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بررسی اثر تثبیتکنندگی برخی از مالچهای غیرنفتی
بهمنظور تثبیت ماسههای روان
 سلمان زارع*؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 محمد جعفری؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسن احمدی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علی طویلی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسن روحیپور؛ دانشیار مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران ،ایران.
 رضا خلیلارجمندی؛ کارشناس مرکز بینالمللی تحقیقات بیابان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
چکیده
برای بیش از پنجاه سااا ا اسااه ازه از مالچ ن هی یکی از راهکارهای تثبیت تپههای ماسااهای زر ایران بوزه اسااتا اچر ه مالچ ن هی از
موازی ا ست که زر تثبیت ما سههای روان موفق عمل کرزه ا ستا اما با توجه به م شکالت موجوز زر اجرای مالچپا شی با مواز ن هیا
اسااه ازه از ترکیبات و رو های کارآمدتر و ارزانترا ضاارورت مییابدا زر این راسااهاا تيقیق ضاضاار با هدر بررساای کارایی بر ی از
مالچهای غیرن هی شامل مالچهای رزینیا پلیمریا بیوپلیمریا معدنی و بیولوژیک جهت تثبیت ماسههای روان زر بیابانهای ریگبلند
کا شان انجام شده ا ستا زر عر صة طبیعی با ن صب شا صهای مدرج بر روی ق سمتهای مخهلف تپها مالچها با مقدار منا سب زر سه
تکرار ( سه تپه)ا برروی ما سههای بازی روان پا شیده شدندا برای ارزیابی اثر مالچها زر تثبیت تپههای ما سهایا از شا ص ضریب اثر
تثبیتکنندچی اسه ازه شدا آزمون مقایسة میانگین نشان زاز که باالترین ضریب اثر تثبیتکنندچی با ا هالر معنیزار مربوط به مالچ
بیولوژیک اسااتا پا از آنا بهترتیب سااه مالچ رزینا معدنی و پلیمری با ضااریب اثر تثبیتکنندچی 0/54ا  0/54و  0/93قرار زارندا
هر ند که این سااه نوم مالچ ا هالر معنی زاری با یکدیگر نداشااهندا مالچ بیوپلیمری با کمهرین ضااریب اثر تثبیتکنندچی ()0/14
ا هالر معنیزاری با سایر مالچها از وز ن شان زازا زر تپة مالچپا شی شده با مالچ بیولوژیکا بهزلیل ت شکیل سلة ميکم زر مقابل
فر سایشا برزا شت ما سه تقریباً مهوقف شده و تپه کامالً تثبیت شده ا ست .از بین مالچهای مورز برر سیا تنها مالچ بیولوژیک کارایی
مناسبتری زاشتا
کلید واژگان :بیابانزاییا فرسایش بازیا تپههای ماسهایا تثبیتکنندة اکا
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 .1مقدمه
بیش از  94زرصد اراضی زنیا زارای اقلیم شک است
که زر این ارا ضی ضدوز  41زر صد جمعیت زنیا ساکن
ه سهندا ازاینرو میتوان چ ت که فر سایش بازی م سئلة
اساااساای تمامی قارهها اساات و زر مقیاس جهانی شاااید
اهمیت و طر فرسایش بازی کمهر از فرسایش آبی نباشد
[]41ا بیابانزاییا فرسااایش بازی و چسااهر ماسااههای
روان بهعنوان نموز بارز آنا ازجمله مساااا لی اسااات که
بهصاااورت بسااایار جدی بخش های عمدة اقهصاااازی و
اجهماعی کشااورها را تهدید میکندا ضاکمیت فرسااایش
بازی و تجمع و تيرک تپههای ماساااهای به جازههای
موا صالتی و همچنین ارا ضی زراعی و رو سهاها سارات
سنگینی را وارز میکند و همواره کنهر آنها مورزتوجه
م سئولین و سازمانهای ذیربط بوزه ا ست []1ا به زلیل
مشکالت اساسی ایجاز شده زر اثر ضرکت تپههای ماسهای
و تأثیرات بد آنها بر شهرهاا رو سهاهاا مناطق م سکونیا
کار انههای صااانعهیا طوط ارتباطاتیا اراضااای زراعیا
شااابکه های آبیاری و زهکشااای و آلوزچی هواا مقابله با
ضرکت تپههای ماسااهای و تثبیت آنها از اهمیت ویژهای
بر ورزار میباشد []18ا
بهمنظور کنهر فرسایش بازی بهویژه تثبیت ماسههای
روان فعالیتهای چ سهرزهای زر ک شور انجام شده ا ستا
این فعالیتها از طریق اقدامات بیولوژیک مانند نها کاری
و بذر کاری و بذر پاشااااااااای و همچنین ا قدا مات
فیزیکو شیمیایی مانند مالچ پا شی با ا سه ازه از مواز ن هی
انجام شده استا
زر اوا ر جنگ جهانی زوما زان شمندان مهوجه شدند
که زر اثر قیرا ندوز کرزن زمین های عاری از پوشاااش
چیاهیا اک تثبیت و از چیاهان مخهلف پوشیده میچرززا
کار تثبیت ماسههای روان از طریق پوشاندن آنها بهوسیله
امول سیونی از قیرهای طبیعی زر شوروی سابق ازامه پیدا
کرزا بهطوریکه نخسهین اقدام برای تثبیت ماسه بهوسیله
مواز ن هی زر سا  4830زر مسیر راهآهن آسیا ی روسیه
انجام شااد []15ا زر همین سااا مسسااسااه اچروفیزیک

پیهرزبورگ (لنینگراز)ا آزمایشاای برای تثبیت ماسااههای
روان با اسااه ازه از امولساایون قیر زر رپهک ()Repetek
واقع زر بیااابااان قرهقوم انجااام زازا بااا این ضااا اولین
چزار های پژوه شی راجع به نهایج کاربرزی پو ششهای
ن هی زر سطح اک از سا  4394زر مجالت علمی و از
سا  4354زر منابع آمریکایی چزار شد [49ا ]43ا
با توجه به اهمیت نهایج ضاصاااله از مازاز مواز ن هیا
ک شور ایران نیز که وز ک شور ن ت یزی ا ست از سا
 4951اساه ازه از مازاز مواز ن هی را که بهنام مالچ معرفی
شده بوزا به صورت آزمایشی آغاز نموز و طرحهای م یدی
زر این مورز پیشنهاز و عملی چرزیدا
زر طو ضدوز نیم قرن که از آغاز این ف عال یت ها زر
ایااااران میچذرزا بیش از زو میلیون هکهااااار از ارا ضی
بیابانی و تپههای ما سهای فعا ک شااااور از طریق اجرای
رو های یازشااده اضیاء و تثبیت شاادهاند []44ا بههمین
جهت رو مالچپاشاای هنوز جزء رو های مطلوب جهت
اضیاء و تثبیت بیابانها هسهندا
زر پی اسه ازه از مالچ ن هیا بر ی ميققین به بررسی
کارایی و مسا ل و مشکالت زیستميیطی ناشی از کاربرز
آن پرزا هند [1ا 1ا ]8ا نهایج ضاصاااله نشاااانزهندة این
واقعیت اساات که اچر ه مالچ ن هی از موازی اساات که زر
تثبیت ماسههای روان موفق عمل کرزه استا اما به کرات
زیده شااده اساات که زر زمان عملیات مالچپاشاایا روی
چیاهان موجوز و یا نها های تازه کشت شده اثرهای من ی
باااقی میچااذارز []14ا همچنین اثرات مااالچ ن هی روی
جوانهزنی و اسهقرار چیاهان همواره از زغدغههای مسسالن
امر و ميدوزیتهای کاربرز این نوم مالچ بوزه است []14ا
ازاینرو اسه ازه از ترکیبات و رو های کارآمدتر و ارزانتر
را بسیار ضروری کرزه استا
زر ند سااا چذشااهه توجهات زیازی به تيقیقات زر
جهت یافهن مالچ ( اکپو ) مناساااب برای جایگزینی
مالچهای ن هی معطور چشااهه و انوام مخهل ی از مالچها به
بازار عر ضه شده ا ستا بر ی ميققین نیز به برر سی نقش
مالچ زر کاهش فرسااایش بازی پرزا ههاند [4ا 3ا 44ا 41ا

بررسی اثر تثبیتکنندچی بر ی ازااا

19ا 14ا 11ا 11ا ]13ا زر زا ل کشاااور نیز تيقیقاتی با
هدر یافهن مواز جدید بهمنظور تثبیت تپههای ماساااهای
انجام چرفهه است [5ا 4ا 45ا 41ا 48ا 14ا ]11ا
ازجم له عواملی که سااا بب کم بوزن تيقی قات زر این
زمینه شده ا ستا کمبوز رو های ا سهاندارز آزمای شگاهی
برای پیشبینی کارایی تثبیتکنندهها زر عرصاااة طبیعی و
همچنین اطالعات ناکافی ارا ه شااده توسااط سااازندچان و
تو ضیيات کم زر مورز مقدار و نيوة م صرر مواز میبا شدا
نهیجهچیری از مرور منابع نشاااان میزهد که اکثر مطالعات
زر مقیاس آزمایشاااگاهی و با اساااه ازه از تونل باز بوزه و
ميققان آزمایشهای وز را بالفاصله پا از پاشش مواز بر
روی اک مورز نظر انجام زازهاند؛ زرضالیکه مسئلة اساسی
زر اسااه ازه از مواز بهعنوان مالچا بيث پایداری و ماندچاری
این مواز زر اثر چذشااات ز مان و تأثیر پذیری این مواز از
ميیط می باشااادا راکه زر طبیعت مجموعهای از تنش ها
وجوز زارز که برهمکنش و اثر مه قا بل آن ها میتوا ند زر
نهایج ضاصله تأثیر بسزایی زاشهه باشدا زر این راسهاا تيقیق
ضاضر با هدر بررسی کارایی مالچهای مخهلف جهت تثبیت
ماسههای روان و کنهر چرزوغبار انجام شده استا

 .2روششناسی
منطقه مورزمطالعه ماساااهزارهای اطرار شاااهرساااهان
کا شان و آرانوبیدچل زر ا سهان ا ص هان میبا شدا موقعیت
منطقه مزبور از آنجا ضا ز اهمیت اسااات که وز یکی از
کانون های بيران فرساااایش بازی کشاااور بوزه و بهطور
مسهقیما مهأثر از جریانهای کاهنده کارایی سرزمین استا
منطقه مورز مطالعه با میانگین بارندچی زرازمدت 495/1
میلیمهر و هشاات ماه شااکا زارای میانگین بیشااینه و
کمینه ز مای به ترتیب  91/4و  -1زر جه ساااانهیچراز و
مهوساااط زمای هوای  43زرجه ساااانهیچراز می باشااادا
همچنین میانگین ضداکثر و ضداقل رطوبت نسااابی منطقه
نیز  44/3و  41/1زرصاااد میباشااادا آنالیز بازهای منطقه
نشااان مىزهد که زر منطقه مورز مطالعه بازها ندجههه

354

بوزه و قدرتمندترین باز با سااارعت  10مهر بر ثانیه (11
کیلومهر بر ساعت) از سمت جنوب جریان زارزا
مالچهای ا سه ازه شده زر این تيقیق شامل مالچهای
رزینیا پلیمریا بیوپلیمریا معدنی و بیولوژیک میباشاادا
جهت نیل به اهدار ذکر شاادها مالچها با مقدار مناسااب
پیشاانهازی از ساامت سااازندچانا مسااهقیماً زر عرصااه و
برروی ما سههای بازی روان پا شیده شدند و برر سیها زر
همان عرصة بیابان انجام شدا
میزان مصااارر مالچ رزینی  8تن زر هک هارا مالچ
پلیمری  5تن زر هکهارا مالچ بیوپلیمری  9تن زر هکهارا
مالچ معدنی  40هزار لیهر زر هکهارا و مالچ بیولوژ یک 8
هزار لیهر زر هکهار بوزا برای آمازه سازی مالچهای رزینیا
پلیمری و بیوپلیمری به نسبت یک به یک آب اضافه شدا
بدینترتیب مالچها با سه تکرار ( سه تپه) زر بهمن ماه
سا  4939بر روی تپههای ماسهای پاشیده شدندا جهت
برر سی اثرچذاری مالچها و مقای سه با ضالت بدون ا سه ازه
از مالچا سه تپه نیز بهعنوان شاهد زر نظر چرفهه شدا برای
این منظور سعی شد تپههای من رز و یکسان از نظر شکل
ظاهری و اندازه انهخاب شااوز (واضدهای آزمایشاای زر این
مرضله تعداز  48تپه همساااان از نوم بار ان ناقص بوز)ا
نيوة پاشااش مالچ زر طبیعت اسااه ازه از یک زسااهگاه
تراکهور و تانکر مه صل به آن بوز که به یک سی سهم پمپ
فشار قوی مجهز بوزا پایش منطقة مالچپاشی شده و شاهد
به صورت ماهانه انجام چرفتا زر هر مرضله پایداری مالچها
از نظر قدرت تثب یتکن ندچی و ما ند چاری زر طبی عت
بررسی و میزان بازبرزچی یا رسوب ماسه اندازهچیری شدا
بدینمنظور همزمان با مالچپا شیا شا صهای مدرجی به
طو یک مهر (بیش از  10شاااا ص بر روی هر تپه) زر
قسااامتهای مخهلف تپه (ساااه قسااامت شااایب مالیما
طالرأس و شیب تند) نصب و اقدام به پایش تپه شدا
برای ارزیابی اثر مالچها زر تثبیت تپههای ماساااهای از
شا صی به نام ضریب اثر تثبیتکنندچی اسه ازه شدا این
ضریب با ا سه ازه از زازههای قرا ت شده از شا صهای
مدرج نصاابشااده زر قساامتهای مخهلف تپهها و طبق
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رابطة زیر مياسبه چرزید:

() 4
که زر آن  :Eضااریب اثر تثبیتکنندچی؛  :Hضااخامت
الیة ماسه که از سطح تثبیت نشده (تپة شاهد) توسط باز
برزاشهه شده است و  :H1ضخامت الیة ماسه که از سطح
تثبیت شده (تپة مالچپا شی شده) تو سط باز برزا شهه شده
ا ستا این ضریب بین ص ر تا یک تغییر میکند و هر ه
به یک نززیکتر باشد ضاکی از تثبیتکنندچی بیشهر است
[بهنقل از ]10ا
جهت تجزیه و تيلیل زازه ها از آزمون تجزیه واریانا
و همچنین جهت مقایسة میانگینها از آزمون ندزامنهای
زانکن زر ميیط نرمافزار  SPSSبهره برزه شدا

 .3نتایج
برر سیها ن شان زاز که زر مورز مالچهای رزینا معدنیا
پلیمری و بیوپلیمری پا از چذشااات یک ماه زر بر ی از
قسمتهای تپههای مالچپاشی شدها ترکهای بسیار کو کی
به عرض کمهر از نیم سانهیمهر بهوجوز آمده استا با چذشت
زو ماه از پا ششا عرض ترکها بی شهر شده و تقریباً به یک
سانهیمهر رسید (شکل )1ا همچنین زر ماه سوم زر زامنة رو
به باز سله ایجاز شده زر اثر مالچ پا شی نازکتر شده و آثار
پو سهه پو سهه شدن زر آنها م شاهده چرزیدا زر ماه هارم
زر زامنة رو به باز و زر نوک تپها لکههای فرسااایشاای ایجاز
چرزید ( شکل )9ا به مرور با چذ شت زمان بی شهری از اجرای
مالچپاشاایا عرض ترکها افزایش یافهها ساالة ایجاز شااده
نازکتر و ضعیفتر شده و زر نهایت لکههای فر سای شی نیز
بزرگترا بیشاااهر و عمیقتر شااادندا زر ماههای بعد به مرور
لکههای فرسایشی توسعه یافهه و منجر به مهصل شدن آنها
به یکدیگر و ت شکیل لکة فر سای شی بزرگتر چرزیدا زر ازامه
عالوه بر ت ضعیف سلها عمق لکههای فر سای شی نیز افزایش
یافهه و آثار مالچ به صااورت پراکنده زیده میشاادا زرنهیجة

رساوبچذاریا یا های تپهها بیش از زو مهر پیشاروی کرزه
بوزندا یک ساااا پا از مالچپاشااایا آثار مالچا کمهر ار 90
زر صد م شهوز بوزه و پی شروی تپهها تقریباً به بیش از هار
مهر ر سیده بوز و شا ص ن صب شده زر نوک تپه کامالً از
اک بیرون آمده بوز که این ضالت نشاااانزهندة برزاشااات
بیش از  40سانهیمهر از ما سه میبا شد ( شکل )5ا زر پایان
آزمایشا زر تپههای مالچپاشاای شااده یا تپه تقریباً بیش از
هار مهر پیشروی زاشهه و آثار مالچ کمهر از  10زرصد قابل
مشاهده بوزا
پایش ماهانه تپههای مالچپاشی شده با مالچ بیولوژیک
نشاااان زاز که این مالچ از زوام و پایداری باالیی بر ورزار
بوزه و اسااه ازه از آن ساابب تشااکیل ساالهای با مقاومت
فشاری مقاومی شده است (شکل )4ا ضخامت سلة ایجاز
شده بیش از یک سانهیمهر بوزه و ند روز بعد از پا شش
مالچ و شک شدن آن ترکهایی زر سطح مالچ نمایان
چرزیدا اما این ترکها سطيی بوزه و زیر آن به ضخامت
یک سااانهیمهر سااله وجوز زاشااتا این ترکها بعد از یک
بار و رساایدن رطوبت به آن ترمیم شااده و سااطح تپه
بهصااورت یکزساات پوشاایده از مالچ چرزیدا باززیدهای
صاايرایی و اندازهچیری شااا صهای مدرج ضاکی از عدم
تغییرات اساااتا بدینمعنی که تپه کامالً ساااالم و بدون
تخریب باقی مانده بوزا نهایج بررسااای ها و پایش ماهانه
ض کا یت از ما ند چاری بسااا یار وب این مازه زارزا
بهچونهایکه سطح تپه کامالً بهوسیلة سلة ميکم و مقاوما
پوشیده شده استا مقاومت فشاری سله بسیار باال بوزه و
بااهراضهی می توان روی تپااه راه رفااتا باادون اینکااه
کو کترین صدمهای به سله وارز شوز (شکل )1ا
ضاااریب اثر تثبیتکنندچی برای هریک از مالچ ها به
صااورت ماهانه مياساابه و مورز تجزیهوتيلیل قرار چرفتا
تجز یة وار یانا این ضااار یب بین ماه های مخهلف مورز
برر سی ( سیززه ماه) زر جدو  4ن شان زازه شده ا ستا
همانچونهکه مشاااهده میشااوزا چذر زمان بر ضااریب اثر
تثبیتکنندچی تأثیر معنیزار زاشهه استا نهایج نشان زاز
که زر مورز مالچهای رزین و معدنی تا سااه ماه او بعد از
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منطقه تنها یک ماه توانایی تثبیت تپة ماسهای را زاشت و
از ماه زوم به ب عد با از بین رفهن سااا لها ضااار یب اثر
تثبیتکنندچی نیز بهطور معنیزاری کاهش نشاااان زاز و
بعد از پنح ماه از زمان پاشش مقدار آن به ص ر تنز یافت
( شکل )40ا زر شکل  44ضریب اثر تثبیتکنندچی مالچ
بیولوژ یک آورزه شاااده اسااات؛ ه مانچو نه که مالض ظه
میچرزز ضااار یب اثر تثب یتکن ندچی این مالچ از م قدار
باالیی بر ورزار میباشااد که نشااان از ماندچاری و قدرت
تثبیتکنندچی باالی مالچ بیولوژیک زارزا

مالچ پاشاایا تپه ثابت بوزه و این شااا ص از مقدار عدزی
باالیی بر ورزار بوزه اساااتا اما از ماه هارم به بعدا با
تخریب مالچ و برزا شت ما سها ضریب اثر تثبیتکنندچی
بهطور معنیزاری کاهش یافهه اساات و زر ماه نهم و زهم
با از بین رفهن مالچهاا این ضااریب به ساامت صاا ر میل
کرزه ا ست ( شکل  1و )8ا زر ارتباط با مالچ پلیمری تنها
زو ماه تپه تثبیت شده بوز و از ماه سوم به بعد با تخریب
مالچ و تشاااک یل ل که های فرساااایشااایا ضااار یب اثر
تثبیتکنندچی بهطور معنیزاری کاهش پیدا کرزه اساات
(شاااکل )3ا مالچ بیوپلیمری زر مقابل بازهای فرساااایندة

جدول  .1تجزیة واریانس ضریب اثر تثبیتکنندگی مالچهای مختلف در طی زمان
منبع تغییرات

زرجه آزازی

ماههای مخهلف
طا
کل

41
441
413

مجموم مربعات
پلیمری

بیوپلیمری

بیولوژیک

رزین

معدنی

10/43** 10/51** 14/03**
0/50
0/98
0/91
10/10 10/85 14/51

44/33**
0/44
41/44

0/054**
0/440
0/444

** نشانزهندة وجوز ا هالر معنیزار زر سطح  4زرصد

شکل  .1نصب شاخصهای مدرج بر روی قسمتهای مختلف تپه

شکل . 2ترکهای ایجاد شده بر روی تپههای
مالچپاشی شده با مالچ رزینی
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مدفون شدن شاخص
Buried dial
بیرون افتادن شاخص
Falling out the
dial

شکل  .3ایجاد لکههای فرسایشی در تپة مالچ پاشی شده

شکل  . 4فرسایش و برداشته شدن ماسه در دامنة رو به باد و نوک تپة

با مالچ پلیمری

مالچپاشی شده با مالچ بیوپلیمری

شکل  .5نمایی از تپة مالچپاشی شده با مالچ بیولوژیک

شکل  .6نمایی از تپة مالچپاشیشده با مالچ بیولوژیک و مقاومت آن
در برابر راه رفتن بر روی آن

شکل  .7نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیتکنندگی مالچ رزین

شکل  .8نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیتکنندگی مالچ معدنی
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شکل  .9نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیتکنندگی

شکل  .11نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیتکنندگی

مالچ پلیمری

مالچ بیوپلیمری

شکل  .11نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیتکنندگی مالچ بیولوژیک

ميکم زر مقابل فرسااایشا برزاشاات ماسااه تقریباً مهوقف
شده و تپه کامالً تثبیت شده ا ستا پا از آنا سه مالچ
رزینا معاادنی و پلیمری بااه ترتیااب بااا ضاااریااب اثر
تثب یتکن ندچی 0/54ا  0/54و  0/93قرار زار ندا هر ند
که این سااااه نوم مالچ ا هالر معنیزاری با ی کدیگر
نداشااهند اما نساابت به مالچ بیولوژیک ا هالر معنیزاری
زاشهند (شکل )41ا مالچ بیوپلیمری با کمهرین ضریب اثر
تثبیتکنندچی ()0/14ا کمهرین ماندچاری را زاشاااهه و
ا هالر معنیزاری با سایر مالچها از وز نشان زازا

جهت مقایسة ماندچاری و کارایی مالچهای مخهلفا ضریب
اثر تثب یتکن ندچی آن ها با ی کدیگر مورز م قایساااه قرار
چرفتا بدینمنظور میانگین ضاااریب اثر تثبیتکنندچی
آنها زر طی ماههای مخهلف مدنظر قرار زازه شاادا تجزیة
وار یانا ضااار یب اثر تثب یتکن ندچی مالچ های مخهلف
ض کا یت از وجوز ا هالر معنیزار بین مالچ های مخهلف
زارز (جدو )1ا آزمون مقایساااة میانگین نشاااان زاز که
باالترین ضاااریب اثر تثبیتکنندچی با ا هالر معنیزار
مربوط به مالچ بیولوژیک اساات که بهزلیل تشااکیل ساالة

جدول  .2تجزیة واریانس ضریب اثر تثبیتکنندگی مالچهای مختلف
منبع تغییرات
مالچهای مخهلف
)(Mean squares
طا
کل

زرجه آزازی

مجموم مربعات

5

51/401**

154
153

13/014
414/491

** نشانزهندة وجوز ا هالر معنیزار زر سطح  4زرصدا
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شکل  .12نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیتکنندگی مالچهای مختلف

 .4بحث و نتیجهگیری
کاهش و کنهر فرساااایش بازی مهمترین معیار مورز
برر سی زر ارزیابی کارایی مالچها میبا شدا زر واقع کنهر
فرسایش بازی مهمترین زلیل اسه ازه از مالچهای مخهلف
زر عرصاااه های بیابانی می باشااادا برمبنای باززیدهای
صاايرایی مشااخص چرزید که هیچکدام از مالچهای مورز
بررساای بهجز مالچ بیولوژیک ماندچاری زیازی نداشااهه و
ضداکثر پا از چذشااات  4تا  1ماه از بین میروندا بعد از
چذ شت یک ماه ترکهایی بر روی تپههای مالچپا شی شده
با مالچهای رزینا معدنیا پلیمری و بیوپلیمری مشااااهده
چرزید و به مرور زمان با عریض شاادن این ترکها و نازک
شدن سلها ضالت پوسهه پوسهه زر سطح تپه ایجاز چرزید
و نهایهاً لکههای فر سای شی ت شکیل شدا زر این لکههای
فرسایشی بهزلیل کانالیزه شدن بازا سرعت و نیروی برشی
باز افزایش یافهه و ساارعت فرسااایش نیز بیشااهر چرزیدا
زلیل پو سهه پو سهه شدن سله مربوط به اثر باز ساب یا
ساااایش ( )Abrationمی باشااادا زر این ضالتا ون باز
ضاوی ذرات مخهل ی ازجمله ذرات ماساااه میباشااادا زر
بر ورز با سلة موجوز زر سطح تپه موجب سایش و نازک
شدن آن میچرززا این امر از یک سو موجب عریض شدن
ترک های موجوز و از ساااوی زیگرا زمینه را بری تخریب
هر ه بی شهر مالچ فراهم کرزا زمانی که لکة فر سای شی زر

سااطح تپه شااکل بگیرزا عمل رفتوروب ( )Deflationبه
وقوم میپیوندز []10ا همزمان با نازک شااادن ساااله و
فرساااایش از ساااطح تپها ذرات ماساااه از زا ل لکههای
فر سای شی برزا شت شده و سبب الی شدن زیر سله
میچرزندا بهمرور با الی شدن زیر سله از پایین و نازک
شدن آن از باال و جریان بازا ق سمهی از سله کنده شده و
بر وسااعت لکة فرسااایشاای افزوزه میچرززا این ضالت زر
تمامی تپههای مالچپاشیشده مشاهده چرزیدا
نهایج این تيقیق با یافهه های ارا ه شاااده زر تيقیق
[ ]14کامالً همخوانی زارزا نامبرزه بیان میزارز که مازه
پلیالتیا تا مدت تقریباً زو ماه از زمان پا شش زر تثبیت
ماسااههای روان موفق عمل کرزه اساات ولی زر تیمارهای
مالچپاشیشده با پلیالتیا بعد از زو ه هه از زمان پاشش
زرز و ترکهای ایجاز شده نشانزهندة عدم انعطارپذیری
و نداشهن اصیت بازسازی زر این مازه است که بهراضهی
زمینة آساایبپذیری این مازه را زر مقابل فرسااایش بازی
فراهم میکند و این زرضالی اساات که این پدیده زر مالچ
ن هی بههیچوجه زیده نشده است []14ا
نانچه مالچ فاقد ضالت ارتجاعی باشااادا با از زسااات
زازن مقداری از آب موجوز زر آن و یا کاهش آب موجوز
زر تپة ماسهایا زرز و ترک ایجاز میچرزز که اندازة زهانه
این ترک ها به میزان از زسااات زازن آب از ضالت پایدار
بساااهگی زارزا بنابراین با توجه به رطوبت نسااابی پایین
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مناطق بیابانی این ویژچی (نداشاااهن اصااایت ارتجاعی)
بهشاادت مالچها را آساایبپذیر میکند []14ا زر تيقیق
ضاضااار اصااایت ارتجاعی به میزان کم زر مالچ پلیمری
م شاهده چرزیدا اما این مقدار ا صیت ارتجاعی زر ضدی
نبوز که ام کان ترمیم مالچ را زر صاااورت ترک ورزن
بد هدا زر این تيقیق نیز ن هایج مشاااابهی زر مالچ های
بیوپلیمریا پلیمریا معدنی و رزین زیده شااد که ضکایت
از ضااعف این مواز بهعنوان مالچ مناسااب و کارا زر تثبیت
ماسههای روان زارزا
بررساای ضااریب اثر تثبیتکنندچی نیز این واقعیت را
تأیید مینماید که زر تپههای مالچپاشاایشااده با مالچهای
رزینا معدنیا پلیمری و بیوپلیمریا بعد از چذشااات زو تا
سااه ماه مالچها شااروم به از بین رفهن نموزه و بعد از آن
میزان فرساااایش بهسااارعت افزایش یافهه اسااات که این
افزایش نرخ فر سایش سبب کاهش شمگیر ضریب اثر
تثبیتکنندچی شده استا
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برمبنای نهایج ضا صل از پایش عر صة مالچپا شی شدها
میتوان نین نهیجهچیری کرز که مالچهای اسه ازه شده
زر این تيقیق زر ابهدای امر بسااایار مقاوم بوزه و ساااطح
ماسااههای روانی که هیچچونه ساابندچی و مقاومهی زر
برابر نیروی کششی و فشاری ندارند را به صورت یک قشر
ميکم زرمیآور ندا ا ما با چذر ز مان و تأثیر پذیری از
تنشهای سااخت ميیطی ضاکم بر شاارایط بیابان ازجمله
چرما و سرمای شدیدا ا هالر زرجه ضرارت شب و روزا
تابش شدید آفهاب و ا شعة ماوراءبن ش ور شیدا بازهای
غالب و فرسایندها بار های شدید و سیلآسا و ااا بهمرور
مقاومت الیة ایجازشااده شااروم به کاهش میکندا با توجه
به نهایج بهزساات آمده میتوان نهیجهچیری کرز مالچهای
مخهلف با توجه به ماهیت سا هاری و زوام وز اثرچذاری
مه اوتی بر کاهش فرسایش بازی زاشهندا از بین مالچهای
مورز بررسیا تنها مالچ بیولوژیک کارایی مناسبی زاشهه و
قابلیت اسه ازه زر پایلوتهای اجرایی را زارا استا
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