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ABSTRACT
One of the most important groups of environmental contaminants is petroleum hydrocarbons which usually
come from oil and gaseous industrial. In this study, the effects of Zeoplant and Biochar of Bagasse as an
organic-mineral and organic amendments were investigated on the soil physical and mechanical properties in
Oil fields of Ahvaz. Soil sampling was performed using systematic sampling (randomized in the block), then
the soil samples were put in the pots and 2, 4 and 6 % (by weight) of treatments added to the soils. The
incubation time was 100 days and during this time the moisture level adjusted on 25 and 50% of field capacity
(FC). After incubation, the soil aggregate stability, friability index (FI), Atterberg limits and soil permeability
were measured using standard methods. Our results revealed that the mean weight diameter (MWD) was
decreased from 1.3 mm for the blank to 0.6 mm for 6% of Zeoplant treatment at 50% of FC. Moreover, for
both treatments friability index was increased which was higher for 50% of FC, while for 6% of Zeoplant, FI
was declined. Also, the application of 2 and 4% of biochar decreased the MWD as an index of soil aggregate
stability. Results depicted that the application of Zeoplant and Bagasse Biochar increased liquid limit (LL) and
plastic limit (PL) and consequently decreased the plastic index (PI). In general, the application of organicmineral treatments to the soil was effective on soil physical and mechanical properties; therefore the quantity
and quality of the above treatment must be considered as a component of decision pyramid.
Keywords: Friability Index (FI), Atterberg Limits, Soil Structure Amendment, Aggregate Stability, Plastic
Index (PI).
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ارزيابی اثربخشی زئوپالنت و بيوچار ضايعات نيشکر بر ميانگين وزنی قطر خاکدانهها و حدود آتربرگی خاکهای
آلوده به مواد نفتی
*1

نيلوفر محمدی ،1عطااله خادم الرسول

 .1گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/8/25 :تاریخ بازنگری -1399/10/10 :تاریخ تصویب)1399/10/15 :

چکيده
یکی از مهمترین آالیندههای آلی ،هیدروکربنهای نفتی هستند که غالبا از طریق صنایع نفت وارد محیطزیست پیرامونی
میشوند .در این پژوهش تأثیرات زئوپالنت و زغالزیستی باگاس بهعنوان اصالحکنندههای آلی-معدنی و آلی بر برخی از
ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خاکهای آلوده ،در محدودهی میدان نفتی اهواز-منطقه بهرهبرداری نفت و گاز کارون ارزیابی
شد .پس از بازدیدهای میدانی و نمونهبرداری به روش سیستماتیک کامال تصادفی درون بلوک ،نمونههای خاک مناطق
آلوده به هیدروکربنهای نفتی ،به گلدان منتقل و سپس تیمارهای آزمایشی در سطوح  4 ،2و  6درصد وزنی به خاک افزوده
شدند .نمونه خاکهای آلوده ،برای مدت زمان  100روز انکوباسیون شدند و در طول دورهی انکوباسیون رطوبت خاک در
سطح  25و  50درصد ظرفیتزراعی ( )FCتنظیم گردید .پس از اتمام دورهی انکوباسیون پارامترهای پایداری خاکدانه،
شاخص تردی خاکدانه ،حدود آتربرگ و کالس آبگریزی خاک اندازهگیری شد .نتایج نشان داد در اثر افزودن زئوپالنت با
سطح  6درصد و رطوبت  50درصد  ،FCمیانگین وزنی قطر خاکدانهها ( )MWDاز  1/3میلیمتر در تیمار شاهد به حدود
 0/6میلی متر کاهش یافته است .برای هر دو تیمار ،با افزایش سطح تیمار ،شاخص تردی افزایش یافت که این افزایش در
سطح رطوبتی  50درصد  FCبیشتر بوده است؛ ولیکن در سطح  6درصد ،کاهش در شاخص تردی خاکدانه مشاهده شده
است .افزودن زغالزیستی در سطوح  2و  4درصد MWD ،را کاهش داده است؛ درحالیکه افزودن  6درصد زغالزیستی
منجر به افزایش  ،MWDبهعنوان شاخص پایداری خاکدانهای شده است .نتایج نشان داد که افزودن تیمارهای زئوپالنت و
زغال زیستی باگاس سبب افزایش رطوبت حدروانی و حدخمیری خاک و در نتیجه کاهش شاخص خمیرایی شدهاند .در
مجموع ،تیمارهای آلی-معدنی بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک تأثیرگذار بوده است .بدین ترتیب نیاز است
مقدار و چگونگی افزودن تیمارها به خاک لحاظ شده و بهعنوان راهکاری مدیریتی در هرم تصمیمگیری دیده شود.
واژههای کليدی :شاخص تردی خاکدانه ،حدود آتربرگی ،اصالح ساختمان خاک ،پایداری خاکدانهای ،شاخص خمیرایی.

مقدمه
ترکیبات نفتی دستهای از مواد آلی هستند که به صورت آالینده-
هایی مخرب بر ویژگیهای خاک و محیطزیست پیرامونی
تأثیرگذار میباشند .گسترش جهانی بهرهبرداری از منابع نفتی در
صنایع مختلف ،حمل و نقل و مصارف خانگی تقریبا در کلیهی
جوامع اعم از کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده ،پیش رفته و
در حال توسعه ،امری اجتنابناپذیر است .متأثر از گسترش بهره-
برداری از منابع نفتی ،آلودگیهای ناشی از آن همچون مواد زائد
فرآیندهای پاالیش ،مواد زائد مصرفی و نشت از مخازن افزایش
یافته و زمینهی تخریب محیطزیست را فراهم نموده است
( .)Mohammadi and Khademalrasoul, 2020گسترش
آالیندههای نفتی در محیط پیرامونی ضرورت انجام عملیات
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پاکسازی و بهسازی مناطق آلوده را نمایان ساخته است .تجمع
ترکیبات نفتی در محیطزیست پیرامونی عالوه بر تخریب اراضی
منجر به ایجاد بیماریهای مختلف در انسان و سایر موجودات شده
است که این مسئله اهمیت اصالح ویژگیهای خاک مناطق آلوده
را نشان میدهد .جهت بهرهبرداری مناسب و اصولی از خاکهای
آلوده به مواد نفتی الزم است که ویژگیها و رفتارهای فیزیکی،
مکانیکی و شیمیایی خاک به دقت ارزیابی گردد .پیچیده بودن
محیط خاک و ویژگیهای متنوع اجزاء تشکیلدهندهی آن،
موجبات بروز رفتارها و عکسالعملهای متفاوت خاکهای آلوده
در مقابل آالیندههای نفتی و میزان جذب آنها در خاک میشود.
مطالعهی این ویژگیها و شناسایی برهمکنش آنها با آالیندهها،
زمینه را جهت مدیریت مطلوب و بهینهی چنین خاکهایی فراهم
میسازد ( .)Minueei et al., 2013برهمکنش آالیندهها در خاک
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معموال در قالب فرایندهای جذب و کمپلکس شدن رخ میدهد.
عبارت کلی جذب ،برای فرآیندی استفاده میشود که در آن مواد
حلشده همچون یونها ،بین سطوح مشترک فاز مایع و ذرات
خاک تقسیم میشوند .جذب سطحی فیزیکی ،زمانی اتفاق می-
افتد که به علت وجود بارهای غیرهمنام ،آالینده به سطوح اجزای
تشکیلدهندهی خاک ،جذب میشود .در جذب سطحی ویژه،
یونها به پوستهی کوئوردیناسیون اتم نفوذ میکنند و توسط
پیوندهای کوواالنسی و گروههای عاملی  OHو  Oبه کاتیونهای
ساختاری میپیوندند (.)Khatibi et al., 2015
پایداری خاکدانهای عبارت از مقاومت خاکدانهها در مقابل
نیروهای گسیختگی حاصل از عملیات خاکورزی و نیز رخدادهای
فرسایشی است و وجود آالیندههای نفتی بر پایداری خاکدانهها
تأثیرگذار است ( ;Khademalrasoul et al., 2014
 .)Khademalrasoul et al., 2019آلودگی به مواد نفتی موجب
کاهش مقاومت خاک میشود ،دلیل این امر تأثیر مواد روغنی
موجود در نفت خام است که سبب کاهش اصطکاک بین ذرات
خاک می شود و مقاومت خاک را در مقابل نیروهای وارده کاهش
میدهد ( .)Zohrabi and Abbasipour, 2017فرایند خاکدانه-
سازی و پایداری خاکدانهها تحت تأثیر درصد مادهی آلی ،نوع و
درصد رس ،مقدار کاتیونهای قابلجذب (کلسیم و سدیم) و
میزان اکسید آهن موجود در خاک است ( .)Gang et al., 2013از
میان عوامل مؤثر بر پایداری ساختمان خاک ،عامل مادهی آلی
خاک از بیشترین سطح اثربخشی برخوردار است که جایگاه آن را
در تحقق اهداف مدیریت پایدار خاک نشان میدهد .وجود برخی
از یونهای آلی همچون ترکیبات اسید فولیک و اسید سیتریک
در خاک؛ رس قابل پراکنش 1را به شکل معنیداری افزایش و در
نتیجه پایداری خاکدانهها را کاهش میدهد .در واقع برخی آنیون
های آلی مانند سیترات ،اگزاالت ،فولوات ،الکتات و استات سبب
افزایش رس قابل پراکنش و کاهش پایداری ساختمان خاک می
شود .اما وجود اسیدهای با ساختار حلقوی در خاک ،سبب هم-
آوری ذرات رس شده و پایداری ساختمان خاک را افزایش می
دهد ( .)Tushar et al., 2018ترکیبات آلی با ایجاد پیوند کاتیونی
با رسهای خاک ،خنثی کردن بارهای موجود در سطح رسها
توسط یونهای آلی و نیز پوششهای آبگریزی که ترکیبات آلی
روی سطوح خاکدانهها تشکیل میدهند ،سبب پایداری خاکدانهها
میشوند (.)Tushar et al., 2018
اندازهی خاکدانهها بر میزان مقاومت آنها تأثیرگذار است و
در این ارتباط مفهومی تحت عنوان شاخص تردی خاکدانهها
1 Dispersible clay

وجود دارد .تردی خاک عبارت از تمایل کلوخههای بزرگ یک
تودهی محصور نشدهی خاک ،به خرد شدن به صورت قطعات
کوچکتر و در یک دامنهی اندازهای مشخص است Utomo and
 )1981, 1982( Dexterو  .)2008( Dexterهمواره پاکسازی و
بهسازی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی مورد توجه
پژوهشگران بوده است و بدین منظور روشهای مختلفی ارزیابی
شده است .در این پژوهش جهت بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک-
های آلوده به هیدروکربنهای نفتی ،از زغالزیستی و زئوپالنت
استفاده شده است .زغالزیستی یک مادهی غنی از کربن است که
طی فرآیند گرماکافت زیتوده در شرایط عدم حضور و یا حضور
جزیی اکسیژن تولید میشود .زغالزیستی از تجزیهی حرارتی
زیتودههای آلی و تحت فرآیند گرماکافت تولید میشود و بر روی
سطح خود دارای گروههای عاملی آلی فراوانی است که پتانسیل
آن را برای تشکیل کمپلکس با یونهای فلزی افزایش میدهد
( .)Lehmann et al., 2006سطح ویژهی باال و وجود حفرات ریز
در ساختار زغالزیستی برروی ویژگیهای جذبی آن مؤثرند و
توزیع اندازهی ذرات ،جرم ویژهی ظاهری ،ظرفیت نگهداری آب
در خاک و مقاومت به نفوذ را تحت تأثیر قرار میدهند
( .)Khademalrasoul et al., 2014طیف وسیعی از انواع گروههای
عاملی همچون هیدروکسیل ( ،)OHکربوکسیل( ،)C=Oفنول،
استرها و آمیدها در سطوح تبادلی زغالزیستی وجود دارند (برنان
و همکاران  )2001که سبب افزایش ظرفیت زغالزیستی برای
واکنشپذیری با ترکیبات آلی و معدنی موجود در محلول خاک
میشوند ( .)Atkinson et al., 2010افزودن زغالزیستی به خاک
سبب بهبود کیفیت خاک ،افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی ،کاهش
جذب مواد سمی و بهبود ساختمان خاک میشود .مادهی
اصالحکنندهی دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت
زئوپالنت است ،زئوپالنت نام تجاری نوعی زئولیت غنیشده با مواد
آلی است .این ماده در افزایش ظرفیت نگهداشت آب در خاک
نقش مؤثری دارد و متشکل از ترکیب مواد معدنی و آلی طبیعی
است .زئوپالنت با ترکیباتی کامال طبیعی جزء سوپرجاذبهای
رطوبتی محسوب میشود که از انواع سنگهای طبیعی معدنی و
الیاف طبیعی تشکیل شده است ( .)Gholami, 2010اجزای
خاکستر آتشفشانی ،ریولیتیک و فیلوسیلیکات زئوپالنت ،بهشکل
قابلتوجهی ظرفیت نگهداری آب را در خاک افزایش میدهند.
طی پژوهشی توسط  )2017( Zohrabi and Abbasipourتأثیر
تیمارهای زغالزیستی ،قارچ آربوسکوالر میکوریزا و ترکیب زغال-
زیستی-میکوریز همراه با کشت دو گیاه شبدر و پنیرک بر بهبود
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ویژگیهای فیزیکی خاکهای آلوده به مواد نفتی مورد بررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد که گیاه پنیرک به همراه زغالزیستی
بیشترین میزان تجزیهی هیدروکربنهای نفتی را سبب میشود.
در همین راستا  )2008( Adams et al.,تأثیرات بهبودبخش
افزودن زغالزیستی را بر اصالح ویژگیهای فیزیکی خاکهای
آلوده به هیدروکربنهای نفتی تأیید نمودند .همچنین ارزیابی
اثربخشی زغالزیستی کاه گندم بر وضعیت هیدروکربنهای نفتی
موجود در خاک حاکی از تأثیرات مثبت این تیمار آلی بر اصالح
خاکهای آلوده به مواد نفتی است ( .)Zong et al., 2004افزودن
زغالزیستی بهعنوان یک تیمار آلی موجب بهبود ویژگیهای
شیمیایی و فیزیکی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی می-
شود ( .)Brennan et al., 2014همچنین پژوهشهای Gang et
 )2013( al.نشان داد که افزودن زغالزیستی کاه برنج بهعنوان
یک اصالحکنندهی آلی منجر به بهبود ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی بهواسطهی تجزیه-
ی مواد نفتی میشود .در پژوهش دیگری )2017( Adams et al.,
تأثیرات پسماندهای کشاورزی را بر روی خاکهای آلوده به
هیدروکربنهای نفتی بررسی نموده و گزارش کردند که
پسماندهای کشاورزی سبب افزایش تخلخل و نفوذپذیری خاک و
درنتیجه موجب بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک شده است.
بر اساس پژوهشهای انجامشده مفروض است که افزودن
تیمارهای آلی و یا آلی-معدنی میتواند بر روی ویژگیهای خاک
تأثیرگذار باشد .با توجه به اهمیت موضوع و فرض مذکور ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی اثرات دو تیمار زغالزیستی تهیهشده از
ضایعات نیشکر و زئوپالنت بر روی میانگین وزنی قطر خاکدانهها
( )MWDبه عنوان شاخصی از پایداری خاکدانهای و حدود
آتربرگی انجام شد.

ساختمانی مناسب هستند و عمدتا در ردهی خاکهای جوان و
بدون تکامل پروفیلی قرار دارند (ردههای انتیسول ،اینسپتیسول
و اریدیسول) .همچنین خاک منطقه دارای هدایت الکتریکی
 6/19دسیزیمنسبرمتر pH ،برابر  7/29و ظرفیت تبادل کاتیونی
 14/41سانتیمول بار بر کیلوگرم خاک است.
اندازهگيری ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی خاک منطقهی
مطالعاتی

پس از انجام بازدیدها و مشاهدات میدانی و تقسیمبندی منطقه
به یکسری بلوک مطالعاتی ،عملیات نمونهبرداری خاک به روش
کامال تصادفی درون بلوک و از سطح خاک تا عمق  30سانتیمتری
انجام شد .نمونهبرداری خاک بهگونهای انجام شد که نمونههای
خاک تهیهشده بهعنوان نمایندهای از خاک منطقه
( )Representative soil sampleباشند .برای هر بلوک مطالعاتی
با انجام عملیات مخلوطسازی نمونهها ،نمونههای مرکب
( )Compositeتهیه شد .پس از تهیه و آمادهسازی اولیهی نمونهها،
بهمنظور بررسی میزان آبگریزی نمونههای خاک ،از روش مدت
زمان نفوذ قطرات آب ( )1WDPTاستفاده شد

( Hallet et al.,

 .)2006در این روش ابتدا  10گرم از نمونهی خاک آلوده به مواد
نفتی برداشتشده از اطراف چاه نفت ،به پتری دیش منتقل شد
و رطوبت الزم در حد  25و  50درصد ظرفیتزراعی ( )FCتأمین
گردید؛ سپس برای مدت زمان  5دقیقه تکان داده شده و مدت
زمان نفوذ قطرات آب به درون خاک اندازهگیری شد .بدین منظور
بر روی هر کدام از نمونهها  3قطره آب دیونیزه از ارتفاع تقریبا
1سانتیمتر با قطرهچکان اضافه شد و مدت زمان نفوذ قطرات آب
به درون خاک با زمانسنج دقیق اندازهگیری و بهعنوان معیاری
جهت ارزیابی آبگریزی خاک ،ثبت گردید .با توجه به مدت زمان
نفوذ قطرات آب ،درجهی آبگریزی هر نمونه تعیین شد .برخی

مواد و روشها

از ویژگیهای آبگریزی خاک منطقهی مطالعاتی در جدول ()1

منطقهی مطالعاتی

ارائه شده است .همانگونه که اطالعات مندرج در جدول ( )1نشان

در پژوهش حاضر منطقهی مطالعاتی تحت عنوان میدان نفتی
اهواز (منطقهی بهرهبرداری نفت و گاز کارون) است که در
48° 44
محدودهی شهرستان اهواز ،با مختصات جغرافیایی ́ 93′′
 31° 20عرض شمالی
 31° 19تا ́
 48° 44طول شرقی و ́
تا´´́ 95
واقع شده است .منطقهی مطالعاتی متأثر از اقلیم شهرستان اهواز
دارای آب و هوایی خشک با متوسط بارندگی حدود 213
مسلمیتر است و بیشینهی درجه حرارت آن به  45درجهی
سانتیگراد نیز میرسد .خاکهای منطقه فاقد ویژگیهای

میدهد خاک منطقه در کالس بسیار آبگریز قرار دارد که بر روی

Water drop penetration test

1

رفتارهای آن تأثیرگذار است.
جدول  -1برخی از ويژگیهای آبگريزی خاک منطقهی مطالعاتی
پارامتر

واحد

مقدار

رطوبت ظرفیت زراعی

%
mg.kg-

19/28

هیدروکربنهای نفتی

1

11580

مدت نفوذ قطرات آب
کالس آبگریزی

s
-

13340
بسیار آبگریز

بافت خاک

-

SiCl
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پس از همگنسازی خاک ،بخشی از آن برای انجام آنالیز-
های آزمایشگاهی هواخشک گردیده و از الک  2میلیمتر عبور
داده شد .بخشی از نمونهی خاک نیز بدون عبور از الک به وزن 7
کیلوگرم توزین و در گلدانها ریخته شد .در مرحلهی بعد خاک-
های آلوده با تیمارهای زغالزیستی و زئوپالنت مخلوط شدند.
تعداد  18گلدان حاوی تیمار زغالزیستی با سطوح  4 ،2و 6
درصد و  18گلدان شامل تیمار زئوپالنت با سطوح  4 ،2و  6درصد
و  6گلدان بدون افزودن تیمار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.
سپس خاکهای تیمار شده برای مدت زمان  100روز انکوباسیون
شدند تا تیمارهای اعمال شده بر روی ویژگیهای خاک تأثیرگذار
باشند .در طول دورهی انکوباسیون ،گلدانها در شرایط نور و دمای
محیط قرار داشتند .همچنین سطح رطوبتی  21گلدان در 25
درصد رطوبت  FCو  21گلدان دیگر در سطح رطوبتی  50درصد
 FCتنظیم گردید .پس از گذشت  100روز ،خاکها جهت انجام
آنالیزها به آزمایشگاه منتقل شدند.
رطوبت حد روانی ( )LLبا استفاده از دستگاه کاساگرانده
اندازهگیری شد .همچنین رطوبت حد خمیری ( )PLبا استفاده از
روش فتیله تعیین شد و شاخص خمیرایی خاک ( Plastic Index,
 )PIنیز با استفاده از رابطهی ( )1محاسبه گردید.
PI=LL-PL
)رابطه )1
تردی خاک عبارت از انحراف نسبی مقاومت کششی یک
دامنه مشخص از اندازهی خاکدانهها است ( 8-6/3میلیمتر) که
با استفاده از رابطهی ( )2محاسبه گردید ( Dexter and Watts,
:)2000
𝑦𝜎
𝑦𝜎
F1 = ±
)رابطه )2
ȳ
𝑛ȳ√2
در رابطهی ( F ،)2بهعنوان تردی خاکدانه :σy ،انحراف معیار
مقاومت کششی :ȳ ،میانگین مقادیر مقاومت کششی اندازهگیری
شدهی خاکدانهها و  :nتعداد خاکدانههای مورد آزمایش است.
در این پژوهش بهمنظور اندازهگیری میزان پایداری
خاکدانهها از روش الک تر ( )Wet sievingاستفاده شد .بدین
منظور مقدار  50گرم از خاک هواخشک و بدون اینکه خاک توسط
کوبه کوبیده شود؛ از الک با قطر سوراخ  8میلیمتر عبور داده شد.
سپس این نمونهی خاک در سری الکها (به ترتیب از باال به پایین
 0/250 ،0/425 ،1 ،2و  0/150میلمیتر) بهشکل یکنواخت ریخته
شده و درون آب به صورت حرکت باال و پایین تکان داده شد تا
خاکدانهها تحت تأثیر تنش قرار گیرند .ارتفاع آب بر روی الکها
طوری تنظیم شد که خاکدانههای موجود بر روی الک باالیی در
مدت زمان الک کردن و هنگامی که الکها به باالترین نقطه
)1 Mean weight diameter (MWD

میرسند ،اندکی از آب خارج شده و زمانی که به پایینترین نقطه
می رسند ،اندکی توسط آب پوشیده شوند .مدت زمان الک کردن
برای تمامی نمونهها  10دقیقه و دامنهی رفت و برگشت 1/3
سانتیمتر در نظر گرفته شد .سپس الکها به آرامی از آب خارج
گردیده و خاکدانههای باقیمانده روی هر الک شسته شده و در
آون در دمای 105درجهی سانتیگراد خشک شدند .سپس
میانگین وزنی قطر خاکدانه ( )1MWDبهعنوان شاخص ارزیابی
پایداری خاکدانهها محاسبه گردید.
ويژگیهای زئوپالنت و بيوچار باگاس نيشکر

همانگونه که ویژگیهای تیمارهای اصالحکننده در جدول ()2
نشان میدهد تیمار بیوچار باگاس نیشکر از  pHقلیایی برخوردار
است ولیکن زئوپالنت دارای  pHاسیدی است که این ویژگی در
کنار سایر ویژگیهای این تیمارها میتواند بر روی رفتارهای آنها
در خاک تأثیرگذار باشد.
جدول  -2ويژگیهای شيميايی زئوپالنت و بيوچار باگاس نيشکر مورد استفاده
تیمارهای اصالح کننده
پارامتر

واحد

زئوپالنت

بیوچار باگاس
نیشکر

dS.m-1

2/01
6/82
110/00
178/50
18/25

0/96
8/76
75/00
69/29
69/25

هدایت الکتریکی ()EC
پهاش ()pH
M2.g-1
سطح ویژه ()SSA
ظرفیت تبادل کاتیونی (Cmole.kg-1 )CEC
نسبت کربن به نیتروژن ()C/N
--

همچنین بهمنظور بررسی مورفولوژی سطوح تیمارها،
تصاویری سهبعدی ( )3Dبا استفاده از میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEM2مدل  LEO1455VPاز بیوچار باگاس نیشکر
(شکل  )1و زئوپالنت (شکل  )2تهیه و استخراج شد.
اندازهگيری نرمال آلکانها توسط دستگاه GC

همچنین با توجه به وجود هیدروکربنهای نفتی در خاکهای
منطقهی مطالعاتی از دستگاه سوکسله ،مدل  FOSS 2050جهت
عصارهگیری هیدروکربنهای نفتی از خاک استفاده شد .بدین
منظور مقدار  10گرم نمونه در عصارهگیر سوکسله با  250میلی-
لیتر از مخلوط هگزان و دیکلرومتان با نسبت ( )1:1استخراج شد
( .)EPA, 1084همچنین برای اندازهگیری  TPHsاز دستگاه GC-
 Massمدل  Agilent7890Bاستفاده شد .دستگاه مورد استفاده
دارای آشکارساز  MSDمدل  ،B5977گاز حامل هلیوم ،سرعت
جریان  1میلیلیتر بر دقیقه و طول ستون  30متر است .درصد
نرمال آلکانها در عصارهی خاک در جدول ( )3ارائه شده است.

2- Scanning Electron Microscope
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شکل  -1شمايی از تصوير سهبعدی زغالزيستی باگاس نيشکر توسط ميکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

شکل  -2شمايی از تصوير سهبعدی زئوپالنت توسط ميکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM
جدول  –3درصد نرمال آلکانها در عصارهی خاک اندازهگيری شده توسط
 GC-Massمدل Agilent7890B

ردیف

آلکانها ()Alkanes

درصد نفت ()Oil%

1
2
3
4

C4-C10

19
10
50
2

C11-C12
C13-C20
C21-C40

تجزيه و تحليل آماری

تجزیه و تحلیل آماری دادهها بر اساس آزمایش فاکتوریل  3nدر
قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار و با استفاده از نرمافزار
( SPSS)23انجام و مقایسهی میانگینها نیز توسط آزمون دانکن

در سطح معنیداری 1درصد انجام شد .برای رسم نمودارها از نرم-
افزار سیگماپالت استفاده گردید.

نتايج و بحث
تأثير زغالزيستی باگاس نيشکر و زئوپالنت بر ميانگين وزنی
قطر خاکدانه (شاخص پايداری خاکدانه)

نتایج نشان داد که هر  3عامل نوع اصالحکننده ،مقدار کاربرد و
مقدار رطوبت دارای اثرات معنیداری بر پایداری خاکدانهها در
سطح احتمال یک درصد میباشند (جدول  .)1همانگونه که
شکل ( )3نشان میدهد زغالزیستی باگاس نیشکر و زئوپالنت
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موجب کاهش میزان پایداری خاکدانهها شدهاند .با افزایش درصد
زئوپالنت و زغالزیستی افزوده شده به خاک ،مقدار پایداری
خاکدانهها کاهش یافته است .کمترین پایداری در آزمایش الک تر
مربوط به نمونههای تیمار شده با زئوپالنت  6درصد و بیشترین
مقدار پایداری مربوط به نمونهی خاک شاهد است .هر دو تیمار
علیرغم افزایش تخلخل ،بهبود ساختمان و سایر ویژگیهای

401

فیزیکی خاک ،سبب کاهش پایداری خاکدانهها شدهاند که دلیل
آن میتواند خاصیت آبگریزی در خاکهای آلوده به نفت و عدم
اختالط آب با خاک در نمونهها باشد (.)Roy and McGill, 1998
در آزمایش الک تر در اثر تماس خاک با آب ،خاک فلوکوله شده
و به الکهای پایینتر منتقل نمیشود و همین امر موجب افزایش
مقدار پایداری خاکدانهها میشود.

جدول  -1نتايج تجزيه واريانس اثر زغال زيستی باگاس نيشکر و زئوپالنت بر ويژگیهای فيزيکی و مکانيکی خاکآلوده به نفت

میانگین مربعات

ضریب تغییرات

MWD

PI

PL

LL

نوع تیمار
درصد رطوبت
سطح تیمار
سطح تیمار×نوع تیمار
نوع تیمار×درصد رطوبت
درصد رطوبت ×سطح تیمار
)سطح تیمار×نوع تیمار×درصد رطوبت(
خطای آزمایش

**0/06
**0/58
**0/91
**0/14
**0/32
**0/67
**0/43
0/19

**0/0043
**0/002
0/0005ns
**0/012
**0/015
**0/028
**0/52
0/031

**0/0009
**0/003
*0/0001
**0/022
**0/0007
*0/001
**0/029
0/016

**0/017
*0/014
*0/006
**0/0813
**0/016
*0/009
**0/0004
0/208

ضریب تغییرات

10/20

8/41

3/30

2/88

 :nsعدم معنیداری

* :معنیداری در سطح  5درصد

در نمونههای تیمار شده با زغالزیستی و زئوپالنت به دلیل
کاهش آبگریزی خاک و افزایش جذب آب ،نمونههای تیمار شده
به خوبی با آب اختالط پیدا کرده و از چشمهی الک عبور نموده
و به الکهایی با چشمههای کوچکتر منتقل شدهاند.
میزان پایداری خاکدانهها در رطوبت  25درصد  FCبیشتر
از  50درصد رطوبت  FCاست .همچنین میتوان کاهش پایداری
خاکدانهای را به دیسپرس شدن ذرات خاک نسبت داد .با افزودن
زغالزیستی باگاس نیشکر و زئوپالنت به خاک ،سطوح خاک
توسط ذرات تیمارها ،پوشانده شده و موجب جلوگیری از تماس
سطوح ذرات خاک به یکدیگر میشود که در نهایت سبب کاهش
چسبندگی و کاهش میزان پایداری خاکدانهها میگردد .با افزودن
زغال زیستی به خاک ،بخشی از سطوح کانی توسط کربن دارای
سطح انرژی پایین پوشیده شده که همین امر موجب پراکندگی
ذرات خاک و در نتیجه کاهش میزان پایداری خاک میشود.
میانگین وزنی قطر خاکدانهها شاخصی کلیدی برای نشان دادن
کیفیت و پایداری خاکدانهها است که میتواند بر میزان نفوذ آب
و فرسایشپذیری خاک تأثیرگذار باشد ( ;Herath et al., 2013
 .)Ouyang et al., 2013ترکیبات نفتی موجود در خاک به راحتی
در آب حل نشده و با ذرات معدنی خاک تشکیل کمپلکس
میدهند؛ درنتیجه موجب همآوری یا فلوکوله شدن ذرات خاک
شده و از پراکندگی ذرات خاک در شرایط مرطوب جلوگیری

** :معنیداری در سطح  1درصد

میکند .بنابراین پایداری خاک در شرایط مرطوب حفظ میشود.
از طرفی وجود ویژگی آبگریزی در خاک مشکالت زیادی را به
دنبال دارد که از آن جمله میتوان به کاهش میزان نفوذپذیری،
افزایش رواناب و جریان ترجیحی ( )Preferential flowو به دنبال
آن افزایش فرسایش خاک اشاره نمود (.)Eibisch et al., 2015
همچنین شایان ذکر است که خاصیت آبگریزی ،کاهش آب در
دسترس گیاه و از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش فرسایش
خاک را به دنبال دارد .رابطهی معنیداری میان آبگریزی و
 MWDوجود دارد .با افزایش درصد هیدروکربنهای نفتی و بهتبع
آن افزایش ویژگی آبگریزی ،میزان پایداری خاکدانهها افزایش
یافته و آلودگی بیشتر از  6/4درصد سبب کاهش پایداری خاک
شده است که میتواند به دلیل افزایش دافعهی آنیونی بین ذرات
رس و گروههای عاملی هیدروکربنها باشد ( Asadi and Heidari,
 .)2016پژوهشها نشان داده است که در خاکهای آلوده به مواد
نفتی در مقایسه با خاکهای بدون آالیندههای نفتی ،میزان
نگهداشت آب به طور معنیداری کاهش یافته و شرایط نامساعدی
را برای استقرار پوشش گیاهی در منطقهی آلوده ایجاد کرده است
و لذا زمینهساز وقوع رخدادهای فرسایشی شده است
( .)Kermanpour and Mosaddeghi, 2014وجود نفت خام در
خاکها سبب آبگریزی شدید شده و همچنین سبب کاهش
میزان پایداری خاکدانهها میشود ( .)Han et al., 2016در واقع
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زغالزیستی به خاک موجب کاهش وزن ویژهی ظاهری و کاهش
میانگین وزنی قطر خاکدانهها شده است.

هیدروکربنهای نفتی در غلظتهای باال عالوه بر تشدید
آبگریزی ،پایداری خاکدانهها را نیز کاهش میدهند .در این راستا
 )2011( Shaabanpour and Hashemiگزارش کردند که افزودن
a

de d

b
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شکل  -3مقايسهی ميانگين تأثير سطوح مختلف تيمارها بر ميانگين وزنی قطر خاکدانهها
حروف غیرمشابه بر اساس آزمون دانکن نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است

تأثير زغالزيستی باگاس نيشکر و زئوپالنت بر شاخص تردی
خاکدانهها

نتایج نشان میدهد که اثر متقابل هر  3عامل نوع اصالحکننده،
میزان کاربرد و سطوح رطوبتی در سطح احتمال یک درصد بر
شاخص تردی خاکدانهها معنیدار شده است (جدول .)1
پژوهشگران تمایل یک تودهی محصور نشدهی خاک به خرد شدن
تحت تنش های وارده و شکسته شدن آن به قطعات کوچکتر را
تحت عنوان شاخص تردی خاک تعریف مینمایند ( Utomo and
 .)Dexter, 1981نتایج آزمون مقایسهی میانگینها (شکل )4
نشان میدهد که هر دو تیمار زغالزیستی باگاس نیشکر و
زئوپالنت سبب افزایش شاخص تردی خاکدانهها شدهاند .زغال-
زیستی در سطح  2و  4درصد موجب افزایش شاخص تردی
خاکدانه و در سطح  6درصد روند کاهشی داشته است .در نمونه-
های تیمار شده با زئوپالنت در سطح  2درصد ،پارامتر تردی
خاکدانهها افزایش یافته و در سطح  4و  6درصد این پارامتر یک
روند کاهشی را نشان داده است ( .)Lohrasbi et al., 2019در
مجموع ،هر دو تیمار سبب افزایش شاخص تردی خاکدانهای
شدهاند .همچنین مقدار شاخص تردی خاکدانهها در سطح رطوبت
 50درصد نسبت به  25درصد  FCبیشتر است .بیشترین مقدار

شاخص تردی خاکدانهها مربوط به نمونههای تیمار شده با زغال-
زیستی  2درصد و زئوپالنت  4درصد در رطوبت  50درصد FC
است .کاهش شاخص تردی خاکدانهها در نمونههای تیمار شده با
سطح کاربرد  6درصد زئوپالنت و سطح  4و  6درصد زغالزیستی
را میتوان به باال رفتن مقاومت کششی خاکدانهها در اثر افزایش
مادهی آلی خاک ،نسبت داد .هر چه مادهی آلی خاک افزایش
مییابد میزان مقاومت کششی آن نیز افزایش یافته و میزان تردی
خاکدانهها کاهش مییابد .دلیل دیگر افزایش شاخص تردی خاک
را میتوان به باال رفتن سدیم و فرایند تر و خشک شدن متناوب
خاک ،نسبت داد .البته الزم به ذکر است که شاخص تردی مستقل
از مقاومت خاک بوده و شاخص تردی همیشه نشاندهندهی
میزان مقاومت کششی خاکدانهها نبوده و یک خاک با هر میزان
مقاومت میتواند مقادیر متفاوتی از تردی را دارا باشد ( Watts
 .)and Dexter, 2008شاخص تردی بیانگر تغییرات مقاومت
کششی با اندازهی خاکدانهها است .در دامنهای از اندازه
خاکدانهها ،خاک ممکن است با وجود داشتن تردی زیاد مقاومت
باالیی نیز داشته باشد ،از این رو تردی لزوما نشاندهندهی سهولت
خاکورزی نیست که این موضوع در استراتژیهای مدیریتی از
اهمیت فراوانی برخوردار است (.)Watts and Dexter, 2008
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شکل  -4مقايسهی ميانگين تأثير سطوح مختلف تيمارها بر شاخص تردی خاکدانهها ()FI
حروف غیرمشابه بر اساس آزمون دانکن نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است

تأثير زغالزيستی باگاس نيشکر و زئوپالنت بر حد روانی ()LL
و حد خميری ( )PLخاک

خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی دارای رطوبت حد روانی
و رطوبت حد خمیری پایینی هستند و با افزایش میزان آلودگی
مقدار رطوبت حد روانی و رطوبت حد خمیری کاهش مییابد .با
افزایش آلودگی ،مواد و ترکیبات نفتی وارد منافذ خاک شده و
سطح ذرات خاک را پوشش میدهند و مانع نفوذ آب به درون
خاک میشوند .نفت با ثابت دیالکتریک پایین باعث کاهش
نیروی دافعهی بین ذرات خاک شده و نتیجهی این کاهش،
افزایش خالص نیروی جاذبهی بین ذرات و در نتیجه نزدیک شدن
ذرات خاک و هماوری ذرات خاک است ( .)Qin et al., 2013با
افزایش میزان آلودگی ،آب اطراف ذرات خاک کمتر از مواد نفتی-
ای است که خاک را احاطه کرده است به همین دلیل مانع تأثیر
بیشتر بین آب و خاک میشود و در نتیجه سبب میگردد خاک
تمایل کمتری برای جذب آب از خود نشان دهد ( Khoshneshin
 .)Langrudi and Akbar Abadi, 2010نفت موجود در خاک
زودتر از آب میتواند با سطوح خاک ارتباط برقرار کرده و آب
موجود روی سطح ذرات را دفع نموده و خودش در فضای بین
الیه ای ذرات قرار گیرد .با وجود نفت خام در خاک ،لغزش ذرات
بر روی هم افزایش یافته و ذرات ریز در بین ذرات بزرگتر فرورفته
و سبب کاهش منافذ خاک شده و در نتیجه خاک با مقدار آب
کمتری به حد روانی و حد خمیری میرسد ( Rahman et al.,
 .)2010دلیل دیگر هم میتواند کم بودن سطح ویژه و ظرفیت

تبادل کاتیونی خاکهای آلوده به نفت باشد که باعث شده این
خاکها ظرفیت کمی برای جذب و نگهداری آب در سطح خود
نشان دهند در نتیجه میزان  LLو PLدر این خاکها روند کاهشی
دارد.
حدود آتربرگ متأثر از عواملی همچون درصد رطوبت
هیگروسکوپی ،ظرفیت تبادل کاتیونی ،درصد مادهی آلی و درصد
رس موجود در خاک است .عامل درصد مادهی آلی خاک با توجه
به ایجاد پیوندهای لیگاندی با ماتریکس خاک از بیشترین
تأثیرگذاری بر روی ویژگیهای خاک برخوردار است .نتایج نشان
میدهد که با افزودن زغالزیستی باگاس نیشکر به خاک ،سطح
ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک افزایش یافته است در نتیجه
منجر به افزایش حدود آتربرگی  LLو  PLدر خاک شده است.
همچنین در این ارتباط  )2013( Qin et al.بیان کردند که وجود
مواد آلی مناسب در خاک منجر به افزایش سطح ویژهی خاک
شده و در نتیجه تمایل خاک را برای برقراری پیوند با مولکولهای
آب افزایش میدهند .این افزایش در سطح ویژه موجب افزایش
پارامترهای حد روانی و حد خمیری خاک میشود .مقایسهی
میانگین تأثیر سطوح مختلف تیمارها بر حد روانی خاک ()LL
نمایش داده شده است (شکل  .)5همانگونه که شکل ( )5نشان
میدهد نمونههای تیمار شده با زغالزیستی باگاس نیشکر در هر
سه سطح کاربرد موجب افزایش  LLو  PLخاک شده است .در
نمونههای تیمار شده با زئوپالنت در سطح  2و 4درصد مقدار LL
روند کاهشی داشته و در سطح  6درصد افزایش یافته است.
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بیشترین مقدار رطوبت حد روانی مربوط به زغالزیستی  6درصد
در رطوبت  50درصد  FCو کمترین مقدار آن مربوط به زئوپالنت
 2درصد در رطوبت  50درصد  FCمیباشد .تیمارهای زغالزیستی
و زئوپالنت آب را در مکشهای باال در خود ذخیره نموده و با
افزایش ظرفیت نگهداشت آب در خاک منجر به افزایش رطوبت
حد روانی و رطوبت حد خمیری شدهاند .مقایسهی میانگین تأثیر
سطوح مختلف تیمارها بر شاخص  PLنمایش داده شده است (شکل
 .)6رطوبت حد خمیری بهعنوان یکی از حساسترین پارامترها
برای تخمین بیشترین میزان رطوبت موردنیاز جهت انجام شخم
بهینه محسوب میشود .همانگونه که شکل ( )6نشان میدهد
تیمارهای زغالزیستی و زئوپالنت در هر سه سطح کاربرد منجر
به افزایش میزان  PLخاک شدهاند که با افزایش درصد تیمارها
مقدار  PLافزایش یافته است .بیشترین مقدار  PLمربوط به نمونه-
ی تیمار شده با زغالزیستی  6درصد در سطح رطوبت  50درصد
 FCو کمترین مقدار آن مربوط به نمونه شاهد است .با افزودن

مادهی آلی و کانیهای رسی به خاک و با افزایش سطح ویژه،
افزایش ظرفیت نگهداری آب و افزایش  CECخاک ،تمایل خاک
برای جذب آب باالتر رفته و موجب افزایش میزان  PLو LLشده
است .مواد آلی مانند پلی بین ذرات خاک و آب عمل کرده و
توانایی خاک در جذب آب را باال برده و در نتیجه خاک برای
رسیدن به حدود رطوبتی روانی و خمیری ،مقدار آب بیشتری به
خود جذب میکند .پژوهشگران گزارش کردند که کاربرد زغال-
زیستی به میزان  4 ،2و  6درصد موجب افزایش معنیدار رطوبت
حد خمیری نسبت به تیمار شاهد شده است ( Zong et al.,
 .)2014کو و همکاران ( )2014مشاهده کردند که با کاربرد  20و
 30درصد زغالزیستی سبوس برنج در یک خاک با بافت لوم
سیلتی و لوم رسی در مقیاس گلخانهای میزان حد روانی و حد
خمیری افزایش یافته است .آنها این افزایش را ناشی از افزایش
سطح ویژهی خاک در اثر کاربرد زغالزیستی سبوس برنج عنوان
کردند.
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شکل  -5مقايسهی ميانگين تأثير سطوح مختلف تيمارها بر رطوبت حد روانی خاک ()LL
حروف غیرمشابه بر اساس آزمون دانکن نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است

تأثير زغالزيستی باگاس نيشکر و زئوپالنت بر شاخص خميرايی
()PI

در خاکهای دارای ترکیبات و هیدروکربنهای نفتی حدفاصل
بین حد خمیرایی و حد روانی بیشتر است در نتیجه مدت زمان
بیشتری الزم است تا خاک از حالت خمیری به رطوبت حدروانی
برسد .مقایسهی میانگین تأثیر سطوح مختلف زغالزیستی باگاس
نیشکر و زئوپالنت بر روی شاخص خمیرایی خاک ( )PIنشان داده
شده است (شکل  .)7با افزودن زغالزیستی باگاس نیشکر و

زئوپالنت به خاک ،مقدار  PIروند کاهشی داشته است .در نمونه-
های تیمار شده با اصالحکنندهی زئوپالنت در هر سه سطح کاربرد،
با افزایش درصد تیمار ،مقدار  PIکاهش یافته است و در نمونههای
تیمار شده با زغالزیستی باگاس نیشکر در سطح  2و  4درصد
روند کاهشی و در سطح  6درصد روند افزایشی داشته است.
همچنین نتایج نشان میدهد که کمترین مقدار  PIمربوط به
زغالزیستی  4درصد در سطح رطوبت 50درصد  FCو بیشترین
مقدار آن مربوط به نمونهی شاهد است .با افزایش درصد مادهی
آلی تا  4درصد  PIروند کاهشی دارد که این کاهش در  PIموجب
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افزایش نفوذپذیری در خاک و کاهش هدررفت خاک میشود
( .)Qin et al., 2013در سطح  6درصد زغالزیستی مقدار PI
افزایش یافته است که دلیل آن میتواند کاهش مقاومت خاک در
این سطح باشد .در نمونهی تیمار شده با زئوپالنت در هر سه
سطح ،در مقدار شاخص  PIکاهش رخداده است که این امر توانایی
باالی زئوپالنت را در افزایش میزان مقاومت خاک و افزایش جذب
a
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آب و نفوذپذیری نشان میدهد .در خاکهایی که شاخص
خمیرایی باالیی دارند نفوذ کاهش مییابد و هدر رفت خاک در
آنها بیشتر است .وجود مواد و ترکیبات نفتی در خاک منجر به
افزایش شاخص خمیرایی ( )PIمیشود ()Estabragh et al., 2016
که مقدار این افزایش تابعی از میزان آلودگی است.
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شکل  -6مقايسهی ميانگين تأثير سطوح مختلف تيمارها بر رطوبت حد خميری خاک ()PL
حروف غیرمشابه بر اساس آزمون دانکن نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.
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شکل  -7مقايسهی ميانگين تأثير سطوح مختلف تيمارها بر شاخص خميرايی خاک ()PI
حروف غیرمشابه بر اساس آزمون دانکن نشاندهندهی اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد است.

نتيجهگيری
در این پژوهش ،ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی ،خاکهای آلوده

به هیدروکربنهای نفتی متأثر از تیمار آلی زغالزیستی باگاس
نیشکر و تیمار آلی-معدنی زئوپالنت و همچنین دو سطح رطوبتی
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 25و  50درصد  FCبررسی شد .نتایج نشان داد که هر دو تیمار
زغالزیستی و زئوپالنت در سطوح  2و  4درصد ،منجر به افزایش
شاخص تردی خاکدانهها ( )FIشده و درسطح  6درصد شاخص
تردی خاکدانهها را کاهش دادهاند ضمن اینکه در سطح رطوبتی
 50درصد ظرفیتزراعی مقدار  FIخاک باالتر از  25درصد FC
است .زغالزیستی و زئوپالنت در هر سه سطح کاربرد و  2سطح
رطوبتی موجب کاهش میزان مقاومت فروروی در خاکهای تیمار
شده گردیدند ولیکن مقاومت فروروی در  50درصد  FCبیشتر از
 25درصد  FCشد .کاهش در مقاومت فروروی یک خاک بهعنوان
شاخصی از بهبود ویژگیهای ساختمانی و مقاومتی یک خاک
محسوب میشود که میتواند گامی در راستای افزایش نگهداشت
آبهای سطحی در یک منطقه محسوب شود و درنتیجه برآیند
نهایی این رخداد ،کاهش پتانسیل فرسایشپذیری خاکهای یک
منطقه باشد .در این پژوهش نیز سایتهای آلوده به مواد نفتی
(هیدروکربنهای نفتی) در معرض روانابهای سطحی بهعنوان
یکی از بارزترین اشکال تخریب ساختمان خاک هستند که افزودن
تیمارهای ارزیابی شده در این پژوهش میتواند در بهبود وضعیت
حاکم بر آنها مؤثر باشد .در مجموع ،با توجه به اهمیت مواد نفتی
و ضرورت استخراج و بهرهبرداری از آنها درنتیجه همواره در
سایتهای استخراج و بهرهبرداری با این چالش مواجه هستیم که
باید آن را مدیریت نماییم .بهترین راهکار مدیریتی ( Best
 )management practiceدر این ارتباط استفاده از تیمارهایی آلی
و یا آلی-معدنی است که نه تنها آسیبی به خاک منطقه وارد
نمیکنند؛ بلکه با توجه به دارای بودن بخش آلی میتوانند در

بهبود ویژگی های ساختمانی خاک (اعم از بافت ،ساختمان و
نفوذپذیری خاک) تأثیرگذار باشند و خاک را در برابر عوامل
تخریبی حفظ نمایند .همچنین شایانذکر است که تولید و افزودن
زغالزیستی (بیوچار) به خاک بهعنوان یک استراتژی مدیریتی در
راستای اهداف مدیریت پایدار است زیرا هم مدیریت ضایعات
محسوب میشود و هم اینکه مادهای آلی با محتوای باالی کربن
آلی محصول فرایند گرماگافت است که هم تولید ماده و هم تولید
انرژیهای زیستی پاک را به دنبال دارد که از هر لحاظ یک
استراتژی مدیریتی پایدار-محور محسوب میشود .بر همین اساس
استفاده از تیماری همچون زغالزیستی با توجه به فراوانی ضایعات
آلی موجود در محیط پیرامونی ما میتواند گامی مؤثر در راستای
استفاده ی بهینه از ضایعات آلی و نیز حفظ خاک در برابر عوامل
تخریبکننده باشد .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
ارتباط تنگاتنگی بین ویژگیهای شیمیایی و فیزیکومکانیکی یک
خاک برقرار است به گونهای که با افزودن تیمارهای آلی مناسب
به یک خاک میتوان انتظار تغییرات در رفتارهای مکانیکی و
ساختمانی آن را داشت .همواره در اصول مدیریت پایدار یک
خاک ،توجه ویژهای به ویژگیهای ساختمانی خاک میشود و
ضرورت دارد گامهای مؤثری در جهت بهبود ویژگیهای
ساختمانی خاک برداشته شود باالخص در مناطقی که به دلیل
وجود آالیندههای نفتی ،خطر از هم پاشیدگی ساختمان خاک
وجود دارد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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