  همچنین

به سیختیر  شاده یرهذخکه حجم بیالی رطوب   صاور  بود 

ییهی میلچ گ یلهوسبهخیک و به کیه  تبخیر  شیفتهتوسعه

ر د بسااات ی دارد کاه بی نتیشج اشن تحقیق همخوانی دارد. 

اول بیشترشن افزاش  بین سه عمق اول، دود و سود، عمق 

 اشن نشین ؛ کهن هداشا  رطوب  را نسب  به شیهد داش  

در افق ساطحی اثر میلچ در افزاش  ن هداش    کهدهد می

بی  نتیشجاشن تر اسااا . هیی پیشینرطوب  بیشاااتر از عمق

در مناایطق  کناادیمکااه بیاین   [۵۵]تحقیق نتیجاه شا    

درصد از اتالف آب از سطه  4۲تی  3۲خش  خش  و نیمه

یلچ از م یلهوسبهتوان که می بیشدتبخیر می یلهوسبهخیک 
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، قراردادآن جالاوگیری نمود و آن را در اختیاایر گیاایه   

 همیهنگ اس .

 دهدیمنشین  [۰۵] دش ری تحقیقبراسایس   همچنین

شااده در مقیشسااه بی  یمیلچ پیشااکه تبخیر آب از اراضاای 

نی زاشن امر به جوانه که بیشداراضای شیهد بسییر کمتر می 

ی که اشن نتیشج ب نمیشدو اسااتقرار گییهین کم  شاایشینی می

در ارتبیط بی ت ییرا   هیی اشن تحقیق مطیبق  دارد.شایفته 

هیی مختلف میساااه، روز، در عمقرطوب  در طول شااابینه

رطوب  میسه در طول ، مشاخ  شااد که  میلچ یرتأثتح  

 کهیطوربهت ییرا  زشیدی دارد،  میلچ یرتأثروز تح  شبینه

، رطوب  از ابتدای صااابه رو به کیه  هیغلظا  در تماید  

به کمترشن میزان  ۵۱گذاش  و در ظهر و حدود سیع  می

کرد، و در شااب دوبیره رطوب  افزاش  پیدا می رساایدمی

 ۰3هیی بیشترشن میزان رطوب  در بین سیع  کهیطوربه

ن دلیل پیشیبه تواند و اشن افزاش  می افتیداتفایق می  ۰تای  

  و همچنین یدر اشن سیع بودن دمیی هوا و کیه  تبخیر

بیشاااد، زشرا در بین  موردنظر الرطوباه بودن مایلچ  جایذب 

موردنظر  و میلچ رطوب  هوا بیشاتر اس   ۰تی  ۰3سایعی   

تر و آن را به اعمیق پیشین کنناد رطوبا  هوا را جاذب می  

و اشن امر ساابب افزاش  رطوب  میسااه در  دهندانتقیل می

در تیمیر شااایهد،  کهیدرحیلشاااوند، اعمایق ابتاداشی می  

روز ت ییرا  زشیدی ت ییرا  رطوب  خیک در طول شااابینه

هیی مختلف میلچ، غلظ  بیشاااتر نداشااا . در بین غلظ 

 داش .رطوب  بیشتری را در خود ن ه می

 حقیقتش   هییشیفتهبی  اشن تحقیق نتیشج یطورکلباه 

ود اساااتفیده از میلچ آلی به بهب که مشاااخ  شاااد، [۵۱]

و همچنین باای  کناادیمن هااداری رطوباا  خاایک کماا  

 دهکننی تثب کندیمبیین که  [۵۰] دش ر یقتحق هییشیفته

سااابب بهبود  تواندیم PVIN بینیدمونومر ونیل اساااتی  

و در مقیبل  شااادهآبمقیوم  خیک و افزاش  ن هداشااا  

 فرسیش  بیدی نیز مقیوم  نمیشد، مطیبق  دارد.
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