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 مالچ سنگریزه ای، راهکاری الهام گرفته از طبیعت جهت
کنترل فرسایش بادی

دکتر سلمان زارع
استادیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

در ســالیان اخیــر فرســایش بــادی و متعاقبــاً 

ــکالت  ــروز مش ــبب ب ــار س ــده   گردوغب پدی

محصــوالت  تخریــب  ماننــد  عدیــده  اي 

کشــاورزی و آثــار هنــری، مســدودکردن 

جاده  هــا و کانال  هــا و راه آهــن، پُرکــردن 

چاه  هــا و مخــازن ســدها و مدفون  کــردن 

ســاختمان  ها و تأسیســات صنعتــی، تعطیلــی 

ــالل در  ــا، اخ ــرواز هواپیماه ــو پ ــدارس، لغ م

ــع  ــرق، کاهــش مناب عملکــرد نیروگاه  هــای ب

ــی و  ــیگنال  های تلویزیون ــالل در س آب، اخت

ــا  ــه کلینیک  ه ــات ب ــداد مراجع ــش تع افزای

در  غیــره  و  تنفســی  به  دلیــل مشــکالت 

ــده  ــن پدی ــترش ای ــت. گس ــور شده  اس کش

به  حــدي اســت کــه نه  تنهــا اســتان  هاي 

بیابانــي کشــور، بلکــه ســایر اســتان  هاي 

ــت.  ــرار داده  اس ــر ق ــز تحت  تأثی ــر را نی دیگ

از ایــن رو بــراي کاهــش اثــرات زیانبــار ایــن 

پدیــده الزم اســت بــا اتخــاذ شــیوه  هاي 

دانــش  از  اســتفاده  و  اصولــي  و  صحیــح 

جدیــد و تجربیــات گذشــته بــه مقابلــه 
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ســطح خــاک یــک عامــل کاهنــده ســرعت 

ــاد و خــاک  ــان ب ــاد در ســطح تمــاس جری ب

بــوده و باعــث می  شــود که قــدرت فرســاینده 

بــاد قــادر بــه حمــل ذرات خــاک نباشــد و یــا 

ــی  ــد. از طرف ــایش را کاهش  ده ــدت فرس ش

در ســطوح زبــر، خــاک در حــال حرکــت بــه 

ــف  ــري متوق ــاده و در حــد فاصــل زب دام افت

مي  شــوند.

ــر  ــاک، عالوه  ب ــطح خ ــنگریزه س ــش س پوش

ــری ســطح و ممانعــت از انتقــال  افزایــش زب

ذرات و کاهــش میــزان هدررفت خــاک، باعث 

کاهــش اثــر فرســایندگي بــاران و فرســایش 

ــم  ــود و به رغ ــود. بااین وج ــز می  ش ــاک نی خ

از خاک  پــوش  اســتفاده  ســابقه طوالنــی 

ســنگریزه  ای، در ایــران مطالعــات کمــی 

ــوش  ــوع خاک  پ ــن ن ــد ای ــرات مفی ــاره اث درب

بــر حفاظــت آب و خــاک در عرصــه طبیعــی 

انجــام شــده اســت و تأثیرگــذاری خاک  پــوش 

ســنگریزه در کنتــرل فرســایش بــادی اغلــب 

نادیــده گرفتــه شــده اســت.

ــه  ــواد اولی ــه م ــان ب ــریع و آس ــتیابی س دس

ــاری و  ــه آبی ــاز ب ــدم نی ــه(، ع ــع قرض )مناب

هزینه  هــای کاشــت و داشــت گونه  هــای 

و  آب  مصــرف  در  صرفه  جویــی  گیاهــی، 

نهایتــاٌ ســرعت عمــل در طرح  هــای کنتــرل 

فرســایش بــادی بــدون نیــاز بــه حفاظــت و 

نگهــداری می  توانــد از جنبه  هــای مثبــت ایــن 

شــیوه کنترل فرســایش  بادی باشــد کــه آن را 

ــت  ــا در اولوی ــایر گزینه  ه ــا س ــه ب در مقایس

ــن  ــه محاس ــد. از جمل ــرار می  ده ــری ق باالت

ــر  ــب در اث ــدم تخری ــه ع ــوان ب ــر می  ت دیگ

نــور و تابــش خورشــید در دراز مــدت )دائمی 

ــن  ــود، درهمی ــه ش ــده پرداخت ــن پدی ــا ای ب

متنوعــي  و  گوناگــون  روش  هــاي  راســتا 

ــامل  ــي، ش ــاي بادرفت ــت خاک  ه ــراي تثبی ب

روش  هــاي تثبیــت زیســتي، فیزیکــي و 

مکانیکــي، شــیمیایي و روش  هــاي نویــن بــا 

ــه  ــن زمین ــدرن وجــود دارد. در ای ــح م مصال

فعالیت  هــاي گســـترده  اي ازطریــق اقدامــات 

ــذرکاري و  ــال کاری، ب ــد نه ــک مانن بیولوژی

بذرپاشـــي و اقدامــات فیزیکوشــیمیایي مانند 

مالچ  پاشــي بــا اســتفاده از مــواد نفتــي و 

ــع  ــکن، موان ــد بادش ــازه  ای مانن ــات س اقدام

فیزیکــی، پوشــانیدن ســطح زمیــن و ســپس 

ــت  ــر جه ــی و تغیی ــش گیاه ــتقرار پوش اس

شــیب تپه  هــای ماســه  ای در کشــورمان 

انجــام شــده اســت. بــا توجــه بــه هزینه  هــای 

ــادی و دشــوار  ســنگین کنتــرل فرســایش ب

بــودن شــرایط کاری، انتخــاب شــیوه  های 

ــان  ــش راندم ــر افزای ــی، عالوه  ب ــی و فن اصول

موثــر  نیــز  هزینه  هــا  کاهــش  در  کاری، 

ــل  ــه دلی ــی، ب ــی بیابان ــود. در نواح خواهدب

ــال  ــل انتق ــف، ذرات قاب پوشــش  گیاهی ضعی

خــاک، توســط بــاد حمــل شــده و منجــر بــه 

ــن  ــردد، بنابرای ــایش  بادی می  گ ــاد فرس ایج

بــرای افزایــش پایــداری ســطح خــاک و بــه 

منظــور حفاظــت خــاک در مقابــل فرســایش 

بــادی، عالوه  بــر پوشــش  گیاهی و بقایــای آن، 

ــتفاده  ــنگریزه  ای اس ــش س ــوان از پوش می  ت

ــکل 1 و 2(.  ــود )ش نم

ایجــاد زبــري ناشــي از وجــود ســنگریزه 

 Desert( ســطحي ماننــد ســنگ  فرش بیابانــي

شــدت  کاهــش  بــر  مي  توانــد   )Pavement

زبــری  باشــد.  تأثیرگــذار  فرســایش  بادي 

شکل 2. یکنواختی نسبی در پاشش سنگریزه با استفاده از شکل 1. پاشش سنگریزه با استفاده از کودپاش اصالح شده                 
کودپاش اصالح شد
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خاک،  با  تماس  سطح  در  باد  سرعت  دیگر، 

کاهش محسوسي یافته و بنابراین باعث کاهش 

فرسایندگي باد نیز مي  گردد. از طرفــی ایــن 

ــت  ــه از طبیع ــام گرفت ــوش اله ــوع خاک  پ ن

اســت، بنابرایــن، بهبود ساختمان خاک در 

راستاي ایجاد خاکــدانههاي پایدار و درشت در 

سطح ميتواند تا حد زیادي در مهار فرسایش 

پیشنهاد  اساس،  این  بر  باشد.  کارگشا  بادي 

سطحي  خاک  مدیریت  خصوص  در  ميشود 

ذرات  اندازه  و  پایداري  افزایش  بر  آن  نقش  و 

خاک  دانــه بــرای مقابلــه بــا فرســایش بــادی 

ــرد. ــورت پذی ص

از  جلوگیــري  به  منظــور  الزم  اقدامــات 

ــه کار  ــاب روش و ب ــاک و انتخ ــایش خ فرس

ــا آن  ــارزه ب ــراي مب ــردن وســیله صحیــح ب ب

ــق و  ــي  هاي دقی ــات و بررس ــا مطالع ــد ب بای

توجــه بــه وضع اقلیمــي و جغرافیایــي و حتي 

اجتماعــي منطقــه مربوطــه صورت  گیــرد لــذا 

ــک دســتورالعمل  ــک شــیوه و ی ــوان ی نمی  ت

بــراي مبــارزه بــا فرســایش  بادي را بــراي 

ــن  ــود. ای ــنهاد نم ــور پیش ــاط کش ــه نق کلی

ــنگریزه  ای  ــوش س ــورد خاک  پ ــوع در م موض

نیــز صــادق اســت؛ بنابرایــن خاک  پــوش 

ــرایط  ــه ش ــاز ب ــرا نی ــرای اج ــنگریزه  ای ب س

ــاط  ــه نق ــرای هم ــی دارد و ب ــی خاص مکان

ــد.  ــادی نمی  باش ــب و اقتص ــور مناس کش

ــیله  ــاوری و وس ــه فن ــاز ب ــدم نی ــودن(، ع ب

ــات و  ــرای عملی ــت اج ــاص جه ــواد خ و م

ــدم  ــال و ع ــول س ــام ط ــرا در تم ــکان اج ام

ضــرورت اجــرای عملیــات در فصــل خــاص، 

اثربخشــی ســریع، عــدم افزایــش دمــای 

محیــط )درصــورت اســتفاده از ســنگریزه 

ــایش  آبی  ــش فرس ــن(، کاه ــگ روش ــا رن ب

و کاهــش میــزان تبخیــر از ســطح خــاک و 

ــل  ــت به  دلی ــا طبیع ــازگاری ب ــت س درنهای

اســتفاده از مــواد طبیعــی و نداشــتن مشــکل 

زیســت  محیطی و هزینــه کمتــر نســبت بــه 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــوش نفت خاک  پ

در  منطقــه،  هــر  شــرایط  بــه  باتوجــه 

مکان  هایــی مالچ  پاشــی بــا ســنگریزه صــورت 

ــادر  ــی ق ــای بیولوژیک ــه روش  ه ــرد ک می  گی

بــه احیــای آن منطقــه نبــوده )اراضــی 

رســی-دقی، اراضــی نســبتا صــاف و همــوار 

ــا پســتی و بلنــدی انــدک و اراضــی شــور(  ب

و منابــع قرضــه ســنگریزه در فاصله مناســبی 

)کمتــر از 50 کیلومتــر( در دســترس باشــد تا 

از نظــر اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه باشــد، 

بنابرایــن باتوجــه بــه هزینــه تهیــه و حمــل 

ســنگریزه از محــل قرضــه، هزینه  هــا متغیــر 

ــورت  ــرآورد ص ــاس ب ــر اس ــود. ب ــد ب خواه

گرفتــه هزینــه یــک هکتــار خاک  پــوش 

هزینــه  یک  هفتــم  تقریبــاً  ســنگریزه  ای 

خاک  پــوش نفتــی می  باشــد. بنابرایــن، در 

صورتی  کــه تراکــم ذرات بــر روی ســطح 

مناســب باشــد، هــرچه اندازه ذرات بزرگ 

موجود در سطح خاک بیشــتر باشد، از یکسو 

شدن،  جدا  برابر  در  مقاومت  افزایش  به  دلیل 

ازسوي  مــییابد.  کاهش  فرســایشپذیري 


