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  چکیده

 هايدر دهه . غبار و ماسه توسط باد و تبعات مخرب ناشی از آن استجایی ذرات ریزگرد ، ه جاب هاي زیست محیطی قرن اخیر، از چالش 
 به زیست محیط تخریب . گرفت هاي ماسه اي، به کمک مالچ نفتی صورت میجایی تپههدي و ممانعت از جابمقابله با فرسایش با اخیر، 
 ایجاد را پاشی مالچ هايشیوه و نوع در تغییر روي تحقیق زمینه  مالچ، نوع این از استفاده زیاد هايهزینه همچنین و نفتی هايمالچ وسیله

 تیمار شاهد، 3 اثر و شد استفاده روان هاي ماسه کننده تثبیت عنوان به سلولزي پلیمري پذیر خریبت زیست مالچ از حاضر تحقیق در  .کرد

 کامال طرح قالب در اسکنبیل قلمه نهال و مانی زنده و ارتفاع برروي پلیمري سلولزي پذیر تخریب زیست مالچ تن در هکتار 10تن و  5 
 که داد نشان نتایج  .ردیف کشت گردید 7در  3*3متر مربع به فواصل  441به مساحت  ها در زمینیها و قلمهنهال . تصادفی مطالعه شد

 ارافز نرم محیط در آماري تحلیل و تجزیه. است شده شاهد  به نسبت اسکنبیل قلمه و نهال مانیزنده و ارتفاع افزایش سبب مالچ کاربرد
spss  سطح در ترتیب به اسکنبیل نهال و قلمه اعفارت و مانیزنده نظر از مالچ نوع این کاربرد عدم و کاربرد بین اختالف که داد نشان 

 ارتفاع افزایش موجب تواندمی سلولزيپلیمري  پذیر تخریب زیست مالچ از استفاده که دهدمی نشان نتایج .است دار معنی درصد1 درصدو5
 میزان مالچ اینشن رول رنگ کاهش دماي خاك به دلی رفت رطوبت ونهال و قلمه اسکنبیل شده و با جلوگیري از هدر  مانیزنده و

     .بردب باال را گیاه استقرار و حاصلخیزي
  

  چفرسایش بادي، مال ،باد، تثبیت شن  نهال، و قلمه استقراراسکنبیل،  :هژکلیدوا
  

  مقدمه
اگرچه تثبیت بیولوژیکی . )3( .رودسایش بادي از مهمترین عوامل تخریب و هدر رفت خاك در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می فر 

هاي هاي گیاهی مستلزم تثبیت اولیه ماسهشود، لیکن در بسیاري موارد استقرار گونههاي روان پایدارترین روش تثبیت محسوب میماسه
هاي روش  ،) گوناگون ها، مواد شیمیاییها، سوپرجاذباستفاده از روغن(هاي شیمیایی براي تثبیت ماسه هاي روان، روش . باشدروان می
) زایی استفاده از روش هاي تثبیت عرصه هاي گیاهی و یا جنگل(و روش هاي بیولوژیکی ) استفاده از حصار در مقابل حرکت باد(مکانیکی 

دگی در بعضی از به علت کمبود میزان بارن این روش. هاي نفتی استدر کشور ما تثبیت شیمیایی با استفاده از مالچ). 3( توان نام بردرا می
) 3( .دنبال داردمختلفی را بهمشکالت زیست محیطی  استفاده از آن نقاط موفقیت آمیز نبوده و یابا کارآیی کمی برخوردار است و همچنین

ز طرفی از همین رو نیاز است تا ترکیباتی را مورد استفاده قرار داد که از طرفی کارکرد اصلی مالچ یعنی تثبیت ذرات خاك را داشته و ا
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هاي تثبیت ماسه هاي تحقیقات متعددي درایران در خصوص روش . خاك و اثرات سوء زیست محیطی نشود سالمت باعث به خطر افتادن
 چهار بذرهاي زنی جوانه روي بر پاشی مالچ تأثیرعملیاتبررسی  در )1384(جعفریان  .روان در مناطق خشک و بیابانی صورت گرفته است

 شهرستان در منطقه پیوشک در) کهور و سمر استبرق،( و کهنوج درشهرستان بوئینگ منطقه در) کهور و سمر اسکنبیل، ،تاغ( گونه گیاهی 
 وجود دارمعنی اختالف نشده و شده پاشی دو منطقه مالچ در زنی جوانه درصد بین پیوشک، منطقه در کهبه این نتیجه رسید  جاسک
 داريمعنی تفاوت برداريیخ نمونه تار سه در مالچ تیمار از نظر صرف مختلف گیاهیهاي گونه زنیجوانه بین درصد که حالی ، در داشت

که  است ايپاشیدن ماده اي، اولین گام در امر تثبیت تپه هاي ماسه معتقدند که  )1980(نظر تروه و همکاران  بر اساس  .نشد مشاهده
به منظور بر طرف شدن  .استایجاد پوشش گیاهی دائمی یعنی تثبیت بیولوژیکی آن   دوم، گام .به طور موقت متوقف نمایدها را حرکت تپه

محققان درصدد تهیه ماده اي جایگزین با خصوصیات سازگار با  هاي مورد استفاده کنونی و کاهش هزینه، مشکالت زیست محیطی مالچ
هاي بسیاري با قابلیت برگشت پذیري به چرخه محیط زیست و تا کنون مالچ  .محیط زیست و کم هزینه ولی داراي قدرت تثبیت باال شدند

-مالچ زیست تخریب  مالچ مورد بررسی در این تحقیق، .متناسب با آن معرفی و ارزیابی شده ولی تاکنون نتیجه مناسبی حاصل نشده است
اصفهان می باشد که تاکنون هیچ گونه حاصل تحقیقات گسترده محققان دانشکده علوم دانشگاه مالک اشتر سلولزي است که  -پذیر پلیمر

هدف از این تحقیق یررسی اثر مقادیر مختلف مالچ . ماسه هاي روان صورت نگرفته است  تحقیقی در زمینه استفاده از این نوع مالچ برروي
   .خصوصیات رویشی گیاه اسکنبیل است برخی از سلولزي بر روي -زیست تخریب پذیر پلیمر

 
  هامواد و روش

کلیه منابع و مطالعات قبلی صورت گرفته در خصوص مالچ پاشی و  تحقیق، این انجام براي.قیق در ماسه زارهاي کاشان انجام شداین تح
طی چند مرحله مراجعه به منطقه و هماهنگی با  .نحوه مبارزه با فرسایش بادي در جهان، ایران و منطقه آران و بید گل جمع آوري گردید

این مکان در حاشیه نوار ریگ بلند کاشان در . محل مناسب اجراي طرح مشخص گردید ، )طبیعی آران و بیدگل اداره منابع(بخش اجرا 
هاي کشت، ابتدا اقدام به جمع آوري بذر گونه جهت اعمال تیمار .ابوزید آباد واقع شده است -مسیر جاده موسوم به گاز در جاده کاشان

نهال و . ن بومی این منطقه به شمار میروداین گونه شن دوست بوده و از گیاها . گردید comosum  Calligonum اسکنبیل با نام علمی
پروژه بر اساس طرح پایه کامال تصادفی  .قلمه و بذر این گیاه در اواخر بهمن تهیه و در محل مناسب و طبق نقشه اجراي طرح کشت شد

سطوح مورد نظر  . سطح زیر پوشش هر تیمار بود متر مربع،  441مساحت جمعا به ) تکرار(ردیف  7متر و در  3*3فاصله کشت  . اجرا شد
   4میکسر 1مالچ مورد نیاز توسط . پاشی نشده به عنوان شاهد در نظر گرفته شدمنطقه ملچ .تن در هکتار مالچ پاشی گردید 10و5با میزان 

به منظور ایجاد سطحی یکنواخت و  .و سپس توسط یک دستگاه سمپاش تراکتوري به میزان مورد نیاز پاشیده شد تنی ارسال گردید
در قالب طرح  زمایشآ .مترمربع مالچ پاشی شد 6000بنابراین سطحی معادل  . تمامی حواشی منطقه زیر پوشش مالچ قرار گرفت  متعادل،

و جهت رسم نمودارها  spssا استفاده از آزمون دانکن مقایسه و جهت تجزیه آماري از نرم افزار میانگین تیمارها ب. کامال تصادفی انجام شد
 .استفاده شد Excellاز نرم افزار 

  
 نتایج

نتایج  .مانی نهال و قلمه اسکنبیل نشان می دهدنتایج تجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي مختلف مالچ را بر روي  ارتفاع و زنده )1(جدول   
و همچنین بر روي زنده مانی نهال اسکنبیل در سطح %  1گر آن است که اثر مالچ بر روي ارتفاع نهال و قلمه اسکنبیل در سطح بیان
  .داري مشاهده نشدمانی قلمه از نظر آماري اختالف معنیولی بر روي زنده ، معنی دار است5%
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  ماثیر تیمارهاي مختلف مالچ نتایج تجزیه واریانس صفات رویشی گیاه اسکنبیل  تحت- 1جدول 

  زنده مانی
 نهال

  
 زنده مانی قلمه

  
  ارتفاع نهال

 

  
 ارتفاع قلمه

  
  منابع تغییر

 
  
*10.333 0.571ns  

**8226.633 
 مالچ  248.108**

 خطا  12.579 487.470  0.635 2.032

 دارنبود تفاوت معنی ns؛ % 1و  5 سطح در دارمعنی ترتیب به ** و *

   
نتایج بدست  .دهدهاي اسکنبیل نشان میمانی نهالمالچ زیست تخریب پذیر یلیمري سلولزي را بر روي زندهمقادیر مختلف  اثر)  1(شکل 

داري مانی نهال اسکنبیل را نسبت به عدم استفاده از این ماده  به طور معنیمصرف هر دو میزان مالچ، زندهآمده حاکی از آن است که 
  . داري مشاهده نشدار مالچ تفاوت معنیافزایش داد ولی بین دو مقد

  

 
هایی که حداقل داراي میانگین. هاي اسکنبیلسلولزي برروي زنده مانی نهال -اثر مقادیر مختلف مالچ زیست تخریب پذیر یلیمر - 1شکل 

 داري ندارنددرصد آزمون دانکن اختالف معنی 5یک حرف مشترك هستند در سطح 

     
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارتفاع نهال  . دهدهاي اسکنبیل نشان میف مالچ را بر روي ارتفاع نهالمختل اثر تیمارهاي-3شکل

  .معنی داري یافته استافزایش  )بدون مالچ(تن در هکتار در مقایسه با شاهد  10و5هاي اسکنبیل در مالچ
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارتفاع قلمه در اثر .دهدشان میهاي اسکنبیل ناثر تیمارهاي مالچ را بر روي ارتفاع قلمه) 4(شکل

تن در 10بیشترین ارتفاع قلمه در مالچ . افزایش معنی داري یافته است) بدون مالچ(تن نسبت به شاهد  10و 5مالچ پاشی در سطح 
  .    هکتاربدست آمد 
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هایی که حداقل داراي یک میانگین  .هاي اسکنبیلسلولزي بر روي ارتفاع نهال -اثر مقادیر مختلف مالچ زیست تخریب پذیر یلیمر -3شکل
 داري ندارنددرصد آزمون دانکن اختالف معنی 5حرف مشترك هستند در سطح 
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راي یک هایی که حداقل دامیانگین  .هاي اسکنبیلسلولزي بر روي ارتفاع قلمه  -اثر مقادیر مختلف مالچ زیست تخریب پذیر یلیمر -4شکل

  داري ندارنددرصد آزمون دانکن اختالف معنی 5حرف مشترك هستند در سطح 
  

  :بحث
 گیاه نهال و قلمه مانیزنده و ارتفاع افزایش و بهبود در سلولزي پلیمري پذیر تخریب زیست مالچ نقش بررسی منظور به تحقیق این

 و دارد گیاه استقرار بر مثبتی تاثیر مالچ این که داد نشان گیاه استقرار در مذکور مالچ تاثیر خصوص در هابررسی . آمد در اجرا به اسکنبیل
توان به دو یمدر اثر مصرف مالچ را  یاهگ یشترب مانیزنده .شد مشاهده هکتار در تن 10 و 5مالچ تیمار نهال در  مانیزنده میزان باالترین

الزم به ذکر است که مالچ . از آن یاهگ یشتردر مالچ و استفاده ب یز بارندگرطوبت حاصل ا یرهذخ-2روان  يهاماسه یتتثب -1 : علت دانست
ند این کیم ينقش مواد جاذب رطوبت را باز یو به نوع هشدظاهر  يصورت ژله اه ب ی، آب حاصل از بارندگ یافتبا در يسلولز یمرپل

به . وجود ندارد نفتی هايگردیده خاصیتی که در مالچ بیلاسکن نهال مانیزنده بیشتر به دنبال آن افزایش رطوبت جذب خاصیت منجر به
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رسد که مالچ در سطح خاك به عنوان یک مانع فیزیکی عمل کرده و مانع از دست دادن رطوبت و در نتیجه حفظ آن در خاك شده نظر می
فاده از بقایاي گیاهی  به عنوان مالچ که اذعان داشتند که است) 1390(مجنین نتایج این تحقیق با یافته هاي حسینی و همکاران هاست، 

 نهال و قلمه ارتفاع افزایش بیانگر آزمایش نتایج .باعث بهبود رشد گیاه در طول فصل و افزایش عملکرد آفتابگردان می شود،  مطابقت داشت
  مالچ نوع این بودن الرطوبه جاذب گیویژ از ناشی توانمی را مالچ تاثیر تحت گیاه ارتفاع افزایش دلیل . است مالچ وجود صورت در اسکنبیل
 افزایش صرف را آب این گیاه و بگیرد قرار گیاه دسترس در آب که گرددمی سبب و شود می آب تبخیر از مانع الیه یک ایجاد با که دانست،

 براي را و شرایط دهدیم کاهش را خاك دماي داراست که سفیدي رنگ دلیل به مالچ نوع این همچنین و نماید خود رویشی رشد و ارتفاع
دهی شده همچنین افزایش ارتفاع گیاه ممکن است به علت نگهداري بهتر رطوبت خاك در زمین مالچ.  سازدمی فراهم گیاه این بیشتر رشد

 ). 4. (یابدباشد که در نتیجه فتوسنتز و جذب مواد غذایی بهبود می

  
   :کلی گیري نتیجه

زیست تخریب پذیر پلیمري سلولزي اثر مثبتی بر زنده مانی و افزایش ارتفاع قلمه و نهال اسکنبیل  نتایج این تحقیق نشان داد که مالچ
بنابراین با در نظر گرفتن هزینه تهیه مالج . داري بین آن دو مشاهده نشداي داشته و تفاوت معنیهر دو مقدار مالچ اثر مشابهداشته است و  

  .گردددر منطقه مورد نظر معرفی می تن در هکتار مقدار بهینه مالچ 5مقدار 
  

 :منابع
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