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چكيده
زمينه و هدف: فرسايش بادى در بسيارى از نقاط جهان، از جمله در مناطق كم باران، يكى از شاخص ترين فرايندهاى بيابان زايى است و كشور ايران 
به لحاظ موقعيت جغرافيايى به صورت جدى با اين معضل روبرو است. در اين راستا و در اين مطالعه سعى بر آن داريم كه به بررسى برخى روش هاى 

كنترل رسوبات بادى و به طور ويژه تأثير مالچ نفتى براى تثبيت شن هاى روان بپردازيم.
روش: اين پژوهش به لحاظ ماهيت از نوع كاربردى و به لحاظ روش اجرا، توصيفى و تحليلى محسوب مى شود كه بنا به ضرورت پژوهش تركيبى 
از مطالعات كتابخانه اى، يعنى كاوش در متون موجود، مشاهده برخى تصاوير ماهواره اى، مراجعه به نهادهاى دولتى ذى ربط، انجام مصاحبه و دريافت 
داده هاى موجود و نيز بازديدهاى ميدانى انجام شده است. در نهايت از تجميع داده ها راهكارهاى منطقى جهت مديريت صحيح مقابله با فرسايش بادى 

صورت پذيرفت.
يافته ها: خشكسالى  هاى چند سال اخير جنوب استان كرمان، پوشش گياهى فقير موجود در بيابان را نيز از بين برده و افزايش سرعت باد منطقه به 
همراه آن روند بيابان زايى و ايجاد شن هاى روان را افزايش داده است. عوامل ياد شده شدت فرسايش بادى در كانون هاى بحرانى را در پى داشته 
است، به  طورى  كه در دشت قلعه  گنج نابودى درختچه ها و درخت زارهاى موجود در منطقه را به دنبال داشته است. روند رو به رشد تپه هاى ماسه اى 
روستاهاى منطقه را تهديد و باعث مهاجرت تعداد زيادى از روستائيان شده است. بازديدهاى ميدانى منطقه و بررسى پژوهش هاى موجود نشان مى دهد 
كه استفاده از مالچ نفتى مى تواند به عنوان يك راهكار عملى براى كنترل فرسايش بادى و شن هاى روان در منطقه قلعه گنج مورد استفاده قرار گيرد.

نتيجه گيرى: آن چه كه بيشتر در كشور، در مبحث كنترل فرسايش بادى و جلوگيرى از گرد و غبار مطرح است استفاده از مالچ نفتى مى باشد. مالچ 
نفتى مزاياى زيادى داشته و روشى موثر در جلوگيرى از شن هاى روان مى باشد. اما تخريب محيط زيست به وسيله مالچ هاى نفتى استفاده از آن را 

محدود به شرايط خاص مى كند.
كليد واژه: بيابان زدايى، ريزگردها، بحران فرسايش بادى، مالچ نفتى، قلعه گنج
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Abstract
Background and objective: Wind erosion is one of the prominent desertification processes in many parts of the world such as 
low rainfall areas; and Iran is faced with this difficulty because of its geographical location. This study tries to consider some 
wind sediment controlling method especially the effect of oil mulch on sand stabilization. 
Method: This study is a functional research by using descriptive-analytic method; according to necessities of the research, 
library studies, watching some satellite images, referring to relevant governmental organization, making interviews as well as 
fieldworks were done. Finally, logical solutions for proper managements against wind erosion deliver according to the men-
tioned information.    
Findings: In recent years droughts in south of Kerman province destroyed the poor vegetation in desert as well as increased 
wind speed in the region along with desertification process and creating dunes. These mentioned elements also caused severe 
wind erosion in critical centers, so destroyed bushes and trees in Ghale-Ganj plain. Increasing growth of dunes is a threat to 
villages and caused the migration of the rural population. Visiting the region and studying the existing researches indicate that 
using oil mulch can be applied as a practical way to control the wind erosion and dunes in Ghale-Ganj area.  
Conclusion: The application of oil mulch to control wind erosion and dust prevention is the considerable way in country. The 
oil mulch has many benefits and is an effective way to prevent dunes; but the destruction of the environment by oil mulch 
makes it difficult to use.
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مقدمه
جهان،  نقاط  از  بسيارى  در  طبيعى  منابع  تخريب  روزافزون  روند 
تهديدى جدى براى بشريت محسوب مى شود. فرسايش بادى به عنوان 
يكى از مظاهر اين تخريب، كشورهاى در حال توسعه و توسعه  يافته 
را تحت تأثير قرار داده است (سابرامانيام و چيناپا١، 2002). در واقع 
در قرن حاضر، فرسايش بادى يكى از مهم ترين چالش هاى موجود 
زمين هاى  بهينه   مديريت  و  پايدار  توسعه   به  دست يابى  راستاى  در 
به وجود  انسانى  و  اقليمى  عوامل  نتيجه  در  كه  مى باشد  كشاورزى 
آمده و به  عنوان سومين چالش مهم جامعه جهانى شناخته مى شود 
خاك  و  آب  منابع  جدى  به طور  بادى  فرسايش   .(1383 (احمدى، 
مشكل زيست محيطى  يك  كشاورزى،  اراضى  در  و  تهديد كرده  را 
جانگ٢،  شين  و  ژوائو  دينگ،  مى باشد(كيانگ  شناخته  جهانى 
در  همواره  طبيعى  عامل  يك  عنوان  به  پديده  اين  چند  هر   .(2008
تخريب چهره و سيماى كره زمين داراى قدمتى برابر عمر آن است، 
اما با افزايش جمعيت و تالش در جهت رفع نيازهاى بشرى از يك 
مديريت هاى  همراه  به  طبيعى  منابع  بر  انسان  دست اندازى  و  سو 
بگيرد  خود  به  تشديدى  روند  پديده  اين  كه  شده  باعث  غيراصولى 
قابل  منفى  پيامدهاى  ريزگردها،  و  بادى  فرسايش  (احمدى، 1383). 
مالحظه اى به دنبال دارند. اين پيامدها نه فقط براى سالمتى انسان 
خطرساز است، بلكه مشكالت فراوانى را براى فرايندهاى اكوسيستم 
مطالعات  براساس   .(2009 همكاران٣،  و  (فيلد  آورد  خواهد  بار  به 
رينولدز، اسميت و لمبين ۴(2007) بيش از يك  چهارم مناطق كره  
كشور  و  مى باشند  بيابان زايى  و  بادى  فرسايش  تأثير  تحت  زمين، 
معضل  اين  با  جدى  به صورت  جغرافيايى  موقعيت  لحاظ  به  ايران 

روبه رو است. 
پوشش  نابودى  زمين،  كره  دماى  افزايش  بارندگى،  كاهش 
در  سدسازى  طرح هاى  و  آب  مهار  برنامه هاى  گسترش  گياهى، 
و  بادى  فرسايش  كانون هاى  ايجاد  در  تأثيرگذار  عوامل  از  كشور 
بروز توفان هاى شن در كشور مى باشند (سرابيان و نيكپور، 1389). 
نيمه خشك  و  خشك  نحوى كه، حدود 20 استان كه در مناطق  به 
واقع شده اند با معضل فرسايش بادى روبه رو هستند (بيات موحد، 
1.  Subramaniam & Chinappa, 2002 
2.  Qiang Deng, Joao & Shin Jung, 2008
3.  Field et al, 2009
4.  Reynolds, Smith & Lambin, 2007

حدود  با  كه  است  كرمان  استان  استان ها،  اين  از  يكى   .(1389
از  يكى  كشور،  مساحت  از  هكتار)  ميليون   18/2) درصد   11
استان هاى كويرى ايران به شمار مى رود. شرايطى چون ريزش هاى 
منابع  محدوديت  زياد،  تبخير  گياهى،  پوشش  فقر  آسمانى،  اندك 
تأثير  تحت  كرمان  استان  كه  شده اند  سبب  همگى  غيره،  و  آبى 
استانى  به عنوان  استان  اين  و  باشد  بيابان زايى  پديده  مخرب  آثار 
خشك و بيابانى شناخته شود. به گونه اى كه بيش از 30 درصد يعنى 
عرصه هاى  را  استان  اين  اراضى  از  مربع  كيلومتر   56150 حدود 
كويرى يا به  شدت بيابانى با حاكميت مطلق باد و فرسايش بادى و 
حدود 12 درصد از اراضى استان با وسعت 22324 كيلومتر مربع 
كيلومتر   30000 و  زياد  بادى  فرسايش  با  شده  بيابانى  اراضى  را 
مربع را شن زارهاى فعال و نيمه فعال تشكيل مى دهند. بررسى هاى 
انجام شده نشان مى دهند كه سطحى معادل 4/20000 كيلومتر مربع 
شديد  بادى  فرسايش  تأثير  تحت  كرمان،  استان  بيابانى  اراضى  از 
قرار دارند كه داراى باالترين درجه آسيب پذيرى مى باشند. بر اساس 
فرسايش  بحرانى  كانون هاى  خصوص  در  انجام شده  پژوهش هاى 
بادى در سال 1381، 16 كانون بحرانى فرسايش بادى با مساحتى 
معادل 6760 كيلومتر مربع در سطح استان كرمان شناسايى شده 
از  مربع  كيلومتر  داشتن 4313/11  با  گنج  قلعه  شهرستان  است. 
اراضى بيابانى يكى از كانون هاى بحرانى فرسايش بادى در استان 
كرمان مى باشد. كه براساس مطالعات شناسايى كانون هاى بحرانى 
فرسايش بادى، دو كانون بحرانى فرسايش بادى چاه دادخدا و جاده 
رمشك در شهرستان قلعه گنج شناسايى گرديده است كه مساحت 
اين  است.  مربع  كيلومتر  معادل 490/33  بحرانى  كانون  دو  اين 
شهرستان با ارتفاع كم از سطح دريا به لحاظ موقعيت جغرافيايى و 
داشتن وسعت زياد مناطق بيابانى از جمله مناطق گرم استان كرمان 
محسوب مى شود. اقليم خشن از جمله تبخير بسيار باال، بارندگي كم، 
رطوبت نسبي پايين، طوالني بودن فصل خشك و نيز فشار چراي 
دام باال در اين مناطق منجر به تخريب خاك و فرسايش شديد بادي 
شده است. بخش عمده ساختار زمين شناسى منطقه مورد مطالعه را 
نهشته هاى رسوبى مربوط به دوره كواترنرى تشكيل مى دهد. حدود 
85 درصد محدوده مطالعاتى حاصل انباشت رسوبات بادرفتى است 
محسوب  منطقه  اين  در  زمين  شكل  تغيير  عامل  اصلى ترين  باد  و 
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مى شود (اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى جنوب كرمان، 1389: 
بيابانى  مناطق  مديريت  و  شن  تثبيت  طرح هاى  اجراى  ص 127). 
يكى از اقدامات اولويت دار بخش كشاورزى و منابع طبيعى در اين 
منطقه مى باشد. با توجه به هزينه هاى سنگين كنترل فرسايش بادى و 
دشوار بودن شرايط كارى، انتخاب شيوه هاى اصولى و فنى در جهت 
تثبيت اين مناطق، عالوه بر افزايش بازدهى كار، در كاهش هزينه ها 
نيز مؤثر خواهند بود (زيزان و همكاران١، 2015).). در اين راستا 
و در اين مطالعه سعى بر آن داريم كه به بررسى برخى روش هاى 
يكى  عنوان  به  نفتى  مالچ  تاثير  ويژه  طور  به  بادى  رسوبات  كنترل 
از طرح هاى كه به زودى قرار است براى تثبيت شن هاى روان در 
يك سطح عظيم از اين منطقه مورد استفاده قرار گيرد بپردازيم و به 
مشكالت اجراى اين طرح، اثرات و مزاياى آن نيز اشاراتى خواهيم 

داشت.

روش
دشت قلعه گنج به عنوان منطقه مورد نظر در اين تحقيق با مساحتى 
حدود 205 كيلومتر مربع از لحاظ تقسيمات كشورى در منتهى اليه 
 49  55˝ عرض هاى  بين  و  دارد  قرار  كرمان  استان  شرقى  جنوبى 
°26 تا ˝58 28 °26 شمالى و طول هاى ˝42 26 °58 تا ˝25 

55 °58 شرقى واقع شده است (شكل 1).

شكل 1. موقعيت منطقه مورد مطالعه در كشور و استان كرمان

اجرا،  روش  لحاظ  به  و  كاربردى  هدف  لحاظ  به  پژوهش  اين 
پژوهش  ضرورت  به  بنا  كه  مى شود  محسوب  تحليلى  و  توصيفى 

1. Zezin & et al, 2015

تركيبى از اطالعات آمارى، بازديدهاى گسترده ميدانى و مطالعات 
كتابخانه اى استفاده شده است. جمع آورى داده هاى مختلف در زمينه 
هواشناسى و جمعيت با مراجعه به نهادهاى دولتى گردآورى شده است. 
بررسى اسناد و مدارك از طريق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 
تصاوير  مشاهده  و  مرتبط  كتاب هاى  خارجى،  شده  گذارى  نمايه  و 
ماهواره اى مى باشد. در نهايت از تجميع آن ها براى شناسايى و شناخت 
بهتر وضعيت با هدف يافتن راه كارهاى براى تثبيت ماسه هاى روان و 
جلوگيرى از بروز توفان هاى شن در منطقه قلعه گنج صورت پذيرفت.

يافته ها
پژوهش هايى كه در رابطه با فرسايش بادى در دنيا انجام شده، نشان 
مى دهد كه شدت فرسايش بادى تابع دو دسته عوامل فرسايش دهندگى 
و فرسايش پذيرى است (كيانگ و همكاران٢، 2007). فرسايش پذيرى 
خاك به ويژگى هاى فيزيكى، مكانيكى و شيميايى خاك و هم چنين 
به  فرسايش دهندگى  آنكه  حال  مى شود،  مربوط  آن  سطحى  شرايط 
و  برگامتى  (كاردوس،  است  وابسته  باد  ويژگى هاى  و  فيزيك 
جدا  اصلى  عامل  بادى،  فرسايش  در  بنابراين  مارتيكورينا٣، 2005). 
شدن و انتقال ذرات خاك، باد مى باشد. درنتيجه شناخت ويژگى هاى 
باد ضرورى است؛ از مهم ترين ويژگى هاى باد كه بر شدت فرسايش 
خاك مؤثر است مى توان سرعت، جهت، فراوانى، قدرت فرسايندگى 
و ظرفيت حمل باد را نام برد. در اين بين، سرعت باد بيش از فراوانى 
و جهت آن اهميت دارد. چراكه تنها بادهاى فرساينده قادر به سايش 
آباد،  شريف  (مروتى  مى باشند  خاك  خاكدانه هاى  و  سله  كلوخه ها، 
1380). نتايج تغييرات زمانى ميانگين سرعت باد نشان مى دهد كه 
هرچند در سال 1390 سرعت باد نسبت به سال 1395 بيشتر بوده 
است اما در طول پنج سال اخير، سرعت باد روندى افزايشى نسبت 
نقش  مى تواند  كه  الف)  (شكل2-  است  داشته  قبل  سال  پنج  به 
عمده اى در انتقال ذرات شن داشته و ساالنه صدها ميليون تن ذرات 
ريز شن را به صورت گرد و غبار از بيابان  ها منتقل و باعث كاهش 
حاصلخيزى، مدفون شدن زمين هاى زراعى، ساختمان ها و تأسيسات 
صنعتى گرديده است شكل 2- ب نمونه اى از هجوم شن هاى روان به 

مكان هاى مسكونى منطقه (كپرها) را نشان مى دهد. 
2.  Qiang et al, 2007
3.  Kardous, Bergametti & Marticorena, 2005
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شكل2. الف: اثر زمان بر ميانگين سرعت باد. ب: هجوم ماسه هاى 
روان در مناطق مسكونى

در فرسايش بادى خاكى كه سطح آن مرطوب باشد، فرسايش 
نمى يابد، زيرا ذرات خاك مرطوب در اثر نيروى چسبندگى ناشى 
هستند.  پايدار  و  چسبيده  هم  به  ذرات،  بين  آب  نازك  پوسته  از 
و  گياهى  پوشش  رشد  موجب  مى تواند  رطوبت  وجود  همچنين 
شد.  خواهد  فرسايش ها  به  نسبت  خاك  مقاومت  بيشتر  افزايش 
باد قادر به جداسازى و انتقال ذرات خاكى كه در رطوبت  معموالً 
پژمردگى (15- بار) يا بيش تر باشند، نمى باشد (چيپل١، 1956). 
بنابراين هنگامى فرسايش بادى رخ مى دهد كه رطوبت اليه بسيار 
از  پايين تر  به  خشك  و  گرم  بادهاى  اثر  در  سطحى  خاك  نازك 
آخرين  طبق   .(1380 آباد،  شريف  (مروتى  برسد  پژمردگى  نقطه 
بارندگى  متوسط  هواشناسى،  سازمان  شده  ارائه  اطالعات  و  آمار 
حدود 125  سال هاى 1390-1395،  طى  مطالعه  مورد  منطقه  در 

1.  Chepil, 1956

ميلى متر بوده است. كه كمترين و بيشترين مقدار بارندگى به ترتيب 
در سال 1390 (61 ميلى متر) و 1392 (243/8 ميلى متر) مى باشد 
است. بوده  بارندگى كاهشى  روند  گذشته  طى 4 سال  و  (شكل3) 

از آن طرف خشكسالى هاى طوالنى مدت در كل كشور و به طور 
پوشش  كاهش  و  خاك  رطوبت  كاهش  كرمان  منطقه ى  در  خاص 
همچنين  است.  داشته  همراه  به  زيادى  مقدار  به  را  منطقه  گياهى 
يا  محدود  تراكم  باعث  آن  نامنظم  پراكنش  و  كم  بسيار  بارندگى 
بودن  فعال  عمده  داليل  از  يكى  اين  و  شده  گياهى  پوشش  فقدان 

فرسايش بادى در منطقه قلعه گنج مى باشد. 

شكل 3. ميزان بارندگى بين سال هاى 1395- 1390

و  نفوس  سرشمارى  طى  گنج  قلعه  شهرستان  جمعيت  شكل 4 
مسكن 1385- 1395 را نشان مى دهد. جمعيت اين شهرستان در 
سرشمارى  آخرين  در  و  نفر  برابر 70292  سرشمارى 1385  طى 
(1395) برابر با 76495 نفر بوده است. در طول دوره سرشمارى 
مى شود.  مشاهده   1395 تا   1385 سال  از  جمعيت  افزايش  روند 
اما مقايسه جمعيت بين سال هاى 1385 تا 1390 و بين سال هاى 
در پنج سال اخير شاهد  1390 تا 1395 نشان مى دهد كه احتماالً 
مهاجرت منفى بوده ايم كه سرعت افزايش در جمعيت اين منطقه در 
اين سال ها نسبت به سال هاى قبل از 1390 كمتر بوده است. بحران 
خشكسالى و كاهش كمى و كيفى منابع آبى، وزش بادهاى گرم و 
خسارت  و  روان  ريگ  توده هاى  و  شن  طوفان هاى  وجود  سوزان، 
مانند  توليد  منابع  تخريب  و  توليد  توان  رفتن  بين  از  روستاها،  به 
خسارت به بخش هاى زراعت، باغبانى و مراتع و در نتيجه كاهش 

الف

ب
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توليد در بخش كشاورزى مى تواند از داليل افزايش كم جمعيت (و 
شايد هم كاهش جمعيت واقعى) و احتماالً رواج مهاجرت در طول 

زمان در شهرستان قلعه گنج باشد.

شكل4. جمعيت شهرستان قلعه گنج طى سرشمارى نفوس و مسكن

ژانويه  تا 23  روزهاى 12  طى  در  ماهواره اى  تصاوير  مشاهده 
شاهد  روزها  اكثر  در  مطالعه  مورد  منطقه  كه  مى دهد  نشان   2016

وقوع پديده گرد و غبار مى باشد (شكل 5 ). اين در حالى است كه 
 . نمى شود.  محسوب  منطقه  در  غبار  و  گرد  توليد  اوج  ژانويه  ماه 
حداكثر شدت فرسايش بادهاى منطقه توام با خشكى محيط و عدم 
پوشش گياهى از اواسط آوريل تا اواسط آگوست مى باشد (اداره 

كل منابع طبيعى و آبخيزدارى جنوب كرمان، 1389: ص 127).
بازديدهاى ميدانى، جهت بادهاى طوفان زا و نيز جهت نهشته ها 
برخى  سمت  به  ماسه اى  تپه هاى  پيشرفت  و  پيشروى  از  حاكى 
آبادى هاى موجود در حوزه و خسارت به اراضى كشاورزى هستيم 
كه در گذشته به اين شكل نبوده و اين پيشروى در سال هاى اخير 
مضاعف شده است. منطقه مورد مطالعه قلعه گنج داراى هر سه منطقه 
برداشت، حمل و رسوب  گذارى مى باشد كه به ترتيب رخساره هاى 
اين مناطق شامل رگ ريزدانه در مناطق برداشت، ريپل مارك و 
مى باشد.  رسوب گذارى  مناطق  در  بارخان  و  حمل  مناطق  در  نبكا 
كانون هاى  لحاظ  از  مهم  مناطق  جمله  از  شهرستان  اين  بنابراين 

بحرانى فرسايش بادى كشور قلمداد مى شود (شكل 6).

شكل 5. عكس هاى ماهواره اى در طى روزهاى 12، 16، 20 و 23 ژانويه (منبع: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور) (فلش سفيد رنگ 
نشان دهنده منطقه مورد مطالعه مى باشد)
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شكل 6. نقشه كانون هاى بحرانى فرسايش بادى
 فرسايش بادى به عنوان يك پديده طبيعى هم چون ساير پديده هاى 
طبيعى به مدد دانش، آگاهى، برنامه ريزى و مديريت صحيح قابل 
كنترل است و مى توان خسارت هاى ناشى از آن را به كم ترين مقدار 
ممكن رساند. سه روش اصلى براى تثبيت شن هاى روان وجود دارند 
كه شامل روش هاى شيميايى، مكانيكى و زيستى مى باشند (گواديى 
در  اخير  خشكسالى هاى  وجود  با  هرچند   .(2006 ميدليتون،١  و 
منطقه نمى توان از روش هاى زيستى برايى كنترل فرسايش استفاده 
زيستى  كنترل  بادى،  فرسايش  كنترل  در  نخست  اولويت  اما  كرد 
آن است و در صورت عدم امكان اجراى طرح هاى زيستى، بايد از 
روش هاى مكانيكى و شيميايى (مانند مالچ پاشى) استفاده كرد كه 
معموالً براى حصول نتايج بهتر، تعدادى از آن ها را همراه با هم انجام 
مى دهند چرا كه كاربرد مالچ هاى گوناگون نيز در كنار انجام ساير 
فرسايش  مهار  در  مى تواند  مديريتى،  و  مكانيكى  زيستى،  اقدامات 
بادى و تثبيت شن هاى روان، تأثير بيش ترى داشته باشد (موحدان، 

عباسى و كرامتى، 1392).
مالچ ها را مى توان به سه گروه: مالچ هاى بيولوژيك، مالچ هاى 
 .(1388 (دهدشتيان،  كرد  تقسيم  شيميايى  مالچ هاى  و  معدنى 
كلش،  كاه،  برگ،  نظير  گياهى  مواد  از  اصوالً  بيولوژيك  مالچ هاى 
هرس  از  حاصل  گياهى  شده  خرد  مواد  درختان،  ريز  سرشاخه هاى 
باقيمانده  و  كشاورزى  توليدات  ضايعات  درختچه ها،  و  درختان 
مختلف  مراحل  پسماندهاى  برداشت،  از  پس  زراعى  محصوالت 

1.  Goudie & Middleton, 2006

از  بخشى  يا  و  غذايى  صنايع  و  كشاورزى  محصوالت  فرآورى 
زباله هاى خانگى كه داراى منشأ گياهى هستند و در مراحل مختلفى 
از تجزيه و فساد قرار دارند، تشكيل مى شوند (دهدشتيان، 1388).

شبيه ساز  دستگاه  با  شده  انجام  مطالعات  از  حاصل  نتايج   
فرسايش بادى توسط فريرير و اسكيدمور ٢(1985) نشان مى دهد 
كه 20 تا50 درصد پوشش بقاياى گياهى، شدت فرسايش را نسبت 
داده  كاهش  درصد   95 و   57 ترتيب  به  لخت  و  صاف  خاك  به 
بر  گياهى  بقاياى  اثر  مطالعه  با   (1971) كوشى٣  و  فريرير  است. 
دادند  نشان  رواناب  و  تبخير  شدت  گياه،  عملكرد  بادى،  فرسايش 
افزايش  اثر  از  مؤثرتر  بسيار  گياهى  بقاياى  اوليه  افزايش  اثر  كه 
حفاظت  جهت  موردنياز  گياهى  بقاياى  مقدار  است.  بعدى  مقادير 
خاك بستگى به نوع و مقدار بقاياى گياهى، فرسايش پذيرى خاك، 
اقليم، مديريت زراعى و ارزيابى فرسايش و خطر تخريب آن دارد.

اثر  فيزيك  معدنى  مالچ هاى  گروه  دو  به  خود  معدنى  مالچ هاى 
معدنى  مالچ هاى  مى شوند.  تقسيم  اثر  شيميايى  معدنى  مالچ هاى  و 
فيزيك اثر شامل انواعى از مواد معدنى نظير سنگريزه، خاك رس، 
كاه گلى و مواد مشابه مى باشد كه براى هدف هاى خاصى به عنوان 
مواد  اين  نقش  اصوالً  مى شود.  استفاده  آن ها  از  مالچ  يا  خاكپوش 
آن  بافت  در  تأثير  و  خاك  رويين  اليه  در  فيزيكى  تغييرات  ايجاد 
ايجاد  مالچ ها،  نوع  اين  كاربرد  از  مستقيم  هدف  معموالً  مى باشد. 
تغييرات شيميايى بر روى خاك نيست هر چند ممكن است استفاده 
از آن ها تغيير و تحوالت شيميايى خاصى را نيز در روى خاك در 

پى داشته باشد (دهدشتيان، 1388).
سنگريزه اى  مالچ  كه  كردند  گزارش   (2003)۴ يوليو  و  يانلى 
داراى دو عمل مهم در كنترل فرسايش بادى است. نخست اين كه 
مى تواند خاك را از فرسايش بادى محافظت كند. دوم اين كه مى تواند 
و  اختصاصي،  احمدي،  حيدرى،  اندازد.  دام  به  را  آورده  باد  ذرات 
دريني (1389) با بررسى اثر مالچ سنگريزه اى در اراضى سنگفرشى 
به  كاملى  بستگى  بادى  فرسايش  مقدار  كه  دادند  نشان  يزد  دشت 
تراكم پوشش سنگريزه اى در سطح دارد و با افزايش تراكم مالچ 
سنگريزه از 25 درصد به 50 درصد ميزان فرسايش به نصف كاهش 

2.  Fryrear & Skidmore, 1985
3.  Fryrear & Koshi, 1971
4.  Yanli & Youliu, 2003
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آن ها  كه  اظهارداشت  سله  تعريف  در   (1982) گوترى١  مى يابد. 
مهم ترين شكل ساختمانى خاك هاى سطحى و رسوبات هستند. اين 
در  هم چنين  و  نيمه خشك  و  خشك  مناطق  در  خصوص  به  مطلب 
چپيل٢  دارد.  صحت  نيز  معتدل  هواى  و  آب  با  كشاورزى  مناطق 
(1963) نشان داد كه فرسايش پذيرى خاك سله بسته (با هر بافتى) 
اين  كه  كرد  بيان  وى  البته  مى باشد.  سله  بدون  خاك  حدود 0/17 
توسط  سطحى  سله  كه  چرا  ندارد  چندانى  تداوم  حفاظتى،  فرايند 
ذرات جهشى شن، به سهولت ساييده و خرد مى شود. ضخامت سله 
تعيين كننده  مدت زمان دوام سله تحت شرايط سايشى معين است. 
خاك رس بعد از آب گيرى افزايش حجم پيدا مى كند و در هنگام 
تخريب  ايجاد  باعث  انقباض،  اين  و  مى شود  منقبض  شدن  خشك 
رفع  براى  مختلفى  روش هاى  مى گردد.  خاك  سطح  بيشتر  ساختار 
اين عارضه وجود دارد، هم چون افزودن شن و ماسه در شرايط عادى 
و در حالت بهتر، عالوه بر شن و ماسه، مواد كمكى ديگر مانند الياف 
گياهى كه با قرار گرفتن در ساختار خاك از انقباض بيش از حد 
متصل  و  يكپارچه  حالت  خاك  ساختار  در  و  مى نمايند  جلوگيرى 
و  سايشى  جنبشى  مقاومت  افزايش  باعث  و  مى كنند  ايجاد  به هم 
مقاومت در برابر شستشو با آب (با ايجاد حالت موزائيك در سطح) 
جهت  در  كه  گفت  مى توان  بنابراين  (ابراهيمى، 1380).  مى شوند 
افزايش مقاومت خاك در اين حالت عوامل مختلفى مؤثر هستند، 
هم چون ميزان درصد نسبى ذرات تشكيل دهنده خاك از جمله رس، 

شن، سليت و ميزان الياف گياهى (كليايى، 1382).
مالچ هاى معدنى شيميايى اثر، شامل انواعى از مواد معدنى مانند 
آهك، گچ يا انواعى از امالح معدنى است كه حاوى يون هاى فعال 
زياد مى باشند و از آن ها با هدف اصلى ايجاد تغييرات شيميايى بر 
روى خاك استفاده مى شود. به همين دليل اين گروه از مواد معدنى 
كاربرد  نمود.  طبقه بندى  نيز  شيميايى  مالچ هاى  زمره  در  مى توان  را 
مى باشد.  خاك  روى  بر  نيز  فيزيكى  تأثيرات  داراى  مالچ ها  اين 
بعضى از نتايج جانبى يا مستقيم استفاده از اين مالچ ها عبارتند از: 
كاهش حساسيت خاك به فرسايش، اصالح ساختمان خاك، اصالح 
بافت خاك، افزايش نفوذپذيرى خاك، افزايش تبادل يونى خاك، 
توسعه  و  تقويت  و  pH خاك  خاك، اصالح  حاصلخيزى  افزايش 
1.  Guthrie, 1982
2.  Chpeil, 1963

ميكروبيولوژى خاك (دهدشتيان، 1388). 
مالچ هاى شيميايى مورد استفاده جهت حفاظت خاك را مى توان 
به دو گروه مالچ هاى شيميايى غير نفتى و مالچ هاى نفتى طبقه بندى 
نمود. هر يك از اين مواد ممكن است فيزيك اثر يا شيميايى اثر 
بوده و يا هر دو ويژگى را با هم داشته باشند. مالچ هاى شيميايى غير 
نفتى شامل مواد مصنوعى مانند پشم شيشه، كاغذ، انواع ورقه هاى 
انواع  پلى اتيلن،  مواد  سلوفان،  پالستيكى،  نازك  اليه هاى  فلزى، 
متفاوتى از مواد پليمرى و غيره است. با اينكه پايه اصلى ساختمان 
وضع  در  اما  مى دهد  تشكيل  نفتى  مواد  را  مالچ ها  اين  از  بخشى 
موجود در زمره مالچ هاى غير نفتى طبقه بندى مى شود (دهدشتيان، 
1388). با توجه به ويژگى هاى مختلف پليمرها، اين مواد با اهداف 
و اشكال مختلف جهت افزايش ظرفيت نگهدارى خاك و نيز كنترل 
فرسايش بادى و آبى مورد استفاده قرار مى گيرند (سمائى، گلچين 
و مصدقي، 1385). كوراسل كه به صورت يك پليمر است آن را 
پس  محلول  آب  مى پاشند.  خاك  سطح  بر  و  كرده  مخلوط  آب  با 
از پاشيدن در سطح خاك، تبخير شده و يا در عمق نفوذ مى كند و 
كوراسل ذرات خاك را به هم متصل مى نمايد و به اين صورت يك 
اليه به هم چسبيده ولى قابل نفوذ ايجاد مى كند (رفاهى، 1388: ص 

.(320
نفتى  سنگين  فرآورده هاى  يا  مواد  به  عمومًا  نفتى  مالچ هاى 
اجزاى  از  مجموعه اى  شيميايى  تركيب  نظر  از  كه  مى شود  گفته 
هيدروكربنى بوده و بيش تر به منظور جلوگيرى از فرسايش خاك، 
محصوالت  كميت  و  كيفيت  افزايش  و  روان  شن هاى  تثبيت 
نخستين  (ربيعى، 2010).  مى گيرد  قرار  استفاده  مورد  كشاورزى 
اقدام براى تثبيت خاك و ماسه به  وسيله مواد نفتى در سال 1890 
در مسير راه آهن آسيايى روسيه انجام شد و در همين سال مؤسسه 
اگروفيزيك پترزبورگ (لنينگراد)، آزمايشى براى تثبيت ماسه هاى 
روان با استفاده از قير در رپتك واقع در بيابان قره قوم انجام داد. 
كاربردى  نتايج  به  راجع  پژوهشى  گزارش هاى  اولين  حال  اين  با 
پوشش هاى نفتى در سطح خاك از سال 1935 در مجالت علمى 
اروپا و از سال 1941 در منابع آمريكايى ظاهر شد. بعد از جنگ 
جهانى دوم برنامه هاى اجرايى تثبيت خاك و شن هاى روان به وسيله 
مالچ هاى نفتى انجام شد و نتايج عينى نشان داد كه با استفاده از 
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و  ماسه اى  پهنه هاى  تثبيت  به  نسبت  مى توان  نفتى  فرآورده هاى 
تپه هاى ماسه اى متحرك اقدام نمود. به دنبال دستيابى به اين نتايج، 
استفاده از مالچ هاى نفتى در مسير هاى راه آهن، تأسيسات صنعتى، 
فرودگاه ها و راه هاى مواصالتى و حتى روستاها و شهر ها كه از طرف 
شد (دهدشتيان،  آغاز  بودند  شده  واقع  تهديد  مورد  روان  ماسه هاى 
1388). اقدامات گسترده اى در جهت انجام عمليات مالچ پاشى با 
استفاده از مواد نفتى در كشورهايى چون تونس، امارات، مراكش، 
را  بخشى  رضايت  نتايج  كه  گرفت  صورت  ايران  حتى  و  استراليا 
مالچ هاى  از  استفاده  سال 1346  از  ايران  در  است.  داشته  پى  در 
منابع  توسط  طرح هايى  و  گرديد  آغاز  شن ها  تثبيت  براى  نفتى 
ساير  و  ايران  نفت  ملى  شركت  پخش  قسمت  همكارى  با  طبيعى 
بخش هاى دولتى مربوطه به اجرا در آمد كه با موفقيت همراه بوده 
است (كردواني، عالئي، مشيرى و رحيمي، 1392). به عنوان نمونه 
مى توان به طرح هاى تثبيت شن هاى روان در 400 هكتار از اراضى 
فتح آباد بوئين زهرا، 350 هكتار از اراضى مراد تپه قزوين، 350 
حدود  آهن)،  خط  حفظ  نظر  (از  اهواز  حميديه  اراضى  از  هكتار 
2000 هكتار از اراضى البردايه الياجى خوزستان و انجام آزمايش 
نمود  اشاره  جنگل كارى)  و  ديم  نظر  قوچك (از  گردنه  در  محدود 
(رفاهى، 1388: ص 320). حجم كل عملكرد پروژه مالچ پاشى از 
ابتدا تا پايان سال 1382 معادل 214447 هكتار بوده است(حسنى، 
خدادادى، جعفرى، رنجبر و خليالوى، 1391). بررسي اثرات كاربرد 
مالچ نفتي بر روي جوانه زني گونه هاي دست كاشت مناطق بياباني 
در جاسك و جازموريان نشان داد كه مالچ نفتي در افزايش بذرهاي 
سبزشده تأثير معني داري داشته و افزايش دما زير اليه مالچ پاشي 
موجب تسريع جوانه زني بذرها شده است (جعفريان، 1384). مالچ 
نفتي با حفظ رطوبت خاك، بازده احيا، ايجاد و توسعه پوشش گياهي 
را افزايش داده و باعث افزايش فون خاك به خصوص موريانه ها در 
مناطق مورد مطالعه (نرماشير بم، زابل و اهواز) شده است (پويا فر 
و اصغرى مقدم، 1385). مالچ هاى نفتى كه به منظور تثبيت شن هاى 
روان به كار مى رود بايد داراى ويژگى هايى شامل برقرارى خاصيت 
باال در خاك،  رطوبت  نگهدارى  قابليت  بين ذرات،  باال  چسبندگى 
ماندگارى باال، سهولت مصرف و ارزان بودن باشند و همچنين بايد 
سيدووى،١  و  چيپل  باشند (آمبراست،  زيست محيطى  خطرات  فاقد 
1.  Ambrust, Chepil & Siddoway, 1964

شنى،  ناهموارى هاى  مورفولوژى  مالچ،  كيفيت  و  نوع   .(1964
چون  فرسايشى  عوامل  شدت  و  نوع  رسوبات،  سطحى  ذرات  ابعاد 
باد، مقدار بارندگى و وضعيت رطوبت در مقدار مصرف پايه مالچ 
بلندى تپه هاى  واحد سطح مؤثر هستند. مقدار مصرف مالچ در  در 
است  كم تر  مسطح  نسبتًا  سطوح  و  تپه ها  پايين  در  و  بيش تر  شنى 
(واعظى، 1389). تأثيرفراورده هاى نفتي در تثبيت ماسه هاي روان، 
به دليل افزايش پايداري خاك سطحي و پيوسته نمودن ذرات ماسه 
مقابل  در  ماسه زارها  فوقاني  سطوح  مقاومت  افزايش  نتيجه  در  و 
فرسايش بادي است. هدف، ايجاد شرايطي است كه استقرار پوشش 
خصوص  به  و  كاري  قلمه  بذرپاشي،  كاري،  نهال  طريق  از  گياهى 
و  شوند  مستقر  بتوانند  گياهان  و  شده  فراهم  طبيعي  صورت  به 
درنتيجه اين عملكردها، تثبيت ماسه هاي روان به خوبي انجام گيرد 
زيادى  آزمايش هاى  آذرنيوند، 1392).  و  جعفرى  طبس،  (غالمى 
در مورد مقاومت شن هاى آغشته به فرآورده هاى نفتى به باد انجام 
شد  انجام  آفريقا  در  كه  بادى  تونل  آزمايش  يك  در  است.  گرفته 
باد  سرعت  در  لخت  و  پوشش  بدون  شن هاى  كه  داد  نشان  نتايج 
حدود 27 كيلومتر در ساعت شروع به حركت مى كنند درحالى كه 
سطوحى كه در آن ها عمل مالچ پاشى انجام شده است در سرعت باد 
حدود 110 كيلومتر در ساعت نيز به حركت در نيامده اند. اين امر 
نشان مى دهد كه بقاياى فرآورده هاى نفتى مى تواند به خوبى عمل 
دليل  واقع  در   .(320 ص   :1388 (رفاهى،  دهند  انجام  را  تثبيت 
استفاده از مالچ نفتى اين است كه اثر سريع و آنى دارد و قابليت 
به كارگيرى آن در زمان كوتاه و در سطحى وسيع فراهم مى شود. 
مهم تر از همه اينكه منبع تأمين اين مواد داخل كشور است و نيازى 
به منابع ارزى ندارد (جهان جو، 1378). اما پايه اساسى مالچ نفتى، 
اجزاى  به  كه  است  نفتى  سنگين  هيدروكربن هاى  از  وسيعى  طيف 
مختلفى كه داراى تركيبات شيميايى گوناگون و طبعًا نقاط جوش 
آروماتيك ها،  نفتن  شده ها،  اشباع  شامل  و  مى شوند  تقسيم  مختلف 
در  موجود  موارد  جمله  از  هستند.  آسفالتين ها  و  آروماتيك ها  پلى 
مالچ هاى نفتى، هيدروكربن هاى پلى سيكليك آروماتيك است كه 
مضر  هيدروكربن هاى  جز  سرطان زايى  و  محيطى  زيست  لحاظ  از 
مى باشد كه در جز ميانى نفتن و پالر آروماتيك هاى مالچ وجود دارد 
كه امروزه شناسايى و ارزيابى آن ها اهميت ويژه و ابعاد گسترده اى 
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دشتكى،  قربانى  و  جعفرى  مقدم،  خليلى  (آزوغ،  است  كرده  پيدا 
استفاده  هستند،  سرب  حاوى  نيز  مواد  اين  كه  آن جا  از   .(1394
از آن ها خسارت هاى زيست محيطى هم در پى دارد. وزش مداوم 
مى شود.  آلودگى ها  اين  پراكندگى  موجب  بيابانى،  مناطق  در  باد 
مى كنند،  ماده  اين  پاشش  به  اقدام  كه  افرادى  درصد  هم چنين 80 
اثرات  به علت  (جهان جو، 1378).  مى شوند  ريوى  مشكالت  دچار 
زيست محيطى كه اين گونه مالچ ها در كنار تثبيت شن هاى روان و 
كنترل فرسايش بادى دارند مصرف آن ها تنها در شرايط بحرانى از 
بود  خواهد  ضرورى  غبار  و  گرد  طوفان هاى  و  بادى  فرسايش  نظر 
كه اين اثرات زيست محيطى عبارتند از: دشوار شدن ادامه حيات 
موجودات خاكزى و گياهان به علت باالرفتن دماى محيط به خاطر 
تيره بودن رنگ اين گونه مالچ و باال رفتن ضريب جذب حرارتى، 
مورد ديگر اينكه مالچ هاى ساييده شده توسط باد به تدريج در محيط 
بروز  و  زيست  محيط  آلودگى  به  منجر  آن ها  گرد  و  شده  پراكنده 
مشكالتى در رشد و نمو گياهان و سالمتى انسان و جانوران مى شوند 
(كريم زاده، صفايى، روحانى و تركش اصفهانى،1390). هم چنين 
از آن جا كه مالچ يك پوشش نفتى است، اولين اثر آن اين است كه 
بعد از پاشيدن، ديگر كسى نمى تواند از روى آن حركت كند زيرا 
مانند قيرى است كه تا مدت ها نمى توان از روى آن رد شد. عالوه 
بر اين همواره بر اثر موقتى و كوتاه مدت مالچ تاكيد شده است. در 
روان  ماسه هاى  تثبيت  در  مالچ  اثر  ماندگارى  مدت  مختلف،  منابع 
بين 3 تا 5 سال تخمين زده شده است (حسنى، خدادادى، جعفرى، 

رنجبر و خليالوى، 1391).

نتيجه گيرى 
طرح مديريت مناطق بيابانى هم چون ساير طرح هاى بيابان زدايى كه 
همواره هدف مقابله با بيابان زايى و توسعه پايدار را دنبال مى كند 
و  ايجاد  زمينه ساز  و  مى شود  محسوب  زيربنايى  طرح هاى  جمله  از 
و  است  منطقه  در  اجتماعى  و  اقتصادى  فعاليت هاى  ساير  توسعه 
عمدتًا مشمول كارهاى حاكميتى است. با توجه به وضعيت بحرانى 
قلعه گنج از ديدگاه فرسايش و تخريب خاك و نيز پيامدهاى ناگوار 
حاصل از آن، ارائه راهكارهاى مديريتى براى كنترل آن، امرى ضرورى 
باعث  كه  داشته  زيادى  خصوصيات  مالچ ها  است.  اجتناب ناپذير  و 

اما  باشند.  اصلى  گزينه هاى  جز  شن  تثبيت  جهت  در  تا  مى شود 
بايد توجه داشت كه مالچ هاى نفتى اثرات زيست محيطى فراوانى 
تثبيت شن هاى روان دارند. بنابر اين  جهت  و هزينه هاى بااليى در 
انتخاب روش و به كار بردن وسيله صحيح براى مبارزه با آن بايد با 
مطالعات و بررسى هاى دقيق و توجه به وضع اقليمى و جغرافيايى 
و حتى اجتماعى منطقه صورت گيرد نه اين كه به عنوان يك فرمول 
نقاط  كليه  براى  بادى  فرسايش  با  براى مبارزه  دستورالعمل  يك  و 
به كاربرده شود اما اقليم منطقه و ضعف پوشش گياهى در منطقه، 
استفاده از اينگونه مواد را يكى از مهمترين راهكارها براى مبارزه با 
فرسايش بادى در اين منطقه نشان مى دهد هر چند توجه بيشتر به 
جنبه هاى ديگر اين موضوع نياز است. با اين وجود بايد برآورد دقيقى 
از مزايا و مضرات اعمال اين روش در مناطق خاص صورت گيرد و 
در نهايت تصميم اساسى اتخاذ شود. هم چنين حفظ گياهان موجود 
و تالش براى احياى پوشش گياهى ماسه زارها بايد اولويت خاصى 
هر  و  باشد  داشته  بيابانى  و  خشك  مناطق  مديريت  برنامه هاى  در 
طرح اصالح و احيا بايد نهايتًا منجر به استقرار مناسب گياهى شوند 
كه منطبق با واقعيات بوم شناختى عرصه باشد كه به نظر مى رسد 
مى تواند استفاده از مالچ هاى نفتى براى استقرار پوشش گياهى در 
منطقه را نيز مورد توجه قرار داد. بنابراين پروژه اى با اين حجم و با 
اين اهميت نياز به بررسى همه جانبه دارد و نكات ريزى كه پرداختن 
و  پيشرفت  در  زيادى  نقش  شك  بدون  پروژه  شروع  از  قبل  آن  به 

موفقيت پروژه بر طبق برنامه زمان بندى خواهد داشت.
تشكر و قدردانى

نگارندگان مقاله تشكر ويژه خود را از جناب آقاى جواد زمانى براى 
همفكرى و هميارى صميمانه اين پژوهش اعالم مى دارند. هم چنين از 
اداره كل هواشناسى استان كرمان، اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
جنوب كرمان و فرماندارى شهرستان جيرفت براى همكارى در تهيه 

اين پژوهش سپاسگزارى مى شود.
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