
مالچ و    نگاهی بر تاریخچه

 پاشی مالچ

 دکتر سلمان زارع

 و محمد مهدی پورحنیفه

استادیار، گروه احیاء مناطق  -1

خشک و کوهستانی، دانشکده 

 طبیعی، دانشگاه تهران. منابع

 دانشجوی کارشناسی، -3

مهندسی طبیعت، دانشکدگان 

 کشاورزی و منابع طبیعی،

 دانشگاه تهران

هـای  فرسایش بادی یکی از جنبهچکیده: 

مهم ت ریب اراضی در منـاطـق خشـک و 

شــود ) خشــک مــحــســوب مــی نــیــمــه

Coppinger  طـبـق 8998و همکاران )

المللی مقابله بـا  های کنوانسیون بین برآورد

زایی سازمان ملل متحد، یک چـهـار   بیابان

پنجم جمعیت  اراضی جهان در برگیرنده یک

ی  تـاثـیـر پـدیـده باشد، تـحـت جهان می

(. UNCOD,1997باشند ) زایی می بیابان

زایی برای کـاهـش فـقـر  لذا مقابله با بیابان

جهانی و همـچـنـیـن تـعـدیـل کـاهـش 

سـاز  زیستی و تغییرات اقلیمـی انسـان تنوع

به  (. MEA,2005باشد ) بسیار ضروری می

شـده در اثـر  دلیل مشکالت اساسی ایجاد 

ای و تاثیرات مـ ـرب  های ماسه حرکت تپه

ها بر شهرها، روستاها، مناطق مسکـونـی،  آن

های صنعتی، خطوط ارتـبـاطـاتـی،  کارخانه

های آبیاری و زهکشی و  اراضی زراعی، شبکه

هـای  آلودگی هوا، مقابله با حـرکـت تـپـه

ای  ها از اهمیـت ویـژه ای و تثبیت آن ماسه

(. Fadhil ،2002بـاشـد ) مـی  برخوردار

های مربوط به محدودکردن صدمـات  فعالیت

های بادی از قرون وسطی آغاز  ناشی از ماسه

هـا  شده و همچنان نیز ادامه دارد. این مقابله

در ابتدا اغلب به صورت بیولوژیک بودنـد و 

پز از انقالب صنعتی به سمـت اقـدامـات 

فیزیکوشیمیایی حرکت کردند. با توجه بـه 

هـای  پیشرفت تکنولوژی و افزایش فـرآورده

نفتی و همچنین مشکالت محیط زیسـتـی، 

تر ضـرورت  تر و ارزان استفاده از مواد کارآمد

های مـوثـر در  است. یکی از روش پیدا کرده

پاشی است کـه  های روان مالچ کنترل ماسه

کشور ما نیز در این زمینه اقدامات موثـری 

 انجا  داده است.

زدایی،  زایی، بیابان بیابانکلیدی:  واژگان

 پوش، فرسایش، مالچ. خا 

زایی مشتمل بر فرآیندهایی  بیابان  مقدمه:

است که هم زاییده عوامل طبیعی بـوده و 

گردد و  هم به عملکرد نادرست انسان برمی

طبق تعریف عبارت است از کاهش استعداد 

اراضی در اثر یک یا ترکیبی از فرآیندها، از 

قبیل فرسایش بادی، فرسایش آبی، ت ریب 

پوشش گیـاهـی، تـ ـریـب مـایـع آب، 

شدن خا   شدن و قلیایی شدن، شور ماندابی

و ... که توسط عوامل محیطی یـا انسـانـی 

  زایی نوعی تـ ـریـب یابد. بیابان شدت می

آید که تنها در مناطق  سرزمین به شمار می

مرطـوب  خشک و خشک نیمه خشک، نیمه

 شود. دیده می

آب و بـاد در   تشدیدی به وسیله   فرسایش

مناطق خشک یـکـی از دالیـل اصـلـی 

(. Lal, 2001شود ) زایی قلمداد می بیابان

تعریـفـی از بـیـابـان   UNEPبر اساس 

شده کـه طـبـق آن بـیـابـان بـه   ارائه

ای اطـالق   های زوال یـافـتـه اکوسیستم

گردد که توان تولید طبیعـی گـیـاهـی  می

یافته یا به کلی از   ها کاهش )بیوماس( در آن

رفته است. در این میان عوامل انسـانـی   بین

زایـی نـقـش  شدن پدیده بیابـان  در پدیدار

اساسی و کلیدی داشته و موجب تسریع و 

شونـد. زیـرا  زایی می افزایش سرعت بیابان

عالوه بر نقش مستقیم  خود در آسیب بـه 

نـمـوده   محیط، به عنوان محـرکـی عـمـل

محیطی از   عواملموجبات تحریک و تقویت 

زایی ناشـی از عـوامـل  جمله اقلیم )بیابان

نماید. از جمـلـه ایـن  اقلیمی( را فراهم می

تـوان بـه انـجـا  زراعـت  ها مـی دخالت

زدایی، مسـمـویـیـت و  غیراصولی، جنگل

زمین، حذف پوشش گیاهی و دیگـر  آلودگی

 های این چنینی اشاره نمود.  فعالیت
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  هاي جهان ي بیابان  نقشه



فرسایش خا  به ویژه فرسایش بادی یکـی 

 بـاشـد. زایی مـی از عوامل تاثیرگذار بر بیابان

شود که طـی  فرسایش به فرآیندی گفته می

شـده  آن ذرات خا  از بستر اصلی خود جدا

دهنده به مکانـی  و به کمک یک عامل انتقال

شوند. فـرسـایـش فـرایـنـد  دیگر حمل می

است. فـرسـایـش  نابودی تدریجی یک ماده 

رفـتـگـی  عبارت است از فرسودگی و از بین

مداو  خا  سطح زمین )انتقال یا حـرکـت 

ای به نقطه دیگر در سطح زمین(  آن از نقطه

توسط آب یا باد. فرسایش یـک فـرآیـنـد 

ژئومورفیک طبیعی است که به طور پیوسته 

دهد و تشدیـد آن از  زمین رخ می در سطح

تـوانـد اثـرات  های انسانی می طریق دخالت

زیسـت  شدیدی بر کیفیت خا  و مـحـیـط

 داشته باشد. 

جنوب آسیا یکی از مناطقی در دنیـا اسـت 

بـادی در آن  آبی و فرسـایـش که فرسایش

(.  بـه Lal,2001اساسی است ) معضالت

اساسی ایجـادشـده در اثـر  دلیل مشکالت 

هـا  ای و تاثیرات بد آن های ماسه حرکت تپه

بر شهرها، روستاها، مـنـاطـق مسـکـونـی، 

های صنعتی، خطوط ارتـبـاطـاتـی،  کارخانه

های آبیاری و زهکشی و  اراضی زراعی، شبکه

هـای  آلودگی هوا، مقابله با حـرکـت تـپـه

ای    ها از اهمیـت ویـژه ای و تثبیت آن ماسه

(. Fadhil ،4114بـاشـد ) برخـوردار مـی

کـردن   گرفته برای محدود  های انجا  کوشش

هـای بـادی،  صدمـات نـاشـی از مـاسـه

ای طوالنی دارد. از زمـان قـرون   تاری چه

های گیاهی بـر  وسطی تاکنون، کاشت گونه

است   های ساحلی در اروپا رایج بوده روی تپه

و از ابتدای قرن شانزدهم، استفاده از حصـار 

هـای  یا پرچین ماسه برای تـوقـف مـاسـه

است. در طی اواخر قرن   آورده شروع شده  باد

هـای  هجدهم، مهندسین فـرانسـوی روش

کـردنـد.   ها ارائه تری برای تثبیت ماسه کامل

های  در ایاالت متحده آمریکا با تثبیت ماسه

سواحل منطقه ماساچوست در ابتدای قـرن 

شد و سپـز مـورد    هجدهم، این کار آغاز

هایی  استفاده گسترده قرار گرفت. در ب ش

از شمال چین هـزاران سـال اسـت کـه 

های روان بیابانی  هایی برای مهار ماسه روش

 در جریان است. 

  مالچ

سال اخیر به دلیل رشد اقتصـادی و  21در

توسعه مناطق شهری که ناشی از اکتشـاف 

خشک بـه ویـژه در   نفت و گاز در مناطق

اجـرای   خاورمیانه بوده است، نیاز انسان بـه

ها بیشتر و  های مؤثرتر در مهار ماسه روش

تر شده اسـت. در گـذشـتـه مـواد   افزون

های خشکیـده  گوناگونی مانند سنگ، ساقه

ذرت، ترب، زغال سنگ نارس، سـرشـاخـه 

هـای  مـانـده درختان، کاه و کلش و بـاقـی

ها برای حفا ــت از ســـطـح  خورا  دا 

ها و جلوگـیـری از فـرسـایـش آن  ماسه

گـرفـت. در  مورداستفاده قرار می

های اخـیـر مـواد نـفـتـی،  سال

ها، آهک، قـیـر و  ها، التکز رزین

مواد شیمیایی صنعتی دیگر جای 

 اند.  مواد قدیمی را گرفته

(Armbrust   وDickerson ،1791) 

به منظور کنترل فرسایش بادی بـه ویـژه 

هـای  هـای روان فـعـالـیـت تثبیت ماسـه

ای در کشور انجا  شده است. ایـن   گسترده

ها از طریق اقدامات بیولوژیک مانند  فعالیت

کاری، بذرکاری، بذرپاشی و اقـدامـات  نهال

پاشی با استفاده  فیزیکوشیمیایی مانند مالچ

ای  از مواد نفتی انجا  شده است. مالچ کلمه

انگلیسی و به معنای پوشش اسـت. مـالـچ 

شبیه قیرهای امولسیونه است که بـا مـواد 

دیگر م لوط و به صورت قابل استفاده در 

های سازنده مانند کمپـانـی  آید. کمپانی می

شل و اسو ترکیبات متفاوتی پیشـنـهـاد و 

برای هریک اسم و مش صاتی تعیین نموده 

اند و از آنجایی که عمدتاً بـرای پـوشـش 

رود، لذا معنی ت صصی آن  خا  به کار می

که به وسیله برخـی کـارشـنـاسـان امـر  

اسـت،   خاکپوش در نـظـر گـرفـتـه شـده

 رسد.  جایگزین مناسبی به نظر می
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  فرسایش بادي

 معضالت

  فرسایش بادي



 ی استفاده از مالچ  تاریخچه

سابقه استفاده از مالچ به قدمت کشـاورزی 

(.  در 8993و همکاران،    Jacksرسد ) می

هـا  های قدیم، یونان باستان و چـیـنـی زمان

ها را برای حفظ آب  سنگریزه و خرده سنگ

 کردند. روی سطح خا  پ ش می

(Armbrust ،8999) 

در اواخر جنگ جهانی دو  برای اولین بـار 

بـه   Hishmanش صی بـه نـا  دکـتـر

ها و مـجـاری  ی قیراندود کردن کانال  وسیله

های جاری را با حداقل افت بـه  طبیعی، آب

طرف م ازنی هدایت نمود و سپز دکـتـر 

Robert   عملیات را به طور دامـنـه داری

شد که در اثر قـیـرانـدود   ادامه داد و متوجه 

های عاری از پوشش گـیـاهـی،  کردن زمین

خا  تثبیت و از گیاهان م تلف پـوشـیـده 

گردد. در اتحاد جماهیر شوروی ن ستین  می

اقدا  برای تثبیت ماسه به وسیله مواد نفتی 

آهن آسـیـایـی  در مسیر راه 8191در سال 

(. در همیـن 8535روسیه انجا  شد )تلوری،

سال مؤسسه اگروفـیـزیـک پـیـتـرزبـورگ 

هـای  )لنینگراد(، آزمایشی برای تثبیت ماسه

 روان با استفاده از امولسیون قیر در رپتک

 (Repetekواقع در بیابان قره  )    قو  انـجـا

 داد. 

های پژوهشی راجع  با این حال اولین گزارش

هـای نـفـتـی در  به نتایج کاربردی پوشش

در در مـجـالت  8953سطح خا  از سال 

در  منابع آمریکـایـی  8928علمی و از سال 

(. کار تـثـبـیـت 8519گزارش شد )درویش،

هـا  های روان از طریق پـوشـانـدن آن ماسه

بوسیله امولسیونی از قیرهای طبـیـعـی در 

شوروی سابق ادامه پیدا کرد. در این روش 

ها پاشـیـده  قیر رقیق شده با آب روی ماسه

سانتـی مـتـر نـفـوذ  3-1شده و تا عمق   

کنند، پز از تب یر آب قیر طـبـیـعـی  می

موجب ایجاد نیروی چسبندگی بین ذرات 

نـمـایـد.  ها را تثبیت می ماسه گردیده و آن

تن در هکـتـار  41میزان مصرف امولسیون 

است. با توجه به اهمیت نتایج حاصـلـه   بوده

از مازاد مواد نفتی، کشور ایران نیز که خود 

 8523خیزی اسـت، از سـال   کشور نفت

استفاده از مازاد مواد نفتی را کـه بـه نـا  

مالچ معرفی شده بود، به صورت آزمـایشـی 

های مفیدی در این مـورد  آغاز نمود و طرح

پیشنهاد و عملی گردید. درواقع عده ای از 

مت صصین شرکت ملی نفت ایـران پـایـه 

پاشی به طور آزمایشی  های مالچ گذار برنامه

زهـرا   آباد بوئین  ای فتح  های ماسه برروی تپه

 از طریق پاشش با مالچ آب پاش بودند.

پی استفاده از مالچ نفتی، برخی محققین   در

به بررسی کارایی آن و مسائل و مشـکـالت 

محیط زیستی ناشی از آن پرداختنـد. بـه 

کرات دیده شده است که در زمان عملیـات 

پاشی روی گیـاهـان مـوجـود و یـا  مالچ

کشت شده اثر منفـی بـاقـی   های تازه نهال

گذارد. همچنین اثرات مالچ نفتـی روی  می

زنی و استقرار گیـاهـان هـمـواره از   جوانه

هـای  های مسئوالن امر و محدودیت دغدغه

کـاربـرد ایـن نـوع مـالـچ بـوده اسـت 

با توجه بـه پـیـشـرفـت (.  8511)رضایی،

های نـفـتـی و  تکنولوژی و افزایش فراورده

همچنین مشکالت محیط زیستی، استفاده 

تر ضـرورت پـیـدا   تر و ارزان  از مواد کارآمد

 کرده است. 

پوش )مالچ( منـاسـب  در جهت یافتن خا 

هـای نـفـتـی  برای جایگزین کردن مـالـچ

تحقیقات زیادی انجا  شده و انواع م تلفی 

 Soil Binderها تحت عنوان  از خاکپوش

به بـازار عـرضـه   Polymer Binderیا 

شده است.  این مواد عموما از تـرکـیـبـات 

پلیمری با خاصیت آنیونی یـا کـاتـیـونـی 

ها با پایه طبیعـی و  هستند که برخی از آن

انـد  با استفاده از فناوری نانو ساختـه شـده

تـوان  ( که از این جمله مـی8511)رضایی، 

هـا،  به مواد پلیمری، بیوپلـیـمـری، رزیـن

تکز، مواد ارگانیک و بـیـولـوژیـک،   پلی

های گیاهی فرآوری شده و  ها، پسماند رس

  غیره اشاره کرد.
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  استفاده از سنگ و چوب به عنوان خاکپوش



دانشمنـدان شـوروی  8952در اوایل سال 

سابق تحقیقاتی بر روی امولسیـون قـیـری 

نیز استـفـاده  8939شروع کردند و در سال 

آمید را در منطـقـه کـورسـک   اکریل  از پلی

محققین آمریکایی نیـز در  آزمایش نمودند.

میالدی بر روی امولسیـون رزیـن  31دهه 

قیر تحت عنوان کوهرکز تحقیقاتی صورت 

دادند. محققین انستیتو تحقیقات بـیـابـان 

ترکمنستان تحقیقاتی بر روی موادی سـری 

صورت دادند و اطالعات زیادی در   Kبه نا  

مورد سرعت و عمق نفوذ، مقاومت مکانیکی 

ی اسـتـفـاده از   سله حاصل شده در نتیجه

مواد و مقاومت مواد در برابر فرسایش بـادی 

به دست آوردند. سپز مواد دیگـری مـورد 

آزمایش قرار گرفتند که یا کارایی مناسـبـی 

 نداشتند و یا مقرون به صرفه نبودند.  

در داخل کشور نیز تحقیقاتی با هدف یافتن 

هـای  مواد جدید به منظور تـثـبـیـت تـپـه

است. در ارتـبـاط بـا   ای انجا  گرفته  ماسه

ها نیز با وجود تما  محسناتی  آمید  آکریل  پلی

شده، برخی از محققـیـن   ها بیان که برای آن

پذیر نیستنـد و از   معتقدند این مواد تجزیه

باشند.  نظر محیط زیستی دارای ایراداتی می

هرچند استفاده از این ماده، زمـانـی جـزو 

هـای  ها برای تثبیـت مـاسـه حل بهترین راه

شده است، با ایـن حـال  روان محسوب می

زنـی بـذر و   نفتی روی جـوانـه   اثرات مالچ

استقرار گیاه، مشکالت بهداشتی و محـیـط 

های آن همـواره ازجـمـلـه  زیستی و هزینه

هـای  های مسئوالن امر و محدودیـت دغدغه

کاربرد این نوع مالچ بوده اسـت. از طـرف 

دیگر با پیشرفت تکنولوژی و افزایش مصرف 

های نفتی، امروزه دیگر مالچ نفـتـی  فراورده

ترکیبات پسماند مـحـسـوب  نشـده و 

درنتیجه استفاده از آن برای فرایند تثبیـت 

هایی مـواجـه  ای با محدودیت  های ماسه تپه

شده است، ازاین رو عالوه بر محرو  شـدن 

توان با تصفـیـه  هایی که می از سایر فرآورده

این ماده از آن است راج نمود، هزینه زیـاد 

حمل مالچ نفتی از پاالیشگاه تا عرصه کار و 

سایر موارد ذکرشده، ضرورت استـفـاده از 

تر را   تر و ارزان  های کارآمد ترکیبات و روش

 است.  بسیار ضروری نموده

به دلیل برخورداری کشور از منابع عظـیـم 

نفت و موادی که در گذشتـه بـه دلـیـل 

ها به عنـوان مـواد  فناوری پایین پاالیشگاه

گـردیـد،  ها محسوب مـی جانبی پاالیشگاه

نفتی برای ایـجـاد پـوشـش   تحت نا  مالچ

های روان مورد استفاده  حفا تی روی ماسه

قرار گرفت؛ اما بهای ایـن مـاده کـه در 

گذشته رایگان در اختیار سازمان مـنـابـع 

داری کشـور قـرار داده   طبیعی و آب یـز

اسـت. عـمـلـیـات   شد، بسیار زیاد شده می

پاشی نیازمند تجهـیـزات و نـیـروی  مالچ

انسانی زیادی است، چون این ماده شبـیـه 

قیر است باید محیط گر  و سـپـز روی 

خا  پاشیده شود، که هزینه حمل از مبدا 

شود.  تا منطقه عملیاتی نیز به آن اضافه می

هـای  این ماده زمانی به عنوان بهتریـن راه

ها روان مورد اسـتـفـاده قـرار  تثبیت ماسه

گرفت و حال به طبق آزمایشات صـورت  می

زنی بذر   گرفته تاثیر منفی آن بر روی جوانه

و استقرار گیاه مش ص شده و استفـاده از 

 آن را تحت تاثیر قرار داده است.

39 

31 

اغ
ی ت
اع
تم
اج
ی، 
نگ
ره
، ف
ی
لم
 ع
یه
شر
ن

 
ی تاغ

ی، اجتماع
ی، فرهنگ

شریه علم
ن

 

  پاشی ی مالچ  طریقه

  پلی اکریل آمید



 نتیجه گیری

های  های فقیر و زمین مالچ در اصالح خا 

در حال فرسایش و همچنین حفا ت 

آب یزها و ممانعت از ورود ماسه به آبگیر 

آهن،   ها، راه ها و حفا ت از جاده سد

ها، مراتع، قنوات، تاسیسات نظامی،  فرودگاه

روستاها و شهرهایی که مورد هجو  

های روان هستند، نقش ارزنده و  ماسه

توان از بروز  مفیدی دارد و با کاربرد آن می

ناپذیر جلوگیری نمود.  خسارات جبران

اگرچه نکات منفی و معایبی نیز برای آن 

یاد شده است ولی با توجه به فرآیند 

رفتن اراضی حاصل یز   شدن و از بین  بیابانی

ها در  بایست کشور برداری می و قابل بهره

اول به کنترل مناطق بیابانی خود    ی  وهله

بپردازند و در کنار آن ب شی از تحقیقات 

ای با   آوردن ماده  خود را در جهت بدست

معایب کمتر و بازدهی باالتر انجا  دهند تا 

ها بابت معضالت  در آینده نگرانی

پاشی کاهش یابد و بتوان  زیستی مالچ محیط

زیستی به  ی محیط  بدون داشتن دغدغه

 ی شو  پرداخت.  مقابله با این پدیده
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