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بررسی اثر کاربرد خاکپوشهای بیوچار ،رس بنتونیت و پلیمر پلیوینیل استات بر
برخی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادرفتی
شمس اله ایوبی ،4زانیار فیضی ،2محمدرضا مصدقی 8و علی اصغر بسالت پور

1

 -1استاد گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان  ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3استاد گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -4استادیار گروه خاکشناسی ،دانشگاه ولی عصر رفسنجان ،رفسنجان ،ایران

تاریخچه مقاله
دریافت4831/41/21 :

چکیده
در پژوهش حاضر تأثیر خاکپوشهای رس بنتونیت ،پلیوینیل

پذیرش نهایی4831/12/11 :

استات و بیوچار خرما بر برخی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی رسوبات

کلمات کلیدی:
رسوبات بادی،
پلیمر،
ویژگیهای فیزیکی،
فرسایش بادی،
مقاومت برشی

بادرفتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
مورد بررسی قرار گرفت .برای تهیه تیمارهای رس بنتونیت ،پلیوینیل
استات و بیوچارخرما ،بهترتیب  7 ،02و  02گرم از تیمارهای ذکرشده
با یک لیتر آب مخلوط شد .هر یک از تیمارهای تهیهشده بر روی سه
سینی پر شده از ماسه بادی با سطحی برابر یک متر مربع پاشیده شدند.
پس از بررسی نمونهها در زمآنهای  12 ، 4 ، 0 ،1و  02هفته و بعد از
اعمال تیمارها ،برخی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی رسوبات بادی
مورد بررسی قرار گرفت .خاکپوشهای پلیوینیل استات و رس
بنتنویت تاثیر معنیدار مثبتی بر شاخص پایداری خاکدانهها و مقاومت
برشی نشان دادند و بیوچار رفتار ضعیفتری نمایان ساختند .در

* عهده دار مکاتبات
Email: ayoubi@cc.iut.ac.ir

مجموع ،رس بنتونیت و در مرتبه بعدی پلیمر پلیوینیل استات با ایجاد
شرایط مناسب فیزیکی میتوانند به عنوان خاکپوش مورد استفاده
قرار گیرند؛ هرچند استفاده کاربردی از آنها نیاز به پژوهشهای
بیشتری دارد.
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مقدمه
روند روزافزون تخریب

کلشی ،بیوچار است که در ساههای اخیر کاربرد زیادی

منبابط یبیعبی در بسبیاری از

در کشاورزی پیدا کرده است .شک

پایدار زغاه

نقبباج جهببان ،تهدیببدی جببدی بببرای بشببریت محسببو

تولیدشده از گرمادادن مواد یبیعی لی تحت دمای زیاد

می شبود .فرسبایب ببادی ببه عنبوان یکبی از میباهر ایب

و اکسیژن کم و یا بدون اکسیژن (پیرولیز) را بیوچار یا

تخری ب  ،کشببورهای در تبباه توسببعه و توسببعه یافتببه را

زغاه زیستی گویند ( .)1بیوچار دارای یک ساختمان

تحت تأثیر قرار داده است ( .)21در واقط در قرن تاضبر،

منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی است که موج

فرسایب بادی یکی از مهمتری چبالبهبای موجبود در

افزایب باروری خاک و عملکرد محصوالت به ویژه در

راستای دستیبابی ببه توسبعه پایبدار و مبدیریت بهینبهی

خاکهای تخری یافته میشود ( .)82یکی از شناخته-

زمی های کشاورزی است که در نتیجه عوامب اقلیمبی و

شدهتری خاکپوشهای رسی ،رس بنتونیت است که

انسببانی بببه وجببود مببده و بببه عنببوان یکببی از مهببمتببری

کاربردهای زیادی در بخبهای مختلف دارد .واژه

چالبهای محیط زیست جامعه جهانی شبناخته مبیشبود

بنتونیت برای اولی بار در ساه  4331برای رسهای

( .)4فرسایب بادی به یور جبدی منبابط خباک و محبیط

یافتشده در فورت بنتون واقط در ایالت وایومینگ

زیست را تهدید میکند و در اراضی کشاورزی به عنوان
یک معض شناخته شده است (.)22
از نجا که ش هبای روان مبزار  ،نهرهبا ،قنباتهبا،

مریکا بهکار برده شد.
فببر پببور و همکبباران ( )4831تببأثیر پلیمببر جبباذ
ریوبت  PR3005Aبر برخی ویژگیهای فیزیکی ،ماننبد

خطوج ارتبایی ،روسبتاها و شبهرها را تهدیبد مبیکننبد،

نگهببداری

بنابرای تثبیبت و جلبوگیری از پیشبرفت نهبا ضبروری

خاک با بافتهای لومی و لوم شنی را مورد مطالعبه قبرار

اسببت ( .)21روشهببای تثبیببت شبب هببای روان ،شببام

دادند .نتایج نها نشان داد که ماده مبورد نیبر مبیتوانبد

عملیات مکانیکی ،شیمیایی و زیسبتی و از جملبه اسبتفاده

میزان نگهداری ریوبت را در خباکهبای درشبتبافبت

از خبباکپببوش اسببت .خباکپببوش ،بببه مببواد یبیعببی یببا

افزایب دهد و مشک نفوذپذیری خاکهای ریزبافبت را

مصنوعی گفته می شبود کبه بتوانبد پوشبب محبافیی ببه

بریرف نماید و به یبور کلبی ببا بهببود شبرایط فیزیکبی

صورت یک الیه مجزا و گسترده روی زمی ایجاد نماید

خاک مانط از تنبهای ریوبتی شود و در نهایت ،باعبث

و سطح رویی خاک را از گزند عوام مختلف از جملبه:

افزایب موفقیت برنامههبای بیباری در منبایش خشبک و

ببباد ،ببباران و ...مصببون دارد ( .)21در ایبب روش مببواد

نیمهخشک گردد (.)44

شیمیایی،

 ،تخلخب و هببدایت هیببدرولیکی دو نببو

 ،نفبت ،و یبا سبایر مبواد شبیمیایی ببر روی

پژوهبها نشان داده است کبه افبزودن خباکپبوش

از ترکت و فرسبایب

نانورس به خباک ،میبزان مقاومبت فروسبنجی ،خاصبیت

ش ها پاشیده شده و به ای ترتی
نها جلوگیری میشود (.)21

چسبندگی و تبراکمپبذیری خباک را افبزایب مبیدهبد

در ساههای اخیر استفاده از مواد پلیمری مصنوعی،

بهگونهای که با افزودن یک درصد وزنی مادهی نبانورس

به منیور افزایب پایداری و قطر خاکدانهها و تثبیت

به خاک درصبد تغییبرات مقاومبت فشباری براببر 41/48

خاک مورد توجه جدی قرار گرفته است .یکی از

خواهد بود بنابرای استحکام خاک از تالبت سبخت ببه

ویژگیهای بارز پلیمرها ای است که باعث اتصاه ذرات

تالت بسبیار سبخت رسبید ( .)5تضبیری و زار ارنبانی

به یکدیگر میشوند و خاکدانههای درشتتری را ایجاد

( )2148از خاکپوشهای یبیعی با ترکی

رس و هک

مینمایند که در واقط باعث افزایب پایداری خاکدانهها

به عنوان تثبیتکننده ماسههای روان استفاده نموده و تأثیر

میگردند ( .)21یکی از خاکپوشهای از نو کاه و
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مثبت افبزایب نسببت رس در افبزایب شباخا مقاومبت
فشاری مشاهده کردند (.)41

با توجه به کاریرد خاکپوشها در پژوهبهای
مختلف به عنوان کنترهکننده فرسایب بادی ،الزم است

بریان ( )4313با بررسی شاخاهای فرسایبپذیری

تاثیر فیزیکی و مکانیکی نها بر سطح رسوبات بادی

و باد ،بهتری شاخا را پایداری

بررسی شود تا از نیر مکانیزمی تاثیر فرسایندگی باد و

خاک در برابر

و افزایب بروز سی

خاکدانهها برشمرد ( .)3پژوهبهای انجامگرفته در زمینه

همچنی اتتماه امکان بروز روانا

فرسایب بادی با استفاده از تون باد تاکی از ن است

در سطح نها مورد ارزیابی قرار گیرد .بدی منیور ای

که فر یند فرسایبپذیری خاک ،کامالً تحت تأثیر

پژوهب با هدف بررسی تاثیر سه خاکپوش بیوچار،

توزیط اندازه خاکدانههای خشک قرار دارد ( .)21در

پلیوینی استات و بنتونیت بر برخی ویژگیهای فیزیکی

واقط خاکدانهسازی فر یندی وابسته به مکان و زمان و

و مکانیکی رسوبات بادی صورت گرفت.

متأثر از کاربری و مدیریت خاک است .اندازه خاکدانه-
مواد و روشها

ها و پایداری نها بر ویژگیهای فیزیکی خاک مانند
نفوذپذیری ،تهویه ،مقاومت خاک ،فرسایب و توانایی
خاک برای انتقاه
توجهی دارد .بنابرای

 ،امال  ،گازها و گرما اثر قاب
پایداری خاکدانهها به عنوان

تهیه و آمادهسازی تیمارها
ماسبه بببادی مبورد نیبباز ببرای انجببام ایب پببژوهب از
//

/

1

شهرستان بادرود ببا عبرش شبمالی (  )88 12 51/3و
//

/

1

شاخا کلیدی برای ارزیابی ساختمان ،کیفیت و سالمت

یوه شبرقی (  )52 14 28/2واقبط در اسبتان اصبفهان

خاک در نیر گرفته میشود (.)41

نمونببهبببرداری شببد و تببدود یببک ت ب ماسببه بببادی بببه

بُعد فرکتالی ،ابزار مناسبی برای بر ورد پایداری

زمایشببگاه منتقبب گردیببد .تیمارهببای انتخببابی در ایبب

خاکدانهها است و سنجب ترکیبی از بینیمی و

پژوهب شام رس بنتونیبت ،پلبیوینیب اسبتات ،بیوچبار

خردشوندگی ،در امتداد تمام مقیاسهای مکانی در

خرما و شاهد بود .برای تهیه بیوچار خرما در گام نخسبت

اصلی

و لیببف

بردارنده یک جسم ،ارائه میدهد ( .)41دلی

بقایبای درخببت خرمببا شببام تنبه ،شببال و بببر

استفاده از شاخا فرکتالی ،ثابت مقیاسنبودن اتتماه

درخببت خرمببا از منطقببه خببور و بیابانببک واقببط در 851

شکست خاکدانههاست و ایده اصلی روش فرکتالی ،بیان

کیلومتری شهر اصفهان جمبط وری شبد .سبپس قطعبات

مقیاسگذاری بی اندازه یک ذره و تعداد ن ذره است

بقایای خرمبا در سبینیهبای مخصبود دسبتگاه پیرولیبز

که توان تابط نمایی ای رابطه میتواند به عنوان متغیر

ریخته شد و درون دستگاه پیرولیز در دمبای  851درجبه

ساختمانی که به سایر ویژگیهای خاک نیز مربوج است،

سلسیوس به مدت  1ساعت تحت شرایط تزریش گاز ازت

استفاده شود ( .)41کمّیکردن ساختمان خاک بر مبنای

قرارگرفببت و بیوچببار بببه مقببدار الزم بببرای انجببام ایبب

نیریه فرکتاه ،یکی از جنبههای مهم ارزیابی تاثیر

پژوهب تهیه گردید .به منیور بررسی مورفولوژی ذرات

فعالیتهای انسانی بر محیط زیست است ( .)88اتمدی و

بیوچببار از میکروسببکوک الکترونببی روبشببی )،(SEM

همکاران ( )2144به ای نتیجه رسیدند که بُعد فرکتالی

استفاده شد که تعدادی از تصاویر مربوج به ن در شک

خردشوندگی ( )Dnو جرمی ( )Dtهمبستگی مثبت و

 4نشان داده شده است.

معنیداری با عام فرسایبپذیری ،فرسایب پاشمانی و
فرسایب بی شیاری دارد بهگونهای که بیان داشتتند
پیببینی فرسایب خاک با استفاده از ابعاد فرکتالی
میتواند قاب اعتمادتر باشد (.)2
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شکل ( )1تصاویر میکروسکوپ الکترونی ) (SEMاز ساختار بیوچار درخت خرما در مقیاسهای مختلف
Figure (1) Scanning electron micrographs of structure of palm biochar in various scales

شکل( )0شمایی از طرز تهیه و اعمال تیمارها :الف) بقایای خرما ،ب) سینیهای حاوی بیوچار ،ج) سینیهای حاوی رس و
د) سینیهای حاوی پلیوینیل استات
Figure (2) Illustration of the preparation and application of treatments: a) palm residues, b) trays
containing biochar, c) trays containing bentonite and d) Trays containing polyvinyl acetate

پلببیوینیب اسببتات و رس بنتونیببت نیببز تهیببه و بببرای
اعماه تیمارهای زمایب ،هریک از نها با نسبت معینی
مخلوج شدند .بدی صورت که برای اعماه تیمبار
با

ت گردید و در مورد تیمار بیوچار
ن در یک لیتر
مخلوج شد.
خرما ،مقدار  21گرم از ن در یک لیتر
برای بررسی ویژگیهای فیزیکبی و مکبانیکی تیمارهبای

رس بنتونیببت مقببدار  21گببرم از ن در یببک لیتببر
مخلوج شد .برای تهیه تیمار پلیوینیب اسبتات  1گبرم از

فرسببایب بببادی ،وببروف پالسببتیکی بببا ابعبباد 48×41×5
سانتیمتر تهیه شد و تا لبه باالیی ن توسط ماسه بادی پبر
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گردید .در ای بخب از پژوهب برای هر تیمبار  8تکبرار
و  5زمان مختلف ( 1،41 ،2 ،4و  21هفته) در نیر گرفتبه
شد که در مجمو  11نمونه مبورد بررسبی قبرار گرفبت.
نمونههای تهیبهشبده ،پبس از گذشبت  41 ،1 ،2 ،4و 21
هفتببه از تهیببهی نهببا بببرای انجببام دادن زمببایبهببای
فیزیکی و مکانیکی مورد استفاده قرار گرفتند.
اندازهگیری پایداری خاکدانهها
به منیبور ارزیبابی کبار یی خباکپبوشهبای مبورد
مطالعببببه در اتصبببباه ذرات و تشببببکی و پایدارسببببازی
خاکدانهها ،پایداری خاکدانههای تشبکی شبده ببه روش
الک خشک ،انبدازهگیبری شبدند .ببرای ایب منیبور در
انتهای هر زمان زمایب ،ابتدا نمونههبا از البک  1میلبی-
متری عبور داده شد و سپس نمونهها توسط دستگاه البک
لرزان از سری الکهایی ببه قطبر  1/25 ،1/5 ،4 ،2و 1/4
میلببیمتببری عبببور داده شببدند .در ایبب پببژوهب زمببان
تکاندادن الکها برای هر نمونه خاک  2دقیقه با سرعت
دوران بی افقببی  51دور در دقیقببه در نیببر گرفتببه شببد .در
نهایت ،پس از جداسبازی ذرات شب  ،شباخا پایبداری
خاکدانهها ،یعنی میانگی وزنی قطر خاکدانهها ()MWD
از رابطه زیر محاسبه شد (:)43

شدن ،با رزی اپوکسی اشبا شده و پس از سختشدن،
توسط دستگاه برش مقطط نازک ،برش داده شدند و
سطح نها با پودرهای نرم کراندوم تا تد زیادی صیق
داده شد و نمونههای نازکشده روی اسالیدهای شیشه-
ای چسبانده شدند .پس از ن دوباره نمونهها با پودرهای
کراندوم زبر در ابتدا نازک شد و سپس تا رسیدن به
ضخامت  81میکرونی با پودرهای نرم ساییده و صیق
داده شدند .پس از انجام مرات

بررسی و تهیه عکس از مقایط نازک ،از میکروسکوک
پالریزان به روش استوپز استفاده شد (.)25
محاسبه بُعد فرکتال
بُعد فرکتاه ،مبیتوانبد ببه عنبوان اببزاری مناسب

مانده روی الک،

هیدرولوژیک و بیان کمّی ساختمان خاک مورد اسبتفاده
قرار گیرد که در ای جا ،خاکدانهها جسمی شبه-فرکتالی
در نیر گرفته مبیشبوند .در ایب پبژوهب از پارامترهبای
فرکتببالی مببده جرمببی یانببگ و همکبباران ( )2111بببرای
محاسبه بُعد فرکتاه خاکدانهها استفاده شد (:)88
()2

میانگی قطر خاکدانههای باقی-
نسبت وزن خاکدانهها روی هر

الک به وزن ک میباشند.
بررسی تشکیل خاکدانه
به منیور بررسی تشکی خاکدانه ،قسمتی از سله
نمونههایی که پیب از ای مالچپاشی شده بودند ،انتخا
و در زیر میکروسکوک بیناکوالر قرار داده شدند و سپس
از نها عکسبرداری گردید .همچنی به منیور بررسی
خاکدانههای تشکی شده در اثر افزودن خاکپوشهای
مورد مطالعه ،بررسیهای میکرومورفولوژیک انجام شد.
برای ای

در

بررسی ویژگیهای فیزیکی خاک ،فرسایب ،فر یندهای

()4
که در ای رابطه

مادهسازی ،به منیور

منیور ،تعدادی خاکدانه درشت از وروف

نمونهبرداری خارج و برای هوا-خشکشدن در معرش
هوای زاد قرار داده شدند .نمونهها پس از هوا-خشک-

جرم تجمعی خاکدانهها از

که در ن
کوچکتری

کالس تا کالس iام،

خاکدانهها،

قطر ذرات ( )mmدر کالس iام،

جرم ک

بزر تری قطر خاکدانهها در بزر تری کالس،
بعد فرکتالی ذرات است .با لگاریتمگیری از دو یرف
رابطه  ،2رابطه خطی زیر تاص میشود:
Log

()8
بعد فرکتاه از شی
اندازهگیری

ای خط استخراج میشود.

مقاومت

برشی

و

هدایت

هیدرولیکی اشباع
برای اندازهگیری مقاومت برشی (چسبندگی) الیه
رویی خاک ،از پره برشی در شرایط خشک استفاده شد.
روش کار بدی صورت بود که پره برشی در جهت
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عقربههای ساعت چرخانده شد و تا برش (گسیختگی)

پیوند بی ذرات خاک ،موجب

خاک ،ادامه یافت که ای کار تدود  5تا  41ثانیه یوه

در برابر فرسایب شود (. )21

افبزایب مقاومبت ذرات

میکشد .تداکثر قرائت و تنب برشی وارده روی صفحه

بر اساس نتایج بهدست مده ،اختالف معنیداری بی

مدرج در باالی پره برشی ثبت میشود .ای وسیله قادر به

تیمارهببای مختلببف از نیببر تببأثیر بببر تشببکی و پایببداری

اندازه گیری مقاومت برشی (چسبندگی) در دامنه 1تا

خاکدانهها در زمآنهای مختلف دیده شد (شبک  )8ببه

 411کیلوپاسکاه است ( .)1به منیور مطالعه اثر خاک-

یببوری کببه کبباربرد تیمارهببای منتخ ب

افببزایب

پوشهای رس بنتونیت ،پلیوینی استات و بیوچار خرما

معنیدار پایداری خاکدانههای تشکی شده ،در زمآن های

بر هدایت هیدرولیکی اشبا

نمونههای خاک در

سببب

مختلببف در مقایسببه بببا تیمببار شبباهد گردیببد .در بببی

زمآنهای  41 ،4و 21هفته پس از اعماه تیمارها ،از روش

تیمارهای انتخابی ،تبأثیر تیمبار رس بنتونیبت ببر افبزایب

بار ثابت استفاده شد (.)28

پایداری خاکدانهها بیب تبر از سبایر تیمارهبای زمبایب

تجزیه و تحلیل آماری

بود به گونهای که پایداری خاکدانهها را نسبت به شباهد

زمایبهای ای پژوهب به صورت فاکتوری در

در هفتههای اوه ،دوم ،چهارم ،دهم و بیسبتم ،ببه ترتیب

یر بلوکهای کام تصادفی با سه تکرار انجام

 83/12 ،11/55 ،12/13 ،15/13و  81/23درصبد افبزایب

گردید .فاکتور  Aزمان و فاکتور  Bتیمار خاکپوش در

داد .دو عام اساسی در تشبکی و پایبداری خاکدانبههبا

نیر گرفته شد و تجزیه و تحلی دادهها با استفاده از

نقب دارد .ای دو عام  ،وجبود عوامب چسبباننده ذرات

نرمافزار  SASنسخه  3/1و مقایسه میانگی ها بر اساس

به یکدیگر و زمان الزم برای تأثیر عوام یادشده اسبت.

زمون ( LSDسطح  5درصد) انجام شد .شک ها به

هرچه میزان فعالیت دو عام مذکور محدودتر باشد و یبا

قال

وسیله نرمافزار  Excelرسم گردید.

اعمببالی سببب

کبباهب نهببا شببود ،خاکدانببهسببازی و

پایداری ساختمان خاک نیز ،کاهب مییابد .با توجبه ببه
نتایج و بحث

عدم چسبندگی بی ذرات و نبود خاکدانه به مفهبوم عبام

اثر خاکپوشهاا بار پایاداری خاکداناههاا و
خاکدانهسازی
در ساههای اخیر ،استفاده از مواد پلیمبری مصبنوعی
به منیبور افبزایب پایبداری و قطبر خاکدانبههبا و تثبیبت
خاک ،مورد توجه قرار گرفته است .یکی از ویژگیهبای
بارز ای پلیمرها ای است کبه ببا ایجباد شببکه در سبطح
خاک همانند پلی ببی ذرات خباک عمب کبرده ،باعبث
اتصاه ذرات به یکدیگر میشوند و خاکدانههای درشت-
تببری را ایجبباد مببینماینببد کببه در واقببط باعببث افببزایب
پایداری خاکدانهها میگردند ( .)21در واقط مواد پلیمری
محلوه در

پس از رقیششدن در

 ،بر روی خباک

پاشیده مبی شبود و در معبرش هبوا ،تشبکی شباخههبای
گسترده پلیمری میدهد که در نتیجه مبیتوانبد ببا ایجباد

در تالت یبیعی ،افزودن خاکپوشهای رس بنتونیبت و
پلیوینی استات باعبث چسببندگی ذرات ریبز و تشبکی
خاکدانههای بزر

تر می شود ( .)23در مقایسه با ای دو

تیمار ،خاکپبوش بیوچبار خرمبا دارای قبدرت پیونبدی
قوی بی ذرات ماسه بادی نبود ،ولی ببه نوببهی خبود در
استحکام خاکدانهها و جلوگیری از تخریب

نهبا مبوثر

بود .مولکوههای پلیمر پلیوینی استات ،مانند یبک پب ،
بی ذرات خاک قرار میگیرند و پیوندهایی در بی

نها

ایجاد میکنند ( .)23به نیر می رسبد هرچنبد پلبیوینیب
استات در مرات اولیه موفبشتبر عمب مبیکنبد ،ولبی ببا
گذشت زمان و سستشدن پیوندهای ن با ذرات خاک،
از اثببرات ن کاسببته شببده امببا رس بنتونیببت هببمچنببان
نیروهای خود را تفظ مینماید.
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شکل ( )3تأثیر خاکپوشهای مختلف (رس بنتونیت ،پلیوینیل استات و بیوچار خرما) بر پایداری خاکدانههای خشک با
گذشت زمان
Figure (3) Impacts of different mulches (bentonite clay, polyvinyl acetate and palm biochar) on dry
aggregate stability during the time of incubation

در پژوهشبی ،سببعیدی ( )4831گبزارش کببرد کبه بببا

اثر خاکپوشها بر بُعد فرکتال خاکدانهها

افببزودن خبباکپببوشهببای ترکیبببی  PistachioPAMو

بُعبد فرکتبالی ،اببزار مناسببی ببرای ببر ورد پایبداری

 PistachioPVAcبه خاک ،پایداری خاکدانهها افبزایب

خاکدانبببههاسبببت و سبببنجب ترکیببببی از ببببینیمبببی و

یافببت ( .)25هببمچنببی کارواکببا و همکبباران ()2114

خردشببوندگی ،در امتببداد تمببام مقیبباسهببای مکببانی در

گببزارش نمودندکببه مببواد لببی خبباک تببأثیر زیببادی بببر

بردارنببده یببک جسببم ارائببه مببیدهببد ( .)41دلیب اصببلی

پایداری خاکدانهها و نفوذپبذیری ببی خباک دارد (.)3

استفاده از شاخا فرکتالی ،ثابت مقیباسنببودن اتتمباه

نیامانگارا و همکاران ( )2114گزارش کردند کبه در اثبر

شکست خاکدانههاست و ایده اصلی روش فرکتالی ،بیان

افببزودن ترکیبببات لببی بببه یببک خبباک شببنی ،پایببداری

مقیاسگذاری بی اندازه یک ذره و تعبداد ن ذره اسبت

ببه یبور معنبیداری

که توان تابط نمایی ای رابطبه مبیتوانبد ببه عنبوان متغیبر

افزایب یافت ( .)24برزگر و همکباران ( )4335گبزارش

ساختمانی که به سایر ویژگیهای خاک نیز مربوج است،

کردند اصال کنندههای لی عبالوه ببر هبم وری ذرات

استفاده شود ( .)41کمّیکردن ساختمان خاک ببر مبنبای

خاک ،با کاهب  pHو زادکردن کاتیونهبای محلبولی

نیریببه فرکتبباه ،یکببی از جنبببههببای مهببم ارزیببابی تببأثیر

چون کلسیم از یریش افزایب دیاکسبید کبرب ناشبی از

فعالیتهای انسانی بر محیط زیست است (.)81

خاکدانهها و ورفیت نگهبداری

تنفس میکروبی ،تاللیت کربنات کلسیم را افبزایب داده
و سب

هم وری و پایداری خاکدانهها میشود (.)1

بر اساس نتایج بهدست مده ،اختالف معنیداری بی
تیمارهای مختلف از نیر تأثیر بر بُعد فرکتاه در زمآنهای
مختلببف دیببده شببد (شببک  )1بببه یببوری کببه کبباربرد
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تیمارهای مورد مطالعه سب

کاهب معنیدار بُعد فرکتباه

فرکتبالی ،میببانگی وزنبی قطببر خاکدانبههببا و ببه تبببط ن

در زمآنهای مختلف نسبت به تیمار شاهد گردید .در بی

پایداری ساختمان خاک کاهب مییابد ( .)45فیلگویرا و

تیمارهای انتخابی ،تأثیر تیمار رس بنتونیت بر کاهب بُعد

همکاران ( )2111نیز بیان کردند که ببا افبزایب پایبداری

فرکتاه بیبتر از سایر تیمارهای منتخ

ببود ببه یبوری

که بُعد فرکتاه را نسبت به شاهد ،در هفتههای اوه ،دوم،
چهببارم ،دهببم و بیسببتم ،بببهترتی ب

،3/13 ،3/13 ،41/51

 1/13و  1/12درصببد کبباهب داد .گولسببر ( )2111بیببان
نمود که بی بُعد فرکتالی و پارامترهای ساختمانی خاک
همبسببتگی وجببود دارد .وی در زمایشببی بببه ایب نتیجببه
رسید که بُعد فرکتالی با افزایب مقدار کرب

لبی خباک

کبباهب مببییابببد و نتیجببهگیببری کببرد کببه کبباهب بُعببد
فرکتالی ممک است نشباندهنبدهی بهببود ویژگبیهبای
ساختمانی خاک باشد ببدی گونبه کبه ببا افبزایب بُعبد

خاکدانهها ،بُعد فرکتاه کاهب پیدا میکند (.)42
سبببببعیدی ( )4831گبببببزارش کبببببرد اسبببببتفاده از
خاکپوشهبای  Pistachio PAMو  Pistachioثبار
قاب توجهی بر بُعد فرکتالی خاکدانهها دارد ببهگونبهای
که خاکدانههای تشکی شده در اثبر پخبب خباکپبوش
 Pistachio PVAcباکمتبری خبردشبدگی ،کبمتبری
مقببدار بُعببد فرکتبباه را بببه خببود اختصبباد دادهانببد.
خاکپوشهای ترکیبی مورد مطالعه با ایجاد پ هایی بی
ذرات خاک ،سب چسبیدن نها به هم شبدند کبه ایب
امببر باعببث ایجبباد خاکدانببههببای درشببت و کبباهب بُعببد
فرکتاه و در نتیجه کاهب فرسایب بادی گردید (.)25

شکل ( )4تأثیر خاکپوشهای مختلف (رس بنتونیت ،پلیوینیل استات و بیوچار خرما) بر بُعد فرکتال خاکدانهها با گذشت زمان
Figure(4) Impacts of different mulches (bentonite clay, polyvinyl acetate and palm biochar) on
fractal dimensuion during the time of incubation
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اثر خاکپوشها بر هدایت هیدرولیکی اشباع
خاک
در ای پژوهب ،به منیور بررسی تأثیر هر یک از
خاکپوشهای بیوچار خرما ،پلیوینی استات و رس
بنتونیت در نمونههای تیمارشده بر نفوذپذیری بی خاک
و توان خاک برای جذ جریآنهای سیالبی به درون
خاک برای جلوگیری از ایجاد سیال  ،هدایت
هیدرولیکی اشبا ( )Ksنمونهها اندازهگیری شد.
بر اساس نتایج بهدست مده ،اختالف معنیداری بی
تیمارهببای مختلببف از نیببر تببأثیر بببر  Ksدر زم بآنهببای
مختلببف دیببده نشببد (شببک  ) 5بببه یببوری کببه کبباربرد
تیمارهای منتخ سب کاهب معنیدار  Ksدر زمآنهای
مختلببف ،نسبببت بببه تیمببار شبباهد نگردیببد .از یرفببی ،بببا
گذشت زمان Ks ،تیمارهبای مختلبف ،ببه دلیب افبزایب
منافذ درشت افزایب یافتنبد .در ببی تیمارهبای مختلبف،
 Ksنمونههای تیمارشده با بیوچار خرمبا ببیبتبر از سبایر
نمونببههببا بببود .بیوچببار خرمببا بببا نقشببی کببه در تشببکی

خاکدانهها و افبزایب منافبذ درشبت خباک دارد ،باعبث
افببزایب  Ksخبباک مببیشببود .نتببایج پببژوهب گببائولو و
همکاران ( )2141نشان داد افزودن بیوچار خاکستر چو
به خاک رسی موجب بهببود سباختمان خباک ،ورفیبت
نگهداری  Ks ،و تهویبه خباک مبورد نیبر مبیشبود
( .)48بوی و همکاران ( )4333دریافتند که افزودن مبواد
لی مانند کودهای تیوانی ،ماندههای گیاهی و پلیمرهای
صبببنعتی موجببب پایبببداری خاکدانبببههبببا و تشبببکی
خاکدانههای مناس تر در خباکهبای تیمارشبده ببا ایب
مواد مبیشبود ( .)81ایب پژوهشبگران بیبان نمودنبد کبه
کاربرد بیوچار سب کاهب  Ksمی شود .هم چنبی نهبا
دریافتند که کاربرد بیوچار در خباکهبای درشبتبافبت
قابب دسبترس
و مقدار
سب افزایب نگهداشت
خاک شده و به دنباه ن ،افزایب تولید محصوه گیباه و
کبباهب مقببدار

مببورد نیبباز بببرای بیبباری را موجب

میشود.

شکل( )5تأثیر خاکپوشهای مختلف (رس بنتونیت ،پلیوینیل استات و بیوچار خرما) بر هدایت هیدرولیکی اشباع با گذشت زمان
Figure (5) Impacts of different mulches (bentonite clay, polyvinyl acetate and palm biochar) on
saturated hydraulic conductivity during the time of incubation
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اثر خاکپوشها بر مقاومت برشی خاک
مقاومت برشی سطح خاک به عنوان شاخا مناسببی

مقاومت برشی نمونهها می شود .بررسی تأثیر افزودن رس
به ماسهبادی بر پارامتر مقاومت برشی نشان داد که مقدار

برای فرسایبپذیری خاک شناخته شده اسبت .مقاومبت

چسبندگی ببا افبزودن رس ببه ماسبه ببادی افبزایب قابب

برشی سطح خاک ،همبان مقاومبت اصبطکاکی ناشبی از

توجهی مییابد .نتایج تاص با یافتههای تیواری ومبوری

لغزیدن ذرات روی همدیگر ،ترکبت غلتبکماننبد ببی

( ،)2115شببانیو

دانههای مجاور و قف شدن دانهها در یکدیگر است (.)43

( )2113در مورد تأثیر افزایب میزان رس در خباکهبای

بر اساس نتایج بهدست مده ،اختالف معنیداری بی

( )2113و خلیبب مقببدم و همکبباران

شنی بر پارامترهای مقاومت برشی همخوانی دارد.

تیمارهببای مختلببف از نیببر تببأثیر بببر مقاومببت برشببی

راچ و همکاران ( )2118از سه نو تثبیتکننده ببرای

(چسبندگی) در زمآنهای مختلف دیده شد (شک  )1به

تثبیت خاک استفاده کردند .نها پلیمرها را با نسبتهای

یوری که کاربرد تیمارهای منتخ

سب

افزایب معنبی-

مختلببف بببه خبباک رس افزودنببد .نتببایج تغییببرات قاب ب

دار مقاومت برشی نمونهها در زمآنهای مختلف نسبت به

مالتیهای را در افزایب مقاومت برشبی نشبان داد (.)28

تیمببار شبباهد گردیببد .در بببی تیمارهببای انتخببابی ،تببأثیر

هان و همکاران ( )2111مقاومت و پایداری ماسه بیاببانی

افزایشی رس بنتونیت بر مقاومت برشی ببیبتبر از سبایر

تثبیتشده را مورد بررسی قرار دادند .نها از چهار نبو

تیمارهای زمایشی بود ،بهگونهای که مقاومبت برشبی را

پلیمر امولسیون پلیاستات ،پلیوینی الک  ،کلرید کلسیم

نسبت به شباهد در هفتبههبای اوه ،دوم ،چهبارم ،دهبم و

و اوره اسببتفاده کردنببد .نتببایج زمببایب ،افببزایب قاب ب

 81/88 ،12/11 ،11/1 ،11/1و 84/88

مالتیهای در مقاومت برشبی نمونبههبای تثبیبتشبده را

بیسببتم ،بببهترتی ب

درصد افزایب داد .چسبندگی خاک میتواند بر مقاومت

نشان داد ( .)41خانباشی و همکاران ( )2115پلیمر محلوه

خاکدانهها در برابر جداسازی تأثیرگبذار باشبد .هنگبامی

در

را به عنوان تثبیبتکننبده ماسبهای مبورد ارزیبابی

که چسبندگی افزایب مییابد ،ویژگیهبای ذرات منفبرد

قرار دادند .در ای پژوهب ،نهبا از وینیب اکریلیبک و

کم اهمیت مبیشبوند و مقاومبت برشبی خباک چسببنده

اتیری اکریلیک استفاده کردند .نتایج نشبان داد مقاومبت

میتواند جداسازی ذرات خاک را تحت تأثیر قرار دهبد

برشی خاک با افزایب مقدار پلیمر ،افزایب مییابد (.)8

(.)81

نتایج بررسیهای میکرورمرفولوژیکی

در خاکهای درشتبافبت ،ببه علبت ایب کبه ذرات

با توجه به نتایج مشاهدهشده و اندازهگیری فرسبایب

اتصاه کمی با هم دارند ،در نتیجه پیونبدهای چسببندگی

بادی ،انتیار میرفت که با افزودن خاکپبوشهبا انبدازه

بی ذرات ضعیف بوده و مقاومت نها کم است از ای

ذرات ماسه بادی و پیوستگی نها دچبار تغییراتبی شبده

رو افببزودن خبباکپببوشهببای رس بنتونیببت ،پلببیوینی ب

باشببد .پببس از بررسببی خاکدانببههببا بببا میکروسببکوک

ببه وجبود مبدن

بیناکوالر مشخا شد ذرات منفرد ماسه ببادی ،ببه علبت

پیوندهای فیزیکبی-مکبانیکی ببی خباکپبوش و ذرات

افببزودن خبباکپببوشهببا بببه یکببدیگر ،چسبببیده و تببوده

خاک میشود که نتیجه ن به هم پیوستگی ذرات منفبرد

بزر

اندازه خاکدانههبا

و در نهایت تشکی الیه به هم پیوسته و افزایب مقاومبت

در تیمارهای بنتونیت ،پلیوینی استات و بیوچار بزر تر

برشی است .ای افزایب بستگی ببه ماهیبت خباکپبوش

شده بود .همچنی از تصاویر چنی برداشت میشبود کبه

افزودهشده به خاک دارد بهگونهای که در خباکپبوش

خبباکپببوش بنتونیببت یکنببواختی ،تببراکم و چسبببندگی

رس بنتونیت به علت مقدار رس و ماهیت چسبندگی ن،

بهتببری در ذرات منفببرد ماسببه بببادی ایجبباد کببرده اسببت

خاکدانبههببای پایبدارتر ایجبباد شببده و منجبر بببه افببزایب

(شک .)1

استات و بیوچار خرما به خاکها سب

تری را تشکی دادهاند .بهترتی
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شکل( )6تأثیر خاکپوشهای مختلف (رس بنتونیت ،پلیوینیل استات و بیوچار خرما) بر مقاومت برشی با گذشت زمان
Figure (6) Impacts of different mulches (bentonite clay, polyvinyl acetate and palm biochar) on shear
strength during the time of incubation

مشاهدههای انجام گرفته براساس مقایط نازک

ورده است (شک -1ج) ولی با توجه به تصویر مقطط

تهیهشده از نمونههای تیمارشده ،بیانگر چگونگی اتصاه

نازک تهیهشده ،پس از گذشت بیست هفته از اعماه

ذرات منفرد خاک به وسیله ذرات رس بنتونیت و

تیمار پلیوینی استات ،اثر تیمار پلیوینی استات کمتر

پلیوینی استات بود .تصاویر تاص از مقایط نازک

شده و ذرات ماسه بادی پراکندهتر شدهاند (شک -1د).

تیمارهای رس بنتونیت و پلیوینی استات نشان داد ،پس

تیسده و اودز ( )4332معتقدند سلسله مراتبی در

از پخب خاکپوشها بر روی سطح نمونهها ،ذرات

تشکی خاکدانهها وجود دارد .به ای معنی که ذرات

خاک به هم متص شده و باعث تشکی خاکدانههای

اولیه به وسیله مواد پیونددهنده ،به هم میچسبند و

بزر تری شد .مشاهدههای انجامگرفته بر اساس مقطط

خاکدانههای کوچک را بهوجود می ورند .خاکدانههای

نازک تهیهشده از نمونه تیمارشده بیانگر چگونگی

کوچک نیز ،به نوبهی خود به وسیله عوام پیونددهنده،

اتصاه ذرات منفرد خاک به وسیله رس بنتونیت بود

بهم متص شده و خاکدانههای میانی و به همی گونه

(شک - 1الف) .رس بنتونیت در برخی بخبهای مقطط

خاکدانههای درشت ایجاد میشوند .ای

گونه

به صورت پ های اتصاهدهنده بی ذرات خاک قرار

خاکدانهسازی را زنجیره خاکدانهسازی مینامند (.)21

گرفتند که ای

امر زمان شرو

خاکدانهسازی را تأیید میکند (شک

و پیشرفت در
 .) -1تصویر

مقطط نازک از نمونهی تیمارشده با پلیوینی استات پس
از گذشت یک هفته نمایانگر ن بود که ذرات خاک
به هم چسبیده و خاکدانههای بزر تری را به وجود

31
ایوبی و همکاران :بررسی اثر کاربرد خاکپوشهای بیوچار...

الف

ج

د

شکل ( )7تصویر میکروسکوپ پالریزان از مقاطع نازک ذرات ماسه بادی پیوندشده توسط رس بنتونیت (الف و ب) و تیمار
پلیوینیل استات پس از یک هفته ( ج) و پس از  02هفته (د)
Figure (7) Micrographs of thin section by polarized microscope obtained for loessial sand linked with
)clay bentonite (a and b), PVA after 1 week (c) and 20 weeks (d

نتیجهگیری

بنتونیت بر هدایت هیدرولیکی اشبا نمونهها نشان داد که

نتایج میکرومورفولوژیک بر اساس مقایط نازک

اختالف معنیداری بی تیمارهای مختلف از نیر تأثیر بر

تهیهشده از نمونههای تیمارشده ،بیانگر چگونگی اتصاه

ای ویژگی در زمآنهای مختلف دیده نشد .بر اساس

ذرات منفرد خاک به وسیله ذرات رس بنتونیت و

نتایج بهدست مده ،اختالف معنیداری بی تیمارهای

استات بود .بررسی تأثیر هر یک از

مختلف از نیر تأثیر بر تشکی و پایداری خاکدانهها در

خاکپوشهای بیوچار خرما ،پلیوینی استات و رس

بهیوریکه کاربرد

پلیوینی

زمآنهای مختلف دیده شد
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افزایب معنیدار پایداری

برشی نمونهها در زمآنهای مختلف ،نسبت به تیمار شاهد

تیمارهای منتخ

سب

خاکدانههای تشکی شده ،در زمآنهای مختلف در

گردید .در تفسیر نتایج باید به مقادیر کاربرد تیمارها

مقایسه با تیمار شاهد گردید .در بی تیمارهای انتخابی،

دقت کافی شود با توجه به ای که انتخا

غلیتها بر

تأثیر تیمار رس بنتونیت بر افزایب پایداری خاکدانهها

اساس منابط علمی قبلی صورت گرفته بود .با در نیر

بیبتر از سایر تیمارهای زمایشی بود به یوری که

گرفت مجمو جوان

مورد بررسی ،به نیر میرسد رس

پایداری خاکدانهها را نسبت به شاهد در همه زمآنها

بنتونیت بهترب خاکپوش باشد البته جنبههای دیگر ای

افزایب داد .بر اساس نتایج بهدست مده ،اختالف

خاکپوش نیز ،باید مورد مطالعه قرار گیرد .پیشنهاد

معنیداری بی تیمارهای مختلف از نیر تأثیر بر بُعد

میشود سایر جنبههای مهم ای خاکپوشها در راستای

فرکتاه در زمانهای مختلف دیده شد بهگونهای که

مبارزه با فرسایب ،مورد توجه و تحقیش قرار بگیرد.

کاربرد تیمارهای منتخ

سب

کاهب معنیدار بُعد

فرکتاه در زمآنهای مختلف نسبت به تیمار شاهد شد.

سپاسگزاری

بر اساس نتایج بهدست مده ،اختالف معنیداری بی

بدی وسیله از تمایتهای مالی صندوق تمایت از

تیمارهای مختلف از نیر تأثیر بر مقاومت برشی

پژوهشگران کشور برای اجرای ای پژوهب صمیمانه

(چسبندگی) در زمانهای مختلف دیده شد بهیوریکه

تشکر و قدردانی میشود.

کاربرد تیمارهای منتخ  ،سب
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