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بررسی اثرات مالچ بیوپلیمر بر روی نگهداشت و ظرفیت نگهداری آب
در ماسهبادی (مطالعه موردی :ماسهزارهای کاشان)
 محسن اسدالهی؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته همزیستی با بیابان -گرایش توسعه و عمران مناطق بیابانی ،دانشکده
منابع طبیعی دانشگاه تهران
 محمد جعفری*؛ استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 وحید سیاره؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 علی اسمعیلی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 محمد طهمورث؛ استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
استان زنجان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،زنجان ،ایران.

چکیده
فرسایش بیدی شکی از جنبههیی مهم تخرشب اراضای در منیطق خشا و نیمهخش محسوب میشود ،بهطوریکه حدود  ۰۲درصد
مسایح اراضای دنیی را تح تأثیر خود قرار داده اسا  .بید بی جیبجیشی تپههیی میساهای فراشند بییبینزاشی را تشدشد میکند؛ بنیبراشن
تثبی و جلوگیری از آنهی ضاروری اس  .راهکیر مبیرزه بی اشن پدشده کیه سرع بید شی افزاش پوش سطحی و بیال بردن مقیوم
خیک در برابر بیدهیی فرسیشنده میبیشد .استفیده از انواع میلچهی شی خیک پوشهی شکی از روشهیشی اس که به شکل گسترده بهمنظور
تثبی میساااههیی روان به کیر میرود .بدشن منظور تحقیقی در اشسااات یه پشوهشااای مرکز تحقیقی بینالمللی همزشساااتی بی بییبین
شاهرساتین کیشاین انجید شاد؛ که هدف اصلی از اشن طرح بررسی اثر تیمیر میلچ بیوپلیمر در سه غلظ ( %۰۲ ،%۵۱و  ،)%۰۲بر روی
رطوب ساه عمق میساه (عمق اول  ۲-۱ساینتیمتر ،عمق دود  ۱-۵۲ساینتیمتر و عمق ساود  ۵۲-۰۲سینتیمتر) و بررسی اشن میلچ
نساب به حیل عدد وجود میلچ بر روی میسه اس ؛ که نتیشج نشین از ن هداش رطوب در میسههیی میلچ پیشی شده نسب به تیمیر
شایهد داشاتند و ازنظر آمیری اختالف معنیداری بین رطوب عمقهیی مختلف میساه میلچ پیشای شاده نسب به تیمیر شیهد وجود
داش و در بین سه عمق اول ،دود و سود ،عمق اول بیشترشن افزاش ن هداش رطوب را نسب به شیهد داش .
کلید واژگان :میلچ ،فرسیش

بیدی ،تثبی میسههیی روان ،ن هداش رطوب  ،کیشین ،بیوپلیمر
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 .۱مقدمه
فرسااایش خیک و بییبینی شااادن ازجمله فرآشندهیشی
هسااتند که منیبع آبوخیک کشااور می را بهشااد تهدشد
میکنند .هرچند اشن دو پدشده طبیعی بوده و جلوگیری از
آنهی اجتنیبنیپذشر اساا  ،امی کیه ساارع پدشدههیی
مزبور امکینپذشر اس ا  .اشن هدف جز بی شاانیخ فنی اشن
پادشدههی و اندازهگیری کمی آنهی به دسااا نخواهد آمد
[ .]۵۲هرسایله اراضای زشیدی در کشور می در اثر فرسیش
بایدی و پیشاااروی بییبین قیبلی تولید خود را از دسااا
میدهند .تثبی شاانهیی روان و جلوگیری از پیشااروی
آنهی ازش طرف و کیش و روش گییهین منیسب از طرف
دش ر ،ازجمله مهمترشن عوامل کیهنده تخرشب حیصااال از
فرسیش بیدی هستند [.]۵۱
در ساااطه جهاینی حاادود  ۱3۱میلیون هکتایر در اثر
فرساایش بیدی مورد تخرشب قرارگرفته اساا [ ،]۰۰که
 ۰۱۰میلیون هکتایر آن دارای فرسااایش بایدی شااادشد
میبیشاد [ .]۵۱اشن در حیلی اس که فرسیش بیدی شکی
از عوامل اصلی محدودکننده حیصلخیزی خیک در بسییری
از نقیط جهین ازجمله اشران میبیشااد [ ۵4و  ]۰۲بنیبراشن
چایل جادی در برابر تولیاد پایشادار و مدشرش اراضااای
کشایورزی محسوب میشود .پوش گییهی بهطور مؤثری
حرک میسههیی روان را کیه داده ،تحرکی میسههی در
ساااطه زمین را کم نموده و در نتیجاه میساااهزار تثبی
میشوند [ .]۸بسییری از محققین بر اشن عقیده هستند که
باه علا قایبالتوجه بودن تلفی آب از طرشق تبخیر ،هر
مدشرشتی که بتواند تبخیر از ساااطه خیک را کیه دهد،
بااه طور شقین عملکرد و کاایر آشی مصااارف آب را افزاش
خواهاد داد [ .]۰۵روشهیی متعددی برای کیه تبخیر
از سااطه خیک وجود دارد که شکی از آنهی اسااتفیده میلچ
میبیشد [.]۰
کیربرد میلچ را میتوان عیمل تأثیرگذاری بر خصوصیی
خیک محسااوب نمود؛ زشرا بسااییری از خواص و شااراشط
خایک ازجمله :آب خیک ،نفوذپذشری ،میزان تبخیر ،تراکم
علفهاایی هرز ،درجااه حرار خاایک ،میزان هااداش ا و

ن هااداری گرماای ،مواد غااذاشی خاایک ،نیترشفیکاایسااایون،
دنیترشفیکیساایون حاللی مواد معدنی ،ساایختمین خیک،
جمعی موجودا خیکی و میکروبهی در خیک و رششاااه
گییه ،فرسایش پذشری و شااوری خیک از طرشق شستشو و
کنترل تبخیر تحا تااأثیر مایلچهاای قرار میگیرناد [.]۵3
استفیده از میلچ پیشی عالوه براشنکه خود از فرسیش بیدی
جلوگیری میکناد ،بای افزودن مواد م اذی به خیک بیعث
رشااد گییهین شااده و فرساایش را بیزهم کیه میدهد
[ .]۰۰تثبی میساااههیی روان در اشران برای اولین بیر در
سایل  ۵۰۰۸در خوزستین انجید شد [ .]۵۱سیبقه استفیده
از مایلچهیی نفتی در اشران به  34سااایل قبل برمیگردد.
عالوه بر اشران ،کشاااورهایشی ماینناد امیرا متحده عربی،
لیبی ،مصار ،استرالیی ،تونس ،مراک هم از اشن میده نفتی
اساااتفیده میکنند [ .]۵۸ش تحقیق [ ]۰۱بی مقیشساااه
میلچهیی مختلف اشنگونه نتیجهگیری کردند که میلچهیی
مختلف بی توجه به میهی سیختیری و دواد خود اثرگذاری
متفیوتی بر کیه فرسیش بیدی داشتند.
در تحقیق دش ری [ ]۵۰محققااین بیااین کردنااد کااه
کمپوسا بهصااور مخلوط بی خیک سابب افزاش ۵/۱۱
برابری آب قیبلدسااترس گییه میگردد زشرا در طول روز
سابب کیه ورود میزان انرژی به سطه خیک و درنتیجه
کیه درجه حرار خیک میشاااود ولی زئولی و لیکی
مخلوط بی خیک اثر قیبلتوجهی نسااب به تیمیر شاایهد بر
آب قیبلدساااترس گییه ندارند .در پشوه دش ر [ ]۰۱بر
روی برخی پلیمرهی درشیفتهاند که پلیمر آنیونی ،هم آوری
بی تری در خیکهیی آهکی نساب به خیکهیی اسیدی
اشجاید مینمیشد ،درحیلیکه در مورد پلیمر کیتیونی نتیجه
برعکس میبیشاااد .اشن نتیشج نشاااین میدهد که نم هی،
ذرا رس را بهاندازه کیفی به هم نزدش میکند ،بنیبراشن
چند تی از آنهی میتوانند توسااط ش پلی آنیون مشاایبه به
هم وصاال شااوند و بهاشنترتیب برای هر خیکدانه ،اتصاایل
چندشن برابر تقوش میشود.
در تحقیق انجید شاده [ ]۱تأثیر عملیی میلچ پیشی بر
روی جوانهزنی چهیر گونه گییهی (تیغ ،اسااکمبیل ،سمر و
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کهور) در منطقه بوئینگ در شهرستین کهنوج و (استبرق،
سامر و کهور) در منطقه پیوشا در شااهرسااتین جیس
صاور گرف  ،نتیشج نشین داد که در منطقه پیوش  ،بین
درصااد جوانهزنی در دو منطقه میلچ پیشاای شااده و نشااده
اختالف معنی دار وجود دارد .همچنین در تحقیق دش ری
[ ]۰که در زمینۀ تأثیر استفیده از میلچ و کیه بر روی خیک
لخ انجید شااد که براساایس نتیشج حیصااله بی اشن روش
میتوان بعد از آبییری میزان تبخیر از سطه خیک را از ۵۵
تی  ۸3درصد برای ش دوره کوتیهمد و نصااف اشن میزان
را نیز برای زمین دش ری کیه داد.
گزارش ای در خصااوص تأثیر میلچ پیشاای بر روی رشااد
گییه سااورگود ارائه شااده اساا که اسااتفیده از میلچ کیه،
کودهیی زشستی و غیرمعدنی بیعث افزاش رشد گییه ذر
و افزاش جذب مواد معدنی شاده اس و جذب بهتر مواد
م ذی بیعث کیه اسااتفیده از آب میشااود به اشن دلیل
که بیعث کیه میزان تبخیر میگردد [ .]3نتیشج پشوه
[ ]۱نشاین داد که میسه تیمیر شده بی پلی آکرشل آمید ،در
شاراشط میساه همراه بی بید در سرع  ۰۰/4۰متر بر ثینیه
در تونل بید شاروع به فرسایش نموده اس  .همچنین در
پاشوها اناجااید شااااده [ ]۰4کاایراشی دو نوع پلیمر
پلیونیاالاساااتاای و پلیمتیاالمتاایاکرشاالاشا را بر روی
میسااهبیدیهیی منطقه گرمساایر موردبررساای قرار گرف و
نوشساندگین بر مبنیی شیفتههیی خود اظهیر داشتند که هر
دو پلیمر سبب افزاش مقیوم فشیری خیک شدهاند.
در تحقیقی انجید شاااده [ ،]4بی اساااتفیده از میلچهیی
بیولوژش (ساارششاام و صاامگ گییهی) ،معدنی (ترکیبی
سیمین سییهوسفید) و شیمییشی (ترکیبی اوره فرمیلدئید)
بهعنوان بستری برای انجید فعیلی هیی احییی بیولوژش و
کنترل فرسیش بیدی توسط محققین صور گرف که به
اشن نتیجه رسایدند که ترکیب میلچ سیمینی سفید از سیشر
میلچهی در مقیبل تس ا هیی فیزشکی انجیدشااده منیساابتر
بوده اسااا  .نتایشج تحقیق بعدی [ ]۰3نشاااین داد که
تیمیرهیی حیوی میلچ ازنظر رطوب خیک ،ضااارشب  Kو
عملکرد رشاد گییه نساب به تیمیر شیهد (بدون میلچ) در

شراشط بهتری بوده اس .
بای توجاه باه اشنکه بخ اعظمی از کشاااور اشران را
منیطق خشاا و بییبینی فراگرفته اساا  ،بنیبراشن در نظر
گرفتن مساائله فرساایش بیدی و راههیی کنترل آن امری
ضاروری به نظر میرسد .شکی از راههیی تثبی میسههیی
روان اساتفیده از میلچ بیوپلیمر میبیشد .بدشن منظور انواع
مختلفی از مواد تح عنوان میلچ توسط محققین داخلی و
خیرجی تولید و وارد بیزار گردشده اسااا ؛ امی کیراشی آنهی
موردبررسااای علمی قرار ن رفتاه اسااا  .لااذا اشن تحقیق
بیهدف بررسااای ن هداشااا رطوب خیک توساااط میلچ
بیوپلیمر و بررساای کیراشی غلظ هیی مختلف اشن میلچ در
ن هداشا رطوب  ،جه تثبی میسههیی روان و کنترل
گردوغبیر در منطقه کیشین انجیدشده اس .

 .۲روششناسی
اشن مطیلعه در اساتین اصفهین ،شهرستین کیشین و در
اشساات یه تحقیقی بینالملل بییبین ( )IDRCانجید شااد و
جه انجید آن از میساهزارهیی اطراف شهرستین کیشین و
آرانوبیدگل اساتفیده شد .اشست یه پشوهشی کیشین در ۱۵
درجه و  ۰۱دقیقه طول شااارقی و  ۰۰درجه و  ۱۸دقیقه
عرض شمیلی واقعشده اس (شکل .)۵
دادههیی اشساات یه سااینوپتی کیشااین (نزدش ترشن
اشسات یه هواشانیسای به منطقه) نشین میدهد که منطقه
موردمطاایلعااه باای میااین ین باایرناادگی درازمااد ۵۰3/۰
میلیمتر ،دارای میین ین بیشااینه و کمینه دمیی به ترتیب
 ۰۰/۵و  -4درجه سااینتیگراد و متوسااط روزانه دمیی هوا
 ۵۱درجه ساینتیگراد میبیشد .همچنین میین ین حداکثر
و حداقل رطوب نسابی منطقه نیز  ۱۱/۱و  ۵4/۰درصد و
در مانطقااه موردمطاایلعااه باایدهاای چناادجهتااه بوده و
قدرتمندترشن بید بی ساارع  ۰۲متر بر ثینیه ( 4۰کیلومتر
بر سیع ) از سم جنوب جرشین دارد.
در اشن مطاایلعااه مرکز تحقیقاای بین المللی بیاایبااین،
اشسات یه پشوهشای کیشین به دلیل مجهز بودن به امکینی
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موردنییز و داشااتن شااراشط آب و هواشی موردنظر انتخیب
شااد .برای آمیدهساایزی زمین ابتدا سااه کر به طول ۵۲
متر ،عرض ش متر و عمق نیم متر حفر شااد ،سااپس ۵۰
تن میسااه از میسااهزارهیی اطراف شااهرسااتین کیشااین و

آرانوبیدگل به اشست یه منتقل و درون کر هی قرار گرف ؛
و بعااد از تساااطیه ،هر کر بااه  ۵۲پال  ۵×۵مترمربع
تبدشل شد و درمجموع  ۰۲پال اشجید شد.

شکل  .۱موقعیت منطقه موردمطالعه

ماایلچ بیوپلیمر ترکیبی از انواع پلیمرهاایی بیولوژشکی
هسا که بی ت ییر در وششگیهی و فرموالسیون آنهی قیبلی
اساااتفیده در مصااایرف مربوط به حفیظ و تثبی خیک را
دارد .در اشن مطیلعه میلچ بیوپلیمر در سااه غلظ  ۰۲ ،۵۱و
 ۰۲درصااد اسااتفیده شااد .در طول تحقیق ،غلظ  %۵۱را
غلظ اول شی غلظ  ،۵غلظ  %۰۲را غلظ دود شی غلظ
 ۰و غلظ  %۰۲را غلظ سود شی غلظ  ۰نیمیده شد .میلچ
بیوپلیمر بعااد از رقیقسااایزی باایشااد بااه دماایی  ۰۲درجااه
ساینتیگراد برساد و ساپس وارد عرصه شوند .بدشن منظور
میلچ بهوساایلهی آب به سااه غلظ  ۰۲ ،۵۱و  ۰۲درصااد
رسااینده و سااپس اقداد به گرد کردن و رساایندن به دمیی
موردنظر شاد .عملیی میلچ پیشی دو میه پس از آمیدهسیزی
زمین ،شعنی در اواخر اسافندمیه انجید شد؛ و اشن امر به اشن
دلیال انجید گرف که الزد بود بعد از انتقیل میساااه به

اشسات یه ،میسههی از آن فشردگی الزد که در شراشط طبیعی
برخوردار هسااتند ،در شااراشط آزمیششاا یهی نیز به همین
فشاردگی برسند و شراشط تی حدود زشیدی به حیل طبیعی
در عرصااه نزدش شااود .حدوداً ش میه پس از میلچ پیشاای
شعنی در میه اردشبهشاا اقداد به نمونهبرداری شااد .به اشن
صاااور که در روزهیی ،۰3 ،۰۵ ،۵۸ ،۵۱ ،۵۰ ،۱ ،۰ ،۰ ،۵
 ۰۲ ،۰4اردشبهشااا در سااایع  ۵۲صااابه اقداد به حفر
پروفیل میشد و از سه عمق ( ۲-۱عمق اول)( ۱-۵۲ ،عمق
دود) و ( ۵۲-۰۲عمق سود) سینتیمتری میسه نمونهبرداری
انجید میگرف ؛ و همچنین در ش روز مجزا ،در سیع هیی
 ۰۵ ،۵۸ ،۵۱ ،۵۰ ،۱ ،۰ ،۰و  ۰3اقداد به نمونهبرداری میسه
شااد .بعد از نمونهبرداری جه رساام پروفیل رطوبتی بیشد
درصاد رطوب وزنی خیک اندازهگیری میشد .در اشن روش
رطوب خیک به روش وزنی و از طرشق خشا ا کردن نمونه
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در دسااات یه آون بی درجه حرار  ۵۲۱درجه ساااینتیگراد
تعیین میشاااود .برای انادازهگیری رطوبا وزنی خیک به
روش زشر عمل شد:
 -۵باه کما ترازوی دشجیتیل ،وزن ش ظرف ()MC
انادازهگیری شاااده و شااامایره نمونه و وزن آن روی فرد
اطالعی بر روی ظرف ثب میشد.
 -۰خیک نمونهبرداری شااده ( )Mwcداخل ظرف قرار
میگرف و وزن آن توسط ترازو اندازهگیری میشد .سپس
نمونه به مد  ۰3سایع بی دمیی  ۵۲۱درجه سینتیگراد
در آون قرار گرف .
 -3در اشن مرحله نمونهی خشا شااده ( )Mdcاز آون
خیرج و توسط ترازو اندازهگیری شد.
سااپس اقداد به محیساابهی درصااد رطوب وزنی شااد
(معیدله .)۵
درصاد رطوب میسه ( )Wبهعنوان جرد آب موجود در
میسااه ( )Mwتقساایمبر جرد خشا ( )Msتعرشفشااده و
برحسب درصد بیین میشود:
() ۵
که در آن
که در رابطه Mw

× ۵۲۲

𝑤𝑀
𝑠𝑀

=𝑊

Ms = Mdc − Mc
M w = Mp − Ms
Mp = Mwc − Mc

 =Mwجرد آب موجود در میسه
 =Mpجرد میسه مرطوب
 =Msجرد میسه خش
 =Mcجرد ظرف خیلی
 =Mwcجرد ظرف بهعالوه میسه مرطوب
 =Mdcجرد ظرف بهعالوه میسه خش

 .۱.۲میانگین وزنی رطوبت مالچ در طول پروفیل ماسه
میین ین وزنی رطوب در سااه عمق ،)۱ cm( ۲-۱ cm
 )۱ cm( ۱-۵۲ cmو  )۵۲ cm( ۵۲-۰۲ cmو درمجموع
به عمق  ۰۲ cmاز طرشق معیدله ( )۰به دس میآشد:

= میین ین وزنی

() ۰

) × ۵۲رطوب عمق سود(  × ۱) +رطوب عمق دود(  × ۱) +رطوب

عمق اول(

۰۲

 .۳نتایج
در جادول  ۵روناد ت ییرا رطوبا میلچ بیوپلیمر به
ترتیب در اعمیق  ۱-۵۲ ،۲-۱و  ۵۲-۰۲سینتیمتری میسه
نشاین دادهشده اس  .بی توجه به جدول ،در هر سه غلظ
 ۰۲ ،۵۱و  ۰۲درصد میلچ بیوپلیمر ،رطوب بی از شیهد
اس ا ؛ و اشن بیشااتر بودن رطوب در همهی عمقهی اتفیق
افتیده اسااا  .ت ییرا متعدد رطوب میساااه در روزهیی
مختلف به عل ت ییرا آب و هواشی ازجمله بیرش ،دمی و
سرع بید میبیشد.
ت ییرا میااین ین رطوب ا در طول ش ا ماایه برای
غلظ هیی مختلف و اعمیق مختلف میلچ بیوپلیمر در جدول
 ۰آورده شاده اسا  .همینطور که نشاین دادهشده اس  ،بی
افزاش غلظا مایلچ بیوپلیمر ،میزان رطوبا افزاش شیفته
اسا که البته میزان اشن افزاش رطوب در اعمیق سطحی
بیشاتر از اعمیق پیشینتر بوده اس و امی در رابطه بی مقیشسه
تیمیر شاایهد بی غلظ هیی مختلف میلچ بیوپلیمر ،همینطور
که نشااین دادهشااده اساا  ،در تمید غلظ هی و تمید اعمیق
اشن میلچ ،رطوب میساه ،بی از رطوب میساه تیمیر شیهد
بوده اس ؛ و اشن افزاش رطوب به اشن صور اس که :در
عمق اول ،میلچ بیوپلیمر سبب افزاش رطوب ۸3/۱ ،۰۵/۱
و  ۵۵۱/۰درصاادی در غلظ هیی  ۰۲ ،۵۱و  ۰۲درصاادی
میساه دارای اشن پوش نسب به خیک بدون پوش شده
اسا ا  .در عمق دود ،میلچ بیوپلیمر سااابب افزاش رطوب
 4۵/۰ ،۱۰/۰و  ۱۱درصااادی در غلظ هیی  ۰۲ ،۵۱و ۰۲
درصاادی میسااه دارای اشن پوش ا نسااب به میسااه بدون
پوش ا شااده اس ا  .در عمق سااود ،میلچ بیوپلیمر ساابب
افزاش رطوب  ۰۰/۵ ،۰۰/۱ ،۱۵/۰درصاادی در غلظ هیی
 ۰۲ ،۵۱و  ۰۲درصادی میساه دارای اشن پوشا نسب به
میسه بدون پوش شده اس .
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جدول  .۱نتایج روند تغییرات رطوبت در مالچ بیوپلیمر نسبت به شاهد در یک دوره یکماهه
عمق اول
روزهای

عمق سوم

عمق دوم

شاهد

شاهد

غلظ
اول
%۵۱

غلظ
دود
%۰۲

غلظ
سود
%۰۲

شاهد

غلظ
اول
%۵۱

غلظ
دود
%۰۲

غلظ
سود
%۰۲

سوم

دوم

۰/۱۵

۰/3۰

۱/۴۷

۰/۲4

۰/۲۰

۱/۳

۰/۰۰

۰/۵۰

۱/۳۳

۵/۱۰

۹/۱۱

۵/۸3

۰/۰۵

۱/۵۳

۱/۱۶

۵/۸۸

۰/۰۱

۰/۰۵

۵/۱۱

۰/۰4

۰/۵۰

۱/۷۵

۰/۰

۰/3۰

۰/3۱

۱/۵۶

۵/۱۲

۰/۰4

۱/۳۷

۰/۲۰

۱/۶۳
۱/۹۳

نمونهبرداری

غلظ
اول
%۵۱

غلظ
دود
%۰۲

غلظ
سود
%۰۲

اول

۱

۵/۵3

۵/۰4

۵/۰۸

۹/۰۹

۵/۱4

۳

۲/۸۲

۲/۱۸

۲/۸۱

۹/۶۵

۵/۰3

۵/۰

۵

۲/4۲

۲/۱۰

۲/۱۱

۹/۵۳

۵/۱3

۵/۱۰

۵/4۰

۰

۲/4۲

۲/۸3

۲/۱۸

۹/۶۱

۵/۰۸

۵/۰۵

۵/۸۱

۹/۰۶

۱۳

۲/۸4

۲/۰۰

۵/۲3

۹/۳۷

۵/۰۰

۵/3۵

۵/4۱

۹/۰۰

۱۶

۲/۱۱

۲/۱۱

۲/43

۹/۳۹

۵/۰

۵/۱

۵/4۵

۹/۴۷

۰/۲۸

۱۱

۲/۰۵

۲/۰۱

۲/۰۰

۹/۳۷

۵/۰۱

۵/۰۲

۵/۱

۹/۰۳

۵/۱۰

۵/۱۸

۳۱

۲/۱۲

۲/4۱

۲/۱3

۹/۳۹

۵/۵

۵/3۵

۵/۱۱

۹/۶۳

۵/4

۵/۱۵

۰/۵3

۳۷

۲/۱۵

۲/4۵

۲/۸۲

۹/۳۱

۲/۱۵

۵/۲۲

۵/3۰

۹/۵۴

۵/۱۵

۵/۱3

۰/۲3

۱/۹۷

۳۴

۲/3۲

۲/۱۲

۲/3۱

۹/۳۱

۲/۱3

۵/۲۵

۵/۵

۹/۶۵

۵/۸۵

۵/۸۰

۵/۱۰

۹/۴۶

۳۹

۲/۵۸

۲/۰4

۲/3۵

۹/۹۵

۲/۸۵

۲/۸۱

۲/۱۰

۹/۳۳

۰/۰۰

۰/۱۵

۰/3۰

۱/۴۷

عمق

عمق

عمق

جدول  .۳نتایج میانگین درصد رطوبت وزنی در مالچ بیوپلیمر نسبت به شاهد در طول یک ماه

عمق ۱

تیمیر

میین ین درصد رطوب وزنی

افزاش رطوب میلچ
نسب به شیهد (درصد)

غلظ %۵۱
غلظ ۰۲%
غلظ ۰۲%

۲/۰۰
۲/4۰
۲/۸3

۰۵/۱
۸3/۱
۵۵۱/۰

۲/۰۱

-

۵/۰۱
۵/۰4
۵/۱۰
۲/۸۲
۵/۱۰
۰/۵۰
۰/۵۵

۰۱/۰
4۵/۰
۱۱
۱۵/۰
۱۰/۰
۰۰/۵

۵/۰4

-

شاهد
غلظ %۵۱
غلظ ۰۲%
غلظ ۰۲%
شیهد
غلظ %۵۱
غلظ ۰۲%
غلظ ۰۲%

عمق ۳

عمق ۳
شاهد

همینطور که مشیهده میشود ،بیشترشن میزان افزاش
رطوبا مایساااه تحا تأثیر میلچ بیوپلیمر در عمق ۲-۱
سینتیمتری اتفیق افتیده اس و از عمق بیال به سم عمق
پیشین ،درصااد رطوب میسااه کیه میشیبد .اشن نشااین

رطوب  ،در افق

میدهد که تأثیر میلچ بیوپلیمر در افزاش
سطحی بیشتر از افق پیشینی اس .
در شاااکال  ۰ت ییرا رطوبا میساااه در عمق ۲-۱
ساااینتیمتری میساااه تح تأثیر غلظ هیی مختلف میلچ
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طبق اشن نمودار هر چااه از صااابه بااهطرف ظهر نزدشا
میشاااوشم ،میزان رطوب در میساااه میلچ پیشا ای شاااده
کیه شیفته اس .

بیوپلیمر نشااین دادهشااده اساا  .همینطور که مشاایهده
میشااود ،میزان ن هداش ا رطوب در میسااه میلچ پیش ای
شااده بی میلچ بیوپلیمر بی تر از تیمیر شاایهد اساا ؛ و بر

۰.۳۵
۰.۳۰
غلظ %۵۱

۰.۲۰

غلظ %۰۲

۰.۱۵

غلظ %۰۲

۰.۱۰

رطوبت وزنی (درصد)

۰.۲۵

۰.۰۵

شیهد

۰.۰۰
۲۴

۲۱

۱۵

۱۸

۱۲

۹

۶

زمان(ساعت)
شکل  .۳روند تغییرات رطوبت ماسه تحت تأثیر مالچ بیوپلیمر در عمق اول

بیوپلیمر بهطور مشخصی بی تر از تیمیر شیهد اس ؛ و بر
طبق اشن نمودار هر چااه از صااابه بااهطرف ظهر نزدشا
میشاااوشم ،میزان رطوب در میساااه میلچ پیشا ای شاااده
کیه شیفته اس .

در شاااکل  ۰ت ییرا رطوب میساااه در عمق ۱-۵۲
ساااینتیمتری میساااه تح تأثیر غلظ هیی مختلف میلچ
بیوپلیمر نشاااین دادهشاااده اسااا  .در اشن نمودار میزان
ن هداشاا رطوب در میسااه میلچ پیشاای شااده بی میلچ

غلظ %۵۱
غلظ %۰۲
غلظ %۰۲
شیهد
۲۴

۲۱

۱۸

۱۵

۱۲

۹

۶

زمان(ساعت)
شکل  .۳روند تغییرات رطوبت ماسه تحت تأثیر مالچ بیوپلیمر در عمق دوم

رطوبت وزنی (درصد)

۰.۹۰
۰.۸۰
۰.۷۰
۰.۶۰
۰.۵۰
۰.۴۰
۰.۳۰
۰.۲۰
۰.۱۰
۰.۰۰
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مینند شااکل قبل میزان ن هداشاا رطوب در میسااه میلچ
پیشی شده بی میلچ بیوپلیمر بی تر از خیک شیهد اس .

رونااد تا ییرا رطوب ا ماایسااااه در عمق ۵۲-۰۲
ساااینتیمتری مایساااه تح تأثیر غلظ هیی مختلف میلچ
بیوپلیمر در شکل  3نشین دادهشده اس  .در اشن نمودار نیز

۲.۰۰

غلظ %۵۱

۱.۰۰

غلظ %۰۲
غلظ %۰۲

۰.۵۰

شیهد

۰.۰۰
۲۱

۲۴

۱۵

۱۸

۹

۱۲

رطوبت وزنی (درصد)

۱.۵۰

۶

زمان(ساعت)
شکل  .۷روند تغییرات رطوبت ماسه تحت تأثیر مالچ بیوپلیمر در عمق سوم

شاایهد در عمقهیی مختلف) بیهم مقیشسااه شاادند .جه
تجزشاهوتحلیال آمیری اشن دادههی از نردافزار  SPSS 25و
آزمون تحلیل وارشینس اساااتفیده شاااد (جدول  )۰و نتیشج
بیین ر اشن اسا ا که میین ینهی در ساااطه معنیداری ۵
درصد بی شکدش ر اختالف معنیداری دارند.

 .۱.۳نتایج حاصل از تجزیه واریانس رطوبت وزنی
جه مقیشسااه میزان ن هداشا رطوب میسااه در زشر
سطه میلچ استفیدهشده و مقیشسه آنهی بیهم و همچنین بی
شیهد ،هر غلظ بهعنوان ش تیمیر در نظر گرفته شد که
درمجموع  ۵۰تیمیر (سه غلظ در سه عمق به همراه سه

جدول  .۳تجزیه واریانس میانگین رطوبت وزنی
منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

تیمیر
خطی
کل

۵۵
۵۰۲
۵۰۵

**34۹۱۰۲
۵۵۹۰4۵
۱۱۹۱۱۲

** بیین ر وجود اختالف معنیدار در سطه  ۵درصد

همچنین بای توجه به اختالف معنیدار بین تیمیرهی در
هر سه عمق ،از آزمون دانکن برای مقیشسه تیمیرهی استفیده
شاد .طبق شاکل ( ،)۱میین ینهیشی که در ش دسته قرار
میگیرند ،در سطه معنیداری  ۵درصد بی شکدش ر اختالف
معنیدار ندارند .در شکل ( )۱نمودار مقیشسه میین ین تأثیر
میلچهیی مختلف بر میزان ن هداشا رطوب در سه عمق

مختلف میسااه آمده اس ا  .بر طبق اشن نمودار ن هداش ا
رطوب در تمید میلچهی در هر سه غلظ بهطور معنیداری
نساب به تیمیر شیهد بیشتر اس  .همچنین در عمق اول
میزان تأثیرگذاری میلچ در ن هداش رطوب  ،نسب به دو
عمق دش ر بیشتر بوده اس .
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a

2.5

a
a
b

bc
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1.5

c
d

d

d

1
de

e

0.5

درصد رطوبت وزنی

2

0

تیمار
شکل  .۶نمودار مقایسه میانگین تیمارهای مختلف مالچ بیوپلیمر بر میزان نگهداشت رطوبت وزنی

 .۷بحث و نتیجهگیری
در اشن تحقیق ،میزان رطوب میسااه بهصور روزانه و
همچنین سیعتی در سه عمق اندازهگیری شد .نتیشج نشین
از ن هداشا رطوب در خیک میلچ پیشی شده ،داش  .در
مایلچ بیوپلیمر در هر ساااه غلظ  ۰۲ ،۵۱و  ۰۲درصاااد
رطوب بی از شاایهد بود و اشن بیشااتر بودن رطوب در
همهی عمقهی اتفیق افتیده اساا  .بی افزاش غلظ میزان
ن هاداشااا رطوبا افزاش پیداکرده بود که اشن امری
طبیعی به نظر میرساد ،چون هرچه پوشا سطه بیالی
میساه ضاخیم تر بیشاد ،امکین خروج آب از میسه و تبخیر
کمتر میشااود و میلچ مورداسااتفیده توانسااته بود بی اشجید
سایختیر در سطه میسه سبب ن هداش رطوب شود ،اشن
موضااوع بی نتیشج تحقیق [ ]۵۰که بیین میکند اثر پلیمرهی
بر روی خیک ،بهصااور تشااکیل خیکدانههیی بزرگ از به
هم پیوستن خیکدانههیی کوچ تر ظیهر میشود ،مطیبق
دارد .در منیطق خش ا و نیمهخشاا مینند کیشااین ،آب
عایمال محادودکنناده رشاااد گییهین میبیشاااد .منطقه

موردمطایلعه بی متوساااط بیرندگی سااایالنه کمتر از ۵۰۱
میلیمتر دارای هش میه خش میبیشد و اشن درحیلیکه
اسا که بیدهیی شادشد و فرسیشنده نیز در منطقه جوالن
می دهد .اشن شراشط منجر به افزاش تبخیر از سطه میسه
میگردد لذا در اشن شااراشط سااخ  ،حفو رطوب موجود
در میسه اهمی فراوانی دارد [.]۰۸
همچنین در ش ا تحقیق [ ]۵نتیجااه گیری بااه اشن
صاور بود که حجم بیالی رطوب ذخیرهشاده به سیختیر
توسعهشیفته خیک و به کیه تبخیر بهوسیله میلچ گییهی
بسااات ی دارد کاه بی نتیشج اشن تحقیق همخوانی دارد .در
بین سه عمق اول ،دود و سود ،عمق اول بیشترشن افزاش
ن هداشا رطوب را نسب به شیهد داش ؛ که اشن نشین
میدهد که در افق ساطحی اثر میلچ در افزاش ن هداش
رطوب بیشاااتر از عمقهیی پیشینتر اسااا  .اشن نتیشج بی
نتیجاه شا تحقیق [ ]۵۵کااه بیاین میکنااد در مناایطق
خش و نیمهخش  3۲تی  4۲درصد از اتالف آب از سطه
خیک بهوسیله تبخیر میبیشد که میتوان بهوسیله میلچ از
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 زشرا در بین،جایذبالرطوباه بودن مایلچ موردنظر بیشاااد
 رطوب هوا بیشاتر اس و میلچ موردنظر۰  تی۰3 سایعی
رطوبا هوا را جاذب میکنناد و آن را به اعمیق پیشینتر
انتقیل میدهند و اشن امر ساابب افزاش رطوب میسااه در
، درحیلیکه در تیمیر شااایهد،اعمایق ابتاداشی میشاااوند
ت ییرا رطوب خیک در طول شااابینهروز ت ییرا زشیدی
 غلظ بیشاااتر، در بین غلظ هیی مختلف میلچ. نداشاا
. رطوب بیشتری را در خود ن ه میداش
باه طورکلی نتیشج اشن تحقیق بی شیفته هیی ش تحقیق
 اساااتفیده از میلچ آلی به بهبود،] که مشاااخ شاااد۵۱[
ن هااداری رطوبا خاایک کما می کنااد و همچنین باای
] که بیین میکند تثبی کننده۵۰[ شیفتههیی تحقیق دش ر
 میتواند سااابب بهبودPVIN مونومر ونیل اساااتی بینید
مقیوم خیک و افزاش ن هداشا ا آبشاااده و در مقیبل
. مطیبق دارد،فرسیش بیدی نیز مقیوم نمیشد
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،آن جالاوگیری نمود و آن را در اختیاایر گیاایه قرارداد
. همیهنگ اس
] نشین میدهد۰۵[ همچنین براسایس تحقیق دش ری
که تبخیر آب از اراضاای میلچ پیشاای شااده در مقیشسااه بی
اراضای شیهد بسییر کمتر میبیشد که اشن امر به جوانهزنی
و اسااتقرار گییهین کم شاایشینی مینمیشد که اشن نتیشج بی
 در ارتبیط بی ت ییرا.شایفتههیی اشن تحقیق مطیبق دارد
، در عمقهیی مختلف میساااه،رطوب در طول شااابینهروز
 مشاخ شااد که رطوب میسه در طول،تح تأثیر میلچ
 بهطوریکه،شبینهروز تح تأثیر میلچ ت ییرا زشیدی دارد
 رطوب از ابتدای صااابه رو به کیه،در تماید غلظا هی
 به کمترشن میزان۵۱ میگذاش و در ظهر و حدود سیع
،میرسااید و در شااب دوبیره رطوب افزاش پیدا میکرد
۰3 بهطوریکه بیشترشن میزان رطوب در بین سیع هیی
 اتفایق میافتید و اشن افزاش میتواند به دلیل پیشین۰ تای
بودن دمیی هوا و کیه تبخیر در اشن سیعی و همچنین
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