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 چکیده

ای زر ایران بوزه اسااتا اچر ه مالچ ن هی از های ماسااهمالچ ن هی یکی از راهکارهای تثبیت تپهبرای بیش از پنجاه سااا ا اسااه ازه از 

سه ست که زر تثبیت ما شکالت موجوز موازی ا ستا اما با توجه به م شی با مواز ن هیزر اجرای مالچهای روان موفق عمل کرزه ا  اپا

یابدا زر این راسااهاا تيقیق ضاضاار با هدر بررساای کارایی بر ی از ورت میترا ضاارهای کارآمدتر و ارزاناسااه ازه از ترکیبات و رو 

شامل مالچمالچ بلند گهای ریهای روان زر بیابانبیوپلیمریا معدنی و بیولوژیک جهت تثبیت ماسههای رزینیا پلیمریا های غیرن هی 

ستا شده ا شان انجام  شا ص کا سه های مخهلف تپها مالچهای مدرج بر روی قسمتزر عرصة طبیعی با نصب  ها با مقدار مناسب زر 

سه سه تپه(ا برروی ما شدندا روان های بازیتکرار ) شیده  سهها زر تثبیت تپهبرای ارزیابی اثر مالچ پا ضریبهای ما شا ص   راث ایا از 

ار مربوط به مالچ زا ا هالر معنیکنندچی بکنندچی اسه ازه شدا آزمون مقایسة میانگین نشان زاز که باالترین ضریب اثر تثبیتتثبیت

  اقرار زارند 93/0و  54/0ا 54/0کنندچی ترتیب سااه مالچ رزینا معدنی و پلیمری با ضااریب اثر تثبیتبیولوژیک اسااتا پا از آنا به

( 14/0) کنندچیزاری با یکدیگر نداشااهندا مالچ بیوپلیمری با کمهرین ضااریب اثر تثبیتهر ند که این سااه نوم مالچ ا هالر معنی

سایر مالچا هالر معنی شان زازا زاری با  شیزر تپة مالچها از  وز ن سلة ميکم زر مقابل شده با مالچ بیولوژیکا بهپا شکیل  زلیل ت

ست شده ا شده و تپه کامالً تثبیت  سه تقریباً مهوقف  شت ما سایشا برزا سیا تنها مالچ بیولوژیک کارایی از بین مالچ .فر های مورز برر
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 . مقدمه1
  است  شک اقلیم زارای زنیا اراضی زرصد 94 از بیش

ضی این زر که صد 41 ضدوز ارا   ساکن جمعیت زنیا زر

سهندا ازاین سایش که چ ت توانمی روه سئل بازی فر   ةم

  شاااید جهانی مقیاس زر و اساات هاقاره تمامی اساااساای

شد نبا آبی فرسایش از بازی کمهر فرسایش  طر و اهمیت

 هایماسااهو چسااهر   ا فرسااایش بازیزاییا بیابان[41]

ازجمله مساااا لی اسااات که  اعنوان نموز بارز آنهروان ب

اقهصاااازی و  ةهای عمدصاااورت بسااایار جدی بخشهب

  فرسااایش ضاکمیت کندارا تهدید می هااجهماعی کشااور

  هایجازه به ایماساااه هایتپه تيرک و تجمع و بازی

صالتی ضی همچنین و موا سهاها و زراعی ارا سارات رو    

 مورزتوجه هاآن کنهر  همواره و کندمی وارز را سنگینی

سئولین ست ] بوزه ربطذی هایسازمان و م به زلیل [ا 1ا

ی اهای ماسهمشکالت اساسی ایجاز شده زر اثر ضرکت تپه

سکونیا و تأثیرات بد آن سهاهاا مناطق م شهرهاا رو ها بر 

ی صااانعهیا  طوط ارتباطاتیا اراضااای زراعیا هاکار انه

های آبیاری و زهکشااای و آلوزچی هواا مقابله با شااابکه

ای ها از اهمیت ویژهای و تثبیت آنهای ماسااهضرکت تپه

 [ا18باشد ]بر ورزار می

  هایاسهم تثبیت ویژهبه بازی فرسایش کنهر  منظوربه

سهرزه هایفعالیت روان شورچ ستا شده انجام ای زر ک  ا

  ریکانها  مانند بیولوژیک اقدامات طریق از هافعالیت این

کاری و پاشااااااااای و بذر مات  بذر قدا و همچنین ا

شی مالچ مانند فیزیکوشیمیایی سه ازه با پا   ن هی مواز از ا

 ااست شده انجام

شمندان مهوجه زر اوا ر جنگ   شدندجهانی زوما زان

ندوز کرزن زمین عاری از پوشاااش که زر اثر قیرا های 

رززا چچیاهیا  اک تثبیت و از چیاهان مخهلف پوشیده می

له وسیهها بهای روان از طریق پوشاندن آنکار تثبیت ماسه

سابق  شوروی  سیونی از قیرهای طبیعی زر  ا ازامه پیدامول

 وسیلههب ماسه تثبیت برای اقدام نخسهینکه طوریکرزا به

  روسیه آسیا ی آهنراه مسیر زر 4830 سا  زر ن هی مواز

همین سااا  مسسااسااه اچروفیزیک  ا زر[15] شااد انجام

های ماسااه(ا آزمایشاای برای تثبیت لنینگرازپیهرزبورگ )

 (Repetek) وان با اسااه ازه از امولساایون قیر زر رپهکر

قوم انجااام زازا بااا این ضااا  اولین واقع زر بیااابااان قره

شی راجع به نهایج کاربرزیچزار  شش های پژوه های پو

سا   سطح  اک از  زر مجالت علمی و از  4394ن هی زر 

 ا[43ا 49] زر منابع آمریکایی چزار  شد 4354سا  

ن هیا  موازبا توجه به اهمیت نهایج ضاصاااله از مازاز 

شور شور ن ت ک سا  ایران نیز که  وز ک ست از   یزی ا

نام مالچ معرفی اساه ازه از مازاز مواز ن هی را که به 4951

های م یدی صورت آزمایشی آغاز نموز و طرحشده بوزا به

 مورز پیشنهاز و عملی چرزیدا نیزر ا

یت ضدوز نیم قرنزر طو   عال غاز این ف ها زر که از آ

ضی  زوچذرزا بیش از می ایااااران میلیون هکهااااار از ارا

سهبیابانی و تپه شااااور از طریق اجرایهای ما  ای فعا  ک

همین [ا به44] اندو تثبیت شااده ءاضیا یازشاادههای رو 

های مطلوب جهت جزء رو  هنوزپاشاای جهت رو  مالچ

 ها هسهندااضیاء و تثبیت بیابان

 ررسیبزر پی اسه ازه از مالچ ن هیا بر ی ميققین به 

ميیطی ناشی از کاربرز کارایی و مسا ل و مشکالت زیست

زهندة این [ا نهایج ضاصاااله نشاااان8ا 1ا 1آن پرزا هند ]

واقعیت اساات که اچر ه مالچ ن هی از موازی اساات که زر 

کرات های روان موفق عمل کرزه استا اما به تثبیت ماسه

پاشاایا روی شااده اساات که زر زمان عملیات مالچزیده 

شده اثرهای من ی های تازه کشتچیاهان موجوز و یا نها 

[ا همچنین اثرات مااالچ ن هی روی 14چااذارز ]باااقی می

سهقرار چیاهان همواره از زغدغهجوانه های مسسالن زنی و ا

[ا 14های کاربرز این نوم مالچ بوزه است ]امر و ميدوزیت

ر تهای کارآمدتر و ارزانو رو  ترکیباتاسه ازه از رو ازاین

 را بسیار ضروری کرزه استا

زر  ند سااا  چذشااهه توجهات زیازی به تيقیقات زر 

مالچ ) اک یافهن  پو ( مناساااب برای جایگزینی جهت 

ه ها بهای ن هی معطور چشااهه و انوام مخهل ی از مالچمالچ

ستا بر ی ميققین نیز به  شده ا ضه  سی نقشبازار عر  برر

ا 41ا 44ا 3ا 4]اند مالچ زر کاهش فرسااایش بازی پرزا هه
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زر زا ل کشاااور نیز تيقیقاتی با [ا 13ا 11ا 11ا 14ا 19

 ایهای ماساااهمنظور تثبیت تپههدر یافهن مواز جدید به

 [ا11ا 14ا 48ا 41ا 45ا 4ا 5انجام چرفهه است ]

بب کم بوزن  که سااا له عواملی  قاتازجم زر این  تيقی

ستا کمبوز رو  شده ا شگاهی زمینه  سهاندارز آزمای های ا

و  ها زر عرصاااة طبیعیکنندهبینی کارایی تثبیتبرای پیش

همچنین اطالعات ناکافی ارا ه شااده توسااط سااازندچان و 

صرر مواز می ضیيات کم زر مورز مقدار و نيوة م شدا تو با

 العاتزهد که اکثر مطچیری از مرور منابع نشاااان مینهیجه

زر مقیاس آزمایشاااگاهی و با اساااه ازه از تونل باز بوزه و 

ی  وز را بالفاصله پا از پاشش مواز بر هاشیآزماميققان 

که مسئلة اساسی ؛ زرضالیاندزازهروی  اک مورز نظر انجام 

بيث پایداری و ماندچاری  عنوان مالچازر اسااه ازه از مواز به

مان و  چذشااات ز پذیری این مواز از این مواز زر اثر  تأثیر

ها ای از تنشباشااادا  راکه زر طبیعت مجموعهميیط می

بل آن قا که برهمکنش و اثر مه ند زر ها میوجوز زارز  توا

تأثیر بسزایی زاشهه باشدا زر این راسهاا تيقیق  ضاصلهنهایج 

های مخهلف جهت تثبیت ضاضر با هدر بررسی کارایی مالچ

 وغبار انجام شده استاهای روان و کنهر  چرزماسه

 

 شناسی. روش2
زارهای اطرار شاااهرساااهان منطقه مورزمطالعه ماساااه

شان و آران ص هان میکا سهان ا شدا موقعیت وبیدچل زر ا با

منطقه مزبور از آنجا ضا ز اهمیت اسااات که  وز یکی از 

بهکانون بازی کشاااور بوزه و  طور های بيران فرساااایش 

کارایی سرزمین استا  کاهندههای مسهقیما مهأثر از جریان

 1/495منطقه مورز مطالعه با میانگین بارندچی زرازمدت 

مهر و هشاات ماه  شااکا زارای میانگین بیشااینه و میلی

نه یب  کمی به ترت چراز و زرجه ساااانهی -1و  4/91زمای 

ا باشااادمیچراز زرجه ساااانهی 43مهوساااط زمای هوای 

 ی منطقههمچنین میانگین ضداکثر و ضداقل رطوبت نساااب

باشااادا آنالیز بازهای منطقه زرصاااد می 1/41و  3/44نیز 

که زر منطقه مورز مطالعه بازها  ندجههه  زهدمى نشااان

 11مهر بر ثانیه ) 10بوزه و قدرتمندترین باز با سااارعت 

 کیلومهر بر ساعت( از سمت جنوب جریان زارزا

شامل مالچمالچ شده زر این تيقیق  سه ازه  های های ا

اشاادا ببیوپلیمریا معدنی و بیولوژیک میپلیمریا رزینیا 

ها با مقدار مناسااب جهت نیل به اهدار ذکر شاادها مالچ

پیشاانهازی از ساامت سااازندچانا مسااهقیماً زر عرصااه و 

سه سیبرروی ما شدند و برر شیده  ها زر های بازی روان پا

 همان عرصة بیابان انجام شدا

مالچ رزینی  هارا 8میزان مصااارر  مالچ  تن زر هک

تن زر هکهارا  9بیوپلیمری مالچ  تن زر هکهارا 5پلیمری 

مالچ بیولوژیک  40مالچ معدنی   8هزار لیهر زر هکهارا و 

های رزینیا سازی مالچهزار لیهر زر هکهار بوزا برای آمازه

 پلیمری و بیوپلیمری به نسبت یک به یک آب اضافه شدا

سه تپه(ترتیب مالچبدین سه تکرار ) اه زر بهمن م ها با 

ای پاشیده شدندا جهت های ماسهبر روی تپه 4939سا  

سی اثرچذاری مالچ سه ازه  هابرر سه با ضالت بدون ا و مقای

عنوان شاهد زر نظر چرفهه شدا برای از مالچا سه تپه نیز به

های من رز و یکسان از نظر شکل این منظور سعی شد تپه

آزمایشاای زر این  ظاهری و اندازه انهخاب شااوز )واضدهای

تپه همساااان از نوم بار ان ناقص بوز(ا  48مرضله تعداز 

نيوة پاشااش مالچ زر طبیعت اسااه ازه از یک زسااهگاه 

سهم پمپ  سی صل به آن بوز که به یک  تراکهور و تانکر مه

شده و شاهد پاشیفشار قوی مجهز بوزا پایش منطقة مالچ

ها ری مالچصورت ماهانه انجام چرفتا زر هر مرضله پایدابه

یت قدرت تثب عت از نظر  چاری زر طبی ند ما ندچی و  کن

ا چیری شدبررسی و میزان بازبرزچی یا رسوب ماسه اندازه

شا صمنظور همزمان با مالچبدین شیا  های مدرجی به پا

شاااا ص بر روی هر تپه( زر  10طو  یک مهر )بیش از 

های مخهلف تپه )ساااه قسااامت شااایب مالیما قسااامت

 تند( نصب و اقدام به پایش تپه شدا الرأس و شیب ط

 ای ازهای ماساااهها زر تثبیت تپهبرای ارزیابی اثر مالچ

ین اکنندچی اسه ازه شدا تثبیت اثر شا صی به نام ضریب

سه ازه از زازه شا صضریب با ا شده از  های های قرا ت 

ها و طبق های مخهلف تپهزر قساامت شاادهنصاابمدرج 
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 چرزید:رابطة زیر مياسبه 

(4)  

: ضااخامت Hکنندچی؛ : ضااریب اثر تثبیتEکه زر آن 

که از سطح تثبیت نشده )تپة شاهد( توسط باز  ماسه الیة

شهه شده است و  : ضخامت الیة ماسه که از سطح 1Hبرزا

شی)تپة مالچ شدهتیتثب شده پا شهه  شده( توسط باز برزا

ص ر تا یک تغییر می ضریب بین  ستا این  ه کند و هر ا

هر است کنندچی بیشتر باشد ضاکی از تثبیتنززیکبه یک 

 [ا10نقل از ]به

ها از آزمون تجزیه واریانا جهت تجزیه و تيلیل زازه

ای ها از آزمون  ندزامنهو همچنین جهت مقایسة میانگین

 بهره برزه شدا SPSSافزار زانکن زر ميیط نرم

 

 نتایج. 3
سی شان زاز که زر مورز مالچبرر ا معدنیرزینا های ها ن

پا از چذشااات یک ماه زر بر ی از  پلیمری و بیوپلیمری

های بسیار کو کی شدها ترکپاشیهای مالچهای تپهقسمت

وجوز آمده استا با چذشت به عرض کمهر از نیم سانهیمهر به

ششا عرض ترک شده و تقریباً به یک زو ماه از پا شهر  ها بی

سوم زر زامنة رو  (ا همچنین زر ماه1سانهیمهر رسید )شکل 

شی نازک شده زر اثر مالچ پا سله ایجاز  شده و آثار به باز  تر 

شدن زر آن سهه  سهه پو شاهده چرزیدا زر ماه  هارم پو ها م

های فرسااایشاای ایجاز زر زامنة رو به باز و زر نوک تپها لکه

شکل  شهری از اجرای 9چرزید ) (ا به مرور با چذشت زمان بی

فزایش یافهها ساالة ایجاز شااده ها اپاشاایا عرض ترکمالچ

ضعیفنازک شده و زر نهایت لکهتر و  شی نیز تر  سای های فر

های بعد به مرور تر شااادندا زر ماهترا بیشاااهر و عمیقبزرگ

ا ههای فرسایشی توسعه یافهه و منجر به مهصل شدن آنلکه

شی بزرگیبه  سای شکیل لکة فر ر ازامه تر چرزیدا زکدیگر و ت

ضعیف  شی نیز افزایش سلها عمق لکهعالوه بر ت سای های فر

شاادا زرنهیجة یافهه و آثار مالچ به صااورت پراکنده زیده می

ها بیش از زو مهر پیشاروی کرزه های تپهچذاریا یا رساوب

 90پاشااایا آثار مالچا کمهر ار بوزندا یک ساااا  پا از مالچ

شروی تپه شهوز بوزه و پی صد م ها تقریباً به بیش از  هار زر

شده زر نوک تپه کامالً از مهر ر صب  شا ص ن سیده بوز و 

زهندة برزاشااات  اک بیرون آمده بوز که این ضالت نشاااان

سه می 40بیش از  شکل سانهیمهر از ما شد ) (ا زر پایان 5با

پاشاای شااده یا  تپه تقریباً بیش از های مالچآزمایشا زر تپه

ل زرصد قاب 10 هار مهر پیشروی زاشهه و آثار مالچ کمهر از 

 مشاهده بوزا

پاشی شده با مالچ بیولوژیک های مالچپایش ماهانه تپه

نشاااان زاز که این مالچ از زوام و پایداری باالیی بر ورزار 

ای با مقاومت بوزه و اسااه ازه از آن ساابب تشااکیل سااله

(ا ضخامت سلة ایجاز 4فشاری مقاومی شده است )شکل 

سانهیمهر بوزه و  ند روز بعد  شششده بیش از یک   از پا

شدن آن ترک شک  سطح مالچ نمایان  زرهایی مالچ و  

ضخامت چرزیدا اما این ترک سطيی بوزه و زیر آن به  ها 

ها بعد از یک یک سااانهیمهر سااله وجوز زاشااتا این ترک

بار  و رساایدن رطوبت به آن ترمیم شااده و سااطح تپه 

زساات پوشاایده از مالچ چرزیدا باززیدهای صااورت یکبه

های مدرج ضاکی از عدم یری شااا صچازهاندصاايرایی و 

که تپه کامالً ساااالم و بدون معنیتغییرات اساااتا بدین

باقی هایج بررسااایتخریب  نده بوزا ن نه ما ها پایش ما ها و 

مازه زارزا  یار  وب این  چاری بسااا ند ما یت از  کا ض

وسیلة سلة ميکم و مقاوما که سطح تپه کامالً بهایچونهبه

فشاری سله بسیار باال بوزه و  پوشیده شده استا مقاومت

کااه توان روی تپااه راه رفااتا باادون اینراضهی میبااه

 (ا1ای به سله وارز شوز )شکل ترین صدمهکو ک

ه ها بکنندچی برای هریک از مالچضاااریب اثر تثبیت

تيلیل قرار چرفتا وصااورت ماهانه مياساابه و مورز تجزیه

ماه یب بین  یانا این ضااار یة وار مورز های مخهلف تجز

سیززه ماه( زر جدو   سی ) ستا  4برر شده ا شان زازه  ن

شااوزا چذر زمان بر ضااریب اثر که مشاااهده میچونههمان

زاز  زار زاشهه استا نهایج نشانکنندچی تأثیر معنیتثبیت

های رزین و معدنی تا سااه ماه او  بعد از که زر مورز مالچ
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دزی تپه ثابت بوزه و این شااا ص از مقدار ع مالچ پاشاایا

با  به بعدا  ما از ماه  هارم  باالیی بر ورزار بوزه اساااتا ا

ضریب اثر تثبیت سها  شت ما چی کنندتخریب مالچ و برزا

زاری کاهش یافهه اساات و زر ماه نهم و زهم طور معنیبه

هاا این ضااریب به ساامت صاا ر میل با از بین رفهن مالچ

شکل  ست )  (ا زر ارتباط با مالچ پلیمری تنها8و  1کرزه ا

سوم به بعد با تخریب  شده بوز و از ماه  زو ماه تپه تثبیت 

که یل ل یب اثر مالچ و تشاااک های فرساااایشااایا ضااار

زاری کاهش پیدا کرزه اساات طور معنیکنندچی بهتثبیت

(ا مالچ بیوپلیمری زر مقابل بازهای فرساااایندة 3)شاااکل 

ت و ای را زاشمنطقه تنها یک ماه توانایی تثبیت تپة ماسه

ماه زوم لها از  با از بین رفهن سااا عد  یب اثر  به ب ضااار

زاری کاهش نشاااان زاز و طور معنیکنندچی نیز بهتثبیت

بعد از پنح ماه از زمان پاشش مقدار آن به ص ر تنز  یافت 

شکل  شکل 40) کنندچی مالچ ضریب اثر تثبیت 44(ا زر 

یک آورزه شاااده اسااات؛ همان که مالضظه بیولوژ نه  چو

یتمی یب اثر تثب قدار چرزز ضااار مالچ از م ندچی این  کن

باشااد که نشااان از ماندچاری و قدرت باالیی بر ورزار می

 کنندچی باالی مالچ بیولوژیک زارزاتثبیت

 های مختلف در طی زمانکنندگی مالچ. تجزیة واریانس ضریب اثر تثبیت1جدول 

 زرجه آزازی تغییرات منبع
 مجموم مربعات

 بیولوژیک بیوپلیمری پلیمری معدنی رزین

4114/03**10/51**10/43**44/33**0/054** های مخهلفماه

44191/0  طا 98/0 50/0 44/0 440/0 

41351/14 کل 85/10 10/10 44/41 444/0 

 زرصد 4زار زر سطح زهندة وجوز ا هالر معنینشان **

 

  

 های های ایجاد شده بر روی تپه. ترک 2شکل های مختلف تپهروی قسمتهای مدرج بر . نصب شاخص1شکل 

 پاشی شده با مالچ رزینیمالچ
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 های فرسایشی در تپة مالچ پاشی شده . ایجاد لکه3شکل 

 با مالچ پلیمری

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

 پاشی شده با مالچ بیوپلیمریمالچ

  

  

شده با مالچ بیولوژیک و مقاومت آن پاشی. نمایی از تپة مالچ6شکل  پاشی شده با مالچ بیولوژیک . نمایی از تپة مالچ5شکل 

 در برابر راه رفتن بر روی آن 

  

 

 نیکنندگی مالچ معد. نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیت8شکل  ینکنندگی مالچ رز. نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیت7شکل 

  

 مدفون شدن شاخص

Buried dial 
 

 بیرون افتادن شاخص

Falling out the 

dial  
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 کنندگی . نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیت9شکل 

 مالچ پلیمری

 کنندگی . نمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیت11شکل 

 بیوپلیمریمالچ 
 

 

 کنندگی مالچ بیولوژیکنمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیت .11شکل 

 

های مخهلفا ضریب جهت مقایسة ماندچاری و کارایی مالچ

یت ندچی آناثر تثب قایساااه قرار کن کدیگر مورز م با ی ها 

بدین دچی کننمنظور میانگین ضاااریب اثر تثبیتچرفتا 

های مخهلف مدنظر قرار زازه شاادا تجزیة ها زر طی ماهآن

یت یب اثر تثب یانا ضااار مالچوار ندچی  های مخهلف کن

یت از وجوز ا هالر معنی کا مالچض های مخهلف زار بین 

(ا آزمون مقایساااة میانگین نشاااان زاز که 1زارز )جدو  

با ا هالر معنیباالترین ضاااریب اثر تثبیت ار زکنندچی 

 زلیل تشااکیل ساالةبه مالچ بیولوژیک اساات که به مربوط

ميکم زر مقابل فرسااایشا برزاشاات ماسااه تقریباً مهوقف 

سه مالچ  ستا پا از آنا  شده ا شده و تپه کامالً تثبیت 

ترتیااب بااا ضاااریااب اثر رزینا معاادنی و پلیمری بااه

یت ندچی تثب ند  93/0و  54/0ا 54/0کن ندا هر  قرار زار

مالچ ا هال کدیگر ر معنیکه این سااااه نوم  با ی زاری 

اری زنداشااهند اما نساابت به مالچ بیولوژیک ا هالر معنی

(ا مالچ بیوپلیمری با کمهرین ضریب اثر 41زاشهند )شکل 

زاشاااهه و  (ا کمهرین ماندچاری را14/0کنندچی )تثبیت

 ها از  وز نشان زازازاری با سایر مالچا هالر معنی

 های مختلفکنندگی مالچ. تجزیة واریانس ضریب اثر تثبیت2جدول 

 مجموم مربعات زرجه آزازی منبع تغییرات

 های مخهلفمالچ
(Mean squares) 

551/401**

154014/13  طا 

153491/414 کل 

 زرصدا 4زار زر سطح زهندة وجوز ا هالر معنینشان **
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 های مختلفکنندگی مالچنمودار مقایسه میانگین ضریب اثر تثبیت .12شکل 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
ترین معیار مورز کاهش و کنهر  فرساااایش بازی مهم

سی زر ارزیابی کارایی مالچ شدا زر واقع کنهر  ها میبرر با

ف مخهل هایترین زلیل اسه ازه از مالچفرسایش بازی مهم

بانی میزر عرصاااه یا باززیدهای های ب باشااادا برمبنای 

های مورز کدام از مالچصاايرایی مشااخص چرزید که هیچ

جز مالچ بیولوژیک ماندچاری زیازی نداشااهه و بررساای به

روندا بعد از ماه از بین می 1تا  4ضداکثر پا از چذشااات 

شیهای مالچهایی بر روی تپهچذشت یک ماه ترک  شدهپا

های رزینا معدنیا پلیمری و بیوپلیمری مشااااهده مالچبا 

ها و نازک چرزید و به مرور زمان با عریض شاادن این ترک

شدن سلها ضالت پوسهه پوسهه زر سطح تپه ایجاز چرزید 

شدا زر این لکهو نهایهاً لکه شکیل  شی ت سای ای ههای فر

زلیل کانالیزه شدن بازا سرعت و نیروی برشی فرسایشی به

فزایش یافهه و ساارعت فرسااایش نیز بیشااهر چرزیدا باز ا

ساب یا  سله مربوط به اثر باز شدن  سهه  سهه پو زلیل پو

باشااادا زر این ضالتا  ون باز ( میAbrationساااایش )

باشااادا زر ی ازجمله ذرات ماساااه میمخهل ضاوی ذرات 

بر ورز با سلة موجوز زر سطح تپه موجب سایش و نازک 

شدن ز یکچرززا این امر اشدن آن می سو موجب عریض 

های موجوز و از ساااوی زیگرا زمینه را بری تخریب ترک

شی زر  سای شهر مالچ فراهم کرزا زمانی که لکة فر هر ه بی

( به Deflationوروب )سااطح تپه شااکل بگیرزا عمل رفت

با نازک شااادن ساااله و  زمانهم[ا 10پیوندز ]وقوم می

های فرساااایش از ساااطح تپها ذرات ماساااه از زا ل لکه

شت شی برزا سای سله فر شدن زیر  سبب  الی  شده و 

سله از پایین و نازک چرزندا بهمی شدن زیر  مرور با  الی 

شده و  سله کنده  سمهی از  شدن آن از باال و جریان بازا ق

چرززا این ضالت زر بر وسااعت لکة فرسااایشاای افزوزه می

 شده مشاهده چرزیداپاشیهای مالچتمامی تپه

ارا ه شاااده زر تيقیق  هایق با یافههنهایج این تيقی

نامبرزه بیان می همخوانیکامالً  [14] زارز که مازه زارزا 

شش زر تثبیت پلی التیا تا مدت تقریباً زو ماه از زمان پا

های روان موفق عمل کرزه اساات ولی زر تیمارهای ماسااه

التیا بعد از زو ه هه از زمان پاشش شده با پلیپاشیمالچ

پذیری زهندة عدم انعطارهای ایجاز شده نشانزرز و ترک

 راضهیو نداشهن  اصیت بازسازی زر این مازه است که به

پذیری این مازه را زر مقابل فرسااایش بازی زمینة آساایب

کند و این زرضالی اساات که این پدیده زر مالچ فراهم می

 [ا14زیده نشده است ] وجهچیهبهن هی 

اعی باشااادا با از زسااات  نانچه مالچ فاقد ضالت ارتج

از آب موجوز زر آن و یا کاهش آب موجوز  مقداریزازن 

چرزز که اندازة زهانه ایا زرز و ترک ایجاز میزر تپة ماسه

ها به میزان از زسااات زازن آب از ضالت پایدار این ترک

بساااهگی زارزا بنابراین با توجه به رطوبت نسااابی پایین 
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 اصااایت ارتجاعی( مناطق بیابانی این ویژچی )نداشاااهن 

[ا زر تيقیق 14کند ]پذیر میها را آساایبمالچ شاادتبه

ضاضااار  اصااایت ارتجاعی به میزان کم زر مالچ پلیمری 

صیت ارتجاعی زر ضدی  شاهده چرزیدا اما این مقدار  ا م

مالچ را زر صاااورت ترک  ورزن  کان ترمیم  که ام نبوز 

مالچ هایج مشاااابهی زر  هدا زر این تيقیق نیز ن های بد

بیوپلیمریا پلیمریا معدنی و رزین زیده شااد که ضکایت 

عنوان مالچ مناسااب و کارا زر تثبیت از ضااعف این مواز به

 های روان زارزاماسه

کنندچی نیز این واقعیت را بررساای ضااریب اثر تثبیت

ی هاشااده با مالچپاشاایهای مالچنماید که زر تپهتأیید می

عد از چذشااات زو تا رزینا معدنیا پلیمری و بیوپلیمریا ب

ها شااروم به از بین رفهن نموزه و بعد از آن سااه ماه مالچ

سااارعت افزایش یافهه اسااات که این میزان فرساااایش به

سایش ضریب اثر  افزایش نرخ فر شمگیر  سبب کاهش  

 کنندچی شده استا تثبیت

صة مالچ صل از پایش عر شیبرمبنای نهایج ضا ها شدپا

 های اسه ازه شدهکه مالچچیری کرز توان  نین نهیجهمی

زر این تيقیق زر ابهدای امر بسااایار مقاوم بوزه و ساااطح 

چونه  ساابندچی و مقاومهی زر های روانی که هیچماسااه

ر صورت یک قشبرابر نیروی کششی و فشاری ندارند را به

ندیزرمميکم  پذیری از آور تأثیر مان و  چذر ز با  ما  ا ا

های سااخت ميیطی ضاکم بر شاارایط بیابان ازجمله تنش

شب و روزا  شدیدا ا هالر زرجه ضرارت  سرمای  چرما و 

شعة  شدید آفهاب و ا شیدا بازهای  ماوراءبن شتابش   ور

 مرورآسا و ااا بههای شدید و سیلغالب و فرسایندها بار 

با توجه کندا مقاومت الیة ایجازشااده شااروم به کاهش می

ای هچیری کرز مالچتوان نهیجهساات آمده میزبه نهایج به

مخهلف با توجه به ماهیت سا هاری و زوام  وز اثرچذاری 

ای همه اوتی بر کاهش فرسایش بازی زاشهندا از بین مالچ

مورز بررسیا تنها مالچ بیولوژیک کارایی مناسبی زاشهه و 

 های اجرایی را زارا استاقابلیت اسه ازه زر پایلوت
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