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 چکیده
های روان در طول بیش از سه دهه گذشتته در ایتران بتوده استت و بته ن تر       های رایج تثبیت ماسهمالچ پاشی نفتی یکی از روش

پتووهش  ایتن  شده استت.  پرداخته کمتر رسد به پایش اثرهای این عملیات بر گیاهان طبیعی و روند احیای آن و خاک منطقه می

صتمدآباد شهرستتان    یزارهتا  ماسته پوشتش گیتاهی و ختاک    های اجرای طرح مالچ پاشی نفتی بر ویوگی بررسی اثرهای من ور به

 طترح و شتاهد بته صتورت     بترداری در هتر یتک از اراوتی تجتت اجترای       نمونته  سرخس در استان خراستان روتوی انجتام شتد.    

متتری   05ترانستکت   9در هر منطقه )اجرای طرح و شتاهد( از  صورت گرفت، مند )سیستماتیک( و در توده معرف  ن ام -تصادفی

 Convolvolus hamadaeای( و )گتون بوتته   Astragalus squarosus استفاده شد و درصد تاج پوشش و تراکم دو گونه غالت  
حجتم کتل و حجتم     پایه از دو گونه فوق انتختا  و  225در هر منطقه همچنین  و نیز درصد تاج پوشش کل بدست آمد. (چکی)پ

متری نمونه خاک سانتی 25-05و  5-25پروفیل خاک حفر و از دو عمق  4گیری شد. افزون بر این در هر منطقه  ها اندازهزنده آن

 که مستقل انجام شد. نتایج نشان داد tها با استفاده از آزمون ها تعیین شد. تجزیه و تجلیل دادهماده آلی آن برداشت شد و درصد

دار نداشتته و  مالچ پاشی با شاهد خود تفاوت معنیاگرچه در حال حاور درصد تاج پوشش کل و تاج پوشش دو گونه غال  عرصه 

زنده و شادا  و از حجم باالیی برخوردارند در  As sqهای گیاهی آن خصوصاً ی پایهکمتر از شاهد است اما تمام As sqتراکم گونه 

دار متاده  افزایش معنتی موج  ن ووعیت خو  پوشش اند. ایهای این گونه در حال خشکیدگیحالی که در منطقه شاهد اکثر پایه

 متری خاک منطقه مالچ نفتی شده است.سانتی 25-05آلی در عمق 

 ایگون بوتهمالچ نفتی، ماده آلی، احیای پوشش گیاهی، تراکم، : کلیدی واژگان
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 مقدمه 

کشور ایران در کمربند خشتک جهتانی اترار گرفتته و     

تجتت تتیثیر شترایق االیمتی      آندرصد از مساحت  0/44

متتر  میلتی  205بارنتدگی کمتتر از   فراخشک و خشک بتا  

بنتتابراین عتتبوه بتتر اثتتر (. 1309)اختصاصتتی،  باشتتد متتی

متثثر در  فراینتد   عنتوان  بته فرسایش آبی، فرسایش بتادی  

یکتی از  باشتد.  منتاطق متی  در ایتن  زیتان  تخری  و ایجاد 

کنتترل   ،و بیابانی مسائل اصلی در مدیریت مناطق خشک

 90که بیش از طوری به، است زارها ماسه درفرسایش بادی 

های ماسه بتادی کشتور در گستتره االیمتی     درصد نهشته

(. 1300)اختصاصتی،   خشک و فراخشک وااتع شتده انتد   

هتا  رابطه با تپهتوجه در  اابلانتشار آمار و اراام چشمگیر و 

میلیتون هکتتار    13ای از جملته وجتود   های ماسته و پهنه

ای در ایران، بیانگر اهمیتت مووتوو و   زار و تپه ماسهماسه

توجه بیشتر به گردآوری اطبعات جهت تثبیت و کنتترل  

حفت    (.1300رفتاهی،  باشتد ) ها در کشور متی این عرصه

گیاهتتان موجتتود و تتتبش بتترای احیتتای پوشتتش گیتتاهی 

هتای متدیریت   زارها بایتد اولویتت خاصتی در برنامته     اسهم

مناطق خشک و بیابانی داشته و هر طرح اصتبح و احیتاء   

منجر به استقرار مناس  گیاهانی شوند کته   در نهایتباید 

   عرصه باشد. شناختیبوممنطبق با وااعیت 
بته  در زمینته مهتار فرستایش بتادی و      هایکی از اادام

 مالچ پاشتی نفتتی استت.    ،گیاهیاحیای پوشش دنبال آن 

در زبان انگلیسی بته معنتی پوشتش    ( Mulch) کلمه مالچ

به معنی نترم گرفتته شتده    1است که از لغت آلمانی مولش

است. این اصطبح از ابتدا برای معرفی متوادی کته بترای    

کار بترده  ه شود بها استفاده میپوشاندن سطح خاک از آن

متواد آلتی ن یتر    طور مشتخ    بههای مذکور را . مالچ.شد

کاه، کلش، پسماندهای گیتاهی و یتا ستایر متواد معتدنی      

داده است. در چند دهته اخیتر اصتطبح متالچ     تشکیل می

برای معرفی مواد طبیعی یا مصنوعی دیگری نیز که بتواند 

پوشش مجاف ی را در روی سطح زمین بته وجتود آورد و   

ت نمایتد  خاک را در مقابل عوامل نامساعد مجیطی مجاف 

، معتدنی و  آلتی هتا بته سته گتروه     مالچشود. بکار برده می

در ایتران از  (. 1300خلدبرین، شوند )تقسیم میشیمیایی 

                                                           
1-Molsch 

یتک متالچ    عنوان به های نفتیاستفاده از مالچ 1344سال 

 طتور  بته  آغاز گردید.های روان برای تثبیت ماسهشیمیایی 

ثبیتت  هتای ت در فعالیتت  کلی هدف از کاربرد متالچ نفتتی  

های روان، افزایش پایتداری ستطح ختاک در مقابتل     ماسه

ایجاد مهلتی استت کته طتی آن،     من ور بهفرسایش بادی 

گیتاهی  هتای  انجام و استقرار فعالیتت برای فرصت مناس  

کتاری  کتاری، بذرپاشتی، المته   ها ن یتر نهتال  تثبیت ماسه

ستابقه   با وجود .مستقر شوندو گیاهان بتوانند شود فراهم 

اابل انکتار آن   غیر نفتی و اثرهای طوالنی در مصرف مالچ

جتامع و علمتی   پووهش در احیای پوشش گیاهی تاکنون 

بتوم  این گونه مواد بر منتابع   اثرهای برای بررسی چندانی

به موارد ذیتل   در این رابطه صورت نگرفته است.شناختی 

در ( 1340موستتوی و سپاستتخواه ) د.تتتوان اشتتاره کتترمتی 

اثر مالچ نفتی روی تابع تبخیر از یک خاک لختت،  سی برر

کاهش چشمگیر مقتدار و سترعت تبخیتر از ختاک تیمتار      

در  هتزار لیتتر در هکتتار    4مصترف   شده با مالچ در سطح

فترح پتور و همکتاران     را گزارش دادنتد.  ایشرایق گلخانه

زنی تجت تیثیر مالچ نفتتی  جوانه قداربا بررسی م( 1303)

 ندبه این نتیجته رستید  برخی مواد جذ  کننده رطوبت و 

زنی توسق متالچ  که بهترین گزینه جهت بسترسازی جوانه

بتا مقایسته   Howard (1944 ) نفتی به وجود آمده استت. 

های نفتی، متالچ نفتتی بته همتراه شتن ریتز،       مالچ اثرهای

الشبرگ نوعی کاج و نیتز ختاک مجلتی در بستتر کاشتت      

داری معنتی  طتور  بته ند مالچ نفتتی  یجه گرفتاکالیپتوس نت

امتا   ه استت، تبخیر و آبشویی عناصر غذایی را کاهش نتداد 

ه موج  حفاظت بستتر کاشتت در مقابتل فرستایش شتد     

با ارزیابی Hashemimanesh and Matinfar (2512 ) .است

مدیریت و احیای بیابان به وسیله مالچ نفتتی در اهتواز بتا    

هتای  میدانی دریافتند که تپهآنالیز طیفی زمانی و مطالعه 

% در ستال  04بته   1991% در سال  4/44ای فعال از ماسه

 0005ان کتاهش معتادل   رسیده بود که ایتن میتز   2552

 باشد.  هکتار می

که بته غلتق   -های احیای مناطق بیابانیبسیاری از طرح

بته دلیتل    -شودزدایی یاد میهای بیابانطرح عنوان بهاز آن 

ق از وااعیتت عرصته بتا شکستت مواجته      عدم ارزیتابی دایت  

چنینی های اینشوند، لذا بررسی تناس  و کارآیی برنامه می

 ایتن در رستد.  در مناطق خشک کشور وروری به ن تر متی  



 40 ...  بررسي تأثير مالچ پاشي نفتي بر پوشش گياهي و

 

 
 

عملیات احیای پوشش گیاهی بته   روپیشپووهش در راستا 

وسیله مالچ نفتی در کانون بجرانی فرسایش بادی صتمدآباد  

شاهد آن مورد مطالعته   منطقههمراه شهرستان سرخس به 

بتر   چته اثرهتایی  تا مشخ  شود کته   گرفتو مقایسه ارار 

 های پوشش گیاهی و خاک منطقه داشته است.  ویوگی

 

 هامواد و روش 
مورد بررسی ةمنطق  

بخشتی از مراتتع بیابتانی منطقته     بترداری  منطقه نمونه

بتتا مواعیتتت  صتتمدآباد در جنتتو  شهرستتتان ستترخس   

 تتا  41°3' عتر  شتمالی و   34°10' تتا  30°00' جغرافیایی

در کنتتار رودخانتته تجتتن و متترز   و طتتول شتترای 12°41'

از ستطح   ارتفاو متوسق منطقه ترکمنستان وااع شده است.

درجتته  3/10ستتاالنه  دمتتایمیتتانگین متتتر،  230 دریتتا

متتر  میلتی  4/101 قتدار به مو میانگین بارندگی گراد  سانتی

، تابستتان  0/04اندازه است که پراکنش آن در فصل بهار به 

 باشتتد.متتتر متتیمیلتتی 1/155و زمستتتان  4/31، پتتاییز 1/1

جهت باد غال  منطقه، شمال غربی بوده کته بته بتاد ستیاه     

معروف است. از دیگر بادهای معروف منطقه کته در فصتول   

توان باد موسوم به ابله را نام برد که جهتت  وزد میسرد می

م منطقته بته روش   آن از جنو  به سمت شمال است. االتی 

)رمضتانی،   دمارتن گسترش یافته خشک بیابانی سرد استت 

طبق شواهد موجود و ن ترات کارشناستان، عرصته    (. 1314

مطالعاتی در ابتدای منطقه رسو  ذرات حاصل از فرسایش 

متالچ   1310در ستال   بادی وااع شده است. در این منطقته 

به  هکتار 1455به مساحت  در سطجی وسیعمعمولی نفتی 

 پاشیده شده است. و یکنواخت صورت سراسری

 

 پژوهشروش 

هتای  بررسی تیثیر مالچ پاشی نفتی بر ویوگتی  من ور به

های آغشته بته متالچ در   پوشش گیاهی و خاک ابتدا مکان

د و پتتس از پیمتتایش شتتمشتتخ   منطقتته متتورد مطالعتته

ااتد متالچ   الچ نفتی( و شاهد )فمیدانی دو منطقه معرف )م

پستتی و بلنتدی   هتای  شرایق مجیطی و ویوگینفتی( که 

بتترداری از نمونتتهانتختتا  شتتدند. مشتتابهی را دارا بودنتتد 

پوشش گیاهی در تیمار متالچ نفتتی و منطقته شتاهد بته      

منتد )سیستتماتیک( صتورت گرفتت.     ن ام -روش تصادفی

برداری با توجه به وستعت هتر منطقته و یکنتواختی     نمونه

متتری   05ترانسکت  9پوشش و عوامل مجیطی در امتداد 

گیاهان  گیری درصد تاج پوشش کلبرای اندازهانجام شد. 

 غالت  و درصد تاج پوشش به تفکیتک دو گونته    چند ساله

(Astragalus squarosus و Convolvolus hamadae)  از
( استفاده شد. با Line interception)روش برخورد خطی 

تشتخی   زار بودن منطقه این روش مناست   توجه به بوته

داده شد. این روش برای پوشش گیاهی غیتر انبتوه ماننتد    

زارها که گیاهان تاج متراکم دارند و مترز گیاهتان بته    بوته

تتترین و  ختتوبی از یکتتدیگر جداستتت، یکتتی از دایتتق    

بتترای (. Coulloudou, 1996) هاستتتکارآمتتدترین روش

از روش  Co ha و  As sqگیتتری تتتراکم دو گونتته انتتدازه

استتفاده شتد. بعتد از     (Belt Transect) ترانسکت نتواری 

گیری پوشش تتاجی،  ها در عرصه واندازهاستقرار ترانسکت

متر  05د. طول هر ترانسکت گیری شاندازهتراکم دو گونه 

 و( Tکتش )ختق  کشی با عر  باالیی یک متربود و با خق

حرکت در طول ترانسکت گردید و هر پایه از گیاه متدن ر  

در متورد  شتمارش شتد.    داشتت  ختورد برکتش  که به خق

ها در خارج ای گیاهانی که بخشی از تاج آنحاشیه اثرهای

طور اترارداد شتد کته     از سطح ایجاد شده ارار داشته این

درصد تاج گیاه در ستطح بتود و بته وتلع      05اگر بیش از 

به ایتن  حسا  آید.  کش برخورد کرد جزء شمارش بهخق

ای دو گونته متدن ر در   هترتی  به ازای هر ترانسکت، پایه

متر مربتع   405متر مربع و در مجموو  05سطجی معادل 

همچنین در هر منطقه در طول سته نتوار   شمارش شدند. 

پایه از دو گونته فتوق انتختا  و     225متری،  355فروی 

گیتری  ها اندازههای هوایی آنحجم کل و حجم زنده اندام

متاده آلتی ختاک چهتار     های  ویوگی گیریاندازهبرای  شد.

های خاک و نمونهحفر شد در هر منطقه  (پروفیلنیمرخ )

متری برداشت و درصتد  سانتی 25-05و  5-25از دوعمق 

 گیری شد. ها به روش والکی ببک اندازهماده آلی آن

هتا از ن تر دارا   و ارزیتابی آن هتا   دادهآوری بعد از جمع

ارامتری، هتای آمتاری پت   بودن شترایق استتفاده از آزمتون   

در  مستتقل  tها بتا استتفاده از آزمتون    تجزیه و تجلیل آن

 انجام شد.   SPSS 16مجیق نرم افزار 
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 نتایج 

 هتای  ویوگتی بین برخی مستقل  tنتایج حاصل از آزمون 

د پوشش گیاهی و خاک دو منطقه مالچ پاشی شتده و شتاه  

مقایسته   1جتدول   آورده شده استت.  4تا  1 هایدر جدول

که بیانگر دهد را نشان میدرصد تاج پوشش کل دو منطقه 

 وشش گیاهی است.پ متغیردار این عدم اختبف معنی

تراکم، حجم کل مقایسه درصد پوشش تاجی،  2جدول 

دهتد.  را نشان می As sqهای هوایی گونه و حجم زنده اندام

تتراکم و افتتزایش  دار معنتتی کتاهش  دستتت آمتده  بته نتتایج  

های هوایی ایتن گونته   حجم کل و حجم زنده اندامدار  معنی

در منطقه آغشته به مالچ نسبت به شاهد ختود  در را  یگیاه

پوشش ایتن گونته    درصد تاجاما  دادنشان درصد  یکسطح 

 .  داری با شاهد خود نداشتاختبف معنی

تتراکم، حجتم    ،مقایسه درصد پوشش تتاجی  3جدول 

را نشتان   Co haهای هتوایی گونته   زنده اندامکل و حجم 

دار حتاکی از افتزایش معنتی   دهد. نتایج بدستت آمتده   می

تراکم و حجم کل این گونه گیتاهی نستبت بته شتاهد در     

ایتن گونته   پوشتش  درصد است اما درصتد تتاج   یکسطح 

 داری با شاهد خود نداشت.بف معنیاخت

و  5-25رصد ماده آلی در دو عمتق  مقایسه د 4جدول 

دهد که بیانگر عدم متری خاک را نشان میسانتی 05-25

ویوگی خاک در عمق اول و اختبف دار این اختبف معنی

دار در ستطح یتک درصتد در عمتق دوم نستبت بته       معنی

 منطقه شاهد خود است. 

 شاهد مقایسه میانگین درصد پوشش تاجی کل منطقه مالچ نفتی و .1جدول 

 ویوگی
 میانگین

 نتیجه آزمون tمقدار  درجه آزادی
 شاهد مالچ نفتی

 a04420/5± 5422/9 a41111/5± 9311/0 14 150/5 n.s % پوشش تاجی کل
n.s دارعدم تفاوت معنی 

 

 مالچ نفتی و شاهد منطقه As sq های گیاهی گونه مقایسه میانگین برخی ویژگی. 2جدول 

 ویوگی
 میانگین

 نتیجه آزمون tمقدار  آزادی درجه
 شاهد مالچ نفتی

 a 49414/5± 159/3 a 95451/5± 124/0 99 112/9- n.s % پوشش تاجی

 ** a  451± 9491 b  304± 3199 99 494/3 تراکم )پایه در هکتار(

 ** -a 55994/5± 9933/5 b 55291/5± 5230/5 434 233/94 (حجم کل )مترمکع 

 ** -a 55994/5± 9933/5 b 55999/5± 554/5 434 004/91 (حجم زنده )مترمکع 

n.s دارعدم تفاوت معنی 
 دار در سطح يک درصد** تفاوت معنی

 

 منطقه مالچ نفتی و شاهد Co ha های گیاهی گونه مقایسه میانگین برخی ویژگی .3جدول 

 ویوگی
 میانگین

 نتیجه آزمون tمقدار  درجه آزادی
 شاهد مالچ نفتی

 a 14441/5± 010/3 a  32951/5± 4199/9 99 519/2- n.s پوشش تاجی %
 ** a 055± 0555 b 230± 2399 99 493/4 تراکم )پايه در هکتار(

 ** -a  55902/5± 52/5 b  55503/5± 5504/5 434 395/4 حجم کل )مترمکعب(

 ** -a 55902/5± 52/5 b  55503/5± 5504/5 434 395/4 حجم زنده )مترمکعب(

n.s دارعدم تفاوت معنی 
 دار در سطح يک درصد** تفاوت معنی
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 مقایسه میانگین درصد ماده آلی خاک سطحی و عمقی منطقه مالچ نفتی و شاهد. 4جدول 

 ویوگی
 میانگین

 نتیجه آزمون tمقدار  درجه آزادی
 شاهد مالچ نفتی

 درصد ماده آلی

 متر(سانتی 5 -25)عمق 
a 52911/5± 39/5 a 54209/5± 24/5 9 451/5 n.s 

 درصد ماده آلی

 متر(سانتی 25 -05)عمق 
a 59443/5± 2305/5 b  52404/5± 93/5 9 245/3 * 

n.s دارعدم تفاوت معنی 

 دار در سطح پنج درصد* تفاوت معنی

 

 گیریبحث و نتیجه 

نتایج حاصله از این پووهش در مجمتوو بیتانگر تتیثیر      

مثبت اجرای طرح مالچ پاشتی نفتتی بتر پوشتش گیتاهی      

گیتری  انتدازه باشتد.  طبیعی و خاک منطقه صتمدآباد متی  

درصد پوشش تاجی کل نشان داد کته متالچ نفتتی تتیثیر     

داری در افزایش این ویوگی پوشش گیتاهی نداشتته   معنی

ر زمان عدم حضور گیاهان یکساله گیری داست. این اندازه

صورت گرفت. طبق ن ر کارشناستان اجرایتی، در ابتتدای    

پاشی هیچ پوشتش گیتاهی در عرصته    اجرای عملیات مالچ

تجت اجرا و نیز منطقه شاهد وجود نداشتته استت و ایتن    

اند. درصد پوشتش  ها از همان ابتدا تاکنون ارق بودهعرصه

پاشی شده و شتاهد   تاجی گیاهان چندساله در عرصه مالچ

 9سال از زمان اجرای طرح هم اکنون به حدود  12بعد از 

درصد رسیده است. اگرچته افتزایش درصتد تتاج پوشتش      

های اولیته اجترای طترح    عرصه دارای مالچ نسبت به سال

توان آن را به اثر متالچ مترتبق   کامبً مشهود است اما نمی

ابه دانست. منطقه شاهد با دارا بتودن درصتد پوشتش مشت    

تنها ارق شده است و هیچ مقدار مالچ در آن به کار نرفتته  

توان این انت ار را داشت که در صتورت عتدم   است. لذا می

پاشتتیدن متتالچ و تنهتتا بتتا جلتتوگیری از ورود دام، منتتاطق 

مشتتابه بتواننتتد در ایتتن ستتطح پوشتتش گیتتاهی ختتود را  

 بازسازی کنند.  

ر داری داگر چه متالچ نفتتی موجت  اختتبف معنتی      

درصد پوشش تاجی کل نشده است اما در بهبتود شترایق   

گیتری  مجیق رشد گیاهان اثر خود را گذاشته است. اندازه

حجمی از گیاه که فضتای بتاالی ستطح ختاک را اشتغال      

کند نشان داد که مالچ نفتی موج  افزایش چشتمگیر   می

ای( و )گتتون بوتتته  As sqدار حجتتم کتتل گونتتهو معنتتی

)پیچک( شده است به نجوی  Co haهمچنین حجم گونه 

متر مکع ( و حجم پیچک  11/5که میانگین حجم گون )

برابتر   0متر مکع ( در منطقه مالچ نفتی به ترتی   52/5)

ها در منطقه شتاهد استت. وجتود    برابر میانگین آن 0/3و 

ها عتاملی منفتی   فرسایش بادی و جابجایی خاک پای بوته

موجت  خشتکیدگی    توانددر رشد گیاهان تلقی شده و می

و یا حداال کاهش آهنگ رشد گیاه شتود. البتته گیاهتانی    

اند با ستازوکارهایی بتر ایتن تتنش     وجود دارند که توانسته

(. تثبیت مثثر ختاک  1309غلبه کنند )جعفری و طویلی، 

توسق مالچ نفتی موج  حذف این عامل منفی در عرصته  

تجتتت عملیتتات شتتده استتت. در ایتتن شتترایق گیاهتتان بتتا 

ای ختود وتمن مقاومتت در برابتر     ش سیستم ریشهگستر

عمتده انتر ی ختود را صترف تولیتد       نیروهای ناپایتداری، 

ها در منطقته  (. طبق بررسی1309نمایند )اختصاصی،  می

 طور بهزنده اند اما  As sqهای گیاه شاهد اگر چه تمام پایه

هتای ایتن گیتاه    های هتوایی پایته  درصد اندام 15متوسق 

که در ستطوح آغشتته بته متالچ     الیخشک شده است درح

های گون از شادابی و سبمتی بتاالیی برختوردار   تمام پایه

ها در حال گلدهی بودند. بوده و هنگام بررسی، بیشتر پایه

مثیتد ایتن امتر بتود.        As sqگیری حجم زنده گیاه اندازه

برابری حجم زنده این گونته در ستطوح متالچ     14اختبف 

ا شتاهد ختود حتاکی از اثرهتای     پاشی شده در مقایسته بت  

ر زنتده متانی آن بتوده استت وتمن      مثبت کاربرد مالچ بت 

که نبود اثرهای سوء مواد شتیمیایی متالچ را بتر رونتد      این

تمتام   As sqدهتد. بتر ختبف گونته     متی رشد گیاه نشتان  

در هر دو منطقه زنده و حجم زنتده   Co haهای گونه  پایه
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رستد  بته ن تر متی    ها برابر با حجم کل بوده استت کته  آن

ها مقاومتت  توانسته است در برابر جابجایی خاک پای بوته

 کند.  

در ستطوح متالچی نستبت بته شتاهد        As sqتتراکم  

داری را داشته است. تتراکم گتون چیتزی در    کاهش معنی

پایته   1041حدود نصف مقدار آن در منطقه شاهد استت ) 

 در هکتار( اما درصد پوشش تاجی این گونه در دو منطقته 

داری نداشته است کته ایتن مستئله ناشتی از     تفاوت معنی

هتای گتون در   حجم و شادابی باال و سطح باالی تتاج پایته  

ای منطقه مالچ استت. گتون بتا دارا بتودن سیستتم ریشته      

متتر ریشته    2راست نسبتاً طوالنی گاهی در عمق بیش از 

(. وجود یک الیته ستخت غیتر    1304دوانی دارد )مقیمی، 

حدود یک متتری ختاک منطقته متالچ     سراسری در عمق 

تواند دلیل عمده کم بودن تراکم آن نسبت پاشی شده می

هتای گتون در   به شاهد باشد. تتراکم بتاال و تجمعتی پایته    

دهد کته در صتورت نبتود    سطوح مجدود متعدد نشان می

هتای  توانست شاهد حضتور پایته  الیه، این عرصه میسخت

 هتتای لکتته بیشتتتری از ایتتن گیتتاه در ختتود باشتتد. وجتتود 

گتتون و نیتتز حضتتور برجستتته برختتی  متعتتدد خالصتتی از 

 ،Stipagrostis pennataهتتای ارزشتتمندی چتتون   گونتته

  Iris songarica  وAmmothamnus lehamnii  در

دهد کته کتم بتودن تتراکم گتون      سطوح مالچی نشان می

های جانبی مواد شیمیایی مالچ باشد. تواند ناشی از اثرنمی

ای، پیچک دارای تراکم بتاالیی نستبت   بر خبف گون بوته

برابتر(. ایتن تتوازن بتین      2به منطقه شاهد است )حتدود  

ای و پیچک در دو منطقه )کم بودن تراکم تراکم گون بوته

گون و باال بودن تراکم پیچک در منطقه مالچ نفتی و بتاال  

بودن تراکم گتون و کتم بتودن تتراکم پیچتک در منطقته       

دلیتل   مسئله راابت دانست. بته  توان ناشی ازشاهد( را می

مجدودیت منابع مورد استفاده گیاهان در منتاطق خشتک   

به ویوهً رطوبت که یک عامل مجتدود کننتده اتوی استت     

راابت بین گیاهان بیشتر از ستایر منتاطق االیمتی استت     

 (.  1395)آذرنیوند و زارو چاهوکی، 

هتای ختاک نشتان داد کته بتین      نتایج بررستی نمونته  

نفتی و شاهد در عمق ستطجی، درصتد متاده     منطقه مالچ

داری ندارد. مواد آلی خاک کلیته بقایتای   آلی تفاوت معنی

مرده حیوانی و گیتاهی و ترکیت  هتای ناشتی از تغییتر و      

هتتا در ستتطح و داختتل ختتاک استتت )صتتادای، تبتتدیل آن

(. در مکان مطالعاتی وجود الیه سراستری متالچ در   1300

برگ با خاک بتوده و  سطح خاک مانع از مخلوط شدن الش

هایی از عرصته وجتود   هنوز آثار این الیه پوششی در بخش

های مداوم باد که گتاه  دارد. وجود فرسایش بادی و جریان

رسد درختارج کتردن   متر در ثانیه می 35ها به سرعت آن

تیثیر نبوده است. بتا  الشبرگ تولیدی گیاهان از مجیق بی

 25-05ق گیتتری متتاده آلتتی در عمتت ایتتن وجتتود انتتدازه 

داری در دار آن )معنیمتری، حاکی از افزایش معنی سانتی

درصد( در منطقه مالچ نفتی استت. منطقته متالچ     0سطح 

شرایق مساعدتری برای رشد و فعالیت گیاهان را دارا بوده 

است. حجم باالی گیاهان ایتن منطقته نستبت بته شتاهد      

ها ای آنای از گستردگی زیاد سیستم ریشهتواند نشانه می

 باشد. در نتیجته فعالیتت زیستتی موجودهتای ختاکزی و     

)میکروارگانیسم( نیز در ایتن شترایق مستاعد     زاندامگانیر

گونه که در منطقه شاهد اینبینی است در حالی اابل پیش

 نیست.

کتاربرد متتالچ نفتتتی عتتبوه بتر اثتتر مستتتقیم افتتزایش   

توانتد آثتار   پایداری خاک در مقابتل فرستایش بتادی متی    

متدت بته همتراه    مدت یتا میتان  دیگری را در کوتاهجانبی 

داشته باشد. کاهش مقدار تبخیر و افزایش رطوبت موجود 

در خاک، افزایش درجه حرارت خاک، حفاظت از خاک در 

مقابل فرسایش آبی به سب  ایجاد چستبندگی بیشتتر در   

ذرات خاک و مجاف ت از ریشه گیاهان در مقابتل بیترون   

ن موارد اند. بدیهی است کته ختود   ها از جمله ایآمدن آن

مالچ فقق دارای اثری متواتی استت و بعتد از چنتد ستال      

دهتد. اگتر   بسته به وخامت آن تیثیر خود را از دست متی 

رشد پوشش گیاهی ابل از تخری  مالچ بته حتد مطلتوبی    

نرسد فعالیت تثبیتی پایدار نبتوده و شترایق مجیطتی بته     

ن نق  یعنتی عمتر   گردد. ایووع سابق ابل از اجرا بر می

کم این مواد با اجرای طرح کاشت بتذر و نهتال همتراه بتا     

پاشی جبران شده است و تا زمان از بتین رفتتن الیته    مالچ

مالچ فرصتت مناستبی وجتود خواهتد داشتت تتا بتذرها و        

کاشته شده مستقر شوند، با این وجتود نبایتد از   های  نهال

توان احیای طبیعی پوشتش گیتاهی غافتل بتود و ممکتن      

است بدون هیچ ااتدام خاصتی گیاهتان بتومی بته عرصته       

ها در عرصه ت کشت برخی گونهبازگردند. حتی ممکن اس
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ها و مشکبتی بترای گیاهتان   پاشی موج  مجدودیت مالچ

بومی شود. تثبیت مثثر ختاک در اثتر آغشتتگی بته متالچ      

ای برای بازیابی گیاهان طبیعی موج  فراهم آوردن زمینه

 عرصه شده است.

های بتومی  ای مثثر پوشش گیاهی و بازگشت گونهاحی

و یکنتتواختی آن در منطقتته متتورد بررستتی عتتبوه بتتر     

هتای ستوء متالچ    شناساندن نقش مفید و سریع و فااد اثتر 

ای نفتی در این روند حاکی از پتانسیل باالی اراوی ماسته 

برای احیای طبیعی پوشش گیتاهی استت. هتر چنتد کته      

دارای پوشتتش گیتتاهی  منتتاطق خشتتک و بیابتتانی الزامتتاً 

مجدودی است ولی بیشترین تراکم پوشش در این مناطق 

بر روی اراوی کته بافتت درشتت و بارنتدگی متثثر اابتل       

 (.1300شود )رفاهی، توجهی دارند دیده می
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Abstract 

Spraying petroleum mulch has been one of the common measures of mobile sand stabilization endeavors over the last 

three decades. However, the consequences of mulch on the endemic vegetation species, vegetation recovery and soil 

attributes improvements have not been fully understood. This study seeks examining the effects of petroleum mulch on 

the sandy deserts of Sarakhs located in Khorasan Razavi province. The sampling was arranged as the randomized-

systematically by dividing the area of operation into control and treatment plots and the sampling was performed in the 

key areas of each plot. Nine transects of 50 meters were placed and vegetation cover, density of two dominant species 

(viz. Astragalus squarosus & Convolvolus hamadae) as well as the total vegetation cover was recorded. Moreover, 220 

plants were selected and examined for their dry and green matter. Four soil profiles in each plot were sampled at the 

depths of 0-20 and 20-80 cm and the samples were further analyzed for their organic matter content. Data analysis was 

performed using the independent t-test which showed no difference between the treatment and control plots for their 

total vegetation and species cover. Even though the density of As sq. was lower in the treatment plot of all plants 

especially As sq, were in good condition and enjoying considerable volumes. While the situation for plants in the 

control plot were harsh where most plants were drying. The current status in the treatment plot has resulted in a 

significant rise in the level of organic matter at the depth of 20-80 cm in the mulched areas.  
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