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 12ی باد افزایش دهد. هدف این مطالعه تواند مقاومت سطحی خاک را در برابر جریان فرسایندهسطح خاک می برخاکپوش با ایجاد پوششی 

 13وژل سلولز( استات( و زیستی )زغال زیستی و هیدروینیلموریلونایت(، شیمیایی )پلیمر پلیمعدنی )نانورس مونت هایبررسی کارایی خاکپوش

 14های مختلف برای اصالح برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک و کنترل فرسایش بادی بود. همچنین دوام و پایداری این در زمان

 15آزمایش فاکتوریل به صورت طرح کامالً تصادفی در سه تکرار شد.  تر و خشک شدن بررسی های مختلف با چهار چرخهها در زمانخاکپوش

 16 هیدروژل سلولزاستات، زغال زیستی و وینیلموریلونایت، پلیمر پلینانورس مونتچهار سطح: شامل ( نوع خاکپوش 1اجرا شد. فاکتورها شامل )

 17و زغال زیستی و هیدروژل  11و  8، 0: استاتوینیلیمر پلی، پل 22و  11 ،0موریلونایت: نانورس مونتشامل ( غلظت خاکپوش 2کاه گندم، )

 18خاک مورد مطالعه از کانون گرد و غبار جنوب شرق روز بودند. 121و  12، 22، 21شامل  زمان( 2و ) گرم بر متر مربع 200و  16، 0سلولز: 

 19روی  وینیل استاتخاکپوش نانورس و پلیمر پلی پر شدند. ( با خاکمتری)سانت 60×20×6تونل باد با ابعاد  یهاینیسشد.  یبردارنمونه اهواز

 20نمودن ابتدا با خاک مخلوط شد سپس با اسپری  به صورت یکنواخت اسپری شد. خاکپوش زغال زیستی و هیدروژل سلولز کاه گندم هاسینی

 21های خاک ورد نظر ویژگیپس از گذشت مدت زمان مدرصد ظرفیت زراعی ثابت نگهداشته شد.  56روی سطح خاک رطوبت در حد آب 

 22دقیقه قرار داده شدند.  6به مدت متری سطح نمونه( سانتی 16در ارتفاع )متر بر ثانیه  20ها در تونل با سرعت باد گیری شد و سینیاندازه

 23)از نظر کاهش فرسایش بادی(، انتخاب شده  بهترین تیمار از هر خاکپوشسپس در هر زمان  مقدار فرسایش خاک به روش وزنی تعیین شد.

 24های اصالح شده با زغال زیستی و هیدروژل سلولز با در خاکنتایج نشان داد  و تحت چرخه تر و خشک شدن )چهار چرخه( قرار گرفت.

 25 مقدار آن گذشت زماناستات با وینیلموریلونایت و پلیمر پلیمونتنانورس خاک کاهش یافت اما در خاکپوش  گذشت زمان مقدار فرسایش

 26بیشترین مقدار مقاومت فروروی و  درصد کاهش یافت. 3/99در خاک تیمار شده با هیدروژل سلولز  شیفرسامقدار افزایش یافت. 

 27با گذشت  .کیلوپاسکال بدست آمد 122و  1028که به ترتیب برابر با  برشی خاک در خاکپوش هیدروژل سلولز در زمان چهارم مشاهده شد

 28اهش موریلونایت کاستات و نانورس مونتوینیلپلیمر پلیها در حضور هیدروژل سلولز و زغال زیستی افزایش و در داری خاکدانهزمان پای

 29های اصالح شده با مقدار فرسایش خاک در زمان چهارم در خاکها رابطه منفی مشاهده شد. یافت. بین پایداری و بعد فرکتال خاکدانه

 30درصد و بعد از چهار چرخه تر  86و  82، 51، 99موریلونایت به ترتیب استات و نانو رس مونتوینیلزیستی، پلیمر پلیهیدروژل سلولز، زغال 

 31هیدروژل سلولز به عنوان با توجه به نتایج این پژوهش  درصد نسبت به خاک شاهد کاهش یافت. 81و  51، 12، 98و خشک شدن، به ترتیب 
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 38ای مهم هصنایع و سایر زیرساختبع طبیعی، که خسارات جدی به کشاورزی، منا استزایی های مهم بیاباندی یکی از فرآیندفرسایش با

 39 گرد انطوف ایجاد و سطح از ذرات انتقال به منجر تواندمی باشد خاک ذرات حرکت آستانه سرعت از بیشتر باد سرعت اگر .کندجامعه وارد می

 40کنون تا (.62)افزایش مقاومت سطح خاک در برابر تنش برشی جریان باد عامل کلیدی برای مبارزه با فرسایش بادی است . (19)شود  غبار و

 41ت استقرار پوشش گیاهی طبیعی بهترین و پایدارترین روش اساست؛  دی مورد استفاده قرار گرفتههای مختلفی برای کنترل فرسایش باروش

 42ا و ههای غیر زیستی مانند استفاده از بادشکنصورت فراهم نبودن شرایط زیستی برای حیات گیاهان، روش(. با وجود این در 28و  25، 25)

 43 گیرند.ها مورد توجه قرار میکپوشانواع مختلف خا

 44کند تعریف شده است. طبق این تعریف ی باد حفظ میخاکپوش به عنوان یک پوشش که سطح خاک را از تماس با جریان فرساینده

 45کاهش افزایش مقاومت مکانیکی و  .(18و  62، 2) کار برده توان به عنوام خاکپوش بمختلفی از مواد طبیعی و مصنوعی را می انواع

 46تقویت استحکام خاک سطحی با استفاده از مواد  هایی با خاصیت سیمانی دارد.پذیری ذرات خاک نیاز به استفاده از تثبیت کنندهفرسایش

 47ذرات  یرد.گسالهاست که مورد استفاده قرار میهای نفتی آهک، کلرید کلسیم، خاکستر، پلیمرهای آلی و امولسیونمختلفی از جمله سیمان، 

 48کند که به دلیل چسبندگی بین ذرات منجر به تخلخل کمتر ذرات و مقاومت بیشتر بین ذرات خاک را پر می فضای ها،ریز این تثبیت کننده

 49 (. 22، 22، 5شود )خاک می

 50مانند ضریب جذب حرارتی باال و آلودگی محیط باری روان، اثرات زیانهای شنهای نفتی در برابر اثرات سودمند در تثبیت خاکپوش

 51 روشینیز  خاک بهبود برای شیمیایی تقویت (.51) هستند های آب زیرزمینی و سالمتی انسان و جانورانزیست دارند و تهدیدی برای سفره

 52 شیمیایی هایکننده تثبیت .شودمی انجام سنتی غیر افزودنی مواد و سنتی هایتثبیت کننده مانند افزودنی مواد از استفاده با که است رایج

 53 های اخیردر سال(. 1) شونداستفاده می خاک مقاومت بهبود برای صنعتی پسماندهای سایر و سیمان زئولیت، ،گچ خاکستر، آهک، مانند سنتی

 54 انسان روی ربکمتری  منفی تأثیر تا کندمی استفاده مختلف هایزمینه در زیست محیط با سازگار مواد از که است آمده پدید جهانی روند یک

 55 اخیراً، .ودبررسی ش فرسایش کاهش در شیمیایی مواد این جایگزینی برای جدید مواد از استفاده که است ضروری بنابراین، .بگذارد محیط و

 56  (.29و  11، 5) اندگرفته قرار مطالعه موردو افزایش حاصلخیزی خاک  کاهش فرسایشبرای  مایع پلیمرهای مانند سنتی غیر شیمیایی مواد

 57 1شاریتوانند مقاومت فاتیلن می-استاتاستات و کوپلیمر وینیلوینیلاد که دو پلیمر پلی ( نشان د2011و همکاران ) گونگنتایج پژوهش 

 58ل ذرت در ولید محصوسبب افزایش رشد میکروبی و تعالوه بر افزایش مقاومت خاک نسبت به فرسایش بادی، خاک شنی را افزایش دهند و 

 59های رسی یکی دیگر از مواد سازگار با محیط زیست در جهت کنترل استفاده از مواد معدنی طبیعی مانند خاکپوش. (21) خاک شنی شوند

 60و جلوگیری از حرکت آنها نقش مهمی در کنترل فرسایش بادی شن تواند با به هم چسباندن ذرات خاکپوش رسی می فرسایش بادی است.

 61پوش ذرات رس در قالب خاکهای مهار کردن فرسایش بادی و افزایش چسبندگی میان ذرات خاک استفاده از داشته باشد. بنابراین یکی از راه

 62 هاریبدهد. نتایج پژوهش مقاومت فشاری و خاصیت چسبندگی خاک را افزایش میافزودن خاکپوش نانورس به خاک، (. 22و  22) رسی است

 63( نشان داد با افزودن یک درصد وزنی نانورس به خاک مقاومت فشاری خاک افزایش یافت و استحکام خاک از حالت سخت 11) نظریهشاو 

 64های روان بر تثبیت شنرا ( تاثیر ترکیب، غلظت و ضخامت مالچ رسی 22همچنین مجدی و همکاران ) .(11) به حالت بسیار سخت رسید

 65های رسی و افزایش ضخامت مالچ مقاومت آن را در برابر جریان باد افزایش نتایج این پژوهش نشان داد افزودن کاه به مالچ .بررسی کردند

 66های روان، افزایش تواند باعث تثبیت شندر سطح خاک می ( نشان داد که کاربرد نانوذرات رس65نتایج پژوهش پدیدار و همکاران ) دهدمی

 67 قارچ، هایرشته .کنندمی مقاوم بادی فرسایش برابر بیولوژیکی نیز خاک را در هایپوسته سازی و کاهش فرسایش بادی شود.خاکدانه

 68 فرسایش بادی برابر در ا ر خشک هوا هایخاکدانه و سطح دهندمی تشکیل خاک بیولوژیکی روی هاییگلسنگ پوسته و جلبک باکتری،

 69 (.12و  62، 8سازند )می مقاوم

 70فرسایش  پایدار برای کاهش یتوانند به عنوان منابعاند میهای زیستی سازگار با محیط زیست که از اجزای زیست توده ساخته شدهپلیمر

 71 هایپلیمر جایگزین توانندمی رو این از واست  زیست محیط با سازگاریو  پذیریتجزیه مواد اینمهم  مزیت(. 22) بادی در نظر گرفته شوند

 72قاومت عالوه بر افزایش مهای زیستی پلیمر .شوندمی استفاده غبار و گرد مهار برای مشابه طور به که شوند غیر آلی هاینمک یا مصنوعی

 73یکی از (. 20کنند )برای تثبیت زیستی فراهم میشرایط الزم را و دهند خاک، ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی را در خاک افزایش می

 74ها یک پایداری خاکدانه(. 61باشد )های طبیعی افزودن مواد آلی و بقایای گیاهی میها در برابر نیروهای معمول افزایش پایداری خاکدانهروش

 75 (. 12) شوددر نظر گرفته میپذیری خاک ( و عموماً به عنوان شاخص فرسایش22عامل موثر در فرآیند فرسایش خاک است )

                                                           
1. Compressive Strength 
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 76 فیزیکی، فرایندهای تخمین و سازیمدل در فراکتال نظریه پتانسیل و قابلیت از حاکی خاکشناسان، توسط شده نتایج گزارش

 77ا هسازی ساختمان خاک و پایداری خاکدانههای فرکتالی برای مطالعه و کمّیپژوهشگران متعددی از مدل(.  9است ) آن زیستی و شیمیایی

 78ساختمان های اخیر نشان داده که بعد فرکتال محاسبه شده نتایج پژوهش (. 11و  28، 22اند )استفاده کرده های مختلفدر کاربری

 79 که که نحوی به داشته، شیاری بین و فرسایش پاشمانی فرسایش پذیری،فرسایشداری با عامل همبستگی مثبت و معنی خاک

 80( 9. همچنین نتایج عطایی و همکاران )(11و  3پذیر است )با دقت خوبی امکان فراکتالی ابعاد با استفاده از فرسایش بینیپیش

 81خاکدانه باشد.می هاخاکدانه اندازه توزیع بر مدیریتی اقدامات تأثیر در انعکاس گویایی عامل هاخاکدانه فراکتالی بعد که داد نشان

 82 کاهش دامی، کود افزودن همانند مناسب هایمدیریت آنها در که شدند مشاهده مزارعی کمتر در فراکتالی بعد با پایدار های

 83 کننده منعکس بزرگتر فراکتالی ناپایدار و با بعد هایخاکدانه مقابل بود. در حاکم تناوب نظام و مدیریت خاکورزی عملیات

 84 .بودند گیاهی بقایای نادرستمدیریت  و شیب جهت در شخم شدید، و متراکم خاکورزی همانند مدیریتی نادرست شرایط

 85و  22، 19)گذارد ها اثر میسازی در برخی خاکاز عوامل محیطی شناخته شده است که بر فرآیند خاکدانه های تر و خشک شدنچرخه

 86ها در اثر خاکدانهتغییر در پایداری  .(51و  12) یابدهای تر و خشک شدن کاهش میها در اثر اعمال چرخهمیانگین وزنی قطر خاکدانه(. 10

 87 (. 56خاک به ویژه حساسیت نسبت به فرسایش را تحت تاثیر قرار دهد ) هایویژگیتواند های تر و خشک شدن، میچرخه

 88به  .ودب بادی فرسایش برابر درلومی شنخاک  مقاومت بهبود برایدر چهار زمان مختلف  خاکپوش نوع چهاراستفاده از  مطالعه هدف این

 89های در زمان ها،حضور خاکپوشخاک در  فرسایشمقدار شدن بر  خشک تر و هایچرخهتاثیر و  شاخص های پایداری خاکهمین منظور 

 90 .گرفت قرار آزمایش مورد تجربی صورت بهمختلف 

 91 

 92 هاروش و مواد

 93 دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم و مهندسی خاکدر آزمایشگاه  تصادفی کامالً طرح قالب دربه صورت فاکتوریل  تحقیق این 

 94-نانورس مونت استات ووینیلهیدروژل سلولز کاه گندم، زغال زیستی اسیدی کاه گندم، پلیمر پلیشامل فاکتورها شامل خاکپوش . شد انجام

 95 200و  16، 0و زغال زیستی و هیدروژل سلولز:  11و  8، 0: استاتوینیل، پلیمر پلی 22و  11 ،0نانورس: شامل  موریلونایت، غلظت خاکپوش

 96ها بر کنترل فرسایش بادی اثر خاکپوشروز بودند.  121و  12، 22، 21شامل  به تعادل رسیدن اصالحگرها با خاک و زمان گرم بر متر مربع

 97ها در دوام خاکپوشاثر تر و خشک شدن بر کارایی و رای بررسی ب .های فیزیکی و مکانیکی خاک در چهار زمان بررسی شدو برخی ویژگی

 98از  مطالعه این برای نیاز مورد خاکها اعمال شد. مرحله چرخه تر و خشک شدن روی تیمار های مورد بررسی، چهاردر پایان زمانخاک، 

 99با بیلچه متری سانتی 6تا  0عمق  ازخورده به صورت دست (2کانون شماره جنوب شرق اهواز )منطقه بحرانی و غبارخیز استان خوزستان، 

100کیلومتری جنوب شرقی شهر اهواز آغاز و در  26هکتار، از فاصله حدود  112121کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز با مساحت  شد. آوریجمع  

101عرض شمالی ادامه  16 , 21تا  26 , 20طول شرقی و  15 , 29تا  25, 28ماهشهر در مختصات جغرافیایی  -امتداد بزرگراه اهواز  

102ی سنج و درصد کربن آلی از روش والک ECمتر و  pH)خاک:آب( به ترتیب با استفاده از  2:1هدایت الکتریکی خاک در سوسپانسیون . یابدمی  

103چگالی حقیقی خاک به روش پیکنومتر و چگالی ظاهری خاک به روش ، پایداری خاکدانه به روش الک خشکگیری شد. ( اندازه18)بلک   

104 .گیری شد. پس از تعیین چگالی حقیقی و ظاهری خاک، تخلخل کل خاک محاسبه شداندازه حجمی  

105 هاروش تهیه خاکپوش  

106متر مکعب و محلول در آب از پژوهشگاه پتروشیمی یک گرم بر سانتی، چگالی n(2O6H4C) وینیل استات با ترکیب شیمیاییپلیمر پلی  

107زغال  ایرانیان خریداری شد. مواد نانو پیشگامان نانومتر از شرکت 18/1:  رسنانو ذرات صفحات ضخامتموریلونایت با نانورس مونت ایران و  

108 . ندمورد استفاده در این پژوهش از کاه گندم تهیه شدو هیدروژل سلولز زیستی   

109 تهیه زغال زیستی  

110 بهسپس به منظور تسهیل فرآیند تجزیه  و شد خشک ساعت 22 به مدت سلسیوس درجه 80 دمای در کاه گندم ،از گرماکافت پیش   

111 )شرایط بدون نیتروژنگاز  تحتدر کوره الکتریکی  سلسیوس درجه 100 دمای درسپس نمونه  خرد شد. متر(سانتی 2)کمتر از  کوچک قطعات  

112 های بستهشده در محفظه(. زغال زیستی تولید 21شد ) پیرولیز ساعت 2به مدت  دقیقهدر هر  گراد سانتی درجه 6 افزایشنرخ  بااکسیژن(   

113 . (22داری شد )در دمای اتاق برای مراحل بعدی نگه  
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114 زغال زیستیاصالح شیمیایی   

115نشان داد که اصالح اسیدی زغال زیستی باعث افزایش سطح ویژه و تخلخل زغال زیستی خواهد  (18چو و همکاران )نتایج پژوهش   

116درصد اسید فسفریک  6/22. زغال زیستی در محلول .استفاده شد (61) مکارانهو  پنگ به منظور اصالح اسیدی زغال زیستی از روش .شد  

117خشک  سلسیوسدرجه  10ور شد. مخلوط زغال زیستی و اسید در آون در دمای ساعت غوطه 12)اسید:زغال زیستی( به مدت  1:2با نسبت   

118درجه پیرولیز شد. پس از سرد شدن در دمای اتاق، به منظور حذف اسید فسفریک اضافی، زغال زیستی  100ساعت در دمای  2شد و به مدت   

119 .گراد در آون خشک شددرجه سانتی 106ساعت در دمای  22اصالح شده با آب دیونیزه شسته شد و به مدت   

120 استخراج سلولز از کاه گندم  

121 26/0) 10گرم کاه گندم کامالً خشک عبوری از مش  20ابتدا  .انجام شد (15) از کاه گندم به روش سان و همکاراناستخراج سلولز   

122لیتر محلول یک درصد سدیم هیدروکسید به مدت یک ساعت میلی 200، درون ارلن با متر(میلی 18/0) 80و باقیمانده روی مش متر( میلی  

123درصد( و نیتریک  80لیتر مخلوط استیک اسید )میلی 220شستشو با آب مقطر، در داخل ارلن به همراه جوشانده شد و پس از صاف کردن و   

124جوشانده شد. پس از پایان زمان واکنش و سرد شدن درجه سلسیوس  120دقیقه در دمای  20به مدت  1به  10درصد( با نسبت  15اسید )  

125درجه  50ا خنثی سازی کامل با آب مقطر شستشو داده شدند و در آون در دمای های سلولزی به دست آمده صاف شد و تنسبی مخلوط، خمیر  

126 ساعت به طور کامل خشک شدند. 22به مدت سلسیوس   

127 تهیه هیدروژل سلولز کاه گندم  

128تهیه شد. مخلوطی از سلولز کاه گندم  (29)و لی و همکاران ( 26و  22)و همکاران  اهیدروژل سلولز کاه گندم با استفاده از روش کادوکاو   

129ساعت حرارت داده شد تا انحالل  8به مدت  سلسیوسدرجه  100متیل ایمیدازولیوم کلرید در دمای  2آلیل -1گرم از حالل  10و گوارگام با   

130دست آمده چند ه ژل بکامل انجام شده و ماده چسبناک همگن تولید شود. پس از اتمام واکنش، مخلوط در دمای اتاق خنک شده و هیدرو  

131)آب: زغال زیستی/هیدروژل( و جرم مخصوص  1:20زغال زیستی و هیدروژل سلولز در نسبت  ECو  pHمرتبه با آب مقطر شسته شد.   

132 گیری شد.اندازه ASTM D-285طبق روش ظاهری   

133 آزمایش تونل باد  

134 نیاد در اب انی. جرشداز نوع مدار باز استفاده  یشگاهیآزماتونل باد از  ها در کنترل فرسایش بادیدر این پژوهش جهت ارزیابی خاکپوش  

135 ماًیتقمدار باز، هوا را مس یهابه داخل تونل ندارد. در واقع فن موجود درتونل یبرگشت گونهچیعبور کرده و هوا ه میمستق یرینوع تونل، از مس  

136و  یورود یهابه علت باز بودن قسمت نی. همچنسازدیم تونل خارج یاز انتها شیو پس از عبور از منطقه آزما دهیاطراف مک طیاز مح  

137  .باشدینم لنمودن تون زیجهت تم یداتیبه در نظر گرفتن تمه ازین ،یخروج  

 138  
139 . تونل باد مورد استفاده در پژوهش1شکل   

Figure 1. Wind tunnel used in the research 140  
141گرم  22و  18خاکپوش نانورس ) لومی( تا لبه پر شد.شن بافت) مورد مطالعه متر( با خاکسانتی) 60×20×6های تونل باد با ابعاد سینی  

142های تونل باد به صورت یکنواخت اسپری شد. خاکپوش زغال ( روی سینیمتر مربعگرم بر  11و 8) وینیل استات( و پلیمر پلیمتر مربعبر   

143شد سپس با اسپری آب روی سطح خاک رطوبت در  مخلوطخاک  ( ابتدا باگرم بر متر مربع 200و  16) زیستی و هیدروژل سلولز کاه گندم  

144 .(2)شکل  درصد ظرفیت زراعی ثابت نگهداشته شد 56حد   

145متری سطح سانتی 16)در ارتفاع متر بر ثانیه  20ها در تونل با سرعت باد روز( سینی121و  12 ،22، 21مورد نظر )پس از گذشت مدت زمان   

146متر بر  2/19شد. حداکثر سرعت باد در منطقه طبق گزارشات سازمان هواشناسی استان، به طور میانگین دقیقه قرار داده  6به مدت نمونه(   
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147 سرعت باد توسط یکسازی یک سرعت باد همگن و ثابت که بیشتر از سرعت باد منطقه مورد مطالعه است، برای شبیه(. 26ثانیه است )  

148نمونه با وزن کردن نمونه قبل و بعد از قرار گرفتن در تونل باد محاسبه و بر حسب  مقدار فرسایش مربوط به هر بادسنج دیجیتال کنترل شد.  

149 گرم بر متر مربع در ثانیه گزارش شد.  

150 های تر و خشک شدنها در اثر چرخهبررسی دوام خاکپوش  

151خشک شدن در  های تر وها در خاک، یک روش آزمایشگاهی برای شبیه سازی چرخهبرای درک عمیق تر در مورد دوام خاکپوش  

152، از نظر کاهش فرسایش پس از انجام آزمایشات تونل باد، در هر زمان بهترین تیمار از هر خاکپوش .(10های تیمار شده استفاده شد )خاک  

153های خاک تیمار شده، با اسپری آب و نگهداشت رطوبت پس از تهیه نمونهبادی، انتخاب شده و تحت چرخه تر و خشک شدن قرار گرفت.   

154ها به مدت یک هفته در هوای آزاد نگهداری شدند )چرخه خشک شدن(  و نمونه درصد ظرفیت زراعی )چرخه تر شدن(، 10مونه تا هر ن  

155در هوای آزاد ها بعد از مرطوب شدن، برای یک هفته دیگر پس از اتمام مرحله قبل، نمونه سپس در تونل باد مورد آزمایش قرار گرفتند.  

156ها انجام شد. هر بار ها در همه زمانمرتبه( برای همه خاکپوش 2های تر و خشک شدن )چرخه مرحله خشک شدن(.نگهداری شدند )دومین   

157 نمونه ها قبل و بعد از آزمایش تونل باد وزن شده و مقدار فرسایش محاسبه شد.  

158  های فیزیکی و مکانیکی خاکبر برخی ویژگیها خاکپوشبررسی اثر   

159هار چو  خاکپوش با دو غلظت شامل چهارمکانیکی خاک،  و فیزیکی هایویژگی از برخی ها برخاکپوشدر این پژوهش همچنین اثر   

160 22 × 12 × 6 ابعاد با پالستیکی ظروفدر لومی( )بافت شن مورد مطالعه خاک. روز مورد بررسی قرارگرفت 121و  12 ،22، 21 مختلف زمان  

161( روی متر مربعگرم بر  11و  8) استاتوینیل( و پلیمر پلیمتر مربعگرم بر  22و  11) موریلونایتمونت خاکپوش نانورسریخته شد.  مترسانتی  

162 مخلوطخاک  گرم بر متر مربع( ابتدا با 200و  16) خاک به صورت یکنواخت اسپری شد. خاکپوش زغال زیستی و هیدروژل سلولز کاه گندم  

163 (. 1 -)شکلرصد ظرفیت زراعی ثابت نگهداشته شد د 56شد سپس با اسپری آب روی سطح خاک رطوبت در حد   

 164  

 165  
166 .(ب)ها های حاوی خاک پس از اعمال تیمارسینی )الف(، هاحاوی خاک پس از اعمال تیمار پالستیکی ظروف  -2شکل   

Figure 2. Plastic containers containing soil after treatments (a), Trays containing soil after treatments (b) 167  
 168  

Eijkelkamp 14.10 POCKET VANE 169گیری مقاومت برشی الیه سطحی خاک از پره برشی )برای اندازهدر پایان دوره آزمایش،   

TESTER) ( مقاومت فروروی خاکپوش55در شرایط اشباع استفاده شد .)170 گیری مقاومتدستی که قادر به اندازهسنج فروبا استفاده از  نیز ها  

171 ثبات و تشکیل و ذرات پیوند بهبود برای هاخاکپوش کارایی ارزیابی (. برای20) گیری شد، اندازهبودکیلوپاسکال  1000از صفر تا فروروی   

172متر عبور داده شد سپس میلی 2بدین منظور ابتدا خاک از الک  .(25)شد  تعیین خشک الک روش از استفاده با خاکدانه پایداری ها،خاکدانه  

173ه متر( بمیلی 062/0و  09/0، 126/0، 16/0، 26/0، 6/0، 1 ،2، 8/2، 26/2)به ترتیب از باال به پایین گرم خاک روی یک سری الک  60  

174 توزین شد.مانده روی هر الک های باقیخاکدانه ،دقیقه تکان داده شد و در پایان 2و در دستگاه شیکر به مدت صورت یکنواخت ریخته شد   

175 :شد محاسبه( 1 معادله) خاک پایداری شاخص عنوان به ها،قطر خاکدانه وزنی میانگین نهایت، در  

WX i

n

i i
MWD  


1 (1                 )                                                                                        176  

177ها در هر کالس اندازه بر حسب گرم به جرم خشک خاکدانهنسبت  iW و  (مترمیلی) ها روی هر الکخاکدانهمیانگین قطر  iX که در آن  

178 :(59) ( استفاده شد2( )معادله 2001ها از روش یانگ و همکاران )برای محاسبه بعد فرکتال خاکدانه .باشدگرم( می 60وزن کل خاک )  
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 179  

180ها های باقی مانده روی هر الک از کوچکترین قطر تا بزرگترین قطر در سری الکجرم تجمعی خاکدانه :iM(r <R(در این معادله    

181: بعد فرکتال ذرات mDمتر( و : قطر بزرگترین خاکدانه )میلیmaxRمتر(، : میانگین قطر ذرات )میلیiR: جرم کل ذرات )گرم(، TM)گرم(،   

182 است.  

183 تجزیه و تحلیل آماری  

184و   SPSS 16.0 افزارنرم از استفاده با تصادفی کامال طرح در قالببصورت فاکتوریل  و خصوصیات خاک بادی فرسایش بر هاخاکپوش اثر   

185تمام . بودند و زمان خاکپوش، غلظت خاکپوشنوع شامل  ی مورد مطالعهفاکتورهاشد.  ای دانکن انجامها با آزمون چند دامنهمقایسه میانگین  

186 ها مورد استفاده قرار گرفت.شده و برای رسم نمودار بندیطبقه Microsoft Office Excelها در داده  

 187  

188 نتایج و بحث   

pH، 189 گردد مقدارطوری که مالحظه میهمان ( ارائه شده است.1) جدولهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه در برخی از ویژگی  

EC  1(، 26/2به ترتیب زغال زیستی و جرم مخصوص ظاهری-(dS m 66/16 3 وg/cm 21/0  .مقدار  استpH ،EC  190و جرم مخصوص  

191وینیل استات با ترکیب پلیمر پلی. است 3g/cm 11/0و  dS m 255/0)-1(، 16/6به ترتیب،  مورد استفاده  هیدروژل سلولزخاکپوش   

192 ضخامتموریلونایت با نانورس مونتهمچنین  است.متر مکعب و محلول در آب یک گرم بر سانتیچگالی دارای n(2O6H4C ،) شیمیایی  

193 مورد استفاده قرار گرفت.نانومتر  18/1 صفحات  

 194  

195 مورد مطالعه خاک های فیزیکی و شیمیاییویژگی برخی -1جدول  

Table 1. Some physical and chemical characteristics of the studied soil 196  
 بافت

Soil Texture 

pH   EC 

 (dS m-1) 

ρb  

(g cm-3) 

ρs 

 (g cm-3) 

(%کربن آلی )  
Organic Carbon(%) 

 فرسایش بادی    
 (/s2g/m)Wind Erosion  

 لومیشن        

loamy sand         8.35 18.12 1.47 2.5 0.202            4.3 

 197  

198  خاک فرسایش مقدار ها بربررسی اثر خاکپوش  

199، خاکپوش نشان داد که تأثیر زمان لومی(خاک )بافت شن شیفرسامقدار  بر نوع خاکپوش، غلظت خاکپوش و زمان تاثیر واریانس تجزیه نتایج  

200اثر دوگانه (. 2باشد )جدول دار میخاک معنی شیفرساها در سطح احتمال یک درصد بر گانه تیمارو غلظت و همچنین اثر متقابل دوگانه و سه  

201 بادی، شفرسای اکسیداسیون، خورشید، تابش دلیل به طبیعی شرایط دردار شده است زیرا خاکپوش و زمان بر مقدار فرسایش خاک معنی  

202 عوامل زمان، شتگذ با .یابد تغییر شدت به تثبیت کننده مواد شیمیایی اجزای است ممکنطبیعی  عوامل سایر و باران آب توسط شستشو  

203غلظت آن بر (. همچنین اثر دوگانه خاکپوش و 21کنند ) کوتاه بیابانی مناطق در را کننده تثبیت مواد عمر طول توانندمی شده ذکر محیطی  

204ها امکان تماس ذرات خاک و خاکپوش بیشتر شده و این برهمکنش با افزایش غلظت خاکپوشدار شده است زیرا مقدار فرسایش خاک معنی  

205نتایج آزمون مقایسه میانگین اثر متقابل زمان، خاکپوش و غلظت  های پایدار باعث کاهش فرسایش خاک شود.تواند با افزایش خاکدانهمی  

206دار تفاوت معنی هازمانتمام خاکپوش پلیمر در غلظت دهد که بین سطوح مختلف ( نشان می2-بر مقدار فرسایش خاک )شکل خاکپوش  

207زمان  چهارکه سطوح مختلف زغال زیستی در هر  در حالی باشد؛نمی دارمعنی زمان سوم اختالف درخاکپوش نانو رس در مورد وجود دارد اما   

208دروژل هی ها باعث کاهش فرسایش خاک شد.با توجه به شکل افزایش غلظت خاکپوش دار دارند.با هم و با دو خاکپوش دیگر اختالف معنی  

209گرم بر مترمربع بر ثانیه برای  22/2خاک از مقدار  شیفرساای که مقدار خاک داشت. به گونه فرسایشسلولز بیشترین تاثیر را در کاهش   

210آب پس از پاشیده  مواد پلیمری محلول در هیدروژل سلولز رسید. گرم بر متر مربع 200گرم برای خاک تیمار شده با  02/0خاک شاهد، به   

211د بین ذرات موجب افزایش مقاومت تواند با ایجاد پیوندهد و میهای گسترده پلیمری می، در معرض هوا تشکیل شاخهشدن در سطح خاک  
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212افزودن خاکپوش نانورس باعث چسبندگی ذرات ریز و افزایش مقاومت  ،(. با توجه به عدم چسبندگی بین ذرات60ذرات در برابر فرسایش شود )  

213اک کمتر شد به خ فرسایشموریلونایت در کاهش استات و نانورس مونتوینیلبا گذشت زمان اثر پلیمر پلی .ذرات در برابر تنش برشی باد شد  

214ا زغال های تیمار شده بخاک در خاک فرسایشبا گذشت زمان مقدار اما ای که بیشترین تاثیر این دو خاکپوش در زمان اول مشاهده شد. گونه  

215وژیکی بیولهای شیمیایی و برهمکنش زغال زیستی و سلولز با ماتریکس خاک تحت تاثیر فرآیند یستی و هیدروژل سلولز کاهش یافت.ز  

216 دسته نتایج بخاک شود.  فرسایشاهش ک با گذشت زمان باعثدر نتیجه ( و 52تر شود )های درشتتواند باعث تشکیل و پایداری خاکدانهمی  

217های ویژگیروز( بیشترین تاثیر را بر  21آمده نشان داد که پلیمر و نانو رس تاثیرگذاری سریعی در خاک داشتند و در کوتاهترین زمان آزمایش )  

218های خاک تاثیرگذار بود اما به حداکثر خود نرسید و به تدریج با گذشت های مورد بررسی بر ویژگیزغال زیستی در زمان خاک نشان دادند.  

219 گذشت زمان باعث افزایش اثرگذاری زغال زیستی در خاک خواهد شد. احتماال  زمان در حال افزایش بود بنابراین  

220 لومیریانس تأثیر نوع خاکپوش، غلظت خاکپوش و زمان بر هدر رفت خاک در شنینتایج تجزیه وا -2جدول   

Table 2. Analysis the effect of time, mulch and concentration on soil loss in loamy sand soil. 221  

 منبع تغییرات
Source of 

variance 

 درجه آزادی

Degree of 

freedom 

 میانگین مربعات   

 Mean Square 
 بعد فرکتال
Fractal 

dimension 

 اهمیانگین وزنی قطر خاکدانه
MWD 

 مقاومت برشی

Shear 

Strength 

 مقاومت فروروی
Penetration 

resistance 

 هدر رفت خاک

Soil loss 

 زمان

Time 
3 **0.235 **0.012 **513.267 **23914.764 

 

**0.131 
 

 خاکپوش

Mulch 
3 

 

**1.007 **0.024 **19089.696 **1155966.199 
 

**6.697 
 

 غلظت خاکپوش

Mulch 

concentration 

2 

 

**4.035 **0.996 **15624.732 **1768824.929 
 

**221.808 
 

 خاکپوش˟زمان 

Time × Mulch  
9 

 

**0.290 **0.042 **470.171 **6660.502 
 

**0.288 
 

 خاکپوشغلظت˟زمان

Time × Mulch 

concentration 

6 0.105** 0.004** 138.283** 6672.709 ** 

 

0.035** 

 

 غلظت˟خاکپوش

Mulch × 

Concentration 

6 **0.367 **0.006 **4954.517 **291634.451  
 

**1.685 

 غلظت˟خاکپوش˟زمان

Time × Mulch × 

Concentration 

18 

 

**0.138 **0.011 **128.271 **1753.693  
 

**0.076 
 

 خطا

Error 
96 0.007 5-5.644×10 27.148 138.688 0 

222 است. دار در سطح احتمال یک درصدمعنی بیانگر تفاوت **  

**Significance at 1% level.  223  

 224  
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 225  
226: زغال Bموریلونایت، : نانو رس مونتNاستات، وینیل: پلیمر پلیPبر مقدار فرسایش خاک  ) اثر متقابل زمان، خاکپوش و غلظت -3شکل   

227 ها(.اول و دوم غلظت خاکپوش: سطح 2و 1: هیدروژل سلولز، Cزیستی و   

Figure 3. The effect of time, mulch and concentration on soil erosion P: Polyvinyl Acetate polymer, N: 228  
montmorillonite nanoclay B: Biochar, C: Cellulose hydrogel, the first and second subscripts are concentration 229  

and time, respectively). 230  
 231  

232 با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی از خاک ،بادی فرسایش برابر درهای مختلف خاک تیمار شده با خاکپوش مقاومت درک برای  

233ات ها در اطراف و بین ذرات خاک باعث افزایش انسجام بین ذر(. تجمع خاکپوش2 -برداری شد )شکلای تیمار شده عکسهشاهد و خاک  

234 شود. ر برابر فرسایش مید نتیجه افزایش مقاومتخاک و در   

 235  
236ب: خاک تیمار شاهد، روز: الف:  121های مختلف بعد از های تیمار شده با خاکپوشروبشی خاک تصاویر میکروسکوپ الکترونی -4شکل   

237ک با زغال زیستی کاه گندم و ه: خااستات، د: خاک تیمار شده وینیلموریلونایت، ج: خاک تیمار شده با پلیمر پلینانورس مونت با شده  

238 تیمار شده با هیدروژل سلولز کاه گندم.  

Figure 4. Scanning electron microscope images of soils treated with different mulches after 126 days: a: 239  
Control, b: Soil treated with Montmorillonite nanoclay, c: Soil treated with polyvinyl acetate polymer, d: Soil 240  

treated with wheat straw biochar and e: Soil treated with wheat straw cellulose hydrogel. 241  
 242  

243 خاکفروروی ها بر مقاومت برشی و مقاومت بررسی تاثیر خاکپوش  

244و  ویها بر مقاومت فرورفاکتورگانه و سهاثر دوگانه  ،زمان، نوع خاکپوش و غلظت خاکپوشتأثیر نشان داد که نتایج تجزیه واریانس   

245های کاربردی الف( خاکپوش -6با توجه به نتایج مقایسه میانگین )شکل . (2است )جدول دار خاک در سطح یک درصد معنیمقاومت برشی   
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246در خاکپوش هیدروژل سلولز فروروی بیشترین مقدار مقاومت خاک در مقایسه با خاک شاهد شدند.  دار مقاومت فرورویباعث افزایش معنی  

247حال دار نبود. های مختلف از نظر آماری معنیدر زمان C)2(آن  باالیغلظت در مشاهده شد که با گذشت زمان افزایش یافت اما این افزایش   

248در سه خاکپوش دیگر با افزایش زمان . وجود داردداری های اول و دوم با سوم و چهارم تفاوت معنیبین زمان C)1(که در غلظت کم آن آن  

249شود غشاهای پلیمری که با مخلوط پلیمر و آب تشکیل هنگامی که محلول پلیمر آلی به خاک اضافه میکاهش یافت. فروروی مقاومت   

250هرچه غلظت پلیمر باالتر باشد، مقدار  .کنند تا یک ساختار پایدار ایجاد کننداند، ذرات خاک را محصور کرده و آنها را به هم متصل میشده  

251و نیروهای پیوند دهنده قوی بین ذرات خاک  ک برای حفظ ساختار خاک بیشتر شدههای ذرات خاغشاهای پلیمری برای پر کردن حفره  

252ستات باشد. اوینیلپلی های تیمار شده با پلیمردر خاکفروروی تواند دلیلی برای افزایش مقاومت برشی و (. این عامل می20شود )مشاهده می  

253ه خاک تیمار شده با بیوچار در مقایسه با ساحتماال با گذشت زمان در اثر تخریب و شستشو کارایی این پلیمر در خاک کاهش یافته است.   

254 زغال زیستی باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری و افزایش نگهداشت رطوبتدار مقاومت فروروی را نشان داد. خاکپوش دیگر کمترین مق  

255 .(2های تیمار شده با زغال زیستی شود )و برشی در خاکفروروی کاهش مقاومت  سببتواند شود همین عامل میدر خاک می  

256ها بیشترین تاثیر را در افزایش مقاومت هیدروژل سلولز در مقایسه با سایر خاکپوشدهد که ب( نشان می -6نتایج مقایسه میانگین )شکل   

257های زمانهر دو سطح غلظت آن، در در کمترین مقدار مقاومت برشی مربوط به خاکپوش زغال زیستی بود که کاهش آن برشی خاک داشت.   

258های تیمار شده با هیدروژل سلولز افزایش یافت اما با گذشت زمان مقاومت برشی در خاکدار بود. نسبت به شاهد معنیچهارم  و ، سومدوم  

259ا ههای درشت بافت چسبندگی بین ذرات ضعیف بوده و در نتیجه مقاومت آندر خاکدر مورد سه خاکپوش دیگر عکس این روند رخ داد.   

260یدروژل سلولز به و ه کاه گندم زیستی ، زغالاستاتوینیلپلی ، پلیمرموریلونایتمونت های نانورسبسیار کم است، از این رو افزودن خاکپوش  

261شود که نتیجه آن به هم پیوستگی ذرات منفرد و مکانیکی بین خاکپوش و ذرات خاک می-های فیزیکیخاک سبب به وجود آمدن پیوند  

262زیستی کلش گندم، چوب و لجن فاضالب نشان داد که افزودن زغال( 58) 2نتایج پژوهش زانگ و همکاران  افزایش مقاومت برشی خاک است.  

263ساس بر ا این در حالی است که شود.دار اصطکاک داخلی و در نهایت کاهش مقاومت برشی خاک میباعث کاهش چسبندگی، افزایش معنی  

264ین ذرات ب قوی بسیار یارتباط و کندمی تقویت خاک ریز ذرات بارا  آنها واکنش بیوپلیمرهاباالی  ویژه ( سطح15نتایج پژوهش چانگ و چو )  

265مقاومت خاک  تقویت باعث هاخاکدانه و درشت ذرات حد فاصل در اصطکاک افزایش باایجاد شده همراه  استحکام .کندمی ایجاد خاک  

266 مقاومت افزایش(. 1حاصل پیوند بین ذرات خاک و نشانگر مقاومت خاک در برابر حرکت ذرات است ) مقاومت برشی سطح خاک شود.می  

267زغال زیستی باعث کاهش جرم مخصوص  با گذشت زمان .(10) باشدگذار تأثیر فرسایش بادی برابر درخاک  مقاومتبر  تواندمی برشی  

268های تیمار شده تواند سبب کاهش مقاومت فروروی و برشی در خاکشود همین عامل میظاهری و افزایش نگهداشت رطوبت در خاک می  

269پایداری  تواند باعث تشکیل وهای شیمیایی و بیولوژیکی میماتریکس خاک تحت تاثیر فرآیندبرهمکنش سلولز با  با زغال زیستی شود.  

270 رسایشف اکسیداسیون، خورشید، مانند تابش محیطی عوامل زمان، گذشت با شود.تر و افزایش مقاومت برشی و فروروی های درشتخاکدانه  

271 .کنند کوتاه بیابانی مناطق در را کننده تثبیت مواد عمر طول دتواننمیطبیعی  عوامل سایر و باران آب توسط شستشو بادی،  

 272  

 
 

                                                           
2 - Zong et al. 

pq

j
gh

d
c

m mn

b
a

k
ij

f
e

mn no

b a

k k
h g

no op

ab a

l l
j i

op r

ab a

0

200

400

600

800

1000

1200

شاهد P 1 P 2 N 1 N 2 B1 B 2 C 1 C 2

ی 
رو

رو
ت ف

او
مق

(
k
P

a
)

P
en

et
ra

ti
o

n
 r

es
is

ts
n
ce

 (
k
P

a)

شاهد روز21 روز42 روز63 (الف)روز126



 

11 

 

 
273: نانو رس Nاستات، وینیل: پلیمر پلیPبر مقاومت فروروی )الف( و مقاومت برشی )ب(، ) و غلظت خاکپوشاثر متقابل زمان،  -5شکل   

274 ها(.غلظت خاکپوش: سطح اول و دوم 2و 1: هیدروژل سلولز، C: زغال زیستی و Bموریلونایت، مونت  

Figure 5. The effect of time, mulch and concentration on penetration resistance(a) and shear strength(b), P: 275  
Polyvinyl Acetate polymer, N: montmorillonite nanoclay B: Biochar, C: Cellulose hydrogel, the first and second 276  

subscripts are concentration and time, respectively). 277  

278 هاخاکدانهمیانگین وزنی قطر ها بر بررسی تاثیر خاکپوش  

279ها در سطح احتمال یک درصد بر گانه فاکتورهای زمان، خاکپوش، غلظت، اثر دوگانه و سهنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل  

280 طوربه .(الف-1دار پایداری خاکدانه نسبت به خاک شاهد شدند )شکل باعث افزایش معنی دار بود. هر چهار خاکپوشها معنیپایداری خاکدانه  

281خاکدانه در میانگین وزنی قطر با گذشت زمان . (66) خواهد بود کمتر فرسایش مقدار باشد بزرگتر هاخاکدانه اندازه هرچه کلی  

282 و بیشترین مقدار میانگین وزنی قطر ذرات در زمان چهارم مشاهده شد های تیمار شده با زغال زیستی و هیدروژل سلولز افزایش یافتخاک  

283ی از دالیل یکموریلونایت در خاک شد. استات و نانورس مونتوینیلهای پلیمر پلیکه گذشت زمان باعث کاهش کارایی خاکپوش در حالی  

284ل ت الکتریکی زغاهدای توان بهمیا زغال زیستی را های اصالح شده بها در خاک شاهد و خاکخاکدانهمیانگین وزنی قطر اختالف نسبی   

285های محلول را با خود به ( مقدار قابل توجهی از نمکds/m66/16 )به علت هدایت الکتریکی باال . زغال زیستی (12زیستی نسبت داد )  

286 وریآهم حالت درخواهد شد. ذرات شدن  یآورهمافزایش غلظت الکترولیت باعث کاهش ضخامت الیه دوگانه و افزایش . کندخاک اضافه می  

287 هاینمک شدن شسته وجود با را خاک کل پایداری بنابراین کنند، عمل بیشتری کارآیی با توانندمی خاکدانه سازی هایمکانیسم سایر ،شده  

288 هامیکروب برای بسترهایی بنابراین کند، جذب را ناپایدار آلی مواد است ممکن زغال زیستی سطوح .کنندمی حفظ زمان طول در محلول  

289 است ممکن خاک شرایط (. بهبود21) کنند ایجاد مخاط دفع طریق از را بیشتری هایخاکدانه است ممکن خود، نوبه به که شودمی ایجاد  

290 را اهخاکدانه کل ثبات نمک، افزایش اثر فروپاشی از پس است ممکن ثانویه فرایندهای این (.26) باشد مطلوب نیز امیکوریز هایقارچ برای  

291طور غیر مستقیم فعالیت میکروبی هیا ب ،(15ی ذرات خاک عمل کند )طور مستقیم به عنوان عامل اتصال دهندههتواند بمواد آلی می کنند. حفظ  

292( نشان داد 29نتایج پژوهش میزوتا و همکاران ) (.61) ها در خاک شودسازی و پایداری خاکدانهداده و باعث بهبود خاکدانهخاک را افزایش   

293لیمر در شرایط مرطوب پای افزایش یافت. در مقایسه با تیمار شاهد به طور قابل مالحظه ی درشتهاکه در خاک تیمار شده با سلولز خاکدانه  

294یم( بین منیزهای کاتیونی )کلسیم و های جدید به علت پلهای کوچک را جذب کند، در نتیجه خاکدانهتواند ذرات رس پراکند و خاکدانهمی  

295ذرات صورت پل بین ه ب تواندمی موریلونایتمونترس  (.69شوند )ها تشکیل میای منفی روی سطح کانیهای عاملی پلیمر و بار لبهگروه  

296  .(62) دهد افزایشرا  خاکدانهو تولید  قرار گرفته و باعث اتصال ذرات خاک شدهخاک   

297  هاها بر بعد فرکتال خاکدانهبررسی تاثیر خاکپوش  

298د بر ها در سطح یک درصگانه فاکتورهای زمان، خاکپوش، غلظت، اثرات متقابل دوگانه و سهنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل  

299های مختلف، تاثیرات متفاوتی بر ها در زماندهد خاکپوشب( نشان می -1دار بود. نتایج مقایسه میانگین )شکل ها معنیبعد فرکتال خاکدانه  

300ای ههای اصالح شده با نانو رس و پلیمر بیشتر از مقدار آن در خاکطور کلی مقدار بعد فرکتال در خاکهباند. بعد فرکتال خاکدانه داشته  

301ه ی تکه تک( گزارش کردند که مقادیر بیشتر بعد فرکتالی نشان دهنده22)دینگ و دینگ اصالح شده با زغال زیستی و هیدروژل سلولز بود.   

302م بعد های کوچک تشکیل شده است. مقادیر کی خاک غالباً با تعداد بیشتری از خاکدانهبیشتر ذرات است. بدین معنی که توزیع اندازهشدن   
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303ا عامل ههای بزرگتر تشکیل شده است. بعد فرکتالی خاکدانهها بیشتر از خاکدانهی خاکدانهی این است که توزیع اندازهفرکتالی، بیان کننده  

304در ساختمان  خوبیه ها و بهبود شرایط فیزیکی خاک است. این اقدامات بدر انعکاس تاثیر اقدامات مدیریتی بر توزیع اندازه خاکدانه گویایی  

305 میانگین وزنی قطر خاکدانهدست آمده برای بعد فرکتال با نتایج ه . نتایج ب(9) شودها میخاک نمود یافته و باعث کاهش بعد فرکتالی خاکدانه  

306رم باالتری داشتند کمتر بود. بیشترین و کمترین مقدار برای بعد فرکتال در زمان چها میانگین وزنیهایی که ت دارد. بعد فرکتال در تیمارمطابق  

307 رابطه منفی بین میانگین وزنی قطر ذرات و بعد فرکتال بیانگر آنمشاهده شد که به ترتیب مربوط به تیمار نانورس و هیدروژل سلولز بود.   

308  (.62یابد )سازی، بعد فرکتال کاهش میکه با افزایش خاکدانهاست   

 309  

 

 
310: نانو Nاستات، وینیل: پلیمر پلیPها )ب(، )ها )الف( و بعد فرکتال خاکدانهبر پایداری خاکدانه اثر متقابل زمان، خاکپوش و غلظت -1شکل   

311 ها(.سطح اول و دوم غلظت خاکپوش: 2و 1: هیدروژل سلولز، C: زغال زیستی و Bموریلونایت، رس مونت  

Figure 6- The effect of time, mulch and concentration on aggregate stability (a) and aggregate fractal dimension 312  
(b), P: Polyvinyl Acetate polymer, N: montmorillonite nanoclay B: Biochar, C: Cellulose hydrogel, the first and 313  

second subscripts are concentration and time, respectively). 314  

 315  

316  ها در خاکهای تر و خشک شدن بر دوام و پایداری خاکپوشچرخهتاثیر   
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317 خاک در هر یک از فواصل زمانی فرسایشها در کنترل های طبیعی تر و خشک شدن بر کارایی خاکپوشبه منظور بررسی تاثیر چرخه  

318 هاینتایج تجزیه واریانس تأثیر نوع خاکپوش، زمان و چرخههای تیمار شده انجام شد. مورد مطالعه چهار چرخه تر و خشک شدن روی خاک  

319ا هعامل گانهسهو و اثر دوگانه های تر و خشک شدن نوع خاکپوش، زمان و چرخهاثر نشان داد که تر و خشک شدن بر مقدار هدر رفت خاک   

320فزایش چرخه بر اها، در همه زمان( 5 -)شکل. با توجه به نتایج مقایسه میانگین بوددار در سطح یک درصد معنی خاک فرسایشمقدار بر   

321 هایرخهچ اگرچه .شده استدر نتیجه افزایش فرسایش بادی  و خاک فرسایشمقدار تاثیر منفی داشته و باعث افزایش  هاخاکپوش راندمان  

322داشت.  وجود چهارم چرخه پایان تاخاک  فرساشمقدار در کاهش  هاآناثر  اما ها شد،خاکپوش کارایی کاهش باعثشدن تا حدی  خشک و تر  

323خاک  فرسایشمقدار که  طوریه های اصالح شده با هیدروژل سلولز مشاهده گردید ببیشترین مقاومت نسبت به تر و خشک شدن در خاک  

324های اصالح شده با هیدروژل سلولز، زغال زیستی، پلیمر و نانو رس به ترتیب ، در خاکچهار چرخه تر و خشک شدن بعد ازدر زمان چهارم   

325خاک  فرسایشدر خاک شاهد از چرخه اول تا سوم مقدار درصد نسبت به خاک شاهد )بدون خاکپوش( کاهش یافت.  81و  51، 12، 98  

326یک بار تر و خشک شدن باعث افزایش نتایج تحقیقات نشان داده است که خاک شد.  فرسایشکاهش یافت اما چرخه چهارم باعث افزایش   

327پذیر های فرسایشو افزایش ریز خاکدانه (50) های تولیدیشکسته شدن خاکدانه ،های متوالی( اما تر و خشک شدن16شود )سازی میخاکدانه  

328را ایجاد تر و خشک شدن علت کاهش پایداری ساختمان در اثر اعمال پنج چرخه ( 12صفادوست و همکاران )را به دنبال خواهد داشت.   

329ها های تر و خشک شدن باعث کاهش کارایی بیوپلیمرچرخه( نشان داد 6) الرسالنینتایج پژوهش ها گزارش کردند. های ریز در خاکدانهترک  

330لیمر پبود.  مشاهده قابل پنجم چرخه از پس حتی شده اصالح نشاسته با های تیمار شدهخاک در خاک مقاومتدر کنترل فرسایش شد اما   

331های تر و خشک چرخه. شودشود و سرعت تخریب در شرایط مرطوب تسریع میماه تخریب می 18تا  12استات به آرامی در طی وینیلپلی  

332ها در هنگام منبسط شدن از سایر ذرات این رسشود زیرا سازی میسبب توقف خاکدانه موریلونایت(های انبساط پذیر )مونتشدن در رس  

333در اثر وریلونایت مو نانورس مونتاستات وینیلپلیمر پلیو آب شستگی با تخریب احتماالً  شوند.جدا شده و سبب کاهش پایداری خاکدانه می  

334خاک  فرسایشدانه کاهش یافته است در نتیجه مقدار خاکچسبندگی ذرات و پایداری در  هاکارایی آنبه تدریج های تر و خشک شدن چرخه  

335تواند برای استحکام بیشتر خاک و جلوگیری از عوامل کاربرد مواد آلی در مناطقی که در معرض تر و خشک شدن قرار دارند میافزایش یافت.   

336  . (28) مخرب ساختمان خاک استفاده شود  

 337  

 338  

 339  
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 340  

 341  

342 خاک فرسایشهای تر و خشک شدن بر تاثیر چرخه -7شکل   

Figure 7. The effect of wet and drying cycles on soil erosion 343  

344  گیرینتیجه  

345ز مشاهده شد. پس ا طور کلی بر اساس نتایج این پژوهش کمترین فرسایش خاک  در خاک تیمار شده با هیدروژل سلولزبه  

346، 71، 99زغال زیستی، پلیمر و نانو رس به ترتیب های اصالح شده با هیدروژل سلولز، در خاک مقدار هدر رفت خاکروز  126  

347های اصالح شده با زغال زیستی و هیدروژل سلولز با گذشت زمان در خاک درصد نسبت به خاک شاهد کاهش یافت. 81و  84  

348ند رخ وموریلونایت عکس این راستات و نانورس مونتوینیلپلیمر پلیها بر کاهش فرسایش خاک بیشتر شد. اما در اثر خاکپوش  

349دهد هیدروژل سلولز به عنوان یک بیوپلیمر ها نشان میاین یافتهداد و بیشترین تاثیر این دو خاکپوش در زمان اول مشاهده شد.   

350یی کاراپایدار بوده و دهد بلکه با گذشت زمان داری کاهش میطور معنیو  دوستدار محیط زیست نه تنها فرسایش بادی را به  

351های گرد و غبار پیشنهاد داد. البته توان به عنوان خاکپوشی برای کنترل فرسایش در کانونآن را میشده است. لذا  حفظآن   

352شایان ذکر است که نتایج این مطالعه در شرایط تونل باد آزمایشگاهی انجام شده و بررسی کارایی آن در شرایط واقعی مزرعه   

353افزایش چرخه بر راندمان ا باعث افزیش فرسایش خاک شد و هی زمانهای تر و خشک شدن نیز در همهچرخه ضروری است.  

354ار ای که مقدها بر کاهش فرسایش بادی تا چرخه چهارم قابل توجه بود. به گونهها تاثیر منفی داشت. اما اثر خاکپوشخاکپوش  

355زیستی، پلیمر و نانو رس های اصالح شده با هیدروژل سلولز، زغال بعد از چهار چرخه تر و خشک شدن، در خاکفرسایش خاک   

356های تر و خشک شدن نیز کارایی آزمایش چرخهنتایج  درصد نسبت به خاک شاهد کاهش یافت. 81و  76، 64، 98به ترتیب   

357به طور کلی با توجه به اینکه دهد. هیدروژل سلولز را به عنوان یک خاکپوش پایدار و موثر در کنترل فرسایش بادی نشان می  

358توانند در مناطقی که در معرض تر و خشک شدن هستند برای استحکام بیشتر خاک و جلوگیری های آلی میدکاربرد مواد و اسی  

359ا ههای آلی بر پایداری و توزیع اندازه خاکدانهشود اثر سایر مواد و اسیداز عوامل مخرب ساختمان خاک استفاده شوند، توصیه می  

360آلی مناسب برای بهبود ساختمان خاک و در نتیجه جلوگیری از ایجاد های مختلف بررسی شود تا بتوان ترکیبات در خاک  
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361یط های زیستی سازگار با محپلیمرنتایج پژوهش نشان داد  های منفی ناشی از آن را پیشنهاد نمود.فرسایش آبی و بادی و پیامد  

362هش فرسایش بادی در نظر گرفته شوند. توانند به عنوان منابع پایدار برای کااند میزیست که از اجزای زیست توده ساخته شده  

363 کرد. خواهند باز مصنوعیمواد  بجای پایدار زیستی مواد از استفاده برایای ی تازهدریچه های زیستیپلیمر  

 364  
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Abstract 567  
Introduction: Wind erosion is one of the important processes of soil degradation in arid and semi-arid 568  
regions. Increased soil surface resistance is a key factor to prevent wind erosion. Mulch can increase 569  
the resistance of soil surface against erosive agents by creating a coating on the soil surface. The 570  
effectiveness of mulch on wind erosion control is on the quantity, type, and durability of the used in 571  
dust sources of Iran for stabilizing soil surface against wind erosion. In recent decades, petroleum mulch has 572  
been broadly used for stabilizing soil surface against wind erosion in dust sources of Iran. Bio-polymers 573  
(e.g. cellulose hydrogel and biochar) and naturally accessible materials (e.g. nanoclay) as environment-574  
friendly mulches can be an alternative to chemical polymers and petroleum mulches. Although, in arid 575  
and semi-arid regions wetting–drying cycles are vital processes of soil aggregate formation and 576  
strength. Few studies have been assessed the effect of wetting-drying cycles on durability of the applied 577  
mulches. The main objective of this study was to evaluate the efficiency of inorganic montmorillonite 578  
nanoclay), chemical (polyvinyl acetate polymer) and biological (biochar and cellulose hydrogel) 579  
mulches at different times to improve some physical and mechanical properties of soil and, to control 580  
wind erosion in loamy sand soil in a wind tunnel. The durability of these mulches were also evaluated 581  
during different times after four wetting-drying cycles.  582  
Materials and Methods: A factorial experiment was conducted in a completely randomized design 583  
with three replications. The factors including mulch type (four levels: nanoclay montmorillonite, 584  
polyvinyl acetate polymer, biochar and cellulose hydrogel), mulch concentration (Nanoclay 585  
montmorillonite: 0, 16 and 32, Polyvinyl Acetate polymer: 0, 8, and 16, biochar and cellulose hydrogel: 586  
0, 65 and 200 g/m2) and duration (21, 42, 63 and 126 days). The used soil in the wind tunnel experiments 587  
(loamy sand) was collected from the dust source in southeast of Ahvaz (Number.4). Trays with a 588  
50×30×5 cm were filled with soil. Then, the emulsion of Nanoclay and Polyvinyl Acetate was sprayed 589  
uniformly on the soil surface. The biochar and cellulose hydrogel also uniformly mixed to the soil then 590  
water was sprayed on the soil surface and moisture was retained at constant content of 75% of field 591  
capacity. After the given time, soil properties such as mean weight diameter of aggregates and fractal 592  
dimension, penetration resistance, shear strength were measured and trays were placed in wind tunnel 593  
and wind erosion test was performed in a wind speed of 20 m/s for a duration of 5 minutes. The amount 594  
of soil loss was measured by weight method. Then, at each time, the best treatment from each mulch 595  
(in terms of reducing wind erosion) was selected and subjected to wet and dry cycles (four cycles).  596  
Results and Discussion: The results showed a significant interaction effects (p<0.01) of mulch type, 597  
mulch concentration and time factors on soil aggregate stability and fractal dimension, penetration 598  
resistance, shear strength were significant (p<0.01). Soil loss decreased in soils amended with biochar 599  
and cellulose hydrogel and increased in the case of montmorillonite and polyvinyl acetate polymer over 600  
the time. The amount of soil loos in soil amended with cellulose hydrogel decreased by 99.3%. The 601  
highest amount of soil penetration resistance and shear strength was observed in cellulose hydrogel 602  
mulch at the fourth time which were equal to 1038 and 123 kPa, respectively. During the time, the mean 603  
weight diameter of aggregates increased in the soil treated with cellulose and biochar hydrogels and 604  
decreased in polyvinyl acetate and montmorillonite nanoclay treatments. A negative correlation was 605  
found between aggregate stability and fractal dimension of aggregates. The amount of soil loss at the 606  
fourth time in soils modified with cellulose hydrogels, biochapolymer and nanoclay were 99, 71, 84 607  
and 85%, respectively, and after four wet and dry cycles of 98, 64, 76 and 81% decreased compared to 608  
the control. 609  
Conclusion: In general, it can be concluded that cellulose hydrogel presented the greatest effect on 610  
reducing soil loss and controlling wind erosion. In the soils amended with biochar and cellulose 611  
hydrogel, the effect of mulches on reducing soil loss increased over the time. But, the opposite results 612  
were found in the case of polyvinyl acetate and montmorillonite nanoclay polymers. Therefore, biochar 613  
and cellulose hydrogel in the long term and polyvinyl acetate polymer and montmorillonite nanoclay in 614  
the short term can control wind erosion. Wet and dry cycles at all durations increased soil loss. But their 615  
effect remained on soil loss reduction until the end of the fourth cycle. The results revealed that 616  
environmentally friendly biopolymers synthesized from biomass components can be considered as 617  
sustainable sources to reduce wind erosion. Bio-polymers are a new window into the use of sustainable 618  
biomaterials instead of synthetics in wind erosion control. 619  
Keywords: Polyvinyl acetate polymer, Wind Erosion, Biochar, Montmorillonite nanoclay, Cellulose 620  
hydrogel. 621  
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