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  چكيده
ترين فرآيندهاي بيابان زايي هاي كم باران يكي از شــاخصفرســايش بادي در بســياري از نقاط جهان از جمله در عرض

ست. خشكسالي صورت جدي با اين معضل روبرو ا شور ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي به  ست و ك سهاي ا ال چند 
بين برده و روند بيابان زائي را افزايش داده اســت. اين اخير اســتان هرمزگان پوشــش گياهي فقير موجود در بيابان را از 

سايش بادي در كانون شدت فر سك نابودي عامل  شرق جا ست به طوري كه در حوزه  شته ا هاي بحراني را در پي دا
شته است. روند رو به رشد تپهو درختها درختچه روستاهاي منطقه اي هماسهاي زارهاي موجود در منطقه را به دنبال دا

تفاده سه روان اسرا تهديد و باعث مهاجرت روستائيان شده است. اقدامات صورت گرفته تا كنون در ايران جهت تثبيت ما
د در تثبيت باشــمي باشــد. اســتفاده از پليمر پلي التيس به جاي مالچ نفتي كه گران تر از پلي التيساز مالچ نفتي مي

سه شراهاي ما صورت حصول بادي با توجه به  سي قرار گرفت تا در  شرجي بودن منطقه) مورد برر ستان هرمزگان ( يط ا
نتيجه بتواند جايگزين مالچ نفتي گردد. به اين منظور سه قطعه زمين هر كدام به وسعت هزار متر مربع در بخشي از دشت 

شد كه دو قطعه تيمارها و سيريك در استان هرمزگان انتخاب  شهرستان  شاهد را تشكيل داد.  گهردو از توابع  قطعه ديگر 
شاخص پاشش پلي التيس به عنوان ها، مدرج و كشت نهال و آبياري نهالهاي كه در تيمار اول و دوم بعد از جايگذاري 

در پايان دوره آزمون ها مالچ صــورت پذيرفت. تفاوت تيمار اول و دوم در آبياري تكميلي اســت. آبياري تكميلي نهال
ن اثر تردد كارگر آبيار بر ميزان حفاظت پلي التيس در برابر بادبردگي خاك تعيين كرد. قطعه سوم بدون اقدام شد، تا بتوا

ون در مدرج به عنوان شاهد انتخاب گرديد.در طول مدت پنج ماهه دوره آزمهای عمليات مالچ پاشي و با نصب شاخص
ها مشــاهدات، توزيع متناســب با اين دادهآوري موجود اندازه گيري و پس از جمعهای بازه زماني متفاوت شــاخص 10

ا عدم يداري معنيانتخاب شــد. ســپس تجزيه و تحليل پارامترهاي مختلف با اســتفاده از نرم افزار اكســل اقدام و ميزان 
شاخصهاي دادهداري معني سبت تغيير  شان داد كه ن شد. نتايج ن شده تعيين  ن ااز ابتداي دوره مطالعاتي تا پايها برداشت 

شده  شي  ست، ولي در طول اين دوره در منطقه مالچ پا سان ا شده به طور دائم در حال نو شي ن سمت مالچ پا دوره در ق
  مشاهده نگرديد. ها بر روي صفر (عدد مبنا) باقي ماند و تغييري در عدد شاخصها عدد شاخص
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Investigation of Poly latise Polymer Capability in Soil 

Conservation AgainstWind Erosion  

Case Study: Gahrdo Sirik 
 

Nohegar A1, Abbaszadeh F2, Akbarian M3, Al-hatamiGourbandiH4 

 

Abstract 
Wind erosion due to lack of rainfall is one of the most significant desertification processes in many 
parts of the world Iran, because of its latitudinal location geographically and lack of rainfall, is faced 
with this dilemma.Recent droughts in Hormozgan Province have destroyed sparse desert vegetation 
and increased the process of desertification, which resulted in wind erosion in the vulnerable areas, 
causing destruction of shrubs and trees in East Jask. The increase in sand dunes have threatened area 
villages, causing villagers to immigrate. Remediation which has been taken in Iran until now was 
related to stabilization of the shifting sand by oil mulch. We have examined the possibility of 
replacing oil mulch, which is more expensive, with polymer polylatiseto stabilize the shifting, wind 
driven sand taking into consideration the climate (humidity) of Hormozgan Province. To do this, we 
chose three plots, each 1000 m2 located in Gahrdo plains,Sirik,Hormozgan Province. The plots 
consisted of two treatment plots and a control plot. In the first and second treatment plots, we placed 
measured indicators and planted and irrigated seedlings, followed by spraying polylatise as 
mulch.Supplemental irrigation was the difference between the first and second treatment plots. 
Supplemental irrigation seedlings were planted at the end of the test period, in order to determine the 
effect of manual irrigation in protecting polylatise against soil erosion. The third plot had no mulching 
and installation of measured indicators as the control plot. During the five-month test period,the 
existing indicators were measured in ten different periods. After data collection, the distribution was 
selected according to the data. Then, analysis of various parameters by using Excel software was 
performed to determine significance of the collected data. Results showed that the ratio of index 
change from the beginning to the end of the study in the control (no mulch) plot  constantly fluctuated. 
However during this period in the mulched areas the index number was maintained at baseline (zero) 
and no changes were noticed 
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  مقدمه -1
ست. خاك به عنوان يكي از مهمترين ؤيكي از عوامل م شور ا شور منابع طبيعي موجود در آن ك صاد هر ك ثر در اقت

سيار عمد سان دارد(اي همنابع طبيعي نقش ب سه8در زندگي ان سال  روان در ايران براي اولينهاي ). تثبيت ما بار در 
مطالعات انجام شده در كاشان توسط مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور  ).7در خوزستان انجام شد ( 1338

) نشان داد كه استفاده از پلي التيس به عنوان مالچ غير نفتي در تلفيق با جنگل كاري گونه تاغ، موفقيت آميز 1387(
 گردد. اين تحقيق منجر به شناسائي نقايصيمي فصل گرما، مالچ تخريببا شروع ها، نبوده و قبل از رشد كامل نهال

شده و  شي  سطوح مالچ پا سيار كم  شي ب شكنندگي زياد، مقاومت بر سيار كم و صيت انعطاف پذيري ب از جمله خا
) 1389به گفته ســازنده اين ماده (آقائي  حســاســيت زياد پلي التيس در مقابل اشــعه ماورا بنفش خورشــيد گرديد.

سانده، مقاوت برشي خاك را از شر ضخامت اليه را از يك به پنج ميلي متر ر شان  سازنده بعد از پاشش در كا كت 
شبكه را افزايش داده است. 8به  8/0 و سمتس اتحقيقات تجربي  كيلو نيوتن بر متر مربع رسانده و انعطاف پذيري 

سطح 1)2008همكاران ( شان داد كه اگر چه مالچ بطور موثر حفاظت  شيب  دهد، نوع خاك،مي خاك را انجام ن نوع 
تأثير قرار ـــط آب تحت  خاك توس ـــايش  كاهش فرس مالچ را در  حدودي اثر  تا  مالچ  کدهد.مي و نوع   پن س

ــيب ماليم  2)2008وهمكاران( ــرقي تايلند در يك ش ــمال ش ــي بر روي دو قطعه زمين مرتفع در ش  28-21با بررس
درصـــد تحت شـــرايط خاك ورزي حداقل كه در يكي داراي مالچ و در ديگري كه فاقد مالچ بود عملكرد ذرت و 

ستف سال عملكرد در منطقه بدون ا سه  سي قرار دادند. بعد از گذشت  سايش خاك را مورد برر ضعيت فر چ اده مالو
ميلي گرم در هكتار) گزارش  9/3 -2/4ميلي گرم در هكتار) نسبت به منطقه حفاظت شده با مالچ ( 27/2پائين تر (

شان  3 )2008( هانگ و همکاران شد. تحقيقات تجربي ستراليا ن سيري ا در مزارع گياهان چوبي در مناطق نيمه گرم
ـــطح برگ و همچنين تثيري در ارتفاع درخت و ويژگي فيأتها داد كه مالچ ثيري در ميزان آب مورد أزيولوژيكي س

صمغ را افزايش ستفاده در درخت  شته ولي مالچ ميزان آب مورد ا ستفاده در اكاليپتوس ندا ش دهد و باعث افزايمي ا
  شود.مي ارتفاع اين درخت  و توسعه فيزيولوژيكي سطح برگ آن

التيس در حفاظت خاك در مقابل فرســايش بادي با توجه به كارائي پليمر پلي بررســي تحقيق حاضــر به منظور 
صورت كارائي اين ماده بتواند جايگزين  ستفاده قرار گرفته است كه در  ستان هرمزگان مورد ا شرجي بودن ا شرايط 

  .مالچ نفتي گردد

                                                 
1  - smets et.al 

2- Pansak et.al 

3- Huang et.al 



  1390پاييز  ،3شمارة  –هاي فرسايش محيطي پژوهش  8

  هامواد و روش
 الف: ويژگي منطقه مورد مطالعه

ـــمالي و طول جفرافيايي  26˚ 50 َ 30"ناحيه مطالعاتي از نظر جغرافيايي بين عرض جغرافيايي   57˚ 0  َ 42 "ش
ستان هرمزگان سيريك ا شهرستان  شده است. اين منطقه از توابع  سيريك، از مي شرقي واقع  شد كه از جنوب به  با

شته كوه شمال به هاي شرق به ر شكل مي ربي به درياي عمان محدودو از غرب و جنوب غ مينابمكران، از  شود(
  ).1شماره 

سط بارندگي محدوده مورد مطالعه  سانتي گراد، حداكثر  5/5ميليمتر، حداقل درجه حرارتي  18/136متو درجه 
ساالنه هوا  5/48درجه حرارت  سبي  سانتي گراد، نم ن صد 9/56درجه  سير مي در سي  سو شد كه به طور مح با

شود. اقليم منطقه به روش دو مارتن از مي فصل بهار به طرف فصل تابستان مشاهده افزايش رطوبت هوا از اواسط
  باشد.مي نوع خشك

  
 موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه در استان هرمزگان -1شكل شماره 

ـــيم  prosopisپوشـــش گياهي آن جزء جامعه كهور  ـــده وبندي تقس هاي توان اين منطقه را جزء جنگلمي ش
ست كه از نوع پوشش سيري خاردار دان ست هاي گرم ست و از تيره درختان خارداري ا سيري خاردار ا درختي گرم

  كه بومي پاكستان بوده و ادامه آن به داخل كشور نفوذ كرده است.
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سرعت باد نيز به ترتيب حاكميت جهت باد غالب مؤ ست، توزيع ماهانه  سك، غربي ا ستگاه جا ساس اي ثر بر ا
  ).2دهد(شكل شمارهمي ي و جنوب شرقي را نشانبادهاي شرق

  
  1370-1390آماري  جاسك دوره ايستگاه ساالنه گلباد -2شكل شماره 

  روش كار -ب
ك از توابع شهرستان سيري به اين منظور سه قطعه زمين هر كدام به وسعت هزار متر مربع در بخشي از دشت گهردو

شكيل داد. كه در تيمار اول و دوم بعد  شاهد را ت شد كه دو قطعه تيمارها و قطعه ديگر  ستان هرمزگان انتخاب  در ا
پاشش پلي التيس به عنوان مالچ صورت پذيرفت. ها، مدرج و كشت نهال و آبياري نهالهاي از جايگذاري شاخص

ست. آبياري تكميلي نهالتفاوت تيمار اول و دوم در آبياري  شد، تا بتوان اثرها تكميلي ا  در پايان دوره آزمون اقدام 
  تردد كارگر آبيار بر ميزان حفاظت پلي التيس در برابر بادبردگي خاك تعيين كرد.
شاخص صب  شي و بدون نهال كاري با ن سوم بدون عمليات مالچ پا شاهد انتخاب هاي قطعه  مدرج به عنوان 

شما گرديد شكل  شاخص 10).در طول مدت پنج ماهه دوره آزمون در 3ره ( موجود اندازه هاي بازه زماني متفاوت 
سب با اين دادهآوري گيري و پس از جمع شاهدات، توزيع متنا سپس تجزيه و تحليل پارامترهاي ها م شد.  انتخاب 

ــل اقدام و ميزان  ــتفاده از نرم افزار اكس ــده تعيين هاي دادهي دارمعنييا عدم داري معنيمختلف با اس ــت ش   برداش
  شد.



  1390پاييز  ،3شمارة  –هاي فرسايش محيطي پژوهش  10

  
  محدوده مورد مطالعه در استان هرمزگاني مدرج در ها وضعيت قرار گرفتن شاخص - 3شكل شماره 

 بحث  -3

  شاخصهاي بررسي داده -الف
ـــاخص ـــي.در هاي بدين منظور عدد ش هاي بازه زماني متفاوت در تاريخ 10قرار گرفته در منطقه بدون مالچ پاش

مورد  15/5/90،  30/4/90، 15/4/90،  30/3/90، 15/2/90،30/2/90،15/3/90، 30/1/90، 15/1/90،  29/12/89
شاخص شاخصها اندازه قرار گرفت. مبناي عدد روي  شش مالچ، همگي  صورت بود كه در روز پا روي ها بدين 

سطح زمين تا  شتند. باالي  صفر قرار دا سه)cm20عدد  شت ما شان دهنده انبا سطح زمين تا  +(ن  -cm30و پايين 
شماره  شكل  شد.  شاخص را در قسمت مالچ پاشي نشان 4(نشان دهنده بادكندگي ماسه) در نظر گرفته   وضعيت 

دهد كه در بازه زماني پنج ماهه تغييري نكرده اســـت و روي عدد صـــفر(نقطه مبنا) ثابت مانده اســـت. ولي در مي
  ). 5اد دچار تغيير شده است(شكل شمارهبه علت وزش بها قسمت شاهد عدد روي شاخص

     
  وضعيت شاخص در قطعه مالچ پاشي شده -4شكل شماره 
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  نشان دهنده باد كندگي منطقه در قطعه شاهد -5شكل شماره 

سه صلي حركت ما ساحلي است عامل ا باد است. با توجه ها، با توجه به اينكه منطقه مورد مطالعه جزء محدوده 
 در طول مدت مطالعه به صــورت زير اســت كه مورد بررســي قرارها شــده رفتار شــاخصآوري جمعهاي به داده

  ).6گيرد. ( شكل شماره مي

  
  شماره شاخص

  در دوره زماني مورد مطالعهها وضعيت عدد شاخص -6شكل شماره 

شماره  شان 6شكل  شاخصمي ن سبت تغيير عدد  صفر بودهاز ابتداي دوره مطالعاتي كه بر مبناها دهد كه ن  ي 
هايي است تا پايان دوره در قسمت مالچ پاشي نشده به طور دائم در نوسان بوده است . بر اساس اين نمودار شاخص
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شدهاي كه در داده شده آنها بيشتر منفي هستند در قسمت پيشاني كار واقع   را نشان و باد كندگي بيشتري اندهثبت 
شاخصمي سمت مثبت نموهايي دهند و  شد دادهمي داركه در ق شتري را ثبت كردهاي با شان اندهبي ه دهد كمي و ن

  انباشت ماسه در آن قسمت بيشتر بوده است .
 بررسي وضعيت توپوگرافي در محدوده مورد مطالعه در منطقه گهردو در قسمت مالچ پاشي شده -ب

زمان پاشش مالچ و آخرين روز شود در مقايسه ي تو پوگرافي كه بين مي مشاهده 7همان طور كه در شكل شماره 
شاخص صورت پذيرفته هيچ گونه تغييري از لحاظ توپوگرافي در اين ها اندازه گيري  شده  شي  سمت مالچ پا در ق

سه ست به خوبي ما سته ا ست كه ماده نانوئي پلي التيس توان شان دهنده اين ا ست كه ن صورت نگرفته ا هاي منطقه 
  روان را تثبيت كند. 

  
  مقايسه وضعيت توپو گرافي در قطعه مالچ پاشي در آخرين زمان اندازه گيري شاخص هاو روز پاشش مالچ - 7شكل شماره 

  به ترتيب از راست به چپ 
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  گيرينتيجه -4
ساس داده -الف شي بر ا سه آن با منطقه بدون مالچ پا شده و مقاي شي  سي اثر مالچ بر روي منطقه مالچ پا هاي برر

  هاشاخص
شاخصبا تو صفر ثابت مانده است نشانهاي جه به اينكه عدد  دهد مي منطقه مالچ پاشي در طول دوره بر روي 

ارد را در برابر حركت ايجاد شده به وسيله باد دها كه مالچ استفاده شده در اين منطقه  قابليت ثابت نگه داشتن ماسه
  ).8(شكل شماره

  
  در منطقه مالچ پاشي و بدون پاشش مالچها شاخصهاي مقايسه تغييرات داده - 8شكل شماره 

وضــعيت پليمر پلي التيس از لحاظ ماندگاري (ترك خوردگي) با توجه به شــرايط اقليمي منطقه مورد  -ب

  هاي روانمطالعه در منطقه گهردو در تثبيت ماسه
شــود مي ادهدر محيط اســتف براي اســتفاده از پليمر پلي التيس ابتدا بايســتي با آب مخلوط گردد، بنابراين آن چه

ست كه  صد آن آب و مابقي از نانو حلقه 98محلولي ا هاي بيو پليمري و يكسري مواد معدني در قالب يونهاي در
  غليظ شده تشكيل شده است. 

درون ماسه متصل  كند و با يكسري تركيبات پيوند دهندهمي اين ماده بعد از پاشش روي ماسه به داخل آن نفوذ
لند كند و مانع از بمي دهند.اين شبكه ذرات موجود در ماسه را به هم وصلمي شده و يك شبكه بيو پليمري تشكيل

  ).2شود(ها ميشدن ماسه
بعد از گذشــت تقريباً يك ماه بعد از پاشــش ماده نانوئي به علت خشــك شــدن محلول پلي التيس در شــرايط 

سيار باريكهاي طبيعي ترك شش  ب شت زمان در منطقه پا شاهده گرديد. كه با گذ شش م و كوچكي روي منطقه پا
سعت اين ترك ستهها و صورت پو شد و به  شتر  شماره-بي شكل  سته در منطقه نمايان گرديد( ). با اين وجود با 9پو

گرفت جه توان نتيمي توجه به تغيير نكردن وضــعيت توپوگرافي، شــيب و ثابت بودن اعداد شــاخص در اين منطقه
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درصد) منطقه مورد  9/56استفاده از ماده نانويي اصالح شده باتوجه به شرجي بودن (ميانگين رطوبت نسبي ساالنه 
 شود. ها مانع از بادكندگي ماسهها مطالعه توانسته است با اتصال بين ماسه

  
  ج ماهنشان دهنده گسترش ترك خوردگي و پوسته شدن سطح مالچ بعد از گذشت پن -9شكل شماره 

  سپاسگزاري
ــش اين پليمر به مي الزم ــتر جاويدان به دليل در اختيار نهادن پليمر پلي التيس و پاش ــپار گس ــركت بس دانيم از ش

ستان هرمزگان و اداره كل  سترن به دليل تأمين هزينه، اداره كل منابع طبيعي ا شركت بهار آوران ن صورت رايگان، 
  بسيار خوبشان در عمليات ميداني صميمانه سپاسگزاري كنيم. هواشناسي استان هرمزگان به دليل همكاري

  منابع: 
ستان هرمزگان، اداره بيابان.  -1 ستك، 1384اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري ا شت كوه . طرح بيابان زدائي د
 ص.229

ـــال نهم،  بيو پليمري، ماهنامه فناوري نانو،هاي .دوختن گرد وغبار با نانو حلقه1389آقائي، مصـــطفي،  -2 س
  . 17-19. صص6شماره
 .مكاتبات از طريق ايميل.1389آقائي، مصطفي،  -3

  .24.مالچ و مالچ پاشي در ايران.معاونت امور مراتع و خاك. ص1385جعفريان، وحيد،  -4
شهريار،  -5 سه1382خالدي،  سي و ارزيابي آثار نتايج برنامه تثبيت ما ست هاي .برر روان بر تحوالت محيط زي

 .91-102.صص45ابوزيد آباد.پژوهشهاي جغرافيايي، شماره ناحيه 

ضا،  -6 سيدر ضائي،  ستقرار گياه به 1388ر سه تاثير پليمر پلي التيس و مالچ نفتي در جوانه زني بذر و ا .مقاي
په يت بيولوژيك ت مه علمي هاي منظور تثب نا ـــني.فصـــل بان ايران، جلد  –ش يا قات مرتع و ب    .16پژوهشـــي تحقي
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 .124-136صص 

سيدرضا. -7 شن1387رضائي،  روان و هاي .بررسي كارائي پليمر پلي التيس در مقايسه با مالچ نفتي در تثبيت 
 .41و مراتع كشور.ص ها استقرار گياه.وزارت جهاد كشاورزي، موسسه تحقيقات جنگل

 . 220.فرسايش بادي و كنترل آن .انتشارات دانشگاه تهران.ص 1378رفاهي، حسينقلي،  -8

سياه تاغ 1389ي مجو مرد ز، (رفيع -9 شي  ستقرار و ويژگيهاي روي ست بر ا سه تاثير هيدروژل و كمپو ). مقاي
 (مطالعه موردي يزد)، پايان نامه كارشناسي ارشددانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران.

  .رسوب شناسي، انتشارات آستان قدس رضوي.1383موسوي حرمي، رضا، -10
ــايش  1385 مجتبي، گر، احمد. و يماني،نوحه -11 ــرقي تنگه هرمز با تاكيد بر فرس ــاحل ش .ژئومورفورلوژي س
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