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خاک در اراضی مستعد فرسايش بادی در  هدر رفتبررسی کارايی مالچ پليمری و مالچ با پايه گياهی بر کاهش 

 استان خوزستان
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 (17/9/1395تاريخ تصويب:  -2/9/1395تاريخ بازنگری:  -20/8/1394)تاريخ دريافت:  

 چکيده

استان خوزستان را درگیر نموده است که  ژهيو بهی اخیر بسیاری از نقاط ايران ها سالفرسايش بادی معضلی است که در 

ی نفتی، ها مالچ. با عنايت به آثار محیطی شود یممحسوب از پیامدهای آن  گردها زيرو حرکت  گردوغباروقوع پديده 

در  خاک هدر رفتترکیبات و حل معضل  گونه نيای طیمح ستيزکاهش آثار  منظور بهی پلیمری و گیاهی ها مالچکاربرد 

ی برخوردار است. در اين تحقیق از دو نوع مالچ پلیمری و ا ژهيواراضی مستعد فرسايش در استان خوزستان، از اهمیت 

% بر روی سه نوع خاک 60% و 30%، 15خاک، در چهار سطح صفر،  کننده تیتثب عنوان بهمالچ با پايه گیاهی، 

خاک در  هدر رفتی بر کاهش موردبررسی ها مالچ ریتأثی فرسايش بادی استان اعمال شد. ها کانوناز  شده برداشت

يک آزمايش  صورت به ها شيآزمای قرار گرفت. نتايج موردبررسمتر بر ثانیه  13و  10، 8ی ها سرعتتونل باد در دستگاه 

ی تیمار ها خاک آماری نشان داد که لیوتحل هيتجزی قرار گرفت. نتايج موردبررسفاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفی 

. از سويی نتايج نشان داد که دو دارند خاک هدر رفتدر کاهش  ی با خاک شاهددار یمعنشده با هر دو نوع مالچ، اختالف 

ی مختلف ها غلظتندارد اما  باهمی دار یمعناختالف  خاک، هدر رفتبر میزان کاهش  ریتأث ازنظری موردبررسنوع مالچ 

مالچ پلیمری و مالچ  ریتأثی هستند. نتايج بررسی دار یمعندارای اختالف  باهمدر سطح يک درصد  شده استفادهی ها مالچ

متر  13و  10، 8ی ها سرعتخاک را در  هدر رفتمیزان  تواند یمی خوب بهنشان داد که کاربرد مالچ پلیمری  با پايه گیاهی

ی ها سرعتخاک را در  هدر رفت ی کاهش دهد. همچنین کاربرد مالچ با پايه گیاهی میزانموردبررسی ها خاکبر ثانیه در 

ی ریتأثيه اين مالچ قادر به ايجاد بروای باد ماسهی کاهش داد اما در خاک خوب بهعی الوان و هويزه در دو خاک زرا ذکرشده

به متفاوت بودن اندازه توزيع  توان یمنبود که امر را  (%30% و 15ی پايین )ها غلظتخاک در  هدر رفتمثبت بر کاهش 

 بط دانست.مرت ها خاکی موجود در ها ونذرات خاک، میزان مواد آلی و نوع ي

 هدر رفت ،مالچ گیاهی ،مالچ پلیمری ،فرسايش بادی: ی کليدیها واژه
 

 *مقدمه 
 و خشک مناطق در یطیمح ستيز یها بحران نيتر مهم از يكی

 که هست بادی و فرسايش يیزا ابانیب مخرب ، پديدهخشک مهین

 آن پیامدهای از گردها زير حرکت و گردوغبار یها طوفان وقوع

(. اختالل در سیستم Behera et al, 2007) شود یم محسوب

ی کشاورزی و ها نیزم، آلودگی هوا، از بین بردن ونقل حمل

و آلوده ساختن  ها کانالگسترش نواحی بیابانی، مدفون ساختن 

ی گیاهی و کاهش ها بافتی سطحی، از دست دادن ها آب

 ازجملهی مزارع کشاورزی و باغات میوه زدگ آفتفتوسنتز، 

                                                                                             
*

 a.gholami@iauahvaz.ac.ir:  نويسنده مسئول 

 National) باشند یم گردوغباری ها طوفانی ناشی از ها خسارت

Project Management dust,2010.) 

در چند سال اخیر در برخی  گردوغباروقوع پديده 

ی و سالمت جامعه، بر تولیدات ، عالوه بر اثرات اجتماعها استان

برآوردها  که ینحو بهبوده است.  رگذاریتأثبخش کشاورزی نیز 

به محصوالت کشاورزی  89ـ  90دهد در سال زراعی  نشان می

استان خوزستان شامل گندم آبی، گندم ديم، جو آبی، جو ديم، 

ريال خسارت وارد  اردیلیم 1882کلزا آبی و کلزا ديم بیش از 

تن محصول کشاورزی از بین رفت. با  416هزار و  468شد و 

و محدوديت  گردوغباری ها طوفانی و ايجاد سال خشکوقوع 

هزار هكتار از اراضی حوزه رودخانه کرخه در  38کشت در 
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، دو هزار میلیارد ريال به کشاورزی اين حوزه 91تابستان 

 (.Khoman, 2013خسارت وارد شد )

 در بادی نتیجه فرسايش بادی است. فرسايش دوغبارگر

 از باران، يكی کم یها عرض در ازجمله جهان نقاط از بسیاری

 لحاظ به ايران کشور و يی استزا ابانیب فرآيندهای نيتر شاخص

 شرايط خاص اقلیمی و وزش بادها ،خشكیجغرافیايی،  موقعیت

 چند یها یسال خشک .است روبرو معضل اين با جدی صورت به

 و برده بین از را بیابان در موجود فقیر گیاهی پوشش سال اخیر،

 فرسايش شدت اين عامل .است داده افزايش را يیزا ابانیب روند

 Nohegar et)است  داشته پی در را بحرانی یها کانون در بادی

al., 2012) . فرسايش بادی باعث فقیر شدن خاک شده و عالوه

بر آن همانند پوششی مزاحم، سطح اراضی زراعی و غیر زراعی را 

 خشک مهین. اين مسئله بخصوص در مناطق خشک و پوشاند یم

به دلیل فقر پوشش گیاهی، کمبود هوموس، خشک بودن و 

ی ها روشاست. در اين راستا،  تر یجدبودن خاک،  زدانهير

ی ها روشکنترل در برابر عوامل فرساينده باد نظیر مختلف 

بادشكن(،  عنوان بهاستفاده از گیاهان بومی منطقه ) یكيولوژیب

( و رزندهیغحفر خندق، ساخت بادشكن ) یكیمكانی ها روش

ی خاک نظیر ها کننده تیتثبتقويت پوشش سطحی با کاربرد 

 وردتوجهمی اخیر ها سالدر  ...نفتی، مواد پلیمری و  یها مالچ

 (.Movahedan et al 2014) است قرارگرفته

 درواقعی قیری هستند که ها مالچی نفتی شامل ها مالچ

اين مواد  که یآنجائهستند. از  ها شگاهيپاالبرج تقطیر در  مانده ته

ی طیمح ستيزی ها خسارت ها آنحاوی سرب هستند، استفاده از 

و وزش مداوم باد در مناطق بیابانی موجب  کند یمايجاد 

(. با Rabiee 2010) شود یم ها یآلودگپراکندگی بیشتر اين 

افزايش دما  ی نفتی از قبیلها مالچی طیمح ستيزعنايت به آثار 

 میخرد اقلتغییر  جهیدرنت( و ضريب جذب حرارت باال دلیلبه )

ها  دن آنلوده کرآبه خاک و منابع زيرزمینی آب و  نفوذ منطقه،

سلولی گیاهان و تنفس  و اختالل در ها روزنه و مسدود کردن

 یها در سال( Sadeghi, 2014)ی تنفسی در افراد، ها یماریببروز 

 منشأی بیولوژيكی با ها مالچو انواع اخیر استفاده از پلیمرها 

نفتی موردتوجه  یها عنوان جايگزينی برای مالچ بهگیاهی 

روان نقش بسیار  یها قرارگرفته که در تثبیت گردوغبار و شن

ی ها مالچبرای میزان سازگاری پلیمرها و  مهمی داشته است.

ی بیشتر ها یبررسو اکوسیستم نیاز به  ستيز طیمحبیولوژيک با 

در خصوص کارايی آنها در تثبیت سطوح مولد  اگرچه. هست

انجام شده است، لكن کماکان در  ی متعددیها یبررس گردوغبار

میزان ماندگاری آنها تا زمان استقرار  خصوص )بهاين زمینه 

 از . يكیهستنیاز به تحقیقات بیشتری  (پوشش گیاهی

 سطح شبكه در ايجاد با که است اين پلیمرها بارز یها یژگيو

 ذرات اتصال باعث و کرده عمل خاک ذرات بین پلی همانند خاک

 که ندينما یم ايجاد را یتر درشت یها خاکدانهو  شده يكديگر به

 Abbasi et) گردند یم ها خاکدانه پايداری افزايش باعث درواقع

al, 2010)دريافتند که  1. پژوهشگران در بررسی برخی پلیمرها

ی آهكی نسبت به ها خاکپلیمر آنیونی، هم آوری بیشتری در 

د پلیمر در مور که یدرحال، کند یمی اسیدی ايجاد ها خاک

 .(Wallace et al 1986) هستکاتیونی نتیجه برعكس 

 نهیدرزم گرفته انجامتحقیقات آزمايشگاهی و صحرايی 

فرسايش بادی با استفاده از تونل باد حاکی از آن است که 

توزيع اندازه  ریتأثتحت  کامالًی ريپذ شيفرسا فرآيند

 .(Movahedan et al 2014ی خشک قرار دارد )ها خاکدانه

در کنترل  ها خاکدانهبنابراين با توجه به اهمیت پايداری 

ی ا خاکدانهفرسايش خاک، افزايش قطر ذرات در سطح خاک و 

ی جلوگیری از حرکت و ها راهيكی از  تواند یم ها آنشدن 

توسط عوامل فرسايش باشد. در اين راستا، کاربرد  ها آنجابجايی 

 بااتصالتوار است که ، بر اين اساس اسها خاکدر تثبیت  مرهایپل

. اين شود یم تر بزرگموجب تشكیل ذرات  همذرات ريز خاک به 

امر سبب مقاوم شدن خاک در برابر فروپاشی، پراکنش و 

مقاومت خاک افزايش  جهیدرنتو  شود یمنیروهای برشی 

افزايش  سازوکار. از سوئی پلیمرهای آنیونی از راه دو ابدي یم

انبوهش ذرات ريز و نیز جلوگیری از تفكیک ذرات موجب اصالح 

 Arjunan 2001, Malik and) شود یمو بهبود پايداری خاک 

Letey 1991). 

Mohammad Khan (2014)  مالچ  ریتأثبه بررسی

. مقاومت ی پرداختا ماسهی ها تپهبر تثبیت  F2SR-231پلیمری 

کیلومتر بر ساعت در  90عت سر اين مالچ در برابر بادهايی به

تونل باد مورد تأيید قرار گرفت. در صحرا نیز اثرات اين ماده بر 

که با اين ماده  يیها روی گیاهان بسیار مثبت بوده و بوته

شده بودند بدون آبیاری دستی و با گذراندن فصل  محافظت

 .(Mohammad khan, 2014) ماندندخشک سبز 

Dong et al (2008) ت سطحی ماسه، ماده برای تثبی

و پلیمری شده با اسید آکريلیک و  رکاغذیخماز  آمده دست به

ی را افزايش و خردشدگفرمالدئید استفاده کردند که مقاومت به 

 ,.Dong et al) مقاومت به فرسايش بادی ماسه را بهبود بخشید

2008.) 

 Pradhan and John (2009) ی ريپذ شيفرسا بامطالعه

با  شده یغنی سلولزی ها کیپالستطبیعی )ترکیبات پلیمری 

                                                                                             
1. negatively charged and positively charged  
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که در  1فیبرهای طبیعی( با استفاده از فرسايش با ضربات ماسه

ماده هدف در اثر ضربات ناشی از ذرات جامد ريز  هدر رفتآن 

ی در ريپذ شيفرسابررسی گرديد، مشخص کردند که اين امر 

 .(Pradhan and John, 2009دهد ) یمرا کاهش  ها خاک

 امر خاک کننده تیتثب عنوان به پلیمر يک تخابان اگرچه

 حال نيباا شوند، گرفته نظر در بايد مهمی عوامل و نبوده یا ساده

 طور به مواد آن از استفاده مواد، اين ی کاربردها یبرتر دلیل به

 پلیمرهای شیمیايی و کاربرداست و  افزايش حال در روزافزونی

کاهش آثار منفی بر  منظور بهی آلی با پايه گیاهی ها مالچ

امری ضروری ها  آنمفید  راتیتأثی از بردار بهره و ستيز طیمح

 است.

يک نوع پلیمر شیمیايی  ریتأثلذا در اين تحقیق به بررسی 

 هدر رفتو يک نوع مالچ آلی با پايه گیاهی بر میزان کاهش 

که در همین  مداربازخاک با استفاده از يک دستگاه تونل باد 

دستگاه مذکور از . بود، پرداختیم شده ساختهو راستا طراحی 

 باقدرتچند قسمت اصلی شامل فن لوله محوری مولد باد 

کیلومتر بر  47دور در دقیقه و قابلیت ايجاد باد با سرعت  2800

ی جهت مشاهده ا شهیشساعت، محفظه فلزی، دريچه 

باد ديجیتال و  سنج سرعتفرآيندهای حمل ذرات خاک، دستگاه 

فن مولد باد( تشكیل  سرعتيک دستگاه اينورتر )جهت تنظیم 

که نمايی از آن در شكل شماره )چهار( آورده شده  گرديده است

با استفاده از اين دستگاه عالوه بر امكان بررسی فرآيند  است.

حرکت ذرات در شروع فرسايش، اين امكان فراهم است تا 

نیستند، با  کنترل قابلدر طبیعت  که ی مختلف باد را،ها سرعت

ی نمود. تعیین سرعت ساز هیشبدر آزمايشگاه  قبول قابلدقت 

آستانه فرسايش بادی ذرات خاک، برآورد شاخص 

ی مختلف باد در مدت ها سرعتی ازای خاک به ريپذ شيفرسا

معین، تعیین کالس فرسايش خاک، بررسی کارايی انواع مختلف 

خاک، مشاهده فرآيندهای حمل مالچ حفاظت کننده از سطح 

ی اجزای سطح از كیناميآئرودذرات خاک و يا بررسی پارامترهای 

بر بدنه دستگاه، بررسی  شده نصبی ا شهیشی ها چهيدرطريق 

ی سطوح و بررسی توان فرسايش زايی باد، از ريپذ شيفرساتوان 

 ی کاربرد دستگاه است.ها نهیزمساير 

 ها روشمواد و 
ی فرسايش بادی بیشترين زا بحرانی ها ونکان که یآنجائاز 

ی را به منابع کشاورزی، شهری طیمح ستيزی مالی و ها خسارت

                                                                                             
1. sand blust  

، بدين منظور از سه محدوده از کند یمو اقتصادی وارد 

ی فرسايش بادی در استان خوزستان شامل زا بحرانی ها کانون

و  ی بودهباد ماسهمنطقه روبروی بروايه )که خاک آن محدوده 

فرسايش بادی در آن به حدی است که ريشه برخی شدت 

 60' مختصاتبا  (درختان در سطح خاک نمايان گرديده است

º48   57' طول شرقی وº 31   ،اراضی کشاورزی  عرض شمالی

 در فصل آيش در روستای سن بهادل )نزديكی الوان( با مختصات

'32 º48 91' طول شرقی و º31    عرض شمالی و منطقه هويزه

 عرض شمالی،   º31 63' طول شرقی و   º48 9' مختصاتبا 

از نقاط ( سانتیمتری 5تا عمق )ی از خاک سطحی بردار نمونه

 گونه چیهيی صورت پذيرفت که ها محلبدون پوشش گیاهی و از 

ی در مسیر جريان باد قرار نداشت. تصوير موقعیت ا عارضه

 سپس است. شده دادهها در شكل شماره يک نشان یبردار نمونه

 به آزمايشگاه منتقل گرديد.  ها نمونه

 

 
 یبردار نمونهی  مکانها. نقشه موقعيت 1شکل 

 

در هوای آزاد خشک گرديدند. پس از پر  ها نمونهابتدا 

ی خاک ها نمونهبا  ی فلزی دستگاه تونل بادها ینیسنمودن 

و صاف نمودن سطح خاک، ماده پلیمری و مالچ با  شده برداشت

در چهار غلظت  (باشند یممايع  صورت بهکه هر دو ) پايه گیاهی

توسط يک پاشنده دستی بر  درصد 60و  30، 15، (شاهد)صفر 

پس از تهیه  ها نمونهها پاشیده شد. روی تمام خاک درون سینی

ساعت خشک گرديدند. سپس  72در محیط طبیعی به مدت 

در داخل دستگاه  موردنظرتوزين شده و در محل  دقت به ها نمونه

ی پلیمری و مالچ با پايه مارهایتارزيابی  منظور بهقرار گرفتند. 

 3گیاهی در برابر باد شديد، سرعت حداکثری در ارتفاع 

قرار  مدنظرسانتیمتری باالی سطح خاک در محور مرکزی تونل 

 ذکرشدهونل در ارتفاع گرفت. سرعت حداکثر در محور مرکزی ت

کیلومتر بر ساعت( رسید که با حداکثر  47متر بر ثانیه ) 13به 
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ی ها خاکبادهای خوزستان مطابقت داشت و از سرعت آستانه 

ی حساس به فرسايش در استان باالتر بود. زمان ها کانون

باالی باد و حجم  سرعت بهبرای آزمايش با توجه  موردنظر

قیقه در نظر گرفته شد. پس از اتمام د 5، مدت ها نمونهکوچک 

وزن گرديدند.  دقت بهاز دستگاه خارج و مجدداً  ها نمونهآزمايش، 

میزان  عنوان بهدر ابتدا و انتهای آزمايش  ها نمونهاختالف وزن 

 در نظر گرفته شد. ها خاکفرسايش 

 
                  ب                                                                                                                                                 الف

 
 ج

 مداربازب( قرارگيری نمونه در دستگاه ج( نمايی از دستگاه تونل باد   الف( مالچ پاشی نمونه خاک .2شکل 

 

 نتايج و بحث  
ی خاک سه منطقه شامل بافت، ها نمونهخصوصیات شیمیايی 

درصد ماسه، درصد رس، درصد سیلت، هدايت الكتريكی و 

قید گرديده است.  (در جدول شماره )يک میزان اسیديته

متر بر  13و  10، 8خاک در سه سرعت  هدررفتمیانگین میزان 

مالچ پلیمری و مالچ با پايه گیاهی، در  نوعت تیمار دو ثانیه، تح

درصد، در  60و  30، 15، (شاهد عنوان )بهچهار سطح صفر 

ی قرار گرفت بررس مورددقیقه  5 زمان مدتدستگاه تونل باد در 

 منظور به( مشهود است. 3و 2های )در جدولکه نتايج آن 

ه گیاهی بر پلیمر شیمیايی و مالچ با پاي ریتأثبررسی آماری 

در اين  شده انجامی ها شيآزمامیزان فرسايش در برابر باد، نتايج 

يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کامل  صورت بهبخش 

 عواملی قرار گرفت. بررس مورد SPSS 16 افزار نرمتصادفی با 

در  کننده تیتثبدر اين آزمايش عبارت بودند از ماده  موردمطالعه

، 30، 15صفر، )، چهار سطح غلظت (گیاهیپلیمری و )دو نوع 

 در جدول، سه نوع خاک با سه تكرار که نتايج آن (درصد 60

 است. شده دادهنشان ( 4شماره )
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 یبررس موردی ها خاک. خصوصيات شيميايی 1جدول 

 PH Ec(ms/m) بافت خاک درصد رس درصد سیلت درصد ماسه خاک رديف

 Sandy loam 09/7 12/18 12 5/15 5/72 هويزه 1

 sand 7 79/1 6 4/3 6/90 خاک زراعی(الوان ) 2

 sand 1/7 12/1 4 5/1 5/94 بروايه 3

 

 در دستگاه تونل باد (دقيقه 5در مدت ) هيثانمتر بر  13و  10، 8ی در زمان کاربرد مالچ پليمری در سه سرعت بررس موردی ها خاکميانگين فرسايش  .2جدول 

 نوع خاک رديف
 غلظت مالچ پلیمری

 ))درصد

هدررفت خاک در 

 m/s 8 سرعت

(gr) 

 هدررفت خاک در سرعت

m/s 10 (gr) 

خاک در  هدررفت

 سرعت

m/s 13 (gr) 

میانگین فرسايش در طول 

 (gr) شيآزما

 میانگین فرسايش

(kg/m2/hr) 

1 

 بروايه

0 1/62 201 5/394 2/219 73/26 

2 15 0 6 4 5 609/0 

3 30 5 0 3 4 487/0 

4 60 0 3 2 5/2 304/0 

5 

 الوان )زراعی(

0 6/57 2/184 363 6/201 58/24 

6 15 4 3 1 6/2 317/0 

7 30 0 5 0 5/2 304/0 

8 60 0 0 3 5/1 183/0 

9 

 هويزه

0 8/41 3/119 8/241 3/134 36/16 

10 15 4 7 4 5 61/0 

11 30 0 0 5 5 61/0 

12 60 0 1 4 5/2 304/0 

 

 در دستگاه تونل باد (دقيقه 5در مدت )متر بر ثانيه  13و  10، 8ی در زمان کاربرد مالچ گياهی در سه سرعت بررس موردی ها خاکميانگين فرسايش  .3جدول 

 نوع خاک رديف
غلظت مالچ 

 ))درصد گیاهی

هدررفت خاک در 

 m/s 8 سرعت

(gr) 

هدررفت خاک در 

 m/s 10 (gr) سرعت

خاک در  هدررفت

 سرعت

m/s 13 (gr) 

میانگین فرسايش در 

 (gr) شيآزماطول 

 میانگین فرسايش

(kg/m2/hr) 

1 

 بروايه

0 1/62 201 5/394 2/219 73/26 

2 15 5/7 5/70 5/265 5/114 95/13 

3 30 5 30 96 6/43 317/5 

4 60 3 6 25 3/11 292/1 

5 

الوان 

 )زراعی(

0 6/57 2/184 363 6/201 58/24 

6 15 5 0 3 4 49/0 

7 30 0 0 4 2 24/0 

8 60 0 5 0 5/2 305/0 

9 

 هويزه

0 8/41 3/119 8/241 3/134 36/16 

10 15 6 0 0 3 36/0 

11 30 5 4 0 5/4 55/0 

12 60 0 1 2 5/1 18/0 

 
 خاک هدر رفت. جدول تجزيه واريانس اثر نوع مالچ، غلظت مالچ و نوع خاک بر ميزان 4جدول 

 رفت خاک میانگین مربعات میزان هدر درجه آزادی منابع تغییرات

 ns 3483920.056 1 نوع مالچ

 4.369** 3 غلظت مالچ

 6908978.181** 2 نوع خاک

 414087.329 65 خطا

  72 کل

ns داری وجود دارد درصد اختالف معنی 1**: در سطح   داری وجود ندارد معنی: اختالف 
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( مشهود 3و )( 2های شماره )که از جدول گونه همان
يک ماده  عنوان بهاست، کاربرد هر دو مالچ پلیمری و گیاهی 

پايدار و مقاوم در سطح خاک  هيال کبا ايجاد ي کننده تیتثب
خاک در معرض فرسايش بادی را به میزان  هدررفتمیزان 

 شده انجامچشمگیری کاهش داده است. از سويی تجزيه آماری 
، نشان شود یم( مشاهده 4که نتايج آن در جدول شماره )

بر میزان کاهش  ریتأث ازنظری بررس موردکه دو نوع مالچ  دهد یم
ی ها غلظتندارد اما  باهمی دار یمعنخاک اختالف  هدررفت

دارای  باهمدر سطح يک درصد  شده استفادهی ها مالچمختلف 
ی هستند. همچنین مقايسه میانگین فرسايش دار یمعناختالف 

نشان داد که بین میانگین  به روش دانكن ها خاکدر انواع 
 60و  30ی ها غلظتدر زمان کاربرد  ها خاکفرسايش بادی 

ی دار یمعنالف درصد اخت 30و  15ی ها غلظت ودرصد مالچ 
 %60% و غلظت 15بین کاربرد غلظت  که یدرصورتوجود ندارد 

خاک اختالف  هدررفتی در کاهش موردبررسی ها مالچ
ی وجود دارد. همچنین نتايج آزمون دانكن نشان داد دار یمعن

 کننده تیتثبی شاهد بدون کاربرد هرگونه ماده ها خاککه 

دارند. بر  ها مالچبا  تیمار شده یها خاک ی بادار یمعناختالف 
(، میانگین فرسايش در 4( و )3های )اساس نتايج جدول

بسیار زياد است و  کننده تیتثبی بدون هرگونه ماده ها خاک
میزان فرسايش در تیمارهای مالچ پلیمری نسبت به شاهد بیش 

ی حاکی از خوب بهاست. نتايج فوق  افتهي کاهشدرصد  90از 
است و  ها خاکتوسط پلیمر در تمام نمونه  کنترل فرسايش بادی

ی موردبررسی ها سرعت حاصل از وزش باد در گردوغبارمیزان 
 در طول آزمايش ناچیز و بسیار کمتر از تیمارهای شاهد است.

 Mohammad Khan (2014)  مالچ  ریتأثبه بررسی

. مقاومت ی پرداختا ماسهی ها تپهبر تثبیت  F2SR-231پلیمری 
کیلومتر بر ساعت در  90سرعت  برابر بادهايی بهاين مالچ در 

تونل باد مورد تأيید قرار گرفت. در صحرا نیز اثرات اين ماده بر 
که با اين ماده  يیها روی گیاهان بسیار مثبت بوده و بوته

شده بودند بدون آبیاری دستی و با گذراندن فصل  محافظت
 .(Mohammad khan,2014) ماندندخشک سبز 

ی ها خاکيه آماری مقايسه بین انواع نتايج تجز
که بین میزان فرسايش بادی در سه  دهد یمنشان  موردمطالعه

ی وجود دارد. دار یمعننمونه خاک در سطح يک درصد اختالف 
نتايج آزمون دانكن نشان داد که بین میزان فرسايش بادی 

ی وجود ندارد اما دار یمعنی الوان و هويزه اختالف ها خاک
ی با دار یمعنی منطقه بروايه از اين نظر دارای اختالف ها خاک
 دهد یم( نیز نشان 4هستند. نتايج جدول شماره ) ها خاکساير 

ی خاک زراعی الوان و خاک ها نمونهکه تیمار مالچ گیاهی در 
ی بر کاهش فرسايش دارد اما تیمار اين ریچشمگ ریتأثهويزه 

از منطقه بروايه،  هشد برداشتی باد ماسهی ها خاکنوع مالچ بر 
ی بر کاهش ریتأث درصد، 30و  15ی ها غلظتدر  ژهيو به

 هدر رفتمیانگین  که ینحو بهندارد.  ها خاکفرسايش بادی اين 
در ساعت(  مترمربعکیلوگرم بر  292/1و  317/5، 95/13خاک )

درصد مالچ گیاهی در  60و  30، 15ی ها غلظتبه ترتیب در 
 هدر رفته در مقايسه با میانگین ی منطقه بروايباد ماسهخاک 

 مترمربعکیلوگرم بر  305/0و  24/0، 49/0خاک زراعی الوان )
کیلوگرم  18/0و  55/0، 36/0خاک منطقه هويزه ) در ساعت( و

 60و  30، 15ی ها غلظتدر ساعت( به ترتیب در  مترمربعبر 
 است. توجه قابلدرصد مالچ گیاهی 

خاک شاهد بروايه در شرايطی که میانگین فرسايش در  
kg/m  به میزان

2
/hr73/26 های میزان بود، نتايج آزمايش

درصد مالچ گیاهی  60و  30، 15ی ها غلظت خاک در هدررفت
در  مترمربعبر  لوگرمیک 292/1و  317/5، 95/13 به ترتیب

را نشان داد که اين میزان در خاک بروايه در زمان کاربرد  ساعت
درصد به ترتیب  60و  30، 15ی ها غلظتتیمار پلیمری در 

در ساعت بود. در  مترمربعکیلوگرم بر  304/0و  487/0، 609/0

روی چند امولسیون  بر  Han et al (2007) پژوهشی که توسط
ی صورت پذيرفت، میزان باد ماسهکنترل فرسايش  برپلیمری 

 0-4/0متر بر ثانیه، بین  3/25فرسايش در برابر باد با سرعت 
 .(Han et al 2007به دست آمد ) مترمربعساعت در  کیلوگرم بر

Nohegar et al(2011) التیس در بررسی استفاده از پلیمر پلی
در اين  شده استفادهدر استان هرمزگان نشان دادند که مالچ 

 جادشدهيارا در برابر حرکت  ها ماسهقابلیت حفظ  منطقه،
لی اکريل آمید، باد دارد. در بررسی ماسه تیمار شده با پ لهیوس به

متر بر ثانیه، خاک  72/23مشخص گرديد که در سرعت باد 

ی تیمار شده با پلی اکريل آمید در تونل باد شروع به ا ماسه
 .(Ben Asher et al 2010) فرسايش نمود

الزم به ذکر است که پس از کاربرد مالچ پلیمری، يک 
صاف و عاری از درز و ترک در سطح خاک ايجاد  کامالًسطح 

ی، ا ماسهی ها خاککه با توجه به باال بودن نفوذپذيری  شود یم
دارد که پس از خشک شدن تشكیل  متر یلیم 5عمقی حدود 

سخت و  سلِ هيال کي صورت به. اليه بااليی دهد یم هيدوال
نفوذ يكپارچه و در زير اين اليه به دلیل کم بودن میزان پلیمر 

متصل بوده و تراکم باالی اليه  به هميافته، تنها ذرات خاک 
 .شود ینمسطحی خاک در اينجا ديده 

. هستدر اين تحقیق از نوع آنیونی  شده استفادهپلیمر 
وزن )ی جذب پلیمر به اجزای خاک به خواص پلیمر طورکل به

نوع و )، خواص و ساختار خاک (مولكولی، نوع و چگالی بار پلیمر
 (ی موجود در آنها ونبافت خاک، مقدار مواد آلی و نوع ي

ی دارای بار طورکل بهبه اينكه ذرات خاک  بستگی دارد. با توجه
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پلیمرهای  برخالفی آنیونی ها تیالكترولمنفی هستند در پلی 
غیر يونی دافعه بار روی زنجیر پلیمر و ذرات خاک مانع از ورود 

؛ شود یمی سیلیكاتی خاک ها هيالاين ترکیبات به داخل فضای 
بنابراين در پلیمرهای آنیونی، جذب به سطح بیرونی 

. ماهیت برهمكنش شود یمی خاک محدود ها هيال دسترس قابل
نیست  شده شناخته کامالًبین پلیمر آنیونی و سطح خاک هنوز 
پیشنهادی برای  سازوکاراما پیوند هیدروژنی و تبادل لیگاند دو 
(. تشكیل Lu et al 2002)برهمكنش اين ترکیبات با خاک است 

ی ها گروهپیوند هیدروژنی معموالً بین گروه آمید پلیمر و 
در تبادل  که یدرحال، افتد یمهیدروکسیل آزاد سطح خاک اتفاق 

ی کربوکسیلک در ساختار پلیمر برای تشكیل ها گروهلیگاند، 
وارد اليه کوئوردينانس داخلی کمپلكس کوئورديناسیونی 

. از طرفی چون شود یمدر لبه سطح خاک،  قرارگرفتهآلومینیوم، 
پلیمر آنیونی و سطح خاک هر دو بار منفی دارند، نیروی دافعه 

از جذب پلیمر روی خاک به روش  ها آنالكتروستاتیک بین 
بنابراين فرآيند جذب ؛ کند یمهیدروژنی و تبادل لیگاند ممانعت 

ساس رقابت بین برهمكنش جاذبه پلیمر با ذرات خاک و بر ا

 نيا. در شود یمکنترل  ها آننیروی دافعه الكتروستاتیک بین 
يون  عنوان بهوجود يون مثبت سديم در ساختار پلیمر  صورت

ی با بار مخالف و داشتن غربالگری بار قوی و تشكیل تیظرف تک
ستاتیک بین اليه دوگانه الكتريكی موجب کاهش دافعه الكترو

ی ها مولكولذرات منفی شده و امكان دسترسی و جذب بیشتر 
 کند یمپلی الكترولیت آنیونی را روی سطح خاک فراهم 

(Rabiee,2010). 

 ی کلیريگ جهينت
نتیجه فرسايش بادی خاک است. وقوع پديده  گردوغبار

، ها استانو فرسايش بادی در چند سال اخیر در برخی  گردوغبار
عالوه بر اثرات اجتماعی و سالمت جامعه بر تولیدات بخش 

برآوردها نشان  که ینحو بهبوده است  رگذاریتأثکشاورزی نیز 
میلیون تن  17الی  7  دهد موجب ايجاد خسارتی در حدود می

به تولیدات زراعی و باغی گرديده است. در سال  88در سال 
وزستان شامل به محصوالت کشاورزی استان خ 89ـ  90زراعی 

گندم آبی، گندم ديم، جو آبی، جو ديم، کلزا آبی و کلزا ديم 
هزار و  468ريال خسارت وارد شد و  اردیلیم 1882بیش از 

. (Khoman, 2013)تن محصول کشاورزی از بین رفت  416

در کنترل  ها خاکدانهبنابراين با توجه به اهمیت پايداری 
ی ا خاکدانهخاک و  فرسايش خاک، افزايش قطر ذرات در سطح

ی جلوگیری از حرکت و ها راهيكی از  تواند یم ها آنشدن 
توسط عوامل فرسايش باشد. در اين راستا، کاربرد  ها آنجابجايی 

 بااتصالبر اين اساس استوار است که  ها خاکدر تثبیت  مرهایپل

. اين شود یم تر بزرگموجب تشكیل ذرات  همذرات ريز خاک به 
شدن خاک در برابر فروپاشی، پراکنش و امر سبب مقاوم 
مقاومت خاک افزايش  جهیدرنتو  شود یمنیروهای برشی 

افزايش  سازوکار. از سوئی پلیمرهای آنیونی از راه دو ابدي یم
انبوهش ذرات ريز و نیز جلوگیری از تفكیک ذرات موجب اصالح 

 .شود یمو بهبود پايداری خاک 
آن  تبع بهخاک و  رفتهدر کاهش  باهدفدر اين راستا و 

 شده برداشتی ها نمونهناشی از فرسايش بادی  گردوغبار کاهش

تحت تیمار دو نوع مالچ پلیمری و  گردوغباراز سه کانون داخلی 
ی قرار گرفت. موردبررسمالچ با پايه گیاهی در دستگاه تونل باد 

که هر دو )مالچ پلیمری و مالچ با پايه گیاهی  ریتأثنتايج بررسی 
نشان داد که کاربرد مالچ پلیمری  (باشند یممايع  صورت به
 10، 8ی ها سرعتخاک را در  هدر رفتمیزان  تواند یمی خوب به

ی کاهش دهد. موردبررسی ها خاکمتر بر ثانیه در  13و 
خاک را در  هدر رفتهمچنین کاربرد مالچ با پايه گیاهی میزان 

ی خوب بهزه در دو خاک زراعی الوان و هوي ذکرشدهی ها سرعت
يه اين مالچ قادر به ايجاد بروای باد ماسهکاهش داد اما در خاک 

ی ها غلظتدر  ژهيو بهخاک  هدر رفتی مثبت بر کاهش ریتأث
به متفاوت بودن اندازه توزيع  توان یمکه علت را  پايین نبود

 ها خاکی موجود در ها ونذرات خاک، میزان مواد آلی و نوع ي
ی ها خاکتايج آماری نشان داد که همچنین ن مرتبط دانست.

دارای اختالف  کننده تیتثبشاهد بدون کاربرد هرگونه ماده 
بر اساس  دارند. ها مالچتیمار شده با  یها خاک ی بادار یمعن

ی بدون هرگونه ها خاک، میانگین فرسايش در آمده دست بهنتايج 
بسیار زياد است و میزان فرسايش در  کننده تیتثبماده 

تیمارهای مالچ پلیمری و مالچ با پايه گیاهی نسبت به شاهد 

پژوهشی  است. اين نتايج با نتايج افتهي کاهش درصد 90بیش از 
 برروی چند امولسیون پلیمری  بر  Han et al (2007)که توسط

 دارد. در اينمطابقت  ی صورت پذيرفت،باد ماسهکنترل فرسايش 
متر بر ثانیه،  3/25میزان فرسايش در برابر باد با سرعت  پژوهش

 Han etبه دست آمد ) مترمربعکیلوگرم بر ساعت در  0-4/0بین 

al 2007). 
ی حاکی از کنترل فرسايش بادی توسط خوب بهنتايج فوق  

 گردوغباراست و میزان  ها خاکپلیمر و مالچ گیاهی در تمام 
ی در طول آزمايش موردبررسی اه سرعتحاصل از وزش باد در 

 رسدیملذا به نظر  ناچیز و بسیار کمتر از تیمارهای شاهد است.

ی مستعد فرسايش بادی در اين مناطق با ها خاکبا تثبیت 
ی بومی و سازگار با شرايط ها نهالی و کشت موردبررسی ها مالچ

به حل معضل فرسايش بادی و کاهش بروز  توان یممنطقه، 
 امیدوار بود. گردها زيرپديده 
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 ABSTRACT 

Wind erosion is a problem in recent years has affected many parts of the Iran, that The consequences of this 

phenomenon is dust. Due to the harmful effects of petroleum mulch, polymer and plant mulch is particular 

importance to reduce the environmental impact of these compounds and solve the problem of soil loss in 

erosion-prone land. In this study, two types of polymer and plant mulch as soil stabilizer were used in four 

levels 0, 15%, 30% and 60% on three types of soil from wind erosion sites in Khuzestan. Effect of mulch to 

reduce soil loss in the wind tunnel at speeds of 8, 10, 13 m/s were examined. The results of experiments were 

examined with SPSS software performed factorial experiment in a randomized complete block design and 

Duncan. Statistical analysis showed that the soil treated with both mulch, significantly different from the 

control soil to reduce soil loss. It also shows that between two types of mulch in terms of impact on the 

reduction of soil loss is not significant difference, But the mulches used in various concentrations are 

significantly different from the one percent level. Results Effect of polymer and plants mulch (both liquid) 

showed that the use of polymer mulch could well be Decrease the soil loss at speeds of 8, 10 and 13 m/s. 

Also, mulch plants, reduced the soil loss in the Agricultural soil Abdolkhan area and Hoveyzeh area. But in 

the land of sand Borvayeh area, this mulch, Had not a positive impact on reducing soil loss in low 

concentrations, that is due to different soil particle size distribution, organic matter and the type of ions in 

soils. 

Keywords: Wind erosion, polymer mulch, mulch plants, soil loss 
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