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  چکیده

تنها مناطق بیابانی بلکه کل کشور محیطی، نهصورت یک معضل زیستهناشی از آن امروزه ب گردوغبارفرسایش بادي و 
است. مبارزه با فرسایش بادي در بسیاري از مناطق  را در پی داشتههاي بسیاري خود قرار داده و هزینه تأثیررا تحت 

هاي لیکن استفاده گسترده از مالچ ساله دارد. 40اي دیرینه ،هاي نفتی و کشت گیاهان سازگارگیري از مالچبیابانی با بهره
صرفه اقتصادي  ،، جابجایی و پاششخریداري این موادهاي باالي دلیل هزینههبمحیطی، نفتی عالوه بر مشکالت زیست

 در مورداستفادهمانی گیاهان سبز شدن و زنده هاي غیرنفتی و شیمیایی دراستفاده از مالچ تأثیردر این تحقیق  ندارد.
انی و استقرار مدرصد زنده بدین منظور. معرفی شد مناسبو مالچ بررسی  ،فرسایش بادي تحتبیولوژیک مناطق  ياحیا

هاي پلیمري، به نامتیمار مالچ  شش باکامل تصادفی  هاياسکنبیل و تاغ در قالب طرح بلوك انبذر، قلمه و نهال گیاه
هاي با گلداناري، کدر روش بذربررسی گردید. نتایج نشان داد که در سه تکرار  DC400، پایا، سیمانی و R.Bفارس، 
مالچ پلیمري  و و ارتفاع مانیسیمانی باالترین زنده مانی و ارتفاع، مالچانی، درصد زندهمباالترین زندهمالچ پایا پوشش 

مانی، کاري، تیمار مالچ سیمانی داراي بیشترین زندهدر روش قلمه .ندخود اختصاص دادمانی را بهباالترین درصد زنده
، محلول فارس ،هاي پایامالچ درمانی نی و درصد زندهماکاري، باالترین زنده. در روش نهالمانی و ارتفاع بوددرصد زنده

گانه مورد آزمایش، هاي ششاز میان مالچ مشاهده شد. R.Bسیمانی و  هايپلیمري و سیمانی و بیشترین ارتفاع در مالچ
شناخته ترین مالچ و رشد ارتفاعی مناسب یزنجوانهمالچ سیمانی به لحاظ سازگاري با گیاه و ایجاد بستر مناسب جهت 

  شد.
  

  مالچ ،گردوغبار ،مانی، فرسایش باديزنده ،بیابان ياحیا: کلیدي هايواژه
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Abstract 

Nowadays, wind erosion and dust have become environmental problems, not only in desert 
areas, but throughout the entire country, which have imposed many costs on the country budget. 
Combating wind erosion in many deserts using adapted plants and oil mulch has 40 years history. 
But the widespread use of petroleum mulches in addition to environmental problems is not 
economically justified due to the involved high cost of purchasing these materials, moving and 
spraying of them. In this study effects of non-oil and chemical mulches on germination and survival 
of plants used to biological regeneration of the areas which were subjected to the wind erosion were 
investigated and the best mulch was introduced. Accordingly, survival and establishment 
percentage of seeds, cuttings and seedlings of Calligonum comosom and Haloxylon persicum plants 
in a randomized complete block with 6 treatments under 6 mulches, namely: Polymer, Fars, RB, 
Paya, cement and DC400, in 3 replications, were investigated. The results showed that in the 
method of seeding, pots with Paya and cement mulches had the highest survival and height, and 
Paya and Polymer mulches produed the highest survival percentage. In the Cutting method, cement 
mulch had the highest survival, survival percentage and height. In the Seedlings method, the highest 
survival and survival percentage were observed in the Fars, Paya, Polimer and cement mulches and 
the maximum height was observed in the cement and R.B mulches. Therefore, the cement mulch is 
the best cover for combating wind erosion. 
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  مقدمه

محیطی در منـاطق خشـک و   یکی از معضالت زیست
کنـد،  عمل مـی  يافرا حوضهصورت هبیابانی کشور که ب

هـاي  فرسایش بادي و تبعات ناشـی از آن ماننـد توفـان   
. در هسـت هاي عظـیم ماسـه   و جابجایی توده گردوغبار

هـاي  شکل جابجایی تپهسنوات گذشته فرسایش بادي به
طق مسکونی و صنعتی نمایان اي و خسارت به مناماسه
 در نقاط گردوغبارهاي اخیر در شکل اما در سالشد می

ها را به مخاطره انداخته و کشور، سالمتی انسان مختلف

دنبال داشته اسـت.  ه هاي اقتصادي بسیاري را بخسارت
هاي مختلفی وجـود  مبارزه با فرسایش بادي روش براي

گیـري  وژیک با بهرهبیول ياحیا هاآندارد که پایدارترین 
. استقرار هستدوست از گیاهان مقاوم به خشکی و شن

 کننـده تیـ تثبکارگیري مـواد  اولیه این گیاهان، مستلزم به
در  شـده اسـتفاده هـاي  . مـالچ هسـت هـا  ماسه مانند مالچ

هاي نفتـی بـود کـه    گذشته، محصول صنایع و پاالیشگاه
ــات     ــاف، تبع ــت و انعط ــون مقاوم ــنی چ ــرغم محاس علی

. )1388(رضایی  بسیاري را در پی داشت یطیمحستیز

mailto:Morabtahi70@gmail.com
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لذا محققین و دانشمندان کشور بـر آن شـدند محصـولی    
ــا    ــا  خصوصــیات ســازگاري ب ــی ب ــالچ نفت جــایگزین م

در خصوص استفاده از مالچ در ارائه کنند.  ستیزطیمح
راستاي تثبیت شن و جلوگیري از فرسـایش تحقیقـات و   

 هـا آنعـدادي از  مطالعات بسـیاري شـده اسـت کـه بـه ت     
  شود.اشاره می

اي در جزایـر  هـاي ماسـه  تثبیت تپه براي (1977) كاز
هـاي مختلـف   از مالچ ،شرق آمریکا در شهر پروینستون

 نـه بـراي تثبیـت شـامل     شـده استفادهاستفاده کرد. مواد 
گونه گیاهی کشـت   12آزمایش  اینمالچ مختلف بود. در 
تقرار گیــاه هــا در تثبیــت شــن و اســو تــأثیر ایــن مــالچ

کـه در تیمارهـاي بـا مـالچ     و مشاهده شـد   یموردبررس
تـر بـوده اسـت. در    سیلیکات سـدیم، رویـش گیـاه سـهل    

 در مقایسـه بـا  تیمارهاي شاهد، رویش و اسـتقرار گیـاه   
 در تحقیق دیگري . با مالچ بهتر صورت گرفت يتیمارها

در مناطق خشک کشور کنیـا بـه    )1999(و نداتیگچیمبی 
در  .ندروان جهت کشت بیولوژیک پرداخت هايتثبیت شن

ــاهی،  مطالعــه از ورقــهایــن  هــاي پالســتیکی، بقایــاي گی
بیتومن (قیر) و ترکیبـات سـولفور جهـت تثبیـت خـاك و      

اي اسـتفاده  هـاي ماسـه  بهبود خصوصیات شیمیایی تپه
 96تـا   47بـین   باديها مقدار فرسایش شد. با این روش

ع به تـأثیر مـالچ   مطالعه دیگري راج. درصد کاهش یافت
در منطقـه   )2006( بـات و کـرا  بر فرسایش خاك توسط 

 شـده اسـتفاده هـاي  انجام شـد. مـالچ  بادخیز پنجاب هند 
صـورت پوشـش   هشامل کاه بود که با اشکال مختلف، بـ 
و مقـدار آن   گردیـد کـل سـطح و پوشـش نـواري ایجـاد      

نشان داد کـه   تحقیقتن در هکتار بود. نتایج  ششحدود 
و  هگردیـد  %40اهش فرسـایش تـا حـدود    مالچ سـبب کـ  

درجـه   دودرجه حرارت در زیر الیه این نوع مالچ حدود 
عـالوه بـر ایـن مـالچ      .مالچ بـود بدون تیمارهاي  کمتر از

  سبب حفظ رطوبت خاك گردید.  
در تحقیقات خود در جاسک و  )1384( انجعفری

جازموریان نشان داد که مالچ نفتی در افزایش بذرهاي 
داري داشته و افزایش دما زیر الیه معنی ثیرتأسبز شده 

شده زنی بذرها پاشی شده موجب تسریع جوانهمالچ
) به مقایسه اثر استفاده 1384فرح پور و همکاران (. است

-هاي غیرنفتی با مالچرطوبت و مالچ کنندهجذباز مواد 

هاي روان زنی گیاهان و تثبیت شنهاي نفتی بر جوانه
نشان داد که استفاده از  آمدهدستهبپرداختند. نتایج 
مثبت درصد داراي اثر  ح احتمال یکمالچ نفتی در سط

ها ارجح است. علت این دار بوده و بر سایر روشمعنی
امر مقاومت مالچ نفتی در مقابل بادهاي منطقه بوده که 

) 1387رساند. رضایی (می کمینهجایی بذور را به جابه
هاي روان در تثبیت شنرا التیس دو مالچ نفتی و پلی

داد و مشاهده قرار  مورداستفادهمنطقه آران و بیدگل 
حدود دو ماه در  تواندمیالتیس که هرچند ماده پلی نمود

پوشش  بعدازآنمقابل بادهاي منطقه مقاومت نماید ولی 
و از نظر کنترل فرسایش  هتخریب گردید جادشدهیا

رل فرسایش در کنتداري معنی تأثیرتواند نمی بادي
در مقابل  کامالً تواندمیولی مالچ نفتی  داشته باشد

) 1388مردانی و همکاران (بادهاي منطقه مقاومت نماید. 
- کاري با ژنوتیپاثر استفاده از مالچ در موفقیت جنگل

در اراضی جنگلی استان کردستان  هاي برتر گردو
که استفاده از مالچ شاخ و  بررسی و گزارش کردند

 7/96مانی متوسط ها، با زندهتان در پاي نهالبرگ درخ
درصد، نسبت به تیمار شاهد (عدم استفاده از آن) 

دارند و از  %1 احتمال داري در سطحاختالف معنی
) در 1389واعظی ( وضعیت بهتري برخوردار بودند.
هاي نفتی در مهار بررسی پیرامون کاربرد مالچ

کند که ان میبیهاي روان، فرسایش بادي و تثبیت شن
باعث  ،هاهاي نفتی شبیه قیر هستند لذا رنگ تیره آنمالچ
شدن منطقه نسبت به محیط مجاور گردیده که  ترگرم

این خود توازن انرژي محیط را از بین برده و باعث 
 تزوف و نویکفن. کوگرددپیدایش باد در منطقه می

مختلف را در  يهاپوشخاكثیر استفاده از أ، ت)2010(
زان نفوذپذیري و ظرفیت نگهداري رطوبت خاك می

بررسی و مشاهده کردند که رطوبت خاك در تیمار 
 زانیمبهبرابر بیشتر و میزان تبخیر  7/1تا  3/1پلیمري 
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دهد. درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان می 20
جو (دانه  اثرات مالچ ،)2011( همکاران ومورونگا 

بر روي رطوبت و  وداجوف)، ماش، باقال، لوپین و نخ
 بررسیجنوبی  يقایدر آفرو رشد ذرت نیتروژن خاك 

باعث افزایش  شاستفاده از مالچ ماو نشان دادند که 
)، 2012هانگیونگ سون و همکارن ( .بازدهی گشته است

نوع مالچ  سهمقدار مصرف و ذخیره پتانسیل آب با 
 را تعیینپالستیکی، مالچ بتن و مالچ کاه، در باغ مرکبات 

مالچ  دونشان داد که مالچ کاه نسبت به  ج. نتایکردند
دیگر باعث کاهش مصرف آب و افزایش ذخیره پتانسیل 

 ثیر) تأ1392( زارع ارنانی و حضیرئی آب گشته است.
 را مطالعهروان  هايماسه تثبیت بر آهکی -رسی مالچ

 رس، نسبت با افزایشو نتیجه گرفتند که  نموده

ضربه و  به مقاومت ،فشاري مقاومت هايشاخص
 تیمارها، بین از ولی یابد،می افزایش نسبی طوربه سایش

 در آب لیتر یک در آهک گرم 10و رس گرم 200 نسبت

 ترینمناسب عنوانبه تواندمی آهکی -رسی ترکیبی مالچ

 ستقرارا زمان تا روان هايماسه موقت تثبیت براي تیمار
   گردد. توصیه هانهال

و هــاي روان  وســیع ماســه  هــايوجــود عرصــه 
هاي ناشی از فرسایش بادي و هجوم ریزگردها خسارت

هاي نفتی همچنین مشکالت موجود در استفاده از مالچو 
بـاال،   یطـ یمحستیزهاي هنگفت و مخاطرات مانند هزینه

هـاي سـازگار بـا طبیعـت را     ضرورت اسـتفاده از مـالچ  
دي بدین هاي غیرنفتی متعدکند. تاکنون مالچدوچندان می

مـالچ  منظور معرفی گردیده است که در این تحقیق شش 
 موردمطالعـه را  هاي مختلـف، توسط شرکت شدهیمعرف

مناسـب و سـازگار بـا گیـاه      هـاي مـالچ و دهـیم  قرار می
و تثبیــت  ايهــاي ماســهاســتفاده در عرصــهمنظــور بــه
  .نماییمرا انتخاب میهاي روان شن

  
      هامواد و روش

ایســتگاه تحقیقــات منــاطق خشــک و  در ایــن تحقیــق
خـاك  با  متر 15در  10 بیابانی کاشان در زمینی به ابعاد

متـر و  میلـی  140و دماي سالیانه   بارششنی و سبک و 
-بـه  د.گردیـ اجـرا   1391در اواخر بهمن سـال   درجه 19

 پیراموناز ورود دام و حیوانات وحشی،  ممانعتمنظور 
  شد.حصارکشی محل اجراي طرح، 

 30و ارتفــاع  20قطــر بــه هــاي پالســتیکی گلــدان
تهیـه و در   تیمـار عـدد بـراي هـر     سهتعداد به مترسانتی

داخل خاك طبق نقشه اجراي طرح قـرار داده شـد. طـرح    
 تیمـار  هفـت هاي کامل تصادفی بـا  حاضر در قالب بلوك

، پایـا، سـیمانی و   RBهـاي پلیمـري، فـارس،    مالچ ،شاهد
DC400  بــا ســه روش نظرمــورد. گیاهــان اجــرا گردیــد 

در  تکـرار  3در  کاريو بـذر  کـاري کاري، قلمهکشت نهال
، يبـذرکار روش کشـت شـامل   ها کشت گردیدنـد ( گلدان

. )صورت یک بلوك تعریف شدهب يکارنهالقلمه کاري و 
از گیـاه اسـکنبیل و در    کـاري و قلمـه  کاريدر روش بذر
ــال ــاريروش نه ــاغ اســتفاده شــد ک ــاه ت ــر  ، از گی ( تکثی

کمـک قلمـه و نهـال متـداول     ترتیـب بـه  ل و تاغ بـه اسکنبی
آزمـایش و  . قوه نامیه بذر اسکنبیل قبـل از کشـت   است)

در هـر گلـدان    شدهکشتدرصد تعیین شد. تعداد بذر  70
هـاي موجـود در   از پایـه  ازیموردنهاي عدد بود. قلمه 10

قلمـه کاشـته شـد. تعـداد      3ایستگاه تهیه و در هر گلـدان  
اصـله بـود. در طـول     2در هر گلدان  شدهکشتهاي نهال

 ،کشـت مرحلـه  مدت اجراي طرح تنها یک آبیاري پـس از  
 شـده کشـت هـاي  تعداد گلـدان  در اواخر بهمن انجام شد.

تکـرار و هـر    3تیمار مـالچ،   7(  63براي هر روش کشت 
 گلــدان بــود 189و بــراي کــل آزمــایش گلــدان)  3تکــرار 
  .)1(شکل 

لچ شیمیایی و معدنی شش ما ،مورداستفادههاي مالچ
توسـط   شـده داده(بر اساس اطالعات  به شرح زیر بودند

  :شرکت سازنده)
صـورت محلـول در آب، ژل   همالچ پلیمـري: ایـن مـالچ بـ    

. پل کاتیونی که توسط این پلیمر هست  pH، 9-8مانند با 
ذرات  یوسـتگ یپهـم بـه گردد باعث و اجزا خاك ایجاد می

ز کـربن و هیـدروژن   . اجـزا ایـن پلیمـر ا   شـود یمـ خاك 
  .  اندشدهلیتشک
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آن  pHمالچ فارس: یک نوع رزین محلـول در آب اسـت.   
گــرم بــر   22/1تــا  24/1مخصــوص آن  و جــرم 9-8

  .هست مترمکعبسانتی
یا سیمان بیولوژیک: شامل دو محلـول بـا پایـه     RBمالچ 
. این محلول محتـوي کـربن،   هست pH 9/7با  Bو  Rآبی 

  کلسیم و نیتروژن است.
لچ پایا: یک پلیمر دیسپرس در آب اسـت کـه از طریـق    ما

. اسیدیته آن شودیم ریپذانعطافتشکیل کوپلیمر، نرم و 

ــر ســانتی  07/1و وزن مخصــوص آن  5/4 ــرم ب ــرگ  مت
  است. مکعب

مــالچ ســیمانی: مــالچ معــدنی اســت کــه بــا آب مخلــوط  
زنی انجـام گیـرد.   شود. همزمان با پاشش بایستی هممی

  ساعت بعد از پاشش است. 4زمان گیرش آن 
هـاي کـویر   : این محلـول از تبخیـر شـورابه   DC400مالچ 

درصـد طبیعـی    100شـود و  مرکزي ایـران حاصـل مـی   
است. ترکیب اصلی این محلـول کلریـد کلسـیم و منیـزیم     

.هســـــت 6تـــــا  5اســـــت. اســـــیدیته آن بـــــین   
  

  
  

 .نمایی کلی از محل اجراي طرح  -1 شکل

     
توسط  شدهمشخصدار هاي هر تیمار به مقمالچ

مقادیر مالچ پلیمري، پایا، فارس، ( هاي سازندهشرکت
، 1600، 1400ترتیب برابر به RBو  DC400سیمانی، 

کمک یک ) بهمترمربعسی بر سی 1000و  2500، 900
در  شدهکشتهاي بر روي گلداندستگاه سمپاش دستی 

پاشیده شد. بدیهی است که پوششی از  ماهبهمن اواخر
ها  قرار ها و نهالهاي هوایی قلمهمالچ روي اندام

گیري شده در این تحقیق شامل صفات اندازه گرفت.می
گلدان  سههاي داراي نهال زنده از مانی (تعداد گلدانزنده

هاي زنده در هر مانی (تعداد نهالموجود)، درصد زنده
منظور در این تحقیق به. بودند) Cm(گلدان) و ارتفاع گیاه 

مانی و مانی، درصد زندهبررسی و مقایسه میزان زنده
هاي گانه، از طرح بلوكارتفاع گیاه در تیمارهاي هفت

(خسروشاهی  استفاده شدبا سه تکرار کامل تصادفی 
ها با استفاده از روش مقایسه میانگین داده .)1391

 پنجدر سطح  )LSDدار (تفاوت معنی کمینهآزمون 
درصد انجام گردید. تجزیه واریانس و مقایسه 
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 Statistix (version8) آماري  افزارنرمکمک ها بهمیانگین
  انجام شد. 

  
  و بحث نتایج

مـانی و  نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات زنـده 
 شـده ارائـه  1ارتفاع گیاهان تحت تیمـار مـالچ در جـدول    

ثیر أهـا تـ  شود تمام مالچگونه که مالحظه میاست. همان
مـانی و ارتفـاع گیـاه داشـته اسـت و      داري  بر زندهمعنی

کاري کـه در سـطح   مانی در روش قلمهجز صفت زندههب
هـاي  و روشدار است در بقیـه صـفات   درصد معنی پنج

. هستدرصد  یکدار بودن در سطح میزان معنیکاشت، 
رشـد گیـاه   ثیر استفاده از مالچ در استقرار و أبنابراین ت

  . استمشهود 
صـفات مختلـف در    هايمقایسه میانگین 2در جدول 

شـود. در ایـن جـدول    مشـاهده مـی   گانـه هفتتیمارهاي 
 التین داري ندارند با حروفهایی که تفاوت معنیمیانگین

شاهد کاري است. در روش نهال شدهدادهمشترك نشان 
 1بـا   DC400مانی در مـالچ  کمترین درصد و میزان زنده

 هایـن در حـالی اسـت کـه در بقیـ      میهستدرصد  6/16و 
شـود. بیشـینه   داري مشـاهده نمـی  تیمارها تفاوت معنـی 

کاري در تیمار مالچ سیمانی و ارتفاع گیاه در روش نهال
R.B متــر و کمتــرین ســانتی 3/62و  6/63ترتیــب  بــا بــه

اسـت.   شدهثبتمتر سانتی 49با  DC400ارتفاع در تیمار 
مــانی، بیشــترین درصــد زنــده  کــاري در روش قلمــه

ــده ــا  زنـ ــاع بـ ــانی و ارتفـ ــد،  44مـ  6/171و  3/2درصـ
اسـت و   شـده مشـاهده متر در تیمار مالچ سیمانی سانتی

 1درصـد،   11بـا   DC400کمترین صفات مذکور در مالچ 
در روش  گیـري گردیــده اســت. انــدازه متــریسـانت  70و 

پایـا و   مـانی در مـالچ  کشت با بذر، باالترین درصد زنده
ــا    ــاهد) ب ــالچ (ش ــدون م ــار ب درصــد،  6/36و  9/37تیم

شـاهد و سـیمانی   ، مانی در تیمارهاي پایـا بیشترین زنده
، 126میـزان  و بـاالترین ارتفـاع بـه    2و  6/2،3/2میزان به

ترتیــب در تیمارهــاي متــر بــهســانتی 6/81و  101، 114
ثبت رسیده اسـت. نکتـه   پایا و پلیمري به سیمانی،شاهد، 

مـا   DC400و  R.Bدر تیمارهاي فـارس،   کهنیا توجهلقاب
ــاهد  ــهش ــجوان ــاه  یزن ــهگی ــودیم.  روشب ــذرکاري نب  ب

   
  .مانی و ارتفاع تحت تیمار مالچصفات زندهمیانگین مربعات تجزیه واریانس   -1جدول 

جه  منبع
در

آ
دي

زا
 

 کاريبذر کاريقلمه کارينهال

درصد 
 مانیزنده

 ارتفاع یمانزنده
درصد 

 مانیزنده
 ارتفاع یمانزنده

درصد 
 مانیزنده

 ارتفاع یمانزنده

 6/1431 1/0 5/90 7/513 1/0 7/23 0/222 5/4 7/426 2 تکرار

 10110** 2/4** 4/896** 2/3072** 6/0* 7/448** 9/215** 4/1** 4/967** 6 تیمار

 1/695 2/0 7/71 7/1045 2/0 1/89 4/41 4/0 3/354 12 خطا
 درصد  5و  1 احتمال ترتیب در سطحبهر بودن دامعنی*،**
 

ها و با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
توان گفت که روش بذرکاري ها میمقایسه میانگین آن

هاي مانی را نسبت به روشکمترین میزان زنده
هایی مانند کاري دارد. چرا که مالچکاري و نهالقلمه

الیه سخت بر روي خاك مانع  با ایجاد یک R.Bفارس و 

با تغییر در خصوصیات  DC400زنی گیاه و مالچ جوانه
، مانع ادامه حیات ECو  pHشیمایی خاك مانند 

ها هاي کوچک و در نهایت خشکیدگی سریع آنجوانه
دلیل نبود این مشکل گردد. لیکن در تیمار شاهد بهمی

  و استقرار مشاهده شد. یمانزندهبیشترین درصد 

 
 
 
 



  45         ...                                                                           تأثیر شش  مالچ شیمیایی و معدنی بر استقرار و زنده مانی گیاهان اسکنبیل و تاغ
 

  .مانی و ارتفاع تحت تیمار مالچصفات زنده هايمقایسه میانگین  -2جدول 

 تیمار

 کاريبذر  کاريقلمه  کارينهال

درصد 
 انیمزنده

درصد   )cm(ارتفاع مانیزنده
 مانیزنده

 )cm(ارتفاع مانیزنده
درصد 

 مانیزنده
  )cm(ارتفاع مانیزنده

 126/146 a6/36 a3/2 a٠/2 ab3/52 ab3/29 ab6/1 ab٠/66 ab٠/a٠ شاهد

 a8/60 a3/2 b6/44 bc0/16 b3/1 ab3/138 bc3/3 b0/1 a6/81 پلیمري

 101/3 b6/49 c0/11 b0/1 abc6/121 a9/37 a6/2 a٠/a5/66 a٠ پایا

 108 c0/0 c0/0 b0/0/3 b0/41 ab0/32 b3/1 bc٠/a1/61 a٠ محلول فارس

 2 a3/62 bc0/22 b3/1 ab6/131 c0/0 c0/0 b0/0/R*B ab7/41 ab٠محلول 
DC400 b6/16 b٠/1 b0/49 c0/11 b0/1 c٠/70 c0/0 c0/0 b0/0 

 114/a٠ a4/55 a3/2 a6/63 a0/44 a3/2 a6/171 b6/16 a٠/٢  مالچ سیمانی

  داردهنده عدم تفاوت معنینشان التین حروف مشترك
  

روش بذرکاري این اسـت کـه    مورددر  ذکرقابلنکته 
میزان بارش در موفقیت این روش  ویژهشرایط اقلیمی به

همین دلیل ایـن نـوع روش کشـت    سزایی دارد. بههنقش ب
هـاي  در بحث مبارزه با فرسایش بـادي و تثبیـت ماسـه   

 موردتوجـه کمتـر  هر چند هزینه کمتري دارد ولـی  روان 
به شرایط آب و هـوایی منطقـه    کامالًو موفقیت آن  است

هـاي کشـت   روش هاي بهـاري بسـتگی دارد. در  و بارش
مـانی نیسـتیم و   صورت نهال و قلمه شاهد عـدم زنـده  هب

مـانی  هاي مختلـف بـر روي میـزان و درصـد زنـده     مالچ
مـانی و  کـه درصـد زنـده   طـوري هانـد. بـ  بـوده  رگذاریتأث

ها باال و تنها کاري در تمام مالچمانی در روش نهالزنده
هش رسد. علت کامی کمینهاین میزان به  DC400در مالچ 

، ترکیبــات کلریــد کلســیم و DC400مــانی در مــالچ زنــده
منیزیم موجود در آن اسـت کـه بـا پاشـیده شـدن روي      

هاي هوایی گیاه باعث ایجاد تـنش و خشـکیدگی آن   اندام
مـانی و درصـد آن و   همین دلیل کاهش زنـده بهشود. می

 DC400کاري تحت تیمار مـالچ  ارتفاع گیاه در روش قلمه
ــد  ــاهده ش ــهدر ر .مش ــفات   وش قلم ــینه ص ــاري بیش ک

سیمانی به ثبت رسیده اسـت   مالچ ماریتدر  موردمطالعه
دهـد  و سازگاري ترکیبات این مالچ را با گیاه نشـان مـی  

بسـیار   ریتـأث کاري نیز ایـن مـالچ   که در روش نهال چرا
داشـته اسـت. بررسـی نتـایج      موردنظرمثبتی بر صفات 

ــانگین بعضــی از صــفات نشــ   ان حاصــل از مقایســه می
هـا نتـایج   در بعضی از مـالچ  موردنظردهد که صفات می

دلیـل قـدرت   هبهتري نسبت به تیمار شاهد دارد که این بـ 
است جذب و نگهداري آب و رطوبت خاك طی گذر زمان 

و حفظ این رطوبـت انـدك در شـرایط خشـک و بیابـانی      
مـانی و رشـد گیـاه بسـیار     زنده برايمحل اجراي طرح، 

  .هستحیاتی 
یـک نـوع مـالچ    (التـیس  اثر مالچ پلی )1388( رضایی

زنـی و اسـتقرار گیـاه تـاغ     را روي جوانه )پلیمري طبیعی
بررســی کــرد و نتــایج نشــان داد کــه بیشــترین درصــد 

روز در تیمـار شـاهد و    50زنی و استقرار بعـد از  جوانه
التـیس و ماسـه روي   کمترین آن در تیمـار مخلـوط پلـی   

چراکـه در  . داردخـوانی  که با نتایج این تحقیـق هـم  داده 
خصـــوص در روش ههـــاي متفـــاوت بـــروش کاشـــت

. مشـاهده شـد  بذرکاري، بهترین نتیجه در تیمـار شـاهد   
) در 1384نتــایج ایــن طــرح بــا نتــایج تحقیــق جعفریــان (

ــه  ــزایش جوان ــالچ و اف ــی خصــوص اســتفاده از م در زن
  .تطابق داردخصوص مالچ سیمانی 

  
  گیري کلینتیجه

از میـان  تـوان گفـت   ین تحقیق مـی با توجه به نتایج ا
به لحاظ  سیمانیگانه مورد آزمایش، مالچ هاي ششمالچ

زنی جوانه براي ،سازگاري با گیاه و ایجاد بستر مناسب
سـیمانی،  . عالوه بـر مـالچ   استو رشد ارتفاعی مناسب 

هاي پلیمري و پایا با داشتن کمترین اثرات منفـی در  مالچ
   .هستتوصیه زنی و رشد گیاه قابل جوانه
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 استفاده مورد منابع

ــان و ــر   1384 ،جعفری ــی ب ــالچ نفت ــاربرد م ــرات ک ــه. بررســی اث ــجوان ــه یزن ــانی،   گون ــاطق بیاب ــاي دســت کاشــت من ه
 شناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.کار نامهانیپا

ــانی،و  ف حضــیرئی ــأ بررســی .1392 ،م زارع ارن ــالچ رســی ت ــر تثبیــت م  -ثیر م نشــریه آب . هــاي رواناســهآهکــی ب
           .373تا  360هاي صفحه ،2شماره   ،27 جلد و خاك،

مــالچ نفتــی  ینیگزیجــامنظــور یی چنــد نــوع مــالچ شــیمیایی بــهآ. شناســنامه طــرح بررســی کــار1391خسروشــاهی م، 
 ، تهران.ها و مراتع کشورسسه تحقیقات جنگلؤهاي روان، مماسه بیتدر تث

التــیس در مقایســه بــا مــالچ نفتــی در پلیمــر پلــی ییکــارآ. گــزارش نهــایی طــرح تحقیقــاتی بررســی 1387 ،عس رضــایی
 ها و مراتع کشور.سسه تحقیقات جنگلؤهاي روان و استقرار گیاه، متثبیت شن

منظــور بــذر و اســتقرار گیــاه بــه یزنــجوانــهثیر پلیمــر پلــی التــیس و مــالچ نفتــی در أ.  مقایســه تــ1388 ،عسرضــایی 
، 1، شــماره 16جلــد  پژوهشــی مرتــع و بیابــان ایــران،    نامــه علمــی فصــل .هــاي شــنی تثبیــت بیولوژیــک تپــه  

   .136تا  124هاي صفحه

ــور  ــرح پ ــور ف ف ــربافم، غی ــفی ا، ش ــت و    . مق1384 ،زاده عح و یوس ــده رطوب ــذب کنن ــواد ج ــتفاده از م ــر اس ــه اث ایس
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ــردو (  ــر گ ــل).Juglans regia Lبرت ــی . فص ــه علم ــران،    -نام ــنوبر ای ــل و ص ــات جنگ ــی تحقیق ــد پژوهش ، 17جل

  .32تا  25هاي ، صفحه1شماره 
ــادي و تثبیــت شــن  هــاي نفتــی درکــاربرد مــالچ. 1389واعظــی ع،  ــی هــاي روانمهــار فرســایش ب ، دومــین همــایش مل
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