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ABSTRACT
Soil moisture reduction is one of the main effective factors on wind erosion and dust storm. Mulch application
is a convenient strategy to enhance soil water retention. This study was performed to evaluate the effects of
recombinant organic and mineral mulches on water retention in different matric potential including 330, 1000,
3000, 5000 and 15000 cm in erodible soils (Silty loam). in this study the effectiveness of three recombinant
mulch types including organic (O) combination of Bagass biochar, Arabic gum and Gelatin in three levels,
organic-mineral mulch (M) named MNF in three kevels consist of 1, 3 and 5% and Hydrogel combined with
nanosilica (H) in three levels 1, 3 and 5%, incorporated with soil in the plots with 5*30*50 cm dimension, at
75% of FC for 2 and 4 incubations periods were evaluated on soil moisture properties. The experiment was
performed as factorial in randomized completely design with 3 replications. With increasing the treatments
levels in two and four month incubation persids, soil water retention increased significantly (P<0.01) at the
proposed suctions. Also application of treatments to the soil enhanced the organic carbon and aggregate
stability, meaningfully. The highest organic carbon content and aggregate stability was observed for organic
mulch (the combination of Bagasse biochar, Arabic gum and Gelatine). Moreover, at high levels of Hydrogel
combined with Nanosilica and also MNF the enhancement in aggregate stability was observed for two month
incubation. In addition the TGA analyses clearly show the high resistance of produced mulches against
temperature. The high resistance against temperature is a positive item related to the recombinant mulches in
order to apply the hotspots. In general, the application of recombinant organic and mineral mulch is a
convenient scenario to cover the purposes of sustainable management.
Keywords: Organic and Mineral Mulches, Wind Erosion, Water Retention, Thermal Analysis, Morphological
Properties.
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توليد خاکپوشهای آلی و معدنی نوترکيب و ارزيابی تاثيرات آنها بر ويژگیهای رطوبتی خاکهای فرسايشپذير
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 .1گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/2/16 :تاریخ بازنگری -1399/3/1 :تاریخ تصویب)1399/3/3 :

چکيده
کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین عوامل وقوع فرسایش بادی و پدیدهی گردوغبار است .استفاده از خاکپوشها راهکاری
مناسب برای حفظ و افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت در خاک است .این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات خاکپوشهای
سنتزی آلی و معدنی نوترکیب بر ظرفیت نگهداشت رطوبت در مکشهای  5000 ،3000 ،1000 ،330و  15000سانتیمتر
در خاکهای حساس به فرسایش با بافت سیلت لوم پایهریزی شد .در این پژوهش تاثیرات  3نوع خاکپوش نوترکیب مشتمل
بر خاکپوش آلی ( )Oترکیب زغال زیستی باگاس نیشکر ،صمغ عربی و ژالتین در سه سطح ،خاکپوش آلی -معدنی ()M
 MNFدر سه سطح  3 ،1و  5درصد و خاکپوش هیدروژل تقویت شده با نانوسیلیس ( )Hدر سه سطح  3 ،1و  5درصد
بهصورت مخلوط با خاک در پالتهایی با ابعاد  50×30×5سانتیمتر در رطوبت  75درصد ظرفیت زراعی در دو دورهی
انکوباسیون  2و  4ماهه بر روی ویژگیهای رطوبتی خاک ارزیابی شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل ،در قالب طرح کامل
تصادفی و  3تکرار اجرا گردید .با افزایش سطوح کاربردی تمامی تیمارها در دو دورهی زمانی دو و چهار ماهه ،میزان
نگهداشت رطوبت خاک در مکشهای مذکور بهصورت معنیداری افزایش ( )P<0.01یافت .همچنین افزودن تیمارها به
خاک موجب افزایش معنیدار کربن آلی و ایجاد پیوندهای آلی-معدنی منجر به پایداری خاکدانهها شد .بیشترین مقدار
کربن آلی خاک و پایدار ی خاکدانه به تیمار خاکپوش آلی که ترکیبی از زغال زیستی ،صمغ عربی و ژالتین است تعلق دارد.
در سطوح باالی خاکپوشهای هیدروژل تقویت شده با نانوسیلیس و  MNFنیز برای دورهی زمانی دو ماهه افزایش پایداری
خاکدانهای مشاهده شد .همچنین نتایج تجزیهی حرارتی خاکپوشهای سنتزی ،مقاومت حرارتی باالی آنها را تایید
مینماید .باال بودن مقاومت حرارتی از جمله آیتمهای مثبت خاکپوشهای تولید شده است زیرا نشان میدهد که در صورت
کاربرد در عرصه ی فرسایشی ،از ماندگاری باالیی برخوردار هستند .در مجموع افزودن خاکپوشهای سنتزی آلی و معدنی
راهکاری موثر در راستای تحقق اهداف مدیریت پایدار منابع خاک است.
واژههای کليدی :خاکپوشهای آلی و معدنی ،فرسایش بادی ،نگهداشت رطوبتی ،آنالیز حرارتی ،خصوصیات مورفولوژیکی.

مقدمه
از مهمترین عوامل ایجاد فرسایش بادی و وقوع گردوغبار در
جهان ،تغییرات اقلیمی است که از طریق خشکسالی و تحت تاثیر
قرار دادن مقدار رطوبت خاک و محدود کردن رشد گیاهان سبب
افزایش وقوع گردوغبار میشود ( Bazgir and Namdar khojaste,
 .)2019پیامدهای وقوع پدیدهی گردوغبار آلودگی هوا ،تخریب
ساختمان خاک و کاهش باروری خاک میباشد ( Giménez et al,
 .)2019کاهش سطح رطوبتی خاک متاثر از شرایط اقلیمی و نیز
نامناسب بودن ویژگیهای خاک برای نگهداشت رطوبت ،زمینه را
جهت ایجاد و تشدید رخدادهای فرسایشی فراهم مینماید .استان
خوزستان از جمله استانهایی است که به دلیل دارا بودن اقلیم
خشک از پتانسیل ایجاد کانونهای بحرانی فرسایش بادی
* نویسندهی مسئولa.khademalrasoul.scu.ac.ir :

برخوردار است که تا کنون  7کانون بحرانی شناسایی شده است
( .)Abyaz et al., 2018با توجه به شرایط حاکم بر کانونهای
بحرانی فرسایش بادی و مشکل پایین بودن سطوح رطوبتی در
خاک ،در نتیجه ضرورت دارد از راهکارهای مدیریتی مناسب
جهت رفع این معضل استفاده نمود .در این ارتباط یکی از راههای
حفظ رطوبت خاک ،افزایش نگهداشت آب در خاک و در نتیجه
کنترل فرسایشپذیری خاک ،استفاده از خاکپوش است.
خاکپوشها میتوانند در افزایش کیفیت خاک موثر باشند ( Yang
et al, 2020؛  .)Li et al, 2018در سالهای اخیر استفاده از
پلیمرهای طبیعی و پسماندهای صنعتی ارزانقیمت به عنوان
خاکپوش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ( Jamshid safa
.)et al, 2014; Maleki et al, 2016

ريزهبندی و همکاران :توليد خاکپوش های آلی و معدنی نوترکيب 2025 ...

زغالزیستی بهعنوان محصول فرایند گرماکافت ،مادهای
غنی از کربن ،متخلخل ،دارای سطح ویژهی باال و در نتیجه با
قابلیت باالی نگهداری آب است که در دمای  400تا  600درجهی
سانتیگراد و در شرایط بیهوازی تولید میشود ( Lehmann et
 .)al, 2006همچنین وجود بار منفی در سطوح زغالزیستی ،منجر
به افزایش ظرفیت جذب آب و کاتیونها در آن میشود.
پژوهشهای پیشین نشان میدهد که افزودن زغالزیستی به
خاک منجر به کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک ،افزایش
پایداری خاکدانهها و در نتیجه افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت
در خاک میگردد (Herath et al, 2013؛ Khademalrasoul et
 .)al., 2014افزودن خاکپوش کاه ذرت به خاک به شکل
معنیداری موجب حفظ رطوبت خاک و باال بردن بازده مصرف
آب میشود ( .)Yang et al., 2020افزودن زغالزیستی به خاک
سبک بافت شنی منجر به بهبود فرایند خاکدانهسازی ،افزایش
سطح ویژهی خاکدانهها و در نتیجه سبب افزایش ظرفیت نگداشت
آب در خاک میگردد ( Verheijent et al., 2010; Baiamonte et
 .)al., 2019همچنین لهراسبی و همکاران ( )2018با ارزیابی
اثرات افزودن سه اصالحکنندهی زئوپالنت ،زغال زیستی باگاس
نیشکر و کنوکارپوس به خاک با بافت سیلتی لوم نشان دادند که
افزودن مادهی آلی به خاک ،با افزایش درصد تخلخل خاک منجر
به باال بردن میزان نگهداشت رطوبت خاک در حد رطوبتی ظرفیت
زراعی میشود ( .)Lohrasbi, 2018از دیگر موادی که برای تولید
خاکپوشهای آلی استفاده میشود صمغ عربی یا صمغ اقاقیا است
که پلیمری با زنجیرهی منشعب پلیساکاریدی ،بیرنگ تا قهوهای
رنگ و دارای  pHاندکی اسیدی میباشد ( ;El-Jack, 2003
 .)Badreldin et al, 2009صمغ عربی بهدلیل طبیعی بودن ،از
لحاظ زیستمحیطی فاقد سمی بودن و اثرات مخرب است ،در
نتیجه بهعنوان یک پلیمر طبیعی سبب بهبود ویژگیهای فیزیکی
خاک میشود ( .)El-Jack, 2003پلیمرهای طبیعی عالوه بر اینکه
موجب بهبود شرایط فیزیکی خاک میشوند ،دارای ارزش غذایی
زیادی نیز هستند در نتیجه منجر به بهبود شاخصهای
حاصلخیزی خاک میگردند .همچنین چون محصولی طبیعی
هستند میتوانند در مقایسه با پلیمرهای سنتز شده ارزانتر بوده
و قابل دسترستر باشند و بر اساس یافتههای  )2003( El-Jackبا
افزایش غلظت صمغ عربی ،ظرفیت نگهداشت آب در خاک افزایش
مییابد .این افزایش در نگهداشت آب ممکن است بهدلیل اثر صمغ
در اصالح ساختمان خاک بوده و منجر به جذب آب بیشتری گردد
( .)Rosenkranz et al., 2012; Chang et al., 2015ژالتین یک
شکل هیدرولیز شدهی ناپایدار از کالژن است ،این ماده محلول در
آب است و معموالً بهعنوان عامل ژلهای با گرانروی باال و خاصیت
االستیسیته بهکار میرود (.)Schrieber and Gareis, 2007

ژالتین پلیمری زیستسازگار ،تجزیهپذیر و غیرسمی است که
حاوی گلیسین ،پرولین ،هیدروکسی پرولین و گروههای عاملی
آبدوست است ( .)Nichol et al., 2010یکی از راههای استفادهی
حداکثری از بارندگی در مناطق خشک و نیمهخشک ،استفاده از
هیدروژلهاست .هیدروژلها ،سوپرجاذبهایی با شبکهی پلیمری
هستند که قابلیت نگهداری حالل آب یا محلولهای آبی را تا
چندین برابر وزن خود دارند .خاصیت کشسانی نرم دارند و در
عین حال از نظر ویژگیهای اسمزی بسار فعال هستند
( .)Bahadoran et al, 2017این مواد بهدلیل ویژگیهای خاص
میتوانند در بخشهای مختلف از جمله در کشاورزی مورد
استفاده قرار گیرند و عالوه بر مقرون به صرفه بودن در کاهش
مشکالت زیستمحیطی موثر باشند .هیدروژلهای با پایهی
طبیعی خصوصا هیدروژلهای بر پایهی نشاسته به دلیل ارزانی،
در دسترس بودن و تجزیهپذیر بودن اخیرا مورد توجه پژوهشگران
قرار گرفتهاند ( .)Li et al., 2018در تولید این سوپرجاذبها
میتوان از اکریالتها جهت پلیمریزاسیون و از عامل شبکهای
کننده جهت تبدیل زنجیر پلیمری به ساختمان شبکهای (پلیمر
سه بعدی با وزن مولکولی باال) در محلولهای آبی استفاده کرد
( .)Fang et al., 2019عامل شبکهای شدن هیدروژلها ،بهدلیل
ایجاد اتصاالت عرضی در هیدروژل موجب میشود که این پلیمرها
در محلولهای آبی عالوه بر جذب آب و ایجاد تورم در این
محیطها حل نشوند ( .)Nawang et al., 2001موادی که دارای
ساختار هیدروژل نانوذرهای هستند ویژگیهایی را که هیدروژلها
و نانوذرات هر یک بهطور جداگانه دارا میباشند ،بهطور همزمان
نشان میدهند .از این رو میتوان از آبدوستی ،انعطافپذیری،
تطبیقپذیری ،میزان زیاد جذب آب و زیستسازگاری این ذرات
و همهی مزایای نانوذرات به ویژه طول عمر زیاد استفاده و از امکان
کاربرد روی سایت هدف بهصورت فعال و یا غیرفعال بهره گرفت.
با توجه به مشکل محدودیتهای شدید منابع آبی در
کانونهای فرسایش بادی ،ارزیابی منحنی مشخصه رطوبتی
میتواند در جهت پیشبرد اهداف مدیریتهای کشاورزی و زیست-
محیطی حائز اهمیت باشد .از اینرو هدف پژوهش حاضر تولید و
بهکارگیری خاکپوشهای سنتزی نوترکیب از مواد آلی و معدنی
موجود در طبیعت با ترکیبات جدید در خاکهای یکی از کانون-
های فرسایش بادی در استان خوزستان ،طی دورههای انکوباسیون
دو ماهه و چهار ماهه است.

مواد و روشها
موقعيت منطقهی مطالعاتی

نمونههای خاک مورد مطالعه در این پژوهش از کانون بحرانی گرد
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وغبارشرق اهواز در مختصات جغرافیایی ʺ 48°50ˊ22تا
ʺ 48°50ˊ46شمالی و نیز ʺ 31°6ˊ 20تا ʺ 31°7ˊ 14شرقی
با ارتفاع  11متر از سطح دریا تهیه گردید .این زمینها متشکل
از دشت رسوبی با فرسایشپذیری زیاد و بافت غالب سیلتی لوم
هستند که پوشش گیاهی منطقه به صورت پوشش ضعیف از
بوتههای شورپسند مانند  Halocnemum strobilaceumگزارش
شده است (گزارش مطالعات و برنامه کنترل ریز اجرایی تثبیت
کانون جنوب شرق اهواز.)1395 ،
سنتز و ارزيابی خاکپوشها در مقياس کوچک آزمايشگاهی

قبل از انتخاب بهترین خاکپوشها ،یکسری مواد طبیعی آلی و

معدنی به صورت انفرادی ،ترکیب دوتایی و سپس ترکیبات
سهتایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند .که دارای
مشخصههایی مانند ویسکوزیته باال ،قابلیت جذب آب و همچنین
داشتن خاصیت همچسبی و دگرچسبی باال باشند .بدین صورت
که پس از تهیه خاکپوش حاصل از ترکیب مواد اولیه با یکدیگر،
تیمار تهیه شده به سطح خاک موجود در پالتهای کوچک
آزمایشگاهی با ابعاد 15×20سانتیمتر و عمق  5سانتیمتر به بافت
سیلتیلوم ( )SiLافزوده شد و سپس تغییرات ظاهری
خاکپوشهای افزوده شده به خاک در طول دورهی زمانی چهار
ماهه مورد ارزیابی قرار گرفت (شکل .)1

الف

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

ط

ی

شکل  -1خاکپوشهای ترکيبی افزوده شده به خاک (الف) صمغ عربی +نشاسته( ،ب) سريش +نشاسته( ،ج) ژالتين +نشاسته( ،د) هيدروژل تقويت شده با
نانوسيليس( ،ه) ( ،MNFو) ژالتين +صمغ عربی( ،ز) زئوپالنت +زغال زيستی( ،ح) صمغ عربی +نشاسته +زغال زيستی( ،ط) ژالتين +نشاسته +زغال زيستی و
(ی) ژالتين +صمغ عربی +زغال زيستی
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سازههای فنی شرکت راه آهن.)1393 ،
در نهایت سه نوع خاکپوش ترکیبی از مواد آلی و معدنی با
سطوح بهینه انتخاب و تهیه گردید .این خاکپوشها شامل )1
خاکپوش آلی (( )Oدر سه سطح :O1 :ترکیب  %1زغال زیستی
باگاس نیشکر %0/5 +صمغ عربی %0/5 +ژالتین؛  :O2ترکیب %3
زغال زیستی باگاس نیشکر %1+صمغ عربی %1 +ژالتین؛ :O3
ترکیب  %5زغال زیستی باگاس نیشکر %1/5 +صمغ عربی%1/5 +
ژالتین) )2 ،خاکپوش آلی -معدنی ( )M( MNFدر سه سطح:M1 :
 )%5: M3 ،%3 :M2 ،%1و )3هیدروژل تقویتشده با نانوسیلیس
(( )Hدر سه سطح %1 :H2 ،%0/5 :H1 :و  )%1/5 :H3میباشند.
خاکپوشها در سطوح تعیین شده با خاک در پالتهایی از جنس
آهن گالوانیزه با ابعاد  50×30×5سانتیمتر در رطوبت  75درصد
ظرفیت زراعی در دو دورهی انکوباسیون دو و چهار ماهه در شرایط
آزمایشگاهی نگهداری شدند .پس از اتمام هر دورهی انکوباسیون،
درصدکربن آلی به روش والکلی -بلک ،میانگین وزنی قطر خاکدانه
( )MWDجهت ارزیابی پایداری خاکدانه به روش الک خشک
(رابطه  )1محاسبه گردید.
)رابطه)1
MWD   n X iW i

آمادهسازی خاکپوشهای آلی ،نانوسيليسی و آلی-معدنی

جهت تهیه زغال زیستی باگاس نیشکر ،زیتودههای باگاس نیشکر
در فضای آزاد هوا خشک شده و پس از آن به منظور تولید زغال
زیستی ،نمونهها درون جعبهای از جنس آهن گالوانیزه با آستر
نازک آلومینیومی و با ابعاد متناسب با محفظهی کوره قرار داد
شد .نمونهها جهت تخلیهی هوا ،توسط وزنهی  13کیلوگرمی
ال فشرده شده و بعد از پر کردن کامل مواد درون جعبه درب
کام ً
آن محکم بسته شده و درون کوره الکتریکی  Muffle Furnacمدل
SEF-101ساخت شرکت  FINE TECHمنتقل شدند .فرایند
گرماکافت نمونهها درون کوره با دمای  400درجه سانتیگراد،
نرخ افزایش دمای  7درجه سانتیگراد در دقیقه و به مدت 3
ساعت صورت گرفت .همچنین صمغ عربی با توجه به دردسترس
بودن ،زیستتخریبپذیری ،ارزانتر بودن نسبت به پلیمرهای
سنتزی مصنوعی و بهعالوه دارای ویژگی جاذبالرطوبه بودن و
حالت چسبانندگی در حضورآب ،در اتصال سطحی ذرات خاک به
هم ( )Rosenkranz et al., 2012; Chang et al., 2015در ترکیب
خاکپوش آلی مورد استفاده قرار گرفته است .هیدروژل تقویت
شده با نانوسیلیس ،ترکیبی سنتزی است که با استفاده از ترکیب
نشاسته ،اکریلیک اسید ،گلوترآلدهید و نانوسیلیس تهیه شد .این
ماده نسبت به هیدروژل نشاسته عالوه بر اینکه قابلیت جذب آب
باالتری دارد ،به خاطر وجود شبکهی سهبعدی پلیمری ،در برابر
تنشهای مکانیکی نیز پایدارتر است .این پلیمر از نظر واکنش
خنثی است ضمنا به  pHو دما حساس نیست و با استفاده از روش
پلیمر شدن رادیکالی آزاد ( )Morkhande et al., 2016تولید شد.
خاکپوش MNFمادهای با ماهیت کامال طبیعی ،بهصورت پودری و
به رنگ سفید و متشکله از گچ ،سلولز و مقدار کمی رس است که
توسط شرکت صنعت سازه ساتراپ تولید شده است (تاییدیه
پاشش در عرصه وسیع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران .)1395 ،این خاکپوش از مواد طبیعی و موجود در سطح
زمین تهیه شده و خطرات زیستمحیطی ندارد .با توجه به اینکه
حاوی مادهی اصالحی گچ و ماده آلی سلولز در ترکیب خود است
میتواند نقش خاکپوش را در اراضی حساس به فرسایش ایفا کند
(گزارش پروپوزال اولیه رسمی شرکت ساتراپ به اداره کل خط و

i 1

دراین معادله X ،میانگین قطر خاکدانهها در هر کالس
اندازه(میلیمتر) Wi ،نسبت جرم خاکدانههای خشک باقیمانده
روی هر الک به جرم کل خاکدانهها ( 50گرم) و  nتعداد الکها
میباشد.
هم چنین با استفاده از دستگاه صفحات فشاری میزان
نگهداشت رطوبت تیمارها در مکشهای ،3000 ،1000 ،330
 5000و  15000سانتیمتر ،اندازهگیری شد.
i

اندازهگيری پارامترهای فيزيکی و شيميايی خاک شاهد

در این پژوهش بافت خاک به روش هیدرومتری ،مواد آلی خاک
به روش والکلی بلک ،کلسیم و منیزیم با روش تیتراسیون توسط
 ،EDTAسدیم توسط دستگاه فلیمفتومتر در عصارهی اشباع،
آهک به روش تیتراسیون برگشتی ،جرم مخصوص ظاهری به
روش استوانهی نمونهبردار و جرم مخصوص حقیقی بهروش
پیکنومتر اندازهگیری شدند (جدول .)1

جدول  -1ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاک مورد مطالعه

هدایت الکتریکی
()1:2

ظرفیت تبادل
کاتیونی

جرم مخصوص
ظاهری

جرم مخصوص
حقیقی

بافت
خاک

کربن
آلی

کربنات
کلسیم

نسبت جذب
سدیم

واحد

-

dS/m

Cmole/kg

gr/cm3

gr/cm3

-

%

%

-

مقدار

7/41

66/9

44/06

1/41

2/66

سیلتی لوم

0/23

42/50

47/0

پارامتر

واکنش خاک
()1:2
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اندازهگيری برخی ويژگیهای فيزيکی و شيميايی خاکپوشها

جهت تعیین ویژگیهای شیمیایی زغال زیستی باگاس نیشکر
ابتدا نمونههای زغالزیستی تولیدی از الک  2میلیمتری عبور
داده شد؛ صمغ عربی ،ژالتین و هیدروژل نیز آسیاب شده و به
حالت پودری در آورده شدند .سپس برای هر تیمار ،خواصی از
قبیل  pHبا دستگاه pHمتر ،قابلیت هدایت الکتریکی توسط
دستگاه ECسنج ،ویژگیهای مورفولوژیکی تیمارها توسط دستگاه
میکروسکوپ الکترنی روبشی مدل  LEO 1455 VPو آنالیز توزین
حرارتی توسط دستگاه  TGAمدل  PT1600از شرکت LINSEIS
اندازهگیری شدند .گروههای عاملی سطحی نیز با استفاده از
دستگاه  FT-IRشناسایی و تعیین شدند ( Gnansambandan,
 .)2000همچنین سطح ویژه زغال زیستی به روش  BETو توسط
دستگاه اندارهگیری سطح ویژه مدل  Nano sordتعیین شد.
جدول  -2مقادير  pHو هدايت الکتريکی ترکيبات استفاده شده در
خاکپوشهای سنتزی نوترکيب
پارامتر

خاکپوش
زغالزیستی

ژالتین

صمغ

نانوهیدروژل

MNF

واکنش ()1:20

9/20

5/49

5/58

7/43

8/31

هدایتالکتریکی
()1:20

1/07

0/86

0/35

1/00

0/96

تجزيه و تحليل آماری

پژوهش حاضر بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و
با  3تکرار انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSSو مقایسهی میانگینها به روش آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد .نمودارها
توسط نرم افزار  Sigma Plot 14.0ترسم شدند.

نتايج و بحث
ويژگیهای مورفولوژيکی خاکپوشها

تصویر تهیه شده از زغالزیستی باگاس نیشکر توسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی نشاندهندهی ساختار حفرهای به شکل شبکهی
النه زنبوری و وجود تخلخل در سطح زغال زیستی است (شکل 2
الف) .متاثر از فرآیند گرماکافت تغییر ساختار حفرات از شکل
طبیعی به حالت کج و معوج صورت گرفته است .بیضی شکل بودن
و حالت کج و معوج حفرات بیانگر این مطلب است که طی فرآیند
گرماکافت و افزایش دما ،ترکیبات آلی مانند سلولز ،همی سلولز و
لیگنین موجود در زیتوده تجزیه شده و با خروج مواد فرار سبب
ایجاد ساختار متخلخل و موجب افزایش در حجم منافذ ریز و در
نهایت افزایش سطح ویژهی زغال زیستی میگردد ( Yang et al.,

 .)2017خلل و فرج زغالزیستی فضای مناسبی جهت ذخیرهی
آب و مواد غذایی و همچنین زیستگاهی برای میکروارگانیسمها
محسوب میشوند .شکل ( 2ب) تهیه شده از صمغ عربی نشان
میدهد که صمغ عربی از مواد آمورف (بیشکل) تشکیل شده
است .ذرات تشکیلدهندهی آن اغلب بهصورت دانههای بیشکل
و نامنظم است .ظرفیت جذب آب در صمغ عربی به خصوصیات
سطح آن بستگی دارد .شکل ،ساختمان یا ناهمواری در سطح
صمغ ممکن است متاثر از نحوهی تهیه ،خالصسازی و چگونگی
آمادهسازی این ماده باشد ( .)Mohammed, 2015ساختار
میکروسکوپی ژالتین در شکل ( 2ج) نشان داده شده است .بهطور
کلی ژالتین دارای ساختمان متراکم و غیریکنواخت و بدون منافذ
درشت است .این ساختار به زنجیرههای بههم پیوسته در
ساختمان پلیمر ژالتین مربوط است .در تصویر تهیه شده از
خاکپوش ( MNFشکل  2د) ،بیشتر ،کریستالهای صفحهای شکل
و به تعداد خیلی معدودی هم کریستالهای سوزنی شکل جیپسوم
دیده میشوند که توسط ذرات ریزی احاطه شدهاند .این ذرات،
بیشکل و نامنظم هستند ،وجود این ذرات موجب افزایش سطح
ویژه در جیپسوم میگردد ()Bang et al., 2015; Ma et al., 2019
همچنین الیاف سلولز با ساختار سوزنی شکل بین ذرات جیپسوم
قرار گرفته که میتوانند در افزایش تخلخل در ساختار خاکپوش
موثر باشند .از تصاویر  SEMتهیه شده از هیدروژل میتوان در
ارزیابی ساختار و سطح مواد در آن استفاده نمود ( Lee et al.,
 .)2015شکل ( 2ه) مربوط به سطح هیدروژل تقویت شده با
نانوسیلیس است که بهصورت ذرات کروی ریز و درشت است که
خلل و فرج زیادی بین آنها دیده میشود .این حفرات عامل جذب
باالی رطوبت در هیدروژل است .همچنین ،همانطور که مالحظه
میگردد نانو ذرات سیلیس به خوبی روی سطح و بین منافذ در
هیدروژل پراکنده شدهاند.
همانگونه که در شکل ( 3ج) نشان داده شده است ،زغال
زیستی دارای رفتار آروماتیکی است .در این طیف پیک پهن در
طول موج  3483 cm-1مربوط به ارتعاشات کششی قوی گروه
فنولی ( )O-Hاست .این طیف نشان میدهد که بیشتر کربن
موجود در زغال زیستی پایدار است (Hao Jien and Shen Wang,
) 2013در محدوده طول موج ، 1609 cm-1پیک تند مربوط به
ارتعاش کششی C=O ،گروههای کربوکسیلی وکتونی قرار دارد.
گروه  H-Cآلیفاتیک بهصورت پیک ضعیفی در محدوده طول موج
 2861cm1واقع شده است.حضور این گروه عاملی نشاندهنده
آنست که مقداری سلولز یا همی سلولز تجزیه نشده از زیتوده در
ترکیب زغال زیستی باقی مانده است ( )Zhao et al.2018در طول
موج  ، 1356cm-1پیک مربوط به ارتعاشات کششی  C=Cقرار
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دارد .در منحنی مربوط به صمغ عربی (شکل  3ب) ،پیک در طول
موج های 3455 cm-1و  2967 cm-1به پیوندهای هیدروژنی در -
 OHو ارتعاشات کششی  -CHآلیفاتیک مربوط میباشد
( .)Gnansambandan at all, 2000همچنین پیک مربوط به طول
موج  1612 cm-1مربوط به  C=Oدرگروههای کربوکسیل اسیدی
یا آمید پروتئین اتصال یافته در صمغ عربی است .پیک مربوط به

طول موج  1100cm-1مربوط به گروه  C-Oاست .در ژالتین (شکل
 3د) پیک مربوط به طول موج  3480cm1پیوندهای هیدروژنی
در گروه  -OHو پیک طول موج  2868cm-1به گروه C-H
آلیفاتیک برمیگردد .پیک مربوط به عددهای موجی 1607cm-1
و  1635cm-1مربوط به گروه کربوکسیلیک است .پیک مربوط به
عدد موجی  1354cm-1به پیوند  C-Nبرمیگردد.

شکل -2تصاوير ( SEMالف) زغال زيستی( ،ب) صمغ عربی( ،ج) ژالتين( ،د)  MNFو (ه) هيدروژل

شکل  -3طيف مادون قرمز (الف) زغال زيستی( ،ب) صمغ عربی( ،ج) ژالتين( ،د) خاکپوش  MNFو (ه) هيدروژل
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در خاکپوش( MNFشکل  3الف) ،پیک مربوط به طول
موجهای  3609 cm-1و  3619 cm-1به گروه  NH2و پیک جذبی
در طول موج  3571cm-1به گروه  -OHمربوط است .پیک مربوط
به عدد موجی  295cm-1مربوط به گروه  C-Hآلیفاتیک است.
پیک قوی مربوط به طول موج  1630 cm-1به حضور گروه
کربوکسیلیک در سلولز خاکپوش است .محدوده جذبی قوی و پهن
مربوط به طول موجهای  1113 cm-1تا  1215 cm-1مربوط به
گروه  C-Oاست .پیک پهن و قوی در محدوده  1133cm-1تا cm-
 1215 1به گروههای  C-Oو  CH2مربوط به واحدهای گلیکوزیل
در سلولز است .پیکهای مربوط به طیف موجی بلند و تیز درcm-
 6041و 662cm-1حاصل وجود آنیون سولفات در گچ است .در
منحنی مربوط به هیدروژل تقویت شده با نانوسیلیس (شکل  3ه)
 ،پیک پهن و قوی موجود در محدوده طول موجهای 3381cm-1
تا  3537cm-1مربوط به گروههای ( )-OHدر کربوکسیلیک
میباشد .حضور این گروهها نشاندهنده وجود پیوند هیدروژنی
قوی در ساختمان هیدرژل است .پیک  2948cm-1ارتعاشات
کششی پیوند  C-Hآلیفاتیک را نشان میدهد .وجود پیکهای
 1162cm-1 ،1606cm-1و  1163cm-1بهترتیب ارتعاشات کششی
پیوندهای  C-N ،C=Oو  C-Oرا در ساختار هیدروژل نشان
میدهد.
تحلیل توزین حرارتی یا تجزیه وزن سنجی گرمایی )(TGA
در تعیین پایداری خاکپوشها در شرایط مختلف دمایی و بررسی
روند تجزیهی آنها در اثر حرارت کمک شایانی مینماید .در
منحنی تحلیل توزین حرارتی زغالزیستی چهار پیک دمایی
مشاهده میگردد (شکل  4ج) .پیک اول مربوط به کاهش جرم
اولیه نمونه بین دمای  25°C-135°Cبه دلیل از دست دادن
رطوبت در زغال زیستی است ( .)Salgado et al, 2018دو پیک
دمایی در  321°Cو  420°Cمربوط به از دست دادن مواد فرار و
قابل احتراق میباشد .سرانجام یک پیک کوچک در 450°C
مشاهده میگردد که ناشی از احتراق کربن باقیمانده است .در
دمای  600°Cحدود  25درصد از مواد باقیمانده شامل کربن فعال
و بهصورت خاکستر باقی میماند .نتایج حاکی از مقاومت حرارتی
باالی زغال زیستی تهیه شده میباشد .در نمودار  TGAمربوط به
صمغ عربی در شکل ( 4ب) دو مرحله (ناحیهی) کامال متمایز
دیده میشود .اولین ناحیه مربوط به کاهش وزن  13درصدی در
اثر تبخیر آب در دمای  230°Cو مرحله دوم هم حاصل تجزیه
نهایی و تجزیه و تخریب صمغ با کاهش وزن حدود  80درصدی
در دمای  520°Cاست که این روند مشابه نتایج مطالعات سایر
پژوهشگران برروی صمغها میباشد ( Zohuriaan and
ا
 .)shokrolahi,در شکل ( 4د) سه
2004; Fadavi et al, 2013
لف

مرحله اصلی کاهش وزن برای ژالتین مشاهده میگردد .در مرحله
اول کاهش وزن در محدودهی دمایی کمتر از  100°Cمربوط به
از دست رفتن رطوبت نمونه و برخی گروههای آمینی آبدوست در
ترکیب پلیمر است .مرحله دوم کاهش وزن  18/6درصدی در
محدوده دمایی  ،100°C -300°Cکه به از بین رفتن مولکولهای
پروتئینی با وزن مولکولی پایین و پیوندهای ساختمانی مرتبط با
آب مربوط است و در مرحلهی سوم تا دمای  445°Cتخریب
زنجیرههای ژالتین موجب کاهش وزن  75/3درصدی این ماده
میگردد ( .)Kenawy et al, 2019منحنی کاهش وزن خاکپوش
 MNFبا افزایش دما نشان داده شده است ( 4الف) ،در این منحنی
کاهش وزن تا  50°Cمربوط به تبخیر آب در سطح ذرات است.
در محدوده  50°Cتا  250°Cکاهش وزن تقریبا با شیب مالیم
دیده میشود .در این محدوده دمایی کاهش وزن مربوط به فرآیند
دهیدراسیون در جیپسوم طی دو مرحله یکی در محدوده
 110°C -130°Cو سپس در محدوده دمایی 150°C -200°C
است که طی این دو مرحله دو مولکول آب ازساختمان جیپسوم
خارج میگردند .کاهش وزن در محدوده  250°C -350°Cنتیجه
دهیدراسیون و تجزیه و تخریب کامل سلولز است .طی این فرآیند
ساختمان بلوری سلولز بهطور کامل فرو میریزد .مواد باقیمانده
بعد از این دما ،نشانه حضور ترکیبات کربناتی و ناخالصیهایی
است که در ترکیب این خاکپوش دیده میشود .(Borrachero et
) al, 2008; Lee et al, 2015در منحنی تحلیل توزین حرارتی
مربوط به خاکپوش هیدروژل تقویت شده با نانوسیلیس (شکل 4
ه) ،کاهش دما در هیدروژل تا حدود  130°Cمربوط به از دست
رفتن آب در نمونه خاکپوش هیدروژل است .تخریب هیدروژل در
دمای  300°Cشروع میگردد اما در  400°Cاز پایداری حرارتی
باالیی برخوردار است .دلیل این امر را میتوان به پیوند اکریلیک
اسید و نانوسیلیس در ترکیب هیدروژل و وجود ساختار شبکه ای
هیدروژل نسبت داد ( Ghasemzadeh Mohammadi, and
.)Keshavarz Ghasemi, 2017

شکل -4بمنحنیهای تحليل توزين حرارتی در (الف) ( ،MNFب) صمغ
عربی( ،ج) زغال زيستی( ،د) ژالتين و (ه) هيدروژل
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نتایج تجزیه واریانس اثر زمان ،نوع تیمار و سطح تیمار بر
میزان رطوبت نگهداری شده در مکشهای مختلف (جداول4 ،3
و  ،)5نشان میدهد که اثرات تکی عوامل مورد بررسی بر
نگهداشت رطوبت در سطح یک درصد معنیدار شده و در مورد
اثرات متقابل دوگانه نیز به جز اثر زمان بر سطح کاربردی تیمار
سایر اثرات در سطح احتمال یک درصد معنیدار شدند .همچنین

اثر متقایل سهگانه ( اثرات زمان ،نوع و سطح تیمار) در کلیه
مکشها بر نگهداشت رطوبت بر خاک معنیدار نشدند .با توجه به
اینکه اثرات متقابل سهگانه زمان ،نوع و سطح تیمار در همه
مکشها معنیدار نشدند ،لذا نتایج مقایسهی میانگین برای اثرات
دوگانه نوع تیمار و سطح تیمار در دورههای زمانی دو ماهه و چهار
ماهه بهصورت جداگانه در جداول ( )6و ( )7نشان داده شده است.

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس اثر زمان ،نوع و سطح تيمار بر رطوبت حجمی در مکشهای مختلف
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

مکش
(cm)330

مکش
(cm)1000

مکش
(cm)3000

مکش
(cm)5000

مکش
(cm)15000

زمان
نوع تیمار
سطح تیمار
زمان× نوع تیمار
زمان× سطح تیمار
نوع تیمار×سطح تیمار
زمان× نوع تیمار× سطح تیمار
خطا

1
3
2
3
2
6
6
48

**0/002
**0/140
**0/031
**0/000
6/950×10-5ns
**0/004
5/833×10-5ns
5/720×10-5

**0/002
**0/179
**0/039
**0/000
0/000ns
**0/006
*0/000
6/417×10-5

**0/003
**0/160
**0/037
**0/000
1/493×10-5ns
**0/005
6/960×10-5ns
7/908×10-5

**0/003
**0/165
**0/037
**0/000
1/888×10-5ns
**0/005
7/554×10-5ns
7/107×10-5

**0/004
**0/176
**0/035
**0/001
2/375×10-5ns
**0/004
4/821×10-5ns
5/174×10-5

 nsو * و ** بهترتيب غيرمعنیدار و معنی دار در سطح احتمال  0/05و  0/01هستند.
جدول  -4تجزيه واريانس اثر نوع و سطح تيمار بر رطوبت حجمی در مکشهای مختلف در دوره انکوباسيون دوماهه
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

مکش
(cm)330

مکش
(cm)1000

مکش
(cm)3000

مکش
(cm)5000

مکش
(cm)15000

نوع تیمار
سطح تیمار
نوع تیمار×سطح تیمار
خطا

3
2
6
24

**0/076
**0/016
**0/002
6/945×10-5

**0/092
**0/018
**0/003
9/44×10-5

**0/086
**0/018
**0/003
9/44×10-5

**0/088
**0/017
**0/002
7/51×10-5

**0/094
**0/018
**0/002
6/969×10-5

** معنیداری در سطح احتمال  0/01است.

نتایج تجزیه واریانس در جداول ( )4( ،)3و ( )5نشان
میدهد که افزایش سطوح کاربردی خاکپوشها در دو دوره زمانی
موجب افزایش نگهداشت رطوبت در نقطه ظرفیت مزرعهای و
رطوبت اشباع خاک نسبت به تیمارشاهد شدند .همچنین این
افزایشها در سطح احتمال  1درصد معنیدارشدهاند (جداول 6و
 .)7به طوریکه بیشترین افزایش در سطح سوم تیمار خاکپوش

آلی در دوره دو ماهه مشاهده گردید .این افزایش در دوره دوماهه
و برای باالترین سطوح خاکپوشهای آلی ،نانوهیدروژل و
MNFبرای رطوبت ظرفیت زراعی بهترتیب  1/66 ،1/9و  1/46برابر
نسبت به تیمار شاهد و برای رطوبت نقطه پژمردگی بهترتیب
 3/03 ،3/88و  2/45برابر تیمار شاهد و نیز برای رطوبت اشباع
بهترتیب  1/44 ،1/59و  1/31برابر تیمار شاهد بود.

جدول  -5نتايج تجزيه واريانس اثر ،نوع تيمار و سطح تيمار بر رطوبت حجمی در مکشهای مختلف انکوباسيون چهار ماهه
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

مکش
)330(cm

مکش
)1000(cm

مکش
)3000(cm

مکش
)5000(cm

مکش
)15000(cm

نوع تیمار

3

**0/064

**0/088

**0/076

**0/078

**0/082

سطح تیمار
نوع تیمار×سطح تیمار
خطا

2
6
24

**0/014
**0/002
510×4/494

**0/021
**0/003
510×6/344

**0/018
**0/003
510×6/694

**0/019
**0/003
510×6/694

**0/018
**0/002
510×3/378

** معنی داری در سطح احتمال  0/01است.

 2032تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،51شماره  ،8آبان ماه 1399
جدول  -6مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع و سطح تيمار بر رطوبت حجمی در مکشهای مختلف (سانتیمتر) پس از دو ماه انکوباسيون
تیمارها
O1
O2
O3
H1
H2
H3
M1
M2
M3
Blank

مکش
)330(cm

مکش
)1000(cm

مکش
)3000(cm

مکش
)5000(cm

مکش
)15000(cm

0/46d
0/51b
0/53a
0/39g
0/41f
0/49c
0/34i
0/37h
0/43e
0/295j

0/38d

0/333d
0/380b
0/415a
0/244g
0/26f
0/36c
0/19h
0/23g
0/285e
0/15i

0/32d
0/360b
0/397a
0/23g
0/25f
0/34c
0/17i
0/22h
0/275e
0/13j

0/29d
0/330b
0/365a
0/21g
0/23f
0/31c
0/14i
0/19h
0/25e
0/09j

b

0/44
0/465a
0/3g
0/31f
0/41c
0/24i
0/28h
0/33e
0/19j

ميانگينهای دارای حروف غيرمشترک در هر ستون نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد است ( :Oخاکپوش آلی :H ،خاکپوش
نانوهيدروژل :M ،خاکپوش  ،MNFانديس نشان دهندهی سطح تيمار است).
جدول  -7مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع و سطح تيمار بر رطوبت حجمی در مکشهای مختلف پس از چهار ماه انکوباسيون
تیمارها
O1
O2
O3
H1
H2
H3
M1
M2
M3
Blank

مکش
)330(cm

مکش
)1000(cm

مکش
)3000(cm

مکش
)5000(cm

مکش
)15000(cm

0/448d
0/53b
0/51a
0/38g
0/394f
0/478c
0/33i
0/37h
0/42e
0/295j

0/36d
0/465b
0/44a
0/284g
0/3f
0/4c
0/21i
0/25h
0/32e
0/19j

0/306d
0/415b
0/38a
0/235g
0/25f
0/34c
0/17i
0/21h
0/268e
0/15j

0/29d
0/397b
0/34a
0/22g
0/234f
0/322c
0/15i
0/19h
0/257e
0/13j

0/265d
0/365b
0/33a
0/19g
0/21f
0/285c
0/12i
0/16h
0/23e
0/09j

ميانگينهای دارای حروف غيرمشترک در هر ستون نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال يک درصد است ( :Oخاکپوش آلی :H ،خاکپوش
نانوهيدروژل :M ،خاکپوش ،MNFانديس نشان دهندهی سطح تيمار است).

افزودن خاکپوشها به خاک منجر به افزایش ماده آلی در
خاک و افزایش پایداری خاکدانه گردید که در افزایش رطوبت
نگهداری شده در خاک در مکشهای مختلف بسیار با اهمیت
است .وال و هسکانن ( )2003نشان دادند که با افزایش میزان
ماده آلی ،محتوای رطوبتی در تمام مکشها افزایش یافت که دلیل
آن را میتوان در مکشهای پایین به اثر ماده آلی در توسعه
ساختمانهای پایدار و در مکشهای باال به افزایش سطح ویژه و
ویژگیهای نگهداشت رطوبتی مادهآلی نسبت داد ( Wall and
 .)Heiskanen, 2003نتایج مشابهی نیز توسط Yang et al
( )2014و )2001( Pradeep and Bhushanگزارش شده است .با
توجه به اهمیت ماده آلی و پایداری خاکدانه در تغییرات منحنی
مشخصه رطوبتی لذا در این تحقیق اثرات این دو پارامتر نیز
بررسی شد .بررسی منحنیهای رطوبتی در شکل ( )5نشان دادند
که کاربرد خاکپوشها موجب افزایش معنیدار رطوبت حجمی
خاک در منحنی رطوبتی خاک در محدوده مکشهای متفاوت
نسبت به تیمار شاهد ،در زمانهای مختلف گردیدند .نتایج جدول

( )8حاکی از کاهش غیرمعنیدار کربن آلی و ظرفیت نگه داشت
رطوبت در منحنی رطوبتی با گذشت زمان در دورهی چهار ماهه
نسبت به دو ماهه است .کاهش در قدرت نگهداشت آب در خاک
به دلیل تجزیه و تخریب تیمارهای بهکاررفته بهخصوص ماده آلی
در خاک و کاهش اثرات چسبانندگی و پایدارکنندگی ترکیبات
خاکپوشها بود .که این مسئله زیستتخریبپذیری خاکپوشها را
تایید میکند .در خاکپوش آلی در کلیه سطوح کاربردی و در
خاکپوشهای نانوهیدروژل و  MNFدر باالترین سطح کاربردی
شاهد بیشترین افزایش بودیم .بهطور کلی دلیل این امر به اثر
کربن آلی و گروههای عاملی آبدوست در ترکیبات بهکار رفته در
خاکپوشها مربوط بود .در خاکپوش آلی این اثر به دلیل غنیتر
بودن این خاکپوش از ماده آلی و وجود پلیمرهای صمغ عربی و
ژالتین با ویژگیهای آبدوستی و اصالحی در خاک ،افزایش
پایداری خاکدانه و ظرفیت باالی نگهداشت رطوبت بهصورت
چشمگیرتری دیده شد.
نتایج تجزیهی واریانس اثر زمان ،نوع و سطح تیمار بر

ريزهبندی و همکاران :توليد خاکپوش های آلی و معدنی نوترکيب 2033 ...

پایداری خاکدانهها و درصد کربن آلی خاک نشاندهندهی اثر
معنیدار نوع و سطح خاکپوشها در هر دوره زمانی بر افزایش
کربن آلی و پایداری خاکدانهها نسبت به تیمار شاهد است (جدول
 .)8با گذشت زمان کاهش غیرمعنیدار کربن آلی و کاهش
معنیدار در پایداری خاکدانهها در دورهی زمانی انکوباسیون چهار
ماهه رخ داد .مقایسهی میانگین اثر سطوح تیماری بر پایداری
الف
خاکدانه نشان میدهد پایداری خاکدانه با افزایش سطوح کاربردی

تیماردر هر دوره زمانی نسبت به شاهد افزایش معنیداری در
سطح یک درصد داشته اما با گذشت زمان مقادیر پایداری خاکدانه
برای هر سطح تیماری نسبت به دوره دو ماهه کاهش معنیداری
یافته است (شکل  .)6بیشترین میانگین وزنی قطر خاکدانه در
سطح سوم خاکپوش آلی در دوره زمانی دو ماهه مشاهده گردید.

ب

شکل  -5منحنیهای رطوبتی تيمارهای مختلف در زمان  2ماهه(الف) و زمان  4ماهه(ب) ( :Oخاکپوش آلی :H ،خاکپوش نانوهيدروژل :M ،خاکپوش ، MNFانديس
نشان دهندهی سطح تيمار است).

مواد آلی میتوانند با اتصال ذرات خاک به هم و افزایش
خاکدانهسازی موجب بهبود ساختمان خاک گردند ( Murphy,
 .)2105افزودن زغال زیستی در خاک موجب افزایش پایداری
خاکدانه ،بهبود ساختمان خاک و تهویه آن و افزایش ظرفیت نگه

داشت رطوبتی خاک میگردد ( Peake et al., 2014; Gao et al.,

 .)2014خاک تیمار شده با زغال زیستی و سلولز در خاک با ایجاد
پیوند بین ذرات خاک و اثرگذاری بر فرآیندهای بیولوژیکی خاک
موجب تشکیل خاکدانههای درشت و پایدار در خاک میگردد.
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جدول  -8نتايج تجزيه واريانس تاثير زمان ،نوع و سطح تيمار بر پايداری

نانوهیدروژل تهیه شده در این پژوهش ،برپایهی نشاسته
بوده و مالچ  MNFنیز حاوی سلولز است .نشاسته و سلولز هر دو
نوعی پلی ساکارید هستند که در افزایش کربن آلی در خاک موثر
هستند )2009( Lima et al. .بیان کردند که مواد آلی حاوی پلی
ساکارید ،بهواسطهی جذب بر روی سطح ذرات رس موجب بهبود
فرآیند خاکدانهسازی و افزایش پایداری خاکدانهای میگردند.
همچنین مواد پلیساکاریدی به دلیل دارا بودن خاصیت آبدوستی
در افزایش ظرفیت نگهداری رطوبتی خاک موثر هستند.

خاکدانه و درصد کربن آلی
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

زمان
نوع تیمار
سطح تیمار
زمان× نوع تیمار
زمان× سطح تیمار
نوع تیمار× سطح تیمار
زمان× نوع تیمار× سطح تیمار
خطا

1
3
2
3
2
6
6
48

میانگین وزنی
قطر خاکدانه
-5ns

4/24×10
**4/104
**1/100
**0/007
**0/032
**0/193
**0/017
0/002

کربن آلی
**0/047
**1/452
**0/185
**0/006
5/863×10-7ns
**0/023
0/001ns
0/000

 nsو ** بهترتيب غيرمعنیدار و معنیداری در سطح احتمال  0/01است.

انکوباسيون دو ماهه
دوره
2 month
incubation
انکوباسيون چهار
دوره
ماهه 4
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شکل  -6مقايسه ميانگين اثرات متقابل زمان ،نوع تيمار و سطح تيمار بر ميانگين وزنی قطر خاکدانه (حروف غيرمشترک نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح
احتمال يک درصد است)

همچنین نتایج نشان داد که افزودن نانوهیدروژل در خاک
اثرات مثبتی در افزایش و بهبود قدرت نگهداری آب در خاک دارد
بهگونهای که در تمامی مکشهای اعمال شده منجر به افزایش
میزان رطوبت نگهداری شده در مقایسه با نمونهی خاک شاهد
شده است .هیدروژل با دارا بودن ساختار شبکهای سهبعدی دارای
خاصیت آبدوستی است که قادر به جذب آب به میزان صدها برابر
وزن خود است .هیدروژل با دارا بودن این ویژگی میتواند بهعنوان
مخزن ذخیرهای و مرکز آبدهی در خاک عمل نموده و با خشک
شدن محیط یا اعمال مکش در خاک ،آب را به تدریج به محیط
تخلیه نموده و بدین صورت خاک بهصورت طوالنی میتواند
مرطوب بماند (.)Hau and Wang, 2009; Kent et al., 2009
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خاکپوش آلی-معدنی
 MNFبه دلیل دارا بودن سلولز و گچ در ترکیبات خود عالوه بر
افزایش میزان کربن آلی خاک در بهبود خصوصیات شور و سدیمی
خاک منطقه ی مطالعاتی نقش موثری را ایفاء نمود .به بیان بهتر
وجود گچ در خاکپوش  MNFسبب ایجاد هماوری ذرات خاک و

شد .نتایج پژوهش Hanay .

در نتیجه افزایش پایداری خاکدانهها
 )2004( et alنیز موید نقش اصالح کنندهی سلولز و گچ در ایجاد
هماوری خاکدانهای و در نتیجه پایداری خاکدانهها در برابر عوامل
تخریبکننده ساختمان خاک میباشد.

نتيجهگيری
افزودن خاکپوشهای آلی و معدنی نوترکیب به خاک از طریق
تاثیر بر میزان کربن آلی خاک و پایداری خاکدانه ،موجب بهبود
وضعیت ساختمانی خاک و درنتیجه افزایش ظرفیت نگهداشت
آب در خاک شده است .در خاکپوش آلی تولیدی تمامی ترکیبات
بهکاررفته از جمله زغالزیستی در افزایش کربن آلی خاک موثر
بودهاند .در این خاکپوش عالوه بر حضور کربن آلی باال که در
بهبود ساختمان خاک موثر است ،صمغ عربی و ژالتین نیز بهدلیل
دارا بودن گروههای عاملی آبدوست در ساختار خود ،خاصیت
جاذبالرطوبه بودن را در خاکپوش تولیدی افزایش میدهند که
مجموعهی این عوامل در افزایش ظرفیت نگهداشت رطوبت توسط
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 که این کاهش، کربن آلی کاهش غیرمعنیداری نشان داد،خاک
موجب کاهش غیرمعنیدار مقادیر رطوبت نگهداری شده در
.مکشهای مختلف نسبت به دورهی انکوباسیون دو ماهه گردید
 خاکپوش آلی در سطح سوم و در،در بین تیمارهای مورد استفاده
دوره دو ماهه بیشترین پایداری خاکدانه و قابلیت ظرفیت
نگهداشت رطوبت را نشان داد که نشان از اهمیت باالی تاثیر ماده
 با توجه.آلی بر بهبود ویژگیهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک است
به بروز ویژگی اصالحی خاکپوشهای ترکیبی مورد استفاده و
مقاومت باالی حرارتی آنها میتوان خاکپوش آلی و سطوح باالی
 را جهت بهکارگیری درMNF خاکپوشهای نانوهیدروژل و
 خصوصا،عرصهی میدانی در مناطق با میانگین درجه حرارت باال
.کانون تولید گردوغبار مورد مطالعه توصیه نمود
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 در خاکپوش نانوهیدروژل عالوه.خاکپوش آلی تاثیرگذار میباشند
بر اینکه خود بهعنوان مادهی آلی در خاک موجب افزایش کربن
 بهدلیل وجود ساختار شبکهای،آلی خاک و اصالح خاک میگردد
 دارای قدرت نگهداری،و گروههای عاملی آبدوست در ترکیب خود
رطوبت باالیی است که با جذب آب و رهاسازی تدریجی رطوبت
 موجب، در اثر انبساط و انقباض خود،در شرایط تنش رطوبتی
 بهبود ساختمان خاک و افزایش قابلیت نگهداری،افزایش تخلخل
MNF  در خاکپوش.آب در خاک در مکشهای مختلف میگردد
نیز سلولز بهعنوان عامل افزایشدهندهی کربن آلی در خاک و
ماده اصالحی گچ با منبع یون کلسیم سبب هماوری ذرات خاک
 ماحصل نهایی این.و افزایش معنیدار پایداری خاکدانهای گردید
 بهبود و اصالح وضعیت،MNF تاثیرات اصالحی خاکپوش
ساختمانی خاک و درنتیجه افزایش پتانسیل ظرفیت نگهداری
 با گذشت زمان و تجزیهی ماده آلی در.رطوبت در خاک میباشد
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