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انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

چکیده

خواب وقفه ای موقت در نمو و جوانه زنی بذر است که در این وضعیت حتی با وجود مهیا بودن شرایط برای جوانه 
)شکرتیغال(   Echinops leiopolyceras گیاه  می ماند.  باقی  استراحت  حالت  در  نامعلومی  مدت  برای  بذر  زنی، 
و شیمیایی حائز  دارویی  لحاظ  از  و خودرو که  و گیاهی چندساله  )Asteraceae( می باشد  آفتابگردان  از خانواده 
به منظور شکستن خواب  آزمایش هایی  این گونه،  روزافزون  اهمیت  و  لحاظ مشکالت جوانه زنی  به  است.  اهمیت 
بذر و تعیین بهترین تیمار این گونه انجام شده است. در این تحقیق چهار تیمار کلي با سه تکرار صورت گرفت و 
در هر تیمار، بذرها در سطوح مختلف تحت تیمار قرار گرفتند. این تیمارها شامل جیبرلیک اسید)250پی پی ام(، 
هیدروپرایمینگ، سرمادهی و خراش دهی پوسته بذر )با کاغذ سمباده( می باشد و کشت و رشد بذور در گلدان های 
پالستیکی انجام شد و پس از 36 روز شاخص هایی نظیر درصد، سرعت و مدت جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و 
گیاهچه و وزن تر و خشک اندازه گیری شدند. به منظور اندازه گیری وزن تر گیاهچه ها پس از اتمام دوره 36 روزه، از 
ترازوی دیجیتال با دقت یک هزارم گرم استفاده گردید، سپس با گذشت 8 روز، وزن خشک مجددا اندازه گیری شد. 
نتایج نشان داد که نوع خواب در بذر شکر تیغال از نوع خواب فیزیولوژیکی می باشد و بهترین تیمار برای شکست 
خواب بذر و جوانه زنی، تیمارجیبرلیک اسید با 33/73 درصد جوانه زنی است، همچنین تیمارهاي جیبرلیک اسید 
و هیدروپرایمینگ کمترین مدت جوانه زني را دارا هستند و تیمار خراش دهی و سرمادهی مانند تیمار شاهد تأثیر 
کمي بر جوانه زني بذور این گونه از خود نشان دادند و بیشترین زمان جوانه زني را نیز به خود اختصاص داده اند. 

کلمات کلیدی:
بذر، تیمار جوانه زنی، خواب بذر، شکر تیغال.

تعیین بهترین تیمارهای جوانه زنی و شکست خواب گونه 
)Echinops leiopolyceras( شکر تیغال
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مقدمه
تیره آفتابگردان که به تیره Asteraceae یا تیره ي کاسنی نیز معروف است از 9000 جنس و 20000 هزار گونه گیاهی 
تشکیل شده است. گیاهان این تیره عموما علفی یکساله یا پایا، به ندرت به صورت درختچه با برگ هاي متنوع از نظر شکل 
پلی  الکتون ها،  ترپن  به خصوص سزکویی  گیاهی  ترکیبات  از  دسته  چندین  وجود  هستند.  مختلف  گونه هاي  در  ظاهري 
استیلن هاي مشتق از اسیدهاي چرب، پلی ساکاریدها و فروکتان ها مشخصه این خانواده هستند )ایزد دوست،1363(. شکر 
تیغال گیاهی چندساله و در قاعده پوشیده از برگ های سال های قبل، ساقه ها به ارتفاع 20-80 سانتی متر با کرک های تار 
عنکبوتی و نمدی سفید، برگ ها به رنگ سبز تیره و به طول 20 سانتی متر، بیضوی و در حاشیه دندانه دار و خاردار، گل ها به 

صورت کاپیتول کروی نسبتا بزرگ و اکثرا در راس ساقه و شاخه های جانبی به رنگ آبی و بنفش قراردارند. 
این سرده در ایران 5۴ گونه گیاه علفی چندساله  خاردار دارد که معموالً انحصاری ایران  هستند )مظفریان، 1375(. شکرتیغال 
از لحاظ شیمیایي حائز اهمیت فراوان مي باشد و تاکنون طي پژوهش هاي به عمل آمده، ده ها نوع آلکالوئید از اندام هاي مختلف 
E.gri�  آن استخراج شده که در صنعت، کشاورزي و پزشکي کاربرد دارند. براي مثال ده نوع ماده پلي تینیل که از ریشه گونه

jissi استخراج شده خاصیت حشره کشی دارد )Çırak et al., 2007(. چهار ماده فنولیکی که از گونه E.echinatus  بدست 

آمده از قارچ کش های قوی می باشند )Singh et al., 1988(. شکرتیغال از گیاهان دارویي با ارزش مي باشد که از مدت  ها 
پیش از بعضي گونه هاي آن براي مداواي بیماري هاي پوستي، بند آوردن خون، درمان آبسه، جوش و دمل، رفع التهاب حفرات 
بیني )آیینه چی، 1370(، درمان تشنج، سرما خوردگي )زرگری، 1375( و چشم درد استفاده شده است )میرحیدر، 1386(. 
گونه هاي این جنس، از گیاهان با ارزش در تولید عسل به شمار مي آیند و به طور معمول در زمان گلدهي، زنبورداران کندوهاي 
خود را به رویشگاه هاي این گیاه مي برند و کیفیت عسل حاصل نیز بسیار مرغوب مي باشد، همچنین میوه  آن داراي آلکالوئید 

شکرتیغالین مي باشد که اثرمثبتي روي تقویت حافظه و قدرت یادگیري دارد )آیینه چی، 1370(.
 Keller( جوانه زني یک مرحله حیاتي در چرخه زندگي گیاهان زراعي و خودرو است و اغلب باعث کنترل جمعیت آنها مي شود
and Kollmann, 1999(. بذرهاي اکثر گیاهان بالفاصله پس از برداشت، جوانه زني پاییني دارند که این امر به ساختارهای 
بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بذر بستگی دارد. جوانه زنی طی سه مرحله آماس بذر، تاخیر و شروع رشد اتفاق می افتد که تحت 
 Dewir( کنترل جذب آب از محیط خارجی است و درصد و سرعت جوانه زنی با کاهش پتانسیل آب خارجی کاهش می یابد

 .)et al., 2011
رکود ممکن است از طریق عواملی در پوشش ها و یا عواملی در داخـل جنـین یـا هـر دو بـه بـذر تحمیل شود که رکود 
ایجاد شده از طریق پوشش هاي پیرامون جنین، در بین گونه هاي گیاهی شایع تـر است. یکي از مهم ترین عوامل این پدیده 
خواب فیزیولوژیکی است و عواملي نظیر خصوصیات فیزیکي )وجود پوشش هاي سخت و غیر قابل نفوذ نسبت به آب و گازها( 
و فیزیولوژیکي از قبیل وجود مواد بازدارنده، نارس بودن جنین، نامتعادل بودن نسبت هورمون هاي الزم براي جوانه زني، هر 

یک به تنهایي و یا ترکیبي از آنها سبب ایجاد خواب در بذر مي گردند )علیزاده و عسیوند، 1383(.
بر طبق گزارش انجمن بین المللي آزمون بذر )ISTA( )Association, 1985( خواب بذر در بیشتر گونه های تیره کاسني از 
نوع خواب فیزیولوژیکي است که با نسبت نامناسب هورمون های تحریک کننده و بازدارنده جوانه زني بذر مرتبط است. خواب 
فیزیولوژیکی بر اساس واکنشی که بذرها به سرما و  GA3  )جیبرلیک اسید( نشان می دهند دارای سه سطح، غیرعمیق 
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)سطحی(، متوسط و عمیق می باشد )ANSARI et al., 2013(، خواب فیزیولوژیکی غیرعمیق با یک دوره سرمادهی مرطوب 
کوتاه مدت ، نیترات پتاسیم )Bradford et al., 1995( ، جیبرلیک اسید )Chang et al., 1990( و یا در طی انبارداری سرد 
و خشک )شریعتی و همکاران، 1381( شکسته می شود. برطبق پیشنهادهای این سازمان یکي از روش های فایق آمدن بر 
خواب این گیاهان، تیمار بذر با تنظیم کننده های رشد گیاهي مي باشد. این ترکیبات با تاثیر بر بخش های مختلف بذر، بر 
خواب و جوانه زني آن موثر مي باشند. پیش تیمار بذر سبب افزایش درصد جوانه زنی و کاهش متوسط زمان جوانه زنی، تحت 

شرایط محیطی خاص و اصالح بنیه و رشد گیاهچه می گردد )نوروزیان و همکاران، 1395(. 
گزارش شده است که از میان هورمون هاي طبیعي، جیبرلین از قوي ترین محرک هاي جوانه زني در انواع بذرهاست که باعث 
شکستن خواب در محدوده وسیعي از بذور مي شود )اکرم قادری و همکاران، 1387(. جیبرلیک یک هورمون عمده در تحریک 
Ghasemi�pier� )جوانه زنی بذر است که با تحریک تجزیۀ ذخایر غذایی بذر در جوانه زنی بذرهاي دارای خواب نقش دارد 

بذر دخالت دارد.  به طور مستقیم در کنترل و تسهیل جوانه زنی  balooti et al., 2005(. هورمون رشدی جیبرلیک اسید 
افزایش ساخت و آزادسازی هورمون جیبرلیک اسید در بذر موجب تجزیه نشاسته بذر و تبدیل آن به مواد قابل استفاده جنین 
می گردد و جوانه زنی آغاز می شود )Al�Khassawneh et al., 2006(.در پژوهشی که بر روی جوانه زنی باریجه در غلظت های 
باالتر ازppm  500 صورت گرفت، اسید جیبرلیک سبب افزایش جوانه زنی گردید )احیایی و خواجه حسینی، 1390(. در 
پژوهشی دیگر بر روی بذر کلپوره در تیمار ppm500 اسید جیبرلیک باالترین درصد جوانه زنی را داشته و تیمار خیساندن 

در آب، خواب بذر کلپوره را شکست و باعث 32درصد جوانه زنی شد )میرحیدر، 1386(. 
نتایج حاصل از شکست خواب مریم گلی بنفش نشان داده است که تیمار اسید جیبرلیک با غلظت 500 قسمت در میلیون به 
مدت 22 ساعت اثر معنی داری بر روی جوانه زنی مریم گلی بنفش داشته است )خاکپور و همکاران، 1392(. در بررسی مواد 
تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب بذر گیاه خار مریم دریافتند که در غلظت های 100-500  پی پی ام جیبرلیک 
اسید، درصد جوانه زنی بذرهای مذکور مرتبا افزایش یافته به طوریکه در غلظت 500 پی پی ام بهترین نتیجه یعنی 70 درصد 

جوانه زنی حاصل شده است )نبئی و همکاران، 1390(.
اعمال پرایمینگ قبل از کاشت در شرایط نامساعد محیطی می تواند رشد و نمو را بهبود بخشیده و سبب استقرار بهتر، افزایش 
طول گیاهچه و افزایش تحمل به شوری و خشکی گردد )نبئی و همکاران، 1390(. هیدروپرایمینگ به دلیل افزایش پتانسیل 
اسمزی محلول اطراف بذر، تقسیم سلولی را افزایش داده و رشد گیاهچه تسریع می یابد و در نتیجه باعث افزایش سرعت و 
درصد جوانه زنی و کاهش مدت زمان جوانه زنی نسبت به حالت شاهد می شود )میرحیدر، 1386(. بررسی اثر هیدروپرایمینگ 
در ارقام مختلف جو نشان داد که، هیدروپرایمینگ عالوه بر تسریع جوانه زنی، توسعه بهتر اندام های هوایی و زیرزمینی را 

موجب شده و سبب استقرار بهتر و سریع تر گیاهچه می شود )جودی و شریف زاده، 1385(. 
که  دریافتند  گلرنگ  بیوشیمیایی  و  فیزیولوژیک  بر خصوصیات  بررسی هیدروپرایمینگ  در طی   )1388( رزمجو  و  اشرفی 
هیدروپرایمینگ به مدت 6 ساعت، خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور هیدروپرایم شده را بهبود می بخشد و سبب 

حفظ سیستم گیاه در برابر تنش ها می شود.
مطالعات مربوط به جوانه زني بذرها، از ابزارهاي کلیدي براي برنامه هاي حفاظتي به شمار مي روند؛ زیرا نتایج این مطالعات 
مي تواند در اجراي برنامه هاي مدیریتي در جهت حفظ گیاهان مورد استفاده قرار گیرد )کشتکار و همکاران، 1388(. انواع 
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تیمار های شیمیایی و فیزیکی که هر یک نمونه های مختلفی دارند بر روی بذر گیاهان اثرات متفاوتی دارند و گرچه باید در 
دوره جوانه زنی بذر تمام نیازهای بذر مانند رطوبت و اکسیژن فراهم باشد ولی در مواردی پس از رسیدن بذر گیاهان در هنگام 
 Baskin( دارا بودن خواب فیزیکی و فیزیولوژیکی باید تغییراتی در پوشش یا جنین بذرها حاصل تا جوانه زنی انجام شود
and Baskin, 200۴(. با توجه به اهمیت شکرتیغال، هدف از انجام این پژوهش شناسایي بهترین تیمارهای شکست خواب 

بذر گونه شکرتیغال مي باشد.
مواد و روش

منطقه مورد مطالعه 
بذور در اواسط شهریورماه سال1399  از شیب شمالی  کوه َگنجگاه واقع در بخش  غربی شهر فرادنبه  جمع آوری شده  است. 
شهر َفرادنبه در هفت کیلومتری غرب شهرستان بروجن واقع در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که دارای مساحت 
8000 متر مربع بوده  با میانگین بارندگی ساالنه 150میلیمتر، ارتفاع از سطح دریا 2169 متر، میانگین دمای +5 درجه 

سانتی گراد و دارای میانگین 90 روز یخبندان  می باشد.
منطقه جمع آوری بذر دارای شیب مالیمی بوده که در بخشی از فصل چرا مورد چرای دام های محلی قرار می گیرد.  از جمله 
گیاهان غالب منطقه می توان به انواع گون )Asteragalus( ،خار زن بابا )Onopordon( و گلرنگ )Carthamus(  اشاره نمود.

مراحل آماده سازی بذور و تیمارها
پس از جمع آوری بذور، مواد خارجی، بذرهای نرسیده، پوک و شکسته جدا و تیمارهای مدنظر مشخص گردید. تیمارهای 
این مطالعه عبارتند از: جیبرلیک اسید ) 250 پی پی ام( )خسروی و همکاران، 1395(، هیدرو پرایمینگ، خراش دهی با 
کاغذ سمباده  و سرمادهی که هریک دارای سه تکرار می باشند. مدت زمان قرار گیری بذور در محلول جیبرلیک اسید 6 
ساعت، هیدرو پرایمینگ  72ساعت )دیانتی تیلکی و همکاران، 139۴( و سرمادهی در دمای ۴ درجه سانتی گراد )قربان پور 
و همکاران، 1398( به مدت 7 روز بوده است. جوانه بذرها 36 روز و هر ۴8 ساعت یکبار کنترل شد. شدت نور تابشی به 

صورت مالیم و شرایط گلدانی و آبیاری بذور، دو روز در هر هفته انجام گردید. 

شکل1( موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران، استان چهارمحال وبختیاری، شهرستان بروجن
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به منظور اندازه گیری وزن تر گیاهچه ها پس از اتمام دوره 36 روزه از هر تیمار که دارای 3 تکرار بود، یک گیاهچه انتخاب 
گردید )گیاهچه انتخابی نشان دهنده و نماینده سایر گیاهچه ها بود( و پس از پاکسازی خاک های همراه آن، وزن تر توسط 

ترازوی دیجیتال با دقت یک هزارم گرم اندازه گیری گردید سپس با گذشت 8 روز، وزن خشک مجددا اندازه گیری شد.
با استفاده از روابط 1 تا ۴، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، متوسط زمان جوانه زني و ضریب سرعت جوانه زني اندازه گیري 

گردید.
رابطه 1: 

Germination percentage (GP) = (Number of germination seeds / Total number of seeds( × 100
رابطه2:           

)Germination rate) GR= ∑ )n.t-1(
رابطه 3:                                                                       

)Mean Germination Time) MGT= ∑ (n.t). ∑n-1
 رابطه ۴:                                              

)Coefficient of Velocity of Germination) CVG=∑n. 100. ∑(n.t(-1
.)Agrawal and Dadlani, 1995( ام جوانه زده است t تعداد بذوري است که به تازگي در روز n که در آن ها

داده هاي حاصل براي هر تیمار و تکرار با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید. براي تجزیه و تحلیل از تجزیه ي واریانس 
یک طرفه )One-Way ANOVA( و برای مقایسه میانگین ها از LSD در سطح احتمال 5 درصد استفاده  شد )زارع چاهوکی 

و بی همتا، 1389(. جهت رسم نمودارها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد.
نتایج

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات تیمارهاي مختلف بر روی تعداد بذر جوانه زده، درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی 
در سطح یک درصد معني دار بود و برای سایر شاخص ها معنی دار نمی باشد )جدول 1(.

نتایج حاصل از آزمایش براي گونه Echinops leiopolyceras  بیانگر آن بود که از بین تیمارهاي اجرایي، تیمارهاي جیبرلیک 
اسید و هیدروپرایمینگ به طور معني داري در مقایسه با تیمار شاهد، تعداد گونه جوانه زده، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زنی 
و شاخص ویگور را افزایش دادند )شکل -1الف تا -1د(. تیمارهاي جیبرلیک اسید و هیدروپرایمینگ کمترین مدت جوانه زني 
را دارا هستند )شکل -1ه(. تیمار خراش دهی و سرمادهی مانند تیمار شاهد تأثیر کمي بر جوانه زني بذور این گونه از خود 

نشان دادند و بیشترین زمان جوانه زني را نیز به خود اختصاص داده اند.
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 .د

درصد و سرعت جوانه زنی
نتایج حاصل پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی به تیمار جیبرلیک اسید )٪33/73( اختصاص 
داشت و سپس هیدروپرایمینگ )٪11/71(، خراش دهی )٪22/22(، سرمادهی )٪77/17( و کمترین مقدار آن شاهد )88/8٪( 

بود. این ترتیب برای سرعت جوانه زنی نیز مشابه بود.
طول گیاهچه، ریشه چه و ساقه چه

بیشترین طول ساقه چه در جیبرلیک اسید با طول 10۴ میلیمتر مشاهده گردید.
بیشترین طول گیاهچه و ریشه چه مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ بوده که به ترتیب برابر با 155 میلیمتر و 5۴ میلی متر 

می باشد.
وزن تر و خشک

بیشترین تغییرات وزنی پس از اندازه گیری وزن تر و خشک مربوط به تیمار شاهد با کاهش وزنی حدود 5/7۴ درصد و 

جدول 1( تجزیه واریانس یک طرفه تیمارهاي شکست خواب

*: نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح کمتر از 1 درصد مي باشد.
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کمترین آن در خراش دهی با کاهش وزنی 5/36 درصد بوده است. این تغییرات وزنی برای جیبرلیک اسید 2/67 درصد، 
هیدروپرایمینگ 5/58 درصد و سرمادهی 6/73 درصد مشاهده شد.

الف(

الف(

ج(

ب(

د(
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ه(

شکل2(  مقایسه میانگین الف( تعداد گونه جوانه زده، ب( درصد جوانه زني، ج( سرعت جوانه زني
د( شاخص ویگور و ه( مدت جوانه زني گیاه تحت تیمارهاي مختلف شکست خواب

این  بودن  بوده و یکسان  بیانگر اختالف معني دار در مقادیر  بکار گرفته شده  انگلیسي  تنوع حروف 
عالئم نشان دهنده عدم اختالف معني دار است. بار روي نمودارها اشتباه معیار مي باشد.

بحث و نتیجه گیری
بذرها اهمیت شایاني براي مباحث کشت و زادآوري دارند. بدین ترتیب با توجه به اینکه جوانه زني و رشد و نمو دانه رست ها 

.)Wang et al., 2010( مراحل مهمي از زندگي گیاهان است ، تالش در جهت تسریع و بهبود آن حائز اهمیت مي باشد
خود  تحقیقات  در   )198۴( هنکس  هستند.  مطالعه  این  تیمارهای  موثرترین  ترتیب  به  هیدروپرایمینگ  و  اسید  جیبرلیک 
درباره ی تیمار جیبرلیک اسید بر روی پیازهای الله بیان کرد که این تیمار سبب رشد و شکوفایی سریع تر گل در گلخانه 
می شود )Hanks, 198۴(، همچنین استفاده ازجیبرلیک اسید بر روی گیاه زنبق نشان داده است که طول گیاهچه در تیمار 

 .)Al�Khassawneh et al., 2006( طویل تر بوده است )جیبرلیک اسید( GA 3 250 میلی گرم در لیتر
 Javid et( عالوه بر این گزارش شده است که تیمار اسید جیبرلیک بر شکستن خواب و جوانه زنی بذر گونه های آویشن دنایی
al., 2011( ، پنج جمعیت مختلف بومادران )Achilla millefollum( )عیسی نژاد و همکاران، 139۴( و دو گونه دارویی باریجه 
)Ferula gummosa( و مریم نخودی )Teucrium polium( )Nelson and Norton, 2005( بیشترین اثر مثبت را داشته است. 
طی بررسی بهبود مولفه های رشد گیاه Datura Stramonium، میان درصد و سرعت جوانه زنی و اجزای مختلف گیاهچه برای 
بذور پرایم شده و غیر پرایم نتایج معنی داری وجود داشت، با اینحال بیشترین افزایش سرعت جوانه زنی با کاربرد جیبرلیک 

اسید 500 میلی گرم بر لیتر بدست آمد )صابری و کریمیان، 1397(. 
در شکست خواب گونه کلپوره )کشتکار و همکاران، 1388( با افزایش غلظت اسیدجیبرلیک به ppm 250 که غلظت استاندارد 
جهت شکست خواب بذور است درصد و سرعت جوانه زنی افزایش یافت، به عبارت دیگر اسید جیبرلیک به عنوان یک محرک 
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شیمیایي مي تواند سبب شکستن خواب فیزیولوژیکي بذر شود. نبئی و همکاران )1390( در بررسی شکست خواب بذر گیاه 
خار مریم دریافتند در غلظت 500 پی پی ام جیبرلیک اسید بهترین نتیجه یعنی 70 درصد جوانه زنی حاصل شده است. اسید 

جیبرلیک از طریق القا و سنتز آنزیم آلفا آمیالز  باعث شروع جوانه زني و در نتیجه شکست خواب بذرگیاهان مي شود.
و  جوانه زنی  مولفه های  بهبود  باعث  زیادی  حد  تا  بذر  هیدروپرایمینگ  می دهد،  نشان  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  بررسی 
رشد گیاهچه در سورگوم شیرین گردیده است )Hanks, 198۴( و علت برتری بذرهای پرایم شده نسبت به پرایم نشده در 
گونه های مختلف گیاهی را می توان چنین استنباط کرد که اوال پیش تیمار بذر با آب سبب توسعه فاز دو از سه فاز جوانه زنی 
از طریق کاهش مدت سوخت  و ساز شده و بدین ترتیب باعث تسریع جوانه زنی می شود )Musa et al., 1999( و ثانیا در طی 
هیدروپرایمینگ بذر، سنتز پروتئین و DNA افزایش یافته و همچنین بر فسفولیپیدهای سلول های غشایی در جنین تاثیر گذار 
می باشد )Berlyn, 1979(. در شکست خواب بذر مشگک، تفاوت معناداری بین شاهد و تیمار هیدروپرایمینگ مشاهده نشد 

که این نشانگر آن بوده است که در پوسته بذر گیاه مشگک مواد بازدارنده وجود نداشته  است )قوام و همکاران، 1397(. 
طی نتایج بدست آمده، تیمار خراش دهی و سرمادهی همانند شاهد اثر معناداری بر شکست خواب بذر شکر تیغال نداشتند. 
در تکنولوژي بذر، تیغ زنی مکانیکی)خراش دهی( می تواند خواب فیزیکی را از بین ببرد )Baskin et al., 200۴(. در بررسی 
شکست خواب بذر ُکما )عمو آقایی، 138۴(، هیدروپرایمینگ اثر معناداری بر درصد جوانه زنی نداشته اما سرمادهی در دمای 
3-1 درجه سانتی گراد به مدت 7-9 هفته بهترین تیمار برای شکست خواب این گونه بوده است. گنجعلی و همکاران )1395( 
در بررسی پاسخ جوانه زنی گیاه قدومه به تیمارهای شکست خواب دریافتند که، خراش دهی با کاغذ سمباده و 7 روز سرمادهی 
در دمای 5 درجه سلسیوس مناسب ترین تیمار جهت شکست خواب بذر این گیاه است و علت آن را وجود هر دو نوع خواب، 
درون زاد )فیزیولوژیکی جنین( و برون زاد )مقاومت پوشش بذر( بیان کردند، که این حاالت بر نتایج این تحقیق منطبق 
نمی باشد. همچنین تاثیر خراش دهی بر جوانه زنی گیاه دارویی کهورک نشان داد که نقش موثر خراش دهی بذور کهورک برای 

.)Keller and Kollmann, 1999( حصول درصد جوانه زنی باال، بیشتر از جیبرلیک اسید و هیدروپرایمینگ بوده است
با توجه به نتایج بدست آمده چنین می توان استنتاج کرد که، بهترین تیمار به منظور شکست خواب بذر و بهبود جوانه زنی گیاه 
Echinops leiopolyceras  تیمار جیبرلیک اسید بوده که درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص ویگور و مدت زمان جوانه زنی 

در این تیمار نسبت به سایر تیمارها حالت بهتر و مقبول تری دارد و پس از آن تیمار هیدروپرایمینگ بیشترین تاثیر را بر 
جوانه زنی بذر این گیاه خواهد داشت.
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انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

چکیده

خاک یکی از مهم ترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای 
حیات او به شمار می رود. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود، خاک ها به تدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود 
را ازدست می دهند. برای مبارزه با فرسایش، هدف اول معموال ایجاد پوشش گیاهی است ولی در شرایطی که امکان ایجاد 
پوشش گیاهی نیست برای مبارزه با فرسایش بادی، از تثبیت ماسه ها با مالچ نفتی یا استفاده از موانع غیرزنده مانند حصیر، 
نی، سرشاخه درخت، بشکه، تخته های بلند و غیره به عنوان بادشکن و برای جلوگیری از حرکت ماسه استفاده می شود 
از روش های مختلف فیزیکی )مانند: شخم زدن زمین(، شیمیایی  برای تثبیت خاک  )موید جعفری و همکاران، 1395(. 
)مانند: مالچ های نفتی و پلیمری( و زیستی )مانند: کاشت گیاه و استفاده از مالچ های طبیعی( استفاده می شود که هرکدام 
دارای مزایا و معایبی می باشد. مالچ ها خصوصیات زیادی دارند که باعث می شود تا در جهت تثبیت شن جز گزینه های 
اصلی باشند. باید توجه داشت که مالچ های نفتی اثرات محیط زیستی فراوان و هزینه های باالیی در جهت تثبیت شن های 
روان دارند، بنابراین انتخاب روش و به کاربردن وسیله صحیح برای مبارزه با آن باید با مطالعات و بررسیهای دقیق و توجه 
به وضع اقلیمی و جغرافیایی و حتی اجتماعی منطقه صورت گیرد نه این که به عنوان یک فرمول و یک دستورالعمل برای 

مبارزه با فرسایش بادی برای کلیه نقاط به کاربرده شود )سعیدی و همکاران،1397(.
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مقدمه
فرسایش بادی در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در مناطق کم باران، یکی از شاخص ترین فرایندهای بیابان زایی است و بیش 
از یک چهارم مناطق کره زمین، تحت تاثیر آن است از جمله کشور ایران که به لحاظ موقعیت جغرافیایی به صورت جدی با 
این معضل روبرو است. به نحوی که حدود 20 استان که در مناطق خشک ونیمه خشک واقع شده اند با معضل فرسایش بادی 
روبه رو هستند )سعیدی و همکاران،1396(. راه کار مبارزه با پدیده فرسایش بادی، کاهش سرعت باد و یا افزایش پوشش 
سطحی و باال بردن مقاومت خاک در برابر بادهای فرساینده می باشد )امرائی و دهرآزما،1399(. از جمله روش های پرکاربرد 

برای تثبیت خاک های مستعد فرسایش بادی استفاده از انواع مالچ می باشد. 
علت اهمیت این موضوع از آن جهت است که روند روزافزون تخریب منابع طبیعی در بسیاری از نقاط جهان، تهدیدی جدی 
برای بشریت محسوب میشود. فرسایش بادی به عنوان یکی از مظاهر این تخریب، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته 
را تحت تاثیر قرار داده است. درواقع در قرن حاضر، فرسایش بادی یکی از مهم ترین چالش های موجود در راستای دست یابی 
به توسعه پایدار و مدیریت بهینه زمین های کشاورزی میباشد که در نتیجه عوامل اقلیمی و انسانی به وجود آمده و به عنوان 
و در  تهدید کرده  را  منابع آب و خاک  به طور جدی  بادی  سومین چالش مهم جامعه جهانی شناخته میشود. فرسایش 
اراضی کشاورزی، یک مشکل محیط زیستی جهانی شناخته شده می باشد )سعیدی و همکاران،1396(. اثرات سوء ریزگردها 
بیشتر در حوزه سالمت انسانی بوده )حجه فروش و همکاران،1۴00( اما عامل بروز خسارت های فراوانی به منابع آب، خاک، 
پوشش گیاهی، تاسیسات زیربنایی، صنایع، راه آهن، جاده ها، فرودگاه ها و مناطق مسکونی نیز گردیده است )موید جعفری و 

همکاران،1395(. 
فرسایش بادی

فرسایش بادی از مهم ترین عوامل تخریب و هدررفت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می رود. مهم ترین عواملی 
که در میزان انتقال مواد فرسایش یافته بادی نقش عمده ای دارند، شامل سرعت باد، خصوصیات ذرات، رطوبت خاک سطحی، 
پوشش گیاهی، ناهمواری های سطح زمین و وجود امالح در خاک است )مجدی و همکاران، 1385( کاهش بارندگی، افزایش 
دمای کره زمین، نابودی پوشش گیاهی، گسترش برنامه های مهار آب و طرح های سدسازی در کشور از عوامل تأثیرگذار در 

ایجاد کانون های فرسایش بادی و بروز توفان های شن در کشور می باشد )سعیدی و همکاران،1396(. 
رطوبت خاک از مهم ترین عوامل موثر در فرسایش بادی است. خاک وقتی به فرسایش بادی حساس است که سطح آن خشک 
باشد. خاکی که سطح آن مرطوب باشد، فرسایش نمی یابد زیرا ذرات خاک مرطوب در اثر نیروی چسبندگی ناشی از پوسته 

نازک آب بین ذرات پایدار هستند )مجدی و همکاران، 1385(.
شدت فرسایش بادی

پژوهش هایی که در رابطه با فرسایش بادی در دنیا انجام شده است، نشان می دهد که شدت فرسایش بادی تابع دو دسته 
عوامل فرسایش دهندگی و فرسایش پذیری است. فرسایش پذیری خاک به ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک و 

همچنین شرایط سطحی آن مربوط میشود، حال آنکه فرسایش دهندگی به فیزیک و ویژگیهای باد وابسته است. 
بنابراین در فرسایش بادی، عامل اصلی جداشدن و انتقال ذرات خاک، باد میباشد. درنتیجه شناخت ویژگیهای باد ضروری 
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است؛ از مهم ترین ویژگیهای باد که بر شدت فرسایش خاک مؤثر است میتوان سرعت، جهت، فراوانی، قدرت فرسایندگی 
و ظرفیت حمل باد را نام برد. در این بین، سرعت باد بیش از فراوانی و جهت آن اهمیت دارد. چراکه تنها بادهای فرساینده 

قادر به سایش کلوخه ها، سله و خاکدانه های خاک میباشند )سعیدی و همکاران،1396(.

خاک های سیستان و بلوچستان تحت تاثیر شدید فرسایش بادی

روش های کنترل فرسایش بادی
فرسایش بادی به عنوان یک پدیده طبیعی همچون سایر پدیده های طبیعی به مدد دانش، آگاهی، برنامه ریزی و مدیریت 
صحیح قابل کنترل است و می توان خسارت های ناشی از آن را به کم ترین مقدار ممکن رساند. سه روش اصلی برای تثبیت 

شن های روان وجود دارند که شامل روش های شیمیایی، مکانیکی و زیستی می باشند )سعیدی و همکاران،1396(.
اقدامات مکانیکی شامل استفاده از پوشش برای تثبیت تپه های شنی است. این پوشش ها عبارتند از خرده های کاه، گندم، 
برنج، شن، گراول، خاک اره، مونت موریلنت، برگ گیاهان، لیگنین، کودهای گیاهی و حیوانی است، که این مواد بطور گسترده 
درکشور چین مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از مواد مصنوعی مانند پوشش های پلیمری )پلیمر اکریلیک امولسیونی و 
از  ایران  در کشور  اسید پلی اکریلیک( و پلی اتیلنی در مناطقی از آمریکا استفاده می  گردد )جهان تیغ و همکاران،1395(.  
مواد زائد نفتی )مالچ نفتی( جهت متوقف کردن حرکت بیشتر تپه های شنی استفاده می گردد. در کشور چین نیز از مواد 
شیمیایی و مالچ های پالستیکی در نواحی خشک استفاده می گردد. روش های شیمیایی یک روش مضر برای محیط زیست، 
خاک و آب های زیرزمینی است، مالچ نفتی باعث تخریب اراضی مورد استفاده می گردد. هر چند این روش در کنترل شن ها 

موثر است )جهان تیغ و همکاران،1395(. 
در تثبیت بیولوژیکی، درواقع پوشش گیاهی، نقش مهمی در کاهش فرسایش دارد به شرطی که گیاه تا مرحله استقرار حفظ 
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شود. بنابراین تلفیق روش های تثبیت مکانیکی و شیمیایی با تثبیت بیولوژیکی ضروری است )مجدی و همکاران، 1385(.

مالچ 

جهت تثبیت شن های روان و جلوگیری از پیشروی آن ها و برای حفظ منابع آبی و استفاده بهینه از این منابع اقدامات مختلفی 
انجام شده است، یکی از این روش ها استفاده از انواع مالچ می باشد. مالچ اصطالح انگلیسی به معنی پوشش است که بیشتر در 
کشاورزی به کار برده می شود و به مواردی اطالق می شود که می تواند با ایجاد الیه حفاظتی از کاه، خاک اره، برگ، رس و غیره 

بر روی زمین یا اطراف ریشه گیاه از جهات مختلف خاک، آب و گیاه را حفظ کند. 
در حقیقت مالچ را می توان پوشش غیرزنده ای نامید که به عنوان محافظتی برای خاک و گیاهان در مناطق خشک به کار 
می رود تا محیط را در برابر تغییر دمای شدید و فرسایش خاک و ازدست رفتن آب زمین محافظت کند. انواع موادی که به 
عنوان مالچ استفاده می شوند شامل پسماندهای گیاهی، برش های علوفه، برگ ها، پوست خردشده درخت، خاک اره، تراشه های 
چوب، کمپوست و انواع مالچ های رزینی )که از بازیافت تایرها و دیگر فراورده های پالستیکی به دست می آیند(، پوشش های 

پالستیکی و همچنین از سنگریزه های ریز و درشت استفاده می شود )جهان تیغ و همکاران،1395(. 
مالچ، سطح تماس باد با خاک را کاهش و زبری را افزایش داده و بنابراین می تواند فرسایش بادی را کنترل کند، مالچ دو عمل 
مهم در کنترل فرسایش بادی انجام می دهد، اول اینکه می تواند خاک را از تنش اعمال شده توسط باد و انجام فرسایش بادی 
محافظت کند و دوم می تواند ذرات بادآورده را به دام بیاندازد )حجه فروش و همکاران،1۴00(. ارزیابی نوع و ترکیب مالچ 
مهم ترین عاملی است که می تواند تعیین کننده مقاومت مالچ در برابر فرسایش بادی و در نتیجه انتخاب بهترین مالچ باشد 

)مجدی و همکاران، 1385(.

مالچ پاشی در ایران
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انواع مالچ
مالچ ها را می توان به سه گروه: مالچ های بیولوژیک، مالچ های معدنی و مالچ های شیمیایی تقسیم کرد. مالچ های بیولوژیک اصوالً 
از مواد گیاهی نظیر برگ، کاه، کلش، سرشاخه های ریز درختان، مواد خردشده گیاهی حاصل از هرس درختان و درختچه ها، 
محصوالت  فرآوری  مختلف  مراحل  پسماندهای  برداشت،  از  پس  زراعی  محصوالت  باقیمانده  و  کشاورزی  تولیدات  ضایعات 
کشاورزی، صنایع غذایی و یا بخشی از زباله های خانگی که دارای منشأ گیاهی هستند و در مراحل مختلفی از تجزیه و فساد 

قرار دارند، تشکیل می شوند.
مالچ های معدنی خود به دو گروه مالچ های معدنی فیزیک اثر و مالچ های معدنی شیمیایی اثر تقسیم می شوند. مالچ های معدنی 
فیزیک اثر شامل انواعی از موادمعدنی نظیر سنگریزه، خاک رس، کاه گلی و مواد مشابه می باشد که برای هدف های خاصی به 
عنوان خاکپوش یا مالچ از آن ها استفاده می شود. اصوالً نقش این مواد ایجاد تغییرات فیزیکی در الیه رویین خاک و تأثیر در 

بافت آن میباشد. 
معموالً هدف مستقیم از کاربرد این نوع مالچ ها، ایجاد تغییرات شیمیایی بر روی خاک نیست هر چند ممکن است استفاده از 
آن ها تغییر و تحوالت شیمیایی خاصی را نیز روی خاک درپی داشته باشد. مالچ های معدنی شیمیایی اثر، شامل انواعی از مواد 
معدنی مانند آهک، گچ یا انواعی از امالح معدنی است که حاوی یون های فعال زیاد می باشند و از آن ها با هدف اصلی ایجاد 
تغییرات شیمیایی بر روی خاک استفاده می شود. به همین دلیل این گروه از مواد معدنی را می توان در زمره مالچ های شیمیایی 
نیز طبقه بندی نمود. کاربرد این مالچ ها دارای تأثیرات فیزیکی نیز بر روی خاک میباشد. بعضی از نتایج جانبی یا مستقیم 
افزایش  بافت خاک،  از: کاهش حساسیت خاک به فرسایش، اصالح ساختمان خاک، اصالح  این مالچ ها عبارتند  از  استفاده 
نفوذپذیری خاک، افزایش تبادل یونی خاک، افزایش حاصلخیزی خاک، اصالح pH خاک و تقویت و توسعه میکروبیولوژی 

خاک است.
مالچ های شیمیایی مورد استفاده جهت حفاظت خاک را می توان به دو گروه مالچ های شیمیایی غیرنفتی و مالچ های نفتی 
طبقه بندی نمود. هر یک از این مواد ممکن است فیزیک اثر یا شیمیایی اثر بوده و یا هر دو ویژگی را با هم داشته باشند. مالچ های 
نازک پالستیکی، سلوفان،  انواع ورقه های فلزی، الیه های  شیمیایی غیرنفتی شامل مواد مصنوعی مانند پشم شیشه، کاغذ، 
از این مالچ ها را موادنفتی  با اینکه پایه اصلی ساختمان بخشی  انواع متفاوتی از مواد پلیمری و غیره است.  مواد پلی اتیلن، 
تشکیل می دهد اما در زمره مالچ های غیرنفتی طبقه بندی می شود. با توجه به ویژگی های مختلف پلیمرها، این مواد با اهداف و 
اشکال مختلف جهت افزایش ظرفیت نگهداری خاک و نیز کنترل فرسایش بادی و آبی مورد استفاده قرار می گیرند )سعیدی 

و همکاران،1396(.
1( مالچ نفتی

اجزای  از  نظرترکیب شیمیایی مجموعه ای  از  نفتی گفته می شود که  فرآورده های سنگین  یا  مواد  به  نفتی عموماً  مالچ های 
هیدروکربنی بوده و بیش تر به منظور جلوگیری از فرسایش خاک، تثبیت شن های روان و افزایش کیفیت و کمیت محصوالت 

کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد )سعیدی و همکاران،1397(. 



20
نشریه علمی ترویجی )حرفه ای( تاغ، دوره دوم، شماره پنجم، پائیز و زمستان 1400

مالچ سنگین پس از ذوب به صورت امولسیون با وسایل مخصوص روی زمین مورد نظر پاشیده می شود. مالچ نفتی ذوب شده 
یا امولسیونه پس از پاشیده شدن در سطح زمین با سطح خاک تماس پیدا کرده و آب خود را ازدست می دهد و قشر نازک 
و متخلخلی از ماده اصلی آن بر سطح زمین برجای می ماند. چون پخش این مواد با وسایل مکانیکی امکان پذیر است، سطح 

وسیعی را می توان به این طریق مالچ پاشی کرد )جهان تیغ و همکاران،1395(. 
دلیل استفاده از مالچ نفتی این است که اثر سریع و آنی دارد و قابلیت به کارگیری آن در زمان کوتاه و در سطحی وسیع فراهم 
می شود. مهم تر از همه اینکه منبع تأمین این مواد داخل کشور است و نیازی به منابع ارزی ندارد )سعیدی و همکاران،1397(. 
آزمایش های زیادی در مورد مقاومت شن های آغشته به فرآورده های نفتی به باد انجام گرفته است. در یک آزمایش تونل بادی 
که در آفریقا انجام شد نتایج نشان داد که شن های بدون پوشش و لخت در سرعت باد حدود 27 کیلومتر در ساعت شروع 
به حرکت می کنند درحالی که سطوحی که در آن ها عمل مالچ پاشی انجام شده است در سرعت باد حدود 110 کیلومتر در 

ساعت نیز به حرکت در نیامده اند. 
این امر نشان میدهد که بقایای فرآورده های نفتی میتواند به خوبی عمل تثبیت را انجام دهند )سعیدی و همکاران،1397(. 
تأثیرفراورده های نفتي در تثبیت ماسه هاي روان، به دلیل افزایش پایداري خاک سطحي و پیوسته نمودن ذرات ماسه و در 

نتیجه افزایش مقاومت سطوح فوقاني ماسه زارها در مقابل فرسایش بادي است )سعیدی و همکاران،1397(. 
از آنجا که مالچ یک پوشش نفتی است، اولین اثر آن این است که بعد از پاشیدن، دیگر کسی نمی تواند روی آن حرکت کند 
زیرا مانند قیری است که تا مدت ها نمیتوان از روی آن رد شد. عالوه بر این، همواره بر اثر موقتی و کوتاه مدت مالچ تاکید 
شده است. در منابع مختلف، مدت ماندگاری اثر مالچ در تثبیت ماسه های روان بین 3 تا 5 سال تخمین زده شده است )سعیدی 

و همکاران،1397(.
در سه مورد زیر می توان از مالچ نفتی استفاده کرد: )جهان تیغ و همکاران،1395(

1( مناطقی که به دلیل عدم بارندگی در طول سال، امکان رویش گیاه نیست.
2( تاسیساتی که حساس بوده و مورد هجوم شدید ماسه های روان می باشند که در صورت عدم تثبیت ماسه ها خسارات 
جبران ناپذیر زیادی به وجودمی آید، به عنوان مثال می توان به هجوم ماسه ها به فرودگاه ها، تاسیسات مدیریتی، راه های بزرگ 

و پرتراکم ارتباطاتی و غیره اشاره کرد.
3( در مناطقی که در طول سال یک یا دو بار بارندگی دارد و از مالچ برای ذخیره رطوبت حاصل از بارندگی استفاده می شود. 
برای این منظور ابتدا بذر گیاهان مناسب مربوط روی تپه های ماسه ای پاشیده می شود و بالفاصله بعد از بارندگی مالچ پاشی 

می گردد. 
مالچ نفتی در هنگام پاشش با ایجاد الیه اي روي جوانه های گیاهان را پوشانده و به آن ها آسیب می رساند. در بسیاري از موارد 
استفاده از این نوع مالچ موجب خشک شدگي و یا تأخیر در شکوفایي درختچه ها و بوته ها مي گردد. همچنین مالچ نفتی با 
افزایش دمای خاک مشکالتی برای حیات موجودات زنده و فعالیت های بیولوژیکی درون آن ایجاد می کند )حجه فروش و 

همکاران،1۴00(.
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مالچ پاشی نفتی در دشت آزادگان خوزستان

2( مالچ رسی
این مالچ ها در برابر جریان باد مقاوم هستند اما زمانی که تحت تاثیر بمباران ذرات شن قرار می گیرند فرسایش می یابند. 
مقاومت مالچ نیز با توجه به ترکیب مالچ متفاوت است. هرچه تمرکز رس در مالچ رسی زیادتر باشد به دلیل فلوکوله شدن 
ذرات شن توسط ذرات ریز رس پایداری مالچ در مقابل عمل سایش بیشتر می شود. هرچه تعداد الیه های مالچی )دفعات 
و  جعفری  )موید  می شود  بیشتر  مالچ  ضخامت  افزایش  دلیل  به  فرسایش  برابر  در  آن  پایداری  باشد  بیشتر  مالچ پاشی( 

همکاران،1395(.
3( مالچ کاه وکلش

مقاومت مالچ حاوی کاه به دلیل افزایش استحکام ساختاری از بقیه انواع مالچ ها بیشتر است )موید جعفری و همکاران،1395(. 
استفاده از مالچ کاه وکلش می تواند تا حد بسیار زیادی از فرسایش خاک و هدررفت موادآلی جلوگیری کند، در نتیجه در 
اصلی  عوامل  از  یکی  آلی  مواد  زیرا  دارد،  بسزایی  اثر  رطوبت خاک  نگهداری  و  ظرفیت جذب  و  حاصلخیزی خاک  حفظ 

تعیین کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک است.
استفاده از مالچ آلی )کاه و کلش( می تواند باعث ذخیره بیشتر آب بارندگی در عمق خاک از طریق کاهش رواناب، افزایش 
نفوذ و در نتیجه کاهش فرسایش خاک شود. نتایج پژوهش ها همچنین گزارشی را در مورد حفظ رطوبت خاک به دلیل 
کاهش دمای خاک و جلوگیری از تبخیر رطوبت آن در اثر کاربرد مالچ کاه وکلش تائید می کند )جهان تیغ و همکاران،1395(.

4( مالچ چوبی
پس از آبیاری تا ساعت ها مرطوب مانده و در برابر باد مقاومتی ندارد و رطوبت رسیده از اعماق به سطح خاک را به خارج از 

خاک منتقل کرده و تبخیر از آن زیاد است )جهان تیغ و همکاران،1395(.
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استفاده از مالچ های چوبی برای طراحی منظر شهری 

5( مالچ های سنگی و سنگریزه ای
و  )حجه فروش  می باشد  )هامادا(  سنگفرشی  عرصه های  در  طبیعت  از  الهام  از  بارز  نمونه ای  سنگریزه ای  مالچ  از  استفاده 
همکاران،1۴00(. مالچ های سنگی در کاهش هدررفت آب بسیار موثر هستند و کارایی آن ها به ویژگی هایی از مالچ مانند 
موقعیت و ارتفاع مالچ، رنگ، ضخامت، اندازه ذرات و بافت آن ها بستگی دارد. مالچ سنگی مقاومت زیادی در برابر خروج آب 
از خاک ایجاد می کند، تبادالت حرارتی خاک با محیط بیرون را کاهش داده و به عنوان یک سد محافظ، سطح خاک را از اثر 

باد و نور خورشید حفظ می کند، به همین علت، تبخیر از آن کم بوده است )جهان تیغ و همکاران،1395(. 
در خصوص استفاده از مالچ های سنگی )شن، ماسه بادی، سنگریزه، پوکه معدنی، سنگ پا، و ...( تحقیقات وسیعی در جهان و 
تا حدودی در کشور انجام شده است. هرچند اثرات مثبت این روش در کاهش مصرف آب و حتی کنترل شوری )در خاک های 
شور( محیط ریشه گیاه به اثبات رسیده است، ولیکن، هنوز جایگاهی در کشاورزی کشور به عنوان روشی کارآمد برای مدیریت 
رطوبت ریشه خاک و کاهش مصرف آب پیدا نکرده است. با این حال، با توجه به مسائل بحران آب، سزاوار است که استفاده 

از انواع مالچ های سنگی مورد توجه جدی قرار بگیرد )حجه فروش و همکاران،1۴00(.
6( مالچ  سرباره

سرباره یکی از فراورده های جانبی کارخانجات ذوب آهن و فوالد است. روش های تثبیت شن روان بسیار متنوع بوده ولی اصوال 
همه آن ها بر پایه کاهش سرعت باد و ایجاد پوشش گیاهی استوار می باشد. 

پوشش گیاهی در تثبیت بیولوژیکی، نقش مهمی در کاهش فرسایش دارد به شرطی که گیاه تا مرحله استقرار حفظ شود. 
بنابراین تلفیق روش های تثبیت مکانیکی و شیمیایی با تثبیت بیولوژیکی ضروری است که در این راه می توان از مالچ های 
سرباره فوالدسازی به عنوان یک پوشش به منظور نگهداری ذرات بستر و ایجاد یک بستر مناسب برای تثبیت بیولوژیکی 
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منابع

استفاده کرد. با توجه به دو فاکتور اقتصادی بودن و راحتی اجرای آن، مالچ های سرباره به صورت یک الیه پیشنهاد می گردد 
)جهان تیغ و همکاران،1395(. همچنین در بعضی مناطق به نظر می رسد توانایی ایجاد بستری مناسب برای استقرار پوشش 
گیاهی دست کاشت و یا بومی آن منطقه را نیز داشته باشد. عالوه بر این، به نظر می رسد، سرباره توانایی به دام اندازی ذرات 

فرسایش یافته و به دام اندازی رسوبات بادی را نیز داشته باشد )حجه فروش و همکاران،1۴00(.

امرایی، امیر؛ دهرآزما، بهناز)1399(؛ ارزیابی مالچ گیاهی تولید شده از گیاه سریش )Eremurus spectabilis( بر کنترل فرسایش بادی خاک؛ نشریه . 1
مهندسی عمران امیرکبیر، شماره 3، دوره 52، ص1-19

جهان تیغ، حسین؛ فراهی، محسن؛ جدگال، موالبخش )1395(؛ روش های کنترل فرسایش بادی در ایران و جهان؛ چهارمین کنفرانس بین المللی . 2
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بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تاالب ها

چکیده

در دهه های اخیر پدیده  تغییر اقلیم تهدیدی مهم برای بقای گونه ها و سالمت اکوسیستم های جهانی به شمار می رود. 
تغییر اقلیم با تغییر در میزان بارش، دما و تبخیر، بیالن آبی تاالب ها را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده و باعث شده است 
که برنامه های احیا و مدیریت تاالب ها پیچیده تر شود. با توجه به تعاریف موجود در خصوص تاالب ها، مشخصه  تاالب بر 
اساس میزان رطوبت و تداوم رطوبتی خاک در حداقل مدت معینی از سال طبقه بندی و سنجیده می شود. تاالب ها یکی 
از مهم ترین بوم نظام های )اکوسیستم ( طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک هستند که در دهۀ اخیر بیالن رطوبتی 
آن ها به دلیل تأثیرنامطلوب تغییراقلیم و خشکسالی ها دچار نوسان منفی شده است. بنابراین الزم است اثر چنین رویدادی 
در بوم نظام های مختلف، به ویژه این بوم نظام های ارزشمند مورد ارزیابی قرارگیرد. در این مقاله با بررسی اثرات تغییرات 
اقلیمی بر اکوسیستم تاالب ها تالش شده است تا مهم ترین اثرات فیزیکی و بیولوژیکی گرمایش جهانی بر این اکوسیستم 

تبیین شود. 

کلمات کلیدی: 
تغییرات اقلیمی، تاالب، گازهای گلخانه ای، آب وهوا.
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مقدمه

بحران های محیط زیستی را عده ای ناشی از تغییر نگرش انسان از سنت به مدرنیسم افراطی می دانند و برخی آن را ناشی از 
تغییرات اقلیمی اجتناب ناپذیر طبیعی تصور می کنند. اما واقعیت آن است که تغییرات اقلیمی علت های متفاوتی )طبیعی و 

غیرطبیعی( دارد. 
علل طبیعی معموالً فرایندهای کند ولی طوالنی است، شامل نحوه گردش زمین، حرکت و جابجایی قاره ها، فوران آتشفشان ها 
و حرکت آب های گرم و سرد اقیانوسی است، تغییرات بلندمدت اقلیمی را به نحوه گردش زمین نسبت به خورشید و حرکت 

قاره ها نسبت داده اند که اثرات آن ها در بلند مدت خود را نشان می دهد. 
مطالعات زمین شناسی نشان می دهد که هر هزار سال یکبار یک دوره یخبندان و یک دوره گرمایشی در سطح کره ی زمین 
داریم. عالوه بر این فوران آتشفشان ها حجم زیادی گاز و حرارت به سطح زمین وارد می کند که تأثیرات کوتاه مدتی بر افزایش 
دمای سطح زمین دارد. حرکت آب های گرم و سرد اقیانوسی که تحت عنوان گلف استریم و حرکات البرادور شناخته می شوند، 

نیز در گرمایش زمین و تغییر اقلیم مؤثر هستند. 
علل غیرطبیعی یا انسانی معموالً فرایندهای تند ولی کوتاه مدت است. این فرایندها شامل مصرف بیش از اندازه انرژی های 
حرارتی، افزایش گازهای گلخانه ای، افزایش دمای سطح زمین، گسترش فضاهای صنعتی و شهری و ایجاد جزایر گرمایی، 
تخریب جنگل ها و فضاهای سبز، افزایش تبخیر و کاهش منابع آب است. این تغییرات کوتاه مدت اقلیمی می تواند ناشی از 
مصرف بیش ازحد از انرژی های حرارتی باشد که خود سبب افزایش گازهای گلخانه ای و در نتیجه افزایش دمای سطح زمین 

شده است.
افزایش فضاهای شهری و تخریب جنگل ها سبب شده است که بازتابش خورشید در سطح زمین بیشتر شود و ایجاد جزایر 
گرمایی کند. این خود عامل افزایش تبخیر در زمین است. افزایش تبخیر نیز کاهش منابع آب را به دنبال دارد و هرچه منابع 

آب کاهش پیدا کند سطح زمین خشک تر و گرما تشدید می شود.
چشم انداز تغییرات اقلیمی در جهان آنچنان اهمیتی یافته است که عالوه بر مراکز علمی دنیا، سازمان ملل بخش ویژه ای را 
برای رصد و ارزیابی آن تأسیس کرده است که گزارش های دوره ای ارائه می کند. مقاله حاضر بر اساس این گزارش ها و به شیوه 

توصیفی و تحلیلی تدوین شده است.

اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست طبیعی 

یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی کشور در حوزه تنوع زیستی است. در ایران 250 تاالب بزرگ و کوچک با مساحت 
محل  تاالب ها  این  دارند.  قرار  معرض خشک شدن  در  آن ها  از  بسیاری  هم اکنون  که  دارد  وجود  هکتار  میلیون   5.2 حدود 

زیست طبیعی انواع گونه های جانوری و گیاهی است.
تغییرات اقلیمی بر تنوع زیستی دارای آثاری همچون کاهش بارش ها و افزایش دما در اکثر مناطق کشور به ویژه در البرز و 
زاگرس، اکثر تاالب های کشور را با کاهش قابل مالحظه آب روبه رو کرده و زندگی حیوانات، پرندگان و گونه های گیاهی ساکن 
در این تاالب ها را با تهدید روبرو خواهد کرد. نکته مهم دیگر خشک شدن تاالب ها باعث ایجاد حوضه های بیابانی جدید و 
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افزایش تولید گرد و غبار خواهد کرد. 
در حال حاضر با کم شدن شدید آب تاالب هامون، منطقه سیستان به شدت از گردوغبار رنج می برد. کم شدن شدید آب 
تاالب های خوزستان باعث تشدید زمانی و مکانی گردوغبارهای محلی شده است. کم شدن شدید آب دریاچه ارومیه و دریاچه 

نمک قم از تهدیدات آتی هجوم گردوغبار نمکی برای مناطق آذربایجان و تهران محسوب می شود.
در طی این سال ها زنجیره زاد و ولد حیات وحش تغذیه کننده از جنگل ها و مراتع کشور در معرض تهدید و انقراض قرار خواهد 
گرفت. افزایش دما کاهش زاد و ولد گونه های جانوری و پرندگان را موجب خواهد شد و مهاجرت پرندگان از کشور را افزایش 
خواهد داد. افزایش دما، کاهش طول زمستان و بهار زودرس بر چرخه تولیدمثل گیاهان و جانوران تأثیر خواهد داشت و خطر 

انقراض نسل های گیاهی و جانوری را افزایش می دهد.

اثرات تغییرات اقلیمی
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انواع تاالب

مشخصه اصلی تاالب ها ماندگاری نسبی آب در آن ها است، بر این اساس تاالب ها به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند:
باتالق؛ زمین های آبدار با پوشش گیاهی.. 1
مانداب یا هور؛ با آبی راکد و پوشش گیاهی بیشتر از جنس علف و نی.. 2
خالش؛ آبگیری است که رستنی های آن پوسیده باشد.. 3
خلنگزار؛ تاالب هایی که به شکل خارستان هستند.. ۴
لشاب؛ تاالبی نیزاری است که آب آن از پوشش گیاهی آکنده شده است.. 5
تاالب های مصنوعی؛ برای سیلگیری رودخانه ها و دریاها احداث می شود.. 6
آب بندان؛ گونه ای از تاالب های مصنوعی ساخته دست بشر جهت پرورش ماهی و ذخیره آب.. 7

تمامی این تاالب ها در بعضی ویژگی ها مشترک می باشند، تمامی آن ها دارای آب کم عمق بوده و یا خاک اشباع از آب دارند، 
در تمامی آن ها مواد آلی گیاهی تجمع یافته است و به آهستگی تجزیه می شوند و همگی دارای گونه های مختلف گیاهی و 

جانوری است که به شرایط غرقابی تطابق دارند.
از لحاظ تغذیه آب، تاالب ها به چهار دسته تقسیم می شوند:

تاالب های جنگلی مناطق بارانی.. 1
تاالب های تحت تاثیر جزر و مد.. 2
تاالب های تحت تاثیر آب های زیرزمینی.. 3
تاالب های تحت تاثیر آب های سطحی.. ۴

اثرات فیزیکی

افزایش دمای اتمسفر منجر به خشک شدن بسیاری از تاالب ها می شود، مگر اینکه بارندگی میزان تبخیر را متعادل کند. 
تاالب های موقت بدون جریان ورودی به داخل یا خارج، می توانند به طور کامل ناپدید شوند، به خصوص اگر میزان بارندگی 

کاهش یابد و آب های زیرزمینی برای مصارف داخلی برداشته شوند. 
از سوی دیگر، افزایش میزان بارندگی می تواند منجر به جاری شدن سیل، گسترش و تعمیق زیستگاه تاالب شود. در مقابل، 
افزایش بارندگی ممکن است منجر به افزایش سهم رسوبات و آالینده ها شود و اگر پوشش گیاهی یا سایر ویژگی های حیاتی 

زیستگاه به طور کامل زیر آب رود، می تواند برخی از تاالب ها را از بین ببرد. 
تاالب هایی شود که در عرض های  تغییرات چشمگیری در رژیم هیدرولوژیکی  به  افزایش دما می تواند منجر  این،  عالوه بر 
بهره وری خالص در  افزایش  به  افزایش غلظت دی اکسیدکربن در جو می تواند منجر  دارند.  قرار  استوا  از  باالتر  جغرافیایی 

سیستم های پوشش گیاهی شود و باعث تجمع کربن در پوشش گیاهی در طول زمان شود. 
محیط های تاالب های گرمسیری در برابر تغییرات آب وهوایی بسیار آسیب پذیر در نظر گرفته می شوند و ممکن است به چهار 
تغییرات دما، رطوبت و  بارش؛  الگوهای  تغییرات در  تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی.  قرار گیرند:  روش مختلف تحت تأثیر 
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افزایش فراوانی رویدادهای شدید آب وهوایی. عالوه بر این ها، تاالب های ساحلی مانند حرا نیز ممکن است تحت تأثیر افزایش 
سطح دریا قرار گیرند.

تأثیر بیولوژیکی

اگر تاالب های موقتی خشک شوند، گونه های کمیاب ممکن است از بین بروند. به عنوان مثال، گونه های بومی متعددی در 
کالیفرنیا که به شدت در معرض خطر از دست دادن زیستگاه هستند )Belk and Fugate 2000( در صورتی که کاهش 

بارندگی و افزایش تبخیر اتفاق بیافتد، می توانند منقرض شوند. 
از بین رفتن تاالب ها باعث کاهش تعداد و اندازه حوضچه های موجود و همچنین افزایش فاصله بین برکه ها می شود )گیبز 
1993؛ سملیچ و برودی 1998(. ارتباط زیستگاه ها در مقیاس منطقه ای به دلیل از بین رفتن و خشک شدن تاالب ها کاهش 

می یابد فلذا پرندگان مهاجری را که به شبکه ای از تاالب ها در طول مسیر مهاجرت خود متکی هستند، به خطر می اندازد. 
تغذیه  بی مهرگان  و  قورباغه ها  از  که  ماهی هایی  کنند،  حفظ  را  بیشتری  ماهی های  می توانند  پایدار  و  مرطوب  تاالب های 

 .)Semlitsch and Brodie 1998( می کنند، معموالً تاالب های فصلی را با کاهش فشار شکار اشغال می کنند

تاالب های در معرض خطر ایران
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حفظ ناهمگونی زیستگاه و تنوع زیستی

انعطاف پذیری در برابر گونه ها و تنوع زیستگاهی می شود، زیرا تنوع زیستی  افزایش مقاومت و  تغییرات آب وهوایی منجر به 
طیف وسیع تری از تحمل استرس و گزینه های سازگار را فراهم می کند.  نرخ تنوع زیستی باال اغلب در زیستگاه های آبی قدیمی 
یا راکد و در مناطقی با ناهمگونی زیستگاهی باال به ویژه زیستگاه های پویا در سطح آب یافت می شود )دشت های سیالبی 
رودخانه های تاالب های فصلی؛ آبل و همکاران 2002(. بسیاری از این مناطق گونه های کمیابی را در خود جای داده اند که در 

یک زیستگاه خاص تکامل یافته و محدود باقی مانده اند. 
تاالب هایی با تنوع زیستی باال ممکن است با حفاظت از گونه های نادر و آسیب پذیر محافظت شوند. حفاظت از گونه های کمیاب 
می تواند به جلب توجه عمومی و اختصاص بودجه به تالش های حفاظتی کمک کند، اما این سیاست ها منحصراً با هدف حفظ 
گونه های شاخص هستند و احتماالً ممکن است از اهداف مطلوب تر حفاظت از کل عملکرد اکوسیستم )Junk 2002( و افزایش 

مقاومت و انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی محدود شوند. 
حفاظت از مناطق مزایایی را به همراه دارد که امکان جابجایی محدوده به دلیل تغییرات آب وهوایی را دارد و می تواند به حفظ 
انواع زیستگاه ها کمک کند. حفاظت از انواع زیستگاه ها ممکن است به افزایش مقاومت و انعطاف پذیری در گونه های آسیب پذیر 
کمک کند. برای مثال، حفاظت از حوضچه های طبیعی با طیف وسیعی از اندازه ها و دوره های آبی منجر می شود که دوزیستان 

.)Semlitsch 2002( بدون توجه به تغییرات آب وهوایی به مکان های تولیدمثل مناسب دسترسی دارند
به جای  تعادل مواد مغذی،  و  مانند جریان آب، مورفولوژی کانال  اساسی  اکوسیستم ها توسط ویژگی های فیزیکی  عملکرد 
مجموعه گونه ها تعیین می شود )Moss 2000(. حفاظت از الگوهای جریان، کیفیت و کمیت آب برای حفاظت از تنوع زیستی 
در زیستگاه های آب شیرین بسیار مهم است )Abell et al. 2002(. در بسیاری از موارد، عملکرد یک گونه خاص در یک 
اکوسیستم آب شیرین بسیار مهم تر از هویت آن است. به عنوان مثال، گیاهان از اجزای ضروری برخی از زیستگاه های آبی 

هستند )پوشش گیاهی دشت سیالبی و گیاهان آبزی در دریاچه های کم عمق(. 
به دلیل گرم شدن کره ی زمین و تغییرات بارندگی، انتظار می رود بسیاری از ویژگی-های فیزیکی اکوسیستم های آب شیرین 
مانند رودخانه ها، دریاچه ها و تاالب ها دستخوش تغییرات زیادی شوند. حذف موانع موجود در جریان آب، حفظ حوضه های 
رودخانه ای سالم و کاهش ورود مواد مغذی و سمی، احتمال سازگاری اکوسیستم های آب شیرین را با تغییرات آب وهوایی 

افزایش می دهد.
ارتباط یکی از ویژگی های ضروری بسیاری از اکوسیستم های آب شیرین است، زیرا می تواند به حفظ رژیم های جریان کمک 
کند، یکپارچگی اکولوژیکی را تقویت کند و به حیوانات مهاجر اجازه دهد تا بین زیستگاه های مختلف حرکت کنند. ارتباط 
 Abell( نه تنها بین زیستگاه های مختلف آب شیرین بلکه بین زیستگاه-های آب شیرین و منابع آب زیرزمینی نیز مهم است

 .)et al. 2002
اما گرمای محیط،  اقلیمی در زیستگاه های فعلی شان سازگار شوند،  با تغییرات  بتوانند  از گونه ها ممکن است  اگرچه برخی 
گونه های دیگر را مجبور می کند تا به پناهگاه های خنک بروند، جایی که دما کمتر از حد تحمل حرارتی خود باقی می ماند و 
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نیازهای متابولیکی کمتر است. 

حفاظت از اکوسیستم ها در برابر فعالیت های انسانی و گونه های غیر بومی

اکوسیستم های تحت فشار، مقاومت و انعطاف پذیری کمتری را در برابر تغییر نشان می دهند، به ویژه آن مناطقی که تمایل 
به کاهش تنوع دارند احتماالً با متغیرتر شدن اقلیم اهمیت بیشتری پیدا می کنند )ناس 2001(. 

فعالیت های انسانی، مانند بهره برداری بیش از حد و شیوه های ضعیف استفاده از زمین و تغییر کاربری اراضی باید تا حد 
امکان کاهش یابد. افزایش تالش ها برای جلوگیری از دسترسی گونه های مهاجم و از بین بردن گونه های مضر موجود در این 

بین مهم است. 
جداسازی زیستگاه های آسیب پذیر از سایر اکوسیستم های آب شیرین ممکن است در برخی موارد مضر باشد، اما ایجاد موانعی 
که جریان را با جلوگیری از دسترسی گونه های غیر بومی محدود می کند ممکن است آسیب بیشتری به همراه داشته باشد.  
در مواردی که مهاجرت برای گونه های بومی مهم است و احتمال تهاجم کمتری وجود دارد، بهتر است سطوح فعلی ارتباطات 

حفظ شود و در عین حال نظارت دقیق بر اکوسیستم ها انجام شود.

نتیجه گیری

گسترش  صنعتی،  فعالیت های  توسعه  و  گلخانه ای  گازهای  افزایش  اثر  در  زمین  گرمایش  طورکلی  به  جهانی  مقیاس  در 
شهرنشینی، باعث تغییرات اقلیمی در کره ی زمین خواهد شد. این تغییرات بر منابع آب شیرین، بر نواحی ساحلی، بر تنوع 
اثرات  باغی و گلخانه ای، دامداری  بر تولیدات محصوالت زراعی،  زیستی جهان، بر کاهش مقدار جنگل ها و مراتع و حتی 

شگرفی خواهد گذاشت. 
به طوری که ممکن است حیات بشری را به نابودی سوق دهد. این تغییرات در کشورهایی مثل ایران به دلیل داشتن محیط 
اقلیمی  تغییرات  برابر  در  ما  عامل دیگری که سبب می شود کشور  بیشتری خواهد داشت.  اثرات سوء  زیست آسیب پذیر، 
به هم  نیز سبب  افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی  است.  زیرزمینی  و  منابع آب سطحی  باشد کاهش  آسیب پذیرتر 
خوردن تعادل اکوسیستم شده است. باکاهش بارش ها و افزایش دما حجم آب اکثر تاالب های کشور کاهش و از این طریق 

زندگی بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی در معرض تهدید خواهد بود.
بدین ترتیب طی سال های آینده تغییرات اقلیمی منابع تولید در بخش کشاورزی و محیط زیست را با آسیب های گسترده و
قابل توجهی روبه رو خواهد کرد و کاهش ظرفیت های تولید در این بخش و بحران منابع آب وخاک و محیط زیستی کشور که

در سال های اخیر روند فزاینده ای یافته اند را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی رصد و مدیریت پیامدها و آسیب های 
تغییرات آب وهوایی می تواند تا حدودی این آسیب ها را کاهش داده و از نابودی کامل ظرفیت های تولید جلوگیری کند.
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انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

دکتر محمد جعفری

 )مدیرگروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران(

مصاحبه

تهیه و تنظیم:
پارمیس صیامی ممان

دانشجوی کارشناسی، مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

تمامی  تنها  نه  به آن ها،  تنوع آب وهوایی دارای منابع طبیعی عظیم خدادادی است که بی توجهی  با داشتن  ایران، 
پیشرفت ها در زمینه صنعتی، فنی، کشاورزی و...  را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه باعث نابودی سرمایه گذاری ها، 
تخریب پوشش گیاهی و مراتع و بروز سیل های ویرانگر، فرسایش و هدررفت خاک، مهاجرت، مدفون شدن جاده ها و 
سایر خطوط ارتباطی، وقوع خشکسالی های متعدد و پرشدن مخازن سدها می شود و در نهایت ایجاد نابحنجاری های 

اجتماعی و نابودی بستر حیات و از بین رفتن امنیت غذایی و امنیت حیاتی را به ارمغان می آورد.
با توجه به اهمیت حفظ، احیاء و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی، به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه 
مدیریت مراتع، آبخیزها و بیابان های کشور، گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی در سال 13۴5 هجری 
نیاز به  اقلیمی  انسانی و تغییر شرایط  افزایش دخالت های  به  با توجه  شمسی راه اندازی گردید. در سال های اخیر 
گسترش علمی این رشته و پاسخ گو کردن علم به نیازها و درخواست های اجتماعی، فعالیت ها در سه بخش مرتع داری، 

آبخیزداری و بیابان زدایی  ساماندهی گردید.
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خودتان را معرفی بفرمائید.

دبستان  دوران  بخش کهک هستم.  قم  از  روستایی  متولد  محمد جعفری،  بنده  نام خدا  به 
دوران  گذراندم.  جم  جام  راهنمایی  مدرسه  و  ثنایی  دبستان  قم،  استان  در  را  راهنمایی  و 
دبیرستان را که 2 سال اول عمومی بود در دبیرستان شهریار و 2 سال اخر را در دبیرستان 
حکیم نظامی سپری کردم. معدل دیپلم بنده 31/19 کتبی بود، و سعی می کردم دانش آموزی 
باشم که به وظایف خود در آن دوران عمل کند. در سال 1357 دیپلم گرفتم و به غیر از درس 

سعی می کردم در مسائل فرهنگی، سیاسی و مذهبی هم حضور داشته باشم.

 آیا از ابتدا هدف شما تحصیل و فعالیت در حوزه منابع طبیعی بود؟
بنده در 2 یا 3 سالگی پدر خود را از دست دادم و روی پای خود ایستادیم. بعد از اینکه دیپلم 
گرفتم همه انتظار داشتند که پزشکی قبول شوم، چون پزشکی در زمان ما از اهمیت باالیی 
برخوردار بود و معدل کتبی دیپلم بنده نیز باال بود و شاگرد اول یا دوم بودم، ولی آن چیزی 

که باعث شد من این رشته را بخوانم یکی از دبیران بنده بود. 
نام آقای صابری )دبیر شیمی( داشتیم، زمانی که متوجه شدند من دانشگاه  به  ما دبیری 
قبول شدم، فرمودند همین رشته را ادامه بده و مطمئن هستم دکتری را هم می خوانی و 
بنده گفتم که این رشته تا لیسانس بیشتر نیست، ولی آقای صابری تا دم منزل ما آمدند که 
رشته دیگری نروم و خودشان از بهترین دبیران کشور هستند. سال 1357 که انقالب شد ما 
2 ـ 3 سال تعطیل بودیم ولی در این دوران تعطیلی ما کار می کردیم، به روستاها می رفتیم 
و به مردم کمک می کردیم و از هیچ کاری دریغ نمی کردیم. بنده لیسانس و فوق لیسانس را 
در دانشگاه تهران قبول و اول شدم، آزمون تربیت مدرس هم شرکت کردم و دانشگاه تهران 

را کنار گذاشته و به تربیت مدرس رفتم. 
.

انتخاب و ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس علت خاصی داشت؟

انتخاب کردم،  بود  باز  استادش  انتخاب  برای  این دلیل که دست دانشجو  به  را  تربیت مدرس 
یعنی شما می توانستید استاد را تغییر و انتخاب کنید. زمانی که من قبول شدم یکی از کارهایی 
که انجام می دادم این بود که در تابستان کارهای اجرایی و تحقیقاتی می کردم. بنده خیلی به 

کارهای پروژه ای عالقه مند بودم و هر پروژه ناتمام را به بنده سپرده و تکمیل می کردم.
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روند ادامه تحصیل تان درخارج از کشور به چه نحوی بود؟

بنده برای دکتری از استرالیا، فرانسه و آمریکا پذیرش داشتم ولی به پیشنهاد آقای دکتر مخدوم به 
استرالیا رفتم، چون اساتید دانشجو را وادار به جست وجو در مورد علم، دانش و تحقیق می کردند. 
بعد از گذراندن 12 واحد وارد ریسرچ )research( شدم. ریسرچ در استرالیا بسیار سخت است به 
اینگونه که من 9 ماه کار کردم که متوجه بشوم روی چه چیزی کار خواهم کرد و تحقیق در استرالیا 

به این صورت است که باید یکی از مشکالت استرالیا را حل کنیم. 

درمورد مسئولیت های دانشگاهی خودتان بفرمائید.

پس از گرفتن دکتری تا ۴ سال مسئولیتی قبول نکردم، در سال 1376 تا 1379 اولین مسئولیت بنده 
این بود که مدیر گروه شدم، سپس به مدت 3 سال معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و سپس 
با انتخابات، رئیس دانشکده شدم. در طول کار سعی کردم تمامی دانسته ها را به کتاب تبدیل کنم و 

هم اکنون نتیجه این تفکر 25 جلد کتاب است.

نظر شما در مورد سطح آگاهی مردم در مورد منابع طبیعی چیست؟

چون نیاز مردم از منابع طبیعی تامین می شود، ما هرچه مردم را خوب توجیه کنیم و فوایدش را 
به آن ها بگوییم مردم بیشتر دفاع خواهند کرد. وقتی مردم در بعضی موارد دوگانگی ها را می بینند 
ناراحت می شوند. به عنوان مثال اگر منابع طبیعی مهم است پس چرا محافظت نمی شود؟ بنابراین 
مردم آگاه هستند و چون نیاز ها از منابع طبیعی تامین می شود و ما نمی توانیم نیازهای مردم را تامین 

کنیم برخی مسائل پیش می آید.

34

به نظر شما راه حل رفع این مشکل چیست؟

ما باید مناطقی را به عنوان مناطق فرهنگی تشکیل دهیم؛  یعنی مکان هایی را مشخص کنیم که 
خوب محافظت شده و مناطقی که محافظت نشده، که مردم مقایسه کنند و عینا مالحظه کنند. 
زمانی که ما کار تبلیغاتی نکردیم و نیاز مردم را که از منابع طبیعی است تامین نکنیم مردم چاره ای 

ندارند و همین طور برخورد خواهند کرد. برای هر کاری باید نمونه ی عملی ایجاد شود. 
مسئله ی بعدی مسئله مالکیت است، اگر مردم حس مالکیت نسبت به منابع طبیعی داشته باشند و 
بدانند که برای خودشان است، بیشتر مراقبت خواهند کرد. یک سری افراد هستند که از روی دانش 
بومی روی برخی مسائل کار کرده اند که نباید از آن ها غافل شویم و باید بر روی صحنه بیاوریم، زمانی 

که آموزش گذاشتیم باید از خود افراد انتخاب شوند.



وضعیت کنونی منابع طبیعی ایران را چگونه می بینید؟ 

وضعیت منابع طبیعی ایران را نه می توان گفت خیلی خیلی بد است و نه می توان گفت خیلی خیلی 
خوب است؛ در وضعیت متوسط مایل به ضعیف قرار گرفته ایم.  

راه حل چیست؟

در این شرایط کاری که باید انجام داد این است که برخی مناطق را به عنوان الگو حفظ کنیم و 
احیا کنیم که اگر خواستیم کار احیایی انجام دهیم به اصل آن مراجعه کنیم.

به نظر شما وظایف حکومت برای احیاء و حفظ منابع طبیعی کشور چگونه است؟

اولین وظیفه ی دولت این است که منابع طبیعی را به دست متخصصین بسپارند؛ بنده یک تحقیقی 
است.  غیرمتخصصین  منابع طبیعی دست  درصد  متاسفانه 60  که  دکتری  دانشجوی  با  دادم  انجام 
دولت باید در تمامی کارهایی که به یک طریقی به دخالت در طبیعت منجر می شود یک کارشناس 

منابع طبیعی بگذارد. بنابراین منابع طبیعی باید به افراد منابع طبیعی سپرده شود.

چه توصیه ای برای دانشجویان دارید؟

امروزه به برخی از دانشجویان می گوییم که چرا درس نمی خوانید، و آن ها می فرمایند امکانات 
نداریم؛ با اینکه کل زندگی ما در یک اتاق 12 متری بود که همه چیز در آن بود و یک خانواده 

3 ـ ۴ نفری در یک اتاق زندگی می کردیم. 
حقیقتا بعد از گرفتن کارشناسی می خواستم کار کنم و ادامه تحصیل ندهم و سال 136۴ سازمان 
جنگل ها آزمونی برگزار کرد که آزمون را شرکت کردم، قبول شدم و استاد درس آمار که آنجا 
بود بعد از امتحان ما را خواست و فرمود که چون معدل باالیی دارید باید ادامه تحصیل بدهید 
و من را وادار کردند که ادامه تحصیل بدهم و فوق لیسانس بخوانم. بعد از آن به اصرار دوستان و 

همکاران دکتری را نیز خواندم، با اینکه در ابتدا تصمیم نداشتم ولی بعد از ورود خوب خواندم.

35



در مورد کتاب تازه منتشر شده ی خود با عنوان، کنترل فرسایش خاک در مناطق خشک، 
در اشپرینگر بفرمائید.

حقیقتا سعی می کنم در کتاب هایی که می نویسم از همه افراد استفاده کنم؛ از دانشگاه، از تحقیق تا 
اجرا.

ما باید علم خود را به رخ کشورهای دیگر بکشیم؛ همان طور که ما از علم دیگران استفاده می کنیم 
باید آن ها هم استفاده کنند. ما 2 سال پیش روی مناطق خشک کاری انجام داده بودیم که تصمیم 
گرفتیم آن را به زبان انگلیسی برگردانیم که مورد استقبال واقع شد. سپس متوجه شدیم که روی 

بحث فرسایش خاک حرفی برای گفتن داریم. 
علیرغم این که جز کشورهایی هستیم که فرسایش و تخریب در کشور زیاد وجود دارد، هدف ما از این 
کار این بود که نشان دهیم ما الگوهایی برای حفاظت خاک داریم ولی یک مقدار مسائل اجتماعی و 
اقتصادی برای اجرای این موارد مانع است و شاید جنبه ی دوم معرفی دانشگاه تهران باشد و به عنوان 

دانشگاهی که همکارانش می توانند در این زمینه قدم هایی بردارند.
این کتاب بیشتر به روش های بیولوژیک مقابله با فرسایش اشاره کرده است و هدف نشان دادن روش 
بیولوژیک و زیستی است.در این کتاب از پژوهشکده آبخیزداری استفاده کردیم و تقریبا یک گروه 5 

نفری ایجاد شد که همانند پازل هرکدام از این 5 نفر نبود این کتاب نوشته نمی شد.
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انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران

روز جهانی مبارزه با بیابان زایی در تقویم مناسبت های محیط زیستی، 17 ژوئن برابر با 27 خرداد است. روز جهانی مبارزه 
با بیابان زایی از سال 1995 به منظور اطالع رسانی درباره دالیل بیابان زایی و راه های مقابله با آن گرامی داشته می شود.

آن چه کره ی زمین را تهدید می کند گسترش بیابان ها و بیابانی شدن مناطقی است که پیش از این جنگل، تاالب و غیره 
یا  از دست رفتن توان تولیدی  یا  این است: »تخریب سرزمین به معنی کاهش  بیابان  زایی  بوده اند. تعریف پذیرفته شده 

اقتصادی اراضی دیم، مرتع، چراگاه، جنگل، بوته زار در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب است.«
خاک یک منبع طبیعی تجدیدناپذیر است که تشکیل آن میلیون ها سال طول کشیده است و از بین رفتن آن در طول 
حیات بشر قابل جبران نیست. به همین خاطر است که بیابان زایی و فرسایش خاک در کنار تغیرات اقلیمی و خشکسالی 

سه بحران محیط زیستی دنیای امروز هستند.
بیابان زایی به دالیل مختلفی هم چون بهره برداری بیش از حد از منابع آب و خاک از طریق فعالیت های کشاورزی، چرای 
و  بروز سیالب های شدید  اقلیمی،  تغییرات  نامناسب،  آبیاری و زهکشی  از حد دام، قطع درختان و جنگل زدایی،  بیش 

خشکسالی های متناوب رخ می دهد.
فرسایش خاک ناشی از باد و یا آب، از بین رفتن پوشش گیاهی )بخصوص گونه های بومی هر منطقه(، افت کمی و کیفی 
آب های زیرزمینی و خشک شدن قنات ها، سبز نشدن بذرها در چندین مرحله بذرپاشی، بلند شدن گرد و خاک زیاد از یک 
منطقه )طوفان های گرد و خاک و افزایش ریزگردها(، کم شدن میزان بارندگی، از بین رفتن یا کوچ حیات وحش، کاهش 
حاصلخیزی خاک و افت توان تولید زمین های کشاورزی، هجوم ماسه های روان و خسارات ناشی از آن، بیکاری، گرسنگی 

و گسترش فقر و مهاجرت جوامع انسانی از عواقب گسترش بیابان ها هستند.

عبور از خشکسالی با مشارکت همگانی

محمدصادق رهبانی
دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و مهندسی آبخیز، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

rohbani.mohammad@ut.ac.ir

گزارشتصوریی
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در تقویم، 17 ژوئن با عنوان روز جهانی بیابان زدایی شناخته می شود و کشورهای مختلف سعی می کنند برنامه هایی را در این 
زمینه به اجرا درآورند. بیابان زایی دردی است که در طول سالیان اخیر به جان زمین افتاده و در حال بلعیدن همه زیبایی های 
آن است. افزایش سطح بیابانی در دنیا موجب شده تا نهادهای بین المللی برای مقابله با این معضل جهانی، دست در دست 

هم دهند تا راهکارهای علمی و اصولی ارایه کنند و با فعالیتی به نام بیابان زدایی به مقابله با این درد برخیزند.
بیابان زایی چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

براساس تعریف کنوانسیون جهانی بیابان زایی، این پدیده به تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه 
مرطوب گفته می شود که ممکن است در اثر عوامل انسانی و عوامل طبیعی رخ دهد.

بیابان زایی نوعی از تخریب زمین است که در آن منطقه ای با زمین های تقریبا خشک، به صورت کامال مشهود و ملموس 
خشک و لم یزرع می شود و معموال آب، پوشش گیاهی و حیات وحش خود را نیز از دست می دهد. تعدادی از عوامل موثر در 
این زمینه عبارتند از: تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی، بوته َکنی، چرای مفرط و خارج از فصل دام در مراتع، تبدیل مراتع 
به دیم زار، برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی، معدن کاوی و بهره برداری از معادن، جاده سازی و توسعه شهرها 

و روستاها.
عمق این فاجعه تا چه حد است؟

امروزه پیشرفت بیابان ها در سراسر جهان به حدی رسیده که مساله بیابان زایی به یکی از مسائل قابل توجه بوم شناسی و 
محیط زیستی تبدیل شده است و روز به روز نگرانی ها درباره آن افزایش پیدا می کند.

شاید فکر کنید که بیابان زایی تنها منجر به خشک شدن قسمتی از زمین می شود و نقشی در سرنوشت و روزگار آدمیان ندارد؛ 
اما به جز پیامدهایی چون از بین رفتن پوشش گیاهی، گرد و خاک زیاد در یک منطقه، کم شدن بارندگی، فرسایش خاک، 
عدم حاصلخیزی زمین، افت آب های زیرزمینی و از بین رفتن حیات وحش، باید منتظر معضالتی همچون بیکاری، گرسنگی، 

فقر و مهاجرت ناشی از بیابان زایی نیز باشیم که همه در اثر این پدیده رخ می دهند.
بیابان زدایی چیست و چگونه صورت می گیرد؟

در مقابل معضل جهانی بیابان زایی، مفهومی با عنوان بیابان زدایی وجود دارد که به کارها و روش هایی برای سبزکاری در 
بیابان و جلوگیری از روند سریع تخریب سرزمین ها در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب می پردازد. این مفهوم شامل 

فعالیت هایی با سه محور بازدارنده، اصالحی و احیایی است که هر یک کارایی خاص خودشان را دارند.
از میان مهم ترین کارهایی که در راستای بیابان زدایی صورت می گیرند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاشت درختان و گیاهان مقاوم و متناسب با مناطق خشک همچون گیاهان شوره زی. 1
کاشت گیاهان ویژه مقابله با بیابان زایی شامل بنه، کنار، کهور، سمر، کرت، کوهنگ )درخت(، سلم، اکالیپتوس، اقاقیا، . 2

کاسیا، کرتکی، رمیلک
پخش سیالب و پخش آب. 3
تعادل دام و مراتع برای حفاظت از پوشش گیاهی موجود. ۴
بهره گیری از روش های کارآمد در انباشتن آب باران. 5
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6. احیای شوره زارها
7. استفاده از سوخت های جایگزین و...

روز بیابان زدایی
بیابان زایی ها و عواقب آن در چند دهه اخیر در جهان به خصوص آفریقا و آسیا تلنگری برای جهانیان بود تا تمام تالش خود 

را برای مبارزه با این معضل جهانی به کار گیرند و چاره ای برای آن بیندیشند.
در کنفرانس سران ریو در سال 1992 معضل بیایان زایی در آفریقا را مطرح کردند و این امر منجر به تاسیس کنوانسیون 
جهانی بیابان زدایی )UNCCD( به عنوان زیر مجموعه ای از سازمان ملل شد. در سال 199۴ مجمع عمومی سازمان ملل به 
منظور افزایش آگاهی عمومی در این زمینه و پیگیری جدی تر برنامه های کنوانسیون، روز 17 ژوئن را با عنوان روز جهانی 

بیابان زدایی نامگذاری کرد.
تا به امروز 195 کشور در این کنوانسیون عضویت دارند و در سال 2008 هدفی 10 ساله با عنوان زیر برای آنها تدوین شده 
است: ایجاد یک همکاری جهانی برای جلوگیری از بیابان زایی، تخریب سرزمین و کاهش اثرات خشکسالی در مناطق تحت 

تاثیر به منظور حمایت از کاهش فقر و پایداری محیط زیستی.
بیابان زایی در ایران

ایران، کشوری با 16۴ میلیون هکتار مساحت است که بیشتر مناطق آن را اقلیم خشک و فراخشک در بر گرفته است. در 
واقع محدوده بیابانی ایران 32 میلیون هکتار از مساحت کل آن محسوب می شود که 7 میلیون و ۴00 هزار هکتار از آن از 

کانون های بحرانی هستند.
در حدود 90 درصد ایران با سه حوزه مشخص دشت لوت، دشت کویر و بیابان های مسیله در معرض بیابان زایی قرار دارند و 
عوامل انسانی مانند بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی و خاک سبب افزایش این میزان می شود. بر اساس آمارها، هر 

سال در حدود 100 هزار هکتار به بیابان های کشور افزوده می شود و قسمتی از زمین از بین می رود.
بیابان زدایی در ایران

ایران سومین کشوری بود که به کنوانسیون مقابله با بیابان زدایی پیوست و فعالیت بیابان زدایی خود را از سال 13۴۴ آغاز 
کرد. حدود دو میلیون هکتار جنگل دست کاشت در ۴ استان حاصل فعالیت این سال ها به شمار می رود که نقش عمده ای 
در حفاظت از شهرها و روستاها، کاهش آلودگی، تامین علوفه و تولید چوب، مراقبت از تاسیسات صنعتی، نظامی، اقتصادی 

و... داشته است.
سخن آخر

زمین جایی است که همه ما در آن متولد شده و رشد یافته ایم. کوچکترین آسیب به این زیستگاه زندگی ما را در همه جهات 
تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند حتی به مرگ موجودات منجر شود. ما همه در برابر این کره خاکی مسئولیم و باید با جان و 
دل از آن مراقبت کنیم. بیابان زایی تنها یکی از بالهایی است که ما بر سر زیستگاه مان می آوریم که می تواند منجر به اتفاقات 

بسیار تلخی شود. روز بیابان زدایی بهانه ای است تا با یکی از مشکالت زمین مبارزه کنیم.
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به همت انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران، مراسم گرامیداشت 
روز جهانی مقابله با بیابان زایی برگزار شد.

با مشارکت  از خشکسالی  »عبور  شعار  با  بیابان زایی  با  مقابله  جهانی  روز  گرامیداشت  منظور  به  برنامه  این 
همگانی« با حضور دکتر مسعود منصور )رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران(، دکتر سید محمدعلی 
ابراهیم زاده موسوی )رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(، دکتر سید ولی حسینی )ریاست 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران(، دکتر محمد جعفری )مدیرگروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه 
تهران( و مدیران و مسئوالن مرتبط با پدیده خشکسالی و بیابان زایی در سالن شهید مطهری گروه احیای مناطق 

خشک و کوهستانی برپا شد.
این مراسم با همکاری کمیته علم و فناوری کارگروه مقابله با بیابان زایی برگزار شد و در آن مدیران و مسئوالن 
مرتبط با پدیده بیابان زایی و خشکسالی به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین از کتاب تاریخ شفاهی بیابان های 

ایران نیز رونمایی شد.
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