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تاریخچه مقاله (تاریخ دریافت1395/10/19 :
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چکیده
فر سایش خاک یکی از مهم ترین مشکالت محیط زیست ،منابع طبیعی و کشاورزی در جهان ا ست .پایداری ساختمان خاک
عن صر کلیدی سالمتی خاک ا ست که یکی از عوامل ا صلی در ارزیابی عملیات کنترل فر سایش آن به شمار میرود .پژوهش
حاضررر به منرور بررسرری اثر سرریسررتم کشررت وتیور به عنوان یک ابزار بیومهندسرری ارزنده و پلیاکریل آمید ( ،)PAMبر
شاخصهای پایداری خاکدانه و ساختمان خاک و شاخصهای فر سایش آن در شرایط میدانی بر خاکی لوم در شیب  5در صد
انجام شرررد .تیمارهای آزمایش شرررامل تیمار کشرررت تیاه وتیور ( ،)VP0کاربرد  PAMدر دو سررر
کیلوترم در هکتار ،کاربرد همزمان وتیور و هر دو سررر

 )P2( 20و )P4( 40

 VP2( PAMو  )VP4و تیمار شررراهد ( )P0بود .شررراخصهای

پایداری شامل میانگین وزنی ق ر خاکدانه در حالت مرطوب ( )MWDwetو خشک ( ،)MWDdryپایداری خاکدانه (،)AS
شاخص پایداری ( ،)SIو درصد تخریب خاکدانهها ( )PADتعیین شد .بارش با شدت  30میلیمتر در ساعت به مدت  30دقیقه
با استفاده از سامانهی شبیه ساز باران ،اعمال و رواناب و رسوب تولید شدهی بارش جمعآوری شد .نتایج نشان داد که وتیور و
 ،PAMشررراخصهای پایداری  SI ،AS ،MWDdry ،MWDwetرا افزایش و  PADرا کاهش دادند؛ البته تأثیر وتیور در
افزایش شاخصهای پایداری ب سیار بی شتر از  PAMبود .همچنین وتیور و  ، PAMشاخصهای فر سایش را کاهش دادند و
کاهش فرسایش و رواناب و ضریب رواناب بیشتر تحتتأثیر وتیور بود .به طور کلی ،براساس نتایج این پژوهش کاربرد وتیور
به عنوان یک روش بیومهندسررری کمهزینه و بادوام برای افزایش پایداری خاکدانه و سررراختمان خاک ،و کاهش رواناب و
هدررفت خاک در مناطق نیمهخشک مانند ایران پیشنهاد میشود.
واژتان کلیدی :پایداری خاکدانه ،حفاظت زیستی خاک ،رواناب ،هدررفت خاک ،شبیهساز باران

1ر مقدمه
فر سایش خاک یکی از ا سا سیترین مع ضالت محیط زی ست ،منابع طبیعی و ک شاورزی در جهان ا ست که پیامدهای
ناخواستهی آن با تهدید کمیت و کیفیت خاک به عنوان یکی از بزرگترین مشکالت امروزی اکوسیستمهای طبیعی و
تحت مدیریت ان سان تلقی می شود ( صادقی 1389 ،و ابراهیمیمحمدی و همکاران .)1392 ،این چالش در ایران به سبب شدت
* نویسنده مسئولhemami@um.ac.ir :
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زیاد فر سایش خاک و مدیریت نادر ست آن از اهمیت ب سزایی برخوردار ا ست؛ از اینرو ،مهار فر سایش خاک در
مدیریت و حفظ م نابع طبیعی اهم یت زیادی دارد .عوامل متعددی از جم له ویژگی های فیزیکی خاک مان ند پایداری
خاکدانهها و ساختمان خاک ،بر مقاومت آن در برابر فر سایش تأثیر دارند .پایداری خاکدانهها به عنوان عن صر کلیدی
سالمت خاک ،یکی از عوامل اصلی بهبود یا تخریب خاک به شمار میرود که برای ارزیابی اثرات راهکارهای استفاده
شده در کنترل فر سایش خاک ،حائز اهمیت ا ست ( .)Mamedov and Levy, 2013 & Cerda, 2000از شاخصهای
مختلفی برای ارزیابی پایداری خاکدانه و ساختمان خاک استفاده می شود؛ میانگین وزنی قطر خاکدانه در حالت مرطوب
( 1)MWDwetو خشکک( ( ،)MWDdryشککاخص پایداری ( 2)SIو درصککد تخریب خاکدانهها ( 3(PADاز جمله این
شاخصهاست که به روشهای مختلفی تعیین میشود (.) Kemper and Rosenau, 1986 & Madari et al, 2005
از جمله روش های افزایش پایداری سککاختمان خاک و مقاومت آن در برابر عوامل تخریبی و مهار فرسککایش آن،
کاربرد سی ستمهای بیومهند سی و تثبیتکنندههای خاک مانند پلیمرهای شیمیایی ا ست .ا ستفاده از پو شش گیاهی به
عنوان ی( ابزار بیومهندسککی ،برای بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک مانند سککاختمان خاک و پایداری آن و کنترل
فر سایش و ر سوب شاخ صی منا سب ا ست .با توجه به اهمیت زیاد کنترل بیومهند سی فر سایش ،ک شت گونهای از گیاه
وتیور با نام علمی  Zizinoids vetiveriaبرای حفاظت خاک و آب ،اولین بار توسککط بان( جهانی در سککال  1980در
هند ا ستفاده و تحت عنوان فناوری وتیور گراس )VGT( 4معرفی شد .گیاه وتیور ی( گیاه دائمی گرم سیری و بومی
هندوستان است و بهطور طبیعی در زمینهای پست و مرتفع و در انواع خاکها و شرایط اقلیمی سازگاری نشان میدهد
(  .)Truong, 2002پژوهشها نشان دادهاند که وتیور در کنترل فرسایش خاک و افزایش پایداری زمین موفق بودهاست
( .) Materechera, 2010 & Oku et al , 2011اوکیو و همکاران ( )2011برخی از شاخصهای پایداری را در کرتهای
زیرک شت وتیور و کوددهی شده ،برر سی کردند ( .)Oku et al , 2011نتایج آنها ن شان داد که کرتهای زیرک شت
وتیور و کوددهی شده ،پایداری خاکدانه را بهطور م شابهی ( )64%ن سبت به تیمار شاهد ( )54%افزایش دادهاند .همچنین
 MWDدر تیمار زیر کشت وتیور  % 6/11بیشتر از تیمار کوددهی شده و  % 19بیشتر از تیمار شاهد بود .این پژوهشگران
معتقدند که ک شت وتیور در زمینهای ک شاورزی م ستعد فر سایش ،میتواند ویژگیهای فیزیکی خاک را بهبود بخ شد.
ادم و اوکوکو ،)2015( 5اثر وتیور را بر برخی از ویژگیهای فیزیکی خاک و کنترل فر سایش برر سی کردند و دریافتند
که وتیور ،پایداری خاکدانهها را در حالت مرطوب افزایش داده؛ بنابراین مقاومت آن را در برابر تشکیل سله و فرسایش
خاک افزایش دادها ست ( .)Edem and Okoko, 2015دنجادی 6و همکاران ( )2010با برر سی تأثیر سی ستم وتیور به
صورت چپرهایی با فوا صل متفاوت در سه شیب مختلف ،م شاهده کردند که گیاه وتیور در کاهش رواناب و هدررفت
خاک توان زیادی دارد .ردیفهای وتیور ،شروع رواناب را به تأخیر انداخت و سرعت اوج رواناب و میزان فرسایش را

Mean Weight Diameter
Aggregate Stability
3 Percent of Aggregate Degradation
4 Vetiver Grass Technology
5 Edem and Okoko
6 Donjadee
1
2
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کاهش داد ( .)Donjadee et al , 2010وود 1و همکاران ( )2015با بررسککی نقش وتیور در حفاظت خاک و آب در
خاکهای ورتیسول ،دریافتند که وتیور در کنترل فرسایش زمینهای کشاورزی تأثیر زیادی دارد (.) Wolde, 2015
در میان پلیمرهای رایج قابل استفاده ،پلیاکریل آمید آنیونی ( )PAMمؤثرترین نوع برای جلوگیری از تشکیل سله،
افزایش پایداری ساختمان و نفوذپذیری خاک و در نتیجه کاهش شدت رواناب و فر سایش و دارای طوالنیترین آثار
باقیمانده در خاک ا ست که به دلیل سهولت تهیه ،م صرف آن از دههی  1990ر شد فراوان دا شتها ست (et al , 1992
 .)Leveyدر نقاط مختلف جهان ،پژوهشهای مختلفی در زمینهی افزایش پایداری ساختمان خاک (2015 et al , 2014

 ) Lentz, & Meloو کنترل فرسککایش و رواناب ( )Abrol et al , 2013 & Ao et al , 2016در اثر کاربرد PAM

گزارش شدها ست .در این خ صوص ،ملو و همکاران ( )2014اثر مقادیر مختلف  50 ،12/5 mg kg-1( PAMو  )100را بر
میانگین وزنی و هند سی قطر خاکدانهها و کیفیت ساختمان خاکهای چ سبنده و غیرچ سبندهی دو خاک التی سول و
اک سی سول مطالعه کردند .این محققان دریافتند که کارایی  PAMبه نوع خاک ب ستگی دارد و در پایداری خاکدانههای
بزرگتر ( 2-0/ 25و > )mm2در هر دو خاک مؤثرتر میباشککد ( .)Melo et al , 2014ممدوف 2و همکاران ( )2016اثر
ترکیبی بافت خاک  3گروه اندازه خاکدانه ( 0-1/5 ،0/0-5/25و  2-1میلیمتر) و کاربرد  PAMرا بر پایداری خاکدانه و
سککاختمان خاک بررسککی کردند و نتیجه گرفتند که با افزایش مقدار رس ،اندازه خاکدانه و  PAMشککاخص پایداری
ساختمان خاک افزایش مییابد .اثر  PAMدر افزایش شاخص پایداری ساختمان خاک به اندازهی خاکدانه بستگی دارد؛
بهطوری که تأثیری در پایداری خاکدانه هایی با اندازهی کوچ(تر نداشککت .همچنین اثر اندازه خاکدانه بر افزایش
شاخص پایداری ،به ح ضور  PAMب ستگی دارد و این تأثیر در ح ضور  PAMم شاهده شد (.)Mamedov et al , 2016
وانگ 3و همکاران ( )2011به بررسی اثر  PAMبر رواناب و فرسایش خاک پرداختند؛ آنها با بررسی اثر دو نوع PAM

با وزن مولکولی متفاوت در مقادیر مختلف ،دریافتند که کارایی  PAMدر کاهش رواناب به مقدار آن بسککتگی دارد؛
بهطوری که م قادیر کم  PAMروا ناب را کاهش ،در حالی که م قادیر زیاد آن با افزایش گرانروی محلول و کاهش
نفوذپذیری ،رواناب ،غلظت ر سوب و هدررفت خاک را در مقای سه با تیمار شاهد افزایش داد PAM .با وزن مولکولی
باالتر موجب کاهش فرسککایش شککد ،ولی در کاهش رواناب تأثیر معنیداری نداشککت ( .)Wang et al , 2011ابرول و
همکاران ( )2013با هدف برر سی شناخت مکانیزم تأثیر  PAMدانهای بر فر سایش خاک و سرعت نفوذ در ی( خاک
لوم سیلتی ،با استفاده از سطوح مختلف  ،PAMمخلوط با گچ و گچ دریافتند که کاربرد پلیاکریل آمید دانهای به تنهایی
در جلوگیری از فرسایش مؤثر بود ،ولی در بهبود سرعت نفوذ آب در خاک تأثیری نداشت .درحالیکه کاربرد مخلوط
 PAMدانه ای با گچ در کاهش فر سایش ،افزایش سرعت نفوذ آب در خاک و در نتیجه کاهش رواناب مؤثر بود .این
پژوهشگران انحالل  PAMو گرانروی بسیار زیاد این محلول را دلیل کاهش سرعت نفوذ آب در خاک ذکر و عنوان
کردند که گچ به عنوان منبعی از الکترولیت ،گرانروی محلول  PAMرا کاهش داد و به افزایش سککرعت نفوذ آب در
خاک منجر شد .عالوه بر این PAM ،حلشده در رواناب سبب شد پیوند ذرات خاک سطحی افزایش و جدا شدن ذرات
از سطح خاک ،فر سایش خاک و افزایش همآوری ذرات فر سایشیافته کاهش یابد (.) Abrol and Shainberg, 2013
Wolde
Mamedove
3 Wang
1
2
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لی 1و همکاران ( )2015اثر بیوچار PAM ،و ترکیب آنها را بر رواناب و هدرروی خاک تحت باران شبیه سازی شده و
باران طبیعی مطالعه کردند و ن شان دادند که هر دو ،تیمار رواناب را به علت م سدود شدن منافذ خاک بهو سیلهی محلول
 PAMبا گرانروی باال نسککبت به تیمار شککاهد افزایش دادند .در مقابل هدرروی خاک به علت همآوری ذرات رس،
پایداری خاکدانه ها توسککط  PAMو ظرفیت باالی بیوچار برای جذب آب کاهش یافت ( .)Lee et al , 2015آو و
همکاران ( )2016اثر مقادیر مختلف  PAMو موقعیت شیب (رأس ،وسط و پایین شیب) را بر رواناب و هدرروی خاک
برر سی و بیان کردند که کاربرد  PAMدر غلظت  2-1گرم بر متر مربع بهطور معنیداری رواناب را کاهش و سرعت
نفوذ را افزایش داد .عالوه بر این کاربرد  2گرم بر متر مربع  PAMدر وسککط شککیب ،بهطور قابل مالحظهای هدرروی
خاک را کاهش داد (.)Ao et al , 2016
هر چند پژوهشهای زیادی در زمینهی اثر  PAMبر پایداری ساختمان و فرسایش خاک صورت گرفتهاست ،ولی
اکثر پژوهشها در شرایط آزمای شگاهی انجام شده و ترکیب آن با تکنی(های بیومهند سی بهویژه در شرایط میدانی و
در مناطق نیمهخ ش( مانند ا ستان خرا سان ر ضوی برر سی ن شدها ست .همچنین تحقیقی مبنی بر مقای سهی تأثیر وتیور و
 PAMبر شاخصهای پایداری و فر سایش خاک صورت نگرفتها ست .با توجه به توانایی وتیور در حفاظت خاک ،به
نظر میر سد که وتیور سازگاری زیادی در ب سیاری از مناطق ایران دا شته با شد و فر سایش خاک را کاهش دهد که
رسیدن بدین امر به بررسیهای بیشتر نیازمند است .بنابراین ،این پژوهش با هدف بررسی و مقایسهی اثر سیستم وتیور
به عنوان ی( روش بیومهند سی کمهزینه و بادوام و  PAMو تلفیق آنها بر شاخصهای پایداری و فر سایش خاک بر
روی ی( خاک لوم انجام شد.
2ر مواد و روش
2ر 1ر آمادهسازی کرتها و اعمال تیمارهای آزمایش
این پژوهش بر روی ی( خاک لومی با ویژگیهای ارائهشککده در جدول  1و شککیب  5درصککد واقع در دانشکککدهی
کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .منطقهی مورد نظر برای اعمال تیمارها و آزمایش در ابعاد ی( متر در ی(
متر کرتبندی گردید .در انتهای هر کرت ،لولهای  5اینچی از جنس پلیکا برای خروج و جمعآوری رواناب و رسککوب
قرار داده شد .تیمارهای آزمایش شامل کشت گیاهچه وتیور به فاصلهی  35در  35سانتیمتر (تیمار  )VP0و اعمال پلیمر
پ لیا کر یل آ م ید آ ن یو نی به فر مول شککک ی م یا یی  ( (H2-CH-CO-NH2)nت ه یه شکککده از شکککر کت،
( CHEMICALS TIANRUN )http://WWW.TIANRUN.COM.CNکشور چین با مشخصات ارائه شده در
جدول  )2به صورت محلول با دو غلظت  0/2و  0/4در صد معادل  20و  40کیلوگرم در هکتار (ذبیحی و همکاران& 1392 ،

( )Asghari et al , 2009به ترتیب تیمارهای  P2و  )P4و ترکیب این دو تیمار (کشککت گیاه در حضککور دو غلظت
پلیمر به ترتیب تیمارهای  VP2و  )VP4در هر کرت بودند .ی( تیمار نیز به عنوان تیمار شککاهد ( )P0در نظر گرفته
شد .محلول مذکور با ا ستفاده از آبف شان بهطور یکنواخت بر خاک کرتها پا شیده شد (به طور تقریبی هزینه PAM

Lee
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برا ساس سطوحی م صرفی به کار برده شده  600-300هزار تومان در هکتار ا ست) .قبل و بعد از آزمایش شبیه ساز باران،
نمونههای دست نخورده برای اندازهگیری شاخصهای ساختمان جمعآوری شد.
2ر 2ر تعیین شاخصهای پایداری ساختمان خاک
م یانگین وزنی قطر خاکدانهها در حالت مرطوب ( )MWDwetو خشکک( ( ،) MWDdryبراسککاس روش کمپر و
روسککنا )1986( 1تعیین شککد ( .) Kemper and Rosenau, 1986به این منظور خاکدانههای هوا خشکک( شککده از ال( 8

میلیمتری عبور داده و از خاکدانههای باقیمانده بین ال(  4و  8برای اندازهگیری  MWDwetو  MWDdryبا ا ستفاده از
سری ال(های با قطر  2 ،1 ،0/5 ،0/25و  4میلیمتر ا ستفاده شد .خاکدانههای باقیمانده روی هر ال( ،در آون در دمای
 105درجه خش( و بعد از وزن کردن و تصحیح شن MWDwet ،و  MWDdryبراساس رابطهی ( )1محاسبه شد.
k

MWD   Wi xi
i 1

()1

 kتعداد دامنه اندازه خاکدانهها Xi ،میانگین قطر خاکدانههای روی هر ال( و  Wiن سبت جرم خ ش( خاکدانههای
روی هر ال(  iبه جرم خش( کل خاکدانههای خاک است.
پایداری خاکدانهها ( )ASنیز به روش کمپر و رو سنا ( )1986به ا ستفاده از ال( تر و بعد از ت صحیح شن برا ساس
رابطهی ( )2تعیین شد (همان):

()2

× 100

𝑑𝑛𝑎𝑠𝑀𝑊𝑆𝐴−

𝑀 = 𝑆𝐴

𝑑𝑛𝑎𝑠𝑀𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 −

 WSAجرم خاکدانههای باقیمانده بر روی ال(  0/25میلیمتری Msand ،جرم شن و Msampleجرم نمونه خاک
شاخص پایداری ( )SIبا استفاده از رابطهی ( )3تعیین شد:
1

()3

𝑡𝑒𝑤𝐷𝑊𝑀𝑑𝑟𝑦 −

𝐷𝑊𝑀 = 𝐼𝑆

درصد تخریب خاکدانهها ( )PADیکی دیگر از شاخصهای مناسب برای تشخیص ارزیابی ساختمان فیزیکی خاک
است که براساس اندازهگیری میانگین وزنی قطر خاکدانهها قبل از باران ( )MWDbو بعد از باران ( ) MWDaبراساس
رابطهی ( )4محاسبه شد .هر چه مقدار  PADکمتر باشد ،بیانگر پایداری بیشتر خاکدانهها است.
𝐷𝑊𝑀

𝑃𝐴𝐷 = 1 − 𝑀𝑊𝐷𝑎 × 100

) (4

𝑏

2ر 3ر تعیین شاخصهای فرسایش
به منظور تعیین شاخصهای فر سایش ،شدت متو سط رواناب ،هدررفت خاک و ضریب رواناب ،بارش با شدت 30
میلیمتر در ساعت ( شدت بارش در مناطق فر سایشپذیر) با ا ستفاده از سامانهی شبیه ساز باران با م شخ صات ارتفاع 1/8

متر ،ابعاد ی( متر در ی( متر ،تعداد  225نازل از نوع ثابت با فاصککلهی  7سککانتیمتر به مدت  30دقیقه بر روی کرتها
اعمال شد .ا صوالً در هر زمانی که شدت تولید رواناب به حالت پایدار میر سد ،آن زمان بهعنوان خاتمهی بارندگی در
Kamper and Rousenau
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نظر گرفته میشود ( ،)Lal , 1994ولی در این پژوهش با توجه به تنوع تیمارها ک شاهد ،وتیور و  PAMک زمان حصول
حالت پایدار برای رواناب ،در همهی تیمارها یک سان نبود؛ بنابراین برای مقای سهی اثر تیمارها ،مدت بارش اعمال شده
یکسان در نظر گرفته شد .رواناب تولید شده و رسوب حاصله در مدت  30دقیقه در کرتهای آزمایشی جمعآوری شد
و شدت رواناب از حا صل تق سیم حجم رواناب جمعآوری شده ،بر مدت زمان جمعآوری نمونه و سطح مقطع کرت به
د ست آمد .میزان هدررفت خاک نیز با توزین ر سوب پس از قرار دادن رواناب حاوی ذرات ر سوب در آون ،با دمای
 105درجه به مدت  24ساعت تعیین شد .ضریب رواناب نیز از نسبت حجم آب خروجی از کرت ک حجم رواناب تولیدی
ک به حجم باران رسیده به سطح خاک بهدست آمد.
2ر 4ر تجزیه و تحلیل آماری
این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .تجزیه و تحلیل
دادهها و مقایسککهی میانگینها در سککطح  5درصککد ،برای بررسککی اثر تیمارهای مورد بررسککی بر شککاخصهای پایداری
ساختمان و فر سایش و هدررفت خاک ،شدت متو سط رواناب و ضریب رواناب به ترتیب برا ساس تجزیهی واریانس
ی( طرفه و آزمون دانکن با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
جدول  :1برخی از ویژتیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد بررسی

رس ()%

سیلت ()%

شن ()%

بافت

)OC (%

)TNV (%

)BD (g cm-3

11

41

48

لوم

0/12

12/63

1/60

* :OCکربن آلی :TNV ،کربنات کلسیم معادل :BD ،جرم مخصوص ظاهری
جدول :2مشخصات پلیاکریل آمید مورد استفاده
مشخصات PAM

مقدار

شکل ظاهری

پودر دانهای سفید

درجه هیدرولیز

% 30-35

وزن مولکولی

 15-20میلیون

جرم مخصوص ظاهری ()g cm-3

≤0/67

pH

6-8

حاللیت در آب

≤0/8 %

درجه خلوص

95%

منومر اکریل آمید

≥0,02%

3ر یافتهها (نتایج)
نتایج حا صل از تجزیهی واریانس ی( طرفه ،تأثیر تیمارهای مختلف آزمای شی را بر برخی از شاخصهای پایداری
ساختمان و فر سایش خاک ن شان میدهد که وتیور و  PAMاثر معنیداری بر شاخصهای پایداری نظیر ،MWDwet
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 ،SI ،AS ،MWDdryو  PADو شاخصهای فر سایش یعنی شدت متو سط رواناب ،هدررفت خاک و ضریب رواناب
نسبت به شاهد در سطح پنج درصد داشتند.
3رررر1رررر اثر پلیاکریل آمید و وتیور بر میانگین وزنی ق ر خاکدانهها در حالت مرطوب ( )MWDwetو خشک
()MWDdry
نتایج مقایسککهی م یانگین مربوط به م یانگین وزنی قطر خاکدانه در حالت مرطوب ( ،)MWDwetنشککان داد که
تی مار های  PAMو وتیور بر افزایش  MWDwetتأثیر معنیداری داشککتند (شکککل  -1الف)؛ به گونهای که کمترین و
بیشککترین مقدار  MWDwetمربوط به تی مار شکککاهد ( 0/83 ،)P0میلیمتر و تی مار  3/63 ،VP4میلیمتر بود .با اعمال
تی مار های  PAMمقدار  MWDwetتقری باً  97درصکککد افزایش یافت هرچ ند بین غلظت های مختلف  PAMاختالف
معنیداری مشاهده نشد .تیمار وتیور مقدار  MWDwetرا نسبت به شاهد ،چهار برابر افزایش داد و تیمار تلفیقی وتیور و
غلظتهای مختلف  PAMبا  4/4برابر افزایش  ،MWDwetبیشککترین تأثیر را در افزایش  MWDwetداشککت .همچنین
مشاهده گردید که تیمار تلفیق وتیور و  VP2( PAMو  ،)VP4با تیمار وتیور ( )VP0در افزایش  MWDwetاختالف
معنیداری دارند .نتایج مقایسککهی میانگین نشککان داد که تیمارهای  PAMو وتیور MWDdry ،را نیز به طور معنیداری
افزایش دادند (شکککل  -1ب) .کمترین مقدار  MWDdryمربوط به تیمار شککاهد ( 3/95میلیمتر) و بیشککترین مقدار آن
مربوط به تیمار  4/86( VP4میلیمتر) بود .در تیمارهای  PAMبا افزایش غلظت  MWDdry ،PAMافزایش یافت که
بین دو غلظت  20کیلوگرم در هکتار (تیمار  )P2و  40کیلوگرم در هکتار آن (تیمار  )P4اختالف معنیداری مشککاهده
شد .نتایج ن شان داد تیمار  P4به افزایش معنیدار  MWDdryن سبت به تیمار  P2منجر شد؛ در حالیکه تیمارهای  P2و
 P4اختالف معنیداری در مقدار  MWDwetنداشتند.
a

a

4

b

P4

P2

d

)MWDwet (mm

c

c

2

a

b

b

c

d

e

5
4

3
2

1

)MWDdry (mm

3

6

1
0

VP0 VP2 VP4

0

P0

VP0 VP2 VP4

P4

P2

P0

تیمار

تیمار

(الف)

(ب)

*میانگینهایی که دارای حرف مشابه هستند ،در سطح پنج درصد طبق آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند.
شکل :) 1مقایسهی میانگین اثر تیمارهای وتیور و  PAMبر (الف)  MWDwetو (ب) MWDdry

میتوان گ فت که غل ظت های باالتر  MWDdry ،PAMرا به طور معنیداری افزایش مید هد؛ در حالی که برای
افزایش معنیدار  MWDwetن سبت به  ،P2احتماالً به مقدار بی شتر  PAMنیاز میبا شد .تیمار وتیور نیز  MWDdryرا به
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طور قابل مالحظهای افزایش دادند که اختالف معنیداری با تیمار  PAMدارد .همچنین مشاهده میشود که بین دو تیمار
 VP0و  VP2اختالف معنیداری وجود ندارد؛ بهطوریکه در تیمار تلفیق وتیور و  ،PAMغلظت  20کیلوگرم بر هکتار
 PAMتأثیر چندانی در افزایش  MWDdryندارد و افزایش معنیدار  MWDdryدر تی مار ترک یب وتیور با غلظت 40

کیلوگرم بر هکتار  PAMمشاهده میشود.
3ر2ر اثر پلیاکریل آمید و وتیور بر پایداری خاکدانهها ( )ASو شاخص پایداری ()SI
نتایج مقای سهی میانگین اثر  PAMو وتیور بر پایداری خاکدانهها ن شان میدهد که هر دو تیمار ،پایداری خاکدانهها
را به طور معنیداری افزایش دادند؛ بهطوریکه کمترین مقدار  ASمربوط به تیمار شاهد ( )49%و بی شترین آن مربوط به
تی مار  )78%( VP4بود (شکککل  -2الف) .با افزایش غلظت  ،PAMپا یداری خاکدانه افزایش یافت و بین دو غلظت
 PAMاختالف معنیداری مشککاهده نشککد .وتیور نیز پایداری خاکدانهها را به طور معنیداری افزایش داد ( %59افزایش
پایداری در تیمار  VP4ن سبت به تیمار شاهد) و پایداری خاکدانهها در تیمارهای وتیور بی شتر از تیمار  PAMبود .اگر
چه اختالف معنیداری بین تیمارهای وتیور و  PAMمشاهده نشد.
نتایج نشککان داد که  PAMموجب افزایش شککاخص پایداری شککد ،ولیکن اثر آن معنیدار نبود .همچنین اختالف
معنیداری بین دو غلظت ( PAMتیمارهای  P2و  )P4م شاهده ن شد ،درحالیکه افزایش قابلتوجه و معنیدار شاخص
پایداری خاک در تیمارهای وتیور ن سبت به تیمار شاهد ( )P0و تیمارهای  P2( PAMو  )P4م شاهده شد .بی شترین
مقدار شککاخص پایداری در تیمار  )89%( VP2مشککاهده گردید .البته بین تیمار های وتیور و تلفیق وتیور و دو غلظت
 VP0( PAMو  )VP4اختالف معنیداری مشاهده نشد.
ab

100

100

a
b

a

80

P4

P2

P0

c
d

)SI (%

c

c

c

40

bc

abc

40
20

20

0

0
VP4

VP2

VP0

60

)AS (%

60

ab

80

VP0 VP2 VP4

P4

P2

P0

تیمار

تیمار
(ب)

(الف)

*میانگینهایی که دارای حرف مشابه هستند ،در سطح پنج درصد طبق آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند.
شکل :2مقایسهی میانگین اثر تیمارهای  PAMو وتیور بر (الف) پایداری خاکدانه و (ب) شاخص پایداری

3ر3ر اثر پلیاکریلآمید و وتیور بر درصد تخریب خاکدانهها ()PAD
نتایج مقایسهی میانگین اثر تیمارهای  PAMو وتیور بر  PADارائه شده در شکل ( ،)3نشان داد که  PAMو وتیور
تأثیر معنیداری در  PADداشککتهاند؛ به گونهایکه بیشککترین و کمترین  PADدر تیمار شککاهد ( )33%/5و تیمار VP4

( )3%/86مشککاهده شککد .کاربرد  PAMبه کاهش معنیدار  PADمنجر شککد .همچنین با افزایش غلظت  ،PAMدرصککد
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تخریب خاکدانه کاهش یافت و بین دو غلظت  PAMاختالف معنیداری مشاهده شد .تیمار وتیور نسبت به تیمار شاهد
( )88%و تیمارهای  ،)67%( PAMکاهش قابل مالحظهای در  PADداشت .نقش وتیور در بهبود پایداری ساختمان خاک
و کاهش تخریب در مقای سه با کاربرد  PAMبه طور چ شمگیری م شاهده شد؛ بهطوریکه بین تیمار وتیور ( )VP0و
تیمار تلفیق وتیور و کاربرد دو غلظت  VP2( PAMو  )VP4اختالف معنیداری مشاهده نشد.

a

40
30

b

)PAD (%

c

20
10

d

d

d

VP4

VP2

VP0

0
P4

P2

P0

تیمار

*میانگینهایی که دارای حرف مشابه هستند در سطح پنج درصد طبق آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند.
شکل  :3مقایسهی میانگین اثر تیمارهای  PAMو وتیور بر شاخص تخریب ()PAD

3ر4ر اثر پلیاکریلآمید و وتیور بر شدت متوسط رواناب و ضریب رواناب
نتایج مقای سهی میانگین مربوط به شدت متو سط رواناب در مدت  30دقیقه بارندگی با شدت  30میلیمتر در ساعت
( شکل  -4الف) ،ن شان داد که وتیور و  PAMشدت متو سط رواناب را به طور معنیداری کاهش دادند .بی شترین و
کمترین شککدت متوسککط رواناب به ترتیب مربوط به تیمار شککاهد ( )P0و تیمار  VP4بود .همچنین  PAMنیز باعث
کاهش شدت متوسط رواناب شد ،هرچند شدت متوسط رواناب در تیمار  P4بی شتر از تیمار  P2بود .در تیمارهای وتیور
با افزایش غلظت  ،PAMشدت متوسط رواناب کاهش یافت .در کل ،شدت رواناب در تیمارهای  VP2 ،VP0و VP4

به طور معنیداری در مقایسککه با تیمارهای  P2( PAMو  )P4کاهش یافت و  VP0کاهش معنیداری را در شککدت
رواناب نشان داد.
نتایج مقای سهی میانگین اثر تیمارهای مورد مطالعه بر ضریب رواناب ( شکل  -4ب) نیز ن شان داد که هر دو تیمار
وتیور و  ،PAMموجب کاهش معنی دار ضریب رواناب شدند .بی شترین و کمترین مقدار ضریب رواناب به ترتیب در
تیمار شاهد ( )0/37و تیمار  )0/03( VP4م شاهده شد .کاربرد  PAMضریب رواناب را در تیمار  67 ،P2در صد کاهش
داد که نسککبت به تیمار  11( P4درصککد) کاهش بیشککتری داشککتهاسککت .این روند مشککابه روند تأثیر  PAMبر شککدت
رواناب اسککت .وتیور نیز موجب کاهش قابل مالحظهی ضککریب رواناب ( 86درصککد) شککد که اختالف معنیداری با
تیمار های  PAMداشککت .همچنین بین تیمار وتیور ( )VP0و تیمار های تلفیقی وتیور و دو غلظت  )VP2( 0/2و 0/4

درصد ( PAM )VP4اختالف معنیداری وجود نداشت که این امر بیانگر نقش قابل مالحظهی وتیور در کاهش ضریب
رواناب نسبت به  PAMمیباشد.
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a

0.4

a

c
d

d

b

ضریب رواناب

0.2

8
6
c

0.1

d

10

d

d

d

VP4

VP2

VP0

4

2
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*میانگینهایی که دارای حرف مشابه هستند ،در سطح پنج درصد طبق آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند.
شکل  :4مقایسهی میانگین (الف) شدت متوسط رواناب و (ب) ضریب رواناب در تیمارهای مختلف مورد بررسی

3ر 5ر اثر پلیاکریل آمید و وتیور بر هدررفت خاک
نتایج مقایسهی میانگین مربوط به هدررفت خاک (شکل  ،)5نشان داد که وتیور و  PAMبر کاهش هدررفت خاک
در شدت بارش  30میلیمتر در ساعت ،اثر معنیداری دا شتند؛ بهطوریکه بی شترین و کمترین هدررفت خاک به ترتیب
مربوط به تیمارهای  P0و  VP4بود که م شابه تأثیر تیمارها بر رواناب ا ست .تیمارهای وتیور ،کاهش قابل مالحظهای
در هدررفت خاک نشان دادند .در تیمارهای وتیور با افزایش غلظت  ،PAMهدررفت خاک کاهش یافت .تیمار ،VP4
هدررفت خاک را  96درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد ،ولی اختالف معنیداری بین تیمارهای وتیور مشاهده نشد.
کاربرد  PAMنیز به کاهش معنیدار هدررفت خاک منجرشککد ،ولی روند کاهش هدررفت با افزایش غلظت PAM

منظم نبود .همانطور که در شکککل مشککاهده میشککود ،تیمار  P2هدررفت را  71درصککد نسککبت به شککاهد کاهش داد؛
درحالیکه با افزایش غلظت  ،PAMدر تیمار  P4هدررفت خاک  22درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت .با توجه
به شکل  -4الف مشاهده میشود که شدت رواناب نیز در تیمار  P2بیشتر از تیمار  P4است.
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*میانگینهایی که دارای حرف مشابه هستند ،در سطح پنج درصد طبق آزمون دانکن اختالف معنیداری ندارند.
شکل  :5مقایسهی میانگین هدررفت خاک در تیمارهای مختلف مورد بررسی

4ر بحث و نتیجهتیری
در تحقیق حاضر ،اثر تیمارهای  PAMو وتیور بر شاخصهای پایداری و فرسایش خاک بررسی شد .نتایج نشان داد
که تی مار های  PAMو وتیور MWDwet ،را در خاک مورد بررسککی افزایش داد .افزایش  MWDwetدر تی مار های
 PAMرا میتوان به ساختار زنجیرهای  PAMن سبت داد؛ به گونهایکه جذب زنجیرهی طوالنی پلیمرهای  PAMروی
سطوح خارجی ذرات و خاکدانهها از طریق پیوندهای شیمیایی و ایجاد پلهایی بین ذرات ،سبب ات صال ذرات خاک و
افزایش اسککتحکام پیوند بین ذرات اولیه و در نتیجه افزایش خاکدانهسککازی و در عین حال پایداری بیشککتر خاکدانهها
میشککود .این نتایج با یافتههای ملو و همکاران ( )2014مطابقت دارد .این پژوهشککگران ،افزایش معنیدار  MWDرا با
افزایش غلظت محلول  PAMگزارش کردند .آنها بیان کردند که با افزایش غلظت  ،PAMپایدارسککازی خاکدانههای
در شت تو سعه مییابد که با مقادیر بزرگتر  MWDن شان داده می شود؛ به طوریکه پایداری خاکدانه در بزرگترین
کالس قطر آن ها بهطور قا بل مالح ظهای افزایش می یا بد ( .)Melo et al , 2014همچنین اکبرزاده 1و هم کاران ()2009

گزارش دادند که با افزایش م صرف پلیمر ،پایداری خاکدانهها افزایش یافت و دلیل این امر را توانایی پلیمرها در ایجاد
پل هایی بین ذارت خاک و اتصککال آنها به هم عنوان کردند که باعث ایجاد خاکدانه های درشککت و پایدار در خاک
میشود ( .)Akbarzadeh et al , 2009کوکال 2و همکاران ( )2007نیز از افزایش میانگین وزنی قطر خاکدانهها در حالت
مرطوب و پایداری آنها در اثر کاربرد پلیمر گزارش کردند ( .)Kukal et al , 2007افزایش قابل مالحظهی MWDwet

در تیمارهای تحت کشت وتیور با یافتههای ادم و اوکوکو ( )2015مبنی بر افزایش پایداری خاکدانهها در حالت مرطوب
در کرتهای زیرک شت وتیور مطابقت دارد ( .) Edem and Okoko, 2015درواقع ،بقایای اندامهای هوایی گیاه وتیور
و هومو سی که بعد از تجزیهی این بقایا تولید می شود و از طرف دیگر تر شح ترکیبات آلی از ری شه و بقایای پیو ستهی
ریشککهها بهویژه ریشککههای ریز یا موئینه ،فعالیت میکروبی را تشککدید میکند که به تولید بیومس میکروبی بزرگ در
زیسککت تودهی گیاه وتیور و مواد پیوند دهندهی هومیکی منجر میشککود و با ذرات معدنی خاک پیوند برقرار میکند و
شرایط تشکیل خاکدانه را فراهم می سازد .همچنین شبکهی گستردهی ریشههای وتیور ،خاکدانههای خاک را محصور و
از طرف دیگر ،به آن فشار یا نیرویی وارد میکند که موجب فشرده شدن خاکدانهها می شود .البته ریشهها نیز از طریق
جذب آب به تفاوت آبگیری (هیدرا سیون) خاکدانهها و ایجاد شکافهای کوچ( منجر می شود .مجموعهی این عوامل
موجب افزایش خاکدانهسککازی ،پایداری آنها و بهبود ویژگی های سککاختمانی خاک میشککود (همان) .نتایج اوکیو و
همکاران ( )2011نیز افزایش  19درصدی  MWDرا در خاک تحت کشت گیاه وتیور نسبت به خاک بایر نشان میدهد
( .)Oku et al , 2011همچنین تأثیر بیشتر تیمار تلفیق وتیور و  VP2( PAMو  )VP4در افزایش  MWDwetنسبت به
تیمار وتیور ( ،)VP0بیانگر تأثیر عوامل شیمیایی ( )PAMدر ت شدید فرایند خاکدانه سازی و پایداری خاکدانهی نا شی
از حضور وتیور (عوامل بیولوژیکی و فیزیکی) میباشد.
Akbarzadeh
Kukal
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لی بی سنس )1996( 1پایداری خاکدانهها را با توجه به مقادیر  MWDدر پنج کالس طبقهبندی کرد -1 :خیلی پایدار
 2 > MWDمیلیمتر؛  -2پا یدار  1/3 > MWD >2میلیمتر؛  -3پا یداری متوسککط  0/8> MWD >1/3میلیمتر؛ -4

ناپایدار 0/8> MWD >0/4 ،میلیمتر؛  - 5بسککیار ناپایدار MWD >0/4 ،میلیمتر ( .) Le Bissonnais, 1996بر طبق
سی ستم طبقهبندی لی بی سینس ( PAM ،)1996خاکدانهها را به پایدار و وتیور خاکدانهها را به خیلی پایدار تبدیل کرده؛
بنابراین ،وتیور در پایدار سازی خاکها ب سیار مؤثرتر بودها ست .کاربرد  MWDdry ،PAMرا نیز افزایش داد که نقش
 PAMبه عنوان ی( عامل تثبیتکنندهی ذرات خاک و مؤثر در خاکدانهسککازی و پایداری آن را تأیید میکند که با
نتایج گرین 2و همکاران ( )2004مطابقت دارد .آنها اثر  PAMرا بر پایداری سه خاک با بافت و کانی شنا سی متفاوت
بررسککی کردند و نتیجه گرفتند که تأثیر  PAMدر افزایش پایداری خاکدانههای خشکک( بیشککتر اسککت (et al , 2004

 .)Greenافزایش  MWDdryنقش مهم و قابلتوجه وتیور (عامل زیسککتی) را در افزایش خاکدانهسککازی و افزایش قطر
خاکدانه های پایدار نشککان میدهد .این نتایج مشککابه یافته های ماترکرا )2010( 3و ادم و اوکوکو ( )2015اسککت که
خاکدانهسککازی و پایداری بیشککتر خاکدانهها و در نتیجه افزایش  MWDdryرا در کرتهای زیرکشککت وتیور گزارش
کرد ند ( .)Materechera , 2010 & Edem and Okoko , 2015به طور کلی م قادیر  MWDdryبیشککتر از م قادیر
 MWDwetاست که با نتایج ادم و اوکوکو ( )2015منطبق میباشد (.) Edem and Okoko , 2015
کاربرد  ،PAMپا یداری خاکدانه و شککاخص پایداری را افزایش داد که با نتایج پژوهش های مختلف ( & 1992

 )Lentz , 2015 & Melo et al , 2004 & Bryan , Green et al 2000همخوانی دارد .ملو و هم کاران ( ،)2014از
افزایش پایداری خاکدانهها در اثر اعمال  PAMگزارش دادند .این پژوه شگران بر همکنشهای فیزیکی -شیمیایی بین
مولکولهای  PAMو اجزای تشکککیل دهندهی خاکدانه بهوسککیلهی پیوندهای یونی ،پیوندهای شککیمیایی و نیروهای
واندروالس را دلیل افزایش پایداری خاکدانه دانستند؛ بهطوریکه مولکولهای درشت موجود در سطح خاکدانه ی( الیه
را با گرانروی باال و اال ستی( ت شکیل میدهند که پایداری خاکدانه را ت ضمین میکند .آنها همچنین اظهار کردند که
پلیمرهای با وزن مولکولی باال مانند  PAMخیلی سککریع سککطح خاکدانه را به طور کامل میپوشککاند و ورود آب را به
درون خاکدانه و در نتیجه حبس هوا را در آن محدود میکند و موجب کاهش یا به حداقل ر ساندن شک ستن خاکدانهها
می شود ( .)Melo et al , 2014به طور م شابه لنتز و همکاران ( )2015نیز از افزایش  1/35برابری پایداری خاکدانهها در
تیمار  PAMنسککبت به تیمار بیوپلیمرها گزارش کردند ( 88/%7در مقابل  . (Lentz, 2015( )% 65/5اواد 4و همکاران
( )2013نیز اظهار کردند که  PAMو بیوپلیمرها خاکدانههای در اندازهی  2-1میلیمتر را در خاکهای شنی و لوم شنی
افزایش میدهند ( .)Awad et al , 2013نتایج ممدوف و همکاران ( )2016نیز نشکان داد که شکاخص پایداری با افزایش
غلظت  ،PAMمقدار رس و اندازه خاکدانه به طور معنیداری افزایش مییابد و اثر  PAMبر افزایش شککاخص پایداری،
به مقدار رس و و اندازهی خاکدانه بسککتگی دارد .آن ها اظ هار داشککت ند که  PAMرا نمیتوان به عنوان ی( عامل
تثبیتکنندهی جهانی در ارا ضی ک شت شده و بنابراین ابزار عمومی در مدیریت حفاظت خاک و آب در نظر گرفت.
کاربرد  PAMبه نوع خاک و شرایط موجود و حاکم بر منطقه (زمین) ب ستگی دارد ( .)Mamedov et al , 2016وتیور
Le Bissonnais
Green
3 Materechera
4 Awad
1
2
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نیز پایداری خاکدانهها را افزایش داد .با توجه به نتایج به د ست آمده که ن شان میدهد پایداری خاکدانهها در تیمارهای
وتیور بی شتر از تیمار  PAMا ست و از سوی دیگر ،با توجه به اثرات مثبت و قابلتوجه پو شش گیاهی از جمله وتیور
بر بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک ،اسککتفاده از وتیور به عنوان عامل افزایش دهندهی پایداری خاکدانه و بهبود کیفیت
خاک تو صیه می شود .خاکدانه سازی بی شتر و افزایش پایداری آنها در تیمارهای وتیور ،احتماالً به سبب وجود تودهی
و سیعی از ری شههای ریز ،افزایش فعالیت میکروبی و تولید پلی ساکاریدها در زی ست تودهی گیاه وتیور ا ست (, 2003

 .)Pang et alاین نتایج با یافتههای اوکیو و همکاران ( )2011مبنی بر افزایش  WSAدر خاک تحت کشت گیاه وتیور
( )64%نسککبت به خاک بایر ( )54%مطابقت دارد ( .)Oku et al , 2011در کل ،یافتههای این مطالعه نشککاندهندهی نقش
ب سیار مؤثر وتیور به عنوان ی( عامل زی ستی در افزایش پایداری و بهبود ساختمان خاک ن سبت به پلیمرهای شیمیایی
مانند  PAMمیباشد.
تأثیر  PAMدر کاهش  ،PADبه قابلیت  PAMدر تشکیل پیوندهای شیمیایی بین ذرات خاک ،اتصال قوی ذرات
اولیهی آن به هم ،در نتیجه افزایش پایداری و کاهش تخریب خاکدانه نسککبت داده میشککود (Nishihara and , 2001

 . )Shockبه هر حال ،نقش وتیور در بهبود پایداری سککاختمان خاک و کاهش تخریب خاکدانه در مقایسککه با کاربرد
 ،PAMبه طور چشککمگیری مشککاهده میشککود .وتیور از طریق مکانیسککمهای ذکر شککده در بخشهای قبلی ،به افزایش
خاکدانه سازی ،پایداری خاکدانهها و در نتیجه کاهش چشمگیر تخریب خاکدانه انجامیدهاست .از سوی دیگر ،با افزایش
پایداری خاکدانه های خاک ،نفوذپذیری آن افزایش و رواناب کاهش مییابد .در نتیجه جدایش و تخریب خاکدانههای
خاک نا شی از برخورد قطرات باران ،و جدایش و انتقال آن بهو سیلهی رواناب کاهش مییابد ( Styczen and Morgan

 .), 1995ن تایج بهدسکککت آمده با ن تایج ماترکرا و همکاران ( )2010مبنی بر کاهش تخریب خاکدانه در کرت های
زیرک شت وتیور منطبق میبا شد .به طور کلی ،میتوان گفت خاک زیر ک شت وتیور هنگامیکه در معرض تنش نا شی
از برخورد قطرات باران قرار میگیرد ،خاکدانه های پایدار و منافذ آن بدون تخریب و آسککیب باقی می ماند (, 2010

.)Materechera
نتایج این مطالعه در زمینهی اثر تیمارهای مورد بررسی بر شاخصهای فرسایش ،شدت متوسط و ضریب رواناب ،و
هدررفت خاک نشککان داد که  PAMو وتیور میتوانند در کاهش فرسککایش خاک و مؤلفههای آن نقش مثبتی داشککته
باشند و در حفاظت خاک استفاده شوند؛ به گونهایکه جذب زنجیرهی طوالنی پلیمرهای  PAMبر سطوح خارجی ذرات
و خاکدانهها ،و افزایش خاکدانه سازی و ایجاد منافذ درشت پیوسته و پایدار در آن ،موجب افزایش نفوذپذیری خاک و
در نتیجه کاهش رواناب و ضککریب آن میشککود .هر چند کارایی  PAMدر کاهش رواناب به غلظت و در نتیجه
گرانروی آن بستگی دارد؛ همانطور که نتایج نشان داد ،افزایش غلظت  PAMتأثیر کمتری در کاهش رواناب داشت
که دلیل آن را میتوان به گرانروی زیاد محلول  PAMدر تیمار ( P4غلظت  0/4درصککد) نسککبت داد که باعث شککده
اسککت  PAMدر این غلظت با کاهش هدایت هیدرولیکی اشککباع خاک و انسککداد برخی از منافذ آن ،تأثیر کمتری در
کاهش شدت متو سط رواناب دا شته با شد .این یافته با نتایج وانگ ( )2011مبنی بر تأثیر  PAMدر غلظتهای پایین بر
کاهش رواناب هماهنگی دارد ( .)Wang et al , 2011عالوه بر این PAM ،با افزایش همآوری ذرات خاک و اتصککال
آنها به هم ،موجب می شود پایداری خاکدانهها افزایش و پراکنده شدن آنها تو سط رواناب کاهش یابد .جذب زنجیرهی
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طوالنی پلیمرهای  PAMبر سطوح خارجی خاکدانهها ،به ات صال آنها به هم و افزایش مقاومت آنها در برابر جدا شدن
بهوسککیلهی رواناب میانجامد .این نتایج با یافتههای یو 1و همکاران ( )2003و ابرول و همکاران ( )2013هماهنگی دارد.
آنها گزارش دادند که افزایش غلظت و گرانروی  PAMبه کاهش فرسایش خاک منجر می شود (& Yu et al , 2003

 .)Abrol et al , 2013در این تحقیق م شاهده شد که روند کاهش هدررفت با افزایش غلظت  PAMمنظم نبودها ست.
رواناب ،بیشتر در تیمار  P2توان و ظرفیت جدا کردن ذرات از سطح خاک ،بار رسوب و حمل آن و در نتیجه هدررفت
خاک را افزایش دادها ست .این روند نامنظم کاهش هدررفت خاک در اثر م صرف سطوح مختلف  ،PAMبا یافتههای
آو و همکاران ( )2016هماهنگ میباشککد.آنها بیان کردند که مقادیر رسککوب ناشککی از کاربرد سککطوح مختلف PAM

متفاوت اسککت؛ بهطوریکه در ابتدا با افزایش غلظت  ،PAMرسککوب کاهش سککپس در ادامه با افزایش بیشککتر غلظت
 ،PAMرسوب افزایش یافت (.)Ao et al , 2016
تیمار تحت ک شت وتیور نیز شدت متو سط و ضریب رواناب را ن سبت به تیمار  PAMبه صورت چ شمگیری
کاهش داد .دالیل متعددی را میتوان برای تأثیر قابل مالحظهی وتیور در کاهش رواناب ذکر کرد -1 :بخشککی از باران
تو سط آ سمانه گیاهی وتیور جذب می شود؛  -2اندامهای هوایی وتیور به عنوان سدی در مقابل رواناب عمل میکند که
به نفوذ رواناب درون خاک و در نتیجه کاهش آن منجر میشککود ()Young , 1997؛  -3ریشککه های وتیور با افزایش
پایداری خاکدانه (شکککل  )2و ایجاد منافذ پیوسککته و پایدار در خاک ،به افزایش نفوذ باران به خاک و کاهش رواناب
میانجامد .تأثیر معنیدار وتیور در کاهش شدت متو سط رواناب ،با یافتههای دنجادی و همکاران ( )2010هماهنگی دارد.
این پژوهشککگران بیان کردند که ردیفهای وتیور ،زمان شککروع رواناب را به تأخیر انداخت و سککرعت اوج رواناب و
فرسکککایش را کاهش داد ( .)Donjadee et al , 2010عالوه بر این ،بابالوا 2و همکاران ( )2007بیان کردند که وتیور،
رواناب را  74/4در صد در شیب  7در صد کاهش داد ( .)Babalola et al , 2007ول 3و همکاران ( )2006نیز ن شان دادند
که ردیفهای وتیور به دلیل ایجاد زبری ن سبتاً باال در سطح خاک ،سرعت جریان رواناب را کاهش داد (et al , 2007

 .)Welleدر تیمارهای وتیور ،با افزایش غلظت  PAMشککدت متوسککط رواناب کاهش یافت که میتوان تأثیر وتیور در
تشکیل خاکدانه و ایجاد منافذ پایدار و پیوسته در خاک را دلیل آن دانست که توانسته اثر گرانروی زیاد  PAMرا بر
سیالیت 4تعدیل کند .با توجه به اینکه بین تیمار وتیور و تیمار تلفیق وتیور و  PAMاختالف معنیداری مشاهده نشد ،به
نظر میرسد که در صورت کشت وتیور به منظور کاهش شدت رواناب در شدت بارندگی  30میلیمتر بر ساعت ،نیازی
به کابرد  PAMنیسککت .غالمی 5و همکاران ( )2013نیز کاهش ضککریب رواناب را در اثر اعمال تیمار حفاظتی بقایای
برنج در سطح خاک گزارش کردند و ذخیرهی رواناب و نفوذ بی شتر آن در خاک تیمار شده را دلیل آن ذکر کردند
( .)Gholami et al , 2013صککادقی 6و همکاران ( )2015به کاهش ضککریب رواناب در تیمارهای  ،PAMبقایای برنج و
کود دامی اشاره کردند .در پژوهش آنها ضریب رواناب در تیمار بقایای برنج کاهش بیشتری داشت که این امر بیانگر
نقش بسیار مهم و قابلتوجه عوامل زیستی در کاهش ضریب رواناب و حفاظت خاک است که مشابه تأثیر بیشتر وتیور
Yu
Babaloa
3 Well
4 Fluidity
5 Gholami
6 Sadeghi
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در کاهش ضریب رواناب ن سبت به کاربرد  PAMدر این پژوهش میبا شد ( .)Sadeghi et al , 2015عالوه بر تأثیر
قابل مالحظهی وتیور در کاهش رواناب ،هدررفت خاک نیز در تیمار وتیور کاهش یافت .در واقع ،پو شش انبوه وتیور
موجب شککد تا حداقل قطرات باران به سککطح خاک برخورد کند ،انرژی قطرات برخوردی هم در طی رسککیدن به سککطح
خاک کاهش یابد و انرژی زیادی برای فرسایش و تولید رسوب نداشته باشد .عالوه بر این ،وتیور سرعت رواناب را به
علت زبری باال کاهش میدهد و ظرفی ت رواناب برای جدایش و انتقال ذرات خاک را محدود میسککازد (et al , 2006

 .)Welleهمچنین ریشککه های وتیور با اتصککال ذرات خاک و افزایش پایداری خاکدانهها ،جدایشپذیری ذرات خاک
بهو سیلهی برخورد قطرات باران و انتقال آنها تو سط رواناب را کاهش میدهد ( .) Styczen and Morgan, 1995نتایج
مشابهی در منابع زیر گزارش شدهاست (.)Babalola et al , 2007 & Welle et al , 2006 & Chaowen et al , 2007
دنجادی و همکاران ( )2010بیان کردند که ردیفهای وتیور در کرتهای زیر کشت آن ،هدرروی کل خاک را -56/2

 87/9درصد نسبت به کرتهات شاهد کاهش داد (.)Donjadee et al , 2010
به طور کلی کاربرد وتیور و  ،PAMشککاخصهای پایداری  SI ،AS ،MWDdry ،MWDwetرا افزایش و  PADرا
کاهش دادند .با توجه به اینکه در پارامترهای مورد برر سی به ویژه شاخص پایداری و  ،PADاثر قابل مالحظهی وتیور
ن سبت به  PAMم شاهده می شود ،میتوان بیان کرد که وتیور در افزایش پایداری ساختمان خاک ،ب سیار موفقتر از
 PAMمی باشککد .همچنین ،وتیور و  PAMشککاخص های فرسککایش خاک را کاهش دادهاند .تأثیر وتیور در کاهش
فر سایش ،رواناب و ضریب رواناب ب سیار بی شتر از تأثیر  PAMا ست .با توجه به اینکه بین تیمار وتیور و تیمار تلفیق
وتیور و  ،PAMاختالف معنیداری م شاهده ن شد ،به نظر میر سد که در صورت ک شت وتیور به منظور کاهش شدت
رواناب و فرسککایش خاک و ضککریب رواناب در شککدت بارندگی  30میلیمتر بر سککاعت ،به کابرد  PAMنیاز نیسککت.
همچنین از جنبهی اقت صادی ،هزینهی  PAMدر هر هکتار برا ساس سطوح م صرفی در این پژوهش بین  600-300هزار
تومان است که هزینهی نسبتاً باالست و شاید توجیه اقتصادی نداشته باشد ،اما با توجه به اینکه وتیور گیاهی چند ساله و
سازگار با محیط است و رشد و تکثیر آن به سرعت انجام میشود؛ بنابراین هزینهی آن در مقایسه با  PAMبسیار کمتر
ا ست .بر این ا ساس میتوان نتیجه گرفت که سی ستم وتیور به عنوان ی( روش بیومهند سی کمهزینه و بادوام ،در بهبود
پایداری خاکدانه و ساختمان خاک و کنترل فرسایش و رواناب ارزشمند است.
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
Soil erosion is one of the most important problems of the environment, natural resources, and
agriculture in the world. Soil structure stability is the key element of soil health, the main factor
in the improvement or degradation of soils, and the important point in evaluating the effects of
land management and the operations practices to control soil erosion. Bioengineering systems
and soil stabilizers such as chemical polymers are applied to increase the soil structural stability
and resistance against degradative agents, and to control soil erosion.
2- THEORETICAL FRAMEWORK
Although many researches have been carried out to study the effect of PAM on soil strcutursl stability and
soil erosion, most of them were conducted in the lab condition, and also the mixture of PAM with the
bioengineering techniques, especially in field condition and semi-arid regions such as Khorasan Razavi
province, was not studied. Regarding the potential of vetiver in soil conservation, it seems that the vetiver
has been well adapted in most regions of Iran, and can decrease soil erosion. Therefore, this research was
performed to investigate the effect of the vetiver cultivation system, as a valuable bioengineering technique,
and polyacrylamide (PAM) on soil structure and aggregate stability indices and soil erosion characteristics
in a loamy soil under field condition.
3- METHODOLOGY
The study was conducted in a loamy soil on slope of 5% in Agriculture Campus, Ferdowsi
University of Mashhad. To apply the treatments, experimental plots (1 m × 1 m) were prepared
in the given area. Experimental treatments include vetiver cultivation (VP0), PAM (20 (P2) and
40 (P4) kg ha-1), simultaneous application of vetiver and above PAM concentrations (VP2, and
VP4. In addition, P0 (no PAM and vetiver) was regarded as control treatment. The undisturbed
samples were collected to measure the structure indices before and after simulating the rainfall
test. Structural stability indices including wet and dry mean weight diameter of aggregates
(MWDwet and MWDdry), aggregate stability (AS), structural stability index (SI), and the
percentage of aggregate degradation (PAD) were determined. The simulated rainfall intensity of
30 mm h-1 during 30 minutes was applied on the treated soils, and runoff and sediment volume
were collected. This study was performed based on the randomized complete blocks design and
a factorial arrangement with 3 replications. The data pertaining to soil structural stability and
erosion indices were analyzed using SPSS software.
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4- RESULTS & DISCUSION
The results showed that vetiver and PAM increased the soil structural stability indices i.e. MWDwet,
MWDdry, AS, and SI, and decreased PAD. However, vetiver enhanced the stability indices more than PAM.
Also, vetiver and PAM decreased soil erosion indices, and the decrease in soil loss, runoff, and runoff
coefficient was more due to the vetiver. The higher aggregation and structural stability, and as a result, the
considerable reduction of aggregate degradation in the vetiver plots is due to the effect of high density of
fine roots biomass and microbial activity associated with the rhizosphere of the vetiver grass. On the other
hand, when the aggregate stability increases, the water infiltration will increase and runoff will decrease.
Consequently, particle detachment and aggregate degradation, and transport of soil particles due to the rain
drop impact and runoff decrease. Also, vetiver increases soil resistance against raindrops; soil erosion
decreases runoff probably through binding soil particles, aggregation and creating the macro pores.
Adsorption of the long chains of PAM polymer on the surfaces of soil particles and aggregates, flocculating
the soil particles and binding them by PAM ledad to increase aggregation and aggregate stability, creates
continuous and stable macropores in soils, and decreases aggregate degradation. Therefore, PAM increases
water permeability and as a results decreases the runoff, coefficient of runoff and soil loss. However, the
efficiency of PAM to decrease the runoff and soil loss depends on the concentration and viscosity of the
dissolved PAM.
5- CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
Generally, the results of this research indicated that the vetiver system can be recommended
due to the very low cost and long-term bioengineering technique to improve the soil structure; it
increases aggregate stability, and decreases runoff and soil loss in thesemi-arid regions such as
Iran.
Key Words: Aggregate stability, Soil biological conservation, Runoff, Soil loss, Rainfall
simulator.
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