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مهار نشت آب از آببندان با استفاده از نانورس ،سيمان و آهک
3

مرضيه بهاری ،3علی شاهنظری ،*2علیرضا عمادی

 .1دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .3دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت -1331 /7 /8 :تاریخ تصویب)1331 /1 /21 :

چکيده
کارایی آببندانها با نشت آب از آنها کاهش مییابد لذا یک راهکار افزودن مواد مختلف به خاک آببندان است .در این
پژوهش از درصدهای مختلف نانورس %11 ،سیمان و  %1وزنی آهک برای کاهش هدایت هیدرولیکی خاک آببندان
استفاده گردید .هدایت هیدرولیکی خاک از  1/18*11-1به  2/88*11-1با افزودن  %1/1نانورس کاهش یافت .اندازهگیری
فشار پیزومتریک مربوط به هر ماده نشاندهندۀ پایین افتادن خط آزاد جریان در دیوارۀ آببندان میباشد .ترکیب خاک
با نانورس ،سیمان و آهک به ترتیب باعث کاهش  %11 ،%18و  %28تلفات گردید که بیشترین کاهش نشت مربوط به
خاک حاوی نانورس میباشد .ازنظر آماری بین نشت آب خاک معمولی با هر یک از مصالح تفاوت معنیداری در سطح
اعتماد  %31وجود دارد .لذا استفاده از مصالح مختلف مانند نانورس ،سیمان و آهک ،به ترتیب تأثیر آنها در کاهش نشت،
برای مهار نشت در آببندان توصیه میگردد که افزودن آهک در شرایط موردمطالعه اقتصادیتر بود.
واژههای کليدی :زهاب ،مدل آزمایشگاهی ،نانو مواد ،هدایت هیدرولیکی

مقدمه

*

استخرهای خاکی ذخیرۀ آب که در استانهای شمالی آببندان
نامیده میشوند نمونههای با ارزشی از دانش بومی و تکنولوژی
مردم این نواحی برای استفاده بهینۀ آب هستند .این
سیستمهای آبی برای ذخایر آب کشاورزی و تغذیه چشمهها و
آبهای زیرزمینی استفاده میشوند ،همچنین از دیدگاه
اکولوژیکی ،محیطزیست پرندهها و حیاتوحش را فراهم
میکنند .آببندانها عالوه بر ایجاد چشماندازهای زیبا موجب
جمعآوری حجم زیادی از زهابها و نیز آبهای مازاد چاههای
کشاورزی و آبهای سطحی مازاد در فصول زراعی و غیر زراعی
میگردند ) .(Safaian and Shokri, 2003استفاده بیرویه از
چاهها ،پیشروی آبهای شور در اراضی ساحلی ،ورود آبهای
سطحی حاصل از بارندگی و رودخانهها به دریا ،اهمیت
آببندانها را بهعنوان استخرهای ذخیره آب در نواحی شمالی
صدچندان کرده است ) .(Boghrat et al., 2009در مناطق شور
نیز برای فائق آمدن بر مشکالت خشکسالی از استخرهای
ذخیرۀ آب کشاورزی استفاده شد (Mahalle and Adhau,
) .2014لذا با توجه به اهمیت آب شیرین باید تا حد امکان از
*
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هدر رفتن آب از آببندانها جلوگیری به عمل آورد .نشت آب از
کف و دیوارههای آببندان که در طول سال اتفاق میافتد عالوه
بر کاهش حجم آب ذخیرهشده باعث تشدید مسئلۀ زهدارشدن
اراضی مجاور آن که یکی از مسائل مهم در اراضی شمالی کشور
است ،نیز میشود .تلفات زیادی بهصورت پدیده نشت از
دیوارههای آببندان به وقوع میپیوندد که این امر موجب اشباع
شدن خاک دیواره و لغزش آن خواهد شد .پایداری دیوارههای
خاکی آببندان رابطهای معکوس با مقدار نشت دارد (Telang,
) .2012میزان تلفات نشت آب در آببندانهای مناطق شمالی
بین  11تا  %01متغیر است ()Arabzadeh and Rahbar, 2012
 ،(2008) Duesterhaus et al.میزان تلفات نشت از استخر
ذخیره آب در ناحیه فلینت هیل کنزاس را برابر  31درصد کل
تلفات ساالنۀ آب از این استخر بیان نمودند .با کاهش تلفات
نفوذ آب کارایی آببندانها به میزان زیادی افزایش مییابد
)(Telang, 2012؛ بنابراین با افزودن مواد مختلف به خاک باید
نفوذناپذیری آن را بهبود بخشید تا بدینوسیله از تلفات نشت
آب کاسته شود.
 ،(2005) Nila Rekha et alبرای کاهش نشت استخر
پرورش ماهی از روشهای  -1تراکم استخر با الف -فضوالت
دامی (کود حیوانی) ،ب -برگهای نخل و ج -تفاله نیشکر -2
پوشش استخر با الف -سیمان و ماسه ( ،)1:8ب -آهک و ماسه
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( )1:2و ج -آهک ،ماسه و صدف دریایی ( )1:3:3استفاده نمودند
که میزان نشت به ترتیب  0/3 ،2/1 ،7/1 ،7/3 ،0/3و
 1/1 cm3/day/cm2در مقایسه با مقدار  11/3در استخر شاهد
برآورد شد که بهطور متوسط افزودن این مواد باعث کاهش بیش
از  11درصدی مقدار نشت گردید ،(2011) Jat et al .پوشش
خاک آهکی را تکنیک کامالً اقتصادی برای کاهش نشت از
استخر کشاورزی در اکوسیستم اراضی خشک بیان نمودند و با
کاربرد این خاک  %02از میزان نشت استخر کاسته شد .در
تحقیقی تأثیر آهک و بنتونیت بر هدایت هیدرولیکی دو نوع
خاک ماسهای و رسی بررسی شد .مصالح افزودنی بین صفر تا
حداکثر  3درصد وزن خشک خاک متغیر بود .بهکارگیری
بنتونیت باعث کاهش هدایت هیدرولیکی ماسه شده است،
درصورتیکه آهک کارایی در کاهش این خصوصیت نداشته است.
در نمونه رسی ،آهک مصالح مؤثرتری نسبت به بنتونیت در
کاهش هدایت هیدرولیکی بوده است .برای کاهش هدایت
هیدرولیکی ماسه به کمتر از  11-7 cm/sمقدار بهینه بنتونیت
 8/1درصد و برای خاک رس مقادیر بهینه آهک و بنتونیت به
ترتیب  1/7و  2/7درصد تعیین شد (Abdi and Parsapajooh,
) ،(2011) Yarahmadi .2009با آزمایش نفوذپذیری بار افتان
روی نمونههای خاک مخلوط شده با درصدهای مختلف آهک
( 1 ،0 ،8 ،12و  )1نتیجه گرفت که هدایت هیدرولیکی در حالت
بدون آهک از  1/81 *11-1تا  3/01 *11-7 cm/sبه ازای
افزایش  %12آهک کاهش پیدا کرد(2012) Afsharnejad et .
 ،alبا افزودن سیمان به خاک رس محل سعی نمودند که از همان
خاک بهعنوان دیوار آببند استفاده کنند که با انجام آزمایش
نفوذپذیری با بار افتان روی نمونهها مشخص شد که نمونههای با
نسبت سیمان  %11وزنی دارای کمترین هدایت هیدرولیکی
میباشند ،(2013) Phani Kumar et al. .برای آببندی
استخرهای خاکی ماسهای با استفاده از الیه رسی به ضخامت
 11سانتیمتر میزان هدایت هیدرولیکی خاک را از 3/2*11-1
به  2/1*11-0 cm/sکاهش دادند.
تابهحال از افزودنیهایی مانند قیر ،آهک ،کلسیم کلرید،
سیمان ( ،(Ebadi et al., 2006خاکستر آتشفشانی
( Dermatas and Meng, 2003; Pathan et al., 2003 Skousen
 ،)et al., 1997ترکیبات پلیمری( (Theng, 1982; Daniels and
 Inyang, 2004 and Naderi nia and Naeini, 2009برای بهبود
خواص خاک استفاده گردید .یکی از روشهایی که کمتر بدان
پرداخته شده است نانو مواد میباشدKananizadeh and .
 ،(2011) khoshniatبا افزودن  %1نانورس به خاک ،هدایت

هیدرولیکی خاک محل دفن زباله کهریزک را از  3*11-3به
 7/71*11-11cm/sدر شرایط معمولی رساندند .ذرات نانو با
توجه به سطح ویژۀ باالی خود (به علت ریز بودن ذرات) و بار
سطحی که دارند بسیار واکنشپذیرتر از خود ذرات خاک
میباشند و باعث فعلوانفعاالت بینذرهای و قفل و بست
دهندگی ذرات خاک میشوند ( )Kadivar et al., 2011که
درنتیجۀ این امر ،هدایت هیدرولیکی خاک را کاهش میدهند.
همچنین افزایش نانورس به خاک ازیکطرف سبب افزایش
بخش ریزدانه و قرارگیری ذرات ریز در بین ذرات درشت خاک
میشود که با کاهش تخلخل مفید خاک سبب کاهش هدایت
هیدرولیکی میشود .از طرف دیگر هیدراسیون و انبساط
نانورس در حضور آب سبب پر شدن فضاهای خالی ،کاهش
سهولت حرکت آب از بین ذرات خاک و درنتیجه کاهش
هدایت هیدرولیکی نمونهها میشود .همچنین باید متذکر شد
که در صورت استفاده از نانورس برای بهبود خصوصیات خاک،
نگرانی بابت آلودگی محیطی توسط این افزودنی نخواهد بود
چراکه منشأ این ذرات در اصل یک خاک طبیعی میباشد
(.)Taha, 2009
اگرچه تحقیقات محدودی بهمنظور ارزیابی مزیتهای
افزودن نانوذرات مختلف به خاک انجام شده است ،اما خأل بزرگی
در انجام آزمایشهای تجربی و دادههای عملی در این زمینه ،به
چشم میخورد .لذا هدف از این پژوهش ،بررسی امکان استفاده
از مواد مختلف در آببندان و تأثیر آنها بر کاهش پدیدۀ نشت
از آببندانها میباشد که عالوه بر مصالح معمول مانند سیمان و
آهک از مادۀ جدیدی بنام نانورس در این پژوهش استفاده
گردید .عملکرد این مواد با ساخت مدل آزمایشگاهی آببندان
بررسی شد و تأثیر آنها بر خط آزاد جریان و همچنین میزان
نشت از دیواره و کف آببندان موردمطالعه قرار گرفت .درنهایت
فشار پیزومتریک و میزان نشت مربوط به کاربرد هر ماده در
مدل آزمایشگاهی مورد تحلیل و مقایسه آماری قرار گرفتند.

مواد و روشها
بررسیهای آزمايشگاهی اوليه

آببندان جاده نظامی در شهرستان قائمشهر واقع در استان
مازندران میباشد و در عرض جغرافیایی َ  30° 83شمالی و طول
جغرافیایی  12° َ 13شرقی قرار گرفته است .از محل قرضۀ
خاک استفادهشده در دیوارههای آببندان ،نمونههای خاک
برداشت شد .با دو بار انجام آزمایش دانهبندی به روشتر و رسم
منحنی دانهبندی (شکل  )1نوع خاک منطقه مشخص گردید.

ﺑﻬﺎري و ﻫﻤﮑﺎران :ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺖ آب از آبﺑﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 627 ...
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ﺷﮑﻞ  -1ﻣﻨﺤﻨﯽ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺧﺎك

آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ

ﺑﻬﯿﻨﮥ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﺎك روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ ﺑﺎر اﻓﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺰداﻧﻪ ﺑﻮدن

اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻫﻤﮕﻦ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .درﺻﺪي
از ﻣﺎدة ﻧﺎﻧﻮرس ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ

ﺧﺎك ،روي ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﺎك آبﺑﻨﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ﺧﺎك ﺑﺎ
درﺻﺪﻫﺎي وزﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﺎدة ﻧﺎﻧﻮرس ) 1/ 5 ،1 ،0/5و (%2

ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان درﺻﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﻮﻧﺖ ﻣﻮرﯾﻠﻮﻧﯿﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﻧﻮرس ﻫﺎ

ﻣﺨﻠﻮط و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ ﺑﺎر اﻓﺘﺎن روي آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮة اﺧﺘﻼط ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺎ ﺧﺎك

ﮐﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ
در اﺻﻼح ﺧﻮاص ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ (Daniels et al.,

ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺒﺎر
ﻧﮕﺮدد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ؛ ﭘﺲازآن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﺳﺎﻧﺪن رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ

) .2009 and Zhongzhong, 2008ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﺎﻧﻮﻣﻮاد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪاول

ﺣﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺗﺮاﮐﻢ ،ﻣﻘﺪاري آب ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺎﻧﻮرس و ﺧﺎك

 1و  2اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوﻫﺶ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه(
ﻧﻮع ﮐﺎﻧﯽ

رﻧﮓ

ﭼﮕﺎﻟﯽ
) (kg/m3

رﻃﻮﺑﺖ
)(%

اﻧﺪازه ذرات
)(nm

ﺳﻄﺢ وﯾﮋه
)(m2/gr

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ
ذرات )(A0

ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
)(MV

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺎدل ﯾﻮﻧﯽ
)(meq/100gr

PH

ﻣﻮﻧﺖ
ﻣﻮرﯾﻠﻮﻧﯿﺖ

زرد

300- 370

1-2

1-2

220-270

60

25

48

2/5-3/5

ﺟﺪول  -2ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه(
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

K2O

CaO

TiO2

Fe2O3

LOI

درﺻﺪ

0/98

3/29

19/60

50/95

0/86

1/97

0/62

5/62

15/45

ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آبﺑﻨﺪان

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آبﺑﻨﺪان ،ﻣﺤﻔﻈﻪاي ﺑﺎ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻒ ﻣﺪل از ﺗﻮري ﻣﺸﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ روي آن ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻨﻔﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻻﯾﻪ از ﺧﺎك ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ورقﻫﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و آﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل  ،255ﻋﺮض  50و
ارﺗﻔﺎع  40ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ

ﺿﺨﺎﻣﺖ  10ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ در ﮐﻒ ﻣﺪل ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﻧﺮژي ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﯿﺐ دﯾﻮارة ﺧﺎﮐﯽ
ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1:2/5و  1:2ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﺟﺪا

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ

ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ دﯾﻮاره از ﺑﺴﺘﺮ در زﯾﺮ ﻣﺪل ﺻﻔﺤﺎت
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شیبداری تعبیه گردید .دیواره خاکی با ریختن و کوبیدن
الیههای متوالی خاک عبوری از الک شماره  11ساخته شد .به

پیزومترها در داخل خاک در مدل آزمایشگاهی آببندان نشان
داده شده است.

این دلیل که برای متراکم نمودن خاک آببندان با چکش تراکم
استوانهای شکل معمول ،همپوشانی الزم صورت نمیگرفت لذا
چکش تراکمی با سطح مقطع مربع هموزن با چکش تراکم
دایره ای ساخته شد تا تمام نقاط خاک در مدل آزمایشگاهی به
یک اندازه کوبیده و متراکم گردد (شکل .)2
تعداد  11پیزومتر برای اندازهگیری فشار آب منفذی
بهصورت شبکهبندی شده روی بدنه مدل آزمایشگاهی قرار
گرفت .فاصله افقی و عمودی پیزومترها به ترتیب  11و 7
سانتیمتر بود .برای تعیین محل مناسب تعبیه پیزومترها از مدل
نرمافزاری نشت استفاده شد .همچنین برای جلوگیری از ورود
ذرات خاک به درون پیزومترها و مسدود شدن آنها ،در دهانه
ورودی هر یک از پیزومترها فیلتر نصب شد .قابلذکر است که
برای اندازهگیری دقیقتر خط نشت و نیز حذف اثر جدارهها بر
نشت آب از آببندان ،پیزومترها تا وسط مدل در داخل خاک
امتداد یافتند .شکل ( )3محل نصب پیزومترها در مدل
آزمایشگاهی را بهصورت شماتیک نشان میدهد و در شکل ()1
محل نصب پیزومترها در مدل آزمایشگاهی و نیز نحوۀ قرارگیری
شکل  -2نماهايی از مدل آزمايشگاهی آببندان

شکل  -3طرح شماتيک مدل آزمايشگاهی و محل قرارگيری پيزومترها

شکل  -7الف) محل نصب پيزومترها در مدل آزمايشگاهی و ب) نحوه قرارگيری پيزومترها در داخل خاک

بهاری و همکاران :مهار نشت آب از آببندان با استفاده ...

آب مورداستفاده در این آزمایش بهوسیله یک پمپ تأمین
شد .بهمنظور ثابت نگهداشتن سطح آب در مخزن در تراز 23
سانتیمتری از یک شناور استفاده شد .پیزومترها توسط
شیلنگهای مخصوص به تابلوی مدرج وصل گردیدند .همۀ
پیزومترها هواگیری شد؛ پس از اینکه سطح آب در پیزومترها
به حالت تعادل رسید ارتفاع آب آنها ثبت شد .برای اندازهگیری
جریان نشت بستر از روش حجمی که دقیقترین روش
اندازهگیری دبی جریان است ،استفاده شد و با بهکارگیری یک
استوانۀ مدرج و کرنومتر دبی نشت که از لوله خروجی از صفحۀ
شیبدار تعبیهشده در زیر مدل خارج میشد ،در چند نوبت
زمانی اندازهگیری شد و متوسط آنها بهمنزله دبی نشت از بستر
به کار رفت .مقدار آب نشتی دیواره نیز بهصورت حجمی در
طول این مدت با قرار دادن ظرفی در زیر دیوارۀ آببندان در
مدل آزمایشگاهی محاسبه گردید که این زمان در آزمایشهای
مختلف از شش ساعت تا هشت ساعت متغیر بوده است .در
شکل ( )1نحوۀ اندازهگیری دبی نشت از بستر و دیوارۀ آببندان
در مدل آزمایشگاهی نشان داده شده است.

شکل  -5اندازهگيری دبی نشت از بستر و ديوارۀ آببندان در مدل
آزمايشگاهی

ترکيب نانورس ،آهک و سيمان با خاک آببندان

برای بررسی تأثیر افزودن نانورس بعد از تخلیه کامل آب موجود
در مخزن ،الیهای  1سانتیمتری از خاک سطحی بستر و
شیروانی باالدست آببندان برداشته و بعد از خشک شدن
کوبیده شد .سپس به میزان نیم درصد وزنی خاک ،نانورس به
آن اضافه گردید .قابلذکر است که  1/1درصد وزنی نانورس
بهعنوان درصد مناسب از آزمایش نفوذپذیری با بار افتان به
دست آمد .قابلذکر است که همانگونه که خاک در آزمایش
نفوذپذیری بار افتان با نانورس مخلوط شد در این قسمت نیز
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برای ترکیب خاک با نانورس به همان شکل عمل گردید .سپس
نمونه خاکها در کف و دیوارۀ مدل آزمایشگاهی پهن گردید و
بعد از انجام چند بار عمل تراکم و اطمینان از خوب متراکم
شدن خاک ،مدل ساختهشده تا ارتفاع  23سانتیمتر آبگیری
شد و ارتفاع آب در پیزومترها و دبی زهآب خروجی از مدل خاکی
اندازهگیری شد .قابلذکر است که این آزمایش یکبار دیگر نیز
تکرار شد.
ازجمله مواد قابلاستفاده در بهسازی خاکها ،آهک است
( )Hashemi tabatabaei and Aghaei Araei, 2006که در این
قسمت از پژوهش از این ماده بهمنظور کاهش هدایت
هیدرولیکی خاک و بهتبع آن کاهش تلفات نشت آب از آببندان
استفاده شد .در این مرحله نیز بعد از خارج نمودن کامل آب
آببندان ،الیهای  1سانتیمتری از خاک سطحی بستر و شیب
باالدست آببندان برداشته و دور ریخته شد .سپس به میزان 1
درصد وزنی خاک ،آهک به نمونۀ خاک اضافه گردید .نحوۀ
اختالط و تراکم خاک مانند مرحلۀ قبل بود .سپس پمپ تأمین
آب روشن گردیده و بعد از رسیدن آب به ارتفاع  23سانتیمتر
به کمک شناور پمپ قطع شد .در ادامه نیز مانند دفعات قبل،
مقدار دبی تراوش آب از بستر و دیوارۀ آببندان و همچنین خط
آزاد جریان به کمک پیزومترها محاسبه گردید .باید یادآوری
نمود که این آزمایش یکبار دیگر نیز انجام شد.
آهک شکفته شدهای که در این مطالعه استفاده شد از
شرکت سیمان و آهک همدان تهیه شد .آهک استفادهشده بسیار
نرم و از الک شماره  71گذرانده شد .آنالیز شیمیایی آهک
موردنظر در جدول ( )3آورد شده است.
در مرحلۀ بعد نیز بعد از زهکشی کامل آب آببندان،
الیهای  1سانتیمتری از خاک سطحی کف و خاکریز باالدست
آببندان برداشته و دور ریخته شد .سپس به میزان  11درصد
وزنی خاک ،سیمان به نمونۀ خاک آمادهشده برای آببندان
اضافه گردید .نحوۀ اختالط و تراکم خاک مانند مرحلۀ قبل بود.
سپس مخزن آببندان تا تراز  23سانتیمتر از آب پر و مقدار
دبی تراوش و ارتفاع آب پیزومترها قرائت گردید .الزم به ذکر
است که این آزمایش برای بار دوم نیز تکرار گردید .سیمان
مصرفشده در این پژوهش ،از نوع سیمان تیپ دو کارخانه
سیمان مازندران (نکا) میباشد .چگالی نسبی سیمان مذکور
 3/11بوده و زمانگیرش اولیه و نهایی آن به ترتیب  111و 181
دقیقه میباشد .سیمان مصرفی در ابتدا از الک نمره  211عبور
داده شد و سپس مورداستفاده قرار گرفت .خواص شیمیایی این
سیمان در جدول ( )1آورده شده است.
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ﺟﺪول  -3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻫﮏ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه(
ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

CaO

MgO

SO3

Na2O

SiO2

Al2O3

Fe2O3

LOI

SrO

MnO

K2O

درﺻﺪ

71/4

0/53

0/1

0/1

1/19

0/69

0/12

25/86

0/1

0/1

0/1

ﺟﺪول  -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه(
ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

CaO

MgO

SO3

NaO3

SiO2

Al2O3

Fe2O3

K2O

درﺻﺪ

64/07

1/20

2/04

0/38

21/25

4/95

3/19

0/63

درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار  SPSSﻧﺴﺨﻪ  16ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺑﯽ
ﺗﺮاوش و ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد ﻣﻮرد

ﺑﺮﻧﺞ ،درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻫﮑﺸﯽ اراﺿﯽ اﻃﺮاف
آﺑﺒﻨﺪان ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻫﮑﺸﯽ در واﺣﺪ

ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ )ﺑﯿﺶ از  2ﮔﺮوه( از آزﻣﻮن ) Fﻓﯿﺸﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺳﻄﺢ اراﺿﯽ  4000رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽداري ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎ را ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ ) (Tukeyاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
).(Habibpour and Safari, 2009
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در
آبﺑﻨﺪان اﺑﺘﺪا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮرس ،ﺳﯿﻤﺎن و آﻫﮏ در
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ آبﺑﻨﺪان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ %3
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺧﺎكﺑﺮداري و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻻﯾﻪﻫﺎي ﺧﺎكرﯾﺰي
)ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ارزش ﺣﺎل ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره
 5ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻻﯾﺮوﺑﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺮخ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮاﺑﺮ  %8و ﻗﯿﻤﺖ آب ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ 250
رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ درآﻣﺪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ درآﻣﺪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﻦ ،ﻣﺎﺳﻪ،
ﺳﯿﻠﺖ و رس ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  47/1 ،18/4 ،2/2و
 32/3درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك ،ﻧﻮع ﺧﺎك
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﺎورزي آﻣﺮﯾﮑﺎ
) (USDAاز ﻧﻮع ﺳﯿﻠﺘﯽ رﺳﯽ ) (SiCﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺷﮑﻞ ) (6ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﮏ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك و ﺧﻂ اﺷﺒﺎع رﺳﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺧﺎك ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن  %0/ 5ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 21/59
و  19/16درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﺟﺮم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﮏ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺧﺎك
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1/ 67و  1/ 68ﮔﺮم
ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد.

ﺣﺎﺻﻞ از ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در آﺑﺒﻨﺪان ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ
18.5
18
17.5
17
16.5

ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮرس
ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎﻧﻮرس

16
15.5
15
14.5
14

ﺧﻂ اﺷﺒﺎع

26

24

22

18
20
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ

16

14

ﺷﮑﻞ  -6ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮرس

12

وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺸﮏ )ﮐﯿﻠﻮﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ(

19
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ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ ﺑﺎر اﻓﺘﺎن روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺑﺮاﺑﺮ  1/ 58*10-4cm/sﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺷﮑﻞ ) (7ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ،
 %0/5ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﻪﻋﻨﻮان درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺑﺮاي اداﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﺎﻧﻮرس ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﺛﺮ

اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك

ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮرس را ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎكﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ از  1/ 58 ×10-4ﺑﻪ  2/ 88×10-5cm/sﺑﺎ
اﻓﺰودن  %0/ 5ﻧﺎﻧﻮرس ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺪاﯾﺖ

ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎر اﻓﺘﺎن در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ازﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ
(Kananizadeh
and
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ  %82ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻌﺪازاﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻧﻮرس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ

 (Khoshniat, 2011; Neethu and Remya, 2013 andو
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ) ;Azarafza and Asghari koljahi, 2012

ﺧﺎك دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ در درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺎﻧﻮرس
اﺿﺎﻓﻪﺷﺪه ،ﺧﺎكﻫﺎ ازﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ )داده( در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار

 (Ebrahimi et al., 2014 and Bagherieh et al., 2014اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 %84 ،%87 ،%97/ 4 ،%96و  %86/4ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
2.5%

1.5%

2.0%

1.0%

0.5%

ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎكcm/s *10_4

1.8
1.6

0.0
0.0%

درﺻﺪ ﻧﺎﻧﻮرس
ﺷﮑﻞ  -7اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك

دﺑﯽ ﺗﺮاوش از آبﺑﻨﺪان و ارﺗﻔﺎع آب در ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺪل

ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  58درﺻﺪي دﺑﯽ ﺗﺮاوش از ﺑﺴﺘﺮ و

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮاد اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﺑﯽ ﺗﺮاوش از آبﺑﻨﺪان در ﺟﺪول ) (5آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ

دﯾﻮارة آبﺑﻨﺪان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آبﺑﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻞ دﺑﯽ ﺗﺮاوش آب از آبﺑﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ

از اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎك آبﺑﻨﺪان ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮرس،
آﻫﮏ و ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  %28 ،%58و  %51دﺑﯽ
ﺗﺮاوش آب از آبﺑﻨﺪان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آبﺑﻨﺪان ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ

دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ذرات
ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺎك در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ
ذرات ،داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺧﺸﮏ اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ) (Majeed and Taha, 2013ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺰداﻧﻪ
ﺑﻮدن ذرات و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻮرم ﻓﺮاوان ،در

ﺟﺪول  -5ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎن ،آﻫﮏ و ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺮ دﺑﯽ ﺗﺮاوش از آب ﺑﻨﺪان

درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺖ

ﺧﺎك
ﺧﺎك  +ﻧﺎﻧﻮرس
ﺧﺎك  +آﻫﮏ

دﺑﯽ ﺗﺮاوش )(cm3/day/cm2
10/47
4/38
7/58

58
28

ﺧﺎك  +ﺳﯿﻤﺎن

5/1

51

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﺼﺮفﺷﺪه در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻮﻧﺖﻣﻮرﯾﻠﻮﻧﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮرﻣﯽ
ﻣﻮﻧﺖﻣﻮرﯾﻠﻮﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ آن ﮐﻤﮏ

 632ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و ﺧﺎك اﯾﺮان ،دورة  ،47ﺷﻤﺎرة  ،3ﭘﺎﯾﯿﺰ 1395

وﯾﮋه اي ﻣﯽﮐﻨﺪ (Ouhadi and Nouri, 2005 and Montes et

درﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﮐﺎﻫﺶ  %51دﺑﯽ ﺗﺮاوش آب از آبﺑﻨﺪان ﻧﺎﺷﯽ از

) al., 2013درﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﻧﺎﻧﻮرس ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ
ﺗﺮاوش آب از آبﺑﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ  %28دﺑﯽ ﺗﺮاوش آب ﺗﻮﺳﻂ آﻫﮏ ﺑﻪ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ژلﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ژلﻫﺎ اﻧﺪازه
ﺣﻔﺮهﻫﺎي رﯾﺰﺗﺮ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﭘﻮﮐﯽ ﺧﺎك ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده اي در اﻧﺪازه

دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ آﻫﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﻨﺶﻫﺎي ﭘﻮزوﻻﻧﯽ ﺑﯿﻦ ذرات رس ﺣﺎوي ﺳﯿﻠﯿﺲ و

ﺣﻔﺮهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺠﻢ
ﺣﻔﺮات ﺑﺰرگﺗﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻔﺮات رﯾﺰﺗﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ

آﻟﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ درﺻﺪ آﻫﮏ،
زﻣﺎن و دﻣﺎي ﻋﻤﻞآوري ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰودن آﻫﮏ ﺑﻪ ﺧﺎك،
 pHﻣﺤﯿﻂ اﻓﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ  12/4ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ . (Nyam and Illston, 1981 and Marsh et al.,

)Senapati, 2013 and Panigrahi, 2011ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن

اﻓﺰاﯾﺶ  pHﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت و آﻟﻮﻣﯿﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺧﺎك رس ﺷﺪه و ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ از ﺧﺎك رس ،ﺗﺮﮐﯿﺐ

ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ،ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺖ آب از اﺳﺘﺨﺮ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 %84 ،%98و  %95/ 4ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ژلﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻫﯿﺪراتﻫﺎي ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ )،(C-S-H
آﻟﻮﻣﯿﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ) (C-A-Hﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺣﻀﻮر

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﺸﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻂ آزاد ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﺪل
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮرس ،آﻫﮏ و ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ .(8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ

 CO2ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ و رﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ذرات و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺨﻠﻮط

ﻧﺎﻧﻮرس ،ﺳﯿﻤﺎن و آﻫﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎدن ﺧﻂ آزاد ﺟﺮﯾﺎن
دﯾﻮارة آبﺑﻨﺪان و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺷﺒﺎع ﺷﺪن و ﻟﻐﺰش

رس – آﻫﮏ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن و ﯾﺎ اﺷﻐﺎل ﺑﺨﺸﯽ از
ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮات ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ را در ﭘﯽ
دارد ) .(Arabi, 1987 and Bell, 1993در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (Abdi and

ﺧﺎك دﯾﻮاره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﻤﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎدن ﺧﻂ آزاد ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮرس
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎن و آ ﻫﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

) Parsapajooh, 2009; Yarahmadi, 2011ﻧﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻫﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  %98و  %99ﮐﺎﻫﺶ

دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎك ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮرس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ
آب ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ دﯾﻮارة ﺧﺎﮐﯽ

ﯾﺎﻓﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي (Nila Rekha et al., 2005 and Jat et

آبﺑﻨﺪان ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮرس ،ﺳﯿﻤﺎن و آﻫﮏ اﻓﺖ زﯾﺎدي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﻻدﺳﺖ دﯾﻮاره ،ﻣﺤﯿﻂ ﺧﯿﺲ
ﺷﺪة ﮐﻤﺘﺮي ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﻂ آزاد ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ

) 1985در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت (Nila Rekha et al., 2005; Subudhi and

) al., 2011ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آﻫﮏ در اﺳﺘﺨﺮ آب ﮐﺸﺎورزي از ﻣﯿﺰان
ﻧﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  %58و  %62ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن و
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ﺳﯾﻣﺎن
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ارﺗﻔﺎع )ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(

25

130

ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(
ﺷﮑﻞ  -8ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻂ آزاد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮرس ،ﺳﯿﻤﺎن و آﻫﮏ ﺑﻪ ﺧﺎك آب ﺑﻨﺪان

ارﺗﻔﺎع آب ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺼﺐﺷﺪه در ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ) (ANOVAﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮﻫﺎي

آبﺑﻨﺪان در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮرس ،ﺳﯿﻤﺎن و آﻫﮏ در ﻧﺮم اﻓﺰار
 SPSSوارد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﺪول

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده در ﻧﺮماﻓﺰار  ،SPSSﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري آزﻣﻮن F

ﺑﺰرگﺗﺮ از  0/05ﺑﻮد ) ،(0/ 169ﻟﺬا ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ )ﻓﺸﺎر

ﺑﻬﺎري و ﻫﻤﮑﺎران :ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺖ آب از آبﺑﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 633 ...

ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ  %95وﺟﻮد

ﻣﻌﻨﺎدار دارد.

ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺑﯽ ﺗﺮاوش از
آبﺑﻨﺪان ﺑﺎوﺟﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎك ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮرس،
ﺳﯿﻤﺎن و آﻫﮏ در آبﺑﻨﺪان در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎلﻫﺎي
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري در ﺟﺪول ) (6اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول،

آزﻣﻮن  Fﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  0/ 05اﺳﺖ ) (0/06ﻟﺬا ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎ )دﺑﯽ ﺗﺮاوش آب ﻫﺮ ﻣﺎده( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در ﺳﻄﺢ

اﺧﺘﻼط ﺧﺎك آبﺑﻨﺪان ﺑﺎ آﻫﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎك ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

 %95وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺸﺖ آب
ﺑﯿﻦ ﮐﺪام ﻣﺎده وﺟﻮد دارد از آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
آزﻣﻮن ﺗﻮﮐﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﺑﯽ ﺗﺮاوش ﺧﺎك ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ دﺑﯽ

ﻧﺎﻧﻮرس دارد .ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ آﻫﮏ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮرس و ﺳﯿﻤﺎن ،در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ آب و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎﻧﻮرس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺗﺮاوش ﺧﺎك ﺑﻪﻋﻼوه ﻧﺎﻧﻮرس ) (0/103و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺸﺖ ﺧﺎك
ﺑﻪﻋﻼوه آﻫﮏ ) (0/234ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ  %95وﺟﻮد

در ﺻﻮرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮرس در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮي
در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎ دﺑﯽ ﺗﺮاوش ﺧﺎك ﺑﻪﻋﻼوه ﺳﯿﻤﺎن ) (0/055ﺗﻔﺎوت
ﺟﺪول  -6ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﻤﺎن ،آﻫﮏ و ﻧﺎﻧﻮرس در آب ﺑﻨﺪان

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ
)رﯾﺎل(

ارزش ﺣﺎل درآﻣﺪﻫﺎ
)رﯾﺎل(

ارزش ﺣﺎل ﺧﺎﻟﺺ
)رﯾﺎل(

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻧﺎﻧﻮرس

اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ

2259819
2440605
2635853
2846721
3074459

88
176
264
352
440

2259907
2440781
2636117
2847073
3074899

137240
274480
411720
548960
686200

-801732
475569
1738408
2985627
4215976

0/6
1/2
1/7
2
2/4

ﺳﯿﻤﺎن

اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ

54740
59119
63849
68956
74473

88
176
264
352
880

54828
59295
64113
69308
75353

121180
242360
363540
484720
605900

1232710
2515780
3798500
5080842
6362335

23/5
43/4
60/2
74/3
85/4

آﻫﮏ

اول
دوم
ﺳﻮم
ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ

9607
10375
11205
12102
13070

88
176
264
352
440

9695
10551
11469
12454
13510

65700
131400
197100
262800
328500

688368
1385574
2082718
2779796
3476803

72
132/3
182/6
224/2
258/4

ﻣﺎده

ارزش ﺣﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري
ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )رﯾﺎل(
اوﻟﯿﻪ )رﯾﺎل(

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮرس ،ﺳﯿﻤﺎن،

ﮐﺎﻫﺶ ﻟﻐﺰش دﯾﻮارة ﺧﺎﮐﯽ آبﺑﻨﺪان ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺗﺜﺒﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ ،اﯾﺠﺎد

آﻫﮏ در آبﺑﻨﺪان و ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺪﯾﺪة ﻧﺸﺖ از
آبﺑﻨﺪان ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل

اﺗﺼﺎل ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﯿﻦ ذرات ﺧﺎك ﻧﻤﻮده و اﺟﺰا ﺧﺎك را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﻌﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺧﺎﻟﯽ در ﺧﺎك

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آبﺑﻨﺪان ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎك ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮرس ،ﺳﯿﻤﺎن و
آﻫﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ  %51 ،%58و  %28دﺑﯽ ﺗﺮاوش آب

ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺧﺎك ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ
آﻣﺎري ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺗﻔﺎوت در
ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  %95وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﯿﻦ دﺑﯽ ﺗﺮاوش آب ﻫﺮ ﯾﮏ

از آبﺑﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺑﯽ ﺗﺮاوش آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎك ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮرس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺧﺘﻼط ﺧﺎك ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮرس ،آﻫﮏ

از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد  %95وﺟﻮد دارد ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﺗﺮاوش

و ﺳﯿﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺧﻂ آزاد ﺟﺮﯾﺎن و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن

آب از آبﺑﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آب ﮐﺸﺎورزي در

1395  ﭘﺎﯾﯿﺰ،3  ﺷﻤﺎرة،47  دورة، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و ﺧﺎك اﯾﺮان634

 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﺧﺎك ﻻﯾ ﮥ5 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻘﻂ

 ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ،اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ

ﺳﻄﺤﯽ آبﺑﻨﺪان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺖ در ﮐﻞ آبﺑﻨﺪان
 ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
.ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺖ در آبﺑﻨﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
 ﺳﯿﻤﺎن و آﻫﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﮐﺎﻫﺶ،ﻧﺎﻧﻮرس
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ.ﻧﺸﺖ دارﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻫﮏ اﻗﺘﺼﺎديﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
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